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  کر هیوا به: و...  پاتریك کۆکبرن :نوسینیش  کی دابه یه وه ته  نه:ی ئراق که بژاردنه نجامی هه ئه
  

  2005ری  مبه ی دیسه21
  ریتانی  ی به The Independent ( (ی ڕۆژنامه

  
ی ی پشوو وا فته ی هه که مانییه رله  په بژاردنه نجامی هه م ئه که یه.   شاندایه وه هه   لهئراق

. کان  کوردیه  و ناوچه  و سوننه  نوان شیعه بت له ش ده  دابه که  وته دات که نیشان ده
   له که) علمانی (سانی نیشتمانی و سکوالر که. ستن کان باده رست و ئسوییه ئاین پهئستا 
  . زندران به  زاریانه رمه کی شه یه  شوه بهکران   پشتگیری ده ریتانیاوه مریکا و به ن ئه الیه

غدا و باشووری   به ست هنا له ده وتنکی گشتی به رکه یمانی شیعه ئاینزاکان سه هاوپه
  کدارانه رگری چه  به  نھنی پشتگیری له  ئاشکرا یان به  به کان که  سوننه به ئاره. ئراق

. کاندا  سوننیه  ناوچه ست بھنن له ده  به وره کی گه یه نگه زۆرینه  ڕه،مریکا ن دژی ئه که ده
کانیان  نگدانه  و ده ست هناوه ده خۆیی خۆیان به ربه  سه  نیمچه وه  ئسته کان له کورده

  .  یه وه ی ئه وه نگدانه ڕه
  کانه ریتانییه مریکی و به هیواکانی ئه شتی ا کهرنگوم بوونی دو ی سه کان نیشانه بژاردنه هه
  . کگرتوودا  ئراقکی یه  ڕۆژئاواخواز لهکی سکوالری زراندنی دیموکراسییه  دامه له

گای سوننی  ردوو کۆمه  هه هزترن له رکات زیاتر به هه کان له  موسمانه  ئسوییه وه  بزووتنه
 وتوو رکه  دوو ساڵ و نیودا بوش سهی  ماوه له " :ئراقی ووتی) ی تتیه سان عه غه(. و شیعی

 –کگرتوو  ئراقی یه" وتنی لیستی  رکه سه. "ئراق  له خوقاندنی دوو ڕژمی تایبان   له بوه
 پ   به،کرا ڕێ ده  چاوه ی که وه ك له تر بوو وه وره زۆر گه"  ئاینزاکان   شیعه یمانی پارته هاوپه
   له،غدا  به  له وه کانی بردۆته نگه  ی ده58%و  بژاردن ئه کانی هه راییه  به نجامه ی ئه

  کرا له  توندی پشتگیری ل ده  زۆر به زیرانی پشوو که رۆك وه سه) الوی یاد ئه ئه (کاتکدا
م شاری   دووه سره  به له.  ست هناوه ده کانی به نگه  ی ده14%نھا  ته  وه ه) تۆنی بلر (ن الیه

) الوی ر ئه مسته ( بۆ11%نھا   و ته یمانیان کردووه ران پشتگیری هاوپه نگده  دهی77 %،ئراق
 .  

 ، ئراق له اسف کر  وهمریکا کانی ئه ته ی سیاسهوتن رکه کی سه یه ك نیشانه  وه که بژاردنه  هه
  مریکایه کانی ئه وتنی دوژمنه رکه  ڕاستیدا مانای سه م له  به،رۆك جۆرج بوش ن سه  الیه له
  وانی که ئه)  ئاینزاکان  شیعه پارته ( بت که ئران خۆشحاڵ ده. ی وت وه ره  ناوخۆ و ده له

 تا  ش بت که  ڕه مانه ڕووی زه. خورترین هزی سیاسی  به ته کردن بوونه ئران پشت گیری ده
) ژاد دی نه حمه ئه (رۆکی ئرانی  خۆداگرتن و هاوکاری سه  دان به دت بوش زیاتر پشت به

   .ی ئیسرائیلی کرد وه ند جارك داوای سینه  چه ی که وه  ئه،ی ئراق وه ناوه ستت له به ده
  کات و له  ده شه ری گه  کاریگه  ڕۆژانه  که ی ئرانه که  ئاینیه ته یمانی حکومه  هاوپه وه ئه
   له چوونانه م پشڤه بت له تری ده وره مریکا ترسکی گه ئه. وتن رکه شدا سه که بژاردنه هه

  نگه ئران ڕه.  وه ههنت  بیری جیھان ده کانی ئران به تۆمییه  ئه وام نیازه رده  به کاتکدا به
ی  وه ك له بت وه کی زاتری ده رییه  تیایدا کاریگه ت که ئراقکی ب هز خۆشتر ب دی به

  . ت بت تی له واوه  ته  ئراق به وه رچاویه به به
 ی  سوپاکه  که  و ئاگراوییه ی توڕه) در دا سه موقته ( که بژاردنه  هه کی تر له وتوویه رکه سه

و کات  ئه. کان کرد سای پار مریکییه  ئه ڵ هزه گه ڕکی توندیان له شه) هدی هسوپای م(
  . "تی   یان گرتنیه نیازیان کوشتن وه" مریکی ووتی  سوپای ئه
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  هدی له ست سوپای مه ده فی پیرۆزی له جه ی شاری نه وه راگرتنه سه ست به ر بوش ده  میسته
ر  میسته. مریکا م دا بۆ سوپای ئه ه قه  گرنگ لهوتنکی رکه  سه  ی سای پاردا به8مانگی 

  . دا که ته یمانییه  ناو هاوپه کان له ره  کاریگه رکرده  سه کك له  یه بته در ئستا ده سه
ی   چوارچوه نھا له  ته،بژاردندا  هه  له  باشیان هناوه ی که و پارتانه موو ئه هه

 ی 60 %  شیعه وتن چونکه رکه  سه یمانی شیعه اوپهه. ت دارن سه هکانی خۆیاندا د گه کۆمه
   که،کاندا کان و سوننه  نوان کورده هنا له نگکیان نه وان هیچ ده م ئه کانن به ئراقییه

کانیش هیچ   کوردییه  و پارته سوننه.  ی دانیشتوانن20%ی  ککیان نزیکه ر یه هه
  . کانیان ی کۆمیونیتیه وه ره ده نا لهه ست نه ده کیان به پشتگیرییه
   له،ون دك ب ئومد دیار بوو یه تا ڕاده) لیل زاد زامای خه (غدا  به مریکا له باۆزی ئه

  وت که که رده وا ده" و ووتی  ئه.  وه بژاردندا خشانده کانی هه نجامه  ئه کاتکدا چاوی به
. . . . ن بدهکانیان  کییه یی و خه وه ته  نه  ناسنامه هنگ ب  ده  که  باش زانیوه کی وایان به خه
  ) *(. "بت کاندا هه  و خه وه ته  نوان نه  هاوکاری له رخستنی ئراق پویسته م بۆ سه به
 بۆ  وه  ئراقی سکوالره نت له یه گه  ده وه ره کالکه ها مانای گۆڕانیکی یه روه  هه که بژاردنه هه

  الوی که یاد ئه ئه. بت ست ده  کوردستان یاسای ئایینی باده ر له ده ایدا به تی وتك که
 کی ره کی سه  هیوایه  تاکه،کان بژاردنه رفکراوی کرد بۆ هه  سه  پاره–تکی باش  مه هه

ی  که کی و نا ئاینییه ره  سه پاوراوه. نگ گۆڕدرا بۆ ده  نه وه م ئه  به،سکوالر بوو) علمانی(
خت  بت به و ده  و ئه وه غدا برده  به کانی له نگه  ی ده1% بوو ) بی له د چه حمه ئه ( کهتر

ست  ده  بهندامی  ئه275رانی نوێ ی  نی نونه نجوومه  ئه کورسی لهك   تاکو یهری بت یاوه
  . بھنت

ودرکی چا! "   ئایینی بووه نده  ئراق چه  که نگاندووه سه یان نه  باشی هه ك به خه" 
  کی سکوالره گایه  ڕاستی کۆمه  ئران به"ری ڕۆیشت و گوتی  سه ها له روه هه. ئراقی گوتی

کی ئایینی  گایه  کۆمه بته م ئراق ده  به،کی ئایینی تییه رکردایه ن سه خاوه) علمانی(
هن  ان ج دهک ی کچان فرگه  زۆربه وه  ئسته ر له هه. " کی ئایینی تییه رکردایه ن سه خاوه
و ) ق ته ( وه تی جیابوونه  حاه کانی ژنان له مافه. ن ده ریاندا ده سه چك به غدا و له  به له

  . چن مان ده و نه ره میرات دا به
. کاندا حوکمداری ئراقیان کرد ڵ کورده گه یمانی له  هاوپه  به ش مانگ شیعه ی شه بۆ ماوه

. ر کرد سه  کاری له ته م حکومه  ئه ی که یه گهڕو  کان دخۆش نین به  کورده رکرده سه
الوی  ر ئه  و میسته زیری سوننه وه  ن که ده وڵ ده مریکا ئستا هه تی ئه  یارمه کان به کورده
  یه کی ستراتیجیمان هه یمانییه  هاوپه ئمه" کی کورد گوتی  یه رکرده م سه  به وه  ناوه بھننه

  . "ین ر تکی بده گه بین ئه فام ده  نه  ئمه،زاکاندا ئاین  شیعه ڵ پارته گه له
کداری  رگری چه  به ك له یه وه م کردنه  هۆی که  ناچت ببنه وه ها له وهر کان هه بژاردنه هه

ستنیشانیان کرد   ڕوونی ده کان به کداره  چه گروپه. کان مریکییه  دژی ئه ی سوننی له گه کۆمه
  .  ڕه کی تری شه یه ره ی به وه مان کردنه رله و پهکانی نا  براوه  کورسییه که
  ك که ی زۆری خه زۆربه. کان بژاردنه  هه  به وه ت کردنی ئراق نزیکتر خرایه ت و په له

  کانی که هزه. ك ئراقی ك وه نگیان دا نه  و کورد ده نه و سون ك شیعه نگ دان وه چوون بۆ ده
  بژاردن که هه. هن  ده وه  پکیه ی که وانه هزترکن له  بهکشن ت بوون ڕاده و له ره ئراق به

 ،د کرا  دایك بوونی وتی ئراقی نوێ ناوزه  له  به وه ر بلر ه ر بۆش و میسته ن میسته  الیه له
  !می  و ماته  پرسه ڕاستیدا ببته  له نگه ڕه
روا  ر هه گه بت ئه تی کورددا ده مه خز لیل زاد زۆر له ی خه یه وه م لك دانه  ڕای من ئه به) * (

ولر و   سلمانی و هه  کوردان له زارك له د هه ند سه بینین چه  ده ی که وه ئه.  وه بمنته
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   و نه ترسییه نگکی مه زه) الوی یاد ئه ئه (  به نگیان داوه لك شونی تری کوردستان ده گه
  . بوو ڕوو بدات ده
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