
  !!یاندا نه چنه وه ، ئه وا ئه زموونی سه خت و تاڵتر چاوه ڕوانيان ده آات گه ر تورآمانه آان به  خۆ

   دانمارك –ده سته ی به رگری له شاری آه رآوك 

  حمه د عه زيزئه
  اگه ياندنڕ

  
ه ڕوداوه آانی  پێویستی ده زانين چه ند ڕونكردنه وه یه ك بۆ ڕای آوردی و گشتی بڵاو آه ینه وه سه باره ت ب             به  

  . له شاروچكه ی دوزخورماتوو و شاری آه رآوك 22،21/8/2003ڕۆژی 
 وه تا ئه مڕۆ چاودێره سياسيه آان پێشبينی           10/4/2003دیاره له وه ته ی شاری آه رآوك ڕزگارآراوه له           

) يتیم(عه رب ده آه ن به تایبه تی پاش ئاشكرابوونی پالنه آانی           -هه ڵگيرسانی شه ڕی آورد و تورآمان      
ده ستگيرآردنی بڕێكی زۆر چه ك و ته قه مه نی      (ده وڵه تی توورآيا له ده روازه  ی شاری آه رآوك و سلێمانی         

  ) .نێردراو بۆ تورآمانه آان و پوچه ڵ آردنه وه ی هه وڵی تيرۆرآردنی پارێزگاری آه رآوك
 له ناو    و   )آورده فه یلييه آان (ه  هه ڵبه ته گه لی آورد به و پێيه ی به شێكی گرنگی پێكهاته آه ی شيعه ی             

سه رآردایه تی جوالنه وه ی سياسی آورد به ده یان سه رآرده یی شيعه مان لێ هه ڵكه وتووه                                        
و له مێژووی آۆن تا ئه مڕۆآه هيچ گرفت و ئاڵۆزیيه ك          )  جه بار فه رمان ، عادل موراد ، محه مد حه بيب و تاد         (

ترین به ڵگه و وه ڵامه بۆ هه موو ئه و پڕوپاگه ندانه ی بڵاوده آرێنه وه له ڕادیۆی             ڕووی نه داوه ، بۆیه ئه وه باش      
به ره یی تورآمانی و ميدیاآانی تورآيا ، به  مه به ستی سازدانی زه مينه  و ئاگرخوشكردنی شه ڕی آورد و                

دانی تورآيا و    تورآمان به بيانووی بوونی آێشه ی مه زهه بيی ، له پێناو ڕێگاخۆشكردنی ده ست تێوه ر                 
له باربردنی ده سه ڵاتی آورد له شاری آه رآوك و ده وروبه ری و          به نيازی   مسۆگه رآردنی به رژه وه ندێكانيان   

هێنانه دی ستراتيجييه تی تورآيا آه نه خشه ی بۆ داڕشتووه، هه روه ك به  ئاشكرا بانگه شه یی بۆ ده آات                 
  .خۆیه وهله ميدیا و آه ناڵه سياسی و دبلۆماتيه آانی 

 هه رچه نده له مێژه الیه نی آورد درآی به و پالنانه آردووه و بگره قوربانی زۆری داوه به مافه نه ته وه یی و                   
نيشتمانييه آانی خۆی له شاری آه رآوك ، به مه به ستی په آخستنی ئه و پالنانه ، به وه یی ئه نجومه نی                

آورد ، مه سيحی   (نه ته وه یی و به شێوه یه آی یه آسان      پارێزگای آه رآوآی دابه ش آرد له سه ر بناغه ی         
، ئه وه ش نرخێكی زۆر گه وره یی الیه نی آوردی بوو له مافه آانی خۆی و آردیه                    )  ، عه ره ب ، تورآمان    

قوربانی به رژه وه ندی شاره آه ، له آاتێكدا سه دان به ڵگه نامه له به ر ده ستدایه ، آه خودی ڕژێمی عێراق                 
آردووه له شاری آه رآوك و ده یسه لمێنێت ، آه ته نانه ت سه نته ری آه رآوآيشی له زۆرینه ی                   تۆماری  

 له به رده ستدایه آه ڕژێمی عێراق ئه نجام داوه له            1995آورد پێكهاتووه ، له و ڕووه وه ئامارێكی ساڵی           
 ره ڕای پڕۆسه ی ده یان    سه(شاری آه رآوك و ده ڵێت ، پێهاته ی سه نته ری آه رآوك به م شێوه یه یه ،                    

  -) :ساڵه ی ڕاگواستن و به عه ره بكردن
   آه س71507: آورد    
   آه س31606:  عه ره ب 
   آه س15063: تورآمان

هه رچه نده آورد ئارامی ڕاگرتووه و سنوری خۆی نه به زاندووه ، بگره پێویستيشی به به آارهێنانی                         
ریكایيه آان له ناوچه آه دا  ، آه هه م ناوبژیوانن و هه م              ده سه ڵاتی خۆی نه آردووه به هۆی بوونی ئه م          

فه رمانڕه وان ، به ڵام سه ره ڕۆی تورآمانه آان و ئاشكرابوونی پالنی پێش وه خته ی تورآيا وای آرد له                        
 ئه مریكييه آان هێليكۆپته ر و هێز له دژی تورآمانه آان به آاربهێنن ، تا آار گه یشته بوردمانی باره گایه آی                

 آه سيان لێ آوژراو به ره یی تورآمانی چه ك آراو به          3به ره ی تورآمانی  و سنوربه ند آران ، سه رئه نجام           
زیانی خۆشيان ته واو بوو  ، وه ك آورد ده ڵێت چه پڵه به یه ك ده ست لێ نادرێت و ، گه ر به خۆیاندا                                 

  . آات نه چنه وه ، ئه وا ئه زمونی سه ختر و تاڵتر چاوه ڕوانيان ده 
  


