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  یی بجه ه آانی هه... دا وره گه ڕاستی تی ناوه ی ڕۆژهه مه آورد له نو گه
 

ها له  روه مۆداو هه ب له ئه ره نداوی عه ر آه ڕوانته سه وه آه ده یه آه هۆی جگه ستراتیژییه عیراق به
ی بازرگانی نوان هیندو چین و وه له  آۆنیشدا ڕگه
وی و  فه تی سه ك له ئیمپراتۆریه ریه دوواییشدا هه

وام بووه  رده وه به، ریدا سه عوسمانی بایان آشاوه به
زراو  تی عیراق دامه وه  آه به ناو ده1920تاآو سای 

به ب پرسی آوردیش آوردستانی باشوریان لكاند به 
  . وه عیراقه

ك له دوای  ك له ڕژمه یه ریه وه هه و مژووه دوای ئه له
لی آوردیان   به ئاگرو ئاسن گهته وه و ده آانی ئه آه یه

آانیان  ك شۆڕشه ر بوبیانویه آردۆته ئامانج و به هه
ی داگیرآاری آۆن  وه ئستاش شوه. شكست پ هناوه

  . آه وه ناوچه ته ی داگیرآاری نوێ هاتونه وا به شوه ماوه ئه نه
 عس بوو آه به هیچ  فاشستی بهڕژمی آردوایی عیراقی  رمان ڕه فه ی آه و ڕژمه دیكتاتۆریانه آك له یه

تاآو ، ردا بنن سه توانی گۆڕانكاری به یانده وه نه ره آانی ده آانی ناوخۆو نه زلھزه ك نه هزه یه شوه
یان بۆ هنایه  هانه ها به نده یمانانی چه مریكاو هاوپه ئیدی ئه، یت نگی عیراق و آووه دوای آۆتایی جه

بوون به ڕكخراوی تیرۆریستی  ندی هه یوه ڵ آوژ و په اوی آۆمهآی آیمی بوونی چه ك هه ئاراوه وه
 رشتی رپه ی سه یه و لیژنه دا ئه آه مارۆ ئابورییه آاتی گه زانین آه له نده زۆرمان ده رچه هه. وه قاعیده

 ی ندشه آی نو ئه ره ی سه هانه م به به. ناوبرد آانی عیراقی له آه آرد گشت چه ڵ آوژی ده آی آۆمه چه
زن تری  ونكی مه ش خه مه ئه. عس و داگیرآردنی عیراق بوو ی به آه مریكا گۆڕینی ڕژمه دیكتاتۆرییه ئه
یه آه بۆ  و ئاوانه تن ئه ئاوی شله (تندا ر ئاوی شله سه ستگرتنه به ویش ده مریكای له پشته ئه ئه

ست  وه بگومان ده، وه ا نزیك بخاتهمارۆ دانی ڕوسی آات آه گه ش وا ده مه وه ئه) ن ده ست ده بازرگانی ده
  . وت تی نه تایبه دا به ی وزه رچاوه ر سه گرتن به سه

آی  یه ك و جبه خانه مریكاو بریتانیا به چه نھا ئه تی به ته وه هانانه به ب ویستی نوده م به دوای ئه
م  یمانیان له وه هاوپهر عیراق وه آوردیش بو وه هرشیان آرده سه ریاییه وی و ئاسمانی و ده زۆری زه

بۆیه به ، لی آورد بوو ی گه ونكی له مژینه عسی فاشست خه ناو بردنی ڕژمی به چونكه له، دا آاره
و  شدارییان له ڕوخاندنی ئه مریكاو به ڵ ئۆپۆزسیۆنی عیراقیدا بونه هاوآاری ئه گه وه له سنگكی فراوانه

  . دا آرد ڕژمه
مان آه  آه ونه دی خه وك بوو بۆ هنانه نھا هه مریكادا ته ڵ ئه هگ دیاره هاوآاری آردنی آورد له

ی  خشه مریكا نه ی ئه وه آرد له م ب ئاگا بووین یان خۆمان ب ئاگا ده به، عس بوو ڕوخاندنی ڕژمی به
وره  ڕاستی گه تی ناوه ی گۆڕینی ڕۆژهه ویش پرۆسه ڵ خۆیدا هانیبوو آه ئه گه آی زۆر دوور تری له ڕگایه

مریكاو  ستی ئه ستی دایه ده وه آه ب ئاگایانه ده بته آانی آورد ڕوون ده تییه هامه دا نه لره ئه. بوو
موو  لی تدایه وه له هه ها گه نده م با بین بپرسین آه عیراق چه به، یمان ناوی نا هاوپه

  . آاردنت و مافه به ورد ئهها ساه آ نده ك چه یه وه وه هه داگیرآردنكیشدا مافی ڕوبه ڕوو بونه
ی  وه آات بۆ ئه خۆش ده مریكا به داگیرآردنی عیراق ڕگه ی ئه وه وره به پی لكدانه تی گه ڕۆژهه
مریكا دیمۆآراتیزه  ردا بھندرت یاخود به واتای ئه سه آانی سوریاو ئرانو سعودیه گۆڕانكاری به ڕژمه
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ته  وت بیانگۆڕت بونه یه مریكا ده ی ئه و ڕژمانه بینین آه ئه وه تا ئستا ده ئه. و ناوچانه آردنی ئه
آانی  تی هزه وه یارمه مریكا به ئاگان وه به هزكی زۆره وتكی ئه سوآه موو هه ستكاری و له هه رهه به
ك  یه هوست دا هه لره، وه لكاوكه مریكایان خستۆته زه تا ئه وه ن ئه ده ی عیراق ئه وه منگاربونه ره به
 . ی خۆمان آه آورده آه آییه ره ته سه وه بابه ڕینه گه ینو ده آه ده

ی آه هیچ شتكی نوسراویان له  وه یمانانی بوو ب ئه مریكاو هاوپه ڵ ئه گه وه له موو هزكیه آورد به هه
   بۆ پرۆسهب ی توانینیان هه وه دا ب ئه آه وه له ناوچه یه وره مه گه و گه چونه ئه، نواندا بت

ش  تانه وه م ده وره آه دژی ئرانو سوریاو سعودیه بوو آه هیچ له ڕاستی گه تی ناوه ی ڕۆژهه آه وره گه
چونكه ، یمانانی مریكاو هاوپه ی ئه وره لستكاركی گه رهه ته به وه بوونه ر ئه به له. وه ب ئاگا نین له

  . وه گرته وانیش ده ئه ی هی له عیراقدا آراوه سب و گۆڕانكارییه زانن ئه ده
یی یانه دژی آوردیش  ته ناوچه وه و ده مریكاو آورد وای آردووه آه ئه آانی نوان ئه ندییه یوه ستی په خه
ی آه گۆوایه آوردستان  وه ك ئه ی ب جیان تا ئستا بۆ آردوین وه هانه ها به نده ك چۆن چه وه. ستن بووه

و  ره وه بۆ ناردنیان به ن مۆساده الیه رگه له شق آردنی پشمه ئیلی وه مهك بۆ مۆسادی ئیسرا یه بۆته بنكه
  . ئران

مریكا به هاوشانی هزی  آانی ئه ی پاشان داگیرآردنی عیراق هزه) ئازاد آردن (ی له آاتی پرۆسه
وت آه آورد  رآه دا ده و آاته ر له م هه به، م ئازاد آرد رآوآیان بۆ جاری دوهه رگه ملیان ناو آه پشمه

ری  رگه پارزه وه خرا پشمه رآوآیان ئازاد آرده بوایه آات آه چونكه ده، بوو ی ڕگای پ نه خشه نه
ستی  وه ده مریكا خرا به ناوی پارزگاری آردنه ك بینیمان ئه وه بوو وه ئه، مریكا ك ئه آه بوایه نه شاره
 له شاری 1988ك چۆن سای  روه نا هه  دانهآاندا گرتو هیچ ڕۆكی بۆ آورد وته ر بیره نه سه به
یھشت  ك نه یه ی گرت به هیچ شوه بجه ه آه آات ئران شاری هه، هید ڕویدا ی شه بجه ه هه
ی  وانه مویانی ڕه و هه وه  بمننهدا آه له ناو شاره آان آه هاوآاری بوون پارته آوردستانییه گاآانی باره
  . آان آرد ر سنوره سه

بوو بۆ آورد تا به ئاگا  ك نه رآوك ئاگادارییه كردی ئای آوردستان له آه آردنی هه غه ده باشه قه
  وه؟ بته

خۆی آوردی چونكه  ربه تكی سه وه چوو ڕوخاندنی عیراق هاریكار بت بۆ دروست آردنی ده ڕاسته پده
ی خۆی  آه ن وه پاشان ئامانجههانه بۆ روخاندنی وتانی سوریاو ئرا یتوانی آورد بكاته به مریكا ده ئه
مریكا له  ی ئه وه واته بۆ ئه. آانه ناوبردبی ڕژمه دیكتاتۆرییه دی بن آه ڕوخاندنی وتی ڕوسیاو له به

ی  له و هه آانه ئه وه آورد زیره داخه م به به، وه پویستی به داگیرآردنی ئران زۆره روسیا نزیك بته
  . وه مریكا آرده شی بۆ ئه ر نوسراوك باوه د شاهیدك یان ههیمانك یاخو وه ب په قۆسته نه

ك یان وتك به  یه زانین آه دیموآراتیزه آردنی ناوچه رو ڕۆشنبیرین وه باش ده لكی خونه ئمه گه
موو  چونكه هه، آاندا بت له ناخی مرۆڤه مامی دیمۆآراسی ده كو به چاندنی نه بری هز نابت به زه

وازی ئازادی  مریكا بانگه نگی عیراق ئه ست پكردنی جه ئمه بینیمان پش ده. یه هزی هههزك دژه 
، ر ناوبرد مریكای به داگیرآه م دواتر خۆی به زاری خۆی ئه آرد به و دیموآراتیزه آردنی عیراقی ده

 بۆ جاركی دی داگیر بووی ی آه آورد هه خۆیی یه ربه نیمچه سه و نت آه ئه یه گه وه ده ش واتای ئه مه ئه
نگاری ل دروست بوو آه  ره وه به م هزه م داگیر آردنه به آانی دی عیراق ئه م له ناوچه به. وه آرایه

  . برت ئستا به تیرۆریست ناویان ده
ر به  یمانو هه  هاوپه مریكا به ئمه له باشوری وت ده رسوڕمان نییه بۆ آورد آات ئه ی جی سه ئه

  ؟ تیرۆریست ماندا ده آه آوردستانه ش له باآوری ئمه
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ی آورد   ئمهك چۆن وه، وایه مافكی ڕه تی وه نوده نی نجومه ماآانی ئه  پی بنه  آردن بهرگری مافی به 
  . ین آه مان ده آه رگری له وته آار دنین و به م مافه به ا ساه ئهه نده چه
آه  مه ی آورد گه ر بۆ ئمه ی داگیرآه وه نگاری آردنه ره لك له مافی به رامۆش آردنی گه وابت فه آه

 ك موو الیه هه وه شه مه له. ر ین ڕزگارآه ری وتك ده  داگیرآه چونكه ئستا ئمه به، آات بار تر ده ناله
وتویی  رآه ی به سه آه مه تا له آۆتاییدا آه گه وه شمان ئه آه یمانه هاوپه،  دوژمنمان ته بونه) وروپشت ده(

ی  آه ك چۆن زۆر به ڕوونی له ڕاپۆرته ر وه ی هه آه مه آاته قوربانی گه ی آورد ده ڕوه ئمه ناچت به
بت  نتاگۆن ده ی په آه ها به پی ڕاپۆرته روه رته وه ههو ڕاپۆ چونكه به پی ئه. وت آه رده هامتۆندا ده
زی  رآه تكی مه آی نوێ به حكومه یه مه پان و گه وه گۆڕه آان بھنته  فاسیشته عسییه آان و به آۆنه جاشه

ستی  ده  سای ڕابردودا به16ی  لی آورده آه له ماوه آانی گه وته ستكه هز ساز بكات آه دژ به ده به
هلی به  ڕكی ئه شه ڕوان آردنی چاوه بته هۆی مریكا ده ی ئه ته نویه م سیاسه ی ئه ه وه هه. هناوه
ی  وتنكدا ئاماژه حمود له چاوپكه دی حاجی مه مه ڕز محه ك چۆن به رمیان وه شتی گه هتی له د تایبه
  . پكرد

به  وت آه رده واآانی تورآیا ده زه ناڕه آان له حه یی یه ته ناوچه وه به پی ئاماژه آردنمان بۆ ده
ی تورآیادا  زنه سته له خه به و مه ك بۆ ئه یه ند لیره  موس آه تاآو ئستاش چهتی ی والیه وه هنانه
. وه شكته ر آوردا ده سه نھا به ڕاست ته تی ناوه ی ڕۆژهه آه و دیمۆآراتیزه آردنه آه مه وابو گه آه. دانراوه
نھا آورد  ش ته آه ستكراوه قوڕه خه، چن رده آی بانان بۆی ده رزه ك به یمانانی وه مریكاو هاوپه ی ئه سبه

آانیش به  یی یه ته ناوچه وه ین له عیراقداو ده مینه بدا آه ره چاو عه چونكه ئمه له، ب تیدا نوقم ده
  . ستن وه موو جۆرێ دژمان ده هه
 و له مریكایه یمانكی ستراتیژی ئه ورآیا هاوپهیه آه ت وه ئه ی تورآیاوه له باره  دیخاكی مجا ئه
ڵ  گه ندی له یوه وت په یه ی آه ده وه یه به تی خۆی هه ویش ستراتیژی تایبه م ئه به، یمانی ناتۆ دایه په
سترا آاتی  ی له نوان تورآیاو سوریادا به یمانه ستراتیژیه و په ك ئه بت وه آان دانه به ره ته عه وه ده
موو آاتك له  ڵ ئراندا هه گه ردوآیشیان له د بۆ تورآیا آه هه سه شار ئه ی به آه هردان سه

  . ماندا آه ستن له باشوری وواته وه تی آورد ده واآانیاندا دژی ستراتیژیه آۆبونه
ی  آه تۆمییه  ئهرنامه ك به وری آوردستانی داوه وه ی آه ده یی و جیھانییه باره ناوچه و ر ئه با بینه سه

ئرانیش به پی ڕۆی ، وه مریكاو ئرانه تی خستۆته نوان ئه ك دوژمنایه یه موو شوه ئران آه به هه
آه زۆر بووه یاخود له  مریكاو نفوزی له ناوچه دات دژی ئه آانی باشوری عیاق ئه تی شیعه خۆی یارمه
آی ستراتیژی له نوان  ندییه یوه تی دانی ئران بۆ حیزبو وه دروست آردنی په هۆی یارمه لوبناندا به

 . سوریادا ئران و
مریكاوه آكی  آانی ئه یاره ن نه الیه وره له ڕاستی گه تی ناوه ی ڕۆژهه دوای تك شكاندنی پرۆسه

ته  ب به قوربانی سیاسه وتو ئه رناآه  هیچی بهلی آورد آه به ڕای من گه. آرت ش ده وتن دابه رآه سه
 . آان هیی و جیھانیی ناوچه

ی پكراوه وتووژ له نوان ئرانو سوریادا بكرت  ی هامتۆندا ئاماژه آه ك له ڕاپۆرته ر هاتو وه گه ئه
م  ر به آه رامبه ی ئراندا به آه تۆمییه رنامه ئه مریكا دان نانت به به ئایا ئه، وه ی عیراقه باره له

بته  آاو ده یده ده  ئران نفوزكی زده تر پهواته. ی نفوزی ئران له عیراقدا؟ بگومان با وه آردنه
آكه له  یه چونكه خۆشی یه مه زیانی بۆ آورد هه تۆم آه ئه ن ئه ی خاوه وره یی گه هزكی ناوچه

  . رانی آورد داگیرآه
  :بت به دوو شوه بت به رای من ده، رت آه به شك له آكه بت سوریا چ به ی ده ئه
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  بۆ سوریای جۆالن  وه  گانه-1
  یمانانی بۆ لوبنان تی سوریاو هاوپه سته ی ده وه  گانه-2

آی  یه ره وت به یه ك ده یه موو شوه و به هه وه آه وت زیاتر بته ناو آایه یه بستانی سعودیش ده ره وه عه
ل  ئه (توتر آانی عیراق دژی زۆربونی نفوزی ئران آه پی ده دانی سونییه زن دروست بكات بۆ یارده مه

  . ) ل شیعی ئه هیالل
  وت؟ آه شكی ده ی تورآیا چ به ئه
ر جۆرك بت بته  یاخود به هه. تی موسه وت بنته دی آه ویالیه ی خۆی ده ونه آۆنه و خه ویش ئه ئه

آی  یه رت به شوه شتووه له بار به له زینه آه آورد پی گه و هه و ئه وه ناو خاآی آوردستانی باشوره
ی تورآمانی آه گۆوایه  ره رآوآو یان یاریده دانی به گۆڕینی دیمۆگرافیای آه ربازی یاخود بیانوی نه سه
آه دژی ) pkk (ی رگه بوونی هزی پشمه یاخود. وه سته وان ده ی ئه لی آورد ناسنامه گه

  . یی تورآیایه به بۆچونی خۆیان وه ته نه ئاسایشی
آاتك آه دژی  یه وه  ئهمانیا نساو ئه ره فه ك وتانی دا وه آه رفتهآان له گ آی یه ره ڕۆی هزه ده

تی آات  تایبه وه به تانه وه م ده مریكاو ئه ئه  نوانوته آی زۆر آه تییه داگیرآردنی عیراق بون وه دژایه
 ی یه سهو پرۆ ن ئه ده وڵ ده هه موو آاتك مانیش به ڕای من هه ئه،  پیرنوروپای وانه ئه بۆش ووتی ئه

  . مریكا تك بشكنن ی ئه وره ڕاستی گه ناوه تی ڕۆژهه
ك  یه موو شوه مریكا به هه ت ئه تی سۆڤیه آیه وتنی یه زان دوای آه س ده موو آه جگه له ڕوسیاش آه هه

مك  تی باری ئابوری ڕوسیا آه آه تایبه وه به آه یه موو باره ستو له هه وت زتر دژی ڕوسیا بوه یه ده
وه  وت رۆی خۆی بگته یه ستو ده وه مریكا ده ی ئه ته و سیاسه ك خۆی دژی ئه ڕوسیاش وه، باره ناله
، ڵ آرد گه ك بینیمان آه حارس زاری بانگ آرد وه وتو وژی له وه، ت تی سۆڤیه آیه مانی یه ر زه سه

ك  وه، آی ره آی ده یه ره وابوو به هآ، یه وره ڕاستی گه تی ناوه ی رۆژهه آه پرۆسه  دژیش مانه بگومان ئه
  ستن وه  دهمریكا ی ئه آه پرۆسه نساو ڕوسیا دژی ره مانیاو فه ئه
وه جگه له پشت  مدا نامنته رده به وكی له م گۆڕانكارییه گرنگانه آورد هیچ ڕه ر ئه رامبه واته به آه
ك  رو ستن به شاخ هه  پشت به گنگترمووی یاخود له هه آش خۆی یاخود دانانی هكی پاشه ستن به به

  . م پ آردووه ئاماژه) ی هامتۆن آه آوردو ڕاپۆرته (ی هامتۆندا به ناوی آه ی ڕاپۆرته وه چۆن له لكدانه
مریكا  نگی عیراق خوقاندی وه ئستاش ئه  آه جه یی و جیھانییه موو باره ناوچه م هه له نو گژداوی ئه

ئیتر ، آه ڕزگاری بت  بارودۆخهله ئاوی ناوچاوان ر جۆرك بت به به ههوت  یه لكاودایه ئه له زه
ش پش  م نزیكانه وه به. بت ر آورد ده ش هه و قوربانییه بته قوربانی و بگومان ئه یدی نییه آ ده قه

، ناوهوره ه تی گه ه ی ڕۆژهه پرۆسه تاواوی وازی له مریكا به وه آه ئه بته یان پاش سای نوێ ڕوون ده
  . وه نتاگۆندا ڕون بۆته ی هامتۆن و په آه ك چۆن له ڕاپۆرته وه

  هۆندا
 


