
 .!عصـراق و هةلَبـذاردن 
  

  حمةمةدي كةرميي    

 رؤذنامة نووسي سةر بةخؤ 

  

  :طةر بص اليةنانة و بة كوريت هةلَبذاردين عصراق هةلَسةنطصنني دةتوانني بلَصن 

هةروةها و  عةرةبة سـونييةكان هةسـت بة مةترسـي دةكةن هةرلة مةر ئـةوةي كة دةسـةإليت أابردوو

 .هةل ومـةرجي مصذووييان لة دةست بدةن 

،كة ئةوانيش دذي ئةو  كورديش ثةرؤشـي ئةوةيـة كة زؤرينـةي شـيعةكان دةسـةإلت بطـرنة دةست

  .جؤرة فيـدراليزمةن كة كورد خؤازيارييةيت 

زؤربةي هةرة زؤري طروثةكاين ديكةي عصأاقيش ،زؤرتر بة دواي مةسلةحةيت شةخسييةوةن نةوةك 

 .واسيت طشيت خ

  

 .طرنطي ئةم هةلَبذاردنة لةم ضةند خالَةي خؤارةوةدا خؤيان كؤ كردووةتةوة 

 1921 ـ ئةو ئيمكانة بؤ خةلَكي عصراق دةأةخسصنصت كة بؤ يةكةم جار لة مصذووي وإلتةكةياندا واتة لة 1

 .وة كة عصراق دروست بووة ،بةئازادي بةشداري لة هةلَبذاردين ضارةنووسياندا دةكـةن

كة لة ضؤارضصوةي دواين بأياري   ـ ئةم هةلبذاردنة بؤية طرنطة ،ضونكو حكومةتصكي شةرعي ثصكدةهصنصت2

تةنانةت ئةو هصزةيش دةخبشصتة  مؤركي ياسايي دةخوات ئةجنومةين ئاسايشي نةتةوة يةكطرتووكان

 .حكومةت كة دةتوانصت بة هصزةكاين داطريكـةر بلَصت عصراق ضؤل كةن 

 ديكةي ئةم هةلَبذاردنة لة وةدايـة كة ئةو ئيمكانة فةراهةم دةكات تاوةكو لة ناوةوة و لة طرنطييةكي  ـ3

دةرةوةي عصراقدا كؤمةلَصكي نوص لة رصبةران و هةلَسوراواين سياسي ثصكبهصنصت كة لة واقيعدا فايلي 

    .هةشتاو ضةند سالَي أابردوو أةش دةكاتـةوة 

  



 يةكـطرتووكاين ئةمريكا ،دوا بة دواي ئازادي عصراق ثـرؤذةي بة ثريزيدنت بوش سـةرؤك كؤماري وإلتة

دميوكراتيـككردين أؤذهـةإليت أاطةياند،لةوأؤانطةيةوة كة أؤذهةإلت يةكصكة لةو ناوضة طرنطانةي 

جيهان كة لة دواي شةأي ساردوة لة شةثؤيل دميوكراسي دوور ماوةتـةوة و تةنيـا ناوضةيةكة كة 

 ثةروةردة دةكات ولة مةر ئةوة ئاسايشي ئةمريكا ثصويسيت بة بووين تريؤريسمي نصودةولَةيت

دميوكراسي لة أؤذهةإلت هةية ،عصراق بة وصنةي يةكةم هةنطاو بؤ بة دميوكراتيكردين طشت ناوضة 

نؤرة بة سوريية و  طةر هةلَبذاردن لة عصراقدا سةركةوتووانة كؤتايي ثصبصت ئةوسـا. دياريكراوة

ران و ميسر و بة طشيت تةواوي ناوضةكة دةطات تاوةكو ببنة خاوةين حكومةيت عةربستاين سعودي وئص

هةر بؤية هةلَبذاردين عصراق لة رؤانطةي .و لة سةر بنةماي ثلؤراليسم  هةلَبذاردة لة اليةن خةلَكةوة

دوكتوريين بوشةوة طرنطييةكي تايبةيت هةية ،بةإلم هةر لةم بارةيةوة ئوروثاييةكان بةطشيت خاوةين 

دوازدة وإلت لة بيست و ثصنج وإليت يةكطرتووي ئوروثا لة عصراق و لة تةك .اسةتصكي دياريكراو نني سي

ئةمريكاداهةوثةميانن بلذيك و لؤكزامبؤرط و فةرةنسة كة هةر لة سةرةتاوة دذي رزطاري عصراق بوون 

تصكي بص اليةنييان ئةلَمان و ئؤتريشيش حالَة.،ئصستةكةيش تصدةكؤشن كة هةلَبذاردن سةركةوتوو نةبصت 

يونانيش لة بةرةي دذايةتيداية و هيواخؤازة كة هةلَبذاردن بةرةورووي شكست بصتةوة .طرتووةتة بةر 

بةم جؤرة ناتوانني قسة لة سةر يةك هةلَوصسيت وباس لة سياسةتصكي روون و دياريكراوي .

ذاردن لة عصراق فةرةنسة و بلذيك بةإلم دةتوانني بلَصن كة لة دواي سةركةوتين هةلَب.ئوروثاييةكان بكةين 

وةدةستهصناين قازانج و  لة بؤ و لؤكزامبؤرط بة بصطومان دةست لة دذايةتيكردن هةلَدةطرن و

دةمصتةوة عصراق و .بةرذةوةندييةكاين خؤيان بةرةو ئةمريكا و دةسةإلتداراين عصراق باي دةدةنةوة 

طرص   يةك بة جؤرصك خؤيان لة داهاتووي عصراقعصراقييةكان وكورد لة طةلَ ئةو خاإلنةي سةرةوة كة هةر

لة ئاوصنةي داهاتووشدا ضارةنووسي طشيت عصراقييةكان لة دةست ثةرلةماين هةلَبذاردة وبة بص . دةدةن

هيض شك و طومانصكيش زؤرينةي ثةرلةماين هةلَبذاردة لة دةست عارةيب شيعة و سوننة دايـة وكورد 

و ثصكهاتة لة بةرامبةر زؤرينةي دذبـةردا بتوانصت خواستةكاين خؤي تؤ بلَصي كةمينةي ئة.دةبصتة كةمينة 

 ؟.لة ناو ئةو هةمووة هةرا و هةإليةدا بضةسثصنصت 

طةر ئاكامي هةلَبذاردن بة .ثرسـيارصكي طرنطي ديكةيش دصتـة ئاراوة ئةويش ئاكامي هةلَبذاردنة 

ضي روو دةدات ؟ لةو حالَةتةيشدا ثصضةوانةي ويست و مةبستةكاين ئةمريكا بصت ،ئاخؤ لة داهاتوودا 

 ضارةنووسي كورد بةرةو كوص دةروات ؟

  

بؤ دةورةداين ئصران و ثةأينةوة و هصرشكردنة سةر .مةبةسيت سةرةكي ئةمريكا بةر لة عصراق ئصران بوو 

ثاكستان وئةفغانستان لة دواي كةنداوي فارس و . ئةو وإلتة ، تةنيا عصراق و سنورةكاين ئةم وإلتة مابوو



وتوركمةنستان و ئازةرباجيان و ئةرمةنستان و توركيية ،سةرئةجنام عصراقيش كةوتة ضنـطي ئةمريكاوة 

بةإلم طووتة و وتارةكاين ئةمريكا و كاربةدةستاين حكومةيت كايت عصراق بة تايبةيت لةم كات و 

لة  شـةأي ئـةواين تر.كةلة ئاراداية دي ساتانةي بةر لة هةلَبذاردين عصراق هاوار دةكةن كة شـةأصكي

هةر بؤية دةتوانني بلَصـن ضارةنووس و داهاتووي عصراق هصشتةكةيش !! نـاو مالَـي خةلَكانـي تـر

ئةو كةس و ! ،ئةو ضارةنووسةي كةهةوسارةكةي لة دةست ئةم و ئةو دايـة  تاريك و لَصل و ناديـارة

دووقةكاين هةلَبذاردندايـة هةلَبذاردنصكي كة خؤي لة اليةنانةي كة ناو و دةنط و أةنطيان لة ناو سن

سةري ئةم طصذاوةيش لة دةست كصداية ؟ ئةمريكا يان ئصران و عارةب .خؤيدا طصذاوصكي تاريك ونةديـارة 

 وة سةملاندوويانة كة 1546هةموو ئةم سةرانةيش بة نةتةوة يةكطرتووكان و بة بأياري  وتورك؟

 ،يان واباشترة بلَصن كة خؤشيان لة ضارةنووسي دياريكراوي كورد نايـة دةست نايـة هيضيان بؤ كورد لة

. 

  

ئةمريكاية  خةونصكي ئالَؤزي عصراقي هيوا و ئاشيت مةجنةلَصكي هصشتةكة نةكوإلو و دةرئةجنامي

حكومةيت كايت بةلَصن .مةسلَةحةت و قازاجني دةور و ثشت وضؤار تةنيشيت عصراقيشي تصهاإلوة .

وي ئةجنومةين حكومةيت سةبارةت بة كةركوك و خانقني و شوصنة تازة وبأيارايت دةرضو

رزطاركراوةكاين كوردستاين نةطةياندة جصي خؤي و هةر بؤيةشة بةشداريكردين كورد لة 

لةوةيش طرنطتر ليستةي هاوبةشي .ثرسياري طرنط وباخيداري بة بص وةإلم هصشتووةتةوة  هةلَبذاردندا

ي ئةم هاوبةشيية بؤ بةشداري لة هةلَبذاردين سةرانسةري عصراقدا حيزبةكاين كوردستانيية ،طةر ض

ليستةي هاوبةشي بؤ هةلبذاردين كوردستان  خؤشحالَي طشت اليةكة بةإلم ثريؤزة و جصطةي

ودابةشـكردين كورسييةكاين ثةرلةمان و دةسةإلت ئةويش بةر لة هةلَبذاردن ،لة جانتاي هيض عةتتارصكي 

 هةلَوصسـتةيةيش ماناي دةرس وةرنةطرتن لة مصذووي دوازدةي سالَي أابردووة و ئةم دميوكراتيـدا نييـة

دابأان لة ويست و مةبةسيت سةرةكي كؤمةإلين خةلَكي دةخبشـنةوة  كة

 .                                                                                                                                 

  mohammed_karimi   

 


