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پێشەكی

مێژووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پانۆرامایەكی پڕ هەڵبەز و دابەزی 
خوێناویی و ناجێگیری رەوشی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی و ئابوورییە. 
رۆژهەاڵتی  زەمینی  لەسەر  یان  دنیا  گەورەكانی  ئاریشە  زۆرینەی 
پێوەی  پەیوەندیی  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  یاخۆ  روودەدەن  نێوین 
لە ئێستاوە و لە ساتەوەختی بااڵبوونی  لە ه��ەزاران ساڵ بەر  هەیە. 
خوێناویی  جەنگی  و  ملمالنێ  ناوچەیە،  ئەم  مەزنەكانی  ئیمپراتۆریا 
ناوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  بەرۆكی  ساتێكیش  بۆ  گریان  و  كابووس  و 
بەرنەداوە، بە ئێستاشەوە هەزاران جار ئەو مێژووە تاریك و تۆقێنەرە 
خۆی چەند بارە دەكاتەوە. ئەگەر جەنگە بێویژدانەكانی دیرۆك هەر 
لە  هەر  ئەخمینییەكان،  فارسە  و  كەنعانی  تاكوو  لە سۆمەرییەكانەوە 
ئەكەدییەكانەوە تا رۆمە بێزەنتینییەكان، لە سوپای ئیسالمیی سەدەی 
خاڵی  یەك  هەموو  عوسمانییەكان،  تا  بیگرە  زاینییەوە  حەوتەمەی 
ناوكۆییان هەیە كە بریتییە لە رامكردنی بێهێز و زەبوونەكان لەالیەن 
یان  تاكەكەس  ئاستی  لەسەر  چ  ئەمە  بەهێزەكانەوە،  و  دەسەاڵتدار 

لەسەر ئاستی گەل و میللەت بە ئەندازەیەكی یەكسان پەیڕەوكراوە. 
بەشێك  خۆیان  رۆژهەاڵتییەكان  خ��ودی  هەر  دیرۆكدا  لە  ئەگەر 
ئ��اری��ش��ەك��ە، ب��ە تێپەڕینی ك��ات رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان  ل��ە خ���ودی  ب��ووب��ن 
گڕ  جوگرافیا  ئەم  قووڵەكانی  زامە  ناو  دەخەنە  گێچەڵ  پڕ  دەستێكی 
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یەكەمین  مەكدۆنی  ئەسكەندەری  لەشكركێشی  ئەگەر  گ��رت��ووەوە، 
خەونی رۆژئاواییەكان بووبێ بۆ دەستگرتن بەسەر خاكی رۆژهەاڵت 
و خستنە ژێر كۆنترۆڵی گەلەكانی، ئەوا لە قۆناغی ئیمپریالیزمدا ئەم 
نەبوو  ساڕێژ  هەرگیز  برینی  بە  نێوین  رۆژهەاڵتی  جەستەی  خەونە 
هەپروون هەپروون دەكات، تاكوو دەگاتە رۆژگاری ئەمڕۆمان وەك 
دەبینین مەیدانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست كراوەتە كەالوە و گۆڕەپانێك 
بۆ یەكالكردنەوەی شەڕی جەمسە بەهێزەكانی جیهان و باجەكەشی 
بیدەن،  قورسی  بە  جوگرافیایە  ئەم  سەر  نیشتەجێی  گەالنی  دەبێت 
هاوكات هەرچی خێر و بێر و سامانی سروشتیی و هێزی ئابووری 
ئەم ناوچەیە هەیە لەالیەن رۆژئاواییەكانەوە بە فۆرمی جیا جیا و بە 
پاساوی جۆراوجۆر دەدزرێت، هەرچی ناویشی دامەزراوەی دەوڵەتە 
ناونیشانێكە  تەنیا  نێوین  پێی دەوترێت رۆژهەاڵتی  لەم سەرزەمینەی 
رۆژئاواییەكان  تەمبێكراوی  و  دەرسدادراو  فەرمانبەرێكی  كۆمەڵە  بۆ 

بەمەبەستی كارئاسانیی بۆ تەراتێنی خۆیان. 
و  ن��اوەك��ی  ئاستی  ه���ەردوو  لەسەر  نێوین  رۆژه��ەاڵت��ی  كێشەی 
دەرەكی، تەواوكاری ئەو پرۆسەیەن كە ئەمڕۆ ئەم بارودۆخە پڕ لە 
قەیران و تەنگوچەڵەمەیەیان دروستكردووە، لەوەتی مێژوو بە بیری 
ژیانێكی  لە  رۆژهەاڵتییەكان  دەرەكییەكان  و  زاتیی  هۆكارە  بە  دێت 
قورس و پڕ زەحمەتی شەڕ و جەنگە یەك لە دوای یەكەكان سەرقاڵ 
كراون، هیچ پشوویەك بەدی ناكرێت مرۆڤ بتوانێت وەك ماوەیەكی 
هێمن بیبینێتەوە لەم سەرزەمینە كە تیایدا ئەم ناوچەیە ئۆقرەی گرتبێت 
و ئاریشە ئاڵۆزكاوەكانی خاوتر بووبنەوە، لەم سۆنگەوە گرێكوێرەی 
توندتر  و  توند  ساڵە  ه��ەزاران  گرێكوێرەیەكە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
دەكرێتەوە، هیچ كەسێكیش نە لە ناوخۆی ئەم جیهانە شێواوەدا نە لە 
دەرەوەیدا هەوڵی كردنەوەی ئەو گرێیە نادات، بەڵكو هەركەس دێت بە 
نۆرەی خۆی گرێكوێرەی زیاتر دروست دەكات، ئەمەش ئەو راستییە 
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بڕوایەی  ئەو  بگەینە  دەكات  رەشبینمان  وەها  بەجۆرێك  تۆقێنەرەیە 
رەچەڵەكی مرۆڤ لەم شوێنە نەفرەتلێكراوە وەك دەیناسووڕەكان لە 

بن هەڕەشەی تیاچوون و ئینقرازدایە. 
ئەم كتێبە لە نۆ بەشدا هەوڵێكی خاكەڕاییە بۆ خوێندنەوەی شەقڵی 
لەسەر  زیاتر  ئەگەرچی  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  سیاسییەكانی  كێشە 
مێژووی نزیك قسەمان كردووە، بەاڵم دواجار ئەمڕۆش بۆ سبەینێ 
دەبێتە مێژوو. ئەوەی لێرەدا ئێمە بەچڕیی لە بارەوەی دواوین زیاتر 
پرسی كورد و عێراق بووە، كە ئەوەش یەكێكە لە دۆزە هەرە ئاڵۆز 
لە  داستانی كورد  پێیەی  بەو  نێوین.  كارەساتبارەكانی رۆژهەاڵتی  و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا داستانێكی زۆر تراژیدییە و دۆزێكە سەدان ساڵە 
بێ چارەسەر ماوەتەوە، بە هۆكاری ئەوەی بەرژەوەندیی ئابووری و 
چارەسەری  لەگەڵ  جیهانی  و  هەرێمایەتی  دەوڵەتێكی  هیچ  سیاسیی 
ئەو كێشەیەدا یەكانگیر نەبووەتەوە، بەدەر لەمەش لە ناوخۆدا كورد 
وەك گەلێكی دابەشكراو، نەیتوانیوە یەكگرتنێكی نەتەوەیی لەنێو خۆیدا 
و  نەبەردیی  بچێتە  زیاترەوە  قورساییەكی  بە  تاكوو  بكات  دروس��ت 
بۆ  كۆششێكە  ئێمە  هەوڵەكەی  خۆیەوە.  نیشتمانییەكانی  مافە  شەڕی 
خوێندنەوەی ئەو بارودۆخە سیاسییەی رۆژهەاڵتی نێوین بە گشتیی و 
كورد بە تایبەتی. پێش ئەوەشی خوێنەر دەست بكات بەخوێندنەوەی 
بەشەكانی ئەم كتێبە، پێویستە هێما بۆ ئەوەش بكەم زمانی نووسین 
زمانەش  ئەو  رووت��ە،  رۆژنامەوانیی  زمانێكی  كتێبەدا  لەم  شرۆڤە  و 

ئاسانكاریی زۆرتر دەكات بۆ خوێنەر بەمەبەستی تێگەیشتن. 
ستیڤان شەمزینی
سوێد - ستۆكهۆڵم



8

Gem
ey şeytan

Xw
êndnew

eyekî gem
e syasîyekan

le rojhelatî nêw
înda



گەمەی شەیتان

9

بەشی یەكەم
كورد لە عێراقی دوای سەدام حسێن دا

بەشێوەیەكی   »2003« حسێندا  س��ەدام  دوای  عێراقی  لە  ك��ورد 
گشتیی ئەجیندایەكی ناڕوون و هەڵەی هەبوو، بەوەی بووە كۆڵەكەی 
هەڵوەشاوە،  و  داڕووخ���او  عێراقێكی  دروس��ت��ك��ردن��ەوەی  س��ەرەك��ی 
دەرفەتە  ل��ەو  كەڵكی  و  بكاتەوە  نزیك  دوور  ئاسۆی  ك��ورد  دەب��وو 
وەربگرتبا لە پێناوی دروستكردنی دەوڵەتی كوردستان. لە سەرەتای 
هاتە  كوردیی  یەكگرتووی  گووتارێكی  عێراقەوە  ئازادیی  پرۆسەی 
ئارا روو لە عێراق و پشت لە خەونی سەربەخۆیی كوردستان، هێزە 
عێراقێكی  ئ��ارای  هاتنە  لەسەر  گرەویان  كوردستان  سیاسییەكانی 
فرەیی و دیموكراسیی و زامنكاری مافی هەموو پێكهاتەكان دەكردەوە، 
بەاڵم سەركردایەتی  بوو،  ئارەزووە خەونی شاعیرانە  ئەم  ئەگەرچی 
قورسایی  هەموو  ئاڵوگۆڕانكارییە  پڕ  قۆناغە  ل��ەو  ك��ورد  سیاسیی 
كاری خۆی خستە سەر بیناكردنەوەی عێراقێكی داتەپیو كە دەرگیری 
پێكهاتەی  نێوەندەدا  لەم  ببووەوە،  قورس  ئەهلی  و  تائیفی  شەڕێكی 
بووە  سووننەنشین  سێگۆشەی  و  كەنارگیركران  و  تەسفیە  سووننە 
مەیدانی یەكالكردنەوەی شەڕێكی لە مێژینەی مەزهەبیی و پرۆسەی 
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پارێزگاكانی  هۆیەوە  ب��ەو  هۆڤانە،  و  كوێرانە  تۆڵەسەندنەوەیەكی 
سێگۆشەی سووننە بوونە پارچەیەك ئاگر و پشكۆ كە تا هەنووكەش 

گڕی ئەو ئاگرە خامۆش نەبووەتەوە.
بە تەسفیەكردنی سووننە و بە هاوكاریی كۆماری ئیسالمی ئێران، 
كورد  بۆ  رێگەیەك  هیچ  دروستبوو،  عێراق  لە  شیعیی  حكوومەتێكی 
نەمایەوە، یان رادەستبوون بە ئەجیندای ئێران یان كشانەوە لە پرۆسەی 
پرۆسەی  پەكخستنی  و  لە كشانەوە  كورد  بەاڵم  عێراق،  لە  سیاسیی 
سیاسییدا زۆر سست و الواز بوو، هەنگاوەكانی زۆر درەنگوەخت بوو، 
بەو پێیەی دەسەاڵتێكی سەقامگیری شیعە مەزهەب لە بەغداد دروست 
ببوو، پەرش و باڵویی هێزە كوردستانییەكان و نەبوونی گووتارێكی 
كۆمەكی  تر  هێندەی  قۆناغەكە،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  یەكگرتوو 
بااڵدەستی حكوومەتی بەغدای كرد بۆ توندكردنەوەی هەڵوێستەكانی 
لە هەمبەر كورد و قارسی دەستكەوتەكانی لە چوارچێوەی عێراقدا، لەو 
نێوەندەدا مالیكی سەرۆكوەزیرانی پێشووی عێراق ویستی لە رێگەی 
سەركردایەتی ئۆپەراسیۆنی دیجلەوە پەالماری سەربازیی كوردستان 
بڕینی  دوات��ر  پەكخست،  ئەركەی  ئەو  داعش  هەڵتۆقینی  بەاڵم  ب��دات، 
بەشە بودجەی كوردستان و گووشارە جۆراوجۆرەكانی سەر كورد 
بەردەوام بوو، هاوزەمان ماڵی كورد دابەشبوو بەسەر دوو ئاڕاستەی 
سەرەكیدا كە ئەوەش هێندەی تر پێگە و سەنگی كوردیان الواز كرد. 

سێپتامبەری  25ی  لە  ریفراندۆم  پرۆسەی  ئەنجامدانی  دوای  لە 
ب��واری  كەوتنە  ئ��ێ��ران،  بەهاوكاریی  ع��ێ��راق  گ��ووش��ارەك��ان��ی   2017
داگیركردنی كەركوك و دووز و شنگال و  بە  ئەوەش  پراكتیكییەوە، 
ناوچە دابڕێندراوەكان كۆتایی هات كە بە گوێرەی وتەی شارەزایانی 
جیۆگرافی ئەو شوێنانە نیوەی خاكی باشووری كوردستان پێكدەهێنن. 
تاریكدا  تونێلێكی  بە  سیاسیی  پرۆسەی  و  تاریكە  ئاسۆ  ئێستادا  لە 
تەنیا ئەوەندە  ئایندە بكات،  ناتوانێت پێشبینی  گوزەر دەكات و كەس 
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هێشتا  15ساڵدا  م��اوەی  لە  و  س��ەدام  دوای  عێراقی  لە  ك��ورد  نەبێت 
پێنج  دەیخوێننەوە  لێرەدا  ئەوەی  دەك��ات.  مراوەحە  خۆی  شوێنی  لە 
شیكاریی سیاسییە بۆ شرۆڤەكردنی پێگەی كورد لە عێراق و مەترسیی 
و هەڕەشەكانی ئایندە. كە تێكڕا لە ئانوساتی خۆیان و دە ساڵێك بەر 

لە ئێستا باڵوكراونەتەوە.  

چاپتەری یەكەم
كوردستان لە ژێر گوشاردایە

گرێبەستە نەوتییەكان .. وەرەقەیەكی تری فشاری سەر كورد
بە گوێرەی ماددەی 141 دەستووری هەمیشەیی عێراق مافدراوە 
گەڕانەوە  بێ  و  سەربەخۆ  كوردستان  نیشتمانی  ئەنجوومەنی  بە 
یان  نەوتیی  گرێبەستی  عێراق  فیدراڵی  حكوومەتی  بڕیاری  و  را  بۆ 
نێوخۆیی  كۆمپانیا  لەگەڵ  بكات  واژۆ  تری سروشتی  هەر سامانێكی 
رژێمی  روخانی  و  دەستوورییە  بەندە  ئەم  پێش  دەرەكییەكاندا،  و 
عێراقیش لە میانەی پرۆسەی ئازادكردنی لە ساڵی 2003، حكوومەتی 
ژمارەیەك  لەگەڵ  ك��ردووە  مۆر  بۆندێكی  چەند  كوردستان  هەرێمی 
بەاڵم  لە كوردستان،  نەوت  بە مەبەستی دەرهێنانی  بیانی  كۆمپانیای 
لە ژێر رووناكی و رەوایی ئەو بڕگە دەستوورییەدا بە ئەندازەیەكی 
بەرفراوان گرێبەستی نەوتیی لەگەڵ چەند كۆمپانیای لۆكاڵی و دەرەكی 

واژۆ كران بۆ دەرهێنانی نەوت.   
ب��ە گ��وێ��رەی ل��ێ��دوان��ی )د.ئ��اش��ت��ی ه���ەورام���ی( وەزی����ری سامانە 
سروشتییەكانی حكوومەتی كوردستان )زۆر كۆمپانیا هەن پەرۆشن 
لە كێڵگەكانی نەوتی كوردستاندا بكەن، ئێمەش زۆر خۆشحاڵین  كار 
بەوەی لەگەڵ ئەم كۆمپانیایانە گەیشتووینەتە رێككەوتنێك(. هەر بەپێی 
سەرچاوە  ئەو  داهاتی   %15 سروشتییەكان  سامانە  وەزی��ری  وتەی 
نەوتیانە بۆ كۆمپانیاكانە ئەوەی دەمێنێتەوە )85%( دەگەڕێتەوە سەر 
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داهاتی عێراق و ئەمەش داهاتێكی باشە بۆ سەر داهاتی گشتیی عێراق. 
نەوتییانەی  بیرە  لەو  بێجگە  دەك��ات  ئاشكرای  هەورامی(  )د.ئاشتی 
لە 24  زیاتر  لێدەرهێنرێت،  نەوتیان  و  دەكرێت  تێدا  كاریان  هەنووكە 
بەشێوەیەكی  حكوومەتدان.  چاودێریی  ژێ��ری  لە  ه��ەن  تر  كێڵگەی 
گشتیی بیست كۆمپانیای نەوتی بیانیی هەر یەك لە واڵتەكانی )روسیا 
– كۆریای باشوور – نەمسا – بەریتانیا – هیندستان – نەرویژ – 
یەكگرتووەكانی  واڵت��ە   – فەڕەنسا   – كەنەدا   – سویسرا   – توركیا 
و  ك��ردووە  واژۆ  هەرێم  حكوومەتی  لەگەڵ  كۆنتراكتیان  ئەمەریكا( 
سەرقاڵی دەرهێنانی نەوتن لە چەند ناوچەیەكی جیاجیای كوردستان، 
بێگومان چەند كۆمپانیایەكی تریش ئامادەییان دەربڕیوە كۆنتاك لەگەڵ 

حكوومەتی هەرێم ببەستن لەو بوارەدا. 
لە واقیعدا وا پێویست بوو پەرلەمانی كوردستان الیەنی یەكەمی 
كەچی  كوردستان،  نەوتی  دەرهێنانی  پرۆسەی  لە  بوایە  ب��ڕی��اردەر 
بێئاگایی خۆیان نیشان دەدەن  لەپەرلەمانتاران  بەپێچەوانەوە بەشێك 
لەالیەن  بیانییەكان  كۆمپانیا  لەگەڵ  كۆنتراكت  گرێدانی  چۆنێتی  لە 
سەرۆكی  حەیدەری(  )شیروان  كوردستانەوە.  هەرێمی  حكوومەتی 
فراكسیۆنی زەرد لە پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت: لە بەستنی 
رای  بۆ  نەگەڕاوەتەوە  كوردستان  هەرێمی  گرێبەندەكاندا حكوومەتی 
پەرلەمان و بێئاگایی خۆی نیشان دا لە وردەكاریی و چۆنێتی گرێدانی 
ئەندامانی  كاتدا  هەمان  لە  بیانییەكان.  كۆمپانیا  لەگەڵ  بۆندانە  ئەو 
كوردستان  پەرلەمانی  لە  كانزاكان  و  وزە  و  پیشەسازیی  لیژنەی 
هەرێمی  نین حكوومەتی  گرێبەستانە  ئەو  ئاگاداری  دەكەنەوە  تەئكید 
ئیمزای كردوون لەگەڵ كۆمپانیا بیانییەكانی بواری نەوت. لەم بارەوە 
)بەرزان عەبدوڵاڵ( ئەندامی لیژنەی پیشەسازیی و وزە و كانزاكان ئەو 
كۆنتراكتانە  لەو  ئاگای  لیژنەكەیان  كە  راستدەكاتەوە  پشت  دەنگۆیە 
نییە حكوومەتی هەرێم مۆری كردوون لە بواری نەوتدا، لەوەختێكدا 
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دەبوو ئەم لیژنەیە و خودی پەرلەمان بەم كارە هەستانایە. جیا لەوەش 
لە  حكوومەتی هەرێمی كوردستان سەرباری گووشارەكانی دەوڵەت 
لە  لەسەر مۆركردنی گرێبەستەكانی  بەردەوامە  بەغدادەوە، هەنووكە 
كێڵگەی  دەكەن سەدان  باسی  پسپۆران  وەك  نەوتدا چوونكە  بواری 
نەوتی لە كوردستاندا هەن كە تا ئێستا كاریان تێدا نەكراوە و خراونەتە 
كارنامەوە بۆ ئەوەی لە ئایندەدا كاری گەڕان و بەرهەمهێنانی تێدا بە 

ئەنجام بگەیەنرێت.   
بە پێی راپۆرتی )ئەژین عەبدولخالق( كە لە رۆژنامەی )رۆژنامە( 
لە  ئێستا  نەوتدا  ب��واری  لە  كە  ئەڵمانی  پسپۆرێكی  ب��اڵوب��ووەت��ەوە: 
كێڵگەكانی نەوتی تەقتەق كاردەكات لە بارەی ئایندەی گەشی هەرێمی 
بیر  كوێیەك  هەر  )لە  دەڵێت  نەوتدا  دەرهێنانی  بواری  لە  كوردستان 
بەپێی  راپۆرت:  بەگوێرەی هەمان  دێتە دەرێ(. هەر  نەوت  لێدەدەین، 
ناوچەی  لە  نەرویژیی   )DNO( كۆمپانیای  جیۆلۆجییەی  روپێوە  ئەو 
 )100( نزیكەی  تەنیا  بە  تاوكی  كێڵگەی  پێدەچێت  كردوویەتی،  زاخۆ 
تێدابێت، بۆیە كۆمپانیاكە پالنی  ملیۆن بەرمیل نەوتی یەدەگی خاوی 
بەرهەمهێنانی  رێ��ژەی   )2008( ئەمساڵدا  هاوینی  لە  ئ��ەوەی  بۆ  هەیە 
لە  خ��او  نەوتی  بەرمیلی  ه��ەزار  پەنجا   )50  000( بگەیەنێتە  ن��ەوت 
رۆژێكدا، لە كاتێكدا بەرزترین راددەی لە ساڵی رابردوودا لە 000 25 
بەرمیل تێنەپەڕیوە لە رۆژێكدا. دیارە ئەم بەرزبوونەوە و هەڵكشانە 
لەرێژەی دەرهێنانی نەوتی خاو لە كێڵگەكانی كوردستان كاریگەریی 
لەبەر  هەر  بێگومان  كوردستان،  ئابووری  لەسەر  دەبێت  بەرچاوی 
ئەم فاكتۆرەشە وەهای كردووە لە ناوخۆی عێراق و جیهانی عەرەبی 
بە دژی دەرهێنانی  بێتەوە  بەرز  ناڕەزایەتی زۆر  دەنگێكی  توركیا  و 
كوردستان  ئاشكرایە  و  روون  چوونكە  كوردەكانەوە،  لەالیەن  نەوت 
رابوەستێت  خۆی  پێی  لەسەر  نەوتەوە  ئابووری  رێی  لە  دەتوانێت 
دەوڵەتی  دروستكردنی  بەنیەتی  هەنگاونان  بۆ  مەرجێكیشە  پێش  و 
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كوردستان، چون دامەزراندنی دەوڵەت بەبێ ئابووری و بازرگانییەكی 
بەهێز لە خۆكوژیی بەوالوە هیچ مانایەكی تر هەڵناگرێت، بۆیەكا ئەم 
پرسە زۆرترین كاردانەوەی لە دژ هەبووە هەر لە ناوخۆی عێراقەوە 
تا دەگات بە توركیا و ئێران و هەندێ دەوڵەتی ناوچەیی و جیهانیی.  

ئاستەنگەكانی بەردەم دەرهێنانی نەوتی كوردستان
نەوتی  وەزی���ری  شەهرستانی(  )حسێن   2007/11/26 رۆژی 
عێراق بە فەرمی رایگەیاند مۆركردنی هەموو گرێبەستە نەوتییەكانی 
ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ی��اس��ای��ی نین و ب��ێ ئ��اگ��اداری��ی 
حكوومەتی ناوەندی واژۆ كراون، بۆیەكا حكوومەتەكەی كار دەكات 
لەگەڵ  كوردەكان  گرێبەستانەی  ئەو  سەرجەم  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ 
كۆمپانیا بیانییەكاندا واژۆیان كردووە لەبواری دەرهێنانی نەوتدا. ئەم 
ماددەی  ب��ەردەم  خستنە  كۆسپ  دوای  لە  شەهرستانی  هەڵوێستەی 
خستنە  تەگەرە  بۆ  عەرەبییە  الیەنی  ئاشكرای  هەوڵی  دووەمین   140
كورد  گەلی  بەرژەوەندیی  كە  دەستووریی  بڕگەی  هەندێ  ب��ەردەم 
مسۆگەر دەكات. ئەمەش ناڕەزایەتییەكی گەورەی لە ئاستی سیاسیی 
وەاڵم��ی  توندیی  ب��ە  ب��ارزان��ی(  )نێچیرڤان  لێكەوتەوە.  كوردستاندا 
فراكسیۆنی  سەرۆكی  دوای��دا  بە  دای��ەوە،  شەهرستانی  لێدوانەكانی 
هەڵوێستەی  لەو  رەخنەگرتن  وێڕای  كوردستان  پەرلەمانی  لە  زەرد 
نییە  ئ��ەوەی  دەستەاڵتی  )شەهرستانی  وتی  عێراق،  نەوتی  وەزی��ری 
گرێبەستەكانی ئێمە هەڵوەشێنێتەوە(. كاربەدەستانی حكوومەتی هەرێم 
لە دژی لێدوانەكانی شەهرستانی رایدەگەیەنن ئەوان بە پشت بەستن 
بە ناوەڕۆكی دەستووری عێراق گرێبەستە نەوتییەكانیان مۆر كردووە. 
ئەمەش لە بۆچوونی )جەمال عەبدوڵاڵ( وتەبێژی فەرمیی حكوومەتی 
شەهرستانی  كێشەیە  )ئەو  دەڵێت  كە  لێكراوەتەوە  جەختی  هەرێمدا 
كوردستان  غ��ازی  و  ن��ەوت  یاسای  پێی  بە  ئێمە  دروس��ت��ی��ك��ردووە، 
پەرلەمانی  لە  كە  یاسایەش  ئەو  ك��ردووە،  واژۆ  گرێبەستانەمان  ئەو 
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سەرۆكی  ب��ارزان��ی  مەسعود  بەڕێز  ب��ڕی��اری  دەرچ���ووە  كوردستان 
هەرێمی كوردستانی لەسەر دەرچووە، شەهرستانی وا دەزانێت ئەو 
گرێبەستانە یاسایی نین، ئەو با لە دادگای بااڵی فیدراڵی شكات بكات، 
نەكردووە،  ئێستا شكاتی  تا  دەكەین،  دادگا  بڕیاری  ئەوسا چاوەڕێی 

چوونكە دڵنیا نییە لەوەی كە ئەو داوایە دەباتەوە(.   
بە پێچەوانەوە حكوومەتی هەرێم نەك ئەوەی بەویستی شەهرستانی 
لەسەر  بەردەوامە  هەر  بەڵكو  نەوەستاندووە  نەوتییەكانی  گرێبەندە 
بكەن  دەس��ت  ب��ۆئ��ەوەی  نەوتییەكان  كۆمپانیا  لەگەڵ  ن��وێ  كۆنتاكی 
بەدەرهێنانی نەوت لە كێڵگەكاندا. هەروەك )جەمال عەبدوڵاڵ( ئاشكرای 
مەبەستی  ب��ە  ه��ەرێ��م  حكوومەتی  ئاڵۆزییانەش  ئ��ەم  دوای  دەك���ات 
دامەزراندنی پااڵوگەیەكی نوێ لە ناحیەی تەقتەقی سەر بە قەزای كۆیە 
ئینێرچی  )ئینێڵك  كۆمپانیای  ه��ەردوو  لەگەڵ  هاوبەشی  گرێبەستێكی 
گشتیی  بەشێوەیەكی  ك��ردووە!!.  واژۆ  كەنەدی(  ئاراكسی  و  توركی 
سەركردەكانی  مشتومڕەكانی  لە  جیا  نیوە  و  مانگ  ئەم  درێژایی  بە 
بودجەی  پێشمەرگە و  م��اددەی 140 و هێزی  لەمەڕ  كورد و عێراق 
لەبارەی  لەئاڵۆزیی  پڕ  و  گەرم  گفتوگۆیەكی  لە  بەردەوامیشە  هەرێم 
دوو  ك��ۆب��وون��ەوە  میانەی  ل��ە  بتوانرێت  ت��ا  نەوتییەكان  گرێبەستە 
زۆر  راددەیەكی  تا  بەاڵم  بكرێت،  چارەسەر  قەیرانە  ئەو  قۆڵییەكاندا 
الیەنی عەرەبی مكوڕە لەسەر هەڵوێستەكانی و دەیەوێت جوگرافیای 
لەماوەی  كورد  بەتایبەتی  بكاتەوە  بەرتەسك  كورد  دەستكەوتەكانی 
ئەم چوارساڵ و نیوەی سەرقاڵیی ئەوان بە جەنگی تیرۆر و ملمالنێی 
تائیفی و مەزهەبییەوە توانیبووی زۆر مەرج بەسەر الیەنی عەرەبیدا 
بكەنەوە  قۆناغە  ئەو  قەرەبووی  دەیانەوێت  ئێستا  بەاڵم  بسەپێنێت، 
پالنە  و  گووشار  ئەم  كورد،  گەلی  مافەكانی  بە  پاشەكشەپێكردن  بە 
ئەو  گەیاندە  بارزانی(  )نێچیرڤان  بەردەوامانەی دستەاڵتدارانی عێراق 
راددەیە لە بێزاریی، زۆر بەراشكاویی و سەرسوڕمانەوە بە رۆژنامەی 
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)دەیلی تەلەگراف(ی بەریتانیی بڵێت: )ئایا ئێمە هاوبەشین لە حكوومەت 
یان نا؟ چوونكە هەست ناكەم وا بین(.   

دەرەوەی  لە  ك��ورد  سیاسەتمەدارانی  و  چ��اودێ��ران  لە  هەندێك 
بۆ  دەگێڕننەوە  قەیرانە  و  تەنگژە  ئەم  هۆكاری  دەستەاڵت  بازنەی 
مەسەالنەی  ئەم  خۆی  كاتی  كە  كورد  سەركردایەتی  كەمتەرخەمیی 
پارتی  سكرتێری  مەحمود  حاجی  محەمەدی  ن��ەك��ردووە.  چارەسەر 
)هیچ  رایدەگەیەنێت  ئەوەی  وێڕای  كوردستان،  دیموكراتی  سۆسیال 
كورد  مامەڵەی  لە  رەخنە  نییە(.  كورد  دۆستی  عەمەلی  بە  عەرەبێك 
)دەرهێنانی  دەڵێت  نەبڕاندووەتەوە،  كێشەكەیان  خۆی  كاتی  دەگرێت 
ئەو  ئێمەیە،  بۆ   %17 دەردەكەین  نەوتێك  بەاڵم  خۆمانە،  مافی  نەوت 
نەوتەی لە كوردستان و بەسرە دەڕوات كورد هەر لە 17%ی هەیە، 
دەبوو كاتی خۆی ئەمەمان جێبەجێ بكردایە، دەبوو ئەوە بكرایە ئەو 
ناوچانەی نەوتەكەی لێ دەردەكرێت دەبێت 5% بۆ ئەو ناوچەیە سەرف 

بكرێت وەكو لە هەموو جیهاندا وایە(.
زۆر بە كورتی عەرەبەكان ئەم كارتەیان وەك فشارێكی تر لە دژی 
كورد راكێشاوە و بە پێی هەندێك هەواڵیش كاریگەریی زۆریان داناوە 
لەسەر ئاستی دەرەوە. بۆ نموونە لەرۆژی 2008/1/10 )عاسم جیهاد(
ی وتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق بە ئاژانسی )دەنگەكانی عێراق(ی 
راگەیاند: وەزارەتەكەیان مامەڵە لەگەڵ هیچ كام لەو كۆمپانیایانە ناكات 
گرێبەستیان بۆ دەرهێنانی نەوت لەگەڵ حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
باشوور  كۆریای  دەكرێت  باس  وا  ت��رەوە  لەالیەكی  ك��ردووە.  واژۆ 
بەهۆی هەوڵی دیپلۆماسیی و ترسی بچڕانی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 
توركیا گرێبەندی تری نەوتی لەگەڵ هەرێمی كوردستان واژۆ ناكات. 
یان بەپێی هەواڵی هەندێك سەرچاوەی ئاگادار )عومەر فەتاح( جێگری 
نەوت  وەزی��ری  هەورامی(  )ئاشتی  و  كوردستان  وەزیرانی  سەرۆك 
لەو سەردانەی بۆ ئەمەریكا كردبوویان بێ ئومێدبوون لە هەڵوێستی 
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)شەهرستانی( بۆچوونی  وەك  بۆچوونێكی  چوونكە  ئەمەریكاییەكان 
یان هەبووە لە بارەی دەركردن و سوود وەرگرتنی كورد لە نەوتی 

ناوچەكانی ژێر دەستەاڵتی حكوومەتی هەرێم.  
بێجگە لەمانە بە پێی هەواڵی رۆژنامەی )میریار( جۆن نیگرۆپۆنتی 
جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا بە بەرپرسانی كوردی راگەیاندووە 
بۆ  بگەڕێنەوە  پێویستە  وا  نەوتی  گرێبەستێكی  هەر  واژۆكردنی  بۆ 
تر  جارێكی  رایە  ئەم  عێراقی.  نەوتی  وەزارەت��ی  رای  و  رەزامەندیی 
ل��ەالی��ەن خ���ودی )ج���ۆرج ب���وش(ی س��ەرۆك��ی ئ��ەم��ەری��ك��اوە داك��ۆك��ی 
هەواڵی  گوێرەی  بە  چوونكە  كراوەتەوە،  لەسەر  تەئكیدی  و  لێكراوە 
رۆژنامەی )واشنتۆن پۆست(: جۆرج بوش بە سەرجەم كۆمپانیاكانی 
نەوتیی  بۆندێكی  هیچ  راگ��ەی��ان��دووە  ئەمەریكیی  نەوتی  دەرهێنانی 
ئەوەی  بەبێ  نەكەن،  واژۆ  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  لەگەڵ 
رەزامەندییان لە وەزارەتی نەوتی عێراقەوە وەرگرتبێت. بە شێوەیەكی 
بوو  كوردیی  الیەنی  لەسەر  گووشار  ماوەیە  ئەم  بەرینی  بە  گشتیی 
لە  هەرچەند  نەوتییەكان،  گرێبەستە  هەڵوەشاندنەوەی  و  راگرتن  بۆ 
ناوەڕاستی مانگی رابردوو وەفدی كوردیی بە سەرۆكایەتی )نێچیرڤان 
بارزانی( بۆ چارەسەری ئەم كێشانە چوونە بەغداد، بەاڵم كێشەكان بە 
هەڵواسراویی و وەكو خۆیان ماونەتەوە، بەاڵم هێشتا دەرفەت ماوە 
بۆ گفتوگۆی زۆرتر لەو بارەوە كە لە رۆژانی داهاتوودا پێدەچێت لێك 

نزیكبوونەوەی باشتر بێتە ئاراوە.  

دایەلۆگ و نزیكبوونەوە 
میدیای  كەناڵەكانی  بە   2008/1/8 رۆژی  لە  شەهرستانی  حسێن 
دێتە كوردستان و سەردانی  بۆ خۆی  نزیكدا  ماوەیەكی  لە  راگەیاند: 
پ��ەرل��ەم��ان��ی ك��وردس��ت��ان دەك���ات ت��ا ب��ە دای��ەل��ۆگ چ��ارەس��ەری ئەو 
هەردوو  لەنێوان  نەوت  دەرهێنانی  پرسی  لەسەر  كە  بكات  كێشەیە 
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رەخنەی  وەختدا  هەمان  لە  سەریهەڵداوە،  كوردیدا  و  عێراقی  الیەنی 
خۆی  وەك  ئەویان  لێدوانەكانی  كە  گرت  راگەیاندن  كەناڵەكانی  لە 
نەگەیاندووە و مەسەلەكەیان زیاد لەپێویست فوو تێكردووە و گەورە 
كردووە، لەالیەكی تریشەوە سەرچاوەیەكی ئاگادار لە وەزارەتی نەوتی 
)رۆژنامە(ی  بە رۆژنامەی  بكرێت  ئاشكرا  ناوی  نەیویست  كە  عێراق 
راگەیاندووە: دانوستان بەردەوام بە نهێنی هەیە لە نێوان حكوومەتی 
بۆ  وەزی��ران  س��ەرۆك  ئاستی  لەسەر  هەرێمدا  حكوومەتی  و  بەغداد 

یەكالكردنەوەی كێشەی گرێبەستە نەوتییەكان.  
هەیە  نزیكبوونەوە  لێك  هەندێك  دەكرێت  بەوە  واقیعدا هەست  لە 
دۆزە،  ئەو  چارەسەركردنی  بۆ  ه��ەردووال  ب��ااڵی  مستەوای  لەسەر 
بەاڵم ئەوی بە نهێنی و شاراوەیی مابێتەوە ئەوەیە نازاندرێت ئاسۆی 
چارەسەر روونە یان نا؟ یان ئایا كام ال مل دەدات بە خواستی الكەی 
نانوێنێ  نەرمی  كوردیی  الیەنی  ئاشكرایە  سەرەتاوە  لە  ئ��ەوەی  تر؟ 
ئەو  بەپێی  كە  دەستووریی  بڕگەیەكی  بە  ئەستوورە  پشت  چوونكە 
بڕگەیە دەستەاڵتەكەی رێگە پێدراوە بۆ دەرهێنانی نەوتی ناوچەكانی 
خۆی. وا بڕیاریشە بۆ نزیك خستنەوەی بۆچوونەكان و دایەلۆگ و 
گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست بۆ چارەسەری قەیرانەكە بە گوێرەی 
لێدوانی وتەبێژی فەرمی حكوومەتی هەرێم شاندێكی بااڵی كوردستان 
بە سەرۆكایەتی نێچیرڤان بارزانی لەم مانگەدا دیسان سەردانی بەغداد 
بكەن و لە نزیكەوە چاویان بكەوێت بە سەرۆك وەزیران و وەزیری 
)نوری  كابینەكەی  بااڵی  تری  كاربەدەستی  هەندێ  و  عێراق  نەوتی 

مالیكی(.  
عێراق  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  ئەندامی  عوسمان،  د.مەحمود 
دەڵێت  و  راگ��ەی��ان��دن  كەناڵەكانی  دەدات����ە  زی��ات��ر  روون��ك��ردن��ەوەی 
)هەردووال بڕیاریانداوە وەزارەتی نەوتی عێراق و وەزارەتی سامانە 
سروشتییەكانی هەرێم لیژنەیەك دروست بكەن و بریتی بێت لە خەبیر 
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و  هەیە  نەوتەوە  مەسەلەی  بە  پەیوەندییان  ئەوانەی  و  لێزانەكان  و 
سەیری هەموو ئەو گرێبەستانە بكەن و دیارییان بكەن و كەموكوڕیی 
و بۆچوونەكانیانی لەسەر بنووسن، بۆ ئەوەی بۆ ئەو لیژنەیە راپۆرتێك 
سەرۆكی  و  ه��ەرێ��م  وەزی��ران��ی  ب��ەس��ەرۆك  پێشكەش  و  بنووسێت 
حكوومەت و كۆماری عێراقی بكات(. بە شێوەیەكی گشتیی هەردووال 
ئامادەییان دەربڕیوە بۆ گفتوگۆ و دۆزینەوەی رێگەچارەی ئەو قەیران 
و تەنگژەیە بە رێگەی دایەلۆگ و لێكتێگەیشتن، هەروەك وتمان هێشتا 
ئاشكرا  لەخۆ دەگرن، هەروەك  دانیشتنەكان چی  ناوەڕۆكی  دیارنییە 
نییە ئایا دەتوانن بە گفتوگۆ بگەنە ئەنجامێكی وەها هەردووال پێی رازی 

بن یان نا؟.  
ئەنجامگیریی

لێدوانەكانی سەرەتای حسێن شەهرستانی و هەوڵدان بۆ گووشار 
راگرتنی  مەبەستی  بە  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  سەر  خستنە 
عێراقی  حكوومەتی  نیشانیدا  بارۆمەترێكە  نەوتییەكان،  گرێبەندە 
بەردەوامە لە قووتكردنەوەی لەمپەر لە بەردەم كوردەكانی باشووردا، 
بووبن،   140 م��اددەی  لەبەردەم  ئاستەنگەكان  هەموو  دوێنێ  ئەگەر 
م��اددەی  دەستووریی  و  یاسایی  وادەی  تەواوبوونی  دوای  ئەمڕۆ 
پێشمەرگەی  هێزی  ژم��ارەی  بۆ  دروستكردن  كێشە  رێگەی  لە   ،140
كوردستان  هەرێمی  دیاریكراوی  بودجەی  دواخستنی  و  كوردستان 
و  دەستكەوت  نەوتییەكان  گرێبەندە  قەڵەمدانی  لە  نایاسایی  بە  و 
ناچاری دەكەن  لەعێراقدا بچووك دەكەنەوە و  پێشكەوتنەكانی كورد 
بە كەمتر سازش بكات. ئومێدێكی كەم ماوە بەم زنجیرە گفتوگۆیەی 
رێگەیەكی  هیچ  كورد  ئەگەرنا  بدرێن،  ئەنجام  مانگەدا  لەم  بڕیارە  وا 
تری نییە بێجگە لە پەنابردن بۆ شكاتكردن لە دادگای فیدراڵیی، خۆ 
بەرژەوەندیی  لە  نەبوو  ئەوتۆی  ئاكامێكی  شكاتكردنەش  ئەو  ئەگەر 
كورد، رەنگبێ هیچ كارتێكی تر نەبێت كورد رایبكێشێت، مەگەر بڕیاری 
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كشانەوە لە حكوومەتەكەی دكتۆر مالیكی بدات كە وا پێویست بوو لە 
دەمێكەوە ئەم بڕیارەی بدایە. 

  
چاپتەری دووەم

كورد لەنێوان درێژەدان بە بەشداریی و كشانەوە
 لە حكوومەتی نوری مالیكی

لەگەڵ  كورد  هەنگوینی  مانگی   )2008( نوێ  ساڵی  هاتنی  لەگەڵ 
رامیاریی  گۆڕەپانی  نێو  عەرەبیی  الیەنەكانی  و  عێراقی  حكوومەتی 
ئەو واڵتە بەرەو كۆتایی هاتن پەلی هاویشت، بەواتایەكی تر لەنیوەی 
دووەمی ساڵی رابردوو بەو الوە، ناكۆكی قووڵ و قەیرانی گەورە لە 
نێوان كورد وەك بەشێكی بەهێز لە حكوومەت لەالیەك و حكوومەتی 
بری  لە  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  و  سەریهەڵدا  تر  لەالكەی  مالیكی  نوری 
چارەسەربوون گەورەتر دەبن!!. هەنووكە جگە لەوەی نوری مالیكی 
هەوڵی پەڕاوێزخستنی ویستەكانی كورد دەدات، دەنگۆی ئەوەش باڵوە 
سەرۆك وەزیرانی عێراق ئەو یادداشتنامەیەی پەڕاوێز خستووە لیستی 
نوری  دكتۆر  كابینەی  لە  چاكسازییكردن  بۆ  كوردستان  هاوپەیمانی 
مالیكی رادەستی دەوڵەتی كردووە. جیا لەمەش نوری مالیكی لەمانگی 
رابردوو لە شاری لەندەن بە رۆژنامەی )الشرق االوسط( راگەیاند )عێراق 
واڵتێكی عەرەبییە و نابێت لە دەوروبەرە عەرەبییەكەی داببڕێت(. ئەم 
لێدوانە راستەوخۆ دژی كورد و ئەجیندای سەركردایەتییەكەیەتی لەم 
بەشەی كوردستان و لە هەمان كاتدا هەڕەشەیەكە لەسەر سیستمی 
هەموو  عەرەبیدا  ناسنامە  واڵتێكی  لە  چوونكە  عێراقدا،  لە  فیدراڵیزم 
درۆ  لە  جگە  ناعەرەب  ئەوانیتری  مافی  و  یەكسانی  بۆ  بانگەشەیەك 

چیتر نییە.    
بە بڕوای )ئەندرێ هوریۆ( فیدراڵیزم لە هاوبەشێتی چەند دەوڵەتێك 
دەبەستێتەوە.  پێكیانەوە  نێوخۆیی  یاسایی  پەیوەندییەكی  و  پێكدێت 
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بەاڵم لە كاتێكدا بڕیار بێت لە واڵتێكدا بژیت ناو و ناسنامەی عەرەبی 
هەر  بێت  عەرەبەوە  دەستی  بە  دەرەكیی  و  نێوخۆیی  سیاسەتی  و 
بانگەوازێك بۆ هاوبەشێتی لە وەهم بەوالوە هیچی تر نییە، تەنانەت 
بە سەرنجدان لەم ماوەیەی تێدەپەڕێت دەبینین وەك جاران لەالیەن 
ئارەزوومەندانە  یەكێتی  و  فیدراڵیزم  باسی  ك��وردەوە  سەركردایەتی 
ناكرێت لە عێراقدا، چوونكە كورد دیسان لەسەر هەمان پێوەری برا 
و  هاوبەش  عێراقدا  لە  ع��ەرەب  گ��ەورەی  برا  فەرمانی  ژێر  بچووكی 
مسۆدەیەی  )ئەو  تردا.  ئۆرگانەكانی  و  حكوومەت  لە  كراوە  بەشدار 
نەتەوەیی  ئاسایشی  پڕۆژەی  ناوی  ژێر  لە  ئەلروبەیعی«  »د.مۆفەق 
عێراق لە دووتوێی 57 الپەڕەدا باڵویكردووەتەوە زۆرتر لە پڕۆژەی 
كلۆجێك  بەهیچ  پێیەی  بەو  دەچێت،  عەرەبیی  نەتەوەیی  ئاسایشی 
تێدا  كوردستانی  و  كورد  و  نەكراوە  فیدراڵیزمی  چەمكی  بە  ئاماژە 
روانگەیەی  ئەم  راستیی  بۆ  ترە  پاڵپشتێكی  و  بەڵگە  خراوە،  پەڕاوێز 
ئێمە(. بەدەر لە پێچانەوە و داخستنی فایلی فیدراڵیزم، الیەنی كوردیی 
دەكەن،  ویستەكانی  بە  گەمە  عێراقییەكان  عەرەبە  بووە  الواز  هێندە 
جیاوازدا  ئاستی  چەندین  لە  عێراقی  حكوومەتی  ئەمەشە  لەبەر  هەر 
دەتوانێت بە ئاسانیی كێشە بۆ كورد و هەرێمی كوردستان دروست 
ناكۆكی  مایەی  الیەنانەی  ئەو  گرنگترین  گشتیی  بەشێوەیەكی  بكات. 
سەرەكی الیەنی كوردیی و حكوومەتی عێراقە خۆی لەم چوار كێشە 

زۆر گرنگەدا دەبینێتەوە كە بریتین لە:   
بڕگەكانی  جێبەجێكردنی  ب��ەردەم  لە  دروستكردن  كۆسپ  یەكەم: 
ماددەی 140 دەستووری هەمیشەیی عێراق. وێڕای جێبەجێ نەبوونی 
ئەم ماددەیە لە وادەی دەستنیشانكراویدا، لە سەرێكی ترەوە چوونی 
و  رۆتین  پڕ  بەرنامەی  و  سیاسەت  و  مەنگەنە  نێو  بۆ  دۆزە  ئ��ەو 
درێژكردنەوەی  و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  بیرۆكراتییەتی 
ئەو  دۆڕاندنی  دەربڕی  دیكە،  مانگی  بۆ شەش  جێبەجێكردنە  ماوەی 
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دۆزەیە، چوونكە هەموو ئاماژە و رێكەوتنە سیاسیی و نێودەوڵەتی و 
هەرێمییەكان لە غیابی كارایی سیاسەتی كوردیدا زەنگی دروستكردنی 
لەسەر  عێراق(  )برۆكسلی  لێدەدەن  عێراق  لە  سەربەخۆ  ویالیەتێكی 
و  مالیكی  ن��وری  حكوومەتی  ئەمانەش  س���ەرەڕای  ك��ەرك��وك.  خاكی 
ستافە شۆڤێنییەكەی كۆسپ دروست دەكەن بە تایبەت لە رێی سستی 
ئ��ەوەی  تا   .140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  لیژنەی  ك��اری  نێو  خستنە 
هاواری  ماددەكە  لیژنەكانی جێبەجێكردنی  فەهمی( سەرۆكی  )د.رائید 
لێ بەرزبووەوە و لە نێوەڕاستی مانگی رابردوو رایگەیاند: تا ئێستا 
فیدراڵ وەاڵمی  عێراقی  وەزیرانی حكوومەتی  مالیكی سەرۆك  نوری 
نەداوەتەوە  ی   140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  لیژنەی  راسپاردەكانی 
ناوچەكانی  پارێزگای كەركوك و  ئاماری  لە ریفراندۆم و  بریتین  كە 
دەوروبەری. دیارە وەك پێشوو نوری مالیكی و كاستەكەی لە پۆستە 
بهێننە  رێگەیەوە دۆخێك  لەو  عێراقیدا دەخوازن  بااڵكانی حكوومەتی 
م��اوەی شەش  لە  بگرە  ت��ردا  مانگی  م��اوەی شەش  لە  نەك  پێشەوە 
ساڵی تریشدا ماددەكە هیچی لێ نەچێتە پێشەوە بە گوێرەی ناوەڕۆكی 

دەستووری هەمیشەیی عێراق.
پێشمەرگەی  هێزی  دەرم��اڵ��ەی  بۆ  دروس��ت��ك��ردن  كێشە  دووەم: 
پێشمەرگە  دەرم��اڵ��ەی  بۆ  كێشەیە  ئ��ەم  دروستكردنی  ك��وردس��ت��ان. 
هەندێك  پەنگخواردووی  قینی  و  خۆڕسك  كینەی  نیشاندانی  لە  جگە 
گ��اردە  ب��ەو  بەرانبەر  مالیكی  ن��وری  حكوومەتی  كاربەدەستانی  لە 
بودجەی  قارسكردنی  لە  جۆرێكیشە  كوردستانییە،  رزگ��اری��خ��وازە 
عێراق و دروستكردنی  لە  پارەی كورد  رێژەی  داشكاندنی  و  هەرێم 
و  گ��ەورەت��ر  شەلەلێكی  تا  كوردستاندا  بودجەی  لە  كەموكوڕییەك 
درزێكی بەرینتر لە ئابووری داتەپیوی كوردستاندا دروست ببێت، ئەمە 
مەبەستی  بە  عێراق  دەستەاڵتدارەكانی  عەرەبە  بەردەوامە  گەمەیەكی 
تەنازولپێكردنی زیاتری كورد لە ماف و ئازادییەكانی پەیڕەوی دەكەن.   
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سێیەم: دژایەتیكردنی گرێبەستە نەوتییەكانی حكوومەتی كوردستان 
پەڕوباڵكردنی  نێو  دەچێتە  كێشەیە  ئەم  بیانییەكان.  كۆمپانیا  لەگەڵ 
لەم  كاریگەری  رۆڵی  توركیا  رەنگبێ  ئابوورییەوە.  رووی  لە  كورد 
پرسەدا هەبێت، چوونكە بە سااڵن توركیا نەخشی لەسەر سیاسەتی 
نێوخۆی عێراق هەبووە، لەم بوارەدا توركیا مەبەستییەتی فشار بخاتە 
رابگرن،  لەكوردستان  نەوت  دەرهێنانی  تا  عەرەبی  الیەنەكانی  سەر 
چوونكە توركیا وا بیر دەكاتەوە دەرهێنانی نەوت لەالیەن كوردەكانەوە 
هاوواتای دامەزراندنی دەوڵەتێكی كوردییە وەك دراوسێی واڵتەكەی. 
ئەمە بێ لە بیركردنی تۆقینی ئێران لە بەهێزبوونی كورد لە عێراقدا.  

بودجەی  دیاریكراوی  رێ��ژەی  داشكاندنی  بۆ  هەوڵدان  چ��وارەم: 
كوردستان لە بڕی 17% بۆ 13% كەمتریش. هەرچی لێبڕینە لە بودجەی 
پێشووی كوردستان تاكتیكێكی هەمەالیەنەی عەرەبە عێراقییەكانە بۆ 
سەرقاڵكردنی كورد بە هەندێ مەسەلەی الوەكی و ال بەالوە تا یەكێكی 
لەوە گرنگتری لێ زەوت بكەن. بە بڕوای )د.محەمەد ئەحمەد( سەرۆكی 
نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  لە  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی  لیستی 
عێراق )بەرپرسانی بەغداد دەیانەوێت لە رێگەی شەڕی ئابوورییەوە 
كورد سەرقاڵ بكەن و ئەولەویەتی كارەكان تێكبدەن، وەك چۆن لەو 
رێگەیەوە كاتی جێبەجێكردنی ماددەی »140«یان تێپەڕاند و لە وادەی 
خۆیدا جێبەجێ نەكرا(. ئەم هەوڵە ئەگەرچی سەری نەگرت و دواجار 
ئەم  بەاڵم  بوو،   )%17( پێشوو  هەروەك سااڵنی  ئەمساڵیش  بودجەی 
و  دەبێت  ب��ەردەوام  هەر  كورد  لەسەر  بەردەیە  و  بێنە  و  سەخڵەتی 
دەشێ لە ساڵەكانی داهاتوودا سەختتر و گرانتر خۆ بنوێنن و وەك 
بە سااڵنی  بەبەراورد  دەرنەچین، چون  لێی  هەرزان  و  ئاسان  ئێستا 
پێشووتر عەرەبەكان زیاتر كورد گەمارۆ دەدەن و لە مافەكانی قارس 

دەكەن.   
وێنەی رووتی بارودۆخە سیاسییەكە ئەوەیە: دۆست و هاوبەشەكانی 
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قۆڵییەكاندا،  هاوپەیمانێتییە چەند  و چوارچێوەی  لە حكوومەت  كورد 
نەیارە سەرسەختەكانی جێبەجێ و هاتنەدی ویستەكانی كوردن لەم 
واڵتەدا، ئەو ئیمەیجەی بە درێژایی ئەم چەند مانگە لەدۆستە نێزیكەكانی 
بەرەی  سەرۆكی  موتڵەگ(ی  )ساڵەح  وتەیەی  ئەو  دەیبینین،  ك��ورد 
دایەلۆگی نیشتمانی عێراقیمان بیر دەخاتەوە، لە وەاڵمی ئەو پرسیارەی 
بۆچی هەمیشە دژایەتی داخوازییەكانی كوردەكان دەكات؟ بە كەناڵی 
نیم »واتا كورد«  ئەوان  )من دژی خواستەكانی  راگەیاند  )العربیە(ی 
ئەگەر ماقووڵ بن و هەڵوێستەكانیشم ئاشكران، هەقوایە ئەم پرسیارە 
ئاڕاستەی ئەو كەسانە بكرێت لە سەرەوە لەگەڵیانن و لە ژێرەوەش 
هاوواتای  موتڵەگ  لێدوانەی  ئەم  دروست  دەك��ەن(.  دژایەتییان  تەنێ 
تێدەپەڕێت.  پێدا  عێراقدا  لە چوارچێوەی  كوردی  ئەمڕۆ  دۆخەیە  ئەو 
جێگەی واق وڕمانە هەروا بە خێرایی و جادوویی و چاوەڕواننەكراوانە 
دۆستەكانی دوێنێمان لە )عێراقی هیوا و ئاشتیدا( خەونەكانی ئەمڕۆمان 
دەكوژن!! هاوپەیمانەكانی دوێنێمان نەیارە سەرسەختەكانی ئەمڕۆن، 
بەڵێنەكانی دوێنێ پێماندرابوو ئەمڕۆ پێچەوانەكەی بەسەرماندا فەرز 
بارێكی  لە  ساتەوەختەدا  لەم  كورد  بێژین  راستە  كەوابوو  دەكرێت!! 
و  ماف  تۆزقاڵیك  كورد  قەیرانێكی سەختدایە،  بەردەم  لە  و  خنكێنەر 
دەستكەوتی ماوە برای عەرەبی چاوڕەشمان دەخوازێت لێی بقرتێنێت 
ماددەی  بە  ئەوەی  كورد وەك  دەزانێت، كەچی  و زۆری  زیاد  بە  و 
هۆشبەر سڕكرابێت هەر خەریكی چڕینی سروود و مارشی )موطنی 

موطنی(یە!!.   

هەڵوێستی فەرمیی كورد لەمەڕ حكوومەتی مالیكی
حكوومەتی  كورد  رامیاریی  بااڵی  كاربەدەستانی  ل��ەوەی  بێجگە 
نوری مالیكی بە فاشیل و كەمتوانا و گەندەڵ تۆمەتبار دەكەن، )لەم 
نوری  كابینەكەی  گەندەڵییەكانی  فایلی  گواڵن  گۆڤاری  دواییەدا  دوا 
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لە  ئەو حكوومەتە  ئەدای  رایدەگەیەنن  هاوكات  هەڵدەداتەوە!(  مالیكی 
هەمیشەیی  دەستووری  ناوەڕۆكی  پێچەوانەوەی  روویەكەوە  هەموو 
پەسەندكراو و دەنگ بۆدراوی عێراقی فیدراڵ و پێكهاتنە سیاسییەكانی 
كوردە لەگەڵ الیەنەكانی عەرەبی عێراقی. كاردانەوەی كورد سەرەتا لە 
ناڕەزایەتی دەربڕین و رادەستكردنی یادداشتنامەوە دەستی پێكردووە 
ناو  و  دەكرێت  مالیكی  ن��وری  كابینەی  گۆڕینی  لە  ب��اس  ئ��ەوەی  تا 

بەناویش دەنگۆی هەوڵی كشانەوە لە حكوومەت دەبیسترێت. 
لە ستوونێكی رۆژنامەی  لە رۆژی 2008-1-9  ئیگناتۆس(  )دێڤید 
بۆ  كار  نوێ  گروپێكی  بەغداد  لە  نووسیویەتی:  پۆست(دا  )واشنتۆن 
ئەگەرچی  دەكات،  عێراقی  وەزیرانی  سەرۆك  مالیكی  نوری  البردنی 
لەمبارەوە  نەگۆڕێت.  حكوومەت  بەوەی  داوە  ئامۆژگاریی  واشنتۆن 
بەرپرسێكی پایەبەرزی ئەمەریكی لە بەغداد پێیوایە ئەمە دوا ساتەكانی 
پاڵەپەستۆ  و  فشار  مالیكییە.  حكوومەتی  داڕم����ان(ی  و  )شكاندن 
نوێیەكانیش دژ بە نوری مالیكی لە سەركردە كوردەكانەوەیە. هەندێك 
سەر  خستنە  فشار  شێوازی  دەك��ەن  تێبینی  سیاسیی  چاودێرانی  لە 
هاوپەیمانییەكی  چەند  گرێدانی  رێی  لە  كوردەكانەوە  لەالیەن  مالیكی 
پارتە  دوو  رێكەوتنەی  ئ��ەو  تایبەت  ب��ە  دەنوێنێت،  خ��ۆی  ت���ازەوە 
سووننە  عێراقی  ئیسالمی  حزبی  لەگەڵ  كوردستان  سەرەكییەكەی 
مەزهەب لە ماوەی رابردوودا هاتە گرێدان و راگەیاندن، جگە لەوەی 
هەوڵێكە بۆ بەهێزكردنی پێگەی كورد، بە بڕوای توێژەرانی سیاسیی 
تەنگەتاوكردنی  و  الواز  بۆ  فۆرمێكیشە  قۆڵییە  سێ  رێكەوتنە  ئەم 
حكوومەتی نوری مالیكی، یان بە واتایەكی تر پیشاندانی قورساییەكی 

نوێی كوردە لە عێراقدا. 
الی خۆیەوە )د.مەحمود عوسمان( ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق لەسەر لیستی هاوپەیمانی كوردستان بە دووری دەزانێت ئەم 
هاوپەیمانێتییە بۆ الوازكردنی پێگەی حكوومەتی نوری مالیكی بێت و 
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بە راشكاوانە دەڵێت )ئەمە بۆ الوازكردن نییە، چوونكە حزبی ئیسالمی 
یەكێكە لە حزبە سەرەكییەكانی سووننە و رێكەوتنی لەگەڵ دوو حزبە 
سەرەكییەی كوردستان نزیكی دەخاتەوە لە حكوومەتەكەی مالیكی و 
نزیك دەبێتەوە لە لیستی شیعەكان و نزیكیش دەبێتەوە لە رێكەوتنە 
بێنەوە  بنەوە و  نزیك  قۆڵییەكە و وا دەكات وەزیرەكان زیاتر  چوار 
نوری  حكوومەتی  الوازك��ردن��ی  مەسەالنە  ئەم  بۆیە  حكوومەت،  ناو 
مالیكی نییە(. واقیع و پێشهاتە بە دەستوبردەكانی گۆڕەپانی سیاسیی 
دەربڕینەی  ئەو  پێچەوانەی  عێراق  نێوخۆی  خێراكانی  ئاڵوگۆڕە  و 
كورد  الیەنی  ئاشكرایە  چوونكە  دەسەلمێنن،  عوسمان(  )د.مەحمود 
دوای ناهومێدبوون لە بەشێكی زۆر لە شیعە كاربەدەست و حاكمەكان 
ئەم  كردووە.  ئیسالمی  و حزبی  هاوپەیمانێتی سووننەكان  لە  رووی 
نەبێت  قۆڵییە دەربڕی خراپیی رەوشی كوردە و هیچ  رێكەوتنە سێ 
لەگەڵ بەشێك لە شیعەكان هاوسۆزیی و هاوپەیمانێتییەكانی گۆڕانی 
بەسەردا هاتووە كە دواجار رەنگبێ ئەو رێكەوتنە چوار قۆڵییەی كورد 
هەڵوەشان  لەبەریەك  ب��ەرەو  و  نەمێنێتەوە  خۆی  وەك  یەكێكە  تێیدا 
بە  بەاڵم  واقیع،  نەك  دیتنێكە  تەنێ  پێشبینییە  ئەم  هەرچەندە  بڕوات، 
بە  نابێت  دەدەن  روو  گۆڕانكارییانەی  و  رووداو  بەو  بەستن  پشت 

ئەگەرێكی دوور سەیری بكەین.   

كورد چی دەكات و دەبێت چی بكات؟
)ال��ش��رق  رۆژن��ام��ەی  ل��ەگ��ەڵ  دیمانەیەكیدا  ل��ە  س��اڵ��ح  د.ب��ەره��ەم 
االوسط( نیەتەكانی كورد دەردەخات و رایدەگەیەنێت )الیەنی كوردیی 
بكشێتەوە، كورد  لێی  یان  بگۆڕێت  مالیكی  نوری  نایەوێ حكوومەتی 
لە  زۆرێك  بكات(.  كابینەكەیدا  لە  چاكسازیی  و  گۆڕانكاریی  دەیەوێ 
لە خودی  ئاگادارەكان هێما بۆ ئەو راستییە دەكەن كورد  سەرچاوە 
بەردەم دووڕیانێكدایە:  لە  و  بووە  ناهومێد  مالیكی و حكوومەتەكەی 
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بۆ پاشەكشە یان درێژەدان بە بەشداریی. چون لە ماوەیەكی كورتدا 
بۆی دەركەوتووە هیچ گۆڕانكارییەكی ئەوتۆ رووینەداوە، حكوومەتی 
مالیكی لە حكوومەتەكانی پێشووی عەالوی و جەعفەری جیا بكاتەوە. 
سەیركردنی  بە  و  هۆیەوە  بەم  هەر  گ��ۆڕاون(،  دەموچاوەكان  )تەنێ 
عێراقی  عەرەبی  دەرك��ەوت��ووە  مالیكی  ن��وری  كابینەی  مێژووچەی 
دەیەوێ سووك و باریك بەڕەكە لە ژێر پای كورد رابكێشێت و رەنج 

بە »با«ی بكات. 
بەشێك لە رامیارانی كورد لەو باوەڕەدان كشانەوە لە حكوومەتی 
نوری مالیكی نەك چارەسەری كێشەكان ناكات بەڵكو دەبێتە فاكتۆری 
سەرهەڵدانی فەوزا و كێشەی چارەسەرنەكراو و گەورەتر و قووڵتر 
دەبن  زۆرتر  زیانەكانی  و  تێكدەدات  عێراق  شیرازەی  بەتەواوی  كە 
لە  ك��وردی��ی  لیستی  )د.ف��وئ��اد مەعسوم( س��ەرۆك��ی  لە س��وودەك��ان��ی. 
حكوومەتی  )هەڵوەشاندنەوەی  پێیوایە  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی 
ئێستا و كاركردن بۆ پێكهێنانی حكوومەتێكی نوێ لە بەرژەوەندیی هیچ 
الیەكدا نییە و دوور نییە واڵت تووشی قەیرانێكی سیاسیی گەورەتر 
نییە  مالیكیدا  حكوومەتەكەی  هەڵوەشاندنەوەی  لەگەڵ  كورد  بكات.. 
لەبەرئەوەی لەم قۆناغەدا لە بەردەم جێبەجێكردنی چەندین ئیستحقاقی 
چل(.  و  سەد  م��اددەی  جێبەجێكردنی  وەك  لەوانە  دەستوورییداین 
زەحمەتكێشانی  حزبی  سكرتێری  عەزیز(ی  )ق��ادر  ت��رەوە  لەالیەكی 
مەعسوم(ی  )د.فوئاد  بیروڕاكەی  هاوشێوەی  بۆچوونێكی  كوردستان 
هەیە و دەربارەی بەكارهێنانی كارتی بایكۆت و كشانەوە لە حكوومەتی 
عێراق لەالیەن كوردەوە رایدەگەیەنێت )هەتا بكرێت پەنا بۆ كارتی لەو 
جۆرە نەبەین باشە، چوونكە نە بارودۆخی عێراق، نە هاوكێشەكان، نە 
وەزعی ناوخۆی هەرێمی كوردستان بۆ ئەوە لەبار نییە ئەو هەڵوێستە 

بەرامبەر بەغداد وەربگیرێت(.   
الیەنگرانی ئەم دیتنە جیا لەپاساو هێنانەوەی نالەباریی بارودۆخی 
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قووڵتر  و  سەخت  قەیرانی  ن��ان��ەوەی  ل��ە  رێگرییكردن  و  سیاسیی 
و  گ��روپ  چەندین  لەالیەن  ئەگەرە  و  رێگە  ئەم  پێشتر  رایدەگەیەنن 
لە  جگە  نەگۆڕاوە  ب��ارودۆخ  لە  هیچ  و  تاقیكراوەتەوە  دیكەوە  پارتی 
چوونە پەڕاوێزی ویستی ئەو الیەنانەی بەهەر هۆیەك بووە بایكۆتی 
هەوڵی  ناچاربوون  م��اوەی��ەك  پ��اش  بۆیەكا  ك���ردووە،  حكوومەتیان 
عەمەلییەی  لە  بەشداریی  رێگەی  و  حكوومەت  نێو  بۆ  گ��ەڕان��ەوە 
روانگەیە  ئەم  خاوەنانی  ئەوەی  بەاڵم  بەر،  بگرنەوە  عێراق  سیاسیی 
ئەو  راستەقینەی  قەبارەی  و  پێنەبردووە: سەیركردنی سەنگ  پەییان 
الیەن و پێكهاتانەیە لە حكوومەت پاشەكەشەیان كردووە یان دەیكەن، 
بایكۆتی  بە  ك��ورد  بایكۆتی  ك��ردەی  گ��ەورەی��ە  غەدرێكی  لەبەرئەوە 
حزبی فەزیلە یان رەوتی سەدر بەراوورد بكرێت، چوونكە یەكەمیان 
نوێنەرایەتی نەتەوەیەك دەكات و دووەمیان دەمڕاستی بەشێكی كەمی 
پەیڕەوكارانی ئاینزایەكە، كورد نەتەوەیەكە و پشت ئەستوورە بەهێزی 
لەبن نەهاتووی گەلێك نەك وەك ئەوەی لینین وەسپی دەكات )شمشێری 
مقەبا(ی بەدەستەوە بێت. لە بەرامبەر دیتنی الیەنگرانی مانەوەی كورد 
لە چوارچێوەی حكوومەتی مالیكی دژە بۆچوونێك هەیە پێیوایە، كورد 
ناوبراوەوە  حكوومەتی  لەالیەن  بووەتەوە  گەورە  كێشەی  دەرگیری 
كە خەریكە دەسمایەی دەستی دەدۆڕێنێت و زۆر بەربەستی گەورە 
لەبەردەم كوردن، پێویستی ئەوە دەهێننە پێشەوە الیەنی كوردیی لەم 
دوا دواییەدا هەڵوێست وەربگرێت و راستەوخۆ بڕیاری كشانەوە لەو 

حكوومەتە بدات. 
)د.مەحمود عوسمان( بە رۆژنامەی )الزمان(ی وتووە )ئەگەر ئەو 
بارەیەوە  لەو  دا  بارزانی  نێچیرڤان  لەگەڵ  مالیكی  نوری  وتوێژانەی 
كوردستان  هاوپەیمانی  نییە  دوور  بهێنن،  شكست  دەدات  ئەنجامی 
بكشێتەوە لە حكوومەتەكەی مالیكی و بەوەش ئەو حكوومەتە رێژەی 
و  كێشانە  ئەم  بەردەوامیی  لە  دەدات(.  دەست  لە  دەستووریی خۆی 
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دەنگدانەوەی لە میدیا جیهانییەكاندا، رۆژنامەی )لۆس ئەنجلۆس تایمز( 
باڵوی  كورد  الیەنی  هەڵوێستی  دەرب��ارەی  مانگەدا  ئەم  لە سەرەتای 
هاوپەیمانیی  لەالیەن  راب��ردوودا  هەفتەیەی  چەند  )لەم  كردووەتەوە: 
ترەوە  هێزی  هەندێك  و  ئیسالمیی  بااڵی  ئەنجوومەنی  و  كوردستان 
هەڕەشە لە مالیكی كراوە كە متمانەی لێبسەنرێتەوە و لە بەرامبەریشدا 
باسی«عادل عەبدولمەهدی«یان كردووە حكوومەتێكی نوێ پێكبهێنێ(. 
بڕیاری دروست وایە ئەگەر پرسی گرێبەستە نەوتییەكانی حكوومەتی 
هەرێم چارەسەری بۆ نەدۆزرایەوە و ماددەی سەدوچل لەم گێژاوەدا 
راگیرا و گەمە بە دۆزی دەرماڵەی هێزی پێشمەرگە كرا )لێ رێژەی 
17% بودجەی كوردستان پەسەند كراوە( كورد لە حكوومەتی نوری 
مالیكی بكشێتەوە و بۆ یەكەمجار عسیانێكی مەدەنی ئەنجام بدات و بە 
دیوێكی تریشدا قورسایی و كارایی خۆی وەك هێزێكی خاوەن توانا  
بسەلمێنێت. ئەمڕۆ كورد ئەو یاخیبوونە نیشان نەدا، سبەینێ بە تۆبزیی 

دەیخەنە دەرەوەی گەمەی سیاسیی لە عێراقی داهاتوودا.   

چاپتەری سێهەم
ئایا دۆزی كورد هاتۆتەوە سەرەتای رێگا؟  

دەربارەی گرژییەكانی ئەم دواییەی نێوان كورد و عەرەبی عێراقی
لە ماوەی ئەم چەند مانگەی دواییدا رەوشی سیاسیی عێراق بەرەو 
نوێیەدا  قۆناغە  ئەم  هەگبەی  لەنێو  ن��اوە،  هەنگاوی  نوێ  قۆناغێكی 
گوشاری  لەوانە  یەكێك  هەن،  نوێش  سیاسیی  هاوكێشەی  كۆمەڵێك 
الیەنەكانی عەرەبی عێراق و كابینەكەی )نوری مالیكی(یە بۆ سەر كورد 
ئەم گوشارە هەمەالیەن و  ئەزموونی خۆبەڕێوەبەری كوردستان،  و 
فرە ئاڕاستەیە بە ئەندازەیەكە دەخوازێت هەموو دەستكەوتەكانی كورد 
وردوخاش بكات و بارودۆخی سیاسیی بە فۆرمێك دابڕێژێتەوە كورد 
بباتەوە سەرەتای رێگا، واتە دیسان پاشەكشە بە هەموو پێشكەوتنانە 
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بكات لە بارودۆخی كورددا روویانداوە!. هەندێك لەالیەنە عەرەبییەكانی 
عێراق جەخت لەوە دەكەنەوە ئەوەی كوردی گەیاندە ترۆپكی دەسەاڵت 
لە عێراقی دوای سەدام حسێندا پەیوەندیی هەیە بە ناجێگیریی ئاسایش 
و رەوشی نالەباری ئەو كاتی عێراقەوە نەك هۆكارێكی تر، بۆیە ئێستا 
گرنگتریش  هەمووی  لە  و  دەبێتەوە  بەهێز  عێراق  دەوڵەتی  وەختێك 
خەریكە بەسەر گروپە چەكدار و تیرۆرستییەكاندا زاڵ دەبێت، دەبێت 
كارەش  ئەم  بۆ  بكرێتەوە،  هاوسەنگ  دیكە  جۆرێكی  بە  هاوكێشەكە 
و  هەرێمیی  دەوڵەتانی  هاوكاریی  بە  عێراق  ناو  الیەنە شۆڤێنییەكانی 
گەمەكە  ئەودیوی  بخەنە  كورد  دەیانەوێ  ئەمەریكییەكان  چاوپۆشیی 
رۆڵی  و  ئەدا  الوازترین  كورد  ئ��اراوە  بهێننە  نوێ  هاوكێشەیەكی  و 
و  ئۆرگان  بااڵترین  مالیكی،  نوری  مانگە  چەند  ئەم  لەنێویدا.  هەبێت 
تا  ك��ردووە،  تەرخان  مەبەسەتە  ئەو  بۆ  عێراقی  سیاسیی  دەسەاڵتی 
الیەنی كوردیی الواز و پەڕاوێز بخات، ئەمەش لە رێگەی ئەو كۆسپ 
تاكوو  كورد  ویستەكانی  ب��ەردەم  دەیانخاتە  ب��ەردەوام  تەگەرانەی  و 
دەگات بە ئەنجامدانی چەندین رێككەوتنی ژێر بە ژێر لەگەڵ دەوڵەتانی 

ناوچەیی لە دژی دۆزی هەڵكشاوی كورد.    

ماددەی 24 سەرەتای دەركەوتنی كودەتایەكی سیاسیی 
دژی كورد

لەرۆژی بیست و دووی تەمووزی رابردوو، ئەنجوومەنی نوێنەرانی 
عێراق بە سەرۆكایەتی )مەحمود مەشهەدانی( سەرۆكی ئەنجوومەنەكە، 
دوای بایكۆتكردنی فراكسیۆنی كوردیی، بڕیاری 24ی پەسەند كرد، ئەم 
بڕیارە وێڕای ئەوەی ناوەڕۆكەكەی دژی خواستە سیاسییەكانی كوردە 
لە عێراقدا، لە هەمان كاتدا بە جۆرێك لە جۆرەكان وەك جێگرەوە و 
ئەڵتەرناتیڤی ماددەی140 دەستووری عێراقی خۆی دەرخست، سەیرتر 
لە هەموو ئەوانە لەماوەیەكی ئێجگار كەمدا و بە شێوەیەكی جادوویی 
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هاوپەیمانە ستراتیژیك و سیاسییەكانی الیەنی كوردیی، چوونە ریزی 
دەرچوواندن  داینەمۆی  بوونە  و  كورد  مافەكانی  سیاسیی  نەیارانی 
دژایەتیكردنی  بۆ  س��ەد  دەر  س��ەد  كە  بڕیارە  ئ��ەو  سەرپێكەوتنی  و 
پێشنیار  فۆرمۆڵە و  لە كوردستان  دابڕینی شاری كەركوك  كورد و 
بۆ  ئەردۆگان  پێیانوایە هاتنی  لە چاودێرانی سیاسیی  كراوە. بەشێك 
عێراق و كۆبوونەوەی لەگەڵ نوری مالیكی سەرۆك وەزیرانی عێراقدا 
بووە هۆی ئەوەی لە ماوەیەكی كەمی دوای سەردانەكەی ئەردۆگان، 
وەربگرێت،  هەڵوێستە  و  بڕیار  ئەو  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی 
هەروەك پرۆفیسۆر )یوست هیلتەرمان( دەڵێت »گەڕانەوەی كەركوك 
بۆ سەر هەرێمی كوردستان هێڵی سوورە بۆ توركیا. لەبەرئەوە توركیا 
بەرهەڵستیی دەكات ئەگەر بەشێوەیەكی راستەوخۆش نەبێت ئەوا لە 

رێی دۆستەكانییەوە لە عێراقدا ئەو هەڵوێستەی پیادە دەكات«.   
لە  توركیا  رۆڵ��ی  دەچ��ن  ئ��ەوە  بۆ  لێكدانەوەكان  زۆرب���ەی  بۆیە 
بەبێ  رۆڵ��ە،  كاریگەرترین  و  گرنگترین  24دا  م��اددەی  گەاڵڵەكردنی 
ئەوەی هاشا لەوە بكرێت هەستی شۆڤێنێتی بەشێكی زۆر لە سەركردە 
بەاڵم  گێڕاوە.  رۆڵیان  هەمان  عێراقی  عەرەبی  كاربەدەستەكانی  و 
هەر لەپابەند بەم كێشەوە، هەندێك لەچاودێران لە شرۆڤەكردنی ئەو 
واقیعەی هاتۆتە پێشەوە، وایدەبینن سەرقاڵیی سەركردایەتی سیاسیی 
كورد بە هەندێك كێشە وبابەتی ترەوە لە چەشنی قانوونی نەوت و 
سەرچاوە سروشتییەكان و كێشەی ئااڵ بوونە فاكتۆری لە بیركردنی 
دەستووری  ماددەی 140  جێبەجێكردنی  گرنگی وەك  هەرە  دۆزێكی 
عێراقی پەیوەست بە ناوچەكانی كێشە لەسەربوو، بەاڵم رای پێچەوانە 
و بەرامبەر پێیوایە هەر لە سەرەتاوە نیاز و نیەتی الیەنەكانی عەرەبی 
عێراقی دیاربووە دەربارەی ناوەڕۆكی ئەو ماددەیە، بۆیە پێویست بوو 
الیەنی كوردیی چاوەڕوانی دەستی عەرەبی نەكردبا و دەبوو لە رێگەی 
هەنگاوی عەمەلی و بە پاڵپشتیی جەماوەری گەل بڕیارێكی یەكالیەنەی 
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دەربارەی چارەنووسی كەركوك بدابایە، چون عەرەبەكانی عێراق لە 
ماددەی 140  پراكتیزەی  لە  كات و خۆدزینەوە  بە  یاریكردن  رێگەی 

هەڵوێستیان هەمیشە روون و ئاشكرا بووە.  
و  ئەمەریكا  خ��ودی  تەماشاكردنی  و  بێدەنگیی  ل��ەوان��ەش  جگە 
خۆدزینەوەیان لە چارەسەركردنی ئەو كێشەیە و بەجێهێشتنی بۆ رای 
خودی عێراقییەكان بە شێوەیەك لە شێوەكان جێگەی گومان و تێڕامانە 
و رەنگە ئەوە بسەلمێنێت پالن و كودەتایەكی هەمەالیەنەی سیاسیی 
هەیە لە دژی كورد كە زیاد لە الیەنێك و دەوڵەتێك رۆڵی تێدا دەگێڕن 
هەر لە توركیا و دەوڵەتە عەرەبییە سووننەكانەوە تا دەگات بە ئەمەریكا 
)ئەلزەمان(ی عێراقی پوختەی راپۆرتێكی  ئەوەتا رۆژنامەی  ئێران.  و 
ناو  ئەمنیی  سەرچاوەی  هەندێك  زانیاریی  رێگەی  لە  باڵوكردۆتەوە 
ناو  شیعەكانی  الیەنە  رێگەی  لە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  عێراقەوە: 
دەسەاڵتدارێتی  دوای  قۆناغی  بۆ  ئامادەكردندایە  خۆ  لە  عێراقەوە 
تاڵەبانی و كاركردن بۆ الوازكردنی پێگەی كورد لە عێراقدا تا ئەوانیش 
دەربڕیندا  كورتترین  لە  بۆیە  بچن.  سووننەكان  پێشووی  دەردی  بە 
ماددەی بیست و چوار و كودەتاكەی تەمووزی رابردوو جیا لەوەی 
هەمان  لە  دووپاتكردەوە،  عێراقی  عەرەبی  شۆڤێنیانەی  هەڵوێستی 
كورد  دژی  لە  هەیە  ناوچەیی  نهێنیی  پیالنێكی  نیشانداین  پێی  كاتدا 
دواییدا  ساڵەی  چەند  لەم  كورددا  مافەكانی  لە  پێشكەوتنانەی  ئەو  و 

روویانداوە.    

تەنگژەی خانەقین و سەرقاڵكردنی كورد بە كێشەی الوەكییەوە
هەر چەند رۆژێكی كەم دوای كودەتاكەی بیست و دووی تەمووزی 
رابردوو، سوپای نوێی عێراق بەشێوەیەكی بەعس ئاسا هەڵیانكوتایە 
سوپای  لەشكركێشییەی  ئەم  خانەقین،  و  قەرەتەپە  ناوچەكانی  سەر 
و  ك��ورد  نێوان  لە  دروستكردووە  نوێی  تەنگژەیەكی  دیسان  عێراق 
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حكوومەتی بەغداددا، بە تایبەت لە شارۆچكەی خانەقین ئەم تەنگژەیە 
بارگرژییە زۆر  تەقینەوە و رەنگبێ ئەم كێشە و  لێواری  چۆتە سەر 
لەوە زیاتر بخایەنێت و درێژە بكێشێت وەك ئەوەی لە سەرەتاوە بیری 
چاودێران  و  زۆربەی سیاسەتمەدار  بڕوای  بە  لێدەكرایەوە، چوونكە 
ئەم تەنگژەیەش دەستێكی دەرەكیی دەیجووڵێنێت. د.مەحمود عوسمان، 
ئەندامی لیستی هاوپەیمانی كوردستان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق 
دواییەی  ئەم  كێشەی  لە  هەیە  بااڵی  دەستێكی  »ئێران  وایە  ب��ڕوای 
بیانووی  بە  عێراق  بااڵدەستی  شیعەی  مەبەستە  ئەو  بۆ  خانەقیندا«. 
چوارچێوەی  تەنیا  ك��ورد  سەربازیی  و  سیاسیی  دەسەاڵتی  ئ��ەوەی 
دەست  دەیەوێت  دەگرێتەوە،  پێشوو«  فڕینی  دژە  »هێڵی  هێڵی شین 
بەسەر هەموو ئەو ناوچانە كوردییانەدا بگرێت كە سەبارەت بە ژیانی 
دەكرێت  و  بایەخدارن  كوردستان  داه��ات��ووی  سیاسیی  و  ئابووری 

پشتییان پێببەسترێت.  
هەرچی الیەنی كوردییە هەڵوێستێكی وا روونی نییە ئەوە بسەلمێنێت 
عێراق،  نوێی  سوپای  و  مالیكی  ن��وری  داخوازییانەی  ب��ەو  ملنادات 
چوونكە ئەوەی دەبیسترێت و لە زاری چەند سەرچاوەیەكی عێراقییەوە 
ئاشكرا كراوە ئەوەیە: الیەنی كوردیی رەزامەندیی خۆی نیشانداوە بۆ 
پاشەكشەپێكردنی هێزەكانی پێشمەرگە لە خانەقین، هەرچەندە بەشێكی 
بەرچاو لە سەركردە سەربازیی و ئیداریی و سیاسییەكانی كوردستان 
ئەوە رەتدەكەنەوە بڕیاری پاشەكشەی هێزی پێشمەرگەیان دابێت و 
سەرۆكی هەرێمیش ئەوەی راگەیاند: ئەگەر كورد بە هێڵی شین رازی 
بووایە ئەوە سەدام حسێن زۆر مەمنوونی كورد دەبوو، ئیدی چۆن 
تازە كورد بەوە قایل دەبێت؟. بەاڵم لە باری واقعییەوە هێشتا تەنگژەكە 
درێژەی هەیە و الیەنی كوردییش بەردەوام گۆڕان بەسەر گووتار و 
لە  هەڵوێستیدا دێت و نەگەیشتۆتە رایەكی كۆنكرێت و جێگیر. بەاڵم 
بەرامبەردا شیعەكان وەك بزوێنەری حكوومەتی نوێی عێراقی سوورن 
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لەسەر ئەوەی دەبێت هێزی پێشمەرگە خانەقین چۆڵ بكات!.   
ئ��ەم ب��ۆچ��وون��ە ل��ە ل��ێ��دوان��ی زۆرب����ەی ب��ەرپ��رس��ان��ی سیاسیی و 
نموونە  ب��ۆ  ل��ێ��ك��راوەت��ەوە،  جەختی  عێراقیدا  ع��ەرەب��ی��ی  س��ەرب��ازی��ی 
شیعە  یەكگرتووی  ئیئتالفی  لیستی  ئەندامی  ئەلسەغیر(  )جەاللەدین 
رایدەگەیەنێت  نیوزماتیك  هەواڵی  ئاژانسی  بۆ  عێراق،  پەرلەمانی  لە 
خانەقینەوە  ناو  نەچوونەتە  بنەڕەتدا  لە  عێراق  ئەمنییەكانی  »هێزە 
تاكوو لێی پاشەكشە بكەن، ئەستەمە هێزە حكومییەكانی عێراق مامەڵە 
ئەو  بوونی  بنەڕەتدا  لە  چوونكە  بكەن،  پێشمەرگەدا  هێزی  لەگەڵ 
هێزانە سروشتیی نییە و خانەقین بەشێك نییە لە سنووری هەرێمی 
كوردستانی عێراق«. بەاڵم من وەك خۆم لەو باوەڕەدام دروستكردنی 
تەنگژەی خانەقین و گەورەكردنی ئەم دۆزە جیا لەوەی بچووككردنەوە 
و  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  دەسەاڵتی  بەرتەسككردنەوەی  و 
الیەنی كوردییە، لە هەمان كاتدا سەرقاڵكردنی كوردە بە كێشەكەیەوە 
بیربردنەوەی كێشەیەكی گەورەتر و گرنگتر كەئەویش پرسی  لە  بۆ 
ماددەی 140 و ماددە جێگرەوەكەیەتی »24«. بەهەر شێوەیەكیش بێت 
تەنگژەی خانەقین چیتر نییە جگە لە هەوڵێكی تر بۆ بردنەوەی دۆزی 

كورد بۆ سەرەتای رێگا.  

حكوومەتی عێراق بەرەو كام ئاقار دەڕوات؟ 
سەدام  بتەكەی  كەوتنی  دوای  لە  بووین  ئەوە  چاوەڕێی  هەموو 
ئیدی  بەعسەوە  رووخانی  و  بەغداد  فیردەوسی  ساحەی  لە  حسێن 
خوازیاربوون  عێراقییەكان  هەموو  عێراق،  رووبكاتە  دیموكراسیی 
كۆتایی بە عەهدی دیكتاتۆریی و دەوڵەتی ناوەندیی و تاكڕەویی بێت، 
كەچی هەر لەگەڵ جێگیربوونی باری ئاسایش لە عێراقی دوای سەدام 
ئەم  نوێی  بەغدا خەریكە دەسەاڵتدارانی  و سەرپێكەوتنی حكوومەتی 
واڵتە رێی هەمان خەرەندی بەعس دەگرنەوە بەر و بە هەمان جۆر 
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سەركردە  تاك  و  مەركەزیی  نوێی  عێراقێكی  وێنەكێشانی  سەرقاڵی 
ك��وردەوە  مافەكانی  زەوتكردنی  لە  هەنگاوەش  ئەم  بڕیارن،  تاك  و 
سیاسەتی  لە  ك��وردەك��ان  هۆكارەشە  ئ��ەم  ه��ەر  بەستووە.  رێچكەی 
داوا  كورد  دەكات  وا  و  دەترسێنێ  عێراقی  حكوومەتی  كڕینی  چەك 
دیاریكراو  ئاستێكی  لە  بەهێزكردنەی سوپا  و  كڕین  ئەو چەك  بكات 
)عەدنان   2008/9/8 رۆژی  دانیشتنی  لە  ئەوەتا  بێت.  سنوورداردا  و 
موفتی( سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان رایگەیاند »داوا لە ئەمەریكا و 
واڵتە زلهێزەكانی دنیا دەكەین بە تایبەت ئەمەریكا كە ئێستا خەریكی 
چەكی  فرۆشتنی  بەمەبەستی  عێراق،  لەگەڵ  رێككەوتنێكە  مۆركردنی 
هۆی  نەبێتە  ئ��ەوەی  بۆ  پێی  بیفرۆشن  م��ەرج  بە  عێراق،  بە  جەنگیی 
هەڕەشە و عێراق نەتوانێت هەڕەشە لە كورد بكات بەهۆی ئەو فڕۆكە 

جەنگییانەوە«.  
ئەم لێدوانەی سەرۆكی پەرلەمانی كوردیی دەرخەری راستییەكەی 
تاڵە سەبارەت بە عێراق و ئەوە دەسەلمێنێت تا دێت ئەو واڵتە دەرگاكانی 
تۆتالیتاریی  دەسەاڵتێكی  لە  و  دادەخ��ات  خۆی  لەسەر  دیموكراسیی 
مەزهەبی نزیك دەكەوێتەوە. هەروەك )دانیاڵ پایپس(ی رۆژنامەنووس 
بەرەو  نیم بەوەی عێراق  تێبینی كردبوو بەوەی دەڵێ »من گەشبین 
دیموكراسییەت هەنگاوی هەڵگرتبێت، بە تەواویی پێشبینی ئەوە دەكەم 
عێراق بەرەو تاكڕەویی بگەڕێتەوە«. بەاڵم ئایا لەعێراقێكی تاكڕەو و 
دیكتاتۆریی كە بە رۆژی رووناك كودەتا دژی مافی كورد بەرپا دەكات 
ئەو  دەبێت  داخەوە  بە  دەگاتە كوێ؟  و  لەكوێیە  كورد رووی  دۆزی 
راستییە تاڵە بدركێنین بەو هەنگاوانەی ئێستا حكوومەتی بەغدا دەینێت، 

دۆزی كورد پاشەكشە دەكاتەوە بۆ سەرەتای رێگا.   
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 چاپتەری چوارەم
مالیكی دەیەوێت مێژوو دووبارە بكاتەوە

دەربارەی هەوڵەكانی مالیكی بۆ سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی 
عێراقێكی ناوەندیی

ئاشنابووین  نزیكەوە  لە  دواییدا  دوو ساڵەی  یەك  ئەم  ماوەی  لە 
كە  عێراق،  وەزیرانی  س��ەرۆك  مالیكی«  »ن��وری  هەوڵێكی  چەند  بە 
بۆ  بەرێتەوە  عێراق  تر  جارێكی  دەیەوێت  لێدەهات،  ئەوەیان  بۆنی 
دۆخی دەسەاڵتێكی ناوەندیی  تاكالیەن و تاك بڕیار. كورد زۆرترین 
زیانی ئەم سیاسەتانەی »مالیكی« بەركەوتووە و هەموو هەنگاوێكی 
پاشەكشەی  هەنگاوێكیش  ناوەندێتی،  رووەو  عێراقی  حكوومەتی 
كردووە بە دەستكەوتەكانی كورد لە باشووری واڵتەكەیدا. لە ماوەی 
سەرۆكایەتی »مالیكی«دا ئەم یارییە سیاسییە چەندین جار دووبارە 
بۆتەوە، هەر لە كۆسپ و تەگەرە دروستكردن بۆ ماددەی سەدوچل 
بوودجەی  لە  كوردستان  داهاتی  بەشە  لە  لێبڕین  هەوڵی  دەگاتە  تا 
عێراق. هەر لە لەمپەردانان بۆ گرێبەستە پێترۆڵییەكانی هەرێم تاكوو 
دەگات بە ئابڵوقەدان و هەوڵی داگیركردنەوەی چەند ناوچەیەكی تازە 
نموونە«.  بە  قەرەتەپە  و  خانەقین  »ش��اری  كوردستان  ئازادكراوی 
تازەترینیانە  كە  ئیسنادەوە  ئەنجوومەنەكانی  دروستكردنی  لە  هەر 
هەمواركردنەوەی  و  دەستكارییكردن  بۆ  هەوڵدان  بە  دەگ��ات  تاكوو 
دەستووری هەمیشەیی عێراق بە تایبەت بۆ لێقرتاندن لە دەستكەوت و 

پێشڕەوییەكانی كورد لە چوارچێوەی عێراقدا.  
بەعسەوە،  رژێمی  رووخاندنی  پرۆسەی  سەرەتای  لە  بێگومان 
لەبەر فاكتۆری بەهێزیی كورد و پەرش و باڵویی هێزە عەرەبییەكان 
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بە  عێراق  حكوومەتی  و  هاوپەیمانان  هێزەكانی  گیرۆدەبوونی  و 
توانی  كورد  خۆتەقاندنەوە،  مانۆڕی  و  تیرۆر  رووبەڕووبوونەوەی 
رێگەی  ل��ە  سیاسییەكانی  خواستە  ل��ە  ب��ەرچ��او  و  گرنگ  بەشێكی 
دەستوورەوە شەرعییەت پێبدات، توانی هەندێ دەستكەوت و پێشڕەویی 
داگ��ی��رك��راوەدا  پارچە  ئ��ەم  ك��وردی  م��ێ��ژووی  لە  كە  بكات  سیاسیی 
بووە كورد  یەكەمین جاریش  بووە و  ناوازە و كەموێنە  رووداوێكی 
قەوارەكەی  زامنكردنی  بۆ  دەستوورییە  بەندە  هەموو  ئەو  بتوانێت 
دەستەبەر بكات. بە داخەوە هێزە كوردییەكان لە قۆناغێكدا وەستان و 
نەیانتوانی زیاتر دۆزی كورد بەرنە پێشەوە، بەهۆی ئەوەی قورسایی 
خۆیان خستەسەر پێكهێنانەوەی پێكهاتە ناكۆكەكانی عەرەبیی عێراقی 
هەموو  بكرێتەوە  ل��ەوە  بیر  ئ��ەوەی  بەبێ  ع��ێ��راق،  بنیاتنانەوەی  و 
بەهێزكردنەوەیەكی ناوەند لەسەر حیسابی الوازكردنی هەرێم دەبێت.   
كورد دەیتوانی لە ساتەوەختی خۆیدا و لەكاتی الوازیی دەوڵەتی 
عێراق و لەرزۆكیی هێزە عەرەبییەكانی گۆڕەپانی سیاسەت لە عێراق 
پاراستنی  بۆ  دابنێت  زیاتر  گرەنتی  و  مەرج  تایبەت شیعەكان«،  »بە 
ئەوە  ئەزموون  بە  عێراقدا  مێژووی  لە  چوونكە  باشوور،  ئەزموونی 
فشاردا  و  ناچاریی  ب��اری  ژێ��ر  لە  عێراق  حكوومەتەكانی  سەلماوە 
بۆیە  ت��ر!،  هیچی  و  ن��اوە  ك���ورددا  مافی  نیمچە  هەندێك  ب��ە  دان��ی��ان 
رەها  راستییە  ئەو  شتێك  هەر  پێش  كورد  سیاسەتمەدارانی  دەب��وو 
لە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  بەهەرحاڵ  بگرتبایە.  لەبەرچاو  مێژووییەیان  و 
شانۆی رامیاریی عێراقدا بەرجەستە دەكرێت، هەوڵی جیددی هەندێك 
الیەنی عەرەبیی و خودی سەرۆك وەزیرانە بۆ گێڕانەوەی سیستمی 
تاكڕەهەند، هەروەها  و  تۆتالیتار  عێراق رووەو سیستمێكی  سیاسیی 
بۆ بچووككردنەوەی دەستكەوتەكانی كورد لە رێگەی پێداچوونەوە و 
نێوەندەدا  لەم  بە دەستووری هەمیشەیی عێراقدا.  چاوپێداخشاندنەوە 
نوری مالیكی بە وزە و قورساییەكی سیاسیی و تەنانەت سەربازیی 
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زۆرە دەیەوێت ئەو خەونانە بكاتە واقیع، ئەو رێگەی لەیەك جودای 
گرتووەتە بەر بۆ هێنانەدی ئەو مەبەستە شۆڤێنیی و مەزهەبگەراییە.

عێراق رووەو سیستمێكی ناوەندیی و داخراو
عێراقێكی  بنیاتنانەوەی  س��ەر  ك��ردۆت��ە  ڤوكۆسی  مالیكی  ن��وری 
دەوڵەتە  زۆربەی  و سەرئەنجامی  ئاكام  مێژوو سەلماندی  ناوەندیی. 
لە  جگە  كولتوورەكاندا  و  ن��ەت��ەوە  ف��رە  كۆمەڵگە  لە  ناوەندییەكان 
ستەمكاریی هیچی تر نەبووە، لە واقیعی عێراقیشدا گەالنی ئەم واڵتە 
هەیە،  سیستمە  ئەم  لەسەر  تاقیكردنەوەیان  ئەزموون  و  خوێن  بە 
بەرهەم  سەقامگیر  و  رەف��اه  كۆمەڵگەیەكی  ناتوانێت  ه��ەر  ن��ەك  كە 
بهێنێت، بەپێچەوانەوە مێژوویەكی خوێناویی و پڕ كارەساتی مرۆیی 
ئەزموون  لە  خ��ۆالدان  و  نووقاندن  بەچاو  »مالیكی«  خولقاندووە. 
عێراقدا،  لە  ناوەندیی  و  تاكڕەهەند  رژێمی  تراژیدیی  چارەنووسی  و 
دیسان هەمان خولیای سەدام لە كەللەی داوە و دەیەوێت ئەو دەوڵەتە 
نوێنەرایەتیی زۆرینەیەكی  مالیكی  بكاتەوە. هەڵبەتە  ناوەندییە زیندوو 
خۆی،  كەسییەكانی  ئ���ارەزووە  لە  ب��ەدەر  دەك���ات،�  م��ەزه��ەب  شیعە 
خواستی  و  دەك��ات  مەزهەبگەرایی  جیهانبینییەكی  ئ��ەدای  ئەكتەرێكە 
واتایەكی  بە  یان  سیاسیی،  رۆژەڤ��ی  كردۆتە  عێراقی  ئێرانكردنی  بە 
تر نوێنەرایەتی ئەو مەیلە دەكات دەیەوێ عێراق لە دەستی ئەمەریكا 

بسەنێتەوە و رادەستی كۆماری ئیسالمی ئێرانی بكات. 
زانستگای  لە  رامیاریی  توێژەری  فلیپیس«ی  »دێڤید  ب��ڕوای  بە 
كۆلۆمبیا »كێشەی عێراق هەمیشە زۆریی ئەو دەسەاڵتانە بووە بەغداد 
هەیبووە، تەنیا رێگەش بۆ مانەوەی عێراق بە یەكپارچەیی لە رێگەی 
كەمبوونەوەی دەسەاڵتی دەوڵەتی ناوەندیی بەغدادەوەیە، جا هەر بۆیە 
نابێت مالیكی هەمان ئەو هەڵەیەی پێشوو دووبارە بكاتەوە«. لە باری 
واقیعیشەوە كێشەی عێراق تاكو ئێستا بەش بەشكردنی دەسەاڵتەكان 



گەمەی شەیتان

39

دەسەاڵتە  ئەو  زادەی  هێندەی  هەرێمەكاندا،  و  ناوەند  بەسەر  نەبووە 
زۆر و زەبەندانە بووە حكوومەتی ناوەندیی هەیبووە، كەوابوو ئەوەی 
خۆیدا  دوای  بە  ساڕێژنەكراوی  برینی  و  ق��ووڵ  كێشەی  عێراقدا  لە 
ئەوەی  نەك  ب��ووە،  دەسەاڵتەكان  پانتایی  تەسككردنەوەی  هێناوە، 
ئەمڕۆ بەشێك لە هێزە عێراقییەكان لە نەبوونی دەسەاڵتێكی بەهێزی 
ناوەندییدا دەیبیننەوە. الیەنی كوردیی هەمیشە ترسی هەبووە و هەیە 
لە بەهێزبوونەوەی ناوەند چوونكە دڵنیایە ئەم بەهێزكردنەوەی ناوەند 
لە یەكێك لە رەهەندەكانیدا بریتییە لە الوازكردنی هەرێمەكان، یان با 

بڵێین لەسەر حیسابی الوازكردنی هەرێمی كوردستانە.  
لە  »نیگەرانییەكە  روونیدەكاتەوە  گیبسن«  »ئ��ێ��دوارد  ه��ەروەك 
بوونی حكوومەتێكی مەركەزیی بەهێزدا نییە، لەبەرئەوەی زۆرجار لە 
فیدرالیزمیشدا حكوومەتێكی مەركەزیی بەهێز هەیە، بەاڵم نیگەرانییەكە 
بنەماكانی  پێشێلكردنی  هەوڵی  مەركەزیی  حكوومەتی  كە  لەوەدایە 
دروست  ب��دات«.  هەرێمەكان  ئۆتۆنۆمی  سەركوتكردنی  و  فیدراڵیزم 
نیگەرانیی كورد لەو سۆنگەیەوە دەستپێدەكات »گیبسن« بۆی چووە، 
عێراقێكی  الیەنگرانی  و  عێراقی  كاربەدەستانی  زۆرب���ەی  چوونكە 
هەندێكیان  و  نین  رازی  كورد  دیفاكتۆیەی  بارودۆخە  لەم  ناوەندیی 
هەر  بەغداد،  دەسەاڵتی  الوازكردنی  هۆكاری  بووەتە  كورد  پێیانوایە 
تووندی  بە  دەكات  كوردەكان  سەركردە  لە  وەها  تێگەیشتنەشە  ئەم 
بەرپەرچی عێراقێكی ناوەندیی بدەنەوە و بە مەترسیی لەسەر كورد 
پرۆعێراقی  سیاسەتمەداری  ساڵح«ی  »د.ب��ەره��ەم  ب��دەن.  لەقەڵەمی 
كورد، نیگەرانییەكانی كورد بەم شێوەیە دەردەبڕێت »یەكێتی عێراق 
بە توندوتیژیی و خۆسەپاندن و كۆكردنەوەی دەسەاڵتەكان بە دەستی 
س��ەدام حسێن  نابێت،  هێز  ی��ەك  یاخۆ  دەستە  ی��ەك  و  ن��اوەن��د  ی��ەك 
تا  »ساڵح«  رایەی  ئەم  دۆخەیە«.  ئەو  گ��ەورەی  هەرە  بەرجەستەی 
لەمەڕ  بیروڕای گشتیی و فەرمیی كوردیشە  راددەیەك پوختەكراوی 
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»د.سەعدی  ن��اوەن��د.  بەهێزكردنەوەی  پێناو  لە  مالیكی  هەوڵەكانی 
رایەكی  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  كوردی  ئەندامی  بەرزنجی« 
نزیكی لە بۆچوونەكەی »ساڵح«ی هەیە و پێیوایە »دەسەاڵتی رژێمی 
بەعس و سەدام لە ناوەند بەهێز بوو، بەاڵم ئایا حكوومەتەكەی بەهێز 
بوو؟ بێگومان نەخێر. چوونكە هێزی دەوڵەت لە خزمەتكردتی خەڵك و 

پاراستنی مافەكانی هاوواڵتیاندایە«.   
پرسیاری سەرەكی و جەوهەریی هەرە گرنگ لێرەدا خۆی لەوەدا 
ئەو  رووب���ەڕووی  میكانیزمێك  و  رێگە  چ  بە  ك��ورد  ئایا  دەبینێتەوە: 
دەبێتەوە؟.  عێراقی  كاربەدەستانی  و  مالیكی  نوری  نوێیەی  سیاسەتە 
ئەوە  تەنیا  هەڵوێست وەردەگرێت،  نییە كورد چۆن  دیار  ئێستا  هەتا 
دیارە سەركردە كوردەكان ناڕەزایەتی خۆیانیان لەمەڕ ئەو سیاسەتەی 
مالیكی نیشانداوە، بۆ پووچەڵكردنەوە و شكست پێهێنانی هێشتا هیچ 
رووناكییەك لە ئاسۆدا نابینین. بە تایبەت لەو دۆخەدا كە هەندێك لە 
كارناسان و شارەزایان لەو بڕوایەدان سیاسەتی نوێی »باراك ئۆباما« 
ناوەندیی.  عێراقێكی  بەهێزكردنەوەی  بیرۆكەی  یارمەتیدەری  دەبێتە 
بە  راپۆرتێكدا  لە  سترایپ«  ئاند  »ستارس  رۆژنامەی  رووەوە  لەو 
وردیی تیشك دەخاتە سەر ئەوەی »جێبەجێكردنی پالن و بەرنامەكەی 
ئۆباما لە عێراق رێگا بۆ دروستبوونەوەی دیكتاتۆرییەتێك خۆشدەكات 
ماوەی سی  بۆ  كە  دەبێت  سەدام حسێن  دیكتاتۆرییەتی  وێنەی  هاو 
پشتیوانیی  بە  بەهێز  هەڵمەتێكی  كورتی  بە  ك��رد«.  پیادەی  ساڵێك 
عێراق،  و  ناوچەكە  و  جیهان  نوێی  بارودۆخی  و  دەرەوە  هێزەكانی 
ئارادایە، پریشكی یەكەمی  لە  بۆ بەهێزكردنەوەی عێراقێكی ناوەندیی 
خۆی  چۆن  كورد  دەسووتێنێت!  كورد  ناوەندییە،  عێراقە  ئەم  ئاگری 

ئامادە كردووە و ئامادە دەكات؟ جارێ هیچ دیار نییە!.
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پێداچوونەوە بە دەستووری هەمیشەییدا  
مالیكی و كاستەكەی ئەوە رادەگەیەنن كاتی ئەوە هاتۆتە پێشەوە، 
بدرێت،  ئەنجام  عێراقدا  هەمیشەیی  دەس��ت��ووری  ل��ە  گ��ۆڕان��ك��اری��ی 
یەك  لە  م��اددەی  و  بەند  و  ن���اوەڕۆك  زۆر  بتوانێت  گۆڕانكارییەك 
واڵتەكە  سیاسیی  نوێی  دۆخی  و  هاوسەنگیی  بەپێی  و  بگۆڕێت  جیا 
بنووسرێنەوە. »نوری مالیكی« سەرۆك وەزیرانی عێراق لە لێدوانیكدا 
رایگەیاند »دەستوور لە كەشوهەوایەكی ئازار و ترسدا نووسراوەتەوە 
و روانینی تێدایە بۆ ئایندە، ئەمەش زۆر ئاساییە. لەبەرئەوە پێویستیمان 
سەرۆكوەزیران  لێدوانەی  ئەم  هەیە«.  دەستوور  پێداچوونەوەی  بە 
ئاشكرا  ئەوە  شرۆڤانە  لەو  یەكێك  هەڵدەگرێت،  جیا  جیا  لێكدانەوەی 
دەكات، ئەوان »هێزە عێراقییەكان« لە ژێر بارێكی ناهەمواری ئەمنیی 
بەو  دەستوور  رازیبوون  عێراقەوە  ئەوكاتی  نائارامیی  لەسایەی  و 
فۆرمە بنووسرێتەوە و گەاڵڵە بكرێت، ئەگینا هیچ كات ئامادەنەبوون 
دەستوورێكی لەو رەنگە، بۆ عێراق و سیستمی بەڕێوەبردنی ئەو واڵتە 
قبوڵ بكەن. نووسەر و توێژەری سیاسیی كورد »فەرید ئەسەسەرد« 
بڕوای  دەگاتە  »مالیكی«دا  لێدوانەی  ئەو  شرۆڤەی  و  لێكدانەوە  لە 
ئەوەی »مالیكی« مەبەستی راستەقینەی لە پێداچوونەوە بە دەستووری 
هەمیشەیی عێراقدا كەمكرنەوەی دەسەاڵتی هەرێمەكان و پتەوكردنی 
ناوەندە لە رێگەی ماددەیەك یان چەند ماددەیەكی دەستوورییەوە.   

»ئەسەسەرد« لەو رووەوە دەنووسێت »قسەكانی مالیكی شتێكی 
گوایە  نییە،  فیدرالیزم  هەیە  عێراقدا  لە  ئەوەی  لێهەڵدەكڕێنرێت  وایان 
دەستووردا  بە  دەكات  بەوە  پێویست  رەوشەكە  ئەمەوە  لە سۆنگەی 
ناوەند  بكەینەوە و دەسەاڵتی  بچینەوە و دەسەاڵتی هەرێمەكان كەم 
ترە  ئەڵقەیەكی  وەزی��ران  نوێیەی سەرۆك  هەوڵە  ئەم  بكەین!«.  زیاد 
كەمكردنەوەی سەالحیات  مەبەستی  بە  دەیدات  هەوڵەی  زنجیرە  لەو 
و س��ن��ووری دەس��ت��ووری��ی دەس���ەاڵت���ی ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان، بۆ 
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یان  هەمواركردن  بۆ  دەستبردن  لە  بیری  ئەجینداكەی  سەرخستنی 
چاوپێداخشاندنەوەی دەستوور كردۆتەوە، چوونكە ئەوكات دەتوانێت 
كەم  هەرێمەكان  دەس��ەاڵت��ی  دەستووریی  و  قانوونی  فۆرمێكی  بە 
بكاتەوە، بەو پێیەی جیا لە هەرێمی كوردستان پێشبینی ئەوە دەكرێت 
لە  جیددی  و  كارا  هەوڵێكی  ئێستا  دروستبن،  عێراقدا  لە  تر  هەرێمی 
ئەم  كە  بەسرە،  هەرێمی  ناسینی  فەرمی  بە  و  پێكهێنان  بۆ  ئارادایە 

هەوڵەی بەسراییەكان لەالیەن كوردەوە پشتیوانی دەكرێت.  
هاتنەئارای  و  پ��ەی��داب��وون  لێنیشتووە  ئ���ەوەی  ت��رس��ی  مالیكی 
سەرەتای  دەبێتە  عێراقدا  چوارچێوەی  لە  فیدراڵی  هەرێمێكی  چەند 
بخاتە  دەستووریی  لغاوێكی  دەیەوێت  بۆیە  واڵتەكە،  دابەشبوونی 
یان  هەبێت  عێراقدا  چوارچێوەی  لە  هەرێمێك  هەر  قاچی  و  دەس��ت 
دەشێ لە ئایندەدا ببێت. الیەنی كوردیی دیسان بە تووندیی رەخنەی 
وەزی��ران  س��ەرۆك  دەستپێشخەرییەی  و  هەنگاو  و  هەڵوێست  ل��ەم 
گرتووە، لە زاری سەرۆكی بەرزترین ناوەندی دەسەاڵت لە هەرێمی 
لەو  ك��ردەی��ە.  ئ��ەو  لەمەڕ  هەیە  ناڕەزایەتی  و  رەخنە  كوردستانەوە 
بارەوە »مەسعود بارزانی« سەرۆكی هەرێمی كوردستان راشكاوانە 
بە كەناڵی »الحرە«ی راگەیاند »بەڕێز مالیكی نابێت پێیوابێت ئەوەی 
مومارەسەی  ئێمە  ئەوەی  هێناوە سەپێندراون، چوونكە  دەستمان  بە 
دەكەین لە رێگەی شەرعییەوەن. بۆیە دەڵێم هەر پاشگەزبوونەوەیەك 

لە دەستوور بە واتای گەڕاندنەوەی دیكتاتۆرییەتە«.   
ئەگەر الیەنی  نەكردەوە  ئەوەشدا سەرۆكی هەرێم روونی  لەگەڵ 
دەستووردا،  بە  پێداچوونەوە  خواستی  لەسەر  بوو  سوور  عەرەبیی 
هەڵوێستی كورد چۆن و چی دەبێت، ئەو تەنیا رەخنەی لەو هەڵوێستە 
ئەندامی  گرت و بیروڕای كوردی دركاند. بەاڵم »فریاد رەوان��دزی« 
روون  كورد  بەرچەكرداری  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  ك��وردی 
دەستووردا  لە  بەكاردەهێنێت  ڤیتۆیە  ئەو  »كورد  دەڵێت  و  دەكاتەوە 
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چەسپاوە، ئەویش ئەوەیە، ئەگەر دوو لەسەر سێی، سێ پارێزگا ئەو 
دەبێتەوە«.  پووچەڵ  بڕیارەكە  ئ��ەوە  رەت��ك��ردەوە،  هەمواركردنەیان 
عەرەبە  دیسان  ئەوەیە،  راكێشین  بۆ  پەنجەی  لێرەدا  گرنگە  ئ��ەوەی 
تەنانەت  و  دەكەنەوە  دووبارە  پێشان  ئەزموونی  هەمان  عێراقییەكان 
لەو دەستوورەش پەشیمان دەبنەوە خۆیان الیەنێكی سەرەكیی و كارا 
بوون لە نووسینەوەیدا و عێراقییەكان بە زۆرینەی دەنگ پەسەندیان 
كردووە، ئەوەتا مالیكی سەرەتای هەوڵێك دەخاتە گەڕ بۆ زەوتكردنی 
هەندێك لە مافەكانی كورد، ئەگەر سەركەوتنیش بەدەستنەهێنێت، هیچ 
لەو راستییە ناگۆڕێت عەرەبەكان لە هەر هەلێكدا و لەگەڵ گۆڕانی تای 
تەرازوی هێزدا، چاو دەخشێننەوە بە هەموو ئەو بڕیارانەی پێشوویاندا، 
هەر لە دەستوورەوە تاكوو دەگات بە پێدانی ناسنامەیەكی فەرمیی بە 

قەوارەی دیفاكتۆی ئەمڕۆی باشووری كوردستان.    

ئەنجوومەنەكانی ئیسناد
پەیوەندییكردندایە  لە  عێراق،  حكوومەتی  سەرۆكی  مانگێكە  چەند 
بە هەندێ سەرۆك خێڵ و شێخی هۆزەكان و هەندێ كۆنە جاش و 
دەمسپی كوردەوە، بە مەبەستی دروستكردنی ئەنجوومەنەكانی ئیسناد 
وەك هێزێكی تری یارمەتیدەری حكوومەت بۆ سەقامگیركردنی زیاتری 
بارودۆخی ئاسایش. بەاڵم الیەنی كوردیی پێیوایە ئیسناد جۆرێكی ترە 
لە جاشایەتی و لەسەر زاری سەرۆكی هەرێمەوە جەخت لەوە كرایەوە 
ئەوانەی دەچنە ریزی ئیسنادەوە خیانەتكارن و وەك جاش مامەڵەیان 
لە تەكدا دەكرێت. زۆریش لە شارەزایان و چاودێران وایدەبینن ئیسناد 
بۆ ئەو مەبەستە دروست نەكراوە نوری مالیكی و كاستەكەی لە رێی 
كەناڵەكانی راگەیاندنەوە ئاشكرای دەكەن و رایدەگەیەنن، بەڵكو زیاتر 
بە  نەك  سیاسییدا  الیەنێكی  الی  بە  ئەنجوومەنانەیە  ئەو  راكێشانی 
الی حكوومەتدا. كورد بە هەموو شێوەیەك دژایەتی ئیسناد دەكات و 
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حكوومەتی هەرێمیش بە تووندی مامەڵە لەگەڵ ئەو كەسانەدا دەكات 
پەیوەستبوون و دەبن بەو ئەنجوومەنانەوە.   

»د.كەمال كەركوكی« جێگری سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان لە 
لێدوانێكیدا بە تووندیی هێرش دەكاتە سەر ئیسناد و دەڵێت »فەوجی 
لە كارەساتی  لە كاتی خۆیدا  ئەو فەوجە جاشانەیە  ئیسناد هەروەك 
ئەنفالدا دەستیان بە خوێنی نەتەوەكەمان سوور بوو«. الی خۆشییەوە 
دژایەتی كورد  ئاشكراكردنی  و  وێڕای رەخنەگرتن  سەرۆكی هەرێم، 
خزمەتێك  هیچ  ئیسناد  دەكاتەوە  لەوە  جەخت  ئیسناد،  بەرامبەر  لە 
و  پارە  فیڕۆدانی  بە  زیاتر  و  ناكات  عێراق  سیاسیی  بارودۆخی  بە 
هەروەك  هەڵبژاردن،  بۆ  دەسەاڵتە  ئیستغاللكردنی  و  عێراق  سامانی 
پەشێویی  نانەوەی  بۆ  سەرۆكی هەرێم وتی »لە كەركوك و موسڵ 
و فیتنە دروستكراون«. لێ ئەوەی هەندێك لە كۆنە بەعسی و كۆنە 
مستەشارەكانی كورد پەیوەندییان بەو ئەنجوومانەوە كردووە، بەاڵم 
جەماوەری  كوردییەكان  سیاسییە  الیەنە  و  هێز  گشتیی  بەشێوەی 
كورد ئاگادار دەكەنەوە لەوەی هەڵوێستی فەرمیی حكوومەتی هەرێم 
لەمەڕ ئیسناد، ئەوەیە ئەو ئەنجوومەنانە وەك فەوجی خەفیفەی پێشان 
چاولێدەكات و لە هیچ كەسیش نابوورێت بەو ئەنجوومانەوە پەیوەندیی 

بگرێت.   
ئەوەی ئاشكرایە مالیكی مەبەستی لە پێكهێنانی ئەم فەوجانە جیا لە 
پشتگیریكرن و پاڵپشتیی خۆی و پارتەكەی، بۆ تێكدانی رەوشی شاری 
كەركوك و موسڵە، هەروەها ئەمەش دەبێتە فاكتۆرێكی یارمەتیدەر بۆ 
كەمكردنەوەی دەسەاڵتەكانی هەرێمی كوردستان. بێجگە لە كوردیش 
هەندێك لەالیەن عێراقییەكانی تر ناڕازین بە دروستكردنی ئیسناد و 
پێیانوایە مالیكی لەسەر حیسابی دەوڵەت خزمەت بە خۆی و تەوژمە 
لە  ئەلعانی«  »رافز  رووەوە  لەو  دەكات.  مەزهەبییەكەی  و  سیاسیی 
لە دروستكردنی ئیسناد كارێكی  بەرەی تەوافق رایگەیاند »بڕیاردان 
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پەلكێشكردنی  و  سەرنجڕاكێشان  لێی  مەبەست  تەنیا  و  ناڕاستە 
بە  پەیوەندییەكی  هیچ  و  دیاریكراودا  الیەنێكی  بە الی  عەشائیرەكانە 
باری ئاسایشەوە نییە، تەنیا الیەنێكی سیاسیی بڕیار لەو ئەنجوومەنانە 
دەدات نەك حكوومەت«. پوختەی قسە ئەوەیە ئیسناد پیالنگێڕییەكی 
تری مالیكی و كاستەكەیەتی لەناو حكوومەتی ئێستادا هەم بۆ هێنانەدی 
هەندێك مەهامی سیاسیی تایبەت بە خۆیان و هەم بۆ كەمكردنەوە لە 
هێزی هەرێمی كوردستان و نانەوەی پشێویی لە كەركوك، كە ئەمڕۆ 
بۆ كورد ئەو شارە گرنگی و بایەخی خۆی هەیە و دەستبەرداربوون 

لێی كارێكی ئاسان نییە.   

ئەنجامگیریی
بۆ  كێشەی  چ��ەن��دان  مالیكی  ن��وری  حكوومەتی  س��اڵ��ەوە  پ��ار  لە 
كە  دروستكردووە،  كورد  پێگەی  و  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
دەبات و  ناو  بەپێنج كێشە  رابردوو  ئەوانەی  »د.مەحمود عوسمان« 
كورد  بۆیە  دەك��ات.  هەژمار  قووڵ  كێشەی  بە شەشەمین  ئیسنادیش 
كێشەكان  زۆرتربوونی  و  زی��ادب��وون  بۆ  بكات  ئامادە  خۆی  دەبێت 
كورد  پێویستە  كەواتە  ئەی  ئێستا!!.  ئەوانەی  چارەسەربوونی  نەك 
دەڵێت  عوسمان«  »د.مەحمود  نوێیەدا؟.  هەلومەرجە  لەم  بكات  چی 
»ئەگەر كێشەكانمان چارەسەر نەكران ئەوسا پێویستە كورد بڕیاری 
یەكالكەرەوەی خۆی بدات، چوونكە ناتوانین بەم شێوەیە لە حكوومەت 
هاوبەش و بەردەوام بین«. بەاڵم پرسیارێكی بەجێ قووت دەبێتەوە: 
لیژنەیەی  پێنج  ئەو  كارەكانی  تەوابوونی  و  تەنگژانە  ئەم  دوای  ئایا 
بۆ چارەسەری كێشەكان دانراون و لە كۆتایی ئەركەكەیاندان، كورد 
لەم  دیسان  یان  وەربگرێت  »یەكالكەرەوە«  هەڵوێستە  دەبێت  ناچار 
یاری مار و پەیژەیە بەردەوام دەبێت؟. وەك خۆم ئەوەندەی دۆخەكەم 
خوێندبێتەوە و سەرنجی ئەزموونی كاركردنی سیاسیی كوردم دابێت 
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بە تایبەت لەم چەند ساڵەی دواییدا، باوەڕم بەوە نییە بڕیارێكی حاسم 
دوكان  یان  پیرمام  بهێنێتە  عێراقییەكان  الیەنە  نەبێت  هیچ  كە  بدات 
رازی  ك��وردەك��ان  هەوڵبدەن  و  كوردستان  بێنە  ئ��ەوان  ئەمجارە  تا 
درەنگ  كات  ئەوەی  پێش  هەڵوێستەین.  ئەو  هیوای  بە  هەموو  بكەن. 
پێویستە كورد ماڵی خۆی رێكبخات بە گووتارێكی یەكگرتووی  بێت 
روونەوە بڕیاری كۆنكرێتی خۆی بدا، النیكەم كورد دەتوانێت كەشی 
لەبەردەم ویستی  بكات  لەمپەر دروست  تێكبدات،  لە عێراق  سیاسیی 
شیعەكانی عێراق كە دەیانەوێ كوردستان قووت بدەن و بیكەنەوە بە 
پارچەیەك لە عێراق وەك چۆن عێراقیان كردووە بە بەشێك لە ئێران.  

چاپتەری پێنجەم
كاریگەرییە رامیاریی و ئابوورییەكانی هەناردەی نەوتی كوردستان  
بە  و  فەرمیدا  رێورەسمێكی  لە   2009 حوزەیرانی  یەكی  رۆژی 
ئامادەبوونی مەسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان و جەالل 
تاڵەبانی سەرۆك كۆماری عێراق بۆ یەكەمجار لە مێژووی باشووری 
نەوتی  هەناردەكردنی  پرۆسەی  فەرمی  بەشێوەیەكی  كوردستاندا 
هەرێمی  حكوومەتی  سەرپەرشتیی  و  چاودێریی  ژێر  لە  كوردستان 
كوردستان راگەیەندرا و هەردوو سەرۆكی ئامادەبووش بە بەرچاوی 
یەكەمین  ناوخۆیی و دەرەكییەوە  زوومی كامێرای رۆژنامەنووسانی 
قفڵی ئەو هەناردەیەیان كردەوە. بەپێی زانیارییەكانیش ئەم پرۆسەیە لە 
كێڵگە نەوتییەكانی »تاوكی« ناوچەی زاخۆ و تەقتەق دەستیپێكردەوە 
بە  و  توركیی  »نابوكۆ«ی  هێڵەكانی  رێی  لە  دەرەوەك��ەش  ناردنە  و 
و  پترۆڵیۆم  ئەداكس  و  نەرویژیی   »DNO كۆمپانیای  سەرپەرشتیی 
رۆژانە  سەرەتادا  هەنگاوی  لە  و  ئەنجامدەدرێ  ئینێرجی«  ژەن��ەراڵ 
كۆتا  لە  بڕیاریشە  وا  و  دەك��رێ  هەناردە  نەوت  بەرمیل  ه��ەزار   100
مانگەكانی ئەمساڵدا ئەو بڕە بۆ 200-250 هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا 
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بەرز ببێتەوە، هەروەك پێشبینی دەكرێت لە ماوەی سێ چوار ساڵی 
داهاتوودا رێژەكە بۆ دوو میلۆن بەرمیل زیاتر ببێت.  

ئەم رووداوە ناوازەیە جیا لەوەی بووە جێی سەرنجی چاودێران 
و ناوەندە سیاسیی و میدیاییەكانی دەرەوەی هەرێم، لە هەمان كاتدا 
بۆ پاشەڕۆژی ئابووری و رامیاریی باشووری كوردستان بایەخێكی 
وێستگەی  لە  كوردستان  پرۆسەیە  ئەم  لەوانەیە  كە  هەیە  بەرچاوی 
دەوڵەتێكی سەربەخۆی كوردیی دابنێت، بەاڵم پرسیاری جیددی لێرەیە: 
ئایا ئەم داهاتەی نەوت كە لە كوردستانەوە رەوانەی دەرەوە دەكرێت بۆ 
پتەوكردنی ژێرخانی ئابووری كوردستان تەرخان دەكرێت یان تەخشان 
و پەخشان دەكرێت و گەندەڵی لووشی دەدات؟ ئایا ئەم سەروەتە زۆر 
و زەبەندەی بە هۆی فرۆشی نەوتی كوردستانەوە دەست حكوومەتی 
دانانی  و  ستراتیژیی  پ���ڕۆژەی  ب��ە  دەك��رێ��ت  دەك��ەوێ��ت  ك��وردس��ت��ان 
بناغەیەك بۆ پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی رەفاه و بینای خۆشگوزەرانیی 
یاخۆ پێچەوانەكەی؟. چوون هەتا ئێستا كێشەی عێراق كەمیی داهات 
بووە كە  لێنەزانین  و  ناشارەزایی  هێندەی  نەبووە  پێڕانەگەیشتن  یان 
چۆن سوود لەو سامانە پڕ فەڕ و داهاتە وەربگیرێت. »مارتین ڤان 
برۆنسن«ی كوردناس و نووسەری كتێبی »ئاغا و شێخ و دەوڵەت« 
هەمان بۆچوونی هەیە و دەڵێت »عێراق پڕە لە سەرچاوەی نەوتیی 
و وزەی ژێر زەوی، بەاڵم نەزانینی بەڕێوەبردنی ئەو سەرچاوانە لە 
رێگەی بەرهەمهێنانی زانستیی و مودێرن، سەربەخۆیی لە تاكی عێراق 
سەندۆتەوە، هەرێمی كوردستانیش وەك بەشێك لەو سیستمە تووشی 

هەمان كێشە هاتووە«.
روو  بگرێتەوە  دەیەیەك  چەند  لەوانەیە  كە  زۆر  بێرێكی  و  خێر 
دەكاتە ئەم بەشەی كوردستان، بەاڵم بە بڕوای من گرنگ خودی خێر 
و بێر و پارەی نەوت نییە، گرنگ سوود وەرگرتنە لەو داهاتەی بەهۆی 
نەوتەوە دەڕژێتە كوردستانەوە، چوونكە راستییەك هەیە نابێت نادیدەی 
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لە هەوڵی دۆزینەوەی  ئەمەریكا  تایبەت  بە  بگرین كە واڵتانی جیهان 
ئەڵتەرناتیڤی پەترۆڵدان، رەنگبێ دوو و سێ دەیەی تر نەوت بایەخی 
بەدیلێكی  لە خۆرئاوا  لەدەستبدات بەو هۆیەی كڕیارانی نەوت  خۆی 
ئێستاوە  لە  ه��ەر  بۆیەكا  دۆزی��وەت��ەوە،  كاریگەرتریان  و  هەرزانتر 
هەندێك لە واڵتانی وەك شانشینەكانی كەنداوی عەرەبیی دەرك بەم 
راستییە دەكەن و دەیانەوێت خۆیان لە ژێر كاریگەریی رۆشنبیریی و 
ئابووری نەوت بهێننە دەرەوە، چوون رۆشنبیریی نەوت رۆشنبیریی 
بەرهەمهێنانی نەوەیەكی بەكاربەری رووتە، ئەو دەوڵەتانە خوازیارن 
لەم قۆناغە داهاتی نەوت بكەنە فاكتەری پێشخستنی واڵتەكانیان وەك 
هەرێم  بۆ حكوومەتی  پیشەسازیش.  تەنانەت  و  بازرگانیی  مەڵبەندی 
دەبێت  بێت،  بندەست  لە  حكومی  جڵەوی  كە  تر  دەسەاڵتێكی  هەر  و 
لەسەر  هەیە  خۆی  كاریگەریی  هەمان  فاكتە  ئەو  هەبێت،  دووربینیی 
بقۆزرێتەوە،  زیرەكانە  نەوت  فرۆشتنی  قۆناغی  دەبێت  و  كوردستان 
وەك  كە  نەماوە  بایەخێكی  و  پەترۆڵ سوود  چیدی  چاخەی  ئەو  بۆ 
ماددەیەكی گرنگ لە بازاڕەكانی جیهاندا داوایەكی زۆری لەسەر بێت.   

نەوت لە مێژووی كوردستاندا
ساڵ  ه���ەزاران  ل��ە  كوردستاندا  ل��ە  ن��ەوت  پەیدابوونی  م��ێ��ژووی 
تێپەڕیوە، نازانرێت ئاخۆ بۆ یەكەمجار كەنگێ بووە ئەم وزە پڕ بایەخە 
لە زەوی كوردستان هەڵقوواڵوە؟ بەاڵم لە دوو سەدەی رابردووەوە 
ئەوە زانراوە نەوت لە خاكی باشووری كوردستاندا هەبووە، هەندێك 
لە سەرچاوە مێژووییەكان تیشك دەخەنە سەر ئەوەی عوسمانییەكان 
وەرگرتووە  نەوت  سامانی  لە  ب��ەوالوە سوودیان  حەڤدە  سەدەی  لە 
ئەرتەش  یەكەكانی  بەكارهێنانی  بۆ  تەنیا  كە  بەشێوەیەكی سنووردار 
جوگرافیای  ی��ان  جێگە  گرنگترین  كەركوك  ب��ەس.  و  بەكارهێنراوە 
كوردستانە خاوەنی زۆرترین ژمارەی چاڵە نەوت و زۆرترین یەدەگی 
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عوسمانییەكان  عێراقیشدا.  و  كوردستان  تێكڕای  لە  بێت  نەوتیی 
لە ویالیەتی موسڵ  بەشێك  ئەگەرچی چەندین سەدە كەركوك وەك 
لە بندەستیاندا بووە، كەچی نەیانتوانیوە سوود لە سامانی سروشتی 
بە  پەیان  هەر  تەنانەت  ن��ەوت،  سەروەتی  تایبەت  بە  ببینن  شارەكە 

بوونی نەوت لەو سەرزەمینە نەبردووە. 
لە ساڵی »1883ز« لەسەر داوای سوڵتان عەبدولحەمید نێردەیەكی 
رێكخستنی  بۆ  گۆڵتر«  »ڤۆن  سەرۆكایەتی  بە  ئەڵمانیی  سەربازیی 
لەگەڵ  عوسمانی،  دەوڵەتی  سنووری  هاتە  سەربازییەكان  كاروبارە 
ئەوەدا ئەم نێردەیە راپۆرتی دەربارەی دەوڵەتی عوسمانیی ناردەوە 
واڵتەكەی، بەاڵم لەو بارودۆخەدا ئیمپراتۆرییەتی توركیی »عوسمانی« 
لەهەمان  و  هەیە  بوونی  خاكەكەیدا  لە  زۆر  پەترۆڵێكی  نەیدەزانی 
كاتیشدا هیچ تێڕامانێكی نەبوو بۆی. درەنگتر عوسمانییەكان لە رێگای 
لەو  »گوڵبانگیان«  زانی،  كەركوكیان  نەوتی  بەبوونی  شارەزایانەوە 
كەسیش  یەكەم  بوو،  عوسمانی  سوڵتانی  دارای��ی  راوێژكاری  كاتەدا 
نەوتێكی  »كەركوك«  مەڵبەندە  ئەو  كە  دا،  بە سوڵتان  خەبەری  بوو 
و  ك��ەرك��وك  نەوتی   %5 دوات��ر  گوڵبانكیانە  ئ��ەم  ه��ەر  تێدایە،  زۆری 
ویالیەتی موسڵی بەركەوت، هەر لەبەرئەوەش بوو پێیاندەوت جەنابی 
سەدی پێنج« )1(. عوسمانییەكان بە درێژایی چەند سەدە داگیركاریی 
سامانی  و  ن��ەوت  لە  س��وود  نەبوو  ئەوەیان  شانسی  یان  نەیانتوانی 
سرووشتیی ویالیەتی موسڵ یان با بڵێین كوردستان وەربگرن، بەاڵم 
داگیركاریی  سەروەختی  لە  و  بیستەم  س��ەدەی  سەرەتای  لە  دوات��ر 
ئینگلیزییدا لە ژێر چاودێریی حكوومەتی بەریتانیی لە عێراق، گرنگیی 
زۆرتر درا بەو سامانە و هەر لەو ساتەوەختانەدا چەندین پااڵوگەی 
بە مەبەستی  پااڵوتنی نەوت بوو  نەوت هێنرانە عێراقەوە كە كاریان 

رەوانەكردنی بۆ دەرەوەی واڵت. 
سەرەكییان  رۆڵێكی  نێوەندەدا  لەم  شارە  ئەو  نەوتی  و  كەركوك 
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هەر  عێراق  نەوتی  هەناردەی  بەرهەمی  زۆرینەی  تەنانەت  و  دەبینی 
كردنەوەی  ب��ووە.  كەركوك  نەوتی  هەر  هەنووكەش  تا  لەسەرەتاوە 
بۆرییە نەوتییەكانی كەركوك لەسەر دەریای سپی ناوەڕاست گەشەی 
نەوت  1934ەوە  ساڵی  كۆتایی  لە  دا،  نەوت  پیشەسازیی  بە  زیاتری 
حەیفا  ك��ەرك��وك–  نەوتی  ب��ۆری   1935 ساڵی  لە  دەرەوە،  نێردرایە 
نێردرایە  نەوت  بەرمیل  ملیۆن  چوار  نزیكەی   1935 ساڵی  كرایەوە. 
دەرەوە، لەو ساڵەدا عێراق هەشتەم واڵت بوو لە بەرهەمهێنانی نەوتدا. 
ساڵ بەساڵ هێزی ناردەی نەوت لە كەركوك دەچووە سەر، بەمەش 
بۆ  ئینجی   12 هێڵی   1934 ساڵی  لە  زیادیكرد،  بۆرییەكان  ژم��ارەی 
بۆ  ئینجی   16 دیكەی  هێڵێكی  ل��ە1949  دروستكرا،  حەیفا  و  تەرابلس 
تەرابلس و لە1952 هێڵێكی 30 ئینجی بۆ بانیاس دروستكرا، ئەوەی 
سەدە،  لەنیو  زیاتر  ماوەی  كەركوك  راوەستاوە،  ل��ە1948ەوە  حەیفا 
گیرفانی سەرجەم خەڵكی عێراق بوو، داهاتی عێراق لە رێگەی بۆرییە 
نەوتییەكانی كەركوكەوە دابین دەكرا. چاڵگە نەوتییەكانی كەركوك لە 
عێراقی  هەموو  نەوتی   %70,2 لە  پتر   1974-1927 ساڵەكانی  نێوان 

بەرهەمهێناوە. )2(. 
لەچەندین  بەڵكو  هەبێت،  بوونی  كەركوك  لە  تەنیا  نەوت  وەنەبێ 
ناوچەی جیاجیای باشووری كوردستان هەر لە زاخۆوە تا خانەقین 
دەیان كێڵگەی نەوتیی بوونیان هەیە، كە تێكڕا هەموو ئەو سەرچاوە 
نەوتییانە زۆر لەوە زیاتر داهات دەچننەوە كۆمەڵگەیەكی پێنج شەش 
ملیۆنی وەك كوردستان پێویستی پێیەتی، بۆیە ئەگەر كورد دەوڵەتی 
سرووستییەكانی  س��ەرچ��اوە  ل��ە  س��وود  پێبدرێت  مافی  ی��ان  هەبێ 
دێتەدی  هاوواڵتیان  بۆ  خۆشگوزەرانی  نەك  ئەوە  وەربگرێت  خۆی 
دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  بناغەی  بەردی  دەبێتە  دیكەوە  لەسەرێكی  و 
و  زاخۆ  لە  ئێستا  الیەنێكەوە.  هەموو  لە  گەشەسەندوو  و  دەوڵەمەند 
لە تەقتەق نەوت دەردەهێنرێت و رەوانەی دەرەوە دەكرێت، قەرەتەپە 
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ناوچەی  سلێمانی  و  دهۆك  پارێزگای  ناوچەی  هەندێك  جەلەوال،  و 
بە  جوگرافیا  لەو  یەكێكە  كەندێناوە  ناوچەی  هەولێر  لە  نەوتاویین، 
پیتانەی چەندین چاڵە نەوتی گەورە و بە داهاتی تێدایە. لە سەرەتای 
پێكهێنانی عێراقدا لە دوای شەڕی جیهانیی یەكەم، ناوچەی كەندێناوە 
وەك زۆر ناوچەی دیكەی عێراق نەوتی لێدۆزرایەوە، بۆ یەكەمجار لە 
ساڵی 1920 تاكو 1960، چوار بیری لێهەڵكەنرا و سەرەكانیان قەپاتكرا.. 
لە  كەندێناوەیە،  ناوچەی  بە  كە سەر  نەوتییەكەی خورمەڵە  كێڵگە  لە 
ساڵی 1963 هەتا 2003 ژمارەی بیرە هەڵكەنراوەكان گەیشتە 54 بیر 
و بە ئاگاداریی و سەرپەرشتیی كۆمپانیای نەوتی باكوور لە كەركوك، 
لە ساڵی 2007 بە دواوە دوو تاوەری بیر هەڵكەندن هێنراوەتە كێڵگەی 
نەوتی خورمەڵە و هەتا ئێستا چوار بیری دیكەیان هەڵكەندووە، )3(.   
بەم دواییانەش كێڵگەیەكی تری نەوت لە گوندی »شاكەل«ی نزیكی 
بیانییەكان  كۆمپانیا  و  پسپۆران  كە  دۆزرای���ەوە  ك��ەالر  شارۆچكەی 
وەهای مەزندە زۆرتر لە250 ملیۆن بەرمیل نەوتی تێدابێت، هەر لەگەڵ 
دۆزینەوەی ئەم بیرە نەوتەشدا حكوومەتی هەرێم لەگەڵ كۆمپانیایەكی 
بۆ  هەناردنی  و  دەرهێنان  بەمەبەستی  كرد  مۆر  بۆندێكی  ئوسترالی 
و  پشك  لە   %20 بڕی  تەنیا  مەبەستەش  ئەو  بۆ  و  هەرێم  دەرەوەی 
داهاتی ئەو كێڵگە نەوتییە بۆ حكوومەتی هەرێمی كوردستان دەبێت. 
نەوتی كوردستان ئەگەرچی شادەماری ئابووری عێراق بووە و بەبێ 
سەرچاوەی سرووشتی كوردستان بێگومان هیچكات عێراق نەدەبووە 
یان  بكرێت  بۆ  حسابی  جیهان  ئاستی  لەسەر  گەورەیەی  هێزە  ئەو 
بتوانێت ئاوها گەشە بكات بە تایبەت لە رووی ئابووری و پیشەسازیی 
چەكوچۆڵەوە بە تایبەت لە ماوەی فەرمانڕەوایی بەعس 2003-1968، 
بەاڵم ئەو سەروەتەی لە خاكی كوردستانەوە دەهات هیچی بۆ كورد 
خۆی نەبوو، بەڵكو لە زۆرینەی ماوە مێژووییەكاندا لە دژی خەباتی 

رەوای كورد بەكارهێنراوە.   
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لە ساڵی 1931 تا 1949 بایی 136 ملیۆن دۆالر نەوت فرۆشراوە، 
باسی ملیۆن دۆالری پێش پەنجاكان دەكەم كە چ قودرەی ئیسرائیل 
هەبووە 136 ملیۆنی پێش پەنجاكان نەبووە!، لە 1931 تا 1949 ئەو 
لە  كاتە  ئەو  تا  دەرهاتووە  كوردستان  لە  هەمووی  هەر  ملیۆنە   136
دەرەوەی كوردستان عێراق شوێنێكی دیكەی نەبووە نەوتی لێ بێت 
نەوتییەكەی  داهاتە  عێراق  هەموو   1957 تا  لە1950   ،1950 ساڵی  تا 
لەو ماوەیەدا 995 ملیۆن دۆالر بووە 800 ملیۆنی داهاتی كوردستان 
بووە كە زیاتر لە 80% دەكات. لە 1958 تاوەكو 1962، )1266( ملیۆن 
داهاتی  زیاتری  ملیۆن   964 لەوە  بووە  عیراق  نەوتی  داهاتی  دۆالر 
نەوتی كوردستان بووە، لە1963 تا 1976 هەموو داهاتی عێراق 1788 
بووە،70% بەرەو ژوورتری داهاتی نەوتی كوردستان بووە، لە 1978 
تا 1990، )153( ملیار دۆالر داهاتی نەوتی عێراق بووە و زیاتر 119 
ملیاری داهاتی نەوتی كوردستان بووە ئەمە هەمووی داهاتی ئێمە بووە 
لە كوردستان دەرچ��ووە.)4(. ئەمە ئەگەر كوردستان دەوڵەت بووایە، 
شانشینەكانی  دەوڵەتە  لە  بدات  شان  ئابوورییەوە  لەرووی  دەیتوانی 

كەنداوی عەرەب لە چەشنی ئیمارات و قەتەر.    
بێگومان لە سااڵنی دواتریشدا النیكەم زۆرینەی ئەو بڕ نەوتەی لە 
بەرهەمی نەوتی عێراقیی فرۆشراوە لە كوردستان بە تایبەت لە چاڵە 
 %70 زۆرتر  گشتیی  بەشێوەیەكی  دەرهاتووە،  كەركوك  نەوتییەكانی 
بەرهەمی هەتا ئێستا فرۆشراوی نەوتی عێراق لەناوچە كوردییەكانەوە 
پرۆسەی رووخانی  لە دوای  دەرهێنراوە و رەوانەی دەرەوە كراوە. 
نەوت رەوان��ەی دەرەوەی واڵت  تر  بەعسیش كە جارێكی  س��ەدام و 
كرایەوە دیسان پشكی زۆرینە هەر لە حسابی نەوتی كورد دەرچووە. 
 2003 دوای  لە  ن��ەوت  فرۆشتنی  رێ��ژەی  فەرمیی  ئامارێكی  بەپێی 
بەمشێوەیە بووە )ساڵی 2003 یەك ملیۆن و پێنج سەد هەزار بەرمیل، 
بەرمیل،  ه��ەزار  پێنج  ن��ەوەد و  ساڵی 2004 یەك ملیۆن و نۆسەد و 
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ساڵی 2005 یەك ملیۆن و هەشت سەد و پەنجا هەزار بەرمیل، ساڵی 
2006 یەك میلۆن و نۆسەد و پەنجا و پێنج هەزار بەرمیل، ساڵی 2007 
دوو ملیۆن و سی و شەش هەزار بەرمیل، ساڵی 2008 دوو ملیۆن و 

سێسەد و هەشتا و شەش هەزار بەرمیل(.  
هەرچەندە لەم قۆناغە نوێیەشدا دیسان نەوتی هەرێمی كوردستان 
لە چوارچێوەی عێراقدا هەناردە دەكرێت و داهاتەكەی دەچێتەوە سەر 
حكوومەتی  سەرۆكی  زاری  لەسەر  هەروەك  عێراق،  گشتیی  داهاتی 
»شانازیی  لێكرا  گ��وزارش��ت��ی  ب��ارزان��ی«ی��ەوە  »نێچیرڤان  ه��ەرێ��م 
و  نەوت  بەرهەمی  زیادكردنی  لە  بكەین  بەشداریی  دەكەین  ب��ەوەوە 
دژی  لە  نەوت  داهاتی  هەنووكەدا  لە  النیكەم  بەاڵم  عێراق«،  داهاتی 
كاولكاریی  و  سووتماككردن  قۆناغی  چوونكە  بەكارناهێنرێت  كورد 
ئەگەرێكی  داهاتووشدا  لە  »هەرچەند  پێهاتووە  كۆتایی  كوردستان 
دوور نییە«، بگرە هەر زیادبوونێك لە بودجەی عێراقدا زیادبوونە لە 
دانپیانراوە  هەرێم  دەستوور  بەپێی  كوردستانیشدا چوونكە  بودجەی 
لە  دانیشتوانی »كەئێستا 17%ی��ە«  ژم��ارەی  قەد  بە  مافی خۆیەتی  و 
داهاتی عێراق بەرێت بۆ خۆی، لە مەودای دووریشدا هەر كاتێك كورد 
هەلی ئەوەی بۆ رێكەوت ببێتە دەوڵەت ئەوە نەوت شادەماری ژیان و 

ئابووری ئەو دەوڵەتە نوێیە دەبێت.   

ناكۆكیی حكوومەتی بەغداد و هەرێم لەسەر دەرهێنانی نەوت 
بە  راب��ردوو  لە سێ چوار ساڵی  حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
كۆمپانیا  تایبەت  بە  بیانیی  كۆمپانیای  ژمارەیەك  لەگەڵ  هاوبەشیی 
هەناردەی  و  دەرهێنان  بە  دەستیكردووە  كەنەدییەكان  و  نەرویژیی 
سامانی نەوت لەو ناوچانەی دەكەونە ژێر قەڵەمڕەوی حكوومەتەكەوە 
و لە رۆژی 9-9-2006 حكوومەتی هەرێم پڕۆژەی یاسای نەوت و 
كوردستان  پەرلەمانی   2007 ئۆگۆستی  مانگی  لە  و  راگەیاند  گازی 
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پڕۆژە یاساكەی پەسەند كرد. بەپێی دەستووری حكوومەتی عێراقیش 
ماف دراوە بە حكوومەتی هەرێم بە دەرهێنان و هەناردەی نەوت لە 
سەرجەم ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتیدا، بە تایبەت بڕگەی یەكەمی ماددەی 
دەكاتەوە  لەوە  عێراق جەخت  هەمیشەیی  دەستووری  لە  دە  و  سەد 
»حكوومەتی فیدراڵی لەگەڵ هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەكان نەوت 
و غازی بەرهەمهێنراوی كێڵگەكانی ئێستا بەڕێوە دەبات بە مەرجێك 
دابەشبوونی  بە گوێرەی  دادپەروەریی و  بە شێوەیەكی  داهاتەكانیان 
لەگەڵ  بكرێت،  داب��ەش  واڵت��دا  پارچەكانی  س��ەرج��ەم  لە  دانیشتوان 
دیاریكردنی پشك بۆ ماوەیەك بۆ ئەو هەرێمە زیانلێكەوتوانەی رژێمی 
بە  لێكەوت  زیانیان  پاشتر  كە  ئەوانەش  و  كردبوون  بێبەشی  پێشوو 
واڵت  جیاوازەكانی  ناوچە  بۆ  هاوتەریب  گەشەسەندنێكی  جۆرێك 

مسۆگەر بكات و ئەمەش بە یاسا رێكدەخرێت«. 
بۆ  م��اف  هەمان  دەستووریشدا  هەمان  ت��ری  بەندی  هەندێك  لە 
حكوومەتی  سیاسەتەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  ب��ی��ن��راوە،  رەوا  ب��ە  هەرێمەكان 
واڵتانی  ناڕەزایی  جێگەی  بووە  ل��ەوەی  جیاواز  كوردستان  هەرێمی 
لە رێگەی وەزارەتی  ناوچەیی وەك توركیا، لەسەر ئاستی ناوخۆ و 
توندی دژایەتی  بە  نەوت وخودی »حسێن شەهرستانی« وەزیرەوە 
ئەو هەنگاوەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان دەكرا، ئەمەش ببووە 
میحوەر و تەوەرێكی دیكەی ناكۆكیی نێوان كوردستان و عێراق كە 
پەیوەندیی سیاسیی هەردوو الوە.  ناو  ساردییەكی زۆری خستبووە 
هەنگاوی  و  دەستوور  پێشێلكردنی  ن��اوی  ژێر  لە  دژایەتییەش  ئەم 
كوردەكان  كە  دەهێنرایەوە،  بۆ  پاساوی  ك��وردەك��ان  جیابوونەوەی 
دەیانەوێ لە رێگەی بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوتەوە بەردی بناغەی 

دەوڵەتێكی كوردیی دابنێن.   
كوردستانەوە  لە  فەرمیی  بەشێوەیەكی  نەوت  كە  ئێستاش  هەتا 
س��ەرك��ردە  و  هەیە  مەترسیی  ه��ەم��ان  دەك��رێ��ت  دەرەوە  رەوان����ەی 



گەمەی شەیتان

55

كوردەكانیش خوازیارن هەموو الیەنێك دڵنیا بكەنەوە لەوەی نایانەوێت 
بە هەناردەی نەوت حكوومەتی كوردیی لەسەر جوگرافیای باشوور 
كوردەكەی  كۆمارە  تاڵەبانی« سەرۆك  »جەالل  ئەوەتا  دروستبكەن، 
عێراق لە كەرنەڤاڵی كردنەوەی قفڵی هەناردەی نەوتدا، رایگەیاند ئەم 
»ئەو  گوتی  و  نییە  حكوومەتێك  و  كەس  هیچ  دژایەتی  بۆ  هەنگاوە 
هەنگاوەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان كە ئەمڕۆ ناویەتی، هەموو 
كوردستان  هەرێمی  دەڵێن  كە  دەكاتەوە  رەت  بۆچوونانە  و  بیر  ئەو 
دەیەوێت نەوتی هەرێم بۆ بەرژەوەندیی خۆی بەكاربێنێت و دواتریش 
هەنگاوە  ب��ەم  واقیعییەوە  ب��اری  لە  بكاتەوە«.  جیا  عێراق  لە  خ��ۆی 
فەرمییەی حكوومەتی هەرێم كوردستان كۆتایش دێت بەو گرژیی و 
ئاڵۆزییەی لەسەر پرسی دەرهێنان و هەناردەی نەوت لەنێوان هەردووال 
دروستبوو. بەهەمەحاڵ ئەگەر پێشووتر پرسی ناردنە دەرەوەی نەوت 
ئاقارە  بەو  بارەكە  ئێستا  هەرێمدا،  و  ناوەند  لەنێوان  كێشە  بووبێتە 
لەناردنەوەی دەرەوەی  گەیشتووە هەردووال بەهەماهەنگیی كاربكەن 
نەوتدا.ئەمەش هەنگاوێكی دەستوورییە، بەاڵم بێ ئەوەی كورد خەونی 
هەمیشەیی مانەوە بێت لە عێراقدا وەك ئەوەی سەركردەكانی كورد 

باسی لێوە دەكەن.  

هەناردەی نەوت.. كاریگەریی لەسەر پەیوەندیی كورد و تورك
دەوڵەتی توركیا دوای ئێران پتر لە هەموو دەوڵەتانی تر چاودێریی 
رەوشی سیاسیی باشووری كوردستان دەكات، تەنانەت توركیا یەكێك 
دەوڵەتێكی  بەدیهاتنی  ب��ەردەم  گەورەكانی  ه��ەرە  لەمپەرە  لە  ب��ووە 
كوردیی لە باشوور، بە بڕوای هەندێك كارناسی رامیاریی و زۆرێك 
بەردەم  دەرفەتەكاندا رێگری  لە زۆرترین  توركیا  لە سیاسەتمەداران 
»ئان  كوردستاندا.  پارچەی  چ��وار  هەر  لە  ب��ووە  كوردەكان  خەونی 
ویلیامس«ی رۆژنامەنووسی بەریتانیی دەربارەی ناحەزیی توركیا و 
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»ئەگەر  پێیوایە  كوردیی،  دەوڵەتی  ب��ەردەم  خستنە  كۆسپ  لە  رۆڵی 
و  هاوڕێ  دەوڵەتێكی  دەكرد  حەزی  زۆر  ئەمەریكا  نەبووایە،  توركیا 
لەگەڵ  عێراق«.  باكووری  لە  هەبووایە  هاوپەیمانی وەكو كوردەكانی 
دەوڵەتی  هەرێمەوە،  حكوومەتی  لەالیەن  نەوتیش  دەرەوەی  ناردنە 
توركیا هەراشانەتر لە جاران هاتە سەرخەت و ئەو هەنگاوەی وەك 
دەوڵەتە  ئەو  لێكدەدایەوە،  كوردیی  دەوڵەتی  بۆ  شەقاونان  سەرەتای 
داناوە  لەسەری  ژیانی خۆی  هەموو  ساڵە  هەشتا  توركیا  كوردییەی 
پێچەوانەی  بە  ئەمجارەیان  جیهان،  ئەتڵەسی  سەر  نەیەتە  تاوەكوو 
دەرەوەی  ناردنە  هەنگاوی  لە  توركیا  ت��رەوە  كەڕەتەكانی  هەموو 
لێ  ن��اڕەزای��ی  دەنگی  هەرێمەوە  حكوومەتی  لەالیەن  ن��ەوت  فەرمیی 
توركیا  میدیاییەكانی  ناوەندە  و  رۆژنامە  ئەگەرچی  نەبووەوە،  بەرز 
گرنگییەكی بەرچاویان دا بە هەواڵەكە، بەاڵم لەسەر ئاستی سیاسیی 
و راگەیاندنیش بە دەرفەتێك بۆ لێك نزیكبوونەوەی زیاتری هەردووال 
كە  توركیا  حەكیمانەیەی  سیاسەتە  لەو  یەكێكە  ئەمەش  لێكدرایەوە، 
ئابووری هەردوو  و  ژیانی سیاسیی  بۆ  ئیجابی  كاریگەریی  بێگومان 

گەل و واڵت دەبێت چ لەماوەیەكی نزیكدا و چ لە دوور ماوەدا.  
كردنەوەی  مەراسیمی  دوای  رۆژ  یەك  واتە   2009-6-2 رۆژی 
قفڵی هەناردەی نەوتی كوردستان رۆژنامە توركییەكان ئەم دۆزەیان 
وەك پرسێكی هەستیار و پڕ بایەخ و بە مانشێتی گەورە باڵوكردەوە، 
بۆ نموونە  رۆژنامەی »سەباح« لە ژمارەی ئەو رۆژەیدا بە وردیی 
تیشكی خستۆتە سەر دۆسیەكە و روونیشی كردۆتەوە ئەم رووداوە 
بێت.  پەناگەیەك  دەتوانێت  كوردستان  بۆ  توركیا  ئەوەیە  سەلمێنەری 
لە  یەكێك  لە  چاندار«  »چەنگیز  توركیاش  ن��اوداری  رۆژنامەنووسی 
وتارە نوێیەكانیدا نووسیویەتی »بۆ ناردنی نەوت و گازی سروشتی 
پێشكەوتنانە  ئەم  توركیایە،.  شوێن  باشترین  جیهان،  بازاڕەكانی  بۆ 
رۆژانە  باسی  دیاریكردنی  و  ستراتیژیی  سیاسیی  شیكاری  بۆ  هەتا 
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سوودی هەیە و دەبێت لە بەرچاوی بگرین«. هەرو لەو نێوەندەدا »بی 
بی سی تورك« نووسیبووی »لە مێژووی عێراقدا یەكەمجارە خەڵكی 
كوردستان لە هەرێمەكە سەرچاوەی نەوتیی بڕیار دەدات، ئیتر نەوت 
خۆیدا  دوای  بە  خۆشگوزەرانیی  و  جێگیریی  راددەی��ەی  ئەو  دەگاتە 
بهێنێت و ئەمڕۆ ئەو رووداوە بۆ عێراق سەركەوتنێكی زۆر گەورەیە« 

   .)5(
تەواوی میدیاكانی تریش بە بایەخەوە سەیری ئەم پرسەیان كردووە 
كوردستان  نەوتی  دەرەوەی  ناردنە  ئەم  دەك��ەن  ئ��ەوە  شیكاریی  و 
لەرێگەی بۆرییەكانی توركیاوە دەبێتە سەرەتایەكی نوێ لە پەیوەندیی 
دۆستانەی نێوان هەردووال، لەالی خۆیانەوە كاربەدەستانی حكوومەتی 
هێنانە  كردۆتەوە  دڵنیا  الیەكیان  هەموو  كوردستان  بااڵی  و  هەرێم 
دەرەوە و هەناردەی نەوت لە چوارچێوەیەكی یاسایی و دەستوورییدا 
دەوڵەتێك  و  گەل  و  حكوومەت  هیچ  بۆ  زیانباری  ئاكامی  و  دەبێت 
بۆنەوە  بەم  خوازیارن  كوردەكان  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  لێناكەوێتەوە 
پەڕەیەكی سپی و نوێ هەڵبدەنەوە لە پەیوەندییەكانیان لەگەڵ خودی 
لەگەڵ  جیهانیی.  و  ناوچەیی  تری  دەوڵەتانی  و  عێراقیی  حكوومەتی 
توركیاش خۆشحاڵە  و  نیشانداوە  خۆی  پاكیی  نیەت  ك��وردە  ئ��ەوەی 
بەوەی نەوتی كوردستان لە بۆرییە نەوتییەكانی واڵتەكەیەوە هەناردە 
هەبوونی  لە  چاوپۆشیی  توركیا  ئایا  ئەوەیە  پرسیار  ب��ەاڵم  بكرێت، 
گەریالكانی پەكەكە لە باشوور و دەستكەوتەكانی هەرێمی كوردستان 
كێشە  نابێتە  پەكەكە  ئایا  ئابووری؟  س��وودی  خاتری  بە  دەنوقێنێت 
لەسەر رێگای ئەو پەیوەندییە تازەیەی نێوان هەردووال؟. هێشتا وەاڵمی 
دیارە  ئەوەی  نییە،  دیار  بایەخدارە  و  هەستەوەر  زۆر  پرسیارە  ئەم 
ناوچەكانی  نەوتی  هەناردەی  لە  توركیایە  خۆشحاڵیی  و  پێشوازیی 
ژێر دەسەاڵتی حكوومەتی هەرێمی كوردستانە لە رێی واڵتەكەیەوە، 
پێشهات و سیناریۆ چاوەڕوانكراوەكانی داهاتوو بەرسڤی ئەو پرسینە 
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دەدەنە و ئاخۆ نەوت چ كاریگەرییەكی دەبێت لەسەر رەوشی سیاسیی 
و پەیوەندیی سیاسیی باشووری كوردستان و دەوڵەتی توركیا؟.   

كاریگەریی هەناردەی نەوت لەسەر ئاستی كوردستان
لە رێورەسمی  پارلەمانی كوردستان »عەدنان موفتی«  سەرۆكی 
رایگەیاند  كوردستان  نەوتی  ه��ەن��اردەی  قفڵی  یەكەمین  ك��ردن��ەوەی 
رەسمیی  بەشێوەیەكی  كوردستان  نەوتیی  بەرهەمی  كە  »ئەمڕۆش 
ناردنە دەرەوە و  بۆ  نەوتی عێراق  نێودەوڵەتی  بۆرییەكانی  دەخرێتە 
فرۆشتنی، هەنگاوێكی گرنگە و داهاتی عێراق زیاد دەكات و بێگومان لە 
بەرژەوەندیی گەالنی عێراقدایە«. لە باری واقیعییەوە نەوتی كوردستان 
لەمەوپاش سااڵنە زۆرتر لە بڕی 20 ملیار دۆالر دەخاتە سەر بودجەی 
رێی  لە  ساڵێكدا  لە  عێراق  بودجەیەیە  ئەو  نیوەی  ئەمەش  كە  عێراق 
بڕە زیادەیە هەر  ئەم  ئەگەر  پاشەكەوتی دەكات.  نەوتەوە  بازرگانیی 
هیچ پشكی كورد تێدا نەبێت، ئەوە النیكەم لەو بڕە نزیكەی سێ »3« 
ملیار دۆالر بەر كوردستان دەكەوێت ئەویش لە رێگەی پرنسیپی %17 
گومان  كەوابوو  عێراق.  گشتیی  داهاتی  و  بودجە  لە  كوردستان  بۆ 
هەڵناگرێت زیادكردنی ئەو چەند ملیاردە بۆ سەر بودجەی باشووری 
كوردستان لە دوا شیكردنەوەدا دەبێتە فاكتەری سەرەكیی بوژاندنەوە 
لە هەرێم هیچ كەس  ئەگەرچی  ئاوەدانكردنەوەی زیاتری واڵتەكە.  و 
هەموو  ئەگەرچی  ن��اك��ات،  ب��ەف��ی��ڕۆدان  و  گەندەڵیی  لەبوونی  هاشا 
پڕۆژەكانی لە بوارە جیاجیاكانی خزمەتگوزاریی ئەنجام دەدرێن بە پێی 
سیستمێكی روون و رێكوپێك و پاكژانە كۆتاییان پێناهێنرێت، ئەگەرچی 
بێ  و  بێكار  و  دی��وار  بن  كارمەندی  زۆر  ژمارەیەكی  كوردستان  لە 
ئەزموون بوونیان هەیە و بەشێكی بەرچاوی داهاتی كوردستان لەبری 
لە بواری بەرهەمهێناندا وەگەڕبخرێت دەدرێت بەمووچەی ژمارەیەك 
نكۆڵیی  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بەرهەم،  بێ  و  بەكاربەر  خەڵكی 
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ناكرێت رەوشی ئابووری و داهاتی تاكەكەس لە شارەكانی كوردستان 
زۆر باشترە بە بەراوورد بە شارەكانی ناوەڕاست و باشووری عێراق، 
لەهەمان كاتدا رێژەی هەژاریی لەناوچە كوردنشینەكاندا لە چاو رێژەی 
بەراوورد  قابیلی  عێراق هەرگیز  ناوچە عەرەبنشینەكانی  لە  هەژاریی 

نییە. 
هەرێمی  حكوومەتی  پالندانانی  وەزارەت���ی  ئابووری  راپۆرتێكی 
لەهەرێمی  تاك  داهاتی  ناوەندی  تێكڕای  دەكات  ئاشكرای  كوردستان 
عێراق،  شارەكانی  و  بەغداد  بە  ب���ەراوورد  بە  بەرزترە  كوردستان 
لەهەرێم داتای ناوەندی تاك 190,900 دینارە لە مانگێكدا، بەاڵم ئەم 
رێژەیە لە بەغداد 125,900 و لە سەرجەمی عێراق 125,100 دینارە. 
)6(. سەرباری ئەو جیاوازییە لە رێژەی داهاتی تاكەكەسدا، هێشتا بەو 
ژیان  هێڵی هەژارییەوە  لە ژێر  نییە  لە كوردستان خەڵك  نییە  مانایە 
بگوزەرێنن، بەاڵم قسەكە لەسەر ئەوەیە ئەم پرۆسەی ناردنە دەرەوەی 
عێراقدا  تێكڕای  ئابووری  لە  جوواڵنەیەوە  ئەو  و  كوردستان  نەوتی 
ئابووری  تا زۆر كارتێكردنی هەیە بۆ سەر گەشەكردنی ژیانی  كەم 
و تەنانەت بازرگانیی و سیاسیش لە هەرێمی كوردستاندا، لێ دەستی 
گەندەڵیی و بەفیڕۆدان زۆر لەوە درێژترە بتوانرێت ئەم بڕە داهاتەی 
جیاواز سوودی  ئەندازەی  و  رێژە  بە  دواج��ار  بەاڵم  بپارێزرێت،  لێ 
خستنەگەڕی  و  ئابووری  رەوش��ی  پێشخستنی  زیاتر  لە  لێدەبینرێت 
بازرگانیی  بواری  لە  خوازیارین  ئێمە  كە  خزمەتگوزارییدا،  بواری  لە 
بەیەكجار  نابێت  ببینرێت، چوونكە  لێ  پتری  و وەبەرهێناندا سوودی 
بەڵكو  دەڕوات،  كوێ  بۆ  نەزانێت  كەس  و  باڵوبكرێتەوە  داهاتە  ئەو 
سەرمایەگوزاریی  و  بێت  زۆرتر  داهاتە  ئەو  بكرێت  كارێك  پێویستە 
پێوە بكرێت لە رێگەی هاندان و خستنەگەڕی وەبەرهێنانی ناوخۆیی و 
راكێشانی كۆمپانیا و ناوەندە بازرگانی و وەبەرهێنە دەرەكییەكانەوە تا 
لە كوردستان سەرمایەگوزاریی بكەن و دۆخێكی نوێتر و ئابوورییەكی 
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بەهێزی گەشەكردوو لە بەستێنی كۆمەڵی كوردستان بخوڵقێنن. 
پێشكەوتنی  خۆی  بۆ  كوردستان  ئابووری  زۆرت��ری  پێشكەوتنی 
ئێستا  ه��ەر  كوردستان  ئەگەر  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  دەگ��رێ��ت��ەوە،  سیاسیش 
دەوڵەتێكی سەربەخۆ بێت و ئابوورییەكی فاشیل و لەرزۆكی هەبێت بە 
هیچ جۆرێك نە خواستی خەڵكە و نە حكوومەتێكی لەو چەشن و بابەتە 
دەتوانێت بەرگەی كێبڕكێ و ملمالنێی سیاسیی و رووبەڕوبوونەوەی 
و  تەپیو  ئابووری  دەوڵەتێكی  بڵێین  وایە  راستتر  بگرێت،  نەیارەكانی 
هەژار هەر نەبێت باشترە، لەم رووەوە هەناردەی نەوت لە یەكێك لە 
دەسكەوتی  و  دەبات  پێشەوە  بەرەو  سیاسیی  دۆخی  رەهەندەكانیدا 
زۆرتری بۆ بەدیهێنێت. ئەم فاكتەش وەنەبێت تەنیا تێبینی من بێت وەك 
تاكەكەس، بەڵكو زۆرێك لە پسپۆران و شارەزایان و كوردناسان كۆكن 
دەستەی  باڵكج« سەرۆكی  »فارووق  وێنە  بۆ  بۆچوونە،  ئەم  لەسەر 
دەڵێت  و  هەیە  روانگەی  هەمان  توركیا  لە  دیاربەكر  رۆژنامەنووسی 
جارە  یەكەم  و  دەهێنێت  خۆیدا  دوای  بە  سیاسیی  هێزێكی  »ن��ەوت 
ئەوە وەك خاڵێكی سەرەتا  ناوی كوردەكانەوە دەردەچێت و من  بە 
لەگەڵیدا  ئابووری  سەركەوتنی  ئەگەر  سیاسیی  سەركەوتنی  دەبینم، 
تاجی لەسەر نەنرێت ئەوا گۆڕانكارییەكی راست و جێ متمانە نابێت و 

ئازاری زۆری لێدەكەوێتەوە«.   

كاریگەریی هەناردەی نەوت لەسەر ئاستی عێراق
لە ساڵی 1958 بەمالوە، عێراق بەهەموو شێوەیەك سەقامگیریی لە 
دەستداوە و بەردەوام حكوومەتەكانی عێراق، سەرقاڵی جەنگ و شەڕی 
لە  بەعسییەكان  هاتنە سەركاری  لەگەڵ  بوون،  دەرەكیی  ناوخۆیی و 
تەمووزی 1968، زۆر لە جاران كاریگەرتر و هەراشانەتر جەنگ بوو 
بە چارەنووسی عێراقییەكان، بەو هۆیەوە پشكی زۆری بودجەی عێراق 
بۆ جەنگ و بەڕێوەبردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكان بەفیڕۆ دەبرا، 
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جەنگ نەك تەنیا بودجە و داهاتی زۆر و زەبەندی عێراقی هەڵلووشی، 
جیهان،  دەوڵەتەكانی  قەرزارترین  لە  یەكێك  كردە  واڵتەكەی  بەڵكو 
ئابووری و  داتەپینی ژێرخانی  فاكتەری  ئاكامدا بووە  لە دوا  ئەمەش 
هەاڵوسان و هەژاربوونی عێراق، دواتریش گەمارۆی ئابووری سەر 
لەو  بوو  تر  یەكێك  خایاند »2003-1990«  كە سیانزە ساڵی  عێراق 
هۆكارانەی هێندەی تر عێراقی رووەو هەژاریی و نەدارییەكی خنكێنەر 

برد . 
لە  كاریان  بەیەكەوە  و  گشتیی  بە  فاكتەر  كۆمەڵێك  بەهەمەحاڵ 
مەرزەی  ئەو  تا  كرد  عێراقیی  تاكەكەسی  داهاتی  و  ئابووری  دۆخی 
گوێرەی  ب��ە  و  عێراقدا  ل��ە  ترسناكە  دی��اردەی��ەك��ی  ه��ەژاری��ی  ئێستا 
بە  دەوڵەتانەی  لەو  یەكێكە  عێراق  جیهانییەكان  رێكخراوە  راپۆرتی 
ئەندازەیەكی ترسناك هەژاریی تێدا هەیە. تەنانەت بە گوێرەی تازەترین 
عێراق  لە  هەژاریی  رێژەی  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  داتای 
زیاترە،  س��ودان  و  نێجیریا  و  یەمەن  وەك  واڵتەكانی  لە  هەریەك  لە 
بەوەی رێژەی هەژاریی هەنووكە لە عێراقدا النیكەم 39% كەچی ئەم 
رێژەیە لەو سێ واڵتە نەگەیشتۆتە 35%، لە كاتێكدا هیچكام لەو واڵتانە 
نەوت و سەرەواتی سروشتیی و هاوكاریی دەوڵەتانی جیهانیان نییە 
راپۆرتی  بەپێی  ه��ەروا  هەیە،  و  هەبووە  ئەمانەی  هەموو  عێراق  كە 
لە ساڵی  لە عێراق  »ئەوروپان زیوس« دەربارەی راددەی هەژاریی 
2009دا، رێژەی هەژاریی لە عێراقدا روو لەبەرزبوونەوە بووە و وا 
بڕوات،  زیاتر  بەرزبوونەوەی  رووەو  رێژەیە  ئەم  دەكرێت  پێشبینی 
عێراقدا  واڵتی  لە  خواردەمەنی  دابەشكردنی  پ��ڕۆژەی  پێویستە  بۆیە 

بەشێوەیەكی بنەڕەتیی گۆڕانكاریی بەسەردا بێت.  
هەندێك رێكخراو و دامودەزگای عێراقی و بیانیی و نێودەوڵەتیی 
فاكتەری هەژاریی لە عێراقی دوای سەدامدا دەگەڕێننەوە بۆ نەبوونی 
سیاسەتێكی حەكیمانەی ئابووری و جەنگی تیرۆریستان و هەبوونی 
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گەندەڵییەكی بێ ئەندازە و سەرسوڕهێنەر لە وەزارەت و دامودەزگاكانی 
پرسی  بە  پابەند  رێكخراوگەلێكی  لێكدانەوەی  گوێرەی  بە  میرییدا، 
و  بەعس  رووخانی  پرۆسەی  دوای  ساڵی  چەند  بودجەی  هەژاریی، 
هەڵكشانی داهاتی عێراق بەهۆی فرۆشتنی نەوتەوە هێندە بەرز بۆتەوە 
بەدەر لە پڕۆژە خزمەتگوزارییەكان، ئەو داهاتە بەشی ئەوەی دەكرد 
هەر تاكێكی عێراقی چەند سەد دۆالرێك وەربگرێت لە مانگێكدا، ئیدی 
ئەمە كە نەكراوە هۆیەكی ئاشكرایە چییە!. یەكێكی تریش لە فاكتەرەكان 
واڵتە  بە  هەرزانفرۆشییەوە  رێ��ی  لە  ن��ەوت  تااڵنكردنی  لە  جۆرێكە 
لە باشوورەوە  نایاساییانەی  ئەو بۆرییە  ئەمەریكا و  یەكگرتووەكانی 

بەرەو ئێران نەوتی عێراقی پێدا دەبرێت. 
ئەمەریكیی  دام���ەزراوەی  سەرۆكی  كلیمونز«  »ستیڤان  وێنە  بۆ 
نوێ پێیوایە »خراپترین هەڵوێست ئەوەیە كە كۆمپانیا ئەمەریكیی و 
بیانییەكان نەوتی عێراق بە هەرزانترین نرخ ببەن و هاوواڵتیانیش لە 
ناتوانین  فاكتانەدا  ئەم  بوونی  لەگەڵ  بژین«.  كوشندەدا  هەژارییەكی 
بیشارینەوە ئەدای ناشی و نالێپرسراوانەی حكوومەتی عێراقی بەشێكی 
نەوت  داهاتی  باسی  هەر  ئەگەر  چوون  پێكهێناوە،  كێشەكەی  زۆری 
تێپەڕیوە،  ملیار   43 لە  یەكەمی ساڵی 2008  مانگی  لە حەوت  بكەین 
و  ملیۆن   30 نەگەیشتبێتە  هاوواڵتیانی  ژمارەی  كە  حكوومەتێك  ئایا 
ئەو بودجە هائیل و خەیاڵییەی هەبێت، دەبێت لە غەیری گەندەڵیی چ 
پاساوێكی تر هەبێت بۆ ئەو گوزرەانە خراپەی تاكی عێراقیی تێدایە؟. 
ئەوا  حكوومەت،  بدرێتە   %75 رێژەی  دۆالرە،  ملیار   43 ئەو  »ئەگەر 
بڕی شەش ملیار دۆالر دەبێتە بەشی هاوواڵتیان!، بە پێی دابەشكردنی 
ئاالسكا بە گریمانەی ئەوەی دانیشتوانی عێراق ئێستا بە30 ملیۆن كەس 
مەزندە دەكرێت و ئەو سی ملیۆنە 6 ملیاری بەسەردا دابەشبكەیت، 
ئەمەریكیی  دۆالری   200 ب��ڕی  مانگانە  عێراقی  تاكێكی  ه��ەر  ئ��ەوا 

بەردەكەوێت« )7(.    
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فرۆشی  داهاتی  لە  دۆالرەی  ملیار  بیست  ئ��ەو  چەند  تا  ئ��ەوەی 
فاكتەری  دەبێتە  عێراق  بودجەی  سەر  دەچێتە  كوردستانەوە  نەوتی 
بژێویی  ئاستی  چاكبوونەوەی  و  تاكەكەس  داهاتی  بەرزبوونەوەی 
داهاتووی  حكوومەتی  سیاسەتی  بە  پەیوەستە  عێراق،  هاوواڵتیانی 
لەهەموو  مالیكی  كابینەی  سیاسەتی  بینیمان  چوونكە  ع��ێ��راق��ەوە، 
روویەكەوە شكستخواردوو بووە بە تایبەت لە بەرزكردنەوەی دەخلی 
لە  ماوێتی  كەمەی  مانگە  چەند  بەم  ناكرێت  باوەڕ  بۆیە  هاوواڵتیان، 
دەسەاڵتدا بتوانێت كارێك لە دۆخی ئابووری عێراقدا بكات موعجیزە 
سەرەتای  لە  كە  عێراق  داهاتووی  حكوومەتی  لەبەرئەمە  بخوڵقێنێت، 
و  دارای��ی  ب��اری  چاككردنی  ئەركی  دەبێت  دەستبەكار  نوێوە  ساڵی 
دابنێین  ئەوە  گریمانەی  ئەگەر  سەرشان،  دەكەوێتە  خەڵكی  بژێویی 
دەب��ێ��ت��ەوە س���ەرۆك وەزی��ران��ی واڵت چ��اوەڕاون��ی��ی  مالیكی  دی��س��ان 
هەموو  ئ��ەوی��ش  چ���وون  ن��اك��ەی��ن،  ب��اس  ش��ای��ان��ی  ئاڵوگۆڕێكی  هیچ 
كورد  الوازك��ردن��ی  بە  بەستۆتەوە  خ��ۆی  سیاسیی  ك��اری  قورسایی 
و  سەنتراڵ  دەوڵەتێكی  دامەزراندنەوەی  و  سوپا  بەهێزكردنەوەی  و 
بەڵكو  نییە  هاوواڵتیان  بۆ  باشەیەكی  نەك  كارەش  ئەم  تۆتالیتاریی، 
ه��ەژاران  نانی  پ��ارووە  و  لەسەر حیساب  لە شێوەكان  بە شێوەیەك 
بە  پراكتیزەوە. زۆر  بواری  و چینەكانی خوارەوەی كۆمەڵ دەخرێتە 
كورتیی نەوتی كوردستان النیكەم نیوەی بودجەی ئێستای عێراقە و 
بۆ سااڵنی داهاتوو داهاتی عێراق بەرزتر دەكاتەوە، بەاڵم بۆئەوەی ئەم 
بەرزبوونەوەیە لە داهاتدا ببێتە بەرزبوونەوە لە رەوشی ئابووری و 
داهاتی تاكەكەسدا پێویستمان بەسیاسەتێكی ئابووری رۆشن و پتەو 
هەیە، وەك چۆن رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیی و بە فیڕۆدان دەبێت 

لە ئەولەویەتی كاری دەوڵەتی ناوەنددا بن. 
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كۆتایی نەوت و سەرەتای ناهەموارییەكی ئابووری
بە  پێویستیان  بەرچاو  بەشێوەیەكی  ئەوانەی  رۆژئ��اوا،  واڵتانی 
دوای  بە  تایبەتی،  بە  ن��ەوت  و  گشتیی  بە  هەیە  سووتەمەنی  و  وزە 
ئەڵتەرناتیڤی نەوتدا دەگەڕێن تاوەكو ئەو هەموو بڕە زۆرەی داهاتی 
خۆیان لە كڕینی نەوتی واڵتانی رۆژهەاڵتی و عەرەبیی بەفیڕۆ نەدەن. 
دوای ئەو قەیرانە گەورەیەی بەم دواییانە رووی لە واڵتانی رۆژئاوایی 
جێگرەوە  دۆزینەوەی  هەنگاوەكانی  رەنگە  كردووە  و سەرمایەداریی 
بۆ نەوت خێراتر بن، بەو هیوایەی ئەم هەنگاوە كۆمەكی جیددی بكات 
واڵتانی  لە  هەندێك  دەوڵەتانە.  لەو  هەركام  ژێرخانی  و  ئابووری  بە 
نەوتە،  فرۆشتنی  پابەندی  بودجەیان  زۆری  بەشی  ئەوانەی  كەنداو، 
فرۆشی  رێی  لە  زۆرەی  داهاتەی  ئەو  تاوەكوو  خۆیان  كەوتوونەتە 
نەوتەوە وەچنگیان دەكەوێت بۆ پرۆسەی بەرهەمهێنان و گەشەپێدانی 
پیشەسازیی و كەرتی تایبەت بەكاریبهێنن تا لەو ساتەوەختەی نەوت 
بەهای خۆی لە دەستدەدات ئابووری نیشتمانییان رووی لە شكست و 
قەیران نەبێت. لە عێراق هەتاكو ئێستاش هیچ هەنگاوێك بەو ئاقارەدا 
و  عێراقی  تاكی  تەمبەڵكردنی  هۆكاری  بووەتە  نەوت  بەڵكو  نەنراوە 
گۆڕینی ئەو تاكە لە بەرهەمهێنەوە بۆ بەكاربەر و مشەخۆر كە هیچ 
گەشەپێدانی  و  ئ��اب��ووری  رەوش��ی  پێشخستنی  بە  ناكات  كۆمەكێك 

زیاتری كۆمەڵگە.  
و  عێراقییە  ناسراوی  پسپۆڕێكی  عەبدولمەهدی«  عادل  »د.ئامینە 
بە  سۆربۆن،  زانكۆی  لە  ئابووریدا  لە  دكتۆرایە  بڕوانامەی  خاوەنی 
رەشبینییەوە دەڕوانێتە رەوشی ئابووری و پاشەڕۆژی بەرهەمهێنان و 
گەشەسەندنی ئابووری عێراق و دەڵێت »ئەگەر نرخی نەوت بەردەوام 
بێت لە دابەزین و جێگیر نەبوون، ئەوە پێویستە ئابووری عێراق پشت بە 
نەوت نەبەستێت و دەبێت بیر لە گۆڕان بكرێتەوە لە كەرتی گشتییدا كە 
تا ئێستا هیچ شتێكی وا نەكراوە«. ئەمڕۆ بێت یان سبەی نەوت كۆتایی 
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دێت، كۆتایی بەو مانایە نا ئیدی سەرچاوە نەوتییەكان وشك دەكەن 
پلە یەكی پیشەسازیی  بەڵكو بەو مانایەی چیدی نەوت پێویستییەكی 
ئەڵتەرناتیڤەكەی  ی��ان  ن��ەوت  بەكاربەرانی  لە  زۆرێ��ك  بەڵكو  نییە، 
دەدۆزنەوە و كەمتر پێویستیان پێی دەبێت، یان هەر دەگەنە قۆناغی 
میتا یان پۆست پیشەسازیی و تەكنۆلۆژیا، تەنانەت ئەمەریكا دەیەوێت 
چی كارگە و فابریكە و دامەزراوەی پیشەسازیی و تەكنۆلۆژیی خۆی 
نامی،  واڵتانی  بۆ  بیگوازێتەوە  و  واڵتەكەی  دەرەوەی  بنێرێتە  هەیە 
چون ئەم رێگەیە یەكێكە لە رێگاكانی بەرەنگاربوونەوەی ئەو قەیرانە 
لە سیستمی سەرمایەداریی  بەردەوام رووی  یەكانەی  لە دوای  یەك 
هاوچەرخە، ئەمەریكا ئەمڕۆ گەیشتۆتە قۆناغی بازرگانیی و فرۆشتنی 
عەقڵی زانستیی، بەو مانایەی زانایان و توێژەرانی ئەمەریكیی بیرۆكە 
و  كۆمەڵگە  بە  دەیفرۆشنەوە  و  دەهێنن  بەرهەم  ن��وێ  روان��گ��ەی  و 

دەوڵەتانی تر تا لە بواری پراكتیكدا تاقیبكەنەوە. 
بێگومان نەوت  بێگومان و  لەوەدا چڕ دەكەینەوە:  خوالسەی وتە 
دەبێت،  ئ��اوا  زوو  ی��ان  بێت  درەن��گ  ن��ەوت  قۆناغی  و  دێ��ت  كۆتایی 
بەاڵم ئەگەر واڵتانی فرۆشیاری پەترۆڵ خۆیان بۆ ئەو قۆناغە نوێیە 
نەدەن  گرنگیی  و  نەگۆڕن  خۆیان  ئابووری  دۆخی  و  نەكەن  ئامادە 
گەشتیاریی  كەرتی  و  پیشەسازیی  گەشەپێدانی  و  تایبەتی  كەرتی  بە 
نەهامەتییەكی گەورە و خنكێنەر چاوەڕوانیان دەكات،  بێگومان  ئەوە 
نەهامەتی و قەیرانێك رەنگبێ سەرلەبەری ئەو كۆمەڵگەیانە لەبەریەك 
بۆ  شەقاوێكی  و  ئامادەكاریی  هیچ  ئێستا  تا  عێراق  هەڵبوەشێنێتەوە. 
قۆناغی پۆست نەوت نەكردووە و نەناوە، بۆیە ئەگەر وەزعەكە هەروا 
قات  چەند  هەیە  واڵت��ەدا  لەم  ئەمڕۆ  هەژارییەی  ئەو  پێشەوە  بڕواتە 
و  نادیار  گێژاوێكی  دەخاتە  كۆمەڵگەكەش  چارەنووسی  و  دەبێتەوە 

تاریكەوە.  
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وتەی كۆتایی
ئەوەی  پێیوایە: سەرەڕای  ویلیامز«  »تیمۆسی  ناسراو  شارەزای 
هێشتا چارەنووسی كەركوك نادیارە و كێشەكە نەكەوتووە بەالیەكدا، 
بەاڵم هەر لە ئێستاوە كۆمپانیاكانی نەوت لە پێشبڕكێدان بۆ مۆركردنی 
قەیرانی  گروپی  لە  ش��ارەزا  هیلتەرمان،  یوست  نەوتیی.  گرێبەستی 
نوری  نەوتییانە،  گرێبەستە  ئەم  ئەنجامدانی  »بە  دەڵێت  نێودەوڵەتی، 
مالیكی سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، بەشێوەیەكی توند و 
بەهێز ئەو راستییە بۆ كوردەكان دووپات دەكاتەوە تەنیا حكوومەتی 
كێشەیان  كە  نەوتییانەدا  ناوچە  ئەو  بەسەر  هەیە  عێراق سەروەریی 
لەسەرە و لە دەستووردا یەكال نەكراونەتەوە«. ئەگەرچی حكوومەتی 
حكوومەتی  سەرپەرشتیی  ژێر  لە  و  فەرمیی  بە  كوردستان  هەرێمی 
مەركەزیی رێی پێدراوە نەوتی هەر سێ شاری »دهۆك – هەولێر – 
سلێمانی« رەوانەی دەرەوەی واڵت بكات، بەاڵم هێشتا چارەنووسی 
ناوچەكە  تەنانەت  و  عێراق  و  كوردستان  نەوتیی  گەورەترین شاری 
جوگرافیای  سەر  بۆ  بگەڕێتەوە  زووان��ەش  بەم  پێناچێت  و  نادیارە 
بینێرێتە  رەسەنی خۆی، ئەگەر لەالیەكەوە كورد نەوت دەربهێنێت و 
لە شاری  نەوتییەكانی  كێڵگە  بەپیتترین  ترەوە  لەالكەی  ئەوا  دەرەوە، 
كەركوكی لێ زەوت بكرێت، بەڵگەی ئەوە بەدەستەوە دەدات هەر كاتێك 
بكاتەوە،  بە رووی كورددا  پەنجەرەیەك  حكوومەتی عەرەبیی عێراق 
گومانی تێدا نییە لە هەمان كاتدا دەیان دەرگای گەورە گەورەی لەسەر 
لەسەر  بدەین  حوكم  ب��ۆئ��ەوەی  بەسە  راستییەش  ئ��ەم  داخستووە، 
بەشێوەی  ك��ورد  شێوەیەك  بەهیچ  نایەوێت  كە  عێراق  حكوومەتی 
راستەوخۆ ببێتە خاوەنی نەوت و لە ژێر سایەی خۆیدا مامەڵەی پێوە 

بكات و بۆند لەگەڵ كۆمپانیا جیهانییەكانی پەترۆڵ ببەستێت. )8(.   
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  پەڕاوێزەكانی چاپتەری پێنجەم:

1-گ���ۆران ئیبراهیم س��اڵ��ەح »ك��ەرك��وك ل��ە س��ەردەم��ی دەوڵ��ەت��ی 
عوسمانیدا« بەهاری 2007، مەكتەبی بیر و هۆشیاریی ی.ن.ك، الپەڕە 
176. »كالۆست سریكس گوڵبانگیان« ئەندازیارێكی زنجی بە رەچەڵەك 

ئەرمەنی بوو، بە »تالێرانی نەوت« ناوزەد كرابوو. 
و  ئاگر  و  ق��ەاڵ  ش��اری  »ك��ەرك��وك  محەمەد  مەحموود  2-ع��ەل��ی 

خوێن«، چاپی یەكەم، 2006، كەركوك، ال 152.
3- رۆژنامەی »هاواڵتی«، ژمارە »432«، رۆژی 2008-6-18.

4- كۆڕی بەڕێز »د.ئازاد نەقشبەندی«، لە ژێر ناوی »دەستوور و 
سەرچاوە سروشتییەكان«،  2005-9-28.

-6-5 رۆژی   ،»48894 5
.2009

9704«، رۆژی سێشەممە، 5-12- 6
 .2009

7- رۆژنامەی »هاواڵتی«، ژمارە »459«، رۆژی 2008-9-21. 
8- چەند سەرچاوەیەكی ئینتەرنێت بەهەر دوو زمانی كوردیی و 

عەرەبی.   
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تێبینییەكانی بەشی یەكەم: 
1-چاپتەری یەكەم وتارێكی شیكارییە و پێش دە ساڵ، لە ژمارە 
 2008/1/15 رۆژی   لە  راپ���ۆرت(  )كوردستان  رۆژن��ام��ەی  )369(ی 

باڵوبووەتەوە.   
2-چاپتەری دووەم وتارێكی شیكارییە و پێش دە ساڵ، لە ژمارە 
)48(ی گۆڤاری )نێوەند( لە مانگی شوباتی ساڵی 2008 باڵوبووەتەوە.  
3-چاپتەری سێهەم وتارێكی شیكارییە و پێش دە ساڵ، لە ژمارە 
 2008/  9/  15 رۆژی  لە  راپ��ۆرت(  )كوردستان  رۆژنامەی  )506(ی 

باڵوبووەتەوە.  
4-چاپتەری چوارەم وتارێكی شیكارییە و پێش دە ساڵ بە دوو 
بەش لە ژمارەكانی )544-545(ی رۆژنامەی )كوردستان راپۆرت( لە 

رۆژانی 25-2008/11/27 باڵوبووەتەوە.   
5-چاپتەری پێنجەم وتارێكی شیكارییە، پێش نۆ ساڵ بە پێنج بەش 
لە  راپ��ۆرت(  )كوردستان  رۆژنامەی  »651-655«ی  ژمارەكانی  لە 

مانگی یولی 2009 باڵوبۆتەوە.  
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بەشی دووەم
لە)58(وە بۆ )140(

چارەنووسی كەركوك لە بەرداشی جەنگی ژمارەكاندا

لەگەڵ ناوهێنانی كەركوك بەدەر لەوەی وێنای شارێكی وێران و 
فەرامۆشكراو دێتە پێش چاومان، راستەوخۆ بیرمان دەچێتە سەر ئەو 
كێشە و قەیرانانەی لەنێوان كورد و عەرەبە عێراقییەكاندا بە درێژایی 
خاوەندارێتی  و  مسۆگەركردن  لەسەر  دروستبووە  دەی��ە  چەندین 
بە  هەمووالیەك  هۆكارەیە  ئەو  هەموو  یان  یەكێك  نەوت  ئەو شارە، 
واڵتانی هەرێمی و جیهانیشەوە چاو ببڕنە كەركوك و شەڕی لەسەر 
بكەن، چون ئەو سامانە سروشتییە بەسە بۆ ژیاندنی كۆمەڵێكی سەد 
ملیۆنی بەوپەڕی تێریی و رەفاهەوە. بەهەڵەدا نەچووین ئەگەر بێژین 
مافی  و  رزگاریی  بۆ  خەبات  قەبارەی  بە  ك��ورد  ساڵە   90 لە  زیاتر 
چارەنووس لە هەوڵی سەندنەوەی كەركوكدا بووە. كەركوك لە بزافی 
و  داواك��اری��ی  لیستی  لە  ئەمڕۆمان  رۆژی  تاكوو  مەحمودەوە  شێخ 
خەباتی كورداندا لە بەشی سەرەوەدا بووە، گرنگی ئابووری ئەو شارە 
پاڵنەرێك بووە حكوومەتە یەك لە دوای یەكەكانی عێراق دەستبەرداری 
نەبن و جەنگی درێژخایەن لەگەڵ خاوەنە راستەقینەكەی )كورد( بەرپا 
بكەن، پاشان لە رێی بە عەرەبكردن و راگواستنی كورد لە شارەكەدا 
هەموو  ك��ورد  ب��ەاڵم  بشێوێنن،  دیۆگرافیاكەی  و  رەس��ەن  ناسنامەی 
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كات داكۆكیی جیددی لێكردووە تا ئەو ئەندازەیەی شۆڕشێكی وەك 
ئەیلوولی بۆ بە قوربان كراوە.   

دوای 9-4-2003 پرسی كەركوك لە ئەجیندای كوردی باشووردا 
پانتاییەكی زۆری داگیر كرد و لە راستیشدا یەكێك لەو دۆزانە بووە 
زۆرترین دانوستان و گفتوگۆی لەبارەوە كراوە و دەكرێت، قانوونی 58 
ئیدارەی كاتی و ماددەی 140 دەستووری هەمیشەیی عێراق بەشێكن 
چارەنووسی  یەكالكردنەوەی  بۆ  و  چوارچێوەیەدا  لەو  پالنانەی  لەو 
ماددەی  جێبەجێكردنی  یاسایی  كاتی  هەنووكە  داڕێ��ژراون.  كەركوك 
140 تەواو بووە و رەوشی كەركوك وەك خۆی ماوەتەوە، لێ كورد 
بەداخەوە  ماددەیە،  ئەو  جێبەجێكردنی  بۆ  ئیزافییە  م��اوەی  بەنیازی 
دوای  بااڵدەستی  عەرەبی  مامەڵەی  نیوی  و  ساڵ  چ��وار  ئەزموونی 
نییە، هەروەك )محەمەدی  نیەت باش  سەدام حسێن سەلماندوویەتی 
حاجی مەحمود( وتی: تەنها یەك مانگە تەقینەوە كەم بووەتەوە عەرەب 
هەڕەشە دەكات كە نابێت نەوت دەربێنین و دەبێت ماددەی 140 دوا 

بخەین.  
هەر  رێبەرییەكەی  و  ك��ورد  ئایا  ئەوەیە:  هەنووكەیی  پرسیاری 
دوای كاڵوی بابردووی بەڵێنی وەهمیی سەركردە عەرەبەكانی عێراق 
لە  140؟؟  م��اددەی  جێبەجێكردنی  بۆ  م��اوە  ئومێدێك  یان  دەك��ەون؟ 
بەكاریبێنێت  هەیە  كارتی  كورد  ئایا  پەكخراوە   140 ماددەی  كاتێكدا 
عەرەبی  ب��ەرژەوەن��دی��ی  كە  دەستووریی  بەندێكی  پەكخستنی  وەك 
عێراقی پێوە بەسترابێتەوە؟ یان كورد ئەم دۆزە دەباتە ناوەندەكانی 
و  مێژوویی  بەڵگەی  بە  یان  یەكگرتووەكان  نەتەوە  چەشنی  لە  دنیا 
هەموو  لە  دەگ��رێ��ت؟.  كەركوكدا  بەسەر  دەس��ت  سیاسیی  ب��ڕی��اری 
بارەكاندا تاریكییەكی زۆر هەیە و هیچ تروسكاییەك نییە تا هەڵوێست 
و هەنگاوەكانی داهاتووی كوردمان پێ نیشان بدات لە وەختێكدا نیازی 

عەرەبەكان بە روونی دیارە چییە.   
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مێژووی كەركوك
ئەو كاتەی مرۆڤی سەرەتایی فێری چاندن و كشتوكاڵ بوو ناچاربوو 
دەست لە ژیانی رەوەندیی هەڵبگرێت و بیر لە نیشتەجێبوون بكاتەوە، 
دەك��ەن  دیرۆكیی  گوندێكی  چەند  لە  ب��اس  مێژووییەكان  س��ەرچ��اوە 
وەك كۆنترین گوندە كشتوكاڵییەكانی دنیا، لەو لیستەدا ناوی گوندی 
)چەرمۆ(ی كەركوك هاتووە و وەك یەكێك لە سێ كۆنترین گوندی 
جیهان ناوی تۆمار كراوە. بە بڕوای )مەال جەمیل رۆژبەیانی( كەركوك 
یەكێك لە هەرە كۆنترین شارەكانی دنیایە و بەدەربڕینی ئەو )لە قۆچە 
بوو  كێ  مێژووییەی  پرسیارە  ئەو  بەرسڤی  كۆنترە(.  زۆر  هەولێرێ 
لەسەرەتاوە شاری كەركوكی بنیاتنا؟. گێرمە و كێشە و رای جیاوازی 
لەسەرە، بەاڵم هیچكامیان ناتوانن هاشا لەوە بكەن لە سەرەتاوە كورد 
و  بوون  كەركوك  نیشتەجێی  پێكهێناوە  كوردیان  گەالنەی  ئەو  یان 
كەركوك  ش��اری  سەلمێنراوە  مێژوودا  )لە  ك��ردووەت��ەوە  ئاوەدانیان 
لەالیەن لۆلۆییەكان یان خۆرییەكانەوە بنیات نراوە، ئەم دوو گەلەش 
جەمیل  مەال  ك��ورددا(.  گەلی  پێكهێنانی  لە  هەبووە  سەرەكیان  رۆڵی 
رۆژبەیانی، بڕوای وایە: كەركوك یەكێك بووە لە پایتەختەكانی )گوتو-
گوتیوم(ی هاوسێی )لولو- لولوبین( كە تەنیا رووباری سیروان ئەم 
نەتەوەی لەیەك دابڕیوە هەردووكیان چڵی )كاسای(ن كە لقی گەورەی 
لە  نوسیوویەتی:  بۆچوونەكەیدا  درێ��ژەی  لە  رۆژبەیانی  سوبارتۆیە. 
سەردەمی )نارامسین(ی ئاكادیدا )2400 پ.ز( بە واڵتی كوردستانیان 
دەوت )سوبارتو( ئەو حەلە )ئەرەبخە( كە لەم دواییەدا بوو بە ئەرافا- 

عەرەفە )واتە كەركوك( بەشێك بووە لە سوبارتۆ.   
نهۆوە  لە  بەر  لە هەزاران ساڵ  دەكەن  بۆ  هێمای  مێژوونووسان 
كەركوك بەناوی )ئارابخا(وە ناسراوە و هەر ئەم ناوەشە بە تێپەڕینی 
كات گۆڕانی بەسەردا هاتووە و بووەتە كەركوك )گۆتییەكان كە لە سێ 
هەزارەی پێش زاییندا لە پێدەشتەكانی شارەزووردا دەژیان گەیشتنە 
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كەركوك و دەوروبەری و كەركوكیان كردە مەڵبەند و جێگای ژیانی 
ناوێكی نوێوە ناسرا كە ئەویش  بە  خۆیان، لەو سەردەمەدا شارەكە 
ئارابخا بوو، گۆتییەكانیش رۆڵیان هەبووە لە پێكهاتنی نەتەوەی كورددا(. 
بەڵگە نەویستە شارەكە لەالیەن ئەو پێكهاتە و توخمانەوە بنیات نراوە 
یان  كورددا  رەچەڵەكی  و  نەتەوە  لە خستنەوەی  هەبووە  رۆڵیان  كە 
هەبووە  بوونیان  زۆرینەی شارەكە  وەك  دێرینەوە  لە  نەبووبێ  هیچ 
بە  نەبێت  ئەوانە  )تەنیا  مێژووییەكان  ژێدەرە  هەموو  ژیاون.  تێیدا  و 
چەواشەكراویی نوسراون( دڵنیامان دەكەنەوە لەوەی هەبوونی كورد 
لە كەركوكدا پێش هەر نەتەوە و نەژاد و گەلێكی ترە بگرە لە زۆربەی 

قۆناغەكاندا كەركوك پایتەختی كوردەكان بووە.   
مێژوویی  فاكتی  الیەنگری  توركمانەكانی  و  ع���ەرەب  تەنانەت 
نكۆڵییان لەو راستییە دیرۆكییە نەكردووە، تا ئەوەی كتێبی )جوگرافیای 
سیاسیی( كە دەستەیەك لە مامۆستایانی زانستگاكانی میسر لە ساڵی 
نوسوویانە: كوردەكان  و  ناوە  راستییەدا  بەو  دانیان  دایانناوە   1961
دەستەیەكن لە باكوورەوە هاتوون، خاوەنی دەوڵەتێكی كۆن بوون كە 
پایتەختەكەی ئارابخایە. لە ژێر رۆشنایی بەڵگە مێژووییەكاندا بۆمان 
روون دەبێتەوە هەموو ئەو نەتەوە و پێكهاتانەی ئەمڕۆ لە كەركوك 
جێگیرن بە هەزاران ساڵ دوای كورد هاتوونەتە شارەكەوە، عەرەبەكان 
ئیسالمی  غەزەواتی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  عێراقدا  لە  بوونیان 
پایتەختێكی  نهۆ وەك  بەغدادەی  ئەو  زاینیی و  لە سەدەی حەوتەمی 
عەرەبیی دەردەكەوێ ئەوێ رۆژێ گوندی )باغی داد(ی كوردان بوو!!، 
ئەگەر عەرەبەكان بوونیان لە عێراقدا بۆ چواردە سەدە بگەڕێتەوە، ئەوا 
بە دڵنیاییەوە هاتنیان بۆ كەركوك لە سێ سەدە تێناپەڕێت، لەوانەشە 
كۆچی عەرەب بەشێوەی شوانكارە و تاك تاك بۆ كۆتاییەكانی سەدەی 
هەژدە بگەڕێتەوە لە كاتێكدا كورد لەو مێژووەدا بە هەزاران ساڵ بووە 

لەو شارەدا ژیاوە.   
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لە سەردەمەكانی دوای غەزەوات و فتوحاتی ئیسالمی و هەتا كاتی 
یوسف  ال��دول(ی  )اخبار  بەپێی  )قەرەقۆیونلۆ(ش  دەوڵەتی  رووخانی 
لەم  بوو،  ویالیەتی شارەزوور  كورەی  مەڵبەندی  كەركوك  قارەمانی 
حەلەدا لقێكی دەوڵەتی ئەردەاڵن فەرمانڕەوای شارەزوور بوو. هاتنی 
توركمانیش بۆ ناو كەركوك بە بەراوورد بە مێژووی كورد لەو شارەدا 
دوای  كەوتووەتە  عێراق  نێو  بۆ  توركمان  كۆچی  تەنانەت  دوێنێیە، 
توركمانی  مێژوونووسی  كەركوكدا.  لە  كورد  بوونی  ساڵی  ه��ەزاران 
)شاكر سابیر ئەلزابت( پێیوایە هاتنی توركمان بۆ ناو عێراق بۆ ساڵی 
)54ك – 674ز( دەگەڕێتەوە كە لەشكرێكی چوار هەزار كەسی بوون 
و بۆ سەركەوتنی خەلیفە نێردرابوون. كەوابوو زۆر درەنگتر روویان 
لەالیەكی  لەالیەك و  ئەمە  تیایدا جێگیربوون.  لە كەركوك كردووە و 
تریش لەگەڵ كۆچی بەردەوامی توركمان و عەرەب بۆ ناو كەركوك 
زۆرینەی  رێ��ژەی  كورد  هێشتا  ك��ورد(  راگواستنی  و  تەعریب  )پێش 
دانیشتوانی شارەكەی پێكهێناوە. بۆ وێنە )قاموس االعالم( نوسیویەتی: 
سەرژمێریی شاری كەركوك سی هەزار )30000( كەسە لەم ژمارەیە 
ع��ەرەب و  توركمانە،  ئەویتری  و  ك��وردە  كەسی  بەشی 22500  سێ 

جولەكە )760( و كلدان )460( كەسن.  
لەگەڵ گەشەی زیاتری شارەكە و زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان، 
رووەوە  لەم  ب��ووە  شارەكە  پێكهاتەی  زۆرینەی  هەر  ك��ورد  دیسان 
سەرژمێریی ساڵی 1957 باشترین بەڵگەی مێژووییە كە دەریدەخات 
عەرەب  بەرامبەردا  لە  كەسە   )187593( شارەكەدا  لە  كورد  رێژەی 
)109620( كەس و توركمان )83371( كەسن، بەاڵم دوای شااڵوەكانی 
بە عەرەبكردن ئەم رێژەیە لە زیانی كورد و توركمان و لە بەرژەوەندیی 
عەرەب گۆڕانی بەخۆیەوە بینی و عەرەب بوونە زۆرینەی دانیشتوان، 
لەگەڵ ئەمەشدا فاكتی مێژوویی ئەوە دەسەلمێنێت كەركوك بەشێكە لە 
كوردستان، ئەگەرچی وجودی هەندێك هۆزی عەرەبی وەك )العبید( 
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كەمینەیەكی  و  توركمان  لەگەڵ  بوون  كەركوك  لە  تەعریب  پێش  كە 
كلدۆئاشوری وەك هاوواڵتی رەسەنی شارەكە مایەی نكۆڵی لێكردن 
جوگرافیای  نێو  دەكەوێتە  و  كوردییە  شارەكە  ناسنامەی  بەاڵم  نییە، 

واڵتێكی دابەشكراوەوە بە ناوی كوردستان.  

دۆزینەوەی نەوت دۆزینەوەی نەهامەتی
كوردی داماو و دیلكراوی كەركوك هەرگیز پەی بە نهێنی ئەو گڕە 
سوورەی سەرسنگی شارەكەی نەدەبرد، ناچار پەنایان بۆ داتاشینی 
بنی  بێ  كانییەكی  وەك  باباگوڕگوڕ  ئ��ەوەی  پێش  بردبوو،  ئەفسانە 
وەك  رۆژێ  ئ��ەوێ  ك��وردی  رەشۆكی  الی  دەربكات  ناوبانگ  ن��ەوت 
مەزاری پیاوچاكێك سەیری كراوە و گڕەكەشیان بە نووری پیرۆزی 
خوداوەند زانیوە، دەماودەم دەگێڕنەوە دایكان بە مەبەستی منداڵبوون 
چوونەتە سەر ئەم مەزارە نەوتاوییە و لە تیشكی گڕی ئاگری سوور 
مناڵێ..  گوڕگوڕ  بابا  وتوویانە:  شیعرێك  بەیتە  وەك  و  پاڕاونەتەوە 
وەك تیشكی ئاگری ئاڵێ. دۆزینەوەی نەوت لە شارەكەدا زۆر كۆنترە 
نەوتیان  بووبن  یەكەم كەس  ئینگلیزەكان  دەكرێت  باس  لەوەی  وەك 
لە كەركوك دۆزیبێتەوە، )عەلی مەحمود محەمەد( لە كتێبی )كەركوك 
لە سەدەی  ب��ۆوەی  ك��ردووە  هێمای  ئاگر و خوێن(دا  و  قەاڵ  ش��اری 
حەڤدەیەمەوە )1639( عوسمانییەكان بەشێوەی سەرەتایی نەوتیان لە 
كەركوك دەردەهێنا، بەاڵم ئەو نەوتە هەر بۆ بەكاربەری ناوخۆیی بوو 
ئ��ازاری 1925 كۆمپانیای  لە  لە مااڵن و گەرماوەكانی ش��اردا. دواتر 
نەوتی توركی بە فەرمی قۆرخی دەرهێنانی نەوتی كەركوكی كرد. ئیدی 
ئەم دەرهێنانی نەوتە لەسەر دەستی كۆڵۆنیاڵیزمی بەریتانی پەرەیسەند 
و شارەكە بووە سەرچاوەیەكی نایابی نەوت و گازەكانی تر، پاشان لە 
هەڵمەتەكانی گەڕان بە دوای نەوتدا ژمارەیەكی تر كێڵگەی ئەو شلەیە 
دۆزرانەوە. رەنگبێ دۆزینەوەی نەوت و پێویستی هێزی كار یەكێكی 
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تر لەو هۆكارانە بووبێت تاكوو عەرەبەكانی ناوەڕاست و باشوور روو 
لە كەركوك بكەن.   

بە پێچەوانەی پێشبینی دانیشتوانی شارەكەوە نەوت نەك نەبووە 
بووە هۆی دژواری��ی و  بەڵكو  بۆیان  مایەی خۆشگوزەرانی و رەفاه 
نارنجۆكێك  ئەڵقەی  راكێشانی  كەركوك  نەوتی  گەورە،  نەگبەتییەكی 
بوو بە هەر چوار الی خۆیدا تەقییەوە و پریشكەكانی بۆ زۆر دوور 
دۆزینەوەی  كەركوك  لە  نەوت  دۆزینەوەی  بێژین  دەكرێت  رۆیشتن. 
بێ  سەدەیەكە  لە  نێزیك  بوو  كێشەیەك  سەرەتای  ب��وو،  نەهامەتی 
چارەسەر ماوەتەوە، چاوچنۆكی رژێمەكانی عێراق و تموحیان لە نەوتی 
كەركوكدا هێنانییە سەر رێی كوشندەترین بیرۆكەی جەهەنمیی هەر لە 
تەعریب و شێواندنی دیۆگرافییەوە تاكوو راگواستن و دەركردنی كورد 
ئەم  پەیڕەوكردنی  دیارە  شارەكە،  كوردیی  ئاسەواری  سڕینەوەی  و 
سیاسەتە بەبێ توندوتیژیی و زیانی مرۆیی نەبووە، هەر ئەم هەقیقەتە 
تاڵەیە ناچارمان دەكات بڵێین: نەوت بە درێژایی تەمەنی دۆزینەوەی 
بە  عێراق  گەالنی  بۆ  نەبووە  تری  قازانجێكی  چی  ب��ەوالوە  زی��ان  لە 
تایبەت بۆ كورد، لەوانەشە نەوت بۆ پاشەڕۆژیش هەمان رۆڵی نەرێنی 
بەرجەستە بكات هەرچەندە لە ئێستاوە بڕیارێكی وەها رەنگە لۆژیكی 

و واقیعبینانە نەبێت.   

بە عەرەبكردن و راگواستن 
بێشوومار  ژمارەیەكی  كەركوكدا  لە  نەوت  دۆزینەوەی  دوای  لێ 
لە  روویان  باكوور  نەوتی  كۆمپانیای  لە  بە هۆی خزمەتەوە  عەرەب 
شارەكە كرد، بەاڵم هاتنی سیاسیی لە چوارچێوەی پرۆسەی تەعریب 
و گۆڕینی دیۆگرافیدا زۆر تازەیە و لەگەڵ هاتنە سەركاری دەستەی 
یەكەمی شۆڤێنیستە عەرەبەكان لە ساڵی 1963 دەست پێدەكات، لەو 
رێكەوتە بە دواوە تەعریب چوارچێوەیەكی سیاسیی بەخۆوە گرت و 
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هاتنەوە  لەگەڵ  عێراق.  دەوڵەتی  ئەجیندای سیاسیی  لە  بەشێك  بووە 
و  عەرەبكردن  بە  دیسان   1968 ساڵی  لە  بەعسییەكان  س��ەرك��اری 
راگواستنی كورد بە تایبەت لە شاری كەركوك خەست و خۆڵتر لە جاران 
دەستی پێكردەوە. رۆژنامەوانی فەڕەنسی )كریس كۆچێرا( دەنووسێت: 
لە ساڵی 1968دا هاتەوە سەر حوكم جارێكی دی  پاشان كە  بەعس 
بایدایەوە سەر هەمان سیاسەتی عەرەباندن، هەر لە سەرەتاوە سوپا 
دانیشتوانی كوردی لە ناوچە ستراتیژییەكان واتە لە ناوچە سنووریی 
بە  و  كرد  بۆردومان  كوردی  گوندەكانی  وەدەرن��ا،  نەوتاوییەكاندا  و 
بۆلدزەر تەختی كردن، بەمجۆرە تەنێ لە ناوچەی كەركوك نزیكەی 40 

هەزار كورد لە ماڵ و گوندەكانی خۆیان وەدەرنران.  
لە سەرەتای  پڕەكان  و  چڕ  قۆناغە  بوو  قۆناغی سەرەتایی  ئەمە 
هەشتاكانی سەدەی رابردووەوە دەستیان پێكرد تاكوو كاتی روخانی 
نەوەستا  ب��ەوە  ه��ەر  تەعریب  پ��رۆس��ەی   .2003 ب��ەه��اری  لە  بەعس 
ئەم  بەڵكو  عەرەبی  بكاتە  فەرمانگەكان  زمانی  و  خوێندن  میتۆدی 
گرتەوە  قوتابخانەكانیشی  ناوی  و  پێشانگاكان  سەر  تابلۆی  كردەیە 
و دواتر لە بەڕێوەبەرێتی رەگەزنامە و باری كەسێتی ناوی كوردیی 
ناوی   1975 هەرەسی  دوای  چوو.  سڕینەوە  و  قەدەغەكردن  بەرەو 
بە  كرابوون  1970وە  ئ��اداری  رێككەوتنی  دوای  لە  كە  قوتابخانەكان 
بە  كرا  كاوە  نموونە  بۆ  عەرەبی،  بە  كرانەوە  دی  جارێكی  كوردیی 
)معاز بن جبل(، كوردستان بووە )عبدالملك بن مروان(، قوتابخانەی 
زێوەر گۆڕا بۆ )االندلس(، ئازاد كرا بە )میسلون( و كتێبخانەی ئاسۆ 
كرا بە )الطلیعە( و دارا كرا بە )العروبە(. هاوشانی پرۆسەی تەعریب، 
راگواستنیش لە كڵپەسەندندا بوو، لە ساڵی 1981 بڕیاری ژمارە 1391 
مەجلیسی سەركردایەتی شۆڕش لە توێی 16 خاڵدا دەرچوو كە باس لە 
دروستكردنی 20 هەزار خانوو لە ناوەڕاست و باشوور و راگواستنی 
چەندین كارمەند و كارگەری كورد لە كەركوكەوە دەكات بۆ باشووری 
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عێراق، بەاڵم بەهۆی سەرقاڵیی رژێم بە جەنگی ئێرانەوە تەگەرە كەوتە 
بەردەم جێبەجێكردنی تەواوی بڕیارەكە.    

ب��ە ع��ەرەب��ك��ردن و راگ��واس��ت��ن رەن��گ��دان��ەوەی��ەك��ی زۆری لەسەر 
شێواندنی دۆخی كەركوك داناوە كە لە حاڵی حازردا كۆسپی گەورەی 
ئەگەر  بێگومان  ئارا،  هێناوەتە   140 ماددەی  جێبەجێكردنی  لەبەردەم 
بە  ئارادا نەبوونایە نهۆ كەركوك  لە  هۆكارەكانی تەعریب و تەهجیر 
ئۆتۆماتیكی لەسەر كوردستان بوو )هەروەك سلێمانی و هەولێر( یان 
سەندنەوەی ئاسانتر دەبوو. )جەالل تاڵەبانی( لە یەكێك لە وتارەكانیدا 
كەركوك  پارێزگای  و  دەنووسێت: شار  عەرەباندن  لەمەڕ سیاسەتی 
بەپێی  ئەویش  ب���ووەوە،  ن��ەژادی��ی  پاكتاوی  سیاسەتی  رووب���ەڕووی 
پیالنێكی نەگریس كە سەدام حسێن بۆ وەدیهێنانی چەندین مەبەست 

پەیڕەوی كرد:  
و  باب  زێ��دی  لە  ئاشووری  و  توركمان  و  ك��ورد  دەرك��ردن��ی   -1

باپیرانیان. 
2-نیشتەجێكردنی عەرەب وەك )مستەوتین( نیشتەجێكراو نەك وەك 
هاوواڵتی كەركوك و دەوروبەری ئەویش بە رێگەی ئارەزووپێكردن 

و هەڕەشەوە. 
مەبەستی  ب��ە  ش��ارەك��ەدا  ل��ە  شیعە  ع��ەرەب��ی  3-نیشتەجێكردنی 
بەرپاكردنی فیتنە لەنێوان كورد و برا عەرەبە شیعەكانیان و تێكدانی 

ئەو هاوپەیمانێتییە ستراتیژییەی نێوانیان.   
شێواندنی  لە  ب��وون  سەركەوتوو  دەوڵەتەكەی  و  حسێن  س��ەدام 
دیمۆگرافیای كەركوك و ئاڵۆزیی دروستكردن بۆ گێڕانەوەی رەوشی 
شارەكە بۆ دۆخی پێشانی، لێ دوای روخانی رژێمی بەعس تەعریب و 
راگواستنی كوردی كەركوك راوەستا، بەاڵم كاركردن بۆ گێڕانەوەی 
عەرەبی هاوردە و گەڕاندنەوەی دۆخی شارەكە بۆ باری راستەقینەی 
بەاڵم  راوەس��ت��اوە،  تەعریب  راستە  ن��ەن��اوە.  هەنگاوێكی  هیچ  خ��ۆی 
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بەعسیش  دوای  بااڵدەستی  عەرەبی  كاریگەرە،  هەر  شوێنەوارەكانی 
خۆیان الدەدەن لە كارێكی لەو بابەتە، هەندێجار بەو بڕوایە دەگەین 
ئەگینا  ت��ی��رۆرەوە  بەدەست  گرفتارییانە  و  الوازی��ی  لەبەر  ئەمانیش 
بەردەوامی بە رامیاریی عەرەباندن و راگواستن دەدەن. راستە بەعس 
وەك ئەنزیمە و دەسەاڵت رووخا، بەاڵم پەروەردە و فەرهەنگی بەعس 
تێدەگەین،  كەركوكدا  پرسی  نموونەی  لە  زیندووە،  رۆحێكی  هێشتا 
هێشتا  ئەگەرنا  بوو،  س��ەدام  بتەكەی  تەنیا   2003 لە  رووخ��ا  ئ��ەوەی 
كولتووری سەدامیزم كولتووری بااڵدەستی سیاسیی و كۆمەاڵیەتییە 

الی عەرەبە عێراقییەكان. 

بزافی نیشتیمانی كورد و كەركوك )بزافی بارزانی وەك نموونە( 
ق��ەڵ��ەم��ڕەوی  ك��وردس��ت��ان  مەلیكی  حەفید  م��ەح��م��ودی  شێخ  ل��ێ 
لە  باشترین حاڵەتدا  )لە  بوو  بەرتەسك و سنووردار  حكوومەتەكەی 
نەیدەویست  هەرگیز  بەاڵم  تێنەدەپەڕی(،  دەوروبەرەكەی  و  سلێمانی 
دەست لە كەركوك وەك بەشێك لە كوردستان هەڵبگرێت، ئارەزووی 
مەلیكی  حكوومەتەكەی.  قەڵەمڕەوی  س��ەر  بخاتە  كەركوك  دەك��رد 
وەك  كەركوكیزادەی  دوو   1922 دیسامبەری  مانگی  لە  كوردستان 
بە  كەركوك  بیسەلمێنێت  بەوە  تاكوو  دامەزراند  خۆی  ی��اری��دەدەری 
بەشێك لە حكوومەتەكەی دەزانێت، لە كۆتایی هەمان ساڵیشدا »رۆژی 
كوردستان« هەواڵی سەردانی سەرۆك عەشیرەتەكانی كەركوكی بۆ 
كوردستان  نەتەوەیی  بزافی  تری  نوێنەرانی  باڵوكردەوە!!.  سلێمانی 
داكۆكیان  ب���ەردەوام  ب��ارزان��ی(  )مستەفا  هەموویانەوە  هەر  پێش  لە 
وەك  كەركوكیان  فایلی  و  ك���ردووە  ك��ەرك��وك  كوردستانییەتی  ل��ە 
میحوەریترین فایل بردووەتە سەر مێزی دانوستان. مستەفا بارزانی بە 
دیاریكراویی لە ماوەی چواردە ساڵی شۆڕشی ئەیلوولدا بە شێلگیریی 
هەرە  زۆرب��ەی  و  كرد  كوردستان(  )دڵی  كەركوك وەك  لە  داكۆكیی 
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زۆری ئاگربڕ و مفەوەزاتەكانیش بەهۆی سووربوونی بارزانی لەسەر 
شكست  لە  رووی  و  تێدەكەوت  ساردیی  كەركوك  كوردستانییەتی 
خوێندنەوەی  و  مێژووییەكان  سەرچاوە  زۆرینەی  لە  ئێمە  دەك��رد. 
بیوگرافیی كەسایەتییە سیاسییەكاندا پێداگریی بارزانی لەسەر كەركوك 

وەك فاكتێكی دیرۆكیی دەدۆزینەوە.  
كوردان  بۆ  هەرێمێك  ئامادەبوون  بەعس  رێبەرانی  راستیدا  )لە 
 1924 و   1919 ساڵەكانی  لە  ئینگلیزەكان  چۆن  وەك  بكەن  دی��اری 
ئەمەیان لەگەڵ شێخ مەحموددا كردبوو، ئەوانیش الرییان لەوە نەبوو 
كارەكە  گیروگرفتی  بدەنێ،  دهۆكیان  و  سلێمانی  و  هەولێر  ش��اری 
كەركوك بوو. لە هەوەڵی ئازاری 1970دا چ كارێك سەری نەگرتبوو، 
بە گوتەی د.مەحمود عوسمان رێبەرانی بەعس لە هەوڵی ئەوەدا بوون 
دی  نەوتییەكانی  ناوچە  هەموو  و  كەركوك  كوردنشینەكانی  ناوچە 
گفتوگۆ  و  ئاگربڕ  ساڵی  چوار  ماوەی  بەعس  داب��ڕن(.  كوردستان  لە 
كێشەی  چارەسەركردنی  لەمەڕ  دەك��رد  كات  بە  1974ی��اری   –1970
كورد  ئەوكاتی  سەركردایەتی  داوای  بە  دەستی  دەستی  و  كەركوك 
مكوڕبوونی  بارزانی  ژن��ەراڵ  بەرامبەردا  لە  كەركوك،  لەمەڕ  دەك��رد 
خۆی و شۆڕشی نیشان دەدا دەربارەی كەركوك و هەندێ ناوچەی 
بیری  لە  نابێت  تەعریب!، چون  بۆ  بوون  بەعسدا  لە رۆژەڤ��ی  كە  تر 
بكەین بەعس لە پرۆسەی تەعریبدا تەنێ رەوشی كەركوكی تێكنەداوە 
لە  هەر  ك��ردووە  كوردنشین  تری  ناوچەی  زۆر  لەسەر  كاری  بەڵكو 
دەورووبەری هەولێرەوە تا دیالە و موسڵ و تكریت. تەنانەت یەكێك 
هەردوو  لەنێوان  هەڵگیرساندنەوەی شەڕ  بووە هۆی  پاڵنەرانەی  لەو 
و  بارزانی  مكوڕبوونی  1974دا،  ساڵی  لە  عێراقی  كوردیی–  الیەنی 
پێیەی  بەو  كەركوك.  لەمەڕ  بوو  ئەیلوول  شۆڕشی  سەركردایەتی 
بەعس هیچ كات ئامادە نەبوو، دان بنێت بە كوردستانیبوونی كەركوك 
بوو،  ئ��اب��ووری  زیاتر  فاكتۆرەكەش  ت��ردا،  نەوتاوییەكانی  ناوچە  و 
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چوونكە بەعس چاوی لە سەركردایەتیكردنی ئومەی عەرەبی ئەمەش 
بێ ئابوورییەكی بەهێز مومكین نەبوو.  

)كریس كۆچێرا( دەنووسێت: رۆژی 9-3-1974 )غانم عەبدولجەلیل( 
كاروباری  بەرپرسی  و  عێراق  هەرێمایەتی  سەركردایەتی  ئەندامی 
بە دواوە  لە 3-11  بارزانی( و دەڵێت:  )ئیدریس  كوردستان دێتە الی 
سنووری  دیاریكردنی  لەمەڕ  پێشنیارەكانتان  تا  هەیە  رۆژت��ان  پانزە 
ناوچەی ئۆتۆنۆمی بخەنە روو، دەربارەی كەركوك دەبێ یەكێك لەم 
دوو پێشنیارە هەڵبژێرن: یان ناوچەی كەركوك لەالیەن دامودەزگایەكی 
هاوبەشەوە بەڕێوە ببرێت و لە سایەی حوكم و سەرپەرشتیی دەوڵەتی 
قەزای  دوو  و  دابەشبكرێت  كەركوك  پارێزگای  یان  بێت  مەركەزیدا 
بخرێتە سەر ناوچەی ئۆتۆنۆمی و ئەوی دیكەشی بۆ دەوڵەتی ناوەندیی 
دەڵێت:  )غانم(  دەك��ات،  سەرژمێریی  باسی  بارزانی(  )ئیدریس  بێت!!. 
هەرگیز دەگەڵ ئەنگۆدا سەرژمێریی ئەنجام نادرێت!، كاتێك )ئیدریس 
بارزانی( بیری دەخاتەوە سەرژمێریی بە یاسا بڕیاری لەسەر دراوە، 
نادات  بڕیار  بارزانی(  )ئیدریس  نا!  ئێوەدا  لەگەڵ  بەاڵم  دەڵێ:  )غانم( 
بۆ ئەو مەبەستە دەگەڕێتەوە بۆ الی )مستەفا بارزانی( بە پێچەوانەی 
پێشنیارەكەی )غانم(ەوە بارزانی دەڵێت: كەركوك بۆ ئێمە و دوو قەزا 
بۆ دەوڵەتی ناوەندیی. دوای یەك رۆژ )غانم( كاتژمێر 10 شەوی 3-10 
بە تەلەفۆن بە )دارا تۆفیق( دەڵێت: داواكارییەكانتان بە ورد و درشتەوە 
رەفز كراون، ئیدی رۆژی 11-3 )دارا تۆفیق( بە ئۆتۆمبیل لە بەغدادەوە 
و  دەپچڕێ  عێراق  و  كورد  نێوان  پەیوەندیی  بەمجۆرە  دەگەڕێتەوە، 
شەڕ هەڵدەگیرسێتەوە. ماوەی ساڵێك شەڕ بەردەوام بوو، كە دەتوانین 
بە  كورد  شۆڕشی  سەرەنجام  بكەین،  ن��اوزەدی  كەركوك  شەڕی  بە 
رێكەوتنی سەدام و حەمەرەزا شا لە پەڕاوێزی كۆنگرەی ئۆپیك لەسەر 
دەستی )هەواری بۆمەدیەن(ی سەرۆكی ئەوسای جەزائیر و پشتێكردنی 
ئەمەریكا و كسینگەر تووشی هەرەس هات و بووە قوربانی كەركوك. 
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ون بوون لەنێوان هەردوو ژمارەی )58( و )140(دا 
لە  لەگەڵ داڕوخانی بەعس )2003( سەركردەكانی كورد روویان 
بەغداد كرد وەك پایتەختی چارەسەر، كەچی لەوالوە كەركوك لە نێو 
پشێویی و فەوزایەكی گەورەدا گیری خواردبوو، زۆربەی چاودێرانی 
كەركوك  لە  روویان  كورد  دەبوایە سەركردایەتی  پێیانوایە  سیاسیی 
بكردبایە وەك بەڵگەی سەلماندنی كوردستانییەتی شارەكە و شاری 
گفتوگۆ، بە پێچەوانەوە سەركردەكانی كورد چارەنووسی شارەكەیان 
بەستەوە بە ماددەی )58(ی قانوونی ئیدارەی كاتیی و پاشان لەحیمیان 
وەك  بەاڵم  عێراقەوە،  هەمیشەیی  دەستووری   140 م��اددەی  بە  كرد 
هەمیشە سەركردەكانی عەرەب گەمەی ناشەریفانە دەكەن و لە هەوڵی 
كات كوشتندان، بە درێژایی تەمەنی سێ كابینەی )عەالوی– جەعفەری– 
دەستووریی  و  قانوونی  م���اددەی  دوو  لە  هەنگاوێك  هیچ  مالكی( 
نەچووەتە پێشەوە، خەریكە كەركوك لە نێوان هەردوو ژمارەی )58( 
و )140(دا ون دەبێت، چون عەرەبی عێراق بە شیعە و سووننەوە، بە 
توندئاژۆ و میانڕەوەوە كۆكن لە دەستی دەستی كردن بە چارەنووسی 
كەركوك، هەرچەند لەالیەك رایدەگەیەنن پابەندی دەستووری عێراق 
و قانوونن، لەالكەی ترەوە بە كردار كۆسپ و تەگەرە دەخەنە بەردەم 
جیبەجێكردنی بڕگەكانی دەستوور بە تایبەتی ئەوانەی لەبەرژەوەندیی 
هیچ گووشارێكی  كوردیش خۆی   .!!)140 )م��اددەی  وێنە  بۆ  كوردن، 
لە  وای��ە  ب��ڕوام  كە  دەستوورییە،  م��اددە  ئەو  جێبەجێكردنی  بۆ  نییە 
عێراقی  دەستووری  گێژاوی  نێو  بۆ  كەركوك  بردنی  سترۆكتۆرەوە 

هەڵە هەرە كوشندەكەی كورد بوو.    
ئەیاد جەمالەددین، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر 
ئێمە  كەركوك  كێشەی  بە  سەبارەت  رایدەگەیەنێ:  )العراقیة(  لیستی 
دەستوورێكە  كە  هەیە  عێراق  دەستووری  چەسپاندنی  بە  باوەڕمان 
و  ج��ی��اواز  بۆچوونی  و  را  كۆمەڵێك  ج��ارێ  ب��ەاڵم  ك���راوە،  پەسەند 
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كات  ئ���ەوەی  دەرب����ارەی  م��اون��ەت��ەوە.  چ��ارەس��ەر  بەبێ  هەیە  كێشە 
تێپەڕیوە )جەمالەددین( وتی )كات بەسەر هەمووماندا تێپەڕ دەبێت و 
ناوەستێت!!(. )جەمالەددین(ی بەحیساب میانڕەو و دۆست و مەعشووقی 
سەركردایەتی سیاسیی كورد، وەك ئەوەی لە مزگەوتێكدا دانیشتبێت و 
وەعز بدات بە مورید و فەقێكانی دەپەیڤێت و هیچ هەڵوێستێكی روون 
و مەلموس راناگەیەنێ، ئەمەش لۆژیكی كۆی سەركردە عەرەبەكانی 
عێراقە لەمەڕ پرسی كەركوك و كورد. بۆیەكا هەموو رۆژێك لە رێگەی 
لە  دەكرێت  دروست  تەگەرە  و  كۆسپ  عێراقەوە  ناوەندیی  دەوڵەتی 
راستای جێبەجێكردنی ماددەی140. )قادر عەزیز( نوێنەری سەرۆكی 
هەرێم لە لیژنەی جێەجێكردنی ماددەی 140 پێش ساڵێك رایگەیاند )لە 
جێبەجێكردنی  دواخستنی  هەوڵی  لە  هەموو شێوەیەك  بە  بەغدادەوە 
نەكراوە،  كاتێكی زۆر رۆیشتووە و هیچ  ئێستا  تاكوو  ئەو ماددەیەن 
كات  چیتر  دەبێ  بۆیە  ماوە  بەردەستدا  لە  كەممان  ماوەیەكی  ئێستا 
بەفیڕۆ نەدەین(. بە هەمان شێوە )نەرمین عوسمان( سەرۆكی لیژنەی 
دارایی ماددەی 140 و وەزیری ژینگەی عێراق ساڵی رابردوو یەكێك 
لەو كێشانە دەخاتە روو كە رێگرە لە راستای ئاساییكردنەوەی رەوشی 
كەركوك و دەڵێت: دەستەی كێشەی موڵكداریی كە ماوەی سێ ساڵە 
10 دە هەزار كێشەی لەبەردەستە و كاری لەسەر دەكات تا ئێستا 800 
كێشەی جێبەجێ كردووە بۆیە ئەگەر چاوەڕێی ئەم دەستەیە بین بە 

10 ساڵی دیكەش ئەم مەسەلەیە تەواو نابێت. 
دەستەیە  ئ��ەم  رایگەیاندبوو  ك��ەرك��وك  پ��ارێ��زگ��اری  ه��اوزەم��ان 
پێویست  گوێرەی  بە  ناتوانێت  و  تێدایە  زۆری  سستی  كارەكانیان 
بێت و لەو رووەوە نیگەرانیی خۆی نیشاندا بێ ئەوەی مەسیجەكەی 
لە  عوسمان(  )نەرمین  تایبەت  بە  ك��ورد،  سەركردایەتی  گوێی  بگاتە 
لەو  یەكێك  كردبوو.  سیاسیی  بڕیارێكی  داوای  پرسانە  ئەم  هەمبەر 
كێشە و گرفتانەی تر لەو ماوانەدا بۆ ماددەی 140 دروستكرا البردنی 
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ماوەی  بۆ  كە  بوو   140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  لیژنەكانی  سەرۆكی 
پێنج مانگ لیژنەكە بەبێ سەرۆك مایەوە!!، ئەمەش كاری كردە سەر 
لە  ماددەیە.  ئەو  قۆناغەكانی  و  هەنگاوەكان  بەڕێوەچوونی  چۆنێتی 
لیژنەی  لە  ئاگادار  و  نزیك  سەرچاوەیەكی   2007 تەمموزی  مانگی 
لە  )زیاتر  راگەیاند  )ب��زاو(ی  گۆواری  بە   140 ماددەی  جێبەجێكردنی 
دوو مانگە هاشم شبلی سەرۆكی لیژنەی جێبەجێكردنی ماددەی 140 
دەستی لە كار كێشاوەتەوە و هۆكاری دەست لە كاركێشانەوەكەشی بۆ 
ئەو تۆمەتانەی نوری مالیكی دەگەڕێتەوە گوایە شبلی بەرتیلی لە كورد 
سەرچاوەكە  ك��ردووە(.  كاری  كورد  بەرژەوەندیی  بۆ  و  وەرگرتووە 
ئاماژە دەكات بەوەی )قادر عەزیز( پێشنیاری دانانی سەرۆكێكی نوێی 
كردووە بۆ ئەو ماددە دەستوورییە، بەاڵم مالیكی ئاستەنگ دروست 
دەستبەردار  خولقاندووە  تراژیدیای  نێوەندەدا  لەم  ئ��ەوەی  دەك��ات. 
لە بەغداد، كارەساتەكە چەند بەرابەر  نەبوونی سەركردایەتی كوردە 
و  ئابووری  بەرژەوەندیی  دەبینین  كاتێك  دەبێتەوە  قەبەتر  و  گەورە 
پشكداریی لە بودجەی عێراقدا سەركردایەتی كوردی بردۆتە خەوێكی 

قووڵەوە لە بارەی دواڕۆژی سیاسیی كەركوك.  
پارتی  سیاسیی  مەكتەبی  ئەندامی  ق��ادر(  مەال  )محەمەدی  وەل��ێ 
رایدەگەیەنێ )نیەت بەرامبەر ماددەی 140 خراپە، نیەتی مالیكی خراپ 
نییە، بەاڵم نیەتی چوار دەوری مالیكی هەتا ئەندامانی لیستی ئیئتالف 
خراپە و دژن(!!. كەچی رووداوەكان پێچەوانەی ئەو دەربڕینەی نیشانداین 
لەبەرئەوەی مالیكی بە كۆسپ دروستكردن و سستی و كەمتەرخەمیی 
دژایەتی خۆی بۆ ماددەكە ئیسپات كرد. بەدەر لەوە هەندێك لە نەیارە 
نوێیەكانی ماددەی 140 هەوڵدەدەن گۆڕان لە دەستوورەكەدا دروست 
)ناحەزانی ماددەی  ئاماژەی بۆ كردووە  )ئازاد جندیانی(  بكەن، وەك 
140 بە روونی لەوە حاڵین كە ناكرێ دەستوور پشتگوێ بخرێت، بۆیە 
زۆربەی جار گومان دەخەنە سەر دەستوور بە بیانووی ئەوەی گوایە 
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لەهەلومەرجێكی ناجێگیردا نوسراوە و پەسەندكراوە بۆیە دەكرێت لە 
هەندێكی پاشگەز ببینەوە(. كورد وتەنی ئەم »با«یە لەو كونەوە بێت 
ئەمڕۆش نەبێت سبەی شتێكی زۆر خراپ هەر دەقەومێت، قەومانەكەش 
لەنێوان دوو ئەگەردایە یان لۆجیكی هێز زاڵ دەكرێت بەسەر هێزی 
قۆناغەكانی  لە  دەستوورە  ئەو  یان  دەستوورە،  و  یاسا  كە  لۆجیكدا 
دێتە  عێراقدا  پەرلەمانی  لە  بە زۆرینەیەكی عەرەبیی و شیعیی  دادێ 
ئەو  گۆڕینی  بۆ  بكەن  لۆبی  هەوڵدەدەن  عەرەبەكان  النیكەم  گۆڕین، 

بەندانەی دەستوور كە لە بەرژەوەندیی كورددان.   
حكوومەتێكی  و  ئێرانە  كلكی  عێراق  حكوومەتی  كە  ل��ەوەش  جیا 
سەربەخۆ نییە، توركیا لە رێگەی بەكارهێنانی كارتی توركمانەوە رۆڵی 
هەیە لە تەگەرە خستنە بەردەم ماددەی 140، لە ناوخۆی كەركوكیش  
جگە لە كورد كۆی گشتیی پێكهاتەكانی ئەو شارە دژی ئەو ماددەیەن. 
لەناو  دەبێژێت:  و  دەكاتەوە  پشتڕاست  رایە  ئەم  د.مەحمود عوسمان 
شاری كەركوك كۆمەڵە بەعسییەك و ئەو توركمانانەی لەگەڵ توركیادان 
نەكرێت،  ریفراندۆم  هەر  دەك��ەن  داوا  و  دەبینن  دەور  راددەی��ەك  تا 
بێگومان ئاستەنگێكی زۆر هەیە لەبەردەم جێبەجێكردنی ئەو ماددەیە. 
بەشێوەیەكی گشتیی چارەنووسی كەركوك لە گێژاوی ماددەی 140 
و كۆسپ و تەگەرەكانی حكوومەتی عێراق و حكوومەتەكانی ناوچەیی 
ون بووە و كوردیش لەو نێوەندەدا نەك یاریزانێكی چەلەنگ و لێهاتوو 

نییە بەڵكو تەماشاكارێكی باشیش نییە.  

ئەدای سەركردایەتی سیاسیی كورد 
ك��ەرك��وك  ل��ەم��ەڕ  ك���ورد  سیاسیی  س��ەرك��ردای��ەت��ی  هەڵوێستی 
هەڵوێستێكی جێگیر نییە و زێدەتر وابەستەی جۆری پەیوەندیی كوردە 
خراپترین  كەركوك  لە  كورد  ئەدای  بەاڵم  ناوەندیی،  دەوڵەتی  لەگەڵ 
ئەندامی  و  پەرلەمان  ئەندامی  ف��ەرەج  محەمەد  ب��ووە.  مامەڵە  شێوە 
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مەكتەبی سیاسیی یەكگرتووی ئیسالمی پێیوایە )ئەگەر سەركردایەتی 
سیاسیی كوردستان بە تەسەڕوفاتێكی عادیالنە و حەكیمانە مامەڵەیان 
پارتە  دەك��را(. هەردوو  ماددەی 58 جێبەجێ  كاتە  ئەو  بكردبایە هەر 
بە  تر  كارێكی  هەر  لە  زیاد  كەركوك  لە  كوردستان  سەرەكییەكەی 
و  ن��ەت��ەوە  غەمی  پێش  ح��زب  غەمی  خەریكن،  تەسكەوە  حزبایەتی 
هەندێ  چاكی  یارمەتی  حاڵەتە  ئەم  كەوتووە،  كەركوك  چارەنووسی 
توركمانی شۆڤێنی و عەرەبی هاوردە و گروپی تیرۆریستی داوە جێگە 
قایم بكەن و زیان بگەیەنن بە رەوتی پێشڤەچوونی  لە كەركوك  پێ 
ئەندامی  بانیمارانی،  عوسمان  عێراقی.  دەستووری  140ی  م��اددەی 
پەرلەمانی كوردستان لە فراكسیۆنی سەوز، دەربارەی ماددەی 140 و 
دواكەوتنی ریفراندۆمی كەركوك دەڵێت )بە پلەی یەكەم بۆ سەركردایەتی 
ناو كەركوك  لە  پارتی  و  یەكێتی  ملمالنێی  سیاسیی كورد و دووەم 
لە  دوژمنەكانمان  بە  بەرامبەر  شكاوە  شەرمیان  ئەوان  دەگەڕێتەوە، 
كەركوك(. ملمالنێی توندی حزبی و دەستەگەریی لە هەر شارێكی تری 
كوردستان بێت زۆر ئاساییە، بەاڵم لە كەركوك بێ سنوور سامناكە، 
ئەگەر ئێستا دەرئەنجامەكانی بریتی بێت لە دواخستنی ماددەی سەد 
و چلی دەستووری عێراق، هیچ دوور نییە لە ئایندەیەكی نزیكدا ببێتە 
هۆكاری لە دەستچوون یان كارەساتی گەورەتر لە كەركوك و ناوچە 

دابڕێندراوەكانی تری كوردستان.  
سەرقاڵییەكانی سەركردایەتی سیاسیی كورد بە بەغدادەوە دیسان 
بوو  پێویست  وا  چ��ون  ك��ەرك��وك،  دۆزی  ل��ە  داوە  زۆری  زیانێكی 
سەركردەكانی كورد بارەگا سەرەكییەكان و مێزی گفتوگۆیان لە شاری 
كەركوك بوایە، ئەم پرسە نەك كورد بگرە الیەنەكانی تری ناكوردیش 
كەركوكی  مەڵبەندی  بەرپرسی  بڕوای  بە  دەیبینن.  و  دەكەن  دەركی 
حزبی ئیسالمی عێراق، كورد كەمتەرخەمە لە پارێزگای كەركوكدا و 
لەو بارەوە رایدەگەیەنێ )هەموو حزبەكان بە حزبە كوردییەكانیشەوە 
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ئایندەی  ئەو حزبە كوردییانە سەیری  ئەگەر  بەغدادن،  هەر خەریكی 
تریان  رۆڵێكی  ئێستا  نەكردبا  هەاڵنەیان  ئەو  و  بكردایە  كەركوكیان 
نەیتوانیوە  بووبێت  ل��ەوەدا  ك��ورد  پێگەی  الوازی��ی  لەوانەیە  دەب��وو(. 
گووشارێك بە قەبارە و چەشنی گووشار بۆ گۆڕینی جەعفەری یان 
وەرگرتنی رێژەی زیاتری داهات لە بودجەی عێراق بۆ جێبەجێكردنی 
ماددەی 140 دروست بكات، نووكە نازانرێت نەگرتنەبەری ئەو رێگە 
نائاگایی لە پشتەوەیە یان كەمتەرخەمیی؟!، بەاڵم  و جۆرە گووشارە 
دیمەنی زاڵ و رەوتی رووداوەكان زیاتر لەو رایە نێزیكمان دەكەنەوە 
كەمتەرخەمیی لە پشتەوە بێت. هەر كەمتەرخەمییەكیش لە پرسە گرنگ 
و هەستیار و چارەنووسسازە نیشتمانییەكاندا بە هەڵە دانانرێت، بەڵكو 

فۆرمێكە لە خیانەتی نیشتمانیی.   
)ئااڵی  لە س��ەروت��اری ژم��ارە )737(ی رۆژن��ام��ەی  )ق��ادر عەزیز( 
ئازادی(دا دەنووسێت )دیارە جێبەجێنەكردنی ماددەی 140 لە وادەی 
بوو،  چاوەڕوانكراو  شتێكی  سەرەتاوە  لە  هەر  خۆیدا  دیاریكراوی 
چوونكە نە حكوومەتی بەغدا لە جێبەجێكردنی ماددەكە جیددی بوو، 
نە الیەنی كوردیش لەبەرامبەردا توانی بەغداد ناچار بە جێبەجێكردنی 
گرنگترین  دەكەم  باوەڕ  بكات(.  خۆیدا  دیاریكراوی  كاتی  لە  ماددەكە 
پاشان  بووە  سازش  و  شەرمنی  كورد  سەركردایەتی  كەمتەرخەمی 
و  كەركوك  بۆ  گ��ەڕان��ەوە  بۆ  ك��وردەك��ان  ئ��اوارە  هاندانی  لە  سستی 
جێگاكانی  بچنەوە  تا  ه��اوردە  عەرەبی  ناچاركردنی  بۆ  هەوڵنەدان 
مەیسەر  رێگە  دوو  ب��ە  بابەتە  ل��ەو  كارێكی  چوونكە  پێشوویان، 
دەبێت، یەكەمیان بڕیار و ئیرادە، ئەویتریان قەرەبوو و هاوكاریی و 
دەستگیرۆیكردنی دارایی و لۆجیستی. )قادر عەزیز( چواردە مانگ بەر 
بەیانی دەتوانین  پارە هەبێت  لەم چركەساتە رایگەیاند: ئەگەر ئەمڕۆ 
بەختیار(یش  )مەال  خۆیان.  شوێنی  بگەڕێنینەوە  هاوردەكان  عەرەبە 
ئەندامی دەستەی كارگێڕیی مەكتەبی سیاسیی )ی.ن.ك( بڕی پارەكە بۆ 
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ئەو كارە دەستنیشان دەكات و دەڵێت )كەركوك بە 100 ملیۆن دۆالر 
ئەوەیە  پرسیارەكە  وەستاوین؟(.  چی  لەسەر  ئیتر  دەبێتەوە،  ئاسایی 
نرخی  كەركوك  وەك  داهاتی  پڕ  و  مێژوویی  و  بایەخدار  شارێكی 
سەد ملیۆن دۆالری نییە الی سەركردایەتی كورد؟ یان سەركردایەتی 
لە قازانجی خێرا و بێ  كورد كۆمەڵێك بازرگانی بەپەلەن و چاویان 
عێراق  بودجەی  لە  كوردستان  بەشی  لە  ئ��ەوەی  وەك  دەستمایەیە 
وەچنگیان دەكەوێت؟. ئەمە ئەو پرسیارەیە خەریكە دەبێتە پرسیارێكی 

ماقووڵ و جیددی.  
لەالیەن  یەكتر  لە كڕینەوەی الیەنگرانی  داراییەكی زۆر  بەداخەوە 
یەكێتی و پارتییەوە بەفیڕۆ دەبرێت و كەركوك سەنتێكی تێدا خەرج 
)مەال  ب��ڕەی  ل��ەو  زیاتر  كوردستانیش  ت��ری  شارەكانی  لە  ناكرێت، 
بەختیار( دەستنیشانی كردووە لە گەندەڵیدا ون دەبێ یان دەدرێت بە 
دیوەخان و تەكیە و هەندێك مشەخۆری راهاتوو لەسەر تەوەزەلی و 
لەحاست كەركوكیش دەستەكانیان نوقاندووە و چاوەڕێی داگیركەران 
خۆیان دەكەن پێشكەشیانی بكاتەوە!!. چەندان جار نوێنەرانی عەرەبە 
هاوردەكان لە رێی میدیاكان و سەردانەكانی كوردستاندا رایانگەیاند: 
بەبێ  چوونكە  قەرەبووكردنەوەیان،  مەرجی  بە  گەڕانەوەن  ئامادەی 
بۆ جێهێشتنی  نییە  ئارادا  لە  ماقوڵ  هۆكارێكی  هیچ  قەرەبووكردنەوە 
جێگە و رێگەیان لە كەركوك یان بۆ بە زۆر ناردنەوەیان بۆ ناوەڕاست 

و باشوور. 
لیژنەی  لە  گشتیی  رێكخەری  ئەلحەمەدانی(  حەسەن  )ح��وزەی��ر 
لێكگەیشتن و چارەسەری نیشتمانی، پاش دیدار و چاوپێكەوتنی لەگەڵ 
راگەیاند  پی(  ئێف.  )ئ��ەی.  بە  كوردستان  پەرلەمانێكی  ئەندام  چەند 
هەیە  كەركوك  جێهێشتنی  لە  ئارەزوویان  خێزانانەی  ئەو  )ژم��ارەی 
دەگاتە 12500 خێزان واتە 80 هەزار كەس، بەاڵم هەڵوێستمان هەیە لە 
بارەی بڕیاری حكوومەتەكەی نوری مالیكی(. مەبەست لە بڕیارەكەی 
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ملیۆن  لە20  قەرەبووە  پارەی  رێژەی  دابەزاندنی  مالیكی  حكوومەتی 
كوردستان  سیاسیی  سەركردایەتی  دینار.  ملیۆن   10 بۆ  دی��ن��ارەوە 
قەرەبووی  و  هاوكاریی  هەرێم  بودجەی  لەسەر  نەیتوانی  هەر  نەك 
كردووەتەوە  كەمی  مالیكی  بڕەی  ئەو  یان  بكاتەوە  ه��اوردە  عەرەبی 
تا  مالیكی  كابینەكەی  سەر  بخاتە  گوشار  نەشیتوانی  بكاتەوە،  پڕی 
بەرنامەی قەرەبووی عەرەبی هاوردە و كوردی دەركراو وەك خۆی 
لێبكاتەوە لە قازانجی رێچكەی یاسایی و ئاسایی جێبەجێكردنی ماددە 
هاوردە  عەرەبی  لەسەر  تەنیا  بە  غەمساردییە  ئەم  دەستوورییەكە، 
كوردە  كۆی  لەسەر  نەرێنی  رەنگدانەوەی  بەڵكو  نەبووە  كاریگەریی 
ئاوارەكانی كەركوك هەبووە كە هەنووكە لە شارەكانی تری كوردستان 
دەژین و نەگەڕاونەتەوە بۆ زێدەكەیان تا بێ ئومێدبن لە گەڕانەوەیان 
بۆ كەركوك و لەو بارەوە كەمتەرخەمیی بنوێنن. لە باری واقیعیشەوە 
كوردی كەركوك چۆن دەتوانێت بێ تەمویلی دارایی و هاوكاریی الیەنە 

پەیوەندیدارەكان دەتوانن بگەڕێنەوە سەر كەالوە؟. 
 140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  لیژنەی  سەرۆكی  فەهمی(  )د.رائید 
بەسەر  فۆرممان  ه��ەزار   20 )نزیكەی  رایگەیاند  نیگەرانییەوە  بە 
بەدەست  فۆرممان  هەزار   10 و  دابەشكردووە  هاوردەكاندا  عەرەبە 
شارەكەیان  ئێستا  تاكوو  خێزانانەی  ئەو  ژم��ارەی  گەیشتووەتەوە، 
ه��ەزار   75 ه��ەروەه��ا  خ��ێ��زان،  ه���ەزار   2 گەیشتووەتە  جێهێشتووە 
فۆرمیشمان بەسەر كۆچپێكراواندا دابەشكردووە و 45 هەزار فۆرممان 
بەدەست گەیشتووەتەوە، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت هەندێك لە خێزانە 
كوردە دەركراوەكانیش نایانەوێت بۆ شارەكە بگەڕێنەوە!!(. مەسەلەكە 
بگەڕێنەوە،  شارەكەیان  بۆ  نایانەوێ  دەركراوەكان  كوردە  نییە  ئەوە 
بۆ  بگەڕێتەوە  چۆن  كەركوكی  كوردی  ئەوەیە  راستەقینەكە  فاكتۆرە 
رێكخراوە  پیتاكی  بە  هەر  و  بێت  ئ��اوارە  هەر  لەوێدا  كە  شارەكەی 
خێرخوازییەكان بژی و لەنێو خانووی قوڕ و چینكۆ و تەنەكەدا ژین 
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بباتە سەر؟!! كوردی دەركراو هیچ پاڵپشتێكی ماددیی و مەعنەویی نییە 
لە شارەكەیدا، كەوابوو دروستە بوترێت كەمتەرخەمی و پشتێكردنی 
ئەمانە  هەموو  سەرباری  پێداوە.  بڕیارەی  ئەو  كورد  سەركردایەتی 
سەركردایەتی سیاسیی كورد لە بەرامبەر سستی و دەستخەڕۆكردن 
كاردانەوەیەكی  هیچ  عێراقدا  عەرەبی  پێكردنی  دەستی  دەستی  و 
شایانی باسیان نەبووە تا كاربەدەستانی بەغداد ناچاربن بۆ دانوستان 
بێنە هەولێر، بە پێچەوانەوە سەركردەكانی كورد بە هۆ و بێ هۆ لە 

كۆشكەكانی گرین زۆن بە داماویی ئامادەبوون.  
سۆسیالیستی  ح��زب��ی  سكرتێری  م��ەح��م��ود،  ح��اج��ی  م��ح��ەم��ەدی 
كورد  كرا  لەوە  باس  لەكۆبوونەوەیەكدا  وتی:  كوردستان  دیموكراتی 
قبوڵ ناكات ماددەی 140 دوا بخرێت!!، منیش وتم باشە قبوڵ ناكات 
خۆی  ئایا  یەكەم:  بكات،  ئامادە  ئەگەر  چ��وار  سێ  بۆ  ك��ورد  دەبێت 
ئامادە كردووە بۆ ئەوەی بە زۆر پێشمەرگە ببات و دەست بەسەر 
شاری كەركوكدا بگرێت؟. دووەم: كورد لە بەغداد پاشەكشە بكات بە 
سەرۆك كۆمار و پۆستەكانی ترەوە و بڵێت تا ئەو كێشانە چارەسەر 
رابگرێت  خۆی  بتوانێت  ئەوەیە  سێیەم:  بەغداد.  ناگەڕێمەوە  نەكرێت 
و  عێراق  و  ناوچەكە  واڵتانی  دژایەتیكردنەی  شەپۆلە  ئەو  بەرامبەر 
حەمە(،  )كاكە  پێشنیاركراوەكەی  ئەگەرە  دەرب���ارەی  نێودەوڵەتی. 
كەركوك  بۆ  برد  پێشمەرگەی  ئازادیدا  پرۆسەی  سەرەتای  لە  كورد 
لە جیاتی جێگە قایمكردن كەوتنە تااڵنی و را و و رووت، دواتریش 
ئ��ۆك��ەی مستەر  و  ع��ەرەب��ی عێراقی  ب��ە چ��او س��وورك��ردن��ەوەی��ەك��ی 
بریمەر لە چاوتروكاندنێكدا شارەكەیان چۆڵكرد!. بۆ ئەگەری دووەم 
كوردستانیان  بایكۆتی  بەغداد  بایكۆتی  بری  لە  كورد  سەركردەكانی 
كردووە و هەندێكیان لە پۆستە عێراقییەكانیاندا لە یادیان چووە كوردن 
و بە دەنگی كورد لەو جێگایانەدان، تەنانەت لەو بڕوایەدام توركمانێك 
بە دەنگی كورد ببە جێگەكەی جەالل تاڵەبانی لەو باشتر كار بۆ كورد 
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و دۆزی كەركوك دەكات. بە كورتی مافی ئەوەمان هەیە لەپێش هەر 
كەسێكەوە سەركردایەتی كوردستان بە كەمتەرخەم و تاوانبار بزانین 
پێویست  خۆم  دیتنی  بە   .140 م��اددەی  جێبەجێنەكردنی  راستای  لە 
بوو كورد ملكەچ نەكات بۆ ئەوەی چارەنووسی شارێكی كوردستانی 
و  موسڵ  كوردستانییەكانی  ناوچە  و  خانەقین  و  كەركوك  وەك��وو 
دەشتی نەینەوا بخاتە نێو گیروگازی ماددە مەتاتییەكانی دەستووری 
خۆت  واڵتەكەی  خاكی  لە  بەشێك  ناكرێت  چوونكە  عێراقەوە،  نوێی 
گۆڕا  هێز  بااڵنسی  كاتێك  هەر  كە  دەستوورێكەوە  قوماری  بخەیتە 
پێش هەر كارێك عەرەبەكان بەندەكانی ئەو دەستوورە لە دژی كورد 

پێشێل بكەن.  

ئەگەری دواخستنی ماددەی 140
ئ��ەوەی  بەبێ   2007 ساڵی  ساتەكانی  دوا  گەیشتووینەتە  نهۆ 
ماددەی 140 جێبەجێ بكرێت، هیچ بیانوویەكی دڵنیاكەر بوونی نییە لە 
دواخستنی ئەو ماددە دەستوورییە تەنیا مەعمەعەی عەرەبی عێراقی 
نەبێت، چوونكە عەرەبەكان بە هەر بەها و نرخێك بووە گەرەكیانە ئەو 
ماددەیە دوا بخرێت بەبێ رێزگرتن لە بۆچوونی زۆرینەی دانیشتوانی 
عێراق. )ستیڤ تاتایی( بڕوای وایە )دواخستنی جێبەجێكردنی ماددەی 
140 رێز نەگرتنە لە داواكاریی %80 دەنگدەرانی  عێراقی كە دەنگیان 
بەم ماددەیە داوە(. كات رووی لە تەواوبوونە و الیەنەكانی نێو عێراق 
دەكەن،  ماددەیە  ئەم  دواخستنی  داوای  هەر  هەموو  كورد(  لە  )جگە 
پەرلەمانی عێراقی بە زۆرینەی دەنگ دژی جێبەجێكردنی ئەو ماددە 
قانوونیی و دەستوورییەن، بە گوتەی )د.فوئاد مەعسوم(ی سەرۆكی 
ئەوان  گفتوگۆی  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  لە  كورد  فراكسیۆنی 
وەك لیستی هاوپەیمانی كوردستان لەگەڵ الیەنەكانی ناو پەرلەمانی 
عێراقە، ژبەرئەوەی لەو الیەنانە دەڵێن )ناتوانرێت ماددەی 140 جێبەجێ 
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عەقاڵنییەكە  پرسیارە  بخرێت(.  دوا  پێویستە  و  ماوەیەدا  لەو  بكرێت 
عەرەبەكان  هەوڵی  بێگوومان  كەنگێ؟  بۆ  بخرێت  دوا  ئەوەیە  لێرەدا 
مواتەڵەكردنە تا ئەو كاتەی بەغداد بەهێز دەبێتەوە، لەو كاتەشدا داوای 
جێبەجێكردنی ئەو بەندە دەستوورییە بە ئاگر و ئاسن وەاڵم دەدرێتەوە.   
نییە  تازە  نەك  عێراق  عەرەبییەكانی  پێكهاتە  الی  هەڵوێستە  ئەم 
بەڵكو تەمەنی هێندەی تەمەنی ماددەكەیە، چەندان جار و لە چەندان 
بۆنەشدا ئەندامانی پەرلەمان و چاودێرانی كورد لەمەڕ ئەو ماددەیە و 
هەڵوێستی عەرەبەكان هۆشدارییان داوە بە سەركردایەتی  كورد كە 
دەوڵەتی ناوەندیی كات دەكوژێت و هەنگاوەكان ئیفلیج و پەكدەخات. 
)نەرمین عوسمان( پێشتر رایگەیاند كاربەدەستانی عێراقی كۆسپ بۆ 
ماددەكە دروست دەكەن و دژایەتی هەنگاوە عەمەلییەكان دەكەن. لە 
ناو  سیاسییەكانی  پێكهاتە  لە  )بەشێك  رایگەیاند  لێدوانیشیدا  دوایین 
دەڵێن  و  دەك��ەن  ماددەكە  جێبەجێكردنی  دژایەتی  عێراق  پەرلەمانی 
زەمەنێكی  هیچ  نییە  كاتی  دەڵێن  وەختەی  ئەو  بێگومان  نییە(.  كاتی 
كاتی  وەك  نەكردووە  دی��اری  دوور  یان  نزیك  م��ەودای  لە  چ  تریان 
هەمیشە  پێشان  رژێمەكانی  ماددەیە.  ئەو  جێبەجێبوونی  راستەقینەی 
گۆڕێ  دەهێنایە  بابەتیان  و  زات��ی  هەلومەرجی  نەشیاویی  پاساوی 
دیسانەوە  وا  كەركوك،  چارەنووسی  و  كورد  مافەكانی  بە  دەره��ەق 
ئان  كات  هیچ  عەرەب  الی  چوونكە  لێدەدەنەوە  كۆن  قەوانی  هەمان 
بە  عێراق  عەرەبەكانی  هەڵوێستانەی  ئەم  نییە.  كورد  مافی  ساتی  و 
زەقی لەگەڵ هاتنی ساڵی 2007دا خەست و تۆختر بووەوە، تەنانەت 
دۆستەكانی كورد لە ئۆپۆزیسیۆنی پێشانی تازە حاكمان لە ماددەكە 
كەوتوونەتە تەقە و هەڵوێستی رەق و پێچەوانەیان وەرگرتووە، وادە 
و هاوپەیمانێتییەكانیان لەگەڵ كورد تەبەخوری كرد و بوو بە هەڵم.   

)قاسم داود( ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەران لە ئایاری رابردوودا 
بە  لیستەكانی تەوافق و عێراقیە داوای چاوپێداخشاندنەوە  رایگەیاند: 
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كاتێكی  ئێستا  پێیانوایە  چوونكە  دەك��ەن،  دەستوور  140ی  م��اددەی 
)فریاد  ب��ەرام��ب��ەردا  ل��ە  م��اددەك��ە.  جێبەجێكردنی  ب��ۆ  نییە  گونجاو 
رایگەیاندووە:  كوردستان  هاوپەیمانی  لیستی  ئەندامی  رەوان���دزی( 
و  كەركوك  كێشەی  بە  سەبارەت  دەستوور  هەمواركردنی  لیژنەی 
ماددەی 140 دوو پێشنیاری خستووەتە بەردەم حكوومەتی هەرێمی 
كوردستان: یەكەمیان داوای كردووە ماوەی ئاساییكردنەوەی ناوچە 
دوا   2008 ساڵی  كۆتایی  بۆ  قۆناغەكەیەوە  سێ  هەر  بە  دابڕاوەكان 
بخرێت لە بری كۆتایی ساڵی 2007، سەبارەت بە پێشنیاری دووەم 
داوا كراوە پارێزگای كەركوك بكرێتە هەرێمێكی سەربەخۆ. ئاشكرا نییە 
لەنێوان هەردوو ئەڵتەرناتیڤی لیژنەی هەمواركردنی دەستووردا كورد 
هەڵبژاردبێت  كامیانی  هەر  بێگوومانیش  كردووە،  سەرپشك  كامیانی 
خیانەتێكە لە دۆزی كەركوك و هەوڵێكیشە بۆ نابووتكردنی دەستوور 

و سەروەریی یاسا.  
سەرنجەكە لەوێدایە بە بەرینی هەموو ئەم ماوەیە سەركردایەتی 
دی��اری��ك��راوی  وادەی  ل��ە  گ��وای��ە  ن��ی��ش��ان��دەدا  خ��ۆی  گەشبینی  ك���ورد 
خۆی  رێچكەی  شتیك  هەموو  چون  جێبەجێدەكرێت  ماددەكە  خۆیدا 
وەرگرتووە، ئەم هەڵوێستە یان ساویلكەیی سیاسیی دەردەخات یان 
هاوزەمانی  چون  درۆزنانەیە.  و  چەواشەكارانە  سیاسەتێكی  بەڵگەی 
گەشبینی كورد لە ناوخۆی كەركوك الیەنەكانی و بەرەی توركمانی 
بە ئاشكرا رێگرییان دروست دەكرد لەبەردەم بەڕێوەچوونی كارەكانی 
دژی  جەهەنمی  پالنی  تارانیش  و  ئەنقەرە  و  بەغداد  لە  و  ماددەكە 
140 رێچكەی دەبەست لە بەرامبەردا الیەنی كوردیی زیاتر سەرقاڵی 
گشتییەكانی  شوێنە  و  شەقام  سەوزكردنی  و  زەرد  و  پ��ەڕۆ  ش��ەڕە 
رۆژی  لەگەڵ  بوو  هاوكات  كە   2007-7-30 رۆژی  بوون.  كەركوك 
سەرژمێرییكردن لە شاری كەركوك، رۆژنامەی )زەمان(ی توركی لە 
زاری )ئەحمەد مورادلی( نوێنەری بەرەی توركمانی لە شاری ئەنقەرەوە 
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باڵوی كردەوە )قۆناغی ئاساییكردنەوە تەواو بوو، سەرژمێریی ئەنجام 
نادرێت، توركمان و عەرەبەكان و بەشێك لە كوردەكانیش رێگە نادەن 
چوونكە  وردبوونەوەیە  شایانی  لێدوانەكە  بدرێ(.  ئەنجام  ریفراندۆم 
لێرەدا هێمایەكی مەترسیدارتر دەركەوتووە كە بەشێك لە كوردەكان 
لەگەڵ خواستی جێبەجێكردنی هەر سێ قۆناغەكانی ماددەی 140 نین!! 
ئەو بەشە لە كورد كێن و ئارگۆمێنتیان چییە؟ جارێ كەس خۆی ناكاتە 
خاوەنی ئەو ئاڕاستە دژە، دەشێ بە تێپەڕینی كات و لە دوور مەودادا 

ئەو بەشە بە ئارگۆمێنتێكی خیانەتكارانەوە روونتر دەربكەون!. 
هەندێك  لێدوانی  و  وێنا  كوردییەكان  تەلەفزیۆنە  بەرامبەردا  لە 
توركمانی بێ نفوز و شێخی عەشیرەتە عەرەبییەكانیان باڵو دەكردەوە 
ئەوەی  بەبێ  دەردەب��ڕی  ماددەكە  جێبەجێكردنی  بۆ  هاوسۆزییان  كە 
بە هەندی وەربگرن تاكوو چەند ئەم قسانە لە بواری كرداریدا رەنگ 
دەدەنەوە و دەتوانن مەجرای خۆیان وەربگرن لە بەرژەوەندیی ماددەی 
ئەنجوومەنی  لە  توركمانی  ب��ەرەی  نوێنەری  مەهدی(  )عەلی  140؟. 
سەرەتاوە  لە  ه��ەر  )ئێمە  رایگەیاند  ئاشكرا  بە  كەركوك  پارێزگای 
بڕوامان بەو ماددەیە نەبووە و پێمانوابووە كەركوك شاری هەمووانە 
نەك تەنیا هی كورد، بۆیە ئەوەی كە ئەوانیش داوای دەكەن خەونێكی 
بەتاڵە(. لە باری واقیعیشەوە توركمان و عەرەبەكان توانیان لە ئاستێكی 
حكوومەتی  و  بكەن  الواز  و  سست  ماددەكە  پێشڤەچوونی  فراواندا 
عێراقیش لەو رووەوە درێغی نەكردووە لە هاوكاریی كردنیان، تەنانەت 
جیهانییەكان  رێكخراوە  و  دەرەوە  الیەنەكانی  بە  قەناعەت  توانییان 
بكەن تا پرۆسەی راپرسی بۆ كاتێكی نادیار و دوور دوا بخرێت. لەو 
میانەیەدا لە مانگی نیسانی رابردوودا گروپی تەنگژە نێودەوڵەتییەكان 
كە بارەگەكەی لە )برۆكسل(ە راپۆرتێكی لە ژێر ناوی )عێراق و كورد: 
زمانی  بە  الپەڕەدا   30 توێی  لە  كەركوك(  تەنگژەی  چارەسەركردنی 
ئینگلیزیی لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت باڵوی كردووەتەوە، لە راسپاردە و 



94

داواكارییەكانیدا داوا لە كورد دەكات ریفراندۆمی كەركوك دوا بخات 
بۆ كاتێكی تر. )بە بێ دیاریكردنی ئەو كاتەی بۆی دوا دەخرێت(.   

جێگەی سەرسوڕمانە لەگەڵ ئەم هەموو مشارە بۆ بڕینەوەی قاچی 
بەندی 140 سەركردایەتی كورد لە پایتەختی عێراقی عەرەبیدا لە بەردەم 
زوومی كامێرای تیڤییەكانەوە بە خەندەی سەرلێوەوە دەردەكەوتن، لە 
گەشبینیدا وێنایەكیان خوڵقاندبوو وەك ئەوەی كەركوك لە جێبا بێت و 
موو لەسەر رێی ماددەی 140دا نەبێت، ئێستاش كە وادەكە تەواو بووە 
دەبێت  كورد  كزۆڵەی سەركردایەتی  دەنگی  لە  گوێمان  تازە  بە  تازە 
گوایە الیەنگەلێكی زۆر هەن لە ناوەندی سیاسیی و بڕیاری عێراقیدا 
كار بە دژی ئەو ماددەیە دەكەن، دوای دەست دەرچوونی كورد لە بنی 
هەمانەكە، )د.كەمال كەركوكی( جێگری سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان 
دەنووسێت  )خ��ەب��ات(دا  رۆژنامەی  لە  جەماوەر  روون��ی  بەرچاو  بۆ 
بۆ  كار  رۆژ  و  بەشەو  دڵە،  لە  كینەیان  و  رق  هەن  كەسانێ  )هێشتا 
دانانی كۆسپ و تەگەرە لە بەردەم جێبەجێكردنی ماددەی 140 دەكەن.. 
یان درێژكردنەوەی ماوەكە هەوڵی  ناوی دواخستن  لەژێر  هەر بۆیە 
 .)140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  پێش  بخەنە  تەگەرە  دەدەن  ب��ەردەوام 
وێڕای ئەوەی بیر و دیدگا و دەربڕینێكی كالسیكی لەو پەرەگرافەدا 
لە  كینە  پێشەوەی وشەی رق و  لەهێنانە  بەتایبەت  پێدەكەین  هەست 
دڵ )چوونكە لە پراكتیكدا قاچ و بنەمای سیاسەت لەسەر چیمەنتۆی 
بەرژەوەندییەك  هیچ  كە  كوێرانە  دوژمنایەتی  ن��ەك  بەرژەوەندییە 
دەستەبەر نەكات( هێشتا شەرمنییەكی زۆر بە وتارەكەی )د.كەمال(ەوە 
دیارە بە تایبەت لە رووی سڵكردنەوە لە دەستنیشانكردنی دوژمنەكان 

ئەوانەی كۆسپ بۆ ماددەی 140 دروست دەكەن.  
بە كورتی و كرمانجی كات تەواو بووە و جێبەجێكردنی ماددەكە 
رایگەیاند   12-1 رۆژی  لە  فەهمی(  )د.رائید  هەرچەندە  دەخرێت،  دوا 
ئەگەر  ن��ەدراوە  م��اددەی 140  بڕیارێك بۆ دواخستنی  ئێستا هیچ  )تا 
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داوایەكیش بكرێت بۆ درێژكردنەوەی ماوەی ماددەی 140 دەبێت لە 
رووی هونەریی و تەكنیكییەوە بێت نەك یاسایی و دەستووریی، واتە 
درێژكردنەوەیەكی تەكنیكی بێت(. بەاڵم ئەسڵی مەسەلەكە و راستییە 
هەفتەیە  دوو  بەم  )چوونكە  دوادەخ��رێ��ت  ماددەكە  ئەوەیە  رووتەكە 
توانای هیچ كارێك نەماوە(. وەك دەردەكەوێت كوردیش بە دواخستن 
رازییە )چوونكە لەوە زیاتری لە دەست نایەت(!!، ئەوەتا )رزگار عەلی( 
)دواخستن  رایدەگەیەنێت  كەركوك  پارێزگای  ئەنجوومەنی  سەرۆكی 
لەبەر  ئەگەر  بەاڵم  ئاساییە،  شتێكی  ئەوە  هونەریی  هۆكاری  لەبەر 
مەسەلەی ئیداریی و سیاسیی بێت، ئەوە قابیلی قبوڵ نییە و خەتەرە(. 
پێدەكەن  هەستی  شێتەكانیش  دواخستنەكە  ه��ۆك��اری  راستیدا  ل��ە 
دەیانەوێت  ك��ورد  سەركردەكانی  كەچی  هونەریی،  ن��ەك  سیاسییە 
و  هونەریی  ئیشكالییەتی  پاساوی  لەژێر  دواخستن  لێ  بكەن،  پینەی 
بەربەستی سیاسیی  فاكتۆر و  بە  ئەوا  پێنادرێت،  تەكنیكیشدا رەوایی 
قبوڵكردنەكەی خیانەتێكە مێژوو ناتوانێت لە یادی بكات. لەگەڵ ئەوەش 
عێراقی  لە  دۆڕانەكانی خۆی  كورد سكەنداڵی  دەبینین سەركردایەتی 
دوای سەدام حسێن بە گشتیی و ماددەی سەد و چل بە تایبەتی پاساو 
دەداتەوە، بەاڵم ئەم شكستە لە مێژوودا وەك الپەڕەیەك رەش تۆمار 

دەبێت و دەمێنێتەوە.   
ه��ەم��وو ئ��ام��اژەك��ان دەری���دەخ���ەن ب��ە دیفاكتۆ ك���ورد دەب��ێ��ت بە 
دواخستنی ماددەكە رازی بێت، كات تەواو بووە و ناچارە دەستێكی 
تر لەم كۆنكەنە دۆڕاوە لەگەڵ عەرەبی عێراقیدا بكات، كورد وەك ئەو 
قەلەندەرەی لێهاتووە لە دەریادا گیری خواردووە و ناچاربووە دەست 
ئەلعراق(ی  )ئەلئەسوات  بە  عەزیز(  )قادر  رابكێشێت.  پووش  چڵە  بۆ 
راگەیاند )لەبەرئەوەی ئەو ماوەیەی ماوە بۆ جێبەجێكردنی بەندەكانی 
ماددەی 140 زۆر كەمە، بۆیە پێدەچێت ماوەی جێبەجێكردنی لە نێوان 
سێ تا شەش مانگی دیكە درێژ بكرێتەوە.. بۆ كورد دواخستنی ئەو 
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ماددەیە بۆ ئەو ماوەیە ئاسان نییە چوونكە دەزانێت ئەوانەی لەگەڵ 
جێبەجێكردنی ئەو ماددەیەدا نین، دوای شەش مانگی دیكە هەڵوێستیان 
ناچارە  كورد  بەاڵم  رەتكردنەوەی،  لەسەر  دەبن  بەردەوام  ناگۆڕێت، 
بۆ هێشتنەوەی مەفعولی ماددەكە و شەرعییەتە دەستوورییەكەی بەو 

دواخستنە رازی بێت(.   
رۆژنامەیەكی  چلەوە  و  سەد  م��اددەی  دواخستنی  لەبارەی  هەر 
كوردیی )ئاسۆ( باڵویكردەوە هەندێ زانیاریی لە سەرچاوەیەكی نزیك 
ماوەی  بۆ  بڕیارە  وا  و  دەستكەوتووە  یەكگرتووەكانەوە  نەتەوە  لە 
شەش مانگ ماوەی ماددەی 140 درێژ بكرێتەوە، هەر ئەو سەرچاوەیە 
ماددەی  جێبەجێكردنی  وادەی  )بڕیارە  راگەیاندووە  رۆژنامەكەی  بە 
بكرێتەوە و زۆرب��ەی الیەنەكانی  درێژ  مانگ  م��اوەی شەش  بۆ   140
ئەو  گشتیی  بە  ب��وون(.  رازی  پێشنیارە  بەم  كوردیشەوە  بە  عێراق 
پشتیوانی  قەیرانە  ئەم  بۆ چارەسەری  تەرحەی سەركردەكانی كورد 
لە  رێگایەكی  هیچ  لەبەرئەوەی  ماددەكەیە  هەمواركردنی  لێدەكەن 
بەردەممدا نەماوە و كاتەكانیش زۆر بە خێرایی وەك خێرایی تیشك 
لە  راگەیاندنەوە  كەناڵەكانی  رێی  لە  تەسعیداتانەشی  ئەو  تێدەپەڕن. 
ئارادایە، تەنیا هەوڵێكە بۆ داپۆشینی فەشەلی سیاسەتی سەركردایەتی 
كورد لە هەمبەر ماددەی سەد و چل و چارەنووسی كەركوك و ناوچە 
ناكۆكی  »ناوچە  بە  دەستووردا  لە  كە  كوردستان  دابڕێندراوەكانی 

لەسەرەكان« پێناسە كراون.  
)د.فوئاد مەعسوم( وتی: ئێستا كات لە بەردەستدا نەماوە و كارە 
بكرێت؟!،  سەرژمێریی  بتوانرێ  چۆن  جێبەجێنەكراون،  ئەساسییەكان 
چۆن قەزا و ناحیەكان بگەڕێنەوە سەر كەركوك؟. سەرۆكایەتی كۆمار 
لەو بارەوە ناگەنە بڕیار، ئەگەر حەكەمی نێودەوڵەتیش تەداخول بكات 
رۆتیناتی  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئیشی  چوونكە  دەوێت  زۆری  كاتی 
ماددەیە  ئەو  بۆ  تاكە چارەسەرێك  دەخایەنێت،  و زۆر  تێدایە  زۆری 



گەمەی شەیتان

97

بكرێت رێككەوتنە بۆ ئەوەی هەموار بكرێت، لەو رووەوە ئامادەكاریی 
كراوە و پێویستە سەركردایەتی هەرە پێشەوەی عێراق  ئیتفاقی لەسەر 
ئەنوەر(ی  )ئەحمەد  خۆیەوە  لەالی  بكرێت.  هەموار  ئەوەی  بۆ  بكەن 
ماوەی   پێیوایە  عێراقی  دەستووری  هەمواركردنی  لیژنەی  ئەندامی 
میكانیزمەكانی  ئەوەی  بۆ  باشیش  بەدیلێكی  و  بەسەرچووە  ماددەكە 
ماددەی  هەمواركردنی  تەنیا  بگۆڕدرێت  ماددەیە  ئەو  جێبەجێكردنی 
سەد و چلە لە چوارچێوەی ئەو ماددانەی تر كە بڕیارە لە دەستووری 
عێراقدا هەموار بكرێن. بەپێی رێككەوتن و بڕیاری پەرلەمانی عێراق 
تاكوو كۆتایی مانگی سێی )2008( بە دەستەوەیە بۆ هەمواركردنەوەی 
درێژ   140 م��اددەی  م��اوەی  ئۆتۆماتیكی  بە  هۆیەوە  بەم  دەستوور 

دەكرێتەوە بۆ كۆتایی ئەو مانگە. 
وەك وتمان بە پێچەوانەی بڕیاری پەرلەمانی كوردستان لە رۆژی 
)نابێت ماددەی  بوو  ئامادە  بارزانی  نێچیرڤان  تیایدا  30-6-2007 كە 
140 دەستكاریی بكرێت یان دوا بخرێت بەڵكو پێویستە لە كاتی خۆیدا 
جێبەجێ بكرێت( ماددەكە دوا دەخرێت و بە هەمان شێوە بە پێچەوانەی 
لێدوانەكەی چەند مانگ لەمەوبەری )ئەڵماس فازڵ(ی سەرۆكی لیژنەی 
یاسایی ئەنجوومەنی پارێزگای كەركوك )ئەگەر تاوەكو 2007-12-31 
ئەوە  نەبوو،  جێبەجێ  ماددەكە  یان  دەرنەچوو  گرنگ  بڕیارێكی  هیچ 
سەركردەكانی  دەدەی��ن(.  كەركوك  كوردستانیبوونی  بڕیاری  خۆمان 
كورد نەك بڕیارێكی لەو جۆرە نادەن كە لە خەیاڵدانی ئەواندا زیاتر لە 
مغامەرەیەكی )جیمس بۆند(یانە دەچێت بەڵكو هەر لە ئێستاوە زەنگی 
دۆڕاندنی كەركوك لێدەدەن، چون ئەوان كە نەیانتوانیبێ لە شەڕێكی 
دەستووریی سەربكەون ئیدی چۆن لە شەڕی گووشار و شەڕی گەرم 
و شەڕی بایكۆت و شەڕی دیپلۆماسی و شەڕ و ریسكی مان و نەماندا 
راگەیاند  )URL(ی  ماڵپەڕی  بە  بارزانی(  )نێچیرڤان  سەردەكەون؟؟ 
)ئێمە دەمانتوانی لە ساڵی 2003 كاتێك سەدام روخا بە چەندین رێگەی 
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جیاواز دەست بەسەر كەركوكدا بگرین بەاڵم ئێمە رێگەی یاسایی و 
ئاشتییانەمان هەڵبژارد بۆ ئەنجامدانی(.

نێچیرڤان  )وەك  نییە  مایەی شانازیی  لەوەی  ئەم هەڵوێستە جگە 
بەدەست  كەركوك  دەیانتوانی  ئ��ەوان  ئەوەیە  نیشاندەری  دەیكات( 
بهێنن كەچی رایانكێشایە ناو مەعمەعەیەكی سیاسیی و دەستووریی!! 
سیحرە  لەم  سەرمان  و  هەڵنەیەنین  مەتەڵە  ئەم  قیامەت  تا  لەوانەیە 
تر  مانایەكی  كورد  خیانەتی سەرانی  لە  نییە جگە  لەوانە  دەرنەچێت، 
نەڵێین  ئەگەر  ئەمە  نەبێت،  ئەم هەڵوێست و رەفتارە ساویلكانەیە  بۆ 
مانای فرۆشتنی كەركوكی لە ناواخنی خۆیدا هەڵگرتووە. ئەگەر لەمانە 
هەمووی بگەڕێین، پرسیارێك هەیە بێوچان بە دوای وەاڵمدا دەگەڕێت: 
كام فاكتۆر وای كرد ئەم ماددەیە دوا بخرێت؟ پێویستە لە بەرسڤدا 
بێژین لەئاستی ناوخۆدا ئاستەنگەكانی دەوڵەتی ناوەندیی و پالنگێڕیی 
ناو كەركوك و الوازیی گووتار و هەڵوێستی  عەرەبە شۆڤێنییەكانی 
و  گرنگترین  رەنگە  وەل��ێ  نین،  لێكردنن  چاوپۆشیی  مایەی  ك��ورد 
كاریگەرترینیان سستی كورد بووبێت. ئەوەش هەمان تێزە دێرینەكەمان 
دەخاتەوە یاد »ئەوەی كورد لە شەڕی چەكدارییدا بەدەستیدەهێنێ، لە 
دەیدۆڕێنێ«.  مفەوەزات  مێزی  سەر  و  گفتوگۆ  و  دیپلۆماتی  شەڕی 
بەاڵم تاكوو كەی كورد ناتوانێت لەو تێزە دەربچێت هیچ ئاماژەیەكی 

دڵخۆشكەر لەو نێوەندەدا دیار نییە.   
نێوان  كێشەی  دەكات  ئاشكرای  دواییانە  بەم  مەعسوم(  )د.فوئاد 
كێشەی  ل��ەس��ەر  ه��ەب��ووە  نەرێنی  ك��اری��گ��ەری��ی  روم���ادی  ك��ەرب��ەال- 
كەركوك، چون بەپێی دەستوور دەبێت بەشێك لە ناوچەكانی رومادی 
بارەوە  لەو  ئەسەسەرد(  )فەرید  كەربەال.  بخرێنە سەر  سووننەنشین 
یاسای  دەرچوونی  بەسەر  ساڵ  سێ  تێپەڕینی  )پ��اش  نوسیوویەتی 
جێبەجێكردنی  سەروبەندی  لە  ئێستا  عێراقدا  دەوڵەتی  بەڕێوەبردنی 
مەسەلەی  گرێدانی  پێكەوە  لە  ئێمە  دەك��ەی��ن،  هەست   140 م��اددەی 
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شیعەنشینەكان  ناوچە  سنووری  مەسەلەی  و  كوردستان  سنووری 
نەبووین و خەریكە ملمالنێی شیعە و سووننەكان  زۆر سەركەوتوو 
ك��اری��گ��ەری��ی خ���راپ ل��ەس��ەر ی��ەك��الك��ردن��ەوەی م��ەس��ەل��ەی س��ن��ووری 
دەبینم  دوورت��ر  و  ترسناكتر  ئاماژەیەكی  من  جێدێڵێت(.  كوردستان 
لەوەی شیعەكان هەوڵی كۆنترۆڵكردنی عێراق دەدەن، بەو شێوەیەی 
سەدام و بەعس لە دەیەی هەشتاكاندا كردبوویان، كورد و شیعەیان لە 
پرۆسەی سیاسیی كەنارگیر كردبوو، بەاڵم ئەمڕۆ شیعەكان سەرەتا 
سووننەكان تێكدەشكێنن و دواتریش بە ئاسانیی كورد قووت دەدەن، 
بەو هۆیەی ماڵی كوردیی ماڵێكی لێكترازاوە و گووتارێكی هاوبەشی 
گووتارێكی  تەنیا  نەتەوەییەكان،  ستراتیجییە  پرسە  بۆ  نییە  روون��ی 
هاوبەش هەیبێت بۆ دابەشكردنی داهاتی كوردستانە لە بەشە بودجەی 

عێراق.  

رۆڵی توركیا لە پەكخستنی جێبەجێكردنی ماددەی 140
تەیب  )رەج��ەب  متمانەپێدان  مەبەستی  بە   2007 ئابی  مانگی  لە 
شەستەمین  كاری  بەرنامەی  توركیا  شالیارانی  سەرۆك  ئەردۆگان( 
حكوومەتی ئەنكەرای خستە بەردەم پەرلەمانی واڵتەكەی، لە بەشێكی 
كێشەی  ل��ە  باسی  )ئ��ەردۆگ��ان(  حكوومەتەكەیدا  ك��اری  ب��ەرن��ام��ەی 
بە  كەركوك  كێشەی  پێویستە  هاتووە:  تیایدا  وەك  ك��رد،  كەركوك 
شێوەیەك چارەسەر بكرێت هەموو نەتەوە و مەزهەبەكان مافەكانیانی 
تێدا ببیننەوە، ئەوەش هەوڵێكی سەرەكی دەبێت بۆ ئێمە. توركیا دوای 
ئێران زیاد لەهەر دەوڵەتێكی تر بە تەنگی دەڕوانێتە پرسی كەركوك 
چارەنووسەكەی،  بە  سەبارەت  بوو  دڵ��ەڕاوك��ێ  و  فۆبیا  تووشی  و 
و  لەشكركێشی  ه��ەڕەش��ەی  مابێت  ب��ەردەم��ی��دا  ل��ە  رێ��گ��ەی��ەك  ت��اك��ە 
بەكارهێنان و وروژاندنی توركمان و هەوڵی ژێراوژێری هەواڵگریی و 
زیندووكردنەوەی جاشە كوردەكانە لە ژێر رێبەریی )ئەرشەد زێباری(، 
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تا دوور و نزیك قورسایی هەبێت لە ورد و درشتی ئەو پێشهاتانەی 
لە كەركوكدا روودەدەن. 

ئەجە تەمەلكوڕان، لە رۆژنامەی )میللیەت(ی توركیدا نوسیوویەتی 
توركیا  دەرەوەی  و  ناوخۆ  دەكات سیاسەتی  تەماشا  مرۆڤ  )كاتێك 
بەهەموو شێوەیەك پەیوەستە بەپێشڤەچوونە سیاسییەكانی كورد بۆ 
جێبەجێكردنی ماددەی 140، لەبەرئەمەش تانسیۆنی واڵتەكە بەرز و 
نزم دەبێتەوە، بەشێوەیەكی دیكە دەتوانین بڵێین توركیا لەناو كابووسی 
كورداندایە(. جێگەی هەڵوەستەكردنە چەندان مانگ پێش هەڵبژاردنەكانی 
توركیای  هەڕەشەكانی  ك��ورد  سیاسیی  سەنتەری  توركیا  ئەمساڵی 
و  لێدەكرد  هەڵبژاردن چاو  ریكاڵمی  پێویستییەكانی  لە  بەشێك  وەك 
ریالیستانە سەیری نەدەكرد وەك هەڕەشەیەكی جیددی و ئەگەرێكی 
پێشكەوتنێكی كورد  كە هەر  بیركرابوو  لە  گرنگترین گەوهەر  بەهێز، 
)لەهەر بەشێكی كوردستاندا بێت( بە پلەی یەكەم توركیا لەنێو كابووسدا 
لە  سڵ  و  ناشارێتەوە  خۆڕسكەكانی  نیگەرانییە  توركیا  دەتلێنێتەوە. 
مەبەستی  بە  كورد  هەوڵەكانی  دژایەتیكردنی  بۆ  رێگەچارەیەك  هیچ 
ن��ەك��ردووە(،  درێغیی  واقیعدا  )لە  ناكاتەوە  كەركوك  وەرگرتنەوەی 
تەقینەوەكانی  بەهێزترین  دوو  وایدەبینن  ئاگادار  ناوەندی  هەندێك 
ئەمساڵی شاری كەركوك و شێخان توركیای لە پشتەوە بووە چوونكە 
ناچێت بە عەقڵدا ئەو تەكنیك و چۆنێتییە كارایە لە توانای ئەو شانە 
ناوچەكانی كەركوك و دەوروبەری  لە  تێرۆیستییانەدا بێت  جیهادییە 

خۆیان مەاڵس داوە.  
)العربیە(ی  كەناڵی  بە  رابردوو  نیسانی  مانگی  بارزانی(  )مەسعود 
توركیا  نادەین  رێگە  دیاربەكرە.  بەرامبەر  كەركوك  )شاری  راگەیاند 
دەست لە كاروباری كەركوك وەربدات. ئەگەر توركیا رێگە بە خۆی 
بدات دەست لە كاروباری كەركوك وەربدا، ئێمەش دەست لە كاروباری 
لێدوانە  ئەم  دیكەی كوردنشین وەردەدەی��ن!(.  دیاربەكر و شارەكانی 
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باكوور  ك��وردی  تاكی  س��ۆزی  راكێشانی  و  م��وزای��ەدەك��ردن  زێدەتر 
لە  نەیتوانی دەست  نەك  بارزانی  بە كردەوە،  تاكو هەڵوێستێكی  بوو 
لە  پێشگیریی  نەبوو  توانایدا  لە  وەربدات  توركیا  ناوخۆی  كاروباری 
دەستتێوەردانی توركیا بكات لە ناوخۆی كوردستان بە كەركوكیشەوە، 
سەر  بخاتە  فشار  توركیادا  گوشاری  لەژێر  ناچاربوو  بارزانی  بگرە 
باڵوكردنەوی  قەدەغەكردنی  دەگاتە  تا  چارەسەری  پارتی  و  پەكەكە 
مافێكی  كوردستاندا.  میدیاكانی  لە  پەكەكە  چاالكییەكانی  و  ه��ەواڵ 
هەم  ماددەكە  سستكردنی  لە  هەبووە  رۆڵی  توركیا  بڵێین  رەوامانە 
دیپلۆماسییەوە  رێی  لە  هەم  توركمانەوە  كارتی  وروژاندنی  رێی  لە 
ئابی  مانگی  لە  ئەمەریكی.  الیەنی  لەگەڵ  چ  عێراقی  الیەنی  لەگەڵ  چ 
رابردوو رۆژنامەی )ستار(ی توركی لە زمانی )یەشار یاكیش( وەزیری 
و  كەركوك  ریفراندۆمی  باڵویكردەوە  توركیا  دەرەوەی  پێشووتری 
بڕیاردان لەسەر ناوچە دابڕاوەكانی كوردستان دوا دەخرێت، بە پێی 
هەواڵی رۆژنامەكە: ناڕەزایەتییەكانی توركیا كاریگەریی باشی داناوە 
بۆ  فۆرمێكە  ئامادەكردنی  سەرقاڵی  واڵت��ە  ئەو  و  ئەمەریكا  لەسەر 

راگەیاندنی دواخستنی دەنگدان لەسەر چارەنووسی كەركوك.   
لە هەموو الیەنێكەوە توركیا لە هەوڵدایە تا هاوكێشەكە بەو جۆرە 
هاوسەنگ بكرێتەوە كەركوك پارچەیەك بێت لە عێراق یان هەرێمێكی 
سەربەخۆ بێت و پەیوەندیی نەبێت بە باشووری كوردستانەوە. ئەم 
هەوڵدانەی توركیا لە شوباتی 2007 لە رۆژنامەی )واشنتۆن پۆست( 
دەڕوانێتە  گرنگ  زۆر  دیدێكی  بە  )توركیا  كراوەتەوە  روون  زێدەتر 
چارەنووسی كەركوك، لە ساڵی 1926 ئێمە دەستمان لە ویالیەتی موسڵ 
هەڵگرت، بەوەی ویالیەتی موسڵ كە كەركوك بەشێكییەتی پارچەیەك 
كەركوك  دەمانەوێت  ئێستاش  هەربۆیە  یەكگرتوو،  عێراقێكی  لە  بێت 
بەشێك بێت لە عێراق و سەر بە حكوومەتی عێراق بێت وەك ساڵی 
1926(. توركیا چاالكی و سنووری كاركردنی لە ئاستێكی بەرتەنگدا 
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هاوپەیمانییەكی  و  پاڵپشتیی  خ��وازی��اری  بەڵكو  ن��ەك��ردووە  قەتیس 
ناوچەیی و نێودەوڵەتییە لە دژی خواستی كوردەكان بۆ بەدەستهێنانی 
كوردیی  كۆمەڵەی  سەرۆكی  گولەر(ی  )ئەحمەد  بەبڕوای  كەركوك، 
و  ئێران  هاوكاریی  هەوڵدەدات  توركیا  ئەنقەرە:  لە   )DER KURT(
سوریا بكات بۆ ئەوەی پرسی كەركوك بە مۆڵەقی و هەڵواسراویی 
بەربەستی  ئێران  تێپەڕێت  بەسەرماندا  ئ��ەوەش��ی  پێش  بمێنێتەوە. 
یەكەمە لە بەردەم ماددەی سەد و چل چوونكە شیعە فەرمانڕەواكانی 
ئەمڕۆی عێراق، چیتر نین جگە لە بەندەی گوێڕایەڵی كۆماری ئیسالمی 
ئێران و نۆكەری بە وەفای ئامۆژگارییە سیاسییەكانی رێبەری ئێران 

»خامنەئی«.   
تورك  پالنەكانی  سەیری  بێالیەن  چاودێرێكی  وەك  ئەگەریش 
شانبەشانی خۆدزینەوەی حكوومەتی عێراقی و بێدەنگی ئەمەریكا و 
سستی كورد بكەین، ئەوا حكوومەتی ئەنكەرا توانیوویەتی سەركەوتوو 
خستنە  تەگەرە  و  كەركوك  گرێكوێرەی  ئاڵۆزكاندنی  زۆرتر  لە  بێت 
بەردەم ماددەی 140، چوونكە ئەمڕۆ لە دوا ساتەكانی ساڵی 2007دا 
هەست دەكەین رەوشی كەركوك وەك خۆیەتی، ئەگەر خراپتر نەبووبێت 
رووی لە چاكی نەكردووە و ئومێدەكانی كورد وەك بڵقی سەر ئاویان 
لێهات و روویان لە پووكانەوە و كزبوون كردووە. لێرەدا پرسیارێك 
و  كەركوك  لە  دەستتێوەردان  لە  چییە  توركیا  ئامانجی  گۆڕێ:  دێتە 
تەگەرەدانان لە بەردەم جێبەجێكردنی ماددەی 140.؟. )د.ماگی زانگەر( 
چاودێر و رۆژنامەنووسی جیهانی بەرسڤی ئەم پرسیارە دەداتەوە و 
دەڵێت: ئامانج لە دەستتێوەردانی كەركوك بەتایبەت لەالیەن توركیاوە 
كەركوكە  گەڕانەوەی  دژی  لەبەرئەوەشە  هەر  كەركوكە،  نەوتی  بۆ 
تاجی  ببێتە  كەركوك  هەیە  ترسی  ئەو  بۆ سەر هەرێمی كوردستان، 

ئابووری كوردستان.    
داهاتی نەوت و سامانە سرووشتییەكانی كەركوك بە ئەندازەیەكە 
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بۆ  بناغە  دەب��ێ��ت��ە  بێت  ك��وردی��دا  دەستەاڵتێكی  دەس��ت��ی  ل��ە  ئ��ەگ��ەر 
ئابووری پتەو. )شێخ مەتاع( بەڕێوەبەری  تەبەنیكردنی كۆمەڵگەیەكی 
نەوت  بەرهەمهێنانی  وزەی  رایدەگەیەنێ  باكوور  نەوتی  كۆمپانیای 
دەوروبەری 580-600 هەزار بەرمیلە لە رۆژێكدا )دیارە مەبەستی لە 
نەوتی خاوە(. ئەگەر سەیری ئەم رێژەیە بكەین و بە دراو بیقەبڵێنین 
رێژەیەكی خەیاڵی و سەرسوڕهێنەرە سەبارەت بە ئابووری ئەمێستای 
كوردستان. توركیا وا تەماشای نەوتی كەركوك دەكات كۆڵەكە و بڕبڕە 
پشتی ئەو دەوڵەتە كوردییەیە لە خەیاڵ و رۆژەڤی كوردی باشووردا 
بوونی هەیە، چون بەبێ نەوتی كەركوك دەوڵەتی كوردستان ئیمكانی 
سەرپێكەوتنی نییە. لەبەرئەوەی زۆر روونە ئەم رەوشە ناهەموارەی 
ئەیووبی  سەبری  عێراق،  شیعەكردنی  بە  و  ئێرانكردن  بە  و  عێراق 
كوردان دەپچڕێنێت، دوور بێت یان نزیك هەر دەبێت بیر لە پڕۆژەی 
دەوڵەت و سەربەخۆیی بكاتەوە، ئەوێ رۆژێ كەركوك و نەوت دوو 

دارشەقن دێنە بن هەنگڵی كوردەوە.   
)د.محەمەد نورەدین( پسپۆری كاروباری توركیا لە لوبنان پێیوایە 
)كوردستان بەبێ كەركوك وەك موسڵمانان وایە بەبێ كەعبە، یاخۆ 
دەوڵەمەندی  پانتاییەكی  و  ناوچە  كەركوك  قودس،  بێ  بە  فەلەستینە 
نەوتە، ئەمەش فاكتەرێكی گرنگ و راستەوخۆیە بۆ ئەوەی دەوڵەتی 
كوردستان لە داهاتوودا پشت بە داهات و خۆشگوزەرانی ببەستێت، 
بۆیە توركیا دژ بە گەڕانەوەی كەركوكە بۆ سەر كوردستان(. لە هەمان 
كاتدا ناوەندی بااڵدەستی سیاسیی توركیا دەوڵەتی كوردیی بەیەكێك 
لە مەترسییەكانی سەر خۆی چاو لێدەكات كە لەداهاتوودا سەرباری 
ئەوەی دەبێتە هاندەرێك بۆ جواڵندنی كوردی باكوور بۆ داواكردنی 
مافەكانیان دەشبێتە هۆی شەقبوونی توركیا وەك ئەوەی ئەمێستا هەیە. 
زیاتر  پرسە  ئەم  )حوڕییەت(دا  رۆژنامەی  لە  بیراند(  عەلی  )محەمەد 
روون دەكاتەوە: )سەربەخۆیی باكووری عێراق و دەستگرتنی كورد 



104

بەسەر نەوتی كەركوكدا ئەگەرێكی پەسەند نەكراوە بە الی توركیاوە، 
وا باوەڕ دەكرێت دامەزراندنی ناوەندێكی راكێشەر لە باكووری عێراق 
توركیا  توركیا(.  دابەشبوونی  هۆی  دەبێتە  درێژخایەندا  داهاتووی  لە 
بەهەر نرخێك بووە لە هەموو قۆناغەكاندا هەوڵدەدات بۆ زیاتر دابڕینی 
كەركوك لە كوردستان، بەاڵم جارێ نازانین چۆن كورد خۆ بۆ ئەم 
بچێتە  پالنی  پێ  بە  جاران  وەك  )كارەساتە  دەك��ات؟  ئامادە  نەبەردە 

مەیدانی نەبەردەكانەوە( بەرسڤەكە با بمێنێت بۆ پێشهاتەكانی دادێ. 

رۆڵی ئەمەریكا – بەریتانیا لە پیالنگێڕیی دژی ماددەی 140
راپۆرتێكدا  میانی  لە  )تیپاڤ(  ئەنیستیتۆی  ئایدن( سەرۆكی  )مستەفا 
ئ��ەوەی  ئ��ام��ادەی ك���ردووە تیشكی خستۆتە س��ەر  ل��ەس��ەر ع��ێ��راق  ك��ە 
لە  گشتیی  سەرژمێریی  ئەنجامدانی  لەبەردەم  رێگرن  ئەمەریكییەكان 
كەركوك و پێیوایە ئەگەر ئەمەریكا ئارەزووی بوایە ئەو كارەی دەكرد. 
بێگومان ئەمەریكییەكان رۆڵێكی نەرێنیان هەبوو، وەختی خۆیشی )پۆڵ 
هارڤی( لە كەركوك پشتیوانی عەرەبی هاوردە و توركمانە پەڕگیرەكانی 
دەكرد لە دژی كورد و كەمتەرخەمی نەدەنواند لە رێگریی دروستكردن 
بۆ الیەنی كوردیی و كارەكانی ماددەی 58 قانوونی دەوڵەتی عێراق بۆ 
قۆناغی گواستنەوە. هەموو ئەو ماوەیەی )پۆڵ بریمەر( حاكمی مەدەنی 
لە  بوو  كورد  بەرژەوەندیی  دژی  لە  ئەمەریكی  سیاسەتی  بوو  عێراق 
شاری كەركوكدا، یەكێك لە خراپترین پێشنیارەكانیشی ئەجیندای فیدراڵی 
دەستكەوتە  و  م��اف  خاشكردنی  و  ورد  لە  جگە  كە  ب��وو  پارێزگاكان 
نەتەوەییەكانی كوردی باشوور، كورد بۆ هەتا هەتایی كەركوكی لە كیس 
دەچوو هەروەك چۆن عەرەب لە پێشوودا )ئەندەلووس(ی لە كیس چوو. 
غەزەواتی  لە چوارچێوەی  ئەندەلووس  دەبوو،  ئەوە  تەنێ  جیاوازییەكە 
و  كوردیی  هەیە  لەوەتی  كەركوك  ب��ەاڵم  عەرەبكرابوو،  بە  ئیسالمیدا 
لەو شارەدا  كوردستانی بووە، ئێسك و پروسكی سەدان پشتی كورد 
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بووەتەوە بە خۆڵی نیشتمانی دایك. 
ژەنەراڵی خانەنشین )راڵف پیتەرز( رەخنە لە سیاسەتەكانی )بریمەر( 
دەگرێت و دەڵێت: كەركوك بە درێژایی مێژوو شارێكی كوردیی بووە، 
بەاڵم ئەگەر پۆڵ بریمەر هێندە نەفام نەبوایە ئەوا چوار ساڵ پێش ئێستا 
هاملتۆن(  )بیكەر-  راسپاردەكانی  پاشان  كوردستان.  گەڕابووەوە سەر 
بوون  تر  ئاوێنەیەكی  كران  بەركەنار  ئەمەریكاوە  دەوڵەتی  لەالیەن  كە 
بەرچاوی سیاسەتمەدارانی  بەشێكی  نێگەتیڤی  نیشاندانی هەڵوێستی  بۆ 
ئەمەریكی سەبارەت بە كورد و پرسی كەركوك. )عەبدولخالیق زەنگەنە( 
ناوەڕۆكی  رایدەگەیەنێ:  عێراق  نوێنەرانی  ئەنجومەنی  كوردی  ئەندامی 
بۆچوونی  بۆ  ب��وو  ترسناك  ئاماژەیەكی  هاملتۆن  بیكەر-  راپ��ۆرت��ی 
ئەمەریكا سەبارەت بە پرسی كەركوك چوونكە لە دوای راپەڕینەوە ئێمە 
ئەوان  كرا  ئازاد  باسی كەركوكمان كردووە، كەركوك  ئەمەریكا  لەگەڵ 
لەوە  گومانم  لەوكاتەوە  ك��ردەوە!!،  مەركەزییان  حكوومەتی  تەسلیمی 
باری  لە  كوردستان.  سەر  بخرێتەوە  كەركوك  بیەوێت  ئەمەریكا  هەیە 
لەگەڵ  خۆی  بەرژەوەندییەكانی  لە  دیقەتدان  بە  ئەمەریكا  واقیعیشەوە، 
توركیا و دەوڵەتانی عەرەبیی و ناوچەكە مامەڵە لەگەڵ خواستی كورد 
هاوسەنگیی  ئەوەیە  ئەمەریكا  سیاسەتی  كەركوك.  دەرب��ارەی  دەك��ات 
بۆ  بەرئەنجامدا  لە  سیاسەتە  ئەم  هەرچەندە  ناوچەكەدا،  لە  بپارێزێت 
خودی ئەمەریكاش سیاسەتێكی هەڵەیە و دووربینی و حیكمەتێكی تێدا 

نییە و ئایندەش ئەم راستییە روونتر دەكاتەوە.   
دواتر ئەمەریكا هێدی هێدی بۆ رازیكردنی دڵی عەرەبی سووننە و 
هێندێك لە واڵتانی عەرەبی هاوپەیمان و توركیا ناچاربوو لەسەر حیسابی 
كورد و لە رێی موزایەدەكردن بە كەركوكەوە پارسەنگی بارودۆخەكە 
رابگرێت، كەوابوو بێ هۆ نییە )زاڵمای خەلیزاد( كە وەك دۆستی كورد 
دەردەكەوت لەسەر هەمان نۆتەی توركیا دەنگی بەرز كردەوە و رایگەیاند 
نیسانی  مانگی  لە  ئەو  هەرێمێكی سەربەخۆ،  بكرێتە  كەركوك  پێویستە 
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رابردوودا داوای لە نەتەوە یەكگرتووەكان كرد پرۆسەی ریفراندۆم لە 
شاری كەركوك ئەنجام نەدرێ و كەركوك بكرێتە كەنتۆنێكی سەربەخۆ 
مانگیشەوە  لە پێش چەند  لە چوارچێوەی عێراقدا »برۆكسلی عێراق«. 
هەریەك لە حكوومەتەكانی بەریتانیا و ئەمەریكا لە هەوڵدان تاكوو لە رێی 
گووشار و قەناعەتەوە پارتی و یەكێتی رازی بكەن بۆ ئەوەی مل بدەن 
بە ویستی دواخستنی ماددەی 140 لە كۆتایی ساڵی 2007دا. ئەم راستییە 
)پ.د.ك(وە  سیاسیی  مەكتەبی  ئەندامی  محەمەد(ی  )مەحمود  زاری  لە 
ئاشكرا كراوە وەك دەڵێت )ئەمەریكا و بەریتانیا لە كاتی سەردانیان بۆ 
الی سەرۆك و مەكتەبی سیاسیی ئێمە و یەكێتی باسی ئەوەیان كردووە 
و پێشنیاری ئەوەیان كردووە ماددەی 140 دوابخرێت(. پێدەچێت هەر 
لەسەر هەمان داوای ئەمەریكا و بەریتانیا الیەنی كوردیی ناچار بووبێت 
بە دواخستنی ماددەی 140 رازی بێت!!، چوونكە ئەمڕۆ ئەمەریكا رۆڵی 
سەرەكی دەگێڕێت لە شانۆی سیاسیی عێراقدا، وەلێ بەریتانیا كەنارگیر 
و كۆمبارس دەردەكەوێت بەاڵم لەحاست پرسە ستراتیژییەكاندا ئەگەر 
هێندەی ئەمەریكا رۆڵ نەگێڕێت بێگومان دەور و نەخشی لەو كەمتر نییە. 
تەنانەت بەریتانیا هێشتا سوورە لەسەر ئەو نەخشە دێرینەكەی سایكس 

بیكۆ بۆ ناوچەكە و بەهەر بەهایەك بووە پارێزگاریی لێدەكات. 
هەرچەندە )ئەلیسن كەمپ(ی قونسوڵی گشتیی بەریتانیا لە كوردستان 
زۆر  ماددەیە  ئەم  بكەم،   140 م��اددەی  باسی  )دەم��ەوێ  رایدەگەیەنێت 
نەگۆڕاوە و وەك  بەریتانیا  هەستیارە بۆ گەلی كورد، رای حكوومەتی 
خۆی ماوەتەوە، حكوومەتی بەریتانیا بە تەواوەتی پاڵپشتی جێبەجێكردنی 
ماددەی 140 دەكات(. ئەفسووس واقیع پێچەوانەكەی پێ نیشان داوین 
و بەریتانیا هەروەك ئەمەریكا دەستی هەیە لە دواخستنی ماددەكەدا و 
ئەمانیش نایانەوێ كەركوك بگەڕێتەوە سەر كوردستان چوونكە بەردی 
بناغەی دەوڵەتی كوردیی پێوە بەندە، لە وەختێكدا ئەمەریكا– بەریتانیا 
بڕگەكانی ماددەی 140 پەكدەخەن جیا لەوەی خەونی دەوڵەتی كوردیی 
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كە  دەكەن  رازی  پێ  دراوسێشی  دەوڵەتانی  دڵی  دەكەن،  بەچاڵ  زیندە 
هەندێكیان )وەك توركیا و شاكانی كەنداو( دۆستی لە مێژینەی سیاسەت و 
بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكان. )د.جەبار قادر( ئەكادیمی كورد لەوبارەوە 
پێیوایە )ئەمەریكا و بەریتانیا لەگەڵ ئەوەدانین كەركوك بخرێتەوە سەر 
هەرێمی كوردستان، ئەو هۆیانەی لە بیستەكاندا بەریتانیای هێنایە سەر 
باوەڕەی كە دژی دەوڵەتی كوردیی بێ و كەركوك وەك بەشێك  ئەو 
لە باشووری كوردستان دانەنرێت هێشتا لە ئارادان، ئەوان ئەو راستییە 
باش دەزانن گەڕانەوەی كەركوك بۆ سەر هەرێمی كوردستان ئەگەری 
ئەمەریكا  لە  بەریتانیا  دەك��ات(.  بەهێز  كوردیی  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
ئەندازیاری  بیستەكانەوە خۆی  لە  دیزاینەی  ئەو  مانەوەی  لە  مكوڕترە 
بەرژەوەندییە  دواجاریش  نێوین,  رۆژهەاڵتی  رەنگڕێژكردنی  لە  بووە 
ئەو  هەمان  مانەوەی  لە  ئینگلیز  دەوڵەتی  ئابوورییەكانی  و  سیاسیی 

نەخشە و دیزاینەی پێشووە.  
و  بەرژەوەندییەكانیان  پاراستنی  بۆ  بەریتانیا  و  ئەمەریكا  خوالسە 
خاكی  و  كورد  بە  قوربانی  هەمیشە  وەك  ناوچەكە  بااڵنسی  راگرتنی 
نەخرێتە  تاوانەكەی  پێشوو  ئەمجارە وەك  لەوانەیە  دەدەن،  كوردستان 
ملی )هێنری كیسنجەر(ێكی تر بەڵكو تاوانباری راستەقینە سەركردەكانی 
كوردن!، چوونكە لە دروستكردنی فشار و هونەری سیاسەتدا كۆڵەوار 
و دەستەپاچەن و پتر سەرقاڵی هەندێ پرسی الوەكین و لە پەڕاوێزی 
هەر  لەسیاسەت  لەونە  ئەم  دەكەن،  و رووداوەكاندا سیاسەت  پێشهات 
ئەو ئەنجامەی لێدەكەوێتەوە و ئەمڕۆ سەری كەركوك و ماددەی 140 
تەرزە  ئەم  بەهۆی  و سلێمانی  هەولێر  نییە سبەینێ  دوور  و  دەخ��وات 

سیاسەتەوە نەنێینە بانی!!.   

دوا وێستگە
دوای چوار ساڵ و هەشت مانگی رەبەق بەسەر داڕوخانی بەعس 
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و گفتوگۆ و دانوستان و شەڕی كورد لەسەر كەركوك و هەڵهێنجانی 
ماددەی )58( و )140( هێشتا كەركوك لەرەوشێكی نالەبار و ئاڵۆزدا 
دەژی و ئومێدەكانی گەڕانەوەی كەركوك بۆ سەر هەرێمی كوردستان 
دەبەستن.  رێچكە  نائومێدیی  و  بەرە  و  دەبنەوە  كاڵتر  رۆژ  بە  رۆژ 
جەنگە  لە  قورسترن  قورسن،  كەركوك  دەستخستنەوەی  رێگاكانی 
درێژخایەن و خوێناوییەكانی كورد لە دژی دەوڵەتی داگیركەری عێراق، 
هەتا قورسترن لە جاڕدانی دەوڵەتی كوردستان!. لێ ئەم ساتەوەختە 
حەزینە و ئەو كاتژمێرەی لەپێش دەستمانە پێمان دەڵێت كات تەواو 
بوو، كات تێپەڕی، هێشتا دیار نییە دوای درێژكردنەوەی شەش مانگی 
ماددەكە  ئەگەر   140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  بۆ  پێشنیاركراو  تری 
دەستی دەستی پێكرا، كورد كام رێگا دەگرێتەبەر؟. )د.فوئاد مەعسوم( 
رایدەگەیەنێ: ئەگەر بێتو ماددەی 140 بە تەواوەتی جێبەجێنەكرا ئەوا 
ناچارین رێگەی تر بگرینە بەر!. بەاڵم دكتۆر مەعسوم بە جوانی خاڵ 
و  چین  تر  رێگایانەی  ئەو  بزانین  بۆئەوەی  دانانێت  پیتەكان  لەسەر 
ئەگەری ئەوە هەیە ئومێدیكیان لێ پەیدا بێت؟. ئەگەر رێگەكە رێگەی 
دەكاتە  تێكڕا  و شارەكە  دەكاتەوە  دۆزەخ  دەرگ��ای  ئەوە  بێت  جەنگ 
كابووس )ئەم رێگایە تاكە رێگایە بۆ وەرگرتنەوەی كەركوك( ئەگەر 
رێگەی دیپلۆماسی و گفتوگۆیە، چی وایكردووە لە ماوەی چوار ساڵی 
رەبەقدا كورد لە یاری دیپلۆماسی شكست بخوات؟ ئایا دیسان یاری 
و  كالسیكی  وتە  وەك  یان  پەیژە؟.  و  مار  ی��اری  نابێتە  دیپلۆماسی 
میللییەكە دەڵێت كورد ئەوەی بە خوێن و رۆندك و ئازار بەدەستی 
دەهێنێت و لە جەنگدا مسۆگەری دەكات هەمیشە لەسەر مێزی گفتوگۆ 
دۆڕاندوویەتی و لە كیسی چووە!! ئایا ئەم جارەش كورد هەمان یاری 

دەكات؟.   
*ئەم وتارە شیكارییە پێش یانزە ساڵ و لە ژمارە )46(ی گۆڤاری 

)نێوەند( لە مانگی دیسامبەری ساڵی 2007 باڵوبووەتەوە. 
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بەشی سێهەم
دەستێوەردانی هەرێمیی لە كاروباری عێراق و

 رەنگدانەوەی لەسەر كورد 

ئەتڵەس  لەسەر  عێراق  ناوی  بە  دەوڵەتێك  ساتەوەختەوەی  لەو 
ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  ناوچەیی  واڵتانی  گ��رت��ووە،  جێگەیەكی 
كاریگەرییان هەبووە لەسەر كۆی ئەو رووداوە سیاسییانەی لەم واڵتەدا 
سەریانهەڵداوە، ئەم كاریگەرییە لە سادەترین هاندانەوە دەستیپێكردووە 
تا پشتیوانیكردنی بزووتنەوە چەكدارە یاخیبووەكان لە چەندین قۆناغی 
جیاجیادا. هەموو ئەو رووداوانەی  لە عێراقدا قەوماون و ئاڕاستەی 
ناوچەیی  و  دەرەك��ی  پاڵپشی  بێ  گۆڕیوە  دەوڵەتدارییان  و  سیاسیی 
نەبوون، هەر لە كۆدێتای چواردەی گەالوێژی ساڵی )1958(ەوە بیگرە 
تا هاتنە سەركاری  بەعسییەكان و كۆتایی هاتنیان لە بەهاری ساڵی 
2003دا. وردتر تەشخیسی حاڵەتەكە بكەین، بەدەر لە واڵتانی زلهێزی 
رۆژئاوایی و جیهانی، دەوڵەتانی نزیك و دراوسێش لە چەشنی توركیا 
و ئێران و سوریا بەردەوام كارتێكردنیان لەسەر دۆخی هەڵكشاو و 
لە هەندێك ماوەشدا بە فۆرمی  داكشاوی ناوخۆی عێراق هەبووە و 
راستەوخۆ دەستێوەردانیان كردووە لە كاروبارەكانیدا، بۆ وێنە ئێران 
لە سااڵنی 1961-1991 )جگە لە یەك دوو ساڵی دوای نسكۆی ساڵی 
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1975( یارمەتی راستەوخۆی جوواڵنەوەی چەكداریی كوردی داوە لە 
دژی رژێمی عێراق، سوریاش هەر بە هەمان شێوە تا ئەو ئەندازەیەی 
مانیفێستۆی  یەكەمین  واڵت��ەوە  لەو  )ی.ن.ك(  وەك  بەهێزی  پارتێكی 
دروستبوونی خۆی باڵودەكاتەوە و هەر بە چەكی ئەو واڵتە مەفرەزە 
پارتیزانیی.  نەبڕاوەی  جەنگێكی  بۆ  دەك��ات  چەكدار  سەرەتاییەكانی 
دەستێوەردانی هەرێمی لە ماوەی 85 ساڵی تەمەنی دەوڵەتی عێراقدا 
رووخسارێكی سیاسیی نامۆ نییە، تەنێ هەر ئەوەیە بە پێی الوازیی و 
بەهێزیی دەوڵەتی لەسەر كاری عێراق گۆڕان بەسەر رێژە و قەبارەی 

دەستێوەردان و كارتێكردنی واڵتانی دراوسێدا هاتووە.   
دەزگ��ای  ل��ەالی��ەن  عێراقدا  لە  دروس��ت��ك��ردن  پ��ارت  حكایەتەكانی 
هەواڵگریی  و  توركی  میتی  و  هەنووكە  ئیتالعاتی  و  پێشوو  ساواكی 
سوریاوە حكایەتێكی دوور و دێژە و لە چیرۆكی هەزار و یەك شەوە 
مندااڵن  الی  گەیشتۆتە  زانیارییەكە  وتراوەتەوە  هێندەش  و  دەچێت 
ساڵی  دوای  لە  دەستێوەردان  بەاڵم  پێگەشتووش.  تازە  ن��ەوەی  یان 
)2003(ەوە هەموو سنوورێكی عەقاڵنی و هەموو لۆژیكێكی سیاسیی 
تێپەڕاندووە، ئەمەش بەهۆی ئەوەی عێراق سیادەی خۆی لە دەستداوە 
سەركردایەتی  عێراق  فەرهەنگی  بە  نامۆ  داگیركەری  دەسەاڵتێكی  و 
واڵتی وەئەستۆوە گرت. ئەم دەرفەتە زیاتر دەرگای خستە سەر پشت 
بۆ دەزگاكانی هەواڵگریی واڵتانی هەرێمیی تا رۆڵیان هەبێت لە عێراقدا 
تاقمی جۆربەجۆرەوە مەرامە  باند و پارت و دەستە و  لە رێگەی  و 
مسۆگەر  عێراقدا  بەستێنی  لە  ملمالنێكردن  لەڕێی  سیاسییەكانیان 
هەوڵی  سوریا  و  ئێران  یەكەم  پلەی  بە  و  سەرەتاوە  لە  هەر  بكەن. 
دەستێوەردانیاندا، توركیا و سعودیەش بە پلەیەكی دواتر كەوتنە خۆ 
ئامادەكردن بۆ خۆ هەڵقورتاندنە كاروباری ناوخۆی عێراق و راگرتنی 
ناو عێراقدا  لە  ئەو هاوكێشانەی  لە رێگەی  بااڵنسی سیاسیی و هێز 

دەبێت هاوسەنگ بكرێنەوە.    
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یاخیبووە  یارمەتیدانی  و  واڵت��ان��ە  ئ��ەو  دەس��ت��ێ��وەردان��ی  رەنگبێ 
ئەو  سەرەكی  هەرە  فاكتۆری  دەوڵەتانەوە  ئەو  لەالیەن  چەكدارەكان 
بنەڕەتیش  خوێنبەربوونە سامناكە بێت لە الشەی عێراق و فاكتۆری 
بێت لە زیاتر بەهێزبوون و هورژمهێنانی ئەو بزووتنەوە رەگەزپەرست 
و تیرۆریستەی لە ژێر ناوی مقاوەمەدا خۆی بەیان دەكات، رووەكەی 
ئ��اڕاس��ت��ەی سیاسیی عێراق  ئ��ەوەی��ە ش��ەق��ام و  پ��رس��ەش  ئ��ەم  ت��ری 
دابەشبووە بەسەر ئەجیندای واڵتانی دراوسێ و هەر الیەنێكی سیاسیی 
ناوچەیی  دەوڵەتێكی  سیاسەتی  و  بەرژەوەندیی  ئەدای  كارێكتەرێكە 
دەكات وەك لەوەی خۆی جوواڵنەوەیەكی سیاسیی سەربەخۆ و خاوەن 
بڕیاری خۆی بێت. بە گشتیی لەوەتی عێراق هەیە هیچ كات هێندەی 
هەواڵگرییە  دەزگا  تەراتێنی  مەیدانی  نەبووەتە  عێراقی  جادەی  ئەمڕۆ 
لە وێرانكردنی  نەبووە  ئاوەاڵ  بیانییەكان و هێندەش دەستی دەرەكی 
واڵتەكەیدا، چوون بەدەر لەو قەیرانە مرۆییەی لە رێی كوشت و بڕەوە 
دروست بووە، كۆچ لە عێراقدا گەیشتۆتە راددەی سیحر و كولتووری 
كتێبخانەكان  هەڵتەكێنراوە،  ئابووری  ژێرخانی  و  كراوە  وێران  واڵت 
و  دەوڵەتییەكان  فەرمانگە  كەوتووە،  پەكیان  زانكۆكان  سووتێنران، 
هەر  هەیە  عێراق  شوێنەواری  هەرچی  ك��راون،  تااڵن  مۆزەخانەكان 
بەم  دزراون،  هەموو  تازەكان  چاخە  دەگاتە  تا  سۆمەرییەكانەوە  لە 
هۆكارەش گەڕاندنەوەی عێراق بۆ دۆخی پێش جەنگ دەكاتە ئەركێكی 
لەالیەن  ئەمەریكا  دۆزینەوی  لە  سەركێشانەتر  و  قورستر  ق��ورس، 

دەریاوانی چەلەنگ )كریستۆڤەر كۆڵۆمبۆس(.  

ئێران
وەك پێشتر ئاماژەمان پێدا ئێران هیچ كات بە تایبەتی لە دەیەی 
لەسەر  ن��ەب��ووە  رۆڵ  بێ   دواوە  بە  راب���ردوو  س��ەدەی  شەستەكانی 
سەركاری  هاتنە  لەگەڵ  عێراقدا.  لە  ئابووری  و  سیاسیی  بارودۆخی 
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كۆماری ئیسالمی ئێران و هەڵگیرسانی جەنگی هەشت ساڵەی نێوان 
لە  بیری  جاران  لە  پەرۆشانەتر  ئێران   ،)1988-1980( ئێران  عێراق- 
رۆڵی خۆی كردەوە لە عێراقدا بە تایبەتی كاتێك عێراق وەك نەیارێكی 
بزووتنەوەی  یارمەتیدانی  دەوەستێتەوە،  رووی  بەرەو  سەخت  سەر 
چەكداریی كورد بە درێژایی دەیەی هەشتا و نەوەدەكان و دروستكردن 
عێراق  خ��وارووی  لە  مەزهەب  شیعە  ئۆپۆزیسیۆنی  بەهێزكردنی  و 
ل��ەم��ەڕ عێراق  ئ��ێ��ران  ئەجیندایەی  ئ��ەو  ه��ەم��ان  ن��او چ��ێ��وەی  دەچ��ن��ە 
لە قەبارەی دەستێوەردانی  لە قۆناغەكانی دواتریشدا كاراتر  هەیبوو. 
عێراقی لە كاروباری ناوخۆی ئێراندا، ئێران بەردەوام چەندان كارتی 
بەدەستەوە بووە بۆ دەستێوەردان لە عێراقدا یان هەر هیچ نەبێت بۆ 
كێشە خوڵقاندن بۆ رژێمی بەعس و سەدام حسێن. لەگەڵ ئەوەی ئەو 
شانۆییەی لە 2003/4/9دا لە ناوجەرگەی بەغدادی پایتەختی عێراقدا 
نمایشكرا، مەرگی دوژمنێكی لە مێژینە و ترسناكی ئێران بوو، بەاڵم 
داڕشتنەوەی  لەنوێ   لەسەر  هەبێت  رۆڵی  ویستی  لەوەش  جیا  ئێران 
النیكەم  بێتەسەر شانۆی سیاسیی  واڵتەدا  لەم  دەسەاڵتێك  تا  عێراق 
ئارامیی  و  بەدڵنیایی  هەست  پەنایدا  لە  ت��اران  و  بێت  ئێران  دۆستی 
لە عێراق و دروستكردنەوەی  ئەمەریكا  كاتدا رۆڵی  لە هەمان  بكات، 
لەوەی  جگە  ئێران  بكات.  الواز  عێراقییەكاندا  دام��ەزراوە  و  دەوڵ��ەت 
دوای سەرۆكایەتی  لە  یەك  مالیكی(  )جەعفەری-  دێرینەكانی  دۆستە 
لە  ب��ەردەوام��ە  جیاواز  بەشێوەی  هێشتا  دەگ��رن،  بەدەستەوە  عێراق 
هاریكارییكردنی بزووتنەوە توندڕەوە شیعەكان بە تایبەتی باڵی سەدر 
بزووتنەوەیە  ئەم  بڵێین  دەكرێت  كە  موقتەدا سەدر،  بە سەرۆكایەتی 

نوێنەر و پارێزگاری شێلگیری بەرژەوەندییەكانی ئێرانە لە عێراقدا.
ناوی  نەیویستووە  كە  ئاگادار  سەرچاوەیەكی  مانگ  چوار  پێش 
دەكات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئینتەرنێت  تۆڕی  لەسەر  بكات  ئاشكرا  خۆی 
پێكهێنان  لە  هەیە  دەستیان  عێراقی  غەیرە  ئاینیی  كەسایەتی  چەندین 
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و دروستكردنی چەندین گروپی ئاینیی توندڕەو لە باشووری عێراق 
و هاوكاریی داراییان دەكەن و چەك و تەقەمەنیان بۆ رەوانە دەكەن 
دەڵێت:  دەكەنەوە. سەرچاوەكە  باڵو  لەنێواندا  نەخوازراویان  بیری  و 
كەسایەتییە  ل��ەالی��ەن  مەزهەبەكان  شیعە  ت��ون��دڕەوە  ئاینییە  گروپە 
نانەوەی  بەمەبەستی  هاندەدرێن،  عێراقەوە  دەرەوەی  ئاینییەكانی 
بهێنێت  لەناو عێراقدا بۆ ئەوەی پرۆسەی سیاسیی هەرەس  پشێویی 
عێراقدا  جیاجیاكانی  پێكهاتە  نێوان  لە  تائیفی  و  مەزهەبی  شەڕی  و 
بەرپابێت. چەندان بەڵگەی دروست لە بەردەستی )CIA( و هێزەكانی 
هاوپەیماناندان دەربارەی قەبارەی یارمەتیدانی یاخیبووە چەكدارەكانی 
ئەمساڵدا  شوباتی  مانگی  لە  ئ��ەوەی  تا  ئێرانەوە،  لەالیەن  عێراق  ناو 
)2007( رۆژنامەی )واشنتۆن پۆست(ی ئەمەریكی راپۆرتێكی گرنگی 
باڵوكردەوە لە ژێر تایتڵی )یارمەتییەكانی ئێران بۆ چاالكییە كوشندەكانی 
ناو عێراق(، لە راپۆرتەكەدا هاتووە: ئێران ئامێری تەقینەوەی TNT و 
رۆكێت و جۆرەها چەكی تر دەداتە عێراقییە یاخیبووەكان بۆ كوشتن و 
برینداركردنی سەربازەكانی ئەمەریكا و هاوپەیمانانەكانی لە ناوچەكانی 

ناوەڕاست و باشوور.  
رۆكێتی  ئ��ەوەی:  لەسەر  ك��راوەت��ەوە  راپ��ۆرت��ەدا جەخت  لەو  هەر 
دەتەقێنرێت،  فڕۆكە  بە  دژ  ش��ان  لەسەر  كە  ئێرانی  1(ی  )میساق 
لە  فڕۆكەیەك  خ��وارەوەی  خستنە  بۆ  سەرنەگرتوو  هەوڵێكی  دوای 
لە ساڵی 2004دا دۆزرای��ەوە، هەروەها خستنی  بەغداد  فڕۆكەخانەی 
راب��ردوودا  هەفتەی  سێ  م��اوەی  لە  ئەمەریكیی  هلیكۆپتەری  شەش 
داوەت��ە  سەرشانی  ئاسمانی  دژە  رۆكێتی  چەند  ئێران  دەری��دەخ��ەن 
یاخیبووە عێراقییەكان و لەم هێرشانەدا بەكارهاتوون. ئامانجی ئێران 
شیعەگەریی  هەژموونی  سەپاندنی  و  فراوانخوازیی  خەونی   لە  جیا 
ئێران  ئەمڕۆ  چوونكە  ئەمەریكا،  پێگەی  لە  لێدانیشە  عێراقدا،  بەسەر 
ئەمەریكا  رێبەریی  بە  نێودەوڵەتیدایە  گەلەكۆمەكییەكی  ل��ەب��ەردەم 
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ئەویش بەهۆی سووربوون لەسەر سیاسەتی پیتاندنی یۆرانیۆم. ئەم 
دۆزەش وەهای لە ئەمەریكا كردووە بە پێی پالنێكی دوورماوە بیر لە 
گۆڕینی رژێم لە ئێران بكاتەوە هەروەك پێشتر لە عێراقدا دەستی بۆ 
)تەاڵڵ  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  كاروباری  لە  پسپۆڕ  و  نووسەر  برد. 
مەبەستەیە  بەو  عێراق  لە  ئێرانی  »سیاسەتی  دەنووسێت  عتریشی( 
نەیەڵێت واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا هەست بە ئارامی و ئاسایش 
بكات«. نووسەر درێژەی دەداتێ و دەنووسێت »ئێران هەوڵ دەدات 
حكوومەتێكی عێراقی سەر بە ئەمەریكا نەیەتە ئاراوە و پشتگیریی لە 
زیاتر  بگرە  نەكات«.  تاران  دژایەتی  كە  دەكات  عێراقی  حكوومەتێكی 
تارانەوە  لە  عێراق  لە  دەدات  دەوڵەتێك  دامەزراندنی  هەوڵی  لەوەش 
رێنوێنی بكرێت. وەك خۆیشم پێموایە هەموو ئاڕاستەكان بەرەو ئەوە 
دەڕۆن تاران دەیەوێت، نەك ئەوەی واشنتۆن نەخشەی بۆ داڕشتووە!.  
ئێران لە رێی بەهێزكردنی پێگەی خۆی لە عێراقدا و هاوكات بە 
قورمیشكردنی چەند هێزێكی وەك سەدر و مالیكی و هەندێ الیەنی 
تری شیعەی توندئاژۆ، ئەو سەرچاوەیە وشك دەكات كە كانی ئومێدی 
ئەمەریكایە تا عێراق بكاتە بنكەیەكی سەربازیی بۆ لەشكركێشییەكانی 
داهاتووی یان هەر هیچ نەبێ بۆ لەباربردنی خەونی ئەمەریكا لەمەڕ 
دامەزراندنی دەوڵەتێكی عێراقی كە بەئیحای ئەو نەیاریی لەگەڵ ئێران 
بكات. لە رەهەندێكی تریشەوە، ئێران وەرەقەی ئەمنی عێراقی كردۆتە 
ئەركی سەرشانی  دەتوانێت  پێیەی  بەو  ئەمەریكاوە  بەسەر  مەرجێك 
ناجێگیریی  و  بارگرژیی  هێوركردنەوەی  لە  بكات  سووك  ئەمەریكا 
ئاسایشی عێراق، بۆیە هێرشكردنە سەر ئێران بە هەموو مانایەك زیاتر 
شێواندنی دۆخی عێراقە و بەنزینێكە لە هەموو الیەكەوە ئاگری جەنگی 
دەدات.  جۆش  نادیارەكان  و  دیار  و  دەمامكدار  تیرۆریستە  تیرۆری 
 2007/3/14 رۆژی  لە  ئێرانی  )رس��ال��ت(ی  رۆژن��ام��ەی  رووەوە  ل��ەم 
دەنووسێت »جۆرج بوش  بەغداددا  ئەمنیی  لەسەر وەختی كۆنگرەی 
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چەند پەیامێكی لە رێی زاڵمای خەلیلزاد و دایڤید ساتەرفێڵدی گەورە 
راوێژكاری وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكاوە هەواڵە كرد، بەو مانایەی 
ئەمەریكا پێویستی بە ئێران هەیە، لە دەمە دەمی دەستپێكردنی كۆنگرەی 
بەغدادیشدا زاڵمای خەلیلزاد ئەوەی ئاشكرا كرد ئەمەریكا خوازیاری 
ئەو  ئەمەش  ئێراندا«.  لەگەڵ  راستەوخۆیە  دایەلۆگێكی  دەستپێكردنی 
بۆ  ئەمەریكا  پالنی  بری  لە  دەیخواست،  ئێران  گرانبەهایە  ئەڵماسە 
دەستگرتن بەسەر ئێراندا، كار بەوە گەشتووە ئەمەریكاییەكان بیر لە 

هەماهەنگی لەگەڵ ئێران بكەنەوە هیچ نەبێت لە عێراقدا.    
هەر لەو پێویستییەی ئەمەریكا و تەنگژەی سوپاكەیەوە بوو، ئێران 
زیاتر پێداگریی كرد و بە روونی داوای كرد بیر لە كشانەوەی هێزە 
بیانییەكان بكرێتەوە و بەپێی جەدۆلێكی ئاشكرا شێوازی پاشەكشەیان 
دیاری بكرێت. ئەم ورە بەرزییە )عەباس ئەركەشی( جێگری وەزیری 
دەرەوەی ئێرانی گەیاندە متمانەیەك لە رۆژی 2007/3/10 لە بارەگای 
باڵیۆزی  ئامادەبوونی  بە  و  بەغداد  لە  عێراق  دەرەوەی  وەزارەت���ی 
كۆنگرەیەكی  میانەی  لە  جیهان،  و  ناوچەكە  و  دراوس��ێ  واڵت��ی   61
خشتەیەكی  داڕشتنی  بە  پێویستمان  ئێستا  بڵێت:  رۆژنامەنووسیدا 
هێزە  مانەوەی  چوونكە  بیانییەكان،  هێزە  كشانەوەی  بۆ  زەمەنییە 
لە  ئاسایش  و  ئارامیی  چەسپاندنی  بۆ  نییە  یارمەتیدەر  بیانییەكان 
ئێران  ك��ردەوە  رەت  ئەوەشی  توندیی  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  عێراقدا!. 
دەست لە كاروباری ناوخۆی عێراق وەربدات لە ژێر هەر پاساوێكدا. 
كە  قەبارەیەكە  و  ئەندازە  بە  عێراقدا  لە  ئێران  دەستێوەردانی  ئیدی 
كاتی  لە  بۆیە  ه��ەر  لێنیشتووە،  ترسیان  سووننە  عەرەبی  واڵتانی 
عەلی  ئایەتوڵاڵ  لەگەڵ  جەزیرەدا  تەلەفزیۆنی  هاوبەشی  دیمانەیەكی 
ق��ەرەزاوی، سەرۆكی زانایانی  ئەكبەر رەفسەنجانی و دكتۆر یوسف 
)ق��ەرەزاوی( رووی دەمی كردە رەفسەنجانی و وتی  ئاینی سووننە. 
»مەرجەعەكانی شیعە لە ئێران كلیلی چارەسەری بارودۆخی عێراقیان 
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لە  توانی  نەرمەبڕانە  و  وردبینانە  سیاسەتێكی  بە  ئێران  دەستە«.  لە 
عێراقدا ببێتە دیفاكتۆ تا لە قۆڵێكی ترەوە ئەمەریكا ناچار بكات لەگەڵیدا 
بێتە سەرمێزی گفتوگۆ. عێراق ئەو یانسیبە بوو ئێران توانی بیباتەوە 
و دەستێكی تر ئامادە بكات بۆ یارییەكانی داهاتوو لەگەڵ ئەمەریكا و 
كۆی رۆژئاواییەكان، بەو پێیەی ئەوەی روودەدات پێماندەڵێت رۆژ بە 

رۆژ دەسەاڵتی ئێران لە عێراقدا زیاد دەكات. 
  

سوریا 
و  حسێن  سەدام  ستراتیژیی  دوژمنی  سەرسەختترین  سوریا  لێ 
هاوپەیمانی ستراتیژیكی ئێران بوو، واڵتەكەشی النەی بەرهەڵستكارانی 
كورد و عەرەبی ئەو رژێمە بوو بۆ ماوەیەكی ئێجگار دوور و درێژ، 
بەاڵم روخانی رژێمی بەعس نەك خۆشحاڵی نەكرد، بەڵكو زەنگێكی 
ئەمەریكا  و  تیاچوونە  لێواری  لەسەر  ئەویش  كە  لێدا  بۆ  مەترسی 
تیایدا.  دەس��ەاڵت  سیستمی  ئاڵوگۆڕی  بۆ  رۆژڤ���ەوە  خستوویەتییە 
دەوڵەتی عەرەبی سوریا بە باشی لە نیەتی ئەمەریكا گەیشت، لەوەی 
عێراق خاڵی سەرەتا و كۆتایی لەشكركێشی و لێدانە سەربازییەكانی 
لە  رێكخراو  و  دەوڵ���ەت  ل��ە  درێ��ژ  و  دوور  لیستێكی  بەڵكو  نابێت، 
دەوڵەتی سوریا.  لەوانەش  تەفروتوناكردنیان،  بۆ  دانراون  پالتفۆرمدا 
یەكەمیان  نەیارەكانی،  دەستی  داوەت��ە  الوازی  خاڵی  دوو  سوریاش 
بریتییە لە سەركوتی سیاسیی و پەیڕەوكردنی حكومی دیكتاتۆریی و 
تۆتالیتاریی و گوشینی ماف و ئازادییەكانی جەماوەر و ستەمكاریی لە 
بەرامبەر كورد و سووننە و قۆرخكردنی دەسەاڵتی سیاسیی بەشێوەی 
بۆماوەیی. دووەمیان تێوەگالنی دەوڵەت و دەزگای هەواڵگریی سوریایە 
لە دۆزی تیرۆركردنی رەفیق حەریری سەرۆكی پێشووی لوبنان، كە 
بەشێكی زۆری دیكۆمێنتەكان دەریدەخەن سوریا لەو كردەوەیدا بێ 
رۆڵ نەبووە، بەڵكو پالندانەری سەرەكی بووە یان هاوكارێكی باشی 
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ئێران و حزبواڵ بووە لە پرۆسەی كوشتنی حەریریدا.    
ل��ە ب��ەرام��ب��ەردا س��وری��ا ب��ە دەس��ت��وەردان��ە ك��اروب��اری ع��ێ��راق و 
ئاگرە  دەیەوێت  ئەمەریكا  هێزەكانی  بۆ  گرفت  و  كێشە  خوڵقاندنی 
گۆڕینی  بۆ  دەستبردن  ئەگەری  و  بخاتەوە  دوور  خۆی  لە  س��وورە 
سیستم و دەسەاڵتی سیاسیی لە واڵتەكەیدا بكاتە موستەحیل و كاری 
نەكردە. وێڕای ئازادكردنی سنوورەكانی لەگەڵ عێراق كە لەوێوە شانە 
تیرۆریستییەكان و خۆ تەقێنەرەوە ناعێراقییەكان دێنە ژوورەوە، بەڵگەی 
سەلمێنراو لە بەردەستدان نیشانی دەدەن هەواڵگریی سوریا بەشدارە 
لە مەشقپێكردنی دەیان تۆڕ و یەكەی تیرۆریستی لە ناوەوە و دەرەوەی 
عێراق بە تایبەتی لە دەوروبەری شارەكانی موسڵ و رومادی. هەر 
ئەو بەڵگانە هێما دەكەن بۆ هەبوونی چەندان حەشارگەی تیرۆریستان 
لە نێو خاكی سوریادا، لە هەموو ئەمانەش بترازێ ئەو دەوڵەتە لە رێی 
هەندێ  دامودەزگای تایبەتەوە لە هەوڵی دروستكردنی چەندان حزبی 
بە  بگێڕن  رۆڵ  عێراقدا  سیاسیی  ك��ردەی  لە  تا  كارتۆنیدایە  و  كۆپی 
ئاڕاستەی پاراستنی بەرژەوەندییەكانی. لەگەڵ ئەمەشدا دەكرێت بڵێین 
سەرنجی سەرەكی هەواڵگریی سوریا لەسەر خۆتەقێنەرەوە و گروپە 
چەكدارە یاخیبووەكانە ئەویش لە رێی پەیداكردنی چەك و تەقەمەنی 
و شێوازەكانی مەشق و پەالماردان و دەستیشانكردنی ئامانجە گرنگ 
و بایەخدارەكان بۆیان. بەمە بە پلەی یەكەم تەركیزی ئەمەریكا لەسەر 
سووریا كەم دەكاتەوە، بە پلەی دووەمیش یارمەتی ئێران دەدات بۆ 
هێزەكانی  دەرپەڕاندنی  و  عێراق  ئەجیندای دەستبەراگرتنی  هێنانەدی 

هاوپەیمانان.  
)پێنج  ناوی  بە  راپۆرتێكدا  لە  كرین(  )كیت  ئەمەریكی  نووسەری 
هەنگاو بۆ كۆتایی هێنان بە یاخیبوون لە عێراق( ئاماژە دەكات بۆ )ئەو 
میلیشیا و  گروپە یاخیبووانەی عێراقیان گۆڕی بۆ شانۆیەكی نائارام 
بە بێ  لە چاالكییەكانیان  بن  ب��ەردەوام  ه��ەروا  ناتوانن  ئ��اژاوە،  پڕ  و 
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دەستەبەركردنی تەمویلێكی بەردەوام بۆ خۆیان، لەبەرئەوە پێویستە 
لەسەر جۆرج بوش سەرۆكی ئەمەریكا كە دەیەوێت ستراتیژێكی نوێی 
پیادە بكات مەسەلەی سنووردانان بۆ هەڵقوواڵنی  لە عێراقدا  پتەوتر 
پالنەكەی(.  ئەولەویاتی  ل��ە  یەكێك  بكاتە  گروپانە  ئ��ەو  ب��ۆ  دارای���ی 
بێتو  دواتر نووسەر راپۆرتەكەی بەم پەرەگرافە قفڵ دەكات »ئەگەر 
ئامڕازەكانی فیشەك و بۆمب شكستیان هێنا لە پرۆسەی لە ناوبردنی 
النیكەم  ب��ەاڵم  چ��ەك��دارەك��ان��دا،  میلیشیا  ئەندامانی  و  یاخیبووەكان 
باشترین  گیرفانیاندا  لە  پارەكان  و  دارای��ی  وشككردنی  و  وەستاندن 
ئامڕازە بۆ لەناوبردنیان«. شتێكی شاراوەش نییە سوریا یەكێك لەو 
دەوڵەتانەیە سەرچاوەیەكی نایابی دارایی و لۆجیستی ئەو گروپانەیە، 
بەبێ هەبوونی ئەم دەوڵەتە لە تەنیشتی عێراقدا دەكرا تیرۆر و كاری 
تێكدەرانە لە نیواونیو زیاتر لەوەی ئێستا هەیە كەمتر بوایە. بێ لەوەش 
لەگەڵ  ئاڵوگۆڕی كااڵوە  بازرگانیكردن و  لە رێی  واڵتانی دەوروب��ەر 
میلیشیا چەكدارەكان یارمەتییەكی باشی مانەوەیان دەدەن، بە تایبەت 
هەمان  لە  و  عێراقن  دەسەاڵتی سیاسیی  بە  نزیك  میلیشیایانەی  ئەو 

كاتدا بەشێكن لە پرۆسەی توندوتیژیی سیاسیی و مەزهەبیی.   
كیت كرین دەنووسێت )بەدەر لە یارمەتی حكوومەت بۆ میلیشیاكان 
یارمەتیدانیان  دووەمی  سەرچاوەی  پۆستەكانەوە،  و  كار  رێگەی  لە 
لە رێگەی ئاودیوكرن و فرۆشتنی سووتەمەنییەوە دەست دەكەوێت. 
كاتێك لە دەرەوەی عێراق دەیفرۆشن و ملیۆنان دۆالر بۆ میلیشیاكان 
بە  میلیشیاكان  لەگەڵ  بازرگانییەدا  لەم  ئ��ەوەی  دەك��ات(.  دەستەبەر 
پلەی یەكەم دێت كۆماری ئیسالمی ئێرانە، پاشانیش سوریا و توركیا. 
قەبارە و بارستایی دەستێوەردانەكە هەرچی چۆنێك بێت هێندەی ئەوە 
گرنگ نییە، ئەمڕۆ سوریا ژێدەرێكی ترسناكی خوڵقاندنی پشێویی و 
نائارامییەكانی ناو عێراقە و لە چەندان كەناڵ و دەروازەی جیاجیاوە 
داخڵی عێراق بووە و لەسەر ساحەی ئەو جەنگێكی دۆڕاوی ناپیرۆز كە 
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تەنێ هاوواڵتیان و عێراقییەكان تیایدا زیانبارن بەڕێوە دەبات. تا نهۆش 
لە میحوەری عێراقەوە گوشارێكی جیددی لەسەر سوریا نەبووە بۆ 
ئەوەی ناچار بكرێت سنوورەكانی توند و تۆڵ بكات و مقەست بدات لە 
داوی پەیوەندییەكانی بە گروپە نەخوازراوە چەكدارەكانی ناو عێراقەوە، 
بە پێچەوانەوە ئەمەریكا لە قۆڵێكی ترەوە مەیدانی بەربەرەكانی لەگەڵ 
سوپاكەی  ناچاركردنی  دوای  كە  لوبنانە  قۆڵی  ئەویش  ك��ردۆت��ەوە، 
رەفیق  تیرۆركردنی  بە  كردووە  تاوانباریشی  لەو واڵتە،  بە كشانەوە 
لوبنان و دەستوەردان  ناو  حەریری و هاندانی گروپە یاخیبووەكانی 
لە كاروباری ناوخۆی ئەو واڵتە. راستە سوریا لەالی لوبنانەوە قۆڵی 
بڕاوە و رەگوڕیشەی دەرهێنراوە، بەاڵم قۆڵەكەی تری لە عێراقدایە و 

خەریكە رەگ دادەكوتێت.  

توركیا
بەعس  رژێمی  روخانی  پرۆسەی  لە  نەكردن  پشكداریی  هۆی  بە 
ئاسمانی واڵتەكەیان  بەكارهێنانی  بەردەم  لە  رێگریی دروستكردن  و 
توركیا  عێراق،  دژە  جەنگی  لە  هاوپەیمانانەوە  هێزەكانی  لەالیەن 
ل��ەم��ەڕ چ��ارەن��ووس��ی ع��ێ��راق و هیچ  ب��ڕی��اردان  ل��ە  كەنارگیر ك���راوە 
لە عەمەلیەی سیاسیی  نەبووە  كاریگەرییەكی جیددی و بەرچاویشی 
دوژمنە  دایەوە  ئاوڕی  وەختێك  تا  عێراقدا.  داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ 
لە مێژینەكەی )كورد( لە چڵەپۆپەی دەسەاڵتدایە و ئەكتیڤانە لە گێرمە 
توركیا  دەرك��ەوت��ووە.  ه��ەن��ووك��ەدا  عێراقی  ملمالنێكانی  و  كێشە  و 
چەندان جار هەوڵیدا لە رێی بەكارهێنانی كارتی )PKK(ەوە بەشێوەی 
راستەوخۆ لەشكركێشی بكاتە سەر خاكی باشوور، ئەم كارتە تا ئەم 
چركەساتەش بەدەستییەوەیەتی و دەیەوێت لەالیەن ئەمەریكاوە گڵۆپی 
سەوزی ئۆكەی بۆ هەڵبكرێت و مێژوو خۆی دووبارە بكاتەوە چۆن 
لە شەوێكدا )قوبرس(ی داگیركرد كوردستانیش داگیر بكات!!. بەاڵم تا 
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بە ئەمڕۆ دەگات ئەمەریكا ئەو مافەی بە توركیا نەداوە بۆ ئەنجامدانی 
كارێكی لەو بابەتە، چون ئەو لەشكركێشییە لەالیەك هەڵكوتانە سەر 
ئەمەریكایە بە دەلیلی ئەوەی دەسەاڵتی داگیركەرە و واڵت لە دەستی 
باشووری  لە  ئاسایشەیە  بڕە  ئەو  تێكدانی  ترەوە  لەالیەكی  ئەودایە، 
كوردستان هەیە كە وەك دورگەیەكی ئارامی لێهاتووە بۆ ئەرتەش و 
هێزەكانی هاوپەیمانان و جێبەجێكردنی هەندێ ئەجیندای خۆیان تیایدا.  
لە  توركمانەكان  لە  ستەمكردن  پاساوی  رێی  لە  توركیا  پاشتر 
دەوڵەتێكی  دروستكردنی  بۆ  لەمپەردانان  بیانووی  بە  و  كەركوك 
كوردیی لە باكووری عێراقدا، چەندان هەوڵی سەرنەكەوتووی دا، بۆ 
بكات، خۆشبەختانە هەموو  لەشكركێشی  تا  قایلكردنی كۆشكی سپی 
هەوڵەكان ناكام مانەوە و هیچ هیوایەكیان بۆ توركیا لێ سەوز نەبوو. 
بەرەی  وەك  الیەنی  هەندێ   مابێتەوە  بەدەستییەوە  میكانیزمێك  تاكە 
توركمانییە، ئەویش بە هاندانیان بۆ كۆسپ و تەگەرە دروستكردن لە 
بەردەم جێبەجێكردنی بڕگەكانی ماددەی سەد و چل، بە تایبەتیی لە 
قوواڵیی شاری كەركوكدا. نووسەری تورك )سەمیح ئیدیز( دەنووسێت 
)بەهۆی یەدەگە نەوتییە زۆر و زەوەندەكەیەوە كەركوك هەمیشە خاڵی 
لە  كەركوك  دووبارە  رابردوو  هەروەك  بووە،  نێودەوڵەتی  ملمالنێی 
سایەی ترس و توندوتیژیدا دەژی(. یەكێك لە نزیكترین ئەو واڵتانەی 
چاوی لە نەوتی كەركوك بڕیوە توركیایە، هەر بۆیە لە رێی وروژاندنی 
و  كەركوك  دیمۆگرافی  باری  زیاتری  و شێواندنی  توركمان  هەستی 
وەك  شارەكە  گ��ۆڕاوی  باری  جیهانیی،  گشتیی  رای  چەواشەكردنی 
ناو  بۆ  گەڕانەوەی  بۆ  دەكات  دروست  رێگریی  و  دەهێڵێتەوە  خۆی 
جوگرافیا رەسەنەكەی كە كوردستانە، ئەمەش ئەو ستراتیژەیە توركیا 
چەندان پالنی بۆی هەیە و دەیان كۆنگرەی لە واڵتەكەیدا بۆ بەستووە 
و دەیەوێت زۆرترین عێراقی لە دەور كۆبكاتەوە. هەرچەند هەوڵەكانی 
توركیا هێندەی ئێران كاریگەر نەبووە، بە حوكمی ئەوەی كارتی دەستی 
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توركیا كە توركمانە كەمینەیە لە عێراقدا، هەرچی كارتی ئێرانیشە كە 
واڵتەكەی  دانیشتووانی  زیاتر  نیوەی  لە  و  رەهان  زۆرینەی  شیعەیە 
تێپەڕاندووە، بەاڵم هێشتاش ناكرێت حیساب لەسەر دەستێوەردانەكانی 

توركیا نەكرێت یان بەهەند وەرنەگیرێت.  
لەگەڵ  هاریكارییكردنە  توركیا،  دەستێوەردانی  تری  رەهەندێكی 
و  سووننە  الیەنی  بڕێك  و  باشوور  كوردەكانی  جاشە  لە  هەندێ 
هاوبەش  بەرەیەكی  پێكهێنانی  مەبەستی  بە  رەگەزپەرست  شیعەی 
كوردەكان  فیدراڵیزمی  خواستی  و  عێراق  نوێی  دەوڵ��ەت��ی  دژی  لە 
متبوون و چوونە  دوای  نییە  لە خۆڕا  هەر  و چل.  م��اددەی سەد  و 
زێباری(  )ئەرشەد  مێژوویی  جاشی  تر  جارێكی  خۆیەوە  قاوغەكەی 
بەكرێگیراو  پارتێكی  سەرۆكی  وەك  ئەمجارە  دەردەهێنێتەوە!!،  سەر 
كە ئامانجی دژایەتیكردنی ماددەی سەد و چل و فیدراڵیزمە. دووبارە 
دەستێوەردانی  سەلماندنی  بۆ  شەفافە  و  ئاشكرا  بەڵگەیەكی  ئەمە 
واڵتانی هەرێمیی لە كاروباری عێراق و كوردستاندا بە دیاریكراویی 
لە پرسەكانی گرێدراو بە چارەنووسی شاری كەركوكەوە. توركیا بە 
دەستوەردەداتە  بۆی  دەستبدات  رێگەیەكەوە  هەر  لە  و  هەموو جۆر 
لە ئامانجی ئێران و سوریا  كاروباری عێراقەوە، ئامانجی ئەو جیایە 
ئەوەی  قەدەر  بە  نییە،  رووخاندا  و  گۆڕان  تەهدیدی  لەبەردەم  چون 
خەونی لەباربردنی هەر نیمچە دەسەاڵتێكی كوردیی هەیە چوونكە هەر 
سەرەتایەكی  بە  باشوور  لە  كورد  سەرهەڵدانەوەیەكی  و  رێنیسانس 
كوردەكانی  هانی  پێیەی  ب��ەو  خ��ۆی  ل��ەس��ەر  دەزان��ێ��ت  مەترسیدار 
باكووریش دەدات لە دژی دەوڵەت، لە هەمان كاتدا پاڵپشتێكی ماددیی 
و مەعنەویی دەبێت بۆیان لە خەباتەكەیاندا بۆ رزگاریی كوردستان و 

دەرهێنانی لە ژێر چەپۆكی كەمالیزم و تۆرانیزم.  
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واڵتانی عەرەبی )سووننە(
دەوڵەتی  دوو  وەك  ئێران  و  سوریا  دەستێوەردانی  بەرامبەر  لە 
شیعە، دەوڵەتانی عەرەبی سووننە كاردانەوەیان هەبووە و هەوڵیانداوە 
رەنگدانەوەیان لەسەر دۆزی سیاسیی و واقیعی ئەمڕۆی عێراق هەبێت. 
لە عەرەبستانی سعودی و  ئەم واڵتانە هەریەك  پێشەوەی  لە ریزی 
لێنیشتووە  ترسیان  دەوڵەتانە  ئەم  هەن.  قەتەر  و  ئ��وردون  و  میسر 
لەوەی یەك پارچەیی خاكی عێراق لەبەردەم هەڕەشە و ترازاندایە و 
ئەگەری پارچە پارچەبوونی لە هەر ئەگەرێكی تر بەهێزتر و نزیكترە، 
سووننەی  عەرەبی  یارمەتیدانی  و  دەستگیرۆییكردن  رێی  لە  ئ��ەوان 
و  خاكەكەی  یەكپارچەیی  زامنی  خ��وازی��ارن  الب���راوەوە  ك��ار  لەسەر 
واڵتە  دەنووسێت:  غوش(  )بۆبی  بكەن!!.  عێراق  عەرەبێتی  ناسنامەی 
ببێتە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  هەیە  ئەوەیان  ترسی  عەرەبییەكان 
چەندین  بەمەش  س��ەب��ارەت  ناوچەكە،  دەس��ەاڵت��داری  سەرەكیترین 
ئوردون  و  قەتەر  و  میسر  و  عەرەبستانی سعودیە  بەرپرسانی  جار 
لە  گرتووە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  بەرپرسانی  لە  رەخنەیان 
بەرامبەر بێدەنگی و هەڵوێست وەرنەگرتن سەبارەت بە فراوانبوونی 

دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی ئێران لە ناوچەكەدا.  
لە ساڵی 2004 شا عەبدوڵاڵی پادشای ئوردون هۆشداریی توندی 
دا بە بەرپرسانی كۆشكی سپی لە مەترسی پەیدابوونی ئیمپراتۆریەتێكی 
شیعە كە ئێران و عێراق و سوریا و لوبنان بگرێتەوە. ئەمە یەكەمین 
لەالیەن  بوو  هیاللە شیعییەكە  دروستبوونی  مەترسیی  زەنگی  لێدانی 
سەرۆكێكی عەرەبی سووننەوە. حوسنی موبارەكی سەرۆكی میسریش 
خۆشەویستیان  ئەوەندەی  عێراق  )شیعەكانی  رایگەیاند   2006 ساڵی 
بۆ واڵتی  ئەوەندە خۆشەویستیان  هەیە،  ئێران  ئیسالمی  بۆ كۆماری 
خۆیان نییە كە عێراقە(. بەم جۆرە واڵتانی عەرەبی سووننە لە ترسی 
ئەوەی  كایەی  هاتنە  و  شیعیی  بەهێزی  هەژموونێكی  دروستبوونی 
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و  هێز  هەموو  بە  ناوچەكەدا  لە  شیعیی(  مانگی  )نیوە  دەوت��رێ  پێی 
وەك  دەكەن  عێراق  سووننەكانی  عەرەبە  پشتگیریی  توانایەكیانەوە 
رێگر لەبەردەم دروستبوونی ئیمپراتۆریای شیعە و پارێزگار لە دیدی 
كە  سعودیە  تەنانەت  عێراق.  دەوڵەتی  عەرەبێتی  شوناسی  و  عروبە 
جیهانی  سیاسەتی  و  عەرەبیی  دنیای  سەركردایەتیكردنی  بە  خەون 
عەرەبەوە دەبینێت لە هەوڵی زیاتردایە و دەیەوێت لە ناوخۆی خودی 
ترسی  بەاڵم  جواڵندیشی(،  )وەك  بجوڵێنێت  سووننی  مەدی  ئێراندا 
ئەو  لەڕێی  سعودیە  ناوخۆی  هەژاندنی  لە  ئێرانە  پەرچەكرداری  لە 
سەرئێشەیەكی  ئەمەش  واڵت��ەك��ەی��ەوە،  شیعەی  زۆرەی  ژمارەگەلە 

نەبڕاوە و ژانێكی ئەبەدیی بۆ عەرەبستانی سعودیە دەهێنێتە ئارا.   
قوماریان  و  شكاندنەوە  دەست  مێزی  عێراق  ئێستا  تا  بۆیە  هەر 
بۆ  نەگواستۆتەوە  كێشمەكێشەكانیان  و  ناكۆكیی  مەیدانی  و  ب��ووە 
ناوخۆی واڵتەكانیان. هەر لەو میانەیەدا ئەم واڵتانە بەردەوام سەرقاڵی 
سازدانی كۆنگرە و كۆنفرانسی جۆر بەجۆرن سەبارەت بە عێراق و 
چارەسەركردنی دۆخی ناهەمواری ئاسایش، بەاڵم لە واقیعدا ئامانجی 
هیچكامیان وەستاندنی نەزیفی خوێنی عێراق نییە، بەڵكو ئەو كۆنفرانسانە 
تەنێ دەرفەتێك بوونە بۆ دۆزینەوەی سەرەداوی بەرژەوەندییەكانیان 
هەروەك  پارێزگاریلێكردنی.  بۆ  رێوشوێن  ئامادەكردنی  و  عێراقدا  لە 
عێراق  )تراژیدیای  دەنووسێت  ئیمام(  )غەسسان  عەرەب  نووسەری 
هیچ چارەسەرێكی نییە لە ناوخۆی عێراق خۆیدا نەبێت، هەرچییەكی 
درۆ  و  ملمالنێكان  بە  درێژەدانە  و  چارەسەر  دواخستنی  بكرێت  تر 
گۆڕینەوەیە لە ناوەوە و دەرەوەی كۆنگرەكاندا(. گۆڕەپانی عێراق بووە 
بە مەیدانی دەستێوەردانی واڵتانی ناوچەكە و جێگەی یەكالكردنەوەی 
ترسناكترین  هەرێمییانە،  دەوڵەتە  لەو  هەریەك  قووڵەكانی  ناكۆكییە 
دیمەنیش ئەوەیە شەترەنجی عێراق شەترەنجێكە بۆ شەڕی مەزهەبیی 

و مێژوویی نێوان واڵتانی شیعە و سووننە.   
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هەڵوێستی ئەمەریكا 
هەموو  دەن��ووس��ێ��ت:  )The Nation(دا  ل��ە  باسیڤیچ  ئ��ەن��دری��ۆ 
سیاسەتمەدارێكی ئەمەریكی بەردەوام ئەم پرسیارە لە خۆی دەكات )ئایا 
نەخشەی ئێمە لە عێراقدا چییە؟(! هۆكاری ئەم پرسیارەش دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەو شكستانەی لە نێو عێراقدا بەدی دەكرێن، لەو ساتەوەی عێراق ئازاد 
كراوە سەقامگیریی بەخۆوە نەدیوە، رۆژانە بەردەوام تەقینەوە روودەدات، 
نێگەتیڤتری  دەرئەنجامێكی  دەكرێت  پەیڕەو  نەخشەیەك  و  پالن  هەر 
دەبێت. ئەمەریكا لە رووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان و قەاڵچۆكردنیان 
و جێگیركردنی ئەمنییەت بە بنبەست گەیشتووە و هەموو پالنەكانی یەك 
لە دوای یەك شكستیان هێنا و نەیتوانی كەمترین سەركەوتن مسۆگەر 
و  بەغداد  لە  نەخوازراوەی  بارە  ئەو  و  عێراق  جەنگی  تەنانەت  بكات، 
شارەكانی تردا بوونی هەیە، ناڕەزایەتییەكی توندی لە ئاستی جیهانیدا 
لە دژی ئەمەریكا دروستكردووە تا ئەو سنوورەی بزووتنەوەی ئەنتی 
ئەمەریكایی لە بەهێزترین وەرزی تەمەنیدایە. ئاژانسی هەواڵی )فرانس 
پرێس( لەو بوارەدا و لە بارەی نیگەرانییەكانی واڵتانی دنیا لەمەڕ رۆڵی 
پۆلیسی جیهانیی ئەمەریكا راپۆرتێكی ئامادە كردووە، راپۆرتەكە هێما 
لە  توێژینەوەكان  بەڕێوەبەری  وتینی(   )كریستۆفەر  وتەی  بۆ  دەكات 
ئەنجوومەنی شیكاگۆ بۆ كاروباری نێودەوڵەتی، لەمەڕ راپرسییەك كە 
سەبارەت  هەیە  روون  و  ئاشكرا  )ئارەزوویەكی  گرتۆتەوە  واڵتی   18
ئەمەریكا  بە  بەرامبەر  بوو  بەرجەستە  و  نێگەتیڤ  زۆر  هەڵوێستی  بە 
بە هۆی شێوازی جێبەجێكردنی سیاسەتی دەرەوەی(. لە بارودۆخێكی 
چییە  نوێی  پالنی  ئایا  بەر؟  دەگرێتە  رێگا  كام  ئەمەریكا  ج��ۆرەدا  لەو 
بۆ چارەسەركردنی قەیرانی عێرق؟ چۆن مامەڵە لەگەڵ دەستێوەردانی 
هەرێمیی دەكات؟ ئایا سیاسەتی توندوتیژ و زەبروزەنگ ئامێز دەگرێتە 

بەر یان گفتوگۆ و فۆرمی ئاشتیانە؟.  
روانینەكەی  پێچەوانەی  دەكرێت  بەدی  عێراقدا  رەوشی  لە  ئەوەی 
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ئەمەریكا  ئاسمانی  هێزی  ئەفسەری  كۆنە  گاردینێر(ی  )سام  كۆڵۆنێل 
نیشان دەدات، كە پێیوایە عێراق و تەنگژە قورسەكانی رێگر نین لەبەردەم 
هێرشكردنە سەر ئێران، سەرقاڵبوونی ئەمەریكا بە مانای وازهێنان لە 
ئێران نایەت. هەموو ئاماژە و سەرەداوەكان دەڵێن ئەمەریكا خوازیارە 
لەگەڵ هەردوو دەوڵەتی ئێران و سوریا گفتوگۆ بكات بۆ دۆزینەوەی 
میكانیزمێكی چارەسەر بۆ دۆخی عێراق و ناجێگیریی ئارامیی و ئاسایش 
رۆژنامەی  لە  دانیاڵ سیرۆیەر  پایتەختدا.  بەغدادی  لە  دیاریكراویی  بە 
نكۆڵیكردنی كۆشكی سپی  لیبراسیۆنی فەڕەنسیدا دەنووسێت »وێڕای 
بەاڵم  ئێران،  و  سوریا  بەرامبەر  نوێ   سیاسەتێكی  هیچ  لەگرتنەبەری 
لەڕاستیدا سیاسەتی پێشووی خۆی دەستكاریی كردووە و دانوستانێكی 
دەی��ەوێ  چیدی  دەستپێكردووە،  واڵت��ەدا  دوو  ئەو  لەگەڵ  قۆڵەی  چەند 

ئێران و سوریا كۆسپ نەخەنە بەردەم كارەكەی لە عێراقدا..«.   
لەالیەكی تریشەوە )ئانی ڤیالدمێرتی( لە رۆژنامەی واشنتۆن پۆستدا 
ئاماژە دەكات بە وتەی كۆندالیزا رایسی وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا لە 
بارەی سازشكردن لەگەڵ ئێران و سوریا و لە زاری ئەوەوە دەنووسێت 
ئێران  سەركردەی  لەگەڵ  گفتوگۆ  خوازیارە  بوش  سەرۆك  )ئیدارەی 
ئاسایش  ب��ارودۆخ��ی  سەقامگیركردنی  بە  س��ەب��ارەت  بكات  سوریا  و 
پسپۆڕانی  دەك��ات��ەوە  ئ��ەوەش  لەسەر  جەخت  ڤیالدمێرتی  عێراق(.  لە 
دوو  ئەو  لەگەڵ  دانوستان  پێویستی  ب��ارەی  لە  پێداگریی  ئەمەریكیی 
ئەو  دەگەینە  لێرەوە  عێراقدا.  لە  ئەمنیی  فایلی  لەمەڕ  دەك��ەن  واڵت��ەدا 
بڕوایەی ئەمەریكا ئامادەیە سازش لەگەڵ ئێران و سوریا بكات، بەاڵم 
لە بەرامبەر چی و ئەو دوو دەوڵەتە بە چ مەرجێك هاوكاریی دەكەن؟ 
ئەو  ئاخۆ  بەاڵم  هەیە،  مەرجیان  الیەكیان  هەر  خۆیانەوە  الی  هەڵبەتە 
مەرجانە لەسەر حیسابی كێ  بن؟ ئایا گۆزەكە لەسەری كام الیەن و كام 
پێدەكات،  دەست  لێرەوە  كارەساتەكەش  دەشكێت؟.  عێراقیدا  پێكهاتەی 
بكات،  دوو واڵتە  ئەو  لەگەڵ  لێپرسینەوە  ناتوانێت  هەر  نەك  ئەمەریكا 
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بەڵكو ئامادەیە نەرمی بنوێنێت لەگەڵیان بۆ ئەوەی یارمەتی سەركەوتنی 
بدەن لە تەنگژەی عێراقدا، ئەو تەنگژە قورسەی لە دوای ڤێتنامەوە نە 

بەخۆیەوە دیوە و نە لەوانەشە قەت جارێكی تر بەخۆیەوە ببینێت.  

دۆزی كورد
دەستێوەردانی هەرێمیی و كارتێكردنی واڵتانی ناوچەكە لە دۆخی 
بە  عێراق  فۆرمۆڵەكردنی  لە  هەبووە  رەنگدانەوەی  زۆرترین  عێراق، 
شێوەیەكی تر، جیاوازتر لەو شێوەیەی ئەمەریكا بە تاكالیەنە بڕیاری 
ئێرانەوە  لەسەر دابوو. بەكارهێنانی كارتی ئاسایش لەالیەن سوریا و 
لە  پاراستنی  لە دەوڵەتەكانیان نەك  تەوەری شەڕ  و دوورخستنەوەی 
هەڕەشە و مەترسی داڕووخان بگرە ئەمەریكاشی ناچار بە دانوستان و 
گفتوگۆ كردووە لەگەڵیان. بێگومان لە حاڵەتێكی لەو شێوەیەدا ئەمەریكا 
لە هەندێ  داواكاریی خۆی دێتە خوارەوە و بەدیفاكتۆ هەندێ سازش 
دەكات كە رەنگە لە دژی پێكهاتەیەك یان چەند پێكهاتەیەكی ناو عێراق 
لە  ئاسایش  جێگیری  باری  نەیتوانی  هەرێمی  دەستێوەردانی  لێ  بێت. 
رووی  لە  ب��ەاڵم  نەبوو«  ئامانجی  »چوونكە  بشڵەقێنێت  كوردستان 
دەستێوەردانانە  ئەو  باجی  پێكهاتانەیە  لەو  یەكێك  كورد  سیاسییەوە 
 140 م��اددەی  جێبەجێكردنی  دواكەوتنی  باج  گرنگترین  رەنگە  دەدات. 
)جەالل  لە  داوای��ان  ئەمەریكییەكان  هەیە  ئەوە  دەنگۆی  تەنانەت  بێت، 
تاڵەبانی( سەرۆك كۆماری عێراق كردبێت بۆ دواخستنی ئەو ماددەیە 
رۆڵی  مەڕ  لە  بەڵگەیەكە  دیسان  ئەمە  كەركوك،  شاری  لە  تایبەت  بە 
دەوڵەتانی هەرێمیی لەسەر بڕیارە نوێیەكانی ئەمەریكا و هاوپەیمانان. 
كورد كە بەهرەمەند نییە لە هاوكاریی هیچ دەوڵەتێكی دراوسێ و بنە و 
بارگەی لە هیچ كام لە واڵتانی هەرێمیی نەخستووە، قوربانی سەرەكی 
بە  پێداچوونەوە  ترەوە  لەالیەكی  دەبێت.  و  بووە  دەستێوەردانانە  ئەو 
بڕگەكانی دەستووری عێراق و هەمواركردنی چەند بڕگەیەكی نوێ  كە 
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مافەكانی كوردی پێدەگۆڕێت بۆ بێ  مافیی، بەڵگەیەكی تر و ئاوێنەیەكە 
پێمان نیشان دەدات ئەگەر بە دەستێك ماف بدرێت بە كورد لە عێراقدا 

سەدان دەست ئامادە كراوە بۆ لێسەندنەوەی.  
سەنگەرەكەی  دواج��ار  و  عێراقە  پێكهاتەی  زەرەرمەندترین  كورد 
هۆكاری  ب��ە  و  ئ��ێ��ران  پاڵپشتی  ب��ە  شیعەكان  دەڕوخ��ێ��ت،  ب��ەس��ەردا 
زۆرینەی دانیشتوان حاكمی جاویدانی عێراقن، سووننەكان بە هاوكاریی 
و  واقیع  ئەمری  بوونەتە  خۆتەقێنەرەوەكان  هێزی  و  عەرەبی  واڵتانی 
ئەمەریكییەكانیشیان ناچار بە دانوستان و سازش كردووە. لەو نێوەندەدا 
كورد بە تەنیا و بێ هیچ دۆست و پاڵپشتێك، بە دوای عەشقێكی وەهمی 
و تاكالیەنەی ئەمەریكادا را دەكات!!، ئەو ئەمەریكایەی لە راسپاردەكانی 
بیكەر- هاملتۆنەوە یەكەم زەنگی پشتێكردنی بۆ لێدا و ئەمڕۆش خەریكە 
بە بەرچاوی هەموو دونیاوە ئەوەی دوێنێ بە خوێن و رەنج بە دەستی 
هێناوە لە بەرداشی سازشەكانیدا دەیهاڕێت و لەناوی دەبات. كورد تاكە 
پێكهاتەیە بە قورسیی باجی ئەم دەستێوەردانانە دەدات لە ئایندەدا. هەر 
لێرەوە جێی خۆیەتی ئاماژە بكەم، بۆ ئەوەی جگە لە كورد كەمینەكان بە 
هۆی بارودۆخی ناجێگیریی عێراق و نەبوونی پشت و پەنای دەرەكییەوە 

لە توانەوەدان و خەریكە لە هەمووالیەكەوە تیا دەچن.    
لە  نێودەوڵەتییەكان  كەمینە  مافی  رێكخراوی  راپ��ۆرت��ی  پێی  بە 
دەچ��ن،  ن��اوچ��وون  لە  ب��ەرەو  عێراق  نێو  كەمینەكانی  2007دا،  ساڵی 
كەس   )30000( ژمارەیان   ،2003 ساڵی  پێش  كە  مەندائییەكان  وەك 
بووە، بەاڵم ئێستا لە )13000( كەس كەمترن، جولەكەكان پێش ساڵی 
)2003( سەدان كەس بوون، بەاڵم ئێستا تەنها پێنج كەسیان لە عێراق 
 2003 ساڵی  پێش  ئەوانیش  فەلەستینییەكان  پەنابەرە  م��اون��ەت��ەوە، 
ژمارەیان )35000( كەس بوو، ئێستا لە )15000( كەس كەمترن. بەشار 
ئەلسەبتی وتەبێژی ئەنجوومەنی كەمینەكانی عێراق دەڵێت »گەورەترین 
مەترسی مەندائییەكان ئەوەیە رووبەڕووی نەمان دەبنەوە«. ئەمڕۆ لە 
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دوای كوشتنی دوعای كچە ئێزدییەوە پەالماردانی ئێزدییەكانیشی وەك 
عێراقی  نوێ،  عێراقی  بۆیە  هاتۆتە سەر،  كوردی  نەتەوەی  لە  بەشێك 
زلهێز و خاوەن دەسەاڵتە لە بن نەهاتووەكانە، ئەوانەی دەسەاڵتەكانیان 
لە  كەسی  هیچ  كورد  ناوچەیی.  و  دەرەك��ی  بەهێزی  ئەستوورە  پشت 
پشت نییە!، وا بزانم ئەوەندە تاوان و رەفتاری نەشیاومان ئەنجامداوە 

چیاكانیش پشتیان تێكردووین و چیتر دۆستمان نەماون.  

چارەسەر چییە؟
چییە  چ��ارەس��ەر  پرسیاری  بە  وەاڵم  نییە  نووسینە  ئ��ەم  ئەركی 
بداتەوە؟ بەاڵم هیچكات دیواری ئەعزەمییەی چەقی شاری بەغداد كە 
شارەكەی دوولەت كردووە چارەسەر نییە، بەڵكو هەڵچنینی شورەیەك 
چوار  بە  پێویستە  چین(  دیواری  نەك  مەعنەوییە  دیوارێكی  )مەبەستم 
بەرەنگاریی سنوور  كارێكەوە  پێش هەر  لە  بۆئەوەی  عێراقدا،  دەوری 
بەزاندن ببێتەوە و پارێزگاریی لە سەروەریی خاكی عێراق بكات. لەگەڵ 
ئەوەشدا تا عێراق بەم جۆرە و بەم جوگرافیا دەستكرد و داسەپاوەوە 
دەستێوەردانی  بێت(  كونەوە  لەو  بایە  ئەم  )تا  وتەنی  كورد  بمێنێتەوە، 
عێراقی  شیعەیەكی  دەمێنێت.  هەر  عێراقدا  لە  نێودەوڵەتی  و  هەرێمیی 
ئەوەندەی ئینتیمای بۆ شیعەگەریی و ئێران هەیە چارەگی ئەوە عێراقی 
نییە، كورد دوای هەشتا ساڵ بە عێراقیكردن و كۆمەڵكوژیی تا نهۆ بۆ 
نازانێت.  و  نەزانیوە  عێراقی  بە  خۆی  قەناعەتەوە  لە  ساتێكیش  چركە 
بناغەوە  ل��ە  كێشەكان  دەوڵ���ەت،  س��ێ  س��ەر  ب��ۆ  ع��ێ��راق  دابەشكردنی 
لە  ئاشتی  بەرقەراربوونی  بۆ  فاكتۆرێك  دەبێتە  و  دەك��ات  چارەسەر 

سەرجەم ناوچەكەدا.  
لە  ئەمەریكی  سیاسیی  ت��وێ��ژەری  و  ن��ووس��ەر  ب��ووت  ج.  ماكس 
ئێستا  كەس  »زۆر  دەنووسێت  تایمز(دا  ئەنجلۆس  )لۆس  رۆژنامەی 
دژی دووبارەكردنەوەی ئەزموونی یۆگسالڤیایە لە عێراق، واتە عێراق 
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دابەشبكرێت بۆ سێ دەوڵەتی سەربەخۆی سنوور جیاواز و سەروەرێتی 
سەربەخۆ و هاوبەش لە كۆمەڵێك مەسەلە كە تایبەتمەندێتی جێوپۆلۆتیكی 
عێراق دەیسەپێنێت، بیرمان نەچێت لە نەوەدەكانی سەدەی رابردووش 
و  دەكرا  یۆگسالڤیا  دابەشكردنی  بیرۆكەی  بۆ  بەرهەڵستكاریی  هەمان 
دەبینرا، بەاڵم دواجار هەموو الیەك بەو قەناعەتە گەیشتن لە واڵتێكی 
پێكهاتە جیاواز كە بنەمای پێكەوە لكاندنیان بە یەكەوە ئارەزوومەندانە 
نەبووە، دابەشكردن و سەربەخۆبوونی هەر نەتەوەیەك لە پێكهاتەكانی 
ئەم  پێشكەوتن،  و  سەقامگیربوون  بۆ  چارەسەرە  باشترین  واڵتە  ئەو 
چارەسەرە بە رای من لەگەڵ چارتی نەتەوە یەكگرتووەكانیشدا دێتەوە، 
بەو پێیەی سەرەكیترین ئامانجی بریتییە لە دەستەبەركردن و پاراستنی 

ئاشتی و ئاسایشی جیهان«. 
عێراق  باجی  بۆچی  عێراقی  بە  ك��راوە  زۆرداری��ی  زۆری  بە  كورد 
بدات؟ بۆچی بە ئاگری شەڕی سووننە و شیعە بسووتێت؟ بۆچی باجی 
هەڵەكانی سەدام و جەعفەری و مالیكی و كێ و كێ بدات؟. شیعەیەكی 
شاخەكانی  بە  دەیبەستێتەوە  چی  زۆنگاوەكان  و  عێراق  خ���وارووی 
بیابانە كاكی  بە  كوردستانەوە؟ كوردێكی كۆچەریی كوێستانشین چی 
و  شاڵ  عەگال،  و  جامانە  دەدات؟  گرێی  عەرەبستانەوە  بەكاكییەكانی 
بیابان چی  دشداشە، خورما و گوێز، كەوی كوردستان و هوشتری  
داسەپاو  عێراقی  وەهمی  و  درۆ  لە  جگە  دەیانبەستێتەوە؟  بەیەكەوە 
نەبێت !! باشترین چارەسەر و كارسازترین هەنگاو بۆ دەرچوون لەم 
قەیرانەی ئەمڕۆی عێراق دابەشكردنێتی بۆ سەر سێ واڵت، ئاخر دەزانن 

ئەزموونی تاڵی یۆگسالڤیا وامان پێدەڵێت؟!.  

*ئەم وتارە شیكارییە پێش یانزە ساڵ بە دوو بەش لە ژمارەكانی 
)228-229(ی رۆژنامەی )كوردستان راپۆرت( لە رۆژەكانی 6/18-17/ 

2007 باڵوبووەتەوە.    
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بەشی چوارەم
ئەمەریكا لە زەلكاوی عێراقدا

ئایا ئەمەریكا لە عێراق سەركەوتوو بووە؟

)ئێمە دەبێت مامەڵە لەگەڵ ئەو عێراقەدا بكەین كە هەمانە، 
نەك عێراقێك ئارەزوومان دەكرد هەمانبوایە. عێراقی هەنووكەیی: 
عێراقێكی وێران، پڕ لە شەڕ و پێكدادانە، ئەگەر نەڵێین تووشی 

شەڕی ناوخۆیی بووە، لە راستیدا بەرەو ئەو ئاقارە دەڕوات(. 
هیالری كلینتۆن 

ئۆپەراسیۆنی  ئەنجامدانی  بۆ  خۆسازدان  و  ئامادەكاریی  كاتی  لە 
ئەمەریكا  دەوڵەتی  بااڵی  كاربەدەستانی  عێراق،  سەر  بۆ  سەربازیی 
لەسەرووی هەموویانەوە جۆرج بوش باسیان لە بونیادنانی عێراقێكی 
بۆ  نموونەیەك  ببێتە  عێراقێك  دەك��رد،  لیبرال  و  دیموكراتی  نوێی 
پاراستنی  و  دیموكراسی  پیادەكردنی  ل��ە  ن��اوەڕاس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی 
مافەكانی مرۆڤ و پێكەوە ژیانی ئاشتییانە. زۆربەی میدیاكانی سەر 
لە تەواوی دنیادا  بەدەوڵەتی ئەمەریكا و گرێدراو بە هاوپەیمانەكانی 
هەشتا  و  عێراقێك سەد  دەدای��ن،  گوێدا  بە  نوێیان  عێراقێكی  م��ژدەی 
پلە جیاواز لە عێراقی سەردەمی حكوومەتی دیكتاتۆریی و دەسەاڵتی 
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ملهوڕانەی سەدام حسێن. لە باری عەمەلیشەوە زۆربەی عێراقییەكان 
پەردە  ئایندەیەك  بڕیبوو،  روون  ئاسۆیەكی  و  پاشەڕۆژ  لە  چاویان 
هاڕین  و  ت��اوان  و  كاسەسەر  و  كۆمەڵ  بە  گ��ۆڕی  شانۆی  لەسەر 
دابداتەوە. عێراقێك هەموو هاوواڵتییەكانی هەست بە ئارامی و دڵنیایی 
بكەن و تیایدا بحەسێنەوە، بەاڵم لە دوای سێ  ساڵی و نیو تێپەڕین 
هاتووە  ئەوە  كاتی  عێراق،  ئازادكردنی  پرۆسەی  ئەنجامدانی  بەسەر 
و  ئەمەریكا  ئایا  بكەین،  پرسیار  و  هەڵبسەنگێنین  عێراق  بارودۆخی 
پرسیارێكی  ب��ووە؟.  سەركەوتوو  عێراق  لە  سپی  كۆشكی  ئەجیندای 
بۆیە  زەحمەتە،  فرە  و  قورس  كارێكی  وەاڵم��دان��ەوەی  بەاڵم  ئاسانە، 
پێویستمان بە شرۆڤەكارییەكی ورد و بەدیقەتانە هەیە تاكوو بتوانین 
وەاڵمێكی واقیعی و دروست و زانستی و دوور لە روانگەی ئایدلۆجیی 

و هەستەكی و سۆزدارییانە بەو پرسیارە بدەینەوە.   
ئەگەر بڕێك واقیعیبینانە سەیری ئەو رووداوانە بكەین لە عێراقدا 
روو دەدەن، ئەوەی ئەمڕۆ لەم واڵتەدا بەڕێوە دەچێت لە خۆیدا جەنگێكی 
رانەگەیەندراوی تائیفی و نێوخۆییە. ئەو جەنگەی ریشەیەكی قووڵتری 
هەیە لە دیرۆكی عێراقدا، ئەویش جەنگی نێوان هەردوو ئاینزای شیعە 
و سووننەیە. لە ماوەی هەشتا ساڵی رابردووی دەسەاڵتی سووننەدا 
لە رێی سەركوت و توندوتیژییەوە هەموو جیاوازییەكان لە عێراقدا كپ 
كرابوونەوە و لە چوارچێوەی یەك ئیدۆلۆژیدا لە قاڵب درابوون. ساتێك 
عێراقدا  ناو  جیاوازییەكانی  رووی  بە  دەرگا  بەعس،  هەرەسی  دوای 
دەكرێتەوە لە یەكەمین بەریەككەوتن و كاردانەوەدا جیاوازییەكان بە 
رووی یەكتردا دەتەقنەوە، هەر بۆیە ملمالنێ و ناكۆكییە تەقیوەكەی 
ئەمڕۆی نێوان شیعە و سووننە دەرئەنجامێكی نەخواستراو و گەلێك 
بگرە  كەس  دەی��ان  عێراقدا  لە  ئەمڕۆ  هەر  لێكەوتۆتەوە.  خوێناویی 
ناكۆكی و جەنگە مەزهەبییە. هەزارانی  ئەم  قوربانی  دەبنە  زیاتریش 
تریش بێ  ماڵ و حاڵ و سەرگەردان و ئاوارە و دەربەدەر دەبن. لە 
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راستیشدا ئەو سەقامگیرییەی پێشتر لە سەردەمی بەعسدا هەبوو ئەمڕۆ 
ئەویش لە كیس چووە!!، لێ سەقامگیرییەكەی بەعس لە ژێر قامچی و 
داركوتەكدا بوو، بەاڵم هێشتا لە رووی چەندایەتییەوە ژمارەی زیان 
لێكەوتووان و قوربانیان تا راددەیەك كەمتر بوو. ئەوەی هەنووكە لە 
گۆڕەپانی عێراقدا لە تیرۆر تەقاندنەوە و الشەی كوژراو و شێوێنراو 
نەك  مەزهەبین  ناكۆكی  قوربانیانی  زۆریان  هەرە  زۆربەی  دەبینرێ  
بەرئەنجامی كردەوە بێ  بەزەییەكانی جەمسەری تیرۆری جیهانی لە 
عێراقدا. پێم باشە بۆ پاڵپشتی دەربڕینەكانی سەرەوە لێرەدا سەرنجتان 
و  رۆژنامەنووسان  راپۆرتی  و  بایەخدار  ئاماری  و  داتا  هەندێك  بۆ 

گۆشەنیگای سیاسەتمەداران لەمەڕ جەنگی نێوخۆیی راكێشم. 
)بەپێی  دەنووسێت  حسەین(  )عەدنان  عەرەب  لیبرالی  نووسەری 
سەرچاوەكانی  و  عێراقییەكان  فەرمییە  سەرچاوە  سەرژمێرییەكانی 
جەنگە  ئەو  قوربانی  دەبنە  عێراقی   100 رۆژان��ە  هاوپەیمانان،  هێزی 
ناوخۆییە تایفییەی لە بەشە عەرەبییەكەی عێراقدا بەڕێوە دەچێت، ئەم 
قوربانیانەش هەروەك هەمان ئەو سەرژمێرییانە دووپاتی دەكەنەوە، 
و  منداڵ  زۆریشیان  ژمارەیەكی  و  سڤیلن  خەڵكی  زۆری��ان  زۆرینەی 
پێنج  تا  چ��وار  رۆژان��ە  ل��ەوەی  ئەمە جگە  تەمەنەكانن(.  بە  و  ئافرەت 
كوژراوەكانی  تێكڕای  و  دەكوژرێن  ئەمەریكی  مارێنزی  سەربازی 
سوپای ئەمەریكاش لە سەرەتای پرۆسەكەوە گەیشتۆتە نزیكەی سێ  
سیاسییەوە  چاودێرانی  زۆری  بەشێكی  بەالی  بۆیە  سەرباز!،  هەزار 
خەریكە عێراق بۆ ئەمەریكا دەبێتە چاڵێكی هاوشێوەی ڤێتنام، چوونكە 
ئەمەریكاییەكان لەو قەناعەتەدا نەبوون رووبەڕووی ئەم سەختگیرییە 
پڕ  واڵتێكی  دەس��ت  بە  بخۆن  گیر  ج��ۆرە  ب��ەو  و  عێراقدا  لە  ببنەوە 
سەرچاوەكانی  لە  تر  بەشێكی  عێراقەوە.  وەك  گێچەڵی  و  ئاشووب 
ئاگادار لە رەوشی عێراق ژمارە قوربانییە عێراقییەكانی ئەم سێ  ساڵ 
و نیوە بە نزیكی سێ  چارەگە ملیۆن دەخەمڵێنن. )سابرینا تاڤێرنیس( 
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تۆژەرانی  لە  )تیمێك  دەنوسێت  تایمز«دا  »نیۆیۆرك  رۆژنامەی  لە 
بە  عێراقییەكان  كوژراوە  ژمارەی  ئەمەریكی،  و  عێراقی  تەندروستی 
600 هەزار هاوواڵتی دەخەمڵێنن!، لە دەرەنجامی بارگرژیی بارودۆخی 
عێراق لە میانەی داگیركردنی لەالیەن ئەمەریكاوە لە ساڵی 2003. بەپێی 
مانگی  ماوەی  لە  تەنیا  نەخۆشخانەكانی حكوومەتی عێراقی  راپۆرتی 
زۆرترین  كە  قوربانی  بوونەتە  كەس  هەزار   15 ئەمساڵدا  تەمموزی 
رێژەی قوربانییە، جۆن هۆپ كینز لە خوێندنگای تەندروستی گشتیی 
سەرنجدانی  نزیكەوە  لە  لەبەر  ئەویش  هەڵساوە،  لێكۆڵینەوەیە  بەم 
چەندین  رۆژان��ە  چوونكە  كوژراوەكان،  تۆماركردنی  و  بارودۆخەكە 
توندوتیژیی روودەدات و ژمارەیەكی بەرفرە هاوواڵتی دەبنە قوربانی(. 
هەواڵی  ببێتە  عێراقییەكان  مەرگئامێزی  دیمەنی  وایكردووە  ئەمەش 

یەكەم تێكڕای میدیا جیهانییەكان.   
خوێناوییەكانی  رووداوە  قەبارەی  دەربارەی  و  لەمبارەیەوە  هەر 
عێراق، ماڵپەڕی )ئەلعەرەب ئۆنالین( لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت، دەنووسێت 
)سەرچاوە نێودەوڵەتییەكان لە دواهەمین سەرژمێریدا رایانگەیاندووە 
كە زیاتر لە 6500 عێراقی تەنیا لە دوو مانگی تەمموز و ئابی رابردوودا 
كوژراون!!!. بەمەش بناغەی جەنگێكی نێوخۆیی درێژخایەنی داناوە كە 
)ئەلوەتەنی سعودی(  دەبینێ (.  تێدا  گەورەی  رۆڵێكی  تایفییەكە  مەودا 
لەسەر هەمان پرس و ئاستی چۆنایەتی و چەندایەتی بارگرژییەكانی 
ع��ێ��راق ب��اڵوی��ك��ردەوە )ه���ەر ی��ەك ك��ەس ل��ەن��ێ��وان چ��ل ع��ێ��راق��ی��دا، لە 
لە  گیانی  2003ەوە  ئازاری  لە  ئەمەریكیی  داگیركاریی  دەستپێكردنی 
دەستداوە، واتە نزیكەی لە سەدا دوو و نیوی سەرجەمی دانیشتوانی 
واڵت. ئەمەش واتای ئەوەیە مەرگ لە دەرگای ماڵی گشت عێراقییەكی 
داوە، بە ماڵی ئەو گەورە بەرپرسانەشەوە كە حوكمی عێراقی ئەمڕۆ 
دەكەن. ئەوە هەمووی بە پێی تازەترین توێژینەوەیە كە پزیشكەكانی 
جۆن هۆبكینز و كۆلێژی پزیشكی زانكۆی موستەنسرییەی عێراق بە 
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و  ئامار  ئەو  داوە(.  ئەنجامیان  ماساشوسیش،  پەیمانگای  هاوكاریی 
ژمارانەی لە ناوەندە جیهانییەكانی لێكۆڵینەوە و شیكاریی ستراتیژیی 
باڵو دەكرێنەوە دەربارەی كوشتار و لەناوچوونی هاوواڵتیانی عێراقی، 
بە راددەیەكی وەها تۆقێنەر و خەیاڵییە، بووەتە جێگەی شۆكێكی گەورە 
ئەوەی  پێیەی  بەو  نێودەوڵەتی،  سیاسەتی  و  جیهان  ئاستی  لەسەر 
لە دەرەوەی  لە خوێنڕێژیی و كوشتن  لە عێراقدا دەگ��وزەرێ  ئەمڕۆ 

هەموو پێشبینی و چاوەڕوانییەكاندا بوو.   
رۆژنامەنووسانی بیانیی و چاودێرانی بواری ئەمنیی عێراق رۆژانە 
نەناسراوانە رادەگەیەنن كە  ئەو تەرمە كوژراوە  هەواڵی دۆزینەوەی 
دوای دەستبەسەركردنیان بە دەست و قاچی بەستراوەوە گوللەباران 
كراون و لە كەناری شارەكان بە كۆمەڵ و تاك تاك فڕێدراون. ئەم 
حاڵەتە نەك حاڵەتێكی شازە بەڵكو دیاردەیەكی هەمەرۆژەی شارەكانی 
رۆژنامەنووسی  كەركوكن.  و  روم��ادی  و  موسڵ  و  دیالە  و  بەغداد 
زۆرترین  ئینگل(  )ریچارد  نێوین  رۆژه��ەاڵت��ی  ك��اروب��اری  لە  پسپۆر 
ماوە لە عێراقدا ماوەتەوە دەربارەی ئەو دیمەنە سامناكانەی كوشتن 
بەغداد،  لە شاری  تایبەت  بە  دیوێتی  بەچاوی خۆی  كە  و سەربڕین 
تەرمی  بینی،  ت��ەرم��م  س���ەدان  ب���وو،  ق��ێ��زەون  )شتێكی  دەن��ووس��ێ��ت 
بۆگەنكردوو، تەرمگەلێك لە گۆڕی قوواڵیی كەمدا نێژرابوون، جارێك 
تەرم  بۆنی  ب��وو،  دەم��ەوە  بە  مرۆڤێكی  كەللەسەری  بینی  سەگێكم 
دەكەیت، خەڵك دەبینیت هەست بە تووڕەیی دەكەن، ئەو كەسانەشی 
دەكوژرێن كەسە زۆر بە تەمەنەكانن، یان زۆر هەژارەكان یاخۆ منداڵ 

و زۆر الوازن، بە جۆرێك ناتوانن واڵت بەجێبهێڵن(.  
حكوومی  كاربەدەستانی  و  وەزیر  تێوەگالنی  هەن  بەڵگەش  زۆر 
لەبەردەستدایە  دیكۆمێنت  تەنانەت  دەسەلمێنن،  نێوخۆیدا  جەنگی  لە 
لەسەر تێوەگالنی خودی وەزیری تەندروستی عێراق لە جەنگی تایفی!، 
 )CBS( كەناڵی  هەواڵنێری  لۆگان(  )الرا  رۆژنامەنووس  لەمبارەیەوە 
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ئامادە  تەندروستی  وەزی��ری  لەسەر  سەمەرەی  و  سەیر  راپۆرتێكی 
كردووە كە ئەو وەزیرە بە پشتیوانی مەالی بونیادگەر )موقتەدا سەدر( 
لە  نەخۆشخانەكان  )دكتۆری  دەڵێت  راپۆرتەكە  دەكات،  شیعەگەرێتی 
سووننەكان  نەخۆشە  داڕێ��ژراو،  بەرنامەیەكی  بە  كەربەال  و  بەغداد 
ئەگەر  جا  كۆمەڵەوە(.  بە  گۆڕی  ناو  دەخەنە  و الشەكانیان  دەك��وژن 
هەڵسوڕێنەری  كار  وەك  بێت  تەندروستی  وەزی��ری  مامەڵەی  ئەمە 
وەزارەتێكی خزمەتگوزاریی و كاروباری مرۆیی، ئەوە لەوە مەپرسە 
وەزیری ناوخۆ و بەرگریی و سەرۆكی دەزگا سوپاییەكان و هەواڵگریی 
و نیزامییەكان چۆن مامەڵە دەكەن؟ ئەی دەبێت كۆنە ژەنەراڵ و تازە 
ئەفسەری راهاتوو لەسەر توندوتیژیی چۆن بەرپەرچی نەیارەكانیان 
جەنگی  دەژی،  قووڵدا  قەیرانێكی  لە  عێراق  ئەمڕۆ  دەبینین  بدەنەوە؟. 
ب��ەزان��دووە،  ملمالنێی  و  جەنگ  پێوەرێكی  و  سنوور  هەموو  تایفی 
و  بەغداد و رومادی  لە شارەكانی  ئەمڕۆ  ئەوەیە  عەنتیكەتر  لەوەش 
دیالە خەڵكان لەسەر ناسنامە و ناو دەكوژرێن گوایە ناوەكانیان تەعبیر 
لە مەزهەبێكی دیاریكراو دەكات. دەیان بەڵگەی سەلمێنراو و راپۆرتی 
رۆژنامەنووسی لە بەردەستدان هێما بۆ ئەو جۆرە لە كوشتن و تیرۆر 

دەكەن لەسەر ناسنامە و ناو. 
ناو  لەسەر  كوشتن  لەسەر  راپۆرتێكی  بیانیی  رۆژنامەنووسێكی 
ئامادەكردووە، راپۆرتەكە لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتی )ئیالف( باڵوكراوەتەوە 
و دەڵێت )لە رێی وتووێژەكانەوە بۆم دەركەوت هەندێ  ناو و نازناوی 
دیاریكراو هەیە خاوەنەكانیان رووبەڕووی مەترسی دەكاتەوە، ئەمەش 
لە هیچەوە نەهاتووە. بەڵكو چەندین حاڵەتی كوشتن و فڕاندن لەسەر 
ناسنامە یان ناو لە زۆربەی ناوچە بارگرژەكاندا روویداوە، بۆ نموونە 
هەڵگری ناوەكانی وەك: حسەین، عەلی، عەبدولزەهرە، عەبدولحسەین 
شیعە  ئەلئەسەدی،  ئەلدەڕاجی،  ئەلموسەوی،  وەك:  نازناوەكانی  و 
مەزهەبن بە پێچەوانەشەوە هەڵگری ناوەكانی وەك: عوسمان عەلی، 
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ئەلزەبەعی.  ئەلكعێدی،  ئەلمەشهەدانی،  وەك:  نازناوەكانی  ئەبوبەكر، 
نازناوی سووننە مەزهەبن و لە هەندێك شوێن داواكراون(. هەر ئەو 
سەرچاوەیە باسی ئەوە دەكات زۆربەی عێراقییەكان ناچاربوون دوو 
ناچاری  عێراقییەكان  لە  )ژمارەیەك  دەڵێت،  بۆیە  هەڵبگرن،  ناسنامە 
بەكارهێنانی دوو پێناسن، تا لە ناوچە بارگرژەكاندا هەریەكەیان بە پێی 
تایەفەی لەو ناوچەیەدا دەژی بەكاریبهێنێت(. ئەمەش دەرخەری  ئەو 

تاڵترین واقعییەت و چڵەپۆپەی توندوتیژیی مەزهەبییە لە عێراقدا.   
عێراقی  عەرەبی  نووسەری  نازناوەوە،  ناو  كێشەی  لەبارەی  هەر 
دیكەوە  دەردێكی  ناو  )چوینەتەوە  دەنووسێت  ب��ەغ��دادی(  )محەمەد 
لە  بریتییە  ئەویش  نەبینراوە،  قەبارەیە  بەم  عێراقدا  مێژووی  لە  كە 
دەكوژرێن،  ناسنامە  لەسەر  رۆژێك  گشت  گەنجەكانمان  تایفەگەریی، 
لە هەواڵەكاندا جگە لە هەواڵی دۆزینەوەی دەیان تەرمی بێ ناسنامە 
لە شەقامەكانی بەغداد لەالیەن پۆلیسی نێوخۆییەوە. گوێبیستی هیچی 
دیكە نابین، یاخۆ فاڵن كەس لە فاڵن پارت یان مەزهەب، یان لە فاڵن 
هۆز لەالیەن، كەسانێكی نەناسراوەوە تیرۆر كراوە!!، ئێستا دیاردەی 
ناوەكانی وەك عەلی  ناوچە عێراقییەكاندا باڵوبۆتەوە،  لە  ناو گۆڕین 
و حسێن لە ناوچە سووننەكاندا گۆڕدراوە، عومەر و عوسمانیش لە 
سەردێڕی  ژێر  لە  سعودی  )ری��از(ی  رۆژنامەی  شیعەكاندا(.  ناوچە 
)سەربڕین بە پێی ناسنامە( باڵویكردۆتەوە )سەربڕین بەپێی ناسنامە 
دواترین ناونیشانی ئەو جەنگەیە كە ئێستا لە عێراقدا بەرپا بووە، هەر 
لەالیەن  بێت  لعابدین  زەین  حسەین،  حەسەن،  عەلی،  ناوی  كەسێك 
موعاویە،  عوسمان،  عومەر،  شیعەكانیش  دەكوژرێت.  سووننەكانەوە 
خەڵكی  كە  ناوەتەوە  وای  ترسێكی  كارەساتەكە  سەردەبڕن،  یەزید، 
ناچار دەكات ناو و ناسنامەی خۆیان بگۆڕن و مەزهەب و تەنانەت 
تایفە  دوو  ئ��ەو  دەرەوەی  لە  كەسانەی  ئ��ەو  –ب��ۆ  خۆشییان  ئاینی 
ئیسالمییەدان– بسڕنەوە، ئەم پێشكەوتنەش لە لوبنان و لە سەردەمی 
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جەنگە ناوخۆییەكەدا، وەرگیراوە(.  
تەزویرچییەكانی  بازاڕی ساختە و  كە  )مریدی(  بازاڕی  هەنووكە 
شاری بەغدادە و دەكەوێتە ناوچەی )سەدر( و چەندان ساڵە ناوبانگی 
تێدا  بڕوانامەی ساختەی  و  ناسنامە  و  پاسپۆرت  دەرك��ردووە،  بەوە 
دروست دەكرێت، جمەی دێت و لە تازەترین جۆری داهێنانی ساختە و 
تەزویری ئەم بازاڕەدا ناسنامە دروستكردنە بۆ خەڵكان و پەیڕەوانی 
هەردوو مەزهەبی شیعە و سووننە، تا بەهۆی گۆڕینی ناوەكانیانەوە 
لە مەترسی تیرۆر بە دوور بن!!، هەر بۆیە ئەمڕۆ سەرجەم دانیشتوانی 
شیعەی  یەكێكیاندا  لە  باخەڵدایە،  لە  ناسنامەیان  دوو  بەغداد  شاری 
دوانزە ئیمامین و لەویتریاندا سووننەی سەلەفی!!. ئەم چەند مانگەی 
دوایش مەیدانی عێراقی توندترین و خوێناویترین حاڵەتی بەخۆوە بینی 
و تاوان و ستەمكاریی مەزهەبیی و سیاسیی تیایدا گەیشتە دوا لوتكە، 
رەنگە بڵێم دوای تەقینەوەكانی سامەڕا و كاولكردنی مەرقەدی ئیمام 
عەباس شەپۆلێكی توندوتیژیی و تیرۆری مەزهەبیی دەستیپێكردووە 
و عێراقی گەیاندۆتە سەر لێواری ترسناكترین كارەساتی مرۆیی، ئەم 
لە  نەبووبێ ، مەگەر  بەرجەستە  لە مێژوودا  نموونەیەی عێراق رەنگە 
روویاندابێت،  خوێناویی  وا  كارەساتی  پێشتردا  روان��دای  و  دارف��ۆر 
چوونكە ئەوەی ئەوڕۆ لە عێراق دەگوزەرێ زۆر لە تراژیدیای كاتی 

شەڕی ناوخۆی لوبنانی تێپەڕاندووە.  
رۆژنامەنووسی چاودێر )سابرینا تاڤێرنیس( دەربارەی ئەو شەپۆلە 
لە توندوتیژیی و تیرۆر، دەنووسێت )بەپێی خەماڵندنی پسپۆڕانی نەتەوە 
یەكگرتووەكان لە مانگی ئۆگەستدا عێراق بەرەو رووی توندترین كاری 
دەوروبەریدا،  شارەكانی  و  بەغداد  لە  تایبەت  بە  بۆتەوە  خۆكوژیی 
یەرموك  نەخۆشخانەی  و  ك��وژراون  هاوواڵتی   97 رۆژێكدا  لە  تەنیا 
راستیی ئەم قسەیەی سەلماندووە و رایگەیاند رێژەكە لەوە زیاتریشە(. 
زەكەریا(  )فەرید  هیندیی  رەگ��ەز  بە  ئەمەریكی  پسپۆری  و  نووسەر 
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نووسیوویەتی  ئینتەرناشیۆناڵ(  )نیوس ویك  گۆڤاری  سەرنووسەری 
)رێكخراوی نێودەوڵەتی بۆ كۆچكردن هەڵیسەنگاندووە هەفتانە »9« 
قوربانیانی  یەكێتی  دەكرێن،  خانەبەدەر  عێراقدا  لە  كەس  ه��ەزار  نۆ 
بە  پشت  و  دەژمێرن  عێراقدا  لە  قوربانییەكان  ژم��ارەی  كە  عێراقی 
رۆژنامە ناوخۆییەكان دەبەستن دەڵێت: مانگی ئۆگەست و ئەیلوول بە 
خوێناویترین و پڕ مەرگترین مانگ تۆماركراون بۆ عێراق، هەروەها 
ئۆكتۆبەریش بە زیادبوونی ئاستی ئەم توندوتیژییانە دادەنرێت(. ئەم 
نائومێدیی  جۆرێك  بە  عێراق،  ناسەقامگیرەی  و  ناهەموار  بارودۆخە 
خوڵقاندووە نەك سیاسەتمەدار و خەڵكانی ئەكادیمی عێراق بەجێدەهێڵن 
بەڵكو كار گەیشتۆتە ئەوەی یاریزان و وەرزشكارانیش لەدەست ئەم 
دۆخە هەڵبێن. بە پێی راپۆرتی )میدڵ ئیست ئۆنالین( پرۆسەی كۆچی 
دوای  بە  گەڕانە  ئامانجی  بە  عێراق،  سەرەكییەكانی  یانە  یاریزانانی 
رەوشی ئاسایشی جێگیر لە تیپەكانی تردا لەالیەك و هەوڵی زاڵبوون 
راپۆرت  هەمان  بەپێی  هەر  تر،  لەالیەكی  داراییەكاندا  گرفتە  بەسەر 
تەنیا لە یانەی )ئەلزەورا( هەشت یاریزان تیپەكەیان بەجێهێشتووە، لە 
كاتێكدا یانەكەیان بەهێزترین یانەی عێراقە و هەڵگری چەندین نازناوە 
بەشداریی  یانەیە سەركەوتووانە  ئەو  نوێی عێراقیشدا  لە مێژووی  و 
چەندان پاڵەوانێتی وەرزشی كردووە چ لەسەر ئاستی ئاسیا، چ لەسەر 

ئاستی جیهانی عەرەبی و ئیسالمی.  
هاوواڵتیان  هەموو  بۆ  مەترسییە  پڕ  شوێنێكی  عێراق  كورتی  بە 
نەك تەنیا سیاسیی و كەسانی دیاریكراو و ناسراو. بارودۆخی ئەمنیی 
ناوەندی سیاسیی  عێراق جۆرە شڵەژانێكی الی  ئێستای  تەنگژەی  و 
تووشی  عێراقییەكانیشی  كاتدا  هەمان  لە  دروستكردووە،  ئەمەریكی 
و  پسپۆڕان  لە  زۆرێ��ك  تەنانەت  ك��ردووە،  هیوایی  بێ   و  نائومێدیی 
كارناسانی واقیعی عێراقی لەو قەناعەتەدان، پڕۆژەی ئەمەریكیی هەر 
لە بنەڕەتەوە هەرەسی هێناوە و نەیتوانیوە ئامانجەكانی بپێكێت، بگرە 
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بەرقەراركردنی  و  ب��ارودۆخ  راگرتنی  لە  تەنانەت  بووە  دەستكورت 
رایدەگەیەنێت  بوش  )س��ەرۆك  دەڵێت  دیڵ  جاكسۆن  سەقامگیریی. 
ن��ەت��ەوەی��ی دەپ��ارێ��زێ��ت،  ب��ارودۆخ��ی ع��ێ��راق دەگ��ۆڕێ��ت و ئاسایشی 
بەاڵم سیاسەت بە پێچەوانەوە هەنگاو دەنێت، ستراتیژیی سێ  ساڵی 
پێشوو هاوكاریی ئەوتۆی عێراقییەكانی نەكرد و هەڵبژاردن نەیتوانی 
ئاسایش(.  بارودۆخی  بۆ چارەسەركردنی  فاكتۆرێكی سەرەكی  ببێتە 
و  كۆنگرێس  ئەندامانی  وڕمانی  واق  مایەی  بۆتە  عێراق  بارودۆخی 
سیاسەتمەدارانی سەر بە كۆماریی و بگرە دیموكراتەكانیش، تەنانەت 
دۆخی عێراق بەهەمان دۆخی دارفۆر و كۆنگۆ بەراورد دەكەن بگرە 
دەنووسێت  تاڤێرنیس(  )سابرینا  رۆژنامەنووس  دیسان  زیاتریش. 
)ئەندامانی كۆنگرێسی ئەمەریكی كوژرانی عێراقییەكان بەم ژمارە زۆرە 
هەوڵی  لە  ب��ەردەوام  و  دەدەن  قەڵەم  لە  مەترسیدار  بارودۆخێكی  بە 
ئەوەدان ئاسایشی واڵت چارەسەر بكەن و سەقامگیریی بگێڕننەوە بۆ 
هاوواڵتیان، هەروەها ئەم بارودۆخەی عێراق بەراوورد دەكەن لەگەڵ 
دارفۆر و كۆنگۆ لە رووی ژمارەی كوژراوە و تەنگژەی سیاسییەوە(.   
الی عێراقییەكانیش هەموو گەشبینی و خەونێكی جوان بە ئایندەیەكی 
رووناكەوە گۆڕاوە بۆ رەشبینی و بێ  هیواییەكی ترسناك، ئارەزوومە 
ئەم چەند پەرەگرافەی نووسەری سیاسیی عێراقی )عەقیل ئەلقەفەتان( 
لەگەڵ مندا بخوێنینەوە: )هەموو ئەو بەڵگانەی ئێستا بەدەستمانەوەیە، 
گشت ئەوەی دەیزانین و دەیبیستین و دەیبینین و ئەوەی كەسوكاری 
تەواوەتی  بەشێوەیەكی  دەگێڕننەوە،  بۆمان  نیشتمانەوە  ناوەوەی  لە 
دەیچەسپێنن ئەو عێراقەی خەونمان پێوە دەبینی و بیرمان لێدەكردەوە 
ئەم عێراقە نییە!!(. ئەوجا دەڵێت )خەونەكانمان زیاتر لە خەونی منداڵی 
دەبینی،  شتێكەوە  بەهەموو  خەونمان  ئێمە  دەچێت،  پێنەگەیشتوو 
نەخشەمان بۆ هەموو شتێك بەشێوەیەكی هەڕەمەكی و بێگوناهییەوە 
ئەوەن  پێچەوانەی  روودەدەن  عێراقدا  لە  ئەوانەی  هەموو  دەكێشا(. 
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ئەمەریكا بانگەشەی بۆ دەكات، شەمەندەفەری عێراق بۆ دۆزەخ ملی 
رێگای گرتۆتەبەر نەك بۆ باخچەكانی عەدەن، عێراق لە ژێر سێبەری 
شمشێر و تیرۆر و فەتوادا راگیراوە نەك لە ژێر ساباتی دیموكراسی 
و پێكەوە ژیانی ئاشتییانە. شەقامی ئەمەریكیش هەستی بەمە كردووە 
ب��ەرداش��ی  ل��ە  هاوواڵتییەكانیان  و  نیزامی  زی��ات��ر  لەمە  دەی���ەوێ   و 
بەم  هەر  قوربانی،  و  سووتەمەنی  نەبنە  دنیادا  جەنگی  خوێناویترین 
چوونكە  دۆڕان،  كۆنگرێسدا  هەڵبژاردنی  لە  كۆمارییەكان  هۆكارەوە 
دڵیان  لە  ڤێتنام  سوژنی  تر  جارێكی  نایانەوێ   ئەمەریكاش  خەڵكی 
دەكاتە  عێراق  لە  هێزەكان  كشانەوەی  داوای  ئەمەش  بچەقێنرێتەوە، 
داواكارییەكی جەماوەریی و میللی، بەاڵم ئیدارە و دەستە راستڕەو و 
توندڕەوەكەی چواردەوری بوش سوورن لەسەر مانەوەی هێزەكانیان 
لە عێراق تا كۆتایی هاتنی پرۆسەی سیاسیی لە عێراق و سەركەوتنی 
ئەمەریكا و بەدیهێنانی ئامانجەكانیان. بگرە هەندێ  قسەی پێكەنینهێنەر 
دەكەن، گوایە ئامانجی خۆیان پێكاوە لە دروستكردنەوەی عێراقدا و 

توانیویانە سەركەوتن بەسەر تیرۆریستەكاندا بەدەست بهێنن.    
كارناس و پسپۆڕی ناسراوی ئەمەریكی )دەنیس رۆس( دەنووسێت 
)..بەاڵم ئیدارەی سەرۆك بوش چی دەوێت؟ ئایا توانیوویەتی لەگەڵ ئەو 
هەڵكەوتە بگونجێت؟ هێشتا بانگەشەی ئەوە دەكات پێشكەوتنی بەرچاوی 
بە خۆیەوە بینیووە، بەاڵم خەریكە عێراق لە ژێر بەرداشی شەڕێكی 
سەرنەكەوتووە  ئاسایش  پالنەكانی  هەروەك  دەهاڕدرێت.  ناوخۆییدا 
لە وەستاندنی توندوتیژیی، هەرچی جارێك رادەگەیەندرێت هێزەكانی 
بەرزبوونەوەی شەڕ و كوشتارەوە  بەهۆی  دەكاتەوە  كەم  عێراق  لە 
ئەو  لەسەر  پارێزگاریكردن  لێهاتووە  وای  بۆیە  دەبێتەوە؟  پەشیمان 
واقیع  لە  زیاتر  و  بمێنێتەوە  ب��ەر  گرتویەتییە  عێراق  لە  پ��ەی��ڕەوەی 
هەاڵتووە لە جیاتی ئەوەی رووبەڕووی بێتەوە(. بەم حاڵەشەوە دۆناڵد 
بەرگریی(  وەزارەت��ی  لە  پۆستەكەی  لە  وازهێنانی  كاتی  )تا  رامسفێڵد 
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چارەسەری لە رەوانەكردنی زیاتری سەربازەكاندا دەبینییەوە، ئەمە لە 
كاتێكدایە سەد و پەنجا هەزار سەربازی ئەمەریكی تا ئێستا نەیتوانیوە 
ئیتر چۆن دەتوانن  لە قورسایی جەنگی نێوخۆی عێراق كەمبكاتەوە، 
بەهێزی زیاتر عێراق كۆنترۆڵ بكەن؟، پێموایە نەك دوو سەد هەزار 
سەرباری  بخاتە  عێراقییەكان  ناتوانێ   ملیۆنیش  دوو  بەڵكو  سەرباز 
ئاشتی ئەگەر خۆیان بە ئاوەز بڕیاری لەسەر نەدەن و هەوڵنەدرێ بە 

فۆرمی ئاشتیانە ئەو دۆخە شڵەژاوە چارەسەر بكرێت.  
هێزە  زیاتری  رەوانەكردنی  پێشنیاری  لە  رەخنە  زەكەریا(  )فەرید 
نیزامییەكان دەگرێ  و پێیوایە رۆڵی نابێت لە چارەسەركردنی تەنگژەی 
ناردنی  و  ئەندازە  لە  زیاد  )چاوەڕوانكردنی  دەنووسێت  ئەو  عێراقدا، 
هێزی سەربازیی زیاتر، دوورە لەوەی كە بتوانێت هەلومەرجی ناوچەكە 
تێگەیشتووم  كەسانە  ئەو  سەرەڕۆیی  و  هەڵەشەیی  لە  من  بگۆڕێت. 
دەیانەوێ  هێزێكی سەربازیی زۆر رەوانەی عێراق بكەن بۆ پاراستنی 
ئاسایشی واڵت، من لە یەكەم هەفتەی هێرشی هاوپەیمانان بۆ سەر 
ئەمڕۆ  بەاڵم  دا،  بەمشێوەم  عێراق هەوڵی جێبەجێكردنی سیاسەتێكی 
ئێمە لەو شوێنەین كە دەستمان پێكرد، بە تێپەڕبوونی سێ  ساڵ بەسەر 
بۆ  رێگەی  و  سەندووە  تەشەنەی  زیاتر  توندوتیژیی  جەنگەدا  ئەم 
واڵتانی دراوسێش خۆشكردووە خۆیان لەو هەلومەرجە هەڵقورتێنن. 
لە زۆربەی ناوچەكاندا میلیشیا ناوخۆییەكان لەالیەن بەرپرسەكانیان 
دەسەاڵت  لە  دابڕانە  جۆرە  ئەم  بۆ  ناكرێن،  كۆنترۆڵ  بەغدادەوە  لە 
هەزار  دوو سەد  یان  لە سەد  زیاتر  لە شەقامەكاندا  جەنگ  كاتی  لە 
هێزی سەربازیی لە بەغداد جگە لە كاریگەرییەكی كاتی هیچ رۆڵێكی 
تری نابێت(. هەرچەندە ئەمەریكا لە زۆر رووەوە شكستی هێناوە لە 
مەیدانی عێراقدا، بەاڵم بوش لە كاتی لێدوانەكانیدا زۆر بە دڵنیاییەوە 
قسە لەسەر سەركەوتن دەكات و الیوایە پێشڕەویی زۆریان كردووە 
لە هەلومەرجی عێراقدا و بەردەوامیش لە هەموو دەركەوتن و پرێس 
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كۆنفرانسەكانیدا پێداگریی لەسەر ئەو پێشكەوتنانە دەكات كە لە عێراقدا 
سەركەوتنەی  ئەو  سەركەوتن؟  و  پێشكەوتن  كام  بەاڵم  كردوویانە، 
هەموو رۆژێ  تەرمی سەربازەكانیان لە كیسەدا بۆ دەچێتەوە؟ یان ئەو 
سەركەوتنەی عێراقی غەرقی خوێن و كابووس و گریان كردووە؟!!. 
تەسفیە  خوێناویی  گۆڕەپانێكی  بۆتە  عێراق  سەركەوتنەی  ئەو  یان 

حساباتی ئەمەریكا و نەیارەكانی؟؟. 
بوش، سەركەوتنەكانی خۆی لەوەدا دەبینێتەوە لە عێراقدا بمێنێتەوە 
)واشنتۆن  رۆژن��ام��ەی  لە  فرومكین(  )دان  ه��ەروەك  كۆتایی،  تاكوو 
پۆست(دا نووسیوویەتی )یەكێك لە خاڵە سەرنجڕاكێشەكانی سەرۆك 
بوش لەمەڕ جەنگی عێراق سووربوونییەتی لەسەر بردنەوەی ئێمە كە 
بوش  لێدەكاتەوە،  جەختی  رۆژنامەنووسییەكاندا  كۆنگرە  زۆربەی  لە 
بە  راستییە!.  ئەمەش  دەبین،  سەركەوتوو  ئێمە  دڵنیاییەوە  بە  دەڵێت: 
واڵتە  لەو  گەر  دەهێنین  عێراق شكست  لە  كاتێك  من  بۆچوونی  پێی 
بكشێینەوە و كارەكانمان بە تەواوەتی جێبەجێ  نەكەین. هاوكات لەگەڵ 
ئەم لێدوانانەدا بارودۆخ ئاڵۆزتر دەبێت و عێراق بەرەو جەنگی ناوخۆ 
هەنگاو دەنێت، تەنانەت حكوومەتی ناوەندیی ناتوانێت كۆنترۆڵی ئەو 
بارگرژییە بكات، بوش چۆن دەڵێت لەم جەنگەدا ئێمە براوەین؟!(. بە 
دروستكردنەوەی  لەمەڕ  ئەمەریكا  گەرموگوڕیی  س��ەرەڕای  كورتی 
عێراق  ن��او  ریالیستییەكەی  تابلۆ  و  زەمینە  كەچی  ن��وێ   عێراقی 
پێچەوانەی ئەمەمان پێدەڵێت!. ئایا دەتوانین لەم زەمینە پڕ هەڵبەز و 
دابەزەدا و لەم زریانی خوێنەدا بانگەشە بۆ دیموكراسیبوون بكەین؟ 
راگرتنی  دیموكراسییەتیش  لە  كار  گرنگترین  رەنگە  نەخێر،  بێگومان 
گرتۆتەوە!  عێراقی  ئەمڕۆ  كە  بێ   بەزەییانە  بێ   ئەم الفاوی كوشتارە 
گرنگترین كار بەرگرتنە بە رەشەبای تیرۆر و باهۆزی فەتوا و مەیلی 
ئەنفالكردنی  و  خوێن  نەزیفەی  ئ��ەو  وەستاندنی  و  مەزهەبگەرایی 
ئەوانیتر. بە بۆچوونی من ئەو نەخشەیەی ئەمەریكا هەیەتی بۆ عێراق 



گەمەی شەیتان

143

و تەواوی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، ئەجیندایەكی كامڵ نییە و تژیەتی لە 
كەموكورتی و ناواقیعبینی، چوونكە پێش هەرشت ئەمەریكا رەچاوی 
دۆخی دواكەوتووی رۆژهەاڵتی نەكردووە و خوێندنەوەیەكی قووڵی 
كوشتوبڕی  و  كەللەسەر  و  ك��ارەس��ات  لە  پڕ  م��ێ��ژووی  بۆ  ن��ەب��ووە 
تایبەتە،  و  ئاوارتە  دۆخێكی  رۆژه��ەاڵت،  دۆخی  رۆژه��ەاڵت، چوونكە 
میكانیزم و رێگاكانی چارەسەركردنی كێشەكانی ئەم ناوچەیە گەلێك 

هەستیارن.  
رووی��ەك��ەوە  هەموو  لە  ن��اوەڕاس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی  نهۆ  راستیدا  لە 
پاشەكشەی بە خۆیەوە بینیووە، لە ماوەیەكی زۆر نزیكدا سەركەوتنی 
حەماس  سەركەوتنی  بڵێم  دەتوانم  بینی،  فەلەستین  لە  )حەماس(مان 
دیموكراسی  م��ەدی  كەوتنی  لە  گوزارشت  لەشێوەكان  بەشێوەیەك 
دەكات لەهەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. تراژیدیاكە لەوەدایە ئیسالمییە 
دیموكراسی  پرۆسەی  لە  خەڵكانێكن  سوودمەندترین  توندڕەوەكان 
میكانیزمە  ئەمە  هەر  كرا  تێبینیش  وەك  ناوچەكەدا،  لە  هەڵبژاردن  و 
بوو حەماسی هێنایە سەر تەختی دەسەاڵتداریی. محەمەد ئەبو رمان 
حەماس  سەركەوتنی  كۆتاییدا  )لە  دەنووسێ  كاتێك  بۆچووە  جوانی 
حكوومەت  كابینەی  دروستكردنی  و  پەرلەمانییەكاندا  هەڵبژاردنە  لە 
لە  ئیسالمییەكان  ك���ردەوە  راستییەی  ئ��ەو  دووپ��ات��ی  فەلەستین،  لە 
رژێمانەی  ئەو  میراتگری  یەكەم  دەبنە  دەنگدانەوە  سندوقەكانی  رێی 
تاكە  لەوەدایە  رۆژه��ەاڵت  كارەساتی  بیانگۆڕێت(.  دەی��ەوێ   ئەمەریكا 
ئەڵتەرناتیڤ و جێگرەوەی رژێمە تۆتالیتارییەكانی ئەم دەڤەرە بە تەنێ 
گروپە ئیسالمییەكانن، تەیاری عەلمانی و لیبرال و پرۆ رۆژئاوایی و 
دیموكراتیك نەك الواز و بێ  پێگەن بەڵكو هەر لە سترۆكتۆرەوە ئەم 
رەوتانە گەشەیان نەكردووە و لە هەبووندا نین. تەنانەت دۆخی نوێی 
رۆژهەاڵت بە تایبەت دوای سەركەوتنەكانی حەماس هەمووانی گەیاندە 
سەرزەمینی  لە  روو  پلۆرالیزم  و  دیموكراسی  گۆدۆی  بڕوایەی  ئەو 



144

گەشبینی  راددەی  لە  س��ن��وورەی  ئ��ەو  تا  ن��اك��ات،  ناڤین  رۆژه��ەاڵت��ی 
ماوەیەی  لەم  )ئەوەی  دەڵێت  الفرانشی  كردۆتەوە.  كەم  ئەمەریكاشی 
گەشتنە  تایبەت  بە  بینی،  خۆیەوە  بە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  دوای��دا 
دەسەاڵتی حەماس لە چوارچێوەی هەڵبژاردنێكدا لەالیەن ئەمەریكاوە 
پشتگیریی لێدەكرا، هەروەك دەرككردن بە سەختیی و دژواریی چاندنی 
تۆوی دیموكراسییەت لە عێراقدا، هانی جۆرج بوش-یان داوە تاوەكو 
چاو بگێڕێتەوە بە گووتاری دیموكراسییەتدا، لە هەمان كاتدا لە راددەی 
ئەو دڵگەرمییەش بێنێتە خوارێ  كە بە هەڵوێستە یەكەمییەكانەوە دیار 
بوو(. ئەمەریكا و خودی بوش تاكو ئێستاش شۆكی دۆڕاندنی فەتح و 

هاتنە سەر دەسەاڵتی حەماسی دۆستی ئێران بەرینەداون.  
فەرید زەكەریا بە وردبوونەوەی قووڵی لە هەلومەرجی رۆژهەاڵتی 
رۆژهەاڵتی  ب��ڕوای��ەی  ئ��ەو  گەیشتۆتە  پسپۆرییەكەی،  و  ن��اوەڕاس��ت 
ئیسالمی  نەشونماكردنی  بۆ  سەرەكیی  گۆڕەپانێكی  بۆتە  ناوەڕاست 
عەلمانی  سیاسیی  هزری  پاشەكشەی  ئەنجامی  لە  ئەویش  سیاسیی 
)خۆرهەاڵتی  نوسیویەتی  وتارێكدا  لە  زەكەریا  دیموكراسیخوازیی.  و 
ناوەڕاست یەك لەو بەشانەی جیهانە لە ماوەی سی ساڵی رابردوودا 
پاشەكشەی بەخۆیەوە بینیوە، خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بۆتە شوێنێك بۆ 
فراوانی دیكتاتۆرییەت و ستەمكاریی و هەاڵوسانی ئابووری و داخران 
بۆ  ئامادەكراوی  زمانێكی  سیاسیی  ئیسالمی  الیەنێكەوە.  هەموو  لە 
ناڕەزایی خوڵقاندووە، ئەمەش خەڵكانی دواكەوتوو و رابردووخوازی 
پێ  فریو دەدەن هەروەك چۆن فاشیزم و كۆمۆنیزمی رادیكاڵ توانیان 
وەك  عێراق  بهێنن(.  بەرهەم  ت��رس  شێوە  هەمان  بە  راب���ردوودا  لە 
خانەیەكی دانەبڕاو لە جسمی هەمان ئەو رۆژهەاڵتە نغرۆی ستەمكاریی 
و كولتوور و دەسەاڵتی دیكتاتۆریی بووە، دیكتاتۆرییەتیش بەرلەوەی 
و  تیگەیشتن  و  عەقڵییەت  بێت،  كارگێڕیی  یان  سیاسیی  سیستمێكی 
بیركردنەوەیە. چاندنی تۆوی دیموكراسی لە عێراقێكی وا پڕ لە تەنگ و 
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چەڵەمە و كێشمەكێشدا كارێكی ئەستەم و دژوارە، تا ئاستێك هەندێك 
كۆنە  دەنیس رۆس  دەدەن.  قەڵەمی  لە  موستەحیل  بە  لە شارەزایان 
رێكخەری كاروباری ئەمەریكا بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە نووسینێكدا 
دەنووسێ   ب��اڵوك��راوەت��ەوە  پ��ۆس��ت(دا  )واشنتۆن  رۆژن��ام��ەی  لە  كە 
)پێویستە هەموو الیەنەكان بزانن عێراق ناتوانێ  ببێتە واڵتێكی مۆدیل 
دیموكراتیك و یەكگرتوو بۆ واڵتانی هەرێمی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست(. 
و  دیموكراسی  رووەو  هەڵگرێ   هەنگاو  دەتوانێ   عێراق  راستیدا  لە 
بە  پێویستی  لەگەڵیدا  قۆناغێك،  بەپێی پرۆسە و چەند  بەاڵم  كرانەوە 
چوونكە  هەیە.  درێژخایەن  و  جیددی  پڕۆژەی  و  زۆر  ماندووبوونی 
رووداوی  و  تراژیدیا  پڕ  مێژوویەكی  عێراق  نوێی  و  كۆن  مێژووی 
بەرەبەیانی دەسەاڵتی سۆمەرەوە  لە  بووە،  توندوتیژانە  خوێناویی و 
لێوانلێو  بووە  دیرۆكێك  و  مێژوو  مالیكی،  عەهدی  ئەمڕۆی  تا  بیگرە 
لە كارەسات و خوێن، ماوەیەك نییە عێراق لە جەنگ و كاولكاریی و 
ئەو  لەسەر  دیموكراسیی  رۆنانی  دابێت.  پشووی  كوشتار  و  كوشت 
باكگراوندە تاریك و تاڵە كارێكی هەرزان نییە بگرە زۆر ماندووكەرە. 
تۆ بڕوانە لە سەردەمی غەزەواتی ئیسالمی و هێرشی موسڵمانە 
بەراییەكان بەهەمان شێوە هێرش و پەالمارەكانی ئەكەدی و بابلی و 
ئاشوورییەكان عێراق وەك دەربەندێكی پڕ خوێن و كێشە و ملمالنێكان 
و گۆڕەپانێكی ترسناكی رووبەڕووبوونەوە دەركەوت، بەو جۆرەش بە 
درێژایی دەسەاڵتی ئیسالمی هەر لە راشیدین و ئەمەویی و عەباسییەوە 
تا  ن��ەب��ووە  كاولكاریی  و  جەنگ  بێ   عێراق  چییە  ساتێك  بۆ  بیگرە 
سەرزەمین  ئەم  ه��ەروا  بەغداد،  سەر  بۆ  مەغۆل  هێرشی  بە  دەگ��ات 
و جوگرافیایەی ئەمڕۆ بە عێراق نێو دەبرێ  لە سەردەمی دەسەاڵتی 
و  كۆماریی  و  پاشایەتی  حكومی  و  نوێ   داگیركاریی  و  عوسمانی 
دەسەاڵتی بەعس توندترین و سەختترین جەنگ و ماڵوێرانی بە خۆوە 
لە ئاستێكدان  بینینوە، بە ئەندازەیەك دڕندایەتی و كوشت و بڕەكان 
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میللیشدا  حیكایەتی  و  ئەفسانە  چوارچێوەی  لە  و  ناچن  هۆشدا  بە 
خوێناوییە  و  ئاشووب  پڕ  مۆتیڤە  ئەم  سڕینەوەی  نابێتەوە.  جێگایان 
یاسین«  »باقر  كتێبەكەی  كاتێك  مرۆڤ  نییە.  ئاسان  كارێكی  هەروا 
بەناوی »مێژووی خوێناویی عێراق« دەخوێنێتەوە، دەمارەكانی گرژ 
دەبن و تووشی شۆك دەبێت، چوونكە ئەوەی لە میتۆلۆجی و داستانە 
خەیاڵییەكاندا هەیە لە پیادەكردنی توندوتیژیی لەسەر ئەرزی واقیع لە 

عێراق پەیڕەو كراوە. 
عێراقێك كە بە )كۆماری ترس( وەسفكراوە و لە واقیعیشدا كۆماری 
ترس و داپڵۆسینە، دیموكراتیزەكردنی كارێكی ئاسان نییە و بە بڕیارێكی 
دیموكراسی.  كۆمەڵگەیەكی  نابێتە  بلێرەوە  و  بوش  لەالیەن  سیاسیی 
خۆ دیموكراسی جلێك نییە عێراقییەكان لەبەری بكەن هەروەك چۆن 
تەنەكەی  بیكەنە  و  بدەن  فڕێی  تاوەكو  نییە  پۆشاك  دیكتاتۆرییەتیش 
خۆڵەوە. لەبەرئەوە پێویستە دیموكراسی لە نێو بیركردنەوەی خودی 
بسەپێنرێ ،  بەسەریاندا  زۆر  بە  نەك  بێت  دای��ك  لە  عێراقییەكانەوە 
چوونكە رەنگبێ  دیموكراسی تاكە شتێك بێت نەسەپێنرێت و بەتۆپزی 
لەناو  دیموكراسی  )پێویستە  دەڵێت  گلیۆن  د.ب��وره��ان  دی.  نەیەتە 
ناوخۆییەكانەوە  كۆمەاڵیەتییە  هاوسەنگییە  قووڵەكانی  وەرچەرخانە 
سەرچاوە بگرێت و هەنگاو بنێت بەرەو پێداگرتن لەسەر سەروەریی 
جەماوەریی و بە فیعلی گەل بگۆڕێت بۆ سەرچاوەی دەسەاڵتەكان(. 
دەڵێت  و  هەیە  مەسەلە  هەمان  لەسەر  رای  هەمان  )ئەدۆنیس(یش 
)گەر واڵتانی عەرەبی زۆر لەوە بێهیواترن بتوانن خۆیان دیموكراسی 
دەستێوەردانی  هۆی  بە  بن  دیموكراسی  ناتوانن  ئ��ەوە  بكەن،  قبوڵ 
لە  بەر  بین  دیموكراسی  بمانەوێت  ئێمە  ئەگەر  ئەوانیترەوە،  دەرەكی 
هەر شت پێویستە پشت بە خۆمان ببەستین، بەاڵم سەرباری ئەوەش 
مەرجەكان بۆ دیموكراسی بوون لە كۆمەڵگەی عەرەبیدا بوونی نییە(. 
بۆیە بیركردنەوە لە پێشمەرجەكانی دیموكراسی ئەولەویترین كارە لە 
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راستای بینای كۆمەڵگەیەكی دیموكرات و ئازاد. بۆ ئەوەی دیموكراسیی 
ببێتە سیستم، لە پێشنۆرەدا پێویستە لە تاكەوە دەست پێبكرێت، نەك 
لە دەسەاڵتەوە. دەبێت خەیاڵدانی تاك بگۆڕدرێت، چوونكە دواجار ئەو 

تاكانەن گشت پێكدەهێنن.  
كەواتە دەبێت دیموكراسی چ وەك بیرۆكە و چ وەك سیستمێكی 
حوكمڕانی لە پێش هەر شتێكدا لەالیەن خودی عێراقییەكانەوە پەسەند 
بكرێت، بەبێ  ئەوە ئیمكان نییە تۆ بتەوێ  بە زەبری هێز دیموكراسی تیا 
پراكتیزە بكەیت. لە كاتێكیشدا زۆربەری خەڵك دەستیان لەوە شۆردووە 
ن��اوەڕاس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی  و  دیموكراسی  نموونەیەكی  ببێتە  ع��ێ��راق 
وەرچەرخێ  بۆ ئەو دوورگە یۆتۆپییەی ئەمەریكا لە خەیاڵ و ئایدیاڵی 
ئێمەدا رەنگی بۆ رشتووە، ئاخۆ ئاڕاستەی ئەمەریكا چۆن هەنگاو بە 
هەنگاو لەگەڵ ئەم كۆمەڵگە دواكەوتووانەدا دەچێتە پێشێ ؟ لە وەختێكدا 
و  دیكتاتۆریی  جەبەڕوتی  ژێر  لە  مێژوو  درێژایی  بە  كۆمەاڵنە  ئەم 
ستەمكارییدا نااڵندویانە و بێبەش بوون لە سادەترین حەقی دیموكراسی 
خۆیان. )فرێد هالیدی( دەنووسێت )دیموكراسی لە واڵتێكدا بەدی نایەت 
خاوەنی مێژوویەكی درێژخایەن بێت لە دیكتاتۆریی، بۆ نموونە واڵتێكی 
وەك ئێران 2500 ساڵ لە ژێر دەسەاڵتی پاشایەتیدا بووە چۆن ئەگەری 
ئەوەی لێدەكرێت ببێتە واڵتێكی دیموكراسی.!؟ عێراقیش هەروەها، بە 
دەسەاڵتی  دەگاتە  تا  لە حاموڕابییەوە  هەر  كولتوورەكەیەوە  تەواوی 
هاشمییەكان بە هەمان شێوە..(. هەر ئەمەشە وا دەكات پرۆسەكە لە 
ئێمە  پرسیارەكەی  بەاڵم  بێت،  قورستر  و  نالەبار  و  سەخت  عێراقدا 
لەوێیە كوا پڕۆژە و هەنگاوە كردارییەكانی ئەمەریكا بۆ گۆڕینی عێراق 
بەرەو دیموكراسی؟ پێم بڵێن لەوەتەی ئەمەریكا لە عێراقە كام هەنگاوی 
زۆربەی  پێچەوانەوە  بە  پێكردووە؟  هەست  ئاقارەدا  بەو  جیددیمان 
بەرژەوەندییەكانی خۆی  دیموكراسی  حیسابی  لەسەر  ئەمەریكا  جار 
پاراستووە. زۆربەی جار بۆ راستكردنەوەی مەوقیفی الری ئەمەریكا 
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لە  درۆینانەی  تەوافوقاتە  ئەو  وەك  داوە،  باجەكەی  دیموكراسییەت 
هاتنە  ئەمەریكا  پاڵەپەستۆی  و  فشار  بە  عێراقییەكاندا  پێكهاتە  نێوان 
دی!، ئەوە راستە دیموكراسی لە عێراقدا دەبێ  لەسەر بنەمای تەوافوق 
و كۆدەنگی بێت، بەاڵم ئەمجۆرە لە تەوافوق، دیموكراسی و گەوهەریی 
سیستمێكی لەو چەشنە دەخاتە ژێر پرسیار و گومانی زۆرەوە و خاڵی 

دەكاتەوە لە بنەما و رۆحە راستەقینەكەی.  
مانگ  تاكە  ی��ەك  م���اوەی  ب��ۆ  كاتێك  ل��ەالی��ە،  نموونەیەكی  ب��ەن��دە 
)عەبدولعەزیز حەكیم( وەك مەالیەكی بونیادگەر لە كۆتایی ساڵی 2003 
كرایە سەرۆكی ئەنجوومەنی حوكمی ئەوسا، یەكەم بڕیار و دوا بڕیاری 
دەركردنی بڕیاری 137 بوو لە دژی مافەكانی ژنان، ئەمەریكا جوقەی 
كوردیی  و  عەرەبی  الیەنی  هەندێك  دەنگ  هاتە  ئەوەی  نەهات،  لێوە 
بوون، ئەوانیش لە میانەی گەمەیەكی سیاسیی وشكدا. ئەمەریكایەك 
كە دەیەوێ  دیموكراسی بەرقەرار بكات چۆن چاوپۆشی لەوە دەكات 
لە  بكرێت  كەنارگیر  و  بخرێت  پەڕاوێز  و  دیل  كۆمەڵگەیەك  نیوەی 
لە  بكەین؟  دیموكراسیەت  بۆ  بانگەشە  هێشتاش  واڵتدا  لە  رۆڵگێڕان 
شانبەشانی  رەگەزەكە  ه��ەردوو  ئەوەیە  دیموكراسی  رۆحی  كاتێكدا 
كۆمەڵگە  وەرچەرخاندنی  لە  بگێڕن  ك��ارا  و  چاالكانە  رۆڵ��ی  یەكتر 
رووەو ئایندەیەكی باشتر و پاشەكشەپێكردنی سیستمی نەریتیی كۆن 
مافی  لەبێ   چاو  كە  ئەمەریكا  دیموكراسییەكەی  كوا  دیكتاتۆریی.  و 
عەرەبدا  نووسەری  هەندێك  لەگەڵ  رام  منیش  رەنگە  دەپۆشێ ؟  ژن 
دیموكراسییەكی دووڕوو و  ئەمەریكا  دیموكراسی  دەڵێن  كاتێك  بێت 

تایبەتمەندە و لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی بەندە.  
بەناوی  وتارێكدا  لە  مەقالیع  د.عەبدولعەزیز  عەرەب  رووناكبیری 
)بوش و دیموكراسییەتی تاكڕەهەند( دەربارەی جۆری دیموكراسیزمی 
تایبەتی  دیموكراسییەكی  بەجۆرە  )ب��اوەڕی  دەنووسێت  ئەمەریكی 
هەیە، دیموكراسییەك لەگەڵ ئارەزووەكانی خۆیدا بسازێت بۆ ئەوەی 
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موڵكی  وەكو  واڵتانە  ئەو  فەرمانڕەوای  بە  هەڵبژێرێت  ئەوانە  خۆی 
تایبەتی خۆی سەیریان دەكات، خۆ ئەگەر گەالن دژی ئیرادەی كۆشكی 
خۆیان  كە  هەڵبژارد  ئەوانەیان  خۆیان  بەویستی  و  دا  دەنگیان  سپی 
نییە  پەسەند  دیموكراسی  ئەوكاتە  بكەن،  فەرمانڕەواییان  دەیانەوێت 
و لە ئەجیندای سیستمی نوێی جیهانیدا جێی نابێتەوە(. تا ئەو جێیەی 
د.مەقالیع دەڵێت )گوومان لەوەدا نییە ئەو مەرج و پێوەرانەی ئیدارەی 
ئەمەریكا دایاندەنێت بۆ پیادەكردنی دیموكراسییە تایبەتییەكەی خۆی، 
گەالنەش  ئەو  بۆ  و  جیهانیش  بۆ  و  ئیدارەكە  بۆ  گیروگرفت  گەلێك 
دیموكراسی  بڕیوەتە  چاویان  پ��ەرۆش��ەوە  بە  دەمێكە  كە  دەنێتەوە 
دروست كە تەنیا ئیرادەی گەالن و سندوقەكانی هەڵبژاردن كۆنترۆڵی 
دەكەن. كەس وای بۆ نەچووە دیموكراسی وەك بەهایەكی سیاسیی 
بۆ  ئامانجێك  بە  ببێت  لێدێت  وای  رۆژان  لە  رۆژێ��ك  كۆمەاڵیەتی  و 
بۆدابینكردنی  ن��ەك  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی،  هێزی  ئ��ەو  ی��ان  ئ��ەم  رازی��ك��ردن��ی 
دادپەروەریی و بەدیهێنانی خەونی گەالن و رزگاربوون لە كابووسی 
دیكتاتۆران و فەرمانڕەوایكردنی گەالن بە قامچییەكانی توندوتیژیی و 

هێز و ناچاركردن(.  
ل��ەالی��ەك��ی ت����رەوە ش��ێ��وازی م��ام��ەڵ��ەی ئ��ەم��ەری��ك��ی��ی��ەك��ان ل��ەگ��ەڵ 
عێراقییەكان شێوازێكی هەڵە و رەق و نادروستانەیە، دیموكراسی بە 
گوللە و مارێنز و توندوتیژیی ناچەسپێ ، دیموكراسی بە ئۆپەراسیۆنی 
و  فڕۆكە  هێرشی  و  سڤیل  هاوواڵتیانی  لە  تەقەكردن  و  سەربازیی 
پەماالری جیمس بۆندییانە پراكتیزە ناكرێ . دیموكراسی وەك كااڵیەك 
بە سواری ئۆتۆمبیل و زرێپۆشی دەرعی سەربازیی ئەمەریكا ناهێنرێت 
بۆ عێراق و بە فشاری هێزە دەرەكییەكان ناسەپێنرێ ، بەڵكو دەبێت لە 
ناوەوەڕا لە گەردە زۆر بچووكەكانەوە دەستپێدەكات نەك لە لوتكە و 
هەڕەمی دەسەاڵتەوە. گەلێك هێشتا باوەڕی بەوە هەبێ  توندوتیژیی و 
زەبروزەنگ تاكە ئامڕازی راگرتنی دەسەاڵت و حكومە و لەگەڵ ئەم 
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فۆرمە لە دەوڵەتداریی راهاتووە، ناكرێت ئەمەریكا بە بڕیارێك سیحری 
لێبكات و عەساكەی موسا بەسەریدا بدات و بیكاتە دیموكراسیخوازی 
هەمەری سەربازیی  بە سواری  دیموكراسی  چوار.  و  بیست  عەیارە 
لە  ئەمەریكا  مامەڵەی  فەرهەنگە.  هەر  پێش  دیموكراسی  ناهێندرێت، 
مامەڵەیەكی  عێراقدا  لە  دیموكراسی  جێخستنی  بۆ  هەوڵدان  شێوازی 
ئازادیی  پ��رۆس��ەی  لەسەرەتای  ئ��ەوەی  دەلیلی  بە  ن��ەب��ووە  گونجاو 
عێراقەوە بە بڕیارێكی نێودەوڵەتی شێوەی خۆی گۆڕی بۆ دەسەاڵتی 
بەشە  لە  ع��ەرەب  گەلی  ت��ەواوی  دەك��ات  وا  ئەمەشە  هەر  داگیركەر، 
و  بكەن  ئەمەریكا  لەگەڵ  داگیركەر  مامەڵەی  عێراقدا  عەرەبییەكەی 
بە ئیمپریالیزمی نوێ  و نیو كۆلۆنیالیزم ناودێری بكەن، لەواقیعیشدا 
ئەمەریكا لە تەواوی دنیادا سومعەی شكاوە بە حوكمی ئەوەی هەموو 
لە  فۆكۆمایا  تەنانەت  ب��ەزان��دووە،  نێودەوڵەتی  سنوورێكی  و  م��وراڵ 
رۆژی 31-8-2006 لە میانەی وتووێژێكدا بە ئەكبەری گەنجی وتووە 
)ئەمەریكا مەشروعییەتی خۆی لە دەستداوە، سەرلەنوێ  بنیادنانەوەی 

ئەم ئیعتبارەش كاتێكی زۆری دەوێت(. 
یان  دوژمنەكەت  كە  بیت  شتێك  خوازیاری  ناتوانی  تۆ  هەڵبەتە 
داگیركەرەكەت خوازیاریەتی بەسەرتدا بیسەپێنێ ، ئەمە جگە لەو هەموو 
توندوتیژیی و سكەنداڵ و ئابڕووچوونانەی ئاشكرابوون كە مامەڵەی 
ئەمەریكا لە بەرامبەر عێراقییەكان دەردەخات، ئەوەندەی تر پرۆسەكەی 
سەختتر كردووە بە تایبەتی دوای ئاشكرابوونی دەستدرێژیی سێكسی 
و فیزیكی بۆ سەر زیندانییەكان لەالیەن مارێنزەكانەوە ئەمە بە تایبەت 
پەرچەكرداری  بێگومانیش  دیكە.  جێگەی  هەندێ   و  ئەبوغرێب  لە 
توندوتیژیی جگە لە خودی توندوتیژییەكی سەخت و قورستر چیدی 
توندوتیژیی،  مومارەسەكردنی  )ب��ە  پێیوایە  چۆمسكی(  )ن��ۆم  نییە، 
توندوتیژیی  ك��ردەوەی  چوونكە  دەدەی��ن  تیرۆریستان  یارمەتی  ئێمە 
كاردانەوەی وەهای لێدەكەوێتەوە كە لەوانەیە كارەسات بخوڵقێنێت(. 
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جگە لەوەش هەلومەرجی عەینی و بابەتی نێوخۆی عێراق لەبار نییە 
واڵتە  ئەم  كاتدا  هەمان  لە  دیموكراسی،  ئەزموونی  تاقیكردنەوەی  بۆ 
تۆتالیتاریی.  و  دیكتاتۆریی  دەوڵەتگەلی  بە  دراوە  گەمارۆ  كەنداوێكی 
خونچەی  رسكانی  ب��ۆ  بێروونە  ع��ێ��راق  سەرزەمینی  ه��ۆی��ەوە  ب��ەم 

دیموكراسییەت تێیدا.  
ل���ەالی ب��اش��وور سعودیە و ك��وەی��ت و واڵت��ان��ی ت��ری ك��ەن��داوی 
دەسەاڵتەكانیان  ئاوێتەبوونی  س��ەرەڕای  واڵتانە  ئەم  هەیە،  عەرەبی 
لەگەڵ ئاین، دەوڵەتگەلێكی دیكتاتۆریی و ئیستبدادیی رەهان و هەموو 
لە  راستە  ك��راون.  سنووردار  تیایاندا  بیروڕا  و  سیاسیی  ئازادییەكی 
رووی ئابوورییەوە ئەم دەوڵەتانە لە ئاستێكی باشدان كە تاك دەخل و 
بژێویی بەرزە و رەفاه دەژی، بەاڵم لە رووی سیاسییەوە دیكتاتۆرییەت 
ئ��وردون و سوریا هەن،  زاڵە. لەبەری رۆژئ��اواوە ه��ەردوو دەوڵەتی 
ئەوەی سوریا  لێ  شانشینین،  و  دیكتاتۆریی  دەوڵەتی  دوو  ئەوانیش 
لە  دەسەاڵت  گوێزرانەوەی  بەاڵم  دەكات  كۆماریی  سیستمی  ئیدعای 
نیشانەی  بۆماوەیی  بەشێوەی  كوڕی  بەشاری  بۆ  ئەسەدەوە  حافز 
دنیای  تری  ناوچەكانی  پادشایی  دەسەاڵتی  نەریتی  هەمان  ئەوەیە 
عەرەب لەوێش بااڵدەستە. ئەو دوو دەوڵەتە تۆمارێكی رەشیان هەیە 
لە سەركوتكردن و یاساغكردنی بیروڕای جیاواز، بە تایبەتی سوریا 
كە نەزعە و مۆدیلێكی تری شۆڤێنێزمی عەرەبی شیعەگەریی عەلەوی 
پێشەوە،  دەباتە  دەس��ەاڵت  رەوڕەوەی  بەعسیزم،  لە  تر  دەستێكی  و 
پێویست بە بەڵگەهێنانەوە ناكات ئەگەر سوریا دیكتاتۆرترین دەوڵەتی 

ناوچەكە نەبێت بێگومان یەكێكە لە دەوڵەتە هەرە دیكتاتۆرەكان.  
لە بەشی باكووری عێراقیشەوە دەوڵەتی توركیا هەیە، سەرەڕای 
ئ���ەوەی ل���ەوێ  دەس��ت��وورێ��ك��ی س��ك��ۆالری رادی��ك��اڵ ب��وون��ی ه��ەی��ە و 
بەاڵم  دەكرێت،  بۆ  بانگەشەی  رۆژێ��ك  هەموو  تێرمێكە  دیموكراسی 
تێیدا  دەستەاڵت  دیموكراسییە  ئەوەندە  هەر  توركیا  حاڵدا  واقیعی  لە 
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هەموو  بچووكەش  دیموكراسییە  ئ��ەم  دەن��ا  دەك��ات،  دەستاودەست 
دەستی  لەسەر  تایبەت  بە  ئیهانەدایە  و  ه��ەڕەش��ە  ژێ��ر  لە  رۆژێ��ك 
ئاكپارتی كە حزبێكی پرۆ ئیخوانی خەالفەتخواز و لە نێو نوستالیژیای 
كۆنی توركدا ناسنامەی خۆی دۆزیوەتەوە كە ئەویش مەستبوونە بە 
رۆژانە  لەمەش  جیا  عوسمانلییەوە.  ئیمپراتۆریای  بااڵكردنی  رۆژانی 
و  دەكەن  دیموكراسی  شكۆی  و  جەستە  بە  سوكایەتی  ژەنەراڵەكان 
و  حكوومەت  سیاسیی  ئاڕاستەی  خۆیان  عەسكەریی  میزاجی  بەپێی 
دیموكراسییەتێك  تریشەوە  لەالیەكی  دەگۆڕن.  واڵتەدا  لەو  دەسەاڵت 
نكۆڵی لە مافی بیست ملیۆن كورد بكات سەرەڕای ئەوەش قەیرانێكی 
بێت  هەرچییەك  بكات  دروس��ت  كوردنشینەكاندا  ناوچە  لە  مرۆیی 
دیموكراسی نییە. دەسەاڵتێك هاشا لە كوشتنی یەك ملیۆن ئەرمەن و 
پەنجا هەزار كورد بكات پێش 90 ساڵێك لەمەوبەر نیشانەی ئەوەیە 
نییە یان  هەرگیز نەبۆتە دیموكراسی، چوونكە دیموكراسی بە عەیار 

ئەوەتا دیموكراسیت یان پێچەوانەكەی. 
لەبەری الی رۆژهەاڵتیش دەوڵەتی ئێران هەیە، دەوڵەتێكە لەسەر 
لەم  تیۆكراتییە،  دەوڵەتێكی  دەرب��ڕی��ن  پوختترین  بە  ئاین،  بنەمای 
مافیان  ب��ڕواك��ان  بێ  و  ئاین  دژە  و  ه��ەر موخالیفن  ن��ەك  دەوڵ��ەت��ەدا 
لەسەر  مەزهەبی  چەوسێنەری  دەسەاڵتێكی  بەڵكو  نییە  پ��ارێ��زراو 
تەختی دەسەاڵتە. تەنانەت موسڵمانانی سووننەش لەژێر چەپۆكی ئەم 
حكوومەتە ئیسالمییەدا تووشی چەوساندنەوە بوون و بێبەش نەبوون 
لە شااڵوی توندوتیژانەی مەزهەبی. ئەم دەوڵەتە سەرچاوەی هەموو 
نائارامییەكانی ناوچەیەكە و لە پاڵیدا ترسناكترین دەسەاڵتی ئیسالمییە 
لە  لە واقیعی ئێستاماندا. لەبەرئەوە زەمینەیەكی ناوچەیی و هەرێمی 
ئارادا نییە تا یارمەتی پرۆسەی بنیادنانەوە و پێشخستنی دیموكراسی 
و  كێشە  دەوڵەتانە  ئەم  رۆژان��ە  و  ب��ەردەوام  بەڵكو  عێراقدا،  لە  بدات 
نائارامی لە عێراقدا دەخوڵقێنن، دەیان دیكۆمێنت لەبەردەستدان ئاماژە 
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بۆ ئ��ەوە دەك��ەن ه��ەری��ەك ل��ەو واڵت��ان��ە بە ن��ۆرەی خۆیان و لەڕێی 
پرۆسەی  هەواڵگرییەوە  دەزگاكانی  و  جیاواز  جیاواز  گروپی  و  تۆڕ 
دەزان��ن  چوونكە  پەكدەخەن،  عێراق  لە  دیموكراسی  و  ئاشتەوایی 
بەڵكو  نییە  گەمەكە  كۆتایی  دیموكراسیی  بەرەو  عێراق  وەرچەرخانی 
بكات  واڵتەكانیان  لە  روو  باهۆزە  ئەم  هەیە  بۆی  چركەیەك  هەموو 
بە  كۆتایی  و  دابداتەوە  رەشیان  دەسەاڵتی  شانۆی  لەسەر  پەردە  و 
چەند  ناوچەكە  شمولییانەی  دەوڵەتە  جۆرە  ئەم  بهێنێ   سیناریۆیەك 
دەیەیەكە دەرهێنەرین. ئەوان لە ئێستاوە زەمینەكانی ئەو هەلومەرجە 

لە رەحمی دایكیدا لەباردەبەن.    
هەنووكە دوای سێ  ساڵ و حەوت مانگ لە كۆتایی هاتنی پرۆسەی 
عێراقی  ئاسمانی  جەنگ  دووك��ەڵ��ی  هێشتا  عێراق،  »ئ��ازادك��ردن«ی 
خوێن  ئەشكەوتی  و  وێ��ران  كەالوەیەكی  بۆتە  واڵتەكە  و  بەرنەداوە 
ئەوەتا  یان  دووڕیانێكدان  ب��ەردەم  لە  ئەمەریكاییەكان  كابووس.  و 
هەرچی  هێزانە  ئەم  كشانەوەی  بە  دڵنیام  كە  بكشێننەوە  هێزەكانیان 
زیاتر عێراق روو لە كاولكاریی و جەنگی نێوخۆیی دەكات. یان ئەوەتا 
هێزی زیاتر رەوانەی عێراق بكەن. رامسفێڵد تا دوا ساتی لە وەزارەتی 
بە گەشبینی و متمانە بەخۆبوونەوە رایگەیاند هێزی زیاتر  بەرگریدا 
رەوانە دەكەن بۆ چاڵی عێراق، بەاڵم الیەنی بەرامبەر )دیموكراتەكان( 
گشتیی  رای  رێبردنی  بەالدا  و  چەواشەكردن  بە  هەڵوێستانەیان  ئەم 
لە سێ   )ئێستا زیاتر  لەم رووەوە دەڵێت  كلینتۆن  وەسفكرد. هیالری 
نیزامییەكانەوە  هەوڵە  رێگەی  لە  هێزە سەربازییەكان  نیوێكە  و  ساڵ 
و  ئاشتی  جێگیركردنی  بۆ  تەرخانكردووە  خۆیان  وزەی  ت���ەواوی 
دەڵێت:  بەرگریی  وەزیری  كاتێكدایە  لە  ئەمە  توندوتیژیی،  بنبڕكردنی 
بكەین..  رەوان��ە  زیاتر  هێزی  نەكردووە  ئێمە  لە  داوای  كەسێك  هیچ 
بیروڕای  ب��ەردەوام  ساڵە  سێ   راستییەكانە،  ئاشكراكردنی  مەبەستم 
گشتیی چەواشە دەكرێت(. ئێستا دەبینین گووتاری كۆمارییەكان لەمەڕ 
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عێراق بە جۆرێك گۆڕاوە، بوش دەڵێ  عێراق مەیدانی جەنگی ئێمەیە 
تەنیا لەگەڵ تۆڕی تیرۆریستی ئەلقاعیدە و لەم جەنگەشدا سەركەوتوو 
بووین، ئەوەتا لە وتەیەكیدا دەڵێت )بێگومان ئێمە شەڕی دژە تیرۆر 
دەبەینەوە، چوونكە هێزەكانمان زیانی گەورەیان بە ئەلقاعیدە و هێزە 
بۆیە  عێراقدایە،  لە  یەكالكەرەوەش  گەیاندووە، شەڕی  دەمارگیرەكان 

ناتوانین بەر لە كۆتایی هێنان بەم ئەركە عێراق بەجێ  بهێڵین(.
بوش لە بیری چووە خۆی و دەوڵەتەكەی نەیانتوانیوە رەوشی عێراق 
چاك بكەنەوە و سەرەتاكانی دیموكراسیبوون دابمەزرێنن و تەبەنی 
هزری دیموكراسی بكەن، بەڵكو عێراق لە دۆخێكی تەواو ناڕەحەت و 
ناجێگیردایە، لە مێژوودا ماوەیەك نابینین هێندەی ئەمڕۆ عێراق ئاڵۆز 
ئەمەریكییەكان  دەكەین  لەوە  گومانیش  وەلێ  بووبێ ،  ناسەقامگیر  و 
تردا  توندڕەوەكانی  گروپە  و  ئەلقاعیدە  بەسەر  توانیبیان سەركەوتن 
بەدەست بهێنن، چوونكە كوشتنی زەرقاوی نەك شەپۆلی توندوتیژیی 
رانەگرت بەڵكو رەوشەكەی تەواو تەقاندنەوە و مەوجەیەكی بێوێنەی 
و  رۆشنبیریی  ناوەندی  سۆنگەوە  لەم  تەنییەوە.  عێراقی  توندوتیژیی 
كابینەكەی  شكستهێنانی  لە  پێداگریی  روون��ی  بە  ئەمەریكا  سیاسیی 
بوشی دووەم دەكەن و پێیانوایە هەڵوێست و پێشڕەوییەكانی بوشی 
كوڕ ئاكامێكی خەتەرناكتریان لێكەوتۆتەوە، ئەمەش وای كردووە رۆژ 
لە دوای رۆژ نفوزی سیاسیی كۆمارییەكان روو لە كەمیی بكات. كە 

بێگومان باجەكەی بە شكستیان لە هەڵبژاردنی داهاتوودا دەدەن. 
فۆكۆیاما دەڵێت )پێشوەخت كۆمەڵێك كتێب و وتار چاپكراون كە 
هێرش  و  دەكەن  ئەمەریكا  ویلۆنیالیزمی خۆشباوەڕانی  سەرزەنشتی 
دەكەنە سەر بیرۆكەی هەوڵدان بۆ دیموكراتیزەكردنی جیهان. هەوڵەكانی 
ناوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  لە  دیموكراسی  بۆ  بوش  دووەم��ی  ئیدارەی 
توندەكانی دەستپێكی سەردەمی دووەمی  بە دروشمە زبر و  گەورە 
لێكەوتۆتەوە(. فەرید  ئاكامی پڕ كێشەیان  دەسەاڵتەكەی دەستیپێكرد، 
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زەكەریاش وەك پسپۆرێكی بە توانا و شارەزایەكی ناسراو بۆچوونێكی 
هاوشێوەی رایەكی فۆكۆمایای هەیە، پێیوایە ئەمەریكییەكان لە عێراق 
هەوڵیانداوە  بەڵكوو  بەدەستبهێنن.  بەرچاو  سەركەوتنی  نەیانتوانیوە 
News Week لە  ئ��ەو  هاوسەنگی،  لە  جۆرێك  راگرتنی  بۆ  تەنیا 
لەماوەی  عێراق  لە  ئەمەریكا  دەرەوەی  )سیاسەتی  نوسیوویەتی  دا 
نەتەوە  بنیاتنانی  لە  بووە  تێكەڵەیەك  راب��ردوودا  نیوی  و  ساڵ  سێ  
و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستەكان، نەك سەركەوتنێكی بەهێز(. بە 
خەڵكی  گەیشتووە  جێگەیەك  بە  عێراق  هەلومەرجی  پێچەوانەشەوە 
واڵتەكە هەست بە جیاوازییەكی ئەوتۆ ناكەن لەگەڵ سەردەمی رژێمی 
عەمر  جا  پیاوكوژە،  هەر  پیاوكوژ  ئەواندا  دیتنی  لە  چوونكە  پێشوو 
یان زەید بێت، سەدام حسێن یان موقتەدا سەدر بێت. بە جۆرێك ئەم 
دۆخە وای لە نووسەرێك كردووە لە رۆژنامەی »ریاز«ی سعودیدا 
پاسەوانی  )سەدام  بنووسێت  نائومێدییەوە  بەوپەڕی  دێڕە  چەند  ئەم 
دۆزەخ بوو، چەندین جەنگی هەڵگیرساند و چەندین كەسایەتی ناوداری 
سیاسیی و ئاینیی و تەنانەت زاواكەی و چێشتلێنەرە كریستیانەكەی 
چەند  بیانووی  بە  هەمووی  ئەمانە  ن��اوب��رد.  لە  مامۆستاكانیشی  و 
نوێی عێراق  بارودۆخی  بەاڵم  ناودەبران،  ئەمنیی  بە  كە  هۆكارێكەوە 
هیچی كەمتر نییە لە رابردوو، ئەوەندە نەبێت تاكە پیاكوژەكەی جاران 
جێگرەوەی  بە  بوون  میلیشیاكان  پیاوكوژ،  سەدەها  بە  بووە  ئێستا 
گاردی كۆماریی و دەزگاكانی ئاسایش و پاسەوانی تایبەت(. دەكرێت 
رەوشەكە لە دێڕێكدا كورت بكەینەوە، ئەمەریكا لە 2003 دیكتاتۆرێكی 
مەترسیداری لە عێراق گۆڕی، بەاڵم لە هەمان كاتدا دەرگای كردەوە 
بۆ دەیان دیكتاتۆری مەزهەبی و فاناتیستی عەرەبی شیعی و سوونی.  
هەر ئێستا میلیشیاكانی سەدر و بەدر و گروپە جۆر بەجۆرەكانی 
تری چەكداریی لە عێراقدا، لە نەگریسترین جەنگی تۆڵەسێنەرەوەدان لە 
بەرامبەر بە یەكتر، ئەم جەنگە لە ئاسایترین تاكی شیعە یان سووننەوە 
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كاربەدەستانی  و  ئاینیی  پێشەوایانی  بە  دەگات  تا  پێكردووە  دەستی 
حكومی. خودی نوری مالیكی سەرۆك شالیاری عێراق بەردەوام ئەوە 
رەت دەكاتەوە پیاوی ئەمەریكا بێت، بەڵكو دەیەوێ  سۆزی مەرجەعە 
بونیادگەرەكان بۆ الی خۆی رابكێشێت. هەرچەند  ئاینییەكان و مەال 
بەاڵم  دەب��ات،  بەڕێوە  عێراق  ئێرانی  ئەجیندای  بە  مالیكی  واقیعدا  لە 
پێیوایە قۆناغی دووەمی یاری سیاسیی شیعی دەستیپێكردووە، ئەگەر 
شیعە  دەنگدان  و  دیپلۆماتییەت  و  هەڵبژاردن  بە  یەكەمدا  قۆناغی  لە 
سەركەوتنی زۆری لە عێراقدا تۆمار كردبێت، ئیدی لەم قۆناغەدا كاتی 
ئەوەیە لەگەڵ باڵی عەسكەریی شیعی پێكبێت بۆ زیاتر سەقامگیركردنی 
دەسەاڵتەكەی و كەمپینی پاكتاوكردنی سووننە و بژاركردنی دڕك و 
پریشكی  دڵنیام  كە  شەخسییەكانی  و  مەزهەبی  خەونە  بەردەم  داڵی 
ئەم ئاگرە پێش هەر كەس بەر كورد دەكەوێ. بە ئاشكرا بادانەوەی 
مالیكی بەالی مەزهەبگەریی و مەال توندڕەوەكان و هێزەكانی میلیشیا 
ئایندەی  لە  هەڕەشە  هەموو شێوەیەك  بە  ئەمەش  پێدەكەین،  هەست 
دەستەوە  بە  دەدات  بەڵگەیەكیش  دەك��ات،  عێراق  سیاسیی  و  ئەمنیی 
بەڵكو  هەڵبكەن،  پێكەوە  ناتوانن  عێراق  پێكهاتەكانی  ئەوەی  بارەی  لە 
كۆی هێزەكان لە هەوڵی نەپساوەدان بۆ كۆنترۆڵكردن و لەنێوبردنی 
ئەویتری دەرەوەی خۆی. ئەوەش بە ریمۆند كۆنترۆڵ و ئیحای ژێر بە 
ژێری مالیكی و ستافە شیعەكەیەتی كە مەرجەعەكان جارێكی تر دەم 
لە دەسەاڵت و حوكمداریی وەردەدەن و دەبنە بەشێك لە دروستكردنی 

بڕیاری سیاسیی لە واڵتدا.   
ئەمەریكاوە  هاتنی  س��ەرەت��ای  ل��ە  ك��ە  س��ەدر  م��وق��ت��ەدا  دەبینین 
بانگەشەی جیهادی راگەیاند و بە كرداریی جەنگی لە دژی هێزەكانی 
هاتۆتەوە  ئەمڕۆ  درێژ  كەنارگیرییەكی  دوای  هەڵگیرساند  هاوپەیمان 
سەر شانۆی سیاسیی و هەندێ  لێدوانی عەنتیكە و سەیر و سەمەرە 
بۆ كەناڵەكانی راگەیاندن دەدات و بە شەفافی بەهەر چوار الی خۆیدا 
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تیرۆریست  و  ئاخوند  و  مەال  عێراقێك  ئیدی  دەبەشێتەوە.  هەڕەشە 
ژەنەراڵی  و  مەزهەبیی  دەمارگیریی  بەجێماوی  عەقڵ  سەركردەی  و 
دەست و پەنجە خوێناویی و دزی بانك و سیاسیی قۆڵبڕ و دیكتاتۆر 
هاوپەیمانیان  و  دۆس��ت  و  پاڵپشت  ئەمەریكاش  و  ببەن  ب��ەڕێ��وەی 
لەم  دیموكراسی  پاشەڕۆژی  بە  هەبێ   ئومێدێك  چ  دەبێ   ئاخۆ  بێت، 
واڵتەدا؟ ئەم سیاسییە لۆمپن و گەندانە جگە لەوەی سەبەبكاری باری 
بینەقاقای  لە  دەستیان  هاوزەمان  تەقاندنەوەن،  و  تیرۆر  و  نائەمنیی 
فیڕۆ  و  ه��ەدەر  بە  و سامانی واڵت  س��ەروەت  و  گیركردووە  خەڵك 
دەدەن. گەندەڵی سەری هەموو عێراقییەكانی خواردووە و كۆمەڵگەی 
فیڕۆدانی سەروەتی  بە  و  پارەوپول  دزینی  ك��ردووە،  ئیفلیج  و  شەل 
بە  تەنانەت  سەرسوڕهێنەردایە!  و  جادوویی  ئاستێكی  لە  نیشتمانی 
پێی راپۆرتێكی دەوڵەتی ئەمەریكا تەنیا لە ساڵی 2005دا چوار ملیار 
لە  ئەمەریكا  نەماوە،  دی��ار  و  دزراوە  عێراقدا  لە  ئەمەریكی  دۆالری 
سەركردەی  و  دیكتاتۆر  یەك  عێراقی  داگیركارییەكەیدا  چوارچێوەی 
پێویست )قائد الضرورة(ی گۆڕی بۆ عێراقی سەدان دیكتاتۆری قەزەم 
و سەدان حزبی تیرۆریست و پاشڤەڕۆ و كۆنەپەرست. تەنانەت من 
ناوی  بە  پرۆسەیەكدایە  لە سەرەتای  هێشتا  ئەمەریكا  بروایەدام  لەو 
لە رەگوڕیشە هەڵكێشانی بەعس، ئەگەر الشەی بەعس پارچە پارچە 
ترپەترپدایە.  لە  كولتووریی  بەعسیزمی  دڵی  هێشتا  ب��ەاڵم  كرابێت، 
توانی  رۆژەدا  بیست  ئۆپەراسیۆنێكی  و  پرۆسە  میانەی  لە  ئەمەریكا 
رژێمی سەدام حسێن لەسەر كار الببات، بەاڵم ئایا بە كەوتنی بتەكەی 
سەدام لە چەقی شاری بەغداددا بە مانای كۆتایی  یەكجاری بەعسیزم 
دێت؟ بێگومان نەخێر، راستە ئەمەریكا توانی بەعس وەك دامودەزگای 
ئەمنییەكان  دام��ەزراوە  و  سوپا  و  هەواڵگریی  تۆڕی  و  سەركوتكەر 
بەعسیزم  سەرلەبەری  بە  كۆتایی  نەیتوانی  بەاڵم  هەڵبوەشێنێتەوە، 
كە  مابێ   هەبووندا  لە  بەعسیزم  وەتەری  ترسناكترین  رەنگە  بهێنێت. 
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بەدڵنیاییەوە مەبەستمان ژینگەكەیەتی. 
بەعسیزمی كولتووریی جیددیترین ئامادەیی هەیە و لە بیركردنەوەی 
هەرچەندە  زیندووە،  گیانێكی  بەعسیزم  هێشتا  عێراقییەكاندا  زۆربەی 
مەزهەبە،  سووننە  خەڵكی  ئەندێشەی  لەسەر  زیاتر  قورساییە  ئەم 
لێرە نەك بەعسیزم كۆتایی پێنەهاتووە بەڵكو رۆژانە بەیعەتی خۆیان 
لەگەڵی نۆژەن دەكەنەوە. هەیئەی عولەمای موسلیمین كە من دڵنیام 
یەك زانایان تیا نییە و سەرجەمیان مەالی وشكهەاڵتووی سەلەفی و 
دەمارگیرن مۆدیلێكی ترن لە بەعسیزم، تەنانەت ئەوان لە پەنا كتێبی 
قورئاندا پەرتووك و راسپاردەكانی سەدام دەبینین، ئەگەر مانیفێستی 
دڵی  دوو  بێ   ئەوا  بێت،  كۆمۆنیستەكان  پیرۆزی  كتێبی  كۆمۆنیست 
كتێبەكانی میشێل عەفلەقی تیۆریسۆن و مامۆستای عروبە و بەعسیزم 
مانیفێستی ئەو دەستە بەناو زانایەیە. ئەم دەستەیە جێگرەوەی بەعسن 
س��ەدام  و  بەعس  نەتەوەپەرستییەكانی  روانگە  بە  درێ��ژە  نووكە  و 
ئەمانە دەستەیەك  بن  كاریگەرتر  بەعس  لە  لەوەشدا  دەدەن، رەنگبێ  
مەال و پیاوی ئاینین و دەتوانن بەرگێكی پیرۆز و ئاینیی ببەخشن بە 
تێزە رەگەزپەرستییەكانیان )وەك لە وتەكانی حارس ئەلزاریدا هەستی 

پێدەكەین(.  
بەعس  زیاترە  ساڵ  پانزە  ئ��ەوەی  وێ��ڕای  كوردستان  لە  ئێمەش 
وەك دەسەاڵت و دامودەزگا لە نێوماندا نەماوە و هەڵكەندراوە، كەچی 
كولتووری بەعسیزم هەژموونی خۆی بەسەرماندا سەپاندووە و بگرە 
بەعسیزم بەشێكی هەرە گرنگە لە مامەڵەی سیاسیی و كارگێڕیمان، لە 
پەروەردە و سیمای بیركردنەوەمان. بەعسیزم جوزئێكە لە خەیاڵ و 
روانینمان، بەعسیزم رووناكی ئەو الیتەیە بەرپێی خۆمانی پێ  دەبینین، 
كوردستاندا  لە  هێشتا  ماوەیە  هەموو  ئەم  پاش  بەعسیزم  ئەگەر  جا 
مەكە  باشوور  و  ناوەڕاست  باسی  هەر  ئەوە  بێت،  زیندوو  گیانێكی 
و  دەبینن  پێغەمبەرێكدا  و  فریشتە  بەرگی  لە  س��ەدام  ئێستاش  تا  كە 
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و  تانك  سووتاندنی  بە  پێمانوابێ   ئەوەیە  گرفتەكەش  رادەمێنن.  لێی 
دەبابە و فڕۆكەكانی بەعس و كاولكردنی جبەخانەكانی بەعس كۆتایی 
هاتووە، كارەساتەكە لەوێیە پێمانوابێ  خنكاندنی سەدام و یاریدەدەرە 
دڕندەكانی خنكاندنی رەگەزپەرستی و وشككردنی تۆوی دیكتاتۆرییەت 
بوو، نا، بەڵكو سەدام حسێن لە پێست و رەنگێكی تردا ئامادەیی هەیە، 
دڵی  بێت،  عێراقییەكاندا  كەللەی زۆربەی  لە  تێفكرینی سەدام  رەنگبێ  
بەعسیزم هێشتان دڵێكی زیندووە و لە بەشی چەپی سینگی زۆربەماندا 
ترپەترپیەتی. پەروەردەی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی بەعس، 
لەپشت  كارا  و  هەراش  مۆتیڤێكی  وەك  بەعسیزم  بااڵدەستە!!  هێشتا 

تێفكرینی تاك و گشتەوەیە. 
سەختە،  كارێكی  عێراق  دیموكراتیزەكردنی  دەڵێم  دووب��ارە  بۆیە 
هەموو  بڕوخێنی،  رژێمێك  ناڕەحەتترە  لەوە  پرۆسەیە  ئەم  قورسی 
بیست  هەمووی  سوپا  و  دەس��ەاڵت  وەك  رژێم  رووخانی  ئاگادارین 
لە  بەعسیزم  دەرهێنانی  رەگ��ەوە  لە  لەوانەیە  بەاڵم  چوو،  پێ  رۆژی 
پێویست  زیاتریشی  رەنگە  و  ساڵ  بیست  دنیابینیماندا  و  كولتوور 
چییە  چ��ارەس��ەر  رێگا  كەواتە  پێشێ :  دێتە  پرسیارێك  لێرەدا  بێت. 
و  سیاسیی  تەنگژەی  بە  كۆتایهێنان  و  ئاسایش  كۆنترۆڵكردنی  بۆ 
ئاڵۆزیی و سەرلەنوێ  بونیادنانەوەی عێراق؟. بە بڕوای من چارەسەر 
یەكگرتوو،  و  ناوەندیی  دەوڵەتی  یەك  عێراقە وەك  هەڵوەشاندنەوەی 
نەك  عێراق  لەبەرئەوەی  دەوڵەت،  بۆ سێ   دابەشكردنییەتی  هەروەها 
سنوورێكی  بەڵكو  نییە  خۆڕسك  و  سروشتی  دەوڵەتێكی  ئ��ەوەی 
دەستكردی ئیمپریالیزمە و بە زۆری زۆرداریی خراوەتە ژێر چەپۆك و 
ركێفی عەرەبەوە. بەریتانیای مەزن لە سەرەتای سەدەی رابردووەوە 
بە گوێرەی ئەجیندا و بەرژەوەندییە كۆلۆنیالیستییەكانی خۆی وێنەی 
ئەم واڵتەی كێشا، شیعە و كوردی كردە سووتەمەنی دروستكردنی 
ئەوەی  وەك  چ  یەكگرتوو  دەوڵەتێكی  وەك  چ  عێراق  ب��ەاڵم  عێراق، 



160

ئینگلیز بیری لێدەكردەوە دروست نەبوو. وینستۆن چەرچڵ، سەرۆك 
)لە  نوسیوویەتی  یادداشتەكانیدا  لە  بەریتانیا،  پێشووتری  وەزیرانی 
مارسی 1921 كۆنفرانسی قاهیرە بڕیاریدا میسۆپۆتامیا بكرێتە عێراق و 
دامەزراندنی شانشینێكی عەرەبی، كە سوپایەكی عەرەبی وەك شتێكی 
بەریتانیاوە،  بە  ببەسترێ   پەیماننامەیەكیش  بە  و  بپارێزێ   بنەڕەتی 
عەرەبەوە،  كۆنترۆڵی  ژێر  بخرێتە  ناوخۆشی  ك��اورب��اری  هەروەها 
بەریتانیا  بەرژەوەندییەكانی  پارێزگاری  پاشایەتیش  ئاسمانی  هێزی 
دواكەوتوویی  بەو  عوسمانلی  سەڵتەنەتی  و  دەوڵ��ەت  تەنانەت  بێت(. 
و كۆنەپەرستییەی خۆیەوە هۆشی بەوە دەشكا عێراق پارچەیەكە لە 
یەكەی  بەسەر سێ   دابەشی كردبوو  بۆیە  ناكۆكی قووڵ،  ملمالنێ و 
ئیداریدا )سێ  ویالیەت( كە پێكهاتبوون لە ویالیەتی كوفە و ویالیەتی 

بەسرە و ویالیەتی شارەزوور )دواتر بوو بە ویالیەتی موسڵ(.  
بەریتانیا  تاكوو  وتم  ه��ەروەك  مایەوە  بەمجۆرە  نەخشەیە  ئەم 
ئەمڕۆ  بەمشێوەیەی  عێراقیان  جیهانە  یەكەمی  جەنگی  براوەكانی  و 
نێوان  نێوخۆیی  جەنگی  و  توندوتیژیی  لە  پارچەیەكە  كە  دامەزراند 
تایفە و نەتەوەكانی ناوی بە درێژایی زێتر لە هەشتا ساڵ. عێراق بە 
بەرینی ئەم مێژووە واڵتێكی ساختە و نیشتمانێكی وەهمی بووە و قەت 
تیایدا هەمووان هەست بە یەكسانی و كامەرانی  نەبووەتە دەوڵەتێك 
ئەم دەوڵەتە  دابەشكردنی عێراق بۆ سێ دەوڵەت،  پێموایە بێ  بكەن. 
ئەو گڕكانەش  ئاگری  دەبێت،  تەقینەوەدا  لە  بوركانێك هەمیشە  وەك 
پێش هەر كەس كورد دەسووتێنێ. ئێستا تێدەگەین، دابەشكردنی عێراق 
كارێكی پێشنۆرەترە وەك لە دیموكراسی هەروەك پێشمەرجێكیشە بۆ 
دەوڵەتانەی  ئەم  نموونەی  ناوچەكەدا.  لە  دیموكراسییەت  چەسپاندنی 
ئەگەر  هەڵوەشانەوە،  و  بوون  فاشیل  دنیادا  تەواوی  لە  عێراق  وەك 
بڕوانین بۆ كۆمارەكانی یەكێتی سۆڤێتی جاران، هەر لە یۆگسالڤیاوە 
تا دەگاتە چیكۆسلۆڤاكیا و كوێ  و كوێی تر، ئەم دەوڵەتە وەهمی و 
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درۆینانە لە بەریەك هەڵوەشانەوە، سەرەڕای ئەو هەموو خوێنڕێژیی 
و تراژیدییە مرۆییانەی لەم واڵتانە روویاندا دواجار و دوا چارەسەر 
بریتی بوو لە بژاردەی جیابوونەوە و پێكهێنانی چەند دەوڵەتێكی نوێی 
سەربەخۆ، هەرێمی مۆنتینیگرۆ نموونەیەكی هەرە نزیكیانە لە رووی 

كاتەوە.  
عێراق نیشتمانێكی رەسەن و واقیعی نییە، بۆیە دوای هەشت دەیە 
و پتریش لە سیاسەتی توندوتیژانەی دەوڵەتە یەك لە دوای یەكەكانی، 
ئەمڕۆ لە هەموو كات شەفافتر دیارە عێراق نەبۆتە یەك نیشتمان و 
هەرگیزیش نابێت، ئەگەر بوش بیەوێ  پرۆسەكەی لە سەركەوتن نزیك 
بەاڵم  بنێ ،  عێراقدا  دابەشكردنی  راستای  لە  هەنگاو  دەبێت  بكاتەوە 
عێراق،  یەكپارچەیی خاكی  لەسەر  مكوڕن  بوش  ئیدارەی  داخەوە  بە 
چارەسەری  ناڤین  رۆژهەاڵتی  كارناسی  و  پسپۆر  گەلێك  كاتێكدا  لە 
ئەم دۆخە لە دابەشكردنی عێراقدا دەبیننەوە، بۆ وێنە سیاسەتمەداری 
كاروباری  لە  پسپۆڕ  و  ش��ارەزا  وەك  كیسنجەر(  )هێنری  ئەمەریكی 
رۆژهەاڵت و خاوەن ئاگاییەكی قووڵ و بێوێنە لە هاوكێشە سیاسییەكانی 
خۆ  كەنتۆنی  سێ   سەر  بۆ  عێراقە  دابەشكردنی  الیەنگری  ناوچەكە 
بنەمای  لەسەر  بڵێم سێ  واڵتی سەربەخۆ  راستتر  یان  بەڕێوەبەریی 
پێشنیارە  ئەم  دژی  جێگەدا  و  بۆنە  زۆر  لە  بوش  بەاڵم  كۆنفیدراڵی. 
و  دەشڵەژێ   ت��ەواو  بارودۆخەكە  ئ��ەوەی  بیانووی  بە  وەستاوەتەوە 
ئێران. سوریا كە گرێدراوی  و  توركیا و سوریا  ناڕازیبوونی  دەبێتە 
بۆ  بگرێ  ئەمەریكی  ئەجیندای  بە  بەر  بتوانێ  بێهێزترە  لەوە  ئێرانە 
كاردانەوەیان  چەند  عەرەبیشە  واڵتانی  هەرچی  عێراق،  دابەشكردنی 
نواند لە پرۆسەی داگیركردنی عێراق و لەسەر كارالبردنی سەدام و 
هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەتی حزبی بەعس، هەر ئەوەندەش كاردانەوەیان 
لە ئاست دابەشكردنی عێراق، چوونكە ئەمەریكا دەتوانێ ئەو  دەبێت 
توركیا  كات  هیچ  توركیا،  بە  سەبارەت  بسەپێنێ!  بەسەریاندا  واقیعە 
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ئەم بارودۆخە دیفاكتۆیەی باشووری كوردستانیشی پێ قبووڵ نییە، 
لە  جگە  ئەمەریكا  خواستی  ل���ەدەرەوەی  بكات  هیچ  ناشتوانێ  ب��ەاڵم 
هاشوهوشی لەشكركێشی و میدیایی، رەنگە كاردانەوەی هەر هێندەی 
نەدا  رێگەی  كاتێ  بێت  ئێستای  لە  بەر  نیو  و  كاردانەوەی سێ ساڵ 
عێراق  سەر  هێرشكردنە  بۆ  واڵتەكەی  ئاسمانی  ئەمەریكا  هێزەكانی 
بەكاربهێنێت. لە كۆتایشدا ئەمەریكا دوژمنی سەرەكی ئێرانە، كەوابوو 
بۆ  هەنگاو  بۆ  بۆچی  ئەی  نییە.  ئێران  دڵی  رازیكردنی  بە  پێویستی 
كۆلۆنیالیستییەكانی  بەرژەوەندییە  هێشتا  نانێت؟  عێراق  دابەشبوونی 
لە یاد  ئەمەریكا لە مانەوەی عێراقدایە بە یەكگرتوویی. نابێ ئەوەش 

بكەین ئەمەریكا نیوئیمپریالیزمە نەك دۆست و فریادڕەسی گەالن.  
بوش لە رۆژی دووشەممە 16-10-2006 لە دیدارێكی تەلەفزیۆنیدا 
لەگەڵ چەناڵی )فۆكس نیوز(ی ئەمەریكی لەو بارەوە وتی )بەو شێوەیە 
ئاژاوەیەكی لەمە گەورەتر دەخوڵقێنین كە لە عێراقدا هەیە و دەمانەوێت 
هەڵوێستی  لەسەر  )عوممان(  رۆژنامەی  بدۆزینەوە(.  بۆ  چارەسەری 
جۆرج بوش راپۆرتێكی تێروتەسەلی ئامادە كردووە، لە راپۆرتەكەدا 
هاتووە )سەرۆك بوش دژایەتی دابەشكردنی عێراقی كرد، ئەوەتا لە 
بۆ  ئاماژەی  ئەمەریكی  نیوزی  فۆكس  كەناڵی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێكدا 
ئەوە كرد دابەشكردنی عێراق بۆ سێ  ناوچەی خاوەن دەسەاڵتی خۆ 
بەڕێوەبەریی كارێكە نەك دەبێتە هۆی یەكتركوژیی سووننە و دەوڵەتە 
دەبن  كێشە  تووشی  كوردەكانیش  بەڵكو  لەگەڵ شیعەدا،  سووننەكان 
لەگەڵ توركیا و سوریادا، ئەوكاتیش خۆمان لە بێ  سەرەوبەرەییەكدا 
بوش  ل��ە  بێجگە  دەیبینین(.  ئێستا  ل���ەوەی  گ��ەورەت��ر  دەبینینەوە 
زۆربەی هەرە زۆری سیاسەتمەدارانی تری سەر بە كۆمارییەكان و 
كاربەدەستانی كابینەكەی بوش لەسەر هەمان قەناعەت و بڕوان كە 
عێراق بە یەكپارچەیی بمێنێتەوە بەبیانووی ئەوەی كێشەی گەورەتر 
دەخولقێنێ ، تەنانەت لە كاتی هەڵبژاردنەكانی كۆنگرێس و ئەنجوومەنی 
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دیموكراتەكان  ئەگەر  دەكرد  ئەوەیان  بانگەشەی  كۆمارییەكان  پیران، 
خراپ  كارێكی  ئ��ەوەی  )وەك  دەك��ەن  داب��ەش  عێراق  بهێنن  زۆرینە 
بكەن(. بۆ نموونە رۆژنامەی )خەبات( لە ژمارە )2312( رۆژی دووی 
تشرینی دووەمی 2006 لە الپەڕەی یەكەمدا لەو بارەوە ئەم هەواڵەی 
باڵوكردۆتەوە )بەرنامەی دۆسێی ئەمڕۆی كەناڵی جەزیرەی قەتەری 
تەرخانكرا بوو بۆ هەڵبژاردنە سەرەتاییەكانی كۆنگرێسی ئەمەریكا و 
بەپێی راپۆرتێكی ئەم كەناڵە كە لە ئەمەریكاوە ئامادەكرابوو ئاماژە بۆ 
ئەوە كرا كە جەماوەری حزبی كۆماریی لە بەرامبەر دیموكراتەكاندا 

بەرەو الوازبوون دەچێت(. 
»هۆكاری سەرەكی ئەم الوازبوونەش بۆ سیاسەتی جۆرج دەبلیو 
بوش لە عێراقدا گەڕێنرایەوە، بۆ شرۆڤەكردنی ئەم دۆسێیە بەرنامەی 
ناوبراو میوانداریی لە خالید سەفوری داڕێژەری ستراتیژیەتی حزبی 
كۆماریی و ئەندامی چاالكی ئەم حزبە لە كۆنگرێسی ئەمەریكا كرد، لە 
میانەی قسەكانیدا خالید سەفوری بە دووری زانی كە دیموكراتەكان 
ئەمەریكا  پ��ی��ران��ی  ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی  و  كۆنگرێس  زۆری��ن��ەی  ب��ت��وان��ن 
بەدەستبێنن، بەاڵم دووپاتی كردەوە كە تەنیا سەركەوتنی كۆمارییەكان 
یەكجارەكی خاكی عێراق دەهێڵێتەوە، ئەگەر دیموكراتەكان سەركەوتن 
بەدەست بهێنن ئەوە لە ماوەیەكی كەمدا دوای سەركەوتنیان دەوڵەتی 
ك��وردی��ی ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا دروس���ت دەب��ێ��ت و زۆرشتی 
دیكەی چاوەڕوانكراویش دەبینرێت. لە درێژەی قسەكانیدا داڕێژەری 
ستراتیژیەتی حزبی كۆماریی لە كۆنگرێسی ئەمەریكا وتی: كۆمارییەكان 
جەنگی عێراق بە بەشێك لە شەڕی دژە تیرۆر دەزانن و مەبەستیان 
نییە نەخشەی ناوچەكە بگۆڕن«. ئەگەر كەمێك بە دیقەتەوە لەو وتانە 
وردبینەوە، ئەوا لە قسەكانی )سەفوری(دا دووشت بە روونی دەبینرێت: 
لە  سوود  یان  بوروژێنێت  عەرەبەكان  دەی��ەوێ   سەفوری  یەكەم: 
بینیمان  لە ئەمەریكا وەربگرێ ، بەاڵم دواتر  دەنگی رەوەندی عەرەب 
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سەرەڕای ئەم بانگەشانەش كۆمارییەكان دۆڕاندیان. 
دیموكراتیزەكردنی  بۆ  ئەمەریكا  بەڵێنەكانی  و  وەع��د  دووەم: 
عێراق بوون بە بڵقی سەر ئاو. ئەوەتا عێراق بۆ ئەوان تەنیا مەیدانی 
بەرەنگاریی تیرۆرە نەك گۆڕینی نەخشەی ناوچەكە، ئەمەریكا مەیدانی 
نیۆیۆركەوە  و  واشنتۆن  لە  تیرۆریستان  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوەی 
و  قەندەهار  و  تكریت  و  سامەڕا  و  روم��ادی  و  بەغداد  بۆ  گۆڕیوە 
كابوڵ، بە كورتی ئەمەریكا تۆپەكەی لە ساحەی خۆی دوورخستەوە. 
بۆیە ئەجینداكەی ئەوان خاڵییە لە عێراقێكی دیموكرات و دامەزراندنی 
دیكتاتۆریەت  س��ەری  پ��ان��ك��ردن��ەوەی  و  س��ەرب��ەخ��ۆ  كوردستانێكی 
بە  سەرەمێكوتەكان.  دیكتاتۆرە  بۆ  كۆمەڵ  بەستێنی  باربردنی  لە  و 
پێچەوانەوە ئەمەریكا وەك لوتكەی سیستمی سەرمایەداریی بە دوای 
بەرژەوەندییە نامەشروعەكانییەوەتی لەسەر خوێنی گەالنی رۆژهەاڵتی 
ئەو كۆمەڵە  ناوەڕاست. كێ ئوسامەی دروستكرد؟ كێ دەستگیرۆیی 
ئێستاش  و  ئەفغانەكان«؟  »عەرەب  دەوترێ  پێیان  كە  كرد  خەڵكەی 

هەموو دنیا گیرۆدەی دەستی تاوانكارییەكانیان بووە.
لە بەرامبەردا كیسنگەر و هاوبیرەكانی پێداگریی لەسەر ئەوە دەكەن 
ئەگەر عێراق دابەش نەكرێت رەنگە ئەزموونی ڤێتنام جارێكی دووبارە 
بێتەوە، لەوالشەوە باڵی توندڕەو لە كۆنگرێس و حكوومەتی ئەمەریكا 
دەبینینەوە،  زی��ات��ردا  سەربازیی  هێزی  رەوان��ەك��ردن��ی  لە  چ��ارەس��ەر 
واقیعەی  ئەم  لەگەڵ  تەسكبینانەیە  و  ستالینی  مامەڵەیەكی  ئ��ەوەش 
عێراقدا. لە سەروەختێكدا بە دیفاكتۆ ئەمڕۆ عێراق سێ  دەوڵەت و سێ  
دەسەاڵتی جیایە، لە بەشی باشووردا كە لە رووی سوكانییەوە زۆربەی 
دانیشتوانەكەی شیعە مەزهەبن دەوڵەتێكی تیۆكراتیان لەسەر بنەماكانی 
دەسەاڵتێكی  پێوەرێك  هەموو  بە  دەوڵەتێك  هەیە،  شیعە  مەزهەبی 
مەزهەبییە و وێنەیەكە لە چەشنی كۆماری ئیسالمی ئێران، هەر لەم 
و  دەچێ   بەڕێوە  فەقیه  ویالیەتی  و  شیعەگەرێتی  حكومەكانی  بەشدا 
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هەر ئەوەیە جەعفەری سادق لە نێوانیاندا نییە، ئەم پارچەیە لە واڵتی 
درۆینەی عێراق تەنێ  ناوی باشووری عێراقە ئەگەر نا بووە بە بەشێك 
لە كۆماری ئیسالمی ئێران. لە ناوەڕاستی عێراق بەرەو سەرەوە یان 
راستتر بڵێم سێگۆشەی سووننەنشین سەرباری نائارامی و ناجێگیریی 
بارودۆخی ئەمنیی تیایدا، بەاڵم دەسەاڵتی یەكەم و سەرەكی بە دەست 
تیرۆریستان و پاشماوەكانی حزبی بەعسی رووخاوەوەیە. هەروەك 
ئاشكرایە رێكخراوی ئەلقاعیدە لەم دەڤەرانە حكوومەتی ئیسالمی خۆی 
راگەیاندووە )ئەمارەتی ئیسالمی عێراق(، هەڵبەتە لە باری عەمەلیشەوە 
و  ئەلقاعیدە  تیرۆرستەكانی  و  سەدامییەكان  پاشماوە  لە  تێكەڵەیەك 
هاوبەشیی  بە  عەرەب  پەڕگیری  ناسیۆنالیزمی  دڵسۆزەكانی  قوتابییە 
حوكمی ئەو ناوچەیە دەكەن. ئەم بەشەش لە عێراق لە ژێر چەتر و 
كۆنترۆڵی راستەوخۆی ئەم پێكهاتانەدایە و حكوومەتی عێراق كە زیاتر 
و  ئیداریی  رۆڵی  بچووكترین  دەنوێنێ  وەك حكوومەتی شیعە خۆی 

سیاسیی نییە لەوێ .  
یان هەرێمی كوردستان دەسەاڵتی خۆماڵی  باكوورەوە  لە بەشی 
ئەم  هەیە،  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  ن��اوی  ژێ��ر  لە  كوردیی 
فۆرم  دەس��ەاڵت  تر،  بەشەی  دوو  لەو  داب��ڕاوە  بەشێكی  پارچەیەش 
باشوور،  و  ناوەڕاست  دەسەاڵتی  شێوە  لە  جیاوازترە  مۆدیلێكی  و 
بۆشایی و كەلێنێكی كولتووریی و عەقڵیی لەنێوان خەڵكی كوردستان و 
خەڵكانی ناوچەكانی تردا هەیە، لە باشوور زۆرینەی خەڵك خوازیاری 
زۆری  بەشی  ناوەڕاستیش  ناوچەی  لە  شیعین.  ئیسالمی  دەوڵەتێكی 
خەڵك خەون بە دەوڵەتێكی عەرەبی ئیسالمی سووننەی دەمارگیرەوە 
دەبینین. بەاڵم جەماوەری كورد بە زۆرینەی دەنگ لەگەڵ دەوڵەتێكی 
كوردستانی  دەوڵەتی  دەوڵەتە  ئەم  بەاڵم  دادپ���ەروەردان،  دیموكراتی 
مام  كە  عێراق  حكوومەتی  مانای  و  رۆڵ  كوانێ   ئیتر  بێ .  سەربەخۆ 
لە  جگە  ئایا  وەزیرانییەتی؟.  س��ەرۆك  مالیكی  و  سەركۆمار  ج��ەالل 
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ناوی  بە  ئارادایە  لە  شتێك  شاخدار  درۆیەكی  و  وەهمی  وێنەیەكی 
حكوومەت و نیشتمانی عێراق؟. سەرەڕای ئەمانەش ئەم سێ  پێكهاتە 
نییە دەسەاڵت  ئامادە  بەیەكەوە هەڵبكەن، سووننە  ناتوانن  سەرەكییە 
و ئیمتیازانی هەشتا ساڵی رابردووی واز لێبێنێ  و دەست لە كورسی 
ئەم خەونە  بەدیهێنانی  رێگەی  تاكە  ئەوەش  بۆ  هەڵبگرێت،  دەسەاڵت 
ساڵی  هەشتا  ئەزموونی  دەبیننەوە,  شیعەدا  و  كورد  ناوبردنی  لە  لە 
رابردووشیان لە دەسەاڵتدا ئەم فاكتەی سەلماندووە، كوردیش حەزەر 
و گومانی هەیە لە نیەتەكانی عەرەب و ترسی هەیە لەوەی شۆڤڵەكانی 
ئەنفال جارێكی تر گۆڕ هەڵتەكێنن و خەونی ساڵەها ساڵی بە با بدەن. 
ئەگەر بەرژەوەندیی سەرانی كورد نەبوایە دەبوو لە 2003دا كورد بۆ 
ئەبەد عێراقی لە كۆڵ خۆی بكردایەتەوە و دەوڵەتی رابگەیاندایە، بە 
دامەزراندییەوە  لە سەرەتای  عێراق  دەوڵەتی  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی 

هێندەی ئەوكات الواز نەبووە و چوارچێوە جوگرافییەكەشی هیچ 
كات ئەوەندە پاشاگەردانی و ناجێگریی بەخۆوە نەبینیوە.

لەگەڵ  بەڵكو  نییە،  قبوڵ  لە كورد و سووننەی  كام  شیعەش هیچ 
شیعەگەرێتی،  بنەمای  لەسەر  ئیسالمیدایە  یەكگرتووی  عێراقێكی 
ئایەتوڵاڵیەكی  وەك  ئەلحەكیم(  باقر  )محەمەد  ئەلحەكیم  تەنانەت 
بەرهەڵستكاری رژێمی پێشووی عێراق، بەر لەپرۆسەی ئازادیی عێراق 
لە هەڤپەیڤێنێكدا وتبووی )لە كۆماری ئیسالمی عێراقی پاش سەدامدا 
ئەو  روونی  بە  ئەمڕۆش  نابێتەوە(.  خاكەدا  لەو  كوردسانێك  جێگەی 
ئەمە  بە جەالد.  بووە  قوربانییەوە  لە  دەبینین كە شیعە چۆن  دیمەنە 
گرێیەكی سایكۆلۆجیی شیعەی عێراقە، كە بەدرێژایی هەشتا ساڵ لە 
سایەی سووننەی عەرەبدا چەوساونەتەوە، بەاڵم چوونكە دیموكراسی 
و  دیكتاتۆریی  و  مەزهەبگەریی  بەڵكو  نییە،  فەرهەنگ  عێراقدا  لە 
لە سێ ساڵێكدا  ئاسانی  بە  بۆیە  بااڵدەستە،  پ��ەروەردەی  خوێنڕشتن 
وتەنیش  كورد  ج��ەالد.  بۆ  گۆڕی  قوربانییەوە  لە  خۆی  وێنای  شیعە 
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قسە هەزارە و یەكێكی بە كارە، ئەگەر چارەسەری كێشەكانی عێراق 
و كۆتاییهێنان بە قەیرانە قووڵەكانی دەرگایەكی هەبێت، ئەوە یەكێك 
سێ   بۆ  عێراقە  دابەشكردنی  دەرگایە  ئەو  كردنەوەی  كلیلەكانی  لە 
بەشێوەی سێ   كرد  بۆ  ئاماژەم  هەروەك  بەڕێوەبەریی  خۆ  هەرێمی 
دەوڵەتی كۆنفیدراڵ تا ماوەیەكی دیاریكراو لەگەڵ یەكتر بمێننەوە. یان 
ئەمە  پێموایە  خۆی.  ماڵی  لە  كەس  هەر  كرد  قبوڵی  دۆخەكە  ئەگەر 
لەمە  بەدەر  رێگەچارەیە،  تاكە  جیهانیش،  و  ناوچەكە  و  ئەمەریكا  بۆ 
»چارەسەری  دەنێم  ناوی  خۆمەوە  الی  من  تر  رێگاچارەیەكی  هەر 

درۆزنانە«. 
دوای ئەم هەموو شێر و رێوییە هەقە ئەوەش لە خۆمان بپرسین: 
یان  عێراق  سەر  كردۆتە  هێرشی  نەوت  بۆ  ئەمەریكا  راست  بە  ئایا 
و  بەرژەوەندییەكان  پاراستنی  بۆ  ئەمەریكا  دیموكراتیزەكردنی؟  بۆ 
سیاسەتی پاوانخوازیی و فراوانكردنی دەسەاڵتی خۆی سەربازەكانی 
بە كوشتن دەدا یان لە بەر چاوی كاڵی عێراقییەكان؟. بە بڕوای من 
پاراستنی  و  نەوتەكان  بیرە  مسۆگەركردنی  ئەمەریكا شەڕی  شەڕی 
نە  ئەمەریكا  خۆیەتی.  پاوانخوازیی  درێژەپێدانی  و  بەرژەوەندییەكان 
سڵ لە جەنگ دەكاتەوە نە لە كوشتار نە لە كاولكاریی، بەڵكو كاری 
گرنگ و ئەولەویترین شت بۆی بەرژەوەندییە، بەرژەوەندیی بە جۆرێك 
ئەمەریكای وڕ و گێژ كردووە لە پەیامی گوللەباران و گوڵباران تێناگات، 
مۆدێرن  چەكی  سووتێنەرترین  دیموكراسییەوە  گواڵوی  بەناوی  ئەو 
بەكاردێنێ، ئەو باسی مافەكانی مرۆڤ دەكات و گوانتانامۆشی هەیە، 
ئەو نموونەی مارلین مۆنرۆ پێشكەش بە ژنی دنیا دەكات وەك نموونەی 
ژنی ئازادی ئەمەریكی، كەچی دۆستی گیانی بە گیانی سعودیەیە كە 
ئەو بۆی گرنگە  لێبخوڕێت.!  ئۆتۆمبیلیش  تەنانەت  نادات  بە ژن  ماف 
لە هەموو شوێنێك بێت و بەرژەوەندییەكانی لە پەڕاوێزترین سوچی 

دنیادا ئامادەیی هەبێ و پارێزراویش بێت. 
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مادلین ئۆلبرایت وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمەریكا لە وتارێكدا 
نوسیوویەتی  ئەمەریكا(دا  دەرەوەی  دەسەاڵتی  )مەشقكردنی  بەناوی 
بكەوین،  خۆ  بە  پێویستە  ئێمە  بەرژەوەندییەكانمان،  پاراستنی  )بۆ 
بێنینە  وا  نموونەی  رۆن��ان،  بێنینە  دەستوور  بكەین،  ساز  رێككەوتن 
ئاشتی  یاسا،  كراوە،  بازاڕی  دیموكراسی،  بنەماكانی  لەسەر  پێشەوە 
بەرقەراركردن، جیهان پتر لە یەكدی نزیك بخەینەوە(. بوش لەهەڵپەی 
و  بگرێ   نەوتەكاندا  چاڵە  بەسەر  دەست  كاتدا  زووترین  لە  ئەوەدایە 
مەترسی تیرۆریستەكانی ئەمڕۆ و دۆستەكانی دوێنێی كۆشكی سپی 
پتر  دنیایەكە  ئێمە  دنیای  بیری چووە  لە  بوش  نەهێڵێ ،  رووەوە  لەو 
زۆربوونی  سروشت،  هەڕەشەكانی  ترە،  كێشەی  دەیەها  گیرۆدەی 
كوشندە،  درمی  و  نەخۆشی  زەوی،  گۆی  سەر  دانیشتوانی  ژمارەی 
ئایدز، بەدڕەوشتی و برسێتی و جەنگ و كاولكاریی، ئەفەریكا تاریكترین 
بەشی سەر شانۆی جیهانە و كارەساتاویترین جوگرافییە، بوش هەموو 
ئەمانە پشتگوێ  دەخات و دێت دنیا لە شەڕێكی خوێناوییەوە دەئاڵێنێت 
پترۆڵی  بازرگانێكی  چەند  خەونی  دەستەبەركردنی  بۆ  تەنیا  و  تەنیا 
وەك خۆی، بە تێگەیشتنی من جەنگی عێراق جەنگی نەوت و یەدەگی 
پترۆڵی ئەم واڵتەیە و هیچی تر. جەنگەكانی ئەمەریكا هەموو لە یەك 
هەژموون  فراوانكردنی  ئەویش  دەبنەوە،  كورت  ستراتیژییدا  خاڵی 
و  ئابووری  بەرژەوەندییە  لە  پارێزگارییكردن  و  دەستەبەركردن  و 
سیاسییەكانی واڵتە یەكگرتووەكان وەك سەرداری بێ ركاربەر و تاكە 

جەمسەری هێز لە جیهاندا. 
بەڕێوەبەری  و  ئابووری  زانستی  مامۆستای  دی.س��اش  جیفری 
پەیمانگای زەوی لە زانكۆی كۆڵۆمبیا، دەنووسێت )بوش لەم دواییانەدا 
بۆ رۆژنامەنووسان دوا و داوای ئەوەی لێكردن كە جیهان پاش پەنجا 
ساڵی دیكە بهێننە بەر چاویان، ئەو كاتێك ئەم داوایە ئاڕاستە دەكات 
بیری لە ئایندەی زانست و تەكنۆلۆژیا، یان ژمارەی دانیشتوانی جیهان 
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نەكردۆتەوە كە ژمارەكەیان لە نۆ هەزار ملیۆن كەس تێدەپەڕێت.. یاخۆ 
بیری لەو ملمالنێیە نەكردۆتەوە كە پەیوەستە بە گۆڕانی كەش و هەوا، 
بەڵكو لە جیاتی ئەوە دەیەوێت بزانێت ئاخۆ توندڕەوەكان لە جیهانی 
ئیسالمیدا دەستدەگرن بەسەر سەرچاوەكانی نەوتی جیهاندا، لە راستیدا 
ئەوەی كە پاش پەنجا ساڵی دیكە سەرقاڵمان دەكات و خەونمان لێ 
تێكدەدات، هەرچییەك بێت پێویستە ئەوە لە كۆتایی لیستەكەدا بێت(. 
بێ   خۆیەتی،  بەرژەوەندییەكانی  زێرەڤانی  ئەمەریكا  ئەوەیە  راستیش 
سڵەمینەوەش دوژمنی بەرژەوەندییەكانی هەر كێ بێت و لە هەر كوێ  
بێت تەنانەت ئەگەر لە حەشارگەكانیشدا بێت لە ناویدەبات. ئەمەریكا 
هەر بۆ ئەو مەبەستە هێرشی كردە سەر عێراق و سەدام حسێنی كۆنە 
قوتابی و بەندەی گوێڕایەڵی زەمانێكی دوور و درێژی خۆی لەسەر 
كارالدا، بەاڵم ئایا تۆ بڵێی لەم دۆخەدا بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكاییەكان 
لەگەڵ بەرژەوەندیی گشتیی عێراقییەكاندا یەكانگیر بێتەوە؟ ئایا عێراق 
بە مانەوەی سوپای ئەمەریكا قازانج دەكات یان نا؟ ئەگەر هێزەكان 
بۆماوەیەكی دیارینەكراو مانەوە تۆ بڵێی توندوتیژیی لە رادەبەدەر و 
زێدەتر بەرامبەریان نەكرێت و ناچار بە كشانەوە نەكرێت؟. یان ئەگەر 
هێزەكانی ئەمەریكا پاشەكشەیان كرد، تۆ بڵێی عێراق لەوە زیاتر نەبێتە 
مەیدانی تەراتێنی شانە جیهادیی و تیرۆرستییەكان و جەنگی ناوخۆیی 
درێژخایەن و نەبڕاوە چارەنووسی عێراقییەكان لەمە رەشتتر نەكات؟. 
من نازانم دەبێ  هەمووان چاوەڕوانی سیناریۆ و پێنگاڤەكانی داهاتوو 
بین. هەرچەندە مرۆڤی هۆشمەند لە هەنووكەوە هیچ ئاسۆیەكی گەش 

لە ئاسمانی پڕ غوبار و تەمی ئەم واڵتەدا بەدی ناكات.  
كاتی خۆی بوش لە 26-2-2003 واتە تەنیا بیست رۆژ بەر لە هێرش 
و ئۆپەراسیۆنی سەربازیی بۆ سەر عێراق وتی )هەتا بزانین پێویستە 
لە عێراق دەمێنینەوە، بەاڵم رۆژێك زیاتری لێ نابین(. هەروەها وتیشی 
)بیرژان  بەاڵم  دەكەین،  دروست  دیموكراتیك  و  نوێ   عێراقێكی  ئێمە 
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لویزان(ی شارەزای فەڕەنسی وتی )سەرلەنوێ  بونیادنانەوەی عێراق 
كارێكە شكست دەهێنێ (! ئایا بوش و بیرژان كامیان راستیان كرد و 
رووداوەكانی داهاتوو قسەی كامیان دەسەلمێنێت؟. تۆ بڵێی دوای ئەم 
ماوە تاڵ و تاریكە بۆ سوپاكەی بوش لەسەر هەمان رای خۆی مابێت؟ 
تۆ بڵێی پێش ئەوەی كاتی پێویست كۆتایی پێبێت ناچار بە كشانەوە 
نەكرێن؟ كێ  ناڵێ  عێراق نابێتە ڤێتنامی دووەم و ئەمەریكا لوتی تیایدا 
ناشكێ ؟ نازانم با بزانین لە رۆژانی داهاتوودا چی روو دەدات؟!!. تاكە 
عێراقدا سەركەوتوو  لە دروستكردنەوەی  ئەمەریكا  بیزانم  كە  شتێك 
زیاتر  هێزی  رەوانەكردنی  مەرجی سەركەوتن  كاتێكیش  هیچ  نەبوو. 
یان كشانەوە نییە، بەڵكو دابەشكردنی ئەم دەوڵەتە ساختەیەیە بە ناوی 

عێراق كە مایەی ئاشووبە بۆ هەموو دنیا.   

*ئەم وتارە شیكارییە پێش دوانزە ساڵ، بە چوار بەش لە ژمارەكانی 
)108( و )109( و )110( و )111(ی رۆژنامەی )كوردستان راپۆرت( لە 

رۆژەكانی 26-27-28-2006/11/30 باڵوبووەتەوە.    
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بەشی پێنجەم
مێژووی خوێناویی سوپای عێراق 

 لە فەرمانڕەوایی شا فەیسەڵەوە تا نوری مالیكی 

لە عێراقدا  بۆ یەك رۆژی��ش  ئەگەر  لە هیچ كەسێك  نییە  ش��اراوە 
نەخشاندنی  لە  بینیوە  سەرەكیی  و  بنەڕەتیی  رۆڵێكی  سوپا  ژیابێت، 
وێنەی سیاسیی و فەرمانڕەوایی و سەقامگیركردنی پایەكانی دەسەاڵت. 
لە ماوەی زیاتر لە هەشتا ساڵدا سوپا میكانیزمێكی هەرە كاریگەری 
دەستی فەرمانڕەوایان بووە لە عێراقدا بۆ سەركوت و دامركاندنەوەی 
هەموو دەنگێكی ناڕازی یان خوازیاری گۆڕان و دەستاودەستكردنی 
دەسەاڵتی سیاسیی، بە قەبارەی ئەوەش سوپا بۆ هێزە بەرهەڵستكار 
و قەدەغەكراوەكان میكانیزمێكی ئێجگار هەستەوەر بووە، بە تایبەت 
بۆ بەكارهێنانی لە كودەتای سەربازییدا، ئەگەرچی كودەتای سەربازیی 
رووی��ن��ەداوە،  لێرە  هەر  و  عێراق  بە  نییە  تایبەت  دیاردەیەكی  تەنیا 
بەاڵم دەبێت بڕوایەكی كۆنكرێتی بەو بهێنین كودەتا تەنێ لەو جێگە 
ئاشتیی  رێگاكانی  هەموو  روودەدات،  سەرزەمینانەدا  و  جوگرافیا  و 
دەسەاڵتی  ئاڵوگۆڕی  مەبەستی  بە  كڵۆمدراون  تیایاندا  دیموكراتی  و 
شوێنانە  لەو  تەنێ  سەربازییەكان  كودەتا  كورتییەكەی  بە  سیاسیی. 
روودەدەن حوكمێكی زۆرەملێ و دیكتاتۆرانەیان تێدا هەیە، ئەگەرنا لە 
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هەر جێگەیەك دیموكراسی هەبێت، ئامڕاز و رێوشوێنی ئاشتیخوازانەش 
هەن بۆ پرۆسەی دەستاودەستكردنی دەسەاڵت. 

دژی  و  ترسناك  رۆڵێكی  تەنیا  سوپا  عێراقدا  ل��ە  س��اڵ  هەشتا 
بەرژەوەندیی تەنانەت هاوواڵتیانی ناوخۆی واڵتیشی گێڕاوە، چوونكە 
ئەو سوپایە هەموو جەنگێكی دۆڕاندبوو جگە لە جەنگی سەركوتكردنی 
ه��ەر »ن��ا«ی��ەك��ی ن��اوخ��ۆی��ی، جگە ل��ە گ��ۆڕی ب��ە ك��ۆم��ەڵ و كوشتنی 
شتێكی  جیاوازەكان  پێكهاتە  هەموو  لە  ناوخۆ  بێتاوانی  هاوواڵتیانی 
بنووسرێتەوە  یان بە شانازیی بۆی  نەكردووە بە سەروەریی  تۆمار 
سەرەتاوە  لە  عێراق  سوپای  ئەگەرچی  خۆیدا.  تایبەتیی  دیرۆكی  لە 
و  سوود  پاراستنی  و  نیشتمانییەكان  بەرژەوەندییە  لە  داكۆكیی  بۆ 
قازانجی گشتیی عێراقییەكان هێنرایە سەر شانۆی ژیان، بەاڵم بێگومان 
بەهەموو  ئەمەش  بوو،  یەكپارچەییدا  لە  عێراق  بااڵی  بەرژەوەندیی 
شێوەیەك بە كارەسات بۆ كورد تەواو دەبوو، بینیشمان هەروا بوو 
بە كارەساتی گەورە بۆ كورد لە باشووری كوردستان تەواو بوو. جیا 
لەمەش سروشتی كۆمەڵگەی عێراقیی و هاتنە سەر شانۆی سیاسیی 
چەند گروهێكی دیكتاتۆر و تاكڕەهەند هەر زۆر زوو ئەو خەونەی بە 
بەهێز،  ببێتە سوپایەكی  بوو سوپای عێراق  گۆڕ سپارد كە خوازیار 
داكۆكیی لە ژیان و قازانجی سەرجەم عێراقییەكان بكات، بە پێچەوانەوە 
لەبری ئەوەی سوپا بچێتە خزمەتی مرۆڤەكانەوە، بەداخەوە ملیۆنەها 
دزێ��وی  خ��ەون��ی  قوربانیی  ب��وون��ە  ج��ۆراوج��ۆر  رێ��گ��ەی  ب��ە  عێراقیی 
سوپایەكی بەهێز، بە تایبەت لە رۆژانی رەشی حكومڕانیی دیكتاتۆری 

مەزن »سەدام حسێن«دا.  

مێژووی عێراق یان مێژووی جیاوازیی و یەكترسڕینەوە؟
لە بەرەبەیانی مێژووەوە ئەو جێگەیەی ئێستا بەعێراق دەناسرێتەوە 
»میسۆپۆتامیا« ئاوەدانیی بووە، ئەمەش بەهۆی بەپیتیی خاكەكەی و 
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هەبوونی ژێدەرێكی زۆری ئاوەوە. هەر لەگەڵ ئەو مێژووەدا ناكۆكیی و 
شەڕ و ئاژاوە بەشێكی دانەبڕاو بووە لە دیرۆكی سەر ئەم جوگرافیایە. 
بە هەڵدانەوەی الپەڕەكانی مێژووی دێرینی بەر لە هەزاران ساڵی پێش 
زایین، ئەم راستییە بە ئاشكرا دەبینین: ناوچەكە بەشێوەیەكی گشتیی و 
میسۆپۆتامیا بە تایبەتیی ناوچەی نائارام و پڕ لە ئاژاوە و كێشمەكێش 
بووە، هەر لە سۆمەرییەكانەوە تا دەگاتە ئاكادیی و حیسیی و ئاسووری 
ئەمڕۆ  ئەو سەرزەمینەی  فارسەكان،  كلدانی و دەسەاڵتی  و  بابلی  و 
پێیدەوترێت عێراق، گۆڕەپانی سەختترین ملمالنێی توندوتیژ و شەڕ و 
كوشتاری بێ بەزەییانە بووە. لە مێژووی دواتریشدا و لە سەردەمی 
فتوحاتی ئیسالمییەوە تا دەگاتە دوا رۆژەكانی خەالفەتی عەبباسیی و 
هەرەسهێنانیان لەسەر دەستی مەغۆلەكان، ئەوە نەك پشوویەك بەدی 
ناكەین، بەڵكو ئەوەی زیاتر لە هەر شتێكی دیكە لەم ماوە مێژووییەدا 
یوسفی سەقەفی  ئەگەر حەججاجی كوڕی  ئازارە،  و  دەیبینین خوێن 
بووبێت،  خۆی  سەروەختی  سەدامێكی  یان  توندوتیژ  نموونەیەكی 
ئەمەویی  موسڵمانە  نێوخۆی  لە  كوشتارەی  هەموو شەڕو  ئەو  ئەوە 
و عەبباسییەكاندا روویدا شتێكی كەمتر نییە لەوەی لە مێژووی نوێدا 

هەستی پێدەكەین و دەیزانین.  
جا لە كارەساتە خوێناوییەكانی بزووتنەوە هەڵگەڕاوەكان لە خەالفەت 
بگەڕێ، چوونكە سووركردنی دیجلە لە خوێندا لەالیەن مەغۆلەكانەوە بە 
سەرۆكایەتی هۆالكۆ رووداوێكی خوێناویی ئەوەندە گەورەیە تا مێژوو 
هەیە لە بیر ناچێتەوە. ئەگەر چاوێكیش بە قۆناغەكانی دواتر و دیرۆكی 
عوسمانییەكان هەتا داگیركاریی ئینگلیزەكاندا بخێشێنین ئەوە دیسان 
نابینین پشوویەكی تێدا بێت لە خوێنڕشتن و كاولكاریی و  ماوەیەك 
یەكتر سڕینەوە. بێگومانیش داگیركاریی نوێی ئینگلیزەكان لە سەرەتای 
سەدەی بیستەمدا بێ شەڕ و خوێنڕێژیی و كاولكاریی نەبوو. هەروەك 
چۆن مل پێ كەچكردنی كورد بۆ هەڵبژاردنی عێراقێكی عەرەبیی، بێ 
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ئەم  لەهەموو  ئەگەر  نەبوو.  شەڕ  و  كاولكاریی  و  سەرئێشە  و  ژان 
كارەساتانە ورد بینەوە، راستییەكی رەها و روون هەیە، ئەوەی ئەم 
لەشكر  و  هێز  تەنیا  و  تەنیا  خوێن،  لە  ك��ردووە  پڕ  وەه��ا  مێژووەی 
هەیە »مەبەستمان  عێراق  لەوەتی  بڵێین  نییە  ناماقووڵ  بۆیەكا  بووە، 
لەو جوگرافیایە ئێستا پێیدەوترێ عێراق« ئەوەندەی لەشكر و خاوەن 
هەنووكەش  تا  تر  كەسی  و  هیچ شت  گێڕاوە  تێدا  رۆڵیان  لەشكران 
وەختێك  نوێدا  قۆناغی  لە  بكات.  ئەدا  رۆڵ  ئ��ەوە،  نیوەی  نەیتوانیوە 
ئینگلیز دەوڵەتی عێراق دروستدەكرێت و  لە ژێر سایەی حكوومەتی 
بەرە سوپا رێگەی  بەرە  ئیدی  دادەمەزرێنێت  بۆ  قانوونی  سوپایەكی 
زیاتری پێدەدرێت دەور لە هاوكێشە سیاسییەكاندا ببینێت، تا دواجار 
كارەساتێكی  عێراقدا  لە  سوپا  گەیشت  جێگەیەك  بە  بارودۆخەكە 
گەورەی مرۆیی نایەوە، كارەساتێك لە دوای هۆلۆكۆستەوە لە وێنەی 

نییە لە تەواوی سەدەی بیستەمدا.   

مێژووی دامەزراندنی سوپای عێراق 
ئیمپریالیزمی  هەردوو  تێیدا  كە  جیهانیی  جەنگی  یەكەم  بڕانەوەی 
فەڕەنسیی– بەریتانیی سەركەوتن، جیهانی خستە بەردەم چەرخێكی 
تازەوە، كاریگەرییەكانی ئەو جەنگە بوونە هۆی سەرلەنوێ داڕشتنەوەی 
لە  نەخۆشەكە«  »پیاوە  عوسمانلی  ئیمپراتۆریای  جیهان،  نەخشەی 
ئەنجامی شەڕەوە تەواو شەكەت و الواز ببوو، هەموو ئەو ناوچانەی 
شكستەی  ئەم  ئێستا.  توركیای  دەرەوەی  كەوتبوونە  دەستدابوو  لە 
ئیمپریالیزمی  ه��ەردوو  دەست  دایە  زێڕینی  هەلێكی  عوسمانلییەكان 
براوەی جەنگ، بە ئاسانیی نەخشەی سیاسیی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
نێوەندەدا  لەم  دابڕێژنەوە.  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  گوێرەی  بە 
حكوومەتی ئینگلتەرە لەسەر جەستەی هەر سێ ویالیەتی بەسرە، كوفە، 
دابمەزرێنێت  نوێ  دەوڵەتێكی  توانی  بوو«  موسڵ »پێشتر شارەزوو 
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بەنێوی »عێراق«. ئەگەرچی هەر لە سەرەتاوە ویالیەتی موسڵ یان 
راستتر بڵێین باشووری كوردستان كێشە و بیروڕای جیاوازی لەسەر 
بەاڵم  نوێوە؟،  توركیای  بە  یاخۆ  عێراقەوە  بە  بلكێنرێت  لەوەی  بوو 
سەر  بخرێتە  ئەوەبوو  فەڕەنسا  بەریتانیا-  بڕیاری  دوا  سەرەنجام 
زیاتركردنی  بۆ  هاوكات  نەوت،  دۆزینەوەی  بەهۆی  بەتایبەت  عێراق 

رێژەی سووننە مەزهەب لە عێراقی تازە دروستبوودا.  
و  دروس��ت��ك��رد  ع��ەرەب��ی��ی��ان  عێراقی  س��ەرەن��ج��ام  بەریتانییەكان 
ت��ازەی  دەس��ت��ووری  ب��ۆی،  هێنا  ع��ێ��راق  ل����ەدەرەوەی  پادشایەكیان 
لە  بەشێك  ی��ان  واڵتێك  وەك  عێراقی  جۆرێك  هەموو  بە  عێراقیش 
و  نەتەوە  هەر  هەبوونی  لە  نكۆڵیی  و  دەناساند  ع��ەرەب  نیشتمانی 
لە ماددەی دووەمی دەستووری ساڵی 1925دا  گەلێكی دیكە دەكرد. 
جۆرێك  هیچ  بە  ئ��ازادە،  سەربەخۆی  دەوڵەتێكی  »عێراق  نووسراوە 
خاكەكەی پەرت پەرت ناكرێت و دەست لە هیچ بەشێكی هەڵناگیرێ، 
راستیدا  لە  بەاڵم  نیابییە«،  پاشایەتی  حكوومەتێكی  حكوومەتەكەشی 
حوكمی راستەقینە لە ژێر چنگی بەریتانیادا بوو، چوونكە هەتا ماوەیەكی 
مایەوە.  ئینگلیزییدا  ئینتیدابی  سایەی  لەژێر  هەر  عێراق  دوات��ر،  زۆر 
بەریتانییەكان خوازیاربوون عێراق بە گشتیی یەكەیەكی كارگێڕیی بێت 
و هەموو بەرژەوەندییەكانیان تێیدا پارێزراو بێت، دەسەاڵتی پادشایی 
دەیخواست بۆ داكۆكییكردن لە پەیكەری فەرمانڕەوایی شانشینەكەی 
هەموو رێگەكانی خۆی بەكاربهێنێت، لەم چوارچێوەدا بۆ دروستكردنی 
دامەزراوەكانی حكوومەتێكی پاشایی فەرمیی هەنگاوی پێكهێنانی سوپا 

بووە پێویستییەكی پلە یەك.  
هێزی  چەندین  ئینگلتەرە  ئ��ی��دارەی  پێشتریشدا  ل��ە  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
ئەوە  بەاڵم  لە جێگەكانی عێراق دروستكردبوو،  نافەرمییان  جیاجیای 
سەروەختەدا  ل��ەو  تایبەت  بە  ن��ەدەدای��ەوە،  پێویستییەكانی  وەاڵم��ی 
لە ساڵی 1915  بەریتانییەكان  بوو.  دامەزراو  تازە  دەوڵەتێكی  عێراق 
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بە دواوە هەوڵەكانیان خستەگەڕ بۆ پێكهێنانی ئەو هێزە نافەرمییانە. 
لەو نێوەندەدا »هێزی لیڤی« دروستكرا، ئەگەرچی سەرەتا ئەم هێزە 
 »6199« گەیشتە  ژم��ارەی  دواتر  بەاڵم  دروستكرا،  پیاو  لە40  تەنیا 
كە  سوپایە  ئەم  ئامانجی   .1922 ساڵی  مایسی  مانگی  لە  ئەمە  پیاو، 
یەكەم دژایەتیكردنی  پلەی  بە  پێكهاتبوو،  ئاشوورییەكان  لە  زۆرینەی 
كورد و دەسەاڵتی شێخ مەحمودی مەلیكی كوردستان بوو، ئەگەرچی 
بەریتانیا خوازیار بوو لە زۆر پێناوی تردا بەكاریبهێنێت »1«. بەاڵم 
هەوڵەكانی دامەزراندنی سوپایەكی فەرمیی مەشقپێكراو، تاوەكوو ببێتە 
سوپای دەوڵەت، بۆ كۆتاییەكانی ساڵی 1920 و سەرەتای ساڵی 1921 

دەگەڕێتەوە.   
بە پێی سەرچاوە مێژووییەكان هەنگاوی ئەفسەرە عێراقییەكان كە 
بەشێكی بەرچاویان كورد بوون، لەسەر دەستپێشخەریی بەریتانییەكان 
بووە. ئەوەبوو سەرەنجام )رۆژی 6-1-1921 لەسەر رۆخی رووباری 
شارەزای  كە  عێراقیی،  ئەفسەری  كۆمەڵێك  بەغداد،  شاری  لە  دیجلە 
تەواوی سوپا بوون و لەالیەن عوسمانلی و بەریتانییەكانەوە مەشقیان 
پێكرابوو، بە چاودێریی بەریتانیا و لە ماڵی عەبدولقادر ئەلخەزەیری 
كۆبوونەوە و بڕیاری دامەزراندنی سوپای عێراقیان دا. ئەو ئەفسەرانە 
بە  كە  بوون  كورد  بەشێكیان  نێوانیشیاندا  لە  و  بوون  كەس  دوان��زە 
ئامادەبوونی مێجەر ئایدی راوێژكاری بەریتانیی لە وەزارەتی بەرگریی 
كۆبوونەوەی  یەكەمین  عومەر«  »محێدین  س��وارە  رائیدی  و  عێراق 
سوپا ئەنجامدرا. لە ئەفسەرە كوردەكانیش هەریەكە لە«بەكر سدقی، 
چەند  و  نوری  بەهادین  بابان،  جەالل  بابان،  جەمال  وەهبی،  تۆفیق 

كەسێكی تر« ئامادەی كۆبوونەوەكە بوون(. »2«.  
هەندێك سەرچاوەی مێژوویی ناوی ئەو دوانزە ئەفسەرەی سوپای 
عێراقیان دروستكرد، تۆماركردووە كە بریتی بوون لە هەریەك »عەقید 
عەبدولحەمیدی كوڕی ئەحمەد، موقەدەم عەبدولڕەزاق یاسین خواجە، 
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موقەدەم شاكیر عەبدلوەهاب شێخلی، رائید سەعید حەقی عومەر، رائید 
محێدین سەلیم سوهرەوەردی، رائید بەكر سدقی شەوقی عەسكەری، 
نەقیب  محەمەد،  حیلمی  رائید  ب��ەگ،  مەعروف  وەهبی  تۆفیق  رائید 
موحسین عكوش، نەقیب حەسەن تەحسین مستەفا عەسكەری، نەقیب 
سەروەختەدا  لەو  هەر  حەنزەڵ«.*  یوسف  نەقیب  پاچەچی،  یوسف 
یەكەمین پڕۆژە یاسا بۆ رێكخستنی كاروباری سوپایی فۆرمۆڵەكرا و 
ناوی »باڵوكراوەی سوپای عێراقی ساڵی 1921« بوو، لە سەرەتاوە 
لێی نووسرابوو ئەم پڕۆژە یاسایە »سێر پریسی كۆكس«ی جەنەراڵ 
و نوێنەری مەندوبی سامی لە عێراق دوای رەزامەندیی ئەنجوومەنی 
وەزیرانی عێراق دەریكردووە و ئەم باڵوكراوەیەش لە رۆژی یانزەی 
سەربازەكانی  لە  تاكێك  هەموو  لەسەر   1921 دووەم���ی  كانوونی 
سوپای عێراق لە هەموو ناوچەیەكی عێراق پیادە و جێبەجێكراوە. لە 
بەناوی  عێراقی  فەوجی سوپای  یەكەم  تەمووزی هەمان ساڵیش   28
»موسا كازم« دامەزرا.** هاوكات لەسەر راسپاردەی بەریتانییەكان 
و پشتگیریی ئەفسەرانی سوپای ئینگلیز »جەعفەر عەسكەری« كرایە 
یەكەمین وەزیری بەرگریی عێراق كە ئەویش پەیوەندیی كرد بەدۆستە 
نێزیكەكانییەوە تا هاوكاریی بكەن. *** ئیدی لەم رێكەوتە بە دواوە 
سوپای عێراقی بە فەرمیی دادەمەزرێت، بە تالیۆنێك پێكدەهێنرێت بە 
ناوی تیپی هاشمی كە تیپێكی سوارە بوو، بەاڵم وردە وردە بە پێی 
تێپەڕینی كات و لەسەر داخوازیی بەریتانیا سوپای عێراقیی گەشەی 
كرد هەم لە رووی ژمارە و هەم لە رووی چەك و تەقەمەنی و ئامێرە 
لە  تەنێ  ناچاركرابوو  عێراقی  حكوومەتی  ئەگەرچی  جەنگییەكانەوە. 
حكوومەتی ئینگلتەرە چەك و چۆڵ بكڕێت، بەاڵم بە بەراوورد بە كات 
و ژمارە و توانای سەربازیی سوپای عێراق، سوپاكە لە چەكی كەم 

نەبوو.  
بارەی ئەو گەشەكردنەی  لە  نووسەری ناسراو »پیتەر سالگت« 
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سوپای عێراقییەوە دەنووسێت: دامەزراندنی سوپای عێراق لە شەشی 
كانوونی دووەمی 1921 بەرە بەرە لە ژێر ركێفی ئینتیدابدا قەبارەكەی 
گ���ەورە ب��وو، ل���ە3500 س��ەرب��ازەوە ب��ۆ 12 ه���ەزار س��ەرب��از، ب��ەاڵم 
شێوەیەی  بەو  پەروەردەكردنی  و  سوپایە  ئەو  دامەزراندنی  دیسان 
دەس��ەاڵت��ی  ب��ۆ  ب��وو  هەژموونێك  دەیانویست  مەلیك  و  بەریتانیا 
و  دەب��رد  بەڕێوە  عێراقی  كرداریی  بەشێوەی  بەریتانیاش  ئەوكاتە.. 
لە  دەكرد  عێراقی  هاوكاریی سوپای  ناخۆشییەكدا  و  بۆنە  لە هەموو 
بەپێی    .»3« عێراقیدا.  شۆڕشگێڕانی  راوەدونانی  و  سەركوتكردن 
لە12   1933 لە ساڵی  عێراق  مێژوویی، سوپای  هەندێك سەرچاوەی 
هەزار سەرباز پێكهاتبوو، ئەم ژمارەیە لەساڵی 1935 بەرز دەبێتەوە 
بۆ 15هەزار سەرباز، تا ئەوەی لە كاتی شۆڕشی چواردەی گەالوێژی 
سەربازانی  ژم��ارەی  ئ��ازادی��خ��واز«ەوە،  »ئەفسەرانی  لەالیەن   1958
زانیاریی  گوێرەی  بە  داوە.  سەرباز  ه��ەزار   »20« نزیكەی  لە  خۆی 
لیوا »مەنسوور حەفید«یش گەشەكردنی ژمارە و توانای سەربازیی 
سوپای عێراق بە پێی چەند قۆناغێك بووە. ناوبراو لەالی خۆیەوە بەم 

جۆرە گەشەكردنی سوپای عێراق ریزبەند دەكات:
- لە حوزەیرانی ساڵی 1921دا یەكەم فەرمانگەی تەجنیدی گشتیی 

سوپای عێراق، خۆبەخش دامەزرا.
- یەكەم فەوجی سوپای عێراقیی »لە سەرەتای دامەزرانیدا« ناوی 

لێنرابوو فەوجی »موسای ئەلكازم«.
- 28ی ئازاری 1928 حەڤدە قوتابی عێراقیی بۆ فێربوونی لێخوڕینی 

فڕۆكەی جەنگیی لە بەریتانیا وەرگیران. 
لە  عێراقیی  فڕۆكەوانانی  وەجبەی  یەكەمین   1931 نیسانی   22  -

كولێژی كرانویل لە ئینگلتەرە دەرچوون.
- لە23 تشرینی یەكەمی ساڵی 1937 دامەزراندنی یەكەم مەفرەزەی 

تانكی سووكی عێراقیی.
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- ساڵی 1937 دامەزراندنی یەكەمین یەكەی هێزی دەریایی عێراقیی.
- یەكی تشرینی یەكەمی ساڵی 1938 كردنەوەی یەكەمین كولێژی 

ئەركان لە شاری بەغداد. »4«. 
عێراقی  سوپای  گەشەكردنی  هۆكارەكانی  لە  یەكێكیش  رەنگبێ 
بەسەپاندنی  بێ  پابەند  ناوخۆیی،  سەركوتی  و  شۆڕ  و  لەشەڕ  جیا 
خزمەتی سەربازیی زۆرەملێیی. یەكەمین كەسێكیش یاسای زۆرملێیی 
بە رەگەز كورد بوو،  پێڕۆ كردبێت، ژەنەراڵ »جەعفەر عەسكەری« 
چوون ئەو یەكەم كەسێك بوو لە جیاتی تەڕبووش سیدارەی خستە 
سەری. جەعفەر عەسكەریی كە لە یەكەم كابینەی حكوومەتی عێراقیدا، 
شالیاری بەرگریی بوو، ئەو یەكێك بوو لە كۆنە ئەفسەرەكانی سوپای 
عوسمانلیی، عەسكەری یەكەم كەسیش بوو داوای لە كۆنە ئەفسەرەكانی 
سوپای عوسمانلی كرد یارمەتی بدەن لە دامەزراندنی هێزی ئەرتەشی 
عێراقیدا. بۆ ئەو مەبەستە لە رۆژی بیست و دووی تشرینی دووەمی 
ساڵی 1923 پێشنیارێكی پێشكەش كرد بە ئەنجوومەنی دامەزرێنەری 
نیشتمانییە.  ئەركێكی  عێراق  لە  بەرگرییكردن  دەڵێ:  لەوێدا  كە  سوپا 
ئەم دەربڕینە هاوواتای سەربازیی زۆرەملێی دەگرێتەوە. عەسكەری 
لەنێو گەالندا رەمزی ژیانە و  لە یادداشتنامەكەدا نوسیبووی »سوپا 
پاراستنی  و  میللەت  سەربەخۆیی  هەروەها  سەربەخۆییە،  كۆڵەكەی 

كەرامەتی بە پاڵپشت و ئاواتی سوپای بێگانە نایەتەدی«.  
پاشكۆیی  بەهۆی  عێراق  ئەوكاتی  پادشایی  حكوومەتی  ئەگەرچی 
بۆ سیاسەتی ئینگلتەرە ئەم خواستەی پشتگوێخست، بەاڵم دواجار ئەو 
حكوومەتە لەرۆژی 12-6-1935 بڕیاریدا یاساكە جێبەجێ بكرێت، كە 
بە  توندیی جەماوەریی  ناڕەزایی  ئەمەش زنجیرەیەك خۆپیشاندان و 
دوای خۆیدا هێنا لە سەرجەم ناوچە جیاجیاكانی عێراقدا. دەستووری 
سوپا،  بە  داوە  بەرچاوی  گرنگیی  دەستوورانەیە  لەو  یەكێك  عێراق 
كە خوازیاربوون  بووە  وێنەدانەوەی خواستی دەسەاڵتداران  ئەمەش 
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سوپا وەك شتێكی پیرۆز و بایەخدار سەیر بكرێت و خەڵك لەسەر 
ئەوە رابهێنرێت بە گرنگییەوە بۆی بڕوانن. )دەستووری كاتیی 1958 
گەل  بەموڵكی  17دا سوپا  م��اددەی  لە  نوسراوە،  ل���ە1958-7-27  كە 
دادەنێ و ئەركی پاراستنی سەروەریی واڵت و سەالمەتی زەوییەكانی 
پێ دەسپێردرێ. لە دوای كودەتای 1963 و لە دەستووری كاتیدا كە 
بایەخی زیاتر بە پێگە و ئەركەكانی  لە29 نیسانی 1964دا نوسراوە، 
سوپا دراوە و خاڵی سێیەم لە بابی چوارەمی سیستمی حكومڕانیی و 
لە میانەی شەش ماددەدا »77- 82« بۆ ئەم مەبەستە تەرخانكراوە(. 

  .»5«
سەربازیی  كودەتایەكی  چەند  ئەگەرچی  پاشایەتیدا  سەردەمی  لە 
روویاندا، بەاڵم گەشەكردنی ژمارەی سەربازان و توانای سەربازیی 
سوپای فەرمیی عێراق، لەسەرخۆ و تاراددەیەك سروشتیی بوو. بەاڵم 
لە دوای شۆڕشی چواردەی گەالوێژی 1958ەوە، بەرە بەرە هەم سوپا 
بینی، ئەمەش  نائاسایی بەخۆوە  پێدرا و گەشەیەكی  بایەخی زیاتری 
بەهۆی ئەوەی رەوشی سیاسیی عێراق تەواو ئاڵۆزیی بەخۆوە گرت، 
لەالیەك چەندین رەوتی وەك ناسیۆنالیستە توندڕەوەكانی عەرەب لە 
بەوالوە شۆڕشی  لەساڵی 1961  تر  لەالكەی  هەوڵی كودەتادا بوون، 
مستەفا  مەال  كوردستان«و  دیموكراتی  »پارتی  رێبەرایەتی  بە  كورد 
بایەخدان بە یەكە  تاویسەند. ئەم دوو هۆكارە بوونە هۆكاری زیاتر 
سەربازییەكان لەالیەن حكوومەتی »عەبدولكەریم قاسم«ەوە. لێرە بە 
نافەرمیی  تری  هێزێكی  چەند  لەوەی  جیا  عێراقی  حكوومەتی  دواوە 
توانا  هەوڵیشدایە  لە  ك��وردەك��ان،  جاشە  وێنەی  لە  دروس��ت��دەك��ات 
بەرز  عێراق  سوپای  ئاستی  و  پێبدات  پەرە  زۆرت��ر  سەربازییەكانی 
بكاتەوە بۆ ئاستی سوپا ناودارەكانی جیهان. لەم پێناوەدا حكوومەتی 
بۆ  ببەستێت  دەوڵ��ەت  چەندین  لەگەڵ  كۆنتاكت  ه��ەوڵ��دەدات  عێراق 
بەهێزكردنی  مەبەستی  بە  تەقەمەنی سەردەم  و  بەدەستهێنانی چەك 



گەمەی شەیتان

181

سوپاكەی بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر پیالنێكی ناوخۆیی لەالیەن عەرەبە 
ناسیۆنالیستەكانەوە، هەم بۆ دامركاندنەوەی شۆڕشی ئەیلوول كە رۆژ 
لە دوای رۆژ زیاتر كڵپەی دەسەند و بەهێز دەبوو، بەاڵم )سەختترین 
بە  بەعسییەكان دەسەاڵتیان  بوو  كاتە  ئەو  عێراق  سەردەمی سوپای 
دەستەوە بووە، چوونكە دوای هاتنە سەركاری سەدام، سوپای عێراق 
كرایە 44 فیرقە و لە ساڵی 1990یشدا ئەو ژمارەیە بۆ 63 فیرقە بەرز 

بووەوە(. »6«. 
دروست لەگەڵ هاتنە سەركاری بەعسییەكان لە رێگەی كودەتایەكی 
بەعسییەكان  سوپا،  بە  درا  زیاتر  بایەخی   ،»1968« سەربازییەوە 
چوونكە خەونی نیشتمانێكی عەرەبیی گەورە و لەناوبردنی جولەكەیان 
هەبوو، هاوكات سوپاكەیان بە دۆڕاویی لە جەنگی عەرەب– ئیسرائیل 
گەڕابووەوە، دەیانویست بەهەر نرخێك بووە عێراق لەرێی بەهێزكردنی 
سوپاكەیەوە وەها لێبكەن دەسەاڵتی بەسەر تەواوی ناوچەكەدا بشكێت، 
هەروەك خوازیاربوون لە رەگەوە بزووتنەوەی كوردایەتی و نەژادی 
گەلی كورد دەربكێشن. بەعسییەكان چەندان بۆندیان لەگەڵ سۆڤێتی 
سووردا واژۆ كرد بۆ كڕینی نوێترین چەك و الپاڵم و باڵەفڕی سیخۆی 
چەكانە  بەم  ببوو  سەختتر  لەوە  زۆر  عێراق  واقیعی  بەاڵم  روسیی، 
كڵپەسەندووی  شۆڕشی  چەكانە  بەو  بتوانرێت  یان  بكرێت  كۆنترۆڵ 
كوردەكان بە هاوكاریی ئێران و ئیسرائیل و ئەمەریكا دابمركێنرێتەوە. 
سەدەی  شەستەكانی  دەی��ەی  لە  هەر  عێراق  دەوڵەتی  سەرانی  بۆیە 
رابردووە بیریان لە بەدەستهێنانی چەكی كۆكوژ و كیمیایی دەكردەوە.   
پێیوایە »عێراق بەرنامەی بەرهەمهێنانی  »دەبلیو سیت كاروس« 
ل��ەوەی  لەپێش  زۆر  و   1960 دەی��ەی  ساڵەكانی  لە  كیمیایی  چەكی 
سەدام بگاتە دەسەاڵت دەستپێكردبوو«. جیا لە هەموو ئەمانە قۆناغی 
لەگەڵ  هاوكاتە  عێراقی  سوپای  لوتكەی  گەیشتنە  و  زیاتر  بااڵبوونی 
هاتنە سەركاری سەدام حسێن »1979«، چوونكە سەدام خولیایەكی 
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بۆ  هەبوو  عێراقیی  سەرۆكێكی  ه��ەر  لە  زیاتری  و  راددەب����ەدەر  لە 
رووی  لە  ه��ەم  چەندایەتییەوە،  رووی  لە  ه��ەم  سوپا  بەهێزكردنی 
بەخۆوە  زۆری  پێشكەوتنی  عێراق  سوپای  ئەوەبوو  چۆنایەتییەوە. 
بینی، تەنانەت لە ساڵی 1990دا عێراق خاوەنی زیاتر لە یەك ملیۆن 
سەرباز بووە، ئەمە بێجگە لەوەی خودانی تازەترین تەكنۆلۆژیی چەك 
و چۆڵ بووە. »ریچارد بێننێت« لەو رووەوە دەڵێت )لەشكری عێراقیی 
لە ساڵی 1990دا یەكێك بوو لە لەشكرە گەورەكانی جیهان، بەاڵم لە 
كۆتایی یەكەمین جەنگی كەنداودا بەر بەرەڵاڵییەكی تەواو باڵی بەسەر 
پاشماوەكانی یەكە سەربازییەكانی لەشكرەكەدا كێشا، وایان لێهات لە 

هەموو الیەكەوە لەالیەن دوژمنەكانیانەوە زەبریان لێدەكەوت(. 
حكوومەتی بەعس بەوە رازی نەبوو لە سنوورێكدا سوپاكەی قەتیس 
بكاتە سوپایەك پشت ببەستێت بە  بەڵكو دەیویست سوپاكەی  بكات، 
تەكنۆلۆژیترین چەكی سەردەم، بە تایبەتیی چەكی كۆمەڵكوژ. سەرانی 
خۆیان  وزەی  و  توانا  هەموو  رێبەریی »سەدام حسێن«،  بە  بەعس 
بەكارهێنا تا واڵتەكەیان بكەنە خاوەنی چەكی كیمیایی و ئەتۆمی. ئەم 
هەوڵە لە دەیەی حەفتاكانی سەدەی رابردوودا زۆرتر برەوی سەند. بۆ 
ئەو مەبەستە وەزارەتی بەرگریی و وەزارەتی پیشەسازیی سەربازیی 
لە چەندان رێگەی جۆربەجۆرەوە كۆنتاكتیان لەگەڵ دەوڵەتان و چەندین 
كۆمپانیای جیاجیا گرێدا تاكو ئەو خەونە بهێننەدی. بەاڵم ئیسرائیل كە 
زیاد لە هەمووان هەستی بە مەترسیی عێراقێكی خاوەن چەكی ئەتۆمی 
دەكرد، زۆر زوو، لە ساڵی 1981 لە رێگەی لێدانی هەواییەوە بنكەكانی 
كورەی ئەتۆمی عێراقی كاول و تێكوپێكدا، ئەمەش وەهای لە«مەناحیم 
بێگن«ی سەرۆكی ئەوكاتی ئیسرائیل كرد بە خۆشحاڵییەوە بڵێت وەك 
خۆی ئامانجەكەمان پێكا و خەونی لەناوبردنی ئیسرائیلمان پووچەڵ 
لەسەر  ب��ەردەوام  هەر  ئەمانەشدا حكوومەتی سەدام  لەگەڵ  كردەوە. 
سەرەڕۆییەكانی تا دواجار توانی عێراق بكاتە خاوەنی چەكی كیمیایی. 
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)رژێمی عێراق توانی لە چەندەها بواری هەمەجۆری تەكنۆلۆژیای 
ناوكییدا مەشق بە كادرە تەكنیكی و ئەندازەییەكانی خۆی بكا تا ئەو 
راددەیەی كە ژمارەی زاناكان گەیشتە 500 زانا و ژمارەی ئەندازیاران 
و تەكنیككاران گەیشتە 5-7 هەزار كەس، جگە لە20 هەزار كاركەری 
كە  تەرخانكرا  زۆر  بودجەیەكی  ئەمەش  سەرباری  ب��وارە.  ئەم  تری 
گەیشتە 12 ملیارد دۆالر كە لەم كەرتەدا خەرجكرا, جگە لەوە، رژێم 
چەند دەزگایەكیشی دروستكرد پەیوەندییان بە بەرنامە ناوكییەكەیەوە 
ل��ەوان��ە چەند  پ���ڕۆژە،  ه��ەب��وو، ك��ە ژم��ارەی��ان گەیشتە 28 دەزگ���ا و 
مەڵبەندێك بۆ لێكۆڵینەوە و نەخشەسازیی و پیتاندنی یۆرانیۆم و چەند 
زیاتر  ئەوەی   .»7« تاقیكردنەوە(.  و  ئەلكترۆنكاریی  بۆ  ناوەندێكیش 
تەكنۆلۆژیی سەردەمی  كاتدا  لە زووترین  ئەوەی  بۆ  هاندەدا  عێراقی 
چەك بەدەستبهێنێت بە تایبەت چەكی ناوكیی دوژمنایەتی بوو لەگەڵ 
ئیسرائیل لەالیەك و شەڕی دەستەویەخەی لەگەڵ ئێران و بزووتنەوەی 
لە دەیەی  تر بوو. رژێمی بەعس  لەالكەی  رزگاریخوازی كوردستان 
هەشتاكاندا زۆرترین بودجەی لە داهاتی واڵتەكەی بۆ بەرهەمهێنان و 
كڕینی چەك و تەقەمەنی تەرخانكرد. هەندێك لە توێژەران و پسپۆران 
هەشتاكان  درێژایی  بە  لەوەی  دەدەن  نیشان  خۆیان  سەرسوڕمانی 
عێراق زۆرتر لەو بڕە دیاریكراوەی بۆ سەرجەم كەرتەكانی تەندروستی 
و خزمەتگوزاریی تەرخانی كردبوو، بودجەی بۆ كەرتی سەربازیی و 

پەرەپێدانی یەكە سەربازییەكانی تەرخان كردبوو.   
و  ف��راوان��ب��وون  دەرب���ارەی   Judit Miller, Laurie Mylroie
خەرجكردنی ژمارەیەكی خەیاڵیی پارە بۆ سوپا لە سەروەختی جەنگی 
ئەم  ئابووری  بارودۆخی  سااڵنەدا  »لەم  دەنووسن  عێراقدا  ئێران– 
واڵتە زۆر خراپ ببوو، سەدام هەموو پاشەكەوتە داراییەكانی خۆی 
دوو ساڵی سەرەتای  لە  تەقەمەنی سەرفكردبوو.  و  كڕینی چەك  بۆ 
جەنگ، عێراق 10 ملیارد دۆالری یارمەتی دارایی لە واڵتانی عەرەبیی 
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وەرگرت كە هەمووی بۆ كڕینی چەك تەرخانكرا«. »8«. هەر لەمبارە، 
ك��ردووە:  ب���ەراووردی  ستۆكهۆڵم  ئاشتی  نێودەوڵەتیی  ئەنیستیتۆی 
چەكی  دۆالر  ملیارد   14 نزیكەی  بەهای  بە   1984 ساڵی  لە  عێراق 
كوردسمان«  »ئانتۆنی  ب��ەراووردی  پێی  بە  بەكاریهێناوە.  و  كڕیوە 
نێوان  لە  عێراقیی  حكوومەتی  ئەمەریكیی،  شارەزایانی  لە  یەكێكە  كە 
و  دۆالر  ملیۆن   300 و  ملیارد   27 نزیكەی   1985  -1982 ساڵەكانی 
ملیۆن   500 و  ملیارد   15 نزیكەی   1989  -1986 ساڵەكانی  لەنێوان 
دۆالر كە كۆی گشتیی زیاتر لە42 ملیارد دۆالرە لەم حەوت ساڵەدا 
تینووێتی  بڕوایەدایە  لەو  تەنانەت  ئەو  واڵت��ەوە.  ناو  هێناوەتە  چەكی 
سەدام بۆ چەك لەماوەی ئەم سااڵنەدا لەم ژمارە سەرسوڕهێنەرەش 
زیاترە. حەزی سەدام بۆ كڕینی چەك تەنانەت پاش كۆتاییهاتنی جەنگ 
ساڵی  پێنج  ماوەی  لە  بەشێوەیەك  نەهات،  كۆتایی  ئێرانیشدا  لەگەڵ 
و  چەك  كڕیاری  واڵتی  گەورەترین  عێراق  شەڕ،  تەواوبوونی  پاش 
پێداویستیی سەربازیی بووە. بەپێی بەراووردی شارەزایان 9% هەموو 

چەكە فرۆشراوەكانی جیهان لەالیەن سەدامەوە كڕدراون. »9«. 
سوپای  بیابان«  »گەردەلوولی  ئۆپەراسیۆنی  دوای  لە  ئەگەرچی 
عێراق لە رووی مەعنەویی و ماددییەوە بە تەواویی تێكشكێنرا، بەاڵم 
سەدام حسێن زۆر لەوە سەركێشتر بوو بەو گورزوەشاندنە دەست لەو 
خولیا و حەزە شێتانەیەی خۆی هەڵبگرێت. بۆیە لە سااڵنی ئابڵووقەی 
ئابووری و بازرگانیی نەوەدەكانی سەدەی رابردوو لەسەر عێراق، لە 
كاتێكدا بەندی حەوتی نەتەوە یەكگرتووەكان رێگریی دەكرد لە عێراق 
لە  بوو  لە هەوڵدا  قاچاغ  بەرێگەی  بەاڵم رژێم  بكڕێت،  چەك و چۆڵ 
رێگای ئۆكرانیا و روسیا و بە بەرتیلدان لەناو توركیادا، ژمارەیەكی  
ناو عێراقەوە، هەتاكو  بهێنێتە  پێداویستیی سەربازیی  زۆری چەك و 
ئەمەریكا و كۆمەڵی نێودەوڵەتیی پێیانزانی كار لە كار ترازابوو، بەم 
جۆرە جارێكی دیكە سوپای عێراقیی بەهێز كرایەوە و چەندان یەكەی 
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وەك »گاردی كۆماریی و سوپای قودس و گیانبەختكەرانی سەدام« 
لۆجیستیی  و  ماددیی  توانایەكی  بە  فەرمیی  سوپای  دەرەوەی  لە 
و  رژێم  لە  بوو  داكۆكیكردن  تەنیا  كاریان  كە  قووتكرانەوە  زۆرەوە 
سەركوت و لەناوبردنی بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی كورد و هێزە 
بەرهەڵستكارە شیعەكانی باشووری عێراق. تا ئەوكاتەی لە پرۆسەی 
داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە لە بەهاری 2003دا بە تەواوەتی 
لە  سەربازییەكەشی  تەكنۆلۆژیا  هەموو  و  هەڵوەشایەوە  لەبەریەك 

كیس چوو.    
سەرەكیی  ئامڕازێكی  لەوەی  جگە  عێراقدا  لە  سوپا  نییە  ش��ارەوا 
بەرژەوەندیی  لە  نەیارە سیاسییەكان و هەمیشە  بۆ سەركوتی  بووە 
چینی دەسەاڵتداردا بووە، لە هەمان كاتدا نابێت نكۆڵی لەوەش بكەین 
سووننە  كەمینەی  بۆ  سوپا  هەستیارەكانی  پۆستە  و  سوپا  خ��ودی 
مەزهەبی عەرەبیی بووە. ئەم سیاسەتە وەنەبێ تەنیا لە سوپادا رەنگی 
ئاستەكانی  هەموو  لەسەر  شۆڤێنییە  رامیارییە  ئەم  نەخێر  دابێتەوە، 
بەڕێوەبردن، بە روونی بەرجەستە ببوو. )حكوومەتەكانی عێراق هەر 
كورددا  لەگەڵ  ناواقیعیان  مامەڵەیەكی  پۆستەكانەوە  دابەشكردنی  لە 
دەدات،  دیاری  دەسەاڵتەكاندا  پێدانی  لە  یەك  مامەڵەیە،  ئەم  كردووە، 
بۆ نموونە لەسااڵنی 1921 تا 1936 لە »57« پیاو بۆ بەڕێوەبردنی 
كابینەكانی حكوومەت دانرابوون، تەنیا »5« كەسیان شیعە و كورد 
پێنج   1958 ل���ە1921-  بنەماڵەدا  دەس��ەاڵت��ی  سەرانسەری  لە  ب��وون، 
بااڵدەستییەی  ئ��ەم  ب��وون،  سووننە  دەس��ت  بە  گرنگەكە  وەزارەت���ە 
لەساڵی  نموونە  بۆ  داب��ووەوە،  رەنگی  ناوخۆشدا  ئاستی  لە  سووننە 
1933دا سووننەكان لە14 هەرێم، حوكمی 13یان دەكرد، هەروەها 37 

قایمقامیان لە كۆی 43 قایمقام بەدەستەوە بوو(. »10«. 
دەگەین،  بڕوایە  ب��ەو  س��ادەی��ەدا  راستییە  ئ��ەم  رووناكیی  ژێ��ر  لە 
سیاسەتی دوورخستنەوەی كورد و شیعە لە فەرمانڕەوایی و پۆستە 
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پێنەكردووە،  دەستی  بەعسەوە  س��ەردەم��ی  لە  تەنێ  هەستیارەكان 
عێراقدا  سیاسیی  دیرۆكی  لە  كۆنتری  و  درێ��ژ  مێژوویەكی  بەڵكوو 
سەر  بێینەوە  »ئەگەر  پێیوایە  سالگت«  »پیتەر  رووەوە  لەم  هەیە. 
و  دەستوور  لە  كە خۆی  عێراق،  نوێی  دەوڵەتی  ئەرێنییەكانی  الیەنە 
كانوونی  لە  كە  دەبینێتەوە  نیشتمانیدا  دامەزراندنی سوپای  پرۆسەی 
دووەمی 1921دا هاتە كایەوە، ئەمەش هەر لە بەرژەوەندیی عەرەبی 
سووننە بوو كە بەشێكی كەمایەتییان لەو واڵتەدا پێكدەهێنا«.«11«.  
بەعس لە هەموو حكوومەتەكانی تری عێراق جیددیتر و كاریگەرانەتر 
كەوتە داماڵینی كورد و شیعە لە پۆستە هەستیار و گرنگەكانی سوپادا. 
تەنانەت بەدرێژایی هەشتا ساڵ یەك فڕۆكەوان نەبووە لە ریزەكانی 
سوپای عێراقیدا بە رەگەز كورد بووبێت، یان نەبیستراوە لەو ماوەیەدا 
هیچ كام لە وەزیرەكانی بەرگریی سەردەمی حكوومەتی سەدام تەنانەت 
كوردێكی بەعسیش بووبێت. ئەمەش بۆ گرەنتیكردنی ئەوە بووە سوپا 

بۆ كودەتای سەربازیی بەكارنەهێنرێت لە دژی دەوڵەتی بەعس. 

كاریگەریی سوپا لەسەر سیاسەت و شێوەی فەرمانڕەوایی
 سوپای عێراق یەكێك لەو سوپایانە بووە بەردەوام كارتێكردن و 
كاریگەرییەكی راستەوخۆی لەسەر پرۆسەی سیاسیی واڵت هەبووە، 
بەرامبەر سیاسەت  لە  نەبووە  بێالیەن  دیكە سوپا  بەدەربڕینێكی  یان 
سەرەتاشەوە  لە  وەك  حوكمداریی.  و  ب��ەڕێ��وەب��ردن  پرسەكانی  و 
سەرەتای  لە  هەر  سیاسییەی  چەپاندنە  ئەو  بەهۆی  پێدرا  ئاماژەی 
بەهۆی  ه��ەروا  و  بەڕێوەچووە  واڵت��ەدا  لەم  عێراقەوە  دروستبوونی 
بزووتنەوە  و  هێز  تاكو  دیموكراسی،  و  كراوە  زەمینەیەكی  نەبوونی 
بە  بۆ وەدەستهێنان و  بكەن  كار  بكەن و  تێدا  سیاسییەكان چاالكیی 
دەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسیی، ئەوە رێگەی كودەتای سەربازیی 
لە زۆرترین بارەكاندا رێگەچارەیەكی ناچاریی و تەنیا بووە بۆ گۆڕینی 
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سوپا  لەسەرەتاوە  هەر  دەبینین  بۆیەكا  عێراقدا.  لە  حوكم  مۆدیلی 
بەردەوام لەالیەن بزووتنەوە سیاسییەكانەوە بەكارهێنراوە بۆ گۆڕینی 
رژێمە فەرمانڕەواكان، بەم هۆیەوە لە ماوەی چەند دەیەی تەمەنی ئەو 
سوپایەدا چەندان كودەتای سەربازیی سەركەوتوو و سەرنەكەتووی 
نێوان  ل��ەم��اوەی  تەنیا  مێژووییەكان  س��ەرچ��اوە  بەپێی  ئەنجامداوە. 
»سەدام  سەركاری  هاتنە  لەگەڵ  هاوكاتە  كە   1979  -1921 سااڵنی 
بەشێكیان  كە  ئەنجامداوە  سەربازیی  كودەتای   13 سوپا  حسێن«، 

سەركەوتنیشیان مسۆگەر كردووە. 
قۆناغی  عێراقی  م��ێ��ژووی  ل��ە  سەربازییش  ك��ودەت��ای  یەكەمین 
سدقی«  »بەكر  ژەن��ەراڵ  فەرماندەیی  بە  پادشایەتیدا،  فەرمانڕەوایی 
سەركەوتنی،  پ��اش  و  ئەنجامدرا   1936 ساڵی  لە  ك��ورد  رەگ��ەز  بە 
و  پێكهێنا  سڵێمان«  »حیكمەت  سەرۆكایەتی  بە  نوێی  حكوومەتێكی 
خۆیشی بووە وەزیری بەرگریی ئەو حكوومەتە. بەهۆی ئەوەی »بەكر 
پلەداری  و  ئەفسەر  چەندین  و  هەبوو  كوردانەی  هەستێكی  سدقی« 
كوردی لە دەوری خۆی كۆكردبووەوە و دژی ناسیۆنالیستی عەرەبیی 
سەردانی  سەربازیی  نمایشێكی  بۆ  كاتێكدا  لە   1937 ساڵی  لە  بوو، 
توركیای كرد، لە شاری موسڵ كەوتە بۆسەیەكەوە و دوای ئەوەی 
گوللەیەك لەسەری درا، كوژرا.«12«. هەر لە سەردەمی فەرمانڕەوایی 
پادشایەتیدا چەندین كودەتای سەربازیی دیكە روویاندا، لەوانە كودەتای 
ساڵی 1941كە لەالیەن ئەفسەری ناسراو »سەالحەددین ئەلسەباغ«ەوە 
لە دژی حكوومەتەكەی »تەها هاشمی« سەریهەڵدا. دوای سەركەوتنیان 
»رەشید  سەرۆكایەتی  بە  نوێیان  حكوومەتێكی  كودەتاچی  دەستەی 
عالی گەیالنی« پێكهێنا، كە نازناوی »حكوومەتی بەرگریی نیشتمانیی« 
پێدرابوو، وەلیعەهدی واڵت »میر عەبدولئیاله« لە ترساندا هەاڵت و 
پەنای بۆ یەكەیەكی سەربازیی خۆیان برد لە نزیك شاری »دیوانیە«، 
ركێفی  ژێر  لە  خوازیاربوو  چوونكە  نوێیەكە  حكوومەتە  دواتر  بەاڵم 
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بەریتانییەكان بێتە دەرەوە، بە هەماهەنگیی بنەماڵەی مەلیكی عێراق و 
بەریتانییەكان تێكشكێنرا و چوار لە سەركردە سەربازییەكانی كودەتا 
لە سێدارەدران، خودی »سەالحەدین ئەلسەباغ«یش ناچار بە هەاڵتن 
گەڕایەوە  دواتریش  ئەڵمانیا،  بۆ  پاشان  و  توركیا  بۆ  سەرەتا  بوو 
واڵتە  لەو  پەنابەرێتی  مافی  داوای  و  سعودیە  عەرەبیی  مەمملەكەتی 

كرد.«13«. 
گەورەترین و كاریگەرترین كودەتایەك لە سەردەمی پادشایەتیدا 
س��ەرك��ردەی��ی  ب��ە  ئ��ازادی��خ��واز  ئەفسەرانی  ك��ودەت��ای  بێت،  رووی���دا 
»عەبدولكەریم قاسم« بوو لە14 گەالوێژی ساڵی 1958دا. ئەم كودەتایە 
و  گ��ۆڕی  عێراقی  كۆمەڵگەی  فەرهەنگیی  و  سیاسیی  سیمای  ت��ەواو 
كۆماریی  رژێمی  جێگەیدا  لە  و  هێنا  پادشایەتی  رژێمی  بە  كۆتایی 
جێگیر كرد. هەر لەو چوارچێوەیەدا كۆمەڵێك چاكسازیی سیاسیی و 
ئابووری دەستیانپێكرد، بەتایبەت بۆ یەكەمین جار دەستووری عێراقی 
دانی بە هاوبەشێتی كورد و عەرەبدا نا لە واڵتی عێراقدا. لە ماوەی 
چەندین  »1958-1963«دا  قاسم  عەبدولكەریم  حكومی  ساڵی  پێنج 
هەوڵی كودەتا و تیرۆركردنی قاسم بەڕێوە چووە، لە هەشتی ئازاری 
ساڵی 1959 بزووتنەوە هەڵگەڕاوەكەی شەواف »عەقید عەبدولوەهاب 
كودەتایەكی  هەوڵی  موسڵ،  لە  پێنج  لیوای  فەرماندەی  ش���ەواف« 
توركمان،  و  عەرەب  ئەفسەری  هەندێك  یارمەتی  بە  دا  سەربازییان 
»ش��ەواف«ی��ش  و  دامركێنرایەوە  بزووتنەوەكە  كۆتاییدا  لە  ب��ەاڵم 
قاسم  ئەوەی حكوومەتی  بەهۆی  لەالیەن هێزەكانی عێراقەوە كوژرا. 
كورد،  مافەكانی  پێدانی  لە  ببووەوە  پەشیمان  خۆی  بەڵێنەكانی  لە 
بزووتنەوەی  لەگەڵ  بوو  نابەرامبەردا  شەڕێكی  لە  پێچەوانەوە  بە 
رزگاریخوازی گەلی كوردستان، بارودۆخی ناوخۆیی عێراق شڵەژان 
و ئاڵۆزییەكی سەرسوڕهێنەری بەخۆوە بینی، ئەمەش دەرگای خستە 
سەر گازارەی پشت بۆ بەعسیی و ناسیۆنالیستە عەرەبەكان لە رۆژی 
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هەشتی شوباتی 1963 كودەتایەكی سەربازیی بەسەر حكوومەتەكەی 
»قاسم«دا بكەن و خودی سەرۆك كۆمار و چەند وەزیر و هاوەڵێكی، 
بە دیلیی بكەونە بن دەستی كودەتاچییەكان. سەركردەكانی كودەتا بە 
قاسم  بەهۆی كوشتنی  تایبەت »عەبدولسەالم عارف« خوازیاربوون 
لە عێراقدا نیشان بدەن. ئەوەبوو  و هاوڕێكانییەوە كەشێكی تۆقاندن 
لە  و  خنكاندن  فەرمانی  كارتۆنیدا  و  خێرا  سەربازیی  دادگاییەكی  لە 
سێدارەدانی عەبدولكەریم  قاسم و هاوكارەكانی پەسندكرا و زۆر بە 

خێراییش حكومەكە جێبەجێكرا.  
لە كتێبەكەیدا »كۆماری ترس«  سەمیر خەلیل »كەنعان مەكییە« 
دەربارەی دیمەنەكانی لە سێدارەدانی كەریم قاسم و هاوكار و دەست 
و پێوەندەكانی، دەنووسێت »الشەكەیان هێنا بۆ ناو ستۆدیۆ و لەسەر 
وەستاویی  بە  الشەكەوە  تەنیشت  لە  سەربازێك  دایاننا.  كورسییەك 
دەردەكەوت، سەربازەكە بەشە جۆربەجۆرەكانی الشەی قاسم لەگەڵ 
هەندێ روونكردنەوەدا پیشانی خەڵكی دەدات. لە ناكاودا ئەم دیمەنانە 
ال دەچوو و چەند دیمەنێكی تر لە شەڕی قاسم و الیەنگرانی ئەو لەگەڵ 
كودەتاچییەكان كە لەوەزارەتی زانیارییدا روویدا بوو نیشانی بینەران 
دەدران«. »14«. دوای كودەتای هەشتی شوبات، حكوومەتێكی نوێ 
بە سەرۆكایەتی ژەنەراڵ »عەبدولسەالم عارف« پێكهات، بەاڵم دیسان 
ئەم حكوومەتەش لە هەڕەشەی كودەتا دەربازی نەببوو، ساڵی 1966 
كەوتنە  ئەنجامی  لە  و  تەمومژاوییدا  رووداوێكی  لە  عێراق  سەرۆكی 
خوارەوەی فڕۆكە، گیانی لە دەستدا. بەهۆی ئەم رووداوەوە حكومی 
تەمەنی  ع��ارف«.  »عەبدولڕەحمان  براكەی  دەستی  بن  كەوتە  واڵت 
زۆری  چوونكە  ب��وو،  ك��ورت  كاكی  وەك  فەرمانڕەواییدا  لە  ئەمیش 
نەخایاند و پاش كەمتر لە دوو ساڵ، بەعسییەكان لە رێگەی كودەتایەكی 
سەربازییەوە كە لە ئەدەبیاتی بەعسیزمدا بە شۆڕشی 17-30 تەمووز 
ناوزەد دەكرێ »عەبدولڕەحمان عارف«یان لە ناوەڕاستی ساڵی 1968 
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لەسەر كار الدا و ناچار بە هەاڵتنیان كرد بۆ دەرەوەی واڵت.  
سەرنەكەتووی  تری  هەوڵی  چەندین  بەوالشەوە   1968 ساڵی  لە 
كودەتا هاتنە ئارا، بەاڵم زۆرینەیان بەهۆی دڵڕەقیی بەعسییەكانەوە بە 
زوویی دامركێنرانەوە. لەوانە هەوڵی شكستخواردووی«نازم كەزاز«ی 
ساڵی  لە  بەعس  حزبی  راستی  دەستی  و  ئەمن  بڵندی  پایە  ئەندامی 
1973دا. لە سەروەختی دەسەاڵتی بەعسییەكاندا هەموو رێوشوێنێك 
ئامادە كران بۆ بەرگرتن لە ئەنجامدانی كودەتای سەربازیی، بۆ ئەو 
چەند  و  ئاسایش  و  موخابەرات  وەك  نهێنییەكانی  یەكە  مەبەستە 
هەڵسوكەوتی  تەنانەت  چاودێریی  وردی��ی  بە  تر  دام��ودەزگ��ای��ەك��ی 
هاوواڵتیانی ئاساییان دەكرد. هەر لەم سااڵنە بە دواوە بەدەیان هەزار 
بگرە سەدان هەزار راپۆرتنووسی نهێنی دامەزرێنەران، بۆ ئەوەی بە 
وردیی چاودێریی جموجۆڵی هەر هاوواڵتییەكی سادەش بكەن. هەر 
لە ساڵی 1971 »سەدام حسێن« جێگری سەرۆك  بەم هۆیەوە بوو 
كۆماری ئەوكات، توانی بە لووتبەرزییەكەوە بە رۆژنامەنووسان بڵێت 
»ئەو رۆژانە تێپەڕی چەند كەسێك لە دەوری یەكتر كۆببنەوە و بە 
چەند ئامادەكارییەك كودەتا بكەن و رژێم بڕوخێنن و خۆیان بگەیەننە 
دەسەاڵت. حزبی ئێمە زۆر بەهێزە و چیتر مۆڵەتی چاالكیی خائینانە 

بەم جۆرە كەسانە نادات«. 
لەمێژووی  ئەنجامەی  ئەو  بگەینە  لەوانەیە  بدەین  سەرنج  ئەگەر 
ژمارەی  زۆرترین  بێت  واڵتێك  تاكە  عێراق  نێویندا  رۆژهەاڵتی  نوێی 
كودەتای سەربازیی تێدا ئەنجامدراوە. هەروەك ئاشكرایە لە بەرەبەیانی 
مێژووەوە تا بە ئێستا دەگات، لە سۆمەرەوە تا بەعس، زۆرترین ئەو 
بە كوشتنیان  عێراقیان كردووە  میرانەی حوكمی  سەركردە و شا و 
كۆتایی بە دەور و دەسەاڵتیان هێنراوە. بەدەر لە كودەتای سەربازییش 
فەرمانڕەوادا  دەستەبژێری  بەرژەوەندیی  لە  هەمیشە  عێراق  سوپای 
بەكارهێنراوە، لە زۆرترین جارەكاندا، سوپا رۆڵێكی ئێجگار دڕندانەی 
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عێراقدا،  گەالنی  راپەڕینی  و  بزووتنەوە  خامۆشكردنەوەی  لە  بینیوە 
هەروەك چۆن سوپا هەمیشە قەڵغانێك بووە بۆ پاراستنی دەسەاڵتی 
خاوەن شكۆ و میر و دیكتاتۆرە دەسەاڵتدارەكان، ئاواش هەمیشە دژی 
ئێجگار  و  بێڕەحمانە  رۆڵێكی  گۆڕانخوازەكان  سیاسییە  سەرهەڵدانە 

هۆڤانەی گێڕاوە.   

سوپا وەك دامەزراوەیەكی سەركوتكاریی ناوخۆیی
»2003 -1921« 

و  چەكترین  پ��ڕ  ل��ە  ب���ووە  یەكێك  ئ��ەگ��ەرچ��ی  عێراقیی  س��وپ��ای 
جەنگێكی  هەموو  هەمیشە  ب��ەاڵم  لەناوچەكەدا،  سوپا  قەرەباڵغترین 
لەناوبردنی هاوواڵتیانی سڤیلی  دەرەكیی دۆڕاندبوو، تەنیا لە جەنگی 
ناوخۆی واڵت سەركەوتوو و دلێر بووە. ئەگەر بڕوانین سوپای عێراق 
لە دەیەی شەستەكانی سەدەی بیستەم »1967« لە جەنگی هەمەالیەنە 
و گشتیی عەرەب لەگەڵ ئیسرائیل كە زۆرینەی سوپای عێراق لە خاكی 
واڵتی »ئوردون«دا بوون، یەكێك بوو لە بەزیوترین سوپاكان!. جەنگی 
هەشت ساڵەی عێراق– ئێران چی مانایەكی تری نەبوو جگە لە بەزینی 
سوپای عێراق لە مەیدانی جەنگدا؟!. ئەوە لە هەردوو جەنگی كەنداودا 
لە  داكۆكیی  و  بكات  بەرگریی  نەیتوانی  ه��ەر  ن��ەك  عێراق  سوپای 
واڵتەكەی بكات، بەپێچەوانەوە بە چەند رۆژێكی كەمی شەڕ، سەرلەبەر 
ناوخۆیشدا  ئاستی  لە  ب��وو.  پ��ەرت��ەوازە  ریزەكانی  و  شكا  تێكوپێك 
بەكارهێنانی  پاڵپشتیی دەرەكیی و  بە بێ  نەیتوانیوە  سوپای عێراقیی 
چەكی كۆمەڵكوژ بەسەر هێزە بەرهەڵستكارە چەكدارەكاندا زاڵ ببێت!!، 
خۆڕاگرییەكی  پێشمەرگەدا  هێزی  بەرامبەر  لە  هەمیشە  تایبەت  بە 
الپەڕەكانی  لە  بێت  نووسینەوە  شیاوی  ن��ەك��ردووە،  تۆمار  ئەوتۆی 
مێژوودا. ئەگەر یەك ساڵی شەڕی كورد و عێراق بە نموونە وەربگرین 
مەیدانی  لە  دەبێت  ئاشكراتر  لەال  راستییەمان  ئەو   »1975  -1974«
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بكات  كۆنترۆڵ  كوردستان  نەیتوانیوە  نەك  عێراقی  سوپای  جەنگدا 
بەڵكو توانای داكۆكییەكی زۆریشی لە خودی خۆی نەبووە، ئاخر بێ 
عێراق  وەك  ئابووری  توانای  خاوەن  بەهێزی  نییە حكوومەتێكی  هۆ 
ئێران و چوونە ژێرباری  بە  لە واڵتەكەی  لە رێی بەخشینی بەشێك 
رێكەوتننامەیەكی مینا رێككەوتنی جەزائیری ساڵی 1975ەوە خوازیار 
بێت بزووتنەوەی گەلی كورد تووشی نسكۆ و شكست بكات. چوونكە 
نییە رووب��ەڕووی شۆڕشێكی  بۆی هەرگیز سوپا وزەی  بوو  روون 

گەورە و بەهێزی وەك شۆڕشی ئەیلوول ببێتەوە. 
هەڵوەشاندنەوەی  تا  دایكبوونییەوە  لە  لەگەڵ  هەر  عێراق  سوپای 
هەموو  هاوواڵتیانی  ناوخۆیی  سەركوتكاریی  چەندین  بەرپرسیاری 
جارێك  لە  زیاتر  سوپایە  ئەم  ب��ووە،  عێراق  ناو  جیاوازەكانی  گەلە 
سڤیل  هاوواڵتیانی  سەر  بۆ  پەالماردانی  و  كۆمەڵكوشتن  پرۆسەی 
بەڕێوە بردووە، ئەم پرۆسەیە لە باشووری كوردستان بە سەختترین 
و كاریگەرترین شێوە تێپەڕیوە، بە ئەندازەیەك كەم ماڵ هەیە النیكەم 
ئەو سوپایە، هەروەك چۆن كەم  لەسەر دەستی  نەبێت  قوربانییەكی 
رەحمەتی  ژێر  نەكەوتبێتە  جارێك  لە  زیاد  هەیە  شارۆچكە  و  گوند 
ك��ردووە  وای  ئەمەش  ع��ێ��راق،  رژێمەكانی  الپاڵمی  و  ت��ۆپ  و  تانك 
زۆرینەی گوند و ناوچەكانی كەنار، لە باشووری كوردستان چەندان 
جار رووخێنران و سووتێنراون و خەڵكەكەشی راگوێزراون. سوپای 
 ،1924 »ساڵەكانی  راب��ردوودا  سەدەی  بیستەكانی  دەیەی  لە  عێراق 
1926، 1927، 1928«، هەستاوە بە سەركوتكردنی چەندین بزووتنەوە 
و راپەڕینی میللیی و ئازادیخوازانە، بۆ نموونە لە هەریەك لەشارەكانی 
وەك »موسڵ، نەجەف، كەربەال، بەسرە، ناسرییە، رومادی«، هەروەها 
و  لەناوبردن  بۆ  ب��ردووە  بەڕێوە  هەڵمەتی  چەندین  باكووریش  لە 
سەركوتكردنی بزووتنەوە سیاسییەكانی گەلی كورد و ئاشوورییەكان، 
لە  سەركوتكردنی  دڕن��دان��ەی  هەڵمەتێكی  سوپا  1924ی��ش  ساڵی  لە 
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بوونە  بێشوومار  ژمارەیەكی  تێیدا  كە  برد  بەڕێوە  سلێمانی  شاری 
رۆڵی  سوپا  شێوە  هەمان  بە  دواتریشدا  سااڵنی  لە  قوربانی.**** 
سەرەكیی و هۆڤانەی گێڕاوە لە بەرپەچدانەوەی زۆرینەی شۆڕش و 

راپەڕینەكانی گەالنی عێراق.  
نەتەوە  و  كورد  لەبەرامبەر  سوپا  دژوارەی  زۆر  سەركوتە  ئەم 
و گ��ەل��ە ن��اع��ەرەب��ەك��ان��ی ع��ێ��راق چ��ەن��د ق��ات زی��ات��ر ب���ووە. ب��ۆ وێنە 
توندی  و  وەحشەتناك  دەورێ��ك��ی  سوپا  پاشایەتیدا  ل��ەس��ەردەم��ی 
هەبوو لە كۆمەڵكوشتنی ئاشوورییەكان لە باكووری عێراق. »لە11ی 
ئۆگۆستی 1933دا، یەكەیەكی سەربازیی پڕ چەك لە ژێر فەرماندەیی 
بەشێوەیەكی  سیمێڵەوە.  ش��ارۆچ��ك��ەی  چ��ووە  دا  سدقی  ژەن����ەراڵ 
منااڵن.  و  ژنان  و  پیاوان  لە  رەشەكوژیی  بە  دەستكرا  سیستماتیك 
ئەم  ئ��ەوەی  جیاتی  لە  ب��وون.  ئاشوورییەكان  دانیشتووانەكەی  كە 
نیشتمانیی،  ریسواییەكی  بە  ببووایە  ئاشوورییەكان  كۆمەڵكوژییەی 
كەچی بووە سیمبۆل بۆ یەكێتی خاك و شانازیی نیشتمانیی. كەوانە 
چەقێنرا،  موسڵ  لە شاری  لەسەر شەرەفی سوپا  ئاڕمی سەركەوتن 
سەربازییدا  نمایشێكی  لە  بەغداد،  بۆ  سوپاش  گ��ەڕان��ەوەی  كاتی  لە 
مێژووییەكان  سەرچاوە   .»15« ك��ران«.  گوڵباران  شەقامەكاندا  لە 
ژمارەی كوژراوە ئاشوورییەكان لەم قەتلوعامە كوێرانەیەدا بە زیاتر 
پێیانوایە  ژێدەریش  هەندێك  و  دەك��ەن  مەزندە  ك��وژراو  ه��ەزار  لە4 
ژمارەی قوربانییەكانی ئەم پرۆسەی كۆمەڵكوشتنە مێژووییە نزیكەی 
لەئەنجامی ئەم سەركەوتنەشەوە بوو ژەنەراڵ  5 هەزار كەس بووە. 
ئاشوورییە  جینۆسایدی  پاڵەوانی  كوردی  رەگەز  بە  سدقی«  »بەكر 
مەسیحییەكان پلە سەربازییەكەی لە سوپادا لە عەقیدەوە بەرزكرایەوە 

بۆ فەریق.     
ئاشوورییەكاندا،  پاكتاوی  هەڵمەتی  ك���ردەوەی  لەگەڵ  ه��اوك��ات 
كیوماڵێكی گەورەش لە كوردستان بەڕێوە دەچوو، لەو سەروەختانەدا 
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كە شۆڕشی بارزان لە ژێر سەركردایەتی »شێخ ئەحمەدی بارزان« 
باڵەفڕ  هاوكاریی  بە  پاشایەتی  رژێمی  بوو،  ت��اودا  و  كڵپەسەندن  لە 
پرۆسەیەكی  خەستی  بە  ئینگلیز  ئەرتەشی  تایبەتییەكانی  یەكە  و 
كاولكاریی و كوشتاریان لە ناوچەكانی بارزان و دەوروبەری بەڕێوە 
دەبرد، ئەم پرۆسەیە سەختترین پرۆسەی كاولكاریی بوو لە بەرامبەر 
ئەو رۆژگارە.  تا  دەوڵەتی عێراقەوە  دامەزراندنی  لە سەرەتای  كورد 
م��زووری  ب��ەرۆژ،  ناوچەكانی  لە  »تەنیا   1934-1933 ساڵەكانی  لە 
خانووبەرە   2382 لە سەرجەمی  ك��ران،  وێ��ران  گوند   79 شیروان  و 
ك��را«.  وێ��ران  60%ی  وات��ە  رووخ��ان��د،  و  سووتاند  خانوویان   1365
بارزان  مەشخەڵی شۆڕشەكانی  خامۆشبوونەوەی  دوای  لە    .»16«
و زاڵبوونی تەواوەتی حكوومەتی پاشایەتی بەسەر كوردستاندا، سوپا 
ناوچە  سەر  نەكردۆتە  بەرباڵوی  سەربازیی  ئۆپەراسیۆنێكی  هیچ 
كردبێت  پێویستی  كات  هەر  ت��رەوە  لەالیەكی  بەاڵم  كوردنشینەكان، 
سوپا ئامادە بووە بۆ سەركوت و كوژاندنەوەی ئاگری هەر راپەڕینێك 

لە هەر الیەكی كوردستانەوە سەریهەڵدابێت. 
پالن  و  سیستماتیك  بەشێوەیەكی  حكوومەت  ل��ەوەی  جیا  ئەمە 
بۆداڕێژراو لە هەوڵی تەعریبكردنی ناوچە كوردنشینەكان و داڕنینی 
بوو،  كوردستاندا  ستراتیژیی  ناوچەیی  هەندێك  ك��وردی��ی  مۆركی 
ئەفسەرە  كۆمەڵەی  كاتەی  ئەو  هەتا  كێشا  درێژەی  سیاسەتەش  ئەم 
ئازادیخوازەكان لە ژێر رێبەریی قاسم– عارف »عەبدولكەریم قاسم– 
عەبدولسەالم عارف« لە ساڵی 1958، لە رێی كودەتایەكی سەربازییەوە 
رژێمی پاشایەتیان گۆڕی بۆ رژێمی كۆماریی. لە سەرەتای دەسەاڵتی 
»قاسم«دا گەلێك هەنگاوی گرنگ لە ریفۆرمی سیاسییەوە تا ریفۆرمی 
پانتاییەدا  ئ��ەم  لەناو  ن��ران،  ك��ش��اوەرزی  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئ��اب��ووری 
بوارێك بۆ كورد رەخسا تاوەكوو بەشداریی بكات لە ژیانی سیاسییدا، 
بە  پیشەییەكانی  یەكێتییە  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  لێرەوە 
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»مەال  بارزانی  1959دا  ساڵی  لە  كاركردن.  بە  دەستیانكرد  ئاشكرا 
عێراق  بۆ  گەڕایەوە  تاراوگەوە »سۆڤێت«  لە  مستەفا 1979-1903« 
لێكرا،  گەرمی  پێشوازییەكی  جەماوەرییەوە  كەرنەڤاڵێكی  رێی  لە  و 
لەوالشەوە دەستووری عێراق بۆ یەكەمین جار دانی نا بە مافی كورد 

و هاوبەشێتی كورد و عەرەبدا لە چوارچێوەی واڵتدا. 
مانگی هەنگوینی پەیوەندیی دۆستانەی كورد و حكوومەتی قاسم 
كورت بوو، ساڵی 1961 جارێكی دیكە گرژیی و ئاڵۆزییەكانی كورد 
شۆڕش  مەشخەڵی  كوردستانەوە  لە  و  تەقینەوە  بەغدا  رژێمی  و 
داگیرسایەوە، بەاڵم سوپای عێراق بێ هیچ گوێدانە پرنسیپێكی جەنگ 
و مۆراڵی شەڕكردن، بە فۆرمێكی داپڵۆسێنەرانە كەوتە وێزەی خەڵك، 
عێراق  پرنسیپە سەربازییەكانی سوپای  لە  رەفتارە دوور  كردەوە و 
هەر بەوەوە نەوەستا هاوواڵتیانی بێ دیفاعیش بكاتە ئامانج، تەنانەت 
خانووبەرە و مزگەوت و كانی و ئەشكەوتەكانیش بەدەر نەبوون لە 
پرۆسەی وێرانكردن و لەناوبردن. »هاوینی 1961، رژێمی عەبدولكەریم 
قاسم، هێرشی كردە سەر كوردستان و نیوەی زیاتری سوپای عێراقیی 
بە هێرش لە دوای هێرش بەردایە سەر دانیشتووان، تا لە ماوەی ساڵ 
زۆربەیان  كە  ك��وژران،  كەس  ه��ەزار  سێ   3000 نزیكەی  نیوێكدا  و 
ئ��اوارە بوون و  لە سەد ه��ەزار كەس  ب��وون. زیاتر  خەڵكی مەدەنیی 

كەوتنە چیا، 150 سەد و پەنجا گوند و شار وێرانكران«. »17«. 
لە ماوەی دوو ساڵی شەڕی كورد و عێراق »1961-1963« و تا 
كوردستان  سەربازییەوە،  كودەتای  رێی  لە  قاسم  رژێمەكەی  رمانی 
بە  ب��وو،  سوپادا  مەترسیی  و  هەڕەشە  ژێر  لە  الیەكەوە  هەموو  لە 
عێراقی  سوپای  وێرانكەرانەی  دەستی  نەمابوو  شوێنێك  ئەندازەیەك 
تێدا  كوشتاری  نەمابوو  شارۆچكەیەك  شارێك،  گوندێك،  نەیگاتێ، 
روونەدات. لەگەڵ هاتنە سەركاری رژێمی »عەبدولسەالم عارف« لە 
دوای هەشتی شوباتی 1963، ئەگەرچی بۆ چەند مانگێك لەنێوان پارتی 
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دیموكراتی كوردستان »كە ئەوسا رابەرایەتی شۆڕشی كوردی دەكرد« 
و رژێم، ئاگربڕ روویدا و چەند خولێكی دانوستان دەستیانپێكردەوە، 
چیتریان  ب��ەوالوە  ئاگربڕ  مانگێك  چەند  لە  مفەوەزاتانە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
لەنێوان  جەنگ  دیكەش  كەڕەتێكی  بۆ  بەپێچەوانەوە  نەبوو،  شین  لێ 
هەردووالدا هەڵگیرسایەوە. رەنگە خوێناویترین كارەسات لەو قۆناغە 
رەشبگیرییە  و  هەڵمەت  ئەو  ئەنجامدرابێت  عێراقەوە  لەالیەن سوپای 
ناوچەكانی  زۆرینەی  لە  سدیق«دا  »زەعیم  فەرماندەیی  لەژێر  بێت 
كوردستاندا ئەنجامدرا. »11-6-1963 دیسانەوە شەڕ هەڵگیرسایەوە 
و لە مانگی یەكەمی هێرشدا نزیكەی 200 دوو سەد گوند سووتێنران 
و زیاتر لە 2000 دوو هەزار كەسیش ك��وژران، لە مانگی 7- 1963 
شەڕی  رایگەیاند:  یەكگرتووەكان  نەتەوە  لە  سۆڤێت  یەكێتی  وەفدی 
رژێمی عێراق لە دژی كورد، شەڕی جینۆسایدە«. »18«. پێنج ساڵی 
حوكمی هەردوو عارف »عەبدولسەالم و عەبدولڕەحمان« بە یەكێك 
لەو وێستگە مێژووییانە دادەنرێت لە مێژووی عێراق و كوردستاندا، 
كە سوپا زۆرترین كاولكاریی و كشتوبڕی لە ناوچە جۆربەجۆرەكانی 

كوردستاندا ئەنجامداوە.  
هاتنە سەركاری بەعسییەكان لە هاوینی 1968دا، قۆناغێكی تازەی 
سیاسیی بوو چ سەبارەت بە كورد، چ سەبارەت بە عێراق و ناوچەكەش، 
ئەجیندای بەعس لە ئەجیندای تێكڕای حكوومەتەكانی پێشووی عێراق 
دەردەكەوێت،  ناوەكەیەوە  خودی  لە  ه��ەروەك  بەعس  بوو،  جیاواز 
بیری  دەیویست  بوو  عەرەبیی  نەتەوەیی  سیاسیی  بزووتنەوەیەكی 
ئەو  لەسەر  عەرەبیی  بەهێزی  یەكێتییەكی  و  بژێنێتەوە  عەرەبچێتی 
جوگرافیایەی ناوی نیشتمانی عەرەبیی لێنراوە پێكبهێنێت، بۆ هێنانەدی 
ئەم خەونەش سڵی لەهیچ پیالنێكی مەترسیدار و تۆقێنەر و خوێناویی 
نەدەكردەوە، سەرانی بەعس بە باشی تێگەیشتبوون كارەكەیان ئاسان 
لەم  بەردەمدایە،  لە  ناوخۆیشیی  كۆسپی  و  تەگەرە  تەنانەت  و  نییە 
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ناوخۆییەكان و  لە سەرەتاوە گرفتە  دەزانی  پێویستیان  بە  سۆنگەوە 
نەیارە ناوخۆییەكان ریشەكێش بكەن، ئەوجا هەنگاوەكانی داهاتوویان 
بەم هۆیەوە سەردەمی دەسەاڵتی بەعس و دڕندایەتی سوپای  بنێن، 
شایانی  هەرگیز  و  قۆناغە  سەختترین  ك��ورد  بەرامبەر  لە  بەعس 
بەراووردكردن نییە بە قۆناغەكانی رابردوو. تیۆریسیۆن و پێغەمبەری 
سوریی  مێژوونووسی  وەك  كە  عەفلەق«  »میشێل  بەعسییەكان 
هیتلەر  بە  بووە  بۆ كردووە زۆر سەرسام  ئاماژەی  گیبی«  »بەسام 
لە  سەردەكەوێت،  نەیارەكانیدا  بەسەر  دواج��ار  هیتلەر  پێیوابووە  و 
زۆرینەی نووسین و گوتارەكانیدا جەخت لەسەر  یەكێتی عەرەب و 
رێنسانسی عەرەبچێتی و لەناوبردنی دوژمنانی ئەم خەونە دەكاتەوە. 
ئەو دەڵێت »دەبێت تەنیا عەرەبەكان لە واڵتی خۆیاندا سەرگەورە و 
بەهێز بن«. ئەم هزرینە لە دوا شیكردنەوەدا ئەوەمان بۆ تەفسیر دەكات 
لە غەیری عەرەب كەسی تر قبوڵ ناكرێت لە »نیشتمانیی عەرەبییدا« 
دەستڕۆیشتوو بێت، ئەوەش هاوواتای لەناوبردن و پوكاندنەوەی بە 

زۆر و جەوری هەموو ئەوانی دیكەی ناعەرەبە.  
بەعسییەكان خوازیاربوون سەرەتا لە رێگەی هێنانەدی عێراقێكی 
لە  پالنەكانیان  یەكی  بە  یەك  بۆ  بهاوێژن  شەقاو  عەرەبییەوە  سڕف 
لە  لەیەكێك  راستییە  ئەم  ئەوەتا  عەرەبدا.  نیشتمانیی  سەرتاسەری 
بەندەكانی دەستووری عێراقی سەردەمی بەعسدا جەختی لێكراوەتەوە 
وەدیهێنانی  پێناوی  لە  و  ع��ەرەب��ی  نیشتمانیی  لە  بەشێكە  »ع��ێ��راق 
یەكبوونێكی گشتیی عەرەبییدا تێدەكۆشێت«. »19« بوونی كوردیش 
لە راددە  ئایدۆلۆژیای بەعسەوە بەربەستێكی  لە روانگەی  لە عێراقدا 
بەدەری بەردەم ئەو خەونە بووە، بۆیەكا بەعس بە هەمیشەیی كاری 
لەسەر داتاشینی وێنەیەكی دزێو و ناهەمواری كورد دەكرد. هەروەك 
لە  كورد  بوونی  سیستمەیە  ئەو  »بەعسیزم  دەڵێت  فەتاح«  »ئ��اراس 
ناو جەستەی كۆمەڵگا سیاسییەكەیدا وەك هۆكارێكی ناڕەحەتكەر و 
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شێوێنەر تەماشا دەكات و لەوێشەوە وێنەی بێگانەیەكی پێدەبەخشێت 
كە لە رووی سیاسییەوە دەبێت بە دوژمن«. »20« لێرەوە پڕۆژەی 
جینۆساید و لەناوبردنی رەگەزیی كورد نەك هەر دەبێتە ئەجیندایەكی 

سیاسیی بەڵكو بەپێی ئایدۆلۆجیای بەعس رەواییش وەردەگرێت. 
بەعس لە دوو ساڵی پێش رێككەوتنی ئاداری 1970ی نێوان كورد 
الیەنێكەوە  هەموو  لە  و1969«،   1968 سااڵنی  »وات��ە  حكوومەت  و 
دەرهێنانی  رەگ��ەوە  لە  پ��ڕۆژەی  و سیاسییەوە  رووی سەربازیی  لە 
كوردی پەیڕەو دەكرد، هەر لەم رێكەوتە مێژووییەشەوە سێكوچكەی 
سیاسەتی بەعس دەرهەق بە كورد »تەعریب– تەرحیل – تەبعیس« 
سێ  ئەم  پیادەكردنی  واقیع،  سەرزەمینی  پێدەنێتە  و  دەستپێدەكات 
سیاسەتەش لە دوا ئاكامدا جگە لە تواندنەوەی كورد هیچی تر نەبوو. 
سوپا لە بردنەپێشەوەی سێكوچكەی سیاسەتی بەعس رۆڵێكی ئێجگار 
بایەخداری هەبوو، لەم روانگەشەوە بوو سەرانی رژێم كەوتنە هەوڵی 
بەهێزكردنی سوپا و خەنیكردنی جبەخانە و تەكنۆلۆژیای سەربازیی 
دەوڵەتەكەیان. ئەگەرچی لە چوار ساڵی ئاشتی 1970-1974دا سوپا 
نییە  ئ��ەوە  مانای  ئەمە  گۆڕەپانەكەدا،  لە  هەبوو  دەوری  كەمترین 
لەگەڵ  بەاڵم  بینیبێت،  بەخۆوە  وەستانی  كورد  سیاسەتی سڕینەوەی 
دەستپێكردنەوەی خولێكی تری شەڕ، سوپای عێراقی كە سوودی لە 
پشووی چوار ساڵە وەرگرتبوو، بە یارمەتی نوێباوترین چەكی روسیی 
كەوتنە  دوورهاوێژ  تۆپی  و  فۆسفۆریی  بۆمبی  و  الپاڵم  و  باڵەفڕ  لە 
سووتماككردنی كوردستان. لەم بەروارە بە دواوە تا دەگاتە شااڵوەكانی 
سەربازییەكانی  پرۆسە  قورسترین   1991 ساڵی  راپەڕینی  و  ئەنفال 
سوپای عێراقی لە كوردستاندا تاو دەستێنن، كە ئەمجارەیان سوپای 
عێراق مێژوویەكی هێندە خوێناویی تۆمار دەكات مەگەر ئەو مێژووە 
رەشە تەنیا و تەنیا مەغۆلەكان و نازییەكان و ستالین تۆماریان كردبێ. 
دەیەی  لە  فەیلییەكان  كوردە  پاكتاوی  سەرەتادا  هەنگاوەكانی  لە 
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خۆڵیی  و  خەست  بە  بیستەمەوە  س��ەدەی  هەشتاكانی  و  هەفتاكان 
لەوەی دەستگیرا بەسەر سەروەت  لەو پرۆسەیەدا جیا  دەستیپێكرد، 
و دارایی زۆرینەی فەیلییەكاندا، لە هەمان كاتدا بە هەزارانیان لێكوژرا 
دیارە  چارەنووسییان  كە  زیندانەكانەوە  كەوتنە  هەزارانیشیان  بە  و 
هەر مەرگ بووە، بەپێی هەندێك ئاماری نافەرمیش زۆرتر لە چارەگە 
ملیۆنێكیشیان دەربەدەر بوون و روویانكردە كۆماری ئیسالمی ئێران. 
لەساڵی  كوردستان  گەلی  نوێی  شۆڕشی  هەڵگیرسانەوەی  دوای  لە 
1976 كە شۆڕشێكی بەرەیی بوو، دیسان سوپای عێراقی وەك جاری 
جاران، بگرە سەرسەختتر و هۆڤانەتر كەوتە پەالماردانی كوردستان 
جینۆسایدی  دوای  لە  رەنگە  سڤیلیش.  هاوواڵتیانی  كوشتاری  و 
نێرینە  ك��ۆم��ەڵ��ی  ب��ە  ن��اوب��ردن��ی  ل��ە  و  رەشبگیریی  فەیلییەكانەوە، 
بارزانییەكان رووداوێكی مەترسیدار و كارەساتبارترین بێت، گەرچی 
نییە  روون  تەواویی  بە  دەگات  ئێستاش  بە  تا  بارزانییەكان  ژمارەی 
چەند بووە، بەاڵم گومان لەوە ناكرێ ئەو ژمارەیە لە هەشت هەزار 

مرۆڤ كەمتر نەبووە و نییە. 
ساڵەی  ئەو  مانەوە،  باشوور  لە   1981 ساڵی  تا  »بارزانییەكان 
سەرلەنوێ بۆ ئۆردوگای قوشتەپە لە دەرەوەی هەولێر گوێزرانەوە. 
كەسیان  ه��ەزار   30-20 تەنیا  ك��ەس  ه��ەزار  پەنجا  لە  بارزانییەكان 
نەتەوە  لە  عێراق  نوێنەری  تكریتی  بەرزان   1983 لە ساڵی  لێمایەوە. 
یەكگرتووەكان –بەشداریی ئەو چاوپێكەوتنانەی كردووە لەگەڵ لیژنەی 
نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ مافی مرۆڤ  بەستراوە- و وەتبانی برای 
سەدام حسێن و تیپێكی موخابەرات و یەكەیەكی تایبەت لە سوپا چەند 
لە  تەمەنیان  ئەوانەی  كۆكردەوە،  ئۆردوگاكە  لە  نێرینەیەكیان  هەزار 
سەرووی 12 ساڵەوە بوو، شاهیدێك دەیووت: ئەو خەڵكەیان بە ماشێن 
بەرەو باشوور گوێزایەوە و دواجاریش لە دەوروبەری شاری بەغداد 
بینراون، ئینجا بێسەر و شوێن كران«. »21«. تاوانی بە كۆمەڵكوشتنی 
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بارزانییەكان وەاڵمدانەوە بوو بۆ ئەو زنجیرە چاالكییەی مەفرەزەكانی 
لە  ئێران  سوپای  لەگەڵ  هاوبەشیی  بە  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 
بەعس  هیچكات  ب��ەاڵم  داب��وو،  ئەنجامیان  ئۆمەران  حاجی  سنووری 
زەبری  و  چاالكیی  پێشمەرگەدا  هێرشی  بەرامبەر  لە  نەبوو  رەوای��ی 
تۆڵەسێنی لە بەرامبەر هاوواڵتیانی بێ دیفاع ئەنجامبدا. ئەم پرۆسەیە 
هەر بەوەوە نەوەستا سنووری ناوچەیەكی دیاریكراو بگرێتەوە بەڵكو 
سوپای  بۆ   1988 ساڵی  ترۆپك.  گەیشتە   1988 ساڵی  سەرەتای  لە 
عێراق رەشتترین ساڵە لە دیرۆكدا، چوون ئەو ساڵە، ساڵی پیادەكردن 
گەلی  ئەنفالی  شااڵوەكانی  قۆناغەكەی  چوار  هەر  بەڕێوەچوونی  و 
كوردستانە كە لە رۆژی بیست و سێی شوباتەوە دەستیپێكرد و تاكو 

شەشی ئەیلوولی هەمان ساڵی خایاند.   
بە  و  بناسێنرێت  جینۆساید  بە  دەتوانرێت  كە  پرۆسەیەدا  ل��ەم 
هۆلۆكۆستی  و   1915 ساڵی  ئەرمەنەكانی  قەتڵوعامی  هاوشانی 
لە  لەناوبران،  كورد  مرۆڤی  هەزار  لە100  زیاتر  دابنرێت،  جووەكان 
پەنایدا هەزاران گوند و مزگەوت و قوتابخانە و كەنیسە وێرانكران، 
باڵندە قڕكران و زۆرینەی  ئەمە جیا لەوەی بە ملیۆنەها گیانلەبەر و 
باغ و دارستان و ناوچە سەوزاییەكان كرانە بیابانی كاكی بە كاكی. 
كە  وۆچ«  ئیست  »میدڵ  راپۆرتەكەی  پێشەكیی  لە  وایتلی  ئەندرو 
یەكێكە لە سەرچاوە نایابەكانی ناساندنی ئەنفال بە دنیا، دەنووسێت 
»بە خەمڵ و بۆچوونی ئێمە الیكەمەكەی 50 هەزار یان 100 هەزار 
كەس كە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون لە نێوان شوبات و ئەیلوولی 
1988 كوژرابن«. »22«. هەرچەندە ئامارێكی فەرمیی و كۆنكرێتی لە 
بەردەستدا نییە ژمارەی ئەنفالكراوەكان ئاشكرا بكات، بەاڵم ئەوندەی 
حەسەن  عەلی  كەسە،  هەزار   100 النیكەمەكەی  ژمارەكە  دەزانرێت 
جێگەدا،  دوو  لە  پرۆسەكە  كیمیایی« سەرپەرشتیاری  مەجید »عەلی 
ل��ە100  ئەنفالكراوەكان  ژم��ارەی  دەدات،  بەدەستەوە  ئ��ەوە  بەڵگەی 
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هەزار كەس زۆرتر بووە، ناوبراو لە یەكێك لە نامەكانیدا بۆ سەدام 
ه��ەزار كەسن و حكوومەت  ل��ە100  زیاتر  ب��ەوەی  ك��ردووە  ئاماژەی 
هەر فریا ناكەوێت تەنانەت سابوونیش بەسەریاندا دابەش بكات بۆیە 
لە جاری دووەمدا »لە مایسی 1991دا كاتێ  لەناوبراون!.  هەموویان 
دواتر  كە  مەجید،  ئەلحەسەن  عەلی  ئەنفال،  بێسنووری  دەسەاڵتداری 
لەگەڵ  نەزۆكدا  دانوستانێكی  لە  بەرگریی،  بۆ وەزیری  بەرز كرایەوە 
سەركردە كوردەكاندا كۆبووەوە و دەیزانی چۆن قسە دەكات! كاتێ 
كوردە  چارەنووسی  كە  ب��ووەوە  كوردەكان  داواكاریی  رووب��ەڕووی 
دایاننابوو  ئەوان  ژمارەیەی  –ئەو  بكاتەوە  روون  سەرنگومكراوەكان 
182 هەزار كەس بوو- ئەم بە تووڕەییەوە وای دەربڕی تێكڕای ئەو 
ژمارەیەی لە ئەنفالدا كوژراون بە هیچ جۆرێك لە سەد هەزار كەس 

زیاتر نەبووە«. »23«.  
بە جیا لە زیانی گیانیش لە رووی ماددییەوە كوردستان لەالیەن 
ئابوورییەكەی هەڵتەكێنرا،  تەواوەتی وێرانكرا و ژێرخانە  بە  سوپاوە 
ب��ەه��ای ملیارەها دۆالر  ب��ە  ئ��اوەدان��ی چ��ۆڵ و وێ��ران��ك��ران،  چ��ەن��دان 
هەنووكەش  تاكو  كە  ك��ەوت  كوردستان  تێكڕای  بەر  ماددیی  زیانی 
و  ئامار  بەپێی  هەیە.  بەردەوامییان  نێگەتیڤەكانی  و  خراپ  ئاسەوارە 
بەڵگەنامەیەك، تەنیا لە ساڵی 1988 و لە میانەی هەڵمەتەكانی ئەنفالدا 
»یەكەم: 2839 گوند و شار وێران كراون. دووەم: 1757 قوتابخانە 
كاولكراون. سێیەم: 2457 مزگەوت و جێگەی ئاینیی تر وێران كراون. 
 219828 پێنجەم:  وێرانكراون.  تیمارگە  و  نەخۆشخانە   271 چوارەم: 
 .»24« راگ��وێ��زراون«.  كوردستاندا  ناوچەكانی  سەرجەم  لە  خێزان 
كورد  گەلی  قڕكردنی  پالنی  چوارچێوەی  لە  و   1988 ساڵی  لە  هەر 
شارۆچكەی  خنكێنەر  چەكی  بە  عێراق  سوپای  ئاسمانییەكانی  هێزە 
»هەڵەبجە«یان بۆردومانكرد، جیا لە كاولكردنی شارەكە، نزیكەی پێنج 
هەزار هاوواڵتی كوژران و دوو بەرابەر بەو ژمارەیەش زامداربوون، 
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لەگەڵ ئەوەشدا هەزاران هەڵەبجەیی ئاوارە و پەڕاگەندەی شارەكانی 
راپەڕینی  دوای   ،1991 ساڵی  لە  ب��وون.  ئێران  دی��وی  و  كوردستان 
گەلی كورد لە باشووری كوردستان و شیعەكان لە باشووری عێراق، 
جارێكی دیكە سوپا رۆڵێكی دڕندانە و توندی هەبوو لە سەركوتكردنی 
راپەڕینی گەالنی عێراق. ئەگەر لە كوردستان بەهۆی كۆڕەوی میلۆنیی 
ب��ەراوورد  بە  بووبن  كەمتر  كورد  گیانییەكانی  زیانە  ك��وردەوە  گەلی 
بە قۆناغەكانی تر، ئەوە لە ناوەڕاست و باشووری عێراق سوپا زۆر 
بە توندیی شیعەكانی سەركوتكرد، لەم پرۆسەیەدا هەزاران هاوواڵتی 
ماڵ  ه��ەزاران  و  ئاینیی  ك��وژران و س��ەدان جێگەی  راپەڕیوی شیعە 

لەگەڵ زەوی یەكسان كران. 
بە كورتییەكەی سوپای عێراقیی لە مێژووی ژیانی تایبەتیی خۆیدا، 
لەناوبردنی  و  كوشتار  لە  هەیە  دزێ��وی  و  رەش  ئێجگار  تۆمارێكی 
دەوڵەتاندا  و  میللەتان  مێژووی  لە  رەنگبێ  واڵتەكەیدا،  هاوواڵتیانی 
ترسناكە  ق��ەب��ارە  ب��ەو  واڵتێك  سوپای  كە  نەبێت،  تر  نموونەیەكی 
سەركوتی هاوواڵتیانی واڵتەكەی كردبێت. هەروەك چۆن لە تەواوی 
دیرۆكدا دەستناكەوێت هیچ واڵتێكی هاوچەرخ بە قەد عێراق زۆرترین 
بەڕێوە  خۆیدا  ئاوەدانییەكانی  و  دەوڵەت  لەنێو  كاولكاریی  پرۆسەی 
پێویستیی  كە  حاڵەتەكانە  دەگمەنترین  لە  یەكێك  حاڵەتە  ئەم  بردێت، 
بەپانتایی زیاتر و فراوانترە بۆ شرۆڤەكردنی ئەكادیمیی و هەمەالیەنە. 
جەنگێك  هیچ  مەیدانی  لە  عێراق  سوپای  دەربڕینیشدا  پوختترین  لە 
ناوخۆییدا  سەركوتی  لە  تەنێ  نەبووە،  سەركەوتوو  دەوڵەتان  لەگەڵ 
نەبێ، كە بە بڕوای من دۆڕانی حەتمی و راستەقینە ئەوی دووەمییانە.     

سوپای نوێی عێراق لە دوای بەعس
عێراقی  سوپای  بوو  وێستگەیە  ئەو  عێراق  »ئازادیی«  پرۆسەی 
دوای هەشتاو دوو ساڵ لە تەمەن بە تەواوەتی هەڵوەشاندەوە، لەگەڵ 
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و  بەغداد  فیردەوسی  ساحەی  لە  دیكتاتۆر  پەیكەرەكەی  رووخانی 
هاتنە ناوەوەی سوپای هاوپەیمانان بۆ ناو شارەكە، ئیدی شتێك نەما 
لەگەڵ  ئەمەریكا  یاساییەوە  رووی  لە  عێراق.  سوپای  بووترێت  پێی 
راگەیاندنی كۆتایی ئۆپەراسیۆنەكەیان، راشیگەیاند بەعس و سوپا و 
وەزارەتی بەرگریی و دامودەزگاكانی رژێم هەڵوەشاونەتەوە و لەمەو 
بەدوا بوونیان یاساغە. ئەوە یەكەمجار بوو دوای هەشت دەیە سوپای 
شانۆی  لەسەر  و  بكات  سكوت  عێراقیی  خوێناویی  چنگ  و  دەس��ت 
رووداوە گەرمەكان نەك رۆڵی بەڵكو بوونیی فیزیكیشی بسڕێتەوە. دوا 
دیكە  جارێكی  عێراقییەكانەوە،  لەالیەن  ئیدارە  وەرگرتنەوەی  بەدوای 
لەژێر رێنمایی و بەئامادەیی ئەمەریكییەكان سوپایەكی نوێی عێراقی 
و  گەشەكردن  و  سنووردارە  سوپایەكی  سوپایە  ئەم  دام��ەزرای��ەوە. 
م��اددەی 14ی  لە  ك��راوە.  پێوەند  بە دەستوور  هەموو جموجۆڵەكانی 
دەستووری نوێی هەمیشەیی عێراقدا ئاماژەدانێكی راستەوخۆی تێدایە 
كە سوپای عێراق دەبێت هەموو پێكهاتە جۆراوجۆرەكانی ناو عێراق 

لەخۆ بگرێت. 
 csis بەپێی راپۆرتی سەنتەری دیراساتی ستراتیژیی نێودەوڵەتیی
ساڵی  ئابی  لە  عێراق  سوپای  باڵویكردۆتەوە،  16-9-2008دا  لە  كە 
2008دا ژمارەكەی بە گشتیی 180296 سەرباز بووە، واتە بە ژمارە لەو 
هێزەی ئەمەریكا لەوكاتەدا لە عێراق هەیبووە زیاتر بووە »هێزەكانی 
ئەمەریكا لە تەمووزی 2008، تەنیا 146 هەزار سەرباز بوو«، بەپێی 
هەمان راپۆرت تەنیا دوو لیوا هەن لە كوردەكان پێكهاتبێت و تێكڕاش 
تێناپەڕێت.  9010 سەرباز  لە  لیوایە  دوو  ئەو  ژمارەی سەربازەكانی 
بەرەو  عێراقیی  سوپای  وردە  وردە  چۆڵیشەوە  و  چەك  رووی  لە 
مەبەستەش  ئەو  بۆ  دەنێت،  هەنگاو  چەككردن  پڕ  خۆ  و  پێشكەوتن 
چەندان بۆندی بە بەهای ملیارەها دۆالر لەگەڵ كۆمپانیا ئەمەریكییەكان 
پێشكەوتووی  تەقەنیاتی  و  چەك  كڕینی  مەبەستی  بە  ك��ردووە  واژۆ 
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لە  ئەمەریكیی  ج��ۆرن��اڵ«ی  »واڵ��س��ت��ری��ت  رۆژن��ام��ەی  س��ەرب��ازی��ی. 
راپۆرتێكیدا لە مانگی ئەیلوولی ساڵی پار باڵویكردۆتەوە، بۆندێك لە 
نێوان حكوومەتی عێراق و ئەمەریكا واژۆ كراوە بۆ كڕینی 36 فڕۆكەی 
جەنگیی ئەمەریكیی لە جۆری »F16«. لەالیەكی تریشەوە سوپا لەالیەن 
ئەمەریكییەكانەوە راهێنانیان پێدەكرێت لەسەر چۆنێتی بەشدارییكردنی 
دیمەنەكە  تیرۆریستیی.  پەالماردانی  رووبەڕووبوونەوەی  و  جەنگ 
وەهایە: هەوڵێكی چڕوپڕ لە ئارادایە بۆ بوژاندنەوەی سوپای عێراق كە 
ئێستا سوپاكە بیست و نۆیەمین سوپایە لە ئاستی جیهاندا، بەرپرسانی 
عێراقیی دەخوازن خێراتر لەوەی هەیە سوپا گەشە بكات و دامەزراوە 
ئەوەی سوپای  بە حوكمی  بنرێنەوە  بنیات  پەلە  بە  سەربازییەكانیش 
هاوپەیمانان لە ئامادەكارییدان بۆ كشانەوە، بەم پێیەش ئەركی سوپای 
عێراقیی سەختتر و گرانتر دەبێت لە دابینكردنی سەقامگیریی بۆ خەڵك.  
وەبەرهێنان  و  بنیاتنانەوە  لیژنەی  ئەندامی  عەلوانی«  »ئەحمەد 
راب��ردوو  شوباتی  لە  عێراق،  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  لە  ئابووری  و 
رایگەیاند: توانای لۆجیستی و پیشەسازیی سەربازیی عێراق لە ئاستێكی 
نزمدایە و پێویستە حكوومەتی نوری مالیكی كاری جیددی بكات بۆ 
سەرلەنوێ بوژاندنەوەی پیشەسازیی سەربازیی. عەلوانی بە پێویستی 
رژێمی  سەردەمی  سەربازیی  پیشەسازیی  وەزارەت��ی  هەمان  دەزانێ 
پێشوو زیندوو بكرێتەوە و پێیوایە »هەزاران كادری پێشكەتوو هەیە 
شارەزاییان لەو بوارەدا هەیە، بەاڵم تائێستا سوودیان لێ وەرنەگیراوە، 
شارەزایانی  بە  پشت  بكات  ئ��ەوە  بۆ  ك��ار  حكوومەت  دەبێت  بۆیە 
ببووژێنێتەوە«.  پیشەسازیی سەربازیی  ببەستێت و كەرتی  خۆماڵیی 
چوار ساڵی كابینەكەی »نوری مالیكی« بە چوار ساڵی بنیاتنانەوە و 
گەشەكردنی سوپای عێراق دێتە هەژمار، مالیكی زیرەكانە توانی پەرە 
بدات بە توانای سوپاكەی و بارهێنانیان بۆ رووبەڕووبوونەوەی تێرۆر 

و بەرپەرچدانەوەی توند بە تیرۆریستان.
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ئەگەرچی هەندێك گلەیی و ناڕەزایی هەیە لەسەر پتەوبوونەوەی 
شاردنەوە  شایانی  كوێتییەكانەوە  لەالیەن  ئەمەش  عێراق،  سوپای 
نیشان  خۆیان  ناڕەحەتیی  كوێتییەكان  ئاشكرا  بە  بۆیەكا  ن��ەب��ووە، 
دەدەن لەمەڕ ئەو رۆڵ پەیداكردنەوەی سوپای عێراقیی. لە بەرامبەردا 
سەركردە عێراقییەكان رایدەگەیەنن خۆ پڕ چەككردنەوە و پتەوكردنی 
سوپا پاساوی خۆی هەیە، یەكێك لەهەرە دیارترینیان جەنگانە لەگەڵ 
رێكخراوی  رووب��ەڕوب��وون��ەوەی  و  ناوخۆ  تیرۆریستییەكانی  شانە 
عێراق  كاربەدەستانی  ترەوە  لەالیەكی  و  لەالیەك  ئەمە  ئەلقاعیدەیە. 
ه��ەروەك  بەعس،  سوپاكەی  نابێتە  سوپایە  ئەم  دەكەنەوە  دووپاتی 
چۆن لە نیەتدا نییە بە رێگاكەی پێشوودا بڕواتەوە. هەندێكیش جەخت 
دەكەنەوە، دەبێت سەركردەیی سوپا بەدەستی كەسە مەدەنییەكانەوە 
سووننە  تەوافقی  ب��ەرەی  وتەبێژی  جبوری«  »سەلیم  وێنە  بۆ  بێت، 
دەست  بە  عێراق  نوێی  سوپای  سەركردایەتی  »پێویستە  پێیوایە 
مەدەنییەكانەوە بمێنێتەوە تاكوو دەستدرێژیی نەكاتە سەر مافی مرۆڤ 

و گەالنی عێراق«. 
نوێیەدا،  سوپا  لەو  بەشدارییان  س��ەرەڕای  عێراقیش  كوردەكانی 
بەرپرسانی  هەیە،  سوپا  پتەوبوونی  و  چەككردنەوە  پڕ  لە  ترسیان 
بۆنەدا  و  جێگە  چەندین  لە  خۆیان  نیگەرانیی  كوردستان  باشووری 
پیشان داوە لە بەهێزیی و رۆڵ پەیداكردنەوەی سوپا، تەنانەت سەرۆكی 
هەرێم »مەسعوود بارزانی« بە نیگەرانییەوە دەڕوانێتە ئەو پرسە و 
ك��وردە«،  پەڕاوێزخستنی  مانای  عێراقیی  سوپای  »پێكهاتەی  دەڵ��ێ 
چەندان سەركردەی تری سیاسیی كورد هەمان بۆچوونیان هەیە، لە 
بەرامبەریشدا گروپی دووەم هەن، لەو بڕوایەدان مادام دەستوورێك 
كوردیشی  مافەكانی  و  دیاریكردووە  سوپای  رۆڵ��ی  و  ئ��ەرك  هەیە 
چەسپاندووە، مادامیش كورد خۆی بەشدارە لە پێكهاتەی سوپادا هیچ 
مەترسییەكی ئەوتۆ نییە بۆ سەر مافی كورد. فریاد رواندزی ئەندامی 
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كوردی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقیی هەمان ئەو بۆچوونەی هەیە 
و رایدەگەیەنێت »سوپای عێراق سوپایەكە نابێت دەست لە كاروباری 
ناوخۆی واڵت و ئیدارات و ناكۆكییە سیاسییەكان وەربدات، بۆیە هیچ 
تایبەتی  بە  نابینم،  عێراقدا  پڕ چەككردنەوەی سوپای  لە  مەترسییەك 
سوپای ئێستای عێراق سوپایەك نییە لە ژێر دەسەاڵتی تەنیا كەسێكدا 
لە  ك��ورد  هەروەها  تێدایە،  شیعەی  و  سووننە  و  ك��ورد  بەڵكو  بێت، 
سوپای عێراقییدا چەندین پۆستی گرنگی هەیە، ئەو پۆستە گرنگانەش 
وا دەكات هیچ مەترسییەكی لێ بەدینەكرێت«. بە بۆچوونی من ئەو 
ئاكامەكەی زۆر  زیادەڕەوییە و سەرمەستییە بە دەستووری عێراقی 
باش نییە، پێویستە كورد هێندە لە یۆتۆپیای دەستووری نوێی عێراقدا 
نەژی، چوونكە تاڵترین كارەساتەكانی كەوتۆتە دوای ئەو دەستوورەی 
ساڵی 1958 كە بە شەفافی هاوبەشێتی كورد و عەرەب لە عێراقدا دان 

پێدانابوو.  
و  عێراقییەكان  ع���ەرەب  تەنانەت  و  ك��وردەك��ان  ل��ە  ت��ر  بەشێكی 
كودەتای  ئەگەری  سوپا  بەهێزبوونەوەی  نیگەرانن  لەوە  چاودێران 
سەربازیی دەهێنێتە پێشەوە »بە بڕوای من ئەمە ئەگەرێكی الوازە« 
و  عێراق  سوپای  »بەهێزكردنی  دەڵێ  دینزلۆ«  »جەیمس  ه��ەروەك 
ئەگەری كودەتا ئەوەی دەیسەپێنێت تەریبە لەگەڵ دەرچوونی بەریتانیا 
حكوومەتە  هاتنی  و   1958 شۆڕشی  1948دا،  ساڵی  لە  واڵت��ە  ل��ەو 
بەدوادا  عارفی  عەبدولسەالم  و  قاسم  عەبدولكەریم  سەربازییەكەی 
هات«. بەدەر لە هەموو ئەم راستییانە نابێت نادیدەی بگرین، جیهان 
گۆڕاوە و ئێستا نەك پەنجا ساڵ بگرە پێنج ساڵ پێش ئێستا نییە، ئەوەی 
لە1988 بۆ سوپای عێراق و حكوومەتی سەدام دەچووە سەر مەحاڵە 
یان  مالیكی  نوری  و  نوێیە  ئەم سوپا  بۆ  زەحمەتترە  زەحمەت  لە  و 
هەر سەرۆك وەزیرێكی تری عێراقیی بچێتە سەر!!. بە بۆچوونی من 
سوپای عێراق چەندیش بەهێزبێت، لە ئاستی ئەو چاوە تیژەی لەسەر 
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عێراقە هێشتا هەر الوازە، بەاڵم ئەمەش مانای پشتێن كردنەوەی كورد 
نییە، بەڵكو دەبێت هەمیشە چاوێكی لەسەر شێوازی كاری سوپا بێت 
كە پێكهاتەیەك مۆنۆپۆڵی نەكات، ئەگەرچی مەترسی ئایندە ئەوەندەی 
میلیشیاكانن نیو ئەوەندە سوپا نییە، بە تایبەت میلیشیا شیعەكان كە 
شۆڕشگێڕیی  شەرعیەتێكی  خەریكە  تیرۆرەوە  جەنگی  پاساوی  بە 
وەردەگرن و رۆڵیان لە گۆڕەپانی ملمالنێكاندا بەرەو هەڵكشان دەچێت. 

ئەمە مەترسییە راستەقینەكەی ئایندەی نزیكمانە.  

دوایین وتە 
لە كاتی خوێندنەوە و تاوتوێكردنی ئەو سەرچاوانەی بۆ ئەم باسە 
كارەساتەی  و  رووداو  هەموو  ئەو  رۆیشتنی  لەگەڵ  بەكارمهێناون، 
ل��ە م���اوەی هەشتا س��اڵ��دا ل��ەس��ەر دەس��ت��ی س��وپ��ای ع��ێ��راق بەسەر 
واقیعی  دەرەوەی  لە  و  خۆمەوە  الی  هێنراوە،  ستەمدیدەدا  گەالنی 
كارەساتەكانەوە تووشی جۆرێك لە تۆقین بووم، لە رێگەی ئینتەرنێتەوە 
لێكۆڵینەوەم لەسەر سوپای دەوڵەتانی تر پەیدا كرد  چەندین وتار و 
تەواوی سەدەی  لە  كۆمەڵگەیەك  هیچ  نەمبینی  هێشتا  و خوێندمەوە، 
بیستدا بەدەر لە ئەڵمانیای نازی هێندەی عێراق بووبێتە مەیدانی جەنگ 
و دەستڕۆیشتوویی سوپا و كاولكاریی ناوخۆیی. تەنانەت لە سەردەمی 
بەعسدا »دروستتر وایە بڵێین سەردەمی سەدام«، عێراق بە تەواویی 
هەڵمەتی  بۆ سەربازگەیەكی گەورە،  نۆرماڵەوە گۆڕا  لەكۆمەڵگەیەكی 
بە سەربازكردن تەنێ لە سنوورێكدا نەمایەوە، پیر و مندااڵن و ژنان 
و تەكنۆكرات و هەموو چین و توێژێكی عێراقی گرتەوە، هونەر بوو 
بە هونەرێكی سەربازیی، شیعر و ئەدەب و تەنانەت ژیانیش رەنگی 

خۆیانیان لەدەستدا و بوونە كەرەستەیەك بۆ پێگەیاندنی سەرباز. 
دایكی هەرە ئازا ئەوە بوو زۆرترین منداڵ یان با بڵێین زۆرترین 
قەرەباڵغتر  هەموو شوێنێك  لە  تەجنید  فەرمانگەی  بخاتەوە،  سەرباز 
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ژنە  خ��وازی��ارب��وو  فەرمانگەیە  ئ��ەم  دەه���ات،  ب���ەردەوام جمەی  ب��وو، 
ناو  دایكنەبووەكەی  لە  منداڵە  ناوی  تا  بكەن  سكپڕەكانیش سەردانی 
مانۆڕی  و  جەنگ  »دواڕۆژ«.  سەربازی  وەك  بنووسن  سكیشیان 
گۆڕیبوویان  و  كردبوو  ناخۆش  شتێكیان  هەموو  تامی  سەربازیی 
قوتابخانەكانی  مندااڵنی  پیتاكی  و  پارە  تەنانەت  جەنگ  تاعوون،  بۆ 
هەڵلووشی، عێراق لە ماوەی ئەو جەنگە هەشت ساڵییەدا لەگەڵ ئێران، 
تەواو قەرزار بوو، ژمارەی قەرزەكانی لە100 بیلیۆن دۆالر تێپەڕی، 
دراب��وون،  بەهەدەر  تەقەمەنی  و  چەك  بۆ  بیلیۆنیان  لە40  زیاتر  كە 
لە دۆڕاندنی عێراق و كوژرانی 200 هەزار و  ئاكامی جەنگیش جگە 
تری  بەرهەمێكی  عێراقیی  دیكەی  كەسی  ه��ەزار   500 برینداربوونی 
نەبوو. سوپا كارەكتەری هەموو ئەم نەهامەتییانە بوو، لەبەرئەوە وای 
بە باش دەزانم مێژووی سوپای عێراق ببێتە وانەیەك لە قوتابخانەكاندا 
بۆ ئەوەی تا دنیا دنیایە لە بیرمان بێت سوپایەك هەبوو لەم رەنگە و 

لەو چەشنە.  
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بەشی شەشەم
لەبارەی كێشەی گەلی كلدۆ ئاشوورەوە

هەروا  ئاشووری  كلدۆ  گەلی  دۆزی  شرۆڤەكردنی  و  خوێندنەوە 
تێمایەكی ئاسان نییە و هەموو كەسیش ناتوانێت دەرەقەتی بێت، بەو 
رەهەندە.  فرە  سیاسیی  و  مێژوویی  دۆزێكی  خۆیدا  لە  خۆی  پێیەی 
بتوانیت  ئ���ەوەی  ب��ۆ  پێویستە  زۆر  سیاسیی  و  م��ێ��ژووی��ی  ئاگایی 
بابەتییانە لەمەڕ ئەو پرسە بدوێیت. ئێمە لێرەدا لە رێگەی دوو وتاری 
رۆژنامەوانییەوە هەوڵمانداوە بەشێك بین لە پرۆسەی قسەكردن لەمەڕ 
كێشەی گەلی كلدۆ ئاشوور. لێرەدا دەبێت خوێنەر سەرنجی ئەوە بدات 
هەر  و  نوسراون  بەحت  رۆژنامەوانی  زمانێكی  بە  وتارەكە  هەردوو 
ئاشوورییەكان  كلدۆ  ئەگەرچی  باڵوكراونەتەوە.  رۆژنامەكانیشدا  لە 
سیاسییەوە،  رووی  لە  سەرەكین  ئاڕاستەی  دوو  عێراقدا  لەچێوەی 
دووەمیشیانە  هەرچی  هەیە،  كوردستانیی  گووتارێكی  یەكەمیان 
ئەنتی كورد و خاوەنی نەزعەیەكی عێراقچێتییە. لەگەڵ ئەمەشدا ئێمە 
دەڕوانین  ئاشوور  كلدۆ  گەلی  ئاڵۆزی  پرسی  لە  مەسەلە  یەك  وەك 
پێكهاتەكە  جوگرافیی  دابەشبوونی  هەڵبەتە  دەكەین.  بۆ  شیكاریی  و 
رۆڵێكی گەورەی هەبووە لەوەی دۆزەكە بەهەند وەرنەگیرێت، چوونكە 
لە هەموو شوێنەكانی عێراق بوونی پێكهاتەی كلدۆ ئاشووری هەروەك 

كەمینەیەك دەركەوتووە. 
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لە ساتەوەختی پێشووی فەرمانڕەوایی بەعس و سەدامدا تێكڕای 
لێیان دەڕوان��را، واتە سیمای  پێكهاتەیە وەك عەرەبی مەسیحیی  ئەو 
ئاینیی زاڵكرابوو بەسەر ئەو گەلە دێرینەی میسۆپۆتامیادا، ئەگەرچی 
حزبی سیاسیی و رێكخراوی جۆراوجۆری كولتووریی لە ئارادابوون 
ئەوانە  هەموو  بەاڵم  دەك��رد،  گەلە  ئەو  مانەوەی  لە  پارێزگارییان  كە 
بەپێی یاساكانی بەعس یاساغ بوون و هیچ كۆمەڵە و حزبێكی كلدانی 
رێگەپێدراو  كارتۆنیش  تەنانەت  پێدراوی  مۆڵەت  ئاشووری  سریانی 
ئۆتۆنۆمی  بەعسدا  فەرمانڕەوایی  ماوەی  لە  چۆن  ه��ەروەك  نەبووە، 
كارتۆنی و پارتی دیموكراتی كارتۆنی بۆ كورد چێكرابوو كە لە واقیعدا 
بەعسیزمی كوردێنراو بوو، بەاڵم ئەو رێكخراوانە بۆ هیچ پێكهاتەیەكی 
تر بە دیاریكراویی كلدۆ ئاشوورییەكان لە ئارادا نەبووە، چوونكە لە 
هەروەك  دەكرا،  ناوەوە  بەو  گەلێك  لە  حاشا  بەعسیزمدا  كولتووری 
شوناس  ع��ەرەب  رەگ��ەز  بە  ئاینیی  كەمینەیەكی  وەك  پێدا  ئ��ام��اژەم 

دەكران. 
لە  عێراقدا  لە  ب��ارودۆخ��ی سیاسیی  س���ەدام،  رووخ��ان��ی  پ��اش  لە 
سەرەتادا و لە كاتی هەبوونی سوپای هاوپەیمانان دەرفەتێكی باشی 
بۆ هەموو الیەك رەخساند تاكوو خۆیان تەرح بكەن، لەوانەش گەلی 
بكات.  خۆی  لە  گوزارشت  كە  رەخسا  بۆ  دەرفەتی  ئاشووری  كلدۆ 
هەرچەند لە ساڵی 1992ەوە لە یەكەم خولی پەرلەمانی كوردستاندا پێنج 
كورسی كۆتا بۆ كلدۆ ئاشوورییەكان جێگیركرا و مافی دامەزراندنی 
حزب و كۆڕ و كۆمەڵە سیاسیی و فەرهەنگییەكانی ئەو گەلە بە یاسایی 
كرا و چەندان خوێندنگەش بە زمانی سریانی دامەزران و دواجاریش 
عەینكاوە وەك ناوەندی دەسەاڵتێكی ئۆتۆنۆمی نافەرمیی رۆڵی دەگێڕا، 
بەاڵم لەسەر ئاستی عێراق ئەمە لە ئارادا نەبوو، تا هەنووكەش بەو 
عێراقی  حكوومەتی  بەپێچەوانەوە  هەیە،  كوردستان  لە  نییە  ئاستە 
ئاشووری  كلدۆ  هاوواڵتیانی  ماڵی  و  ژیان  لە  پارێزگاریی  نەیتوانیوە 
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بكات، لە ئەنجامیشدا زۆرتر لە نیوەی ئاشوورییەكانی بەغداد و موسڵ 
ئاوارەی كوردستان و واڵتانی ئەوروپا بوون. 

كە  گەلە  ئەم  بۆ چارەسەری كێشەی  رێگەچارەی هەرە دروست 
پێكهاتەیەكی رەسەنی كوردستان و عێراقن، بە دیتنی من پێدانی مافی 
شوێنانەشی  لەو  عێراق،  یان  كوردستان  چوارچێوەی  لە  ئۆتۆنۆمییە 
زۆرینە پێكدەهێنن مافی دامەزراندنی ئیدارەی تایبەت بە خۆیان هەبێت، 
ئەمەش بە پێی یاسایەكی روون و كۆنكرێتی رێكبخرێت و لە هەردوو 
پەسەند  پەرلەمانتاران  دەنگی  بە  عێراق  و  كوردستان  پەرلەمانی 
بكرێت.  گرانتی  بە دەستووریش  مافە  ئەم  پێویستە  بكرێت. هەروەك 
دادپ��ەروەران��ەی��ە.  چارەسەرێكی  بیردۆز  هەمان  توركمانەكانیش  بۆ 
پێموایە لە كوردستان لە ئێستادا كە هەرێمێكی فیدراڵییە و رەنگە لە 
دواڕۆژیشدا ببێتە دەوڵەت هیچ ئاستەنگ و كۆسپێك نابینم لەسەر رێی 
پیادەكردنی ئەو بیرۆكەیە، ئەوەی دەمێنێتەوە عێراقە، عێراقیش تاكوو 
شیعەمەزهەب  زۆرینەیەكی  دیكتاتۆرییەتی  لۆژیكی  بەهەمان  ئێستا 
بەسەر ئەوانیتردا بە كورد و سووننە و ئاشوورییەكانەوە بیر دەكاتەوە 

و هەنگاو هەڵدەگرێت.   

چاپتەری یەكەم 
تەنگژەی عێراق و چارەنووسی ئاشوورییەكان

گەلی ئاشوور یان كلدۆ ئاشووری بە یەكێك لە دێرینترین گەالنی 
میزۆپۆتامیا دەژمێردرێت, ئەم گەلە بە رەسەن سامییە سەرەتا وەك 
چەند هۆزێك لە نیوە دورگەی عەرەبی ژیاون, بەاڵم بەپێی سەرچاوە 
واڵتی  ب��ەرەو  زایینەوە  لە  ب��ەر  س��اڵ  ه��ەزار  چ��وار  لە  مێژووییەكان 
میزۆپۆتامیا كۆچیان كردووە. لەگەڵ ئەو كۆچكردنەشدا دەوڵەتێكیان 
لە ناوچەكە دروستكردووە كە دواتر بووەتە ئیمپراتۆریایەكی مەزن و 
شاری نەینەوا )موسڵی ئێستا(یان كردووە بە پایتەخت, هاوكات رۆژ 
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لە دوای رۆژ سنووری قەڵەمڕەوی ئەم دەوڵەتە رووی لە زیادبوون 
كردووە, تا دواجار بووەتە یەكێك لە گەورەترین ئیمپراتۆرییەتەكانی 
بووە  لە جەنگدا  بەردەوام  ئاشوور  ئیمپراتۆریای  هەرواش  ناوچەكە. 
تا بتوانێت دەسەاڵتی خۆی بەسەر تەواوی ئەو ناوچەیەی كە ئێستا 
-884 سااڵنی  لە  نموونە  بۆ  بسەپێنێ,  ناڤین  رۆژهەاڵتی  دەڵێن  پێی 
860 )پ.ز( چەندین هەڵمەتیان بردۆتە سەر )لۆلۆ(كان، لە ئەنجامدا لە 
ناوچەكانی زاموا )سلێمانی( و مەریوان و پێنجوێن دەریان پەڕاندوون, 
ناسرپاڵ(  )ئاشوور  ئاشووریی  پادشای  سەركەوتنەكانی  دوای  كە 
لە سەرای  )ئەستونی سەركەوتنی(  لۆلۆ  پادشای  )ئامینخا(ی  بەسەر 
نەینەوا نیشانداوە, بەاڵم لە دواهەمین جاردا بە هاوپەیمانێتی مادەكان 
و بابلییەكان لە سەردەمی پادشا )سەنحاریب(دا ئیمپراتۆریەتی ئاشوور 
تووشی شكستی گەورە هات و لە ئاكامدا ئیمپراتۆریەتەكە لە بەریەك 
هەڵوەشایەوە, ئیتر لەو كاتەوە گەلی ئاشوور بووەتە گەلێكی پەڕاگەندە 
و واڵتەكەی لەسەر ئەتڵەسی جیهان سڕاوەتەوە و مێژوو بە درێژایی 
زیاتر لەم دوو هەزار ساڵە رووبەرێك بووە بۆ پاكتاو و لەناوبردنی 
خۆی  كێشەیەك  مێژووییەوە،  رێكەوتەوە  لەو  هەر  ئاشووری،  گەلی 
بە  تا  و  ئاشوورییەكانە  كێشەی  ناوی  كە  دەڤ��ەرەوە  ئەم  خزاندۆتە 
ئەمڕۆش دەگات بێ چارەسەر ماوەتەوە، بەڵكو لەنێو كورەی ئاگری 

رۆژهەاڵتی ناویندا بوونی ئەو گەلە خەریكە دەتوێتەوە. 

كێشەیەكی مێژوویی و پەڕاوێزكراو
نەتەوەییەكانی  كێشە  گرنگترین  لە  یەكێكە  ئاشوور  گەلی  كێشەی 
بەسەر  ئاشوورییەكان  دابەشبوونی  ب��ەاڵم  ن��اوەڕاس��ت,  رۆژه��ەاڵت��ی 
لەوەش  بێت,  ئاڵۆزتر  كێشەكە  وایكردووە  كارێكی  دەوڵەتێكدا  چەند 
زەحمەت  و  ئەستەم  كارێكی  ك��ردووەت��ە  ك��ارەك��ەی  ئ��ەوەی  گرنگتر 
ئیمپراتۆیەكەیدا  لەسەردەمی  ئ��اش��وور  راستە  نیشتمانە,  نەبوونی 
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لەگەڵ  ب��ەاڵم  ب��ووە،  ف���راوان  و  پ��ۆڕ  و  پ��ان  خ��اوەن��ی جوگرافیایەكی 
كەوتنی ئاشووردا و لە پرۆسەیەكی مێژوویی و داگیركارییدا بەتایبەت 
دوای زاڵبوونی دەسەاڵتی فارسە ئەخمینییەكان و دواتریش فتوحاتی 
و  ئاشوور  ئیمپراتۆریای  پێشووی  جوگرافیای  سنووری  ئیسالمی 
تا  ك��ردووە,  كەمی  لە  رووی  رۆژ  بە  رۆژ  ئاشوورییەكان  نیشتمانی 
كار گەیشتووە بەوەی گەلی ئاشوور لە ناوچەیەكی بەرتەسكی نێوان 
دەوڵەتی عوسمانلی و سەفەویدا لە چەند جێگەیەكی وەك شەمزینان 
نەینەوا  دەشتی  گەرچی  بكرێت.  قەتیس  دەوروب���ەری  و  هەكاری  و 
مەڵبەندی سەرەكیی نیشتەجێبوونی ئاشوورییەكان بووە، كەچی لەگەڵ 
پرۆسەی غەزاوەتی ئیسالمیدا ناسنامەی ناوچەكە دەگۆڕێت و تەعریب 

دەكرێت و دەبێتە خاكی عەرەب.     
یەكەم و  پاشانیش هاوكێشە سیاسییەكانی دوای جەنگی جیهانی 
ئیمپراتۆریای  جەستەی  لەسەر  نوێ  دەوڵەتێكی  چەند  دروستبوونی 
عوسمانلی »پیاوە نەخۆشەكە« بە تایبەتی دەوڵەتی توركیای عەلمانی 
قەالچۆكردنی  و  ئەتاتورك  كەمال  مستەفا  دەستی  لەسەر  رادیكاڵ 
ئاشوورییەكان لەسەر دەستی ئەو دەوڵەتە بووە فاكتۆری توانەوەی 
تەواوەتی جوگرافیا و نیشتمانی گەلی ئاشوور, چوونكە ئاشوورییەكان 
جینۆسایددا  و  پاكتاو  پرۆسێسی  كاریگەریی  لەژێر  ب��وون  ناچار 
بەشێوەیەكی بەرفراوان كۆچ بكەن, بۆ نموونە كۆچ بەرەو ئەوروپا و 
دەوڵەتانی تری دراوسێ. لە پایتەختی مێژوویی ئەو گەلەشدا »دەشتی 
نەینەوا« ئاشوورییەكان كەمینەیەكیان پێكدەهێنا لەسەر ئەو زەوییەی 
لە پرۆسەی غەزەواتدا بەر لە سیانزە سەدە تەعریبكرابوو، بۆیە لەو 
دەبینران  سێش  پلە  بگرە  دوو  پلە  هاوواڵتی  وەك  رەس��ەن��ەدا  زێ��دە 
بەهۆی جیاوازیی ئیتنیكی و ئاینییەوە. بەمجۆرە كێشەی ئاشووری لە 
كێشەیەكی نەتەوەیی و میللییەوە گۆڕا بۆ كێشەی كەمایەتی و ئیتنی 
كە ئەمەش دیسان بووە هۆی ئاڵۆزكانی فایلی قەزیەی گەلی ئاشوور.   
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لە  كورد(  كێشەی  )وەك  ئاشوورییەكان  كێشەی  ترەوە  لەالیەكی 
تەركیزی  بۆیە  لێبكەن،  داكۆكی  تا  نەبووە  زلهێزەكان  بەرژەوەندیی 
دۆزەك��ەی  ئەمەش  رانەكێشاوە,  هەنووكەش  هەتا  رۆژئاواییەكانی 
كردووە بە كێشەیەكی پەڕاوێزخراو, هەرچەندە لە سەرەتای سەدەی 
قۆناغی جیادا  لە دوو  بەریتانیا هەریەك  دواتر  و  راب��ردوودا روسیا 
ئەمانە  بەاڵم  دەرب��ڕی،  ئاشوورییەكان  كێشەی  بۆ  خۆیان  پشتگیریی 
جەنگی  یەكەم  دوای  هاوكێشەكانی  چونكێ  بوون  بەكارهێنان  تەنیا 
جیهانی و هاتنە سەركاری دەسەاڵتی بەڵشەفیكی لە روسیا، هەردوو 
دەوڵەتەكە پشتیان لەم گەلە كرد و دواتریش چاوپۆشیان لە كوشتار 
و بە كۆمەڵ كوشتن و قڕكردنی ئاشوورییەكان كرد!, بۆ نموونە ئەو 
كوشتارگایەی حكوومەتی پادشایی كۆڵۆنیكراوی ئینگلیز لە عێراق لە 
ساڵی 1933 لە شارۆچكەی سیمێڵ لە سنووری پاێزگای دهۆكی ئێستا 

بەرپایكرد.  
ونبوون لە بۆتەی مەسیحییەتدا 

دوای باڵوبوونەوەی ئاینی كریستیانی, گەلی ئاشوور لە یەكەمین 
خودا  پەرستنی  لە  و  هێنا  ئاینەكە  بە  باوەڕیان  كە  بوو  گەالنە  ئەو 
عیسایی  یەكتاپەرستیی  ئاینی  ب���ەرەو  ئ��اش��وورەوە  رەس��ەن��ەك��ان��ی 
وەرچەرخان, بەاڵم مەسیحییەت بووە مایەی ئیشكالیەتێكی گەورە بۆ 
ئەم گەلە, لەبەرئەوەی هێدی هێدی نەتەوەكە لە چوارچێوە و بۆتەی 
ئاینی مەسیحییەتدا توایەوە و زەمینەی بۆ ئەوە خۆشكرد كە ئاشوور 
قبوڵكردنی  چونكێ  وەرچەرخێت,  ئاینی  كەمینەیەكی  بۆ  گەلێكەوە  لە 
كە  ب��وو  جۆرێك  بە  ئاشوورییەكان  الی  )مەسیحییەت(  ن��وێ  ئاینی 
هەستی ئاینی زاڵتر بوو یان زاڵترە بەسەر هەستی نەتەوەییدا, دروست 
خەونە  خزمەتی  بۆ  ئاینیان  هەمیشە  كە  جولەكەوە  بەپێچەوانەی 
نەتەوەییەكانیان بەكارهێناوە بەڵكو ئاین پڕۆژە و میكانیزمێكی دەستی 

بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی گەلی جولەكە بووە!.
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زیاتر پابەندبوون و توانەوەی ئاشوورییەكان لە بۆتەی مەسیحییەتدا 
تا  و  هەمیشە  ئیسالمەوە.  ئاینی  بە  وای��ە  ك��ورد  پابەندبوونی  وەك 
بەرژەوەندییە  و  هێز  و  وزە  كورد  بیستەمیش  س��ەدەی  ناوەڕاستی 
نەتەوەییەكانی خۆی خستۆتە خزمەتی ئیسالمەوە, ئەوەتا سەركردەیەكی 
وەك سەالحەدینی ئەیوبی بە رەگەز كورد خۆی و سوپاكەی دەخاتە 
كوێرانە  ئاینپەروەریی  ئاكامیشدا  لە  و  ئیسالمەوە  ئاینی  خزمەتی 
دەیخاتە نێو گێژاوێكی مەزهەبی و بارودۆخێكی نەخوازراوی نێگەتیڤ 
گەلی جولەكە  و  كریستیانەكان  بڕی  و  دەبێتە سوارچاكی كوشت  و 
»بنی اسرائیل« لەسەر زەمینی رەسەنی خۆیاندا! ئەمە لە میانەی ئەو 
بۆ  كە  مێژوودا،  لە  كراوە  ناودێر  خاچپەرستان  جەنگی  بە  جەنگەی 
لە سەروەختی خەالفەتی عومەری  پاش غەزوی قودس  دووەم جار 
كوڕی خەتتابدا، موسڵمانەكان دەستیان گرت بەسەر رووگە و ناوچەی 

پیرۆزی هاوبەشی جولەكە و كریستیانەكاندا.
زاڵبوونی  ئاینپەروەریی ئاشوورییەكان و  بەو شێوەیەش هەستی 
شوناسی ئاینیی ئەوەی خستەوە كە كێشەی ئاشووری بچووك بێتەوە 
بۆ كێشەیەكی مەزهەبی, بۆ وێنە لە عێراقدا دەسەاڵتی بەعس هەوڵیدەدا 
كە ئاشوورییەكان تەعریب بكات و بە عەرەب حیسابیان بكات. هەر 
بۆیە هەموو ئاشوورییەكیان بەوە ناچار دەكرد كە خۆیان بە عەرەبی 
مەسیحی ئەژمار بكەن!. ئێستاش بە تایبەتی لە دوای رووخانی رژێمی 
بەعسەوە, كێشەی ئاشووری یەكێك لەو كێشانەیە كە باس و خواسی 
زۆری لەسەرە و هاتۆتەوە ناو هاوكێشە سیاسییەكانی عێراقەوە، بەاڵم 
هەتا ئەمڕۆش لە عێراقدا كێشەی ئاشووری وەك كێشەی كەمایەتییەكی 

ئاینیی سەیر دەكرێ نەك كێشەیەكی نەتەوەیی. 

ئاشوورییەكان چی هەڵدەبژێرن؟ 
وەك ئاماژەمان پێدا لە بارودۆخی نوێی عێراقدا چانسێكی كەم لە 
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بەردەم دۆسێی كێشەی ئاشوورییەكاندا كراوەتەوە, ئاشوورییەكان تا 
راددەیەك بەشدارن لە گێڕانەوەی دەسەاڵتی حكوومەتی نوێی عێراقدا، 
بەاڵم هیچ كاریگەریەكیان نییە  بە ئاقاری بە رۆژەڤكردنی دۆزەكەیاندا, 
هەیە,  بەردەوامی  هێشتا  نەتەوەیی  كێشەی  وەك  كێشەكەیان  بەڵكو 
دانانی وەزیرێك وەك نوێنەری گەلی ئاشوور بە هیچ جۆرێك بەڵگەی 
لە  وابێت خۆ  ئەگەر  نییە,  ئاشوورییەكان  تەواوەتی  مافی  سەلماندنی 
سەردەمی دیكتاتۆرەكەی پێشوودا )تاریق عەزیز( وەك كەسێتییەكی 
ب��ەع��س و  ئ��ۆرگ��ان��ی ح��زب��ی  ب��ەرزت��ری��ن  ل��ە  تەعریبكراو  ئ��اش��ووری 
حكوومەتەكەی سەدامدا بوو  ! یان چەندان وەزیری كورد هەبوون لە 
قەسف  كیمیایی  بە  كورد  كاتدا  هەمان  لە  بەعسدا كەچی  حكوومەتی 
دەكرا و قڕ و ئەنفال دەكرا!. كەوابوو ئاشوورییەكان دەبێ چی بكەن؟، 

چی سەر پشك بكەن؟، چۆن بەرەو رووی واقیعەكان ببنەوە؟.

سەرپشكردنی عێراق
عێراق  ئاشوورییەكان  ئایا  پێبكەین:  دەست  پرسیارە  بەو  دەشێ 
عێراق  هەرێمی عەرەبیی  هەڵبژاردنی  واتە  نا؟  یان  دەكەن  سەرپشك 
كە هەردوو پێكهاتەی سووننە و شیعە قەڵەمڕەوی دەكەن، بەاڵم تابلۆ 
سیاسییەكە دەریدەخات حكومی رەها دەكەوێتە دەستی شیعە، ئەوانیش 
بەپێی رێساكانی مەرجعیەت و ویالیەتی فەقیەی هاوشێوەی كۆماری 
ئیسالمی ئێران دەوڵەت تیۆكراتیزە دەكەن، وەاڵمی پرسیارەكە گەلەك 
قورس و زەحمەتە و دەشێ هەر تاكێكی ئاشووریی وەاڵمێكی تایبەتی 
هەرێمی  نابێت  ئاشوورییەكان  من  ب��اوەڕی  بە  هەبێت,  ب��ۆی  خ��ۆی 

عەرەبیی عێراق سەرپشك بكەن, ئەمیش لەبەر دوو هۆكار:
لە عێراقدا دەژین  ئاشوورییانەی  ئەو  لەبەرئەوەی هەموو  یەكەم: 
لە رووی دابەشبوونی سوكانییەوە نەكەوتوونەتە هەرێمی عەرەبییەوە 
شارەكانی  لە  ك��وردس��ت��ان,  لە  زیاتر  ل��ەوە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  بەڵكو 
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و  ئامێدی  و  شەقالوە  و  ده��ۆك  و  سلێمانی  و  هەولێر  و  كەركوك 
زاخۆ تاد.. دەژین, لە حاڵەتی سەرپشكردنی هەرێمی عەرەبیدا كارێكی 
قورسە كە هەموو ئاشوورییەكان بەرەو هەرێمی عەرەبی كۆچ بكەن, 
لە ئاوها حاڵەتێكدا دەبێتە هۆی دابڕانێكی گەورەتری نەتەوەیی لە نێوان 

تاكەكانی گەلی ئاشووردا.
دووەم: چونكێ دەسەاڵتی عەرەب هەمیشە خەڵكانی جیاواز لە خۆی 
بناغەی كێشەیەكی  بە هەڕەشە دەزانێ لەسەر خۆی. ئەمەش دەبێتە 
موسڵمان  هەم  نین,  عەرەب  هەم  ئاشوورییەكان  ئایندەدا,  لە  قەبەتر 
ئەزموونی  لەوەش  جگە  دەكات,  فراوانتر  كەلێنەكە  خاڵەش  ئەم  نین, 
ژێر  نەتەوەكانی  و  كەمایەتی  لەبەرامبەر  دیوە  عەرەبیمان  دەسەاڵتی 
لەگەڵ  عەرەب  مامەڵەی  بۆ  بڕوانین  سەرنجەوە  بە  ئەگەر  دەستیان, 
و  كورد  و  دارف��ۆر  گەلی  و  بەربەر  و  ئەمازیخ  و  میسر  قیبتییەكانی 
ئاشكرا  لەال  راستییەمان  ئەو  تریش,  نموونەی  چەندان  و  توركمان 
دەبێت كارێكی ئەستەمە عەرەب بتوانێت لەگەڵت هەڵبكا بێ نەفیكردن و 
پلە نزمیی تۆ, بە تایبەتی لەكاتێكدا ئەگەر تۆ بتەوێ شوناس و كولتوور 
و هەبوونی نەتەوایەتی خۆت بپارێزی و هاوكات مومارەسەی دینێك 
بكەیت جیاواز لە دینی عەرەبەكان كە ئیسالمە. كەوابوو زۆر زەحمەتە 
عەرەبی  عێراقی  دەسەاڵتی  چوارچێوەی  لە  بتوانن  ئاشوورییەكان 
سەرپشكردنی  نوقتەیەش  ئەم  خۆیان,  مافەكانی  بگەنە  مەزهەبیدا  و 
عێراقی كردۆتە كارێكی دوور و نەكردە. خۆ ئەگەر پالتفۆرمی هێزە 
ئاشوورییەكان رووەو بەغداد بێت، ئەوە قووڕەكە خەستتر دەكاتەوە.   

سەرپشكردنی كوردستان
بكا,  سەرپشك  كوردستان  ئاشوور  گەلی  پێچەوانەوە  بە  ئەگەر 
سەرپشكردنی  كاتی  لە  كە  دەبێ  ئیشكالیەت  هەمان  تووشی  دیسان 
ه��ەرێ��م��ی ع��ەرەب��ی��دا دێ��ت��ە ب���ەردەم���ی, ل��ەب��ەر ئ���ەوەی چ��ۆن هەموو 
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بە  نەبوونەتەوە  عێراق چڕ  ناوەڕاستی  و  باشوور  لە  ئاشوورییەكان 
هەمان شێوەش هەموو لە هەرێمی كوردستان چڕ نەبوونەتەوە, بەاڵم 
دەبێ هێما بۆ ئەوە بكرێ بارودۆخی كوردستان جیاوازیگەلی زۆری 
هەیە لە زەمینە و فەزای هەرێمی عەرەبیی, هەموو ئەوەی لە ماوەی 
)13( ساڵی رابردوودا لە سایەی دەسەاڵتی كوردستان بەڕێوە چووە 
»سەرباری هەر كەموكوڕییەك« ئەوەبووە بە هیچ جۆر و شێوەیەك 
ئاشوورییەكان نەكەوتوونەتە بەر هەڕەشە و پەالماردان لەبەرئەوەی 
لە رووی نەتەوەیی و ئاینییەوە لە كورد جیاوازن, بەڵكو بە پێچەوانەوە 
لەالی  بۆیان  خۆشەویستی  و  رێزگرتن  مایەی  بۆتە  جیاوازییە  ئەم 
و  لە دەسەاڵت  هەبووە  بەشداریی چاالكانەیان  كوردەكان!. هەرواش 
بە  تایبەت  لیستێكی  ئەوەی  حكوومەتی هەرێمی كوردستاندا چ وەك 
لە  بەشداریی  وەك  چ  كوردستان  پەرلەمانی  لە  هەیە  ئاشوورییەكان 

كابینەكانی حكوومەتی هەرێمدا. 
ئەوەشی بووەتە هۆی ئەوەی ئاشوورییەكان بە شێوەیەكی گشتیی 
سەرچاوەی  ترسەوە  لەو  لەوانەیە  نەبێ,  كوردستانییان  ئینتمایەكی 
گرتبێت ئەگەر كوردستان لە عێراق جیا بێتەوە دەبێتە شۆكێكی مەزن 
ئێستا  ئاشوورییەكان كە  یەكبوونەی  ئەو  ئاشوورییەكان چوونكە  بۆ 
دەبێتە  و  نامێنێ  باڵویشە(  و  پ��ەرش  )هەرچەندە  هەیانە  عێراقدا  لە 
هۆی دوولەتبوونی ئەو یەكبوونە. كەواتە ئاشوورییەكانی كوردستان 
مافی  بكەنەوە،  چڕ  ل��ەوەدا  كوردستان  لە  خۆیان  ئەجیندای  پێویستە 
ببێتە  سیاسیی  پرۆسەی  لە  بەشدارییان  بكەن،  دەستەبەر  ئۆتۆنۆمی 
لە  بكەن  زۆرت��ر  پێداگریی  ل��ەوەی  جگە  ئەمە  كردەیی،  بەشدارییەكی 
راستای بەدیهێنانی مافە كولتووریی و فەرهەنگیی و نەتەوەییەكانیان. 

ئەمە رێگەیەكی دروستە بۆ گەلێكی بێ نیشتمان.
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قەیرانی ئەڵتەرناتیڤ
ئەگەر ئاشوورییەكان لە چوارچێوەی عێراق و كوردستان تووشی 
مافی  دەت��وان��ن  ئایا  چییە؟  چ��ارەس��ەر  رێگا  ئ��ەی  دەب��ن,  ئیشكالیەت 
ئاشووریی  دەوڵەتێكی  داوای  دەتوانن  ئایا  بدەن؟  بڕیار  چارەنووس 
سەربەخۆ بكەن؟ بێگومان نەخێر! چونكێ گرنگترین رەگەزی دەوڵەتی 
نەتەوەیی هەبوونی نیشتمانە كە لە ئێستا ئەو پێشمەرجە گەلی ئاشوور 
نییەتی, ئەمەش وا دەكات كە بە درێژایی سااڵن و قۆناغەكانی ئایندەش 
ئەم خواستە دەستەبەر نەكرێت. گرنگترین شت ئەوەیە كە پالتفۆرم 
ستراتیژیەتێك  دەوری  لە  پارتەكان  و  ئاشوور  گەلی  ئەجیندای  و 
كۆبكرێتەوە كە بریتییە لە داننان بە هەبوونی نەتەوەیی گەلی ئاشووریی 
لە دەستووری هەمیشەیی دەوڵەتی عێراقدا و حسابكردنی هاوواڵتیانی 
ئاشووریی وەك هاوواڵتی پلە یەك و بە دەستهێنانی مافی نەتەوەیی 
و ئیتنییەكان كە وەك وتم لە رێگەی ئۆتۆنۆمییەكەوە لە چوارچێوەی 
دەوڵەتێكی فراواندا كە ناوی عێراقە. لە دواجاریشدا پێویستە پڕۆژەی 
سیاسیی گەلی ئاشوور لە دەوری ئەو تەرحە كۆببێتەوە كە الیەنگری 
دەكات لە دامەزراندنی دەوڵەتێكی عەلمانی و فیدراڵی و دیموكراتیك لە 
عێراق, چوونكێ بەبێ مسۆگەركردنی عەلمانیەت و دیموكراسییەت لە 
عێراق و لە كاتی هەبوونی دەوڵەتێكی سەنتراڵی نەتەوەیی یان مەزهەبی 

لە هەر چركەیەكدا مافی گەلی ئاشوور موعەرەزە بۆ پێشێلكردن.   

چاپتەری دووەم
دەستووری هەرێمی كوردستان و مافی گەلی كلدۆ ئاشووری

من پسپۆری بواری دەستوور و دیزاینی دەستووریی نیم، بەڵكو 
رەنگە كەمترین زانیاریم لەو بارەوە هەبێت، بۆیە ناتوانم بەشێوەیەكی 
ئەكادیمیی شەنوكەوی دەستووری هەرێمی كوردستان بكەم، بەاڵم لە 
دوای چەند جارێك لە خوێندنەوەی دەستوور هەر لە دیباجەكەیەوە تا 
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دوا رستەی دەروازەی حەوتەم كە دوا دەروازەی دەستوورەكەیە چەند 
سەرنج و تێبینییەكم لەال دروست بوو. هەروەك پێشتر وتم چوونكە 
كەسێكی شارەزای دەستوور نیم نەمویست لە بارەیەوە هیچ بنووسم، 
بەاڵم بە وردبوونەوەی زیاترم لە دەستوورەكە بۆم دەركەوت پێگەی 
لەم دەستوورەدا جێگەی قسەوباس  گەلی كلدانی ئاشووری سریانی 
لەسەركردنە، بۆیە هەوڵدەدەم كەمێك لە دەرگای ئەو مەسەلەیە بدەم 
و چەند تیشكیش بخەمە سەر هەندێ  خاڵی ناكۆك و پێچەوانەی ناو 
دەستوورەكە. بە كورت و كرمانجی لە رەهەندە سیاسییەكەوە زیاتر 

لەم بابەتە دەدێم تا رەهەندە یاسایی و دەستوورییەكە.  
گەلی كلدانی ئاشووری سریانی یەكێك لەو گەالنەیە لە پاڵ گەلی 
كورد و توركماندا نیشتەجێی سەر خاكی كوردستانە و بەشداربووە لە 
هەموو ساتێكی خۆش و ناخۆشی ئەم واڵتەدا. دیرۆك و مێژووی ئەم 
گەلە لە پێشخستنی ژیار و شارستانێتی ئەم واڵتە دیرۆكێكی دیار و 
پڕ لە گرنگییە، چوونكە هەبوونی هەزاران ساڵی ئەم گەلە لەم دەڤەرەدا 
كاریگەریی و كارتێكردنی زۆری هەبووە لەسەر هەموو دۆخ و بارە 
جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵگە لە هەموو قۆناغە مێژووییەكاندا، بە تایبەتی 
لەو كاتەوەی ئیمپراتۆریای ئاشووری لە بەهێزترین حاڵی خۆیدا بوو. 
هەرچەندە ئێستا بواری ئەوەمان نییە رووناكی بخەینە سەر مێژووی 
تژ لە هەڵبەز و دابەزەی ئەم گەلە و لە كاریگەرییان بكۆڵینەوە لەسەر 
قوربانیدان  و  خەبات  ناتوانین  و  ناوچەكە  رۆشنبیریی  و  كولتوور 
گومانێك  هیچ  بەاڵم  بخەینەوە،  وەبیر  گەلە  ئەم  چەوساندنەوەی  و 
لەسەر ئەوە نییە هاوواڵتیانی گەلی كلدۆ ئاشووری هاوواڵتییەكی پلە 
یەك و رەسەنی كوردستانن، بۆیە دەكرێت لە ماف و ئەركدا لەگەڵ 

هاوواڵتیانی كورد یەكسان بن.  
ناوهێنان  لەمبارەوە،  هەیە  تێنەگەیشتن  دەكەین  بەوە  هەست  لێ 
و بە پلە یەك دانانی هاوواڵتیانی ئەم گەلە لە ریاكاریی و مجامەلەی 
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لە  یەكەم  خاڵی  سەیری  ئەگەر  نموونە  بۆ  تێنەپەڕیووە.  رووكەشی 
نووسراوە: گەلی  بكەین  یەكەمی دەستوور  )6(ی دەروازەی  ماددەی 
كوردستان- عێراق پێكهاتووە، لە كورد و نەتەوەكانی دی )توركمان – 
كلدان– ئاشووری– ئەرمەن- عەرەب( لەوانەی بە پێی یاسا هاوواڵتی 
چەندە  تێدەگەین  وردبینەوە  پەرەگرافە  لەم  كەمێك  ئەگەر  هەرێمن!!. 
راستیدا  لە  ئاشووری، چون  كلدۆ  گەلی  تێگەیشتنی  لە  هەیە  كاڵفامی 
بە  ئەویتریان  و  ئاشووری  گەلی  ن��اوی  بە  یەكێكیان  نییە  گەل  دوو 
ناوی كلدانی، بەڵكو تەنیا یەك گەل هەیە ئەویش بەناوی )گەلی كلدانی 
ئاشووری سریانی( نەك ئەوەی هەریەك لە كلدان و ئاشووری دوو 
نەتەوە و گەلی جیابن، ئەمە هەروەك ئەوە وایە بڵێی گەلی هەورامی 
لقی  و  نین  گەل  ئەمانە  كاتێكدا  لە  لوڕیی  گەلی  و  سۆرانی  گەلی  و 
بچووكن لە میللەتی كورد. قسە لەسەر ئەوەیە: ئاخۆ دەسەاڵتێك یان 
یەك  ئاشووری  و  كلدانی  لەوەی  تێنەگەیشتبێت  هێشتا  حكوومەتێك 
گەلن!، ئیتر چۆن لە مافەكانی تێدەگات و بە كام میكانیزم دەیپارێزێت 

لە دەستدرێژیی و پەالماردان؟!. 
ب���ووە مایەی  ئ��اش��ووری  ك��ل��دان و  لێك ج��ی��اك��ردن��ەوەی��ەی  ئ��ەم 
ناڕەزایەتییەكی زۆر لەنێو هاوواڵتیانی ئەم گەلە و لە ئاستی نێوەندی 
تەنانەت  هێناوە.  خ��ۆی��دا  ب���ەدوی  زۆری  باسی  و  قسە  سیاسیشدا 
گەیشتۆتە راددەیەك، كادری پێشكەوتووی پارتی و وەزیری دارایی و 
ئابووری حكوومەتی هەرێم )سەركیس ئاغاجان( ناڕەزایەتی دەرببڕێ  
و وەك ئاشوورییەك بەرگریی لە گەلەكەی بكات و كەموكورتییەكانی 
رەشنووسی دەستووری هەرێم باس بكا. ئەو لە لێدوانێكدا بۆ ماڵپەڕی 
قسەكانیدا  بەشێكی  لە  و  دەربڕی  ناڕەزایەتییەكانی خۆی  )عەینكاوە( 
وەك  هاتووە  شێوەیەك  بە  ك��ردۆت��ەوە  جیا  ئێمەی  )دەس��ت��وور  وتی 
لەگەڵ  ئێمە  نییە،  قبوڵ  جێگەی  ئ��ەوەش  بین  گەل  دوو  ئێمە  ئ��ەوەی 
االس��وری  الكلدانی  الشعب  بەمشێوەیە:  لێكدراوین  دەستەواژەیەكی 
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مافی  و  ئۆتۆنۆمی  داوای  وتەكانیدا  لە  ئاغاجان  هەروەها  السریانی(. 
حكوومەتی  ئەجیندای  و  دەستوور  لە  كە  كرد  گەلە  ئەم  بۆ  خۆجێی 
هەرێمدا تەواو فەرامۆشكراوە. لەگەڵ ئەمیشدا پارت و رێكخراوەكانی 
ئاشووری كلدانی سریانی داوای مافی ئۆتۆنۆمی دەكەن لە چوارچێوەی 
دەورانێكدا  بە  كوردستان  بارودۆخی  چوونكە  كوردستاندا،  هەرێمی 
تێدەپەڕێ  هەنگاو بەرەو دەوڵەتبوون دەنێ ، ئەمەش مافێكی سروشتی 
ئەم  ب��اری  ژێر  ناچنە  كوردیی  الیەنی  ب��ەاڵم  گەلەیە،  ئەم  ئاسایی  و 
وەبیر  عێراقمان  عەرەبی  ئەزموونی  دیسان  ئ��ەوەش  داواكارییانە، 
دەخاتەوە لە پێنەدانی مافی ئۆتۆنۆمی بۆ كورد، كەچی هەنووكە كورد 
لە دۆخێكدایە بەرزترین پۆستی بەڕێوەبردنی عێراقی لە دەستدایە و 

وەك دەڵێن ئەمێستا قەندیل حوكمی بەغداد دەكات. 
بە درێژایی هەموو ماددە و بڕگە و دەروازەكانی دەستوور هیچ 
بكات وەك گەلێكی سەربەخۆ و  نابینین مرۆ هەست  ئەوتۆ  بەندێكی 
لە گەلی كلدانی ئاشووری سریانی روانرا بێت، بەڵكو  ئیرادە  خاوەن 
بە شاراوەیی و لە بۆتەی دەستووردا مافەكانی ئەم گەلە سنووردار 
كراون و بچووك كراونەتەوە. دەستووری هەرێمی كوردستان یەكێكە 
لێدەدات  لەو دەستوورانەی الفی پێشكەوتنخوازیی و دیموكراسییەت 
و بە ئاشكراش مافی گەلێكی هاوپەیمان رەش دەكاتەوە. خۆ جارانیش 
ئۆتۆنۆمی  بە  كە  ئۆتۆنۆمی  یاسای  چوارچێوەی  لە  حسێن  س��ەدام 
كارتۆنی نێودەبرا هەندێ  مافی كولتووریی و رۆشنبیریی و تەنانەت 
وەك  ك��ورد  سەرئەنجام  ب��ەاڵم  ب��وو،�  بەخشی  ك��ورد  بە  نەتەوەیشی 
نەتەوەیەك كۆت و بەند بوو لە زیندانی رەگەزپەرستی عەرەبیدا. هەروا 
سنوور و ئەوپەڕی مافەكانی كورد تەنیا لەو چوارچێوەیەدا بوون كە 
مافی  هەندێك  ئەمڕۆش دەسەاڵتی كوردیی  كردبوون،  دیاری  بەعس 
ئاشووری  كلدانی  پارتەكانی  ئەگەر  خۆ  گەلە،  بەم  دەدات  كارتۆنی 
ناتوانن  بوونیان دەكەوێتە ژێر پرسیارەوە و  بن  پێی رازی  سریانی 
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كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  و  كوردستان  شۆرشگێڕی  پارتی  لە 
ئەوسای سەردەمی بەعس شتێكی زیاتر بن. 

بەداخیشەوە الیەنی كوردیی لە روانگەی پارسەنگی هێز و بەهێزیی 
ئەمەریكا  لەگەڵ  هاوپەیمانێتی  و  پاڵپشتیی  و  خۆی  سیاسیی  پێگەی 
ئاشووری  كلدۆ  گەلی  لەگەڵ  مامەڵە  ئۆپۆرتۆنیستانە  پارادایمێكی  بە 
دەكات، لە كاتێكدا ئەمە كتومت دووبارەكردنەوەی هەمان ئەزموونی 
فاشیلی رژێمی بەعسی عێراقە. ڤۆڵتێر وتی )خەڵكانی واڵتێك لە هێزدا 
هێزی  دەكرێت  بن(  یەكسان  ئازادیدا  لە  دەكرێت  بەاڵم  نین،  یەكسان 
لە  هاوپەیمانییەكانی  و  پاڵپشتی  و  سریانی  ئ��اش��ووری  كلدۆ  گەلی 
بازنەیەكی تەسك و الوازتردا بن لە چاو كورد، ئەوەش مانای ئەوە 
دەرنابڕێت كورد گەمە بەم حزورە الوازەی ئەم گەلە بكات و ویست 
و ئەجینداكانی خۆی بەسەردا بسەپێنێت. با هێز و تواناییەكان جیاواز 
بن و یەكێك لەوی دیكە كەمتری هەبێت، بەاڵم دەبێت لە ئازادیدا وەك 
یەك بن، ئەوەش كلیلی دەرگای دیموكراسی و سیحری سەركەوتنی 
ئەزموونی كوردستان دەبێت. نابێت دیموكراسی لە ئاكامدا ببێتە ئەو 
پەیڕەو دەكرێت كە  لە توركیا  بۆ نموونە  دی��اردە دزێ��وەی  نەریت و 

بریتییە لە دیكتاتۆرییەتی زۆرینە بەسەر كەمینەدا.   
مافەكانی  دەوری  بە  هێڵی سوور  نابێت  بەوە سەركەوتوو  كورد 
گەلی كلدۆ ئاشووریدا بكێشێت، هەروەك ئەوەی هیچ سوودمەند نابێت 
گەلەدا،  ئەم  بەسەر  كەموكوڕیی  لە  تژ  دەستوورێكی  سەپاندنی  لە 
مایەی  دەبێتە  و  دەگرێت  بەرۆكی  زۆر  كێشەیەكی  دواج��ار  چوونكە 
سەرئێشەیەكی گەورە بۆی، ماركس وتەنیش )نەتەوەیەك نەتەوەیەكی 
دی بچەوسێنێتەوە مەحاڵە ئازاد بێت(. جگە لە هەموو ئەمانەش ئەم 
لە  هەیە  ئامادەگی  ئاین  و  نییە  عەلمانی  دەستوورێكی  دەس��ت��وورە 
داڕشتن و تەبەنیكردنیدا، مەبەستیش لە ئاین بێگومان ئیسالمە. بڕوانن 
لە مادەی حەوت لە دەروازەی یەكەم چی هاتووە؟!! )ئەم دەستوورە 
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كوردستان  گەلی  زۆرینەی  موسڵمانێتی  ناسنامەی  لەسەر  جەخت 
سەرچاوە  لە  یەكێكن  ئیسالم  شەریعەتی  بنەماكانی  و  دەك��ات��ەوە 
زۆرداریی  زۆری  بە  لەوەی  جگە  لێرەدا  یاسادانان(.  سەرەكییەكانی 
ك��ورددا  گەلی  ب��ەس��ەر  موسڵمانبوون  و  ئیسالمیبوون  ناسنامەی 
ئیسالمیشی  شەریعەتی  تەوێڵیانەوە،  بە  نووسێنراوە  و  سەپێنراوە 
كردۆتە چاوگێكی گرنگی تەشریع لە كوردستاندا، ئەمەش راستەوخۆ 

پێچەوانەی سروشتی عەلمانیەتە.    
ئەم دەستوورە هەزار جار لەوە زیاتریش هاواری عەلمانیبوون و 
دیموكراسیبوون بكات مادام دین بۆتە رەگەزێكی تەشریعی و بنەمایەكی 
دەستووریی هەرگیزاو هەرگیز نابێتە عەلمانی. لەبەرئەوەشی دەستوور 
ئیسالم  غەیرە  تری  ئاینزاكانی  و  ئاین  پەیڕەوكارانی  نییە  عەلمانی 
وەك  ئاشووری  كلدۆ  گەلی  مەترسییەوە،  و  هەڕەشە  ژێر  دەكەونە 
پەیڕەوانی ئاینی كریستیانی بە دوور نابن لە هیچ یەكێك لەو هەڕەشە 
و مەترسییانە. عەلمانییەت رەگەز و بنەمایەكی پتەوی دیموكراسییەتە، 
مادام باڵ مەرجی فڕین و زمان مەرجی قسە و چاو مەرجی بینینە، 
ئاوهاش عەلمانیەت مەرجی دیموكراسییە. )فرێد هالیدی( دەنووسێت 
بەرجەستە  دیموكراسی  راستەقینە  عەلمانی  دەوڵەتێكی  بوونی  )بەبێ  
و  دیموكراسییە  خوازیاری  لەالیەك  كوردستان  حكوومەتی  ناكرێت(. 
لەالیەكی تریشەوە ئاین بەشدار دەكات لە داڕشتن و فۆرمۆڵەبەندیی 
و  دەس���ەاڵت  لە  ئیسالم  پێكردنی  بەشداریی  دی��ارە  دەس���ت���ووردا!!!، 
دەستووردا ئەوەندەی تر بوار بۆ ئیسالمگەراكان و مەال فەتواچییەكان 
دەڕەخسێنێ  بۆ دەستگرتن بەسەر كۆمەڵگەدا و گڵۆپی سەوزیان بۆ 

هەڵدەكات تا الشەی دیموكراسی هەال هەال بكەن.  
بۆ  ئاین  )بە سەرچاوەكردنی  دەنووسێت  هالیدی(  )فرێد  دووبارە 
دەسەاڵت و یاسا و حوكمكردن و تەشریع لە كۆمەڵگەدا وا دەكات پیرە 
پیاوانی ئاینی بێنە سەر دەسەاڵت، ئەمەش حوكمێكی نادیموكراتیكە(. 
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ئامادەبوونی ئاین لە دەستووردا لە قازانجی كەس نییە جگە لە گروپە 
بۆ  مێژوو  رەوڕەوەی  دەیانەوێ   ئەوانەی  ئیسالمییەكان،  توندڕەوە 
هەزار و چوار سەد ساڵ لەمەوبەر و سەردەمی محەمەد بگەڕێننەوە. 
ئەوانەی دەیانەوێ  ژن لە حیجابدا تەلبەند بكەن و وەزارەتی حەاڵڵ و 
حەرام و قانوونی سەنگەسار و چەقۆكێشی و شووڵ لێدان بهێننەوە 
موسڵمانە  و  منەوەرەكان  ئیسالمییە  هەتا  كۆمەڵگە.  شانۆی  س��ەر 
رۆشنگەر و موحایدەكان لەگەڵ دەوڵەتی ئاینیدا نین و بانگەشەی بۆ 
ناكەن!، بەڵكو دەیانەوێت ئیسالم وەك دیاردە و پارادایمێكی رۆحیی 
عەرەب  رۆشنگەری  موسڵمانی  و  نووسەر  وێنە  بۆ  بێت.  بووندا  لە 
ناموسڵمان  پیاوێكی  )ئەگەر  لە چاوپێكەوتنێكیدا دەڵێت  بەننا(  )جەمال 
باشترە  زۆر  ئەوا  بكات،  موسڵمان  نەتەوەی  حوكمی  دادپ��ەروەران��ە 
ناڕەوا و درۆزنانە حوكم  ئیمامێك بەشێوەیەكی  لەوەی شێخێك یان 

بكات!!(.  
لێرەدا مەبەست لەوەیە رۆحی ئیسالم بریتییە لە دابینكردنی ئازادیی 
بیهێنێتەدی  كافرێكیش  شتانە  ئەم  جا  زەوی  لەسەر  دادپەروەریی  و 
نەك  گرنگە  و  ئەولەویی  دادپ��ەروەری��ی  كەوابوو  نییە،  مەسەلەیەك 
باسی  بەننا  جەمال  »وەك  ناموسڵمان  پیاوێكی  خۆ  ئاینیی،  دەوڵەتی 
دەكات« هەڵبەتە بەپێی قورئان و رێسای ئیسالم كار ناكات بەڵكو بەپێی 
میتۆد و رێڕەوێكی دنیایی و مرۆڤكرد دەسەاڵت بەڕێوە دەبات. ئەم 
نموونەیەم بۆیە بە یاد هێنانەوەیە تا بە بەڵگەوە بیسەلمێنم موسڵمانە 
ئاینیی- ئیسالمی  بە دەوڵەتی  نین  میانڕەو و رۆشنگەرەكان موهتەم 
و نایانەوێ  بۆ گێڕانەوەی خەالفەت خوێنی چوار ملیار مرۆڤی سەر 
گۆی زەوی حەاڵڵ بكەن، تەنیا و تەنیا ئەوانەی لەم رووەوە سوودمەند 
كە دەستوور وەك چەكێكی دووسەر و  ئیسالمییەكانن  دەبن گروپە 

مەتاتی دەخەنە خزمەتی خۆیانەوە.  
هەر لێرەشەوە ئەركی ریفۆرمكردن و تەئویلی هاوچەرخ بۆ ئیسالم 
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دەست پێدەكات بەوەی ئیسالم بگەڕێنرێتەوە بۆ نێو مزگەوت و بكرێتە 
میتافیزیكییەكەی  هێزە  لەگەڵ  بەندە  رۆحیی  رووت��ی  پەیوەندییەكی 
دروستكردنی  و  سیاسیی  كاری  لە  بخرێتەوە  دوور  و  خۆی  سەرو 
بڕیاری سیاسیی و یاسا و حوكم و كایەی پەروەردە. تەنانەت زۆرێك 
لە رۆشنبیرانی عەرەب بە دیقەت گرتنیان لەم مەسەلەیە گەیشتنە ئەو 
ئەركێكی  ئیسالم  رێفۆرمكردنی  عەلمانیكردندا  بە  لەكردەی  بڕوایەی 
ب��ارەی  لە  ئ��ەخ��زەر(  )عەفیف  نموونە  بۆ  ی��ارم��ەت��ی��دەرە.  و  پێویست 
ئەنجام  بە  عەلمانیەتەوە دەنووسێت: هەنگاوی یەكەم و سەرەكی بۆ 
لە  چاكسازیی  ئەوەیە  )عەلمانیەت(  جۆرە  لەم  پرۆسەیەكی  گەیاندنی 
بواری خوێندنی  لە  ریفۆرمكردن  رێگەی  لە  ئەویش  بكەین،  ئیسالمدا 
ئەو  تاڵكردنەوەی  بە  دووەممان  ئەركی  ئاینییدا،  گووتاری  و  ئاینیی 
خودئەڤینییە ئاینییەیە كە ئیسالم بە تەنیا ئاینی سەر زەوی دادەنێت، 
لە  بەر  شەریعەتی  دوو  وەك  مەسیحییەتیشە  و  یەهودیەت  هەرچی 
نەسخ  هەردووكیان  ئیسالم  بەهاتنی  پێیوایە  و  دەكات  ئیسالم سەیر 
ئیبراهیمەوە  لە  هەر  پێغەمبەران  سەرجەمی  پێیوایە  یان  بوونەتەوە، 

تاوەكوو عیسا موسڵمان بوون. 
یەكێكیش لە نهێنییە ئاینییەكانی تیرۆری ئیسالمی لێرەدایە، بەمجۆرە 
لە  فەتوا  لیژنەی  پێشووی  سەرۆكی  بۆچی  تێبگەین  لەوە  دەتوانین 
ئەزهەر ساڵی 2001 رایگەیاند )دیالۆگی ئاینەكان هیچ مانایەكی نییە، 
بكات(.  ئیسالم  نێو  هاتنە  بانگەشەی  ڤاتیكان  پاپای  نەبێ   بەوە  تەنیا 
سەرچاوەكردنی  بە  و  هەرێم  دەستووری  نەبوونی  عەلمانی  پێموایە 
ئاشوورییەكان  كلدۆ  چارەنووسی  لە  هەڕەشە  یاسادانان  بۆ  ئیسالم 
نییە  زامنێك  و  گرەنتی  هیچ  لەبەرئەوەی  مەسیحییەك،  وەك  دەكات 
بۆ پاراستنی ئەم هاوواڵتیانە لە دەستی ئەو ئیسالمگەرانەی پێیانوایە 
بێت  كونەوە  لە  یە  )ب��ا(  ئەو  تا  بۆیە  موسڵمان.  ببێتە  پاپاش  دەبێت 
پەیڕەوانی ئاینەكانی تری غەیرە ئیسالم هەست بەدڵنیایی و ئاسایش 
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ناكەن. هەنووكەش پڕۆژەی عەلمانیەت كۆمەكێكی باشی دەسەاڵتەكان 
ئەزموونی  ه��اوواڵت��ی��ان،  و  كۆمەڵگاكان  رێكخستنەوەی  بۆ  دەك��ات 
لە  بووە  سەركەوتوو  ئەزموونێكی  گشتیی  بەشێوەیەكی  عەلمانییەت 
دنیادا، هەرچەند ئیسالمییەكان و كۆنەپارێزەكان پێیانوایە عەلمانیەت 
راستیدا  لە  ب��ەاڵم   هەیە،  مەسیحیی  یان  رۆژئ��اوای��ی  شەقڵێكی  تەنیا 
ئەم  لەهەر سوچێكی  دەكرێت  و  یونیڤرساڵە  ئەزموونێكی  عەلمانیەت 
)فرانسیس  ئەمەریكی  بیرمەندی  ه��ەروەك  بكرێت.  پەیڕەو  جیهانەدا 
فۆكۆیاما( دەڵێت )سكۆالریزم دیاردەیەكی رۆژئاواییە لە كاتێكدا ئەم 
ئەزموونە ئەزموونێكی مرۆڤایەتییە و دەكرێت بەسەر هەموو شوێنێكدا 

گشتگیر بكرێتەوە(.   
ئەگەر دواتریش سەیری تەواوی دەستووری هەرێم بكەین دەبینین 
زۆر بڕگە و ماددەی باش هاتووە لێ ئەوەی لە زۆر الیەنەوە پڕ لە 
كەموكورتی و ناتەواوییە لە راستای دابینكردنی مافەكانی تاك و مافە 
مەدەنییەكان، بۆ نموونە ئایا یاسا رێگە دەدات موسڵمانێك ئاینی خۆی 
پسووڵەی  لەسەر  موسڵمانبوون  ناسنامەی  و  مەسیحی  بۆ  بگۆڕێت 
ناسنامەی باری كەسێتی ئەو بسڕدرێتەوە و بكرێتە مەسیحی هەروەها 
بە پێچەوانەوەشەوە؟ یان یاسا رێگە دەدات بە زەواجی دوو كەسی 
ئاین جیاواز؟ یان... بەدەر لەمەش خۆ ئەگەر سەیری دەستوورەكانی 
زۆر  بكەین  رۆژه��ەاڵت  و  عەرەبی  دەوڵەتانی  و  چ��واردەور  واڵتانی 
ئەوەش  بەاڵم  تێدایە!،  راقییان  و  دیموكراسی  و  باش  بەندی  و  بڕگە 
چەند  گیرۆدەی  و  قەیرانە  و  كێشە  بینەقاقایان  تا  و  حاڵیانە  واقیعی 
بەربەست  و  لە سانسۆر  پڕ  زەمینەیەكی  دیكتاتۆر و  سەركردەیەكی 
بوون، مرۆڤ لە واڵتەكانیاندا كراوەتە رۆبۆتێك و دەسەاڵت بە ویستی 

خۆی وەك بووكەڵەیەك دەیجوڵێنێ  و نمایشی پێ دەكات.   
رەنگە دەستووری هەرێمی كوردستانیش هەرەوەكو دەستووری 
ئەو دەوڵەتانە بێت، ئەوی خراپە لەسەر ژیانی خەڵك بەردەوام زەق 
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بكرێتەوە و بخرێتە بواری پراكتیزەكردنەوە، ئەویشی لە بەرژەوەندیی 
مرەكەبی  و  حكایەت  و  داس��ت��ان  ن��او  قسەی  ببێتە  خەڵكە  گشتیی 
نەكەومەوە  لەمە دوور  زیاتر  ئەوەی  بۆ  كاغەز.  وشكەوەبووی سەر 
هەرێم  دەستووری  دەڵێم  باسەكەم،  ناوەڕۆكی  و  نووسین  تایتڵی  لە 
دەستوورێكە جێگەی دڵخۆشیی گەلی كلدانی ئاشووری سریانی نییە 
بگرە و لەوانەیە نهۆ پیرە پیاوێكی دنیادیدەی ئاشووری دەست بخاتە 
ژێر چەنگەیەوە و بە قووڵی لە بیركردنەوەدا بێت و بە دەنگێكی مات 
و مەلوول و لەبەرخۆوە بڵێت: ئایا تراژیدیای سیمێڵ كۆتایی پێهاتووە؟ 
ئایا سمكۆی شكاك هێشتا لە كەمیندا نییە بۆ مار شەمعون؟ ها...ها.. 

نا.. نازانم... نازانم.  

پەڕاوێز:
لە  س��اڵ،  چ��واردە  پێش  و  شیكارییە  وتارێكی  یەكەم  *چاپتەری 
زستانی  لە  كەركوك،  شاری  لە  )باسەڕە(  رۆژنامەی  )81(ی  ژم��ارە 

ساڵی 2004 باڵوبووەتەوە. 
ساڵ،  دوانزە  پێش  و  رۆژنامەوانییە  وتارێكی  دووەم  *چاپتەری 
 2006  /10/15 لە  راپ��ۆرت(  )كوردستان  رۆژنامەی  )88(ی  ژمارە  لە 

باڵوبووەتەوە.   
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بەشی حەوتەم
كورد و ئەمەریكا.. گۆڕانكارییە سیاسییەكان

رووخانی رژێمی بەعس لە 9ی نیسانی ساڵی 2003دا ناتوانرێ وەك 
ئاڵوگۆڕێكی رامیاریی گرنگ لە عێراق و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست تەماشا 
نەكرێت، چوونكە رووخانی بەعس و سیستمی دەسەاڵتی تۆتالیتاریی 
و ئەو پارتە )بەعس( تەنیا هەرەسهێنانی ئەو دەسەاڵتە نییە بە تەنیا 
بەڵكو ئەوە سەرەتای زەنگێكی وریاكەرەوە بوو كە دەبێت ئەو شێوە 
رۆژهەاڵتی  تەواوی  لە  دەوڵەتە  بەڕێوەبردنی  سیستمی  و  دەسەاڵت 
دونیای  لە  ناتوانرێت  چیتر  لەبەرئەوەی  بێت،  پێ  كۆتایی  ناوەڕاست 
كۆنەپەرستییەی  و  كالسیكی  شێوە  ئەو  قبوڵی  ئەمڕۆدا  هاوچەرخی 
دەوڵەتە  دژایەتیكردنی  بۆیە  ه��ەر  بكرێت.  حكومڕانی  و  دەس��ەاڵت 
ئیستیبدادیی و دیكتاتۆرییە هەرێمییەكان و شاكانی كەنداو دیاردەیەكی 
عەفەوی نییە، بەڵكو لەو ترسەوە سەرچاوەی گرتووە كە ئەمەریكا لە 
پڕۆژەكەیدا هەیەتی بۆ گۆڕینی ئەو جۆرە شێوە دەسەاڵتە دیكتاتۆرییە 
بە  ناوەڕاستدا  لە خۆرهەاڵتی  بە گشتیی و  دنیادا  تەواوی  لە  رەهایە 

تایبەتی.  
ئەمەریكا ئەوڕۆ وەكو بەهێزترین جەمسەری جیهانی كە لە رووی 
ئابووری و سەربازیی و ئامادەیی تەكنۆلۆژییەوە خاوەنی بەهێزترین 
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ئەو  پرۆسێسی  سەركردایەتی  راستەوخۆ  هەژموونە  و  دەس��ەاڵت 
گۆڕانە رادیكاڵیانە دەكات لە رۆژهەاڵتی نێویندا. ئاشكراشە كە مەحاڵە 
دابنێت  ئەمەریكا  هەژموونی  لەبەردەم  لەمپەر  بتوانێت  هێزێك  هیچ 
شەمەندەفەری  وێستگەی  دوا  رژێمەكەشی  و  س��ەدام  رووخانی  و 
گۆڕانكارییەكانی ئەمەریكا نابێت. تا ئێرە ئاشكرایە گۆڕان لە ناوچەكەدا 
مەحاڵە  راددەی��ەك  بە  دەسەاڵتانەش  ئەم جۆرە  مانەوەی  و  حەتمییە 
لەسەر  بە كونی دەرزیدا. بەاڵم قسەكە  تێپەڕینی حوشتر وایە  وەكو 
ئەوەیە كورد دەبێت لەم بارودۆخەدا چی بكات و خاوەنی چ گووتارێكی 
و  ه��ەل��وم��ەرج  ل��ەم  كەڵك  دەت��وان��ێ زۆرت��ری��ن  چ��ۆن  بێت؟  سیاسیی 
وەزعیەتە سیاسییە پڕ لە ئاڵوگۆڕە وەربگرێت؟ دیارە وەاڵمی هەموو 
ئەم پرسیارانە بەو شێوەیەیە دەبێت كورد ئەم فرسەتە لەبار نەبات و 
بەوپەڕی ئاگایی سیاسییەوە مامەڵەی لە تەكدا بكات. ئەمەش بەوەی 
و  شەفافتر  و  راشكاوتر  بەشێوەیەكی  كورد  سیاسیی  سەركردایەتی 
و  داخوازیی  مێژوویی  و  گرنگ  كێشەیەكی  خ��اوەن  تەرەفێكی  وەك 
ویستی نەتەوەیی گەلی كورد بگەیەنێتە ناوەندەكانی بڕیار چ لەسەر 

ئاستی عێراق و چ لەسەر ئاستی جیهان.  
قۆناغی ئێستا چیتر قۆناغی شەرمنی سیاسیی و دیپلۆماتیی نییە 
و ئاشكراشە سیاسەت لەسەر بنەمای سۆز و دڵدانەوە ناكرێت بەڵكو 
سیاسەت لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە، خۆرئاوا بەشێوەیەكی گشتیی 
لەسەر ئەو بنەمایە سیاسەت دەكات و كاتێكیش بیرمەندی ناسراوی 
سیاسەت  لەسەر  خۆی  تێزەكانی  و  دێت  مەكیاڤیلی(  )نیكۆلۆ  ئیتاڵی 
هەر  لە  خۆی  سیاسەت  شێوەیەك  هەموو  بە  ئیدی  دەكات  فۆرمەڵە 
جۆرە ئیلتیزام و مۆراڵێك جیا دەكاتەوە، ئەوەی لە ئەوروپا و ئەمەریكا 
لە دێرینەوە تا ئەوڕۆ لە بواری سیاسییدا پەیڕەو دەكرێت بریتییە لە 
مەكیاڤیلییەت و دەكرێت بە سیاسەتێكی براگماتیكیی بەرژەوەندخوازانە 
زۆر  كەسانەی  ل��ەو  ب��وو  یەكێك  پ��ۆن��اپ��ارت  ناپلیۆن  لێكبدرێتەوە. 
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مەكیاڤیلیانە سیاسەتی دەكرد و خەونی جیهانگیریی خۆی پەرەپێدەدا 
لە یەكێك لە وتەكانی خۆیدا ئاماژە بەوە دەدات كاتێك رووی كردۆتە 
ئاینی  س��ەر  خستۆتە  خ��ۆی  داگیركردنی  مەبەستی  بە  واڵتێك  ه��ەر 
خەڵكی ئەو شوێنە و كاتێكیش رووی كردۆتە میسر وەك مسوڵمانێكی 
دەرگای چوونە  لەو خاڵە الوازەوە  تاكوو  نیشانداوە،  خواناس خۆی 
ئەخیلی  پاژنەی  دوای  بە  گەڕاوە  تر  مانایەكی  بە  بكاتەوە.  ژوورەوە 
هەر كۆمەڵگەیەك كە بە مەبەستی داگیركاریی رووی تێكردووە، لەم  
ناپلیۆن قەرزاری ئەو مەكیاڤیلیستییە بوو  سۆنگەوە سەركەوتنەكانی 

پیادەی دەكرد.  
ئۆپەراسیۆنی  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  واڵت��ە  ساتانەشی  ئ��ەو 
ئازادكردنی عێراق ئەنجام دەدات و جەنگێكی جیهانی دژی جەمسەری 
نییە  مانایە  بەو  ئەمە  راستەوخۆ  دەكات  بەرپا  نێودەوڵەتی  تیرۆری 
ئەو  بۆ  ناچاربووە  مۆراڵەوە  بە  پابەندبوونی  روانگەی  لە  ئەمەریكا 
جەنگە و دەستپێكردنی ئەو پرۆسێسە نوێیە هەنووكە لە رۆژهەاڵتی 
بۆ  ئەخالقیی  ئەركێكی  وەك  ئەمەریكا  گەرمەیدایە.  لە  ناوەڕاستدا 
پارێزگاریی لە ئاسایشی جیهان ئەو جەنگەی هەڵنەگیرساندووە كە لە 
ئەدەبیاتی خۆیدا بە »جەنگی دژە تیرۆر« دەیناسێنێت، بە پێچەوانەوە 
ماددیی  پاڵپشتیكردنی  لە  رەشە  تۆمارێكی  خاوەنی  ئەمەریكا  خودی 
و مەعنەویی و لۆجیستی دەوڵەتە تۆتالیتاریی و گروپ و رێكخراوە 
ئەمەریكا  دەسەاڵتی سیاسیی  قۆناغێكدا  لە  دەبینین  تیرۆریستییەكان، 
پڕ  پرۆسەی  سەرپەرشتی  راستەوخۆ  كۆنگرێس(  سپی-  )كۆشكی 
و  كۆمەڵكوژ  چەكی  نوێترین  بە  دەك��ەن  بەعس  رژێمی  چەككردنی 
بەردەستدان  لە  دیكۆمێنت  و  بەڵگە  چەندان  كیمیایی!!  و  نێوترۆنی 
ناسراو  نووسەری  نموونە  بۆ  دەدەن،  راستییە  ئەو  لەسەر  گەواهیی 
)دەیڤید مۆبێرگ( لە یەكێك لەوتارەكانی خۆیدا بەم جۆرە دەنووسێت: 
راپۆرتێكی نوێی پەیمانگای لێكۆڵینەوە سیاسییەكان لە رێی بەكارهێنانی 
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دۆناڵد  چۆن  دەردەخ���ات  ئ��ەوە  دەوڵ��ەت��ەوە  چاپنەكراوی  دیكۆمێنتی 
لەنێوان  نزیكەوە  لە  رێگان  رۆناڵد  تری  یارمەتیدەرانی  و  رامسفیڵد 
)پاش  ك��ردووە  كاریان  حسێن  س��ەدام  لەگەڵ   1987-1983 سااڵنی 
نێوان عێراق-  لە جەنگی  ئاشكرابوونی بەكارهێنانی گازی ژەهراویی 
ئێران( لە  دوا هەوڵی سەرنەكەوتوودا بۆ یارمەتیدانی كۆمپانیای فرە 

رەگەزی بێكتێل بۆ بنیاتنانی بۆرییەكی نوێی نەوت لە واڵتی عێراق. 
لە  ئیسالمییدا  جیهانی  لە  چەكدارەكان  ئیسالمییە  رەوتە  تەنانەت 
دەیەی شەستەكانەوە تا كۆتایی نەوەدەكان، بە پالن و دەستگیرۆیی 
رۆڵی  واشنتۆن  بەهێزكران.  ئەمەریكا  ناڕاستەوخۆی  و  راستەوخۆ 
ئەو  سەربازیی  و  م��اددی��ی  ت��وان��ای  پەرەپێدانی  لە  بینی  كاریگەری 
سەربازیی  تاكتیكی  باشترین  بە  راهێنانیان  هەروەها  و  گروپانەدا 
و  تەكنۆلۆژیی  چەكێكی  جۆرە  هەموو  بەكارهێنانی  و  پارتیزانیی  و 
هاوچەرخ. )جۆن فۆستەر دااڵس(ی گەورە ژەنەراڵی ئەمەریكا لە ساڵی 
لە  دەكات  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  بۆ  پێشنیارە  ئەو  1951دا 
گرنگی  و  پەرە  روسیی  كۆمۆنیزمی  ماتریالیزمی  و  ئیلحاد  بەرامبەر 
دەوروب��ەری��دا  و  سۆڤیەت  یەكێتی  ل��ە  ئاینییەكان  رەوت���ە  ب��ە  ب��درێ 
و  ئەفغانستان  لە  رادیكاڵەكان  ئیسالمییە  نێویاندا رەوتە  لە  بەتایبەتی 
ناوچەكانی تری رۆژهەاڵتی ناوین و نزیكی روسیا یارمەتی بدرێن و 
بەهێز بكرێن. لەم قۆناغەدا ئەمەریكا بۆ لەمپەردانان لەبەرامبەر گەشە 
و هەژموون و شەپۆلی سۆشیالیستی و دەسەاڵتی دەوڵەتی شورەوی 
و بلۆكی كۆمۆنیزم پەرە دەدات بە كۆنەپەرسترین رەوتی سیاسیی. 
ناكات  درێغی  سپی  كۆشكی  و  ئەمەریكا  ئ��ی��دارەی  پێڤاژۆیەدا  ل��ەم 
هەردوو  لە  وێرانخوازەكان  و  كۆنەپەرست  رێكخراوە  لەیارمەتیدانی 
میحوەری دوژمنی باوەكوژدا »واتە یەكێتی سۆڤێت و ئەمەریكا التین«.    
پیاوی  دوو  وەك  سافیمبی  و  الدن  بن  ئوسامە  زەمەنەشدا  لەم 
ئەمەریكا(  هەواڵگریی  )دەزگای  و سیا  ئەمەریكا  هاوپەیمانی  بەڕێزی 
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دەكات!!  درەوشانەوە  بە  دەست  بەختیان  ئەستێرەی  و  دەردەك��ەون 
هەر ئەمەریكا وەكو دوو تیرۆریستی دوو دنیای جیاواز پڕ چەكیان 
دەكات، كاتێكیش ئوسامە بن الدن لە سعودیەوە بەڕێدەكەوێت بەرەو 
لە كاراكتەری سیناریۆیەك و داشی  نییە جگە  ئەفغانستان هیچی تر 
رووب��ەڕووب��وون��ەوەی  بۆ  كۆنگریس  و  سیا  پرۆتۆكۆلەكانی  دام��ەی 
جێگەی  تەنانەت  پێشوو،  سۆڤیەتی  یەكێتی  و  كۆمۆنیزم  دەسەاڵتی 
سەربازیی  و  سیاسیی  سەركردەیەكی  دەبینین  كاتێك  سەرسوڕمانە 
و  )موحتەلە(  قودسی  لە  ع��ەزام(  )عەبدوڵاڵ  وەك  ئیسالمی  عەرەبی- 
جموجوڵی  مەیدانی  جولەكەوە  )جیهادی(  و  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  لە 
چاالكییەكانی خۆی دەگوازێتەوە بۆ ئەفغانستان تا ئەو ساتەی لەوێ 
دەكوژرێت!! كە لە هەمان كاتدا فەلەستینییەكان پێویستییان زۆر بە توانا 
لێهاتوویی سەركردەیەكی وەك عەزام هەبوو. دواتر گواستنەوەی   و 
كردەی »جیهاد« لە بەرامبەر ئیسرائیلەوە بۆ ئەفغانستان دیاردەیەكی 
موسڵمان  عەرەبی  ه��ەزاران  پێیەی  بەو  لەسەركردنە،  قسە  شایانی 
كارئاسانییان بۆ كرا بۆ »جیهاد« روو لە ئەفغانستان بكەن بە مەبەستی 
جەنگان لە دژی سۆڤێت. ئەوەی پێی دەوترێ »عەرەب ئەفغانەكان« 
لە چوارچێوەی گەمەیەكی ناپیرۆزی كۆشكی سپی و سی ئای ئەی و 

دەوڵەتی ئینگلیزدا هەڵتۆقین.   
پاشتر هەر بەستەڵەكی جەنگی سارد توایەوە و كامپی كاپیتالیستی 
خۆرئاوا بە رێبەریی ئەمەریكا و كۆشكی سپی و ناتۆ سەردەكەوێت 
ئەمەریكا رزگاری  بلۆكی رۆژه��ەاڵت و كرملین و وارش��ۆدا،  بەسەر 
جەنگی  روودان���ی  لە  و  ئەتۆمی  هێرشێكی  ه��ەر  ئەگەری  لە  دەبێت 
لە  ئەم رەوتانە بەسەر دەچێت و  ئیتر سەردەمی عەمالەتی  ئەتۆمی، 
قۆناغێكی دواتریشدا هەر ئەم هێزانە دەیانەوێ ببنە لەمپەر لەبەردەم 
سیاسیی  بەرژەوەندییە  بۆ  گەورە  مەترسی  و  ئەمەریكیی  هەیمەنەی 
مۆنۆپۆلەكان  و  رەگ��ەز  فرە  كۆمپانیا  و  ئەمەریكا  ئابوورییەكانی  و 
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نەتەوەیی  ئاسایشی  ل��ەس��ەر  مەترسیی  دەب��ن��ە  و  دەك���ەن  دروس���ت 
لەناوبردنی  و  قەالچۆكردن  بانگەشەی  ئەمەریكا  ئیدی  ئەمەریكیی، 
لە  لە هەمان كاتدا هەوڵ دەدات  ئەم تەیارە تیرۆریستییانە دەكات و 
رێگەی ماسمیدیاوە وای نیشان بدات ئەوان ئەركێكی ئەخالقی گەورە 
ئاسایشی  پارێزگاریكردنی  بەرامبەر  لە  دەبینن  خۆیان  شانی  لەسەر 
تۆقاندن  و  تیرۆر  مەترسییەكانی  كەمكردنەوەی  و  جیهان  گشتیی 
و  كۆمەڵكوژ  چەكی  بەكارهێنانی  و  سڤیل  هاوواڵتیانی  كوشتنی  و 
ئامادەكاریی دەكات  لەو چركەساتەی  ڤایرۆسی، ئەمەریكا  ئەتۆمی و 
و  حسێن  سەدام  دەهێنێت  بەكار  پاساوە  ئەو  عێراق  پەالماردانی  بۆ 
عێراقن،  خەڵكی  كۆمەاڵنی  نەهامەتییەكانی  یەكەمی  هۆی  رژێمەكەی 
تائێرە ئەمە راستە سەدام هۆی تراژیدیاكانی سەرجەم گەالنی عێراق 
بوو، بەاڵم هەر خودی ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی بوون چاوپۆشیان 
و  ئەنفال  و  كۆمەڵ  بە  گ��ۆڕی  و  ك��ورد  دەستەجەمعی  كوشتنی  لە 
شەڕی  لە  دەكرد  هاوكارییان  ب��ەردەوام  بەپێچەوانە  ك��رد!،�  هەڵەبجە 
هەشت ساڵە لە دژی ئێران و بە كۆمەڵكوشتنی هاوواڵتیانی عێراقیدا. 
جیهان و ئەمەریكا بە ئەنفال و هەڵەبجە ئابڕوویان چوو، بەاڵم ئەوان 
نەك گوێیان بەو سكەنداڵە نەدا، بەڵكو بەرژەوەندیی ئابووری هەموو 

ئابڕوویەكی لێسەندبوونەوە.  
و  ناوچەكە  نەهاتووەتە  عێراق  گەالنی  رزگاركردنی  بۆ  ئەمەریكا 
بەرژەوەندیی گەالنی  بۆ  بەعسی  تاڵیبان و  عێراق، هەروەك چۆنیش 
سەدان  نییە  ئامادە  ئەمەریكا  چوونكە  نەڕووخاندووە،  واڵتانە  ئەو 
سەربازی خۆی لە كابوڵ و قەندەهار و بەغدا و فەلوجە بكاتە قوربانی 
دیموكراسیی  پڕۆژەی  بۆ سەرخستنی  بەكاربهێنێ  دۆالر  ملیارەها  و 
ه��ەزاران  سااڵنە  ئەمەریكایەیە  ئەو  هەمان  هەر  چوونكە  عێراقدا،  لە 
ئەفریقاش  لە  دەكات  ئۆقیانوسەكان  نوقمی  دانەوێڵە  و  خۆراك  تۆن 
ملیۆنەها مرۆڤ برسی و هەژارن. بودجەی ساڵێكی پینتاگۆن بەسە بۆ 
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ررزگاركردنی كیشوەری رەش لە دەست برسێتی. بودجەی هاوكاریی 
و یارمەتیدانی گروپە وێرانخوازەكان لەالیەن كۆشكی سپییەوە بەسە 
كوشندەكانی  نەخۆشییە  گشت  بۆ  ت��ەواو  دەرم��ان��ی  دابینكردنی  بۆ 
جیهان، كە هەر ئێستا ئایدز جۆرێكی تاڵترە لە جینۆساید و ئاپارتایدی 
ئەفەریكا. ئەو بەهای ترلیۆن دۆالرییەی بۆ گەمە مخابەراتییەكان كە 
بۆ  بەسە  دەكرێت،  خ��ەرج  ئەمەریكاوە  خەزێنەی  وەزارەت��ی  رێی  لە 
ئەوەی دادی كۆمەاڵیەتی و هەلومەرجی ژیان و گوزەرانی خەڵكی لە 
سەرجەم جیهاندا پێ باشتر بكرێت. لەبەرئەوە ئەو گووتارە عاتیفییەی 
وێنای ئەمەریكا وەك فریشتەی ئازادیی سكێج دەكات، ئەو گووتارەی 
دڵداریی لەگەڵ دروشمە درۆینەكانی ئەمەریكا دەكات، هەم گووتارێكی 
بیر  لە  فاكتە  ئەو  فریودەرانەش. چوونكە  و  درۆزنانە  هەم  ساختەیە 
دەباتەوە سترۆكتۆری سیاسەتی ئەمەریكیی لە ئێستا و لە رابردووشدا 
بریتیی بووە لە خوڵقاندنی ئاریشە و قەیران لە هەموو الیەكی دنیادا 

بەمەبەستی زاڵكردنی هەژموونگەرایی خۆی.  
بۆیە بێگومان هاتنی ئەمڕۆی ئەمەریكا بۆ عێراق پالن و ئەجیندای 
تایبەتی بەرژەوەندییەكانی خۆی لە پشتەوەیە و خەلیلزاد و مارێنزیش 
تەنیا جێبەجێكاری ئەو پالنانەن ئەمەریكا نەخشەی بۆ كێشاوە. ئەی 
كەواتە ئەمەریكا چی پاڵنەری بووە لەم جەنگە و ئەو جەنگانەی تری كە 
كابینەكەی بوش و پالندانەرانی ستراتیژیی ئەمەریكا پالنیان بۆ داناوە؟ 
وەاڵمەكە زۆر روون و ئاشكرایە ئەویش فراوانكردن و بەرینكردنی 
سنووری دەسەاڵت و هەژموونی سیاسیی و كولتووریی و فەرهەنگیی 
زێڕینی  هەلێكی  جەمسەریی  دوو  دنیای  هاتنی  كۆتایی  ئەمەریكایە. 
نەخشەی  و  بكات  رەفتار  تاكە جەمسەر  ئەمەریكا وەك  دەست  دایە 
سیاسیی جیهان دابڕێژێتەوە بەبێ گوێدان بە رای گشتیی و كۆدەنگی 
ئاماژەی  مۆبێرگ(  )دەیڤید  ناسراو  نووسەری  هەروەك  نێودەوڵەتی. 
پێدەدات كاتێك دەڵێت: نەمانی یەكێتی سۆڤیەت ئازادییەكی جواڵنەوەی 
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و  یەكەم  بوشی  بەڕێوەبەرێتی  ه��ەردوو  بەخشی،  ئەمەریكا  بە  تری 
لە هاوسەنگكردنی  بەردەوامبوون  رێگەی جیاوازەوە  لە  كلینتۆن  بیل 
كۆدەنگی نێودەوڵەتی و كۆالیەنی )مەڵتی الترالیزم( لەگەڵ تاكڕەوێتی 
ئەندازەیەكی  ب��ە  ب��وش  ئێستای  بەڕێوەبەرێتی  ب��ەاڵم  ئ��ەم��ەری��ك��ادا، 
رێكخراوە  و  كۆدەنگیی  نێودەوڵەتییەكان،  رێكەوتنامە  مەترسیدار 
لەسەر  دەك��ات  پێداگریی  كاتێكدا  لە  ن��اوە،  وەال  نێودەوڵەتییەكانی 
بنەما  بەمەش  و  خۆپارێزیی  جەنگی  هەڵگیرساندنی  لە  خۆی  مافی 
لە  گۆڕانكاریی  رەتدەكاتەوە،  یەكگرتووەكان  نەتەوە  سەرەكییەكانی 
ستراتیژی نیشتمانیدا بەشێوەیەكی نادیپلۆماتیكی و هەڕەشەئامێزانەی 
نوێ هەر لە بەرپرسانی وەك رامسفیڵد تادەگاتە خودی جۆرج بوش 

جەختی لێكراوەتەوە.  
تاكتیكێكی  ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكانەوە كە  لە رێگەی  ئەمەریكا 
نوێی ستراتیژیەتێكی كۆنە راستەوخۆ گەشە و برەو دەدات بە خولیای 
تاكڕەویی و جیهانگیریی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و سەپاندنی 
ویستەكانی خۆی لە رێی جەنگ و هێزەوە، بەاڵم لە راستیشدا زۆر هۆ 
هەن وا دەكەن ئەمەریكا بتوانێت بە ئاسانی ئەم پرۆسەیە بە ئەنجام 
ژێرخانێكی  خاوەنی  ئەمەریكا  ئەوەیە  بڵێین  دەتوانین  كە  بگەیەنێت 
ئابووری بەهێزە و دراوەكەشی خاوەنی بەها و ئیعتبارێكی بەرزە و 
ئاستی بەرهەمهێنان بە راددەیەكی سەرسوڕهێنەر گەشەی كردووە، 
تەنانەت لە واڵتێكی  پیشەسازیی و تەكنۆلۆژیی وەك ژاپۆندا كە یەكێكە لە 
حەوت واڵتە پیشەسازییە گەورەكەی جیهان بەرهەمەكانی پیشەسازیی 
و تەكنۆلۆژیای ئەمەریكیی و ئۆتۆمبێلی كۆمپانیاكانی ئەمەریكا رێژەی 
داواكارییان زیاتر لەسەرە لە بەرهەمهێنراوە لۆكاڵییەكانی ژاپۆن خۆی!، 
پیشەسازیی  و  كارگە  گەورەترین  خاوەنی  ژاپۆن  كاتێكدایە  لە  ئەمە 
لە  زۆرتر  ئەمە  رەنگە  ئۆتۆمبێلە.  جۆرەكانی  نوێترین  دروستكردنی 
چوونكە  گرتبێت،  سەرچاوەی  ئەمەریكاوە  بە  سەرسامیی  فاكتۆری 
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وەك  فەرهەنگییەوە  غ��ەزووی  و  هۆلیۆد  سینەمای  رێی  لە  ئەمەریكا 
نموونەیەكی بااڵ خۆی نیشان دەدات، یان دەیەوێ ئەوە لە خەیاڵدانی 
و  هاوواڵتییە  ئەمەریكایی سوپەر  هاوواڵتی  بكات  دروست  زۆرینەدا 
نموونەیەكی بااڵیە لە ئازادیی و ئازایەتی و خۆشگوزەرانی و داهێناندا.  
رۆڵی  كاریگەر  راددەیەكی  تا  ئەمەریكی  دراوی  وەك  دۆالری��ش 
بەرامبەر  لە  نرخی  ئیرۆ  كە  تەنانەت  پرۆسەیەدا،  ل��ەم  هەیە  خ��ۆی 
ئابووری  بەرژەوەندیی  لە  ئەمەشیان  دیسان  دەبێتەوە  بەرز  دۆالردا 
راوێ��ژك��اری  ش��رۆی��دەر(ی  )گ��ی��ره��ارد  نموونە  ب��ۆ  ه��ەر  ئەمەریكایە، 
پێشووی ئەڵمانیا لە یەكێك لە چاوپێكەوتنەكانی خۆیدا مەترسی خۆی 
بەرامبەر  لە  ئیرۆ  نرخی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  بەرامبەر  لە  داوە  نیشان 
دۆالر، چوونكە ئەمە وا دەكات تەنانەت لە پایتەخت و جەرگەی واڵتە 
بەرهەمهێنراوەكانی  لەسەر  كڕین  و  داوا  زۆرترین  ئەوروپییەكاندا 
پیشەسازیی و تەكنۆلۆژیای ئەمەریكی بێت ئەمەش بەهۆی هەرزانیی 
نرخەكەیەوە، دواجار ئەمەش هۆكاری دروستبوونی بازاڕێكی گەرمە 
بۆ كااڵكانی ئەمەریكا لەو ئەوروپایەی دەیەوێت وەكوو جەمسەرێك 
فەرهەنگیشەوە  رووی  لە  بكاتەوە.  قووت  خۆی  ئەمەریكا  لەبەردەم 
كولتووری ئەمەریكیی و فۆرمی ئەمەریكیی لە ژیان و بیركردنەوە و 
هونەر و تەنانەت خواردنیشدا هەژموون بكەن بەسەر هەموو تاكێكی 
جیهانییەوە. بۆ وێنە لەگەڵ كردنەوەی یەكەمین خواردنگەی ئەمەریكیی 
هەرەسی  پەیامی  لە جۆرەكان  بە جۆرێك  لە روسیا،  »ماكدۆناڵس« 
تەواوەتی كۆمۆنیزمی رووسی گەیاندە چاو و هۆشی هەموو دنیا و 
»فۆكۆیاما«شی وا لێكرد لە كتێبە بەناوبانگەكەیدا »كۆتایی مێژوو و 
دوایین مرۆڤ« جاڕی كۆتایی مێژوو بدات. بە كورتییەكەی فەرهەنگیی 
داناوە  دنیا  لەسەر هەموو  كاریگەریی  زیاتر  فەرهەنگێكە  ئەمەریكایی 
دانیشتووانی سەر  و هەژموونی كردووە بەسەر الشعوری زۆربەی 

زەویدا. 
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بیریاران  لە نووسەر و  بابەتەش بۆ خۆی سەرنجی زۆرێك  ئەم 
و  ئەمەریكا  زاڵبوونەی  ئەم  راكێشاوە،  توێژینەوەی  ناوەندەكانی  و 
لەالی  بووە  جیددی  پرسیاری  مایەی  جیهاندا  بەسەر  فەرهەنگەكەی 
ئەنتی  و  ئەمەریكا  الیەنگرانی  بە  دنیاوە  نوخبەی  لە  زۆر  بەشێكی 
)ئەمانوئیل  ن��اودار  نووسەری  بارەیەوە  لەم  ئەمەریكاییەكانیشەوە. 
واڵتێك  وەك  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  دەڵ��ێ :  وەلرشتاین( 
تواناییە  ب��وو،  بەهێز  و  تواناتر  بە  تر  واڵتەكانی  لە  ئەندازەیەك  بە 
كە  بوو  ت��رەوە  واڵتەكانی  پێش  لە  1945دا  ساڵی  لە  ئابوورییەكەی 
توانایی  و  بفرۆشێت  هەرزانتر  واڵتێكدا  لەهەر  كااڵكانی  دەیتوانی 
واڵتێكی  هیچ  لەگەڵ  جۆرێك  هیچ  بە  نەدەكرا  ئەمەریكا  سەربازیی 
تردا بەراوورد بكرێت، ئەنجامەكەشی ئەوە بوو توانی هاوپەیمانییەكی 
دووالیەنە و چەند الیەنی ترسناكی وەك پەیمانی باكووری ئەتڵەسی 
بهێنێتە  هتد.  و  ژاپ��ۆن  ئەمەریكا-  سەربازیی  رێكەوتنامەی  و  )ناتۆ( 
لە رووی  زاڵ  ئەمەریكا وەك دەسەاڵتێكی  ئەوانە  بە گوێرەی  دی و 
بووە  نیۆیۆرك  هێنا،  بەدەست  جیهانی  ناوەندێتییەكی  فەرهەنگییەوە 
ناوەندی فەرهەنگی لە ئاستێكی بەرزدا و فەرهەنگی گشتیی ئەمەریكا 

بە هەنگاوی گەورە بە سەرانسەری جیهاندا باڵوبووەوە.  
بێجگە لەمانە گڵۆباڵیزەیشن )العولمة- بە جیهانییكردن( فاكتۆرێكی 
هەژموونی  رێگای  لەسەر  دەكات  پێشكەش  گەورە  یارمەتییەكی  ترە 
ئەمەریكا،  فەرهەنگی  و  كولتوور  جیهانییكردنەوەی  بە  و  ئەمەریكیی 
و چاودێرانی سیاسیی  نووسەران  و  بیرمەندان  لە  بەشێكی زۆریش 
جیهانییكردن  بە  پرۆسەی  دەك��ەن،  جیهانییكردن  بە  شرۆڤەی  وەها 
رووەكەی تری بە ئەمەریكاییكردنە، بۆ نموونە )د.عەبدوڵاڵ عوسمان 
ئەلتوم و د.عەبدلرەئوف محەمەد ئادەم( وەكو دوو نووسەری عەرەب 
لە كتێبەكەی خۆیاندا بە ناوی )العولمە( پێناسەی بە جیهانییكردن بەوە 
دروستكراوی  و  )چوارچێوەیەكە  یان  نوێیە(  )ئیمپریالیەتێكی  دەكەن 
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كاتدا نووسەرانی تری عەرەب وەك  لە هەمان  ئەمەریكایە(!.  دەستی 
حەسەن  د.خەلدون  و  ئەلجابری  عابد  د.محەمەد  و  سەعید  ئیدوارد 
بە  ب��ۆ  هاوشێوەیان  پێناسەیەكی  هەریەكەیان  س��ەف��ەدی  م��ەت��اع  و 
وەها  بیروڕایانە  ئەم  دەشێ  و  دەكرێ  هەرچەند  هەیە.  جیهانییكردن 
كە  عەرەبین  ناسیۆنالیزمی  پان  بیری  دەرهاویشتەی  لێكبدرێتەوە 
خۆرئاوادا  كولتووری  و  ئەمەریكا  لەگەڵ  باوەكوژی  دوژمنایەتییەكی 
ئەمەریكا  راستییەیە  ئ��ەو  هەڵگری  تریدا  دی��وەك��ەی  بە  ب��ەاڵم  هەیە، 
بەجیهانییكردن دەكاتە میكانێزمێكی كاریگەری هەژموون و دەسەاڵتی 
لەدوا  تێزێكە  جیهانگیریی  تێزی  جیهاندا.  بەسەر  خۆی  پانخوازیی 
پێیەی  بەو  ئەمەریكا بەسەر جیهاندا دەسەپێنێت،  ئاكامدا سەردارێتێ 
نموونەی ئەمەریكیی لە سیاسەتەوە بیگرە تاكوو پەروەردە و هونەر، 
لەم  ژیاری مرۆڤایەتین،  پەرەسەندنی  دوا  بێ هاوتان و  نموونەیەكی 
سۆنگەوە دەبێت ئەم نموونەیە بگاتە هەموو الیەكی گێتی و لە هەموو 
جوگرافییە جیاوازەكانی جیهان پیادە بكرێت. وەك لە ئەرزی واقیعشدا 
دەبینین بە كۆتایی هاتنی جەنگی سارد، بەشی دووەمی شانۆگەرییەكە 

بە گلوبالیزەی كولتوور و دەسەاڵتی ئەمەریكیی دەستیپێكرد.    
جیهاندا،  بەسەر  خۆی  هەیمەنەی  زاڵكردنی  بە  ئەمەریكا  ئەمڕۆ 
لێیەتی،  ویستی  خ��ۆی  ب��دات  قاڵب  ل��ە  شێوەیە  ب��ەو  دنیا  دەی��ەوێ��ت 
ئەوانی  هەموو  و  سەنتەرە  ئەمەریكا  هاوكێشەیەدا  لەم  بێگوومانیش 
ب��ەرەی  دوو  بەسەر  جیهان  »س��ەرل��ەن��وێ  بۆیە:  پ��ەڕاوێ��زن،  تریش 
دابەش  باشوور،  و  باكوور  پەڕاوێز،  و  ناوەند  یان  كەنار،  و  ناوەند 
پێشكەوتن و خۆشگوزەرانی و سەرچاوەی  باكوور سیمبولی  بووە، 
واڵتە  نێوەشدا  ل��ەم  دیموكراتییە  و  م��رۆڤ  مافی  و  شارستانییەت 
بیروباوەڕ  خاوەنی  ئازادی(  )ئیمپراتۆریای  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 
هاونیشتمانییەكانی  تاكییەتی  و  دەگمەنە  كۆمەاڵیەتی  بونیادێكی  و 
سەركوتیان  ئەوەی  جیاتی  لە  بەكارهێناوە  داهێنەرانە  بەشێوەیەكی 
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كە  باشوور  بەرامبەردا  لە  وەرگ��رت��وون،  لێ  هێزی  و  بەهرە  بكات 
و  توندوتیژیی  و  نەخۆشیی  و  هەژاریی  و  دواكەوتوویی  مەڵبەندی 
تیرۆر و نائارامی و پشێوییە، هەر بۆیە باشوور شایستەی ئەوە نییە 
باكوور،  جیهانی  پاشكۆی  ببێتە  دەبێ  و  بكات  جیهان  سەركردایەتی 
كە خاوەنی شارستانییەت و بەها و نموونەی بااڵ و ئەوتۆیە لەگەڵ 
سروشتی هەموو كۆمەڵگاكان دەگونجێت وەك رۆشنبیرانی ئەمەریكا 
جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە و پێیانوایە ئەو بەهایانەی كە بە بەهای 
ئەمەریكی ناسراون تەنیا موڵك و سامانی ئەمەریكی نین بەتەنێ بەڵكو 

میراتی هاوبەشی هەموو مرۆڤایەتین«!. 
بهێنێت  بەدەست  جیهان  سەروەریی  دەیەوێت  هەمیشە  ئەمەریكا 
و ساز و ئامادەیە بۆ دۆزینەوەی هەموو میكانیزمە یارمەتیدەرەكانی 
هێنانەدی ئاواتی سەركردایەتیكردنی جیهان كە چەند دەیەیەكە خەونی 
سیاسەتی  داڕێژەرانی  هاوكاتیش  ئەمەریكایە،  یەكگرتووەكانی  واڵتە 
نوێ  پ��الن��ی  و  نەخشە  دوای  ب��ە  ب����ەردەوام  ئەمەریكا  ستراتیژیی 
دەگەڕێن، تەنانەت ئەوەی ئەمڕۆ ناوی بە جیهانییكردنە لە دەیەكانی 
ناوی )گەشەكردن( بوو، گەشەكردنیش دەیەی حەفتاكانی  رابردوودا 
سەدەی رابردوو بوو كە رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان )un( ئەو 
دەیەی بەو ناوە ناوزەد كرد، بەاڵم ئەم پڕۆژەیە لە سەرەتای دەیەی 
بەو  و  بووە  گەورە  تووشی شكستێكی  س��ەدەوە  هەمان  هەشتاكانی 
پێیەش هەموویان رەزامەندییان نیشاندا بۆ وازلێهێنانی، ئەوەی جێگەی 
كە  لێنرا  جیهانییكردن(ی  )بە  گلوبالیزم  ناوی  بوو  چەمكێك  گرتەوە 
لە راستیدا بە واتای كرانەوەی سەرجەم زەوییەكان و البردنی هەر 
جۆرە رێگرییەكە لە بەردەم )1- بزووتنەوەی كااڵكان .2-بزووتنەوەی 
گلوبالیزەیشن  واتە  كار(.  هێزی  ئازادانەی  3-بزووتنەوەی  سەرمایە. 
پایە  ئ��ەو سێكوچكەیە  و  دەك���ات  ك��ار  ئ��ەم س��ێ رەه��ەن��دە  ل��ەس��ەر 
سەرەكییەكانی ئەو سیاسەتە نیو كۆلۆنیالیستییەن، وەك دەردەكەوێت 



244

ئەمەریكا پێشانگایەتی و رابەرایەتی دەكات لەسەر هەموو ئاستەكان.  
بەرلین  دیواری  داڕوخاندنی  بكرێت  ئەوە  بۆ  هێما  دەبێت  دیسان 
هێنایە  نوێتری  قۆناغێكی  سۆڤیەت  یەكێتی  هەڵوەشانەوەی  لێك  و 
بە رووی سیاسەت  ئاراوە، ئەمەش وایكرد دەروازەیەكی تر و نوێ 
دوو  دنیای  كە  ئ��ەوەش��ی  و  بكرێتەوە  ئەمەریكاییدا  هەژموونی  و 
جەمسەریی رەنگڕێژی كردبوو جارێكی تر چاوی پێدا بخشێنرێتەوە 
و هەموو ئاڵوگۆڕ و پێشهاتەكانیش بەپێی رەچاوكردنی بەرژەوەندییە 
ئابووری و سیاسییەكانی ئەمەریكا دابڕێژرێتەوە. ئەمەش بووە هۆی 
ئەوەی ئەمەریكا بخاتە بەردەم دنیایەكی جیاوازتر لەدنیای پێشووتر 
و رایبكێشێتە قۆناغێكەوە هەموو ئەگەرەكانی داهاتوو لە بەرژەوەندیی 
قۆناغی سیستمی  ناو دەنێت  قۆناغە  ئەم  ئەمەریكاش  ئەو بشكێنەوە، 
یەكسانە  سیستمە  ئەم  راستەوخۆ  بڵێین  دەتوانین  كە  جیهانی  نوێی 
ئەم  یەكگرتووەكان.  واڵت��ە  پانخوازیی  دەس��ەاڵت��ی  و  بااڵدەستی  بە 
سیستمە جۆرج بوشی باوك لە 11ی ئەیلولی 1991 بەم شێوەیە لە 
لە  جیهان  تیایدا  كە  نوێیە  »ئەم سیستمە سەردەمێكی  دوا  بارەیەوە 
هەڕەشەی تیرۆر ئازاد دەبێت و بە تواناتر و بەهێزتر لە جاران بەدوای 
دادپەروەریدا دەگەڕێ و لە باڵوكردنەوەی ئاشتیدا زیاتر باوەڕی بە 
خۆیەتی، سەردەمێكە كە نەتەوەكانی دنیا لە رۆژهەاڵت و رۆژئاوا، لە 
باكوور و باشوور، لە خۆشگوزەرانی و پێكەوە گونجاندا ژیان دەبەنە 
نوێی  سیستمی  بوشەوە،  بانگەشەكەی  بەپێچەوانەی  كەچی  سەر«. 
جیهان، هەموو دنیای لە ئاشووبێكی نوێ هەڵكێشاوە، ئەو ئازادیی و 
لەناو  خۆشگوزەرانییە كەمەشی پێشتر هەبوو، وردە وردە هەمووی 

دەبات.  
باشترین  تیرۆریستییەكان  رێكخراوە  ئەمانەش  هەموو  لە  بێجگە 
كارتیان دایە دەستی ئەمەریكا، ئوسامە بن الدن و ئەلقاعیدە بیانەوێ 
یان نەیانەوێ بە ئەنجامدانی كردەوە تیرۆریستییەكەی یانزەی ئەیلولی 
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بۆ  بتوانێت  تاوەكو  رەخسان  ئەمەریكا  بۆ  هەلیان  باشترین   2001
هەموو جێگەیەك لە هەر چوار الی جیهاندا لەشكركێشی بكات بەناوی 
رێكخستنە  و  شانە  و  گروپ  پاكتاوكردنی  و  تیرۆریزم  دژە  جەنگی 
و  ك��اردان��ەوە  یەكەمین  ل��ە  ئەمەریكا  بۆیە  ه��ەر  تیرۆریستییەكان، 
هێرشی سەربازیی  یانزەی سێپتامبەردا  رووداوەكەی  پەرچەكرداری 
كردە سەر ئەفغانستان و كۆتایی بە دەسەاڵتی سیاسیی و دەوڵەتی 
تیۆكراتی تاڵیبان هێنا لەو واڵتە، سەرباری ئەوەی رووخاندنی تاڵیبان 
و پەرتەواوزەكردنی ئەلقاعیدە جێگەی دڵخۆشی و پێشوازیی زۆربەی 
خەڵكی ئەفغانستان و دنیا بوو، بەاڵم دیسان ئەم پرۆسەیە لەناو هەمان 
راددەی  بۆیە  ب��وو.  ئەمەریكادا  بااڵدەستی  هەژموونی  چوارچێوەی 
گەشبینیی زۆر لەو ئاستە بەرینەدا نەبوو، ئەگەرچی دوو ساڵێكە تاڵیبان 
كۆمەڵگەی  بەاڵم  فەرمانڕەواییكردن،  و  دەسەاڵت  وەك  هات  كۆتایی 
مەترسیی  بەڵكو  نەبووە،  رزگاریان  روویەكەوە  هەموو  لە  ئەفغانی 
حكوومەتی  پێشتر  ئەگەر  خۆیدایە،  ئەفغانستان  لەناو  ئێستا  تیرۆر 
ئەو  هەنووكە  واڵت،  دەرەوەی  بۆ  كردبێت  هەناردە  تیرۆری  تاڵیبان 
تیرۆرە هەناردەی ناو شارەكانی وەك جەاللئاباد و قەندەهار و كابوڵی 

پایتەخت دەكات.
بێگومان  ئەمەریكا!  ئامانجی  سەرەكیترین  بووە  عێراق  دواتریش 
رووخانی سەدام و كۆتایی عێراق سەرەتایەكی تر بوو بۆ جەنگێكی 
تری  دوژمنە سەرەكییەكانی  لەناوبردنی  بۆ  ئەمەریكا  درێژخایەنتری 
لەناوچەكەدا لە رێگەی بە كارهێنانی گرنگی جیۆپۆلەتیكی عێراق و سوود 
وەرگرتن لە پەترۆڵ و سامانی سروشتیی عێراق. هەر لەم بارەیەوە 
)دەیڤید مۆبێرگ( دەنووسێ : عێراق ئامانجێكی نزیك و دەسپێك بوو، 
لیستێكی  ئەوان  كردووە  ئاشكرایان  دەستەیە  ئەم  كەسی  زۆر  بەاڵم 
كۆریای  تا  ئێرانەوە  لە  هەر  بەردەستدایە  لە  تریان  درێژی  و  دوور 
باكوور )چینییەكان بە تایبەت هەست دەكەن لە ژێر هەڕەشەدان( وێڕای 
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لێرەوە  بایەخە.  پڕ  نەوتەكەیەوە  بەهۆی  عێراق  تیرۆریستان،  بیانوی 
بەو قەناعەتە دەگەین ئەوی ئێستا هەیە ئیمپریالیزمێكی ئارایشتكراوە 
بە  راب��ردوو  س��ەدەی  لە سەرەتای  كۆلۆنیالیزمەی  ئەو  تر.  هیچی  و 
ئاشكرا و بە دڕندانەترین شێوە هەڵمەتی دەبرد بۆ داگیركردنی ڤێتنام 
بە  و  تردا  بەرگێكی  لە  ئەمجارەیان  التین،  ئەمەریكای  و  نیكاراگوا  و 
پاراستنی  و  تیرۆر  لە  جیهان  رزگاركردنی  و  مرۆڤدۆستی  بیانووی 
ئاسایشی جیهان درێژە بە سیاسەتی داگیركاریی و كۆلۆنیالیستی خۆی 
دەدات، هەروەك كاك )فاروق رەفیق( لە پاكس ئەمەریكانا بۆی چووە 
ئەمەریكا  ئەوەی  رووتی،  بە  ریالیزمە  هەیە  ئەمڕۆ  »ئەوەی  دەڵێ   و 
وەك هێزێكی جیهانی دەیەوێت ئەمڕۆ هەیمەنەی خۆی بەسەر جیهاندا 
باری  لە  رووت«.  ئیمپریالیزمێكی  لە  جگە  نییە  تر  هیچی  بسەپێنێ 
ئەمەریكا  لە سیاسەتی  ئیمپریالیزم  لە  زیاترمان  كرداریشەوە شتێكی 
ئەمەریكا هەرچەند ماكیاژ  بەدی نەكردووە. خوالسەی كەالم ئەوەیە 
رووخسارە  ئەو  ناتوانێت  بكات،  خۆی  سیاسەتی  و  هەنگاوەكان  بۆ 
ئیمپریالیستییەی خۆی بشارێتەوە، هەرچەند الفی پارێزەری ئاسایشی 

جیهان لێ بدات هیچ لەو راستییە ناگۆڕێت هەر خۆی سەر 
جیهانی  خۆی  هەر  دنیایە،  نائارامییەكانی  هەموو  سەرەكیی  چاوەی 
تووشی تیرۆر و رێكخراو و دەوڵەتە تۆقێنەرەكان كردووە بەتایبەت 
نێویندا  رۆژهەاڵتی  لە  سەركوتگەرەی  دەوڵەتگەلە  و  رێكخراو  ئەو 

بوونیان هەبووە و هەیە. 
ئەو  دەگەینە  س��ەرەوەدا  راستییانەی  ئەو  هەموو  رۆشنایی  لەبەر 
بڕوایەی هاتنی ئەمەریكا بۆ عێراق بەشێكە لە پرۆسەی فراوانكردنی 
ئەركی بزووتنەوەی رزگاریخوازی  سنووری هەیمەنەی خۆی. بەاڵم 
ژیرانە  و  سیاسیی  بەشێوەیەكی  بتوانێت  ئەوەیە  كوردستان  گەلی 
لە  و  بكات  ه��ێ��زەدا  ئ��ەم  ل��ەگ��ەڵ  مامەڵە  عاتیفەگەرایی  ل��ە  دوور  و 
پەیوەندیی  خۆیەوە  مێژوویی  و  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  روانگەی 
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ئەمەریكا  م��ادام  دابمەزرێنێت.  لەگەڵی  سیاسیی  هاوپەیمانییەكی  و 
مامەڵەكردنێكی  و  بەرەنگاربوونەوە  بااڵدەستەیە  گ��ەورە  هێزە  ئەو 
ناعەقاڵنی لەگەڵیدا كارێكی دۆنكیشۆتانەیە و مەلەكردنە بە پێچەوانەی 
بەبێ شك سەرئێشەیەكی زۆری لێ دەكەوێ�تەوە،  شەپۆلەكانەوە كە 
ئەمەریكای  تەواجودی  دیفاكتۆ  وەزعیەتێكی  نا  یان  بمانەوێ  كەواتە 
دەبێت  دیسان  نێوەندەشدا  لەم  سەپاندووە،  ناوچەكەدا  و  عێراق  لە 
كورد لەم گەمەی بەرژەوەندییانەدا بەرژەوەندیی نیشتمانیی خۆی لە 
بەو شێوە سۆزدارییە سەیری  ناكرێ  ئاستدا بچەسپێنێت.  بەرزترین 
تیرۆریستەكانی  وەكو  ناكرێت  چۆن  هەروەك  بكەین  ئەمەریكییەكان 
فەلوجە بیانسوتێنین، بەڵكو دەبێت لە حاڵەتی پەیوەندییەكی مامناوەندیی 
و دانوستاندا بین لە گەڵیاندا، بە راشكاویی كێشەكانی كوردیان بۆ تەرح 
بكەین و هەوڵبدەین لێك تێگەیشتن لەگەڵیاندا دروست بكەین، چوونكە 
لە  نەتەوەیەك  و  ئایدۆلۆژی  چ  و  كێ  كە  نییە  گرنگ  بۆی  ئەمەریكا 
عێراقی داهاتوودا دەدۆڕێ و كێ دەیباتەوە!! بەڵكو ئەوەی بۆ ئەو گرنگە 
دەسەاڵتێك بخاتە سەر كار بەرژەوەندییەكانی بپارێزێت و دەروازەی 
بكات  ئامادەكاریی  جوگرافییەوە  چوارچێوە  لەو  تا  لێبكاتەوە  عێراقی 
بۆ ئۆپەراسیۆنەكانی تری فراوانكردنی هەژمونی خۆی. كورد دەبێت 
بە  خۆ  گووتاری  هەمان  لەسەر  نەك  ب��دات،  نیشان  خۆی  بەهێزیی 
قوربانی نیشاندان بەردەوام بێت، ئەمەریكا دۆستی هەژاران نییە بەڵكو 

دۆستی هەر الیەنێكە هێزی هەبێت لە پاراستنی بەرژوەندییەكانیدا.
هەر بۆ نموونە خومەینی زۆر بە باشی لە نیاز و سیاسەتەكانی 
ئەمەریكا لە ناوچەكە تێگەیشتبوو بۆیە لە یەكێك لە وتارەكانی خۆیدا 
دەدات  بەوە  بۆ  ئاماژە  زانكۆكان  لە خوێندكارانی  هەزاران  لەبەردەم 
و  نوێژ  دەتوانن  چەند  بۆیە  ئیسالمەوە  بە  نییە  پەیوەندیی  ئەمەریكا 
بە  ئێرانە  كردنی  دەیەوێت  ئەمەریكا  ئەوەی  بەڵكو  بكەن!  دوعاكانتان 
ئەوە  دەبێ�ت  تر  كااڵكانی خۆی. جارێكی  بۆ ساغكردنەوەی  بازاڕێك 
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دووبارە بكەینەوە دەبێ سەركردایەتی سیاسیی كورد وەك تەرەفێكی 
بكات،  مامەڵە  ئەمەریكییەكان  لەگەڵ  رەوا  دۆزێكی  و  كێشە  خ��اوەن 
رێگە  و  نەكاتەوە  دووبارە  پێشووتر  هەڵەی  پێویستە  هەروەك چۆن 
 1975 ساڵی  كیسنگەرییەكەی  گەمە  دووب��ارەب��وون��ەوەی  بە  نەدرێت 
الپ��ەڕە  لەسەر  هاوپەیمانییە  ئ��ەو  دەبێت  ك���ورددا،  شۆڕشی  لەگەڵ 
لە  ئەكتیڤ  و  بەهێز  كارەكتەرێكی  وەك  كوردیش  و  بنووسرێتەوە 
لە  ئەمەریكاییەكان  تاكوو  بگێڕێت  رۆڵ  عێراقدا  سیاسیی  گۆڕەپانی 
عەسكەریی  و  وزەی سیاسیی  بە  پێویستیان  هەموو چركەساتەكاندا 
كورد هەبێت، هەروەك پێویستیشە كورد لوتكەی داخوازییەكانی خۆی 

داوا بكات نەك النیكەمی كە فیدراڵیەتە.   

تێبینی: ئەم وتارە شیكارییە پێش پانزە ساڵ و لە كۆتایی 2003دا 
ن��ووس��راوە، ب��ەداخ��ەوە ن��اوی سەرچاوەكان ف��ەوت��اوە، ب��ەاڵم ئ��ەوەی 
نوێی جیهانی(  )كورد و سیستمی  پ��ەڕاوی  لە  ماوە سوودم  بیرم  لە 
ژمارە  لە  وت��ارە  ئەم  پوختەی  وەرگ��رت��ووە.  نورەدینی  عومەر   كاك 
)43(ی رۆژنامەی )ئەمڕۆ( لە رۆژی 2-6-2004 و سەرجەمی لە ژمارە 
 2006-12-26 رۆژی  لە  راپ��ۆرت(  )كوردستان  رۆژنامەی  )126(ی 

باڵوبووەتەوە.  
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بەشی هەشتەم
قەیرانی ئەتۆمی 

 شەمەندەفەری مەرگی كۆماری ئیسالمی ئێران

لەسەر  ساڵێكە  چەند  گەرمانەی  و  هەستیار  پرسە  ل��ەو  یەكێك 
مستەوای سیاسەتی دەولی لە ریزی پێشەوەی دۆزە ئاڵۆزكاو و پڕ 
هەراوهوریا و كێشەكاندایە، فایلی پیتاندنی یۆرانیۆمە لەالیەن كۆماری 
ئیسالمی ئێرانەوە لە بواری بەرهەمهێنانی تەكنۆلۆژیای چەكسازییدا، 
چون  و  چەند  بێ  دنیا  هێزی  سەرەكی  جەمسەری  وەك  ئەمەریكا 
دژایەتی هەر هەنگاوێكی ئێرانییەكان دەكات بۆ بەدەستهێنانی چەكی 
ئەتۆمی، بە دوایدا هاوپەیمانە ستراتیژیی و نێزیكەكانی وەك بەریتانیا و 
ئیسرائیل و ئەڵمانیا و هتد.. تەئكید دەكەنەوە لەسەر هەمان هەڵوێستی 
ئەمەریكا و پێیانوایە ئێرانێكی خاوەن چەكی ئەتۆمی بەدەر لە هەڕەشە 
جیددییەكانی بۆ سەر دەوڵەتە خۆرئاواییەكان و ئیسرائیل، سەرەتای 
بەهێزە  و  مەترسیدار  سەلەفیی  و  ئیسالمی  دەوڵەتگەلێكی  رسكانی 
لوبنان و  تاكوو  دەبێتەوە  ئێرانەوە درێژ  لە  نێویندا كە  لەخۆرهەاڵتی 

فەلەستین و هتد..  
ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی لە هەوڵ و كاردان تا ملمالنێ دەگەڵ 
بچووك  ن��اوك��ی،  چەكی  پەرەپێدانی  ه��ۆك��اری  ب��ە  ئیسالمی  ئێرانی 
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یان  ئێران(  )ئەمەریكا–  دەوڵ��ەت  دوو  نێوان  كێشەی  بۆ  نەكرێتەوە 
نێو  بۆ  ئەتۆمییەوە  فایلی  بردنی  رێی  لە  تا  كۆششدابوونە  لە  زیاتر، 
چەقی سیاسەتی نێودەوڵەتی و ئەنجوومەنی ئاسایش بیكەنە دۆزێكی 
یونیڤرساڵ و لەو بارەوە هاوڕاییەكی جیهانی یان خۆرئاوایی بەدژی 
مافی  بە  لەوەی  بێجگە  ئێرانییە  الیەنی  هەرچی  بخەن.  وەگەڕ  ئێران 
خۆی دەزانێت وەك واڵتێكی سەربەخۆ لە بواری تەكنۆلۆژیای نوێ و 
ئەتۆمیدا تاقیكردنەوە و داهێنان بكات )دوای پاكستان دووەم دەوڵەتی 
نیازپاكیی  كاتدا  هەمان  لە  ئەتۆمی(  خاوەنی چەكی  دەبێتە  ئیسالمییە 
خۆیان دەخەنە روو لەوەی ئەو وەبەرهێنانانە لە بواری پیشەسازیی 
چەكسازییدا ئەنجام نادرێت، بە پێچەوانەوە بەڵكو سنووردارە تەنێ لە 

بوارەكانی خزمەتگوزاریی مەدەنیدا.  
هەندێكجار  داكشاندایە،  و  هەڵكشان  لە  ب���ەردەوام  قەیرانە  ئ��ەم 
هەست بە بارگرژیی و مەترسی زۆر دەكەین لە پەیوەندیی ئێران و 
چاو  پێش  دێتە  وا  ناویش  بە  ناو  ئەمەریكا(  تایبەت  )بە  نەیارەكانیدا 
بۆ  ئێرانەوە  ملكەچیی  و  دانوستان  رێگەی  لە  خەریكە  وا  تەنگژەكە 
لیژنەی تایبەتی ئاژانسی جیهانی وزەی ئەتۆم بەرەو چاەسەر دەڕوات، 
بەاڵم لەهەموو بارەكاندا تاكوو ئەم چركەساتە كێشەكە بەردەوامە و 
هیچ رێگەچارەیەكی گونجاو نەهاتووتە ئاراوە هەردووال پێی قایل بن 
تاكوو هەل بڕەخسێنێت بۆ بچووكبوونەوە و كۆتایی پێهاتنی قەیرانەكە 
بەربەستانە،  لەو  بێت  یەكێك  ئیسرائیل  رەنگبێ  ئاشتی،  رێگای  بە 
چوونكە ئیسرائیل دەیەوێت گوڕ بدات بە پێشنیاری لێدانی سەربازیی 

ئێران. 

فایلی ئەتۆمی ئێران و كاردانەوەی نێودەوڵەتی 
ئێران  س��ەر  خستنە  گ��ووش��ار  ل��ە  ئەمەریكا  س��ەرەك��ی  پ��اس��اوی 
پلەی  بە  واڵتە  ئەو  دژی  لە  كۆدەنگی  پێكهێنانی  بۆ  زەمینەسازیی  و 
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یەكەم پابەندی هەوڵی پیتاندنی یۆرانیۆمە. هەرچەندە نێزیك بە بیست 
بەرهەمهێنانی  و  بەدەستهێنان  هەوڵی  لە  ئێران  دەبێت  س��اڵ   )20(
موشەكی ئەتۆمیدایە، ئێستاشی لەسەر بێت نەیتوانیوە هیچ موشەكێك 
هەواڵگرییە  زانیارییە  بێت.  ئەتۆمی  ك��اڵوەی  هەڵگری  بكات  دروس��ت 
ئیسرائیلییەكان جەخت دەكەنەوە لەوەی ئێران لە ساڵی 2009دا دەبێتە 
پسپۆرانی  زانیارییەدا  ئەو  بەرپەچی  لە  ئەتۆمی،  موشەكی  خاوەنی 
بواری چەكی ئەتۆمی و زۆرینەی واڵتانی دنیا پێیانوایە چەندان ساڵی 
تر پێویستە لە بەردەم ئێراندا بۆ ئەوەی ببێتە خاوەنی چەكی ئەتۆمی. 
زانیارییە نوێیەكانی هەواڵگریی ئەمەریكی لە تازەترین ئاشكراكارییدا 
)2003(ەوە  ساڵی  سەرەتای  لە  ئێران  رژێمی  دەرك��ەوت��ووە:  بۆیان 
)بەپێی راپۆرتێكی پیشەیی/ تەكنیكی  ئەتۆمییەكەی راگرتووە  بەرنامە 
دەزگای ناوەندیی هەواڵگریی ئەمەریكا كە 17 دەزگای هەواڵگریی سەر 
بە واڵتە یەكگرتووەكان دانیان بەو راستییەدا ناوە لەساڵی 2003ەوە 
ئەتۆمییەكەی  بەرنامە چەكسازییە  ئێران سەرجەم  ئیسالمی  كۆماری 

خۆی راگرتووە!!(. 
هەر بۆ زیاتر پشتڕاستكردنەوەی ئەو هەواڵە )جۆناسان ماركۆس( 
دەنووسێت: )دەزگای CIA چەند رۆژێك لەمەوبەر رایگەیاند حكوومەتی 
ئێران بەرنامەی ئەتۆمی خۆی لە بواری بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمیدا 
نوێیە  راپۆرتە  ئەم  پێیوایە  نووسەر  راگرتووە(.  2003ەوە  ساڵی  لە 
گومان دەخاتە سەر كۆی زانیارییەكانی پێشووی CIA بە تایبەتی لە 
ساڵی 2005یشدا دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەمەریكا لەو باوەڕەدا بوون 
ئێران سەرگەرمی پیتاندنی یۆرانیۆمە لە بواری چەكسازییدا، ئەو وای 
بەڵگە و گومان  زانیاریی بێ  لەسەر  دیپلۆماسییەت  )ناكرێت  دەبینێت 
دابڕێژرێت(. نووسەر بەو هۆیەوە وا بڕوا دەكات ئومێدەكانی ئیدارەی 
دژی  كۆبۆچوونی  و  كۆدەنگی  دروستكردنی  مەبەستی  بە  ئەمەریكا 
ئێران كەم دەبنەوە و ناتوانن وەك پێویست بن. ئەم زانیارییە نوێیەی 
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CIA كە تەئكید دەكاتەوە لەسەر ئەوەی ئێران بەرنامە ئەتۆمییەكەی 
دەبێت  چۆن  كرد،  شۆك  تووشی  سپی  كۆشكی  سەرانی  راگرتووە، 
بە  دژ  راپۆرتە  ئەم   CIA بۆچی  یان  نەزانیبێت؟  پێیان  وەختە  چەند 
)جۆن  راددەی��ەی  ئەو  هەتا  دەكاتەوە؟  باڵو  پێشووی  زانیارییەكانی 
یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە  ل��ە  ئەمەریكا  پێشووی  نوێنەری  بۆڵتۆن( 
رایگەیاند )راپۆرتەكەی CIA گوایە ئێران لە ساڵی 2003ەوە بەرنامە 
وتیشی  بوش(  دژی  لە  كۆدێتا  لە  جۆرێكە  راگرتووە،  ئەتۆمییەكەی 

)CIA دەمێكە لە هەڵسوكەوتەكانی جۆرج بوش رازی نین(.  
بەرنامە  راگرتنی  دەنگۆی  و  راپۆرتە  ئەم  باڵوبوونەوەی  وێڕای 
هەڵوێستە  لەسەر  س��وورە  ئەمەریكا  هێشتا  ئ��ێ��ران،  ئەتۆمییەكەی 
بە  پابەندە  یەكەم  بەپلەی  ئەمە  دەوڵ��ەت��ە،  بەو  بەرامبەر  توندەكانی 
نوێیانە  زانیارییە  ئ��ەو  راستیی  دەرب����ارەی  ئەمەریكا  بەدگومانی 
سیاسەتی  ف��ۆرم��ی  و  ج��ۆر  ب��ە  هەیە  پەیوەندیی  ت��ر  پلەیەكی  ب��ە  و 
هەژموونخوازانەی ئێرانەوە. لە دیمەنەكەدا وەها دەردەكەوێت، بوش 
و كاستەكەی راپۆرتە نوێیەكەی »سی. ئای. ئەی« بە هەند وەرنەگرن 
هاوپشتیوانی  كۆكردنەوەی  لە  دەدەن  نیشان  خۆیان  و سووربوونی 
نێودەوڵەتی بە دژی ئێران و قورسكردنی سزا و ئابڵووقەكانی سەری، 
تاكوو وەشاندنی گورزی سەربازیش كە من پێموایە لەم دۆخە زۆر 
كەناڵی  بۆ  ئەمەریكا  بەرگریی  وەزی��ری  گیتس(  )رۆب��ەرت  زەحمەتە. 
)الجزیرە( ئامانجەكانی لێدانی ئێران ئاشكرا دەكات و دەڵێ: سەرەڕای 
لێدانی  بۆ  هەیە  تر  هۆكارێكی  چەند  ناوكی،  مەترسیی چەكی  بوونی 

وەك:
شۆڕشەوە  سەرەتای  لە  كە  ئێرانییەكان  توندوتیژیی  *گووتاری 

سەریهەڵداوە و لە سەردەمی نەژاددا بوژاوەتەوە. 
*ه��ەوڵ��ە ه��ەژم��وون��خ��وازی��ی��ەك��ان��ی ئ��ێ��ران و ئ��ەو ه��ەس��ت��ەی الی 
بەرپرسانی تاران دروست بووە سەبارەت بەوەی گوایە هەرچییەكیان 
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بووێت لە ناوچەكەدا بە ئاسانیی جێبەجێی دەكەن. گیتس لەو بارەوە 
ئێرانییەكان  الی  بدەینەوە  هەستە  ئەو  بەرپەچی  دەمانەوێت  وت��ی: 

دروستبووە. 
لە باری واقیعییشەوە ئێران بە بێ چەكی ئەتۆمیش هەڕەشەیەكی 
جیددییە لەسەر ئەمنییەتی ناوچەكە، جگە لەمەش سیاسەتی ئێران لە 
لوبنان و فەلەستین و عێراق و هەندێك لە واڵتانی تری خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاستدا لەگەڵ سیاسەت و ئەجیندا و بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا 
و ئیسرائیلدا نایاتەوە و ناتەبایە، بە تایبەت ئێران لە رێگەی هەردوو 
ئیسرائیل  بۆ  زۆر  كێشەی  ال��ل��ە(ەوە  ح��زب  و  )ح��ەم��اس  رێكخراوی 
لە هاوینی ساڵی 2006دا )حزب  بینیمان  ه��ەروەك  دەك��ات،  دروس��ت 
اللە( بە موشەكی دوورهاوێژی ئێرانی توانی زیانێكی ماددیی و گیانی 
ئەتۆمی  پرۆگرامە  لە  بەدەر  لەبەرئەمە  بگەیەنێت!.  ئیسرائیل  بە  زۆر 
مەترسییە.  جێی  ئێران  هەژموونخوازییەكانی  هەوڵە  ناوكییەكەی  و 
لەمانەش بترازێت ژمارەی مووشەكە دوورهاوێژەكانی ئێران شایەنی 
نادیدە گرتن نین! چوونكە زۆرێك لەو مووشەكانە بە ئاسانی دەگەنە 
جیهانی  رۆژنامەنووسی   .)3 )شەهاب  مووشەكی  وەك  ئیسرائیل  ناو 
جێی  ئێران  ئەتۆمییەكەی  پرۆسە  ب��اوەڕەدای��ە:  لەو  بیهنار(  )لیۆنیڵ 
مەترسی نییە، ئەوەی جێگەی مەترسییە ئێران نزیكەی 3000 مووشەكی 
لەسەر دروستكردنی  بەردەوامە  ئێران  هەیە. هێشتاش  دوورهاوێژی 
موشەكی نوێ، بە وتەی )مستەفا محەمەد نەجار( وەزیری بەرگریی 
كۆماری ئیسالمی موشەكی عاشورا كە تازەترین بەرهەمی وەزارەتی 

بەرگریی ئێرانە 2000 كیلۆمەتر دەڕوات.  
دەنگوباس،  ژێ��دەرەك��ان��ی  ه��ەواڵ��ی  گ��وێ��رەی  بە  ت��رەوە  لەالیەكی 
ئاژانسی وزەی ئەتۆم پێداگریی لەسەر ئەوە دەكەن الیەنی ئێرانی بۆ 
چارەسەری قەیرانی ئەتۆمی واڵتەكەی هاتووەتە پێشەوە و لەو بوارەدا 
فایلی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  ك��ردووە  لیژنەیەی  ئەو  جیددی  هاوكاریی 
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لە ماوەی رابردوودا   ئەتۆمی ئێران دەكەن. دكتۆر محەمەد بەرادعی 
گەشبینی نیشاندا و رایگەیاند: ئێرانییەكان بە دەنگەوە دێن و راستگۆیانە 
مامەڵە لەگەڵ ئاژانسەكەیان دەكەن. لێ ئەمەریكییەكان بەم لێدوانەی 
و  رای خۆی  لەسەر  بوو  س��وور  ئەو  ب��ەاڵم  ب��وون،  قەڵس  بەرادعی 
وتی: ئەوەی لە بارەی ئێرانەوە رایگەیاندووە راستییەكی كۆنكرێت و 
حاشاهەڵنەگرە. سەرباری ئەو بەدەنگەوە هاتنانە لەالیەن ئێرانییەكانەوە 
و پاشان باڵوبوونەوەی دەنگۆی راگرتنی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران، 
حكوومەتی ئەمەریكا بە هاوڕایی لەگەڵ هاوپەیمانەكانی سوورە لەسەر 
جیددییە  مەترسییەكی  ئێران  پێیانوایە  و  ئێران  لەمەڕ  بۆچوونەكانی 
چەكەش  ئەو  بەدەستهێنانی  و  جیهان  و  ناوچەكە  ئاسایشی  لەسەر 
جەنگی  دەسپێكی  دەبێتە  چووە(  بۆی  بوش  )وەك  ئێرانەوە  لەالیەن 
دیدی  لە  بەتایبەتی  ناوچەكە،  رەوشی  ئاڵۆزبوونی  و  سێیەم  جیهانی 
هاوكاریی  تەكنۆلۆژیایە  بەم  ئێران  هەیە  ئەوە  ئەگەری  ئەمەریكادا 
گروپە توندڕەوەكان بكات!، ئەمەش كارێكی نامومكین نییە لە راستیدا. 
شتێكی تر گرنگە پەنجەی بۆ رابكێشین ئەوەیە ئەمەریكا وەك عێراقی 
سەدام و ئەفغانستانی ژێر ركێفی كوڕی الدن و مەال عومەری تاڵیبان 
سەیری ئێران دەكات، لێ هیچ كام لەم واڵتانە خودانی چەكی ئەتۆمی 
بەرژەوەندییەكانی  سەر  بۆ  ب��وون  مەترسی  چونكێ  ب��ەاڵم  نەبوون، 
ئەمەریكا و ئاسایشی ناوچەكە ئەمەریكا زەبری كاریگەری لێوەشاندن 
و بە تەواوەتی لەناوی بردن. بە كورتی دیار نییە ئەگەر ئێران بەرنامە 
ئەتۆمییەكەی رابگرێت و بەبێ هیچ مەرجێكیش تەسلیمی داخوازییەكانی 
كۆمەڵی نێودەوڵەتی بێت، ئایا ئەمەریكا ئەوكات هەر سوورە لەسەر 
دایەلۆگ  لە  تر  جەولەیەكی  یان  ئێران  لە  وەشاندن  گورز  سیاسەتی 
و  بیروڕاكان  خستنەوەی  نێزیك  مەبەستی  بە  پێدەكاتەوە  دەس��ت 
پێشگیریی ل��ە ئ��ەگ��ەری روودان���ی ج��ەن��گ؟. وەه��ا ب��ڕوا دەك���ەم، لەم 
قۆناغەشدا وەشاندنی گورزی سەربازیی لە ئێران كارێكی ئەستەمە، 
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چوونكە هەر كاتێك واشنتۆن سیاسەتەكانی خۆی توند بكاتەوە، تاران 
نەرمی زۆرتر دەنوێنێت و هەندێك سازشی البەال دەكات بە مەبەستی 

كات كوشتن.  
ئەحمەدی نەژاد باڵیۆزی جەنگ 

سەردەمێكی  ن���ەژاد  ئەحمەدی  مەحمودی  س��ەرك��اری  هاتنە  ب��ە 
لەالیەك  ئەمەریكا  و  ئێران  لەنێوان  ئاڵۆزیی  و  بارگرژیی  لە  سامناك 
ل��ەالك��ەی تر  ئ��ەوروپ��ی��دا  ل��ەگ��ەڵ واڵت��ان��ی زلهێزی خ��ۆرئ��اوای��ی و  و 
لە  ن��ەژاد  ئەحمەدی  زبرەكانی  و  توند  سیاسەتە  سەریانهەڵدایەوە، 
ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی بووەتە هۆی زێدەتر  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
ئاڵۆزبوونی رەوشەكە و پچڕاندنی پەیوەندییەكان و ساردیی گفتوگۆ 
بە  ن���ەژاد  ئ��ەح��م��ەدی  پ��ێ��ك��دادان.  و  جەنگ  ئ��ەگ��ەرەك��ان��ی  گەرمیی  و 
جیهان  نەخشەی  لەسەر  گوایە  ئیسرائیل  لە  بەردەوامەكانی  هەڕەشە 
دەیسڕێتەوە، كە ئەمە هەمان زمان و میتۆدی بیركردنەوەی سەدامیش 
بە  و  ك��ردووە  بارودۆخەكەی  ئاڵۆزكردنی  زۆری  خزمەتێكی  ب��وو، 
خستووەتە  ساردیی  دابێت  دەستی  و  كرابێت  بۆی  جۆرێك  هەموو 
ترەوە  رەهەندێكی  لە  دیپلۆماسییەكانەوە،  رێگاچارە  و  پەیوەندیی 
شتێك  لەهەر  زیاد  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  لەمەڕ  ن��ەژاد  لێدوانەكانی 
ئەمەریكا  و  گشتیی  بە  خۆرئاوا  دوژمنایەتیكردنی  و  نەیاریی  بۆنی 
لێدێت، بۆیەكا سیاسەتەكانی ئەحمەدی نەژاد  تایبەتی  و ئیسرائیل بە 
كێشەكانی زۆرتر قووڵ كردووەتەوە. تاكوو ئەو ئەندازەیەی ملنەدان 
و سەرەڕۆییەكانی نەژاد هاوشێوەی سەرەڕۆییەكانی سەدام حسێنە، 
چون جیا لەوەی واڵتەكەی پێشێلی زۆرینەی میساقە نێودەوڵەتییەكان 
تۆڵەسەندنەوە  رێوشوێنی  ئێران  رایدەگەیەنێت  كاتدا  لەهەمان  دەكات 
ئەوروپی و خۆرئاوایی كە شوێن  لەدژی هەر واڵتێكی  بەر  دەگرێتە 
پێی هەنگاوەكانی ئەمەریكا هەڵبگرێ بۆ سەپاندنی هەر جۆرە سزایەك 

بەسەر كۆمارە ئیسالمییەكەیدا.   
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ئەم كەفوكوڵ و زیادەڕۆییانەی نەژاد جگە لە ئاستی نێودەوڵەتی 
لەسەر ئاستی ناوخۆش نیگەرانی و ناڕەزایەتی زۆری لێكەوتووەتەوە، 
توندئاژۆیی  و  رووت  حەماسەتی  پێیانوایە  ئێرانییەكان  لە  هەندێك 
رەشی  و  ب��ەد  چارەنووسێكی  لە  جگە  ناكرێت  دروێ��ن��ە  لێ  چیتری 
ئەفغانستان و چارەنووسی سەدام  لە  تاڵیبانەكان  وەك چارەنووسی 
)محەمەدی  وەك  میانڕەوەكانی  حیساب  بە  ریفۆرمخوازە  عێراق.  لە 
لە  ت���ووڕەن  م��ی��ردام��اری(  موحسین  رەفسنجانی،  هاشمی  خاتەمی، 
پەیڕەوكردنی  و  ت��اك��ڕەوی��ی  الی��ان��وای��ە  و  ن���ەژاد  سیاسەتەكانی  ل��ە 
دیپلۆماسییەكی خراپ و گێالنە بە هەڵوێستەكانی نەژادەوە دیارە. هەر 
لەو رووەوە )حەسەنی روحانی( بەرپرسی پێشووی دۆسیەی ئەتۆمی 
ئێران رەخنە لە هەڵوێست و لێدوانەكانی ئەحمەدی نەژاد دەگرێت و 
لە چارەسەركردنی  كەمتوانا  بە  دواتر  دەكات،  ناواقیعی وەسفیان  بە 
لەگەڵ  ئێران  پەیوەندیی  تێكدانی  و  نێوخۆییەكان  و  ئابووری  كێشە 
واڵتانی دیكە تۆمەتباری كرد و رایگەیاند: ئەحمەدی نەژاد لە هونەری 
دیپلۆماتی و گەمەی رامیاریی و دانوستاندا كۆڵەوارە و ئێران دەخاتە 
ساڵی   28 رسی  ن��ەژاد  ئەحمەدی  دەری��دەخ��ەن  ئاماژەكان  تالوكەوە. 
ئیسالمی  كۆماری  قایمكردنی  خۆ  رێوشوێنەكانی  و  دەستكەوتەكان 
واڵتێكی  بكاتە  ئێران  ئەوەی  لەبری  پێدەچێت  و  خوری  بە  دەكاتەوە 
و  كاوالش  بكاتە  واڵتەكەی  گەشەسەندوو  و  ئەتۆمی  چەكی  خاوەن 
تووشی  بە  چارەنووسەی  ئەو  هاوبیری  سەدامی  ه��ەروەك  وێرانە 
عێراقییەكانەوە كرد، یان لە هەڵبژاردنی داهاتوودا ئێرانییەكان فریای 
خۆیان و كۆمارەكەیان دەكەون بە پێنەدانەوەی شانسی خولێكی تری 

سەرۆكایەتی بە ئەحمەدی نەژاد. 
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مەترسی ئێران لەسەر ئیسرائیل و كاردانەوەكانی 
حكوومەتی تەلئەبیب 

دەوڵ��ەت��ی  ن��ەی��اری  سەرسەختترین  ئ��ێ��ران  ه��ەن��ووك��ە  ل��ەوان��ەی��ە 
و  گشتیی  سیاسەتی  لەجیهاندا،  چ  و  ناوچەكە  لە  چ  بێت  ئیسرائیل 
و سڕینەوەی  نەفیكردن  ئیسرائیل سیاسەتی  لەهەمبەر  ئێران  فەرمی 
تەنگژە و فشارە  لە  نوقاندن  بە چاو  ئەتڵەس.  لەسەر  دەوڵەتەیە  ئەو 
لە  ماندووبوون هەڕەشە  بێ پشوودان و  ئێران  قورسەكانی سەری، 
ئیسرائیل دەكات بە وەشاندنی گورزی سەربازیی لە گرنگترین پێگە 
سەربازیی و دەوڵەتییەكان، لە باری كردەییدا تاران بە هەموو رێگە 
لەفەلەستین  حەماس  و  لوبنان  لە  اللە(  )حزب  هاوكاریی  توانایەك  و 
دوو  لەو  ئیسرائیل  و چەكداریی  توندوتیژ  نەیاری  دوو  دەكات وەك 
و  بەهێزبوون  مەترسی  بە  دەرك  ك��ات  هەموو  ئیسرائیل  واڵت���ەدا. 
ئی  )ناتان  پرۆفیسۆر  هەروەك  دەكات.  ئێران  ئۆتۆرێتی  فراوانبوونی 
بوش( لە زانكۆی نیوپۆرت لە ئەمەریكا وتی: ئیسرائیل ئەم مەسەلەیە 
ئێران  بە جیددی وەردەگرێت و دەستەوئەژنۆ دانانیشێت و رێگە بە 
نادات چەكی ناوەكی بەدەست بهێنێت. ئاشكراشە ئیسرائیل رۆڵی هەیە 
ئێران  دژی  لە  گەورە  و  ف��راوان  بنكە  نەیارێتییەكی  دروستكردنی  لە 
یەكەمین  دڵنیایە  چوونكە  ئەتۆمییەكەی،  بەرنامە  دژی  لە  تایبەت  بە 
دژی  لە  ئێرانەوە  لەالیەن  چەكە  ئەو  تاقیكردنەوەی  و  بەكارهێنان 
دەوڵەتەكەی ئەو دەبێت، لەبەرئەوەی دژایەتیكردنی ئیسرائیل لەالیەن 
حكوومەتی تارانەوە لەوە دەرچووە تاكتیكێكی سیاسیی بێت بەڵكو بووە 
بە جوزئێك لە ستراتیژ و عەقیدەیەكی چەسپیوی سەرانی كۆمارەكە. 
ئایەتوڵاڵ )داود فەریحی( مامۆستای زانستی سیاسەت لە زانكۆی تاران 
دەڵێت )ئەو لێدوانانەی سەرۆك ئەحمەدی نەژاد لە دژی ئیسرائیل زۆر 
پێیوایە  هۆیەوە  بەم  ئیسالمییەوە(  عەقیدەی  و  ئایدۆلۆژیا  بە  تایبەتن 
قورئانەوە  تێكستەكانی  لە  رەواییان  جولەكە  بۆ  نەژاد  دژایەتییەكانی 
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وەرگرتووە. 
بەڵگە نەویستە ئیسرائیل لە بەرامبەر هەوڵەكانی ئێران لە دژی جولەكە 
بێدەنگ نابێت )بێدەنگیش نەبووە( لە ئامادەباشیدایە بۆ وەاڵمدانەوەی 
بوەشێنێت  دەست  زووتر  ئیسرائیل  پێدەچێت  ئێرانی،  هێرشێكی  هەر 
بااڵی  ه��ەرە  سەرچاوەیەكی  زاری  لەسەر  ئەگەرەش  ئەم  ئێران.  لە 
سەربازیی ئیسرائیلییەوە پشتڕاستكراوەتەوە وەختێك ئەو سەرچاوەیە 
بە رۆژنامەی )مەعاریف(ی ئیسرائیلی راگەیاندووە: ئیسرائیل پێیوایە 
نابێت و  ئێراندا هیچ كاریگەریی  تر بەسەر  سەپاندنی هەر سزایەكی 
هەوڵەكانی  لە  تاوەكو  بدرێت  ئێران  لە  سەربازیی  گورزێكی  دەبێت 
بۆ دروستكردنی چەكی ئەتۆمی پاشگەز ببێتەوە. نیكۆاڵی ساركۆزی 
سەرۆكی فەڕەنساش كە لەگەڵ ئەمەریكا هاوڕایە لە بەرامبەر ئێران 
بكاتە سەر  ئاسمانی  هێرشێكی  ئیسرائیل  پێشكات  نەگرت  ب��ەدووری 
ئێران وەك ئەوەی ساڵی 1981 كردیە سەر عێراق. ئەوەی لەم هاوكێشە 
سیاسییەدا روون و ئاشكرایە ئیسرائیل لە پریشكی ئاگری ئەو جەنگە 
گەرمە بە دوور نابێت كە ئەگەری روودانی هەیە لە نێوان ئەمەریكا و 
ئێران، ناچار ئیسرائیلییەكان چوونكە دەزانن بەشێك دەبن لە جەنگ لە 
خۆ ئامادەكردندان بۆ هەر ئەگەرێكی جەنگ بەتایبەتی ئیسرائیل پشت 
كاڵوەی  هەڵگری  كە  دەبەستێت  موشەكەكەی خۆی  هەزار  دوو  بەو 

ئەتۆمین.   
هەوڵەكانی سەپاندنی سزا بەسەر ئێراندا

ئەمەریكیدایە  سیاسەتی  رۆژەڤ��ی  لە  سیناریۆیانەی  لەو  یەكێك 
سەپاندنی سزای توندە بەسەر ئێراندا بۆ ملدان بە ویستەكانی كۆمەڵی 
بەرهەمهێنانی چەكی  بواری  لە  راگرتنی چاالكییەكانی  و  نێودەوڵەتی 
ناوكیدا، بەدەر لەوەی پیادەكردنی ئەم سیناریۆیانە بە ئەزموون لەگەڵ 
سەركەوتوو  زۆر  بەدەركەوت  راب��ردوو  عێراقی  و  باكوور  كۆریای 
ستراتیجییەكانی  هاوپەیمانە  لە  بەشێك  و  ئەمەریكا  ب��ەاڵم  نەبووە، 
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داخوازییەكانیان  بە  ناچار  ئێرانی  الیەنی  رێگەیەوە  لەو  خوازیارن 
بكەن. لێ )د.محەمەد بەرادعی( سەرۆكی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی 
ئەتۆم لە سەرەتای ساڵی 2006 رایگەیاند: ئێران مەترسیی گەورە پەیدا 
ناكات لەسەر هێمنی جیهان و سەپاندنی سزای ئابووری بەسەر ئێراندا 
كارێكی خراپە. ئیدارەی ئەمەریكا چوست و چاالك و لە خۆبوردوانە لە 
كاردایە تاوەكو زۆرترین دەوڵەت قایل بكات بۆ بەشدارییكردن لەگەڵیدا 
لە  ئێران  سەر  سزاكانی  قورستركردنی  و  توندكردنەوە  بەمەبەستی 

چەشنی سزا و ئابڵوقەی چڕتری ئابووری و بایكۆتی بازرگانی. 
لەو بارەوە )دیڤید سەنگر– هێلین پۆكەر( لە رۆژنامەی )نیۆیۆرك 
بەرپرسانی  لە  هەندێك  و  برێنز  نوسیوویانە:  بەهاوبەشیی  تایمز( 
ل��ە رێ��گ��ەی پێشنیاری  وەزارەت�����ی دارای����ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ه���ەوڵ���دەدەن 
كۆنسەرڤاتیڤەكانی ئەمەریكا لەمەڕ هێرشی سەربازیی بۆ سەر ئێران 
فراوانكردنی  بەمەبەستی  روسیا  و  ئەوروپا  سەر  بخەنە  پاڵەپەستۆ 
بە  ئەوروپی  واڵتانی  لە  هەندێك  ئێران.  ئابوورییەكانی سەر  گەمارۆ 
دەنگ ئەم داخوازییەی ئەمەریكاوە هاتوون و رایانگەیاندووە پێویستە 
سزاكانی سەر ئێران توندتر بكرێت و بوار بە ئێران نەدرێت بەرنامە 
ئەتۆمییەكەی تەواو بكات. ساركۆزی رایگەیاند: ناماقوڵە رێگە بدرێت 
بیانووی ئەوەی دەبێتە هۆی  ببێتە خاوەنی چەكی ئەتۆمی، بە  ئێران 
دروستبوونی نائارامیی لە ناوچەكەدا )وەك ئەوەی ئێستا زۆر ئارام 
بێت( داواشی لە كۆمەڵی نێودەوڵەتی كرد نێزیك ببنەوە لە یەكتر بۆ 
سەپاندنی سزا بەسەر ئێراندا. لەم نێوەندەدا گۆردۆن براونی سەرۆك 
وەزیرانی بەریتانیا هاوپشتیی واڵتەكەی نیشاندا و خوازیاری سزای 
لیژنەی  كارەكانی  بۆ  ئاسانكاریی  هاتوو  ئەگەر  ئێراندا  بەسەر  توندە 
تایبەتی ئاژانسی جیهانی وزەی ئەتۆم نەكرد. هەرچی )ئەنگێال مێركڵ( 
راوێژكاری ئەڵمانیایە  الیەنگری بیرۆكەی سەپاندنی سزای تاكالیەنەیە 
لەالیەن یەكێتی ئەوروپاوە لە دەرەوەی بڕیاری ئەنجوومەنی ئاسایش 
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ناوكییەكەی  پرۆگرامەی  دەوڵەتە  ئەو  كاتەی  ئەو  تا  ئێراندا  بەسەر 
رادەگرێت. 

جگە لەوەی ئێران تاراددەیەك ملكەچیی نیشانداوە بۆ بەشێك لە 
پێداگریی  زیاتر  ئەمەریكا  نێودەوڵەتی، هێشتا  داخوازییەكانی كۆمەڵی 
ناتوانن  و  نین  پێویست  وەك  ئێران  هەنگاوەكانی  الیوایە  و  دەك��ات 
جێگەی دڵنیایی واشنتۆن بن. كۆندالیزا رایس وەك الیەنگرێكی بیرۆكەی 
توندكردنەوەی سزاكانی سەر ئێران، رایدەگەیەنێت: پێویستە واڵتانی 
جیهانی زیاتر هاریكاریی بكەن بۆ سەپاندنی سزا بەسەر ئێراندا. رایس 
هاوڕا  كە  گرت  پەكین  حكوومەتی  سیاسەتی  لە  توندیشی  رەخنەی 
سزای  سەپاندنی  مەبەستی  بە  جیهان  زلهێزی  واڵتانی  لەگەڵ  نییە 
زۆرتر بەسەر حكوومەتی تاراندا. لە بەرامبەردا ئەحمەدی نەژاد دوای 
ئایندەشدا  لە  و  خۆڕاگربوونە  ئێران  گەالنی  ئەوەی  وەبیرهێنانەوەی 
دیكە  نەرمیی  واڵتەكەی  رایگەیاند:  دەمێننەوە،  خۆڕاگریی  بە  هەر 
نانوێنێ پێچەوانەی بنەما نێودەوڵەتییەكان بێت. بەڵگە نەویستە تا دێت 
سزاكانی سەر ئێران گرانتر دەبن، حكوومەتی تارانیش ناتوانێت زیاتر 
لەمە نەرمیی و ملكەچی بنوێنێت چوونكە سەروەریی و سەربەخۆیی 
سیاسیی خۆی لە دەستدەدات، بۆیە سیاسەتی سەپاندنی سزا بە هیچ 
جۆرێك ئێران ناچار ناكات بۆ دەستهەڵگرتن لە بەرنامە ئەتۆمییەكەی 
لەبەر یەك هۆی سادە، چوونكە لەگەڵ جڵەوشلكردنی زیاتر  ئەویش 
تا بە تەواوی ئێران  داواكاریی و داخوازیی نەیارەكانی زۆرتر دەبن 
لەسەر  ئەتۆمیش  و  پێشكەوتوو  بێ چەكی  ئێرانێكی  و  دەكەن  چەك 
لێواری داڕووخان و فەوتاندا دەبێت. كەواتە نەرمی نواندنی زیاتری 

ئێران جۆرێكە لە خۆكوشتنی سیاسیی.  

ئەگەرەكانی لێدانی گورزی سەربازیی
لە  دیپلۆماتەكان  ئاقارێكدا دەڕۆن هەوڵی  بە  رەوتی رووداوەك��ان 
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خۆ  شكستخواردوو  جەنگدا  ئەندازیارانی  چڕوپڕی  هەوڵی  بەرامبەر 
دەنوێنن، تەنانەت رێگەی دیپلۆماسی ناتوانێت لە یەك كاتدا لە راژەی 
هەردووال بڕواتە پێشەوە. زانیارییەكانی دەرچوو لە كۆشكی سپی و 
لەسەر  دەكەنەوە  تەئكید  نهێنی  و  ئاشكرا  بە  ئەمەریكییەوە  ئیدارەی 
هێرشەكە  و ساتی  كات  بەاڵم  ئێران،  لە  گورزێكی سەربازیی  لێدانی 
و  لەسەرە  زۆری��ان  لێڵی  و  تاریكی  دیاریكراون  ئامانجانەی  ئەو  و 
و  ئەتۆمی  بنكە  بێت  ئاشكرا  شتێك  تاكە  نین،  روون  الیەك  هیچ  بۆ 
رۆژنامەنووسی  ی��ەك.  پلە  ئامانجی  دەبنە  ئێران  سەربازییەكانی 
ئەمەریكی )سیمۆر هیرش( بە كەناڵی )الجزیرة( راگەیاند: بەدڵنیاییەوە.. 
دەدرێ.  ئێران  سەربازییەكانی  لەبنكە  هەندێ  پەالماری  بەدڵنیاییەوە 
بە  ئەمەریكی  كاربەدەستانی سەربازیی  دیكە  زانیاریی  هەندێ  بەپێی 
هەماهەنگی لەگەڵ ژمارەیەك شارەزای سەربازیی ئیسرائیلی پێكەوە 
نەخشەی )كش مەلیك یان ئێران(یان داڕشتووە وەك نەخشەیەك بۆ 
لێدانی ئێران، ئەم نەخشەیە لەسەر شێوەی یاری شەترەنج وێنا كراوە 
جێگریی  بە  و  ئەمەریكاوە  ئاسمانییەكانی  هێزە  سەرۆكی  لەالیەن  و 
ئەفسەرێكی پایە بەرزی ئیسرائیل سەرپەرشتی دەكرێت، ئەوەش ئاشكرا 
بووە نەخشەكە بە تەواوەتی داڕژێراوە و تەنیا ماوەتەوە بخرێتە بواری 
نەخشەیەی  ئەم  وردەكارییەكانی  )العربیة(  كەناڵی  جێببەجێكردنەوە. 
زیاتر ئاشكرا كرد بەوەی باڵویكردەوە: لە یەك كاتدا لە رێی هێرشی 
ئاسمانیی و دەریاییەوە زیاتر لە 1000 ئامانجی ستراتیژیی و ئابووری 
راوێژكاری  )برژینسكی(  ب��ڕوای  بە  دەپێكرێن.  ئێرانی  سەربازیی  و 
ئامانجەكان  كارتەر(  )جیمی  ئەمەریكا  پێشووتری  كۆماری  سەرۆك 
لێدانە سەربازییەكانی ئەمەریكا تەنیا هێرش دەبێت بۆ سەر دامەزراوە 
ناوكییەكانی ئێران. كەواتە هەموو پێشهاتەكان بەرە ئەو رێگەیە دەڕۆن 
)سعود فەیسەڵ( وەزیری دەرەوەی سعودیە پێشبینی كردبوو: ئێران 
و ئەمەریكا بەرەو جەنگ دەڕۆن. پرسیاری سەرەكی ئەوەیە كەی و 
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چۆن؟ هێشتا هیچ شتێك روون نییە.  
چاودێرانی سیاسیی ئاگادار لە قەیران و تەنگژەی نێوان ئێران و 
لە  دەبێت  جیاوازیی  ئێران  جەنگی  ئەوەی  بۆ  دەكەن  هێما  ئەمەریكا 
جەنگی ئەمەریكا لە دژی ئەفغانستان )2001( و رژێمی عێراق )2003( 
دەكەن  بەشداریی  ئاسمانی  هێزەكانی  تەنیا  هێرشانەدا  لەم  چوونكە 
نەك هێزە پیادەكانی سوپای ئەمەریكا. )شۆن هانیتی( لێكۆڵەرەوە لە 
كەناڵی فۆكس نیوز وێڕای دووپاتكردنەوەی ئەوەی ئەمەریكا لە ئێران 
دەدات، رایدەگەیەنێت: لە رێگای وشكانی و دەریاییەوە هێرش بۆ سەر 
تەنیا  هێرشەكان  ئەوەیە  راستییەكەی  بەاڵم  نادرێت،  ئەنجام  ئێران 
هێرشگەلێكی ئاسمانیی دەبن. ئەو هۆكارەی ئەگەری هێرشی ئاسمانیی 
ئەمەریكا  بەشێكی زۆری سوپای  ئەوەیە  بەهێز دەكات  نەك زەمینی 
نەیپەرژێتە  ئەفغانستانن و رەنگبێ  هێشتا سەرقاڵی جەنگی عێراق و 
سەر هێرشێكی زەمینی تر بۆ سەر واڵتێكی تر، ئەم هەنگاوە لەوانەیە 
پێچەوانەی رای گشتیی ئەمەریكاش بێت، بۆیە وەك )كاڵ رۆستیچێال( 
تەنیا  دەتوانێت  ئەمەریكا  دەكات  باسی  هارڤارد  زانكۆی  مامۆستای 
هێرش و پەالمارێكی بچووك و سنووردار ئەنجام بدات. لەگەڵ ئەوەش 
تێكدانی رەوشی  لە رێی زیاتر  ئێران  ئەوە دەكەم  پێشبینی  من خۆم 
خۆی  لە  هەوایی  و  سەربازیی  هێرشی  ئەگەری  عێراقەوە،  ناوخۆی 

دوور بخاتەوە.  
راپۆرتێكی  دیپلۆماسی  و  نێودەوڵەتییەكان  لێكۆڵینەوە  سەنتەری 
سەر  بۆ  )هێرش  هاتووە  تیایدا  و  باڵوكردووەتەوە  الپەڕەیی  هەشتا 
ئێران لە چەند بەرەیەكی جیاوازەوە روو دەدات، بەاڵم هێرشی زەمینی 
نابێت، فڕۆكە و موشەكە ئەمەریكییەكان توانای پێویستیان  ئارادا  لە 
هەیە بۆ ئەوەی لە ماوەیەكی كەمدا 000 10 ئامانج لەناو ببەن(. لەگەڵ 
ئەمەشدا تاریكیی زۆر هەیە لەسەر ئامانجە راستەقینەكانی ئەمەریكا 
تاوەكو  ئەمەریكییەكان  لەناوبردنیان،  بۆ  پڕۆژەیدایە  و  پالن  لە  كە 
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نهۆ سەرقاڵی كۆكردنەوەی زانیاریی و تاوتوێكردنی ئەو ئامانجانەیە 
لێیان بدرێت، هەندێك بۆچوونیان وەهایە نابێت تەنێ لە بنكە  دەبێت 
نێو  لە  پاسداران  سوپای  دەبێت  بەڵكو  بدرێت  ئێران  سەربازییەكانی 
ئۆكتۆبەری  مانگی  لە  هێرزنیهۆرن(  )دیڤید  لەمبارەوە  بن.  ئامانجدا 
تێیدا  و  ك��ردووە  تایمز(  )نیۆیۆرك  بە  پێشكەش  راپۆرتێكی   2007
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات: ئەنجوومەنی پیرانی ئەمەریكا پڕۆژە بڕیارێكی 
پێشكەش كردووە، داوا لە بوش دەكات گاردی شۆڕشگێڕی ئێران بە 
بدات، ئاشكراشی كردووە ماوەی  لە قەڵەم  تیرۆریستی  رێكخراوێكی 
چەند مانگێكە ئیدارەی ئەمەریكا دەیەوێت رێبژارییەك بكات لە نێوان 
بە  یاخۆ  دابنێت  تیرۆریست  بە  ناوبراو  رێكخراوی  سەرجەم  ئەوەی 
تەنیا سەرانی هێزی قودس بگرێتەوە؟ دواتر ناوبراو لەو باوەڕەدایە 
نێوان  بارگرژیی  پتربوونی  لە  گ���وزارە  بێت  هەرچییەك  بڕیارەكە 

ئەمەریكا و ئێران دەكات لەم دواییەدا.  
سیاسیی  چ��اودێ��ران��ی  و  پسپۆران  لە  هەندێك  ت��رەوە  لەالیەكی 
وێڕای هەستكردنیان بە تەڵەی ئەمەریكا بۆ ئێران، لەو بڕوایەدان ئەو 
بارودۆخە سەختەی ئەمەریكا لە عێراق و ئەفغانستان تێیكەوتووە و 
ئەو تەنگژانەی وەپێش كابینەكەی بوش هاتوون یارمەتی ئێران دەدەن 
و چانسی لێدانی كەم دەكەنەوە، بەاڵم هەندێك لەو چاودێرانە بە هۆی 
باشتربوونی باری عێراق لەم چەند مانگەی دوایدا رای پێچەوانەوانەیان 
ئەمەریكا  باشی  یارمەتی  پێشكەوتنانە  ئەم  پێیانوایە  و  وەرگرتووە 
دەدەن بۆ ئەوەی ئامادەكاریی پێویست بكەن بۆ جەنگی ئێران، كەوابوو 
هەر پێشكەوتنێكی بواری ئاسایش لە عێراق وەك )د.عەبدوڵاڵ حیجاب( 
دەبێت.  یەكالكەرەوە  ئێرانیش  بە چارەنووسی  بۆی چووە سەبارەت 
لەم رووەوە ئێرانییەكان زیاتر دەستوەردان دەكەن لە باری ئاسایشی 
عێراقدا، رەنگە لە فەلەستین و لوبنانیش قەیران و ئاریشە دروستبكەن، 
تاوەكوو ڤوكۆسی ئەمەریكا و هاوپەیمانانی لەسەر ئێران كەمتر بێتەوە 
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لە  كاتێكی دوورتر  بۆ  ئێران  پەالماری سەربازیی سەر  ئەگەری  یان 
هەنووكە دوابخەن یان هەر نەیهێڵن.  

لە ئاستی ناوخۆش، هەرچی الیەنی ئێرانییە دەستەوەستان نییە و 
لە رێگەی بەهێزكردنی یەكەكانی سوپا و تەكنۆلۆژیای چەك و كڕینی 
وەاڵمدانەوەی  بۆ  ئامادەكاریدایە  لە  روسیا  لە  تایبەت  بە  چەكوچۆڵ 
بااڵی  بەرپرسانی  واڵتەكەی.  سەر  چاوەڕوانكراوی  هێرشێكی  هەر 
لە  پێدادەگرن دەتوانن بەرگەی هێرشەكان بگرن و  ئێران  سەربازیی 
ئامانجە ستراتیژییەكانی  و  ئیسرائیل  لە  كاریگەر  گورزی  توانایاندایە 
ئەمەریكا لە ناوچەكەدا بوەشێنن. ئەحمەدی میتاقی فەرماندەی هێزی 
ئاسمانی ئێران رایگەیاند )ئەگەر هێرش بكرێتە سەرمان ئەوە بە یارمەتی 
خوا دەتوانین وەاڵمی بدەینەوە(. سوپای پاسدارانیش لە ئامادەباشیدان 
)محەمەد  بۆیە  پەالماردان.  ئەگەرێكی  هەر  رووبەڕووبوونەوەی  بۆ 
عەلی جەعفەری( سەركردەی سوپای پاسداران بە متمانەوە وتی: لە 
تواناماندا هەیە بەرپەچی هەر هێرشێك بدەینەوە و باس لە تواناكانی 
مووشەكی و ئاسمانی ناكەم، مافی خۆمانە تواناكانمان بەكاربهێین لە 
ناوچەكە و جیهان، هاوپەیمانانیشمان ئامادەن خۆیان بەخت بكەن لە 

كاتی هەر هێرشێكی ئەمەریكی ئەگەر بكرێتە سەر ئێران. 
خوالسە بارودۆخەكە سەخت و دژوارە، رێگە دیپلۆماسییەكان بە 
بنبەست گەیشتوون، ئەمەریكا بێ چەند و چوون خوازیاری ئێرانێكی 
مافی  ئ��ەوەی  لەسەر  س��وورن  ئێرانییەكانیش  و  ئەتۆمییە  چەكی  بێ 
و  بارگرژیی  ئەم  تەكنۆلۆژیایە،  ئەو  خاوەنی  ببنە  خۆیانە  سروشتی 
قەیرانە بەرەو یەك رێگە دەڕوات: رێگەی جەنگ نەك رێگەیەكی تر. ئەم 
جەنگە ئەگەر تەنیا لە بواری هێرشی ئاسمانیشدا بمێنێتەوە ئاڵۆزییەكی 
گەورە لە خۆرهەاڵت و تەواوی دنیادا دروست دەكات لە پێشەوە بۆ 
گەالنی ئێران. وەك )بیل ریچاردسۆن(ی دیموكراتخواز باوەڕی وایە: 
تراژیدیی  ئاكامێكی  ئێران  لە  سەربازیی  گورزی  وەشاندنی  بڕیاری 
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دەبێت بۆ ئەمەریكا. هەندێكی تر لە سیاسییەكانی ناوەوە و دەرەوەی 
زەلكاوی  لە  ئێستا  تا  ئەمەریكا  رای��ەن  ئەو  لەسەر  بوش  كابینەكەی 
عێراق رزگاری نەبووە تا پەردە لەسەر شانۆیەكی كارەساتباری دیكە 
و  قەیران  هەموو  ئەم  بەرگەی  ناوچەكە  خودی  تەنانەت  هەڵبداتەوە، 
كارەساتە یەك لە دوای یەكە ناگرێت. ئەمە جیا لەوەی مانەوەی ئێران، 
بەاڵم بەو هەژموونە بەهێزەوە نا، لە بەرژەوەندیی خودی ئەمەریكایە 
و لەسەر تیۆریی گیسكەكەی هەیاس، وەك گورگێك نیشانی واڵتانی 
كەنداو و عەرەبی دەدات بەمەبەستی ملكەچپێكردن و دادۆشینی نەوت.  
لە واقیعدا زیان و ئاكامە سلبییەكانی جەنگ بە تەنیا شوێنەوار لەسەر 
ئەمەریكا و ئێران جێناهێڵێت، بەڵكو سنوور و مەودای دەرئەنجامەكانی 
زۆر لەوە مەزنترن ئێستا پێشبینی و مەزندەی دەكەین. )ستیڤن بیدل( 
پسپۆڕی ستراتیژیی سەربازیی رایدەگەیەنێت )شەڕی نێوان ئەمەریكا 
بە  ئەمە  كارەسات،  دەبێتە  دەگلێن  تێوە  ئەوانەی  هەموو  بۆ  ئێران  و 
لە سیاسەتوانان  تر  هەندێكی  ناوەڕاستیشەوە(.  رۆژهەاڵتی  و  عێراق 
تر  هیچی  دەكەن  ئەمەریكا  ئێران-  تەماشای جەنگی  وا  و چاودێران 
جەنگی  بە  دەكرێت  كە  خوێناویی  جەنگێكی  دەسپێكی  لە  جگە  نییە 
و  پەرلەمانتار  گرگە(  )وۆڵفگانگ  بكەین.  ن���اوزەدی  سێیەم  جیهانی 
وتەبێژی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكانی حزبی سۆسیالیستی ئەڵمانیا لە 
بۆ سایتی  ب��ارەوە  لەو  بیروڕای خۆی  و  بۆچوونەیە  ئەم  الیەنگرانی 
بەرمیلێكی  لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  دەڵێت:  و  دەربڕیوە  )ئینتخاب( 
تەقەمەنی دەچێت ئەگەر تەقینەوەیەك یان شەڕێكی ئەوتۆ لە ناوچەكەدا 
دروست ببێت هەموو ناوچەكە دەگرێتەوە. من لەوە دەترسم نەتوانین 
هۆیەوە  ب��ەو  و  بگرین  رێگە  نەگریسە  ش��ەڕە  ئ��ەو  داگیرسانی  ل��ە 
شەڕێكی جیهانگیر كە دەكرێت بە جەنگی سێیەمی جیهانی ناوی بەرین 

سەرهەڵبدات.  
دژوارییدا  و  سەختی  بە  ناوچەكە  سیاسیی  بارودۆخی  كەوابوو 
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تێدەپەڕێت و ئەگەری جەنگێكی سەرتاپاگیر و پابەند بە چارەنووسی 
كاربەدەستانی  چوونكە  دەك��رێ��ت،  چ���اوەڕێ  نێوینەوە  رۆژه��ەاڵت��ی 
سیاسیی ئەمەریكی بە كۆماریی و دیموكراتخوازەوە سوورن لەسەر 
لێدان و گورز وەشاندن لە ئێران، بەم هۆیەوە شكستی بوشی كوڕ لە 
نەماوە،  تیا  ئێران  هەڵبژاردنەكانی ئەمساڵدا هیچ ئومێدێكی خێری بۆ 
چون ئەگەر دیموكراتەكان تێڕوانینیان سەبارەت بە ئێران لە تێڕوانینی 
نییە!.  نیانتر  و  نەرم  بێگومان  نەبێت  توندتر  و  شێلگیر  كۆمارییەكان 
لە  هەر  ئەمەریكا  دیموكراتی  حزبی  كاندیدای  وەك  كلینتۆن  هێالری 
ئەتۆمی  دۆزی  چارەسەری  بۆ  رێگە  تاكە  رایدەگەیەنێت  هەنووكەوە 
ئێران وەشاندنی گورزی سەربازییە. لە ژێر رۆشنایی ئەم راستییانەدا 
دەگەینە ئەو راستییەی ئەگەری لێدانی سەربازیی و گورز وەشاندن 
لە ئێران نزیك و بەهێزترین ئەگەرە، خۆ ئەگەر یەكەم ئەگەر نەبێت 
دەبێتەوە  پێچەوانە  زەمینەكە  چەند  ئەوەی  نییە.  ئەگەر  دوا  بێگومان 

دەكەوێتەوە سەر زیرەكیی ئێرانییەكان.  

ئایندەی قەیرانی ئەتۆمی ئێران
پۆستی  بۆ  دیموكراتەكان  پاڵێوراوی  كلینتۆن  هێالری  سیناتۆر 
)یدیعوت  رۆژن��ام��ەی  لەگەڵ  دی��دارێ��ك��دا  لە  ئەمەریكا  سەرۆكایەتی 
ئاحرانۆت( ئیسرائیلی رایگەیاند: بۆ هەر چاوپێكەوتن و پەیوەندییەك 
لەگەڵ سەرانی حكوومەتێكی وەك ئێران مەرجی قورسیان بۆ دادەنێین 
چون ئێران حكوومەتێكی سەرەڕۆ و پێست ئەستوورە، ئەمە بە الی ئێمە 
و كۆمارییەكانەوە یەك پێناسە و هەڵوێستی هاوبەشمانەوە. ئاشكرایە 
ئێران  مەرجگەلێكن  كردوون  بۆ  هێمای  هێالری  قورسەكانی  مەرجە 
دیپلۆماسییەكان رووبەڕووی شكست  بەمەش رێگە  ناكات،  قبووڵیان 
و نسكۆ دەبنەوە. لە كاتێكدا دەزانرێت كاروانی ئاشتی لە رۆژهەاڵتدا 
رۆڵی  چوونكە  جێ،  بگاتە  ناتوانێت  ئێران  بەشداریی  و  وجود  بەبێ 
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ئێران لەسەر رەوتی رووداوەكان و هاوكێشە سیاسییەكانی ناوچەكە 
هێندە بەهێزە ناتوانرێت بەئاسانی بەالوە بنرێ.  

نووسەری تورك )ئیلنور چەڤیك( زیاتر رۆڵی ئێران لە ناوچەكەدا 
روون دەكاتەوە و دەنووسێت: لە رابردوودا بیروباوەڕێكی باو هەبوو 
كە ناتوانین لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا جەنگێك بەرپا بكەین بێ میسر 
ئەمە  بكەین بێ سوریا، زۆربەی زۆری  بەرقەرار  ئاشتی  ناتوانین  و 
لە  بەردەوام  ئاشتییەكی  هیچ  ناتوانرێت  ئەوەشدا  لەپاڵ  بەاڵم  راستە، 
نووسەر  ئێران.  پشكداریی  بێ  بكەین  دروس��ت  ناویندا  رۆژه��ەاڵت��ی 
لەدرێژەدا دەنووسێت: واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا دەبێت واقیعبین 
بێت و بزانێت بێ ئێران ناتوانرێت لە ئایندە بڕوانرێت و چارەسەرێكی 
دادپەروەرانە و هەمیشەیی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا مسۆگەر بكرێت. 
بێ دوودڵی لە بەرچاو نەگرتنی رۆڵی كارای ئێران و بەهێزیی پێگە 
لەسەر  كارتێكردنی  و  كۆمارە  ئەو  جوگرافیی  هەڵكەوتەی  گرنگی  و 
ئەو  دەیەوێت  ئەمەریكا  وا  كە  نین  فەرامۆشكردن  مایەی  ناوچەكە، 
پێگەیە الواز بكات، ئەمەش لە رێی داپچڕینی پەیوەندیی دیپلۆماسی و 
بازرگانی لە سەرەتادا و دواتر دابڕینی پەیوەندیی ئێران لەگەڵ واڵتانی 
ئەوروپی تا ئێران لەبازنەیەكی داخراودا گەمارۆ بدات، هەروەك پێشتر 
لە ساڵی 1990 لە دژی سەدام لە كاتی داگیركردنی كوەیتدا پێی هەستا. 
وەك لە پێشتردا وتمان الیەنی ئێرانی بەدەر لەوەی مكوڕن لەسەر هەوڵ 
و هەڵوێستەكانیان لەمەڕ پیتاندنی یۆرانیۆم الیەنگریی لە رێگەچارەی 
دایەلۆگ و ئاشتییانە دەكەن و ئەم هەستەی خۆشیان نەشاردۆتەوە 
و لە چەندین بۆنە و جێگەی جیاجیادا ئامادەیی خۆیان دەربڕیوە بۆ 
باس  ئەمەریكییەكان  بەاڵم  دانوستان،  بەرێگەی  كێشەكە  چارەسەری 
بەرنامە  ئێران  ئەگەر  دایەلۆگن  ئامادەی  شوێنە  ئەو  تا  دەكەن  لەوە 

ئەتۆمییەكەی رابگرێت. 
رژێمی  داڕووخ��ان��ی  كاتی  لە   2001 ساڵی  ئێرانییەكان  تەنانەت 
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ئەمەریكا!. وەكوو  لەگەڵ  ئاشتی بوون  دایەلۆگ و  تاڵیبان خوازیاری 
رێكخستنی  بۆ  كە  »ب��ۆن«  ك��ۆب��وون��ەوەی  كاتی  لە  دابینز(  )جەیمز 
تازەی سیاسیی ئەفغانستان گرێدرابوو لە نزیكەوە دەركی بە كارایی 
هانی  ئێرانییەكان  ل��ەوەدا  تایبەتی  بە  كرد  ئێرانییەكان  شارەزایی  و 
بە بەرژەوەندیی سیاسەتی ئەمەریكی.  ئەندامانی بەشداربوویان دەدا 
باشتریشیان  پەیوەندیی  پێشنیاری  تەنانەت  ئێرانییەكان  )دابینز( وتی: 
هێنایە ئاراوە و خوازیاری ئەوەبوون لە رێگەی من و كەسانی ترەوە 
بە  زۆر  وەرنەگرتەوە.  وەاڵمیان  هەرگیز  بەاڵم  بكرێ،  لەسەر  قسەی 
كورتی ئایندەی قەیرانەكە تەنیا چاوەڕێی روودانی جەنگی لێدەكرێت، 
و  دژایەتی  كە  دیارە  سیاسەتێكی  ئێران  لەمەڕ  ئەمەریكی  سیاسەتی 
هەوڵە  لە  رێگرییەك  وەك  ناوچەكەدا  لە  ئێرانە  پێگەی  الوازك��ردن��ی 
رۆژهەاڵتی  لە  تموحاتیان  و  ئیسالمی  كۆماری  پاوانخوازییەكانی 
لە  ئەمەریكا  خەونەكانی  ب��ەردەم  لە  رێگرە  ئێران  چوونكە  نێویندا، 
ناوچەكەدا، بۆیە ئەگەر كۆنگرەی )ئەناپۆلیس( دیوێكی كورتكردنەوەی 
دەستی سیاسەتەكانی دەوڵەتی ئێران بێت بەتایبەت لەفەلەستین، ئەوە 
شكستپێهێنان بە بەرنامە ئەتۆمییەكەی و لێدانی سەربازیی لەڕەگەوە 
دەركێشانی دەستی ئێرانە لە سیاسەتی نێوخۆی واڵتانی رۆژهەاڵتی 
چەندان  بە  ئاوسە  قەیرانەكە  ئایندەی  بڵێین  پێویستە  دواجار  نێویندا. 

قەیرانی تری كارەساتبار و مەزنتر.   

تەنگژەی ئێران و ناكارایی ئۆپۆزیسیۆن  
نێودەوڵەتی  لەگەڵ كۆمەڵگەی  ئێران  پەیوەندیی  ئەوەی  سەڕەرای 
رووی لە ئاڵۆزیی و گرژیی زۆرتر كردووە، ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بە 
فارس و عەرەب و كورد و بەلوجەوە ناكارا و بێ دەور و تەئسیرن 
بە  ئەمەریكا  هیوای  ئێران،  نێوخۆییەكانی  داكشانە  و  هەڵكشان  لە 
یارمەتی  بەناو  ناو  هێشتا  ب��ەاڵم  الوازە،  و  كاڵ  زۆر  ئۆپۆزیسیۆن 
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لە  پشتیوانی  ئەمەریكا  ئیدارەی  دەدات.  ئۆپۆزیسیۆنە  لەو  بەشێك 
رێخراوی )مجاهیدینی خەلق( دەكات بەوەی هەم ناوی لە لیستی رەشی 
پارێزگاریی  هەم  دەرهێناوە،  لیست«  »بالك  تیرۆریستییەكان  گروپە 
شیعەكانی  تۆڵەسێنەرانەی  هێرشێكی  ه��ەر  لەبەرامبەر  لێكردوون 
عێراق، چوونكە دەیەوێت لە پاشتردا بۆ دژایەتیكردنی ئێران سوودی 
لێ وەربگرێت، لەوانەشە ئەمەریكا بەهەڵەدا چووبێت چوونكە ناچێتە 
ئەقڵەوە مجاهیدینی خەلق ئەو نفوز و هێزەی هەبێت شتێكی لە واقیعی 
ئێراندا پێبكرێت، تەنانەت ئەمە نموونەی )ئەحمەد چەلەبی(مان لەعێراق 
پاڵەوانی نزیكی كۆشكی سپی بوو پێش رووخانی  بیر دەخاتەوە كە 
دەرك��ەوت  راستەقینەكەی  سیما   2003 ساڵی  دوای  كەچی  بەعس، 
وەك بێ نفوزترین كەسایەتی سیاسیی و بە هەموو شێوەیەك رۆڵی 
لەسەر شانۆی رووداوەكانی عێراق سڕایەوە. هەرچی الیەنە چەپەكانی 
كالسیكییەكەوە  دیدگا  و  ئیمپریالیزم  چاوی  بە  ئێرانە  ئۆپۆزیسیۆنی 
گورزوەشاندنێكن  جۆرە  هەر  خوازیاری  وەلێ  دەڕوانن  ئەمەریكا  لە 
لەئێران كەچی خۆیان لەنزیكبوونەوە لەئەمەریكا دەپارێزن، لەسەرێكی 
لە كەمی و دابەزینە و  ترەوە جەماوەری چەپەكان بەردەوام رووی 

كەمترین كارتێكردنیان بەسەر ناوخۆی واڵتەكەیانەوە ماوە.  
الیەنەكانی بزووتنەوەی نەتەوەیی و ناسیۆنالیستی كورد سەرباری 
و  مەبەست  و  ئەمەریكا  نیەتی  لەمەڕ  تێبینییەكیان  و  ن��ەزەر  ه��ەر 
سیاسیی  لێدانێكی  لەهەر  پێشوازیی  ئێران  لە  گورزوەشاندن  جۆری 
و سەربازیی دەكەن، بەاڵم لەباری واقیعییەوە بێ توانان لە جۆشدان 
هەموو  كوردستان،  رۆژهەاڵتی  ك��وردی  جەماوەری  خرۆشاندنی  و 
راددەی��ەی  ئەو  تا  گرێداوە  ئەمەریكاوە  هەنگاوەكانی  بە  هیوایەكیان 
)عەبدولڕەحمانی حاجی ئەحمەدی( سەرۆكی پژاك لە واشنتۆن وتی: 
ئەمەریكا بۆ ئێمە محەمەدی مەهدییە. لەالیەكی ترەوە پارتەكانی كورد 
تایبەت دوای ئەوەی  لە رۆژه��ەاڵت پەرش و باڵو و نارێكخراون بە 
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مانەوە  ناكام  كوردستانی  بەرەیەكی  پێكهێنانی  بۆ  هەوڵەكان  هەموو 
بەڵكو سەد پلە بەپێچەوانەوە جیابوونەوە و پەرتبوونی پارتەكان لەم 
دوو سێ ساڵەی دواییدا بووەتە سیمای ئەم قۆناغەی ئۆپۆزیسیۆنی 
ه��ەردوو  تاكوو  بیگرە  دیموكراتەوە  حزبی  لە  رۆژه���ەاڵت،  ك��وردی 
زادە(  حەسەن  )عەبدوڵاڵی  كوردستان.  ئازادیی  پارتی  و  كۆمەڵەكە 
ئێران  لە  عێراق  سیناریۆی  هەمان  دەگرێت  بەدووری  ئەوەی  وێڕای 
دووبارە بێتەوە، لە بارەی پەرش و باڵویی هێزە كوردییەكانەوە دەڵێت 
)ئۆپۆزیسیۆنی كورد لە ئێران وەك ئەوە نییە لە عێراق هەبوو، لێرە لە 
عێراق وێڕای كەمێك ناكۆكی نێوان هێزە كوردییەكان، بەاڵم لە بەرەی 
كوردستانیدا یەكڕیز و بەهێز خۆی رێكخستبوو(. زۆر بە كۆنكرێتی 
ئۆپۆزیسیۆنی  بە  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  لێدەنێین  پێی  راشكاویی  و 
هەموو پێكهاتە ئیتنیی و جۆراوجۆرەكانەوە لە هەر پێشهاتێكی نوێدا 
سەبارەت بە ئایندەی واڵتەكەی نەك پێشەنگ و پێشڕەو نییە، بەڵكو 
دەرەكی  هێزی  مشتەكۆڵەی  چاوەڕێی  و  رووداوەكانەوەیە  دوای  لە 
ئەركی سەرەكی خۆیەتی.  بنەڕەتدا  لە  كە  كارە هەستێت  بەو  دەكات 
خوالسە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە دۆڵێكدایە و ئاڕاستەی سیاسەت و 

رووداوەكان لە دۆڵێكی تردا و هەرگیز بە یەك ناگەن.   

ئەنجامگیریی
)جەنگیز كاتماز( سەرنووسەری )ئۆزگوور گوندەم( لە ئیستانبۆڵ 
لە دیمانەیەكیدا وتی: ئێران سێ رێگەی لە بەردەمدایە. یەكەم:هەر لە 
ئێستاوە ملكەچی بڕیارە نێودەوڵەتییەكان بێت و بێ مەرج رادەست بێت، 
كە تا ئێستا بە هیچ كلۆجێك رەزامەندیی بۆ ئەم خاڵە نیشان نەداوە. 
ئۆلیگاریشی خۆی  دووەم: زمانی هەڕەشە و هزری كۆنەپەرستی و 
بگۆڕێت و لە سەرەتادا گۆڕانكاریی لە رەوتی نەژاد و رەگەزپەرستی 
و بونیادگەرایی ئاینی بكات و بڕوای خۆی بە دیموكراسییەت پتەوتر 
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گەلی  مافی  و  گشتییەكان  ئازادییە  پێویستە  سەرەتادا  لە  كە  بكات، 
كورد و كەمایەتییەكانی دیكە بخاتە بن گرەنتییەوە، ئەمەش باشترین 
ئەڵتەرناتیڤە بەاڵم تاكوو ئێستا هیچ نیشانەیەكی قبووڵكردنی ئەم خاڵە 
دیار نییە. سێیەم: چارەنووسی سەدام، كە نیشانە و هۆكارەكانی ئەم 
ئەگەر  نییە،  ن��ەژاددا  ئەحمەدی  لەگەڵ  جیاوازییەكی  و  زۆرت��رن  خاڵە 
بیەوێ بەشێوەیەك گەالنی ئایندار فریو بدات و لە دەوروبەری خۆی 
كۆیان بكاتەوە بەاڵم بەم رێگایەش دەتوانێ هێندێك لە تەمەنی سەدام 

درێژتر بێت.   
بارودۆخی ئێران بە كەمێك جیاوازییەوە هەمان بارودۆخی عێراقی 
سەدامی دوای گەردەلوولی بیابانمان بیر دەخاتەوە، كە رادەستبوون 
بە ویستەكانی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و رادەستنەبوونی یەك ئەنجامی 
هەبوو: ئەویش مەرگی تاهەتایی رژێمی سەدام. ئەمجارە مێژوو كتومت 
دووبارە دەبێتەوە و هەمان ئەزموونی عێراق بە هەندێ  جیاوازییەوە 
لەراستیدا  گرتووەتەوە.  ئێرانیشی  فەرمانڕەوایی  دەستەاڵتی  بەرۆكی 
رژێمی  لەسەر  ئەمەریكی  دەرەوەی  دوژمنایەتی سیاسەتی  ڤوكۆسی 
ئێرانە، ئەگەر ئەم فشار و لێدان و كەنارگیركردنەی ئێران رووخانی 
ج��ادووە  و  ئەفسانە  ئ��ەو  بێگومان  نەبێت  ب��ەدەم��ەوە  رژێمەكەشی 
هەڵدەوەشێنێتەوە كە ناوی كۆمارێكی ئیسالمی بەهێز و هەژموونخوازە، 
ئەم گوشارانە ئیدی نەك ئەوەی نایەڵێت هەنگاوەكانی هەژموونخوازیی 
دەیباتەوە  سەربازییەوە  زەبروزەنگێكی  رێی  لە  بەڵكو  بكات  تەفعیل 
نەبێت  هیچ  هەر  رازین  بەوە  كۆماریش  و سەرانی  قاوغەكەی خۆی 
بمێنێتەوە.  سەقامگیریی  بە  ئێراندا  جوگرافیای  لەنێو  دەستەاڵتیان 
دوای نەمانی سەدام و تاڵیبان، چاوی گۆڕانكاریی ئەمەریكیی لەسەر 
ئێران و رژێمەكەیەتی، چوونكە هەم تەمەنێكی كردووە و هەم پەلی 
ئەولەویی  ك��اری  ناوچەكە،  ب��ەرب��اڵوی  سنوورێكی  بۆ  هاویشتووە 
ئەمەریكا  داه��ات��ووی  كابینەكانی  سیاسیی  كارنامەی  بە  س��ەب��ارەت 
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و  یەكەمدا  هەنگاوی  لە  پەلوپۆكانێتی  بڕینی  و  ئێران  قۆزاخەنانی  لە 
لە دوا هەنگاوی ئەو پرۆسەیەدا،  تارانە  لەناوبردنی رژێمی مەالكانی 
ئەمەش رەنگە كات لەوە زۆرتر ببات لەوەی ئێمە چاوەڕوانی دەكەین. 
ماوەتەوە بڵێین قەیرانی ئەتۆمی زیاتر لە شەمەندەفەرێكی خێرا دەچێت 
دادەنێت،  سەرمەدیی  مەرگی  وێستگەی  لە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 
لەوانەیە پێچەوانەكەشی بهێنێتە دی!! چوون هیچ شتێك لە سیاسەتدا 

موستەحیل نییە.  

*ئەم وتارە شیكارییە پێش دە ساڵ، لە ژمارە )47( گۆڤاری )نێوەند( 
لە جێنیوەری ساڵی 2008 باڵوبووەتەوە. 
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بەشی نۆیەم
دوای تیرۆری بۆتۆ.. پاكستان بەرەو كوێ؟ 

كردەوەیەكی  ئەنجامی  لە  راب��ردوو  یەكەمی  كانوونی  رۆژی27  لە 
تیرۆریستیدا )بێنەزیر بۆتۆ(ی سەرۆك وەزیرانی پێشووتر و سەرۆكی 
پارتی گەلی پاكستان كوژرا. ئەم تیرۆركردنە لە وەختێكدا بوو كۆمەڵگە 
ئایندەیەكی  لە  چاویان  س��ەرەڕای  پاكستان  كەسییەكەی  ملیۆن   160
ئەنجامدانی  ب��ۆ  ب��وون  ئامادەكارییشدا  ل��ە  بڕیبوو،  نوێتر  سیاسیی 
هەڵبژاردنێكی نوێی سەرتاسەری لە واڵتەكەیاندا كە وا پێشبینی دەكرێت 
دوا  دوورت��ر  زۆر  بۆ  یان  نەدرێت  ئەنجام  )بۆتۆ(وە  تیرۆری  بەهۆی 
بەرین  ئاستێكی  لە  لەوەی  جگە  بۆتۆ  تیرۆركردنی  رووداوی  بخرێت. 
و جیهانیدا دەنگی دایەوە لە هەمان كاتیشدا رووداوێكی زۆر گرنگ و 
كارەساتێكی زۆر هەستیار بوو سەبارەت بە داهاتووی سیاسیی پاكستان 
كە دەتوانین بێژین بەم تیرۆرە سیاسییە ماشێن و رەوتی دیموكراسی 
لە واڵتی پاكستان لە وەستان كەوت. ئەوەی لێرەدا گرنگە باس بكرێت 
داخۆ ئەم رووداوە ژینگەی رامیاریی پاكستان بەرەو كوێ رادەكێشێت؟ 
ئایا كێ لە پشتی ئەم تیرۆركردنەوە راوەستاوە؟. فاكتۆرەكانی تیرۆری 
بۆتۆ چین و لە دوا ئەنجامدا بە قازانجی كێ دەشكێتەوە؟. هەموو ئەم 
بە مێشكی زۆرینەماندا  پرسیاری جیددین دەشێ  پرسیارانە كۆمەڵێك 

دروست بووبێت و بە دوای وەاڵمەكەنیاندا بگەڕێین.  
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بیۆگرافیای بێنەزیر بۆتۆ
بێنەزیر بۆتۆ لەبنەماڵەیەكی نێودار و لە كەشوهەوایەكی سیاسیی 
و ژینگەیەكی بزۆز و پڕ جموجۆڵ و ملمالنێی رامیاریی زۆر گەورەدا 
پاكستانیی رەسەن  باوكێكی  لە  تەمموزی ساڵی 1953  لە رۆژی 21 
لە  بنەڕەتدا  لە  كە  بۆتۆ(  نوسرەت  )بیگم  بە رەگەز كورد  دایكێكی  و 
لە  خۆیشی  و  دایكبووە  لە  بووە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  كوردەكانی 
رەچەڵەكە  ل��ەو  باسی  رۆژنامەوانییەكانیدا  چاوێكەوتنە  لە  یەكێك 
كوردییەی خۆی كردبوو. خوێندنی بااڵی لە بواری ئابووری و سیاسیی 
ه��ارڤ��اردی  زان��ك��ۆی  و  بەریتانی  ئۆكسفۆردی  زان��ك��ۆی  ه���ەردوو  لە 
لەساڵی  بۆتۆ  كۆمەاڵیەتیشدا  ژیانی  لە  ك���ردووە.  ت��ەواو  ئەمەریكی 
زێ��ڕداری(  عەلی  )ئاسەف  پاكستانی  بازرگانی  گ��ەورە  لەگەڵ   1978
چووەتە ژیانی هاوسەرییەوە كە لە ئەنجامی ئەو پرۆسەیەدا بووەتە 
-1928( بۆتۆ  عەلی  زولفەقار  )بێنەزیر(  باوكی  ك��وڕ.  سێ  خاوەنی 
دامەزرێنەری  و  ناسراو  و  كاریگەر  سیاسیی  كەسایەتییەكی   )1979
لە   1977-1971 سااڵنی  م��اوەی  لە  و  ب��ووە  پاكستان  گەلی  پارتی 
ژەنەراڵ  پاشان  بەكاربووە.  دەست  پاكستاندا  سەرۆكایەتی  پۆستی 
كار  لەسەر  باوكی  بۆتۆی  سەربازیی  كودەتایەكی  بە  )زیائولحەق( 
البرد و تەنها دوای تێپەرینی دووساڵ بەسەر كودەتاكەیدا زیائولحەق 
فەرمانی لە سێدارەدانی بۆتۆی باوكی جێبەجێكرد. ئەوكات بێنەزیر لە 
دەرەوەی واڵت دەژیا و ئەم رووداوە وەهای لێكرد بڕیاری گەڕانەوە 
بۆ پاكستان بدات، لەگەڵ گەڕانەوەیدا بە هاوكاریی دایكی لە تەمەنی 
26 ساڵیدا سەركردایەتی پارتی گەلی پاكستانی بەدەستەوە گرت كە 
لەالیەن باوكییەوە دامەزرابوو، هەر لەسەرەتاشەوە وا پێشبینی دەكرا 
و  سیاسەت  رەنگی  و  لێدەربچێت  ئەكتیڤی  سیاسیی  سەركردەیەكی 

حكوومەت لە پاكستاندا بگۆڕێت.     
بێنەزیر  هاوڕێی  خوێندكاریی  سەردەمی  لە  كە  ئیگناتۆس،  دیڤید 
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دەكات  باس  بۆتۆدا  لەگەڵ  خۆی  یادداشتەكانی  بارەیەوە  لەو  بووە 
بوو  خوێندكار  ئەو  یەكگەیشتین  بە  كاتێك  بیرمە  )لە  دەنووسێت  و 
بەشێوەیەكی  گفتوگۆیەكدا  چوارچێوەی  لە  ئۆكسفۆرد  زانكۆی  لە 
بەرچاو دەركەوت، ئەو تیشێرتی لەبەردابوو كە وێنەی زمانێكی تیژی 
لە  كە سیاسەت  بوو:  دروست  ال  بۆچوونێكم  ساتەوە  لەو  بوو،  تێدا 
بگەڕێتەوە  توانایە  بە  كچە  ئەم  كاتێك  نامێنێت  خۆی  وەك  پاكستان 
دەگەڕێتەوە  بێنەزیر  سیاسیی  دەركەوتنی  بێگومان  واڵت��ەك��ەی(.  بۆ 
سیاسییەكی  وەك  دواوە  بە  مێژووە  لەو  باوكی،  كوژرانی  دوای  بۆ 
باوكی  پارتەكەی  توانا و چەلەنگ سەركردایەتی  بە  چاالك و ژنێكی 
وەك  دان��ا  پاكستان  لەسەر  خ��ۆی  مۆركی  و  كاریگەریی  و  دەك��رد 
رێبەرێكی سیاسیی و سەركردەیەكی بەرهەڵستكاریی خاوەن هێز و 
بنكەی جەماوەریی. خۆی لە خۆیدا هەڵكەوتنی ژنێك بەو كاریگەرییە 
پاكستان كە مافەكانی  لە كۆمەڵگەیەكی پاشكەوتووی وەك  سیاسییە 
خراپدایە،  ئێجگار  رەوشێكی  لە  تێیدا  ژن  سیاسیی  بەشداریی  و  ژن 
دیاردەیەكی دەگمەنە و بەڵگەیەكیشە لەسەر لێهاتوویی سیاسیی بۆتۆ، 
بردنە  و  مرۆڤ  بە  خزمەتی  چەند  تاكوو  سیاسەتەكانی  ئ��ەوەی  جا 

پێشەوەی كۆمەڵگەی پاكستان كردووە، بابەتێكی ترە.  
ئەم كاراییەی بێنەزیر وەهای لە ژەنەراڵ )محەمەد زیائولحەق(ی 
سەرۆكی ئەوكاتەی پاكستان كرد لە سەرەتای ساڵی 1984 بۆتۆ بخاتە 
ژێر چاودێریی و دەستبەسەری ئیجبارییەوە، بەاڵم بۆتۆ توانی هەلێك 
بەدەست بهێنێت و لەهەمان ساڵدا بە ناچاریی پاكستان بەرەو واڵتی 
بەریتانیا بەجێبهێڵێت و ماوەی دوو ساڵ لەوێ بمێنێتەوە، تا جارێكی 
تر لە ساڵی 1986 دەرفەتێكی تر دەدۆزێتەوە بە مەبەستی گەڕانەوە بۆ 
واڵتەكەی و لەم هەوڵەشدا سەركەوتوبوو، لەگەڵ گەڕانەوەی ئەمجارەدا 
رێكبخات  پارتەكەی  ریزەكانی  زیرەكانە  و  كارا  فۆرمێكی  بە  توانی 
ئەوەی  دوای  بچێتەوە.  دەوڵەتدا  گووشارەكانی  بەگژ  تووندیی  بە  و 
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لەساڵی 1988 ژەنەراڵ )زیائولحەق(ی سەرۆكی پاكستان لە ئەنجامی 
ئەو  هەڵبژاردنەكانی  لە  دەستدا،  لە  گیانی  فڕۆكە  خ��وارەوەی  كەوتنە 
ساڵەدا پارتەكەی بۆتۆ بە رێژەی زۆرینە و بەهاوكاریی و هاوپەیمانیی 
بەو  و  گرت  دەستەوە  بە  دەستەاڵتی  پاكستان  تری  پارتێكی  چەند 
جۆرە بێنەزیر وەك تاكە ژنێكی موسڵمان بۆ یەكەم جار لە مێژوودا 
سەرۆكایەتی واڵتێكی ئیسالمی تاكوو راددەیەكی زۆریش دواكەوتووی 
بۆتۆ  فەرمانڕەوایی  لە  مانگ  تەنیا 20  دوای  بەاڵم  بەدەستەوە گرت، 
وەك سەرۆكی واڵت، )غواڵم ئیحسان خان( متمانەی لێوەرگرتەوە و 
دەكات  تاوانباری  كاتدا  لە هەمان  الی��دەدات،  لە پۆستی سەرۆكایەتی 
ئیداریی  گەندەڵی  و  دەستەاڵت  بەكارهێنانی  خراپ  و  كەمتوانایی  بە 
بڕیاریدا  بۆتۆ  بەاڵم  هاوسەرەكەیەوە،  و  لەالیەن خۆی  بەفیڕۆدان  و 
بۆ خولێكی نوێی هەڵبژاردن خۆی ئامادە بكات، لەم روانگەوە كەوتە 

ئامادەكاریی بەهێز و رێكخستنەوەیەكی كارای حزبەكەی.  
دوای نزیكەی سێ ساڵ و لە ساڵی 1993 جارێكی تر پارتەكەی 
ئەمە  هەڵبژاردنەكاندا،  لە  بەدەستهێنایەوە  بۆتۆ سەركەوتنی گەورەی 
پۆستی سەرۆكایەتی  لە  تر  بۆ خولێكی  بێنەزیر  بە  دای��ەوە  دەرفەتی 
حكوومەت  نوێی  كابینەی  شێوەی  لەمەڕ  بەاڵم  بمێنێتەوە،  پاكستاندا 
ناكۆكییەكی قووڵ لەنێوان بۆتۆ و مورتەزای برایدا كە دایكی پشتیوانیی 
لێدەكرد سەریهەڵدا، دوای ماوەیەكی كەمیش لە هەلومەرجێكی نادیار و 
تەمومژاویدا لە ساڵی 1996 مورتەزا تیرۆركرا، هەموو بەڵگە و ئاماژەكان 
پرۆسەی  پالندانەری  و  بكوژ  وەك  بوون  بۆتۆ  هاوسەری  دژی  لە 
تیرۆكردنی برای بۆتۆ. لە ساڵی 1997 بۆتۆ هەڵبژاردن دەدۆڕێنێت و 
بە گەندەڵی ئیداریی و بەكارهێنانی دەستەاڵتەكەی بە سوودی خۆی 
ژەنەراڵ   1999 ساڵی  لە  دواتریش  دەكرێت.  تۆمەتبار  بنەماڵەكەی  و 
)پەروێز موشەڕەف( بە كودەتایەكی سەربازیی دەستەاڵتی پاكستانی 
گرتە دەست و لە هەمان ساڵیشدا بۆتۆ لەژێر باری ناچاریی لە پاكستان 
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هەڵهات و ماوەی هەشت ساڵی تەواو ژیانی لە تاراوگەكەیدا بەسەر 
راب��ردوودا  ئۆكتۆبەری  لە  گشتیی  لێبوردنێكی  بە  كاتەی  ئەو  تا  برد 
تۆمەتبار  گەندەڵی  بە  بۆتۆ  ئەوەی  پاكستان. سەرەڕای  بۆ  گەڕایەوە 
كرابوو، بەاڵم ساڵی 2005 تۆمەتەكان نەسەلمێنران و دەربازی دەبێت 
لە هەر پرۆسەیەكی لێپرسینەوە و سزادان بۆیەكا بڕیاریدا جارێكی تر 
خۆ ئامادە بكاتەوە بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن. بەشێوەیەكی گشتیی بۆتۆ 
رۆڵی كارای هەبوو لەسەر ئاڕاستەی سیاسیی لە پاكستان و یەكێك 
عەلمانیەت  و  سیاسیی  دەستەاڵتی  دەستاودەستكردنی  لەالیەنگرانی 
بوو، هەرچەند خودانی  نموونەیی  و سیاسەتمەدارێكی ژیر و ژنێكی 
شەقڵ و تایبەتمەندیی سیاسیی خۆی بوو، بەاڵم وەك لە كتێبەكەیدا 
كارتێكردنی  الیەنەوە  زۆر  لە  كردووە  باسی   )1989  – قەدەر  )كچی 
هزریی و سیاسیی باوكی لەسەر بووە كە دەتوانین بڵێین بریتییە لە 

هزری دیموكراسی و عەلمانیەت لە پاكستاندا.  

رۆڵی ئەمەریكا لە گێڕانەوەی بۆتۆ بۆ پاكستان 
پاكستان لە سەردەمی دەستەاڵتی موشەڕەف هیچ گەشەكردنێكی 
 2007 مارتی  مانگی  لە  پێچەوانەوە  بە  نەبینی  خۆیەوە  بە  بەرچاوی 
ناڕەزایی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی پاكستانی بە زەبروزەنگ 
و ئاگر دامركانەوە و لە مانگی تەمموزیش هێزەكانی هێرشیان كردە 
سەر مزگەوتی سوور و بە توندیی لە نەیارەكانی دا، پاشان لە رۆژی 
3ئابی 2007 موشەڕەف باری نائاسایی راگەیاند!. سەرباری ئەم بارە 
تاراوگە  لە  ژیانی  لە دوای هەشت ساڵ  دا  بڕیاری  بۆتۆ  ئاڵۆزە  فرە 
دەكرد.  تیرۆركردنیشی  پێشبینی  هەرچەندە  پاكستان  بۆ  بگەڕێتەوە 
لە  دەستییەوە  قورئانەكەی  بە  بۆتۆ  ئۆكتۆبەری 2007   18 لە رۆژی 
و  جەماوەر  بێشووماری  ئاپۆرایەكی  لەنێو  كەراچی  فڕۆكەخانەی 
چەپڵەڕێزان و پێشوازیی گەرمی كەرنەڤاڵ ئاسای الیەنگرانیدا دابەزی 
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هەڵبداتەوە،  واڵتەكەیدا  لە  سیاسیی  ژیانی  لە  ن��وێ  الپەڕەیەكی  تا 
بێگومان ئەم گەڕانەوەیە لەسەر ویست و بە ئیعازی سیاسیی ئەمەریكا 
بوو. لەو بارەوە رۆژنامەی )نیۆیۆرك  تایمز( نووسیوویەتی )ئەمەریكا 
رۆڵی سەرەكی هەبووە لەو رێككەوتنەی نێوان بۆتۆ و موشەڕەف بە 
مەبەستی گێڕانەوەی بۆتۆ بۆ واڵتی پاكستان(. ئامانجی هەرە سەرەكی 
و پلە یەكی بۆتۆ لەو گەڕانەوەیدا بۆ واڵتەكەی بە مەبەستی خۆ سازدان 
و رێكخستنی ریزەكانی پارتەكەی بوو بۆ بەشدارییكردنی هەڵبژاردنی 
چاوەڕوانكراوی پاكستان، هەر لەگەڵ گەڕانەوەیدا رایگەیاند پارتەكەی 
ئەو  بۆ  تۆكمەی  بەرنامەیەكی  و  دەك��ات  هەڵبژاردنەكان  بەشداریی 

مەبەستە ئامادە كردووە.  
فەیسەڵ داغڵی، لەو ساتانەدا دەربارەی گەڕانەوەی بۆتۆ نووسی 
پاكستان  ل��ە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  تایبەت  ب��ە  )ئێستا 
لەنێوان  دەستەاڵتیش  و  پێبكات  دەست  نوێ  پێڤاژۆیەكی  دەخوازێت 
بۆتۆ  بێنەزیر  لەبەرئەوە  بكرێت،  دابەش  بۆتۆ  بێنەزیر  و  موشەڕەف 
بۆتۆ  ئامانجەكانی  و  خواست  راستیشدا  لە  گێڕدرایەوە(.  تاراوگە  لە 
هەمان ئەو خواست و ئامانجانە بوو ئەمەریكا خوازیاری بوو چ لەنێو 
دژایەتیكردنی  لە  تایبەتی  بە  پاكستان،  دەوروب��ەری  لە  چ  پاكستاندا 
رەوتە توندئاژۆ ئاینییەكان )بزوتنەوەی تاڵیبان و ئەلقاعیدە(. د.شاكر 
ئەلنابولسی، دەنووسێت )هەموو كەس دەیزانی بێنەزیر بۆتۆ سەرۆك 
و  پاكستان  گەلی  پارتی  و سەركردەی  پاكستان  پێشووی  وەزیرانی 
لە  كە  بۆتۆ 1979-1928  عەلی  زولفەقار  پاكستان  كچی سەركردەی 
تاراوگەكەی خۆی لە ئیمارات دادەنیشت، دوای ئەوەی لە ساڵی 1999دا 
پاكستانی بەجێهێشت، یەكێك بوو لە الیەنگرانی سیاسەتی ئەمەریكا لە 
پاكستان و الیەنگرانی عەلمانیەت لە پاكستان هەروەها یەكێك بوو لە 
سەرسەختترین دوژمنانی سیاسیی ئەو حزبە ئاینییانەی پاكستان كە 

تاڵیبان و ئەلقاعیدە لە ئەفغانستان بە درێژكراوەیان دادەنرێن(.  
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پاكستان  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوەی  پێش  و  دوای��ی��ان��ە  ب��ەم  بۆتۆ  تەنانەت 
بگرمەوە  دەس��ت��ەاڵت  پاكستاندا  ل��ە  ت��ر  جارێكی  ئ��ەگ��ەر  رای��گ��ەی��ان��د: 
شوێن  بە  پاكستاندا  لەنێو  دەدەم  ئەمەریكا  سوپای  بە  رێگە  دەست 
ئەندامانی تاڵیبان و ئەلقاعیدەدا بگەڕێت. ئامانجی گێڕانەوەی بۆتۆ بە 
الی ئەمەریكاوە بۆ ئەوەبوو رۆڵی هەبێت لە دیموكراتیزەی پاكستان 
پشتی  لە  ئەمەریكا  كورتی  بە  تیرۆریستان.  رووبەڕووبوونەوەی  و 
تر  واتایەكی  بە  ی��ان  ب��وو  بۆتۆ  بێنەزیر  جوڵێنەری   كەوالیسەوە 
بوو،  پاكستان  سیاسیی  شانۆی  راستەقینەی  دەرهێنەری  ئەمەریكا 
)بێنەزیر بۆتۆ(ش لە پێناوی بەدەستهێنانی جارێكی تری سەرۆكایەتی 
ئامانجە  ئامادەیی تەواوی نیشاندابوو یارمەتی بەدیهێنانی  واڵتەكەیدا 
پاكستان و چواردەوریدا. ئەمەش  لە  بدات  ئەمەریكا  ستراتیجییەكانی 
داهاتووی  بۆ سیناریۆكانی  بوو  بۆتۆ  و  ئەمەریكا  هاوبەشی  پالنێكی 

پاكستان.  

كێ بۆتۆی تیرۆر كرد.. موشەڕەف یان ئەلقاعیدە؟
لە رۆژی گەڕانەوەی بۆتۆ بۆ پاكستان لە 18 ئۆكتۆبەری رابردوو 
لە شاری كەراچی دوو تەقینەوەی گەورە ئەنجامدران و بەدەیان كەس 
كە زۆربەیان لە الیەنگرانی بۆتۆ بوون كوژران، بەاڵم ئامانجی سەرەكی 
)بۆتۆ( بەخت یاوەری بوو بە سەالمەتی و بێ زیان رزگاری بوو. دواتر 
ئامارەكان تەئكیدیان كردەوە لەو دوو تەقینەوەیەدا زیاتر لە 135 كەس 
بەرپرسیارێتی  ئەلقاعیدە  لێ  برینداربوون،  دیكەش  و500  ك��وژراون 
دەزگا  لە  گومانی  زیاتر  بۆتۆ  بەاڵم  راگەیاند،  تەقینەوەكان  لە  خۆی 
ئەمنیی و چەكدارەكانی دەوڵەت بوو و وەهای بۆ دەچوو پالنی ئەو 
رۆژی  لە  بۆتۆ  )موشەڕەف(دایە.  خودی  سەری  ژێر  لە  تەقینەوەیە 
كردووە  ئاشكرای  ن��اردووە   )CNN( بۆ  نامەیەی  لەو   2007/11/14
پۆلیس بە دواداچوونیان نەكردووە بۆ ئەو هێرشە تیرۆریستییەی لە 
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مانگی پێشتر كرابووە سەری، لە هەمان كاتدا روونی كردووەتەوە ئەو 
راپۆرتەی پۆلیس نوسیوویەتی گەواهیی شاهید عەیانەكانی تێدا نییە 
و خودی  كاربەدەستانی حكومیی  لە  توندی  رەخنەی  ب��ارەوە  لەو  و 
لە  لەگەڵیدا گومانی زۆرتر دەوروژێنێت  پەڕوێز موشەڕەف گرتووە، 
ئۆتۆمبیلە  ئەو  بۆچی  نموونەی  لە  پرسیارانەی كردوویەتی  ئەو  رێی 
مینڕێژكراوانە لە هەمان كاتدا لە شوێنی كەژاوەكانیدا ئامادەبوون؟!!، 
یان بۆچی لەو كاتەدا كارەبای ئەو ناوچەیە بڕدرا؟!!. بە دڵنیاییەوە بۆتۆ 
زیاتر لە حكوومەت بە شك بوو نەك ئەلقاعیدە، چوونكە هەستی دەكرد 
حكوومەتی ئیسالم ئاباد ترسی لە سەنگی خۆی و قورسایی پارتەكەی 
هەیە. بەهەرحاڵ بۆتۆ سەرەڕای ئەوەی ژیانی مەترسی زۆری لەسەر 
بوو هێشتا بەردەوام بوو لە چوونە ناو جەماوەر، تاكوو كار گەیشتە 

ئەوەی لە رۆژی 27 كانوونی یەكەمی رابردوو تیرۆركرا.
لە  خ��ۆی  بەرپرسیارێتی  فەرمیی  ب��ە  ئەلقاعیدە  ئ���ەوەی  ل��ەگ��ەڵ 
تیرۆری بۆتۆ راگەیاند، هێشتاش گوومانەكان نەڕەوینەتەوە لە دەوری 
لێدوانی  لە  هەبوو  زۆر  لێكدژیی  هۆیەی  بەو  تایبەتی  بە  موشەڕەف 
تیرۆری  چۆنێتی  لەمەڕ  ئاباد  ئیسالم  حكوومەتی  كاربەدەستانی 
بۆتۆ. بۆ وێنە وتەبێژی وەزارەتی ناوخۆ )جاوید ئیقبال شیما( وێڕای 
بە  س��ەری  بەركەوتنی  ئەنجامی  لە  بۆتۆ  ك��ردەوە  تەئكیدی  ئ��ەوەی 
تاڵیبان و  پاڵ  تاوانەكەشی خستە  لە دەستداوە،  ئۆتۆمبیلەكەی گیانی 
ئەلقاعیدە. پەڕوێز موشەڕەف و هەندێ كاربەدەستانی تریش وەهایان 
راگەیاند بۆتۆ لە ئەنجامی كردەوەیەكی خۆكوژیی گیانی لە دەستداوە 
الیەنگرانی  هەرچی  ئەلقاعیدە.  ئەستۆی  خستە  كردەوەكەشیان  و 
نەك  ك��وژراوە  گوللە  بە  دەكەنەوە سەرۆكەكەیان  تەئكید  )بۆتۆ(شە  
موشەڕەف  پەڕوێز  و  ناوخۆ  وەزارەت���ی  وتەبێژی  شێوەیەی   ب��ەو 
رایانگەیاندووە. د.شاكر ئەلنابولسی دەنووسێت )جێگەی سەرسوڕمان 
نییە بزانین بكوژی خاتوو بۆتۆ كێیە؟ چوونكە چەند سەعاتێكی كەم 
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دوای كوشتنەكەی رێكخراوی ئەلقاعیدە بەوپەڕی فەخر و شانازییەوە 
لە ئەستۆگرتنی تیرۆركردنی سەركردەی پارتی گەلی بەرهەڵستكاری 
رێكخراوی  سەركردەی  ئەبوزەیدی  مستەفا  رووەوە  لەم  راگەیاند، 
مانگی  لە  تیرۆركردنەكە  بڕیاری  رایگەیاند  ئەفغانستان  لە  ئەلقاعیدە 
تشرینی یەكەمی رابردوودا لەالیەن ئەیمەن زەواهیری كەسی دووەم 
لە رێكخراوی ئەلقاعیدەوە درابوو، دووپاتیشی كردەوە جێبەجێكردنی 
پەنجاب  شانەیەكی  بە  سەر  خۆبەخشی  كەسێكی  لەالیەن  پرۆسەكە 

ئەنجامدراوە(. 
دكتۆر ئەلنابولسی زیاتر پشت ئەستوورە بەوەی بۆتۆ الیەنگرێكی 
بێ سازش و شێلگیری رەوتە  عەلمانیەت و دوژمنێكی  سەرسەختی 
ئیسالمییەكان بوو، بۆیە بێ دوودڵی تاوانەكە دەخاتە ئەستۆی ئەلقاعیدە. 
هەندێكی تر لە شارەزایان و چاودێرانی رەوشەكە رایدەگەیەنن بەو 
هۆیەی پەڕوێز موشەڕەف وەك بێنەزیر بۆتۆ دژی گروپە ئیسالمی 
چووبێتەوە  دەس��ت��ی  تێناچێت  رێ��گ��ەی  دەخەبەتێت،  ت��ون��دڕۆك��ان  و 
لە دژایەتیكردنی ئیسالمییەكاندا هاوڕابوو  پێیەی  خوێنی بۆتۆوە بەو 
لەگەڵیدا. )دیڤید ئیگناتۆس( هاوڕێی دێرینی بۆتۆ یەكێك لەالیەنگرانی 
بۆتۆ  تیرۆركردنی  دوای  )بێگومان  دەنووسێت  و  بۆچوونەیە  ئ��ەم 
كە  موشەڕەف  پەڕوێز  دژی  كرد  تووڕەیی  بە  هەستیان  كەس  زۆر 
چاوەڕێی  دەبێت  بەاڵم  بۆتۆیە،  سیاسیی  سەرەكی  بەرهەڵستكارێكی 
لێكۆڵینەوەكان بكرێت، چوونكە كاردانەوەی یەكەم كە تۆمەتباركردنی 
موشەڕەفە كارێكی هەڵەیە، لەبەرئەوەی پەڕوێز موشەڕەف خۆی لە 
هەیە  ئەوە  ئەگەری  كە  دەجەنگێت  توندڕەوانە  ئیسالمییە  ئەو  دژی 
بێنەزیر بۆتۆیان تیرۆر كردبێت(. هەرچەند ئەم بۆچوونەی ئیگناتۆس 
ئەو  دەر سەد  نایەت سەد  ئ��ەوەش  بەمانای  بەاڵم  راستی،  لە  نزیكە 
تیرۆرە لە ژێر سەری ئەلقاعیدە یان هەر گروپێكی تری تیرۆرستیی 
لە  بەرپرسیاریی خۆی  ئەلقاعیدە  ئەوەشی  هەتا  دەربچێت،  ئیسالمیی 
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تاریكییدا  لە  رووداوەك���ە  راستیی  هێشتا  ب��ەاڵم  راگەیاند،  كردەوەكە 
ماوەتەوە. 

بێ  بۆ  نییە  بەڵگەیەك  ئەلقاعیدە  راگەیەنراوەكەی  وتمان  وەك 
تاوانیی موشەڕەف و سوپا و دەزگای ناوەندیی هەواڵگریی پاكستانی 
كە دەستێكی لەگەڵ حكوومەتدایە و دەستەكەی تری لەگەڵ ئەلقاعیدەدا! 
چوونكە هەموو ئەوانە بە جۆرێك لە جۆرەكان بەرژەوەندییان هەیە لە 
تیرۆری بۆتۆ و شكستهێنان بە ئەجینداكەیدا، هەموو بەرژەوەندییان 
لەوەدا كۆدەبووەوە سیاسەتمەدارێكی چەلەنگ و نەیارێكی سەرسەخت 
لە كۆڵ خۆیان بكەنەوە كە هەگبەكەی سكۆالریزم و دیموكراسییەتی 
زێدەتر  ب��ۆ  بكەین  ك��ات  چ��اوەڕوان��ی  دەب��ێ��ت  ب��ەه��ەرح��اڵ  ب��وو.  تێدا 
روونبوونەوەی رووداوەكە و دەركەوتنی سەرەداوەكان بە مەبەستی 
دەستنیشانكردنی بكەرەكانی ئەو تاوانە. بە كورتی بۆتۆ و بنەماڵەكەی 
تا  باوكییەوە  لە  ه��ەر  ب��وون،  تیرۆر  دەستی  بێوێنەی  قوربانییەكی 
هەردوو براكەی و خودی خۆیشی، تەنانەت لە ژیانی سیاسیدا ئەوە 
تر هەبووە  بەڵكو چەندان هەوڵی  نەبووە  تیرۆركردنی  یەكەم هەوڵی 
بۆ ئەو مەبەستە وەك ئەو هەوڵە شكستخواردووەی )رەمزی یوسف(
ناوەڕاستی  لە  زیندانە  ئەمەریكا  لە  ئێستا  كە  ئەلقاعیدە  ئەندامی  ی 
نەوەدەكانی سەدەی رابردوو، دواجار دوای ئەوەی چەندان جار بەخت 
هاوەڵی بوو بۆتۆ كەوتە بۆسەیەكی تیرۆریستیی سەركەوتووەوە و بۆ 

هەمیشە دنیا و بواری رامیاریی بەجێهێشت. 

ئایندەی پاكستان دوای تیرۆری بۆتۆ 
دوای كوژرانی بۆتۆ رەنگبێ پێش هەر شتێك زیانی گەورە و پلە 
بە كۆی دەنگ سەركردایەتی  بكەوێت، هەرچەند  پارتەكەی  بەر  یەك 
پارتی گەلی پاكستان بە )بالوال ئاسەف عەلی( تەمەن 19 ساڵی كوڕی 
)بەڵكو بە دڵنیاییەوە( ئەم گەنجە كە  بێنەزیر سپێردرا، بەاڵم رەنگبێ 
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وەك  نەتوانێت  بەریتانی  ئۆكسفۆردی  زانكۆی  لە  خوێندكارە  هێشتا 
وەك  و  بكات  پارتەكەی  سەركردایەتی  سیاسییە  كاراییە  بەو  دایكی 
ئەو ئامادەیی بەردەوامی هەبێت لە جەرگەی رووداوە گەرمەكاندا و 
پرسی  و  ب��واری سیاسەت  لە  هەبێت  دایكی  مینا  نەخشێكی  و  دەور 
دەوڵەتداریی یان بەرهەڵستكارییدا. بالوال دوای ئەوەی وەك سەرۆكی 
پارتی  سەرۆكی  شەریف(ی  )نەواز  ستایشی  هەڵبژێردرا  گەل  پارتی 
بایكۆتی  ب��ڕی��اری  و  هەڵوێستەكانی  بۆ  ك��رد  ئیسالمی  یەكگرتووی 
هەڵبژاردن، راشیگەیاند تۆڵەی دایكی دەكەنەوە!!، بەاڵم وا بڕوا دەكەم 
هەرچییەك بكات ناتوانێت رۆڵی دایكی وازی بكات و وەك ئەو دەور 
و نەخشی هەبێت لە واڵتەكەیدا. بەم پێیەش تیرۆرەكە ئامانجی خۆی 
پێكا و گەورەترین ئاستەنگی بەردەم رەوتە ئاینیی و ئیسالمییەكان و 

خودی موشەڕەفیش بۆ هەتاهەتایی البردرا. 
پێشبینی دەكرێت پارتی گەلی پاكستان لە ژێر سێبەر و رێبەریی 
كوڕی بۆتۆ دا بەرەو الوازیی بڕوات، الوازیی و بەهێزیی ئەم پارتەش 
الوازیی و بەهێزیی تەوژمی عەلمانی و پرۆسەی دیموكراسی پاكستانی 
لە  بوو  گورزێك  بۆتۆ  تیرۆری  پوختدا  گوزارەیەكی  لە  بەندە،  پێوە 
دوو  ئەو  چانسی  هاوزەمان  دیموكراسییەت،  و  عەلمانیەت  پەیكەری 
و  پرۆسەی حكوم  لە  كرد  الوازی��ی  لە  رووی  تر  هێندەی  سیستمە  
دەوڵەتداریدا لە پاكستان، بە دیوێكی تردا بەدیهێنان و تاقیكردنەوەیانی 
تا هاتنی ئەو  بێگومان  هەڵگرت بۆ دەورە و دەرفەتێكی دوورتر، كە 
ساتەوەختە دەبێت كۆمەڵگەی پاكستان لە بارێكی ناجێگیری وەك ئێستا 
كودێتاچییەكاندا  ژەنەراڵە  دەستەاڵتی  ژێر  عەسكەرتاریی  حكومی  و 
كۆمەڵگەی  هەبێت.  ئامادەیی  جیهاندا  لە  و  بگوزەرێنێت  رۆژەك��ان��ی 
پاكستانی بە لە دەستدانی بۆتۆ ئەجیندایەكی فراوانی لە دیموكراسی و 
شەڕی دژە تیرۆر لە كیس چوو، لەالیەكی ترەوە ژنێكی سەركردەی 
ژنێكی  دەی��ەش  بیگرە  چەندین ساڵ  بۆ  ناكەم  بڕوا  كە  دەستچوو  لە 
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لەناو  تینەوە  و  گوڕ  بەو  بۆتۆ  وەك  دەوڵەتمەداری  و  سیاسەتمەدار 
گۆڕەپانی سیاسیی پاكستاندا دەربكەوێتەوە یان لەوانەیە یەكەم و دوا 

ژنە سەركردەی پاكستانی بێت.  
لە  رووی  زۆر  ئاڵۆزییەكی  و  بارگرژیی  بۆتۆ  تیرۆری  دوای  لێ 
پاكستان كرد كە بەپێی لێدوانی وتەبێژی وەزارەتی ناوخۆ زیانەكان 
بە دەیان ملیۆن دۆالر مەزندە دەكرێن چوونكە تائێستا نزیكەی 176 
بانك و 73 شەمەندەفەر و 18 سەنتەری شەمەنەفەر زیانی زۆریان 
پێگەیشتووە و لە هەموو الیەكیشەوە توندوتیژیی رووی لەشارەكانی 
ئەوەیە  مەزنەكە  هەرە  و  راستەقینە  زیانە  بەاڵم  ك��ردووە،  پاكستان 
دیموكراسی  جەستەی  تیایدا  كە  دەكەوێت  سیاسیی  پرۆسەی  بەر 
وردوخاش دەكرێت و شەپۆلی عەلمانی و ئاواتەكانی بە عەلمانییكردن 
و سنووردانان بۆ رەوتە سەلەفییەكان بە مەرگ دەسپێرێت، ئەمەش 
هەر  لەپێش  و  عەلمانییەكانە  و  دیموكراتخواز  خەونی  گۆڕنانی  لە 
كەسێكیشەوە كاربەدەستانی سیاسیی و میریی و رەوتە بونیادگەرە 
لەو  دەڕەخسێت  بۆ  دەرفەتیان  و  دەبن  سوودمەند  تێیدا  ئاینییەكان 
كەش و هەوا پڕ فەوزایەی پاكستاندا چەند سوڕی تری ژیانیان درێژ 

بكەنەوە.  

*ئەم وتارە شیكارییە پێش دە ساڵ، لە ژمارە )8(ی گۆڤاری )گێژاو( 
لە مانگی جێنیوەری 2008 باڵوبووەتەوە.  
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