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   و کورد عراق مریکا له ستراتیژی نوێ ی ئه
 ئاسۆ حامدی

 
نیانی  نووسان به بلیو بۆش بۆ ڕۆژنامه مریکا جۆرج ده رۆکی ئه  سه2007ی   ی مه25دو

  ربازه  مانگکی خوناوی بۆ سه ی به  پیشنیھادی مانگی هاوینه  عراق به ستراتیژکی نوێ ی له
النی عراق و  کانی تر بۆ گه  ی مانگه ر ده هه. سف کرد زانی عراقی وهربا کان و سه مریکاییه ئه
مریکا یانی  زانن ستراتیژی نویی ئه مووان ده هه.  ر گوڵ باران بووه کان هه مریکاییه  ئه ربازه سه
و ڕی تیرۆر  شه وتنی له رکه زی سهوا مریکی بۆ بانگه کانی ئه ته سبیت کردنی سیاسه شکرکشی و ته له
  . زیاتر نینوامی رده هب

 ووالتانی  ی ئازادی و مافی مرۆڤ که وه سک بوونه رته نگاوی دا یانی به  دوا هه ڕ دژی تیرۆر له شه
  .ن ی داببه م ئاقاره وێ به یانه ڕۆژئاوا ده

نھا کوشتن و برین و  النی عراق ته ی شادی و خۆشی بۆ گه  مژده پان ئیسالمیزم تاکه
  .هیچی تر و  یه وه قاندنه خۆته
ی  وه ڕانه ر گه سه  له ڕه  عراق شه بی له ره ی عه مریکا و پان ئیسالمیزم و ناسیونالیزم سوونه ڕی ئه شه
التی  سه  ده ڕ له کانی شه نه  الیه ک له ر یه  و ج پ ههکان  خاوه سته ره قان و بردنی که رکوت و خه سه

ڕی   کورتی شه  ، بهند و دونیادا التی ناوه ه ڕۆژه مریکا له ژموونی سیاسی ئه سیاسی عراق و هه
  عسیه کورته  یانی به ی سوونهت سه ی ده وه ڕانه  و گه کان  خاوه سته ره نوان بردن و دزینی سامان وکه

 ،تی سلیه ری ئه  گشت دا جمھوری ئیسالمی ئران ڕابه  له  که التی شیعیه سه سپاندنی ده  یان چه باکان
 م  ڕمبازی، به بووه گینا کوردستان یش ده ، ئه ڕ نیه رفکی شه  ته وه  خۆشحالیه دا به م نوه کورد له
 موو لی البدا   و ناتوان به مریکایه کانی ئه ته ستی سیاسه سیری ده  عراق دا ئه ی کوردی له کوتله
ی  ناسه وا هه کانی گرت ئه ته  سیاسه ی له خنه ر ڕه گه  و ئه ره سه وامی له رده ی به شه ڕه هه   ر ده هه
  نده وه ی ئهیوازی دیموکراسی با مریکایی و ووالتکی بانگه  کۆنگرسی ئه یان نازانن له. بێ ده
 شزانن  ده. تووه  و ناوکی که  زمانی له م ڕاستاییه ی کوردی له م کوتله ، بهنگر  ده خنه ی ڕه رگه به

   . لماندووه ی سه مه  میژوو ئه ه هزتر موو شت به  هه ل له ی گه ئیراده
و  وه دنج، بۆش بۆ مانه  هاملتۆن هه–ر   ڕاپۆرتی بیکه ی له که رچاوه مریکا سه ستراتیژی نوێ ی ئه

 ئۆپۆزیسیۆن  بته مریکا نه  ئه ی له که  عیراق دا تا حزبه کانی له ته ی شکستی سیاسه وه ڕووسپی کردنه
 عراقدا توند تر  تی خۆی له وێ سیاسه یه ، ده ڕوان کراوه  چاوه کهدا  ست نه  ده تی له رکردایه و سه
  .بکات

 توند و تیژی یانتوانی  عراق نه مریکا له لیل زاد باوزی ئه رگری و خه زیری به گۆڕینی  ڕامسفلد وه
کان  ه ئیسالمی و سوونی رکوتی هزه  عراق دا کۆتایی پ بنن و سه  له ئیداریی نده  گهربازی و  سه
  .ن یا دروست بکهسبی تا منکی  یه  و ئیدارهن بکه

کان بۆ   خاوه سته ره کانی دزینی که ناه ت که نانه قامگیر و ته کرا ووتکی ئارام و سه یان بۆیان نه
زرنن و  ند دابمه تی ناوه  ڕۆژهه جا چ جای مۆدلی نوێ ی جیۆپۆلیتیک له. ن ر بکه مریکا مسۆگه ئه

ی  ن، کشه یه گه  گاز و پیترۆل ده کانی ئینرژی که رچاوه  و کۆنترۆلی سه که ی ناوچه دیموکراتیزه
کانی   لوبنان هزه ی حماس و فتح، له  کشه  بۆته ک پ باشه یه مریکا تا ڕڕاده ب و ئیسرائیل ئه ره عه

  ته ر هاتوونهیان هیزی ت  ده و موسرکوک  که نسار ئیسالم و له  کوردستان ئه فتحی ئیسالمی و له
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  . ئاراوه
ک و .ک.ی پ له سه ی مه وه قکردنه  زهکانی کوردستان و ر سنووره شکر کشی تورکیا بۆ سه له
کانی ئران و چاک   تۆپ بارانهتی عراقی،  رکوک و فشاری بۆ حکومه کان و که ی تورکمانه له سه مه

سمی عیراق  تی ڕه  سیاسه ریان له  کاریگهکانی ئاوی و ووشکایی و ره موو به  هه کان له بوونی ئرانیه
  کان له  سیاسیه هاوکشه  تۆمی ئران  پرۆگرامی ئهنی ئاسایش و  نجومه ڵ ئاۆزی نوان ئه گه لهدا 

  .ن که دا ئالۆزده که ناوچه
 شکلی سیاسی   به مریکا و ڕووسیه  نوان ئه ڕی سارد له  شه ی جۆرێ له وه دانه رهه  یان سه دووباره

ی تر بۆش و  کانی دونیا هنده  بازاڕه ی کاالکانی چین و هیندی له شه ، گه)ک ئابووری هن(
  .کانی بکات ته  خۆی و سیاسه  به فه ب مجازه ن ده به نارێ ده ی بۆ که که یشنه دمینستره ئه

   به، رۆژێ .. مووز و ئابیشه  و مانگی تهمرۆیه  ئه دون بوو ور  عراق دا هه مانگی خوناوی له
،  یه  ده ک به کانییان یه  دژه ر به رامبه  به  به مانه  ئه کوژرین که مریکای ده ربازی ئه ندان سه چه

  سره رکوک و موس و به غدا و که  به  له ،ڕۆژنیه زارانه  هه ر به ک هه موو الیه  هه قوربانیانی سیڤیل له
کی  فیشه و کان  سوونی و شیعیه م وهیزهکانی ئیسال وه قینه  قوربانی ته بنه یان مرۆڤ نه  ده به
 ی) ببووره_  سۆری(

  .کان مریکایییه  ئه
 کانی نو وی ئاوگؤڕه  گره  له مه وتن بگات، ئه رکه  سه ڕوانی وای ل ناکرێ به ستراتیژی نوێ چاوه

 و ریان رامبه مریکا و ڕۆژئاوا به وستی ئه ها هه روه ک هه  الیه لوستی ئران و سوریا له  هه که ناوچه
شی  وێ به یه س ده ر که و هه ته زه له عراق ووتکی به.  تی عراقی دایه  جیاجیاکانی ناو حکومه کوتله

  .وێ رکه شری به
ت  وه ی کیانی ده وه شانه وه هند و ه مانی ناوه حزابی جۆراوجۆر نه بوونی میلیشیاتی جۆراوجۆر و ئه

  مریکا گرنگ نیه بۆ ئه. ن که ڕۆژ داهاتووی ووت تاریک ده ڕۆژ به ساڵ چوارمووی دوای   هه مانه ، ئه
نگ   دونیا ده  له یه وه ک گرنگ ئه عسیه  به ست یان کۆنه  ده گریتهبالت  سه  دهئۆپۆزیسیۆنکی کۆن چ

کانی  ته  گوێ سیاسه  له لقه  و ئه و تیرۆریزم شکستی هناوه  عراق ووتکی ئارامه  که وه بداته
وێ  نه  نایه که النی ناوچه  و گه که ، ووالتانی ناوچه ته حمه  زۆر زه نه مه و ته ش بۆ ئه مه  ئه. یکا بیتمر ئه
تا  وه دات یان ئه  ده  ئیدامه یه م شوه مریکا به تا ئه وه یان ئه. ت ب مریکا ڕه  ئاسانی بۆ ئه روا به هه
و  وه یان دته  گه  له بی سوونه ره نی ناسیونالیستی عه دا الیه م نوه  لهکات  هیز ده  عراق به ن له الیه

 و ب ره ری دونیای عه  عراق و کاریگه تی له مایه  حوکمی که ، به  نیه م شانسه ی کوردی ئه کوتله
ی  که  حزبه  نگه ویش ڕه ئهب  ی هه خته م به  ئه نگه  ڕه  شیعه نک له  الیه لره.  که ووتانی ناوچه

 نو   هاتۆته نگری نه ک دۆست و الیه مریکا کورد وه  حساباتی ستراتیژی ئه تا ئستا له.    بمالکی
  . )یه وانه میش له  ئه(رگری دا تی به زاره  دووی وه جه ره رانی ده رمانبه  الی فه نھا له کان ته هاوکشه

کانی  وسته  هه  به نده هتی عیراق ب منییه  ئه لماندووه مووانیان سه  بۆ هه تائستا ئیران و سوریه
نددا  التی ناوه  ڕۆژهه توان له نج ده تره کو یاری شه زانی وه مریکا وای ده ، ئه که  ناوچه وان له ئه
 و ئیسرائیل دا توانای  ڕی حزب الله  کاتی شه تی ئیران و سوریا له وه وت بکات، ده سوکه هه
شخ . کرد یان نده مه ڕوانی ئه و ئیسرائیل چاوهمریکا  ئه. ربازی و ئابووری خۆیان نیشان دا سه

ی  رده  ژرپه  له مانه تی عراق ئه  حکومه کانی دژ به ش و سوونیه ضاری و ئوردن یان سعودیه
  .ن که النی عراق ئاۆزتر ده نووسی گه ربازی و دیپلۆماسیدا چاره سه
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ر  تی کورد هه ، تائیستا بۆ میلله نده هر م ره  زه نده  چه هاملتۆندا کورد دیاره–ر   ڕاپۆرتی بیکه له
کی چاکی  یه وه  تاقیکردنه140، بیاری   ڕوه چته  ده36تی پانی  ی هلی پارزراوی خه ناوچه

کی  ری خه دا کاریگه ، لره وه  گۆڕنه  شت نه ش به مه ر ئه گه  ئه دیپلۆماسی ناسیونالیزمی کوردیه
ی ئابووری ووت و ئارام و ئاسایش و  شه لکی کوردستان و گه کانی خه  پاراستنی ریزه کوردستان له
تی کورد   میلله ر دووباره گه ئه. ن له سه کدا گرنگترین مه موو الیه  هه یی له وه ته منی نه پاراستنی ئه
  . فازکی دوورتر وه چنه ران ده نی و ژیان و گورزه ده لگای مه وکات کۆمه  ئه وه ڕ بووه تووشی شه

کان و ئاسایش و  نووسیان و پرۆسسه ارهچر دیاریکردنی  سه لکی کوردستان له ی خهر کاریگه
  .موو شت پ ویستترن  هه قامگیری یاسا له سه
و  وه ڕننه گه کانی خۆیان ده ر بۆ ناوچه نگاوی خۆیاندا هه  دوا هه مریکا و ووالتانی ڕۆژئاوایی له ئه
،  کانیانه ئارامکردنی جیوپۆلیتیک و دانانی مۆدلهکانی ئابووری و  ناه امن کردنی کهئنھا  ته

 ژر   له وه تی کورد و مانه نووسی میلله چاره کان و مریکاییه  ئه ربازه  و سه که النی ناوچه قوربانی گه
  . باران  نه  و بایه  الیان نها دغداد زی به رکفی مرکه

ن ئینگلیز و   الیه  له فریقایه  و باکووری ئه نده تی ناوه کانی ڕۆژهه  دانانی سنووره ترین نموونهباش
کان  تی عوسمانی، سنووره  یانی ئیمراتۆریه که خۆشه  نه ته وه  کاتی ڕووخانی ده  لهکاندا نساویه ره فه

  .ن  بکه ک ئیراده ڵ یه گه توانن له ر گیز نه  هه که هچالنی ناو وا کشراون تا گه
 بۆ زیاتر   ، ستراتیژکه ند نیه التی ناوه ی نوێ ڕۆژهه وه ه کردن مریکا پناسه سترایتژی نویی ئه

زانن،  پانی عراقی ده کانی گۆڕه موو هزه دا هه م نیوه  له. عراق دا  لهرماوی خون رمکردنی گه گه
ی  وه ڕانه تی گه  کورتی سیاسه به. رچوون وان ده کانی ئه  قوتابخانه کی زۆریان له یه  ژماره چونکه

  . مریکا داوه  ئه ی به  زینه له م هه النی عراق، پان ئیسالمیزم ئه  دژی گه رکوته ین و سهستی پۆ ده
 تر فراوان وتانه سکه م ده توانن زیاتر ئه ژین و ده زعکی تردا ده  وه النی کوردستان له  پراکتیکدا گه له
  یه وه م جیابوونه  ئه نده وه  بت ئهک زیاتر نی خه رانی کۆمه تی ئارامی و خۆشگوزه زعیه ن، تا وه بکه

 دانانین و خۆ  م جیاییه  دان به که مریکا و خودی ووتانی ناوچه م ئه به.گرێ ی ده باشتر ڕچکه
زی قومار   مای کاغه   له ریه م ڕابه ی ئه  سایه له نده رچه هه.  ریکی بنیانانه  خه  ووالت که بوورن له ده
  .چ ده
وا  گرێ ئه رنه  وهمریکا  ستراتیژی نوێ ی ئه  لهوست  هه و زانستیانه ورد ڕاشکاوانهلی ک ر گه گه ئه

  .لکی کوردستانن ر خه شدا قوربانیان هه م نیوه ، له وه بنه ی توند و تیژی ده بازنه تووشی  دووباره
ند   چه ت ب که عیه ی ئاغاو ڕه ر شیوه  سه ر له ههی کوردی  مریکا و کوتله ندی ئه یوه ر په گه م ئه به

ر س   و ههخرێ  دواده140ی  کرێ مادده  پشبیبنی ده وه موویانه  پیش هه  له وه ، ئه یه  هه یه ساله
کانی  وه لی کورد و نه بوو، گه عس دا هه می به رده  یاسای ئۆتۆنۆمی سه  له  که وه منته  ده پاریزگاکه

 میژوو  رس له کانی کورد ده  سیاسیه رکرده  سه قه  هه.ن بووڵ بکه  قه مه رگیز ناتوانن ئه  هه تازه
م و چاو  ی ده وه نج کردنه گرن بۆ گه رده  مکیاژ وه ورمان  ده ی سوود له نده وه ر ئه ده قه ربگرن، به وه

ب فیربن تا  ت و دیموکراسی ڕۆژئاوایی ده ی سیاسه یانی تیف تیفه،  کردنی قژ و سملیان بۆیه
  .ن ی دروست بکه ه  جیاجیاکاندا مامه کان و ستراتیژه کان و فشاره هڵ هز گه بتوانن له

م  ن، به ده مووز و هاوین نیشان ده رماوی خونی بۆش پش مانگی ته کان ئیستا گه  خوناویه ڕه شه
ڵ ستراتژی  گه نگی خۆی له ماهه  بین مالکی چۆن هه وه ڕوانی ئه ب چاوه کان ده  سیاسیه بۆ ئاڵ و گۆڕه

کان  نووسسازه  چاره له سه یدان بۆ مه  مه هز دته ند به ی کوردی چه و کوتله وه کاته  پراکتیک ده  به زهتا
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 و شیعی عراقی   پالنکی تورکی و ئیرانی و سوونه کات که کاندا ده ل ڕووداوه  گه  له ه و چۆن مامه
  رم له تی هه  حکومه.نن یه  شکست بگه هش ب یه به جره م ته ودادان تا ئه وی سات و سه  هه م له رده هه
  بوونی به ند نه  تورکیا و پابه ی کورد له له سه ری سیاسی مه سه ر چاره رامبه وستی ئستای به هه

کی و  ره  هرشی ده پاریزێ له کان ده ک ئستا سنووره.ک.، پ ته ک کاریکی موسبه.ک.تی پ دژایه
 تۆرا  وێ ببته یانه  ئران و تورکیا ده کان که ی ئیسالمیه  مۆلگه  ببته  شاخاویه م ناوچه  ئه نایه

  .بۆرای کوردستان
کانی نوان  قه ی درز و شه وه م بوونه کی کوردستان و که رانی خه ش چاککردنی ژیان و گوزه ربۆیه هه
  . بت که چهکانی ناو ر و پالنه موو داگیرکه و دژی هه توان هزکی پته ت و هاووتیان ده سه ده
بت   هه وه ره میان بۆ ده ک وه  یه وه پ و ڕاسته  چه کانی کوردستان به تیه یه  کۆمه موو هزه ر هه گه ئه

رانی  ی ئاستی ژیان و گوزه وه رزکردنه یان چاککردن و به کان یش کشه  ناوخۆییه له سه  مه و له
 هزی  ی به ره  به وه ، ئه بۆ ووتکی مۆدرنی ئاستی ووت ب وه رز کردنه ک و به نی خه کۆمه
  .کی بگرێ ره ی دوژمنی ده ره  به  به توان ڕگه خۆ ده ناوه
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