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  1رچوونی ئمه لی  و ده–ی عراق  وه یه بۆ مانه  هه ك رگه نھا یه ته
هلی  ڕی ئه  له شه ڕگه و آوردنهتی شیعه، سون وه فیدراسیۆنی س ده

)civil war(ت  دهگر  
  
  

 وه  ولره  له هه2Peter W Galbraith: نووسینی
  ئینگلترا-له ئۆآسفۆرد ریم ختیار آه به: رگانی وه    

  
  
وتنه  رآه یش چیتر باس له سه)بۆش(رۆك  ت سه نانه ك خراپن، ته یه ندازه آانی عراق به ئه نگوباسه ده

و زیادآردنی  ره  بهنت  دهنگاو رتی بۆش ئستا هه به روه به. پشچوونو ره ك نموونه بۆ به ناآات وهآان  ساتئامزه آاره
  . ن مان شت بكه آات آه هه آانیش ده ریتانیه به، و داوا له له عراقآانی  ربازیه  سه ی هزه ژماره

  
آی  چوو جیاوازیه  پده)آارهنانیان  بهتیش گرنگتر چۆن وه له(ربازی زیاتر  ا هزی سهر له ئست ساك به

 سوپاسگوزاری  كیش  آردو زۆر خهدام حوسن  سهاق پشوازیان له ڕوخاندنیك له عر ی خه زۆربه. دروست بكردایه
آان  زگا گرنگه یان له تانكردنی داموده مانان ڕگه ر هاوپه گه ئه.  لیان ڕوانینر ك ڕزگارآه وهو  مانان بوونی هاوپه

ی  وه ر پیالنكی توندوتۆیان بۆ گوزانه گه وه، ئه ته آانیان ركبخستایه آیه ره تگوزاریه سه تر خزمهزوور  گه بگرتایه، ئه
ر سوودیان  گه ھنایه، ئهآارب زایان  له آاروباری عراقدا به كانی شاره ر خه گه ه، ئهآان دابشتای ت بۆ عراقیه سه ده

ت و بۆسنیا  یموری خۆرهه تهله  ڕ پاش شه له) nation building(وه   بنیاتنانه وه ته آانی نه وتوه رآه له وانه سه
ک نیه بۆ  یه نوآه هیچ ئاماژه م هه به. ێ بوایهآی جیاواز له گۆڕ وایه ش و هه مۆ آه  ئهشیا وا ده ، ئهربگرتایه وه
  .ی ئستا ته م ستراتیژیه وتنی ئه رآه سه

  
یمانان  تا هاوپه ههوانی آرد،   شتكیان به ڕاست و ڕهموو یمانان هه ر هاوپه گه ت ئه نانه ته

    .ارادایه له ئآان وه ههری شكست خواردنی  گه  آه بوونی نیه ئهك بن)عراق(ی  ستی بیرۆآه وابه
  
 آرد  نوێو عراقكی ره رگه به(ی له  وتاركیدا قسهله ) ر پۆڵ برمه(مریكی  ری ئه به ڕوه دا به م دوایانه له

زاران گفتوگۆ  هه(ها ووتی  روه  هه.)آانن كو عراقیه ، شیعه، آورد یان تورآمان نیه بهعراقك آه زۆرینه سوننه....
  .)وه آانه ی زۆری عراقیه ن زۆربه ی خواستراوه له الیه مه ڕگه ی آه ئه و بوایه ته ئه یاندویانه گه

  
  ڵ آدا گفتوگۆی آردبت؟ گه وه له ی خۆیه آه  قایمه ر له قه بت برمه خوازم بزانم، ده همن د

  
ی  ردانی گشت قوژبنكی آوردستانی عراقم آردوه و زۆربه  سای پشودا، من سه20ی  وه له مه

خۆ پ باشتربت،  ربه دیوه عراقی له آوردستانكی سه رگز آوردكی عراقیم نه ههناسم،  آانیش باش ده هرد رآه سه
ك له ڕكخراوه  آۆمهو ینی ڕیفراندۆم  مپه م ساڵ آه تای ئه ره سه. رناتیڤكی واقعی له ئارادابت ته ر ئه گه ئه

ئیمزایان ) آه رمه  هه”Adults“ی ویشتو وانی پگه دانیشتسیی دوو له  نزیكه( ملیۆن 1.7  )NGOs(آان  ناحكومیه
  . خۆیی ربه نگدانیان آرد بۆ سه وه آه داوای ده له آوردستان آۆآرده

  
ی  ربین له خۆیان له ڕگه  ی دانیشتوانی عراق پكدنن، زیاتر ده60%ی  آان آه نزیكه شیعه عراقیه

آان  هآی پاپشتی آردنم بۆ حیزبه عیلمانی یه  بۆ باشور، هیچ ئاماژهردانكمدا له سه. ن آه وه ده شوناسی ئاینیانه
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(secular parties) ده روه آرد، هه دی نه بهت له  ها پی ههچبژاردنی سای  هآان زۆرب  داهاتوودا حیزبه ئاینیه

نھا  ک ته ك زۆرینه نه ان وهی ن آه پگه آه ست ده كو هه کان جوداخواز نین، به شیعه. ست بھنن ده نگ به زۆری ده ره هه
تكی  وه پاندنی شوازی خۆیان له ده بۆ سهدات  مافیان دهكو  ن به موو عراق حوآم بكه دات آه هه یان ده وه مافی ئه
  .ئسالمی

  
وه  له ڕووی مژوویه. ن آردوهمیشه حوآمی عراقیا کان هه هآی بچوك، واته عراقیه سونن یه نهمی رچی آه گه ئه

ڕك و  ناوه(بی  ره ناسیونالیزمی عه. بیستن ره عه-مان آاتیشدا پان م له هه ، بهی عراقینسناسیونالیتآان  هسونن
  زیادبكاتچت گرنگیان وه، وه بده داته وه گرێ ده بیه ره تری عه وره کان به جیھانی گه به ره ه عهسونن) عسیزم ی به یمه خه

  .ت سه ستدانی پگه و ده ده وه له له بوونهی هوشیار وه پاش ئه
  
آات له نوان  تادت گرژی زیاد ده. سیاهلی له عراق زۆر زیاتره له دیمۆآر ڕی ئه یسانی شه ری هه گه ئه

. تكی ئیسالمی وه نه ده خوازن عراق بكه ی دواتر ده مانه آاندا، آه ئه  ئیسالمیه آان و شیعه رآرده عیلمانیه آورده سه
نتیانه نابن  ره و گه چی ئه  عراقدا ملكهیی میشه ستوری هه ن آه له آاتی داڕشتنی ده آه وه ده ی ئه شه ڕه آان هه شیعه
آانی آوردستانیش له  رآرده سه. ستوری آاتی بۆی دیاری آردون آه ده) آان وه سونیه(آان  ت به ڕۆی آورده باره سه
  .وه نتهتكی ئیسالمیدا نام وه ی ده وان له چوارچوه ی ئه که مهر ن آه هه مدا ده وه

  
ی ل  ڕه ناوخۆیه م شه ری وروژاندنی ئه ته ش خه یمانان بۆ بنیاتنانی عراقكی هاوبه آانی هاوپه وه هه

 هزی انیمان ، هاوپه بووننروشو لوجه بسه وی عراق له فهی سوپا و پۆلیسی ن وه پاش ئه. وه وته آه ده
یمانی  ی په بانه ره و سونیه عه رآردن له دژی ئه ی ئای نیشتیمانی عراقدا و بۆ شه رده له ژر پهیان هنا  رگه پشمه
  . یان دابوو تۆه

  
 آتی شاند آه یه وه ك هه ریه به  سایان له80ن  مه  تهمكی سیاسی مانان سیستهی م، هاوپهدا به ڕوخاندنی سه

وت  ک نایانه یه  به هیچ شوهآان له آاتكدا آورده. م آردبوو راهه ه فهو آارهنانی هزه ی به  له ڕگهخاآی عراقی
ر چۆنتی ڕكخستنی  سه  لهآه یه واتای وشه دژ به آانیان به ونه بۆچآانی تری عراق آه یهب زهه ه مه  آۆمهعراقی بن،

ت بت شكست اآگرتو و دیموآر یهمان آاتدا  یمانان بۆ دروستكردنی عراقك آه له هه آانی هاوپه وه لگا، هه آۆمه
 ك له ریه دانه به هه هلی، ڕگه ڕی ئه ناگرتن له شه آگرتویی و بۆ په ی عراق به یه وه باشترین هیوا بۆ هشتنه.  خوات ده

  . وت یانه ی آه ده مه و سیسته راندنی ئهز  دامهی عراق بۆ آه وره ه گه س آۆمه
  
 –ت  وه م شیاوتر س ده م دوو به ده له النیكهاكردنی فدراسیۆنكی ئاز دروست،وه  بۆ مانهل بارترین هه له

تی  حكومه. تكی شیعه له باشور وه ڵ ده گه ڕاست له آان له ناوه هبه سونن ره تی عه وه ه باآور، دهتی آوردستان ل وه ده
ندی  وهن)The central government(ك ده  ههتی آه سه ند ت می له دهوه و دارایی ره ك آاروباری ده ، وهست ب.  

  
 ساڵ له 13ی  ی آه له ماوه وه دیموآراتیه و تاقیكردنه وامی دانه به رده فیدرالیزم بۆ آوردستان مانای به

آانیان  وه رداری هه ستبه یمانان پویسته ده هاوپه. ستی پكردوه عراق دهتی  سه دهک له  خۆیه ربه بوونی نیمچه سه هه
انی یمان  له هاوپهرآام ربازی ڕكخراوه و له هه  سهی آورد، آه هزكی رگه ک له هزی پشمه داماینی چهببن بۆ 

  . دا بۆ ڕزگارآردنی عراقمریكا زیاتر قوربانی ئه
  

 بت، یشکی ڕیفۆرم آراو ر سوپایه گه ت ئه نانه ی سوپای عراق ڕازینابن، ته وه ڕانه گه رگیز به کان هه آورده
زگانی  ی داموده وه نهزراند دامهدووباره .  و جینۆساید وه وسانده یان ساڵ له چه وه به ده ستنه به م سوپایه ده هچونكه ئ
ک  یه ڕاده آه به )رگ وه-آوردستانواته (ی عراق  شه و به کردنی ئه ی تووڕهبته هۆ دهله آوردستان ندی  وهتی ن حكومه

انی ر  بنیاتنهوه ته قترین نه ڕه له نھا آه تهر  گه مه.  جگیرآراونوێ یمانان له ربازی هاوپه  سه300 متر له ئارامه آه
)nation builders(وه  بهه یت رایه به ڕ“neo-conservatives” وه نه م لوژیكه بكه ی بۆش بتوانن بیر له آه ه .  
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یان  بت ڕگه وه، ده بژاردنیان له باشور برده ههآان  گریمان حیزبه ئاینییه شیعه

  . نھا له باشور م ته زرنن، به یان دابمه آه ته ئیسالمیه وه بدرت تا ده
  
نه  ڵ الیه گه رمكردنی پكدادان له رناتیڤ بریتیه له گه ته م ئه بت، به همه خوازراو ن شت ئه ئه

یمانان  هاوپه. دا ی شیعه گه مهنو خۆدی آۆ هلی له ڕی ئه هشیسانی  ههآانی  ره گه ها ئه روه  ههانی شیعه،آ ڕادیكاه
كی شیعه  و، چونكه خه ی نیانه)الحكیم(آكردنی میلیشیای  آانیان بۆ چه وه  هه ت به باره وه سه خۆیاندا بچنه شت به ده
  . ترین سوپای عراقی بت وره چت له ئستادا گه در، آه پده دای سه هدی موقته آانی سوپای مه چنه ڕیزه ده

  
وته نوان آورد و  آه وره نیه آه ده نداوه گه و آه ی ئه ندهه هنبی شیعه و سون ره نوان عهآانی  جیاوازیه

ی سونه  ی سگۆشه  آشه.وه بژین بیدا پكه ره تی عه وه ک ده یه آان بتوانن له نهنبه شیعه و سو ره شت عه وه، ده به ره عه
ك  تیه رآردایه بوونی سه ه ه ڕگه بۆ گهنتكی جیا بۆ سون وه ده. ره ماوه ن جه آی خاوه ته رآردایه بوونی سه نه

ك نیه بۆ  نتیه ره وه هیچ گه داخه م به به. ستۆ بگرت له ئه )insurgency(ران  رگه شته ڕ دژی نه ت آه شهآا خۆشده
  .مه ڕوودانی ئه

  
وه، وه  عه بكشنهی آورد و باشوری شییمانان آه له باآور دات به هاوپه فیدراسیۆن ڕگه ده

رآوك آه ناآۆآی  ی و شاری آهنی سون غداد، سگۆشه به: کانی یراناویه  ناوچه قهبن بهرقا سهزیاتر 
  . ره سه لهزۆری 

  
یه  هه(exit strategy) رچوون  تی ده یه تیژهریتانیا پویستان به سترا مریكاو به موو آاتكك زیاتر ئه له هه
 پویسته ته م ستراتژیه ئه. دی عراقیشردوو وت و له خو بوونه له ههایی ڕوو له زیادز نكه تادت ناڕهله عراق، چو

یاكردن به  مای خه ر بنه سه ك له ی آه عراق چیه، نه وه  لهندروست بنیات بنرت تهیشتنكی  مای تگه ر بنه سه له
شانی عراق،  وه ك هه ریه به م بت بۆ له آه یهنگاوی  مه هه هی آه ئ وه زۆر دوور له. هوبو رگیز نه وه آه هه عراقكه

  . ربازبوونه ی ده مریكاش ڕگه ریتانیا و ئه بۆ به. یی آپارچه آه به یه ی وته وه ته بۆ هشتنه رفه فیدرایزم دوا ده
           

                                                 
1   THE GUARDIAN, on Monday may 17, 2004 رچاوه  سه  :

2 Peter W Galbraith  ته یه سهشووی ومریكا بوو له آرواتیا،  آانی ئه آگرتوه فیری پ
له ) Centre for Arms Control and Non-Proliferation(رزه له  به ئستا دپلۆماتكی پایه

        . ردستانی آردوهردانی آو ندین سه تكی آورده و چهی آه دۆس وه جگه له. واشنگتۆن
 


