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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... سةراين شيعة بؤ أوو لة توركيا دةكةن؟  سةراين شيعة بؤ أوو لة توركيا دةكةن؟  
  

مةسةلةی ، پاش رووخانی رژمثی بةعس و گةرانةوةی هثزة سياسثکانی دژ بة بةعس بؤ ناو عرياق
کةرکوک و جؤری فيدرالی کة کورد داوای دةکات بووة بة ثکث لة کثشة هةرة گةورةکانی نثوان 

 شيعة کة ساصةهای ساص بوو خةبتيان بؤ رروخانی رژمثی بةعس هاوپةميانثتی کؤنی نثوان کورد و
تاکو رؤژی نةمانی بةعس هاتة ، بةصام بث ئةوةی بتوانن هيچ مةترسثکی ئةوتؤی بؤ درووست کةن، دةکرد

ئةگةر ئةم ،  ناو عرياقشيعةکانیهثزةئاراوة لةاليةن ئةمريکای بة شةيتانی گةورةی ناوبراو لةاليةن 
ئةوا هةر هةموويان ئةمرؤش ئاوارةو پةنابةر بوون لة ، ةوان ناويان دةبرد نةبووايةشةيتانة گةورةيةی ئ

   .وصاتانی وةک ئثران و سوريا
زؤر لة نووسةران و رؤشنبريانی کورد باسيان لة سياسةت و بريووبؤچوونةکانی هثزة شيعةکانيان دةکرد 

رؤژثکيش ، امبةر کورد و مافةکانیکة ئةمانيش هيچ جياوازثکی ئةوتؤيان لة گةص رژمثی بةعس نية بةر
دث ئةم هثزة ئيسالميانةی شيعةی هاوپةميانی کورد لثمان هةصدةگةرثنةوةو هةمان دژايةتی و رةقی 

هةندث لةو ، بةکاردةهثنن بؤ ئةو مافانةی کة خةصکی کورد ساصةهای ساصة خةبات و قوربانی بؤ دةدات
پاشان جؤری ئظو فيدراليةی کورد ، ةکانةمافانةش گةرانةوةی کةرکوک و ناوچة تازة رزگارکراو

   .خواستيارثتی
زياتر ، پاش رووخانی بةعس و هاتنة پثشةوةی هثزة ئيسالمثکانی شيعة بؤ گؤرةپانی سياسی ناو عرياق

اجلعفری سةردانثکی وصاتی ، سةرؤکی حزب الدعوی، پاش دامةزراندنی ئةجنوومةنی کاتی دةسةصات
چوونکة ،  کةرکوک و جؤری فيدرالی کوردستان گفتووگؤ کراتورکيای کرد لةوثش لةسةر مةسةلظی

سياسةمتةدارانی تورک لة رؤژی رووخانی بةعسةوة خةويان زياتر زريووة و کوردستانی باشووريش 
چوونکة ، ديارة سةردانةکةی اجلعفری هةر لة خؤرای نةبوو. دثودرجنی خةوة ناخؤشةکانيانبووة بة 

چؤن ، مثکانی شيعة چی دةسةصاتثکيان لة دووارؤژی عرياق دةبثتورکيا باش دةزانث کة هثزة ئيسال
تورکيا بؤ نةخشة دارشنت لة دووارؤژ پثويستی . ئةمانيش لةگةص رژمثی ئثرانی دژ بة ئةمريکا هاوپةميانن

بث پةيةوندثکی دؤستانةو نزيک لةگةص هثزة شيعةکانی تازةی ، زؤری بةم هثزة ئيسالمية شيعةيانة هةية
ناشتوانث بث ئةو هاپةميانثتيةش ، وانث ئاماجنة سياسثکانی دژ بة کورد ئةجنام بداتناو عرياق نات

کة ، پيالن و نةخشة لةگةص وصاتانی دةورووپشت دابرثژث دژ بة خةبات و داواکارثکانی کوردی باشوور
کاريگةرثتی گةورةی لةسةر کوردستانی باکوور هةية ئةگةر بثتوو کوردی باشوور بگاتة ئةو مافانةی 

   .هةوصی بؤ دةدات
هةمان مةبةست ، پاشان سةردانةکةی ئةم دووايةی عمار احلکيم، ديارة سةردانةکةی اجلعفری بؤ تورکيا

 لةسةر دوو خاص چوونکة هةردوو ال، و گرنگی بؤ تورکيا و دةسةصاتدارانی شيعةی ئةمرؤی عرياق هةية
 کةرکوک لةاليةن هثزة رژگارکردنی. وتوون ئةگةر باسشيان لةسةر نةکردبث لةوةوبةررثکة

چوونکة پثش رووخانی رژمث تورکيا هةرةشةثکی ، کوردستانثکانةوة بوو بة شؤکثکی گةورة بؤ تورکيا
زؤری هثزة کوردستانثکانی دةکرد ئةگةر بثتو بچنة ناو شاری کةرکوک و دةسةصاتی شارةکة خبةنة ژثر 

انةی ئةمريکا دةکرد کةوا تورکيا بة چةندةها جاريش کؤبوونةوةو نامةی تايبةتيان رةو، نصدةستی خؤي
   .هيچ جؤرثک بثدةنگ نابث بةرامبةر هةوصةکانی کورد بؤ دةست گرتن بةسةر شاری کةرکوک
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بةصکو ساصةهای ساصة ، ديارة کةرکوک هةر ئثستا ئةو گرنگيةی الی دةسةصاتدارانی تورک پيدا نةکردووة
چوونکة ثکث لة هؤيةکانی ، دستانتورکيا ذثگربووة لة گةرانةوةی ئةم شارة بؤ باوةشی کور

 لة نثوان سةرکردايةتی شؤرشی کورد لة باشوور و رژمثی 1970سةرنةکةوتنی رثکةوتنامةکةی ساصی 
کاتث رژمثی بةعس بةهيچ جؤرثک رازی نةبوو ئةم شارة بکةوثتة ، بةعس مةسةلةی شاری کةرکوک بوو

ثکانی سةرکردايةتی شؤرشی کوردی دةکرد تورکياش بة تووندی دژايةتی داواکار، ناو هةرمثی کوردستان
تارق عزيزی وةزيری دةرةوی بةعس بةئاشکرا ئةوةی راگةياند کةوا سةرانی تورک . بؤ مةسةلةی کةرکوک

 بة هيچ جؤرثک رازی نيني کةرکوک خبرثتة ناو ناوچةی 1970  ئازاری ساصی11لة کاتی رثکةوتنامةکةی 
ئةوا تورکيا هثزةی سةربازی بةکاردةهثنث بؤ رثگاگرتن ، ئؤتؤنؤمی و ئةگةر حکومةتی عرياقيش رازی بث

سياسةتی دنيا و شةری ساردی نثوان رؤژئاواو سؤضثت رثگای ، 1970ديارة تورکيای ساصانی . لةو کارة
تارق عزيز باسی لةوة کرد کة لةبةر الوازی . بؤ دةستثوةردانثکی سةربازی تورکيا لةو کاتةدا خؤش دةکرد

مان ئامادة بوون کةرکوک خبرثتة ناو ناوچةی ئؤتؤنؤمی کوردستان بةصام رژمثی تازةی بةعس ئة
   .دةسةصاتدارانی تورک بوون نةياثشت

ديارة هثزة ئيسالمثکانی ئةمرؤی عرياق بة هيچ جؤرثک رازی نيني کةرکوک و ناوچة رزگارکراوةکانی تر 
. ئةگةر واش نةبث هيچ هؤثک نية وايان لثبکات هةرؤژی شتثک بصثن، خبرثنة سةر هةرمثی کوردستان

دووپات کردةوة کة شاری کةرکوک عمار احلکيم لةم سةردانةی چةند رؤژی دووای بؤ تورکيا ئةوةی 
ئةم هةصبژاردنانةی ئةم دووايةش لةم شارة کة کورد زؤرينةی دةنگةکانی ، ناچثتة سةر هةرمثی کوردستان

پاشان باسی لةوةش کرد ، ة هؤثک بؤ خستنةسةری کةرکوک بؤ هةرمثث کوردستانهثناوة نابث بکرث ب
ووتشی کةوا عرياقثکان ئازادن لةوةی لة ، کة ئةواندژ بة دةرکردنی عةرةبة هاوردةکانن بؤ جثگای خؤيان

   .هةرکؤث عرياق بژثن
ورکيا تةا شتثک ئةم راگةياندنةی عمار احلکيم و ئةوةی اجلعفری کة پثش زياتر لة ساصث کردی لة ت

کة هثزة ئيسالمثکانی شيعةی ناو عرياقی ئةمرؤ هةمان بريووبؤچوونيان بةرامبةر مافةکانی ، دةگةثنث
هيچ جياوازثکی ئةوتؤيان لةگةص هثزة سياسثکانی ناسيوناليستی ميلةتانی ، خةصکی کورد هةية

باشة . ان لةگةص بکاتدةشبث کورد بةو جؤرة مامةلةی سياسي، دةورووپشت نية بؤ مةسةلةی کوردی
بؤچی دةبث هثزة کوردستانثکان وابثدةنگ بن بةرامبةر ئةم جؤرة راگةياندنانة و وةصامثکی ئةوتؤی 

   .ک دةکرث کة بة ناوةندی دان نان بة کثشةی کوردی دادةنرث لة ناوچةکةبةتايبةتی لة جث، نةدةنةوة
بؤية ئامادةية لةگةص ، رد پةيداکردووة تورکيا ئةمرؤ لة هةموو کاتث زياتر ترسی بةرامبةر کثشةی کو

چوونکة دةسةصاتدارانی ، هةموو هثزثک و اليةنثک رثکةوث بؤ رثگة گرتن لةو خةونانةی خةصکی کورد
تورکيا باش دةزانن کة هةر هةنگاوثک بؤ چارةسةرکردنی کثشةی کورد لة هةر پاچةثک ماصوثرانی بؤ 

ری خةصکی کورد لة باکوور و فشاری نثودةوصةتث بؤ دةخياتة ژثر فشا، دةوصةتی تورکيا درووست دةکات
تورکيا پاش رثگة نةدانی بة هثزة سةربازثکانی ئةمريکا بؤ . دان نان بة مافةکانی خةصکی کورد لة باکوور

پةيوةندثکانيشی لة گةص يةکةم دؤستی ، رووخاندنی رژمثی بةعس باری سياسی ناوةوةی ئاصؤزتر بووة
تورکةکانيش ئةو باوةرةيان بة سياسةتی ئةمريکثکان لة ، پی دةکاتروو لةخرا) ئةمريکا (جارانی

   .ناوچةکة نةماوة
،  ساص باسی لةوة کرد کة رؤژئاوا13سلثمان دمريل ی سةرؤک کؤمار و وةزيرانی پثشووی تورکيا پثش 

بؤية پثويستة هةموو کارثک بکةيةن بؤ ، بةتايبةتی ئةمريکا نيازی گؤرينی نةخشةی ناوچةکةی هةية
رنةگرتنی ئةم نةخشانةی ئةمريکا چوونکة بة گوثرةی ئةو پيالنانةی رؤژئاوا تورکياش بةشثکة لةناو سة

مةبةست ئةوانةی کوردستانيان ، سلثمان دميرل داوای لة هةموو وصاتانی دراوسث کرد. ئةم نةخشةية
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 نثوان پارتی  بکةن بؤ تثکدان و ئاصؤزکردنیهاوکارثک لةگةص يةکبةسةر دابةش کراوة کة دةبث هةموو 
 هاوکاريةش شةری براکوژی نثوان ئةجنامی ئةو، دميوکراتی کوردستان و ثکثتی نيشتمانی کوردستان

   .هةردوو هثزة کوردستانثکة بوو
، ديارة تورکيا هةر لة کؤنةوة هةستی بة بوونی پيالن و نةخشةثکی دارثژراو لة اليةن رؤژئاوا کردووة

سةردان و بانگکردنی ، ةدات بؤ رثگاگرتن لةو نةخشةو بةرنامامنةبؤية هةموو هةوص و تةقةصاثکی خؤی د
تورکيا باش دةزانث کة . سةرانی شيعةی ئةمرؤی عيذاق بؤ ئةنقةرة بةشثکة لةو هةوصانةی تورکيا

زؤر بة ئاسانيش ، هيچ هثزثکی ئةوتؤی ئابووری نابث، کوردستانثک بث شاری کةرکوک تةمةنی کورتة
بؤية مةسةلةی کةرکوک گرنگی تايبةتی خؤی هةية لة ،  سوريای لثبکرثدةکرث وةک لوبنانی سةر بة

تةنانةت ئامادةشن واز لة هةموو تورکمانی عرياق ثنن لة پثناو نة چوونی ، الی دةسةصاتدارانی تورک
ئةگةر واش نةبث بؤچی تورکيا بثدةنگ بوو بةرامبةر ، شاری کةرکوک بؤ باوةشی هةرمثی کوردستان

   .بةصام ئثستا خؤی کردووة بة خاوةنيان، نارةوايانةی رژمثی بةعس دژ بة تورکمانةکانهةموو ئةو کارة 
پاش ئةم هةموو رووداوانة دةبث ئثمةی کورد چؤن بةرنامة سياسثکانی دوارؤژمان لةگةص هثزة ئيسالمية 
شيعةکانی هاوپةميانی کؤن دارثژين و چؤن بتوانيني باوةرثکی تةوامان بة بةصثنةکان و 

بة تايبةتی کاتث هثزی سياسی و ، نامةکامنان هةبث لةگةص هثزة شيعثکانی ئةمرؤی ناو عرياقرثکةوت
پثويستة ئثمةی کورد هاوپةميانثتی چي هثزثک و ، سةربازيان لة عرياق و ناوچةکة گةشة دةکات

   .اليةنثکی دةرةکی بکةين بؤ دوورخستنةوةی هةموو مةترسثکانی دووارؤژمان
  سويد 
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