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 دةسةألتي دذندةترين دةوصةت و .دا، خؤي دةرخست درةوشانةوةيوپةذي، لةسةرةنجام ساتي حةقيقةت
عثراقي دواي  . هثناانهةرةسي آانييةوةهةموو دةزگاخؤي و  بة  دةوصةتي بةعس،،ئةم سةردةمةي سياسي
هةموو آؤمةص و دةوصةت و بة جؤرثك  ذژثمي بةعس نةبثت؛ دةوصةتو ، لة هةر شتثك دةچثت، وألت بةعس
سياسي و ؤشاييةآي بعثراقي وةك  خؤي،  ذوخاني آة دوايةوونةو بة خؤيةوة بةستبآاني دةوصةتيدةزگا

ا و دةوصةتي ئايديؤلؤژيعاقيبةتي ئةمةيش  .بةجث هثشت مادي و رؤحيگةورةي   وثرانةيةآيوثنةي ئيداري،
 لة ،بؤية وةك چؤن روخاندني دةوصةتي بةعس.  پثشان دةداتكردني دةزگاآاني دةوصةتي و بةحيزبحيزب
گاآاني دامةزراندنةوةي دةزئةمريكا و هاوپةيماناني آارثكي مةحاص بوو، ئةوا عةسكةريي   بةبث هثزي،ئثستادا

، بةبث بةشداربوون و آؤمةآي ئةمريكا و  و گؤذيني بؤ دةوصةتثكي ديموآراتبةذثوةبردني عثراقدةوصةت و 
.  سةخت دةبثت  آارثكي، يان نةتةوةيةآگرتووةآان،مانانيهاوپةي  

 زةبري بة روخاندني دةوصةتثكي ديكتاتؤريدياردةي  ، نوث دياردةيةآينمونةي ذوخاندني دةوصةتي بةعس
وةك (آؤمةصي عثراق  آة سةلمثنثتيدة ،عثراقيدالة ئاستي  ،ئةم دياردةية. ، پثشان دةداتهثزي دةرةآي
آؤمةأليةتي   و ئابووري،سياسينةگةيشتؤتة ئةو ئاستةي پثشكةوتني ) ن ذؤژهةألتي نثويألنيزؤرينةي آؤمة

 بةالي زؤريشةوة بةبث آؤمةآي دةرةآي. لة دةسةألتثكي ديكتاتؤري ئازاد بكاتخؤي  بتوانثت  هثزي خؤي، بةةآ
 لةسةر ةآةي دةوصةتديموآراتانة  واتا ناتوانثت ؛بةآاري بهثنثت و چؤن نازانثت چي لةم ئازادييةي بكات

. دروستبكاتةوةو آولتوورةآاني و يةآسانبووني نةتةوة و مةزهةب ئةساسي قانوون و مافي هاووألتيبوون 
 نوثي ئةزموونثكي ذوخاندني دةوصةتي بةعس،وةك  ) ئةگةر سةر بگرثت( يشعثراقي كردنيديموآراتبةبؤية 

لة هةمان  .خاتة ذوولة ناوچةآةدا دة، بة هؤي توانا و آؤمةآي دةرةآي،  كردني دةوصةتان و وألتانيبةديموآرات
آة سنووري جوگرافيايي پثشان دةدات ي سةردةمي جيهانگيري، ذةذ، شةنوثي ش مؤدثلثكيئةم دياردةية آاتدا 

 جيهاني بثت بة  دةبةزثنثت و، سروشتثكي جيهاني بةخؤي دةگرثت، بث ئةوةي شةذثكيناوچةيةكوألتثك و 
.، بث ئةوةي قوربانييةآي مرؤيي زؤريشي پثويست بثتمانا زانراوةآةي  

بن و دةلةم جؤرة شةذانة صكو بة گشتي بن، بةاةذي ناوچةيي نش شةذةآاني سةدةي بيستويةآةم بةالي زؤرةوة 
 ي بؤ جيهانثك دروست دةآةن آة بةآثشة ناوچةييةآان، لةبةر ئةوةي مةترس. ةبثتدسروشتثكي جيهانييان 

تراوةتةوة، گةمارؤ ةوة پثكةوة بةس ئابووري، سياسي، آولتووري و زانيارييان شثوةي پةيوةندييدةي
 ةآاني شةذ. لؤماسي، يان لة ذثگاي فشاري سياسي و ئابوورييةوة چارةسةر دةآرثنبة شثوةي ديپ، دةدرثن

ةوة، اناليةنة هاوبةشةآاني و اني لة رووي هؤآاري هةصگيرسان،ةنو بدلة هةر ناوچةيةآي دنيادا روداهاتوو، 
وشتثكي  سر بة گشتيةوةان، لة ذووي ئامانج و ئةنجامةآانيةوةانةرهةصستكارانيلة رووي اليةنگران و ب

  لة ذثگاي تيرؤر، دةبن آةلة دژي ئةو اليةن و دةوصةتانةيان دا لة ناوةرؤآئةم شةذانة  .ةبثتد انجيهانيي
 ئاساييشي  بؤ،جيهانيناوچةيي و ئاسايش و ئاراميي  بؤ مةترسيشةذفرؤشي و چةآي آؤمةصكوژييةوة، 

ةص آؤم آة ئةو بنةوانةية بةو ئامانجة ياخود ل .ريكا و هاوپةيماناني دروست دةآةننةتةوةيي دوورمةوداي ئةم
لة دنيا و آةشوهةواي سياسيي جيهاني دابذيون   و شةذاني ديكتاتؤريو دةوصةتة داخراوانةي دةسةألتثكي

رةفتار و آرداري ئةم   چونكو. ببن جيهانص بة ذةوشي جيهان و سيستمي سياسييو تثكةبكرثن ناچاري آرانةوة 
 ي دي و سيستميوألتاندؤخي  وألتةآانيانةوة نابثت، بةصكو آار لة  دؤخيةدةوصةتانة، تةنيا پةيوةندييان ب

  لة هةر ناوچةيةآي جيهان بن، جؤرة دةوصةتانة ئةموة گرثدراوداكةلة جيهانثكي پث. سياسيي جيهان دةآةن
 ، و جؤشداني تيرؤربنة مايةي هةذةشة و نائارامي و آةمتوانا بكرثن هثشتا دةتوانن ب بدرثنچةند گةمارؤ

 بخةن و بألوي بكةنةوة، يان خؤيان دژي هةر دةست چةآي آؤمةصكوژدةتوانن لة بازاذي ئاواصةي جيهاندا 
  .اليةنثك بيانةوثت بةآاري بهثنن

ئثمة تةنيا لةبةردةم  جؤرة شةذثكي نوثدا دةيسةلمثنثت آة شةذي ئةمريكا و هاوپةيماناني لةگةص عثراق 
 ذثسا و دةستوورة ؛ جيهانثك آةدا وةستاوينشةردةم جيهانثكي نوثنةوةستاوين، بةصكو لة هةمان آاتدا لةب



. ژةنگيان هثناوة آؤن بوون و ، آة پةيوةنديي نثوان وألتان ذثك دةخةن،نثودةوصةتييةآانيسياسيية 
. بنةماآاني پةيوةندي و زةمينةي هاوپةيماني نثوان وألتان و دةوصةتان ئاصوگؤذي زؤريان بةسةردا هاتوون

، آة لة دةستوورو ذثسا  هةندثك.  بگثذدرثتةوة بة زؤر لةم ذثسا و دةستوور و بنةمايانةداچاو دةبثت بؤية
ذثسا و  لة جياتييان هةندثك .رثندندةبثت وةال ب ، وئاييني دةوصةتانسياسةتي جيهانيدا بوونةتة قانوون
ة گرفتي عثراق  سةبارةت بآؤمةصةي نةتةوة يةآگرتووةآانقةيراني . دةستووري نوث جثگايان بگرنةوة

ناتوانثت  ،آة ئةم ذثكخراوة جيهانيية سةلمانديان )پثشتريش سةبارةت بة آوشتاريي رواندا و سثربرينيتسا(
لة پاراستني ئاساييشي م بثت، يان بةردةوا دنةيةوةآر بةو ميكانيزمي آاربةم دةستوور و ياسايةي ئثستاي و

 ئةو دةستوور و ذثسايانةي نةتةوة . بةآار بثتجيهاندا، آة بة هانةي دامةزراندني ئةم ذثكخراوةية،
لة جيهاني ئيمذؤدا مةسةلةي مافي . يةآگرتووةآان دةربارةي ئاساييشي جيهاني دايناون بؤ ئيمذؤ دةست نادةن

 ناتوانثت، لةمةوال آؤمةصةي نةتةوةيةآگرتووةآان. مرؤض بؤتة بةشثك لة ئاساييشي هةر وألتثك و جيهان
بة .  آة مافي مرؤض پثشثل دةآةنبپارثزثت ةاندةوصةتئةو  سةرداريي نةتةوةيي ةي،بةپثي ياسا و دةستوورةآ

دةستوور  آة ي نةتةوةييةوة،)ئةلسيادة(بة ناوي مافي سةرداربوون صةتان لةمةو دوا ناتوانن واتايةآي دي دةو
صكةآانيان خةحوآمذاني چؤنيان بوثت ،  بؤياني دةستةبةر آردووةي آؤمةصةي نةتةوة يةآگرتووةآانو ياسا

ي ئةم آارانة  عاقيبةت، چونكو و بةآؤمةص لةناويان بةرنبكةن، سنووري ئازادي و مافةآانيان دياري بكةن
مؤدثلي ئايديؤلؤژيي خؤيان، ناتوانن هةندثك دةوصةت يان  .هةذةشة لة ئاساييشي ناوچةيي و جيهان دةآةن

جؤرة چةآثكيان بوثت بةدةستي هةر ةوة، ياخود  بألو بكةنو ئاژاوة نانةوة لة ناوچةي ديكةدابة زةبري تيرؤر 
 بة هؤي گةلةآؤمةآثي جيهاني و بة زةبري هثزي عةسكةريي دةرةآي پةالمار ، ئةم جؤرة دةوصةتانة.بخةن

، دةدرثن و دةذوخثندرثن، يان لة رثگاي گةمارؤدان و فشاري ئابووري، سياسي و ديپلؤماسييةوة دةگؤذدرثن
  . تووةآان بتوانن بة هانايانةوة بثنةصةي نةتةوةيةآگربث ئةوةي دةستوور و هثزي آؤم

ن  پؤلث، لةسةر ئاستي وألتان و جيهان،لةنوث بةرژةوةندي و ئامانجةآان سةرلةم دؤخة جيهانيية نوثيةدا 
. دياري دةآرثنةوة دوژمني نوثو  ئامانجي نوث ،بةرژةوةنديي نوث، بة پثي دؤست و هاوپةيمانان. دةآرثنةوة

سةبارةت بة  )آة زؤربةيان ئةندامي ناتؤن (يةآثتيي وألتاني ئةوروپا آثشةي نثوان ئةنداماني گرفتي ناتؤ و
 / ناتؤ وةك يةآگرتنثكي سياسي.نلثرةوة سةرچاوة دةگرئةمريكا و هاوپةيماناني لةگةص عثراق شةذي 

ئيمذؤ ئةم . ودروست بو) سؤضيةت و آؤمؤنيزم( دوژمنثكي هاوبةش يبوونةوةي مةترسي بةذووعةسكةري بؤ ذوو
گرتووي ي يةآدوژمنة هاوبةشة نةماوة و ئةمريكا بؤتة تاآة زلهثزي جيهان، ناتؤ ناتوانثت بة پثي ستراتيژي

 بة هاوآاري و هاوپةيمانيي لة گةص ئةمريكادا آار بؤ بةشثك لةو وألتانة دةيةوثت. جاراني بةذثوة بچثت
لةگةص هةندثكي وألتي  ،اوثت بة جيا لة ئةمريكدةيةان ، بةشثكي ديكةيبةرژةوةندييةآاني خؤي بكاتئامانج و 

 لة هةمان آاتدا ئةمريكا لة دةرةوةي ناتؤ و يةآثتي وألتاني . پثك بهثنثت ديثكي)قوتب (ثكتردا ناوةند
ة  و هاوپةيمانييو لة ذاستيدا نزيكةي هةموو ئةو جؤرة رثكخرا.ئةوروپادا بؤ هاوپةيماناني نوث دةگةذثت

رثكخراوي وألتاني بثاليةن، رثكخراوي يةآثتيي ( دروست بوون ةوةشةذي دووةمي جيهاندواي انةي لة سياسيي
. لة قةيراني جيدي دان و لة واقيعدا نيمچة فةلةج بوون) ئةفريقا و آؤمةصةي وألتاني عةرةبي  

مي ليزمي ئيسالندةمثنتاويرؤريزم، بة تايبةتي تيرؤريزمي فمةترسي تداخراو و دةوصةتاني شةذخواز و  ئةگةر 
ئارامي و ئاساييشي دنيا و بؤ  بن بؤ سةر چةآي آؤمةصكوژ هةذةشةيةآي جيهاني ينةوةألوآردب  وو دةستخستن

، ئةوا دةشثت هةر گؤشةيةآي دنيا، لة  و هاوپةيمانانيي دوورمةوداي ئةمريكابةرژةوةندي و ئاساييشسةر 
 ببنة ي تؤرابؤراوة بؤ چياآاني هةورامانچياآان، لة بةغدائةمريكا و ئةوروپاوة بؤ ئةفگانستان و پاآستان و 

نةي  اليةنائةو. اني جؤراوجؤر و نوثي گةرةآةپثشگرتن لةم هةذةشانة هاوپةيمان. سةرچاوةي ئةم هةذةشةية
لةو هاوپةيمانيية  ، بچووك يان گةورة، شوثنثكرييةك بكةن حيسابيان بؤ دةآرثت وبتوانن لةم آارةدا بةشدا

دواي دؤست و هاوپةيماناني نوثدا بة ،لةم ئامانجةياندا ،ا و هاوپةيمانانيبؤية ئةمريك. نوثيةدا دةگرن
، بة هؤي بةرژةوةنديي تايبةتييانةوة، دةشثت  ودؤستي ئةمريكالة آاتثكدا هةندثك لة وألتاني ناتؤ. گةذثندة

نة مووبؤن (مايةي گرفتهاوپةيمانيية و تةنانةت ببنة جؤرة دةرةوةي ئةم حاصةتدا بكةونة هةندثك لة 
 و ديي هةندثك وألت آةچي )عثراقبةلچيكا سةبارةت بة شةذي و نيا  ئةصماهةصوثستي هاوبةشي فةذةنسا،

جؤرة  دةبنة اليةنثكي ئةم ،يان و ئةو رؤصةي دةتوانن بيگثذن، بة پثي شوثني جوگرافياياليةني نوث
  . نوثيةهاوپةيمانيية

 و ان و وألتان الواز بووة و بةرةو نةمان دةچثتلة سةردةمي جيهانگيريدا، آة سةرداريي نةتةوةيي دةوصةت
، مةرج نيية ئةم دؤست و هاوپةيمانانة تةنيا دةوصةتان بن، بةصكو دةشثت وألتان ناچار بة آرانةوة دةآرثن

نة مافيان بووة و نة هيچ زؤربةيان ئةم نةتةوانة، آة تا ئثستا . نةتةوة بث دةوصةتةآانيش بنلة بةشثك 
 پثدراوة، دةشثت ببنة اليةنثكي گرنگي ئةو ييةآاندانثودةوصةتهةرثمي و ديية شوثنثكيان لة پةيوةن



، آة پةنجا ساصة دواي ئيسرائيل تاآة دؤست و تورآياوةك ي ثك دةوصةتبؤية سةير نيية. هاوپةيمانيية نوثية
 يةريپةنجا ساصة بة آؤمةآي ئابووري، سياسي و عةسكهاوپةيماني ستراتيژي و بةردةوامي ئةمريكا بووة، 

 لةگةصلة شةذي ئةمريكا و هاوپةيمانان  بةألم،  و شةذي آوردي آردووةخؤي ذاگرتووةو ناتؤ ئةمريكا 
 دروست دةآات، آةچي آورد دةبثتة  آؤسپ و گرفتي گةورةيان بؤو تةنانةت بةشدار نابثت دا دةوصةتي عثراق

ي تورآيا و هؤآار و ئةنجامةآاني بة هةصوثستبة ذاي من ئةم حاصةتة بة گشتي و . مانيية ئةم هاوپةيياليةنثك
بة آورتي دةآرثت  لثرةدا بةألم ديارة ئثرة جثگاي ئةم باسة نيية، .لثدواني زؤر هةصدةگرنباس و ، تايبةتي
مةترسي سؤضييةتدا بايةخثكي زؤري سياسي و ستراتيژي بؤ ئةوروپاي بةرامبةر تورآيا لة  آة بگوترثت

 سؤضيةت، آة  يةآثتييبةشثك بوو لة بةرةي ئةمريكا و ذؤژئاوا دژي چونكو. ذؤژئاوا و ئةمريكا پةيدا آرد
 بألوبوونةوةي آؤمؤنيزم يبة بارثكدا چةپةرثك بوو لةبةردةم مةترسيتورآيا . دوژمني هاوبةشي هةموويان بوو

، آة سنوورثكي فراواني  بة بارثكي ديكةدا تورآيانفوزيي سياسيي سؤضيةتي لة رؤژهةألتي ناوةذاستدا، و 
 موخابةراتيي و ناوةندي چاودثري وئةمريكا  يپثگةي سةربازي بة نزيكترين بووگةص سؤضيةتدا هةبوو، آرالة

ستراتيژثكي  ، لة جيهان و ناوچةآةدا، ئيمذؤ ئةمريكا و هاوپةيماناني.ي هةصوةشاوةلة دژي سؤضيةتئةمريكا 
ردني ئةم ستراتيژة لة ذؤژهةألتي پيادةآ .بة قازانجي تورآيا نييةلة هةندثك اليةنةوة ، آة نوثيان هةية

لة هةمان آاتدا گؤذيني . نثويندا دؤست و هاوپةيماني نوثي گةرةآة، آة دةشثت لةسةر حيسابي تورآيا بثت
دةوصةتاني ئيستيبدادي لة ناوچةآةدا دةرفةتثكي بچووك يان گةورة بة آورد دةدات آة هةوايةآي ئازادي 

يية آة خؤي لةگةص سياسةتي تورك بةرامبةر بة آورد و جيهان ناتوانثت و مةجبووريش ن. هةصمژثت
دةبثت و مةجبوورة خؤي لةگةص گرفتي خؤي هةية و ئايديؤلؤژياي آةماليزمدا بگونجثنثت، ئةوة تورآياية 

گرنگي خؤي دةمثنثت، بةألم ئةگةر هثشتا تورآيا لة هةندثك ذووةوة ديارة .  دنيادا بگونجثتيذةوشي سياسي
ييانة نةآات آة دواي ذوخاندني دةوصةتي بةعس، چاوةذث دةآرثت لة ناوچةآةدا روو آؤمةك بةو گؤذانكار
 وةك شةريك و هاوپةيمان  زةحمةتة بتوانثتسياسةتي خؤي بةرامبةر بة آورد نةگؤذثتبدات، هةروا ئةگةر 

 تا ذادةيةآي زؤر ،لة داهاتوودا ، تورآيا سياسي و عةسكةرييبايةخ و گرنگي. بةشداريي جيددي بكات
  .ةي لة ناو ئةم ستراتيژة نوثيةدا دةيگثذثتة سياسي و عةسكةرييرؤصدةوةستثتة سةر ئةو 

2 

دذندةترين رژثمي ئةم يةآثك لة ئةمريكا و هاوپةيماناني، بة روخاندني دةوصةتي عثراق، شانازي لةناوبردني 
كي داخراوةوة بؤ  وألتثلةيان آردووة تا عثراق ة دصنياييةوة بؤية ئةم آارةئةوان ب. سةردةمةيان پث بذاوة

بؤ وألتثكي ئارام و دؤستي درثژخايةني خؤيان وة هةذةشة تيرؤر و  وشةذ سةرچاوةيةآي لة وألتثكي آراوة، 
بة  چارةنووسي سياسيي عثراقشثوةي حوآمذاني و  ن، هةوص دةدةنتا ئةو جثيةي دةتوانبؤية، . بگؤذن

ئاساييشي نةتةوةيي و بةرژةوةندي ت و هةذةشة بؤ  بكايان ئامانجانةآؤمةك بةم آة داذثژنةوة كشثوةية
.تدروس نةآادوورمةودايان   

لة سةردةمي ئيمذؤدا هيچ ؛ داگيرآردني سةختترةزؤر لة  ، و دروستكردنةوةي عثراقبةذثوةبردنبةألم 
 . تاسةر وألتثك داگير بكات و راستةوخؤ بةذثوةي بباتدةوصةتثك ناتوانثت، بة شثوةي آؤلؤنيالي جاران،

.  بة زةبري ستةم و ذةشةآوژي و بةربةريزم ذاگيراوة وروا عثراق وألتثكة آة مةرجةآاني وألتي تثدا نييةهة
بكةن، آة عثراقثكي نوث و ئارام آؤمةك بة دروستكردني  بيانةوثت  ئةمريكا و هاوپةيماناني ئةگةرلةبةر ئةوة

پثويستة  ،دروست بكاتناوچةآة ئةوان و يشي يرژةوةندي و ئاسابة بثت و نة هةذةشة بؤ ةآانينة زينداني گةل
 تا ساألنثكي دي، بة شثوةيةك ،چارةسةرثكي واقيعيانة و ديموآراتانةيان بؤ گرفتةآاني گةالني عثراق هةبثت

شثوةي چارةسةري گرفتة نةتةوةيي و سةرپةرشتي رةوشي سياسي و آؤنترؤصي خؤيان لة شثوةآان، 
.بكةن عثراق مةزهةبييةآاني  

سياسيي عثراق بةالي زؤرةوة سةرةتاي دياردةيةآة آة چاوةذوان دةآرثت لة وألتاني ديكةي گؤذيني ذژثمي 
بؤية .  دووبارة ببثتةوة،ناوچةآةدا، بة زةبري هثزي سةربازيي، يان بة هؤي فشاري ئابووري و سياسييةوة

يمتيحانثكة بؤ نياز و كة بؤ وألتاني ديكةي ناوچةآة، ياخود ئئيمتيحانثپذوضة و ئةوةي لة عثراقدا ذوو دةدات 
ئةوان بة دصنياييةوة لة نموونةي عثراقدا دةتوانن، ديارة .  لة ناوچةآةدائامانجي ئةمريكا و هاوپةياماناني

ئةگةر بيانةوثت، پثشاني بدةن آة بة ذاستي دةيانةوثت گةالني ناوچةآة لة ستةمي دةوصةتانثكي ديكتاتؤري و 
 و ئايني و مةزهةبين، يان دةوصةتي خثص و بنةماصةيةآن،  شؤضثنييستةمكار، آة يان دةوصةتي ناسيؤناليستي

انة بكةنةوة و تثكةألوي ذةوشي سياسي، ئابووري و آولتووريي و وألت و آؤمةصة داخراوئازاد بكةن و ئة
نيا  تةيداتيض يان نثگةتيض، بة باري پؤزة بة ئةنجام دثت و روو دةداتبؤية ئةوةي لة عثراقدا. جيهانيان بكةن

 بة ناوچةآة و وألتاني دوورتريشةوة يپةيوةنديتا ذادةيةآي زؤر،  ، بةصكووةنديي بة عثراقةوة نابثتپةي



ببثتة آة شثوةي چارةسةري پرسي آورد لة عثراقدا دةشثت  بةم بؤنةيةوة دةتوانين بصثين هةر. دةبثت
. داچارةسةري پرسي آورد لة بةشةآاني ديكةي آوردستاننموونةيةآي   

رانةيةآي بث سنووري وثگؤذيويانة بة  شةذ و ستةم و فاشيزم  وألتثكدا آةوتوون آةنان بةسةرهثزي هاوپةيما
ي حوآمذاني بةعسدا چةند نةوةيةك پثگةيشوون آة جگة لة آولتووري بةعس  ساص35لة ماوةي . مادي و رؤحي

اق خؤي لة اليةآي ديكةوة عثر. و مؤراصي بةعس و شثوةي حوآمرانيي بةعس شتثكي ديكةيان نةديوة
 لةسةر ئةساسي زةمينةي وةك وألت.  هاوئاهةنگ يان گةلثكي،ي سياسيية نةك آؤمةص و نةتةوةجوگرافيايةآ

لة نثوان  ،ئثستايشتا  .ةووي هاوبةشي مثژوويي دروست نةبووهاوبةشي ئثتنيكي، آولتووري و ذابرد
،  نةتةوةييي پثكةوةهةصكردنيزةمينةي هاريكاريي نةتةوةيي و تواناهةستي هاوچارةنووسي و  ،خةصكةآانيدا

لة  لة آاتثكدا عثراقخةصكاني جؤراوجؤري  ئةگةر بؤية ئاسايية. ن پثك نةهاتووآة مةرجي دةوصةتي مؤدثرنن،
 جياواز و ئامانجي  لة زؤر مةسةلةدا بةرژةوةندييآةچين، ب مةسةلةدا هاوئامانج و هاودةردآؤمةصثك

تةنانةت ، بةصكو ن آورد و گةلي عةرةبي عثراقدا نية نثوان گةليئةم جياوازييانةيش تةنيا ل. بثتجياوازيان هة
. ندا هةيشعثراق، شيعةآان و سوونةآانلة نثوان گةلي عةرةبي   

 مةزهةبةآاني ة و ستةمي حكومةتة سوننذدووي مثژووييگةلي عةرةبي عثراق، بة هؤي جياوازي مةزهةبي و راب
 هةنگي و تةبايي نةتةوةيي تثداكي شيعةي عثراق، هاوئابةرامبةر بة خةص) بة تايبةتي ذژثمي بةعس(عثراق 

، آة خةون بة دوو دنياي جياواز و  تا رادةيةآي زؤر لة دوو آؤمةصة خةصكي جياواز دةچن.دروست نةبووة
پانعةرةبيزم بؤ عةرةبة يةآبووني عةرةب و ي عةرةبي و ئةگةر ناسيؤناليزم. داهاتووي جياوازةوة ببينن

 مةسةلةي بؤ عةرةبة شيعةآاني عثراق ئةم مةسةالنةآي گرنگ بثت، ئةوا يةلةوننةآاني عثراق مةسةس
، پثش هةر مةسةلةيةآي ي سياسيمةسةلةي ئازاديي مةزهةبي و دةسةألتزؤربةي شيعةآان بؤ  .سةرةآي نيين

 نةتةوةيي و هةستي ئينتيماي هاوبةش و هاوچارةنووسي و تةنانةت چةمكي يهاريكاري بؤ زؤريان .نديكة دث
سةرچاوة  ي لث نراوةلةو جوگرافيايةي آة ناوي وألت و ين و دةزگاي قانووني لة زمان و ئاپثش ئةوةيت،وأل

، آة هؤآاري مةزهةبلثرةدا . لة ئينتيماي مةزهةبي و رابذدووي مثژوويي هاوبةشةوة سةرچاوة دةگرنبگرن، 
هةستي  هاوبةشةي آة وألتةفةزا رؤحي و  ئةو دةبثتة خؤي ةزابي ئةوان و ستةملثكردنيان بووة،ع

 لةجياتي ئةوةيوألت . دةآات دةستةبةرزةمينةي  پثكةوةهةصكردن و هاريكاريي نةتةوةيي هاوچارةنووسي و 
آة ناسنامة و ماف و ئازادي و نة بثت دةزگا ياسايي و مةدةنييائةو خاك و سيستمي حوآمذاني و ئاأل و 

آة بة سنوور  بثت زا رؤحي و سايكؤلؤژي و سياسيية ئةو فة دةشثتيةآسانيي نثوان مرؤضةآاني دياري دةآات،
 چةمكةآاني وألت، ماف و داد،ئازادي و يةآسانيبوون و لثرةدا. تةوةوة نةبةستراتايبةتةوةو جوگرافيايةآي 

.  وةردةگرن مةزهةبي -سياسيناوةرؤآثكي  تةنانةت مرؤض خؤي  

 بةعس و ةالني عثراق لة دةسةألتيشيعةآاني عثراق بة پةيوةندي لةگةص ئازادبووني گ هثزة سياسيية
پثش  بؤ عثراق وةرناگرن، بةصكو هاوپةيمانانيئةمريكا و هاتن و مانةوةي دا هةصوثست لة  ئةوانبةرژةوةنديي

بةهثزبووني دةسةألتي سياسي و مةزهةبيي خؤيان لة عثراقدا مةسةلةي ئايني و  بة پةيوةندي لةگةص ئةمة
 دةرةوةي  تةئسيري شيعةآاني ژثرةوة لةييلة رووي سياسةم هثزانة لة هةمان آاتدا ئ. هةصوثست وةردةگرن

 بةرامبةر بة ئةمريكا و هاوپةيماناني، بةرامبةر بة ئةم هثزانةثبازي سياسيي ذ .دان)بة تايبةتي ئثران(عثراق 
و سيري ئثران تا رادةيةآي زؤر لة ژثر تائدةشثت داهاتووي سياسيي عثراق و شثوةي حوآمذاني لة عثراقدا، 

ئةوان ئثستا . لة رووي سياسييةوة يةآگرتوو نينديارة خةصكي شيعةي عثراق . بثتدا ناوةندي ديكةي شيعة
ئةنجومةني باألي شؤذشي ئيسالمي، حيزبي ئةلدةعوة و : ئاينيدا دابةش بوون/بةسةر سث ناوةندي سياسي

ثشةي دةسةألت لة نثوان  و آجياوازيي سياسي. ئاينيي شيعةآانةحةوزةي عيلمييةي نةجةف، آة مةرجةعي 
لة  مانةوةي ئةمريكا و هاوپةيماناني مةسةلةيبةألم ئةوان لة بةرامبةر .  شتثكي شاراوة نييةدائةم سث اليةنة

، دوا ي ديتا سةردةمثك ،ياني نثوانيو ناآؤآ آثشةئةمةيش ذةنگة  ،نتا ذادةيةآي زؤر هاوئامانجعثراقدا 
   .بخات

 آة نبةو ئةنجامة گةيشتووآةنةوة و  واقيعبينانة بير دةيعةآان بةشثكي هثزة سياسيية شئاشكراية 
بة تةواوي  ي ديكةيان بةشثك آةچي.بكرثتةوةآؤپي لة عثراقدا ) آؤماري ئيسالمي(مؤدثلي ئثران ناتواندرثت 

بة راي من  .زةي عيلميية بةسةر گةالني عثراقداو و سةپاندني دةسةألتي حةچاويان بذيوةتة مةسةلةي دةسةألت
ي مةزهةبي بة ؤآناوةر و قورسايي سياسي بة مةزهةبهةوص بدةن  د هثزة سياسيية شيعةآاني عثراقنچة

هةصوثست و بةرژةوةنديي سياسيي هثز و اليةنةآاني ديكةي بيانةوثت  چةند اتووي عثراق بدةن، دةوصةتي داه
 هثندة لة هاريكاريي لةبةرچاو بگرن) لة پثش هةموويانةوة آؤماري ئيسالمي ئثران(شيعة لة ناوچةآةدا 

بة هةمان دةشثت هةروا  . دوور دةآةونةوةديموآراسيئةمريكا و دؤستايةتيي رؤژئاوا و پرينسيپةآاني 



بنة آؤسپي چارةسةري آثشةي نثوان عثراق و گةلي باشووري آوردستان و پثش بة خواستي بئةندازةيش 
. گرنآورد بئازاديخوازانةي   

 بة پةيوةنديي لةگةص آؤمةصثك مةسةلةي نثوخؤيي و ناوچةيي ي عثراقخةصكي عةرةبي سوننةمةزهةب بةألم
ئةوان . دياري دةآةنبةرامبةر بة مانةوةي هثزي ئةمريكا و هاوپةيماناني لة عثراقدا،  ،هةصوثستي خؤيان

 ي عةرةبييدةسةألتي پثشوويان، آة لة مثژووي دروستكردني دةوصةتي سوننةمةزهةبي ذازي نابن چةند بتوانن
هةروا .  و ملكةچي دةسةألتي سياسيي شيعةآان بكرثنلة دةست بچثتبة تةواوي ييةوة هةيان بووة، عثراق

 وألتاني ولتووريي راستةخؤيان لةگةصپةيوةندييةآي سياسي، مةزهةبي و آ عةرةبة سوننةآاني عثراق،
دوثنث بةعس و ئةگةر . هةصوثستي سياسي و بزاضي سياسيي ئةو وألتانة آاريان تث دةآةن. دا هةيةعةرةبي

بةرپرسة دةسةألتدارةآاني لة عةرةبة سوونييةآان نزيكةي هةموو ذابةر و ناسيؤناليزمي عةرةبي عثراق، آة 
 بووبثت، ئةوا ئيمذؤ   زؤربةي وألتاني عةرةبي و ئيلهامبةخشي بزاضي سياسي و ناسيؤناليستييبوو، هاندةر

بزاضي   رثبازي سياسي و آؤمةآي چاو دةبذنةن،، آة تثكشكثندراوآان عثراقييةناسيؤناليستان و بةعسيية
نةآاني بؤية بزاضي سياسيي سون. ئيسالميية/ناسيؤناليستي، آة بة گشتي بزاضثكي سياسيي وألتاني عةرةبي
  بة پةيوةندي لةگةص. نوث دةگرثتفؤرمي رةوشي سياسيي وألتاني عةرةبيدا عثراق لةژثر آارتثكردني

سةلةي  عةرةب، لة پثش هةموويانةوة لة مةگةالنيخؤيان و  بةرامبةر بة و هاوپةيمانانيهةصوثستي ئةمريكا 
. و ذثبازي خؤي دياري دةآاتفةلةستين، هةصوثست   

ي سياسيي سوننةمةزهةب لةناو بةهثزبووني هثز و نفووزي سياسيي شيعةآان لة عثراقدا، ذثبازي ئيسالم
آةي  دياردةئيسالمي سياسيي شيعةمةزهةب دژةي دياردةيةآاني عثراقدا بة هثز دةآات، بة واتايةآي دي يسوون

نةآاني عثراق نعةرةبة سو. مةزهةب دثنثتة بةرهةمخؤي لة عثراقدا، لة  شثوةي ئيسالمي سياسيي سوننة
ذاوةستن و دا  هثزة سياسيية شيعةآانلة بةرامبةروي ناسيؤناليزمي عةرةبي ناتوانن بة ئايديؤلؤژياي تثكشكا
يان بة نيي ني سويينبة ئايديؤلؤژياي ئائةوان ، بةصكو يي خؤيان دةربذنتايبةتمةندي و خواستي سياس

.  ئةم آارة بكةندةتواننعةلمانييةت   

 آولتووري رؤشنگةري و .خوثن و ستةم رةشةآوژي آراوةبةألم عثراق دةيان ساصة خةصتاني آولتووري 
الواز و تثكشكثندراوة، ) اني عةرةبيداتةنانةت لة زؤربةي وألت(لة عثراق و ليبراليزم ديموآراتي و عةلمانييةت 

لة وألتاني عةرةبي و ئيسالميدا ) سوننةمةزهةب( ئيسالمي سياسيي ي)ديسكؤرس(ئةوةي خيتاب هةروا لةبةر 
 ييةوة، ثكي قةوم، بة ناوةرؤآبةالي زؤرةوة تةوژمثكي ئيسالمي سياسيي سوننةمةزهةب ، بؤية  و زاصةبةهثز

هةم  آاندايسالمي سياسيي شيعةئلة بةرامبةر هةم ة چةآي ئيسالم و مةزهةب ئةوان ب. لة عثراقدا دةردةآةوثت
لةبةرامبةر رةنگة ئةم دوو اليةنة ئيسالميية سياسيية . خؤيان دةردةبذنلة بةرامبةر ئةمريكا و هاوپةيمانانيدا 

امبةر شثوةي  هةروا تا ذادةيةآي زؤر لة بةر)ة و هةم آافرآة بؤ ئةوان هةم داگيرآةر(بةشدا هاودوژمنثكي 
 حوآمذاني  لةسةر مةسةلةي دةسةألتي سياسي و شثوةيبةألم هاوآار و تةبا بن،چارةسةري پرسي آورددا، 

، لة رثگاي ئايديؤلؤژياي اصةتثكيشدا ئةوان لة هةموو ح.ناتةبا و پثك ناآؤك دةبن لة عثراقي داهاتوودا
آة تا دوثني ئةو هثزانةدا بكةنةوة بةشثكي  توانن خوثنثكي نوث بةبةرئيسالم و ئيسالمي سياسييةوة رةنگة ب

.بنةماي جةماوةريي هثزي بةعس بوون بةعس و دةوصةتيسةرةذمي   

آثشةي بةديموآراتيكردني دةوصةت و  : يةآيداة آثشةي سةرآؤمةصثكلةبةردةم  هةرثمي عةرةبيي عثراق
ةي نثوان هةردووآيان ش، آثعةلمانييةت، آثشةي سياسيي مةزهةبيي نثوان عةرةبة شيعةآان و سوننةآان

 بة هةر انةئةم آثش.  ئةمريكا و هاوپةيماناني لة عثراق و تةنانةت يةآبوونيان لة بةرامبةر پرسي آورددالةگةص
 .ةني عةربي و باشووري آوردستان دةآةوة راستةوخؤ آار لة پرسي آورد و آثشةي نثوان عثراقنيةآدا بشكثال

 سياسي بگرثت و يبووني هثزي ئةمريكا و هاوپةيمانان لة عثراقدا دةتوانثت پثش لة دةسةألتي ئيسالميديارة 
دةرةتاني  دةشثت بكات، لة هةمان آاتدا دةوصةت و آؤمةصي عثراق ةديموآراتيكردنيآؤمةك بة پرؤسثسي ب

ةي مةن رةنگ و شثوديموآراتي، آة حةت  بةألم مةرج نيية.ذةخسثنثتبزياتر بؤ چارةسةري پرسي آورد 
مافي خؤبذيارداني پرينسيپي  بة جؤرثكي ذةوا و بة پثي ي آورد پرسآؤمةصي عثراق دةگرثت، بتوانثت

لةو آؤمةألنةي آولتووري هةروا ئةزمووني ئةلجةزاير سةلماندي، آة  . چارةسةر بكاتي گةالنچارةنووس
دةسةألتي  ،صي مةدةنييان تثدا نيناآاني آؤمةديموآراتي،سيستمي چةسپاوي دادوةري و چاودثري و دةزگ

تي تووشي گرفت افي ژنان بةهثزن، پرؤسثسي ديموآرادةزگاني ئايين و هثزي آؤنخوازي دژ بة پثشكةوتن و م
لة ؛ زؤرايةتييةك آة باوةذي بة ديموآراتي نيية، آار بهثندرثتةوةبةدةشثت ديموآراتي لة دژي خؤي  دةبثت،

ي خؤي بةسةر آؤمةصدا گرثتة دةست و ديكتاتؤرياوة دةسةألت دة و هةصبژاردني ئازادةرثگاي ديموآراتي
. سةپثنثتدة  



، مةسةلةي ديموآراتي نابثت، چةندان ساصي ديبي عثراق، تا هةرثمي عةرةسياسيي خةصكي گرفتي بة ذاي من 
ي آثشةچوونةدةري هثزي هاوپةيمانان لة عثراق و نان و آار و ئاساييش و بةصكو پثش هةرشتثك، مةسةلةي 

 /ناوةندةآاني دةسةألتي سياسي نثوان  ونثوان زؤرايةتيي شيعة و آةمايةتيي سوننةآثشةي  ؛دةسةألت دةبثت
ليبرال و ديموآرات و ئةو  و هثزة عةلمانيآام لةم دوو اليةنة، آثشةي نثوان ئةم دوو اليةنة و مةزهةبيي هةر 

گروپ و اليةنة سياسي و آؤمةأليةتييانةي آة دواتر خؤيان رثك دةخةن و چاو دةبذنة بةشداربووني دةسةألتي 
؛ بةو پثيةي ئةم انو گةلي باشووري آوردست) يان زؤربةيان(، آثشةي نثوان نزيكةي هةموويان سياسي

  .دةآات" خاآي عثراق"ئةنجاميدا هةذةشة لة يةآپارچةيي   لة دوا،وني هةموويانآثشةية، بة بؤچو

  بگيرثت آة لةوانةية آثشةي نثوان هثزة عةرةبييةبة دوور ئةو گريمانةية نابثت لةم دؤخة سياسيية ئاصؤزةدا
 شثوةي درةنگ يان زوو. يكا و هاوپةيمانان توند ببثتلةگةص هثزي ئةمر) ةوةييبة هةردوو الباص(ئيسالمييةآان 

ذةنگة ناآؤآي و شةذ بة بارثكي ديكةدا يان . چةآداري وةربگرثتتةنانةت بةرةنگاربوونةوةي جةماوةري و 
 هثزةئايا لة هةر آام لةم حاصةتانةدا ). شيعةآان و سوننةآان(بكةوثتة نثوان هثزة سياسيية ئيسالمييةآان 

 ئةي خةصكي ؟ئةوان شوثني خؤيان و آورد لة آام بةرةدا دةبين ؟ هةصوثستثك وةردةگرنچد آورآاني سياسيية
 آوردستان شوثني خؤي لة آام بةرةدا دةبينثت؟

 كردني عثراقدا چاالآانةبة ديموآراتيلة ثزة آوردستانييةآان، آة ئثستا ئةم هؤآارانة و هي تريش، هلةبةر 
 پرسي آوردچارةسةري نابثت چارةنووسي آورد و  بةشدار و بةآار بن،دةيانةوثت ) زياد لة وزةي خؤيان بگرة(

هةشتا ساصة آورد گرةو . ةوةكردني عثراقةوة ببةستنيةديموآراتمةسةلةي بچارةنووسي عثراق و بة تةنيا بة 
ديارة ئثستا . ةلةسةر ئةم مةسةلةية دةآات، آةچي جگة لة ستةم و جينؤسايد شتثكي ديكةي دةست نةآةوتوو

ير  دةبثت بئةم هثزانةي سياسيي نثوخؤيي و جيهانيي تةواو جياواز ذةخساوة، بةألم لةگةص ئةمةيشدا دؤخثك
لة هةمان آاتدا پثويستة گريمانةي تثكشكاني پرؤسثسي .  بكةنةوةيشلة دةرةتان و شثوةچارةسةري ديكة

ني من پرسي آورد لة بة بؤچوو. ديموآراتي لة عثراقدا، چةند گريمانةيةآي الواز بثت،لةبةرچاو بگيرثت
ن لةسةر  و گرةوآرددا بؤ عثراقديموآراتي زؤر لةوة گةورةتر و ئاصؤزترة آة تةنيا لة ناو بازنةي عثراقدا

. بةند بكرثتبةديموآراتيكردني عثراق  

رفتي جياواز و ةلي عةرةبي عثراق لة دوو دؤخي جياوازدان و دوو جؤرة گگ ، لةگةصگةلي باشووري آوردستان
 حوآمذاني هةصدةبژثرن، و آام جؤرة مافي خؤيانة آام شثوةژيانعةرةبي عثراق .  هةيةيانزاي جياودوو ئامانج

 بة بةشداربووني آورد لة .بةو مةرجةي لةسةر حيسابي ماف و چارةنووسي گةلي آوردستان نةبثت
آات وةك ثت نةب ي آوردمافي خؤبذيارداني چارةنووسچةسپاندني  شانبةشاني ئةگةر داديموآراتيكردني عثراق

يةي نثوخؤي نةك بةم آثشة  آورد ئةوةيش لة ياد نةآةين آةباشة.  دةچثتبةفيذؤدان و دةرفةت لةدةستدان
آاري گةورةي بؤ بة ديموآراتيكردني عثراق لة رةنگة  ، بةصكو تةنانةت ئةگةر يةآگرتوويش بثت،ئثستايةوة

گرفتة نثوخؤييةآاني خؤي، آة هةذةشة ة ديموآراتانئةگةر آورد نةتوانثت خؤي يةك بخات و . يةتنةدةست 
لة هةر دةستكةوتثكي نةتةوةيي دةآةن، چارةسةر بكات چؤن دةتوانثت عةرةبي ناوچةآاني عثراق، آة آثشةي 

آث نامةوثت بصثم بؤ ئةوان يةك بخات، بةألم دةپرسم؛  ! يةك بخاتمةزهةبي لةتي آردوونسةدان ساصةي 
 هيزةي بة هؤيةوة دةهثندرثتة بةرهةم، لة ئةنجامدا، دژي آورد و بؤ  دةدات آة ئةم يةآخستنة و ئةوگةرةنتي

بةآار ناهثندرثتةوة؟آوردستان داگيرآردنةوةي   

بةديموآراتيكردني گريمانةي لثرةدا مةبةست ئةوة نيية گةلي آوردستان خؤي لة پرسي سياسيي عثراق و 
 لة ناو چوارچثوةي عثراقدا بمثنثتةوة دةبثت  ئةگةر قسة لةوةبثت آوردبةألم. دةوصةت و آؤمةصي عثراق داببذثت

پثش لة آة لة دةوصةتي داهاتووي عثراقدا ئةو دةسةألتةي هةبثت آورد دةسةألت لة عثراقدا دابةش بكرثت، 
يان لةم بارةيةوة . رثتيگبو شةذي دةوصةتي عثراق دةرآةوتنةوةي ديكتاتؤريا و ستةمي نةتةوةيي 

لةسةر دوو مةسةلةي بنةذةتي پث دابگرثت؛ پثكهاتي دةبثت   حاصةتةشدا لةم. گةرةنتييةآي جيهاني پث بدرثت
 و دةوصةتي ستانآوردگةلي ميكانيزم و شثوةي پةيوةنديي نثوان ، دةوصةت و سيستمي حوآمذاني لة عثراق

:عثراق  

 آة لة هةردوو آةمايةتييةآي عةرةبي سونني بووة،دةوصةتيهةميشة لة عثراقدا دةوصةت و شثوةي حوآمذاني 
لةبةر ئةوةي . آاري آردووة ، ئاستي مةزهةبيي دژ بة شيعة و عةرةبي دژ بة آورديئاستي ناسيؤناليستي

آاني عثراق، وةك هثز و پثگةي دةوصةتي عثراق، لة رووي جوگرافياييةوة آةتوونةتة  عةرةبةسوننة
ذاستةوخؤ دةستيان بة توانيويانة تةماسيان لةگةص هةردوو الدا بووة و ناوچةآاني نثوان آورد و شيعةوة، 

 لة رثگاي دةسةألتثكي سثنترالي  تةنياي عثراق، بةم سروشت و ئامانجانةيةوة،دةوصةت. هةردوو الدا بگات



 دذندةوة توانيويةتي وةزيفةآاني خؤي بةجث بهثنثت، بةهثز و دةزگايةآي بيرؤآراتيي بةآار و سوپايةآي
بةبث ئةم شثوة .  آولتووري سياسيي خؤي بسةپثنثتةت فاشي دابمةزرثنثت وصدةسةألتثكي تؤتاليتثريي خةس

ئةم دةسةألتة، لة رةوشي . نةيدةتواني بةردةوام بثت حوآمذانيية دةسةألتي آةمايةتيي سوننةمةزهةبي عةرةب
 گؤذدراوة بؤ دةسةألتي گروپثكي عةسكةري يان دا آورد و شيعةو شةذيچذبوونةوةي سروشتيي خؤي 

قةيراني .  و بنةماصةيةك و سةرةنجام بؤ دةسةألتي موتصةقي تاآةآةسثكسياسي،لةوثشةوة بؤدةسةألتي خثص
ي ي نثواني پثكهاتي فرةنةتةوةيي و فرةمةزهةبوة سةرچاوةي گرتووة آة لة لةم ناآؤآييةدةوصةتي عثراق

 پثويستة دةوصةتي داهاتووي عثراق بؤية. نثوان سروشتي دةوصةت و دةسةألتي سياسيدا هةيةآؤمةصي عثراق و 
شثوةي حوآمذاني و ستروآتووري دةوصةت لة . ئةم ناآؤآيية چارةسةر بكاتؤرثك دابذثژرثتةوة آة بة ج

 و ديموآراتانة و لةسةر ئةساسي ئازاديي مافي چارةنووسي گةلةآانيبة شثوةيةآي نوث دةبثت عثراقدا 
ئابووريي عثراق لة ي توانالةبةر ئةوةي هثز و مةترسي عثراق لةوةداية آة تةواوي دةسةألت و . ةوةندابذثژرث

بة هةمان شثوة ساماني . دةسةألت فرة ناوةندييثكي دةوصةتبةغدا آؤبؤتةوة، دةبثت عثراق بگؤذدرثت بة 
  وهةرثمي آوردستان و هةرثمي عةرةبيي شيعة نشين( لة نثوان هةرثمةآاندا عثراقئابووريي داهاتي عثراق و 

بة ذاي من  . دابةش بكرثتيانواني هةر هةرثمثكپثي ژمارةي دانيشتبة ) هةرثمي عةرةبيي سوننةنشين
عثراق لةوةداية آة يان بة هؤي دةسةألتثكي ناوةنديي ديكتاري و خةسصةت فاشييةوة دةتواندرثت تايبةتمةنديي 

، آة لةسةر ئةساسيي يةآگرتنثكي ديموآراتةوة  ناناوةندي، ياخود بة هؤي دةسةإلتثكيحوآمذاني بكرثت
آوردستان و هةرثمي عةرةبي عثراق بثت، بةم ماناية رثكخستنةوةي پةيوةنديي نثوان ئازادانةي نثوان هةرثمي 

هةرثمي عةرةبي عثراق و باشووري آوردستان لةسةر ئةساسي آؤنفيدرالي زؤر واقيعيترة و بة قازانجي گةالني 
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صكي عةرةبي عثراق بةرامبةر بة  خةثكي بةشبةرهةصستكارييسةرةتاي  گةص روخاندني دةسةألتي بةعسلة 
دةبثت ئةو گةمارؤ بدرثت و الواز بكرثت، بةألم ستكاريية صئةم بةرهةلةوانةية .  پثكردووةتيهاوپةيمانان دةس

 يش رانةچةآداشثوةي تةنانةت  ت وفراوانتر ببث گريمانةيةش بةدوور نةگيرثت آة ئةم بةرهةصستكاريية
، مةزهةبي، نةتةوةيي و ي عثراق، لةبةر آؤمةصثك هؤآاري ئايينيةي عةرةبةآانببة ذاي من زؤر. ثتوةربگر

و  ئةمريكا .بيننةوةبدا  و هاوپةيمانانئةمريكاهثزي ي هةصستكاريي بةرخؤيان لة سةنگةررةنگة  ي،آؤمةأليةت
بة پثي پثوةري . عةرةب و ئيسالم و دؤستي ئيسرائيلنپثي پثوةري عةرةبي و ئيسالمي دژي بة ، يهاوپةيمانان

 ئةمريكا و .ي عثراقييش، بؤ ئةوان داگيرآةرن و يادوةريي رؤژاني آؤلؤنياليزمي بريتاني دثننةوة ياديتماننيش
  ونة بكزةوت  عةرةبي عثراقي لة دةسةألتي سياس هاتوون،وة بةالي زؤرينةي خةصكي عةرةبةهاوپةيماناني،

شةپؤلي . بذيار بدةنثراقدا لة ع و بةذيوةبردني ئيداري حوآمذاني جؤريبة پثي بةرژةوةنديي خؤيان 
 ئيسالمييةآان، ليبرالةآاندژايةتيكردني ئةمريكا و رؤژئاوا لة وألتاني عةرةبي و ئيسالميدا، آة 

عةرةبي  ينةي زؤرؤ بؤناسيؤناليستة عةلماني و آؤمؤنيستةآانيشي راپثچي خؤي آردووة، دةرفةتثكي ئةوت
 لة هةرثمي عةرةبي عثراقدا  بؤية.وپةيماناني بكةنهاريكاريي ئةمريكا و ها تاسةر عثراق ناهثصثتةوة آة

شثوةي مةسةلةي دةرچووني لةشكري هاوپةيمانان دةبثتة داخوازييةآي سياسيي گرنگ و تةنانةت رةنگة 
ئةم بزاضةيش دةشثت لة مانگرتن و خؤپثشاندانةوة تا . ثتوةربگرو رؤژئاوا  ئةنتي ئةمريكايي هثزيبزاضثكي بة

، بة وانةيشةوة آة بة يةآان عثراقية عةرةبييةبؤ هثزئاسان نابثت بؤية .  بگرثتةوةيتتيرؤريس/ آاري چةآداري
ئةمريكا و  هثزي  بگرن، داوا بكةنداآؤمةآي ئةمريكا توانيويانة جثگايةك لة نةخشةي سياسيي عثراق

.  لة عثراقدا بمثنثتةوةيهاوپةيمانان  

لة گةلي عةرةبي دا شوري آوردستان لةم مةسةلةيةگةلي باشو. بةألم لة آوردستاندا دؤخةآة تةواو جياوازة
بووني . نيدا نييةناهاوپةيما ييةآي لة دژايةتي هثزي ئةمريكا وآورد هيچ بةرژةوةند. عثراق جيا دةبثتةوة

، لة مثژووي لكاندنييةوة بة عثراق، ئازادييةآي آوردئةگةر . ئةوان لة عثراقدا دةسةألت لة آورد زةوت ناآات
ئةو . ةوة بووةريي هثزي ئةمريكا و هاوپةيمانانو لة سايةي پارثزگا يا لةم دة ساصةي دواييدابووبثت ئةوا تةن

 دةآةن، ئةو ئارامي و ئاساييشةي لة باشووري ن لة لةشكري ئةمريكايپثشوازيية گةرمةي خةصكي آوردستا
دا نمونةيان يسالمي و وألتاني ئثكي ديكةي عثراقلة هيچ شوثن ،دا بؤ سةربازةآاني ئةمريكا هةيةآوردستان

 بة . ذزگارآةر نةك داگيرآةر سةير دةآاتئةمريكا و هاوپةيماناني وةكآورد آة  ئةمةيش پثشاني دةدات. نيية
 ) بةگشتي لة آوردستاندايديعا بكةم آةدةتوانم ئ(ئةمريكا و آورد لة عثراقدا لة آاتي ئثستا بؤچووني من 

 ا،ئةگةر بيةوثتئةمريك.  پثويستييان بةيةآتري هةية هاوبةشيان پثكةوة هةية ويآؤمةصثك بةرژةوةندي
لةم . عةرةبيي عثراق و هي تريش بپارثزثت  شؤضثنيزميدةتوانثت آورد لة ستةمي نةتةوةيي و شةذي دذندانةي

بة گةرةنتييةآي ئارامي  و پارثزةر بة داآوردستانئةمريكاييةآان و هاوپةيماناني لة گةلي آوردستان حاصةتةدا 
دةتوانثت بةرژةوةندي و ئاساييشي  بةرامبةر ئةوةدا گةلي آوردستان لة. ؤي دةزانثتو ئاسايشي خ



بؤية . اتاي مانةوةي بكوبدات و داي لة عثراقدا ، رةوايي بة بووندوورمةوداي ئةمريكا لة ناوچةآةدا بپارثزثت
 بة تةواوي قداعةرةبي عثرا خةصكانيپرسي زؤرينةي دا لةگةص ةرد لةم مةسةلةي و ئامانجي سياسيي آوپرس

لة پاراستني آوردة گةورةي ي ثكدا زةمانةت و آوردستان لة عثراقئةمريكا و هاوپةيمانانيي بوون. لثك جياوازن
لة آاتي ئثستادا، اليةنثكي سياسيي آورد،   ئةگةر بؤية. عثراق و دةوصةتاني ناوچةآةستةم و شةذفرؤشي 

لة . وردستان بكات گةمة بة چارةنووسي آورد دةآاتداواي دةچووني هثزي هاوپةيمانان لة عثراق يان لة آ
 نيية آة بة ناوي آوردةوة ئةم يوةيش گرنگتر هيچ هثز و اليةنثكي آوردي مافي سياسي، قانووني و ئةخالقي

. داواية بكات  

دةربازي بووة، ) دةوصةتي عثرا ق و هثزة ئيقليمييةآان(ئيمذؤ گةلي باشووري آوردستان لة مةترسي دةرةآي 
بة ذاي من مةترسي جيددي بؤ سةر آورد و پرسي .  هثشتا مةترسيي نثوخؤي هةذةشةي لث دةآاتآةچي

آورد،لة ئثستادا، لة نثوآورد خؤيداية؛ آثشةي نثوان هثزةآان و نةبووني ستراتيژثكي نةتةوةيي يةآگرتوو 
 آورد و شثوةي ئاستي داواآاريي نةتةوةيي:  و لةتبوون بكةنلة دوو ئاستدا آورد تووشي شكستدةتوانن 

چارةسةري آثشةي نثوان آورد و دةوصةتي عثراق، ئاستي هةصوثست وةرگرتن لة بةرامبةر مانةوة يان 
. نةمانةوةي هثزي ئةمريكا و هاوپةيمانان لة عثراق و آوردستاندا  

تان آاني باشووري آوردسموو ناوچةهةقةوة تا ئثستا يةآةمين جارة آة ي دةوصةتي عثرانلة مثژووي دامةزراند
 هةروا. دةذواتآورد دةسةألتي بةسةر ئةو ناوچانةدا   وصةتي داگيرآةري عثراق ئازاد آراونتي دةولة دةسةأل

هةموو ئةو توانا و هثزة . ي بثتتي سياسدا شتثك نيية ناوي دةوصةت و دةسةأليةآةمين جارة لة بةغدا و عثراق
آوت بكات توانيبووي آورد سةرةوة انؤيدةوصةتي عثراق بةهسياسي، ئابووري، عةسكةري و پؤليسييانةي 

ئةم دؤخة نوثية بة هؤي تثكشكاني عثراق لة شةذي  . هةر بة ناو ماوةدةوصةتي عثراقئيمذؤ . هةرةسيان هثناوة
دةيةوثت مةرجةآاني خؤي ةرآةوتوو، تا ئةو جثيةي دةتوانثت، ديارة اليةني س. هاوپةيماناندا هاتؤتة پثش

.سةرآةوتنةآةي بچنثتةوةبةرهةمي زؤرترين سةپثنثت و ب  

ئةمة يةآةمين جارة . گةلي باشووري آوردستان بةشثكي گرنگي ئةو هاوپةيمانييةية آة شةذةآةي بردؤتةوة
 هةقي خؤيةتي دةستكةوتي سياسيي ،وةك هةر اليةنثكي ئةم بةرةيةآورد، . آورد لةبةرةي سةرآةوتوواندا بثت

. لةسةر حيسابي خاك و مافي گةلي عةرةبي عثراق بثت ئةم دةستكةوتة، بث ئةوةي خؤي لةم شةذةدا هةبثت
گةلي باشووري پرسي  سياسيي چارةسةري، پثش هةر شتثك، لة شثوةي بثت دةئةم دةستكةوتةيش

لة پثش ، ةموو ناوچةآاني خؤيدا ئازادانة لة هستانآورد گةلي باشووري .دا بةرجةستة ببثتآوردستان
و شثوةيةي ، ئازادانة چارةنووسي سياسيي خؤي، بة بكاتحوآمذاني خؤي هةموويانةوة شاري آةرآووك،

بؤية دةبثت هثزة  . مانةوة يان جيابوونةوة لة عثراق، بذيار بداتبةرژةوةنديي نةتةوةيي دةخوازثت،
 چارةسةري آثشةي دةربارةي يةآگرتووانة تثز و پرؤگرامي سياسييةآاني آوردستان خؤيان دةستپثشخةر بن،

دؤخي ئثستا سةد لة سةد لة دؤخي پثش شةذ و سةردةمي دةوصةتي .  بخةنة ذووآوردستان و عثراقنثوان 
 بةصكو تا ذادةيةآي ،بةعس ذزگاري نةبووةدةوصةتي ئثستا آورد تةنيا لة هةذةشة و مةترسيي . بةعس جياوازة

پاسيض ي  دةوصةتانةئةوهثزي ئةمريكا . ي لةسةر آةم بؤتةوة دةوصةتة ئيقليمييةآانيشيهةذةشة و مةترسيزؤر 
. اخوازي و ئامانجي پثش شةذ بنبؤية ناآرثت داخوازي و ئامانجي آورد لة آاتي ئثستادا هةمان د. آردووة

 آةي روون نيية، سياسيية و سنووري دةسةألتةة نةتةوةييةآةيبةستنةوة بة فيدرالييةتثك، آة ناوةرؤآخؤ
 نة هةوص لةبةرچاو دةگيرثت،ياسييانة نة بة جؤرثكي سئةم دؤخة سياسيية نوثيةي ئثستا ئةوة دةگةيةنثت آة 

سياسي و  بؤ دةستخستني دةستكةوتي نوثي  دژي عثراقدةدرثت بةشداربووني آورد لة شةذي هاوپةيماناندا
بة تواناي خؤي و داواي بكات و  ئيمذؤ آورد دةتوانثت  دةستكةوتة نةتةوةييةيئةو. نةتةوةيي بةآار بهثندرثت

 بة نيوةي ئةو دةستكةوتةتوانثت نا، بةالي زؤرةوة،  سبةينثتي بثنثتةگةص هاوپةيمانان بةدةستةنسيق ل
. وتووثژ لةگةص دةوصةتي داهاتووي عثراق بةدةست بهثنثت  

 لة هةمان آاتدا پرسي. آردة ئةآتةرثكي سياسيي ناوچةييآوردي عثراق گةلي شةذي نثوان هاوپةيمانان و 
عثراق  . مةسةلةيةآي جيهانيؤةوة گؤذي بؤي عثراق لة مةسةلةيةآي نثوخ، لة باشووري آوردستاندا،آوردي

لةرووي عةسكةري و سياسييةوة هثزي  .يمانانةوة دةستي بةسةردا گيراوةخؤي لة اليةن لةشكري هاوپة
.  بةم جؤرة دةمثنثتةوةثك ساص چةندوةآؤنترؤصي دةآةن و بةالي زؤرة) بة تايبةتي ئةمريكا(هاوپةيمانان 

راستةوخؤ بةشداري چارةسةري ) دةيةآيش آؤمةصةي نةتةوة يةآگرتووةآانتا را(ئةمريكا و هاوپةيماني 
ئةمةيش لة اليةآةوة آورد لة ستةم .  وألتةآة دياري دةآةنيگرفتةآاني آؤمةصي عثراق دةآةن و رةوشي سياسي

 آثشةيعثراق دةپارثزثت، لة اليةآي ديكةوة چارةنووسي سياسيي آورد و داهاتووي و شةذفرؤشتني دةوصةتي 
 آؤمةصة ئةآتةرثكي دةرةآي و جيهاني تثكةص ،رد لة عثراقدا لة دةست دةوصةتي عةرةبيي عثراق دةردةهثنثتآو



گةرةنتييةآي  پرسي آورد بةچارةسةري دةآرثت لةم دؤخةدا . بة آثشةآة و شثوةي چارةسةرآردني دةآات
 رازي نةبثت، دةتوانثت داآثشةآةي لةگةص عثراقشثوةي چارةسةري ئةگةر آورد بة . بثتجيهاني پشتئةستوور 

 تا گةلي باشووري داوا لة هاوپةيمانان، يان نةتةوةيةآگرتووةآان بكات آة ذاگيري لة آوردستاندا بكةن،
خؤي ئايندة و چارةنووسي سياسيي ئازادانة آة ي پث بدرثت ديكةي دنيا، دةرفةتةر گةلثكي هآوردستان، وةك 

  .بذيار بدات

ي هثز  )بةألنس(د و آثشةي نثوان آورد و دةوصةتي عثراق بةپثي پارسةنگ هةوص دراوة پرسي آورتا ئثستا 
آثشةآة ئاصؤزتر و  دا نةبووة،ةك لة نثوان هةردوو اليةنهيچ جؤرة هاوتاييلةبةر ئةوةي . چارةسةر بكرثن
ي نةي چ لة اليةن دةوصةتي عثراق و هثزة سياسيية ئؤپؤزسيؤنةآاناهةموو ئةو رثگاچارةسةر. خوثناويتر بووة

وةندي لةگةص نيار آراون، لة ناوةرؤآدا بة پةيعثراقةوة، يان لة اليةن نوثنةراني سياسيي آوردةوة پثش
اليةني  .مافي يةآسانبوون، نةك بة پةيوةندي لةگةص هةق و دادپةروةري و پارسةنگي هثز و دةسةألتدا بوون

 هةموو وألتاني عةرةبي و ،تر زانيوةعثراقي، لة دةوصةتةوة بؤ قوربانيياني دةوصةت، خؤي لة آورد بة بةهثز
لةبةر ئةوةي هةق لة عةقصييةتي ئةواندا لة هثزةوة . ئيسالمي و زؤرينةي وألتاني ديكةي دنياي لة پشت بووة

 ئةوةي آة آورد ك، نةويستوويانةسةرچاوة دةگرثت، ئةوا مافي آورد لةو سنوورةدا دياري آراوة آة ئةوان 
 و هيچ دةوصةتثكي ناوچةيي . اليةني الوازي آثشةآة بووةوةدا اليةني آوردية بةرامبةر ئةل. خؤي دةيخوازثت

 يداخوازي تا ئةو ذادةية ناچار. ژثر فشاري دةوصةتاني ئيقليميدا بووةجيهان داآؤآي لث نةآردووة و لة 
، بة ية سياسييانة)خيتاب(بؤية هةموو ئةو ديسكؤرس .  آة لةخؤي ذاديوة داواي بكاتنةتةوةيي هةبووة

 ناتةواو و تةماوي بوون، لة ةتة ذوون بؤ چارةسةري پرسي آورد خراو، تا ئثستارثژايي دةيان ساص ود
 هةميشةيي آثشةي نثوان گةلي باشووري تن بوون لة چارةسةرثكي عاديالنة وناوةرؤآيشدا خؤدزينةوة و هةأل

. آوردستان و دةوصةتي عثراق  

دروست آردووة آة لة سياسي و فةزايةآي سايكؤلؤژيي آولتوورثكي ئةم حاصةتة لة ماوةي دةيان ساصدا، 
لتووري واتا آومةترسي ئةم آولتوورة سياسيية،  .يان گرتووةلة هثز و دةسةألتةوة سةرچاوةناوةرؤآدا 

ةتةوةي ژثردةست آار  لةوةداية آة بةيةك ئةندازة الي نةتةوةي سةردةست و الي نزؤرايةتيي زاص و دةسةألت،
سنووري ماف بة مافي خؤياني دةزانن آة   هثشتا ،الوازيياندا، تةنانةت لةوپةري يةآان عةرةبياليةنة. دةآات

لةمةيش . ، بةشثك يان هةموو خاآي آوردستان بة موصكي خؤيان بزانن.ي بكةن آورد دياري نةتةوةييو ئازادي
عثراقةوة وي  آة دةوصةتثك بة نا،لة ترؤپكي سةرآةوتنيداتةنانةت ترسناآتر ئةوةية آة اليةني آوردي، 

 .دةوصةتي داهاتووي عثراقدا ذاگرتووة يدامةزراندنةوة يچارةنووسي خؤي لة چاوةذوانيهثشتا  ،نةماوة
داوا بكات، آة پشت بة  پرسي خؤيبؤ  چارةسةرثكنوثنةري نةتةوةيةآي ژثردةستكراو  وةك ناتوانثت

.ببةستثت ي سياسيشةوة،، بة مافي سةربةخؤيو پرينسيپي مافي ئازاديي گةالنيةآسانيي نةتةوةيي   

 و دؤخثكي نوثي سياسي خوصقاوة آة خوثندنةوةي هةرةسي هثناوةلة واقيعدا ئثستا پثوانةي پارسةنگي هثز 
ئيمذؤ گةذاوةتةوة بؤ سةردةمي دواي شةذي يةآةمي عثراق  .دةخوازثتنوث و هةصوثستي سياسيي نوث سياسي 
ئيمذؤ عثراق وةك دةوصةت . ةوةد بؤ هةمان سةردةم بگثرثت پرسي آوردا آورد ويةألم نابثت لةگةص خؤ، بجيهاني

لة هةمان آاتدا هثزي هاوپةيمانان، . وري و ديپلؤماسيي بةدةستةوة ماوةچةآي ئابونة چةآي آيميايي، نة 
 دةوصةتي ناسيؤنالي عةرةبي عثراق، لة مةسةلة سياسيية گرنگةآانيدا، لةوانة ئايندةي پرسي آورد، كنة

دةوصةتاني عةرةبي و دوژمناني گةلي آورد، هاوپةيمانان چارةنووسي عثراق دياري دةآةن،  هثزي .رنبذياردة
فشاري سياسي، ئابووري و عةسكةري بؤ سةر باشووري آوردستان و ناتوانن ن  دةستبةستراو،ناوچةآة
ةشثكة لة بةرةي ب آورد خاوةني شثوة دةسةألتثكي سياسيي خؤيةتي و لة بةرامبةر ئةوةدا .بهثنن
. ي آورديش رةوتثكي جيهاني گرتووةپرس آورد دؤستي زؤري لة جيهاندا بؤ پةيدا بووة و .آةوتوواني شةذسةر

و   فيكري سياسي و سايكؤلؤژياي اليةنة عثراقييةآان و،لةي سياسي لة فيكرثز پثوانةي هپثويستةبؤية 
مافي آورد بة يش ناآرثت آة و قبووص ئثستا ناتواندرثت. ثنثتهةرةس به ،اليةنة آوردييةآانداسايكؤلؤژياي 

ئةم دؤخة سياسيية نوثيةي لة عثراق و باشووري آوردستاندا .  دياري بكرثتلؤژيكي هثز و ياساي جةنگةصپثي 
دروست بووة، دةرفةتثكي نوث و دةگمةني ذةخساندووة تا پرسي آورد وةك گرفتثكي مثژوويي و وةك پرسي 

 بة جؤرثكي . عثراقةوة لكثندراوة، بخرثتة ذووخؤي بةگةل و وألتثك، آة بة دوور لة ويست و خواستي 
. عاديالنة و بة پثي پرينسيپي مافي گةالن لة بذيارداني چارةنووسي خؤيان، چارةسةر بكرثت  

بؤية دةبثت، . توشي جينؤسايد و آيمابارانكردن بووة. گةلي آورد ستةمثكي نةتةوةيي هةشتا ساصةي لثكراوة
 بكات، ئازادانة كراو، ذثگاي پث بدرثت آة بثتة دةنگ و ئازادانة قسةي خؤيوةك هةر گةلثكي ديكةي ستةملث

 آة چ شثوة ژيانثك و آام ذثگاي چارةسةر و آام گةرةنتي بة باش دةزانثت تا لة داهاتوودا تووشي بذيار بدات



سياسي و دةبثت خؤي، لة ذاگيرييةآي گشتيدا، چارةنووسي . ستةمي نةتةوةيي و جينؤسايد نةبثتةوة
ئايا ئةم گةلة دواي ئةنفال و جينؤسايدآراني، لة اليةن دةوصةتي عةرةبيي  ةتةوةيي خؤي بذيار بدات؛ن

ئةگةر آورد پث آة من لةو باوةذةدام ؟ ، يان ناعثراقةوة، ئامادةية و دةتوانثت لةگةص ئةو وألتةدا بمثنثتةوة
  . اني يةآثتيي ئةوروپا پثشي پث دةگرنلةسةر ئةم داخوازييةي دابگرثت نة ئةمريكا و هاوپةيماناني، نة وألت

تا ناچار بكرثت فشاري دةرةآي، يان بة هؤي سياسةتي هثزة سياسييةآانييةوة لةبةر آورد، ئةگةر بةألم 
كردني مافي ، بة ماناي زةوت ئةم مانةوةيةسةردةمثكي ديكة لةناو چوارچثوةي عثراقدا بمثنثتةوة، پثويستة

نابثت باشووري آوردستان، آة دوانزة ساصة بة جيا لة لة هةمان آاتدا . ذاگيري نةبثت لة خةصكي آوردستان
. عثراق، ذةوشي سياسي، ئابووري، آؤمةأليةتي و آولتووريي خؤي دةبذثت، تثكةصي عثراق بكرثتةوة

 نثوان  آؤنتراآتثكي سياسيي ونامةبةپثي رثكةوتندةبثت پةيوةنديي نثوان آوردستان و هةرثمي عةرةبي عثراق 
لة نثوان هةردوو سامان و داهاتي عثراق يةآسانانة دةسةألت و ، آة بة هؤيةوة  بثتهةردووالراني نوثنة

لة هةمان آاتدا ئةگةر اليةني عةرةبي عثراقي، ذؤژثك لة ذؤژان، ئةم .دابةش بكرثنهةرثمي عثراقدا 
ئةمريكا پثويستة   هةروا.آورد مافي هةبثت لة عثراق جيا ببثتةوةئةو آاتة رثكةوتننامةيةي پثشثل آرد دةبثت 

ئةزمووني لكاندني . بكةنذثكةوتننامةآة و چاودثري سةرپةرشي  ،يةآگرتووةآانو هاوپةيماناني، يان نةتةوة 
آؤمةصثك آاتي خؤي دةوصةتي عثراق . نةآرثتبير دةبثت لة باشووري آوردستان بة عثراقي عةرةبييةوة 

، بةألم بة لة عثراقدا، بة آؤمةصي نةتةوةآان داآورد  مافة نةتةوةييةآاني بةصثني سةبارةت بة رثزگرتني
 آورد. جث بةجث نةآردبةصثنةآانيان عثراق درثژايي مثژووي دةوصةتي عثراق، هيچ حكومةت و دةوصةتثكي 

و، لة ئةنجامي شةذي  بةپثي ئةزمووني هةشتا ساصةي خؤي لةگةص دةوصةت و حكومةتة جؤراوجؤرةآاني عثراق
هثزةسياسييةآاني عثراق و دةوصةت و  آوردستاندا مافي خؤيةتي بذوا و متمانةي بة جينؤسايد و وثرانكردني

. خةصكي عثراق نةبثت  

، تاسثبؤ آورد نةنمافي خؤبذيارداني چارةنووسي نةتةوةيي بة ذةسمي عثراقثكي نوث و ديموآرات ئةگةر 
، بة دا باشووري آوردستانيةآسانبووني نةتةوةيي لة نثوان هةردوو گةلي عةرةب و گةليئةگةر نةتوانثت 

مانايةآي نابثت و گريمانةي بةرهةمهثنانةوةي مافي سةربةخؤيي سياسييشةوة، دةستةبةر بكات ئةوا 
. ذةگةزپةرستي هةر دةمثنثتستةم و شةذ و آولتووري   
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