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3وئثستا هةصبژاردنةكان بؤ پةرلةماين عثراق كؤتايـيان پثهات15/12/2005ذؤژي

زياتر تثدةپةرثت ، كمانگ سياسييةكاين گؤذةپاينكةچي هثشتا سةركةوتووسياسيوتلة

دةوصةت ، حكومةت ، پةرلةمان(شانكردين كةسايةتييةكان بؤ سةرؤكينةبوون لة دةستني

وةكوو .) سياسييةكاين ليستة نوثنةري يةكگرتوو( كؤبوونةوةكاين نثوان ئيئتاليف عثراقي

كوردستان ، بةرةي تةوافوقي عثراقي ، العراق ية بة سةرؤكايةيت ئةياد، هاوپةمياين

ئيسالمي يةكگرتووي و نيشتماين بة سةرؤكايةيت ساحل ئةملوتصةك حيواري )عةلالوي ،

يةك بؤ گةيشنت بة ئةجنامثكنبةردةوام و ذؤژيان خستؤتة سةر و تثكذا شةو

نيشتماين كة بتوانث كثشةكاين گةيلسةبارةت بة پثكهثناين يةكگرتووي حكومةتثكي

ذوبةذوبوونةوةي تريؤرعثراق لةئةستؤ  كةئةمذؤ بؤتةةبگرثت ، لةناو ئةوانة

و ناوچةكةدا .هةذةشةيةكي گةورة لةعثراق

سياسييةكان بؤتةوة ، كثشةي كوتلة نوثنةراين ذوبةذووي يةكثك لةو كثشة گرنگانةي

وةزيران ، هةروةها ئيرباهيم جةعفةريية بؤ پؤسيت سةرةك هةصبژاردين دكتؤر

جياوازييان لة بريوباوةذداتثنةگةيشتين اليةن يةكتري ، سياسييةكان خؤيانة لة يانة ،

نيشتماين : مانايناكؤكي ئةوان لةسةر يةكگرتووي كة هةموو بانگةشةيحكومةيت

بةالداخستين كثشةكان،بؤدةكةن بؤ و ذثبازثك دروشم تةوافوق كةئةمذؤ بؤتة مةبدةئي

نيشتماين ، و پلةوپاية، دامةزراندين ئةجنومةين ئاسايشي  دابةشكردين پؤست

و دةستنيشانكردين خةتةجؤربةجؤرو گرنگةكان سياسي حكومةت  ، بةرنامةي

.سوورةكان

ئيرباهيم ئةجلةعفةري ، ئةو لةمثژةوة هةصوثستثكي ديكتاتؤراندةربارةي ةييةكاليةنةو

وهةصبژاردنةكةدوايوةرگرتووة و پشتئةستوورة وةزيران پثيي بؤ پؤسيت سةرةك



و لةاليةن ئةوانةوة هةصبژثردراوة ، كةچينواية كة خؤي ميللةيت عثراقة وثنةري هةموو

سياسيةكاين سةر گؤذةپانةكة ، و اليةنة بة پثچةوانةي ئةمةوة ، زؤربةي كةسايةيت

شيعةكان خؤيشيان هةصبژاردين ئةو چونكةبةتةنانةت وةزيران ذةتدةكةنةوة ،  سةرةك

و دميوكرايت لة عثراقدا بةرةو)جةعفةري(هةموان دةزانن كة ئةو سياسي پرؤسةي

گوذةشةو زياتري باريئاصؤزكردينهةصدثرو داهاتوويةكي ناديار دةبات كة هةذةشةو

دووي خؤيدا دثنثئابو و ئاسايش بة و نثودةوصةيت.ري ئيقليمي هةصبةتة فشارثكي

وةزيرا وةكوو سةرةك ناوبراو بةدةنگثكي.نهةية ، ئةگةر برياري هثشتنةوةي بدرث

ئيئتاليف ليسيت زياتر لة دكتؤر عادل عةبدوملةهدي سةركةوتين بةدةست هثناوة لةناو

يةكگرتوو چيدةبوو ئةگةر زؤري دةنگةكاين بةدةست ثناية ؟!عثراقي واديارة!ئةي

ذوبةذوي بةشبوون و نايانةوث بةزؤروشيعةكان زؤر دةترسن لةوةي  كةرتبوون ببنةوة

بؤ كشانةوة لة پؤستةكةي ، بةپثچةوانةي ئةمةوة دةيانةوثري ناچاربكةنجةعفة

ئيئتيالف دةيةوث لة ليسيت واية كة قةناعةيت پثبكةن بؤ ئةو مةبةستة ، هةندثكيش پثيان

و سياسييةكاين ترةوة فشار خباتة سةر جةعفةري بؤ كشانةوة لة پؤستةكةي ذثگاي الية

ئةوةتا ئةوانيتر!ئةوة ئثمة نةبوين:جاردا بصثنشةذةكة بةوان بكات بؤ ئةوةي لةدوا

پينةوپةذؤكردين دةالقةو!ناچاريانكرد و سياسي ئةمة شثوةيةكة لة شثوةكاين كاري

سياسييةكان كة هةندث جار و هةندث جاري تريشتثپةذدةبثتبرينة و سةردةگرثت

يةكتر هةصدةماصن و پةچة لةذووي ذوو تيايدا دةكةونة بوثو چؤدةستةكان نيان

.بةيةكتريدةكةن

كوردةوة هةبث ، تاقيكردنةوةي ساصي ذابوردوو ئةوةندةي پةيوةندي بة كثشةي

و بة پشيت چةند كورد يةكثكة لة نةيارةكاين ئيرباهيم ئةجلةعفةري دةرخيست كة دكتؤر

ئيقليمي بة تايبةيت ئثران بة پثي بةرنامةيةكي داذثژراوي چذوپذ كاردةكات بؤ دةوصةتثكي

و منداصان ،تث و ژنان و مافةكاين مرؤض و دميوكرايت سياسي كداين پرؤسةي

جثبةجثنةكردين خاصة گرنگةكاين ناو دةستور ، ئةوانةي پةيوةندي ذاستةوخؤيان بة

و جثبةجثكردين مادةي وةكوو كثشةي كةركوك 58مةسةلة چارةنوسسازةكانةوة هةية

و دةوص، توندرةوةكان توركة توركيا بؤ شثواندين كثشةيهاوكاريكردن لةگةص ةيت

و كوردستان و پةرلةماين كوردستان ئيقليمي گةلةكةمان ، ددان نةنان بة سةرؤكي



وصاتاين جؤراوجؤر بة بثئةوةي پرس هةرمثيحكومةيت كوردستان ، سةفةر ذثكخسنت بؤ

و اليةنة بةرپرسةكان بكات ، ئيشكردن بةشثوةيةكيبة سةرؤكايةيت كؤماري عثراق

دي وةزيرةكاين كؤمارسةرؤككتاتؤرانة بةبث ئةوةييةكاليةنةو .... لث ئاگادار بكاتو

ئيرباهيم ئةجلةعفةري دةردةخات دژي گةلةكةمان كة ئةمانةو زؤري تر كردارو ذةفتاري

.واپثويست دةكات سةركردايةيت گةلةكةمان لثي بثدةنگ نةبن

سياسيئةگةر خةوين كيانثكي ؤبياخود دةوصةتثكجةعفةري نةيةتةدي لة دامةزراندين

وشيعة خوارووي عثراق ، ئةوا بة عثراقيكردين هةموو كثشةكان و  لة ناوةذاست

هيواو و بة مةركةزيكردين هةموو شتةكان كؤكردنةوةي دةسةصات لة پايتةخيت بةغدا

.ئاوايت ئةوة

و و تاريكة ، هةموو قسةيةك كة ئةو دةيكات تةم سياسةمتةدارثكي لثص جةعفةري

نيية ، ئةوةي ئةمذؤ دةيصث سبةينث لثي پةشيمانة ،مژاويية هيچةوة هيچي بةسةر و

سوننةيت وكة)قيةـالت(واديارة شيعةبوون ويةكثكة لة بنةماكاين بة  ماناي پثداگرتن

و خؤپاراسنت دةگةيةنث و خؤنةدان بةدةستةوة دووزماين لثدةكةوثتةوةوخؤبةهثزكردن

پيادةو پةيذةودةكات، و ، خؤيشي هةر دامةزرثنةري حزيب دةعوةية بةباشي

.شيعةگةرثيت دةكات نةك نةتةوةپةرسيت

و ملمالنثكاين ناو كؤ يدؤرو هؤصةكاندا ، لةسةرذلةناو غةصبةغةصبو مشتومذو ناكؤكي

و تايفثكان و مةزةيب ذوبةذوي كثشة نةتةوةيي سياسييةكان كوتلة داهاتوي عثراق ،

و ماوةي يةكدا دةخولثنةوة لة پثناوي3بوونةتةوة زياترة بةدةوري  گةيشنت بة مانگ

و بةالداخستين كثشةكان بةسةرپةرشيت سياسي لةبار بؤ چارةسةركردن دةقثكي

و لة ژثريشةوة بة ئاگاداري وةكوو ئثران ،ئةمةريكا ئيقليميةكاين ژمارةيةك لة دةوصةتة

سوريا ، كوثت ، وةكوو گوثي دةوصةتةكاين تري توركيا ، هةروةها چپاندن بة سعودية ،

يةكةم ، بةهاسايندراوسثيدةوصةتةيئةم شةش.ئةردةن سيانةكةي  عثراق ، بةتايبةيت

سياسي و خاوةين برياربن لة نةخشةي و دةيانةوث قسةيان هةبث دةست هةصناگرن

و بة ئاشكرا دةصثن  ئثمة نفوزو بةرژةوةندميان هةية ، ئةگةر ذازميان:عثراقي داهاتوو

سورياي لثدةرچث ، ئةوانيترنةكةن ئةوا لثتاين تثكدةدةين ، ئةم شةش دةوصةت و ة ئثران

پيشاندةدةنهةموو هاوپةميانن و خؤيان بة دؤسيت ئةو ، كةچي هةرچي لةگةص ئةمةريكا



خئةمةريكا وشبكاتؤذثگاي بؤ  ، ئةمان دثن لةژثرةوة هةويل تثكداين دةدةن

و لة زؤر شتدا سةريشيان لثتثكداوة ، تاذادةيةك ئةمةريكايان تةنگةتاو كردووة

خوارووي عثراقبةتايب و و ئةمةريكا كةةيت ناوچةكاين ناوةذاست  خؤيشيشيعة نشينن

دؤئةو ذاستيية دةزانثت كة كؤنتر وةكو ئةمةي نثوانورودرثژيوصكردين سنوورثكي

بووين هةية لةناو عثراقدا و ناكرثت ، هةروةها دةزانثت كة ئثران و ئثران مةحاصة عثراق

وتووثژي نثوان خؤيبؤية ئةمةريكا!!و تةراتثن دةكات نيية ئةگةر زةمينةي  پثي سةير

توركيا دةكات كة هاوكاري.و ئثران خؤش بكرثت لةاليةكي ترةوة ئةمةريكا داوا لة

وصاتاين تريش كردبث لة بكات بؤ نةهثشتين تريؤر لة عثراقدا ، ذةنگة ئةم داوايةي لة

.ناوچةكةدا

 حكومةتةكاين ناوچةكة بةتةا ، بةصكوبةكورتييةكةي ئةمةريكا لةوة گةيشتووة كة نةك

و دةيانةوث ئةو كوردي لثدةرچث ـ هةموو لةدژي ئةمةريكان ميللةتاين ناوچةكةيش ـ

 كةبكةينةو ذاستييةب ئاماژةةدا شاياين باسةلثر.لة خاكي عثراق بچثتة دةرةوة

و ئاشنايةتي ئينگليزةكان شارةزايي كيانئةمةريكا هثندةي و نةرثيتلتوروونيية بة  داب

و خؤي دةسةپثنثت ، ئةمة و هةر ملدةنثت و نةتةوةكاين ذؤژهةصايت ناوةذاست گةالن

البةالي زؤر ببثتةوة ذوبةذوي كثشةي و لة زؤر لة هةصسةنگاندنةكانداوايكردووة

سوورة لةسةرئةوةيبكةوثتة هةصةوة  ، كةچي لةگةص هةموو ئةم كثشانةدا

و بچةسپثنث كةلةپثناويدا شةذيبةرژةوةندييةكاين خؤي لة عثراق و ناوچةكة بپارثزث

خوثين بؤ ذشتووة ، و وةكووچ دةر بؤيةبؤ هةصگريساندووة و ووين ئةو لةعثراق مةحاصة

واية و خةياص ولةاليةكي ترةوة بة پثچةوانةي هةندث . !خةو ئةمانة لةاليةك

و نة دا بووة ميللةتان بووةبريوبؤچوونةوة ، ئةمةريكا نة بابةگةورةي كؤكيكةريش

هيچ پةيامثكيشي بؤ ئةوان پث و و نةتةوةكاين ئةم دنياية نيية ، ئةو هاتؤتةلةمايف گةالن

وةكوو زهلثزثكي و بة پثي بةرنامةيةكي چذوپذ ، و ناوچةكة يةكجةمسةريعثراق

ياكاردةكات نيية كث زؤر ئيتر بةاليةوة گرنگ  بؤ چةسپاندين بةرژةوةندييةكاين خؤي ،

يانكةمي بة و كث دثتة دةرةوة سياسييةكةي ئةو موعادةلة ردةكةوث ، كث دةكةوثتة ناو

رث ، گرنگ بةالي ئةوةوة ئةوةية كث دةتوانث بةرژةوةندييةكاين ئةوددةردةپةذثن



و ئاساييش ، كث دةتوانث خؤي و هاوكاريبكات بؤ بةرقةراربووين ئاراميي بپارثزث

و ناوخؤي ئيقليمي و كارةكاين ئةو تثكنةداتبگوجنثنث لةگةص اليةنة .يةكاندا

ئيقليمييةكان ، عثراق لةمثژةوة بةرةوذووي چةند كثشةيةكي ناوخؤيي جگة لة كثشة

و بث چارةسةر ماوةتةوة ، هةصبةتة80كة ماوةيبؤتةوة زياترة بة هةصواسراوةيي  ساص

و زؤريتر ، فاكتةرثكي و ئاو و گاز وصاتة لة نةوت گرنگن ،ساماين زؤروزةبةندي ئةم

جياوازو لةيةك نةچوو لة عثراقدا و كؤمةصايةيت و تايفي و مةزةيب بةصام پثكهاتةي ئةتين

جيهانييةوة بةزؤر لكثنراون بةيةكةوة بةبثئةوةي پرس يةكةمي بةكةسكةلةدواي جةنگي

دواي ئةوةي دةسةصات كةوتةبكةن يةكثكة لةهؤكارة هةرة گرنگةكان بةتايبةيت ، 

سوننةكان كة دا حكومةتيان لث1921و لةساصيكةمينةي دانيشتوانيان پثكدةهثنادةست

و كرديانة پادشاي و مةليك فةيسةصيان هثناو سةپانديان بةسةر گةيل عثراقدا پثكهثنان

ئيتر لةوذؤژةوةي دةوصةيت عثراق دامةزرثنراوة هةتاكو ئثستا ، قةيرانثكي.وصات

ع وشيعةوةئابووري كؤمةصايةيت مةزةيب بةرةوذووي گةيل وسوننة كورد .ثراق بؤتةوة بة

هيواو و خواست يةكهاتووةكاين عثراق لةگةص ئةوةي دژي يةك لةدواي حكوومةتة

چي و بةعسيزم بةوالوة پياوكوشنت و ديكتاتؤر بوون ، لة عةقصي ئاوايت گةالين عثراق

ژتريان بةرهةم نةهثناوة قوربانييةكاين گازي و و ئةنفال ةهراوي لة ، گؤذة بةكؤمةصةكان

و نةتةوة توندذةو دياري ئةوانن بؤ گةيل عثراق كة ئةمذؤ شوثنةكانيتر ، هةصةجبةو

ئةوانة ويستويانةو دةيانةوث عثراق!دةكةنلة بةرپرسةكاينپةرستاين عةرةب داكؤكي

خوثن الفاوثكي و داكؤكي لةوبكةنة تيمساحي بؤ هةصذثژن دواتريش فرمثسكي

ويةكثيت خاكخاكةكةي بكةن بة ناوي ئيتر بؤچيسةروةرييي عةرةب  ئةوان ،

سي باسةيروسةمةرةبثت ئةگةر سياسي بةشثك نـسةمتةدارةكاين ئةمذؤي گؤذةپاين

دوثنث .لةوانةي

دواي كثشةي و ئةمذؤ لة دوثنث يةكثكة لة كثشة ئاصؤزو كرنگةكاين شيعة سوننةو كثشةي

و لةذؤژي پةيدابووين ناكؤكي لةناو خثزاين هاشم كة عةيل و عةباسي دةگرتةوة ،كورد

و ذيشةي داكوتاوة و وسةري هةصداوةو ذةگ دوودا پةالمار وةشاندين بة  مششثر

.هاتووة



سووربوونةوة ، و مشتومذو لةيةك و كؤبوونةوة ئةوةي ئةمذؤ دةيبينني لةوشةگؤذينةوة

و و خؤتةقاندنةوة وثرانكردن و كوشنت و و سةةربذين هةتادةگاتة سةر ذفاندن

وپةالمارداين مزگةوت ية كة.....و مةزارةكان دوثنث تاد ذةنگدانةوةي ئةوةي

وازوو كؤتاييان پثبثت نيية و بذوايشم دوو تايفةية جثماوة .بةمريات بؤ ئةم

ئةوةيةبةپثچةوانةي هةندث بؤچوونةوة ، ئةمذؤ شةذثكي ناوخؤ لة عثراقدا هةية ، بةصام

ئيعالنذبة ذووةمسي چونكة ئةوةي ذؤژانة و بةچاوي خؤمان دةيبيننينةكراوة ، دةدات

خوثنذشتنةي ،، لةشةذي ناوخؤ بةوالوة  ناتواين ناوثكي تري لث بنثيت ، ئةم

سوننة بؤتةوة ، فةلةستينييةكانيشي گرتؤتةوة شيعةو وا خةريكن بةكةبةرةوذووي

ب ذوويدااكؤمةص لوبنان و كوردستان دوثنث لة و عثراق جثدةهثصن ، ئةوةي ردةكةن

و بوو وشتثك جياوازييةكي كةم لة تايبةمتةندة نةتةوةيي ةكوو ئةمةي ئثستا لةگةص

وجوگرايف .سياسييةكانداو ئاييين

و ئاماژة بةو فاكتةرانة بكةم كة شةذي نثوان وردةكارييةكانةوة لثرةوة پثويستة بچمة ناو

شيعةي خؤشكردووة و .سوننة

پياوكوژ ،لةدواي و خوثنذثژ ذوخاندين ذژمثي سةددامي و پرؤسةي ئازادي

يةكةجمار دةسةصاته تيايدا بؤ نوث لة عثراقدا هاتة كايةوة ، سياسي ةلومةرجثكي

و ماوةي سوننةكاندا نةما كة بة كةمايةيت دةژمثردرثـن زياترحوكمي80لةدةسيت  ساص

دواي پرؤسةي هةصبژاردن دةسةصات كةوتة بوو ، بة پثچةوانةوة لة عثراق لة دةستياندا

شيعةكان كة زؤرينة پثكد خوارووي عثراقدادةسيت و وايكرد.ةهثنن لةناوةذاست  ئةمة

ميسرو دةصةتة و بةپشيت دةوصةتاين عةرةب ، بةتايبةيت سوننةكان بكةونة خؤيان

وةكوو جاميعةي دةوصةتة عةرةبييةكان خةليجييةكان ، هةروةها دامودةزگا عةرةبييةكاين

و و دةذثكخراوي كؤنگرةيو مةجليسي تةعاوين خةليجي زگاكاين ذاگةياندينئيسالمي

و شاصاو شيذةشيذ وعةرةب ، بكةونة هاوارو و هثرشكردنة سةر ئةمةريكا بردن

و و خؤشكردين شةذي نثوان خؤيان و تريؤريستان داكؤكيكردن لة پامشاوةكاين سةددام

.شيعة كةهةتا ئثستاش هةر بةردةوامة

و مةيدان دوثنثسوننةكان لة چةند قؤلثكةوة دةيانةوث بثنةوة ماية ، ئةوةي

چووة لة شةذةكانيان ولةكيسيان و ئةوانيتر ، ئةوةيدژي لةدادؤذاندوويانة ئيسرائيل



و گريانيان بؤ دةكرد شيوةن يةكگرتوو ،( لةژثر درومشيبانگةشةو نةتةوةيةكي عةرةيب

ئةمذؤ دةيانةوث لة ذثگاي....بةصام بؤيان نةچووة سةر)گوتاري پريؤزي عةرةب

ئيسالمةوةئيسالمةوةبريوباوةذي زيندوويو بةناوي مينبةري مزگةوتةكانةوة  ، لة

شيعةو اليةكاين تر بةكاري ثنن وةكوو چةكثك دژي و سوننة.بكةنةوة گروپي

توثژةكانيةوة ، بة هاوكاري دةوصةتاين عةرةب ، دةستيان هةصنةگرتووة لة بةهةموو

و وتوندذةوةكانيخؤپةرسيت خؤيان  دةيانةوث بة هةر نرخثك بثتاننةتةوةپةرستةكان

ووةدةسةصات بگرنة چونكة ئةوان دةست پيادةبكةن  بة خؤيانسياسةيت كؤين سةددام

و نيشتمانپةروةر لة قةصةم دةدةن ،يش پامشاوةي سةددامنوثنةري نةتةوةي عةرةب  بة

يةكةم كة ئةوان بةرزي دةكةنةوة برثتيية لة كؤتايي هثنان بة داگريكردين بؤية درومشي

چوونةدةرةوةي ئةمةريكا لة و العثراق  عثراق ، ئةمة لةكاتثكدا ئةگةر بثتو ئةمةريكا

و دةسةصاتيان بداتة دةست شيعةكان ، ئةوا نةكلةوان بكاتةوة و پشت بكاتة

و بةس ، بةصكوو دةبنة نؤكةريشي سوننةكان جگة لة . !ئةمةريكايان قةبووصة

وصاتاين وةكووچاالكييةكانيان لةناو جاميعةي دةوصةتة عةرةبييةكاندا ، هاوار بؤ تري

و گةلثكي تر دةبةن ئينگلستان  كة بة هاواريانةوةذوسيا ، چني ، فةرةنسا ، ئةصةمانيا ،

بياثننةوة مايةبثن  .و

و كافر ، و ئةوانيتر بة گصاو سوننةكان جگةلةوةي خؤيان بة نةوةي پةيامبةر دةزانن

ئينجا سياسييةوة ، ذووي شيعةكان لة كاروپيشةيان هاتؤتة سةر گؤشةگريكردين

جياجيا ، دةيانةوثو تةنگدةرگاداخسنت بةذووي ئةواندا  پثـهةصچنينيان بة شثوازي

دووپاتدةكةنةوة ذيش سپي بن ، بريار لةدةسيت خؤياندا بثت ، ئةو دةقانة و دةمذاست

و مامةلةي خةصكي پثكراوة وتراوة  ،و ئثستا بةسةرچوونكة سةدان ساص پثش ئثستا

ژوورة تاريكةكان بثنة دةرةوة ، خؤيان و نايانةوث لة لة ذاستيية مثژووييةكان ذادةكةن

هي خؤيان ، لةبةرئةوة و خاكي عثراقيش بة نوثنةري نةتةوةي عةرةب دةزانن بة

و پثشنيارو چارةسةرانة رةتدةكةنةوة كة پةيوةندي بة كثشةيهةموو ئةو بؤچوون

و بة دابةشكردين خاكي عثرا و خثري ئةواين تثداية شيعةوة هةية ي لةقةصةمقكوردو

ئيمام منوونة بةبؤنةي چلةي ي21/03/2006حوسةينةوة كة ذثكةويتدةدةن ، بؤ

ئيسالم  بةيانثكيدةكرد ، عةبدولعةزيز ئةحلةكيم سةرؤكي ئةجنومةين باصاي شؤذشي



خوارووي عثراق ، و شيعة لة ناوةذاست فيدرال بؤ دةركرد سةبارةت بة هةرمثثكي

توندي و زؤر بة خوارةوة بيست ، دنيايان هةصساندو داگرتة سوننةكان كة ئةمةيان

نيية ئةو داوايةةصاميان دايةوةو شيعة بؤي و هي هةموانة گوايا ساماين عثراق بةوةي

و هةذةشةي ئةوةيانكرد كة ناوچةي ئةمانيش دةوصةمةندة بة ئاو ، لةم)سوننة(بكات

و ئاو ئةوا بةن دةست لةم داواية هةصنةگرنا ئةگةر ئةوحاصةتةدا ئاو بةرامبةر بة نةوت

.ةوةندةكةلثيانهةق

ئ كوردةوة هةبثت ، و خةريكنئةوةندةي پةيوةندي بة كثشةي ةمان نةختثك مليان ناوة

و كوردستاندا كورد تايبةمتةندي نةتةوةيي خؤي هةية لة ددان بةوةدا دةنثن كة

هي عثراق ناچثت ، بةصام بة هةموو شثوةيةك دژي مةسةلة بارودؤخةكة لةوث لة

و ناوچةكاين تر بؤ سةر هةرمثيچارةنوسـسازةكاين وةكوو گةذانةوةي كةركوك كوردن

بووين هثزثكي پثشمةرگة لةكوردستا و كورد ن ، ددان نان بة مايف چارةي خؤنووسيين

واقيعدا لة كوردي لة زوباين و كاركردن بة كوردستان دياريكردين سنووري و كوردستان

سياسييةوة ذووي كورد لة و دداننان بةوةي نةتةوةي خوارووي عثراق و ناوةذاست

ية وصاتدا دابةشكراوةو هةقي چوار كورد لة ساماينبةسةر و بةشي كگرتنةوةيان هةية

و عثراقنةوت كوردستان تاد بةالي ئةوانةوة ئةمانة هةموو بؤين دابةشكردين..... لة

نيية داواي بكات كورد بؤي و .عثراقي لثدثت

و زؤرينةي شيعةكان كةيةكةجمارة بة ذةمسي بةشداري دةكةن لة هةصبژاردنةكاندا بةصام

و دةسةصا سوننةكان نةگةذاوةتةوةدةنگ دثنن ت دةگرنة دةست ، شتثكي ئةوتؤيان لة

و مةزةبيةكان و كؤمةصايةيت و ئابوري سياسي ئةمان لةگةص ئةوةي.سةبارةت بة كثشة

و ناكؤكن لةسةر و تةبا نني مةرجةعييةيت ئاييين ، مامةلةكردين(لةناو خؤياندا ذثك

و سياسي عثراق كوردسوننة ، كثشةي يبةيت كثشةي كةركوك ، دؤستايةيت بةتا ،كثشةي

و گةلثكيتر و ئةمةريكا ئيقليمي كةچي بؤئةوةي)و هاوپةميانيي ئةوان لةگةص دةوصةتاين

يةكيان گرتووة  دةيانةوث بؤشاييودةسةصات لةدةستيان دةرنةچثت ، بة ناچاري

و دةسةصاتسياسي درووست نةبثت ياري تثدابكةن و نةيارةكانيان سوننةكان كة

ذيزةكاين خؤيان هةنگاوي گةورةگةورةيان.دةسيت ئةمان دةرثننلة بؤ بةهثزكردين

سوپاي بايةخدان بةناوة ، بةتايبةيت ميليشياي چةكداري زؤر ، هةروةها دروستكردين



و شيعةكانن و زؤريان لة بةعسيية موقتةدا سةدر سةركردايةيت دةكات مةهدي كة

و ئةمةريكا ئةولةودواييةدا هاتة مةيدان پاش ئةوةي و بنةماصةكةي خستبوة پةراوثزةوة

هةنگاوثكي گرنگي تري ئةوان ئةوةية كةلةشةذثكي بةردةوامدان دژي.گوثي پثنةئةدان

و گرووپة تريؤريستةكان وةزارةتةكاندا.پامشاوةي سةددام و لةدةزگا دةوصةتييةكان

نيش و ناهثصن كةسانثك كة پثشتر انةيبةوردي دةكؤصنةوة لة ناسنامةي هةموو كةسثك

و گةرا دابنثن ، ئةمان پةلةيانة كة دةرگاي بووة بثنةوة مةيدان پرسياريان لةسةر

و فشاري سوننةكان داخبةن ، كةچي ئةمةريكا لةبةر بةرژةوةندي خؤي دةسةصات لة

وصايت تر ،دةوصةتة عةرةبييةكان توانيويةيتو هةندث و پيادة دةكات سياسةتثكي تر

سوننةكانق دواتريش لةةناعةت بكات بة و بؤ بةشداريكردن لة هةصبژاردنةكاندا

و دةزگاكاين تري دةوصةت و پةرلةمان و.وةزارةتةكان دةوصةتة عةرةبييةكان

و حسايب و دةسةصايت ئةوان دةكةن لة عثراقدا شيعةمةزةب سووك سةيري وةهابييةكان

سوننةيةدةوصةتثكي عةرةيب بؤ عثراق دةكةن كة دةبث خاوةنة ذةسةنةكةي خؤي كة

حوكمي بكات و .بيبات بةذثوة

و دةسةصايت ئةوان دةكات لة عثراقدا بةئثران شيعة مةزةب تاقة دةوصةتثكة پشتگريي لة

و سياسي ميليشياي چةكداري زؤروزةبةند بؤ ناو عثراق ، كؤنترؤصكردين باري ناردين

سياس موخابةرايت خؤيةوة ، بةشداريكردن لة چاالكيية وسةربازي لةاليةن ي

و تةقينةوةكاين بةغداو دةوروپشيت ، ئةمةريكا بةتاوانباركردينسةربازييةكاين ناو عثراق

سياسي عثراق لة ذثگاي دؤستةكانيةوة ، كذيين دةست تثوةردان لة بريارو نةخشةي

خ و باري ئابووري ؤينةويت عثراق بة نرخثكي هةرزان بؤ ئةوةي بازرگاين پثوة بكات

.چاك بكاتپث

وپانتاييةكي گةورةيئثران و بةرينة وصاتثكي پان حوكمي ئةوةي ؤژهةصايتذبة

بةتايبةيت دةوصةتةعةرةبيةكاين خةليج كة گةورةترينناوةذاست بة خؤيةوة دةبةستثتةوة

ئيمپراتؤرثكي كؤين جيهاندا ، بةهؤي ئةوةي وزةية لة هةموو 2500سةرچاوةي

و بةرچاوي هةبوة لة ناوچةكةدا ، و لة هةموو سةردةمةكاندا ذؤصي گرنگ ساصةية

و و قسةي هةية لة ذثكخراوي ئؤپيك يةكثكة لة دةوصةتة بةرهةمهثنةرةكاين نةوت

و نةوتيدايةكثيت ئةوروپا و ئابووري ديپلؤماسي جيهايني ، پةيوةندييةكي فراواين  لةگةص



و مثليشيايةكي زؤر سوپا ودةرةوة هةية ، و تةقةمةين وزةبةندي هةية جگة لة چةك

سنوورثكي فراواين بة عثراقةوة هةية كة زؤربةيان ، زؤرهةصگرياويتفاقي جةنگيي

نيية مومكني و و گةلثكيتر. كؤنتذؤص بكرثت بةئةمةريكاشيعة نشينن لةبةر ئةم هؤيانة

ودةبينني ئثران بة شثوةيةكي ناذاستةوخؤ هاتؤتة ناو عثرا و بةقةوة سوريا هاوكاري

و دةوصةتاين تري عةرةب بةتايبةيت سعودية پيالن گثذانة لة ( كةتوركيا بيلبيلةي ئاژاوةو

هةر تةقةلاليةك كة ،دةيةوث لة ئةمةريكاي تثكبدات)ذؤژهةصايت ناوةذاستدا

و سةربازي بةخؤوة ديپلؤماسي و شثوةي ئةمةريكا دةيدات ، لة ذؤژهةصايت ناوةذاستدا

و تةنگوچةصةمةي بؤدةگرث و دةيان كؤسپ ذوبةذووي دةوةستنةوة دروست ، ئةمان

شيعةوةبةتايبةيت ئةوةي پةيوةندي بة بةدةكةن و كورد ئثران .هةبثبةهثزكردين

پيادة ژيرانة ديپلؤماسييانةي و بةرامبةر بةم چاالكييانةي ، شةذثكي ساردو سايكؤلؤجي

، ناوبةناويشدواوةوةكةتثكةصة لة هةذةشةو كشانةدةكات لة ناوچةكةدا دژي ئةمةريكا

ذوو ، بؤمنوونة و دةستةكةي دةكةوثتة ودواليةنةي ئةو ئاشكرادةبثت دوذوويي سياسةيت

سياسييةكان لة پثناويذووي ئاشكراي ئثران ئةوةية كة پشتگريي دةكات لة هةوصة

و ئاساييش نوثيحكو دامةزراندينبةرقةراربووين ئاشثي كة ئةمةريكاثراقعومةيت

وةردةدات لةكاروباري ناوخؤيس، لةاليةكي تريشةوة دةخؤي سةرپةرشيت دةكات ت

و بةهثزكردين مثليشيا چةكدارةكاين سوپاي مةهدي كةعثراق بة تايبةيت چةكداركردن

 ، هةروةها چةندين چاالكيتر ، لةم چاالكييانةدا ئثرانموقتةدا سةدر سةرپةرشثي دةكات

و و تريؤر و نةوت و ئاساييش دةيةوث بةئةمةريكا بصث كة بةبث ئثران مةسةلةي ئاشيت

وصات جثبةجث نابثت توا.ئؤپؤزسيؤين ئثران لةناوةوةو دةرةوةي نايبثگومان ئةمةريكا

و تةمثي بكات ، بةصام ئةو نايةوث بةهؤي و كلكان ئةوةي هةية ئثران بداتة بةر چةپؤك

وئاژاوةيةكةوة كة دةيان ئاژاوةي تر بةدووي خؤيدا ذادةكثشثت پارووة ئةو كارة بكات

هةرچةندة ئةمةريكا هةصةي زؤري!!باوةشي بكةوثتة باوةشي ئةوانيترچةورةكةي

واي لةو كردووة بة سياسةيت خؤي بؤ ذؤژهةصايت ناوةذاست كة هةية لة داذشتين

نوث دةست پثبكات بؤ و هةصسةنگاندنثكي مةسةلة ستراتيژثكاين خؤيدا بچثتةوة

چونكةژهةصايت ناوةذاستذؤكثشةكاين بة تايبةيت هةصگريساندين شةذ لة ناوچةكةدا ،

زيندوو دوو تاقيكردنةوةي و عثراق و پةندي گةورةن بؤ ئةونئةفغانستان دوو دةرس ، 



و عةبدولعةزيز ئةحلةكيمئثستايش كة ئةمةريكا قةبووصي ئةوة دةكات. ئةمحةد چةلةيب

و گفتوگؤيةك ساز بكةن لةنثوان نييةداو ئثرانئةمانبكةونة بةينةوة كةلةبةرئةوة

و ناوچةكةيان بؤ جثدةهثصثتئةمةريكا و عثراق نيازي سازشكردين هةية لةگةص ئثراندا

و خةياصة ، نةخثر ئةمةريكاييةكان نامةي خؤيان پثية بؤ ئثرانييةكان كة كة خةو

ئ و ناوچةكةو كثشةي ئةتؤمي هةصبةتة.ثرانةوة هةيةپةيوةندي بة ئاساييشي عثراق

وتن بةگةشةپثدا اي ئةتؤم ، تثپةذاندينبهةوصدان بؤ دروستكردين بؤمةكنؤلؤجياي ئةتؤم

و نابث ئةجنام بدرثت ، ئةگةر كار گةيشتة ئيسرائيل و سوورة الي ئةمةريكا خةيت

سووربثت لةسةر درثژةدان بةملنةنث بؤ بريارة نثودةوصةتييةكانئةوةي ئثران سياسةيتو

و كؤمةلگاي نثودةوصةيت ئةتؤميي خؤي ، ئةوا بثگومان كثشةي بؤ درووست دةبثت

ي و دةبث ئثران خؤي ئامادة بكات بؤ سزا يةكة نثولةپشت نابثت ةك لةدواي

گوذةشة ئةو نرخةي و هةذةشةو و خؤگيضكردنةوة ديپلؤماسييةت ئيتر و دةوصةتييةكان

و دةبث ئثران خؤي ئامادة بكات بؤ دةست بةرزكردنةوة .نامثنث

خواستةكاين ئةمةريكاذةنگة و سازش قةبووص بكةنئثرانييةكان مل بنثن بؤ هةندثك لة

و سازش بكات لةسةر كورد ، مانةوةي(ئةگةر ئةمةريكا بثتة پثشةوة ئةمةريكاكثشةي

مي ئثرانلة عثراق ، ئؤپؤزسيؤين و دةرةوةي ئثران بة تايبةيت جاهيديينوي لة ناوةوة

و بؤ كذيين نةوت لة عثراقئثرانو ذثگةدان بةكثشةي نةوت ،خةلق  ، كثشةي ئثران

يةكگ ئيمارايت عةرةيب لةسةر دؤرگة داگريكراوةكان لةاليةن ئثرانةوةتووردةوصةيت

و تريؤر لة ناوةوةي ئثران ذازيية بةوةي ئثران دةيصثبةصام ئايا ئةمةريكا) .ئاساييش

ئثران ملدةنث بؤ داواكاين ئةمةريكا ؟ لة هةموو حاصةتةكاندا هةتائايا!يان دةيةوثت ؟

سوريا ، سعودية و وةكوو خؤيتوركياوئثران وةستابن ، ئةمةريكا لةسةر قاچي خؤيان

نيية كةپشووبدات ناتوانثدةيةوث چونكةكؤص بة ئةمةمةريكا دةدةن ، ئةمة بةو ماناية ،

ديپلؤماسييةيت ئةوة لة و دةچووين ئةو لةعثراق ماناي دؤذاندين كؤصداين ئةمةريكا

و دنياداهذؤژ .ةصايت ناوةذاست

كوثيردوك سياسيةكاندا خؤي دةبينثتةوة ؟لة و گةمة  ملمالنث

دواي كوردي بكةين ، بة تايبةيت ئةوانةي ديپلؤماسييةيت هةرچةند مبانةوث باسي

كورتةيةك باس نةكةين لةس ديكتاتؤر ، ناكرث پثشتر ذووخاين ذژمثي و رةذاپةذين



و ساماين سروشيت زؤرو بةهؤي باري كةستاندكورذةوشي زةبةندةوةجيؤپؤليتيك

بووة  .ماوةتةوةاوير بة داگريك بةوهؤيةوةوجثي سةرجنذاكثشاين دةوصةتة زهلثزةكان

كورديشيانانتكوردسمثژووبةدرثژايي و جاروبار گةيل بووة جثي تةراتثين نةيارةكاين

خوثن و قوربانييةكي زؤريان بثداوةتثوةگالندووة .و

جيهانييةوة خةلة يةكةمي كورد لةپثش هةصگريساين جةنگي و تثكؤشاين گةيل بات

كوردستاندا ، سةركردةكورديداپثناوي دامةزراندين دةوصةتثكي بووة لةسةرانسةري

فيدرالييانكالسيكةكاين و كورد باسي ئؤتؤنؤمي بةسةر دةمدا نةهاتووة ، ئةوساي

كوردستانثكي ئازاديان كردووة .هةميشة باسي

و تثكچووين كؤماري مةهاباداهةصگريسلةدواي جيهان دووةمي ، دروومشةين جةنگي

دواتر بؤ و ذةوشنبريييةكان ، ئيداري كورد گؤردرا بؤ مافة سياسييةكاين سةركردايةيت

چوارچثوةي دةوصةيت داگريكةردا ، ئةمة لةبةر ئةوة نةبوو سةركردةكاين ئؤتؤنؤمي لة

جيهان حةز دووةمي كوردستانثكي ئازاد نةبووة ، نةخثر ،دواي جةنگي يان بة

ديپلؤماسييةيت و كورد زياتري هةصنةدةئةوانلةبةرئةوةبوو كة هثزوتواناي وگرتلةوة

ديپلؤماسيپث نةدةكرا و سياسي كوردستان بةحوكمي پةيوةنديية چونكة داگريكةراين ،

وصاتاين زهلثزو دةرةوة و نةوتييةكانةوة بة وايان كردووة دةرگاكان ،و بازرگاين  كارثكي

و پار تووشي لةتبوون وصاتةكانيان كورد داخبةن بؤ ئةوةي بؤچةپارچةبوون نةبثت ،لة

و لةدةستيانهةرچيئةو مةبةستة سةرجني كؤمةصگاي نثودةوصةتيشيان هاتووة كردويانة

وةرنةگرن كورد لةئاسيت تاوانةكانيانذاكثشاوة بؤالي خؤيان كة هةصوثست و دژي گةيل

.بثدةنگةي لثبكةن

و ذاپةذيين خةصكيلةدواي كوثت و دةرپةذاندين هثزةكاين سةددام لة جةنگي خةليج

پ و ذوخاين ذژمثي فاشيست دواتر و رؤسةي ئازادكردين عثراق ،كوردستان

كورد دةرفةيت زثذيين باشي نوث لة عثراقدا هاتةكايةوة ، لةوثدا سياسي هةلومةرجثكي

ه وستيدا ، ئثستا دنيا دنيايةكي ترةو دةرفةيت زثذيين تثدا نةماوةو لةدةصكةوتةبؤ

وردةكارييةكانةوةنامةوثمنيش وةبؤئةوةي پثم نةصثن كاي كؤن بةباد بچمة ناو كات

كورد.تاد.... لةگةص ئةوةي دةرفةتة زثذينةكان لةدةستدا نةماون ، كةچي كاريت



و لة هةندثكياندا خرابينة نةسووتاوة ئةگةرچي ذةنگة هةموو شتةكان بةديل ئثمة نةبن

.پةراوثزةوة

كورد بةشثكيهاتين واي كردووة و ناوچةكة يا زؤريئةمةريكا بؤ عثراق موعادةلة كةم

و ئةمةريكا مةبةسيت بثتسياسييةكة وسوودي لثوةرگرثتبثت  بؤ پاراستين ئاساييش

و ناوچةكة ، هةربؤية لةذؤژي دامةزراندين ئةجنومةين بةرژةوةندييةكاين خؤي لة عثراق

دياري خؤي هةيةو ذؤصثكي شوثين كورد و حكومةيت عثراقةوة ، گرنگيشحوكم

و ذؤژهةالتناوةذاستيدا و عثراقي كوردي ديپلؤماسييةيت پيادةكردين دةگثرث لة

موعبةحوكمي كورد لةو كورداجثگاي سياسيةدا ، سةركردايةيت وچاري كثشمةددةلة

سياسي بؤتةوة و ملمالنثيةكي و عثراقييةكان ،كثش كوردستاين سةبارةت بة كثشة

و ،يعثراقي دياربثت بؤ ئةوةي جثي خؤي بكاتةوة لة ناوةند كوردستانيجثپةجنةي شي ،

كوردستانچي بؤ ئةوةي، و كةمايةتيةكانةوة باشة بؤ گةيل جثبةجثي بكات، بةكورد

. كثشةي كةركوك بةالداخستينبةتايبةيت

سياسي خؤيان درثژةسوننةكان شيعةكان گةمةي و هةر الية دةيةپو وث پاشقولثداوة

ياخود چاص كوردي هةصكةنث ئةويتر بؤلةويتر بگرث ش كةوتؤتو نثوان بةردةاشي ئةمان ،

زيان لثي بثتة دةرةوة ، و بةبث و دةيةوث بةبرياري باش وايةو ئةمةريكاوة  چاكتريش

خئةوةندة سةري خؤي نةيةشثنث بة كثشةكاين نثوان ئةوانةوة ، ؤيئةمةريكا

و لثكؤصينةوةو مشتومذةكان دةكات و هةنگاو بةسةرپةرشيت ذثوذةمسي دانيشتنةكان

هةنگاو كؤنتذؤصي دةكات هةتادةگاتة برياردان ، بثگومان لة هةموو هةنگاوثكدا مةبدةئي

سياسي سةردةم لة عثراقدا و رثبازثكي .تةوافوق پةيرةودةكرثت كة بؤتة دروشم

خوراو نةبني و بةش !بةتةماين بة سةربةرزي لةم گثژاوة بثينة دةرةوة
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