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... " بت وام ده رده  به تایه  داگیرکردن تا هه  ئراق واته کۆتایی یاری له" واشنتن دی سی  له
 (*) کر  هیوا به: و

  
     کڤن زیسه:ر نوسه
  www. democracyrising. us :ڕ ماپه

In Washington ،Dc End game In Iraq Means Ongoing Occupation 
  2005ری  مبه  دیسه16، ینی هه
  
  م به یکه  من ده ی که وه ك ئه  وه واته"  The World Affairs Council" زگای   ده کدا که یه  بۆنه له

   :کوردی
  به) واشینتن دی سی ( ڕکی خستبوو له) کان  جیھانییه ت و ئارشه بابهنی  نجومه ئه (

ش   پشکه  کهکانی ته بابه، ر مبه ی دیسه 12رواری به)  ئراق هۆتایی یاری لک (ناونیشانی
 ئراق  کان له  شوه ك له یه  شوه مریکا به  ئه خست که رده  وای دهیان کردبوو  ئامادهراناک
م  ی ده وه ی کشانه شه کان بانگه  کۆڕگه هیچ کام له. کی زۆر درژ یه  بۆ ماوه وه مننه ده
  . ی سای داهاتووشدا  ماوه ت له نانه هکرد ت ده ستی نه وده

 وترت  پیان ده مریکان که ی ئهکان  باوه  ئاڕاسته کك له سی بیریاری یه کهکان س  کۆڕگه
  :) رس ینکهپبلت (

، کات کانی ئراق ئیش ده ر کشه سه بت له  ساڵ ده20ی   بۆ ماوه که) پر گالبر پیته (بایۆز
  . کی ره کی سه یه  شوه به، ی که  کوردیه نه الیه
ڕی  کۆلجی شه (  کرواتیا و پۆفیسۆرکیش بوو له مریکا بوو له و بایۆزی پشووی ئه  ئه

و  کك بوو له و یه کانی ئه بیروبۆچوونه. )تی ئاسایشی نیشتمانی ستراتیجیهنیشتمانی بۆ 
 ی که  باوه نی تر و ئاڕاستهکا ی کۆڕگه وه ره ی ده  خانه ونه که  و ده  زۆر جیاوازه ی که جۆرانه

  . )رس ینکهپبلت (
ی مریک ی ئه زگای پۆژه  ده رگری و ئاسایش و له  هاوڕیانی به  له ککه یه) لی ۆماس دانهپ (
تی  مریکی خزمه ی نوێ ی ئه ده ی سه ری پۆژه به ڕوه ری بهك جگ و پشوو وه ئه. خونت ده
   له بووه) کان رییه ستپشخه کان و ده تیجیه سترا ندییه هیو په (ری به ڕوه  بهك روه هه. کرد ده
  . )کۆمپانیای لۆك هید مارتن(

ری  ڕوبه به، رت  ئاقاریکی ئارامتردا به دا گفتوگۆکان بهوی  که هه) رمان ته جۆن ئه (
ۆ و ب ئه. )کانه ییه وه ته  ستراتیجی و نونه وه ندی لکۆینه به مه (تی ی ڕۆژهه رنامه به

   وته تی نزیك له کانی ڕۆژهه  و ئارشه شی کشه بهری  ده ك سکرتری یاریده ك وه یه ماوه
  ه) کان کیه ره  ده ندییه یوه نی په نجوومه ئه (کی درینی  و هاوڕیه ری کردووهکان کا کگرتووه یه

  . کان ییه وه ته  نونه ته  و بابه بۆ کشه
کانی ئراق ت ناگات   داوه ره  سه مریکا له  ئه  ناو مامان که ایهی هن وه ئه) پر گالبر پیته (

  .  ئراق ت بگات وت له ر ناشیه  ڕاستیدا هه و له
 و  یه ند گروپك هه  چه ی که وه ر له ده به،   ڕاستیدا نییه له) ئراق ( بینت که و وای ده ئه

ك   وه وه نه که  خۆیان ده نھا بیر له وان ته م ئه  ژر ناوی ئراقدا و به  لکنراون له وه پکه
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ڕی  ی شه  میانه ك بوش له ره  سه  خاکدا گوتی که له) پالبرگ(.   و سوننه کورد و شیعه
  .  و کورد دا  و شیعه  نوان سوننه  له زانی جیاوازی چییه یده ئراقدا نه

) ته) پگالبربژاردنه  هه هات که  ده یه و بیرۆکه ی به گا  ی  مبه دیسهی  15کانیر خا
کی و   خه ش بوونه ر دابه سه خت له  زیاتر جه بت که  نه وه نھا ئه بت ته ڕان ده رگه وه
  له . بن ڕێ کراو ده  چاوه وه  دنیایه کان به نجامه ره ش ده و پیه وه و به کاته کان ده ییه وه ته نه

ك  روه  شیعه هه-یمانی کورد ی هاوپه ینه زۆر بت له ت بریتی ده بژاردن حکومه دوای هه
مک یان هیچ هزکیان   که وت که که رده کانیش بۆیان ده کاتك سوننه. ی ئستا که ته حکومه
  وه ئه، ی هزیان بدات یه و شوه ش ناگۆردرت به که ستوره دا و ده که  سیاسیه  له پۆسه نییه
 نوان  وتۆته که  وه  ئسته ر له  هه  که وه وته که ل دهی   ناوخۆییه ڕه و شه ی ئه که نجامه ره ده

کان و شتی تر   بۆمب ڕژه یاره کان سه سوننه ی وه بت به  تا دت توندتر ده  که  و شیعه سوننه
  وه کانه  کورده ندی به یوه ی په نده وه ئه.  کانی شیعه  گوه  تاکتیکه ر به رامبه کار دنن به به
نھا ناو  ك ته یه موو شوه  هه خۆن به ربه کی سه یه  ناوچه وه  ئسته ر له  ههوان بت ئه هه
رووی   سه کانیان له یان و یاسا ناوخۆییه که ته یان و حکومه  سوپاکه:ش نموونه، بت نه

. )بت  نه ك کش و پوانه کانی وه ره  و پوه پاره (نھا  ته وه که یه موو باره  هه  له یه وه ئراقه
  .  یه کانی ئراقدا هه  کوردییه وتی ناوچه ر نه سه تیان به سه وان ده ك ئه روه هه
  داهاتوودا لهنھا  ته ڕاستیدا  م له  داهاتوودا به وتك له موو نه  هه:ت  ده که ستوره ده (
  . ) ئراقی کوردیدا بت له  دهوت نه
) که وه  کرده وه ر ئه سه ختی له ها جه روه هه) پگالبر   وه ی خواره مه یشتن له گه نه ت:     
  کو بۆ گروپه  به بۆ ئراق نی یه) کان الئی ئراقییه  وه:وترت ی پ ی ده وه که ئه (
یشتن  گه  ت نه  هۆیبته  ده م ڕاستییه یشتن له گه ت نه.  خۆیانهکانی  کییه یی و خه وه ته نه
  :ت ه د ی جۆرج بوش که که مایی قسه  ب بنه له
 و  توانینی ئه به. "کاربوونی سوپای ئراقی  ست به دهڵ  گه هنت له مریکا واز ده  ئه"

 دسۆز ن ك هه ند سوپایه چه.  النی ئراق نییه  گه کی دسۆز به  سوپایه  که یه وه  ئه که ڕاستیه
بی تیا  ره ی ئهرک فسه ی هیچ ئه وه  ب ئه  به یه تالیۆنی هه  به9 سوپای کوردی – کورد  به

 ناو   بنه کانی سوپای ئراقی که زه گه  ڕه  نادات به ش یاسای کوردی ڕگه وه زیاتر له. بت
 ی ½ بۆ 1/3ی و  نده  گه پ له" سوپای ئراقی " وترت   پ ی ده ی که وه ئه. ئراقی کوردی

  درت به ی ده وه لهك  وه)  همییه ستی وه به مه-کان  خوه ربازه سه (ڕوات بۆ کان ده موچه
   له  نزیکه بیننن که  ده کی ئایینی شیعه کان سوپایه سوننه.  قینه بوو یان ڕاسته ربازی هه سه

بینن  ك ده  سوپایه وه بینن ئه وان سوپای کوردی ده کاتك ئه. ر  سه نه به و هرشیان دهئران 
کانی  موو وته  هه کان له رده کو مریکا چونکه کانی ئه کگرتووه  یه  وته  به  دسۆزه که

ر  سه چاره" ت  دهپگالبر.  ئیسرائیل  له مریکا بجگه  ئه  زیاتر دسۆزترن به که ناوچه
تی   ستراتیجیه  که یه وه م ڕاستی ئه که یه. "ستین  کان بوه و ڕووی ڕاستییه ره  به که  یه وه ئه
توانت سوود  مریکا ده ئه. تی هناوه شکس–بت  ر هه گه ك بوبت ئه ر چییه  هه–مریکی  ئه
توانین   ده ئمه، کانن مریکیه کان زۆر پشتگیری ئه کورده. رگرت  وه ش بووه ش به م سوپا به له

  ئمه. وتن  زیان پکه  له وه ینه کان و دووریان بخه  کوردیه  ناوچه رینه بهکان  مریکیه  ئه هزه
  ن و نزیکن له که  ی وته60 %  شیعه چونکهین   قبوڵ که کات سوپای شیعه پویست ده
  شتك که  وه بینه ڕووی ئرانیش ده  ڕووبه وه  ئه وه ڕویان ببینه  ڕووبه ر ئمه گه ئه.  وه ئرانیشه

 پکانیش گالبر ی سوننه رباره ده. ر  سه  بیباته رانه کی کاریگه یه  شوه مریکا ناتوانت به ئه
  .  ببینت رانه  ڕۆکی کاریگه نگه بی ڕه ره ه کۆمکاری ئ پشنیاری کرد که
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  بۆچوونی به،  و هیچ شتکیش کۆتایی پ ناهنت مریکا شتکی زۆر باش نییه هبوونی ئ
)ت که) پگالبرمه واته بت که  ده  ئزه ك له یه وه م کردنه بم  به. ین نجام ده کانماندا ئه  ه

کی  یه  بنکه  ببنه نگه کان ڕه  سوننه  ناوچه ات چونکهکجاری ناک ی یه وه  کشانه ز به و حه ئه
و پشنیاری ڕاگرتنی  ئه.  وه ڕته  توانایدا نابت بگه  لهمریکا ڕۆیشت  ئه ر که رۆریستی و ههتی

  .  کوردستان  له یه کانی هه مریکیه  ئه ی هزه زۆربه
) پگالبر (ت وتن داده رکه  سه  به وه ئهه ش ههبل یو بو  جۆرج ده  کهن ی)  دروست کردنی

رگیز وتکی   هه و وته ئه.  وه  ڕاست کرده وه ه) وینستن چرچل (ن  الیه ی له)  ئراق
.   ڕاگیراوه وه  پکه وه ند پیاوخراپکه  ڕێ ی هز و زۆرداری چه نھا له  و ته بووه  نه قینه ڕاسته

ی ئراق و  وه  خستنهك کردبت یه جمان   ج به ینت ئمهب و وای ده  ئه نھا شتك که ته
  . ناسران کتر ده ختی یه رسه  دوو دوژمنی سه  به  دوو ووت که–ئران بوو 

 ئراق الی   بنیات نانی دیموکراسی له مریکا له  ئه  که دایه ڕه و باوه له) رمان ته جۆن ئه (
ت  و ده ئه.   ڕوه  ببات بهر چۆنیك بت ئراق  هه  که یه وه وکی ئه موو هه  و ئستا هه داوه
  و ئازادیه  وتوخوازه زت و پشکهبپار) ت ئافره/ژن ( مافی زی کهخوا تك ده ر تۆ حکومه گه ئه

وا توشی ب ئومدی  زدا ئه رکه  مه  له یه هزی هه تکی به و حکومه  تدایه کانی تییه یه کۆمه
  .  مریکیه وی داگیر کاری ئه دروست کرا تك که  حکومه ر به رامبه بیت به ده
رچۆنك بت  م هه به. نت وانتی داده  پاه  ساکدا به بژاردن له س هه) رمان ته ئه (
   که دایه هڕ و باوه و له ئه. ن که ی ووته رمایه  و سه رچاوه ش کردنی سه ی دابه رباره مووی ده هه
  وه بن و دوای ئه ستیار ده کان زۆر هه بژاردنه  مانگی داهاتووی دوای هه6 یان 4
ستوردا چ   ده ك له ك پك دت ئاخۆ هیچ گۆڕانکارییه یمانییه  هاوپه وت چ جۆره که رده ده
ت و  حکومه  ن که که ست ده کی هه بت بۆ ئراق کاتك خه  کاتکی زۆر گرنگ ده دیاره. بن ده

   که یه و بۆچوونه ڵ ئه گه و له ئه. بن وام ده رده ك به یه  بۆ ماوه  که گۆڕێ ك دته یاسایه
 و  وه وته که  ی لی ده شیعه- هزی کوردی کی به یمانییه  هاوپه که بژاردنه نجامی هه ئه
چت  و الواز بوون ده ره غدا تا بت به  به زی له رکه ت مه  حکومه بینت که و وای ده ك ئه روه هه

ی و  نده  گه  که دایه ڕه و باوه و له ئه. نت ڕی ناوخۆ داده ی شه  نوقنه ش به مه و ئه
   و گروپه وه وتۆته کی ل که کان بۆشاییه ت گوزارییه م و کوڕی خزمه بردنی الواز و که ڕوه به

  .  وه نه که کان پی ده ئایینیه
راق یری ئ  سه وه کی فراوانتره یگایه ن گۆشه   له وی دا که  هه یشه) لی تۆم دانه (رچی هه

   له شکه هی ب وه ر له ده  نابینت به که  کۆتایی یارییه و قۆناغی ئستا به بکات و ئه
دا بوو  و کاته له. ستیار بوو  ساکی هه  که وه  بیر هنایه  ی به1979و سای  ئه. ك یه پرۆسه

فغانستانی داگیر کرد و ئران  کتی سۆڤت ئه و یهست   ده وخۆی گرته دام هزی ڕاسته  سه که
 داوایان له  وه یه  ڕگه  له  که عودییه ی سه که وته ی مزگه رپاکرد و کشه شۆڕشی دژی شا به

زمی   نه ی که و پشنیاره  ئه یشته و گه  ئه ووه له.  ج بھن کان کرد ووت به مریکیه ئه   هزه
  _ستکرد  ی دهک یه  پکھاته–کۆنی جیھانی 

   به  که وه مه ڕی جیھانی دووه  دوای شه پنرا بوو له سه) وینستن چرچ (ن  الیه بوو له
 و  وتووه ت و ئستا ناجگیریان ت که سه ر ده  سه رعی خسته تانکی ناشه  حکومه وه هۆیانه

 ی 11) لی دانه(. ین ده  ده وایانه  ناڕه ته  حکومه وه نرخی پشتگیری کردن له   ئمه مۆکه ئه
کو   به قائیده-ل فغانستان و ئه مریکا و ئه ر بۆ ئه ك هه نت نه ك داده رگایه  ده ر به مبه سپته

  . وت که رده  ده که می سیاسی ناوچه ڕانگیزی سیسته ی ناجگیری و شه  لوه که
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مریکا و   هشتا ئه یریهموو ناجگ م هه ڕای ئه ره  سه  که وه کاته  ده وه ر ئه سه خت له و جه ئه
   پویسته رچۆنك بت ئمه هه.  تی ناویندایه  خۆرهه  له  که یه وته و نه جیھان پویستیان به

  یانه نده کی گه یه  شوه وتدا به  نه ندی له مه وه  ده تمۆسفرکی سیاسی وا بخولقنین که ئه
.  که کانی ناوچه کو بۆ خه کان به  سیاسیه رکرده ندی سه هم وه  پناو ده هنرت له کار نه به
  و ڕاستیه رکی ئه ه د  که گرنگه دایه ڕه و باوه و له مریکانیزم ئه  ئه ڕای تیرۆریزم و دژه ره سه
 ڕاستیدا  له. تر وره کی گه یه  کشه  له ووکهنھا شتکی بچ  ته قائیده- ل  ئه ین که بکه

 پ ی  به. دا که  ناوچه  له یه مریکانیزم هه نتی ئه هڕانگزی و ئ واوی شه کی ته یه پکھاته
 ناتوانین  مریکی و ئمه  ئاسایشی ئه  له کی ترسناکه یه شه ڕه  هه مه ئه) لی دانه (کانی ووته

رێ  کی ئه یه و ئاڕاسته ره زانت بۆ جون به ك ده تایه ره  سه و ئراق به ئه. ین پشتی ت بکه
  . )یجابی (نی
دا  که  ناوچه  له تی لیبرانه  بیت دیموکراسیه و هیوایه ر به گه زانت ئه ی ده ه  هه و به ئه

  :یبینت و ده ك ئه ن وه مانه کان ئه رنیه  ئه گۆڕانکارییه. ببینیت
  مه گری ئهی ڕ که ئیداره. کان بکات ك داره ڕی چه  شه دواجار بوش بیاری دا که )1

. کات ج ده کان ج به  تیرۆریسته کدارییه  چه-  کی دژهت و ئستا ستراتیجیه م ئه بوون به
  . نت یه گه نجامی ده  ئه  کۆتاییدا وا به م له  به نگه  دوای دوو ساڵ زۆر دره له
.  م هشتا هزکی ترسناکه  به  خۆی پیشان داوهیرقاوی الوازی زانت زه و وا ده ئه )2
یان   نیوه کان یان بگره ی هرشه ن زۆرینه خه ری ده  ده  کرد که وانه و لکۆینه ی به و ئاماژه ئه

  ن که ده دا ڕوو ده و کاتانه  و زیاتریش له کانه زگا حکومییه کانن و ئامانجی ده دژی ئراقیه
 . کان بژاردنه ك هه چت وه  یاسایی بوون ده و به ره  به که پرۆسه

ن و کورد و  که  ده که  پرۆسه کان پشتگیری له  ئراقیه  که دایه ڕه و باوه و له ئه )3
 .  پشتگیری بوون میشه  ی ئراقن هه80 % کان که شیعه

جۆرج . دات مریکا ده کانی ئه  ناوخۆییه ته وتنی سیاسه  پشکه و زیاتر گرنگی به ئه )4
کان هیچ  دیموکراته  کاتکدا پکت له بت و خای خۆی ده ڵ ده نگی هه بوش دواجار ده

 .  ئراق  چی بکرت له ی که وه ی ئه رباره  ده کیان پ نییه یه وه نهستا رگری و دژوه به
رمی  ش بوونکی فه و دابه ئه،  ئراق لهڕۆین  و کوێ ده ره  به  ئمه ی که وه ی ئه رباره ده

  بت که ت ده حمه غدا زۆر زه ك به کانی وه ش کردنی ناوچه  کاتکدا دابه نابینت ڕووبدات له
یکی  ه  مامه  پویسته "ت و ده ئه. ) و کورد  و شیعه سوننه (ژین  ده که گرووپهر سی  وێ هه له

ی  وه ره  ده کشنه ل ده وان زۆرن و په  ئه کاندا بکرت چونکه ی سوننیه ڵ کشه گه دروست له
  تهب  ده وه ئه!  ئراق  له وه ینه  بده که  سوننیه می کشه  وه ه  هه  به ر ئمه گه ئه. ئراق
تۆمی ل  کی ئه کارهنانی چه  به نگه  ڕه  و که ڕانگزانه ن و شه ڕکی زۆر درژ خایه شه
  .  "وه وته بکه
ی کورت  وه بۆ ما نگه مریکا ڕه کانی ئه ی هزه وه کشانه بت ) لی دانه (کانی ی قسه  گوره به

ڕی   شه وه  و ئه یه ه ن هه یهر ئاستی درژ خا سه م له  به وه من کاته ه که ن بارودۆخه خایه
  .  وه وته که زیاتری ل ده

کان  ی کورده وه ی جیابوونه شه و بانگه  ئه  که وه  کرده وه ر ئه سه ختی له جه) پر گالبر پیته (
خۆیی  ربه نگیان بۆ سه  ده98%ی   ڕژه کان به کورده.  کانه  ڕاستییه وه ت ئه م ده ناکات به

ی  وه ر جیابونه سه بن له کان سوورده ی نوێ ی کورده وه  نه ی کرد که وه ی ئهو پیشبین ئه. دا
. ین ك بکه کان چه  یان شیعه ین وه کیان بکه  چه  نین که  ئاماده ئمه.  ئراق رمی له فه
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وی   هه  توندوتیژانه  ساه85  مای ڕژمك بنیات بنین که ر بنه سه پویست ناکات له
  . دات  ده که ووته ڕاگرتنی  وه پکه

  یه وه  ئه  داهاتوودا دنیایه  له نھا شتك که  گوتی ته وه  پکردنه  گاته به) رمان ته جۆن ئه (
وامی ئیشکمان تیا  رده  به  به ك ئمه زایانی وه  شاره  که یه و شونه تی ناوین ئه  خۆرهه که
  . بت ده
  :بووان پرسیاری کرد  ئاماده کك له یه
ی   و کورد و شیعه کی سوننه یه هنت که هیچ کشه  لویزیانا ڕاستی نه مریکا له ر ئه گه ئه" 

   شونك که له!  ئراق  ڕاست بیپکت له مریکا بین که ڕێ ی ئه بت چۆن چاوه ده.  تدا نییه
  . "وت  کی چی ده  خه ین که وت ت بگه  ناشمانه ین و وا دیاره  ت ناگه ئمه

یی  نوکه  کوردی گرنگی و هه مه  بکه م ووتاره  نام ئه  پای پوه ی که وه ڕزان ئه به) * (
تکیش  رنجتان بۆ بابه زم کرد سه  حه وه کی تریشه  الیه لهك  روه ك هه  الیه  بوو له که ته بابه

ر  سه له  رییه ماوه ی جه وه ستیاری کۆڕ و سیمینار و کۆبونه تی گرنگی و هه ویش بابه ڕاکشم ئه
  لکترۆنی له  هۆی بوونی میدیای ئه مۆ به  ئه  دیاره که. کانی کوردستان  ژیاریه ئارشه

ڵ  ندی و ڕایه یوه ها په توانین جۆره  ده  ڕۆژانه  و ئمه لك ئاسانتر بووه دا گه که یدانه مه
متر   یان که م تواناین وه  که  هشتا ئمه ی که وه م ئه  نوانماندا به ین له دروست بکه

ر   هه ی که وانه و کۆڕ و سیمینار و کۆبوونه  له شداربوونه تی به  بابه یه زاییمان تیدا هه شاره
یان  مه  بۆ ئه  دیاره  کوردی که ر له ده  به  زمانی تر واته م به  به یه ی ئمه که ی آشه رباره ده

  ی که وه ئه! وت مان ده که  سیاسیه ۆخه بارود زا له زا و زمان زان و شاره سانی شاره  که ئمه
  کو ئمه  به س نییه یبینین به کان ده  کوردییه ڕه ر ماپه سه کانی پاتاك و له  ژووره مۆ له ئه
شیان   گرنگه نه م الیه بت ئه یشتووین و ده ك ت گه یه کتر تا ڕاده ردی یه  ده موومان له هه
  رگری له  به یه و شوه به) پر گالبر پیته (ك سکی وه کدا که کات نا له ده. ین که رامۆش نه فه

  به.  بیستووه ر ناویشی نه ها کورد هه  ملیۆنه  که نگییه ی نه کات مایه کانمان ده هیوا و ئاواته
  کانی پارت و ڕکخراوه هاتووه  بن نه  له م و کوڕییه  که  له ککه شیان یه مه ڕای من ئه

ی  وه ره  ده  له یه زگایان هه زاران ڕك خستن و ده  هه ی به وه ڕای ئه ره  سه کان که کوردییه
ر  ند پیته بت چه ده.  دۆست و دوژمنی خۆمان ناناسین چی هشتا ئمه کوردستان که

ت له ی تر ههپگالبردا؟ انهھم جی ب!  
   
   
   
   
    
   


