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  قادر ئةلياسيقادر ئةلياسي ...  ... وون كردنةوةيةكي كورتوون كردنةوةيةكي كورتأأ
  

لة بةر .  خوثندةوةدا لة ماصپةذي برووسكةم) گوصموراد مورادي. د ( ئةو وتارةي بةذثز2005. 1. 9ئةوذؤ
بؤية لة هةصةكان داواي چاوپؤشي ، داواي بةذثز كاك دوكتؤر بة پةلة وةرم گثذاية سةر زماين كوردي

بةإلم ، لة گةص ئةوةي زؤر ذاسيت مثژوويي لةم وتارةدا هاتووة ،حةزم كرد ئةوةش ذابگةيةمن. دةكةم
ناصثم ئامريكا بة دواي بةرژةوةندي خؤي دا . منيش لةو كةسانةم ئثستا وةك جاران سةيري ئامريكا ناكةم

بةإلم ئةم جارةيان بة پثچةوانةي جارةكاين پثشوو بةرژةوةندي ئةو لة گةص النيكةم ئةو بةشةي ، ناگةذث
هةر بؤية سةددام دةذووخثنث و هةذةشةش لة ئثران و سوورية ، ةكدةگرثتةوة تا داگريكةرانكوردستان ي

كةوة لة گةص ئةوةي ئةزموونثكي زؤري لة ماوةي تةمةين دا پث) بة ذاي من (بة كوريت كاك دوكتؤر. دةكا
ياليزم و لةم وتارةدا لة ذوانگةي دوو جةمسةري سوسبةإلم ، ناوة كة زانيين بؤ ئثمة مانان پثويستة
  . ئيمپثرياليزمةوة سةيري كثشةكان دةكا

 لة دةقة فارسي يةكةدا زؤر جار دةستةواژةي كةمة نةتةوةيي يةكان لة بايت پثويستة ئةوةش بصثم كة
گةيل كورد لة كوردستاين عثراق هاتووة كة لة وةرگثذانةكةدا من گةيل بندةست يان نةتةوةي بندةستم 

  . جثگريي ئةو دةستةواژانة كردووة
. لة ذثگاي ئةم وةرگثذانةوة لة بؤچوونةكاين كاك دوكتؤر بگةن، بةو هيوايةي ئةوانةي فارسي نازانن

  9/1/2005ئوسلؤــ ، قادر ئةلياسي
  

  دا هةصبژاردنة لةو كوردهةصبژاردن لة عثراق و پثويسيت بةشداري
/ سةددام حوسةين مانگ دواي ذووخاين 18 واتة نزيكةي 2005 ژانوويةي 30وةك ئاگادارن ذثكةويت 

دةسةإلتداراين وإلتة يةكگرتووةكاين ئامريكا بذياريان داوة هةصبژاردنثكي سةرتاسةري / ديكتاتؤري بةغدا
بؤ گشت گةالين عثراق و بة تايبةت ئةو كةسانةي كة لة ترسي سةددام لة ناوخؤ و دةرةوةي وإلت 

 ئةجنام داين ئةو ئةركة دةسةإلت و اي دو؛بةذثوة بةرن و، هةصهاتوون و لة وإلتاين ديكة گريساونةتةوة
  . راين هةصبژثراوي گةالين عثراق نوثنةوإلت بدةنةوة دةست بةذثوةبةريي
 وة بةو هةصبژاردنةةكانباس و خواست و لثكدانةوة سياسي ية پثوةندي دارمةذ  لة لثرة پثويستة

 ئةو بايكؤت كردين ي بانگةشةتاقمثك: لة سةر دوو خاصي گرينگ بدوثنيچةلث بكةين و هةصوثستةيةك 
  . ةينهةصبژاردنة دةكةن و اليةنثكي ديكةش دةبثژن كة پثويستة لةو هةصبژاردنةدا بةشداري بك

 و لةو پثوةندي يةدا لة سةر ةذووي قسةم لة گةص كوردة هاونةتةوةكاين خؤم لة عثراق، من وةك كوردثك
  : پثويسيت دةزامن بةشدار بنبةشداريان لةو هةصبژاردنة پث دادةگرم و بةو هؤيانةي خوارةوة بة
ئايا ئامريكاي : سةرةتا دةبث بپرسني. ذثگام بدةن باسةكة بة هثنانة گؤذي چةند پرسيار دةست پث بكةم

لة قووإليي دصةوة دةخوازث گةالين عثراق لة هةصبژاردنثكي ئازاددا بةشدار بن و تؤ بصثي  جورج بؤش
  ! ؟ بثخوازياري هثنانة كايةي دميوكراسي لة عثراق دا

يكؤت كردين بة زياين چ كةسثك  بةشداري لة هةصبژاردين عثراق دا بة قازاجني كث ية و با:دوويةم
  ؟ دةشكثتةوة

مين كورد لة گةص ئةوةي دژي لة سةدا سةدي سياسةيت پاواخنوازانة و داگريكاري : لة كؤتايي دا دةپرسني
وة چووة و بة قازاجني ئامريكا و  دا كة منوونةي لة ئةفغانستان بةذثلة هةصبژاردنثك، ئامريكام
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هاودةنگ مب و لة گشت هاوزماناين كوردي عثراقي لة ناوخؤ و ) بؤ دةبث(، هاوپةمياناين شكاوةتةوة

  ! ؟ دةرةوة خبوازم لةو هةصبژاردنةدا بةشداري بكةن
و اليةنگري ذثژمية ديكتاتؤر و " جيهاين سثهةم "سياسةيت دةرةوةي ئامريكا كة دژي گةالين  - 1
 لةوانةشبؤ زؤربةي زؤري خةصكي جيهان و بة تايبةت گةالين بن دةسيت ناوچة ، وةندخوازةكان بووةنا

 بة پثشةوا قازي "عةجةم" لة مةذ ديكتاتؤران هةر وةك بارزاين نةمر. ذوون و ئاشكراية، گةيل كورد
و بثويژداين و لةوپةذي بثذةمحي ، كاتثك خاوةين دةسةإلتن: " دةصث) مةهامتا گاندي ئثران (موحةممةد

لة خؤ هةژاركردن و بثتاوان نيشان دان هيچ كةس بة تؤزي ، زاصمي دان و زةمانثكيش بث دةسةإلت دةكةون
بة بذواي من دةوصةتة . "ناگا و بؤ نةجايت گيان و دةسةإلتيان پةنا دةبةنة بةر هةموو شتثك  داپث يان

كاتثك لة ناوچةيةك دا لة ، و ين يةيةك لة دواي يةكةكاين ئامريكاش لةم بؤچوونة بةدةر نةبووة 
وةك /گشت جؤرة سؤز و بةصثين يةك دةدا بةو خةصكةي كة هاوكاري وي دةكةن، دؤخثكي الوازداية

هةموو ، بةإلم لة گةص ئةوةي گةيشتة مةبةسيت خؤي، /سياسةيت ئثستاي لة هةمبةر كوردةكاين عثراق
ياسةيت دةست تثوةرداين قازانج ويستانة و ئثمة بة درثژايي مثژوو س. سؤز و پةميانثك لة بري دةكا

دةوصةتة جؤراوجؤرةكاين ئةم . پاواخنوازانةي ئامريكامان ديووة و بة ذةگ و پثستةوة لة گةصي ئاشناين
. بة تايبةت دةسةإليت كؤمارخيوازةكان قةت لة گةص وةدةستهثناين مايف گةالين بن دةست نةبوون، وإلتة

ا چاوخشانثك بة سياسةيت ئامريكا لة مةذ كورد و ئةرمةن دواي تةني، بؤ سةملاندين ئةم ذاسيت ية
دةوصةيت ئةوكايت ئامريكا خؤي ، لة گةص ئةوةي پثش لةو كونفرانسة،  بةسة1923كونفرانسي لؤزاين 

يان لة "ودرو ويلسون" خاصي 14ا و تةنانةت گةإلصةي ةدوةك پشتيواين گةلة زؤر لث كراوةكان پيشان د
لة ، بةإلم وةك دواتر ئاشكرا بوو،  لة بةرژةوةندي كورد و ئةرمةن گوجناند1920كونفرانسي سثضثري 

، ذثژمية ديكتاتؤرةكاين توركية و ئثران و مةلةك فةيسةصي دةستنثژي بريتانيابةرژةوندي بةر پاراستين 
 و قةساخبانة و يان هةتصةدةست سپاردة ئةلةقةيان دا لة ئةو قةول و بةصثين يانة و كورد و ئةرمةن يان 

لة بةإلم بؤ پثشگريي ، لةو پثوةندي يةداگةلثك منوونة هةية. نئاوارةي دياري ديكةيان كرد
  . مشت منوونةي خةرواربثبا ، درثژبوونةوةي وتارةكة

كةوا بوو بةو ئاكامة دةگةين كة مشةخؤراين تاإلنچي و بة تايبةت ئامريكا قةت دؤست و دصسؤزي گةالين 
ئاواتةخوازم من بة هةصةدا . هاتووش دا هةر ئةو سياسةتة پةيذةو بكةنبن دةست نةبوونة و ذةنگة لة دا

، تيان هثناوةسكة تا ئثستا وةدةچوومب و ئامريكايي يةكان بةو ئةزموونة تاص و پذ لة شوورةيي ية 
هاتبنة سةر عةقص و ئةم جارة بة نةتةوة بندةستةكان بة گشيت و بة ئثمةي كورد كة بة دصةوة لة ذووخاين 

بةإلم بةداخةوة وةك بةرنامةي كاري هةصبژاردن كة لة ژثر . ةنكخةيانةت نة، دا ياريدةمان دانسةددام 
ئةمانة بة كردةوة ناخوازن گشت گةالين ، چاوةدثري ئةم ئاغايانة النيكةم لة دةرةوةي عثراق پيشان دةدا

ةكي زؤرةوة وا گةرچي بة ذواصةت بة سازكردين هةرا و هورياي، عثراق لةو هةصبژاردنةدا بةشدار بن
ئثمة ئةوة باش .  بؤ ئةو مةبةستة تةرخان كردووةدا وإليت دنيا14 ميليؤن دوالريان لة 92دةنوثنن كة 

بةشداري تةواوي نةتةوةكاين عثراق لة هةصبژاردن دا لة گةص سوود و بةرژةوةندي ئامريكا ، دةزانني
واتة .  و ويسيت كوردةكان دا ين يةچوونكة ئةو وإلتة بة دصةوة لة گةص سيستمي فيدراليزم، نايةتةوة

 بةرژةوةندي يةكاين ر لة پثناوي پاراستيندةبثتة ذثگ، ئةگةر كوردةكان لةم هةصبژاردنةدا سةركةون
بةصكوو لة گةص ، ذوو بة ذوو نابنبةم شثوةية ئةوان لة گةص حكوومةتثكي بة هثزي ناوةندي . ئامريكادا

دا تووشي ) عثراق (سيستمثكي فيدراصي دةكةونة دان و ستانةوة كة لة هةص لووشاين سةرمايةي وإلت
لة ذاسيت دا سيناريؤيةكي ئةوتؤ باس دةكرث كة گواية . كثشةيان دةكا و بة ئاساين بؤيان قووت نادرث
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ؤر حةز دةكةن كة شيعةكاين عثراقي ز، ئامريكايي يةكان لة گةص دژايةيت ذواصةيت يان لة ئاست ئثران دا

اليةنگري خؤيان هةرچي زياتر لة هةصبژاردن دا چاالك و بةرچاو بن و لة پارملان دا زؤرينة وةدةست بثنن 
حكوومةتثكي بة هثزي شيعةي اليةنگري خؤي ثنثتة سةر كار و : تا بةو هؤيةوة ئامريكا بتوانث يةكةم

كان لة عثراق دا حاكمن و لةو ذثگايةشةوة پثوةندي وإلتةكةي ئثران دصخؤش كا بةوةي كة شيعة: دوويةم
  . خؤش كاتةوةئثران مةالكاين ذثژميي لة گةص 

بري و باوةذثكةوة لة ئثران يان لة عثراق دةسةإلت  لة ذاسيت دا بؤ ئامريكا گرينگ ين ية چ كةسث و بة چ
في خؤيان و لةو ذثگايةوة پثوةندي بؤ ئةوان گرينگ ئةوةية كة عثراق خبةنة ژثر ذكث، بة دةستةوة دةگرث

چاودثراين سياسي دان بةوةدا دةنثن كة زياين لة دةست داين ئثران دواي . يان لة گةص ئثران باش كةنةوة
زةرةرمةندتر بووة لةو زيان و خةسارةتة گياين و ماصي يةي كة لة شةذ زؤر ، مريكاا بؤ ئ1979شؤذشي 

. انة ژثرذكثفي ئثران يةكثك لة ئاماجنة گةورةكاين ئامريكايةهثن، كةوا بوو. دژي ضثتنام دا تووشي هات
بة سةر گرينگترين زةخرية و سةرچاوة نةويت ) سياسةيت زاص بوون و گةص كثشاين ئامريكا (لةو حاصةدا

ئةفغانستان و ژمارةيةك لة وإلتاين ، بةم پث ية پاكستان. و ناوچة نيزامي يةكان دا جثگري دةبثيةكان 
ئثران و عثراق و هةروةها زؤربةي وإلتاين عةرةيب دةكةونة ژثر ، توركية، باجيانقةفقاز و ئازةر

باشة لة ئاوا هةل و مةرجثك دا ئةركي ئثمة و گةالين ژثرستةمي عثراق . چاودثري ذاستةوخؤي ئامريكا
  ! ؟ بگرينة پثش) دةنگ نةدان (ئايا دةبث لة هةصبژاردن دا بةشداري بكةين يان ذثگاي بايكؤت؟ چي ية

داواي لة خةصكي عثراق ، بةإلم بة ذواصةت دژي ئامريكا،  لة بنةذةت ئامريكاييئثمة ئاگادارين كة بن الدين
لة اليةكي ديكةوة ئايةتوصإل عةيل سيستاين وةك بةرزترين ، كردووة لةو هةصبژاردنةدا بةشداري نةكةن

بن  (ئةم دوو كةسة. ةشداري بكةنداوا لة شيعةكان دةكا لة هةصبژاردن ب، پلةي ئاييين شيعة لة عثراق دا
چوونكة ئةم دوو بة ناو ذزگاريدةرةي گةالن نة حةز دةكةن . ئامريكاي خةين كردووة) الدن و سيستاين

. كوردةكان بةشدار بنسوين يةكان بة شثوةيةكي بةربإلو بةشداري بكةن و نة لة دصةوة پث يان خؤشة 
سةنگةري بن الدنةوة هةصبژاردن بايكؤت بكةين و نة لة بؤية ئةركي نيشتماين لة ئثمة دةخوازث كة نة لة 

بةصكوو بة كوثري چاوي ئةو كةسانةي كة ، ني بةشدار ببةر دصي ئايةتوصإل سيستاين لة هةصبژاردن دا
بة گشت هثز و ،  ببينندانايانةوث سةركةوتين كوردةكان لة سووچثكي ئازادي ئةو كوردستانة

 و پيشان بدةن كة بة سندووقةكاين دةنگ دانبچنة پاي  تاةين توانامانةوة تثبكؤشني و خةصك هان بد
بةر لة گشت كةس ، بثگومان بةشداري نةكردين ئثمةي كورد. چارةنووس و داهاتووي خؤيان دصگةرمن

ئثمة . مةالكاين دژي كورد لة ئثران و توركة بةرچاوتةنگةكان و لة كؤتايي دا ئامريكا خؤشحاص دةكا
، تةوةثشكبة قازاجني ئامريكا بذثوة دةچث و ئاكامةكةشي تا ئةو جثگايةي دةزانني كة هةصبژاردن بة

ن و ئةو كات بيانوو دةدةينة ئةگةر ئثمة بةشداري نةكةين گةورةترين زةبر لة خؤ دةدةي. ذادةگةيةندرث
 ئامريكاي يةكان و ذثژميي دةستنثژي ئةوان كة بة هؤي بةرچاونةبووين ئةنداماين كورد لة دةست

لةو حاصةدا دوو ذثگا لة بةرامبةرمان . ةكان مان داكؤكي بكةينة ويست و داوخواز ناتوانني ل داپارملان
يان دةبث مل كةچي هةموو داوايةك بني يان ديسان جارثكي تر چةك لة شان كةين و چياكان : سةوز دةبث
ژاردن و بؤية ئاواتةخوازم ذثگةي سثهةمثكيش هةبث و ئةويش بةشداري بةرچاو لة هةصب. مبگرة هامت

بث تا لة سةنگةرثكي بةهثزةوة داوخوازة ذةواكاين گةلةكةمان ثنينة گرتنة پثشي ذةوتثكي دميوكراتيك 
  . دي
بةشداري نةتةوة بندةستةكان بة تايبةت گةيل كورد وةك ،  ئةوةي كة تا ئةوذؤ دةستگريم بووة- 2

كايي يةكانة و نة لة بةرژةوةندي نة بة قازاجني ئامري، دوويةمني هثزي چارةنووس ساز لة هةصبژاردن دا
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ئةگةر گشت نةتةوة ژثردةستةكان چاالكانة لة هةصبژاردن دا بةشداري ، هؤكةشي ئةوةية. شيعةكانة

بة دةست بثنن و نة ) مطلقثريت اك (زؤرينةي ذةهادةتوانن لة حكوومةيت داهاتوودا نة شيعةكان ، بكةن
بار ، ة بةشداري هةمةاليةنة و بةرچاو لة هةصبژاردن داكةواتة ب) . عةرةيب سوين (اليةنة بةرچاوةكاين تر

بةإلم ئةگةر ئثمة وةك كورد . و دؤخثك دثتة ئاراوة كة گةالين عثراق بتوانن بة النيكةمي مايف خؤيان بگةن
بثشك و گومان شيعةكاين اليةنگري ئثران و ئامريكا براوة دةبن و لة گةص ، ئةو هةصبژاردنة بايكؤت بكةين

ة بةرةي جةنايةتكارثكي وةك بن الدن و باصي ئيسالمي توندذةو لة نثو خؤمان دا بة هثز ئةوةش دةچين
  . هيچ كةس لة ئثمةي تينووي ئازادي و دميوكراسي ين يةدةكةين كة ئةمة ويست و داوخوازي 

بةت كوردةكاين عثراق لة ي بةربإلوي خةصك و بة تايي ئةگةر من بة شثوةيةك داواكاري بةشدار- 3
و باوةذة قووصةم بة دميوكراسي و دصنيام ئةمة هةلثكي زثذين و بؤ ئةدةگةذثتةوة ، من دةكةهةصبژارد

، دةتوانث بة بةشداري بةرچاو) كورد (دةگمةنة كة بؤتة نةسييب نةتةوةي كورد لة بةشثكي كوردستان و
ا خةبايت كة ساإلنثكة بة چةك و قةصةم لة شار و دث و دةشت و چي كراوي زةوت مايف وخؤي نيشان بدا 

  . ئثستا لة ذثگاي هةصبژاردين ئازادةوة وة دةسيت بثنث، بؤ دةكا
.  زةرةرمةند نابني دادةتوانني دوو ئاكام وة دةست خةين كة لة هةر دوويان، لة ئةجنامي ئةم كارةدا

كة دان بة ماف و خواستةكان مان دا ئةگةر سةركةوتني و دةسةإلتداراين ئامريكامان ناچار كرد : يةكةم
بثگومان ئةم سةركةوتنة لة مثژوودا دةنووسرث كة ئثمةي كورد لة وة دةست هثناين مايف گةيل ، ثنبن

ئةگةر دواي ئةم هةصبژاردنةش زهلثزةكان پةنايان بؤ : دوويةم. خؤمان دا ئةو لياقةتةمان هةبووة و هةية
،  توركيةاتةو، انهةمان فثص و تةصةكةي جاران بردةوة و لة بةر ذازي كردين دصي هاوپةمياناين خؤي

ويستيان مايف ئثمة پثشثل ، شيعةكاين عثراق و سةرةجنام ئثران، ةرةبة ذةگةزپةرستةكانعلةژمارةيةك 
يت ئةوكات دنيا دةبينن و تثدةگةن كة خةبايت دةيان ساصةي ئثمةي كورد ذةوا بووة و ذواصة، بكةن

ناوةرؤكي   لة اليةكي ترةوةث وباشتر دةردةكةو  قازانج ويست و دژي كوردي ئةوانناشرييين سيستمي
كة هثشتا وةك ذزگاريدةر چاو لة ئةو دژي گةيل و دژي كوردي ئامريكا بؤ ئةو گةجنانة پتر ئاشكرا دةبث 

  . هيوادارم ئةم هةصبژاردنة لة بةرژةوةندي هةموو نةتةوة و پثكهاتةكاين عثراق دا بث.  دةكةنوإلتة
  دکتر گلمراد مرادی 

Dr. GolmoradMoradi@t-online. de   
 

4 

mailto:Dr.GolmoradMoradi@t-online.de

