
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  11:43 1-3-2005

  

  وة هاب شاه حممدوة هاب شاه حممد.. . .. .   كةركوك، ثةردة لةسةر هصزة سياسصكاين تازةي ناو كةركوك، ثةردة لةسةر هصزة سياسصكاين تازةي ناو 
  

هةموو هثزة سياسثکانی ناو عرياقی ئةمرؤ کة پثش روخانی رژمثی بةعسی کؤنة پةرست کة لة بةرةی 
چی لة سياسةتی ، دژايةتی بوون و خؤيان بة هاودؤست و خةم خؤری مةينةتةکانی گةلی کورد دةزانی

کة کةرکوک ،  دژ بة گةلی کورد يان سياسةتی بة عةرةب کردنی ناوچةکانی کوردستانثکانقةتل و عام بث
ئةويش بة هؤی گرنگثتی ئابووری و ستراتيجثتث ئةم شارة ، ثکث بوو لة ناوجةرگةی ئةو بة عةرةب کردنة

  . کوردستانية
 ئيسالمی یوانةی خؤيان لة چوارچثوةی فةلسةفةچی ئة، هةموو هثزة سياسثکانی ئةمرؤی عرياق

بنياتنانی کؤمةصگاثکی مةدةنی يان خؤيان بة دميوکراختواز ناودةبةن و هةميشة پروپاگةندةی ، دةگرنةوة
کة هةموو ميلةتانی ناو عرياق و ئاينة مةزهةثکانی لة ژثر سايةی ئةو دميوکراسی بوونة بث هيچ ، دةکةن

عس و پثش هةقانةی بة سياسةتی ناجياوازثکی ئةوتؤ دةژثن و هةموو ئةوانةی کة لة رابردوو دووچاری
بةعس مةينةت و ماصوثرانيان بينيووة پثويستة مافةکانيان بؤ بگةرثتةوةو قةرةبووی هةموو ئةو زيانة 

  . دةروونی و ئابوورية بکرثنةوة کة دووچاری بوون
 ئةمرؤ پاش بةدةسةصات گرتنةی ئةو اليةنة سياسيانةو زيادبوونی دةسةصاتی سياسی و جةماوةريان لة

مةبةست ئةمريکاية کة تاکو ماوةثک ، عرياق کة لة رثگای دوژمنانی ئيسالم و عةرةب دةستيان کةوتووة
ئةگةر ئةو دووژمنة گةورةيةی ئيسالم و عةرةب نةبوواية ئةوا هةر هةموويان ، لةمةوبةر وايان ناو دةبرد

 بينيني وگةرانةوةی ئثستاش وةک پةنابةر لةم وصات و ئةو وصات پةرت و بصاو بوون و ئاواتةخوازی
کة وةک خؤيان ناويان لث ، بةصام ئةمرؤ بة سايةی ئةو شةيتانة گةورةية. عرياقيان دةکرد بؤ سةردان

نابوو بوونة بة دةسةصات داروو دوارؤژی عرياق و ميلةتانی کةوتؤتة ژثر رةمحی ئارةزوو و 
  . سياسةتةکانيان

لثرةدا پثويست ناکات باس لة اليةنة ، چی ئيسالمی بن يان دميوکراختواز، هةر ئةو اليةنانة
چوونکة ئةوان زؤر لةوان راستگؤ ترن لة بريووبؤچوونةکانيان بؤ کثشةی کورد ، ناسيناليستةکان بکةين
چوونکة ناسيوناليستةکان لة کاتی الوازی و بةهثزيان ، وةک مةسةلةی کةرکوک، و مةسةلة گةورةکانی

 و شاروچکةکانی کوردستانيان ئةجنام دةدا و گوثشيان بة سياسةتی قةتل و عام و بة عةرةبکردنی شارو
گرنگ ئةوة بوو بة زووترين کات ئةو سياسةتة ئةجنام ، هيچ ياساثکی ناو دةوصةتی و نا دةوصةتی نادا

کةسيش نةتوانث وا بة ئاسانی ، بدةن بؤ ئةوةی بيکةن بة کثشةثکی گةورةی دووارؤژی عرياق و کورد
  . بيگؤرث

وونی نزيکةی دوو ساص بةسةر روخانی رژمثی بةعس و يةکةم هةصبژاردن لة ناو عرياق ئةمرؤ پاش پثپةرب
پاش ئةوةی کورد بة بةرچاوی هةموو دؤست و دوژمنانی جارثکی تر سةصماندی کة کةرکوک ، و کوردستان

و ئةو راستيانةی کة لة رابردوو ، نو شارةکانی تری کوردستانی بة عةرةبکراو زؤرينةی خةصکةکةی کورد
ارة شارثکی کوردستانيةو وا دةرکةوت کة ئةم ش، دوای ئةو هةموو هةوصة بؤ گؤرينی، و مثژوو ئاشکرا بوو

ةک بةعس و هةموو ناسيوناليستةکانی ناو عرياق وهةر، انيش ناکرث بکرثتة شارثکی عةرةبیبة ئاس
  . ئةگةر ئيسالمی ناسيوناليست بن يان ئيسامی ژثر عابای رةش، خةونی پث دةبينن

 و لة هةرچی کةسثک خؤی بة موسصمان بزانث، ةی من بيزامن و وابزامن زؤربةی زؤری ئثمةمانانئةو
نابث هيچ زوصمثک دژ بة ، چوارچثوةی فةلسةفةی ئسالمی مامةلة لةگةص رووداوةکانی رؤژگار بکات
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کة چون، بة تايبةتی کاتث ئةو زوصمة دژ بة خةصکانثک بکرث کة موسصمان بن، خةصکی تر قةبووص بکات
بؤچوونة بةصام لةوة دةچث ئةم ، گوناهةکةی دووجارةو نة خواو نة هيچ ئاينثک لث خؤش دةبث

  . تةا بةرامبةر ميلةتی کورد نةبث، ئيسلميانة بةرامبةر هةموو کةسثک و ميلةتثک دةچةسپثندرث
ان و ئةمرؤ هةموو ئةوانةی لةسةرةوة بامسان کردن لةوة دةچث خةريکن پاشگةز دةبنةوة لة قسةکاني

زؤر بة ئاسانيش دةتوانن ئةو ، هةمان سياسةتی بةعسی ناسيوناليستی شؤضينی لة روح و مثشکيانداية
هةر . چوونکة لة خزمةتی نةتةوةی عةرةب و ئيسالمة، گوناهانةی لة ئيسالم و قورئان باس دةکرث بکةن

کة ، هةموويان لة مةسةلةی کةرکوک و ناوچة کوردستانثکانی تر خةريکة هةمان سياسةت بةکاردثنن
گواية ئةم شارة کوردستاين نيةو هی هةموو خةصکی عرياقة و ناشبث وا بةئاسانی خبرثتة سةر هةرمثی 

 ئيسالميانة باش هةموو ئةم اليةنة ئيسالمی و نا. کوردستان وةک کوردو هثزة کوردستانثکان دةيانةوث
عمارة و ، ناسرية،  هةمووشيان ناسنامةی بةسرة هاتوون وةو خةصکی هاوردة عةرةبة لة کوثوةدةزانن ئ

بةصام لةوة دةچث ئةم اليةنة تازانةی ناو عرياق ، جثةکانی تری خوارووی عرياق و ناوةراستيان هةية
ی ئيسالمی کورد بة ئاسانی قووت وةک برا بةعسثکانيان دةتوانن مثژوو و ناسنامةو شاری خةصکی تر

  . بدةن و بيکةن بة هی خؤيان
  بريووبؤچوونيان وابث ئةگةربةو هةموو هثزة سةربازيةی ئةمريکاو بث هثزيةی خؤيان، ئةمانةی ئةمرؤ

 ئةگةر ئثمةی کورد هةر سووربيني لة بة تايبةتی، دةبث دووارؤژ چی بصثن و چی بکةن، بؤ کثشةکانی کورد
 ئةگةر ئةمريکا عرياقی ئةی. و بؤ هةرمثی کوردستانوک و ناوچةکانی تری بةعةرةب کراگةرانةوةی کةرک

 تؤ بصث هةمان سياسةتی ميانة دةسةصات و هثزيان زياتر بثبةجثهثشت و ئةم اليةنة ئيسالمی ونا ئيسال
وی ئةويش بة نا، دةننی هةرچی مافی کورد هةية ئةجنان نةبةعةرةبکردن و قةبووص نةکرد، قةتل و عام

هةروةک ئةمرؤ لة ئثران و زؤر جثکای تر بةرثوة دةچث دژ بة ، ئيسالم و ناسيوناليستی ئيسالميةوة
تؤ بصث ئةمانيش ئثمةی کورد بة دووژمنی ئيسالم و نةتةوةی عةرةب نةزانن و هةموو جؤرة . گةالنی تر

کةوة نةنثن و مبانکةن رثکةوتنثک و پةميانثکی ثنی لةگةص وصاتانی دةوروپشتی داگريکةری کوردستان پث
  .  ئيسالمی تازة و خةونةکانيانبة قوربانی سياسةتی

، دوای رووخانی بةعس، دووچی هةصةثکمان کرد لة رابردةبث مةبةست هثزة سياسثکامنانة ، ئثمةی کورد
يان لةو مامةلة سياسيةی هةمان بوو لةگةص ئةم هثزة تازانةی ناو عرياق بؤ کثشةی کةرکوک وفيدرالی و 

يا نابث لة ئثستاوة بة سياسةت و مامةلةکامنان صئ. شتی تر کة زؤر بة زةمحةت پثان هةزم دةکرثزؤر 
لةبةر ، بچينةوة لةگةص ئةم هثزة سياسيانةی ناو عرياق بؤ دوورخستنةوةی هةموو مةترسثکانی دووارؤژ

هةموو ، دستانهةرمثی کور کةرکوک بؤ يانيمان پثدةکةن لة سةر گةرانةوةیئةوةی لة ئثستاوة ئةمرؤ بة
 حکومةتی هةميشةی  دامةزراندنیيان،  بثيان بؤ دواخستنی دةدةن بؤ دووای دةستورشهةوصثکی خؤ

کث ناصث دووای درووستبوونی پةرلةمان و حکومةتيش ديسانةوة هةزارو يةک بيانوو ناهثننةوة . عرياق
  . نةوةيةبؤ دواخستی گةرانةوةی کةرکوک و هةموو کارثک دةکةن بؤ رثگاگرتن لةو گةرا

کث دةصث . بؤچی ئثمةی کورد دةبث وا بة ئاسانی باوةر بةم هثزة سياسيا تازانةی ناو عرياق بکةين
ئةی ئةوة نية ، کةرکوک و کثشةکانی تری کورد چارةسةر دةکات، سيستثمثکی دميوکراسی لة ناو عرياق

 بة کردنةوةی شرثگا،  و ئيسالمی دميوکراسی ناودةبرث لة ناوچةکةتورکيا بة منوونةی دميوکراسی
ئةگةر دميوکراسی ئةوةی تورکيا بث کة لة ژثر هةزارو يةک فشاری . قوتاخبانةثکی کورديش نادات

ئايا سيستثمثکی ،  کةچ ناکات بؤ هيچ لة مافةکانی خةصکی کورديشسياسی و ئابووری ئةوروپايةو مل
وةکانی کوذرد لة مةسةلةی چی گةرةنتثکة بؤ گةرانةوةی مافة زةوت کرا،  دوارؤژی عرياقدميوکراسی

  . کةرکوک بث يان کثشةکانی تر
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چی وةک تاکة کةس يان هثزی سياسی دةبث چی بکةيةن بؤ ، ئثمةی کوردئايا ، پرسياری دوامي ئةوةية
لة کاتثکدا عيذاق و ناوچةکة بةرةو ، دوورخستنةوةی ئةو مةترسيانةی دووارؤژ و چارةسةرکردنيان

  . موو گؤرانکارثکی سياسی و ئةمنی لة ناوچةکة چاوةروان دةکرثدووارؤژثکی ناديار دةروات و هة
  سويد
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