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نووسی   عیراق و چاره مریکا له ستراتیژی ئه
:              باشووری کوردستان  

 
 

ڵ گه لهکوردستانی نوێ ی  گفتوگۆی رۆژنامه  
یاسین. بورهان ا  

12/6/2007   له نجامدراوه ئه  
  )                    2007یرانی   ی حوزه27 و 26 و 25 و 20 و 18 نوێ، ڕۆژانی کوردستانی(

 
 
 

مریکا بۆ عیراق   ئه  تا ئستا له یت که که  ده وه کدا باسی ئه یه وه  لکۆینه  له  :ی نوێوردستانک
: ی پرسیاریشن رنج و مایه  جی سه وه ته ی بیرت خستونه تیڤانه رنا لته و ئه دوو له. پشنیارکراون

... ش اق بۆ س بهکردنی عیر  پارچه پارچه: میان  عیراق، دووه مریکا له تی ئه واوه ی ته وه کشانه
کا و  ند جی باسن؟ ک باسیان ل ده مریکا تا چه  ئه رناتیڤه له لته م دوو ئه توانی پمان بی ئه ئه
                         بت؟  هز ده کارپکردنیان بهری  گه  چ دۆخکدا ئه  چ ئاستکدا، پاشان ئایا له له

 

اسی  ب ی ئوه یه وه و لیکۆینه  ئه  که  وه ھنمه بیر ب  به وه هب ئ ر شتک ده  هه ر له به   :یاسین. ب
 گرنگ  ره رچوونی  هه ده  خای وه وه.  دا)هاملتن-ر راپۆرتی بیکه(  ر سه هب   که یه وه ن پداچوونه که ده
   عیراق وه مریکا له ی ئهستراتیژت و   سیاسه  که ناکرێ باس له یه وه دا ئه که وه  لیکۆینه له

  به. کردب نهتی عیراق  وه ی ده وه زراندنه ی دامه  پۆژه ی باسمان له وه ب ئه ین به ئاسۆکانیان بکه
  لهیا شکست وتن  رکه ی سه  راده  له مریکا باسه وتن یا شکستی ئه رکه  سه کی تر باسکردن له مانایه
.  یا نا بووه  هه ی که یه و شوه  به ته وه م ده ئهی  وه مانهکانی  ره گه تی عیراق و ئه وه ی ده پۆژه

شی  ی به وه  یا کشانه وه  یا مانه وه  کشانه له(مریکا  م ئه رده کانی به رناتیڤه لته ش ئه یه م شوه به
ی   شوه کی دوور و درژ له یه کان و بۆ ماوه هزه    لهندێ ی هه وه کان و هشتنه  هزه  زۆر له ره هه
  ندیدارن به یوه ر په کسه  یه کان که ر و گۆڕانکاریه گه  ئه گردراون به) ربازی کی سه یه ند بنکه چه

                                                    . وه تی عیراقه وه دهی  نوه زرانده ی دامه پۆژهدواڕۆژی 
  له.  ه نی اق شتکی تازه عیر مریکا له کانی ئه ی هزه وه ر کشانه سه  گفتوگۆ له ته به هه        

  ردوو پارته تی هه  ئاستی سیاسه ها له روه هه  وه ، جیاجیاکان  پسپۆرانی بوارهوئاستی میدیاکان 
م   ئه  تا هاتووه گفتوگۆکان کراون وه) کان کان و دیمۆکراته ریها کۆم واته(مریکا  ی ئه که تداره سه ده

ی  له سه مۆ چیتر مه ئه.  رگرتووه تریان وه هنگی زیدرمتر بوون و گر گه  باس و خواسانه
  وه کان بکشنه  هزه  که  نیه وه  و باس چیتر له وه ته ماوه  ئاستی گفتوگۆ نه کان له ی هزه وه کشانه
  یه و هزانه ی ئه واره رج و کات و قه  و مه ر شوه سه  زیاتر له جا قسه.  وه ب بکشنه کو ده یا نا به
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  کان بووه ی دیمۆکراته تی زیاتر دیدی زۆرینه واوه  ته ی به وه  کشانه  کهش وه  له جگه. وه هکشن  ده که
  وه  گرنگ مانه ره مریکا پرسی هه  ئه  لهیککۆمار  هر بژاردنی داهاتووی سه   هه  له چ که ش ده وه له

  مکه  ده ن که مریکا هه  ئه تی زۆر گرنگ له سایه  که وه  له جگه. کان بت ی هزه وه مانه یا نه
  کانی گرنگن وه  بۆچوونه ی که وانه ک له یه. ن که مریکا ده کانی ئه ی هزه وه شانهکی  شه بانگه

 جیمی یی وه ته نهئاسایشی  کاتی خۆی راوژکاری  ، که گیرێ زبگنو بریژنزسکیه گویان لده
  وخۆوی بۆ جورج بوش کرد که  راستهی دوو ساڵ پشنیاری  نزیکه ر له و به ئه.  ر بووه کارته

مریکا   شکست بۆ ئه ش به یه وه و کشانه  ئهی وه  بۆ ئه  عیراق وه  له وه کشتهب ب مریکا ده ئه
  مریکا له  ئه ی که وه کو ئه ، وه بت وه تی عیراقه ن حکومه  الیه  له وه  داواکاری خۆکشانه وه ڕته گه نه

            .کات تی عیراق ده ر داوای حکومه سه  له و کاره کو ئه  به هو تی شکستدا خۆیناکشته حاه
  تاوه ره  سه له.   نیه  شتکی تازهش  بۆ س بهکردنی عیراق ی پارچه رباره باس و خواس ده        
و ر زو  هه ر گالبریت که ، پیته ک، بۆ نموونه  دیپلۆماسی وه زا و کۆنه سی شاره ندێ که ن هه  الیه له
کردنی ش هی داب م دواتر بیرۆکه به. تی عیراقی کرد وه  دهی وه اندنهش هو ی هه هش  ڕاشکاوی بانگه به

ی  کی لیژنه یه  بیرۆکه وانه ، له وه مریکاشه تی سیاسی ئه سه ده ناو  ش چووه عیراق بۆ س به
ها دۆنالد رامسفلد  روه  هه وه ره تی ده زاره  راوژکارکی وه کۆنگرس وهی  وه ره دهکانی  ندیه یوه په
  مریکا له ی ئهستراتیژی  رباره ده(کی  یه وه ره  جھشتنی پنتاگۆن بیرخه ر له ک به یه فته  هه به

 خای   له وه  وه ته کۆکردوونهند خاک   چه لهکانی  نجامه ره ده   جورج بوش که  به داوه) عیراق
   بیر لهب وا ده بوو ئه وتوو نه رکه ی سهکان وه موو هه  هه ا لهمریک ر ئه گه  ئه  کۆتایدا ده ره هه
م  له) 12/6/2007  له (وایش  تا دواترین هه وه ئه.   وه اتهکب  بۆ س پارچهشکردنی عیراق  دابه
 ندامی  پشتگیری دوو ئه  دیمۆکراتن، به ندامی کۆنگرس، که ئه  ک له یه ژماره   که  ده وه یه باره
 بۆ س  شکرنی عیراقه ی دابه رباره  ده  کۆنگرس که ن به ک بده یه ریکن پۆژه کۆماری، خه پارتی
                                                                                   ."خۆ ربه  سه نیمچه"وتی 
ی راستی  وه ئه؟ کرێ کاریپدهردن شک تیڤی دابه رنه لته ی ئه  که یت که هک ش ده وه پرسیاری ئه      
ی دوو ساڵ   نزیکه ر له به  یی عیراق که میشه ستووری هه ی ده رباره کمدا ده یه وه  لکۆینه لهبت 

تی عیراق  وه ی ده وه شانه وه  هه ر له توان سه  ده  که هو کردو یه و پرۆسه  باسم له وه بوبۆته
بھیوابوونی ) 1:  بھننتی عیراق وه  ده توانن کۆتایی به دهابوون س بھیو  م که ودا ده له. بدات
) 3تی عیراق؛  وه ی ده  پۆژه مریکا له بھیوابوونی ئه) 2کتر؛   یه ب له ره ی عه  و سوونه شیعه

کوو دوو  ب وه ره ڵ عه گه  له  ژیانه وه که یه ویش به  ئه  که که  روحی پۆژه بھیوابوونی کورد له
ما بۆ   بنه بته وها ده  ئاکامکی ئه مریکا به یشتنی ئه ی گه رهاوشته  ده دیاره. کسان ی یه وه ته نه
   له هتاو ره سه  له که ۆژهر پ نده رچه یی هه ک پارچه  یه ی عیراق به وه ی هشتنهستراتیژ   له وه ڕینه په
  لوجه  فه وکردنی کوردستان به هویش بۆ نموونه تک  ئه گرتبوو که ی هه پ وه وته کی چه مایه بنه

  ی له وانه  ئه  بهن که کان ده یهمریک  ئهتی هیار ئسقان دوژمن ی تا سه وانه  گردانی ئه وه که یه  به واته(
مریکا  ئه" یمانی هاوپه"ک دۆست و  خۆیان وه) ر ماوه  و جه رکرده سه(تدا  موو ئاستکی سیاسه هه
   که یه وه کبوو ئه ی عیراقکی یه  بیرۆکه  بۆ وازهنان لهیشرجک ا و مهم  بنه و مانایه به). بنن ده

تی  حاه (ت ت بۆ دوو حاه ک سیاسه یهم  ی من پی ده وه  ئه  له وه مریکا بگوازرته ی ئهستراتیژ
 عیراقی  ت به تکیان تایبه سیاسه (تی جیا تی جیا بۆ دوو حاه دوو سیاسهبۆ ) بی ره کوردی و عه

. ) کوردستان ت به تکی تریشیان تایبه  سیاسه وه) ب باشووری کوردستان عیراق به(بی ره عه
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   بووهی بووچانو  ههکان تا ئستا  کوردیه سمیه  ره هت  سیاسه  که یه وه  ئه رنجه ی سه ی جگه وه ئه
دانی  رهه سهتی دواخستنی  ش سیاسه م مانایه  به تی عیراق، وه وه ی ده بۆ مومکنکردنی پۆژه

وتنی بھیوابوونی  کو دواکه  به وه ر ئه ک هه بی؛ نه ره عیراقی عه  له  بووهبھیوابوونی کورد 
  له  ب و شیعه ره ی عه  بھیوابوونی سونهها دواخستنی روه  هه ی عیراق وه ه پۆژ مریکا له ئه
ند   چه  عیراق له ی سیاسی له ۆسهتیسبوونی پر ڵ قه گه ریب له  هاوته  دیاره. وه وتۆته  لکهیکتر یه

ی عیراق  ته و حاه  خۆیان لهبھیوابوونیکان  مریکیه  ئه ندێ له کی خوناویدا، هه گریه
ی کوردستان  وه ش جیاکردنه وانه ، له گۆڕێ تیڤ دته لتارنه  ئه  باس له وه  وشه  و له وه ناشارنه

رکی  نووس و نوسه رۆژنامهتا  وه  ئه.ی تا ئستا وه هتکی جیا ل  سیاسه کردنی به ه  جیا مامه  به وه
کوردستانی نوێ ی  ڵ رۆژنامه  گه کدا له  گفتوگۆیه له) تۆماس فریدمان(ک  وهمریکی  ناوداری ئه

 پاپشت و  وه  دنیاییه بھنت بهشکست تک  وه کو ده ر عیراقیش وه گه ئه"  ده) 5/6/2007(
                                                   ."بم رده خۆ ده ربه سهپشتیوانی خۆم بۆ کوردستانکی 

  که ( وه  دۆستکه بهمریکا  ئه یستن  پشتبه شکردنی عیراق وه ی دابه له سه  مه دام که ڕه و باوه له        
  ریکا لهم کانی ئه  هزه ندێ له ی هه وه  هشتنه وه)  ویش کورده  ئه  که، ب س و دوو دۆسته

زران و   دامه دان به بی بۆ رگه ره نی عه ری زۆر قانیعکردنی الیه گه  ئه  به کوردستان، چونکه
 !کانگیر ببن کدا یه  سیناریۆیه ری زۆر له گه  ئه  به،ئاسان ناب عیراق  مریکی له ی ئه ی بنکه وه مانه
          .تان پکرد تا ئاماژه ره  سه وه ئ ی که یه وه و لکۆینه  لهی بۆچوونم بووه ش شوه وه  ئه وه

نووسی  تی عیراق و چاره وه ی ده ی پۆژه رباره  بۆچوونی خۆم ده ، بت وێ شاردراوه ناشمه        
ش  وه ئه  و هشکردنی عیراق ر دابه سه  چاره  که  بووه وه  ئه تاوه ره  سه ر له هه  وه یه م باره کورد له
گۆمانیشم . کات ده باشووری کوردستان  کا و کورد لهمری کانی ئه ندیه هو رژه تی به خزمهباشتر 

ی   پۆژه ئایا که:  قووه  هه وه  پرسیارهم تی عیراق له وه ی ده پۆژهوتووی  رکه سهی  رباره ده
م   له ڕاستیدا که بوو، وه وتوو نه رکه سه) 2003-1920( سادا 83   له)کبوو عیراقی یه(بریتانیای 

   له،مریکا ئه چۆن  وه کۆتایی هات، بۆ 2003   له ته وه و ده ی ئه وه شانه وه  هه زۆر بهیا 
                             وتوو بت؟ رکه دا سه مان پۆژه  هه  لهتوان  دهدا،ختتر بارودۆخکی زۆر سه

 
 

ڕۆژی عیراق و  کانی پاشه ره گه ی ئه وه نجامی خوندنه  ئه  له  شونکدا وه تۆ له:   کوردستانی نوێ
   که ، پت وایه  که کانی عیراق خۆی و ناوچه و رووداوه) معطیات(کانی  ر رۆشنایی پدراوه به له
تی   حاه  کوردستانی عیراقدا له مریکا له ربازی ئه ی سه  و پگه ری دروستکردنی بنکه گه ئه
، یان راستتر،  رکی الوازه گه  عیراق، ئهکانی تری  ناوچه  له و وته کردنی سوپای ئه کشه هشپا

  ره گه و ئه دستان ئومدیان بهر کو ککی زۆر له  کاتکدا خه ڕێ، له ی زۆری دته  کشه پت وایه
   که وه یته توانی زیاتر بۆمان روون بکه ، ئایا ئه ر کردووه سه وی له وکردن گره ی گره  تا راده یه هه
،  عقوله رکی مه گه ند ئه  کوردستاندا، تا چه مریکا له ربازی ئه ی سه  پگهتدا دروستکردنی ڕه  بنه له

                                                             کانی چین؟ رجه کانی و مه سته ربه کانی و به کشه
 

ی کوردستان و کوتم راوردی باشوور  به ستتانه به  مه ی ئوه یه و جگه  راستیدا له له   :یاسین. ب
  وه ربازی تیادا دروست بکات، ئه ی سه مریکا بنکه ی ئه وه تیڤ بۆ ئه لتارنه کوو دوو ئه  وه کردوه

  وه ر شتک ئه  هه ر له جارێ به.    وه تهشبی بک ره  عیراقی عه تی له واوه ته ویستی بهمریکا  ئهر  گه ئه
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ی   کشه ر به رامبه مریکا به تی ئه  سیاسه  له  گرنگیشهتی کی چۆنایه  و گۆڕانکاریه بیارکی گرنگه
مریکا ناتوان   ئه به   که وه بته  زیاتر روونده وه  تا دت ئه وه کی تره  الیه له.  عیراق و ناوچه

م  به. کی دوور و درژ یه  بۆ ماوه وه  عیراق بھلته ن له  هه ی که یه  و ژماره واره و قه  بهکانی هزه
ر  به له.  وه م بکشته کی که یه  ماوه نی به اک موو هزه تی هه واوه  ته  ناشکرێ به وه کی تریشه  الیه هل
 ئیدی دوابیار  ی که وه ی ئه رباره  ده وه ته  رۆژانی دواییدا گفتوگۆکان چبوونه تی له  تایبه  به وه ئه
رکی  ندێ ئه  بۆ هه  وه وه کانی بکشته ی هزه  سای داهاتوودا زۆرینه2-1ی   ماوه  له یه وه ئه

                              . وه رباز بھلته زار سه  هه30 تا 25کی دیارکراودا  یه ند بنکه  چه لهگرنگ 
 کوت ،ن کی درژخایه یه ربازی بۆ ماوه ی سه کهنی ب وه تی کردنه  بابه  لهدا،راوردک به له        
ر  ردووکیشیان هه  هه وه کی تره  الیه  له ندک وه  کوردستانیش هه ن وه  هههزی ندێ خای به هه
مریکا   بیارکی ئاوهادا ئه  له یه وه جا پرسیار ئه. ن ههالوازیشیان ک خای  یه  شوه ک به یه

مریکا ئاسانکاری   بۆ ئه ن که هز هه تی کوتدا س خای به  حاه بژرێ؟ له ده کامیان هه
 بۆ ش م خاه نداو، ئه ڵ که گه ن له ی هه کوت سنووری کراوه) 1: ن که سی و لۆجیستیکی دهدیبلۆما

) 2کات؛  یاندنیان زۆر ئاسان ده تی پگه کان و یارمه ی هزه وه  و گواستنه وه ئاسانکاری جوونه
،  وه  رووی مۆڕالیه ب له ر نه ، ههمریکا  ئه ر به رامبه  به "رزباریدایه قه"تی   حاه ت ئستاش لهکو
  به. مریکا تی ئه رکردایه  سه  به وه کی جیھانیه یمانیه ن هاوپه  الیه  هۆی ئازادکردنی کویت له به

ی  زراندنی بنکه رگرتنی ئیمتیازی دامه کاربھن بۆ وه  به ته م حاه توان ئه مریکا ده کی تر ئه مانایه
و  ن ئهاتو دهم مانایاش  بهو  هری روه ن سه  خاوهخۆ و ربه  سهوتکیکوت  )3وێ؛  ربازی له سه
  وه کی تره  الیه له. مریکی ربازی ئه ی سه کاربھبت بۆ قبوولکردنی بنکه  ئاسانی به  به ریه روه سه
زایی بۆ  و ناڕه ری زۆر کشه گه  ئه  به م وته  ئه ن که وه کانی کوت ئه  الوازه ره  هه  خاه ک له یه

   هزه وه) تی ئران  تایبه به(ندێ هزی ئیقلیمی   ئامانجی هه  کاته ده و خۆی کات ه دخۆی دروست
ی  وه ربازی بۆ مانه ی سه  بنکه  به ر رگه گه  ئه) تی القاعیده  تایبه به(کان  وه  توندڕه ئیسالمیه
 ، ، بۆ نموونهی راستی بت وه ئه.  و دواڕۆژی عیراق بدات ڵ کشه گه ندی له یوه  په ن به درژخایه

کاربت بۆ  یان به که وان ناخوازن وته  ئه یاند که کان رایانگه کوتیه) 11/6/2007(ر دون  هه
                                                                                      .ر ئران  سه هرشکردنه

کو  کوردستان وه) 1تیڤ؛  ارن هلت کو ئه کانی کوردستان وه هزه  به  خاله مه ر ئه به رامه  به       
 و وه ناشارنهمریکا  بۆ ئهتی خۆیان  تی سیاسی دۆستایه رکردایه کوو سه ها وه روه  هه ک وه خه
  مریکی له ربازی ئه ی سه زراندنی بنکه ر بت بۆ دامه خۆشکه توان رگه وهاش ده وستکی ئه هه

 رووی   له وها، رکی ئه گه ر ئه وڕووی هه ره اشووری کوردستان بهب) 2باشووری کوردستان؛ 
ر  خۆشکه توان رگه ش ده یه وه کرانهتی  حاهو   ئه  وه یه تکی کراوه حاه  ،وه سیاسی و دیبلۆماسیه
 15  ی که یه و پرۆسه شک ب له  به نگاوه م هه  ئه ی که وه کو ئه ربازی وه ی سه بت بۆ دانانی بنکه

 و  ویش پاراستنی کورده ، ئه وه وتنی رژمی دکتاتۆره  دوای که تی له  تایبه ، به ر پیه سه  له اهس
م  وام بوون له رده ی به  چوارچوه ر له  راستیدا هه له . لی مریکیه وامی ئه رده کی به یه وه لنزیکبوونه

مریکا   ئه نگک له ند ده ، چهدا م دواییانه تی له  تایبه ی پشوودا، به  ماوه  له پاراستنه
ن ناتۆ یا هزی   الیه له( باشووری کوردستان  ی پاراستنی کورد له شه  بانگه  که وه ته رزبوونه به
 و دیپلۆماتکی کۆن( ریچارد هولبروک )1: ن انهم  ئه ش نگانه م ده ن، گرنگترینی ئه که ده) مریکی ئه

 هیالری کلینتۆن )2 کان؛ کگرتووه  یه وه ته  نه مریکا بوو له هئبایۆزی کیشدا  یه تره  فه  و له ناوداره
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   به کی زۆره هری ن کاریگه  خاوه  وه وه ن نیویۆرکه  الیه  سیناتۆر له) دیمۆکرات(خزانی بیل کلینتۆن 
ڕم  من باوه. مریکا رۆکی پشووی ئه بیل کلینتۆن، سه) 3؛ کاندا تی دیمۆکراته  سیاسه تی له تایبه
 راهاتنی   پاراستنی کورد وه ی مۆڕالی لههزی بیانو  به  وه یه  کراوه ته م حاه  هۆی ئه ه ب وایه
بۆ )  رای گشتی واته(کان  مریکیه  سای رابردوودا، ئیقناعکردنی ئه15   له رکه م ئه کان له مریکیه ئه
 ناو   له  بۆچوونهم  ئه تیش که  تایبه خت نابت، به  کارکی زۆر سه م پاراستنه وامی ئه رده به

ی  وه  گشتی داوای کشانه کان به  کاتکدا دیمۆکراته کی تر له  مانایه به.  کان ئاشکرایه دیمۆکراته
ی  ی پاراستنی کورد و دانانی بنکه شه مان کاتدا بانگه  هه له  ن وه که ده عیراق  کانیان له هزه
                                                      .مریکی  یا هزی ئه ن، جا چ ناتۆ وه که ربازی ده سه
کوردستان ) 1:  ن که وه ر شتک ئه  هه  لهر به خای الوازی کوردستان  وه کی تره  الیه له        
ندکردنی  سه ب په  به وه)  خۆ نیه ربه تکی سه وه ده(یی خۆی نیه  وه ته ری نه روه ن سه خاوه
 رگا  نه کالیه  یه  به  بۆی نیه وه ییها رووی یاس  له می کوردستان ناتوان وهر مانی عیراق هه رله په

ک  یه  ماوه ر له  راستیدا به  له.مریکی ی هزی بیانی، جا چ ناتۆ یا ئه زرانی بنکه  دامه بدات به
ی  زراندنی بنکه  دامه  که وه ی پشتاست کرده وه سعود بارزانی خۆیشی ئه رم مه رۆکی هه سه
ش  م مانایه به. مانی عیراق رله  بیاری په  به یه سته  کوردستان وابه مریکی له ربازی ئه سه
  ندی له تی ناوه  بۆ حکومه وه ڕانه ب گه به(مریکا  وخۆی کورد و ناتۆ یا کورد و ئه وتنی راسته رکه
  رشتک بب به  هه ر له  کوردستان به کات که ربازی پویست ده ی سه زرانی بنکه بۆ دامه) غدا به

رتیباتی  تی یا ته واوه  ته خۆیی به ربه ی سه  چوارچوه له(یی  وه ته ری نه روه ن سه خاوه
ی   چوارچوه  کوردستان له ربازی بیانی له جکردنی هزی سه رنا بنه گه  ئه،)هز کی به هکۆنفیدرای

 رچی گه ، ئهواو بب بۆ کورد زیانیش تهندێ   هه  به  که یه ی هه وه ر ئه گه هئکبوودا  عیراقکی یه
  کهی  رجانه و مه ر ئه  سه ستته وه  زۆر ده وه ئه .گیرێ رچاو نه به ندێ سوودیشی له  ههناکرێ

  مانه رله و په ک ئه یه  تا چ راده ن وه مریکی داده ربازی ئه ی سه ی بنکه وه مانی عیراق بۆ مانه رله په
کان  یهستراتیژ  له سه  مه رمی کوردستان له ی هه ی ئیراده وه نهمکرد  بۆ که یه له سه و مه ئه
یا له باشووری " عیراق " ربازی له ی سه رناتیڤی دانانی بنکه لته  ئه  که یه وه جا لیره. هن کارده به

 عیراق یا  ی سیاسی له وامبوونی پۆسه رده ی به  شوه  به یه ستراوه تی به واوه  ته کوردستان به
ی  وه ر ئه به له) 2   ؛ وه یه م باره مریکا له ی ئهستراتیژواوی   ته  و گۆڕانکاری له یه م پرۆسه نی ئهپچا

،   و وتکی داخراوه دا نیه ڵ ئاوکی کراوه گه شی له باشووری کوردستان هیچ سنوورکی هاوبه
  سته ربه  بهکانی دیپلۆماسیه سیاسی و  رهاوشته  ده وه وشه له (  وه وه  رووی لوجیستیکیه  له مه ئه

 عیراقی   داباوی له به(بژاردنی باشووری کوردستان  م هه رده  به  له رگرکه)  وه لۆجیستیکیه
ری  گه ر ئه رامبه  به  له وه اردۆتهش زایی خۆی نه  ناڕه تورکیا) 3؛ رناتیڤ لته کو ئه  وه)بی ره عه
 3 و 2ڵ خای  گه ندی له یوه  په  به واته. ووری کوردستان باش مریکی له ی ناتۆ یا ئه زرانی بنکه دامه
                                                                                   . وستی تورکیا گرنگه هه

یشتنی  کگه یه مکردنی له راهه ی فه  رگه  له3 و 2ڕی من خای   باوه ش به م مانایه به        
  یشتنه کگه یه م له ئه.  یه مریکی هه ئه-باشووری کوردستان و کوردی-تورکی و تورکی-ریکیم ئه
و  مکردنی ئه راهه کانی فه ره کته  ئه وت، وه ، کاری زۆری ده کیش ئاۆزه یه  و تا راده نده هه  ڕه مه هه
   لهیسیاس تی سه ده) 2کا؛ مری کانی ئه کگرتوه یه وته) 1: م پنجن که ی یه  پله  به یشتنه کگه یه له
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کیش  یه ناتۆ؛ تا راده) 4تی پکک؛   تایبه کوور، به با کورد له) 4تورکیا؛ ) 3باشووری کوردستان؛ 
                                                                                             .وروپا  ئهکتی یه
  ی که و گرژیانه ندک دوور له ، هه وه مه  روونکه یشتنه کگه یه م خای له هئ خوازم دهدا  لره         
یان  مریکا به خۆوه کانی تورکیا و ئه ندیه یوه  په که" ی ساردیه"و   ئه ی کورد و تورکیا وهدن یوه په
ی  شه گه بانمی نوی جیھانیدا  سیسته کوردستان له ناوی   باسکمدا به  ساڵ له15  ر له به:  بینن ده
وا )  گشتی جیھانی رۆژئاوا  به وه(مریکا  کانی تورکیا و کورد و ئه ندیه وه رژه  به  که م کردوه وه ئه
  ره خای هه. منن یشتنک بخه کگه یه  له  شوه وه دیدکی دووربینی و ستراتیژیه  له  خوازن که ده

ر خاتری  به مریکا له  ئه  که  ستراتیژیه ته اعهن و قه  ئه نه کان بگه نه  الیه  که یه وه دا ئه گرنگ لره
  به.  ناهن ا تورکی ر خاتری کورد واز له به مان کاتیشدا له  هه  له  کورد ناهن وه تورکیا واز له

  ڵ تورکیا له گه  له ک وه  الیه ڵ کورد له  گه مریکا له ی ئه ندی دۆستانه یوه کی تر پاراستنی په مانایه
م  له.  نه وهای سالیه یشتنکی ئه کگه یه مکردنی له راهه  بۆ فه ته مانه  گرنگترین زه هو کی تره الیه
کیا ڵ تور  گه کانی له ندیه یوه  په مریکا قوربانی به  ئه ن که  بکه وه  ناب کورد کار بۆ ئه وه شه یه باره

     . هی وره کی گه یه ه ههدات   ده و قوربانیه مریکا ئه  ئه ی که ڕه و باوه ستور بوون به  پشتئه بدات، وه
کانی  کگرتووه  یه دیپلۆماسی والتهبووی  که ه قلیدی که ته  ر ئاوڕک له گه ڕاستیدا ئه    له     
مریکی  کانی ستراتیژی ئه یهار گۆڕانک  به وه ستینه  ببه    دیپلۆماسیه قلیده تهو  ئه و  وه ینه مریکا بده ئه

  له:  وها مومکینه یشتنکی ئه کگه یه  له وێ که که رده گی سارد، بۆمان دهن واو بوونی جه دوای ته
  ک له یه تی دژ به وه دوو هزی یا ده(ر  نجهی هینری کیس که  تیوره وه ماسیه دیپلۆقلیدی هرووی ت

ریکا م کانی ئه ندیه وه رژه  به و دوو هزه مان سات و کاتدا ئه  هه ر له گه  ئه وه بنه کتر نزیکده یه
مریکا   ئه نکهی کورد و تورکیا؛ چو وه زیکبوونهکی گرنگ بۆ ن مایه  بنه توان ببته ده)  وه کۆیانبکاته

ی  م تیوره ئه. پارزێ ب یانهدن وه رژه م به وێ ئه شیه  ده  وه یه  ههردوکیان ڵ هه گه ندی له وه رژه به
  ی دژ به ره بی و الوازکردنی به ره نی عه یه بۆ ال وه ڕینه پهکاندا بۆ 1970  ر کاری پکرا له کیسنجه

 نوان میسر و  یمانی ئاشتی له ستنی په  میسر و دواتریش به  له وه ی نزیکبوونه  ڕگه ئیسرائیل له
م  تی یۆنانستان و تورکیا، به  حاه  له وتوو بووه رکه متر سه  که جه موزه م نه  ئه دیاره. ئیسرائیلدا

م دوو   نوان ئه ری له سهرتان رکی سه  هیچ شه ندامی ناتۆن وه ر ئه کیان ههردوو ر حاڵ هه  هه به
 15ی   ماوه پاراستنی کورد له.  نوانیاندا  لهی جدیش ڵ بوونی زۆر کشه  گه له  داوه رووینه  والته

ردستان  باشووری کو کانی کورد له  خواسته  له وه  نزیکبوونه مریکا وه ن ئه  الیه سای رابردوودا له
   هاوکشه و ه بۆ دیوی کوردی ل مریکایه ی ئه وه ڕینه کی په یه تر شوه انهتیڤ پۆزهکی  یه  شوه به

                                                                                                      .دا ئاۆزه
نگی  واوبوونی جه مریکا دوای ته ی ئهستراتیژ  اری لهگۆڕانک  بهندی  یوه  په شی که وه   ئه      

 و  ری کردووه رتانسه کی سه یه وه  پداچوونه نگه و جه مریکا دوای ئه  ئه  که  یه هو  ئه یه  هه وه سارده
مریکا  کانی ئه  کۆنه یمانه وپه  هه ندێ له ی هه وه ر ئه به ی له  به  که یه وه شی ئه که رهاوشته ده
،  وه مبۆته  که که یمانیه الئیان بۆ هاوپه  یا وه وه مبۆته یان کهستراتیژن یا نرخی  که ی دهرپچ سه
ندێ  واوکردنی رۆلی هه ؛ جا یا بۆ ته دا  ده یمانی تازه ی دۆست و هاوپهنستھنا ده وی به مریکا هه ئه
. یمانی تر ندێ هاوپه  ههی رۆلی وه گرتنه تی جگه واوه ته کان یا بۆ به  کۆنه یمانه  هاوپه له
   توندی هنایه ی بهۆنیامانیا رۆلی پۆل ئه" رپچی سه"ندێ جار  نسا و هه ره  فهپچیر سه

ی تورکیا گرنگی بولگاریا و باشووری کوردستان و ئال ی وه وه مبوونه که   شوهمان ه ه به.  وه پشه
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بوون   زده  گرنگیان له انهچم ناو ر ئهکی دوو یه چ بۆ ماوه ده وه  له. تر کرد زدهی قۆقازی  ناوچه
ی ستراتیژستیاری و گرنگی   ههر تیرۆریزم و رامبه ڕ به ڵ شه گه ندی له یوه  په تی به  تایبه دابت، به

ری  گه  و ئهمریکا کانی روسیا و ئه ندیه یوه کانی په  رۆشنایی گۆڕانکاریه ها له روه  هه  ، وه ناوچه
                                                                              . یانهند یوه م په ئاۆزبوونی ئه

کانی باشووری کوردستان و تورکیا  ندیه یوه  په  که یه وه  ئه  عاقالنه ره تی هه  سیاسه     پم وایه    
تی  ک دژایه وه  نهملنرێ  بخه"یستراتیژکامولی  ته " ی من پمگوتووه وه ی ئه  چوارچوه له

ڵ  گه تی له  دژایه وته که دهت  روره  زه بهمریکا   گرنگی تورکیا بۆ ئه ش نه م مانایه ی؛ بهستراتیژ
ڵ  گه تی له  دژایه وته که ت ده روره  زه مریکا به ش گرنگی کوردستان بۆ ئه  نه گرنگی کوردستان وه

                                                 .ن کهب واو  کتر ته یهڕیک توانن  دهکو  ، بهگرنگی تورکیا
 باشوور، بۆ  ب بۆ کورد له ر ده تیده ن یارمه کی کورتخایه دایه  مه  له م بۆچوونه کارکردن به        
  ت به ن خزمه کی درژخایه دایه  مه  له وه. م بۆ تورکیاش ، بهمریکا  بۆ ئه  باکوور وه کورد له
ی   پۆژه شک له  به و دواتر ببتهدات  دهجیھانی رۆژئاوا   لهی کورد  وه وونه نزیکبئامانجی
ڵ جوگرافیای  گه ی بب لهش ب سنووری هاوبه رنه ، یا ههوروپای رۆژئاوا دیمۆکراسی ئه-لیبرال

                                                                                                 . یه م پۆژه ئه
) ریکام ئه-تورکیا-کورد(کدا  یه ی سگۆشه  شوه یشتنک له کگه یه  له ته به هه         

م   له.ب  وتن ده رکه  سه مریکا کۆمه  راستیدا بۆ ئه  له،مریکا ب بۆ ئه  دهش وره وتنکی گه رکه سه
کات و  ڵ تورکیا توندوتۆڵ ده گه ی لهکان ندیه یوه ستدن و په ده مریکا کورد به دا ئه ته حاه
  یان به که ر یه  هه  دوو هزی ئیقلیمی که  له وه وته ندک دووربکه ب تورکیا هه رنه  هه کات که واشده
                                                              .مریکا تی ئه  سیاسه دوژمنکارن بهک  یه شوه

       
 

تی  رکردایه ی خۆتت بۆ سه مخۆرانه ی خه  س ساڵ پشنیار و راسپارده ر له به   : نوێکوردستانی
  یه بۆی هه:  وتبووت بوو که وه  وروژاندبووت ئه ی که و بیرۆکانه کک له سیاسی کورد ناردبوو، یه

کی ی سیستم هو  نائومدبوونی له عیراقدا و ست له  بنبه یشتنی به نجامی گه  ئه مریکا له ئه
  مریکا له ی ئه ه  مامه  تۆ پت وایه. وه ی تر بکاته چاره  رگه یر لهزرن، ب بمه دیمۆکراتی تیادا دا

ستگرتنی کۆریای  و ده  وه  کوریای باشووره ستگرتنی به نگی سارددا و ده  ئاکامی جه ڵ کۆریادا له گه
  ست به کان ده مریکیه  ئه ، واته وه ه ببت  عیراقدا دووباره شت له ، ده مریکاوه  ئه باشووریش به

ئایا :  یه وه پرسیار ئه..  بگرت مریکاوه  ئه ست به رمیش ده م هه  بگرن و هه وه رمی کوردستانه هه
   به باره  عیراقدا له ند له  تا چهڵ کۆریادا گه مریکا له ی ئه ه زموونی مامه ی ئه وه بوونه دووباره
و   ئه  که  پت وایه ، بگره  راکشاوه و خاه تی کوردت بۆ ئه رکردایه هرنجی س  تۆ سه تی که تایبه
کو بتوان  نگاو بنت تاوه ندێ هه ب کورد هه  و ده ڕیه ستوری له ی ده ره گه  ته  کۆمه یه له سه مه

       نت؟ربھ به یی خۆی وه وه ته  کوردستان بۆ قازانجی نه مریکا له ربازیی ئه ی سه زراندنی پگه دامه
 

.  یه  ههکانی پشترتان ڵ پرسیاره گه وی له ندی و تکه یوه م پرسیاره په  راستیدا ئه له:  یاسین. ب
                                                . وه مه که  نه کان دووباره  شته م که ده وڵ ده ر حاڵ هه  هه به

   له که(کمدا ن نووسی  ر له وبه مه  س ساڵ له زیاتر له  ر له  بم به وه ب ئه تا ده ره     سه    
ی  وه ی ئه وه  بوونه ووباره د ی تردا باسم له  نووسراو و بۆنه  دواتر له وه)  وه  بوبۆته9/4/2004
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م  ی دهمن پ"ه له" جی کۆریای باشوور موزه نهشووری کوردستاندا کردووه باتی   حا . 
و  مریکا ئه  ئه چوو که  ده وه ر زوو له  هه  که  بووه ڕه و باوه  زیاتر ئه کترچواندنه یه هو ل ستیش له به مه
  ب بیر له ر زوو ده  ههش هو ر ئه به ستناهن و له ده  عیراق به  بۆی هاتبووه ی که وتنه رکه سه
  ک وه  الیه تی له اوهو ته وتنی به رکه  نوان سه  له شتکهویش  ئه   که وه رناتیڤی تر بکاته لته ئه

  اجار لهزموونی دیمۆکراتی دو ر ئه گه ش ئه م مانایه به:  وه کی تره  الیه تی له واوه ته شکستی به
  رجه  کوردستان و مه ی له زموونه و ئه ب ئه رنه کرێ هه وا ده ت خۆ ئهب وتوو نه رکه عیراق سه

ستھنانی  ده ما بۆ وه  بنه مریکا بکرێ به  بۆ ئه هقین کی راسته تیه  دۆستایه وی له کانی ئه هتیڤ پۆزه
                                                      .)وتن رکه سه  لهک  یه راده(یاخود " وتن رکه سه شه به"

   لهتا وه ڕی، ئه تپه) دا ته م بابه له (کانی من ر باسه سه به  که  یه موو ماوه  ههو م دوای ئه به        
  لهبژی کۆشکی سپی  ر زاری وته سه له(کان خۆیان  مریکیه م جار ئه که رۆژانی رابردوودا بۆ یه

 رازیبوونی جورج   به  وه1/6/2007  رت گیتس له بهمریکا رۆ رگری ئه زیری به  وه  وه31/5/2007
کی   جیاوازیه بهم  بهن،  که جی کۆریای باشوور ده موزه ی نه وه کردنه دووباره  باس له)  خۆیشبۆ

ما   بنه  بکرێ به ی که وه کوو ئه  وه  کردووه که جه مووزه  نه من باسم له:  ی خۆم ڵ برۆکه گه  لهوه زۆره
  و بۆچوونه م ئه به. مریکا  نیوان باشووری کوردستان و ئه کی دوور و درژ له یمانیه بۆ هاوپه

واوی عیراق   ته کا که  ده وه  باس له وه  پشه ی هاتۆته توند  رۆژانی دواییدا به  له ی که مریکیه ئه
 ندک ههی  وه  مانه ن وه کی درژخایه تیه دا بکرێ بۆ دۆستایه گه کوو کۆریای باشوور کاری له وه
ن  اک بۆچوونهردوو  ر حاڵ هه  هه به. کی دوورو درژ یه  بۆ ماوه م وته مریکا له کانی ئه  هزه له
                                                                  . بن وه نج و لوردبوونه ی سه ب جگه ده

  مریکا له زموونی ئه و ئه  کشه ک به یه ر زوو ئاماژه ب هه ر ده رچاوڕوونی خونه ر بۆ به هه        
  گی سارددا دوو رووداو لهن کانی جه تا زووه ره  سه  کورتی له زۆر به. ین ر کۆریای باشوور بکه مه

مریکاو جیھانی رۆژئاوایان   توندی ئه نگی هزدا دوو رووداو به یی هاوسه وه ته ی ناونه هاوکشه
کی  نی چه  خاوه ت بووه تی سۆڤیه کیه  یه1949 سای   له  که یه وه ککیان ئه ندیدارکرد یه یوه په
 ی پارت و ساه ر ئه میان هه  دووهه نجامدا وه  ئه وه م باره ی له وه قیکردنهم تا که  یه تۆمی وه ئه

م  ئه. ست  ده واوی چین گرته  ته  حوکمانی لهتسی تۆنگتی ماو رکردایه  سه کۆمونیستی چین به
رای گشتی . ر بوون ژنه  هه  مانای وشه کوو به مریکا گرنگ بوون به ر بۆ ئه ک هه  نه دوو رووداوه

ی توندی  وه ب کاردانه مریکا ده  ئه دا بوون که ڕه و باوه  ڕاشکاوی له همریکی ب سمی ئه سمی و ناڕه ره
ر   سه  هرشی کرده) رژم کۆمونیست به(دا سای دواتر کۆریای باکوور  شه واو که م هه له. ب هه

  وه ته ی بیارکی نه  چوارچوه مریکا، له ربازی ئه ی سه وه کاردانه. کۆریای باشوور
  بوو که مریکی هه ڕدا بۆچوونکی ئه کی شهغ قۆنا له.  راستی ر زوو بوو به  هها،دکان کگرتووه یه
ڕی کوریا  شهر حاڵ  هه به. ستبب ده به)  وه  باشوور و باکووره به(واوی کۆریا  مریکا ته ب ئه ده

  نیمچه/وتنک رکه سه هش به " مریکا به  بوو ئه وه ی ئه که  ئاکامه واو بوو که سمی ته  ره  به1953سالی 
   له بووکرد که ی قه مری واقیعه و ئه  ئه وتن رازی بوو وه رکه واوی سه ک ته نه" وتنک رکه سه

مریکا   ئه رژمکی کۆمونیستی دوژمنکار به) 38ی هی پانایی  وه ره  سه له(کۆریای باکوور 
مریکا حوکم   ئه رژمکی دۆست به) 38خوار هی پانایی ( کۆریای باشوور   له کمانی بکات وه وح

ن  ده تیمان ده  یارمه ن کهو که ستمان ده  ده  مژووییه م ونه  له ی که نجامانه رئه دهو  ئه. بکات
                               :ن وانه ین ئه ڕی عیراق بکه  شه به) 1953-1950(ری کوریا  راوردی شه به



 9

ی   چوارچوه  له نگهڕی عیراق گر ددا، شهڕی سار ی شه  پرۆسه  له نگهڕی کوریا رووداوکی گر شه) 1
  ھانکی نوێ بهیمندنی ج مریکا بۆ خه وی ئه نگی سارد و هه واوبوونی جه نی دوای ته مه زه
ڕی کوریا ئامانج   شه له) 2؛  کیه ره ری سه کته مریکا ئه تدا ئه ردوو حاه  هه له. تی خۆی رکردایه سه
 ئاستی جیھاندا و رژمی کۆمونیستی کۆریای  م لههزبوونی کۆمۆنیز ترسی به ی مه وه انهرچد رپه به

 رژمی   وه ت قاعیده  تایبه به" ئیسالمی"وی  ڕی عیراقدا ئامانج لدانی توندڕه  شه باکوور بوو، له
 ڕاستی ه ناو ان لهی تدا جگه ردوو حاه  هه مریکا له کانی ئه ندیه وه رژه پاراستنی به) 3؛ ددام بوو سه

مریکا  کانی ئه ی هزه وه تدا پویستی مانه ردوو حاه  هه له) 4؛   ایهمریکا د یی ئه وه ته ستراتیژی نه
   وه یه نیان هه ژخایهکان سرووشتکی در ندیه وه رژه پن، به  سه دهی دوورودرژ خۆی  بۆ ماوه

) وی ئیسالمی و توندڕه  ئستاش قاعیده یزم وهنۆپشتر کۆم(تدا  ردوو حاه  هه کانیش له هدیده ته
  وره کی گه  جیاوازیه وه واو کوردستانیه  بۆچوونکی ته له) 5؛  نه درژخایهگلۆبالی -یئایدیۆلۆژ

کی  داریهش ڕی کوریا، تورکیا به  شه له: ی جیاواز رهاوشته ما بۆ ده  بنه  بۆتهر زوو  هه   که یه هه
نگ ر توانی خای دیپلۆماسی گ شداربوونه م به  به کانی وه  هزه ز لهربا  سه6000  گرنگی کرد به

ی  وه ر بۆ ئه هخۆشک  رگه  بووه شداریه و به  ئه بوو که وه  ئهنگترینیان گر ستبھن که ده بۆخۆی به
ک کورد  یه  هیچ شوه ڕی کۆریادا به  شه چی له ندامی ناتۆ، که  ئه تر بب به ئاسان تورکیا به

ک  نهڕی عیراق تورکیا   شه ، له وه هنوا  پچه واو به  ته  وه، مه  ئهر بهرام  به له.  بووه ندیدار نه یوه په
   بنه وه و وته مریکا له کانی ئه  هزه دا به ی نه  رگه ی که یه و شوه  بهکو بوو به شدار نه ر به هه

کو   به وه ر ئه ک هه تورکیدا، نه-مریکی ئهندی  یوه  په کی زۆر له  هۆی ساردیه  بووه وه ناو عیراقه
 ئازادکردنی  شداری کورد له  به وه  له جگه.  کورد کرد تی به  توندی خزمه ی تورکیا به نگاوه م هه ئه

   له م خاه کرێ ئه  ده هزکرد وه ی کوردی به بوو، پگه یدا نهستراتیژ ئاستی  ند له رچه عیراق، هه
 ئایا  ی که وه ستن به یوه کان زۆر په ، شته وه ی کوردیه ت  دیپلۆماسیه  خزمه داهاتووشدا بخرته

                                                .ردت سه تی عیراق چی به هو ی ده وه زراندنه ی دامه پۆژه
    کهیه وره کی گه یه ه  کۆریای باشوور هه موو عیراق به  ههیکچواندن یه لهڕی من   باوه     به    
ی جۆرج  ش ئیداره تا ئستا گرێ که ده  پھه وه هو ش له یه ه م هه  ئه ، دیارهن هیک  دهکان یهمریک ئه

ر  گه تتا ئه ر حاڵ هه هه به.  یه کگرتوو هه مھنانی عیراقکی دیمۆکراتی و یه رهه  به ڕی به وه ابوش ب
  وه  داهاتوودا ئه مانی عیراق له رله  په سان نیهوا دیسان ئا  ئه وه ییش مایه کپارچه  یه عیراق به

کی دوورودرژ  یه  بۆ ماوه زرن وه  عیراق دابمه مریکی له ربازی ئه ی سه  بنکه قبووبکات که
 داهاتوودا باری عیراق   لهش سندکردنه م په وا دوای ئه یشیکرد ئهندس تا گریمان په  هه. وه بمننه
. واو بب مریکا و کورد ته ی ئهر ره  زه کرێ دواجار به  ده گرێ، که ده هه" ک یه ئه موفاجه"موو  هه  

ی  وه کردنه ری دووباره گه  نوان ئه نی کوردی له الیهتوان بپرس ئایا  مرۆڤ دهر حاڵ  هه به        
  واته ،ی که ره رامبه واوی عیراق یا به  ته جی کوریای باشوور له موزه کان بۆ نه مریکیه ئه
ی ڕاستی  وه ؟ ئه وستی چیه ، هه باشووری کوردستان نھا له  ته جه موزه م نه ی ئه وه کردنه بارهدوو

                                                                                       .بت تاکو ئستا هیچ
: ران رچاوی خونه  به مه  بخه وه یه بارهم   لهبۆچوونکند خاک  چه بهم  ده وده دا هه لره        

کا  کان ده ی کشه ه مریکا تا ئستاش مامه  ئه  که  نیه وه ر ئه  هه که رشتک کشه  هه ر له به) 1
ی تری  که ش ڕک دیوه وه ئه.  کگرتوو مومکینه ی عیراقی دیموکراتی و فیدڕای و یه وه کوو ئه وه

؛  وه یه م باره  له مریکایه تی ئه  سیاسه شیی تر که دیوهمپدا  اژهک ئام روه  هه ته به ، هه دراوه
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  وه ڕی من کاتی ئه  باوه  به.بن کتر ده وی یه توندی تکه  به  وهن که  ده ووا کتر ته ردووکیان یه هه
 تی رکردایه ی سه وه ره  سه ره  ئاستی هه  له تر و جدیتر وه  کراوه نی کوردی به  الیه  که هاتووه

م  له. ک سیناریو بکات  یه  زیاتر له  باس له  وهکان بکات رناتیڤه لته ر ئه سه سیاسی گفتوگۆ له
و   بۆ ئهیاتیه کی حه یه له سه مهبۆ باری سیاسی باشووری کوردستان  پالنی بدا بوونی  قۆناغه
من ) 2؛  هن  ده، شکست هتی عیراق وه ی ده وه زراندنه نوێ دامه رله  سه ، کهپالنی ا   ی که کاته
زرانی  نگ بۆ دامه مانی عیراق بکات ده رله  په  وا له مریکا که  ب بۆ ئه و ئاسانه م ئه ڕناکه باوه
نی   الیه نگدان پویست نیه  و تا کاتی ده  ئستاوه ر له هه.  بداتعیراقواوی  ته  ربازی له ی سه پگه

ی  وه  بۆ مانه وه رزکاته ست به مانی عیراق ده رله نکی ناو په س و الیه ر که  هه ر له کوردی به
وێ؛  ر کورد گران بکه سه  له یه وانه وها له نگاوکی ئه  هه ی دوورو درژ، چونکه کانی بۆ ماوه هزه

جی  موزه ی نه وه کردنه رناتیڤی دووباره لته وخۆ ئه کی راسته یه  شوه  به  هاتووه وه کاتی ئه) 3
ندێ   بکرێ و هه راسهیتی کورد د رکردایه ن سه  الیه  عیراق له ک له تان نه کوردس کۆریای باشوور له
ر  ب هه کبوو هه  عیراقی یه ڕی به مریکا باوه  تا ئه دیاره. بکرن ه  گه وه یه م باره بیروبۆچوون له

. شی لبکات کۆریای باشووریکو  و وهستبھن ده  به عیراقموو  ههتوان   ده ب که دا ده ڕه و باوه له
کان  مریکیه  ئه ندێ له  چۆن هه ، که ته ناعه و قه  ئه  بگاته  هاتووه وه مریکاش کاتی ئه بۆ ئه
ستبھنین  ده موو کوریا به  ناتوانین هه بووکرد که مان قه وه  چۆن کاتی خۆی ئه کهیشتوون،  پیگه
  ستگرتن به ، دهستبھنین هد موو عیراق به  ئیتر ناتوانین هه ین که بووبکه  قهشااوب ئ ده

                                   ". وتنکه رکه سه وتنک یا نیمچه رکه سه شه به"ب  رنه  هه وه انهکوردست
 
 

کی زۆر  یه  تا راده  که یه  هه140ی  ر ماده سه تیت له تۆ بۆچوونکی تایبه:   کوردستانی نوێ
  کردنی دواخستنی راپرسیت له  قبونه  که یه وه ویش ئه  ئه، سمی کورده ی دیسکۆرسیی ره وانه پچه
  تی کورد له رکردایه ش سه  ده"ی  ده  بگره وه  ژر پرسیاره ه خسۆت وه ن کورده  الیه رکوکدا له که

  رچاوه  سه وه  چییه ت له م بۆچوونه ، ئه"ر خۆی داوای دواخستنی راپرسی بکات ی رۆژدا هه سبه
                                                                                                          گرت؟ ده

 

 بۆ   ساڵ زیاتره4ی   ماوه گرێ که ده  پھه وه وه  له م بۆچوونه ی راستی بت ئه وه ئه:   یاسین. ب
،  کراوه ر کوردستان شتکی زۆر نه سه  وه ڕنه  بگه  پویسته کانی تر که رکوک و ناوچه ی که له سه مه
ی کاتی و   یاسای ئیداره ه ل58ی   پ ماده به. رچاو کرابت ن بین شتکی به سله ر ئه گه ئه

رکوک ئاسایی  مک بوو باری که  ده بوایه  دهیی میشه ستوری هه  ده  له140ی  دواتریش ماده
   دانراوه140ی  جکردنی ماده  بۆ جبه  که ی یهت کا و خشته  پی ئه  ڕاستیدا به  له. وه ته بکرایه

 دوای   له  وه یشتایه  کۆتایی بگه  به وه ئاساییکردنه ی ی مانگی ئاداری رابردوو پۆسه31 تا  بوایه ده
م  هوی کانونی دو31  ی دواتر له وه رژمربکرایه بۆ ئه مموز سه ی ته31   له ند رۆژکی تر واته چه

ی خۆم  که ی راستی بت من بۆچوونه وه جا ئه.   بکرێ/ یهم بکرا ریفرانده) م ساڵ هی ئی کۆتا  له واته(
  ی شتکی زۆر کراب وه وه ب ئه  به ڕیوه ی تپه موو کاته و هه  نوان ئه  له رواردک کردوه ر به سه له
.  وه ته  ماوه ی که مه که   کاتهو ،لهوه ی ئاسییکردنه  پۆسه نجامبدرت له  ئه  ماوه  که  زۆره رکه و ئه ئه
 ) وه نی کوردیه  الیه له(وێ  و له لالویش لرهو ) ناروون(ی  ئاماژهوست و  ههندێ   راستیدا هه له
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 بت دا واقیعبین یه له سه و مه ب له و ده ی نیه ی کورد چاره  به ن که مان پده وه ، ئه وتوون رکه ده
                                       !م بوان اخستنی کاتی ریفراندهی دو له سه  مه له" تر کراوه " و به

   هیواخواستن له ی به وه  له  و دووره نھا توانینکه  ته هومکردو ی من پیاده و بۆچوونه ئه         
وانشوه گه بۆچوونی خۆم له  به. شت بۆسه چوونی رووداوه ڵ پعیراق  ی سیاسی له کان پ 

 عیراق رۆژ دوای  ی سیاسی له رخستنی پۆسه سه ش بۆ وه م پیه  به  وه ر و ئاۆزتر بووهئاۆزت
ی  وه زرانه ی دامه رخستنی پۆسه سه  راستیدا بۆ وه له.   کورد کراوه نازولی زیاتر له رۆژ داوای ته
 کاتی   له موونه بۆ ن ی که وه  له کردوهی )نازول تۆ ب ته( "ئاسانکاری"نی کوردی زۆر  عیراق الیه

  یه وه پرسیارکی گرنگ ئه.  هورمی نواندو  و نه گرتووه تی پی دانه واوه  ته کاندا به هی سیاس  یرانه هق
                                                                   !لی لبکاتوناز  کورد ته ئایا چیتر ماوه

تان پدا   ئاماژه  ئوه  که نده ی به و بۆچوونه ئه   که وه مه  بیر بخه  به وه وێ ئه مه  ده ته به         هه
ی و  رباره هاملتن ده-ر اری بیکهی پشنی رباره  ده رم هاتووه ی هه وه ڵ کاردانه گه ندی له یوه  په به

یی  کوردی گلهنی  ی الیه وه ر له  به دا من پم وایه جا لره. رکوک ی که رباره م ده دواخستنی ریفرانده
و  خنه هب رووی ر رکوک بکات ده ی که رباره نکی ئیقلیمی ده  یا الیه که  پشنیاری راپۆرته له

بین و ئستاش  ره نی عه  الیه که سی کشه  راستیدا ئه له.  عیراق بی بیت له ره نی عه  الیه گوتاری له
 رژمی  ر باشتر له ک هه  نه یه وه سته ده  عیراق به ی سیاسیان له وی پۆسه ی جله وانه زۆرک له

 دوژمنکاری بۆ  ڕۆن له  رژمی پشوو ده لهندکیان دوورتریش  کو هه  به، وه نه پشوو بیر ناکه
   چوار ساڵ له لهیاتر  دوای ز واته( ئستا  ر له ند رۆژک به ر چه تا هه وه ئه .کانی کورد داخوازیه

عریب هی رۆژانی   یاساکانی ته  کار به مانی عیراق بیاریدا که رله په) عس دوای رووخانی رژمی به
  بت که  هه وانه کی له ڕوانیه کرێ مرۆڤ چاوه  چۆن ده یه وه جا پرسیار ئه. کات عس نه حوکمی به
غدا   به رانی کورد له  نونه! وه  ئستا هشتۆته ر له ند رۆژک به عسیان تا چه عریبی به یاسای ته
                                     .کردب کی نه ر زوو کاریان بۆ البردنی یاسایه ر هه گه هن ئ که چی ده
عیراقی "ن  ی پی ده وه  ئه بی له ره نی عه ر الیه گه ئه:  وه مه  روونبکه م شته با باشتر ئه        

  بهرکوک  ا باری که تا ئست تی پاک بوایه  و نیه  بیویستایهدا"فیدرالی و دیمۆکراتی و نوێ
ر خوازیاری  گه نھا ئه ، تهشیکرد  ده بوو وه م نه رده  به چ رگرکی لهی بگومان ه ؛وه ئاساییکرابوویه

ی  له سه ر بۆ مه ک هه ، نهبن ر ده  بیاردهن وه  پشمانه لهی  ند مانگه و چه ئستاش ئه.   بوایه وه ئه
ی بۆ   هیوایه و هب. نووسی ووری کوردستان و چارهواوی باری سیاسی باش کو بۆ ته رکوک به که

کی  ره نی سه کان الیه عسیه  به  دیاره ، که"کان کداره چه "  گروپه ندێ له شداری هه مومکینکردنی به
ڕی من   باوه به. کات نازول نه کورد چیتر ته  وه ی سیاسیه  ناو پۆسه  بنه،حسببۆکراون

  وه ستدت ده  عیراقی دیمۆکراتی و فدرالی به نه  که  وه وته که لده ی وه ترسی ئه نازولی زیاتر مه ته
                                                             !اتدستیب ده   له  یه وه هیستیش ده ی کورد به وه ئه

 
        

  وه ڕته گه مریکی ده ی ئه داره ئی کرێ که  ده وه ست به  رۆژ زیاتر هه مۆ رۆژ به ئه :  کوردستانی نوێ
تی  وه کانی نوده نده هه ؛ پدانی ره کانیش بریتین له وته رکه ن، دههاملت-ر کانی بیکه بۆ راسپارده

  ی دواخستنی راپرسی له هزبوونی ئاراسته ئران، به-مریکا کانی عیراق، گفتوگۆی ئه  کشه به
کدا  یه وه  لکۆینه  تۆ له.هتد. ..ستوردا و   ده  به وه انهر چاوگ سه مریکا له رکوک، پداگرتنی ئه که
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  و راسپاردانه جکردنی ئه کانی جبه ره گه  ئه کک له  یه ی که که  ده وه  به  راشکاوی ئاماژه به
  وه یته مان بۆ روون بکه و بۆچوونه توانی ئه ، ئایا ئستا ده بارچوونی باری ئستای کوردستانه له

مان بی چۆن؟و پ                                                                                             
 

   گرۆپک له )م گفتوگۆیه کاتی ئانجامدانی ئه(ر ئستا  ، هه ی وایه به ،تا ره سه   :یاسین. ب
ا دستیان تیای  به ه م ن کهک یه مندنی پۆژه وی خه  هه له) کان کۆماریه(ندامانی کۆنگرس  ئه
  وه یه و باره له. تی کانیه  چاالککردنی پشنیاره ملتن و هه-ر ی بیکه که  بۆ راپۆرته یه وه ڕانه گه

ئاستی ی  رباره ده گرینگترینیان  گرێ که خۆیده ک پشنیار له  کۆمه که  راپۆرته  که  نیه شاردراوه
  ندیدار به یوه په(کانی ناو عیراق  ی عیراق و کشه  کشه هندی ئیقلیمی ل هه مریکی و ره تی ئه سیاسه
گرێ  خۆده نگ له شتکی زۆر گر که  ئاستی ئیقلیمیدا راپۆرته له).  عیراق ی سیاسی له پرۆسه

ی  وه  زیندوکردنه  به مریکیه ی سیاسی ئه کانی ئیداره وه ویش خواستی چاککردنی هه ئه
 یرانکی زۆر کته ئه راسستیدا  له. ستینی هل هف-نی ئیسرائیلیڕ ملمال  مه کانی ئاشتی له وه هه
و ) زیرانی بریتانیا کوه ره تی تۆنی بلری سه یبه ا ت  به وانه له(یی  وه ته نونهتی  سیاسهیدانی  مه

  وه ر ئه سه پیان له)  کان ت دیمۆکراته  تایبه  به وانه له(مریکی   رای گشتی ئه شک له زا و به شاره
کانی  رجه  مه هنی له نگ پکده گر ره شکی هه به ستین هل هفی  رکردنی کشه سه  چاره  که اگرتووهد

. ڕاست و جیھانی ئیسالمیشدا تی ناوه رۆژهه  لهکو   عیراق به ر له ک هه مریکا نه وتنی ئه رکه سه
تای  ره  سه هژادا لهنوی کوردستان وتنکی   چاوپکه له(  مکه  راستی بت من خۆشم دهی وه ئه

  مریکا له تی ئه وتنی سیاسه کانی پشکه  کلیله کک له  یه  که وه ختکردۆته م جه وه ئه) 2004سای 
ند  ی چه  کشه  که رچووه  ده وه  له مکه  ده یه و کشه ئه.  یه یه م کشه رکردنی ئه سه  چاره ناوچه

  موو ئاستکدا به  هه م له که ی یه  راده  به که یه کشهکو  دا به  ناوچه رژمکی نادیمۆکراتی بت له
  بیه ره  عه هزهپ،  کانی چه  هزهی بۆ له سه م مه ئه.  ی کراوهئایدیۆلۆژو سیاسی 

. زبی زۆر گرنگ  خاکی جه بۆته)  وه کانیه نگه و رهمو  هه به(کان   ئیسالمیه ن، هزهکا ناسۆنالیسته
  ڕاست به تی ناوه ی رۆژهه  ناوچه مریکا له  ئه ی که وه  له کیه ره ی سهک  هۆیه یه م کشه دواتر ئه

  ، به وه  دیدی ناوچه له.  ستداوه ده ی خۆی له  ترسناکیش، متمانه کجار زۆر، بگره کی ئه یه راده
 ئیسرائیل و  لهزۆر فراوان رج  مریکای ب مه بی، پشتگیریکردنی ئه ره  وتانی عه تی له تایبه
  مریکا له ی پشتگیریکردنی ئه شه ڵ بانگه گه  له وه کناگرته ک یه یه  هیچ شوه کانی به ته هسیاس

ی  سته و و هه کو ئه  به وه ر ئه ک هه نه. دا  ناوچه ی دیمۆکراسی له وه چاکسازی و بوبوونه
وها  یشتنکی ئه تگه. و وته تی ئه  سیاسه ک له ناڕازیبوونی خه   بۆنگه  گر ره کی هه مریکا هۆیه ئه
! مریکا بۆ  بۆ ئه موو دوژمنکاریه و هه ی ئایا ئه و پرسیاره  بۆ ئه  بتنگیش گر ره می هه وهان  تو ده  

ن  سه ڕی من ئه  باوه  بهیه،  هه وه هڵ سوریا و ئران  گه  له  گفتوگۆ ندی به یوه ی په وه   ئه      
ئاخر .   خۆکردنه  له قه ته)  وه یه م باره هاملتن له-ر ی بیکه که هیا راستتر بین پشنیار ( که بیرۆکه

شاندنی  وه) ری زۆر گه  ئه به( بۆ  وه کاته  کۆده  ناوچه کانی له  هزه ریکه مریکا وا خه  ئه وه که  الیه له
 ر بۆ هسر ئران  گه ب ئه نجام ده رئه  ده وه ی ئه وه  ترساندنی بهب رنه  ئران یا هه گورزک له

ئران   کهبکا ڕ  ر مرۆڤ باوه گه  هکی سیاسیی ها ساده ر وه  هه.نون  دانه"یی وه ته ی نونه ئیراده"
  راربوونی ئاسایش له رقه مریکا بدات بۆ به تی ئه یارمه  ی که وه ب به رازی ده  وره باجکی گهب  به

ی  که ی دوای پشنیاره ه ماو من لهڕی  اوه ب  به.دا م وته ی سیاسی له وتنی پۆسه رکه عیراق و سه
وستی ئران   و ههوه کردۆته می نه کردب که  عیراق زده ی خۆی له ئران رۆل هاملتن-ر بیکه
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تۆمی بۆ  ی ئه پدانی وزه ره ی په  باره یی له وه ته گای نونه ڵ کۆمه گه ریکردنی لهای هاوک له سه مه له
 ئران  کرێ که  دهش وه  باس لهیدا رۆژانی دوای تا له وه  و ئه وه ۆتهمتر ب ربازی که ستی سه به مه
 ئاستی  ر له جارێ هه  م پشنیاره تۆ بی ئه.  فغانستان  ئه  تالیبان له  به ککی زۆری داوه چه
بۆ   وه ابتهڕ گه ر نه ره  زه به،  وه ه بواری پراکتیکی وته ر بکه گه ی ئه وه ، جا چ جای ئهریداتیۆ
                                                                          ! بۆچوونی خۆم به   به.مریکا ئه

رمتر   و نهکی الواز یه توان بازنه دا ده م ناوه  له ڕی خۆم سوریا  باوه بهر حاڵ،   هه به        
کانی نوان  رکردنی کشه سه چاره  هی وانه له. متر رازیب کی که یه ریبه  زه بت و به) سۆفت(

توان تا  دا، ده و ئاقاره  با بچوکیش به،ک یه روازه ی ده وه ب کردنه رنه ئیسرائیل و سوریا، یا هه
 شتوان زۆری وها ده چوونکی ئه  راستیدا پشوه له. ت ر خه  سه بنته  و وته ئهکی زۆر  یه راده
ی   ئاراسته و پنگاوکیش بت به   ناوچه لهتر  وه  تهکانی هخای  وه مکردنه که بت بۆ تیڤ پۆزه
                                                               .ئیسرائیل-ب ره ی عه رکردنی کشه سه چاره

  ک لهیشتن ر تگه گه  ئه ته به ، هه تدا که  پرسیاره  لهوه چوون یا ترس لهربا ی له له سه مه         له
ر  سه ی له وه ر ئه  سه ستته وه  زۆر ده وه جا ئه(مبب  راهه  فه"کان کداره چه"  مریکا و گروپه نوان ئه
ئاخر . ب واو ده ری کورد ته ره  زه ری زۆر به گه  ئه وا به  ئه)ب  مومکین ده یشتنه کگه یه م له چی ئه

مریکا  کانی ئه ی هزه وه ی کات بۆ خۆکشانه خشته دانانی  له" کان کداره چه " نی گروپه کا داواکاریه
ی فیدرای و دواخستنی  له سه ت مه تایبه ستوور به ی ده وه عس و پداچوونه ی به وه ڕانه و گه
   کورتی و به  زۆر به.کانی کورد زه ڵ حه گه کانگیر نین له  هیچیان یه140ی  جکردنی ماده جبه

نی  خوازێ الیه  ئاشکرا ده کو به خا به رده  کورد ده تی پشتکردن له ر زهنیه ک هه  نه که چی راپۆرته
 زۆری کورد  ره ی هه  زۆربه ی که نازوالنه و ته نازولی زیاتر بکات، ئه  عیراق ته کوردی له

   گروپه ب که  ده وه  ئه وره کی گه یه) قه موفاره(پارادۆکسک .  وه نه که دی ده واوتی ره ته به
   له ی که وه مریکا رازی بت به  ئه ن که مریکا بکه ی دانوساندندا وا له ئه  پرۆسه له" انک کداره چه"

 قۆناغی  ونه که کان ده له سه شدا مه ته و حاه زرن و له مه ربازی دانه ی سه بی بنکه ره عیراقی عه
                                                       .  زرن  کوردستان دابمه کان له  ئیتر بنکه ی که وه ئه

کی  یه قه  بۆخۆی موفاره ، که بوو"وتوو رکه سه"ک شتدا   یه  له که  راپۆرته  گشتی من پموایه       به
مریکا  ئهر   سه لهی هزکی شکستخواردوو  ونهتوانی   که راپۆرته  بوو که وه  ئهشوی  ئه، یه وره گه
   وه  ناوچه مریکا له  ئه کان به زه  ناحه  هزه  عیراق وه کان له ۆریستهو تر" کدار چه"  هزه  دا بهب
شکست  عیراق  مریکا له  ئه ن که که ز ده  دڵ حه  ئاستکی گلۆبالیدا پ به  له ی که نانه و هز و الیه ئه

                                                                                                         !بنت
 
 

 باشووری کوردستان و تورکیا زۆر جار توشی  کانی نوان کورد له ندیه یوه  په :کوردستانی نوێ
 ناکاودا سوپای تورکیا سنووری   له  که یه ش هه وه ندێ جار ترسی ئه ب، هه یرانی ترسناک ده قه
 و سوپای تورکیادا  رگه نوان هزی پشمه  ویستراو دروست بب له ڕکی نه زن و شه رم ببه هه
رنجی راکشام   بۆچوونی تۆدا سه ی له وه ئه...  وه وته که ی لده وره ساتی گه  بگومان کاره که

ست،  ڵ تورکیادا ببه گه ی لهستراتیژکی  ندییه یوه تی کورد په رکردایه ی سه وه ر ئه سه  له پداگرتنه
م  رجکدا ئه لومه  هه چ  له یت؟ پاشان ئایا پتوایه که  ده و جۆره هکی ل ندییه یوه بۆچی داوای په



 14

بینین   ئستا ده تی که  تایبه هن به دی ده  بهش هاوبهی دن وه رژه پن و به سه  خۆی ده ندیه یوه په
                  ؟کانی الوازن تیه ڕه  بنه رجه دا، یان مه و ئاسته ک له ندییه یوه ستنی په بهم  رده ئاسۆی به

 

 نوان  یڵ ملمالن گه ریب له ی دواییدا هاوته  ماوه تی له  تایبه  به  وه، زۆر راسته  : یاسین. ب
 حیزبی  ک وه  الیه رستانی تورک له په وه ته کان و نه  ناو علمانیه  به ربازی و هزه ی سه سسه موئه
توانم بم  ده.  وه کی تره  الیه له) ردۆگان یب ئه هب ت جه کردنی ره شه پارتی داد و گه(ست  ده تبه سه ده
  یشتۆته  گه  که وه  چبۆته نده وه  ئه  ملمالنکه دیاره.  هنووسساز ک چاره یه تا راده  م ملمالنیه ئه

رستانی تورک وا  په وه ته کان و نه لمانیهع ناو   به هزه:  و وته  هیستیریای سیاسی له  ئاستک له
و رووی پیالنکی ترسناک  هر  به ا و تورکی ترسیدایه  مه یان له که نووسی وته رهایدی چزانن ئ ده

توانم بم  تا ده  هه وه(وام بت  رده کان به بژاردنه  تا هه ته م حاه چ ئه  ده وه له.  وه بۆته
م  م که کان ئیدی که بژاردنه م دوای هه به) گرێ ده ش هه وره ی سیاسی گه ئه  موفاجه که بارودۆخه
                                                . بوا وه و ئاساییبوونه ره بهری زۆر  گه  ئه به  که بارودۆخه

  وه ره سه ک له روه  هه،ڵ تورکیا گه لهکورد   یستراتیژندی  یوه ی په رباره ی ده وه ئه        
  ته  سیاسه ندا وه تکی درژخایه  سیاسه  بت لهه  جو وه  ته وه کرێ ئه  ده،مپدا ئاماژه

کتر   یه نه  دوورخایه ته سیاسهو  ئهڵ  گه کرێ له  تا ده من که وها بخه کانیش ئه نه کورتخایه
کی تر بینینی   مانایه کان، به ته  سیاسهکردنی کوردستانی  به  بم که وه  ئه دا پویسته لره.  وه هنبگر

ک دوو شتی دژ  ک وه  باشوور و باکووری کوردستان نه کانی کورد له ندیه وه رژه ه ب ی کورد وه کشه
.  وه یه م باره وتنی ئیجابی له ستھنانی پشکه ده  بۆ وه  زامنکه،کتر ری یه واوکه کو ته کتر به  یه به
ب   ده کهی  وه ر ئه سه  باشووری کوردستان له تی سیاسی له سه ی ده وه  راستیدا جختکردنه له

وقفی  ر بکات، مه سه  دیالۆگ چاره بهکی دیپلۆماسی و  یه  شوه  تورکیا به ی کورد له تورکیا کشه
نی  کان الیه چوونی رووداوه ڵ پشوه گه تا له وه ئه.  تا الواز وهو هزتر کرد  باشوور به کوردی له
ڕی  ب باوه کورد ده.  وه نه که پاتده دوو م شته ئهوروپاش  ئه کتی یه ومریکا تی ئه  تایبه تریش، به

  مرۆڤ له. ب ی باشی ده رهاوشته نگ ده نگاوی راست و دروست زوو یا دره  هه ب که وه به
ر   هه توان ب که  ئاسانی ده ودیوی سنوور به ودیو و له کان له  کوردستانیدیتنی کشه ی به سۆنگه
ک   نه که یه وه دیمۆکراسی کرانه-ی لیبرال نی و پۆژه ده  جیھانی مه کی تورکیا روو له یه وه کرانه
   بگره ، وه باشووری کوردستان کو رک بۆ کوردیش له  تورکیا به ر بۆ دۆزی کورد له هه

دا رک  یه ته م ئاراسه ک له یه کشه ر پاشه هه  واته،  شی راسته که وانه پچه. کانی تریش پارچه
نی  ش الیه م مانایه به. ب دهش  وره  کوردستانی گهوشی کوردستان  ردوو به ر هه ی بۆ سه وه کاردانه
  وه و کرانه ره کرێ تورکیا به  تا ده بکات که تک پیاده سیاسه) و دیوی سنوور و دیو و ئه له(کوردی 

وک  ر هه م هه بت، به ن نه ئاستی پراکتیکیدا ئاسا  له وه کرێ ئه ده. ی که وانه ک پچه وه بات نهب
  هجوه وه  ته سوودی بۆتوان  دا، ده یه و ئاراسته ندی بچووکیش بت له ر چه  پنگاوک، هه یا
ی  و شتانه موو ئه نی کوردی هه  الیه  که ڕم وانیه ر حاڵ من باوه  هه به. بت  هه که گشتیه   هندروست ته

 تا ئستا  ی که وه ن لهست ب ده  باشتر بهئاکامیی بتوان  وه  بیکات بۆ ئه  پویسته کردب که
مریکاو  ڵ ئه گه  له وه یه م باره نگی له  هاوئاهه.ڵ تورکیا گه کانی له ندیه یوه ڕ په  مه  له ستیھناوه ده به
ندێ دروشم   هاوشتنی هه  خۆدوورگرتن له وه) مریکا ڵ ئه گه تی له  تایبه زۆر به(وروپا   ئهکتی یه
 گرژی و  شی پ له واوکه  هه ش بزانین که وه ب دواجار ئه ده. بات و گرژی ده ره  به که  باره که

تی  وه دهکانی  کان و هزه رسته زپه گه کان و ره ڕخوازه  شه  هزه ت به توان خزمه هیستیریایی ده
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یاسی تی س سه ن ده  الیه  له انهتیڤ پۆزهی  وه  کاردانه وه شه وانه  پچه  به. تورکیا بکاتی شاردراوه
نچیرڤان بارزانی تی کوردستان  رۆکی حکومه  سه ی بۆ نموونه وه و ئهک  باشووری کوردستان، وه له
   له  که"تیڤ پۆزه"یاندنی   و راگهما ه ر به رامبه به (تی ند جارک کردوویه ی دواییدا چه  ماوه له

        .دات  دها،روستدند ته و تیڤ پۆزه ئاقارکی   به،کان چوونه تی پشوه یارمه) نچ رده تورکیا ده
ی  وه بدوال گوڵ باسی ئه  عه  ئسته ر له ی دوو مانگ به ، کات نزیکه یره  سه وه المه         من به

م  ، ئه وه شایه وه تی عیراق هه وه ر ده گه  ئه وه شنته وه ده  هه1926یمانی   تورکیا په کرد که
ب  ها دهو یاندنکی ئه ڕی من راگه  باوه به.  وه ست مایه پ مکی پ به  ب وه ی گوڵ به بۆچوونه

 1926یمانی  خوازێ په  دهتورکیا.  شه ڕه ک هه  تا وه وه هن کورد  الیه  له وه ت بخوندرته رفه کو ده وه
تیڤی کۆنفدرالی  رنه لته  و ئه وه کاته دهی موسل زیندو  له سه  کوردیش مه ، باشه وه شنته وه هه
 ب  کورد پالنی  بدات که وه تی ئه توان یارمه  ده  بۆچوونه م شوه ئه!  گۆڕێ  تورکیا بتهڵ گه له

                                                                                                  !   من بخه
  تی له یه که ردۆگان و حیزبه یب ئه  تهب جه شاردانی ره ستی حه به ر مه سکه ی عه سه سه موئه        
 بۆچوونی   له  که کو خوازیاره  به وه ر ئه ک هه نهتی،  و ئیحراجکردنیهسکدا  کی زۆر ته یه گۆشه
ی بۆ  وه م، بۆ ئه ه  قه  بدرته وه ته  نه کات له ت ده یانه خ سک که کو که ردۆگان وه دا ئهک خه

  ، به دایه  لره.ی بت که و و حیزبه تی ئه واوه ته  به   خستنیست به ه م یه وانه  لهقۆناغی داهاتوو که
ردۆگان   ئیحراجکردنی ئه ت به  خزمه بین که وها نه کی ئهلب رۆ نی کوردی ده بۆچوونی خۆم، الیه

دا  لره. کات  تورکیا ده ر له سکه ی عه سه سه جوهی موئه وه  ته ت به  رک خزمه مه  ئه بکات چونکه
ی  کشهب  تی زتری هه رفه ر ئستا ده ر هه ردۆگان گه  ئه  دوور بچم و بم که نده وه  ئهوێ امهن

ی   بواری کشه م له  هه  که م گومانیشم نیه کات، به ر ده سه کی چاره کجاره یه  تورکیا به کورد له
 بۆچوونی  به. هاوژێ  زتر دهنگاوی وروپا هه  ئهکتی یه   له وه  بواری نزیکبوونه م له  هه کورد وه
  کرن، زۆر گرنگه ی مانگی داهاتوودا ده22   له کان که بژاردنه نجامدانی هه ب تا ئه رنه خۆم، هه
  هزهی  زۆربه مژووی سیاسی تورکیادا  له. ت بکات  سیاسه وه ستیاریه ڕی هه و په  ئه پکک به
  وه تاقیکردۆتهتی سیاسیدا  سه  ناو ده لهۆیان  خ)ای جیا جیایئایدیۆلۆژگرانی  هه(کان  سیاسیه

  یان توانیوه  هیچیان نه ی راستیه وه  ڕاست، ئه سته ڕی ده وپه  ئه گاته ند تا ده پ تا ناوه  چه ر له هه
  واته(وروپا   ئهکتی یه   لهمندا ئه  و بوون به ره  بهننگاوی جددی بن دوو ههرد چوار سای راب قه به
د ئستا   قه  هیچ کاتکیش به  وه)دیمۆکراسی جیھانی رۆژئاوا-ی لیبرال پۆژه  شک له به
.  کردوه هنمالی  کهی ئایدیۆلۆژر  رامبه به له   شه ڕه ه ترس و ه ستیان به مالیزم هه گرانی بیری که هه
و  نی کوردی له ، با الیه وه قننه کدا بته  الیه یی خۆیان به هخوازن ترس و توڕ  ده و فکره انی ئهگر هه
                                                !بت  رووی کورددا نه  به یه وه قینه م ته  ئه  دابت که وه هه

  نده رچه  هه)ڵ تورکیا گه له باش ندی یوه په(ی   بیرۆکه  بم کهش وه م ئه که ز ده         حه
  تی له  تایبه ی کورد، به نووکه م هه ی کاتی، به هو  له یه نی هه ی دوورخایهستراتیژسروشتکی 

باشووری . خوازێ  ده یه، هه  کهی  وه له ،ڵ تورکیا گه  لهندی باشتر یوه باشووری کوردستان، په
  ر به کسه یهستبھن  ده به ئاستی ئیقلیمی و جیھانی  کی دیپلۆماسی له یه وه ر کرانه کوردستان هه

ستھاتنی  ده ڵ به گه  باشوور، له کورد له. غدا ر به رامبه فی خۆی دت بهوق هزکردنی مه مانای به
ڕی من   باوه  به ی جددیش بکرێ، که کشه ب حسبی پاشه م ده  بهوه ه)1992( ه  شت ل کۆمه
ک  ر وه ؛ هه ) خمینکردن شتکی جودایه ر حاڵ ته  هه به( یکردووه نهی  و حسبه ئهتی  رکردایه سه
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  یه مرۆڤ بۆی هه.  کردووه ی نه کشه  حسبی پاشه نکه، چو ی نیه)ب(م، کورد پالنی پشتر گوت
 تی کوردی تا چه سه دهئایا بزان ین چه ند مانگ، با نه  ند ساڵ، توانای راگرتنی باری

کی جددی یران وڕووی قه ره  هات و کورد بهر گه  ئه یه کی هه ئابووری کوردستان و بژوی ژیانی خه
 بۆ کاتی  یه ی ههگ ده ند ملیار دۆالری یه دستان چهتی کور  ئایا حکومه:غدا ڵ به گه  له وه ویهبو

                                                                                                      ! کشه پاشه
م  می ئه کرێ وه  ده رزکردن که تم عهندێ ش  ههدامکی پشترم  وه  له  بم که         ماوه
                                                                                           .نشتان ب پرسیاره

ی ری ئازیز م خونه که ز ده حههژا، ی )کوردستانی نوێ(ی   بۆ رۆژنامهمویرای سووپاس            
و   ئه نگ وه  ده ته هاتونهدا  م گفتوگۆیانه ی له و شتانه شک له  به  که وه مه رکه ئاگادا م گفتوگۆیه ئه

ش  مه رموون ئه ون، فه که رچاوده سیم به که ڕی تاکه  ماپه  له وهیپکرایان  هی ئاماژ هانت بابه
                                                                         www.burhanyassin.com : یه که ره سی ماپه دره ئه

    
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


