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 لاریگەری ةەسەر لوردسجان 
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 پێشەکی

و  ڕوو لە خراپی ئێران( و  جورکیا )ئەمریيا، یەکاوییجاران پەیوەهذ زیاجر لە ئێضخا

و  جورکیا)صسای ئابووری بەصەر  ،لە گۆڕاهکاریاهە بریدیە لەو ئەوەی جازە بێ، ئاڵۆزییە

 ،)ارػام دون الحرب( :ێنڵکە پێی دەی یی جیھاهێوەک بەعێک لە صیاصەجێکی هو  (ئێران

حی اڵو رۆژھە ییەکانەجڵهێودەو  ییەی هوێ لە پەیوەهذئەو جۆرە صیاصەجەظ دیسایيێک

کوردصخان  و گەی کوردێیػ لەصەر پڵەکی كوو یکاریگەری دروصذ دەکاث،هاوەڕاصذ 

 ژییەڕاپۆرجە صتراجی ملە (هەرێنی ئەرێنی و)صخەی ابەھەردوو ئاڕ  دروصذ دەکاث،

بۆ ئەوەی  ،پیغان بذەیً ضخاوەالیەوی ئەو کاریگەریاهە لە ئێ کێذەدەیً ھەهذڵھەو 

 الیەهە هەرێىییەکانلە خۆش ی و صودمەهذ بێذ ێىییەکانئەر  الیەهە ردصخان لەکو 

 .بپارێسێذ

باش لە بەرپابوووی  /ە، بەش ی یەهەمو وی پێىهاجو ەئەو جوێژیىەوە لە س ێ بەش ی صەر 

 ریغەی هاکۆکی هێوان ئەمریکا و جورکیا لەم بەعە ،دەواث پەیوەهذی ئەمریکا و جورکیا

 -)بىەمای جرامپیزم  صیاصەحی هوێی ئەمریکا /بەش ی دووەم رووهىراوەجەوە.

Trumpism)  ەصەر کوردلئەمریکا لەگەڵ جورکیا و ئێران(  کاریگەری )هاکۆکیەکاویو 

 ھاوکێغە صتراجیژیەکاوی ئێران و جورکیا صەبارەث بە کوردلەم بەعە عیىراوەجەوە، 

ئەمریکی لە صیاصەحى   ێضتیھەڵو  بووویدروصدبەعەدا،  خراوەجە ڕوو، هەر لەم

جێىەگەیغخنی  /بەش ی صێیەمراوە. باصى جا کوردصخان جورکیاصیاصەحى  گەىڕێ

ئاصۆی  هەروەها و ئەمریکا یەکاوىلە صتراجیژی (کوردی باعور )ی صەرکردایەح

 عیىراوەجەوە. چارەهوس ی کوردصخان و( ئێرانهاکۆکیەکاوی )ئەمریکا و جورکیا و 

 پەیوەهذی )ئەمریيا و جورهیا و ئێران( بەصەر ووردصخانلەم جوێژیىەوەیەدا واریگەری 

باعوری ووردصخان چەقی ئەو واریگەییە بەصەر بەگغتی وەرگرجووە، بەاڵم 

دیارهردووە. هەروەها مەبەصذ لە )صەرهردایەحی وورد( هەموو ئەو بەرپرش و 

دەصەاڵجذارە خیزبی و خيومییاهە دەگرێخەوە هە لە صەهخەری بڕیارن و 

 دەصەاڵجبەدەصتن.
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 بەشی یەکەم

 
 

 تەوەری یەکەم

 

 ئەمریکا و تورکیا ییەکاىنپەیوەندونی بو بەرپا
 

پیادەکردوی  بەجایبەحی بە ،حی هاوەڕاصذاڵرۆژھە ێکی وای هەبوو لەڵجاران ئەمریکا ڕۆ 

ئەم ڕۆڵە  بەجایبەث ،بینیەی دەڵ(، بەریخاهیا زیاجر ئەو ڕۆ ٣٢٨١ )بىەمای مۆهرۆ 

 ،ییەکانعوصماهخوکمڕاوى صەردەمی  لەهۆزدە کۆجایی صەدەی  لە یەکجار زیاجر بوو 

 ،ناریخاهیا دیاری دەکر ەب بۆچوووى بەعوصماوى ەکاوی یجار والی کدەیە گەلێاجا ئەو ڕ 

 پاڵ هەچوو )کە  ییەکان( عوصماه٣١٣٢ -٣١٣١) لەدوای جەهگی جیھاوی یەکەم

 وەصخاوی وەصخا،ەڕ ع ١٣/٣١/٣١٣٢ لە  ن و عکضدیان هێىا،جاوی جەوەر( دۆڕااڵو 

بۆ ھەریەکە لە  بوو، ١١/٣٣/٣١٣٢(ی رۆژی ٣٣صەراوضەریػ لە صەعاث ) جەهگى

 عێوەیەی خوارەوە: ماویػ کۆهگرەی جایبەحی صازکرا، بەواڵجاوی دۆڕ 

 .٨٢/٧/٣١٣١کۆهگرەی )فرصای( بۆ ئەڵماهیا لە _ 

 مضا.ەبۆ ه١١/١/٣١٣١کۆهگرەی )صان جرمان( لە _ 

 مەجەر.بۆ بولگاریا و ٨٧/٣٣/٣١٣١ە ( لێ کۆهگرەی )هو _ 

 ئیخالیا و یۆگوصالڤیا. بۆ٣٨/٣٣/٣١٨١ لە )رابۆلۆیً( کۆهگرەی _ 

 پۆلۆهیا..بۆ  ٣٢/١/٣١٨٣)ریگ( لە  کۆهگرەی_  

 .بەصترا ٣١/٢/٣١٨١کە لە  ییەکانعوصماه ی صیڤەر جایبەجە بەەکۆهگر _ 
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 ڵ)جەهەرا ییەکانىەری عوصماهێهو  مادە، (433)پێکھاجبوو لە  (صیڤەر)ی ەکۆهگر 

جا ( ٨٧)لە مادەی  .صیڤەریان مۆر کرد بوون  ورەزا جۆفیم بەگ( بەعذار ی پاعا و ھاد

 و ٣١) دیاری کرا، بىەمای (عوصماوی)کی هوێ لەجیاحی ێەجڵئاصۆی دەو  (١٣)مادەی 

 ،جُاحى عوصماوىەل جورکیا بوو  صەبارەث بە ٣١٣٢ویلضووی  ەکەیڵ(ی چواردە خا٣٨

 ڤەری صُ(١١)لە مادەی  بووە،دروصذ  ٣١٨١ی زاوۆ دوایػ بەپێی مەرجەکاوی ل ەرەه

نرا لەالیەن ێو کوردصخان..( ھ و خیجاز صوریا راق وێ)ع وجاهەی وەکاڵو  دان بەو

تی ئەجاجورک لە ئەهلەرە بیىا لەصەر دەص (جورکیای هوێ )ەحی ڵ، دەو یەکاهەوەعوصماهی

، لە ەکانەوجً و چارەصەری کێغەی صىور ىدەصتی کرد بە صەودا و رێکو  کرا

كڕمی دا بە روصیا، لەگەڵ  ٣١/١/٣١٨٣ەوجً، لە ىلەگەڵ ئیخاڵیا رێک ٣١/١/٣١٨٣

ە ل ١١/٥/٣١٨١ەوجً و کلیلکاش ی دا بە فەڕەوضا، لە ىرێک ٨١/٣١/٣١٨٣فەڕەوضا لە 

ٌ )(ی ٨٨ھەمان کاجذا بە مادەی ) مەرجەکاوی ئیيخذابی لەصەر  و (ئومەم عوصبەجو

ی ڵریخاهیا لەصاەبکارەکاوى فس گرجىە دەصتی مدا جەکاوی كایل بوو، لەدوای دەصەاڵثمیرا

بەریخاهیا و ئەجاجورک  ٣٣/٣١/٣١٨٨ضدیان گۆڕا و لە ێبەریخاهیا ھەڵو  ،٣١٨٨

 ى(عوصماو) دەوڵەحى بەفەرمیئەجاجورک  ١/١/٣١٨١لە  ۆرکرد،هوێیان م ێکىکەوجيىرێ

جار هاوی ( ٣٨٢) و مادە( ٣١١)ھاجبوو لە کێکۆهگرەی لۆزان کرا کە پ .وەعاهذەوەڵھە

غذ وەفذی عوصماوی ێعوصماوی هەماو هەیاهھ دەوڵەحى هاوی  ،ھاجبوو ێذا جورکیای ج

 پێواهەی بەماٌ ئەجاجورک دەصتی بەچاکضازی مەدەوی کرد ەکث، بەعذاری بکا

 :رۆژئاوا

 ھێىایە جێی صىورە عەرعیەکان. (جیىائی)یاصای  ٣/٧/٣١٨١لە  -٣

 واخذالذیً دەرکرا.حی ھەڵوەعاهذەوە و صوڵخان مدەمەد ەصەڵخەه ٣/٣٣/٣١٨٨لە  -٨

 بۆ ئەهلەرە. رایەوەگواصت ەوەپایخەخذ لە ئەصخەمبۆل ٣١٨٨لە  -١

 خەالفەحی وەرچەرخاهذە صەر کۆماری و ئەجاجورکیػ بووە صەرکۆمار. ٨١/٣١/٣١٨١لە  -١

 خەالفەث ھەڵوەعێنرایەوە. ١/١/٣١٨١لە  -٥

 دادگا عەرعیەکاوی ھەڵوەعاهذەوە.٨٢/١/٣١٨١ لە -١

 کرد. اصای مەدەوی صویضری بەصەر جورکیا پیادەی ١/٣١/٣١٨١لە  -٧
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لە دەصخوری جورکیا بەیەکجاری ی )ئایینی فەرمی دەوڵەث ئیضالمە( ماددە ٣١/١/٣١٨٢لە  -٢

 )ئەهایاصا( الدرا.

بڵێین پیخە عوصماهیەکاوی  یتریان یاصا_بێی عەرەبی()ئەلفاپیخە ئیضالمیەکان ٣٣/٣٣/٣١٨٢لە  -١

 گۆڕی بۆ پیتی الجینی.

ریخاهیا و ەلە ئەصخۆی ب (رۆژئاوا و جورکیا)جەهگی جیھاوی دووەم ئەو پەیوەهذیەی  جا

خەوە بۆ ێصەرەجای پەیوەهذیەکان دەگەڕ  .ئەمریکا دێذهۆرەی  دواجر روضا بوو،ەف

یذا صود لە )مەجرس ی ڵھەو  (هوێ _جورکیای)کۆجایی جەهگی جیھاوی یەکەم، 

 دا، لەصەرەجابکاجەوە بەھێزەی خۆی الی رۆژئاوا پێگ ذ وبەلغەفیەث( وەرگرێ

 جورکیای  گرث و یەکەم کۆبوهەوەپغتی   (لیىین)بەصەرۆکایەحی  (بەلغەفی_روصیای)

گرێذرا بۆ یارمەحی صەربازی  (صیمً بودێنی ئەجاجورک و)لە هێوان  ٨٣/١/٣١٣١لە

ئەمریکا  بەریخاهیا کەوجە پاظ و وەن زلهێزێًدوای جەهگی جیھاوی یەکەم  جورکیا، لە

و  هێوان رۆزفلتی صەرۆکی ئەمریکا لە ٣١١٣لە صاڵىەس ی ڵمیضاقی ئەج .ػێھاجە پ

 لەو وەرچەرخاهە دەکاث، ذگوزارع ، هەچەرچلی صەرۆک وەزیراوی بەریخاهیا مۆرکرا

ً عەڕ هەوجە هێو ێواج ،ەم جەواو ئەو وەرچەرخاهە ڕوویذاو ە جەهگی جیهاوی دو ل

 زی دەرەوەی ئەوروپاێه م لەالیەن دوو اڵ بە جەمضەری جیهاوی، ئەوروپا بۆ دوو 

ی فرایری 21لە  یالەوە زیاجر بالوێسی بەریخاه  ،ىرایەوەیئەمریيا( یەهال  )صۆڤیەث و

 ،هرد (ئەمریيا )مارعاڵ دەرەوەی یاداعدێيی فەرمی پێغىەش ی وەزارەحی 1947

واجە وۆجایی بە رۆڵی  ا،هر صتی پێغىەش ی ئەمریيا اڕ بەفەرمی مەلەفی رۆژهەاڵحی هاوە

و  رەدوو جەمض ەهەم بووهئەمریيا  صۆڤیەث ودواجر  هاث. لەو هاوچەیەیا بەریخاه

و  جورکیا ە جایبەجیەکاوییپەیوەهذی لێرەوە ئیتر ،ىردێصتی پەهگى صاردٌػ دەم جەه

 وەم صەهگەری گواصخەوە بۆو ذەکاث، جورکیا لەجەهگی جیھاوی دێئەمریکا دەصذ پ

صەربازی لە هسیک جورکیا ی ڵوجۆ جم ێکاجە صۆڤیەث ھەهذ لەو الی ھاوپەیماهان،

سگاری لە ئاصایص ی ێذ بۆ پار ێدەرچ (٣١١٧) صاڵى یوای کرد بىەمای جروماو ،و ھەبو 

جورکیا پابەهذی خۆی بە  ٣١٥٧ی ڵلەصا ،کردێیارمەحی صەربازی دەصتی پ ،جورکیا

ی عیوعیەث وڵوجبە جم ئیضرائیل دژ ران وێئ لەگەڵڕاگەیاهذ  )بىەماکاوی ئایسهھاوەر(
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ی ئەمریکا ئەوەبوو لە ڵـد اصذ، ھەهگاوی گەورەی جورکیا بەڕ هاوەحی اڵرۆژھە لە

بە ی ل دروصذ کرد و داوئیضرائی ڵپەیوەهذی لەگە (ث ئیيیىۆەمضیع) ٨٢/١/٣١١١

 ،بەجەواوی لەبەرەی ئەمریکا بوو وەی جەهگی صارد جورکیا ێ، لە چوارچھێىائیضرائیل 

 (ھاوپەیماوی وارعۆ)دژی  لە (ھاوپەیماوی هاجۆ)ە هاو و جورکیا چو  ٣١٥٨ی ڵلەصا

ھاوپەیماوی )ە و چو  ٣١٥٥ی ڵلەصاهەروەها جورهیا  بەصەرۆکایەحی صۆڤیەث،

 ٣١١١ی ڵکرد، لە صاتی ئەوروپای ێتی یەکێداوای ئەهذام ٣١٥١، لەصالی (صەهخۆ

ژییە صتراجی ە گەرم ویئەو پەیوەهذی (ی ئەوروپا وەرگیرا،تادیاكص تلە )عراک جورکیا

ئیتر هۆرەی ، ذا بوە( جا کۆجایی جەهگی صاردێجارجار صاجمەش ی جئەوەى  ڵ)لەگە بوو 

 یەوە وذاڵە بەرە هاکۆکیەکان صەریان ھە، بەر یەیپەیوەهذو ذ لەێكۆهاػیکی جر د

 ذ .ێەم دو هۆرەی جەوەرەی دو 
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 تەوەری  دووەم

 

 یشەی ناکۆکی نێوان ئەمریکا و تورکیاڕ

 

هازەی هەما، ئەوەی  جورکیا کەوجە ھەژان، ئەوکی دوای جەهگی صارد جیۆپۆلیدی لە

و  ھاجەکایەوە ٣١٧١ لە صاڵى بوو کە رانێذایەوە عۆرش ی ئیضالمی ئیکەمێک ھێزی پێ

یذا ئەو فاکخەرە ڵجورکیا ھەو  .ی ئیضالمیػ لەهاوچەکە پەرەی صەهذیذا ڕابوووڵلەگە

ئەمریکی )ی ێکی هو ێکەوجيێىغوو دژ بە صۆڤیەث(، ر ێگرەوەی )گرهگیەکەی پێبکاجە ج

 (١١١)یارمەجیەکاوی صەربازی ئەمریکی لە  کرا، مۆر  ٣١/٣/٣١٢١لە  (جورکی و

غەی کورد جورکیا هەیخواوی وەک ێم بەھۆی کاڵ ، بەدۆالر ن ۆ ملی (١١١)ە ەهەوە بو ۆ ملی

جورکیا دژی  ٨١٣١ی ڵصا زیاجر لەوەظ لە ران،ێدژی ئخە بەرەی ێویضذ بچێپ

صەبارەث بە  ،( وەصخانUN) ئاصایص یەکەی ئەمریکیان بۆ ئەهجومەوی ڵگەال

خە ئەهذامی ێغذ جورکیا ببێران، لەبەرامبەردا ئەمریکاظ هەیھێصساکاوی صەر ئ

 .ىاێھ (٣١١)دەهگی لەکۆی ( ١١)جەهھا  ان وئەهجومەوی ئاصایص ی هەجەوە یەکگرجوەک
 

 بەتایبەتی لە دوای: ی تێكەوتئەمریکا( سارد و )تورکیا پەیوەندی 

 ث.اڵ دەصە و دوایػ گەیغخيیان بە جورکیا هاو ئیضالمی لەەوحی ڕ ذاوی ڵصەرھە -٣

 .کورد رزگاریخوازی  کاری ئێران دژ بەبسوجىەوەیپێویضتی جورکیا بەھاری -٨ 

کی ێکەوجە كۆهاػ و ھەر زیادی دەکرد جورکیا مەرجەکاوی یەکێتی ئەوروپی بۆ وەرگرجنی

ئەم  ا،ئەوروپیەهێتی ئەهذامی  بە بوو كوبرش  ئەوەی واید ٣١١٧ی ڵجر، لەصا

وە، هەر یەوو ڕووبەڕووی چەهذیً كەیران ب و ەژاهذجورهُاى هئەهذامبووهەى كوبرش 
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بەجایبەحی  ،حی هاوەراصذ کرداڵڕادەیەک ڕووی لەکاروباری رۆژھە جا لەبە ئەمە جورکیا

 يیانیتر گرهگ ،ئەمنی مۆرکرد صەربازی و ەىەوجىامىکێئیضرائیل چەهذ ڕ  ڵلەگە

ھەروەھا  ،ەوجً دەدۆزیەوەىڕێک (٣١) کەخۆی لە ٣١١١ی ٨پەیماهىامەی ماهگی 

 زی دووبارە هاردەوە دەرەوەیێجار ھبۆ یەکەمجورکیا دووەم جیھاوی لەدوای جەهگی 

، بەپێی رۆژهامەی )خریەحی کوردصخاوی باعور  وصۆماٌ  و لبىان بۆ بەجایبەث ،صىور 

ڵ ئۆزاجۆرگۆث غيیاری بۆ ێپ الٌەجار مام جیەکەم (١/٧/٣١١١رۆژی -جورکی

اق صوودمەهذ دەبً بەوەی ر ێع بوووىدابەع کە لە ،بوو کرد صەرۆن وۆماری جورهیا

 کێدیارە ھەهذ کبھێنن،ێپ (ر و باکو  کوردصخاوی باعور )هەردوو  ڵیەک لەگەڵکۆهفیذرا

صەرچاوەی جر  کێپێی ھەهذبە ،بوو غيیارەیان بۆ جورکیا کردێصەرکردەی جریػ ئەو پ

پەکەکە بکاث  ڵداهوصخان لەگە ی دابوو ئەوەبوو الٌ بۆ جورکیاەمام ج ەیاڵڵئەو گە

جا ڕادەیەکی باظ  باعوری کوردصخان، ڵذ لەگەێو ئەوەهذە ھەصدیاریػ هەب

بەڵگەهامەی ئەمریکی  وەیەی داوە لەێی لەو عڵـھەو  غووجر کوردێصەرکەوجو بوو، پ

وەزارەحی دەرەوە  بەػذا بۆ ئەمریکی لە وێسخاهەیڵبا ی(١١بروصکەی ژ:)

وە کوردصخاوی و غيیاری بۆ عای ئێران کردێپ مەال مضخەفا "کە ، ٨١/١/٣١١٨لە

 ی کوردصخاهێکی یەکگرجووی خودموخخار  و ذدیوی عێراكیػ بە ئێران بلکێىذرێ

 ."دروصذ بێذ

 لە غووجرێپهەرچەهذە  و كەجەریػ هارد، صوریا زەکاوی بۆێھ دواییە جورکیا لەو

 ،جاوی دراوس ێاڵو  ڵھاجە کایەوە لەگە جیۆری )صفر(ئۆػلو(  داودئەخمەد صەردەمی )

 ،ەنئەوەی جاڕی بذ رک پاعەکغەی کرد بێزۆر لە بىەماکاوی ئەجاجو  لەالیەکی جریػ

 ی بەخۆ  هێودەوڵەحیوزەی و  زێئامادەکردوی جورکیا بوو بۆ ئەوەی ھخۆ  و ئەواهە ھەمو 

و ئەمریکا بۆ جورکیا،  هاجۆ ژییەحىو لەدەصدىەداوی صتراجی بۆ گرهگی جورکیا ێببەخص 

زۆر ئاصاییە جووش ی هاکۆکی  گەڕادەکی بەدیلی ئەمریکا ێبەدوای صیاصەج جورکیا واجە

 .بێذ ڵلەگە
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 و تورکیا  ستگەکانی ناکۆکی ئەمریکاێو 

ێخەوە بۆ ڕ وی هێوان واعيخۆن و ئەهلەرە دەگێ( ھۆکاری کێغەکاگۆڤاری )فۆڕن پۆلط

هسیک بوهەوەی ئەردۆگان  -کێغەی كەعە برووضەن  -ی صەرەکی )پرس ی کورد ڵس ێ خا

هاکۆکییەکان ی ڕیغەژیىەوەیەی لەبەردەصدخذایە ێم بەپێی ئەو جو ، بەاڵ لە ڕوصیا (

 عێوەیەی خوارەوە :م بە درێژجرە،

لە  ٣١١٨ی ڵالە ص (ئەمریکا و یەکێتی صۆڤیەث)ان دوای رێککەوجنی دوو كۆڵی هێو  .٣

پرس ی جورکیا موعەکەکاوی )جۆپیخەر(ی   ئەمریکا بێ ،باو ئەهجامی كەیراهەکاوی ک

، ئەمەظ بووە ھۆی گرجبوو ڵکی ھەەهاو موعەکى  صەرە هوکەکاوی کە  ،کێغایەوە

 و بووە صەرەجای هاکۆکیەکاوی هێوان جورکیا و ئەمریکا. وی ئەو واڵجەبوو جوڕە

ئەمریکا صسای کڕینی چەکی بەصەر جورکیا صەپاهذ، بە ھۆی  ٣١٧١لە صاڵی  .٨

لەعکرکێص ی جورکیا بۆ صەر كوبرش، لە بەرامبەردا جورکیا بەکارھێىاوی بىکەی 

ئەهجەرلیکی لە ئەمریکا كەدەػە کرد. کە دەکەوێخەوە باعوری ئەدەهە، جورکیا دەصتی 

 گرث بەصەر بىکە صەربازییەکە.

وەصخا  رژێمی بەعط یوذهوخاو دژی  پرۆصەی ر  ٨١١١/ ٣/١ پەرلەماوی جورکیا لە .١

ی ئەمریکا، ئیتر جورکیا رێگری کرد لە بەکارھێىاوی بىکەی ئەهجەرلیک و لەصەر دەصت

دووەمی هەهذاو لەجەهگی  ، هەرچەهذەجەکەی بۆ ھێرعکردهە صەر عێراقخاکی واڵ

وای ئەم کارە  کی ئەکخیڤی ھاوپەیماهان بوو،ێ)صەردەمی ئۆزاٌ( جورکیا یارمەجیذەر 

  لەپغذ ئەو ھەهگاوە بً .  (گەعە و )داد اوىلێخوێىذرایەوە کە پەرلەماهخار 

و رۆژئاوا  صیاصەحی گغتی ئەمریکا ڵلەگە (جورکیای هوێ )یای ژ بەگغتی ئایذیۆلۆ  .١

)واجە لەدوای  1997ی ڵذ، بە پێی )جلریر صتراجیجی الامً اللومی الامریکی ( صاێهاگوهج

 تمادام )دول ،گرهگ وەصف کراوە ڕووخاوی صۆڤیەث( دیضان جورکیا بۆ ئەمریکا بە

اهکاریەی جورکیا لەعەملاوی بەرەو ڕ ذ، ئەو گۆ ێب (تحؼریبی تعلماهی تیطدیملرا تجرکی

بە جایبەحی لەدوای  ئاصاییە،م الی جرامپ زۆر هااڵ بە ئاینی جا الی ئۆباماظ ئاصایی بوو،
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و چەهذ  ملیار دۆالر( ١٢١)جیایذا  عای صعودیە( - پ)جرام ئەوەی داهیغخنی ریاز

 .ذرا بۆ لیضتی جیرۆر ێەکاوی پیکی هاوی بسوجىەوە ئیخواهیێلیضد

 مىظمت ”املضلمین إلاخوان“ إعالن ًيبغي هل بروهىجس:بڕواهە: جوێژیىەوەی زیاجر  ) 

  (إرهابُت

دوای ئەوەی ئەمریکا لە صوپای  .هاکۆکی هێوان )جورکیا و ئەمریکا( لە کێغەی صوریا .٥

جایبەحی لە کوردصخان بەە ھێزەکاوی رۆژئاوای واوی لیصوریای ئازاد بێ ئومێذ بوو، پغد

ەكە و پغدیواوى عارى ڕ دواجر  ،کرد ٨١٣١رزگارکردوی عاری کۆباوێ لە صاڵی پرۆصەی

ی دژایەحی صیاصەحی و بووە ھۆی ئەوەی جورکیا بە جەوا ، هەى کردعوێىەواوی دیىە

رۆژئاوا، ئەردۆػاوی جوڕەجر  ی. یارمەحی ئەمەریکا بۆ کوردەکاوبکاث لە صوریا ئەمریکا

 رن یان یەپەگە .ێبژ ڵمە هەێیان ئ ثگەیغخە ئەو ڕادەیەی جورهیا داوا بيا ،کرد

ئەردۆػان لە وجارەکاوی دەصدیکرد بە ھێرعکردهە صەر  ٨١٣١ صاڵى کودەجاکەیلە  .١

لە  .کردن جامذاوی "کودەجاکە" جۆمەجباری ئەمەریکا و رۆژئاوا و بە ھۆکاری ئەه

و داوای دەکرد ئەمریکا جەصلیمی  مەجبار کردۆ ج (ویەگولفەجدواڵ هەماهکاجیغذا )

 بکاجەوە .

 .وەو صپیکردهەوەی پارەی بۆ ئێران کردهە  جورکیا جوڕەیی ئەمریيا لە  و یهیگەراو .٧

 .ثباەد بەرەو صیضخەمێکی جاکڕەوی  کە گۆڕاهکارییە دیموکراصییەکاوی جورکیا .٢

 ن و ئەهلەرە کێغەیان ھەیە.ۆ واعيخ یصیاصەجە ئابوورییەکاو .١

جورکیا  بە 35Fڕێگری کرد لەوەی فرۆکەی  ٨١/٧/٨١٣٢ لە اس ی ئەمریکێکۆهگر  .٣١

 .ذێبذر 

ەکەی کۆهگریط لەبارەی ر لەواهە بڕیا ک هاکۆکی جریػ ھاجە کایەوە،ڵێکۆمە .٣٣

جازەجریىیػ ، جورکیا لە ییەکانکەمایەج مافی مرۆڤ و ( وەکان)جیىۆصایذی ئەرمەه

بەجۆمەحی"ھەبوووی پەیوەهذی لەگەڵ بساوحی  (یە کەكەعە  ئەهذرۆ ) ڕووداوەکەى

 .وەیر هراگصخەد و پارحی کرێکاراوی کوردصخان )پەکەکە(  خسمەحی فەجدواڵ گولەن

  



 

13 

 

 ( رانێو ئ ایو تورك كایمرە)ئ ەكانییندەو ەیپ یرسوشت
ـــــــــــــــــــــــــــەر کـــــــــــةەس ىەر ـــگـاریـک ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  وردسجانــــــــــ

 
 

Standard foundation  

for Research and Media  

ی ئێمە جەهیا بە ئازادکردوی کە کێغە ،مپ ئاماژە بەوە دەکاثاجر ی ئیذارەهاوواث 

ئەمریکا و برۆوضً( کۆجایی هایەث، ئەمەظ وەک ئاماژەیەک بەوەی کە  ۆ هذر ەئكەعە )

جورکیا چەهذیً کێغەیان ھەیە لە رووی صیاس ی و ئابووری صەربازی، بۆ همووهە 

(Amanda Sloat( لە وجارێکی دا لە رۆژهامەی )Foreign Affairsدەڵ )صەرچاوەی ": ذێ

ەی دەصەاڵث و ئەو اهذهەو ڕ بۆ گەیە کێغەکاوی جورکیا و ئەمریکا ئاماهجی جورکیا

 ".ابردوو ڕ بوو لە ھەیمەهەیەی ھەی

ئیذارەی جرەمپ  ىکە ئەمریکا ،دەکەن ھەروەھا بەعێک لە لێکۆڵەران ئاماژە بەوە 

 پێویضذ بە فغار ،ێذڕ ی صلوکی صیضخەمی صیاس ی ئێران بگۆ ەدان بۆ ئەوەڕ لەو باوە

صەر جورکیا دەکاث، چوهکە جورکیا پاڵپغدێکی بەھێزی ئابوری و صیاس ی  خضدىە

یان جورکیا ھاوردە ال  وعتی ئێران لەهسیکەی هیوەی ػازی صر  /ئێراهە، بۆ همووهە

  دەکرێذ.

جورکیا  ڵلەگە ێکجۆرە جاکخیک ئەمریکا و ڕۆژئاوا ضخاظێجا ئەڕای ئەواهەظ ص

 ڵلەگە ک جورکیاکاجێ ،ذدەرهەچێ خۆیانیەکجاری لەدەصذ بۆ ئەوەی بە ننبەکاردێ

 رمیکا گەیکاجێک ئەمر  ە،و ەواجەى د، ئەمریکا صاردذێهاخۆظ دەب انواهیێئەوروپا ه

 ێذ.ە دەبیيڵئەو ڕۆ ئەوروپا  ئێضخا، ئەوروپا صاردی دەکاجەوە ثدەکا

وەصخەی ڵھە کەژیىەوە( ێھەیە )پەیوەصذ بەو جو  جەوهەرى دوو کێغەی جری 

ەم کێغەیەکی جر لەبارەی و دو  ،یەکەمیان صیاصەحی هوێی ئەمریکی )جرامپیزم( ذ،ێدەو 

 باصىراوە. یەمێجەوەری ص لەکە ئەوەیان  ،کوردە

 

 تورکیا مناوەراتی

هە جەهازوٌ بۆ ئەمریيا دەواث، وای  ذێدەرهەو بەو عێوە خۆ هاو  لە ذهایەوێ جورهُا 

گوریط و  یذا جۆرە مىاوەرەڵ، هەو ەو صەرهەوجو  اهذاوە هە ئەردۆگان هەرپیغ

جۆرە  م جرامپ ئەواڵ بە بىەون،و ئیىجا ڕێى ئەمریيا ڵلەگە ثبيا غياهییەنێه

ئەوەی هازی  خەوە بۆێران هسیً بێو ئ روصیا یذا لەبەرەیڵصیاصەجە هاوا، جورهیا هەو 
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 و هڕینی موعەوی ئەو صەودا صەربازیاهە صەرهەوجو هەبوو، الی ئەمریيا زیاد بياث،

ە هۆی وەصخاوی فرۆعخنی فرۆهەی و بو  ،گەیاهذەوان یپەیوەهذی زیاجر زیاوی بە ڕووس ی

35F صخەی ڕاصەبارەث بە پرس ی صوریا جورهیا هەوجە ئا ئیضخا، ی ئەمریيی بۆ جورهیا

 .و ىا هە ئەمریيایی بو ێف هێصخەی جىڕاعىضدیان بە ئا، هە یئێراو صخاهە و روس ی وەئ

وەی  صیاصەحی ئیدخوا( ئەمریيا لە ێ)لەچوارچ یذاڵزۆر هەو  جورکیا لەبارەی ووردیػ

لەو پارچەواوی جری ووردصخان دوور بخاجەوە، جەنها لە باعوری ووردصخان  و هەمو 

ػ ئەو صیاصەجەی جووش ی ێم دوای ریفراهذۆم لەو اڵ بە ،بوو  و صەرهەوجو صیاصەجە 

 خراوى ىڕێ ڵو مىاوەرەی پڕ مەجرس ی لەگە ىاێزی هێ، لەرۆژئاڤا هیەوەعپرزە بوو 

زەواوی ێخە بەدیلی هێبب و ئەخرار هرد، ویضتی بۆ ئەمریيا هوصرەبەرەى داعػ و 

خوازی مەیذاه ، جورهیاجا ئەو ڕادەیە .هەبوو  و صەرهەوجو بێگومان  صوریای دیموهراث،

مە یان ێجورهیا ( ئ یان )وورد ذریێبژ ڵالمان هە ذ هەردوو ێهابهە  لە ئەمریيا خواصذ

 وورد خەوە واز لەێجورهیا وای زاوی بەو داوایە ئەمریيا بۆ جورهیا یەهالیی دەب .ئەوان

ویضذ ێلەوەظ صەرهەوجوو هەبوو، چەهذیً مىاوەراحی جری هرد وەن پ ،ذێىێدەه

و  داهەوەر وازی جری وەرگرث، واێعەوان یهاوۆهیصەردەمی جرامپ  لە .هەهاجە دی

ئەو صیاصەجە  ،و هەڕەعە هاجە مەیذان صسا ،ذاڵصەری هە دیکە هاوۆوی

بۆ  ،واری خۆی هەیەاجورهیاظ( جی ڵ)لەگە ثذەواێەی جرامپ واری پیهێودەوڵەجی

لەصەر هەڵوێضخە  ،وەصخە هەیەڵویضتی بە هەێپ زیاجر بووهەوەڕووه وورد جیگەیغخنی 

   . بەش ی دووەمدەچیىە ، بۆ ئەمەظ ا بىچیىەییەواوی صیاصەحی جرامپصیم
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 وەمو دىش ەب

 

 

 تەوەری یەكەم

 

 سیاسەتی نوێی ئەمریکا

 ( Trumpism- )بنەمای ترامپیسم
 

گۆڕینی  و بە دامەزراوەییە (ئەمریکا ویالیەجە یەهگرجوەواوی)ھەرچەهذە واباوە کە 

و عێوازی  بەرهامە م دەبیىین ھەر صەرۆکێکاڵ بە صەرۆک کاریگەریەکی زۆری هابێذ،

ویلضۆن(، )بىەمای  ڵجیایە لەگە بۆیە بىەماکاوی )مۆهرۆ( ،هەبووە وازجرى کاری جیا

 ڵلەگە اوازن ئەواهەظ جیجرومان(،  اوەر و)ئایسهھ ڵلەگە وازن کیان جیاو ھەردو 

هێوان جرامپ و  وازجران جیاو ھەمو  لە ،جادەگاجە بۆظ( هیکضۆن و بىەماکاوی )فۆرد و

بەرهامەی  وازى دەگێڕهەوە بۆ جیا یاهەواز ئەو جیا لە پضپۆڕان بەعێک ،ئۆبامایە

 هێودەوڵەحیو ڕێرەوێکی  ذا ھەر صەرۆکەیلەکۆجای اڵمبە، دیموکراصەکان کۆماری و

دُ ی جرامپیجیاکەرەوەی ھەرە بىچیىە ،ھەیە وازى جیا  -گۆعەی )ئابوری ێلەص :ەبٍر

کە دەیەوێذ هەرە گرهگەهەی ئەوەی دواییە  ملىەچی بەرامبەر بەخۆش ی(، -ئەمریيا 

 .خە دیێبەکارھێىاوی ھێز ئاماهجەکان بھێىبەبێ 
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 کانییەرەنگدانەوەی بەسەر ملمالن پکەسایەتی ترەم 
بژاردوی صەرۆکایەحی ڵی ھەباهگەعەجایی دەرکەوجنی لە ەھەر لە صەر  ،پماجر  هالذۆ د 

ئابوری و بسوضمان دەرکەوث،  ایەجییەکىوەک کەص ٨١٣١ی ڵئەمریکا لە صا

( بوو، ئەم بىەمایەظ زیاجر Make America Great Againعەی کۆوی )ەباهگ

حی ژییەو صتراجی کێیار ڕ خۆیی وا پیغاهذا کە ھەموو بجرامپ ە، یبىەمایەکی ئابووری

یەکان یوەی بىەما و پرەوضیپە ئابور ێخۆی لە ماوەی صەرۆکایەحی ئەمریکا لە چوارچ

لەم بارەیەوە )رایً عیرمان(  .اثذ دەیيێویضذ بێدێىێخە دی، لەو پێىاوەظ چی پ

ە، ھیچ کاث عەرم لە یی بەرەهگاریکیەمپ کەصایەجیاکەصایەحی جر  ،ئاماژە بەوە دەکاث

کغاهەوەی  /ذ، بۆ همووهەێک بێز ێەث و ھڵهاکاث بەرامبەر ھەر دەو ەک یھیچ بەرهگاری

، ھەروەھا ٨١٣٥ی ڵھەوا( صا و ظەککەوجىامەی پاریط جایبەث بە )کێئەمریکا لە ر 

ھەماهکاجذا )فەوزە(ویغە، ( و لە ڵ)زا  کییەمپ خاوەوی کەصایەجیان جر ڵێیدەجواهین ب

غوو، ئەوەی ئۆباما لە ێەرۆک پگەر بەراوردی بکەیً بە )باراک ئۆباما(ی ص یبەثبەجا

بەر لە  ەیبلۆماصیەیی گرجییکەی کردی، لەو صیاصەجە  دیەماوەی صەرۆکایەجی

 ڵران و ئاصاییکردهەوەی پەیوەهذیەکاوی لەگەێئ ڵککەوجنی لەگەێجان، ر اڵبەراهبەر و 

ە ڵوەعاهذهەوەی کۆیی ئەم ھەو ڵی ھەڵم جرامپ لە ھەو اڵ ، بەصێیکوبایی دراو 

 ئۆبامایە.دیبلۆماصیاهەی 

 

 سێهێنانی هبەكا پێكردن بێملكەچ
وجرێ و گدە یپێ ، هەوەی بىەمایەهەێلەچوارچ صەرەوە باصکرای ەئەو ھەهگاواه و ھەمو 

 هەزەرێکەىىاػەکەی لە )كذرة على الارػام( ب یان (ةاللو  اصخخذام)ارػام دون 

 پێکردن بێخرب(، ئەوەی جرامپ هاوی )ملکەچ ر بالص)الى ذێد )هیکضون(

و جیایذا  هێودەوڵەحیکی گرهگی صیاصەحی ێخە جوخمێکە خەریکە دەب ،زە(ێھێىاوی ھبەکار 

لەبەر گرهگی ئەو جیۆرە  ،ذێەحی بەرھەم دەھێىڵدیسایيێکی هوێی پەیوەهذی هێودەو 

 وەصخەیەکی لەصەر دەکەیً:ڵھە ،هێودەوڵەحیجازەیەی 
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 هاوهیغاویهەر ئەوە  ،بەرامبەر بێبەکارھێىاوی ھێز ردنکجواهای ملکەچک

هە  (زێهێىاوی هبەوار  پێىردن بێراڤەهەی: )ملىەچ ،راهذە دامەزراوەیژیىەوەهەی ێجو 

ی (RANDراهذ ) دامەزراوەییەهەمجار  ،خە چەوی دەصتی جرامپێخەریىە دەب

ە بۆ وەزارەحی بەرگری ئەمریکی و جوێژیىەوەیەکی ئامادەکردو  ٨١٣١ئەمریکی لە صاڵی 

جواهای  ( واجەعلى الارػام  مواجهت الاعذاء بذون خرباللذرة )"پيخاگۆن" بەهاوهیغاوی 

بەرەهگاربووهەوەی دوژمىان بەبێ جەهگ. ئەم جوێژیىەوەیە بەعێکە لە  و ملکەچکردن

لەم  (مً الصلبلا  - ئاصایص ی پخەو)پڕۆژەیەکی گەورەی پيخاگۆن بەهاوهیغاوی 

ە و ردو جەهگی ئەمریکا ریسبەهذک كۆهاػەکاوی بەرگری و جوێژیىەوەیەدا جۆر و

ئاماهجەوان هەم  علی الارػام( ةە  )اللذر و بۆی دەرهەوجو  ضەهگاهذهەوە ،ڵبەهە

كۆهاػەکاوی  جۆر وهەروەها ، ەچوو ێخە دی و هەم هەم جێرایی دەهێىێبەخ

 ە )جیۆری ئیرػام(و ۆیان دەرهەوجو ب ،ەو کردو  ئەمریکا ریسبەهذ ەرەهگاربووهەوەواویب

 عێوازاهەی خوارەوە: چواربەم  لەهەموی باعترە،

رھێىاوی راصخەوخۆی چەک بۆ واجە بەکا (:Hard Power) رەقھێزی  /یەکەم

ەکاوی ئەمریکا. ئەم یئەمىی صەربازی و ئابوری و کردهەوەی ملمالوێ صیاس ی ویەکالی

و جوهذوجیژە بۆیە کەمتر  خەرجیەکاوی زیاجرە ریضک و ھەمذارە ور ھێزە بە

 بەکاردەھێنرێ.

گرێبەصتی ، اجە بەکارھێىاوی ھاهذەری ئابوریو  (:Soft power) ھێزی نەرم /دووەم

ە ئەمریکا الیەهاهەی ک واڵث وئەزمون بەو  لۆجضتی و ھاوکاری دارایی و صەربازی و

م ەاڵ بکەمە،  خەرجی . ئەم ھێزە ریضک وذبگۆڕێ ێیەکاهیانڕ بەهیازە ھەڵضوکەوجە ال 

ەکاوی ئاماهج ھەر کاجێکذا بەکار دەھێنرێذ و لە ، هاجوهذوجیژە ویەیوای ه بەرھەمێکی 

 ورد هیە.

يی ئەمریيا ڵ%ی خە82،لەواهە  دەدەنەهیػ زیاجر هاوی ئەو بىەمایە یچەهذ راپرصی 

جە عیراق ەەیە چوو ڵیان هەێپ %69 ئەفؼاوضخان، ەجەەیە صوپای ئەمریيا چوو ڵپێی هە
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بۆ جذى ای گغخیػ لە ئەمریيا خیضابی ...، ڕ جە صوریاەەیە چوو ڵ%یػ پییان هە68،

 دەهری . 

 و ،واجە بەکارھێىاوی فغاری ئابوری :پ(ماى ترامە)بن توانای ملکەچکردن /سێیەم 

لۆژی لەالیەن ئەمریکاوە بۆ گۆڕینی ھەڵضوکەوجە ۆ جەکى صیاس ی و صەربازی و

پڕوپاگەهذە  ەکان ویە هھێىییۆصە ھەواڵگریڕ الیەهەکان. ھەروەھا پ الڕێیەکاوی وواڵث و

یارمەجیذاوی ئۆپۆزصیۆوی صیاصیػ دەگرێخەوە. ئەم ھێزە بەرھەمێکی باش ی دەبێذ،  و

 بھێنی وبەکاری ێذلەھەر کاجێکذا دەجواه  خەرجی کەمترە، هاجوهذوجیژەو ریضک و

 وردە.ئاماهجەکاوی 

 "ی لەھەهذێک واڵحی وەکو ڤێدىام ورەقابردوو ئەمریکا "ھێزی ڕ لەبەر ئەوەی لە 

ئەگەر صەرهەوجووظ  و صەرکەوجوو هەبووە، ھێىاوەعێراق بەکار  لبىان و صۆماٌ و

ڕووبەرووبوهەوەکان بە جایبەحی ئەگەر  بووە،کاولکاری گەورەی لێ دروصذ  ذێب

ی خەرجی ئەم یذ. ئەمە جگە لە گەورەێئێران ب واڵحی وەکو روصیا ولەگەڵ ھەهذێک 

 هەرچەهذە  لە بەکارھێىاوی.جۆرە ھێزە، ئەوا ئەمریکا لەھەوڵذایە خۆی دوربخاجەوە 

 .ە لە پێکانیورد هیاهجەکەش ی زۆر ئام کاجێکی زۆری دەوێذ و یػھێزی هەرم

 ی واریگەر لەێک وەن صەرەجایەن بۆ جوخم :(smart pawerزی زیرەك ێ)ه چوارەم/

ئێضخا وواڵجە یەکگرجوەکاوی  ز(،ێه ێب ىردن بەێپ)ملىەچ هێودەوڵەحیصیاصەحی 

 .ذئەمریکا عێوازی جواهای ملکەچکردن زیاجر بەکاردەھێىێ

ً جەرخان هراوە ێم بەعاڵ بە، وەو هاوی هەهاج راصخەوخۆ وورد ەیوەهذیذارە بەئەوەی پ

هەیاراوی ئەو  ئۆپۆزیضۆن و ىاهەدی ئەو ئاماهجاهە لە ڕێی )خصوم( وێئامرازەواوی ه لە

  .ثئیرػامی بيا ملىەچ و ێ دەیەو جەی ئەمریيا اڵدەصە
 

 سەرچاوەکانی )توانای ملکەچکردنی ئەمریکا (دەگەڕێتەوە بۆ:

بێگاهەیە. بەمەظ بەپلەی یەکی بێ % وەبەرھێىاوی راصخەوخۆی ١١ئەمریکا خاوەوی  -٣

 کابەر دێذ لە جیھاهذا.ڕ 

 باهکیەکان. دراوی دۆالری ئەمریکی بۆجە بىاػەی ئاڵوگۆری بازاڕە جیھاوی و -٨
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% ی دەصخکەوحی ریکالمی ١٥اگەیاهذهە گەورەکاوی جیھان و ڕ خەوث کۆمپاهیا  -١

 دەگەڕێخەوە بۆ ئەمریکا.

و ھاوکاری صەربازی صااڵهەش ی بە  ەیئەمریکا فرۆعیاری س ێ چارەگی چەکی جیھاهی -١

 بلێۆن دۆالر مەزەهذە دەکرێ. بەمەظ بە پێػ گغذ وواڵجاوی جیھان دەکەوێ. (٣٢)

صەرۆکایەحی یان بەعذاری صەرۆکایەحی گەورەجریً دامەزراوە ئەمریکا  -٥

 یەکاوی جیھاهە.یئابور 

ئابڵوكەی  ێذپێػ واڵجاوی جرە بەجۆرێک دەجواه ھێزە دەریایەکاوی ئەمریکا زۆر لە -١

 زۆربەی دەریاکاوی جیھان بذاث.

 ذھەواڵگریەکاوی ئەمریکا لە جیھان زۆر فراواهە بەجۆرێک دەجواهێ یەزاهیاری -٧

 واڵجان.ذ لە بڕیاری صیاس ی عذاربێبە

 .رػام( دەهەون ئیجاهەی بەر )اڵهاخەزەواوی ئەو و  ىاوی ئۆپۆزیضۆن وێبەواره -8

ث ھەیە اڵ و  ڕاصخە هەهذێ ،ئیضخا جاکە جەمضەری جیھاهەیػ ئەمریکا ڵکۆجا خا

 ئێران، ەییەکاهیان صەرجاصەری هییم کاریگەر اڵ بە ،لەدەرەوەی خولگەی ئەمریکی

چین لەصەر  اصذ جەمضەری بەرامبەر ئەمریکایە،ڕ حی هاوەاڵلەصەر ئاصتی رۆژھە

ركعت الغطرهج الىبري بی )ێەن بریجيضيی لەهخًان و -ئاصتی ئاصیای رۆژھەالث

ىُت و و  يی ئیللیمیەێەجڵچین دەو  جُواصتراجُجُا( ماًترجب علیها الضُطرة الامٍر

 .روصیا لەصەر ئاصتی ئاصیا ،جەواو
 

 واڵتان بریتین لە: توانای ملکەچکردنی ئەمریکا بۆنی شێوازەکا

 یەکان.یصسا ئابور  -

 جەکىەلۆژیا. كەدەػەکردوی فرۆعخنی چەک و -

 گاز. بەکارھێىاوی صەرچاوەکاوی ووزەی وەک هەوث و -

 ەمارۆیی دەریایی.گ -

 پغخگیریکردوی هەیارە صیاصیەکاوی دەوڵەث. -

 یەکان.یھێرعە ئەلیکترۆه -
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واڵجە ھاوپەیماهەکاوی ئەگەر ھاجوو  ،ذئەمریکا زۆر بەھێزجر دەبێجواهای ملکەچی 

 ،وورد ۆزە بۆڵەوەوە وارەهە ئال ،ەکی کاریگەری لەگەڵ بکەنیبەعذاری وھاوکاری 

لەالیەوی جریػ  ىاوی )خصوم(ێبەواره لە ،خەوەێً وورد دەگر ێچوهىە لە ئامراز 

 .باس ی دەهەیً دواجرهاوچەهە زیاجر ماهای جورهیایە،  خەوە هە لەێهاوپەیماهان دەگر 

عێوازی جواهای ملکەچکردوی ئەمریکا لەصەر ئێران زیاجرە لەوەی لەصەر  هاوواث

 ی ئێران كێزەوهە لەیئاصایص ی هەجەوە مافی مرۆڤ و ووی دیموکراس ی وڕ چوهکە  ،جورکیا

ئەمە  . ەکانیە عەربییکەهذاوی الی ھاوپەیماهەکاوی ئەمریکا وەکو وواڵجە رۆژئاوایی و

لەالیەک، لەالیەکی جریػ واڵحی جورکیا ئەهذامی ھاوپەیماوی هاجۆیە لەگەڵ واڵجە 

ای ڕ صەرە ،صیاس ی ھەیە ئابوری و کراهەوەیەکی بەرچاوی کولخوری و رۆژئاواییەکان و

ً  ،ذێئەوەظ چەهذیً ھۆکار وای کرد صساکان لەصەر جورکیاظ کاریگەر ب باعتًر

ۆهیخەر( دابەزینی )ئەمللە  وەک ەوەیە لیرەی جوروی زۆر دابەزی،یگەری ئى وار ەهِغاه

ێخەوە ڕ ێک ھۆکار دەگێڵەوە بۆ کۆمەڵلەصەرەجای ئەم صا  ٪١١لیرەی جورکی بەڕێژەی 

 :لەواهەظ

 جە.اڵھێىان لەو وو و فراوهبوووی کورج زیادبوووی كەرزەکاوی صەر جورکیا -٣

 ەکاوی جورکیا.ڕ بازا بووهەوەی مخماهەی وەبەرھێىەراوی بیاوی بەکەم -٨

 و ئەهذاماوی هاجۆ. بوووی کێغە لەهێوان جورکیا -١ 

 و جورکیا. هێوان ئەمریکا بوووی کێغەی صیاس ی لە -١ 

 دەصخگیرکردوی كەعە برووضەن لەالیەن جورکیا. -٥ 

 .زیادکردوی جاریفی گومرگی لەصەر ئەلەمىیۆم و عیص ی جورکی -١ 

ھەموو ئەماهە  باجی زیاجر لەصەر جوکیا کە هاویاد لە (دۆهالذ جرامپ)ەعەی ڕ ھە -٧

گەری جورکی بەرامبەر دۆالری ئەمریکی و واٍر بوهەجە ھۆکاری دابەزینی بەھای لیرەی

 ) ارػام دون الحرب( . بىەماهەی جرامپ
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 موەدو تەوەری 

 

 

 ییەکاىنکاریگەر

 ران(ێئ و تورکیا ڵەکانی ئەمریکا لەگەی)ناکۆکی

 سەر کوردلە
 

رایی ێزۆر بەخ ،کورددۆزی ەکاوی ئەو ملمالهێیاهە بەصەر یکاریگەریدۆزیىەوەی بۆ 

و  کورد)و ( جورکیا و کورد) و (ئێران و کورد)اوی هێوان ویەیصروعتی پەیوەهذباس ی 

گەیغخنی ێتی جێچۆه خۆیی کوردصخان وھەرە دواییەکەظ باری هاو  (ئەمریکا

ئیىجا باس ی  ،ًًەهەد هوێیاهەە یو ئەو گۆڕاهکاری صەرکردایەحی کورد لەو پەیوەهذیاهە

ئەو پرصاهە لە  ذنی، هاکرێێهەر  نی وێصخەی ئەر ڕاائەو کاریگەریاهە دەکەیً بە ھەردوو ئ

 :زاحی کوردصخان جیا بکەیىەوە باری 

 

 ێرانی نو ـێو ئ کورد  /یەکەم
ی بیضخەم( جوش ی وفاقی ئیللیمی )لەصەرەجای صەدە بەگغتی لەدوای مەیىەحی  کورد 

ەوجنی ئیللیمی و ىوە ڕێکو جاریػ واب ،کی مەجرصیذار لەصەر کوردێوەک فاکخەر  و بو 

کورد، ھەر لەپەیماهىامەی  رزگاریخوازی  دژی بسوجىەوەی ە لەو جیھاوی ئاعکرا ھەبو 

جورکیا و عێراق  ٣١٢١لە صاڵی هەروەها ، ٣١٧٥ زائیرەج ،٣١١٧عذ ئابادی ەص

عۆرعێکی کورد  رھە، کم بچێخە هاو خاکی یەکتر٨١ەوجً ھەریەکە بۆی ھەبێذ ىڕێک
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ذەدا جا صەكفێک گەعەی دەکرد و ڵ)بەجایبەحی لەباعووری کوردصخان( صەری ھە

ەکی زۆر صادە، ، لەبەر ھۆیوۆجایی پێذەهاثەوجيێک ىبەھۆی )وفاق اكلیمی( و ڕێک

جر اڵکوردصخان لەژێر دەصدیان با یماهەوە واڵجاوی ئیللیمی  بۆچوهکە بەرژەوەهذی 

 عێوەیە ئەزموووی عۆرعەکاوی کورد لە م، بەییخۆ بوو لەھەر کێغەیەکی جری هاو 

کەوجىامەی رێىتر یان ڕووهو ، لەھەمو ذێبەو ئەزموهە جێذەپەڕ  (٣١٧١جا ٣١٨٥)

مێژووی مەیىەحی کورد دەوڵەجێک  بوو، بۆ یەکەمجار لە ٣١٧٥ی ڵری صایزائەج

 ەکاوی لەگەڵ واڵجاوی ئیللیمی و جیھاویی( هاکۆکی٣١٧١ی ڵلەصا ئێران)لە  دروصذ بوو 

 دوایػ ئیضالمیەکان لە جورکیا بەھێزجر بێذ لە ھاوجەبایی لەصەر خضابی کورد،

س ێ کوچکە خىکێىەرەی صەر  للیمیە وئی یفاقی( ئەو و ٨١١٥) راقێو ع (٨١١١)

و  بىەماکاوی صایکط پیکۆ ڵو زۆر جەباظ هەبوون لەگە کوردیان دوور خضخەوە

لە  جیص ی گۆڕا کەیەاڵ هەخغەی کۆمە ێجەهاهەث ھەهذ، هێودەوڵەحیصیضخەمی 

 ،راقێع ەهموهۆ ب ،دروصذ بوون لە ژێر صایەی )ڕابوووی هەجەوەیی( (صایکط پیکۆ)

% کورد و ئەویتریػ ٨٨% عەرەب و ٧١یذا ێکە ج وو وا دروصذ ببجە اڵئەو و 

ن لە دەوروبەری  یۆهالیزم( کە رێژەیاصها-کەمایەحی، لەو هەخغەیە ) صوهىەی عەرەب

لەهێو دوو ھاوکێغەی ڕەگەزی و جایفی، کاحێ ڕەگەزی بوایە  وەەو و % خۆیان عاردب٨٨

ئەوا وەک عەرەب زۆرایەحی بوون بەرامبەر کورد، کاحێ جایفی و مەزھەبیػ بوایە 

لەگەڵ کورد زۆرایەحی پێغان دەدرا بەرامبەر عیعە. لە ھەردوو باریغذا بە 

هیػ )بەرگی عروبی( جەواو دەبوو، زۆربەی جیھا صەرۆکایەحی صوهىەی عەرەب

ر ێەی لە ژ ڵجو و  یتێە کۆهکر و بەرژەوەهذیەکاوی بەو هەخغەیە بەهذ کرابوو، ببو 

گرجىەوەی ێج ەوان بەیهاجنی ئِضالمُ جا هەمابوو، کورد لەو هەخغەیە خىکابوو،

یەحی اڵ هەخغەیەکی کۆمە دیسایً و ابوووی هەجەوەیی،ڕ  گەىێلە ج (ابوووی ئیضالمی)ڕ 

صوهىەی عەرەبی دەصەاڵجذار لە  %24لە  ،داڕعخەوەراق بەو جۆرە ێئەکخیڤی ع و هوێ 

ضخاظ ێباكیەکەی جر کەمایەجیەکان، ھەر لەوەوەیە جائ کورد %22لە  % عیعە،55

راق خۆی ێکو عڵغە هیە بەێدەصخکەوث بۆ کورد دێخە دی، دەرکەوث کورد ک
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بۆیە جەواوی صەرکردە  دەرگا داخراوەکاوی صەر کوردی کردەوە، غەیە. بەو عێوەیەێک

بروصکەیەکی  (اان زیاجر )مەال مضخەفو لەھەمو ، ی ڕ بی خۆیان دەر ڵکوردەکان خۆشحا

ھذ...( ضطار للغعب الکردی املخصاه )اکبر  ینی هارد بەەمو بۆ خ ٣٣/٨/٣١٧١ە ل

ک(ی خضخە ژێر فەرماوی .ن.زەکاوی )یێو ھو اللیػ ھەمەوەصفی کردو مام ج

 راوی وێش ی ئڕ اماهجەکاوی عۆ کو ئڵذ بەێئەوە هەبوو ھەر کورد صوودمەهذ ب. ینیەمو خ

کەچی ،  ژى یووی صتراجڕ رد صودمەهذ دەبوو لە کو  لە (ةور ثذیر الص)ج بىەمای

و  کورد ڵوکەوجیان لەگەضڵویضذ ھەێوەک پ (راوی هوێ ێئ)صەرکردایەحی 

خواصخەکاهیان هەبوو، لەالی صەرکردایەحی کوردیػ هەیخواوی وەک پێویضذ صود 

ھۆی ھاجنی اصذ ھەژا بەڕ حی هاوەاڵببینێ، دیضان رۆژھە ەلەو کاریگەریە زۆر 

کان دژی م زۆربەی خسبە کوردصخاهیەاڵ بە ھەبوو بۆ کورد، ی باظبوار  ،ئیضالمیەکان

کاجیػ پارحی ئەوەهذە ئەکخیڤ هەبوو  ئەو ی مایەوە،ڵک( لەگە.د.جەهھا )پ، وەصخاهەوە

ھەروەک کورد باظ صودی ، ەث بوو ڕ ین دەرفەجەکە ڵێدەجواهین ب. لە بسوجىەوەی کورد

 .هەبینی ابوووی چەپڕ لە 

ھەجا ئەم صاجەظ  ،ێنڵک دەێبەع، موهەزیراوی کورد دوو بۆچووهیان ھەیەلەوەظ  

ۆجە دی بىاػەکەی بۆ ھاج (٨٣ھەموو ئەو دەصخکەوجاهەی بۆ گەلی کورد )لە صەدەی 

ۆربەی بۆ ئەمریکا جر ز  کیێ، بەعەڕێخەوەدەگ (وووی ئیضالمیاب)ڕ ئەو ھەژاهەی 

ضخە ێو ڵئەمریکاظ ئەو ھە، اصخیغذا ھەریەک صەرچاوەی ھەیەڕ دەگێڕهەوە، لە 

راكە، بۆیە ئەو ێو ع ران و ھاجنی ئیضالمیەکاوی جورکیاێیاهەی لەکارداهەوەی ئێهو 

، بۆ پاراصخنی ئەو دەصخکەجاهەظ وەو اهەی کورد لەیەک صەرچاوە هەھاجدەصکەوج

و  ذابێگەعەی پ و ێذس ێبیان پار  ێذیە بخواهزۆر وورد ھە یڵویضتی بە عەكێپ

 خە دوا كۆهاغ .ێبەھاوصەهگی بیگەیەه
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 ێو تورکیای نو  کورد/ ەم و دو 
 کورد بەعذار بووە لە پەرلەماوی جورکیا (جورکیای هوێ )دروصخکردوی  ھەرچەهذە لە

بۆ مافە صەرەجایاهەی  ئەو (ی میضاقی هەجەوەیی جورکیا٣) لە مادەی )بویج ماجلیط(

ی (ئەجاجورک)جورکیا پڕۆژەیەکی  پەرلەماوی٣١/٣/٣١٨٨جێذایە، لە دەوروبەری کورد 

وەک لە  مادە (٣٢)ی بۆ کوردصخان، پێکھاجبوو لە ڵاڕ وگۆ کرد صەبارەث بە فیذگفخ

وی و ھەم م ئەجاجورک لەاڵ بە ،وەو [  ھاج١٥٥١/١١/١٥ Eبەڵگەهامەی بەریخاوی ]

ھا جەه (١٢جا  ١١)لە مادەکاوی  (ANA YASAدەصخووری جورکیا ) لە .عیمان بوویەوەەپ

ی (١١)بەجایبەحی مادەی  ،وی کورد کراو بو  ی لەڵهکۆ  جۆمارکرا، ێذاج (هەجەوەی جورکی)

جەهھا  ،ەو صاجەظجا ئک بۆ کورد هەما ێ( ئیتر بوار Türk vatandaşlığıئەها یاصا )

کورد  وویو جار داوی بە بخسبی کاری جورکی بۆ یەکەم١٣/٣١/٣١٧١(ی ١) لەکۆهگرەی

ە ھۆی ئەوەی و ضخەی بو ێو ڵچوهکە ئەو ھە ،کاریگەری هەبوو  ھێىا لە هێو جورکیا، بەاڵم

ە ھەروەک خسبی رەفاھیػ ب ێچاالکی یاصایی بوەصدێن ٨١/١/٣١٧٣دادگای جورکیا لە

 ،ەکان ویضدیان دەرگای ئەو زیىذاهیە بکەهەوەادەیەک چەپڕ  چوو، جا ھەمان دەرد

ھەجا چاوی  ،ەو نی بو ێی هەر ڵایەوە ھەردەم جورکیا رۆ مبەو عێوەیە بارودۆخی کورد 

دوژمنی پلە یەکی کورد  ،ە جا گەعە هەکەنو لەصەر پارچەکاوی جری کوردصخاهیػ بو 

ووداوی هاوەکی ئەو ڕ جا دوو  ،ەو دژ بو  ێکی جیھان جروصکایی ھەبووبێيێە لەھەر عو و بو 

ەم و دو ، گیرصاهذڵعیان ھەڕ عۆ ر کوردی باکو  ٣١٢١ی ڵلەصا، ەکەی عکاهذڵبەصخە

بە  ی جر  جەکاهێکی دەوە وکر  ىدەرگا داخراوەکاوئەم دوو ڕووداوە  ،انەکیھاجنی ئیضالمی

ەکی خەوە و کراهەوەیێوگۆ بکر ادەی دەرگای گفخڕ گەیغخە  ، جادا جىەوەی کوردایەحیو بسو 

ئەو  ئەوە بساهین کە ذێم دەباڵ بە ،کردێدەصتی پ (گەعە و داد)دەمی خسبی باظ لەصەر 

یە هەک (ئیدخوا)م جذی هیە، زیاجر صیاصەحی اڵ بە ،غوو جرێپ ڵجیایە لەگەكۆهاػە 

کورد، بۆیە ئەو پەیوەهذیەی بە  دۆزیچارەصەری دادگەراهەی  وگۆی برایەحی وگفخ

مان هەەل ،ذە بۆ ئەوەی لەدەصذ دەرهەچێو کوردصخاوی باعور زیاجر جاکخیکی بو 

 ەو كۆهاػە هوێیە هەهاث. ویضذ  بەپیل ئێوەن پ ر واجیػ صەرهردایەحی ووردی باوو 
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 کورد تورکیا سەبارەت بە ران وێەکانی ئیشە سرتاتیژیێھاوک
 جورکی( لە ی وئێراویی پرۆژەکاوی )اڵھەمەالیەن لە كوو  و وردژیىەوەیەکی ێلەدوای جو  

ی پەیوەهذی ژ جیکذاهەوەی صتراێاصذ و کوردصخان بە جێکڕای لڕ حی هاوەاڵرۆژھە

ە ڕواهگەی بەرژەوەهذی )ئەمنی للەو صاجە  (رانێئ - جورک –کورد )گۆعەی ێص

هەبێخە دۆخی  و ەڵكبو جاڕادەیەن ران دۆخی هەجەوەیی کوردی ێئ ،ئەوەیە كەومیان(

ە هەک هەجەوەیی، ئەوەظ بە ڵھەرچی جورکیایە دۆخی مەزھەبی کوردی كبو  مەزھەبی،

 و بیەر ەجاوی عاڵچوهکە زۆربەی و  ذ،ێصخەی جیا کاریگەریان لەصەر کورد دەبڕائا

، بە لۆجیکیاهە ئەو دوو ناصخەى جورهُاجاوی ئیضالمیػ بەو ئاڕ اڵەک و جاڕادەی

 غە دیسایيێک لە پەیوەهذی بەو عێوە ی خوارەوە دروصذ دەکاث:ێھاوک

 و ەث بوونڵدەو  صىوردار هەگاجە ئاصتی بە ە بەڵبو ران دۆخی هەجەوەیی كێئالی  -٣

 ً،ڵبو هەجەوەییەکان زیاجر كگغتی خسبە بە ثدەکا ئەوەظ وا ،رانێخۆی ئهەعگاجە هاو 

 بۆ پرصە هەجەوەییەکان وی جەواو هەبً هیػ ئەو خسباهەی دلضۆز لەهاو ئەوا

صیاصیەی  سگاری لەو واكیعە كاهووی وێیػ بً چاکترە بۆ ئەوەی پار ڵادەیەک گەهذەڕ جا

ەث ڵهەگەعەظ بکا بۆ بەدەو  ێبچ لەهاو هەئەم واكیعەى  ،ثمی کوردصخان بکاێھەر 

زبەی یۆزە دوو خڵران ئەو ھاوکێغە ئاێئاصایص ی هەجەوەیی ئ بۆ ێذەچێپ وا ،بوون

 لەصەر ئەو بىچیىە دەصتی لە ،زۆر گوهجاو بً ی باعوری ووردصخانجذار اڵدەصە

کامیان الواز بووبً یارمەحی زبە وا بمێيىەوە یخ ئەو دوو  ،کاروباری کوردصخان وەرداوە

دا، لەالی  راقیێوی عزەکاێلەکاحی ریفراهذۆمیػ دژی وەصخاو یارمەحی ھ ،داون 

، یيێکی جایبەحیەئێران بکرێ بە دۆم ڵکار لەگە ذصەرکردایەحی کورد دەجواهرێ

چۆن ئەو  ێذذ بساهێئاصۆیەک ھەیە بۆ کاری کوردایەحی، صەرکردایەحی کورد دەب

 یە،یه هێودەوڵەحیخۆی صەهخەری پرۆژەیە دریژکراوەی  ئێراندیاری دەکاث، دۆمەیىە 

ئیىجا )صەرکردایەحی  ،لێرە دەرفەجەکەیە، ئەو جەباییەی هیە ەحیڵودەو ێه ڵواجە لەگە

 و ئێران پەیوەهذی خۆی و و چۆن ئەو ھاوصەهگیە صخاهذەرە دەدۆزیخەوە کورد(

خە ھەمان ێذ بکەو ێهاب ،بەگەعەکردهەوە ێذس ێو رۆژئاوا دەپار  پەیوەهذی کورد ئەمریکا
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زۆر  جایبەحی باعور()بە صروعتی پەیوەهذی کورد ،ئێرانو  پەیوەهذی خسبێکی عیعە

بەخرەیً و  و لبىان و  راقێگەی عیعەی عڵوان کۆمەێپەیوەهذی ه ڵجیایە لەگە

  .ئێران

جورکیا ھیچ جۆرە  ثهیغخماوی وادەکا ىەبوووی دۆخی هەجەوەیی وڵكبو  الی جورکیا بە -٨

، ئەو ە مەبەصتی ئیدخوا()ًان بمەگەر بەجاکخیکی  ذ،هەبێ ڵ كەوارەیەکی کوردی كبو 

گە ێکورد بگەڕێخەوە ئەو پ ێ صەفەوی دەیەو  جاراوی ملمالهێی عوصماوی ووەک 

 ە، لەیگەعەش ی جێذا هی ذ وێ، ئەوەظ هاکر دۆخی صوارەی خمیذی مەزھەبیەی و

عۆرعەکەی داوای  ( کە لە٣١٨٥) عیذی پیرانەخ صێدوای عکاهذوی پەیامەکەی ع

رەهگە جورکیا جاكاهە ، ەث(ڵکرد )یان گەڕاهەوەی خەالفەث یان بۆ کوردصخاهیػ دەو 

لەھەر  ثذاوی کورد بکاڵدژایەحی صەرھە یەجیذاژ جیھاهە کە لە هاخی صتراجیذ لەو ێب

س ێ زی صەربازی هاردۆجە ێ، ھەو واش ی کردو  ،و لەھەمو گۆعەیەکی جیھان ار پارچەچو 

باعوری  کەچی دەعبینرێ پەیوەهذیەکی بە ،ثعەڕیان دەکا پارچەی کوردصخان و

ە لە صتراجیژیەحی یصروعتی ئەو پەیوەهذیچۆهیەحی ەکورحی ب، کوردصخان کردۆجەوە

 روهذەهەیىەوە:جورکیا 

-)برۆکضل یڵێکە بە ھ (کم١١١) باعوری کوردصخان ڵپاهخایی صىوری جورکیا لەگە

جورکیا زۆر  وە،و لەث کرد هاوجەرگەی کوردصخاوی دوو  ئیڤیک( هاوزەد کراوە،

صاجەظ دەصخوریاهە ئیىکاری بوووی  ەجاوی جری داگیرکەر جا ئەوڵدەو  ھەصدیارە جیا لە

لۆماصیەکاوی بدی ی ئەهایاصا(، لە١١واهە مادەی ڕ )بث کوردصخان دەکا و ردو ک

 ضخاێى ئوە )کیاوی عماٌ العراق(و ذ کە جورکیا داوای کردێضخا ئاعکرا دەبێئەمریکا ئ

یذاوە ڵھەو  ،وەو کرد ێ جاوجو  ەیاڵڵگە ئەو ئێران راق وێع ڵچەهذ جار لەگە ،ىێذێهەم

 ، لە دوای ریفراهذۆم پرۆژەیپیادە بکاجەوە( صەدەی بیضخەم)اهەی کەوجىێىر  ئەو

عذی عەعبی کرد یەکی زۆری لە خەیدەصذ خۆعجورکیا  ،ىا ئارایەوەێی ھ(ئـۆڤاکۆ)

، ماهای (1)بە)خائین(هاوزەد کرد مضعود بارزاوی ریفراهذۆم و ،بۆ گرجىەوی کەرکوک
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پەیوەهذی  جایبەحی ھەیە لە زۆر هێودەوڵەحیلەصەروو ھاجوە ماهایەکی  )ئیدخوا( کە

 ئاراصخەیەکە: جورکیا ئیدخوایەکەی بەچەهذ و باعوری کوردصخان، جورکیا

ە لە و ئەو ئاصخە بەرزەی باعوری کوردصخان وەری گرجو  ذێدەیەو . 1

 .راقی بەرەبەرە هسمی بکاجەوەێع ئیللیمی و ەحی وڵودەو ێه

 هەجەوایەحی و هیغخماهیەهەیو  ذویضتی مەزھەبی وەرگرێڵھە ذدەیەوێ .2

ھەروەک  ث،ذروصذ بکاێل یمیذەصوارەی خ هاوعێوەیو ئیتر  بکاجەوەرەج

یەکەم ھاریکاری ئاعکرا  ،باعوری کوردصخان کرد کارەی بە ک ئەوێجار  چەهذ

 )پ.ک.ک( لە یەکێتی  بەھاریکاری جورکیا دژی  رعە ھاوبەعەکەی پارحی وێھ

تر بۆ جورکیای کردو جاری چەهذ ک(.د.ئیىجا )پ .ئەهجامذرا٣١١٨ صاڵى

 . ئێران خیػ بۆێیەک

هەوجەی  داھاث و ئەو ە بۆیکاث چاوچىۆکیص ی ھە لەھەمان ذدەیەوێجورکیا . 3

و هیو كازاهجی لەووردصخان  هە چوار ملیاراڵ جورهُا صا  ،کوردصخان لە

 .(2)وەو هرد

لەبەرامبەردا ، کوردصخاهیػ بکاجە بازاڕی جورکیاجورکیا دەیەوێذ  .4

 .کردنڵگەهذە صەرکردایەحی کورد پرۆژەیەکی وای هەبوو جگە لە خۆ

 

 :لەسەر دەکەین ىوەستەیەکڵھە ،ی یەکەمڵخا گرنگی لەبەر

خوارەوەی  چوار پلەی صەرەکی ھەیە، پلەی ھەرە هێودەوڵەحیئاصتی بەرزی پەیوەهذی  

 لەصەرووى  ، ذێئیىجا یاصایی د صەرووجری پەیوەهذی صیاصیە، ،پەیوەهذی مرۆییە

جیھان گەیغخە ھەر  ڵذ، کەچی باعوری کوردصخان لەگەێصەربازی د هەمووش ی

و هەجەوە  راصخەوخۆ رۆژئاوا ەگەیغخە ئەو ڕادەی و زۆر بەرزبوویەوە، چوار پلە

یەکگرجوەکان لەڕێگای  و هەجەوە بکەن، جاران رۆژئاوا ڵلەگە مامەڵەییەکگرجوەکان 

ەجاهەظ دیارن ڵەکرد، ئەو دەو کورد د ڵلەگە جەعامولیانەجەکاوی هاوچەکە ڵدەو 
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رەدا ێ( ھاجە کایەوە، لطراصخەوخۆ )دون وصی ٨٣لەصەدەی  ،چەهذە دژی کوردن

وە ێذ ئڵێجیھان ب کیتر بەێجار  جورکیا ویضتی ئیدخوای ئەو پەیوەهذیە بکاث،

ئەهذام هین لە هەجەوە ، ەیەجیان هیڵکورد مەکەن )کە دەو  ڵلەگە ٌ راصخەوخۆ جەعامو 

دیضان جورکیا دەیویضذ ،  بکەن ٌ مەوە جەعامو ێی ئاوەرن لە ڕێگ ،یەکگرجوەکان(

وردی  ، صەرکردایەحی کورد بەپەیوەهذیەکاوی صەدەی بیضخەم کورد بگەڕێىێخەوە

ھەم لە  ،خراپ جێکەوث ،عارەزای ئەو صیاصەجەی ئیدخوای جورکیا هەبوو 

ھەم لە ، (هەرێمایەحیبە پغدیواوی  هێودەوڵەحی)گۆڕیىەوەی پغدیواوی 

 ذ لەو ئیدخوایە،ێ، خەریک بوو جورکیا لەو دواییەی صەرکەوجوو بفراهذۆمەکەظری

جر باعوری کوردصخاوی  کیێو جورکیا جار  کچووهەی پەیوەهذی ئەمریکاێم ئەو جاڵ بە

ۆزە گەیغخبێذ و ڵصەرکردایەحی کورد لەو صیاصەجە ئامەرجەی  بەو کردەوە، رزگار

بۆیە  .(یەکەوەژیىەێ)کە کرۆکی جو  ،هەرێمایەحیجاوی اڵخەوە داوی و ێتر هەکەو جارێکی

 ،بەدەصخبهێىیذکردهە بە پرۆژەی جورکیا بخواوی دەصخکەوث ماهذوو جەهھا خۆ 

 ص ی هەبینراوە.ێھەروەک ل

 

 ى نوێو ئەمریکا کورد /سێیەم
، بەگغتی صیاصەی ذێو ئەمریکا بەچەهذ كۆهاػێک جێذەپەڕ  پەیوەهذی کورد

ی حصیاصە لەگەڵ وازە،صارد زۆر جیاەدەی بیضذ و جەهگی ص هێودەوڵەحی

راث زۆر ەی موخابڵلەصەدەی بیضذ رۆ  ،ی مضەر ەجاک جو  ٨٣صەدەی  هێودەوڵەحی

ەوان ۆربەی موخابەراجز  ،ئەمریکاظ جان واڵبوو لە رەصمی صیاصەحی دەرەوەی و  گرهگ

 فەرماوی هاری جرۆمان لە راحی ئەمریيی بەە، موخابهەلە جەهگی صارد دروصذ بوو 

 یەکىبودجە ،زۆر فراوان بوو   دەرچوو بەهاوی )كاهون امً الوطنی(، 1947 صاڵى

پێی  بەبە یاصای بچون هرایەوە  (جەهگی صارد)بوو، دوای هەماوی ى هەگەورە

 ,EO 11905 in 1976, EO 12036 in 1978 ،عەبەهگێً لە فەرماوی صەرۆوایەحی

and EO 12333 in 1981)،) و  صەردەمی جەهگی صارد ەی لەە فەرماهڵئەو وۆمە
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راث هەموار ەحی موخاباڵبۆ فراواهىردوی دەصە ( دەرچوو ریگً)صەرۆکایەحى 

ذاوی جیرۆر و ڵلەدوای صەرهە جایبەحی لەصەردەمی بۆظ بەو یاصایاهە، بە ،خەوەێدەهر 

 دیضان بودجەی )موخابەراث( ،ً گرهگ بوویەوەێيی جر هەمێر جار ەمبێپخێی ص11

 ضخاێئبەگغتی  ،(2013 و 2012   و 2011) ەواویڵلەصابەجایبەحی  ضایەوە،ڵهە

 جێی گرجەوە، (جاهک ىکیدامەزراوەواوی ثی هەماوە )ڵڕۆ  گەورەیە راث بەو پلەەموخاب

بەجایبەحی  ،ێنێذەهو صیضخەمی جیهاوی جیا پێى ئەوەظ صیاصەحی دەرەوەی ئەمریيا

 ئەمریکی بۆجیڕواهینی ، ذراث ببیىذرێەوەی موخابێبۆ وورد هاخۆظ بوو لەچوارچ

هِػ موخابراحى بوو، ەًەادڕ  جا ، حی هاوەڕاصذ بوو اڵکورد لەچوارچێوەی رۆژھە

ً د ەلپەیوەهذییەکاوى کورد و ئەمریکا  لە ڕێی  راصخەوخۆ هەبوون، خُذاۆ باعتًر

)یان داگیرهەراوی  دراوصێی کوردهە ەجاهە بً ڵدەبوایە ئەو دەو  ،ەحی صێیەم بوو ڵدەو 

زۆربەی جاریػ کە  هە،بوو  ەجاهەظ هاخەزی کوردڵئەو دەو  عادەجەن ،ووردصخان(

 ء مً الجس تحیضبەھۆی بىەمای )ج ە، ی زۆر کاحی بوو ژ خە خیضابی صتراجیێکورد دەکەو 

ەث و خەباحی رزگاری بە )جسء( و ڕووخاوی ڵذەو ێەجاوی بلمیل الکل( اجل

ی صۆڤیەث ھەم الی تێن کراوە، ئەوە ھەم لەالی یەکڵێصەرمایەداریػ بە)کل( پۆ 

ی( گرث لە ')ئەجاجورک لیىین پغتی پێوداهگەبەو  ھەر، (3)دەھاث بەکارئەمریکاظ 

، ٣١١١ذاوی کۆماری مھاباد دوایػ جێک( ٣١٨٢ -٣١٨١)دژی عۆرعەکاوی کورد 

 ٢) پێی مادەیو بە ٣١٧٨ صاڵى لە (راقێبەعس ی ع)پغذ گرجنی صۆڤیەث بۆ هەروەها 

ذ کە ڵێ، لەالی ھەهذێ ئیضالمیػ وایە دەصۆڤیەحی(–راقی ێ( )معاھذەی ع١و

بۆیە خەباحی خۆث صەرف مەکە  ، ذێی چارەصەر دەبو ەو کرا ھەمو ڕ ریعەث پەیەع

ە بۆ کورد یهێودەوڵەجی یجەئەو جۆرە صیاصە ،بە بۆ)کلیاث(ملەگەڵوەرە  بە )جسئیاث(

کورد یەک پەیوەهذی راصخەوخۆ دروصذ بوو،  و صەدەی بیضذ لە. ش بوو ر زۆر كو 

ئەو صاجەظ وەک  م جااڵ بە ،ئەمریکا یەکی دەگرجەوە لەگەڵ ثەییژ ک لە صتراجیێکەم

صایکط )عخنی ڕ دا گەڵلە ئەمریکاهە هەکردوە،  ویضذ صەرکردایەحی کورد درکی پێێپ

                                                           
 .626 – 620ص 09املؤلفات الماملة: "خالضة املناقشة حول حق األمم يف ثقرير مطريها ةنفسها"، ج-لينني  (3)



 

30 

 

 ( رانێو ئ ایو تورك كایمرە)ئ ەكانییندەو ەیپ یرسوشت
ـــــــــــــــــــــــــــەر کـــــــــــةەس ىەر ـــگـاریـک ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  وردسجانــــــــــ

 
 

Standard foundation  

for Research and Media  

، ئەوصاظ ئەمریکا داوای کرد ئەو هاوچاهە هەبووەاصذ ڕ حی هاوەاڵبۆ رۆژھە (پیکۆ

ەی گەالن، لە ڵخە صەر میالکی کۆمەێکو بخر ڵەب ،ذێی صایکط پیکۆ دابەظ هەکر ێبەپ

لیژهەی  ٣١٣١ی ڵىذرایەوە، لە صاێذەخو ێیػ ئەوەی ل'ەکەی ویلضًڵخا ٣١هامە ڕ جا

بۆ هاوچەکە هاردو صیاصەحی )باب املفخوح(ی پەیڕەو کرد، داوای  (ی'کرایً-)کىگ 

 تبصیغەوە( بخرێخە صەر مومخەلەکاحی )ع'کوردصخان کرد میراحی عوصماوی )بە

اصذ ڕ حی هاوەاڵرۆژھە ۆب ەو دًساًىەصیاصەحی ئەمریکا صەرکەوجوو هەبوو ئالامم(، 

جازە  کە ،جاهە کرداڵکرایً(  داکۆکی لەو و  -لەدوا ڕاپۆرحی لیژهەی )کىگ  ،خەملی

ی یڕاپۆرجەکە ئاماژە بە یەکپارچە روضا دروصذ کرابوون، لەەو ف ریخاهیاەلەالیەن ب

خاکی عێراق ەوە صیاصەحی ئەمریکا بەرامبەر یەکپارچەی لەو کاج ،خاکی عێراق دەکاث

، ھەر لەصەر ئەو بىچیىەظ جوێژیىەوەظ امادەهردوی ئەمهەگۆڕاوە جا صاحی ئ

لە دۆزەخ  بوە )کورد باعتریً دۆخی ئەوە لە (و کورد ئەمریکا)پەیوەهذیەکاوی 

صەرووی لە بڕیاڕی دژە فڕینی  گەڵم هایخاجە بەھەعذ(، باعتریً بەاڵ دەردەھێنی بە

لەو  و ئەمریکا ھەر یەکەم پەیوەهذی کورد کەمافی جەواو بوو،  ١١دێذ هەک  ١١ ھێلی

ێىەراوی هو  لەگەڵکوردصخان  ن لەو کە ھاجبو  ذ،کرایً( بەدی دەکرێ -)کىگ لیژهەیە

هاوچەکە  ێکی وای لەڵصەدەی بیضخەم ڕۆ  ەوە جا هیوەین، لەو کاجو کورد داهیغدبو 

ە و وە دەجواهین بڵێین بو ەە، لەو کاجو وەیە هەبو ردیػ بەو عێکو  لەگەڵو  ەو هەبو 

کۆجایی صەدەی  وەم( لەهاوچەکە جاو دوای جەهگی جیھاوی د )لە میراجگری بەریخاهیا

وێضتی ڵ)واجە لە هێوان جەهگی صارد( ھە ،بیضخەم و رووخاوی یەکێتی صۆڤیەث

 لەخۆ  ەو هەیویضخو  ئاعکراکان دەردەکەوێ( هھێنی و بەڵگەهامە ئەمریکا )وەک لە

 صایکط پیکۆی لە زیاجر بىەماکاوی ئیضخعماری و ئەمریکا ،ێذێىلکێغەی کورد بگ

 لۆماصیە ڕاصخەوخۆ وبە دییو چاالکی بەڵگەهامە و ە، لەھەمو و کردو  هاوچەکە پیادە

ادەیەی كەهاعەحی ئەمریکا ڕ ھەرگیز هەگەیغخە ئەو  ، هەەو هاڕاصخەوخۆکان دەرکەوجو 

و  ئەو جۆرە صیاصەجە صە،و ارەهو کە میللەحی کورد عایضخەی مافی چ ،بێذ

 ی لێ ھاجە دی .(٣١٧٥)جێىەگەیغخنی کورد لێی عکضتی 
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 لە ٣١٧١ی ڵصا کورد لە حی ئەمریکا صەبارەث بەیەکەم گۆڕاهکاری بەصەر صیاصە 

کەوجە هێو  ادەیەک کوردڕ ینی دێذ، جاەمو خ صەرۆکایەحی بە ئێرانعۆرش ی دوای 

راق ێبە ع ەواوی دژر بڕیا و ٣١١٣ لە صاڵى وەمو جەهگی هەهذاوی د خیضاباحی صتراجیژی،

 يی هوێ لە ئاصتی بەرزی پەیوەهذی دەصذ پێذەواث،ێكۆهاػ (٧)پغذ بەبەهذی ڵبەپا

هەبوهە  ٨١١١ی ڵصا لە دوای ئەوەی ئیضالمیەکان لە جورکیاظ صەرکەوجً و

 ٨١١١ ، لە صاڵىصەر عێراق یارمەجیذەری ھێزەکاوی ئەمریکا لە کاحی ھێرعیان بۆ

 لەگەڵبۆ ئاصدێکی بەرز،  و ئەمریکا درا جەکاهێک بە پەیوەهذی کورد جارێکیتر

عێراق دووبارە  گەیغدىە دەصەاڵحی ئیضالمیەکان لە ڕووخاوی بەعط لە عێراق و

  .دەگاجە ریفراهذۆم ئیىجا دابەزیەوە جا پەیوەهذیە درا، بەو جەکاهێکی گەورەجر

جورکیا دیضان  لەگەڵاکۆکی لە ژێر صایەی جرامپیزم و ه و کورد داھاجووی ئەمریکا

ی زۆر وورد کوردصخان بەرێوە ببا، صیاصەحی ئەمریکا ڵئەگەر عەك ،کراهەوە دەرگاکان

صەرکردە کالصیکیەکان  کو صیاصەحی بەرامبەرڵبەرامبەر کورد زۆر هەگۆڕاوە، بە

 (ەن دامەزراوەی )برۆهىنزیىگی ئەمریيیو  دوای ریفراهذۆم، گۆڕاوە بەجایبەحی لە

، بەرهەوث يی ووعىذەیێئەمریيا گورز  می ووردصخان وێیەواوی هەر یپەیوەهذ ڵێذ،دە

م هەر برۆهنزیىگ اڵ و عەهگاٌ، بە  صەر هەروون رعەواوی بۆێه راقی هرد لەێپغتی عڵپا

 ێىێخەوەڕ ێگیم دەاڵ زهرد، بەێی بەهئێراوگەی ێدیضان پئەو هەهگاوەی ئەمریيا ڵێذ، دە

جر  جارێکی ئەمریيا بەیاوی وەزارەحی دەرەوەیلەدوا ، بۆ عیىادی صەرهردەواوی وورد

 لەگەڵدۆصخایەحی دیریىەی خۆی هاھێنێ  دووپاحی ئەوە دەکاجەوە کە ئەمریکا واز لە

کوردصخاهێکی بەھێزمان دەوێذ لە عێراكیکی  رایگەیاهذوە،میلەحی کورد، جەهاهەث 

گرجەوە  ی صەرکردە بەھێز، ئەوەظ ڕووهە ماهای وایە ئەو صسایاهەی ھەهذێک خسب و

 .لەحی کورد هاگرێخەوەلمی

دڵ لەگەڵ وەک هەعخەرگەری  هردنمامەڵە پێویضخە صەبارەث بە دۆزی وورد،

ێذ )کوردصخاهێکی بەھێز( ماهای ڵذ، کە ئەمریکا دەێەکان بکر هێودەوڵەجیە یپەیوەهذی

مەبەصتی ئەوەیە دامودەزگا  ز بکەی،ێو ئاصایػ و زیىذاوی بەھ وەزارەحی هاوخۆ  وا هیە
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جیا بکرێخەوە، خسب  جەکە لێکاڵیاصا صەروەر بێذ، س ێ دەصە بکرێذ، بیىا

مافی مرۆڤ  دیموکراس ی بەرجەصخە بێذ، ث واڵ دەصە جێگۆڕکێ ی  ،چەکذاری هەبێذ

دارایی ھەبێذ، دەصذ بە  و عەفافیەث لە ئیذارە رۆژهامەهوس ی ئازاد ھەبێذ، ژن و و

 جەکىۆلۆجیا بکەیذ.   کردوی ئابووری وهەعوهوما

و ئەمریکا  بۆ پەیوەهذی کورد ٨٣لەصەدەی  هێودەوڵەحیبەکورحی زەمیىەی صیاصەی 

 لەو صەرچاواهە دێذ:

و  کردوی صیاصەحی دەرەوەی ئەمریکاـرەصم ی موخابەراث لەڵالوازبوووی رۆ  -٣

 ژیىەوە صتراجیژیەکان(ێهاوەهذە جو  - یىک جاهکەکانثی )ڵـذاوی رۆ ڵـصەرھە

 (ەوە بۆ راصخەوخۆ .طئەمریکا لە )وصی و وان کوردێپەیوەهذی ه -٨

 حی هاوەراصذ .اڵو دارعدىەوەی رۆژھە هەبوووی ئەمریکا لەصایکط پیکۆ -١

کچوووی ێکی جر جێبەدیو  اصذ یانڕ حی هاوەاڵلەدەصخذاوی دۆصخەکاوی لەرۆژھە -١

 (.هێودەوڵەحیاقی یفو  لەگەڵکچوهیص ی بە صخووی )واجە ێفاقی ئیللیمی بەئاصۆیی و جیو 

فەرمی ئەمریکا  یە بۆ کورد لە دۆڕاهذوی دۆصتییلەو پەیوەهذ کی زۆرێبەعکەواجە 

/ ٣/١ پەرلەماوی جورکیا لەهسیىتریً هموهە لەو بارەیەوە، ئەوە بوو  لەهاوچەکە،ە و ھاجو 

رێگری کرد لە بەکارھێىاوی بىکەی ئەهجەرلیک و خاکی واڵجەکەی بۆ  ٨١١١

وردصخان بۆ ئەمریيا دەردەهەوێذ ، لەو واجەدا زەرورییەحی وھێرعکردهە صەر عێراق

دروصذ  و، ئیتر لەوواجەوە بىاػەی پەیوەهذییە راصخەوخۆیەواوی ئەمریيا و وورد 

دەبێذ و، وورد صودمەهذی صەرەوی بوو، بەپێچەواهەوە ئەگەر جورهیا رێگەی بذایە 

و  پەیوەهذی کورد واجە بە ئەمریيا، ئێضخا ووردصخان دەهەوجە ژێر هەژموووی جورهیا،

کە دۆخی ڕۆژھەاڵحی هاوەڕاصذ  ،ە، لەو کاجاهە صوودمەهذ دەبێیریکا صروعتی هیئەم

)لە  کورد، بووی ئەو ھێزە ئیضالمیاهە بۆ ذارەیهەوەی مەجرصو بو ە، صخاهذەر یهاصروعخی

 و جەژوی بسوجىەوەی ھۆی ئەو پەیوەهذیە باعە ەجە( بوو ئێران و عێراق و جورکیا

کی ئیللیمی ھاجە کایەوە بە ێفاكیئاخۆ ئەگەر و  ،پرصیارەکە ئەوەیە، کورد رزگاریخوازی 

بوون ئەوا ڕێى هێودەوڵەحی لەگەڵفاكەکە یئاصۆیی لەھەمان کاث بەصخوهیػ و 
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ئایا ئەو . خەوە مەجرس یێکورد دەکەو  رزگاریخوازی  کە جەواوی بسوجىەوەی ،ئەوکاجەیە

ھەروەک بۆ  ث،چەهذە ئەگەری ھەیە جورکیا جەهازوٌ بکا ئەگەرە چەهذە هسیکە؟

وەی )بىەمای ێە چوارچل ،واهە ھەمو ئەگەرن بۆ دیراصەکردنئە. روصیا کردی

لە ، ەو ژیىەوەهەی راهذ هاجو ێوەن لە جو  ئیرػام(ی جرامپیػ هەردوو ئەگەر هەیە،

جورهیا  ىاوی )هاوپەیماوی(ێلە بەواره ،خەوەێوورد دەگر  بەوارهێىاوی )خصوم(

 یانەمو لەالی دو  ،كازاهجی ووردەو  ىیەجاڕادەیەن جاهخی ناییەهەم لە خەوە،ێدەگر 

 .ێتیزەرەر  و یەژیزیاجر صتراجی
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  مێیەستەوەری 

 

 

 کوردستان بەرامبەرا ئەمریک یویستڵبونی ھەدروست

 ی تورکیاگاە ڕێبتێپەڕبوونی 
 

یە، یئەمریکا ه ڵران پەیوەهذی لەگەێچوهکە ئ ،جەهھا باس ی جورکیا دەکەیً دارەێل

صەرچاوەکاوی دروصذ  بەگغتی ئێضخا .راهەێئ و ژیىەوەکەعمان لەصەر جورکیاێجو 

 بوووی صیاصەحی دەرەوەی ئەمریکی بریخین لە:

 .مرکس الذراصاث الاصتراجیجیە والذولیە...( ،فۆریً ریلەیغً، برۆکىیز ،)راهذ یییىک جاهکەکاهث -٣

 .ئەهجومەوی ئاصایػ -٨

 .کۆهگریط لیژهەی وەزارەحی دەرەوە لە -١ 

 .صەرۆکایەحی کۆمار -١ 

 .وەزارەحی دەرەوە -٥ 

 .ی ھەیەڵجار وەزارەحی بەرگریػ ڕۆ  کھەهذێ ،راثەموخاب -١ 

ياەى ئەو ەر ەحى دەزار ەر و ەصەل واریگەری خۆیان هەیە ،ەهیػ هەیەیچەهذ لۆبی  ، مٍر

%ی 25%ی ئەمریيان هەچی 3ژەی رێیەهود  ،زجر لۆبی یەهودیێهەموان بەه لە

 ئەوەظ وا ىخراوەوان،ێ%ی ر 17%ی پۆصخەوان،15 ذایە،دەصخ ەربڕاگەیاهذهیان لە

بەهاوی  1954ی ڵیەهەم لۆبیان لەصا ،هە لەكەبارەی خۆیان چاالهترن  ذێدەگەیەه
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 ۆژر ە ب ۆژر  ەو ەواج وەل ە،و و دروصذ هرد الصهیووی الامریيی( تن العامؤ )مجلط الغ

اد دگەواٍر ان ٍز  ذ.ێبەٍر

یاصەحی ئەوە ص ،ثجە دەکااڵی ئەو و اڵ لە بەرژەوەهذی با ذگوزارع ەئەو یی بەگغخ

 و فلخەری  ھەر هاوچەیەکیػ چەهذیً فاکخەر ئیىجا بۆ ،دەرەوەی ئەمریيایە بەگغتی

 ،جورکیا، اصذ )ئیضرائیلڕ حی هاوەاڵبۆ رۆژھە پێیذا جێپەڕدەبێذ، ،جر کاریگەرن 

، ئەو کە دۆصتی ئەواهً جاهەیاڵبەعاوی ئەو و  ( دەبىە فلخەر عانهخذ...و.صعودیە 

ێر چەهذیً کاریگەر، دەگاجە کوردصخان دەکەوێخە ژ  کە اضخاهەی ئەمریکێو ڵھە

حی هاوەڕاصتی اڵ)پرۆژەی ڕۆژھە حی هاوەراصذاڵۆژەکاوی چاکضازی رۆژھەڕ پ صەرباری 

ٌ  تالغراک ةمبادر  - ٨١١١گەورەی ئەمریکی لە   - ٨١١٨ -مریکا ئە - کۆلً پاو

... هەموو ئەواهە (٨١١١/ ١/٣٣وجاری ج بۆش ی کوڕ لە و -جازەڕۆژھەاڵحی هاوەڕاصتی 

 لەکۆجاییذا بریخین لەواریگەریان بەصەر صیاصەحی ئەمریيا هەیە، بەاڵم 

وەک ڕیضای صیاصیػ دەش ێ مافێکی چارەهوش بۆ  ،)کاربەڕێکەری(ی صایکط پیکۆ

وی ھەرگیز جەوا (صایکط پیکۆ)م لەژێر دیساینی اڵ بەعێک لەکوردصخان بێخەدی، بە

چ  ،بۆیە ھەر پرۆژەیەک )چ عەملاوی کوردصخان بەجەواوی مافەکاوی خۆی هاگاث،

 ،دۆزی ووردصخاهەبێذ لە خسمەحی صتراجیجی  (صایکط پیکۆ)دەصخکاری ئەگەر  ئاینی(

 :بریخین لە یػ ئەمریيا واریگەری هەیە هەگەاللەکاهجا رادەیەهیػ 

 .لویط -گەاڵڵەی بریجيضکی .1

 .گەاڵڵەی )ئەلوف رایً(  .2

 .گەاڵڵەکەی فراهک جاکۆبضً  .3

 .گەاڵڵەکەی باراج خاها  .4

 .گەاڵڵەی  رالف بیترز  .5

 رەدا الیەهێک لەێپیکۆی جێذایە، ل باعً دەصخکاری صایکط ئەو گەاڵهاهە بەگغتی

ئەمریکا( بەصەر کورد ڕوون دەبێخەوە، ئەگەر  و هاکۆکی جورکیاەکاوی )یکاریگەری

 ،بێذ ئەمریکا( و )دۆصخایەحی جورکیا صایەی ەکەی ئەمریکی لە ژێرر بڕیا ضذ وێو ڵھە

م اڵ بە ذ،ێد لەگەڵنی زۆری ێکاریگەریەکی هەر  و فلخەری جورکیا ڕەث دەبێذ ئەوا بە
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ث ذ ئەوا بەفلخەری جورکیا هاڕواێب ئەمریکا( و صایەی )هاکۆکی جورکیا ئەگەر لە ژێر

بۆ ھەیە  ڕێگەکەواجە چەهذیً  نی دەگاجە کوردصخان،ێئەر  بە صەالمەحی و ئیتر بە و

ئەوەیە لە  گەکوردصخان، باعتریً ڕێ واعيخۆهەوە بۆ ویضتی ئەمریکا لەڵھە و ربڕیا

ذ هەک ێئیىجا راصخەوخۆ ب ،(ەکان ڕەث بً هەک  پرۆژەکاناڵڵ)بە گە بێذواعىدىەوە 

چۆن  ذێش ی بساهۆ وورد خ دەبێذ ،جاوی جری دەوروبەراڵو و  لەڕێی جورکیا

خۆش ی  ەه و خە مورجەزەكەێهەب ،ەواوی خۆی بەرجەصخە بياثیواریگەری

 .گۆعەگیربياث
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 ەمێیس بەشی

 
 

 تەوەری یەكەم

 

 کوردی باشور یسەرکردایەت یتێنەگەیشتن

 ئەمریکاەتی یلە سرتاتیژی

 

جێکی جر لە پەیوەهذی اڵبی و خس  ەث وڵدراوە دەو  کەمتر رێگە هێودەوڵەحیپەیوەهذی  لە

خسب  لەگەڵئەمریکا کەمتر  وەیەێذ، بەو عێەث بڵدەو  ەث بەڵذ دەو ێدەب ،دابً

ردراوە، بەجایبەحی خسبی چەکذار الی ێ( صپCIA، ئەو کارە زیاجر بە )مامەڵەی  ھەیە

ەردوو خسبی ه 2013ى ڵصا جا، دەکاث ئەمریکا لەلیضتی جیرۆر )بۆ هاوەخۆیی( جۆمار

هەجواهً صەرداوی ئەمریکا  جا ،لەو لیضخە بوون ث(اڵ )دەصە یچەهذاری ووردصخاو

(، CIA)بەدەر لە  می کوردصخان مامەڵەی ھەیەێھەر  لەگەڵ ئەمریکا بەگغتی ،بکەن

لۆماصیەحی فەرمی، جەهھا یەک بو دی گەهامەڵبە کەوجً وێىم هەگەیغخۆجە ئاصتی ر اڵ بە

و  بەػذا وان )پيخاگۆن وێکەی همادە (٢)کەوجىە ێىبریدیە لە ر  ،گەهامە ھەیەڵبە

ک ڵێو ماوەی صا ەیکاجی کەکەوجىەێىر  ووە کەهاج( ٧ئەویػ لە مادەی ) ،ر(ێھەول

و  جێکىەگەیغخيێکی جرصىاک بەدی دەکرێذ لە هێوان صەرکردایەحی کورد .ذێکۆجایی د

سخضخنی باعوری کوردصخان، صەرکردایەحی ێکترازان و پەراو ێھۆی ل وەبو  ،ئەمریکا

ڵێذ، )وەک ئەمریکا خۆی دە هاداث، (یىک جاهکث)و  کورد گوێ بە هاوەهذی جوێژیىەوە
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غخا صەرکردایەحی کورد باظ ێماهذوویان کردیً(، لەوەوە بەڕوووی دەردەکەوێ ھ زۆر

 : هە هازاهێذ

 .ھان چەهذەیگەی کوردصخان لە جێپ کوردصخان و پێگەی خۆی لە-٣

 ە ئیللیمیەکان هایەث.یبۆ کوردصخان لە پەیوەهذی هێودەوڵەحیپغتی ڵذ پاێهازاه-٨

 وێیە.بەرەو ک و چیە هاوچەکە هەیساهیوە صتراجیژی ئەمریکا لە -١ 

 ەجیەکان ئەوەڵودەو ێلە پرصە ه ىەگەیغخنی صەرکردایەحی کوردێگە بۆ جڵباعتریً بە

هە ) "و بێوەفا بوو  ئەمریکا دیضان پغتی لە کورد کرد" ،وجیانگماوەیەکی کەم  بوو لە

وث ئەمریکا الیەهگری دەوڵەحی کوردصخان و گ، پێػ ریفراهذۆمیػ کە دەیان (واهیە

غخنی صیاصەحی چەوجە لە جێىەگەی ڕواهگە ئەم، (واهەبوو )ڕیفراهذۆمە ئەوەظ 

، و صسا جیاوازی وە ھۆی و کىەگەیغدىە بێئەو ج. ذێبۆ هاوچەکە د دەرەوەی ئەمریکا

لەم  ذەبژێریًڵصەرکردایەحی کورد ھەیە صەرەکییەکاوى و چەوجی ەڵبەکورحی ھە

 :خااڵهە

  .ئەمریکا( بە پەیوەهذی )جاکخیکی جورکیا( لەگەڵگۆڕیىەوەی پەیوەهذی )صتراجیژی  -٣  

غبینی ئەوەی ێو پ و هاردوی هەوث هەبووە ئابووری صەربەخۆ لەگەڵئەمریکا ڕای   -٨

 .جورهُا چاوچىۆوی و خە كەیران ێمی کوردصخان دەکەو ێە ھەر و کردو 

 ى صەرکردایەحى کوردیە زیادەڕۆیەیپەیوەهذە ئەو ھەمو و پێی باظ هەبو ئەمریکا  -١

 ەب ،ذێب ڵزاهیوە پەیوەهذیەکی هۆرما وای بەباظ ،کە هەیبووەجورکیا  لەگەڵ

 . ئێران لەگەڵ هەرێم ە ئەو پەیوەهذیە زۆرەیو ذازەیەوی زیاجریػ پێی باظ هەبو ئەه

 ە.یازی هیڕ و جورکیا  (ک.د.ویضتی )پڵلەبارەی کوردصخاوی رۆژئاواظ لە ھە -١

ازی ڕ  و عەفافیەث رۆژهامەهوش و صەروەری یاصا لە جۆمارگای مافی مرۆڤ و-٥

 .ەو هەبو 

 ( کە٨١٣١/جموز/٨٨بەػذای  و رێھەول پيخاگۆن و) وانێەوجنی هىبەپێی ڕێک -٥

ذ ێکەوجىە )دەبێىی ئەو ر (١)مادە، لەمادەی  (٢)ە لە و کھاجو ێپ لەصەرەوەظ باصىرا،

دوای  ىەوە،یێووث هاکغگبارزاوی دەی کەچی مضعود، خەوە(ێغمەرگە بکغێزی پێھ

 .لەهاوچەکاوی جریػ کغایەوە
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بۆ ئەمریکا صەرکەوجنی ئەزمووی عێراق زۆر گرهگە، بەجایبەحی ئارامی و  -١

 کصەكامگیریەکەی، بۆیەظ لە پیىاو ئەو صەكامگیریەی چاوپۆش ی لە ھەهذێ

 غە  صەكامگیری کوردصخاهیص ی ال گرهگە،ێلکاری دەکاث، بەھەمان ھاوکێغێپ

وە لەالیەن ھەردوو و کرد ئەو صەكامگیرییە ىاوێلە پ ص یلکاریێغێچاوپۆش ی زۆر پ

می ێم لەکۆجاییذا ئەگەر )هاصەكامگیری( ھەر اڵ ، بەرێو ھەول حی بەػذااڵدەصە

جار ئەوەظ یەکەم ،کگیرا الیەهگری صەكامگیری عێراق دەکاثێبەػذا ج کوردصخان و

 .ووهەڕ و ماهاکەش ی  بەڕێوەیە جیاوازیەهە

خۆی صەرۆن وەزیراهێيی هسیً لە پغتی ڵمی کوردصخان پاێھەر  ذدەیەوێئەمریکا  -٧

 ھاجبوو( . دوا ڕاپۆرحی برۆکىیز )وەک لە بياث

م ئیص ی بۆ بکرێذ، لەوەظ اڵ بە ،ذەحی کوردصخان هەکرێڵە باس ی دەو و داوای کردو  -٢

 پابەهذ هەبوون.

پێیوایە کاحی  ،ازی بوو ڕ هازۆر  ، ئەمریکادوا هاکۆکی ڕاصخەوخۆ پرس ی ریفراهذۆم بوو  -٢

بەگوێی  ،و و بجو گخراپەکاوی بەو صەرکردایەجیە  ئەهجامە غبینی وێ، پەو هەھاجو 

  .ئەواهیػ هەکراو عکضخە گەورەکان لێرەوە دەصذ پێذەکاث

حی اڵە دەصخکاری رۆژھەیضخا پێی چاک هیێصاحی ئ لە کاث و هێودەوڵەحیصیاصەحی 

دروصذ  ھەر بۆعاییەکئەمەظ بۆ ئەوەى  ،)دەصخکاری صىور( ذێاصذ بکر ڕ هاوە

ویضتی ڵذ ھەێھەصذ دەکر  ، وای بکاجەوەڕ بێذ پدە و ئامادە زی جوهذڕەێھبێذ 

ملەوەماحی پڕکردهەوەی بۆعایی می کوردصخان ێئەوەیە کە خسبەکاوی ھەر  هێودەوڵەحی

 .ماجە لە کورداوی رۆژئاوا ببیننە، ڕەهگە ئەو ملەو یحی هاوەراصدیان هیاڵھەرۆژ 

کەی وەزارەحی دەرەوەی ىامەلەبەیاه ،و ھەرەعە هاکۆکیەکان گەیغدىە رادەی صسا

مضعود  دەصخلەکارکیغاهەوەى غوازی لەێبە ڕوووی پ ١١/٣١/٨١٣٧ئەمریکای 

هاڕازیاهەی ئەمریکا بەرامبەر  ە لەو هاکۆکی وخبوووی گوزارعڵخۆشحاێپ دەکاث،بارزاوی 

 .ضخای کورد ێصەرکردایەحی ئ
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 م وەرى دو ەو ەت

 

 ەکانییئاسۆی ناکۆکی

 چارەنوسی کوردستان ؛(ئێرانو  تورکیا و )ئەمریکا

 

یتر دەرگاکان دەکەهەوە بە زۆر جورکیا جاریک لەگەڵکەواجە ئەو هاکۆکیەی ئەمریکا 

پیغووجریػ دەرفەحی لەوەی گەورەجر  لە ،ػێواجە دیضان دەرفەث ھاجەوە پ صخە،ڕائا

 خەوەێویضذ بیلۆز ێهەیخواوی وەک پػ بەھۆی ئەوەی صەرکردایەحی کورد ێھاجە پ

صُاس ی و ئُذارى  ودۆخێکی ئابووری  ضخاظ کوردصخان لەێئ صەرکەوجوو هەبوویً،

خاوەوی زیاجر لە  ،و جواهای دابین کردوی پێذاویضدیە هێوخۆییەکاوی هیە خراپ دایە زۆر

زۆر  جایالهذ و و فیلیپین و جاوی وەن )ئەهذۆهیضیااڵە و ل زی چەکذارەێ( ھ١٨٢١١١)

هەبێذ بەجایبەجیػ  لەگەڵئەگەر پغدیواوی دۆصخاوی  ،حی گەورەی جیهاوی( زیاجرەاڵو 

 ،یەیه اوی ھەرە گەورە یاصا صەروەرهوكض ،یەیهِغخماوى هپاراصخنی  اىجواه، ئەمریکا

 جێگۆڕکێیخسب چەکذاری ھەیە، هراوە،  دامەزراوەوان الواز ە،یهی دەصخور 

نی ێعو  لە عایضخە کەس ی غاوە،ێک یڵـەکی جرصىاک باییڵگەهذە، ەەث هیاڵ دەصە

دەڕواث کە ئەو دەرفەجەظ و  ذهەکرێڕچاو زاجیە  بارە ئەگەر ئەو .(4)عایضخە هیە

فاكەکان ئەگەری یکی هسیکە، بەرپابوووی و ێچوهکە جەهازولی جورکیا ئەگەر  ،هەماهە

جیھاوی( چارەهوس ی کورد دیاری  صخەی ئیللیمی وڕافاكاهە )بەھەردوو ئایو  هسیکە، ئەو

دەبێخە کارەصاث کە  ێکم کاجاڵ بە، فاقی ئیللیمی زۆر زیان بەخغەیدەکەن، ڕووهتر و 

                                                           
مردنی پرسی لەرلوك دەلات )ةۆ ( ةاس لە ةەدەولی isp-c11-08Aڕاپۆرثیمی )مفجش العام ةوزارە الخارجیە االمریمیە  رقم:  لە (4)

ثی ڵ رەی ئەو راپۆرثە  دەسەێ،  ةەگو ەرچاوچنۆلی ةۆ فرۆشجنی نەوت نەثەوە یەلگرثوەلان( لەچی سەرلردە لوردەلان رازی نەةووینە لەب

 نگ ثر ةوە لە چارەنوسی لەرلوك.لوردی نەوت فرۆشجنی ال گر 
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 کاریگەریەکە بەصەر کورد ،هێودەوڵەحیفاقی یو  لەگەڵذ ێفاقی ئیللیمی جەبا دەبیو 

 جورکی و ىذهەوەی کاریگەری )هاکۆکی ئەمریکی وێخو  ،ذێرە دێنی( لێنی یان هەر ێ)ئەر 

ئاصۆی  ىذهەوەی کاریگەری وێخو وەری ێپھەر ئەوەظ  ، بەصەر کورد ی(ئێراو

اوەڕۆکی ئاصایص ی هەجەوەی ه فاقی ئیللیمی دژ بەیصروعتی و  .چارەهوس ی کوردصخاهە

 ،ێًر لەصەر ئەو بىەمایاهەی خوارەوە بيیاث دەه ، چوهکە عادەجەن ئەو ویفاكەکوردە

ػ بسوجىەوەی ێلە پ کۆصپ ێک ئاصخەهگ وڵکۆمە کاریگەرى  کە ھەر بىەمایەک

 :دەبێذ خوازی کوردرزگاری
 

 عذم الخذخل(.  ء)مبذ و هێودەوڵەحیلە یاصای  - . پیرۆزی صىوورأ

ب. بەرژەوەهذی ھاوبەش ی ئەو وواڵجاهەی کوردیان بەصەر دابەظ کراوە گەورەجربووە لە 

 کورد.  هاکۆکیەکاهیان بەرامبەر چارەهووس ی

 ج. بە ھێزی دەصەاڵحی هاوەهذی. 

 دەصەاڵجاهە.د. الیەهگیری جیھاوی بۆ ئەو 
 

 دەخوازێت کە: ی کورد وایئاسایش ی نەتەوە دالەکاتێک

 للیمی(.ئیفاق یھاریکاری ئیللیمی )و  هەبوووی ھاوپەیماوی وبەرپا -٣

ەجە داگیرکەراهەی کوردصخان و ڵهێوان ئەو دەو  هەبوووی گوهجان لەبەرپا -٨

 ەحی.ڵدەو گەی هێو ڵکۆمە

( صایکط بیکۆ)کە ئەو هەخغە صیاصیە جێکبذا کە لە  کارییەکگۆڕاه ھەر -١

 ە.و و دروصذ ب

ەحی لەصەر بىچیىەی ڵدەو ئارامی هێو  ەک جیایذا صەروەری صىور ویگۆراهکاری ھەر -١

 . وەعێيیخەوەڵحی هاوەڕاصذ ھەاڵسایىەی رۆژھەیئەو د

 صەر بەرژەوەهذی.ی بەئمەبادی بوووی ئایذیۆلۆژیا وڵـزا -٥ 

 گەی مەدەوی لەصەر بىچیىەی بەرژەوەهذی مادی.ڵدروصدىەبوووی کۆمە -١

بەرژەوەهذی گغتی  فاكاهە لەیدەگمەن ئەو و  اصذ بەڕ حی هاوەاڵۆزی رۆژھەڵبەپێی ئا 

بەیەکگەیغخنی دووال عادەجەن لەصەر خیضابی  ، وەک بىەمای )مارکۆز(ثروودەدا
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جاریػ بۆیە زۆربەی  ،اصذ )صێیەم( ئەللە الوازەکەیەڕ حی هاوەاڵصێیەمە، لە رۆژھە

ە لەو و ، کورد  یەکێک بو ەو بو  ەکاندەصخر ێو ژ  ەجاوی چەوصاوەللەصەر خیضابی میل

و  ی کوردصخان ئارام و پخەو بً لە هاوەخۆجە داگیرکەراواڵجا و  ،ئەللەیە الوازە

ئەوا زیاجر  یەکان،هێودەوڵەجی ئیللیمی و گەڵ الیەهەلەپەیوەهذیەکی باعیػ بً لە

 ک لە دوو ێیاری کورد ئەوە بساهً دیضان جۆر ڕ و ب موهەزیر ذدەبێذ. کورد خىکاو دەبێ

یان دوو جارەمم ئەاڵ و ئەمریکا، بە وان روصیاێ، لە هکایەوە خەێجەمضەری خەریکە ب

لەصەر ئاصتی یەک  ،خەوەێکیغوەر هاگر  ٧ھەر  ،ەیجەمضەریەکە گەردوووی هی

جيضيى  .یە)ئاصیا( ئەویػ کیغوەرە الىبری الضیطرە رهج طالغ ت)ركع بیێلە هخبٍر

ە بۆ و ەمی جەرخان هردو و بەش ی دو  جیواصتراجیجیا( مایترجب علیها الامریىیە و

وەم و جەهگی و ذاهەوەی جەمضەری دڵصەرهە و (پرۆژەی ئۆراصیا)ەواوی یمەجرصی

 ، بەس یر كو  بۆیە کارهامەی صتراجیژی کورد دیضان کەوجۆجەوە زەخمەحی و ،صارد

و دیساینی  خەوەێدەبباظ ادەیەک ڕ  بارودۆخیان جاجاوی ئیللیمی اڵچەواهەوە دیضان و ێپ

ذ صەرکردەی عارەزا پغدیواهە ێهاب ذ وێخەوە، بۆیە هاکر ێصایکط پیکۆ پخەو دەب

  .ین ھەیەڵلە ئیللیمیػ پۆ بەجە ڵەه، ەجیەکان بگۆڕێخەوە بە ئیللیمیڵودەو ێه

 پاعەکغەی کرد بۆ )جەهازوٌ بۆ عەی جورکیا بۆ )عوصماوی هوێ(ەئەو باهگ

ٌو هاکۆکیػ زەکان و فێبەھ لەگەڵ)جیۆری صفر  صخەم لە بچوکەکان(، گەورەکان و

وە لە و حی هاوەڕاصذ لەو دەمە كەجیط باڵبێھێزەکان(، پرۆژەی جورکیا بۆ رۆژھە لەگەڵ

 ەی کوردڵو وجاصدیذا ئەو جمڕ لە  ذ،ێھەب عوێيێک ھەر پیالن دژی کورد لە

واهگەیەکی زۆر ڕ و زیاجریػ بە بەكەدەرکی ێباعور بریدیە لە صیاصەجکرده بەجایبەحی لە

اصذ ڕ حی هاوەاڵۆژھەڕ  لە ،ەوەیەژیىێذ، بەپێی ئەو جو ێعەخس ی دەکر  جەصکی خسبی و

صعودیە بە  و ئێران و ئیضرائیل و م ئەوە هاکاث جورکیااڵ بە کەمە، دۆصذ زۆر

ئەوە کاری  ترن(،پیەک خرا لە )ھەمویان یەک بکەیً  بڵیین ڕێس پۆپولەری عیبارەیەکی 

 ھەریەکەو پلەی خۆی ھەیە، جورکیا دژ بە يیان بکەیً،ڵێذ پۆ ێدەب یە،یژیىەوە هێجو 

ولی عھذی  -بً صلمان جەهاهەث )دمحم، ەئێراهو  ئەوەی صعودیە دژ بە عیعە ،کوردە
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صذ( کە صعودیە پۆ ن ۆ يخ) واع ئەوەی ئاعکرا کرد بۆ ٨٥/١/٨١٣٢صعودی( لە  

ردەوە )وەھابیەث بەرامبەر و کزیىذرژەوەهذی ئەمریکا وەھابیەحی لەبەر خاجری بە

 جەک وصخەکان ڕا، ئاکی بەھێزێر اکۆکردهەوەی عیعەیە لە کۆمک ئێرانئەوەی  ،عیعە(

وە کامال ەجەال صاػبوو ، کاموێًصخاهە بەرەو کڕابساهین ئەو ئا ذ، ئیىجا دەبێلۆهە

حی اڵۆژھەڕ  بە بەرژەوەهذی ئەمریکایە لە دژ بووەجەوەصاػ ئێرانمىاوەرە دەکاث، 

حی هاوەڕاصذ، جورکیاظ اڵرۆژھە بەرەی ئەمریکی لە لەگەڵ ذئیتر هاگوهجێ ،اصذڕ هاوە

 (و عیعە ىەهصو )ێین ئیضالمی رادیکالی ڵدەجواهین ب لەو وەرچەرخاهەدایە،

کورد  صتی گوهجاو بۆاڕ حی هاوەاڵزەمیىەیەکی رۆژھە ادەیەکڕ  جا کە هەجەوەصاػبوو 

 و پرۆژەی خۆیان لە واجذا هاجواهً بەرهامەجورهیا لەیەن  هە ئێرانهە ، دروصذ دەکەن

 لەگەڵلە ملمالهێػ بً  ذەن و لە هەماهکاجیغذااصذ ئیذارە بڕ حی هاوەاڵرۆژهە

هەر  ئێرانبوووی فراواه دۆمەینیبۆیە بەو دۆخە ، (ێذىاهر ێىەوەیان پێئەمریيا، )پ

 .ذێزیاجر هاب و ئەوەهذەیە

 ذ کورد صودێم دەباڵ بە ،دەکەنخۆیاوی  بۆ ئێرانو  ئەوەظ بساهین جورهیا ذدەبێ

ە و خوازی کورد جووش ی دابەش ی بو جىەوەی رزگاریو ڕادەیەک بسو  ی جاکەچ ،ذوەرگرێ

ماواوى ئاصاٌص ی ە)بى و یەحی کوردژ ، ڕاصخە زۆر بە ئاصاوی صتراجیڕاصخاهەبەصەر ئەو ئا

ەر بئەم و بۆیە صەرکردایەحی کورد جووش ی ئەوبەر ،ذێدیاری هاکر  وورد( یَەو ەجەه

، دەبوایە هەخغە ڕێگەیەکی ورە بەر بسوجىەوەی کورد کەوثەگ زۆر زیاوی ،ەبوو 

و  ەو ئەوە هەبو  ، ی لە صیاصەحی گغتی کوردصخان بکردایەتیەکگرجوو ھەبوایە گوزارع

 جێڕواهینی ھاوبەظ ە بۆیک هیێهیە، لەبەر ئەوەی ھێغخا هاوەهذ صاجەظ مجا ئە

یان  زبی بەکارە،یڕواهگەی خغخا ێکو ھڵبە ،لۆماصیەحی دەرەوەبرەث بە دیصەبا

جار الیەهە کوردصخاهیەکان وەعەوە زۆر و لەو ڕ  راحی هالصیيی،ەڕواهگەیەوی موخاب

 ،ذبەدی دەکرێ یانەکاهیپەیوەهذی لۆماس ی وبۆرە دابەعبووهێکی جر لە بەرەی دیج

 ا ھەرذلە ئەهجام بۆ دروصذ دەبێذ، وازى لۆماس ی جیابچاالکی دی واز و یاجڕواهگەی 
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عەی ەباهگ ،ەکان هسیک دەبێخەوەهێودەوڵەجیث و جەوەرە اڵ چەهذ و  لەگەڵو ن الیە

 ێذ ئەوە لەبەرژەوەهذی کوردە.ڵدە وث ئەوەظ دەکا

خە ێهەب خەوەێڕووی دەبەڕووبى وا ەجەڵمی ئەوەدایە ئەو صساو ھەڵجورکیا لەھەو ەالی ل

 و ئێرانو  روصیا ڵدوای بەدیلە لەگە بە ھۆی خۆبەدەصخەوەداوی خواصتی ئەمریکی،

کەچی صەرکردایەحی باعوری کوردصخاهیػ  وە،و زۆر صەرکەوجوو هەب ی جریػ،لھە

 ئەگەر بۆ خەوە بەجاکخیکی،ێهسیک دەب ئێرانو  روصیا الصای جورکیا دەکاجەوە، لە

کی جر بەر ێدیضان جۆرە زیاه ،کورد زۆر دوورە ذ ئەوا بۆێک گوهجاو بێجورکیا کەم

ئەگەر لەو دەمە  .ێذەث دەبڕ دەرفەجاهە بێضود  ئەو و ذکورد دەکەوێ

، صەرکردە کۆهەکاهیػ بێىە پێغەوەکوردصخان  عارەزا لە صەرکردایەجیەکی هوێ و

هاکۆکیاهەی  صایەی ئەو رێذ لە ژ ێبوار ھەیە کاری زۆر گەورە بکر  ،ژێاو ڕ نن بۆ ێھەر بم

ئیىجا  پلەیەکی جوهذ، بە ئێران لەگەڵجاوی هاوچەکە ھەیەحی، اڵو  لەگەڵئەمریکا 

و  بەرەی صعودیە جورکی لەالیەک و لەکەهذاویػ هاکۆکی بەرەی كەجەری و ،جورکیا

 صیاس ی و ئابوری و یەحی واڵ زۆر فاکخەری جری کۆمە لەگەڵ ئیماراث لەالیەکی جر

ی بەدیل بۆ ئەو ژ وەهذیەکی صتراجیبوووی پەیھەهگی کوردصخان گوهجاوە بۆ دروصدفەر 

بىىەی ئەمریيی هیمچە بەدیلە  12 و هاوچەی ئارام بۆ رۆژئاڤاپرۆژەیەی ، ئەوە جاهەاڵو 

و  خە بىکەی ئەمریکاێە کوردصخان دەبیئەوە ماهای ئەوە هی ماڵ ەب ،بۆ ئەهجەرلیً

ً مورجێوورد هاب .جاوی جراڵو و  جورکیا و ئێرانذاوی ێل رۆژئاوا بۆ  یَەكەز ەذ هٍس

ەحی لمیل س ێبرایەحی ھەر  ک لە ئارامی وێخە بەعێکو دەبڵبە، کێبەھیچ جۆر ، ذێو ەبى

 لەگەڵ دەبێذ ئاعخیػ ھەروەھا ،اصذڕ حی هاوەاڵرۆژھە لە (فارس ی - جورکی -بی ەر ە)ع

 .ەرپا بياثب اصذڕ حی هاوەاڵەجاوی رۆژھەلباقی میل

بۆ  ێ ضخای پێگەی هەروا دابەز ێصخەی ئاڕ ئەگەر بەو ئا ذوورد ئەوە بساهێ ذدەبێ

ولە الی بىرێذ ئەوا ئەو جەعام لەگەڵجەنها جەعامولی مرۆیی  دۆخی صەدەی بیضخەم و

هەمتر  (جرامپ صیاصەحی)جۆرەوان  ً لەێبە جۆر  ،زۆر الوازە (ئەمریيای هوێ )

 بۆ صیاس ی و ی بپەڕێخەوەوەی مرۆیێ، ووردصخان لە چوارچێذایەڕەچاوی مرۆیی ج
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ڕاهەوەی پرس ی وورد لەو ێم پیالوی گەورەظ هەیە بۆ گاڵ بە هەجا صەربازیػ، یاصایی و

بەجایبەحی صیاصەحی ئیدخوای جوروی، صەرهردایەحی -يی مرۆییێبۆ پرصئاصخە بەرزە 

بۆیە مەجرس ی ، زۆر الوازە ملمالهێیئیذارەی  ضخای ووردیػ )بەجایبەحی لەباعور(ێئ

خۆ ئەگەر بگەڕێخەوە دۆخی مرۆیی ئەوا بەیەهجار زۆر لە ئاصۆی  ئەو گەڕاهەوە هەیە،

 . ذدادەبڕێ هێودەوڵەحی

جرامپیػ دوو ئامرازی جێذایە  صیاصەحی هوێی و ەوەهەی )راهذ(ژیىێتریػ لە جو لەالیەهی

ئەوا وورد  ىاوی )خصومە(ێبەواره ،یانەمیەه، وورد( )هاوۆهیغً بۆە ۆز ڵئا زۆر

دوژمىاوی وورد دەگرێخەوە لە  ىاوی )هاوپەیماهاهە(ێئەوەی جریان بەواره، خەوەێدەگر 

بەجایبەحی  ،یەیوورد ئاصان هبۆ صەرهردایەحی هاوەهذە هەواجە وارهردن لەو  ،هاوچەهە

حی هاوەڕاصذ وەن صەردەمی اڵو ئەمریيا ڕواهیيیان بۆ رۆژهە ضخا ڕۆژئاواێئ

و ئەمریيا  يی جر لەالیەن رۆژئاواێە، جۆرە ئاماهجیداڕعدىەوەی صایىط پیيۆ هی

 و ىردوی بازاڕفراواه )پاراصخنی ئارامی و وەن، ذێاصذ بەدی دەهر ڕ هاوە حیاڵلەرۆژهە

 اصذ وڕ حی هاوەاڵپاراصخنی دۆصخەوان و دیساینی هالصیيی رۆژهە زامنی هەوث و

ئەواهە هخذ، ەحی رادیيالی و....ڵدەو  و زی جیرۆر ێىەداوی هڵئاصایص ی ئیضرائیل و صەرهە

 ،ذێی دەو ژ هەخغەی صتراجی ئەزمون و ،ذێوردی دەو  یو عارەزای ژیىەوەێجو هەموی 

ێ گوێذاهە و ب ریەی ووردضەروبەێبەو ب ذجا هازاهرێ .ذێيی مودەبەری دەو ڵێعەك

 ؟چۆن لەو هەورازە صەخخە صەردەهەون  وەیەڵگەهذە بەو هەموو  وجوێژیىەوە 
 

 یە؟یتى حسبى كوردى چەيژ ستراتی ئایا 

چەواوی جری پار واوی خسبەو جاڕادەیەهیػ  باعور  حی ووردیاڵبەوورحی خسبەواوی دەصە

دەصدیاهە، خۆ وەصفی  یان ئەو هالعىيۆفەیە هە لەژ ووردصخان هەمو صتراجی

چۆن خوهمی خسبی  "،عەڕهەری چاهً" ،جویاهەو گػ بۆ وورد هەر هێودەوڵەجی

یەن بەرجەصخە بياث لە ژێر صایەی )بىەمای ژ ووردصخاوی چەهذار دەجواوی صتراجی

اجر مەًلى (اوال امریيا -اخضاع دون الحرب -)اكخصادهە  جرامپ( ، خسبى ووردى ٍز
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جاوی اڵو  ذاىێلەواج ،ەو میراحى صەدەی بیضخ (عىيۆف هالچەوی صادە )الى ەب

، ىاوی مەدار جیۆس یێو بەواره زەرێادەی لڕ هىۆلۆجیای چەهیان گەیغخە ەدەوروبەر ج

ئیرادەی و  دەصخوری عیراقی، ووردصخان خیزبەوان لەلەواجێيایە )یاصای ئەوە 

ذ صەرهردایەحی وورد ێەبدهەواجە  ڕێگە بە خسبی چەهذار هادەن، (هێودەوڵەحی

 ،وارەصاث ێخەی وورد دەبىاوی چەن ال ێبەواره ،ێذچەن دابڕێژ  ی جازە بۆەپێىاص

 :ذرێهەه واراهە ئەوهاجوو  ئەگەر

ئەگیىا یان ، ذ ببێخە دەزگای هیغخماویێىێدەصذ خسب و عەخط هەم چەن لە .1

 .ندەوا لەگەڵىای وەن مورجەزەكە وارث ێنن یان بەواریغیان هێبەوارث هاه

 .بێذ هێودەوڵەحیوەی هاوپەیماوی ێچوارچ لە هە ذێبەوارب واجە ئەو چەهە ئەو .2

خەوە بۆ ێبڵيو كو ڵبە ،ذێذ هە هەر صەربازی هەبێئەو هاوپەیماهیە وابىر . 3

 (یىً جاهيیث)ژیىەوەی ێر صایەی جو ێلە ژ  ، هەیاصایی صیاس ی و ی وژ هاوپەیماوی صتراجی

 .زۆر خالی جربێ و، 

 بەجایبەحی لە ،خسبی ووردی صەردەمی هەماوەجۆرە چەهذاریەی  بەوورجیەهەی ئەو

ەی صەروو ڵخا( 3)ئەگەر ئەو  ذصیاصەحی جرامپ، جەعامولی مورجەزەكەیی دەهرێ

ە ێخذ دەبێعەخط ب دەصتی خسب و چەن لە ئەگەر هەروا ،ذێبەجێ هەهر ێج

ئەگەر بیىەیخە  ە،و ى جار وابو ەربۆ ن ز ەرو ەه ،هێودەوڵەحی مورجەزەكەی ئیللیمی و

ذ، ئەزموهەواوی ێدروصذ دەب ێموئەصەصاحی راصخەكیىە چارەهوس ی ووردصخاوی پ

 ران وێئ لەگەڵ)زیاجر بە مورجەزەكەیی بەوارهاجوە  (چەوی ووردی)ذ ڵێمان دەێهوێ پ

 415)لەگرجىەوەی موصل وورد جەنها داوای  ،ەجیػڵهێودەو  لەگەڵجەهاهەث  (جورهُا

وردجر ذ ێەبغخا دێم هەاڵ ب ،ووردی رۆژئاڤا جاڕادەیەن باعترن  هردوە، (ملیۆن دۆالری 

ذارییە )وۆمەڵێ خسبی دور رایی ئەو فرە چەهێث بەخاڵ ئامۆژگاری بۆ ووردی رۆژهە ،بً

 لە باعوری ووردصخان ذێچەوی خۆی هەب ێًهەر خسب، چارەصەر بىەن لەیەن(

 راق وێصوپای ع. ذێهاهر  ووردصخاهیغیان پێ سگاری ێپار  و وارەصاث وجەىە بو ێئەزموه

 .ووردصخان دەهەن هاو لە ێ(وجەڕادا) و جموجۆڵ  بەهەیفی خۆیان ئێرانو  جورهیا
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 ( رانێو ئ ایو تورك كایمرە)ئ ەكانییندەو ەیپ یرسوشت
ـــــــــــــــــــــــــــەر کـــــــــــةەس ىەر ـــگـاریـک ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  وردسجانــــــــــ
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