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ثَيشةكى
ناوةندة لة  زؤرَيك ماوةيةكة 
ديثلؤماسى ميديايىء سياسىء
ــادا ــاجــي جــي ــى ــت ــاس ئ لـــة  وة 
ئةو ــــارةى دةرب بــاســوخــواس 
ئةمريكاو ستراتيذيةى رَيككةوتنة
ماوةيةكى كــة دةكـــةن  عــيــراق 
هةندَيك دةكرآ. بؤ كارى زؤرة
مةبةستى بة باسوخواسانة لةو
هةندَيكيشيان ــوونء ــةدواداض ب
روونكردنةوةى مةبةستى بة
يا ــةكــانــى ــةن هــةَلــوَيــســتــى الي
لةو ثةيوةنديدار ئةكتةرةكانى
جطة كة ئاشكراشة رَيككةوتنة.
دةوَلةتى رةسمى هةَلوَيستى لة
ئــيــدارةى وة ــةاليــةك ل عــيــراق 
دةتوانين تر، لةاليةكى ئةمريكى
تر هةَلوَيستى  ضةندين لة باس 
اليةنة هى تايبةتى بة بكةين
سياسى سةر ثانتايي جياجياكانى
هةَلوَيستةكان كؤى لة عيراق. لة
دةكرآ كة  هةندَيكيان لة  جطة
بخوَيندرَينةوة، سثى رةشء وةك
ئةو نة كة هةَلوَيستى تر هةن زؤر
روونء ئةو  نة يا سثيةنء  رةش

راشكاوةشن.
وتـــارةى ـــةم ئ مــةبــةســتــى
لَيكؤَلينةوةيةكى ــت ــةردةس ب
رَيككةوتنةء لةو نية اليةنة هةمة
ثَيشوةضوونى ئــةطــةرةكــانــى
ثةيوةست ديثلؤماسى سياسىء
باسةكة ـــرآ دةك تــا ــيــةوة. ــَي ث
ــة رَيــطــةى ل ســنــورداردةكــةم
لة بــابــةتــةكــة ــةكــردنــى مــامــةَل
هةر كوردستانيةوة. سؤنطةيةكى
جةختبكةينةوة ئةوة دةبآ زووش
وةك ثَيويست، اليةنى كوردى كة
لة سياسى ــى ــةآلت دةس ض جــا 
هَيزة يا كوردستان باشوورى
ئةو ميدياكان، ض  وة سياسيةكان
ئةو بابةتى بة ثَيويستةيان طرنطية
باسوخواسة نةداوة.  رَيككةوتنة 
خؤشبينى طشتى بة كورديةكان
هاوثةيمانيةء ــةو ئ بةرامبةر
هَيزةكانى مــانــةوةى ئــةطــةرى
مانةوةيان تايبةتى بة ئةمريكا،
ــرن. دةط لةخؤ كوردستان، لة 
ئةو ئةم حاَلةتةش دةكرآ هؤيةكى
بارةيةوة لةم كة  بَيت  خؤشبينية
بةسةر باَلى ئَيستا تا طشتى بة
دةسةآلتى رةسمى بؤضوونى

طرتووة. كورديدا

ثَيشينةى مَيذوويى
باس ـــرآ دةك ــة راســتــيــدا ل
ئةو مــَيــذوويــى ثَيشينةى لــة 
تةواو بة دوو شَيوةى رَيككةوتنة
ديدَيكى لة هةَلبةتة  بكةين،  جودا
ئةو يةكَيكيان كوردستانيةوة.
كورد كة مَيذووييةية  ئةزموونة 
عيراق دةوَلةتى لةطةأل زووتــر 
سةربةخؤبوونى لة بةر هةيبووة
لة رةسمى هى (هةَلبةتة عيراق
هةَلسوكةوتى مــةر لة  (١٩٣٠
ئةو عيراقء لة مةزن بةريتانياى
لةو كة تةرتيبانةى  سياساتء 
وآلتة لةو كوردى هةَلوَيستةدا
وة كرد ثةيوةنديدار توندى بة
خستة راستةوخؤيان كاريطةرى
لةو كورد ضارةنووسى لةسةر
كورتىء بة زؤر دؤزةكةى. وآلتةء
ناسراو رَيككةوتنى ضإى بة زؤر
بةريتانى عيراقى- هاوثةيمانى بة

كَيشةكةى  كوردو  ١٩٣٠ ساَلى
تر قؤناغَيكى ــردة  ب عيراق لة 
وةك ــوانــرآ دةت طشتى بة كة 

ثــاشــةكــشــةيــةكــى
كــورد بــؤ سياسى

. ة و َيتة ر َيند بخو
نةك راستيدا لة
خوَيندنةوة هةر
ـــــة ئــاســتــى ل
بةَلكو تيؤريدا 
ــوون ــةزم ــة ئ ب

ثشتطيريكردنى كة  سةلمَيندرا
توانا ــوو ــةم ه ــة ب بةريتانيا
وة عيراق لة سةربازيةكةى
بؤ ئاسمانى هَيزى لةوَيشدا
لة بارزان بة بزاظى شكستثَيهَينان

بة  تةرجومةى ١٩٤٥ رَيك ثايزى
 ١٩٣٠ هاوثةيمانيةكةى ثراكتيكى
كورتى، بة زؤر ضوونكة بــوو.
دةبواية هاوثةيمانية ئةو ثَيى بة
بةريتانياىمةزنبةرطرىلةعيراق
هةإةشةيةكى هةر بةرامبةر بكات
بةثَيى ناوةخؤيى. يا ــى دةرةك
بؤ مَيذوو بةكاربردنى لؤذيكى
حاَلةتة سياسةتء تَيطةيشتنى
طرنطة هةنوكةييةكان  سياسية 
عيراقء دوَينَيى بطةإَيينةوة
بةريتانياى كؤلؤنيالى سياسةتى
زؤرَيــك تَيطةيشتنى بؤ مــةزن
سبةينَيى ئةوإؤو كَيشةكانى لة
كاتى ئــةو سياسةتى عــيــراقء
وة لةاليةك مــةزن  بةريتانياى
لة ئةمريكا سياسةتى تَيطةيشتنى

سبةينَييةكةى. عيراقء ئةمإؤى
ــةوةم ئ مــن ثَيشينةية  ــةم  ب
بة مـــَيـــذوو نــةطــوتــووة كــة
دةبَيتةوة ــارة دووب زةروورةت
عيراق- رَيككةوتنى حاَلةتى لة
ئةو بةَلكو نةخَير. ئةمريكيدا،
هةندَيك نةبآ هةر لةيةكضواندنة
كة ثَيدةَلَى  ثَيويستمان شتى 
ثَيويست كة ئةوةية  طرنطترينيان 
خؤشبينيةوة بة هةر  كورد ناكات
عيراقى ئةمريكى- رَيككةوتنى لة
هةندآ اليةنى بطرة بإوانآ بةَلكو
بطرآ، لةبةرضاو نيطةرانئامَيزيشى
ئةسَلةن ئةوةى لة  بةر هةرنةبآ
كؤتايى هةرة ناوةإؤكى شَيوةو
وة دةركةوتبآ. رَيككةوتنةكة
نيشانةى نيطةرانيء بة هةروةها
بابةتة ئةم لةطةأل  ثرسياريشةوة
بكات. كار ستراتيذيةدا هةستيارو
ثَيشينةى ــرى ت بةشةكةى
عيراقء رَيككةوتنةكةى مَيذوويى
طؤإانكارية بةو ثةيوةندى ئةمريكا
بةسةر كة هةية مــَيــذوويــةوة
طلؤباَليدا ئاستى لة هَيز هاوسةنطى
تةواوبوونى جةنطى هاتووة دواى
سةر لة ئةمريكا خواستى ساردو
سيستةمى خةمآلندنى لةنوآ
هةيمةنةى بنضينةى لةسةر جيهانى
ضوارضَيوةيةدا لةم ئةمريكى.
بةو ئــامــاذة هةرنةبآ ــرآ دةك
لة كة بكةين بيروبؤضوونانة
بة ثةيوةست دةركةوتن ئةمريكا
بة ســارد، جةنطى تةواوبوونى

ناوةإاستى لة  تايبةتى
بة كة ١٩٩٠كانةوة 
بانطةشةى ئاشكرا
ــــىء ــــط ــــرن ط
نى و يبو تيذ ا ستر
نى و بو جَيطير
لة ــا ــك ــري ــةم ئ
كةنداوو ناوضةى
ـــــى ـــــةآلت رؤذه
(يــا نـــاوةإاســـت
مانايةكى بــة
بَلَيين تر

طشتى) بــة ئاسيا ــــاواى  رؤذئ
رووداوةكانى بَيطومان دةكــرد.
شةإى ٢٠٠١و سيثتةمبةرى ١١ى
رذَيمى كةوتنى ٢٠٠٣وة لة ئةمريكا
زَيإين دةرفةتَيكى حوسَين سةدام
ئةندازيارانى لة  زؤرَيك  كة بوو
نةتةوةيى ئاسايشى  ستراتيذىء 
روودانء بة خةونيان ئةمريكى

دةديت. فةراهةمبوونيةوة

رَيككةوتنة سياسى جوطرافياى
ستراتيذةكة

جوطرافياى لة  باس  كاتَيك
عيراقء رَيككةوتنةكةى سياسى
مةبةست ــن  ــةي دةك ئةمريكا
نية ــؤإ ــةط ن جــوطــرافــيــايــةكــى
ثَيضةوانةوة بة  ــةواو  ت بةَلكو
ثةيوةندى بة كة جوطرافيايةك
بـــةردةوام طؤإانكارى لةطةأل
(لة سياسيةكاندا روانــطــة لــة 
ئاسؤييةكاندا) شاقؤَلىء ثةيوةندية
بةخؤوة ــةردةوام ب طؤإانكارى 
بة زؤر بارةيةوة  لةم دةبينآ. 
كؤمةَلَيك بة ئاماذة دةكرآ كورتى
خوَيندنةوةيةكى لة كة بكةين توخم
جوطرافياى ذيوستراتيذيانةء

سياسيدا زؤر طرنطن.
يةكةيةكى دةكةوَيتة عيراق
(ثاكستان طةورةتر جوطرافى
تيايدا كة ئةفريقيا)  باكوورى  تا
طرنط روانطةى دياردةء كؤمةَلَى
كؤياندا طرنطى لة كة دواجار هةن
دوورخايةنى مانةوةى عيراقء
دةردةكــــةوآ. ــةوآ ل ئةمريكا
روانطة راســتــىء  لــة هةندَيك
بوونء (١ ئةمانةن: سياسيةكانيش
ئيسرائيل؛ دةوَلةتى ئاسايشى
دةوَلةمةنديى ســةرضــاوةى  (٢
رذَيمى ذمارةيةك (٣ نةوتء طاز؛
لة ترس (٤ ئةمريكا؛ بة دؤست
وة ئةتؤمى ضةكى بآلوبوونةوةى
لةوةى ترس  تايبةتيش بة  زؤر
بةدةست ضةكة ئةو ئَيران كة
وة تَيرؤر، دذى شةإ (٥ بهَينآ؛
ثاكستان- ثَيكهاتةى لة تايبةتى بة
تايبةتى بة لةوَيدا وة ئةفغانستاندا،
ئةلقاعيدة كة ــةوةى ئ ئةطةرى
(٦ ئةتؤمى؛ ضةكى بطاتة دةستى
زياترى تةشةنةبوونى لة ئةطةر
ئةمريكا؛ روسياو ثةيوةنديةكانى
شيعةطةرايى فاكتةرى خةتةرى (٧
ثةيوةستةطى لــة تايبةتى بــة 
(باآلدةستى!) هَيذةمؤنى ثرؤذةى

ئَيراندا.
طرنطة زؤر لَيرةوة هةَلبةتة

طرنطىء ــة ك بــطــوتــرآ ـــةوة  ئ
راستةوخؤ خاآلنة هةستيارى ئةو
لةوَيشدا وة  مةزن كوردستانى 
لَيرةدا (كة كوردستان باشوورى
توندى بة باسة) بابةتى زَيتر
يةك بة بةآلم دةكةن ثةيوةنديدار
رؤذةى ئةو تا طةورةوة: جياوازى
كوردستان ستراتيذتةكانى طرنطية
ثةيوةنديةكانى ضوارضَيوةو لة
توركياو ئَيرانء عيراقء وآلتانى
ئةو ئةوا بكرَين مامةَلة سوريادا
باش نةك كوردستان طرنطيةى
بةخؤى كورد بؤ  راستةوخؤ  وة
ئةطةرى بةَلكو نــاطــةإَيــتــةوة
كــورد بــؤ كــة جديية  ـــةوةش  ئ
ضارةنوسسازو زةرةرى بــة
وةك هةر بطةإَيتةوة، كوشندةش
ئةوةش روويداوة. رابردوودا لة
نيطةرانيةية ــرسء ت ئــةو ــك  رَي
رَيككةوتنة ئةو لة هةمة من كة
فؤرمطرتنداية لة  كة  ستراتيذيةى
بة عيراق. ئةمريكاو نَيوان لة
ستراتيذى طرنطى تا تر مانايةكى
ــو وةك ــان ــورى كــوردســت ــاش ب
عيراقَيكى لة دانةبإاو بةشَيكى
مامةَلةى بنرخَينرآو يةكثارضة
ئةطةرى بة ئةوا بكرَيت  تةكدا لة
ئةو عيراق عةرةبى  اليةنى  زؤر 
زَيترو بؤ بةكاربهَينآ روانطةية
باشوورى طرَيدانى توندوتؤَلتر
ترسى بةغداوة، وة كوردستان بة
ئــيــدارةى كــة  ئــةوةيــة جدييش 
لةوة الرى هةرنةبآ ئةمريكى

نةبَيت!

رَيككةوتنى بنةماكانى لة كورد
ستراتيذيدا 

طشتى ــى ــةك ــوةي ــَي ش بـــة 
طفتوطؤكانى ـــاوةى ـــةرض س
ـــارةى دةرب ئةمريكا ــراقء عــي
ماوةى لة ستراتيذى رَيككةوتنى
شَيوةيةكى بة رابــردوودا، ساَلى
رَيككةوتنة ئةو لة ثآ سةرةكى،
ثرةنسيثان)ة راطةياندنى ئةو (يا
نَيوان لة ثار ساَلى كة هةَلدةطرآ
(نورى عيراق وةزيرانى سةرؤك
جورج وة اليــةك لة ئةلمالكى) 
اليةكى لة ئةمريكا سةرؤكى بوش
رَيكةوتنةى ئةم مؤركرا. ترةوة
رؤذى لــة ــة  (ك ــوش ب مالكى- 

سآ  لة راطةيةندرا)  ٢٠٠٧/١١/٢٦
سياسىء بةشى ثَيكدَيت: بةش

٧ بةند؛  بة كولتورى ديثلؤماسىء
وة  بةند؛  ٨ بة ئابوورى بةشى

٣ بةند.  بة ئاسايش بةشى
خوَيندنةوةيةكى  نيطاو لة  
رَيككةوتنة ئةو تةواوى لة ثةلة بة
بكةين تَيبينى طشتى بة دةتوانين
كوردستانيةكان، تايبةتمةنديية كة
كوردستان وشةى كورد نة نة واتة
هةرَيمى دةسةآلتى سياسى نة وة
شَيوةيةك هيض  بة كوردستان، 
بة لةوةش جطة نةهاتووة. ناويان
لة سياسى سيستةمى  بة  ئاماذة
(بةشى يةكةمدا بةندى  لة عيراق
سيستةمى لة باس سياسى...)
دةكــرآ عيراق لة ديمؤكراتى
لة هيض بةندَيكى ئةو بةبآ ئةوةى
سيستةمى بة ئاماذة رَيككةوتنةدا
ناكرآ كاتَيكدا لة بكرآ. فيدرالى
اليةنى لة دوور بطرين كة بة ئةوة
تةعةممودو بة  ئةوة عيراقييةوة 
نةبينرآ. لة اليةكى ناثاكى لة نيةتدا
حاَلةتة ئةو قةبوَلكردنى ترةوة
بةبآ بةندةكان  داإشتنى (واتة 
بةندةكاندا لة ئاماذةكردن  هيض
اليةن لة فيدرالى) سيستةمى بة
هةرنةبآ دةكرآ ئةمريكاشةوة
ئةو ئــيــدارةى رَيكبوونى وةك 
عيراقى- بؤضوونَيكى لةطةأل وآلتة
بةرامبةر بخوَيندرَيتةوة. عةرةبى
نةبآ، هــةر ــآ، دةب حاَلةتة ئــةم 

اليةنى (١ بووروذَينين: شت دوو
بةهانةيةكى هؤو عيراق لة كوردى
نيطةرانيةوة بة كة هةية هَيزى بة
ئةو روانطةكانى لة هــةر نــةك
مالكى–بوش رَيــكــكــةوتــنــةى
بةَلكو نزيكببَيتةوة  لَيى بإوانآو 
طومانء بة كة طرنطيشة زؤر
لة ــةوة ــش زؤري نيطةرانيةكى
بةإَيوةضوونى شَيوةى ناوةإؤكء
ضإى بة كة طفتووطؤيانةى ئةو
بةرهةمهَينانى بؤ ثَين لةسةر
درَيذخايةن ستراتيذى رَيككةوتنى
ئةمريكا ــراقء ــي ع ــوان ــَي ن ــة  ل
بةئاكامطةيشتنى (٢ نزيكبَيتةوة...
بةو بوش مالكى- رَيككةوتنى
بة تر جارَيكى هةية كة شَيوةيةى
دةخاتة ثرسيار نيشانةى توندى
تايبةتى بة وة كورد، رؤَلى سةر
نوَينةرانى كارابوونى رؤألء
تةنها راستيدا لة  بةغدا.  لة كورد
ئَيستا لة ــك رؤذَي ضةند لة بةر
ناو سةرضاوةيةكى رَيطاى لة
كوردستانى هاوثةيمانى خودى
ئةم نووسةرى  خودى  بؤ ئةوة 
ئةو كة ثشتإاستكرايةوة وتارة
ناو لة نزيك دوورو لة هاوثةيمانية
دةربارةى طفتوطؤيَيكيان خؤياندا
بوش مالكى- رَيككةوتنةى ئةو

نةكردوة.
راطةياندنةكانى راستيدا لة
تايبةت دواييدا رؤذانى  لة مالكى
ــةرى مــامــةَلــةكــردنــى ــةط ــة ئ ب
كوردستانيةكان تايبةتمةندية
ئةو حةساسيةتى تايبةتى بة
دامةزرانى ئةطةرى ــارةى دةرب
لة ئةمريكى سةربازيى بنكةى
ئةو شَيوة تَيطةيشتنةى كوردستان
رَيككةوتنى مــةر لة ســـةرةوة

زؤر رادةيةكى تا  بوش مالكى-
مالكى ئةوةتا ثشتإاستدةكاتةوة.
ليذنةى بةَلكو ناوةستآ بةوةش
ــارةى دةرب طفتوطؤ بؤ عيراقى
كورد لة ستراتيذى رَيككةوتنى
ترةوة اليةكى لة «ثاكدةكاتةوة».
دةنطى هــةنــدآ  لــةوآ ــرةو  ــَي ل
لة ناسيؤناليستةكان عةرةبة
بةرزبوونةتةوة دواييدا  رؤذانى
طوناهباركردنى مةبةستيان كة
ئةو كة بــةوةى كوردية اليةنى 
عيراق كة  دةدات هــةوأل اليةنة

لةطةأل ستراتيذى رَيككةوتنى
مةبةستى بة بكات  مؤر  ئةمريكا
لة ئةمريكا هَيزةكانى مانةوةى

عيراق.
ئــامــاذة كــة ــةوةشــى ل جطة 
كــوردىء تايبةتمةندى هيض بة 
نـــةدراوة فيدرالى سيستةمى
لة دوو هــةرنــةبــآ ــرآ ــوان دةت
بوش مالكى- رَيكةوتنى بةندةكانى
بةكار كــورد بة دذ راستةوخؤ 

(سياسىء  ١ بةشى بةندى لة بَين.
هاتووة: كولتورى)دا ديثلؤماسىء
لة عيراقى حكومةتى لة «ثشتطيرى
ديمؤكراتى سيستةمى ثاراستنى
ناوخؤيىء مةترسية لةو عيراق لة
بةرةوإوويان كة دةرةكيانةى
دةكرآ راستيدا لة  دةبَيتةوة».
كورد دذى ئاسانى  بة بةندة  ئةو
نموونة بــؤ ئــةطــةر بةكاربَيت
كة ــةى ــاوضــان ن ــةو ل سبةينآ 
لَيياندا يا لَيدةردةكرآ كورديان
حكومةتى اليةن لة بؤ دَيت زؤرى
خؤى لة بةرطرى  كورد بةغداوة 
تَيطةيشتنَيكى هةرنةبآ ئةوة بكا.
ناو خؤى لة كة عيراقى- عةرةبية
داوة. حةشار بةندةدا ئةو رؤحى
لَيدةكات وامان ئةوةشة هةر وة
عيراقء هاوثةيمانيةكةى كة
(١٩٣٠ (ساَلى مةزنى بةريتانياى

بيربخةينةوة.
(اليةنى  بةشى ٢ بةندى لة
«يارمةتيدانى هاتووة: ئاسايش)
هةوَلةكانيدا لة  عيراق  حكومةتى
هةموو بةرةوإوبوونةوةى بؤ
لة وة تيرؤريستيةكان طروثة
رَيكخراوى هةموويانةوة ثَيش
ئةو هةموو سةداميةكانء قاعيدةء
ناياساين....». ضةكدارى طروثانةى
حاَلةتدا هةندآ  لة  من باوةإى  بة
كــورديــةكــان، ــدارة هــَيــزة ضــةك
ــى ــوون ــؤض ب ــآ لـــة ــةب هـــةر ن
وةكو عةرةبييةوة، عيراقى-
ناياسايى» ضةكدارى «طروثى
ئةوهاش هةر بكرَينء تةماشا
سبةينآ ئةطةر بكرآ مامةَلةيان
عةرةبة تةوذمى بـــةرةوإووى
ببنةوة؛ بةغدا ناسيؤناليستةكانى
ناسيؤناليستانةى ئةو تايبةتى بة
بةَلكو خانةقين كةركوكء نةك كة
نابينن، رةوا كورد بة شاخةكانيش
ئةوانة (با هةندَيكيان راستيدا لة
مافى بَيت) كــةم ذمــارةشــيــان
نابينن. شايستة كورد بة ذيانيش
وةكو دةربإينَيكى لة لةوة جطة
تيرؤريستيةكان»، طروثة «هةموو
هاتووة، سةرةوة بةندةى لةو كة
كرَيكارانى ثارتى نةبآ هــةر
ثرسيار نية. ثارَيزراو كوردستان
ئةم تَيطةيشتنة ثَيى ئايا بة ئةوةية
بةرةوإوو عيراق لة كورد سبةينآ
لةطةأل خوَيناوى بوونةوةيةكى
وةكوو بكات باكوور كوردانى
ئؤثةراسيؤنَيكى لــة بةشَيك
بة نةبآ هةر يا عيراقيدا، سةربازى
باشوورى لة كوردةوة بةرضاوى
ضةكدارةكانى هَيزة كوردستان
لةو جؤرة ئؤثةراسيؤنَيكى عيراق 

ثيادةبكةن؟
كورتىء بة زؤر دةرةنجام،
ــة «رَيــكــكــةوتــنــى» ــة ضـــإى ل ب
هةر نةك كورد بوشدا مالكى-
شةريك وةك كة نية شةريكَيك
بؤ حسَيبى خوَيندرابَيتةوةء
كوذبنَيكى هيض لة  بةَلكو  كرابَيت
بوونيشى رَيككةوتنةدا ــةو ئ

ناكةوَيت! بةرضاو

٢٠٠٩/٨/٢٩

بابةتةدا ئةم نووسينى لة *
كؤمةلََيك لة سوود
وةرطيراوة سةرضاوة

بةئاكامطةيشتنى

مالكى- رَيككةوتنى

شَيوةيةى بةو بوش

تر جارَيكى هةية كة

توندى نيشانةى بة

دةخاتة ثرسيار

كورد، رؤَلى سةر

بة تايبةتى رؤألء وة

نوَينةرانى كارابوونى

بةغدا لة كورد
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* عيراقدا درَيذخايةنى ئةمريكاو ستراتيذي ثةراوَيزى رَيككةوتنى لة كورد




