
 
 
 
 
 
 
 

 به ڕز مام جه الل تاه بانی سه رۆککۆماری عیراق و
 سکرتری گشتی یه کیتی نیشتمانی کوردستان

 
 
 
 

 
 سوکی گه رم،

 
. پۆژه ی سیاسه تکی کوردستانیانه  له  هه مبه ر کشه ی کورد   تورکیا:بابه ت و 

 
 
 

 زۆر به ڕز مام جه الل،
زۆره  به  شوه یه کی چ و راسته وخۆ کشه ی کورد له  شتکی شاردراوه  نیه  که  ماوه یه کی 

باکووری کوردستان له  زۆر رووه وه  تکه ڵ به  باری سیاسی و ئاسایشی باشووری 
 ، دوای روو خانی رژمی دکتاتۆری  عیراق و ،دواتر، له م باره یه وه . کوردستان بووه

 ربازیه کانی دژی تورکیا، هه ندێ جارکی تر ده ستکردنه وه ی پکک به  ئۆپه راسیۆنه  سه
ئه گه ری ئه وه ی که  عیراق هاوکاری بکات بۆ به زۆر . ئه گه ری نیگه رانئامز هاتوونه ته  گۆڕێ

ده رکردنی هزه کانی پکک له  باشووری کوردستان ده توان ) له  وانه ش به  هزی چه ک(
ک هه ر بۆ باکووری کوردستان به کو بۆ کۆمه  ده ره نجامی زۆر نگه تیڤی لبکه وته وه  نه 

.                                   باشووری کوردستانیش، که  شاردراوه  نین بۆ ئوه ی به ڕز  
 
 
 به ڕز،                                                                                               

 وه  که  ئوه  ئیمۆ کاری تیادا  ده که ن ده رفه تکی باش  ره خساوه  که،  له و شونه ی ده سه ته
به  پچه وانه ی ئاڕاسته ی ئه گه ره  نگه تیڤه کان،کارکی ئه وها بکه ن که  پشوه چوونه کانی 
په یوه ندیدار له  باکووری کوردستان و دۆزی کورد له و به شه ی کوردستان هه ندێ شتی 

 ، پۆژه یه ک به م مه به سته ش، لکنراو به م نامه یه وه. ه رنی به  خۆوه  ببینپۆسه تیڤ و ئ
ده خه ینه  به ر ده ستی به ڕزتان به  هیوای ئه وه ی که  جگه ی ره زامه ندیتان بت و بک له  



         .                          کاتی به هادارتان ته رخان بکه ن بۆ سه رخستنی ئه م پۆژه یه
    
 

.چاوه ڕوانی کاردانه وه ی ئه رنی جه نابتانین، به ڕز  
 

 له گه ڵ ڕز و سوی دووباره مان
 

 ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی
2005ژون،   

 ---------------------  
 
 

،: ده قی ئه  نامه یه   پۆژه  لکنراوه که  له  هه مان کاتدا وه  بۆ هه مان مه به ست ،  و م تبینی
 سه رۆکی هه رمی کوردستان  سه رۆکی پارتی ،به ڕز کاک مه سعود بارزانی ئاڕاسته ی

، کراوه  عیراق–دیمۆکراتی کوردستان   
و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 

 به ڕز کاک مه سعود بارزانی سه رۆکی هه رمی کوردستان و
  عیراق-سه رۆکی پارتی دیمۆکراتی کوردستان 

 

و

 
 

وکی گه رم،س  
 
 

. پۆژه ی سیاسه تکی کوردستانیانه  له  هه مبه ر کشه ی کورد   تورکیا:بابه ت  
 
 
 

 زۆر به ڕز کاک مه سعود بارزانی،
شتکی شاردراوه  نیه  که  ماوه یه کی زۆره  به  شوه یه کی چ و راسته وخۆ کشه ی کورد له  

 به  باری سیاسی و ئاسایشی باشووری باکووری کوردستان له  زۆر رووه وه  تکه ڵ
 ، دوای روو خانی رژمی دکتاتۆری  عیراق و ،دواتر، له م باره یه وه . کوردستان بووه

جارکی تر ده ستکردنه وه ی پکک به  ئۆپه راسیۆنه  سه ربازیه کانی دژی تورکیا، هه ندێ 
 عیراق هاوکاری بکات بۆ به زۆر  ئه گه ری ئه وه ی که. ئه گه ری نیگه رانئامز هاتوونه ته  گۆڕێ

ده رکردنی هزه کانی پکک له  باشووری کوردستان ده توان ) له  وانه ش به  هزی چه ک(
کۆمه  ده ره نجامی زۆر نگه تیڤی لبکه وته وه  نه ک هه ر بۆ باکووری کوردستان به کو بۆ 

                                    .باشووری کوردستانیش، که  شاردراوه  نین بۆ ئوه ی به ڕز
 
 
 به ڕز،                                                                                               
له و شونه ی ده سه ته وه  که  ئوه  ئیمۆ کاری تیادا  ده که ن ده رفه تکی باش  ره خساوه  که،  

استه ی ئه گه ره  نگه تیڤه کان،کارکی ئه وها بکه ن که  پشوه چوونه کانی به  پچه وانه ی ئاڕ
په یوه ندیدار له  باکووری کوردستان و دۆزی کورد له و به شه ی کوردستان هه ندێ شتی 

نی به  خۆوه  ببیننراو به م نامه یه وه. پۆسه تیڤ و ئه رۆژه یه ک به م مه به سته ش، لکپ ، 
 ر ده ستی به ڕزتان به  هیوای ئه وه ی که  جگه ی ره زامه ندیتان بت و بک له  ده خه ینه  به



 .                                  کاتی به هادارتان ته رخان بکه ن بۆ سه رخستنی ئه م پۆژه یه
    
 

.چاوه ڕوانی کاردانه وه ی ئه رنی جه نابتانین، به ڕز  
 

ره مانله گه ڵ ڕز و سوی دووبا  
 

 ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی
2005ژون،   

------------------------------------------------- 
 
 
 

، و تبینی: ده قی ئه  نامه یه   پۆژه  لکنراوه که  له  هه مان کاتدا وه  بۆ هه مان مه به ست ، م
عیراق  سکرتری گشتی یه کیتی کۆماری   سه رۆکبه ڕز مام جه الل تاه بانی ئاڕاسته ی

  .، کراوهنیشتمانی کوردستان
و،

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

پۆژه ی چاره سه ریکی ئاشتیانه بۆ کشه ی بوونی 
 هزه کانی پکک له  باشووری کوردستان

 و  دۆزی کورد له  تورکیا
 
 
 
 

و

 پشنیارکراو 
 له  الیه ن

هه )ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی(  
 
2005ژون،   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 پۆژه ی چاره سه ریکی ئاشتیانه بۆ کشه ی بوونی هزه کانی 

 پکک له  باشووری کوردستان و  دۆزی کورد له  تورکیا
 (له  به رده وامی ئه م نووسراوه دا وه ک پۆژه ی چاره سه ری ناوده برت) 

 
 
 
 
 
 
 

:پۆژه ی چاره سه ریبیرۆکه ی   
ا ده تونین بین که  به  ئه گه ری زۆر تکه و بوون و تکھه کشانی له  سه ره تاد

پشوه چوونه کانی ئه م دواییانه ی سیاسه ته کانی پکک و گۆڕانکاریه کانی ناو عیراق و 
هه روه ها سیاسه ته کانی ئه مریکا له  عیراق و به رامبه ر تورکیا و پۆسه ی سیاسی له  

 ئمه  پمان وایه  بۆ  . کی سیاسی گه وره ی لبکه وته وهباشووری کوردستان قه یران
له  وانه ش به ره وڕوو بوونه وه ی سقۆی چه کدارانه ی  (ڕگه گرتن له  سیناریۆ نگه تیڤه کان 

الیه نی کوردی له  عیراق نه ک هه ر ) عیراق و تورکیا و ئه مریکا له  به رامبه ر هزه کانی پکک
ۆچوونکی تایبه ت به  خۆی هه بت به رامبه ر به  ئه گه رکی ئه وها، به کو مافی خۆیه تی که  ب

بگره  پداویستیه کی نه ته وه ییشه  که  الیه نی کوردی له م وته  ئه لته رنه تیڤ و بۆچوونی  
 تایبه ت به  خۆیشی له م باره یه وه  به  شوه یه کی کارا و چاکانه  بخاته  به ر چاوی الیه نه 

.                                                   په یوه ندیداره کان، به  تایبه تی الیه نی ئه مریکی
   
ئمه  واده زانین به ڕزان مام جه الل، وه ک سه رۆک کۆمار، و کاک مه سعود بارزانی، وه ک 

 هه یانه  له  ده سه تی سه رۆکی هه رمی کوردستان، ده توانن به  پی ئه و کایه   گرنگانه ی که 
سیاسیدا له  عیراق و باشووری کوردستان ده توانن هه ندێ بیر و بؤچوون بھننه   ده نگ بۆ 
ئه وه ی ببنه  مایه ی هه رنه ب رگه گرتن له  هه ڕه شه ی سه ربازی له  پکک و بگره  باسکردنیش 

.  اوی دۆزی کورددا له  تورکیاله  هه ندێ ته رتیبات و هه نگاوی ئاشتیانه  به  ر ووی ته و
هه رچه نده  ناکرێ باری ناسکی کورد خۆی له  باشووری کوردستان له به ر چاو نه گیرێ، 
به م دیسان پداویستیه کی نه ته وه یی و هه نووکه ییه  که  الیه نی کوردی له  عیراق و 

اوکی ئاوها مژوویی کوردستان، به  تایبه تی به ڕزان کاک مه سعود و مام جه الل، هه نگ
.                                                                                             بھاوژن  

 



 
: هه ندێ خای گشتی  

 ، هه ر نه ب له  بیست سای دواییدا، کشه ی کورد له  تورکیا، به  تایبه ت  ئاشکرایه  که)1
کک له و وته  و به  تایبه تیش بوونی سه ربازی ئه م هزه  له  چاکیه  چه کداریه کانی پ

  ، به  تایبه تی له  رووی باشووری کوردستان کۆمه  ده ره نجامی راسته وخۆی لکه وتۆته وه
ئاسایش و په یوه ندیه کانی ده سه تی سیاسی له  باشووری کوردستان له گه ڵ تورکیا و 

                                                                       .          باکووری کوردستان
 له  دوای روو خانی رژمی به عس له  عیراق و زده  بوونه وه ی فشاری تورکیا بۆ سه ر )2

وته  یه کگرتوه کانی ئه مریکا به  مه به ستی مه جبوورکردنی هزه کانی پکک بۆ ئه وه ی  
به  ج بھن و هاوکاتیش راگه یاندنی پکک، هی سه رله نوی خه باتی باشووری کوردستان 

.                                               چه کداری، مه سه له کانی ئه وه نده ی تر ئالۆز کرد
 ، به  تایبه تی له  ماوه ی دواییدا، که  الیه نی عه ره بی له  ده سه تی  شتکی ئاشکرایه)3

 ، به  مه به ستی ی عیراق ده خوازێ یاریه  کۆنه کانی هاوکاریکردنی رژمی ئه نقه رهناوه ند
هی ئه م )  جه عفه ری(سه ردانه که ی سه رۆک وه زیرانی عیراق  . لدانی کورد، نوێ بکاته وه

تا راده یه کی زۆر ) عیراقی_ ئه مریکی_تورکی(  ، ئه  گه ری هاوکاریکردنکی سه ربازی دواییانه
!                                                                                                       ه ته  پشهناو

            
 

:  چه ند پرسیارکی گرینگ  
ئه گه ر الیه نی عه ره بی له  عیراق باس له  هاوکاریکردنی تورکیا بکات بۆ ده رکردنی 

، ئایا به رامبه ر ) قسه ی خۆیان له  عیراق یا به(هزه کانی پکک له  باشووری کوردستان 
ئه وه  ده کرێ باس له  بۆچوونکی کوردیانه  یا کوردستانیانه ش بکه ین به رامبه ر ئه م 
مه سه له یه ؟ ئایا بۆ ناکرێ، له  جیاتی به کارهنانی زمانی زه بر و زه نگ بۆ 

اره سه رکردنی ئه م مه جبوورکردنی هزه کانی پکک، پۆژه یه کی به  ئاشتیانه  چ
مه سه له یه  و کردنه وه ی ده روازه یه ک، ئه گه ر که میش بت، له سه ر  ڕگه ی چاره سه رکی 
ئاشتیانه  بۆ مه سه له ی هزه کانی پکک و کشه ی کورد له  تورکیا؟                         
                            
 

:        ۆژه ی چاره سه ریالیه نه  په یوه ندیداره کانی پ  
له  هه ر هه سوکه وتک یا کاردانه وه یه کدا به رامبه ر به هزه کانی پکک له  باشووری 
کوردستان، به  تایبه تی به و پیه ی که  تورکیا ده یخوازێ، س ئه کته ری سه ره کی رۆلی 

ه  حاه تی پچه وانه شدا، ل.  ن)تورکیا و عیراق و ئه مریکا(سه ره کی ده بنن که  ئه وانیش 
واته  دۆزینه وه ی ڕگه  چاره یه کی ئاشتییانه  بۆ مه سه له ی هزه کانی پکک دیسان هه ر 

له  ئه گه ری دووه مدا ده کرێ . ئه م س ئه کته ره  سه ره کیه  رۆی هه ره  گرنگیان ده بت



که  هه ر پشوه چوونک چوون.  سوود له  دیپلؤمه سیه تی یه کیتی ئه وروپاش وه ربگیرێ
.                       له  کشه ی کوددا له  تورکیا، یه کیتی ئه وروپا په یوه ندیدار ده کات  

له م چه ند خاه ی خواره وه دا هه وڵ ده ده ین به  شوه یه کی کراوه تر ئه م مه سه له یه 
روونبکه ینه وه :                                                                                          
   1) شوه ی "چاره سه ری" یه که م، هی به کارهنانی زۆری چه که.  ئه گه ر له  ئالی 
پراکتیکیه وه  به رجه سته  کرا، ئه وا ده توان ببته  جگه ی ره زامه ندی ده سه تدارانی 

له  . م ده سه تدارانه  له  قه ه م بدرێبۆ ئه " سه رکه وتنیش"تورکیا وه  وه کو خاکی 
الیه کی تره وه  الیه نی ئه مریکی له  پشوه چوونکی ئه وهادا نه ک هه ر قازانج ناکات 

ته نھا سه رکه وتنک ده کرێ ئه وه ب که  ده کرێ ئه وه  (به کو بگره  زه ره ریش ده کات 
ا و ئه مریکادا بھنته وه  دی، دوای نزیکبوونه وه یه کی سه ر له  نوێ له  نوان تورکی

هه روه ها ئه م شوه  چاره سه ریه  نه ک هه ر بۆ کورد ).  ساردیکی زۆر له  په یوه ندیه کاندا
.   له  باشووری کوردستان سوودمه ند نابت به کو بگره  زۆریش زیانبه خش ده بت

وه  له  سه ر ئاستی ، به زۆری چه ک، له  روو ی رای گشتیه "چاره سه ریک"دواجار 
به  باشی بۆ ده سه التی سیاسی ) له  هه موو پارچه کانی کوردستان(کوردستانی مه زن 

 ، به کو بگره  به  زیانکی گه وره ش  کوردی له  عیراق و باشووری کوردستان ناگه ڕته وه
ده نگبوونی الیه نی کوردی له  عیراق به رامبه ر ئه گه ری به . ته واو ده بنھانی بکاره

زه بر و زه نگ به رامبه ر پکک، وه  له وه ش خه راپتر به شداریکردنی ئه م الیه نه  له  کارکی 
ئه وهادا، ده توان بۆ کورد له  باشووری کوردستان پشتشکن بت له  رووی سیاسی و 

یراق به رامبه ر یه ک له  ده ره  نجامه کان ئه وه  ده بت که  مه وقفی کورد له  ع . ستراتیژیه وه
هه روه ها کارکی سه ربازی به رامبه ر پکک له  سه ر . به  الیه نی عه ره بی زۆر الواز ده بت

خاکی باشووری کوردستان ره واییه تی سیاسی ده سه تی باشووری کوردستان به  
به م  ، وه  بگره  زه ره رکی زۆریش شوه یه کی جیددی ده خاته  ژر نیشانه ی پرسیاره وه

نکی . ره واییه ته  ده گه یز به رامبه ر پکک، له  کارنانی هبه  مانایه کی تر به  کار  ه
هاوبه شدا له  نوان عیراق و تورکیا و ئه مریکادا، ده توان به  توندی ببته  هۆی 
باده ستبوون و به  هزبوونی الیه نی عه ره بی له  عیراق و په راوزبوونه وه ی 

 ). به  هه ردوو ره هه ندی  ناوه خۆیی و ئیقلیمیه وه( نوی الیه نی کوردی له م وته  سه رله
ئه گه ر کورد له  باشووری کوردستان بۆیشی نه لوێ که  :  ئمه  به م شوه یه  بۆیده چین

 ، ئه وا بگومان ده توان، هه رنه ب ده ستگرتنکی پکک بکات له و باره ی که  تیکه وتووه
بکات بۆ ڕگه گرتن له  هه وی  به  زۆری چه ک ده رکردنی پکک له  باشووری کار 

  .                  کوردستان وه  بگره  پرۆژه یه کی تایبه ت به  خۆیشی هه ب له م باره یه وه
                  

2) شوه ی چاره سه ری دووه م هی چاره سه ری ئاشتییانه یه  . هه ر  چاره سه ریه کی  
 ، که  ده ودا ده روازه یه ک بۆ پکک بکرته وه  که  به  شوه یه ک یا شوه یه کی تر ئاشتییانه

 ، پویست به  هاوکاری س ئه کته ر تکه و ببت به  کاری سیاسی یاسایی له  تورکیا



.  ده کات که  ئه وانیش، هه ر وه ک له  سه ره وه  گوترا، تورکیا و ئه مریکا و عیراقن
راهه مبوونی پشوه چوونکی ئه وها بگومان ده توان هه نگاوکی مژوویی بت له  فه 

ئه وانه ی که  سوودمه ند ده بن .  ڕگه ی چاره سه رکردنی کشه ی کورد به  گشتی له  تورکیا
له  پوه چوونکی ئه وهادا کورده  له  باکووری کوردستان و کورده  به  گشتی له  

 باتایبه تی کورد له  باشووری کوردستان وه  زۆر به تایبه تیش  کوردستانی مه زن وه
هه به ته  له  به ر ئه وه ی له  پرۆژه یه کی .  سه رکردایه تی سیاسی له و به شه ی کوردستان

ئه وهادا ئه رکی هه ره  گران ده که وته  ئه ستؤی به  ڕز مام جه الل و کاک مه سعود، 
ته  مایه ی یه ک له  سه رکه وتنه  سیاسی و دیپلۆماسییه کانی ده کرێ هه نگاوکی ئه وها بب

.                                                                                      به ڕزانیان  
زۆر گرینگه  که  سه رکردایه تی کورد له  باشووری کوردستان ئه وه  بزان که   

 له  باکووری کوردستان به  ئاڕاسته ی چا ره سه رکردنی  پشوه چوونکی ئاشتییانه
مه سه له ی کورد له  تورکیا، ده توان ببته  سه رچاوه و هۆکارکی گر ینگی به هزبوونی 

هه روه ها له  حاه تکی ئه وهادا ده کرێ .  بزاڤی سیاسی کورد له  باشووری کوردستان
چه کداری له  باکووری کوردستان و بوونی پچه وانه ی ئه وه ی که  مانه وه ی بزاڤی 

هزه کانی پکک له  باشووری کوردستان وه ک سه رئشه یه ک و خاکی الوازی بت، 
چاره سه رکی ئاشتییانه  بۆ مه سه له کان ده توانن ببنه  هۆکارکی زۆر گرینگی  
 ی سه رکه وتن بۆ ده سه تی سیاسی کوردی له  باشووری کوردستان له  پرۆسه

وه ده ستھنانی پگه یه کی زۆر به هزی دیپلۆماسای و سیاسیدا له  سه ر ئاستی عیراق و 
  .                                                                            ئیقلیمی و جیھانیدا

 
 

:            چی پویسته  بکرێ بۆ  سه رخستنی پرۆژه ی ئاشتی؟
ه و ڕاستیه  باش ده زانین که وا ئه م به شه ی پرۆژه  ته واوی  قورسایی سه ره تا ئمه  ئ

وا له  خواره وه  به  شوه ی چه ند . هه وه  سیاسی و دیپلۆماسییه کان له  خۆ ده گرێ
خاک، که  هه ر یه ککیان باسکردنه  له  شوه ی هه سوکه وتی هه ر یه ک له  ئه کته ره  

ه کان، هه وڵ ده ده ین تیشک بخه ینه  سه ر  ئه م خا ه  و وه می ئه و سیاسیه  په یوه ندیدار
  :                                                               پرسیاره ی سه ره وه ش بده ینه وه

 
1) وته  یه کگرتوه کانی ئه مریکا: له  ڕۆشنایی ئه و دوو خاه ی سه ره وه  ده کرێ بین 

،له  به ر ئه وه ی ئامانجی راگه یه ندراوی ئه مریکا ئه وه یه  که  توند و تیژی له  ناوچه  که 
که م ببته وه  و پرۆسه ی چاکسازی و دیمۆکراتیزه کردن به ره و پش بوا، ئه وا له  
به رژه وه ندی ئه مریکادا دایه  که  پشتگیری له  پرۆسه یه کی ئاشتی بکات له  باکووری 

پشتگیرییه کی ئه وها ده بته  مایه ی سه رکه وتنکی سیاسی و دیپلۆماسیانه  .  نکوردستا
ڕاسته  که  هه وکی ئه مریکا بۆ ئیقناعکردنی تورکیا بۆ . بۆ ئه مریکا له  ناوچه که دا



نواندنی هه وستکی پۆسه تیڤانه  له  مه سه له ی کورد له  تورکیا، کارکی ئاسان 
 ، له  عیراق و له  باشووری ئه وه  الیه نی کوردیه .  مومکینیش بتنابت، به م ده کرێ

 ، واته  له  کوردستان، که  ده توان  رۆلی سه ره کی هه ب له  کردنه وه ی ئه م ده روازه یه
ده ب ئه مریکا له وه  بگا، یا ڕاستتر بین له وه  . ئیقناعکردنی الیه نی ئه مریکیدا

تی کوردی له  باشووری کوردستان به  هیچ شوه یه ک به شداری ، که  ده سه بگه ینرێ
کارکی سه ربازی ناکات دژی پکک و دژی هه ر کارکی سه ربازیشه  که  له  سه ر خاکی 

وه  ده ب له وه ش بگه یندرێ که  هاتنی هزی . ئه م به شه ی کوردستان  ئه نجامبدرێ
ستان به  مه به ستی به شداری له  سه ربازی عه ره بی عیراقی بۆ باشووری کورد

ئۆپه راسیۆنک بۆ ده رکردنی هزه کانی پکک، هه تا بگره  به  ب به شداریکردنی 
هزه کانی پشمه رگه ش تیایدا، به  زیانکی مۆرالی و سیاسیانه ی زۆر گه وره  بۆ 

ه به ر ده سه تی سیاسی کوردی له  عیراق و له  باشووری کوردستان ته واو ده ب و ل
ئه وه ش  ئه م ده سه ته  کوردیه، به  هیچ شوه یه ک و له  ژر هیچ بیانۆیه ک،  ڕگا به  

دواجار ده ب ئه مریکا له وه ش بگات که  توه لکانی . پشوه چوونکی ئه وها نادات
ق هزه کانی ئه مریکا له  ئۆپه راسیۆنکی سه ربازی دژی پکک ئه رکه کانی ئه مریکا له  عیرا

و رۆژهه تی ناوه ڕاست قورستر ده کات و بگره  نیشانه ی پرسیاریش ده خاته  سه ر 
وئیمۆ ئه مریکا پویستی به  هه موو هه وڵ   ته واوی سیاسه ته که ی له م ناوچه یه دا: 
 ته قه یه که  بۆ  که مکردنه وه ی سه رئشیه کانی له  ناوچه دا نه وه ک زده کردنیان.         
 
2) با شووری کوردستان: ئاشکرایه  که  ئه م به شه ی کوردستان به  قۆناغکی یه کجار 
ناسکدا تده په ڕێ و به  ئه گه ری زۆرش به ره وڕووبوونه وه ی هه ره  گه وره  و 

 ، زوو یا دره نگ ئه م به شه ی کوردستان به ره وڕووی چاره نووسساز له  پشمانه وه یه
ره بی له  عیراق ده بته وه و ئه وه ش ده بته  هۆی قه یرانکی گه وره  دیواری شۆڤینیزمی عه 

رک له م کاته دا تکھه چوونک له  نوان هزه کانی  . و بگره  چاره نووسسازیش
ئه مریکا و تورکیا و عیراق له  الیه ک وه  هزه کانی پکک له  الیه کی تره وه  ده توان، له  

 ، ببته  هۆی پشویکی زیده تر و کۆتاییه که شی به  هرووی سیاسی و ئاسایشه و
ئه گه ری زیاتر به  زده بوونی باده ستی تورکیا و الیه نی عه ره بی له  عیراق له  سه ر 

سه رکردایه تی سیاسی له  . باشووری کوردستان  ده ب ۆ، به  مانایه کی تر، ده بئیم
 کی ڕاشکاوانه  وه، له  باشووری کوردستان به  ئه رکی خۆی بزانکه  په یام

گؤشه بینینکی کوردستانیانه وه،  ده رباره ی بوونی هزه کانی پکک له  باشووری 
کوردستان و شوه ی چاره سه رکردنی ئه م کشه یه  و مه سه له  په یوه ندیداره کان بخاته  

 تایبه تیش به رچاوی به ر چاوی رای گشتی جیھانی و الیه نه  په یوه ندیداره کان وه  به 
له  به رامبه ر ئه وه دا، هه وستی خۆدزینه وه  له م کشه  و ئه رکه  .  ده سه تدارانی ئه مریکا

هه نووکه ییه  ده کرێ به  ئه گه ری زۆر به  زیانکی گه وره ی ستراتیژی بۆ باشووری 
کوردستان ته واو بب                                           !                                 



                  
 3) پکک و هزه  سیاسیه  دیمۆکراتی و مه ده نیه کانی ده ره وه  و ناوه وه ی باکووری 
کوردستان: شاردراوه  نیه  که  پکک له  سانی دواییدا دووچاری شکست هاتووه ، له  گه ڵ 

پویسته  هه وستی پکک و هزه   . ته وهئه وه شدا وه ک هزکی به رهه ستکار ماوه 
دیمۆکراتی و مه ده نیه کان له به ر چاو بگیرێ له  گره وی سه رکه وتن یا شکستی هه ر 

ئه وه ی که  به  تایبه تی . هه وکی به  ئاشتیانه  چاره سه ر کردنی کشه  په یوه ندیداره کان
 رمی بنون ئه گه ر هات و هه ر هه وکی له سه ر پکک پویسته  ئه وه یه  که  ئه وپه ڕی نه

ئه وان ده ب بزانن که  به رده وامی ئه م بار و دۆخه    . ئاشتییانه  که وته  بواری پراکتیکیه وه
هه ر زیان و : ده توان زیانی زۆر بگه ینته  پرۆسه ی سیاسی له  باشووری کوردستان

بۆ .  ده ب  بۆ به شه کانی کوردستانی مه زنشکستکیش له وێ  ده ره نجامکی نگه تیڤانه ی 
کارکردن به  ئاڕاسته ی پشوه چوونکی ئاشتیانه دا، وه  بۆ کارئاسانی پرۆسه یه کی 

 ، به  تایبه تی پکک، هه ندێ په یام و هما به  ئاڕاسته  و مه به ستی ئه وها،پویسته
ی دیپلۆماسیانه ی له بار هه ندێ په یام و هما. سه رکه وتنی ئه م پرۆسه یه دا بنرێ

ده توانن، به  تایبه تی بۆ ئه مریکا، یارمه تیده ربن وه  ببنه  مایه ی گرینگیدان به  
هه وکی ئا شتیخوازانه    ده توان کورد  . پرۆژه یه کی ئاشتیانه  له  الیه ن ئه م زلھزه وه

کان بخاته  هه مان له  باکوور و باشووری کوردستان و ئه مریکا و هزه  ئاشتیخوازه 
 ، به م ئه وه  ده که وته  ئه م خاه  پویستی به  تاوتوکردنی زیاتر هه یه . به ره وه

قۆناغکی تر، ئه و کاته ی که  ئه م پرؤژه یه  ده که وته  بواری قسه  له سه رکردن و 
                              .                                                         پراکتیکیه وه

                                                                                    
4) عیراق: ده کرێ هه ر زوو بپرسین کام عیراق، الیه نی عه ره بی یا الیه نی کوردی له  

 سیاسیدا له  به غدا، به  ده سه تی سیاسی له م وته ؟ الیه نی عه ره بی له  ده سه تی
دا بۆ ) ئیبراهم ئه لجه عفه ری(تایبه تی له  سه ردانه که ی ئه م دواییانه ی سه رۆک وه زیران 

ئه نقه ره، ئه وه ی به  ئاشکرا پیشان داوه  که  خوازیاری هاوکاریه  بۆ  ده رکردنی 
 لره دا ).به  زمانی خۆیان له  عیراق( هزه کانی پکک له  به شووری کوردستان 

پرسیارکی گرنگ ئه وه یه، ئایا ده سه تدارانی کوردیش له  به غدا وه  هه روه ها 
ده سه التدارانی کورد له  باشووری کوردستان هه مان بۆچوونیان هه یه  وه  ئایا ده کرێ 
ئه سله ن باس له  بۆچوونکی کوردی له م باره یه وه  بکه ین؟ ئه گه ریش بۆچوونکی ئه وها 

ونی هه بت، ئایا بۆ تا ئستا به  شوه یه کی ڕاشکاوانه  و له  ئاستکی ره سمی بو
شایسته دا ڕانه گیندراوه ؟ لره دا گرینگه  که  سه رکردایه تی کورد له  باشووری 
کوردستان، وه  به  تایبه تیش نونه رانی کورد له  به غدا له  ناوه ندی ده سه ت، 

ه لته رنه تیڤکی ئاشتیانه  بۆ کشه که  راگه  ینن، به ر له وه ی که  ده ستپشخه ری بکه ن و ئ
کورد جارکی تر دره نگ بکه وێ؟ ده ب الیه نی عه ره بی له  عیراق ئه وه  به  شوه یه کی 
راشکاوانه  بزان که  کوردیش له و وته  په راوزکی سیاسی و دیپلۆماسیان هه یه  و له  



 وه کوو الیه نی عه ره بی نافکرێ و به  زه روره تۆزی کورد له  تورکیا مه سه له ی پکک و د
بگره  بۆچوونی تایبه تی خۆشی هه یه  و ئه م بۆچوونه ش هه قووی به رژه وه ندیه 

له م باره یه وه  کورد له  باشووری کوردستان   . نیشتمانی و  نه ته وه ییه  کانی ئه م الیه نه یه
شوه ی هه سوکه وت له  گه ڵ پکک و کشه  (دنه وه یه ک به ره و رووی تاقیکر

بۆته وه  و پرسه  چاره نووسسازه که ش ئه وه یه  ئایا ئه گه ر  کورد له    ) په یوه ندیداره کان
عیراقی دوای دکتاتۆر خاوه ن ده سه تی حه قیقیه  له  به غدا، بۆچی به  راشکاوانه  

ده سه ته  و له  بیرکردنه وه ی سیاسی و هه وسته  رایناگه ینت که  ئه ویش خاوه ن 
وه رگرتنیشیدا مه رج نیه  وه کو الیه نی عه ره بی له  عیراق بفکرێ و به کو بگره  ده شبت 

.                             هه ندێ جار دژایه تیش هه بت له  توانین له  بۆ مه سه له کان  
              

5) تورکیا: ئاشکرایه  که  گری هه ره  ئاۆز  له  کشه ی کورد و تورکیا خوودی ده سه تی 
له  الیه کی تره وه  تورکیا  خۆی به ر له  هه ر وت و الیه نک  .  ناوه ندیه  له م وته

. دا)تورکیا و کورد(سوودبه خش ده بت له  هه ر ده رهاوشته یه کی ئاشتیانه  له  کشه ی 
اره سه رکردنی کشه ی کورد له  تورکیا په راوزکی یه کجار فراوانی له  ڕاستیدا چ

به م وته  ده به خشت، به  تایبه تی ) روو  له  کۆمه گه ی جیھانی( سیاسی و دیپلۆماسی 
له  په یوه ندیه کانیدا له گه ڵ ئه وروپا و به  ده ستھنانی خه ونی درینی له  ئه ندامبوون 

به  هه ر حاڵ ده توانین بین که  تورکیا ئه مۆ له  هه موو رۆژک زیاتر . له م یه کیتیه دا
پویستی به وه یه  که  خاکی پۆسه تیڤی دیپلۆماسی بۆ خۆی تۆمار بکات له  ڕگه ی 

به  پله ی یه که م ئه وه  ئه مریکایه  که  ده توان وا له    .  چاره سه رکردنی کشه ی کورده وه
 ، بۆ ه نگاوکی ئه رنی بھاوژێ به  ئاڕاسته ی چاره سه ری ئاشتیانهتورکیا بکات که  ه

به م مانایه ش کۆسپی هه ره  مه زن له  به رده م . کشه ی پکک و ماسه له ی کورد به  گشتی
هه ر پۆژه یه کی ئاشتی له م په یوه ندیه دا تورکیه  خۆیه تی و ئیقناعکردنیشی فاکته رکی 

.                            بۆ سه رکه وتنی ئه م پرۆژه یه ی به رده ستهه ره  چاره نووسسازه   
 
 

  :  وته ی دوایی
 ،جیا له  بۆچوونی چاره سه ری سه ربازییانه  مه به ستی سه ره کی ئه م پۆژه یه  ئه وه یه  که

یشه  له  هی الیه نی عه ره ب"دژی پکک، که  به  پله ی یه که م هی تورکیایه  و ده شکرێ بین 
، بۆچونکی کوردیانه  یا کوردستانییانه بته  ده نگ و له  پاکتیکیشدا کار بۆ "عیراق

ده سه تی سیاسی له  باشووری کوردستان، به  تایبه تی له  .  وه سه رخستنی بکرێ
ناوه ندی ده سه ت له  عیراق وه  له  پس هه مووشیانه وه  مام جه الل وه ک سه رۆککۆمار، 

ه تی  ئه وه ی هه یه  که  به  ئاڕاسته ی خه مندنی سیاسه ت و دیپلۆماسیه تکی ئه وها ده رف
که  مه به ست وه سه رخستنی هه وکی چاره سه ری ئاشتیانه یه  بۆ کشه ی کورد له  تورکیا 
. به  گشتی وه  مه سه له ی بوونی پکک له  باشووری کوردستان به  تایبه تی



یانه  له م ئاڕاسته یه وه  ده توان، له  زۆر ئاست و به  زۆر مانا،  پشوه چوونکی ئاشت
و بۆ )  به  پله ی یه که م له  باشوور و باکووری کوردستان(سوودبه خش بت بۆ کورد 

 هه به ته  رووداوکی ئه وها ڕاسته وخۆ سوود به  تورکیاش ده گه ین، ئه گه ر . ئه مریکاش
له   . زن شته کان به  شوه یه کی جیاواز له وه ی که  هه یه ببیننده سه تدارانی تورکیا بخوا

ڕاستیدا عیراقیش ده توان زۆر سوودمه ند بت له وه ی که  چاره سه رکی ئاشتیانه  
ده توان عیراق له  زۆر ئاۆزی سیاسی و دیپلۆماسی بپارزێ و زتر تواناکانی 

له  راستیدا خۆپاراستنی . اسایشی ناوخۆییته رخان بکات بۆ پۆسه ی ئاوه دانکردنه  و ئ
عیراق له  ئالۆزیه  ئیقلیمیه کان ده توان زۆر یارمه تیده ر بت بۆ وه سه رخستنی 
هه وه کانی ئه مریکاش له م وته  و له  ناوچه ی رۆژهه تی ناوه ڕاست و بگره  جیھان به  

                                             .                                               گشتی
 
 

 ده سته یه ک له  ڕووناکبیرانی کوردستانی
2005ژون،   


