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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... هاوثةميانصيت كورد و شيعة بؤ دوورخستنةوةي مةترسيةكاين دواأؤذ هاوثةميانصيت كورد و شيعة بؤ دوورخستنةوةي مةترسيةكاين دواأؤذ 
  

 و کورد، پثکاتة گةورةکانی لة شيعةکة ،  و مةزهةبة جثاجثکانئاين، وةک وصاتثکی فرة نةتةوةعرياق 
ة رؤژی دماخناتة پثش چةند پرسيارثک کة لة هةمووی گرنگتر ئةوةية ئايا ل،  پثکهاتووةعةرةبی سونی

  ؟ چی روويدا رياق تازة تاکو ئةمرؤدرووستبوونی دةوصةتی ع
  

لة سةدا هةشتای عةرةبی عرياق پثکدةهثنن کة دةکةنة لة سةدا پةجنا تا پةجناو پثنجی هةموو  شيعةکان
هةر لة ناو بةغداوة تاکوو سنووری . دکرث بوترث گةورةترين پثکاتةی وصاتةکةن، ندانيشتوانی عرياق

کة زؤربةی شارةکانيان دةکةونة نزيک سنووری وصاتی ، بة سةرزةمينی ئةوان دادةنرث  و ئثرانکوثت
کة ملثونةها شيعةی جيهان ، بةناوبانگترين شارةکانشيان شارة پريؤزةکانی نةجةف و کةربةال ية. ئثران

  . ساصانة رووی تيادةکا بؤ زيارةت
  

ئةويش شثوةی دةمووچاوة ، ی سونیعةرةبی شيعة چةند جياوازثکی تيا بةدی دةکرث لة گةص عةرةب
 لة کاتی گفتوکؤکردنيان جياوازثکی. چونکة عةرةبی سونی دةمووچاويان نةختث پانترة، باريکةکانيان

پاشان بة هةندث جل و ، زاراوةی دةبينی وة هةرثکثکيان وشةی جياواز بؤ هةندث شت بةکاردةهثنث
  . کارثکی ئاسان نيةجثاکردنةوةيان لة دوورةوة  ئةگينا جياکردنةوةی، بةرگ

  
 سونی پثش درووستبوونی وصاتی عرياق زياتر وةک هؤزی کؤچةرلة ناوچة بيابانةکانی نثوان عةرةبی

بةصام پاشان لة رثگای ئةو هثزة ، سوريا وة عةرةبستانی سعودی دةژيان، ئوردن، سنووری عرياق
شارؤچکةی تری عرياق سةربازی وة ئابووريةی بةدةستيان هثنا توانيان لة زؤر شاروو ، سياسی

چونکة دةسةصات خراية ژثر دةستی ئةمان لة اليةن ئينگليزةوة کة ئةو کاتة عرياقی داگري ، نيشتةجث بنب
، وة ئةو دووای لة جولةکة1917موسص لة سةدا هةشتاوسث کورد بووة لة ساصی  شارثکی وةک. کردبوو

رؤ پاش ئةو هةموو تةعريبةی کرا بةصام ئةم،  کةمی عةرةبی سونیکلدو ئاشوری وة چةند خثزانثکی
  . بةسةر شارةکة عةرةبی سونة بووة بة زؤرينة لةوث

  
 زؤر لةو شارو شارؤچکانةی کة دةکةونة نثوان بةغدا و موسص وةيان لة رؤژئاوای کةرکوکن عةرةبی 

 شاری کةرکوک. سونی تيا نةبووة بة صکو چةند خثصثک نةبث کة کؤچةر بوون و جث تايبةتيان نةبووة
  کانن وة شارؤچکةی) حديدي ( چةند ماصثکی عةرةبی سونی کة لة عةشريةتی1980کوو ساصی تا
کة ئةميش لة ساصانی شةستةکان لةاليةن رژمثة ، کة دةکةوثتة خوارووی رؤژئاوای کةرکوک) حوجيه (

  . بؤ ناوچةکةدةسةصاتدارةکانی عةرةبی سوونيةوة هثنران 
  

، جةلةوال، بةدرةو جةسان، مةندةلی، وةک شارةبان،  ناوچانةکانی نثوان بةغداو سنوری ئثران
زؤری خةصکةکةی تاکو پثش درووستبوونی دةوصةتی  زؤربةی، خانةقني وة زؤر شارو و شارؤچکةی تر

لة  بةصام دوای دةسةصاتی ئةم هةشتا ساصةی سونه لة عرياق خةصکثکی زؤری، تازةی عرياق کوردبوون
وة هثنران بؤ ئةم ناوچانة کة ئثستا خؤيان بة خاوةنی ئةو عةرةبةکانی سونی لة ناوچة چياوازةکانة
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سةر بة ) انبار (زؤر لةو ناوچانةی کة ئةمرؤ دةکةونة ناو پارثزگای. ناوة دةزانن و کورديش بة بثگانة

  . بةصام بةزؤر لکثندرا بة ناوچةکانی عةرةبی سونی، ناچةکانی شيعة نشني بوو
   
  

 بؤ شارةکةو ی سونیهثنانی نزيکةی چوارسةد هةزار عةرةب  وشاری کةرکوک بة هؤث شاصاوی تةعريب
انی عةرةبی سونة بؤ دةستگرتن بة سةر ناوچة دةوصةمةنةکان و  بوو لة سياسةتةککة ثک، دةوروپشتی

  تورکمان وة ودئةمرؤ خةصکی کور. خواردنی خثرو بثراتی کثشةثکی گةورةی خوصقاندوة لة ناو کةرکوک
  . بوونة بة کةمة نةتةوة بةرامبةر عةرةبی هاوردةی سونی، استی شارةکةنر  دانيشتوانیکلدوئاشوری کة

  
ة وة تةا چواريان لة ماوةی ه، ک وةزيران هةبووةهة شتاو چوار سةرؤ، لة مثژووی دةوصةتی عرياق 

ة دةوصةتی عرياق بة دةست هةرچی کارة هةستارةکان هةبووة ل، شتا ساصی رابردوو سونی نةبوون
هةموو . رةتی دةرةوةوةزا، وةزارةتی ناوخؤ، بؤ منوونة وةزارةتی بةرگری، ة بووعةرةيی سوين

وة ئةو خةصکانةی کة عةرةبی سونی نةبوون ، داموودةزگاکانی پاراسنت و زانياری بةدةست ئةوانةوة بوون
سونی نةبوواية د ئةگةر خزمةتی کارةکةيان لة بةرژةوةندی عةرةبی ، لةو داموودةزگايانة کاريان دةکر و

  . نادرا لةو جثانة کار بکةنئةوا قةت رثگايان پث 
  

بةشة سةرةکثکةی نةوتة کة تةا لة ،  دةوصةتی عرياق لة دوو رثگاوة سةرچاوةی هةيةئابووری
ناوچةکانی سونی عةرةب هيچ نةوتثکی . کوردستان و خوارووی عرياق هةية کة دانشتوانی عةرةبی شيعةن

سةر هةردوو رووباری دجيلةو ةويش لةو ناوچانةی کة دةکةوتنة تيانيةو تةا کشتوکاصی تيا دةکرا ئ
دةسةصالتی عةرةبسی سونی بثجگة لة . ئةگينا ناوچةکانی تر لةبةر بث ئاوی هيچی تياناکرا، فرات

هةصشان بة گؤرينی رثرةوی روبارو ، داگريکردنبةعةرةب کردنی شارو شارؤچکة نةوتثکانی کوردستان
چاوةثکی سةرةکی کشتوکاصة بؤ ناوچةکانی سونی عةرةبی بؤ ئةوةی جؤگاوةکانی کوردستان کة سةر

خةصکثکی عةرةبس سونی زؤر هانبدات بؤ گوثزانةوة وة لة دوارؤژدا ببث بة سةرچاوةثکی ئابووری گرنگ 
  . بؤيان

  
شارةکانيان . حوکمرانی هةشتا ساصی رابردوو بؤ کورد و شيعة لة ماصوثرانی زياتر هيچی بة الوة نةبوو

پارةی ، هةرچی دةرامةدوو خثروبثراتيان هةية لة خزمةتی عةرةبی سونی دةسةصاتدا بوو، تر بوونوثران
لة هةموو ئةو شةرانةی . کةی عةرةبی سونی بوونةوتی ناوچةکانيان بؤ بووژاندنةوةی شارو شارؤچ

رؤصةی چونکة تةا ، سةرانی عرياق لةم ماوةی سی ساصة درووستيان کرد لة خزمةتی عةرةبی سونی بوو
کة ئةمةش تةا لة خزمةتی ، کورد و شيعة رةوانةی شةر دةکراو دةبوو بة ئاگری ئةو شةرانة

بةهثزکردنی دةسةصاتی رژمثة يةک لة دوا يةکةکانی عةرةبی سونی بوو کة بةهيچ جؤرثک خواستداری 
  . دابةشکردنی کورد و شيعةی عرياق نةبوون لة دةسةصات و خثرو خثراتی وصاتةکة

  
ياسةتثکی لةو جؤرة ناکرث وا بةئاسانی بةرپابکرث و جثبةجث بکرث ئةگةر هاوکاری ناوةکی و ديارة س

، عةرةبستانی سعودی، ئوردن، وصاتانی دةوروپشتی عرياق. دةرةکی نةبث بؤ زةمينة خؤشکردن بؤی
ی ناو کوثت و سوريا هةر هةموويان وصاتانی دةسةصات سونني وة هةمييشة دژ بة شيعة مةزهةبةکان
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وصاتانی عةرةبی بوون و دژايةتثکی زؤريان کردوون لة هةموو اليةنثکةوةو رثگاشيان بة پثشخستنيان 

قةتيش لة مثژوی ئةم وصاتانة شيعة مةزهةب بةشداری لة دةسةصاتی ناو ئةم وصاتانة نةداووة و 
لة رثبازی ، عةرةبستانی سعودی لة پثشةوای هةموويانةوة دادةنرث لةم دژايةتی کردنة. نةکردووة

خوثندن ئةم کارة زؤر بة ئاشکرای و روونی دثتة بةرچاو کة چؤن مثشکی منداصانی سعودی پر بة 
  . پروپاگةندةی خراپ دةکرث دژ بة شيعة

، ت وة مةسةلةی ناسيوناليستی لة ناويا زؤر سستةياتر بة الی مةزهةبةکةيةوة الدةداشيعة وةک گروپ ز
.  جوارسةد ساصی رابردووة لة اليةن عةرةبی سونةوة بةرةمبةريانئةويش بة هؤی چةوسانةوةی هةزار و

ئةو تثروانينی ناسيوناليستی عةرةبية سونةيةی بةرامبةر شيعة وای لة شيعةکان بکةن کة هةموو 
  . سياسةتةکةيان بةرگثکی ئاينی و مةزهةبی وةربگرث نةک نةتةوةيی

  
ارةکانی لة خزمةتی دةسةصاتدارانی عةرةبی ئوردن پاش عةرةبستان دث لةو دژايةتی کردنةو هةميشة ک

لة مثژووی هةموو دةسةصاتی بةعس ئوردن پاصپشتثکی گةورةی بةعس بووة و دژايةتی . بووة سونی
سورياش . هةموو هةوصثکی داوة بؤ گؤرينی رژمثی بةعس و کةم کردنةوةی دةسةصاتی سونی لة عرياق

هةوصی الوازکردنی  عةرةب بووبث دژی وةستاوة هةموو اليةنثک کة دژ بة بريوبؤچوونی ناسيوناليستی
شيعةش وةک هثزی سياسی وة يان مةزهةب ناسيوناليزمی عةرةبی بة اليةوة گرنگ نةبووةو ، داوة

لة  چونکة هةموو ناسيوناليستةکانی عةرةب، ناسيوناليزمی عةرةبی بة مةترسی زانيوة بؤ مانةوةی
زؤر جاريش بة عةرةبيان نازانن و دةصثن ، خؤيان زانيوةناوچةکة شيعةيان بة مةترسثکی گةورة بةرامبةر 

  . ننياکة شيعة بة رةگةز ئثر
  

نی و نةبوونيةوة منوونةی گةورةی ئةو سياسةتة اکانی شيعة نيشني لة رووی ئاوةدوچةدواکةوتووی نا
  . خراپةية لة اليةن رژمثة يةک لة دوايةکةکانی سونی عرياق بةرامبةريان

  
يةک بة ت ناکات باسثکی وای لثوة بکةين کة چی بةسةر هاتووة بة دةستی رژمثة ئةوا هةر پثويس، کورد

،  هةشتا ساصی رابردوو هثشتا زيندوونچونکة کارةساتةکانی، دوا يةکةکانی ناو عرياق و ناوچةکة
زؤربةی وصاتانی دةوروپشت دژ بة . بةتايبةتی ئةنافال و بةکارهثنانی چةکی شيميايی بةرامبةری

  . بة تايبةت ئةو وصاتانةی کة بةشثکی کوردستان دةکةوثتة ناويان، دمافةکانی کور
  

وا لة هةردوو دةکات مةترسيان بةرامبةر هةموو ، چةوسانةوةی هةشتا ساصی کورد و شيعة لة عرياق
  . و هةميشة بة چاوثکی گومانةوة تثروانن، دةسةصاتثکی ناوةندی سونی عرياق هةبث

بؤية مةترسية ، ةرةبی سونی دةکةوثتة نثوان کورد و شيعةعناوچةکانی  لة رووی جوگرافيةوة 
وة کورد و شيعة قةت ناتوانن ، ناوةکثکانی ناو عرياق دژ بة کورد و شيعة هةميشة لة ناوةراستةوة دةبث

يعة لة ناوچةکة ئةو دوژمنة فراوانةی کورد و ش. مةترسی بؤ يةکتر درووست بکةن لة رووی سةربازيةوة
ش بؤ نزيکبوونةوةيان لة هةموو اليةنةکانةوة بؤ درووست دةکات و هةيانة زةمينةثکی با

  . بةرژةوةندثکانيان لةيةکتر نزيک دةکاتةوة
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بردوو دةکرث بکرث بة بناغةی اپةيوةندية باشةکةی اليةنة کوردثکان و شيعة لة سی و پثنج ساصی ر

مةبةست لة نزيک . اليةنةنزيک کردنةووةی بريوو بؤچونةکانی ئةم دوو ، هةموو رثکةوتنثکی ئايندةو
بوونةوةکة نابث دژايةتی کردنی عةرةبی سونی بث بةصکو نةهثشتنی هةموو مةترسثکی دوارؤژ دژ بةم دوو 

، بوونی فرالثک لة سث ناوچة يان زياتر. ئةويش لةبةر ئةزموونی تاصی هةشتا ساصی رابردوو، اليةنة
ئةمنی وة ، سياسی، ياسای، باری ئابووریلةگةص سةربةخؤثکی تةواو لة ، ئةويش بة ئارةزوومةندانة

پاشان ئيداری بؤ هةموو ناوچة فيدرالثکانی ناو عرياق دةکرث ئاسايش و هثمنی دوارؤژی ناو عرياق 
  . بپارثزث و لة مةترسثکانی داهاتوو دووری خباتةوة

  
 لة پثش وصاتثکی دةوصةمةندی وةک عرياق دةبواية هةموو ميلةتان و اليةنة مةزهةبثکانی ناو وصاتی

دةسةصاتی . نةک ئةم ماصوثرتنيةی ئةمرؤ دةبينرث، وصاتنی تروو ميلةتةکانی ناوچةکة پثش خبستاية
تاکة اليةنی و حةشاردانی لة ناوچةثکی تايبةت لةسةر حيسابی بةشةکانی تری وصات دةبثتة زياتر 

ديارة کورد . کردن دةباتکردنی رق و قينة بةرامبةر دةسةصاتئاران و وصاتی عرياقيش بةرةو ئاژاوةو پارچة
بةصام رثزگرتن لة ، وةک ميلةتثک مافی درووست کردنی دةوصةتی خؤی هةية وةک هةموو ميلةتانی جيهان

دان نان ، بةکارهثنانی هةموو سةروةت و خثروخثراتی وصاتةکةی بث دةست تثوةردان، کورد وةک ميلةت
  . وار و بث ئاسايش بپارثزثبة هةموو مافةرةواکانی دةتوانی عرياق لة دوارؤژثکی ناهةم

  
دةستورثکی هةميشةی کة رثز لة ، حکومةتثکی هةمة اليةن، دةکرث بة بوونی پةرلةمانثکی هةصبژثردراو

  . دةبثتة بةردی بناغةی لة ناوبردنی هةموو مةترسثکانی دوارؤژ، هةموو تاکة کةسثک و اليةنةکان بگرث
کة عرياقی گةياندة ، چة سونية عةرةبثکة گرثدابووکة دةسةصاتی لة ناو، سياسةتی هةشتا ساصی رابردوو

کة ئيتر بة هيچ ، دةبث بکرث بة ئةزموونثکی بةکةصک بؤ هةموو رثکةوتنثکی سياسی دوارؤژ، ئةمرؤ
جؤرثک نابث قةبوصی لةو جؤرة سياسةتانة بکرث و رثگة نةدانيش بة هيچ اليةنثک کار بؤ ئةو مةبةستة 

  . بکات
  

 وة هثزة دميوکرات خوازةکانی عةرةبی سونی دةبثتة بناغة بؤ شيعة ،دةکرث هاوپةميانثتی کورد
 کة دةيانةوث سياسی ناو عرياق وة دةبثتة رثگرث دژ بة هة موو ئةو اليةنانةی درووستکردنی هاوسةنگی

بروو دووبارة سياسةتی هةشتا ساصی را ة رثگای پروپاگةندةی ناسيوناليزمی و دژايةتی کردنی رؤژئاوال
  . بکةنةوة

  
پثويستة کورد و شيعة لة گةص هةموو هثزة دميوکرات خوازةکانی ناو سونی عةرةبی هاوپةميانثتی و 
هاوکاری پثکةوة بنثن چونکة سياسةتی هة شتا ساصی رابردووی ناسيوناليستی عةرةبی سونی مةترسثکی 

  . گةوةرةية بؤ دميوکرات خوازةکانی عةرةبی سونيش
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