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b÷@ãb“èØðîò‹ ß خةريکي چةسپاندن و بةديهثناين ) عةرة، تورکمان و ئاسوري(ة کاتثکدا هةموو گةالين تري عثراق

مافةکاين خؤيانن و نزيکبوونةتةوة لة قؤناغي پثش ذؤخاين سةددام، گةيل کورد و دةسةصايت کوردي 
ةوة و نةيتوانيوة هيچ گؤذانکاريةک لةسةر خاک دروست بکةن لة هةموو ئةو بثدةنگ ماونةت

 . هةرمثانةي ژثر دةسةصايت سةدامدا بوون
. مبانةوث و نةمانةوث تورکمان و ئاسوري دةگةنة مافةکاين خؤيان و پثويست بة خةبات و شةذ ناکات

شتواين تورکمان و ئاسوريدا ناژين،  چونکة ئةوان نةتةوةي گةورة نني و لةهةرمثثکي فراوان و پذ لة داني
بة تةنيا دميوکراسي کثشةکةيان چارةسةر . تاوکوو بتوانن وصات دروست بکةن، يان هةتا هةرمثي فثدذاص

هةر وةها تورکمان و ئاسوري تةهجري و تةعريب نةکراون بةهةمان . دةکرثت ومافةکانيا الي کورد پارثزراون
عةرةبةکاين ناوچة کوردستانيةکان يان . ص و حايل خؤياننذادةي کورد، بؤية زؤربةيان لة سةر ما

ئةگةر مانةوة لة کوردستان ئةوة قازاجنيان کرد، . نيشتةجثي ئةوثن يانيش وةک هثزي تةعريب هاتوون
 . ئةگةر ناش، ئةوة دةگةرثنةوة بؤ شارة ئةسليةکانيان

اليةنةکاين تر يان لة . وردةتةنيا اليةن پثويسيت بة چاککردنةوةي نةخشةي ئةتنيکي شارةکان بثت، ک
مانةوةيان يةک ذؤژي تر لة قازاجني ئةوانداية و دژي . جثگاکاين خؤيانن، يانيش دةبث دةرکةون

 . بةرژةوةنديةکاين کوردة
واتة عةرةب و تورکمان و ئاسوري ئةگةر چاالکيش نةنوثنن و بثدةنگ بن، هةر دةگةن بة ئاماجنةکاين 

 . ةي بارودووخ وةک خؤي زةرةرمةند، گةيل کوردستانةتةنيا گةل بثت بة مانةو. خؤيان
سةددام لة گؤص هةموو گةالين عثراق . لة وةيت رؤخاين ذژمثي سةددام، کورد دةستکةوتثکي ئةوتؤي نةبووة

تةنيا . هثشتا شارثکي تازة ذزگارکراو نةخراوةتة سةر هةرمثي کوردستان. بؤتةوة نةک تةنيا کورد
هيشتا دةربةدةرکراوةکاين کوردي شارة . ة کةرکوک و يةکي تر لة خانةقنيپارثزگارثکي کورد دانراوة ل

بةرامبةر ئةوة تاوةکوو ئثستا دةربارةي . تةعريبکراوةکان نةگةذاونةتةوة سةر ماص و موصکي خؤيان
. هيشتا چاوةذثي برا عةرةبةکامنانني فثدذاليمان بدةنث، کة ناشبث. پاشةذؤژي کورد بةصثنثک پثی نةدراوة

ئةوانةي لة گةص، باس لة فثدذايل .  هةموو پارتة عةرةبيةکان ذازي نني لة سةر فثدذايل بؤ کوردستانجونکة
 . ئيداري دةکةن، کة لة ذؤي سياسيةوة واتاي نية

ئةمريکا بة هةموو هثزي خؤيةوة، خةرثکي باشوور و ناوةذاسيت عثراقة و لة باکووريش ذؤژانة شارثکي 
کوردستانيش بؤتة جثگاي ئيسراحةت و .  عةرةب وتورکماين سةر بة تورکياکوردستان دةخاتة ژثر دةسةصايت

بة بث ئةوةي ئةم دةستکةوتة لة بةرچاو بگريثت لة اليةن . گةذان و سياحةت بؤ سةربازة ماندوةکاين ئةمريکا
ين بؤية ئةمريکا گرنگي دةداتة شارة عةربيةکان و هي تر، چونکة لةو جثگايانة بةرژةوةنديةکا. ئةمريکاوة

 . ئةمريکا کةوتؤنة مةترسيةوة و گةالين ئةوث ناذازين بةرامبةر بة بارودووخةکة
عةرةبةکان بؤ کارةبا و ئاو و کارکردن هةموو ذؤژث دةکةونة سةر جادةکان و دژ بة ئةمريکا خؤپثشاندان 

 چونکة خةصکي ئةمريکا و بريتانياش داواکاريةکاين ئةوان جثبةجث دةکةن،. دةکةن و داواي مافةکانيان دةکةن
عةرةب بؤ کارةب و ئاو . ناذازية و دةترسن پةيوةندي بة تريورستةکانةوة بکةن و سةربازةکانيان بکوژرثن
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بةصام دةسةصاتداراين کورد پثدةنگن لة سةر چارةنووسي ) من دژي شةذي ناذةوا و کوشتنم(خوثن دةذژثنن  
 . نزيکةي نيوةي باشووري کوردستان

ازي بؤنيان وهةوصدانيان بؤ چارةسةرکردين کثشةکان بة شثوةيةکي دکتاتوري، هيچ لة بةر بثدةنگي کورد و ذ 
پارتة کوردستانيةکان پثيان واية . داواکاريةکي کورد تاوةکوو ئثستا لة اليةن ئةمريکاوة چثبةچث نةکراوة

و سةرؤک نازانن لة خودي ئةمريکا ذؤژانة خةصک دژي سياسةيت حکومةتةکةي . مامةصة لة گةص سةددام دةکةن
بؤش خؤپثشاندان دةکةن و داواکاريةکانيان ئاراستةي بةرپرسيارةکان دةکةن و ذةمسي بؤش دةدذثنن و زؤر  

پثم سةيرة کة ئةو خؤپثشاندانانةي تاوةکوو ئثستا لة باشووري کوردستان بةذثوةبراون بة ئةمري . شيت تر
يت کرابثت خؤپثشانداين شاري  دةسةصاتدارانةوة کراون، تةنيا خؤپثشاندان بة شثوةيةکي دميوکرا

 . دةربةندخيانة، کة بوة هؤي برينداربوون و گرتين چةند کةسانثک
خؤپثشانداين تةواو ئةوة خؤپثشاندانةية کة اليةنثک يان ذثکحراوثک يان چةند کةسانثک، ذثکي خبةن و 

 . پؤليس تةنيا خؤپثشاندثران بپارثزث
ربةي هاوصاتياين کورد دژي شتثکن يان دةيانةوث هةر کاتثک ئةمريکا گةيشتة ئةو ذاستيةي کة زؤ

 . گؤذانکاريةک دروست بکرثت لة شارثک يان دةسةصاتثک، ئةو کاتة ناچار دةبث هةنگاو بنثت
ئةمريکا باش دةزانث کة لة وصاتثکي دميوکراتدا،  .  الي ئةمريکا قسةي گةل زياتر لة هي پاريت سياسي دةذوات

ئةي نابينن خودي سةرؤک بؤش و حکومةتةکاين وصاتاين  . ردا نيةجةماوةر بةدةسيت پاريت دةسةصاتدا
 . ئةوروپا خةريکي ئامار وةرگرتنن تاوکوو بزانن ئاية پشتگرييان الي گةل ماوة يان نا

ئةو .  دةبث ئثستا هةصمةيت گةذانةوةي شارة تازة ذزگارکراوةکان بؤ ژثر دةسةصايت کوردستان دةستپثبکرثت
وةي ناو و پثشکثشکردين بةصگة بؤ هاوپةميانان و خؤپثشانداين هثمن و تؤرة لةو  هةصمةتة دةبث بة کؤکردنة

 . هةرمثانةو هةموو باشووري کوردستان بگرتةوة
دةبث ناذةزايي عةرةبةکاين دؤمثز کة زؤربةيان سةر بة بةعس بوون، بةصام ئةمريکا نةي هثشت کوردةکاين  

ةرةبةکاين موسل لة بةرچامان بن کة نةياهنثشت کورد دةبث ناذةزايي ع. ئةو دثية بگةذثنةوة ماصةکانيان
دةبث ناذةزايي حوثجيةکان و عةرةبةکاين بةعقوبة و  . نوثنةرايةيت ذثژةي تةواوي خؤي بکات لةو شارةدا

ئةم . چةلةوال و تورکمان و عةرةبةکاين داقوق وسةعدية و ناو کةرکوک و چةندين شاري تر لةبريمان بن
زؤربةي دانيشتواين لةکورد پثکهاتوة، بةصام دران بة تورکمان و عةرةب، چونکة جثگايانة سةذةذاي ئةوةي 

واتة ناذةزايي و خةبات مةرجي گةذانةوةي شارة کردستانيةکانة بؤ . ناذةزاييان دةربذي و هةذةشةيان کرد
 و نةماين تةعريب و زؤر شيت تر نةگ بثدةنگي و کردين کوردستان بة ژثر دةسةصايت کوردستان

 . هةوارثکي بةالش بؤ سةربارة ئةمريکيةکانهاوينة
ئةم سياسةتةي کورد پةيادةدةکات بوة هؤي ئةوةي ئةمريکا داوا لة هثزي سةربازي تورکيا بکات بؤ عثراق و 

 . ذؤژانة بةهةزاران سةرباز و تانک لة ذثگاي کوردستانةوة بذؤن بؤ ناوةذاسيت عثراق
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