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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد ...  ... کانکانصص راست راستييدان بؤ شاردنةوةدان بؤ شاردنةوةلَلَ کةرکوک و هةو کةرکوک و هةوكصشةيكصشةي

  
گةرانةوة بؤ مثژوو باشترين بةصگةية بؤ دؤزينةوةی راستثکان دةربارةی خاک و 

چوونکة ئةو بةصگانة زؤر بة باشی لة کتثب و بابةتة ، وصاتانی ميلةتان
يانة مثژوثکی کؤنيان بةتايبةت ئةگةر بثتوو ئةو راست، مثژووثکان دةردةکةوث

کة هةر لة کاتی ، ه) کةرکوک (منوونة بؤ ئةو راستيانةش شاری. نةبث
دامةزراندنی وصاتی عرياقی تازة لةاليةن ئينگليزو و فةرةنسای براو لة شةر دژ بة 

کة ئةم شارة و تةنانةت شاری موسصيش زؤربةی زؤری خةصکةکةی ، عومسانثکان
ئةگةر عةرةبيش لةو شارانة هةبووبث ، رکمان و کلدو ئاشووری بوونکورد بوون و رثژةثکی زؤر کةمی تو

   .ئةوا تاکة تاک بوون ئةويش لةبةر چةند هؤثک
 ديارة شارثکی وةک کةرکوک و موسص لة گةص دةوروپشتةکانيان هةروا لة خؤرای بةرنامةو نةخشةی بة 

وة لةرووی ئابووری و بةصکو لةبةر گرنگی ئةم دوو ناوچةية بو، عةرةب بوونی بؤ دانةرثژراوة
   .کة سةرانی وصاتی عرياقی تازة هةستيان پثکردبوو، ستراتيجيةوة

دةکرث پؤرسةی بة عةرةب کردنی ئةم ناوچانةو بة گةرم کردنی ئةم پرؤسة بة عةرةب کردنة بگةرثنينةوة 
ةکانی وای بةصالم بةرزبوونةوةی نرخی نةوت و داهاتة گةور، بؤ باری ئابووری و سياسی ناو عرياقی تازة

لة سةرانی تازةی ناو عرياقی هةفتاکان کرد بتوانن بة شثوةثکی گرتر ئةم پرؤسةی بةعةرةب کردنة 
دةکرث شةری ، ئةم کارةچوونکة باری سياسی جيهان و ناوچةکة رثگةخؤش کةر بوو بؤ ، جثبةجث بکةن

رؤسةی بةعةرةب کردنی ساردي نثوان رؤژئاواو دنيای کؤمةنيست باشترين هةص بووبث بؤ بةرثووةبردنی پ
   .ئةم شارة کوردستانيانة

   
 کة کاتث رژمثی بةعس ئةو هثزة سياسی و سةربازيةی بةدةست نةهثنابوو، ساصانی سةرةتای هةفتاکان

لةبةر بوونی کثشة ، بوو کة شةوورؤژيش نةخشةی هةمة اليةنةی بؤ دةکثشا ئاماجنی سةرةکی
 لةو رژمثة رةگةزپةرستةی بةعس کردبوو بؤ بثدةنگ کةوای، سياسثکانی ناوةوةو دةرةوةی ناو عرياق

و و يةکجاری لةگةص رژمثی ناوةند بؤ کثشةی کورد کردنی اليةنی کوردی بؤ گةيشنت بة چارةسةرثکی تةوا
هةموو خاصة سةرةکثکانی کثشةی نثوان بةعس و کورد بؤ ساصانثکی تر دوواخبات بؤ ئةوةی ، لةم وصاتة

هةموو هثزی سياسی و سةربازی ، صکردنی تةواوی بةشةکانی تری عرياقبتوانث لة دووارؤژ پاش کؤنترؤ
کة ئةجنامةکةشی هةصةجبةو ئةنفال و ، خؤی بؤ دژايةتی کردنی خةصکی کورد و داواکارثکانی بةکارثنث

ئةو ساصانةی رابردوو هةمان شتمان دثنثتةوة بري کة ئةمروو سةرانی ناو . قةتل و عامی خةصکی کورد بوو
   .زة مامةلةی سياسی خؤيان لةگةص سةرانی کورد بةرثوة دةبةنعرياقی تا

 هةموو پثش رووخانی رژمثی بةعس، هةموو ئةو اليةنة سياسية تازانةی عةرةبی ناو عرياقی ئةمرؤ
داواکارثکانی خةصکی کورديان پث رةوا بوو وة زؤر جارو لةهةموو کؤبوونةوةکانيان لة گةص اليةنة 

زرؤ جاريش ، بووصکردن و جثبةجث کردنی هةموو ئةو ماف و خاصانة دةکردکوردستانثکان باسيان لة قة
دةيانکرد بة ، ئةو کارةسات و ناهةمواريةی بةسةر خةصکی کورد دةهات لة اليةن سةرانی بةعسةوة

، کة چؤن خةصکانی بثگوناهی ناو عرياق، پروپاگةندةی سياسی و ميديای خؤيان دژ بة رژمثةکةی بةعس
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هةر ئةم هثزة تازانةی ئةمرؤی ناو عرياق . دةچةوسثنثتةوةو دان بة مافة رةواکانی نانثتبة تايبةتی کورد 
بةتايبةتی دووای هةموو ، جار نةبوو پةنا بؤ سةرانی کورد نةبةن بؤ رثکخسنت و بةيةک کردنی هثزةکان

بؤ ئةوان ئةوةشيان باش دةزانی کةوا بث هاوکاری کردنی کورد ، فشار و هةرةشةثکی دةرةکی دژ بة بةعس
ناتوانن وابةئاسانی ؤژمثی بةعس بروخثنن و پاشان کؤنترؤصی ناوةوةی عرياق بکةن بة تةای دوای 

   .رووخان
هةموو ئةو اليةنة عةرةبية عرياقيانةی ئةمرؤی ، ئةمرؤ پاش نزيکةی دووساص بةسةر رووخانی بةعس

بةتايبةتی ئةو داواکاريانةی ، دةنتازة هةموو هةوصثکی خؤيان بؤ رثگةگرتن لة مافةکانی خةصکی کورد دة
بةتايبةتی کثشةی کةرکوک و ناوچة ، کة ساصانثکی زؤر کورد قوربانی يةکجار گةورةی لةپثناو داووة

رؤژ . کوردستانثکانی تر کة رژمثة يةک لةدووايةکةکانی ناو عرياق خةريکی بة عةرةب کردنی بوون بة زؤر
ناو عرياق نةبث کة دةصث ئةوان رازی نيني بة کوردستانی نية گومثان لة ثکث لة سةرانی تازةی ئةمرؤی 

هةندث جاريش لةوة زياتر دةرؤن و ، بوونی کةرکوک و گةرانةوةی عةرةبة هاوردةکان بؤ شوثنی خؤيان
دةصثن هيچ کةس مافی ئةوةی نية بةزؤر ئةو عةرةبة هاوردانة لة شاری کةرکوک و ناوچةکانی تر 

   .دةربکات
کة هةموو لةرثگای ، و دژايةتی کردنی گةرانةوةی عةرةبة هاوردةکان دةکات دوواکةس کة نارةزای 

ميدياکانةوة بيستمان شهرستانی بوو کة دةصث کةس مافی ئةوةی نية ئةو عةرةبة هاوردانة لة شاری 
کة ئةم بةرثزة ، هةموو کةسثکيش مافی ئةوةی هةية لة هةرکوث وصاتی عرياق بث بژث، کةرکوک دةربکات

پثشتريش چةند کة سانثک ، سةرکردة نةرم و دميوکراختوازةکانی تازةی ناو عرياق ناودةبرثبة ثکثک لة 
بةصام ، ئةم جؤرة هةصوثستانةيان دةربری کة بة نزيکترين هاوپةميانانی کورد و مافةکانی ناودةبران

ةواوبوونی بةصام پاش ت، لةوة دةچث هاوپيمانثتی تةا لة کاتی الوازی و پثويستدا رةنگ و دةنگی هةية
ئامادةشن هةمان کارةسات و ، ئةو الوازی و پثويستيانة هاوپةميانةکان دةبنة دووژمنی دووارؤژ

   .سياسةتی ئةوانةی پثشووی خؤيان بة سةر خةصکی تر بسةپثنن
ئثمةی کورد پثويستة لة هةموو مامةلة سياسثکانی ناوةوةو دةرةوةمان دوو روو بؤ ئةو اليةنانة خبةينة 

رووثکيان ، اتث رثکةوتنةکان و بةرنامة سياسثکاننی دووارؤژيان لةگةص دةبةتينيپثش خؤمان ک
رووةکةی ترشيان کة ئةو الينانة لة هةموو کات و ساتثکدا لثمان هةصدةگةرثنةوةو دةبنة ، پثويستيانة بث

   .دووژمنی دووارؤژمان
  وةهاب شاه حممد
Shah. wahab@gmail. com

  

2 

mailto:Shah.wahab@gmail.com

