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 شيعةكاين ئصراق دةتوانن هةلَبذاردن
 *بكةنة كابوسصك بؤ ئةمصريكا

 
 كورديشم نةديتوة كة  تاكة ةدا تةنانةت يةكيةك سالَئةمن بؤ خؤم لة ماوةي ئةو بيستو

 ئصراق وةك دةولَةت  . صكي ديكةي هةبووبصتبةخؤيي هيض ويستةربصجطة لة س
ئةز .... زرصت لة ئصراقداهةلَوةشاوةتةوة ، بؤية ضاكترة سيستصمصكي ثتةوي كؤنفيدرالَي دامبة

 كة  دميوكرايت دامبةزرصت  لة كاتصكدا   ، ئةستةمةكان ئةوةم ثصدةلَصنئةزموونةكامن لة بالَ
 .بةشصك بصت لصي  مرؤظةكة خؤي نةخوازصت 

 طالربةيسثصتةر 
 

 ثاش يوي ئصراقكة سةرةكوةزيراين داهاتوزؤر دةطوترصت  سةركةووتين ئيسالميانة
 ، ئةحلةكيم شيعةيةكي بصتةد)عةبدولعةزيز ئةحلةكيم ( جانويية نصوي هةلَبذاردنةكةي سي

 بةوةدا دةردةكةوصت كة دةسةآلتدارن ،توندِرؤي زؤر نصزيك لةو مةاليانةية كة لة تاران 
  ..... كؤماري ئيسالمي ئصرانة،لة هةلَبذاردنةكةي ئصراقدابراوةي يةكةم 

صت زؤرينةي  ثصدةض ،كة ئةحلةكيم لة ثؤثةكةيدايةدابةزيين ئةو ليستة ثانوثؤِرةي شيعةكان 
 ئةم  ئةجنومةنة ي ومةين نيشتماين ئصراق ، كة كاردةنطةكان وةدةست صنصت بؤ ئةجن

.  دةبصتداينةيي ئصراقيشيان لة ئةستؤ بنضمةيت داهاتوة و نووسيين ياسايثصكهصناين حكو
 ، ئايةتوآل سيستانيشيان لة ثشتةوةية كة  شيعةكان طةورة ئايةتوآلي شيعانئةمانة ، واتة

 .رابةري ئايين شيعة مةزهةبانة
.  رؤذي هةلَبذاردنن شيعة موسلَمانةكان كة زؤرينةي خةلَكي ئصراقن و ئامادةو تةياري 

ين سيستاين طةلصك سةنطينترن لة هي ئةياد عةالوي شيعةكان وتةكاي لةجةم زؤربة
 ) CIA( سةرةكوةزيراين كايت ئصراق كة ثصشينةيةكي بةعسيانة و ئيستايةكي مووضةخؤري 

 هةس
: ؤ ئةوة رادةكصشصت كة  ثةجنة بPeter Galbraith) (راقناسي ئةمصركايي ثصتةر طالريةي ئص

بصت كة جؤرج بووش لة كايت داطريكردين  ترزؤر لةوة جوداجنامي هةلَبذاردنةكة دةكارصت ئة
 . بريي لص دةكردةوة2003ئصراقدا سالَي 



(( هةروةها ئةو كؤنة بالَوصزةي ئةمصركا كة بةشداري لة كؤنفرانسصكدا دةكرد دةربارةي 
 . رةنطة هةلَبذاردنةكة ببصتة كارةساتصكي طةورة :  ي طوتSvD بةٍ ))طةلكوذي رذصمي سةدام

بيستويةك ساآلن لةمةوبةر سةراين رذصمي سةدامي   )  Peter Galbraith( ثصتةر طالربةيس
ضةند سالَصك ثاشتر كارة  طةلكوذييةكي ... كة ئةو دةم نصراوي سةنايت ئةمصريكا بوة , ديتوة
بة درصذايي ئةو ساآلنة تؤِرصكي ثةيوةسيت  . امي دةرحةق بةكورد  كردة دوكومصنتسةد

 وة كة بالَوصزي 1990لة نصوةِراسيت سالَي . مدا ضنيوةدا دةطةلَ ركةبةراين رذصمي سةطوشادي
 لة كرواتيا زؤر لة نصزيكةوة ئاطاي لة شةِري بةلَكان و ثاشانيش ثرؤسةي ئةمصريكا بوة 

كة هةر لة ئصستاوة ئصراق دابةش بوة ثصتةر جةخيت لةسةر ئةوة دةكردةوة . ئاشتييةكةي بوة
 باش : خؤي ضؤن دةيطوت  ، يا بابزاننيةو هةلَبذاردنة دواخبرصتبؤية باشتر بوو كة ئ

 .نةدةبوو كة هةلَبذاردنةكة دواخبرصت بةآلم خراثتر دةبصت طةر ئةجنام بدرصت
 ئاطرخؤشكةري ثرسة نةتةوةيي ، ترسةكة لةوةداية كة هةلَبذاردنة  كة مةبةسيت ئةوةية

ردين ين كهؤكاررةكانيش طةلصكن وةلص دةتوانرصت لة بِرياردا. ئايين و سياسييةكان بصت 
 : هةروةها طويت . اردن كؤبكرصتةوة ئصراق بة يةك ناوةندي هةلَبذ

لة بةرايي ئةمسالَدا وا ثصدةضوو كة كوردي ئصراق طةرةنتييةكي ياسايي وةدةست صنصت بؤ 
ئةو دةمةي كة .  لة باكوورئةوةي كةسصك لووت نةذةنصتة هةرصمة ئؤتؤنؤميدارةكةيان

دا ثصكةوة ياسايةكي بنضينةيي ) ئةجنوومةين دةسةآلت(  لة ئةمصريكا واي لة هةموان كرد كة
لةم ياسايةدا هاتوة كة هةر سص ثارصزطا لةو هةذدة ثارصزطايانةي ئصراق . كايت مؤر بكةن 

 كةضي كة ئةمصريكا ،مايف ظيتؤ ي هةبصت دذي طؤِريين هةر بِرطةيةكي ياسا بنضينةييةكة 
ي نةتةوةيةكطرتوةكانةوة ، بة بؤلَةبؤلَصكي ويسيت ياسابنضينةييةكة بنصتة نصو بِريارصك

 .بةِرصوةبةرايةيت بووش ثاشةكشةي لص كرد, سيستاين لة مالَي خؤيةوة لة نةجةف 
لة ميانةي قسةكاين ثصتةر طالربةيسةوة دةردةكةوت كة هةرضةند زياتر لة دووسةد ثارت 

بؤ دةكرصت ئةوانةش  بةآلم هةر دوو ليستة حيسابيان خؤيان بؤ هةلَبذاردن ناونووس كردوة 
بةشصكيان ئةوانةن كة سيستاين ثالَثشتيانة و  بةشةكةي ديكةش هاوثةميانييةتييةكي كوردة 

 .كة بريتني لة ثاريت دميوكرايت كوردستان و يةكيةيت نيشتماين كوردستان
كؤنة دةسةآليت جاران بوون بؤضوونيان لة ) نوخبة(عارةيب سوونة كة سةركؤزةري

 .سايب بؤ ناكرصتهةلَبذاردنةكةدا حي
وان سةركووتيان كردبوون ببنة سةرطةورةي  ة ئةو مرؤظانةي كة ئترسي ئةوة هةية  -

 .نوصيان
سةرؤكة دةنطةورةكةي عارةيب سوونة كة مةرجةعي ئيسالمي سوونةية ئةوة دذي  -

نطة زؤر لة عارةبة سوونةكان خبوازن دةنط بدةن  رة.  كردوةشيهةلَبذاردنةو بؤيكؤتي
لةمالَ هةلَبذاردن  لةترسي تؤلَة لصكردنةوة ش دةكرصت رؤذي  ئةوةبةالم ضاوةِرصي

 .نة دةرةوةنةية



شيت دةكات لة ةو ليستةيةي سيستاين ثالَث ثصتةر طالربةيس ئبةطوصرةي مةزةندةكاين 
ي ماندايت ئةجنوومةنةكة وةدةست دةهصنصت و كورديش ئةطةر زؤر بةثةرؤشةوة بضنة % 65

ي % 5عارةبة سوونةكانيش رةنطة تةنيا لة  .  دةبةنةوة اتةكاندي مان% 25لة دةنطدان 
وةدةست صنن  بؤية هةلَبذاردنةكة وا دةكات كة حوكمكردين عارةبةسوونةكاين نصوةِراست 

هةروةها باسي  زصدبووين ترسي ثصكداداين نةتةوةيي نصوان . بصت لة جارانبزؤر زةمحةتتر 
 .كورد و عارةبيشي دةكرد 
شمةرطةي كورديان بة بةرطي هصزي ة شةِري فةلوجة و سامةِرادا ثصهصزةكاين ئةمصريكا ل

مي سةدامي ي رذصةربةيس كة ئةجنامي ذاربارانةك ثصتةر طال.سايشي ئصراقييةوة بةكاربرد ئا
وةك بةكرصطرياو  عارةبة سوونةكاين ئةو ناوضانة لة باكووري ئصراق  ديتبوو دةيطوت كة 

 . رةنطة ببصتة هؤي كارةساتصكي نوص دةيانِروانيية كوردةكان و
ثصتةر طالربةيس كة هةلَةكاين ئةمصريكاي لة ئصراقدا ريزدةكرد لة شاآلوي ئةو تاآلنييانةوة 

بووين ئةو جؤرة . دةسيت ثصكرد كة ضةند رؤذصك ثاش رماين رذصمي سةدام دةكران 
اراين ئةمصريكاييان طصرةشصوصنيانةي كة ثسثؤِران ، ثصتةر خؤشي يةكصك بوة لةوانة دةسةآلتد

تةنيا  . دبةِرصوةبةراييةيت بووش طوصي خؤي لص دةخةفانلص هوشيار كردوةتةوة بةآلم 
وةزارةيت نةوت ثاسةواين سوثاي بؤ دانرا ، تاآلنكاران هةموو كةلوثةلة بةنرخةكاين 

ثصتةر طالربةيس . وةزارةت ، موزةخانةكان ، نةخؤشخانةكان و زانكؤكانيان بة تاآلن برد
د رؤذان ثاش داطرتين ثةيكةرةكةي سةدام لة مةيداين بةهةشت دةهاتةوة يادي  كة ضلؤن ضةن

موو بةلَطةنامانةدا كة ةلة ميان تاآلنكاراندا لة دةورووبةري وةزارةيت دةرةوة لة نصو ئةو ه
 بةلَطةي ضةكي كؤكوذ ، بةآلم ثصيوابوو تازة ئةو  ديتنةوةي كةس نرخي ثصنةدةدان ، دةطةِرا بؤ

 .ة لة دةست ضوون رؤذان
ديت ، ثصموابوو كة شةِرةكةمان دؤِراندوة ، ئةو ئةجنامة كة ئةو تاآلنكارانةم دة -

 .دةرووين و ئابوريانة ناتوانرصت زصدةِرةووي تصدا بكرصت 
 لة  ئةزمووين تيموري خؤرهةآلتيشي هةية ،)  Peter Galbraith(ثصتةر طالربةيس 

 .  سةربةخؤيي لةطةلَ بوة طوصزانةوةي  بةِرصوةبةراييةتييةكةدا بؤ
لةوصِرا ئةوة فصربووم ، كاتصك بةرصوةبةراييةتييةكي بصطانة دةسةآلت وةردةطرصت  -

، ئةطةرةكو تصيدا كاتصكي زؤر كةمي هةية بؤ راكصشاين بِرواي مرؤظةكان بةالي خؤيدا 
آلم بة.  ئةو بِرواية دةبصتة ركوكينة سةرنةكةوت و نةيتواين ، ئةوا لة بري

رايةيت بووش ثصيوابوو ثاش رماين رذصم طشت ئصراقييةكان  بة ئاسايي بةِرصوةبة
ئةوة ثالين سيناريؤي خةوين ثةمةيي بوو ، ئةو . دةضنةوة سةر كارةكاين ثصشوويان 

بة كوريت ثصتةر . ئايدولؤذييةي بووش دةيهاذوو فِري بةسةر واقعي ئصراقةوة نةبوو 
 .ناكارامةيي بوو ئةمة لة ناكاو وةئاطا هاتنةوةيةكي : دةيطوت 

 :لة هةمبةر ئةو ثرسيارانةشةوة كة دةربارةي هةلَبذاردنةكةي ئصراق دصتة طؤِرص  ئةوةية 



 ئايا مرؤظ دةوصرصت بضصتة دةنطدان لة كاتصكدا تةقينةوةكان زؤر ئاشكران ؟  -
ياسا ئيسالمييةكان  بةسةر تةواوي ئايا شيعة سةركةوتووةكان هةولَ دةدةن بةزؤر  -

 هةرصمي كوردستانيشةوة بسةثصنن ؟ئصراقدا ، بة 
دةبصت بةرتةكي عارةبة سوونةكان ضبصت ، كاتصك شيعة سةركووتكراوةكاين جاران  -

 ببنة سةركردةي وآلت ؟
ثاش دةيان سالَ ديكتاتؤريةيت لة ئصراقدا  ويسيت ئةو ثرؤسصسة هةية كة سياسية  -

بنضينةيي  ؟ هةلَبذصردراوةكاين ثةرلةمان ثصكةوة دابنيشن بؤ مؤركردين ياساي 
ياخود ئةجصندةي نةتةوةيي  و مةزهةيب خؤيان دةهاذوون لة سةر حيسايب شةِري 

 نصوخؤ ؟
نزيكةي سصيةكي : ي ئصراقناس كة ئةو رصيانةي ثشكنيوة دةبصذصت  ) Juan Cole(كولة جوان 

 ، بةآلم ئةمة لةطةلَ  لة تةرزي ئصرانشيعةكاين ئصراق خوازياري حكومةتصكي ئيسالمني
 ليستة يةداية سيستاين و ئةكرةم ئةحلةكيمي كة خزمي ئةو ئةحلةكيمةية كة لةقسةكاين

ئصمة :  ي طوت SvDئةكرةم ئةحلةكيم بة رؤذنامةي . ثشتطريي دةكات ، وصك نايةتةوة  
تصِروانيين , بِريار بدةن  كًص وآلت اذووصت نةك سةركردة ئاينييةكان دةخوازين دةنطدةران 

 . مي حوكم  زؤر جياوازة لة تصِروانيين سةركردةكاين ئصران ئايةتوآل سيستاين بؤ رذص
ئةوان بةو ئيمتيازةي هةيانبوة : بةآلم لة مةِر عارةبة سوونوكانةوة ئةكرةم ئةحلةكيم طويت 

دةبصت ثةي بةوةي بةرن لةو بةشةي لة قةد بآليانة زصدةتريان بةر ناكةوصت و . راهاتوون 
نةك لة طةلَ والتاين _  هةموو خالَةكان ثصكبصن دةبصت لة طةلَ شيعة و كورد دا لةسةر

 .دراوسصدا 
ئايا دواخستين هةلَبذاردن بة هؤي باري نالةباري ئاسايشةوة ياخود بة هؤي سةركةوتين 

دةبصتة بصهيواييةكي  ... شيعة توندرؤكانةوة كة ببصتة لةقبووين شوصنثصي ئةمصريكا 
ئةوان ئةو لة خشتةبردنةي بووشي ..... دا توندوتيذاوي لة ميانةي شيعة زؤرينةكاين  ئصراق

قايل نني  _ 1990لَداين لصكردن دذي سةدام سالَي كة داواي سةرهة_ يان لة ياد ماوة باوك
 ! جارصكي ديش هةلَخةلَةتصن 

بةآلم بة راي ثصتةر طالربةيس ئةلَتةرنةتيظصكي ديكة هةية كة خواسيت شيعةكاين لة 
ثصويستيش بةوة ناكات كة شصوة حوكمي خؤيان نة , ة  دةبينرصتةو تصدا خؤبةِرصوةبةريدا

 .بةسةر عارةيب سوونة و نة بةسةر كورد دا بسةثصنن
هةلَبذاردنصكي هةرصميانة  لة خوارووي ئصراقدا دةتوانصت ئةو خؤبةرصوةبةريية كة شيعةكان 

  عارةيب سوونة هةبصت و نة بةبص ئةوةي ترسي زيادبووين رقي.دةخيوازن بؤ دةستةبةربكات
 .لةبةر بةرطريية نيانةكةي كوردي ئصراقدا بوةستصت 

دةتوانن ثصتةر ثةجنة بؤ ئةوة درصذ دةكات كة ئةو سص ثارصزطايةي  خوارووي ئصراق 
.   كوردستان هةيانة لة باكوور ثصكبهصنن ؤيان بة هةمان ئةو مافانةي هةرصميهةرصمصكي خ



  ، هةروةها   ثيادة بكرصتواروودائةو مؤديلة دةتوانرصت لة طشت ناوضة شيعة نشينةكاين  خ
عارةبة سوونةكانيش دةكارصت بة رصطاي خؤياندا بِرؤن ، ئةوةي دةمصنصتةوة ئةو 
ثارصزطايانةن كة فرةنةتةوةن وةك بةغداد و كةركوك  كة ثصتةر ثصشنيياري ضارةسةرصكي 

 .تايبةيت بؤ دةكات 
خؤم لة ماوةي ئةو بيستويةك سالَةدا ئةمن بؤ : هةروةها ثصتةر درصذة بة قسةكاين دةدا و دةلَصت 

ئصراق وةك . تةنانةت يةك كورديشم نةديتوة كة بصجطة لة سةربةخؤيي هيض ويستصكي ديكةي هةبووبصت 
ئةز .... دةولَةت هةلَوةشاوةتةوة ، بؤية ضاكترة سيستصمصكي ثتةوي كؤنفيدرالَي دامبةزرصت لة ئصراقدا

ان  خؤي دامبةزرصت  لة كاتصكدا  مرؤظةكان ئةستةمة كة  دميوكرايتئةزموونةكامن لة بالكان ئةوةم ثصدةلَصن ،
 . لصي نةخوازن   بةشصك بن
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