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پێشەكی

لە  ی��ەك ساڵی ڕاب�����ردوودا.  م���اوەی  ل��ە  ئ��ەم كۆمەڵە وت���ارە 
ڕۆژنامەكاندا بە چەند ناوونیشانی جیاواز كە سەردێڕی هەركام 

لەم بابەتەنەیە باڵوكراونەتەوە.
بێگومان هەركامیان خوێندنەوەیەكی تایبەت و وردن. بۆ بارودۆخی 
سیاسی و دژواری عێراق, لەژێرسایەی حوكمی تۆتالیتاریی رژێمی 
هەركام  كە  عێراقدا  پێشووی  سیستمەكانی  لە  هەركام  و  بەعسدا 
لەگەالنی )كورد و عەرەب( بوونەتە قوربانیی جینۆساید و قەتڵوعامە 

یەك لەدوای یەكەكانی سیستمی حوكم لە عێراقدا.
ئەگەرچی ئەم بارودۆخە دژوارە بەشێكی تایبەتە بە مۆزایك و 
لەڕووی  عێراق,  دانیشتووانی  دابەشبوونی  پێكهاتەی  ناهۆمۆجینی 
فاكتەرە دەرەكییەكان, كە  بەاڵم سەرەڕای  ئەتنیكی و مەزهەبیەوە, 
دۆخەكەیان  و  هەبووە  عێراق  قەیرانانەی  ئەم  لەسەر  كاریگەرییان 
فاكتەری  میلیتاریستییەكان  سیستمە  خ��ودی  دژوارت���رك���ردووە. 
سەرەكیی ئەم كێشە و قەیرانانەی عێراق بوون و هەمیشە واڵتیان 
باری  ڕۆژب���ەڕۆژ  تر  و  قەیرانێكی  س��پ��اردووەت��ە  قەیرانێكەوە  لە 
شكست  دووچ��اری  واڵتەیان  ئەم  وكۆمەاڵیەتیی  ئابووری  سیاسی 
و كێشەی زیاتركردووەتەوە, بەپێچەوانەشەوە هیچ كات بیریان لە 

ڕێگاچارەكانی عێراقێكی ئازاد و دیموكرات نەكردووەتەوە...
شەڕە ناوخۆییەكان, هەردوو شەڕی ئێران و كوێت. تا ئێستاش 
و بۆ ئاییندەش كاریگەریی نێگەتڤیان لەسەر بارودۆخی سیاسی و 
ئابووری و كۆمەاڵیەتیی عێراق داناوە, لە سایەی سیستمی بەعس و 

دەسەاڵتە تۆتالیتارییەكەیدا.
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لەگەاڵ هاتنەكایەی ئاڵوگۆڕەكانی پاش جەنگی سارد و ڕاپەڕینی 
گەالنی عێراق و خەڵكی كوردستان, ئەم ئاڵوگۆڕانە بە شێوەیەكی 
پۆزەتیڤ عێراق و كوردستانیشی گرتەوە. كە تا ئێستا درێژەی 
لێدەكرێت, كوردیش  نێودەوڵەتی  هەیە  و پشتیوانییەكی گەورەی 
سەركەوتووانەش  و  نوێ   ئەزموونێكی  خاوەنی  ب��ووە  بۆخۆی 
داهاتوویەكی سیاسیی  بۆ  اب��ردووە و  تەنیایی  لە  ناوە  هەنگاوی 

سەركەوتوو.
ڕووداوەكانی )11(ی سێپتەمبەر بۆخۆی كۆمەڵێك كاریگەریی 
كوردستانیش  و  عێراق  كە  خستەوە.  لەجیهاندا  دوالیزمانەی 

لەژێرسایەی ئەم ئاڵوگۆڕە نوێیە بەدەر نییە.
بۆ  ورد  خوێندنەوەیەكی  بۆ  هەوڵێكە  نامیلكەیەش  ئەم  بۆیە 
بارودۆخی سیاسیی عێراق و كوردستان لەژێر سایەی سیستمە 
تۆتالیتارییەكانی و هەوڵێكیشە بۆ خوێندنەوەی ئەو بارودۆخەی كە 
لەدوای ساڵی )1991( بۆ گەالنی كورد و عێراق هاتووەتەكایەوە 
گەالنی  حەسانەوەی  و  عێراق  بوونی  بەپلۆرالیزمە  لەهەمبەر  و 
و  دیموكراسی  و  ئ��ازاد  سیاسیی  سیستمێكی  سایەی  لە  عێراق 

پلورالیزمی مۆدێرندا.
بەو  نییە,  دیار  ئاكامەكانی  كە  لەڕێدایە,  جەنگێك  ئەگەرچی 
لە  ئاڵوگۆڕەكان  ئاكامەكانیشی و هەموو  ئەم جەنگە و  هیوایەی 
خزمەت سیستمی پلۆرالیزمبوونی عێراقدا بێن و خوێنەرانیش لێی 

ڕازیبن.
ئەنوەر حسێن
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)1(
لەبەر ڕۆشنایی ئاڵوگۆڕەكانی كورد، لەتەنیایی 

ڕابردووەوە و بۆ داهاتوویەكی سیاسیی 
سەركەوتوو

بە درێژایی سەدەی رابردوو, سەرەڕای شۆڕش و قوربانیدانە 
بەردەوامەكان, هەرگیز گەلی كوردلە هیچ كام لە بەشەكانی كوردستان 
)مەسەلە( ڕەواكەی وەكو سااڵنی دوای ڕاپەڕین پۆزەتیڤانە هەنگاوی 
نەناوە, ئەم ڕەوشە سیاسییە نوێییە لەدوای كۆتایی دەیەی نەوەدەكان 
هەمەالیەنە  بەلێوردبوونەوەیەكی  پێویستی  فەراهەمكراوە,  بۆكورد 
و  سلبییاتەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  یەكەم  ئ��اڕاس��ت��ەدا,  دوو  بە  هەیە 
دۆزینەوەی ڕێگاچارەی گونجاو لەوبارەیەوە. دووەم خوێندنەوەیەكی 
نوێ و هەڵگرتنی هەنگاوی تازە بۆ بەرەوپێشچوونی بەردەوام, بەاڵم 
سیاسیی  مێژوویی,  كورتی  خوێندنەوەیەكی  بە  پێویستمان  پێشتر 

بارودۆخی كوردستان هەیە.
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مێژوویەكی پڕ خەبات و بێدەنیگیەكی گەورەی نێودەوڵەتی
گەر لە سەردەمی شێخ مەحموود و حكومەتەكەیەوە دەست 
پێبكەین, تا دەگاتە كۆماری كوردستان لە مهاباد بە ڕێبەرایەتیی 
و  عێراق  كوردستانی  )شۆڕشەكانی  دوات��ر  و  محەمەد  ق��ازی 
و  شۆڕش  هەشتاكان.  دەی��ەی  و  گەلەكەمان  نوێی  شۆڕشی  تا 
قوربانیدانی گەلی كورد ئەگەرچی فۆڕمێكی سیاسی-چەكداری, 
سەپێنراوە  )ك��ە  بینیوە,  بەخۆیەوە  توندوتیژی  زۆرج���ار  ی��ان 
بەسەریدا(, بەاڵم هەمیشە بەردەوام بووە و نەوەستاوە لە خەبات, 
لەپێناو بەدەستهێنانی مافە ڕەواكانیدا و لە هەردوو حكومەتەكەشدا 
بكات,  مامەڵە  یاسایی  و  لۆژیكییانە  بە شێوەیەكی  ویستوویەتی 
مافەكانی گەلی كورد و بەدەستهێنانی مافە ڕەواكانی, لە هەردوو 
حكومەتەكەشدا ویستوویەتی بە شێوەیەكی لۆژیكییانە و یاسایی 
مامەڵە بكات, مافەكانی گەلی كورد بەدەست بهێنێت, بەاڵم دواجار 
بەهۆی كاریگەریی فاكتەرە دەرەكییەكان و الیەنگریی نێودەوڵەتی 
لە دوژمنانی گەلی كورد, شۆڕش و حكومەتەكانی ڕووبەڕووی 
مەترسی و لەناوچوون بوونەتەوە, سەردەمی زێڕین و حكومیان 
و  نێودەوڵەتییەكان  گەمە  قوربانیی  كراونەتە  و  چووە  بەسەر 

بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەكانی جیهان.
ك��ورد  گەلی  ئەتنیكییەی  خەسڵەتە  ئ��ەو  دەب��ێ��ت  ئەگەرچی 
لەبەرچاوبگرین, كە سەرەڕای شكستی شۆڕش و حكومەتەكانی, 
ب��ێ ه��ی��وا ن��ەب��ووە ل��ە س��ەرك��ەوت��ن و ب��ەردەوام��ی��ی ش���ۆڕش و 
بەدیهێنانی خەونەكانی, ئەگەر ئەم خاڵە لەڕووی ئەنترۆپۆلۆژی 
و سایكۆلۆژییشەوە لێكدەینەوە كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر زۆر 
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شۆڕش و گەالنی دنیا داناوەو خەونەكانیشی كردوونەتە سەراب.
لە سنوری  )دەوڵەتی  دوژمنی  یەك  بەتەنیا  كورد  كاتێكدا  لە 
جوگرافیای دەستكرد(, یان ناوچەیی و نێودەوڵەتی نەبووە, بەڵكو 
مەترسیی  ڕووب��ەڕووی  هەمیشە  دەرەكییەكان  دوژمنە  لە  جگە 
چواردەوڵەتی ناوچەیی بووەتەوە, لەپااڵ دۆستەكانی هەركام لەو 

چواردەوڵەتە و هاوبەرژەوەندییەكانیان.
ب���ە وات���ای���ەك���ی ت���ر گ���ەر ش���ۆڕش���ی چ���ەك���داری گ��رووپ��ی 
لە  دەوڵ���ەت  ل��ەگ��ەاڵ  و  كۆڵۆمبیا  ل��ە  تەنیا  )فارك(لەكۆڵۆمبیا 
چەند  ل��ەالی��ەن  كاتدا  هەمان  لە  و  بێت  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەدا 
دەوڵەتەوە هاوكاریی )فارك(بكرێت. لە كوردستاندا بەپێچەوانەوە 
س��ن��ووری  مەترسیی  چ���وار  ڕووب�����ەڕووی  هەمیشە  ش���ۆڕش 
ئابڵوقەدراوی دوژمن بووەتەوە و دواجاریش بووەتە قوربانیی 
تایبەتمەندەكان-گەر  ئایدۆلۆژیا  و  نێودەوڵەتییەكان  بلۆكبەندییە 
ئەوەش بزانین هەموو شۆڕشێكی چەكداری لە دنیادا پێویستی 
بە پشتی بەرەی شەڕ و هاوكاریی بەردەوام هەیە, بەاڵم ئەم خاڵە 
بۆ شۆڕشی كورد گەر هەشبووبێت, شۆڕش زۆر مەترسیدارانە 
یارمەتیدەریش  الیەنی  دواج��ار  و  ك��ردووە  لەگەڵدا  مامەڵەی 
و  ك��ورد  شۆڕشی  بۆ  بكات  ك��ارە  ئەم  ئامادەنەبووە,  هەرگیز 

نەیشیكردووە.
چەكداریی  خەباتی  و  ش��ۆڕش  قۆناغی  سەیردەكەین  بۆیە 
كورد دیسان لە شۆڕش و خەباتی چەكداریی جیهان جیاوازتر و 
دژوارتر بووە, پێویستی بەچ ەند لێكدانەوە و نەخشەی سەربازی 

هەبووە لە بەرامبەر چەندین دوژمندا.
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یان گەر بەتەنیا دیقەت لە خەباتی سیاسی و چەكداریی دەیەی 
تێدەگەیت  لە كوردستانی عێراق بدەین,  هەشتاكانی گەلی كورد 
چ شۆڕش و چ گەلی كوردستان و تەنانەت خەڵكی سیڤیل  لە 
بەردەم چ هەڕەشەیەكی مەترسیدار و كوشندەدا بووە, چ وەكو 
و  میلیتاریستەكەی  و  تۆتالیتار  سیستمی  و  دوژم��ن  بەهێزیی 
وەكو  چ  و  دەسەاڵتە  ئەم  فاشیزمانەی  و  جینۆساید  سیاسەتی 
بلۆكەكەوە.  ه���ەردوو  بە  نێودەوڵەتی  گ���ەورەی  پشتگیرییەكی 
ئەوەی  دەگاتە  كار  تا  هاوبەرژەوەندی,  و  هاوزمان  واڵتانی  چ 
دوژمن سیاسەتەكانی بێ  كاریگەری دەمێنێتەوە, ناچار دەكەوێتە 
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی و خاپووركردنی گوندەكان, چونكە 
بەپشتی بەرەی شەڕیان دەزانێت و دواجار ئەنجامدانی ئەنفال. 
بێگومان دوژمن وەختێك ئەمە ئەنجامدەدات, كە هیچ گومانێكی 
نییە, بۆیە پرۆسەیەكی  نێودەڵەتی  لە دژەك��ردەوەی ناوچەیی و 
گوماناوی سەرەتایی دەست پێدەكات تا دواجار دەگاتە ترۆپك و 

قەتاڵوعامی گشتی.
كەچی نە چوار ئێزگە و ڕۆژنامەی نێودەوڵەتی باسیان لەم 
دوژمنەیان  ئ��ەم  جارێكیش  نە  دەك��رد.  قوربانیدانە  و  ش��ۆڕش 
مەحكومكرد و لێیان پێچایەوە, بە پێچەوانەوە وا پێویستی دەكرد, 
لۆجستیكی  و  سەربازی  و  سیاسی  هاوكاریی  و  پشتگیری  كە 

بكرێت لە بەرامبەر دوژمنە وەهمیەكەیدا.
موعجیزە  كورد   گەلی  ئەو شۆڕشەی  نەبێت  موبالەغە  گەر 
ڕژێمی  دژی سەرسەخترین  لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  ئاسا 

دنیا بەڕێوەچوو.
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دەیەی نەوەدەكان, كورد و ئاڵوگۆڕە نێودەوڵەتییەكان
پاش هەرەسی بلۆكی خۆرهەاڵت و یەكالبوونەوەی جیهان بۆ 
یەك جەمسەری هێز, جیهان چووە قۆناغێكی نوێوە و سەرەتای ئەم 
ئاڵوگۆڕانە لە خودی یەكێتیی سۆڤیەتی پێشووەوە سەری هەڵدا, 
بە جیابوونەوە و سەربەخۆیی )15( كۆماری تازە سەربەخۆ لە 
یەكێتیی شوورەوی و كە بەزۆری زۆرداری لە سەردەمی ستالین 
خرابوونە چوارچێوەیەكەوە و دواجار ئەم ڕەوشە چیكۆسلۆفاكیا 
و یۆگۆسالفیاشی گرتەوە. تا دواجار گەیشتە ئەریتریا و كۆتاییشی 

بە تەیموری خۆرهەاڵت هات.
لەم  گۆربارجۆڤ  پیترۆستریكاكەی  و  گالسنۆست  ناكرێت 
گ��ەورەی  كاریگەرییەكی  چونكە  بێت,  كاریگەر  بێ   ن��ێ��وەن��دەدا 
دەیەی  بووە,  پۆزەتیڤدا  دیوی  بە  هەبوو  ئاڵوگۆڕانە  ئەو  لەسەر 
سەربەخۆیی بەشێك لە گەالنی ژێردەست و چەوساوەی جیهان.

تایبەتی  ف��اك��ت��ەری  كۆمەڵێك  كوێتیش  جەنگی  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
س��ەرەوە  ئاڵوگۆڕانەی  لەو  دیسان  ناكرێت  ب��ەاڵم  لەپشتەوەیە, 
بەدەربێت, بۆیە كوردیش وەكو گەلێكی چەوساوە و ژێردەست و 

داگیركراو لەم هاوكێشە تازەیەدا جێگەیەكی تایبەتی گرت.
راپەڕینی خەڵكی كوردستان لە بەهاری )1991( دژی ڕژێمی 
عێراق, خۆی لەخۆیدا شۆڕشێكی بێ وێنەی سەدەی بیست بوو, 
پایەكانی  و  بەعس  دژی سیستمی  لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە 

دەسەاڵتەكەی.
راپەڕین دیسان ناكرێت وەكو هەڵچوونێكی جەماوەری چاوی 
لێبكرێت, بەڵكو ڕاپەڕین خاوەنی كۆمەڵێك خەسڵەتی تایبەتە, كە 

دەكرێت بەوردی خوێندنەوەی بۆ بكرێت.
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بۆیە ڕاپەڕین جگە لەوەی لە هەلومەرجێكی تایبەت و بابەتیدا 
هاتەبوون, بەاڵم لەڕووی مێژوویی و سیاسی و جەماوەریی و 
ئەنجامدانی.  بۆ  بوو  ولەبار  گونجاو  كاتێكی  سایكۆلۆژییشەوە 
)گەر ئەم هاوكێشەیە وانەبێت پێم وانەبوو سەرەڕای پشتیوانییە 
گەر  دواج��ار  چونكە  بووایە..!!(,  سەركەوتوو  نێودەوڵەتییەكەش 
ڕاپەڕین لەڕووی جەماوەرییەوە سەركەوتوو بوو, بەاڵم تووشی 
كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و  ئیداری  و  سیاسی  كێشەی  چەندین 
لەپشتەوە  واقیعی  بەاڵم چونكە خواستێكی جەماوەریی  بووەوە, 

بوو, لەبەردەم كۆسپەكاندا پۆزەتیڤانە ڕێی كرد و سەركەوت.
-ئەگەرچی خودی خۆم و جەماوەریش لە مامەڵە و میكانیزم 
و چاوەڕوانییەكانی سەدلەسەد خۆشحااڵ نین, بەاڵم ئەمە دیسان 
پێوستی بە پێداچوونەوەی سیستمی سیاسی و حكومی و ئیداری 
و ئابوورییەكان هەیە, بە شێوەیەكی خاكیی كوردییانە و واقیعییانە. 
و  س��ەردەم  شۆڕشگێڕانەی  پرۆسەیەكی  نابێتە  ڕاپەڕین  ئەگەرنا 
سەركەوتوو, گەر ئەوەش بزانین, ڕاپەڕین سەرەڕای دەسكەوتەكانی, 
راپەڕین  چەمكی  گەر  بۆیە  لەپێشدایە,  گەورەشی  زۆر  هەنگاوی 
)جەماوەر(ی لەدەستدا, ناتوانێت  ئاكامەكانی بپێكێت و بگاتە مەنزاڵ, 
بۆیە سەركەوتنی سەدلەسەد. كە ئەمە خاڵێكە دیسان پێویستی بە 
لێوردبوونەوە هەیە, بەتایبەتی سەلماندنی ئەو ڕاستیەی كە, دەڵێت 

: )جەماوەر پێكهێنەری گشت ئاڵوگۆڕەكانە(.
خواستی  و  ئاڵوگۆڕانە  ئەو  دەرئەنجامی  لە  بەهەرحااڵ 
گەلی كورددا, جەماوەری كوردستان ئەزموونێكی گەورەی 
ك��وردس��ت��ان(دا  لە)هەرێمی  خ��ۆی  كە  گ��ەی��ان��دووە,  بەئاكام 
حزبی,  حكومی,  سیاسی,  چ  ماناكانیەوە  هەموو  بە  دەبینێتەوە, 
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یاسایی, كۆمەاڵیەتی, چونكە پێشتر شتێك نەبوو بە ناوی )هەرێمی 
خودی  ئێستا  بەاڵم  سیاسییەكەی,  مانا  بە  كوردستان(كۆمەڵێك 
دەاللەتی  و  مانا  كۆمەڵێك  كوردستان(  )هەرێمی,  وش��ەی  دوو 
سیاسی لەخۆدەگرێت, كە بریتین لە سەربەخۆیی و جیاكردنەوە 

و فەراهەمكردنی تا ڕاددەیەكی مافەكان.
واقعی  بە  و  دیفاكتۆیەك  بووەتە  كوردستان  هەرێمی  وات��ە 
لەدوای  یەك  سەردانە  لە  نموونە  بۆ  دەكرێت,  لەگەڵدا  مامەڵەی 
یەكەكانی وەفدی ئەمەریكا و بەریتانیا و فەڕەنسا و توركیا و ئێران 
و زۆربەی واڵتانی ئەورووپا بۆ كوردستان و مامەڵەكردنیان گەر 
بەردەوامیی  و  هاوكاری  یان  بێت,  ناڕاستەخۆش  شێوەیەكی  بە 
ڕێكخراوەكانی سەر بە)UN( و ڕێكخراوە )NGO(كان و پاراستنی 

ناوچەی دژەفڕینی باكوور لە دژی دەسەاڵتی بەعس.
مەسەلە  و  كورد  گەلی  پشتگیریی  س��ەرەڕای  بۆخۆی  ئەمانە 
كێشەی  بۆ  واڵتانە  ئ��ەو  تێگەیشتنی  لە  جگە  دیسان  ڕەواك���ەی 
مێژوویی  لێپرسراوێتیی  بە  هەستكردن  و  كورد  گەلی  سیاسیی 
بەرژەوەندییە  س���ەرەڕای  گ��ەل��ەدا,  ئ��ەم  بەرامبەر  لە  سیاسی  و 
تایبەتییەكانی وەكو یەكێك لە پەیوەندییە ئاساییەكان و هاوكاری 

هیچی تر هەڵناگرێت.
وەربگرین,  وێنەیەك  بە  چیچان(  با)كۆماری  نموونە  بۆ 
دۆدای��ڤ  جەوهەر  دەستی  لەسەر  كۆمارە  ئەم  كاتەی  ئەو 
و  خەتاب  دەستی  لەسەر  دوای��ی  گەرچی  ب��وو,  سەربەخۆ 
چەوتەكانیان,  سیاسەتە  قوربانیی  ب��ووە  باساییف  شامیل 
بۆچی واڵتانی ئەمەریكا و ئەورووپا هێڵێكی دژەفڕینیان بۆ 

چیچان دانەنا ؟
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ئایا هاوكاریی چیچانییەكان بەم شێوەیە كرا؟ ئایا بە خەتاب 
مێزی  سەر  بۆ  بانگكران  و  داغستان  بچنە  ؛  وت��را  باساییف  و 

گفتوگۆی واشنتۆن و پاریس و درۆگیدا..؟ !
-من ناڵێم چیچان حەقی ئەو پشتگیرییەی نەبووە, بەاڵم هەركام 
لە ئەمەریكا و ئەورووپا دوو تەفسیری جیاوازیان هەیە بۆ چیچان 

و كوردستان..
ئەمەیە ئینسانی كورد, دەبێت لەم خاڵە بگات, كە دوو تێڕوانینی 
تەنیا  ن��ەك  ك���ورد,  گەلی  سیاسی  مەسەلەی  ب��ۆ  هەیە  ج��ی��اواز 
مەسەلەكە پەیوەست بێت بە ڕەهەندی ئابووری و بەرژەوەندیی 

نێودەوڵەتییەوە..
و  ئەمەریكا  درەنگوەختی  تێگەیشتنێكی  بە  ئەمە  من  بەڵكو 
كە  ك��ورد  گەلی  سیاسیی  مەسەلەی  بۆیە  دەزان���م,  ئ��ەورووپ��ای 
بۆیە  بوو,  زووت��ر  هەنگاوی   بە  پێویستی  و  مافەیە  ئەو  زادەی 
پێموایە پشتگیرییە نێودەوڵەتییەكە كاریگەرییەكی گەورەی داناوە 
لەسەر بەرەوپێشچوونی ڕەوشی سیاسیی گەلی كورد, تەنانەت 
بۆ داهاتووش كاریگەریی پۆزەتیڤانە و ئەكتیڤ دەبێت, بەاڵم لەپااڵ 
ئەوەش  ناوە,  گەورەمان  هەنگاوی  كۆمەڵێك  خۆشمان  ئەوەشدا 
نەتەوەیی, چ  و  نیشتمانی  لێپرسراوێتیی  بە  چ وەكو هەستكردن 
وەكو خوێندنەوە بۆ كاریگەرییە سلبییەكانی چەند دەیەی ڕابردوو 

لەڕووی سایكۆلۆژییەوە لەژێر دەسەاڵتی بەعس.
جەماوەر  س��ەددەس��ەد  هێشتا  نییە,  مانایە  بەو  ئەمە  -ب��ەاڵم 
خەونەكانی  خەڵك  هێشتا  بەڵكو  ڕازی��ی��ە,  ح��زب  و  حكومەت  لە 
جەماوەر  خواستی  بە  زۆری��ان  هەنگاوەكانمان  نەهاتووەتەدی, 
ڕێناكەن, حزب و ڕەفتارەكانی لەناو كۆمەڵگادا زۆرجار جەماوەر 
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نیگەران دەكات, بەكورتی خەڵك گلەیی هەیە, بەاڵم سەرەڕای ئەمانە 
مافەكانی  بەدیهێنانی  لەنێوان  كردووە  ب��ەراوردی  دوو  جەماوەر 
خەڵك و فەراهەمكردنی ئازادیی زیاتر و چەسپاندنی دیموكراتی و 
مافە مەدەنییەكان, لە واڵتێكی وەكو عێراق سیستمێكی تۆتالیتاریدا 
و جێهێشتنی ئەو قۆناغە, لە هەمان كاتدا هەنگاوهەڵگرتنی بەرەو 
سیستمێكی پلۆرالیزمی خۆرئاوایی بێگومان هەركام لە حكومەت و 
حزبی كوردی, گەر خاوەنی ئیرادە و جەماوەر نەبێت, نەیدەتوانی 
كەواتە  بدات  ناوچەكە  ئیستقراری  و  بە ڕەوشی سیاسی  ئیدامە 

رەخنەكان پێویستیان بە گوێگرتن و خوێندنەوە هەیە.

هەرێمی كوردستان و قۆناغە جیاوازەكان
چەند  بە  كوردستان  هەرێمی  ڕاپەڕینەوە,  لەپاش  بێگومان 
قۆناغی جیاواز, جیاوازدا گوزەری كرد. تاگەیشتە ئەو تێگەیشتنەی 
بەرەو  هەنگاو  قەیرانەكان  دژوارییەكانی  هەموو  س��ەرەڕای  كە 

سەركەوتن دەنێت.
دیقەت  كوردستانییەوە  بەرەی  و  ڕاپەڕین  لە سەردەمی  گەر 
پەرلەمان و حكومەتی هەرێمی  تا دەگاتە دروستكردنی   ، بدەین 
كوردستان گەمارۆی ئابووری و دواتریش شەڕی ناوخۆ, ئەمانە 
هەموویان قۆناغی  جیاواز جیاواز بوون بە هەردوو دیودا, كە 
تاڕاددەیەكی زۆریش بە هەردوو دیودا تەجروبەیەكی تازە بوون 
و پێویستیان بە تێگەیشتنی سیاسی و ئیداری هەبوو بۆ كورد, 
ئەو  نێگەتیڤی  زۆر  خاڵی  یەك  بە  ئیشارە  لێرەدا  دەكرێت  بەاڵم 
كاریگەرییە  داهاتووشدا  لە  ناكرێت  كە  ب��دەم,  جیاوازنە  قۆناغە 

سلبییەكانی لەبەرچاو نەگیرێت, كە بێ  كاریگەر بێت.
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ش��ەڕی ن��اوخ��ۆ چ ل���ەڕووی م��ێ��ژووی��ی��ەوە ب��ۆ ك��ورد كۆنە, 
سیاسییەكانە  هاوكێشە  ن��او  هێڵێكی  سیاسییەوە  ل���ەڕووی  چ 
مەسەلە  لەسەر  خراپیشی  زۆر  كاریگەریی  و  ڕاب���ردوودا  لە 

سیاسییەكەی هەبووە.
بەاڵم ناكرێت شەڕی ناوخۆ لە شاخ, بە هەمان تێڕوانینی شەڕی 
بیستویەكدا(  لە سەدەی  )لە كاتی حكومەت و  لە شار  ناوخۆش 

چاوی لێبكرێت و یەك خوێندنەوەی بۆ بكرێت.
لە  ئ��ەوا  ناوخۆ  ش��ەڕی  بۆ  هەبێت  تێڕوانینمان  هەمان  گ��ەر 
لە  پێموایەگەر  چونكەمن  ك��ەوت��ووی��ن,  گ��ەورە  زۆر  هەڵەیەكی 
س��ەردەم��ی ش��اخ��دا ش���ەڕی ن��اوخ��ۆ ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر حزب 
هەبووبێت, بەوەی هێرشێكی بۆ سەر دوژمنی دواخستبێت, یان 

چەندین پێشمەرگە شەهید بووبن.
بەدەستهێنانی  و  سەربەخۆیی  هەنگاوەكانی  ئێستادا  لە  ئەوا 
سیاسییە  هاوكێشە  ل��ەو  و  دوادەك����ەون  ڕۆژب���ەڕۆژ  مافەكانی, 
شوێنێكمان  ساڵە  دە  ماوەی  كە  دەرەوە,  )نێودەوڵەتییە(دەچینە 
كە  لەدەستدەین  ب��ڕی��ار  خ���اوەن  ت��ێ��داگ��رت��ووە. س���ەدان دۆس��ت��ی 
لە  كە  دەدەی��ن  لەدەست  كیانێك  خەریكن,  دێرینە  مێژوویەكی 
كە  دەدەی��ن,  لەدەست  داهاتوویەك  بێ وێنەیە,  ك��ورددا  مێژووی 
دووبارەبوونەوەی ڕەنگە مەحااڵ و نامومكین بێت, هیوا دەخەینە 

چاڵەوە بە دەستی خۆمان.
بۆیە پێویستە لەوە بگەین كە شەڕی ناوخۆ لە سەردەمی شاخ 

و شاردا هێندە جیاوازە, كە ناكرێت باسبكرێت.
بۆیە ش��ەڕی ن��اوخ��ۆ ل��ە س��ەردەم��ی ش���اردا چ��ەن��دە پ��رۆس��ە و 
ئەزموونەكانی دواخستبێت, گەر بیر لە چارەسەركردنی ئەو شەڕ و 
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لەسەرمان  بێگومان كاریگەرییەكی خراپ  نەكەینەوە,  قەیرانەكان 
جێ دەهێڵێت كە ڕەنگە بەئاشتییش قەرەبووی نەكەینەوە.

ب��ەك��ورت��ی ق��ۆن��اغ��ی ش���ەڕی ن��اوخ��ۆ ل��ە س���ەردەم���ی ش���اردا 
قۆناغی  س��ەدان  لەناو  ڕاپەڕینە  دوای  قۆناغی  مەترسیدارترین 
نەبێت  قسەیەكیان  جەماوەریش  و  حزبەكان  چ  ڕەنگە  دژواردا. 

لەسەر ئەم بۆچوونەی من.

جیهان دوای ڕووداوەكانی )11(ی سێپتمبەر
بەگشتی  جیهان  سێپتەمبەرەوە  )11(ی  ڕووداوەكانی  لەپاش 
دەكرێت  ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان  س���ەرەڕای  ن��وێ��وە,  قۆناغێكی  چ��ووەت��ە 
بێت  یەكێك  عێراق  كە  لەڕێگەدابن.  تریش  ئاڵوگۆڕی  كۆمەڵێك 

لەوانە.
هێندە  نزیكدا,  داهاتوویەكی  لە  عێراق  ئاڵوگۆڕەكانی  بێگومان 
گەرم و حاشاهەڵنەگرە, كە پێویستی بەوەیە گەلی كورد لە گشت 

الیەك زیاتر لێیان بەئاگا بێت.. خوێندنەوەی وردی بۆ بكات.
بەتایبەتی گەلی كورد كە خاوەنی نیمچە كیانێكی سەربەخۆیە, 
و  ئیدارە  و  باش  تەجروبەیەكی  خاوەنی  )11(س��ااڵ,  م��اوەی  بۆ 
حكومەتی جەماوەرییە, كە لە داهاتوودا دەتوانێت بەسوود بێت. 
بۆ  پێویستە  كورد  ئاڵوگۆڕەكاندا  لە  كە  ئەوەی  س��ەرەڕای  ئەمە 
دیاری  شكڵێكە  و  فۆڕم  بەهەرچی  مافەكانی  و  ئەرك  یەكجاری 
بەاڵم  بێت,  پێكەوەژیان  بە  گەر  بێت,  سەربەخۆیی  گەر  بكات. 
وەكو وتمان ؛ پێویستە ماف و ئەركەكانی بزانێت و فۆڕمەلەیەكی 
سیاسی واقعی هەبێت لە داهاتوودا, نەك ببێتە قوربانیی گەمەكان 

و سیستمێكی تری سیاسی.
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بەشێكی  ڕوودەدەن,  عێراقدا  لە  كە  ئاڵوگۆڕانەی  ئەو  بۆیە 
گەورەی پەیوەستە بە مەسەلەی كوردەوە.

كەواتە پێویستە پێش هەموو شتێك شەڕی ناوخۆ كۆتایی پێ 
بێت, گوتارێكی كوردیی هاوبەش هەبێت و فۆڕمەلەیەكی سیاسی 
پشتیوانیی  و  بكات  بۆ  دبلۆماسی  ك��اری  دان��رێ��ت,  داه��ات��وو  بۆ 
نێودەوڵەتیی زیاتر و زۆرتر گردبكاتەوە, مێژووی چەند ساڵەی 
زێڕینی  قۆناغێكی  بۆ  و  بگۆڕێت  تراژیدیای  و  چەوسانەوە  پڕ 

مێژوویی.
و  سیاسی  مەسەلەی  یەكالیكردنەوەی  لە  پێداگری  بەتایبەتی 
ئیداری و جوگرافی و مافەكان وخستنەڕووی پڕۆژەیەكی واقیعیی 
بكات,  ك��ورد  گەلی  ڕەواك��ان��ی  مافە  لە  تەعبیر  كە  سەردەمیانە 

جەماوەریش پشتیوانی لێبكات.
بۆیە لە ئێستاوە قسەكردن لەسەر داهاتووی عێراق بەتایبەتی 
گشت  پێویستە  چونكە  پێویستە,  و  گرنگ  زۆر  كوردكارێكی  بۆ 
الیەك چەند ڕاستییەك هەیە بیزانن, بەتایبەتی ئەوەی كە لەڕووی 
لەڕووی  هەیە,  مێژوویی  پێشینەیەكی  كورد  گەلی  مێژووییەوە 
خەبات و قوربانیدانەوە, لە هێزە شۆڕشگێڕ و زۆر زەرەرمەندەكانە 
لە عێراقدا كە ڕووبەڕووی سیاسەتی جینۆساید و قەتاڵوعام و 
دووەم  دانیشتووانەوە  پێكهاتەی  لەڕووی  بووەتەوە,  كیمیاباران 
دیوە  بە  چ  نەتەوەییەكەیدا,  دی��وە  بە  چ  عێراقە  زۆرینەی  گەلی 
ئۆپۆزسیۆنە,  سەرەكیی  هێزی  خاوەنی  بێت,  مەزهەبیەكەیدا 
خاوەنی چەند ئایدۆلۆژیا و ئایدیای سەردەمییانە و واقیعییە, كە 
دەكرێت لەگەاڵ گشت هێزەكان بگاتە ئەنجام. خاوەنی پێكهاتەیەكی 

دیفاكتۆیانەی دەوڵەتیشە.
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هەنگاوە تازەكانی ئاشتی و تێگەیشتنێكی واقیعی
ئەو  ناوخۆییەكان دواجار هەمووانی گەیاندە  قەیرانە  شەڕ و 
قەناعەتەی كە چ كاریگەییەكی نێگەتیڤی لەسەر ڕەوشی سیاسیی 
تا چەند  ئەم چەند ساڵەی ئەزموونی خەڵكی كوردستان داناوە. 
دەوری سلبی هەبووە لەو هەلومەرجە لەبار و تایبەتییەی كە بۆ 
گەلی كورد هاتووەتەكایەوە. دەتوانرا زیاتر و زۆرتر هەنگاوەكان 
بەرەو پێش بچن. بەو واتایەی هەرێمێكی ئارامتر و دەسەاڵتێكی 
بەدیبهاتایە  دیموكراسیتر  و  كۆمەڵگایەكی سیكیۆالتر  و  تۆكمەتر 
و ڕێگری بكرایە لەو كۆچە بەلێشاوەی تاكی كورد. كە بەشێكی 

زۆری بەهۆی شەڕ و قەیرانەكانی ناوخۆوە بوو.
)ڕێكەوتنامەی  لە  كوردستان  هەردووالیەنی  دواج��ار  ب��ەاڵم 
واشنتۆن( گەیشتنە ئەنجامێكی پۆزەتیڤانە و دانانی میكانیزمێك بۆ 

كۆتاییهاتنی قەیرانەكان و سەركەوتنی پرۆسەی ئاشتی.
خوێندنەوەیەكی  پێویستە  واشنتۆن  هەوڵەی  ئەو  ئەگەرچی 
سیاسی بۆ بكرێت, كە هەمیشە و بەبەردەوامی هانی هەردووالی 
داوە, كە النیكەم شەڕ نەبێت و پرۆسەكەش بچێتە سەر سكەیەكی 
هەرچەندە  ب��دۆزرێ��ت��ەوە,  ب��ۆ  گونجاوی  میكانزمی  و  تایبەتی 
تایبەتیان  كاریگەریی  بەریتانیا  و  فەڕەنسا  هەوڵەكانی  پێشتریش 

هەبوو.
بۆیە پرۆسەی ئاشتی � ئەگەرچی سست و لەسەرخۆیە � بەاڵم 
دواجار تەنیا و تەنیا چارەسەرە بۆ قەیرانەكانی كورد و هەرێمی 
كوردستان. سەركەوتنی ئەو پرۆسەیە و گەیشتنە قەناعەتی تەواو 

و پێكەوەژیانی سیاسی.
بیركردنەوە لە ئەزموونی خەڵكی كوردستان و هەنگاونان بۆ 
پرۆسەی  دواج��ار  دەكرێت  هەست  ئێستادا  لە  باشتر  داهاتووی 
هەمەالیەنەتر  گشتگیرتر,  و  باشتر  هەنگاوی  س��ەرەڕای  ئاشتی 
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ناو  بۆ  كوردستانی  هاتنەكایەی سێ  حزبی  بە  ئ��ەوەش  و  بووە 
ناو  بۆ  هاوپەیمان  حزبی  دوو  بەدەنگەوەچوونی  و  پرۆسەكە 

پرۆسەی ئاشتبوونەوەی گشتی.
دڵخۆشكەر  و  س��ەرك��ەوت��وو  بەهەنگاوێكی  ئ��ەم��ە  دەك��رێ��ت 
گشتی  ئاشتبوونەوەی  بووەتە  ئاشتی  پرۆسەی  كە  لێكبدرێتەوە, 
و ڕێكخستنی ماڵی كورد, چونكە پێویستە ئەوە بزانین لە هەرێمی 
كوردستاندا ڕێكخراوێك هەرچەندە بچووك بێت, بەاڵم دەتوانێت 
كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر ڕەوشی سیاسیی هەرێمی كوردستان 
بۆیە  ب��دات.  كوردستان  خەڵكی  ئەزموونی  لە  زەرەر  و  دابنێت 
كێشە  هەوڵبدرێت  و  بێت  مەنتقیتر  و  گشتگیر  پرۆسەكە  واباشە 
و قەیرانەكانی لە ڕێگای دیالۆگ و دانوستانەوە چارەسەربكرێت, 
ئەو پرەنسیپە بكرێتە سوننەتی كاركردن كە شەڕ و قەیرانەكانی 
لە بەرژەوەندیی هیچ الیەنێكدا نییە بەخودی حزبەكەشەوە, چونكە 
مێژووی شەڕ و جەنگە ناوخۆییەكان دەریخستووە, كە سەرەڕای 
درێژەكێشان و ماڵوێرانیی زیاتر و خراپبوونی ڕەوشی سیاسیی 
ئەو گەل و نەتەوە و حكومەتانە دواجار دەبێت پەنا ببرێتە بەر 

دیالۆگ.
بۆیە بۆ كورد بەتایبەتی و لەم سەردەمەدا خوێندنەوە بۆ شەڕی 
بێت, چونكە  باشترین دەرفەت  ناوخۆ و چارەسەركردنی ڕەنگە 
بە  ناوخۆیە  قوربانیی شەڕی  باسمانكرد, كورد  لەپێشەوە  وەكو 

درێژایی مێژوو زەرەری گەورەشی لێداوە.
لەڕێدایە,  ئێستا  تا  ئاشتی  گشتگیرەی  پرۆسە  ئ��ەو  كەواتە 
پێویستی بە هەنگاوی گەورە هەیە, چونكە ئاڵوگۆڕەكانی عێراق و 

ناوچەكە شتێكی چاوەڕوانكراو و پڕبایەخن.
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كورد لە هاوكێشە سیاسییەكانی داهاتووی عێراقدا
سیاسیی  خیتابی  و  سەركەوتووبێت  ئاشتی  پرۆسەی  گەر 
نێودەوڵەتییەكان  فاكتەرە  لەپااڵ  بێت,  یەكگرتوو  خیتابێكی  كورد 
و كێشە ڕەواكەی و ئەزموونی )11( ساڵی ڕاب��ردوودا, جێگە و 
)80(ساڵی  ماوەی  لە  نییە  لەوەدا  گومان  دەبێت.  تایبەتی  پێگەی 
ڕابردوودا گەلی كورد لە كوردستانی عێراق قوربانیی سیاسەت 
پلەدوو  بووە, هەمیشە وەكو هاوواڵتیی  و دەسەاڵتەكانی عێراق 
ئیمتیازەكانی  ج��ۆرە  گشت  لە  و  سەیركراوە  پلەیەك  دوژمنی 
نەخوازراوەوە,  شەڕێكی  گۆڕەپانی  خراوەتە  و  دوورخراوەتەوە 
كە ناچار بووە ئیدامەی پێبدات تا كار گەیشتووەتە ئەوەی هەوڵی 
گوماناوی  پرۆسەیەكی  لە  دراوە,  جینۆسایدی  و  قەتاڵوعام 

داڕێژراودا ئەنفالی لە دژ ئەنجامدراوە .
بۆیە پێویستە دەسەاڵتی سیاسیی كورد و حزبە سیاسییەكان, 
بە  تایبەت  داهاتوو  عێراقی  بۆ  بخەنەڕوو  تایبەت  فۆڕمەڵەیەكی 

مافی كورد.
گەالنی  )UN(دا,  لەژێر چاوەدێریی  دواتر  پێویستە  ئەگەرچی 
خۆیان  چارەنووسی  مافی  لەسەر  بڕیار  كورد  بەتایبەتی  عێراق 
بدەن, لە ڕێفراندۆمێكی گشتیی ئاشكرادا و مافە زەوتكراوەكانی 
بەڕەسمی  نێودەوڵەتییەكەشی  جوگرافییە  سنورە  ب��درێ��ت��ەوە, 
كۆمەڵێك  ڕووب���ەڕووی  ك��ورد  نێوەندەدا  ل��ەم  ڕەنگە  بناسرێت. 
شەڕ و سستی ببێتەوە, بەاڵم ئەمە مەسەلەیەكی چارەنوسسازی 
چونكە  بكرێت,  لەسەر  پێداگری  پێویستە  و  گەورەیە  مێژوویی 
و  مۆزایەك  و  سیاسی  پێكهاتە  بەهۆی  عێراق  كێشەكانی  ڕەنگە 
ناهۆمۆجینی دانیشتووانەكەیەوە لەپااڵ كۆمەڵێك كێشەی ئەتنیكی 

و مەزهەبی و تایفەییدا ڕووە و قووڵبوونەوە بچێت.



ئەنوەر حسێن )بازگر(26

بەاڵم كورد بە حوكمی ئەوەی هەمیشە چەوساوە بووە, تەنانەت 
خاوەنی  كاتێكدا  لە  و  نەبینراوە  ڕەوا  پێ   سیاسییەكانیشی  مافە 
گشت خاسیەتەكانی پێكهاتنی دەوڵەتە, بۆیە ئەم مافە پێویستی بە 
یەكالكردنەوە هەیە. دڵنیاشم, یەكالكردنەوەی كێشە سیاسییەكانی 
گەالنی عێراق لە قازانجی سیستمی سیاسیی داهاتووی عێراقدایە, 
هەرگیز  كەمایەتی(  )دەوڵ��ەت��ی  سەلماندوویەتی  مێژوو  چونكە 
قابیلی درێژەپێدان نییە, چونكە زوو لێك هەڵدەوەشێتەوە و نابێتە 

خواستی گەالنی نێو ئەو كێشە سیاسییە.
بە  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگای  كە  لەبیربچێت,  ئەوەشمان  نابێ  
تێگەیشتنێكی واقعی پشتگیری لە خەباتی سیاسیی مافە ڕەواكانی 

گەلی كورد دەكات.
و  بەرەوپێشچوون  سەرەكیی  فاكتەرێكی  خۆی  بۆ  ئەمە  كە 

سەركەوتنی پرۆسەی سیستمی سیاسیی كوردە.
لە  ناوچەییە  بەدوورگرتنی دەستێوەردانی  ئەوەی دەمێنێتەوە 
كورددا,  بەتاییەتی  و  عێراق  داهاتووی  سیاسییەكانی  هاوكێشە 
چونكە ئەمە فاكتەرێكی سلبییە لەناو ئەو پێكهاتە سیاسییەی دوای 
سەدام حسێندا, گەر پێشتر قسەی لەسەر نەكرێت, زۆر دوور نییە 

پرۆسەكە بە ئاقارێكی چاوەڕواننەكراودا ببات.
بۆ  كورد  خۆئامادەكردنی  لە  ؛  بڵێم  ئەوە  پێویستە  لەكۆتاییدا 
داهاتوودا  لە  بەتایبەتی  و  ئێستادا  لە  عێراق  ئاڵوگۆڕانەی  ئەو 
بۆ ڕووداوەك��ان  تا چەند خوێندنەوەی  كورد  كە  دەردەك��ەوێ��ت, 
هەبووە و توانیویەتی پۆزەتیڤانە لێی سوودمەند بێت, كە پێموایە 

زیاتر قسە هەڵناگرێت.
داهاتوویەكی  بۆ  دوێنێوە  تەنیایی  لە  كورد  نەبێت  ئەوە  تەنیا 

سیاسیی سەركەوتوو هەنگاودەنێت.



27 كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا

)2(
خوێندنەوەیەك لەپێكهاتەوە

بۆ عێراقی دوای سەدام حسێن

بە درێژایی سێ  چارەكە سەدە و هەر لە ساڵی )1921(ەوە, 
كە عێراق دروست بوو, ناواقیعیەتێك بەسەر پێكهاتەی دەوڵەتدا 
كۆنتڕۆڵكردنی  و  دەسەاڵت  گرتنەدەستی  ئەوەش  سەپاند.  خۆی 
سیستمی سیاسیی عێراق بوو لەالیەن كەمینەی )سوننە(ەوە, دیار 
لەم پێكهاتە ناواقیعییە,  ڕۆڵگێڕانی سوننە وەك كارەكتەری ئەم 
مەلیك  دانانی  لە  گێڕا  سەرەكییان  ڕۆڵی  ئینگلیزەكان  سیستمە, 

فەیسەاڵ و سیستمی پاشایەتی بۆ عێراق.
بۆیە بە درێژایی مێژوویی سیاسیی دروستبوونی عێراق, نابینین 
كە سەرۆكوەزیرانی  جار  یەك  لە  جگە  سوننە  تایفی-  كەمینەی 
)1948( ساڵی  لە  بەناچاری  جەبر(,  )ساڵح  بووە  شیعە  عێراق 
لە  بووبێت   لەكاركێشایەوە, دەستبەرداری دەسەاڵت  دا دەستی 
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سەنتەر دووركەوتبێتەوە. لە كاتێكدا بەپێی ئامارێكی ساڵی )1947( 
سوننە تەنیا )5/1( یان )%19.7(ی سەرجەمی دانیشتووانی عێراق 
سیستمە  ئەو  مێژووی  لەگەاڵ  كاتدا  هەمان  لە  كەچی  پێكدێنێت. 

سیاسییەدا ناوێكچوو بووە.
لە كاتێكدا شیعە كە لەڕووی تایفی و مەزهەبییەوە, بە ڕكەبەری 
ئەم تایفە سوننیە دادەنرێت. گەورەترین ڕەگەز و تایەفەی عێراقە,كە 
لە)%53.4(ی سەرجەمی دانیشتووانی عێراق پێكدەهێنێت, بەاڵم 
سیاسییەی  سیستمە  و  كایە  لەو  پەراوێزەوە  خراوەتە  هەمیشە 
عێراقدا هیچ كات ڕۆڵی نەبووە گەر لە دەسەاڵتیشدا بووبێت, یان 
كەم بووە یان گەر زیادیش كرابێت ئەوا دەسەاڵتی ناسیۆنالیستیی 
كات  هیچ  و  ج��وواڵوەت��ەوە  لەگەڵیدا  بیرۆكراتییانە  زۆر  سوننە, 
دەرفەتی پێنەداوە لە پۆستە حەساس و گرنگەكاندا بێت و بگاتە 

ناوەندی دەسەاڵت.
كوردیش  تەنانەت  و  شیعە  لەگەاڵ  نەبووە  ئامادە  كات  هیچ 
بەلەدەستدانی  ك��ارەی��ان  ئ��ەم  هەمیشە  چونكە  بنوێنێت,  نەرمی 
و  بیرۆكراتیانە  شێوازی  هەمیشە  بۆیە  زانیوە  ئیمتیازەكانیان 
كورد  هەم  و  هەم شیعە  لەبەرامبەر  تاكڕەوانەیان  و  تۆتالیتاری 

بەكارهێناوە.
***

و  عێراق  دانیشتووانی  سەرەكیی  پێكهاتەیەكی  وەك  شیعە 
بەشێك لەو مەزهەبە, یەكێكە لە مەرجەعە ئایینییەكان, زۆرینەی 
كەنداو  و  بەحرێن  واڵتانی  لەپاڵ  هاوسێوە,  ئێرانی  كەوتوونەتە 
بەگەورەترین  عێراق  جوگرافییەوە  ل���ەڕووی  ب��ەاڵم  توركیا,  و 
و  ناوەڕاست  ناوچەكانی  كەونەتە  و  دادەنرێت  شیعە  مەڵبەندی 
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باشووری عێراقەوە, هەرچوارشوێنە پیرۆزەكەی مەزهەبی شیعە 
كە پێكهاتوون لە)نەجەف, كەربەال, كازمیە, سامەڕا( كەوتوونەتە 
ع��ێ��راق��ەوە, شارێكی وەك���و ك��ەرب��ەال )55(م��ی��ل ل��ە ب��ەغ��دادەوە 
تایفیەكەیدا  و  مەزهەبی  دیوە  بە  ئەوەندەی  شیعە  بۆیە  دوورە, 
میللی  دی��وە  بە  نیوئەوەندە  سەیركراوە,  و  دەرخستووە  خۆی 
لەگەاڵ  بەپێچەوانەی سوننە  نەكردووە,  كاری  ناسیۆنالیستەكەیدا 

ڕەوتی رووداوەكان ئەو دوو ڕوخسارەی نیشانداوە.
بۆیە دەكرێت بڵێین ؛ هەرلەساڵی )1921(ەوە كە پێكهاتەیەكی 
ن��وێ  ب��ە ن��اوی حكومەتی ع��ێ��راق ل��ە خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا 
دەركەوت, هیچ كام لەو سێ  ڕەگەزە سەرەكییە پێكهاتەی عێراق 
سیاسیی  پێكهاتەیەكی  نابینرێت  ڕۆژێ��ك  شیعە(  سوننە,  )ك��ورد, 
وێكچوو, گونجاو لەنێوانیاندا دروست بووبێت, بۆ نموونە لەپاش 
كۆماری  ڕژێمی  هاتنەسەركاری  و  پاشایەتی  رژێمی  ڕووخانی 
لە)14تەمموزی(ساڵی )1958( بە ڕێبەرایەتیی عەبدولكەریم قاسم, 
لە بەیانێكیدا ڕایگەیاند ؛ كە سیستمی كۆماری جێگای پاشایەتی 
دەگرێتەوە. كەچی هەرزوو بە بیانووی یەكپارچەیی خاك و گەلی 
عێراق ڕایگەیاند ؛ ئەو گەل و نەتەوانەی كە لە عێراقدا دەژین رێز 
لە مافەكانیان دەگیرێت و بە هەمان شێوە ئەركەكانیشیان, كەچی 
نابینیت  هیچ كاتێك )كورد و عەرەب(وەكویەك تەماشا كرابن, بە 
بەڵكو  عێراقی حسابكرابن,  كۆمەڵگای  دیفاكتۆیانەی  پێكهاتەیەكی 

كورد هەمیشە وەكو مەترسی سەیركراوە.
لە الیەكی ترەوە هەرلەو سەردەمەدا لەبەندی )7(ی دەستووری 
نوێدا هاتووە )گەل سەرچاوەی دەسەاڵتە( واتە پێویستە پرانسیپی 
كەچی  كاركردن,  میتۆدی سیاسیی  ببێتە  دیموكراسیەت  چەمكی 
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هیچ كات و سەردەمێك عێراق و پێكهاتە سیاسییەكەی یەك ڕۆژ 
نەبینیوە  بەخۆوە  دیموكراسی  ن��ەداوە,  دیموكراسی  بە  ڕێگای 
كەچی خەڵك هیچ كاتێك گوێی لێنەگیراوە و هەمیشە دیموكراسی 
لە دەستی كەمینەدا  نامۆبووە بە خەڵكی عێراق, هەمیشە عێراق 
هەر  چەوسێنراونەتەوە,  شیعە(  و  )ك��ورد  دووالی��ەن��ی  و  ب��ووە 
بەرگری  لەحاڵەتی  تر  دووالیەنی  هەمیشە  وای��ك��ردووە  ئەمەش 
خەباتی,  بەر  بردووەتە  پەنایان  بن,  مافەكانیان  بەدەستهێنانی  و 
چەكداری و شۆڕش, مێژووی عێراقیش ئەو ڕاستەیەی سەلماندووە, 
بەعس,  وەك  تۆتالیتاریستی  و  میلیتارستی  حكومەتێكی  هەتا 
سەنتەرەدا  لەم  بكات  عێراق  حوكمی  كەمینە  مەزهەبی  سوننی, 
و  سەنتەر  لە  ن��ەدات  تر  تاییفەكانی  و  كەمینە  بە  ڕێ   بمێنێتەوە 
و  پڕقەیران  دۆخە  ئەو  هەمیشە  بن,  بەشدار  دەوڵەتدا  پێكهاتەی 
ئەم  بەردەوامبوونی  لەگەاڵ  بێگومان  دەبێت,  ب��ەردەوام  ملمالنێیە 
و  ئیرادە  خاوەن  و  پتەو  دەوڵەتێكی  ناتوانرێت  هەرگیز  ڕەوشە 
لە سنوورەكانی خۆیشی  پارێزگاری  تەنانەت  بێتەدی  یەكگرتوو 

بكات.
كورد وەكو پێكهاتەیەكی سەرەكیی گەالنی عێراق و جوگرافیای 
ئەم واڵتە, كەوتووەتە ناوچەكانی باكووری عێراق كە بە باشووری 
كوردستانی گەورە ناسراوە, ژمارەی دانیشتووانی بەپێی ئامارێكی 
ڕووبەرەكەشی  كەسە,  ملیۆن   )4.387( نزیكەی   )1987( ساڵی 
نزیكەی  دەكاتە  كە  چوارگۆشەیە  كیلۆمەتر   )87.117( نزیكەی 
)%18.3( سەرجەمی دانیشتووانی عێراق و لە)%16.2( سنووری 
 )1990( بەگوێرەی سەرژمێریی ساڵی  لە كاتێكدا  گشتیی عێراقە, 
بەم  كەسە   )18.100.000( نزیكەی  عێراق  دانیشتووانی  ژمارەی 
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شیعە,   53%-60%( ع��ەرەب  ل��ە)77%(   : دابەشكراوە  شێوەیە 
ئاشووری,  توركمان, 0.8%  %17 سوننە(, %19ك��ورد, 1.4% 
عێراق.  سەرەكیی  پێكهاتەیەكی  س��ەرەڕای  بۆیە  ئێرانی(,   0.8%
كەچی كورد هەمیشە بگرە لە شیعەش زیاتر خراوەتە پەراوێزەوە 
و لە سەنتەر دوورخ��راوەت��ەوە و لە هیچ كام لە پۆستە گرنگ و 
حەساسەكاندا ئامادەیی نەبووە و هەمیشەش بە تۆمەتی جوداخوازی 
بدات  سەرنج  مرۆڤ  گەر  تاوانباركراوە,  عێراق  لێكهەڵوەشانی  و 
پاوانی  چۆن  و  ڕوانیوە  دەسەاڵتی  لە  چۆن  بەعس  كە  تێدەگات 
مەركەزی دەسەاڵتی كردووە بۆ كەسانی بنەماڵە و خزمە نزیكەكانی 
)6(پۆستی  تەنیا  بە  حسێن  س��ەدام  ك��وڕی  ع��ودەی��ی  كاتێكدا,  لە 
لەدەستدایە و قوسەی كوڕیشی )6( پۆستی حەساسی لەدەستدایە, 
لە  وەزارەت��ی   )3( بەتەنیا  كامیل  حسێن  دەسەاڵتی  سەردەمی  لە 

دەستدا بوو ئەندامی ئەنجوومەنی سەركردایەتییش بوو.
عەلی حەسەن مەجید )3( پۆستی گرنگی لەدەستدایە, هەریەكە 
لە)بەرزان-وەتبان-سەبعاوی-عەدنان خەیروڵاڵ-عیززەت دووری( 
بە هەمان شێوە النیكەم خاوەنی سێ چوار پۆستی گرنگ بوون, 
لە هەمان كاتدا لەڕووی ژن و ژنخوازییەوە وەكو خێاڵ ڕەفتاریان 
و  بووك  كردووەتە  یەكتریان  و كچی  كوڕ  هەموویان  ك��ردووە, 
زاوای خۆیان, كە ئەمەش لەڕووی سۆسیۆلۆژیاوە خوێندنەوەی 
تایبەت هەڵدەگرێت و ئەقڵیەتی خێڵەكی تری تێدا دەخوێندرێتەوە.

بەسااڵ  سااڵ  سەرژمێرییەكان  زۆرترین  بدەینە  سەرنج  گەر 
بكەنەوە,  كەم  سەرژمێرییەكاندا  لە  ك��ورد  ژم��ارەی  ه��ەوڵ��دراوە 
بكەنەوە,  ب��ەرت��ەس��ك  س��ن��وورەك��ەی  جوگرافییشەوە  ل���ەڕووی 
و  ن��ەت��ەوە  وەك��و  ك��ورد  بچووكردنەوەی  مەبەستی  بە  ئەمەش 
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بەتااڵنبردنی  و  جوگرافیا  وەك��و  خاكەكەی  دەستبەسەراگرتنی 
سامانە سروشتییەیەكان و)بەعەرەبكردن(ی ناوچە كوردنشینەكان, 
 , نابێت  و  نەبووە  )سوننە(  تایفی  ك��اری  تەنیا  ئەمە  پێشموایە 
دووب��ارە  ك��ردار  هەمان  لەسەركاربووایە  شیعەش  گەر  چونكە 
دابەشبوونی  پێكهاتەی  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  چونكە  دەب��ووی��ەوە, 
ئایینیەكانی عەرەب لەسەر مەسەلەی  لەنێوان گرووپە  دەسەاڵت 
مەزهەب بووە لە الیەك, لە هەمان كاتدا ئەو گرفتە بەشێكی تر 
ملمالنێ و قەیرانەكانی لەسەر ئاستی نەتەوە و ڕەگەزی )كورد 
و عەرەب( بووە, ئەمە بە واتایەكی تر ئەوكاتەی تایفەی عەرەب 
)سوننە و شیعە( لەسەر كەمترین خااڵ ڕێككەوتبن لەنێوان خۆیاندا 
گەورەترین دژایەتیی نەتەوەیی و ڕەگەزییان لەگەاڵ كورد بەكاری 
خۆیان زانیوە مەسەلەی )كورد-عەرەب( یان بەكارهێنا لەجیاتیی 

ملمالنێی )سوننە-شیعە(.
بۆیە واباشە هیچ كات كورد خۆی بە چارەنووسی عەرەبەوە 
ڕەگەزێكی  و  ن��ەت��ەوە  وەك��و  هەمووكات  گ��رێ��ن��ەدات,  عێراق  لە 
سەرەكی و جیاوازی عێراق قسەبكات, هیچ كات لەگەمە ناوخۆیی 

و مەزهەبیەكاندا بەشداری نەكات.
هەستی  گ��ی��روگ��رف��ت��ی  و  كێشە  ح��اڵ��ەت��ەدا  ل���ەم  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
و  جیاخواز  بە  و  پ��ااڵ  دەخرێتە  نەتەوەگەرایی  ناسیۆنالیستی 
ئەگەرچی  دەك��رێ��ت,  تۆمەتبار  ع��ێ��راق  ل��ە  ك��وردس��ت��ان  داب��ڕان��ی 
مەشرووعی  حەقێكی  و  كوردستان  خەڵكی  خواستێكی  ئەمە 
دابگرێت,  لەسەر  پێی  بۆلەمەودوا  پێویستە  و  ك��وردە  نەتەوەی 
چونكە بە درێژایی مێژووی دروستبوونی عێراق هەمیشە واڵت 
ڕوخسارێكی عەرەبی توندڕەوی میلیتارستی و تاكڕەوی لەخۆوە 
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پێچاوە, هیچ كات هەڵوێستێكی وا, كە چانسی بە فیدراسوێنكردن 
گشت  ئامانجی  نەبینیوە  بەخۆیەوە  واڵتی  بەفیدڕاڵیزەكردنی  و 

كەمینەكان مسۆگەر بكات.
ئەگەر شیعە لە ڕەتكردنەوەی دەسەاڵتی ئایینیی سوننە لەگەاڵ 
كورد, كە كورد وەكو دەسەاڵت ڕەتی كردووەتەوە, ئەگەرنا كورد 
هەمیشە كێشەی عەرب سوننە – شیعە نەبووە – وێك نەبووە, 
بەاڵم هەرگیز لە مەسەلەی مافی نەتەوەیی بۆ كورد و ناساندنی 

وەكو نەتەوەو ئامادەیی نەبووە كورد بناسێنێت.
سەر  ب��ۆ  گ��وش��ار  و  فاكتەر  وەك��و  تەها  ویستوویەتی  وات��ا 
دەسەاڵتی ئایینی سوننی, كورد لەگەڵیدا بێت, بە هەمان شێوەش 
كە  نەبووە,  دروس��ت  ال  هەستەیان  ئەو  هەرگیز  سوننی  تایفی 
وەكو مەسەلەی ئایینی لە ڕوانگەی مەزهەبیەوە بڕواننە كورد كە 
پێكهاتەیەكی ئایینیی سوننی كورد, كە پێكهاتەیەكی ئایینی سوننیی 
نەتەوەیی  مەسەلەی  وەك��و  كاتەدا  ل��ەم  بەڵكو  هەیە,  لێكچووی 
دروستكردووە,  بۆ  تۆمەتیان  جۆرەها  سەیریانكردووە,  میللیەكە 
بۆیە لە هەردوو حاڵەتەكەدا لە هەردوو ڕەوشی دەسەاڵتی شیعە 
بە  خۆی  هەبێت  خۆی  تایبەتی  ڕێڕەوێكی  ك��ورد  سوننەدا  یان 
بخاتە  ئەلتەرناتیڤی گونجاو  نەبەستێتەوە,  ئەوانەوە  چارەنووسی 
ڤییەنا و  لە   )INC( كۆنگرەكانی  پاش  نییە  تێدا  گومانی  بەردەم, 
نەبوون  ئامادە  لە گرووپە شیعەكان نەك  سەالحەدین, هیچ كام 
ئامادەنەبوون  بەڵكو  بناسن,  نەتەوەیەكی سەربەخۆ  وەكو  كورد 

فیدڕاڵیزم بەواقعی بۆ كورد بناسن.
سەرەكیی  باڵێكی  كە  ئیسالمی,  شۆڕشی  بااڵی  ئەنجوومەنی 
س��ەالح��ەدی��ن��ی  ك��ۆب��وون��ەوەك��ان��ی  ع��ێ��راق��دا  ل��ە  شیعەیە  ئایینی 
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جێهێشت و ئەندامێتیی خۆیشی هەڵپەسارد – كە ئەمە زەهنیەتی 
بیركردنەوەی باڵێكی سەرەكیی شیعییە بەرامبەر كورد-ئەگەرچی 
ئەم هەڵوێستە لە كۆنگرەی نیۆیۆرك ئاڵوگۆڕی بەسەرداهات,بەاڵم 
پێناچێت نییەتێكی ڕاستەقینەی لەپشتەوە بێت ؟ بەڵكو ئاڵوگۆڕێكی 
عێراقی  ڕووخانی حكومەتی  دوای  لە  سبەینێی  بۆیە  تاكتیكییە, 
ناسیۆنالیستی بەعسدا, دەكرێت بپرسین ئاڕاستەی ئەو ئاڵوگۆڕانە 
چۆن ڕێدەكەن ؟ كورد لەكوێی ئەو ئاڵوگۆڕانەدا دەبێت؟؟   ئایا 
ئاڵوگۆڕی جیددی لە پێكهاتەی دەوڵەتدا ڕوودەدات ؟ یان مێژوویی 

تراژیدیانەی خۆی دووبارە دەكاتەوە ؟
وەكو لەپێشەوە وتمان عێراق واڵتێكە پێكهاتەیەكی مۆزایەكی 
و ناهۆمۆجینی هەیە, دابەش بووەتە سەر چەندین تایفە و ڕەگەز 
ك��اری��گ��ەری لەسەر  ل��ەوان��ەش  ئ��ەرك��ام  ه��ەر  ئەنتیكی ج��ی��اواز  و 

ڕووداوەكان هەبووە و دەبێت.
دەكرێت بڵێن مێژوویی سیاسیی عێراق هەر لە ساڵی )1921(
)1963( )1958( و ڕووخانی پاشایەتی لە ساڵی  ەوە تا ساڵی 
ساڵی  لە  ڕێك  ئەوەش  دواب��ەدوای  بووە,  تایبەتی  دەورانێكی  دا 
)1963(دا كودەتا خوێناوییەكەی ناسیۆنالیستەكانی حزبی بەعس 
دیكتاتۆرترین  میلتارترین  عێراقی  سیاسیی  مێژوویی  ڕووی��دا, 
ڕژێمی سیاسی بەخۆوە بینیی, كە ئیتر هەردوو ڕەگەزە سەرەكییە 
كورد و شیعە كەوتنە بەر هەڕەشەی جینۆساید و چەوسانەوەی 

زیاترەوە.
گومان لەوەدا نییە لە سەرەتای دەیەی نەوەدەكان و شكستی 
بلۆكی ڕۆژهەاڵت ئاڵوگۆڕگشت جیهانی گرتەوە, لەم نێوەندەشدا 
 )1990( ساڵی  لە  عێراقەوە,  لەالیەن  كوێت  داگیركردنی  پاش 
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ئاڵوگۆڕێكی تایبەتی عێراقی گرتەوە, دواجار بووە هۆی ڕاپەڕینی 
گەالنی عێراق و دامەزراندنی حكومەتێكی ناوچەیی لە كوردستاندا 
و دووەم فاكتەر, كە لەپااڵ فاكتەری یەكەمدا كاریگەریی سەرەكی 
هەیە لەسەر عێراق و جەنگی دژ بە تیرۆریزم كە  لە ئەفغانستانەوە 
دەستپێدەكات, بۆیە پاش هەرەسی بلۆكی خۆرهەاڵت ئیتر چەمكی 
زۆرەملێی یەكگرتنی نەتەوەكان شكستی هێنا, ئەزموونی واڵتانی 
یەكێتیی سۆڤیەت و لێك هەڵوەشانەوە بۆ )15( كۆمار, یۆگۆسالفیا 

و چیكۆسلۆفاكیا دیارترینی ئەم ئاڵوگۆڕانەیە.
بۆیە ئەوكات لە ساڵی )1991(دا كە ئەمەریكا سەرۆكایەتیی 
لە  عێراق  دەرپەڕاندنی  بۆ  دەك��رد  نێودەوڵەتی  هاپەیمانیەتێكی 
ەرن��ام��ەدا  ل��ەب  عێراق  حكومەتی  ڕووخ��ان��ی  چی  ئەگەر  كوێت, 
بیانووی  بە  ناڕەزایی واڵتی عەرەبستانی سعوودی  بەاڵم  بووە, 
نفووزی  زیاتربوونی  و  شیعە  لەالیەن  دەس��ەاڵت  گرتنەدەستی 
ئێران لەن اوچەكە و نیگەرانیی توركیا لە دروستبوونی دەوڵەتی 
كوردی و كۆمەڵێك فاكتەر, ئەو پرۆسەیەی پەكخست و دواجار 
عێراق  بە  986( سەبارەت   ,1284 بڕیاری وەك)688,  چەندین 
پیادەكرا, تا ئێستاش ئەو ڕووبەڕووبوونەوانەی عێراق ئەمەریكا 

هەر بەردەوامە.
باردودۆخە, كە بەوجۆرە و  بەاڵم پاش دە سااڵ و مانەوەی 
چەكە  بە  پەرەپێدانە  )ئەنمۆفیك(  تیمەكانی  لە  عێراق  ڕێگەگرتنی 
جێبەجێ نەكردنی  و  دووره��اوێ��ژەك��ان  ڕۆكێتە  و  ك��ۆك��وژەك��ان 
واڵتانی  سەر  بۆ  هەڕەشە  و  نەتەوەیەكگرتووەكان  بڕیارەكانی 
سەر  بۆ  دروس��ت��ك��ردن  مەترسی  و  عێراق  گەالنی  و  دراوس���ێ  
بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا, كە لە كەنداوی فارس و خۆرهەاڵتی 
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تیرۆریزم  بە  ئاڵوگۆڕە خێراكانی جەنگی دژ  لەپااڵ  ناوەڕاست و 
لە ئەفغانستان, لەدوای كارەساتی )11(ی سێپتمبەری نییۆرك و 
واشنتۆن, كە خودی عێراق یەكێكە لەو واڵتانەی كە ناوی لە لیستی 
تیرۆریزمدا هاتووە, جارێكی تر سەحنەی سیاسی ڕوویكردووەتە 
بۆی  باوك  بۆشی  جۆرج  كە  ئ��ەوەی  بەنیازە  ئەمریكا  و  عێراق 
نەكرا جۆرج بۆشی كوڕ لە ساڵی )2002( تەواوی بكات, كە خۆی 
لەم  دەبینێتەوە,  عێراقی و سەدام حسێن  ڕژێمی  لە ڕووخاندنی 
بارەیەوە زۆر الیەن بە دووەم یان سێیەم واڵت دوای ئەفغانستان 

و سۆمااڵ دەزانن.
بە  ئەمریكا  پ��ای��ەب��ەرزی  وەف��دێ��ك��ی   ه��ەوااڵن��ەش  ئ��ەو  بەپێی 
دا   2001 دیسەمبەری  11ی  لە  ك��رۆك��ر(  )ڕای��ن  سەرۆكایەتیی 
باسكردووە,  مەسەلەی  هەندێك   كردووە,  كوردستانی  سەردانی 
پێدەچێت داوای هاوكاری لە هێزە كوردەكانیش كردبێت, وا بڕیارە لە 
سەرەتای بەهاری داهاتوودا ئەم پرۆسە سەربازییە دەستپێبكات بە 
مەبەستی ڕووخاندنی ڕژێمی عیراق ئەگەرچی هەڵوێستی توركیا لەم 
بارەیەوە ڕوون نییە, بەتایبەت كە نیگەرانە لە دروستكردنی دەوڵەتی 
كوردی لە ناوچەكە, لەالیەن ئەمریكاوە ئاگاداركراوەتەوە, كە نابێت 
دەستكاریی جوگرافیای عێراق بكرێت, كە دیارە لەم ڕاگەیاندنەش 
مەبەست ویالیەتی موسڵە, كە توركیا خۆی لێخۆش كردووە هەرچی 
یدا   1991 بیروڕاكانی  بەسەر  ئاڵوگۆڕ  سعودییشە,  عەرەبستانی 
هاتووە, ئێرانیش پێكهاتەیەكی سەرەكیی ئەو ئاڵوگۆڕانەیە. دیسان 
شیعە وەك گارتی گوشار بەكاردەهێنێت, لەم بارەیەوە خۆشحاڵە 
بەو گۆڕانكارییانەی كە مێژوویەكی خوێناوی لەگەڵ ڕژێمی عیراقدا 
هەیە.  بۆیە وا چاوەڕوان دەكرێت, كە ئەمریكا هەر لە ئێستاوە 
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نەخشەیەكی بۆ ئەو سیناریۆیە دانابێت. بەپێی هەواڵێكی گۆڤاری  
بەشداری  سەرباز  هەزار   100 بە  ئەمریكا  بڕیارە  وا   NEWS
لەو هێرشە بكات, دژی عیراق كە 50 هەزاری بۆ باكوور و 50 
هەزاری بۆ باشوور دەنێرێت . كەواتە وەكو سەرچاوەكان دەڵێن 
: )لێدانی عیراق بڕاوەتەوە بەاڵم چۆن و كەی ئەمە مەسەلەیەكە 
ئاڵوگۆڕی  پێكهێنانی  مەبەستی  بە  هێرشەكان  بێگومان   ).!!…
ڕەزامەندیی  لە  جگە  و  دەوڵەتدا  پێكهاتەی  لە  جیددین  و  گەورە 
واڵتانی ناوچەیی. هەریەك بەهۆی فاكتەرێكەوە. واڵتانی جیهانیش 
هەریەكەیان بە دانی ئیمتیازی زیاتر وازیان لە الیەنگری عێراق 
هێناوە, وەكو واڵت�انی )ڕووسیا, چین, فەڕەنسا( ئەمە لە الیەك, 
لە الیەكی تریشەوە هەردوو واڵتانی ناوچەكە ناتوانن پشتگیری 
تیرۆریستان  لە  پشتگیری  بە  عێراق  چونكە  بكەن,  عێراق  لە 
تاوانبار كراوە, هەرواڵتێك خۆی جیابكاتەوە مانای دەچێتە لیستی 
تیرۆریزمدا. سەبارەت بە كورد ئەگەرچی كورد بۆ ماوەی زیاتر لە 
10 ساڵە بەشێكی زۆری لەژێر سایەی دەسەاڵتی بەعسدا نەماوە, 
پێكهاتەیەكی سەربەخۆی هەیە سەرەڕای دووكەرتیی حكومەت و 
دەسەاڵتی ئیداری, بۆیە لە هەموو ئاڵوگۆڕێكی نزیكی داهاتووی 
عێراقدا, سەرەڕای ئەو پایە چەسپاوە سیاسی و ئیدارییەی, كە لە 
ماوەی ئەو 10 ساڵەدا بۆی دروستكردووە, جیاوازییەكی گەورەی 
هەیە لەگەڵ هەرێمەكانی تری عێراقدا, چ لە ڕووی سەربازی و 
پەشێوی  ئەو  ڕەنگە  بۆیە  ئابوورییەوە.  و  ئیداری  و  ڕاگەیاندن 
و نائارامییە, كە ڕەنگە باشوور و ناوەڕاستی عێراق دەگرێتەوە 
كوردستانی لێ  بەدوورە. سەرەڕای ئەوەی ئۆپۆزسیۆنی كوردی 
هێزێكی ئەساسیی ئاڵوگۆڕەكانە و بە واقیعی لەسەر خاكی عێراق 
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تەنیا  كە  تر,  هێزەكانی  زۆربەی  پێچەوانەی  بە  هەیە,  وجوودی 
و  جوگرافی  ناوچەی  هەیە,  ئامادەییان  ڕاگەیاندنەوە  ل��ەڕووی 
كارەشە,  ئەو  سەركەوتنی  یاریدەدەری  حكومەتەكەی  پێكهاتەی 
لە  كورد  بۆ  ئەوەی  بەاڵم  ئەمریكییەكان,  هێزە  هاوكاریی  لەپاڵ 
یەكگرتوو  پێویستە خیتابێكی  ئاڵوگۆڕەكانیدا  داهاتووی عێراق و 
هەردوو  ه��ەواڵ,  چەندین  بەپێی  ئەگەرچی  یەكگرتووە,  هێزێكی 
الیەن لەسەر ئەو پرۆژەیە ڕێك نین, كە ئەمریكا دایڕشتووە بۆ 

ڕووخاندنی عیراق بەڵكو بە دوو ئاڕاستەدا دەڕۆن.
***

دەك��رێ��ت س��ەرەت��ای س���ەدەی ن��وێ  پ��اش هەشتا س��اڵ لە 
پاش  عێراق  بۆ  سیاسی  ئینگلیزی  دروستكراوی  قەوارەیەكی 
هەشتا ساڵ لە حوكمی كەمینەی سوننی لە عێراقدا, پاش هەشتا 
ساڵ لە دەسەاڵتێكی كەمینەی تۆتالیتاری و میلیتاریستی تاكڕەودا 
لە عێراق و خستنە پەراوێزی كورد و شیعە و بەتایبەتی كورد, 
بەاڵم  پێكدێت.  قەوارەی سیاسیی عیراقدا  لە  ئاڵوگۆڕێكی گشتی 
چەندین  حسین  س��ەدام  دوای  سیاسیی  ق��ەوارەی  بە  سەبارەت 
گریمانەی تایبەت هەن. لەم بارەیەوە دەكرێت ئاماژە بە پێكهاتنی 
دیموكراسی  بنەمای  لەسەر  كە  بكەین,  سیاسی  قەوارەیەكی 
گەالنی  بۆ  فیدراڵی  پێكهاتەیەكی  تر  واتایەكی  بە  بەڕێوەدەچێت. 
عیراق پێكبێت لە عەرەب »شیعە, سوننە«, ك��ورد,   هتد » كە 
دەكرێت كانتۆنی فیدراسیۆنی تایبەتیش هەبێت یان دەسەاڵتێكی 
ڕەنگە  شیعە  حاڵەتەدا  لەم  ئەگەرچی  دابەشكراوبێت,  هەرەمیی 
زۆررترین ئیمتیازی پێبدرێت, بە پێچەوانەی سوننە كە زۆرترین 
ساڵی   80 تاكڕەوانەی  حوكمی  دەدات,چانسی  لەدەست  ئیمتیاز 
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بەیەكجاری ئاوا دەبێت و دەبێت بكەوێتە ژێر خواستی »ئوردون, 
ڕایەڵەیەكی  هیچ  كاتدا  هەمان  لە  س��وری��ا«.  كۆیت,  سعوودیە, 
جوگرافیایی لەنێوان پێكهاتەی ئاینی سوننیدا نییە, وەك دەبینین 
»سوننە« كەوتوونەتە ناوچەی موسڵ و لە باكوور و لە رومادیە 
لە  بەعقوبە  و  باشوور  لە  ڕوم��ادی  لەنێوان  یان  و  باشوور  لە 
دەسەاڵتی  الوازبوونی  فاكتەرێكی  بۆخۆی  ئەمە  كە  ڕۆژهەاڵتدا, 
سوننی دوای سەدامە. بە پێچەوانەی هەرێمەكانی كورد و شیعە 
بەیەكەوە  تونودوتۆڵیان  پەیوەندیەكی  لەڕووی جوگرافیایەوە  كە 
باشوور,  لە  شیعە  و  باكوور  ناوچەكانی  لە  ك��ورد  وەك  هەیە, 
ئ��ەم��ەش ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر ب���واری ئ��اب��ووری و س��ەرب��ازی و 
هەمان  لە  دابنرێت.  هێز  فاكتەری  بە  دەكرێت  هەیە.  كۆمەاڵیەتی 
ئەو  س���ەرەڕای  عیراق  وەك  ناهۆمۆبینی  دەوڵەتێكی  لە  كاتدا 
گرفتانە و چوار فاكتەری سەرەكی, كە ڕۆڵی تایبەتی دەگێڕن لە 

هێشتنەوەی قەوارەیەكی یەكگرتوو بۆ واڵت ئەوانیش..
ب��ەرژەوەن��دی,  پاراستنی  بەهێز,  حكومەتێكی  »یەكسانی, 
بڵێین  دەك��رێ��ت  ه��ەب��وون  مەرجانە  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر   « دیموكراسی 
دەوڵەتێكی مۆزایكی ناهۆمۆگینی كامڵ هەیە, بەاڵم مێژویەكی پڕ 
قەیران و شەڕوشۆڕی ئەم واڵتە هێشتا چەندین ئاكامی نێگەتیڤی 
لێ  كەوتووەتەوە. بۆیە گەر ئەم شكڵە بتوانێت چارەسەری پێكهاتەی 
ئەگەرچی  باشە,  بكات  حسین  س��ەدام  دوای  عیراقی  دەوڵ��ەت��ی 
شیمانەی ئەوەش هەیە كە شیعە وا بیربكاتەوە, ئەوەیش 80 ساڵ 
درێژە بە هەمان سیناریۆی سوننە بدات. لەم بارەیەوە ئەگەرچی 
هەگبەدایە,  لە  عێراق  داهاتووی  بۆ  تایبەتی  پرۆژەیەكی  ئەمریكا 
بەاڵم تا چەند سەركەوتوو دەبێت و دەبێتە ئەڵتەرناتیڤی ڕژێمی 
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سەدام حسین و خواستی گەالنی عیراقی و دەتوانێت عیراقێكی 
تایفەی جیاواز ڕابگرێت ئەوە شتێكی  ناهۆمۆجینی پڕ ئەتنیك و 

ترە.
دوایین گریمانەش

كە مێژووی 20 ساڵی ڕابردوو شاهیدەدەیان ڕووداوی وای 
تەیموری  و  یوگوسالفیا  و  سۆڤیەت  یەكێتیی  كۆمارەكانی  وەك 
یان  جیاوازەكان  نەتەوە  سەربەخۆیی  ئەریتیریا.  و  خۆرهەاڵت 
پارچە پارچەبوونی عێراقە بۆ دەوڵەتێكی فرەڕەگەز و مەزهەب, یان 
بە واتایەكی تر دروستبونی سێ  دەوڵەتی جیاواز و دروستكردنی 

مێژوویەكی نوێ  لەپاش 80 ساڵ.
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)3(
عێراق: لە ڕێگرییەكانی پلورالیزەبوونیەوە

بۆ سیستمێكی سیاسیی مۆدێرنانە
كابینە  ك��ۆب��وون��ەوەی  ی��ەك��ەم  ل��ە  و  ئێستا  پێش  س��اڵ  پێنج 
 ، پ��اوەڵ  كۆلێن  ئامادەبوونی  كوڕ(بە  بوشی  )ج��ۆرج  نوێیەكەی 
كۆندالیزارایس و جۆرج تێنت سەرۆكی دەزگای )CIA(ڕاگەیەندرا 
و  بگۆڕدرێت  عێراق  رژێمی  سیاسیی  دەسەاڵتی  پێویستە  كە  ؛ 
لە جێگایدا دەسەاڵتێكی نوێ و سیستمێكی سیاسی دیموكراسی 
شوێنی بگرێتەوە,ڕایشیانگەیاند ؛ كە كار بۆ ئەو پرۆژەیە دەكەن.

پاش جەنگی دووەمی كەنداو و تێكشكاندنی عێراق لە بەرامبەر 
هێزەكانی هاوپەیماناندا قەیرانەكانی نێوان ئەمەریكا و عێراق ڕۆژ 
لەژێر چادرەكەی  تا دواجار  لە قووڵبوونەوە كرد.  بەڕۆژ ڕووی 
بەتایبەتی  بدات.  هاوپەیمانان  داواكانی  بۆ  مل  ناچاركرا  سەفوان 
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هاوكاریی تیمەكانی پشكنین بۆ لەناوبردنی چەكە كۆكوژەكان، كە تا 
ئێستاش لەكۆڵ عێراق نەبووەتەوە و نەیتوانیوە هاوكاریی تیمەكان 
 � هەڵبگرێت  كۆكوژەكان  چەكە  بەرهەمهێنانی  لە  دەست  و  بكات 
 �  ! … بخوات  عێراق  دەسەاڵتی  سەری  داهاتووشدا  لە  پێدەچێت 
دان بە سەروەری و سنووری كوێتدا بنێت و ناوچەی دژەفڕین 

هتد. نەبەزێنێت  ، واز لە سەركوتی گەالنی عێراق بهێنێت و … 
هەر  ن��ەك  عێراق  ڕاب����ردوودا  ساڵی  یانزە  م��اوەی  لە  ب��ەاڵم 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  و  هاوپەیمانان  مەرجەكانی  نەیتوانیوە 
و خواستی  بڕیارەكان  دژی  بە  زۆرجار  بەڵكو   ، بكات  جێبەجێ  
مایەی  هەمیشەش  و  ك���ردووە  ك��اری  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگای 
هەڕەشە بووە بۆ سەر خودی گەالنی عێراق و دراوسێیەكانی و 

تەنانەت جیهانیش.
رژێمی بەعس هەر لەو كاتەوەی هاتە سەر حوكم تا ئێستاش 
لە  عێراق  گەالنی  بۆ  تری  هیچی  ماڵوێرانی,  و  قەیران  لە  جگە 
هەگبەدا نەبووە ، بەڵكو هەمیشە كەمینە حوكمی كردووە. زۆرترین 
نێگەتیڤ  فاكتەرێكی  ئەمەش  بێگومان  لەدەستدابووە.  ئیمتیازی 
هەمیشە  ، چونكە  عێراقدا  پێكهاتەی سیستمی سیاسیی  لە  بووە 
كەمینە بۆ مانەوەی خۆی و ئیمتیازەكانی، سیاسەتی سەركوت و 

توندوتیژی بەكاردەهێنێت.
ئەمە لەالیەن كەمینەی بەعسی � سوننی � یەوە لە ماوەی چل 
لە  حوكمە  شێوە  ئەم  دڵنیاشم  پێكراوە.  كاری  ڕاب��ردوودا  ساڵی 
داپڵۆسین  و  سەركوت  لەسەر  هەمیشە  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی 
و  نوێترین  بەعسیش  دەوڵ��ەت��ی  ب��ەڕێ��وەچ��ووە,  توندوتیژی  و 

تۆتالیتاریترین مۆدێلی ئەم سیستمەیە.
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*پێكهاتەی دابەشبوونی دانیشتووانی عێراق :
مۆزایكی دانیشتووان و ناهۆمۆجینی گەالنی عێراق, بۆ خۆی 
زۆرب��ەی  لە  كێشەیە  ئ��ەم  كە   ، دەوێ��ت  وردی  لێكۆڵینەوەیەكی 
بووەتە  ن��اوەڕاس��ت  خ��ۆره��ەاڵت��ی  بەتایبەتی  و  جیهان  واڵت��ان��ی 
پێكهاتەیەكی  عێراق  پێیەش  بەم  قەیرانەكان  لە  زۆر  سەرچاوەی 
دابەشبووەتە  ئەتنیكییەوە  ل��ەڕووی  عێراق  هەیە.  ناهۆمۆجینی 
 ، )كورد  نەتەوەو ڕەگەزی جیاواز جیاوازی وەك  سەر چەندین 
هتد(لەڕووی  عەرەب ، ئاشوری ، توركمان ، كلدانی ، ئێرانی … 
كەمینەی   ، سوننە  )شیعە،  سەر  دابەشبووەتە  مەزهەبیشەوە, 

هتد(. مەسیحی و جوولەكە … 
بە شێوەیەكە كە ئەم ڕێژەیە لەگەڵ سیستمی سیاسیی عێراقدا 
ئاڵوگۆڕی بەسەرداهاتووە، بۆ نموونە هەركام لە سیستمی سیاسیی 
عێراق هەوڵیداوە ژمارەی دانیشتووانی كورد لە سەرژمێرییەكاندا 

كەمبكاتەوە.
بۆیە دەكرێت سەبارەت بە ڕێژەی دابەشبوونی دانیشتووانی 

عێراق پشت بە چەند ئامار ببەستین.
دانیشتووانی  )1990(ژم����ارەی  ساڵی  ئامارێكی  بەگوێرەی 

عێراق نزیكەی )18.100.000(ملیۆن كەسە بەم شێوەیە :
سوننە(و   17%( شیعە(و   60%  �  53%  � )%77(ع����ەرەب 
ئاشوری(و )0.8%  )%19 كورد(و )%1.4 توركمان(و )0.8% 

ئێرانی(یە.
جیاواز  ئایینی  تایفەی  و  ڕەگ��ەز  چەندین  س���ەرەڕای  ئەمە 
؛ ئەم دابەشبوونە لەڕووی  بڵێین  تر. پێویستە ئەوەش  جیاوازی 
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جوگرافییەوە شێوەیەكی تا ڕاددەیەك هەڕەمی وەرگرتووە ، كورد 
لە باكووری عێراق ، شیعە لە باشوور و سوننە لە ناوەڕاستدا ، 
بەتایبەتی كورد و شیعە دابەشبوونێكی پێكەوە گرێدراوە لەڕووی 
جوگرافییەوە بە نیسبەت پێكهاتەی دابەشبوونی دانیشتوانەوە، كە 
لەو  نكوڵی  ناكرێت  بەاڵم  نەبێت.  ئەم خاڵە الی سوننە وا  ڕەنگە 
واقیعە بكرێت, كە لەگەڵ دروستبوونی عێراقی تازە. ئەم گەل و 

نەتەوە و مەزهەبە جیاوازنە لە  عێراقدا دەژین.

*پێكهاتەی سیستمە سیاسییەكانی عێراق
كاریگەریی  واڵت  سیاسیی  سیستمی  دون��ی��ادا  ه��ەم��وو  ل��ە 
كۆمەاڵیەتی   ، ئابووری   ، سیاسی  ڕەوشی  لەسەر  ڕاستەوخۆی 
سیستمێكی  دەتوانێت  و  دەبێت  و  هەیە  هتد  و…  سەربازی  و 
پلورالیزمانە و مەدەنیانە بێت و چەمكی ئازادیە مەدەنیەكان بكاتە 
گەالنی  بنیادبنێت,  هاوچەرخ  و  سكیۆالر  كۆمەڵگایەكی  و  میتۆد 
پێچەوانەشەوە  بە  لە سایەیدا بحەسێنەوە، دەكرێت  پێكهاتەكەش 
بێت سیستمە سیاسییەكە ، سیستمێكی تۆتالیتار و میلیتاریستی 
و  مەدەنییەكان  ئازادییە  ب��ەردەم  ڕێگری  و  بێت  دیكتاتۆری  و 
پەنا بۆ زەبروزەنگ و  لە هەموو كێشەكاندا  مافی گەالن بێت و 

سەركوتكردن بەرێت.
بەم شێوەیە گەر دیقەت بدەین بە درێژایی سێ  چارەكە سەدە 
واتا هەر لە ساڵی )1921(ەوە, كە دەوڵەتی عێراقی دروستبووە و 
سیستمی سیاسی ، سیستمێكی زۆرەملێیانە و ناواقیعی بووە, بۆ 
نموونە لەگەڵ یەكەم پێكهاتەی سیاسیی سیستمی عێراقدا )سوننە(ی 
كەمینە بە پشتگیریی ئینگلیزەكان )مەلیك فەیسەڵ(یان هێنایە سەر 
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سیستمی پاشایەتی, بەبێ  ئەوەی خواستی گەالنی عێراقی تێدابێت 
فەرزكرا, گەالنی عێراق بوونە قوربانیی ئەم سیاسەتە ناواقیعییە.

سەراپای  كە  دەبێتەوە,  درێ��ژ  شێوەیەك  بە  پێكهاتەیە  ئەم 
لە  سوننەوەیە,جگە  كەمینەی  بەدەست  عێراق  سیاسی  مێژووی 
عێراق  سەرۆكوەزیرانی  )1947(ك��ە  ساڵی  لە  نەبێت  جار  یەك 
)1948( ساڵی  لە  بەناچاری  دوات��ر  جەبر(,  )ساڵح  بوو  شیعە 
سیاسییە  سیستمە  ئ��ەم  بێگومان  كێشایەوە.  ل��ەك��ار  دەس��ت��ی 
شیعە  لەكاتێكدا  چونكە   ، ناڕێكە  دانیشتووان  مۆزایەكی  لەگەڵ 
بەاڵم   ، عێراقدا  لە  سەرەكییە  پێكهاتەیەكی  كورد  و  زۆرینەیە 
هەمیشە خراونەتە پەراوێزەوە و لە سەنتەری دەسەاڵت و بڕیار 
دوورخراونەتەوە, بە مایەی هەڕەشە و مەترسی زانراون. گەر 
زەبروزەنگ  لەسەر  هەمیشە  كەمینە  دەسەاڵتی  بزانین  ئەوەش 
بنیاددەنرێت. بۆ پاراستنی ئیمتیاز و دەستكەوتەكانی و پلەوپایە 

سیاسییەكان.
ئەگەرنا ناتوانێت درێژە بە حوكمی خۆی بدات ، بۆیە هەركام 
لەو سیستمە سیاسییانەی عێراق پەنایان بردووەتە بەر ئەم شكڵە 
مەترسیدارە لە حوكمدا و توانیویانە درێژە بە حوكمی تاكڕەوانەی 
خ��ۆی��ان ب���دەن, ب��ەردەوام��ی��ش ق��ەت��ڵ وع��ام��ی گ��ەالن��ی عێراقیان 
هەڵبژاردن  و  دیالۆگ  ڕێگای  لە  ئامادەنەبوون  هەرگیز  كردووە, 
بەڵكو  بكەن,  سیاسی  سیستمی  لەسەر  قسە  دیموكراسییەوە  و 
)شیعە(یان لەڕووی مەزهەبەوە )كورد(یان لەڕووی نەتەوەییەوە 
بە مەترسی زانیوە و هەمیشە ناكۆكییەكی مێژوویی لەنێوان ئەم 
لە  شیعە  و  ك��ورد  و  الی��ەك  )سوننە(لە  هەبووە,  پێكهاتەیە  دوو 
لەسەر حوكم  گەر شیعەش  وایە  پێم  ئەگەر چی  ت��رەوە  الیەكی 
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بووایە, هەمان هەڵوێستی دەبوو بەرامبەر بە كورد ، چونكە گەر 
دیقەت بدەین بە درێژایی مێژووی عێراق ، شیعە ئامادە نەبووە 
لەگەڵ كورد دژی ئەو سیستمە سیاسییە كەمینەیەی سوننە بێتە 
مەیدانەكەوە، بەڵكو )شیعە(وەكو مەسەلەی مەزهەبی ڕوانیویەتییە 
شتەكان بە پێچەوانەی كورد, كە زۆرجار وەكو مەسەلەی عێراق 
و ئەنجا وەكو مەسەلەی نەتەوایەتی سەیری شتەكانی كردووە, 
ویستوویەتی لەگەڵ پێكهاتەی سیستمی سیاسی بێت, )چ شیعە و 
چ سوننە(بێت ، بەاڵم نە شیعە ئامادەبووە لەگەڵ سوننە كاربكات, 
)81( درێژایی  )سوننە(بە  بەاڵم   ، ڕاستە  هەر  پێچەوانەشەوە  بە 
ساڵ حوكمی خۆی كردووە, بەبێ  ئەوەی حساب بۆ ڕەئی هیچ 
كام لە گەالنی عێراق بكات و تەنانەت ئەوكاتەی ڕژێمی پاشایەتی 
عەبدولكەریم  كۆماری  ڕژێمی  1958(دا  )14تەمموزی  ڕووخ��ا 
قاسم جێگەی گرتەوە و ڕەوشی سیاسیی گەالنی عێراق بەرەو 
بە  ه���ەرزوو  ن��ەگ��ۆڕا,  مەسەلەكان  لە  ك��ام  هیچ  چ��ووە,  خراپتر 
بیانووی یەكپارچەیی عێراق درێژەی بە هەمان سیاسەتی فەیسەڵ 
 ، دا, هەرگیز نابینیت ڕێز لە مافەكانی كورد یان شیعە گیرابێت 

ئەوەش بە مەبەستی لەدەستنەدانی ئیمتیازەكان.
ل��ە س���ەرەت���ای دروس��ت��ب��وون��ی  ؛  بڵێین  ب��ەك��ورت��ی دەك��رێ��ت 
عێراقەوە تاوەكو ئەمڕۆ نابینرێت پێكهاتەیەكی سیاسیی وێكچوو 
مۆدێرن  سیاسیی  سیستمی  ببینێت,  بەخۆیەوە  دەستەجەمعی 
توانیبێتی جێگەی بگرێتەوە ، بەڵكو كەمینەی سوننە بە پشتگیری 
تۆتالیتارییانەی خۆی  بە حوكمی  درێژە  زەبروزەنگ  و  دەرەكی 

داوە.
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*مەترسییە ناواقیعیەكانی بە پلۆرالیزمەبوونی
سیستمی سیاسیی عێراق لە ڕابردوودا

أـ شیعە
چ��ۆن ك��ە دەوڵ��ەت��ی ع��ێ��راق ك��ە ساڵی )1921(دروس��ت��ب��ووە, 
ئینگلیزەكان ڕاستەوخۆ )مەلیك فەیسەڵ(یان كردە مەلیكی عێراق, 
)1963(ی  دوات��ری��ش  )1958(و  ساڵی  لە  شێوەش  هەمان  بە 
بەعسییەكان, ئینگلیز و ئەمریكیەكان دەستیان هەبووە لەو پێكهاتە 

سیاسییە و بگرە ڕاستەوخۆ پشتیوانییان لێدەكردن …  !

دەكرێت بپرسین بۆ ؟
سەرەڕای ملمالنێیەكانی واڵتانی زلهێز لە ناوچەكەدا, هەر لە 
ئابوورییەكان,  فاكتەرە  لە  جگە  دواتریش  تا  )1920(و  سااڵنی 
وەكو وتمان پێكهاتەی سیاسیی دانیشتووانی عێراق پێكهاتەیەكی 
ناهۆمۆجینیە و شیعە زۆرینەی دانیشتووانی عێراق پێكدەهێنێت, 
ئەوانە پێیان وابوو هاتنە سەركاری شیعە لەدەستدانی ئیمتیازەكانی 

ئەوانیشە.
بۆیە بێ  سێ و دوو ، شیعە وەكو ڕووە دینی و مەزهەبیەكەی 
لە  دەس��ەاڵت  دەستی  گرتنە  لە  ب��ووە,  مەترسی  مایەی  هەمیشە 
هاتنەسەركاری  لەگەڵ  ڕایە  و  مەترسی  ئەم  بەتایبەتی  عێراقدا. 
كۆماری ئیسالمی ئێران لەدوای ساڵی )1357 هەتاوی � 1979 ز( 
ڕووی لە زیادی كرد, ڕەواجی پەیداكرد بە حوكمی گرتنەدەستی 
 � ئیسالمی  سیستمی  پیادەكردنی  و  خومەینی  لەالیەن  دەسەاڵت 
گومانی  دی  هیچی  كە  گریمانەیەك  بووە  ئیتر  واڵت��دا.  لە  شیعە 
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شیعە  و  ئیسالمی  ئیمپراتۆریەتێكی  مەترسیی  كە  هەڵنەدەگرت, 
مەزهەب لە ناوچەكەدا بێتە مەیدان و كۆنتڕۆڵی دەسەاڵتی دوو 
واڵتی پڕ ئەهمیەت و ستراتیژی كەنداوی فارس بكەن, كە خاوەن 
وزە و نەوتێكی گەورەی بەرهەمهاتووە و یەدەكی جیهانە. بۆیە 
هەمیشە هەوڵدراوە شیعە دووربخرێتەوە لە سیستمی دەسەاڵت 
و بەم هۆیەشەوە, وەكو یەكێك لە فاكتەرەكانی پلۆرالیزمەبوونی 
بۆ  بووە  گومان  و  مەترسی  جێگەی  عێراق  سیاسیی  سیستمی 

واڵتانی دەرەكی.

ب ـ كورد
بە هەمان شێوە كوردیش خەتەرێكی تر بووە لەسەر سیستمی 
یان  و  تێزەی كورد دوای عەرەب  بەو  پلۆرالیزمەبوونی عێراق 
مەزهەبیەكەدا  و  ناسیۆنالیستی  دیوە  هەردوو  بە  شیعە,  دوای 
ژمارەی  كە  عێراقە,  مەزهەبی  و  ئەتنیك  گەورەترین  و  دووەم 
مێژوویەكی  خاوەنی  ل��ەوەی  جگە  ئەمە  و  )4(ملیۆنە  لە  زیاتر 
دێرینە لە ناوچەكەدا, خاوەنی پێكهاتەیەكی نەتەوەیی و ڕەگەزی 
بە  تایبەت  سوننەتی  و  زم��ان  و  ڕۆشنبیری  و  كۆمەاڵیەتی  و 
تایبەتمەندی  و  و سیفەت  خاوەنی خەسڵەت  هەروەها  خۆیەتی. 
الیەكەوە  لە  جوگرافییەوە,  ل��ەڕووی  ل��ەوەی  ب��ەدەر  دەوڵەتیشە 
پێكهاتە  لەو  لە الیەكی تریشەوە  لەباری هەیە و  هەڵكەوتەیەكی 
نێو دەوڵەتییەی چوار واڵتی ناوچەكەی دابەشكردووە, سنووری 
بە  كە  هاوسنوورە,  كوردستان  پارچەی  چوار  هەر  جوگرافی 
هاوبەشەوە  سنوورە  لەو  كورد  )40(ملیۆن  نزیكەی  هەمووی 

خڕبووەتەوە.
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ئەمە هەمیشە مەترسیەك بووە, كە گوایا كورد لەگەڵ  سیستمی 
سەربەخۆیی  داوای  یان  جیادەبێتەوە   ، عێراق  پلۆرالیزمەبوونی 
ب��ەردەم  ك��ورد كەوتە  كاتەی  ئ��ەو  بۆیەشە  ه��ەر  دەك���ات.  خ��ۆی 
جینۆساید و قەتڵوعامی ڕژێمە یەك لەدوای یەكەكانی عێراق. نەك 
كرد.  عێراقیان  ڕژێمی  هاوكاری  بەڵكو   ، نەكردووە  پشتیوانیان 
دیارە ئەم مەترسییانە لەجێی خۆیدا نەبوو. ئەگەرچی ئەمە حەقێكی 
ڕەوای گەلی كوردیش بووە ، بەاڵم پێدەچێت لە داهاتوودا هەم 
نەبووە.  ڕاب��ردوودا خەتەر  لە  نەمێنێت, كە كورد  ئەو مەترسییە 
پشتگیری  واڵتان  كە گشت  ببێتە خواستێك  داهاتووشدا  لە  هەم 

لێبكەن.

ج ـ واڵتانی دراوسێ 
هەركام لە واڵتانی هاوسنوری عێراق كەم و زۆر مەترسیان 
هەبووە لەسەر عێراق, بەتایبەتی )ئێران و سوریا(كە جگە لەوەی 
هەمان  لە  عێراقەوە.  ناوخۆی  كاروباری  ناو  خستۆتە  دەستیان 
كاتدا پشتیوانیان لە یەكێك لە باڵەكانی ئۆپۆزسیۆن كردووە, یان 
هەوڵی گۆڕینی رژێمی حوكمیان داوە, لەواڵتدا تا جێگە و شوێنی 
خۆیان دیاری بكەن لە عێراقدا و سیستمێكی سیاسی نوێ  پێك 

بێت, كە بە دڵی ئەوان بێت.
دیارە ئەم هەواڵنە بەگشتی و بەتایبەتی سوریا و ئێران هیچ 
كات جێگەی ڕەزامەندیی واڵتانی خۆرئاوا و ئەمریكا نەبووە. بۆیە 
واڵتانی دراوسێ  ، ئەگەر لەالیەكەوە خۆیان زۆرجار لە پێكهاتنی 
سیستمی نوێ  سیاسی و پلۆرالیزمەبوون, بۆ عێراق نیگەران بوون 
بۆ نموونە ئوردن و سعودیە لە ئێران و هاتنە سەركاری شیعە 
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نیگەران بوون ، بەاڵم توركیا لە هاتنەسەركاری باڵی ڕاستڕەوی 
نەتەوەیی حزبی بەعس و هاوكاریی سوریا نیگەران بوو ، بەاڵم 
لە هەمان كاتدا هەركام لەو واڵتانی دراوسێ  خۆشحاڵ بوون بە 
و  كایە  لەو  بە مەرجێك خۆیان دەستیان  ب��ەاڵم   ، ڕژێ��م  گۆڕینی 
ئاڵوگۆڕ و پێكهاتنی سیستمی سیاسییە نوێیەی عێراقدا هەبووایە. 
بۆیە ناهۆمۆجینی دابەشبوونی دانیشتوان و فاكتەرە سیاسییەكان ، 
خاڵێكی تر بووە لەوەی كە هەمیشە وا چاوی لێكراوە, كە سیستمی 

پلۆرالیزمەبوونی عێراق مەترسیی زیاترە لە بەرژەوەندییەكانی.

دـ سیستمی دووجەمسەریی جەنگی سارد
لەو  یەكێكە  س���ارددا,  جەنگی  لە  دووج��ەم��س��ەری  سیستمی 
بەگشتی  لەسەر جیهان  نێگەتیڤی  فاكتەرانەی كە زۆرترین خاڵی 
ئەو دوو جەمسەرە  پێیەی  بەو  بەتایبەتی جێهێشتووە,  و عێراق 
ڕیزبكەن   بلۆكبەندی  بناغەی  لەسەر  واڵت��ان  ب��وو,  مەبەستیان 
بیانكەنە پشتیوانی خۆیان لە دژی جەمسەرەكەی تر. نەك لەسەر 
حسابی پێكهاتە و سیستم و ئایدیۆلۆژیای واڵتەكان. بۆیە جەنگی 
سارد وای لە عێراق كرد, كە نەك ئەو سیستمە تۆتالیتاریەی هەیە 
دژایەتی بكرێت و بەرەو پووكانەوە ببرێت ، بەڵكو بەهۆی پێگەی 
جەمسەرەكەوە  ه��ەردوو  لەالیەن  جیۆپۆلیتیكییەوە  و  جوگرافی 
یارمەتی دەكرا, تا لە الیەكەوە دژایەتی ئێرانی پێبكەن و لە الیەكی 
لێ دەكرد.  بازاڕی چەك چاویان  تریشەوە وەكو ساخكردنەوەی 
ئەمە جگە لە بەرژەوەندییە ئابوورییەكان و بەتایبەتی نەوت )بۆیە 
جەنگی سارد گەرمترین سەردەمی گەشەی سیستمە تۆتالیتاری 
ترسناكترین  پێچەوانەشەوە  بە  بووە,  میلیتاریستەكانی جیهان  و 
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سەردەمی چەوساندنەوە و قەتڵوعامی گەالنی ژێر دەست وگەالنی 
دیكتاتۆریەكان  سیستمە  سایەی  ژێ��ر  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی 
بووە. بێگومان عێراق و گەلەكەی سەددەسەد لەناو ئەو هاوكێشە 
فاكتەرێكی  سارد  جەنگی  سەردەمی  بۆیە  جێدەگرن.  سیاسیەدا 
ترە, كە ڕێگری كردووە لەوەی بیر لە پلۆرالیزمەكردنی سیستمی 

سیاسیی عێراق بكرێتەوە.

ه ـ جەنگی عێراق ـ ئێران
ل���ەوك���ات���ەوەی ل��ە س��اڵ��ی )1963(ك�����ودەت�����ا خ��وێ��ن��اوی��ەك��ەی 
ناسیۆنالیستەكانی بەعس ڕوویدا, دەسەاڵتیان گرتەدەست. خۆرئاوا 
ڕاستەوخۆ كەوتە پشتیوانیان ، جەنگی عێراق � ئێران ناڕاستەوخۆ 
لە  بكرێت  ع��ێ��راق  پشتگیری  ت��ا  ب���ووە,  تێدا  خ��ۆرئ��اوای  دەس��ت��ی 
ڕێگری تەشەنەسەندن و گەشەكردنی سیستمی ئیسالمی سیاسی. 
فەندمینتالیزم و )ئوسوڵیەت(ی ئێرانی شیعە كە جێگەی دەسەاڵتی 
لێژكردبوو,   خۆرئاوای  و  ئەمریكا  دۆستی  )ش��ا(ی  سیاسیەكەی 
غربی,  ال  شرقی  )ال  وەك  توندڕەوانەی  مەترسیانەی  دروشمی 
باڵیۆزخانەی  جمهوری ئیسالمی(دەخوێند و پەالماری بردە سەر 
بكرێتە  و  بكرێت  تقویە  عێراق  كرایەوە  ل��ەوە  بیر  بۆیە  ئەمریكا. 
ئێراندا.  ئیسالمی  مەترسییەكانی  و  هەڕەشە  )لەمپەرێك(لەبەردەم 
كە  نەكردبوو,  قاییم  پێگەی خۆی   ، ئیسالمی  ئێرانی  هێشتا  بۆیە 
بەو  گ��رت.  ئێخەی  خۆرئاوایی  ن��ەخ��وازراوی  شەڕێكی  بە  عێراق 
مەبەستەی ئەو سیستمە سیاسیە ئیسالمیە لەناوبەرێت,داواكاری 
ئەمریكا و خۆرئاوا جێبەجێ بكات. دیارە عێراق بەڵێنی هەموو جۆرە 
بۆ  پێدرابوو  لۆجیستیكی  و  سەربازی  و  ئابووری  هاوكارییەكی 
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ئەو شەڕە. سەرەڕای دنەدانی لەالیەن واڵتانی جیهانی ئیسالمی و 
عەرەبیەوە و ساویلكانە سەیركردنی عێراق و سەدام حسێن, بەوەی 
كە فریادڕەسی نەتەوەی عەرەب و جیهانی ئیسالمە و پێشەوایەتی 
زەوەندەكانی  و  زۆر  یارمەتیە  ئێران,  دژی  دەك��ات  ئەو شۆڕشە 
عێراقی  عەرەبی،  و  فارس  كەنداوی  واڵتانی  و  كوێت  و  سعودیە 
خستە شەڕێكی )8(ساڵەی بێ ئاكامەوە. كە ئەوەندەی تر بارودۆخی 
سیاسی عێراقی دژوارتر كرد, بە بیانووی شەڕ و حاڵەتی نائاسایی 
و مەترسی ئێرانی ئیسالمی و گەالنی عێراق بوونە یەكەم قوربانیی 
جەنگی عێراق � ئێران، خۆرئاوا و بەمەش خەونی پلۆرالیزمەبوونی 
عێراق ئەوەندەی تر بووە سەراب, واڵت ڕۆژبەڕۆژ توشی شكست 
)8(س��اڵ شەڕێكی  و مەترسی گ��ەورە دەب���ووەوە. تا ناچار پاش 
ماڵوێرانكەر, عێراق بەشكستخواردوویی هاتەدەر و ملكەچی گشت 

داواكارییەكانی ئێران بوو.

جەنگی كەنداو و عێراقێكی بێ هێز
بە كۆتاییهاتنی جەنگی سارد ئیتر مانەوەی ڕژێمی عێراق بەو 
شێوەیە جێگەی مەترسی بووە, بۆیە لە سیناریۆیەكدا واڵتی كوێتیشی 
توانا سەربازی  یەكجارەكی  تێكشكاندنی  بۆ  داگیركرد,دواجاریش 
و ئابوورییەكانی و تێكشكاندنی هەستی ناسیۆنالیستی عەرەبی و 
ئیسالمی, لە هاوپەیمانیەتیی نێودەوڵەتیدا و لەسەر دەستی ئەمریكا ، 
عێراق ڕووبەڕووی گەورەترین شكستی مێژوویی بووەوە و گشت 
توانا سەربازییەكانی كرانە سفر و هەستە ناسیۆنالیستیەكەشی بۆ 
ژێر سفر دابەزێنرا, تەنانەت واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیش لە دژی 

ئەو هاوپەیمانیەتەدا جێیان گرت.
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ب���ەم ش��ێ��وەی��ە ع��ێ��راق ل���ەو ئ��ی��م��پ��رات��ۆری��ەت��ە ت��رس��ن��اك��ەوە لە 
مەرجەكانی  گشت  و  زەل��ی��ل  دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی  ب���ووە  ن��اوچ��ەك��ەدا, 
هاوپەیماننانی جێبەجێكرد و لە كوێت پاشەكشەی كرد, دواتریش 
لە ڕێگای تیمەكانی ئەنسكۆم و دواتریش ئەنمۆڤیك زۆربەی توانا 
لە پەلوپۆ خران. ئەوە كە بۆچی پاش  لەناوبران و  ئەتۆمیەكانی 

جەنگی كەنداو ڕژێمی عێراق نەڕووخێندرا ؟
مەترسی  تارمایی  بە  هەستیان  خۆرئاوا  واڵتانی  و  ئەمریكا 
لەم  بۆیە  ع��ێ��راق��دا،  ل��ە  دەك���رد  ك��ورد  دەرەك���ی  و  شیعەگەرایی 
باشترە  بێ هێز  سەدامێكی  پێیانوابوو,  بوونەوە  پەشیمان  كارە 
ناوچەكە  واڵتانی  كە  ك��ورد,  یان  شیعە  سیاسی  سیستمێكی  لە 

بەتایبەتی ئێران پشتیوانی لەو سیستمە شیعەیە بكات.
بەاڵم دواجار تێگەیشتن كە چەند كارێكی هەڵەیان كردووە, لە 
دواخستنی ڕووخانی سەدام حسێن و ئێستاش دەبێت  خەریكی 
جێبەجێ كردنی ئەو پرۆسەیە بن. كە پێناچێت شیمانەكانی بەردەمی 

ڕوون و ئاشكرا بن.
ئەگەرچی ئەمریكا و هاوپەیمانەكان چەند ڕێوشوێنێكی تایبەتیان 
گرتەبەر, لەبارەی دانانی ناوچەی دژە فڕینی باكوور و باشوور، 
بەاڵم لە )31ی ئابی 1996(ئەمریكا هیچ كاردانەوەیەكی نیشان 
نەدا سەبارەت بەو پێشێلكارییانەی عێراق. دەكرێت بڵێین )31ی 
عێراق  ڕژێمی  بۆ  بوو  واشنتۆن  سەوزی  چرای  ئاب(هەڵكردنی 
تا تێبگات ئێستاش هەر هەیە, گەر واشنتۆن دەست لە دژایەتی 
هەڵگرێت و بۆ جارێكی تر پشتیوانی لێبكات یان بە واتایەكی تر 
توانا  و  عێراق  خۆپڕكردنەوەی  لە  بوو,  واشنتۆن  خۆگێلكردنی 

سەربازییەكانی.
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بەكورتی جەنگی دووەمی كەنداو سیناریۆیەك بوو بۆ بێ هێزكردنی 
عێراق و مانەوەی بەو شێوەیە, تا نەخشە سەربازیەكانی ئەمریكای 
و  بنیادبنرێت  لەسەر  ئایندەگەرایەكانی  خوێندەوە,  ناوچەكەدا  لە 

هەرچی كات مایەی هەڕەشە بوو بەئاسانی بفەوتێنرێت.
واقیعی  بە  كە  ئێستا  تا  كرایەوە  درێ��ژ  سیناریۆیە  ئەم  بۆیە 
زانرا, عێراق مایەی هەڕەشەیە بۆ سەر گشت جیهان و بەتایبەتی 
هێشتا  ئەگەرچی  ن��اوچ��ەك��ەدا.  لە  واشنتۆن  بەرژەوەندیەكانی 
بەشێكی زۆر لەو سیناریۆیە لەژێر لێكۆڵینەوەدایە. سەبارەت بە 

ئەگەرە مەترسیدارەكانی داهاتوو.

*ئۆپۆزسیۆنی عێراق و دەسەاڵتی كوردی
بەدوای ئەو ڕەوشە سیاسییەی كە عێراقی تێكەوت, ئۆپۆزسیۆن 
ك���اردان���ەوەی خ��ێ��رای ن��وان��د و زۆرب����ەی ع��ێ��راق ك��ەوت��ە دەس��ت 
)شیعە( بەتایبەتی  باشوور  ئۆپۆزسیۆنی  ئەگەرچی  ئۆپۆزسیۆن. 

نەیتوانی ئیدارەیەكی وەكو كوردستان بۆخۆی دروست بكات.
بەاڵم لە باكوور )كوردستان(ئۆپۆزسیۆنی كوردی, كە بەهێزترین 
باڵی ئۆپۆزسیۆنی عێراقییە, بە گشت پارتە سیاسییەكانەوە, توانی 
حكومەتێكی ناوچەیی دروستبكات و بەم شێوەیە بەشێكی زۆری 
ئارام  ناوچەیەكی  ببێتە  دەربهێندرێت,  بەعس  دەسەاڵتی  لەژێر 
دیموكراسی  و  ئارامی  لە  دوورگەیەك  دواتریش  سەربەخۆ,  و 
ئێستا  پێودانگەشە  ب��ەو  ه��ەر  بكات,  دروس��ت  پڕدەستكەوت  و 
دەكات,  بەواقیعی  كوردی  ئۆپۆزسیۆنی  لەگەڵ  مامەڵە  واشنتۆن 
كورد  لە  جگە  ئەگەرچی  كارەكانیدایە.  پێشەوەی  ئەجێندەی  لە 
دەرئەنجامی  بەڵكو  نییە،  ستراتیژیانەی  ناوچەیی  دۆستایەتی  كە 
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هەڵكەوتەی پێگە جوگرافی و جیۆپۆلێتیكەكەی كوردستانە.. هەموو 
و  ناوچەكە  لەواڵتانی  یەكێك  بە  وابەستەن  تر  ئۆپۆزسیۆنەكانی 
بەشێكیش لە ئۆپۆزسیۆن وابەستەییان مایەی نیگەرانی واشنتۆنە, 
ئەگەرچی زۆرجار بەناچاریش هەوڵی ئەوەی داوە, بیانخاتە ناو 
بەاڵم   ، بكات  لەگەڵدا  دیالۆگیان  خۆیەوە  كارەكانی  ئەجێندەی 
هەمیشە بەگومانەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەكات، چونكە جگە لەوەی 
لە هەمان كاتدا مەترسی بەردەم   ، نین  خاوەن قەراری سیاسی 
بەرقەراربوونی پڕۆژەكانی ئەمریكاشن. بەهەرحاڵ ئێستا پێكهاتەی 
ئۆپۆزسیۆن ئەگەرچی پێكهاتەیەكی پتەو و تۆكمەیە, بەاڵم لەژێر 
كاریگەری دەرەكیدایە و كە لەدواییدا باسی دەكەین چۆن چۆنی..!
توانای  و  ئیرادە  خ��اوەن  و  بەهێز  ئۆپۆزسیۆنێكی  ئەگەرچی 
قۆناغەی  ئ��ەم  حەتمی  پێویستییەكی  ج��ەم��اوەری,  و  س��ەرب��ازی 
لە  نەخشی  و  دەور  و  عێراق  گەالنی  نوێنەرایەتی  وەكو  عێراقە، 
ئاڵوگۆڕەكانی داهاتووی عێراقدا و پێكهاتنی سیستمێكی هاوبەشی 
یەكگرتووە,بەاڵم تا ئێستا پێناچێت خاوەنی پرۆژەیەكی یەكگرتوو 
و هاوبەش بێت بۆ عێراقێكی داهاتووە, ئەمەش خاڵێكی مەترسیدارە 
چ بۆ تاوتوێكردنی كێشەكان لەالیەن واشنتۆنەوە چ بۆ عێراقێكی 

داهاتووی پڕ گرەنتی, كە قەیرانەكان دووبارە نابنەوە.

*ئاڵوگۆڕەكانی عێراق و دوالیزمێكی سیاسی
پاش ڕووداو و ئاڵوگۆڕ و ڕووداوەكانی )11(ی سێپتەمبەری 
نوێوە  قۆناغێكی  بەگشتی چووە  جیهان  پاردا،  لە ساڵی  ئەمریكا 
)جەنگ دژی  ناوی  لەژێر  نوێیە,  ئەم جەنگە  قۆناغی  یەكەمین  و 
بە  شكستی  شێوەیەك  بە  و  گرتەوە  ئەفغانستانی  تیرۆریزم( 
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لە ناوچەی  تیرۆریزم و بزووتنەوە ئیسالمیە سیاسییەكان هێنا, 
دوابەدوای  بوو.  كە چاوەڕواننەكراو  هندستان  نیمچە كیشوەری 
دووەم  الیەنی  كە  هەیە  درێ��ژەی  ئێستا  تا  جەنگە  ئەم  ئ��ەوەش 

پێدەچێت عێراق بێت.
گومان لەوەدا نییە لەدوای جەنگی دووەمی كەنداوەوە, عێراق 
كەوتۆتە بەر پەالمار و هەمیشەش جڵەوگیری كراوە و گەمارۆی 
و  عێراق  ملمالنێیەكان  و  كێشە  بەاڵم   ، سەر  خراوەتە  ئابووری 
واشنتۆن بە شێوەیەكە, كە ناكرێت چاوپۆشی لێبكرێت بەتایبەتی, 
كە عێراق هیچ كام لە مەرجەكانی )UN(ی جێبەجێ  نەكردووە, ڕگا 
بە )ئەنمۆڤیك(نادات بگەڕێتەوە. لە هەمان كاتدا بەردەوامە لەسەر 
بەرهەم هێنانی چەكە كۆكوژەكان و لە هەمووشی گرنگتر یارمەتیدانی 
گروپە تیرۆریستیەكانە بەتایبەتی ئەلقاعیدە. بۆیە پاش ڕووداوەكانی 
)11(ی سێپتەمبەر هێرشەكانی واشنتۆن لە دژی عێراق پێی ناوەتە 
بە  پێدەچێت پەالمارێكی سەربازی گەورەی  قۆناغێكی نوێوە, كە 

شوێندابێت و كۆتایی بە حوكمی چل ساڵەی بەعس بێنێت.
گومانی تێدا نییە گەالنی عێراق خۆشحاڵن بەو گۆڕانكارییە ، 
بەاڵم ئاكامەكانیشی جێگەی مەترسیە و پێویستی بە خوێندنەوە 
هەیە، بۆیە دەكرێت بڵێن ؛ رووخانی رژێمی عێراق گەر بە دیوێكیدا 
پۆزەتیڤانەیە ، بەاڵم بە دیوێكی تردا نێگەتیڤە و مەترسیدارە بۆ 
گەالنی عێراق، بەتایبەتی كە نازانن ستراتیژی واشنتۆن چییە لە 

عێراق و ناوچەكەدا و ئاكامەكانیش بەچی دەگات..؟!
ئایا سیستمی تۆتالیتاری لەكۆڵ گەالنی عێراق دەبێتەوە, لەگەڵ 
واقیعی  بە  و  دەبن  ئاوێزان  پلورالیزم  مۆدێرنانەی  سیستمێكی 

پراكتیزەی دەكەن..؟
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ئایا عێراق لەپاش )80(ساڵ حوكمی كەمینەی سوننە، دەبێتە 
عێراقی هەموو عێراقییەكان و سیستمی فیدڕاڵی دەبێتە ئەلتەرناتیڤی 

حوكمی تاكڕەوانەی بەعس..؟
دەچێتە  هەڵبژاردن,  پرۆسەی  و  دەنگدان  سندوقەكانی  ئایا 
دیسان  و  كێشەكانی  یەكالییكردنەوەی  بۆ  و  پراكتیزەوە  بواری 

پەنا نابرێتە بەر شەڕ و توندوتیژی..؟
هەموو  و  ئاڵوگۆڕەكان  ستراكچەری  دەبێتە  دیموكراسی  ئایا 

الیەك ئیمانی پێ  دەهێنن..؟
ل��ەس��ەر الدەچ��ێ��ت,  كە  تێڕوانینە خ��راپ��ەی  ئ��ەو  ع��ێ��راق  ئایا 
و  هێشتووە  بەجێ   جیهاندا  لە  قێزەونی  و  ناشیرین  دۆسیەكەی 

داهاتی عێراق بۆ گەالنی عێراق دەبێت..؟
ئایا جەنگی ناوخۆ وا لە گەالنی عێراق ناكات, پەشیمان ببن لەو 
ئاڵوگۆڕانە كە خۆیان بەشداری تێدا دەكەن ؟ یان بە واقیعی عێراق 
دەبێتە ئەو واڵتەی, كە هەموو گەالنی عێراق چەند ساڵە خەوی 
پێوەدەبینن. ئەمانە و دەیان پرسیاری تر لەبەردەم عێراقیەكاندایە, 
ئەم  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  بۆیە  ئاكامەكەی چۆن دەبێت.  نازانن  كە 
الیەنی  هیوایەی  بەو  باس,  بەر  دەخەینە  دوالیزمیە  الیەنە  دوو 

پۆزەتیڤی و ئاكامەكانی بە خواستی گەالنی عێراق بێت.

1ـ الیەنە پۆزەتیڤەكانی
ئەزموونمان  چەندین  جیهاندا,  سیاسی  مێژووی  لە  بێگومان 
و  دیكتاتۆری  سیستمی  لەناوچوونی  پاش  كە  بەردەستدایە  لە 
میلیتاریستی واڵت، سیستمێكی پلۆرالیزم و دیموكراسی جێگەی 
گرتۆتەوە, گەالنی ئەو واڵتە ڕزگاریان بووە لەدەست چەوساندنەوە 

و ناعەدالەتی و جینۆساید و ماڵوێرانی.
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)ئاپارتاید(لە  سیستمی  تێكشكانی  لەپاش  بدەین  دیقەت  گەر 
باشووری ئەفریقا, بە ڕێبەرایەتیی )ماندێال(نەك تەنها ڕەشپێستەكان 
لە چەوسانەوە  ڕزگاریان بوو ، بەڵكو سپیپێستەكانیش قەناعەتیان 
بەو سیستمە نوێیە هێنا و پاش )4(ساڵیش ماندێال وازی لەدەسەاڵت 

هێنا. دەكرێت ئەم خوێندنەوەیە بۆ )چیللی(یش هەر ڕاست بێت.
بەاڵم پێچەوانەی ئەمەش دەبینین ، ئەو كاتەی شۆڕشی )كوبا(
سەركەوت, كاسترۆ حوكی گرتە دەست ڕژێمی تۆتالیتاری )پاتێستا( 
ڕووخا. نەك گەالنی كوبا ڕزگاریان نەبوو ، بەڵكو دیكتاتۆرێك گۆڕا 
بە دیكتاتۆرێكی نوێتر و كاسترۆ لە شۆڕشگێڕێكی ماركسییەوە 
بووە, دیكتاتۆرێكی كۆنەپارێز و چەوسێنەر، تەنانەت لە قسەیەكی 
دەڵێت ؛ كەی بینیتان دار سپیدار هەڵووژەی گرت, ئەوكات باسی 

دیموكراسی بكەن..!!
؛ م��ێ��ژووی سیاسی  بڵێن  ب��ەم ڕوون��ك��ردن��ەوەی��ەوە دەك��رێ��ت 
لەبەردەم ئەم دوو ئەزموونەی سەرەوەدایە )ئەگەرچی  عێراقش 
شكڵی ئاڵوگۆڕەكان جیاوازە ، بەاڵم ئەوەش واقیعە, كە سیستمێكی 

نوێ  جێگەی بەعس و سەدام دەگرێتەوە لە داهاتوودا..!(
فۆڕمەڵەیەكی  گۆڕین  پرۆسەی  گ��ەر  ؛  بڵێین  دەكرێت  بۆیە 
یاسایی و دیموكراسی وەربگرێت, سیستمی واڵت ببێتە فیدڕاڵی 
هەمووان  پایتەختی  ب��ەغ��داد  و  بژین  پێكەوە  عێراق  گەالنی  و 
بێت ، داهاتی ئابووری و نەوت بۆ گەالنی عێراق بێت ، گوند و 
دەنگدان  ، سندوقی  بكرێتەوە  ئاوەدان  پێ   شار و شارۆچكەكان 
بەر  بە  مۆدێرنانە  دیموكراسی  ، سیستمی  بەالدابخات  كێشەكان 
خۆی  زۆرینە  و  پارێزراوبێت  مافەكانی  كەمینە  ببڕێت،  عێراقدا 
نەكاتە حاكمی موتڵەق و ڕەها و گوێ  لە خواروو نەگرێت، ئازادی 
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جیاوازەكان  زمانە  كاركردن،  میتۆدی  ببێتە  كلتوری  و  مەدەنی 
بەڕەسمی بناسرێن, بخوێندرێن و سروودی نیشتمانی خواستی 
هەڵبژێردراوی  پ��ەرل��ەم��ان   ، بێت  ع��ێ��راق  گ��ەالن��ی  ئامانجەكانی 
بە  داب��ڕێ��ژرێ��ت��ەوە,  سەرلەنوێ   و  دەس��ت��ور  و  بێت  عێراقیەكان 
شێوەیەك ڕەچاوی مافەكانی هەمووان بكرێت ، سەردەمی نوێ  
لەو دەستوورە ڕەچاوبكرێت ، ئازادیی ڕاگەیاندن بدرێت بە گشت 
الیەك ، عێراقیەكان لە ماف و ئەركەكانیاندا یەكسان بن، دەزگا 
 ، وەرگرێت  یاسایی  دۆخی  الببرێن  سەركوتكەرەكان  و  ئەمنی 
ماوەی سەربازی یاسایی و كاتی بێت و بە ئیجباری و ئامانجیشی 
كارمەندانی  یارمەتیی  و  موچە  بێت.  عێراق  سنووری  پاراستنی 
پێشكەش  ج��ۆراوج��ۆری��ن  خزمەتگوزاری  زیادبكرێت,  دەوڵ��ەت 
سەربازییەكانی  دەزگا  و  پێ بدرێت  گرنگییان  زانكۆكان  بكرێت، 
پڕچەككردن  لەخۆ  بیر  كات  هیچ  لەناوببرێن,  كۆكوژ  و  ئەتۆمی 
 ، جیهان  و  ناوچەكە  س��ەر  ب��ۆ  ه��ەڕەش��ە  نەبێتە  و  نەكرێتەوە 
پەیوەندییە ناوخۆیی و ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكان بە شێوەیەكی 
دەستوری ڕێكبخرێت, بازرگانی و ئابووری لەسەر بنەمای خێر و 
قازانجی واڵت بێت، حوكمی پەرلەمان و سەرۆكی واڵت كاتی بێت 
و  دینی  هیچ چەوساندنەوەیەكی  بەڕێوەبچێت,  هەڵبژاردن  بەپێی 
نەتەوەیی و ئەتنیكی و سیاسی لەسەر كەس نەبێت ، مافە مەدەنی 
و شەخصییەكان پارێزراو بێت ، دەوڵەت دەست نەخاتە كاروباری 

تایبەتی هاوواڵتییانەوە.
و  دیموكراسی  سیستمێكی  حوكم  سیستمی  گ��ەر  بەكورتی 
فرەیی فیدڕاڵی بێت ، ئەوا بە دیوی پۆزەتیڤانەدا ئاڕاستە دەكات و 

گەالنی عێراق ئەو ئاڵوگۆڕانە لەقازانجیانە.
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2ـ الیەنە نێگەتیڤەكانی
ل��ەس��ەرەوە  گشتیانەی  چەمكە  ئ��ەو  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە  ڕێ��ك 

باسمانكردن گەر وانەبوو ڕاستە.
واتەی هەرچی كام لەو چەمكانە بەدیوەكەی تریدا ڕێیكرد, ئەوا 
نابێت. سەرەڕای  عێراق  گەالنی  قازانجی  لە  و  دەبێت  نێگەتیڤانە 
ئەم كێشە ناوخۆیی و دەرەكییانە, كە پێویستیان بە لێوردبوونەوە 

هەیە.

-شیعە :
بە  چ  عێراق,  گەالنی  سەرەكیەكانی  پێكهاتە  لە  یەكێكە  شیعە 
مەزهەبیەكەیدا  بەدیوە  )ع��ەرەب(چ  وەك��و  بێت  نەتەوەیدا  دی��وی 
شیعەوە  لەالیەن  ئاڵوگۆڕانە  ئەو  گەر  بۆیە  )شیعە(.  وەك  بێت 
زۆرینەیە  ڕاستە  واتا   - نەكرێت  لەگەڵدا  مامەڵەی  دیموكراسیانە 
ئەوانی  مافی  و  هەڵبژاردن  سیاسی  سیستمی  قبووڵی  بەاڵم   ,-
حوكمی  سەپاندنی  واتا   ، زۆرینەیە  وابزانێت    نەك  بكات.  دی 
كەمینەكانی  و  گ��ەالن  گشت  پێویستە  بەپێچەوانەوە  تاكڕەوانە. 
تری عێراق قبووڵی ئەوە بكەن, كە شیعە زۆرینەیە و زۆرتری لە 
كورسیی پەرلەمان و پێكهاتەی سیاسیی واڵتی بەدەستەوە بێت, 
ئاسایی سەیر بكرێت و تەنها لە حاڵەتی الدان نەبێت لەو پێكهاتە 
مامەڵەیەكی  عێراق  گەالنی  هەم  و  شیعە  هەم  واتا  دیموكراتیە. 
ئاییندەبینیی  و  شیعە  دەس��ەاڵت��ی  و  زۆری��ن��ە  ل��ەس��ەر  مەنتیقی 
كەمینەش  بەاڵم   ، هەیە  زۆرینەی  مافی  شیعە  واتا  بكەن.  شیعە 
مافێكی شیعەی دەبێت, گەر لەم حاڵەتەدا شیعە وا بۆ هاوكێشە 

سیاسییەكان نەچوو، دڵنیام ئەو ئاڵوگۆڕانە نێگەتیڤانە بێت.
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خاڵێكیش كە زۆر گرنگە شیعە لەبەرچاوی بگرێت ، پشتبەستن 
بە ئیرادەی گەالنی عێراق و پشتیوانی ئەوان. نەك )ئێران(بكرێتە 
مەرجەع ، بۆیە پێویستە شیعە لە حاڵەتی قبووڵكردنی سیستمی 
دیموكراسی و پلۆرالیزمە بوونی عێراق لە ئێران دووركەوێتەوە 
وەكو بلۆكی شیعە سەیری ئێران نەكات، بەڵكو مامەڵەی دراوسێ  
و دۆست بكات. نەك وەكو ستراتیژێكی مەزهەبی لەو پەیوەندیانەی 
بڕوانێت. گەر ئەم خاڵە وا خوێندنەوەی بۆ نەكرێت ، ئەوا هەرگیز 
نە واشنتۆن و نە گەالنی عێراق بە قبووڵكردنی زۆرینەی شیعە 
بەشێكە  ئ��ەوە  چونكە   ، نابن  قاییل  نوێدا  سیاسی  سیستمی  لە 
دەستێوەردانێكی  هیچ  بەدڵنیایەوە  ناوچەیی.  دەستێوەردانی  لە 
دەرەكی لە قازانجی نەك شیعە ، بەڵكو هیچ كام لە گەالنی عێراق 
و داهاتووی ئاڵوگۆڕەكانی سیستمی سیاسی نوێی عێراقدا نییە. 
بۆیە وا باشە شیعە ئەم خاڵە بەهەند بگرێت, تا ئەوەی كە هەیە 

)شیعە مایەی مەترسیە بڕەوێتەوە(.

-سوننە :
دیوە  بە  تەنها  عێراق  دانیشتوانی  دابەشبوونی  ناهۆمۆجینی 
مەزهەبیەكەی  دی��وە  بەڵكو   ، نییە  ئەتنیكیەكەیدا  و  نەتەوەیی 
بەتایبەتی نێوان شیعە و سوننە بۆ خۆی گەورەترین مەترسییە 

لەسەر گەالنی عێراق و سیستمە سیاسییەكەی.
هەر لەو كاتەوە عێراق لە ساڵی )1921(دروست بووە, سوننە 
حوكی تاكڕەوانە دەكات و هیچ كام لە گەالنی عێراق لە سەنتەردا 
نین, هەمیشە وەكو دوژمنی پلەیەك چاویان لێكراوە و خراونەتە 
پەراوێزەوە. ئەم كێشەیە لە سەردەمی دەسەاڵتی بەعس چووەتە 
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و  قەتڵوعام  و  جینۆساید  پڕمەترسیترین.  و  قۆناغ  گەورەترین 
تراژیدیای خوڵقاندووە, كە سڕینەوەی ئاسەوارەكانی كارێكی وا 

ئاسان نییە.
جگە لەوەی وەكو لۆژیك حوكمی كەمینە قابیلی قبووڵ نییە ، 
چونكە هەمیشە پەنا دەباتە بەر زەبروزەنگ و چەوساندنەوە, لە 
هەمان كاتدا سوننە نابێت وەكو خوڵقێنەری جینایەتەكانی ڕابردوو 
بخرێتە  شیعە  و  ك��ورد  شێوەی  هەمان  بە  و  لێبكرێت  چ��اوی 

پەراوێزەوە و تۆڵەی ڕابردووی لێبكرێتەوە.
و  شیعە  دوای  كە  بكات,  ئەوە  قبووڵی  دەبێت  سوننە  بەڵكو 

كورد كەمینەیە و ماف و ئەركی هەیە وەكو هەموو عێراقییەك.
ئەگەرنا سوننە وا بیر بكاتەوە كە مێژووی حوكمی سوننەی 
عێراق ڕابردووە، خاوەنی دەسەاڵتی یەكەم بێت ئەوا قابیلی قبوڵ 
تازەدا  واقیعی  بە  دان  دەبێت  بەڵكو   ، ناچێتە سەر  بۆیشی  نییە، 
بنێت, ئەنجامەكانیشی قبووڵ بكات و خۆشی لە ملمالنێی ناوچەیی 

دووربخاتەوە.

-كورد :
هەمیشە  ب��ەاڵم   ، نەبووە  مشكیلە  عێراقدا  لە  هەرگیز  ك��ورد 
وا  كەمینەوە  حوكمی  ل��ەالی��ەن  زان����راوە,  گ���ەورە  مەترسیی  ب��ە 
حەقی  ئەمە  ڕەنگە  دەكات.  جیابوونەوە  داوای  كە  تەماشاكراوە, 
بە  و  پ��ەراوێ��زەوە  خراوەتە  هەمیشە  بۆیە  بێت،  خۆشی  ڕەوای 
 ، خ��راوەت��ەوە  دوور  لە سەنتەر  و  ژم��ێ��ردراوە  پلەیەك  دوژمنی 
چونكە داوای مافەكانی خۆی كردووە, ناچاركراوە پەنا بۆ خەباتی 
لێكدراوەتەوە  ببات. ئەمەش بە شەرو جەنگ و كێشە  چەكداری 
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ئەو  پێویستە  ئێستادا  لە  ك��ورد  بۆیە  دوژم��ن.  بووەتە   ك��ورد  و 
و  شیعە  لەگەڵ  خۆیشی  دۆستایەتی  و  بكات  قبووڵ  ئاڵوگۆڕانە 
دانی  هەمیشە  ئەگەرچی  بگرێت  بەجیددی  ئاشوری  و  توركمان 

بەم حەقەدا ناوە.
پێشموایە ، كورد قبوڵی ئەوە دەكات كە شیعە زۆرینەیە ، بەاڵم 
لە سیستمێكی سیاسیی دیموكراسیدا و كوردیش دووەم زۆرینەی 
عێراقە, وەكو شیعە ماف و ئەركی هەیە. لە كاتێكدا نە شیعە و 
نە سوننە و توركمان و ئاشوری بەقەدەر كورد تووشی زەرەر 
و زیان و قەتڵوعام و جینۆساید نەبووەتەوە, نەكەوتوونەتە بەر 

هەڕەشە.
دوورگەیی  و  ناوچەیی  حوكمێكی  خاوەنی  ئێستادا  لە  كورد 
ئەم  ساڵیشە  یانزە  ناوەڕاستە,  خۆرهەاڵتی  دیموكراتی  و  ئ��ازاد 
مافەكانی  لە  پشتگیری  دونیاش  زۆرب��ەی  بەڕێوەدەبات,  ئەركە 
دەكەن. بۆیە كورد دەیەوێت ئەم سیستمە سیاسیەی كوردستان 
تا  و  پایتەخت  بگوێزرێتەوە  داهاتووی  عێراقی  لە  بەشێك  وەكو 

گشت الیەك مافەكانیان پارێزراوبێت.
كورد قبووڵیەتی هەڵبژاردن و دەنگدان بكرێتە میتۆدی كاركردن 
، قبووڵیەتی ماف و ئەرك دابەشبكرێن و دەستێوەردانی دەرەكی 
نەبێت, عێراق هی عێراقییەكان بێت و بەغداد پایتەختی هەمووان 

بێت. سیستمی فیدڕاڵی بكرێتە پێكهاتەی داهاتووی عێراق.
پشتگیری  ناوچەییەكان  الیەنە  كە  عێراقە,  گەلێكی  تاكە  كورد 
لێناكەن، بگرە دوژمنایەتیشی دەكەن و بە مەترسیی جوداخوازی 

لە قەڵەم دەدەن بۆ داهاتووی عێراق.
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كورد دۆستایەتی ئەو واڵتانەی قبووڵە وەكو دراوسێ  و ئەركی 
سیاسی  سیستمێكی  گەر  دەستێوەردان.  وەكو  نەك  هاوسێیەتی 
پلۆرالیزم لە عێراق پێك بێت. كورد نەك گەورترین مەترسی نییە 
لەسەر عێراق ، بەڵكو یەكەم و باشترین پێكهاتەی ئەو حكومەتە 
نوێیە دەبێت. گەر مافەكانی پارێزراو بێت ، ئەگەرنا دوور نییە پەنا 

بۆ هاوكێشەی تر بەرێت.

-توركمان و ئاشوری :
و  م���اف  ب���ەاڵم  ب���ەڕێ���ژەی )1%(،  ع��ێ��راق��ن  ك��ەم��ی��ن��ەی  دوو 
بەاڵم  نییە.  لەسەركردن  قسە  قابیلی  عێراقی  وەكو  ئەركەكانیان 
وەكو توركمانەكان داوای فیدڕاڵی بۆ توركمان و ئاشووریەكان 

بۆ خۆیان دەكەن.
یان ناكرێت توركمانەكان باس لە كەركوك و موسڵ دەكەن, 
ئەمانە یۆتۆپیایە لە عێراقدا و داوای چەند ئیمتیازێكی زۆر گەورە 

دەكەن.
حوكمی  پێویستە  بژین  عێراقدا  لە  دەیانەوێت  گەر  توركمان 
و  بكەن  قبوڵ  دیموكراسی  سیستمێكی  وەكو  عێراق,  داهاتووی 
كاریگەری  لەژێر  نەك  عێراقی  وەك��و  بكەن,  مافەكانیان  داوای 
دەرەكی پێداگری لەسەر كۆمەڵێك مەسەلە بكەن كە قابیلی قبوڵ 
نییە. گەر هاتوو قبوڵی ئەو كایە نوێیەیان نەكرد. بێگومان دەكرێنە 
دەرەوەی ئەو سیستمە. واتا توركمان عێراقین و مافیان هەیە، بە 

هەمان شێوە ئاشوریەكانیش.
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-واڵتانی ناوچەیی :
لەواڵتانی جیهانی سێ دا واڵتانی  ناوەڕاست و  لە ڕۆژهەالتی 
دراوسێی, كەم و زۆر بەشداری لە كێشە ناوخۆییەكانی واڵتانی 

خاوەنی كێشەدا دەكەن.
بۆ نموونە لە كێشەی سودان واڵتانی میسر ، لیبیا ، ئۆگەندا و 

كینیا بەپێی بەرژەوەندییەكانیان لەو كێشەیە بەشدارن.
لە ئەفغانستان ، پاكستان، ئێران ، ولە چیچان و.. هتد(بە هەمان 
 ، سوریا  )توركیا،  دراوس��ێ   واڵتانی  عێراقیشدا  لە  بۆیە  شێوە 
ئ��وردون( بە درێژایی مێژوو كەم و  ئێران، سعودیە و كوێت و 
زۆر نێگەتیڤانە و پۆزەتیڤانە ڕۆڵیان هەبووە لە كێشەكای عێراقدا 
بەرژەوەندیخوازانە  ئۆپۆزسیۆن  بۆ  پشتیوانییەكانیان,  بەتایبەتی 

بووە.
ڕەنگە  مەترسیدارە  زۆر  كە  خاڵێك  پێموایە  ئێستادا  لە  بۆیە 
بەرێت دەستێوەردانی  نێگەتیڤدا  دیوێكی  بە  ئاڵوگۆڕەكان  ئاقاری 
واڵتانی دراوسێ  لە عێراقدا ڕەنگە هەركام لەو واڵتانە بە بیانووی 
بااڵی شۆڕشی  ئەنجومەنی  لە  ئێران  لە الیەنێ , وەكو  پشتگیری 
مەسەلەكان  سەیری  توركمانی  ب��ەرەی  لە  توركیا  و  ئیسالمی  

بكەن, ئەگەرچی ئەمە بۆخۆی مەترسیدارە.
بەاڵم خاڵی سەرەكیی بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیانە, كە ڕەنگە 
سیستمی پلورالیزمەبوونی عێراق داهاتوویان بەدڵ نەبێت, پەنا بۆ 
پەشێویی و نائارامی بەرن. بۆیە یەكەم ئەرك كە دەكەوێتە سەر 
واشنتۆن نەهێشتنی واڵتانی ناوچەكەیە لە دەستێوەردانی عێراق.

واشنتۆنی  پ��الن��ەك��ان��ی  زۆرج����ار  بێت  ئ���ەوەش  ه��ەر  ڕەن��گ��ە 
هەمووی  ئەمانە  كردبێت.  دروس��ت  بۆ  مەترسی  و  دواخستبێت 
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مەترسی دیوی نێگەتیڤی ئاڵوگۆڕەكانە, گەر ژیرانە مامەڵەی لەگەڵدا 
نەكرێت ڕەەنگە ئەو ئاڵوگۆڕانە بە قازانجی خودی گەالنی عێراق 
نەبێت. بۆیە باشترین فۆرمەڵە بۆ عێراقی داهاتوو باوەڕهێنانە بە 
سیستمی دیموكراسی و پلورالیزم و فیدڕاڵی و مافی وەك یەك و 

ئاشتی و ئارامی.

ئەنجام
و  ع��ێ��راق  ب��ۆ  ب��ەرن��ام��ەی��ەك��ی ڕوون����ی  واش��ن��ت��ۆن  پێویستە 
زیندوو  كاردایەك  ئەفغانستان  وەكو  نەك  هەبێت،  ئاڵوگۆڕەكانی 
هەمان  بە  نییە  ئەجێندەیەكی  عێراقدا  دۆسیەی  لە  كە  بكرێتەوە, 
شێوە واشنتۆن پێداگری لەسەر سیستمی فیدڕاڵی و دیموكراسی 
و ئازادی و مافە مەدەنیەكان بكاتەوە, پشتیوانی لە گەالنی عێراق 

بكات بۆ بەدیهێنانی سیستمێكی نوێ .
ئەوی تریش دەكەوێتە سەر عێراقیەكان, كە پێشتر باسمانكرد 

چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم ڕەوشە نوێیەدا بكەن.
دەكرێت ئەمە بە گەورەترین چانسی عێراقیەكان بژمێردرێت, 
لە ماوەی هەشتا ساڵی ڕابردوودا گەر لۆژیكیانە مامەڵەی لەگەڵدا 
و چەندان  ناوخۆیی  فاكتەری  ، چونكە سەرەڕای چەندین  بكەن 

فاكتەری دەرەكی و نێودەوڵەتی لەپشت ئەم ئاڵوگۆڕەوەن.
ئارام  عێراقێكی  وەاڵم��ی  دەتوانێت  ئاڵوگۆڕەكان  داه��ات��ووی 

بداتەوە. بەم شێوەیەی كە باسمانكرد.
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)4(
ئەو سێ  میحوەرەی واشنتۆن پێویستی
پێیەتی بۆ ڕووخاندنی ڕژێمی عێراق

دەچن,  نزیكبوونەوە  بەرەو  عێراق  داهاتووی  ئاڵوگۆڕەكانی 
سەربازییەكان  و  سیاسی  پالنە  و  نەخشە  زۆرب��ەی  پێدەچێت 
لە  جگە  ئەمە  واشنتۆنەوە.  لەالیەن  كرابن  تاووتوێی  بەتەواوی 
الیەنی دیبلۆماسی, كە فاكتەرێكی كاریگەرە لەو ئاڵوگۆڕانە. ڕەنگە 
ڕووخانی  الیەنگری  كە  ڕاینەگەیەنن  بەڕەسمی  لەواڵتان,  زۆر 
ڕژێمی عێراقن, بەاڵم هەرگیز بەبێ  هیچ فۆڕمەڵە و پرۆتۆكۆڵێك 
واشنتۆن ئامادە نییە قسە لەسەر هەماهەنگیی ئەو واڵتانە بكات. 
پرۆسەیە هەر  نائەو  ئەگەر  واباشە,  لێدانی عێراق..  بۆ  واشنتۆن 

ئەنجامدەدات.
بەم  ئەوانیش  هەیە  هاوپەیمانی  و  میحوەر  بە سێ   پێویستی 

شێوەیە :
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1(میحوەری یەكەم :
)میحوەری یاسایی( كەخۆی لە چین و ڕووسیاو

فەڕەنسادا دەبینێتەوە :
بۆیە ناومان ناوە )میحوەری یاسایی(, چونكە واشنتۆن باش 
سەربازی  بەشداری  ڕووسیا  و  چین  لە  كام  هیچ  كە  دەزانێت, 
بەشداری  فەڕەنسا  هەیە  ئ��ەوە  جەنگەدا-شیمانەی  لەو  ناكەن, 
ئەنجومەنی  ئەندامی  لەوەی  جگە  فەڕەنسا  ئەوەی  بەپێی  بكات, 
ئەورووپایە-لە  پەرلەمانی  و  ناتۆ  پەیمانی  ئەندامی  ئاساییشە, 

میحوەری دووەمدا باسی دەكەین.
بە  پێویستی,  ل��ە ڕووی���ەك���ەوە  ك��ەم  ب���ەاڵم واش��ن��ت��ۆن الن��ی 
دژایەتی  و  ئەوان  دەنگی  بێ   یان  یاسایی,  دەنگی  بەدەستهێنانی 
ڤیتۆی ئەوان هەیە, وەكو الیەنە یاساییەكەی ئەنجومەنی ئاساییش, 

جگە لە الیەنە سیاسی و خاوەن نفوزەكانی ئەو دوو واڵتە.
چەند  و  عێراقن  دێرینی  دۆستی  هەردووالیان  كە  بەتایبەتی 
بەرژەوەندی تایبەتیش پێكەوە دەیان بەستێتەوە, سەرەڕای بوونی 
سوودی  و  عێراق  لەسەر  هەردووكیان,  ق��ەرزی  ملیار  چەندین 
ئەواندا و دۆستایەتیە  قازانجی  لە   )986( بڕیاری  بەشی شێری 

مێژووییەكانیان, ئەمە الیەنە پۆزەتیڤەكەی عێراق.
دژایەتی عێراق و الیەنگری واشنتۆن  تردا,  دیوێكی  بە  بەاڵم 
الیەكی تری كارتە فشارەكانی ئەو دوو واڵتەیە بە ڕووی پۆزەتیڤدا, 
تر  واتایەكی  بە  لێوەردەگرن,  س��وودی  عێراق.  حسابی  لەسەر 

ڕەنگە تا ئێستا نەگەیشتبێتە بڕیارێكی گونجاو.



69 كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا

بەاڵم پێموایە, ئاوا خوێندنەوەیان بۆ ڕووداوەكان كردووە :
پاڵپشتی  و  ئەمەریكا  ودژایەتی  عێراق  دۆستایەتی  لەنێوان 

واشنتۆن-بێ دەنگبوون لە عێراق-جا بە هەر شێوەیەك بێت !؟
-ئایا كامیان باشترە و پڕ سوود و قازانجترە..؟!

ڕووسیا  و  چین  دۆستایەتی  بڵێم,  ئەوە  پێشتر  -حەزدەكەم 
ئینسانییە,  مەسەلەیەكی  نە  عێراق  لەگەاڵ  فەڕەنساش  تەنانەت 
نە  و  نە سنووریە  نەهاوپەیمانییە,  نە  نەتەوەییە,  نە  ئایینییە,  نە 
بەرژەوەندیی  تەنیا  تەنیا و  بەڵكو  بلۆكبەندییە,  نە  ئایدۆلۆژی و 
ئابوورییە و بەس..} بۆیە ئەم جۆرە دۆستایەتی و هاریكاریانە, 
دوژمنایەتی  و  دۆستایەتی  سیاسەتیشدا  )لە  كورتن,  و  كاتی 

تاسەر نییە, بەڵكو بەرژەوەندی تا سەر هەیە(.
گرنگترە  لە سیاسەتدا,  داهاتووش  پێموایە دۆستایەتیی  بۆیە 

لە بەرژەوەندی ڕابردوو.
بەم شێوەبە بۆ هەركام لەو سێ  واڵتە, دۆستایەتی واشنتۆن 
بۆیان  باشترە  عێراق  هاوكاریی  لە  بێ دەنگبوون  و  دژایەتی  لە 
ئەوان  دۆستایەتی  ئ��ەوەی,  حوكمی  بە  ئ��ەوەش  قەیرانەدا  لەم 
لەگەل عێراق بەستراوە بە ڕژێمی )سەدام حسێن(ەوە, كە تیایدا 
جگە  ئەمە  دەڕوات,  كۆتایی  بەرەو  و  نەماوە  مانەوەی  چانسی 
ئاساییش  ئەنجوومەنی  لە  هەیە  شێری  پشكی  واشنتۆن  لەوەی 
و  دەك��ات  س��ارد  جەنگی  پاش  نوێی,  جیهانی  سەركردایەتی  و 
ناسراوە, دەتوانێت كەم  بە ڕێبەری جیهان  لە زۆربەی جیهاندا 
ئەمە  هەبێت  واڵتە  دوو  لەم  هەركام  لەسەر  كاریگەری  زۆر  و 
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هەمیشە  واڵت��ەی  دوو  ئەو  كێشەی  چەندین  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 
وەكو كارتی گوشار بەكارهێناوە, لە دژی چین و ڕووسیا.

بۆیە پێدەچێت لەم كێشەیەدا, ئەم كارتانە لەالیەن واشنتۆنەوە 
قازانجی  بە  لەسەربكرێت  مساوەمەیان  و  پێشەوە  بهێنرێتە 

واشنتۆن, ئەوانیش ؛
*سەبارە بە ڕووسیا  ! كێشەی چیچان وكۆمارەكانی ئاسیای 
ناوەڕاست و نەوتی قەزوین و فراوانبوونی پەیمانی ناتۆ, بەرەو 
واڵتانی تازەسەربەخۆ لە ڕووسیا و قەرزەكان و پاڵپشتی دارایی 

… هتد. وەكو كاتی فشار بەكاردەهێنرێت.
تایوان و بوونی هێزەكانی  ؛ كێشەی  بە چینیش  *سەبارەت 
واشنتۆن لە كەنارەكانی تایوان و مەسەلەی سەربەخۆیی )تبت(

هتد. و مافی مرۆڤ و كورەی ئەتۆمی … 
كردوون  پێ   مامەڵەی  واشنتۆن,  هەمیشە  كە  لەوكارتانەن 
زۆر كێشەی پێ  چارەسەركردون. بۆیە ئەم دووكارتە لە هەموو 
پێویستبوونی واشنتۆن و چین و ڕووسیا دێنەپێشەوە وكاریان 

پێ دەكرێت .
هەڵبژێرن  بێ دەنگییش,  گەر  پێدەچێت چین و ڕووسیا,  بۆیە 
لەقازانجیانە تا پاڵپشتی عێراق و بەم شێوەش واشنتۆن یەكێك 
لە میحوەرە گرنگەكانی ئەو شەڕەی بەدەستهێناوە. كە پێویستی 
هەیە و سەركەوتووشی دەكات بەتایبەتی وەكو الیەنی یاسایی 
دوو  و  جیهان  زلهێزی  دوو  پشتیوانی  و  نێودەوڵەتی  بڕیاری 

دۆستی عێراق.
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2(میحوەری دووەم:
)میحوەری گەلەكۆمەكی(

ئەم میحوەرەش زۆر گرنگە, پێكدێت لە گشت واڵتان و ئەندامانی 
ئەورووپا و پەیمانی ناتۆ, واڵتانی ئوستوڕاڵیا و كەنەدا و یابان و 
ئەندۆنیزیا و فلپین و واڵتانی كەندا و )زۆر گرنگە(, واڵتانی عەرەبی 
و ئیسڕائیل و واڵتانی باشووری ئاسیا و واڵتانی نیمچە كیشوەری 
واڵتانی   ) بەنگالدیش  سریالنكا,  پاكستان,  )هندستان,  هندستان 
میحوەرە  ئەم  توركیاش,  تەنانەت  كافكاس,  و  ناوەڕاست  ئاسیای 
دوو  بەسەر  بێت  دابەش  دەچێت  پێ   بەاڵم  گرنگە,  زۆر  ئەگەرچی 

بلۆكدا(.

*بلۆكی یەكەم )بلۆكی هێز(ە :
و  س��ەرب��ازی  هێزی  لە  كە  واڵت��ان��ەی  ل��ەو  پێكدێت  بلۆكە  ئ��ەم 
هاوكاری جەنگی و لۆجستیكی  بەشداری جەنگەكە دەكەن, دژی 
عێراق-پێكدێت لە)واڵتانی پەرلەمانی ئەورووپا و  بەتایبەت بەریتانیا 
ئیسڕائیل  مەكسیك(   – توركیا   – ئوستوڕاڵیا   – كەندا  واڵتانی   –
زیاتر الیەنی هەواڵگری و لۆجستیكی , تا هەستی نەتەوەیی عەرەب 
ئاڕاستەیەكی تر وەرنەگرێت. واڵتانی ئاسیای  نەجووڵێت, كێشەكە 

ناوەڕاست و فیلپینیش هەندێك لە واڵتانی كەنداو... هتد(.
واتا ئەم واڵتانە بەهەر فۆڕمێك بێت بەشداری ئەم شەڕەدەكەن 
پیادە,  هێزی  بەشداری  بە  جا  واشنتۆن  هێزەكانی  پااڵ  دەچنە  و 

دەریایی, ئاسمانی, هەواڵگری لۆجستیكی ... هتد بێت.
ئەگەرچی واشنتۆن پێناچێت پێویستی بە پاڵپشتی هێزی دەرەكی 
ڕژێمی  ڕووخاندنی  و  سەربازی  گ��ورزی  وەشاندنی   بۆ  هەبێت, 
عێراق, بەاڵم, یەكەم : دەیەوێت گەلەكۆمەكی پێك بهێنێت لە دژی 
لە  بڕووخێنێت,  دۆستەكانی  و  عێراق  هێزەكانی  ورەی  و  عێراق 
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الیەكی تریشەوە مەعنەویاتی هێزەكانی ئەمەریكاش بەرزبكاتەوە-
بیخاتە قاڵبی جەنگێكی نێودەوڵەتی و دروستكردنی هاوپەیمانیەوە.. 
واشنتۆن  كە  بەتایبەتی  بێت,  سەركەوتوو  بەتەواوی  پڕۆسەكە  تا 
لەدوای جەنگی سارددا هەمیشە پرەنسیپی )هاوپەیمانی( لە كێشەكاندا 
دووەم,  میحوەری  الیەنێكی  ئەمە  واتا  هێز.  ئەنجا  بەكاردەهێنێت. 
كە دەكرێت بڵێین واشنتۆن )%60(ی بەدیهێناوە, پێناچێت لەسەر 
هەڵكشاوی  كێرڤی  بەشداربوونەوە  ئەو  رێ��ژەی  بەرزبوونەوەی 

ڕابوەستێت.
ئەگەرچی كێرڤی هەڵكشاوی ئەم بەشداربوونە لە هەردوو حاڵەت 
و  نیەت  زیاتری  ڕوونكردنەوەی  بە  بەستراوە.  هاوكار(دا  و  )هێز 
ئامانج و ستراتیژ و بەرنامەی واشنتۆن, لە ڕووخانی ڕژێمی عێراق 
و داهاتووی ئەو ئاڵوگۆڕانە, چونكە هێشتا, زۆر لەو واڵتانەش, كە 
بەشداری بلۆكی هێزن. ڕەنگە )ستراتیژی( ئەم شەڕە باش نەزانن, 
جەنگەدا.  ل��ەم  بێت  ڕوون��ت��ر  بەرنامەكانی  واشنتۆن  چەندە  بۆیە 

بلۆكبەندیەكەی بەهێزتر و فراونتر دەبێت.
بەپێچەوانەوەشەوە, هەر ڕاستە, واتا چەندە ستراتیژ و كاركردنی 
لێاڵ و تەم ومژاوی بێت. ئەو بلۆكبەندییە بێ  هێز و بچووكتر دەبێتەوە.
بۆ  النیكەم  ێستادا,  ل��ەئ  واشنتۆن  ل��ەس��ەر  پێویستە  ك��ەوات��ە 
بكاتەوە  ڕوونتر  پالنەكانی  و  نەخشە  هاوپەیمانەكانی,  و  هاوكار 
داهاتووی  لە  و  ئاڵوگۆڕانە  لەو  و  جەنگە  لەو  خۆی  ستراتیژی  و 
عێراق بخاتە بەرچاو. تا پرۆسەكە )%100(سەركەوتوو بێت ئەمە 
بلۆكبەند  واڵتانی  و  جەنگەوە  بەم  پەیوەستە  زۆر  و  كەم  خاڵێكە, 
چاوەڕێی دەكەن. بەتایبەتی بلۆكی هێز لە میحوەری )گەلەكۆمەكێ ( 

كە ڕاستەوخۆدەبێت بەشداری ئەو شەڕە بكەن.
ناوخۆ  ئاستی  لەسەر  و  ب��دەن  سەربازی  قوربانیی  ڕەنگە  كە 

كاردانەوەی هەبێت.
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*بلۆكی دووەم )بلۆكی هاوكار(ە :
ئ��ەم بلۆكەش ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە, ك��ە ڕەن��گ��ە ل��ەس��ەر ئاستی 
بۆ جەنگێكی  و  پێویستییەكی حەتمیە  بگرێت,  دیبلۆماسی شوێن 
نێودەوڵەتی دژی واڵتێكی )نەتەوەیی-عەرەب( )ئیسالمی-جیهانی 

ئیسالم( )خاوەن بەرژەوەندی لەگەاڵ زۆر واڵتانی تردا(.
ناڕاستەخۆ  ی��ان  ڕاستەوخۆ  چەمكە,  سێ   ل��ەم  ه��ەرك��ام  كە 
كاریگەرییان دەبێت لەسەر جەنگ دژی عێراقی )عەرەبی, ئیسالمی, 

بەرژەوەندیخواز..(.
ئ��ەورووپ��ای  واڵتانی  ل��ەو  بەشێك  دەكرێت  بلۆكە  ئ��ەم  بۆیە 
خۆرهەاڵتی وەك )چیك, سلۆڤینیا( واڵتانی ئەسكەندەناڤیا, بەشێك 
واڵتانی  لە  بەشێك  و  موسڵمان  و  ع��ەرەب  ئەفریقای  لەواڵتانی 
عەرەبی وەك )میسر( و واڵتانی ئەمەریكای التین, بەشێكی كەنداو 

و مالیزیا و سنگاپوورە..پێكبهێنێت.
كە ڕەنگە بە شێوەیەك لە شێوەكان, ببنە هاوكار.. واتا الیەنی 
دبلۆماسی, یان ماددی, یان وەكوپشتگیری لە هێرشی جەنگ دژی 
جیهان  ئاسایشی  سەر  بۆ  مەترسیدار  واڵتێكی  و  دیكتاتۆریەت 
هەڵبژێرن  بێدەنگیش  گەر  واڵتانە,  لەو  هەركام  واتا  ناوچەكە.  و 

بەدەستهێنانی پاڵپشتییە, بۆ واشنتۆن و دەبێتە دۆست.
پێم وانییە ئەو واڵتانەی كە دوژمنی ئەم پرۆسە سەربازییەن, 
ناڕوونیی  حوكمی  بە  ئ��ەوەش  تێ پەڕن   دەس��ت  پەنجەكانی  لە 
كێشە  بەهۆی  دووەم  و  پرۆسەیەدا  ل��ەم  ئەمەریكا  ستراتیژی 
یان  واشنتۆن,  لەگەاڵ  سنووری  توندڕەوی  و  ئاینی  ملمالنێی  و 

دڕندەیی ڕژێمی عێراق لەم بارەیەوە.
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بۆ نموونە : كە)لیبیا و سوریا( بەشداری ئەم جەنگە ناكەن, كە 
نابنە ئەندامی بلۆكی هێز و بلۆكی هاوكار, ئەوە لەبەرئەوە نییە, كە 
بەڵكو ئەوە كێشەی  دۆستی عێراقی )عەرەبی-موسڵمانن(. نەخێر, 
لۆكەربی و كێشەی ئیسڕائیل و سوریا و بەرزاییەكانی جۆالن و 

لوبنانە, دەبنە دۆستی بەناو عێراق.
و  نەتەوەیی  حسابی  لەسەر  واڵتە  دوو  لەو  كام  هیچ  ئەگەرنا 
ئایینی و ئایدۆلۆژی, ئامادەنین, بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان بكەنە 

قوربانی ڕژێمی عێراق و سەدام حسێن.
یان نموونەیەكی تر : )ئێران(ە : ئێران بۆیە لەم سیناریۆیەدا جێگە 
ناگرێت, چونكە بە هەر شێوەیەك بێت بەشداری بكات. دۆستایەتی 
واشنتۆن دەكات. كە لە ساڵی )1979(ەوە. پەیوەندییان نییە, ئەمە 
جگە لەوەی ئێران و واشنتۆن. خاوەنی ئەجندایەكی شڵۆقن لەسەر 
ئاستی پەیوەندی تایبەتی لەڕووی سیاسییەوە, بەاڵم ئێران هەمیشە 
خۆشحاڵە بە ڕووخاندنی ڕژێمێك, كە ماوەی )23( ساڵە دژایەتی 
ئێران دەكات و شەڕێكی )8( ساڵەشی پێ  فرۆشتووە, ئەگەرچی من 
پێموایە باڵی ریفۆرمیست ڕەنگە خۆشحااڵ بن بە هاوكاریی واشنتۆن.
دی��ن��ی��ەك��ەی )ش��ی��ع��ە(ی  ئ��ەم��ە ج��گ��ەل��ەوەی, هەمیشە دۆس��ت��ە 

چەوساندۆتەوە.
بۆیە ئەو دژایەتیە, مەنتقی نییە, بەڵكو پەیوەستە بە داكشاوی 
كێرڤی پەیوەندی نێوان )واڵتەكە و واشنتۆن( و ناروونیی ستراتیژی 

واشنتۆن و ساردیی ئەو پەیوەندیانە.
ئەگەرنا, دۆستایەتی واشنتۆن لەو پڕۆسەیەدا ! النیكەم كاریگەری لەسەر 

هاوپەیمانی و بەرژەوەندی سیاسی و ئابوورییەكان دەبێت لە داهاتوودا.
)دژ(دا  بەرامبەر  لە  )ه��اوك��اری(  میحوەری  ب��ەرەو  بەهەرحااڵ 
گەلێك گەورەترە لەم بارەیەوە, واشنتۆن تا ڕاددەیەكی باش, ئەم 

بلۆكبەندیشەوە بەدەستهێناوە.
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3( میحوەری سێیەم )میحوەری خاك(
یان )میحوەری ناوچەیی(یە :

سێیەمین و دواترین و گرنگترین میحوەری پێویست. )میحوەری 
خاك(ە ئەو میحوەرەیە, كە واشنتۆن ڕاستەوخۆ سوود لە)خاك(
بە  دەریایی(  ئاسمانی,  جا)وشكانی,  وەردەگرێت,  واڵتانە  ئەو  ی 
چاودێری,  هەواڵگری,  فڕۆكەوانی,  پیادە,  )هێزی  شێوەیەك  هەر 
بەرەی پشتی شەڕە, بنكەی ساروخی, كەشتی دەریایی و جەنگی 

و لۆجتسكی.. هتد(.
لە دووری��ی ه��ەزاران  )خ��اك( بۆ واڵتێكی وەكو واشنتۆن كە 
عێراق  سەر  بكاتە  هێرش  تا  گرنگە.  پێویستییەكی  دێت  میلەوە 
و پرۆسەكە بەسەركەوتوویی ئەنجامبدات. بۆ نموونە واشنتۆن, 
هێرشكردنە  بۆ  بوو  هندستان(  و  )پاكستان  خاكی  بە  پێویستی 
سەر ئەفغانستان و سەركەوتنی هەڵمەتەكەشی بەسترابوو بەپلەی 

یەكەم بە بەشداریی پاكستانەوە.
ڕەنگە خاڵێكی زۆر گەورەی سەركەوتنی سیناریۆكە بێت, كە 
واڵتانی دراوسێ  دژایەتیش بكەن و هاوكاری دوژمنەكەت بكەن 
بۆ سەركەوتنی پرۆسەیەكی سەربازیی وەها هەرگیز لە ئیمكان 
نایەت گەر واڵتانی سنووری و هاوسێ  لەو سیناریۆیەدا بەشدار 

نەبن.
ئەم  لەبەر ڕۆشنایی  واشنتۆن  نوێیەكانی  مێژووی شەڕە 
هاوكێشەیە كاری كردووە و سەركەوتووش بووە. شەڕەكانی 
ئەفغانستانیش(  ك��ەن��داو  دووەم���ی  جەنگی  و  )یۆگۆسالفیا 
ئەو  شایەتی  هەرسێكیان  سەركەوتنی  و  نموونەن  باشترین 

ڕاستیەیە.
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چونكە دەكرێت بۆ جەنگێكی جاسوسی. )خاك( ئەوەندە گرنگ 
جەنگی  لە  ب��ەاڵم  هەیە,  نهێنی  شكڵێكی  النیكەم  چونكە  نەبێت, 
هاوكێشەكە  و  هەیە  سەنگی  )هێز(  بارتەقای  )خاك(  سەربازیدا. 
بەالی سەركەوتندا دەبات. گرنگی خاكی توركیا لە جەنگی دووەمی 
كەنداودا سەبارەت بە هێرش بۆ سەر عێراق, بۆ واشنتۆن ڕەنگە 
پلە  هاوپەیمانە  لە  یەكێك  بووەتە  توركیا  هەربۆیەش  نەپێورێت. 
تایبەتی  حسابی  هەمیشە  و  ناوچەكەدا  لە  واشنتۆن  یەكەكانی 

لەسەر دەكرێت.
بۆیە لەم جەنگە چاوەڕوانكراوەی واشنتۆن لە دژی عێراق و 
ڕووخانی سەدام حسێن. میحوەری سێیەم پێویستی بە ڕیزكردن 
بەرژەوەندی(  هێز,  ناوچەیی,  )دۆستایەتی,  ئاستی  لەسەر  هەیە 
واتا توركیا لەڕووی هێز و دۆستایەتیەوە لەپێشترە تا ئوردون, 
بۆیە  بەتایبەتی  تاجیكستان,  تا  بەرژەوەندیخوازترە  قوبروس 
باسمانكرد  پێشتر  وەكو  چونكە  گرنگە,  زۆر  سێیەم  میحوەری 
بەم  پێویستیشی  تر سازكرابن,  پێدەچێت هەردوو میحوەرەكەی 

میحوەرە سەرەكییە هەبێت بۆ دەستپێكردنی ئەو سیناریۆیە.
دەكرێت بڵێین ئەم میحوەرەش دابەشدەكرێت بۆ دوو ناوچە.

یەكەم : )خاك(ی ناوچەیی و سنووری :
كۆمەڵێك  بەكەڵك  سنووری  و  ناوچەیی  خاكی  لە  مەبەست 
ئاوییان  سنووری  و  ئاسمان  خاكەكانیان  كە  دەگرێتەوە,  واڵت 
دەخەنە خزمەت هێزەكانی واشنتۆنەوە هاوكارییان دەكەن. ڕەنگە 
لەو واڵتە سنوورییانەش هەبن, كە خاكەكانیان زۆر بەكەڵكە, بەاڵم 

هاوكاریی سەربازیی واشنتۆن ناكەن... بەاڵم هەر بەكەڵكن.
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بۆیە دەبێت بەم شێوەیە ڕیزبەند بكرێن و جیابكرێنەوە :
أ(توركیا :

بۆ  پشتیوان  وەك��و  ناوچەییە,  واڵت��ی  و  )خ���اك(  گرنگترین 
واشنتۆن و ڕێگادان بە هێزەكانی واشنتۆن بۆ كەڵكوەرگرتن لە 
سنووری )وشكانی ئاوی ئاسمانی( بۆ هێز, )پیادە, كەشتی جەنگی, 
دەكرێت  شەڕ(  پشتی  بەرەی  چاودێری,  هەواڵگری,  فڕۆكەوانی, 

بڵێین بەشێكی گەورەی سەركەوتنەكە بەستراوە بە توركیاوە.
توركیا,  هەڵكەوتنی جوگرافیای جیۆپۆلیتیكی  لە  ئەمەش جگە 
پلە  هاوپەیمانێتی  و  پرۆسەكە  لە  توركیا  جیددییەتی  بە  پابەندە 
یەكی توركیا, واشنتۆن لەكۆنەوە و بەتایبەتی لە جەنگی ساردەوە 
و دژایەتیی )p k k ( لەالیەن واشنتۆنەوە تا دەستگیركردنی ئۆج 
ئاالن, كە هاوكاری هەمیشەیی توركیا بووە ناوبژیوانی توركیا و 
توركیا  ئیجە و هاوكارییەكانی  و  قوبرس  لەسەر كێشەی  یۆنان 
دۆالری  ملیار   )2( سااڵنەی  یارمەتی  و  ئەفغانستان  لەشەڕی 
توركیا, دژایەتی  ئیسڕائیل و  توركیا و دۆستایەتی  بۆ  واشنتۆن 
عێراق و ئێران و سوریا لە ناوچەكەدا. كە سێ  ڕەقیبی واشنتۆنن, 
پێدەچێت  ئابوورییەكان,  بەرژەوەندییە  و  قەرز  س��ەرەڕای  ئەمە 
پەرلەمانی  ل��ە  بەئەندامبوونی  چانسی  عێراقیش,  سیناریۆی 

ئەورووپا بكاتە واقیع و خۆشحاڵی بكات.
توركیا  )خ��اك(ی  وایكردووە.  تر  فاكتەری  چەندین  لە  جگە  ئەمە 
بكرێتە مەیدانی كۆكردنەوەی هێز بەتایبەتی هێزی ئاسمانی و توركیاش 
ڕاستەوخۆ خەریكی داگرتنەوە و باركردنی موشەكە جەرگبڕەكان بێت, 
بۆیە دەكرێت ئەو دۆستە پلەیەكە و خاكەكەی, ببێتەهۆی سەركەوتنی 
چل دەرسەدی سیناریۆكەی واشنتۆن بە هەمان شێوەش چل دەسەدی 

خێرەكەش )بەشی شێر(ی بۆ توركیا بێت )لەڕووی ئابوورییەوە..  !(.
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هاوكارییە  ل��ەو  مەترسییەكی  ڕەن��گ��ە  واش��ن��ت��ۆن  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
لەسەر حسابی  داواكردنی والیەتی موساڵ  بە  هەبێت, سەبارەت 
توركیای  بە  س��ەرچ��اوە,  چەندین  بەپێی  ب��ەاڵم  هاوكارییە,  ئ��ەو 
ڕاگەیاندووە, كە بۆی نییە بەشداری هێزی سەربازی بكات, بچێتە 

خاكی عێراقەوە لەگەاڵ كۆمەڵێك هۆكاری ناوچەیی و تایبەت.
مێژوویی  دەورێكی  تر  جارێكی  دۆست  توركیای  بەهەرحااڵ 
دەب��ی��ن��ێ��ت ب��ۆ واش��ن��ت��ۆن, دواج���اری���ش ع��ێ��راق ل��ەس��ەر دەس��ت��ی 
یەكەم  دەبێت,  تێكشكان  دووچاری  خاكی  توركیا  سیاسەتەكانی 
ئەرنچەرلیكەوە  بنكەی  لە  پێدەچێت  ئاڕاستەكراویش  مووشەكی 
باربكرێت, بە زاخۆدا بڕوات و لە كۆشكی كۆماری بدرێت, ببێتە 

مووشەكی زێڕین بۆ ڕووخانی سەدام حسێن.
ب(ئوردون :- یەكێكی تر لە دۆستەكانی واشنتۆن بۆ هێرشەكان 
جگە  ئوردون  ئوردونە.  واڵتی  لێوەردەگیرێت,  كەڵكی  خاكەكەی 
هەیە,  عێراقدا  لەگەاڵ  ئ��اب��ووری  گ���ەورەی  ب��ەرژەون��دی��ی  ل��ەوەی 
لە  هاوكاری  و  واشنتۆن  یارمەتی سااڵنەی  ملیار  بەاڵم چەندین 
چارەسەركردنی كێشەكانی لەگەاڵ ئیسڕائیل و دووخستنەوەی لە 
قەیرانەكانی عەرەب -ئیسڕائیل و چاوپۆشی لە سوودی فرۆشتنی 
و  حسێن  مەلیك  دێرینی  دۆستایەتی  و  عێراقی  قاچاخی  نەوتی 
واشنتۆن بەشداری بزووتنەوەی مەلیكی دەستووری ئۆپۆزسیۆن 
و ئەژماردەكردنی وەكو یەكێك لە شەش الیەنی بەرهەڵستكاری 
عێراقی و  پشكی داهاتووی لە عێراق و بەرژەوەندییە تایبەتیەكانی 
وای لە)عەممان( كردووە, هەر لە ئێستاوە خاكەكەی ببێتە پێگەی 

دابەزینی هێزەكانی مارنیز و كۆماندۆكانی واشنتۆن .
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خاكی ئۆردنیش بە حوكمی پێگەی و جوگرافیی سنوورەكەی, 
واشنتۆن  هێزەكانی  خێرای  گەیشتنی  بۆدەست  خاكە  باشترین 
ئەمە  ناوچەگرنگەكان  بەتایبەتی  باشوور,  كۆنتڕۆاڵكردنی  بۆ 
سەرەڕای لەبارەی ناوچە سنوورییەكان و فڕۆكەخانە نزیكەكان, 
و  پێدەچێت  كاتیان  كەمترین  دەوێ��ت,  خەرجییان  كەمترین  كە 
دەبێت  كاریگەری  دەورێكی  ئوردون  دەبێت.  سەركەوتووتریش 
لەم ئاڵوگۆڕانەدا بەتایبەتی, كە سیاسەتی )شاعەبدوڵاڵی دووەم( 
الیەنگری زیاتری واشنتۆنە و پێویستی بە چەسپاندنی پایەكانی 

دەسەاڵت هەیە بە پشتگیریی واشنتۆن.

ج(بەحرێن, قەتەر, عومان :
سێ  دۆستی واشنتۆن و سێ  هاوكاری هەمیشەیی لە ناوچەكەدا, 
جگە  عێراق  هێرشكردنە سەر  بۆ  لەبارە  زۆر  كانیان  كە)خاك(ە 
لەوەی ماوەیەكی نزیكە, دەكرێت بە بەشێكی خەرجیی شەڕەكەش 
پێكبهێنن, ئەمە جگەلەوەی خاوەنی سامانێكی سروشتیی زۆرن, 
بەتایبەتی نەوت و پێویستیان بە پاراستنی ئاساییشی واڵتەكانیان 
چەكی  و  باربووی سەربازی  و  دەرەكی  دەستدرێژیی  لە  هەیە, 
خستووەتە  خاكەكانیان  واڵت��ە,  سێ   لەم  هەركام  بۆیە  مۆدێرن, 

خزمەت هێزەكانی واشنتۆنەوە.

د(كوێت :
دوژمنترین واڵتی عەرەبی و ئیسالمی و ناوچەیی 
و سنووری دژی عێراق كوێتە, كە واشنتۆن دەتوانێت 
بە هەموو شێوەیەك خاكەكەی كەڵك لێوەربگرێت.
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و  خستەبەرچاو  جێگەی  و  پێگە  ك��ەن��داو,  دووەم��ی  جەنگی 
ئەهمیەتی تایبەتی پێ درا, سەركەوتنی هێرشەكانی هاوپەیمانیش 
بەشێك بوو لە سنووری گرنگی كوێت لە ئێستاشدا كوێت كێشە 
دەرفەتە  باشترین  عێراق چاكنەبووەتەوە.  لەگەاڵ  قەیرانەكانی  و 
)1991(دا  ساڵی  لە  كە  داگیركارییەی,  ل��ەو  قووڵكرنەوە  بۆ 
تایبەتییەكانی  ڕاگەیاندنە  داگیریكرد,  و  ئەنجامیدا  دژی  عێراق 
مەترسییەكانی  بە  پەیوەستە  كوێتیش  حكومەتی  ئەمجارەی 
س��ەرەڕای  ع��ێ��راق��ەوە.  ل��ەالی��ەن  كیمیاوی  چەكی  بەكارهێنانی 
ناڕۆشنیی ستراتیژی واشنتۆن لە عێراق و حكومەتی  ئاییندە و 

مەترسییەكانی سنووری.

ه(ئیسڕئیل و قوبروس و واڵتانی ئاسیای ناوەڕاست :
بەپێی چەندین هەوااڵ, واشنتۆن هەوڵیداوە كەم و زۆر سوود 
تایبەتی  بنكەیی  چەندین  واڵت��ان��ە  ل��ەو  ه��ەرك��ام  لە  لەئاسمانی  
دامەزراوە, دەتوانێت سوودیان لێوەربگیرێت بۆ هێرشكردنە سەر 

عێراق.
لە  خۆی  بەئاشكرا  و  ڕاستەوخۆ  واشنتۆن  ڕەنگە  ئەگەرچی 
هاوكاریی تەلئەبیب الدات. بەهۆی مەترسیی نەتەوەیی و ئایینیی 
عەرەبەوە, بەاڵم یەكێكە لە دۆستە پلەیەكەكانی واشنتۆن, كە ڕەنگە 

لە كاتی پێویستیدا هاوكاریی گەورەی هێزەكانی واشنتۆن بكات.

و(ئێران, سوریا, سعودیە :
بەاڵم  خاكن,  باشترین  ئەگەرچی  سوریایە  و  ئێران  هەرچی 
واشنتۆن  هاوكاریی  مێژووییەكانەوە  كێشە  بەهۆی  پێدەچێت 
و  لە)شیعە  پشتگیری  بە  ناڕاستەوخۆ  پێدەچێت  ب��ەاڵم  نەكەن, 
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و  قەومییەكان  و  بەعسییەكان  حزبە  ناسیۆنالیست(و  و  ناسری 
ئەمەش  كە  بكەن,  سیناریۆیە  ئەو  بەشداری  شیوعییەكان(ەوە 
فاكتەرێكی كاریگەرە بۆ النیكەم دژایەتینەكردنی واشنتۆن, ڕەنگە 
هەردوو واڵتیش خۆشحااڵ بن بە ڕووخانی ڕژێمی عێراق, بەاڵم 
ناڕوونیی ئاڵوگۆڕییەكان و كێشە مێژووییەكانیان لەگەاڵ واشنتۆن 

ڕێگرن لە بەردەم دەربڕینی ئەم ڕایەدا.
پەیوەندییەكانی  سێپتەمبەر,  )11(ی  لەپاش  سعودیە  هەرچی 
پێناچێت  بۆیە  ئ��اڵ��ۆزەوە,  دۆخێكی  چ��ووەت��ە  واشنتۆن  ل��ەگ��ەاڵ 
پاش  بەتایبەتی  كردبێت,  لەسەر  زۆری  حسابی  واشنتۆنیش 
ئەگەرچی  تیرۆریستان,  هاوكاریی  بە  ك��رد  تاوانباری  ئ��ەوەی 
هاوكێشە  ئەم  پێدەچێت  نەوتییەكان  و  ئابووری  بەرژەوەندییە 
سیاسییە ناهاوسەنگە ڕاست بكاتەوە, لەم سیناریۆیەدا سوود لە 
خاكی سعودیەش  وەربگرێت یان النیكەم )ڕیاز(هیچ دژایەتییەك 
نیشان نەدات و قەرەبووی ئەو هەناردەیەی نەوت بكاتەوە, كە لە 
كاتی لێدانی عێراقدا بێتەكایەوە, ڕۆژانە )2( ملیۆن بەرمیل نەوتی 
زیادەی بەرهەمهاتوو بە هەماهەنگیی واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت, 
بخاتە سەر )7.5( ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەمهاتوو, ڕەنگە لێدانی 
و  )ڕیاز  پەیوەندیی  ئاساییكردنی  بۆ  بێت  باش  حاڵەتێكی  عێراق 

واشنتۆن( گەر ڕیاز بەشداریی ئەو هەڵمەتە بكات.
گەر ئەوەش بزانین سعودیە هیچ بەرژەوەندییەكی لە مانەوەی 
دووەمی  جەنگی  بەپێچەوانەی  ئێستادا  لە  نییە,  عێراقدا  ڕژێمی 
كەنداوەوە, یەكێكە لەو واڵتانەی كە پشتگیری لە البردنی ڕژێمی 

سەدام حسێن دەكات.
خاڵێكش كە ڕیاز نابێت لە یادی بكات, ئەو سەروەرییە نیشتمانییە 
نەتەوەییە بوو, كە لە جەنگی دووەمی كەنداودا واشنتۆن بۆی گێڕایەوە, 

ئەگەرنا وەكو كوێت داگیركرابوو, كە باجەكەشی نەدەخەمڵێندرا.
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دووەم : )خاك( و )هێز(ی خۆیی )ناو عێراق( :
ئەم  میحوەری  گرنگترین  سێیەم  میحوەری  وت��م��ان,  چ��ۆن 
سیناریۆیەیە, خاڵی دووەمی ئەم میحوەرەش, كە ناوچە و هێزی 
ناوچەی سیناریۆكەیە, گرنگترین  )ناو عێراق(ە گرنگترین  خۆییە 
ناوخۆ  هێزی  نییە  ل��ەوەدا  شك  پرۆسەكەیە  سەركەوتنی  خاڵی 

چاالك و كارایە.
ئەو  سەركەوتنی  لەسەر  دەبێت  گ��ەورەی  كاریگەرییەكی  چ 
لە  وەربگرین  نموونە  بە  )ئەفغانستان(  گەر  سەربازییە,  پرۆسە 
جەنگی دژی تیرۆریزمدا )USA( یەكەم الیەن, كە پشتی پێ بەست 
ئۆپۆزسیۆنی ناتەبای ئیسالمی پەیمانی باكور بوو, ئەگەر چی لە 
ماوەیەكی كورتدا ڕێكیخستنەوە و پڕچەكی كردن هەماهەنگیكردن 
بنكەی  خاوەن  ئۆپۆزسیۆنی  هێزی  ئەوە  چونكە  سیناریۆكە,  بۆ 
جەماوەرییە, دەتوانێ  خەڵكی لە دژی ڕژێمی سەركوتكەر بێنێتە 
سەرشەقام و كۆشكی كۆماری بڕووخێنێت, بە پلەی یەكەم لەناو 
و  خۆیی  خاكی  و  هێز  لە  مەبەستمان  بۆیە  سیناریۆیەدا,  ئ��ەم 
ناوچەی عێراق هەریەكە, لە)كوردستان, باشوور و ناوەڕاست(ە.

أ(كوردستان :
كوردستان ئەو فاكتەرە سەرەكییە, كە واشنتۆن دەتوانێت بە 

پلەی یەكەم هاوكاری بكات لە سەركەوتنی سیناریۆكەدا.
ك��وردس��ت��ان, خ��اوەن��ی خاكێكی  )خ���اك(ەوە  ل���ەڕووی  چونكە 
سەربەخۆ و تایبەتە, وەكو خاكی هەریەكێك لە توركیا و ئوردن 
و  وشكانی  ل��ەڕووی  دەتوانێت,  باشتر  زۆر  بگرە  و  قوبرس  و 
ئاسمانییەوە( كەڵكی لێوەربگرێت, چونكە زۆر نزیكە و دواجاریش 
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)كورد(یش  ئۆپۆزسیۆنی  هێزەكانی  دەوێ��ت,  خەرجی  كەمترین 
سەرەڕای ئەوەی لە هێزە واقعی و بەهێزەكانی گۆڕەپانەكان بە 
پلەی یەكەم و خاوەنی هەزاران ئەندام و الیەنگرن بۆ ڕووخانی 
ڕژێمی عێراق و هاتنەكایەی سیستمێكی دیموكراسی لە عێراقدا لە 
هەمان كاتدا, خاوەنی )11( ساڵی حكومی و خاوەنی دەیان حزبی 
گشت  دەت��وان��ن  النیكەم  كە  شۆڕشگێڕن,  ج��ەم��اوەری  سیاسیی 
شارە كوردنشینەكانی ژێر دەسەاڵتی ڕژێم لە ماوەیەكی كورتدا 
ئازادبكەن, ئەمە جگەلەوەی یەكەم هێزی بەرهەڵستكاری عێراقین 
كە خاوەنی هێزێكی واگەورە بن, خاوەنی ئیزگە و تەلەفزیۆن و 
ڕۆژنامەی تایبەتییە, كە پڕۆسەیەكی خێرایە بۆ گواستنەوەی بۆ 
بەڕێوەبردنی  لە  سەركەوتووە  ئەزموونێكی  خاوەن  و  پایتەخت 

واڵتدا.
وات���ە )خ��اك��ی ك��وردس��ت��ان و ه��ێ��زی ك��وردس��ت��ان( ئ��ەو دوو 
فاكتەرەن, كە ڕاستەوخۆ بە شێوەیەكی كاریگەر دەوریان دەبێت 

لە سەركەوتنی پڕۆسەكە.
بە  بكات,  الیەكیان  گشت  هاوكاریی  واشنتۆن  مەرجێك  بە 
پشكی  و  بەردەست  بخاتە  سیناریۆكە  ستراتیژی  شێوە  هەمان 
تایبەتەوە,  ئابووری و بەرژەوەندیی  لەڕووی جوگرافی و  كورد 
دیاربكرێت لەپااڵ جێگیركردنی سیستمێكی سیاسی وەكو )فیدڕاڵی( 

بۆ عێراق و مافەكانی گەلی كوردیش بەرجەستەبێت.
لە  كەڵكوەرگرتن  بە  كوردییەكان  هێزە  هەماهەنگیی  بێگومان 
عێراقدا  لە  ئاڵوگۆڕ  پێكهاتنی  بۆ  بنچینەییە,  فاكتەرێكی  خاكەكەی 

ئەگەر هەموو هێزە شۆڕشگێڕەكان لەسەری ڕێكبن.
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ئەگەرچی داهاتووی عێراق بۆ هەموو هێزە كوردی و عێراقییە 
ئەگەر  پێویستە  بەشداربوونیان  زۆر  و  ك��ەم  شۆڕشگێڕەكان, 

واشنتۆن ئەم خاڵە بەهەند نەگرێت, سەركەوتوو نابێت.
بەدیهێنانی  ئامادەیی  بەاڵم  بدات,  زۆر  قوربانیی  كورد  ڕەنگە 

عێراقێكی تازەیە لەو ئاڵوگۆڕانە.

ب(باشوور و ناوەڕاست :
وەكو  )خ��اك(  نەك  )هێزن(  خاوەنی  تەنیا  ناوچەیە  دوو  ئەم 
جەماوەرێكی  كە  داگیركراون  خاكی  خاوەنی  بەاڵم  كوردستان. 
جیاوازە,  داگ��ی��رك��راو(  )خاكی  هەیە,  شارەكاندا  لەناو  زۆری��ان 
حەرەكەی  دەس��ت��ووری,  مەلەكی  باشوور,  لە  )شیعە  هێزەكانی 
شیوعییەكان...  و  قەومییەكان  و  ناسرییەكان  نیشتمانی,  وەفاقی 

هتد( خاوەنی بنكەی فراوانی هێز و جەماوەرن.
بۆ  بن.  عێراق  بەرهەڵستكاری  سەرەكیی  هێزی  دەكرێت  كە 
پێكهاتنی ئاڵوگۆڕ ئەگەرچی هەركام لەم هێزانە )جگە لە هێزەكانی 
كوردستان( ڕاستەوخۆ, یان ناڕاستەوخۆ لەژێر كاریگەریی یەكێك 
ڕووخانی  كە  كۆكن  ئ��ەوە  لەسەر  ب��ەاڵم  ناوچەكەدا,  واڵتانی  لە 

ڕژێمی عێراقی لە قازانجی عێراق و گەلی عێراقدایە.
بۆیە پێویستە هاوكاریی هێزە بەرهەڵستكارەكانی باشووریش 

و ناوەڕاستیش بكرێت لەم سیناریۆیەدا.
وەكو هێزی خۆیی :

بەكورتی )هێز( و )خاك( ی خۆیی, دوو فاكتەرن كە كاریگەریی 
گەورەیان دەبێت لەسەر سەركەوتنی ئەو سیناریۆیە.
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*كاریگەریی )11(ی سێپتەمبەر
و  میحوەر  سێ   ئەو  سازدانی  بە  ئێستادا,  لە  عێراق  جەنگی 
فاكتەرێكی ترە, كە ڕاستەوخۆ كاریگەرییەكی ڕاستەوخۆی هەیە 
لەسەر هێرشەكانی و سەركەوتنی )جەنگی دژی تیرۆریزم( واتە 
كە  مەسەلەیەوە,  بەم  پەیوەستە  بەشێكی  عێراق  دژی  جەنگی 

هاوكاریی گرووپی ئەلقاعیدە و تیرۆریستانی كردووە و دەكات.
ئەو  بەشداریكردنی  لە  خۆ  نەتوانن  الی��ەن  زۆر  ڕەنگە  بۆیە 
جەنگە بدزنەوە و بەهۆی چوونە قاڵبی الیەنێكی جەنگەكە وەكو 

جەنگە دژی تیرۆریزم.
كاراتر  تیرۆریزم  دژی  جەنگی  پاڵپشتی  بە  جەنگە  ئەم  وات��ا 
كە جەنگی  دەرچوو,  ڕاست  قسەیە  ئەو  واتا  و سەركەوتووترە, 

دووەمی تیرۆر لە ئەفغانستانەوە بۆ عێراقە.

ئەنجام
و سیستمی  ت��ی��رۆری��زم  دژی  ج��ەن��گ  ف��اك��ت��ەری  س����ەرەڕای 
دیكتاتۆریی سەدام حسێن, بەردەوامبوونی لەسەر تۆتالیتاریزم و 
تاكڕەوی و سازدانی هاوپەیمانیتیەكی نێودەوڵەتی, دژی عێراق و 

سازدانی پێویستە :-
بۆ  ئاڵوگۆڕانە  لەو  هەبێت  ئاشكرای  و  ڕوون  -ستراتیژێكی 

گشت الیەكی ڕوونبكاتەوە.
-نابێت هیچ الیەنێكی دەرەكی دەست بخاتە ناو ئەو پڕۆسەیەوە.
-مافی گەالنی عێراق پارێزراوبێت, بەتایبەتی كورد و سیستمی 

فیدراڵی قبوواڵ بكرێت.
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بەعس  تۆلیتاری  سیستمی  شوێنی  پلوڕالیزم  -سیستمێكی 
بگرێتەوە.

-پەشێوی و نائارامی نەهێڵدرێت.
-ئۆپۆزسیۆن داینەمۆی ئاڵوگۆڕەكان بێت..

بەم شێوەیە دەكرێت ئەم نەخشەیە سەركەوتووبێت و عێراق 
بەرەو وەرچەرخانێكی مێژووی بڕوات.

* لە ژ 62-63ی ڕۆژنامەی پارێزگاران 2002باڵوكراوەتەوە.

ئەو سەرچاوانەی كە بۆئەم بابەتانە سوودی لێوەرگیراوە :
»احادیپ  العراقیە  المسالە  فی  االك���راد  ال��ب��زاز,  سەعد   -1  

وحوارات«. االردن,1996.
2- فەرید ئەسەسەرد, كوردستان و مەسەلەكانی ئەمنی قەومی, 
لە باڵوكراوەكانی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیچی كوردستان, 

.1998
التقسیمات  عن  االحصائیە  الموسوعە  الداخلیە,  وزارە   -3

االداریە فی جمهوریە العراق, بغداد 1962.
26 ساڵی  ژ  لێكۆڵینەوەی ستراتیژی,  گۆڤاری سەنتەری   -4

1998 ل 20.
5- بنك المعلومات العراقی, االثارات الطائفیە فی العراق, 1999.
6- تقریر عن التحول الدیمقراطیە فی العراق-مسودە من وثیقە 
العمل لمۆتمر المعارضە العراقیه اعد أعضا ء مجموعە عمل المبادی 

الدیمقراطیە-نوفمبر- 2002.
د.  االقلیمیە  االداری��ه  الالمركزیه  الذاتی,  والحكم  الفیدرالیه   -7

محمد هماوند-مۆسسە موكریان للطباعە ونشر2001-.
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کتێبی دووەم
عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجین
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 پێشەكی:
)پانۆرامای مێژووی سیاسیی

نوێی عێراق( 2003  - 2010
ئەم كتێبە لەسێ  فەسڵی سەرەكی پێكهاتووە. مێژووی سیاسیی 
سااڵنی ڕابردووی عێراق دەگێڕێتەوە. كە تێیدا سەرەڕای چەندین 
بەڵگە و سەرچاوەی گرنگ خوێندنەوەی ڕووداوە سیاسییەكانی 
لە كات و شوێنی  لە كات و ساتی خۆیدا. كە زۆربەیان  عێراق 

خۆیدا باڵوكراونەتەوە.
عێراقێكی  لەسەر  قسەكردنە  كتێبە  ئەم  گرنگە،  ئ��ەوی  ب��ەاڵم 
هەمیشە  ڕاب����ردوودا,  ساڵی  ن��ەوەد  م��اوەی  لە  كە  ناهۆمۆجین, 
دۆخێكی ناجێگیر و پڕ ئاشوبی هەبووە. بەهۆی سیستمە سیاسییە 
عێراق  هەوڵیانداوە  هەمیشە  كە  عێراق.  یەكەكانی  ل��ەدوای  یەك 
وەكو ئوردویەكی سەربازی نەخشە بكەن, كردوویانەتە تاقیگەی 
قەتڵوعامی گەالنی عێراق تا ڕووخانی بەعس لە ساڵی )2003(دا.
جیالەوەی گرفتی پێكهاتەی موزایكی ئیتنی و مەزهەبی و تائیفی 
عێراق, گەورەترین گرفتی ئەم سنوورە جوگرافییە دیاریكراوەیە 

كە پێیدەڵێن عێراق.
عێراق،  و  كورد  ڕاب��ردووی  دەیەی  دوو  مێژووی  پانۆرامای 
كە  ع��ێ��راق.  گرفتی  و  ق��ەی��ران  پ��ڕ  م��ێ��ژووی  ل��ەس��ەر  قسەكردنە 
سەرەڕای مێژووی پڕ جینایەت و تۆتالیتاری بەعسە، لە مێژووی 

جەنگی كەنداو و دەرپەڕاندنی سوپای عێراقە لە كوێت.
پێشبینییە  و  قسەكردن   )2007-2003( یەكەمدا  فەسڵی  لە 
و  ئەمەریكا  ل��ەالی��ەن  بەعس  ڕووخ��ان��ی  و  پ��ەالم��اردان  ل��ەس��ەر 
تر  بەشێكی  بەعس  ڕووخ��ان��ی  بە  دواج��ار  كە  هاوپەیمانەكانی, 
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خۆرهەاڵتی  و  كوردستان  و  عێراق  سیاسییەكانی  هاوكێشە  لە 
لە  باس  فەسڵەدا  لەو  بەسەرداهات. هەر  ئاڵوگۆڕیان  ناوەڕاست, 
بەبەڵقانەكردنی عێراق كراوە، باس لە ڕۆڵی نێگەتیڤی مەزهەب و 

فیتراتیڤەكردنی عێراق و ڕیفراندۆم دەكرێت.
لە فەسڵی دووەمدا )-2007 2009( قسەكردنە لەسەر كۆتایی 
ناوچەكە و عێراق و  بەعس و كاریگەریی جەنگی سارد لەسەر 
لەنێوان  نوێ   ملمالنێی  دەستپێكردنی  و  دنیا  تازەكانی  ئاڵوگۆڕە 
و  شیعە  ڕۆڵ��ی  لەسەر  قسەكردن  عێراق.  لە  ئێران  و  ئەمەریكا 

مەترسییەكانی قووڵبونەوەی قەیرانەكان.
سوننە  پەراوێزخستنی  مەترسیی  فەسڵەدا  ل��ەم  جیالەوەی 

دەكرێت لەعێراقدا.
لە  ئەمەریكا  نوێی  لەستراتیژی  باس  فەسڵەدا.  لەم  سەرەڕای 
عێراق دەكرێت, باس لە ملمالنێی و بەرژەوەندییەكان و ئاماژەكانی 

چارچە پارچەبوونی عێراق دەكرێت.
لە فەسڵی سێیەمدا )2009-2010( باس لە كێشە و گرفتەكانی 
 )2010( ئ��ازاری  هەڵبژاردنەكانی  لەپاش  دەكرێت,  نوێ   عێراقی 
ناوچەكە  واڵتانی  ڕۆڵی  و  براوەكان  سەرەكییە  لیستە  گرفتی  و 

دەكات.
لەم فەسڵەدا. بەوردی  ڕۆڵی دەستێوەردانی دەرەكی كراوە, 
كە چۆن دەستیان هەیە لە كێشە و گرفتەكانی ناوخۆی عێراق  و 

بەتایبەتی لەنێوان شیعە و سوننەدا.        
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 فەسڵی یەكەم
)1(

سەرەتا با بە باسێك لە دروستبو,نی عێراقەوە دەست پێبكەین, 
هۆمۆجینی  و  عێراق  سیاسیی  پێكهاتەی  س��ەر  دەچینە  دوات��ر 
مۆزایكی دانیشتووانی عێراق و پاشان باس لە دەسەاڵتی بەعس 
سیستمە  لەو  بوو  یەكێك  بەعس  دەزانین  باش  هەموو  دەكەین. 
تۆتالیتارییانەی, كە بە درێژایی نزیكەی )40(ساڵ حوكمی عێراقی 
كردووە, سیاسەتێكی چەوتی بەرامبەر بە گەالنی عێراق بەتایبەتی 
لی رەدا باسی كۆمەڵە كێ شەیەك دەكەین, كە  پیادەكردووە،  كورد 
پێشوەخت بەهۆی ئەو ئاڵوگۆڕانەی, كە ڕوویانداوە لە عێراق و 
كاریگەریی خراپیان لەسەر خەڵكی عێراق بەتایبەتی كورد هەبووە, 
ڕژێمی  ل���ەدوای  كە  دەك��ەی��ن,  ئاڵوگۆڕانە  ئ��ەو  باسی  دوات��ری��ش 
بەعس ڕوویانداوە ، ئەو ئاڵوگۆڕانەی كە هەموو ئەو شیمانانەی 
تۆتالیتاری  رژێمی  ڕووخانی  دوای  پێمانوابوو  كە  بەتاڵكردەوە, 
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بەعس عێراقێكی بێ  كێشە و گرفت دروست دەبێت, كورد دەتوانێت  
بە مافەكانی خۆی بگات, بەاڵم بینیمان ئەو گریمانانە وا دەرنەچوو، 
كە  مەترسیداردایە,  گریمانەی  كۆمەڵێك  بەردەم  لە  كورد  ئێستا 
سەركردایەتییەكی  و  سیاسی  كاركردنی  بە  پێویستی  بەڕاستی 
دەرفەتەدا,  لەم  النیكەم  كورد  بۆئەوەی  هەیە،  بەتوانا  سیاسیی 
بتوانێت بە مافەكانی خۆی بگات, پێموایە ئەمە دوادەرف��ەت بێت 
مافە  بە  تا  لێوەربگرێت,   س��وودی  بتوانێت  كە  ك��ورد,  گەلی  بۆ 
سیاسییەكانی خۆی بگات. ئەو مەترسییانەش وای دەبینمەوە, كە 
كەمینە حوكمی كردووە,  ڕاب��ردوودا  )83(ساڵی  ماوەی  لە  چۆن 
لە عێراقدا و شیعەش ڕەنگە بۆ خۆی لە ئێستادا هەمان مەترسی 

هەبێت  لەسەر عێراق. 
كە  ناوچەكەدا  لە  دەكەین,  ئەمریكا  ستراتیژی  باسی  دوات��ر 
سیاسەتێكی ڕوونی نییە هەروەها سیاسەتی واڵتانی ناوچەكەش 
لە عێراق, بەتایبەتی لەسەر كورد, وەك ئاشكرایە لەدوای جەنگی 
دەسەاڵتی  پێشتر  و  ڕووخانی  و  نەمان  و  جیهانییەوە  یەكەمی 
عوسمانییەكان, بۆ ماوەی )400(ساڵ حوكمی عێراقیان كرد, لە 
)تیایدا  بەسترا,  كۆنگرەیەك  قاهیرە  لە  )1920(دا  ئازاری  12ی 
ڕاپرسییەك  بە  ئەوەش  دانرا.  عێراق  مەلیكی  بە  فەیسەڵ  مەلیك 
ناوبراو كرا بە شای عێراق, هەرچەندە  تیادا  لە عێراقدا كە  بوو 
خەڵكی  و  نەكرد  ڕاپرسییەدا  لەو  بەشدارییان  سلێمانی  خەڵكی 
لەو  فەیسەڵ  بەاڵم شا  كرد.  بەشدارییان  بە مەرجەوە  موسڵیش 
دروست  نوێ   واڵتێكی  ناوچەكەدا  لە  عێراق,  بووە شای  ساڵەدا 
لەژێر  كەپێشتر  واڵتە,  ئەو  سەر  خرایە  موسڵیش  بوو,ویالیەتی 
بە  سیاسییە  پێكهاتە  ئەو  لێرەوە  ب��وو,  عوسمانییەكاندا  ڕكێفی 
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ناوی عێراقەوە دروست دەبێت و مەلیك فەیسەڵیش بە پشتیوانیی 
قاسم  ئەو عەبدولكەریم  عێراق. دوای  كرایە حاكمی  ئینگلیزەكان 
برای حوكم  عەبدولڕەحمانی  پاشانیش  و  عەبدولسەالم  دواتر  و 
دەگرنەدەست. دواتر و لە ساڵی) 1968(كە بەعس هاتە سەرتەخت 
و لەو ساڵەوە تا ئێستا حوكمی عێراق دەگرنە دەست, گەورەترین 
تەنگ و چەڵەمە لەم كاتەوە دەستپێدەكات. لە ساڵی )1921 (ەوە 
تاوەكو )1968( لە  ) 2003/4/9 ( كە بەعس كۆتاییهات, تەنیا 
یەكجار شیعەكان و ئەویش لە ساڵی 1947دا حوكمیان دەگرنە 
دەست  ناچاردەبێت   كەمدا  ماوەیەكی  لە  ئەمیش  گرتەدەست, 
لەكار بكێشێتەوە. واتە لە ساڵی 1921ەوە و بەدرێژایی 83 ساڵ 
شیعەی  و  ك��ورد  مافەكانی  ك��ردووە,  حوكمی  سوننی  كەمینەی 
پێشێلكردووە, لەو كاتەدا كەمینەی سوننە هەموو ئیمتیازێك دەدات 
بەخۆی و بەپێچەوانەی هەموو ئیمتیازەكانی تر, لەو پێكهاتانەی 
ئەوەش  گەر  دەسێنێتەوە.  پێكهاتووە  كوردەكان  و  شیعە  لە  كە 
بزانین یەكێك لە سیاسەتەكانی حوكمی كەمینە ئەوەیە, كە پشت 
بە هێز دەبەستێت, بۆ مانەوەی ئیمتیازەكانی خۆی, هەمیشە ئەو 
بەم  سەركار,  هاتوونەتە  عێراقدا  لە  دەس��ەاڵت��داران��ەی  سیستمە 
میتۆدە كاریان كردووە, واتە چەوسانەوە, هێز, ئەوانە فاكتەری 
لەدەست  دەسەاڵتیان  تاوەكو  بووە,  دەسەاڵتەكانیان  سەرەكیی 
هەمیشە  و  نەبەخشیوە  بەكورد  مافیان  لەوانە  كام  هیچ  ن��ەدەن, 
كوردیان بە دوژمن و هاوواڵتیی پلەدوو حساب كردووە. هەروەها 
شیعەش بە هەمان شێوە چەوسانەوەی مەزهەبی لەسەر بووە, 
غەدری  كورد  هێندەی  بە  عێراق  پێكهاتانەی  لەو  هیچیان  بەاڵم 
لێنەكراوە, وەكو كورد نەبوونەتە قوربانیی سیاسەتی كەمینە لە عێراقدا, 
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ئەنفال و جینۆساید و كیمیابارانی هەڵەبجە و كوشت و كوشتاری 
دژی  لە  كە  ب��ووە,  ڕەفتارانە  ئ��ەو  هەموو  كوردستان,  خەڵكی 
كەمینەی نەتەوەیی كورد پیادە كراوە لە عێراقدا, كوردیش بووەتە 

قوربانیی ئەو سیاسەتانە.
 مەترسیدارترین سیاسەت كە دژی كەمینەی كورد كراوە, لەناو 
سیستمی سیاسیی بەعسدا بووە, بەعس لە ساڵی 1968 دا, كە 
دەسەاڵت دەگرێتە دەست, دەست دەكات بە پاكتاوكردنی نەیارانی 
خۆی, ئەگەر لە سەرەتاوە سیاسەتێكی نەرمونیانی بەرامبەر بە 
كورد هەبووبێت, ئەوە تاكتیكانە ڕەفتاری كردووە, دواتر بینیمان, 
كە چۆن دەكەوێتە وێزەی كورد و سیاسەتی بەرامبەر بە كورد 
هەموو  دوات��ر  كە  پێكدەهێنێت,  كارێزمایەك  بەعس  ب��ووە,  چۆن 
شتەكان لەوەدا كۆدەكاتەوە, مرۆڤێكی وا دەخوڵقێنێت, كە تا سەر 
شەڕانی, سەربازی وا دەخوڵقێنێت كە پێویستە ئەو سادییانە بژی 
و ماسۆشییانە بمرێت. بە شەڕەكانی تر ناوەستێت, بەڵكو پرۆسەی 
ڕاگواستنی دێهات و كۆكردنەوەیان لە ئۆردوگا و دواتریش ئەنفال 
ئەوەی  هەوڵی  كە  دەكات,  پیادە  وەها  سیاسەتی  دەستپێدەكات. 

داوە كورد لەسەر نەخشە بسڕێتەوە.
سیاسییەكە,  مەسەلە  ویستویەتی  كەمینەیەك  وەك  بەعس   
خاكی  یەكێتیی  بیانووەی  بەو  لێوەربگرێت  كەڵكی  و  بقۆزێتەوە 
عێراق دەپارێزێت,  كوردی وەك ناسیۆنالیزم یان شۆڤێنی ناسیوە 
كە مەترسی لەسەر خاكی عێراق هەیە, هەروەها شیعەشی بەوە 

ناسیوە كە دروستكراوی كۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
1991دا  بەهاری  لە  ڕاپەڕینی خەڵكی كوردستان  بەاڵم پاش 
كورد, لە بەشێكی ئەو سیاسەتانەی بەعس دێتەدەرەوە, ناوچەیەكی 
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پێكدێنێت و  فەڕەنسا  بەریتانیا و  ئەمریكا و  لەژێر سایەی  ئازاد 
لە  ڕاب��ردوودا  83 ساڵی  ماوەی  لە  نوێ   ئاڵوگۆڕێكی  دەتوانێت, 
عێراقدا  پێكبهێنێت. ئەمە خاڵێكە پێویستە لەسەری بوەستین كورد, 
لە83 ساڵی ڕابردوودا ئەمەی دەستكەوتووە, كە ناتوانێت جارێكی 
13 ساڵ حوكمڕانیی  ماوەی  بۆ  كە  تر هەلی وای دەستكەوێت, 
خۆی بكات. هەردووحوكمی شێخ مەحمود و كۆمارەكەی قازی  
نەیانتوانیوە ماوەیەكی كورت تێپەڕ بكەن, كە حكومەتی كوردستان 
لە ئێستادا بۆ ماوەی 13ساڵ لە چوارچێوەی ناوچەیەكی ئارامدا, 
حوكمی خۆی كردووە, لەگەڵ هەموو ئەو ئیمتیاز و دەستكەوتانەی 
بەاڵم كۆمەڵێك   هێناوە,  بەدەستمان  ئەو چەند ساڵەدا  ماوەی  لە 
كورد  لەسەرمەسەلەی  كاریگەرییان  نێگەتیڤ  و  سلبی  فاكتەری 

داناوە، كە دوایی باسیان دەكەین.
بلۆكی  تێكشكانی  و  س��ارد  جەنگی  كۆتاییهاتنی  دواب���ەدوای   
كۆمەڵێك  دەك��رد,  ڕابەرایەتی  سۆڤیەت  یەكێتیی  كە  ڕۆژه��ەاڵت, 
یەكێتیی  ئ��ەوەی  پاش  ڕووی��دا.  ناوچەكەدا  لە  جیددی  ئاڵوگۆڕی 
تازە  سیستمێكی  ئەمە,  دواب���ەدوای  و  هەڵوەشایەوە  سۆڤیەت 
ڕێبەرایەتیی جیهانی دەكرد، كە ئەو سیستمە فرانسیس فۆكۆیاما 
نەمانی سیستمی  وایە پاش  پێی  ئەو  )لیبراڵیزمی نوێ (.  نا  ناوی 
فیوداڵی )دەرەبەگایەتی( و جەنگی سارد و دوای ئەمانە سیستمی 
لیبراڵیزمی خۆرئاوا دەتوانێت هەموو مافەكانی مرۆڤ بەجێبهێنێت, 
لەژێر سایەی واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكادا )uSA(,  كۆتایهاتنی 
جەنگی سارد یەكێك بوو لەو خااڵنەی, كە توانیی مافێكی زۆر بۆ 
گەالن بگێڕێتەوە, ئاشكرایە لەدوای ڕووخانی سۆڤیەت نزیكەی )15( 
كۆماری سەربەخۆ دروست بوو, دوابەدوای ئەمە چیكۆسلوڤاكیا و 
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كۆمارەكانی بەڵقان هەڵدەوەشێتەوە و كۆمەڵێك كۆماری تازە لە 
)یوگسالڤیا دروست دەبێت, پاش ئەو كێشە و ملمالنێیانە كۆمەڵێك  
واڵتی تازە دروست دەبێت, هەریەك لەوانە قەوارەیەك بۆ خۆی 
سەربەخۆیی  خۆرهەاڵت(  )تێموری  ئەوانەش  لەدوای  پێكدێنێت, 
ئەمانە  دەبێتەوە,  جیا  ئەسیوبیا  لە  ئەریتریاش  وەردەگ��رێ��ت,  
هەموو ئەو دەستكەوتانەن كە بۆ نەتەوەكان گەڕانەوە, كە پێشتر 
مافەكانیان لەژێر سایەی سیستمێكی تۆتالیتاریدا پێشێل كرابوون, 

خرابوونە ژێر ئەو سیستمەوە.
نەوەدەكانی س��ەدەی  لە س��ەرەت��ای  ك��ورد  نێوانەدا  ل��ەم  ه��ەر   
ڕابردوودا, ئەو هەلەی بۆ خۆی دەستكەوت, بەاڵم  لێرەدا سیاسەتی
USA  كە یەكێك بووە لە پشتیوانانی گەلی كورد, بەجیددی لەم 
نێوانەدا, كە سیاسەتێك و ستراتیژێكی ڕوونی نەبووە, دەربارەی 
ل���ە30-35 ساڵی ڕاب���ردوودا,  لە م��اوەی زی��اد  مەسەلەی ك��ورد, 
شایەتی ئەو بارودۆخەین, كە USA لە ناوچەكەدا خوڵقاندوویەتی، 
ستراتیژی  ئێمە  الی  هێشتا  ك��ورد,  مەسەلەی  لەسەر  بەتایبەت 
شایەتی  ئێمە  ب��ەوەی  نەبووەتەوە,  ڕوون  ناوچەكەدا  لە  ئەمریكا 
هەرەسهێنانی  بینیمان,  1974دا  ساڵی  لە  كە  قوربانییانەین  ئەو 
جەزائیر,  پیالنگێڕییەكەی  و   USA دەستی  لەسەر  شۆڕشە  ئەو 
دوابەدوای ئەوەش ئەو پیالنە بوو, كە لە ساڵی 1991دا و لەمانگی 
شكستپهێنانی  بۆ  وااڵدەك���ات,  بەعس  دەسەاڵتی  دەستی  ئ��ازاردا 
كارەسات،  تازەترین     خ��واروو,  شیعەكانی  و  ك��ورد  ڕاپەڕینی 
كارەساتی 31ی ئابی 1996بوو, كە ئەمریكا عێراق دەستوااڵ دەكات 
سیاسەتی  دەڵێین  بۆیە  داگیربكەنەوە,  ناوچانە  ئەو  هێزەكانی  بۆ 
ئەمریكا لە ناوچەكەدا ڕوون نییە و ئەوەی, كە لە ساڵی 1974دا 
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ڕوویدا گەر بەڵگەی تایبەتی هەبووبێت, پێش كۆتاییهاتنی جەنگی 
سارد بووبێت, بەاڵم دوو كارەساتی ئازاری 991, 31ی ئاب بۆ 
خۆی مایەی سەرسوڕمانە و دەبێت خوێندنەوەی بۆ بكرێت, لەم 

خاڵەوە دەڵێین ستراتیژی ئەمریكا ڕوون نییە. 
كاتێك  كە بەعس دەڕووخێت, ناوچەكە و جیهانیش لە یەكێك 
لە دیكتاتۆرترین كەسی جیهان, لە دەسەاڵت دووردەخرێتەوە و 

ناوچەكەش ئاسوودەیی و ئارامی بەخۆیەوە دەبینێت.
سەدام یەكێكە بوو لەو دەسەاڵتە تۆتالیتارییانەی لە سەرتاسەری 
جیهاندا, نموونەكانی هیتلەر و پۆڵ پۆت و چاوچیشكۆ بێنینەوە, 
نەچێت   لەبیر  ئەوەمان  بەتایبەتی  بووبن,  سەدام  هاوشێوەی  كە 
هیتلەر بەو هەموو كوشتارەی  كە لەسەری بووەتە ماڵ, ئەو هیچ 
ڕۆژێك بۆ خەڵكی ئەڵمانیا خراپ نەبووە, ئەو وەكو كارێزمایەك 
كە  كارانەی  ئەو  خۆی  حسابی  بە  بكات,  ڕەفتار  ویستوویەتی 
بەو  ئەتاتورك  كەمال  ب��ووە,  ئەڵمانیادا  خزمەت  لە  كردوویەتی 
 (  : دەڵێت  لەدواییدا  كردوویەتی  كە  جینۆسایدەوە,  و  كوشتار 
ئەو كەسە بەختەوەرە, كە دەڵێت من توركم( بەاڵم بەپێچەوانەوە 
سەدام هەموو ئەو كارانەی, كە كردوویەتی یەكەم كەس خەڵكی 
واڵتەكە و گەالنی عێراق بوونە قوربانیی دەستی ئەو, پێش ئەوەی 
لە دژی هاوواڵتییانی  بنێرێتە دەرەوە, شەڕی  شەڕەنگێزییەكانی 
واڵتەكەی )كورد و شیعە(  بەڕێوەبردووە, بۆیە سەدام یەكێكە لەو 

دیكتاتۆرانەی, كە وێنەی نەبووە.
ب��ەم ج��ۆرە ك��ە س���ەدام ل��ە دەس���ەاڵت دووردەخ��رێ��ت��ەوە و 
وات��ای  ب��ە  زەلیلە,  چەند  كابرایەكی  ك��ە  دەبینین,  دوات��ری��ش 
دیكتاتۆری  دەسەاڵتێكی  لەدەست  جیهان  و  ناوچەكە  ئەوەی 
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ڕزگاری بووە. ئێمە ناتوانین ئەوە لەبەرچاو نەگرین, كە ئەمریكا 
ئەو  توانیویەتی,  بەڵكو  هەبووە,  جیددی  ڕۆڵی  ئاڵوگۆڕانەدا  لەم 
ئاڵوگۆڕانە پێكبهێنێت, كە ئەمەش سەرەتای یەكێكە لەو ئاڵوگۆڕانەی 
كە پێویستە خەڵكی عێراق و كوردستان بە قازانجی بزانن. ئەگەر 
ئەمریكا و هاوپەیمانەكان نەبوونایە ڕەنگبوو مانەوەی دەسەاڵتی 
زیاتری  جینۆسایدێكی   و  بخایەندایە  زۆرت��ری  كاتێكی  س��ەدام, 
بەرهەم بهێنایە, دووریش نەبوو ئەنفالێكی تر ڕووی نەدابایە و 
كورد لەسەر نەخشەی جوگرافیا بسڕێتەوە, ئەو ئامانجانەی تری 

كە بەنیاز بووە لە داهاتوودا ئەنجامیبدات بێتەدی.
و  ئیمتیاز  كۆمەڵێك  سەدام  كۆتاییهاتنی  بە  توانیومانە  بۆیە   
دەستكەوتی نوێ  بەدەستبهێنن, كورد بتوانێت  مافەكانی لە ماوەی 
بەاڵم  بەدەستیبهێنێتەوە,  سەنراوەتەوە  لێی  ڕاب��ردوودا  83ساڵی 
مافەكانی  تازەی  پێكهاتەی  لەسەر  قسە   بەجیددییانە  لەوكاتەی 
تەنانەت  ئەو الیانەنانەی كە  خەڵكی عێراق و كوردستان كراوە, 
ئێمەدا  بارەگاكانی  لە  بوون,  كوردستاندا  گۆڕەپانی  لە  دوێنێ   تا 
مافەكانی  دژی  لە  ئێستا  ك��ردووەت��ەوە,  ڕۆژی���ان  و  خ��ەوت��وون 
دەستپێدەكات,  لەوێوەوە  تەنگوچەڵەمەكان  كوردستانن,  خەڵكی 
نەبووە,  الیانەدا  ئەو  لەگەڵ  سیاسیمان  پڕۆتۆكۆڵێكی  هیچ  كە 
ك��وردی  ئۆپۆزیسیۆنی  لە  هاوكارییان  ئ��ەوان  كە  ئەوكاتانەی 
توانیویانە كاری سیاسیی  لەناو دەسەاڵتی كوردیدا  وەرگرتووە, 
خۆیان بكەن, لە ئێستادا هەموو ئەوانە دژی ئەوەن, كە تەنانەت 
بەڵكو  كوردستان,  خەڵكی  بە  بدرێت  خۆنووسین  چ��ارەی  مافی 
لە دژی فیدراتیڤەكردنی  كوردستانیشن, یەكێك لە ڕۆژنامەكانی 
دەكات,  لەوە  باس  ئیسالمی(  بااڵی شۆڕشی  )ئەنجوومەنی 
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كە فیدراڵی بۆ كوردستان قابیلی قبووڵە, بەاڵم لە كۆبوونەوەكەی 
ئیمزایەك  تەنانەت  نەبوو,  )2004(ئ��ام��ادە  ساڵی  لە  سەالحەدین 

لەسەر ئەو ڕێككەوتنە بكات, كە فیدراڵیەت بدرێت  بە كورد.
 تا ئێستا هیچ پرۆتۆكۆڵێكی ڕەسمی نییە, كە ئەوان ڕازی بن 
بە مافەكانی خەڵكی كوردستان و كێشەكان لێرەوە دەستپێدەكات, 
لە  نەتەوەیی  كەمینەی  سیاسەتی  لەوكاتەوەی  بڵێم  دەم��ەوێ��ت 
عێراقدا دەست پێدەكات, ئێمە دەبینە قوربانیی یەكەم و دوژمنی 
بە  كەمینەكان,  دەسەاڵتە  و  بەعس  الی  بە  عێراق,  بۆ  یەك  پلە 
زۆری��ن��ەدا,  سیستمی  سایەی  لە  پێدەچێت  ئێستا  شێوە  هەمان 
شیعە  بدەن,  دیقەت  هەبێت,  چارەنووسمان  چەوسانەوە,  هەمان 
الی  بە  دیموكراسی  دەوێ��ت  زۆرینەی  دیموكراسیەت  وایە  پێی 
ئەوەوە ئەو زۆرینەیە و لە هەموو هەڵبژادنێكدا دەیباتەوە, ئەمە 
قسەی لەسەر نییە, مەسەلەی مافی چارەی خۆنووسین و زمان 
و ئەو پێكهاتە تازەیەی بۆ عێراق دادەڕێژرێت, لە هەڵبژاردنێكدا 
ل��ە)%60-%53(ی  دەزانین  كە  هەڵبژادنێكدا  لە  یەكالبكرێتەوە. 
ل��ە)20%( و  )%18(سوننەیە  لە  شیعەن,   عێراق  دانیشتووانی 
ل��ە)60%( ئەگەر  وئاشوورییە.  توركمان  تریش  ئ��ەوی  ك��وردە, 
عێراقدا  كوردستانی  بۆ  فیدراڵی  بە  دان  ئایا  بێت,  شیعە  عێراق 
نییە, كە  ئەوە  فیدراڵی  ئاشكرایە كە سیستمی  كاتێكدا  لە  دەنێت, 
زۆرینە بۆ تۆ بەوە ڕازی بێت, بەڵكو خواستی خەڵكێكە كە ئەوان 
عێراق,  كوردستانی  خەڵكی  كە  كاتێكدا  لە  ناویدەبەن,  كەمینە  بە 
لەسەرچارەنووسی  بڕیار  دەبێت   ئ��ەوان  )6(ملیۆنە  ئێستادا  لە 
لەسەر  بڕیار  كەنەدا  لە  )كیوبك(ە,  هەرێمی  ئەوە  بدەن,  خۆیان 
ئەوە دەدات, كە لە)كەنەدا( جیابێتەوە, زمانی ڕەسمی چی بێت و هەرێمەكەی 
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چۆن بێت, ئەوە خەڵكی )تیمۆری رۆژهەاڵت(ن بڕیار و قسە لەسەر 
چارەنووسی خەڵكی تیمۆری ڕۆژهەاڵت دەكەن بە بۆچوونی من 
ڕووب��ەڕووی  داهاتوودا  لە  كە  مەترسییانەی,  لەو  یەكێكە  شیعە 
كورد دەبێتەوە, شیعە وەك مەرجەعێكی ئایینی هەمیشە لەسەر 
ڕابردوو كاردەكات, ئەوەندەی پابەندە بە مەسەلەی ڕابردووەوە 
ئەوەندە پابەند نییە, بە مەسەلەی داهاتووەوە, ئەوان تا ئێستاش 
عەلی  ئیمامی  پیرۆزیی  و  ئایینی  مەرجەعیەتی  خەیاڵی  لەسەر 
بیردەكەنەوە, ئێستا ئەوان نەجەف و كەربەال و كازمیە و سامەڕا 
بە چوار شوێنی پیرۆزی خۆیان دەزانن,هێشتا خۆیان وا دەبینن 
كە لە كورد چەوساوەترن, وەك چۆن كورد لە ماوەی) 83( ساڵی 
ك��ردووە,  عێراقی  حوكمی  و  بەعس  كەمینە  بووەتە  ڕاب���ردوودا, 
داه��ات��وودا  )83(س��اڵ��ی  م��اوەی  لە  كە  دەچ��ن,  بۆ  ئەوانیش وای 
بەڕێوەیبەرن.  ئ��ەوان  عێراق  خەڵكی  بكەن,مافی  عێراق  حوكمی 
ئەگەرنا ئەو كاتەی كە لە سەردەمی عەبدولعەزیز حەكیمدا ڕۆژی 
)8(ی مارس كە ڕۆژی ژنانی جیهانییە  دەكرێت بە )18(ی ئاب, 
ئەمە سەرەتایەكە بۆئەوەی بزانین, كە شیعە چۆن بیردەكاتەوە, 
)فاتمە  لەدایكبوونی  ڕۆژی  ئاب  ب��ە)18(ی  دەك��ات  مارس  )8(ی 
الزهرا( ئەوان وەك مەسەلە ئایینییەكە دەڕوانن بۆ ئاڵوگۆڕەكانی 
عێراق, ئەوەندەی بە دیوە مەزهەبییەكەدا بیردەكەنەوە, شیعە لە 
زۆربەی ڕاگەیاندنەكانیاندا باس لە عەرەبی عێراق ناكەن, باسی 
باسی  و  پێكدێنن  عێراق   )60%( لە  كە  دەك��ەن,  عێراق  شیعەی 
دەگۆڕن  ڕۆژە  ئەو  ئ��ەوان  دەك��ەن,  مەزهەب  و  ئایین  مەسەلەی 
بۆ )18(ی ئاب بەبێ  ئەوەی خواستی خەڵكی عێراقی لەسەر بێت  
خەڵكی  كەئایا  ڕاپرسییەكەوە,  بخرێتە  تەنانەت  ئ��ەوەی  بەبێ   و 
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عێراق بەوە ڕازین؟ دوابەدوای ئەوەی ئەوخۆپیشاندانانەی, كە لە 
شارەكانی كوردستان دەكرێت  بۆ فیدراڵیەتی كوردستان, بە چەند 
نابێت  خەڵكی  هەفتە دوای ئەوە ئەوان خۆپیشاندانیان كرد, كە 

كوردستان فیدراڵیەتیان پێ  بدرێت.
بڕیار   ) بێت  سیاسیدا  لە)پێگەیەكی  ئ��ەوەی  بەبێ   )سیستانی( 
خەڵكی  بكرێت,  هەڵبژاردن  وەخت  پێش  كە  دەدات,  ئەوە  لەسەر 
عێراق پێویستیان بەوە نییە سیستمی مەزهەب و خێڵ حوكمیان 
لەخۆیەوە  و  دەركات  بڕیار  )موقتەدا سەدر(  ئەوەی  بكات, وەك 
سیستمێكی  لە  كە  بەوەیە,  پێویستیان  عێراق  خەڵكی  بڵێت,  شت 
بە  ك��ورد  لێرەدا  بخەن,  وەچنگ  خۆیان  مافەكانی  دیموكراسیدا 
مافەكانی خۆی بگات, بەاڵم شیعە لە ئێستاوە نماییشی هێز دەكات, 
ئەوە  س��ەر,  بۆچووە  ئ��ەوەی  ئەگەر  و  گ��ۆڕی  مارسی  )8(ی  كە 
بەدڵنیاییەوە هەموو بڕیارەكانیش لە هەڵبژاردنێكدا دەگەڕێتەوە بۆ 
خۆی, كە فیدڕاڵیەت بۆ كورد قبواڵ نییە. دواجار لەژێر ئەو بڕیارانەی 
ئەوان دروستبوو,  لەسەر  لە الیەنی سەركردایەتی كوردەوە,  كە 
حوكمدا,  ئەنجوومەنی  لە  كورد  ئەندامانی  چەند  بەهەڵپەساردنی 
كوردەكان(  )نوێنەری  بكشێنەوە  ئەوان  كە  ئەوەی   گەیشتە  كار 
لەگەاڵ سەركردەكان  عێراقییەكان  لە سەالحەدین هێزە  ناچاربون 
كۆببنەوە, دان بنێن بە فیدراڵی بۆ كوردستان و بۆ سێ  پارێزگای 
هەڵبژاردنەكان  دوای  بۆ  كەركوكیش  )هەولێر-سلێمانی-دهۆك( 
بمێنێتەوە, ئەمەش فڕوفێڵێكی سیاسییە, دوای هەڵبژاردن و دانانی 
ئەوە  قسەی  ؟  دەكرێت  كەركوك  لەسەر  قسەیەك  چ  دەستوور 
لەسەر كەركوك دەكرێت  با خەڵكی عێراق دەنگبدەن, یان خەڵكی 
كەركوك دەنگبدەن لەسەر چارەنووسی خۆیان, لە كاتێكدا و بەپێی 
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ئەو ئامارانەی لە بەردەستدان, زیاد لە)200( هەزار خەڵكی عەرەب 
لە سایەی ڕژێمی بەعسدا ڕەوانەی كەركوك كراوە,بەپێچەوانەشەوە 
ئاوادا  لە حاڵەتێكی  لە شارەكەی خۆی دەركراوە,  ئەوەندە كورد 
خەڵكی كەركوك دەتوانن بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن؟ 
خۆیان  شوێنی  بۆ  كەركوك  ڕەسەنەكەی  خەڵكە  گەڕانەوەی  بە 
كێشەیان بۆ دروست دەكرێت, تەقینەوەكانی )دوز(ی چەند مانگی 
ڕابردوو یەكێك بوو لەو قەیرانانەی كە دروست كرابوو, بۆئەوەی 
ئەوان  قەڵەم,  بداتە  شۆڤینیەك  یان  ناسیۆنالیستێك  وەك  كورد 
ئەوكارەیان بۆیە كرد, كە شیعە و توركمان لە كورد هان بدەن, 
تەنانەت كار گەیشتووەتە ئەوەی ئەوان دەیانەوێت,توركمانەكانیش 
وەك مەسەلەی سیاسی و ناسیۆنالیستیی نەتەوەیی لە دژی كورد 
بەپێی  داگیربكەن,  كەركوك  دەیانەوێت  ئ��ەوان  گوایا  بەكاربێنن. 
لە چوارچێوەی  ناكرێت  بەڵگەنامە مێژووییەكان كەركوك  هەموو 
فیدراڵیەتی كوردستان نەبێت, و لە جوگرافیای هەرێمی كوردستان 
هانی  توركیا  ئ��ەوەی  پێش  شیعەكانن  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  دەربهێنرێت, 
توركیا  ئەگەرچی  بكەن,  ڕەفتار  شێوەیە  بەو  بدەن  توركمانەكان 
خەو  ئێستاش  ناوچەكەدا,  لە  هەیە  نێگەتیڤی  دەورێكی  خۆی  بۆ 
شارێكی  دەڵێت  و  دەبینێت   كەركوكەوە  و  موساڵ  والیەتی  بە 

توركمانییە.
پیادە  كەمینە  سیستمی  ه��ەم��ان  دەی��ەوێ��ت  شیعە  پێیە  ب��ەم   
بووایە  ڕازی  دەبووایە  سەرەتاوە  لە  نەبووایە  وا  ئەگەر  بكات, 
تا  و  فیدراڵییەتە  كە  كوردستان,  خەڵكی  مافی  بچووكترین  بە 
ئێستاش داوای جیابوونەوەی نەكردووە, كە هەموو خەسڵەتەكانی 
زمانە,  خاكە,  ئ��ەوە  هەیە,  سەربەخۆی  واڵتێكی  جیابوونەوەی 
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بەرژەوەندی, الیەنی كەم داوای دەوڵەتی سەربەخۆ بكات, بەاڵم 
هێشتا  كە  ئ��ەوەی   بیانووی  بە  ك��ورد  سیاسیی  سەركردایەتیی 
هێشتا  ك��وردی,  دەوڵ��ەت��ی  دروستبوونی  بۆ  لەبارنییە  ب���ارودۆخ 
دەوڵەتەن  ئەو  دژی  لە  جیهان  و  ئەمریكا  و  ناوچەكە  و  واڵت��ان 
بۆ  ك��ورد  شەخسی  ئینتیمای  بەڕاستی  ل��ەوەی  جگە  دواخ���راوە. 
لەسەر سیاسەتی  نییە  بێهێزە, قسەی جیددی  نیشتمان   و  خاك 
س��ەرك��ردای��ەت��ی��ی ك���ورد, ب��رادەرێ��ك��ی ڕۆژن��ام��ەن��ووس پێی وت��م؛ 
بێت چی دەكەیت و  ك��وردی دروس��ت  بپرسم دەوڵەتی  لێت  گەر 
دەوڵەتە  ئەو  ئەگەر  جوانە  پرسیارێكی,  بەڕاستی  ؟  دەبێت  چی 
كتابەكانی  لەسەر  ئەگەر  دەچووین  بۆ  وای  ئێمە  بێت,  دروس��ت 
)هەرێمی كوردستانی عێراق( ناو بەین, توركیا و ئێران و سوریا 
پەالماردەدەن, بەاڵم ئەوان نەیانتوانی ئەو كارە بكەن,بە سێ  مانگ 
جارێ  لە پایتەختەكانی تاران و ئەنقەرە, دیمەشق كۆدەبوونەوە بۆ 
قسەكردن لەسەر هەرێمی كوردستان, دواجار ئەوە دەڵێم ئەوان 
كێشە و قەیرانەكانی ناوخۆیان زۆرە, ناتوانن قسە لەسەر خەڵكی 
كوردستان بكەن, هەریەكە لەو واڵتانەی كە سنووری كوردستان 
و كوردیان بەسەردا دابەشكراوە, ئەوەندە كێشە و قەیرانیان هەیە 
ناپەرژێنە سەر ئەوەی تەنانەت لەگەڵ یەكتریشدا ڕێك بن, تەنها 
دژایەتیكردنی   مەسەلەی   و  كوردستان  خەڵكی  دژایەتیی  لەسەر 
كوردستان كۆكن, جگە لەوە ئەوان دژایەتیی یەكتر دەكەن, هیچ 
خاڵێك نییە لەسەری كۆك بن, وتمان ئەگەر حكومەت و پەرلەمان 
ئەوان  و  ئەنجامدا  ئەوەشمان  ناخۆشە.  پێیان  ئ��ەوان  پێكبهێنین, 
نەیانتوانی, وتمان ئەگەر ئااڵی كوردستان هەڵبكەین ئەوان پێیان 
ناخۆشە و ئەوەشمان كرد نەیانتوانی, ئەوە ناڵێم لە ورەی توانای 
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هەبێت,  كارانە  ئەم  لەسەر  قسەمان  پێویستە  بەاڵم  كوردەوەیە, 
پێویستە ئێمە گوتارێكی هاوبەشمان هەبێت, ئەوان وتیان با ئااڵی 
پێویستمان  ئێمە  بێت,  تاكتیكانە  ئەم  ئەگەر  بێت,  لەگەڵدا  عێراقی 
بەوەیە مافی سەربەخۆیی بەدەست بێنین, فیدراڵی شێوازێك نییە, كە 
هەموو مافەكانی خەڵكی لێوەی بەدەست بێنین و )%100( مافەكان 
دەستەبەرناكات, نموونەمان لەو جۆرە زۆرە, ئەو كاتەی ئەریتریا 
ویستی مافی فیدراڵی لەسەر دەستی ئەسیوبیا بەدەستبێنێت, لەگەڵ 
ئاڵوگۆڕی یەك لەدوای یەكی ڕژێمەكان, ئااڵی ئەریتریا هێنراوەتە 
خوارێ  و زمانی ئەسیوبی دەكرێتەوە بە زمانی ڕەسمی, دین هەمان 
دینی ئەسیوبیایە و دەچەسپێنرێت و فیدراڵی هەڵدەوەشینرێنێتەوە, 
دەستەبەر  مەسیحییەكان  بۆ  فیدراڵی  كاتێكدا  لە  سودانیش  لە 
لە  سەرحوكم,  دێتە  نومێری(  )جعفر  كاتەی  لەو  بەاڵم  دەكرێت, 
ساڵی حەفتاكاندا ئەو فیدراڵییەتە هەڵدەوەشێنرێتەوە, دینی ئیسالم 
دەكات بە دینی ڕەسمیی باشووری سودان و مافەكانی پێشتریش, 
عەرەبییش  زمانی  ه��ەروەه��ا  هەڵدەوشێنرێتەوە,  پێیاندراوە  كە 
دەكات بە زمانی ڕەسمیی مەسیحییەكان. دەبینین ئەمساڵ سودان 
)ماشاكۆسی(  ڕێككەوتنی,  دەگەنە  كینیا  لە  باشوور  ب��ەرەی  و 
لە كاتێكدا سودان سیستمێكی تۆتالیتاریی  لەگەڵ باشوورییەكان, 
ڕێكبكەوێت,  سودان  باشوورییەكانی  لەگەڵ  ئامادەیە  مەزهەبییە, 
باكووری  و  باشوور  خەڵكی  بۆ  نەوت  بۆشكە  )300(ه���ەزار  كە 
سودان, كە موسڵمانن سەرفبكرێت, لە)%2(ی بۆ خەرجی,  ڕازین 
دەستەبەربكرێت,  باشوور  مەسیحییەكانی  بۆ  فیدراڵی  كە  بەوەی 
تا لە چەند ساڵی داهاتوودا باشوورییەكان لەسەرخواستی خۆیان 
و لە دەنگدانێكدا جیاببنەوە, دیقەت بدەن سودان بەو سیستمەوە, 
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فیدراڵی  س��ودان  باشووری  پێویستە  كە  ك��ردووە,  بەوە  هەستی 
و  بین  مەسیحی  كە  نین,  س��ودان  وەك  ك��ورد  ئێمەی  بدرێتێ . 
عەرەبەكانیش ئیسالم بن, یان ئێمە )جوو( بین و ئەوان موسڵمان, 
و  چەوسانەوە  ئەو  هەموو  ڕووبەڕووبوونەوەمان  كێشەی  تەنها 
بوو كە  ئەوە  ئێمە  تەنها  بەرامبەرمان كراوە و  بووە,  كوشتارانە 
كوردبوین. هیچ جیاوازییەك و ناكۆكییەكمان لەگەڵ خەڵكی عێراقدا 
بۆ  نەبووین  هەڕەشە  و  مەترسی  مایەی  كاتێكیش  هیچ  نەبووە, 
بەپێچەوانەوە  عێراق,   یەكپارچەیی خاكی  و  سەر خەڵكی عێراق 
و  كورد  سیاسیی  سەركردایەتیی  لەالیەن  نەرمونیانی  ئەوەندەی 
دەسەاڵتەكانی  لەالیەن  ئەوەندە  نیو  هەبووە,  كوردییەوە  حزبی 
داردەستی  ئەمانە  كە  وتووە,   ئەوەیان  هەمیشە  نەبووە,  عێراقدا 
دەرەكین, لە كاتێكدا بەپێچەوانەی هەموو ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی و 
پیشتیوانی  تەنها كوردە  ناوچەكە,  میللەتانی  بەپێچەوانەی هەموو 
لە  تەنانەت  لێدەكات,  بەرگریان  توركیا  توركمانەكان,  ئەوە  نییە, 
كاتی دروستبوونی حكومەتی هەرێمی كوردستاندا, داوای جێگری 
حكومەتی هەرێم و داوای وەزارەت��ی ناوخۆیان بۆ دەكات! ئەوە 
مەجلیسی ئەعالیە, كۆماری ئیسالمیی ئێران زۆرترین پیشتوانیی 
چۆن  ئێران  ئاشكرایە  كە  ئیسالمییەكانن  حزبە  ئەوە  لێكردووە, 
و  هەرێم  حكومەتی  بۆ  كێشەیان  حزبانە  ئەم  و  ك��ردن  بەهێزی 
خەڵكی كوردستان ناوەتەوە, بەوەی ئەو حكومەتە علمانییە, ئەوە 
داون,  داڵ��دەی  و  تەواو  یارمەتیی  كە چۆن سوریا  ناسرییەكانن, 
ئەوە حزبەكەی عەالوییە, كە چۆن ئەردەن یارمەتی دەدات, ئەوە 
وەهابییەكان كە سعودیە چۆن یارمەتییان دەدات و دۆالریان بۆ 

دەنێرێت.
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كاتی  لە  یارمەتی  واڵت  ك��ام  كە  كوردستانە,  خەڵكی  ئ��ەوە   
چووەتە  و  مرۆڤایەتییە  مەسەلەیەكی  كە  لێقەوماندادئەنێرێت, 
بەاڵم  نەوبوە,  گفتوگۆ  و  قسە  قابیلی  و  نەتەوەییەوە  مەسەلەی 
ئێستا دەبێت  ئەوان دەرك بەو مەسەلەیە بكەن, ئەگەر توركیا بە 
نموونە وەربگرین لەو كاتەوەی كە ئەتاتورك دەوڵەتی توركیای 
دەك��ات,  ئیش  كەمالیزم  سیستمی  دروستدەكات,لەسەر  ن��وێ  
و  دەركییەكانەوە  كێشە  ناو  بخرێتە  دەست  نابێت  وایە  پێیشی 
لەو  ب��ەاڵم  ل���ەدەرەوە,  ئاشتییە  ناوخۆدا  لە  ئاشتی  وای��ە  پێیشی 
توركانەی,  ڕێبەرە  لەو  یەكێكە  كە  ئ��ۆزال(  توركوت  كە)  كاتەوە 
كە زۆر واقیعیانە بیری كردووەتەوە ویستی مەسەلەی سیاسیی 
خەڵكی كوردستانی توركیا چارەسەر بكات, هەر ئەوەش بوو وای 
لێكرد لە پالنێكی نهێنیدا كوژرا, ئەو بەپێچەوانەوە باس لە تێوری 
ل��ەدەرەوە دەوری  پێویستە  ئێمە  دەڵێت:  دەكات  نوێ   عوسمانیی 
كوشتنی  دوای  هەبێت,  تایبەتیمان  ڕۆڵ��ی  هەبێت,   سەرەكیمان 
 13 م��اوەی  لە  بەتایبەتی  پ��ێ دەك��ات��ەوە,  دەس��ت  پیالنەكان  ئ��ەو, 
ساڵی حوكمی خەڵكی كوردستاندا, توركیا زۆرترین پیالنی هەیە. 
ئەوە توركیایە كە توركمانەكان هاندەدات بەوەی كە هەرشوێنێك 
قەاڵیەكی تیابوو, ئەوە توركمانستانە, بەوەی كە كەركوك شارێكی 
توركمانە, بەزۆر دەیەوێت كۆمەڵێك ئیمتیاز بۆ ئەوان ببچڕێنێت, 
لە كاتێكدا من دەڵێم, بۆچی توركیا لە سەردەمی بەعسدا نەهات, 
بەدەم داخوازیی توركمانەكانی عێراقەوە؟ لە كاتێكدا یەك حزبی 
توركمانی پێش ڕووخانی بەعس نەبووە, هەتا پێش ساڵی 1991 
یەك حزبی توركمان نەبووە, بەئاشكرا ئییش بكات و خەبات بكات, 
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تەنانەت ئەو حزبە توركمانانەی كە لەدوای ڕاپەرین دروستبوون 
حزبە كوردییەكان یارمەتییان داون, لە كەناڵی كوردسات یارمەتی 
دراون بە پەخشكردنی بەرنامە, ئێستا دەبینن چۆن وەاڵمی خەڵكی 
كەركوك و كورد دەدەنەوە. یەكێك لە سیاسەتەكانی توركیا ئەوەیە 
كە ئەو قەیران و كێشانەی لە واڵتەكەیدا بنێرێتە دەرەوە, ئەگەر 
خۆمان ئیرادەیەكمان هەبێت  و قسەیەكی جیددی بكەین لەسەر 
مافەكانی خۆمان, گەر توركیا  بە نموونە وەربگرین وەك واڵتێكی 
دراوسێی عێراق و كوردستان, سنوورێكی پانوپۆڕی هەیە لەگەڵ 
جگە  هاوسنوورە  كە  واڵتانەی  ئەو  لەگەڵ  توركیا  كوردستاندا, 
لەگەڵ جۆرجیا لەگەڵ ئەوانی تردا كێشەی سنووری هەیە, لەگەڵ 
ئەرمینیا كێشەیەكی لەمێژینەی هەیە, كە یەك ملیۆنونیو ئەرمەنیی 
لەسەر  ئێستا  كرد,  قەتڵوعام  جیهانیدا  یەكەمی  جەنگی  كاتی  لە 
هەرێمی )ناگارنۆ كاراباخ( پشتگیری لە ئازاربیجان دەكات؟! لەگەڵ 
)قوبرس(دا كە لە ساڵی 1974 باكووری ئەو واڵتە داگیردەكات,تا 
لێرەدا لەسەر ئەو خاڵە دەوەستین, كە  لێی  دەرنەچووە,  ئێستا 
هیچ  سبەینێ   داگیربكات,  قوبرس  وەك��و  كەركوك  بێتو  ئەگەر 
گریمانەیەك و ئەگەرێكی نییە, كە توركیا لە كەركوك دەربكات, 
دیقەت بدەن باكووری قوبرس لەو ساڵەی كە داگیری دەكات و 
دەیكات بە توركنشین, )ڕەئوف دنكتاش( دەكات بە سەرۆكی و 
ناڕازییە لەسەر ئەوەی فیدراسیۆنێك پێكبهێنرێت لەگەڵ یەكێتیی 
ئەورووپا, سااڵنە مەسروفی زیاد لە چەند هەزار سەربازێكی تورك 
دەكات و ناكشێتە دواوە لەو واڵتە. لەگەڵ یۆنان لەسەر دەریای 
مەسەلەی  لەسەر  ئێران  لەگەڵ  هەیە,  كێشەی  قوبرس  )ئیجە(و 
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دەی��ەوێ��ت  ئ��ێ��ران  ك��ە  ئ���ەوەی  ل��ەس��ەر  ه��ەی��ە,  مەزهەبی كێشەی 
هاوكاریی  پێشتر  بكات,  تقویە  ناوچەكە  لە  سیاسی  ئیسالمی 
ئەودیوی  و  بەڵقان  ناوچەی  لەسەر  دەكرد.  توركیای  حزبوڵاڵی 
قەفقاس كێشە و قەیرانی گەورەی هەیە, كە سااڵنە توركیا زیاد 
بۆئەوەی  تەنها  وەردەگ��رێ��ت,  ئ��ەوان  خوێندكاری  ل��ە)10(ه��ەزار 
فێری زمانی فارسی نەبن و ئێران نەتوانێت ڕایانبكێشێت بۆ الی 
 P.K.K خۆی, هەروەها ئێران تاوانبار دەكات بەوەی كە داڵدەی
داوە, لەگەڵ سوریا لەسەر هەرێمی ئەسكەندەرونە كێشەی هەیە. 
كێشەی P.K.K قەیرانێكی قووڵ و گەورەی هەیە, ئەمە بارودۆخی 
توركیایە و بە هەمان شێوە ئێران لەگەڵ ئەفغانستان و واڵتانی 
ناوچەكە كێشە و قەیرانێكی زۆری هەیە, سوریاش بە هەمان شێوە, 
جگە لەوەی لەگەڵ توركیا و عێراق كێشەی P.K.K و كۆمەڵێك 
و  جۆاڵن  بەرزاییەكانی  لەسەر  هەیە,  ئیسرائیلدا  لەگەڵ  كێشەی 
خاوەنی  سعودیە  و  ئەردەن  واڵتانی  لوبنان,  باشووری  كێشەی 
كێشەی زۆرن, ئەگەرچی ئەوان سنووریان بە كوردستانەوە نییە, 
بەاڵم ئەوان لەو پیالنانەی لە دژی خەڵكی كوردستان و هەرێمی 
كوردستان و عێراق دەگێڕدرێن بەشدارن, بەتایبەتی میسر وەك 
عێراق  ڕەوشی  لەسەر  نێگەتیڤ  ڕۆڵی  عەرەب  زلهێزی  واڵتێكی 
دەگێڕێت, تەنها كوێت ڕەنگە بەپێچەوانەی واڵتەكانی ترەوە بێت, 
نەك پێی  خۆشە عێراق ببێت بە سێ  هەرێم, بەڵكو ببێت بە دە 

هەرێم لەبەرئەوەی خۆی قوربانیی سیاسەتەكانی بەعس بووە.
ئەو  لەماوەی  بەعس  خۆزگە  دەڵێم  خۆم  حاڵی  بە  بەش  من 
داڕشتایە  پالنێكی  چەند ساڵەی حوكمیدا هەرچەند ساڵ جارێك 
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سیاسەتی  بیانزانیبایە  تا  كوێت  و  ئێران  و  سعودیە  دژی  لە 
كوێت  سیاسەتی  و  واقیعەت  ئ��ەوە  دڕن��دان��ەب��وو,  چەند  بەعس 
بەاڵم  كوردستان,  بە  بدرێت  فیدراڵیەت  النیكەم  ڕازییە  كە  نییە, 
قسەیەكی  هیچ  ئ��ەوان  كوردستاندا  و  عێراق  خەڵكی  ئاست  لە 
جیددییان نییە. لەبەرئەوە پێویستە ئێمە خوێندنەوە بۆ ئەو كێشانە 
جیددییان  قسەی  و  هەیانە  عێراق  دراوسێی  واڵتانی  كە  بكەین, 
لەسەرخواستی خەڵكی كوردستان هەبێت. ئێستا كە باس لەسەر 
مەسەلەی فیدراڵی بۆ كوردستان و مافەكانی خەڵكی كوردستان 
دەكرێت, كۆمەڵێك گریمانە و ئەگەری بێ  بناغە دێننەوە, كە گوایا 
كورد دەیەوێت جیابێتەوە و بە پیالنی دەرەكی ئەمە بكات, ناوی 
دەنێن بە ئیسرائیلی دووەم, لە كاتێكدا كەخەڵكی كوردستان ئەم 
سیستمێكی  ژێر  بۆ  بگەڕێتەوە  نایەوێت   داوادەك���ات,  خواستە 
هاوواڵتیی  بچەوسێنرێتەوە,ببێتە  نایەوێت  و  سەدام  هاوشێوەی 
پلەدوو,نایەوێت ببێت بە قوربانیی سیاسەتی شیعە و سیاسەتی 
ئەو ڕژێمەی كە دێتە سەرحوكم لە عێراقدا, بەڵكو دەیەوێت خۆی 
ئاوەدانكردنەوەی واڵتەكەی  ئازاددا بژی, خەریكی  لە هەرێمێكی 
بێت, بەاڵم ئەمە بە ڕەوا نابینن و پێشموایە ئەمە لە چەند خاڵێكەوە 

سەرهەڵدەدات.
1- لە عێراقدا كورد بە دوژمن سەیركراوە و هیچ خوێندنەوەیەكی 
واقیعیی سیاسییانە نەبووە بۆ مەسەلەی كورد, تەنانەت بۆ ئەو 

ڕۆحی لێبوردنەی كە تیایەتی.
ن��اوچ��ەك��ەش,  و  واڵت���ان  سیاسیی  سیستمی  ناواقیعیی   -2
الیەنەكانی  هەمیشە  كە  نێوەندەدا  ل��ەو  سەرەكییە  فاكتەرێكی 
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ناوخۆیان داڵدەی داوە و هەمیشە بەهێزیان كردوون, كە لە دژی 
خەڵكی كوردستان بن و ناڕازی بن بەم مەسەلەیە.

ئەو  بێنین؟  بەدەست  مافە  ئ��ەم  دەتوانین  چ��ۆن  ئێمە  ب��ەاڵم   
ئاڵوگۆڕانە بەسەر عێراقدا دێن, كە كورد چی بكات باشە و چۆن 
بارەیەوە  لەم  بێنێت؟  بەدەست  خۆی  مافەكانی  دەتوانێت,  كورد 
قسەیەكی )گراهام ئی فولەر( سەرۆكی دەزگای )ڕاند(ی لێكۆڵینەوە 
سەر بە وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا بهێنمەوە, لە شوێنێكدا دەڵێت: 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  كورد  مەسەلەی  ناتوانێت  كەس  )ئیتر 
سەپاندووە  بەزۆرخۆی  مەسەلەیە  ئەو  چونكە  بخات,  پشتگوێ  
بەسەر مەسەلە سیاسییەكانی ئەو ناوچەیەدا( دەڵێت:) لە دەست 
مافی  بدەن  ئەوە  لەسەر  بڕیار  كە  نەماوە.  ناوچەكەشدا  واڵتانی 
خەڵكی كوردستان ئەوە نییە, كە داوای سەربەخۆیی بكات, كورد 
چوارەمین  و گەورەترین نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە, كە لە 
دەرگای دانپیانان و مافی چارەی خۆنووسیندایە, دیارە ئەمەش 
ناوبراو  مەترسییە(  جێگای  تیایە  ك��وردی  كە  واڵتانەی  ئەو  بۆ 
بۆچوونەكانی  و  نووسین  و  ئەمریكییە  ناسراوی  كەسایەتیەكی 
دەور و نەخشی تایبەتیان هەیە, لەسەر سیاسەتی ئەمریكا. ئەو 
كوردستان,  مەسەلەی  لەسەر  واقیعبینن  خاڵی  ناوبراو  قسانەی 
ئەم ژمارەیە  ئەگەر  )40(ملیۆنە و  نییە, كە كورد  لەوەدا  گومان 
بە كەم و زۆر حساب بكرێت, النیكەم )35-40(ملیۆنە, لە كاتێكدا 
خۆی  مافی  بە  سەربەخۆییان  بگەنە  واڵت��ان��ە  ئ��ەو  پێش  ك��ورد 
ئەو  هاتووە  ناوچەكەدا  بەسەر  كە  ئاڵوگۆڕەی  ئەو  گەیشتووە. 

چانسەی لێ  سەندووەتەوە.
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لە  تایبەتی  جێگەیەكی  كورد  داهاتووی  دەتوانین  جۆرە  بەم 
عێراقی داهاتوودا هەبێت. ئێمە بتوانین مافەكانی خەڵكی كوردستان 
چین  ڕێوشوێنانە  ئەو  ؟  بكەین  چی  پێویستە  بكەین,  دەستەبەر 
ئەو مەترسییانە چین, كە ڕووبەڕوومان دەبنەوە  بەر,  بیانگرینە 
پێویستە چۆن مامەڵە لەگەڵ سیاسەتی ناوچەكە و لەگەڵ ئەمریكادا 
بكەین, وەك زلهێزێكی جیهان و پێكهێنەرێكی ئاڵوگۆڕەكانی عێراق 
و ناوچەكە, هەروەها چەندین ئاڵوگۆڕی تر لەالیەن ئەمریكاوە, لە 
ناوچەكەدا لە ئاییندەدا, پێكدێنێت.ئەم سیستمە تۆتالیتارییایانە كە 

لە ناوچەكەدا حوكم دەكەن قابیلی ئەوە نین بمێننەوە.
هەریەكە لە كۆریای باكوور و ئێران و سوریا و عێراق, كە ئەوانە 
چوونەتە ئەو لیستەیەوە كە ئەمریكا دژایەتییان دەكات, پێویستە 
ئەو سیستمانە بگۆڕێت كە لە ناوچەكەدان, كە ئەمەش خاڵێكە لە 
لە  نییە  ناوچەكەدا  لە  تەنها سوریا  قازانجی خەڵكی كوردستانە, 
دژی خەڵكی كوردستانە, كە چەندین پیالنی لە دژی كورد هەیە, 
بەڵكو چەند واڵتێكی دیكەی ناوچەكە لە دژی خەڵكی كوردستانن, 
لە قازانجی خەڵكی  ئاڵوگۆڕانەی, كە ڕوودەدەن  لەبەر ئەوە ئەو 
كوردستانە و دەتوانێت دەرفەتیان  لێ وەربگرێت. )كارل ماركس( 
قسەیەكی جوانی هەیە دەڵێت: )دەكرێت گەورەترین گۆڕانكاری لە 
ڕێگای شۆڕشەوە بێت(. قسە لەسەر ئەوە نییە, كە ئەم شۆڕشە 
بێت,  ڕۆشنبیری  ی��ان  كۆمەاڵیەتی  ی��ان  چ��ەك��داری  شۆڕشێكی 
بگەینە  شاخەوە  خەباتی  لە  توانیومانە  ئێمە  بێت,  هەركامێكیان 
شاخەوە  لە  چەكداری  خەباتی  توانیومانە  ئێستا,  قۆناغەی  ئەم 
)12( ماوەی  لە  ئەوەیە  لەسەر  بەاڵم قسە  بۆ شار,  بگوێزینەوە 
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ساڵی ڕابردوودا لەم ماوەیەدا نەمانتوانی حوكمێك و نموونەیەكی 
كۆمەڵێك  ئ��ەوەش��دا  لەگەاڵ  دەرەوە,  جیهانی  بە  ب��دەی��ن,  ج��وان 
زۆربەی  ناوخۆ  شەڕی  بەدەستهێناوە,  گەورەمان  دەستكەوتی 
مافەكانی  لەدەستدا, زۆربەی  ئێمەی  ئیمتیازەكانی  و  دەستكەوت 
بڕوایانەی  ئەو  تەنانەت  دواوە,  گەڕاندەوە  كوردستانی  خەڵكی 
كە لەالیەن واڵتانی جیهانەوە, بە ئێمەیان هەبوو نەماوە, سەرەتا 
مامەڵەیەكی تر لەگەاڵ ئێمەدا هەبوو, بەاڵم دواتر ئەو مامەڵەیە گۆڕا 
بۆ شێوەیەكی تر, كە ئێمە نەتوانین لەناو خۆماندا حوكمی خۆمان 
بكەین, كەواتە چۆن دەتوانین حوكمی خەڵكی كوردستان بكەین, 

چۆن دەتوانین داوای هەرێمی فیدراڵی و سەربەخۆیی بكەین.
لە دانیشتنەكانی چەند مانگی ڕابردوودا و لەو كاتەی ئەمریكا 
بۆ  دەك��ەن  پارێزگاكان  فیدراڵیی  لە  باس  حوكم  ئەنجوومەنی  و 
خەڵكی عێراق, سەركردایەتیی كورد داوادەكات ئەو مافە)فیدراڵی( 
حەقی خەڵكی كوردستانە, )پۆل بریمەر( پێیاندەڵێت: ئێوە ئێستاش 
پارێزگایەك  و  )ی.ن.ك(  بەدەست  پارێزگایەك  شێوازەدان,  لەم 
و  هەیە  پارێزگاكانتان  هەرێمی  خۆتان  ئێوە  )پ.د.ك(,  بەدەست 

ئێوە بچن خۆتان یەكبخەنەوە.
ئەو  م��اوەی  لە  نەمانتوانیوە  ئێمە  كە  جوانە,  قسەیەكی  ئەوە 
ڕەوشی  لەسەر  كە  نێگەتیڤەی  خاڵە  و  كەلێن  ئەو  دا,  )12(ساڵە 
لە  كورد  سیاسیی  وەزع��ی  یەكیبخەینەوە,  هەیە  كورد  سیاسیی 
بەدەستهێناوە,  گ��ەورەی  دەستكەوتی  )12(س��اڵ��ەدا  ئەو  م��اوەی 
لە هەرێمەكانی دیكەی عێراق  ئەوانەش هێشتا كورد  دوابەدوای 
بەاڵم  باشترە,  بارودۆخی  تر  پارچەكانی  هەموو  باشترە,لە  زۆر 
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و  زەڵ��ێ   لە  ك��ورد  ج��اران  ئەگەر  هەیە.  ك��ارك��ردن  بە  پێویستی 
گرگاشێ  وە خەباتی دەكرد, ئێستا لەناو پایتەختی عێراقدا خەبات 
دەكات, جاران بە چەند ڕۆژێك دەیتوانی بگاتە واڵتێكی ئەورووپی 
یان بە چەندین سااڵ بتوانێت  بچێتە ناو كۆشكی سپییەوە, بەاڵم 
ڕەنگە لە ئێستادا زۆر, ئاسان بێت  كە بە بۆینگی 747 بچێتە ناو 
كۆشكی سپییەوە, هەر ئەو مەترسییانەش دەبن, كە وا لە واڵتانی 
ناوچەكە و گەالنی عێراق سوننە و شیعە دەكات دژایەتیی خەڵكی 
كوردستان بكەن, خەڵكانی واڵتانی ناوچەكە پێیان ناخۆشە ئەوان 
لەگەڵ فەرمانگەیەك یان حكومەتێكی فیدراڵی كوردستان مامەڵە 
بكەن, بە ژێر ئااڵی كوردستاندا ڕەت بن, ئەوان فیزە و پاسپۆرتی 
پێ  هەرس  ئەوەیان  ئەوان  بدەن,  پاسپۆرتەكانیان  لە  كوردستان 
ناكرێت. لە ئاییندەی عێراقدا ئەوان سنوورەكانیان لەگەاڵ كوردستانە, 
لەگەاڵ  پانوپۆڕیان  ئێران سنوورێكی  سێ  واڵتی سوریا, توركیا, 
خەڵكی كوردستاندا هەیە, ئێمە پێویستیمان بە چی هەیە بۆئەوەی 
عێراقدا شوێن و  داهاتووی  ئاڵوگۆڕانەی  لەو  بگەین,  مافانە  بەو 
مافەكانی خۆمان دەستەبەر  بتوانین  و  تایبەتیمان هەبێت  پێگەی 
بكەین؟ نموونەیەكتان بۆ دێنمەوە, لەو كاتەی دەوڵەتی جوولەكە 
دروست دەبێت لە ساڵی )1948(دا, پێشتر هیچ شوێنێكی نەبوو, 
)هێرتزل  وەكو  دەوڵەتی جوولەكە,  و  ببێتە شوێن  فەڵەستین  كە 
لە كتێبەكەیدا ) نیشتمانێكی پەرت (دا باسی دەكات,  ئۆگەندا و 
جوولەكە,  دەوڵەتی  بكرێنە  كە  بوون  تر  واڵتی  دوو  ئەرجەنتین 
دوایی  جوولەكەیە,  بنەڕەتیی  خاكی  فەڵەستین  دەزان��ن  خۆتان 
)1900( ساڵ توانییان ئەوە بەدەستبهێننەوە, بەاڵم ئێمە لەدوای 



ئەنوەر حسێن )بازگر(114

بەدەست  ئەوە  نەمانتوانیوە  )2600( سااڵ  بە  میدیاوە  ڕووخانی 
كاتەی  لەو  دەك��ات  ئەوە  باسی  كتێبەیدا  لەو  ناوبراو  بهێنینەوە, 
ئەو كتێبەم نووسی, داوای دەوڵەتێكم كرد بۆ جوولەكە, ڕۆژێك 
كتێبەكەم دا بە هاوڕێیەكم, هاوڕێكەم گریا كە پێشتر دەوڵەتێكمان 
كوردستان  خەڵكی  ئێمەی  نییە,  مافێكمان  هیچ  ئێستا  هەبووە, 
هیچ ڕۆژێك بۆ خۆمان نەگریاوین, كە ئەو دەوڵەتەمان لەدەست 
بە  پێویستمان  ئێمە  بووین,  الوەك��ی  كێشەی  خەریكی  و  چ��ووە 
هێرتزلێك هەیە بۆئەوەی دەوڵەتێكی كوردی دروستبكات. تەنانەت 
لە كۆنگرەیەك لە ساڵی )1898(دا لە شاری )بازل( لە سویسرا 
جوولەكە  دەوڵەتی  كە  كراوە  ئەوە  لەسەر  قسە  لەوێدا  بەسترا, 
دروست دەبێت, مارشێك و ئاڕمێك بۆ جوولەكە دروست دەبێت, 
ئێمە ئێستا خاوەنی ئاڕمێك و خاوەنی دروشمێكی تایبەتی نین, 
لەمال مەشخەاڵن و لەوال سرودێكی بارزانییە, كە دوو دروشمن, 
مارشێكی  بكەینە  ڕەق��ی��ب  ئ��ەی  س���رودی  ت��وان��ی��وە  ن��ەم��ان  ئێمە 
خۆمان, ئەوانە هەموو كەموكوڕین و دەبێت مارشێكی تایبەتیمان 
هەبێت, وتارێكی یەكگرتووی كوردیمان هەبێت لەسەر مەسەلەی 
و  كوردستانە  دڵی  كەركوك  دەڵێت,  یەكێك  بەكوردستانیبوون, 
ئەوی تریان دەڵێت  قودسی كوردستانە, ئێمە پێویستمان بەوەیە 
كەركوك  كوردستانیبوونی  لە  دەست  یەكالبكەینەوە,  كەركوك 

هەڵنەگرین.
چەندین سەرچاوە باس لە كوردستانیبوونی كەركوك دەكات, 
كە لە ساڵی )1977(دا چاپكراوە, دیقەت بدەن ڕێژەی عەرەب لە 
)%44(ە دیارە ئەمە زۆر كراوە و كورد لە )%37(ە, توركمان لە 



115 كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا

ناوەندی كەركوك,  لە  نەتەوەیە  )%16(ە, سەرژمێریی ئەو سێ  
)147.171(,ه����ەزار  ع��ەرەب  جۆرەیە.  بەم  )1997(دا  ساڵی  لە 
كورد )139.754(, توركمان )8.000(, ڕێژەی كورد لەو ساڵەدا 
لەو  كاتێكدا  لە  )62ر37%(  ڕێ��ژەی  دەگاتە  كە  ژمارەیەیە,  ئەو 
ساڵەی, كە بەعس دێتە سەرحوكم )1968( تاوەكو ڕووخانی لە 
ساڵی )2003( دا لە هەوڵی تەعریبكردنی كەركوكدا بووە, هێشتا 
كورد ڕێژەكەی )%37( بەرامبەر بە عەرەب )%39( ئەمە قسە 
هەڵناگرێت كەركوك توركمانییە یان عەرەب یان كوردە, زۆرجار 
كەركوك  دەڵیێن  توركمانەكان  و  شیعە  و  توركیا  خاتری  لەبەر 
شاری هەمووانە, بەڵێ  شاری هەموانە بەو پێیەی كورد خاوەنی 
ئەسڵی كەركوكە, كەركوك لەسەر هەرێمی كوردستانە و پێویستە 
دانیشتووانی  هەرێمی  و  جوگرافی  چوارچێوەی  لە  ش��ارە  ئەم 

كوردستاندا بێت.
ساڵی  )%22(ی  لە  كە  كەمەشەوە,  ڕێ��ژە  بەو  ئەوانە  ب��ەاڵم 
بە  پێویستی  ئەمە  توركمانە,  كەركوك  دەڵێن,  هێشتا   )1997(
وەاڵم��ی  ئ��ەم س��ەرچ��اوان��ە  كە  هەیە,  وەاڵم��دان��ەوەی��ەك��ی جیددی 
ئەوقسە بێ  سەروبەرانەی توركیا و توركمانەكان دەداتەوە. بەپێی 
ئەم ئامارە ئەگەر ساڵی )2000( بە نموونە وەربگیرێت )2281( 
خێزانی عەرەب هێنراوەتە كەركوكەوە, لە ساڵی )1981 تا 2002( 
سیاسەتی  لە  بەعس  كەركوك.  هێنراوەتە  عەرەب  )750ر208( 
تەعریب و تەرحیل و  تەبعیس دا لە كەركوك دەوری هەبووە. 
بەدڵنیاییەوە هێندەی ئەو ژمارەیە كوردی لەو شارە دەركردووە, 
كوردستانە  كەركوكی  كە  نابێتەوە,  یەكال  هەڵبژاردنێكدا  لە  ئەوە 
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نەگەڕاونەتەوە  بەتەواوی  ئێستا كوردی كەركوكی  تا  بەوەی كە 
لە  یان  )سلێمانی(  لێرە  بێت,  هەرهۆیەك  بە  جا  خۆیان  شوێنی 
)هەولێر( كۆمەڵێك ئیمتیازی لەدەست دایە, بەوەی حوكمی ئارامی 
نییە,  ڕێگای  و  جێگا  ئ��ەوەی  حوكمی  بە  ناوچەكەدا  لە  هەبێت  
چاوەڕێی  و  بیدرێتێ   حزبەوە  لە  دەك��ات  ئیمتیازێك  چ��اوەڕێ��ی 
ئەمەش كێشەیەكە.  بیدرێتێ , كە  ئەمریكاوە  لە  ئیمتیازێك دەكات 
سااڵنە  توركیا  الوە  لەو  و  ناكەین  لێپرسراوی  بە  هەست  ئێمە 
ملیۆنەها دۆالر سەرف دەكات, بۆئەوەی ژمارەی توركمانەكان لە 
كەركوك زیادبكات. هەمان شێوە شیعەكان هەوڵی ئەوە دەدەن, 
هەیە  گرنگیان  ڕۆڵی  پارێزگا  سێ   عێراقدا  لە  نەچێت   لەبیرتان 
دەكرێت,  بە خاڵێكی گەورە حسیاب  عێراق  لەسەر جیۆپۆلیتیكی 
ئەوانیش )بەغدا وەكو پایتەخت( و گردبوونەوەی دامودەزگاكان 
)كەركوك( وەكو شادەماری  دەوڵەتە,  دڵی  كە  دەكرێت,  حیساب 
بۆ  ڕێگایە  تاكە  )ب��ەس��رە(  دەك��رێ��ت,  حیساب  عێراق  ئابووریی 
سەردەریا, لەدەستدانی هەریەكە لەو پارێزگایانە بە هەرڕێگایەك 
ڕەوش��ی  لەسەر  دەبێت  )نێگەتیفی(  سلبی  كاریگەرییەكی  بێت 
ئابووریی  لەبەرئەوەی كەركوك شادەماری  سیاسیی هەرێمەكە. 
كەركوك  شاری  كوردستانیبوونی  لەسەر  نییە,  پێویست  عێراقە 
 2005 ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  بۆ  ئێستا  كە  بكرێت,  موناقەشە 
دواخراوە. پێموایە, لە سبەینێدا هیچ كام لەو هێزە سیاسییانە ڕازی 
نین بە كوردستانیبوونی كەركوك, نە لە هەڵبژاردنێكی سەرجەم 
ئێستا  كە  ل��ەوەش  نە  دەكرێت,  دەستەبەر  ئەوە  عێراقدا  خەڵكی 
خەڵكی كوردستان لەسەر ئەوە دەنگبدەن. ئێستا كوردی كەركوك 
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مەترسیی ئەوە بكەن, كە لە ئێستادا بەشی زۆری كەركوك كورد 
نییە, بەهۆی ئەو تەعریبەوە كە بەسەریدا هاتووە و زۆری كوردی 
كەركوك, ئێستا لە هەندەرانە لە دەرەوە و خەڵكێكی زۆریشی تا 
ئێستا نەگەڕاوەتەوە. تا ئێستا گوتارێكی یەكگرتووی كوردی نییە, 
دەست  سرودێك  و  مارشێك  بەبێ   جۆرە  لەو  گوتارێكی  ئەگەر 
پێ نەكات, ئەوا ئاسان نییە بۆ هەموو سیاسییەكان و خوێندنەوەكانی 
لە  كە  ئەوەیە  تر  خاڵێكی  ڕێكبكەوین,  ئێمە  كوردستان  بۆ  تر 
سیستمی تاكە حزبی دووركەوینەوە, بەو جۆرەی كە تاكەحزبێك 
بە  پێویستمان  ئیمتیازەكانە.  هەموو  خاوەنی  و  كردووە  خەباتی 
كۆمەڵگایەكی مۆدێرن و پلورالیزم هەیە, كە سیستمێكی فرەحزب 
كە سیستمێكی نوێ   تیایدا بەرقەراربێت  و مافی هاوواڵتیبوون 
بدرێت بە خەڵك. ئەو گۆڕانكارییانەی باسمان كردن, كە بەسەر 
جیهان و ناوچەكەدا هاتووە, بەسەر عێراقیشدا هاتووە, قابیلی ئەوە 
بخرێتە ژێر سایەی  حزبێكەوە و بچەوسێنرێتەوە,  نییە خەڵكی 
قابیلی ئەوەیە زۆرترین ماف و ئازادییەكانی بۆ دەستەبەربكرێت, 
پێویستی بەوەیە كە بیمەی كۆمەاڵیەتی بۆ دابین بكرێت, پێویستی 
بەوەیە بەرگری لە مافەكانی بكرێت, ئێمە پێویستیمان بە كارێكی 
ئااڵوگۆڕەكانی,  لە  بتوانین  بۆئەوەی  هەیە,  چڕوپڕ  دیپلۆماسی 
داهاتووی عێراقدا كورد پێگەی مەحكەمتری هەبێت. پێش شەڕی 
و  قووڵ  پەیوەندییەكی  و  دەكرد  چەمكە  ئەم  بۆ  كارمان  ناوخۆ 
و  دەرەوە  وەزی��ری  تەنانەت  دەرەوەدا,  لەگەاڵ  هەبوو  پتەومان 
چەندین وەفدی بیانی و ڕێكخراوەیی استەوخۆ مامەڵەیان لەگەاڵ 
خەڵكی كوردستاندا كرد, بەاڵم دوای شەڕی ناوخۆ لەو بارودۆخە 
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كشانەوە. ئێمە جالیەیەكی گەورەمان لەدەرەوە هەیە, بە پێچەوانەی 
و  بكەین  ئاڕاستەیان  نەمانتوانیوە  جیهانەوە  واڵت��ان��ی  هەموو 
سوودێكی گەورەیان لێوەربگرین. ئەوكاتەی )التڤیا( سەربەخۆیی 
لە  واڵتە  ئەو  جالیەكانی  بەدەستهێنا,  یەكێتیی سۆڤیەت  لە  خۆی 
واڵتێكی  تەنها  بە  هەڵساندەوە.  واڵتەیان  ئەو  ب��وون,  ئەورووپا 
هەژاری وەكو ) سۆمااڵ( سااڵنە )900( ملیۆن دۆالر داهاتی ئەو 
هاوكاریەیە, كە خەڵكی سۆمااڵ لە دەرەوەی واڵت بۆی دەنێرێت, 
تەنانەت ئێمە ئەو ڕێكخراو و ئینستیتۆ و دەزگا كوردییانەی, كە لە 
ئەورووپا دروست بوون پاشكۆی حزبەكانن,p.k.k ڕێكخراوێكی 
ئێران  دیموكراتی  و حزبی  و پ0د0ك  هەیە, ی0ن0ك  تایبەتی 
ڕێكخراوێكی تایبەت بە خۆیان هەیە, كە حزب ئاڕاستەیان دەكات, 
نەك بەرگری بێت لە مافی خەڵكی كوردستان, نەك بەرگری بێت  

لە مافە سەرەتاییەكانی خەڵكی كوردستان.
واقیعەتی  دەزانن كە كوردستان واڵتێكی كیشوەرییە,  خۆتان 
سروشتی ئەوەی پێ  نەدراوە, كە لەسەر دەریا بێت, یەكێك لەو 
خااڵنەی كە پێویستە لەسەر ئێمە لەو ئاڵوگۆڕانەی لە داهاتووی 
عێراقدا و لە سەربەخۆیی كوردستانیشدا پێكدێت, پێویستمان بە مافی 
ترانزێت هەیە بۆئەوەی بپەڕینەوە, تەنانەت لە ئێستادا پێویستمان 
بە مافی ترانزێتی ئاسمان هەیە لە توركیا وشوێنی دیكەوە, دوای 
دروستكردنی ئەو بوارانە و دروستبوونی ئەو كێشانە, توركیا وتی 
من ڕێگە نادەم فڕۆكەكانی كوردستان, بە ئاسمانی توركیادا تێ  
بپەڕن, چ ئەوەی دەریامان بداتێ , ئەوە یەكێكە لەو گریمانانەی كە 
دێتە بەردەم ئاییندەی خەڵكی كوردستان, مافی مرۆڤ یەكێكە لەو 
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لەسەربكرێت,دەسەاڵتی سیاسیی  قسەی  پێویستە  كە  چەمكانەی 
لەو  یەكێكە  مرۆڤ  مافەكانی  بڕوانین,  لێی  بەگرنگییەوە  كوردی 
كە  )لیبراڵیزم(  نوێدا  و سیستمی  نوێ   جیهانی  لە  كە  چەمكانەی 
ئێمە  پێویستە  هەبێت,  تایبەتی  پێگەیەكی  و  جێگە  دەكەین  باسی 
زۆر بەجیددییەوە ڕێز لە مافی مرۆڤ بگرین, ئەمە دەتوانێت ببێتە 
فاكتەرێك لە ڕەوشی سیاسیی كورد, پێویستە لەسەرمان كە تاكی 
مرۆڤی كورد بگێڕینەوە, بۆئەوەی ئینتیمایەكی تایبەتی بۆ خاك و 
بێ موباالتە  فەردی كوردی زۆر  نیشتمان هەبێت. شەخسیەت و 
بەرامبەر بە مەسەلەی ئینتیمابوون, ئینتمابوون یەكێكە لەو خاڵە 
جەوهەری یانەی كە پێویستە لەمرۆڤدا هەبێت,  بە الیەنی كەم بە 
بكەین,  لۆژیك  قسە  لەدەرەوەی  ئەگەر  مافە كەسایەتییەكانیش, 
ئەوەی  حزب  تاكە  ئ��ەوەش  وای��ە  پێم  نەماوە,  ئینتیمایەكی  وات��ە 
دروستكردووە, ڕەنگە حزبی كوردی ئینتمای تاكی كوردی بێهێز 
نەتەوەییەكانەوە, بەاڵم  لەبەرامبەر مەسەلە نیشتمانی و  كردبێت 
جوولەكە بەهۆی ئینتیمابوونیان و بەهۆی بیركردنەوەیان بەوەی 
ڕواب��ردودا  )1900(س��اڵ��ی  م��اوەی  لە  داوە,  لەدەست  دەوڵەتیان 
ئەوەیان الدروست بوو, كە)هێرتزل(ێك دروست بێت و نیشتمانێك 
بنووسێت و دواتر حكومەتێكی جوولەكە لەسەر خاكی فەلەستین 
و  بۆخاك  هەبێت  جیددیمان  ئینتیمایەكی  پێویستە  بێت.  دروست 
بەستنی  بگەین.  خۆمان  مافەكانی  بە  تا  سیاسییەكان,  مەسەلە 
كۆنگرەیەك پێویستە بۆ حزب والیەنە سیاسییەكان لە هەرچوار 
پارچەكەی كوردستاندا. پێشتر كۆنگرەی نەتەوەیی لە مەنفا ئیشی 
داخوازییەكانی  بۆ  بێت   وەاڵم  نەیتوانی  دواج��ار  ب��ەاڵم  دەك��رد, 
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بۆئەوەی  پێویستە  كۆنگرە  ئێستا  سیاسییەكان,  الیەنە  و  حزب 
ئەو حزبانە پڕۆژەیەكیان هەبێت , كە بیخەنەڕوو, تا ئێستا نەمان 
توانیوە پەیوەندی لەگەڵ حزب والیەنە سیاسییەكانی پارچەكانی 
تردا ببەستین,  تا ئێستاش دژایەتییP.K.k  و حزبی دیموكراتی 
ئیران دەكرێت, بەحوكمی ئەوەی توركیا و ئێران قبووڵی ناكەن, 
ڕێ وشوێنی  پێویستە  هەبێت,  ئ��ەوە  لەسەر  قسەمان  پێویستە 

ئەمنیمان هەبێت.
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)2( 

خ��ۆره��ەاڵت  و  شكستی  و  س��ارد  جەنگی  كۆتاییهاتنی  پ��اش 
سۆڤیەت  و  یەكێتیی  پیترۆسریكای,  گالسنۆستی  هاتنەكایەی 
و  بینی  بەخۆوە  زۆری  ئاڵوگۆڕی  كۆمەڵێك  بەڵقان,  ناوچەی 
هەڵوەشاندنەوەی  یەكێتیی سۆڤیەت  و  لە  كۆمار(   15( لە  زیاتر 
چیكۆ سلۆفاكیا- یۆگسالفیاشی لە بەڵقان لێكەوتەوە, ئاكام چەند 
ب��ەزۆری  پێشتر  كە  دروستبوو,  یۆگۆسالفیا  لە  ت��ازە  دەوڵەتی 
زۆردارەكی لەالیەن دیكتاتۆرەكانەوە خرابوونە ناو چوارچێوەی 

یەك قەوارەی سیاسیی تۆتالیتارەوە.
لەنێوان  مەزهەبییەكان  و  تایفی  و  ئیتنی  پێكهاتە  كاتێكدا  لە 
بوو,  جودا  لێك  مۆنتینیگرۆ...(  ك��روات,  )بۆسنی, صرب,  گەالنی 
ئاكامیش ئەوەی بەدەستیان هێنا, گەڕانەوەی مافە زەوتكراوەكانی 

چەند ساڵەی خۆیان بوو.
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لەسەر  بەڵقان  ڕووداوەك��ان��ی  خوێناویی  مێژووی  ئەگەرچی 
سایەی  لە  بەتایبەتی  دەمارگیرەكان,  و  شۆڤێنی  صربە  دەستی 
كەسایەتییە میلیتاریەكانی وەك )رادۆڤان كارادزیچ  و سلۆبۆدان 
میلۆسۆڤیچ(, كە قەتاڵوعامی بۆسنە و كرواتەكانیان كرد, دواتر ئەم 
جینایەتانە بەسەر میلیتارییەكانی وەك )صربەكان لەپێشەوەشیان 
دەوڵەتی  نێو  دواتر هێزەكانی )K-FOR(ی  بووە و  میلۆسۆڤیچ 
و  گ��ەڕان��دەوە  قوربانییەكانیان  بۆ  سەروەرییان  ب��اڵوب��وون��ەوە, 
سنوورێكیان بۆ قەتاڵوعامی صربەكان دانا, ئەوەیشی كە دەیبینین 

ئەوەیە بەڵقانێكی ئارام جێگیر بووە.
لە سەرەتاوە با بپرسین بۆچی ئەگەری ئەوە هەیە, سیناریۆی 
لە  سیناریۆی)لوبنان(  و  سوننی(  )سێگۆشەی  لە  )ئەفغانستان( 
)باشووری عێراق( و سیناریۆی )بەڵقان( لە )كوردستانی عێراق( 
)بەئەڵقەنەكردنی  لەپااڵ  مەترسییە  كام  ئەوە  ببێتەوە..؟  دووب��ارە 

كوردستانی عێراق؟(.
قەیسی(  )سەعید  ق��س��ەی  ب��ە   ، س���ەرەوە  دێ���ڕەی  دوو  ئ��ەو 
نووسەری شۆڤێنیی عەرەب، مەترسی و ڕەشبینیی دیپلۆماتێكی 
بەریتانییە سەبارەت بە عێراق و كوردستان، گەرچی من پێموایە 
ئ��ەم نووسینەش  ب��ۆچ��وون��ی )س��ەع��ی��دق��ەی��س(ە و  ئ���ەوە خ���ودی 
بەم  كە  ناوبراوە,  نووسینەكەی  بەدرۆخستنەوەی  شیكردنەوەو 
لەژێر   ) العرب���ی  )الوگن  گۆڤاری  ی   ) ل��ەژم��ارە)1426  نزیكانە 
لەالیەن  عێراق  بەبەڵقانكردنی  نەخشەی  )مەترسییەكانی  ن��اوی 
كوردەكانەوە ( و )موسادی ئیسرائیلی لە كوردستان چی دەكەن..؟( 

باڵوكراوەتەوە.
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 نووسینەكە پڕیەتی لە هەستی شۆڤێنی و ڕاسیزمانە دژی كورد و 
دروستكردنی قسە و نەخشەی بێ مایەو پڕوپوچ، كە كورد ئاگای لێی 
نییە و خودی نووسینەكەش,  جگەلەوەی دەیەوێت بڵێت كوردەكان 
و  كۆنگرێس  كانی  )هەڵۆ(  باڵی  بەتایبەتی  واشنتۆن  هاوكاریی  بە 
حوكومەتی بوش, بەتایبەتی پۆل وۆلفۆویتز و موسادی ئیسرائیل 
دەیانەوێت دەوڵەتی كوردستان دروستبكەن, كەركوك بخەنە ژێر 
ڕكێفی خۆیانەوە و دەڵێت. تا ئێستا زیاتر لە)10000 ( هەزار عەرەب 
لە كەركوك دەركراون, پێیوایە ئەوە كەركوكە دەبێتە سەرچاوەی 
لەپاش  دەڵێت.،  ئەوەیە  بەڵگەشی  عێراق,  لە  سەرایڤیۆ  سیناریۆی 
نهێنی  نەخشەیەكی   ، ئاساییش  ئەنجوومەنی  )1456( ی  بڕیاری 
فراوانكردنی  و  و كوردەكان  پێنتاگۆن  هەڵۆكانی  لەنێوان  هەبووە 
نفوزی كوردەكان, لە كەركوك بۆ فراوانكردنی زەویی كوردەكان 
كارانە  ئەم  پێیوایە  نووسەری شۆڤێنی  عەرەبەكان,  دەركردنی  و 
ئاكامی خراپی دەبێت, سەرئەنجام شەڕێكی ناوخۆیی و پێكدادانی 
نێوان ڕەگەز و ئیتنیك و مەزهەبە جۆراوجۆرەكانی لێدەكەوێتەوە. 
دوات���ر دەڵ��ێ��ت: دوای��ی��ن ڕاپ���ۆرت ئ��ەوە ئاشكرا دەك���ات،  كە 
بە  كەركوكن,  شاری  دیموگرافیای  گۆڕینی  خەریكی  كوردەكان 
دەركردنی  و  ڕاگواستن  بە  یەكەم  دوو سیناریۆ،  یان  دووشێوە 
عەرەبەكان و كردەوەی تیرۆرستی, دووەم بە سەرنجڕاكێشانی 
نێودەوڵەتییەكان  هێزە  هاتنەناوەوەی  و  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگای 

وەكو سیناریۆی سەراییڤۆ.
هەڵۆكانی  ب��اڵ��ی  ل��ەگ��ەاڵ  ئێستا  ك���وردەك���ان   : دەڵ��ێ��ت  ئ��ەو   
پێنتاگۆن. پرۆژەیەكیان هەیە. بە گەڕانەوەی كوردەكان و دواتر 

سەرژمێرییەكی گشتی. 
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و  نین  ت��ازە  ك��ورد  بۆ  بۆچوونانە  و  سەرنج  ئ��ەم  ئەگەرچی 
بپرسین،  وای��ە  ب��اش  ب��ەاڵم   ، نییە  سەیریش  دوژمنایەتییەكی 
ئەو  یان  باشترە  سوننی  سێگۆشەی  لە  ئەفغانستان  سیناریۆی 
سێكوچكەی  فەللوجە,  تیرۆرستەكان  قەتڵوعامەی  و  ت��ی��رۆر 
سوننیان كردووتە جێگەی تەراتێنی خۆیان و نائارامیی عێراق، ئایا 
ئەفغانستانی ئێستا باشترە یان سەردەمی تاڵیبان و ئەلقاعیدە..؟ 

لەنێوان  لوبنان  دامەزراوەی  هەیكەلی  پێكهاتەو  ئایا سیستمی 
و  تاكڕەو  یان حوكمێكی  باشترە،  )مەسیحی و شیعە و سوننە( 

خۆسەپێن لە باشووری عێراق؟ 
قەتڵوعامی میلۆسۆڤیچ  لە سەردەمی شەڕو  بەڵقان  ناوچەی  ئایا 
باشتر بووە یان ئێستا، كە ئارامی باڵی بەسەر ناوچەكەدا كێشاوە و 
بۆسنی و كرواتەكانیش لە دەست شۆڤێنزمی سربەكان ڕزگاریان بووە, 

ناوچەیەكی ئاسوودە لە ئەورووپای خۆرهەاڵت دروست بووە…؟
پاشان سەبارەت بە بارودۆخی سیاسی و دیموگرافی و ئیداریی 
ئەو  ك��ورد  بەڕاستی  ئایا  بپرسین:  وای��ە  حەق  كەركوك,  ش��اری 
كارانەی كردووە لە كەركوك؟ خۆ گەر كردبێتی كارێكی ئەخالقی 
و نەتەوەیی كردووە و هیچ پاساو و گومانێكیش, ناتوانێت  خۆ 
لەو ڕاستییە البدات, كە كەركوك شارێكی مێژوویی كوردستانە, 
كورد  دوژمنانی  شۆڤێنییەكان  و  عەرەبە  الی  كوردەكانە,  خاكی 
سیناریۆیەك هەیە هەموویان دووبارەی دەكەنەوە, ئەویش ئەوەیە, 
كەی زانییان ناتوانن بە شێوەی مەنتیقی و دیالۆگ لەگەاڵ كورد 
قسە بكەن, ناوی ئەمریكا و ئیسرائیل, CIAو  موساد, دێننە ناو 
گەمەكانەوە, تا هەستی ناسیۆنالیزمی جیهانی عەرەبی و ئیسالمی 

بجووڵێنن بۆ دژایەتیی گەلی كورد.
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هەر بۆیە نووسەر ناوونیشانی بابەتەكەی دەكاتە »موساد چی 
دەكات لە كوردستان؟«.

دیسان لێرە ئیستێك دەكەین  و دەپرسین: 
تەلئەبیب  سەفارەتی  نییە,  شەرمەزاری  ئ��وردوون  بۆ  بۆچی 
هەبێت  و دژایەتیی فەلەستینیەكان بكات, كە تەنیا چەند كیلۆمەترێك 

دوورە؟
بۆچی بۆ سۆمااڵ و ئەریتریا هیچ مایەی گومان نییە, پەیوەندیی 

سیاسی, دیبلۆماسی و بازرگانی لەنێوانیاندا هەبێت؟
بۆچی بۆ یەمەن و عەلی عەبدوڵاڵ صالح عەیب نییە, لە كاتی 
شەڕەكانی  و  باشوور  و  باكوور  بەشی  ه��ەردوو  یەكگرتنەوەی 
ئاسمانیی  هێزی  لە  هاوكاری  داوای  البیچ,  سالم  عەلی  لەگەاڵ 

ئیسرائیلی و كۆماندۆ بكات, بۆ كۆتاییهاتن بەو جەنگە؟.
چەك  و  نوێترین  نییە,  نەنگی  ئیسالمی  پاكستانی  بۆ  بۆچی 
ڕەقیبەكەی  دژی  لە  بكڕێت  ئیسرائیلی  چەكسازیی  بەرنامەی 

)هیندستان(.؟
 بۆچی بۆ دانیال ئارامبۆی عادیە, هاوكاریی ئیسرائیل بكات بۆ 
دەستگیركردنی ئۆچ ئاالن ڕێبەری پارتی كرێكارانی كوردستان  و 

تەسلیمی توركیای بكەنەوە..؟
عەدالەت  و  )پارتی  سایەی  لە  عەلمانی  توركیای  بۆ  بۆچی 
ئاسمانی  نییە,  ش��ەرم��ەزاری  توركیا(دا  ئیسالمیی  گەشەپێدانی 
ئیسرائیلییەكان  و  فڕۆكەوانە  ڕاهێنانی  بۆ  بكات  ئ��اوااڵ  توركیا 
سااڵنەش نوێترین چەكی ئیسرائیلی دەكڕێت, بۆ كوشتاری خەڵكی 

موسڵمانی كورد؟.
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ئەم پرسیارانە تا ئێستا سەدان جار لە جیهانی عەرەب  و ئیسالم 
كراون, بەاڵم ئەمەیە چەمكی »بانێكە و دوو هەوا«و ئەوەی بۆ 

ئەوان حەاڵڵە بۆ كورد حەرامە.
هەرچی دەمێنێتەوە سەر هاوكاریی كورد و واشنتۆن, هێشتا جگە 
لەوەی كورد, گلەیی لە پشتگوێ خستنی زۆربەی داواكارییەكانی 
كورد هەیە. لەبەرئەوەی تاكە هاوپەیمانی ڕاستەقینەی واشنتۆن 
لەگەاڵ  واشینتۆن  گەر  ئاساییە,  زۆریش  و  كوردە  ناوچەكەدا  لە 

سەركردایەتیی سیاسیی كورد, هاوكاری و هەماهەنگی بكات.
لە كاتێكدا هێشتا واشنتۆن قەرزاری كوردە بۆ ئەو هاوكاری و 
پشتیوانییەی كردوویەتی, لە پرۆسەی ئازادیی عیراق و ئاشتی و 

ئارامی لە هەرێمی كوردستاندا.
لە كاتێكدا كورد تەحەددای گشت الیەك دەكات لە ماوەی یەك 
سااڵ و سێ  مانگی ڕابردووی پاش ڕووخانی ڕژێمی تۆتالیتاری 
كوردستان  هەرێمی  لە  ئەمریكی  سەربازی  یەك  تاكە  بەعسدا. 
كورژا بێت. یا تیرۆر كرابێت. ڕێك بەپێچەوانەی ناوچە عەرەب  و 
موسڵمانەكانی باشوور و ناوەڕاستی عەرەبی. كە زیاتر لە)1000( 

سەربازی ئەمریكی تیرۆر كراون؟.
كەچی لە هەموو كاتێكدا لە كوردستان گوڵباران كراون  و لە 

عێراق گوللەباران كراون..
لە كاتێكدا ئێمە دەتوانین هێشتا گلەیی ئەوە بكەین, لە واشنتۆن. 
كە ئایا كورد بەقەدەر ئەریتیریا هەقی بەسەریەوە نییە, هاوپەیمانی 

نییە، داوای هاوكاریی زیاتر و سەربەخۆیی لێبكات.؟
ئ��ای��ا ب��ەق��ەدەر ت��ەی��م��وری خ��ۆره��ەاڵت  و زی��ات��ری��ش مافمان 
هەبێت  و  سەربەخۆمان  دەوڵەتی  بكرێت  و  هاوكاریمان  نییە, 
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ئاشتی  )شاناناگۆسماو(خەاڵتی  وەك��و  ئێمەش  سەركردەكانی 
وەرگرن و گوێ  لە داوای گەلەكەیان بگیرێت..؟

ئایا بەقەدەر بۆسنییەكان، مافمان نییە و خەباتمان نەكردووە 
دەوڵەتی  پرۆژەی  و  هاوكاری  تا شایانی  ن��ەداوە،  قوربانیمان  و 

سەربەخۆبین؟
ئێمە باش لەم هاوكێشە سیاسییانە دەگەین, دەتوانین ڕەهەندە 
نایەوێت  كورد  پێمانوایە  هێشتا  بەاڵم  بخوێنینەوە،  جیاوازەكانی 
و  ع��ێ��راق  ل��ە  شێوەیە  ب��ەم  ق��ەی��ران,  سەرەكیی  فاكتەری  ببێتە 
ناوخۆ و  ئەم واڵتە و هەڵگیرساندنی شەڕی  پارچەپارچەكردنی 
تێكدانی  و  ناوچەكە  و  عێراق  لە  واشنتۆن  پرۆژەكانی  شكستی 
ئارامیی ناوچەكە و ڕاست دەرچوونی درۆ و چەواشەكارییەكانی  

سەعید قەیسی و هاوڕا و هاوشێوەكانی.
مەشروعیی  حەقێكی  مەسەلەكە  بێگومان  هات  خۆیشی  كاتی  گەر 
گەلی كوردە, سەبارەت بە شاری كەركوك و كوردستانیبوونی ئەو شارە 
گومانێك نییە, ئەوەش كە دەڵێت  تائێستا نەك دە هەزار بەڵكو پێویستە 
ناسراون   ) ه��ەزاری  دە  )عەرەبی  بە  كە  هاوردەكان,  عەرەبە  هەموو 
حوكمی  كاتی  لە  كە  خۆیان،  شوێنی  بگەڕێنەوە  و  جێبهێڵن  كەركوك 
هێنرابوون,  كوردەكان  لە  شارە  ئەم  تەرحیلی  و  تەعریب  بۆ  بەعسدا 
خەڵكی  ڕەس��ەن  بە  كە  ئەوەشی  داگیركردبوو،  كوردەكانیان  خاكی 
شارەكەیە بە كورد و توركمان و عەرەب وكلدان و ئاشوورییەوە, مافی 
خۆیەتی لە كەركوك دابنیشێت, بەاڵم كەركوكێك كە دوا ڕۆژ دەخرێتە 
و  ئیتنیك  و  پێكهاتە  ئەو  كوردستانەوە,  فیدراڵی  هەرێمی  ژێر سایەی 
فەرهەنگی  كولتووری،  سیاسی،  مافێكی  ،گشت  جۆراوجۆرانە  ڕەگەزە 

و ئیدارییان دەبێت, وەكو هاوواڵتییەكی كوردی پلەیەك سەیردەكرێن.
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بۆ ڕاستیی وەاڵمی سەعید قەیسیش دەكرێت, چەند ئامارێك 
بەعس  تەعریبی  و  كەركوك  كوردبوونی  ڕاستیی  كە  بێنینەوە, 
دانیشتووانی  و  دیموگرافی  سیمای  گۆرینی  بۆ  بەعس  دەك��ات. 
ئاسەواری كورد بووە  لە هەوڵی سڕینەوەی  كەركوك، هەمیشە 

لەم شارە. بۆیە دەكرێت بڵێین.، بەپێی سەرچاوەكانی ئامارە :
ساڵی )1981 ( ،)4590 ( خێزان كە دەكاتە )30006( كەسی 
عەرەبی هێناوەتە كەركوك و ئەم ژمارەیە, لە ساڵی )1988 ( دا  
دەگاتە )5346 ( خێزان و )24536 ( كەس و ساڵی )2002 ( 

)1600 ( خێزان و)9700 ( كەس.
-1980( لەساڵی  ع��ەرەب,  ه��اوردەی  كۆی  ئامارەكان  بەپێی 
2002 ( گەیشتووەتە )36912 ( خێزانی عەرەب, كەكردوویەتییە 
بەعس  بەاڵم  خەیاڵییە.  ڕێژەیەكی  ئەمیش  و  كەس   )  208750(
پێدانی  و  ع��ەرەب  هێنانی  لەپاڵ  بەڵكو  نەوەستاوە،  وە  بەوە  هەر 
پارە و ئیمتیازی تایبەت و دروستكردنی خانوو بۆیان ، چەكداری 
كردوون و هەڕەشەیان لە كوردە ڕەسەنەكان دەكرد, گوندەكانیان 
پێ  چۆڵدەكرا. بە واتایەكی تر. بەعس چۆن خەریكی هێنانی عەرەب 
بوو بۆ تەعریبكردنی كەركوك. لە هەمان كاتدا بە هەمان شێوە لە 

هەوڵی دەركردنی كورد بوو.
چەند  پێیەی  بەو  النیكەم  بەعس  بڵێین  دەكرێت  بارەیەوە  لە 
ئامارێك لە بەردەستدان )115972 ( هەزار كوردی, لە كەركوك 

دەركردووە و عەرەبی خستووەتە شوێنیان.
بۆ ڕاستیی ئەم قسانە خوێنەر دەتوانێت سەرنج لە قسەكانی 
بەختیار ئەمین وەزیری مافەكانی مرۆڤی عێراق بدات. سەبارەت 

بە كەركوك دەڵێت :
)شەمسەدین سامی – لە قاموسی ئیعالمی عوسمانیدا( دەڵێت: 
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)78 % ( ی دانیشتووانی كەركوك كوردن و نووسراوێكی نهێنیی 
ئەمنی عامی بەعسیش, لە ساڵی )1977 (دا دەڵێت )98 %(ی شاری 
كەركوك كوردن و پێویستی سیاسەتی تەعریب زیادبكرێت,بەختیار 
 ( ئەنفالیكردن  بەعس  كەسەی   )  182000( ل��ەو  النیكەم  دەڵێت 
000 150 ( كەسیان خەڵكی كەركوك بوون, سنووری جوگرافیی 
كەركوك بەشێوەیەك بەرتەسككرایەوە, لە )19000 ( كم. بە دابڕینی 
قەزا و ناحییەكان كرایە )9000 ( كم و ئەو دەڵێت : سەرژمێریی 
شارێكی  كەركوك  دەك��ات,  لەوە  باس  بەبەڵگەوە   )  1957( ساڵی 

كوردستانییە و عەرەب ساڵی )1937 (هاتوونەتە ئەو شارە.
كوردستانی  بە  تەنها  قەیسی(  )سەعید  شۆڤێنی  نووسەری 
ئ��ێ��ران  و     تێكدانی  ه��ەوڵ��ی  ئ���ەوان  دەل��ێ��ت:  و  ناوەستێت  ع��ێ��راق 
سوریاو توركیاش دەدەن, ئەم پەیوەندییانەی كورد و ئیسرائیل 
ئاكامی مەترسیداری هەیە, هەڕەشە لە یەكپارچەیی خاكی عێراق 
 و جیابوونەوەی كوردەكان دەكات, ئاكامیش دەوڵەتی كوردستان 
دروست  ناوچەكەدا  لە  دووەم(  )ئیسرائیلی  بەمەش  پێكدێت  و 

دەبێت, لەسەر سنووری نێوان عێراق, ئێران, توركیا, سوریا.
نووسەر هەستی شۆڤێنیی خۆی ناشارێتەوە و دەڵێت: پێدەچێت 
ن��ێ��وان ك��وردەك��ان  و ع��ەرەب��ە شیعە و  ل��ە  ئ��اك��ام شەڕێكی ن��اوخ��ۆ 
و  نەخشە  ئ��ەم  ببێت,  ب��ەرپ��ا  ت��ر  نەتەوەییەكانی  سوننەكان,كەمە 
پیالنانەی كە كوردەكان بە هاوكاریی باڵی هەڵۆكان لەكۆشكی سپی 
سەرلەنوێی  نەخشەی  تێكدەدات و  ناوچەكە  ئارامیی  جێبەجێدەكەن, 
بۆ  واشنتۆنەوە  بەدەستی  كارتێكە  ئەمەش  دەگ��ۆڕێ��ت,  ناوچەكە 
كۆتاییهاتن بە ڕژێمەكانی ئێران  و سوریا بە وهاوكاریكردنی گروپە 

ئۆپۆزسیۆنە كوردییەكانی ئەو دوو واڵتە.
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بەم شێوەیە, نووسەر چەندین سیناریۆ دروستدەكات, كە كورد 
لێیان بێئاگایە, بەاڵم ئەوە بۆچوون  و سەرنجی بەتەنها نووسەرێك 
 و گۆڤارێكی عەرەبی نییە, بەڵكو ئەمە هەمان بۆچوونی زۆربەی 

واڵتانی ناوچەكە و عەرەبە  دژی گەلی كورد.
كارەسات و  لە  پڕیەتی  كورد.  گەلی  سیاسیی  مێژووی  بەاڵم 
ناتوانێت   كە  وا,  دوژمنكارانەی  سیناریۆی  ه��ەزاران  و  قوربانی 
بە  دەبێت  ئاكامیش  بكاتەوە,  پاشگەزی  مافەكانی  بەدیهێنانی  لە 
ئامانجەكانی بگات, ئەم سیاسەتە چەواشەكارییە بەر پێبگرێت  و 
و  پتەو  ئیرادەیەكی  بوونی  گرنگە  ئەوەی  بەاڵم  بكات.  ڕیسوای 
سیاسییەكانی  ڕەهەندە  و  ڕووداو  بۆ  واقیعییە  خوێندنەوەیەكی 

جیهان  و ناوچەكە.

سەرچاوەكان:-
مجلە الوطن العربی, عدد 1426, تموز, 204. ص-16 17.
خلیل اسماعیل محمد, اقلیم كردستان العراق, اربیل, 1998.

مجلە الشرق االوسط.
دیدارێك لەگەاڵ بەختیار ئەمین, كوردستانی نوێ , ژ3271.

ئامارەكانی وەزارەتی مافی مرۆڤ  و ئاوارە و ئەنفال.
ڕاپۆرتی كەناڵی الجزیرە لەسەر بۆسنیا و سربستان.
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)3( 

دەسەاڵتی  كۆتاییهاتنی  بە  وایە  پێی  هەیە  سیاسی  تیۆرێكی 
تۆتالیتاریی بەعس, كێشە و قەیرانە ئەتنیكی و تایفی و مەزهەبی 
دئەتوانێت  عێراق  ه��ات��ووە,و  كۆتاییان  عێراق  سیاسییەكانی  و 
ئەم  گەر  ڕێكبخاتەوە.  خۆی  و  دەستپێبكات  نوێ   ئەزموونێكی 
بۆ  بێت  هەوڵێك  و  بێت  گەشبینانە  زۆر  ڕاددەیەكی  تا  شێوەیە 
مۆدێرنیزەكردنی عێراق و پێكهاتنی مۆدێلێكی نوێ   لە ناوچەكەدا, 
كە چەمكی دیموكراسیزم و پلورالیزم جێگە بە چەمكە تۆتالیتاریی 
ناهۆمۆجینی  پێكهاتەی  خودی  بەاڵم  بكات,  لەق  تاكڕەوەكان  و 
ئەگەرەی  لەو  هەڕەشە  گریمانەیەكە  هێشتا  عێراق,  دابەشبوونی 
ڕاب��ردوودا,  )83( ساڵی  ماوەی  لە  سەرەوە دەكات, وەكو چۆن 
حوكمی كەمینەی سوننەی عێراقی كۆنترۆاڵ كرد,و گشت ئەتنیك 
ئینسانییەكان  و  سیاسی  مافە  هەموو  لە  ت��ری  تایفییەكانی  و 
شێوازەكانی  هەموو  ئیمتیازەكانی  پاراستنی  بۆ  ك��رد,و  بێبەری 
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گرتەبەر,  بێوێنەی  تراژیدیای  و  جینۆساید  سیاسی,  ئاپارتایدی 
ئەم  بكاتەوە, بەاڵم  ئێستاش هەمان ترس ڕەنگە خۆی دووب��ارە 
زۆرینەی  دەستی  لەسەر  مەزهەبییەوە  دینیی  فۆڕرمی  بە  جارە 
)شیعە(, لە ئێستادا بە بۆچوونی من گەورەترین مەترسی لەسەر 
دروستبوونی عێراقی نوێ  و بەدیهێنانی مافەكانی گەالنی عێراق 
لە ئێستادا, شیعە ناكرێت ئەو واقیعە لەبەرچاو نەگیرێت و قبوواڵ 
نەكرێت, كە شیعە وەكو پێكهاتەی نەتەوەیی مەزهەبی زۆرینەی 
پێكهاتەی عێراقە, بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە هەموو مافەكان بدات 
بە خۆی و وەكو ئێستای بیر بكاتەوە. با بپرسین شیعە چ تیۆرێكی 

بۆ عێراق هەیە..؟
شیعە دەیەوێت واڵتێكی ئیسالمیی شیعە مەزهەب بێت لەسەر 
و  ب��ك��ات,  سیستماتیزە  ئێرانییەكەی  شیعە  هاوشێوە  مۆدیلی 
شیعە  عێراق,  سیاسیی  پێكهاتەی  ناو  بگوازێتەوە  مۆدێل  هەمان 
بەاڵم   هەبێت,  عێراقدا  لە  هەڵبژاردن  و  دیموكراسی  دەی��ەوێ��ت 
نییە,  چەمكەی سەرەوە  دوو  ئەم  ناوەڕۆكی  و  مەفهووم  لەگەاڵ 
بەڵكو دەیەوێت ئەم چەمكە وا ئاڕاستە بكات, كە لە بەرژەوەندیی 
خۆیدایە, دیموكراسی و هەڵبژاردن ببێتە یەكالكردنەوەی زۆرینە 
و كەمینەی بۆچوونەكان بەاڵم ئامادە نییە, سیستمێكی عەلمانیی 

مەدەنیی پلورالیست قبوواڵ بكات.
گەمەی  هەرگیز  نەبێت,  زۆری��ن��ە  شیعە  گ��ەر  بێگومانیشم 
وەكو  شیعە  چونكە  ناكات،  قبوواڵ  هەڵبژاردن  و  دیموكراسی 
لەسەر  هەمیشە  مەزهەبییەكەیدا،  دیوە  بە  ڕوانینی  و  مەزهەب 
ڕابردوو دەژی و زیاد لەسنوور پەیوەستە بە عادات و تەقالیدو 
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تا  عەلیییەوە  ئیمامی  چیرۆكی  لە  هەر  دینییەكانەوە.  سرووتە 
دەگاتە حەسەن و حسێن و چیرۆكەكانی تری وەك پیرۆزكردنی 
ئێستا  ڕاب��ردوو  سیمبولی  وەكو  كازمیە..  و  كەربەال  و  نەجەف 
و داهاتووی شیعە, بۆیە گەر شیعەیەك ئامادە نەبێت   دەست 
ئیتر چۆن  بێت,  بیركردنەوانە  و  سیناریۆ  ئەم  هەموو  بەرداری 
ئاسوودە  شیعە  زۆری��ن��ەی  دەستی  لەسەر  عێراق  دەتوانرێت 
سوننە،  بۆ  ڕازییە  مافێك  بەچ  شیعە  بپرسین  با  پاشان  بێت؟ 
ئامادەیە  ئایا  عێراق؟  تری  ئایینزاكانی  و  ئیتنیك  بۆ  ك��ورد  بۆ 
فیدراڵی بۆ كورد قبوواڵ بكات؟ لەم بارەیەوە دەمەوێت سەرنجی 
خوێنەر بۆ ئەوە ڕابكێشم, هەر لە كۆبوونەوەی سەاڵحەدینەوە 
یان  ڕەتكردووەۆتەوە,  فیدراڵییان  باڵەكانیان  و  شیعە  ئێستا  تا 
و  ڕوون  بۆچوونی  ئێستاش  ت��ا  و  هێناوەتەوە  ب��ۆ  بیانویان 
شیعە  فیدراڵی  و  ك��ورد  مەسەلەی  لەسەر  یە,  نیی  ئاشكرایان 
دەیەوێتێ   و  دەك��ات,  كورد  لەگەاڵ  مامەڵە  ئیتنیكەوە  ل��ەڕووی  
بە  بزانێت,  عێراقی  و  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  خاوەنی  بە  خۆی 
پێچەوانەوە لەگەاڵ سوننە و شاالیار مەزهەبی و دینییەكانی تر, 
لەسەر ئەساسی مەزهەبی مامەڵە دەكات, و هەموو ئیمتیازەكان 
وەزارەت��ی  ئامادەیە  شیعە  بپرسین:  با  دەگێڕێتەوە,  شیعە  بۆ 
واتایەكی  بە  دینی,  كاروباری  بۆ  بگۆڕێت  ئیسالمی  كاروباری 
بێتەوە,  تیادا  تری  مەزهەبەكانی  ئایین  و  جێگەی  وەزارەت  تر 
بەاڵم  نەبووەتەوە  یەكالاڵ  ئێستاش  تا  مەسەلەیە  ئەم  گەرچی 
هەرگیز شیعە ئامادە نییە, دەست بەرداری ئەم مافە بێت پاشان 
جیهانی  ڕۆژی  مارس(   8( ڕۆژی  دێن,  ئیسالمی  باڵی  و  شیعە 
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فاتیمەی  بوونی  لەدایك  ڕۆژی  ئاب   )18( و  دەكەن  زەوت  ژن 
)8 مارس( ڕۆژی ژنانی  لە كاتێكدا  زەهرا دەكەنە ئەڵتەرناتیڤ, 
ئەم  شیعە  بەاڵم  ئینتەرناسیۆنالە,  مەسەلەیەكی  دەوڵەتیییە  نێو 
مەسەلەیە بەرتەسك دەكاتەوە و بۆ تەقسێكی دیینیی بەرتەسك, 
بۆیە گەر مەسەلەكە بەدیوی دیموكراسی دا سەیربكەین, شیعە 
قبووڵە,  دیموكراسی  زۆرینە  دەستهێنانی  بە  فەراهەمكردنی  بۆ 
لەم  نیییە,  تەبا  چەمكە  ئ��ەم  ن��اوەڕۆك��ی  لەگەاڵ  هەرگیز  ب��ەاڵم 
نێوەندەدا شیعە دەیەوێت زۆرجار تاكتیكانە ڕەفتار بكات, بەاڵم 
لەسەر هاوكێشەیەكی بەرژەوەند خوازانە بە واتایەكی تر شیعە 
ناسیۆنالیزمی  دژی  لبە  بێت,  بلۆكێك  سوننە  لەگەاڵ  دەیەوێت 
كوردی. بەهەمان شێوە ئەم تاكتیكە لەگەاڵ توركمانە شیعەكانیش 
پیادە بكات, وەكو چۆن لە چەند مانگ لەوەو پێش لە رووداوەكانی 
تەقاندنەوەی مەرجەعێكی شیعە لە دوز و ناوچەكانی كەركووك 
بردە پێش و ڕووكەشێكی  قازانجی خۆی  بە  ئەم هاوكێشەیەی 
شكڵە  ب��ەم  قەیرانەكە.    دای��ە  مەزهەبی  تاكتیكانەی  سیاسیی 
شیعە تا دوا)كارت( لە هاوكێشەكاندا گەمەی سیاسیی تاكتیكانە 
نەرم  و  مەزهەبی  دەسەاڵتی  بە ستراتیژی  گەیشتن  بۆ  دەكات, 
ئەو  خواستی  بە  هاوكێشەی  گەر  بەاڵم  دەكات  مامەڵە  نیان  و 
و  توندوتیژی  ب��ەر  بباتە  پەنا  نیییە  دوور  زۆر  نەكرد,  ڕێیان 
گرووپی  بەهێزترین  لەعێراقدا  شیعە  ڕەویانە.   تاك  دەسەاڵتی 
سیاسی و تەنانەت گرووپە مەزهەبیەكانیش لە بابەتی سەندیكا 
كۆماری  كاری  سەر  هاتنە  لەپاش  یەوە,  دینیی  ڕێكخراوەی  و 
ئیسالمیی ئێران, لە ساڵی )1979( خومەینییان وەكو ڕابەرێكی 
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ڕۆحی و كۆماری ئیسالمیان, وەكو مەرجعێكی شیعەی دنیایی 
سەیر كردووە هەر بۆیە لەدوای ئەو مێژووە تاران و مەشهەد 
و شیراز دەبنە بنكەی گرد بوونەوەی گرووپە ئۆپۆزسیۆنەكانی 
پێشكەش  بەرچاویان  هاوكارییەكی  هەموو  شیعە,و  عێراقی 
 : بڵێم  دەمەوێت  بۆیە  بەعس.  رژێمی  ڕوروخانی  تا  دەكرێت, 
لەژێر  ناڕاستەو خۆ  یان  عێراقدا ڕراستەوخۆ  ئێستای  لە  شیعە 
كاریگەریی ئێرانی شیعە دایە ئەم خاڵە ش بۆ ئێران زۆر گرنگە, 
تێدا  نفوسی خۆی  و  بكاتە واڵتێكی مەزهەبیی شیعە  عێراق  كە 
بەرێتە پێش: شیعە دەیەوێت هەمان مۆدێلی ئێران وسیاسەتی لە 
عێراقدا پراكگتیزە بكات, و هەمان مەنتیقی خومەینی بەكاربهێنێت, 
كە جارێك لە دانیشتنێكدا بە قاسملۆ دەڵێت ێ )ئێمە شۆڕشمان 
كرد بۆ ئەوەی ئیسالم سەركەوێت نەك شووتی هەرزان بێت( 
نییە, گەر شیعە دەسەاڵتی گرتەدەست هەمان قسە  من گومانم 
دووبارە دەكاتەوە, بەاڵم ئێستا تاكە فاكتەری بە پلەی یەكەم ئەم 
ڕێگایە. كە نەیهێشتووە سیناریۆكانی شیعە وەبەربێت, و هەمیشە 
هەوڵی داوە لە ئێرانی داببڕێت ێ و ئەم كاریگەرییە كەم بكاتەوە, 
ئەم مۆدێلەی  كە   ، ڕابگەیەنێت  پێی ێ   پەیامێكی سیاسیدا  لە  و 
ڵكو  بە  نییە,  پەیڕەوكردنی  ئیمكانی  هەر  نەك  عێراقدا  لە  ئێران 
لە پێش ڕووخانی بەعسدا  لە ناوچەكەشدا كاتی نەماوە؟ شیعە 
و  هاوكێشەكاندا  لە  بێت  نەرمونیان  نەبوو,  تیا  ئەوەی  ئامادەی 
زۆرجار ئامادەی دیالۆگەوكانی داهاتووی عێراق نەدەبوو, لەسەر 
مەسەلەی چارەنووسازە نەتەوەیی و دیموكراتییەكان قسەبكات, 
ئێستاش بەناچاری پێدەچێت ملی بۆ زۆر لەداواكان دابێت, بەاڵم 
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فیدراڵی  بابەتی  لە  نەتەوەییەكانی كورد  لەگەاڵ مەسەلە  هەرگیز 
و مافی چارەی خۆنووسین یەك بگرێتەوە. گومانیش لەم خاڵە 
ئەوەیە شیعە دەیەوێت لەڕووی جوگرافییەوە زۆرترین سنوور, 
لەڕووی نفوسەوە هەموو لە عێراق بخاتە ژێر كۆنترۆڵی سیاسیی 
دەوڵەتی یۆتۆپی و هەیمەنەی سیاسیی خۆیەوە, ئەم خەونەش 
دەمانگەیەنێتە ئەوەی زۆر بەترسەوە لە خەونی شیعە بڕوانین, 
ئەوەش  دابمەزرێنێتەوە.  فەقێ  خەالفەتی  دەیەوێت  كە  خەونێك 
ئیمتیازەكان  هەموو  چنینەوەی  ئەوەیە  نیییە  لەسەر  قسەی  كە 
ئەو  تا  مەترسییەكە  خۆی  بۆ  گرووپێكەوە,  و  ئەتنیك  لەالیەن 
میلیتاریی  و  تۆتالیتاری  ئەزموونی  نیییە  دوور  كە  ڕاددەی��ەی 

بەعسیزم دووبارە بێتەوە.



137 كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا

)4(
 

پ��اش ئ��اڵ��ووگ��ۆوڕەك��ان��ی ع��ێ��ی��راق و س��ەرك��ەوت��ن��ی پ��رۆس��ەی 
فەراهەمكردنی   بۆ  ئاڵووگۆڕەكان  پێكهاتنی  و  عێیراق  ڕرزگاریی 
عێیراقێكی  پلورالیستی و مۆدێرن. بە هەموو الیەنەكان وا خۆیان 
نیشاندا, كە دەبێت ێ  عێراق  لەسەر تەرز و مۆدیلێكی ئەورووپی  
و  مەدەنی  مافە  و  ئازادییەكان  ئەوپەڕری   تا  بنرێتەوە,و  بونیاد 
وایان  ئاماژەكان  زۆرب��ەی  بەاڵم  بێت,  بەرقەرار  دیموكراتییەكان 
تێڕوانینی سیاسی  لەو گرووپ و الیەنانە  نەادا و هەركام  نیشان 
ئەو  هەموو  لەسەر  و  كێشەكان,  بۆ  هەیە  جیاوازیان  ئیدلۆژیی  و 

قەناعەتانەی پێشوو پاشگەز بوونەتەوە. 
هەر لەو كاتەوە لە ساڵی )1921( كە عێیراق دروستبوو, بەبێ  
گوێدانە  مەسەلە ڕرەگەزی و ئیتنكییەكان, مەسەلە دینی و تاریخی 
و مەزهەبییەكان, عێیراق بەبێ  هیچ پێوانە و پێوەرێك بە دەوڵەتێكی 

) عەرەبی ( و )ئیسالمی( ناوزەد كرا. 
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گومان نییە لەوەدا كە پێكهاتەی دا بەشبوونی دانیشتووانی عێیراق 
و مۆزایەكی دانیشتووان, فۆڕرمێكی ناهۆمۆجینی وەرگرتووە, ئەمەش 
زادەی فاكتەرەی دەرەكی نییە, ئەوەندەی واقیعەتی مەسەلە  ئیتنیكی 
زادەی  كە  ناهۆمۆجینە,  شكڵە  ئەم  عێیراقە.  جوگرافیی  و  تایفی   و 
تا  ئینگلیزە,  دروستكراوی  عێیراقی  ساڵی  سێ   هەشتاو  واقیعەتی 
ئێستاش فۆرمەڵەیەكی واقیعی نییە  بۆ كاركردن لەسەری و سەلماندنی 
مافەكانی وەك یەكی  ڕرەگەز و تایفە جۆراجۆرەكانی عێیراق, بەڵكو 
عێیراقی  هەمیشە  فۆرمەڵەیە  ئەم  نەبوونی  پێچەوانەوە,  بە  ڕرێ��ك 

سپاردووەۆتە قەیرانی جۆراوجۆر و چەوساندنەوە و هەمە الیەنە.
تا ئەوەی هەر لە دروستبونی عێیراقەوە لە ساڵی )1921( ەوە, 
كەفیەی تایفی )سوننە( حوكمی عێیراق دەكات, لەژێر ناوی مەسەلەی 
ناسیۆنالیزم و لەم نێوەنەدەدا, سوننە بە هەردوو باردا, دژایەتیی 
گەالنی عێیراق دەكات, بە واتایەكی تر لەژێر پەردەی ناسیۆنالیزمدا 
بێنتە  شیعە  بكاتەوە,  كەم  )شیعە(  تایفیی  ئەهمیەتی  لە  دەیەوێت 
سەرئەو قەناعەتەی, كە دەكرێت بێ  ی گوێدانە مەسەلەی تایفی و 
مەزهەبی لەژێر ناوی )عەرەب و ناسۆنالیزم ( دا كاربكەن, لە كاتێكدا 
شیعە هەمیشە دژی ئەم فۆڕرمی كاركردنە بووەوە  بەبێ  ئەهمیەتی 
زانیوە. لە الیەكی ترەوە سوننە بەرامبەر بە ) كورد( یش ئەوەی وا 
دەرخستووە, كە كورد دەیەوێت دژایەتیی ناسیۆنالیزمی  عەرەبی 
بكات, و ویستوویەتی كورد وا حساب بكات, كە هەڕەشە لە عەرەب  
و مەسەلە  ڕرەگەزییەكانی عیراق دەكات, لە كاتێكدا هیچ كام لەو دوو 
هاوكێشەیەی سوننە ڕراستیش نەبوو, بەڵكو  هەموو سیناریۆكان 
ئیمتیازەكان  مانەوەی  و  كەمینە  بە دەسەاڵتی  درێ��ژەدان   لەپێناو 
بووە, گومانیشی  تێدا نییە لەپااڵ ئەم سیناریۆیەی  كەمینەی سوننە  
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هەمیشە پەنای بردووەۆتە بەر زەبرو زەنگ  بۆ سەركوتی )شیعە(ی  
تایفی و ) كوردی ڕرەگەزی سەرەكیی عێیراق .

بە  پێكدێنێت,  عێیراق  ی   )20%( تەنیها  سوننە  كاتێكدا  ل��ە 
پێچەوانەی شیعە بە هەردوو باری ڕرەگەزی  و ئایینیدا   زۆرینەی 
هەمیشە  بیرۆكراتیی سوننە  دەسەاڵتی  بەاڵم  پێكدەهێنێت,  عێیراق 
لە هەوڵی  پەراوێز خستنی شیعەدا بووە, واتەا لە ماوەی هەشتاو 
سێ  سااڵاڵ  ڕراب��ردوودا,  لە سایەی سیستمی سیاسیی كەمینەدا, 
سوننە بە پلەی یەكەم, عێیراقی وەكو واڵتێكی عەرەبی ناساندووە, 
پاشانیش بۆ سیستماتیزەكردنی دەسەاڵت, تاكتیكانە ئایینی ئیسالمی 

كردووەۆتە, ئایینزای بەزۆری سەرجەم عێیراقییەكان.
 لەم بارەیەوە حەزدەكەم سەرنجی خوێنەر بۆئەوە ڕرابكێشم, 
بەعسی سوننیی شۆفێنزم بۆ چەواشەكردنی ڕرای گشتی و تاكتیكی 
سیاسی لە عێیراقدا  دێت »الله اكبر« دەخاتە سەر ئااڵی عێیراق, 
ئایینیەیەكان هەبوو,  بە مەسەلە  بڕوای  بەعس كەمترین  كاتێدا  لە 
و  مەسیحی  و  موسڵمان  گەالنی  دژی  لبە  تراژیدیای  زۆرت��ری��ن 
ئاینزتراكانی  تردا, ئەنجامدا, بۆیە لەم ڕورەوەوە دەبینین عێیراقی 
كۆنگرەی واڵتانی   و  ناو جامیعەی واڵتانی عەرەبی  خزاندووەۆتە 
ئیسالمی , لە كاتێكدا نە عێیراق  واڵتێكی عەرەبییە و بەو مانایەی لە 
عێیراقدا تەنها عەرەب بژی, لە هەمان كاتدا ئایینی ئیسالمیش ئایینی 
سەرەكی و گشتیی گەالنی عێیراق نییە. بەو پێێ یەی جیا لە ئیسالم 
چەندین ئایینی و ئایینزا و مەزهەبی جۆراوجۆر هەن, بەاڵم هیچ 
جێگایەك بۆ ئەم ئایین و مەزهەبانە لە عێیراقدا حسابی بۆ نەكراوە. 
بە درێژایی سیستمە سیاسییەكانی عێیراق, هەر لە سیتمی پاشایەتی, 
كۆماری.. جگە لە گكۆڕینی شەش سەرۆك كۆمار. هەمیشە كەمینەی 
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سوننی ناسیۆنالیستی و تاكڕەوە و تۆتالیتار لەژێر ناوی ) عەرەب 
– ئیسالم( دا كاری كردووە,و خەریكی چەوساندنەوەی پێكهاتەكانی 
ئینگلیزەكان, لە  تری عێیراق بووە. گەر دیقەت بدەیت ئەو كاتەی 
ساڵی )1921(  دا مەلیك فەیسەاڵ دەكەنە  حاكمی  عێیراق, قەیرانە 
تایفی  و ڕرەگەزییەكانی  عێیراق  دەستپێدەكات.  تا دواتریش كە 
ڕرژێمی كۆماری لە )14(  تەموزی )1958(  دا.  بە ڕرلێبەرایەتی 
عبدولكەریم قاسم دێ�تە سەر حوكم و ڕرایدەگەێینێت ێ  كە كۆماری 
دەستووری   ی    )7( بەندی  لە  و  دەگرێتەوە   پاشایەتی  جێگەی 
نوێدا هاتووە, كە گەل سەرچاوەی دەسەاڵتە, دواتریش بە هاتنی 
و  عەرەببوون  بە  فۆرمی  ئەم  بەعس  دەگاتە  تا  تر.   ڕرژێمەكانی 
سیاسیی  سینانۆریۆیەكی  وەكو  و  دەبێت,  درێژەی  ئیسالمیبوونە 
چەواشە, دەسەاڵتە بە هەردوو دیوەكەیدا بەكاری دەهێنێت. بەاڵم 
دەكرێت بپرسین  ئایە لەژێر چ بیانوویەكدا  عێیراق  بە واڵتێكی 

عەرەبی و ئیسالمی دابنرێت ؟
بۆ قسەكردن لەسەر ئەم مەسەلەیە, پێویستە پێشتر ئەو تایفە و 
ڕرەگەز جۆراوجۆرانەی  عێیراق بناسین و پاشان چەند ئامارێك 
لەو بارەیەوە باڵوبكەینەوە, جا دواتر تێگدەین كە ناكرێت عێیراق بە 
واڵتێكی عەرەبی  و ئیسالمی تەنیها  بژمێردرێت, بەڵكو دەبێت ێ  
عێیراق بەو ناهۆمۆجینیەیەی هەیەتی مۆزاتیێكێكی تری پێداببڕێتێ , 

لەڕرووی ئیتینیكی و ڕرەگەزییەوە.
لە  هەیە,  ئاڵۆزی  پێكهاتەیەكی  ئیتنیكییەوە  لە ڕوروی  عێیراق   
ع��ەرەب – كورد –ئاشووری –توركمان -  سریانی –   ( بابەتی 
ئەرمەنی – ئیرانی(  لەڕوروی  مەزهەب و  ئایینیشەوە لە )ئیسالم 
( ) سوننە(, كە ئەمیش جگە لەوەی چوار پەیڕەوی هەیە )شافیعی, 
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حەنەفی, مالیكی و حەنبەلی ( هەیە, هەروەها چوار تەرقیقەی  هەیە 
دواتریش »   ) هەقە  ڕرەفاعی,  نەقشبەندی,  )ق��ادری,  بەم شێوەیە 
یاقوبی,  ئەستۆری,  لە    « مەسیحی   « پاشانیش  دێ��ت,  شیعە« 
سوریانی, ئەرپەه دۆكس ( پێكدێت, پاشان ئایینی كلدانی ( ئیەنجا 
ئیزیدی و ئەهلی هەق » كاكەیی » شەبەك, سارەیی, گۆران …( 

هەن.
 ئەمە جگە لەوەی لە چەندین سەرچاوەی تردا, باس لە )فەلە 
و جوولەكە ( كراوە, وەك )بابایی, بەهائی, یارسانیزم ( بەپێی ێ ی 
چەند ئامارێكیش لە ساڵی ) 1977(دا فەلە لە )252478( هەزار بە 
ڕرێژەی)%2.14( ی سەرجەم و دانیشتووانی  عێیراق پێكهاتووە, 
ئێزیدی )10219( هەزار بە ڕرێژەی )%0.86( سوببی)15937( و 
جوولەكە ) 381000( هەزار لە الیەكی ترەوە بەپێی ێ ی ئامارێكی 
ساڵی )1987(  كورد)4.387.000( ملیۆن كەسە,و ڕوروبەرەكەیشی 
)187.117(  كم4 یەكە دەكاتە نزیكەی )%18.3( ی سەرجەمی 
دانیشتووانی عێیراق و لە )%16.2( ی سنووری گشت عێیراقە. لە 
كاتێكدا بە گوێرەی سەرژمێریی ساڵی )1990(, ئەگەر چی دەستی 
بەعسی تێدابووە, ژمارەی دانیشتووانی بەم شێوەیەیە, كە ڕرێژەی 
 -60% ع��ەرەب- 53%   %  77( كەسە.  ملێون   )18.100.000(
شیعە(, %17 سوننە(  )%19 كورد (,) 1.4( توركمان,  )0.8% 
ئاشووری (, )%0.8 ئێرانی ( , كەواتەا ئەو پێكهاتە ناهمۆمۆجینە 
ناو عێیراق, زادەی واقیعی كۆمەڵگای  ڕرەگ��ەزی و مەزهەبییەی  
پێویستە  بۆیە  ه��اوردەی��ب��ە,  نە  و  دەستكردە  نە  وات��ەا  عێیراقییە, 
چاوخشاندنەوەی ورد بە سیستمی سیاسی  و ئیداریی و عێیراقدا 
بكرێت, ئەوەی لە چەند ساڵی ڕرابردووی عێیراقدا ڕروویدا, ئەوەی 
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و   ناو  لەژێر  سوننەدا  كەمینەی  تۆتالیتاریی  سیستمی  سایەی  لە 
بیانووی یەكپارچەیی  عێیراق و و عێیراقی ناسیۆنالیستی … بابەتی 
تردا ئەنجامدرا, سوننەی  كەمینە بە خاتری مانەوەی ئیمتیازەكانی 
خۆی جگە لەوەی هەموو زەبروزەنگێكی یبەكارهێناوە, زۆرجاریش 
پەنای بردووەۆتە بەر تاكتیكی سیاسی, بۆ نموونە كورد بە هەڕەشە 
بۆ سەر هەستی ناسیۆی ونالیستی عەرەبی و شیعەشی كردووەۆتە 
مۆتەكەی  مەزهەبی و بە هاوردەی  ئێران یان مایەی مەترسی بۆ 

سەر ئیسالم ئەژمار كراوە.
پێكهاتەیەكی  عێیراق  مۆزایەكی  پێكهاتەی  باسمانكرد  وەك��و   
ناهۆمۆجینی هەیە, بۆیە میكانیزمی گونجاو و واقیعی دەوێت, بۆ 
فەرامەهكردنی  مافەكانی هەموو ئیتنیك و مەزهەبە جیاوازەكان, ئەم 
دۆخە هێشتا مایەی مەترسییە, بەتایبەتی كە شیعە خۆی بە میراتگری  
سیستمی سیاسیی عێیراق دەزانێت, و النی كەم دەیەوێت ئەویش بۆ 
خۆی هەشتاو سێ  سااڵ ئیمتیازەكانی ) سوننە( لە دەسەاڵت بۆ خۆی  
پاوان بكات, ئەم بۆچوونە, نە زادەی هەستی ناسیۆنالیزمی كوردییە, 
نە شتێكی یۆتۆپیایە, بەڵكو زادەی واقیعی بیروبۆچوونەكانی ئێستای 
دینی, چ وەكو ڕرەوتی  باڵی مەرجەعی   شیعەیە, شیعە چ وەكو 
سیاسیی كۆمەڵگای عێیراق, لە بەرامبەر هەڵوێست و تێڕوانینی و 
لەو  واز  نییە  تێدا  ئامادەگی  كاركردنی,  ڕرەوت��ی  بۆ  خوێندنەوەی 
خەونە یۆتۆپییە بهێنێت, ئەم واقیعەتە بەئاشكرا هەستی پێدەكرێت, 
كە شیعە دەیەوێت ئەزموونی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە عێراقدا 
دووبارە بكاتەوە. بەوەی كە خومەینی دەیووت » باشترین فۆرمەڵە 
بۆ یەكخستنی  توانا و هەوڵەكانی گەالنی ئێیران )دین (ە, بە فعلییش 
ئێیران ئەم سیاسەتە ناواقیعییەی لە ماوەی )25( ساڵی ڕرابردووی 
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ئێراندا  گەالنی  ناهۆمۆجینی  پێكهاتەی  بەسەر  خۆیدا  دەسەاڵتی 
سەپاندووە, لە كاتێكدا خراپترین مۆدیلی بەڕێوەبردنی واڵتە و مافی 
هیچ كام لە گەل ان و ئتنیك و مەزهەەبەكان دابین ناكات, بەقەدەر 
ئەوەی ئیمتیاز دەدات بە كەمینە و حوكمی دەسەاڵت, لە الیەكی ترەوە 
شیعە دەیەوێت بڵێت ! باشترین فۆرمەڵە بۆ عێیراق, فۆرمەڵەیەكی 
دینیی, شیعەیە, بۆ چارەسەركردنی پێكهاتەی ناهۆمۆجینی گەالنی 
پەیامێك  ناڕراستەوخۆ, چەند  دەیەوێت,  بەم شكڵە شیعە  عێیراق, 
ئاڕاستەی عێیراق بكات, پەیامێك ؛ پێمان بڵێت ؛ پێكهاتەی عێیراق 
واتەا  ە,  ناڵێت زۆرینەی » عەرەب »  ئەو  زۆرینەی » شیعە«بە 
دەیەوێت بڵێت, عێیراق واڵتێكی مەزهەبیی ئیسالمیی » شیعە« یە,و 
ئەم مۆدێلەش باشترین مۆدێلە بۆ ئێستای عێیراق, یان بۆ عێراقی 
ناهۆمۆجین, ئەمەش واتەا : مەسەلە ئیتنیكی و نەتەوەییەكان دەخاتە 
عیراق  نەتەوەی  بەم شێوەیە  كورد وەكو دووەمین  پەراوێزەوە, 
دەبێت ێ   بەپێی ێ ی خواستەكانی شیعە مل بۆ دەوڵەتێكی مەزهەبی 
بدات, كە لە ئەساسدا  قەناعەتی  پێ  نییە, بەڵكو فۆرمەڵەی فیدراڵی –
نەتەوەیی –جوگرافی  بە باشترین فۆرمەڵە دەزانێت ێ  وەكو دووەمین 
نەتەوەی زۆرینەی عێیراق. جگە لەوەی  خاوەنی سیما و خەسڵەت و 
تایبەتمەندیی نەتەوەیی خۆیەتی, چونكە یەكەمین قوربانی پێكهاتەی 
ماوەی  ولە  بوو,  ئینگلیز  دەستكردی  عێیراقی  سیاسیی  سیستمی 
بەعس.  تۆتالیتاریی  بەتایبەتی سیستمی  ڕراب��ردوودا,  )83( ساڵی 
دوو حساب  پلە  هاوواڵتیی  و  پلەیەك  دوژمنی  بە  هەمیشە  كورد 
كراوە, و پێدەچێت پاش هەشتا و سێ  ساڵی ڕرابردوودا لە سایەی 
لیبراڵلیزمی خۆرئاوادا, هەمان سیناریۆر دووبارە بێتەوە, لە كاتێكدا 
ئەم فۆرمەی شیعە تەرحی دەك��ات. نە كاتی  نەماوە و نە قابیلی 
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قبووڵەاڵ. گەر بژخیاردەكانی كورد وەكو فیدراڵی قبوواڵ نەكرێت. 
ڕرەنگە كورد پەنا بۆ خیاردەی تر بەرێت, و ئەو كات پێكهاتەیەكی 
 ( عێیراقێكی  نایەوێت  پاشان كورد  دادەڕێژبێت,  عێیراق   بۆ  نوێ  
عەرەبی  - ناسیۆنالیستی( )ئیسالمی –شیعە (  بێتە كایەوە, مافی 
ئەم  ئەگەر چی  تر پێشێل بكرێت.  ئیتینك و گەل و مەزهەبەكانی 
مۆدێلەی شیعە تەنیها كورد زەرەرمەند نابێت, بەڵكو سوننە خۆی, 
توركمان, ئاشووری, مەسیحی, جوولەكە … زەرەرمەندن, بۆیە گەر 
عێیراق بە مۆدیلێكی نوێدا گوزەر بكات و بیەوێت ببێتە النی كەم  
مۆدیلێكی كۆپیی ئەورووپی و سیستمی پلۆرالیزم و لیبراڵ ل تێدا 
جێگیر بێت, پێویستی بە سەر لە نوێ  سیستما تیزەكردنی دەسەاڵت 
هەیە, ڕرەنگە مۆدێلی هەیكەلەی دەسەاڵت لە لوبنان لەنێوان سێ  
پێكهاتەی جیاوازدا, باشترین مۆدێل بێت بۆ عێیراق بۆ دابەشكردنی 
پەرلەمان,  دەوڵ��ەت,  سەرۆكی  لە  عێیراق  دەسەاڵتەكەی  هەرسێ  
عەرەبی  عێیراقێكی  داهاتوو,  عێیراقی  پێویستە  بۆیە   ) حكومەت 
ناتوانێت ێ   ئەندامبوونی  نەبێت, جامیعەی عەرەبی و  و ئیسالمی 
كێشەكانی عێیراق چارەسەر بكات, چونكە هەركام لەوان خاوەنی 
س��ەدان قەیران  و كێشەن  و كاریگەرییان لەسەر ڕرەوت��ی هیچ 
كام لە ڕوروداوەكان نییە, گەر كێشەی » ئیسرائیل  -فەلەستین » 
وەكو نموونە وەربگرین, چونكە هێشتا ئیسالم بۆ خۆی گیرۆدەی 
عێیراق  ئیسالمییەكانە,  گرووپە  تیرۆریزمی   و  سیاسی  ئیسالمی 
هەوڵەكانی  گەر  بۆیە  دای��ە,  دروستكردنەوە  سەرەتای  لە  هێشتا  
قەیرانی  و  هەڵدێر  ب��ەرەو  ینییە  دوور  نەخوێندروێنەوە,  ب��ەوردی 

زۆرتر ز زیاتر بچێت.
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)5(

كە  میكانیزمێك,  ت��اك��ە  ڕاب����ردوو,  )83(س��اڵ��ی  درێ��ژای��ی  ب��ە 
ڕرەوتی سیاسی و كۆمەڵگای عیراقی پێ  بەڕێوەچووە, سیستمی 
تاكڕەوانە و تۆتالیتاریتە بووە لەسەر دەستی هەركام لە پێكهاتە 
سیاسییەكانی عێیراق, گەر ئەمەش بزانین, لەو زەمەنە سیاسییە 
پڕقەیرانەدا كەمینەی عەرەبی سوننە گشت ئیمتیازەكانی بۆخۆی 
پاوانكردووە,  و هەموو ڕرەهەندێكی نامەتیقی گرتووەۆتەبەر بە 

خاتری بەردەوامیی دەسەاڵتی سیاسی و جینۆسایدەكانی.
قسەی لەسەر نییە, كە دەوڵەتی كەمایەتی )كەمینە( مۆدێلێكە چۆن 
لەدایكبوونی نائاساییە, بە هەمان شێوە مانەوەشی موسیبەتە بۆ 
واڵت و گەالنی ناو ئەو قەوارە سیاسییە جوگرافییەی ناوی, چەندەش 
درێژە بە حوكمی خۆی بدات ئەوەندەش پێ  لەسەر مانەوەی خۆی 
لە ڕرێگای هێزەوە دەدات,  و دەسەاڵتەكان بەرتەسكتر دەكاتەوە, 

تا زۆرترین ئیمتیازەكان بەبەردەوامی بچنێتەوە.
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تاكە فاكتەر كە چانسی مانەوەی دەوڵەتی كەمایەتی درێژتر بكاتەوە لە 
هەموو كاتێكدا, سەركوت و جینۆساید و تراژیدیا و سەركوتی نەیارانیەتی.
ئەو  ڕراب��ردوو,  عێیراقی)83(ساڵی  بڵێم,  دەمەوێت  بەكورتی 
دەوڵەتە كەمینەییە كە باسمكرد و گەالنی عێیراقی كردە قوربانی, 
جەلالدبوونی خۆی و زەررمەندترین پێكهاتەی ناو ئەو سیستمەش 
بە پلەی یەكەم )كورد( بوو لەبەرئەوەی؛ هەمیشە وا سەیركراوە, 
یەكەم مەترسییە بۆ سەر دەسەاڵتی ناوەندی كەمینە و جوگرافیای 
تیی  بەهاوواڵ�  هەمیشە  بۆیە  ئینگلیزی)1921(,  دروستكراوی 
میكانیزمە  ئەو  هەموو  سەیركراوە.  پلەیەك  ودوژمنی  پلەدوو, 
سەقەتانە, هیچ چانسێكی بۆ كورد نەهێشتەوە لەناو عێیراقدا بژی 
و ئەم دەسەاڵتەی ناوەندی قبووڵ بێت, بۆیە هەمیشە ویستوویەتی 
داواكردنی  بۆ  پەنای  زۆر  و  دەربچێت,  مەرگدا  بازنەی  لەناو 
سیستمە,  لەو  ڕرزگاربوون  خاتری  بە  ب��ردووە,  ماف  كەمترین 
یەكپارچەیی  س��ەر  بۆ  مەترسی  بیانووی  بە  هەمووجار  ب��ەاڵم 
هەرگیز  تاوانباركراوە,و  كوردی  ناسیۆنالیزمی  وهەستی  عێیراق 

گوێ  لە ماف و خواستەكانی نەگیراوە.
لێرەوە  بەاڵم  دەبێت,  وب��ەردەوام  ڕراپەڕین  تا  ڕرەوش��ە  ئەم 
دێنێت,  بەرهەم  پڕربایەخ  و  ن��وێ   مێژوویەكی  خ��ۆی  بۆ  ك��ورد 
سەرەڕای خاڵە نێگەتیڤەكانی شەڕی ناوخۆ و دووئیدارەیی, بەاڵم 
ڕرەوشی جیۆ سیاسی جیۆگرافیی ناوچەكە. لە ئاست مافەكانی 

كورددا نەبوو.
دەسەاڵتی  لەژێر  كوردستان  ناوچەكانی  زۆرب��ەی  بەوپێێ یەی 
بەعسدا مابوون, بەاڵم پاش ڕوروخانی سیستمی تۆتالیتاری بەعس, 
ئەم هاوكێشەیە وەكو خۆی هاتەوە,ر ناوچەكانی كوردستان ئازادكران, 
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بەاڵم نەك بەو مانایەی, كە ماف وخواستەكانی كورد هاتبنەدی, بەڵكو 
پێدەچێت سەرەتای قەیرانەكان بە دیوێكی تردا لێرەوە بێت.

لە  مافەكانی گەلی كورد  پێش ڕراپەڕینی خەڵكی كوردستان, 
ڕرێگای خەباتی شاخەوە هەوڵی بۆ درا, بەاڵم لە ماوەی دوانزەساڵی 
نێودەوڵەتییەكانی ڕرێی  بە هاوكاریی هاوپەیمانە  حوكمی خۆیدا 

دەكرد.
بەاڵم تا دەگات بەم ساتە, ئەوەی كورد دەیخوازێت نەبووەۆتە 
واقیع, كورد بە بەراوردی ڕرەوشی سیاسیی عێیراق, پاشەكشەی 
لە مافی سەربەخۆیی خۆی كردووە, كە ئەم مافە دیفاكتۆیەكە قسە 
قوربانی,  و چەندین  گ��وزەراوە  پێشتر  ئەوەی  كورد  هەڵناگرێت. 
داوە ڕرووبەڕووی جینۆسایدی ئەتنیكی بووەۆتەوە, وازیلێهێناوە 
م��اف��ە سەرەتاییانە  ئ��ەم  دی��ال��ۆگ��ەوە  ڕرێ��گ��ای  ل��ە  دەی��ەوێ��ت  و 
بەدەرستبخات. ئێستا خواستی كورد فیدراتیڤەكردنی كوردستانە 
لە عێیراقێكی فیدراتیڤدا لەسەر فۆڕرمی ئەتنیكی–جوگرافی, بەاڵم 
و  سیاسی  سیستمی  داڕشتنەوەی  سەروبەندی  لە  خواستە  ئەم 
دەستووری نوێی ێ ی عێیراقدا, پێدەچێت, یەكەم بەدحاڵیبوونێك 
بە  كورد  و  بەم خواستە  هەبێت سەبارەت  ترەوە  الیەنەكانی  لە 

ناسیۆنالیست وشۆفێنیست ومەترسی بزانن بۆ عێراق.
دووەم؛ نەگەیشتنە قەناعەت هێنان بە سیستمی پلورالیزمەبوونی 
عێراق و چەسپاندنی چەمكی دیموكراسی ومافی شارۆمەندبوون, 
عێراقەوە  ت��ری  سیاسییەكانی  پێكهاتە  لەالیەن  ك��ورد  گەلی  بۆ 

بەتایبەتی شیعە.
سێێ یەم؛ فاكتەرە دەرەكییەكانیش ڕرۆڵی سەبجێكستیان هەیە 

لە بەدیهێنانی ئەم خواستەی كورددا.
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خواستێكی  ل���ەوەی  جگە  ك��وردس��ت��ان,  ڤیدراتیڤی  خواستی 
ئەو  زادەی  و  دەرئەنجام  كاتدا,  هەمان  لە  ئێستادا,  لە  واقیعییە 
واقیعیەتە تاڵەشە, كە لە ماوەی )83( ساڵی ڕرابردوودا. بەدەست 
بۆیە  چەشتوویەتی,  عێراقەوە  یەكەكانی  ل��ەدوای  یەك  سیستمە 
بداتە دەست  گریمانە  لەم ڕرێگایەوە دوو  دەیەوێت  لە الیەكەوە 
بەوەی, یان ئەم سیاسەتە خزمەت بە یەكپارچەیی عێراق دەكات, 
و ئەو گریمانەیەی دوژمنانی كورد بەتاڵدەكاتەوە كە دەڵێن؛ كورد 

دەیەوێت دەوڵەتی سەربەخۆ دروستبكات.
یان؛ ئیتر نایەوێت لە داهاتوودا تێكەڵی ئەو جینۆساید و قەتڵ 
و عامە بێت, كە لە ڕرابردوو ڕروویداوە و دەیوێت لە هەرێمێكی 
بكات و  بونیادبێنێت,  وكێشەكانی خۆی چارەسەر  جیادا, واڵت 
بكات, كە  دابین  تاكەكانی كۆمەڵگاكەی  بۆ  مافی شارۆمەندبوون 

ئەمەش مافێكی سروشتیی خۆیەتی.
كەچی سەدان شیمانەی ناواقیعیی تر بۆ ئەم خواستەی كورد 
دەكرێت, و سەدان پیالن و نەخشەی دژواری بۆ دەكێشن, بۆیە 
دەكرێت ئەو واقیعەی گەلی كورد لە ماوەی )83( ساڵی ڕرابردوودا 

لە عێراقدا وەاڵمی ئەم پرسیارە بداتەوە كە لێرەدا دەیكەم.
داوای  نییە,  مافەی  ئەو  یان  نییە,  ئ��ەوە  شایەنی  ك��ورد  ئایە 

فیدراتیڤەكردنی كوردستان بكات..؟
ئەو  خواستەش.  ئ��ەم  داه��ات��ووی  و  نووسینە  ل��ەم  مەبەست 
لەهەمبەر  ك��وردە  لەسەر  كە  گەورەیەیە,  و  جیددی  مەترسییە 

مافەكانی و بەتایبەتی فیدراتیڤەكردنیدا.
شكڵە  بەم  كورد,  كە  سەرهەڵدەدەن,  خەریكە  مەترسی  زۆر 
ك��ورد  سیاسیی  س��ەرك��ردای��ەت��ی��ی  ی��ان  ن��ەك��ردب��وو,  پ��ێ   هەستی 
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هەموو  ك��ورد  حسێن  س��ەدام  پاش  عێراقی  لە  هەستدەكرد  وای 
مافەكانی  هەموو  دەبینین؛  ب��ەاڵم  وەدەستدەهێنێت,  مافەكانی 
ب���ەڕرەوا  ك��ورد  ب��ۆ  ك��ە  ب��اش��وور,  ل��ە كوردستانی  ك��ورد  گەلی 
بینراوە)فیدراتیڤی پارێزگاكانە( ئەمەش تەرەفی نیگەتیڤی واشنتۆنە 
ڕرێگای  لە  دەیانەوێت,  و شیعە(  )سوننە  عێراقییەكان  نا,  ئەگەر 
دیموكراسییەتێكی عەرەبییەوە )مەبەست لەوەیە كێ  زۆرینە بوو 

عێراق هی ئەوە( كێشەی كورد چارەحەل بكەن.
بەمەش دەكەوینە بەردەم دوو هاوكێشەی ئاڵۆز, كە دەكرێت 

ێ  وا خوێندنەوەی بۆ بكەین.
فیدراتیڤەكردنی  بە  ئێستاوە  لە  عێراق,  تری  الیەنەكانی  -گەر 
ك��وردس��ت��ان ن��ی��گ��ەران��ن ئ���ەوە م��ەس��ەل��ەك��ە ڕروون����ە, ك��ە ئ��ەوان 
پلەدوو  هاوواڵتیی  وەكو  بچەوسێندرێتەوە,  دەیانەوێت  دیسان 
بژمێردرێتێ , بە واتایەكی تر دەیانەوێت مێژووی تراژیدیایانە بۆ 
كورد خۆی دووبارە بكاتەوە, بەم خوێندنەوەیەش ئێمە دەگەینە 
تری  ڕرەگەزەكانی  بەرامبەر  هەمانە  شیمانەی  و  بۆچوون  ئەو 
بارەیەوە,  لەم  ئەمریكاش  خۆمان  مافەكانی  بەرامبەر  لە  عێراق, 
وەك هەمیشە ستراتیژێكی ڕروونی نییە و ئەمەش ئەوەندەی تر, 
خوێندنەوە بۆ هاوكێشەكان تەم ومژاوی تر دەكات, بەتایبەتی كە 
باس لە فیدراتیڤەكردنی پارێزگاكان دەكات, بەم شكڵە, مافەكانی 

كورد بۆ تێگەیشتنی تایبەتی ئەمریكا دەگەڕێتەوە. 
بەرامبەر  لە  تایبەتن,  خوێندنەوەی  و  ئەگەر  كۆمەڵێك  ئەمانە 
هێشتا  بەاڵم  پێشەوە,  هاتووەۆتە  كورد  بۆ  كە  ڕرەوش��ەی  ئەو 
لێنەدراوە,و  بڕیاری  بەفەرمی  شتێك  هیچ  و  زۆرن  ئەگەرەكان 
نەچوونەتە قاڵبی دیكۆمێنتی و یاسایی و نێو دەوڵەتییەوە, بۆیە 
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 ( بكەین,  ئەم مەسەلەیە  لەسەر  پێداگری  پێویستە هەموو الیەك 
لەئێستادا( كە تاكە مافێك  لە بەرامبەر داخوازییەكانی كورددا بنێت, 
سەلماندنی فیدراتیڤەكردنی كوردستانە بە شێوەیەكی نەتەوەیی-
جوگرافی جگە لەوە لەم كاتەدا هیچ ئەلتەرناتیڤێك ناتوانێت,ێ  لە 
ئاست ئەم داوایانەی گەلی كورددا بێتن و,ببێتە خەون ئەگەرچی 
پێدەچێت ئەم داخوازییە, كارێكی سانا نەبێت و گەلی كورد بخاتە 
كاتیش  كوشتنی  و  دواخستن  بەاڵم  كێشەوە,  و  قەیران  ب��ەردەم 
بە شێوەیەكی تاكتیكی, خەتەرێكە كە باجەكەی لە زۆر كێشە و 
قەیران گەورەترە, كە ڕرەنگە چەندین ساڵ كاریگەریی نێگەتیڤ 

جێ  بهێڵێت.
ئێمە گەلڵێك فۆڕرم و شێوازی جۆراوجۆرمان لە بەردەستدایە, 
لە  قسە  ئێستادا  لە  كە  بەتایبەتی  خواستەكانمان.  بەدیهێنانی  بۆ 

پلورالیزمەبوونی عێراق و كۆمەڵگای مەدەنی دەكەین.
شێوازی  باشترین  مەدەنییانە  و  دی��ال��ۆگ  فۆرمی  دەك��رێ��ت 

كاركردن بێت, لە ئێستادا و بۆ داهاتووش میكانیزمی ترهەیە..!
زیاتری  ئاشناكردنی  هەنووكەیی؛  كاری  سەرەكیترین  بەاڵم 
بەتایبەتی  فیدراتیڤ  چەمكی  و  مافەكانی  بە  كوردستانە,  خەڵكی 
ئەوەی  ئامادەیگی  كوردستان  گەلی  پێموایە؛  ت��رەوە  الیەكی  لە 
لەپێناو  بنێت,  گەورەتر  هەنگاوی  و  بدات  زیاتر  قوربانیی  تێدایە 
بەدیهێنانی ماف و خەونەكانی, چونكە دەیان ساڵە لە خەباتدایە بۆ 

دەستەبەركردنی خەونەكانی.
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)6( 

بە درێژایی )82( ساڵی ڕرابردوو گەلی كورد لە عێراقدا عێراقدا 
وەكو دوژمنی پلە یەك و هاوواڵتیی پلەدوو چاوی لێكراوە, هەمیشە 

خراوەتە پەراوێزەوە, و لە پێگەی حوكم دوورخراوەتەوە.
لە كاتێكدا بوونی كورد واقیعەتێك بووە, كە ناكرێت, ێ  بەهەر 
بیانوویەك بێت ێ  تەریك بكرێتێ , بەاڵم چونكە خودی پێكهاتەی 
سیستمەكانی عێراق عێراق لەسەر بنەمای تاكڕەوی و میلیتاریەت 
دروستبووە,و دەستووریش لەالیەن ئەم سیستمەوە داڕێژراوە, بۆیە 

زۆر سانا بووە, كورد لە هەموو مافەكانی بێ  بەش بكرێت.
یەكالبوونەوەی  دەگاتە  تا  ێ   دەكێشێت  درێ��ژە  ڕرەوش��ە  ئەم 
دەیەی  سەرەتای  لە  وخ��ۆره��ەاڵت  خۆرئاوا  بلۆكی  دوو  كێشەی 
نەوەدەكاندا و ڕراپەڕینی خەڵكی كوردستانیش سەر ئەنجام دەگاتە 

سەركەوتن.
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بە ڕرزگاربوونی  عێراق عێراقیش لە دیكتاتۆریەت لەپرۆسەی 
ئازادیی عێراق عێراقدا, كورد هەنگاوێكی تر دەچێتە پێش, بەوپێیەی 
لەگەڵ  بكاتەوە  بیر  واقیعیانە  و  ب��گ��ات,  مافەكانی  ب��ە  دەی��ەوێ��ت 

هەلومەرجی نوێی ێ ی جیهان و سیستمی تازەی نێودەوڵەتی.
بە واتایەكی تر كورد قوربانیی زۆری داوە, لەپێناو دەستەبەركردنی 
پێكەوەبژی, كە  لە عێراقعێراقێكدا  مافەكانی, بەاڵم ئێستا دەیەوێت 
هەمیشە كورد مایەی قەیران و تراژیدیا و جینۆساید بووە, عێراق 
گەر جارێك بۆ عێراق عێراقییەكان زیندان بووە, بۆ كورد دووجار, 
بەاڵم ئێستا قسە ئەوەیە, كورد دەیەوێت لە عێراق عێراقدا بژی, بەاڵم 
لە سایەی عێراق عێراقێكی پلورالیزم و دیموكراتدا, داو فۆرمەلەی 
)فیدرالیزم( یش خواستی واقیعی وحاشا هەڵنەگری هەر ئێستایەتی 
پاش ئەوەی ) ئەنجومەنی حوكمڕان( لە عێراق عێراقدا دروستبوو, 
ئێستا قسە لەسەر چەمكێكی گرنگ دەكرێت, لەپێكهاتەی بونیادێكی 

نوێی ێ ی عێراق عێراقدا. ئەویش )دەستوور(ە.
تا ئێستا ڕروون نییە, ئەم دەستوورە نوێیە, فۆڕرمی داڕشتنی 
و ناوەڕۆكەكەی چی لەخۆدەگرێت, بەاڵم پێدەچێت پێداگری لەسەر 
ئەجیندەی پلورالیزم بوونی عێراق عێراق و سیستمێكی هۆمۆجینی 
و مۆدێرن بكات, و مافە فەردی و مەدەنییەكان بكاتە دیفاكتۆ,ر مافی 
شارۆمەندبوون بداتە هەموو عێراقی عێراقیەك و قەیرانە ئەتنیكی و 
مەزهەبی و لۆكاڵییەكان چارەسەر بكات. سیستمی پەیوەندییەكان 
دابڕێژێتەوە. پێناسەیەكی نوێی ێ ی عێراقعێراق بكات, و قسە لەسەر 

سیستمی ئایینی, نەتەوەیی, بكات.
بكات,  لەسەر  پێداگری  گرنگە  زۆر  كە  خاڵێك  كورد  بۆ  بەاڵم 
مەسەلەی )فیدراڵیزم(ە بەپێی ێ ی فۆڕرمی نەتەوەیی و سەربەخۆیی 
مافە  و  جواگرافیا  سنووری  جیاكردنەوەی  و  فیدراڵ  ویالیەتی 
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فیدراڵە  سیستمە  هەموو  وەك��و  فیدراڵ,  سیستمی  تایبەتییەكانی 
نەتەوەییەكانی جیهان.

بەدەر لەم تێڕوانینە بۆ فیدراڵیەت, كورد دووچاری مێژوویەكی 
دووبارەی تراژیدی دەبێت, لە سایەی سیستمی حوكمی عێراق عێراقدا.
گومان لەوەدا نییە )دەستوور( بە ڕۆروحی دەوڵەت دادەنرێت, 
مانایەكی  دەستوور  كات  هیچ  كە  عێراقێك,  عێراق  بۆ  بەتایبەتی 

سیاسی, یاسایی, نێودەوڵەتی نەبووە.
بەڵكو ڕرەشنووسێكی فریودەرانە بووە, ئینسانی عێراقی عێراقی 
مافی شارۆمەندبوونی نەبووە. دادگا خوڵقێنەری تراژیدیا و جینۆساید 

بووە, سیستمی كۆماری پڕ بووە لە وەحشییەت و شۆفێنییەت.
لەپشتگیریی  پ��ڕاوپ��ڕە  ی��ان  ن��ەب��ووە,  مانایەكی  ی��ان  دەس��ت��ور 

بەعسیزمی و شۆفێنزمی سەدام حسێن.
بۆیە قسە لەسەر دەستووری نوێ, بە بارمتەی ڕرزگاربوونی 
عێراقعێراق لە دیكتاتۆریەت, ئەهمیەتی خۆی هەیە و هەموو خاڵێك بە 
هەردوو دیودا, مایەی قسە لەسەركردن و تێڕامانە, چونكە دەكرێت 
ێ  یەكێك لە ڕرستەكان وەها دابڕێژرێت. كۆمەڵێك مانا و مەدلوولی 
سیاسیی پڕ و غرالی هەبێت, بۆیە دەستوور هەتا بكرێت,ێ  گەر 
كرانەوەی تێدابێت و سنوور بەندییەكانی البرێت باشترە, بەتایبەتی 

بۆ كورد كە قوربانیی هەموو دەستوورەكانی عێراق عێراقە.
دەستوری نوێی ێ ی عێراق عێراقی پەیوەستە بە چەند گریمانەیەك, 
لە بابەتی ئەوەی تا چەند فراوانە و مافەكان دابین دەكات, تا چەند 
عێراق عێراقێكی نوێ  لە عێراق عێراقی پێشوو دەخوڵقێنێت, تاچەند 
عێراق عێراق دەكاتە سیستمێكی مۆدێرن, لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست, 
تاچەند عێراقعێراق دەكاتە داینەمۆی ئاڵووگۆڕی سیستمە تولیگارشی 

و مەزهەبی و سوننەتی و تۆتالیتارییەكانی هاوسێی ناوچەكە..؟!
كۆپیەكی  بكاتە  عێراق  عێراق  ێ   دەتوانێت  نوێ ,  دەستووری  وات��ەا 
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بچووكی النی كەم سیستمی پێشكەوتووی ئەورووپا, یان بەرەو بونیادێكی 
مەدەنییانەی بەرێت. كە ئاسەواری هەشتاودوو ساڵی پێشوو بسڕێتەوە.

بەاڵم بەبێ  جێگیركردنی بەندێكی یاسایی, كە دان بە سیستمی 
دەنگدانێك  و  ڕرازیبوونێك  هەرچی  بنێت.  كوردستان  بۆ  فیدراڵی 
ناو ئەنجوومەنی حوكمڕانی  لەسەر ئەو دەستوورە, ئەو الیەانەی 
هەڵگری لێپرسراویەتیی مافەكانی كورد دەكەن, )مەبەست نوێنەرە 
كوردەكانە( ئەگەر نا, دەكرێت ێ  لەو ئەنجوومەنەی پاشەكشە بكرێت 
ێ , كە ئامادەیگی تێدا نییە, یەكێك لەمافە سەرەتاییەكانی گەلی كورد 

بسەلمێنێت.
بە واتایەكی تر. هەرچی نەرمی نواندنێك لەهەمبەر ئەم مەسەلەیە 
خوڵقاندنی قەیرانێكی تری نێوخۆی عێراقعێراق و دووبارەبوونەوەی 
تراژیدیایەكی بێ  ئامانی ترە, چونكە دەكرێت لە سیستمی فیدراڵییەوە 
بەاڵم  بنرێت,  سەربەخۆیی  مافی  و  ڕری��ف��ران��دۆم  ب��ەرەو  هەنگاو 
مافە  بۆ  بكەین,  خەبات  لەنوێ   س��ەر  ئێمە  ێ   دەبێت  ئەمە  بەبێ  

سەرەتاییەكانمان.ئەمەش واتەا گەمە لەگەڵ واقیعدا.
دەستووری نوێ , دەتوانێت ێ  عێراق عێراقێكی مۆدێرن, پلورالیزم, 
شارۆمەندبوون  مافی  ێ   دەتوانێت  بونیادبنێت,  ئاسوودە  و  ئارام 
بدات و ئینسان هەست بە ئازادی بكات, دەتوانێت ێ  پێكهاتەیەكی 
نوێ  لە ناوچەكە بخوڵقێنێت, دەتوانێت ێ  ئاڵووگۆڕێكی گشتگیر لە 

بونیادی فەردیی عێراق عێراقی و سیستمی حكوم بكات. 
و  ئاشووب  پڕ  عێراقێكی  عێراق  دەتوانێت ێ   بەپێچەوانەشەوە 

ناجێگیر و شێوە تۆتالیتاری دروستبكاتەوە…!
دووڕیانێكی  لە  بەتایبەتی  ك��ورد  و  بەگشتی  عێراقعێراق  بۆیە 
و  واڵتەكەیان  بونیادنانەوەی  بە  سەبارەت  چارەنووسسازدان, 

بەدیهێنانی مافەكانیان..! 
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شتێكی نەشیاوە بە هەربیانوویەك قسە لەسەر چارەنووسی 
فاكتەرە  زۆرج��ار  تر  واتایەكی  بە  دوابخرێت،  كوردستان  گەلی 
زانیوە،  سەرەكی  هۆكاری  بە  نێودەوڵەتییەكانمان,  و  ناوچەیی 
هەمیشە  كە  كورد،  گەلی  هەقخوازەكانی  مافە  مەیدانی  هاتنە  بۆ 
نەیهێشتووە  داوە,و  لە مەسەلەی سیاسیی گەلی كورد  زەرەری 

النی كەم دەستەبەری كەمترین مافەكانی بكات.
بۆچوونی  بە  دەكرێت.  ڕریفراندۆم  لەسەر  قسە  كە  ئێستاش 
قسەكردن  بۆ  فۆرمەڵەیە  باشترین  كوردستان،  خەڵكی  زۆربەی 

لەسەرچارەنووسی خەڵكی كوردستان..!
ئەم  ڕرێ��گ��ای  ئ��ەوەی��ە-ل��ە  بپرسین-كورد-شایانی  دەك��رێ��ت 
نا،  فۆرمەڵەیەوە بە مافەكانی بگات، ئەگەر بەڵێ  یە…بۆ؟ ئەگەر 

چۆن..؟
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لە  بەتایبەتی  لە هەر چوارپارچەی كوردستان و  گەلی كورد 
قەتڵ  نەتەوەیی،  ئاپارتایدی  باشووری كوردستان ڕرووبەڕووی 
چەكی  بووەۆتەوە،  ئامان  بێ   تراژیدیای  و  جینۆساید  و  عام  و 
سیمای  لە  بەشێك  بووەۆتە  هەمیشە  زیندان.  ئەنفال،  كیمیاوی، 

ژیانی لەالیەن دوژمنانەوە.
ك��ورددا  گەلی  لە  نەتەوە  خەسڵەتەكانی  و  سیما  و  پێكهاتە 
بەرجەستەیە. خاوەنی خاكێكە, كە پێش دروستبوونی دەوڵەتی بە 
ناو)عێراق( خاكی خۆی بووە و پەیوەست بووە پێوەی, وبەرگری 
لێكردووە. خاوەنی زمان و فەرهەنگ و كولتوور و مێژوویەكە، لە 
زۆربەی نەتەوەكانی جیهان ڕرەسەنتر و دێرنینتر و دەوڵەمەنترە. 
تایبەتیەكانی  سیما  و  جوگرافیا  و  ومەزهەب  ئەتنیك  ل��ەڕرووی 

ترەوە. دەناسرێتەوە..!
وەك  دەوڵەتۆچكەی،  هێندەی،  س��ەدان  ژم���ارەوە.  ل��ەڕرووی 
تەیموری  سلێمان،  دورگ��ەك��ان��ی  ڤاتیكان،  ع��وم��ان،  )ب��ەح��رێ��ن، 

خۆرهەاڵت..(ە.
خۆی  سااڵنەی،  داهاتی  ێ   دەتوانێت  ئابوورییەوە  ل��ەڕرووی 
لەقەرەی واڵتێكی وەكو سویسرا بدات و هێزی كاری پێویستی 
لەبەردەستدایە و دەتوانێت ێ  سوود لە هەزاران كەسی شارەزا 
بۆ  تەكنەلۆژیاوە  و  زانست  ل��ەڕرووی  ێ ،  وەربگرێت  پسپۆر  و 

پەرەپێدانی پایەو سیستمەكانی ئەم واڵتە نوێیە.
ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  جیبۆپۆلتیكەوە.  و  جوگرافی  ل���ەڕرووی 
خاوەنی جوگرافیایەكی سنوور دیاركراوە. خاوەنی تۆپۆگرافیایەكی 
تایبەتە، كە دەتوانرێت ێ  وەكو یەكێك لە هێزەكانی دەوڵەت سەیر 
بكرێت ێ ، گەر كێشەی ئەوەی هەبێت كە دەوڵەتێكی كیشوەریە. 
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دەتوانێت,ێ  وەكو زۆربەی گەالنی وەك )ئەفغانستان، سویسرا( 
و  دەروازە  وەدەستخستنی  یان  ترانزێت  فۆرمەڵەی  لە  س��وود 
دااڵنێكدا  پەیداكردنی  هەوڵی  لە  یان  بدات،  ك��راوەوە  ڕرێگایەكی 
پایە  لە  یەكێكە  هەرچەندە  قەیرانە.  لەم  دەربەزبابوون  بۆ  بێت 
پێكهاتنی  دواخستنی  بۆ  نییە  فاكتەر  بەاڵم  دەوڵەت،  بەهێزەكانی 
دەوڵەت و هێزی سەربازی خۆیشی دەتوانێت,ێ  وەكو یەكەیەكی 

یاسایی، سنوورەكانی خۆی بپارێزێت ی و بەرگرییشی لێبكات.
هێندە  كێرڤێكی  لە  نەتەوە،  و  خاك  بۆ  شارۆمەند  ئینتیمای 
تەیموری  و  )ئەریتریا  شارۆمەندانی  كات  هیچ  هەڵكشاودایە,و 
و  ن��ەب��ووە,   خاكەكەیان  ب��ۆ  ئینتیمایان  ئ��ەوەن��دە  خ��ۆره��ەاڵت( 

ئەوەندەش قوربانییان نەداوە و قەتڵ و عام نەكراون.
گەر قسەش لەسەر بۆچوونی خەڵكی كوردستان بێت. بێ  سێ  
و دوو %80ی خەڵك لەگەڵ ڕراگەیاندنی دەستبەجیێی دەوڵەتی 

نەتەوەیین.

حزبی كوردی و گوتاری یەكگرتوو
پێداگیریی  و  لەسەربكرێت,  قسەی  گرنگە  زۆر  كە  خاڵێك 
ب��وون��ی گوتارێكی  ب��ك��رێ��ت،  ل��ەس��ەر  م��ەس��ەل��ەی ڕری��ف��ران��دۆم��ی 

یەكگرتووی )جەماوەری _حزبی( یە لەسەر ڕریفراندۆم..!
نییە،  وەها  گوتارێكی  خاوەنی  هەر  نەك  تائێستا  خاڵە  كەئەم 
گوتارێكی  خۆیشی  ئەندامەكانی  بۆ  نەیتوانیووە.  ح��زب  بەڵكو 

یەكگرتوو دەستەبەر بكات، چ جای جەماوەری كوردستان.
ڕراستە جەماوەر لەسەر مەسەلە چارەنووسسازەكان هاودەنگ 
و هاوهەڵوێستە، بەاڵم ملمالنێی حزبی كوردی وایكردووە. زۆر 
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بەنامۆ نازانرێت,ێ  كە تەنیها حزبێك لەبەرئەوەی ئەو فۆڕرمەی 
پێ  باش نییە، یان تەرحی ئەو نییە، الیەنگر و ئەندامەكانی دژی 
وایلێبكات پشتگیریی  یان النیی كەم  بكات،  ئاڕاستە  ئەو فۆڕرمە 

ئەو فۆڕرمە نەكەن…
خۆ ڕروونیشە، زۆرجار، الیەنگرانی هێندێك حزب لەسەر الدان 
نەپرسیوەتەوە  خۆیان  حزبەكەی  لە  قەومی،  ئەمنی  هێڵەكانی  لە 
بیانووی جیاوازیان  و  لەو الدانەش كردووە,  داكۆكییان  بگرە  و 
وەك���و مەسەلەیەكی  ب��ت��وان��ن،  ئ���ەوەی  ج��ای  دات��اش��ی��وە. چ  ب��ۆ 

چارەنووسساز، بێێ دڵیی حزب بكەن..! 
دواخستنی  سەرەكییەكانی،  فاكتەرە  لە  یەكێكیش  ڕرەن��گ��ە 
نەبوونی  ؛  مافەكانی  بە  نەگەیشتن  و  كورد  سیاسیی  مەسەلەی 
هەستكردن بە لێپرسراویەتیی تاكی كورد بێێت, لەسەر مەسەلە 
سنووری  ل��ەدەرەوەی  چینایەتییەكان  و  نەتەوەیی   و  نیشتمانی 

حزبدا…!
بەش بەحاڵی خۆم، هەستدەكەم حزبی كوردی، تائێستا لەسەر 
گوتارێكی  خاوەنی  چارەنووسسازەكان  مەسەلە  لە  ك��ام   هیچ 
ئەم  پالتفۆرمێكدا  لە  چی  ئەگەر  نەبووە,  هاوبەش  یەكگرتووی 

شتەی ڕراگەیاندووە، بەاڵم بەعەمەلی كاری بۆ نەكردووە…!
ئەگەر یەكێك لەخەسڵەتە مۆدێرن و مەدەنییەكانی شارستانیی 
كۆمەڵگای نوێ ، فرە حزبی بێت بە كۆمەڵگای كوردییشەوە، ئەوا 
كورد  بۆ  بە ڕرووە خراپەكەی،  و  دووەم��دا  بەدیوی  ئەوەندەش 

خۆی نماییشكردووە، و نەبووەۆتە خاوەنی گوتارێكی وەها. 
نیشتمانی،  مەسەلەی  لەسەر  ك���وردی،  حزبی  ئ��ەوەی��ە  قسە 
نەتەوەیی گوتارێكی هاوبەشی نییە. لەسەر ئەمنی قەومی، لەسەر 
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پەیوەندیی دبلۆماسی، پەیوەندیی نیشتمانی، چینایەتی، پەیوەندیی 
كوردستانی،  ئایدۆلۆژی،  پەیوەندیی  دەوڵەتی،  نێو  و  ناوچەیی 

دروشم، ئاڕم، گوتارێكی هاوبەشی نییە..
دیقەت بدەن. چەندە مەترسیدارە قسە لەسەر پێكانی ئامانجی 
خاوەنی  ئێستا  تا  كوردی  حزبی  كاتێكدا  لە  بكرێت.  ڕریفراندۆم 

)مارش(ێكی كوردی نییە، خاوەنی ڕرەنگێكی نەتەوەیی نییە. 
قسە  و  نەبێت  یەكگرتووت  مارشێكی  كارەساتە،  بەڕاستی 

لەسەر ڕریفراندۆمێك بێ  مەترسی بێت.
گەر حزبی كوردی دەیەوێت پەردە بەسەر مەسەلە كۆنەكاندا 
بدات, و بۆ ئەم مەسەلە چارەنوسسازە بێتە مەیدان، با بەیاننامەیەكی 
هاوبەش ڕرابگەیەنێت, و ئەم مەسەلەیە بكەنە بونیادنانەوەی سەر 

لەنویێ  گوتارێكی كوردیی یەكگرتووی هاوبەش..!
بەبێ  دەرككردن بەم مەسەلەیە. مەسەلەی ڕریفراندۆم. بە 
زۆری  كێشەی  نییە,و  تەواو  هێشتا  سەركەوتنەكانی  هەموو 
)ئەریتریا  س��ەرب��ەخ��ۆب��وون��ی  ب��ۆ  خ��ۆی  پێش.كاتی  دێ��ت��ە  ب��ۆ 
النیكەم  مریام(  هایلی  مانگستۆ   ( ڕرژێمەكەی  ئەسیوبیا(  لە 
خەڵكی  خواستی  دژی  بە  تا  دروستبكات  حزبێك  هەوڵیدا. 
ئەریتریا قسە بكات، دژی جیابوونەوە بێت، بەاڵم سەرئەنجام، 
)بەرەی  لە  ئەریتریا  حزبەكانی  یەكگرتووی  گوتاری  چونكە 
ڕرزگ��اری��ی گ��ەل��ی ئ��ەری��ت��ری��ا( ب��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی��ی )ئەسیاس 
بە  بەدەستهێنا،  بەرچاوی  سەركەوتنی  كۆبووەوە,  ئفورقی( 
یەمین   )182( وەك��و  )UN(دا  رڕێكخراوی  لە  بوونی  ئەندام 

ئەندامی ئەو ڕرێكخراوەیە گەیشتە مەنزڵ.
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ناهۆمۆجینی عێراق و پێكهاتنی ئاڵوگۆڕەكان
ئێمە هەر ئێستا قسە لەسەر ڕریفراندۆمی خەڵكی كوردستانی 
بۆیە  ع��ێ��راق،  لە  جیابوونەوە  بە  دەن��گ��دان  بۆ  دەك��ەی��ن,  عێراق 

مەسەلەكە پەیوەستە بە عێراقەوە. 
عێراق بە واڵتێكی عەرەبی ناسراوە، زۆرینەشی عێراق عەرەبە، 
زۆرینەی لەڕرووی تایفییەوە )شیعە(ن، سنووری جوگرافیی جیا 
و جیاوازی هەیە، كولتوور عادات و تەقالید و زمان و فەرهەنگ 
چەندین  خاوەنی  ناوچانەیە،  لەم  هەریەكە  جیاوازی  سیمایەكی 
ئەتنیكی وەك )كورد، عەرەب، ئاشوری، توركمان(ن، بە ڕرێژەی 
)%20،%55،%20 )سوننە( %1،%1…( بە واتایەكی تر عێراق 
و  هەیە  ناهۆمۆجینی  پێكهاتەیەكی  دانیشتووانەوە,   ل��ەڕرووی 
هەرئەمەشە وایكردووە، ئەم پێكهاتەیە هەمیشە بەدەست )سوننە(
كورد  بۆ  عێراق  پ��ەراوێ��زەوە.  بخرێتە  شیعە  و  ك��ورد  بێت  ەوە 
واڵتە  ئەم  هاوواڵتیی  نەبووە.  كورد  واڵتی  عێراق  بووە،  زیندان 

نەبووە دوژمنی پلەیەك بوون یەكەم قوربانی بووە.
بۆیە پێناچێت، كورد هەرگیز دڵ بە عێراق خۆشبكات، ئەو قەتڵ 
بچێتە  زاكیرەی  لە  ئەنجامدراوە  لە دژی  عام و جینۆسایدەی  و 
)1991(ی خەڵكی كوردستان  ئاڵوگۆڕەكانی ڕراپەڕینی  دەرەوە، 
و ئازادكردنی عێراق لە )4/9( بۆ خۆی  دوو ڕرووداون, دەكرێت 
سەر لەنوێ  سیناریۆی سیاسیی عیراقی پێ  دابڕێژرێتەوە, و قسەی 
لەسەر بكرێت. بەوەی پاش )82(ساڵ. بۆ یەكجاری سیستمەكانی 
لەكار دەخرێت و قسە لەسەر  لە عێراق  تاكڕەوی و دیكتاتۆری 

ئازادی و مافەكانی نەتەوە دەكرێت.
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ن��ەب��وون��ەوەی، گرتنە دەس��ت��ی دەس��ەاڵت  ب��ۆ دووب���ارە  بۆیە 
شیعەو،  زۆرینەی  یان  سوننی،  كەمینەی  پێكهاتەیەكی  لەالیەن 
ودروستبوونی سیستمێكی ملیتاری و ئولیگارشی، وا باشە قسە 
یەكی  )یۆگسالفیا(  كە  بكرێت،  دیسپلینانە  و  ف��ۆڕرم  ئەو  لەسەر 

ئەورووپا لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەخوڵقێنێت بۆ عێراق.
ناو  بەزۆرخزانە  و  ناهۆمۆجین  ئەزموونی  تر  واتایەكی  بە 
بێتە  دەوڵەت  لەچوار  زیاد  وایكرد  سیاسییەوە,  چوارچێوەیەكی 
كایەوە لەو واڵتەدا وبەم شێوەیە، هەم گەالنی ناو ئەو سیستمە 
ئولیگاریشەیە ڕرزگاریان بوو، هەم ئەو پێكهاتە ناهۆمۆجینە هیچ 

ڕریشەیەكی نەماوە و قەیرانەكانیشی لەگەڵ خۆیدا ڕراماڵی. 
عێراق سەرەڕای ناهۆمۆجین، هەرگیز نەیتوانیوە. بەقەد تنۆكی 
یوگسالفیا، ئازادانە ڕێرێ  بكات، بەڵكو سیستمی سیاسیی عێراق، 
دڕەندەترین سیستمی سیاسیی  و  بەدترین  بە  هەمیشە  دەكرێت 
ملیتاری جیهان دابنرێت و گەلی كوردیش بە یەكەم قوربانیی ناو 

ئەو كایە دابنرێت.
قەیرانەكانی  چارەسەركردنی  بۆ  ڕرێگاچارە  باشترین  بۆیە 
ئەم سیستمە سیاسییە لەگرێژ نەچووە ڕریفراندۆمێكی واقیعیییە، 
لە  كەمێك  لە  جینەكان،  ناهۆمۆ  لەپێكهاتە  هەركام  شكڵەی  بەو 

ئیمتیازەكانیان خۆش بن، بۆ بەدەستهێنانی مافەكانیان.
گەالنی عێراق چەندە لە ڕراب��ردوودا كراونەتە دوژمنی یەك, 
پێویستە بۆ داهاتوو سەدان هێندە ببنەوە دۆست. بۆ پڕكردنەوەی 
كە  جیاواز,   كیانی  چەندین  بەدیهێنانی  و  پێشوو   قەیرانەكانی 
سیماكانی ئازادی، دیموكراسی، مەدەنیەت و پلورالیزم بەواقیعی 

ڕرەنگبداتەوە…!
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واقیعیەتی كورد. لە كەمینەوە بۆ دیفاكتۆ
بە درێژایی )83( ساڵی ڕرابردوو. واقیعیەتی كورد چاوپۆشی 
لێكراوە, بە كەمینە سەیر كراوە و هاوواڵتیی پلەدوو  و دوژمنی 
پلەیەك بووە, لە هەموو سەرژمێرییەكاندا لە نفوزی كەمكراوەتەوە، 
پێگە و شوێنە جوگرافییەكانی لێ زەوتكراوە,و بەرەو شوێنی تر 
ڕراگوێزراوە )ئەمە لەڕرووی سایكۆلۆژییەوە، كاریگەریی گەورە 
ڕراگوستن  و  لەخاك  هەست  داماڵینی  بە  ڕرۆوح.  سەر  دەكاتە 
ئەم سیاسەتە  نامۆ..!(  بۆ مەنفایەكی  لە زێدگایەكی ڕرۆوحییەوە 
بەتایبەتی  عێراق  دەسەاڵتی  پێگەكانی  لەناو  سیستەماتیزكراوە, 
یان  یۆتۆپیایە.  كورد  واقیعەتی  كە  شێوەیەك  بە  بەعسدا  حزبی 
گەر زۆریان لەخۆیان كردبێت ێ  بە كەمینە و  گرووپی بچووك 

ناویانبردووە.
دیفاكتۆبوونی كورد لەعێراقدا هێندە دەسەاڵتی پەست و نیگەران 
كردووە، تا هەمیشە بیر لە قەاڵچۆكردنی بكاتەوە و بەواقعیش ئەم 
كارەی كردووە، تا النی كەم ئەوەی ئەو ناویی ناوە) دەسەاڵت( 
كەمینە. بكاتە سفر.بێگومان بەپێی ئەم تێزەی بەعسیش، تۆ كاتێك 
قسە  بۆهیچ   دەرف��ەت  ئیتر  بسڕیتەوە  ئەتنیكێك  هەوڵدەدەیت,ی 

لەسەركردنێك نامێنێت. تا بپرسیت ی، یان داوابكەیت ی...!
مەرگ  و  كوشتن  بە  بەعس  خواستووە،  هەرچی  كورد  بۆیە 
)ئۆتۆنۆمی- داوای  كەم  النیی  كورد  چونكە  داوات��ەوە.. !  وەاڵمی 

خودموختاری( كردووە، داوای كەركوكی كردووە…!
 لە فەرهەنگی بەعسدا تۆ,  كە شتێك داوادەكەیت ی و خەیاڵی 

بەعس دەشێوێنیت ی، تۆ دوژمنێكی بێوێنەی.
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بۆیە كورد بە درێژایی )82( ساڵی ڕرابردوو,   وەكو كەمینە 
موستەحیل  هێندە  ڕریفراندۆم  لەسەر  وقسەكردن  سەیركراوە 
خەڵكی  ڕراپ��ەڕی��ن��ی  لەپاش  ب��ەاڵم  ن��ەب��ووە،  قسە  جێگەی  ب��ووە. 
كوردستان و ئاڵوگۆڕەكانی عێراق لەم ساڵدا ئەم واقیعە تاڵە گۆڕا 
دیفاكتۆیەتیی  لەسەر  قسە  هەرئێستا  كە  وەها,  دیفاكتۆیەكی  بۆ 
مافی  بكرێت، چونكە خواستی خەڵكی كوردستان و  ڕریفراندۆم 
ئەم  جیهان  نوێی.  سیاسیی  سیستمی  ئ��ەوان��ە،  خ��وازان��ەی  ه��ەق 

مەسەلەیە قبووڵ دەكات.

چرای سەوزی ئەمریكا
گومان لەوەدا نییە، كورد زۆرجار قوربانیی گەمە و ملمالنێی 
نێودەوڵەتییەكان بووە, ئەمەش دوو فاكتەری سەرەكی هەبووە, 
یەكەم سەرداریەتیی دوژمنانی كورد و خۆ گونجانی زلهێزەكان 
لەگەڵ ئەم واقیعە. دووەم مەسەلەی  بەرژەوەندییە ئابوورییەكان 
ئەم  ل��ەگ��ەڵ  ك��ورد  سیاسیی  تاكتیكی  و  ستراتیژ  ن��ەب��وون��ی  و 

مەسەلەیەدا.
قوربانیەتیی حكومەتەكەی شێخ مەحمود و حكومەتی مەهابادی 
قازی محەمەد, فاكتەری سەرەكیی ئەو گەمانە بووە، كە كورد تێدا 

بووەتە قوربانی. 
كورد لەنێوان گەمەی ڕرووسیای سوور و ئەمریكا و بەریتانیا, 
لە سەردەمی كۆماری مەهاباددا، باشترین نموونەیە. كە دەسەاڵتی 
شا بەرژەوەندیی ئابووریی واڵتە زلهێزەكان, نەبوونی سیاسیەتێكی 
بینیمان.  كە  ئەوەبوو  دەرئەنجامەكەی  كاتەدا,  لەو  كورد  واقیعیی 
بلۆكی  و شكستی  نەوەدەكان  دەیەی  تا سەرەتای  ڕرەوشە  ئەم 
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ب��ەدواوە, كورد نەك هەر  لەوە  خۆرهەاڵت درێژەی هەیە، بەاڵم 
نابێتە كارت و گەمە، بەڵكو ڕراستەوخۆ لە زۆرێك لە بڕیارەكانیندا 
لەگەڵ گەورەترین زلهێزی دوای جەنگی سارد مامەڵە دەكات, و 
دەبێتە دۆست و هاوپەیمان و ڕرەوشی سیاسیی كورد, دەچێتە 
درێژایی دووسەدەی  بە  كە  دەگمەنەوە,  و  نوێ   هێندە  فۆرمێكی 

ڕرابردوو بەخۆیەوە نەبینیوە. 
و  پەرلەمان  دروستكردنی  ئ��ازادك��راو،  ناوچەیەكی  )بوونی 

حكومەتی ناوچەیی(.
-سەرەڕای خاڵە ناشرینەكانی و شەڕی ناوخۆیی بۆ ماوەی 
دوانزە ساڵ, كە ئەم ماوەیە لە سەردەمی نوێدا و لە ناوچەكەدا, 
درێژترین تەمەنی حكومەتێكی ناوچەییە لەژێر ئەو هەموو فشار 
و زەختە زۆرە سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتییەدا درێژئیدامەی 

هەبووە.
بە  ك��ورد  ب��ۆش؛  ج��ۆرج  ئ���ەوەی  دەگ��ات��ە  ت��ا  درێژئیدامەیەك 
زۆر  بۆ  و  دیكتاتۆریەت  دژی  لە  ناوببات,  ئەمریكا  هاوپەیمانی 

مەسەلە بۆچوونی سیاسیی كورد وەربگرێت ێ .
دروستكردنی  ئ���ازاد،  ن��اوچ��ەی  دروس��ت��ك��ردن��ی  پێموایە  م��ن 
لەسەر  مەترسی  نەبوونی  كوردستان،  حكومەتی  و  پەرلەمان 
هەرێم، پەیوەندیی حكومەت لەگەڵ ناوچەكە و جیهان, هەڵكردنی 
بە  دەگ��ات  تا  تەنانەت  و  كەركوك  مەسەلەی  كوردستان،  ئااڵی 
قسەكردن لەسەر ڕریفراندۆم لە ئێستادا چرای سەوزی ئەمریكای 

تێدا بەشداربووە و بەشدار دەبێت.
))ئێوەخۆتان دەتوانن چارەنووسی خۆتان دیاری بكەن, ئێمە 
پشتوانیتان دەكەین( ئەمە قسەی لیپرسراوێكی پایە بەرزی واڵتە 

یەكگرتووەكانی ئەمریكایە لە كوردستان.
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گ��ەورەی هەیە, كە دەكرێت  مانا و مەغزای زۆر  ئەم قسەیە 
خوێندنەوەی لەسەربكرێت. یان النی كەم ئەمە قسەی دڵی كورد 
بە دەستی خۆی چارەنووسی خۆی  دەوێ��ت,  ئەمەی  بێت كورد 

دیاری بكات.
مەبەستم ئەوەیە گەر ئەمریكا چرای سەوزمان بۆ هەڵكات, یان 
هەڵكردبێت ێ  زۆر ئاساییە، یەكەم لەبەرئەوەی ئەمریكا. گەورترین 
زۆرترین  خاوەنی  و  جیهانییە  نوێی  سیستمی  ئێستای  واڵت��ی 
ئابووریی  و  بڕیاری سیاسیی جهیانییە، خاوەنی گەورترین هێز 
جیهانییە، خاوەنی گەورەترین پێگە و نفوزی جیهانییە, لە زۆربەی 
ناوچەكانی جیهاندا. دۆستی زۆربەی واڵتانی كەمینە و ژێر دەستی 
چەوساوەی جیهانە، خاوەنی تێزی لیبراڵیزمی نوێی خۆرئاوایی و 
نوێی  خوێندنەوەیەكی  بوونە،  پلوراڵیزم  و  دیموكراسی  گەشەی 
كورد،  ناویشیدا  لە  و  ناوەڕاست  و خۆرهەاڵتی  بۆ جیهان  هەیە 
دوو دۆستی ئێستای ناوچەكەن و بەرژەوەندیی هاوبەشیان هەیە.
یارمەتیی  دەدات،  ئیسرائیل  یارمەتیی  ئاسیاییە،  بۆ  پاشان 
تەیموری خۆرهەاڵت دەدات، یارمەتیی ئەریتریا دەدات. بۆ ئاسایی 

نییە یارمەتی كورد بدات…!
مەسەلەیە  ل��ەم  ئەمریكا  ئایا  كە  ئ���ەوەی,  لەسەر  قسە  بۆیە 
ئاگادارە. مەسەلەی ڕریفراندۆمی پێ  قبووڵە و چرای سەوزی بۆ 
هەڵكردووە, پێم وایە بەڵێ  )كە ئەمە تەنیها بۆچوونی خۆمە( بەاڵم 
گوتاری  بە  پێویستی  فۆڕرمە  ئەم  لەسەركردنی  قسە  چۆنیەتیی 

هاوبەشی كوردی و سیاسەتی كوردی هەیە.
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ڕرەهەندەكانی ڕرووەو ڕریفراندۆم
ب��ە درێ���ژای���ی ن��ی��وس��ەدەی ڕراب�����ردوو ك��ێ��ش��ەی س��ەرەك��ی��ی 
فەلەستین  كێشەی  ئەمە  پاش  بەاڵم  بوو،  سارد  جەنگی  جیهان 
ن��ەوەد  دەی��ەی  س��ەرەت��ای  و  هەشتاكان  كێشەی  بەرچاوترین 
پاشەكشەیەكی  فەلەستین  كێشەی  مەسەلەی  ئێستا  بەاڵم  بوو، 
بەرچاوی كردووە، بەتایبەتی لەپاش هاتنە سەركاری حكومەتی 
خۆجێیی یاسر عەرەفات و زۆربونی قەیرانەكانی و زیادكردنی 
كێشەی  بردنی  ب��ەالدا  و  تیرۆریستەكان  ئیسالمییە  گ��رووپ��ە 
واڵتانی  دەستێوەردانی  لە  جگە  فەلەستین،  گەلی  سەرەكیی 
ناوچەی ڕرەقیبی واشنتون لە كێشەی فەلەستیندا ئەم كێشەیەی 
بەدوای  واب��وو،  پێیان  زۆرك��ەس  كەجاران  پ��ەراوێ��زەوە.  خستە 
چارەسەری كێشەی فەلەستین قسە  لەسەر چارەنووسی كورد 
هەبوو,  ئەهمیەتی  خۆی  كاتی  بۆ  كە  سیناریۆیە  ئەم  دەكرێت، 
پێش  ك��ورد  كێشەی  ئێستا  بەڵكو  دەرن��ەچ��وو،  ڕراس���ت  ن��ەك 
پۆزەتیڤبوونی  ڕرەهەندەكانی  و  كەوتووە  فەلەستین  كێشەی 
و  ئیداری  ڕرووە  هەموو  لە  و  دیارە  بەڕروونی  داهاتوویشی, 
سیاسی و نێودەوڵەتییەكانیشەوە, بەرەو پێشتر چووە لە كاتێكدا 
عەرەبیی  قەومی  دەوڵەتی   )22( پشتگیریی  خاوەنی  فەلەستین 
كردووە,   كوردیان  مەسەلەی  دژایەتیی  كەم  كەالنی  ئیسالمییە, 

وهاوكاریی بەعسیان كردووە، بۆ قڕكردنی كورد.
ئیسالمییە  گ��رووپ��ە  گ���ەرای  ت��ەش��ەن��ەك��ردن��ی  ت��ر   خاڵێكی   
)11(ی  ڕرووداوەك��ان��ی  پاش  بەتایبەتی  ب��ووە,  تیرۆریستەكان 
سەرەكیی  كێشەی  زۆر  ماوەیەك  بۆ  كەم  كەالنی  سێپتمبەر, 
نەیارانی  هاوبەشی  تردا  دیوێكی  بە  بەاڵم  الوە،  خستە  جیهانی 
ل��ەگ��ەڵ دەس��ەاڵت��ە س��ەرەك��ی و  گ��رووپ��ان��ە و دۆستایەتی  ئ��ەو 
ك��وردی  پێگەی  خ��ۆی  ب��ۆ  ك��ورد  ن��اوەش��دا  ل��ەم  لۆكاڵییەكاندا. 
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هاوشێوە  لۆكاڵیی  دەسەاڵتێكی  ڕراددەی���ەك  بە  و  پێشخست 
دۆسیەی  شێوەیە  بەم  و  ئەمریكا  بۆ  ئیسرائیل  لە  جگە  نەبوو, 
كورد پێش فەلەستین كەوت, بە واتایەكی تر كۆمەڵێك ڕرەهەند 
ئەو  تا  ب��وون,  ك��ورد  بەقازانجی  ئاڵوگۆڕانە  بەو  كەپەیوەستن 
لەسەر  قسە  فەلەستین،  سەربەخۆیی  نیمچە  پێش  ڕراددەی��ەی 

ڕریفراندۆمی خەڵكی كوردستان بكرێت.

گرەنتیی فیدراڵیزم و ئەلتەرناتیڤی ئەم فۆڕرمە
و  چەمك  هەموو  لەسەر  قسەكردن  سەلمێنراوە.  بەواقیعی 
فۆڕرمە مەدەنی و دیموكراسی و ئازادەكان، تەنیها وتەنیها لەناو 

كایەیەكەدا بەدی دێت, كە فەزای ئازادی تێدا خوڵقابێت.ێ .
قسە  دەكرێت  پلورالیزمدا,  كایەكی  لەناو  تر  واتایەكی  بە 
لە  لەسەر هەموو چەمكێكی گەورە و بچووك بكرێت ێ ، بەاڵم 

سیستمێكی تۆتالیتاردا ڕرێك بەپێچەوانەوەیە.
بۆ  دەكرێت,ێ   فیدراڵیزم  لەسەر  قسە  گەر  بڵێم!  مەبەستمە 
كورد چ گرەنتیەك هەیە. ئەم چەمكە هەڵنەوەشێتەوە,  كاتی خۆی 
چەندین جار فیدراڵیزم بۆ گەلی ئەریتریا قبووڵكرا، بەاڵم لەگەڵ 
هاتنە سەركاری سیستمە تاكڕرەوەكان, تەنانەت مافی قسەكردن 
لە عێراقدا ئەم  نییە,  بە زمانی دایك قەدەغە دەكرا، بۆیە دوور 
كەالوەی  لەسەر  عێراق  كاتێكدا  لە  بێتەوە,  دووب��ارە  ئەزموونە 
و  دەگوزەرێنێت,ێ   ژی��ان  سەرزەمین  دیكتاتۆری  گەورەترین 
خاوەنی سەدان قەیران و كێشەی مەزهەب و ئەتنیكی و ئایینیی 

جیاوازە. و واڵتێكە نقوم بووە, لە كێشە وقەیراندا.
فیدراڵی  هێشتا  بێت.  قبووڵمان  شێوەیەك  هەرچی  بە  بۆیە 
هیچ  و  بكات  دەستەبەر  بۆ  مافەكانی  زۆرت��ری��ن  ناتوانێت,ێ  

گرەنتییەكیش نییە, ئەم مەسەلەیە پشت ڕراست بكاتەوە.
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بۆیە باشترین ئەڵتەرناتیڤ بۆ هەموو فۆرمە سیاسییەكانی تر 
لە بەردەم كورددا ڕریفراندۆمە. 

جەماوەر  ب��ەوەی,  ئەستوورە  پشت  فۆڕرمە  ئەم  كاتێكدا  لە 
لەگەڵ خستنە گەڕی خودی ئەم مەسەلەیەن…!

مەترسییەكانی، ئاسۆ و ئاییندەكانی
گومانی تێدا نییە. ئەم خواستە هەر لەخۆڕا نایەتە دی. بەقەدەر 
كەسانەی  ئەو  نین,  كەم  هەیە.  كاركردن  بە  پێویستی  ئ��ەوەی 
بوونە  خۆرئاوا  بییابانی  و  خۆرهەاڵت  تەیموری  و  ئەریتریا  لە 
زاڵبووە,ن  ئەوان  ئێستای  ئاسۆی  بەاڵم  ئەم خواستە،  قوربانیی 
بوو بەسەر ئەم مەسەلەیەدا بۆیە زۆر دوور نییە, كورد تووشی 
پەیوەستە  چونكە  ب��ەاڵم  مەسەلەیە،  ئەم  لەسەر  بێت,ێ   كێشە 
ل��ەوەش  نییە.  دواخستن  قابیلی  گەلێكەوە.  چ��ارەن��ووس��ی  ب��ە 
پێمان  ناچێت مەترسییەكانی هێندە گەورەبن و بەقەدەر ئەوەی 
ئااڵی  هەڵكردنی  و  حكومەت  و  پەرلەمان  دروستكردنی  وابوو, 
نەبوو,   واش  كەچی  دەبات.  لەناو  ئەزموونەكەمان  كوردستان، 
دۆسیەی  سەر  هێنایە  خواستەی  ئەم  بوو  هەواڵنە  ئەو  بەڵكو 

قسەكردن. 
مەترسییەكانی هەرچی بێت ناگاتە ئەو خواستەی, كە بۆ ئەبەد 
ڕزگارنەجاتی  كیانی  بێ   قەیرانەكانی  و  كێشە  هەموو  لە  كورد 

دەبێت, ئاسوودە دەبێت.
دەكەن,  مەترسییەكان  قبووڵی  كوردستان.  خەڵكی  دڵنیاشم 
لەپێناو ئاییندەیەكی پرشنگدار بۆ گەلەكەیان، بەاڵم گەر حزبەكان 
ئەم مەسەلەیە دوابخەن، ئەوا لە بەردەم مێژوودا بەرپرسیارن و 

هیچ سەروەرییەكیش بۆ خۆیان تۆمار ناكەن.
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هەل، ئیرادە، قۆناغ، ئەزموون، واقیعیەت
قسەیەك هەیە دەڵێت؛ لەسیاسەتدا. دۆست و دوژمن تا سەر 
كەواتەا  هەیە,  هاوبەشی  بەرژەوەندیی  ئ��ەوەی  بەقەدەر  نییە, 
پێویستە  بەردەمدایە.  لە  زێڕینی  مێژوویی  هەلێكی  ئێستا  كورد 
كاری بۆ بكات، چونكە مێژوو زۆرجار گەر بەباش كاری لەسەر 

نەكەیت, دوور نییە تراژیدیایانە خۆی دووبارە بكاتەوە.
گەلی كورد خاوەنی ئیرادەیەكە, ناكرێت زیاتر قسەی لەسەر بكرێت، 
بەاڵم ئەم مەسەالنە پێویستی بە پێشڕەویی هێزی سیاسی و كەناڵی 

ڕراگەیاندن و هەماهەنگی و تاكتیكی سیاسی و خاڵی ستراتیژ هەیە.
دەستپێكردن  بە  پێویستی  تەنیها  مەوجوودە،  ئیرادە  ئەوەیە  قسە 
هەیە, بۆ قۆناغی ئێستای سیاسەتی نێودەوڵەتی، ناوخۆیی. زۆرجار بۆ 
فەراهەمكردنی ئەم مەسەلەیە, ڕرا وەرگرتنی خەڵكی كوردستان ئیتر 
دواخستنی بە هەر بیانوویەك بێت. دواخستنی مەسەلەی چارەنووسی 

گەلكەڵێكە.
ڕراب��ردوو,   ساڵی  چەند  م��اوەی  لە  كوردستان  خەڵكی  ئەزموونی 
بەتایبەت سیانزە ساڵی ڕرابردوو، ئەوەی سەلماند كە كورد گەر خاوەنی 
گوتارێكی سیاسیی هاوبەش بێت, ئیرادەی پتەوبێت، دەتوانێتێ  ئەزموونی 
نوێ  و گەورەتر بخوڵقێنێت. تا ئەو ڕراددەیەی ئیتر ڕریفراندۆمیش بكاتە 
سەر دۆسیەی ئەزموونەكانی تری.لەڕرووی دەرەكییشەوە, هیچمان لە 

تەیمور، بیابانی خۆرئاوا، ئەریتریا كەمتر نییە.
لەسەركردن  قسە  قابیلی  هیچ  كورد  دیفاكتۆی  و  واقیعیەت 
خۆیەتی؟  لەسەرخاكی  كورد  كوردستانە؟  خاوەنی  كورد  نییە. 
ڕرەگ��ەز،  و  ئیتنیك  خاوەنی  خۆیەتی؟  نفوزی  و  پێگە  خاوەنی 

زمان، ئایینی خۆیەتی؟خاوەنی خەبات و قوربانیدانە…؟
واقیعیەتی  بۆچی  ئیتر  ڕروونە  وەاڵمەكانیان  ئەمانە  هەموو 

قبووڵ نییە،
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سیمبوڵی ئەم خەونە…؟
سیمبوڵی  و  كارێزما  خ��اوەن��ی  ك��ورد  م��ێ��ژوو،  درێ��ژای��ی  ب��ە 
شۆڕشگێڕانەی خۆی بووە,وە هەمیشەش شانازیی پێوەكردوون. 
بۆ  كاریانكردووە,  فۆڕرمێك  لەسەر  هەمیشە  سیسمبواڵنە  ئەم 
خزمەت بە گەل و نەتەوە و چینەكانیان. نموونەی ئەمانە زۆرن 
سەیدا(  ئ��ارام،  شەفیعی،  د.جەغفەر  قاسملۆ،  محەمەد،  )ق��ازی 
زۆر كەسایەتیی  تر, ە وئێستاش ئەم سیمبواڵنە لەناو خەباتی 
پارچەی  چ��وار  ه��ەر  لە  ك���ورددا,  گەلی  وچینایەتیی  نەتەوەیی 
كوردستان وەكو ڕرەمزی گەل و چینەكانیان چاویان لێدەكرێت.
جۆن  ئفورقی،  بە)ئەسیاس  پێویستمان  هێشتا  ئێمە  ب��ەاڵم 
قۆناغەدا  لەم  هەیە  تر  دۆدای���ڤ..(ی  شاناناگۆسماو،  گەرەنگ، 
كەكورد  خ��واس��ت��ەی,   ئ��ەو  سیمبوڵی  وەك��و  سەیركردنیان  بۆ 

دەگەیەنێتە مەنزڵ و گەل ئاواتیەتی.
تورك،  باوكی  بە  ت��ورك  )ئاتا  چۆن  هەمیشە  بۆ  دڵنیام  من 
گەورە  دەوری  )ڕوروس��ی��ا(  لە  لینین  چین،  لە  تۆنگ  ماوتسی 
بۆ  گۆسماو(  گەرەنگ،  )ئفورقی،  هەبووە,چۆن  كاریگەریان  و 
هەمیشە وەكو سیمبوڵی سەربەخۆیی گەلی ئەریتریا و باشووری 
پێویستی  كوردیش  دەمێنێتەوە,  تەیموری خۆرهەاڵت  و  سودان 

بەم سیمبوڵە هەیە. بۆ پێشڕەویی ئەم خەونە…؟
خەمی  و  گەلێك  خەونی  چونكە  گرنگە،  ئەوە  دەبێت  كێ   جا 
واڵتێك دەستەبەر دەكات. كە مێژوو  ناتوانێت ێ  لەیادی بكات. 
بۆ  ماوەتەوە  بەاڵم  دی،  دێتە  زوو  یان  درەن��گ  خەونە  ئەم 

سیمبوڵێك..؟!
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)8( 

بابەتێكی  سوید  گۆڤارەكانی  لە  یەكێك  لە  ویبك(  )س��ۆرن 
باڵوكردەوە, بە ناوی )خەونی واڵتێكی سەربەخۆ(. نووسەر لەم 
بابەتەدا باس لە دروستبونی دەوڵەتی جوولەكە دەكات لە مێژوودا. 

ئەو دەڵێت :
» هیچ بەڵگەیەك نەبوو, كە نیشتمانێكی سەربەخۆ بۆ جوولەكە 
لە فەلەستین دابمەزرێتێ , بەڵكو ئەرژەنتین و ئۆگەندا دوو بەدیلی 

بەخەیاڵدا هاتووە بوون...« 
ێ   ساڵی   )1900( لە  ئ��ەوەی,  پ��اش  ب��وون  گەلێك  جوولەكە 
ئ��اوارە بوون و كەوتنە بەر  ڕراب��ردوودا, واڵتەكەیان  تێكدرا و 
قەتاڵ و عام و كوشتاری بێ  وێنە و هەر بەشێكیان كەوتنە واڵتێكی 
جیهانەوە و دەچەوسێندرانەوە, بەاڵم خەونی واڵتێكی سەربەخۆ,   

هەرگیز لەبیر نەچووەوە.
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 گەرچی ڕرەنگە ئەم نووسینە شتێكی خەتەر بێت قسە لەسەر 
ئەم  كاتێك  من  ب��ەاڵم  بكەین,  جوولەكە  و  ك��ورد  لێكچوونەكانی 
بابەتەم خوێندەوە, ناچاربووم ئەم بابەتە بنووسم بۆ بەدیهێنانی 

خەونەكانی گەلی كورد. 
)2700( ساڵی  م���اوەی  ل��ە  ئ���ەوەی  پ��اش  ك��وردی��ش  گ��ەل��ی 
ڕرابردوودا, كیان و واڵتی سەربەخۆی خۆی لە دەستدا ، ئیدی 
خەون و خۆزگەكانی نەهاتنەدی, وتا دەگات بە ئێستاش بێ  كیان 

و واڵت و پەرتەوازەیە.
نیشتمانێكی  »ب��ی��رۆك��ەی  دەڵێتێ   وی��ب��ك(  )س���ۆرن  ن��ووس��ەر 
سەربەخۆ الی یەك كەس دروستبوو, ئەویش »تێودۆر هێرتزل 
» ی ڕرۆژنامەنووسی )هەنگاری – نەمساوی ( بوو, كە پاش دوو 
مانگ لە كاركردن لە ساڵێ  )1895( كتێبی ) نیشتمانی جوولەكەی 
(ی نووسی, و بوو بە داینەمۆی بەرهەم هێنانی  دەوڵەتی جوولەكە.
ە  ب  دا  كتێبەكەم  ڕرەشنووسی  ی  كاتێك  ؛  دەڵێتێ   هێرتزل 

هاوڕرێكەم  بیبخوڵێنێتەوە, دەستی كرد بە گریان. 
پێویستە  كوردیش  ئێمەی  ئەوەیە  پێشەكییە,  لەم  مەبەستم 
بگرین بۆ ئەوەی, كە هێشتا ئاییندەمان نادیارە و دەوڵەتمان نییە 
و كەسیش نەهات وەك هێر تزل كتێبی » نیشتمانی كورد » مان 

بۆ بنووسێت.
ئ���ەوان  داگ���ی���رك���راوە,  ب���ەاڵم  ه���ەی���ەەی,  نیشتمانمان  ئێمە 
نیشتمانیان هەبوو لڵێیان زەوتكرا بوو, ئێمە خاكمان هەیە, ەبەاڵم 
قوربانیی  ه��ەزار  س��ەدان  خاوەنی  ئێمە  زۆرن,  وەهمی  خاوەنی 

بەرەەبرەەبەیانی مێژووی دەستی جەلالد و دیكتاتۆرەكانین. 
ئێمە خاوەنی سیما و خەسڵەت و مێژوو و تەتنیكی تایبەتین و 
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لەبەر ئەوەی مێژوو  و  تەنیها  لەسەر خاكی خۆمان دەركراین, 
واڵتانی  زلهێزی دونیا  غەدریان لێ  كردین, غەدرێك بەخاتری 

بەدێهێنانی بەرژەوەندییەكانی خۆیان. 
لە مێژووی كۆن گەڕێن,, مێژووی نوێش پاش شەڕی چاڵدێران 
بوو,  ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و سەفەوی كورد  ملمالنێی ی  و 
قوربانی ی و دابەشكردنی و تا دواجار  لەپاش جەنگی جیهانیی 
یەكەم, كوردستان بەسەر چوار دەوڵەتدا  دابەشكرا, بە شێوەیەك 
ڕرۆژهەاڵتی  لە  خوڵقاندا  وێنەی   بێێ   مێژوویی  قەیرانێكی   كە 

ناوین, ئیدی گشت خەونەكانی كورد بوونە سەراب. 
و  هەڵوەشاندەوە  سیڤەری  ل��ۆزان,  ەپەیمانی  كە  بەتایبەتی 
خەونی بە دیێهێنانی نیشتمانی كوردی كردە یۆتۆپیا, بەم شێوەیە 
لە سەدەی ڕرابردوودا, خەونی دەوڵەتی كوردی لەباربرا,و ئەم 
ئومێدە نەهاتەدی. بە درێژایی سەدەی پێشوو, كورد بووە یەكەم 
قوربانیی ئەم غەدرەی مێژوو و نەبوونی دەوڵەتی, دوژمنەكانی بە 
هەموو شێوەیەك لە هەوڵی ئەوەدا بوون, بۆ یە كجاری گەلی كورد 
لەسەر نەخشەی جوگرافیا بسڕنەوە, بەاڵم خەبات و قوربانیدان و 
شۆڕشی بەردەوام, ئەم پیالنەی دوژمنی پووچەڵتكردەوە, بەاڵم 
هێشتا هێرتزلێك بۆ كورد پەیدا نەبوو, كە سەڕەرای ئەم هەموو  

غەدر و نەهامەتییە خەونی كورد بێنێتەدی. 
هێرتزل لە كێتبی » نیشتمانی جوولەكە« دا دەنووسێت » دژە 
سامییزم  لە هەموو جێگایەك هەیە, لەو شوێنانەی جوولەكە بە 

شێوەیەكی بەرچاو بوونیان هەیە » 
لە گشت  كورد  ڕراستە, چونكە  كوردیش  بۆ  ڕرستەیە   ئەم 
پ��ل��ەی��ەك��ی  ه��ەی��ە و هەمیشە دوژم��ن��ەك��ان��ی  ج��ی��ه��ان��دا, دوژم��ن��ی 
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كەی  دۆستەكانیشی   و  دۆستەكانی,  لە  ب��وون  زیاتر  و  زۆرت��ر 
دۆستایەتی  لە  وازیان  مەترسیدابووبێت  لە  بەرژەوەندییەكانیان 
بە  لەڕراددە  پیالنەكانیان  بوون,  هێناوە, دوژمنەكانی زۆر  كورد 
و  جنێوساید  بوو,  وێنە  بێێ   كوشتاریان  و  كوشتن  ب��وون,  دەر 
تراژیدیای ەسەدەی بیست كورد بوو, تیرۆر و كوشتنی سیاسیی 
سەركردەكان كاری بەرچاوی داگیر كەران بووە, دوژمنەكانمان 
كات  هەموو  خاكەكەی.  و سوتماكردنی  كورد  دژایەتیی  لە  جگە 
لەگەاڵ یەك ناتقەبا بوون, بەاڵم كاتێك  هەست بە مەترسیی كورد 
دەكەن, هەموویان ەیەكگرتوون و بەواقیعیش ئەم سیناریۆیەیان 

پراكتیزە كردووە. 
سەرەتای هاتنەدیی خەونەكەی هێرتزل بە بەستنی كۆنگرەیەك 
لە واڵتی سویسرا بەسترا, وتێدا  )باسێل(  لە شاری   )1897( لە 
ئااڵی جوولەكە و سروودی نیشتمانی دەستنیشانكرا, بەاڵم هێشتا  
ئێمە ئەزموەونێكی لەو بابەتەمان نییە, هێشتا كەسێك نەیتوانیوە 
هەموویان  و  ڕرێكبخات  و  جیهان  كوردەكانی  بۆ  كۆنگرەیەك 
ئاشت بكاتەوە, هێشتا  حزب و ئیدلۆژیای جیاواز, خاوەنی پەیام 
و قسەی جۆراجۆرن و هەستی ناسیۆنالیزمی كوردی و ئینتما بۆ 
خاك و نەتەوە بێێ  هێزە, گەلی كورد نەیتوانیەوە ببێتە خاوەنی 
سروودێكی نیشتمانی, »ئەی ڕرەقیب« هێشتا نەبووەۆتە مارشی 
الی  مەترسییە,  مایەی  ئێستا   تا  كوردستان  ئااڵی  و  نەتەوەیی 
زۆر حزب و  الیەن. كورد خاوەنی گۆتارێكی سیاسیی نەتەوەیی 
دەرەك��ی  و  ناوخۆیی   كاركردنی  میكانیزمی  و  نییە  ه��اوب��ەش 
نییە  بۆ پەیوەندییەكان, كێشە و ملمالنێی ی سیاسی  تا ئێستا 
كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر مەسەلەی نەتەوەیی هەیە. پەیوەندیی 
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نهێنیی  درێژێر بە ژێری تاكێكی و تایبەت بەردەوامە, بۆیە دەبێت 
ێ  كورد لەم بارەیەوە  كۆنگرەیەك  ببەستێت لە سەرجەم حزب 
و و گرووپ  و الیەنە  جۆراوجۆەكان و مارشی و ئااڵی تایبەتی 
خۆی هەبێت, چونكە ئەمانە مەرجی سەرەكین بۆ ئینتما بۆخاك و 
نەتەوە و نووسینەوەی )نیشتمانی جوولەكە( نووسەری باسەكە 
لە  پێشتوانییان  )ویڵسن(   س��ەرۆك��ەك��ەی  و  ئەمەریكا  دەڵێتێ , 
جوولەكە كرد, هەروەها بەریتانییەكان ئەم خاڵە, خاڵێكی وێكچوو 
جگە  ئێستا   چونكە  ج��ی��اوازدا.  دوو سەردەمی  لە  هاوبەشە   و 
لەگەاڵ  ب��ەراورد  بە  جیهانە,  زلهێزی  گەورترین  ئەمەریكا  لەوەی 
ساڵی )1917(, با كە پیشتوانی لە جوولەكە كردووە و لە هەمان 
كاتدا كورد یەكێكە لە دۆستەكانی ئەمەریكا و ڕرەنگە كۆمەڵێك 

ەبەرەژەوەندیی تایبەتیشسیان هەبێ�ت.
سەرەڕای ئەوەی ەلە ماوەی دەیەی ڕراب��ردوودا. بە جیددی 
بە  ئێستاشدا خۆی  لە  و  ك��ردووە,  ك��وردی  هاوكاریی  ئەمەریكا 
هاوكارای دەزانێتێ . بۆیە ئەم خاڵە  زۆر گرنگە, كە كورد دەتوانێتێ  
سوودی لێ  وەربگرێت بۆ بەیهێنانی دەوڵەتی كوردی, ئەگەر چی 
هەلوومەرجی  نێودەوڵە تی زۆر لەبارە بۆ ئەم كارە. بەپێچەوانەی 
بوونی  ب��ەاڵم  ب��ووە,  دژوار  ب��ارودۆخ  كە  جوولەكە.  ەسەردەمی 
بۆ  ئینتمایان  و  جوولەكە  هەوڵەكانی  و  جوولەكە  كارێزمایەكی 
و  سەربەخۆیی  خەونی  بەدێهێنانی  و  دەستچوویان  لە  خاكی 
كە  دیێ   هێنایە  واقعیەتەی  ئەو  بۆیان,  س��ەروەری  گ��ەڕان��ەوەی 
دەیانخواست, ڕراستە پێكهاتەی  جیۆپۆلێكی كوردستان, كۆمەڵێك 
خاكی  ئەم  بەاڵم  دێنێ�ت,  ناوچەكەدا  بەسەر  گرنگ  ئاڵووگۆڕی 
واقیعی  خەڵكی كوردستانە و دەستكردنی دەوڵەتی ئینگلیزە چۆن 
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پارچەپارچەكراوە یەكگرتنەوەشی موعجیزە نییە, بەاڵم كاركردنی 
سەركەوتنی  ب��ۆ  پ��ێ��وەرن  ك��ورد  هەنگاوەكانی  ب��ەاڵم  دەوێ���ت.  
كوردمان  نیشتمانی  ئێمە  ؛  دەڵێم  تر  جارێكی  من  خواستە,  ئەم 
بەاڵم هێرتزلێكمان   لەپشتە,  نێودەوڵەتیمان  ئێمە هاوكاریی  هەیە, 
پێویستە, پاش )53(ساڵ لە نووسینی كتێبی )نیشتمانی جوولەكە( ی 

»تیۆدۆر هێرتزل ».
 پاش )44( سااڵ بەسەر مردنییدا لە )14 ی مارسی 1948( دا 
خەوەنەكەی, بووە ڕراستی و »وێڤید بێن گۆریون« لە مۆزەخانەی 
بەم  و  ڕراگەیاند  ئیسرائیلی  دەوڵەتی  سەربەخۆیی  ئەبیب  تەل 
فاشیزم و  نازیزم و  قەتاڵ و عامی  لە چەوساندنەوە و  شێوەیە 
ڕوروسی ڕرزگاریان بوو. ئێستا قسە ئەوەیەەی. چ كوردێك ئەم 
خەونەی هێرتزل بۆ جوولەكە, بۆ كورد بە دیدەهێنێ،ێت, تا مێژوو 
بۆ هەمیشە بە نەمری لە دڵی ێ  كورددا بیهێڵیتنەوە. تاكە چارە بۆ 
ڕرزگاریی كورد لە دەست زوۆڵم و چەوساندنەوە و قەتاڵ و عام 

و جینۆساید هەر ئەم ڕرێگایەیە. 
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فەسڵی دووەم

كە دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستان
ڕادەگەیەنرێت چی ڕوودەدات...؟

)1(
سزا  سەپاندنی  و  یانگ  پێونگ  ئەتۆمیەكانی  ك��وورە  كێشەی 
كۆمەڵگای  و  ئێران  نێوان  قەیرانەكانی  و  واڵت��ەدا  ئ��ەو  بەسەر 
نێودەوڵەتی و ئەگەرەكانی بەردەم ناردنی هێزی ئاشتی پارێز بۆ 
ئاڵوگۆڕی خێرای جیهانن و واشنتۆن  لە سودان، چەند  دارفۆر, 
گرنگیان  مەترسیی  چەند  بە  و  دەك��ات  چاودێرییان  ڕاستەوخۆ 
و  ڕۆژه��ەاڵت  ئاسیای  لە  بەرژەوەندییەكانی  سەر  بۆ  دەزانێت 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و كیشوەری ئەفریقادا.
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لە الیەكی ترەوە ئەنجامدانی مانۆڕە چاوەڕوانكراوەكەی ئێران 
بۆ تاقیكردنەوەی موشەكە )1000(كم بڕەكانی، لەپاش مانۆڕەكەی 
كەنداو, كە )25( دەوڵەت، بە سەرپەرشتیی واشنتۆن بەشدارییان 

تێداكرد، هێندەی تر گرژییەكانی ناوچەكەی زیاتركرد.
لەسەر  )CIA(پ��ەردەی  دوایانە  بەم  كە  مەترسییش،  دواترین 
و  سوریا  )ئ��ێ��ران،  قۆڵییەی  سێ   نهێنییە  پیالنە  ئ��ەو  هەڵماڵی، 
حزبوڵاڵی لوبنانە( بۆ كۆنتڕۆڵكردنی حكومەتی لوبنان، لە ڕێگای 

كودەتایەكەوە.
وەزعی  بە  سەبارەت  ئوردنیش،  و  مەككە  كۆبوونەوەكانی 

عێراق، دوو سیناریۆی ترن لە ناوچەكەدا.
ڕاستەوخۆ  ق��ەی��ران��ان��ە،  و  پێشهات  و  ڕووداو  ئ��ەو  ه��ەم��وو 
هەركام  وات��ە  هەیە،  واشنتۆن  سیاسەتی  لەسەر  كاریگەرییان 
و  عێراق  بە  پەیوەندییان  شێوەكان،  لە  شێوەیەك  بە  لەمانەش 

قەیرانەكانی عیراق و ئەمریكاوە هەیە.
وەزعی عێراق تا دێت ئاڵۆز دەبێت و مەترسییەكانی ڕێگاش 
ل��ەوە دەك��ەن،  ڕۆژب��ەرۆژ زی��اد دەك��ات, هەموو ئاماژەكان باس 
حاڵەتی  گەیشتووەتە  واڵت��ە  ئ��ەم  پارچەپارچەبوونی  واقعیەتی 

تەقینەوە.
وەزی��ری  كۆندالیزارایسی  یەكەكانی  ل���ەدوای  ی��ەك  گەشتە 
دەرەوەی ئەمریكا و ڕامسفێڵد و هادلی و نیگرۆپۆنتی بەرپرسی 
موخابەراتی ئەمریكا )CIA(و چەند ژەنەراڵی سەربازی، لەپشت 

ئەو ئاماژانەوەن، كە عێراق لەب ەردەم مەترسیدایە.
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مەترسییە  بەو  بەر  دەكرێت  دەكرێت، چۆن  لەوە  قسە  ئێستا 
بگیرێت، كە زۆر الیەن چاوەڕوانی دەكەن،

پێشووتری  دەرەوەی  بیكەری وەزیری  بارەیەوە جمێس  لەم 
ئەلتەرناتیڤێك  بڕیارە  وا  كە  لیژنەیەی،  ئەو  ئەمریكا و سەرۆكی 
كە  بێت،  ڕزگ���اری  قەیرانانە  ل��ەو  تا  واشنتۆن،  بۆ  ب��دۆزێ��ت��ەوە 

تێیكەوتوە.
زیاتری  فیدراڵی و دەسەاڵتی  ئەلتەرناتیڤی  بارەیەوە  لەو  ئەو 
هەرێمەكان بە ڕێگاچارە دەزانێت، بەاڵم مەرج نییە ئەم ئەلتەرناتیڤە 
سەر بگرێت و هەموو الیەنەكان قبووڵی بكەن، یان بە واتایەكی تر، 
ڕگری چییە بۆ ئەو دیفاكتۆیەی خۆی بەسەر عێراقدا دەسەپێنێت، 
ببرێت،  بۆ  پەنای  م��اوە  ڕێگایدا  لە  كە  چ��ارەس��ەر  تاكە  عیراق 

دابەشبوون و پارچە پارچەبوونیەتی.
سیستمی  پێكهاتەی  و  س��ەرەك��ی  ك��ارەك��ت��ەری  وەك��و  ك��ورد 
سیاسیی عیراق، یەكێك لە تەگەرەكان، دەیەوێت لەگەڵ عیراقێكی 
یەكگرتووی ئارامدا ببێت، كە مافەكانی خۆی تێدا پارێزراوبێت، 
لە  زۆرێك  دەستبەرداربوونی  س��ەرەڕای  واقعیە  ئەوەش  بەاڵم 
هێشتا،  الیەنی شیعە و سوننە  بەاڵم زۆر  ئیمتازەكانی،  و  ماف 
بە  ك��ورد  گ��ەر  بۆیە  نین،  ڕازی  فیدراڵییش  مافی  بە  تەنانەت 
لەگەڵی  نین،  ئامادە  تر  الیەنەكانی  و  ڕازییە  شتێك  كەمترین 
ڕێكبكەون، بۆیە ڕەنگە دواجار ناچاربكرێت، بە بڕیارێكی تر كە 

النیكەم جیابوونەوەبێت.
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جاڕدا-بێگومان  سەربەخۆیی  ڕاگەیاندنی  كورد  گریمان،  گەر 
كاتێك دەبێتە دیفاكتۆ-كێ  ڕێگری لێدەكات و چۆن و بۆچی؟ 

ئەمریكا كە لەناوچەكەدا سیناریۆكان دادەڕێژێت، باش دەزانێت  
كورد لەگەڵ شیعە و سوننە، ناتوانێت  واڵتێك بەڕێوەببات، كە تا 
ئێستا بە كەمینە بزانرێت ، فیدراڵی پێ ، ڕەوا نەبینرێت، كەركوك 
بەكوردستان نەزانن، لەگەڵ هەر هەنگاوێكی پۆزەتیڤ و ئاسایی 
و یاساییدا، تاوانباری بكەن، بەوەی گوایە فەرموو كورد خەریكە 

جیادەبێتەوە.
 بۆیە ئەمریكا ناتوانێت  ڕێگری لە وەهاكارێك بكات، كە كورد 
ئازادیی  پرۆسەی  لە  واشنتۆن  چۆن  بەڵگەی  بەو  دەیخوازێت، 
عێراقدا، لە باشترین دەروازە، كە كوردستان بووبێت ، بەرگری 
و كێشە هاتە ژوورەوە و بێگومان لەپاش ئەو هەموو شكست و 
ناوەڕاست  باشوور و  لە  قەیران و سێ  هەزار كوژراوانەی، كە 
لێیەوە  النیكەم  كە  كوردستانە،  هەر  دەروازەش  تاكە  لێیكەوت، 
 ، ببێت  نیشتەجێ   ئارامی  بە  تێیدا  بتوانێت  یان  بكات،  پاشەكشە 
ناوچەكانیاندا  لە  ئەمریكا  نین،  ڕازی  هەرگیز  شیعەكان  چونكە 
بە  خۆشیان  بەرێت,  نەوتەكەیان  و  بكات  حوكمیان  و  بمێنتەوە 
دۆستی ئێران دەزانن و داوای ویالیەتی فەقیهی دەكەن، بێگومان 
ئەمریكاش ڕازی نابێت، حوكمێكی ئیسالمی لە باشوور هەبێت ، 
دۆستایەتیی ئێران بكات و لە نەوتە زۆر زەوەندەكەی بەهرەمەند 

نەبێت و هەموو الیەنەكان لەژێر ڕكێفیدا نەبن.
و  موسیبەت  و  دەرد  ئ��ەو  هەموو  سوننەكانیشن،  هەرچی 
و  دەزان��ن  ئەمریكای  دەستی  بە  هاتووە،  بەسەریاندا  كێشانەی 
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بە  و  وەهابی  واڵتانی سوننە،  قاعیدەو  و  تیرۆریستەكان  سوننە 
سوریاشەوە، هەموو هەوڵێكیان بۆ شكستی ئەمریكایە.

خۆ ئەو دوو لێكدانەوەیەی سەرەوە، هیچ گومانێك هەڵناگرێت، 
ئەی كەواتە ئەمریكا ڕوو لەكوێ  دەكات و لە كوێوە سەرپەرشتی 
دەبێت   بێگومان  س���ەوزەوە؟  ن��اوچ��ەی  لە  دەك��ات...ه��ەر  عێراق 
بێگۆمان  دۆستانە،  بنكەیەكی  بكاتە  كوردستان  وەكو  شوێنێكی 
نابێت بەعاتیفە سیاسەت بكات، بەڵكو  كورد لەم حاڵەتەدا، ئیدی 
بەو تێزە كاربكات » لە سیاسەتدا دۆستایەتی و دوژمنایەتی تا 
سەر نییە، بەرژوەندی تا سەر هەیە... ئیدی دەبێت  واشنتۆن واز 
لەو دوو پەتپەتێنە بێنێت، نە دڵی كورد عاجز بكات، نە شیعە و 

توركیا و سوریا و سعودیەش...!
دەبێت  هەست بەو بەرپرسیارێتییە ئەخالقییە بكات، كە كورد 

مافێكی ڕەوای خۆیەتی كە دەوڵەتی سەربەخۆی هەبێت...!
نە  كاتێكدا  لە  جیابێتەوە،  سربیا  لە  مۆنتینگرۆ  ڕەوای��ە  بۆچی 
ڕووسیا ڕازیبوو، نە سربیاش پێی خۆشبوو، بۆچی دەبێت  بۆ 
كۆسۆڤۆ ڕەوا بێت، مافی داواكردنی سەربەخۆیی هەبێت، بەاڵم 

بۆ كورد حەرام بێت...؟
فەلەستین  دەوڵ���ەت���ی  دەی���ەوێ���ت  واش��ن��ت��ۆن  ب��ۆچ��ی 
دروستبكات، لە كاتێكدا بە )22( دەوڵەتی عەرەبی ناتوانن 
و  توركیا  بۆ كورد حەرامە، چونكە  تەنها  كارەبكەن،  ئەو 
ئێران و سوریا ناڕازین، ئاخر گەر قسە لەسەر ڕازیبوونی 
ئەوانە بێت، بێگومان قەت و قەت ڕازی نابن...! بەاڵم ئەمە 

كێشە نییە!
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كاتێك لە بەهاری )1991( ڕاپەرین ڕوویدا و دواتر لە ساڵی 
پێكهات,  كوردستان  پەرلەمانی  و  هەرێم  حكومەتی  )1992(دا 
دروستكرا  ئیداری  درا,داموودەزگای  فیدراڵی  بڕیاری  دواتریش 
نوێنەرایەتی  و  دروستكرا  گومرگ  و  ڕێكخرانەوە  دادگاكان  و 
حكومەتی هەرێم دانرا و مامەڵە و ئاڵوگۆڕی بازرگانی دەستیپێكرد 
كردە  ئیدارەكانیشی  و  ڕووی���دا  ن��اوخ��ۆش  )ش��ەڕی  تەنانەت  و 
هەڵبژاردنكراو حكومەت  دواتر  بەاڵم  دوو حكومەت(  و  دوولەت 
ئ��ازادی��ی  گەشەیانكرد,  مەدەنییەكان  رێ��ك��خ��راوە  ی��ەك��خ��رای��ەوە, 
ڕۆژنامەگەری پەرەیسەند و دەستوور بە قازانجی كورد بڕایەوە, 
ئااڵی كوردستان هەڵكراو سەرۆككۆمار بووە كورد, كوردستانیش 
سەرۆكێكی هەرێمی دەستنیشانكرد, فڕۆكەخانەكانی كەوتنەكار و 
سەداهەڤدەی  گەڕ،  كەوتە  نەوت  دەرهێنانی  بۆ  بیرەنەوتەكانیش 
داه��ات��ی ع��ێ��راق، درا بە ك��ورد م��ادەی س��ەدوچ��ل و گ��ەڕان��ەوەی  

كەركوك بۆ سەركوردستان خرایەكارەوە...!
دەمەوێت بڵێم لە هەموو ئەو پێشهات و ڕووداو و ئاڵوگۆڕانەی، 
كە لە كوردستاندا ڕوویدا, توركیا و سوریا و ئێران و عێراق و 
تەنانەت ئوردن و سعودیە و میسریش، تەنها بە یەك ڕووداو زۆر 
خۆشحاڵ بوون؛ ئەویش شەڕی ناوخۆبوو، گومانیشم نییە بە پارە 

و چەك و فیشەكی ئەوان كرابێت...!؛
بەدەرلەوە بەیەك حاڵ و وەزعی كوردستان خۆشحاڵ نەبوون و بە هەمووشی 
نیگەران بوون، دڵنیاشم هەرچی و هەرچی چۆنێك بۆیان كرابێت، لە دژایەتیی كورد 
و حكومەتی كوردستان درێغیان نەكردووە، بەاڵم سەرئەنجام نەیانتوانی بە قازانجی 
خۆیان ڕەوتی ڕوولەگەشەی بەدەوڵەتبوونی كوردستان پەكبخەن, شكستی پێبهێنن.
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دڵنیام  ڕادەگەنێت،  كوردستان  دەوڵەتی  ك��ورد  كاتێك  بۆیە 
ساڵی  جوولەكەی  دەوڵەتی  هێندەی  هەر  بەاڵم  نابێت،  كێشە  بێ  
)1948( ناڕەحەت دەبێت، كە جوولەكەكان لەناو ڤێلال و كۆشكە 
سوورەكانی شوورەوی و ئەورووپاوە گەڕانەوە، ژێر خێمەكانی 
تەل ئەبیب، تا ببنە خاوەنی دەوڵەت و سەرئەنجامیش ئەو مافەی كە 
)900( ساڵ و لە سەردەمی بەنی ئیسرائیلەوە لێیان زەوتكرابوو، 
سەرەڕای  بەدەستینهێنایەوە،  ئیسرائیل  دەوڵەتی  ڕاگەیاندنی  لە 
ناڕازیبوونی )22( دەوڵەتی عەرەبی و چەند دەوڵەتی تر و سێ  

شەڕی گەورە ، بەاڵم دەستبەرداری سەربەخۆیی نەبوون.
چاوەڕوانیی  هێندەی  هەر   ، كوردستان  دەوڵەتی  ڕاگەیاندنی 
سەربەخۆیی، ئازربایجان و ئەرمەنستان و تاجیكستان و جۆرجیا 
توركمانستان  و  التیفیا  و  لیتوانیا  ئیستوانیا،  و  قەرقیزستان  و 
پڕكێش دەبێت، كە پاش كۆتایی جەنگی سارد و ستەمی ستالین 
و هەڕەشەكانی شوورەوی، بێ  گوێدانە مەترسی سەربەخۆییان 

ڕاگەیاند.
تەنانەت هەندێك دەوڵەتی تازە سەربەخۆی، وەكو قەرقیزستان 
بەهۆی بێ  ئیمكانییەتییەوە، داوایكرد هاوواڵتییانی قەرقیزیایی، كە 

لە ئەورووپا دەژین با كۆمەكی دەوڵەتی سەربەخۆ بكەن...!
ئەو دەوڵەتەی كە زۆر لە مێژە كوردەكان خەونی پێوە دەبینن، 
هەر هێندەی سەربەخۆیی )چیك و  سلۆڤینا، سربستان، كرواتیا، 
و  كوشتار  و  ش��ەڕ  س��اڵ  چەند  كۆسۆڤۆ....(پاش  و  مۆنتینگرۆ 
قەتڵوعامی ناوخۆ و دەرەكی پڕمەترسی دەبێت، كە سەرئەنجام 

گەیشتنە دەسەاڵت.
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یان النیكەم چاوەڕوانی سەربەخۆیی كوردستان، هەرهێندەی 

بێ   و  ن��ەوت  بێ   ڕەش��ی  كیشوەر  ئەریتریایەكی  سەربەخۆیی 

دەرامەت و پڕكێشە و هەژاری و ئایدز و نەخۆشی و مەترسییەكانی 

.)UN( ئەسیوبیا پڕ گرفت دەبێت، كە حاڵی حازر ئەندامی
 هەرهێندەی تەیموری خۆرهەاڵت ئەستەمە, كە )شاناناگۆسماو( 
تەیموری   ، دەبێت  كە  قەناعەتەی,  ئەو  گەیاندە  جیهانی  هەموو 

خۆرهەاڵت دەوڵەتی سەربەخۆی هەبێت.
نەبوونەتە  خۆیانەوە  لە  كامیان  هیچ  باسمكرد،  من  ئەوانەی 
زۆر  دڵنیام  وەدەس��ت��ن��ەه��ێ��ن��ان��ەوە،  س��ەرب��ەخ��ۆی��ی��ان  و  دەوڵ���ەت 
هەڕەشەیان لەسەر بووە، بەاڵم سەركردەی سیاسی و ئیرادەی 
جەماوەر و جەور و ستەمی ڕۆژگار و فاكتەرە سیاسییەكان )چ 
ناوخۆیی چ دەرەكی( ڕۆڵی خۆیان هەبووە، بەاڵم سەرئەنجام گەل 

ئیرادەی سەركەوتووە, گەالن بە مافەكانیان گەیشتوون.
خاوەنی  و  بەهێزە  ئیرادەی  گەلیش  هەیە،  سەركردەی  كورد 
دەرەك��ی  سیاسیی  فاكتەری  ك��وردس��ت��ان��ە،  دەوڵ��ەت��ی  پایەكانی 
باشترین  بەاڵم  ك��ورددا،  لەگەڵ  هەیە،  گەورەیان  هاوسۆزییەكی 
تاكورد  خۆڵقاندویەتی،  عێراق  ئێستا  كە  فاكتەرەیە،  ئەو  فاكتەر، 

ببێتە دەوڵەت.
چ��ون��ك��ە ف��ەل��ەس��ت��ی��ن��ەك��ان ل��ەدەرئ��ەن��ج��ام��ی ش����ەڕی ن��اوخ��ۆ 
مۆنتینگرۆ  و  تەیمۆر  و  ئەریتریا  وەرگ��رت��ەوە،  سەربەخۆییان 
گەیشتنە  ناوخۆوە،  قەیرانەكانی  دەرئەنجامی شەڕو  لە  كۆسۆڤۆ 

سەربەخۆیی.
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نەتەوە  جیابوونەوەی  بۆ  لەبارە  و  ڕسكاوە  وا  عێراق  ئێستا 
وا  دروستبوونییەوە,  سەرەتای  لە  ڕەنگە  ن��اوی،  ئیتنیكەكانی  و 
لەو  ئاڵوگۆڕەكان  داینەمۆی  وەك��و  واشنتۆن  بۆیە   ، نەبووبێت 
بارەیەوە، پێموایە بەرنامەیەكی ناڕۆشنی هەیە، بەاڵم كورد خۆی 

بەرنامەی چییە، چی دەكات و چی بۆ كردووە...؟ ئەمە گرنگە.

دەوڵەتی كوردستان )194(ەمین ئەندامی نەتەوە یەكگرتووەكانە 
كەی دروستدەبێت؟ چەند ساڵی تر؟ كێیە ئەو یەكەمین دەوڵەتەی، 
بۆیەكەمجار  پەسەنددەكات،  كوردستان  دەوڵەتی  ڕاگەیاندنی  كە 
دان بەو دەوڵەتەدا دەنێت، كە گەلەكەی باشووری )5( ملیۆن و 

كۆی گشتی )40( ملیۆنە....؟

ئایا واشنتۆنە؟ یان توركیا؟ یان عێراقە...؟
ببێتە  دەتوانێت  كە  ك��وردەی،  سەرۆككۆمارە  ئەو  كێیە  ئایا 
)هێرتزلی جوولەكە، شانانا گۆسماوی تێمۆری خۆرهەاڵت، كەمال 
و  كوردستان  ماڵێكی  هەموو  لە  وێنەكەی  توركیا(و  ئەتاتوركی 
و  بونیادنەر  وەكو  بناسرێت،  بەڕەسمی  دامەزراوەكان  و  دەزگا 
و  ئاژانس  كەی  بناسرێت،  كوردستان  سەربەخۆیی  ج��اڕدەری 
میدیاكانی جیهان ئەم هەواڵە گرنگە دەكەن، بە سەردێڕی هەواڵ 

و باسەكانیان...
كورد لە بەردەم تاقیكردنەوەیەكی گەورەدایە، كە لە ڕووخانی 
دەوڵەتی میدیاوە چاوەڕێدەكات، ئەویش سەربەخۆیی كوردستانە...!  

دروستبوونی دەوڵەتی كوردستانە!!
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)2(
لە كۆتایی جەنگی ساردەوە بۆ ئاڵوگۆڕەكانی عێراق

چارەنووسی بەدەوڵەتبوونی كوردستان

زۆركەس بۆچوونیان وابوو، كۆتایی جەنگی سارد و شكستی 
جیهانی  سیاسییەكانی  هاوكێشە  سەرتاپای  ش��ورەوەی،  بلۆكی 
گۆڕی، بێگومان سەرەتای دەیەی، نەوەدەكان، سەرەتای چەندین 
بابەتی شكستی  لە  نەكرابوون،  ئاڵوگۆڕی جیددی و چاوەڕوان 
یەكێتیی سۆڤیەت و بلۆكی شوورەوەی و سەربەخۆبوونی پانزە 
و  سەربەخۆبوون  و  شورەوی  بلۆكی  و  سۆڤیەت  كۆمارەكەی 
پێكهاتنی پانزە كۆمارەكەی سۆڤیەت و سەربەخۆبون و پێكهاتنی 
و  ئەرمەن  و  )ئ��ازەر  دەستەی  ژێر  گەالنی  بۆ  دەوڵ��ەت,  پانزە 
دروستبوونی  لە  بەلتیك(جگە  گەالنی  و  توركمان  و  قەرقیز 
چەندین دەوڵەتی نوێی وەكو چیك و سلۆڤاك، سربیا و مۆنینیگرۆ 

مەكدۆنیا...(
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لەپاڵ ئەوانەدا، چەمكی لیبرالڵیزم و دیموكراسی و ئازادییەكان 
لەسەر  گ��ەورەی  كاریگەریی  ك��ردو  بەرچاوی  و  خێرا  گەشەی 
كاریگەربوو  هێندە  بەشێوەیەك  دان��ا،  جیهان  سیاسیی  ڕەوش��ی 
گشت پێكهاتە و سیتمی واڵتێكی وەكو ئەفریقای باشووری گۆڕی، 
بۆ حوكمێكی ڕەشپێست و مەدەنی و مۆدێرن و عەدالتخواز، كە 
پێشتر گەورترین سیستم و سیستمی ئاپارتایدی، لەسەرتاسەری 
بەاڵم  دەك���را،  پ��ەی��ڕەو  تێدا  دیكڵێركدا  دەستی  لەسەر  جیهاندا، 
دەیكاتە  و  دەرێ   دێنێتە  زیندان  لە  ماندێال  تازەیە،  ڕەوش��ە  ئەو 
ئاپار  سیستمە  ئ��ەو  یەكسەر  و  ب��اش��وور  ئەفریقای  س��ەرۆك��ی 
دەورە  یەك  پاش  تەنها  كە  وەها،  سیتمێكی  بە  دەگۆڕێت  تایدە، 
جێگرەكەی  تەسلیمی  دەس��ەاڵت  واڵت،  سەرۆكایەتی  خولی  لە 
دەكات, تا ئێستاش لەسەر فۆڕمی یەكسانیخوازانە لەنێوان سپی 
ڕەوش��ەی  ئەم  بڵێم  مەبەستمە  بەڕێوەدەچێت،  پێستدا،  رەش  و 
ئاڵوگۆڕەكانی  واقیعی  كاریگەریی  زادەی  ب��اش��وور،  ئەفریقای 
دەیەی نەودەكان و ئاڵوگۆڕەكانی جەنگی سارد بوو، سەرەڕای 
لەپەنجا  زیاتر  پاش  ئەسیوبیا،  لەدەست  ئەریتریا،  سەربەخۆیی 
ساڵ خەبات، لەوانەش گرنگتر بەخۆداچوونەوەی واڵتێكی وەكو 
چین، لەسەر پیادەكردنی ڕیفۆرمی سیاسی و ئابوری. ئەگەرچی 
هێشتا سیستمێكی كۆمۆنیستی لەسەركارە، بەاڵم ئەو واڵتە لەو 

ئاڵوگۆڕانە بێ  كاریگەر نەبووە.
ئەوە سەرەڕای ملدانی كۆریای باكوورە بۆ دەستهڵگرتن لەسەر 
سەرەڕۆییەكانی و وازهێنان لەسەر كوورە ئەتۆمییەكانی، دواجاریش 
ملدانی عەرەب بەگشتی و فەلەستینیەكان، بەتایبەتی بۆ دانوستان و 

دیالۆگ، لەگەڵ ئیسرائیل و هاتنە كایەی پرۆسەی ئاشتی.
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مەبەستمە بڵێم ئەو ئاڵوگۆڕانەی، كە میخائیل گۆرباشۆڤ كردی، 
گ��ەورەی  خزمەتێكی  و  جیهانی  شۆڕشێكی  من  قەناعەتی  بە  كە 
مرۆڤایەتی بوو، هیچی كەمتر نەبوو لەو شۆڕش و ڕێنیسانسەی، 
كە پێشتر كرابوون، ئەگەرچی هەندێك بە خیانەتكار لەقەڵەمدەدەن، 
بەرامبەر شوورەوی و ئیدۆلۆژیای ماركیسزم و سوسیالیزم، بەاڵم 
پێشتریش بینیمان ستالین، هەر لەژێر ئەم ناوەدا چی بە مرۆڤایەتی 
كرد، پاشانیش بنیمان بۆریس یەڵسن چۆن تانكەكانی كرد پەرلەمان، 

بەاڵم سەرئەنجام ئەم ڕیفۆرم و چەمكە گشتییانە سەركەوتن.
و  متكردن  ب��ووە،  ئاڵوگۆرانە  ئەو  زادەی  كە  خ��اڵ,  گرنگترین 
وێنەی  بەعس  عێراقدا،  لە  ب��وو  بەعس  دیكتاتۆریەتی  سڕكردنی 
چاوشیشكۆی ڕۆمانیا نەبوو، كە هەر ئەم ئاڵوگۆڕانە، لەگەڵ خۆیان 
ڕایانماڵێت ، بەعس نمونەی پۆل پۆت و خەمیرە سوورەكانی كەمبۆدیا 
نەبوو، كە وەكو جەنگیزخان لە كەللەسەری مرۆڤەكانی كەمبۆدیا، 
كۆشكی دروستدەكرد. بەعس بەوپێیەی دیماگۆیانە ڕەفتاری دەكرد, 
كارێزمایەك خرابووە سەروو هەموو ئیرادەیەكەوە, ئابووریی واڵت 
تەخشان و پەخشان دەكرا و چەندین نەخشەی داڕێژراوی جیهانی 
بە زەرەری خودی گەالنی عێراق جێبەجێ  دەكرد، لە بابەتی جەنگی 

عێراق - ئێران و كوێت...ئەنفال
و  عەرەبی  ئوممەی  وەكو سەرۆكی  ئ��ەوەی،  خاتری  بە  تەنها 
بەاڵم  ناوببرێت،  پارێزەری خلیجی عەرەبی  و  فەرماندە  سەرۆكی 
ڕەنگە گەورەترین ئاڵوگۆڕە جیهانی، لەپاش گشت ئەو ئاڵوگۆڕانە 
جەنگی سارد، ئەو ئیتحوایە بێت ، كە ڕووبەڕووی عێراق كرایەوە، 
بەتایبەتی پاش دەرپەڕاندنی لە كوێت و ڕاپەڕینی گەالنی عێراق و 

بەتایبەتی ڕاپەڕینی بەهاری )1991(ی خەڵكی كوردستان.
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لە دۆستەكانی ئەمریكا  خاڵی سەرنج ئەوەیە، عێراق یەكێك 
و  ئێران  دژی  ل��ە   ساڵەی  هەشت  ب��وو، شەڕێكی  ڕۆژئ���اوا  و 
بەڕێوەدەبرد،  و  بەرپاكرد  خۆرئاوا  و  ئەمریكا  ڕەقیبی  شیعەی 
و  ئەمریكا  دەدات.  كوێت  پ��ەالم��اری  ڕژێمە  ئ��ەم  كاتێك  ب��ەاڵم 
خۆرئاوا دەزانن، ئەم ڕژێمە تۆتالیتارە، چەندە مایەی مەترسییە 
چەكی  وەدەستخستنی  هەوڵی  لە  كە  بەتایبەتی  ناوچەكەدا،  لە 
ئەتۆمیدا بوو، هەوڵی دەستبەسەرداگرتنی نەوتی كەنداوی فارس 
و دروستكردنی پەیمانی چوارقوڵیی شوڤێنی عەرەبی و زۆرشتی 

تری دەدا.
گشتیی  داینەمۆی  كە  خۆرئاوا،  و  ئەمریكا  سەرئەنجام  بەاڵم 
ئاڵووگۆڕەكان بوون، كۆتاییهاتنی ڕژێمی بەعس و عیراقیان، خستە 
ئەجێندەی پلەیەكی خۆیانەوە، وایانحسابكرد گەر شكستی بلۆكی 
شوورەوی، لە سەرەتای دەیەی نەودەكان، ئەجێندەترین كارێكی 
جییددی و پڕبایەخ بووە، بۆ جێبەجێكردنی نەخشە پڕ ئاڵوگۆڕەكان، 
بە هەمان شێوە ڕووخان و لەناوبردنی عێراق، دووەم و گرنگترین 

دۆسییەی پلەدووی جیهان بۆ ئەمریكا و خۆرئاوابوو.
و  تر  واڵتانی  دەدرێتە  پەیامێك  چەند  عێراقەوە  لە  پێیەی  بەو 
پێگەی جوگرافی و جیۆپۆلێتكیی عێراق، دەتوانێت ئەوەندەی تری 
ستراتیژەكانی ئەمریكا مسۆگەرتر بكات, زۆرتر زووتریش دەستی 
بە ئاوە گەرمەكان ڕابگات, كێشەی  گەلێكی چل ملیۆنییش بخاتەوە 
ناو دۆسیەی جیهانی، كە بە درێژایی چل ساڵ بوو جینۆساید دەكرا.
گرنگیی ڕووخانی بەعس لەوێوە سەرچاوە دەگرێت، توركیای 
لە  ماركسیزم  پ��ەڕی��ن��ەوەی  دی��وارگ��ری  خ��ۆرئ��اواو  هاوپەیمانی 
لەدوای  علمانی,  بەردەوامی سیستمی  و  سەردەمی جەنگی سارد 
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جەنگی سارد، بەهۆی كێشەو قەیرانی ناوخۆیی و دەرەكییەكانەوە، 
لەدەستدەدات،  پێگە ستراتیژ و جیۆپۆلیتكەیی خۆی، خەریكە  ئەو 
ئەمریكا باش دەزانێت  لە توركیا كێشەیەی گەلێكی بیست ملیۆنی 
هەیە، كە واقعە و دەبێت  بكرێتە ئەمری واقع، جیا لەوەش كێشە 
سوریا،  یۆنان،  قوبرس،  ئەرمیسنیا،  واڵتانی  لەگەڵ  دەرەكییەكانی 

ڕووسیا و عێراقەوە، لە داهاتوودا توركیا الواز دەكەن.
بارودۆخی  پاش  بەاڵم  بوو،  عێراق  توركیا  ئەلتەرناتیڤی  بۆیە 
ڕووخانی بەعس لە )2003( و خراپی وەزعی ئەمریكا لە باشووری 
كوردستانی  هەرێمی  بۆ  گ��ۆڕاوە,  ئەلتەرناتیڤە  ئەو  و  ناوەڕاست 

عێراق، كە خەریكە پێگەكانی دەوڵەتی سەربەخۆ دادەمەزرێنێت.
بەو پێیەی بەهێزترین سیستمی سیاسی لەناو هەرێمی كوردستان، 

لە سەرتاسەری عیراقدا بەڕێوە دەچێت.
بەوپێیەی بەهێزترین چەمكەكانی ئازادی، دیموكراسی، علمانیەت، 
ڕۆژن��ام��ەگ��ەری  عەقیدە،  و  ب��ەی��ان  ئ��ازادی��ی  م��ەدەن��ی،  كۆمەڵگەی 

بەڕێوەدەچێت - سەرەڕای ڕەخنەكانی من لەسەر ئەو مەسەالنە-
بەو پێیەی بۆ خودی واشنتۆن دەركەوت، یەكەمین و باشترین 
دۆست و هاوپەیمان ستراتیژی و ڕاستەقینەی واشنتۆن كوردەكان 
و  هەرێم  سەرۆكی  و  سەرۆككۆمار  و  كوردستانییەكان  هێزە  و 
سەرۆكی حزبە كوردستانییەكان و حكومەتی هەرێمی كوردستان و 

خودی خەڵكی كوردستانە.
هەرێمی  ب��ۆ  داخڵبوونیان  ل��ەگ��ەڵ  ئەمریكییەكان  پێیەی  ب��ەو 
ناوەڕاستی  لە باشوور و  كوردستان- گوڵباران كران و ئێستاش 
عیراق گوللەباراندەكرێن، بێگومان كەسیش لە ئەمریكا، باشتر ماناو 
مەفهومی )گوڵباران و گوللە باران( تێناگات و حساباتی لەسەر ناكات.
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و  ئەجێندە  و  كاركرد  هەموو  لەیادبچێت،  ئەوەشمان  نابێت  
پرۆسە سیاسییەكانی ئەمریكا، هێندە خاو و هێواش و لەسەرخۆ 
ئ��ەوەن��دە  تاقەتی  خ��ۆره��ەاڵت��ی،  گ��ەالن��ی  هەرگیز  ب��ەڕێ��وەدەچ��ێ��ت، 
گەیاندنی  بەئاكام  وات��ە  نییە،  كاتەیان  و  وئارامگرتن  چ��اوەڕوان��ی 
پرۆسیسی سیاسیی ئەمریكا، بەرامبەر هەر دۆسیەك و هەر پەالمار 
و هێرش و واڵتێك، هێندەبە بەرنامە داڕێژراو لەسەرخۆ و تاقەت 

پڕووكێنە تەحەممولی تاكی خۆرهەاڵتی دەوێت.
بڵێم تا ئێستاش  ئەمریكا بەعەلەنی الچاوی ئێمەی  مەبەستمە 
كوردی ماچ نەكردووە، لە پاداشتی گوڵبارانكردن و بە هەمان شێوە، 
تا ئێستاش وەاڵمی گوللەبارانكردنی باشوور و ناوەڕاستی عێراقی 
 ، لە هەردووكیان بێ ئاگایە  نییە،  نەداوەتەوە، ئەمەشە مانای ئەوە 

بەاڵم ئەم كارە لە كاتی خۆیدا ئەنجامەكەی دەردەكەوێت.
بەو پێیەی كوردستان، بووەتە خاوەنی هێزی یاسایی پێشمەرگە 
و خاوەنی چەندین بیرەنەوتی بەرهەمهاتووی یەدەگ، بەتایبەتی پاش 
ئەوەی كە كەركووك لە ڕێگای ماددەی )140(بە دەستپێشخەری 
و هەوڵی واشنتۆن دەگەڕێتەوە سەر هەرێمی كوردستان, ئەمەش 
بەرانبەر  ئابووریی كوردستان، چەند  پێگە و جۆگرافیا و  گرنگیی 
ئەوانیش  پارێزگا زۆر گرنگن،  لە عێراقدا سێ   لە كاتێكدا  دەكات- 
بەسرە كە دەروازەی دەریاییە، بەغدا دڵی دەوڵەت وگردبوونەوەی 
حكومەت و دەزگا ئیدارییەكان، كەركوكی كوردستانی، شادەماری 

ئابووریی عێراقە-
دژایەتی  بە  سەبارەت  كوردستان،  هەرێمی  ل��ەوەی  جگە  ئەمە 
واشنتۆن،  لەگەڵ  توندەڕو  ئیسالمیی  گرووپی  و  تیرۆرریزم  بۆ 
پێناسەی  یەك ئەجێندەیان هەیە- سەرەڕای چەند سەرنج لەسەر 
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تیرۆریزم بۆ چەند گرووپی كوردی - بەاڵم ئەم خاڵە زۆر گرنگە، 
بەتایبەت پاش ڕووداوەكانی یانزەی سێبتەمبەر.

بە واتایەكی تر، گەر واشنتۆن بۆ ئحتیواكردنی ئێران و سوریا 
حسابی لەسەر ئەفغانستان و عێراق كردبێت، پێدەچێت ئێستا هەرێمی 
بەتایبەتی  واشنتۆن،  بۆ  بێت  پلەیەكەكان  ئەهمیەتە  لە  كوردستان 
واشنتۆن لەگەڵ تاران و دیمەشق هەر ئێستا لە كێشە و ملمالنیێەكی 
تونددایە, گەر بارودۆخی نائەمنیی بەغداد نەبووایە، رەنگە ڕەوشی 

سیاسی و هاوكێشە سیاسییەكانی ناوچە جۆرێكی تر بوونایە.
نەخشەی  و  پرۆسە  دەستكاریی  وادەك��ات،  ئەمەش  هەر  بۆیە 
بكرێت,  ئەفەریقا  ب��اك��ووری  و  گ���ەورە  ن��اوەڕاس��ت��ی  خ��ۆره��ەاڵت��ی 
پرۆژەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی نوێی، بكرێنە ئەلتەرناتیڤ و لەسەر 
چەند  لە  بونیادبنرێت,  گ��ەورە  كوردستانی  دەوڵەتی  نەخشەكەش 
ئیتالیا، نەخشەكە تەسلیمی نوێنەری توركیا  لە  ڕۆژی ڕابردووش 
بكرێت, ئەوەش نیگەرانی بكات و وایلێبكات هۆڵی كۆبوونەوەكان 

جێبهێڵێت.
ئەمە سەرەڕای بوونی دوو فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتی، كە واشنتۆن 
بە شكڵێكی ستراتیژی تێیان دەڕوانێت، بۆیە هەموو ئەم خااڵنە وادەكات، 
بڵێن ڕووخانی عێراق بۆ واشنتۆن، بۆیە لە ئەجێندە پلە دووهەمەكانی 
ئەودایە، توانی بیسەلمێنێ ، دەتوانێ  دیكتاتۆرترین، دیكتاتۆری جیهان 
برووخێنێت و دەستگیری بكات و دادگایی بكات، توانیی ڕەگوڕیشەی 
ئیسالمی  و  گ��ەورەی سوننی  گروپی  دوو  وەك��و  قاعیدە  و  تاڵیبان 
لەڕەگەوە دەركێشێت، كە دەیانەویست گەرای ئیسالمی و سوننگەرایی 
بگەیەننە پاكستان, دەست بەسەر ئەتۆمییەكانی ئەو واڵتەدا بگرن و 
بچنە كشمیر و بپەڕنەوە بۆ داغستان و چیچان, هەیمەنە بكەنە سەر 
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ئێران و بەشێكی كوردستانی عێراق لە هەورامان و بۆ باشوور و 
ناوەڕاستی عێراق و زۆر شوێنی تر.

ئەم  درێژایی  مامڵەكردنی PKKبە  ئەوانەوە  هەموو  لەسەروو 
چەند ساڵە، وەكو واقعێك و هێزێكی كوردستانی، س��ەرەڕای ئەو 

هاوكارییە زۆروزەوەندەی واشنتۆن بۆ توركیا.
بۆیە عێراق لەپاش جەنگی سارد، پێگە و شوێنێكی پلەیەكە بۆ 
ئەمریكا و خۆرئاوا، كە نەخشە و پالنەكانی خۆیانی تێدا دەبەنە پێش، 
بەتایبەتی كە پێویستیان بە سەقامگیری و ئارامی هەیە لە عێراقدا، كە 
پێناچێت بكرێت و لە حاڵەتی سەرنەگرتنی ئەم ئەگەرەشدا، تازەترین 
ئەلتەرناتیڤی واشنتۆن پارچەپارچە بوونی عێراقە بۆ سێ  هەرێمی 
جیاواز، كە كورد بەهێزترین هەرێم و كارەكتەری ئەو دابەشبوونەیە 

بۆ واشنتۆن, یەكێكە لە ئەگەرە بەهێزەكانی بەردەم واشنتۆن.
ئەو  گەیشتوونەتە  و  دەس���ەد  س��ەد  ئەمریكا  كە  بزانین  گ��ەر 
قەناعەتەی ئەو پەشێوی و نا ئارامییەی, كە لە باشووری و ناوەڕاست 
مەبەستەی  بەو  یەكەم  پلەی  بە  ئێران و سووریان،  هەیە، خودی 
نەتوانێت پراكتیزەی  ڤێتنام بچێت,  لە عێراقدا بە دەردی  واشنتۆن 
ئەو ئەجێندایەی بكات، كە سەبارەت بە ئاڵۆوگۆڕ لە سیتمی سیاسیی 

تاران و دیمەشقدا دایڕشتووە.
بەاڵم ئایا كام ڕێگا واشنتۆن دەگەنێتە نەجات؟

پارچە  یان  بهێڵێتەوە؟  بارودۆخە خراپە  بەو  ئەوەی كە عێراق 
پ��ارچ��ەی ب��ك��ات، وەك��و چ��ۆن ه��ەم��ان پ��رۆس��ەی ل��ە یوگسالڤیای 
جێبەجێكردو سەركەتوو بوو، لەالیەكەوە كۆتایی بە شەڕی ناوخۆ 
هێنا و لە الیەكیشەوە, باشترین دۆست و هاوپەیمانی لە خۆرهەاڵتی 
ئەورووپا بۆ خۆی دروستكرد، كە تازەترینیان )مۆنتنیگرۆ- چیای 

ڕەشە- كە دانیشتووانەكەی )750(هەزار كەسن.
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بەاڵم هەموویان پراكتیزەی سیستمی سیاسیی ئازاد و دیموكراسی 
و مافی مرۆڤ  دەكەن, بوونتە داینەمۆی دیموكراسی لە ناوچەكەدا.
بێگومان ئێستا واشنتۆن لە ئەهمیەتی هاوپەیمانیەتی كورد باش 
واشنتۆنن،  دۆستی  كە  كورد،  دوژمنەكانی  هێشتا  بەاڵم  تێدەگات، 
ڕەنگە لە مەترسیی بەدەوڵەتبوونی كورد زۆر بترسن، بەاڵم واشنتۆن 

دەیەوێت ئەمەش بكرێتە ئەمری واقیع.
بۆیە ناكرێت بڵێن بێ  كاریگەرە و ئاڵوگۆڕەكانی عراق داینەمۆی 
داوەكانی  بۆ  مل  لۆكەربی،  كێشەی  لەپاش  لیبیایە،  ئاڵوگۆڕەكانی 

واشنتۆن و ڕۆژئاوا دەدات.
ئاڵوگۆڕەكانی بەلتیك و شۆڕشی پرتەقاڵیی ئۆكرانیا، كاریگەریی 
ئاڵوگۆڕەكانی عێراقە، كە وادەكات دۆستە كۆمۆنیستەكەی ڕووسیا 
پەراوێز بخرێت و سیستمێكی مۆدێرن و لیبراڵ  و دۆستی واشنتۆن 

بێتە سەركار.
شارەوانییەكانی  و  یەمەن  میسر،  ڕواڵەتییەكانی  هەڵبژاردنە 
سعودیە و بەشداریپێكردنی ژنان لە كوێت, سعودیە و بەهاناوەچوونی 
گەالنی دارفۆر لە سودان و ڕەوانەكردنی كێشەكە بۆ ئەنجوومەنی 
مەسیحییەكانی  مافی  سەلماندنی  لەسەر  پێداگری  و  ئاساییش، 
فشار  و  گ��ەرەن��گ  ج��ۆن  سەركردایەتیی  بە  س���ودان،  ب��اش��ووری 
دەرپەڕاندنی حزبوڵاڵ و دوورخستنەوەی  بۆ  لوبنان  خستنە سەر 
لە سنوورەكانی ئیسرائیل, دەرخستنی ئەو هاوكارییەی كە ئێران و 

سوریا پێشكەشی حزبوڵاڵی دەكەن.
تیرۆركردنی ڕەفیق  پێشتریش فشار خستنەسەر سوریا، پاش 
بكێشێتەوە,  بیروت  لە  ئەمنییەكانی  و  سوپایی  هێزە  تا  حەریری، 
بردنی كێشەكە بۆ ئەنجویومەنی ئاسایش و ئێستاش لە هەوڵی دانانی 
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ڕێگەگرتن  لوبنان،  و  سوریا  نێوان  بۆ  نێودەوڵەتیدایە  سنوورێكی 
و  ئێرانەوە  تپێەڕبوونلە  بە  ئازرباینجان  نەوتییەكانی  بۆرییە  لە 
و  سوریا  و  ئێران  یارمەتیی  كۆمپانیایانەی,كە  ئەو  بایكۆتكردنی 
گرووپە ئیسالمییەكانیان داوە, لەم ڕۆژانەشدا زیادكردنی بودجەی 
)70(ملیار دۆالر بۆ كاروباری سەربازی لە ئەفغانستان و عێراق 
و دانانی بوجەیەكی )480(ملیار دۆالری بۆ كاروباری سەربازی, 
دژایەتی و بەرگرتن لە كۆنترۆڵی ئیسالمییەكان لە سۆماڵ و شكستی 
كودەتا سەربازییەكان، لە زۆر واڵتدا و تەرخانكردنی پارەیەكی باش 
بۆ ڕیكخراوە )NGO(كان لە كوبا بۆ دژایەتیی سیستمی تۆتالیتاری 

لەكوبا و ڕاكێشانی مەكسیك بۆ نااو پەیماننامە نێودەوڵەتییەكان.
مەبەستمە بڵێم بەشێكی زۆری ئەو ئاڵوگۆڕانە، پاش هاوكێشە 
سیاسییەكانی عێراق ڕوویانداوە و هەنگاویان بۆ نراوە, لە نەخشە و 

پالنی واشنتۆن بێ  كاریگەر نین.
بەاڵم دیسان هێشتا ئەجێندەی عێراق، گەرمترین ئەجێندەیە بۆ 
واشنتۆن و تاووتوێكردنی گشت فایلەكانی تر، بۆیە كۆتایی جەنگی 
شكستی  هێنا،  خۆیدا  ب��ەدوای  پۆزەتیڤی  ئاڵوگۆڕی  چەندە  س��ارد 
عێراق و بەعسیش سەرەڕای، گشت ئەو ئاڵوگۆڕانەی، كە تا ئێستا 
هێناویاننەتە گۆڕێ ، كۆمەڵێك ئاڵوگۆڕی تر بەدوای خۆیدا دەهێنێت، 
بەدەوڵەتكردنی  و  بێت  ك��ورد  قازانجی  بە  ڕەنگە  باشترینیان  كە 

كوردستان بێت...!
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)3(
كورد و هاوكێشە سیاسییەكان

ل��ە هاوكێشە  ك��ام  پ��ان��زە ساڵی ڕاب����ردوودا، هیچ  م���اوەی  ل��ە 
كوردیان  )بیكەر-هاملتۆن(  ڕاپۆرتەكەی  ئەوەندەی  سیاسییەكان 
نیگەران نەكرد, هیچ كامیشیان ئەو ڕاستییەی نەسەلماند، كە ئەمریكا 
لە ئەجێندای كاركردنیدا بەرژەوەندییەكانی  تەنها شتێك  تەنها و 

خۆیەتی لەگەڵ كورددا. 
ئەگەرچی هێشتا زووە قسە لەسەر ئەوە بكەین، كە ئەمریكا 
دۆستی كورد نییە و نەبووە، بەاڵم ئەم ڕاپۆرتە خاڵێكی گرنگە لە 

پەیوەندیی نێوان )ئەمریكا-كورد(.
بەو واتایەی كورد، ئەمریكای وەكو فریادەڕس و ڕزگاركەری 
نەتەوە ژێر دەستەكان سەیردەكرد، بەاڵم خەریكە ئەو تێگەیشتنە 
كاڵدەبێتەوە، ئەو بۆچوونە ڕاست دەردەچێت، كە واشنتۆن تاكە 

الیەنێك  كە حسابی دۆستی خۆی بۆ نەكردووە كوردە.
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خراپ  كورد  بۆ  )بیكەر-هاملتۆن(هەرچەندە  راپۆرتەكەی 
كورد،  بۆ  هەیە  خۆی  تایبەتی  گرنگییەكی  چەند  بەاڵم  بێت، 
ئەوەش النیكەم كورد بەئاگادەهێنێتەوە، لەوەی كە سیاسەت 
بە دۆستایەتی ناكرێت  پێویستی بە ئەجێندا و پرۆتۆكۆڵ و 
ڕاگرتنی  بە  پێویستی  و  هەیە  ستراتیژ  و  تاكتیك  داڕشتنی 

تەرازووی بەرژەوەندی و هاوكێشە سیاسییەكان هەیە.
پانزە  لە ماوەی  ئایا  ئاگا هێنایەوە لەوەی, كە  كوردی بە 
ئەمریكا  لەگەڵ  هەبووە،  ئەجێندایەكی  چ  ڕاب���ردوودا،  ساڵی 
كاری لەسەر كردووە؟ كامە پرۆتۆكۆڵی بە قازانجی خەڵكی 
واشنتۆن  لە  گرەنتەیەكی  چ  ئایا  ك��ردووە؟  ئیمزا  كوردستان 
پاراستنی  و  كوردستان  ئاییندەی  بە  سەبارەت  وەرگرتووە، 

هەرێمی كوردستان و ئەگەرەكانی سەربەخۆیی...؟
واشنتۆنی  ه��اوك��اری��ی  بنەمایەك  چ  ل��ەس��ەر  ك��ورد  ئ��ای��ا 

كردووە؟
بۆ وەاڵمی هەموو ئەو ئەگەرانەی سەرەوە، بە بۆچوونی من، 
خەڵكی كوردستان ناتوانن گەشبینبن بە وەها ئەجێندایەك و 
ئیمزایەكی مێژوویی، ئەوەش بەو بەڵگەی كەمترین شەفافیەت 

لە كاركردنی سەركردایەتیی سیاسیی كورددا بەدیناكرێت.
لە حاڵەتی ئاساییدا، سەركردایەتیی كورد، بێدەنگ ومست 
خەریكی شاردنەوەی شتەكانە, تەنها لە ژوورە داخراوەكان 

چەند كەس دەیزانن.
مەترسی،  بچووكترین  مەترسیدار،  حاڵەتی  دەگاتە  كاتێكیش 
دەكەنە مۆتەیەكی گەورە و هەاڵیەكی بۆ بەڕێدەخەن، كە خەڵكی 
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بە  كوردستان  خەڵكی  سادەترین  دەترسێنێت،  هێندە  كوردستان 
)نەهامەتییەكی تر، نسكۆیەكی تر، بەشوودانێكی تر..(ی ناویدەبەن.
مێژووی  درێژخایەنی  رەوت��ی  لە  سیاسیەتە  هەڵەترین  ئەمە 
ل��ەوەی  جگە  چونكە  ك���ورددا،  گەلی  شۆڕشگێڕانەی  سیاسیی 
بە  ب��ڕوا  كۆمەڵگاش  ناكرێت  لەدەستدەدات،  جەماوەر  متمانەی 

ڕاستیی ئەو مەترسییانە بكات.
سادەترین شت ئەوەیە، لەماوەی پانزە ساڵی رابردوودا، كەس 
نازانێت دیالۆگ و دانوستانەكانی نێوان كورد واشنتۆن چی بووە؟
ئایا واشنتۆن بەڵێنی چی بە كورد داوە؟ ئایا لەسەر چ بنەمایەك 

پەیوەندییەكان داڕێژراون ؟
مافی  ب��ێ   زۆرت��ری��ن  راپ��ۆرت��ێ��ك  تەنها  دەیبینن  ك��ە  ئێستاش 
سەبارەت بە كورد تێداهاتووە، قوربانیترین قوربانی لە عێراق و 

ناوچەكەدا كوردە.
ڕێكردنی  و  هەڵسوكەوت  خراپیی  غ��ەدرە،  ئەم  فاكتەری  ئایا 

هاوكێشە سیاسییەكانە لە عێراق و ناوچەكە و ناوخۆدا؟
ملدان  و  گوێرایەڵی  هەموو  دەرك��ەوت  ئێستا  بەڵێ *  بێگومان 
و هەموو داخستنی فەرشێكی سوور, دەست بە سنگەوەگرتن و 
قوربانیدانێك، ڕاست و شیاو نییە، چونكە ئەمە سیاسەتە و )ئاشی 

سیاسەتیش بە ئاوی بەرژوەندی دەگەڕێت(.
بەكورتی، كورد عاتیفانە مامەڵە لەگەڵ سیاسەت دەكات، نەك 

بە عەقاڵنیەت، ئەمەش خودی گرفتەكەیە.
ل��ە)79(م��ادەدا،  بۆچی  بیكەر-هاملتۆن(  )جیمس  بپرسین  با 

كەمترین مافی بە كورد ڕەوا نەبینیوە؟
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گەر دیقەت بدەین لەو ڕاسپاردە و پێشنیارانەی ڕاپۆرتەكەدا، 
دەردەكەوێت بیكەر گەڕاوە بەدوای ئەلتەرناتیڤ بۆ دوژمنەكانی 
ئەمریكا و هەموو سازشێكی بە ڕەوا زانیوە، لەگەڵ خودی دوژمنە 

سەرەكییەكانی واشنتۆندا.
بیكەر ئەوە باش دەزانێت )كورد( دوو گرنگیی زۆر گەورەی 

هەیە لە ڕاپۆرتەكەدا«
یەكەم: ئەوەی كە كورد نە دوژمنە و نە دەبێتە دوژمن.

الیەنانەی  ئ��ەو  هەموو  پێشكەشی  دیارییە  باشترین  دووەم: 
دەكات، كە دژی ئەمریكان.

هەموو الیەنەكانی عێراق و واڵتانی ناوچەكە بە )ئێران، سوریا، 
و سوننە(  )شیعە  و  میسریشە(  و  ئ��وردن  و  و سعودیە  توركیا 
لە  واشنتۆنیان  بەردەوامیش  هەبووە,  لە كورد  ترسیان  هەمیشە 
كوردەكان  و  ك��وردی  دەوڵەتی  ڕاگەیاندنی  و  ك��ورد  مەترسیی 
لەسەر  قسەیان  بەتایبەتی  زۆرب��ەش��ی��ان  ئ��اگ��ادارك��ردووەت��ەوە، 

)كەركووك( كردووە، بەتایبەت توركیا و شیعە و سوننەكان.
ب��ۆی��ە چ���ۆن ب��ی��ك��ەر گ�����ەڕاوە ب�����ەدوای ئ��ەل��ت��ەرن��ات��ی��ڤ��ەك��ان��ی 
لەو  یەكێك  بە  كوردیشی  واشنتۆن،  دوژمنەكانی  خاوكردنەوەی 
و  بێت  كاریگەر  خاڵێكی  دەتوانێت  النیكەم،  كە  داناوە،  فاكتەرانە 
 ، بڵێت  سوننەكان  و  شیعە  و  ئێران  و  توركیا  بە  ناڕاستەوخۆ 
و  لەتبون  تووشی  عێراق  پێتانوایە  كە  مەترسییانەی  لەو  یەكێك 

دروستبونی دەوڵەتی كوردی دەكات، بەتەواوی سڕكراوە.
گەر ئەوەش بزانین ڕاپۆرتەكە بە تەنها مەبەستی پەراوێزخستنی 
)كورد(نییە، بەڵكو پەراوێزخستنی )كورد( واتای چەند شتی گرنگتر 

دەردەخات، سەبارەت بە كورد.
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و  ب��واری سیاسی  لە  ئەمە  پشتگوێخراوە،  ك��ورد  كە  ئ��ەوەی 
دەروونییەوە )دوژمنەكانی كورد و ئەمریكا( خۆشخاڵ دەكات.

دەاللەتە  دوابخرێت،   )140 م��ادەی  و  )كەركوك  كە  ئ��ەوەی 
كە  ل��ەوەی  بێت،  نیگەران  چیدی  توركیا  نابێت  كە  ب��ۆئ��ەوەی، 
ودۆستەكانی  كوردستان  هەرێمی  لە  بەشێك  دەبێتە  كەركوك 
توركمان پەراوێز ناخرێت و ئەم لێكدانەوەیە بۆ ئارامكردنەوەی 
و  كۆنەبەعسییەكان  و  ناسیۆنالیستەكان  و  شۆڤێنی  سوننە 
عەرەبە هاوردەكان و شیعە توندڕەو گرووپی سەدریش ڕاستە و 

قانعپێكەرە بۆ ساردكردنەوەی هەراسانبوونی ئەو الیانانە.
جگە لەوەی ئاماژەیەكی ئابووریشی هەیە، بەوەی كە كەركوك 
وەكو شا دەماری ئابووریی عێراق ناسراوە، ئیتر كورد ناتوانێت 
و  بێت  لەدەستیدا  بەهێز  ئابووریی  كارتێكی  وەك��و  كارتە  ئ��ەم 
و  ك��وردی  دەوڵەتی  ڕاگەیاندنی  بۆ  سەرەكی  فاكتەرێكی  ببێتە 
پایە ئابوورییەكانی هەرێمی فیدراڵ و نزیكبوونەوە  بەهێزكردنی 
دەستخستنی  وە  بۆ  گوزارییەكان  سەرمایە  كۆمپانیا  و  واڵت��ان 

پشكی ئابووری لەژێر دەسەاڵتی كوردەكان.
هەروەها ڕازیكردنی ئەو الیانانەیە، كە لەمێژە دەیانگوت نابێت 
بڕگەیەكی  بەپێی  كەركووك  و  جێبەجێبكرێت   )140( م��اددەی 

دەستوور بگەڕێتەوە سەر هەرێمی كوردستان.
ئەمەش مانای ئەوەیە، ئەو دەستوورە، خواستی گەالنی عێراق 
قابیلی  ك��ردووە،  نیگەران  و سوننەكانی  دراوسێی  واڵتانی  بووە 
ناكرێت  جێبەجێ   كە  خاڵییش  یەكەم  و  نەكرێت  جێبەجێ   ئەوەیە 

ماددەی ) 140(ە.
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بە بۆچوونی من، گەر پرۆسەیەكی سیاسیی گرنگ لە عێراقدا، 
لەپاش ڕووخانی بەعسەوە ڕوویدابێت )پرۆژەی دەستووری نوێی  
م��اددەی  دەستوردا  پ��رۆژەی  لەناو  خاڵیش  گرنگترین  عێراقە(و 
دەستووریش  و  پرۆسەكە  ناو  كارەكتەری  فەعالترین  )140(ەو 
)كوردستانە(واتە  (ەوە  ئاساییش  سیاسی،  )ئ��اب��وری،  ل��ەڕووی 
مادەكەو  هەم  و  كورد  هەم  ماددەیە،  ئەو  دواخستنی  بە  بیكەر 
ئێران،  داوای��ەی كە  ئەو  واتە  پەراوێز دەخ��ات،  هەم دەستوریش 
سوریا، سعودیە سوننەكان و بەشێك لە شیعەكان و بەعسییەكان 
داوای دەكەن, ئەمەیش ئەو خاڵەیە كە بیكەر بەتایبەتی ئاماژەی بۆ 
دەكات، كە دەبێت  بە هەرچی نرخێك بێت، الیەنە شەڕكەرەكان، 
دوژمنەكانی واشنتۆن ئاشتبكرێنەوە و مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت،

نابێتە قەناعەتی تەواوی الیەنەكان  ئەگەر چی ئەم ڕازیكردنە، 
و واڵتانی ناوچەكە، چونكە واڵتانی ناوچەكە و بەتایبەتی )سوریا 
یارمەتیدانی  سەرەكیی  س��ەرچ��اوەی  ك��ە  سعودیە(  و  ئ��ێ��ران  و 
گرووپەكانی عێراق و پەشێوی و نائارامیی عێراقن، بەتەنها كێشەی 
عیراقیان نییە، بەڵكو كێشەی تریشیان هەیە، كە دەیانەوێت وەكو 
كارتی گوشار بەكاری بهێنن دژی ئەمریكا، لە بابەتی دواخستنی 
سەپاندنی سزای ئابووری و كێشەی كوورە ئەتۆمییەكانی تاران و 
دەستهەڵگرتن لە موجاهیدینی خەڵق و ڕووخانی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران و دەستهەڵگرتن لە گەمارۆدانی ئێران لە عێراق و ئەفغانسانەوە 
و دژایەتیكردنی، گرنگترین خاڵن، كە ئێران داوایاندەكات، هەرچی 
و  ئیسرائیل  و  ج��ۆالن  بەرزاییەكانی  و  لوبنان  فاییلی  سوریاشە 

ئیمتیازی زیاتر بە سوننەكان گرنگترین داواكانیەتی.
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بەم شێوەیە دەتوانێت بڵێن، ڕاپۆرتەكە قوربانیبوونی دۆستەكانە، 
ئەلتەرناتیڤە  تاكە  ئەمەش  و  دوژمنەكان  ئاشتبوونەوەی  لەپێناو 
واشنتۆن،  دژی  دەرەكییەكانی  و  ناوخۆیی  الیەنە  ڕازیكردنی  بۆ 
كە  واشنتۆندا،  هەمیشەیی  لە سیاسەتی  ئەمەش شتێكی سادەیە 

الیەنێك بكاتە قوربانی و لەڕووی ئەخالقییەوە پێناسەیەكی نییە.
ب��واری  ن��ەچ��ووەت��ە  ڕاپ��ۆرت��ەك��ەی)ب��ی��ك��ەر-ه��ام��ل��ت��ۆن(  هێشتا 
پراكتیزەكردنەوە و چەند ئەگەریش هەن، كە ئایا ئێران و سوریا 
دەست لە هاوكاریكردنی سوننە و شیعەكان هەڵدەگرن و ڕەوشی 
سیاسیی عێراق ئارامدەكەنەوە و دەهێڵن واشنتۆن بە ئیسراحەت 
پیالنێكی نوێ  دانێت و دەستكەوتەكان بخوێنێتەوە، یان بەردەوام 
دەبن لەسەر فشار خستنە سەر واشنتۆن بۆ كشانەوەو شكستی 

زیاتر و دروستكردنی ڤێتنامێكی تر بۆی.
ئایا ئەو ڕاپۆرتە واقعییە، یان وانشتۆن، تاكتێكانە دایڕشتووە 
و  سوننە  و  شیعە  و  ئێران  و  سوریا  ئ��ارام��ك��ردن��ەوەی   بۆ  و 
بەعسییەكانە، یان ساغكردنەوەی ئەو قسانەیە كە دەڵێت » ئێران 
و  عێراق  پشێوییەكانی  لە  بەرپرسن  یەكەم  پلەی  بە  سوریا  و 
لێرە بەدواوە، ئایا ئێران و سوریا ئەو پەالمارانە ڕادەگرن و ئەو 

تۆمەتەیان لەسەر دەبێتە ماڵ«
ئەمانە هەمووی چەند ئەگەرن، واشنتۆن كاریان لەسەر دەكات، 
بەاڵم  پراكتیكەوە،  ب��واری  نەخستۆتە  كامیانی  هیچ  جارێ   بەاڵم 
دەبێت  كورد بزانێت، ئەم راپۆرتە سەرەتایەكە بۆ هەر ئەگەرێك، 
كوردستان  هەرێمی  كە  ب��ەوەش��ەوە  بیخوازێت،  واشنتۆن  كە 
مەترسییەوە،  بخاتە  حكومەتەكەش  و  ئاساییش  و  ئ��ارام��ی  و 
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لە  الیە  ئەورووپامان  و  واشنتۆن  خیانەتی  نمونەی  ئێمە  چونكە 
)قازی  )لۆزان( و )ڕووخانی حكومەتی شێخ مەحمود( و  بابەتی 
محەمەد( و )دەستگیرگردنی عەبدوڵاڵ ئوچ ئاالن( و )كۆچی خەڵكی 

كوردستانی باشوور(.
بكات، نەك دۆستایەتی )چونكە  بۆیە دەبێت كورد، سیاسەت 
لە سیاسەتدا دۆست و دوژمنی تا سەر نییە، بەڵكو بەرژەوەندی 

تاسەر هەیە(. 
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)4(
كورد لە بەردەم

پرۆتستۆكردنی پیالنێكی ناوچەیی

كۆمەڵێك كورد، دەیانەوێت بچنە الی ئەفسەرێكی پایەبەرزی 
واڵتێكی دراوسێ , تا جاشیەت و خیانەتی خۆیانی بۆ ئاشكرابكەن؛ 
بۆ ئەم كارە, دۆستێكی خۆیان ڕادەسپێرن, تا ئەو چاوپێكەوتنەیان 
دەڵێت   و  ژوورەوە  دەچێتە  دۆستەكە  كاتێك  بڕەخسنێت.  بۆ 
كۆمەڵێك  كورد؛ ئەفسەرەكە یەكسەر دەڵێ ! ئەوانە خیانەتكاران و 
دوژمنی ئەم گەل و واڵتەن؛ قوربان ئەم كوردانە؛ جیاوازییان نییە، 

هەموویان دوژمنن.
كابرا دەیەوێت بڵێت, ئەفسەری بەرێز, ئەمانە ڕاستە كوردن, 
بەاڵم دۆستی ئێمەن, بەاڵم ئەفسەرەكە, كە ناوی كورد دەبیستێت, 

تووڕە دەبێت  و هەڵدەچێت…
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بەتایبەتی  ك��ورد  دوژمنانی  ئ��ەوەی��ە,  چیرۆكە  ل��ەم  مەبەستم 
و  ك��ورد  ن��اوی  كە  هەر  سوریا…(  و  توركیا  و  )ئێران  واڵتانی 
و  پیالنگێڕان  دەكەونە  یەكسەر  و  دەبن  قەڵس  دێت،  كوردستان 

چنیننی سیناریۆی دوژمنكارانە.
و  هەكاری  كارەساتی  )1975(و  ئ��ازاری  كارەساتی  هێشتا 
وكەمانگر  قاسملۆ  تیرۆركردنی  و  محەمەد  قازی  لەسێدارەدانی 
مهاباد  و  سنە  و  دەرسیم  قەتلووعامی  و  هەڵەبجە  و  ئەنفال  و 
و )31(ی ئاب و تیرۆری سەیدا ساڵح و قەتاڵوعامی قامیشلۆر 

حەسەكەمان بیرنەچووەتەوە.
خەڵكی  راپەڕینی  س��ەرەت��ای  لە  كە  ل��ەی��ادە؛  ئ��ەوەم��ان  هێشتا 
كوردستان لە ساڵی )1991( و دواتر چۆن ئەم واڵتانە، نەیانهێشت 
تەنانەت یەك بۆشكە نەوت بگاتە كوردستان و نرخی یەك بۆشكە 
گەیشتە )2000(دیناری چاپی سویسری, ئەم نرخەش بە درێژایی 
یەك  نرخی  نەداوە؛ وبگرە  مێژووی دروستبوونی عێراق ڕووی 
فەردە ئارد، گەیشتە )1500( دینار و یەك تەنەكە رۆن )1000( 
دینار, ئەمە لە كاتێكیدا، داهاتی خەڵكی كوردستان ئەوەندە خراپ 
و كەم بوو، زۆر خێزان دوو ژەم نانیان دەخوارد, یان بەسەرە 

چایان دەخواردەوە.
ئەم قەیرانە جگە لە ڕۆڵی پاسیڤی سەدام و بەعس, هەرسێ  
واڵتی دراوسێی كارەكتەری سەرەكی بوون، چونكە سنوورەكانیان 
داخ��س��ت. ئ��ام��ادەن��ەب��وون ل��ەو ب��ارودۆخ��ە ق��ورس��ەدا، ه��اوك��اری 
خەڵكی بكەن, بیانووی ئەوان ئەوەبوو. كە كوردەكان بەنیازن لە 

كوردستانی عێراقەوە، دەوڵەتی كوردستان دروستبكەن.
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كوردەكان ئیدارە و حكومەت و پەرلەمان و كۆلێژی سەربازی 
و پااڵوتگەی نەوتیان دروستكردووە, ئەمانە هەموویان مەترسین 

بۆ سەر جۆگرافیا و جیۆپۆلیتیكی ناوچەكە.
ه��ەوڵ��ی دوژم��ن��ك��اران��ەی ئ��ەم واڵت��ان��ە، ه��ەر ئ��ەوە ن��ەب��وو، كە 
یارمەتی  ئەو  نەیانهێشت  بەڵكو  داخست,  سنوورەكانیان  خۆیان 
ئەورووپی  لەالیەن واڵتانی  كە  بگەنە كوردستان،  هاوكارییانە  و 
پێشكەشدەكراو  خێرخوازییەكان  و  NGO(ك��ان   ( ڕێكخراوە  و 
كە  دروستدەكرد،  ئەورووپییانە  وەفدە  ئەو  بۆ  كێشەیان  سەدان 

دەیانویست بێنە كوردستان.
ئاشكراكردنی ڕێككەوتنامەی پاریس، هەر لەالیەن ئەم واڵتانەوە 
بوو, كە كوردی دەگەیاندە ڕاددەی سەركەوتنی پرۆسەی سیاسیی 
پرۆسەیەدا  لەم  ك��وردی  الیەنێكی  دەستی  ئەگەرچی  یەكجاری, 

هەبوو، نەیهێشت ئەم كارە مەیسەر بێت.
ئۆپۆزسیۆنی   )200( نزیكەی  بە  ب��وون،  واڵت��ان��ە  ئ��ەم  ه��ەر 
كوردی ئێرانی و )100( ئۆپۆزسیۆنی كوردی توركیا و سوریایان 

تیرۆركرد.
هەر ئەوان بوون، الیەنە ئیسالمی و توركمانەكانیان هاندا, بۆ 
دژایەتیی ئەزموونی خەڵكی كوردستان و حكومەت و زەرەرێكی 

زۆریان لەم ئەزموونە دا و زۆر دوایانخست.
ه���ەر ئ����ەوان ب���وون ت��ی��رۆری��ان ل��ە ك��وردس��ت��ان گ��ەش��ەپ��ێ��دا, 
تیرۆریستانیان تەیار دەكرد و ڕەوانەی كوردستانیان دەكردن، بۆ 

كاری خۆكوژی و ئاژاوەو پشێوینانەوە.
ژێر  سیناریۆی  و  نهێنی  پیالنی  نەوەستان,  بەوە  هەر  ئەوان 
دوژمنكارانەدا،  سێكوچكەی  پیالنێكی  لە  بەڵكو  بچنن,  بەژێر 
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خەڵكی  ئ��ەزم��وون��ی  دژای��ەت��ی��ی  ب��ۆ  پێكهێنا  هاوپەیمانییەكیان 
كوردستان، لەنێوان )تاران, دیمەشق, ئەنكەرە(داو بەنهێنی سەدام 

حسێن و بەغدادش لەگەڵیاندا بوون.
یەكێك  لە  جارێك  مانگ  هەر سێ   الیەنانە,  ئەم  شێوەیە  بەم 
پێشكەوتنەكانی  تاووتوێكردنی  بۆ  كۆدەبوونەوە,  پایتەختانە  لەم 
هەرێمی كوردستان و دانانی پیالنی دوژمنكارانە بۆ بەڕپێگرتنی 

ئەم ئەزموونە.
واڵتانە  ئ��ەم  كە  كەمانەیە,  سیناریۆ  ئ��ەو  باسمكرد  ئەمانەی 
بێ ئاكام  هەموویان  بەاڵم  كوردستان,  دژی خەڵكی  دایانڕشتووە 
بوون وشكستییان خوارد, لە بەرامبەر ئیدارە و ئیرادەی خەڵكی 

كوردستان و ئەزموونی سەركەوتووی كوردستاندا.
بیانووی  ب��ە  دەس��ت��ەوەی��ە,  ب��ە  ت��ری��ان  پیالنێكی  ك��ە  ئێستاش 
دژایەتیی تیرۆر, دەیانەوێت عیراقیش لەم پیالنە بگلێنن و دیسان 
كوردستان و حكومەتی هەرێمەكان بخەنە ناو ئەم سیناریۆیەوە، 
بەوەی گەلەكۆمەكێ  بكەن دژی  PKK(( و جەنگێك بەرپا بكەن, 
بە دەركردنی لە كوردستانی عێراق و لەم بارەیەوە ئێستا خەریكی 
داڕشتنی سیناریۆیەكی وەهان، ئێمە شاهیدی دەدەین  PKK(( لە 
ماوەی چەند ساڵی ڕاب��ردوودا، چەندین سیاسەتی چەوتی پیادە 
كردووە, دژی ئەزموونی خەڵكی كوردستان و كەوتووەتە شەڕەوە 
لەگەاڵ الیەنە كوردستانییەكان, بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە, ئێمە 
دوژمنایەتیی ) PKK( بكەین و بچینە پااڵ بەرەی دوژمنكاران و 

شەڕی الیەنێكی كوردستانی بكەین.
كوردەكان چ لە حكومەتەكانی هەولێر و سلێمانی و چ لە حكومەتی 
فیدراڵی عێراق، گەر پشتگیری لەم پیالنە بكەن, هەڵەیەكی مێژوویی دەكەن.
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لەمبارەیەوە دەكرێت چەند نموونە بهێنمەوە؛ كێشەی ئیسرائیل 
لێكەوتووەتەوە.  ج��ۆراوج��ۆری  قەیرانی  چەندین  فەلەستین,  و 
هەمووكات كە فشار بۆ سەر ئیسرائیل دروستدەكرێت, ئەنجوومەنی 
ئاساییش دەیەوێت بڕیارێك دژی تەل ئەبیب دەربكات؛ واشنتۆن 

ڤیتۆ بەكاردەهێنێت بۆ پشتگیریی دۆستەكەی.
تامیلۆكانی, ویالیەتی تامیل نادۆ لە هندستان, هەرگیز پشتیوانیی 
سریالنكا,  تامیلەكانی  دژایەتیی  بە  ناكات,  نیودەلهی  حكومەتی 
سینهالەكانی  لەالیەن  تامیل  كەمینەی  ساڵە،  چەند  م��اوەی  كە 

سریالنكاوە قەتاڵ وعام دەكرێن.
ئیتر بۆچی ئێمە بە بیانووی تیرۆر, دژایەتی   PKK((بكەین…؟ 
لە كاتێكدا ئێمە دەتوانین لە ڕێگەی حیوار و دیالۆگ و دانوستانەوە 
لەگەاڵ  PKK(   ( بگەینە ئاكام, بەتایبەتی كورد ئێستا لە بەردەم 
تێپەڕكردنی چەندین هاوكێشەی سیاسیدایە، لە عێراقی فیدرااڵ و 

كوردستاندا.
یەكجاری سەركەوتنی  بە  ب��ەردەم  لە  ك��ورد  ئ��ەوەی  یــەكــەم: 
پرۆسەی حكومەت و پەرلەمان و ئەزموونی خۆ بەڕێوەبردندایە, 

دەبێت ئەم ئەزموونە بگەێنێتە ئاكام و خەونی كورد بێتەدی.
دروستبوونی  و  كوردستان  فیدراتیڤەكردنی  مەسەلەی  دووەم: 
زۆری  بەشێكی  كە  عێراقدا،  لە  مۆدێرن  و  پلورال  سیستمێكی 
دەكەوێتە سەر سیاسەت و ڕەهەندەكانی كوردی. بۆ دروستكردنی 

مۆدیلێكی نوێ  و جوان.
خاك  خاكەكەی,  و  حكومەت  و  باشوور  كوردستانی  سێیەم: 
گەر  بێت،  جیهاندا  كوێی  هەر  لە  كوردێكە  هەموو  حكومەتی  و 
گوێی  بگرێتەوەو  بۆ  باوەشی  بكرێت,  هاوكاری  كرد  پێویستی 
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و  یاسایی  ڕێگەی  بە  بەاڵم  نەبێت,  هاوكاری  مەترسییەكانی  لە 
ئەخالقی و دیبلۆماسی و نێودەوڵەتی.

چـــــوارەم: خ��ۆ ب��ەدوورگ��رت��ن ل��ە دژای��ەت��ی��ی ه��ەر س��ازم��ان و 
كوردستان  چ��وارپ��ارچ��ەك��ەی  ه��ەر  ل��ە  سیاسی،  ڕێكخراوێكی 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  و  هاوپەیمانیەتی  و  دۆستایەتی  دروستكردنی  و 

چارەسەری كێشەكانیان و هاوكاری و پشتیوانیكردنیان.
بەاڵم:

لە بەرامبەر ئەم هەڵوێستانەدا. هەموو كوردێك و سازمان و 
و  سەرشان  دەكەوێتە  گەورەی  ئەركێكی  كوردستانی,  الیەنێكی 

دەبێت كاری لەپێشینەی بێت بەرامبەر خەڵكی كوردستان.
ئەوەش بەوەی هاوكاریی خەڵك و حكومەت بكرێت,كێشە و 
ڕێگەی  لە  با  كێشەكان  هەموو  و  نەكرێت  دروس��ت  بۆ  قەیرانی 

دیالۆگەوە چارەسەربكرێت.
زۆر لە ڕێكخراوە سیاسییەكان ئەم هەڵوێستەیەیان نواندووە, 
بەاڵم پێویستە  PKK(( ئەم سیاسەتە پیادە بكات, خوێندنەوەی 

نوێی هەبێت بۆ ڕووداوە سیاسییەكان.
بێگومان بە پرۆتستۆكردنی حكومەتی هەرێمەكان و كوردەكان 
لە حكومەتی فیدراڵیی عێراقدا, ئەم پیالنەی دژی   PKK(( لەڕێدایە 

پووچەاڵ دەكرێتەوە، ئەمەش هەڵوێستی مێژووییە. 
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)5(
توركیا چی لە كورد دەوێت...؟

تەنها )400000( تورك لە ناوچەكانی )رۆدۆبا(ی باشووری 
ئەنكەرە  كەچی  دەژی���ن،  توركیا  س��ن��ووری  بولگاریای  واڵت��ی 
بولگاریای هەراسانكردووە، تا مافی ئوتۆنۆمی بە هاوخوێنەكانی 
ئەو  و  دەك��ات  ئ��ازادی(  و  ماف  )بزووتنەوەی  هاوكاریی  ب��دات, 
خستیە  دا   )1997( یەكەمی  كانونی  لە  توركیاش,  پێشنیارەی 
سۆسیالیستەوە  پارتی  لەالیەن  و  بولگاریا  پەرلەمانی  ب��ەردەم 

سەرزەنشتكرا.
داگیركردو  قوبرسی  باكوری  )1947(دا  ساڵی  لە  كاتێكیش 
ئەوەش  دیاریكرد،  بەشە  ئەو  وەكو سەرۆكی  دەنكتاشی  رەئوف 
وایكرد لە )1992/11/25(دا ئەنجوومەنی ئاسایش بڕیاری )987( 
بێگانە وەسفكرد و  بە  لەو كۆمارە  توركیای  دەربكات, هێزەكانی 
یەكێتیی ئەورووپاش، لەسەر ئەم ڕەفتارە نیگەرانیی خۆیان دەربڕی.
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سەبارەت بە توركمانەكانی عێراق و بەرەی توركمانی و 
سەرەتای  هەڵبژاردنەكانی  لە  كەركوكدا،  لە  بەرە  بەتایبەتی 
بەدەستبێنن،  زیاتر  كورسی   )1( لە  نەیانتوانی  )2005(دا, 
داوای  كە  بەوەی  دووبارەبكاتەوە،  ڕەفتار  هەمان  دەیەوێت 

ناوچەی ئوتۆنۆم و هەرێمی جیا بۆ توركمانەكان دەكات.
بگەڕێتەوە  كەركوك  ناهێڵێت   كە  دەك��ات،  ه��ەڕەش��ەش 
سەر هەرێمی كوردستان و تەگەرە دەخاتە بەردەم ماددەی 

.)140(
ئەم قەیرانانەی هەر بە بولگاریا و قوبرس و كوردستانەوە 
شوورەویی  سەربەخۆكانی  تازە  كۆمارە  لەگەڵ  نەوەستاوە, 
و  تاجیكستان  و  ت��ورك��م��ان��س��ت��ان  )ئ��ەرم��ەن��س��ت��ان،  پ��ێ��ش��وو 
ملمالنێەكانی  بەتایبەتی  ئۆزبەكستان...(هەیە،  و  كازاخستان 
لەگەڵ ئێراندا، لەسەر پێگە و نفوزی ئێران و توركیا، لەسەر 

ئەو ناوچانەی, كە )توركزمانن، یان فارسزمانن(.
ئایا  ن��ازان��ێ��ت   ك��ە  ناسنامەوە,  گرفتی  ب��ەه��ۆی  ئەنكەرە 
و  الیەك  لە  )ئیسالمییە(...؟  )ئاسیاییە(یان  یان  )ئەورووپییە( 
لە الیەكی ترەوە بەهۆی گرفتی قەیرانە دەرەكییەكانی، لەگەڵ 
)واڵتانی تازە سەربەخۆ، لەسەر نەوت و پێگەی ستراتیژیان، 
لەگەڵ ئێران و سوریا لەسەر لیوای ئەسكندەرونە، یۆنان و 

بولگاریا ئەرمینیا...لە الیەكی ترەوە.
)20(ملیۆن  كێشەی  بابەتی  لە  ناوخۆییەكانیشی  قەیرانە 
ك���ورد, ع��ەل��ەوی...س��ێ  ق��ەی��ران��ی گ���ەورەن ل��ە ب���ەردەم ئەو 

خۆڕاپسكاندنەی كە دەیدات.
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كە  قەیرانەكانە،  پ��ڕ  واڵت��ە  سیاسەتی  هەمیشە  ئ��ەوەش 
هەمیشە دەیانەوێت قەیرانەكانی ناوخۆ بگوازنەوە دەرەوەی 
سنوورەكانیان، تا مەترسیی كودەتا و ناڕەزایی جەماوەر كەم 
كاردەكات،  معادەلەیە  ئەم  لەسەر  هەمیشە  توركیا  بكەنەوە. 
بگوازێتەوە  خۆی  گیروگرفتەكانی  دەیەوێت  ئێستا  بۆیە  هەر 
دەرەوە، بۆ سەر كەركوك و هەرێمی كوردستان و ڕۆژانە 

هەڕەشە دەكات, ڕاگەیاندنی توند باڵودەكاتەوە.
لەگەڵ پەالمارەكانی ئیسرائیل بۆ سەر حزبوڵاڵ لە لوبنان، 
پەالماری  ئاساییە  تەلئبیب  بۆ  بۆچی  ڕایگەیاند«  ئەنكەرە 
نابێت  لوبنان، بەاڵم بۆ ئەنكەرە  حزبوڵاڵ بدات لەسەر خاكی 

هێرش بكاتە سەر بارەگاكانی )pkk(لە قەندیل«؟«
پاش بێ ئاكامیی ئەم هەوڵەی، وەفدێكی لە چەند پەرلەمانتاری 
تر،  پەرلەمانتاری  چەند  و  گەشەپێدان  و  ع��ەدال��ەت  پارتی 
بەبێ  پرسی پێشوەخت ناردە كەركوك و پاش گەڕانەوەیان 
خۆی  فریای  توركیا  گەر  نووسیویانە«  خۆیانە  ڕاپۆرتی  لە 
نەكەوێت، كوردەكان سەربەخۆیی ڕادەگەێنن و بارودۆخەكە 
ترسناكە، بۆیە پێویستە چی كۆمپانیای توركی لە كوردستان 

كاردەكات بەپەلە بكشێننەوە«.
عەبدوڵاڵگوڵی   )2006/11/5( رۆژی  خەتەرتر  لەوانەش 
وەزیری دەرەوەی توركیا، هەڕەشەی لە تاڵەبانی و بارزانی 
كرد, كە »نابێت كوردەكان بە هیچ شێوەیەك بیر لە سێ  شت 

بكەنەوە، ئەوانیش
1- گەڕانەوەی كەركوك بۆ سەر كوردستان.
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2-  هاوكاریی pkk و بەكارهێنانیان، وەكو كارتی فشار 
دژی ئەنكەرە.

3- ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان.
لە  كۆمارییش،  گەلی  پ��ارت��ی  نوێنەری  ئ��ەل��داغ  ش��وك��ری 
بە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی   « وتی  توركیا  پەرلەمانی 
بە  و  ڕابگەیەنێت  سەربەخۆیی  نزیكدا،  ماوەیەكی  لە  نیازە 
توركیا  كوردستانی  لەگەڵ  یەكگرتن  ئەمریكاش  هاوكاریی 

دروستبكات و ئەمەش گەورەترین هەڕەشە و خەتەرە«؟
تێكدانی  مەبەستی  بە  ئەنكەرە،  ڕابردووشدا،  هەفتەی  لە 
 )140( م��اددەی  و  ك��ەرك��ووك  ئاساییكردنەوەی  پ��رۆس��ەی 
ل��ەپ��اش  ج���ارە  دووەم  ئ��ەم��ەش  بانگهێشتیكرد,  م��ال��ك��ی��ی 
pkkو  و  كەركوك  بە  سەبارەت  جەعفەری،   سەردانەكەی 
بەاڵم  سەرنجە،  مایەی  دیسان  ئەمەش  كوردستان،  هەرێمی 
دەبێت   و  ك��وردە  شەریكی  ئ��ەو  بزانێت،  ئ��ەوە  مالكی  دەب��ێ  
وەزعی كەركوك، وەكو حەقیقەت باسبكات، نەك وەكو ئەوەی 

توركیا پێیخۆشە.
* * *

سیاستمەدار  ت��اغ��اری  م��ح��ەم��ەد  پێشتر  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
بەشداری  كورد  دەبێت  كە«  كردبوو،  قسەی  پۆزەتیڤانە 
پرۆسەی سیاسی توركیا بكەن« خودی عەبدوڵاڵ گولیش 
بۆ ئاسیۆشیدت پرێسی ڕاگەیاندبوو« گەر شەڕی ناوخۆ 
ك��وردەك��ان  ل��ە  پشتیوانی  توركیا  ڕووب����دات،  ع��ێ��راق  ل��ە 

دەكات«
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ئ���ەم دوو ل��ێ��دوان��ە ج���ی���اوازە، ه���ۆك���اری خ���ۆی ه��ەی��ە،  
سەرلێشواویی عەبدوڵاڵ گوڵ نیشاندەدات، سەبارەت بە كورد 

و سیاسەتی ناوچەكە.
گریمان هەڕەشەكانی توركیا ڕاستن، ئایا دەتوانێت پەالماری 
كوردستان بدات؟ لەم بارەیەوە پیتەر گالبێرس بۆ ڕۆژنامەی 
دەك��ات،  گ��ەورە  هەڵەیەكی  توركیا  دەڵێت«  ئەڵمانی   ،)taz(
 )100000( لەگەڵ  چونكە  كوردستان،  بچێتە  بیەوێت  گەر 
و  دەبێتەوە  تێكشان  توشی  و  دەبێت  رووب��ەڕوو  پێشمەرگە 
دەكەوێتە زلكاوێكەوە، كە بە زەحمەت لێی دەردەچێت، چونكە 

پێشمەرگە دەتوانن توركیا بكەنە ڤێتنامێكی تر » 
ڕادەگەێنێن،  سەربەخۆیی  ك��وردەك��ان  حاڵەتێكیشدا  لە 
كوردستان  خەڵكی  خواستەی  ئ��ەم  ناتوانێت  ن��ەك  توركیا 
دان  بێت،  دەوڵ��ەت  یەكەم  باشترە  وا  بەڵكو  شكستپێبێنێت، 
ب��ەرژەوەن��دی  كۆمەڵێك  كە  بنێت،  كوردستاندا  دەوڵەتی  بە 
بەیەكەوە كۆیان دەكاتەوە, جیا لەوەی سنوورێكی زۆریان بە 

یەكەوە هەیە و دوو دۆستی نزیكی واشنتۆنن.
و  ئەلبان  لە  پشتگیری  ڕاستەوخۆ  ئەنكەرەیە  ئ��ەوە  چونكە 
كەسیش  و  سەربەخۆیی  بۆ  دەك���ات،  یوگسالفیا  كۆسۆڤەكانی 
نەیتوانی ڕێگر بێت. هەرچی پەیوەستە بە )pkk(ەوە ئەنكەرە دەبێت 
تێبگات پاشی )32( ساڵ شەڕ و كوژرانی )30000(كەس نەیتوانی 
)عەبدوڵاڵ  گرتنی  بە  بگرە  لەناوبەرێت,  توركە شاخاوییەكان...!(   (

ئوجالنیش( سیناریۆكە وا دەرنەچوو، كە توركیا دایڕشتبوو.
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س��ەب��ارەت ب��ەم م��ەس��ەل��ەی��ە دەب��ێ��ت  ئ��ەن��ك��ەرە دوو خاڵ 
لەبەرچاو بگرێت.

)pkk( یەكەم« كوردەكانی عێراق نە جارێكی تری شەڕی
دەكەن و نە ڕێگاش دەدەن توركیا بەسەر سنوری هەرێمدا باز 
بدات, لە قەندیل شەڕی )pkk( بكات و ئەوەش دەبێت  بزانێت 
بۆ)400000( بە واڵتی دایك دەزانێت  ، چۆن توركیا خۆی 
توركی بوڵگاریا و توركەكانی قوبرس و كەركوك و هاوسۆزی 
لەگەڵیاندا هەیە، بە هەمان شێوە كوردەكانی عیراقیش، خۆیان 
تەنانەت  و  توركیا  كوردەكانی  بۆ  دەزان��ن،  دای��ك  واڵت��ی  بە 
ئێران و سوریاش و بەرگریشیان لێدەكەن، بەخودی تاڵەبانی 

و بارزانییشەوە.
تانك  و  تۆپ  مەحاڵە  كە  تێبگات,  توركیا  دەبێت  دووەم« 
))pkk لە ئەستنبوڵ و ئەنكەرەوە بێنێت بۆ قەندیل و بیەوێت
)توركۆت  كە  دروستە  سیاسەتە  ئەو  بەڵكو  لەناوبەرێت«، 
بە  دان  توركیا  وت��ی«  كە  )1991(گرتیەبەر,  ساڵی  ئ��ۆزاڵ( 
ڕاستیبوونی كورددا دەنێت« نەك هەڕەشە بێ بنەماكانی گوڵ 

و ژەنەراڵەكان و یەشاربیوك توركیا.
و  بولگاریا  توركمانی  لە  بەرگری  ڕەوایە  توركیا  بۆ  ئایا 
لە  دیفاع  ناشێت  كورد  بۆ  بەاڵم  بكات،  كەركوك  و  قوبرس 

مافەكانی خۆی بكات...؟
نەماوە  هەڕەشە  سەردەمی  تێبگات،  ئیتر  دەبێت   توركیا 
پەرلەمانی  ل��ەن��او  ئەندامبوونی  ب��ە  خ��ەون��ی  نەهاتنەدیی  و 

ئەورووپاش، یەكێك لە فاكتەرەكانی كوردە.
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دەڵێت,  كورد  سەركردەكانی  بە  قسە  دەكات  هەڵە  توركیا 
هەڕەشە لە هەرێمی كوردستان دەكات.

لەبەر  دەڕەنجێنێت،  پاموك(  )ئورهان  هەڵەدەكات  توركیا 
)3000( و  ئەرمەن  ملیۆن   )1( توركیا  وتوویەتی«  ئ��ەوەی 
كوردی قەتڵوعام كردووە و ئەو ڕاستگۆییەش، پاموكی كردە 

خاوەنی خەاڵتی نۆبڵ، كە توركیا دەستخۆشی لێنەكرد
توركیا هەڵە دەكات »یەشار كەمال« بەجوداخواز لە قەڵەم 
لە بەرئەوەی بۆ  تەنها  دەدات و داوای دادگاییكردنی دەكات، 
دەریاكان  دەتوانێت  توركیا  وتوویەتی«  ئەڵمانی  دیرشپگیڵی 

وشكبكات، بەاڵم ناتوانێت ماسیەكان ڕاو بكات«.
و  دیاربەكر  بە  برۆكسل  ڕێگای  بزانێت   دەبێت   توركیا 
كوردستانی  هەرێمێكی  بە  بەشێكی  ئەنكەرەش،  ئابووریی 

گەشەكردوو و ئازاددا تێپەڕ دەبێت...!
عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  خەونی  لە  واز  دەبێت   توركیا 
دی��واری چین و ئاسیای  لە توركیاوە بۆ  و دەسەاڵتی تورك 
بەدوور  واڵتانە  لەو  خۆشی  و  بێنێت  كافكاس  و  ناوەڕاست 
بگرێت، كە بێزراون لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا، نەك لەگەڵیان 
خەریكی پیالن و داڕشتنی سیناریۆ بێت دژی كورد، دەبێت  وا 
زوو لە شیعە و سوننە بێنێت، وەكو كارتی فشار لە دژی كورد.
لە  سیاسی  سیستمی  لە  ن��وێ   مۆدیلێكی  دەبێت   توركیا 
ناوچەكە پراكتیزە بكات، كە هەرێمی كوردستانیش پشتیوانی 

لێبكات، ئەگەر نا هەڕەشەكان بۆ سەری ساحێبانە.
با بزانین توركیا كامەیان دەكات، ئەوكات كوردیش بڕیار 

دەدات، دەست بە كاردەبێت و چی دەكات؟
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)6( 

عێراق مەیدانی ئەگەری دۆڕان و بردنەوەی ئێران و ئەمریكا
ت��ەوەری  بووەتە  ئاڵۆزە  هێندە  عیراق  سیاسیی  ب��ارودۆخ��ی 
سەرەكیی هەموو میدیاو دانوستانە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكان 
 و گەرمترین دۆسیەی سیاسیی ڕۆژە، بەاڵم ئەوەی لە هەمووان 
زیاتر سەرقاڵیەتی و ئەجێنداكانی لە ڕەهەندی جیاواز جیاوازەوە 

تاوتوێدەكات، واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكایە.
لە  گ��ەورە  قەیرانی  كۆمەڵێك  تووشی  واشنتۆن  هەرچەندە 
عێراقدا هاتووە, تەنانەت كاریگەریی ڕاستەوخۆشی لەسەر ڕەوشی 
سیاسیی ناوخۆی ئەمریكا هەیە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، تا ئێستاش 
نهێنەییەكانی  و  دەردەك���ات  مەسەلەكان  لە  سەر  كە  تاكهێزێك 
بخات،  الیەكدا  بە  عێراق  سیاسیەكان  هاوكێشە  بیەوێت  بزانێت, 

هەرخودی خۆیەتی.



ئەنوەر حسێن )بازگر(220

لە ماوەی پانزە ڕۆژی ڕابردوودا گەشتی مەكۆكی و دبلۆماسی 
ب��ەرەو  نێودەوڵەتیەكانی  و  ناوخۆیی  هاوپەیمانە  و  واشنتۆن 

ئاكارێكی خێراو بە پەلە و پڕوپڕ ڕۆیشت.
وایكردووە،  عێراق  لە  ئەمریكا  مەترسیی  پێیانوایە  هەندێك 
هەندێكیشیان,  و  ئەنجامبدرێت  خێرایانە  دبلۆماسییە  گەشتە  ئەم 
سەركەوتنی  و  واشنتۆن  دواییەی  ئەم  هەڵبژاردەكانی  پێیانوایە 
دیموكراتەكان فاكتەرێكی ترە، بۆچونێكیش هەیە دەڵێت« ئاماژە 
سەرەكییەكانی راپۆرتەكەی )بیكەر-هاملتۆن(داینەمۆی سەرەكیی 

ئەم جموجووڵە خێرایانەیە.
بۆ  دیمەشق  دەرەوەی  وەزی��ری  موعیلم  ولید  سەردانەكەی 
پاش،  عیراق  سەردانی  و  تاڵەبانی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنی  بەغداو 
بیست و پێنج ساڵ پچراندنی پەیوەندیی دبلۆماسی و بەڵێندان بە 
هاوكاریكردنی حكومەتی عیراق, بۆ چەسپاندنی ئاشتی و ئارامی 
لە عێراق، یەكێكە لەو ئاماژانەی كە بیكەر پێیوایە, دەبێت سوریا لە 
چارەسەری قەیرانەكانی عیراق رۆڵی هەبێت و سوریاش خۆی ئەم 
خوێندنەوەیەی پێباشە، كە لەناو هاوكێشە سیاسیەكاندا حسابی بۆ 
بكرێت, واشنتۆن لەگەڵیدا لەسەر فایلە جۆراوجۆرەكانی نێوانیان 
هاوكاری  داوای  واشنتۆن  چۆن  مەرجێك  بە  بكەن،  دانوستان 
دەستهەڵگرتن,  و  عێراق  ئارامكردنەوەی  لە  دەكات  دیمەشق  لە 
قایمكردنی  و  سوننەكان  و  چەكدارەكان  گروپە  هاوكاریی  لە 
سنورەكانی دیمەشق دەیەوێت دۆسیەكانی )لوبنان و فایلی رەفیق 
حەریری و حزبوڵاڵ لەسەری نەكرێتە ماڵ و لەوە زیاتر فشاری 

نێودەوڵەتی نەخرێتە سەر(.
سەبارەت بە ئیسرائیل لە كشانەوەی لە بەرزاییەكان جۆالن و 

هەر ئەگەرێكی سەربازی نەرمی بنوێندریت.
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بەاڵم  قورسن،  واشنتۆن  بۆ  سوریا  مەرجەكانی  هەرچەندە 
النیكەم  ناچارە  زۆرخراپە،  عێراق  لە  ئەمریكاش  وەزعی  چونكە 
بێت،  تاكتیكانەش  و  كاتی  گەر  بكات.  مامەڵەیەك  سوریا  لەگەڵ 
ناردووەتە  وەزیرەكەی  و  ناوە  هەنگاوی  سوریا  كە  بەتایبەتی 

بەغدا، بەاڵم ئەمریكا دەیەوێت ئەم بەڵێنانانە بەكردار ببنە واقیع.
سەردانەكەی  خێرایانە،  دبلۆماسییە  گەشتە  لەو  تر  یەكێكی 

تاڵەبانی بوو بۆكۆماری ئیسالمیی ئێران.
تاران،  چۆتە  عیراق  كۆماری  سەرۆك  وەكو  تاڵەبانی  راستە 
بەاڵم سەردانەكەی تاڵەبانی چەند مانا و مەغزای جیاوازتری هەیە.
هەرچەندەیشە نابێت  ئەوەمان لەبیر بچێت، ئەم گەشتەش لە 
درێژەی هەوڵەكانی واشنتۆنە بۆ چارەسەری قەیرانەكان، كە بە 

ئاماژەی ئەو بەڕێوە دەچن.
تا  باشە،  دبلۆماكارێكی  كە  ن��اس��راوە،  ب��ەوە  تاڵەبانی  ب��ەاڵم 
ڕاددەیەكی باشیش دۆستی ئێرانیەكانە و لە زمانی دیالۆگی ئەوان 
دەزانێت, ئەوانیش دانوستانەكانی لەگەڵ تاڵەبانی بەهەند دەگرن.

جگە لە ڕەهەندە مێژووییەكانی ئەم پەیوەندییانە، دۆستایەتیی تاڵەبانی 
سەرۆككۆمار، لەگەڵ الیەنە شیعەكان خاڵێكی جەوهەرییە بۆ ئێران.

عێراقدا  لە  هێز  دوو  پێیانوایە،  سیاسییەكان  ئاماژە  زۆرب��ەی 
ملمالنێیانە، ئەوانیش ئەمریكا و ئێرانن. ئەم قسەیە تا ڕاددەیەكی 
زۆر ڕاستەو بە بەڵگەش دەركەوتووە، كە ئێران ڕۆڵێكی گرنگی 

هەیە، گەرچی زۆرجار ڕۆڵێكی نێگەتیڤە.
سیاسی  ڕۆڵی  بە  هەوڵەباشەكان  تەنها  سیاسەتدا،  لە  بەاڵم 
بۆ  خۆیان  ڕیزبەندی  ڕێگاكان  هەموو  بەڵكو  ناكرێن،  حساب 

دەكرێت.
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واشنتۆنیش  ب��ۆ  بەتایبەتی  دون��ی��ا  ه��ەم��وو  ب��ۆ  ئیتر  ئێستا 
ئاشكرابوو، كە ئێران هەرچی بۆ بكرێت بۆ هاوكاریی )ئەنجومەنی 
حزبی  حەكیم،  عەبدولعەزیز  حزبەكەی  ئیسالمی،  بااڵی شۆڕش 
فەزیلە و حزبی دەعوا، گرووپەكەی موقتدا سەدر و بچووكترین 

هێز و گرووپی شیعە( درێغی ناكات. 
ئەمەش مانیفێستی كاركردنی ئێرانە، كە لە هەركوێیەك شیعە 
هەبێت، دەبێت ئێران ڕۆڵ و ئامادەگی هەبێت، جا لە عێراقە، كە 
مۆڵگەی بەهێزی گرۆبوونەوەی شیعەكانە و شوێنە پیرۆزەكانی 
و  پاكستان  لە  یان  سامەرایە،  و  كازمیە  و  كەربەال  نەجەف  و 
بەحرێنە« ئێرانن خۆی بە هەڵگری ئیدیۆلۆژیای شیعەگەرایی دنیا 

دەزانێت, لە هەوڵی بەردەوامی ناردنە دەرەوەی ئەم فكرەدایە.
ئێستاش كە عێراق لەسەر تەرزی دیموكراسی بەڕێوە دەچێت, 
شیعەكان پڕنفوزترین گەلی عێراقن و ئێران دەیەوێت بە ڕۆڵێكی 
گەورەتر وازی بكات، تا لە الیەك شیعەكان وەكو كارتی گوشار 
بەكاربێنێت و خەونیش بەوەوە دەبینێت، كە كۆپیەكی هاوشێوەی 

خۆی لە نەجەف و كەربەال و بەسرە دروستبكات.
بكات,  واشنتۆن  لەگەڵ  ملمالنێ  دەی��ەوێ��ت  گرنگتر  ل��ەوەش 
گۆڕەپانی عێراقیش بكاتە یەكێك لە قەیرانەكان، كە دەتوانێت ئەو 
گەمەیە بكات، بەتایبەتی لە هەرملمالنێەكی تر بۆ ڕاكێشان بۆ ناو 
بازنەی پەیمانی ناتۆی یەكێتیی ئەورووپا و ئەنجومەنی ئاسایش 
دەبێت   كە  ئێران  بۆ  ئەگەرێكە  عێراق  بۆیە  دەخ��وات،  و شكست 

گرەوی لەسەر بكات.
ئێران باش دەزانێت گەر لە ئێستادا لە عێراق شكست بخوات، 
ئەوە زۆر ئاسانتر لەگەڵ واشنتۆن و ملمالنێیەكانی تر تێكدەشكێت.
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زۆرگ��ەورەی  مانایەكی  ئێران،  بۆ  عێراق  بڵێم  دەتوانم  بۆیە 
هەیە, دەتوانێت فاكتەرێك بێت بۆ گرەو لەسەر مانەوەی خۆی بۆ 
ماوەی چەند ساڵی ترو دەتوانێت خاڵێك بێت، بۆ درێژەكێشانی 
بەرنامە ئەتۆمیەكەی و دواخستنی سەپاندنی سزای ئابووری و 

ملمالنێیەكانی لەگەڵ یەكێتیی ئەورووپا.
و  گریمانە  ئەو  هەموو  الدان��ی  بۆ  بێت  فاكتەرێك  دەتوانێت 
بۆ  واشنتۆندایە،  ئەجێندای  لە  ئێران  پێیانوایە  كە  مەترسییانەی، 

ئاڵوگۆڕ لە سیستمی سیاسی لەو واڵتەدا.
ئەمریكا  بۆ  عێراق  بە هەمان شێوەی  ئێران  بۆ  ))عیراق  واتە 

گرنگە، بەاڵم بەدوو ئاڕاستەی جیاوازدا((.
بونیادبنێت،  عیراقێك  دەیەوێت  واشنتۆن  بەومانایەی،  ئەویش 
دەستی واڵتانی دەرەكی بەتایبەتی ئێران كەمبكاتەوە، نەهێلێت لە 
مەترسیی گرووپی تیرۆریست و فەندەمێنتالیزم دووری بخاتەوە, 
پێكهاتە  هەرسێ   بێتەكایەوە،  پلوڕاڵ  و  دیموكرات  حكومەتێكی 
هاوكێشە سیاسیەكاندا  لەناو  هۆمۆجینانە  عێراق،  سەرەكییەكەی 

ببن, سیستمێكی نمونەیی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دروستبێت.
عیراق  ئ��ەوەی��ە،  بۆ  هەوڵێكی  هەموو  ئێرانە،  هەرچی  ب��ەاڵم 
بەردەوام نائارام و پڕ قەیران بێت، لەپێناو شكستی بەرنامەكانی 
گروپە  ه��اوك��اری  هەمیشە  ك��ە  نایشیشارێتەوە،  و  واشنتۆندا 
نابێت،  وەرازی  بە  ئێران  هەرگیزیش  و  دەك��ات  شیعەكانمان 
سیستمێكی پلوڕال و مەدەنی مۆدێرن لە عێراقدا بێتەكایەوە، بەڵكو 
سەركار،  بێتە  شیعە  ئیسالمیی  سیاسیی  سیستمێكی  دەیەوێت 

شیعەكان تێدیدا بااڵدەست بن.
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هاوكێشە  ئەم  لەناو  كورد،  و  سوننە  نایەوێت  ئێران  هەرگیز 
سیاسیانەوە شوێنی شیاو بگرن،

لەبەرئەوەی سوننە سەرەڕای ئەوەی  بە دوژمنی سەرسەختی 
سیاسییشەوە،  و  مێژوویی  ل���ەڕووی  دەزان���ن،  شیعە  مەزهەبی 
لەگەڵ سوننەكان و وەهابیەكان, عەرەبستان  ملمالنێەكی كۆنیش 
سعودیە هەیە و هەردووال خۆیان بە دوو جەمسەر و دووقوتبی 

گرنگی )شیعە و سوننە(ی سەرتاسەری دنیا دەزانن.
زۆربەی گرووپە سوننەكان، ئەوەش ناشارنەوە,كە نەك نایانەوێت 
ئێران هاوكارییان بكات، بەڵكو هەموو قەیران و كێشەكانی باشوور 
و ناوەڕاست و كوژراوی ڕۆژانەی سوننەكان، دەخەنە پاڵ ئێران و 
ئەوانیش سعودییە و ئوردن و میسر و سوریا، بە پشتیوانیی خۆیان 

دەزانن و ئێرانیش لەمە نیگەرانە.
هەرچی سەبارەت بە كوردە، ئێران راستە لەمەسەلە الوەكیەكاندا، 
هاوكاری كوردەكان دەكات، بەاڵم لەڕووی ستراتیژییەوە، خەتەری 
یەكێكە  پێیوایە كورد  و  نازانێت   بە كەمتر  لە سوننە  كورد هیچ 
بە هاوكاریی  دەبێتەوە,  ئێران  لەو هەڕەشانەی، كە رووب��ەڕووی 
واشنتۆن سنوورەكانی دەخانە مەترسییەوە، بۆیە هیچ كات ئێران 

لەڕووی ستراتیژییەوە هاوكاریی كوردەكان ناكات.
ئەمریكا  و  و  ئێران  لێكنزیكبوونەوەی  ئ��ەگ��ەری  هەرچەندە 

گریمانەیەكی دوورە و یەكێكە لە ئەگەرە دوورەكان.
هەرچەندە دەستهەڵگرتنی ئێرانیش، لە یارمەتییەكانی گرووپەكانی 

عێراق و شیعەكان و خودی موقتداش، كارێكی مەحاڵە.
هاوكاریكردن  چۆنە,  دووالی��ەن��ە  دیالۆگی  ئ��ەگ��ەری  ك��ەوات��ە 

چۆنچۆنی بەڕێوەدەچێت؟
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ئەم پرسیارە وەاڵمەكەی زۆرگرانە، بەاڵم دەبێت هۆكاری چی 
بە  سەبارەت  ئێران،  بۆ سەر  واشنتۆن  فشارەكانی  لەپاش  بێت, 
ڕەوانەكردنی دۆسیەی ئەتۆمیی ئێران بۆ ئەنجوومەنی ئاسایش,  
ئەگەری هێرشی سەربازی و گەمارۆی ئابووری و تاوانباركردنی 
بە شەڕی حزبوڵاڵ و ئیسرائیل و پەشێوی عێراق و سازكردنی 
م��ان��ۆڕی س��ەرب��ازی��ی و ك��ۆك��ردن��ەوەی ه��اوپ��ەی��م��ان��ی, ل��ە دژی 

هاوكێشەكە، گۆڕاوە بۆ دیالۆگ و دانوستان؟!
لە عێراقدا  نییە ئەوەیە، كە ئەمریكا  لێرەدا شتێك كە شاراوە 
تووشی چەند قەیران هاتووە و لیژنەكەی )بیكەر و هاملتۆن(یش، 
یەكێك لە ئەگەرەكانی ئەوەیە، كە دەبێت  واشنتۆن لەگەڵ ئێران 
عێراق  ڕەوشی  دەتوانێت   چونكە  بكات،  دیالۆگ  عێراق  لەسەر 

ئارامبكاتەوە؟!
هەرچەندە ئەمریكا ئەم كارەی كردووە، تاڵەبانی ناردە تاران، 
بەاڵم بەگومانە لەوەی، كە ئێران لە عێراقدا هاوكاریی واشنتۆن 
زۆر  كە  هەڵگرێت،  فاكتەرانە  ل��ەو  دەس��ت  النیكەم  ی��ان   ، بكات 
كاریگەرانە شوێنی خۆیان پێكاوە, ئەمریكای ناچاركردووە، داوای 

دیالۆگ و دانوستان بكات.
بەتایبەتی ئەو فاكتەرەی باش دەزانێت چەندە بە قازانجەیەتی 
بۆ  لەوەی چەندە عێراق  بە زەرەریەتی، مەبەست  بەرانبەر  دوو 
لەالیەن  ئێران  پەالماردانی  ئەگەری  هێندەش  بێت،  ئارام  ئەمریكا 

ئەمریكاوە زۆرترە و ئاسانترە.
تەنها لە حاڵەتێكدا، گەر ئەمریكا بەڕەسمی پرۆتۆكۆڵێكی لەگەڵ 
ئێران ئیمزابكات، كە هەرگیز بیر لە پەالماردان، یان، ڕووخانی یان 

گوشاری ئابلۆقەی ئابووری ناكاتەوە.
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ئەمەش بۆ ئەمریكا هەم ئیمزایەكی قورسە، هەم شەرمەزارییە، 
بچێتە ژێر داوایەكی لەوبارەوە.

و  ڤێتنام  بكاتە  ئەمریكا  بۆ  عێراق  لەنیەتیدایە،  ئێران  بەوپێیە 
النیكەم  ب��اش،  نمونەیەكی  بكاتە  ع��ێ��راق  دەی��ەوێ��ت  ئەمریكاش 
تۆتالیتاریەكان  سیاسییە  سیستمە  و  ناوچەكە  لە  ئاڵوگۆڕ  بۆ 
بۆ  زووە،  ئێستا  ب��ەاڵم  بەردەكەوێت،  ئێرانیش  لەوبارەیەوە  و 
گرنگی  خاڵێكی  ع��ێ��راق  بۆیە  كێشەیە،  ئ��ەم  بەیەكالداخستنی 
بە  ئێران  مانەوەی  و  واشنتۆن  بۆ سەركەوتنی  یەكالیكەرەوەیە, 

هەرحاڵێك بێت. 
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دەوڵەتی  لەنێوان  سەخت  شەڕێكی  ژوئ��ی��ەی��ەوە،  )12(ی  لە 
لە  ت���ون���دڕەو  ش��ی��ع��ەی  ئیسالمی  رێ��ك��خ��راوێ��ك��ی  و   تەلئەبیب 
ئیعالمییەوە  ل��ەڕووی  ب��ەاڵم  دەستیپێكردووە،  لوبنان)حزبوڵاڵ( 
شەڕەكە، بە شەڕی ئەو دووالیەنە ناودەبرێت، ئەگەر نا، خودی 
لەگەڵ  كێشەكەی  نایەوێت  كە   ، دەزانێت  باش  ئ��ەوە  ئیسرائیل 
سازمانێكی بچووك، هێندە گەورە بكات و لەسەر زاری لێپسراوە 
سیاسی و سەربازییەكانییەوە، ڕۆژانە لێدوان بدات، سوپا داوا لە 
بكەنەوە,  هێزەكانەوە  بە  پەیوەندی  بكات،  یەدەگەكانی  سەربازە 
داوای جێبەجێكردنی مادەی )1559(ئەنجوومەنی ئاساییش بكات.
دەمەوێت بڵێم ، گەر ئیسرائیل لە ڕەهەندێكەوە، لەگەڵ حزبوڵاڵ 
و  ئێران  دژی  جەنگە  ئەم  بڵێ »  مەبەستەیەتی  بەاڵم  بجەنگێت، 
سوریا«یە دژی حزبە شیعی و شیعەگەرایە، چونكە چۆن ئەوان, 
بە بونیادنانەوەی ئەم گرووپە دادەنرێت،  بە هەمان شێوە هەر 
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پشتیوانی  لۆجتسێكیەوە  و  چەكداری  و  مالی  لەڕووی  ئەوانیش 
دەكەن، هەموو دنیا و تەلئەبیبیش باش دەزانێت، كە حزبوڵاڵ لەكوێ  
چەكدارو   )8000( و  )15000(م��وش��ەك  خاوەنی  بۆتە  چۆن  و 
فڕۆكەی سیخوری بێ فڕۆكەوان و كاتیۆشا و چەكی دژەفڕۆكە 

و توانای ماڵی و سیاسی و خاوەنی كەناڵی )المنار(ی ئاسمانی.
بەپێی سەرچاوەیەكی هەواڵی ماڵپەڕی )BBC(بە تەنها ئێران 
)25-50(ملیۆن دۆالری، دەدەنە  یارمەتیی  و سوریا، النی كەم 
دەكرێن،  هاوكاری  سەربازییشەوە  لەالیەنی  و  ڕێكخراوە  ئەم 
دەك��ات،  لوبنان  بۆردومانی  تەلئەبیب  بۆچی  كە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 
ئەوە خودی ئەو پرسیارەیە؟ لەبەرئەوەی ئەم گرووپە لەڕووی 
جوگرافییەوە لەسەر خاكی لوبنانە، بەاڵم چونكە لوبنان خاوەنی 
سیادە و سەروەریی خۆی نییە، نە دەتوانێتو ئەم گروپە دەربكات، 
نە دەتوانێت وەاڵمی هێرشەكانی ئیسرائیل بداتەوە و نە دەتوانێت 
هەر  زەرەرمەندیش  یەكەم  ب��ەاڵم  بكات،  چارەسەر  ڕەوشەكە 
لوبنان  باشووری  داگیركردنی  ساڵ   )22( پاش  لوبنانە،  خودی 
لەالیەن ئیسرائیلەوە لە )24(ی ئایاری )2000(دا، هێزەكانی لەم 
ناوچەیە كشاندەوەوە، بەاڵم  هەرزوو ناوچەكە، كەوتە دەستی 
حزبوڵاڵ و پێگە و نفوزی خۆی تێدا قاییم كرد و هەر لەو كاتەوە، 
كە حزبوڵاڵ دروستبووە لە ساڵی )1982( تا ئێستاش، بە دەیان 
ئەرتەشی  لەالیەن  ب��ووە  حزبوڵاڵ  سەرەكیی  هۆكاری  كە  جار 
كردووە،  لوبنانی  باشووری  و  لوبنان  بۆردومانی  ئیسرائیلەوە، 
 ، درابێت  ئیسرائیل  سنوورەكانی  پ��ەالم��اری  كاتێك  ه��ەر  وات��ە 
و  لوبنان  باشووری  بۆردومانی  هەبووە،  وەاڵمدانەوەی  هەمان 

شوێنی تری كردووە.
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خۆی  لە  بەاڵیە  ئەم  نەیتوانی  قەت  بەیروت،  حكومەتی  بەاڵم 
دووربخاتەوە، ئەو وێرانەیەی لەسەر دەستی حزبوڵاڵ و گرووپە 

ئیسالمییەكان هاتەدی، لە خۆی دووربخاتەوە.
لە )14(ی مارچی  1978 هەر بەو هۆكارەكەی، كە پەالماری 
سنوورەكانی درابوو، ئیسرائیل پەالماری باشووری لوبنانی دا و 
نزیكەی )400( كەس كوژرا، تا لە )6( ژوئەی 1982 هەر سەبارەت 
بەو كاردانانەوە هێزەكانی ئیسرائیل، پەالماری باشووری لوبنانیان 
دا, بۆ ماوەی )6(مانگ، ئابلۆقەی بەیروت درا و تا دواجار یاسر 
عەرەفات و )11000(هەزار چەكداری ئەو ڕێكخراوەی لە لوبنان 
دوو  ئەو  ئایا  بكرێت،  پرسیارە  ئەو  لێرە  دەكرێت  دەراپ��ەڕان��د، 
ڕووداوەی, كە لە )1982( تا )2000( ڕوویاندا، دووبارە ببنەوە.

مەبەستمە بڵێم گریمانەی ئەوە دەكرێت، جارێكی تر باشووری 
شێوە  هەمان  بە  و  ئیسرائیل  كۆنترۆڵی  ژێر  بكەوێتەوە  لوبنان 
لوبنان  وباشوری  لە  حزبوڵاڵ  ناچاربكرێت،  بەیروت  حكومەتی 

دەرپەڕێنێت.
ئەو دوو سیناریۆیە، ئەگەری دووبارەبوونەوەیان هەیە، چونكە 
هەمان هەڵە، كە ڕێكخراوەی عەرەفات ساڵی )1982( كرد و تا 
بگەنە  تەلئەبیب  لەگەڵ  بەتەواوی  نەیانتوانی  ئێستاش،  بە  دەگات 
ڕێككەوتن، بۆیە گەر ئیسرائیل ڕەوشەكەی بۆ لەباربێت ، دوور 
ئێستا  ئەو ڕەوشەی كە  بكاتەوە،  ئەو دوو هەوڵە دووب��ارە  نییە 
لەنێوان ئیسرائیل و حزبوڵاڵ دەستپێكرد, تا دێت ئاڵۆز دەبێت ، بۆ 
یە یەكێكی تر لە رەهەندەكانی ئەم جەنگە، دەكرێت پەیوەست بێت  

ئەوەیە، كە واشنتۆن ئەو سیناریۆكەی داڕشتبێت.
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و  لەسەرە  زۆری  فشارێكی  عێراقدا،  لە  واشنتۆن  پێیەی  بەو 
ناوخۆی  ش��ەڕی  خەریكە  بۆتەوەو  قەیران  چەند  ڕووب���ەڕووی 
سیناریۆیەیە،  ئەو  ئەمەش  بۆیە  سەر،  دێتە  سوننەشی  ەو  شیع 
كە زۆرجار واڵتانی قەیراناوی دەیانەوێت سیناریۆ دروستبكەن, 
بیەوێت  ڕەنگە  واشنتۆن  بۆیە  دەرەوە،  بگوێزنەوە  قەیرانەكان 
سەرەنجی میدیا و واڵتانی دونیا لەسەر عێراق البەرێت و سەرەنج 
بدرێتە شەڕەكانی ئیسرائیل و لوبنان, بەمەش ڕەهەندەكانی ئەو 
عێراق  ناو  قەیرانەكانی  و  كوشتار  گەر  پێش،  بەرێتە  وا  جەنگە 

فاكتەری سەرەكیی واڵتانی ئێران و سوریان.
واڵتە  دوو  ب��ەو  تەنگ  خەریكە  سیناریۆیە  ئ��ەم  ئێستا  ئ��ەوا 
هەڵدەچنێت و هەردووكیان تۆمەتبارن بەوەی، كە یارمەتیی ماڵی 
لە  هەر  و  كردویانە  دەك��ەن,  بە حزبوڵاڵ  پێشكەش  و سەربازی 
چەند ڕۆژی شەڕەكانیشدا ئیسرائیل رایگەیاند، حزبوڵاڵ موشەكی 

دروستكراوی ئێرانی بەكارهێناوە.
واتە ئەمریكا دەیەوێت بە دونیای ڕابگەێنێت ، ئێمە و تەلئەبیب 
بەاڵم   ، قەراربێت  بەر  لوبنان  لە  ئارامی  و  ئاشتی  دەمانەوێت 
حزبوڵاڵ بە پشیتوانیی سوریا و ئێران، ناهێڵێت  ئەو كارە مەیسەر 
فەلەستین سەركەوێت،  و  ئیسرائیل  ئاشتیی  پرۆسەی  نە   ، ببێت 
بۆیە هەموو عاقبەتی ئەو جەنگە و ئاكامەكانی، دەكەوێتە ئەستۆی 
بەرپرسی  ئ��ەوان  تەنها  و  تەنها  و  و حزبوڵاڵوە  واڵتە  دوو  ئەو 

یەكەمن.
زاری  لەسەر  مۆسكۆ،  )G8(ل��ە  واڵتانی  سەرانی  بۆیە  هەر 
و  هەبووە  واشنتۆنیان  بۆچوونی  هەمان  ئەڵمانیاوە،  ڕاوێژكاری 
ئەو  یەكەمی  بەرپرسی  هاوكارەكانی  و  حزبوڵاڵ  ڕایانگەیاندووە، 
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شەڕەن، جگە لەوەی دوو واڵتی خاوەن نفوز و ئایدیای عەرەبی 
)میسر و سعودیە( پشتیوانیی بۆچوونەكانی ئەمریكا بوون.

قەیرانەكە،  ناو  بۆ  واشنتۆن  هاتنەناوەوەی  بە  واتایەی  بەو 
هەم سینایۆكە تا ڕاددەیەك شوێنی خۆی گرتووە, هەم دژایەتیی 
حزبوڵاڵو سوریا و ئێرانیش پەرەی گرتووە، بۆیە ڕەنگە ئاكام بە 

دەرپەڕاندنی حزبوڵاڵ لە باشووری لوبنان كۆتایی پێبێت.
ئەوەبێت,  ڕەنگە  جەنگە،  ئ��ەم  ڕەهەندەكانی  لە  تر  یەكێكی 
دیمەشق،  ب��ۆس��ەر  ئاسمانی  هێرشی  چەند  بیەوێت  واشنتۆن 
دوو واڵتە  ئەو  پێیەی  بەو  ئەنجامبدات،  تاران  ئەتۆمییەكەی  یان 

سەرچاوەی شەڕن لە ناوچەكە.
بێت،  گەورە  ئاگاداركردنەوە  زەنگێكی  بیەوێت  كەم  النی  یان 
و  پشێوی  نانەوەی  لە  دەس��ت  گەر  ب��ەوەی  ئەو دوو واڵت��ە،  بۆ 
قەیرانەكانی عێراق هەڵنەگرن، دەتوانێت  تووشی كێشەیان بكات.

بەاڵم  دەزان��ن،  باش  پەیامە  ئەو  واڵت  دوو  هەر  چی  ئەگەر 
سوریا  و  عێراق  لە  گرووپەكان  پشتیوانیی  لە  دەست  ناشتوانن 
و لوبنان و فەڵەستین هەڵگرن، چونكە بوونی ئارامی لە هەركام 
ناوچەكە  لە  ئەمریكا  سیاسەتی  سەركەوتنی  مانای  واڵتانە،  لەو 
تیرۆریستی  گرووپە  تێكشاندنی  و  عێراق  شەڕی  بردنەوەی  و 
و ئیسالمییەكان و سەدامییەكان و سەركەوتنی ڕەوتی مۆدێرن 
سەركەوتنی  واتای  ئەمەش  كە  سكۆیالریزمە،  و  دیموكراسی  و 
دواتریش  گ��ەورە,  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  بەرنامەی  بەرچاوی 

جێبەجێكردنی بەرنامەكانی واشنتۆن دژی ئەو دوو واڵتە.
لەوە  ڕەوشەكە  دەیانەوێت  نە  واڵتە،  دوو  لەو  هەركام  بۆیە 
ئاڵۆزتربێت ، كە خۆیان زەرەری لێبكەن، نە دەیانەوێت دەست لە 

پشتگیریی نەسروڵاڵ و حزبوڵاڵ هەڵگرن.
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دەكات،  جووڵە  واشنتۆن  ئیعازی  بەپێی  كە  ئیسرائیل  بەاڵم 
نایەوێت ئەو شەڕە راگرێت، بەڵكو وەكو پێشتر باسمكرد، دەیەوێت 

یەكێك لە سیناریۆكانی سااڵنی )1982-2000( جێبەجێ  بكات.
بۆیە تادێت قەیرانەكانی لوبنان قۆڵتر دەبێتەوە، ئەو واڵتەی كە 
حەریری چەند ساڵ پێش ئێستا، لەسەر بودجەی خۆی ئاوەدانی 
پ��رۆژە  و  ژێرخان  ت��ر،  جارێكی  خەریكە  وردە  وردە  ك���ردەوە، 

خزمەتگوزارییەكانی ئەو واڵتە هەڵدەوشێتەوە.
بۆیە دەبێت  حكومەتی بیروت بە خێرایی هەنگاو بنێت، بەوەی 
یان حكومەتێكی سەربەخۆبێتە كایەوە، كە خاوەنی بڕیار بێت و 
قبووڵبكات،  ئەوە  دەبێت   یان  بێت،  لوبناندا  گەالنی  خزمەتی  لە 
یەكالییكردنەوەی الیەنە  دەبێتە گۆڕەپانی  ئەو واڵتە خەریكە  كە 
ناكۆكەكان, گروپی نەسروڵاڵش فاكتەری سەرەكیی ئەو قەیرانەیە 
بیروت،  حكومەتی  ئایا  ئەوەیە  قسە  ب��ەاڵم  دەرەك��ی،  دەستی  بە 
چارەسەر  چۆن  قەیرانەكە  ئایا  بەاڵم  بكات،  كارە  ئەو  دەتوانێت 

دەكرێت و چۆن كۆتایی دێت؟
دوو  دەبێت  حزبوڵاڵ  دەڵێ »  تەلئەبیب  روكەش  فۆرمێكی  بە 
داوای  واشنتۆن  بكات،  ئازاد  مەرج  بەبێ   ئیسرائیلەكە  سەربازە 
چەككردنی حزبوڵاڵ دەكات، حزبوڵاڵ مەرجی هەیە، ئێران داوای 
سڕینەوەی ئیسرائیل دەكات, سوریا بەردەوام و بەنهێنی موشەكی 

زیاتر ڕەوانەی حزبوڵاڵ دەكات.
لەناو ئەم هەموو لێدوان و ڕەهەندە سیاسییەدا، دەبێت كامیان 

كێشەكە یەكاڵبكاتەوە؟
بەبۆچوونی چاودێران هەرچی چۆنێك بێت, حزبوڵاڵ و سوریا 
لە  یەكێك  بۆ  مل  دەب��ێ��ت,  و  دۆڕان����دووە  ئێران ش��ەڕەك��ەی��ان  و 
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پێگەی  كاتێكدا  لە  بكەن،  كەچ  واشنتۆن  یان  ئیسرائیل،  داواكانی 
كە  ئیسرائیل،  هێزەكانی  دەس��ت��ی  ك��ەوت��ە  حزبوڵاڵ  س��ەرەك��ی��ی 
وردە  ئیسرائیل  بێگومان  لێبوو،  حزبوڵاڵی  موشەكەكانی  پێگەی 
لە سنوورەكانی  زۆرتر  تا  دەكەوێت،  حزبوڵاڵ  پێی  وردە شوێن 
خۆی دووربخاتەوە و بنكە و مۆڵگەكانی لێك هەڵبوەشێنێت, بۆ 
ماوەیەكی زۆر زیاتر بێهێزی بكات و زەبری كوشندەی لێبكەوێت.
 )600( كە  لوبنانیش  خەڵكی  ئیدی  ئێستا  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 
قوربانییان داوە و )150000(كەس ئاوارە بوون, زەرەرێكی زۆر 
حزبوڵاڵیە  هۆكارەكەی  گۆبەندەكە،  دەزانن  كەوتووە،  لوبنان  لە 
و بەهۆی فاكتەرەكی دەرەكییە و ئەمەش وادەكات، هەم توانای 
نفوزی  و  الی��ەن��گ��ران  ه��ەم  ب��ك��ات��ەوە،  ك��ەم  س��ەرب��ازی حزبوڵاڵ 
حزبوڵاڵش بێتە خوارەوە، چونكە لە كاتێكدا خاوەن ماڵی سەرەكی 
و  دیالۆگ  خەریكی  یشەوە  حەماس(  و  بە)فتح  فەلەستینیەكان 
گفتوگۆ و دانوستانن، لەگەڵ دوژمنەكەیان و بەڵینانداوە, كە شەڕ 
رابگرن، ئیدی حزبوڵاڵیەك، كەنە پەیوەندی بە فەلەستینەوە هەیە، 

نە خاوەنی سەرەكیی كێشەكەیە، بۆچی وازناهێنێت.
بۆیە ئەم خاڵە گرنگە و ئیسرائیلیش، دەیەوێت زەرەری گەورە 
لە لوبنان بدات و هەراسانیان بكات، تا پێیان بڵێ  حزبوڵاڵ هۆكاری 

سەرەكیی كێشەكەیە.
حەسەن  پەیامەكە  كە  دەزان���ن،  ب��اش  ئ��ەوە  دونیاش  هەموو 
نەسروڵاڵ و حزبوڵاڵ، جگە لە بانگەشەیەكی یۆتۆپی بۆ لەناوبردنی 

جوولەكە هیچی تر نییە.
لەناوبەرن و  ئیسرائیل  نەیانتوانی  بە هەموو عەرەب،  پێیەی  بەو 
و  ق��ودس  و  ج��ۆالن  بەرزاییەكانی  و  سوێس  بەندری  ئەوكات  بگرە 
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و  لە سوریا  جگە  كە  ئێستا  ئەی  دۆڕان��د!  لوبنانیشیان  باشوری 
لە  ڕەوشەكە  دەبێت  نییە،  ئیسرائیل  بۆ  دژایەتیەك  هیچ  ئێران، 

قازانجی كێ  بێت...؟
ب��ەه��ەر ح��اڵ ئ��ەم كێشەیە چ��ەن��دە خ��ۆرس��ك��ان��ە ڕووی����داوە، 
پیادەكردن و  ، بەاڵم  بێت  پێدەچێت هێندە سیناریۆ بۆ داڕێژراو 
پراكتیزەكردنی ئامانجەكانی چۆنە! ئەوە جارێ  ڕەنگە پەیوەستبێ  

بە چەند خاڵەوە:
یەكەم: ڕەوشی عیراق بەرەوكوێ  دەڕوات و قەیرانەكان دەگەنە 

چی، بەرنامەكەی ئەمریكا لەكوێدایە...؟
دووەم: سوریا و ئێران، تا چەند مەترسیی نزیكبوونەوە، یان 

لەو شەڕە هەیە و تا چەند دەیانەوێت دوور بكەونەوە...؟
سێیەم: حزبوڵاڵ و چەكدارەكانی چارەنووسیان بە چی دەگات، 

تا كوێ  دووردەخرێنەوە، یان چەكدەكرێن؟
سەرەڕای هێنانەوەی ئەو گریمانەی, كە ئێران و سوریا چۆن 
الی واشنتۆن فاكتەری ئەم قەیرانەو زۆر بەاڵی ترن كە بەسەر 
واشتنتۆندا  هەڕەشەی  لەژێر  هەمیشە  دەبێت   دادێ��ت،  ئەمریكا 

بمێننەوە؟
بۆیە ئەم هاوكێشە سیاسییە زۆر خوێندنەوەی تر هەڵدەگرێت، 
بەاڵم لە هەرچی حاڵدا بێت، تەلئەبیب سەركەوتنێكی تری بۆ خۆی 
تۆماركرد و ئیسپاتی كرد، كە دەتوانێت  وەاڵم بداتەوە واشنتۆنی 
لەپشتە و واڵتانی عەرەبیش، گەر دۆستی نەبن ئیتر دوژمنی نین 

و بەپێی بەرژەوەندیی گەل و واڵتەكانیان ڕەفتار دەكەن.
سەرەڕای ئەوەی یەكێكی تر لەو سیناریۆیانەی, كە لەم شەڕدا 
بەدیدەكرێت, پرۆژەیەكی نهێنیی ئەمریكا و ئەورووپا و ئیسرائیل 



235 كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا

بێت، تا ڕێگری لەو پێگەیەی شیعە بكەن، كە خەریكە لە ئێرانەوە 
گرتۆتەوە،  عێراقی  و  ناوەڕاستی  و  ب��اش��وور  و  پ��ەرەدەگ��رێ��ت 
بەم شێوەیە  دادەنێت,  لوبنان و گەرا  باشووری  خەریكە دەگاتە 
بەرژوەندییەكانی  دژی  مەترسیدار  و  توند  شیعیی  پشتێنیەیەكی 

ئەمریكا و ڕۆژئاوا درێژدەبێتەوە.
ئەم پشتێنەیەیە )ئێران و باشووری عێراق+پشتیوانیی سوریا 
دەتوانێت   زۆرج��ار  بەهێزەو  پشتێنەیەكی  لوبنان(  باشووری  و 
وەكو  بێت،  واشنتۆن  بەرژەوەندییەكانی  بە  دژ  جەمسەرێكی 
چۆن لە عێراق و باشووری لوبنان دەبیندرێت، واشنتۆن هەست 
بەم مەترسییە گەورەیە دەكات، بۆیە دەیەوێت لوبنان لە چەنگی 
سوریا دەربهێنێت و حزبوڵاڵش تەفروتونا بكات, پێگەی شیعی و 
مەزهەبی ئێران، لە سنوورەكانی ئیسرائیل دوربخاتەوە, شیعەش 

دەخاتەوە جوغزێكی بەرتەسك و ئابڵۆقەدراوەوە.
ئەم مەترسییەی, كە واشنتۆن هەستیپێدەكات، واڵتانی سعودیەی 
سوننەی وەهابی و میسری سوننەی خاوەن نفوزە, بڕیاری عەرەبی 
و ئوردنی سوننەی دۆستی ئەمریكاشی لەپشتەوەن، بەو مانایەی 
ئەوانیش هەست بە مەترسیی باڵوبونەوەی ئەو پشتێنەیەی شیعە 
بۆیە  خۆیان،  بەرژەوەندییەكانی  و  نفوز  و  ئایدیا  دژی  دەك��ەن، 

هەرزوو سعودیە و میسر و ئوردن حزبوڵاڵیان تاوانباركرد.
بەو پێیەی ئەوان هەست بەم مەترسیە دەكەن، كە ئەم پشتێنەی 
شیعە بە پشتیوانی ئێران بە شێوەیەكی خێرا دەچێتە پێش و پێگە 
و نفوز دادەنێت, و دەتوانێت دەیان موقتەدای سەدر و نەسروڵاڵ 
مقتدی  دواییەی  ئەم  سەردانەكەی  لە  بۆیە  هەر  دروستدەكات، 
یككەوتوەو  بە  چاویان  نەسروڵاڵ  لەگەڵ  گوایە  ئێران،  بۆ  سەدر 
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شا  خۆیشدا،  كاتی  لە  ك���ردووە،  هەردووكیانی  رێنمایی  ئێران 
عەبدوڵاڵی ئوردن مەترسیەكانی ئەو كۆبوونەوە, ئەو هەیمەنەی 

شیعەی باسكرد.
لە  ش��ی��ع��ەگ��ەرای��ی  ب��اڵوب��وون��ەوەی  مەترسیی  ئ��ی��دی  ئێستا 
سەرتاسەری دونیادا، بۆتە كێشەی واشنتۆن و هاوپەیمانەكانی، 
بەو پێیەی ئەم مەترسییە، پشت دەبەستێت بە ئایدیا و فكرەیەكی 
دینیی بەهێز, كە مەرجەعی شیعەیە و بەشێكی زۆری ئەم نفوزەش 
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئەو ناوچەدایە، كە واشنتۆن دەیەوێت 
كە  ن��اوەڕاس��ت،  خۆرهەاڵتی  دڵی  یان  بگرێت،  بەسەردا  دەستی 
مەترسیی ئەم گەرایەدایە )ئێران و عێراق و لوبنان و بەحرێن و 

چەند واڵتی تری كەنداو(
با  واش��ن��ت��ۆن،  ب��ۆ  گ��ەورەی��ە  مەترسییەكی  م��ای��ەی  ئ��ەم��ەش 
نمونەیەك لەسەر كاریگەریی ئایدیای شیعە بهێنمەوە, لە وەاڵمی 
ئەو پرسیارەی، كە بۆچی سوپای مەهدی چەك دانانێت؟ مقتدی 
)ئیمامی  بكات  ئەمر  مەهدی  ئیمامی  دەب��ێ��ت    « دەڵێت  س��ەدر 
مەهدی، یەكێكە لە دوانزە ئیمامەكەی شیعە، گوایە لەسەر دەستی 
عەباسییە سوننەكان، غەدری لێكراوە و لە دواڕۆژدا دێتەوە سەر 

زەوی, حەقی شیعە دەسێنێت«.
پشت  هێندەی  مەزهەبیەوە،  ل��ەرووی  شیعە  لەوەی  جگە  ئەو 
لەبەرئەوە  ناژی،  ئاییندە  لەسەر  هێندە  دەبەستێت،  ڕاب��ردوو  بە 
لەگەڵ  ب��ەردەوام  بۆیە  دەك��ات،  مەترسییە  بەم  هەست  واشنتۆن 
ئێران  سەیری  شیعی  مەرجەی  وەك��و  كە  لەملمالنێدایە،  ئێران 
شیعەگەراكان  گرووپە  جووڵەكەری  و  داینەمۆ  بە  ئەو  دەك��ات, 
دەزانێت، ئەمە جگە لەوەی ئێستا، توركیاش خەریكە دێتە ناو ئەم 
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گەمە مەترسیدارە، واتە چەند مانگ پێش ئێستا، توركیا بانگهێشتی 
موقتدا سەدری كرد بۆ ئەنكەرە، تاوەكو سوود لە شیعە و خودی 

موقتدا سەدر لە قەیرانی كەركوكدا وەرگرێت.
ئەوەش پاش ئەوەی لە كێشەی كەركوك، كە بەرەی توركمانی 
كردە كارت، شكستی هێنا، پاش ئەوەی لە هەردوو هەڵبژاردنەكاندا، 
لە بەرامبەر كوردەكاندا دۆڕان و نەیانتوانی لە یەك كورسی زیاتر 

بەدەستبهێنن.
بۆیە ئەم گەمەیەی توركیا، هەرچەندە لەبەر نەوتی كەركوكە، 
نا، خزمەت بەو پرۆژەیەی ئێران دەكات، كە  بەاڵم بیەوێت، یان 
دژی  واقیع  و  بكاتە  ناوچەكەدا  لە  شیعە  هەیمەنەی  دەی��ەوێ��ت 
توركیا  گەمەیەی  ل��ەم  واشنتۆن  بۆیە  بوەستێتەوە،  واشنتۆن 

نیگەرانە و كاتی خۆیشی ئەوەی بە ئەنكەرە ڕاگەیاندوە.
سەرەڕای ئەوەی ئەم گەرایە خەریكە دەگاتە پاكستان و نیمچە 

كیشوەری هندستان و لە ەبەحرەینیش مەترسییان هەیە،
لەبەرئەوە دەكرێت شەڕەكانی ئەم دواییەی ئیسرائیل و لوبنان، 
لە  خەریكە  كە  شیعەیەی،  پشتێنە  ئەو  بۆ  بێت  وەاڵمدانەوەیەك 
سنوورەكانی ئیسرائیل نزیكدەبێتەوە، لە ئێران هەیمەنەی كردووە 

و لە عێراقیش ئەمریكای هەراسان كردووە.
بە  عێراقدا  لە  سیاسییەوە  ل��ەڕووی  دەیەوێت  واشنتۆن  بۆیە 
زۆرینەیە،  شیعە  كە  قبووڵبكات،  واقیعە  ئەو  تاكتیكی  شێوەیەكی 
بینكاتە  بخاتەوە،  دووری��ان  ئێران  كاریگەریی  لە  النیكەم  ب��ەاڵم 
دۆستی خۆی، وەكو چۆن مالكی خەریكە ئەو دەورە وازی دەكات.
ڕێگای  ل��ە  دەی��ەوێ��ت,  و  ب��ەردەوام��ە  كێشەكەیان  ئێراندا  ل��ەگ��ەڵ 
گەلەكۆمەكیی نێودەوڵەتییەوە، سەبارەت بە دۆسیەی ئەتۆمی بۆ شیعە، 
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بكات,  گۆشەگیری  زیاتر  و  بسپەێنێت  بەسەردا  ئابوری  سزای 
گەمارۆی بدات.

هەرچی حزبوڵاڵشە، خەریكە دەبێتە قوتبێكی بەهێز لە ناوچەكەدا 
و مەترسیی زیاتر بۆ ئیسرائیل و واشنتۆن دروستدەكات، بۆیە 
ئەم شەڕە هەرچەندە زۆرالیەن وەكو شەڕێكی بچووك سەیری 
دەكەن، بەاڵم مانا و ڕەهەندەكانی زۆر و زیاترن و واشنتۆنیش 
لە مەترسییەكانی باش دەگات، بۆیە ئەم شەڕە، شەڕی بەرگرتنە 
لە پەرەگرتنی شیعەگەرایی لە ناوچەكەدا، كە ئێران داینەمۆیەتی و 

ئەمریكاش بەم كارە زۆر نیگەرانە. 
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)8(

هاوكێشە سیاسییەكانی عێراق تا دێت ئاڵۆزدەبێت، بە جۆرێك 
ناوخۆی  لە  الی��ەك��ەوە  لە  ه��ات��ووە،  نیگەرانی  تووشی  ئەمریكا 
بەعسیەكان  توندڕەو  و  گروپە  دژایەتیی  ڕووب��ەرووی  عێراقدا، 
و تیرۆریستیەكان بووەتەوە، لەناو خودی حكومەتی عێراقیشدا، 
حكومەتەی،  لەو  بەشداربوونیان  سەرەڕای  هەن،  گرووپ  چەند 
كە ئەمریكا چاوەدێری دەكات و پشتیوانی دەكات، دژی دەزگا و 

دامەزراوەكانی حكومەتیشن، لە بابەتی باڵی سەدر و فەزیلە.
و  )شیعە  عێراقیش  ناهۆمۆجینەكانی  پێكهاتە  بە  س��ەب��ارەت 
بۆ كاركردنیان  میكانیزمێك  نەیتوانیوە  ئەمریكا  كوردو سوننە...( 
دابنێت، بە شێوەیەك كە جێگەی قەناعەتی هەموو الیەنەكان بێت. 
سەبارەت بە واڵتانی ناوچەكەش، چەند ڕەوتی جیاواز هەیە، بۆ 
لە  دەستێوەردانیان  میكانیزمی  و  واشنتۆندا  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

عێراقدا.
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ناوچەكە، دەوری  ئێران و سوریایە، وەكو دوو واڵتی  هەرچی 
نێگەتیڤ دەبینین، بە بۆچوونی واشنتۆن هەرچەندە ڕەنگە شیاوی 
و  دەكات  هاوكاریی دۆستە شیعەكانی خۆی  ئێران  كە  بێت،  باس 
بەردەوام لە هەوڵی بەهێزكردن و كاراتركردنیانە لەعیراقدا. بەوپێیەی 
ئەو مەیلە شیعەگەرایەی، كە ئێران رابەرایەتی دەكات لە )قومە(ەوە، 
دەستپێدەكات، دەگاتە نەجەف و كەربەالو پیشاوەر و قەندەهار و 
و  دەكات  ڕێبەرایەتی  ئێران  مەیلێكە  لوبنان،  باشووری  و  بەحرێن 
دەیەی  سێ   هەوڵەكانی  لەپاش  بەتایبەتی  پێوەدەكات،  شانازیشی 
ڕابردووی خومەینی ڕابەری كۆماری ئیسالمیی ئێران و دواتریش 
شكستی ئەو تێز و بیرۆكەیەی، كە دەیویست ڕابەرایەتی گشت جیهانی 
ئیسالمی بكات، كە سەركەوتوو نەبوو، لە بەرامبەر ڕكبەرێكی بەهێزی 
سوننەی ئیسالمی)عەرەبستانی سعودیە(, كە خۆی بە خاوەنی مەیل 

و مەدی ئیسالمی سوننە دەزانێت، لەپاڵ واڵتانی میسر و ئەردەن.
بەاڵم رێكچەی دووەم رێبەرایەتی مەیلی شیعەگەرایی دونیا، 
و  ن��اوەڕاس��ت  خۆرهەاڵتی  قەیرانەكانی  قووڵبوونەوەی  لەگەڵ 
و  مەزهەبیەكان  ملمالنێە  و  واشنتۆن  لەالیەن  زیاتری  كۆنترۆڵی 
تیرۆیستیەكان, بێ   ئیسالمی و  بەهێزبوونی گرووپە شیعەگەراو 
باشتر  ئێران  دێت  تا  ئیسرائیل(،  )ع��ەرەب-  قەیرانی  ئاكامبوونی 
ئەوەش  دەپێچێتەوە،  سوودەكانی  دەك��ات,  بەسەردا  هەیمەنەی 
كارێكی پڕ سوودە و ئەهمیەتی تایبەتی خۆی هەیە، بەو مانایەی  
ڕاستە ئێران بوجەیەكی زۆر لەو بواردەدا خەرجدەكات, دەیكاتە 

دەمی حەزیاكان و گروپە ئیسالمیە عەرەب و شیعەكانەوە.
بەاڵم سەرهەڵدانی رەوت و مەیلی شیعەگەرایی ناو بەحرێن، لە 
كەنداوی فارس، ئەهمەتێكی تایبەتی هەیە، كە بە هەموو شێوەكان 
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حكومەتەكانی كەنداو هەوڵی سڕینەوە, سەركوتكردنی شیعەكانیان 
داوە, دەركەوتنی هێزێكی وەكو حزبوڵاڵی لوبنان، كە توانیویەتی 
كاریگەریی گەورەی هەبێت، لەسەر ڕەەوتی ڕووداوەكانی لوبنان 
بۆ  قەیران  و  تەنگژە  نانەوەی  و  )عەرەب-ئیسرائیل(  كێشەی  و 
ل��ەوەی  جگە  واشنتۆن،  و  تەلئەبیب  و  بەیروت  حكومەتەكانی 
حزبوڵاڵ هەم نوێنەرایەتیی باڵی شیعەی لوبنان دەكات، لەیەكێك 
هەم  سوننەكان(  و  شیعە  مارۆنی،  )مەسیحی-  باڵەكانی  لە سێ  
و  حكومەت  پەرلەمان,  لە  لوبنان  لە  شیعەكان  نوێنەری  بووەتە 
هاوكێشە سیاسیەكاندا و خودی حەسەن نەسروڵاڵش، خۆی بە 
ئەندامێكی قوتابخانەكەی خومەینی و خامنەئی دەزانێت, ئامادەیە 
دەیان جاری تریش دەستی ئەو دوو ئیمامە و هاوشێوەكانیان ماچ 
بكات, ئەوەی لە چەندمانگی ڕابردووشدا لە لوبنان بینیما ن، ئەو 
ئێران،  كە حزبوڵاڵی شیعەی دۆستی  بووە،  ڕاستییەی سەرەوە 
سیاسیی  ڕەوش��ی  و  لوبنان  ئارامیی  النیكەم  دەتوانێت  چەند  تا 

ناوچەكە و مەترسی بۆ سەر تەلئەبیب دروستبكات.
هەیە،  ڕۆڵ��ی��ان  ل��ەن��اوچ��ەك��ەدا  گەرایشانەی  ل��ەو  ت��ر  یەكێكی 
بزووتنەوەی حەماسی فەلەستینە، نابێت ئەو لەبەرچاو نەگرین، ئەو 
سەركەوتنەی حەماس لە هەڵبژاردنەكانی فەلەستین بەدەستیهێنا 
و ئەو بنكە جەماوەرییەی, كە هەیەتی و ئەو ملمالنێیەی لەگەڵ 
ئیسرائیل و فەتح دەیكات، هێز و بازوو و ستراتیژ و ئایدۆلۆژیای 
و  فیكری  مەرجەعی  ت��اران��ە  ئ��ەوە  بەڵكو  نییە،  خ��ۆی  ح��ەم��اس 
ستراتیژی و پاڵپشتی ماددی و بەهێزبوونی، چونكە گەربێتو ئێران 
دەست لە پشتیوای هەڵگرێت، نە دەتوانێت  دژایەتیی فەتح بكات, 

نە بۆ ئیسرائیل دەبێتە سەرئیشە.
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وەكو  ت��اران  كە  مەیالنەی،  ل��ەو  ت��رە  یەكێكی  ئەمەش  بۆیە 
رەوتێكی ئیسالمیی بەهێز، كاری لەسەر دەكات.

ئەوەشی كە پەیوەستە بە پاكستان و ئەفغانستان، ئێران ڕۆڵی 
كاریگەری هەیە، بەتایبەتی لەسەر شیعەكانی ئەو دوو واڵتە.

و  ئاینیەكان  قوتابخانە  لە  ئێران  ئامادەگی  پاكستانە  هەرچی 
تا  و  ناویان  بخزێنێتە  خۆی  توانیویەتی  فەقیێەكان،  مەكتەبەی 
و  ئەفغانستان  ڕووداوان��ەی  لەو  توانیویەتی  زۆریش  ڕاددەیەكی 
سنووری  و  كێشەكان  و  هندستان  كیشوەری  نیمچە  ناوچەی 

ئەفغانستان- پاكستان كەڵك وەربگرێت.
پشتیوانییەكانی ئێران بۆ حكومەتەكەی بورهانەدین رڕەببانی، 
یەكێكە  پێشووتر،  لە  حكمتیار  دوات��ر  و  گ��ەورەی شیعە  دۆستی 
تا  لێوەرگرتووە،  كەڵكی  ئەفغانستان  لە  كە  نفوزەی  و  پێگە  لەو 
ئەو ڕاددەیەی كە لە هێرشەكانی ئەمریكا و ناتۆ بۆ سەر تاڵیبان 
بارەیەوە،  لەم  ئێران  هاوكاری  گێرڕا,  گ��ەورەی  ڕۆڵی  قاعیدە  و 

مەرجێكی گرنگی سەركەوتنی ڕووخانی تاڵیبان و قاعیدە بوو.
ئەوە جگە لەوەی كەم و زۆر هاوكاریی ئەو هێز وو گروپانەی 
كردووە، كە لە چیچان و داغستان و ئەو دیوە كافكاس قوتبوونەوە، 
بەاڵم لە هەموو ئەوانە گرنگتر، ئەو مەیلە بەهێزەی شیعەگەرایە، 
بەتایبەتی  ئێران  پشتیوانیی  بە  گرتووە،  پ��ەرەی  عێراقدا  لە  كە 
)1991( و پرۆسەی ئازادی)2003( رەوتێكی  لەدوای ڕاپەڕینی 
شیعەگەرایی بەهێز، لەعیراقدا پەیدابووە، كە لە ماوەی هەشتاوپێنج 

ساڵی ڕابردوودا لەسەر دەستی سوننەكان لە پەراوێزدا بووە.
بەاڵم لەگەڵ ڕووخانی ڕژێمی بەعس و كۆتاییهاتن بە سیستمی 
بەعسیزم، كە سوننەكان كۆنترۆڵیان كردبوو، مەیلی شیعەگەرایی 
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لە عیراقدا زۆر بەخێرای پەرەی گرت، بە شێوەیەك كە هەرگیز 
چاوەڕوانكراو نەبووە، بەو شێوەیە مەیلی شیعەگەرایی )شیعەییزم 

لە عێراقدا پەرەبگرێت و كۆنترۆڵی عێراق بكەن.
و  معاویە  سەردەمی  لە  سوننە  و  شیعە  دوژمنایەتی  ڕاستە 
و  و شۆڕ  لە شەرڕ  ئێستا،  بە  تادەگات  و حوسێنەوە،  حەسەن 

كێشە و ناكۆكیدا بووە.
هەوڵی  خ��ۆی��ان��دا،  حوكمی  م���اوەی  ل��ە  هەمیشە  سوننەكان 
سڕینەوە و پەراوێزخستنی شیعەكان و كوردەكانیان داوە، بەاڵم 
و  دەبێتەوە  پێچەوانە  بەعس  ڕووخانی  لەگەڵ  هاوكێشەیە  ئەو 

شیعەكان هەوڵی سڕینەوەی سوننەكان دەدەن.
شەقامەكانی  لە  ڕۆژان���ە  عوسمانەكان،  و  عومەر  كوشتنی 
ئاشكرابووە,  دواییەدا  لەم  كە  نهێنیی شیعەكان،  هەوڵێكی  بەغدا، 
هیچ  نەهێڵێن  بكەن,  تەفروتونا  بەغدا  لە  سوننەكان  بەنیازبوون 

ماڵێكی سوننی لە بەغدا بمێنێت و بكوژرێن، یان دەریانپەڕێنن.
شیعەكان  دەڵ��ێ��ت«  كە  تێدانییە,  زی��ادەرۆی��ی  قسەیەش  ئ��ەو 
هەمیشە لەسەر رابردوو دەژین« ئەمەش مانای ئەو قینە كۆنەیە، 

كە شیعە لەگەڵ سوننە هەیەتی.
هەرچی سەبارەت بە ئاماژە واقعیەكانیشە، شیعەكان لە عیراقدا 
)%60(ی خەڵكی عیراق پێكدێنن و لە دەزگا و دامەزراوەكان و 
حكومەت و پەرلەمان  زۆرترین دەنگیان هێناوە, جێگە پیرۆزەكانی 
چوار  عیراقدان،كە  لە  كازمیە(ش  و  سامەرا  كەربەال،  )نەجەف، 

شوێنی پیرۆزی شیعەكانی دونیان.
بۆیە ئەو مەیلە شیعەگەرایەی كە ئێستا لەعیراقدا هەیە، دوای 
ئێران بە پلەی یەكەم دێت، كە هەیمەنەیان تێدا كردووە, ئەگەری 
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سڕینەوەی  و  و سعودیە  كوێت  بۆ  هەیە  زۆریشی  پەلهاویشتی 
سوننەكان، ئەمەش ئەو خاڵەیە, كە ئەمریكا و جیهانی عەرەب و 

بەتایبەتی سعودیە لێیدەترسن.
ل��ەع��ی��راق��دا ه��ێ��زەك��ان��ی )ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی ب���ااڵی ش��ۆڕش��ی 
س��ەدر...(  رەوت��ی  فەزیلە،  حزبی  دەع��وا،  حزبی  ئیسالمی، 
شیعەكانن  و  عێراق  زەبەالحی  و  گ��ەورە  هێزی  چوار  كە 
و  پەرلەمان  كورسی  و  نفوز  پێگەو  زۆرترین  خاوەنی  و 
لە  عێراق  كە  دەیسەلمێنێت  كابینەكەی حكومەتن،  وەزیری 

دەستی شیعەدایە«
جوواڵنەوەی  داینەمۆی  و  سەرەكی  كارەكتەری  بەاڵم 
بە  )هەرچەندە  ئێرانە  سەرەكییان  پاڵپشتی  و  هێزانە  ئەم 
ئەم  دونیادا،  لە  چونكە  ئاساییە،  زۆر  ئەمە  من،  قەناعەتی 
سیناریۆیە هەیە، كە هاوخوێن و هاونەتەوە و مەزهەبەكان( 
پێنج  هەشتاو  كاتێكدا  لە  ب��دەن،  دۆستەكانیان  یارمەتیی 
ساڵە، سوننە حوكم دەكەن، بە پشتیوانی سوننەی جیهانی 

و عەرەبەكانی كەنداو، بۆیە ئەو ڕۆڵەی ئێران ئاساییە.
گەر دیقەت بدەین لەعیراقدا، یان لە ناوچەكەدا، كوردەكان، 
چونكە هیچ دەوڵەتیكی ناوچەكە هاوكار و پشتیوانیان نییە، 
كوردی  هاوكاریی  ناتوانن  نەك  عێراق،  كوردەكانی  بۆیە 
پارچەكانی تر بكەن، بەڵكو هەمیشە لە بەردەم هەڕەشەی 

لەناوچوون و مەترسیدان«
هیچ هێزو الیەن و تەنانەت ئەمریكا و واڵتانی ناوچەكەش، ئەو 
ملمالنییەی نێوان و شیعە و سوننە، یان نێوانی ئێران و واڵتانی 
عەرەبی سوننە، باش دەزانن، كە ئەوە ملمالنێی دوو مەزهەبە، كە 
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ئێران و سعودیە نوێنەرایەتی دەكەن، یان بە واتایەكی تر، ئەوە 
ملمالنێی دوو مەرجەعیەتی )قوم( و )مەككە(یە، واتە مەرجەعیەتی 

شیعە و سوننە.
هەیەلە  ب��ەرچ��اوی  رۆڵێكی  ئێران  كە  دەزان���ن،  ب��اش  ئ��ەوەش 
تەقویەكردنی و مەیلی شیعەگەرایی دنیادا، خۆی بە نوێنەری ئەو 

باڵ و مەزهەبە دەزانێت.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا, كە تائێستا نەخشە و پالنەكانی ئێران بۆ 
ئەم مەیلە باش چووەتە پێش و مەیلی شیعەگەرایی لە دونیادا لە 

پێشكەوتووترین ئاستی خۆیدایە.
بەاڵم چوار ئاستەنگی گەورە لەبەردەم ئێراندان بۆ تێكشكاندنی 
ئەم مەیلەو ئەمەش شكستی باڵی شیعەگەرایە، یان زەعیفكردنیەتی.

یەكەم:- ملمالنێی واشنتۆن -تاران
ناوچەكەداو  لە  و  لە جیهان  تاكە جەمسەری  ئەمریكا و ۆڵی 
و سەیركردنی  ئەمریكا  و  ئێران  ساڵەی  پێنج  و  بیست  دژایەتی 
ئێران، بە رەقیبێكی سەرسەختی خۆی، لە بەردەم بەرژەوەندیی 
لە بواری مەزهەبی، دیموكراسی و نەوتدا،  خۆی و دۆستەكانی 
ئیسالمی  بە  كەیفی  كە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئەمریكا  وایكردوە  ئەمە 
شیعەدا،  بەرامبەر  لە  بەاڵم  نایە،  سوننەش  و  فەندەمێنتاڵیزم  و 
هێشتا پشتیوانی سوننەكان دەكات، بە واتایەكی تر النیكەم لەبەر 
نەوتی كەنداو، دۆستە سوننە عەرەبەكانی و ئیسرائیل، سوننەی 
لە شیعە، و سعودیەی لە ئێران پێ  باشترە، هەربۆیەش ئێستا لە 
بەتایبەتی  بخات،  پەراوێز  ئێران  دەیەوێت  عیراقدا،  ملمالنێەكانی 
ئەمریكا باش دەزانێت، هێندەی مەترسی لەسەر ئیسرائیل لەالیەن 

ئێرانەوە هەیە، 



ئەنوەر حسێن )بازگر(246

نییە،  دروس��ت  سوننەكانەوە  لەالیەن  مەترسییە  ئ��ەو  هێندە 
لەكاتێكدا ئیسرائیل كێشەی لەگەڵ عەرەبەكان هەیە، بەاڵم ئێران 
لەدەرگا مەزهەبیەكەوە، چۆتە ئەو ملمالنێیەوە، رەنگە یەكێك لەو 
فاكتەرانەش كەوایكردوە، كێشەی لەسەر بێت، مەیل و هەیمەنەی 
چەكی  خاوەنی  ببێتە  دونیا،  شیعەگەرایی  مەیلی  وەك��و  ئێرانە، 
بەدیوە  ئەوەندەی  ئێران  دوژمنەكانیدا,ڕەنگە  لەبەرامبەر  ئەتۆمی 
و  دەكات  ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی  سەیری  مەزهەبیەكەیدا، 
دیارە  لێكبداتەوە،  سیاسییەكەی  الیەنە  بیەوێت  ئەوەندەش  هەر 
بە  لەوكارە  نێودەوڵەتییش،  كۆمەڵگەی  و  ئەمریكا  هەرڕێگریەكی 
ئەمریكا  بوونی  دەبێت؟  تەواو  دونیا  باڵی شیعەگەرایی  زەرەری 
مەدە  ئەو  وادەك��ات  خاڵێكە  ئێران،  دژایەتیی  بۆ  ناوچەكەدا،  لە 
پاشەكەشەدابێت،  لە  دەك��ات،  رێبەرایەتی  ئێران  شیعەگەرایەی 
دەڵێن  كە  راستدەرچن،  ئەگەرانە  و  ئەو سیناریۆ  گەر  بەتایبەتی 
ئەمریكا دەیەوێت ئێران برڕووخێنێت و بەم شێوەیە ئیمپراتۆریەتی 
ماددی  و  ڕۆح��ی  هێزی  و  ئایدۆلۆژیا  و  مەرجەعیەت  و  شیعە 
ئەو مەیلە شیعەگەرایەی  تیادەچێت و  تەواوی دەڕووخێت و  بە 

دنیاش دەپووكێتەوە.
عێراق  دەگاتە  تا  ئێرانەوە،  لە  هەر  شیعەكان  تر،  بەواتایەكی 
و بەحرێن و لوبنان و ئەفغانستان، لەگەڵ هەرەسی واڵتی دایك 
)ئێران(دەپووكێننەوە و  ناتوانن ئەو الف و گەزافەی ئێستا لێدەن 

و خودی عەرەبەكان، هەپرون بە هەپرونیان دەكەن.
شیعەكانی  لەسەر  مەترسی  وەكو  زۆرگرنگە،  خاڵە  ئەم  بۆیە 
دونیا و خودی ئێرانیش، ئەم مەترسیە باش دەزانێت، بۆیە بەشێكی 
زۆری ئەو گومانە دەیكات، بۆ دژایەتیی ئەم بۆچوونەی سەرەوەیە.
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دووەم:- ملمالنێی عەرەب-ئێران 
دۆستی  كامیان  هیچ  سوریا،  لە  جگە  ناوچەكە،  واڵتەكانی 
ئێران نین، بەتایبەتی توركیا و ئیمارات، سعودیە، ئوردن، واڵتی 
كەنداو بە میسریشەوە، ئەوەش لەبەرئەوەی لە الیەكەوە كێشەی 
مێژوویان هەیە. لە الیەكی ترەوە، ئێران بە مایەی هەرەشە دەزانن 

بە سێ  دەلیل:
ئەوەش  نوێنەرایەتیی مەیلی شیعەگەرایی دونیا دەكات،  یەكەم:   
نیشتمانی  زۆری  بەشێكی  كە  لەسەر سوننەكان،  مەترسییە  مایەی 
عەرەب پێكدێنن و لەڕووی مەزهەبیشەوە، دوو ئایدیای زۆر لێكجودان.
دووەم: لەڕووی سیاسی و جوگرافییشەوە، ئێران جگە لەوەی 
مایەی مەترسیە لەسەر عێراق و شەتولعەرەبە و كەنداوی فارس 
بچووك  و  گەورە  تونبی  دورگەكانی  داگیركاری  بە  ئێستا  هەر 
بە خاوەن هێزێكی زەبەالحی  دەزان��ن,  ئیماراتی  ئەبو موسای  و 
كاتژمێردا،   )48( ماوەی  لە  دەتوانێت  كە  ناوچەكەدا،  لە  دەزان��ن 
ئەگەرە  ل��ە  یەكێكە  ئ���ەوەش  بگرێت،  ئیماراتدا  ب��ەس��ەر  دەس��ت 

مەترسیدارەكان، گەر بێتوو ئەمریكا لە ناوچەكەدا نەبێت.
ســێــیــەم: ڕك��ب��ەری س��ەرەك��ی واڵت��ان��ی ك���ەن���داوە، ل��ە ب���واری 
ڕۆڵی  ،ئەمەش  سروشتی  گازی  و  نەوت  و  وزە  بەرهەمهێنانی 

ئەوان لە ناوچەكەدا بیێهێز دەكات.
بۆیە لەم بارەیشەوە ئێران لە بەردەم گەلەكۆمیەكی عەرەبی 
و ناوچەیدایە، كە هەمیشە لەبەرامبەر ئێراندا، ملمالنێەكانی خۆیان 
خستۆتەالوە و ئێران بە مایەی مەترسی و هەڕەشە دەزانن، بە 
هەموو شێوەیەك هەوڵی بەرگرتن بە مەیلی شیعەگەرایی نفوز و 

تواناكانی دەدەن.
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سێیەم:-ملمالنێی ئیسرائیل-ئێران
لە  چ  ناوچەكەدا،  لە  ئێرانە  سەرسەختی  ڕەقیبێكی  ئیسرائیل 
ئێران  سەربازییەوە،  و  سیاسی  لەبوارە  چ  مەزهەبیدا،  ب��واری 
خاكی  و  فەلەستین  داگیركەری  بە  ئیسرائیل  دەیەوێت  هەمیشە 
موسوڵمانان بزانێت و هەمیشەش ئیمام خومەینی دەیوت »ڕێگای 

ڕزگاركردنی قودس، بە نەجەف و كەربەالدا تێپەڕ دەبێت«.
بۆیە ئیسرائیل هەرگیز ئەم قسەیە لەبیرناكات« ئەو یارمەتییە 
زۆر و زەوەندەش لەبیرناكات، كە ئێران دەیداتە )حەماس و جهاد 

و حزبوڵاڵ(بۆ دژایەتیی ئیسرائیل.
بۆمبی  پێكێشانی  نەخشەو  ل��ەس��ەر  ئیسرائیل  س��ڕی��ن��ەوەی 
نەبێت،  ئێران  گەر  پێیوایە  ئیسرائیل  گەورەی  مەترسی  ئەتۆمی، 
رەنگە ئەمنیەت و وەزعیەتی زۆر باشتربین، بەو بەڵگەی حەماس 
و جیهاد، ناتوانن ئاشتیی ئیسرائیل تێدەكەن و پرۆسەی ئاشتی 
دەتوانێ   نەسوریاش  و  دەمێنێت  لوبنان  حزبوڵاڵی  نە  نەكەن، 
هاوكاری ئەو گروپانە بكات و هاوپەیمانی لەگەڵ ئێران ببەستێت، 
لە  ئیسالمیەكانی،  یارمەتیی گروپە  ئێران  پێیوایە،  ئیسرائیل  بۆیە 
دەدات،  ئیسرائیل  دژی  شیعەگەراییەوە  مەیلی  هەیمەنەی  ڕێگای 
ئێرانیش  و  بەرپێبگرێت  مەیلە  ئەم  ه��ەوڵ��دەدات،  ب��ەردەوام  بۆیە 

لەناوببات.
چوارەم:-كێشە ناوخۆیەكان    

مەیلی  شكسی  و  ئێران  لەسەر  مەترسی  كە  تر  فاكتەرێكی 
پەراوێزخستنی  و  هەیمەنەی شیعەیە  بوونی  هەیە،  شیعەگەرایی 
سیستمی  لە  ئێرانە،  ناو  تایفەكانی  و  ئیتنی  و  مەزهەبی  پێكهاتە 
سیاسیی واڵتدا، بە واتایەكی تر شیعە لە ئێراندا كۆنترۆڵی هەموو 
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)ت��ورك،  وەك  تری  الیەنەكاتی  هەموو  و  ك��ردووە  پێكهاتەكانی 
كورد، بلوچ، عەرەب، ئازەر(پەراوێز خراون.

تەنانەت ئەم وەزعە بە شێوەیەك چووەتە پێش خەڵكی، وەكو 
ڕەفسنجانی، لەبەرئەوەی توركە و پاسدار نییە هەرگیز ناتوانێت  

بچێتە شوێنی ئیمامی ئێران و شوێنی خامنەئی بگرێتەوە.
بۆیە كورد ئازەر و بلوچ، هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدان، ئەو ستەم 
و بێ مافییەی لەسەریانە ڕابگرن, كە بەهۆی مەیلی شیعەگەرایی 

ئێرانەوە بەسەریاندا سەپاوە.
چونكە ئێران لە سەرتاسەری دونیادا رێز لە بچووكترین تایفە 
وەكو  كوردەكان  ناتوانێت   بەاڵم   ، دەگرێت  شیعە  مەزهەبی  و 

سوننە و نەتەوە قبووڵ بكات.
و  مرۆڤ  مافەكانی  كێشەی  تر،  فاكتەرانەی  ئەو  لەپاڵ  بۆیە 
چەوسانەوەی گەالنی ئێران، فاكتەرێكی بەهێزن بۆ شكستی ئێران 

و مەیلی شیعەگەرایی.
سەرەكی  ڕۆڵ��ی  ف��اك��ت��ەرە،  چ��وار  ئ��ەو  ئێستادا  ل��ە  بەكورتی 
دەگێڕن لەبەرگرتن بە پەرەگرتنی مەیلی شیعەگەرا و تێكشاندنی 
و كۆتایهاتن، بە سەردەمی زێڕینی شیعەگەرایی، لەپاش كوشتنی 
ئیمامی عەلی و حەسەن و حوسێنەوە، كە ڕەنگە بۆ سەدساڵی 
و  پێگە  و  پەڵبهاوێت  شكڵە  ب��ەو  نەتوانێت   مەیلە  ئ��ەو  تریش، 
نفوزی بەهێزبێت، هەروەكو چۆن لەگەڵ هەرەسی ئێمپراتۆریەتی 
لەگەڵ  نەخۆش،  و  بچكۆلە  دەوڵەتێكی  بووە  توركیا  عوسمانی، 
نەمانی ئێرانیشدا مەیلی شیعەگەرایی بەیەكجاری تەفروتونا دەبێت 

و دەپووكێتەوە.
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ب��ە وات��ای��ەك��ی ت��ر، دەم��ەوێ��ت بڵێم ب��ەن ەم��ان��ی ئ��ێ��ران، شیعە 
لەناودەچێت و بە تێكشكاندن و بەرگرتن لە پەرەگرتنی شیعەش، 
ئێران تێكدەشكێت، واتە نە ئێران بێ  شیعە شتە و نە شیعەش بێ  

ئێران، مانایەكی هەیە.
و  ن��اوخ��ۆی��ی  مەترسیی  كۆمەڵێك  ب���ەردەم  ل��ە  ئ��ێ��ران  ب��ۆی��ە 
سیناریۆی سنووری و نێودەوڵەتیی گەورەیە، گەر جێبەجێب كرێت، 
سەرئەنجام دەبێت  خەالفەتی ئیسالمی بە ڕێبەرایەتیی شیعە ببێتە 
خەون و هەرگیز ناتوانرێت  تۆڵەی )حوسێن، لەمەعاویە(و )عەلی 
لە عومەر( بكرێتەوە و بەیەكجاری مەیلی شیعەگەرایی ئاوا دەبێت.
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)9(

فۆرمی پێكهاتەی سیستمی سیاسی عیراق، لەدروستبوونیەوە، 
بەشێوەیەك بووە، كە كەمینەی سوننە كۆنترۆڵی عێراق بكەن.

ئەم فۆرمە زیاتر لە هەشتا ساڵ لە عێراقدا كاری پێكرا، بەاڵم 
بەعسی  ڕژێمی  ڕووخانی  و  عیراق  ڕووداوەكانی  ڕەوتی  لەگەڵ 
سوننەكان، لە حاكمی كەمینەوە، بوون بە شەریكە بەشی كورد و 
شیعە، كەئەوەیش بۆ سوننەكان، هاوكێشەیەكی ناواقیعی بوو، كە 

لەگەڵ خەون و دەسەاڵتی ئەواندا نەدەگونجا.
لە كاتێكدا حەقیقەتی ژیانی سیاسی لە عیراقدا ئەوەیە، كە ئێستا 

هەیە، بەبێ  ئەو خەونە یۆتۆپیایەی سوننەكان.
مێژووی حوكمی كەمینە لە جیهاندا دەریخست، كە حوكمێكی 
پێكهاتە  خواستی  لە  تەعبیر  ل��ەوەی  جیا  مانایەی  ب��ەو  فاشلە، 
ناهۆمۆجین و مۆزایكە جیاوازەكانی ناكات، وەستاوە لەسەر زوڵم 

و زۆر و چەوساندنەوەی زۆرینە.
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لە ماوەی هەشتا  لە عێراقدا،  ئەم ئەزموونە شكستخواردووە 
ئەم  پراكتیزەكرا،  كورد  شیعەو  دژی  واقعی  بە  ڕاب��ردوو،  ساڵی 
بە  لووتكە،  گەیشتە  بەعسیزمدا،  سەردەمی  لە  پراكتیزەكردنە 
شێوەیەك بەعس لە هەموو هەوڵێكدا، كورد و شیعە نەك هەر لە 
پەراوێزی  دووبخاتەوە,  دەسەاڵت  هەڕەمی  و  سیستمی سیاسی 
بخات، بەڵكو ئەوانی هەم بە مەترسی دەزانی و حسابی پلەدووی 
بە مەترسی  تر،  پێكهاتەی  ئەو دوو  بۆ دەكردن، هەم دەیویست 
بزانێت  و وانیشانبدات، هەرچی كوردە مایەی مەترسییە لەسەر 
پێشمەرگەوە  لەچاوی  ك��وردی  هەمیشە  و  عیراق  یەكپارچەیی 
دەبینی و هەرچی سەبارەت بە شیعەشە، جگە لەوەی بە كۆپیی 

ئێرانی دەزانین، دەشیزانی كە ئەوان زۆرینەن.
ئەم كێشمەكێشە تادەگات بە ئێستاش بەردەوامە، بەو مانایەی 
سوننە هێشتا خەون بەو دەسەاڵتە ڕەهایەوە دەبینن، كە پێشتر 
هەیانبووە و هەم نیگەرانن لەو پەراوێزخستنەی لە بواری سیاسی 

تووشی هاتوون.
بەشێكی زۆری سوننەكان, كە لەناو لیستی توافق كۆبوونەتەوە 
لە حكومەتی  )6(وەزارەت��ن  )44(ئەندامی پەرلەمان و  و خاوەنی 

عێراقیدا.
ل��ە چ��ەن��د ڕۆژی ڕاب������ردوودا، ك��ش��ان��ەوەی خ��ۆی��ان لە 
ناكارابوونی  بیانووی  بە  ڕاگەیاند؛  حكومەت  و  پەرلەمان 
و  سوننەكان  ل��ەداوای  گوێ نەگرتنی  و  مالیكی  حكومەتی 
پەراوێزخستنیان بەرەی توافق و بەرەی دیالۆگی نیشتمانی 
و هەئیەی عولمای موسلمینی عیراق سێ  الیەنی سەرەكیی 

سوننەكانی عیراقن.
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ئەم سێ  هێزە دەیانەوێت عیراق بگەڕێننەوە بۆ حوكمی كەمینە 
و سیستمی ئولیگارشی و تۆتالیتاری, هەرگیز لەگەڵ ئەو هاوكێشە 
لە  عیراق  كە  نایتەوە،  یەك  نوێیە  مۆدێلە  ئەو  نوێیەو  سیاسیە 

ئێستادا كاری لەسەردەكات، یان دەیەوێت كاری لەسەر بكات.
بەو مانایەی مۆدێلی تازەی عێراق، دەیەوێت لەسەر ئەو واقیعە 
كاربكات، كە عیراق بەتەنها موڵكی )شیعە و سوننە و كورد(نییە، 
قبوڵبكەن و  پێكهاتە سەرەكیەكە یەكتری  بەڵكو دەبێت  هەرسێ  

ئەجێندایەكی هاوبەشی كاركردنیان هەبێت.
سیاسیی  سیستمی  النیكەم  دەی��ەوێ��ت  نوێیە،  مۆدێلە  ئ��ەم 
ئەم  كە  سوننەكانیشەوە،  بە  بێت  فیدراڵی  سیستمێكی  عێراق 
مۆدێلە خواستی زۆرینەی عێراقییەكانی لەسەرە و لەناو خودی 

دەستووریشدا دەنگی لەسەر دراوە.
دەسەاڵتی  بۆ  نەمێنێت   شوێنێك  سیاسییەدا،  سیستمە  لەم 
مەركەزی تاكڕەو و توندڕەو و كۆنترۆڵكەر، تا بتوانێت  قەتڵ و 
عامی هەموو بكات و چۆنی بوێت، وا جووڵە بە هێزەكان بكات و 

سەركوتی خەڵكی مەدەنی پێبكات.
و سامانە  واق��ی��ع  ببێتە  دەب���ێ   دی��م��وك��راس��ی  م��ۆدێ��ل��ەدا  ل��ەم 

سروشتیەكان بۆ گشت هاوواڵتییان بن.
دەبێت ئەوە قبووڵبكرێت، كە شیعە هاواڵتی پلەیەكی ئەم واڵتەن 
هاوكارییان  ئێران  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئێران.  لە  نین  كۆپیەك  و 
دەكات، سەرچاوەی مەزهەبی و ئایینیان زۆرلێك نزیكە، مەرجەعی 

هاوبەشیان هەیە.
دەبێت  قبووڵبكرێت, كە ئەوان زۆرینەن و لە سیتمی دیموكراسیشدا، 
گرەوی سەركەوتن، هەمیشە زۆرینە دەیباتەوە و زۆرترین ئیمتیاز 
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لەدوای  و  خۆشیانە  مشروعی  هەقێكی  كە  دەچنێتەوە،  بۆخۆی 
پرۆسەی ئازادیی عێراقیش، ئەم واقییعە خۆی بەسەر سیستمی 
سیاسی نوێ  لە عیراقدا سەپاندووە، كە شیعە زۆربەی پێكهاتەكانی 

عیراقیان كۆنترۆڵكردووە.
هەرچی كوردیشە لەگەڵ ئەوەی، كە بەزۆر خزێندراوەتە ناو 

عێراقەوە، بەاڵم شەریكی پلەیەك و خاوەنی ئیمتیازی تایبەتن.
واتا دەبێت  سوننەكان، یان بەرەی توافق و بەرەی دیالۆگ و 

هێزەكانی تریان لەوە تێبگەن.
ڕازی  سوننە  كەمینەی  حوكمی  بە  تر  جارێكی  شیعە  نە  كە 
دەبێت، نەكوردیش جارێكی تر مل بۆ چەوساندنەوەی كەمینەی 

سوننە و زۆرینەی شیعە دەدات.
بەڵكو ئەلتەرناتیڤ ئەوەیە، كە ئێستا لە مەیداندایە، بەوەی كە 

فیدراڵی لەسەر ئەساسی سێ  هەرێمی جیاواز بێتە دیفاكتۆ.
مۆدێلە  ئەم  لەگەڵ  سوننەكان  ئایا  ئەوەیە،  پرسیارەكە  ئێستا 

نوێیەی عێراق، دەتوانن خۆیان بگونجێنن؟
ئایا سوننەكان دەتوانن واز لەو خەیاڵە یۆتۆپیە بهێنن، كە ئەوان 
ئیمپراتۆریەتی  بە  خ��ەون  و  ب��وون  عێراق  ساڵی  هەشتا  حاكمی 

مەلكی و بەعسییەوە نەبینینەوە؟
شعە  كە  قەناعەتەی،  ئ��ەو  س��ەر  هاتوونەتە  سوننەكان  ئایا 
زۆرینەن و كوردیش جارێكی تر مل بۆ چەوساندنەوە و مەینەتی, 

نە سوننەی كەمینە و نە شیعەی زۆرینە نادات؟
وەاڵم��ەك��ەی  كە  سوننەكان،  بۆ  گرنگە  زۆر  پرسیارانە  ئ��ەم 

پۆزەتیڤ بێت...!
بەاڵم بەچەند بەڵگە و دەلیل كە باسی دەكەم، ئاماژەكانی پشت ئەم 
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وەاڵمانە، پۆزەتیڤ نین، بۆیە ناكرێت عێراق بە خەونی ئەوان بچێت بەڕێوە.
هاتنەكایەی  و  ب��ەع��س  ڕووخ��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ه��ەر  س��ون��ن��ەك��ان 
سیستمی سیاسیی نوێ  و پلورالیزمكردنی عیراق، بایكۆتی یەكەم 
هەڵبژاردنی عیراقیەكانیان كردووە، ئەمەش ئەو خوێندنەوەی بۆ 
نوێیە  مۆدێلە  ئەم  لەگەڵ  لە سەرەتاوە  هەر  كە سوننە  دەكرێت، 
نەبوون لە عێراقدا, پرۆسەی هەڵبژاردنیش بۆ خۆیان بەمەترسی 
دەزانن، چونكە ئەوان هەمیشە وا ڕاهاتوون لەگەڵ كەمینەبوونی 

خۆشیان حاكمی زۆرینەبن.
بۆیە وەختێك سوننە، بایكۆتی هەڵبژاردنەكان دەكەن, سیستمی 
دەنگدانیان قبوڵ نییە. ئەوە ئەو مەترسیەیە، كە هەرزوو عیراقیەكان 
هێزەكانەوە،  كێبركێی  بێنە  نایەوێت،  كە سوننە  پێكرد،  هەستیان 
حوكمی  بە  سێیەم،  هێزی  دەبنە  سوننە  یەكەمەوە  هێزی  لە  كە 
ئەم  سوننەكان  ئێستا  بە  دەگ��ات  تا  جوگرافیا،  و  نفوز  واقیعی 
سیستمە تازەیان قبوڵ نییە و لە دواین هەڵبژاردنیش كە بەشدار 
ساختەبوونی  بیانووی  بە  كرد،  هەڵوەشانەوەیان  داوای  بوون، 

هەڵبژاردنەكەوە.
جگە لەوكارانە، یەكەم هێزی عێراقی و یەكەم گرووپی چەكدار، 
كە دەستیدایە كاری نارەزایی و توندتیژی دژی پرۆسەی سیاسیی 
بڵێم  )مقاوەمە(، دەتوانم  بە ناوی  عیراقی نوێ ، سوننەكان بوون 
چۆن مۆدێلی حوكمی كەمینە و توندوتیژی لەسەر دەستی سوننەی 

عێراقییەوە لە عیراق دەركەوت.
بە هەمان شێوە دوای ڕووخانی بەعسیش گرووپە تیرۆریست و چەكدارییەكان، 
ئەوەی كە ئێستا ئەنجامەكەی دەبینن، ئەوان ڕێكخەر و داینەمۆی سەرەكی بوون.
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لە  هەمیشە  وای��ە،  كەمینە  تەبعی  كە  مانایەی،  ب��ەو  ئ��ەوەش 
هەموو حاڵەتەكاندا پەنا بۆ توندوتیژی دەبات و دەیەوێت هەموو 
كێشەكان، لە ڕێگای سەپاندنی هێزی چەكدارەوە چارەسەر بكات.
سوننەكان هەر لەسەرەتاوە تا ئێستاش، دژی دەستوری نوێی 
عێراق بوون، كە باشترین فۆرمە بۆ پێكەوەژیانی عیراقیەكان و 
هاوبەشی و جیاكردنەوەی دەسەاڵت و ئیمتیازەكان و سیستمێكی 

پلوڕال و مۆدێرن و دیموكراسی و ئازاد و پەرلەمانی.
ئەو  لەناو  عێراقدا،  مێژووی  لە  ئێستا  تا  كە  دەستوورە,  ئەم 
ڕاب��ردوودا  هەشتاوپێنج ساڵی  م��اوەی  لە  كە  )11(دەس��ت��ورەدا، 
چونكە  خراپتر،  پێیان  سوننەكان  باشترینیانە،  نووسراوەتەوە، 
ئەوان پێیانوایە، ئەم دەستورە مانایەك بۆ یەكپارچەیی و سەرەوی 

و عیراق و ناوەند ناهێڵێتەوە.
سیستمی  دژی  دی��م��وك��راس��ی  ت��رس��ی  ل��ە  ئ���ەوان  لەكاتێكدا 
فیدراڵیزمن، ڕاستە ئەو سیستمە فیدراڵییە لەڕووی جوگرافییەوە 
بۆ سوننە مەترسییە، بە بیانووی هەرێمی جوگرافیی ئەوان، وەكو 
كوردستان )سلێمانی، كەركوك، هەولێر، دهۆك(ناكەوێتە سەریەك 
عمارە(  ڕوم���ادی،  )ب��ەس��رە،  وەك��و  ی��ان  نییە،  هاوسنوور  و  هێڵ 

لەڕووی جوگرافییەوە گرەنتی نییە.
هەرێمی  وادەك��ات،  ئەمەش  تكریت، موسڵ(  )دیالە،  بابەتی  لە 

ئەوان زۆریەكگرتوو نەبێت.
جیا لەوەش سوننە هەستی بە لەدەستدانی سێ  پارێزگای 
لەو  ك��ام  هیچ  و  زۆرگرنگن  عێراقدا  لە  كە  دەك��ات،  گرنگ 
جوگرافیی  هەرێمی  كۆنترۆڵی  ژێر  ناكەونە  پارێزگایە  سێ  

ئەوانەوە.
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بۆ  دادەن��رێ��ت  عیراق  دەروازەی  بە  كە  بەسرەیە,  هەرچی 
سەر دەریا، بەغدا كە دڵی دەوڵەتە و شوێنی كۆبونەوەی گشتی 
هەرچی  شیعەكانەوەیە،   دەستی  بە  دەوڵ��ەت��ە،  دامودەزگاكانی 
كەركوكیشە، كە بەكۆتكەی  ئابوری كوردستان و عیراق دادەنرێت، 

بە دەست كوردەكانەوەیە.
جگە  سوننەكاندانین،  دەست  لە  كە  گرنگە،  پارێزگا  سێ   ئەم 
نەوتی  زۆری��ن��ەی  س��ەرچ��اوەی  هەیانە،  گرنگەی  ئەهمیەتە  ل��ەو 
سوننەكانی  تر  ئەوەندەی  كە  عیراقن،  یەدەگی  و  بەرهەمهاتوو 
هەراسان كردووە، لەكاتێكدا سوننەكان و هەرێمەكانیان خاوەنی 
)%95(ی  بزانین  ئەوەش  گەر  ناوچەكانیان،  لە  نەوتن  كەمترین 

داهاتی عیراق لە داهاتی فرۆشی نەوتەوەیە.
هەر بۆیە سوننەكان هەمیشە دژی یاساكانی نەوت و سامانە 
سروشتییەكانن، چونكە بە قازانجی خۆیانی نابینن، بەاڵم لەگەڵ 
لە دەستوردا هاتووە، كە سامانە سروشتیەكان دەبێت   ئەوەشدا 

بەیەكسانی بۆ گشت گەالنی عێراق بن.
جەخت  سوننەكان  هەمیشە  و  مەترسیدارە  زۆر  كە  خاڵێك 
لەسەر ئەوە دەكەنەوە، داوای دەسەاڵتی ناوەندی بەهێز دەكەن، 

كە كۆنتڕۆڵی هەموو عیراق بكات.
هەموو  دەیانویست  كە  بەعس،  كەمینەی  هەمان خەونی  واتە 
نەبێت  بێت، شتێك  بەغدادا  كۆنترۆڵی  و  چاودێری  لەژێر  عیراق 

بەناوی هەرێمی سەربەخۆ و جیاواز.
دەسەاڵتە  ب��ەم  خ��ەون  سوننەكان   ، لەگەڵدابێت  تائێستاشی 
و  عیراق  تازەی  سیستمی  لەگەڵ  نە  كە  دەبینن،  مەترسیدارەوە 
دیموكراسی دەگونجێت، لەالیەن كورد و شیعەشەوە قبووڵ نییە.
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جگە لەوەی سوننەكان لەم ماوەیەدا، لە حكومەتەكەی مالكی 
بابەتی  لە  نامەعقول،  بیانووی  چەند  بە  كشانەوە،  پەرلەمان  و 
ئازادكردنی گیراوەكان و دابینكردنی مافەكانیان, كە ئەم داوایانە 
عیراق  پەرلەمانی  و  حكومەت  پەكخستنی  بۆ  بیانوون  هێندەی 

هێندە داوای واقعیی نین.
لە  نین  سەرەكی  كارەكتەری  خۆیان  سوننەكان  لەوەی  جگە 
و  سوریا  و  میسر  و  سعودیە  واڵتانی  لەالیەن  بەڵكو  عێراقدا، 
واڵتانی كەنداوە و دەجووڵێندرێن و لە گەمە سیاسییەكانی عیراقدا 
دژی شیعە و كورد بەكاریان دەهێنن, دەیانەوێت ئەو ملمالنێ  و 
ناكۆكییە )عەرەبی و فارسییە(ی كە لەنێوان مەرجەعیەتی شیعە 
و وەهابیەت هەیە، لەعیراق یەكالیی بكەنەوە، ئەو كێشە ئابوری 
لەنێوان شیعە و سوننە هەیانە، لە  تائیفەی  و سیاسی ئتنیكی و 
عێراقدا یەكالییبكەنەوە، ئەم قسانە ئەوكات ڕاست دەرچوون، كە 
هاوكاریی  لە  دەست  ئێران  گەر  ڕایگەیاند«  بەئاشكرا  سعودیە 
شیعەكان هەڵنەگرێت، بۆ پشتیوانی لە سوننەكان، هەموو ڕێگەیەك 

دەگرنەبەر.
ڕابردوو  یەك ساڵی  ماوەی  لە  تەنها  لەوەش سوننەكان  جیا 
لە واڵتانی )توركیا، میسر، سعودیە، ئوردون( پێنج كۆنگرەیان لە 

دژی كورد و حكومەت گرتووە، كە دژی شیعە و كوردن.
ئێرانەوە  و  شیعەكان  كەبەهۆی  ل��ەوەك��راوە،  ب��اس  هەمیشە 
مەترسیی  ب���ەردەم  لە  و  دەك��وژرێ��ت  لێیان  ڕۆژان���ە  سوننەكان 
ناونرا  كە  بەیاننامەكانی،  لە  لەیەكێك  تەنانەت  و  لەناوچووندان 
)بەیاننامەی ئەسنبوڵ( لە توركیا، كە ئەم شەڕەی ئێستا لە عیراق 
جیالەوەش  بەرپرسن،  لێی  شیعەكان  و  ئێران  یەكەم  پلەی  بە 
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حكومەتی  ئەزموونی  دژی  سوننەكان  كۆنگرەكان،  لەهەموو 
فیدراڵی و ماددەی  هەرێمی كوردستان و هەرێمی سەربەخۆ و 
)140(ن، جگە لەوەی, كەدژی دەستورو گشت مافەكانی ترن، كە 

بۆ كورد گرنگن.
هاوپەیمانی،  لیستی  و  تاڵەبانی  س��ەرۆك  لەئێستا  گەرچی 
خەریكی ئاشتكردنەوەی لیستی تەوافق و سوننەكانن، بۆ گەڕانەوە 
بۆ حكومەت و پەرلەكان، بەاڵم ئایا ئەمە لە قازانجی كوردە؟ ئایا 

ئەمە دەرئەنجام و دەسكەوتی پۆزەتیڤی لێیدەكەوێتەوە؟
و  پێوانەكان  بەپێی  ه��ەرچ��ەن��دە  پ��رس��ی��ارە،  ئ��ەو  وەاڵم���ی  ب��ۆ 
لە  واز  سوننە  پێناچێت  باسمانكردن،  پێشەوە  لە  كە  خاڵەكانی 
خەونە یۆتۆپیەكانیان بهێنێت، كورد بە دۆستی خۆیان بزانن، بەاڵم 
الی  چەند  تا  تاڵەبانی،  و  كورد  ئەكتیڤانەی  هەوڵە  ئەم  بابزانین 
دۆست  الیەنی  وەكو  تاچەند  و  ڕەزامەندی  مایەی  دەبێتە  ئەوان 

و درككردن بە هاوكێشە واقیعییە سیاسییەكان، چاوی لێدەكەن.
لیستی  و  كورد  دۆستایەتی  ئەوانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 
هاوپەیمانی، لەگەڵ شیعە بۆ كورد زۆر لە سوننە باشترە، ئەمەش 
بەو دەلیلەی، لەگەڵ زۆربەی مافەكانی گەلی كوردن، جیا لەوەی 
هەردووكیان بڕوایان بەدەستورو فیدراڵی و ناوەندێكی بێهێز و 
دیموكراسی و یەكترقبووڵكردن هەیە، سەرەڕای چەندین ناكۆكی، 
بەاڵم گەر دیقەت بدەین كوردو سوننە، كەمترین خاڵی هاوبەش 

لەنێوانیاندا نییە.
ئەمجارەش  گەر  نەكەنەوە،  تازە  عێراقی  لە  بیر  واقیعییانە  گەر  سوننەكان  بۆیە 
دەرەوە، سەرەڕای  دەچنە  عێراق  پرۆسە سیاسییەكانی  لەگشت  تر  جارێكی  نەبێت  
پشتیوانیی زۆروزەوندی ئەمریكا بەخاتری واڵتانی عەرەبی سوننیی كەنداوی پڕ نەوت.
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ب���ەاڵم ب��ۆ شیعەو ك���ورد ئ��اس��ان��ە، ك��ە ع��ێ��راق ب��ەب��ێ  سوننە 
ئەوە  لەسەر  هێزە  دوو  لەم  كام  هیچ  كاتێكدا  لە   ، بەڕێوەبەرن 
ناوەستن، كە عێراق هەنگاوی ناوە و دەیەوێت بكەوێتە سەر سكە 

و سوننە دەیەوێت لە ڕێرەوی خۆی البدات.
تر  بهێنێت، كە جارێكی  لەوبیركردنەوەیە  دەبێت  سوننە واز 
لەگەڵ  بكەوێتە دەست كەمینەوە، دەبێت  خۆی  لەعێراقدا حوكم 
و  سیناریۆ  ئەم  چونكە  بگونجێت،  مۆدێلە  ئەم  نوێیەكانی  فۆرمە 
مانۆڕانە، دەرەكین و زادەی واقیع  نین و دەستی دەرەكین و بە 

ئامانجی سیاسی بەڕێوەدەچن.
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)10(

ڕێككەوتنێكی  ئەمساڵدا،  ئابی  ناوەڕاستی  لە  بەبێ  سوننەكان 
بەهێز  دووالیەنی شیعەی  كوردی  و  الیەنی  دوو  لەنێوان  نوێ ، 
بااڵی  نێوان)ئەنجومەنی  قۆڵییوەی  چوار  پێكهاتە  ئەو  پێكهات، 
 ، نیشتمانی  یەكێتیی  ئیسالمی،  ئیسالمیی عێراق حزبی دەعوەی 
گرنگ  و  خاڵی  حەڤدە  دواتر  كە  كوردستان(  دیموكراتی  پارتی 
تر، وەكو میكانیزمی كاركردنی خرانەڕوو، هەرچەندە  دە خاڵی 
نییە،  سیحراوی  دارعەسایەكی   قۆڵییە،  چوار  فیدراسیۆنە  ئەم 
جەنگ  نائارامی  و  مەینەتییەكان  و  لە  عێراق  ڕزگاربوونی  بۆ 
فاكتەری دەرەكین، بەاڵم ئەوەش شاراوە   و كوشتار،كە زادەی 
الیەنی  دوو  پێیەی  بەو  سەرەكییە،  الیەنە  چ��وار  ئەم  كە  نییە، 
دەكەن،  شیعە  تائیفی  پێكهاتەی  زۆرترین  نوێنەرایەتیی   شیعە 
جیا لەوەی ئەم دووالیەنە شیعەیە، خاوەنی هەیكەلی سەرەكیی 
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پێكهاتەی حكومەت  و پەرلەمانن و دوو دەنگی بەهێزی ناو بەرەی  
هاومەزهەب  ولەژێر  هەردووكیان،  جگەلەوەی  ئ��ەوە  ئیتالفن، 
كاریگەریی یەك مەرجەعی ئایینی  و لەژێركاریگەری ئێراندان  

خاوەنی  شێوە  هەمان  بە  كوردیشە،  دووالیەنی  هەرچی   -
پەرلەمان  و حكومەتی هەرێم  و پشكی شێریان هەیە  زۆرینەی 
لەحكومەتی عیراقدا و لەپااڵ حزبە كوردستانییە هاوپەیمانەكانیان، 

نوێنەرایەتیی زۆرینەی خەڵكی كوردستان دەكەن.
- قسە ئەوەیە بۆچی سوننە ، جارێكی تر بەشداریی ئەم بەرە 

فراوانەی نەكرد....؟
- بۆچی سوننە جارێكی تر بایكۆتی ئەم هاوپەیمانییەی شیعە 

 و كوردی كرد؟
- ئ��ای��ە س��ون��ن��ە پ���ەراوێ���زخ���ران؟ ی���ان ب��ەوی��س��ت��ی خ��ۆی��ان 

پەراوێزكەوتن؟
لەگەاڵ  نێوان سوننە  ناتەبای،  مێژوویی  ئەزموونێكی  لە  جگە 
شیعە  و كورد لە عێراقدا، لە ماوەی هەشتا ساڵی ڕابردوودا، كە 
وەكو كەمینە حوكمی عیراقیان كردووە, تا ئێستاش خەون بەو 
دەسەاڵت  و ئیمتیاز و ئیمپراتۆریەتەوە دەبینینن، كە لە سەردەمی 

بەعسیزمدا گەیشتە لووتكە.
لەپاش ڕووخانی بەعسیش، یەكەم الیەن  و تائیفەی عێراقی، 

كە بایكۆتی هەڵبژاردنەكانی عێراقی كرد، سوننەكان بوون...!
واتا لە سەرەتای  ئاڵوگۆڕە نوێیەكانی  عیراقەوە، سوننەكان 
سیستمی  نوێ   و  نەزمی  لەگەاڵ  مەنتقییان،  واقیعی  و  مامڵەی 
بەو  قەناعەت  نەیانتوانی  هەرگیز  نەكرد,  عیراقدا  نوێ   سیاسیی 
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لێكهڵوەشاندنەوە سەرتاپاگیرە بهێنن، كە عێراق بەخۆیەوە بینی. 
بە  قەناعەتیان  سوننەدا،  حوكمی  سەردەمی  لە  چۆن  بۆیە  
مافی كورد و شیعە نەهێنا، ئێستاش نایەنەوێت، مل بۆ ئەو واقیعە 
پێوەرەكانی  بەپێی  دەبێت   كەمینەن  و  ئ��ەوان  كە  بكەن،  كەچ 
سیستمی  زۆرینەی  ڕاسپاردەكانی  بڕیار و  بۆ  مل  دیموكراسی 

پلورااڵ بدەن.
دووالیەنی سەرەكی   ئێستا  كە  بكەن،  هەزم  ئەوە  نایەنەوێت 
لە عێراقدا، ڕۆڵی كارا و ئەكتیڤ دەگێڕن لەناو سیستمی سیاسیدا، 

كە ئەوانیش شیعە  و كوردن...!
نوێیە بگونجێنن،  ئەو مۆدێلە  لەگەاڵ  پێناچێت هەرگیز خۆیان 
سوننە و  )ك��ورد،  كە  تێدایە,   سەرەكی  الیەنی  سێ   عیراق  كە 
شیعە( یە  دەبێت هەموو ئیمتازەكان بۆ هەر سێ  الیەن  و بەپێی  
ڕێژە  و تواناكان دابەشبكرێن، بۆیە سوننە، كە ئەم مۆدێلە نوێیە 

هەزم ناكەن، قەناعەت بە زۆرینە  و كەمینەش ناكەن.
بۆیە جارێك بایكۆتی هەڵبژاردنەكان دەكەن, جارێك بایكۆتی 
حكومەت  لە  وەزیرەكەیان  شەش  دەكەن و  حكومەت  هاوكاری 
و  دەكێشەوە  پەرلەمانەكەیان  ئەندام  چل وچوار  دەكێشنەوە, 
چوارقۆڵی  بەرەی  بایكۆتی  جۆراجۆر،  بیانووی  بە  دواجاریش 
دەكەن  و لەپااڵ ئەوەشدا، بەئاشكرا دژی ستراتیژی ئەم بەرەیەن، 
بكات,  باش  عیراق  ئەمنیی  سیاسی  و  بارودۆخی  دەیەوێت  كە 

لەپێشەوەش پشیتوانی لە حكومەتەكەی مالكی دەكات
جێبەجێكردنی  لە  پەلەكردن  لە  باس  حەوتەمدا  خاڵی  لە   -
پتەوكردنی  لە  باس  هەشتدا،  لەبەندی  دەك��ات,  م���اددەی)140( 
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دەكات،  هەرێم  بەغداد  و حكومەتی  نێوان حكومەتی  پەیوەندیی 
فیدراڵی  و  سیستی  بە  پابەندبوون  لە  باس  دووم��دا،  خاڵی   لە 

دەستوورییەوە دەكات.
كە  ڕادەگەینێت،  بەئاشكرا  دلێمی  عەدنان  كاتەدا،  لەو  كەچی 
واتای  ئەمەش  دەك��ات،  مالكی  حكومەتەكەی  ڕووخانی  بۆ  كار 

دژایەتیكردنی ئەو بەرە چوارقۆڵییەیە.
بەندانە   خااڵ و  ئەو  لەگەاڵ  هەمیشە  سوننەكان،  ل��ەوەی  جگە 
ناڕێكن،  كە سادەترین ماف دەدات بە كورد  و شیعە، لە بابەتی 

فیدراڵی  و سیستمی دەستووری  و ماددەی )140(.
جارێكی  سوننەكان  كە  نییە،  مایەی سەرسوڕمان  هیچ  بۆیە 

تر، بایكۆتی ئەم بەرەیە بكەن  و پەراوێز بخرێن...!
سوننە،  ناواقیعییەكانی  سیاسییە  فاكتەرە  لە  جگە  ئ��ەوەش 
سوننە  عەرەبی  واڵتانی  دەستتێوەردانی  دەرەك��ی  و  فاكتەری 
و  دەكەن  وازی  نیگەتیڤ  ڕۆڵێكی  دیسان   ، سوننە  بایكۆتی  بۆ 
هەمیشەش باس لەوە دەكەن، كە سوننەكان لە بەردەم  هەڕەشەی 
ئەوەش  بكەوین،  فریایان  دەبێت  سڕینەوەدان  و  لەناوچوون  و 
هاوكاریكردنیان  عیراق  و  بەسەر  شیعە،  هەیمەنەی  دەلیلی  بە 
پێیانوایە،  سیاسی  الیەنی  هەندێك  هەرچەندە  ئێرانەوە،  لەالیەن 
دەبێت  كورد خۆی لەو كێشە  و ملمالنیەی، نێوان شیعە و سوننە 

بپارێزێت..
بەاڵم ئەم بۆچوونە لە سیاسەتدا، بەتایبەتی بۆ عیراق ڕاست 
كە  نوێدا،  دونیای  لە  سیاسەتە  هونەری  ئ��ەوەش  چونكە  نییە، 
لەڕووی سیاسی  ئەو الیەنانەی كە  لەگەاڵ  بەستنی هاوپەیمانی، 
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دوو  یەك ستراتیژ  و  یان  ئامانج،  یەك  لەپێناو   و ستراتیژیەوە، 
ئامانجی جیاواز كاردەكەن ، ئاساییە بەو مانایەی شیعە  و كورد 
وەكو  فۆڕمەڵەیەك،  لەسەر  دەتوانن  هاوبەشن  خاڵدا،  زۆر  لە 
ئەم هاوپەیمانێتییە ڕێككبەون، بەاڵم ئایە سوننە ئەم فۆڕمەی بۆ 

كورد قبووڵە...!؟
كورد  لەگەاڵ  كێشەیان   كە  ڕایانگەیاندووە،  سوننە  بێگومان 
نییە ، بەاڵم لە بواری پراكتیكدا وا نییە  بەو بەڵگەیەی ، ئەوان 
 ، نین  ڕێك  نەك  ك��ورددا،  گەرایشی  و  مەیلی  خواست و  لەگەاڵ 
مافە  ئەو  بگرە زۆرجاریش، دژایەتیی  ناتەبان  و  بەڵكو جودا و 

سادانە دەكەن.
دەس��ت��وور  ل��ە  ك���ورد،  ئیمتازانەی  م��اف  و  ئ��ەو  كاتێكدا  ل��ە 
هیچی  بەدەستهێناوە،  هاوپەیمانیتەكان  هەڵبژاردن و  پەرلەمان  و 

لەو دەستكەوتانەی سوننە زیاتر نییە.
بە  قەناعەت  سوننە  كە  ئ��ەوەی��ە,  پرسیارەكە  ئەسڵی  ب��ەاڵم 
ناكەن,  ئیمتازەكان  دەس��ەاڵت  و  ئەرك  و  ماف  و  دابەشكردنی 
تێورە دۆگماییە كاردەكەن »یان هەمووی  ئەو  لەسەر  هەمیشە 

، یان هیچ«
ب��اش��ت��ری��ن ن��م��وون��ەش ب��ای��ك��ۆت��ی ن��وێ��ی  س��ون��ن��ەك��ان��ە، ل��ەم 
هاوپەیمانییە چوار قۆڵییەدا، بەاڵم ئەوە بەو مانایە دێت, كە سوننە 
لەگەاڵ ئەو مەیلە و مۆدیلەی، كە  ناتوانن  پەراوێزخراون، چونكە 
خێری خەڵكی عیراق كوردستانی تێدایە،  ڕەفتاربكەن, مامڵەیەكی 
لۆژێكی بكەن، بۆیە گەر خۆشیان مەبەستیان نەبێت، بەاڵم ئەوان 

هەر پەراوێز دەخرێن.
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)11(

 )2006( حوزیرانی  تا   )2003( ئ��اداری  لە  ئامارێك  بەپێی 
كاتێكدا  لە  وات���ا)2.5%(،  ك��وژراون,  عێراقی  ه��ەزار   )655000(
و)18490(  كوژراون  ئەمریكییش  سەربازی  كاتە)2749(  تائەو 
 )16( س��ەرب��ازی   )214( برینداربوون،  ئەمریكییش  س��ەرب��ازی 
هەروەها  ك��وژراون،  هاوپەیمانان  هێزەكانی  تری  دەوڵەمەندی 
ڕۆژنامەنوسیش   )147( ك���وژراون  عیراقی  پۆلیسی   )4806(

كوژراون، زیاتر لە )100000(خێزانیش ئاوارەبوون.
)7-10-2006ت��ا 2006-10-13(  لە  تازەترین ئاماریش كە 
ك��وژراون  و  عیراقی    )392( رۆژەدا   )7( لەماوەی  تەنها  وات��ا 
دەوڵەتدا  دڵی   بەغدای  لە  قوربانییانەش  ئەو  ژمارەی  زۆرترین 

بووە.
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زۆربەی گریمانە  و ئەگەرەكان بەوانەی ئەمەریكاشەوە ڕاست 
بەعس  ڕژێ��م��ی،  ڕووخ��ان��ی  پ��اش  پێیانوابوو  كە   ، دەرن��ەچ��وون 

عێراقێكی مۆدێرن  و پلورال  و ئ  و یەكگرتوو دێتەكایەوە.
مەبەستمە بڵێم، ئەو ئامار مەترسیدارانەی سەرەوە، باشترین 
بەڵگەی بەتاڵكردنەوەی ئەو ئەگەر گریمانانەیە گەر قسەش دێتە 
سەرفاكتەرەكانی ئەو كارەساتە، هەموو الیەك گشت ئوۆ باڵەكەی 
ناونراوە  كە  تاقمێك  و  دەستە  الی��ەن   و  و  گ��روپ  دەخەنەپااڵ 

)گرووپە تیرۆریستییەكان...!( 
دەوڵ��ەت  و  خ��ودی  لەناو  گرووپانە،  ئەم  بەشێكی  كاتێكدا  لە 
دەزگا  و دامەزراوەكاندان و ئەوانیش لە بەشێكی  ئەو كوشتارانە 
كەركوك  بەسرە,  و  بەغدا  شەقامەكانی  لە  ڕۆژانە  بەرپرسن،كە 

ڕوودەدات.
ئەلقاعیدە  و  تیرۆریستیی  گرووپی  ئاشكرایە،  ڕوون  ئ��ەوەی 
سوپای  وەكو  گرووپی  چەند  كۆنەبەعسییەكان  و  سازكانەكانی 
سوپای  سوننەی  و  ئەنسار وئیسالم   جهاد  تومید  و  مەهدی  و 
حكومەتن  و  دژی  ك��ە  ڕای��ان��گ��ەی��ان��دووە،  بەئاشكرا  ت��ش��ری��ن... 

ساغبووەتەوە, كە ئەوانە گرووپی تیرۆریستن.
ئەی ئەو گرووپەی كە بەگرووپی مەرگ ناسراون، جلڕەشەكانی 
)سوپای مەهدی( شیعە، لە كاتێكدا خاوەنی )20( كورسیی پەرلەمانن 
ئەوەی  لەسەر  تەنها  كەس،  دەیان  بەغدا،  ناوەڕاستی  لە  ڕۆژان��ە 
ناویان )عومەر(ە دەكوژن, پەالماری هێزەكانی پۆلیس  و ئەمریكا 
دەدەن، ، ئەو گرووپە سوننەیەی ڕۆژانە، خەریكی كوشتنی  )عەلی،   
حسێن  و حەسەن(  و تەقاندنەوەی )حوسێنیەكان(نن, بەناوی 
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بەرەی دیالۆگ و حزبی ئیسالمی و تەوافوقەوە ، بە چەند فۆرم 
بەشداری حكومەتن چییان پێدەوترێت، ئەوە باسی سوپای بەدر  و 
حوبی فەزیلە ناكەین ، لەوەشی خەتەرتر، خودی تیرۆریستەكان، 

پۆلیس  و ئاسایش لەناو خودی حكومەتدا.
بۆیە خاڵی  مەترسی ئەوەیە، چەند الیەنێك بە ناو دەیانەوێت 
شێوەیەك  بە  خۆیان  ب��ەاڵم  دروستبكەن،  م��ۆدێ��رن  حكومەتی 

بەشدارن لە پشێوی و كوشتار  و نائارامی لە واڵتدا.
ناهۆمۆجین،  عیراقێكی  س��اڵ��ی)1921(  لە  ك��ات��ەوە  ل��ەو  ه��ەر 
ئینگلیزەكان  دەستی  لەسەر   ، هەبوو  جیاوازی  مۆزالیكێكی  كە 

دروستكرا و مەلیك فەیسەڵی سوننە كرایە مەلیكی.
كەمینەی  لەالیەن  زۆرینە  شیعەی  ك��ورد و  چەوساندنەوەی 
سوننەوە، بۆ ماوەی )22( سااڵ  درێژەی كێشاوە, لە سەردەمی  
بەعسیشدا  ئەم چەوساندنەوەیە، گەیشتە لووتكە بە جینوسایدو 
بوو,  سیناریۆیە  ئەو  هەمان  ئەمەش  ك��ورد،  شیعەە  عامی  قەتاڵ 

كەستالین دژی كۆمارەكانی پێشووی سەڤیەت پیادەیكرد.
ژێر  خۆڵەمێشە  ئ��ەو  )2004(دا  لە  بەعس  ڕووخ��ان��ی  پ��اش 
سكڵەدا....)82( ساڵی ڕابردوو، تەپوتۆزەكەی دەركەوتووە، وردە 
وردە بەپێچەوانەوە گەشایەوە و ئێستاش پەرەی گرتووە, هیچ كام 
لەالیەنەكانی، ناتوانن چارەسەری بكەن، چونكە چەندە باگراوندی 
مێژوویی هەیە، بەوەی شیعە  و كورد هەستیان بەپەراوێز بوون 
ئیدیۆلۆژیای  كاریگەریی   ، تر  خاڵێكی  ئەو  بەرامبەر  لە  كردووە، 
مەزهەبیی شیعە و سوننەیە ، بەالم بەرگێكی سیاسی كراوەتەبەر، 
كۆنە،  ڕقە  ئەم  پەرەسەندنی  دێت،  تا  بەرژەوندییەكاندا  لەپێناو 
دەگاتە واقیعی خۆی  و خەریكە شەڕێكی ناوخۆیی لێدەكەوێتەوە.
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هەرێمی  بۆسێ   عێراق  دابەشبوونی  پێوایە،  پیتەرگالێرێس   
كورد  و سوننە  و شیعە، تاكە چارەسەری ئاشتییە.

فراوانتر  هەرێمەكان  دەس��ەاڵت��ی   « دەڵ��ێ��ت:  بیكەر،  جیماس 
لێس  و  بایدەن  جۆزیف  بەاڵم  بچەپێندرێت«،  فیدراڵی  بكرێت  و 
گلیسپس لە تازەترین كتێبدا، كار لەسەر ئەوە دەكەن » پیالنێك 
هەركامیان  بۆچوونانەی سەرەوە،  ئەو  عێراق«  دابەشكردنی  بۆ 
ڕەنگە  هەیە,  واشنتۆن  سیاسەتی  لەسەر  كاریگەرییان  النیكەم 

دوایین سیناریۆی واشنتۆن بن بۆ عێراق.
بگەنێتە  تا عێراق   ، كامەیە  بپرسین ڕێگاچارە  بۆیە دەكرێت   
)لەپاش  عێراق  بەبەڵقانكردنی  ئێستادا،  لە  ڕەنگە  دواوێستگە،  
هەڵوەشانەوەی یۆگسالفیا( نەبووبێتە، سیناریۆیەكی پڕ چانس، لە 
كاتێكدا سیستمی فیدارڵییش ناتوانێت عێراقییەكان پێكەوە كۆبكاتەوە 
و تا ئەم ساتەش، لە فیدراڵی, باشترین فۆڕمی پێكەوەژیان نییە، 
تەلتەرناتیڤ  باشترین  بە  سەربەخۆیی   ، كوردەكان  بەوپێیەی، 
سەربەخۆییەی  ئەم  پایەكانی  هەموو  هەرێمەكەشیان،  دەزانن  و 
تێدایە, یەكەم ساتی لێكهەڵوەشانەوەی یەكجارەكیی عێراقیش لە 
داهاتوودا، دڵنیام بە جاڕدانی سەربەخۆیی كوردستان لە عیراقدا 
لە  یەكگرتوو  عێراقی  ساتی  یەكەم  چۆن  وەك��و  دەستپێدەكات، 
بۆچوونە،  دوو  ئەو  جیاوازیی  بەاڵم  ڕاگەیەندرا،  كوردستانەوە 
بەردەم عێراقی  لە  كات  و سەردەم گۆڕاوە و هەموو كارتەكان 
كوردیش  شكستیهێنا,  مۆدێرن  پلورااڵ  و  فیدرااڵ  و  یەكگرتووی 
خۆی بە بەرپرس  بچووكترین كێشە لەوبارەیەوە نازانێت, خودی 

واشنتۆنیش هەڵوێستی كورد باش درك دەكەن.
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 -شیعەكان ، هێشتا دابەشبوون بەسەر دوو بۆچووندا     
بۆچوونێك كە باڵی میارڕەوی شیعی )مجلس اعلی  و باڵێكی 
دروستكردنی  دەك��ەن،  پشتیوانی  سیستانی(  خ��ودی  و  دەع��وە 
و  سەدر  توندەڕەوی  باڵی  بەاڵم  باشوور،  لە  شیعەیە  هەرێمكی 
بچووك  بچووك  هەرێمی  و  فەوزا  دەیانەوێت  فەزیلە،  بەشێكی 
پێكبێت، ئەگەر چی هەیمەنەی ئێران لە هەرجووڵەیەكی شیعەكان 

لە عیراقدا، نابێت  لەبەرچاو نەگیرێت.
ئەمە خاڵێكە كە هەمیشە واشنتۆن بەنیگەرانییەوە سەیریدەكات، 
فەقیەی  ویالیەتی  هاوشێوەی  شیعەی  ئیسالمی.  هەرێمێكی  كە 

ئێران دروست بێت.
-سوننەكان، الوازترین گرووپی ناو هاوكێشەكەن  و تێكدەرترین 
لە  ئ��ەوان  و  دەستی  لەسەر  تیرۆریستی  چاالكیی  زۆرت��ری��ن   و 
ناوچەكانی ئەواندایە, دەیانەوێت دەسەاڵتێكی مەركەزی هەبێت. نە 
فیدڕاڵی  و نە هەرێمەكان قبوواڵ نەكرێت ، بەاڵم بۆچوونەكانیان  
ئەو  لەناو  بزانێت،  یۆتۆپیایانەیە،بۆیە هەموو كەس دەبێت  باش 
سێ  مەیلە جیاوازەی ناو سێ  تەكنیك و مەزهەبیدا، كامیان واقیعی 

 و دیفاكتۆیە، دڵنیام واشنتون باش لەمە دەگات.
كۆنگرەی مەككە و دانوستانی ئوردن  و سعودیە  و كۆنگرەكان 

هەموویان شكستیان هێنا, ئێستا دوو سینارێوی تر لەگۆڕاندایە:
مالیكی  و  حكومەتی  لەنێوان  ك��ار،  ب��ااڵی  گ��رووپ��ی   : یــەكــەم 
ئەمریكادا، بەتایبەتیش كە مالیكی نەیتوانی بەرنامە )33(خاڵەكەی 

جێبەجێ  بكات.
دووەم: پیالنەكەی جیمس بیكەر بۆ دۆزینەوەی ئەلتەرناتیڤ لە 

عێراقدا.
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ئەم دوو سینارێویە، دوای كاتی ئاڵوگۆڕەكانە، گەر سەرنەگرێت، 
تەنها و تەنها بۆچوونەكەی پیتەر گابرێس دەبێتە واقع، پارچە پارچە 
بوونی عێراقە  و ڕەنگە ئەم دابەشبوونەش، ئەو مەترسییە دروست 
نەكات، كە زۆر ال چاوەڕوانی دەكەن، چونكە زۆر نمونەی نزیك 

هەیە, كە لە شێوەی عێراقن.
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)12(

ڕێگای نوێ  بۆ پێشەوە« ناوی ئەو ستراتیژە نوێیەیە، كە جۆرج 
قەیرانەكانی  و  كێشە  لە  ڕزگاربوون  بۆ  بەنیازە  لەعێراقدا  بۆش 
عێراق پیادەی بكات، بەتایبەتی كە لە ماوەی سێ  ساڵی ڕابردوودا 
پێكەوە  واڵتێكی  بكاتە  ناهۆمۆجین،  عیراقێكی  نەیتوانی  واشنتۆن 
بەعسیزم،  تۆتالیتاری  سیستمی  و  ستەم  لەجێی  نەیتوانی  ژیان، 
سیستمێكی نوێ  دابمەزرێنێت، كە گەالنی عێراقی تێدابحەسێنەوە، 
باشتر  یۆگسالڤیا  لە  عێراق،  چارەنووسی  دەبێت  بۆ  نا  ئەگەر 
نەبێت، بۆ دەبێت یۆگسالڤیا دابەشبكرێت بۆ چەند دەوڵەت، بەاڵم 
لەعیراقدا ئەم پرۆژەیە، كە دەیتوانی بۆ یەكجاری عیراق لە كێشە 

و قەیران ڕزگار بكات نەیكرد؟
توركیا  و  ع��ەرەب��ی سوننە  واڵت��ان��ی  دڵ��ی  ئ��ەوەب��وو  ب��ۆ  ئایا 
یاخود  عێراقە،  چارەنووسی  ئەوە  سەرئەنجام  بۆیە  نەڕەنجێت؟ 
باش وایە ئەمریكا لە ئەوپەڕی هێزدا ئەوە بكات، نەك كاتێك كە 

عێراق لە كۆنترۆڵی دەردەچێت،
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زیادكردنی  بە  عێراقدا  لە  ئەمریكا  نوێی   ستراتیژی  بۆیە 
ناتوانێت بارودۆخی  )21500( سەرباز و چەند ملیار دۆالرێك، 
چارەسەر  كێشە سەرەكیەكان  گەر  چاكبكات،  عێراق  قەیراناویی 

نەكات.
گەر ئەمریكا بە )147000( سەربازەوە نەتوانێت ستراتیژەكەی 
جێبەجێ  بكات، بەم زیادكردنەش ناتوانێت، بەاڵم ئەمە دەكرێت وا 
خوێندنەوەی بۆ بكرێت، بۆ پەالماردانی ئێران و سوریا بێت، بە 
چەند بەڵگەیەك، ئێران لە هەوڵی بەدەستهێنانی چەكی ناوەكیدایە, 
ئەمریكا هەم لەم ئەگەرە دەترسێت و هەم دەیەوێت دەستی ئێران 
دەزانێت  باش  چونكە  كاتەوە،  كورتب  بەیەكجاری  عێراقدا،  لە 
لە بەردەم  نائارامی و ڕێگری  لە فاكتەرەكانی پشێوی و  یەكێك 

ستراتیژی ئەمریكا، خودی ئێرانە، یان خودی )شیعە(یە.
دووەم: زۆربەی ئەو فەرماندانەی جۆرج بۆش، لەم ماوەیەدا 
سەربازین،  كەسانی  ل��ەوەی  جگە  هێنانن،  بەسەردا  ئاڵۆگۆڕی 
ش���ارەزان ل��ە ك��اروب��اری ئ��ێ��ران و سیاسەتی ئ��ێ��ران، ل��ەوان��ە » 
لە  كرۆكەر«  »ڕای��ان  و  ڕامسفێڵد  شوێنی  لە  گتیس«  ڕۆب��ەرت 
شوێنی خەلیلزاد و خەلیلزادیش بۆ ئاستی باشتر، بۆ شوێنی جۆن 
بوڵتن لە UN, سەرەڕای ولیام فالۆن و دێڤید پێتراوس، ئەمەش 
هێزە  ك��ۆك��ردن��ەوەی  و  سەرئێران  بۆ  خەتەرناكە  ئاماژەیەكی 
كوردستان،  سنوورەكانی  كەنداو  ئاوەكانی  لە  سەربازییەكانیش 

خەتەرێكی ترە لەسەر ئێران و پیالنە نوێیەكەی واشنتۆن.
خاڵی سێهەمیش گەشتە خێراكانی ڕایس بۆ ئیسرائیل و واڵتانی 
میسر و سعودیە و ئوردن و عەرەبی، ئاماژەیەكی داواكارییە بۆ 
پشتیوانی، بۆیە چۆن ئەمریكا، ئێران بە پلەی یەكەم بە تێكشكاندنی 
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بە  تەنها  شێوەش  هەمان  بە  عێراقدا،  لە  دەزانێت  ستراتیژەكەی 
تێكشكاندنی ئێران، ئەمریكا جارێكی تر دەتوانێت  ستراتیژەكەی 
نەبوونایە،  و سوریا  ئێران  گەر  ئاشكرایە  خۆ  بەدەستبهێنێتەوە، 
بەاڵم  نەدەبوو،  ئێستا  شكستەی  ئەو  تووشی  ئەمریكا  هەرگیز 

ئامانجی سەرەكیی ئێرانیش  شكستی ئەمریكایە لە عێراقدا.
بۆ  دەك��رێ��ت،  دۆالر  ملیار   )160-100( داوای  بۆیە  ه��ەر 
زیادەی بودجەی وەزارەتی بەرگری، ئەوانەش چەند ئاماژەیەكی 
مەترسیدارن بۆ سەر ئێران و سوریا، هەرچی سوریاشە پەیامێكی 

نوێ  و خەتەری پێدراوە لەناو ستراتیژەنوێیەكەیدا.
عیراق  حكومەتی  و  ئەمریكا  )CD(ی���ەی   )17( ئ��ەو  ن��اردن��ی 
لەالیەن سیاسییەكی عێراقییەوە, لە مانگی ڕابردوودا بۆ دیمەشق 
و سەلماندنی ئەو ڕاستیانەی، كە دەیسەلمێنێت چۆن سوریا ڕۆڵی 
لە خراپكردنی بارودۆخی ئەمریكا و كوژرانی سەربازی  ئەمریكادا 
هەیە، ئەوە دواین پەیامی ئەمریكا و دواین كارتی دیمەشقە لەم 
گەمە سیاسییەدا، كە دەبێت  بەخۆیدا بچێتەوە، بەاڵم ناردنی ئەو 
بۆ  سوریا  بۆ  زیاتر  كاتی  پێدانەوەی  بۆ  ئاماژەیەكن  )CD(یانە، 

بەخۆداچوونەوە.
سەبارەت بە ناوخۆی عێراقیش، واشنتۆن لەهەوڵی ئەوەدایە، 
كوژراوەكانی لە )3100( سەرباز ڕاگرێت و چۆن ئەو )700000(

كوژراوە عیراقییە زیاد نەبێت، چۆن عێراق ئارامبكاتەوە؟
جۆرج بۆش پەیامێكی توندی داوەتە مالیكی، كە دەبێت  خۆی 
هی  نەك  عیراقە،  حكومەتی  سەرۆكی  ئەو  لەوەی  یەكالبكاتەوە، 
شیعەكان، ئەو دەبێت  هەوڵی ڕاگرتنی كوشتارەكانی شەقامەكانی 

بەغدا و كەركوك بدات.
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دەبێت  میلیشاكان نەمێنن ، ناكرێت تاقمی سەدر لە الیەكەوە لە 
حكومەت و پەرلەماندا بێت, لە الیەكی تریشەوە خەریكی كوشتنی 
سەربازی ئەمریكی و تەقاندنەوەو دزی و ڕاوڕووت بێت، نابێت 
الیەنە سیاسییەكان لەپەرلەماندا بن، بەاڵم نهێنیی كۆبونەوەكان و 

زانیارییەكان بدەنە واڵتانی دراوسێ .
بەهار،  سەرەتای  تا  مالیكی  گەر  داوای��ك��ردووە،  بۆش  جۆرج 
دەخرێتە  تر  كەسێكی  بكات،  كێشەكان  چ��ارەس��ەری  نەتوانێت  
مەشهدانیش،  الدانی  ئەگەری  و  بێت  عەالوی  ڕەنگە  كە  شوێنی، 
ئاماژەیەكە بۆ ڕازیكردنی سوننەكان و قاییلكردنیان بەوەی كە نە 
لە مالیكی و نە لە مەشهدانی ڕازی نین، چونكە هەم سوننەكان 
و هەم بۆش باش لەوە تێدەگەن، كە لە پالنە ئەمنییەكەی مالكیدا 
نیەتی باسی بەدی ناكرێت، چونكە لەجیاتی پشكنین و پەالماردانی 
گەڕەكی سەدری موڵگەی تیرۆر و تەقاندنەوەكانی بەغدا و سەدر، 
كەچی لە خوارووی بەغداوە، خەریكی پشكنینن و سوپاو پۆلیس 
ناتوانێت   مالیكی  واتە  خەریكردووە،  ت��رەوە  شتێكی  بە  خۆیان  
وەكو سەرۆكوەزیری عێراقی ڕەفتاربكات، بەڵكو وەكو شیعەیەك 
مامەڵە دەكات و ئەمەش ئەو شتەیە، كە ئەمریكا نایەوێت، ئەگەر 
و  س��ەدر  میلشای  بكرێت،  دەبێت  چەك  كە  گ��رووپ,  یەكەم  نا 
گروپێكی مەرگە و سوپای بەدرە، بەاڵم مالكی خۆی لەم ئەركە 

دەدزێتەوە.
هێزەكانیش  دەی���ەوێ���ت  ئ��ەم��ری��ك��ا  ئ���ەوان���ەدا،  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە 
ل��ە ه��ێ��رش��ب��ەرەوە بكاتە ب��ەر گ��ری��ك��ەر، وات���ە ل��ەن��او ش��ارەك��ان 
دووریانبخاتەوە و ئەو ئەركە بداتە پۆلیس و پێشمەرگە، سەرەڕای 
ئەوەی دەیەوێت بنكەی سەربازی لە كوردستان و سنوورەكانی 
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ئێران  دروستبكات, پەالماردانی كۆنسوڵگەری ئێرانیشە لەهەولێر 
لەناو ئەو پرۆسەیەدایە و لەم ستراتیژە نوێیەشدا، توركیا ڕۆڵی 
لەسەر  زۆری  هێزێكی  توركیا  بەڵگەی  بەو  پێدراوە،  ڕۆڵپێدانی 
لە  ن��وێ   ئاڵوگۆڕێكی  ه��ەر  لەگەڵ  تا  ك��ۆك��ردووەت��ەوە،  سنوور 
ستراتیژە نوێیەكەی واشنتۆندا، بتوانێت  پەالماری )PKK( بدات, 
بەو بیانووەشەوە چەند ئیمتیاز لە كوردستان و كەركوك و عێراق 
بچنێتەوە، بەتایبەت لە كاتی پەالماردانی ئێران لەالیەن ئەمریكاوە.
لە  پیادەكردنی  لە  باس  هەرچەندە  ئەمریكا،  نوێی  سراتیژی 
بەشێكی  ستراتیژەكەیە,  بەشێكی  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  دەكرێت،  عیراقدا 
دەرەوەی  لە  ستراتیژەكە,  جێبەجێكردنی  بە  پەیوەستە  ت��ری، 
ناوخۆی  لە  چەندە  هەڕەشەكان  چونكە  عێراقە،  سنوورەكانی 

عیراقەوەن، ئەوەندەش لەدەرەوەن..
هێشتا  نوێیەكەشدا،  ستراتیژە  پیادەكردنی  سەرەتای  لەگەڵ 
بدرێت،  لەقەڵەم  س��ەرك��ەوت��وو  ب��ە  ئەوەبێت  شایانی  پێناچێت 
ئامانجەكانی  زووب���ەزوو  بەوەیە  پێویستی  النیكەم  كاتێكدا  لە 
پێكبێت، چونكە جۆرج بۆش و كۆمارییەكان، لە بەردەم فشاری 
دیموكراتییەكانیشدان، بەاڵم ڕەنگە ئەمریكاش بیەوێت، بە بیانووی 
سەرنەكەوتنی ستراتیژە نوێیەكەیەوە، قسەیەكی تری دڵی بكات، 
، بێ  ئەوەشی ویستبێت  پارچەپارچەبوونی عێراقە، گەر  ئەویش 
دەخ��ات��ەڕوو،  شكستەكەیدا  دی��وە  بە  ستراتیژەكەی  دوو  و  سێ  
گلەیی  كەسیش  و  سەربگرێت  دەیەوێت  ئەو  ئ��ەوەی  ئەوكاتە  تا 
پارچە پارچەبوونی لێنەكات، كە دوو پێكهاتەی سەرەكیی )كورد 
و شیعەش( لەگەڵ ئەم ئەگەرەدان و ئەمەش هێندەی تر كارەكە 

ئاسان دەكات و ستراتیژە نوێیەكەش دەگەیەنێتە ئامانج.
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)13(

)1994(لەژێر  ئەمریكا ساڵی  ڕاپۆرتەی حكومەتی  ئەو  بەپێی 
بەرژەوەندییەكانی  و  قەومی  ئەمنی  )دەستنیشانكردنی  ن��اوی 

ئەمریكا( ئامادەیكردوە.
لەناو  كە  دونیا،  سەرتاسەری  جوگرافیانەی  پێگە  لەو  یەكێك 
لەسەر  مەترسی  و  دایە  دووەكاندا  پلە  ژیانییە،  بەرژەوەندەییە 

ئاسیای ڕۆژهەاڵتە، بە پلەی یەكەم كۆریای باكوورە.
لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە« تاكە هەڕەشە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی 
ئەمریكا و ئاسیای ڕۆژهەاڵت، كۆریای باكوورە« لە ڕاپۆرتەكەدا 
هاتووە،  گەر هاتوو كۆریای باكوور، بە  سەر كۆریای باشوردا 
ئاسیا  لە  نرخی  بە  هاوپەیمانێكی  ئەمریكا  ئ��ەوا  سەربكەوێت، 
ژاپۆنیش دەشێوێنێت,ڕەنگە كێشەی  ئارامیی  و  لەدەست دەچێت 
باڵوبوونەوەی چەكە ئەتۆمی و موشەكی بالسیتی و دوورهاورێژ 

ئاڵۆز بكات.



ئەنوەر حسێن )بازگر(280

مایەی  باكوور چەندە  نیشانیدەدات، كە كۆریای  ڕاپۆرتە  ئەم 
بەرژەوەندییەكانی  لەسەر  بەتایبەتی  جیهان،  لەسەر  هەڕەشەیە 

ئەمریكا لە ئاسیای ڕۆژهەاڵتدا.
بەاڵم پاش تاقیكردنەوە ئەتۆمییەكەی )2006/10/9(ی پێونگ 
یانگ، جارێكی تر مەترسیداربوونی كۆریا بەڕوونی خۆی نیشاندا، 
ئەوەش بەو پێیەی، تا ئێستا نەتوانراوە ئەو ئحتیوایەی كە واشنتۆن 

كاری لەسەر دەكات، جێبەجێ  بكات. 
واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ماوەی چەند ساڵە، سێ  واڵتی 
الیەنەی  دوو  ناساندبوو، هەوڵی جڵەوگیریی  بەرەی شەڕ  وەكو 
ئێران( عێراق،  باكوور،  )كۆریای  ئەوانیش  المزدوج(  )احتوا  دەدا 
بوون، بەاڵم پاش ڕووخانی ڕژێمی عێراق هێشتا ئەجێندای ئەم 

دوو واڵتەی تر ڕوون نییە.
دیارە ئەو جڵەوگیریەو ناساندنەی ئەو سێ  واڵتە بە )تەوەری 

شەڕ( لە دووخاڵەوە سەرچاوەیان گرتووە.
یەكەم؛ هەرسێ  ڕژێمەكە، خاوەنی چەكی ئەتۆمی و كیمیاوی 
و بایۆلۆژیی مەترسیدار بوون، یان لە هەوڵی بەدەستهێنانی ئەو 

چەكانەدابوون، ئەمەش واقیعییە.
دووەم: هەر كام لەم سێ  دەوڵەتە، مایەی هەڕەشەن لەسەر 
یان  ئاسیا،  لە  بەتایبەتی  و  جیهان  لە  ئەمریكا  بەرژەوەندییەكان 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، بەو پێیەی كۆریا خاوەنی ئیدیۆلۆژیەكی 
پ��اش��م��اوەی  ل��ە  یەكێكە  ماركسییە,  ب��ەن��او  ت���ون���دڕەوی  چ��ەپ��ی 
باڵوبوونەوەی  هەوڵی  بەخێرایی  و  ش��ورەوی  بیرەدۆگماكانی 
چەكی ئەتۆمی دەدات لە جیهاندا, خۆیشی بە رەقیبی سەرسەختی 
واشنتۆن دەزانێت ، لە الیەكی ترەوە، هەوڵی دەستبەسەرداگرتنی 
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دژی  پشێویدایە،  نانەوەی  هەوڵی  لە  و  دەدات  باشوور  كۆریای 
ژاپۆن و هاوپەیمانەكانی واشنتۆن.

مەزهەبی  ئیدیۆلۆژیەكی  هەڵگری  لەوەی  جیا  ئێرانە  هەرچی 
ئیسالم  ئیدیۆلۆژیای  هەناردەی  سەرچاوەی  بە  و  شیعەگەراییە 
لە حاڵی حازردا،  لەوەی  بەتایبەت شیعەگەرایی دەزانێت، جیا  و 
لە هەوڵی پیتاندنی یۆرانیۆم و وەدەستخستنی چەكی ئەتۆمیدایە، 
لەسەر  ك��اری  تر  جۆرێكی  بە  ئەجێندكاری  عیراقیشە  هەرچی 

دەكرێت.
ئاڵوگۆڕێكی  سیاسییەكان  هاوكێشە  و  ڕووداوەك���ان  ئێستا 

جیددیان بەسەرداهاتووە.
ڕاستە یەكێك لە واڵتانی تەوەری شەڕ، كە عێراقە ڕووخاوە و 
كۆتاییهاتووە، بەاڵم واشنتۆن لە یەك كاتدا، سەرەڕای قەیرانەكانی 
عێراق، تووشی دوو كێشەی گەورە بووەتەوە. ئەوانیش كێشەی 

ئەتۆمی و چەكە نەوەوییەكانی ئێران و كۆریای باكوورن.
لە  باكوور  كۆریای  زەویی  ژێر  ئەتۆمیەكانی  تاقیكردنەوە 
سەرسەختەی  ملمالنێیە  ئەو  لەگەڵ  هاوكاتە   )2006/10/9(
لە  ئێران  و  الی��ەك  لە  خ��ۆرئ��اوا  كۆمەڵگای  و  ئەمریكا  نێوان 
و  دی��ال��ۆگ  ل��ە  مانگ  چەند  پ��اش  بەتایبەتی  ت���رەوە،  الی��ەك��ی 
و  الریجانی  و  ئەورووپا  یەكێتیی  واڵتانی  لەنێوان  دانوستان 
گەورەوتووێژكاری ئێرانیدا، پاش رانەگرتنی و بەرهەمهێنان و 
شكستیان  هەوڵەكان  هەموو  یۆرانێوام،  پیتاندنی  بەردەوامیی 
ژمارە  بڕیاری  دەركردنی  پاش  پێدەچێت،  ح��ازر  حاڵی  هێنا, 
دژی   )2006/10/14( لە  ئاساییش  ئەنجوومەنی  )1718(ی 

كۆریای باكوور بە سەپاندنی سزا.
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هەمان  بە  ناچاربكرێت،  ئاساییش  ئەنجوومەنی  تر  جارێكی 
شێوە بڕیارێكی تر دژی ئێران و سەپاندنی سزا بەسەر ئەو واڵتە 
نێودەوڵەتی و  لە فشارەكانیش، گەلە كۆمەكێی  دەربكات. یەكێك 

مانۆری هاوبەشی سەربازییە, لە ئاوەكانی كەنداو دژی ئێران.  
ب���ەاڵم دەك��رێ��ت ب��پ��رس��ی��ن، ب��ۆچ��ی ك��ۆری��ا ل���ەم ك��ات��ەدا ئ��ەو 
نادات؟  دیالۆگ  بۆ  مل  كۆریا  بۆچی  ئەنجامدا؟  تاقیكردنەوەیەی 
بۆچی كۆریا نایەوێت لە سیتمێكی تۆتالیتار بە ناو ماركسییەوە، 
ببێتە خاوەنی سیستمێكی مۆدێل خۆرئاوایی و چەمكەكانی ئازادی 

و دیموكراسی و هەڵبژاردن و بازاڕی ئازاد گەشە پێبدات؟
بۆچی  نابێت؟  ئەتۆمییەكانی  چەكە  دەس��ت��ب��ەرداری  بۆچی 
ئاسیای  گ��ەش��ەك��ردن��ی  و  ڕیفۆرمیست  واڵت��ان��ی  دۆستایەتیی 
واڵتی  و چەند  ژاپۆن  و  باشوور  كۆریای  بەتایبەتی  ڕۆژه��ەاڵت 

تری وەكو تایوان...ناكات؟
)1995-1993( سااڵنی  م��اوەی  لە  بڵێم،  دەب��ێ��ت   س��ەرەت��ا 
كۆریای باشوور زۆر هەوڵیدا، سوود لە ئەزموونی یەكگرتنەوەی 
هەردوو ئەڵمانیا وەربگرێت و چەند تیمی ڕەوانەی ئەڵمانیا كرد، تا 

ئەو كارە سەر بگرێت، بەاڵم سەرئەنجام شكستی خوارد.
ئ��ەم��ری��ك��ا، ویستیان س��وود  ك��ۆری��ا و  ه��ەوڵ��ەی  ئ��ەو  پ��اش 
ڕێ��گ��ای چەند  ل��ە  ب���ەوەی  ئەڵمانیا وەرب��گ��رن،  ئ��ەزم��وون��ی  ل��ە 
ب��ەاڵم  پێش،  ب��ەرن��ە  پەیوەندییەكانیان  ڕێككەوتننامەیەكەوە 
لیژنەی  یان  ڕووسیا،  و  ژاپۆن  و  چین  هاوكاریی  بە  چەندجار 
شەش قۆڵی، بەاڵم كۆریای باكوور هەموو هەوڵەكانی بێ ئاكام 
هێشتەوە، بەتایبەتی پاش تاقیكردنەوە ئەتۆمییەكەی كە بە)3.4(

پلە ژاپۆنی دراوسێی هەژاند.
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زۆر  سیئۆل،  تۆكیۆو  و  واشنتۆن  لە  هەریەكە  ل��ەوەش  جیا 
هەوڵیاندا پێونگ یانگ لە ڕیفۆرمی سیاسی و ئابووری نزیكبكەنەوە، 
بەاڵم نە لە بواری سیاسییەوە ڕیفۆرم و چاكسازی كرد, وازی 
فەراهەمكرد،  خەڵكی  بۆ  ئازادی  و  هێنا  دیكتاتۆری  سیستمی  لە 
ئازاد  بازاڕی  ئەزموونی  لە  ئابووریشەوە سوودی  بواری  لە  نە 
دەستبەرداری  و  هێنا  ب��ازاڕ  مۆنۆپۆلكردنی  لە  وازی  وەرگ��رت, 
ئەو پرۆژە ئەتۆمیە زەبەالحە بوو، كە زۆربەی بوجەی ئەو واڵتە 

هەڵدەڵووشێت.
ك��ە دەی��ەوێ��ت،  ڕای��گ��ەی��ان��دووە،  بەئاشكرا  ب��اك��وور،  ك��ۆری��ای 
بەسەربەخۆیی بمێنێتەوە و مل بۆ ئەو داوا و گوشار و تاكتیكانە 
یەكگرتنەوەی  هەوڵی  تۆكیۆ  و  سیئۆل  و  واشنتۆن  كە  ن��ەدات, 
هەردوو كۆریا دەدەن، لە دانیشتەكانیشدا هەمیشە یەكێك بووە, لە 
مەرجەكانی پێونگ یانگ، بەاڵم تەوقیتی تاقیكردنەوەكان، پەیوەستە 
یانگی  پێونگ  لەسەر  واشنتۆن  دواییانە  بەم  كە  گوشارەی  بەو 
توندكرد، بەهۆی ڕاگرتنی دانیشتنەكانەوە، یەكێكی تر لە فاكتەرەكان 
خراپیی بارودۆخی ئەمریكایە لە عێراق، ڕووبەڕووبونەوەكانیەتی 
لەگەڵ ئێران لەسەر هەمان كێشەی ئەتۆمیدا، هەروەها بەڕەسمی 
نۆیەمین  دەبێتە  كە  یانگە،  پێونگ  ئەتۆمیی  توانای  ڕاگەیاندنی 

دەوڵەتی خاوەن چەكی ئەتۆمی لە جیهاندا.
بێگومان ئەو واڵتانەی لە تەوەری شەڕ ناسێنراون، بەوانەشەوە 
كە لە لیستی تیرۆر ناوزەدكران و لەپاڵ ئەوانەش, كە بە میلیتار و 
تۆتالیتار و سەركوتكەر و پێشێلكاری و مافەكانی مرۆڤ ناسراون، 
بەوانەشەوە كە واشنتۆن فشاری خستوونەتە سەر و دەیەوێت 
ئاڵوگۆڕ لە سیستمە سیاسییەكانیاندا پێكبێنێت، كە كۆریا و ئێران 
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لە پێشەوەی ئەو ئەجێندایەدان، هەر بۆیە ئاساییە كە دژی بڕیار 
و بەرژەوەندییەكانی واشنتۆن بن لە ناوچەكەدا.

ئەوەی كە پەیوەستە بە پێونگ یانگەوە ئەوەیە، هەر ئاڵوگۆڕێكی 
بە  سەرئەنجام  بەدیبێت،  سیاسییەدا  سیستمە  لەو  پۆزەتیڤ 
قازانجی واشنتۆن و سیئۆل كۆتاییدێت، بەو مانەیەی وازهێنانی 
باكوور لە ئیدیۆلۆژیا و مانیفێستی سیاسی و چەكی ئەتۆمی و 
تۆتالیتاریەت ملدان بۆ بازاڕی ئازاد و هەڵبژاردن و سیستمێكی 
ئازاد و مۆدێرن، وادەكات كۆریایەكی نوێ  دروستببێت، كە بە 
سەربگرێت،  پرۆسەیە  ئەو  سەرئەنجامیش  بێت،  واشنتۆن  دڵی 
 )80( ببێتە  دانیشتووانەكەی  كە  یەكگرتوو,  كۆریایەكی  كە 
ملیۆن كەس بێتە كایەوە و شتێكیش نەمێنێت بە ناوی كۆریای 
باكوورەوە، بێگومان هەم پێونگ یانگ و هەم واشنتۆن و سیئۆل 
لە  س��وودی  واشنۆن  پێیەی  بەو  دەزان��ن،  باش  سیناریۆیە  ئەم 
یەكگرتنەوەی هەردوو )ڤێتنام و ئەڵمانیا و یەمەن( وەرگرتووە، 
كە چەندە پۆزەتیف بووە، بەتایبەت كە هەموو یەكگرتنەوەكان بە 
قازانجی دۆستەكانی واشنتۆن شكاوەتەوە, باڵی دژ و ئیدیۆلۆژیا 
و سیستمە سیاسییەكەی، پێگە و نفوزیان نەماوە، لەالیەن الیەنی 
نوێ   كیانێكی  توانراوە  ك��راوە،  هەیمەنە  خۆرئاوا  باڵی  بە  سەر 
ئەو  كە   ، دەزانێت  باش  یانگیش  پێونگ  دروستبێت،  كێشە  بێ  
ئەزموونانەی باسمانكرد، چەندە بە زەرەری سیستمی سیاسیی 
ئێستا تەواو دەبێت و تاكە هۆكارێكیش بۆ مانەوەی خۆی بەو 

شكڵەی ئێستا، دەستڕاگەیشتنی بە چەكی ئەتۆمی دەزانێت.
هەرچەندە واشنتۆن واز لە فشارەكانی خۆی ناهێنێت, سەرەتای 
فشارەكانیش بە دەركردنی بڕیاری )1718(ئەنجوومەنی ئاساییش 
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لە  سەر  بخاتە  زیاتری  فشاری  دەتوانێ   بێگومان  دەستیپێكرد, 
ڕێگای سنوورەكانی هۆنگ كۆنگ و سیئۆل ، بەاڵم دەبێت  النیكەم 
ئەو هەڕەشەش لەبەرچاو بگرێت، كە پێونگ یانگ بانگەشەی بۆ 
دەكات, بە هێرشی چەكی ئەتۆمی بۆ سەر نیۆیۆرك و واشنتۆن، 
گەر ئەمە ڕاستیش نەبێت ، خۆ دەتوانێت  نمیمچە كیشوەری كۆریا 
و واڵتانی كۆریای باشوور و ژاپۆن و تایوان بخاتە مەترسییەوە، 
بكات،  وێ��ران  ناوچەكە  لە  ئەمریكاش  سەربازییانەی  بنكە  ئەو 
كە پاش شەڕی سااڵنی پەنجاكان لەنێوان هەردوو كۆریا لەوێ  

ماونەتەوە...!
ئەتۆمی  یانگ، بۆتە خاوەنی چەكی  پێونگ  ئێستا  بەاڵم مادام 
هەڕەشەیە  مایەی  كەواتە  ئەتۆمییە،  یانەی  ئەندامی  نۆیەمین  و 
و دەبێت زۆر زیرەكانە مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت، بەاڵم سەردانە 
خێراكەی كۆندالیزارایس وەزیری دەرەوەی ئەمریكا بۆ ناوچەكە، 
یەكێكە لەو ئاماژانەی، كە ڕەوشەكە خەتەرە و دەبێت  ڕێوشوێنی 

بەپەلە بگیرێتە بەر.
لەسەر  واشنتۆن  هێزەكانی  خستنەئامادەباشیی  بە  ئ��ەوەش 
لەالیەن  س��ەرب��ازی  م��ان��ۆڕی  س��ازدان��ی  و  سیئۆل  زەوییەكانی 
هێزەكانی كۆریای باشوورەوە، هەر دوابەدوای ئەمەش كۆریای 
باكوور، بەئامادەبونی )100(هەزار سەرباز مانۆڕێكی گەورەی بە 
بۆنەی تاقیكردنەوە ئەتومییەكەوە ئەنجامدا، كە هەردوو مانۆڕەكە 

بە درێژایی بیست ساڵی ڕابردوو نەكراوە.
هەرچی ژاپۆنیشە ترسی لینیشتووە، بەتایبەتی كە هێزی تەقینەوەكە 
لە یابان )3.4(پلە بووە, گەر دووئەوەندە بووایە النیكەم هاوشێوەی 

بوومەلەزەكەی پاكستان، یان )بەم( لە ئێران زیانی لێ دەكەوتەوە.
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بۆیە دەبێت  ژاپۆن جارێكی تر چاو بە بەرنامە سەربازییەكانی 
خۆیدا بخشێنێتەوە، بەتایبەتی كە پاش جەنگی دووەمی جیهانی 
نوێ  تەكنەلۆژیای  و  مەدەنی  بەرنامەی  پەرەپێدانی  خەریكی 
كۆریا  قەیرانەی   ئەم  بەاڵم  ناوچەكەدا،  لە  ئاشتیخوازانەیە  و 
بكات،  چەكدار  ئەتۆمی  چەكی  بە  خ��ۆی  ژاپۆنیش  دەك��ات،  وا 
كات  زووت��ری��ن  بە  یانگ  پێونگ  چارەنووسی  گ��ەر  بەتایبەتی 

بەالیەكدا نەخرێت.
قەیرانەكانی  كێشەو  ب��ە  كەپەیوەستن  ت��ر  م��ەس��ەل��ەی  دوو 
ناوچەكەو سنوورداركردنی توانا و دەسەاڵت و سەرەرۆییەكانیان 
و وادەكات، بچنە یەك تەوەرەوە و ڕۆڵی واشنتۆن لە ناوچەكە 
سودان(ە،  و  )ئێران  واڵتی  دوو  دۆسیەی  ناردنی  دەكات،  وازی 
یەكەمیان بە تۆمەتی، پیتاندنی یۆرانێوم لە بەرهەمهێنانی ئەتۆمی 
و سودانیش بە تۆمەتی قەتڵووعامی دافۆرییەكان و ملنەدانی بە 

ڕەوانەكردنی هێزی ئاشتیی نێودەوڵەتی بۆ سودان.
بەم شێوەیە، دەتوانین بڵێین، جگە لەوەی ئەمریكا هێشتا وەكو 
ڕۆڵی  دەتوانێت   دەك��ات,  مامڵە  دونیا  جەمسەری  تاك  ڕێبەری 
ئەو  لە هەمان كاتدا دەستپێشكەری هەرسێ  بكات،  گرنگ وازی 
ڕەشنووسە دەبێت, كە دەیداتە ئەنجوومەنی ئاسایش، بۆ سەپاندنی 

سزای بەسەر هەرسێ  واڵت )كۆریای باكوور، ئێران و سودان(.
نابێت ئەوەشمان لەبیر بچێت، لەم قەیرانە تازانەی ناوچەكەدا 
واشنتۆن پشتگیری و هاوكاریی هەموو واڵتانی گەورەی خۆرئاوا 
واڵتانی  یان   )G8( یان  ئەورووپا,  یەكێتیی  واڵتانی  بەتایبەتی  و 
خاوەن سوپا و بڕیار لەوانەش گرنگتر ئەوەیە، هەر دوو واڵتی 
)چین و روسیا( كە ركەبەری واشنتۆنن، لەم كێشانەدا الیەنگریی 
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واشنتۆنیان كرد، ئەمەش وادەكات جارێكی تر هەم بەرنامەكانی 
ئەمریكا باشتر بچنە پێش، هەم سیستمە تۆتالیتارەكان جڵەوبكرێن 
ئارامی  و  ئاشتی  و  پێ بگرێت  بەری  ئەتۆمی  چەكی  مەترسی  و 

زیاتر بچەسپێت و ئازادی و دیموكراسیش باشتر گەشە بكات.
بێگومان دەبێت ئەوەش بزانین، كە لەم هەموو كێشانەدا واشنتۆن 
لە  لە عێراقدا،  بەتایبەتی كە واشنتۆن هەر ئێستا  نابێت،  بێگرفت 
دەیانەوێت  و  تیرۆریستییەكاندایە  گرووپە  هەڕەشەی  ب��ەردەم 
عێراق بكەنە ڤێتنامێكی تر، بۆ ئەمریكاو واڵتانی ناوچەكەش، بۆ 
پشتگیری و دنەدانی ئەم هەواڵنە درێغی ناكەن و هەرچۆنێك بێت، 
دەیانەوێت ئەمریكا پاشەكشە بكات یان شكستبخوات و النیكەم 

نەپڕژێتە سەر ئەو واڵتانە.
ئەمە جگە لەوەی واشنتۆن، هەر ئێستا لە ئەفغانستان لەگەڵ 
قاعیدە و تاڵیبان لە ملمالنێدایە، لەپێناو سەركەوتنی یەكجارەكی 
بەسەر قاعیدە و پراكتیزەكردنی سیستمێكی پلورال و مۆدێرن لە 

ئەفغانستان.
لەگەڵ سوریا لە الیەكەوە، دەیەوێت گۆشەگیرتری بكات، بەهۆی 
تیرۆریستەكانی  سوننەیە  گرووپە  داڵ��دەدان��ی  و  دەستێوەردان 
عێراق و حزبوڵاڵی لوبنانی و تێكدانی ڕەوشی ئاشتیی فەلەستین 

و یارمەتیی حەماس....
سەبارەت بە لوبنان، دەیەوێت سەربەخۆیی بگەڕێتەوە واڵت و 

سیستمی سیاسی و دیموكراسی بگەڕێتەوە سەر كار.
چاودێریی وردی پرۆسەی بەرەو النی كەمی پراكتیزەكردنی 

دیموكراسی لە سعودیە و میسر و یەمەن و كوێت دەكات.
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لە خەمی سۆماڵدایە، تا نەبێتە پێگەیەكی تری گرووپە ئیسالمییە 
ئەسیوبیا  هاوكێشەكان  ڕاستكردنەوەی  بۆ  هەر  و  توندڕەوەكان 
هاتووەتە ناو هاوكێشە سیاسییەكانەوە، دەبێت ڕۆڵی ناوبژیوانی 
بگێڕێت، لە نیمچە كیشوەری هندستان، تا هند و پاكستان نەكەونە 
تا  بێت،  لە خەمی حكومەتی سریالنكادا  دەبێت  یەكتری،  وێزەی 
گرووپە ماركیسەكان و  پڵنگەكانی تامیل كۆنترۆڵی واڵت ناكەن.

لەسازكردنی مانۆڕ و هاوكاریی سەربازیدا  بەردەوام  دەبێت 
ئیسالمییەكان و  تا چەكدارە  فلپین،  لە  مانێال  بۆ حكومەتی  بێت، 
گرووپی ابو سیاف، واڵت تووشی قەیران نەكەن و گەرای تیرۆریزم 
چێ  نەكەن, ڕێگا لەو كودەتایانە بگرێت دژی حكومەتەكەی خاتو 

ئاریۆ ڕوودەدات.
هاڤانا،  لەگەڵ  بكات  سنوورەكان  وردی  چاوەدێریی  دەبێت  
نەكا كاسترۆ كێشە دروسبكات و دەبێت  لە هەوڵی هاوكارییەكانی 

ڕێكخراوە مەدەنییەكانی هاڤانا بێت تا كاسترۆ دەمرێت.
دەبێت  زۆر بەوردی پیالنی هەبێت بۆ ڕێگرتن، لە هاناردەی 
زیاتر و زۆرتری تلیاك و مادە بێهۆشكەرەكان لە كۆڵۆمبیاوە بۆ 
ئەمریكا و ئەورووپا، لە هەمان كاتدا دژایەتیی فارك بكات تا چی 

تر حكومەت هەراسان نەكەن.
بەجیددی  زۆر  ڤەنزویال  لە  شافێز  مەترسییەكانی  دەبێت  

بگرێت، كە دەیەوێت قەیرانی نەوت دروستبكات.
ئەو هەنگاوانەی لە بەلتیك دەنرێن، لەپێناو دیموكراتیزەكردنی 
بە لتیك و ئاسیای ناوەڕاست و ئەودیوی كافكاس ڕێگاخۆشكەرن 
كە  ڕووسیا،  لەپاڵ  پلوراڵ  سیاسیی  سیستمێكی  بونیادنانی  بۆ 



289 كورد لەناو عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجیندا

و  دیموكراسی  لەگەڵ  موسكۆ،  مامڵەی  لە  واشنتۆن  ئێستا  تا 
ئازادییەكان گرفتی هەیە دەبێت پشتگیرییان بكات.

و  چیچان  لە  كە  بگرێت،  چكۆالنە  هەڕەشە  بەو  بەر  دەبێت  
داغستان هەیە، لە الیەك چەند گرووپی ئیسالمیی توندەڕەوە گەرچی 

دەبێت  جاروبار وەكو كارت لە دژی مۆسكۆ بەكاریانبهێنێت.
دەبێت  سەرنج لەسەر واڵتە تازەكانی یۆگسالفیاو ئەورووپای 
ڕۆژهەاڵت بدات و لە هەوڵی وەرگرتن و نزیكبوونەوەیاندا بێت لە 
یەكێتیی ئەورووپا و پەیمانی ناتۆ و پشتگیریی سەربازییان بكات, 

پشتیوانی لە دیموكراسییان بكات.
دەبێت  لە خەمی مەترسییەكانی سەر توركیا بێت، چ لەالیەن 
PKKوەو لەناوخۆ چ لە دەرەوە، لە هەمبەر كێشە و قەیرانەكانی، 
لەگەڵ  بەتایبەتی  عێراق،  و  بولگاریا  و  قوبرس  و  یۆنان  لەگەڵ 

هەرێمی فیدراڵی كوردستاندا.
بەهێزبكات,  پێگەكانی خۆی  باشوور،  لە كوردستانی  دەبێت  
پ��رۆس��ەی��ەی دەی��ان��ەوێ��ت لە  ل��ەو  ب��ك��ات،  پشتگیریی ك��وردەك��ان 
ناوچەكەدا بە پاڵپشتی ئەمریكا ئازادی و دیموكراسی بەهێز بكەن 

و بگەنە مافەكانیان.
ئیسرائیل ناوچەیەكی حەساسە بۆ واشنتۆن و دەبێت, لە هەوڵی 
پاراستنی ئەم دۆستە جوولەكەییدا بێت,  لە مەترسیی ئیسالمی 
ئسوڵی و گرووپەكانی حەماس و جیهاد بیپارێزێت و لەگەڵ فتح و 

عباس بیانگەێنێتە ئەنجام و ئاشتی بەرقەرار بێت.   
گۆڕینەوەی  هەوڵی  لە  مەسەلە  زۆر  لەسەر  پەكین  لەگەڵ 
و  مرۆڤ  مافەكانی  لەسەر  هەیە  پەكین  لە  گلەیی  كارتەكاندایە، 

هەڕەشەكانی لە تایوان و تبت
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واتا ئەمریكا لە ئێستادا بەتەنها كێشەی چەكە ئەتۆمییەكانی كۆریا 
و ئێرانی نییە، بەڵكو دەیەوێت, وەكو زلهێزێك چاودێریی وردی 
سەرتاسەری جیهان بكات، تا پارێزگاری لە بەرژەوەندییەكانی و 
دۆستەكانی بكات, ڕێگرییش لە مەترسییەكانی دوژمنەكانی بكات.
بەاڵم بێگومان هەركام لە كێشەكان، هەم پەیوەستن بە یەكەوە 
ئەوەشمان  نابێت   هەیە،  ئەمریكا  ڕۆڵ��ی  بە  پێویستیان  هەم  و 
و  س��ارد  جەنگی  پ��اش  ئاڵوگۆڕانەی  ئ��ەو  زۆرب��ەی  لەبیربچێت، 
و  داینەمۆ  واشنتۆن  هاتنەدی,  دەستە  ژێر  واڵتانی  قازانجی  بە 
هۆكاری  واش��ن��ت��ۆن  ب���ووە،  وەزع��ەك��ەی��ان  دیسپلینەكردنەوەی 

سەرەكیی پۆزەتیڤی هەنگاوەكان بووە.
خاڵێكە كە زۆرگرنگە لە پەیوەست بەم مەسەالنە وە كێشەی 
گەلی كورد لە پەیوەندی بە ئاڵوگۆڕەكان و كێشەكانی جیهان و 
ناوچەكەوە ئەویش ئەوەیە، كە كورد سەدلەسەد قازانج دەكات. 

بەو مانایەی.
یەكەم: كێشەی كورد دیفاكتۆیە و پێویستی بە چارەسەرێكی 

واقیعی هەیە.
ناوچەكەدا  لە  ئەمریكا  بەرژەوەندییەكانی  لەگەڵ  كورد  دووەم: 
گ��ەورەی  دۆستایەتییەكی  س��ارد  جەنگی  پ��اش  یەكدەگرێتەوە, 

واشنتۆنی كردووە.
و  ڕیفۆرم  لەگەڵ  هەم  كوردستان  سیاسیی  بزاوتی  سێیەم: 
بۆ دەدات و هەم  ئازادی و دیموكراسیدایە, كە واشتۆن هەوڵی 
واشنتۆن  كە  تیرۆریستییەكانە،  گرووپە  و  تیرۆر  گ��ەرای  دژی 

دژایەتییان دەكات. 
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بۆیە پێموایە هەموو ئەم كێشە تازانە دەور و نەخشیان لەسەر 
بەتایبەتی  و  نوێی  جیهان  ڕوانگەی سیاسەتی  لە  دەبێت،  كورد 

ئەمریكاوە.
ب���ەاڵم دەم���ەوێ���ت ب��ەك��ورت��ی بڵێم س��ی��اس��ەت��ی واش��ن��ت��ۆن لە 
خۆی  خ��اڵ��ەدا،  چەند  ل��ەم  بەئێستاشەوە،  دن��ی��ادا  س��ەرت��اس��ەری 
دەنوێنێت، كە خودی ئەم كێشانەش، لەگەڵ ئەم خاڵ و فاكتەرانە 

ئاوێتەیە.
ئەجێندای  لەپێشەوەی  ئەمریكا،  بەرژەوەندییەكانی   : یەكەم 
لە  ج��ووڵ��ەی��ەك و ڕووداوێ����ك  ئ��اڵ��وگ��ۆڕ و  ه��ەر  ب��ۆ  واشنتۆنە، 

سەرتاسەری دنیادا.
ئەو  چاولێدەكات،  گرنگ  سەرچاوەیەكی  وەكو  نەوت   : دووەم 
ناوچانەی كە پڕ لە نەوت و یەدەگن، لە شوێنە پلە یەكەكان بۆ 
واشنتۆن، بەتایبەت كەنداوی فارسی، دەریای قەزوین و ئەمریكای 

التین و كوردستانیش لەو ناوەندەدا.
ئەجێندای  لە  كە  مەترسییانەی،  لەو  یەكێكە  تیرۆریزم  سێیەم: 
واشنتۆندا جێگە و شوێنێكی تایبەتی هەیە, دونیاشی لەسەر دوو 
ئاستی گرووپی تیرۆریستی و گرووپی دژی تیرۆریزم داڕشتووە، 
ئەمەش بە پلەی یەكەم گرووپە ئیسالمییەكانی تێدا ڕیز بەندكراون.
چوارەم: كێشەی چەكی ئەتۆمی و باڵوبوونەوەی تەكنەلۆژیای 
مەترسیدار، جێگەی گرنگی هەیە الی واشنتۆن و دەیەوێت رێگری 
لە  هەیە  مەترسیان  كە  واڵتانەی،  ئەو  وەدەستخستنی  لە  بكات, 

مبارەیەوە.
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و  دیموكراسی  و  ئ��ازادی  چەمكەكانی  بە  گرنیگدان  پێنجەم: 
جێگەی  دەیەوێت  واشنتۆن  كە  خااڵنەی  لەو  یەكێكە  مەدەنیەت، 
سیستمە تۆتالیتار و میلیتارە تاكڕەو و مەترسیدارەكان بگرێتەوە، 
لەالیەن  چەمكانە  ئەم  دونیادا  سەرتاسەری  لە  هەوڵدەدات  زۆر 

كۆمەڵگاوە قبووڵبكرێت.
الیەكەوە  كە  سیاسییانەدا،  سیستمە  لەو  ئاڵووگۆڕ  شەشەم: 
چەندەها ساڵە خۆیان سەپاندووە بەسەر دەسەاڵتدا و دیكتاتۆریەت 

تێیاندا ڕواوە.
م��ان��ەوەی واشنتۆن وەكو  بۆ  ك��ارك��ردن  ب���ەردەوام  حــەوتــەم: 
هاوكاریی  ئەساسی  لەسەر  بەاڵم  ڕەقیب،  بێ   جەمسەرێكی  تاك 

ئەورووپا.
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)14( 

بەغدا و شارەكانی تری  لە  ئەو ڕووداوان��ەی ڕۆژانە  هەموو 
عیراق ڕوودەدەن و دەیان كەس دەكوژرێن)جا شیعە، یان سوننە(

ن ناوی جۆراوجۆری لێدەنرێت.
چەمكی تیرۆر و تیرۆریست، كە بە هەموو كوشتار و تەقینەوە 
دات��اش��راوی  چەمكە  ئ��ەم  دەوت��رێ��ت  عیراق  لە  توندوتیژییەك  و 
واشنتۆنیشە  هاوپەیمانەكانی  هێزە  هەرچی  عێراق,  لە  ئەمریكایە 

دەیڵێنەوە.
بەاڵم ئیتر ئەم چەمكە و ئەم قسەیە بۆ كوژرانی )200(كەس 
لە ناوچەی سەدر)100(كەس لە موسڵ و )50(كەس لە كەركوك 

و دیالە ڕۆژانە شتێكی بێمانەیە.
ئیدی  عیراقییەكان  و  واشنتۆن  ناكرێت  مانایەی،  بەو  بێمانایە 
درۆبكەن, و دان بەوەدا نەنێنن، كە ئەوە شەڕی تائیفی و مەزهەبیە، 

ئەوە شەڕی شیعە و سوننەیە! 
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زمینەكەی  ئێستا  و  ڕاب����ردووە  ساڵی  هەشتا  ش��ەڕی  ئ��ەوە 
بە  و  ئەمریكاوە  بەرچاوی  بە  سوننەكان  شیعەو  تا  ڕەخساوە، 

پاڵپشت و یارمەتی هێزە دەرەكییەكان بكەونە وێزەی یەكتری.
دەبێت  ئەمریكا لەپێش هەموو الیەنەكانەوە، چەند ڕاستی هەیە 

بیزانێت و بیڵێت: 
یەكەم: داننان بەوەی عیراق بووەتە گۆڕەپانی ملمالنێی نێوان 
هێزە دەرەكییەكان لەنێوان )واشنتۆن و تاران و دیمەشق(و هێزە 

ناوخۆییەكانی )شیعە و سوننە و كورد(.
دووم: حكومەت تووشی شكست هات، مالكی لە بەرنامە )33( 
خاڵیكەی سەرەتای دەستبكاربوونیەوە، نەیتوانیوە كەمترین خاڵ 
میلیشا و  بەگژ  هێزەكانی حكومەتەكەی  نییە  جێبەجێبكات,ئامادە 
تۆمتباریان  بكات,  ب��ەدردا  و  فەزیلە  و  سەدر  موقتدا  سوپاكەی 

بكات، بە سەرچاوەی ئاژاوە و پەشێوەی.
كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت  هەمیشە  واشنتۆن  سێیەم: 
دەبێت  عیراق بەیەكگرتویی بمێنێتەوە، كە ئەمە گەورەترین درۆیە و 
عیراق چی دی ناتوانێت بەیەكگرتوویی بمێنێتەوە، چونكە ئەوەندەی 

خاڵە جیاوازەكان زۆرترن، خاڵە هاوبەشەكان گرنگیان نەماوە.
چوارەم: كوژرانی )660000(كەس لە ماوەی سێ  ساڵدا كێ  لێی  
بەرپرسە؟ كە واشنتۆن دەیخاتە ملی تیرۆریستەكانەوە، حكومەت 

خۆی لێ  بێئاگا دەكات, هێزەكانیش حساب بۆ حكومەت ناكەن.
بەشێكی  ناوخۆیە،  شەڕە  ئەم  ڕایبگەیەنێت  واشنتۆن  دەبێت  
لە ئەستۆی خۆیدایە و هێزە دەرەكییەكان سەرەچاوەی پشێوێن 
لەنێوان الیەنگریی  یەكالبكەنەوە،  دەبێ  خۆیان  عیراقییەكانیش  و 

حكومەت و دۆستە دەرەكییەكانیان.
لەو  نیشانیدا سوننەكان و حارپ چاری  تەقینەوەكانی سەدر 

كوشتارە خۆشنابن، كە شیعەكان بەرامبەریان دەكەن، 
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سەدریش داوای كورتكردنەوەی دەسەاڵت و پەیوەندیی سوننە 
هەڕەشەش  و  دەك��ات  شیعە  كوشتنی  حەرامكردنی  و  قاعیدە  و 

دەكات لە سوننەكان.
هاوسۆزییەكی  و  دەدەن  شیعەكان  یارمەتی  ئێرانییەكان 
یارمەتیی  سورییەكانیش  و  سعودی  هەیە,  لەگەڵیاندا  گەورەیان 

سوننەكان دەدەن و دەیانەوێت ئەو هاوسەنگییە ڕاگرن.
ئەمەش  نین،  رێك  خۆیان  سعودییەكان،  و  سوری  و  ئێرانی 
ڕەنگدانەوەی لەسەر سیاسەتی دەرەوەشیان هەیە، بە تایبەتی لە 
عێراقدا، بەبێ  ئەوەی خۆیان ڕاستەوخۆ بەشداربن، بەاڵم ئەوان 
دەكوژرێن،  سوننە(  و  عەرەب)شیعە  چەند  ئاساییە  بەالیانەوە 
گرنگ ئەوەیە بارودۆخی ئارامیی عیراق تێكچێت, واشنتۆن توشی 
شكست بێت لە عێراق، تووشی كێشە و قەیران بێت و ئەم واڵتە 

جێبهێڵێت.
با  رێكن،  ئ��ەوە  لەسەر  تریش  الیەنەكانی  الیەنەو  سێ   ئ��ەو 
عێراقییەكان بكوژرێن بە پارەو چەكی ئەوان، بەاڵم گرنگ ئەمریكا 

بە پلەی یەكەم زەرەر بكات.
ستراتیژی  لە  تاكتیكی  زۆر  كێشانە  ئەم  وەاڵم��ی  بۆ  ئەمریكا 
تر  یەكێكی  بۆیە  نەبووە،  بەاڵم سەركەوتوو  بەكارهێناوە،  خۆیدا 
كە  ڕاپۆرتەكەی)بیكەر-هاملتۆن(ە.  چ��اوەڕوان��ی  هەنگاوانە  لەو 
بەتایبەتی  درێژەبكێشیت،  ڕاپۆرتە  ئەم  ئەنجامەكانی  پێدەچێت 
دوای ڕووداوەكانی سەدر و ئاڵۆزبوونی عێراق، ڕەنگە ڕاپۆرتەكە 
پاش  بەتایبەتی  ك��ردووە،  پێشنیاری  كە  بچێتەوە،  خااڵنەدا  بەو 
سەردانی  و  توركیا  بۆ  مالكی  بەغدا،  بۆ  موعەلم  سەردانەكەی 
بەو  بێت،  پۆزەتیف  ئەنجامەكانی  پێناچێت  ئێران،كە  بۆ  تاڵەبانی 
مانایەی مەرجەكانی تاران سەبارەت بە دەستهەڵگرتنی واشنتۆن 
و  گەمارۆیەك  چەند  هەڵگرتنی  و  ئێران  سەر  بۆ  فشارەكانی  و 
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فراوانتر  دەسەاڵتی  خەلق،  موجاهدینی  تەحویلدانەوەی سازمانی 
بۆ شیعەكان و كشانەوەی لە عێراق و مەرجەكانی دیمەشق بە 
چۆڵكردنی بەرزاییەكان جۆالن لەالیەن ئیسرائیل و داخستنی فایلی 
كوشتنی ڕەفیق حەریری و دەرهێنانی ئەجێندای ڕووخانی ڕژێمی 

سوریا لەالیەن واشنتۆنەوە.
ئایا واشنتۆن دەتوانێت ئەم مەرجانە لەبەرامبەر دەستهەڵگرتنی 
بێگومان  قبووڵبكات؟  عێراق  قەیرانەكانی  لە  دیمەشق  و  ت��اران 
نەخێر! ئەی كەواتە ڕاپۆرتەكەی بیكەر و پالنەكانی واشنتۆن چی 

دەبێت؟
فەرید زەكەریا لە دوایین بۆچوونی خۆیدا دەڵێت« دەبێت  چۆن 
تایوان دەكات, چۆنیش كاتی  واشنتۆن پشتگیری لەسەربەخۆیی 
خۆی پاش كوژرانی چوار ملیۆن كەس نەیتوانی ڕێگری بكات لە 

جیابوونەوەی كۆریای باكوور و باشوور. 
دەبێت  وەهاش مامەڵە لەگەڵ عێراق و بەتایبەتی كوردەكان 

بكات«
كە  گالبرێسە,  پیتەر  بۆچوونەكەی  بۆچوونیش،  تازەترین 
خۆیان  سەربەخۆیی  كوردەكان  ئاییندە،  ساڵی  پێنج  تا  دەڵێت« 

بەدەست دەهێنن و دەبێت  واشنتۆن پشتگیرییان بكات«.
بنێت,  پێشوودا  هەڵەكانی  بە  دان  دەبێت   واشنتۆن  ئێستا 
لەدەست  كێشەكان  تا   ، بێت  ئێستاشدا  چ��ارەس��ەری  خەمی  لە 
لە  دیموكراتەكان  هەڵبژاردنەكانی  لەپاش  چونكە  دەرن��ەچ��وون، 

دەورەی پێشووتردا، واشنتۆن بەپەلە لە سۆماڵ كشایەوە.
لەوپەڕی  مەترسیدایە،  لە  عێراق  ئێستا  ئەوەیە  پرسیارەكە 

مەترسیدایە، ئایا واشنتۆن بەرنامە و ئەجێندای كاركردنی چییە؟
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 فەسڵی سێیەم
)1(

هاوكێشە  بەڕرۆژ  ڕۆژ  عێراق،  هەڵبژاردنەكانی  كۆتایی  پاش 
سیاسییەكان ئاڵوگۆڕی نوێ  بەخۆیەوە دەبینێت و دەردەكەوێت, 
و  عێراق  سیاسییەكانی  پێكهاتە  لەنێوان  بەتەنها  ملمالنێكە  كە 
ئیتنیك و تائیفە جیاوازەكان و لیستە براوەكاندا نییە. بەڵكو واڵتانی 

ناوچەكە و بەتایبەتی ئەمەریكاش لەم ملمالنێیەدا بێ  الیەن نین.
بۆیە دەكرێت وا سەیری ئەم هەڵبژاردنە بكەین، كە جیاوازترە 
لە هەڵبژاردنەكانی پێشوو و بەتایبەت )2005( و ئەمە سەرەڕرای 
چ��اوەڕوان  سیاسی  چاودێرانی  لە  زۆر  بۆ  ئەنجامەكان  ئ��ەوەی 
ئەیاد  كە  ب��ەرچ��اوەی,  پێشكەوتنە  ئەو  بەتایبەتی  نەكراوبوون. 

عەالوی بەدەستیهێنا.
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عەالوییەوە,  لیستەكەی  لەالیەن  كورسی   )91( كۆكردنەوەی  واتا 
هەموو هاوكێشە دارێژراوەكانی هەڵوەشاندەوە ، وەكو دەوترێت ئەم 
هەڵبژاردنە و ئەنجامەكانی ئێران و سوپای قودسی تووشی تێكشكان 
كرد, و نەخشەكەی عەرەبستانی سعوودیەی سەركەوتوو كرد، هەر 
ئەمەش ڕرەنگە قەیرانەكان قووڵتر بكات و پێكهێنانی كابینەی نوێی ێ   

ی حكومەتیش دوا بكەوێت.
لە پاش ڕوروخانی بەعس لە ساڵی )2003( واڵتانی ناوچەكە, كە 
بەشێك لە كێشەكانی خۆیان گواستەوە بۆ عێراق و هەندێك لەوانە وەكو 
ئێران بەهۆی باری دیمۆگرافی و جیۆگرافی و مێژوویی و مەزهەبیەوە 
هەیمەنەی زۆری كردبوو بەسەر عێراقدا. بەتایبەتی كە ئەوە بزانین, كە 

زۆرینەی عێراقییەكان شیعەن.
و  سوننەكان  م��ەرج��ەع��ی  وەك���و  س��ع��وودی��ە  عەرەبستانی  بۆیە 
پێشتر  ئەمجارە  بۆیە  نەشاردووەۆتەوە،  مەترسییەی  ئەم  وەهابیەت. 
عەالوی و هاشمی بانگكردە سعودیە و هەموو دەرگاكانی ئاوااڵكرد, 
بۆ سەركەوتنی بەرنامەكەیی و دەركەوت كە سعودیە ژمارەیەكی وەها 
ئاسان نییە, لە الیەن ئێرانەوە پەراوێز بخرێت و عێراقیش ئەو پاروە 

چەورە نییە. كە لێگەرێن ئێران بەتەنیا بیخوات.
بەتایبەتی كە هەیمەنەی ئێران لە عێراقدا تا دەهات واڵتانی عەرەبی 
بۆیە  كردبوو.  نیگەرانی  تووشی  ناوچەكەی  تری  واڵتانی  و  سوننە 
ئەمجارە واڵالتانی میسر، ئوردن، سوریا و بگرە توركیاش هاتنە پشت 
سعودیە و لیستی ئەلعراقیە و هەموو تواناكانی خۆیان خستەگەڕ بۆ 

بردنەوەی ئەم لیستە.
دۆالر  ملیار   )2( بە  سعودیە  عەرەبستانی  باسدەكرێتێ   وەك��و 

پشتیوانی لەم لیستە كردووە.
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لیستی ئەلعراقیە كە پێكهاتووە لە گرووپەكانی )عەالوی، نوجێفی، 
موتڵەگ، تاریق هاشمی، زۆر لە سوننەكان، بەعسییەكان و...( توانیی 
لە كۆی )325( كورسی )91( كورسی بباتەوە و پێش لیستی مالیكی 
یەكەم  پارێزگادا   )5( لە  عێراقدا  پارێزگای   )18( كۆی  لە  و  بكەوێت 
ببێت, و لە )12( پارێزگا دەنگ بێنێت و لە پارێزگا زەبەالحەكەی عێراق 
لە دڵی دەوڵەتدا )بەغدا( )24( كورسی بەدەست بێنێت, و بەتەنها )2( 

كورسی لەدوای لیستەكەی مالیكیەوە بێت.
موسڵ،  )ك��ەرك��وك،  پارێزگاكانی  ل��ە  ع���ەالوی  لیستەكەی  وات���ا 
سەالحەدین، ئەنبار و دیالە( واتا پارێزگاكانی سوننەنشین و الیەنگرانی 
سعودیە توانیویەتی یەكەم بێت و بەتەنیا لەو ناوچانە )53( كورسی 

بەدەست بێنێت.
لیستەكەی ع��ەالوی, كە خودی خۆی  بەم شێوەیە دەردەك��ەوێ��ت 
شیعەی، عیلمانی، عێراقییە، تەعبیر لە پێكهاتەی زۆرینەی سوننیەكان 
و  سیاسەت  لە  تەعبیر  وات��ا  پ��ەراوێ��زخ��راب��وون،  پێشتر  كە  دەك���ات, 
هەڵوێستی واڵتانی عەرەبی، سوننی و بەتایبەت عەرەبستانی سعودیە و 
میسر و سوریا و تەنانەت توركیا و بەشێك لە واڵتانی كەنداو دەكات.

وە بە سەیركردنی لیست و قەوارەكانی ناو ئەم لیستەی عەالوی، 
لیستە  ئەم  هەستدەكرێت.  بەئاسانی  تەعبیرە،  دوو  ئەو  س��ەرەڕرای 
پێكهاتە سوننیە پەڕگیر و شۆڤێنی و بەعسییەكان و مەترسیدارەكانی 

لەخۆگرتووە.
واتا لە ئاستی ناوخۆ، ئەو پێكهاتە مەترسیدارەی هەیە، لە ئاستی 
ناوچەیی تەعبیر لە سیاسەتی واڵتانی سعودیە و ناوچەكە دەكات, و 
هاوكاریشی  ڕرەنگە  و  نییە  حاڵ  ناخۆش  پێی  ئەمەریكاش  بێگومان 

بكات.
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لەئێستادا هاوكێشەكان وردە وردە دەچنە پێش، واڵتانی ناوچەكە 
و بەتایبەتی واشنتۆنیش. شەو و ڕرۆژیان خستووەۆتە دەم یەك تا 
بكەن.  پراكتیزە  الیەنگرانیان  بۆ  خۆیان  دڵخوازی  نەخشەی  و  پالن 
ئێران توشی شۆك بووە. كە خەریكە ریسەكەی لێ  دەكەن بەخوری 
دەبێتە سەرۆەك  الیەنگرانی سعودی  یان  سوننەیەك  تر  جارێكی  و 
وەزیران، بۆیە هەر زوو لە پاش سەردانەكەی تاڵەبانی بۆ تاران بۆ 
یادی نەورۆز بانگهێشتی هەردوو لیستە شیعەكەی )لیستی دەوڵەتی 
تاران،  ئیتالفی نیشتیمانی عەمار حەكیمی( كرد بۆ  یاسای مالیكی و 
نەخشەی  سەرۆكی  و  ت��اران  ڕرەقیبەكەی  سعودیە  خۆیەوە  الی  لە 
گردبوونەوەی واڵتانی عەرەبی سوننی و توركیا دژی ئێران و پاڵپشتی 

عەالوی كەوتووەۆتەخۆ.
ئەمیر مقرن بن عبدولعەزیز بەرپرسی دەزگای هەواڵگری سعودیە 
لە كۆبوونەوەیەكی نهێنی لەگەڵ عەالوی ڕرایگەیاندووە« كە سعودیە 
دژی هەڵبژاردنەوەی مالیكیە و هەتا بۆی بكرێت ڕرێگا نادات, جارێكی 
تر سوننەكان لەسەر دەستی مالیكی دۆستی ئێران پەراوێز بخرێن و 
ئەگەر ئەوەش ڕروویدا. مانای وایە پەیوەندیی نێوان سعودیە و عێراق 

هەرگیز ئاسایی نابێتەوە.
ئێستا زووە بزانین، هەواڵگری سعودیەی، سوننی، عەرەبی، دەتوانێت 
ێ  سوپای قودسی، شیعی، فارسی بە دانانی عەالوی لە شوێنی مالیكی 

هاوكێشەكە بەرێتەوە.
كە ئەمەش ڕرووی��دا، ئەمە مانای گەڕانەوەی بەشێكە لە حكومی 
بەعس و فەلسەفەی بەعسیزم. كە لە هەر حاڵدا الوازترین ئەگەرە لە 
عێراقدا. نەك هەر بۆ ئەمجارەی هەڵبژاردنەكان. بەڵكو بۆ داهاتوویەكی 

دووریش.      
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)2(
          

ڕورون نیە كێ  دەبێتە سەرۆەك وەزیرانی داهاتووی عێراق، لە 
بەرئەوەی الیەنی براوە كە لیستی ئەلعراقیەی عەالوییە, بە تەنها 
)91( كورسی بردووەۆتەوە، بەاڵم بەپێی دەستوور لیستی براوە 
بۆ  پەرلەمان هەیە  )163( كورسیی  یان  زیاتر  نیوە  بە  پێویستی 

پێكهێنانی كابینە.
گ���ەر ل�����ەڕرووی م��ەزه��ەب��ی��ەوە وەك���و ف��اك��ت��ەری س��ەرەك��ی��ی 
هاوكێشەكان سەیری عێراق، بكەین عەالوی لە سادەترین حاڵەتدا 
دەبێت ێ  بۆ تەواوكردنی ڕرێژەی یاسایی پانابەرێتە بەر هاوپەیمانی 
كوردستانی, كە خاوەنی )43( كورسیە و ئەمەش دەكاتە )134( 
كورسی، بەاڵم سەرەرای ئەوەی ڕرێژەكە تەواو ناكات و گرفتی 

زۆر لەنێوان ئەم دوو لیستە هەیە.
و  موتڵەگ  نوجێفی،  وەك  خەڵكانی  كە  ع��ەالوی  لیستەكەی 
دژایەتیی  بەئاشكرا  ئێستاش  و  پێشتر  لەخۆگرتوە  بەعسییەكانی 
خۆیان لەگەڵ خواستەكانی كورد و مافە دەستووری و یاسایەكانی 
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دەربڕیەوە, سەرەڕرای مەسەلەی ناوچە جێناكۆكەكان، فیدڕراڵی 
و پێشمەرگە.

پ��رۆس��ەی  ك��ۆت��ای��ی  دوای  ڕرۆژ  چ��ەن��د  تەنها  ل���ەوەی  جگە 
هەڵبژاردنەكان، تاریق هاشمی دژایەتی خۆی لەگەڵ مام جەالل بۆ 
پۆستی سەرۆ ككۆماری ڕراگەیاندووە و نوجێفییش چەند لێدوانی 

بە دژی كورد دا.
واتا لیستی ئەلعراقیە لە سادەترین حاڵەتیدا, كە پەنابەرێتە بەر 
هاوپەیمانی كوردستان. تووشی دەیان كێشە و گرفت و بۆچوونی 

جیاجیا دەبێتەوە. كە پێناچێت ئەم جۆرە ئیتالفە ببێتە واقیع.
لیستە  بۆ  پەنا  عەالوی  ێ   دەبێت  دووهەمە.  ئەگەری  هەرچی 
مالیكی  یاسای  دەوڵەتی  لیستی   ( واتا  بەرێت,  تری  ڕرەقیبەكانی 
لەگەڵ  بیەوێت  گەر  حەكیم(, چونكە  عەمار  نیشتیمانی  ئیتالفی  و 
لیستی عەمار  )161( كورسی،  دەكاتە  بكات,  هاوپەیمانی  ئیتالف 
حەكیم خاوەنی )70( كورسیی پەرلەمانە، بەاڵم لەهەر حاڵدا لەگەڵ 
بكات, كە خاونی  تەواو  مالیكی دەتوانێت ێ  ڕرێژەكە  لیستەكەی 

)89( كورسییە.
بەاڵم باگراوندە مەترسییەكانی نێوان لیستەكەی عەالوی و ئەو دوو 

لیستەی تر هێندە زۆر گەورەن ڕرێگا نادەن ئەم هاوپەیمانیە بكرێت.
بۆ  هەیە  ج��ی��اوازی��ان  بۆچونی  دوو  سیاسییەوە  ڕرووی  لە 
بەسەر  دابەشبوون  مەزهەبەوە  لەڕرووی  عێراق،  بەڕرێوەبردنی 
قورسترین  ف��ۆڕرم��ە  ئ��ەم  كە  سوننی,  و  شیعی  پێكهاتەی  دوو 
كێشەی عێراقییەكانە و مێژووی چەند ساڵی ڕرابردووش شاهیدی 
لەنێوان ئەم دوو مەزهەبە  ئەو هەموو قەیران و كوشتارەیە, كە 

بەخۆیەوە بینیوە.
جگە لەوەی هەركام لەم سێ  لیستە لە ژێر كاریگەریی ئێران، 
سعودیە، سوریا، میسر و واڵتانی عەرەبیدان، واتا ملمالنێی قورسی 
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نێوان ئێران و سعودیە وەكو دوو مەرجەع فاكتەرێكی گرنگە، كە 
ڕرێگا نادەن ئەم هاوپەیمانیە سەركەوتوو بێت ێ .

هەرچی ئێرانە لە هەرحاڵدا سێ  كاندیدی بۆ ئەم پۆستە هەیە, 
كە ) عادل عەبدولمەهدی، جەعفەر سەدر و دوایانیش مالیكییە( تا 
بە هەرچی شێوەیەك بێت ئەم پۆستە نەچێتە دەست سوننەیەكان 

یان وردتر بڵێم دۆستی سعودیە.
بۆیە لەم حاڵەدا گەر ژمارەی كورسییەكانی دۆستەكانی ئێران 
ئیتالفی  یاسا +89  دەوڵەتی   ( لێدێت  بەم شێوەیەی  كۆبكەینەوە, 

نیشتیمانی +70 كۆمەڵی ئیسالمی +2 واتا )161( كورسی(
لە  كورسیەوە,   )43( بە  كوردستانیش  هاوپەیمانی  بێگومان 
ئەنجومەنی  بەتایبەتی  ئێران  و  لەگەڵ شیعەكان  حاڵەتدا  هەردوو 
بااڵ و حزبی دەعوا نزیكە تا سوننیەكان و سعودیە و گردبوونەوی 

نیشتیمانی و نوێبوونەوە.
كەواتا ئێستا لیستی شیعەكان و الیەنگرانی ئێران زۆرینەن, و 
دەبنە خاوەنی )204( كورسی و ئەمەش ژمارەیەكی یەكالكەرەوەیە 

بۆ دروستكردنی حكومەت.
گەر ئەوەش بزانین لەو )9( لیستە براوەی ناو )297( قەوارە 
سیاسییەكەی عێراق زۆرترین و بەهێزترین لیستەكان, لە ئێرانەوە 
نزیكن تا واڵتانی سعودیە و عەرەبی بە هاوپەیمانی كوردستانی و 

گۆڕان و كۆمەڵیشەوە.
بە  هاوكێشەكان  دەكرێت  كە  هەیە،  دووحاڵەت  لەمانە  ب��ەدەر 
قازانجی عەالوی و لیستی سوننیەكان تەواو ببێت، ئەویش یەكەم 
دەرچوونی لیستی ئەحرارە یان ڕرەوتی سەدری، موقتەدا سەدرە 
ئەم  بەهێزی  هەرە  الیەنی  كە  حەكیم،  نیشتیمانی  ئیتالفی  ناو  لە 
 )70( ن��او  ل��ە  كورسییە   )38( خ��اوەن��ی  ك��ەم  الن��ی  و  ئیئتالفەیە 

كورسییەی ئەم لیستەدا.
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پێدەچێت  ئێران،  لە  قومە  لە شاری  ئێستا  كە  بێگومان سەدر 
بە  و  حكومەت  دروستكردنی  بۆ  هەبێت  زۆری  داوای  و  م��ەرج 
نییە,  مالیكی  كاندیدكردنەوەی  لەگەڵ  ڕرایگەیاندووە,  ئاشكراش 
بۆ پۆستی سەرۆەك وەزیران، چونكە تەنیها كاری بۆ حزبەكەی 

خۆی كردووە.
واتا لەم حاڵەتەدا بە قازانجی عەالوی تەواو دەبێت. كە ئەمەش 

دژی بەرژەوەندییەكانی ئێرانە.
هەموو  ڕرەنگە  كە  ئەساسی,  كارتی  وەك��و  دووەم  حاڵەتی 
یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  بكاتەوە.  خ��وار  و  س��ەرە  هاوكێشەكان 
بە  هاوكێشەكان  لە  زۆر  دەت��وان��ێ   بیەوێت  ئەگەر  ئەمەریكایە. 

قازانجی یەكێك لە الیەنەكان كۆتایی پێبێنێت.
هەرچەندە ئەمەریكا ڕرایگەیاندووە, كە ڕرێز لە ئیرادەی خەڵكی 

عێراق دەگرێت و دەست وەرناداتە ئەوكارەوە.
زۆر  ئێران  و  شیعەكان  دۆستایەتی  بە  ئەمەریكا  چی  ئەگەر 
خۆشحاڵ نیە، بەاڵم رێز لەوەش دەگرێت كە زۆرینەی عێراق شیعەیە 
مالیكی  كاتێكدا  لە  ئەوە  شیعەكانە،  لیستی  ب��راوەش  زۆرینەی  و 

پێشتر باش لەگەڵ سیاسەتەكانی ئەمەریكا خۆی گونجاندبوو.
و  ئەلعراقیە  لیستی  لە  پشتیوانی  هەرچەندە   بەپێچەوانەوە 
عەالوی دەكات, و پەیوەندی لەگەڵ سعودیە باشە، بەاڵم نایەوێت 
بكاتەوە  سەدر  وەك  گرووپی  بكات،  زیز  شیعەكان  تر  جارێكی 
دژی خۆی و جارێكی تر شەقامەكانی بەغدا بكرێنەوە, گۆڕەپانی 

كوشتنی سەربازە ئەمەریكییەكان. 
وردە   ،2010 ئابی  مانگی  لە  بەنیازە  واشنتۆن  كە  بەتایبەتی 
وردە دەست بكات بە پاشەكشەی  سوپاكەی, لە عێراق و نایەوێت 

قەیرانی زیاتر بۆخۆی بخوڵقێنێت.         
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ئێستا ڕروون بووەوە, كە پێناچێت پراكتیزەكردنی دیموكراسی 
سەر  بچێتە  ناوچەكەوە  واڵتانی  الیەن  لە  بەئاسانی  عێراقدا  لە 
سكەی خۆی. چونكە كەم و زۆر لە زۆربەی پرۆسە سیاسیەكانی 
عێراقدا, لە نزیكترینیان هەڵبژاردنەكانی )ئازاری 2010( ئەمساڵ 
و دەستخستنە ناو كاروباری ئەم هەڵبژاردنەوە, و پشتگیریكردنی 
یەكێك لە لیست و الیەنەكان و زیندووكردنەوە و قووڵكردنەوەی 
سەر لەنوێی دابەشبوونی تایەئفی و مەزهەبیەوە لە نێوان سوننە 

و شیعەدا.
پرۆسەی دیموكراسی لە دوای ڕوروخانی بەعس لە عێراقدا. 
هەنگاوێكی گرنگە بۆ عێراقییەكان بە پشتگیریی واشنتۆن، بەاڵم 
بەگشتی جگە  ناوچەكە  و  عەرەبی  واڵتانی  بۆ  مەترسییە  مایەی 
لە توركیا، گەر دیقەت بدەین لە واڵتانی عەرەبی سنووری عێراق 
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بە خودی عەرەبستانی سعودی و ئێرانیشەوە بەتایبەتی میسر و 
ڕراگەیاندن.  و  سیاسی  ئازادیی  ناوی  بە  نییە,  شتێك  سوریاش 
دەستكردنی  و  دەس��ت��ا  و  دی��م��وك��راس��ی  ن���اوی  ب��ە  نییە  شتێك 
دەسەاڵت وجودی نییە. یان گەر هەیە سیناریۆی گاڵتە جاڕیریە 

بۆ چەواشەكردنی هاواڵتیانی ئەو واڵتەیە.
بەوەی,  پەیوەستە  الیەنێكی  واڵتە  ئەم  دەستێوەردانی  كەواتا 
بن,  سیاسی  ئیرادەی  خاوەنی  خۆیان  عێراقیەكان  نایانەوێت  كە 
فریاد ڕرەسی سوننە و شیعە  بە  و دەیانەوێت هەمیشە خۆیان 
بێگومان  بەاڵم  بدەن،  بڕیار  خۆیان  لێگەڕێن  دەكرێت  كە  بزانن. 
ئەوان زیرەكانە هێز و الیەنە سیاسییە عێراقییەكانیان خستووەۆتە 

ژێر كاریگەریی بڕیارەكانی خۆیانەوە.
الیەنێكی تری بۆ خوڵقاندنی پشێوی و نائارامی و سەرنەكەوتنی 
پرۆسەی دیموكراسیە لە عێراقدا. كە بەقازانجیان نییە، خۆ هەر 
و  كوشتن  و  نائارامی  و  تەقینەوە  یەكەمی  بەرپرسی  ئەوانن 
كوشتارەكانی عەلی، حسێن و حەسەن و عومەرەكانن لە بەغدا، 

نەجەف و كەربەال.
بكەین  واڵت��ە  ئەم  پیالنەكانی  سەیری  ئەمجارە  ئەگەر  ب��ەاڵم 
لە  گ��ۆڕری��وە,  بەرنامەكانیان  و  نەخشە  پێشوو،  لە  جیاوازترە 
كەنداو  و  سوریا  ئ��وردن،  میسر،  سعودیە،  واڵتانی  كە  ئێستادا 
هاوبەندییە  ئەم  دەكەن.  ئەلعراقیە  لیستی  لە  پشتگیری  توركیاش 
بێ   و  سوننە  لە  پشتیوانی  نییە  ئ��ەوە  مانای  بەتەنها  ناوچەییە، 
مافیەكانی یەكێك لە ئیتنیكە سەرەكییەكانی عێراق دەكەن. بەڵكو 
عیلمانی،  )شیعەیەكی  كە  دەزانی,  بكەی  لیستە  ئەو  گەر سەیری 
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عەرەبی، ناسیۆنالیست سەرۆكایەتی لیستێك دەكات و یەكێكە لە 
الیەنە بەهێزەكانی، الیەنێكی سوننی، شۆفێنی، ڕراسیزم، هەڵگری 
خاوەنی  موتلەگی  ساڵح  تێدایە،  نجێفی  وەك  بەعسیزم،  ئایدیای 
تێزەكان بەعس و گەڕانەوەی بەعس و دوژمنی سەرسەختی ئێران 
ئێرانی  نەیاری  خەڵقی  مجاهیدینی  پلەیەكی  دۆستی  و  شیعە  و 
تێدایە، كە دەیان جار ڕرایانگەیاندووە دژی فیدراڵی و پێشمەرگە 
شۆفێنی  سوننی،  زاری  حارس  كوردستانە.  خەڵكی  مافەكانی  و 
تێدایە كە لەالیەن واڵتانی كەنداوی فارس و بەتایبەتی ئیماراتەوە 
پشتیوانی دەكرێت، تاریق هاشمی سوننی، ئیسالمی توندڕرەو, كە 
نوێنەرایەتی سیاسەتەكانی سعودیە لە سوریا و ئیخوان مسلمین 
دەكات,  و دژی گشت پرۆسە سیاسییەكانی عێراقە و ئەمەشی 
بە ئاشكرا ڕراگەیاندووە. الیەنە توركمانیەكانی تێدایە كە توركیا 
نیوەی  و  هەولێر  و  كەركوك  پێیانوایە  و  دەكات  لێ   پشتیوانیان 

موسڵ خاكی توركمانە(
واتا ئەم لیستە بە تەنها نوێنەرایەتی پێكهاتەیەكی ئیتنی، سوننە 
ناكات. بەڵكو نوێنەرایەتی لیستێك دەكات, كە چەند پەیامی هەیە.

یەكەم؛ ناهۆمۆجینی پێكهاتەی ئەم لیستە لە شیعە و توركمان، 
سوننی دژایەتییە لەگەڵ الیەنی مەزهەبی شیعە و وردتر بڵێم ئێران 
و كەمكردنەوی ڕرۆڵی ئێرانە لەو هەیمەنەی لە عێراقدا كردوویەتی 
هەواڵگیرییەكان  دەزگا  و  سوپا  و  پەرلەمان  و  حكومەت  ناو  لە 
وەكو خۆیان دەڵێن دژایەتی سوپای قودس و سەردار سلێمانییە.

و  ف��ی��دراڵ��ی  و  ك��ورد  گەلی  خواستەكانی  دژای��ەت��ی  دووەم؛ 
گەڕانەوەی ناوچە جێناكۆكەكانە.
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-سەركردە سیاسیەكانی ئەم لیستە زۆربەیان، بە بەرنامە و بێ  
بەرنامە ئەوەیان ڕراگەیاندووە, كە ئەوان دژی گەڕانەوەی كەركووك 

و ناوچە جێناكۆكەكانن و دژی جێ  بەجێكردنی ماددەی )140(ن.
لەناو  كە  مافانەن,  ئ��ەو  دەستەبەركردنی  و  فیدراڵی  -دژی 

دەستووردا بە كورد دراوە.
-دژی هێزی پێشمەرگە بوون و بە میلیشا ناوی دەبەن، زۆر 
وەك  شارێكی  ئارامییەكانی  نا  و  مەسیحەكان  كوشتاری  جار 

موسڵیان خستۆتە ئەستۆی كورد و پێشمەرگە.
لە  ئ��ەوە  پێیانوابوو  كە  ب��وون,  غ��از  و  ن��ەوت  یاسای  -دژی 

قازانجی كوردە.
-هەمیشە بانگەشەی ئەوەیان كردووە, كە كەركوك بەدەست 
كوردەوەیە و پێكهاتەكانی تر هیچ ئیمكانیات و دەسەاڵتیان نییە و 

داوای دەركردنی پێشمەرگەیان لەو شارە كردووە.
سەرۆككۆماری  پۆستی  كە  ڕرایانگەیاندووە,  -هەمیشەش 
بۆ  گرفتیشیان  زۆرج���ار  و  ع��ەرەب��ێ��ك  ب��ە  ێ   ب��درێ��ت  پێویستە 

سەرۆككۆماری كورد دروستكردوە.
كە  ل��ەوەدای��ە.  مەترسیەكەی  لیستە  ئ��ەم  لەوانە  جیا  سێیەم؛ 
فەلسەفەی  و  بەعس  ئایدیای  هەڵگری  سەركردەكانی  هەر  نەك 
بەعسیزمن. بەڵكو بەشێكی زۆر لە بەعسیەكان لەناو ئەم لیستەدا 
خۆیان ڕرێكخستووەۆتەوە, و ئەوەش شاراوە نییە كە ئەم لیستە لە 
هەڵبژاردنەكانی ئەمجارەدا زۆرینەی دەنگی بەعسیەكان, بە ناوخۆ 
ئەورووپاش  و  ئ��وردن و میسر  و  دەرەوە و واڵتانی سوریا  و 

بەدەستهێناوە.
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كەواتا ئەم لیستە و كۆبۆنەوەی هێزە سیاسییەكانی ناوی و 
بەرنامە و ئیدیۆلۆژی  و كۆبونەوەی واڵتانی عەرەبی و توركیا, 
لە پشتی و نیەت و بەرنامەی سیاسیی داهاتوویان بە سەیركردنی 
پێشینەیان مەترسیدارە و چاوەڕێی ئەوەی لێ  ناكرێت. بتوانێت ێ  
گەر حكومەتیش پێكبێنێت,ێ  كە ئەگەرێكی بێ  هێزە، حكومەتێكی 
نەداو دژایەتی  لە ئەزموونی دیموكراسی  كراوە بێت ێ  و زیان 
شیعە  و  كورد  دەستكەوتەكانی  و  دەستوور  بەندەكانی  و  ماف 

نەكات.
بێت,  بیركردنەوەیە  ئەو  مەترسیدارترین شت  ڕرەنگە  چونكە 
كە هێشتا خەون بە ئیمتیازەكانی سەردەمی بەعس و گەڕانەوەی 
سەردەستی  سوننە  كە  ببینەوە,  بەعس  هاوشێوەی  سیستمێكی 

سیستمی سیاسی عێراق بووە.
ئەگەرێكی زۆر دوورە, كە هەم  بەڵگانەی سەرەوە  بەم  بۆیە 
ڕرێگا بدرێت ێ  ئەم پۆستە گرنگە وەربگرێت. نە كورد و شیعەش 
ئامادەبن لەگەڵ ئەم لیستە مەترسیدارە پێكەوە حكومەت پێكبێنن.

كە  دیارە,  بكەین  لیستەكان  دەنگی  گەر سەیری  هەرحاڵدا  لە 
لیستەكەی  یان  سوننەكان  لیستی  یان  ئەلعراقیە  لیستی  چانسی 
پۆستی  وەرگرتنی  بۆ  كەمە  زۆر  توركیا  و  سوریا  سعودیە، 
سەرۆەك وەزیران لە الیەن شیعەیەكی، عیلمانی، سعودیە و كۆی 

دەنگی لیستی سوننیەكان و واڵتانی عەرەبی.
)ئەلعراقیە +91 ئەلتوافق +6 وحدە العراق +4 گەر یەكگرتووی 
ئیسالمیش وەكو دۆستی حزبی ئیسالمی و كاریگەری سعودیە 

حساب بكرێت ێ  4 = 105 كورسی(
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لە بەرامبەر كۆی دەنگی شیعەكانی واڵتانی ئێران ) دەوڵەتی 
یاسا 89 + ئیتالفی نیشتیمانی +70 كۆمەڵی ئیسالمی, كە وەك 

سوننی دۆستی ئێران 2 = 161 كورسی(
گەر ئەوەش بزانین لیستی هاوپەیمانی كوردستان، هەرچەندە 
دۆستی  وەك  دەكرێت  بەاڵم  دەكرێت،  بۆ  حسابی  سوننە  وەك 

شیعەكان و نزیكە لەوان و دۆستی ئێران سەیر بكرێت ێ .
كۆتایی  ئ��ەم��ەش   )204  = هاوپەیمانی   43  161+( وات���ا 

هاوكێشەكەیە.  
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بووەۆتە  عیراقدا  سیاسییەكانی  هاوكێشە  لەناو  كورد  ئێستا 
ژمارەیەكی گرنگ، بەاڵم گرنگ ئەوەیە چۆن دەتوانێت ێ  لەئێستادا 

ئیمتیازەكانی خۆی بپچڕێت.
ئێستا سوننەكان، یان لیستی ئەلعراقیە، هەموو تواناكانی خۆیان 
وەزی��ران  و  س��ەرۆك  پۆستی  بەدەستهێنانی  بۆ  كار  خستووەتە 
واڵتانی عەرەبی  و توركیاش هاتوونەتە سەر خەت بۆ پچڕینی ئەم 

پۆستە بەكاندە بەهێزەكەیان عەالوی.
بەاڵم لێدوانەكانی ئەم لیستە كە ئەوان تاریق هاشمی كاندید 

دەكەن, بۆ پۆستی سەرۆككۆمار، دوو خوێندنەوە هەڵدەگرێت:
فشاربخەنە  دەیانەوێت  ئەلعراقیە،  لیستی  الیەكەوە  لە  یەكەم؛ 
لەگەاڵ  هاوپەیمانی  گ��ەر  كە  ب���ەوەی,  هاوپەیمانی  لیستی  س��ەر 
ئەلعراقیە هاوپەیمانیەتی بۆ پێكهێناتی حكومەت نەكات. لیستەكەیان 
لەحاڵەتی وەرنەگرتنی سەرۆك وەزیراندا، ناچارن داوای پۆستی 

سەرۆككۆماری بكەن.
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پۆستی  ناتوانێ   ئەلعراقیە  لیستی  حاڵێكدا  لەهەموو  دووەم؛ 
بەتایبەتی كە كاندیدێكی بەهێزی  سەرۆككۆماری بەدەستبهێنێت، 
ئەو  لەسەر  باش  كۆدەنگەیەكی  توانیویەتی  ج��ەالل  مام  وەك  
پۆستە بۆ كورد  و بەتایبەتی بۆ خۆی دروستبكات، خۆ ئەگەر مام 
جەالل نەبێت ێ  ڕرەنگە هەوڵەكانی لیستی ئەلعراقیە  و ئەگەرەكانی 

داهاتووش ئەم پۆستە لەدەست كورد دەربێنێت.
واتا لەپاش بێئومیدبوون لەم پۆستەش ئەم لیستە لەنێوان دوو 
ئەگەر دایە، یان وەرگرتنی پۆستی سەرۆكی پەرلەمان كە دەبێت 
ێ  سوننی بێت ێ ، ڕرەنگە تاریق هاشمی چانسی زیاتری هەبێت، 

یان ئۆپۆزسیۆن بن  و هیچ پۆستێكی حكومی وەرنەگرن.
كەواتا كورد دەتوانێت ێ  چیبكات لەو كاتەدا بۆ بەدەستهێنانی 
یەكێك لە سێ  پۆستە سیادیەیەكە, كە سەرۆككۆماری لە ئێستا 
هەموو  بڵێین  ێ   دەكرێت  پۆستەكەدا؟  سێ   لەناو  باشترینانە، 
كورد  و  بۆ  هەم  پۆستی سەرۆككۆماری  كە  ڕروونە  ئاماژەكان 

مام جەاللە و هەم یەكالاڵبووتەوە. 
ح��ك��وم��ەت  و  س���ەرۆك  پۆستی  هێشتا  ك��ە  گرنگە  ئ��ەم��ەش 
بەاڵم  لەسەریان،  ناكۆكن  الیەنەكان  زۆربەی  نادیارە و  پەرلەمان 
ئەم  وەرگرتنی  بۆیە  یەكالكردووەتەوە،  خۆی  پۆستەكەی  كورد 
وەكو  دەكرێت  هەم  یەكالاڵبووەتەوە،  هەم  گرنگە و  هەم  پۆستە 
ئیمتیازی گەورەی بێ  ڕركابەر سەیربكرێت، ئەمەش دەاللەتە لە 
پۆستی  كاندیكردنی   لەسەر  كۆدەنگی  جەالل  و  مام  سیاسەتی 
جێگری سەرۆك وەزیران  و جێگری سەرۆكی پەرلەمان، ئەم دوو 
پۆستەش گرنگن  و دەبێت ێ  كورد لەمەشدا رۆڵی هەبێت  و ئەم 

دوو ئیمتیازەش وەربگرێت.
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كابینەی  لەناو  گرنگەكان  وەزارەت��ە  یان  سیادییەكان،  پۆستە 
حكومەتدا)5( وەزارەتن, كە )وەزارەتی دارایی  و ئەمنیی گرنگن, 
كە)ناوخۆ،بەرگری، دارایی، نەوت و دەرەوە(ن كە النی كەم دەبێت 
ێ  كورد یەكێك لەم پێنج وەزارەتە وەربگرێت ێ ، بەتایبەتی گەر 
لە وەزارەت��ی  واز  بەرگری وەرگرێت,ێ   و  یان  نەوت  بكرێت ێ  

دەرەوە بێنێت باشترە.
سەرەڕای وەرگرتنی چەند وەزارەتێكی تر  و بریكار  و سەفارەت 

 و بەڕێوەبەری گشتی.
ئەمانە وەكو پۆست  و پلەی حكومی  و وەزاری، بەاڵم لەسەر 
ئاستی سیاسی  و دیالۆگی ڕراستەقینە بۆ هاوپەیمانی لەگەاڵ لیستە 

براوەكان.
وا باشە كورد پێداگری لەسەر چەند خاڵی گرنگ بكات، یاسای 
نەوت  و گاز، بكاتە مەرجی سەرەكی, كە دەتوانێت ێ  كاریگەریی 
بواری  لە  هەرێم  داهاتووی حكومەتی  لەسەر  هەبێت  گ��ەورەی  
سیاسی  و ئابووری، دەبێت ێ  پێداگری ێ  بكات لە هەر حاڵێكدا 

شەهرستانی نابێت ێ  ئەو پۆستەی پێبدرێتەوە.
ڕرەهەندی  هەرچەندە  ناوچەجێنكۆكەكان،  )140( و  م��اددەی 
نێودەوڵەتی هەیە، بەتەنیا لە دەستی حكومەتی عیراقیدا نییە، بەاڵم 

لە هەموو حاڵەتەكاندا پێداگری لەسەر ئەم مەسەلەیەش بكرێتێ .
خاڵێكی  كەركووك  سیاسییانەدا  هاوكێشە  ئەم  لەناو  ب��ەاڵم 
جەوهەرییە, كە ڕرەنگە كێشە  و گرفتی زۆرتری بۆ دروستبكرێت,ێ  
بەوەی كورد  زۆرترین دەنگەكانی ئەم شارەی بردووە، ئەمەش 
وادەكات هەندێك ێ  الیەنی شوڤێنی عیراقی  و زۆربەی واڵتانی 
ناوچەكە بەتایبەتی توركیا  و تەنانەت )un(یش ئەمە بە مەترسی 



ئەنوەر حسێن )بازگر(314

بزانن, كەئیتر گەر كورد زۆرینەی كەركوك� بێت, چ پێویستی بە 
بۆیە  دیفاكتۆ،  بووەۆتە  ئیتر  دەك��ات  و  ڕراپرسی  وسەرژمێری 
ڕرەنگە ئەم هەڵبژاردنە  و زۆرینەی دەنگی كورد  و دیفاكتۆبوونی 
كورد بوونی ئەم شارە كێشە و گرفتی زۆرتری بۆ دروستبكەن، 
كە دوور نییە بەقەدەر پێكهاتنی حكومەت كێشەی بۆ دروستبكرێت 
ێ ، بەاڵم ئەمە باشترین بەڵگە  و دیكۆمێنتە لەسەر كورد بوونی 

كەركوك.
خاڵێكی تر سەردانی وەفدی الیەنە سیاسییەكان و لیستەكانی 
دەوڵەتی یاسا، ئیتالف و ئەلعراقیە بۆ هەولێر هەرچەندە ئاماژەمان 
كرد, بۆ گرنگیی كورد لە پرۆسەكەدا، بەاڵم ئەم مانای ئەوە نییە، 
بگرە  داواكانی كورد ڕرازین  و  بە هەموو مەرج  و  لیستانە  ئەم 
لە  بەشێك  دەیانەوێت  بەڵكو  نییە،  ئامانجیان  ن��ەك  هەندێكیان 

بەندەكانی دەستوور بگۆڕن, كە بەقازانجی كوردن.
بەاڵم لەناو ئەو لیست  و كەسایەتییانە تا ئێستا مالیكی سەرۆك 
وەزیرانی عێیراق لە هەموویان درەنگتر هات, كە لە كاتی بەستنی 
كۆنگرەی شیعەكان هاتە هەولێر و سلێمانی )2010/6/1(، بەاڵم 
لەبیربچێت ێ  پەیوەندیی نێوان حكومەتەكەی  نابێت ێ  ئەوەمان 
پەیوەندییەكی باش  پێنجەم،  مالیكی  و حكومەتی هەرێم كابینەی 
نەبووە, كە بێگومان كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر هەرێم  و بەغداد 

هەبووە.
پارتی  كە  باسدەكرێت,ێ   میدیاكان  لە  ئێستاش  ئ��ەوەی  بۆیە 
پێی باشە لەگەاڵ ئەلعراقیە هاوپەیمانی بكات، پێدەچێت پەیوەندی 
پێچەوانەوە  بە  ب��ەاڵم  تایبەتەوە،  فاكتەری  چەند  بەر  هەبێت,ێ  
بڵێم  وردت��ر  یان   ، و شیعە  ك��ورد  )ی.ن.ك(ی���ان  پەیوەندییەكانی 
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پەیوەندی لەگەاڵ هێزە سیاسییە شیعەكان باشتربووە، بۆیە ئەم 
بەئاشكرا هەست پێدەكرێت ێ  و بێگومان پەیوەندیی باشی د.بەرهەم 
ساڵح سەرۆكی حكومەت لەگەاڵ مالیكی  و حكومەتی عیراقی، لە 
پەیوەندی  لەسەر  دەبێت,  پۆزەتیڤی  كاریگەری  كابینەی شەشەم 
هەرێم  و بەغداد، ئەمە سەرەڕای پەیوەندیی زۆر باشی مام جەالل 
لەگەاڵ مالیكی  و حەكیم  و سیستانی ، واتا هێزە شیعەكان باشترە.
گەر هاوكێشەكە بكەینە نێوان كورد، سوننە  و شیعە، دەكرێت  
الیەنە  شیعەكان  و  لەگەاڵ  پەیوەندییەكان  گەشەكردنی  بڵێین 

شیعەكان باشترە تا سوننەیەكان.
ئەگەرچی ئوسامە نجێڤی لە لیستی ئەلعراقیە ڕرایگەیاندووە؛ كە 
ئەوان لەگەاڵ پارتی كێشەیان هەیە، نەك لەگەاڵ یەكێ�تی، ئەگەرچی 
هاوپەیمانیی  بۆ  كێشە  لێدوانانە  بەو  بێت ێ   مەبەستیان  ڕرەنگە 

یەكێتی  و پارتی و كورد دروستبكەن. 
ئێستا دەبێتێ  بزانین كورد لەگەاڵ كێ  حكومەت دروستدەكات 
لەگەاڵ شیعە، یان سوننە؟ ڕراستە هێزە سیاسییەكان دابەشبوون 
لە  ناكرێت  بەاڵم  براوە هەن،  لیستی  كە)9(  لیست,  بەسەر چەند 
ئیتنی  پێكهاتەی سەرەكیی  لەسەر سێ   قسە  حاڵەتەكاندا  هەموو 
كورد  و سوننە  و عەرەبن،  كە  عێیراقدا  لە  نەكرێت  مەزهەبی   و 
لە سوننە  و شیعە كۆتایی  لەگەاڵ هەر كام  بێگومان هاوپەیمانی 
هاوپەیمانیتەكە نییە، بەڵكو ڕرەهەندەكانی تریش هۆكارن، واتا كە 
هاوپەیمانی لەگەاڵ سوننە دەكرێت ێ ، واتا پشتیوانی لە واڵتانی 
عەرەبی دۆستی سوننەی وەك سعودیە، میسر، سوریا  و ئوردون 
دەكەیت ی، كە هاوپەیمانی لەگەاڵ شیعە دەكەیت,ی واتای پشتیوانی 

لە كۆماری ئیسالمیی ئێران دەكەیتی.
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بەاڵم  ێ .  نەكرێت  لەسەر  قسەی  ناكرێت  هەقیقتەتێكە  ئەم 
لەنێوان ئەم دوو ڕەرەهەندەدا ڕرەهەندێكی بەهێزتر  و كاریگەرتر, 
لەم  هەیە،  یەكالاڵكەرەوە  یەكەم و  ڕرۆڵی  ئەمریكایە  و  كە  هەم 
كێشانەدا، بەاڵم لەگەاڵ دژایەتیی قووڵی مێژوویی نێوان ئەمریكا 
 و ئێران بەتایبەتی لەعێیراق، بەاڵم هێشتا ئەمریكا دواین قسەی 

جیددی خۆی نەكردووە، لەم مەسەلەیەدا.
بەاڵم لە هەر حاڵدا ئەمریكا بە ئێران  و سیاسەتەكانی خۆشحاڵ 
نییە، بەاڵم ناشتوانێت ێ  ڕرێز لەو دیفاكتۆیەی شیعە نەگرێت,ێ  

كە هەم زۆرینەن  و هەم لیستی براوەن.
بەرژەوەندییەكانی  لەبەرچاوگرتنی  بە  حاڵدا  هەر  لە  بەاڵم 
كۆماری  شیعە  و  لیستی  لەگەاڵ  ك��ورد  هاوپەیمانی  ئەمریكا، 
ئیسالمی ئێران ئاكامێكی پۆزەتیڤی هەیە, و دەتوانێت ی ئەم جارە 
سەرەتایەكی باش بێت ێ  لەگەاڵ شیعەكان بۆ چارەسەری كێشە 
هەڵواسراوەكانی نێوانیان، بەتایبەتی گەر ئەوەش بزانین تائێستا 
ئێران و زۆر لە لیستە شیعەكان، دژایەتیی ماددەی )140( ناكەن، 
كە یەك لیستی سوننی  و یەك دەوڵەتی سوننی دراوسێ  عێیراق 
نابینیت,ی كە دژی )140( نەبێت  و ئەمەش خاڵێكی جەوهەریی 
بانگهێشتە ڕرەسمییەكانی عەرەبستانی  نێوان كورد  و شیعەیە. 
سعودیە بۆ بەرێزان مام جەالل سەرۆككۆماری عێیراق  و كاك 

مەسعود بارزانی ئاماژەن بۆ دوو خااڵ:-
یەكەم؛ كە كورد بووەۆتە ژمارەیەكی گرنگ لە هاوكێشەكاندا و 
دەتوانێت ێ  ڕرۆڵێكی گرنگتر  وازی بكات, و كاریگەری لەسەر 
لیستە  ل��ە  ك��ام  وەه��ی��چ  دەب��ێ��ت  و  حكومەت  پێكهاتی  ئاكامی 
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ئێرانیش  سعودیە  و  واڵتانی  تەنانەت  سوننەیەكان  و  شیعە  و 
ب��راوەی  لیستی  چ��وارەم  ئەگەرچی  بخەن،  پ��ەراوێ��زی  ناتوانن 
عێیراق  و  گرنگەكانی  پێكهاتە  لە  یەكێكە  بەاڵم  هەڵبژاردنەكانە، 
خودی مام جەاللیش بۆ خۆی گرنگیەیەكی تایبەتی هەیە, لەناو 
بەرپرسێكی  هیچ  ناكەم  ب��اوەڕ  كە  سیاسییانەدا  هاوكێشە  ئەم 
هێزە  گشت  الی  توانیبێتی  ج���ەالل  م��ام  ئ��ەوەن��دەی  عیێراقی 
سیاسییە عێیراقییەكان لە واڵتانی ناوچەكە  و ئەمریكاش قبووڵ 
سەرۆكی  بارزانی,  كاریگەری  ڕرۆڵ��ی  س��ەرەڕرای  ئەمە  بێتێ ، 
ئەمە قسەی  هەرێم, كە سعودیە دەزانێت ێ  چەندە گرنگە، كە 
دوو  بەو  پەیوەندی  بانگهێشتەكە  بۆیە  الیەنانەیە،  ئەو  هەموو 
ڕرەهەندەوە هەیە لەم سەردانەی بەڕرێزتان بارزانی و تاڵەبانی، 
بێت،  ئاسایی  سەرۆككۆمار  وەك  تاڵەبانی  میوانداریی  ڕرەنگە 
بەاڵم میوانداری بارزانی و خەاڵتكردنی, دەكرێت مانا و مەغزای 

سیاسیی گرنگی هەبێت.
سعودیە  عەرەبستانی  ج��ارە  یەكەمین  ئ��ەوە  كە  بەتایبەتی 
ڕرەسمییە  شێوە  ب��ەو  و  بكات,  میوانداری  هەرێم  س��ەرۆك��ی 

مامەڵەی لەگەڵدا بكات.
ئەوەش ئاماژەیە بۆ بەڕرەسمی ناسینی هەرێمی كوردستان 
و سەرۆكەكەی, كە ژمارەیە لە هاوكێشە سیاسییەكاندا و دەبێت 

ێ  حساباتیان لەسەر بكرێت.
عەرەبیی  واڵت��ی  بەهێزترین  سعودیە  بزانین  ئ��ەوەش  گ��ەر 
سوننەیە, كە زۆرترین كاریگەری لە جیهانی عەرەبی و ئیسالمی 

هەیە, و بەتایبەتییش لە عێراقدا كاریگەریی گەورەی هەیە.  
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تر  ج��ارەك��ان��ی  ل��ە  جیاتر  س��ع��ودی��ە  عەرەبستانی  دووەم؛ 
عێیراقەوە،  سیاسییەكانی  هاوكێشە  ناو  هاتووەتە  بەگەرمییەوە 
هاوكاریی  ناڕراستەوخۆ  و  ڕێگای  لە  دوورت��ر  و  پێشتر  گەر 
هەندێك ێ  گرووپی ە سوننی  و هەندێك گرووپی ە تیرۆریستی 
بەنهێنی كردبێت ێ   و لەپشت چەند هەوڵی ئەو گرووپانە دەبێت 
ێ ، بەاڵم ئەم جارە بەجیددی  و بەئاشكرا هاتووەۆتە سەرخەت 
پێگەی خۆی نەك هەر لەسەر سوننە،  بۆ گێڕرانی ڕرۆڵ  و   و 
بەڵكو لەگەاڵ كوردیش، واتا دەیەوێت بە هەر شێوەیەك بێت ێ ، 
ئەم جارە بتوانێت ێ  قسەی خۆی بكات  و ڕرێگری لە هەیمەنەی 

زیاتری ئێران بكات.
هەرچەندە سعودیە جیا لە كورد پێشوازی لە لیستە براوەكانی 
تریش كردووە، بەاڵم جگە لە لیستی ئەلعراقیە و هەندێك ێ  الیەنی 
توركمانی  و سوننە پێم وانییە سعودیە بتوانێت ێ  هیچ كام لە 

كورد  و شیعە بەالی خۆیدا ڕراكێشێت.
خەت،  سەر  هاتە  درەن��گ  كورد  بۆ  بەتایبەتی  سعودیە  واتا 
لە  كورد  دژی  سعودیە  بەعس  و  باشی  پەیوەندیی  س��ەرەڕای 
بەرامبەر  سعودیە  هەڵوێستی  خراپیی  هەشتاكان  و  سااڵنی 

كێشەكانی خەڵكی كوردستان.
بۆیە سەردانەكانی مام جەالل  و كاك مەسعود لەسەر ئاستی 
دیبلۆماسی, كارێكی باشە، بەاڵم لەسەر ئاستی سیاسی, سعودیە 

ناكرێت بە دۆستی كورد  و خواست  و مافەكانی بژمێردرێت.
بەواقیعی  هەڵبژاردنانەدا  لەم  بەتایبەت  عێیراق  كاتێكدا  لە 
بووەۆتە سێ  هەرێم )كورد، شیعە و سوننە( واتا هەر كام لەم سێ  
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پێكهاتەیە لە ناوچە خاوەن نفوزە نەتەوەیی  و مەزەهەبییەكانی 
خۆیان دەنگیان هێناوە.

كە  حاڵێكدا  هەر  لە  بگیرێت ێ ،  لەبەرچاو  ئەمە  دەبێت  بۆیە 
گریمانەیەكی  ئەگەر  و  هەر  لە  یان  پێكبێت،  نەیتوانی  حكومەت 
داهاتوودا دەبێت ێ  ئەوە بزانرێت, ێ  كە ڕرەنگە هەر كام لەم 
سێ  الیەنە پەنابەر نە بەر ڕراگەیاندنی جیابوونەوە  و هەرێمی 

سەربەخۆ.
وەك چۆن لەگەاڵ كۆتایی هەڵبژاردنەكان جارێكی تر, پارێزگای 
بەهەرێمكردنی  بانگەشەی  دای��ەوە  بە  دەستیانكردەوە  بەسرە 
ئەو  بیانەوێت  سوننەكان  یان  فیدرااڵ،  هەرێمێكی  وەكو  بەسرە 

كارە بكەن.
باشتر  ئەمجارە سوننەیەكان  بزانین،  ئەوەش  بەتایبەتی گەر 
لە  لە جارەكانی تر خۆیان  هەست بەمەترسیی گەورە دەكەن 

بەردەم شیعە  و ئێراندا.
لە ئێران  و دوو لیستە شیعەیەكە، سوننەییەكانی  واتا ترس 
یەكخست، نەك قەناعەتی كۆتایی بەوەی كە هێزە سوننەیەكان 
بۆ  ئەمە  بێگومان  خۆ  هاوبۆچوونن،  شتەكان  هەموو  لەسەر 
شیعەكانیش ڕراستە, كە لە كۆمەكی واڵتانی عەرەبی  و توركیا، 
بەناچاری دەبێت ێ  لە هەموو كاتدا شیعەكان دۆستی ئێران  و 

نەیاری ئێرانیش یەكخات.
ئەم ترسە الی كوردیش كاریگەریی خۆی هەیە، بەاڵم هێشتا 
ئۆپۆزسیۆن بە هەر سێ  الیەنەكەیەوە، نەگەیشتووەۆتە قەناعەت 

بەو مەترسییەی )گۆڕران، یەكگرتوو و كۆمەڵ(.
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لەبەردەم  كوردیش  یان  ئەوانیش،  پێدەچێت  دواج��ار  ب��ەاڵم 
گوتار  شیعە،  سوننە  و  م��ەت��رس��ی��دارەی  سیناریۆ  دوو  ئ��ەم 
فراكسیۆنە  ئیئتالفی  ئێستا  كە  یەكبخەن,  هاوپەیمانێتییان   و 

كوردستانییەكانیان پێكهێناوە.
كورسییەكان  زۆری��ن��ەی  ك��ە  گ����ۆڕران,  لیستی  بەتایبەتی 
مەترسییە  ئ��ەم  لەسەر  باشتر  ێ   دەبێت  هەیە،  ئۆپۆزسیۆنی 
خەڵكی  مافەكانی  لە  هەبێت،  چاالكی  بەشداریی  ێ  و  بوەستێت 

كورد  و مەترسییەكانی سەر هەرێمی كوردستان.
ئەگەر چی یەكگرتووی ئیسالمی وەكو هێزێكی ئیسالمی بۆ 
مەسەلە نەتەوەیی  و سیاسییەكانی دەڕوانی و بۆی گرنگ نییە 
بەاڵم  ێ ،  بكرێت  ئیتنی سەیر  یان  نەتەوە  وەكو  كورد  كێشەی 

گرفتەكە ئەوەیە كە بە ناوی كوردەوە لە بەغدایە.
بۆیە لەپاش گۆڕینی ئەدای كاری سیاسیی كۆمەڵی ئیسالمی، 
نوێی  ئەجێنیدای  كۆمەاڵ  و  ئەمیری  باپیر  عەلی  گرتنی  لەپاش 
بوو،  توند  زۆر  پێشتر  كە  ئیسالمییە  حزبە  ئەم  كاركردنی  ێ  
سیاسییەوە...  ئیسالمی  ئیسالم  و  لەبارەی  بوو  ڕرادیكااڵ  زۆر 

كەخەریكبوو وەكو گرووپێكی توندڕەو دەناسرا.
لە  ك��ە  ب���ەوەی,  ن��اوە  گ���ەورەی  هەنگاوی  لەئێستادا  ب��ەاڵم 
زۆرینەی هەڵبژاردنەكانی كوردستان  و عێیراق بەجیا دابەزیوە 
 و توانیویەتی دەنگی باش بهێنێت، بۆیە چاوەڕوان دەكرێت ێ  لە 
داهاتوویەكی نزیكدا یەكگرتووی ئیسالمی پەراوێز بخات  و ببێتە 
نوێنەرایەتیی  كوردستان  و  ئیسالمییەكانی  هێزە  دەنگی  یەكەم 

باڵی ئیسالمی سیاسیی كوردستان بكات.
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بەوەی كە وردە وردە دەیەوێت لەسەر مەلەسە نەتەوەییەكان 
بوەستێت, و مەسەلەی نەتەوایەتی كورد باشتر بناسێت ێ  و لەپااڵ 
بە مەسەلەی  بدات  مەسەلەی دینی  و مەزهەبی, گرنگیی زیاتر 
نەتەوایەتی  و مافی خەڵكی كوردستان و بڕوابوونی بە كوردبوونی 

دۆستی  و الیەنگرانی.
ئێستا  كە  حزبە,  ئەم  ڕراگەیاندنی  كار  و  گۆڕینی  لە  جگە 
)یەكگرتووی  تری  ئیسالمییەكەی  هێزە  دوو  هەر  لەپێش  زۆر 
ئەو  س��ەرەڕای  وات��ا  ئیسالمییە(وەیە،  بزووتنەوەی  ئیسالمی، 
گوتارە كوردییەی بە ڕراگەیاندنەكەیەوە دەبینرێت ێ ، لەڕووی 
پڕۆڤیشناڵییشەوە زۆر چووەۆتە پێش  و دەكرێت ێ  بوترێت ێ ، 
یەكەم ڕراگەیاندنی ئیسالمیی كوردییەی، دەزگاكانی ڕراگەیاندنی 
پێشتر  یەكگرتوو  كە  دەك��ات،  نوێنەرایەتی  ئیسالمی  كۆمەڵی 
داهاتوودا  هەڵبژاردنەكانی  لە  ێ   چاوەڕێدەكرێت  بۆیە  دەیكرد، 
ئیسالمی  یەكەمی  هێزی  ببێتە  بێت ێ  و  یەكەم  ب��راوەی  كۆمەڵ 
لە  دەرس  بكات, و  سیاسی  ئیسالمی  قسەی  نوێنەرایەتی  و   و 

شكستەكان  و هەڵەكانی پێشتر وەربگرێت ێ .
ئەمەش بێگومان لەژێر كاریگەریی دەرەكیدا نییە, بەتایبەتی 
كە كۆماری ئیسالمیی ئێران كۆمەڵی ئیسالمی بە دۆستی خۆی 
دەزانێت ێ  و پێیوایە, كە كۆمەڵ نوێنەرایەتیی هێزی ە ئیسالمی 

سیاسی دەكات.
بۆیە دەبینین پەیوەندییەكانی كۆمەڵی ئیسالمی لەگەاڵ )ی.ن.ك 
هەوڵی  باپیر  عەلی  تەنانەت  پێش  و  چووەۆتە  زۆر  پ.د.ك(   و 
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میانییگری دەدات, لەنێوان یەكێتی  و گۆڕران... كەواتەا ئەمەش 
گرنگە گەر كۆمەڵ بۆ لەمەودوا كوردانەتر بیربكاتەوە.

بزووتنەوە  كۆمەاڵ  و  سیاسییانەدا  هاوكێشە  لەم  بێگومان 
دەكرێت,ێ  نزیكتر لە لیستی هاوپەیمانی كوردستان دابنرێن ێ ، 
تا یەكگرتووی ئیسالمی بەهۆی ئەوەی زیاتر لەژێر كاریگەریی 

سعودیە  و ئیخواندایە.
یەكگرتوو  كە  گریمانەیەی  ئەو  كۆمەاڵ،  میانڕەویی  بە  واتەا 
مەترسییە  و  بێ   میانڕەوی،  هێزێكی  كە  پێودەكرد،  شانازیی 
دۆستی  مەترسیداری  و  توندەڕەو  چەكدارێكی  هێزێكی  كۆمەاڵ 
وەكو  تێڕروانین  كوردە و  لەمەسەلەی  داكۆكیكردن  واتا  ئێرانە، 
هەموو  بۆ  ئیجباری  ئەركێكی  بووەۆتە  نەتەوەییە  مەسەلەی 
هێزەكان، لە بەردەم ئەو مەترسییەی كەشیعە  و سوننە هەیانە 
لەسەر كورد  و هەیمەنەی ئەم دوو هێزە ی و مەترسیی واڵتانی 

ناوچەكە.
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)5(

لەپاش )2010/3/7( نزیكەی پێنج مانگ تێپەڕدەبێت,ێ  بەسەر 
بگەنە  سیاسییەكان  الیەنە  بەبێئەوەی  عێراقدا،  هەڵبژاردنەكانی 
دەرئەنجامێك بۆ پێكهاتنی حكومەت  و دەستنیشانكردنی كەسێك 

بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران.
بەهۆی بەدەستهێنانی )91( كورسی لەالیەن لیستی عێراقییەی 
عەالوییەوە، وابڕیار بوو حكومەت ئەو پێكبێنێت. بەاڵم بەوپێیەی 
ڕرێگای  نییە  ئەكسەریەت  كوتلەی  ئەو  ناكات, و  تەواو  ڕرێژەكە 

پێنەدرا.
ڕرێ��ژەی  كە  جیالەوەی  پێبدرایە،  ڕرێگاشی  گەر  كاتێكدا  لە 
پێویستی نەبوو. عەالوی كەوتە هەڵەیەوە كە نەدەبوو بیكات، بەوەی 
پێكهاتەكەیەدا  لەناو  كە  ئیتالفێك,  لیستێك  و  قائیدی  كردە  خۆی 

ئەوانەی تێدان كەخۆشەویست نین الی كورد  و شیعە.
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بە واتایەكی تر كەسایەتیی پەڕگیر، شۆفێی، ڕراسیزم، بەعسی، 
فەندەمێنتالیزمی  ئیسالمی  و  مەزهەبی و  سوننی  ناسیۆنالیست، 

توندەڕەو لە پێكهاتە سەرەكییەكانی لیستەكەی ئەو بوون. 
هاوپەیمانی  یاسا،  )دەوڵ��ەت��ی  لیستەكانی  لە  ك��ام  هیچ  بۆیە 
كوردستانی، ئیتالفی نیشتمانی بەهەردوو باڵی سەرەكیی حەكیم 
 و سەدر( نەك هەر ئامادەنەبوون بڕیار لەسەر دەنگدان بەعێراقیە 
بدەن، بگرە هیچ هاوپەیمانییەكی كاتی  و هیچ دۆكیۆمێنتێكی سادە 

 و كاتیش لەنێوان عیراقیە و سێ  یەالنەكەی تر ڕرووی نەدا...؟
ئایا عەالوی لەخۆی پرسیوە بۆ؟ ئایا عەالوی نەدەكرا لەگەاڵ 

هێزەكانی تر هاوپەیمانی بكات؟
هاوكاریی  كارتی  شیعەیە.  عێراق  زۆری��ن��ەی  كە  جیالەوەی 
كاریگەری  دەنگەكانیان  ڕرێ��ژەی  ژم��ارە و  بارتزنەقای   ئێرانیش 

هەیە، چ لەڕووی مەزهەبی چ لەڕووی سیاسی و مێژووییەوە.
ل��ەگ��ەاڵ شیعەكان ع��ەالوی  ب����ەراورد  ب��ە  ب��ۆی��ە س��ەرئ��ەن��ج��ام 
بۆی  ئیتالفەكەشی  ناو  پێكهاتەكانی  تر  و  هێز  بێێ   كارتەكانی 
بوونە كێشە و سەرئەنجامیش هەر ئەم فاكتەرانە چانسی پۆستی 

سەرۆك وەزیرانی لەدەستدەدات...!
* * *

گرتنەدەستی  ڕرەوتی  ئێستا  تا  بوون  ئەوە شیعەكان خۆیان 
لە  گرفتەكە  ب��ەوەی  دواخستووە،  وەزیرانیان  س��ەرۆك  پۆستی 

كێشەكانی ناوماڵی شیعە خۆیاندایە.
چەند سادە  و ئاسان دەبوو دوای پێكهاتنی ئیتالفی نیشتمانیی 
كورسیی   )70( حەكیم  نیشتمانی  )ئیتالفی  لەنێوان  یەكگرتوو 

دەوڵەتی یاسای مالیكی )89( كورسیی (
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پاش پرۆسەی دانانی سەرۆكایەتیی  پەرلەمان  و سەرۆككۆمار، 
النی كەم مالیكی دووساڵ ئەو پۆستەی وەرگرتایە  و دووساڵی 
سێ   مالیكی  بۆ  پۆستە  ئەو  لەبەرامبەر  عەبدولمهدی,  عادل  تر 
پۆستی سیادی بۆ حەكیم  و سەدر  و چەند پۆستی تر كێشەكە 
چارەسەردەكرا، بەاڵم ناڕێكیی ماڵی شیعەكان كە ئەم سێ  حاڵەتەیە 

گەر ئێران نەبێت، ئەم پۆستەیان لەكیس چوو بوو یان دەچێت؟
ئێستا  دەع����وا  ح��زب��ی  پ��ێ��وای��ە  ج��ی��ال��ەوەی  مالیكی  ی��ەك��ەم؛ 
نوێنەرایەتیی باڵی شیعە دەكات, بە پلەی یەكەم لەعێراقدا.پێیوایە 
ئەو لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاكان جیالەوەی یەكەم بوو, 
لە  لە بەغدا براوە بوو،  لە دڵی دەوڵەت  لەسەر ئاستی عێراق  و 
شارە گرنگەكانی وەك بەسرە یەكەم بووە  و لە قوواڵیی بنكە  و 
دڵی ئیتالفی حەكیم  و فەزیلە  و سەدر  و دەعواكانی تر لەپێشەوە 
بووە، )واتا لە نەجەف  و كەربەالو..( جیالەوەی مالیكی پێیوایە لە 
هەڵبژاردنەكانەدا جگە لە عەالوی هیچ كەس بەقەدەر ئەو دەنگی 
نەهێناوە، كە بەتەنها نزیكەی )700000( هەزار دەنگی هێناوە، كە 
بەرامبەرە لەگەاڵ )20( كورسیی ئیتالفە، بەراورد لەگەاڵ جەعفەری 
 )27000( تەنها  عەبدولمهدی  عادل  هێناوە،  كورسی   )1( تەنها 

دەنگی هێناوە، بێگومان بۆچوونەكانیش ڕراستن.
موقتەدا  كە  ئەحرار(  )بزووتنەوەی  سەدر  دووه��ەم؛ڕرەوت��ی 
نیشتمانی  ئیتالفی  لەناو  جیالەوەی  دەك��ات،  ڕرێبەرایەتی  سەدر 
پێیوایە,  هێناوە  و  كورسی   )38( بەتەنها  كورسی،   )70( خاوەن 

ناكرێت مالیكی وەك كەسی یەكەمی شیعە بناسێت.
جگەلەوەی سەدر پێیوایە ئەوان دەنگ نادەنە, كەسێك كە لە 
سەردەمی دەسەاڵتیدا الیەنگرانی سەدری گرتووە  و كوشتونی  و 

خستوونیتە زیندان.
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لە بەرامبەردا مالیكی بێێ  منەتە لە دەنگی سەدر  و پێیوایە ئەو 
بە ئەركی یاسایی خۆی هەڵساوە, و ئەوانەی گیراون تۆمەتی تیرۆر 
و تۆقاندن  و كێشەی سیاسییان هەبووە  و پێیوایە لە داهاتوووشدا 

دژی هەر كەس ی و گرووپێك دەبێت, كە دژی یاسا بن.
سێیهەم؛ ئەگەر چی ئیتالفی حەكیم هاوپەیمانی لەگەاڵ مالیكی 
لەنێوان  توند هەیە  لەڕووی مێژووییەوە كێشەی  كردووە، بەاڵم 
ب��ااڵی  ئەنجوومەنی  لەنێوان  ی��ان  مالیكی  حەكیم  و  بنەماڵەی 

ئیسالمیی عێراق  و حزبی دەعوا.
چونكە ئەنجوومەنی بااڵ پێیوایە، ئەوان هێزی شاخ  و ئەسڵی  و 
شۆڕشگێر  و مەزهەبی شیعە بوون، بەاڵم مالیكی ئەمە ناسەلمێنێت .
جگەلەوەی مالیكی پێیوایە ئێستا دەنگ تەحكوم دەكات  و بڕیار 
)89( كورسیی دەعوا  دەدات، واتا مالیكی پێیوایە چۆن دەكرێت 

بەراورد بكرێت ێ  بە )17( كورسیی ئەنجوومەنی بااڵ.
كەواتا بەم سێ  خاڵە جەوهەرییە پڕ لە ناكۆكییە ، چی وا دەكات 
النی كەم شیعەكان  و مالیكی بكەنە سەرۆك وەزیران ؟ سەدر  و 
حەكیم ڕرازی بن  و هاوپەیمانی بكەن؟ سەرەڕای گۆشت خواردنی 

یەكتری، ئیسقانەكان نەشكێنن؟ پێم یوایە سێ  خااڵ گرنگن.
گرنگە و  ح��ەد  بێ   ئێران,  ئیسالمیی  كۆماری  ڕرۆڵ��ی  یەكەم؛ 
كاریگەری هەیە لە پەكخستنی  و لێك نزیكبوونەوەی ئەم سێ  گرووپە 
شیعەیە، كە لە ناوەڕرۆكدا دژن ، واتا ئێران كاریگەریی گەوەری 
كاریگەریی  ئێران  كە  بەتایبەتی,  گرفتەكان  چارەسەری  لە  هەیە 

گەورەی هەیە بەسەر سیاسەتی عێراق  و عێراقییەكانەوە.
واتا دوو هێز ئەمەریكا  و ئێران و عێراقیان كۆنترۆڵكردوە, و 

دوو گەمەكەیی سەرەكیی گۆڕەپارنی سیاسیی عێراقن.
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سوننە( و  )شیعە  و  ن��ێ��وان  مێژوویی  ملمالنێیەكی  دووهــــەم؛ 
تا  درێژەكێشانی  عەلی  و  غ��ەدری  حەسەن،  حسێن  و  كوشتنی 
قەناعەتەی  ئەو  ئێستاش وایكردووە, كە شیعەكان گەیشتوونەتە 
هەرچی كێشەیەكی نێوانیانە، نابێتێ  ببێتە هۆی ئەوەی سوننە لێی 

سوودمەندبێت.
نەكەوتن  ڕرێك  هیچ  لەسەر  گەر  شیعەكان  ئێستادا  لە  بۆیە 
بۆ  وەزی��ران  س��ەرۆك  پۆستی  نابێتێ   كە  ڕرێكن,  ئ��ەوە  لەسەر 

عەالوی  و سوننە بێت, و الی شیعەكان بووەۆتە مەحااڵ.
واتا مەزهەب ڕرۆڵی گەورەی هەیە, لە هاوپەیمانیی سێ  لیستی 

ناكۆك لەگەاڵ سوننەكان.
سوننە  عەرەبی  و  واڵتانی  دوژمنایەتیی  سێهەم؛كاریگەری  و 
دژی شیعە  و ئێران كارتێكی یەكجار گرنگە، كێشە  و ملمالنێكانی 
نێوان مەرجەعیەتی )قوم  و ڕریاز( یان )شیعەی ئیمامی  و سوننەی 
وەهابی( بەتەنها كێشەی )سعودیە  و ئێران( نییە, بەڵكو ڕرەهەندی 

مەزهەبی، ئایدۆلۆژی  و سیاسی هەیە.
دەوڵەتی   )22( هەر  كە  دەزان��ن,  باش  شیعەكان  لەوانە  جیا 
كە  توركیاش  بەئیزافەی  سوننەكانەوەن  و  لەپشتی  ع��ەرەب��ی 

پێشتیوانی لە عەالوی دەكەن.
واتا )ڕرۆڵی ئێران، ملمالنێكانی ی مەزهەبی شیعە  و سوننە، 
ناكۆكییەكانی ئێران  و سعودیە، یان ئێران  و عەرەب( سێ  فاكتەرن, 
كە ناكۆكیی شیعەكانی لە ڕرابردوو  و وداهاتوشدا پەكخستووە، 
بەرەو  عەالوی  و سوننەكان  ئەمەش چانسی  هەر  یەكدەخات  و 

شكست دەبات. 
* * *
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ماندبوون  هیالك  و  الی��ەك  هەموو   ، مانگ  پێنج  پاش  ئێستا 
ئۆبامای  تەنها  ئەمەریكیەكان  عێراقەوە،  قەیرانەكانی  دەست  بە 
سیناریۆكانیان  سەرئەنجام  ب��ەاڵم  ع��ێ��راق،  نەهاتە  سەرۆكیان 
نەیتوانی ببێتە واقیع  و سووریشن لەسەر كشانەوەی هێزەكانیان, 
تەنها  ئەمساڵیش  ئەگستۆسی  كۆتایی  تا  )2011(  و  لەكۆتایی 

)50000( سەرباز لەعێراق دەهێڵنەوە.
بەاڵم ئێستا پێدەچێت كۆشكی سپی، گەیشتبێتە ئەو قەناعەتەی 
هەردووالیان  كە  هەڵوێستن،  هاو  ئێران  سیناریۆكانی  لەگەاڵ  كە 
لەسەر كاندیەكردنەوەی مالیكی یان كاندیدێكی دەعوا ڕرێكبكەون.
كە  مالیكی,  بداتە  پەیامە  ئەو  دەیەوێت  ئەمەریكاش  بێگومان 
دوواجار ئەوە ئەمەریكایە پشتیوانی لە سەركەوتنی دەكات،بۆیە 
دەبێت ێ  لە خولی ئەم جارەی سەرۆكایەتیی حكومەتدا. باشتر 
سیناریۆكانی  و  ئەجێندا  لەگەڵ  باشتر  گوێڕایەڵتر  و  پێشتوو  لە 

واشنتۆن ڕرێبكات.
پۆستی  شیعەیەك  دەی��ەوێ��ت  بێت,ێ   چۆنێك  هەرچی  ئێران 
سەرۆك وەزی��ران بەرێت  و نەهێڵێت ێ  بۆ سوننەیەك بێت، كە 

سعودیە  و میسر  و سوریا  و ئوردن پشتیوانی دەكەن.
بەكارهێنابێت,  پێدەچێت هەموو كارت  و فشارەكانی خۆیشی 
گەیشتە  تا  مالیكی(  و  و  سەدر  )حەكیم،  الیەنی  سێ   هەر  دژی 
شێوەیەك  هەرچی  »بە  ڕراگەیاند  سەدری  و  حەكیم  بە  ئەوەی 
بێت دەبێت,ێ  ڕرازی بن بە كاندیدكردنی مالیكی، النی كەم وەك 
)شیعە(« بۆیە پێدەچێت هەر سێ  ال گەیشتنە قەناعەت كە ئەمە لە 

قازانجی شیعەكاندایە.
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بێئومێد  ب��ەت��ەواوی  خەریكە  عەرەبیش,  واڵتانی  سعودیە  و 
دەبن لەوەی, كە كاندیدكەیان چانسی ئەوەی نەماوە ئەو پۆستە 

وەربگرێتێ .
چەند  زوبەیعی  و  ه��ات��ن��ەدەری  بە  پێدەچێت  كە  بەتایبەتی, 
كە  سەرەتایەكن  ع��ەالوی,  لیستەكەی  ناو  تری  پەرلەمانتارێكی 
سیناریۆكانی مالیكی  و شیعە  و ئێران بەهێزترن، سعودیە لەوەش 
تێگەیشتووە, كە ئەوەندەی ئیمتیاز ئەم الیەنە سوننەیانەی لەناو 
لیستی ئەلعراقیە كۆكردووەتەوە, سەرەڕرای سەپاندن  و فشاری 
شیعەبووە  و  ترس  كارتی  لەگەڵ  ب��ووە, و  دەرەك��ی  ملێی  زۆرە 
ڕرۆڵی  ئایدۆلۆژی  نەتەوەیی  و  مەزهەبی  و  مەسەلەی  ئەوەندە 

خۆی نەگێراوە.
بۆیە سعودیە  و عەرەبەكان، گەرچی لەعەالوی ە بێێ  ئەمەل 
سوننە  بەئاسانی  مالیكییش,  بدەن  ڕرێگا  پێناچێت  بەاڵم  ب��وون، 
مقرن  پێشتر  كە  بخوات,  ساڵە  چ��وار  ئەو  بەئاسانی  و  بهاڕێت 
ببێتەوە  مالیكی  نادەن  ڕرێگا  ئەوان  وتبووی«  عەبدولعەزیز  بن 

سەرۆك وەزیران. 
* * *

هاوپەیمانیی  ع��ێ��راق،  پێكهاتەكانی  ل��ە  یەكێك  وەك��و  ك��ورد 
كوردی  لیستی  عێراق  و  لیستی  چ��وارەم  وەك��و  كوردستانییش 
یەكێكە لە ژمارەكان، بەاڵم لەسەر ئاستی ئیتنی ژمارەیەكە لەپااڵ 
ژمارەیەكی عەرەبە، بەاڵم ئایا كورد لەناو هاوكێشە سیاسییەكانی 
ئێستادا، دەتوانێت ێ  چی بكات  و چی بڵێت ێ  و چی بپچڕێت ێ ؟ 
و كامەیە بۆچوون  و سیناریۆكانی ؟ پشتیوانی لە كێ   و كام لیست 

 و گرووپە دەكات؟
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بێت, و  پلەیەك  هاوواڵتیی  دەیەوێت,  لەعێراق  لەئێستادا  كورد 
بكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەی  سەرەكی  ئیتنكی  ڕرەگەزێكی  وەك��و 
كورد تا ئەو كاتەی مافەكانی لە دەستوور  و پرۆسەی سیاسیدا 
جێبەجێدەكرێت, عێراقییە  و هەوڵەكانیشی بەردەوام دەبێت، بەاڵم 
كورد دەیەوێت هاوبەش بێت، نەك بەشدار, كورد دەیەوێت پۆست 

 و ئیمتیاز دەسەاڵتی هەبێت، نەك پەراوێز بخرێت.
لە  ت��ر،  كێشەكانی  )140( و  م���اددەی  سەرۆككۆمار  پۆستی 
هێڵی س��وورە، وەكو  بگرە س��ەرۆك كۆمار  ك��وردن  و  داواكانی 
هاوپەیمانیی كوردستانی ڕرایگەیاندووە، لەگەاڵ ئەوەدا كە پۆستی 
كە  پۆستە,  تاكە  ج��ەالل  م��ام  بەڕێز  ك��ورد  و  بۆ  سەرۆككۆمار 
هەموو الیەنەكان لەناو عێراق شیعە سوننە  و كورد  و ئەمەریكا  و 
ئێران  و عەرەبیەوە، لەسەری ڕرێكن  و كێشەیان نییە، ئەمە هەم  
دەستكەوتێكی گەورەیە هەم سیاسیەتی واقیعە, كە الیەنە عێراقی 

 و ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكان باش حاڵی بوون.
ن��راون  و  ت��ازە  هەنگاوی  چەند  لەئێستا  ب��ە)140(  سەبارەت 
پێدەچێت مالیكییش بەنهێنی چەند بەڵێنی دابێت, گەر كورد دەنگی 
زۆر  هاوپەیمانی  دەنگی  كورد  و  مالیكی  پێدەچێت  پێبداتەوە  و 
بەالوە گرنگ بێت  و ئەم جارە زۆر باشتر لە پێشوو لەگەاڵ كورد 

بێتە پێشەوە.
فیدراڵی  بۆیە عێراقی  ئەو  ئەوە سیاسەتی كوردە, كە  چونكە 
 و تەوافقی سیاسی قبووڵە, كە مافەكانی خۆی تێدا پارێزراوبێت، 

ئەگەر نا با عێراق هەر سیتمێك بێت، بەشی خۆی دەپچڕێت .
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گەرئەوەش بزانین پیالنی ناوخۆیی  و ناوچەیی  و دەرەكییش 
هەوڵە سیاسی  و  بەاڵم  بەردەوامن،  كورد  و خواستەكانی  دژی 

دیبلۆماسییەكانی كورد زۆر ئەكتیڤانە بووە.
قەیران  و  نغخرۆی  عێراق  كە  كاتێكدا  لە  بدەین,  دیقەت  گەر 
شەرو كوشتار بووە، هەرێمی كوردستان زیاتر گەشەی كردووە, و 
چەندین  كردنەوەی  لیستەكان  و  كۆبوونەوەی  شوێنی  بووەۆتە 
وەف��دی  چەندین  س��ەردان��ی  ع��ەرەب��ی  و  ت��ازە  و  كۆنسوڵگەریی 
واڵتانی  دەرەوەی  وەزیری  چەندین  سەردانی  بیانی،  ئەمەریكا و 

عەرەبی  و بیانی  و هەنگاوی تازەی ناوە.
هەوڵی كوردی بەپێی بۆچوونی چاودێران,ی تائێستاش باش 
هاتووە  و الیەنگرانی كەسی نەكردووە  و دژایەتیی بۆ كەسیشی 

دەرنەبڕیوە.
بەاڵم ڕرەنگە خاڵێك, كە بووەتە دیفاكتۆ ئەوەبێت, كە هەموو 
ناتوانێت,ی  ك��ورد  بێ   )عیراق  كە  ئ��ەوەی,  گەیشتوونەتە  الی��ەك 
حكومەت دروستبكات  و لەگەاڵ بەشداریكردنی دەبێت,ێ  هاوبەش 

بێت نەك بەشدار(.
ئێستا كورد ئەوەی دەبێتێ  بیكات دوو خاڵە:

یەكەم؛ هەوڵی یەكخستنی ماڵی شیعە بدات, و قەناعەتیان پێبكات 
كە بۆ عێراقییەكان  و خۆشیان  و كوردیش وا باشە, كەیەكبن  و 
عێراق لە كێشە  و قەیرانەكان دەرباز بكەن, بەتایبەتی كە پەیوەندیی 

كورد  و شیعە، دەتوانێتێ  عیراق بەرەو باشتر بەڕرێبكاتن.
كە  ب��ك��ات,  ل��ەك��وت��ل��ەی��ەك  پشتیوانی  دەب��ێ��ت  ك���ورد  دووەم؛ 

زۆرینەئەكسەریەت بێت ێ  و ئەمەش دەكاتە شیعە. 
* * *
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دوای  ك��ە  دەروان,  پێدەچێت  دەڵ��ێ��ن  وا  ئ��ام��اژەك��ان  ه��ەم��وو 
ڕرەمەزان حكومەتی نوێی ێ  عێراق پێكدێت  و عێراق لە قەیرانی 

پۆستی سەرۆك وەزیران ڕزگاری نەجاتی دەبێت.
سەبارەت بە كاندیدی بەهێز زۆربەی بۆچوونەكان, وا دەڵێن 
كە مالیكی باشترین  و زۆرترین چانسی هەیە, و لە هەر حاڵێكیشدا 

كەسێكی تر لە ئیتالفەكەی ڕرادەسپێرێتێ  بۆ ئەو شوێنە.
گرەوەكە  حەكیم(  و  س��ەدر   ، )مالیكی  شیعەی  ئیتالفی  وات��ەا 
دەبەنەوە, ئەوەش كە لە عێراق ڕروویدا، ئەزموونێكی زۆر گرنك 
ئ��ەوەی, كە   و بەكەڵك بووە, كە عێراق ئەوەیە كە گ��وزەرا نەك 

لەسەری دەوترا  و چاوەڕوان دەكرا…
ئەوەی ڕروویدا ئەزموونێكی تازە بوو, لە بواری سیاسیەتی 
پرۆسەی  دەتوانن  چۆن  قەیرانەكانی  كە  ناوچەییدا،  عێراقی  و 
سیاسی پەكبخەن. ئەوەی ڕروویدا عێراقی خستە, بەردەم چەند 
ئەگەری چاوەڕوان نەكراوی داهاتووی هاوشێوەی یۆگسالفیا, كە 

ڕرەنگە جارێ  كاتەكەی زووبێت ێ  دیاریبكرێت.
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)6(
دابەشكردنی كورسییەكانی پەرلەمانی

نوێی عێراق ئازاری )2010(

دابەشكردنی كورسییەكانی پەرلەمانی نوێی عیراق بەو شێوەیەی, 
هەڵبژاردنەكانەوە  سەربەخۆی  ب��ااڵی  كۆمسیۆنی  لەالیەن  كە 
بە  عێراقییە  ئیئتیالفی  لیستی  ئەنجامانە  ئەو  بەپێی  ڕاگەیەنراوە، 
بەدەستهێنانی )91( كورسی لە  پلەی یەكەمدایە، لیستی ئیئتیالفی 
دەوڵەتی یاسا)89( و ئیئتیالفی نیشتیمانیی عێراقی )70(  و لیستی 

هاوپەیمانیی كوردستانی بە )43( كورسی لە پلەی چوارەمدایە.
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قادسیە 11
ئیئتیالفی نیشتمانیی عێراقی 5

ئیئتیالفی دەوڵەتی یاسا 4
ئیئتیالفی عێراقییە 2

مەیسان 10
ئیئتیالفی نیشتمانیی عێراقی6 

ئیئتیالفی دەوڵەتی یاسا 4

كورسیی كەمە نەتەوایەتییەكان 8
بزووتنەوەی یەزیدی بۆ چاكسازی  و پێشكەوتن 1

موحەمەد شەبەكی 1
خالید ئەمین )سائیبی ( 1

لیستی ڕافیدەین 3
ئەنجوومەنی گەلی كلدانی ئاشووری 2
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كورسیی قەربوو 7
ئیئتیالفی عێراقییە 2

ئیئتیالفی نیشتمانیی عێراقی 2
ئیئتیالفی دەوڵەتی یاسا2

هاوپەیمانیی كوردستانی 1

لیستەكان                                             كورسی
ئیئتیالفی عێراقییە                                    91
89 ئیئتیالفی دەوڵەتی یاسا                          
70 ئیئتیالفی نیشتمانیی عێراقی                      
هاوپەیمانیی كوردستانی                           43
8 لیستی گۆڕان                                      
 4 لیستی یەكگرتووی ئیسالمی       
2 لیستی كۆمەڵی ئیسالمی     
6 لیستی تەوافوقی عێراقی    
4 ئیئتیالفی یەكێتیی عێراقی    
1 بزووتنەوەی یەزیدی بۆ چاكسازی  و پێشكەوتن  
1 موحەمەد شەبەكی      
1 خالید ئەمین )سائیبی (     
3 لیستی ڕافیدەین      
2 ئەنجوومەنی گەلی كلدانی ئاشووری    
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28



2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر



56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80



هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل



107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135



136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی



162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191



2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218



2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

233
كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 

له بیركراو
2017كه ریم یه ڵدز

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

236
سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 

یۆتۆپی
2017فرەدریک ئەنگڵس

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238

2017مارتین هایدگەرفەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239

2017ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیلفەلسەفەكار و سیاسەت240

241
حەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی 

پەنابەر
2017هانا ئارێنت




