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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي ...  ...  نةك شةأي ضةكداري نةك شةأي ضةكداري،ثصويستةثصويستة  سياسةتصكي ذيرانةيسياسةتصكي ذيرانةي،،كوردكورد

ع
  

  
صراق طؤأةثانصكي ئاشكرانةكراو و ثأ صنيية و تاوةكوو ئصستا هيض كام 
لة ئةكتةرةكان و طةالن و اليةنة نصونةتةوةيييةكان و ولَاتة 

دياريكراو و بؤضوونصكي طةييو و بأيارصكي  دراوسصكاين، نةخشةيةكي
  . دةربارةي نييةسياسي دةستنيشانكراويان 

،

، كة ئةمريكاية، تاوةكوو ئصستا داطرنطترين اليةين كاريطةر لة عصراق
هةر لة . نةخشةيةكي أؤن و ئاشكراي ثصشكةش بة طةالين عصراقي نةكردوة
كوو ئةمأؤ، ةسةرةتاي دةستثصكردين ثالين ئةمريكا بؤ البردين سةددام و تاو

كةواتة .  طؤأانكاري بةسةردا هاتووةي و سياسةتياوثةميانصيت ئةمريكاه
بة واتايةكي تر ئةمريكا وصنةيةكي . ئةمريكا هصشتا لة حالَةيت ثالندانان داية

 طؤأيين تاكتيك لة ثصناو دياريكراوي نيية دةربارةي عصراق و بةردةوامة لة
  . كي تةماويستراتذص

، ئةويش أؤخاندين يذي ئةمريكا دياربصتتلةوانةية تةنيا يةك اليةين سترا
 لةناو  ئةمريكادروستكردين أذصمصك كة هةبووين سةربازي و سياسيسةددام، 

وةكوو تر ئةمريكا ئامادةية ثالنةكان و . ناتؤهاوثةميانصيت  بنكةيةكي بة ة كردين عصراقعصراقدا قبولَ بكات و
  .  بطؤأصتكاين هةنووكةيي و كايتةيةميانيةكاين خؤي بةطوصرةي ثصويستهاوث
ئةمريكا لة ثصناو ثالنةكاين .  بؤ عصراقأاستةقينةةواتة لة ثالين ئةمريكادا هيض شتصك نيية ناوي سيستمصكي دميوكراسي  ك

 أذصمصك لة عصراقدا  جؤرةهةرلة ثصناو ئاماجنةكاين  و ئامادةية  كريتصريةكاين دميوكراسي بصنصت ثيوان وئامادةية واز لة
  . قبؤلَ بكات

يان ولَاتصك ئامادةبصت ثصويستةيةكاين ئةمريكا جصبةجص بكات و بةدي بصنصت بة كةمترين خةسارةت هةر اليةنصك و ثارتصك 
  . و لةدةستدان، ئةمريكا ثشتطريي ئةو دةكات

 ثةيوةنديةكانيان لةطةلَ ئصران و ثةيوةست بوونيان بة بريؤكةيةكي سياسي و ، سةرةأاي ترةوة شيعةكاين عصراقةكيلة الي
ئاية داواي فصدرايل دةكةن بؤ .  نازانرصت دوابأياريان دةبصت بة ضي وئةوانيش هصشتا ساخنةبوونةتةوة، بةلَام يةوةئايني

هةروةها !!  دةكةني مةركةزيهةرصمةكةيان، يان دةبنة ضةند هةرصمصكي فصدرالَ، يانيش بةرطري لة عصراقصكي يةكططرتوو
و كص دةبصتة ) مةرجعيةت (و) نةجةف (و) قوم (لمالنصي نصوانثةيوةندييان لةطةلَ ئصران و بةرةي شيعةكاين سةربة ئصران و م

ان خالَي يئةوانة هةموو!!! مريكا دةبةسنت يان دذي ئةمريكا أادةوةسنتةشصوةرمةندي شيعةكان و ئاية ثةيوةندي لة كةلَ ئ
  .  أصكنةكةوتوون كة تاوةكوو ئصستا شيعةكاين عصراق لة سةرةيان،طرنطن

ي ضةكداري لة شةأ نةتة ضةند طرؤث، أاستة هصشتا عصراق، لة هي شيعةكان باشتر نيية و بؤبارودووخي اليةنة سونييةكاين
نةداوة، بةلَام جياوازيةكي باش لة نصوانياندا هةية و دةيانةوصت بة هةر شصوةيةك بصت دةسةلَايت خؤيان ينصوانياندا أؤ

ريكا و شيعةكان و كورد، دابةشبوونيان بوو ضةند ئةم شةأي ضةكداري ئةوان و دوذمنايةتييان بؤ. بةسةر عصراقدا بسةثصنن
اليةنصكي ئيسالمي، دميوكراسي، نةتةوةيي و توندأص، تا أادةيةكي باش يةكطرتوويي أيزةكانياين تصكداوة و ئةوانيش بة 

  .  نييةيان،هةمان شصوةي شيعةكان و ئةمريكا و ولَاتاين ناوضةكة ثالنصكي أصكوثصك و نةطؤأيان دةربارةي عصراق
 يان نايةوصت ثالنصك بؤ خؤي نةك لةبةر ئةوةي كورد ثالين نيية،. ةلبةتة باري كورد لة هي ئةو اليةنانة باشتر نييةه

 و بةو واتايةكي تر ضونكة هةموو اليةنةكاين عصراق. يان كرد هؤيةكاين سةرةوة ئاماذةم بؤ هةمان بةلَام لةبةردابنصت،
  . كورد بتوانن سياسةتصكي نةطؤأ و ئاشكرايان هةبصت) موستةحيلة (يية،و ئاشكرايان ن  سياسةتصكي أؤن،ئةكتةرةكاين

ئةويش، كار، كاردانةوة و نةخشةدانان بؤ . ص بةش ثصكبصتتة سياسةيت كوردي لة سلة بارودووخصكي ئاواييدا ثصويس
كار و كاردانةوة  ةوانةيكةواتة لة. ناضاركردين اليةنةكاين تر بؤ ثةيادةكردين سياسةتصك كة لة خزمةيت كصشةي كووردا بصت

  . بةشصك بن لة نةخشةيةكي دياريكراو
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 نةخشةيةكي دياريكراو و نةطؤأيان بؤ عصراق نيية، دةتوانن كورد طؤأانكاري داضونكة هةموو اليةنةكاين ناو عصراق و دةرةوةي
  . ، بة شصوةيك كة ئةو اليةنانة لة ناضارييةوة ئةو طؤأانكاريانة بكةنلة سياسةيت ئةو اليةنانةدا دروست بكةن

 ، كة تاوةكوو ئصستا دةكرص بطؤأدرصنةي هاوكصشة سياسيةكان بكةن لةسةر طؤأيين ئةو ثارضةيطرةوثصويستة كورد كةواتة 
 شتصكي نةطؤأة، ثةيوةندي  ناوضةكة عصراق و لة يان ناتؤهةبووين ئةمريكا. شةكانةك لةسةر اليةنة نةطؤأةكاين هاوكصن

 شتصكي  تا أادةيةكي باشكةنداو ة و شيعةكان شتصكي نةطؤأة، ناكؤكي نصوان ئصران و ولَاتةكاين ترينخراثي نصوان سون
  شةأي نصوان تريؤر و ئةمريكا و جوولةكة شتصكي نةطؤأة، هةولَي شيعةكان بؤ بةأصوةبردين عصراق شتصكي نةطؤأة،نةطؤرة،

لةسةر ئةم شتة نةطؤأانة ستراتيذي دريذ و نزيكخايةن .  داطريكةري كوردستان دذ بة كورد شتصكي نةطؤأةيةكبووين هةرضوار
  .  ضونكة لةوانةية كاتصكي درصذ خبايةنصت، و ناكرصت ضاوةأصي طؤأينيان بكةيندادةنرصت

ننة و شيعة، هةلَبذارندنةكان، شةأي ضةكداري لة عصراق، ثةيوةندي كورد سو بةلَام ثةيوةندي باشي نصوان كورد و ئةمريكا،
دروستبووين سيستةمصكي فصدرالَي لة عصراق، ثشتطريي توركيا بؤ بةرةي توركماين، ثشتطريي ثارتة عصراقيةكان بؤ مافةكاين 

  . بطؤأدرصن  شةو و أؤذصكدا، دةكرص لة نصوان عصراق و طةلص خالَي تر بةكورد، هةلَوصسيت ولَاتة دراوسصةيةكان بةرامبةر
 ،طوصرةي سسيت و خاوي يان بةهصزبووين ئةو اليةنانة، كوردةب طوصرةي ئاماجنةكاين كورد و ئةو اليةنانة، وبةبؤية 

  .  عصراق و ناوضةكة و جيهانبنب بة بةشصك لة هاوكصشةكايندةتوانن 
ستة دةسةلَاتدارين ثصوي. بؤ منوونة دروستبووين هةرصمصكي فصدرالَ لة اليةن شيعةكانةوة لة خزمةيت فصدرايل كوردستانداية

شيعةكاين عصراق دةيانةوصت دةست بةسةر . كورد بة شصوةيةكي ذيرانة هةولَبدةن ئةو هةرصمة دروست بكرصت و أابطةيصنرصت
و وةك  لةم أؤذانةدا. هةموو عصراقدا بطرن هةر بؤية تاوةكوو ئصستا ئةو هةولَةيان بةشصوةيةكي جددي نةيانداوة

 5 عةرةيب سوننة، شيعةكاين عصراق كؤبؤنةوةيةكيان سازكرد و باسي فصدرالَي بؤ هةأةشةيةكي شيعةكاين عصراق لة
ئةم هةنطاوةي شيعةكان كاردانةوةيةكة دذ بة هةلَوصسيت سوننيةكان .  وةك هةنطاوصكي يةكةميان كرد،عصراق ثارصزطاي
   .هةلَبذاردنةكان و كوشتين شيعةكان بةدةسيت تريؤريستةكاين سونين مةزهةببة  سةبارةت

باشترين هاندانيش داناين تةطةرةية لة . لةم هاوكصشةيةدا ثصويستة كورد شيعةكان هانبدةن بؤ أاطةياندين ئةو هةرصمة
ةكاين عصراق بةهصزتر دةبن و شيعةكان ناضار دةبن لة اليةك نزيكي اليةنة يأصطاي هةلَبذاردنةكاندا و بةو سياسةتة سونن

  ) . مةحالة (ةو أاستيةي كة ذيان لة طةلَ تريؤريستةكانكورديةكان بن و لةاليةكي ترةوة بطةنة ئ
 هةلبةتة أاطةياندين هةرصمصكي فصدرالَي لةاليةن شيعةكانةوة لة خزمةيت كورد و شيعةكان و هةتتا سوننيةكانيشداية و 

  أاسيتيا بةصلَ نيية ضونكة تةنهةمووان ئازادانة دةتوانن خؤيان بةأصوةببةن و بةهيض شصوةيةك مةبةست لةو هاندانة ف
  . امبةر أازي بكةير بةةتواين اليةيند

سياسةيت ذيرانة ئةوةية كة بتواين اليةنة . سياسةيت ذيرانة بة هصزترة لة شةأي ضةكدراي و ئةجنامةكاين مرؤظدؤستانةترن
نيت بةبص شةأ و ئةرصنيةكاين مافةكاين خؤت بؤ اليةين دذ بةر ئاشكرابكةيت و لة هةموو حالةتصكدا ئةو مافانة بةدةستةوة بص

 حالَةيت طؤأان و  لةسةردةمةدا و بةتايبةت لة عصراقصكدا كةبةكارنةهصناين سياسةتصكي ذيرانة لةم . مالَوصراين
  . ناضارت دةكةن يان ذصردةستة مبصنيت يانيش دةست بة شةأي ضةكدراي بكةيتةوة، دروستبوونةوةداية

  . اي يان بص دةنطي و سسيت و ضاورأصكردنبةديتين بةندة سياسةيت ذيرانة باشترة لة شةأي ضةكدر
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