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  وة هاب شاه حممدوة هاب شاه حممد... ... بذاردن و دواأؤذي كةركوك بذاردن و دواأؤذي كةركوك لَلَهةهة
  

هةصبژاردن پرژسةثکی شارستانی و دميوکراتية کة هةموو کؤمةصگا مودثرنةکانی ئةمرؤی جيهان بةکاری دةهثنن و لةرثگای 
ةموو  سياسی وة دانانی دةستورثکی هةميشةيية کة ه، کؤمةصايةتی،هةصبژاردنةوة اليةنة سياسثکان بةرنامةی ئابووری

اليةنةکانی کؤمةص لةرثگای نوثنةرةکانيانةوه کةبرثتية لة پارته سياسثکانی ناو کؤمةصکا دةستوورثکی هةميشةيی بؤ وصات 
دادةرثژن کة هةموو کةسثک مافة سةرةتاثکانی بپارثزرث وة بتاونث بة ئازاديانة بريوورای دةربارةی هةموو ئةو رووداوو و 

ن کات ئازادانة بريوورای سياسی خؤی لة رثگای بةشداری بوونی لة رثکخراوه سياسی و گؤرانکاريانة دةربرث وة لة هةما
  . دةربرثمةدةنثکانی ناو کؤمةص 

 کةمةنةتةوايةتثک و مةزهةبة جياوازةکانی ناو کؤمةص ،کؤمةصگای ئازاد پثويستة مافة زةوتکراوةکانی هةموو کةسثک
سياسی يان غةيرة سياسی بريوورای خؤی وةيان سياسةتةکانی بةسةر بپارثزث و رثگةش نةدات بة هيچ هيزثک و اليةنثکی 

  . کةسانثک و خةصکانثکی تر بسةپثنی
دةوصةت دةبث لةهةموو اليةنثک زياتر ئةو مافانةی سةرةوة لةناو وصات و کؤمةص بپارثزی وة پثچةوانةی ئةم کارةش 

 ،اسيانةیکة هةن لة وصاتةکة ئةگةر اليةنی گةورة بنئةو اليةنة سي. ناشةرعيةتی حکومةت و نيازة خراپةکانی دةخاتة روو
وةيان نوثنةری زؤرينةی خةصکی دةسةصاتداربن وة يان خةصکانثک بن تةا مةبةستيان گةيشتنبث بة بريوورا سياسی و 
 و نةتةوةثکانی خؤيان لة سةر حيسابی خةصکاننثکی تری خاوةن هةق ئةواهيچ باوةرثک لةنثوان اليةنةکانی کؤمةص نامثنث

هةموو ئةو پةيرةوو پرژگرامانةی کة ئةو اليةنانه هةيانة دةربارةی کؤمةصگای مةدةنی و دميوکراسی پوچةص دةخاتةوةو 
  . بةدرؤی دةردةخا

پثش رووخانی رژمثی بةعس و دووای رووخانی هةموو هثززلةکانی ناو عرياق لةسةر ئةوه رثکةوتبوون کةوا کورد غةدرثکی 
کارثکی شةرعی بووة وة سياسةتی رةگةزپةرستيانةی افانةی ساصةهای ساصه خةباتی بؤ کردووة زؤی لثکراوةو هةموو ئةو م

رژمثة يةک لة دوايةکةکانی عرياق وة بةتايبةتی رزمثی بةعس زؤر ناهةقانةو نامرؤضيانة بووه بةرامبةر خةصکی کورد لة 
ةر زةووی باوک و باپريی خؤيان دةرکراون کوردستانی باشوور وة دةبث هةمووی پوچةص بکرثتةوة وة ئةو خةصکانةی لةس

دةبث بگةرثنةوة سةر جث و شوثنی خويان وة ئةو خةصکةی کة هاتوون شاروو و زةوی کورديان داگري کردووه پثويستة 
بگةرثنةوة جث خؤيان لةکاتثکا ئةو خةصکة هاوردةية لة هةموو کةسثک زياتر دةيان زانی کة ئةو عةرزوو و شارانة هی 

داگريکردنی و دانيشنت لة سةری کارثکی نائةخالقی و نامرؤضايةتية کة هيچ مرؤضثکی بة ويژدان پث رازی نابث خةصکی ترةو 
  . بةصام ئةوان زؤر بة ئاسانی هاتوون و تيای نيشتةجث بوون

خةصکی کورد بةزؤری زوصم و چةک و هاوکاری سياسی وصاتانی دةورووپشت و بثدةنگی دنيای دميوکرات و نادميوکرات 
  .  کةديفاعث لةو خةصکی کورده دةرکراوه بکاةسةر شوثن و زةوی باوک و باپريانی دةرکراوو کةسثکةش نةبوول

وةک تکريت و فةلووجة و کوت و عمارة ئةگةر ئثمةی کورد زةوی خةصکی عةرةب و غةيری عةرةمبان لة شارةکانی 
داگريبکرداية ئةوا دنيا لةيةک دةدراوو هةموو رؤژی شکاتثکمان لثدةکرا لة نةتةوة يةگرتؤکان و هةموو هثزثکی سياسی و 

خؤ ئةوه نية دةسةصاتدارانی توورکيا هةموو هةوصثکی خؤيان . سةربازبازی بةکارده هثنرا دژمان و ريسوای عالةم دةکراين
  . ر دةبةن بؤ رثگا گرتن لة گةرانةوةی خةصکی کورد بؤ شارةکانی وةک کةرکووک و ئةوانی تربةکا

ئةی باشة ئثمةی کورد نابث بريبکةينةوه کة ئةگةر ئةو اليةنانةی کة ئةمرؤ هيچ هثزثکی سياسی و سةربازی و ئابووريان 
يدةو و زةرقاوی و بثچؤکانی سةدام بپارثزن دةبث نية وة ناتوانن شارةکانی تری عرياق لة يةک دوو هةزاری اليةنگريی قاع

لةدووا رؤژ چؤن رةفتار لةگةص مةسةلةی کوردو و ئةوخةصک و اليةنانة بکةن کة داوای گةرانةوةی خةصکی کورد دةکةن بؤ 
ئةوانةی کةئةمروو دژ بةوةن کة هةلبژاردنةکانی کةرکوک دواخبرث و هيچ کارثک ناکةن بؤ . سةر جث و شرثنی خؤيان

  . سبةی چؤن رازی دةبن بة وهرانةوةی عةرةبة هثنراوةکان و رثگة دةگرن لة گةرانةوةی کورد بة جث و شوثنی خؤيان گة
ئةی ئثمةی کورد وه بةتايبةتی اليةنة سياسثکان و دوو پارتة سياسثکة ی کوردستان ثکثتی و پارتی چؤن وا زوو ساصانی 

وه و واش زوو باوةرمان بة اليةنة عةرةبثکةی دژ به بةعس کرد کة کورد هةشتاکانوو پثش هةفتاکامنان لة بري خؤمان بردةو
دةبث بگةرثتةوه سةر جث و شوثنی خؤی وة بؤچی پثش هةصبژاردنةکانی ناو عرياق بةزؤر شارةکانی وةک کةرکوک و 

 گةرانةوةی کةرکوک ئةوانيتر خبةينةوة سةر کوردستان و هيج جؤرة رثکةوتنمان لةگةص اليةنة عرياقصکان مؤر نةکرداية پثش
بؤ باوةشی کوردستان وة بؤچی بريمان لةوة نةکردووه کة ئايا ئةوانةی داوای دوواخستنی ئةو کاره دةکةن مةبةستيان چية 

  . وة بؤچی هةر رؤژث بةبيانوونثکةوة ئةو کارة دووادةخةن
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ةناوی خةصکی کورد رثکةوتنامةکانيان بة ئآيا ئثمةی خةصکی کورد نابث داوای روونکردنةوةثکی تةواو لةو اليةنه کورديانةی ب
. ناوی خةصکی کوردةوه مؤر دةکرد بؤچث بث گةرانةوه و پرسينةوه ئةو هةموو رثکةوتنانه مؤرکراو و بث پرسی خةصکی کورد

ئةگةر لة دووارؤژ کثشةثکی گةورة بؤ گةرانةوةی کةرکوک و جثکانی تر بؤ کوردستان درووست بوو ئثمة خةتاکة تةا 
ئةستؤی ئةمريکاو اليةنة عةرةبثکان يان پثش هةموو کةسثک بيخةينة سةر ئةستؤث اليةنة سياسثکانی خؤمان کة بة خبةينة 

هةموو شثک رازی بوون و باوةريان بةو بةصثنانةی اليةنة سياسثکانی عةرةبی عرياقی کردوو ئةوةشيان لةبري خؤيان بردةوة 
  .  خؤی دةداکة رژمثی بةعسييش زؤر بةصنی وای لة کاتی الوازی

  سويد
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