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 خوي شريي هه تاپريي

 ابوبكر امحد سصثمان
 
 

لةم ذؤژانةداجالل تاصةباين سكرتثري گشيت يةكثيت نيشتيماين كوردستان لةسةربانگ هثشيت دةوصةيت توركيا گةيشتة        
ئةنقرة ولةگةص هه ندث لةكاربةدةستاين موخابةرايت ئةودةوصةتةداكؤبؤوة، بةپثي لثدوانةكاين جالل تاصةباين      

سةردانةكةي ئةم جارةي تاصةباين )كوردستاين نوث (ذاگةياندين توركياو ذونكردنةوةكاينبؤكةناصةكاين 
بؤئةوةبوةكةدةوصةيت توركيالةهه صوثسيت حيزبةكةي سةبارةت بةئةگةرةكاين لثداين عثراق وپاراستين       

 يةكاين  يةكپارچةيي خاكي ئةم وآلتة دصنيابكاتةوة، ئةم سةردانةي جالل تاصةباين لةكاتثكدايةكةپةيوةندي
توركيالةگةص پاريت دميوكرايت كوردستان لةم دوايانةداكةمثك بةرةوالوازي چوة، ئةويش بةهؤي ئةوگريوگرفتانةي      
كةلةنثوان پاريت وذثكخراوي توركمانةكان لةهه ولثرماوةيةكةسةري هه صداوة، پث دةچثت ئةم سةودايةي     

رةت بةئاصوگؤذةكاين ناوچةكة دوسةري تري هه    توركيالةگةص تاصةباين جگةلةومةسةالنةي كةئاشكراكراون سةبا 
بثت، سةرثكياين بؤئةوةبثت فشاري زياترخباتةسةر پاريت دميوكرايت كوردستان بؤئةوةي مل بدات بةقبوص كردين    
بةشداري توركمانةكان لةدةسةآليت حكومةيت هه ولثروئاساي كردنةوةي پةيوةندي يةكاين خؤي لةگةص پاريت،       

وة، كةتاصةباين لةچاوپثكةوتنةكاين خؤشيدالةجوايب    )پ ك ك( هه بثت بة  وسةرةكةي تري پةيوةندي
ئةوةي جثگاي سةرنج  ). پ ك ك نةماوةوناتوانثت كثشةبؤهيچ اليةك دروست بكات   (پ ك ك ويت پرسيارثكداسةبارةت بة

ــ                 ــــــــــــتان سةردانةكةي      وهه صوثست گرتنةئةوةيةكة ذاگةياندنةكاين يةكثيت نيشتيماين كوردســـــــــــــــــــــــــــــ
و  تاصةباين بايةخداروسةركةوتوانةولةبةرژةوةندي خةصكي كوردستان ئةدةنةقةصةم وپةيوةندي يةكاين ي ن ك 

موخابةرايت دةوصةيت توركيا وةك پةيوةنديةكي ئاسايي نثوان دودةوصةيت دراوسث دةرخواردي خةصكي كوردستان   
ين پارساصيش سةردانثكي تري لةوجؤرةي كردبؤتوركيا، بةآلم گةورة ترين     جالل تاصةبا. وئةندامةكاين خؤيان ئةدةن

كم سوپاي توركياي هثنايةناوخاكي    ١٥٠دةست كةوتةكاين جةنايب تاصةباين لةوسةفةرةيداهه رئةوةبوكةبةقوآليي
ؤي دةكرث جةنايب تاصةباين بازرگاين يةكاين خ  ). پ ك ك( كوردستاين عثراق بؤپشتيواين شةذةكاين خؤي لةدژي        

لةگةص موخابةرايت دةوصةيت توركيا وئيتالعايت مجهوري كؤنةپةرسيت ئيسالمي ئثران وذژمثي بةعس بؤدرثژةدان      
بةتةمةين دةسةآليت خؤي وحيزبة كةي بةدست كةوت حساب بكات، بةآلم مايف ئةوةي ين ية ياري بةچارةنوس  

كةران ئايندةي خةصكي كوردخباتةمذاهه       ومقدةرايت خةصكي كوردستانةوةبكات ولةبةرژةوةندي شةخسي خؤي وداگري 
. ساصةباجي هه صةكاين ئةوسياسةتةئةدةن، ئةمةيان خيانةتة لةئةمانةت٣٠نةوة، خةصكي كوردستان زياترلة

يش كة لةئةجنامي توندبونةوةي ناكؤكيةكاين خؤي لةگةص سةركردايةيت پاريت     ١٩٦٦جةنايب تاصةباين ساصي
 وبةسواري دةبابةكاين بةعس ذاوي خةصكاين پثشكةوتنخوازوئةنداماين    دميوكرايت كوردستان گةذايةوةبؤالي ذژمث   

پاريت دةكرد، نةك هه ر خؤي بةهه صةنةدةزاين وتائثستاش ئامادة نيةذةخنةلةذابوردوي خؤي بگرثت   
بةصكوذؤژانةلةژثرپةردةي سيناريؤي جؤراوجؤردادرثژةبةم سياسةتة چةوتوچةواشةكاري ية ئةدات، لةبةشثكي تري    

، ئةودةيگوت ئثمةعثراقثكي     سداموتنةكانيدابؤكةناصةكاين ذاگةياندين توركياسةبارةت بةذوخاندين ذژمثي     چاوپثكة
يةكپارچةودميوكرامتان دةوثت، دةصث ئثمةپثش ئةوةي كوردبني عثراقني، بةتايبةيت لةجوايب پرسيارثكي موشخس    

رايةوةبةآلم جوايب ئةوهه ر  سدام حسني ئةم پرسيارةدوجارلثي دوبارةدةك تايبةت بةلةناوبردين خودي
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ئةوةبوكةعثراقثكي دميكرات ويةكپارچةمان دةوثت وهه رگيز نةيتواين وئامادةنةبوجوابثكي ذؤشن بةم      
پرسيارةبداتةوة، جالل تاصةباين بةعقصي خؤي دةيةوثت توركياش وسدام يش لةخؤي ذازي بكات، هه روةهاسةبارةت 

داين عثراق وئايندةي ئةم وألتة، جالل تاصةباين نيگةراين زؤري نيشاندا       بةذاوثژكاري امريكالة لة گةص كوردةكان بؤلث   
لةوةي كةتائثستا امريكاداواي هيچ جؤرة هاوكاري يةكي لةوان نةكردوةنةبؤهاوكاري لةكايت لثدان ونةسةبارةت   

كوردستاين  بةئايندةي عثراق، لثرةداپرسيارثك دثتةپثشةوةئةويش ئةوةيةجةنايب جالل تاصةباين يانزةساص خةصكي  
لةحاصةيت چاوةذوانيداذاگرتوةبةدياربةصثن وسيناريؤكاين امريكا سةبارةت بةنةخش ومداخةلةي خةصكي كوردستان   
لةچارةنوسي ئايندةي عثراق وكوردستان چؤنةامذؤ زةليلي ونائومثدي ودةست بةستةيي خؤي بةم جؤرةذادةگةثنثت؟   

كةجالل تاصةباين لةامريكاو بريتانيادةگةذايةوة ئاخر خةصكي كوردستان لةبرييان نةچؤتةوة هه رجارثك 
بؤكوردستان بةهارثكي تةذوتازةي لةگةص خؤيدا دةهثنايةوةومژدانةي سةركةوتين يةكجاري دةداية خةصكي كوردستان   

ساص هه ربةهه واي هه وارگةي بكرةجؤدةژي    ٣٦ وحةت بةرديشي لةدواي مةرگي ذژمث دةهاويشت، كةچي ئةمذؤلةدواي   
 سةدذةمحةت لةپثشينان كةوتويانةخوي شريي هه تاپريي    . ست لةذژمث بكاتةوة وناتوانثت دة
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