
 دابةشكردين ثؤستةكان لة ثصش دا و ساختةكاري يةك لةذصر ناوي هةلًٌٍٍٍَُبذاردن

 عرفان كرمي 

وة ,لة درصذةي جصبةجصكردين سياسةت و ئاماجنةكاين ئةمريكاو هصزة كؤنةثةرستةكاين ناوضةكة 

بةمةبةسيت داسةثاندين حكومةتصكي ناسيوناليست وئيسالمي بةسةر خةلَكي عصراق وكوردستانة وة و 

ئةم جارةيان ,  دابةشكردين دةسةإلت وثلةو ثاية حكومةيت يةكان لةنصوان ئةم دةستةو تاقمانةدا لةثصناو

سيناريؤيةكي زؤر ئاشكراي ساختةكارانة لةمةيداين سياسي ئةم دوو ناوضةيةدا لةاليةن دةسةإليت سةربازي 

يؤيةك كة هصشتا  يةكةم سينار, ئةمريكا و ئةحزاب واليةنةكاين سةر بةم دةسةإلتة خةريكة بةرصوة دةبرص 

رؤذةكاين  تةمةين  بةسةر نةبردوة  وا بة ئاشكرا  ناوةرؤكة ثووضةكةي دةردةكوص و بص بةري خؤي لةطةلَ 

سادةترين بنةماكاين ثرؤسةي ئازادي سياسي  و بةشداري كردين راستةوخؤي خةلَكي لة برياردان و 

يةك كة  بة سةر تانكةكان و فرؤكة )دميوكرايت (تا ئةو ئاستةي, ضارةنوسي  دوارؤذي سياسياندا رادةطةصنص

سةربازي يةكاين ئةمريكاوة هصنراوةتة عصراق  و  رؤذانة دةيان وسةدان نوسةرو رؤذنامةنوسي بةكرصطرياوي 

سةر بةم دةسةإلتة سةربازي ية ثروثاطةندةي بؤ دةكةن  بةكةلك نايةت و بةكار نابرصت  و لةم ثرؤسةيةدا 

تةجاري و ثووضي ئةم سيناريؤية لة ضةندين اليةنةوة خؤي نيشان دةدات و بةلَطةدارة طالَ,بووة ) ئصكسثايةر(

كة دةكرص بةرضاوترين اليةنيان رةفتار و مصذووي سياسي خودي ئةو ئةحزاب و هصزة سياسيانة بصت لةطةلَ , 

 هةلَبذاردنةكاين منونةي, دا ئةوانةي  كة ئصستا ئةم سيناريؤية بةرصوة دةبةن )دميوكرايت (ئازادي سياسي و

 لةكوردستاندا  كة لةذصر سايةي دةسةإليت يةكصيت وثاريت دا بةرصوة ضوو زيندوو ترين راسيت 1992سالَي 

خةلكي كوردستان شاهيدي ئةوةن ضؤن لةو سالَةدا ساختةكاريةك , ية بؤ رؤشنكردنةوةي ئةم مةسةلةية 

ي خةلَكي )دةنطداين ( رصز بؤ ئةجنامةكاين لةذصر ناوي هةلَبذاردن دا بةرصوة برا كة تيايدا بضوكترين

؟ وة زؤرينةي دةنط .ضؤن ذمصردران  وة كص ذماردي ..... ضةند بوو ) دةنطدان(دانةنراو كةس نةيزاين رصذةي 

بؤ كام اليان ضوو؟ ثاشان زؤر بص شةرمانة و لةثشيت خةلَكي يةوة بةئارةزووي خؤيان ثلةو ثايةو 

 الدا دابةشكردو ثةرلةمانصكي كارتؤنيان درستكردو كة لة دوايدا وةزارةتةكانيان لة نصوان هةردوو

وا ئةم جارةشيان دةيانةوص هةمان كار دووبارة , هةرخؤشيان كرديانة مةيداين شةرو كوشتاري يةكتري 

 .بكةنةوة لة بةامبةر خةلَكي دا 



وبونةوةي   هةوالَي وة ئةوةي ئةم جارة هصندةي تر ئةم ثرؤسةيةي كردؤتة جصطاي ثصكةنني ومةسخةرة بإل

دابةشكرين كورسيةكان وثلة ثاية حكومةيت يةكانة لةنصوان يةكصيت وثارتيدا ثصش بةرثاكردين 

بةلَص  هصشتا ديكؤرةكان و , طالَتةجاري هةلبذاردنةكةيان و راكصشاين خةلَكي بؤ سةر سندوقةكاين دةنطدان

هصزة كؤنةثةرستة كؤتايي شانؤطةريةكةيان ماكياجي دميةنة ساختةكاريةكة تةواو نةبووة سةراين ئةم دوو 

بةخةلَكي دةلَصن و بةئاشكرا رايانطةياندووة كةئةجنامةكاين هةر هةلَبذاردنصك كة لة ذصر دةسةإليت ئةوان و 

ئةجنامةكةي بةتةا بؤ ئةوان دةبصت و هةرئةوان دةبص سةركةوتوو دةرضن , لةاليةن ئةوانةوة بةرصوة بضصت 

 و رصز دانان بؤ دةنطةكاين خةلك وثرؤسةي يةكالكردنةوةي رصذةو ئاماري دةنطةكان تيايدا بةبص رةضاوكردن

. 

هةربؤية خةلَكي كوردستان نابصت بكرصنة قورباين كارصكي ساختةكارانة كة ئةجنامةكةي لة ثصشةوة 

ة لة ئةم ثرؤسةية هيض ثةيوةنديةكي بة مايف بةشداري كردين خةلكي كوردستانةوة ين ي, دةركةتوة و ديارة 

, هةلبذاردنصكي  ئازاد و سةربةخؤداو نة بةمايف بريارداين سياسي وبةشداريكردين راستةوخؤ لةم كارةدا

بةلَكو ئةمة طةمةيةكي درؤينةي ئةحزابة قةومي وئيسالمي يةكانة بؤ رةمسيةت ثصداين دةسةإليت 

 .كؤنةثةرست و سةركوتطةري خؤيان بةسةر خةلَكةوة 

لة طةرانةوة بؤ ذصر دةسةإلتصكي كؤنةثةرسيت لةم جؤرةدا ين ية كة نةمايف رصطاضارةي خةلكي كوردستان 

هاوإليت يةكسان بةرةمسي دةناسص و نةدان بةمايف بةرثاكردين ريفراندؤمصكي ئازادنة دةنصت بؤ خةلَكي 

 .كوردستان لة سةربةخؤي وجيابوونةوة دا 

ة عصراقدا كة بةرذةونديةكاين ئةمريكاو ئةجنامةكاين ئةم كارة داناين حكومةتصكي قةومي وئيسالمي ية ل

ناسيوناليسيت عةرةب و ئيسالمي سياسي دةثارصزصت لة ناوضةكةدا و دوذمين سةرسةخيت  ئازادي ية 

سياسيةكان و سكؤالريسزم وثصشكةوتنخوازي دةبصت هةروةكو ضؤن لة ماوةي نزيك بة دووسالَي رابوردادا ئةم 

 .و بةكردوة سةملاندويةيتبانطةوازةي خؤي بةئاشكرا راطةياندووة 
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