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جياوازي بةرذةوندي هصزة . هصشتا قةتعي نةبووةثةالماري سةربازي ئةمريكا بؤ سةر عصراق 
ي داأشتين نةخشةكاين سةربازي تاقمي رصبةراصةيت طةورةكاين سةرمايةداري دةتوانص بةرةنطار

بةلَام ثةيامةدةكاين ناوضةيي لة دواي داطريكردين عصراق، هةروةها بةرذةوندي . ئةمريكا بصت
و ئةمانيش بة هوي تايبةيت خويان، . دولَةتةكاين ناوضة و أصذميةكاين عةرب دةكةونة بةر هةأةشة

لة ثالَ ئةم هويانةوة جولَانةوةصكي جيهاين دذي .  ننيخوازياري ثةالماري ئةمريكا بؤ سةر عصراق
  .شةأيش هةية كة فرةترين ثشتطةرمي بريوأاي جةماوةري ثصشكةوتوو لة ئوروثا و ئةمريكاية

ستاي جيهاين هوي دياري كراوص كة بتوانص بةرطري لة ثصشهاتين شةأ صأاسيت ئةوةية لة بارودؤخي ئ
 دذايةيت نصوان هصزة ئةمثرياليستةكان و يان ترسي خودي بةلَكو. بطرص، جولَانةوةي دذي شةأ نية

بةلََّام جيا لة تواناي ئصستاي . ئةمريكا لة داأؤذي ناكؤكي ناوضة، دواي هصرش بؤ سةر عصراقة
  . جؤلَانةوةي دذي شةأ، ئةبص ئةم جولَانةوة بة هصزتر و بةشداري تصدا بكرص

 سةر عصراق دوايني بابةت لة ئةم جورة شةأخوازي ئةمريكا بؤيةكةم بة ئةم هو سادةيةوة كة 
و لة ضةن سالَي ئايندة ضاوةأواين تصكوشاين سةربازي فرةتر لة .  ئةمثرياليسم نيةانةيسياسةت

كصشةي فرةتر لة أصوةصة و جؤلَانةوةي . اليةن ئةمريكا و دةلَةتةكاين طةورةي ئةمثرياليزم دةبني
  .دذي شةأ ئةبص لة ئاسوصكي طةورةتر تةواشاي بكرص

 جؤلَانةوةي دذي شةأ جيطايكي بةرفراوانتر لة دذايةيت لة طةلَ ية كةدووهةم و طرنطتر ئةمة
ستاي دذي شةأ لة ئوروثا و ئةمريكا، دواي صجؤلَانةوةي ئ.  هةيةينةخشةكاين سةربازي ئةمثرياليزم

ا هاوثصي و لة ئةم يةك سالَةد. ئامادةيي شةأي ئةفغانستان خولَقاكة ي سصثتةمبةر 11أوداوي تالَي 
ئةم جولَانةوة يةكص لة كةمترين بوارةكانة كة لة .  بووةبةردةوامسياسةتةكاين ميليتاري ئةمريكا 

 سةرةتاي سةدةي بيست و يةكةم بؤ ضينةكةم دةسةلَاتةكان ثصك هاتووة كة هةتا بة خةباتيان
و بأيارةكاين " تةوازين قةوا"جوغرافياي سياسةيت جيهاين تةنيا ) بازتعريف( ناساندنةوةي نةهصلصن

زانة ناتوانص ق خواةانةوةيكي حهيض جولَ" جيهاين بوون"لة دةورةي . هصزة طةوةركان دارصذ بكرص
  . بص زانسيت تةناسؤيب هصزي جيهاين ببينص،ك سةركةوتين لة بوارصكي تةسك و بضوئاسوي

 ثصشكةوتوو خةبايت دذي شةأ ئةم تواناية هةية بؤراصكي يةكطرتووي جيهاين، نصوان جولَانةوةكاين
ق خوازانة تةنانةت لة أوانطةي بةرذةوندي خويشي بووة ةهةر جولَانةةصكي ح. ق خوازانة بصتةو ح

يةكطرتوويي جيهاين تةنيا . بؤ ثشتيواين يةكطرتووي جيهاين ئةبص لة خةبايت دذي شةأ بةشداري بكا
ثرسياري من لصرة  .ذيكيشةبةلَكو ثصداويستيصكي سترات. يةك بؤنيادي عةدالَةت خوازانةي ئةخالقي نية

ئةمةية، ئايا طروثة كؤنةكاين كوردستاين عصراق تةنيا قسةكةراين خةبايت طةيل كوردن؟ تصكؤشةأاين 
  سياسي و أؤشتبرياين ضةثي كورد بؤ جيطايان لة خةبايت دذي شةأ خالية؟
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. ةستؤي ضةث بووهةموي لة ئ" رؤذهةلَايت ناوةأاست"لة أابردويكي نة فرة دوور، أوداوي كورد لة 
للي طةلَي كورد الينطريان دةكرد، نة تةنيا طروثةكاين ضةثي وةلَاتاين ناوضة هةمو كات لة مايف م

بةلَكو طرووث و هصزةكاين سياسي كورد بة تصكرا ضارةسةري مةسةلةي مللي كورديان لة ثصشكةوتين 
  .ك لة ئةم ولَاتة بةدي دةكردهصزةكاين ضةث، لة ولَاتاين ناوضة و ثصكهصناين أصذميةكاين دميوكراتي

وخاين بةرةي أؤذهةلَات و بة أ.  يةك ثضراوةدواي شةأي سارد ئصستا ئةم أةوتة بة تةواوي لة
ةي طرووث و هصزةكاين ضةثي ولَاتاين ناوضة، وةك هةموو بشي جيهاين دذي سوشياليزم زؤررهص

 و ليربايل هةلَبذارد و شؤصنصكي جيهان بة يةكجاري الينطري و هةلَويسيت سوشيال دميوكراتيك
وثة وطر" و كورديش رصطة و ضارةي نةتةوةييهاوضةرخ شكسيت ضةث لة ولَاتاين ناوضة لة خةبايت 

 بةر طوشاري نةتةوةييلة ئاكام، تصكؤشةراين سوشياليست لة خةبايت . هةلَبذارد "أاستةكاين
اسةي هةية، بةلَام أوداوة ئةطةرضي ئةم أةوتة لة أابوردوي كوردستاين عصراق شون. فراوانتر كةوتن

طةورةكاين جيهان، بوونة هوي ئةوة ئاوا وةرضةرخاين نة لة درصذةي هيواشي ثروسةيكي مستقيم 
  .بةلَكو بة هةلَمةتصكي فراوان ثصك بصت

 كورد يةك سالَ ثصش لة أوخاين شةورةوي ثصك نةتةوةييساز بؤ جولَانةوةي نووس  ضارةكايت
يةكةمني أؤذةكاين بأيار و ئولتيماتومي ئةمريكا بؤ سةر عصراق،  لة هةمان 1990 لة هاويين .هات

ةميانةكاين بؤ بةشداري لة هةلَمةيت سةربازي ئةمريكا و هاوث" يةكيةيت نيشتماين كوردستاين عصراق"
 لة نةتةوةيي دوو طروثي كؤين خةبايت 1991سةرئةجنام لة شةأي كةنداوي . ئامادةيي خوي أاطةياند
 سةركةوتين جولَانةوةي.  تةواوي وةك هاوثةمياناين ئةمريكا خويان ثيشان داكوردستاين عصراق بة

و بة ئاشكرا هاوئاهةنط لة طةلَ . لة أوانطةي ضةث دوور بووة" فةرسةنطها"كورد لصرةدا نةتةوةيي 
سياسةتةكاين طةورةترين دةولَةيت سةرمايةداري جيهان وطةورةترين يةكطرتووي سةربازي 

  .وو، كرائةمثرياليزمي لة مصذ
هةلَةي حسصيب سياسي سةرؤكةكاين ناسيوناليسيت كوردستاين عصراق، أةخنةي بنةأةيت ئةم كارة 

هةلَةي حسصبص كة تاوانةكةي طةلَي كورد لة كايت أوداوي تالَي ئاوارة بوون بة ئةستويان . نةبوو
لة دةروين هصرشي كة . ناسيوناليسيت ئةم حسصبانة بوو" ييةيتنعةقال"طةوةرترين ئرياد خودي . طرت

. ق وصذانة بة دواي بةرذةوندي مللي خوي دةأويشتةئةمثرياليزمي لة كؤتايي سةدةي بيستةم فرة ح
و بة جصطاي جيهاين و ثصك هاتنةكاين منفي سياسي شةأي ئةمريكا لة كةنداو هيض كارصكي 

قي بوويان ثصك تةنانةت تؤزص وجدانيشيان أاناضلَةكصنص و هيض طرفتصكي ئةخلَا. نةيدةويست بيةوص
ن لة كاركردي ناسيوناليسمي كورد لة شةأي  مسالَي ثصشويش ئاوا هةلَسةنطاندينيازدة . ناهصنص

و هةتا ئصستايش . كةنداو بة جؤرصك ثصشبيين كراو لة لَايةن ناسيوناليسيت كورد سوكايةيت ثصي كرا
ناوضةي ( عصراق دانيشتواين بةلَام لة يازدة سايل أابوردو خةلََّكي كوردستان) 1(هةر درصذةي هةية 

ناوضةي ئةمن ئةلبةت . ئاسايشيان لةشكري ئةمريكا و بةريتانيا و ناتؤ بة ئةستو طرتةوة) ئةمن
ضاكةمانايةكة لة جوغرافياي بص سةرئةجنام كة بة هوي سةر لص شصواوي و جياوازي سياسي 

ن يةك هةلَويستيان بص، هةتا هصزةكاين طةورة لة ناوضة بة مانايي كة ئةمريكا و هصزةكاين تر ناتوان
يازدة سالة كة دوو حيزيب كؤين كوردستاين عصراق بة تةوافقي ئةمريكا و ناتؤ . ضي ثصي بةكةن

و بة يارمةيت هصزي ضةكداري بة سةر . ناوضةي ئاسايشيان لة نصو خوياندا بةش كردووة
) او.جي.ان(ئو .جي.و ئنكؤمةلَطايانةوة حكومةت دةكةن كة تةنيا يارمةتيةكاين رصكخراوةي جيهاين 

 ئايا .أةوندةيان ناو ناوةتة دةولَةيت كوردي’خؤش ئةوية كة ئةم حيزبانة، ئةم، . ئابوريان دةضةرخص
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 كورد بة سياسةتةكاين هصزة نةتةوةييئةزموين ئةم يازدة سالَة سةرئةجنام ضارةنوسي خةبايت 
لَصن ئازادي و حؤرمةيت طةيل كورد نة ق بة ضةثةكان نية كة ئةةئةمثرياليزمةكان ثيشان نادات؟ ئايا ح

 بةلَكو لة درصذةي خةباتيان ةهاوئاهةنطي لة طةلَ سياسةتةكاين هصزة ئةمثرياليزم و سةرمايةداران
  دذي سياسةتةكاين ئةوان ثصك دصت؟

كاركردي حيزبة كؤنةكاين ناسيوناليسيت كورد لة عصراق كة جيا لة ئريادةي خويان لة ئاسيت 
 بووة، بص طومان دياريترين بابةيت تصكؤشان بؤ بةستنةوةي ضارةنوسي خةبايت جيهاين دا، درصذةي

لة ثانزدة و شانزدة سالَي . بةلَام ئةمة تاكة بابةت نية. لة طةلَ قودرةتةكاين جيهانيةمللي كورد 
لة هةمان سةردةمي . كا.كا.ستراتذي ث. أابردو لة كوردستاين توركيا مةسةلة جورصكي تر بووة

و بة هيض جورة . يذي ناسيوناليسيت بووةتةوة بة أوانطةي توندونرانةي ثشت بةستكاري ضةكدا
  .  ضةث لة توركيا نةطوجناوةيةكاينيةكيةيت و هاوبةرةيي لة طةلَ ضني و هيزة كؤمةلَايةت

بةلَام طرتين ئاوا أصطةيكي تازة، . أةوشتصكي نوص أاطةياند. كا.كا.يةكسال و ماوةيك لةمةو ثصش ث
بة رووين لة سةر زةخيت يةكيةيت ئوروثا . كا.كا.ئةطةرضي ث. امي توركيا ثصويسيت هةيةتةنيا بة ولَ

بة هةمو .  نةكردةوةئةواين قةبوولدةولَةيت توركيا هصشتا بؤ سةر توركيا حيسايب كردة بوو بةلَام 
زياتر كا شتصك .كا.ئةمانةوة ئةبص بلَصم خالَصكي طرنط سةبارةت بة باسي ئصستا ئةمةية أصطةي نوص ث

ملانتاريةكان لة بواري أةمسي سياسةيت توركيا لة أاطةياندين ئامادةيي بؤ أؤلَي متعاريف حيزبة ثار
ينايةتية و كؤمةلَايةتية ضئاوا أصطةيك ئاشكرا تص نةطةيشتين ثصويست لة ئةو هصزة . بةرضاو ناكةوص

زطاري مةسةلةي كورد أي و لة توركياية كة تواناي بؤ ثصك هصناين ئالَ وطوأي كؤمةلَايةيت و ئابوور
بؤ " هصزي ضةث"وةك أةوشيت أابوردوي ئةوةية كة ثصشأةوي . كا.كا.أةوشيت تازةي ث. هةية

  .ضارةسةري مةسةلةي كورد بةرضاو ناطرصت
سوكةويت سياسيةيت  بة ثصضةوانةيش هيواي خوي بؤ ضارةسةري مةسةلةي كورد لة هةلَتةنانةت

و ئةطةر هةلَسةنطاندين لة ئاكامي سياسةيت . وروثا بةستوةأةمسي كؤمةلَطاي توركيا و يارمةيت ئ
لة كاركرد هصشتا شان بة شاين هصزةكاين سانتر و . كا.كا.نتوانرص بة دةست  بصت وئةطةر ث. كا.كا.ث

ي كؤمةلَطاي توركيا "أاست"أاسيت توركيا أانةوصستاوة، بة ساكاري بة ئةم هويةوةية كة هصزةكاين 
و ئوروثا هصشتا ئيمكاين تابيةيت بؤ .  نصو زةوي كايةيان بدةنةنةبوون أصطايالين كةم هصشتا ئامادة 

  .ثصك نةهصناوة. كا.كا.وة و أةوشيت تازةي ثصطرتين ش
 نني كة ئاشكرا ضارةنوسي ص شايةيت هةلَ طرتن و دةسةلَايت سترتذيكتةنيا لة كوردستاين ئريانة كة

يش تصكوشانص بؤ رة هةرضةندة كة لص.بةستص ب"أاست"خةبايت مللي كورد بة كاركردي  هصزةكاين 
بة بةرز بونةوةي  و .سياسةت لة ولَات ثصك هاتووة" أاسيت"طرتين هاوبةرةيي لة طةلَ هصزةكاين 

 لة دةسةلَات تصكؤشاون و تصدةكؤشن هةتا لة وثانصئالَاي جولَانةوةي ريفورم سياسي لة ئريان طرو
 و ئةم تصكوشانة تةنيا بة يةك.  ريفورم ثصك بصننكوردستانيش ئاوا جولَانةوةيك وةك جولَانةوةي

تةوة، لة نصو أؤشنبريان و حمافلي سياسي كورد، بة تايبةت لة نصو حمافلي ةبةرة لة رصذمي نةبةستراو
بة ضارةسةري نةتةوةيي كورد لة رصطاي رضةرخان بة الي ليرباليسم و حةز ةئاوارةي كورد و

بةت وةك طةأانةوةي خانة ئةلَرئةم وةرضة. نواندةوةخؤص ) اصالح طلبانه(جولَانةوةي رصفورم 
 لة ضةثةكاين دصرين لة كةش و هةواي سياسي ئريانا و تايبةت بة جةمي أؤشنبريان و بأيرسة

تري ئصران ض سةرجةم لة كؤمةلَطاي كوردستاين   تةنانةت لة بةرئاوردي شؤصناين.كوردستان نية
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بص طؤمان ئةمة دةستكردي مصذوي . رة بةهصزترةئريان و ض لة خةبايت مللي كورد، هصزي ضةث لص
  .زياتر لة دوو دةهةي طيان خبشني و شؤأشي كؤممؤنيستةكان لة كوردستانة

ي نةتةوةيبة هةمو ئةمانةيشةوة لة ئاست سص ولَايت كوردي ناوضة، لة دة سالَي أابردوو، خةبايت 
و بؤ . بؤ ضةث لة ناوضة بووةضةرخاوة، ئةمة بة جدي زيانصك " أاست"كورد سةرجةم ئاشكرا بةرةو 

ضارةسةري مةسةلةي مللي كورديش هةر وةها كة لة سةرةوة بة كوريت ومتان لة ثانزدة سالَي 
  .أابردوو جطة لة بدةبةخيت و بص سةرئةجنامي و سةر لص شصواوي شتصكي تري بة دوايةوة نةبووة

)3(  
دوةلَةيت ئةمريكا ناتوانص بيشارصتةوة و نايشارصتةوة كة مةبةسيت سياسةتةكاين سةربازي دواي 

بؤ بريوأاي بةلَام ئاراستةكردين ئايديالؤذي شةأ . ي سصثتةمبةر، ضارةسةري بةرذةوندي خؤية11
 طشيت ئةمةية كة ضارةي بةرذةوندي ئةمريكا لة أصطةي لةشكركصشي بؤ ئةفغانستان يان عصراق لة

سالَي أابردوو كردةوةي . الصكيتريشةوة ئازادي و فةراواين بؤ خةلَكي ئةم ولَاتة مسؤطةر دةبصت
تان يةكص لة بةرضاوترين و طةورةترين بةرذةوندي  سق بة ذناين ئةفغانةيبان دةرححةيواين تالَ

أي  بنةرةيت خصرايت شةتةوجيهايتئةمسالَيش يةكص لة . ثةالماري ئةمريكا بؤ ئةفغانستان بوو
  .ئةمريكا لة طةلَ عصراق طوايا أزطاري خةلَكي كورد لة سةركويت دةولَةيت بةعسي سةدامة

 دواكةوتووي ئيسالمي ينين  دوولَايةو و زؤربةي هصزة سكوالر و بةئةمةطةكاسالَي أابردو
ئةمسالَيش . و مؤدصرنيسمي ئةمثرياليزميان هةلَبذارد. مؤدصأنيسمي ئةمثرياليزميان قةبوول كرد

 يان ، ناسيوناليستة تؤندأةوةكاين كورديش مةسةلةي دوو اليةنةي أصذميي سةدامي بةعسيهصزة
  .رصذميي اليةنطري ئةمريكا فورمولة دةكةن

 تةنيا بة شترين حالَةت وعدةطرتين مايف نةتةوةيي كورد لة بالة خةبايت نةتةوةيي" أاست"ستراتذي 
هةتا أادةي هصزي . ين ئةمثرياليزمةكان كاتئةم مةرجة بة دةست دصت كة دةبص مللةتص شةريكي تاوا

ناكؤك و نالةباري لة ئاست جيهاين بة زياين هةموو هصزةكاين ثصشكةوتووي جولَانةوةي نوصخوازي 
  .ثصك صنن

 ستراتذي ضةث هةر دوو اليةن أةت ئايا لة أوخاين سياسي و ئةخالقي ئةم ستراتذية أادةصك هةية ؟
لة أصطةصكي تريشةوة ) يا سةدام بةلَكو سةرتا ثصي رصذميي بةعسنة تةن(أوخاين سةدام . دةكةنةوة

 ئةويش .دةكرص و هةر وةها كة أزطاري لة دوواكةوتووي ئيسالمي لة أصطةصكي تريش دةكرص
 خةبايت ثصشكةوتوو  وثشتطةرمي بة هصزةكاين ثصشكةوتووي ناوخؤ و بةرةي يةكطرتوو و كاريطةري

ئةمرو خةبايت دذي شةأ دةرفةتصكي مثذوويي بؤ طةلَالَةي . بريوأاي هةموو ثصشكةوتواين جيهانةو 
  .طةش و بةرينتري ئةم ستراتذية جياوازانةي خةبايت مللي كوردة

ئةمريكا بص شةرمانة بؤ ) وةزارةيت شةأي(نرين قسةكةراين وةزارةيت ديفاع " أاست"ئةمرو 
ةأصذن كة ضي خؤيان لة ينة دقةالسوي بومباردماين كيمياوي كوردةكان لة هةلبجة فرمصسكي درو

بة ئاشكرا أايان طةياند كة ضةكة كيمياويةكاين لة اليةن ئةمريكا بة سةدام " ئةنتركس"أووداوي 
ئايا تةنيا دوو حيزيب كؤين كوردستاين عصراق ياين يةكيةيت نيشتماين و حيزيب . درابوون

  دميوكرات دةسةلَايت نوصنةري و قسةكةري لة اليةن خةلَكي كورديان هةية؟
حيزبةكاين بةشةكاين تري كوردستان ضي ئةلصن؟ تصكوشةراين سياسي كورد ضي دةكةن؟ 

 أوشنبرياين كورد لة كؤصن؟
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بةلَام مةسةيل مللي كورد لة عصراق ناتوانص تةنيا مةسةلةي أصكخراوةكاين سياسي كوردستاين عصراق 
لة سةر يةكتر وصراي ئةمة كة ضارةنوسي بةشة جياوازةكاين خةبايت كورد أاستةوخؤ . بصت

كاريطةريان هةية، ئصستا مةسةلةي عصراق و موشكلةي كوردةكان لة عصراق بووتة سةنتري سياسي 
جيهان، كة كاركردي خةبايت مللي كوردي عصراق هةتا ضةنةدةها سالَ دةبصتة تاثوي أادةي بووين 

  .خةبايت مللي كورد) ماهيت(
.  كورد بناسرصننةتةوةيسةكةراين حيزبة كونةكاين كوردستاين عصراق نابص وةك تةنيا ق

حيزبةكاين سياسي كورد لة هةر سص ولَايت ناوضة ئةبص بأيار و هصزي كاريطةري خؤيان لة ئاست ئةم 
  .مةسةلةي جيهانية تةرخان بةكةن

لة ئاست ثةلَاماري ئةمريكا . كا.كا. دانيشتوي توركياية، بةلَام هةتا ئةمرو ث،فرةترين خةلَكي كورد
لة دوو حيزيب طةورةي خةبايت خةلَكي كورد، لة . سةيل كورد هةلَوصسيت نةطرتووةبؤ عصراق و مة

و بة أوشين و ئاشكرا . ئصران، تةنيا كؤمةلَة دذي ثةالماري ئةمريكا أاي خؤي أاطةياندةوة
حيزيب دميوكرات هيض وتةصكي ) 2. (ضارةسةري مةسةلةي كوردي لة أوانطةي ضةثةوة طةلَالَة كردووة

و تا ئةو شؤصنة من ئاطادارم تةنانةت بة قسةيش لة بةرانبةر شةأي ئةمريكا و (اوة أةمسي و نوسر
  .مةسةلةي كورد لة عصراق نةكردويةيت

دونيا لة بريوأاي . تةنيا هصزةكاين سياسي كورد نني كة ئةركي موداخلة لة ئةم هةلَويستةيان هةية
لة أاسيت أوشنبرياين يةك , زانسةرجةم كوردستان، كوردستاين عصراق، توركيا و  ئصران ناشارة

طةل نوينةري بريوأاي بةشصك لة طةل ويان بة ثصي خوي ثصك هصنةري بةشصك لة بريوأوانطةي 
بؤ ضي لة سلصمانية ميتينط و يان وتووصذ و ثروثاطةندة لة  أوشنبرياين كورد ضي دةكةن؟ .وةالتصكن
و ناكةون؟ ئايا طةيل كورد نابص هةر تنةوةي ئاماجنةكاين ميليتاريسيت ئةمريكا بةر ضاخسو ئاست أو

ئةمرو لة زمان أوشنبريان و شاعصران و نووسةراين، بة زةمحتكصشان و ضةوساوةكاين عةرب لة 
دؤنيايكي باشتر بؤ مندايل عصراق أاطةصنن كة ئصمة نيطةراين دواأؤذي ئةوانني؟ كة ئامادة نني وعدي 

كة ثةكطرتوويي و يةكيةيت زةمحةتكصشاين . نكورد بة ثصي كوشتين مندالةكاين عةرب قةبوول بةكةي
بؤ ضي . كورد و عةرب ئةتواين شةأي سةدام و بةعس لة سةر هةر دوويان كةم كات و كةميش دةكات

بريوأاي جيهان ئاطادار ناكرص كة بةشصكي فرة لة خةلَكي كورد دةلَصن كة بؤ ئازادي خويان هيض 
 خةباتيان لة نصو جولَانةوةي اينانةميبةلَكو هاوث. ئةميدصكمان بة كاركردي دةولَةيت ئةمريكا نية

ثصشكةوتووي ولَاتاين عةرب لة نصو هصزةكاين دذي سياسةتةكاين ئةمثرياليسيت ولَاتاين ئوروثا و 
  ؟ئةمريكا دةدوزنةوة

)4(  
لة كوبوونةوةكاين جولَانةوةي دذي شةأ لة ئوروثا و ئةمريكا شؤصنطةي بةشداربوان و قسةكةراين 

 من ئةلَبةت ئةزامن كة فرةصك لة تصكوشةراين سياسي دةرةوةي كورد بة شصوازي .كورد خالية
ئةبص بووين . بةلَام ئةمة فرة كةمة. تاكايةيت ويان بة كؤمةلَ لة ئةم كؤبوونةوانة بةشداري دةكةن

  .كورد دذ بة شةأ وةك بةشصكي سةقامطري لة بووين خةبايت دذي شةأ سةقامطري بصت
يكا و تصكوشةران و طروثةكاين تصكوشةر لة خةبايت دذي شةأ ئةبص بة بثروأاي ئوروثا و ئةمر

و ئارام ئارام ئاوا . أوانطةصكي مؤدصرخنوازي لة طةل جولَانةوةي نةتةوةيي كورد ئاشنا بنب
ئةمة نة تةنيا بةرذةوندي جولَانةوةي كوردي . أوانطةصك وةك قسةكةري خةلَكي كورد بناسرص

نسيب خوازاين فةرهةنطي لة جوالنةوةي  كاينؤ ثاك كردنةوةي بريوأاتصداية بةلَكو باشترين أصطة ب
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حيزبة كونةكاين كوردستاين عصراق هةر ئصستا ئةم وصنةية لة ثروصاطاندةي . دذي شةأة
ئةمثرياليسيت يان بةرضاو خستووة كة طوايا بوراي شارستاين خةلَكي كورد لة بوارصكي سةرةتايي 

ياين هةر ئةو وصنةية كةلة عةشريةكاين .  ئةوان أصك دةخةنكؤنة و بأص سةروك عةشرية كاركردي
هةتا بة ثشتطةرمي ئةوان شةوراي سةروك . كايت شةأي ئةففانستان بة دةستةوة دايان... ثةشتوو 

كة ضي يةكةم جار قةرار وا بوو دميوكراسي ليربالَي ثصشكةش . عةشاير لة سةر ولَاتصك داسةثص
  .بطرن

هةروةها كة هاوأياين ئةفغانيمان دةلصن كة ثروثاطاندةي (رضي بصت فةرهةنطي عةشايري ثةشتو هة
بةلَام كوردستان ) ئةمثرياليزمي بة تايبةت وصنةي دواكةوتووترص لة ئةفغانستان بةرضاو دةخةن

  .ئةففانستان نية
نة تةنيا شيوةي زةوي و زار لة كوردستان، شصوازصكي وةك شصوةي طوندةكاين ئةفغانستان نية، و 

ة بةلَكو بةشي شارستاين و خويندن لة كوردستان فرة بةرزتر لة ئةفغانستانة ئةمرو بة هوص جيا لةو
سص دةهة شوأشي بص حةسانةوة، فةرهةنطي سياسي نةتةوةي كورد زؤر طرنط و لة بأص شت فرة 

ئةمة هةر كةسصك لة طةلَ تصكؤشةراين . ثصشكةوتووتر لة زؤربةي ناوضةكاين تر بةر ضاو دةكةوص
تةنانةت وتووصذي سادة لة طةلَ خةلَكي كؤلَان و بازاري . رد ثةيوةندي بووبص دةزانصسياسي كو

  . كة طرنطي و تايبةيت و شارةزايي فةرهةنطي سياسي كورد لة ئاستصكي بةرزدايةخاتدةسليمانية دةر
ئةمرو ئاسيت أاستةوخوي فةرهةنطي سياسي كوردستان لة بواري سياسةيت جيهاين نوينةرايةيت 

كة تةنيا ثرسايان لة بابةت ئاسوي ئةمريكا لة  بوية حيزبة سونةتيةكاين كوردستاين عصراق . ناكرص
ناوضة بة ناسيين حةميد كةرزاي ئايندةي عصراق بةستراوةتةوة و بة تةواوي لة ئةمة قازاجنيان هةية 
هةتا خويان وةك كوردستانصكي سةروك عةشريةي ثةشتو و يةكيةيت باكور و ذنرال دؤستةم 

  .ئةم وينةية ئةبص لة يةك بشصوص. صننأاطة
لصرةدا أووي قسةم بة تايبةت لة طةلَ أؤشنبرياين ضةثي كورد لة ئوروثا و ئامريكاية و مةحةكي ئةم 

بةلَكو ئاسوي طةورةي . مدرةسة يا لة بنةأةت مةحةك بأوا نيةبة هصض جؤرصك بأواي " ضةثة"
ناليستةكان كة هةموو بووين ئصستا و ئايندةيان مةهصلَن ناسيو. كؤمةلَايةيت جياوازي لة بةرضاوداية

ة، ناسراوي فةرهةنطي سياسي نةتةوةي كورد ’بة سةركةوتين سياسةتةكاين ئةمثرياليزم طرص داو
  .بذمصرص

بريوأاي . هةية" أاست"و " ضةث"كؤمةلَطاي كوردستان وةك هةر كؤمةلَطاصكي جيهان ئةمرو اليةنطري 
ان و هاوبرياين خوي لة نصو نةتةوةي كورد وةك لة أصطةي ثصشكةوتووي ئوروثا دةتوانص هاوري

ناردين نامةي بة كؤمةلَي أوشنبرياين كورد دذ بة شةأي عصراق لة نصو جةريدةكاين واشنتطتون 
جولَانةوةي دذي شةأ لة ئوروثا و ئةمريكا، . ثؤست و نيويورك تاميز و طاردين دووبارة بناسرصنةوة

ئةمريكا " ئيحتمايل" دذ بة ثةلَاماري (Not In My Name)" اوي مننة بة ن"كؤبونةوة و نووسراوةي 
بة ئيمزاي زوربةصك لة كةسايةيت و فرةصك لة بنةمالَةكاين كوذراواين دوو خانوي طةورةي ئامريكا 

  .طةيشتةوة
بلَاو كةينةوة؟ هةروةها كة لة سةرةتاي " نة بة ناوي كورد"بؤ ضي نةتوانني ئاوا نوسراوةيك 

بةلَام ئةبص بيلَصمةوة كة طرنطي ستراتذيكي . ةبووةتةوةن يةك اليةنة ،هصشتا شةأوتارةكة ومت 
بةشداري لة جولَانةوةي دذي شةأ بؤ ئةثوزيسيوين ضةثي كورد، هةلَطرتين هةنطاوصكة بؤ ثصك 

ضةثي يةكيةيت جيهاين شةقامصكي يةك اليةنة نية و بةشداري ئةثوزيسيوين . هصناين يةكيةيت جيهاين
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 شيةبة ئةم حالَ. جولَانةوة ئةبص هاوأص لة طةلَ خةبايت أاستةوخو بؤ ئاسوي ئةو بصتةم كورد لة ئ
دا لة بابةت ئصستا و ئايندةي جولَانةةوي نةتةوةي كورد ئةمة طؤأةثانصكي ثصويست بؤ دذايةيت لة 

. ةكرص قومار دنةتةوةصكلة جولَانةوةي كوردستانة كة لة طةلَ بوون و ذياين " أاست" "ستراتذي"طةلَ 
كةلَكي لص لة كايت خؤي دا   باصةخكورد وةك طةلَاصكي بصنةتةوةيي و ضارةنوسي جولَانةوةي 

ستراتذي ضةث بؤ أزطاري طةيل كورد بة ثصشرةوي هصزة نؤصخوازةكان لة ئاست ناوضة و . وةربطريص
م بة بةلَا.  أزطاري كت و ثأ بداتبةلَصينئةم أوانطة ناتواين . لة ئاست جيهان ثصويسيت هةية

بة   ئةمة دةسةلَمصين كة خةلَكي كوردنةتةوةييلة جولَانةوةي " أاست"ثصضةوانةي ستراتذي 
ة خةباتيان ل كة ضةندةها سالَة صهاورصذةيي لة طةلَ ثصشرةوترين هصزي كؤمةلَايةيت رصز و حورمةت

  .بة دةستيان هصناوة، دةصثارصزن
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