
.تی آوردستان بووندا  وایه ی مافی مرۆڤ وره  چوارچوه رآوك له مافی آه  
 

  ساح آازیوه
 به شی دوو ه م

 
 

رآووك ندی آه تمه تایبهداماینی   
 

آانی جیھانگیری ،  ندیه تمه  پاش تایبهی  ترسناآانه نگه و زه  له آكه ندی یه تمه تایبه داماینی 
   دژ به و پرۆسه ی ئه وه كردنهت ر آردن و ڕه سه می چاره  غه  جیھانگیری لهآارانی  و دژه ژاندووه جیھانی هه
و  ی ئومدك ئه ه و ركی گونجاو یان دۆزینه سه  جاره شتوون به گه تا ئستاش نه ن و ههدا یه تی مرۆڤایه
..ر دڵ سووك بكات   سه یان له  دژواره ترسه  
:مارت  داده مرۆڤ  ك له یه ند شوه  چه ندی به تمه تایبه  

. ریرآووتكا  زۆر و سه به)١  
. ف و پالن به)٢  
.ت خۆفرۆشی و خیانه به)٣  
.تی بیر و هۆش سایه الوازی آه به)٤  
.یه مترین گریمانه آهیان  مه  ئه آه..... ندی  زامه  ڕه به) ٥  
 

ایینی ، ئندی  تمه ناس و تایبهوآات  ش  جیھاندا داوا ده  مرۆڤ له و ژماره زۆره ئهآاتك 
باریشدا  آی ناله یه ه  هه ر له گه آانی خۆی بپارزت و ئه لتووریه  و فیكری و آهوانی زی و زمانه گه و ره
نونت  و آبآ ده مان آاتدا آات ئه  هه  له وه ڕنته گهی و ب وه آكیانی ل دامارابت بونیادی بنته یه
...دا ی وه  هنانه ست ده  پناوی پاراستن یاخود وه  له هختكردنیش خت و خۆبه ڕی سه باشی شه  ئاماده آه  

  دامادراون، به رآووتكردن و ف و پالن و داگیرآاری  زۆر و سه رآووك به آانی آه ندیه تمه تایبه
ران ،  ندی داگیرآه وه رژه  بۆ به وه ته رگیراوه رآووآی شون شوناسی ل وه رآووآی مرۆڤ و آه ك آه یه شوه
 ئاسانی  ی گۆڕان نابت به  ئاماده ش آه ترین به آی ره ندیدا سه تمه ی داماینی تایبه له سه  مه  لهم به
 آاتی شوناس گۆڕین و  آرت له ده. رآووك ر آه بهران  به ه  یاخود مرۆڤی آورد ووآهرآ روونی تاآی آه ده

  آان بگۆڕدرن له رو بومه ان و بهآ ندازیاریه  ئه آان و شوازه آاندا ناوه ندیه تمه داماینی تایبه
 یاخود بۆ ندی ئیستیھالآی تمه وه بۆ تایبه ره م هنه رهه  تاآی به  له وه ره  هنه م رهه ندی به تمه تایبه
 ئاسانی پ  ندی به تمه آانی داماینی تایبه ره  فاآته نك آه الیهنیا  م ته شووناسی به بوون و ب نه

 و  وه ی ڕۆشنبیری و بیرآردنه  پی ڕاده ندێ مرۆڤدا به تی هه  حاله رچی له گه. آانی ڕۆحن ناگات دوورگه
ی   نو تاقیگه آی درژ له یه  بۆ ماوه خواستی آهند تمه رگری و تایبه تی و به یهوا ته تی نه ئاستی ڕۆحیه



مژت  لده آان هه اوه داتاشر ندیه تمه گوڕت و تایبه بت ، ده آان دا ده ندیه تمه گۆڕینی داماینی تایبه
و  ر ئه گه ، ئه    گرانهرآووت آاریكی   و سه زۆر  بهروونی ندی ده تمه مادا گۆڕینی تایبه  بنه م له به،

   دوادا دت له شی به شی ت، خۆفرۆشی  ووت فرۆ آانی خیانه  آاتی شوه  له وه  ئهش ڕووی دا  گۆڕانكاریه
.بیرو هۆش تی و  سایه ری الوازی آه ل فاآته گه  

 
رگرتنی   بۆ وه وه ڕووبوونه  ڕووبه ته وتوونه آانی آه ماراوه  دانه روونیه  ده مۆ شوناسه رآووك ئه آه

  رگرتنی خاآی داماراو له آانی، بۆ وه لتووریه وانی و آه ندیه مادی وڕۆشنبیرو زمانه تمه تایبه
   چونكه یه آی براوه یه ماراودا آایه روونی دانه دهڕوح و بوونی   آاتی هه ش له مه ئه. نوا  ئهندی تمه تایبه
 آاتی   له  ناچاره جارتیش زۆر شیره رۆك عه زگاو تاك و سه ت و داموده وه آوو ده ك وه بوویه موو هه هه

واتا . ی  وه رگرتنه  تووند و تیژی بكات بۆ پاراستنی  یان وه آانی دا ڕوو له ندیه تمه داماینی تایبه
ی  وه ره  ده  له دا وه ی وه رگرتنه  وه آار دن له ی خۆی بهرتی و پاپشت ماوه تواناو  جهجاركی دی 

و  ئه. خۆش سكی نه ی آه سته ر جه هس  خرته  ده  آه ندامكی نامۆیه و ئه موو شتك بۆ ئه  ههی  وه رگرتنه وه
ی زیادبوونی   هۆی ڕاده بته  ده  واته ، آهندی ناآات  سه ناگرت و په  وه  نامۆیه ندامه و ئه ش  ئه یه سته جه
  بت به ا ده د رآووك ی آه سته  جه خۆش له ندامكی نه ر ئه ی هه وه رآردنی، مانه سه ك چاره  نه آه هیخۆش نه

ندامكی نامۆ   ئورگانكی نامۆ و ئه میشه ، ههو نووچدان ره  به و شاره ئهی زیاتری  وه هۆی هنانه خواره
  ش له وه ێ،ئهڕ په دهردا ت سه   بهتی لیه ده زراندن و جووداوازی و جه  و دامه وه  بونیات نانه  له ی نیه جگه
  ش  به وه یه و په  ئهندی ، تمه  بۆ پاراستنی تایبه و دروسته قینه آنیككی راسته ی ستراتیژ و ته وه ره ده

 بۆ پارستن و  آه یه ت و تاك و ناوچهو وو وه ته ر نه وای هه  مافی ڕه ،٢٠ی  ی ماده٢ی  پی بگه
 باسمان آرد  وه ره  سه ی له رانه و فاآته نا بۆ ئه  پهآانی  داماراوه  داگیرآراوه نده تمه ی تایبه وه ڕانه گه
رآوك  ری آه ده میشه قه دونان هه تی راگواستن و راوه  سیاسه  آه یه و هۆآارانه آك له ش یه مه  ئه.رت به

. بووه   
 گشتی   بهب آردنی آوردستانی باشوور ره عه تی ڕاگواستن و به  سیاسه  آهئاشكرایه      
ی بیروبۆچوونی  نیا زاده  تهرآوك ندی آه تمه تی و تایبه یه سایه تی بۆ داماینی آه  تایبه رآووك به وآه

   به  ناو عراق بووهآانی آه دوای یه ك له  یه م ڕژمه رجه ی سه وه كوو آرده  به بووه عس نه  حیزبی به
و  تر ئه آی دڕندانه یه  شوه دی به آانی  ڕژمه عس پتر له م حیزبی به ، بهوه به ره ب و ناعه ره عه

   ڕاگوزێ و لهآاندا یه  پترۆلی  ناوچه واوی آورد له ته  به  آه وی داوه  هه نجام داوه ی ئه یه پرۆسه
 ناو   له وه ت بوونیه سته ده تای به ره سه ر له عس هه  ڕژمی به یه ،  بۆ وه تهبووندا بیان تون ی نه بۆته

ل ئامانج   گه ك له یه  شوه  به رآووآی داوه ت آه  تایبه وی گۆڕینی دیموگرافیای عراق و به عراقدا هه
 م رجه  دی سه ی له وره  ترسكی گه یه و ناوچه ی ئه وه له  ، جگهوه آانی خۆیدا بته و خواسته

  ، یه یه وره  گه وتیه  نه و سامانه  هۆی ئه ش به و ترسه ئهآاندا دروست آردبوو  ئیمپریالیست و ڕژمه
  تهۆوت رآووك آه ، چونكه آههدا بوو یه و ناوچه  پدانی سیاسی له ره  آردنی ناوخۆ و په شه  گه ترس له

رزترین  ترین و به وره  گه رآووك به وتی آه  نه چاگه.  آوردستاندا ی پترۆلی له ترین ناوچه پیت  به
ی  اگهنیا چ  ته یه آی گشتی ئاگایان ل یه  شوه ك به ی خه وه  ئه ژمردرت آه وتی جیھان ده  نه گهچا



  ن له گمه ندین آانزای ده بوونی چه  هه  له  جگه  زینه و ناوچه  ڕاستی ئه م له  ، به گوڕگوڕه بابه
. وته نه اهنی زۆترین چ خاآیدا خاوه  

) ی آه قوتبه (ی آه قولیه   آه وه ته دا دۆزراوه  چینهو  ژر ئه تر له  چینكی١٩٨٦ سالی  ی له وه ئهپاش ٣''
  یه وه و دۆزینه  جارك پاش ئه ندو به وی سه  بره یه و ناوچه ، زیاتر هزی ئه''  هتر ه م٣٥٠ی  نزیكه

   ج به یه وه و دۆزینه ر دوو ساڵ پاش ئه  هه و دا١٩٨٨  سای  له  دا آهانآوردیبیاری پاآتاو آردنی 
.جی آرد  

ر  نی ماف و سه  خاوه تهآرت و بب ر آورد پاآتاو نه گه ئهدا زانرا  و ساه  له آه  دایه وه ترسیش له مه
 هزترین هزی  ویش واتای به وتی جیھان و ئه نه ترین چاه وره نی گه  خاوه بت به خۆیی خۆی ده به

  ر بوون ، چۆنكه وانی داگیر آه  ئه ی آه آه  بۆ دوژمنهآات ربازی و سیاسی و شارستانی ده ئابووری و سه
.م بھنت رهه رمیل به زار به د هه  میلیون و سه٢  انه ڕۆژ یه  توانایدا هه  له  دۆزراوه و چاه ئه  
.ش بوون  دابه یه م شوه  به  آه وتی تدایه  نه  چاه٢٢٢    یه م چاگه ئه''  
  چاڵ٥٤:  گوڕگوڕ  ی بابه ناوچه ) ١
  چاڵ٢٢:    بۆر  ل به ی جه ناوچه) ٢
  چاڵ٣٢ :      نجیره ی هه ناوچه) ٣
  چاڵ٣٨:       ی قوتان  ناوچه) ٤
  چاڵ٢٤ :      ی قۆشقایه ناوچه) ٥
  چاڵ١٨ :        ی ئاڤانه ناوچه) ٦
  چاڵ١٤:      لۆ  ی ساره ناوچه) ٧
٤'' چاڵ٢٠:   شاخ  ربه ی سه ناوچه) ٨  
 

توانت ببت   بت ده رمایه و سه نی ئه و ووت خاوه وه ته ر نه  هه خات آه ری ده  دهوه ره ی سه و ئاماره ئه
  خی ستراتیژی به ترین بایه وره  جیھاندا گه مو له  ئه آو زانراوه التی جیھان وه سته ه ترین د وره  گه به
آنۆلۆجی و شۆڕشی  وتنی ته آانی جیھانگیری و پشكه یه ترسی ت پاش مه  تایبه درت به وت ده نه

ی  وار  قه  له دا آه رخه م چه له .الندا یی و ئابووری گه وه ته ی سیاسی و نه واره ی قه وه  سینه زانیاری له
آانی دی  ره روه تا سه ن هه آه ر ده  به سته ك ده یه وه ته ری زیاتر بۆ نه روه آان سه نه مادیه ووتاندا الیه

و  درژایی مژو آان پی تاوانبارن و به رآوآیه  آورد و آه یه آه ور ه  گه و گوناهه ش ئه مه ئه،
 آاتكدا   له وه  ناداته و دژوارییه  و ووتكی زلھز و مرۆییش ئاور لهن هیچ الیهن ، ده ه ی د آه بوه ره قه
آات ،  دی نه  پشل آردن ناوزه بت و به  دژی نه  آه ی مافی مرۆڤیش نیه ك برگه نھا یه  ته یه و آرده ئه
وه  ته آو نه آانی وه زگا مرۆییه ه ی پرۆگرامی د وه ره  ده ندی ئابووری و سیاسی له وه رژه م به به
.آانیش نیه آگرتووه یه  

 
 

  وه ره ردانی ده ستوه دهمافی 



 
ن   الیه ڕو پكدادانی توندو پاآتاو آردن له  آاتی شه آان له یه تی وه  پی یاسا نوده به
م  به، آرت دهند  سه پهوه  ه ر ردانی ده ست توه  ده وه ته و ووت و نه رانی ئه  به ڕوه تداران و به سته ده

تی  وه ردانی نوده ستوه آانی ده نده  بۆ به وه ڕینه  بگه  پویسته وه ره ردانی ده ستوه النه، ده سه م مه بۆ ئه
ڕی ساڕد و  ردان پاش شه ستوه ی ده  شوه ت ، آه تایبه   به ج آردنی دانراوه  بۆ جبهی هرازو و ته ئه.
تیش  وه ردانی نوده ستوه ر و زلھز ده آو هزی بیارده مریكا وه نی ئهآا آگرتووه  یه  ووتهبوونی هه
  ردان دیسان له ستوه ر ده مبه ی سپته زدهساتی یا  ئستاش دا پاش آاره له. خۆی گرت ی جیاوازی له شوه

ی  وه نه هۆی دۆزی ش بوو به مه ر ئه نیا ، هه ی زلھزی ته رچوو بۆ چوارچوه ی داڕژراو ده چوارچوه
 بیانووی جگیر بۆوونی ئاشتی و  آاندا به تیه وه  نو ده ندیه یوه  په آبوون له ی یه ی ساخته هاوآشه

.ئاسایش و دنیایی بۆ مرۆڤ   
  داتك وه ندی هیچ ده وه رژه  به ت بوون آردو له غه  تری تووشی سه  ووتانی یه له سه و مه رتاپای ئه سه
ی  وه ته آو نه بن وه  نه وانه  ئهن ، به ری ووت ناوی ده روه  سه ردان له ستوه ن و ده پشل آرد  و به نیه

  رداته وهست  ه توانت د تك ده وه  آاتك ده  چونكه وت آراوه یان زه ری روه ستن و سه آورد خۆیان ژرده
ردراو  ستوه و ووتی ده وه ته ی نهند وه رژه  بۆ بهی آه ردانه ستوه  ده  آهدی ی ناوخۆ خاك و ووتكی آشه
  :ش ندیانه وه رژه و به  ، لهبت
.پاراستنی مافی مرۆف)١  
  .آی گشتی یه  شوه رگری آردن به به)٢

: ش پویسته سته به مهو   بۆ ئه  
.دابت شار نه ناریدا خۆی حه  آه آی سیاسی له ستی پاك بت و هیچ یاریه به مه) ا  
. ردانه ستوه و ده  بت بۆ ئه وه سته ده وای به ڕهآی یاسایی  بیانوویه) ب  
.ی بكات غه ده وت قه یه  ده ی آه آرداردهو   ئهردان و  ستوه  نوان ده گونجان له) ت  
. بت وه سته ده ی به ردانه ستوه و ده وتنی ئه رآه آانی سه گریمانه) ج  
.ر بت سه ر و دوا چاره سه نیا چاره  ته ردانه ستوه و ده ئه) ح  
ردان بۆ  ه ستو  د ر له ست بنن به ده تی به وه نی ئاسایشی نوده نجومه ندی ئه زامه  ڕه پویسته) خ

.ودااررد ستوه  ووتی ده پاراستنی مافی مرۆڤ له  
 

  میشه هه.  بووه عراق نهندی  وه رژه  به دا هیچ آاتك له  مژوویآانی  آه  دوا یه ك له  یه هردان ستوه ی عراق و ده له سه  مه له
و دوو  ی ئه وانه  پچه مادا به  بنه مریكاش له ردانی ئه ستوه   و ده وه وتۆته تری ل آه وره ساتی گه آاره
، عراقی  مھزتر دانراوه  خۆی آه ری له روه ردانی زلھزك  بۆ خاك و سه ستوه  بۆ ده  بووه آه ره هفاآت
  دیه وه رژه  به له  جگه ،هنت  و ده آار هناوه تر به وره آی گه یهآوو آارتكی سیاسی بۆ یاری وه

 عراق و  تی آردن به حورمه ستدرژی و ب  ده  له  بۆ عراق جگهامریك ردانی ئه ستوه آانی ، ده پترۆلیه
   ،وه تۆتهو آه  نه لوان آی بۆ ئه ندیه وه رژه  گشتی هیچ به بی به ره آانی دراوس و ووتانی عه ووته
ی  وه  له  جگه  آه ی آورد بووه وه ته قازانجی آردبت نه  و یاریه ك له یه وه ته نیا شون و نه ته

  شی بۆ هاته وره لی زۆر گه ی مژوو آرد هه ی آورد ڕاپچی زبخانه وه ته  نه سی دژ به دیكتاتۆرترین آه



  له سه ندی آورد و مه وه رژه  بۆ به له و هه ی ئه وه ل ئه گه آانی ،له نووسسازه  چاره له سه  بۆ مه وه پشه
نا بۆ ه آار نه ی به وه ره ی سه ره و دوو فاآته مریكای بۆ ئه ردانی ئه ستوه ، ده وه قۆسته ی نه آه پیرۆزه

سكی  ت آه نانه  ته ت و گووتاری سیاسی آوردی بوو آه قلیه ویش له دۆگمای عه ی آورد  ،ئه وه ته نه
رگریكاری  م به آه  یه بت به  آچی ده  خاتوو عائیشه ك آۆماری لیبیا آه ره زافی سه ر قه عمه آو مه وه
ت  سه آانی ده  الواز و پ سازشه شه تای بانگه ره  سه ر له آات ،هه دی ده  باوآی خۆی ناوزه دام و به سه

 آرد و مۆری پارزگاآانیان آگرتوو ب و عراقی فیدرای و یه ره تی آورد و عه دارانی آورد بۆ برایه
  وه ی به  ووتاركیدا ئاماژه نووسی آوردیان دۆراند ، له تدا جاره سه  پناوی مانگك خۆری ده آرد له

خۆی  ربه نی سه  خاوه خست آه بتوانن ببن به لكیان بۆ بره  هه م جاره آه  مژوو آوردا یه  له آردبوو آه
'' ن  ر بكه  به سته  بۆ خۆیان ده و مافه وه و ئه  بقۆزنه له و هه انی ئهیانز نهم  تی آوردی به وه و ده
آان  له آات و هه  نه ه  هندا هه وه بی آورد ئاگادار بكاته ره آی عه یه رآرده  سه  آه زارییه رمه ی شه مایه

و  فام بزانت ئه ه نهی هنده ب آه له ی آورد گه رآرده م سه ی ،به آه وساوه  چه له  بۆ گه وه ته بقۆزته
 ژر پی  ك بكات به یه وه ته آنیك و ستراتیژی سیاسی و مافی نه  ناو بنت ته  ئاشكرانه ته خیانه
.وه  واآانی خۆیه  ناره خواسته  

 
 
 

رچاوه ؛ سه  
.مین قادر مینه  ئه..........عسییان  ی به منی ستراتیژی عراق و سكوچكه  ئه-٣  
  .شوو ی پ رچاوه مان سه  هه-٤
 


