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 .ئةطةري لصداين عصراق  و  ئايندةي كوردستان
  ابوبكر امحد سپصمان

  
لةطةپ ئةوةشداكةامريكالةمجوجؤپةكاين ئةم دوايانةي خؤيداوانيشان ئةدات سةبارةت بةوةشاندين طورزصكي سةربازي 

ةيت لةعصراق وطؤريين ئةورذصمة هةم جددي يةوهةم بةثةلةية، بةآلم ئةوةي جصطاي طومانةسةبارةت  بةسياس
روبةدةرةوةي امريكالةبةرا مبةر كردةوةيةكي سةربازي لةم جؤرةلةدذي رذصمي عصراق ئةوةيةكةتائصستاش امريكا 
بةرؤشين ثالن وبةرنامةي خؤي بؤئةم كارة رانةطياندوةوهيض  اپترناتيظصكي مةيدانيشي بؤئايندةي دةوپةيت عصراق 

وداوةكةي افغانستان كةهةرلةسةرةتاوةبةهاوكاري بةرةي ئاشكرانةكردوةوزة مينةسازيشي بؤنةكراوة،بةثصضةوانةي ر
ئؤثؤزسيؤين شيمايل ثصش هةموشتصك سةبارةت بةدةوپةيت ئايندةي ئةو وآلتةسياسةت وبةرنامةي رؤشين خؤي 
راطةياند،بةثصي رون كردنةوةكاين خودي سةركركردايةيت هةردوو حيزيب دةسةآلت داريش لة كوردستاين عصراق 

ساسي  لةئؤثؤزسيؤين عصراق وةك هصزصكي ضةكداروئامادة ثصك دةهصنن تاصستاش  امريكا سةبارةت كةبةشصكي طرنط وئة
بةئاپوطؤرصكي جددي لةوجؤرة لةدذي رذصمي عصراق هيض جؤرةهةم ئاهةنطي يةكي لةطةپ ئةوانداباس نةكردوةرصك 

كردوة، ئةمةبةجيالةوةي نةخستوة وبضوكترين نةهصين بةرنامةي سياسي خؤي لةم بارةيةوةلةودوحيزبةئاشكرانة
كةامريكالةهةوپةديبلؤماسي يةكانيدا لةطةپ دؤستةكاين خؤي لةناوضةكةشدابؤبةدةست هصناين ثشتيواين 
لةكردةوةيةكي سةربازي ئةوتؤ نةك هةرسةركةوتين بةدةست نةهصناوةبةپكوهيض دةوپةتصكي عةرةيب بةكوصت 

بةرنامةوسياسةيت نارؤشين امريكالةدذي عصراق وئايندةي يشةوةاليةنطري خؤيان بؤكردةوةيةكي سةربازي لةوجؤرةو و
ئةو وآلتة نيشان نةداوة ،لةضوارضصوةي شةرعي يةيت نصودةوپةتيشدا  امريكاتاصستا نةي توانيوةجطةلةحكومةيت 

ثارلةمان تاراين حيزيب عمال و تةنانةت جصطري تؤين بلصر ثشتطريي %80بةريتانيائةويش بةنارةزايةيت لة
بؤكردةوةيةكي سةربازي ئةوتؤبةدةست هبصنصت، قسةي من لةسةرئةوةين يةكة امريكا    UNامي هةميشةييوآلتاين ئةند

ضةندةجددي ية سةبارةت بةثصشطرتن لةبةرنامةي ضةك سازي رذصمي عصراق وتصك شكاندين تواناسةربازي يةكاين 
ادةي بينصت امريكادةيةوصت ئةم كةوةك هةرة شةيةكي جددي دذي بةرذةوةندي يةكاين خؤي وئيسرائيل لةوناوضةيةد

هةرةشةيةلةسةر رصطاي خؤي الي بةرصت و تائةوجصطايةي هةوپةكاين امريكالةدذي عصراق لةوضوارضصوةيةدةرناضصت هيض 
طومانصك ين يةلةجددي بوين ، بةآلم هصرش كردنةسةرعصراق بةمةبةسيت روخاندين رذصم  بةبص لةبةرضاوطرتين 

كة بةرذةوةندي يةكاين خؤي تصيداثارصزراوبصت جددي بوين امريكالةكردةوةيةكي اپترناتصظصك بؤئايندةي عصراق 
ئةوتؤجصطاي سةرنج وطومانة ، هةر بؤيةش حيزبةدةسةآلتدارةكاين كوردستانيش  بةحةزةرةوةدةرواننةئةم مةتپةبةي 

صمةبةشداري لةو امريكاوهةپوصسيت خؤيان لةم بارةيةوة رؤشن ناكةنةوةولةسياسةيت روبةدةرةوةي خؤياندادةپصن 
هصرشةي امريكاداناكةين بؤسةر رذصمي عصراق،دةليلةكةي ئةوةيةئةوانيش نائومصدن لةسياسةيت نارؤشين امريكاسةبارةت 

سي عصراق وكوردستاندا،لةاليةكي تريشةوةرذصم كةوتؤتةهةوپو تةقةاليةكي بةضارةنوسي خؤيان لةئايندةي سيا
ضروثربؤئاساي كردنةوةي ثةيوةندي يةكاين خؤي لةطةپ وآلتاين عةرةيب بةتايبةيت طؤريين لةهجةي خؤي 

واين لةبةرامبةركوصت وعةرةبستاين سعودي وسةرداين نوصنةري رذصم بؤهةندص لةوآلتاين كةنداو وبةدةست هصناين ثشتي
بؤدةربريين نارةزايةيت لةكردةوةيةكي سةربازي لةوجؤرة لةدذي وآلتةكةي ونيشانداين رةزامةندي خؤي بؤطةرانةوةي 

وتارادةيةكش ئة م حةرةكةتة ديبلؤماسي يةي بغدا UNتيمةكاين ثشكنني لةضوارضصوةي مسالةحةيةكدالةطةپ 
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ةوةي ئةم هصرشةضاوةروان كراوةبؤسةرعصراق لةم ونارةزايةيت طشيت نصودةوپةيت وئيقليمي ئيحتيمايل جددي بون

كاتةداكةمتر دةكاتةوة، بةآلم ئةوةي كةثةيوةندي هةيةبة ئةطةري عةمةيل بونوةي هةرةشةكاين امريكاودوايش 
بةئايندةوضارةنوسي سياسي كوردستانةوة،بةهؤي ئاسؤيةكي شكةستخواردوكةئةحزايب ناسيؤناليسيت لةماوةي ضةندساپي 

م كاتةش كة داويانة بةخةبايت خةپكي كوردستان وراطرتين خةپكي كوردستان لةحاپةيت ضاوةرواين هةر رابوردوداوتائة
رؤذةولةذصرثةردةي سيناريؤيةكداو  بةهؤي نارؤشين بةرنامةوسياسةيت امريكاسةبارةت بةئايندةي عصراق وكوردستان 

ار تةوةهومايت خؤيان نيسبةت بةوئا كةساپةهايةحيزبةدةسةآلتدارةكاين كوردستان خةپكي ئةم  وآلتةيان بةدي
پوُُُطؤرانةي كةلة امريكاضاوةرواين بون ئومصدةواردة كرد،ئةم جارةيان لةئاپُوؤرصكي ئةوتؤدا كةامريكادةيةوصت 
بةسةرعصراقدابيسةثصنصت ودةستوثصي خةپكي عصراق وكوردستان ببةستصت لةدياري كردين ضارةنوسي سياسي خؤيان 

اسةثاندين دةسةآلتصكي مستوردبةسةرعصردقدا نةك هةركصشةي سياسي خةپكي كوردستان وثاشةرؤذي وآلتةكةيان ود
وئةم جوطرافياية بةضارةسةرنةكراوي لةضوارضصوةي سياسةيت تةپخ ولصپي امركادادةهصپصتةوة بةپكوخودي 

ةكي ترةوة حيزبةدةسةآلدارةكاين كوردستان خؤشيان سةالمةت نابن ئةوةش كةئصستاهةيانة لةدةسيت ئةدةن ، لةالي
دةوپةيت توركياهةرلةئصستاوة بةئاشكراهةرةشةي داطريكردين بةشصكي كوردستان دةكات وبةومةرجة رصطةئةدات كةامريكا 
زةوي وئامساين ئةو وآلتةلةهصرشةكاين خؤيدا دذي عصراق بةكارهبصنصت كةتوركمانةكاين عصراق رؤپصكي طرنط 

صكخراوي توركمانةكاين عصراقةوة ئيدعاوجودي سص مليؤن توركمان لةحكومةيت ئايندةي عصراقداوازي بكةن ولةرصطاي ر
لةعصراقدابآلودةكاتةوة،ئةمةش سةرةتايةكةبؤ زةمينةساز كردن بؤدةست وةردان لةكاروباري ناوخؤي كوردستاين عصراق 

وة ويت وزياترنائارام كردين كوردستان، كةدوبارةدوصنص شةو بولندئةجةويد بؤكةناپةكاين راطياندن تاكيدي كردة
لةئةجنامي هةرئاپطؤرصك لةعصراقداكوردةكان هةرمافصك كةبؤيان دياربكرصت لةضوارضصوةي عصراقدادةبص توركمانةكاين 

  ئةو وآلتةش بةوئةندازةية حسابيان بؤبكرصت،
  ابوبكر امحد سپصمان

   هؤپند2002\3\21
  
  
  
  
  
  
  
  
 


