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 ئيستا و ئايندةي كوردستان و عيراق لةذير ِرؤشنايي كؤِرةكةي نيضريظان بارزاين 
 لة ناوضةي واشنتؤين ثايتةخيت ئةمةريكا

 
، نيضــريظان ٣١/١٠/٢٠٠٤لةســةر خــواين ســةنتةري كؤمــةلَطاي كــوردي، ِرؤذي يةكشــةممة ،      

نيشتنيكي لةطةلَ نزيكةي   بـارزاين لـة ئوتيـلي هؤلَـيدةي ئني لة ناوضةي واشنتؤين ثايتةختدا دا             
ووتــةكاين ناوبــراو لــةم قؤناغــة كاتــيي و . دوو سـةد كورديكــي دانيشــتوي ئةمــةريكا ئــةجنامدا 

هةسـتيارةي كوردسـتان و عـيراقدا و ثـاش ضـاوثيكةوتين لةطةلَ طةورة بةرثرساين ئةمةريكي                
ي دةرةوة و وةك دؤنــالَد ِرامســفيلَد، وةزيــري بةرطــري و ِريضــارد ئارميــتاج، جــيطري وةزيــر  

كوِر لة كؤشكي سثي، _كؤندؤلـيزا رايـس، ِراويذكـاري ئاسايشـي سـةرؤك جـؤرج دةبلـيو بـؤش          
بؤيــة، بةثيويســتم زاين خالَــة طــرنطةكاين كةلــةم دانيشــتنةدا دةركــةوتن  . طــرنطي خــؤي هةيــة

ثيويسـتة خويـنةر ئـةوة ِرةضـاو بكات كة     .  خبةمـةِروو (Bullet Points)بةشـيوةي فيشـةكة خـالَ    
كة ثشتطريي قسةكامن ) بة كاسيت يان ظيديؤ  ( بةلَطةيـةكي مـاددمي نـية لـة دةنط يان ِرةنط             هـيض 

بكــات، ضــونكة نيضــريظان داواي كــرد كــة كامــيراكان، ئةطةرضــي هــي ثارتــيش بــن، تــةا ويــنة  
تؤماربكةن بة يب دةنط، وة وويت، نيازم هةية كؤمةلَيك قسةتان بؤ بكةم كة لةشويين طشتيدا               

 اليةمن، لةو دانيشتنةدا كة هاتن بؤ                  . ١منايلَـيكي بيطةيشـتين مـنة، كة كةسيا تيئـةم ووتانـة تـة
هـةتا بـتوامن بةئةمانةتـةوة قسةكان لة زاري نيضريظانةوة دةطيِرمةوة، ئةطةر           . هـةمووان بـوو   

 .نةكرا، بة شيوةي هةوالَ دةيلَيم
 

 :ثاريت و ثةيوةنديةكاين لةطةلَ حكومةيت سةدامدا
ثاريت .  ش، ثـاريت جـؤرة ثةيوةنديةكي هةبوو لةطةلَ حكومةيت عيراقدا    ١٩٩٩ سـالَي    هـةتا  •

ترسـي ئـةوةي هـةبوو كـة وآلتـة ِرؤذئاوايـيةكان نةيانةويت حوكمي سةدام بِروخينن، بؤية         
واي ثـي بـاش بـووة جـي ثيـيةك يلَيتةوة بؤ جؤرة ِريكةوتنيك لةطةلَ عيراقدا تا بتوانيت        

لة سةردةمي سةرؤك بيلَ كلينتؤندا و كاتيك جةالل تالَةباين و . وآلتةكةدا بذي بةئاشـيت لة    
مةســعود بــارزاين هــاتن بــؤ ئةمــةريكا بــة ِراشــكاويي ثيــيان ووتــوون كــة ئةمــةريكا ســةدام 

 .حسةين الدةبات
حكومـةيت عـيراق لةضةند سالَي كةمي ثيش ِروخانيدا ثةيوةندي خؤي زؤر بةهيز كردبوو،              •

ةرنامـةي نـةوت بةرامـبة خؤراكةوة، لةطةلَ سي لة ثينج ئةندامة هةميشةييةكاين             لـة ِريـي ب    
تــا . ئةجنومــةين ئاسايشــي نةتــةوة يةكطــرتووةكان كــة ِروســيا و ضــني و فةِرةنســا بــوون   

ئةمـة مةترسـي طةِرانـةوةي دةسةآليت حكومةيت        . ِردةيـةك بةريتانـياش بـؤي شـل بووبـوو         
ئةم مةترسية زياتربوو   . ي سـةركردايةيت كورد   عـيراقي بـؤ كوردسـتان دروسـت كـردبوو ال          

طيِرانةوةي سةروةري  "كاتـيك دواهةمني كؤنطرةي حيزيب بةعس لة بةغدا لةذير درومشي           
 . دا بةسترا و قوسةي كوِري سةدام بة ئةندامي سةركردايةيت حيزب هةلَبذيردرا" بؤ عيراق

 
 : ئةمةريكا- توركيا -كورد 

ــة هؤكــاين بيهــيزي  • ــتةوة بــؤ ئــةوةي كــة توركــيا    يةكــيك ل راقدا دةطةِريــة عــي  ئةمــةريكا ل
هؤيـــةكي تـــريش ئةوةيـــة هـــةر . نةيهيشـــت ســـوثاي ئةمـــةريكي بـــة وآلتةكـــةيدا تيثةِريـــت

دائريةيـةكي ئةمـةريكي بةشيوةيةكي تاِرادةيةك سةربةخؤ كار دةكات و هةر اليةو شتيكي     

                                                           
 .كة ئةم كؤِرة بؤ هةمووان بوو ثيدةضيت نيضريظان ثيي نةوترابيت يان لةبريي كردبيت  1
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وة . وون بــؤ قؤنــاغي دواي شــةِرهــةروةها نــةبووين هــيض ســتراتيذيكي رِ . جــياواز دةلَيــت
ِروخاين سةدام  "طوايـة سـةرؤكي ثـاريت، مةسـعود بـارزاين، بةئةمةريكـيةكاين ووتووة كة               

 ".لةماوةي دوو مانطدا تةواو دةبيت، ئيوة دةبيت زياتر بري لة قؤناغي دواي شةِر بكةنةوة
ِرؤكةخانةكاين توركيا هـةتا ثـيش ِروخـاين سةدام، بؤ دريذةثيداين مؤلَةيت بةكارهيناين ف       •

لةاليـةن فـِرؤكة ئةمةريكـيةكانةوة بـؤ ضـاوديري ناوضـةي دذةفـِريين باكوري عيراق، ثيش                 
دوو هةفـتة لة تةواوبووين ماوةكة مةسةلةكة دةدراية دةست ثةرلةماين توركيا تا بِرياري           

وةرن من بة ئةمةريكيةكامن دةووت ئيوة بؤضي ضاوةِرواين توركيا دةكةن،          . لةسـةر بـدات   
فـِرؤكةخانةكاين ئـيمة بةكاريـنن، مـن لـةبايت شـةش مانط ئيمزاي شةش سةد سالَتان بؤ          

 .ئةوان دةيانووت ئاخر ئيوة حكومةتيكي رةمسي نني. دةكةم
 

 : ئةمةريكا- عيراق -كورد 
ثـريمةر باشـترين خزمةيت كوردي كرد بة هةلَوةشاندنةوةي هةر ضوار دةزطاكاين ثؤليس          •

  ِراطـةياندن و سـوثا، ضـونكة ئـةم ضـوار دةزطاية داري دةسيت سةدام بوون                 و هةوالَطـري و   
 .بؤ سةركوتكردن

ــيض          • ــريؤردا، ه ــيةكاين ت ــواري مةترس ــة ب ــوو ل ــيهاتوو ب ــثؤِريكي ل ــةندة ثس ــريمةر هةرض ث
تةنانةت لةيةكةم  . شـارةزاييةكي واي نةبوو لة عيراق و باري سياسي و ثيكهاتة ئالَؤزةكةي           

ئةوة "تةيب سياسي ثاريت كة وينةي مستةفا بارزاين بينيوة ووتوويةيت     سـةردانيدا بـؤ مةك    
 .، وة ئةمةش ئةنداماين ثاريت زؤر تووشي بيهيوايي كردووة ثيي"كيية؟

ــوو     • ــيكهاتةيةكي فاشــل ب ــيراق ث ــي ع ــةين حوكم ــة    . ئةجنوم ــةوة ب ــوو لةمالَ ــيا ب ــةندامي ت ئ
ــتة ئــةندام و م  ذ كــرا ببيــنج  بــيجامةوة دانيشــتبوو، بانطــيــل و ثيكي ئــةخري مؤديارسيدســي

 .سةيارةي حيمايةي بؤ دانرا
. ئةمـةريكا واي دةزاين بـة ِروخـاين سةدام هةموو شتيك كؤتايي ثيهات و ئاسايي بووةوة                •

بؤيـة، ثالَةثةستؤي زؤري خستة سةر يةكييت و ثاريت تا بازطةكانيان هةلَطرن بةو هيوايةي             
م ثاش كارةساتةكةي جةذين قورباين ِرابردوو،      بةآل. خـةلَكي ئـازاد و خؤشـطوزةران بذيـن        

ــري       ــة ناوضــةكاين ت ــة ل ــةي ك ــةو عةرةبان ــبةيت لةطــةلَ ئ ــيذن، بةتاي ــةكان زؤر توندوت بازط
عـيراقةوة ديـن، بـة شـيوةيةك كة دةتوانني بلَيني كوردةكاين بازطةكان دةيانةويت حةقي               

ةرامبةر بةوةي عةرةبةكان بة    خؤيان لةو عةرةبانة بكةنةوة كة ئيستا دين بؤ كوردستان ب         
 .كورديان دةكرد لة بازطةكاندا لةسةردةمي سةدامدا

 ســالَي ِرابــردوودا عامــلي ١٣لــة مــاوةي . حكومــةيت هــةريم منونةيــة بــؤ عــيراقي داهــاتوو •
 .ئارامطريي بووة بؤ دراوسيكاين عيراق  و ناوضةكة

. اوةين دةولَةيت خؤي بيت    بـاوةِري ثاريت واية كة كورد وةك ميللةتيك حةقي خؤيةيت خ           •
ــيدِرالَي     ــيانة بـــري دةكاتـــةوة و دةيةويـــت لـــة عيراقـــيكي فـ بـــةآلم، لـــةم قؤناغـــةدا، واقيعـ

ِراطـةياندين دةولَةيت سةربةخؤ لةم قؤناغةدا لةوانةية كورد بةو         . دميوكراتـيدا مبينيـتةوة   
ــةكوردةواريدا دةوتريـــــت   ــة لـــ ــة بةريـــــت كـــ ــي  "حالَـــ ــراث طورطـــــي برســـ ــةطي خـــ  ســـ

 ". كؤدةكاتةوةلةخؤي
ئةوكةسـةي تةقيـنةوة خؤكوذيةكـةي جـةذين قوربـاين دذي بارةطـاي ثـاريت كـرد كوِريكي                   •

لةوانةية ثاريت . يةمـةين بـوو، بـةآلم ثالندانـان و ئاسانكاري و ِري ثيشاندةراين كوردبوون          
 .ماوةيةكي زؤري بوويت تا ئةوكةلينة لة سةركردايةتيدا ثِركاتةوة
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 :ريفراندؤم
. و ملــيؤن ئــيمزا كؤكــراوةتةوة لــة كوردســتاندا بــؤ جيبةجــيكردين ِريفــراندؤمنــزيكةي دو •

لةم . ئةمـة ثالَةثةسـتؤيةكي طـةورةي لةسـةر سةركردايةيت هةر دوو حيزب دروستكردووة            
قؤناغـةدا، سـةركردايةيت كـورد ئةمـة بـؤ بةديهيـناين طةورةترين دةستكةوت الي عيراق و              

ي تـردا لةوانةيـة ناضـاربيت تةسـليمي ئةمري واقيع و            لـة قؤنـاغ   . ئةمـةريكا بةكاردةهينيـت   
 .ويسيت جةماوةر بيت

 
 :كةركوك و ناوضة ئازادكراوةكان

كوردستانيةيت كةركوك لةناو خةلَك و     . كـةركوك طرنطـترين خـالَي قةزيةكةيـة الي كـورد           •
جوطرافــيةن و تةئرخيــيةن . هــةموو كوضــة و قوذبنــيكي ئــةو شــارةدا هةســيت ثيدةكريــت  

ســـةرداين ئيســـتاي نيضـــريظانيش بـــؤ . ان كوردســـتانيةيت كـــةركوك دةســـةمليننبةلَطـــةك
هةتا بكريت ثاريت ئاشتيانة بؤ ئةم  . ئةمـةريكا بةشـيوةيةكي سـةرةكي بـؤ ئـةو مةبةسـتةية           

ئاماجنــة هــةولَدةدات، كاتيكــيش هةســيت كــرد ئاشــيت بــةرةو هيضــي نابــات ناضــار دةبيــت   
 حالَــةيت كــةركوك ئاســنة، بــةآلم ئةمةريكــيةكان ضــاككردين. ِريطةضــارةي تــر بطريــتة بــةر

خودي نيضريظان ثيشنياري ئةوةي كردووة كة      . جـيدي نـني لـة كؤتـايي ثيهيـناين وةزعةكة          
       بةخؤشــيةوة شــارةكة جــي ــيت ــنج هــةزار دؤالري بدري ــاوردة ثي ــيكي ه ــة عةرةب هــةر مالَ

ــاثريي خــؤي     ــاب و ب ــدي ب ــتةوة ســةر زي ــت ودةطةِري لَيــة ق. دةهي ــة مةســةلةي  ل ســةكردن ل
كـــةركوكدا ئـــيمة دةبيـــت هةميشـــة جةخـــت لةســـةر ئـــةوة بكةيـــنةوة كـــة جوطرافـــيةن و 
تةئرخيـيةن بةلَطـةكان كوردسـتانيةيت كـةركوك دةسةملينن نةك داواي سةرذميري بكةين،        

كوردةكان ئاسيت ِرؤشنبرييان   . ضـونكة سةرذميري لةوانةية لة بةرذةوةندي ئيمةدا نةبيت       
 ئيسـتا دوو سـي مـنالَ دةخةنـةوة لةكاتـيكدا عةرةبـةكان طوي نادةينَ و حةوت               بةرزتـرة و  

 .هةشت منالَ دةخةنةوة
دةتوانــني بلَــيني لــة دةوروبــةري كــةركوك عــةرةب نــةماون، ئــةوةي كــة هــةبوو نــزيكةي    •

.  لةوي ماون  ٢٠٠,٠٠٠ عـةرةيب هـاوردة بـوون لةناو كةركوكدا و ئيستا نزيكةي             ٣٠٠,٠٠٠
يت زؤر بـــةوردي و لـــة نـــزيكةوة موتابةعـــةي وةزعـــي كـــةركوك دةكـــةنثـــاريت و يةكـــي .

 مليؤن دؤالريان داناوة بؤ يارمةيت      ١٠٠هـةروةها، ثـاريت و يةكـييت لـة بوجـةي ئةمسـالَ،              
تــا ئيســتا نــزيكةي . طــيِرانةوةي ئاوارةكــاين كــةركوك و زةويــان بةســةردا دابــةش دةكــةن

ي ئايــندةدا تــةنط و ضــةلَةمةكة ِريشــةكيش ئةطــةر لــة ســالَ.  يــان طةِراندووةتــةوة١٢٠,٠٠٠
دؤنالَد . نةكريـت، يةكـييت و ثـاريت هـةنطاوي تـريش دةنـين بؤ ضارةسةركردين مةسةلةكة               

ِرامسـفيلَد ووتويـةيت كـة ئـةياد عةالوي، سةرةك وةزيراين عيراق، بةلَيين داوةيتَ كة ثاش           
 . كؤتايي بةكيشةي كةركوك ينيت٢هةلَبذاردن

اماين حكومـةيت عـيراقدا، غـازي يـاوةر لـة هةموان زياتر اليةنطريي مةسةلةي               لـةناو ئـةند    •
جا "كؤمةلَيك بة ثيكةنينةوة دةيانووت     ! ليرةدا دةنطةدةنط ثةيدابوو لة هؤلَةكةدا    . كوردة

ئـةي ئةم قسانةي دوايي لة  "و كؤمةلَـيكي تـريش دةيـانووت     " زاوامانـة، هـةر دةبيـت وابيـت       
ــراندؤمةكةوة ــارةي ريفـ ــرد؟ بـ ــي كـ ــنةوة وويت ".  بؤضـ ــة ثيكةنيـ ــريظان بـ ــةلةي : نيضـ مةسـ

. زاوايةتـيةكةي شةخسـية و نامانةويـت باسـي بكـةين، ثيش ئةوةش ئةو هةر ِراي باش بوو                 
                                                           

 من، نووسةري ئةم ضةند ديِرة، ئةمة بة خةتةرترين خالَي هةموو كؤِرةكة دادةنيم ضونكة ئاكامي هةلَسوِراندين  2
 هةلَبذردنةكةي داهاتوو ثيدةضيت بةرةو ئةوة بِروات بة ويسيت ئيدارةي ئةمةريكي بيت نةك ويسيت زؤرينةي 

 .خةلَكي عيراق



 ٤

ــيكي     ــيةوة، وويت كـــة ئـــةم هـــةر زوو لـــة كؤنفرانسـ ــارةي قســـةكاين ئـــةم دواييةشـ لـــة بـ
قسةكاين ياريان  : ووة كة ِرؤذنامةوانيدا وةآلمي داوةتةوة و ياوةريش بة خودي خؤي ووت        

ثـي كـراوة و مةبةسـيت ئـةوة نـةبووة، ئةطـةر ويسـيت طـةيل كـورد هةرضـيةك بيـت ئةويش             
قسةكاين ياوةر  [لةطـةلَ ئةوةدايـة و كـورد حـةقي خؤيةيت ضارةنووسي خؤي دياري بكات    

 .]تةواو بوو
اين ئـةو ووتةيـةي سـةرؤكي ثـاريت دووثاتكـردةوة كـة لةثاش دانيشتنةكةي لةطةلَ بةرثرس          •

بةلَي "توركـيا لة ئةنقةرة، لة وةآلمي ثرسياريكي ئيستيفزازي ِرؤذنامةنووسيكدا ووتبووي           
كــةركوك دلَــي كوردســتانة، ثــيش ئــةوةي بــيم بــؤ ئــيرة و لــةكايت دانيشــتنةكةمدا لةطــةلَ     
بةرثرســاندا و ثــاش ئــةوةش، وة مــن لــةو كةســانة نــيم كــة قســةكةي بةثــيي شــوين و كــات  

هةروةها ".  بةِراشـكاوي هةرضـيم هةيـة بـة بةرثرسـاين توركـيام ووتووة             دةطؤِريـت و زؤر   
كــةركوك مولَكــي ميللةتــيكة، "نيضــريظان ئةوةشــي باســكرد كــة مســتةفا بــارزاين ووتبــييت 

 ".ثةستةكةكةي بةري من نية دايكةمن و ثيشكةشتاين بكةم
كان شيعةن  زؤرينةي عةرةبة هاوردة  . سـةدام زؤر زيـرةكانة تةعـرييب كـةركوكي كـردووة           •

مةبةسـيت ئـةوة بـوو كة ِرؤذيك خؤي نةما دوو    . كـة لةسـةر مولَـك و مـالَي كـورد دانـراون       
 .دوذمنة سةرةكيةكةي لة كةركوكةوة لييان ببيت بة شةِر و ثيكدادان

 قوتاخبانــةي كورديـــان لــة ناوضـــة   ٣٥٠هــةردوو حكومـــةيت هــةريم تـــا ئيســتا نـــزيكةي     •
ــاي     ــر دةســــةآليت ئةوســ ــةكاين ذيــ ــردووةتةوة و نــــزيكةي   كورديــ  ١,٨٠٠ســــةدامدا كــ

 .مامؤستاشيان لةسةر بوجةي هةريم ناردووة بؤ وانة ووتنةوة
ئةمةريكـيةكان لةكايت ِروخاين سةدامدا بة سةركردايةيت كورديان ووتووة كة نابيت ئيوة      •

ســةركردايةيت كورديــش ثــيي ووتــوون ئـــةي     . بةهــيض جؤريــك ثــي خبةنــة كةركوكـــةوة    
 .ةلَدةين بةسةريدا تا بطةينة بةغدا و يارمةتيتان بدةيندةتانةويت بازه

ــران،       • ــةي دواي ِرووخــاين ســةدام ئازادك ــةو شــوينة كورديان ــيداري ئ ــةري ئ ئيســتا بةِريوب
ــةرمان لـــة ثاريـــزطارة          ــتان نـــني، فـ ــةر بـــة هـــةريمي كوردسـ ــةندة ئـــيداريةن سـ هةرضـ

 .كورديةكانةوة وةردةطرن
 

 : عيراق–كورد 
كورد بة يةكييت و ثارتيةوة هةموو      . شتيك نةمابوو ناوي عيراق بيت    ثـاش ِروخاين سةدام      •

 .هيزي خؤي خستةطةِر بؤ دروستكردنةوةي ئةو وآلتة
عـيراق لةسـةر بـنةمايةكي هـيض دروسـت بـووة و ئةطـةري هةلَوةشاندنةوةي زؤر ثيشبيين                   •

سوننة ناتوانن الي ئيسـتا لـة قوتاخبانـةكاين بـةغدا مندالَـيكي شـيعة و مندالَـيكي          . دةكريـت 
ثؤلةكان بوون بة دوو بةشةوة، اليةكيان      . يةكـةوة لةسـةر تةخـتةيةكي ثؤلةكـةيان دانيشـن         

لةهةر عةرةبيكي خواروي عيراق بثرسيت تؤ هةسيت . هـي شـيعةية و الكـةي تـر هـي سوننة       
اليةنطرييـت بـؤ مةزهةبةكـةت بةهـيزترة يـان بـؤ وآلتةكـةت، ثيـت دةلَيـت بؤ مةزهةبةكةم،                    

 ئيــتر ئــةم وآلتــة ضــؤن ضــاوةِرواين ثــيكةوة ذيــاين ئاشــتيانةي . كة ئــةو ثريؤزتــرة المضــون
 !تيا دةكريت؟

ِراسـتة ئـةو دةستكةوتانةي كورد لة ياساي بةِريوةبردين كاتيي عيراقدا بةدةسيت هينا، بة               •
 فيدِرالَيشـةوة، هيـندةي دةسـتكةوتةكاين ِريككةوتـنةكةي بـارزاين بـاوك نـةبوو لة ساالَين               

ئيسـتا  كـورد خـؤي ئامـادة دةكات بة قورسايي زياتر بضيتة ثيشةوة لة كايت                 . حةفـتاكاندا 
نووسـيين دةسـتوري هةميشةييدا، تا حةقةكان بة هةميشةيي بنووسرينةوة بة جؤريك كة            



 ٥

ئــةو فيدِرالَيــيةي كــورد دةيةويــت . شــايةين ئــةو قوربانــيانة بيــت كــة داويــةيت لــة ثيــناويدا
نيضــريظان ثةجنــةي شــايةمتان و ثةجنــة طــةورةي لــيك نــزيك        [تؤزيكــيدةبيــت تــةا  

 . لة سةربةخؤيي كةمتر بيت]كردبووةوة و دةسيت بةرز كردبووةوة
ــت، ئةطــةر     • راقدا بيــيدا لــة ســنوري عــي كــورد ئامادةيــة لــة عيراقــيكي دميوكــرايت و فيدِرالَ

 .ي طةورةي دةبيتئايندةي عيراق لةوة كةمتربيت، بِرياري جيابوونةوة ئةطةر
ئـيمة ِرازي نابني جاريكي تر سةربازي عةرةب بيت لة زاخؤ دانيشيت و بلَيت من دةمةويت         •

ثـيي دةلَـيني ئـيمةش هـيزي ثيشـمةرطةمان هةيـة كة دةتوانيت سنورةكان       . عـيراق بـثاريزم   
ــت ــة    . بثاريزيـ ــة بـ ــةندين ثؤســـيت ثلـ ــيوة ضـ ــة ئـ ــني، باشـ ــيان ووتـ ــيةكان ثيـ رزي ئةمةريكـ

! سـةركردايةيت سـوثاتان ثـي بةخشـراوة وةك جةنـةِرالَ بابةكر و بروسك نوري شاوةيس               
ليـيان ثرسـني، باشة ئةطةر جةنةِرالَ بابةكر فةرمان بدات بة سوثاكةي، كة عيراقني، تا بين          
بـةرةو كوردسـتان ئـيوة ِراتـان ضـي دةبيـت، لـة كاتـيكدا ئـةو مةشـقي بـة ثيشمةرطةكانتان                       

 .آلممان ئةوة بوو كة ئيمة بة ثيشمةرطةكاين خؤمان دةلَيني ِرييان يلَ بطرنكردووة؟ وة
ئــةو فيدِرالَــيةي كــورد دةيةويــت ئةوةشــي تــيداية كــة هــيزي ثؤلــيس و ثيشــمةرطةي خــؤي   •

هةبيـت و تةنانـةت بتوانيـت بةلَينـنامةي بازرطانـيش لةطةلَ كؤمثانياكاين دةرةوةي وآلتدا               
يوةنديـةكاين دةرةوة مةركةزي دةبيت و لة ِريي وةزارةيت دةرةوة          تـةا ثة  . ئـيمزا بكـات   

هـةندي كةس دةلَين واستةمان بؤ بكة لة سةفارةت ئيش بكةين، من هةميشة ثييان              . دةبيـت 
دةلَـيم حكومةتةكـةمان لـةوةي ئـةوان بةكةمـتر مـةزانن، ئـةوان حكومةتـيان هةيـة ئيمةش             

 .ان هةية ئيمةش سةرةك وةزيرامنان هةيةئةوان سةرةك وةزيراني. حكومةمتان هةية
ي داهامتان  % ٨ئيستا  . كوردسـتان دةبيت بةشي خؤي لة داهايت ساماين عيراق وةرطريت          •

. دةدةينَ و دةلَـين دةبيـت هـةندي شـيت وةك دةرمـان و ثيداويسيت ثزيشكي مةركةزي بيت      
ــت    ني دةبيــي ــني و دةلَ ــيمة ِرازي ن ــدةينَ %٣٠ئ ــان ب ــيان تــ . م ت حســاب % ٣٠ؤ ضــؤن ووت

كـردووة، ثيم ووتن من ِرؤذانة ضاوديري بؤرسةي جيهاين دةكةم و دةزامن نةوت بةضةندة        
 .و داهامتان ضةندة

لـةم دووايـيةدا حكومـةيت عـيراق ضـةند هـةنطاويكي ناوة يب حساب كردن بؤ كورد، وةك                    •
يةكــييت . ويــندننــاردين كارمــةند بــؤ دةرةوةي وآلت بــؤ ِراهيــنان و نــاردين قوتــايب بــؤ خ 

وثـاريت وةفديكـي تايبةتـيان ثيكهيـناوة تـا بضـن بـؤ بةغدا و هةموو وةزارةتةكان ببينن و                    
 .تييان بطةيينن كة كورد ِرازي نابيت ثشتطوي خبريت لة هيض خزمةتطوزاريةكدا

سـةربِريين ضـةند الوة زاخؤيـيةكان لةاليـةن عةرةبةكانـةوة هةسـيت سـةركردايةيت ثاريت                 •
 . ساالَنة تةا ئةوةندة بوو كورد بوون١٧-١٦ندووة و تاواين ئةو الوة ووروذا

 
 : هةلَبذاردن- عيراق –كورد 

يةكــييت و ثــاريت و كؤمةلَــيك حــيزيب بضــوك، يــان بــا بلَــيني، كــورد هــةموو ِريككــةوتوون   •
ئةمــة زياتـر لــة ســةردانةكةي ئــةم  . بةيـةك ليســت بةشــداري هةلَـبذاردنةكاين عــيراق بكــةن  

يـيةي نيضـريظاندا بـؤ الي جـةالل تالَـةباين لة هاوينةهةواري دوكان ِريككةوتين كؤتايي                دوا
. هيشـتا هةر هةولَيش دةدةن لةطةلَ حيزبة عيلمانيةكاين تريشدا ِريككةون         . لةسـةر كـراوة   

لـة هةلَـبذاردين كوردستانيشـدا ثـاريت و يةكـييت خـةريكي ِريككةوتـنن بـؤ دابةزين بةيةك                   
 !ر ئةمة ِرووبدات ئةوة حيزبةكاين تر فتليست، وة ئةطة

يةكطــرتووي ئيســالمي مونافيســيكة كــة ثيدةضــيت جــيطةي خــؤي بكاتــةوة لــة ثةرلــةماين     •
 .كوردستاندا لة هةلَبذاردين داهاتوودا



 ٦

 
 : توركيا- ئيران -كورد 

ثـاريت لـة سـةردةمي ثـيش ِروخاين سةدامدا تةحةمويل ئةوثالَةثةستؤيةي دةكرد كة ئيران                 •
. ةخيسـتة سـةري لةسةر هةبووين ثارتة كورديةكاين ئؤثؤزسيؤين ئيراين لة ناوضةكانيدا         د

هةنوكـة ئـيران ناتوانيـت بـة شـيوةي جـاران ثالَةثةسـتؤ خباتـة سةري، بةآلم ثاريت ِرازيش                    
نابيـت ناوضـةكةي ذيـر دةسةآليت ببيتة سةرضاوةي دلَةِراوكيي ئةمين بؤ وآلتة دراوسيكان              

ةدا دةبيـت زةميـنةي ئـارام بـؤ ئةو فرسةتةي دةسيت كوردي عيراق كةوتووة               و لـةم قؤناغـ    
بةهةمان شيوة، حةقي ميللةيت كوردة كة هةموو       . خبريـتة طـةِر بؤ بةرذةوةندي ميللةتةكة      

ــت   كي هةبيــي ــتةوة و وآلت ــة  . ثارضــةكاين يةكبطري ــزانني ك ــت ب ــةردي زل  "دةبي هةلَطــرتين ب
كاري ستراتيذي سياسي دةبيت هةر ميللةتيك نةفةسي دريذي        بؤ طؤِران ". نيشانةي نةثيكانة 

بةآلم ئيمةي كورد   . هةبيـت، سـي بـؤ ضـل سـالَ لةوانةية ثيويست بيت بؤ طؤِرانكاري طةورة               
بـةهؤي ئةو هةموو نةهامةتيانةي توشي هاتووين نةفةمسان كةم بووة و دةمانةويت هةتا             

 هةستياري باري كوردي عيراق تينةطةيشتبوو      ثةكةكة لة . زووة هـةموو داواكامنان بيتةدي    
 .بؤية ئةوةي بةسةرخؤيدا هينا كة ِروويدا

ئــةم حكومةتــةي ئيســتاي توركــيا دةيةويــت طؤِرانكــاري بــنةِرةيت لــة دةســتوردا بكــات تــا    •
دةستخستنةكاري ناوخؤي عيراقةوة . بتوانيـت بـة ئةندام لة يةكييت ئةوروثادا وةربطرييت    

بؤيــة ثيشــبيين ناكريــت   . وة بــة زةرةريكــي طــةورة بــؤي دةطةِريــتةوة    لةاليــةن توركــيا 
 .لةشكركيشي لة كوردستاين عيراقدا بكات

 .ثةيوةندي ثاريت لةطةلَ توركيا زؤر لةوة باشترة كة ِراطةياندن باسي دةكات •
 

 : ئةمةريكا-كورد 
 جةنةِرالَ طارنةر    دا كة  ١٩٩١لة سالَي   . ئةمـةريكا هـيض سـتراتيذيكي بؤ كورد نةبووة و نية           •

سـةركردايةيت كـوردي بينـيوة ثيي ووتوون ئةوةي ئيمةي هيناوة بؤ ئيرة تا ثاريزطاري لة             
خةلَكـة بكـةين و ناوضـةي دذةفـِرين بـؤ فِرؤكةكاين سةدام دياري بكةين ئةو كاميراية بوو                  

 !كة وينةي خةلَكةكةي لة كؤِرةوةكةدا خستة سةر تةلةفزيؤن نةك ئيوة
ةكان جــاري وا هةيــة مامةلَــة لةطــةلَ حكومةتةكــةمان دةكــةن وةك ثاريــزطايةك ئةمةريكــي •

ئـيمة هـةموو جـاريك جةخـت لةسـةر ئـةوة دةكةيـنةوة كة               . نـةك وةك حكومـةيت هـةريم      
ــزطايةك نــني  ــةتني و ثاري ــيم ووت    . حكوم ــة ســةركردةيةكي ســةربازي ئةمةريك جــاريك ب

 !ئةوخةلَكة ِرازيية من حاكميان مب نةك تؤ
ثي دةضيت ئةوةي تةنط و : ريظان لـةم سـةردانةيدا بـة بةرثرسـيكي ئةمةريكي ووتووة      نيضـ  •

ــا       ــنةوة ت ــت موشــكيلة بنيي ــؤ نةكــةن، دةتانةوي ــيوة حســايب ب ــتةوة ئ ــؤ نةني ضــةلَةمةتان ب
ــيس       ــةيت ثلـ ــةكة ووتوويـ ــدا بةرثرسـ ــة وةآلمـ ــةن؟ لـ ــؤ بكـ ــامبان بـ ــة(حسـ ــان ) تكايـ  خؤمـ

 !موشكيلةمان زؤرة
لة نةطبةيت ئيوةداية لة عيراق و      : ن بـة بةرثرسيكي ئةمةريكي ووتووة     هـةروةها، نيضـريظا    •

 !ناوضةكةدا دؤستيكتان نية كورد نةبيت، وة لة نةطبةيت كورديشة دؤسيت نية ئيوة نةبيت
لـة نةشــارةزايي ئةمــةريكا بــوو بــؤ وةزعــي عـيراق كــة طارنــةر لةثيشــدا دانــرا و هــةر زوو    •

 .طؤِردرا بة ثريمةر
ةم هةمووشتانةشـدا كـة ووتـران لةسـةر ئةمةريكا، هيشتا شيت زؤر بةسوديان بؤ      لةطـةلَ ئـ    •

. ِروخـاين سـةدام دةسـتكةوتيك بوو كة كورد تةا دةيتوين خةوي ثيوة ببيين             . كـردووين 
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ووتـيان مةضــنة كــةركوك و ضــووين و قبولَــيان كـرد، ووتــيان نابيــت هــيزي ثيشــمةرطةتان   
 .ةرةيف كوردة و هةر دةبيت مبينيت و قبولَيان كردمبينيت و وومتان ثيشمةرطة ش

لــة ســةرةتاي ِروخــاين ســةدامدا ئةمةريكــيةكان ويســتيان ثــِرؤذةكاين ئاوةدانكــردنةوةي    •
ئيمة ثيمان  . كوردسـتان بووةسـتينن تـا ناوضـةكاين ناوةِراسـت و باشور ئاوةدان بكةنةوة             

اوضةكاين تر ثيمان دةطةنةوة ئينجا     ووتـن ناكريـت ئـةم ناوضةية لة ثةرةثيدان خبريت تا ن           
. كـاري بؤ بكةين، ئةمة ئاكامي خراثي ئابوري و سياسي يلَ دةكةويتةوة و بةطوييان كردين               

ي داهامتـان دةدةينَ و دةلَـين دةبيـت هـةندي شـيت وةك دةرمان و ثيداويسيت                 % ٨ئيسـتا   
ةبيت بةشي خؤي لة داهايت     ئيمة ِرازي نني و دةلَيني كوردستان د      . ثزيشـكي مةركـةزي بيت    

ت حساب  % ٣٠ووتيان تؤ ضؤن    . داهامتان بدةينَ % ٣٠سـاماين عـيراق وةرطريـت، دةبيت        
كـردووة، ثيم ووتن من ِرؤذانة ضاوديري بؤرسةي جيهاين دةكةم و دةزامن نةوت بةضةندة        

 .و داهامتان ضةندة
•             زةكاين كؤرياي باشور بؤ هةولير بةمةبةسيت يارمةتيداين   ثـاريت خؤشـحالَة بـة هـاتين هي

 .كؤريةكان زؤر جيدين و لة ئةمةريكيةكان باشتر كارةكانيان ِرادةثةِرينن. ئاوةدانكرنةوة
 

 :طةشبيين
 .من زؤر طةشبينم بة داهاتووي طةلةكةمان و ثيتان دةلَيم ئيوةش طةشبني بن •
 
 

 شيت سةرنج ِراكيش لة كؤِرةكةدا
 

نيضريظان بارزاين نزيكةي . ةِرؤ دةسيت ثي بكرداية  دةبوايـة كؤِرةكة سةعات دووي ثاشنيو      •
ئةمـة لـة ئةمـةريكا، كـة كـات حسايب بؤ            . نـيو سـةعات دواي سـةعات دوو هاتـة هؤلَةكـةوة           

دةكريـت، شـتيكي نادروسـتة و هـيض نةبيـت دةبوايـة ئامادةكاراين كؤِرةكة سةعات دوو بة                  
ريظانيش هةولَي جيديتري بداية    ميوانةكانـيان بووتايـة كـة نيو سةعات دوادةكةويت و نيض          

 .تا ثينج دةقيقة ثيش مةوعيدةكة لة هؤلَةكةدا بيت و سةعات دوو دةسيت ثي بكرداية
كاتـيك دةرطـاي ثرسـيار خـراية سةرثشـت، دكتؤر ئةمحةد عةزيز بة ئامادةبواين ووت كة                   •

 ئــاخؤ ئــةو موشــكيلة. ثرســياريك مةكــةن دوايــي موشــكيلةي ئةمنيــتان بــؤ دروســت بكــات 
ئةمنـيانة، ئةطـةر دروسـت بيــت، لـة ئاسايشـي هةولـير دةبيــت يـان لـة ئةمـةريكاش ئــازادي          
ــؤِر و       ــةموو كـ ــنة هـ ــان دةخزينـ ــيخوِرةكان خؤيـ ــردووة و سـ ــةي كـ ــِرين ثاشةكشـ ِرادةربـ
 !كؤبونةوةيةكةوة و ئيستا دار و ديواري ئةمةريكاش، وةك هي كايت سةدام، طوييان هةية

لة ِراستيدا  ". كاك نيضري " لةطةلَ نيضريظاندا دةكةن ثيي دةلَين       تيبينـيم كرد كة خةلَكي قسة      •
" نيضري"ثيدةضيت ئةوةندة لة منالَيةوة بة   . ئةمـة تـةواو هةلَطـيِرانةوةي ماناي ناوةكةيةيت       

هةرضؤنيك . بـانط كـراوة ئاسـايي بـووة الي، هةلَـبةتة ئةمـةش لـة كوردةواريدا زؤر باوة                 
سـيكي كـوردي ئـةم قؤناغـة نيضريظاين تاوانباران و طةندةلَي            بيـت، هـيوادارين وةك بةرثر     

ــزمةتطوزاري و      ــةروةري و خــ ــناين دادثــ ــيللةت و وةديهيــ ــيت مــ ــريي ويســ ــت و نيضــ  بيــ
 .ثةرةثيدان بيت

 لةنيو ثرسيارةكاندا  :ئـةوةي داواي ليدةكريت لةوةي داوا دةكات زؤر دةسةالَيت زياتري نية           •
رد كـة شـتيك بكات بؤ ئةو كوردة ثري و ثةككةوتانةي كة وا              يةكـيك داواي لـة نيضـريظان كـ        

هةشـت سـالَيان لـة ئةمةريكا تةواوكردووة و فةرمانطةي كؤضي ئةمةريكي ئاسانكاريان بؤ          
ــة      ــا ِرةطةزنامــةي ئةمــةريكي وةرطــرن و بةمــةش لةوانةيــة ئــةو يارمةتــيةي كــة ل ناكــات ت



 ٨

شــحالَي خــؤي دةربــِري بةرامــبةر لــيرةدا نيضــريظان ناخؤ. حكومــةيت وةردةطــرن بــِربِريت
ــة         ــةريكا ل ــؤ ئةم ــيدا ب ــايت هاتن ــة ك ــدا ل ــةلَ ئةويش ــؤض لةط ــبةراين ك ــردين فةرمان مامةلَةك
فــِرؤكةخانةدا و تةنانــةت كــة لــة كةنــةداش وةســتاوة و ثاســاوي بــةوة دايــةوة كــة ئــيدارة  

ا بة  ئةمةركيةكان زؤر جيا جيا و سةربةخؤ كاردةكةن و ئاماذةيةكيشي كرد كة لةم والَتةد            
مـن دةلَـيم ثـريمةر ويـنةي مسـتةفا بـارزاين       "جـياكاريي ِرةطةزثةرسـيت دادةنريـت و وويت    

نةناسيةوة، ئيتر كارمةنديكي ِرةشثيسيت فةرمانطةي كؤضي ئةمةريكي ضؤن لة موشكيلةي          
 ".كورد تيدةطات

و هيذا و   لـةم نووسـينةدا ئةو وشانةي لة كورديدا بؤ ِريزلينان بةكارديت وةك كاك و مام                 •
ثيدةضيت . هـتدم بةكارنةهيـنا يب ئـةوةي مةبةسـتم بيـت يب ِريـزي بةرامـبةر كـةس بنويـنم                   

 .ضؤنييت نووسيين ئينطليزي كاريطةري خؤي كردبيتة سةرم
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