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  کر هیوا به: رگ وه! ... یی ئراق ك پارچه  یه ست پکردنی کۆتایی هنان به ده
  

  !پاتریك کۆك برن) The Independent (ی بوکراوه
 

نی نیشتمانی  نجومه کانی ئه بژاردنه هه. کگرتوو ك وتکی یه  وه شاندایه وه  هه ئراق له
 بۆ ئراق ئستا  ییانه ریکی بۆسنه سه چاره".  بت وه ڕانه گه  خای نه نگه دا ڕه یه فته م هه له
  . راقی گوتیری ئ ی لکۆه تتیه سان عه  غه"دایه جنده  ئه له
 و کورد   و شیعه ی ئراقی سوننه گه رس کۆمه  هه  چونکه یه وه ره ك الکه  یه که بژاردنه هه
. ن ده کانی خۆیان ده یی و ئایینیه وه ته  نه  هه نگ به وان ده  ئه ن که خه ری ده موو وا ده هه
کانی  گه ی کۆمه وه ره کانی ده خه  دوای پشتگیری ی به  سکوالر و نیشتمانیانه سه و که ئه

 . "کوتن  ئاسنی سارد ده" ن ڕ گه خۆیان ده
  ن بی کهند ڕووداوکی گرنگیا ریتانیا چه مریکا و به ی دوو ساڵ و نیوی ڕابردوودا ئه  ماوه له
 275نی نیشتمانی  نجومه بژاردنی ئه مندنی گرنگی هه ڕان بۆ باشتر خه رگه  خای وه وونهب
  . ی داهاتوودا ممه  پنج شه ندامی له ئه

دروست کرا ڕی جیھانی   دوای شه ریتانیا و له ن به الیه  له کگرتووی کۆن که وتی ئراقی یه
  . ناوچوون بچت و له ره  به نگه ڕه
ییان  ك پارچه ن یه هه ی هزانك  وه ڵ ئه گه له.  دراوه واوی نه  ته  به که ا بیارهم هشت به
  دام حسن ڕووخاوه ی سه ته وه م له به. وت ش کردنیان ده ن دابه مان کاتدا هه هه وت له ده

  . هزترن وان به  ئه لماندویانه  سه من که کانی دووه هزه
م   بۆ ئهرك سه ك چاره  وه وه ی جیابوونه رباره  کردن ده  قسه  به ستیان کردووه کان ده ئراقیه

ر  سه ك له  یه کان که کورده.  کوردستان  له  ڕووی داوه وه  ئسته ر له  هه مه ئه.  یه نگژه ته
ت و  بوونی حکومه  هه خۆن له ربه  سه وه  ئسته هنن له  میلیۆن پك ده26پنجی ئراقی 
  وت له که ست ده ت ژوورکی هوتلی ده حمه  زه بکی ئراقی به ره ئه. سوپای خۆیاندا

  . ختی کوردی ولری پایته هه
ر  به له،   کوردستان ڕووی داوه  له  ڕازی بون که وه یان به کانی ئراق زۆرینه به ره  ئه رکرده سه
دنان  عه.  و ڕاستیه ر به رامبه  به ست نایه ده  هیچیان له که  یه وه ویش ئه ك شت ئه نھا یه ته

  دا ناوه وه س دانی به موو که هه: " رست ووتی  په وه ته ی پشوو و نه وه ره زیری ده چی وه پاچه
چی  پاچه،   نییه وه س الری له که. "بت  خۆی خۆیان هه ربه توانن ووتی سه  کوردان ده که

 کیانی  نگه کان ڕه  شیعه  که یه هو ر ئراق ئه رامبه  بهقینه ی ڕاسته شه ڕه و گوتی هه ئه. گوتی
  دا له وه نگیان به  ده  زۆرینه کانی ئراق به کورد و شیعه. خۆی خۆیان بنیات نن ربه سه

  . ری ڕابردوو ڕیفراندۆمی مانگی ئۆکتۆبه
نی  نجومه ئه" کان   شیعه  پارته کك له ی یه رکرده سههزترین  کیم به زیز حه بدول ئه ئه

  "  ئراق  هشۆڕشی ئیسالمی ل
  له. بت خۆی هه ربه تکی وتکی سه سه موو ده  هه  که  یه نیازی پکھنانی کیانکی شیعه

  .  ی ئراقه  پارزگاکه18ی  ش نیوه مه  ئه کان که  پارزگا شیعه9ر  هه
نھا پنچ پارزگا  ش ته وه  به تی کوردایه سه  ژر ده تی له واوه  ته چوار پارزگای تریش به

  . منت غدا ده تی به سه  ژر ده  لهم تا زۆر که
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 "   هیچی تر نییه والوه پارتمانی گرین زۆن به ك ئه  کۆمه زی له رکه تی مه حکومه" 
  . زیرکی ئراقی گوتی وه
 درژ  وه ستی بۆ ئه و ده ئه. "ن  ده ستانی ده وڵ بۆ وه  هه وه رۆشه  په ریتانیا به  بهمریکا و ئه" 

وتی  نهکی  ڵ کۆمپانییه گه وتنکی له  ئیمزای ڕکه م دواییانه تی کوردی به  حکومه کرد که
  . وتدا  دوای نه ڕان به  بۆ گه رویجی کردووه نه
ش  مه ئه. ڵ بھنجن  دۆزراو هه وتی تازه وانن نهت  ده  کورد و شیعه ستوری تازه  پ ی ده به
  . وان دات به خۆیی ئابووری ده ربه سه

بژاردنی مانگی   هه  له کهبرت   ده ڕوه  به وه یمانی کورد و شیعه ن هاوپه  الیه ئراق له
 پنج  نگه م ڕه به،  و کاته یان کرد ئه که بژاردنه کان بایکۆتی هه سوننه. وتن رکه کدا سه یه
  . ن نگ بده ی داهاتوو ده ممه شه
  . الوی ببینن ك عه کی وه یه رکرده ن سه که ز ده ریتانیا حه مریکا و به ئه
کانی  ڕیکالمه.  ئۆپزسیۆن  پاشانیش بوو به عسی بوو له خۆی به ختی  و وه یه شیعهالوی  عه
ر  شتکی پ بت بۆ هه  دات که رۆکیکی توند پیشان ده ك سه  تیایدا خۆی وه فزیۆن که له ته
گه  کۆمهس راقییهم ئه به.  که  ئ گه ش بوو که زیرانه رۆك وه و سهکان  مریکیه  ئه ی دا به  ڕ

و ڕاونرا  ی ڕابردوو ئه فته هه.  فی پیرۆزی شیعه جه  نه وی سوننی لوجه ر فه  سه نه هرش بکه
  . ف جه  نه لی له دی ئیمام عه رقه  مه ن له هری ک عل تاکو ده  نه  تاکه  به وه کانه ن شیعه  الیه له
 و  کگرتووی شیعه یمانی ئراقی یه  هاوپه  که نگه دا زۆر ڕه بژاردنانه م هه وتوو له رکه سه

  . یمانی کوردستان بن وفاقی سوننی و هاوپه
متر   دوای مانگ که مانگ له، نووسی ئراق ریتانیا بۆ دیاری کردنی چاره مریکا و به توانای ئه

   بکات که عودیه ك میسر و تورکیا و سه ی ووتانی وه قاژه له دات په وڵ ده مریکا هه ئه. کات ده
  . و پیش پشت گوێ ی خستبوون مه دوو ساڵ له
و  ره یان به ریتانیا زۆربه کانی به هزه. ڕاست ناکرت تی ناوه  گۆڕینی خۆرهه  له چی تر قسه

وام  رده م به ن به که بژاردن ده شداری هه کان به سوننه.  سره به   له وه ته کانیان کشاونه بنکه
ر  سه بت له ئراق ناوك ده.  داگیرکردن وڵ دانیان بۆ کۆتایی هنان به ر هه سه بن له ده
.  یه  شیعه نده شاركی زۆرینه رچه ش بکرت هه  دابه بت که ت ده حمه غداد زۆر زه به.  خشه نه

  یه وانه م زۆر له به. بت ك ووتیان هه  یه ن که که ز ده کان حه به  ئاره ی ئراقییه زۆربه
  . )کۆنفیدراسیۆنکی شل و شۆڕ ( ئراقی داهاتوو ببته

  :  بخونه م لینکه  ئه  بوانه ته م بابه ی ئه بۆ درژه
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