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و اثلةئةوروبةعس مي يَذركارة تريؤريستيةكاني 
 ي كوردسيؤنثؤزئؤضاالكيةكاني 

 

 
 نوسيين

 باسرية ساالر.د
 

راقي يَؤني عؤزيسثتريؤريستيانةي بةعس لة دةرةوةي والتيش دذ بة كوردو ئؤ ئةم كارة
 تيَنريَبةكار بهمي بةعس يَذرِةنامة دذ بة طوةك بةل يَدةكر

 

 
 ناوةرؤك
 يثيَشةك

 (رةساتةكةي بؤناك)، ينرةثارش ثيَؤذاني رئةملانيا و ضاالكيةكاني 
 ثؤليسي ئةملان، ثةيامةكةي من و تاكتيكي بةعسيةكان

 طرنطي سياسي ئةم روداوانة بؤ كورد
 ئةو ضاالكةيةي  كة دواضركةكاني كوردستانيةتي ثيَوة دياربوو

 ئةو كةسةي كة جاسوس بوو بةسةرمانةوة
 بؤ بةردةم سةفارةتي عيَراقيكاتي بةريَكةوتنمان 
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 تاكتيكي سةربازيي دوةمي بةعسيةكان
 دوبارة طةرانةوةم بؤ هةمان طؤرةثاني روداوةكة

 طرتين كةس و كارم لة سليَماني لةاليةن بةعسةوةو دةركردنيان لة عيَراق
 فرانكورتشاري بؤ  ي ثايتةختةوةلة بؤن

 داطريكردني كةنيسة طةورةكة/  كارةساتةكةي فرانكفورت
 هةرةشةي خؤكوشتين كردمةدا يَناوي ئثيَهندةي لةخويَندكارة ئةو 

 ثالني تةقاندنةوةي كؤنطرةكةمان/ كارةساتةكةي بةرلـني
 ثالني دةستطريكردني دوو تريؤريستة بةعسيةكة

 شةكةيَضةوانة بووني هاوكثيَ
ردني كويَت دواي داطريك ئةمريكا –راق يَعضاالكيةكامن لة ئةملانياي رؤذهةالت لةكاتي جةنطي 

 لة اليةن عيَراقةوة 
 ريَزطرتن لةبةعسيةكان و ضةوساندنةوةي ئةنداماني حشع لة بولغاريا

 سزاداني خويَندكارة كوردةكان لة مؤسكؤ بؤ بةرذةوةندي بةعس
 ئةوروثاو داطريكردني سةفارةتةكاني عيَراقيين  لةرةثارضاالكيةكاني دواي 

 هيَرش بردنة سةر سةفارةتي كوبا
 كيَخسنتيَن لةئةوروثا كةوتنةوة خؤ ربةعسيةكا

 عبداجلبارالكبيسي كيَية
 يةكيَك لة بنكةي ئةملانياي بةعسيةكان

 ئةم كيَشةيةو هةلويَسيت حيزبي شيؤعي عيَراقي  
 دةسةالتي كوردي ضي كردووة؟

 كورتةيةك لة ذياني نوسةر 
 

 شةكيثيَ
دذ بةكورد وخاو رمي بةعسي يَذرةكاني كارة تريؤريستيو تاوان ذة ليسيتيَورودرد

ليسيت ضاالكيةكاني كورت نية  ،يشي والتلةدةرةوة ي عيَراقي بةطشيتؤزيسيؤنثوئؤ
 بةعستريؤريستيةكاني ةفتارو سياسةتة ردذ بة ذويية ميَ ئةو زةمةنة ي كورديؤزيسيؤنثئؤ
 انيا ملم لة ئةخؤم دةكةئةزمونةكاني بؤضوون و لةم نوسينةدا باس لةمن  .دةرةوةي ووالتلة
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خؤيان لةو والتانةي ئةزمونةكاني انةوةي رطيَنوسني و بةت كةساني تريش يَوباش دةب4
هةمة رةدا ضةند منونةيةكي يَل .ي تاوانةكاني بةعس دةولةمةند بكةنظئةرشي يدا دةذينيَكةت

نوسينةم  مئة .وازدازةمةني جيا ن ويَكي جياوازداو لةشويهةلبذاردوة لةساالنضةشنةم 
وة دةرفةتي هةر بةهةمان شيَ. نةبوو يمةوةردنبالوكدةرفةتي كة ئامادةكردبوو بةالم يَدةم

بةهيواي ئةوةي . روخاني بةعسبةرواري هةتا  م نةبووةكؤكردنةو نوسيين روداوةكاني تر
ك دةستكاري كردن دةخيةمة ستة دواي كةميَئيَ. كي تردا بتوامن بةم ئةركة ئةستملةدةرفةتيَ

بة ذمارة زؤر كةم بووين  .بوو 1791ؤذانةي كةضوومة ئةملانيا سالي رئةو . نةرانبةردةم خويَ
كاري ضاالكي و كي كةمةوة دةمانتواني يَبةالم بة ضؤنايةتي باش بووين و بةضةند كورد

زؤر كةمن ئةوانةي كة وةك  .بوينئ دةبضونكة خاوةن مة ةورة ئةجنام بدةينطسياسي 
ة نةك هةر هيض ئةجنام نادةن بةلكو بةردةواميش هةميشة بونةتة سوتةمةني بؤ ئةوانةش ك

 يَمةداياني ئطبةسةر  ،ئةوان ي بؤ خزمةتنيريابطارمة يَةلدا دةكةن هةروةك ئطةفتارمان لةروا
رةدا مةبةسةمت يَل .ةنطبثيَاليةك لةسةر حيسابي اليةكي تر  .نةوةو بةرهةمةكةي خبؤنثةريَب

كوردايةتي و ئينسانيةتة بةاليةني كةمةوة  لةحيزبايةتي كردن نية بةلكو بةاليةني كةمةوة
 .تيَبكؤشيت ناوي مافةكاني خؤيداثيَلة  ظمرؤ

 
 
 

 ينرةثارش ثيَؤذاني رئةملانيا و ضاالكيةكاني 
-  رةساتةكةي بؤناك   -

ايتةخيت ئةملانيا دةستمان كرد ثئةوكاتةي  (BONN)ضةقي شاري  لة ناو 24/4/1792-21 لة
مي بةغدا لة يَذرفاشستانةي ؤذيي دذ بة سياسةتي رني ضوار ك لة خوارديَرتنطبة مان

 ك كؤتايييَيار وابوو بة خؤنيشاندانربضاالكيةكةدا  ؤذي كؤتايرلة .راقدايَكوردستان و لة ع
ا و لةبةردةميدا طريَبكةوينة راقي يَبةرةو باليؤزخانةي ع نني بةوةييَرتن و ضاالكيةكة بهطبةما

بؤ ئةم  .راقيَةزايي بدةينة سةفريي عرناياداشتنامةيةكي  كانبةئامادةبووني ميديا كؤبينةوة
و ضةندين ايتةختدا دامةزراندثاني شاري بؤني ثؤرةطلةناو ةورةمان طكي يَمةبةستة ضادر

كخراوي سياسي و ريَنزيكةي بؤ سةد  .لةسةر نوسيةزماني جياواز بةورةمان طدرومشي 
نامةمان ناردو سةرجنيامنان بؤ ئةم  و باليؤزخانةكانرخوازي و بياني يَسةنديكايي و خ



 ساالر باسرية.د                                 و ضاالكيةكاني ئؤثؤزيسيؤني كورد تيةكاني رذيَمي بةعس لةئةوروثاسكارة تريؤري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 

 

 .واستةوةطسةردانييان دةكردين و هةوالةكةيان دةيان دةهاتن ويَلة ؤذانرشا كة يَاكرضاالكية 
نة يَمان و ويَشةكردن لرراقي كةوتنة هةيَؤذي يةكةمةوة كاربةدةستاني باليؤزخانةي عرهةر لة

حكومي مؤلةتي هةبوني يَراقي بيَعسةفارةتي  .بةرامبةرمان تؤمار كردمنان و ضةك نيشاندان
دا بةشداربوون بة ضةقؤ و بة ئاسن و يَبةعسيةوة كة فةلةستيين و لبنانيشي ت 121بةنزيكةي 

نةي سةدامةوة، و دواتر لة يَبةرامبةرمان وةستان بةوؤذي ضاالكيةكة رلةدوا داري تيذكةرةوة 
ةسريةي خؤنيشاندانةكة ؤذي مرمة لةيَرشيان كردة سةرمان كة ئيَهكةوتنمان ريَكاتي بة

دةسيت  رشة. كة بؤ ذمارةي ئةو كاتةي ئةملانيا باش بوو كيَةجنا كةسث هةتاببوينة ضل 
ةكةوة ضونكة ئةوانةي تر رةاني شثةرؤطكمان ضوة يَنزيكةي ضواردة كةس مة تةنيايَكردو ئثيَ

ندا  اناويرا هةالتن و خؤيان شاردةوة كةلةيَك لة ترساندا خيَذن و مندال بوون، يان هةند
رسي ثو بةر ذاندينرةانةي بةسةردا درطيَشرشرت قسةي زل و شؤثيَك هةبوون كة يَكةسان

ئةمحةدي برام .كيان ديَكةس برينداربوون كة يةك 21لة هةردوال  نزيكةي  .دياري يةكييَت بوو
 .شاري بؤن مايةوةو برينداريةكةي سةخت بوو رتؤسيثي ؤذ لة خةستةخانةير 11بوو كة 

كي تر بة خةسيت بةر ضةقؤ يَكيان كرد بةسكيداو يةكيَنةفيزري ترمان دةكيَالظهة
رشكةرةكانيش لةهةمان خةستةخانة يَدوان لة بةعسية ه .نةكاني بةعسيةكان كةوتيَوةش

 كيانيَطكيان ضةقؤيةك ئؤريَذداري كران ضونكة برينةكاني ئةوانيش سةخت بوو كة يةكؤن
ت لةناو باليؤزخانةي يَيان ئيرت لةبةر هةر هؤيةك بوبكي تريشيَهةند بريندار كردبوو،ناوةوةي 

 .راقي خؤيدا تةداوي دةكرانيَع
 ةيامةكةي من و تاكتيكي بةعسيةكانث ؤليسي ئةملان،ث

ةل حكومةتي طبةالم حكومةتي ئةملانيا بؤ بةرذةوةندي ئابوري و دبلؤماسي باشيي خؤيان لة
تةنانةت مايف  .اكن نةدا بةدادتريؤريستة بةعسيانةيا بةغدا هيض كام لة تةحةداكةرو

رس و ثوةك بةر من .ؤيشترر دةرياوةو يَكي قانوني ضوة ذيَبريندارةكانيشمان لة دةولةت
ؤليسم كرد كة ئةم ثاداري طك ئايَؤذاني يةكةمةوة زياتر لة جاررهةر لةكخةري ضاالكيةكة ريَ

دان و بالوةيان ثيَايان ريَطان هةيةو لةوانةية ضةكدار بن كةضي كيَيَبةعسيانة نيازي شت
 رش كردنةكةيانيَش هثيَمة يَضةوانةكةي ئةوان دذ بة ئثيَي نةكردن هةرضةندة خؤنيشاندانثيَ
نةي ئايةتوال خومةينيان بة يَران و بة دةيان ويَبةعسيةكان درومشي دذ بة ئ .مؤلةت بوويَ ب

 .ونوسيبوويان لةسةر يَقسةي ناشريين و جن ،نابوويَوةي كاريكاتؤر لةسةر مقةبا هيَش
ئايةتوال رذيَمي مة سةر بة يَشيت بدةن كة ئطاي ر ينيشان كيان هةبوو كة وايَبةمةش تاكتيك
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ة لةسةر ثبة خرابةطشيت  ي ئةملانياو رؤذئاواةياندنطاري كاناطخومةينني كة ئةو كاتة دامودةز
ويست يَثران واي يَئ –راق يَي عركاتةي ئةملانيا لةكاتي شةوسياسةتي ئةو رانيان دةنوسييَئ

 .هةلويَست وةربطرنوةية يَبةم ش دةكرد
 

 
 وامناندايَؤليسي ئةملان لةنث ن،يَنةي سةدام حسيَو بةرزكردنةوةيرش كردنةكةيان و يَش هثيَبةعسيةكان 

 

رةدا يَل .يرؤطسياسةتيان ميديا بةشةكاني حكومةت وضةوانةوة ثيَبةت يَريكردني كوطدواي دا
 داؤذئاواراي ثكي وةك ئةملانياي ئةورويَلةوالتميديا ي كاناطت كةدةزيَاستية دةردةكةورئةو 
ؤليسيش بة ثزي يَه .مةوة حةوت بريندار هةبوويَلةالي ئ .دايةؤلثمؤنؤةريي طر كارييَلةذ
وداوةكاني دةخستة راسيت ركة نةيان تؤمار كردبوويَرةكاني خؤيةوة بةسةدان وطنةيَاي وطريَ
ئةمحةدي برام سةند بة تؤمةتي ئةوةي .سزايان لة د ماركي ئةملاني (511) اطبةالم داد وو،ر

 رتن و خؤنيشاندانة كردوةطرتين مؤلةتي كاربةدةستان بةشداري لةم ضاالكي ماطوةر يَكة ب
انانةي كة طيَئةو ب .بؤ ئةم مةبةستة كي تريَو ضؤتة شار مي بةعسيَذردذ بة

يةي كة بؤيان دياري كراوة هةتا ة لةو ناوضةطشتا قبول نةكراوة جيَةناهةندةييةكةيان هث
بةالم سزا دانةكةي  لن،يَبهيَ ين دياريكراوي خؤيان جيَقبولكردني داواكةيان بؤيان نية شو

بؤ بةرذةوةندي حكومةتي كة تيَب ي ياساييوةكي سياسي بوو وةك لةيَياررئةمحةد زياتر ب.د
ةل طي ئةملانيا لةكة حكومةتياساييانةي ةفتارة نارةل هةموو ئةو طلة .ايةوةرةطبةعس 

شةو ناكؤكي هةر بؤ دروست يَك يهةند بةعسدا راقييَةل حكومةتي عطمةدا كردي بةالم لةيَئ
اي سةفارةتةكةيةوة طريَبة  ي بةعسراقيَةفتارةي حكومةتي عرو بة دلنياييةوة ئةم  بوو،

 كيةكيو ضاال طرنطئةزمونيَكي مةش يَشت و  بؤ ئيَهيَي بؤ خؤيان جثنةيةكي ناشريين و خرايَو
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سةرجةم  مةي كورد يةهودي بويناية بة دلنياييةوةيَةر ئطئة .سةركةوتوو بووسياسي 
هةميشة و دوبارة لة كةنالةكاني تةلةفزيؤنيشدا  .رتطويةكي تري بة خؤيةوة دةرشةكة يَك

دةبينم كة ضؤن وةزير و سةرةك كؤمارو سياسةمتةدارةكاني ئةملانيا دةضنة ئيسرائيل و 
ةوةي ل بوردننيَانةوةو لراثيةهوديةكةيان دةكةنة سةرو خةريكي  ا كالوة بضوكةريخ

بةالم بؤ كارةساتةكةي هةلةجبة و  ،دايةلي يةهود ئةجنامطكةئةملانياي نازي بةرامبةر 
راقي و بة يَاكان بؤ حكومةتي عطكيمياوي و بايؤلؤجي و دروست كردني دةز يفرؤشتين ضةك

ؤذةي ثرربوونيان لة دروستكردني دةيان شيت تري لةم جؤرة كة تةنانةت بةشدا
 يةكيز ووشةطهةر لةم اليةنةوة هةتا ئةمرؤكةش بوردنيَمةي كورد ليَةكانيش بؤ ئ(جممعات)

 ة لةوة كورد لؤبي نةبوة،طج .بؤمان جاي يارمةتيدان و قةرةبووي زيانةكان ض ،نةبوة
سةرؤكي لة يادمة كة  ".تؤبؤت نية قةتل بكةيت" :دةلصت مةسيحيدالةئينجيلي ئايين 

ارتي سؤشيال دميوكراتةكاني ئةملانياو سةرؤكي سؤشيال ئينتةرناسيؤناليسيت كؤض كردو ث
ك يَاستةوخؤ كةسروان ئةوةي تؤ خؤت يَجياوازي ضية لة ن:" يلي براند لة تةلةفزيؤندا ووتيظ

 ".ركي تيَتة هؤي كوشتين كةسياستةوخؤ ببرت، يان نايبكوذ
 

 
 ةكاني بةعس رسيخو يةةشرهةرؤذي كؤتايي ضاالكيةكةو 

 
راي يَكةوة بة كاميَراقي لة ئوتومبيليَةكاني سةفارةتي عروداوةكة سيخورش ثيَؤذ ردوو 

راكةيان يَردة سةريان بؤ ئةوةي كامكرشيان يَبرادةران ه كة .نةيان تؤمار كردينيَيديؤ وظ
ة اليةن ك ليَضةند جار .نن دةمانضةيان دةركردو بة ناو ضةقي شاردا دةرباز بوونيَبستيَل

كردين كة دةست لةم يَةشةيان لرملحقي عةسكةري و شوعبةي سياسيانةوة هاتنة المان و هة
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بة دةيان  .ةورة بووطكي يَوداورؤرة ضاالكية بؤ ئةو كاتة جرين بةتايبةت ئةم طضاالكية هةلب
كخراوة ريَسةنديكا و كخراوي ئةملاني و عةرةبي و بياني و ريَارت و ثلة سةفارةتةكان و 

و ئةمنسيت ئينتةرناشنال و  (جملس الكنائس العاملي)ودةولةتيةكان وةك يَيية ناوخؤ و نمرؤ
او شارة طن و دةزيَرتوةكان هةر لة شاري بؤن و شوطنةتةوة يةكريَكخراوي نةرايةتي يَنو
نةريان دةهاتنة المان و يَؤذانة نورادارمان كردبوون طةكاني ترو بةشةكاني ميديا كة ئاطرنط

راقيةكانيش بةشداري يَكيش لة برا عةرةبة عيَضةند يةك .واستةوةطن دةهةوالةكانيا
رسراوي تؤماركردني ثيَمن خؤم شةخسيي كة ل .كردمةيان يَئدلسؤزانةي ئةم ضاالكيةي 

ك كاربةدةستاني يَضةند جار كخراريَلةمالةكةي منةوة ضاالكيةكة  ياسايي ضاالكيةكة بووم و
ياوةكانيان نيازي ثاداركرد كة طراقي ئايَي عةشةي سةفارةترؤليسم لةمجوجول و هةث

 يان ،يليَ دةخستدايان يَوطبةالم  يان هةية لة دذمان ئةجنامي بدةن،ثكي خرايَشت
وداوة بؤ بةرذةوةندي سياسي ركي تر لةم يَخال .رنطنةياندةويست شتةكة بةجدي وةرب

تةوة بؤ ئابرؤي ريَةطكدادان و ناكؤكيانة بةزيان دةثيَحكومةتي ئةملانيا ئةوةية كة ئةم 
 ثت و بة خرايَوة بكرثيَسياسي اني طت بازريَؤذهةالتيي كة دةتوانررانة بةتايبةت هي طيَب

بؤي شيت طاي رشاني يَاكرناني بؤ يَةوةو بؤ بةكارهتتة ناو دؤسيةي ئاسايش و دةولةيَناوي بض
 .ةيشتوينطيَي تيَكة ليَذوداو دةميَنية لةم يَكي نويَئةم ياريكردن و سياسةتانة شت .بةسليب

 
 وداوانة بؤ كوردري سياسي ئةم طنطر

ودةولةتيانةمان بةرامبةر بةكورد لة يَوةي سياسةتة نييز ئةم شطويستة هةرثيَبؤية هةر
 ويان بكؤلينةوةو وانةيَرين و لطي نةتةوةييماندا هةليبظلةئةرشي .تيَلةياد نةضدا ذوويَم
وداوةكان روتةسةلي ريةي كة بؤضي وا بةتكة لةو هؤيانيَئةمة يةك .تيَطريوةربيَةنديان لث

ةر طي ئةوةش ضؤنة ئةطرنط ي سياسي و ديبلؤماسي خؤي هةية،طرنطمةوة ضونكة طيَردة
ت و يَب يدا كزيَت و هةسيت نةتةوةيي تيَكيان و كورسي خؤي نةبلؤبي و نةتةوةيةك خاوةن 

نة  وة دةكةم يَسيان لي كةلةم بابةتةدا باوداوانةرئةم  .تيَرتوو نةبطسيت يةكيَخاوةن هةلو
ري طةي خؤي هةردارةثبةالم ال ،ةخةكاني ئاسؤس و قةرةداري قةيوانة و نة داستاني شةرشة

ةر ئابوري و دةسةالت و طذوش وابوة كة ئةيَهةرضةندة م .كؤشاني دبلؤماسيدايَكردوة لةت
ؤ كي دميوكرات بيَدةولةت ينَيَئةوةي دومةش يَئ كةوتة دةست طرنطرافياي طنةوت و جو

بةرذةوةندي و سةرماية  ي بكةن،شمةيَمي بةغدايان كرد ئامادة دةبن ئةوكاتة بؤ ئيَذر
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راوندا ئةنداماني طباسم كردوة لةباكوداوةي رئةم  .تيمن و تؤ ناناسو  ظمايف مرؤميللةتان و 
ةكاني رةثنةوة اليَكاتي خؤي بة و .ي هةستاينثيَيت نيشتماني كوردستان و دؤستةكاني يَيةك

كي يَوداوركردةوةو ثرؤذنامة و بةشةكاني ميدياي ئةملانيا و والتاني دةرةوةي رلة ضةندين 
كي كةمةوة توانيمان ضاالكي يَبة ضةند كةس .ةورة بووطو سياسيشةوة ةياندن طاروي رلة 

و بةعسةوة مي يَذرتةكةي ةي سةفارثيَر يَو بومةلةرزة خبةينة ذ ةننيةيطةورة بةئةجنام بط
 .لةتانةوةتة ناو دؤسيةي دةويَيان بضثةيةنني و ناوي خراطراقي بيَي عميَذرابرؤي ئزيان بة 

 
 وة دياربووثيَئةو ضاالكةيةي  كة دواضركةكاني كوردستانيةتي 

 كنيَواريَثيَبة كةرتنةكةدا طكؤتايي مانؤذي رلةضةند هاووالتيةكي باكوري كوردستانيش 
بةم هؤيةوة لة  ،نيكرديان ضاالكانةبةشداري راقي يَبةرةو سةفارةتي ع ريدةكةوتينة 

كي يَالظاستيدا ضةند هةررةي كؤتايدا لة يَلةم ضةند كاتذم .ةكةشدا بةشدارييان كردرشة
كيان قادر حةنان بةخةسيت برينداركرا يَكة يةك دا كرديَكوردستاني سورياش بةشداريان ت

 .(نةكةي خوارةوةيَوانة ورب)لةاليةن بةعسيةكانةوة 
 

 
 ريندار بونيدا لةاليةن بةعسيةكانةوةقادر حةنان، لةكاتي ب
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راقي  يَةشداربوني ضةند برايةكي عةرةبي عبو بةكي كوردستانيةتي تةواوي يَديو ثركتو
اسيت هةسيت ركةوة بة ثيَو بةم هؤيةوة رت طراقيشي بةخؤيةوة يَكي عيَهةرلةسةرةتاوة ديو

كي دةستكرد نةمابو يَنورهيض س .ةدا بووثزي و سةركةوتن تياماندا هةموو ضركةيةك لةكليَبةه
بؤ من بةهةموو هيالكي وئازار و  .تيَوكؤلؤنيزة نةبوب كات دابةشكراو روةك كوردستان هيضهة

ؤذاني ر، ذياني سياسي و ؤذة خؤشةكاني ذياني ئاوارةييمرك بوو لةيَناخؤشيةكيةوة يةك
اني بةالم هةرضةنديش بريم لةوة دةكردةوة كة هةر لة كوردةك .كؤشاني نةتةوةيميَت

دزيم كة لةسةر  حيسابي خؤم بؤ يَاسةيان لثي ئةو طرنطراق بوون كة ئةوراقي يَكوردستاني ع
ضونكة ئةو كاتة ئةم جؤرة نةوة طلة شاري زيرتبوو طم يَك بؤ ضاالكيةكة بة كريؤذرضةند 

ئةملانيا بؤ لةربدنة دةرةوة ثيَنرا بؤ ئوتومبيل يَةنامانةي ئوتومبيل باش بةكار دةهطبةل
بؤ  ظخةفة تايبةتيانةي كة مرؤثيَهةروةها بردني هةموو ئةو بةتاني و  .لبناني وةك والتان

 amnesti) ت كةهي ئةندامانييَنيَاراسنت لةحةشةرة بةكاري دةهثشاخ و داخ و سةرماو 

international) رتبون بؤ ئةم ضاالكية كةطم وةريَكة ل (نطشاري زي) ي شارةكةي خؤم بوو 
 .تيَيش نابلضةقة يَضةم بئيرت  .ي دةنوستنيثيَا شةوانة لةناو ضادرةكةد

 
 ئةو كةسةي كة جاسوس بوو بةسةرمانةوة

ك لة شتة زؤر ناخؤشةكان ئةوة بوو كة هاوالتيةكي كوردي شاري كةركوك كة بةهؤي يَيةك
 دايكي كورد بوو، باوكي عةرةب، ،ةز بووطةردوو ( تارق كةركوكي) بوبراكةيةوة كة تارقي ناو

 كةسةةم ئ .اطي بةغدا دةجةنميذريدا زالرت بوو بةردةوام دذ بة يَكوردايةتي تبةالم هةسيت 
مي بةغدايةو  شةوي يةكةم و كؤتايي يَذراش ماوةيةك كةشفي كرد كة براكةي خؤي سةر بة ث

 .مةدا بوويَؤذيش زياتر لة ناو ئرراقي نوستوةو بة يَكة ديار نةبوو لةناوماندا لةسةفارةتي ع
نةي تؤمار يَويديؤ ظبةن طبةرةو شاري بؤن لة مالةكةم لة شاري زي ؤيشتنةكةمانرش ثيَ

ر ضادرةكةمان يَئاخؤ ئةو شةوانةي لة ذ .وة لةسةرمانبؤكردين وديارة سةرجني باشي كؤكرد
ئةم كوردة  .ومانةيةكي هةبوة بؤ ناومانرداني ريَراقي نةخشةي فيَنةدةنوست سةفارةتي ع

 لة تردوا .راقي كاريان دةكرديَمي عيَذرتونسيدا بؤ كي يَةل كةسطلة ة كةزيادي ناوبوثخرا
 .مدا مايةوةيَذربةري يَال سثراق و لةيَايةوة بؤ عرةطترساندا 

 
 راقييَكةوتنمان بؤ بةردةم سةفارةتي عريَكاتي بة
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ك ئوتومبيل ودرومشةوة بةناو شاردا بةرةو يَرتنةكة ويستمان بة كؤمةلطلةكؤتايي مان
كي ريَرشيان كردة سةرمان و شةيَه ثربةعسيةكان كوتو .ري اقي بكةوينةيَرسةفارةتي ع

مةي ئةوانةي يئةوان زياتر لة سةد بةعسي و ئ .ويداروامناندا يَناوي دةستةويةخة لةنيَخو
كةوة ثيَمة يَجار هةبوو بريندارة بةعسيةكان و ئةوانةي ئ .ك دةبوينيَان دوانزة كةسطجةن

كي قورس و ريَو لةناو ئوتومبيلةكاندا دةبوة شةؤليس و ئيسعافةوةثدةخرانة ناو ئوتومبيلي 
ك لة بةعسيةكان كةوتة ناو يَيةك .يةيَك يَؤليس نةيدةزاني كثنرانةوة دةرةوة ضونكة يَدةه
كي يَدانيَكة بة داري درومشةكان دايانة بةر ل ،ي ضةند هاوالتيةكي كوردةكاني باكورةوةرتؤ

دا بوو كةنوسيبويان يَنةيةكي ئةمةشي تيَؤذي دوايدا ورؤذنامةيةكي مةركةزيي لة رلة  .باش
 .(نةكةي خوارةوةيَوانة ورب) .ك ئةدةنيَبةو هةموو بةعسيةوة لةكورد

 

 
 وتؤتة ناوةراسيت ليداني كوردةكانةوةةئةو بةعسيةي ك

 

 
 تاكتيكي سةربازيي دوةمي بةعسيةكان

 يَوةو لةوشايةيَةكة زوو خؤيان بةرةو سةفارةت كرتاكتيكي بةعسيةكان وابوو كةدواي شة
يان دةكردين ضونكة دةيان زاني كة ريَو ضةقؤوة ضاوةكراوةداري تيذ الويَتندانة بة رئةو د

 ي خؤمانكيَضةند ئوتومبيل .راقيةيَمة ئاماجني كؤتايي ضاالكيةكةمان بةردةم سةفارةتي عيَئ
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ك دور لة سةفارةتةوة يَنزيكةي دووسةد مةتر .ش كاروانةكةمان كةوتثيَبةدرومشةوة 
تان  ثيَا نةدةم ريَطدراوة كة لةوة زياتر ثيَي ومت  فةرمامن ثيَؤليس وةستانديين و ثكي سةرؤ
ريفامن دةركرد كة طةمسيةكةم لة ر وخسةرمن كردم بة هةراو بة حةماسةتةوة  .شثيَبضنة 

 (.نةكةي خوارةوةيَوانة ورب) مة بؤمان هةية بضينة بةردةم سةفارةتيَئ
 

 
 ي عيَراقيبةردةم سةفارةت ةةمسي بؤ ضوونراني مؤلةتي ساالر باسرية لةكاتي نيشاند

 
بة  .كي بة تةمةن كامل و لةسةرخؤ بوويياوثت يَنةكةدا دةردةكةويَوةك لة وؤليس ثسةرؤكي 

شت و سةر ثمي بةغدا بةردةم سةفارةت و يَذرياوةكاني سةر بةثةياندم كة طييَمين تيَه
شةي زؤر يَك كي دبلؤماسيةويَنيَشواو طارةت دةزسةف .رتوةو ضةكدارنطةجنةرةكانيان ث

ران و طكي يَكارؤليسةوة بؤ ناو سةفارةت ثي مةيَت و ضونة ذورةوة لةاليةن ئيَدةب دروست
مة يَةيشتم كة بةعسيةكان بة بيانوي ئةوةي كة ئطيَمن زوو ت .باشرتة يَمةحالةو مةضنة ئةو

ة طج .بكةنيَتةقةمان ل ةجنةرةكانةوةث لة راقيي عيَسةفارةتسةر رش بكةينة يَويستومانة ه
نةوة يَندانة بكةنة سةرمان و بكشركي ديَرشيَلةوة ئةوانةي بةردةم سةفارةت دةيانتواني ه
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كة  يَنةكةدا دةبينريَو لة .ن بةدةستةوةيَاي ترةوة دةربازبن و نةدرطريَناو سةفارةت و لة 
ي سةربازي بوو كيَكتيكائةو نةخشةيةي سةفارةت ت .ةلدا بوونطذن و منداليشمان لة ينضةند

ئةجمارةيان بةردةم  مة بوو،يَؤليسةي كة الي ئثة ثروطة لةو طج .شتبوينركة بؤيان دا
بةموكةبةرة بة وجناوةوة طةكي يلةدوريمةش يَئيرت ئ .كي زؤر تةنرابوويَؤليسثسةفارةت بة

ندنةوةي وتارو سرودة نيشتمانيةكامنان و يَئةملاني بةرامبةريان كةوتينة خوبة كوردي و 
ئةوانيش لة دورةوة سرودي بةعسيان دةوت و  .ويبوربثيَ  انةجنةرةكاني سةفارةمتثي يَوط
وانة رب) استة دةكردينرةشةيان ئارهةةورةوة طنةي سةداميان بةرزكردبؤوةو بةداري يَو
راقي يَمة لةبةردةم سةفارةتي عيَديارة زؤر غةمباربوون بةوةي كة ئ. (رةوةاكةي خونةيَو

 .ندةكاني بةغداوةردي رنةكةوتينة ناو تؤ
 
 

 

 (ةكةراني شةثؤرةطدواي كشانةوةيان لةراقي يَبةردةم باليؤزخانةي علة بةعسيةكان )             
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و  رشةضاالكي واني ثةرؤطاينةوة بؤ رةطشان يَندنةوةو هيتاف كيَدوايي بة سرود خو
 .نايَاستانة هةقيب كؤتاميان بةم ضريؤكة تراذيديايةو دربةسرودي ئةي يَكارةساتةكةو لةو

ةملان طنةوة نةضوة خةستةخانةو لةيَئةمحةدي برام بةو برينداري و خو.كاتةش د وهةتا ئة
كة بةردةوام  ئوتؤمبيليَكي فرياكةوتناو ربيَزي ليَمايةوة هةتا لة كؤتايي ضاالكيةكةدا ئيرت ه

ان مبالوةهةموومان لة كؤتايدا  .رتؤسثيَ يخؤ برديانة خةستةخانةواستةربة دوامانةوة بوو 
 .كرديَل

 
 وداوةكةراني ثةرؤطانةوةم بؤ هةمان رةطدوبارة 

بينيم هةر لة  .ك لةناو شاري بؤن مامةوةيَي تردا كةمريَةل دوو هاوطشودان لةثمن بؤ 
 .تةوةيَدا نابيَاي كةسي تري تطيَةورةيةو جطمةدا قةرةبالغيةكي زؤر يَوداوةكةي ئراني ثةرؤط

ي سةبارةت بة رةزاييان دةردةبرةكي جؤراوجؤر ناكؤمةلة قوتاخبانةيندكاراني خويَ
ي و تةماشايةكي كم هةلربيَمنيش سةر .ي حكومةتةكةيان لة بواري قوتاخبانةداركةموكو

ذويةكي يَانة مثةرؤطك ئةم يَريَش كاتذمثيَئامسامن كردو بة خؤمم ووت دنيا ضةند سةيرة هةتا 
الي  .ةورة بووطكي يَاني كارةساتثةرؤطمة يَناوي و سياسي بة خؤيةوة تؤمار كردو بؤ ئيَخو

بةالم  .كي ترةيَمة هي جيهانيَةزاييةكاني ئرونا ننةوة،يَزابدا دةتويَمة خةلكيي لةحةمامي تيَئ
شةي تري خؤي هةيةو ضريؤكي ذياني بة يَن و زةمةن كيَي شوثيَك ئيرت بة يَو كؤمةل ظهةر مرؤ

 .تيَنيَكي خؤيةوة دةناليَدةردهةريةكةو بة .تيَتؤمار دةبشويَن و زةمةنة  وي ئةثيَ
موكةبةرةو ميكرؤفؤني  ،نابوويَه ئامادةكراويان بةرزي تةختةيمةنةسةيةكي قوتابيةكان 

امكردة ركةوة يَمنيش فكرةيةكي باشم بؤ هات و بة حةماسةت .دا دامةزراندبوويَباشيان ت
 .ةيةمنطشيت بطاي رويستة بة ثيَم هةيةو طرنطكي زؤر يَم وتن شتثيَمةنةسةكةو سةر 

بةالم نةياندةزاني كة  وتيان باشة، ر فشاري مندايَي ذثركي كوتويَياررندكارةكانيش لة بيَخو
مةي كورد كة يوة ئيَش ئثيَكي حةماسي و بةرز ومت كة طيَبة دةن .من نيازي ضيم هةية

ؤ بطؤرةثانةدا ئا لةم  ندكارين و هةمومشان ئاوارةين لةم والتةدا،يَوة خويَكمان وةك ئيَهةند
مي يَذرياوةكاني سةفارةتي ثانةي خؤمان ضاالكيةكي وامان نواندو ظكي شةرعي و مرؤيَماف

و تةنانةت بةزةييان بة ذن و منداليشدا ئةجنامداندةيان بةرامبةرمان ركي وا ديَةفتاررراقي يَع
ةشةكاني بنكدارو يلةبةر دةم هةزاران خو .دةكةميَهاوكاريتان لثشتطريي و نةهاتةوةو داواي 

ين كة حكومةتي ئةملان ضةك و تةقةمةني ئةدات بة بةغدا ربريي دةاةزرديا كةومتة نامي
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يان ةةلة ميكرؤفؤنةكثندكاران بة يَوان و ضاالكية مةزنةكةي خوريَثيرسراواني يَثل. دتا…و
ئامادةبوون و  يَبؤ ئةم كارةم لة اليةن كاربةدةستاني شاري بؤنةوة كة لةو .لةدةست سةندم
سزايةكي  29/9/1792ةمسيدا بؤم لة بةرواري رمةش لة نامةيةكي يَشوي ئثيَلة ضاالكيةكةي 

ت يَن  و دةتوانرظئةرشيكامندا ة لةدؤسيةطنةو بةليَهةموو ئةم شتانة بة و .سةندميَارةيان لث
   . راقي ئايندةشيَي عظنةك هةر بؤ كورد بةلكو بؤ ئةرشي ن،يَنريَبةكار به ي سياسيذوويَبؤ م

 
 

 
ي بةعسيةكان لة شركردن لةهيَ ريطساالر باسرية لةكاتي بةرو  ئةمحةد باسرية بةبرينداري .د :استرالي 

 ايتةخيت ئةملانياث
 

 راقيَماني لةاليةن بةعسةوةو دةركردنيان لة عيَرتين كةس و كارم لة سلط
رت و طماني كةس و كارميان يَوداوةكة سةراني بةعس لة شاري سلرهةر هةفتةيةك دواي 

ران يَراق دةربةردةركران بؤ ئيَكةس وكارم لةع .و دوضاري تراذيديا بوونةوةانةوةخرانة بةندخي
استةوخؤ رانةوةمدا بؤ شارةكةي خؤم رةطةل طوداوةكة لةردواي  .ريكراطو مولك و ماملان دا

مي يَذردذ بة ران بوويَئةجمارةيان بؤ كوردستاني ئ ،شا بؤ ضاالكيةكي تريَم كيَنةخشةيةكي نو
 .ضريؤكيَك بوو بؤ خؤي شيئةم .رانيَئ
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 داني بةعسيةكانيَرتن و لطؤليسي ئةملان لةكاتي ث

 
                                                                                                                                   

 فرانكورتشاري بؤ  ايتةختةوةثي لة بؤن
 .استةوخؤ بريمان لة ئةجنامداني ضاالكيةكي تر كردةوةرةكةي شاري بؤن دواي كارةسات لة

ؤذانة بةشةكاني ميدياي رران يَئ –راق يَي عرران و شةيَشي كوردستاني ئرئةو كاتة شؤ
كاتي خؤي  .ةيندبئةجنام ران يَكوردستاني ئ بؤيارماندا ضاالكي ئةجمارةمان رردبؤوةو بثرك

كي زؤرةوة لة يَران بةيانيةكي زوو بة حةماسةتيَاني ئكي كوردستيَزو برادةريَةروثكاك 
راني لة شاري يَويستة بضني سةفارةتي ئثيَن و وتيان طفرانكفورتةوة هاتنة الم بؤ شاري زي

ستاني ران بةرامبةر بة كورديَريبكةين دذ بة سياسةتي مجهوري ئيسالمي ئطدا ي ثايتةختبؤن
ي رةثرانيانة لةو يَةت كردةوةو ومت ئةم ئرمن ئةم شتةم  .ةزايي نيشان بدةينرناران يَئ

سةدام و كاتي ؤذئاواو ئةمريكا و رحةماسةت و بةرز كردنةوةي ضةندين درومشن بةرامبةر بة 
كةوة يَمة بة ضةند كةسيَةر ئطئة .لةم كاتةدا سل لة هيض ناكةنةوة. جةنطي عيَراق و ئيَرانة

زي يَزةوي ئةو حكومةتة حسابةو بة ه نةش بة مال ويَو ئةم شو رانييَئ يبضينة ناو سةفارةت
كةمسان بة ساغي نايةينة دةرةوةو ئةمة لةم  ئةوا لة ناوةوة  ياري دةكرطزيَارثاسدار ث

من ئةو  .رتطئةقلم نةي بةكوشتدان وي خؤ رشة يَي دةوترثيَئةم ضاالكية  .كاتةدا ئاقلي نية
راني طران بة دليَني ئهةرضةندة برا كوردةكا .ندكاران بووميرسي كؤمةلةي خوثكاتة بةر
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، بةالم من ومت دةتوانني ضاالكيةكي تر بة ئةجنام ئةجنام نةدانيةحةت بوون بة رانةوةو نارةط
ةجندةراني كوردستان و ريت و كؤمةلةي ية ئةندامي يةكوز دوايي بويَةروثكاك  .ةيةننيطب

اك و ئازا ث يةكي تري دلسؤز وريَاسيت شان بة شاني كؤمةلة هاورزانةكةشي بة يخؤيشي و خ
ز يَةروثك كاك يَاش ضةند سالث .و ضاالك بوون و هةسيت كوردستانيةت تياياندا بة تني بوو

 نائاساييةوران يَيت و ئيَيةكثةيوةنديةكاني نيَوان ي ئةوةي كة طةبة بةلوازي لة يةكييَت هيَنا 
وسي و بؤ كي بة زماني كوردي بؤ ئةم مةبةستة نيَشرت بةيانثيَ .ي يةكرتنطرنطو هاوكاري 

ذوو كة هةموو ئةم يَم و شايةتي بدةم بؤ ميَت ئةوة بليَرةدا دةبيَل .كي نارديَكؤمةلة برادةران
يان هةر  ،تيَبوب (ئاكسا)ندكاراني كوردستانةوة يَضاالكي و شتانة ئيرت بةناوي كؤمةلةي خو

ةوة يت نيشتماني كوردستانيَت لة اليةن ئةندامان و دؤستاني يةكيَكي ترةوة بوبيَناو
شةوةي ثيَيزةكاني رو هةميشة بة لة خؤبردوييةوة لة  طةيةندراوونكخراون و بة ئةجنام ريَ

كي هةية يَكي تر هةر داستانيَةر  هةر اليةنطئة .لة دةرةوةي ووالت نيكؤشان بوويَخةبات و ت
 شكييَهيض كات .كوردةلي طبؤ  ذوو،يَوو بؤ مربيخاتة باشة م ثيَمة يَلة دةرةوة وةك ئةوانةي ئ

اري خوازي كورد طزرسياسي بزوتنةوةي ئابرؤي ضاالكيةكمان نةكردوة كة زيان بة 
ئاماجنمان زؤر بوة لةوانة كة  رةنسييب كوردستانيةتةوة كارمان كردوةوثت و بة يَةياندبط

ةلة بةدبةختة طوضةوساندنةوةي نةتةوايةتي و نيشتماني ئةم  ي كورد،طبزوتنةوةو دةن
ي دةسةالتي كوردي نانيَدواي هةرةس هةو نيشانيشي بدةين كة ةيةنني بة جيهاني دةرةوطب

 ثيَسةرمان  يَتوانربةلة نني كة طمة ئةو يَراق بزوتنةوةي كورد نةمردوةو ئيَلةكوردستاني ع
. لة ناوةوةي ووالت ةوضاالكيةكامنان لة خزمةتي ئةم  بزوتنةوةية بو ،يَندريَدابنةو

مة لة يَدلي والتدا دةذي و هةر وةك ومت ئةوانةي ئ ئةوةية كة لة ناوراستةقينة ؤزيسيؤني ثؤئ
رتس يَكؤشانة بوة و بة قةناعةت و بيَست و خةبات و تيَذكةرةوةي ئةو هةلويَدةرةوة در

ةشةيةك بوينةتةوةو هةر ئةوانةي كة بةم جؤرة بري رو هة ثاري هةموو كؤسطبةرةن
لة دةرةوةي مة يَة ئئةوةي ك .بزوتنةوةكةن يخاوةني شةرعيومامةلة دةكةن دةكةنةوة 

ر باري مةترسي يةيةكي كوردستان لةذطشمةرثيَةل ئةوةي طكردومانة بة بةراورد لةووالت 
ةرما كردويةتي و بة بةراورد طدارةدان و بة برسيةتي و سةرماو يةورةي ذيان و ترسي لةسط
 كةم،مي بةغدا زؤر كةمةو بةراوردي نايَذرةل زيندانة سياسيةكاني ناو بةندخيانةكاني طلة

بكؤشيت وخةباتي يَي ئةو بارودؤخة تثيَك بيت بة ينيَئةوةية لة هةر شو طرنطبةالم 
ئةو كراوي ثي كطةياندني دةنطكورديش لةدةرةوة بؤ ميدياي خؤت بكةيت وديبلؤماسي و 

هةروةها  .بووة و ئيَستةش هةر هةيةسنوري خؤي هةيَيةكي بطرنطكورد دوبارة كاتةي 
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كخسنت بؤ ريَو مسينار رئاوارةي كورد لة هةندةران و كؤ كخستين جةماوةريريَهةولي 
ي توانا ثيَةكامنان و بةطرنطلةئاماجنة  بوة كيَؤشنبريي كة يةكرلةي ثبةرزكردنةوةي 

 .شةمان دروست دةكرد بؤ دوذمناني نةتةوةكةمانيَك
   

 ةورةكةطريكردني كةنيسة طدا/  كارةساتةكةي فرانكفورت
اول ث)ن يَي دةلثيَية يَي لطرنطران و طو طيةكي بةناوبانلةناو شاري فرانكفورت كةنيسة

، ةيةننيطرة ضاالكيةكةمان بةئةجنام بيَيارماندا كة بضينة ناو ئةم كةنيسةيةو لرب (.كريشة
كي يةك شةمةمان يَؤذر .ئةمةيان بؤ شؤرشي كوردستاني ئيَران بوو دذ بة رذيَمي خومةيين

بوو بؤ مةش ةيةك شكاراني جيهاني و يَةذني كرؤذي جر 1/5كةوتي ريَهةلبذارد كة دةيكردة 
ؤذي هةيين لة رلة كةنيسةكان هةروةك  ةةرستيثكردن وخودا  ذيَؤذي نومةسيحيةكان ر

بوو كة بة هةزاران ( 1/5) ين ضاالكيةكةي يةكي ئاياريَكةنيسةكة تةواو نزيك شو .ئيسالمدا
 طة دةنطراو دةنو ببوة هةطؤرةثانة كارو موضةخؤرو خةلكي تر هاتبونة ئةميَكر

ي ئةمحةدي برام هةر لة خةستةخانةكةي شاري بؤن.د .كؤببوةوةيَكي زؤري ليَوحةشامات
استةوخؤ هاتة كة لةاليةن بةعسيةكانةوة لةضاالكيةكةي ثيشرتماندا برينداركرا رايتةختةوة ث

 .شا كة ضيبكةين باشةيَفرانكفورت و شةوةكةي لة الي برادةران نةخشةي ئايندةمان دةك
 وكمان نوسي كة لةناو ضةقي شارةكة بالومان كردةوةو لةسةرميان نوسيبويَشرت بةيانثيَ
ؤكة رمة بؤ ئازادي و ئاشيت و مايف ضارةنوسي نةتةوةكةمان و دذ بة ضةوساندنةوة ئةميَئ

ريي ثكي يَزؤر باش لة يادمة كة ذن. بالوكردةوةيَ رتوةو بة هةزارامنان لطمامنان لة خواردن 
رسيم ئةوة ضي ئةكةن و مةسةلةكةتان ضية؟ منيش ومت مامنان لة ثي يَم و لا هاتة الطئايَب

شت قسةكةم تةواو بكةم كردي بة هةراو وتي من دائريةيةك ئةناسم كة يَرتوة نةيهطخواردن 
ستة ئةضم بؤ اليان و يَيت ماونةتةوة ئيَوة ضؤن شيت وا ئةكةن بةبرسيَخواردن ئةدةن و ئ

دوايي ضوينة  .انةوةطيَركردو ئةم ضريؤكةم بؤ ط نيش برادةرامن بانم. م نانيان فريا خبةنيَئةل
ئةو ) ك دةبوينيَكةس( 11) مةش كة نزيكةي دةيَا كرايةوة ئطبةردةم كةنيسةكةو كة دةر

التؤو ثر يَشتةكامنان لة ذدروشم و بةيان و  (كاتة ذمارةي كورد كةم بوو لة ئةوروثا
كابراي قةشة هةر لة سةرةتاوة  .يَينة ذورةل خةلكةكة ضوطضاكةتةكامنان شاردةوةو لة

ذكردني مةسيحي و زيارةتي كةنيسة يَمة بؤ نويَين و نةدةضوو بة ئةقليدا كة ئربيَضاوي ت
ذو خوتبةي قةشة تةواو بوو يةكسةر يَهةر كة نو .و لة ئةملانوبثركةنيسةكة تةواو  .هاتبني
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شي ثيَكردة ملمان و  ةورةيي كردةوةو كارتؤنة نوسراوةكامنانطدرومشةكامنان بة 
ديوارةكاندا خةلكةكانداو بةسةر رت و كةوتينة بةيان دابةش كردن بةسةر طاكةمان طدةر

. شرت بؤ ئةم مةبةستة ئامادةمان كردبوونثيَكة ؤستةرانةي ثنةو يَهةلواسيين هةموو ئةو و
وني خوتبةي قةشةي وبةل تةواوطشرت دوو كةمسان لة دةرةوة دانابوو كة لةثيَمة يَئ
كخراوي ئةمنسيت ريَؤذنامةكان وراستةوخؤ تةلةفون بكةن بؤ بةشةكاني ميدياو رةنيسةكة ك

كخراوة خةيريةكاني شاري ريَرتوةكان وطيت نةتةوة يةكيَنةري يةكيَئينتةرناشنال و نو
كابراي قةشة  .يَايانةم دابونطك لة ذمارةي تةلةفوني ئةم دامودةزيَفرانكفورت و ئيرت ليست

ي ثيَبة . ؤينرمةش ومتان نايَئ .تة ذورةوةيَايانة بطوتي نايةمل كةس لةم دةزوضوو بة قيناو  
كابراي قةشة . تة ناو كةنيسةوةيَةمسيةوة بضري طؤليس بة جلوبةرثياسا قةدةغةية كة 

و رانةطو  طرنطنة زؤر تايبةت و يَة لةوة ئةم شوطرة كةنيسةية و جيَكردي بة هةراو وتي ئ
بةالم بة  لني،يَديَنة جيَمة ئةم شويَشةكةمان ووت زؤر باشة ئبة قة .يَؤنة دةرريةكسةر ب

نة المان و داواكاريةكامنان يَبدةن ب اكاني ميدياو ئةوانةي ترطاي دةزريَطك كة يَمةرج
وانيةكي زؤر نةمانتواني قةشة ردواي ضاوة. كخراوةكاني خؤيانريَةيةننة بةشةكاني ميدياو طب

سيت توندي خؤي يَلةهةلويةوةو ةقركةللة ضوينة قؤناعي ة ميَنة ئ نة ئةو، .بكةينثيَقةناعةت 
 .وويداوةر وانةدا نةماندةزاني كة لة دةرةوةي كةنيسةكة ضييَمة لةو نيَئ .يَخوار ينةنةهات

انةي يَطك بيَةورة كردبوو كة كؤمةلطمةسةلةكةي زؤر  ؤليس كردبوو،ثقةشةكة تةلةفوني بؤ 
 .ننةوةيَةشةي ئةوة دةكةن بيتةقرن و هةؤرريكردوةو ناطؤذهةالتي كةنيسةكةيان دار
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 (رياوةطراي خؤمان ميَبةكا /ناو كةنيسةي فرانكفورت رتنةكةمان لةطكاتي مان)

 
 .ؤليسثؤليس وئوتومبيلي ثرياوة بةطكي تر قةشةكة هاتةوةو وتي دةرةوة هةموي يَجار

ي بكة يَبةجيَو جمرؤظانةيةمةش ومتان مةرجةكامنان زؤر نني و يَئ .رن باشرتةطهةل دةست
ر يَاش ماوةي ضةندين كاتذمثبةكورتي لة كؤتايداو  .ئةو كاتة كةنيسةكةت بؤ ضؤل دةكةين

راي تةلةفزيؤن ئيرت نازامن سةر بة يَي تايبةت و قةلغان و كامطؤليس بة جل و بةرثبةدةيان 
و رشيان كردة نايَه. هي كةنالي ميديا بوويان  ،اي تايبةت بة خؤيان بووطتةلةفزيؤني دةز

ضةيان كردين و ثدراين و كةلةنيَشكثو بةبةر ضاوي جةماوةرةوة  يَكةنيسةكةو براينة دةر
ومبيلي وتاس و ئث 41 – 31نزيكةي . ؤذي حةشرمان بيينر يَئةو كاتةي كة ضوينة دةر .براين

بة سةدان  .ؤليسةوةثئيسعاف وةستابوون بة ذمارةيةكي زؤري نةوةو يَركوذطئاؤليس وث
اني ضاالكيةكةي يةكي ئايار ثةرؤطكي خةلكةكة لةو بةرةوة لة يَةشكةس كؤببونةوةو ب

دواي  .ؤليسخانةو بةند كراينثشكنينمان براين بؤ ثدواي  .هاتبونة بةردةم كةنيسةكة
ئازاد دةست بةسةر كردمنان ر يَكاتذم هةشتدواي وداوةكة ركردني رؤتؤكؤل ثكؤلينةوةو يَل

نة يَئايا دةخرم كارةساتة ةبارةت بةت سيَؤليستان بؤ دثكراين و وتيان نامةي 
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، بةالم هيض نامةيةكم لةم بارةيةوة بؤ نةهات و ئةو كاتة ايان نا طو دادرسينةوةيَثبةرل
 .سياسةتي رؤذئاوا لةدذي رذيَمي خومةيين كاري دةكرد

 
 

 
ؤليس ثي لة بةندخيانةئازادثوور ز يَةروثو باسريةئةمحةد .د ، (نوسةر )ساالر باسرية : ثاست بؤ ضةرالي 

 2891 خومةيينمي يَدذي رذ لة داطريكردني كةنيسةكةدواي  لة فرانكفورت
 
 .كاو سةركةوتوتر بوينثيَاستيدا باشرت ري خؤمان لة ةوداوة ئاماجنةكربةم  مة بةم جؤرة،يَئ

ةر كابراي قةشة طئة .دروست بوو بةختيدا بةختيَك يَهةروةك ئةملان خؤي ووتةني لة ناو ب
مان بكةوتاية كة ثيايانة ضاويان طاي بداية ئةو دةزريطةفتاري بكرداية و ر ذيرانة مين ويبة ه

بةتايبةت  ،ش باش دةبووكةةورة نةدةبو بؤ ئابرؤي كةنيسةطشةكة ئةوةندة يهاتبون ك
بةالم  نةكردني ئةو هةراوهوريايةش، بؤ دروست ران وطو طكةنيسةيةكي ئاوها بةناو بان

كي يَياوثةورةكردني مةسةلةكة لةوة نةدةضوو كة وةك طةملانداو طةفتاريدا لةرقةشةكة بة 
بةالم قةشةو  .انةش بوويَطت و دياربوو كة دذ بة بيَئايين و لة خوداترس و ئاشتيخواز ب

كةخؤي هاوكاري زؤري كردوين و بةشدار بوة لةشوييَن تر رسي كةنيسةش هةبوة ثبةر
ؤلي كةنيسة لة ر .شةكةمانيَؤ كبضوكرتين بةزةيي و تةقديري نةبوو بئةمةي تر  .ةملانداطلة
رو نةري شةيَريسطرو دةولةمةند بوةو هةلطاي زةريبة وةرطذودا هيض كات باش نةبوةو دةزيَم

بةالم ئيستة ئيتجهاهي ميانرةوي تياية بؤ  ال كؤلؤنياليزمثو هةميشة دابوية جةنط بووة
ز هةية راديكال و طرتنةبةري سياسةتيَكي ليبةرال و لةناو مةسيحيةت خؤيدا ئيتجاهي جياوا
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ناويان دذ بة ئيتجاهاتةكاني ناو ئايين مةسيحي يَخوجةنطي ذودا ضةندين يَلةم .ميانرةو
  .ا كردوةثخؤيان بةر

 
 هةرةشةي خؤكوشتين كردمةدا يَناوي ئثيَهندةي لةخويَندكارة ئةو 
 .ثياينةوةو دوايي بة رةطشةمةندةفةري ناو شار ك بة يَنيَمنان هةتا شوبودواي ئازاد 

بينيمان . ؤينرك دوور بة الي كةنيسةكةدا بيَاكةمان وابوو كة نزيكةي دوو سةد مةترريط
كي زؤر لة خةلك لة يَؤليس و ئيسعاف وةستاوةو حةشاماتثنةوةو يَركوذطهةمديسان ئا

ت و ئاخؤ يَرطومتان ئةم كةنيسةية زؤر شومةو ئارامي بة خؤيةوة نا .كةنيسةكة كؤبونةتةوة
ةست بوين كة ثماندو  ئةوةندة برسي و .ؤبةنةطت و ئةم قةشةية سةر بة يَوي دابرضيرت 

ؤذنامةيةك هةية كة شةو رلةفرانكفورت  .ويداوةرو بزانني ضي  يَوزةمان نةمابوو بضينة ئةو
. ؤذنامةي شةوي فرانكفورتر وتريَي دةثيَتةوة يَزاوطةرمةكان زوو دةطو هةوالة  يَتدةردةض

بةشداربوون كة زانةكةي يَران كة لة فرانكفورت دةذياو خؤي و خك لة برادةيَبةياني زوو يةك
ةيشي بةياني زوو ذمارةيةك لةم رةروانة قوخاتوو ثو ورثز يَةروثلة ضاالكيةكة كاك 

نةيةكي كةنيسةكة يَي تر وكانؤذنامةرة لة طج .وويداوةروانن ضي رناو وتي بيَؤذنامةيةي هر
. مةتر بةرزيةوة (71) ةزايي لة نةوةترشاني نار ناونييَؤذنامةيةوة لةذرخرابوة ناو ئةم 

ذي ئاداب كة خةلكي هندستان بوو ضوبوة سةر لوتكةي كةنيسةكةو يَكؤلخويَندكاريَكي 
دةكؤشن يَوخؤم دةكوذم، ئةم كوردانة بؤ مايف خؤيان ت يَئةدةمة خوار ريَوتبوي من خؤم ف

ئةم مةسةلةيةش  .ريَدةكةلدا طةفتاري وايان لةرضؤن  ناوةتة بةر كةنيسةيَةنايان هثو
ك هيض يَندكارة هندةكة وتبوي كاتيَخو .مةوةيَبةباسي ئ ةخشكراثدوبارة لةبةشةكاني ميديا 

تة سةر لوتكةي يَي خؤي بثيَةر كابراي قةشة بة طرم ئةطلة خؤم ناكةم و دةست هةلدة
ةفتارةي كة ربوردن لةكوردةكان بكات بؤ ئةو يَكةنيسةكة بؤ الم و شةخسيي داواي ل

وداوة ئةوةندةي تر مةسةلةكةي هوروذاندو كابراي قةشةي رئةم  .بةرامبةريان كردويةتي
نة بؤ يَكرابونة ئةم شو طكي بةرزي كةنيسة بانيَرسراويَثردو بةم هؤيةوة ضةند لشةرمةزار ك

و لةوانةشة هةر ئةم هؤية بوبيَت كة دواتر وان نةكراوةرضارةسةركردني ئةم بارودؤخة ضاوة
        (.نةكةي الي خوارةوةيوانة ورب) ليَثرسينةوةي ياسا نةخراينة بةر
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 ، تيَمةدا خؤي بكوذيَناوي ئثيَندكارة هندةي كةويسيت لةيئةو خو

  بؤ سةر لوتكةي كةنيسةكةخويندكارة هندةكة لةكاتي سةركةوتين 
 

 رةكةمانطالني تةقاندنةوةي كؤنث/ كارةساتةكةي بةرلـني
 لةضاالكي وشةرةكةمان لةطةل بةعسيةكان  تةكةي شاري بؤن،دواي كارةسا طمان يَهةر س

باسم  كة ايتةختثكةي بؤني لةئةجنامي كارةساتةمي بةعس يَذرديارة  9/1792اسيت رناوة
راقي لة بةرليين يَسةفارةتي ع .ة دذمانياري تؤلةسةندنةوةيةكي قورسي دابوو لركرد ب

اي دوو تريؤريسيت بةعسي ريَطبؤوة بة رتطشتا ئةملانيا يةكي نةيَؤذهةالتي ئةوكاتة كة هر
كةوة يَاي كوردريَطبة دبلؤماسي بوونناسنامةي ري طكارمةنداني سةفارةت خؤيةوة، كة هةل
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نجةمي ثيؤذي رلة ،كةمان بوو كة لةبةرلني ئةجناممان ئةدارةطكة ئةندامي كؤن
اي ئةم ةريَطببرياروابوو  .شابوويَرةكةيان كطقاندنةوةي كؤنتةنةخشةي كؤنفةرةنسةكةدا بوو 

. و بيتةقيَننةوة يتيَكؤنفةرةنسي يةكهؤلي ناو  نيَرنةكوردةوة بؤمبايةكي تةوقيتكراو ب
رؤذي دواتر  يَتيمان دةبةست و سيَؤذي يةكةم كؤنفةرةنسي يةكر يَهةميشة وابوو كة س

زؤربةي ئةنداماني  (.AKSA)ندكاراني كوردستان لةدةرةوةي ووالت يَرةي كؤمةلةي خوطكؤن
رتاية طسةري ب ي بةعساسيؤنةرةثئؤةر ئةم طئة. تيش بوونيَئةنداماني يةك كؤمةلة

نةك هةر ئةنداماني  ،ي دوةمي جيهاني لةبةرلنيطةورةترين كاريسة دةبوو لة دواي جةنط
بةلكو بة دةيان توريسيت ئةملان و بياني تري دةكوشت و بريندار  ران دةكرديَرةي وطكؤن

نةكة بيناي مالي الوان بوو كة هةميشة يَونكة شوران دةكرد ضيَدةكرد و بيناكةشي و
كوردة  ئةم .توريسيت لة هةموو دنياوة بؤ دةهات كي وةك بةرلنييَلةشار قةرةبالغ بوو

ليان لة خؤيشي يَكة ف بةم كارة هةسيتَ و بةرذةوةنديارةثويذداني قبولي نةكردبو بؤ 
ستةوخؤ دةتةقيةوةو رافر جار س يَبة سري بؤمباكة يَكردبوو بةوةي كة لةداناني كاتذم

 .ر خؤي دةتةقيةوةيَةر ئةو ذمارةيةشي دانةناية ئةوا دواي نيوكاذمطئة .وة دةبووثيخؤيشي 
ي ياساي ثيَبة .تةوةيَؤ ودواي دة خولةك دةتةقرخؤت ب يان وتبوو تةوقييت بكةوثيَ

خانةكان ي دوةمي جيهاني هاتبوة كايةوة كارمةنداني باليؤزطةميانان كة لةئةجنامي جةنثهاو
  .ضؤي هةردوو بةشةكةي بةرلني بكةنشة هاتويَكيَؤذهةالت بؤيان هةبوو برلة شاري بةرليين 

 
 بةعسيةكة ريكردني دوو تريؤريستةطالني دةستث

زي يَراقي لة اليةن هيَذراودا هةردوو تريؤريستةكةي سةر بة سةفارةتي عريَنةخشةيةكي دا لة
و شاري بةرلني دا دةستبةسةر كران، كة ئةمةش ك بةنايَاونانردواي  ةكانتايبةتي ئةملان

ئةندامي حيزبي بةر لةوة ك طيَش ضةند مانثيَحي علي حممود كة هةتا  .كة بؤ خؤييَضريؤك
بةالم  ابكات،ر ثيَو ويستبوي بة  يَراقي بوو لةئوتومبيلةكة خؤي هةلدابوة خواريَشيؤعي ع

اماليبو  نةيتوانيبو ركي يَئوتومبيل يبوو ضةندرخويََ ئةوي كةشيان كة ئوتومبيلةكةي ل .رياط
 .وللةوةطنج ثيَبة يَتة خواريَدةكةويَكة دابةزيبو لةم وةزعةدا دةمانضةيةكي ل. تيَدةربازب

هاتبونة  (CD-21-09)ي عيَراق باليؤزخانةي تايبةتبة ذمارةي  ي بؤركي مارسدسيَبةئوتومبيل
ري يَناوي خالد جابر بوو سكرت يبوورخؤيَئةوةي كة ئوتومبيلةكةي ل .ؤذئاوارناو بةرليين 

و  دبلؤماسيةكانئاسيت ئةمةش  .ؤذهةالترراقي بوو لة بةرليين يَيةكةمي سةفريي ع
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بردنةوةي ؤشنبريي وداناني نةخشةي رربوني يَكة لةبري ف ،لةبةرلنيبةعسي بوون كي يَسةفري
 انيالتيك نةخشةي كوشنت و لةناو بردني هاوويَكةضي سةفريي والت انزانست بؤ والتةكةي

رةيةكي طؤليس لةكؤنثؤذدا ئاسايشي رلةهةمان  .بة ثالني بةعس شايَةكدةولةتةكةي خؤي د
تريؤريسنت نةك دبلؤمات  وو، ئاماذةي بةوةدا كة ئةمانةرؤذنامةوانيدا وردةكاريةكاني خستة ر

ةت كردةوة كة سةفارةت رراقيةي يَزةرة عيَارثحي علي حممود ئةو  .اطنة داديَت بدريَودةب
كراوةكان كردو وتبوي يَةشة لركخراوي خةيري نةتةوة هةريَيان دانابوو، داواي يارمةتي لةبؤ
  .تيَمي بةغدا دةمكوذيَذرراق يَةر بضمةوة بؤ عطئة

 لموت مشيت لةبةريَبةالم حكومةتي سؤشيال دميوكراتي ئةو كاتة بة سةرؤكايةتي ه
سكي يَن وفرميَسابي ذيان وخولةسةر حي انباشرتكردني بةرذةوةندي ئابوري ودبلؤماسي خؤي

راقي يَؤكةيةكي عرؤكةخانةي فرانكفورتةوة بةفرمةي كورد هةردوو تريؤريستةكاني لةفيَئ
اسيؤنةكةي شاري بةرلني رةثهةرضةندة ئؤ .بيَئةوةي بدريَنة دادطا بؤ بةغدا رانةوةرديَن

تري كوشنت و و نةخشةيةكي  يَرت بةالم ديارة لةاليةن بةغداوة خةالتيان دراوةتطسةري نة
ن قومبةلةي يَكوردةكةش كة ناوي حسني بوو وة لةقةبي حس ئةو .ةنكبتريؤريان بؤ ساز 

ؤيشتة سوريا رو ت يَزريَارثراقي ذياني بيَمي عيَذردراية نةتوانرا لة ئةملانيا لةبةر ترسي 
 .دانيشت
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 شةكةيَضةوانة بووني هاوكثيَ
راقيمان لة هةمان يَسةفارةتي ع. ضةوانة بؤوةثيَشةكة يَريكرد هاوكطيت دايَراق كويَبةالم كة ع

ريكراو شتةكاني طةنامةكاني ناو سةفارةت داطريكردو  بةلطايتةخيت ئةملانيا داثشاري بؤن ي 
درانة سةر شةقامةكةو ئةوانةي لةناو بيناكةدا بوون بةر ريَكؤني سةفارةتةكةوة فةلةلةب

تةماشايان تةنيا مةكةي دةرةوة ؤليسي ئةملان لة سةرشةقاث .هةلداني كورد كةوتنيَت
ك لةم برادةرانة لةاليةن يارةش بؤ ضةند يةكثهةرضةندة نامةي سزاداني  .دةكرد

ضيرت  ،تيَوخردةبةعس ديارة دلنيابوون لةوةي كة حكومةتي  .ردرابوويَكاربةدةستانةوة ن
ؤذي رؤزيسيؤن لةديدي ئةمانةوة دواثمةي ئؤيَوئ يَويست نية لةسةري هةلبدةنثيَ

لة  .ةملانداطةيوةنديةكانيان باش بكةن لة ثستةوة باشرتة يَلةئ راق ويَني لةعيَكي نويَمةتحكو
ت بةشةكاني ميديا زانياري وا سةيريان لةسةر خودي سةدام و يَريكردني كوطؤذي دواي دار

وان شةو و يَئةم زانياريانةيان لةن يَةكةيشي بالودةكردةوة كة من بة خؤمم دةوت ناكرلبنةما
هةموو ئةم ضةند  كة كردوة ظت و ديارة زانياريةكي زؤريان ئةرشييَةوتبدةست كدا كيَؤذر

بوة  ثرؤذةوة ئيرت سةدامي دؤست كتورلةم  .لةسةر بةعس سالة بالويان نةكردؤتةوة
رتوةكاني طيت نةتةوة يةكيَياساكاني يةك ت ويَندة وشرخؤرو د ظهيتلةرةكةي بةغداو مرؤ

ؤكةوان ركي فيَراقةي كة بةشيَئةو سةرؤكي ع .لي نةكردبنيَشثيَشرت ثيهةروةك  .لكردوةيَشثيَ
ئةمة لةسةر زاري  ،دةكرانثيَؤذئاواش مةشق رئةملانياي  ي لةةكةاي موخابةراتطو دةز

كة ئةو كاتة  (ئؤتؤ شيلي)ةكان ارتي سؤشيال دميوكراتثسةر بةئةوكاتةي وةزيري ناوخؤي 
استية رلةماني ئةملانيا باسي لةم رةثةردةم كيدا لةبيَارتي سةوزةكان بوو لة وتارثئةندامي 

 .زرايةوة بؤ كةنالةكاني تةلةفزيؤنيشيَوطكرد كةوتارةكةي 
 

دواي  ئةمريكا –راق يَعي طجةن لةكاتي لة ئةملانياي رؤذهةالتضاالكيةكامن 
  داطريكردني كويَت لة اليةن عيَراقةوة

رتوةكانةوة طاوي نةتةوة يةككخرريَ ئةمريكا كة بة ناوي –راق يَعةكةي طجةنمن لة كاتي 
كي يَينةكةي خةلكي كوردستان بةشرةثاكاتي كؤض و رِةو وة رلةهةروةها  ئةجنامدراو

كي ترو يَكةوة دةضومة يةكيَو سيميناررؤذهةالت بةسةربرد و لة كؤركاتةكةم لة ئةملانياي 
وانةي كة ئة ةكان بؤيان ساز دةكردم و هاوكارييان دةكردمثزة ضةيَكي ضاالكيةكامن هيَبةش

بةباشي بينيم كة ئةم  .رةخنةطري سيستةمي سؤظيةت و ئةوةي ئةملانياي رؤذهةالت بوون
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 ياستييان لرو ضةند  بوون اسيت ضةندة تينوي زانياريرؤذهةالت بة رميللةتةي ئةملانياي 
كوردستامن   يةورنةيةكي هةلةجبةو كؤض و يَؤيشتم كؤمةلة ورك دةينيبؤ هةر شو .وةبؤشاردرا

استةوخؤ ركة زؤربةي لةبةشةكاني ميدياي ئةملانيا بالو كرابونةوةو ضاكم كردبوون و  بووثيَ
ر سايةي يَانزة مليؤن ئةملاني لة ذثضل و شةش سال  .دروست دةكرديَايةكم لطشانثيَنيمضة 

كي يَارتثي %99ؤذهةالت لة روخاني ئةملانياي ربةالم دواي  كي سؤشياليستدا ذيان،يَحكومةت
وايان  (.CDU)بوو  تية مةسيحيةكانيَارتي يةكث ةؤذئاوايان هةلبذارد كرانياي ئةملموحافيزي 

ش دةبنة خاوةن سةروةت و مارسديس و زؤري يكدا ئةمانيَؤذروان شةو و يَدةزاني كة لةن
بة  بارودؤخي كؤمةاليةتيان .ز بوةيَؤذئاوا هةميشة بةهرندةي طااثؤثرة لةوةش طج .كةش

حيزبي  .رتة وةك لةجارانثؤذئاواوة خرارلةسايةي ئةملانياي  ؤكةرتايبةت هي ئابورييان ئةم
لةاليةن نزيكةي لة ساالني دواي ئةوة انكاريةكةوة رؤطؤذهةالت بةضةند رشيؤعي ئةملانياي 

ئةم بةالم  لةمانةوة،رةثناو ضوونة ن وبةم هؤيةوة اردريَؤذهةالت هةلدةبذري ئةملانياي 25%
لةبةر ئةم هؤية  .نازيةت و فاشيةتبزوتنةوةي ووني دروستببؤتة ؤكة رئةم ي ئةملانيابةشة

بؤ  ي كؤض دةكةنبةرنة ئةم بةشةي ئةملانياو زؤريَانةكان حةز ناكةن بياننيَطةناهةندةو بث
ياري رقةناعةت وب وات ورايةتي هةميشة بةتةجروبةي خؤيدا دةظمرؤ يَبةل .ؤذئاواي ئةملانيار

ةورةكاني طك بؤ سةرمايةدارة ريَبازا ووةؤذهةالت زياتر برئةملانياي  .تريَؤطب يَدةكر
كي يَك زياترةو تةنانةت بة ضاويَنيَكاري لةم بةشةدا لة هةموو شويَبةالم ب ؤذئاوا،رئةملانياي 

ن يَان بة شورةطؤذئاوا بؤ رنة يَؤذئاواييةكان وئةمانيش زؤريان درواننة خؤيان وةك لة رتر دة
رت بوو وةك لة ضارةسةر طرنط ثيَةورةيان طي ناسيؤناليستةكاني ئةملان ئةملانيايةك .كاردا

ةوة ذياني يكلةضةند اليةنئةملانةكاني رؤذهةالت  .شةي ئةم بةشي والت و ميللةتةيَكردني ك
ت و ئةمةش زؤر كةوت لةسةر يَئازادي ناب يَبةالم نانيش ب باشرت بوو،ثيَ  ويَشويان لةثيَ

 .ريَكي تؤتاليتيَك سيستةموة ي هؤنيكةرؤذهةالتراي يحكومةتي سؤشياليسيت ئةملان
وةيةكي زؤر نائاسايي يَجاسوسيةت بة ش زبوو،يَحيزبيةكان باشرت دةذيان وبريؤكراتيةت بةه

ؤزيسيؤن و ثؤئين و نوسني نةبوو، رادةربردةكرا لةسةر هاووالتيان و ئازادي هاتوضؤ و بريو
ةنانةت لة ئةملاناي ت .ارتي تر بؤ هاتنة سةر حوكم نةبووثهةلبذاردني  ارتايةتي نةبوو،فرةث

ئةم سيستةمة سةرمايةدارانةش هةتا سةر بةطشيت  داؤذئاواراي ثلة ئةورو ،شداؤذئاوار
و تويَذي ناوةراست ت وهةذاريش هةذارتريَدةولةمةند دةولةمةندتر دةب .ناكةنرب

  .و سيستةميَكي سةرمايةداريي مؤنؤثؤلي طةورة لةطةشة كردندايةلةويَرانبونداية
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 بة واتا (DEUTSCHLAND  NEUES)بة ناوي ؤذهةالت رةركةزي ئةملانياي ؤذنامةي مر لة
ر يَكي لةذيَبابةت 19/3/1799 ي بةروارييَؤذنامةي ئةملانياي نورلة  (.يَئةملانياي نو)

راقةوة لةئةجنومةني يَمنزر ئيرباهيم الشاوي لة كؤماري ع.ناونيشاني سياسةمتةدار د
يلي شتؤفس ظلة اليةن  (ؤذهةالترئةملانياي ) وةزيراني كؤماري ئةملانياي دميوكراتي

هةردواليةن جةختيان "ت يَؤذنامةكة دةنوسرستونةكانيدا  ك لةيَلةيةك. ةشوازي كراوثيَ
ك يَوهةولي هةموو هيمةت اريكردني ئاشيت جيهاني،طزيَارثشتنةوةو يَلةسةر ئةوة كردوة كة ه

ي طرنطووي زةوي واتايةكي رلةسةر و ثيَشربكيَي ضةك شتين ضةك يَبؤ كةمكردنةوةو نةه
ك بداتة بةرواري يَنةر سةرجنيَةر خوطئة ".…ايةتيظؤذي سةرجةم مرؤرذيانيي هةية بؤ دوا

لةاليةن حكومةتي ئةملانياي بةعس ةرمةكةي سياسةمتةداري حكومةتي طشوازية ثيَ
مي يَذروة كة لةاليةن ووداوةكةي هةلةجبة برؤذ لةدواي رت بةتةنيا دوو يَؤذهةالتةوة دةبينر

ئةملانيةكة  ةندةثهةروةك  .كردوةبةغداوة ضةكي كيمياوي بةسةر نةتةوةيةكي مةدةنيدا 
اي ثلةهةموو والتة سؤشياليستةكاني ئةورو .يَدةدونةية خؤي بؤ خؤي يَخؤي وتةني ئةم و

زيان زياتر ريَمي بةغدا يَذرةكاني يبةعس (معسكر الشرقي) يةت بة واتا لةظؤذهةالت و سؤر
ي عرياق يان ئةوانةي ؤيشتوة وةك لة ئةنداماني حيزبة كؤمونيستةكانرةستيان رياوةو دليَط

 .رؤذهةالتي ناوةراستيش بةطشيت
 

 رتن لةبةعسيةكان و ضةوساندنةوةي ئةنداماني حشع لة بولغارياطزريَ
كاني راقي وبةعسيةيَعي عيَشوئةنداماني حيزبي وان يَويدا لة نرك ريَشة سةرةتاي هةشتاكان

ئةندامةكاني حيزبي شيؤعي بةدةسيت  ك لةيَيةك . بولغارياايتةخيتثفياي لةسؤعيَراق 
ةلدا طي لةثةفتاري خرارحكومةتي بولغاريا شيؤعيةكاني دوور خستةوةو  .بةعسيةكان كوذرا

رت و طبةعسيةكان ئيمتيازي زياتريان وةر، كةضي والتةكة دةركردن لةكي يَبةشنواندن و 
لة  تيَزؤر بة المةوة سةير بوو كة شيت ئاوا ضؤن دةب من ئةو كاتة .مامةلةي باشرت كران

  .وؤذهةالت هةمان شت بوراي ثوالتةكاني تري ئةورو ؤمانياورلة .بولغاريايةكي كؤمؤنيست دا
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 سزاداني خويَندكارة كوردةكان لة مؤسكؤ بؤ بةرذةوةندي بةعس
وةيةكي ئاشتيانةيان كوردةكان طردبونةخويندكارة لةمؤسكؤ لة طؤرةثاني سوور كؤمةليك لة 

بؤ بةكارهيناني ضةكي كيميايي لة كوردستان كةضي حكومةتي  دذ بة رذميي بةعس ئةجنامدا
 .مؤسكؤ بةشيكي ئةم كوردانةي لةسؤظيةت دةركرد و بةشيَكيشي دوور خستنةوة لة مؤسكؤ

                                                                                                                                               
 راقييَريكردني سةفارةتةكاني عطاو داثئةورو لةين رةثارضاالكيةكاني دواي 

لةناو شاري بؤن لة هةمان  مي بةغدايَذرينةكةي خةلكي كوردستان دذ بة رةثارلة كاتي 
كرد لة ثيَدةسيت ار خويندنةوة وت خؤنيشاندان و 1792ةكةي بؤني سالي راني شةثةرؤط

ريكردني طك لة كوردةكان جيابونةوة بؤ دايَبةش .راقةوةيَاليةن كوردةكاني كوردستاني ع
كي يَاسثةوة طبةتايبةت ئةو كوردانةي كة لة شاري هامبور. ةشار مراقي لةيَسةفارةتي ع

. نوةوتبوكريَراقي بةيَاستةوخؤ بةرةو سةفارةتي عرو هاتبوون برتيَ طكربة انةورةيط
 .يَريي ئةم برادةرانة لةوطشتثكي تر لةخؤنيشاندةرةكاني ناو شاري بؤن ضوين بؤ يَبةش

مي يَذراكاني طةزايي توند دذ بة سةفارةت و دةزريةكان ناثشت والتة ئةوروطنزيكةي لة 
راقيان  يَايتةخيت سويد برادةران سةفارةتي عثلة ستؤكهؤملي  .كردبووثيَراقي دةسيت يَع
 .بةردايَر تطئا

 بردنة سةر سةفارةتي كوبا رشيَه
 راقييَي عدذ بةسةفارةت كردني ضاالكيةكةثيَريكردن ودةسطدانيوةرؤي دواي لة هةمان 

ن بةرامبةر بة رةزايي دةربرنا اسةفارةتي كوب ضوونة بةردةم وكي تر جيابونةوةيَبةش
كي زؤر يَوشارطدواي ئةوةي  .راقيَبؤ بةرذةوةندي ع سياسةتي حكومةتي كوبا دذ بة كورد

ياري رناهةمواري كورد ئةوة بوو ببارودؤخي سةبارةت بة  UNسةر حكومةتي ئةمريكاو خراية 
ا ثوالتة ئةورو .اراستين كورد دراثراق بؤ يَدروستكردني ناوضةيةكي ئارام لة سةروي ع

ن يارة كرد، بةالم والتة سؤشياليستةكارريييان لةم بطشتث ؤذئاواييةكان وئةمريكاو كةنةدار
ؤمانيا، راكيا، ظكوبا، ضيكيسلؤبرييت بوون لة ستة لة يادمن يَئةوانةي كة ئ. دذ بوون

نةتةوة ئةجنومةني ئاسايشي ئةوانةي ديارة كة ئةو كاتة ئةنداماني كاتيي  .تاد..يةتظسؤ
و ؤمانياو ررسي ئايا كورد ضي لة كوباو ثمن لة خؤمم دة .بوونيةكطرتوةكان 

وةية دذايةتي نةتةوةي كورد بكةن، يَةت كردوة كة بةم شيظسؤضيكؤسلؤظاكياو يةكييَت 
ضةند  .تيَدةكؤشيَكي ئاسودةو ئازادي ومايف ذيان تيَكي بةدبةخت كة بؤ ذيانيَدذايةتي ميللةت
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كي حةماسي ئاوهادا بةسةر شيشي يَيشاندةرة كوردةكان لةكاتثك لة خؤيَالظهة
وةية يَةتةكة بؤ ئةوةي بةم شموحاجةرةكةدا بازيان دابوة ئةوديو بؤ ناو باخي سةفار

شن يَابكرئةملاني و بياني بةالي مةسةلةكةدا  انةيا ميديايطؤذنامةوان و دةزرسةرجني ئةو 
بةالم دوو كارمةندي سةفارةتي كوبي هاتبونة دةرةوةو بة  .يَكرابونة ئةوط كة بان

ئةم كارة ذيان بةسةر خةلك و موحاجةرةكةدا كردبو كة لة ئةجنامي يَك دةسرتيَكالشينكؤف
يشكي موحاجةرةو ديوارةكة لة ئةجنامي تةقة كردنةكة برينداربوون و ثرضةند هاوالتيةك بة 

ماي بةشةكاني ميدياو بوة هؤي يَوداوةش بوة ترئةم  .دا نةكوذرايَخؤشبةختانة كةسي ت
ئةم . وان هةردوو حكومةتي ئةملانياو كوبادايَةزايي لة نرشةي دبلؤماسي و نايَدروستكردني ك

لة تةلةفزيؤنة  يَداوة ئةوةندةيرت مةسةلةكاني هوروذاندو بةشةكاني ميدياو تةنانةت هةندور
كي كةم نةبوو كة يَشت. واستةوةطنةكانيان هةمان شةو يَعةرةبية فةزائيةكانيش و

ايتةخيت ئةملانياي ثلة سيت هاوثةمياني سؤظيةت كي سؤشيالييَرسراواني سةفارةتي والتيَثل
دواي ماوةيةكي  .اتبةسةر خةلكي دانيشتوي ئةم والتةدا تةقة بك ؤذئاوا بةكالشينكؤفر

 ريَكي كةم لة هاويَكورت سةردانيةكي ئةمسرتدامم  كردو بةسةر ئةوةدا ضووم كؤمةل
راق دةضونة بةردةم يَبؤ هةمان مةبةسيت كارةساتةكةي كوردستاني ع يَكوردةكاني ئةو
ضةند يةكيَك لة يان بة ئامادةبوني ةزايرناياداشتيَكي يةت لةئةمسرتدام ظسةفارةتي سؤ

ؤذة باراناوية هةرضةندة زؤر ربةو  .يةتظبةشةكاني ميدياي هؤلةندي بيدةن بة سةفريي سؤ
يان نةكردبونةوة، بةلكو بؤ ئةو ماوةية لةبةر يَايان دابوو نةك  هةر لطوةستابوون و لة دةر

ةيان هةلدابوة ناو باخةكة بة ناضاري نامةك. ايان هةر داخستبوو بؤ ميوانيشطئةم هؤية دةر
اكةوة ضوبوة ناو باخضةكةو طكي سةفارةت لة درزي دةريَو كة دوور كةوتبونةوة كارمةند

لةسةر ئةم ضةند منونة كةمة دةتوانيت سةرجةم سياسةتي دةرةوةي  .رتبوطنامةكةي هةل
 تينطيَهةلبسةنو سةر بة بلؤكي رؤذهةالت ناودةبرد سؤشياليزم  ئةم والتانةي كةخؤيان بة

ةيوةندي مؤسكؤ ث .بةالم ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت كة سؤشياليزم وةك فكر رةد بكريَتةوة
سياسةتي  .ةوةيوةنديةكي باش بوبةتايبةت لةطةل بةعس ثراق يَع ةكانيةل حكومةتطلة

وسيا بةرامبةر بة كورد باش ئةمرؤكة روسياوة هةتا ريةت هةر لةسةردةمي قةيسةري ظسؤ
ةيوةندي ثرتبوو تةنيا بايةخي بة طئاالي ئينتةرناسيؤناليزمي هةل يةتةي كةظئةو سؤ. نةبوة

يان ئةوانةي تريش " جيهاني سيَ"وة نةك بة بزوتنةوة رزطارخيوازةكاني وان دةولةتان دايَن
لةخزمةتي ي دةرةوةي سؤظيةت تةنيا كيَهةموو سياسةت. لةهةر كويَيةكي ئةم دنياية بوبن

ت يَدةنوس 1713يةت لةظةمسي حيزبي شيؤعي سؤرني داي زماظراثؤذنامةي ر. دةولةت بووة
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وةي ضةتة فاشستة نازيةكاني يَراق لةسةر شيَكة حةرةس مجهوريةكاني حيزبي بةعس لةع
ةيوةنديي ثيةت بة دةيان ساليش باشرتين ظغةستابؤ دروست كراون كةضي هةر هةمان سؤ

يزبي بةعسةوةو بة ضةك راق  هةبوو بة تايبةت بة حيَةل حكومةتة دوابةدواي يةكةكاني عطلة
دانة ئةوةي كة يَويَطب ئةم اليةنةو دانة سروشيتيَويَطب ليَكردنريييان طشتثو بةسياسةت 

بدةنة ئةوةي كة ض  يَوطئةوةي يَرن و دةكوذن وئيبادة دةكةن وبطكؤمونيستةكان دة
ني كي ضةوساوة كة بؤ مافةكاطةليَوةك  ثيادة دةكردكردن بةرامبةر بة كورد ركي قيَسياسةت

 ؤ كة جيهاني بةرذةوةندرو ئةم ينَيَئةمةية واقعي جيهاني دو يَبةل .خؤي خةباتي كردوة
  .ةرستيةت بوةث

 خسنتيَكيَرا كةوتنةوة خؤ ثبةعسيةكان لةئةورو
ةرداني طو سـةر  كـردن رانيَسال لةسياسةتي تريؤر و كوشتين بةكؤمـةل و و  35بةعسيةكان دواي 

كيان يَبةشـ  .بـؤوة بةسـةريانداو هـةالتن    ثمةكةيان قليَذر راقيَةالني عطو دةربةدةركردني كردن 
ئةمانـة  . اثكيان هاتونةتـة ئـةورو  يَبةشـ  اسـت، رؤذهـةالتي ناوة ركـي  يَهةالتنة سوريا و ضةند والت

ة ثـ روطلة يَةل هةنـد طـ كةوة لةثيَكخستنةوةن ريَا سةرقالي خؤ ثةل بةعسية كؤنةكاني ئةوروطلة
 .هاوكاري فةلةستينيةكان و عةرةبـة ناسيؤناليسـتةكان  القاعدة و بةوةك ةكاني رة تونديسالميئ
لةشاري كؤلين ئةملانيا كؤبونةوةيةكيان سـاز كـرد كةذمارةيـةكي بةرضـاو      11/3/2114 وارةييَئ

ي ثكـي ضـة  ثيَروطراني بـةعس و  طبـةالم  اليـةن   ،ئةملاني سـادة   يَة لةهةندجطئامادةي بوون كة
وجاهيـديين  بيَطومـان م  ران،يَتودةييةكاني ئ ،زمرياليثي دذ بةئيمثروطةوي ئةملان بةناوي رتوند

ــيةكان   ــة بةعس ــتيين و كؤن ــةلق و فةلةس ــةعس   . خ ــةرذيَمي ب ــوردي دذ ب ــةليَك ك ــةش كؤم . ئيَم
و  ن و تريؤريسـتةكان يَويَرةشطيَة ثروط .راقدايَريكةري ئةمريكا بؤ دةرةوة لةعطدا درومشةكةيان
ــةيَناوع بةعســيةكاني  ــان ب ــة) راقي ــةدار لطيَشــرو شؤ (مقاوم ــةم ئ ــةكيان دةســت  .ةقةل حةملةي

ريي لةئـةوةي ئـةوان   طشـت ثيـورؤ بـؤ    (11) ك بـة دة يَارة هةر نةفةرثبؤ كؤكردنةوةي  بووكردثيَ
بؤ ئةم  .راق دذ بة ئةمريكاو جملس احلكم و ئةوانةي دذ بةبةعسنيَلةع "مقاومة"ن بة يَناوي دةن

ارةيـة و بـةناوي   ثة ري لـةم بـ  ريي مادطشتثمةبةستةش حيسابي تايبةتي بانقيان كردؤتةوة بؤ 
كي ئازاد بةسةدان ئيمزايان كؤكردؤتةوة لةوالتـةكاني  يَراقيَبؤ ع" مقاومة"ريي طشتثيورؤ بؤ  11

ذمارةو نـاوي حيسـابي بـانق     + كخراوانةي كة ئيمزايان  كردوةريَليسيت ئةو كةسان و  .اثئةورو
ارةكــة ظؤطنيـوةي  . ينــدارةثارلةراق يـَ ةلي عطــر ناونيشـاني  يَلــةذ بـؤوة كـدا بــالوي كرد يَارظؤطلـة  

ريةي طة دةمارثئةو بةرة ضة .ؤكة ئةملانيةكةركةبريتية لة هةمان ناوة بةزماني توركي نوسراوة
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 JUNGEلـت ظيَة طـ يون)ؤذنامةيةك لةئةملانيا دةردةكةن بـةناوي  رلة دةكات يَنةرايةتي ئةم هيَنو

WELT.) كةضةكي كيميـايي دذ بـةكورد    ن نةبوةيَواية سةدام حسطكيان بالو كردبؤوة كةيَبابةت
بةزماني ئةملاني دذ بة بابةتةكةيان نوسي  روتةسةمليَكي تيَبابةتمن  .تيَنابيَلةهةلةجبة بةكار ه

ــةكردةوة  ــان ن ــديكؤ     .بــةالم بالوي ــة ميَ ــةملاني بــالوي كــردةوة ســةر ب ــري ئ ــةالم ســايتيَكي ت ب
 21/3ؤذي ران كردبـو بــؤ  ؤسـتةر ئيعالنـي ضــةند ضـاالكيةكي   ثئةمانـة بةبــةيان و   .ئينتةرناشـنال 
ؤ بـةدواوة لـة   راش نيـوة ثـ ري دووي يَكاتذم لة  ئةملانياين جياوازي شاري كؤلينيَلةضةندين شو

كي هاوبـةش   يَا بـؤ منونـة خؤنيشـاندان   ثكي تـري ئـةملانياو ئـةورو   يَوضةند شار( التسثؤنساليار)
 ليَزة و نيــو لــةدر يــانيَلةكاتــذم 21/3/2114ئــةملانيا لةشــةمةي بــةرواري  /ـطــلةشــاري دوسبور

بـة   بوواندانـة نوسـيو  طاثؤثرريي و طشـت ثكيان بـؤ ئـةم   يَارظؤفاشيةكان طاليةنة ئةملانة  .التسث
 .دا تةرجومـةي سـةر زمـاني تـوركي كـراوة     ثيَارةكة هةروةك ئاماذةم ظؤطكة نيوةي  ةرةثضل ال

ةميانـةكاني  ثت؟ ئةم بةعسيانة و هاويَيدا بتوركي لةض يزمانؤ داخؤ هؤي ئةم تةرجومة كردنة ب
ــةناوي  ــة )ب ــة العراقي ــة الوتني ــانكار( اجلبه ــةك ي ــان كرديَو ضــةند درومشردئ ــوةكي ــةي  ب بةرنام

ــي عطدا: كارةكانيــان وةك ــريكردن ــةمريكاوة نايَ ــةن ئ ــوجنطراق لةالي ةل ياســاكاني مــايف طــت لةيَ
راق وةك يـَ رتوةكان دةكـةن و موعانـاتي خـةلكي ع   طةالنداو ئامـاذة بـؤ ياسـاكاني نةتـةوة يـةك     ط

ت و يَل نـةكردب يَشثيَيز ياساكاني دونيايان طهةروةك خؤيان هةر نن،يَكي عاتفي بةكار دةهيَكضة
 لـة بـوو  بـرييت   ئـةو كاتـة  سةرؤكي ئـةم بةرةيـة   . تيَكانيان تريؤر نةكردبيَراق و هاوسيَةالني عط

 . عبداجلبار الكبيسي
 يةيَعبداجلبارالكبيسي ك

و  1719اش سـالي  ثـ بةعسـية  كةسـة  ئـةم   .سكة لة ئةندامة سـةرةتاييةكاني حيزبـي بـةع   يَيةك
ةل سـةركردايةتي  طـ ن كةوتـة ناكؤكيـةوة لة  يَاشـان سـةدام حسـ   ثدةسةالتي امحد حسن البكر و 

دا يَكة حممد عايشي ت 1793ي حيزبي بةعس و تا لةكودةتاكةي سالي (القيادة القرتية)ناوضةيي 
عبـداجلبار   .بـؤ سـوريا   اي كـرد رةل ضـةندين سـةركردايةتي بـةعس    طـ رياو هةلواسرا ئـةميش لة ط

ري ئـةو  يَبـوو بـة سـكرت   ، (ثبالي ضـة ) وان بةعسيةكاني ناسراو بةيَكدا لةنيَالكبيسي لةهةلبذاردن
راقـدا كـاري   يَةوة لةسوريا لةسةركردايةتي قوتري ع(حازم)بةناوي  1797لةسالي  .بالةي بةعس

بـةرةي نيشـتماني و   )ي نانيَكهثيَي بةعسي دةكرد لـة ثنةرايةتي بالي ضةيَنو 11/1791 لة .دةكرد
ارتي ثــيت ويَوان يــةكيَلــةن كــة (اجلبهــة الوتنيــة والقوميــة الدميوقراتيــة) (نةتــةوةيي دميــوكراتي

ارتي سؤسياليسـيت  ثـ و حيزبـي شـيؤعي و بزوتنـةوةي عـةرةبي سؤسياليسـت و       ثبةعسي ضـة 
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ان يت نيشـتماني كوردسـت  يَاي سـةركردايةتي يـةك  طلـةبارة  1791/ 4 ئـةم كةسـة لـة    .راقي كرايَع
ذوو يـَ بـؤ م " :دةليَـت كي وتارةكةيـدا  يَلةيادي دامةزرانـدني حيزبـي بـةعس دا لةبةشـ     طلةناوزةن

ني لةجيابوونةوة يَمة ددان بةمايف كورد دا دةنيَراق دا ئيَمة هاتينة سةر حوكم لةعيَةر ئطني يَدةل
ي (سـةفري )ؤذنامةي ري  4125اش دةرضووني ذمارة ثلة ةئةم، "و سةربةخؤيي حوكمي خؤياندا

ؤذنامـةي  ر شـت بةسـتوبوو بةبابةتةكـةي نةوشـريوان مسـتةفا لـة      ثدا كة 11/4/1799لوبناني لـة  
رش و يـَ ين تـر ه ظيَنيةكان شـؤ ظيَلةهةموو شؤ. راقيَلؤمؤندي فةرةنسيدا سةبارةت بة ئايندةي ع

( كؤشـةرة؟؟ يَت)ئـةم   .كـرد بـؤ سـةر كـوردو كوردسـتان     ثيَنيانةي خؤي دةسـت  ظيَةالماري شؤث
ر يَراق و لـةذ يـَ ايـةوة ع رةطن يَدا لةسةر داخوازي سةدام حس 2111راقية لةسالي يَعؤزيسيؤنة ثئؤ

ر ضـةترو ياسـاو دةسـةالتي    يَراقـي لـةذ  يَؤزيسـيؤني ع ثبةناو بـوو بةبـةرةي ئؤ   ،ضةتري سةدام دا
وخــاني ركي سياسـي دواي  يَةنابـةر ثؤش وةك رئــةم .مـي سـةدامي دميــوكراتي ئـاخر زةمانـدا    يَذر
اليةنةكانــة وةك ادا خــةريكي كؤكردنــةوةي هــةموو ثســايةو لــةناو ئــةورومــي ســةدام لةفةرةنيَذر
و كؤنـــة  ةكانجماهيـــديين خـــةلق و فةلةســـتيني انســـار الســـنة، القاعيـــدة، انســـار االســـالم،)

ــةذ( بةعســيةكان لةئــةملانياو نةمســا و  (رياليــة االمريكيــة و حلفــائهمثمقاومــة االم)ر ضــةتري يَل
 (.فةرةنساو بةريتانيا

 كةي ئةملانياي بةعسيةكانك لة بنيَيةك
ةيوةنـدي  ثةو ومـي بـةعس ضـاالك بـو    يَذركي زؤرة لةئةملانيا بؤ يَك لةو بةعسيانةي كةساالنيَيةك

ادا ثوان بةغـداو ئـةورو  يَراق و لـةن يَمي بةعسـةوة هـةبوة لـةع   يَذرنزيك و تةسكي بةسةركردايةتي 
كةلةئينسـتوي   (عزيز القزاز.د) كة لةم بةرنامةيةي بةعس برتية لةيَستةش بةشيَاكي بوو، ئراكةر

دواي  .بووــــ دةســت بــةكارطؤذهــةالت لةشــاري هامبورليَكؤلينــةوةو تويذينــةوةي رئــةملاني بــؤ 
رةخــاني بــةعس حكومــةتي ئــةملانيا ئــةم و ثرؤفيســؤر شــتاينباخي ســةرؤكي ئينســتيتوتةكة   

رخـوازي  يَخكخـراوي ناسـراوي   ريَبةر لةماوةيةك . دةركرد بةالم دوبارة دةليَم دوا روخاني بةعس
 GESELLSCHAFT FUE BEDROHTEكراوةكـان، يَةشـة ل رةلـة هة طري لةطكخراوي بـةر ريَ) ئةملاني

VOELKE)  ــراوةي ــةكي كـ ــاردو ت  رنامةيـ ــةملانيا نـ ــةتي ئـ ــؤ حكومـ ــي بـ ــةرجني  يَةمسـ ــدا سـ يـ
راقـي  يَةنابةراني عثت كة سةبارةت بةددان نان بةمايف يَشيَادةكركاربةدةستاني ئةملان بؤ ئةوة 

اندني ئـةم بةهةنـد   طرس بة عزيز القـزاز كـراوةو هةلسـةن   ثراق يَرييت بوة لةكوردي عكةزؤربةي ب
ةنابـةراني  ثذةي ددان نـان بـةمايف   ريـَ ئةمةش بؤتـة هـؤي ئـةوةي كةضـةندين سـالة       رياوة،طوةر

رخوازة ناوبراوةكةي سةرةوة ئاماذة يَكخراوة خريَهةروةها  . راقي بةتوندي هاتؤتة خوارةوةيَع
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انـدة بـؤ بـةعس و سـةدام     طاثؤثرة لةطمةو جيَذرياوي ثة القزاز كؤنة بةعسيةو بؤ ئةوة دةكات ك
عزيـز  . راقيـةوة دةكـات  يَؤزيسـيؤني ع ثةناهةنـدةو ئؤ ثكي زؤرة جاسوسي بةسـةر  يَن ساالنيَحس

 (وان عةرةب و ئـةملان يَكخراوي هاوكاري نريَ)كيان هةية بةناوي يَكخراوريَ ةكي زؤريَالقزاز  ساالن
كـي بةعسـيانةيةو   يَكخراوريَاسـتيدا  ربـةالم لة  يَدةكـر خـةرجيي  يبـةي ئـةملان   ارةي زةرثبة  كة

ئـةم بةعسـيةو    .اكي بـوو راكـة روان بةغداو ئةملانيا يَسةرؤكةكةي كة ئةم القزازةية بةردةوام لةن
، 19/2/2113لي ناسـراوي ئـةملاني بـةرواري    طيثر شيَد SPIEGEL DER   اريظؤطكخراوةكةيان لةريَ

كي ئـةملان كـةوتوةو لةنوسـينةكةيدا    يَكي تونـدي نوسـةر  يَرشـ يَبـةر ه ( ،39-31ةى ثال ،9ذمارة 
ر نـاو و ضـةتري تـردا ئـةم كـارة سياسـيانة ئـةجنام ئـةدةن بـؤ          يَووني كردبؤوة كة ئةمانة لـةذ ر

 . مي بةعسيَذري و بةرذةوةندي رسيخو
 

ــع ةو كاتــةيرســاني ئــثبةردةبوايــة  ســتاني كاريةدة بكرايــة كــة ئــةوانادارطئابــة فــةرمي راق يَ
و سـةبارةت بـةم ديـاردة خةتةرناكـة    ئاطاداربكرانايـة  ا ثوةزارةتةكاني نـاوخؤي ئـةملان و ئـةورو   

ايـةوة  ريَطو بـةم  ردكـ دة انةناهةنـدةي ثبوون و داواي يَنيشـتةج لة ئـةوروثا  ئةمانة  .طةشةكردني
نن بـؤ مةبةسـيت كـاري سياسـي و     يـَ بـةكار د  انـة دةبنة خاوةن ئيقامةو مانةوةو ئازادي ئةم والت

او ثراقـي لـةدةرةوة، لةئـةورو   يَرةدا جاليةي عيَوستة لثيَ. كخراوةيي و هاوتوضؤو لؤجيستيكيريَ
، ةيوةنديـةكانيان ثاداري ئةمانة بن لـة كـارو نةخشـةو ضـاالكي و     طؤذهةالت ئارلةوالتةكاني تري 

 .    ساالنيكي زؤر تريؤري ئيَمةيان كردوة لة ناوةوةو لة دةرةوةي عيَراق
 

 راقي  يَسيت حيزبي شيؤعي عيَلوشةيةو هةيَئةم ك
: تـةوة يةارداست بكرسياسي خؤي هيَلي راقي يَحيزبي شيؤعي ع بوو ويستهاوكيَشةيةدا ثيَلةم 

ةل طـ كيان لةيَكةوتنثيَضـاو  (12/2113)ارةكـةدا  ظؤطراقي لةيَي ع"مقاوةمة" ريي بؤطتثشبةرةي 
راق بةشداري دةكةين يَاني عكةمةي كؤمؤنيستيَئ)ر ناونيشاني يَكةريم ئةمحةد بالوكردؤتةوة لةذ

ــلة ــة"ةل طـ ــ"مقاوةمـ ــةرؤكايةتي كؤنة يَدا بـ ــزب ثسـ ــتاني حيـ ــةرواري ".ةرسـ  15/1/2114 لةبـ
رسـيارمان لـةحيزبي شـيؤعي    ثمـة  يَئةمانةيان داوةتةوةو نوسيويانة كة ئ يَكيشيؤعيةكان وةالم

ــان كــة ئ يَع ــمــة ئايَراقــي كــردوةو وتوي ــا نــنييتاداري شــط ــارة هــةر خ .  ئاوه ــة دي ــان كةوات ؤي
ــتث ــؤ   طش ــيان ب ــةر خؤش ــيوةو ه ــةناوي  طاي ررييةكةيان نوس ــةوة ركخراوةريَشــيت ب ــي ك ةتيش

راقـي  يَي ع"مقاومـة "ريي لـة طشـت ثومانةم هةيـة ضـونكة لةضـاالكي    طبةوةدا ئةم من  .دةكةنةوة
لةهـةمان شــةوي   كـة ( ماجـد اتتيـب  )كي حيزبـي شــيؤعي  يَرسـ ثلةشـاري كـؤلن بةر   21/3ؤذي ر



 ساالر باسرية.د                                 و ضاالكيةكاني ئؤثؤزيسيؤني كورد تيةكاني رذيَمي بةعس لةئةوروثاسكارة تريؤري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ؤذةو نــاوي لةســةر ركــة لةقســةكةراني ئــةو يَيةك ذ،يَــرشــانؤي وتووك بــوو لــة سةيَةكــة يــةكركؤ
 ظةتيطـ راقـي نة يَمي عيَذرست لةو شةوةدا سةبارةت بة يَهةرضةندة هةلو. ؤستةرةكة نوسراوةث

وةك هةميشة خستونيةتة ناو  تة بةر كةيَرتبطكيان يَت تاكتيكيَبةالم لةوة دةض بوو لةالي حشع،
ــ ــوةك  .ذاوةوةطيَ ــةمريكاو هاو  كي كؤمونييَارتث ــة ئ ــةوي دذ ب ــةكاني بوةســنت  ثســت دةيان ةميان
ارتة شيؤعيةكاني ئةملانياو دةرةوة كـار بكـةن و   ثةل طلة يَراق و بؤ ئةم مةبةستة دةيانةويَلةع

ن لــة بووانــدني دةموضــاوي ئايديؤلؤجيــةوة، لةاليــةكي تــرةوة بةشــداررر فشــارو دؤيَــنةكةونــة ذ
زةكاني تر لةيةك يَةل ئةمريكادا وةك هطبةواتا لة ا،دة كاتةبارودؤخةي ئ وئةجنومةني حوكم و ئة

 . ئةمة هةميشة هةلويَست و سياسةتي حيزبي شيؤعي عيَراقي بووة. ةوةترطدة يانبةرة يةكرت
 

 

 
   
 


