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  2006-1918ئراق 
  2005ری  مبه  ی دیسه16ینی  هه

  ر  گوین دییه
  ) www.trinidadexpress.com (ڕی ماپه

  
 -   قینه کی ڕاسته یه  بۆ دواجار دانه،درۆکانی ئراق)  رخانه رچه  وه خاه (موو  دوای هه له
  وه داخه   بهویش کات ئه ڕاستی شتك جگیر ده به –ر  مبه  ی دیسه15ی  که بژاردنه هه
   بوون وا له  هاتۆته وه  ه1918   له کگرتووی ئراق که  ووتی یه که  یه وه هئلماندنی  سه

  .  وه گرته ی ده زانت چی جگه  و خوا ده وه بته ی نزیك ده که کۆتاییه
  

  به سوپا و   و به وه  کرده  ووتکی جودان به وه هئست ر له ههکانی باکوری ئراق  زبانه-کورد
ی باشور   زۆرینه ن که که کان ده به  ئاره نھا هاوکاری شیعه کان ته کورده. ی خۆیان زنه خه

  مینه کردنی که کان و توڕه مریکیه ئه نھا بۆ دخۆش کردنی ویش ته  ئه،هنن پك ده
انی ک وته  نه ڵ کۆمپانییه گه ن له که  کۆنتراکت ئیمزا ده وه  ئسته ر له وان هه  ئه،کان سوننه
  . وتکدا  نه ر چاه ی هه وه  کاتی دۆزینه بت له تی کوردی ده شی بۆ حکومه که  و داهاته بگانه

   سای داهاتوودا چونکه10  دات له خۆیی نه ربه رمی بانگی سه  فه  کوردستان به نگه ڕه
   شتکه وه ئه ڕاستیدا  م له  به، وه ر ئه رامبه بت به کرداری هه رچه  په یه هوان تورکیا له

  . رچوو سه به
  

 ژر   له میشه م هه بن و به کان ده ی سوننه نده وه  س ئه  ژماره  به کان که به  ئاره شیعه
ر  سه  سوورن له،مریکا ی ئه که کاندا بوون تاکو هرشه ی سوننه ی ڕامیاریانه وه وساندنه چه

ر   هه، با  ده،کان ننهکردنی سورنارگی  که  بشبته وه ر ئه گه ری ئستایان و ئه روه پاراستنی سه
رمانی دا   ڕوونی فه ی ڕابردوو به فته یامکیدا هه  په یستانی له تو سه ی ئایه نوسینگه. وابت

 پارتی 17   له که) کان یمانی شیعه واته هاوپه - UIA ( نگی بدات به بت ده  ئیمان دار ده که
موو  هه.  یه ری شیعه راندنی ووتکی ئیسالمگهز  پك هاتبوون و ئامانجیان دامه شیعه
  . ن که  ده رمانه و فه  گوی ئه کان به شیعه

  
ش  وت ب به وان نایانه  ئه دا چونکه که بژاردنه  هه ن له ده هنگ د کانیش ده ی سوننه زۆرینه
  وه ر ئه سه کی له ی خه ر زۆرینه گه م ئه به. ر داهاتووی ئراق سه  بیار دان له بن له

یمانتی  وپها دیسان ه وا دیاره ئهکانی خۆیان   کۆمیونیتیه ن به نگ به  ده وام بن که رده به
  . بت بۆ ئراق  ده نوسکی کوشنده ش چاره مه  و ئه وه ونه که رده  سه شیعه-کورد
 و 1989 سای  گۆڕی له) چیک و سلۆڤاکی ( ی که  دیموکراتی و ئاشتی خوازانه و شۆڕشه ئه

مووشیان ووتی   هه  که– 2004 ئۆکرانیا له سای 1994 سای  فریقا له باشووری ئه
 ،رچوونی کات سه  به ها شۆڕشك ئراقیشی بگۆڕیبا به  وه نگه  ڕه-زن گه ڕه- رزۆکی فره له
ر کلۆجك  هه  به وه بوونه کان بۆخۆیان جیا ده کورده. رخان بکرابا ر کاتی پویست ته گه ئه

  کان که به م ئاره  به،کردن  دوای دیموکراتیزه  له وه کان جیا بوونه ك چۆن سلۆڤاکه  وه بوایه
  ) *(. دا  و سوونه  نوان شیعه بوون له ده  نه وازه رته ن ئاوا په که سی ووته ت و ئه ڕه بنه

ت و  ڕه  بنه ب له ئاره. نگ  ئراق زوو یان دره یشته گه ر ده  هه شۆڕشکی ئاوا ئاشتی ئامزانه
  ڕانییه  شه و شوه عس به م البردنی پارتی به  به،میزادی تر  ئاده  جیاواز نین له وه رچاوه سه
  رگرییه  به وه و بزووتنه م هنانی ئه رهه  به بوو ببته  ده ر وه هه ی داگیرکاری بگانه  ڕگه و له
  وه و بزووتنه  ئه،رکران ت ده سه  له ده کاندا که  سوننه به ی ئاره مینه  نو که  له انییهڕ شه
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  بدا ئستاکه ی له ئراقی ئاره کییه  خه ش بوونه و دابه نجامی ئه  ئه  بووه ش بوو که رگریه به
  .  یه هه

ر کورسی  بۆ سه) الوی  ئهیاد ئه (ی وه ن بۆ گانه وه رۆشه  په کان زۆر به مریکییه ئستا ئه
و  بۆ واشینتن ئه. 2003زیران سای  رۆك وه  سه  کردیانه ی که و پیاوه  ئه،ت سه ده

  : ییه نموونه
  .  ووتکی ئسویدا بژین وت له  نایانه ی که و شیعانه  بۆ ڕاکشانی ئه کی سکوالره یه شیعه
  . کان به ئاره   بۆ ڕاکشانی سوننه عسییه به
  ) **(. بوو CIAڕپکراوکی  ها باوه روه هه
  :بوو  دوا نه کی له  چ هیوایه وه م ئه به

) الوی ئه (ی هی  نیوه م و چاوك که  ده  بریتی بوو له که بژاردنه ی هه نده رکی پوپاگه پۆسته
م   نوان ئه  له جیاوازی چییه: (کرد پرسیارکی ده) دام سه (ی تری هی که  نیوه بوو وه
  ) !دا؟ هدووان
   :ت یدا ده که شکی کۆتایی ووتاره  به ر له نوسه
 ،ش بت  دابه نگه ی سای داهاتوو یان دوو سای داهاتوودا ڕه  ماوه  ئراق له واته که

کان بۆ  ش سوننه وه  به، باشوور و باکوور  له وه وتی خۆیانه  نه کان به کان و شیعه کورده
 پرسیاری ،هن  ج ده که کان ناوچه مریکیه  ئه تکیش کهکا. هن ج ده کان به مریکیه ئه
   :بت  ده وه ك ملیۆن دیناری ئه یه

! ت؟بت بۆ کوێ بچ  ده،وری سوریاسنو تاکو  وه بته دهژ در غداوه  به  له ی سوننی که سگۆشه
  . کدا ر یه سه  به وه وخنتهبکان  موو کارته  هه نگه  ڕه ه  هه  به م پرسیاره ی ئه وه م دانه وه
کانی کورد  خۆ خوازه ربه  سه وه وز بۆ بزووتنه کی سه دا سیگنه ر لره  بوای من نوسه به) * (

 گونجاوترین کات بۆ  ی که وه گیرسینت به کانی ڕیفراندۆم داده وه تیش بزووتنه  تایبه و به
ست  ده  به ن گیریان خواردووهموو جیھا  هه  که یه م سات و کاته  ئه چاالکی و شۆڕشی ئاشتیانه

  . بت ر خوا بزانت چی ده ر هه گه کات مه ر پش بینی ده ك نووسه  و وه وه نووسی ئراقه چاره
   

  .  درۆکانی تنت به ه ڵ خه ریك بوو کوردانیش هه خه) ** (
  کر هیوا به: و
  


