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ت يةكطرتن و بة هةمان رادةش ليك ِريكةوتين ستراتيذي و تاكتيكي و بةستين هاوثةمياين و تةنانة

تةا ئةطةر سةرجني .هةلوةشانةوةش دياترين تايبةمتةندي ية سياسي يةكاين دةوراين ئةمِرؤي ئيمةية

نةخشةي سياسي عيراق و كوردستان لة ماوةي ضوار سالَي دواي ِروخاين ِرذيمي بةعس بدةين ئةوة دةيانو بطرة 

  .            كطرتن و هةلَوةشانةوةي خرياي سةرسورهينةرمان دةبينني سةدان ِريكةوتن و هاوثةمياين و ية

لة ماراسؤندا يت، ثاريت و يةكيتدار لة كوردستان،يةيت حزيب دسةالَ هةردوو سةركردائةوة زياتر لة مانطيكيشة كة

 ئةم 28رزاين لة ةباين و باةي دؤكان و سةالحةدين تا لة كؤتايي دا بة ئامادةبووين تالَبوون لة نيوان شارؤضك

كي هاوبةشيشيان ايان طةياندو ثاشان بةالغيكدا ِريسس كؤنفرانكةوتين ستراتيذيان ئيمزا كردوو لة ثرييمانطة ِر

تةا انةطةياندووة  هيضيان ِركةتنةوة يو ِر ناوةرؤك و بةندةكاين ئةتةوة بةي دةطةِريطةيةتا ئةو جي.و كردووةبالَ

  وة لة بةالغة.دا ئاماذة بة ضةند مةبةستيك كراوةاين و بارزانيةب تالَئةوة نةبيت كة  لة قسةكاين

@ كةدراوةوةيةي خوارةوة ئاماذةي ثيكةوتنة بةم شيكيةو ِرشيان مةبةست لهاوبةشةكة Z@ Z@ Z@ Zو�� و  ����رآ�
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ش هةر سةرنج و رةخنةو تةعليقيكثياريشة كة  ئةمة نة يةكةم جارةو نة دوا جكةويستة ئاماذة بةوة بكةين  ثي

 ئةوةي كة هةر ام بةلَ.كانيان ئيمزا دةكةنةروان خؤيان و دؤست و نةياو يين لة ني ئاشكراكةوتينيئةمانة ِر

 هةردوو شتة ثيية  تازةيةية كة وا ديي سياسشوي جيا دةكاتةوة ئةو هةلومةرجة ثي ئةوةي ك لةطةلَوتنيةيكِر

  ة دوذمنلةطةلَكو وان خؤيان بةلَنةك هةر لة نيحزبة دوو  ئةم ني كة يويستة ئةوةش بلَثي .تدار دةسةالَحزيب

و كوشت و وةوة كة ئاكامةكةي ئاوارةيي كردكةوتنيان ئيمزا يِرن جار ضةنديي كوردستانيش كسةرسةختةكاين خةلَ

. ! كي كوردستانة بة قازاجني خةلَ كة ِريكةوتنةكانيان ويانةوتم ئةوان هةر  بةالَ، بووةي كوردستانكبري خةلَ

ككةوتن لةطةلَ بةعس و رذمية كؤنةثةرست و فاشي يةن  ثِرذووي ضةند دةيةي هةردو اليانميكاين ناوضةكة لة ِري

 لة  كةت لة دذي زؤريك لةو فةرخة حزبانةشكي كوردستان و تةنانةخةلَبوة بؤ كارةسات كة ئاكامةكةي هةمووي 

ويستة ت و ثي دةكريي ئةمِرؤش كةوتنةيلة واقعدا ئةم ِر.       ثةراويزي دةسةالتةكةيان خةريكي خؤ ذياندنن

   .تنري دةريريت و ئةجنامطريي سياسي و عةمةيل يلَ شيكار بكداخؤيي و دةرةوةولةسةر دوو ئاسيت نا

تة  دي ةت بة ثؤزةتيظ روالَهاتوةو كة بة كةوتنة وةك لة هةنديك قسةكانيان ي ئةم ِر:لةسةر ئاسيت حمةيل

راين ئةم دوو لة راستيدا سة.هتد....دام و دةزطا حكومي يةكانو طواية بؤ ضةسثاندين ياساو ثشتيواين ،ضاوربة

طةو ِرحزبةو دام و دةزطا جاسوسي و سةركوتطةرة ميليشاييي يةكانيان خؤشيان باش دةزانن كة جيطةي ئةوةي ي

 ضؤنة؟ّ؟ هةر وكي نارازي كوردستان ضي يةاي خةلَناويان ناوة حكومةت و دام و دةزطا مةدةين يةكانيان لة ئاست ِر

 تينان لة بةرانبةر ِرقواسستين هةموو ئةوانة ياين ثاراةوة ياين ثاربؤية تا ئةو جيطةيةي دةطةريتةوة بةو بريار

ؤذ بة كي كوردستان ِرئةوان باش دةزانن كة ئيتر خةلَ.كي ستةم ديدةو هةذارو يب دةرامةيت كوردستانزاري خةلَيب

ان ناوة دام و دةزطا  ئةوةي ئةوانة ناوي دةداو بة تاقي كردنةوةشةزايةيت يةكانيان شةثؤلَ ناِروزاري ق و بيؤذ ِرِر
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كي و تةنانةت خؤيين تيا  جار كةوتؤتة بةر نارةزايةيت خةلَينلة ماوةي دواي رووخاين بةعسةوة تا ئيستا ضةند

ئةمانة باش دةزانن تةنانةت فةرخة حزبة هاوكارةكانيان لة ناو حكومةت و ثةرلةمانةكةيان لة ترسي .رذاوة

 ضوار موة هةر لة. دةكةن كازةندة لةم دوو حزبة زةبةالحةو طلةيي ك ئةوانيش كةوتؤنةتة مقؤمقؤ و بيزاري خةلَ

خةريكي ئةم ِركة ويةشدا دةبينني هةم سةراين ئةم دوو حزبة ضيكةوتنةن بة دوور لة ضاوي فةرخة حزبة كي

و طلةيي و طازةندة لة ترسي ئاكامي ئةو مقؤ مقؤ ونةتة ت،هةم ئةو فةرخة حزبة قةوميانةش كةوهاوكارةكانيان 

و دةبنةو لةسةر ئةو قسانةي كة فةرخةكانيان نةي كة بالَالَكي ئةو هةوسةرجني.ِريككةوتنةو بة ثةراويز خستنيان 

كةوتنةكاين يوان ِرت لة ئيعرايب نينيئيتر ئةوانة حمليان ناميكةتنة كردويانة ئةوة دةردةخات كة يلةسةر ئةم ِر

كي كوردستانة و ي خةلَةزايةيت قولَمةسةلةي ناِرئةوة   دا،ثيم وةك ئاماذةمان بةالَ.ئةو دوو حزبة زةبةالحة

 لة يت ئةم دوو حزبة دةبيتةوةرووبةرويي دةسةالَكة  جوالنةوةيةك ئاسؤو شيوةيةكي  ريكخراوةيي ية وةك

 ثاراستين ئايندةدا و بؤية ئةمانيش هةر لة ئيستاوة خؤياين بؤ ئامادة دةكةن و ريكةوتين بةم جؤرة مؤر دةكةن

ئاسايشي هةرمي و دام و دةزطاكاين و سةثاندين ياسا بةر لة هةر كةسيك ياين ثاراستنيان لة بةردةم نارةزايةيت 

غ بكةن بؤ لريةدا رةنطة رةوتة ئيسالمي يةكان لة كوردستان هةول بدةن ئةم نارةزايةتيانة قؤِر.خةلَكي كوردستان

ا بكةن لة بةرانبةر هةردوو حزب ض لة ئاسيت يد ثة سةنطي يةكةرستانةي خؤيان  تا هيو هاومةبةسيت كؤنةث

 يةكطرتوي ئيسالمي بة تايبةيت بةرةو ئةم ئاماجنة  لةم بارةيةوة هةنطاوةكاين.ر اقدستان و ض لة ئاسيت عيوردك

وان  هةم لة ني وتين ئاشكراو نيهيننيةككيي ِروة تةنانةت ئةوانيش لةم بارةيةوة لة هةولَ. ية دةروات يسياس

بةشداري يةكطرتو لة كؤبونةوةي .رين اليةين سياسي لة ئاسيت عرياق و ناوضةكةتست كؤنةثة هةم لةطةلَوخؤيان

قاهرية هةنطاويكي دياري يةوان بوو لةم ريطايةدا بةالم بةهؤي فشارو نارةزايةيت جؤراوجؤرةوة ناضارن بوون 

 نكي ئازادخيوازي كوردستاني يةكةم لة دذي خةلَ ديارة ئةوانيش بة ثلة.دةستتبةرداري ئةو كؤبونةوةين بوون

                                                                                                                        .نةك بؤ بةرطري ليي

ةرناتيظي بة دواي ئةلتتر رؤذ بة رؤذ زياكي كوردستان  خةلَةوةلة دواي رووخاين بةعسديارة ئةوة رؤشنة كة 

 كة بة هؤي  سياسةتةكاين ئةو دوو حزبةوة نالةبارو سةختةي  سياسي يةوةن بؤ كؤتايي هينان بةو بارودؤخة

                    ين يةكة يظة كاراية لةبةر دةسيت ئةم خةلَم بة داخةوة تا ئيستا ئةم ئةلتةرناتبةالَ.فةررز كراوة بةسةرياندا 

ويت سةركلة  ووي لة دةورةيةكي نويوةي سةرةكي ِرناوةرؤكي ئةم ريكةوتنة ستراتيذي ية بة شيبؤية بة كوريت 

ر لة قالب داين مةوداي ئازادي ية سياسي ية دميوكرايت يةكانة لة ياتة و زكنارةزايةيت يةكاين خةلَهاوبةشي 

                                                                                                          .انداضوار ضيوةي قانوين ميليشيايي

 لة   يةيةو حكومةيتئةزمةي سياسي قويل دةولةيت ي ئةو  راستةخؤئةم ريككةوتنة ئاكامي  لة ئاسيت دةرةوةشدا

                                . لة عرياقراتيذي سياسي و سةربازي ئةمريكاية ئاكامي فةشةيل ستعرياقدا كة ئةمةش خؤي لةخؤي دا 

عرياق بؤتة بوئرةي كليكي تاريكي يب كؤتايي لة عرياق دا  تونيي خستؤتة ئةمريكاراقعيو داطريكاري شةِر

تةنانةت داطريكاري واي كردوة دةخالةيت دةولةتة .تةقينةوةي كيشةو ملمالنيكاين ناوضةكةو جهانيش 

كة هةر لة ئريانةوة تا توركيا وسوريا و سعودةيةش بة مايف خؤيان بزانن كؤنةثةرست و فاشي ةيكاين ناوضة

است و ضةثةكاين كدانةوةي نةيارة ِرو ليائةمة بةر لةوةي ِرجا .رؤليان هةبيت لة رةنطريذكردين ئايندةي عرياق

و مجهوري يةكان كرات  لة دميوي ئةمريكا خؤشييتاوةكي زؤر لة دةستةي فةرمانِراي بةشيِر ئةمة ،ت يكا بيئةمر

ك لة مجهوري يةكانيش بؤ فشار هيناين دميوكراتةكان و تةنانةت بةشي.ن ماوةيةك داين ثيادا دةني نا كة ماوة

ةباين و دةستةي سةرؤكايةيت جؤرج بؤش و ئيدارةكةي و فشاري بؤشش بؤ مالكي و حكومةتةكةي و بؤ تالَ

دو ئاكامي ئةو فةشةلة سترتيذ  هةرميةكةي هةموو كاركريةكةي و تةنانةت بؤ بارزاين و دةستةي سةرؤكايةيت ية

راق و ئةمريكا ثي وابوو كة بة داطيكردين عي. سياسي و سةربازي يةية كة ئةمريكا لة عرياق دا يت ي كةتووةية
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نطي دذي  لة جةي ستراتيذي كةيةناين بةدي هيت بؤ طة باشتر خؤش دةبييمي فاشي بةعس ئيتر ِرذيووخاين ِرِر

يت ؤذهةالَ سياسي و ئابوري ِر سيستةميك هيناينيت ناوةراست و ثيؤذهةالَةكاين ِررورو ضارةسةري كيشة طةتريؤ

بةشةر و داطريكاري ي كةطواية ئيسالمي سياسي و تريؤريزةمةلةوانة كة  ،يت ترناوةراسيت طةورةو دةيان خةياالَ

 يزي ية دا كة ئةم ستراتيذة سياسي و سةربانيشاينواقع ضةوانةوة ك بة ثييم ِربةالَ.  و كؤتاييان ديت الواز دةبيت

   .                              بةس وةي سةر كاغةز بوون شخئةمريكا تةا نة

 مطريي ا بدريتة بةر ليكؤلينةوةو ئةجنداةية لة ئاسيت دةرةوة لةم ضوار ضيوويستة ئةم ريكةوتنةشبؤية ثي

                                      .نريت دةريمةيل يلَسياسي و عة

وو دةدةن لة ئيمزا ِر ؤذانة كة ِروطؤِرة سةرسوِرهينةرةيو هةمو ئةو ئالَنانة بةر ضاوي نةخشةي سياسي عرياق  هي

كةوتن لة ئاسيت عرياق و ناوضةكة تةواو نا جيطريي سياسي عري اق و كيوةشانةوةي ِرةوتن و هةلَككردين ريك

و هيض ثةيوةندي بة هةردوو حزبيش بةشيكة لةو ريكةوتنانةتنةي ككةوي ئةم ِريب طومان.ناوضةكة نيشان دةدات 

كةو لة ئاسيت لَكي كوردستانةوة ين يةو تةاو تةا لة ئاسيت ناوةوة بؤ سةركويت زياتري خةبةرذةوةندي خةلَ

 . ريكاسةتةكاين ئةمز هاوسةنطي و سيا هيشاري ئةمريكاو هةم خؤ طوجناندنة لةطةلَي فدةرةوةش هةم ئاكام
 

  2007جوالي كؤتايي   

                                                        
 

 
 


