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  حممد حسني حممد حسني ... ... ؟ ؟  عةرةب دروست ببيت عةرةب دروست ببيتبةرامبةرشؤظينيةيتبةرامبةرشؤظينيةيت  كوردكورد  شؤظينيةيتشؤظينيةيت  ِرةوايةِرةواية  ئايةئاية
  
 كةنعان ياريتية دِرندةكة دةسالَتد هاتينيكؤتاو  سةدام حسني  ثةيكةرةكاين ِروخاينيدوا
، ِروت ئةكرد ) عيراقيةيت(ي  ئينتما تريش هةبون قسةيان لةدروستكردينيوخةلَكانيك يمةك

. . ي وكورد عةرةيبي ناسيؤناليزم دريذبونةوةكايني دةرةوةي عرياقيةتيكيبةواتائةمةش 
 يلةيؤتؤثيايةك  سةرئاوو دةركةوتيزوو ئةم خةونةبووة بلَق زؤر بةالَم هةر. هتد. 

 بةعسدا دروست بووة طةليك ي دوايئيستاشؤظينيةتيك لةعرياق،  خؤشخةياالَنةزياترنية
 كورد ئةكوذريت ي موسلَ وديالة خةلًَكونة ِرؤذانة لةناو ضةكاينبؤمن ( (لةبةعس دِرندةترة

 كورد مافةكاين  هةية كةبؤدذيايةتيكردينيوةندة ئامادةي بونيش ئةيعرياق) ) .  كوردنيتةا هةرلةبةر ئةوة
بةرامبةرئةوِرةوشة  ناخؤشتريلةهةمو بةالَم.  بؤِريفراندؤمدا بةكارئةهينريتيلة فيدرالَيةت وداواكار

يشدا خةريكة  كوردي ثةرضة كرداريانة لةناو كؤمةلَطاجؤريك لةِرةطةزثةرسيت  عرياقناوةِراسيتيناثةسةندة
،   عرياقي ناوةِراست وباشورريةكايندةمارط هيزة تاريكو ي كرض وكالَينةوةيةك كاردادروست ئةبيت وةكو

،  دروست ئةبيت تانةلةناو كوردا ِرةطةزثةرسي بةعس ديت دةنطةدةنطةدةسالَيت بي كؤتايِريك لةوكاتة
ي كيشةينوينةرايةتشؤظينيانةدةيانويست ي ئةوانةو  سالَة كورد لةعرياقدا ئةضةوسينريتةوة 80لةكاتيكدا 

 يةدةلَيتةه باويِريسايةك.  زؤربضوك تيثةِرينني كةمينةيةكي ضوارضيوةكورد بكةن هةرطيزنةيانتواين
 ئيرة سازو جؤش  تر هةميشة ئةواينيتوندِرةو، نيت خؤيدا ئةهييبةدواوانةوثيضة تري دةمارطرييدةمارطري

 عةرةب ببنةثالَنةريك ةتاريكةكاين هيزي ئةوةزؤرة دةمارطرييمةترسي ،  ودةمارطرييئةدات بؤتوندِرةو
 يكورديام شةقي كرد ووة كةواخةلَكي واضيةئيستا ئةطينا.  دةمارطريانةوةيخبزيتةناوداخرانيك  كورديبؤئةوة

 ئايا،   جةالد لة ذيان بِرواننيانيش بةلؤذيكانيةكبؤئةبيت قورب. شؤظينيانةِرابطريتيبؤزايةلَةيئامادةبيت طو
 ي كةبةردةوام ذمارةيلةوطوتارانة،  هةية  نةتةوةضييتي دةمارطريانةي بةطوتاريككورد ئةمِرؤثيويسيت

 عرياق ِراكةنةوة  بةعس عارةيبي ينيةك لةوةداية دواض؟ .دؤستةكانت كةمئةكاتةوةو دوذمنةكانيشت زيادتر
 ي شؤظينيانة لةناو كؤمةلَطاي بةعسيش دةنطة دةنطي وةمهة ناسيؤناليزمةكانيان وِريك هةردوايبؤباوةش

ئاية عرياق هيندة ، وة  كردويرايية سةيرة لةعرياقدا طةشة بةوخي ِرةطةزثةرسيتيبؤض، كورديدا دروست ببيت 
 ئةمثرسيارة ئةوةبيت يوانةية وةالَميكلة؟ .ةوهيزةدةمارطريو تاريكانة ئ لةباربو بؤطةشةكردينيكزةمينةية

 يتة جةنطةلَيك كردؤي ضاند لةم والَتةداو ئةوفةوزايةش ئةمِرؤعرياق شؤظينيةيتي سالَ بةعس تؤو35كة 
ضونكة بةعس كةوتة ، م وةالَمة  ئةبةالَم طومامن زؤرة لةِراسيت،   بةعس بيت سروشيتي مرياتيك هةرتاريك

 ئةو ي بةعس تادواِرادة قيزةون ببو بةهؤ نةتةوة ضييتي نةكرد وثرؤذةيتةنطانةوة كةس لةعرياقدا ثشتطري
 ومةزهةبية ي و ئاذاوة نةتةوةي ئةو هةموو كيشة سياسيبةالَم ئةطةرسةير. و كردبي تؤماريميذووة ِرةشة

 يئةوادةتوانني ئةوةطرين بلةبةرضاو  تةمةينيسالَة35 يتكاريةئةو هةموو ضةوساندنةوةوسةركو، بكةين
تةنانةت ،  مةزهةيب،  ديين،  ينةتةوة يكؤمةلَيك كيشةيزةلكاو كردةيتيا بدؤزينةوة كةضؤن وردة وردة عرياق

ك لةيندروستبوي طؤِرةثان ناوضةكةو والَتاينيملمالنيين  بِريزوو تريندِرندةترين وشؤظيئايدؤلؤذيا   هي
 ئةوةية  ناخؤشتريلةهةمو،  واية ي ميذويي وةك شؤكيك بيست ويةكدايكةدروست بونيان لةسةدة
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 عةرةب  وِرةطةزثةرسيت ئةمِرؤئاينيةانئةو. ةوةبةرهةمدينن ي نو شؤظينيةيتعس خؤيان بةهةرقوربانيةكاين
  . لَيةتن هةمان عةقدةسيتي دوينييخؤيان قوربانيةكانهةر،  سياسيان بؤدروست ئةكات يهيوا

،  شؤظينيةت ئةزانيت  دروست بويني سةرةكي تاهربن جةلون ترس بةهؤكار*  ضية ِرةطةزثةرسيتلةكتييب
 وبريناكاتةوة ي كةوةك ئةو ناذيترس لةوة،  كةنايناسيت يانةترس لةو،  جياواز ي تريترس لةئةو

 ي ئايدؤلؤذي دامودةزطا جارةكان ئةم ترسةيديارة زؤربة.  جياوازةيوسياسةت ناكاو زمان وكولتور
 كةلةناو كوردا يئةوِرةطةزثةرستية،  نية  بؤدروست بويني واقعيكةهيض هؤكاريك ئةكات  دروسيتيوسياس
 بةعس  دةسيتترسيكة كارةساتةطةورةكاين ،  لةثشتةوةيةي جياوازي هةية ترسيك دروست بوينيئةطةر

 ترسيكةنادلَنياييةك لةئةمِرؤداو ،  ترسانيز خؤبةطةورة زانني ولةجياوا كردووة نةك نةرجسيةيتدروسيت
 دةستناكةويت ي طوجناوي سياسي كورد كةنالَيكيئةم ترسة،  لةثشتةوةيةيسياسير برينداييادةوةريةك

 ي خؤثاريزيةكي ناِريكخراوو لةجؤري بكات ئيترناضاردةبيت بةشِيوةي لةخؤيطايةوةتةعبريلةِر
  وئاييني نةتةوةيي فرةِراستدا ناوة ِرؤذهةالَيتمةلَطادواكةوتوةكاينلةكؤ.  دةرئةخاتيِرةطةزثةرستانةدا خؤ

، والَتةثيشكةوتوةكاندا ئةيبينني  لةي وةك ئةوةي كولتوري دةولَةمةندي ناِبيتة هؤكارومةزهةيب
  دميوكراسيانةوليكترتيطةيشتيني ديالؤكي سةركوتكاري ونائامادةيي ئةوكةلةثورة قورسةيبةلَكوبةهؤ
دةبيتة ، مةزهةبيك ، ئاينيك ، نةتةوةيةك . دةبيتة ثيكةوةشةِركردن  زؤرجارثيكةوةذيان وةنةشارستانيا
  بةرئةبيتة سةركوت كردن وثيشيلكردينوةذةلَيانة زؤرئاي كراوو بةدِرندةييةكي دياري نوخبةيةكيئايدؤلؤذيا

 حوكم  دةسالَتداربةناويةوةنوخبةي ئاينةيش كةتةنانةت ئةونةتةوةو مةزهةب و،  هاوالَتيان هةمو مافةكاين
 كراو ببةخشريتة ي دياريزؤرهةلَةية شوناسيكبؤية .  سةركوتكاري تريبنةوة قوربانيةكهةردة ئةكةن

 دةكاتة يخؤ،  كراوي دياريؤهيض ضوارضيوةيةكبديكتاتؤريةت حالَةتيكة و كورت نابيتةوة ، ديكتاتؤريةت 
،  وي سونة كرد بةعس بةرامبةر عارةيبيئةوة ، يانداِراستطؤ نية هةموناسنامةكان ولةطةلَ هيضيشخاوةين

 ئيران ئةيكات و كةماليةكان بةرامبةرتورك ئةيكةن  شيعةمةزهةيب ئيران بةرامبةر طةيلئاخوندةكاين
بةالَم كارةسات ،  بوو وةك ضؤن بةرامبةر بةكورد ئةيان كرد تةا بةِريذة جياوازة يهةرستةم وسةركوت كار

نة بةشيك بوب ستةمكار هةلَخةلَةتيت كاين كؤمةلَطا بةشوناسة درؤينةيكات بةشيكة دةست ثيئةئةوكات
 ي خؤيان وةك كاردانةوةيةك ديكتاتؤريةتيان قوربانيةكاين،  ي ستةمكاريانةنيست شؤظييلةثرؤذةيةك

  . رسني بتي كورديدا ثيويستة هةموان لييلَطا سازبكةنةوة كةئةمةية ئيستا لةكؤمةشؤظيين
 شؤظينية عةرةبةكان ي ثيكردووةو هةراوزةنا كورد دةسيتيبةغداد طفتوطؤكان لةسةر كيشة لةيلةوةتة

و شانة هةلَةي زالَ جؤريك كاردانةوةيوة كراوةتة طوتار  وةكو جةزيرةو العةرةبيةلةاليةن كةنالَةكاين
 ي ناشريين بؤئةو وينةييتة ثةلَةيةك وةها دةبينةشاز لةناو كوردا دروست بووة كةبيطومامن عةقلَيةتيك

 وةها دةبنييت هةنديك جاربؤضون ونوسيين.  دروستكردووةيجبةو ئةنفال بؤكورد هةلَةيقوربانية
 يعبدالبار ( ( كورد بِروا ناكةيتي عةرةب خبريتة شوين ناوي وناو عةرةيبطةروةربطيِرريت بؤسةرزماين

  عةرةب وبينيينبةكةم سةيركردين،  كورد بكةن يينيانة سةيرهييندة شؤظيش ) ) سةليم مةتةرو عتوان 
هاوضةرخ بن ي دورلةشارستانيةتي دواكةوتوي وتوند ِرةوبيت وطةليكي ئيسالمي هةمويعةرةب وةك ئةوة

 ثيكةوة ييان حوكم دان لةسةرعةرةب وةكو طشتيك،  ئةمريكايان بةسةردا زالَ بيت  ئةوةن دةسيتوهةرشايةين
 ئةو هةمو ييت عةرةب بةليثرسراويان باركردين، ةربةكورد  تةبا كةهةميشة لةثالندان بةرامبيةك ضونييلكاو
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ئةمةئةو هيلَةسةرةكيانةية كةهةنديك . هتد. . .  عرياق لةكوردكردويانة حكومةتةكاينيزلَم وستةمة
 ي ودةستكورتيةيمجطةلةوكالَفا.  جياجيادايئةكريت لةسياقي لي زارةكيش تةعبريجاربةنوسني وبؤضوين

  .  تردروست ئةكات تر تيا ضةقيوة كؤمةلَيك طرفيتيتيةكسئةم عةقلَيةتة وةكو هةرِرةطةزثةر
مرترالفزل  ( ( وةكو خةلَكايني وثشتطريناتوانيت ئةو ئةوسودو كةلَكة ببينيت كةكورد لةدؤستايةيت/ يةكةم 

  . ةوة سةدام حسينيةب دةخاتة سةنطةرعةرهةموو دةيبينيت و ) )  عرياقوشيوعيو دميوكراختوازةكاين
ضونكة ،  بةرهةمهيناوة ديكتاتؤريةيتهةر ي دنيادا بيت ئةجنامة ثراطماتيةكةيشؤظينيت لةهةرشوينيك/دووةم 

  ليئةكات هةلَةوكةمو كوِريةكايني وانةرجسيةيت وةهاية زيادلةثيويست نةرجسية و ِرةطةزثةرسيتسروشيت
و هةميشة دةكةويتة   دةمريتي بةرامبةر خؤي ِرةخنة طرانةيهةمو ِرؤحيةتيك نةبينيت ودةرئةجنام يخؤ

بِروانة ضؤن شؤظينية  ( ( تر ئةواينيئةخاتةئةستؤ ي خؤشطشت كيشةكاين ةو خؤجوان نيشاندانةويهةلَثة
 يثيويستةوريابني لةوة) ) .  هةموو كيشةكانيانيةكةنة سةرضاوةعةرةبةكان ئيسرائيل وخؤرئاوا د

 ي بةم ساالَنةي ئةو هؤشيارية ِرةخنة طرانة الوازبوينيبيتة هؤناوكورد نة يشؤظينيانةئةم دةنطة هيزبوينبة
  .  لةكوردستناداووة كردي طةشةييدوا

 وةكو ي شارستانيانةودميوكراتيانةي ثرؤذةيةكي كوردستان لةضوارضيوة سةربةخؤبوينيدةبيت هةولَ
 مةرج نية هةمووجاريك مايف. . شؤظينيانة ناشريين نةكريتيبةهةراوبةزم تر ييان هةرثرؤذةيةك، ِريفراندؤم 

 جيهانيك بكةين جةالدو كؤيلةتيايدا يوينا دةكريت. مافةكانيان خواردويت  ئةوانة بيتتؤلةسةرحسايب
 ي لةعرياقي خؤي سياسي كورد وةهائةبينم لةهةردةرفةتيكدا بطوجنيت قةوارةيبةرذةوةند. يةكسانانةبذين

،  ئيستاميان لةدةستئةدةين ي زيندو عرياقدازؤردةسكةويتبِروام واية لةشةراكةيت،  جيابكاتةوة عةرةيب
عةرةبدا باوةكو   هةتاهةتايدا بني لةطةلَيت لةثيكةوةذيانيكدةبية ناطؤِريت كةيبةالَم ئةمة هيض لةو ِراست

 ي كولتوريةزهةبيمان بةسةدان ِريشالَ وم ئاييني هاوبةشيبةحوكم  دراوسيش بنييازي جاويدوونةتةوة
 هةموو اليةكمانةو هةموان مرؤظني ي هاوبةشيبون خالَومرؤظ بائيمة مرؤظبنيدواجار. ثيكةوة طريدراوين

 هةنديك  و تاريكةكاين وتارة شؤظييني طةريزؤرطرنطة نةكةوينةذيركار.  يان عةرةبنيب كورديثيشئةوة
  هةولَدان بؤدروستكردينيلةبةرامبةرياندادرومش،  توركمانيش يةرة وتةنانةت زؤرجار ب عةرةيبيهيز

 يئاسايشيةو  ي ثيكةوةذيان بةرزبكريتةوةو ئةوسةقامطرييةسياس دميوكرايت جواينيمنوزةجيك
،  ئايين،  ي نةتةوةيئاذاوة ويلةطرذدوركةوتنةوة سةرنج ِراكيشان بؤيلةكوردستاندا هةية وةك خالَ

  . ة زةقبكريتةومةزهةيب
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