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  ییتی آورد وه ده
باتی  آانی خه  آارو  شوهو رنامه  به آی زیندوو بت له یه  پۆژه میشه ب هه ده

  ی آورد دا و ، وه ته نه
    دی تبكۆشین  بۆ هنانه ،نی بزانین و  خاوه موو  خۆ به  هه

بارودۆخكی نوی     تییه  مرۆڤایه نگزه دژ به رئه  شه و رژمه ئه روخاندنی ددام مریكا و ئینگلیز دژی رژمی خونژی سه ڕی ئه شه
ر  آانی آوردستان هه ره  داگیرآه ته وه  دهو بارودۆخه پی ئه  به.   ئاراوه ته دا هناوه و نزیكتی ناوین می رۆژهه رجه  سه له
و   ئه ڕوانته ده   ڕاوآوه  ده ، گومان و  ترس و ،به  و آات  دهنووس و داهاتووی خۆی  چارهپشبینییك  یه  شوه یان به آه یه

.                                           گۆرێ یھنته   دهمریكاوه ن ئه  الیه  له  آه ی ناوچه  '' ی نوێ وه  ركخستنه ''اتیجییرست  آه ی گۆرانكارییانه
  مریكا به  ئه مریكا، چۆنكه م نیشانی هرشی ئه دووه   ببته ی لنیشتووه آه وه  ترسی ئهالآانی ئران رژمی مه .1

، زانت ه دڕی ری شه  میحوه نت و به دا داده ره ك به یه  و آۆریا ی باآوور لهددام رژمی سهڵ  گه  له و رژمه ئاشكرا ئه
یان   و آشه مه ه نگوچه  تهی رچاوه سه  آورد و به تیی له تایبه  به یه  ئران ههالنی گهموو   هه  گومانی له وه ر ئه به له
  آشهئراندا بنت و ماف و ی  دیكه النی  گهلی آورد و  گهوای  خواستی ره  دان به  نییه  ئاماده و رژمه ئه. نت ادهد
 .وڕووی دن ره  به  بگرت آه ترسییانه و مه  پش له یه و شوه بكات و بهر  سه  چاره آی ئاشتییانه یه شوه واآانیان به ره
ر  رامبه  به موو آاركی نامرۆڤانه  تیرۆرآردن و زیندانییكردن و هه  له آردووه  درغی نه تا ئسته  هه نده رچه هه

موو پارت  آی نزیكدا دژی هه  داهاتوویه  له و رژمه آانی ئه  هرشه  آهچت  پده ،ازیی آوردستانوی رزگاریخ وه بزووتنه
 ری آلك و  زۆریش لهكی   و گچهتی آوردستان دژوارتر ببن آانی رۆژهه سییه سیا تییه سایه ڵ و آه و آۆڕ وآۆمه

آانی   سیاسییه نه وخۆی نوان الیه ندی راسته وهی ه پ قی له نده  زه ، چۆنكه وه  بۆ باشووری آوردستان بنته وه هآانی سیخوڕه
                           . ی آه نووسی رژمه ر داهاتوو و چاره  بۆ سهآات  پشبینیی دهی وره آی گه ترسییه  مه  به  و ،مریكا چووه آورد و ئه

،  ی آورددا نانت وه ته دان به بوونی نه  و بییه ره ری پشتنی عه  داهنه  آهرست زپه  گه ره عسیی ی بهرژمی سووریا .2
  مریكا و رۆژئاواوه ن ئه الیه له، نت  داده'' ب  ره یی عه وه ته آانی نه ندییه وه رژه ه ب  لهكردنرگریی به'' مانی   قاره خۆی به
و   شه  به دووربینك آه(وبین  آرت شه  تاوانبارده ش وه  به ،و  پاڵ درته  ئهیتی پشتگیرییكردنی تیرۆریزم تۆمه
   بووبته ،كردبت وتگیریی لش و پغدا عسی به  بۆ رژمی بهناردبتربازیی  سه ی دیكه آی  شتومهها روه هه) ببینت
،  قی چووه نده  زه مان شوه  هه به عسی رووخاو ، توو ی رژمی به ی هه'' ران  سه''ی   وه ك بۆ شاردنه یه پگه

   . وه  و ، گۆڕانكاریی بیگرته بتیكامر شكری ئه  نیشانی داهاتووی له آات، آه  ئه وه پشبینیی ئه
                             .  ی آورد وه ته ناوبردنی نه ر بۆ له به ی گرته فتاركی نامرۆڤانه موو ره ههراق  عیسع رستی به زپه گه رژمی ره .3
نا ، پی  اوا دادهمریكا و رۆژئ آی ئه  یه ی ژماره ندرمه  جه  خۆی به تا ئسته هه ترك مالیستیی  آهرستی زپه گه رهرژمی  .4

ر  سه جارك له به.  بن و ئهندیی  وه رژه  به  خواست و ، له هب ب دا ده آه ره به  ده آان له موو گۆرانكارییه  هه  آهوابوو
  وه آی تره الیه ، له دا  نیشانده'' و ئیسرائیل ریكام  ئه '' دۆستی  خۆی به ه و آه الیه ؛ له آرد ت یاریی ده ندیین په چه
  آه  وه آرده  نزیك ده وروپاییانه  ئه و وته  خۆی له وه آی تره الیه دا، له ی لده '' ب ره  ئیسالم و عه ''نگریی یه نای الزوڕ
  ندییان له وه رژه  به  ، چۆنكه وه ددام بمنته  و رژمی سهڕ رووبدات هن شه ك بت نه یه ر شوه  هه یانویست به ئه
  و بكات وه آه له سه مه یویست بازرگانیی به مانكاتیشدا ده هه له.  روسیانسا و ڕه ، فه مانیا ئه : ک  وهبوو یدا هه وه مانه
 '' تی موس والیه '' ی وه ستھنانه ه د  وه ونی به خه   رژمهو  ئه.مریكا   ئه تیی له تایبه  به ، وه ك بكشته موو الیه  هه له
  ی آه وه  له ، جگه  ه و  بگرته و دواوه ره وو بهی مژ وه وڕه رهدا  ه ڕ م شه ی ئه  سایه لهتوانت  بینی ، پی وابوو ده وه ده ه
تی   سیاسه هو سته ڕینیش ده آانی دوای راپه وته ستكه موو ده ، هه آات وتی باشووری آوردستان داگیرده آانی نه رچاوه سه
  مریكا به  ئه  پی وابوو آه و رژمه ئه.  بات و آورد ناهت  ده روه  به باشووری آوردستانیش ترآكردن له ی به په چه
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ر  گه ی پناآرت ئه ڕه و شه مریكا ئه ، ئه ت یه  نه وه  هانایه شكری ترك به  لهر گه  ئه ؛ عراقی پناآرتڕی نیا  شه ته
  ره ی هه شه  بانگه.پنت مریكا دا بسه ر ئه سه آانی به رجه وت مه ی بییه وه  ئه وته آه.  ی باآووری لبگرت ترك رگه

یی  وه ته ی نهندی وه رژه به ''  و آاره  به ۆنكهچداگیر بكات ،  ''باآووری عراق '' بۆخۆی تو یه  ده آهبوو  وه  ئهآی ره سه
تی  یهما  هانای آه  دت به ،گرت و  ده ''تی آوردیی وه  ده '' درووستكردنی  له  رگه ،پارزت و ده'' ترك 
                      .آرت ی پیده و جیه تا ئه مریكا دادۆشت هه ت ئهویسی آرد و ده دهزاران ملیۆن دۆالری  ها داوای هه روه  و هه وه ترآمانه
                          : نت یمانی داده  هاوپه ند خۆی به رچه  هه ،یاند مریكا گه  ئه  زیانكی زۆری به وسته و هه رژمی ترك به

ی باآووری  ه ر واو بكات و به ربازیی خۆی ته آاریی سه ئامادهآاتی پویستدا  مریكا له یھشت ئه  نه وه ربازییه له رووی سه 
و  و به فیۆ دا  ڕۆ آردوو آاتكی زۆری پ به ستخه  دهیمریكا ئه . آی زۆری بۆ آرابوو آارییه ر چی ئاماده گه  ، ئه وه غدا بكاته به
ڕاست  ریای ناوه و ده ره آانی به  هزه مریكای ناچارآرد آه  و ئه وه مریكا نزیكخسته ستكارانی ئه رهه ی به ره  به  خۆی له وسته هه

                                                                          .آاربھنت  به و هزانه توانت ئه  نهاآاتی پویستد  له  و ،وه بكشته
موو   هه  له  ساه 50   پتر له ك آه مریكایه ئه. مریكای شكاند و رووشكنی آرد ی ئهلوت  ه و ی دیپلۆماسیی و سیاسییهروو له 
  .یه و رژمه هزبوونی ئه  هۆآاری به و ،دات ربازیی ده تیی دارایی و ئابووریی و سه  و یارمه  پشتگری رژمی ترآه وه آه یه باره
كوژ  رو آۆمه  داگرآه و به النی دراوسیدا نییه گه ڵ هچ آامك له گه تیی له ربایجان دۆستایه  ئازه  له  جگه ی آه و رژمه ئه
    . وه به ره ی و ،بولغاریی و ، یۆنانیی وعهن رمه  ، ئه وآوردن  الیه لهناسرت  ده

ی  گه  و ، آۆمهوت آه  لدهیزیانی گیانیی زۆر دا '' ددام رژمی سه''ڕی دژی   شه  لهمریكا  ئه آهبوو رژمی ترك پیوا 
 نا بۆ بت په ر ناچارده آۆتاییدا هه   لهمریكا  ئه و هۆیه ر ئه به  له ، ی پ قبوڵ ناآرت یه وره  گه  گیانییه و زیانه مریكایی ئه ئه
ی   فشه ڕیان به ر زۆر باوه  هه  ، چۆنكهپنن وانن خواستی خۆیان بسهت وان ده  ئه مه و ده  و ئه هو  بھنته ''هزی ترك  سوپای به''
مریكا و  ر سوپای ئه رامبه آی زۆر به یه توانت ماوه ددام ده  پیان وابوو رژمی سه. بوو ی هه آه ۆهفوی سوپا فش واره  قه وددام سه

  .آان خۆی رابگرت یمانه ئینگلیز و هاوپه
آانی رژمی  ی آوردستان و ، دۆسته آانی دیكه ره آانی رژمی ترك و ، داگیرآه ''  ن و نوخشانهبۆچوو'' موو   هه ختانه خۆشبه

  و ، ناپام و ، فۆسفۆڕ  پشتیوانیی تانك و ، تۆپ و ، فۆآه  بهی آه  دڕنده سوپا ی آه و رژمه ئه.  دی  هاتنه عس نه به
و  ئه.  سوتاندن آانی ئه  و گوندهکردن نفالی ئه گرتن و ، ئه لی ئه دی كی سیڤیلی آوردستان و ، به ر  خه  سه آرده هرشی ئه

مریكاییان ماچ آرد و سوپاسگوزاری  ربازی ئه یت پۆستای سه ڕی آوه  شه  له ی آه مانه  سوپا قاره ی آه آه عسییه  به رژمه
 ، نن و آه آانیان دائه  چۆن پانتۆه نیان دا آهکان پیشا  جیھانییه وانره شدا آامرای هه ڕه م شه دان بوون ، له وه تهس ده خۆبه
گرت و  ی نه رگه دن ، به ڕ هه پانی شه  گۆره ن و له آه ری دۆڕاویان شۆڕئه   سه رمانه  رووت و قووتی و ، بشه  بهن و ، ده فیئه

  .رچاو گوم بوو  به ، دۆڕا  و ، رووخا و ، له
  ی دیمۆگرافیی له شه  گه ن آه آه  ئه وه ران پشبینیی ئه ، لكۆه  رد چووهوی آ وه ته  نه قی له نده  رژمی ترك زه وه آی دیكه الیه له

ر  گه بت و، خۆ ئه یان زۆر ده  رژه یه وشوه  به و ترك بت له ، آورد زۆرتر مندایان ده  ندیی آورده وه رژه  به ناو ترآیا دا له
وا  ن  ئه  و داوای مافی خۆیان بكه وه رز ببته ییان به وه ته ستی نه هتد هه....نی  رمه ب و الز و ئه ره ك عه ش وه النی دیكه گه
  .النی ترآیا دا ناو گه تی له مایه  آه بنه  ده  ، چۆنكهوان دۆڕاوون ئه
ووری باش) باآووری عراق (تی آوردیین له  وه وان دژی درووستبوونی ده  ئه آه: بژن   ده رمانه رانی رژمی ترك بشه سه

بوون و ''  دژی  ی آه وه  له جگه .پارزن یی خۆیان ده وه ته ندیی نه وه رژه وه و به بنه نگاری ده ره ك به یه موو شوه  هه آوردستان وبه
ی ی پاراستن شه  بانگه ، هۆ و نه آه ده ن و ترآمان خه رده ئاشكرا د رستیی خۆشیان به زپه گه ره،  ی آوردن وه ته ی نه''  وه  مانه

  زانیوه نی ترآمان نه  خاوه خۆیان بهمۆ  تا ئه وه هه تی عراقه وه تای درووستبوونی ده ره سه دا له وه ڵ ئه گه ن له آه ترآمان ده
  . رژمی عراق بپارزن  ترآمان له یانویستووه نه
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ڵ  گه  له آدا آه وتن و گفتوگۆیه ر چاوپكه  هه آدا و ، له یه موو بۆنه  هه داری آورد له تمه ر دیپلۆمات و سیاسه سه  له پویسته
   و له نییهوان  ی ئه قینه  رژمی ترك دۆستی راسته  آه وه بیریان بھننه ن ، وه یكه  ده آانی دیكه یمانه  و هاوپیهآان مریكاییه  ئه

  .سترت  پشتی پ نابهآاتی پویستدا
ك هۆی  آۆمهر  به  له بردووه ی ی تركم رژتیی تایبه ستان و بهرانی آورد موو داگیرآه   ههقی نده تی آورد زه وه ده  

   : تیی بۆ ونه ڕه بنه
آو وت  وه وه آه موو روویه  هه تی له آانیه ندییه تمه رخستنی تایبه  و ده هی آورد وه ته پاندنی بوونی نه وتكی آوردی سه بوونی ده

آات ،  مالیزمی ترك ئینكاریی لده می آه  سیسته شتا ساه  هه  پتر له ی آه نهندییا تمه و تایبه ئه. هتد...و و زمان و آولتوور
 باآووری   لهی آورد وه ته نه    ، و آه رست و درۆزنه زپه گه  رژمی ترك رژمكی ره  آهوت آه رده  ده موو جیھان  بۆ ههیه و شوه به

  .نووسی خۆی بكات  داوای مافی چاره یه آوردستانیش بۆی هه
شكی آوردستان دا و بۆ  ر به  هه  له  آوردهتی وه ده   رژمه ی ئه وه شانه وه ترسیی بۆ لكھه ترین مه وره  گه ژمی ترك پی وایهر
   : بۆ ونه اتآ جۆر ده ندین سیناریۆی جۆربه هش پشبینیی چ سته به و مه ئه

ر   سه  و له وه ۆژان داوا ی باآووری آوردستان بكاته ر توانت رۆژك له ت بت، ده وه ر باشووری آوردستان ده گه ئه 
ندامی جڤاتی   ئه خوازت ببته رژمی ترك ده .  بۆ رژمی ترك درووست بكات یی آشه وه ته یی و نونه وه ته ئاستی نه

آورد دا بنت و ی  وه ته وای نه ندك مافی ره  هه  ددان به  آه ش رژمی ترآی ناچار آردووه و جڤاته ورووپایی ، ئه ئه
ر  گه ئه.  وروپایی آار بكات آانی جڤاتی ئه ره  پی پوه  به وه تییه یه آی یاسایی و ئابووریی و آۆمه موو روویه  هه له
ڵ  گه  بكات له وه آگرتنه  داوای یه وه ه'' لپرسیی  گه'' ی   رگه  لهباآووری آوردستان لی آورد له  داهاتوودا گه له

 دوو   رژمی ترك لهاو رت  ئه ورووپایی به زگاآانی جڤاتی ئه نا بۆ ده ش په سته به و مه ان و بۆ ئهباشووری آوردست
 . وروپایی ڵ جڤاتی ئه گه وه له هی دیكآ الیه ڵ آورد و له گه  له وه آه الیه وه ، له  آشه وته آه  ده الوه

 -وت و ئاو و آانزا آانی تر  نه: ك   وه-ی  آه  و سامانهت وه ه  دن  خاوه  ببته باشووری آوردستان  لهر آورد گه ئه 
 دمریكا پتر سوو  ئه وا ئهبت  مریكا ر دۆستی ئه گه بت ، خۆ ئه هز ده وتكی به وا ده ئه ست خۆی  ده وه وته بكه
آی دارایی ئابوریی   آۆمه  پویستیی بهبت هز ده  بواری ئابوورییدا به  آوردستان له  چۆنكهگرت رده آوردستان وه له
یان نامنت  و گرنگییه  ئه وه  رووی ستراتیجییه مریكا دادۆشن و له  ، ئتر ترك ناتوانن چی دی ئهمریكا نابت ئه
 هۆآاری درووستبوونی  ن و به آه رآووك ده ی داگیرآردنی آه شه ڕه وخۆ هه  راسته وت ، بۆیه آه ی و زۆر زیانیان لدهبۆ
 و باسی  وه گرنه آده ب و فارس دا یه ره رستانی عه زپه گه ڵ ره گه  له ش  بۆیهر هه . نن ادهتی آوردیی د وه ده

  .آات ییان ده وه ته ندیی نه وه رژه  به  له شه ڕه  هه  آهن آه  ده ''سرائیلكی نوێی ئ ''درووستبوونی
وتن  كی پشكه شخه مه  بته  دهآوردستان ، ی  آی دیكه یه  ر پارچه ر هه  سه یان له  ،- باشووری   لهتی آوردی وه ده 

 بواری  وتنی له  هۆآاری پشكه بته وه ، ده ران ناآووژته  داگیرآه  آه به وه آه موو روویه  هه ی آورد له وه ته بۆ نه
 آانی هاسترخستنی وست و خو ك بۆ ده آۆیه  سه بته تی و ئابووری و آولتووریدا و ده یه دیپلۆماسی و سیاسی ، آۆمه

وت  یانه ری ترك ده تیی داگیرآه تایبه ران و به  داگیرآه  بۆیهآاندا ، تییه وه زگا نوده ناو ده  له ،کۆ و ر سه  سه له
  . درووستبوونی بگرن  له رگه

تی آورد  وه  درووستبوونی ده  رگرتن له وت به یانه ده :  بژن آه  ئاشكرا ده م به رده ههرانی آوردستان  داگیرآه
  .  ن خۆیان بكه'' ی یی وه  ته ندیی نه وه رژه به ''  رگریی له به

رانی  ریرآهگیی دا وه ته   نهندیی وه رژه  بهی وانه پچهی آورد  وه ته نهی یی وه ته ندیی نه وه رژه بگومان به
  . تی آورد وه ستكردنی دهدرو   له  بریتییه و آوردستانه

و دابینكردنی  راست ، تی نزیك و ناوه رۆژههی نوێ ی  وه  و ركخستنه ،ی نوێ ی جیھان وه كخستنهمریكا بۆ ر ی ئه شه بانگه
 داهاتووی خۆی   له وه آه  هۆیه ك و به یه شوه یان به آه ر یه  ، هه آانی آوردستانی خستووه ره موو داگیرآه دمۆآراتیی ، فریشكی هه

موویان دۆستی ئینگلیز و  ر هه آی نزیك هه تا رابووردوویه   هه ی آه رانه و داگیرآه ه ئ. م بۆ آرد ك پشتر ئاماژه  وهترست ئه
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تا   هه ت رژمی ترآیش آه نانه ر آوردستاندا ، ته سه پاند به ۆیان سه خ وه وانه تی ئه هۆی پشتگیریی و یارمه مریكا بوون و به ئه
ی آورد  وه ته مۆ نه  ئه وه وانه وی ئه وانه  پچه  به. ترسن مریكا ئه ینگلیز و ئه ئ   له ، وانه  ئهیمانی می ناتۆ و هاوپهاند  ئه مۆ ئه
چاوآردنی مافی  ره  و  وتكراوه موو مافكی لزه  و هه ی داگیرآراوه آه  وته رزانه ببژت آه ربه توانت سه موو جیھاندا ده  هه له

   .گۆڕێ  دا بته  ناوچكه له  آهك  ر گۆرانكارییه وستیی هه بۆ راستیی و دروره ی آورد پوه وه ته نووسی نه چاره
م   بهانوخۆی ندیی راسته وهی ه پ باشووری آوردستان تی آوردیی له سه  دهآوردستانمانی  رله پهتی  تایبه به
  م قۆناغه ئه  دا بن آه یه وره  گه  مژووییه رپرسیارییه و به  ئاستی ئه لهب   و ده یه  هه وه  و بارو دۆخه ڕه شه

ندی  وه رژه ی آور د و به وه ته ی نه '' واآان  ره ازییهو داخ ''ر سه  دی و ، سوور بن له  تیه نویه هناویه
آانی  موو پارچه  هه  له ، ڵ و  ، تاآكی آورده موو پارت و ، آۆڕ و کۆمه ر شانی هه رآی سه ئه. یی  وه ته هن

   .ن   لبكه  پشتگیریی  آه م جیھانه ی ئه ر شونكی دیكه آوردستان و ، هه
 باروو دۆخی دوای  آرت به  ، ده  فیۆ بدرت نابت به ی آورد ، و  وه ته  بۆ نه وه  آایه ته  هاتووه آه باره  ی زۆر لهلك  هه مه ئه
م  ب ئه  ، دهریان رامبه گرین بهر وستی راست وه ین و هه آان بكه ی پشبینیی رووداوه وه بۆ ئه. م بچونرت آه نگی جیھانیی یه جه

  :او بگرین چر به وه له ی خواره  خانه
وام  رده مۆ به تا ئه  هه وه تای درووستبوونیانه ره  سه ی آوردستان له  آانی دیكه ره  داگیرآه ڕژمی عراق و رژمه 

و آار و  ئه،  و نمانی تكۆشاو تیی و نه یه  آۆیلهست آردن و  بۆ بنده وی آوردیان آردووه وه ته تی نه دوژمنایه
 . ن به خۆیان ناو ده'' یی  وه  ته ندیی نه وه رژه پاراستنی به ''  م به رده یان هه یه  دڕندانه وسته هه

شدا  و آاته ت له نانه عراقی ، تهی  زه  موعاره  بۆ نموونه–ستكار  رهه  به–زه  گوترت موعاره  پیان ده ی آه وانه ئه 
  .ی آورد دا بنن وه ته نووسی نه  مافی چاره دان به نین   ئاماده ست نییه ده یان بهن و هیچ تهو  الآه آه

 ،  دا داوه هز پیرۆ و دینه  پیاناوی ئه بات و قوربانیی زۆری له  خه ره زۆری ئیسالمه شی هه ی آورد به وه ته  نه ند رچه هه 
ر  ك هه دا نه نگانه  آاتی ته  و له آار هناوه رآوتكردنی به هیان بۆ س  پیرۆزه و دینه ئهالنی دراوس  م گه به
  .كوو دوژمنیشی بوون وه به نگییه  ده هاتوون به نه

ی  وه تییان لدا ، پش ئه پایه ی آۆمۆنیزم و چه'' زاف  الف و گه'' آانی آوردستان  ی زۆری پارته یان ساڵ زۆربه ده 
  و آاره  به نه . آرد  ده رانه  داگیرآه و ڕژمه  دمۆآراتییكردنی ئه تیان بۆ بهبا ن خه تكراوی آورد بكه ی مافی زهاداو

ی  ره  به  ''ست بھنن ، نه ده ك بۆ آورد وه هاوآاری خۆیان و شت نه ست بكه رده النی سه  گهی وساوه  چهتوانییان
 .نایان  هاوآار و پشت و په یش بوو به''  و سۆشیالیزم آۆمۆنیزم

دا   ،لره آه ڕه  شه شك له آانی و به یمانه مریكا و هاوپه  هاوآاری ئه  باشووری آوردستان بوو به آوردیی لهتی  سه ده 
  له گه:    تی آه   انیهآ نجامه ئه  آیك له  یه ست له به كوو مه  به  نییه وسته و هه ئهنگاندنی  سه  هه ست له به مه
ن  آه هزتر ده ی آورد به وه ته تییان دژی نه  دوژمنایه تایه تا هه آانی آوردستان هه ره  داگیرآه ته وه آان و ده سته رده سه
ب  ره رانی عه موو سه  هه  آه  گرنگ نییه وه الیانه  به .وه  و هۆیه  بهن آه یری ده سه'' تكار  و خیانه تاوانبار'' آو  و وه

 باس    هیچ پویست به ه و  برسان ، رژمی ترك ئه له ترسان بت یان چ  ؛ جا چ لهن  آه مریكا ئه هاوآاریی ئه
 – ئران  کو ؛ آشه  وهآات ئه مریكا هاوآاریی ڵ ئه گه  له  پی پویست  بهوه  ژره ناآات  و رژمی ئرانیش له

رژمی ران مریكا و ئ وتنكی نھنی نوان ئه  پی ركه  به(ی رابوردوو دا  ته  سهشتاآانی  تای هه ره  سه آۆنترا له
ری  شهال آركار و   ، گیرانی مه)مریكا  ر خواستی ئه سه نارد بۆ آۆنترای نیكاراگوا له آی ئه جمھوری ئیسالمی چه

 .رخست  باشی ده یان زۆر به وه فغانستان ئه ئه
  رچاو بگرت و به ه بهخۆی ل'' یی  وه ته  ندیی نه وه رژه به'' م  آه ی یه  پله ب به ی آوردیش ده وه ته  نه وه  ئهر به له

وای  ر مافی ره  سه منت و له وژمكدا دانه ڵ و ته  رووی هیچ وت و پارت و آۆڕ و آۆمه  له ،ك یه هچ شوه
  .نووسی خۆی تبكۆشت ستھنانی مافی چاره ده خۆی سوور بت و بۆ به
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هزی . ونگوون آرا  ره عسی خونرژ  سه می بهستی پكرد و،رژ  وه ده2003 \ 3 \19  مریكا و عراق له ڕی نوان ئه  شه 
 هاوآاریی رزگارآردنی  م چاالآانه  به، آانی عراق  بۆ  رزگارآردنی شارهآرد  نهانی آه ڕه شداریی شه  بهوخۆ  راسته رگه پشمه

ی  آه ته حكومه ردوو  هه  ، ووه  یشه''رآووك و مۆس  آه  '''   به آوردستانیان آردآانی بكراوه ره عه  و بهآان  داگیرآراوه ره به ده
   نویه م بارودۆخه  ئه ،و دا  ناوچكه  لهآانن یمانه و هاوپه مریكا و ئینگلیز یمانی ئه  آاراتریین هاوپهباشووری آوردستان

آان بكرت و  وداوهآاریی بۆ  رو شبینیی و خۆئامادهب پ  ده وه  رۆشناییانه  له  آه   ئاراوه  تهر و پرسیار دن گه ك ئه آۆمه
  : وه ێ خواره  مانه  بریتین لهندكیان  هه آه. ربگیرت ر وه سه وستیان له هه

ش  وانه  و ، ئه وه ی آورد پآرایه وه ته ر و دوژمنانی نه نفالكه ی و ئهعس  به  آۆنه تی نوێ عراق به سه ر ده گه ئه 
ی  وه ته ندیی نه وه رژه ی دژی به آه نجامه  و، ئه وه نگدانه  ده نه و ، بیخهدا بنن '' فیدرالیزم  ''  بوون دان به نه ئاماده 

ی  آه ته ردوو حكومه مان و هه رله بت و په یمانان چۆن ده مریكا و هاوپه وستی ئه  هه مه و ده آورد بت ، ئایا ئه
 یی آورد ؟ وه ته ندیی نه وه ڕژه ن بۆ پاراستنی بهن نگاوك ده  چ ههباشووری آوردستان

آان ئاسایی  بكراوه ره  عه  به ره به رآووك و ده بوو سیمای دیمۆگرافیی آه  نه تی نوێ ی عراق ئاماده ر حكوومه گه ئه 
مریكا و ئینگلیز چۆن   ئه وستی   ، هه وه  بھته انهچو ناو آان له به ره  عه وه جۆره  هۆی بیانووی جۆربه  و به وه بكاته
  آردووه ؟ سته به و مه آیان بۆ ئه آارییه رم چ ئاماده آانی هه ته مانی آوردستان و حكوومه رله هبت و، ئایا پ ده

و ڵ ناسیۆنالیست گه ندییان له وه رژه ر عراقدا و به سه پینن به تكی ئاینیی بسه سه  توانییان ده الآانی شیعه ر مه گه ئه 
رایی   و عراقكی فیدهواآانی آوردا بنن  ره  خواسته بوون دان به  نه اماده و ئ وه آی گرته  یهنداآا به ره  عه نیسته ۆآۆم

    ؟آانی پاندنی خواسته گرن بۆ سه تی آورد ئهآان پش یمانه  ، ئایا هاوپهزرنن دابمه
 ،  و   شیعهاستی رم  ده  ئران خۆ بكاته  وه آه الیه  له؛ ستی پكرد  دهعراق  آاروباری ناوخۆی  ردان له ستتوه ر ده گه ئه 

یان  و  وه دانه رهه و سه  وه عسیی بۆ ركخستنه به  تییدانی آۆنه  یارمه وتنه  آهب ره رستانی عه زپه گه  ره وه آی تره  الیه له
  وتییكردنی آورد  دوژمنایه وتنه  آه وه موویان پكه  هه ، وتییدانی  ترآمان مه یار و وه نانه  ئاژاوه وته  آهرژمی ترك

   به آان یمانه مریكا و ئینگلیز و هاوپه تی نوێ و ناچارآردنی ئه سه ستی الوازآردنی ده به مه  بهمووی   هه مانه ئه
و   ئایا ئه،ن قامگیر بكه تكی نوێ ی دیمۆآراتیی فیدرالیی سه وه ی توانیبتیان ده وه  عراق  ب ئه  له وه آشانه

تی  وه  و ده وه  جیا ببته  آهن ن پشتگیریی آورد بكه  و ، ئاماده ندا باسكراوهآا یمانه ڵ هاوپه گه  له سیناریۆیانه
آیان  آارییه رم چ خۆئاماده ی هه آه ته ردوو حكوومه مانی آوردستان و هه رله  ، یاخود پهخۆی خۆی ئاشكرا بكات ربه سه

 ؟   آردووه و بارودۆخه بۆ ئه

  هل  آوردیووڕ  روبه دا آه ترسییانه ر و مه هگ موو پرسیار و ئه و هه ژر رۆشنایی ئه له
ڕۆآی  ر ناوه  سه وه  ، دینه وه بنه دهگشتیی ،   بهآوردی  وه ته  نه ،باشووری آوردستان و

یمانان  مریكا و ئینگلیز هاوپه ڕ و هاوآاریی آردنی ئه شدارییكردنی شه  به  له  بریتییه  آه آه باسه
  :ک   ، وه نده  به نووسی آوردیان پوه  چاره آه ی ی آییانه ره  سه  پرسیاره و هئو

 ییداآردن رخانبكرت بۆ په بت ته  خۆڕایی بت ؟ یان ده  به ترسییداره  مه و هاوآارییه ب ئه لۆ ده گه
   له  آه، ی آورد وه ته نووسی نه  مافی چارهیسپاندن چه ن وستھنا ده بهپاندن و  پشتگیریی و سه
  ینه موو توواناآان بخه  آرێ هه چۆن ده  ،و  وه بینته تی آورد دا خۆیده وه راندنی  دهز درووستكردن و دامه

   ؟ و ئامانجه یشتن به  بۆ گهآار
ریاندا  بهمرا  به مریكا له وستی ئه ل و هه وستی هندك وت و گه ب هه  ده وه  بتوژینه رانهار و پرسی گه و ئه ی ئه وه پش ئه
  :ین  بگه آه له سه  مه ربگرین و باشتر له ی لوهدك سوو یه ك وانه ی وه وه او بۆئهر چ بگرینه به

ندین ملۆن  یدا آرد و ، چه ددام په ڵ رژمی سه گه آی زۆری له تییه  دۆستایه وه هدووا به 1975 سای  رژمی میسر له  
   جاشی جاشه ت بووبوون به نانه بوون تهآار  ستبه آانی ژیاندا ده موو بواره  هه  له  عراق آه آركاری نارده
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   رۆژانه ڕی نوان عراق و ئراندا و به می شه رده  سه ی زۆر آارا بوو له   ''ڕ  شه'' ها بازرگانكی  روه آانیش هه آورده
 و  وه دایهستی پكرد بای یت ده ری آووه  شه آه . فرۆشت  رژمی عراق ده نیی به مه قه ك و ته چه'' ن  ته'' زاران  هه

شدارییكردنی   به ''ناو  به ''بستانی سعودی بۆ ره هع  ربازی نارده وجك سه فه) پم وایه(مریكای گرت و   پشتی ئه
زار  شت هه هه :  واته( شت ملیارد دۆالر   هه مریكا له  ئه وه و هۆیه به .   وه یمانانه ی هاوپه ره  ناو به  و هاتنه آه ڕه شه

شیان بۆ رژمی میسر دوو ملیارد  ڕه م شه آان ئه  پی ئاژانسه خۆشبوو ، به'' میسر  ''  رزی خۆی له قه)  ملیۆن دۆالر 
ب آورد چ   ئه وه ڕه  شه چنه مریكا ئه شانی ئه ی آورد شانبه رگه زاران پشمه  هه ی آه ئه .  یه وه  ناوچاوانه دۆالری به
 ؟ مریكا  ئه بت له آی هه داخوازییه

  موو جۆره و هه  مریكایه خۆری ئه ستنده  ده یین ساه  ند م بۆ آرد ، چه ك پشتر ئاماژه  ، وهبۆری ترك رژمی گورگه 
مریكا  ی ئه ڕه م شه م له به.  زانت مریكا و رۆژئاوا ده ندیی ئه وه رژه ری به  پارزه گرت و خۆی به رده آی لوه تییه یارمه

آووك و موس و  ر  پدانی بۆ داگیرآردنی آه تیی ئابوریی و رگه  الر یارمه ملیارد دۆ30   داوای پتر لهو عراق دا
ك بۆ   نه ی ترآیا وه  رگه ڕ له ی شه ره ی به وه مریكا بۆ آردنه  ئه دان به  بۆ رگه ن  به ته ی آرد  رگه آكردنی پشمه چه
آات  مریكا ده م داوای پشتگریی ئه رده ها هه روه  هه ،آان یمانه شانی هاوپه  شان بهدا  آه ه ڕ  شه شدارییكردنی ترك له به

  .وروپایی دا ی ئه ه  آۆمه ندام له  ئه بۆ بوون به
مۆ  تا ئه ش هه آه وتنه  دوای ركه ائیل و لهرڵ ئیس گه وتنی ئۆسلۆ له پش ركه ستین له له ركخراوی ئازادیخوازی فه 

 ر ج مووشینك ده قه  به آاتكیشدا آه ت له نانه  ، ته  ستین سوور بووه له تی فه وه تكردنی دهسر دروو سه وام له رده به
ریكی روخاندنی   خه ژوور  ژوور به ئیسرائیل شدا آه و آاته  و یان له بووه  نه وه سته  ده یان به'' ستین  له فه'' خاآی   له

ر داوای خۆیان سوور بوون و  سه ر له  ههفات دا  ره ستین یاسر عه له هرۆآی ف ر سه سه تیی بوو به رۆآایه ی سه باخانه
' شارۆن   '  نده ر چه هه .   یه تیان هه وه  بیست ده ب پتر له ره  عه شدا آه وه ڵ ئه  گه  لهوه بوونه ز نه پاشگه
'' تی ئیسرائیل  وه ده'' ری   پارزهمریكا دۆست و  و ئه ه  '' ستین له تی فه وه  ده ''ختترین دوژمنی دروستبوونی رسه سه
وانیش   ئه  آه ،ان داآ هیستین له  فه نی به  بهمریكا    ئهرۆآی بیو بوش ی سه م جۆرج ده به ،   ه

 . ن تی خۆیان درووست بكه وه  ده یه بۆیان هه

تی یۆغۆسالڤیا  وه  ناو ده وته جموجۆڵ آه 1991 دوای  یت واته ڕی آووه  آۆتایی شه وت  دوای رمانی رژمی سۆڤیه له 
 وآ  وه(بوو  دانیان هه ریی خۆیان و وتكی ئاوهاتی فید  حكومه و وته النی ئه ی گه  زۆبه نده هچر هه. وه ی پشووه
ستھنانی  ده ریان آرد بۆ به ڕكی خوناویی و ماكاولكه  شه، ) آان ییه آان  بۆسنه آان و سلۆڤانییه آرواتییه

وندی رووخاو  شار و گ5000  نی پتر له  باشووری آوردستان خاوه م آورد له به.  ستیشیان هنا ده یی و بهخۆ ربه سه
  له و هه آانی آورد ئه  سیاسییه نه یهالی  وه برتی ئه و بوو ، له و آۆڕهنفال  و  ئههیدی آیمیاباران  زار شه دان هه و سه
بردو  روه غدا به به یان له'' ماچ '' ریی   تی آورد تبكۆشن ، شانۆگه وه ی دهزراندن  و بۆ  دروستكردن و دامه وه بقۆزنه

 . آورد ڕه  شه ستیان آرد به دواتریش ده آرد و   خونرژه و رژمه ڵ ئه گه یان له ره یابه ك و حه وتوووژكی بكه
ستی  لالی ده سكه هیج ، آورد ده د نابت بهآۆر: بژێ   دۆست و نادۆست ، ده  سكدا بت ، له  واوكی له ره ی سه وه ئه 

   ، آورد داهاتووی خۆی نابینت ، آورد بھووده ونی نییه هنرت ، آورد خه آارئه  به یه قه ره  ، آورد وه وه م و ئه ئه
 .هتد... ی بۆخۆی نییه آه می قوربانییه رهه  به ودات قوربانیی ئه

یی  وه ته ندیی نه وه رژه ش بۆ به  آارمان تبكات و ئمه و قسانه  ئه آههاتووه  وه نه  آاتی ئه ئیترلۆ گه 
   ؟ین تی خۆمان بكه وه بات بۆ درووستكردنی ده  خه وخۆمان تبكۆشین

 یان  مریكا یان داوه تی ئه ی یارمه و وتانه  ئه :  دات آه ده مان پشان وه وه ئه ره ی سه وخانه رنجك له سه
  .ن  آه ر ده  بۆخۆیان مسۆگه وه آه موو روویه هه كی زۆر لهوت ستكه ن ، ده ید ده
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 یی  بۆسنه و ، سلۆڤانی ،آرواتی والنی  گه: کو   وه تكۆشانخۆیی ربه ستھنانی سه ده هو بۆ   آهی النه  گهو ئه 
   آه نی پدراوه  به مریكاوه رۆآی ئه ن سه  الیه یش له'' ستین  له فه'' لی  گه. ستھنا  ده خۆیی خۆییان به ربه سه
  . ت  وه ن ده  خاوه بته ده
یمانان بكرت  مریكا هاوپه  ئه  چ پاداشتك لهی داواب ده  ی آه  پرسیارهو ر ئه  سه وه ڕینه  با بگه جا  و ئه
یداآردنی  په: رخانبكرت بۆ   ته و هاوآارییه  ئهبت  دهچۆن ؟ ترسییداره  مه و هاوآارییه  ئهبریتیی له

   له ی آورد  آه وه ته نووسی نه سپاندنی مافی چاره ستھنان و ، چه ده پاندن و، به ریی و، سهپشتگی
   ؟ وه بینته تی آورد دا خۆیده وه زراندنی  ده درووستكردن و دامه

  وه دیی خۆیانهن وه رژه  رۆشنایی به ما و ، له ر بنه سه تان له وه  دهموو  ههمریكا و  ئه  بزانین آه وه ئهب  ئه آی هپش .1
:  بژرت  ن ، ومك ده آه آاندا  ده تییه سایه آهڵ و  آۆمه و  کۆڕالن و ، ڵ وتان و ، گه گه ندیی له یوه ت و پهو سوآه هه
 پشتگری ر وبه مه  لهند ساك  چهمریكا و ئینگلیز  ه ئ. ''  یه ندییان هه وه رژه  ، به  ، دوژمنیان نییه دۆستیان نییه'' 
مانی  رله ب په  ده. باشوور  رمن له آانی هه ته یمانی حكوومه رانی آوردستان بوون ، ئستا هاوپه داگیرآهموو  هه

  یه و شوه  بهآانیاندا ندییه یوه  په رچاو بگرن له به  له و خاه  ئهیشرم ی هه آه ته ردوو حكوومه آوردستان و هه
ناو   راستییدا و له ویی و له ر زه سه  له ن واته'' قیع مری وا ئه '' تی وه وانیش ده  ئه  ، چۆنكهن وت بكه سوآه هه
م  له .  یه ریان هه  و نونه ك وتی گرنگی جیھان نووسینگه  آۆمه  ، لهن ر خاآی آوردستان هه سه ردا و ، له اوهم جه
  ماو له ر بنه سه  له ب  ده واته.ن ابناسر سمی ناسرابن یان نه ڕه تییدا به وه  بوواریی نوده  له دا گرنگ نییه آاته

ن  دا بكه آه آان و ، دۆست و ، دوژمن و ، بارودۆخه یمانه ڵ هاوپه گه وت له سوآه  هه وه ییه وه ته ندیی نه وه رژه رۆشنایی به
 آورد  اسیی له درگای چاالآی دیپلۆم1991ی  ی سا آه  مژووییه ڕینه تا راپه  هه چت آه بیر نه شمان له وه ب ئه ده .

وروپایی یان  سمی وتكی ئه نكی ره مانتارك ، دیپلۆماتك یاخود الیه له وت په آه ن ڕده مه گه  ده داخرابوو ، به
 هۆی  بووه  ده داركی آوردا دانیشت و ووتووژ بكات ، چۆنكه تمه ڵ سیاسه گه  بت له  ئاشكرا ئاماده  بهییمریكا ئه

  وته آه یان ئه'' ندیی  وه رژه به'' آانی آوردستان و   ره  داگیرآه ته وه ده  ووان  نوان ئه  له درووستبوونی آشه
سگا   ده  بهی وت وه ره  بۆ دهدارانی آوردستان تمه  سیاسهیندیی و گفتوگۆ یوه په  رگای تاآه .  وه ترسییه مه

مانی  رله ب په  ئاراوه ده  هاتۆته  مژوییه له م هه  ئه همۆ آ ئه. ری  په رانی آوردستاندا تده آانی داگیرآه جاسوسییه
دار و  تمه  سیاسه  زۆر زۆر چاالك بن و سوود له توانای خۆیان و ، رم همنانه ی هه آه ته ردوو حكوومه آوردستان و هه

  جۆر له ی جۆربه ی پرۆژه یهآا ن بۆ هنانه  آارای بكه ربگرن و  آورد و دۆستی آورد ، وه هتد ، له...بیریار و زانستكار و
ی  وه ته  بۆ نهآاندا جیاجیا   بواره  ماف لهستھنانی ده رایی و به  پكھنانی سیستمی فیدهتا   هه وه هت وه دروستكردنی ده

ر  ب به هد. ن هزتر بكه رفراوانتر و به آانیان به آانیان و چاالآییه ندییه یوه  په وآانی آوردستان  موو پارچه  هه هآورد ل
  یانه یماناندا هه مریكا و هاوپه ڵ ئه گه  له ی آه ندییه یوه  په و داران و دیپلۆماتی آوردی باشوور ئه تمه پرسیاران و سیاسه

  .ن ده ست نه  ده ڕ و آات له  گه نه  بخه وه یه و روانگه زووترین آات له به
  آی دارایی و ئابووریی له ك داوای آۆمه نك ، کۆڕك ، آۆمه الیه    نییه آه وه یی آورد ئه وه ته ته ندیی نه وه رژه  به
 ستھنانی پشتگیریی و ده  بۆ به  تكۆشانه كو ستی بكات ، به ی بنده آه ره به  بۆخۆی و ده آانی دیكه یمانه مریكا و هاوپه ئه
مریكا و ئینگلیز و   ئه ب له  ده. وه ینتهب تی آورد دا خۆی ده وه  درووستكردنی ده  له نووس آه دیھنانی مافی چاره به

و  و و پارستن وه  مانه وی آورد وه ته نووسی نه  پشتگیریی آردن مافی چاره نرت آه یه  بگه آانی دیكه یمانه هاوپه
ی  نگاوانه  ههو ئهب  ش ئه سته به و مه  بۆ ئه.م آه ی یه  پله  به   دایهوان ندیی ئه وه رژه به ی آورد له وه ته هزآردنی نه به

  :نجام بدرن رچاو بگیرن و ئه به وه له خواره
  آات زووترین  به رم  ی هه آه ته رددو حكوومه مانی آوردستان و هه رله دا په م آاته له تهپویس 

موو  و باسی ههن  همریكاو ئینگلیز بك آانی ئه ییدارهدن وهی هزگا پ ڵ ده گه وتوژی دیپلۆماسیی نھنی له
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 4ڕه   الپه له (  نده  به یان پوه آه  داهاتووی عراق و آوردستان و ناوچه  آهن ه بك رانه گه  ئهو ئه
 و مریكا ی ئه وه  مانه دان به رببن بۆ رگه یی خۆیان ده ها ئاماده روه  ، هه) هدكیان آرد  م به ئاماژه
ب  ئه. ت  وه  ده  ببتهن هدستان بد باشووری آور رگا بهن  ب ر ئاماده گه  ئه آوردستان  لهئینگلیز

  بت ، چۆنكه وان ئه ندیی ئه وه رژه  به  له نگاوه و هه  ئه نرت آه یه  بگه و ئنگلیزمریكا  ئه ش له وه ئه
ك ترآیا و ئیسرائیل و  مریكا و ئینگلیز نابت وه آی دارایی و ئابوریی ئه  آۆمه آوردستان پویستی به

ها  روه هه. ست خۆی  ده وته آانی بكه  سرووشتییه ی پبدرت سامانه ر رگه گه  ئهلك وتی دیكه گه
  یاندنی وته زگاآانی راگه موو ده  هه  له  بكرت آه یه  دوژمنانه  ئیعالمییهو هرشه  باسی ئه پویسته

 ، آانی تر یمانه وجا هاوپه مریكا و ئینگلیز و آورد ئه ر ئه  سه آرته ه  د وه آان و ترآیا و ئرانه بییه ره عه
،   وه آانه یمانه مریكا و ئینگلیز و هاوپه ن میدیای ئه الیه  له و هرشانه ی ئه وه رچدانه رپه بهتیی  چۆنییهو 
ددام   رژمی سه   له و وتانه ندك له ی هه نگرانه وستی الیه آانی هه ب باسی زیانه روها ده  هه و

مانی آوردستان و  رله دا په م آاته له  پیویسته.وستی رژمی ترك  هه نهیاندا ؛ بۆ و گه بكرت له
  مریكا و ئنگلیز به  بۆ ئه آه الن و وتانی ناوچه تیی گه  دوژمنایه رم   ی هه آه ته رددو حكوومه هه
یی مافی وان پشتگیر ر ئه گه ئه :   و پیان بژن و وتانه رپرسیارانی ئه  پش چاوی به هن قی بخه زه

ی آورد  ی آیشه  و دمۆآاسییانه رآردنی ئاشتییانه سه ن و بۆ چاره ی آورد بكه وه ته نووسی نه چاره
ویستیی و  وا پشتگیریی و خۆشه نگاو بنن ، ئه آانی آوردستان هه ره  داگیرآه ته وه موو ده  هه ڵ گه له

   به م آاره آرت ئه  ئه ی آه وه  له جگهن ،  آه ر ده  ملیۆن آورد بۆخۆیان مسۆگه40  هاوآاریی پتر له
 ئاشكرا  مریكا به رۆآی ئه سه.  دابنرت آه  دمۆآراتیی آردنی ناوچكه و به وه نگاوك بۆ ركخستنه هه

  ش دان به یه و شوه ر به گه ئه.   یه تی خۆیان هه وه مافی دروستكردنی دهستینی   فه دا آه وه دانی نا به
  وره وتنكی دیپلۆماسیی گه رآه  و سهی آورددا بنت ، پاداشتكی چاك وه ته نهنووسی  مافی چاره

و  رم بۆ ئه ی هه آه ته ردوو حكوومه مانی آوردستان و هه رله ر په سه  له پویسته  . بت بۆ آورد ئه
  ننه یه  بگه و داوایه  ئهن و مریكا و ئینگلیز بكه آانی ئه دییداره یوه زگا په ڵ ده گه ندیی له یوه  په سته به مه
 .ریتانیا  زیرانی به رۆك وه مریكا و سه رۆآی ئه سه

بۆ '' ر  پارزه''   ببنه رم ی هه آه ته رددو حكوومه مانی آوردستان و هه رله دا په م آاته  له پویسته 
مانی  رله یكا و پهمر  آۆنگرسی ئه ندیی به  زووترین کات پوه  به یی آورد و ، وه ته ندیی نه وه رژه به
ن   بكهدا گه ه و ، دانووساندنی نھنییان لن  بكه وه و دوو وته آانی ئه وره  گه رپرسیاره ریتانیا و به به
دا دژی رژمی  نگه م جه  له وه شدارییكردنییه  هۆی به  بهن  بكهآوردی  وه ته  بۆ نهپاداشتداوای  و ،
یش '' ی آورد  وه ته نه''  : دا آه  وه  دان نان به بریتیی بت له ب  دهش  ه'' پاداشت'' و  ئه . ددام سه
 آات و   له وست خۆی   ده نووسی خۆی بگرته  چاره یه ی جیھان بۆی هه آانی دیكه وه ته مو نه کو هه وه

تی  وه یاندنی ده  بیاری درووستكردن و راگه وه ه'' لپرسیی   گه''  هۆی  شونی گونجاو دا و به
و  شتییانه ركی  ئا سه چارهۆ بآاربوون  ستبه  ده ها روه  و ، ههخۆی خۆی بدات ربه سه

مانی  رله په ب  ده.  آوردستانآانی پارچهموو   هه ی آورد له ی آیشه دمۆآراتییانه
آان  آگرتووه  یه وه ته ی نه ی آاری آۆمه ر خشته  سه رتهێ آورد بخ  آشه  آهت تبكۆشآوردستان 

  آورد له  دارانی تمه  سیاسه پویسته.   ی دیكهآان ییه وه ته  نونه ه همموو آۆ  هه ووروپا ی ئه ۆمهآو 
  ته وه ر ده  گوشاری سیاسیی و دیپلۆماسی توند بۆسه  باش بزانن آه وه  ئه باشووری آوردستان

رآردنی  سه  بۆ چاره وه دیكهوروپا و وتانی  مریكا و ئه ن ئه  الیه آانی آوردستان له ره داگیرآه
و   ئه  پویسته  ، بۆیهر باشووری آوردستان سه ی گوشار له وه مكردنه  هۆی آه بته  دهی آورد آشه
رانی آوردستان   داگیرآه وه آی دیكه  الیه لهوه ،  آه  الیه  له مه  ئهن ، خه رگیز پشتگوێ نه  هه رآه ئه
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  ندییه یوه  په  و سوودیان له ریان آردووها آ وه  و پكه ر هب ته یان گرتووه ربازهو   ئه میشه هه
آۆ  ر سه  نو ركخراو و سه نگی آورد بگاته هن ده ی نه وه  بۆ ئه رگرتووه آانیان وه جۆره جۆربه
رددو  مانی آوردستان و هه رله په   پویسته آرد که وه م به دا ئاماژه م خاه له .آان  تییه وه نوده

 ''   ناب خۆیان به یی آورد بن ؛ واته وه ته ندیی نه وه رژه به''  ر  پارزه''رم   ی هه آه ته حكوومه
  ،  ی آوردستان دابنن آانی دیكه آانی پارچه  سیاسییه ه ی پارت و آۆڕ و آۆمه'' مراست و جگر  ده
مریكا   ئه وانیش به نگی ئه اندنی دهی آاربھنن بۆ گه کانی خۆیان به  دیپلۆماسییه ندییه یوه ب په كو ده به

تا   هه ی آه هنو آشا  ئه نه ی گوێ بده وه  ، ب ئه ن آان بكه ازییهوآان و پشتگیریی داخ یمانه و هاوپه
  . گۆڕێ یی بھننه وه ته بایی نه توانن ئاشتیی و ته  ده وآاره به .   نوانیاندا بووه ئستا له

وت و ئاو و   نه   له زنه نی سامانكی مه ی آورد خاوه وه ته  و نه نده  مه وه كی  دهآوردستان وت : وت تی نه سیاسه .2
آانی تری  آانی پارچه  باشووری آوردستان و زلھزه تی آوردی له سه  ده تا ئسته  هه وه  داخه به . آانزاآانی تر

 ،  ییان نییه'' وت  نه'' تی  ر سیاسه ك هه  نه ، نییه و بووه یی ئاشكرایان نه'' وت  نه'' تكی  آوردستانیش  سیاسه
  مان له رله م په آه ی یه  پله  به  پویسته بۆیه.نی بزانن   خاوه  ئاشكرا خۆیان به  به یانوراوه  نه وه داخه كو به به

 رد و دۆستی آورد آو  لهوت سازیی نه آانی پیشه موو بواره زایانی هه و شاره'' پسپۆڕ ''باشووری آوردستان آارابت و  
و  می سانه رهه وت به آانی آورسستان و ئیحتیاتیی نه وتییه  نه موو پرۆژه ر هه سه واو له ، زانیاریی ته آار و  بخاته
آانی عراقیش  وتییه  نه موو پرۆژه ر هه سه  له و زانیارییانه ها ئه روه ست بھنت و هه د  بههتد...ت و  سكه آۆی ده
و   ئهوتی آوردستان و دانیشتوانی آوردستان ی نه واره ی قه گوره   به ،غدا تی نوی به سه ڵ ده  گه  له و ، ه و آۆبكاته
 آورد   له  آه وه آانی عراقه  رسته زپه گه آه ره  دوای یه ك له  یه رستیی رژمه زپه گه تی ره هۆی سیاسه به ی  زیانانه

. رمی آوردستان وتی عراق بكات بۆ هه می نه رجه سه ش له  داوای به ره هو پو پی ئه  بهوتوون ، دانوساندن بكات آه
ر  ك هه ب نه آانی تری آوردستانیش ده آانی پارچه  سیاسییه موو هزه باشووری آوردستان و هه تی آوردیی له سه ده

ك خاكی گرنگی   ، وه پش چاو و موو آانزاآانی تریش بگرنه تی ئاو و ، هه كو سیاسه وت ، به تی نه سیاسه
آاری بھنن و  آاندا به آانی آوردستان و وتانی رۆژئاوا و آۆمپانیا جیھانییه ره  داگیرآه ته سه ڵ ده گه دانوساندن له

  . ی آورد رآردنی آشه سه ك بۆ چاره ستھنانی پشتگیریی و آۆمه ده  بۆ بهن دا بكه گه وتی له سوآه هه
رتی گشتیی    آه وه آانه یمانه مریكا و ئینگلیز و هاوپه ن ئه الیه عس له  رووخانی رژمی به به : سازیی تی پیشه سیاسه .3

  ت ، بۆیه رتی تایبه  آه بنه سازیی ده آانی پیشه  گرنگه رته موو آه هه. ما  عراقی داهاتوو دا باوی نه سازیی له پیشه
   له ربگرت آه  وه و بارودۆخه زۆر وریا بت و ، سوود له باشووری آوردستان  تی آوردیی له سه ه  د  آه پویسته

   ئاسانی و به ت به رتی تایبه آان و آه تییه زگا حكوومه موو ده  و ، هه   و ئارامه آوردستان ئازاده.  یه آووردستاندا هه
 رنت فۆن و ئینته له آو ته  وه؛ وه  جیھانه ندیی به یوه  و هۆآاری په قامگیره ن و ، ئاسایش سه آه ئاسایی آاری خۆیان ده

 تا   سایان پویسته5  وه مه نی آه یهال آانی تری عراق به غدا و شاره به. آانی آوردستان  موو شاره  هه  یشتۆته گه
ب تبكۆشن   باشووری آوردستان ده تی آوردی له سه مانی آوردستان و ده رله  په. وتن  پشكه  له یه و پله  ئه نه گه ده
  وره سازیی وا گه ی پیشه ن و پۆژه سازییكردنی آوردستان خۆش بكه  پیشه  بۆ  به مینه ربگرن و زه  وه له م هه وود لهس

آانی  وره  گه  شاره  له ی فگه وه آردنه :  و بكات بۆ ونه  ژرخانی ئابووریی آوردستان پته  آه وه  آوردستانه بھننه
آنۆلۆجیای زانیاریی  تا فرۆشتن ، ته  هه وه رهنانه  ده آان له وتییه  نهسازییه  پیشهی آۆمپانیازراندنی آوردستان ، دامه

  و بوارانه هآارا بت ل بۆ خۆی  بكرت آهی آوردیی رمایه  پشتگیریی سه پویسته  .  ش زۆری دیكه....  ، آشتوآایی وو
  ستیاندایه  ده  باشوور له تی آوردی له سه و دهمانی آوردستان  رله  په ی آه نانه و آه رگای ئه دا ، یاخود له

و  رجك ئه  مه ش ، به ی هاوبه زراندنی پرۆژه  برت بۆ دامه مریكاوه وروپاو ئه آانی ئه سازییه زگا پیشه  ده ندیی به یوه په
 .ی آورددا بن  وه ته نهندیی  وه رژه بهی ئابوریی و  وآردنی پگه تی پته  خزمه  پالنكی ستراتیجیی له  پی به پرۆژانه
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، رم و  آانی هه ته زگاآانی حكوومه موو داموده هه  و ،مانی آوردستان رله  په  پویسته.1  :پاراستنی مافی مروڤ .4
موو توانا و  ی آوردستان ، هه وه ره  و ده وه  ناوه ، له. هتد...تی و رۆشنبیریی و  یه سیاسی آۆمه   ه موو آۆڕوآۆمه هه
ان ، آانیی بكراوه ره  عه  به ره به آان بۆ ده  رآراوه  آورده ده ی  ماباته وه رانه ك  بۆ گه  یه نه ۆشانیان بكهوڵ و تك هه

ی  ه و نهئاسایی آر و ووی خویان ش بۆ شونی پی بانه ره و عه ی ئه وه راندنه  و گهوتووه ، ی لیانكه و زیانانه بژاردنی ئه
موو  ههی  وه رخان بكرن بۆ دۆزینه موو تواناآان ته   هه مانشوه  هه  به  پویسته.2 .  و ناوچانه باری دیمۆگرافیی ئه

ر  گه ت ئه نانه ر شونك بن ،ته  هه له  یاندنی تاوانباران  گهسزا بهآان و   وونبووه  سیاسییه نفالكراو و دیله ئه
  موو ئه هید و ، هه نشه  و مافی خاوهیان ببورت ، ناب آورد لیانببورتلتی داهاتووی عراقیش   حكوومه

 سزای   تاوانباران به بت آه  تووشی زیانی گیانی و مای بوون  هه وه شكنجه  هۆی زیندان و ئه  به ی آه سانه آه
  ستهپوی. م دادگا  رده  به ی عراق آشیان بكاته وه ره آانی عراق و ده زگا یاساییه  ده  و لهنت یه  بگه یاسایی عادیالنه

مانی آوردستان  رله  په  آه  پویسته.3 .  ی آورد پشتیان بگرت گه ریم و آۆمه تی هه سه مان و ده رله ر په  سه له
    له ی تدا تۆمار بكات آه و تاوانكارانه موو ئه ی هه ناو و  ونه و  وه ش بكاته  ی ره– سجیلك –ك  یه تۆمارگه

 هیچ  درت به یان پنه  رگه ، و كی آوردستان آردووه ر خه رامبه  تاوانیان به مرۆ ا ئهت  هه وه یلوله تای شۆڕسی ئه ر سه
   به و ،ست  ده بگرنه. هتد..نی و بازرگانیی ده ربازیی و مه  سه سیاسیی وج ببن و آاری  آوردستان نیشته ك له یه شوه
  وه  نوێ بكرته ب سانه  ده یه و تۆمارگه ئه. م دادگا  دهر  به  و ، آشبكرنهش و تاوانبار ناودر بكرن سانی رووڕه آه

ی  وه  بۆ ئه وه ردا بو بكرته ماوه ناو جه آاندا و به زگا حكوومی و ناحكوومیه زانكۆ و دهو  موو قوتابخانه ر هه سه و به
تی  و پیرۆزیی تایبهڤ گرنگی ۆ پاراستنی  مافی مر  پویسته. 4 . آات  بیریان نه  مژوو لهسك بیانناست مووآه هه

م دادگا و ، سزابدرت  رده  به ب آش بكرته ك پیشلی بكات ده  س و ، آۆڕوآۆمه آه ت و ، ر حكوومه پبدرت و هه
  .  و رسوا بكرت 

 سیاسیی و  ه موو آۆڕ و آۆمه  و ههتی آوردیی سه  ده پویسته : ی وت وه ره  و ده وه  ناوه ریی له ماووه باتی جه خه .5
 و رنمایی ن هریی و پشتگیریی لبك ماوه باتی جه  خه  بهن ه بد وره آی گه  گرنگییهآان  جۆرارجۆره تییه یه آۆمه

  نه  الیه آرێ بین آه ده .  وه آه موو روویه  هه آانی آورد له   بۆ پشتگیرییكردنی داخوازیهن هآانی بك چاالآییه
واوی   ته ران به نده  هه  له باتیان ی خه نه  الیه و  سای رابووردوودا ئه ی دانزه ماوه ان لهآانی باشووری آوردست سیاسییه

م چاالك بت  رده  هه  تاراوگه  جڤاتی آوردیی له  آه  زۆر پویسته  زۆر پویست بوو ، وه نده رچه ههپشتگوێ خستبوو ، 
 بارودۆخی آودستان ئاگادار بكات  رای گشتیی له. هتد... خۆپیشاندان و سیمینار ركخستن و نووسین و  و به

موو سای   هه له :  بۆ ونه. نگر و هاوآار و لۆبیی بۆ آورد درووست بكات  آان بكات و الیه ری آشه سه داخوازیی چاره
ر دا   مانگی ئۆآتۆبه لهر  آانی شاری هانۆڤه نیا آورده  تهمانیا  ئه  له)من ئاگام لبت (  دا 2002
   له مه ، ئه'' ددامیش بت   بی دژی رژمی سه وێ ، ده ی ئاشتی ده وه ئه''  ژر ناونیشانی  له اندانكیان آرد خۆپیش

و باسی  ر جاده  سه م و  زۆر پویست بوو جڤاتی آوردیی بته ه  قه درایه ز دهارخو  شه  زۆرجار آورد به آاتكدا آه
بۆری ترك بۆ   رژمی گورگهآانی شه ڕه ڵ هه  گه ها هاوآات له هرو  بكات ههگۆڕ عسی فاشیی گۆڕبه  تیی رژمی به درندایه

م زلھزكی  ندك چاالآیی و خۆپیشاندان سازآران به  دا هه2003 سای  داگیرآردنی باشووری آوردستان له
  آانی باشوور له  پارته ین آهآرێ ب  ده به .   وه  نزیك بكاته و چاالآییانه  ئاشكرا خۆی له بوو به  نه باشوور ئاماده

آان   پارته.ریكبوون  ناو خۆیاندا و، بۆخۆیان خه  ،له وه آانی خۆیانه ''  بۆنه'' ی  وه  یادآردنه سانی رابوردوودا به
م  هرد  و هه وه نه  بیربكه ییانه وه ته ن نه آانیان بده نگره ندام و الیه ریان هانی ئه سه  له نی ركخستنن؛ پویسته خاوه

ر  رامبه ران به ر تاوانی داگیرآه  سه  له رده یان و په آه وه ته واآانی نه  ره داخوزییهچاالك بن بۆ پشتگیرییكردنی 
 .مان  ی آورد هه وه ته نه

  آه. آانی آوردستان  موو پارچه آانی هه  سیاسییه موو هزه ر هه سه  له پویسته  :یی گشتیی وه ته تنكی سیاسی نه و ركه .6
  نه آانیان بكه نگاوه وست و هه  ، هه بنن و الوه آانیان به  ناآۆآییهن و  بكه وه گشتی پكهآی  یه وه  نھنی آۆبوونه به
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 و  باتی دیپلۆماسی  خه  له  پتر بریتییه  آه م قۆناغه نویه ، باتی ئه  و ركخستنی خه وه وڕوو بوونه ره ك بۆ به یه
بات   خه وه رچاو بگرن پكه به یی له وه ته ندیی نه وه رژه  به ریان آه  سه  له  پیویسته. یی وه ته هنون  یی و وه ته  نهاسییسی
 هۆی سیستمی نوی جیھانی و   بهی آورد  وه ته وت بۆ نه ستكه  ده  له ه رچی زۆرتر ستھنانی هه ده  به ن بۆ به بكه

  یه شنیان هه چه ی ناوخۆیی فره موویان آشه آانی آوردستان هه هر  داگیرآه رژمه .  وه آه ی نوی ناوچه وه ركخستنه
نی  موو پارت و ، آۆڕآۆمه ر هه سه  له پویسته .  یی الوازن و ، ناوبانگی باشییان نییه وه ته ر ئاستی نونه سه و،له
  ریی له ماوه  سیاسیی و ، جهباتی دیپلۆماسیی و ، ربگرن و ، خه  وه و الوازییه آانی آوردستان سوود له موو پارچه هه
تیی   تایبه به. ن   گۆرانكاریی بده  مل به  آه و رژمانه ر ئه  سه نه ن و گوشار بخه  پبده ره ی وت په وه ره  و ده وه ناوه
زگا   تان و ده وه  ده رنجی وه سه ندانی یاسایی و ، مانگرتن و ، داواآارییه خۆپیشڕی  له   پویسته تاراوگه له

ب  کانی آوردستان ده موو پارچه  هه نی آوردی له  الیه. كشن بی آورد را رآردنی آشه سه آان بۆ چاره تییه وه نوده
  بت  بۆ دانووساندن آه اویان ههرآ ی جیا جیا ی ئاماده ڵ پرۆژه  آۆمه ن و ، به  بكه ه بیروبۆچوونی خۆیان گه

و  ئه. ر چاو   به پاندنیان بخرنه رج و توانای سه لومه پی هه  خۆ و ، به  هآانی آوردستان بگرت ندیی پارچه تمه تایبه
.   آرابن  ئاماده. هتد ...تیی و  یه و آۆمه ن پسپۆڕانی ڕامیاریی و یاسایی و ئابوریی الیه ب له ش ده پرۆژانه
و  م ئه  به.ڵ رژم  گه وتوژ له  بۆ  ری ناردووه  باشووری آوردستان نونه نی آوردیی له  الیه وت بووه آه ركه
 پشتی   آه بووه ستدا نه ر ده به یان له  هیچ شتكی دیكه و داواآاریی ،ندێ زانییاریی گشتی  هه  له  جگه رانه نونه
و   ئه–ستیان  ر ده  به تییه  رژم خستویه ستن آه  ببه و زانیاریانه ن پشت بهوبوستن بۆ گفتوگۆ و ، ناچار  پببه
    .-  وه  ناب دووپات ببته یه ه هه

   له کانی آوردستان آه موو پارچه  هه  له ڵ و ، تاآكی آورده موو پارت و ، آۆروآۆمه رآی هه  دا ئه  گرنگه  مژووییه م قۆناغه له
ن  بكه''  رئال پۆلیتیك = رامیاریی گونجاو  '' چاوی  كو ره کان ، به  روداوه ڕواننه  نه وه'' ئایدیۆلۆجیی و دۆگما ''  ی  چاویلكه

آان   گرنگه  آشه وه ڵ  پكه آانی آۆمه موو توژه نبیر و هه ، خاوه دار و ، زانای ئاینیی و تمه ر  سیاسه  سه  له و ، پویسته
 . آراتیانه ریتی دیمۆ ر نه  سه ستن و  ڕای بھنن له ر ببه ماوه  جه وه و ، پشت به یان بۆ بدۆزنه چاره ن و رگه ستنیشان بكه ده
  .                                   وتنه رآه  سهیآبوون هۆآاركی گرنگ یه
  

  ییتی آورد وه ده
باتی  آانی خه  آارو  شوهو رنامه  به آی زیندوو بت له یه  پۆژه میشه ب هه ده

  ی آورد دا و ، وه ته نه
    شیندی تبكۆ  بۆ هنانه ،نی بزانین و  خاوه موو  خۆ به  هه

  
  

 
         

 
 

  بدو چوارتایی عه
  24 \ 4 \ 2003مانیا ،  ئه

  
   


