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  کیپشه
ره  و له وێ، له  ئاستی جیاجیای ئه کادیمی و سیاسی و دیپلۆماسیدا، به  گه رمی باس ماوه یه که  ل

له  ڕۆژانی دواییشدا ئه م . له  کشه ی عیراق و سیاسه تی ئه مریکا له م په یوه سته دا ده کرێ
لی -ی جیمس بیکه رگفتوگۆیانه  به  ئاستکی تر گه یشتوون به  هۆی راگه یاندنی را پۆرتی گروپ

، له  به رده وامی ئه م )که  هه روه ها وه ک ڕاپۆرتی گروپی متاکردنی عیراق ناوده برێ(هاملتن 
د         .                                                         هاملتن ناوده برێ-وتاره دا وه ک ڕاپۆرتی بیکه ر

وه  ناده م که  له  ته واوی راپۆرته که بکۆمه وه؛ ته نھا تا ئه و له م وتاره مدا هه وی ئه         
.      جگه یه ی که  بۆ تاوتوکردنی پرسیاره کانی باس پویست ده ب ئاماژه  به  ڕاپۆرته که  ده کرێ
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        بۆ نووسینی بابه تکی ئه وها له  دیدکی کوردستانیه وه پویست ده کات نه ک هه ر 
و پرۆژه یه  وه کو به شکی 2 وه  ئه( مریکا له  پرۆژه ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق سیاسه تی ئه

باس بکرێ، به کو به  ) گرنگ له  ئه وه ی که  پی ده بژن پۆژه ی رۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زن
وردیه کان له  واته  سیاسه ته  ک(هه مان شوه  و به  هه مان گرنگی باس له  ڕووه که ی تری دراو 

به  مانایه کی تر هه ودان بۆ ته نھا و  . بکرێ) چوارچوه ی پۆژه ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق
ته نھا به رپرسکردنی ئه مریکا له و بارودۆخه ی عیراق و کوردستان و ئه و بنبه سته ی که  ئه و 

ه یشتنی ڕاستیه کان، به کو رک  ، نه ک هه ر یارمه تی نادات بۆ تگزلھزه ی پگه یشتووه
  . خۆدزینه وه یه  له  به رپرسی الیه نه کانی تر له م بارودۆخه

       

 ،        له به ر فراوانی بابه ته که  و به  له به رچاوگرتنی ئه وه ی که  وتاره که  له  رۆژنامه  بوده بته وه
چۆن له و بنبه سته  ده گه ین که  ) 1:  بورووژنمته نھا هه وده ده م که  چه ند پرسیارکی سنووردار

تا چ ڕاده یه ک ده توانین ) 2 ؟ سیاسه تی ئه مریکا له  عیراق و پۆژه ی ده وه تی عیراقی پگه یشتووه
باس له  فاکته ری کوردی بکه ین له وه ی که  مه سه له  په یوه ندیداره کان، به  تایبه ت مه سه له ی 

ئه و ئه لته رنه تیڤانه  چین که  ) 3ی کوردستان، به م ئاقاره  گه یشتوون؟ چاره نووسی باشوور
 ده توانن ڕووداوه کان به ره و ئاقارکی تر ببه ن؟

        شوه ی پیاده کردنی ئه م بابه ته  له  ڕووی متۆدیه وه  ئه وه یه  که  بۆ تگه یشتنی ئه م    
ه کان پویستده کات که  باس له  ڕۆلی ئه مریکا و بارودۆخه  و  باسکردن له  ئه لته رنه تیڤ

ڕۆلی الیه نه  عه ره بیه کانی عیراق و . سه رکردایه تی سیاسی باشووری کوردستان بکه ین
 ، له به ر هۆیه کی ئاسان ئاۆزیه کانی عیراقی عه ره بی جگه ی له  ناو کۆکی باسدا نابته وه

که  بۆ باسکردن له  ڕوانگه ی کوردستانی، به  په یوه ست له گه ڵ ئه ویش ئه وه یه  که  ئه م وتاره  هه و
 .                                                                         سیاسه تی ئه مریکا، بۆ بابه ته که

   
 پۆژه ی ده وه تی عیراق

 چوارچوه ی پۆسه ی به  ده وه تبوون شاردراوه  نیه  که  دامه زراندنی عیراق، وه ک ده وه تک  له 
له  رؤژهه تی ناوه ڕاست له  دوای جه نگی یه که می جیھانی، تا ڕاده یه کی زۆر ده رهاوشته ی 

 ، به زۆر لکاندنی به شکی کوردستان به م ده وه ته وه. سیاسه تی کۆلۆنیالی به ریتانیای مه زن بوو
نی ئه و حاه ته  به  خون و ئاگر، هه ه یه ک و دواتریش هه وی به رده وام بۆ پاراست

جگه  له  ئه وه ش، ئه و ده وه تی عیراقه  به  کۆمه  کشه ی . نادادپه روه ریه کی مژوویی بوو
هه ر یه ک له و کشانه ش  له   .  جددیه وه  هاته  ناو سیسته می رۆژهه تی ناوه ڕاست و جیھانه وه

عیراقدا نه ک هه ر چاره سه ر نه کران به کو بگره  به  ئاقاری ته شه نه بوون و به رده وامی ده وه تی 
1 : ئه م کشانه  بریتیبوون له . به زه حمه تکه وتنیشدا چوون وه  ئه مۆش به  چی ئامه دده ییان هه یه

 و پکھاته  ئه) 4ده سه تی که مینه ی سوننه ی عه ره ب؛ ) 3مه سه له ی کورد؛ ) 2 ؛ کشه ی شیعه) 
کۆمه یه تیه ته قلیدیه ی که  دانیشتوانی ئه و وته ی پکده هنا و هه ودان بۆ گونجاندنی ئه و 

ڕه هه ند ) 6سنووره کانی عیراق؛ ) 5کۆمه گایه  له گه ڵ پره نسیپ و دامه زراوه کانی ده وه تی مۆدرن؛ 
)1( .له و ناوچه داو قوییه  کولتووری و سیاسی و ستراتیژیه کانی عیراق   

        ژ

        له  الیه کی تره وه  خه باتی ساه های بزاڤی سیاسی و چه کدارانه ی باشووری کوردستان له 
چوارچوه ی باوه ڕکدا بوو که  ده کرێ له و عیراقه   به زۆره ملیه  و به  هه موو گرفته کانیه وه  
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له  . نی کورد مسۆگه ربووبن، به رهه مبھندرێده وه تکی دیمۆکراتی، که  تیایدا مافه کا
چکردنه وه ی مژووی ئه و خه باته  و ماهیه ته  فکریه که یدا، ده توانین بین که ئه و باوه ڕبوونه  به  

له  الیه که وه  باوه ڕبوون  : به رهه مھنانی عیراقکی دیمۆکراتی دژایه تیه کی جددی له خۆگرتووه
 ،   ، به م له  الیه کی تره وه به و ئامانجه  شیاوه  و  هه ر ئه وه ش چاره سه رهبه وه ی که  گه یشتن

باوه ڕبوون به وه ی که  عیراق ده وه تکی به زۆره ملیه  و ب چاره یی وایکردوه  که   کورد ئه و باوه ڕه  
  .سیاسیه  هه بژرێ که  ئه ویش به ده ستھنانی عیراقکی دیمۆکراتیه

         

به  باوه ڕی من، دوای ئه و هه موو سانه  له و خه بات و قه ناعه ته  فیکریه   و ئه و هه موو         
هه ونه ش دوای که وتنی دیکتاتۆری عیراق به  هه مان ئاڕاسته دا، ئه مۆ کورد به ره وڕووی 

انای سه ربازی و ئابووری و حاه تک بوونه ته وه  که  ده ودا پرس ناب ئه وه ب که  ئایا هز و تو
دیپلۆماسی ئه مریکا تری به رهه مھنانی عیراقکی دیمۆکراتی ده کا یا نا، به کو ده ب جارکی تر 
ئه و پرسه  بته وه  گۆڕێ که  ئایا ئه سه ن پۆژه ی ده وه تی عیراق شیاوه  یا نا، وه  ئه گه ر شیاوه  

 چۆن؟
          

هاملتن ڕک باسه  له  -ۆم ماهیه ت و چوارچوه ی ڕاپۆرته که ی بیکه ر        به  بۆچوونی خ
  .شوازی به بنه جگه یاندنی پۆژه ی ده وه تی عیراق، هه به ته  زتر له  دیدکی ئه مریکیه وه

              

ره  چبوونه وه ی         به م مانایه ش پرسیاره که  زیاتر ده ب ئه وه ب که  ئایا به  به رده وامی و بگ
 ، وه  له  دوای ئه و گرفتانه ی که  هه ر له  بیناسازی ده وه تی عیراقه وه  بوون و به رده وامیان هه بووه

دیکتاتۆریش به  شوه یه کی خوناوی و خه ستتر خۆیان ده رده بن، ده کرێ هه ر پدابگیرێ له سه ر 
.                                                   ی تر هه نهشتنه وه ی ده وه تی عیراق یا ئه لته رنه تیڤ

         
 ده وه تی عیراق دوای رووخانی رژمی به عس

ک ده کرێ ئه وه  بین که  ئه مریکا به ر له  هاتنی هزه کانی بۆ عیراق بیری له وه  به ر له  هه ر شت
 به رهه ستی و کاری تیرۆریستانه  ده بته وه  که  توانا و  نه کردبووه وه  که  به ره وڕووی ئه و ڕاده یه  له

له وه ش گرنگتر هه ر زوو بۆ . وزه یه کی زۆرتر بخوازێ له وه ی  ته نھا بۆ خستنی رژمی به غدا
ئه مریکا ئاشکرا بوو که  ته نھا کاری سه ربازی تری ئه وه  ناکات که  سه رکه وتنی سیاسی و 

بۆ ئه وه ش کاره  هه ره  .  ی عیراقدا به ده ستبھن نه ک هه ر سه ربازیدیپلۆماسی له  مه سه له
به  هه ر حاڵ، .  ، مه سه له ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق بوو ، له  ڕووی سیاسیه وهقورسه که

 ، چه ند ئه زموونک و سابیقه ی فیکری هه بوون که  ئه مریکا پۆژه ی بۆ ئه م مه به سته
ندنه وه ی ده وه تی عیراقی له سه ر بینا کرد که  به  باوه ڕی من گرنگترینی ئه و ئه زموون  و دامه زرا

له یه کچوواندنی حاه تی عیراق به  ئه زمونی ژاپۆن و ئه مانیای ) 1: سابیقه  فیکریانه  ئه وانه  بوون
 عیراق له  ڕگه ی بیناکردنه وه ی سه ر له نوی ده وه تی) 2دوای جه نگی دووه می جیھانی؛ 

حسبنه کردنکی ) 3 ؛ 1920پۆژه ی به ریتانیا بوو هی  دامه زراندنی عیراق له  سای " کۆپیکردنی"
وورد بۆ ئه و کشانه ی که  له گه ڵ دامه زرانی عیراق بوون به  بنه ما و دواتریش خه سه تی ئه و 

  .ده وه ته یان پکھنا له به رده وامیدایه
               

واته  لکچواندنی عیراق له گه ڵ هه ندێ (ئه وه ی که  په یوه ندی به  خای یه که مه وه  هه یه          
ئه وه  ده کرێ به  ئاسانی بین که  خای لوه ده رچوونی ئه مریکا له م ڕووه وه  چه وت ) ئه زموونی تر

یۆگسالڤیای پشوو، وه ک پۆژه یه کی به  باوه ڕی من ده ب خای له یه کچواندن له  نوان . بوو
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سه رنه که وتووی نه ته وه یی سربه کان، بکرایه  تا له یه کچواندن له گه ڵ ئه زموونه کانی ژاپۆن و 
له  ڕاستیدا ئه مۆ دوای س ساڵ و نیو له  کاری به رده وام بۆ وه به رهه مھنانه وه ی . ئه مانیا

وه ن ڕا و ده سه تداره  ئه مریکیانه ی که   باوه ڕیان به  لکچواندی ده وه تی عیراق، ژماره ی ئه و  خا
له وانه  پیته ر گالبرت، وه ک کۆنه  دیپلۆمات و خاوه نا له م (عیراق و یۆگسالڤیا هه یه  

ئستاش ئه و بۆچوونه ی که  پشتر ڕای هه ندک له  ڕووناکبیر و  . ، له  زده بوون دایه )باره یه وه
دیپلۆمات بوو، که  عیراقیش وه ک یۆگسالڤیا کۆتایی دت، له  ماوه ی دواییدا به   ئاشکرا کۆنه  

.خزاوه ته ناو دار و ده سته ی ده سه ت له ئه مریکا  
                                            

تی ناو ئیداره  و  ، جگه  له هه ندێ پشنیار له  الیه ن هه ندێ که سایه           له م باره یه وه
له  (کۆنگرس، دۆنالد رامسفلد، چه ند ڕۆژک به ر له  هه بژاردنه  هه ره  دواییه کانی کۆنگرس 

واته  به ر له  ده ستکشانه وه ی، راپۆرتکی داوه  به  جۆرج بوش وه  ئاماژه یه کی ) مانگی ڕابردوو
مسفلد کۆمه  پشنیاری خستۆته ڕوو وه  له  دوو له  راپۆرته که یدا را .  گرنگی له م باره یه وه  تیایه

پشنیاری هه ره  دوایی راپۆرته که  بیرۆکه ی دابه شکردنی عیراق بۆ س هه رم و مۆرکردنی 
، که  کۆتایی عه مه لی به  ده وه تی یۆگسالڤیا هنا، "دایتۆن"په یمانک له  جۆری په یمانی 

)2(.خستۆته ڕوو  

م                       

 دیاره  ئه وه ش شاردراوه  نیه  که  ئه مریکا خۆی ئه ندازیاری سه ره کی په یمانی دایتۆن بوو،         
له سه ر زاری هه ر ئه م جیمس بیکه ره  که  له کۆتایی هه شتاکان و (هه ر ئه و ئه مریکایه ی که  

یگه یاندبوو که  ئه وان به  هه موو زووتر را) سه ره تای نه وه ده کان وه زیری ده ره وه ی ئه مریکا بوو
لره دا گرنگه  ئه وه ش   بین که  سه ره تای هه ودان بۆ . شوه یه ک دژی دابه شکردنی یۆگسالڤیان

سه رله نوێ دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق وه  له  به رده وامی پۆسه ی سیاسی ئه و سه رله نوێ 
 تی سیاسی له  باشووری کوردستان نه یتوانی به  ڕاشکاوی به  دامه زراندنه وه یه دا سه رکردایه

ئه مریکیه کان وه  به  کۆمه گای نونه ته وه یی ب که  لکچواندنی عیراق له گه ڵ ژاپۆن و ئه مانیا 
.   هه ه یه کی گه وره یه  و له  ئاکامیشدا عیراقیه کان و ئه مریکاش باجکی زۆری ئه و چه وتیه   ده ده ن

واته  سه رله نوێ بیناسازی عیراق له سه ر (       ئه وه ی په یوه ندی به  خای دووه مه وه  هه یه  
هه ه یه کی مژوویی تر بوو که  بنه ماکه ی کۆپیکردنی ) بنه ماکانی پرۆژه ی به ریتانی

ه ت به رامبه ر به  به  تایب(تاقیکردنه وه یه ک بوو که  خۆی هه ه یه ک و ناڕه وواییه کی مژوویی بوو 
له م . که  به  ڕاده یه کی سه ره کی به رهه می سیاسه تی کۆلۆنیاالنه ی به ریتانیای مه زن بوو) کورد

 بۆ سه رکردایه تی پارتی و  ه داباره یه وه  ده ب به  ڕاشکاوی بم که  نووسه ری ئه م وتاره  له  دوو نام
کمی دکتاتۆر ناردرابوون بۆیان، گرنگیه کی تایبه تی یه کتی، که   هه ر ڕۆژک دوای ڕووخانی حو

له  . دابوو به  مه ترسی له  دووباره کردنه وه ی نه موزه ج و پرۆژه ی به ریتانی له  عیراقی دوای سه دام
نامه ی یه که مدا ڕک ئه وه  هاتووه  که  الیه نی کوردی ده ب هه ر زوو پرسیارکی جددی به ره و ڕووی 

 ، ان بکاته وه  و هه ر ئه و سه رکردایه تیه  خۆشی  بیرک له و پرسیاره  بکاته وهئه مریکیه ک
ئایا که  پۆژه ی به ریتانی له  سازدانی ده وه تی عیراق له  ماوه ی : پرسیاره که ش به م شوه یه  بوو

که  هه مان ئه م سه رکه وتوو نه بوو، ئایا ئه وه  چ شتکه  وا ده کات ) 2003-1920واته  له  ( ساڵ 83
)3(پۆژه یه  له سه ر ده ستی ئه مریکیه کان سه ربکه وێ؟  

                            م

        ئه وه ی ده خوازم لره دا جه ختی له سه ر بکه م ئه وه یه  که  ئه وه  نه ک هه ر ئه مریکا بوو که  
ده توان سه رکه وتوو "   به رگکی ئه مریکیه وهبه "باوه ڕی وابوو که  به  هه ر حاڵ پۆژه ی به ریتانیا  
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بت، به کو  سه رکردایه تی سیاسی باشووری کوردستانیش له و باوه ڕه دا  بوو که  به رهه مھنانی 
 ، هه ر ئه وه ک نه ”.له سه ر بنه مای پۆژه  به ریتانیه که"عیراقکی دیمۆکراتی و فیدرای شیاوه 

 ، لره  و له وێ، باسیان له وه  ده کرد که  به شه ی کوردستان به  شانازیه وهبه کو سه رانی کورد له و 
نه ک . ده توانن پشه نگ و نموونه  بن له م پۆسه یه دا) 2003-1991(کورد به  ئه زموونه که یانه وه  

یدیای هه ر ئه وه  به کو به ر له وه ش که  ئه سه ن عیراقکی فیدرای و نوێ هاتبته  ئاراوه  م
 ، هه ر زوو که وته   ناو پۆسه یه کی خه ستی ڕازاندنه وه ی عیراقی ڕه سمی، به  هه موو شوه کانیه وه

 ئه و :**عیراقی فیدرای  نوێپ له  ته نگه ژه  و ملمالنی خوناوی له  ڕگه ی وه سفکردنی به  
ی خۆشیدا له  ملمالنیه کی خوناوی عیراقه ی نه ک هه ر به رامبه ر به  ئه مریکا به کو له گه ڵ خود

ئه م ڕازاندنه وه یه  نه ک هه ر گومانی شیاونه بوونی پۆژه ی ده وه تی عیراقی الی هه رنه ب  . دایه
 ، به کو بگره  واشی کردوه  که  ئیتر عیراقی نوێ و به شکی باش له  خه کی کورد ره واندۆته وه

 رهه مھاتووه  و پۆژه ی به  زۆره ملی  به ریتانیش به م پیه  بووه  به  فیدرای له  ته  سه وری  خه لکدا به
.پؤژه ی یه کتی ئاره زوومه ندانه  و عیراقی دیموکراتی  

و

و

و و

                   

واته  ئه و کشانه ی بوونه  بنه ما و خه سه تی (        ئه وه ی په یوه ندی به  خای سھه مه وه  هه یه 
 ، به  تایبه تی ئه و خانه ی که  په یوه ندیان به  ، ده توانم بم که  ئه و کشانه)یراقده وه تی ع

له  ژوالی ( هه بووه  و هه یه، له  قۆناغی دوای سه ربه خۆیی عیراق ناسنامه   ده سه تی سیاسیه وه 
1958(انی به عس و سه دامدا، ئه و کنی حوکمتر و ، به  تایبه تی له   ماوه ی ساشانه  زیاتر چ

ده ب له  هه مان کاتدا ئه وه ش بین که  رژم هه وی جددی شاردنه وه  و  . قووتر بوونه وه
، به م کاتک ترس  تۆقاندن  زۆربۆهنانبده نگکردنی ئه و کشانه ی دا  له  ڕگای میکانیزمی 

ه کان نه ک هه ر چاره سه ر نه کرابوون،  ڕووخا ئه و کاته  ده رکه وت که  گرفته  کۆنترسکه  قه ی 
به کو ئه و کشانه  به  تایبه تی له  ڕه هه ندی شیعه  و سوننه ی عه ره به وه  به  شوه یه کی خوناوی 

ئه وه شی که  کشه کانی یه کجار قوتر کرده وه  ئه و ڕاستیه  بوو که  له  ڕه هه نده  . خۆی ده ربی
ه وه  هه ندێ له و کشانه ته شه نه بوونکی تازه یان به خۆوه  بینی وه  به م ئیقلیمی و جیھانیه کانیان

.جۆره  عیراق بوو به  مه یدانی هه ندک ملمالنی تازه  که  له  سه ره تای دامه زرانی عیراقه وه  نه بوون  
                                

 ناکرێ هه ر وا به  ئاسانی  بگوترێ که  ئه و         هه ر له و چوارچوه یه دا، به  باوه ڕی من،
 ، که   دواجار له ڕگه ی ته وژمکی پۆپاگه نده ی ده ستووره  هه میشه ییه ی که  به رهه مھاتووه

سیاسیه وه وا کرا که  زۆربه ی خه کی کوردستان ده نگی بۆ بدا، به  ڕگه ی زۆربۆهنانی ئه مریکا 
به  مانایه کی تر ئه م ده ستووره  و ئه و قۆناغه ی که  ئه مۆ باری . وبوو وه  کورد چاره ی تری نه بو

سیاسی باشووری کوردستانی پگه یشتووه  ناکرێ نه ین به رهه می ئه و قه ناعه ته  نیه  که  له  
 دواجار خه باتیش بۆ وه ده ستھنانی ”.ئۆتۆنۆمیزم"فیکریدا ناوی ده نم -چوارچوه یه کی سیاسی

و دیمۆکراسی بۆ عیراق به  هه زاران وه  بگره  سه دان هه زار ) که  دواتر بوو به  فیدرالی (ئۆتۆنۆمی
ئایا گه ر ته نھا، که م یا زۆر، : ده کرێ لره دا ئه و پرسیاره ش بکه ین . قوربانی لکه وتۆته  وه

راقیکردنی باشووری سیاسه تی ئه مریکا به رپرس ببینرێ له و حاه تی بنبه سته ی که  پۆسه ی به  عی
کوردستان و پۆسه ی سیاسی له  عیراقی پگه یشتووه،  ئه ی قه ناعه ت و سیاسه ته  کوردیه کان و 
ئه و هه موو کاره ی ئه و الیه نه  بۆ جورکردنی پرۆژه ی ده وه تی سه رله نوی عیراق کردوویانه   له  

گه رانئامز و هه ستیاره کانی باری سیاسی کوی هاوکشه  و به رپرسیاریه تی ده وه ست؟ پرسه  نی
باشووری کوردستان چتر ده بنه وه  وه ختک ده زانین که  له  ده ستووری هه میشه ییدا کورد هیچ 
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وه کوو مافی چاره ی خۆنووسین به  ڕگه ی (دیپلۆماسی  -زه مانه تک و هلی خۆپاراستنی سیاسی
بۆ  ) شتگیریه کی ب س و دووی زلھزکی وه  ئه مریکاپ یا وده وه تیی نریفرانده وه  یا زه مانه ت

حاه تی پاشه کش و بنبه ست به ده ست نه هناوه،  بۆ ئه وه ی له  حاه تی ئه وهادا و 
ببه ستته وه  یا پشتی پوه بگروه کو (له  ڕاستیدا مه سه له  بنه ڕه تی و هه ره  گرنگه کانیش . خۆپ

ڕک . دا کرا1970ی مارسی 11دواخراون، هه روه ک چۆن له  به یانی ) کسنوور و کشه ی که رکو
ئه وه  یه ک له و  نموونانه یه  که  پمانده ن فیدرایه که ی ئه مۆ زۆرتر له  ئۆتۆنۆمیه که ی سای 

.                                               ده چ تا شتکی تر1970  
                                

له  ته وژم و هشه وه   بۆ پاشه کش: سیاسه تی ئه مریکا له  عیراق  
ه وه یکی به  په له  به  پشوه چوونه کانی په یوه ندیدار به  مه سه له ی عیراق و سیاسه تی ن به  پداچوو

 حاه تی پاشه کش ئه مریکا  له م په یوه سته دا له  ماوه ی ڕابردوودا، تبینی ده کرێ که  ئه مریکا له 
دایه، ئه مه ش بۆ هه رنه ب هه ندک له  شاره زایان شتکی کتوپ نه بوو، به لکو چاوه ڕوانکراویش 

به  هه ردوو (  له م باره یه وه  سه رکه وتنی دیمۆکراته کان له  هه بژاردنه کانی کۆنگرس )4(.بوو
گه تیڤانه ی هه ب بۆ سیاسه تی بۆش و کۆماریه کان مه رج نیه  ته نھا کاریگه ریه کی ن ) به شه کانیه وه

له  مه ڕ عیراق، به کو بگره  ئه م پشوه چوونه  ده توان ده رفه تکیش ب بۆ ئه مریکا بۆ 
به  مانایه کی تر، ئه م ڕووداوه  ده رگه ی بۆ هه ندێ گؤڕانکاری له  سیاسه تی ئه مریکا . پداچوونه وه 

له  ڕاستیدا هه تا به شک له  کۆماریه کان که  خوازیاری گۆڕانکاری . تله  عیراق خسته  سه ر پش
مانای . بوون له م سیاسه ته دا ده مک بوو چاوه ڕوانی ده رفه تک بوون بۆ ئه نجامدانی گۆڕانکاری

وه  و  نیه  که  دیمۆکراته  کان، دوای سه رکه وتنیان له  هه بژاردنه کان، له  ته سکبینیه کی حیزبیه ئه وه 
بۆ تۆه سه ندنه وه  له  کۆماریه کان ئاماده بن هه ر جۆره  گۆڕانکاریه ک بکه ن له  سیاسه تی ئه مریکادا 

به  تایبه تی له  ڕووی هه ندك (به رامبه ر به  عیراق، به  ب گودانه  ئه و ڕاستیه ی که  کشه ی عیراق 
) ئاسایشی نه ته وه یی ئه مریکا په یوه ندیدار ده که نله  ڕه هه نده کانی ئه و کشه یه وه  که  ڕاسته وخۆ 
له  ڕاستیدا نووسه ری ئه م وتاره  له  . ده وه ت /بۆته  کشه ی هه موو ئه مریکا وه کوو نه ته وه

 2004سه ره تای سای  و 2003کۆتایی دا له  )کوردستانی نوێ( چاوپکه وتنکی له گه ڵ رؤژنامه ی 
ه  که  ئه گه ر ئه مریکا ده رفه تکی هه ب بۆ سه رکه وتن له  عیراق ئه وا بگومان ئه وه ی جه ختکردۆته و

کشه که  ده ب، واته  دوورگرتنی شه ڕ له  ) یا به نه ته وه یی بینینی(به  رگه ی به نه ته وه ییکردنی 
م ئاراسته یه دا  هه ر له )5(.عیراق و سیاسه تی ئه مریکا له م وته دا له  حاه تی به حیزبیکردن

هاملتن به  ڕاشکاوی داوای ئه وه  ده کات که  مه سه له ی عیراق له  مه سه له یه کی -راپۆرته که ی بیکه ر
 ڕک له م خاه وه، جگه ی سه رنج و )6(.حیزبی ده رکرێ وه  بب به  مه سه له ی هه موو الیه نه کان

هاملتن له  ڕووی زه مه نیه وه  زۆر له  -رتی بیکه رگرنگیه   که  هه بژاردنه کان وه  ده رچوونی ڕاپۆ
.یه کتر نزیکن، به کو بگره  له  قۆناغکا به  چی تکه وی یه کتریش ده بن  

                          
ئایا ئه و ئه لته رنه تیڤانه یه  کامانه ن که  له   :         پرسیارکی گرنگ له م په یوه سته دا ئه وه یه    

بۆ وه می ئه م پرسیاره ش ته نھا گه ڕانه وه  بۆ ڕاپۆرتی .  ه رده م ئه مریکان بۆ ده رچوون له  بنبه ستب
هاملتن به س نیه  به کو کۆی ئه و بیرو بۆچوونانه ی که  ده رباون به  درژایی کات، هه ر له  -بیکه ر

.دوای که وتنی ڕژمی عیراق تا ئه مۆ  
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وه ک ده زانرێ ماوه یه که  زۆر که س و الیه ن لکۆینه وه  و گفتوگۆ له سه ر ژماره یه ک له و 
له  ڕاستیدا ده توانین کۆی . ئه لته رنه تیڤانه  ده که ن وه  هه تا دت ئه م باسه  قوتر و فراوانتر ده بت

ه مریکا له  مه سه له ی عیراق و کشه  ئ  : ئه م باسوخواسانه له  چه ند وشه یه کی که مدا کۆبکه ینه وه
 ، به  مانایه کی تر هه ر په یوه ندیداره کاندا به  ب ئه لته رنه تیڤکی ب که موکوڕی ماوه ته وه
به م مانایه هیچ ئه لته رنه تیڤک  .  ئه لته رنه تیڤک که  باس ده کرێ هه بژاردنی له وه ی تر قورستره

بۆ ئه مریکا له  قه له م بدرێ؛ له م %) 100( ڕه تیانه  به  سه رکه وتنی ته واو ناتوان به  شوه یه کی بنه
!حه ه تدا سه رکه وتن و شکست هه ردووکیان ڕژه یین  

                        

زده کردنی ) 1:         به هه رحاڵ ئه و ئه لته رنه تیڤانه ی که  تا ئستا  باسکراوون به  گشتی ئه مانه ن
سه ر له  ) 3کشانه وه ی به  ته واوه تی ئه مریکا له و وته؛ ) 2ه ی هزه کانی ئه مریکا له  عیراق؛ ژمار

 وه  به م پیه ش )9("به عیراقیکردن"نوێ رکخسته نه وه ی  هزه کان به  په یوه ندی له گه ڵ پۆسه ی 
.سی به شپارچه پارچه کردنی عیراق بۆ ) 4کشاندنه وه ی به شک له  هزه کان؛   

                                               

        دیاره  ئه لته رنه تیڤی یه که م، له  باشترین حاه تدا، شیاو بوو وه  کاریگه ریشی ده بوو ئه گه ر 
.ڕه چاوبکرایه  نه وه ک دوای ئه  هه موو ماوه یهداگیرکردندا /له  سه ره تای پۆسه ی ئا زادکردن و

و

)7( 
 ، ئه وه  ئه گه ر ه  له مه ش ئه مۆ زده کردنی ژماره ی هزه کانی ئه مریکا له  عیراق ئاسان نیهجگ

دوای خه ساره تکی زۆری گیانی که  له  هزه کانی ئه مریکا له و وته  : ئه سه ن فه راهه میش ببت
به ر به  جه نگی عیراق و که وتووه  و به رزبوونه وه ی ده نگی ناڕه زاییه تی له  ئه مریکا به رام

مسۆگه رنه بوونی پشتگیری، به  تایبه تی پشتگیری دارایی، بۆ هه نگاوکی له م جۆره  له  الیه ن 
ئستا (ی مانه وه ی هزه کان له  عیراق )مه سروفات(کۆنگرسی ئه مریکیه وه  و زده بوونی تچوو 

ی کۆکردنه وه ی ژماره یه کی پویست له  و به زه حمه تکه وتن)  ملیار دۆالر8مانگانه  نزیکه ی 
جگه  له مه ش، .  ، ئه وه  ئه گه ر ئه سه ن هه ر بشکرێ، ئاسان نیه)ئیحتیات(سه ربازانی یه ده گ 

 هه زار ناتوان 20 یا 10جۆره  باوه ڕکیش هه یه  که  زده کردنی ئه و هزانه  به  ژماره ی 
به م مانایه  زده کردن به م ژماره  که مه    ئه م . کاتجیاوازیه کی بنه ڕه تی ستراتیژی دروست ب

ئه لته رنه تیڤه  ناگاینته   ئه و ئاسته ی که  له  ڕووی ستراتیژیه وه  هاوسه نگی هز به  شوه یه کی 
 ، ده ب ئه وه ش له بیر نه که ین که  دیوه که ی تری کشه که  ئه وه یه  که  جگه  له وه. بنه ڕه تی بگۆڕێ

وه یه کی جددی گیری خواردوپه تی عیراق به  شبۆ چاره سه رکردنی  . وهۆژه ی دامه زراندنه وه ی ده و
، بیرکردنه وه یه کی تازه )مه سه له ی ئاسایش  پۆسه ی سیاسی(  ش،  به  هه ردو دیویدا ئه و کشه یه 

 بۆ هزی سه ربازیا به  پشتبه ستن ته نھ(پویسته  که  بتوان سنووری بیرکردنه وه ی کالسیکی 
ببه زن و به م شوه یه ش هه ندێ ) چاره سه رکردنی کشه کان وه  پۆژه ی عیراقی یه کبوو

دیاره  له م سۆنگه یه شه وه  گرنگه  هه ر . ئه لته رنه تیڤ و پارادیمی نوێ له  بیرکردنه وه  بھنته  گۆڕێ
سیاسی، ته نھا به  مه به ستی به سیاسیکردن و به  زوو ئه وه  جخت بکرته وه  که  هه ر هه نگاوکی 

به   .  ، ناتوان ببته  زه مانه تی سه رکه وتنی ئه لته رنه تیڤکی له م جۆرهدیپلۆماسیکردنی کشه کان
به  مانا (مانایه کی تر هه ر هه نگاوک له م باره یه وه  ئه گه ر کۆک نه بت له گه ڵ ستراتیژی ئه مریکا 

ئه وا  هه نگاوکه  ده توان زیانبه خش بت بۆ ئه م ) انه که ی له  ناوچه و له  جیھانهه ره  فراو
.ستراتیژیه  تا سوودبه خش  

                                                          

        دیاره  بۆ زیاتر به  سیاسیکردن و به  دیپلۆماسیکرنی کشه ی عیراق، یا ڕاستتر بین 
دا وا پشنیار ده کرێ )هاملتن-بیکه ر( ، له  ڕاپۆرته که ی ینه وه ی چاره سه ریه ک بۆ ئه م کشه یهدۆز
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که وا بۆ که مکردنه وه ی فشار له سه ر ئه مریکا و سنووردانان بۆ تیرۆر له  عیراق ده ب ده ستبکرێ به  
 ، هه تا شنیارکی له م جۆره به  هه ر حاڵ، به  باوه ڕی من پ)8(.گفتوگۆ له گه ڵ ئران و سوریا

ئه گه ر نه که وته  بواری پراکتیکیشه وه، به  ڕاده ی یه که م ته قه کردنی خۆکوشتنه  که  له  ڕوومه ت و 
متمانه ی نونه ته وه یی و سیاسه ته  هه ره  به رفراوانه کانی ئه مریکا له  جیھان وه  به  تایبه تی له  

 له  ئاستی پراکتیکیشدا ده ستپکردنی دیالۆگ له گه ڵ ئه و دوو .رۆژهه تی ناوه ڕاست ده کرت
 ، هه ر نه ب به  شوه یه کی ناڕاسته وخۆ، ڕه وایی به خشینه  به  سیاسه تی پشتگیریکردنی وته

به  مانایه کی تر، دیالۆگکی  . تیرۆر و خه رابکاریه  که  ئه و دوو وته   له  ناوچه دا پیاده ی ده که ن
 جۆره ده ستی ترۆر له  لوبنان و جگه ی تر وه  ئۆردوگای دژ به  هه ر پشوه چوونکی له م

هه روه ها هه نگاوکی له م .  ، به  تایبه تی له  کشه ی ئیسرایل و فه له ستیندا، به هز ده کاتئاشتیانه
ئران، ئه و "  ی ئه تۆمیوزه"جۆره  ده بته  هۆی له ده ستدانی ده رفه تی به ره وڕووبوونه وه له  فایلی 

ی به خۆه  خه ریک کردوه  و جگه یه کی )به  تایبه تی ئه مریکا(فایله ی که  ماوه یه که  جیھانی رۆژئاوا 
به  بۆچوونی من . تایبه تیشی هه یه  له  ستراتیژی هه ره  به رفراوانی ئه مریکا له  جیھانی ئه مۆدا

یش )هیله ری کلینتن(اره  زووتر سه نه تۆری دیمۆکرات هامیلتن، که  دی-ئه م پشنیاره ی بیکه ر
کردوویه تی، ئا ماژه یه که  که  له  ڕوانگه یه کی کورتخایه نه وه   هیچ سوودکی ئه وتۆی نابت وه  له  

دیالۆگ له گه ڵ ئه و دوو : ڕوانگه یه کی درژخایه وه  ده توان زۆریش زیانبه خش بت بۆ ئه مریکا
 ، ئایا ده کرێ ئه مریکا پرسیار لره دا ئه وه یه. شه یه کی هه ره  جددی ده بتوته دا پاشه ک

پاشه کشیه ک و بنبه ستک به  پاشه کشیه کی جددیتر چاره سه ر بکات؟ وه می ئه م پرسیاره  له  
.ڕوودا و پشوه چوونه کانی داهاتوودا ده رده که وێ  

                                              

، به  تایبه تی ئه گه ر به  په له  )کشانه وه ی به  ته واوه تی له  عیراق(       دیاره  ئه لته رنه تیڤی دووه م 
 به  کاره سات ته واو بب بکرێ وه  تیایدا هه ندێ حیساباتی کورتخایه ن له به رچاو بگیرێ، ده توان

 خه باتیش بۆ ئه وه  ده کات یه که  له و باوه ڕه دایه  و ئه م وته  وه ک زلھزک، که  ماوه. بۆ ئه مریکا
که  له  جیھان و ناوچه دا ئه ندازیاری گۆڕانکاریه  بنه ڕه تیه کان بت، دوور نیه  به  هه نگاوی 

خۆی له  مه ڕ گۆڕانکاریه کان، " باده ستی"کشانه وه ی به  په له  و به  ته واوه تی ده ستپشخه ری  و 
نه ک هه ر ئه وه  . به کو له  ڕۆژهه تی ناوه ڕاست و جیھانیش، له  ده ست بداته  عیراق لنه ک هه ر 

 ، به  توندی  ، به هه ر حاڵ له  هه ندێ ڕوانگه وهبه کو ڕه وتی گۆڕانگاری و ڕووداوه کانی ناوچه
ی ته وژمی ئه گه رکی ئه وها ده توان ببته  هۆیه کی تر بۆ زده بوون. په یوه ندیدار ده کات

له  ناوچه  و جیھان وه  هه روه ها کاریگه ریه کی کاره ساتئامزیشی ده  ب بۆ " توندڕه وی ئیسالمی"
به  باوه ڕی من، هه ر نه ب له  دیدکی . کوردستان، به  تایبه تی باشووری کوردستان

به و جۆره ی . وه  گرێ بده ینبه  یه که  ) له  سه ره وه (4 و 3 ، ده کرێ ئه لته رنه تیڤی کوردستانیانه وه
 ، سه رله نوێ دابه شکردنه وه  و رکخستنه وه ی هزه کانی ئه مریکا که  له  باس و خواسه کاندا هاتووه

له  عیراق و ناوچه  شانبه شانی  کشاندنه وه ی به شک له م هزانه  بۆ ئه مریکا، ده کرێ دوو شوه،  
کشانه وه ی هزه کانی ئه مریکا له  عیراق ته نھا بۆ ده ره وه ی ) 1: یا یه کک له م شوانه،  وه رگرێ

کشانه وه ی ئه و ) 2 ؛ یاخود نزیک له و شارانه/شاره کان وه  جگیرکردنیان له  مه سا فه یه  کی دوور
عیراق به ب (ی تر  که  سنووریان هاوبه شه  له گه ڵ عیراقی عه ره بی  )جگه(هزانه  بۆ هه ندێ وت 

دوو جگه  له به ر چاو ) واته  شوه ی دووه م(له م شوه  دابه شکردنه وه ش ). وری کوردستانباشو
گیراون، یا  ڕاستتر بین گفوگۆیان له سه ر کراوه  له  باسوخواسه کاندا، که  یه ککیان کوه یته  و 
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ه  هه ردوو به  هه ر حاڵ، له وه  ده چ که  ئه مریکا ل. ئه وی تریشیان باشووری کوردستانه
حاه ته که دا پویستی به وه  هه ب که  چه ند بنکه یه کی سه ربازی له  کوردستان دابمه زرن بۆ 

ئه وه ی له  الیه که وه  هزه کانی له وێ بحه ونه وه  و له  الیه کی تریشه وه  له  ئاماده باشیدا بن بۆ هه ر 
ه وه ی هزه  ئه مریکیه کان له  کوه یت و کوردستان ئه وه ش ده ب بگوترێ که  گرنگی  مان. ئه گه رک

 ب که  له  عیراق به کار بھنرن، به کو له  داهاتووی نزیک یا دوور ئه رک و اته نھا له وه دا ن
گرنگی ئیقلیمیشیان بب !  

                                                                                                         

له  باره ی بنه جبوونی هزه کانی ئه مریکا له  کوه یت یا له  باشووری کوردستان، چه ند         
ئایا ئه مریکا له  هه نگاوکی ئه وهادا کوه یت یا کوردستان، یا ) 1: پرسیارکی گرنگ دنه   پشه وه

اره  پویسته  چه ند شتک تیشکی بخرته  هه ردووکیان هه ده بژرێ؟ بۆ وه مدانه وه ی ئه م پرسی
.  سه ر به ر له  هه ر شتک بۆ کوه یت ئاسان ناب که  به  ب ده ڕاوک و به ب مه رج              

) په یوه ندیدار به  کشه ی عیراق و ناوچه(لبگه ڕێ ئه مریکیه کان بنکه ی سه ربازی هه میشه یی 
له م حاه ته دا کوه یت بیر له  کۆمه ی ده رهاوشته ی . زرننله سه ر خاکی ئه و وته  دابمه 

نگه تیڤ، که  له  دامه زرانی بنکه ی سه ربازی هه میشه یی و به کارهنانی ئه و هزانه  له  عیراق و 
ه ی  ئه م ده رهاوشته  نگه تیڤانه   ده کرێ له  ئاستی سیاسه تی ناوه و .  ، ده کاته وهناوچه  ده که ونه وه

ناب هه رگیز ئه وه ش . وت و ئیقلیم و په یوه ندیه  عه ره بی و خه لیجی و ئیسالمیه کان ده ربکه ون
له بیر بکرێ که  هه رچه نده کوه یت ده وه تکی بچووکه  و ئه مریکا فه زلی ڕزگارکردنیشی به سه ر ئه و 

خۆیه تی و به  سوود " نه ته وه یی"ه ری وته وه  هه ب، ئه وا ئه و وته  هه رنه ب خاوه نی سه رو
 ، دامه زراندنی ده توان، وه  ئه گه ری ئه وه ش هه یه" سه روه ری نه ته وه یی"وه رگرتن له  پره نسیپی 

 ئایا ) 2 ، ڕه تبکاته وه؛ بنکه ی سه ربازی ئه مریکی، په یوه ست به  کشه ی ئاسایشی عیراق و ناوچه
 مریکیه کان کوردستان یا کوه یت هه ده بژرن؟ له  ڕاستیدا وه می ئه م له  ڕووی ستراتیژیه وه  ئه

به  هه ر حاڵ ئه وه  ئه مریکیه کانن که  هه سه نگاندنکی له م جۆره  ده که ن و  . پرسیاره  ئاسان نیه
ه م به  بۆچوونی من خالکی الوازی کوردستان ل. دواتر بیار له سه ر ئه لته رنه تیڤه کان ده ده ن

باره یه وه  ئه وه یه  که  ئه م وته  داخراوه  و سنووری هاوبه شی له گه ل  ئاوی نونه ته وه یی ئازادا، یا 
و دوو قه بووی کرانه وه  بۆ هاتووچۆی هزه کانی ئه مریکا بکات،  له گه ڵ وتک که  به  ب س

ردستانیشدا، ئه گه رکی به  هز هه یه  به  بۆچوونی خۆم، له گه ڵ هه ندێ خای الوازی کو) 3  ؛ نیه
که  ئه مریکا کوردستان، وه ک ته واوکه ری ڕۆلی کوه یت وه  هه تا بگره  وه ک تاکه  ئه لته رنه تیڤ، 

دیاره  له م باره یه وه  له  ماوه ی . هه بژرێ بۆ دامه زراندنی هه ندێ بنکه ی سه ربازی پویست
رکه وتن که  بانگه شه یان بۆ بنه جکردنی هزه کانی ئه مریکا له  دواییدا هه ندێ بۆچوونی گرنگ ده 

له و ده نگانه ی که  له م باره یه وه  ده کرێ خاوه ن کاریگه ری بن  . باشووری کوردستان کردووه
ه  که  به ر له  ماوه یه ک پشنیاری کرد که  له  چوارچوه ی هه وه کاندا بۆ )ریچارد هۆلبروک(

له  کوردستان ) ناتۆ( تورکیا بۆ ئه وه ی نه یه ته  ناو باشووری کوردستان هزه کانی ڕگه گرتن له 
هه ر له و چوارچوه یه شه دا بنھجکردنی هزه کانی ئه مریکا له  باشووری کوردستان . بنه جبکرن

به  پی بۆچوونی هۆلبروک هه نگاوکی ئه وها هیچ دژایه تیه کی ناب له گه ڵ . دت
وه ندیه کانی تورکیا، به کو بگره  بوونی هزی ئه مریکا له  کوردستان همنیش به و وته  به رژه 

زه کانی )10(.ده به خشکردنی هله  بنه ج به  هه ر حاڵ، ئه م بۆچوونه  که  تورکیا نیگه ران ناب 
 گرێ؛ تورکیا ئه مریکا له  کوردستان، له  باشترین حاه تدا جۆرک له  خۆشبینی سیاسی له خۆ ده
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ز ببگه ی ستراتیژی کوردستان به  هگه  و ڕله  الیه کی تره وه  ئه وه  . هه رگیز حه ز ناکات ج
مانای وا نیه  که  هه نگاوکی له م چه شنه  ئه سه ن شیاو نیه  و ناڕازیبوونی تورکیا ده توان ڕگه  

ڕاسته  تورکیا زۆر پی خۆش . رتله  کردنه وه ی بنکه ی سه ربازی له  باشووری کوردستان بگ
نابت، به م ئه وه  دواجار ئه مریکایه  که  له  ڕۆشنایی به رژه وه ندیه کانی خۆیه وه  بیاری ئه وه  

له ڕاستیدا به  پی بۆچوونکی . ده دات که ئایا بنکه ی سه ربازی له  کوردستان دابمه زرن یان نا
 فه راهه م بب له  نوان بوونی بنکه کانی )11("ولی ستراتیژیته کام"ئه مریکی ده کرێ جۆرک له  

به  پی پره نسیپک که  زیاتر : ناتۆ له  تورکیا و بوونی بنکه ی سه ربازی ئه مریکی له  کوردستان
هنری کیسنجه ر پیوه  ناسراوه  وه  له  سیاسه تی ده ره وه ی ئه مریکا ڕه نگی داوه ته وه  ئه وه یه  که  

ێ دوو وت له  گه ڵ یه کتردا نه سازن، وه  بگره  دژایه تیشیان له گه ڵ یه کتردا هه ب، به م ده کر
به م مانایه ش ئه گه ر پداویستی خۆی فه رزکرد . هه ردووکیشیان دۆست و هاوپه یمانی ئه مریکا بن

 ئه وه ی هه وستی ئه وا بگومان ئه مریکا ده توان بنکه ی سه ربازی له  کوردستان دابن به  ب
به  هه ر حاڵ، دوای ئه زموونی جه نگی عیراق که  . تورکیا، به  زه روره ت، توانیبیتی ڕگر بت

ڕگه ی نه دا هزه کانی ئه مریکا به  ) 2003ی مارسی 1به  پی بیارکی په رله مان له  (تورکیا 
باش ده زان که  له  حاه تکی هاوشوه ی عیراق، ئه مریکا ئه وه  /خاکیدا تبپه ڕن بۆ ناو کوردستان

ئه وه ی که  گرنگه  لره دا  . پویستدا ئه گه ری زۆره  که  تورکیا هه مان هه وست دووپات بکاته وه
 ، له  به رده م ئه گه ری دانانی بنکه ی سه ربازیی ئه مریکی له  کوردستان، ناب بگوترێ ئه وه یه  که

ڕاسته  کورد خاوه ن سه روه ری :  ئاسانی به  هه نگاوکی ئه وها ڕازی ب الیه نی کوردی هه ر وا به
 کردنیش له  دوای کۆمه لم دیسان گرنگه  قه بو نا، به ب نه ته وه یی نیه  که  به  ئاسانی بتوان

! بتدانانی مه رجو " حیسابات"هه سه نگاندن و   
                                       

    پرسیار ئه وه یه  ئایا الیه نی کوردی له  حاه تکی ئه وهادا چ به رامبه رک له  ئه مریکا داوا      
ده کات؟ به  باوه ڕی من قه بوکردنی ئه وه ی که  ئه مریکا به  هه وه سی خۆی بنکه  بکاته وه  له  

 شه ی کوردستان ڕوون باشووری کوردستان به ب ئه وه ی که  ستاتوی سیاسی و دیپلۆماسی ئه و به
مه به ستیش له  وه سه رخستن ئه وه یه  که  کوردستان :  کی گه وره یه هه ه یه  وه سه رخراببووبته وه  و 

بیارکی ئه وها ڕک له  . هزکی بیانی بکا) یا داوه تی(وه ک هه رمکی فیدرالی بۆی نیه  ڕگه  به  
به م مانایه ش پویسته  کوردستان بب به   . دایه) ئیتیحادی/مه رکه زی(ده سه تی حکومه تی عیراقی 

بیارکی  ،مافی ئه وه ی هه ب یاخود ،بۆ ئه وه ی بتوان) یا شوه  سه روه ریه ک(خاوه ن سه روه ری 
ده ب مرۆڤ ئه وه  بزان که  الیه نی عه ره بی، له  چوارچوه ی سیسته می فیدرالیدا به  . ئه وها بدات

 بکه ونه  یه کالیه نه  ، ڕگه  به  کورد نادات که   و ده ستوره ی که  کورد خۆی قه بووی کردووهپی ئه
به  کورتی، له  ڕوانگه یه کی . ناو هه ندێ ته رتیباتی سیاسی و ستراتیژی له گه ڵ ئه مریکا

ت که  الیه نی  ، دامه زرانی  هزه کانی ئه مریکا له  کوردستان ئه وه  پویست ده کاکوردستانیه وه
وه سه رخستنی ستاتوی سیاسی و دیپلۆماسی کوردستان له  ) 1: ک بکاکوردی داوای چه ند شت

سه روه ری حاه تی هه رمکی فیدرای بۆ حاه تک که  ده ودا کوردستان بب به  خاوه ن 
 ب داوای مانه وه ی ، بۆ ئه وه ی له  ڕگه ی ئه و سه روه ریه  نه ته وه ییه وه  مافی ههنه ته وه یی

پرۆتۆکۆلکی ڕه سمی و ئاشکرا،وه  باشتریش ئه گه ر ئه م پرۆتۆکۆله  ) 2هزه کانی ئه مریکا بکات؛ 
) که  تیایدا شوه ی په یوه ندی و ئیلتیزاماته کان دیاری بکرت(ی له  پشت بت ) ناتۆ(پشتگیری 

" هاوپه یمان"بۆ ئه وه ی کوردستان وه ک ) 3مۆر بکرێ له  نوان الیه نی کوردی و الیه نی ئه مریکی؛ 

 10



بنه مایه کی )  باشووری کوردستان(نه بته  بارگرانایی به سه ر ئه مریکاوه  پویسته  ئه و وته  
 ناتوان له  ڕووی به ب که رکوکئابووری به هزی خۆی هه ب، به م مانایه ش کوردستان 

 ده ب بۆ الیه نی ئه مریکی و کوردی ئه وه  ڕوون ب که  )4ئابووریه وه  ئه و وته  به  هزه  بت؛ 
بگره  له وه ش خه رابتر مۆری ده ستی درژی ئه مریکا له  ناوچه و (گه لی کوردستان مۆری ئه مریکا 

 که وتۆته  سه ر وه  ده کرێ ئه گه ر ڕووداوه کان به  ئاقارکی ترسناکدا بۆن ی)ئیسرائیلی دووه م
به  ) نه وه ی به  په له و ناڕکخستووی هزه کانی ئه مریکا له  عیراق و کوردستانوه کو ئه وه ی کشا(

کی زۆر وه  بگره  به  کاره سات بۆ کورد ته واو ببزیان                                                 !  
          

نووسه ری ئه م وتاره  پشتر له   ) دا، له  سه ره وه4 و 3(هه ر له  چوارچوه ی ئه لته رنه تیڤی           
له  % 100زۆر بۆنه دا ئه وه ی دووپات کردۆته وه  که  به رامبه ر حاه تی سه رکه وتنی ئه مریکای 

 رنه تیڤ بت به رامبه ر  حاه تی سھه م هه یه  که  ده توان ئه لته)%100شکستی (عیراق یا دژه که ی 
 ، که  له وه ده چ که م یا زۆر به  ئه و دوو حاه ته  ئه ویش ئه وه یه  که  ئه مریکا بگاته  ئه و قه ناعه ته
له  باشترین حاه تدا %) 100(پشی گه یشتب، که  ئیتر وه ده ستھنانی سه رکه وتنی به  ته واوه تی 

وه ک چۆن کاتی خۆی له  . سه رکه وتن/ئاستک له  شکست/ه یه کئاسان نیه  واته  ڕازی بت به  ڕاد
دا ئه مریکا ده ستی به  کۆریای )له  چوارچوه ی سه ره تاکانی جه نگی سارد(ئاکامی جه نگی کۆریا 

باشووره وه  گرت وه  ئه وه ی قه بوکرد که  ناتوان ته واوی کۆریا به  هه ردوو به شه که ی به ده ست 
ه تدا دژ به  اله  هه ردوو ح( م پیه ش کۆریای باشووریش ده ستی به  ئه مریکاوه  گرت بھن وه  به

، ده کرێ ئه م ئه زموونه  بب به  نه موزه جک که  خۆی دووباره  بکاته وه  له  )ته وژمی کۆمونیزم
ا ئه مریکا هه به ته  پرسیارکی گرنگ ئه وه یه که  ئای. حاه تی باشووری کوردستان و ئه مریکادا

 ، هه ر به م شوه یه ش گرنگه  بزانین ئایا الیه نی چه ند ئاماده یه  ئه م ئه لته رنه تیڤه  تاقیبکاته وه
بۆ ئه لته رنه تیڤکی له م شوه یه  کار که  ده سه تی کوردی له  باشووری کوردستان چه ند ئاماده یه  

        )12( له  پۆژه ی ده وه تی یه کبووی عیراق؟ونخای بھیوابوبکات وه  ئایا ئه سه ن گه یشتۆته 
                                                                                      

               

هاملتن-ڕاپۆرتی بیکه ر  
ر هه ر وه ک له سه ره وه  گوترا، مه به ستی سه ره کی ئه م وتاره  پداچوونه وه  و لکۆلینه وه  له سه 

هاملتن نیه  به کو باسکردنیه تی له  سنووری پویستدا بۆ وه مدانه وه ی ئه و -ڕاپۆرته که ی بیکه ر
به  هه ر حاڵ، زۆر به  گشتی ئه و ڕاپۆرته  . پرسیارانه ی که  له  سه ره تای باسه که دا کراوون

 مریکا وه  هه روه ها ونه یه کی  ناڕوون وه  بگره  تاریکیش له  ئه مۆی عیراق و سیاسه تی ئه
نووسه رانی ئه م ڕاپۆرته  گرنگیه کی پویستیان . باشووری کوردستان له م په یوه سته دا ده خاته  ڕوو

به  تایبه تی .  ، یا ڕاستتر بین گرنگیه کی زۆر که میان پداوهبه  بۆچوونی کوردی نه داوه
نه ته  هۆی نیگه رانی و ده ڕاوک له الی ژماره یه ک له  پشنیاره کانی ڕاپۆرته که  راسته خۆ بوو

عیراقی دیمۆکراتی : له  چکردنه وه ی ڕاپۆرته که  له  یه ک ڕسته دا ده توانین بین. سه رانی کورد
)13( .به ده ست نه هات و ترسی له ده ستچوونی کوردستانیش هه یه  

                                          

هاملتن ده رباره ی سیاسه تی ده ره وه ی ئه مریکایه  له  مه سه له یه کی -رتی بیکه ر         ڕاسته  ڕاپۆ
زۆر تایبه تیدا، به م به  بۆچوونی من به هه مان ڕاده  ڕاپۆرته که  ده ربی ئه و بنبه ست و ئاکامه  

  .کاره ساتئامزه یه  که  دامه زرانه وه ی ده وه تی عیراق پگه یشتووه
                          

 11



کوردیه وه  ڕه سمی          له  تبینیه کی گشتیدا له و کاردانه وانه ی که  تا ئستا له  الیه نی 
هاملتن ده رچوون، ئه وه مان بۆ ده رده که وێ که  جارکی تریش -ده رباره ی ڕاپۆرتی بیکه ر

تیه کانی خۆی بکات وه  به  سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان ناخوازێ باس له  چه و
نسه نگ وه یه کی ڕخنه گرانه  ڕۆلی خۆی ههئه و سه رکردایه تیه  ده خوازێ خۆی وه کو قوربانی . ش

بخاته ڕوو، وه کو ئه وه ی که  له  ماوه ی ڕابردوودا ئه کته رکی کارا نه بووب له  پۆسه ی 
 سمیه  کوردیه کاندا، ڕاگه یاندنی له  کاردانه وه  ڕه. ژیاندنه وه ی ده وه تی عیراق

/7هاملتن که  له  -سه رۆکایه تی هه رم، مه سعود بارزانی، ده رباره ی ڕاپۆرته که ی بیکه ر/سه رۆکی
)14( . ، جگه ی سه رنجه ڕاگه یه ندراوه12/2006  

        

انبه شانی ئه مریکا الیه نی کوردی به  باوه ڕکی زۆره وه  له  س ساڵ و نیوی ڕابردوودا ش         
کاریان کردووه  بۆ به رهه مھنانه وه ی ئه و عیراقه  دیمۆکراتی و فیدرالیه ی که  ئه مۆ به  بنبه ست 

 وه  بۆ ،وه  هه ر له  چوارچوه ی ئه و باوه ڕه ی که  ئه م پۆژه یه  سه رکه وتوو ده ب. گه یشتووه
سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان کاری  الیه نی،ئه وه ی له  پراکتیکدا سه رکه وتوو ب 

 ، وه کو کشه ی که ورکوک و له گه ڵ مه سه له  هه ره  هه ستیار و چاره نووسه سازه کاندا کردوه
له م بۆچوونه وه  پویسته  هه سه نگاندنی هه ندێ خای گرنگی . هتد...پداچوونه وه ی ده ستوور و 

به  مانایه کی تر ناکرێ له و . ردانه وه ی سه رکردایه تی کورد بکه ینهاملتن و کا-ڕاپۆرتی بیکه ر
باره ی که  شته کانی پگه یشتووه  ئه و سه رکردایه تیه  وا به  ئاسانی خۆی له  ده رهاوشته  و 

لره دا به  شوه ی چه ند  . ئاکامه کانی کاری س ساڵ و نیویان بۆ دامه زراندنه وه ی عیراق بدزنه وه
 ،  ، واته  هه سه نگاندنی کشه کان له  ڕگه ی بینینی هه ردوو دیوی دراوک ئه م شوه  بۆچوونهخال

:پیاده ده که م  
                          

چاره سه ری مه سه له ی " به نونه ته وه ییکردن و دواخستنی"هاملتن بۆ -پشنیاری بیکه ر) 1        
له م  . ڤانه ی  ال ی سه رکردایه تی باشووری کوردستان دروستکردووهکه رکوک  کاردانه وه ی نگه تی
 ، وه کو بی، خۆدزینه وه ی سه رکردایه تی کوردیه  له  به رپرسی له  باره یه وه  کاردانه وه  کوردیه که

مرۆڤ به  ئاسانی ده توان بپرس ئایا ئه و هه موو ماوه یه ی ڕابردوو بۆ . کشه ی که رکوک
 ی که رکوک چی کراوه  تا به  پی ئه وه ی که  الیه نی کوردی خۆی کردوویه تی ڕاسپارده کانی مه سه له
لره دا  . هاملتن هه سه نگنین نه ک له ڕگه ی ده ربینی حه زه کانی ئه و سه رکردایه تیه وه-بیکه ر

ه  له ده ستدراوه  وه  له  به  له به رچاوگرتنی ئه و هه موو کاته  زۆره ی ک : پرسیارکی جددی ئه وه یه
 هیچ نه کراوه  و آاتکی که م ماوه  و کارکی زۆر -که م یا زۆر–ڕووی پراکتیکیه وه  بۆ که رکوک 

خۆی بگاته  ئه  قه ناعه ته  که  ماوه  که  بکرێ، ئایا ڕاستیه که ی باشتر نیه  سه رکردایه تی کورد 
؟ ئایا سه رکردایه تی کورد ڕازی ده ب به  به  مه سه له ی که رکوک کاتی زۆرتری پویسته

ئه نجامدانی رفرانده م ده رباره ی چاره نووسی که رکوک به ب ئه وه ی  باری که رکوک و ناوچه کانی 
 ؟ ئایا ئه گه ر ئه و کاته ی که  ماوه  به شی ئاساییکردنه وه و چاره سه رکردن و تر ئاسایی کرابته وه

ووییه کانی نه کرد که  له  مه سه له ی که رکوک و ناوچه کانی تر له  کورد ڕاستکردنه وه ی زومه مژ
کراوون، سه رکردایه تی کورد هه ر ڕازی ده ب به  ئه نجامدانی رفرانده م؟  ئایا که  سه رکردایه تی 

ه ی مه به ست ئه و کاته ی که  ڕۆیشتووه  و جگه  و ڕگ(کورد نه یتوانی پشتر له  زه مه نی کوردیدا 
 له  مه سه له ی که رکوک، چۆن ده توان له   هنبکه مکیش به ده ست  ) کورد به هزتر بوو له  ئه مۆ

ئه و هه موو کاره ی ماوه  ) واته  ئه و کاته ی الیه نی عه ره بی خۆی به هز کردووه(زه مه نی عه ره بیدا 

و
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 به  ئه نجام بگه ین؟ دواجار سه یر ئه وه   له  پۆسه ی به  ئاساییکرنه وه  و چاره سه ری یه کجاره کی
 ، که  ئه مۆ بیرۆکه ی درژکردنه وه ی کات بۆ چاره سه ری ده ب ئه گه ر  هه مان ئه و سه رکردایه تیه

! کشه ی که رکوک ڕه تده کاته وه،  له  سبه ینیه کی نزیکدا خۆی داوای درژکردنه وه ی ئه و کاته  بکات
ه رمی کوردستان، مه سعود بارزانی، ئه وه ش ڕه تده کاته وه که  آشه ی که رکوک         سه رۆکی ه

ده ستور "وه  جه خت ده کاته وه  که  " بخرته  ئه ستۆی گروپی نوده وه تی پشتیوانی عیراق،"
 نی  ئه وه  له  حا کدا که  الیه)15( ."ی دیاریکردووه140میکانیزم و ماوه ی جبه جکردنی ما دده ی 

 ؛ نه ک هه ر ئه وه  به کو کاتی کوردی خۆی به  نونه ته وه ییکردنی کشه ی که رکوکی قه بووکردووه
ونه ته وه ییبوونه  له  ده ستوردا بچه سپی زۆریشیدا که  ئه و به نکه  58له  ماده ی . خۆی هه و ،

له  حاه تی "ه سپاوه، هاتووه که   ی ده ستووری هه میشه ییدا چ140دواتر به  ته واوه تی له  مادده ی 
نه گه یشتن به  چاره سه ری کۆتایی کشه ی که رکوک، ئه نجومه نی سه رۆکایه تی بۆی هه یه  داوا له  
نه ته وه  یه کگرتووه کان بکات که  که سایه تیه کی نوده وه تی لوه شاوه  دیاری بکات بۆ ته حکیم له  

ا له  کاتی بوبوونه وه ی ده ستور، سه رکردایه تی کورد ئه م به  له ڕاستید." بابه تی که رکوکدا
به  . نونه ته وه ییکردنه  ده ستوریه ی کشه ی که رکوکی به  سه رکه وتنکی گه وره بۆ کورد له قه ه مدا

ۆ هاملتن که  پشنیاریان کردووه  ب-بۆچوونی من جیاوازی له  نوان به نونه ته وییکردنه که ی بیکه ر
کشه ی که رکوک وه  له گه ڵ ئه و به نونه ته وه ییکردنه ی که  له  ده ستوردا هاتووه  ته نھا له  ناو 

!ورده کاریه کاندایه  و هیچی تر  
                         

داهاتی نه وت "هاملتن، که  -کی هه رم پشنیاره که ی بیکه رۆڕاگه یاندنه که ی سه ر) 2          
" ژر ده سه تی حکومه تی ناوه ندیه وه   و له سه ر بنه مای ژماره ی دانیشتوان دابه شبکرێ،بخرته  

ها ملتن شتکی زۆر - ، ئه وه ی ڕاستی بت پشنیاره که ی بیکه رله  الیه کی تره وه . ره تده  کاته وه
ی ئه م ده ستوره دا 109له  مادده ی   . جیاواز نیه  له وه ی که  له  ده ستوری هه میشه ییدا هاتووه

، وه له  "نه وت و گاز موکی هه موو گه لی عیراقه  له  گشت هه رم و پارزگاکان"هاتووه  که  
حکومه تی ئیتیحادی له گه ڵ حکومه ته کانی هه رمه کان و پارزگاکان "دا هاتووه  که  110مادده ی 

له  کلگه کانی ئستا ده رده هنرێ به  شوه یه ک هه ده ست به  به ڕوه بردنی ئه و نه وت و گازه ی که  
له  خوندنه وه ی ئه و ." که  داهاته که ی به یه کسانی به سه ر دانیشتوانی هه موو وتدا دابه شبکرێ

له  مه سه له یه کی ) ا: ده توانین چه ند ده ره نجامک هه نجین) 110 و 109(دوو مادده یه ی ده ستور 
ئه وها هه ستیارو ستراتیژیدا (نه وت و گاز) پارزگاکان و حکومه ته کانی هه رمه کان یه کسانکراوون 

وه  له م یه کسانکردنه شدا، به  شوه یه کی ناڕاسته وخۆ، ڕۆل و گرنگی حکومه ته کانی هه رمه کان 
زۆر که مکراوه ته وه ؛ ب) به  پی مادده ی 110 ته نھا ئاماژه  به  به ڕوه بردنی ئه و نه وت و گازه ی که  

ئستا ده رده هنرێ کراوه  وه  به  ڕاشکاویش باسی ئه وه  نه کراوه که  ئه و نه وت و گازه ی که  له  
دواڕۆژدا ده رده هنرێ چۆن به ڕده برێ وه  ئایا له م حاه ته دا داهاتی نه وت و گاز له  هه رم و 

ئه وه ی له  هه مووی ) 3زگاکان خۆیان یا نا؛ پارزگاکان ده که وته  ژر ده ستی هه رم و پار
گرنگتره  ئه وه یه  که  له م مه سه له  هه ستیاره دا هیچ تایبه تمه ندیه ک نه دراوه  به  هه رمی کوردستان؛ 

ئه و هه رمه  نه ک هه ر جیانه کراوه ته وه  و مامه ه ی تایبه تی له گه ڵ نه کراوه  به که  یه کسانیش 
ه گه ڵ پارزگاکان، به و مانایه ش ستاتوی هه رمی کوردستان وه ک ستاتوی هه ر کراوه  ل

  !پارزگایه که
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سه رۆکی هه رم، له  ڕاگه یاندنه که یدا، بیرۆکه ی پداچوونه وه ی ده ستوری به  به شداری ) 3        
الیه کی تره وه  بیرۆکه ی پداچوونه وه  به  که چی له   . پسپۆرانی نه ته وه یه کگرتووه کان، ڕه تده کاته وه

و  ) به  کوردیشه وه( ، به کو بگره  الیه نه  عیراقیه کان ده ستوردا نه ک هه ر بیرۆکه یه کی تازه  نیه
ئه مریکا و نه ته وه یه کگرتووه کان ئه و پداچوونه وه یان له  قۆناغکی زووتردا قه بووکردوه  وه  

-هه مان ئه و سه رکردایه تیه ی که  ئه مۆ ناڕازیه  له  پشنیاری بیکه ر . راوهبیاریشی له سه ر د
ها ملتن له  مه ڕ پداچوونه وه ی ده ستور، پشتر وه  له  هه نگاوکی زۆر نادیمۆکراتیانه دا، ئه وه یان 

نیشانکراو له  لیژنه یه کی ده ست) بۆ چوار سال(قه بووکرد که  دوای هه بژاردنی په رله مانی عیراق 
الیه ن په رله مانه وه  به  ده ستوردا بچته وه  و گۆڕانکاری تیادا بکات؛ ئه وه ش مه سه له ی وورده کاری 

 ، چونکه  بۆ ده م نادیمۆکراتیانه. و ته فسیر و ته فسیرکاریه   که   ئایا چ گۆڕانکاریه ک وه  چه ند
 قه بووکردبووه مانی کوردستان ڕه شنووسی ده ستوری ئه م قه بووکردنه  دوای ئه وه  هات که  په رل
ڕه شنووسه که  ده نگی بۆ ) له  ئاستی عیراق و کوردستان(وه   له وه ش زیاتر له  رفرانده مکی گه لیدا 

له ڕاستیدا به  قه بووکردنی ئه م ڕه شنووسه،  کورد ده ستورکی قه بووکرد که  هیچ . درابوو
زه مانه تکی ب س و دوو به  کورد نادا بۆ کاتی پاشه کشه  و بنبه ست، به کو بگره  ئه وه ی به  

به  پی بیاری نه ته وه یه کگرتووه کان  ، جگه  له وه . ده ستیش هاتووه  ترسی له ده ستدانی هه یه
 )یارمه تیده ر-وه ک هاریکار(پسپۆرانی نه ته وه یه کگرتووه کان ) 2004ی حوزه یرانی 8له   (1546

ئه و ماف و ڕۆله یان پدرا که  به شداریبکه ن له  نووسینه وه ی ده ستوردا، جا قسه  له سه ر ئه وه  نیه  
به م مانایه ش  . که  نه ته وه  یه کگرتووه کان ڕۆلیان هه یه  یا نا، به کو ڕۆلیا ن چه نده  و چۆنه

شتکی تازه  " ه ته وه یه کگرتووه کانبه شداری پسپۆرانی ن"هاملتن ده رباره ی -پشنیاره که ی بیکه ر
له ڕاستیدا له  به رهه مھنانی ده ستوری هه میشه ییدا پسپۆرانی نه ته وه یه کگرتووه کان ڕۆلی  . نیه

، که م یا زۆر، پرسیار ئه وه یه  ئایا ده کرێ بین که  سه رکردایه تی کورد. گرنگی خۆیان بینی
  ؟ساڵ چ بریارکیان داوه  و چیان قه بوکردووه  و چی ڕوویداوه به ر له  دوو  له وه یئاگادار نیه 

        دواجار خه کی کوردستان بۆی هه یه  بپرس ئایا ئه و گفتوگۆیانه ی نوان سه رۆک کۆمار، 
 ، هاملتن، له  کاتی ئاماده کاری بؤ ڕاپۆرته که-جه الل تاه بانی، له  الیه ک وه  گروپی بیکه ر

 بوون وه  ئایا تاه بانی توانیویه تی به ڕاشکاوی بۆچوون و نیگه رانیه کانی کورد ڕوویانداوه  چی
جگه  له وه ش  ! تاه بانی سه رۆکی هه موو عیراقه :  ، له به ر هۆیه کی سادهبگه یه ن؟ من گومانم هه یه

سه رۆکی هه رمه وه  هاملتن به  نامه یه ک له  الیه ن -به  پی ڕاگه یاندنه که ی بارزانی، گروپی بیکه ر
هیچ گرنگیه کی به  نامه که  نه داوه  و "  ئاگادارکراونه ته وه  له  بۆچوونی الیه نی کوردی به م گروپه که 

 پرسیار ئه وه یه  ئایا نه ده کرا زۆر به ر له  ده رچوونی راپۆرته که  خه کی )16( ".نه شیان خوندۆته وه
نیه کان ئاگادار بکرنه وه  بۆ ئه وه ی بۆ جارکیش بت کورد وه پش کوردستان له  نامه که  و نیگه را

 ڕووداوه کان بکه وێ و به ر له  ته ڕبوون مشووری چه تر بخوات؟
                                             

ی ڕاپۆرتی          به هه رحاڵ مه رج نیه  ده سه تدارانی ئه مریکا هه موو ڕاسپارده  و پشنیاره کان
ها ملتن له به رچاو بگرن، چ جای ئه وه ی که  به  هه موو وورده کاریه کانیه وه  وه ک خۆی -بیکه ر

له  الیه کی تره وه  ئه م ڕاپۆرته  ده رفه تکی تر به  ده سه تدارانی ئه مریکا ده به خش که  . قه بویبکه ن
 له وه ش گرنگتر ئه و باسوخواسانه ی که  له  ئاستی  پداچوونه وه یه ک به  سیاسه ته که یاندا بکه ن وه

جیاجیای ڕه سمی و ناڕه سمی له  ئه مریکا ده رباره ی ڕاپۆرته که  ده کرن گرنگی تایبه تیان ده ب بۆ 
له م باره یه وه   .  کشه ی عیراق وه  سیاسه تی ئه مریکا له م په یوه سته دا)17("به نه ته وه ییکردنی"
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، هه تا ئه گه ر به شکی که میشی وه ک هاتووه  وه ربگیرێ، توانای ئه وه ی هه یه  که  بب ڕاپۆرته که 
.       به  پالتفۆڕمکی هاوبه ش بۆ کۆماری و دیمۆکراته کان بۆ گه ه کردنی ستراتیژکی هاوبه ش  

                      
 ده ره نجام  

ق ئاماده ییان هه بوو، به تایبه تی له  سانی حومکانی ئه و کشانه ی که  له گه ڵ دامه زرانی عیرا
له دوای که وتنی دکتاتۆر ئه و هه موو  . به عسدا خه ستبوونه وه  و چبوونه وه یان به خۆوه  بینیوه

به  تایبه تی ده رهاوشته  کولتوری و سیاسیه کانی سانی حوکمرانی (که ه که بوونه  مژووییه  
 ، که  به شکیان درژبوونه وه ی ڕووداوه  ئیقلیمی و  ندێ توخمی تازهله گه ڵ هه) به عس

.                                              یھانیه کانن، به شوه یه کی خوناوی خۆیان ده رده بن ج 
                    

ژی هه ره  به رزدا به ره وڕووی ئه م باروودۆخه  سیاسیه ی که  ئه مریکا له  ئاڕاسته یه کی ستراتی        
به رده وامبوون وه  پداگرتن له سه ر ئه وه ی که  عیراق . بۆته وه، پویستی به  وه رچه رخانک هه یه

 ، به  ئه گه ری زۆر باره که  به ره و پشواوی زتر ده بات؛ له  وه ک ده وه تکی یه کبوو بمنته وه
هاملتن -دیاره   ڕاپۆرته که ی بیکه ر . ه ی ئه و پداگرتنه یه ده رهاوشترڕاستیدا کشه که  زۆرت

سه رله نوێ پداگرتنه  له سه ر پۆژه ی ده وه تی عیراقی یه کبوو، وه  بگره  به  حکومه تکی مه رکه زی 
، کۆمه  تراژیدیا و )2003 ـ 1920( ،ئه و پۆژه یه ی له  سه رهه دان و درژبوونه وه یدا به هزه وه

  . ۆمه کوژی و کیمیابارانکردنی کوردی لکه وته وهک
                         

        به م ئه وه ی که، له الیه کی تره وه،  به پی پویست باسی ناکرێ و پی له سه رداناگیرێ ئه و 
ابت له و ئایا ئه وه  چی بوو وای له  سه رکردایه تی سیاسی کورد کرد که  باوه ڕی و :  پرسیاره یه

هه موو پکھاته یه ی عیراق ده توانرێ ده وه تکی دیموکراتی و فیدرالی پ له  ئاشتی و 
خۆشگوزه رانی به رهه مبھندرت؟ دیاره  له م وتاره دا جه خت له سه ر ئه وه  کراوه ته وه    که  باوه ڕبوون 
به  ئۆتۆنۆمیزم (وه ک پکھاته یه کی کولتوری و فیکری و سیاسی) وه  دیموکراسی بۆ عیراق بنه مای 

هه ره گرنگی بیروباوه ڕی سه رکردایه تی سیاسی بووه  به وه ی که   عیراقی دیموکراتی و فیدرالی 
سانکی  " عیراقی دیمۆکراتیه"نه ک هه ر ئه وه  به کو هه ر ئه م پۆژه یه ی . به رهه مھنانی شیاوه
 و نیوی ڕابردوودا ئه م سه رکردایه تیه  هه موو هز و  ، وه  له  س ساڵزۆر  قوربانیشی بۆ درا

.توانای له پناو به رجه سته کردنی ئه م پۆژه یه  به کارهنا  
                                                      

        چاره سه ریه کی سیاسی دادپه روه رانه ی کشه ی کورد نا کرێ له سه ر پشوه چوون و 
ده وامبوونکی نادادپه روه رانه ی مژوویی بینابکرێ، وه  ئه گه ر هه ر کرا، ئه وا زوو یا دره نگ، به ر

  .جارکیتر به  ئه گه ری زۆر به  بنبه ست ده گاته وه
                         

ه  تایبه تی ئه مریکا، ب" دۆستانی"هامیلتن  به  ڕاده یه کی زۆر پشتکردنه  له  -        راپۆرتی بیکه ر
له  ناوه وه ی عیراق : کورد، وه موجامه له کردنی ناحه زانی ئه مریکایه  له  ناوه  و ده ره وه ی عیراق

 ؛ ئه مه ش مه به ست رازیکردنی سوننه ی عه ره به  وه  له  ده ره وه ش موجامه له کردنی ئران و سوریایه
له  الیه کی تره وه  ئه گه ر ئه م  . ه وه تی عیراقههه مووی له  پناو  به  ئه نجامگه یاندنی پۆژه ی د

 ، رک وه کو خۆی، بخرته بواری پراکتیکه وه  ئه وا له  ئاکامدا، به  ئه گه ری زۆر، ئه مریکا راپۆرته
به  مانایه کی تر  . نه ده توان ناحه زانی خۆی له  خۆ نزیککاته وه و دۆستانی خۆشی له ده ستده دات

سته وخۆ په یوه ندی به  عیراق و چاره نووسی باشووری کوردستانه وه  هه یه ئه وه یه  که  ئه وه ی که  را

 15



به ده ستھاتنی عیراقی فیدرالی و دیمۆکراتی له  باشترین حه ه تدا ئاسته مه  و له  ده ستچوونی 
  .نیمچه  ئازادیه که ی کوردستانیش ئه گه رکی جددیه

                              

ئه و :  ، له وه ده چ سیاسه ته  کوردیه کان زۆربه ی جار سه رپیی بن         له  الیه کی تره وه  
شته ی ئه مۆ خه باتی بۆ ده کرێ، سبه ین بۆی ده ربکه وێ که  هه مان شت له  به ده ستھاتنیدا نه ک 

 مه سه له ی که رکوک و کشه ی ئه م بؤچوونه  ڕک. هه ر به  قازانجی کورد نیه  به کو له  زه ره ریه تی
ک ده  له  بارودۆخکی تازه دا به نونه ته وه ییبوونی کشه ی  . نووسینه وه ی ده ستور ده گرته وه

شه کانی تر، وه ک که رکوک، به  زه رووره ت به  زیانی کورد ته واو ده ببه باوه ڕی من . ده ستور و ک
کرانه وه ی (ه ته وه یی له وانه یه  فه راهه مبوونی ده رفه تک قه یرانکی ده ستوری له  ئاستی نون

  .ی تری بۆ کورد لبکه وته وه)ده روازه یه ک
                                                                               

 ، به کو له  شوه ی          به باوه ڕی من کشه که  له  نونه ته وه ییبوون یا نه بوونیدا نیه
تگه یشتن و هه سوکه وتی سه رکردایه تی دایه: به هه رحاڵ پداگرتن ده توان کاریگه ری هه ره  گرنگ 

دیاره  ترسی سه رکردایه تی . له  زۆر له  ده رهاوشته کانی ئه و ڕووداوانه  بکات که  له  پش ئمه ن
ونه ته وه ییبوون وه  جارکیان له  به نبه عیراقیبوونی(کی تریشیان له  به ناوخۆییبوونی جار (

کشه ی کورد ڕه نگدانه وه ی ئه و شوه  ئایدیۆلۆژی و خه باته  سیاسیه یه  که  چوارچوه که ی 
 به و مانایه ش دوور نیه  هه مان ئه و به نونه ته وه ییکردنه ی آشه کان، که  ئه مۆ )18( .ئۆتۆنۆمیزمه

 ، سبه ین ببته  داواکاریه کی کورد له  به رامبه ر  رکردایه تیدا ره تده  کرته وهله  کاردانه وه ی سه
! هش و ڕه تکردنه وه ی الیه نی عه ره بی وه  زده بوونی ترس له  خۆکشانه وه ی ئه مریکا له  عیراق

                        
"   پشنیار"هه ندێ بیروبۆچوون و   

 وده ده م چه ند بیروبۆچوونک بخه مه  پش چاو، به کو وه ک له م به شه ی وتاردا هه
مه به ستیش لره دا ئه وه یه  که   . به رچاوڕوونیه ک و به شداریه ک له  گفتوگۆکاندا وه ربگیرن

قۆناغه که  دوور له  هه ندێ دروشم و موزایه ده  و بیاری به په له  پویستی به  خوندنه وه  و 
ده مه وێ ئه وه ش بم که  ئه م بیرو بۆچوونانه  چه ند ڕوویان له  .  هه یهلوردبوونه وه 

    : ، هه رنه ب ئه وه نده ش ڕووی له  ڕای گشتی کوردستانیهده سه تدارانی کوردستانه
         

 ، هه وی پویسته  سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان، هه رچی زووه) 1         
 ،  به شوه یه کی کاری ئه و گروپه  ئه وه ب که.  گروپک له  پسپۆر و شاره زایان بداتڕکخستنی

بابه تیانه  و  له  ئاستکی زانستی پویستیدا و له  دیدکی کوردستانیه وه،  پداچوونه وه یه ک به  
 زا و ته واو ئه م گروپه  پویسته  له  پسپۆرانی شاره. ئه و س ساڵ و نیوه ی ڕابردووه وه  بکات

سه ربه خۆ پکبت وه  به هیچ شوه یه ک کاریگه ری حیزبی یا هه رشوه  کاریگه ریه کی تری، له  
به رهه می کاری ئه م گروپه  نه ک هه ر لکۆینه وه  بت، به کو .  ، له سه ر نه بتدوور و نزیکه وه

. پویست بکاتبتوان له  هه موو مه سه له  په یوه ندیداره کاندا پشنیاری  
                          

به باوه ڕی من له م قۆناغه دا ڕاگه یاندنکی چه ند خای له الیه ن سه رۆکایه تی هه رمه وه   ) 2        
بت بۆ  وه مکی پ به پستی ئه گه ر و نیگه رانی و پرسه  هه نووکه ییه کانی باشووری نابه س 

ویستی به  زتر هه یه  له  ئاستی یه کخستنی سیاسه ته کان وه  ئه م قۆناغه  پ. کوردستان
ئه م قۆناغه  . تکه وکردنی جه ماوه ر و ڕای گشتی کوردستان به شوه یه کی پۆزه تیڤ و پویست
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چه ند ڕه خنه  له  هه وستی بیکه ر ـ هاملتن هه ده گرێ،  ئه وه نده ش به خۆداچوونه وه  و 
.                              سه ته  کوردیه کان و ڕخنه لگرتنیان پویست ده کاتهه سه نگاندنی سیا  

                  

وتارک بۆ "ئه م قۆناغه  پویستی به،  بۆ نموونه،  ئه وه  هه یه  که  سه رۆکی هه رم ) 3        
ه ته وه  ده ستنیشانی پشکه ش بکات که  تیایدا به  شوه یه کی کراوه و شه فافی " نه ته وه

که موکووڕیه کان له  سیاسه ته  کوردیه کاندا بکرێ وه  شوه  بۆچوونی سه رکردایه تی سیاسی بۆ 
ئه مۆ سه رکرده  و جه ماوه ری کوردستان ڕادده یه کی نیگه رانییان  . مه سه له کان روونبکرته وه

ن، بۆ هنانه گۆڕی هه ندێ پرسی جددی و  ، نه ک شاردنه وه و بده نگکردنی نیگه رانیه کاپویسته
به رده وامبوون له سه ر گوتاری عیراقی فیدرالی و دیموکراسی و . گه ڕان به دوای وه مه  شایسته کاندا

 ، به   درژتر بکاته وهبه نجبوونی خه کی کوردستاننوێ ده توان حاه تی ئه وه ی من پیده م 
  .ه وههه ندێ ئاسه واری کاره ساتئامز

       

کوردی له  ئه وروپا و جیھان بۆ ) دیپلۆموسیه تی(چاککردنه وه ی به په له ی دیپلۆماسی ) 4         
ده ب سه رکردایه تی هه رنه ب له م قۆناغه  هه ستیاره وه   . گه یاندنی نیگه رانی و کشه کان وه کو هه ن

وو چاکیه دیپلۆماسیھکانی باشووری کوردستان ی هه م)تجمیدکردن( واته  ڕاگرتن  ،ئه و هه ه یه
  .                ڕاستبکاته وه  که  س ساڵ و نیوه  له سه ری به رده وامه،بوو له  ڕۆژئاوای ئه وروپا

        

له  ماوه ی دوای که وتنی دکتاتۆره وه  الیه نی کوردی، ڕاستتر بین سه رکردایه تیه که ی، ) 5          
جگه  له مه ش هه ه یه کی  . رانی سیاسی و دیپلۆماسی ترساوه  و خۆی ل به دوور گرتووهله  قه ی

گه وره ی کردووه  که  هه موو باوه ڕ و وزه ی خۆی خستۆته  سه ر ئه وه ی که  به  گفتوگۆ ده کرێ کورد 
نشووری ئه گه رچی سه رکردایه تی سیاسی له  با. ئه و شتانه ی داوای ده کات به ده ستی بھ

کو ردستان تا ئستا هه ویانداوه  که  هیچ قه یرانکی سیاسی یا دیپلۆماسی له  پۆسه ی 
دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق ڕوونه دات، ئه وکاتانه ی نیمچه  قه یرانکیش ڕوویدابت، ئه وا 

کانی قه یران جارکی تر ، یا ڕاستتر بین به  گفتوگۆ هۆکاره  "چاره سه ر کراوه"هه رزوو به  گفتوگۆ 
ب (من باوه ڕم وایه  له  نیمچه  قه یرانه که ی هه ره دوایی، ده رباره ی ئای عیراق  . داپۆشراونه ته وه

، سه رکردایه تی کورد نه یتوانی مامه ه ی پویست له گه ڵ قه یراندا بکات وه  دواجار ) ی به عسائ
 ؛ به باوه ڕی من خۆدزینه وه یه ک له  قه یران هه ه یه. ی ته واوبووتاڕاده یه کیش به  زیانی الیه نی کورد

بگره  هه ندێ جاریش قه یران پویستیه کی سیاسی و دیپلۆماسیشه   بۆ ئه وه ی سه رله نوێ به پی 
ئه و ئامرازه ی که  ده توان بیارده ربت له م باره یه وه  . مه رجی خۆت هاوکشه کان بخه منیته وه

 ؛ وه گه ڕخستن نه ک بۆ اگرتن و  وه گه ڕخستنی ڕاست و درووستی ئیراده ی خه کی کوردستانهپد
با بزواندنی  : موزایه ده  یا بۆ هه ندێ مه به ست که  له ڕاستیدا پویستی به  بزواندنی جه ماوه ر نیه

.جه ماوه ر وه ره قه یه کی ستراتیژی بت و به س  
         

 ویستوویه تی  وا  پیشان بدات که  ئه و به په رۆشه  بۆ  ه نده  ئه و سه رکردایه تیهه رچه ) 6         
به شداری خه کی کوردستان  له  پرسه  نه ته وه ییه  چاره نووسسازه کاندا، به م تا ڕاده یه کی زۆر 

  سیاسیبوونیبهله ڕاستیدا بگره  ترسکیش هه بووه  له   . ده توانم بم پچه وانه که ی ڕاست بووه
له بی ئه وه ی که  ئه م شه قامه  وه کو سه رچاوه یه کی هز ببینرێ،  وه ک خه ته رک : شه قامی کوردی

 ، به تایبه تی ئه گه ر وانیه  بۆچی ئه م سه رکردایه تیه . بۆ سه ر ده سه تی ئه م سه رکرده یه  بینراوه
دستان نه دا به  سه دان هه زار بژنه  سه ر شه قام هه ردوو حزبی سه ره کی، ڕگه یان به  خه کی کور

، ئه و ڕۆژه ی به  هه زاران له  خه کی کوردستان له  تاروگه  له  2004ی شواتی 22له ڕۆژی 
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ژماره یه کی زۆر له  پایته خت و شاره کانی جیھانی ڕۆژئاوا هاتنه  سه ر شه قام بۆ داواکردنی 
هه ر له  په یوه ستی ڕیفرانده مدا، بۆ هه ندێ  .  ریفرانده مه وهچاره سه ری کشه ی کورد له  ڕگه ی

که سایه تی عه ره بی هه بوون، ئه گه ر چی که میش بوون، به ڕاشکاوی الیه نگری داخوازیه  گشتیه کانی 
بزاڤی ڕفرانده م بوون، به م ئه م سه رکردایه تیه  تا بۆی کرا خۆی دزیه وه  له  هه وسته یه کی 

  ؟ ئه وه ی لره دا ده بته  پشنیار ئه وه یه  که  ی و شه فاف و شایسته  له م بزاڤی رفرانده مهسیاس
. که مترین شت له م قۆناغه  بکرێ ئه وه یه  که  هه موو به نداوک الببرێ  له  به رده م خه کی کوردستان

ۆر له  مه رجه کانی  که س له  به غدا ز100.000وه ختک سیستانی توانی به  خۆپیشاندانی 
سیاسه ت بگۆڕێ، بۆ الیه نی کوردی به  ڕگه کردنه وه  له به رامبه ر سه دان هه زار که س ناتوان به  

هزی تازه  و مه رجی تازه وه  کاریگه ری بخاته  سه ر مه یدانی سیاسی؟ ئه وه ش گرنگه  بین ئه گه ر  
ه ی سیاسی حیزبیانه  هنرایه  سه ر شه قام ئه وا ئه و  و هه ندێ گه م موزایه دهخه کی کوردستان به  

وه خته  هه نگاوی ئه وها نه ک هه ر ناتوانن یارمه تی چاره سه ری کشه کان بده ن به کو کارکی له م 
!جۆره  بگره  قه واره  و قویی کاره ساته که  زیاتر و فراوانتر ده کا  

                                                

 بۆ باشووری کوردستان نابت هه ر وا به ب مسۆگه ربوونی سه روه ری نه ته وه ییهه رگیز ) 7        
ت که  ئه مریکا له  باشووری کوردستان بنکه ی سه ربازی دابنئه مریکاش . به  ئاسانی بوار  بدر

ری و سیاسیه ی عیراق الیه نی پویسته  ئه وه  بزان که  له  چوارچوه ی ئه و ته رتیباته  ده ستو
کاتی ئه وه  هاتووه  و :  په یمانی ستراتیژی مۆربکات و داوای هزی بیانی بکات بۆی نیهکوردی 

 ، ئه گه ر هاوپه یمانیه ک هه یه  له نوان کورد و ئه مریکا، ئه وا پویسته  ئه و زۆریش دره نگه
که متر له مه  مانای وایه  . وارچیوه ی بۆ داڕژرێهاوپه یمانیه  پناسه بکرێ و ناوه ڕۆکی بدرت و چ

  .     کورد باجی شتک ده دات که  له ڕاستیدا ئه سه ن به  ده ستی نه که وتووه
        

 جددی  له  سیاسه ته  کوردیه کان له  باشووری ه کیئه وه ی که  تا ئستا وه کو کماسی) 8        
 که  الیه نی کوردی پالن و پۆژه ی سیاسی ئه لته رنه تیڤی نیه  بۆ  کوردستان تبینیمکردوه   ئه وه یه

له ڕووی (به م مانایه ش هه ر ئستا . حاه تی بنبه ست و پاشه کشه ی جددی له  پۆسه  سیاسیه کاندا
بۆ  ) ڕاستتره  بین ئاماده نه کراوه(کورد ئاماده نیه   ) سیاسی و نه فسی و ئابووری و دیپلۆماسیه وه

ئه مه  گرفت و کماسیه کی  . وبه ڕووبوونه وه ی حاه تی یه کجاره کی بنبه ست و پاشه کشڕ
چاره نووسسازه و هه ر ڕۆژکیش دواکه وتن له  چاره سه رکردنی ده کرێ قه واره  و مه ودای کاره ساتی 

 له  4 و 3یڤی ه م باره یه وه  ده کرێ تاوتوکردنی ئه لته رنه تل. داهاتوو قوتر و مه زنتر بکات
و پویستی ئه مریکا به  سه رله نوێ ) زیاتر ناسراو به  نه موزه جی کۆریایی باشوور(سه ره وه  

.ڕکخستنه وه ی هزه کانی هه ندێ به رچاوڕوونی بدات له  باسکردنی ئه لته رنه تیڤ  
          

زانرێ که  کشه ی هه ره  گه وره  له  هه ر له  باره ی ئه لته رنه تیڤه کان، پویسته  ئه وه  ب) 9        
  . عیراقی پش و دوای سه دام کشه ی ده سه ت بووه، وه  ئه مو به  شوه یه کی خوناوی به رده وامه

، که م یا زۆر، ته واوی ده سه تی سیاسیان )2003-1920( سادا 83عه ره بی سوننه  له  ماوه ی 
له  % 20نزیکه ی (ی ئه و که مایه تیه  ئه وه  نیه  که  به شی خۆی به ده سته وه  بوو وه  ئه وڕۆ کشه 

100 ، به کو ئه وه یه  که  ئستاش سوننه ی عه ره ب چاوی له  په وا نه بینراوه) ده سه تی سیاسی
نه ک هه ر ئه وه  به کو الیه نی سوننه  خۆی به  خاوه نی ڕاسته قینه ی عیراق ده زان  . ی ده سه ته%

و هه ر بۆ ئه ویش ڕه وایه  که  پناسه ی ده وه تی عیراق بکاو ده ستنیشانی به ژه وه ندیه  
بینینه وه هه موو ئه و ه شۆله و گ. نیشتیمانیه کانی بکاو قویی ستراتیژی ئه م وته ش دیاریبکات
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وو الیه ک پی هه ونه ی که  تا ئستا دراون بۆ فه راهه مکردنی هاوکشه یه کی سیاسی که  هه م
 ، نه ک هه ر ئه وه  به کو ئه وڕۆ عیراق له  هه ممو ڕۆژک ڕازیبن به  ته واوه تی سه رکه وتوو نه بوونه

ئه وڕۆ جیاکردنه وه ی س پارچه ی عیراق  . له  هه دری یه کجاره کی شه ڕی ناوخۆیی  نزیکتره
خه ریکه  وه ک تاکه  ئه لته رنه تیڤکیش  ، به کو له یه کتر نه ک هه ر به  توندی هاتۆته  پشه وه

ده منته وه  به ده ست عیراقیه کان و جیھان: ته نھا ئه و ئه لته رنه تیڤه یه  که  به  شوه یه کی ڕاسته قینه  
و یه کسان مه سه له ی ده سه ت یه کالییده کاته وه . له  چاره سه رکی ئه وهادا هه ر یه ک له  عه ره بی 

ی ده سه ت به سه ر خاک و سامان و سه روه ری %100شیعه  و خه کی کوردستان سوننه  و 
له  باسکردنی ئه م شوه  بۆچوونه  ناب ئه مریکاو جیھان دوابکه ون، به  . خۆیاندا به ده ستده هنن

پویستناکات عیراقیش به . ه وه  دوابکه وێلهه ر حاڵ ئه گه ر ئه وانیش  دوابکه ون ناب کورد 
 ، که  تراژیدیا مرۆییه کان تپه ڕببت بۆ ئه وه ی ئه و کاتهو ه  کۆمه لکوژی ل ا زموونی یوگسالڤیئه

  .     ، جیھان و ئه مریکا و کورد وشیار ببنه وهدره نگه
                     

ریکی ئه م/تورکی/ئه مۆ له  هه موو کاتک زتر پداویستی له  یه کترگه یشتنکی کوردی) 10        
ئه و له یه کترگه یشتنه ش ناب ته نھا وه کو هه نگاوکی سه رپیی ته ماشا بکرێ  . خۆی سه پاندوه

زۆریش ستراتیژی ب کو ده ب کنزیکبوونه وه یه کی . بهڕاسته   فه راهه مکردنی له یه کترگه یشتن و ل
تورکیه وه  هه ب کارکی /تانیئه وها هه رنه ب تا ئه و جگه یه ی په یوه ندی به  دیالۆگی کوردس

هه رچه نده  له م .  ، به م پشوه چوونکی ئه وها زه رووره تکی ستراتیژیه  بۆ کوردئاسان نیه
باره یه وه  هه ندێ پشووه چوون هه ن به م ڕه هه ندی تورکیایی له  کشه کانی ئه مۆ و دواڕۆژی 

 الیه نی کوردی کات و وزه ی سیاسی و دیپلۆماسی کوردستان ئه وه نده  گرنگن که  ئه وه  ده هن
له م باره یه شه وه  ئه رککیش ده که وته  سه ر شانی بزاڤی رزگاریخوازی . زۆرتری بۆ ته رخان بکات

  .                                                  باکووری کوردستان
 --------------------------------  
 

16/12/2006لوند،   
 ، ده رباره ی ئه م ووتار  و پرسه  په یوه ندیداره کان به  ڕزه وه   خواره وهیلی بیرو بۆچوونک، له  ڕگه ی ئیماهه ر

تکایه  ئه و که س و الیه نانه ی ده خوازن ئه م وتاره  بوکه نه وه  له سه ر هامان ئیمایل په یوه ندی به  نووسه ره وه  . پشوازیلده کرێ
:به ر له  بوکردنه وه یبکه ن   

burhanyassin@hotmail.com 
_________________________________________________________________________________ 

. له م وتاره دا وشه ی دیمۆکراسی وه ک ناو، وه  دیمۆکراتی وه ک ئاوه ناو به کارهاتوون*  
.به  مانای جختکردنه وه  هاتوونله  وتاره دا رداهنان به ژخوارکردنه وه  و ه **  

 
 
 
 

 په راوزه کان
.38 ژماره  گزنگ،، گۆڤاری"له  ریفرانده مدا کوردستانکی سه ربه خۆ"بورهان یاسین، . بوانه  د) 1  

:هه روه ها بوانه  فه سلی یه که م له  کتبی  
Majid Khadduri, The Gulf War: The Origins and implications of the Iraq-Iran Conflict, (New York & 

Oxford: Oxford University Press, 1988).  
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:بوانه )2  
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/r/donald_h_rumsfeld/index.html?inline=nyt-
per>Donald 

145، ژماره  مه تینیدیا به رچاوده که وتن دواتریش له  گۆڤاری ـ له  سه ر ماپه ڕی کوردیش مده قی نامه کان بۆ ماوه یه کی زۆر) 3
.، وه کو دوو به گه نامه  بوبوونوته وه2006، ئوگوستی   

سی له  چه ند تزک ده رباره ی کوردو پۆسه ی سیا: بورهان یاسین. گفوگۆیه ک له گه ڵ د"بۆ بۆچوونکی له م شوه یه  بوانه  ) 4
.9. ، ل23/8/2005 کوردستانی نوێ،، له "عیراقدا  

؛ 7. ، ل16/12/2003 کوردستانی نوێ، و جه مال حوسن، بورهان یاسین، سازدانی توانا ئه حمه د.  گفتوگۆ له گه ڵ د)  5
کوردستانی ، 1، به شی "پرۆژه ی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی مه زان: "بورهان یاسین، سازدانی مه جید ساح. ه گه ڵ دچاوپکه وتن ل

.8. ، ل19/5/2004 نوێ،  
:هاملتن-بوانه  راپۆرتی بیکه ر) 6  

James A. Baker , III & Lee H. Hamilton, (Co-Chairs) The Iraq Study Group Report, (New York: Vintag Books, 

2006), p. ix. 
:برمه ربۆ باسکی گرنگ له م باره یه وه  بوانه کتبه که ی پۆل ) 7   

Paul Bremer III, with Malcolm McConnell, My Year in Iraq: the struggle to build a future of hope, New 
York: Simon & Schuster, cop. 2006).  

ردن و ، ده رباره ی به  سیاسیک)19 تا 1به  تایبه تی ڕاسپارده کانی (دا کۆمه ی پشنیار )هاملتن-بیکه ر(له  ڕاپۆرتی ) 8
. ، کراون به  تایبه تی دیالۆگ له گه ڵ ئران و سوریادیپلۆماسیکردنی کشه یی عیراق له  ڕووی ئیقلیمی و جیھانیه وه  

 ، به  تایبه تی هزی سه ربازی و پۆلیس و ئاسایش، بۆ ئه وه ی بتوانن به عیراقیکردن به  مانای ئاماده کردنی عیراقیه کانه) 9
 ستن و کاروباری خۆیان به ڕوه به ر ن هه روه ها یارمه تیدانیانه  بۆ به هزکردنی دامه زراوه کانی ده وه ت، له سه ر پی خۆیان راوه

.وه ک وه زاره ته  گرنگه کان به  تایبه تی به رگری و ناوه خۆ، له سه ر بنچینه یه کی مۆدرن  
  :ه کگرتووه کان؛ ده رباره ی بۆچوونه کانی بوانهریچارد  هولبروک شالیاری پشووی ئه مریکا بوو له  نه ته وه  ی) 10

Paul Taylor, “Former U.S. aides suggest NATO troops in N. [Northern] Iraq” Reuters, Tuesday, 21 Nov.  2006. 
ستراتیژیه وه  یه کتر ئه وه یه  که  دوو توخم، دوو ناوچه  یا دوو وت له  ڕووی گرنگی " ته کامولی ستراتیژی"مه به ست له  ) 11

ته واو بکه ن وه  له  وه ده ستھاتنی هاوئاهه نگی و گونجان له  نوان ئه و دوو توخمه  یه  ناوچه یه  یا وته  ئو ته کاموله  
شتاست نیم که  چونکه  بۆ یه که م جاره  به کاری ده هنم وه  پ) ئیقتباس(له به ر ئه وه  خراوه ته  ناو ئاماژه ی وه رگرتن . به ده ستدت

نابکی باکاریھبه ر له  من کاس.  
 ، بوانه گۆڤاری  ، بۆ نموونهبۆ بۆچوونکی له م شوه یه ی نووسه ر له  زۆر جگا به  نووسین و گفتوگۆ بوبوونه ته وه) 12

 :"اسین له  گه ڵ گۆڤاری لڤیندابورهان ی. چاوپکه وتنکی بونه کراوه ی د"، وه  هه روه ها 2006، ئوگوستی 145 هژمار ا مه تین،
www.dengekan.com, jmare 235, 9 dec.2006. 

به  هه ر . له وانه یه  له  باشترین حه ه تدا وه ختکی که م ماب بۆ ئه وه ی به  پشتراستی ئه و ده رئانجامه  به م شوه یه  ده ربین) 13
 سه ره وه  ئاماژه یان پکراوه  به  ڕاشکاوی سه رکردایه تی هه ردوو 3ی ئه م وتاره  له و دوو نامه یه ی که  له  پاراوزی حاڵ، نووسه ر

ئاگادارکردۆته وه  له  ترسی ئه وه ی که  ئه گه ر عیراق له  سه ر هه مان پۆژه ی بریتانی ) پارتی و یکیتی(هزی سه ره کی 
ترسی جددی هه یه  نه  عیراقی دیمۆکراتی به دست بت وه  کوردستانیش له ده ست بچت وه  به م مانه ش له  بینابکرته وه  ئه وا مه 

ئه گه ر کورد ڕابکشرته  ناو گه مه یه کی ئه وها خه ته ری هه یه  : "ئه وها ده نووس) 11/4/2003به  به رواری (نامه ی دووهه مدا 
." به ده ستنه هنکوردستانیش له ده ستبدا وه عیراقیش   

:ده نگی سه ربه خۆ ،  ، بۆ نمونهبۆ ده قی ڕاگه یاندنه که  بوانه) 14  

www.kurdistanan.net, 8-12-2006    
.سه رچاوه ی پشوو) 15  
.سه رچاوه ی پشوو) 16  
 کشه ی عیراق و سیاسه تی ئه مریکا له و باره وه  وه کو کشه و سیاسه تی تاکه   مه به ست له  به نه ته وه ییکردن ئه وه یه  که) 17

. حیزبک مامه ه ی له  ته کدا نه کرێ به کو وه کو کشه ی هه موو ئه مریکیه کان وه  ده وه تی ئه مریکا ببینرێ  
  ، ئاماده یی هه بووه  و ۆر جاریش چاره نووسسازه ، که  زله  ناو کۆکی گوتار و دیپلۆماسی ئۆتۆنۆمیزمدا ئه م دژایه تیه) 18

هه یه یه ک له و دژایه تیانه ی که  به توندی و زه قی له  نوان به نونه ته وه ییبوون و به  عیراقیکردنی کشه ی کورد له  باشووری 
ی ئه نجومه نی 688یبوون له ڕگه ی بیاری له  الیه که وه  به  توندی به  نونه ته وه ی: دا بوو1991کوردستان خۆی نواند له  سای 

ئاسایشی نه ته وه  یه کگرتووه کان وه  له  الیه کی تره وه   به ناوخۆییبوونکی ئکجار نگه تیڤانه  له  ڕگه ی گفتوگۆکردن له گه ڵ 
.دیکتاتۆر  
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