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 سوپاس و پزانین


نووسینی کتب پۆژەیک ھیچ کاتک ب ھاوکاریی کسانی دیک تواو 
ل ئنجامدانی توژینوەکانی ئم کتب و نووسینوەی دەقک، دەیان . نابت

 پش . و ل دوورەوە ب جۆرک ل جۆرەکان یارمتیان داوم کس ل نزیک
ی ھاوسرم بکم، بب خدیجھموو کسک، دەموت پ ب دڵ سوپاسی 

و پشتیوانیی بردەوامی ئو، نک ھر ئم کتب، بکو ھیچ کارکی  ئارامی 
 ل شمسوول خان. د و تبینییکانی بڕز  سرنج. من ب ئنجام ناگات

ل دیشوە سوپاسی .  کتبکیان دەومندتر کردزانکۆی ساوس ئوسترالیا
 و   دەکم بۆ سرنج قووڵزانکۆی ملبۆرن ل محمد کمال. د

  .ھمڕەھندەکانی لسر توژینوەک بگشتی
زانکۆی  ل ئۆلری پۆفیسۆر برندنسوپاسی تایبتیشم ھی بۆ 

ڕز و . ، سرنج وردەکانی لسر توژینوەک پبایخ بوونفیالدلفیا
، بۆ ل زانکۆی ئگزیت پۆفیسۆر گاریس ستانسفیلد بۆ پزانینیشم ھی

ھاوکات سوپاسی . و پشنیازە وردەکانی لسر توژینوەکم تبینی 
 دەکم بۆ ئو گفتوگۆ برھمدار زانکۆی تلئبیب ل پۆفیسۆر ئۆفرا بنگیۆ

 و ب ئیمی لگڵ مندا دەیکردن، ک پ  و بنرخانی ک لسر تلفۆن
خانم گلک ممنوونی . و برچاوڕوونییان پ دەدام ن ل ڕنمایی بوو

یشم، ک زیاتر ل جارک پداچوونوەی بۆ کتبک ل نیشتمان عبدولقادر
ب دنیاییوە تبینییکانی کتبکی . و ھبریدا کردووە ڕووی زمانوانی 

وە ھت ئبکیش ھیر ھنتر و جوانتر کردووە، ھمی دەور خۆم ل
  . برپرسم

 ک ل ،متیمی کتبخانی زانکۆی ساوس ئوسترالیاھمیش قرداری 
و   ندەسمینوە،دابینکردنی ئو کتبانی ل کتبخانکانیشیان نبوون

ش  زانکۆی سالحدینناوەندییکتبخانی فرمانبرانی . دەکردم بۆیان پیدا



 

 ک پیداکردنیان زۆر ،دک سرچاوەزۆر ب ھاناموە ھاتن ل دابینکردنی ھن
ھرگیز . خبات بتایبتی ژمارە کۆنکانی ڕۆژنامی ،سخت بوو بۆ من

نیا و ک یک د،ناکم بیر  لسدیق ساحو   ڕەفیق ساحچاکی بڕزان 
، بۆ خستم سر دەزگای ژینسرچاوەی بنرخی دەزگاکیان، بگنام و 

 بۆ من زۆر سخت ئوسترالیااوان بۆ سی دی، دەنا بردنوەی ئو سرچ
 ل پیداکردنی ئازاد عوبدو   زەنگنلعبدوبھاناھاتنی بڕزان . بوو

 چاککانی کاک تک دەتوان. ناکم  ل بیرھرگیز ،ودوسرچاوەی بس
ی کتبخان دەومندەکی ھمیش  ک دەرگ،بکات بیر  لحیدەری مومتاز

ل یردەم تو ئاوەژەرب و موریدانی زانست  عریفو م .تناشکر باس ل 
 ک چندین کتبی ، نکمنکۆی کالیفۆرنیااز ل دەیڤد ھیرچیی بڕز ەئاماد

 ل یو کۆماری پادشایتی و ئامادەیی سردەمی    سرەتاییخوندنگی
  .کتبخان دەومندەکیانوە بۆ ناردم

و برادەرانش   و دۆست  و خزمو پزانینم بۆ ھموو ئ ڕز نیاویک د
یھ، ل ی ڕابردکوردستان کماوەی پازدە سا ردەوام لبوەوە بو   ودا کت

ل . وەویان کردئوسترالیاو ڕەوانی  وەوکرد سرچاوەیان بۆ من پیدا
 ی حمدئمیندلڤین  برام، یحمدئمینمحمد وی ھموویانوە وسر

ەحمان عبدول، ودوجمال مول ،ھرش سمکۆ، جنگی جبارخوشکم، 
و ھژار   نازم علی، چۆلی موحسین، نازم حسن، ڕەشید علی، عوسمان

 ی ئوان ئنجامدانی توژینوەکانی من محاڵیونناسوبب ماند. سابیر
و دۆستانی ک ل بارگی   سوپاسی بپایانیشم دەڕوات بۆ ئو خزم. دەبوون

ەوە دەھنا بۆ من کوردستانو کتبیان ل  ەدەکردەو ڕگپدراوی خۆیان کم
چاکی کۆمک ھاوڕی . ئوسترالیا، وات بنی بنوە، داون ئندەل وتی 

. دو   عبدولخالق گیتان ل ڕیزی پشوەیان کاک ،شم ھر ل یادەیعراقی
 ھم ل گفتوگۆکانیان ،، ک ھم ل کتبکانیان) فدەکئبو (اەزاق موسعبدول

  .زۆرم وەرگرتووەککی 
و کاک   دەزگای چاپ و پخشی سردەمل کۆتاییدا ڕز و حورمتم بۆ 

، سرۆکی دەزگاک ھی، ک ئامادەیی خۆیان دەربی بۆ ئازاد برزنجی
بم کتچاپدانی ئل .   



 

  
  
  
  
  

بم کتئ  


و شیکارک بۆ پۆسی    ھسنگاندن، وردبوونوە،ئم کتب خوندنوە
و    و گشی شوناسی عراقی )National Integration(ی نیشتمانی ئامزان

خوندنوەک  . عراقو مزھبییکان لسر شوناس ل   ملمالن نتوەیی
ی عراقکۆمیتی ل -شیکارکی مژووییانی بۆ گشی سیاسی

بۆ ئم مبستش چند .  لسر پرسی شوناس سرنجدانب، ھاوچرخ
 ئو بانگشیی ک گوای ، گریمانی یکم:دەکات توێو تاوگریمانیک

 و ویکگرتو(Nation-State) نتوەیکی -و دەوت  عراق وتک
 دا،١٩٦٨  سای بعسییکان لھاتنسرحوکمیسقامگیر بوو تا 
مایبنکی بیشن بانگی دەردەخکوانچکان پژووییم و ڕاستی .

ل ڕۆژی دامزراندنیوە تا  عراق ک و ناسقامگیرییی ئ،گریمانی دووەم
ستا بوە ئبینیوە خۆی زانی نیشتمانیی لی ئامۆسکانی پو شکست 

نوان  و پکدادانکانی شوناس ل   دەگڕتوە بۆ ملمالن،توەووەکوت
 ب. مزھبییکان ل وتکدا/ ئایینییکانو  نتوەییکان/گروپ ئیتنییکان

، ک دەکات یک ٢٠١٤ تا ١٩١٤  سانی لعراقونوەی مژووی وپداچ
و ئو  دراوە ئم دوو گریمانی سدە، قۆناغ ب قۆناغ، لم کتبدا ھوڵ

ون سبارەت ب پرسی شوناس ل وتگیشتنانی ک برچاوی ئم کوت
کردنی مژووی بقۆناغ. بکین و ڕەخن  سنگنینبو ھ  بکین  گفتوگۆ،عراق
 ھروەھا ،و ڕگرەکان دەدات ل تگیشتن ل ھۆکارە پانر  یارمتیمانعراق

 بردەم پۆسی ئامزانی نیشتمانی کشکانیو   دەستنیشانکردنی ئاستنگ
 راقلکان  عقۆناغ ك لر قۆناغھ راقی لی شوناسی عشو گ.  بۆی

  .کئم کراوە بۆ بنمایک بۆ داڕشتنی کتب



 

وەیی  ملمالنتن کدادانو پ   کان لبییزھراقو موەی جیاجیاعش ب  
 تا دەگات ین، یاخیبوون، کوشتوبوەک مانگرتن، خۆپیشاندان، ناڕەزاییدەرب

دەرکوتوون، بم بگشتی، پکدادانکان دەرئنجامی ، شڕی ناوخۆ
ڕەوتی  ک ئوانیش ،ملمالنی س ڕەوتی ناسیونالیستی بوون

. و ناسیونالیزمی کوردین   ناسیونالیزمی عرەبی، نیشتمانپروەریی عراقی
، عراقمزھبییکانی  و  بگشتیش، بم ھمیش نا، پکھات نتوەیی

ک پشتیوانییان ل یکک  یه دوای  له ک یه و کوردەکان، و سوننکان  شیعکان
  .ەولو ڕەوت ناسیونالیستییان کردو

 فزایکی گورەی ل  یه وەی ملمالنکانی نوان ئم س پکھاتهئ لگڵ
 ،ھناوە و پک وەوکرد  داگیرعراق یوریوئاب- کۆمیتی- مژووی سیاسی

وەمان لت ئچی ناببیر ک  ت کراقبچژووهعژایی مدر که  ب  ی ل
و   و ملمالن نتوەیی و کش کۆمک ملمالنی دیکش گالوە

زھۆزتر کردمکانیشی ئاکان  گرژی. وەوبییتییچینای کدادانڕی   و پو ش
و    و ملمالنکانی نوان سکوالرەکان١٩٩٨ بۆ ١٩٦٦  ل سانیناوخۆی کورد

و  ئم ملمالنیان. دنن و ملمالنیان پک  ئیسالمییکان بشکی ئو پکدادان
ندانی دیکی گرنگ،چیشھاتری و کاریگه ی خۆیان ھر ڕەوشی پسو   یان ل

  داناوە، سرەڕای نزیکیشیان ل ناوەڕۆکی ئو پرسعراق ینخشی سیاسی
 بم خراونت دەرەوەی ،تویان دەکاتوو گریمانانی ئم کتب تاو 

 وردبوونوەیان بۆ ،چوارچوەکانی ئم توژینوەی، لرەولوێ نبت
  .نکراوە

 وەرچرخانکان عراق سیاسییکی  تسمه گۆڕانی سی،ڕادەیکی باش تا
  دیاریعراق یو گشی شوناسی سیاسی  ل پۆسی ئامزانی نیشتمانی

 بۆی ماوەی نوان وەرچرخانکان وەک یک قۆناغ مامیان لگدا ،دەکن
ھندک ل . کراوە و ھر قۆناغکیش بشکی ئم کتبی بۆ ترخان کراوە

ونت ھۆی گۆڕانی سیستم سیاسییک، وەک مردنی وەرچرخانکان نبو
 سرەڕای ئمش، وەک .١٩٩١  سای یان ڕاپڕینکانیملیک فیسڵ

ی یسرەتا یان کۆتایی قۆناغک لم کتب بینراون، ئمش لبر گرنگ
دابشکردنی . و ئو پشھاتانی ک بدوای خۆیاندا ھناویان  ڕووداوەکان



 

 لبر چند ھۆیک کتبدا لم ،انوەی قۆناغکانبشکان وەک ڕەنگد
چاک شیکارەک   یکم، ئم کتب شیکارکی مژوویی، بۆی وا:دراوە ئنجام

و ھلی  دووەم، بقۆناغکردن ماوە. بدرت قۆناغ ب قۆناغ ئنجام
 ت، کنکاندا دەڕەخسقۆناغ کان لسیاسیی موان سیستراوردکردنی نب

. نوان قۆناغکاندا کراوە لمیانی کتبکدا براوردکاری ل رکم تا زۆ
 ١و،و، ل سییکانی سدەی ڕابردملیک فیسڵسیم، دوای مردنی 
کرد بۆ شارە   کۆچیانعراقو شارۆچککانی  خککی زۆر ل گوند

و یکک ل ئاکامکانی ئم کۆچ بکۆمش پیدابوونی   گورەکان
 ک ڕۆکی کاریگریان ،)Intelligentsia (ی شاری بوووارنوەیکی خوندە

 ،ناسیونالیزم، ل بھزکردنی ڕەوت ئایدیۆلۆجییکانی ئوکات
و سۆشیالیزمدا بینی، بۆی ناکرت ئو    کۆمۆنیزم،نیشتمانپروەری

 یچوارەم، کات بۆ خۆی گرنگی. نکرن سردەمان وەک قۆناغک تماشا
گئ چونک ،یکان بۆ خۆیانخۆی ھراقییناکردنی عو وی   ر لو بۆ ئ

 دیک)The Other (وە بوردم ،بینڕینی کاتدا ئپڵ تگدەبینین ل 
بۆ نموون، ئوی دیکی عراقییکان . وەوھات وناکردنان گۆڕانیان بسردا

 کچی ل ،بوو بریتانیا ھزە داگیرکرەک، ،ل سردەمی پادشایتیدا
ر  رامبه به   ئیدی ھر پکھاتیک له،نی بریتانییکانو دوای دەرچوقۆناغکانی

 .وی دیکدا دەبت ب ئوی دیک ئه
و   شوناس:  بشی یکم، عراق:ھاتووە ئم کتب ل نۆ بش پک

دەگرت ک  چوارچوە تیۆرییکان، کورتباسکی مژوویی ئو ناوچی لخۆ
و   و جوگرافیا  نی، شونورچاوڕوبۆ ب. عراقدەگوترت  ئستا پی

و   دواتر باس ل پرس. خونرچاوی یش خراوەت پشعراقدیموگرافیای 
ھر لم بشدا، تیۆرەکانی .  کراوەعراقی ی شوناس ل ڕەوتی سیاسیگرنگی

و   بر باس و شوناس خراونت و تگیشتنکان ل نتوە  ناسیونالیزم
یاریکردنی چوارچوەیکی تیۆریی بۆ تگیشتن مبست لم، د. لکۆینوە

 کانی شوناس لملمالن راقلرخی . عژووی ھاوچم ،شم براقدوای ئع 
                         

ل ھر شونک لم کتب نووسرابت بیستکان، سییکان، چلکـان و تـا دوایـی، مبسـت . 1
 .  وایی سدەی بیستو تا د  و چلکان  و سییکان لی بیستکان 



 

ر حسشوبر،کراوە ت قۆناغدا دابک دەکات  ھقۆناغ شی باس لشب .
 سرنجی، و پکھاتکان بریتانیا: دروستبوونی عراقبشی دووەم، 

 پک ی لعراقو پشھاتکانی ئو ناوچانی ک  ت سر ڕووداوووەخست
نرا لنیھۆزی. ١٩٢١ تا ١٩١٤  سائا دا باس لول  یوەندییو پ

ھوستی پکھات .  کراوەعراقلکترازاوەکانی نوان پکھاتکانی ئوکاتی 
بر ھزە داگیرکرەکانی نبرا و مزھبییکانی ئو جوگرافیای ل نتوەی

و   بشی سیم، فیسڵ.  پرسکی دیکی گرنگی ئم بشی،نیابریتا
، فیسی یکمخونی بنیشتمانکردنی عراق، ل ڕۆی ملیکی عراق، 

شر ڕەوتی گستی  لزراندنی دەوراقو داموەعتدەکۆ  . باسیش ل
نی و مزھبییکان دەکات ل دوای دامزراند  سرھدانی ملمالن نتوەیی

کتستی . دەووھ روەھا لریھبژراق ی سیاسیدەستع ر برانبب 
رییان لسر  و کاریگه  دەسنگنت و ھیان   وه بته ده  وردعراقپکھاتکانی 

و کاریگریی   ڕۆڵ. دەکات پۆسی ئامزانی نیشتمانی دەستنیشان
. کراوە توێوو لم بشدا تاعراق یش لسر نخشی سیاسیبریتانیا

بشی چوارەم، سرھدانی پۆسی ئامزانی نیشتمانی، ل کاریگریی 
 ترنکانی مۆدۆسپ)Modernization(  شاربوونو ب)Urbanization (

ھاوکات ھکارییکیش بۆ . لسر پۆسی ئامزانی نیشتمانی دەکۆتوە
 کانھزری ڕەوتسیی کان لکان  و ئایدیۆلۆجیینجاکاندا  و چلشراوە و پک 

و بوژاندنوەی   و کاریگریی ڕەوتکانیش لسر سرھدانی شوناسی نوێ
بشی پنجم، شکستی پۆسی .  شوناس کۆنکان خراوەت ژر تیشک

 عراقشایتی ل دخانی ڕژمی پاوئامزانی نیشتمانی، ل دەرئنجامکانی ڕو
بشکی زۆری ئم . دەدوتو ھاتنسرکاری ئفسرەکان بۆ سر حوکم  

و شرۆڤکردنی ھۆکارەکانی   کراوە بۆ قسکردن بش ترخان
و سرھدانی دیاردەی قکردنی   گرژبوونی ملمالنکانی شوناس زیاتر

ھروەھا باس ل ھۆکارە . دا عراقی ینیارەکان ل پۆسی سیاس
ششم، بشی . سرەکییکانی شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانی کراوە

و ڕۆی   بعسریی ھاتنسرحوکمی  لکترازانی نیشتمانی باس ل کاریگه
و ھۆکارەکانی ت  دەکا عراقو کۆمیتییکانی   ئاڕاست سیاسی  لبعس



 

دەبن ب وەی ککترازانی نیشتمانی  ئی لۆسدانی پرھی سمای
)National Disintegration (عس .ی بۆ کراوەیوردبینچوار ب  نی بالی

.  لگڵ سوپا  شیوعییکان، کوردەکان، شیعکان:دەبینیھڕەش لسر خۆی 
ی ی بیرۆکی سرەک، لگڵ ئم الینانبعس مامکردنی چۆنتیی

) بعرەبکردن(سیاستکانی تعریب . ننەھد توژینوەکانی ئم بش پک
ییان لسر پۆسی و کاریگر  کراون و بسدامکردن باس  و بسوننیکردن

. وەرگیراوە و دەرئنجامیان ل و لکۆینوە  ئامزاندا خراوەت بر باس
بھزبوونی ڕەوت ئیسالمیی شیعییکان دیاردەیکی گرنگی ئم قۆناغن، 

 عراقبۆی کاریگریی ئم دیاردەیش لسر لکترازانی پکھاتکانی 
 قسیان لسر ئنفالو   ریبھاوکات ھۆکارەکانی تع. کراون دەستنیشان

 عراقو کاریگریی ئم دوو سیاست لسر دواڕۆژی کورد ل  کراوە
کراوە  تم، نیشتمانکی لکترازاو، ترخانوح سرەتای بشی . کراوە شیکار

 بۆ مانوە لسر حوکم سدام ک ،دوو ستراتیجییت بۆ قسکردن لسر
شیرەتک خستبوونیعوانیش بڕ، ئی ئیمانن ردنگملی . و حمای بنڕۆ

 ئاماژەیکی ،عراقی یو بازرگان  ریوو ئابو   لسر ڕەوتی سیاسیسدام
 ل عراق یئابووری- قس دەربارەی بارودۆخی کۆمیتی. کورتی بۆ کراوە

و کاریگرییکانی   خرای سر کراوەیقی ئابووریو ئابوعراقدوای ئوەی 
و سیاسییکان ھوەستی لسر   ھا کۆمیتیلسر کابوونوەی ب

یش حکومتی ھرمی کوردستان باس ل دامزراندنی ،لم بشدا. کراوە
قس . دراون یشانپو عرەب  و گورەبوونی درزەکانی نوان کورد کراوە

پیوەند   بتایبتی ل، کراوەکوردستانلسر کاریگرییکانی ئم پشھاتی 
شوناسی ع بارودۆخ. راقیبوونب دا باس لشم بکۆتایی ئ و ڕەوشی   ل

و   و ناتبایی ئۆپۆزسیۆن ەکاندا کراوەدئۆپۆزسیۆنی عراقی ل سانی نوە
. ڕوو  خراونت٢٠٠٣  سای لریکائمکۆمگی عراقی پش داگیرکردنی 

رک و تقینوەی ملمالن پنگخواردوەکان، شیکا  بشی ھشتم، داگیرکردن
و  یکارئمالین   ل دوای داگیرکردنیوە لعراقی یبۆ ڕەوتی سیاس
و پکدادان  لم بشدا باس ل ھۆکارەکانی شڕ. ھاوپیمانکانیوە

ھۆکارەکانی کپبوونوەی یان .  کراوە٢٠٠٨ بۆ ٢٠٠٥مزھبییکان ل سانی 



 

 پگی. نکراو ەوە باس٢٠٠٨  سایخاوبوونوەی پکدادانکان ل دوای
 کان لراقسوننشعشتنی   ی پھجمو دوای بئریکا یلدا٢٠١١  سا 

ر دواڕۆژی  وە کرا وتوێو تا ڕوو وخراوەتسکانیشی لرییراقو کاریگع 
تی . ڕوو خراوەتڵ حکومگکانی کورد لی ناوەندیملمالندوای دەستگۆڕک 

. کراوە ری بۆ ترخان بشكی زۆ،حوکمانی ل سوننکانوە بۆ شیعکان
م، پوختشی نۆیخۆ بی لبم کتوەکانی ئژینکانی تونجاموەوگرت و ئ .

ی پشت ھرەسھنانی یلم بش دوای خستنڕووی ھندک ھۆکاری سرەک
ژر تیشکی  و ناسیونالیزم ل پۆسی ئامزانی نیشتمانی، تیۆرەکانی نتوە

ل کۆتایی . کراون و ڕەخن  راوندنگنتگیشتنکانی ئم توژینوەی ھس
  . کراوەعراق ڕاوەستانکی کورت لسر دواڕۆژی کتبکش

 ختانم خۆشبت، بموکورتی نابک ک بوم ھیچ ھوە دەنیایید ب
و ئو وتانی  چوو مژووی کورد دەتوانم بم ئیدی ئو زەمن بسر

و پگی    بب ڕەچاوکردنی سنگ،کراوە یان بسردا دابشکوردستان
 ھیوادارم ئم ھوی من چووبت ئم ؛وسرنوەو بناکورد ل ھاوکشکاند

 . خانیوە



 

  
  
  
  

  بشی یکم
  و چوارچوە تیۆرییکان  شوناس :عراق

  
  
  
  

 ھاوچرخ بکین، وا یعراقئوەی قس لسر پرسی شوناس ل  پش
و   و جوگرافی    کورتباسکی مژووییو چاک ھندک بگڕینوە دواوە

چاوکیش . دنن  پکعراق ک ئستا ،ڕوو  ئو ناوچان بخینکولتوووریی
و نتوەیی ئو خکانی ک   بی زھه  مهئایینی وبخشنین ب پکھاتی 

  . عراقدەگوترت  سدان سا نیشتجی ئو ناوچانن ک ئستا پی
 زۆر کۆنی ئم جیھانی ،تییکۆمک شارستانو النکی    بشکعراق

 خانوپاش ڕو.  بابلییکان و رییکانو ئاشو،  ئکدییکان، لوان سۆمرییکان
 پش زایین، ئیدی ئم یتان ل سدەی ششیو نمانی ئم شارستانی 

 ،شیی زایینی٥٣٩سای . ناوچی بوو ب بشک ل ئیمپاتۆرییت ئرانییکان
بۆ نزیکی دوو سدە فرمانەوایی و   کرد نییکان ناوچکیان داگیریۆنا

یان يی زایینی توان٢٢٤ سایدواتر ئرانیی ساسانییکان . ناوچکیان کرد
 دەستی ئرانییکان تا. جارکی دیک ناوچک بخنوە ژر ڕکفی خۆیان

کان لمانموس رەبیھاتنی عر ناوی زایینی٦٤٢  ساسردەوام  لب کچ
 ئیدی ،الین عرەب موسمانکانوە وخانی ساسانییکان لوپاش ڕ. بوو

ل کوە ناوچڕوە بکانئیسالمیی تن دەوکان الیوییمئ واندەبرا، ل  



 

یان کرد ب دبغداد عباسییکان ،دای زایینی٧٦٢  سایل. و عباسییکان
 چند خلیفیکی یسردەمی حوکمانیل . کیانتیی ئیمپاتۆرایتختیپ

-٨١٣(ی کوڕی نومئموو ) ٨٠٩- ٧٨٦ (ھاڕوون ڕەشیدعباسی، بتایبتی 
 ھزری و بیرکردنوە و   گرنگی عقنییتناوەندکی بوو ب دبغداد ،)٨٣٣

سرەڕای ئوەی ک ماوەی حکومانییکیان کورت بوو، . فلسفییکان
الین زۆربی موسمانان، بتایبتی  زین ل ئم ماوەی ب سانی بم

، ٧٦: ٢٠٠٣ وزارة التربیة ،٨٢: ١٩٥٢وزارة المعارف (دەبرت  سوننکان، ناو
١).٩٦-٩٣، ٨٤ی ل١٢٥٨  سا کان کۆتاییان بغۆلکانی مرشدا ھ

 و ختانی خونیان کرد یان ورانبغدادو   عباسییکان ھنایحکومانی
و حوکمان تورک   ژر فرمانەوایی مغۆلکانناوچک ل . کرد

وقییکان بوو تا عوسمانییکان ل سدەی چواردە تواوی وسلج
 کان لریتانییتی خۆیان، تا ھاتنی بر دەسژ یان خسترەکدەڤ

نگی جیھانی، بگشتی، ناوچک ھر ل ژر ڕکفی  جهیکم سرەتای 
  .عوسمانییکاندا بوو

و دەویئستا پی ئت  تراقدەگوترکان ،عریتانییر دەستی بسل 
 بۆ بریتانیاسرەتاکانی چاوبینی . کرا دروستنگ  جهل سانی دوای 

 دەگڕتوە بۆ سدەی نۆزدە، ئویش بۆ ،مزۆپۆتامیاری وناوچکانی باشو
 ٢٠٠٤ :٤٩ (ھیندستانپاراستنی برژەوەندییکانی ل نیمچکیشوەری 

Ireland .(دەسکی تلم پکریتانیا ،جیھانیدانگی  جهیپشتیوانیکردنی ل ب 
 کان لمانیاعوسمانییران بووئر .  نیگسک لیڕەشوەشی وەک ھئ

، ھیندستان ل ڕۆژھتی دوور، بتایبتی ل دەبینیبرژەوەندییکانی خۆی 
                         

1 . ســت لبو ة المعــارف المملکــة العراقیــة وزار، وزارة المعــارفم وەزاریــش وزارة التربیــةی  ة التــربی
 نووســرانی ئو کتبــان بکــار  و لم کتــبدا ئم دوو نــاوان لبــری دانران. یالجمھوریــة العراقیــة

. بکار ھاتوون) Textbook(وەک کتبی خوندنگ ی عراقی وەزارەتی پروەردە ک ل الین ,ھاتوون
ناوی دووەمی نووسر شوازەدا لم .  بکار ھاتووەنوسینی سرچاوەرد بۆ اھارڤشوازی دا کتبلم 

)Surname ( ــش ــبک، ســرچاوەک، دوای ئوی ی چــاپکردن، دەرچــوونی کتڵ ســاگت لدەنووســر
ـــــــت ر بزانرگئ ،ڕەکبیبلیۆگرافیاشـــــــ. الپ واوی نووســـــــراوەلت ب رچاوەکـــــــاوی ســـــــ ل . دا ن

بیبلیۆگرافیاکشـدا سـرچاوەکانیش بپـی زمــانی نووسـینیان جیـا کــراونتوە بـۆ زمانکـانی کــوردی، 
 .     و ئینگلیزی عرەبی



 

 یکانی پیوەندی بۆ مزۆپۆتامیا بۆ پاراستنی ھتبھاوژ دا پل بۆی ھوی
وی و زەمینی لگڵ پاراستنی ئو بیرە نوتانی تازە ل سرو  دەریایی
بۆ .  دۆزرابوونوەئران ل خوزستانو پارزگای   کوتو  کنداو

و ڕگکانی   دوورخستنوەی دەستی عوسمانییکان ل بیرە نوتکان
 یشتنی بریتانیا شاری ھیندستانگس، ببباکە نداوی فارس وریوی لک 

 دەستی ب ھمتی بریتانیالووە . )Marr 2004 a: 22 (کرد داگیر
دواتر ناوی ل کرد ک و ناوچانواوی ئراقنرا  داگیرکردنی تڵ . عگل

. ژر دەستی خۆی  تواوی ناوچکانی خست،جیھانینگی  جهیکم کۆتایی 
 و  ونو بدواداچو  ۆ گڕانئا لم خای مژووەوە ھوکانی ئم کتب ب

و   ملمالنو   وانکانی کشمکشا بنو   تگیشتن ل بنجو  ھدانوە
 کان لکدادانی شوناسکانی پراقھۆیدەستع  دەکات پ.  

  
  جوگرافیای عراق

  پشتر پی،نتەھد  پکعراقبشکی زۆری ئو خاکی ک ئستا 
دیجل و  –نیی، وات خاکی نوان دووزکوشیکی یۆنا (مزۆپۆتامیادەگوترا 

، عرەبستانی سعودی و  کوتورە لگڵ وور ھاوسنو ل باشعراق). اتڕفو
ور و، ل باکریاوسووری ڕۆژئاوا لگڵ و، ل باکئوردنل ڕۆژئاوا لگڵ 

ورکی برتسکیشی وسن. ئرانو ل ڕۆژھتیش لگڵ  تورکیالگڵ 
 عراقڕووبری ). ١-١ی  نخشبوان(فارس کنداوی ت سر ووەکوت

٤٣٤٩٢٤یتر چوارگۆشکیلۆم   یو ل٢٠١٢  سا ی بکژمارەی دانیشتوان 
  ).CIA 2016(کراوە   ملیۆن کس مزەندە٣٨نزیکی 



 

  
  ڕۆژھتی ناوەڕاست: ١-١نخشی 

  
ی ل بیکوەلکاندنی س عراق ، دوای داگیرکردنی ناوچکبریتانیا

 موسو  ەبسو  بغداد ک ویالیتکانی ،کرد تی عوسمانی دروستویالی
 ،کاتی ل ژر دەستی عوسمانییکان بوون ھرس ویالیت، لو. بوون

  بڕوەکارگییوەھر یک ب جیا ل دوو ویالیتکی دیک ل ڕووی 
 بۆڵنئست ل بابی عالی ھر یککیشیان لگڵ یپیوەندی. دەبران

نیان وھرس ویالیتک لکچو.  ویالیتکوە بوویاستوخۆ ل ڕگی والیڕ
م بوو، لکانیان زۆر زیاتر بوون زۆر ککانی . ڕاستیدا جیاوازیییوەندییپ

و فارسییکیوە، زۆر  ، ب برە عرەبییککنداو لگڵ دانیشتوانی بسە
 کانی بیوەندییپ زتر بوو لھغبتی بوە دادویالی)Walker 2003: 29-

ویالیتی  لگڵ عرەبکانی ویالیتی موسی عرەبکانی یپیوەند). 31
 بوو ل پیوەندییکانی لگڵ عرەبکانی و توندوتۆتر  تۆکمتروریاوس

بگورەی ڕوونکردنوەکانی مژوونوسی . بسەو  بغدادویالیتکانی 
ناوبانگی فبستینی- مریکیئنا بمی تاتووحکنی یسا ت لنانت ،

 عرەبکانی موس ل ڕووی ،یشدەوتی عراقدوای دامزراندنی 
ن لوەی ل و دەچوحلب سروسیماوە، زیاتر ل عرەبکانی و  دابونریت



 

ی جگ ).Batatu 2004: 43( بچن عراقعرەبی ناوچکانی دیکی 
رنجت،سویالی ل ین کوە بکک ئاماژە بە انیسو  بجیای  دراوموس 

. دەھاتن ھبوون، بکار بغدادو کشان لوانی ل   و پوەری جیا بۆ پوان
بۆ نموون، ل ناوچ کوردییکان تمنی ئرانی باوتر بوو ل لیرەی عوسمانی 

)Batatu 2004: 35 .( دیرقم ی کنشینانشیع و ناوچئ ،مانپاڵ ئ ل
 ئران، پیوەندییان لگڵ کربالو   نجفی، وەک ئیمام شیعییکانی ل

 ل بغداد خکی ،کورتی ب. عراقزۆر زیاتر بوو ل ھر ناوچیکی دیکی 
 زانیارییکی کمیان ھبوو لسر خکانی دوو ،سردەمی عوسمانییکان

ی دیککتویالی .مان بکی  ھوە، خەشسو  بر ی زانیاریموسسان ل
دانیشتوانی ). ٤٦: ١٩٦٧الحصری ( زۆر کمتریش بوو بغدادماوەری ج

 زۆرینی ویالیتی بغداد زۆربیان شیع بوون، کچی ویالیتی بسە
شیع کی زۆر لڵ بوونی ژمارەیگبوو ل و کات ،سوننئ ف چونکجو   ن

نی ل  زۆریویالیتی موس، بم ویالیتی بغداد بشک بوون ل کربال
- و کلدۆ  و تورکمان  ل پاڵ کوردەکان، عرەب. ھاتبوو کورد پک

  پکویالیتی موسورییکان بشکی برچاویان ل دانیشتوانی شوئا
  ).Marr 2004a: 21-26; Tripp 2002: 40-58(دەھنا

راقی لتی عزراندنی دەویدوای دامتی  و لکاندنی ١٩٢١  ساویالی
موس راق بەوە عیلت، ١٩٢٦  سار دەکرسی لدواتر زیاتر قس ک ،

. کرد ی بسر چواردە لیوا دابشعراق ل ڕووی بڕوەبرایتییوە بریتانیا
  سای لبعس بردەوام بوو تا ھاتنسرحوکمی کارگیین دئم دابشکر

و ھۆکاری سیاسی ل نوان سانی  بعسییکان لبر کۆمک ھۆ. ١٩٦٨
و  لیوا عراقییکانیان کردری وسنوجار دەستکاری   چندین،١٩٧٦بۆ  ١٩٦٨

 چوار ،ل ئاکامی ئو گۆڕانکارییان.  گۆڕی بۆ پارزگاوەناوەکانیشیان ل لیوا
 کرکووکگورەترین گۆڕانکاری ل پارزگای . کران پارزگای نوێ دروست

کاتک . ۆینوەو لک  و ھۆکارەکان دەخرن بر باس کرا، دواتر پانر
یان عراق ٢٠٠٣  سای لریکائمی یھزەکانی ھاوپیمانان ب سرۆکایت

  بسر ھژدە پارزگادا دابشکارگییوە ل ڕووی عراق ،کرد داگیر
 ەکرابوو، کسناس (زیقار، )عیمارە (میسان، بیی( ،نناموس) ماوەس( ،



 

 ئنبار، بغداد، )توکو (واست، )حلل (بابل، کربال، نجف، )یدیوانی (ییقادس
، کرکووک، )موس (نینوا، )بوباقو (دیال، )تکریت (سالحدین، )ومادیڕ(

کاتکدا ئم دابشکردن   ل١).٢-١ ی نخشبوان (ن دھۆکو   سلمانی، ھولر
 زگا لپار چی سک ،ستاش کارایوە ئییزۆر ڕووی کارگ کوردستانل ،

ییکی پارزگاکانی یو ناح  لگڵ چند قزا،دھۆکو  ھولرو   یسلمان
ی جگ. دنن  پککوردستان ھرمی دانپنراوی ،موسو  دیال و  کرکووک

 ک می کوردستانوری وسنئاماژەیرسنوھ ژووییو نجوگرافی-ری م -
ە بعسری ناوچ ئۆتۆنۆمییکی سردەمی وە، ن سنوکوردستاننتوەیی 

نوی ک دوای کشانوەی ھزە سنوورکی بکو ، )١٩٩١- ١٩٧٤(
  دروست١٩٩١  سای لحکومتی عراق کانی دەزگا کارگییو  سربازییکان

  بروارییش تنیا ئو ناوچانی ک لعراقی ٢٠٠٥  سایریودەستو. بووە
، بشک بوون ل ھرم، سدام حسنوخانی ڕژمکی و، ڕۆژی ڕ٩/٤/٢٠٠٣
  .وەو ناساندھرمی کوردستانمی وەک ڕ فب

  

  
  عراق: ٢-١نخشی 

                         
ئگر یک نـاو نووســرابت، . ئو نـاوانی ل نــاو کوانکـانن، نــاوی ناوەنـدی پارزگاکــانن. 1

 . ک پارزگاک و ناوەندی پارزگاک ھمان ناویان ھیئوە نیشانی ئوەی



 

 ل ، تا پنجاکان ب زۆری پشتی ب کشتوکاڵ بستبووعراق یئابووری
، عراق پشکوتنکی ١٩٥٨ یناوەڕاستی پنجاکانوە، بتایبتی دوای شۆڕش

، ١٩٧٥ بۆ ١٩٧٣برھمی نوت ل سانی . بینی خۆوە  برچاوی بیئابووری
وت لیکردنی نیدوای خۆماوەندە زیادی١٩٧٢  ساتا . کرد ، چوار ئ

و برھمھنانی   دۆزینوە١٩٨٠  سای لئران–عراق جنگیپکی تدەس
وت بر ئابووری نسواوی براق یتراق. بوو  زاڵعڕیزی ع ل 

 ل کۆتایی سدەی ،پشوەی وتانی ھناردەی نوت بوو ل جیھان ره هھ
ل سای . دەھنا ی پکعراقکۆی داھاتی ی %٩٥یست نوت زامنکری ب

 زیاتر ،)Gross National Income ( عراق داھاتی گشتی نیشتمانیی١٩٦٧
 می گشتی٧٤٥لرھراقی بوو، بش ناوخۆی ملیۆن دیناری ع) Gross 

Domestic Product ( متر بوو لک کملیۆن دینار٩٣٨ب  .یل١٩٨٢  سا 
 ،١٩٦٧  سای ناوخۆ ب براورد بیبرھمی گشتیو   ی گشتی نیشتمانیداھات

 ملیۆن دیناری عراقی ل دوای ٥٣٧٤ و ١٢٣٣٤و گیشتن  کرد زۆر زیادی
 نگی جهل دوای ). Farouk-Sluglett & Sluglett 2001: 232(یک 
 ئاستی ،١٩٩١  سای لنگی دووەمی کنداو جه و )١٩٨٨-١٩٨٠( ئران–عراق

 و داکشانی زۆری بخۆیوە  و ناردندەرەوەی نوت ھکشان  رھمھنانب
  دابزینکی ئجگار گورەی بعراق، ھاوکات گشی ئابووری ل بینی

  . بینی خۆوە
و ئو بارە قورسی ل ئاکامی سیاستکانی    کان نگه تچوی زۆری جه

ل گربازیکردنی کۆمسن  بعسالیر ئابووریەوە خسترابووە بیس 
ی خست ژر باری عراقکوتوە،  و ئو داڕمان ئابوورییی لی  عراق

 ملیار ٢٨ عراق، ئران لگڵ جنگکردنی تل کاتی دەسپ. قرزکی زەبالح
 تنیا قرزە ئاشکراکانی جنگکچی ل کۆتایی ، دۆالر پارەی یدەگی ھبوو

 زیاتر ل زەندە دەک٤٠بر. را ملیار دۆالر مو قل جگب مزئ ل ی کان
تو  سعودییر،گرتبوون  وەریکوق ل ز کب کانی دیکتزیاتر  ی و

 ملیار ١٤٨ ب عراق یدەگی ڕاگیاندراوی نوتی ئستادال . مزەندە دەکرن
ھرمی ئم ئو نوت یدەگ ناگرتوە ک ل . دەکرت برمیل مزەندە

 LeVine(دەکرت   ملیار برمیل مزەندە٤٥  ب نزیک لو دا ھیکوردستان



 

 ڕۆژان نزیکی س ملیۆن برمیل نوت عراق، ٢٠١٢ل ئازاری ). 2012
% ٩ ب ڕژەی ی ناوخۆیدەکرا برھمی گشتی ش همزەندو    دەکات ھنارده

بتوە، ئم برزبوونوەی ھمووی دەگڕتوە بۆ   برز٢٠١٢ل سای 
  سایلگڵ دابزینی نرخی نوت ل)Kami 2011 .(وت برھمی ن

 ،عراقبۆ ) داعش (و شام  دەوتی ئیسالمی ل عراق لگڵ ھاتنی  وەوە٢٠١٤
زەندانم مموویان گۆڕانکاری ئکان ھئابووریی شردا ھاتیو گسان ب.  

  

  پکھاتی ئایینی و نتوەیی: دیموگرافیای عراق
 راقی لی عگی کۆمکھاتندین پک کولتووری و ئایینی وچوەیی پتن 

وردی سخت، لبر   بعراقو ڕژەی پکھاتکانی   زانینی ژمارە،ھاتووە
وانک ھۆ، لراق: کۆمعی لر١٩٨٧  سارژمی یی گشتیەوە س
و   می دەکرانڕف انی پشتر بی ئو سرژمری،ەودانیشتوانکی نکردو

می دەکرن، ھمووی دووچاری گمکردن ب ڕ ب نافئوانی ئستاش
، ک ١٩٥٧  سایڕاستیدا بجگ ل سرژمرییکی ل. ژمارەکان بوونتوە

و الین بادەستکان،   ر نبوو ل دەستتوەردانی دەست ده ئویش به
 ئوەندەی بۆ شواندنی ،١٩٨٧ و ١٩٧٧  سانیھردوو سرژمرییکی

 ئوەندە بۆ ، وتک بووئایینییکانیو   ژەی پکھات نتوەییو ڕ ژمارە
و فۆڕمکانی   کان نجامه ئه. دیاریکردنی قبارەی پکھاتکان نبوو

و  دەکرانوە سیخوڕییکانی ڕژم کۆو  ئمنی رژمرییکانیش ل دەزگا  سه
ش پا ١.ئامارییکانو  شارستانی  نک دەزگا ،توژینوەیان لسر دەکرا

  پرلمانی عراقو ڕنماییانی ک ل  بپی ئو بیار، دام سهخانی ڕژمی وڕو
 ٢٠٠٧  سای دەبوای ل،ەوە دەرچونمنی وەزیرانی عراقو ئنجوو

 ناوەندیسمینوەی حکومتی . بدرت  گشتی ل وتدا ئنجامیسرژمری
  وه ڕته گه رت، دهلئنجامدانی سرژمری، ک دواتر قسی زیاتری لسر دەک

  .عراقو ڕژەی پکھاتکانی  بۆ ترسی دەست ل دەرکوتنی ژمارە
رچاوەکان ئاماژه بی سرحاڵ، زۆربوە ھب   ن کی %٩٧دەک

 کلدانی(ستیان ی کر،یی ک دەمنتوە%٣ ئو ، موسماننعراقدانیشتوانی 
                         

، ژمــارەیک فــۆڕمی ١٩٩١نووســر ب چــاوی خــۆی ل ڕۆژانــی دوای ڕاپڕیــنکی ســای . 1
 .  بینیوەبڕوەبرایتیی ئاساییشی ھولری ل ژوورەکانی ١٩٨٧سرژمرییکانی سای 



 

 CIA(و سابیئن ) وردنک ب نتوە ک(ئزیدی  و) نی رمه و ئه  ریوو ئاسو 
 ڕژەیان لوەی ئستا ک عراقستیانکانی یی ئاماژەی ک کرجگ). 2016

 عراقەکاندا بشکی زۆریان بۆ دەرەوەی د بم ل نوە،ھی زیاتر بوو
 وروئو فشارەی ل ناوچکانی باشو   دام سهخانی ول دوای ڕو. کرد کۆچیان

 وای ل ژمارەیکی ئجگار زۆر ل ،یانەوە خرای سرعراقو ناوەڕاستی 
 ھرمی کوردستان مایان ڕوو ل و  ستنی گیانراکریستیانکان کرد ک بۆ پا

 باشووری و   چ ئوانی ناوەڕاست،ولککانیشوپیوەند ب ج ل. بکن
 ل کۆتایی چلکانوە تا سرەتای حفتاکان ،کوردستان چ ئوانی عراق

  .کرد  کۆچیانئیسرائیلو   برەو  نرادزۆربیان دەرپڕن
 وەیین لتورەترین گروپی نکان گرەبراقعژەی %٧٧ و  عی ڕ

عرەبکان بشکیان موسمانی . ننەھد  پکعراقدانیشتوانی 
ی %٧٥شیعکان ڕژەی . بشکی دیکیان سوننمزھبنو   شیعمزھبن

. ننەھد انی عراق پکتواوی دانیشتوی  %٦٠- ٥٥ و  عرەبکانی عراق
رەبگشتی عکانی  براقشیعناوەڕاستع نو   لجراق نیشتباشووری ع  

. ی پایتختیشوەبغدادنن ب ەھد  زۆرینی دانیشتوانی ئم ناوچان پکو 
 عرەب. بچووکیان لرەولوێ ھی ل زۆر شونی دیکش گروپی بچووک

ی دانیشتوانی %٢٠نزیکی و   اقعری عرەبکانی %٢٥سوننکان ڕژەی 
شونی نیشتجبوونی سوننکان بگشتی ل . ننەھد  پکعراقھموو 

 باکووری و   ل ناوەڕاستاتڕ فوو  دیجلوباری ودەوروبری ھردوو ڕ
تنیا دوو . و باشووری ڕۆژئاوادا  لگڵ بیابانکانی ڕۆژئاوا،عراقڕۆژئاوای 

 ل یزگا ھراقپارسونع ک کی ڕەھای پکان زۆرینننەھد ن، ک 
 ،ش زۆرینندیالو  نینوال پارزگاکانی .  نسالحدین و  ئنبار ئوانیش

تا سرەتای حفتاکانیش عرەبکان ل پارزگای . بم زۆرینی ڕەھا نین
دوای   بم ل دوای ھمت یک ل،بوون  کمینیکی گورەکرکووک

تا پنجاکانی سدەی . کردوە  ئستا ژمارەیان زۆر زیادی،یککانی تعریب
 Batatu(دەھنا  یان پکبغداد سوننکان زۆرینی دانیشتوانی ،بیست
ئمش، بگشتی ل  پاڵ ل. ، بم ئستا شیعکان زۆرینن لو شارە)2006
 بم لگڵ پۆسی ،بوون  شیعکان تا کۆتایی سدەی نۆزدە کمینعراق



 

 ل دەوروبری ئو ،عراقجبوونی عرەب بدوەکانی بیابانکانی نیشت
 ی کرناوەندەکانیشارانگیی شیعناوەڕاست ان ل باشووری و  بوو ل 

 ئیدی شیعکان لو کاتوە ل ، بشیعبوونیان دوای نیشتجبوونیانو  عراق
 Nakash 2003b: 17-26; Fattah(و زۆرین ڕۆیشتن  کمینوە برە

 بم شیعی کورد ، زۆربیان عرەبنعراقشیعکانی . )205-218 :2009
  . کوردە شبککانن و شیعی تورکمانیش ھنو  فیلییکان کوردە

 وەیین لتورە گروپی نراقکورد دووەمین گی ،عنزیک ی %٢٠ ک
 و  زۆربیان موسمانی سوننمزھبو   ننەھد  پکعراقدانیشتوانی 

. و ئزیدیش ھن    کمیشیان شیعمزھبن، کوردی کاکییبشکی
و باکووری  و تپۆکاوییکانی باکوور  کوردەکان بگشتی ل ناوچ شاخاوی

تورکمانکان سیم ). ٣-١ی  نخشبوان( نیشتجن عراقڕۆژھتی 
گروپی نتوەیین ک ل چندین ناوچی جیاجیا دەژین، لوان شارەکانی 

  .تلعفر  وتازەخورماتوو ، ونکۆپریوئات ،ھولر ،وککرکو
  

  
خشراق: ٣-١ی نع بی لزھوەیی و متدیمۆگرافیای ن  

 



 

، ل ئیسالم  ئایینی ل مزھب سرەکییکانی ککه  یه شیعگری، که
پیامبری موسمانان  ئیسالم، ل دوای مردنییدابوونی  پهسانی سرەتای 

ل ڕۆژی مردنی پیامبری . ھداوە ی زایینی سری٦٣٢ ی سا ل،محمد
ک لیشمانان کموس گرەوەی ھاتر دیاریکردنی جسمانان لوان موسن 

 کشک ل مژووی موسمانان ب کشی سقیفی بنی ساعیدە ،پش
 ک ناشتنی ترمی ،بوون  ئوەندە ناکۆکمحمدیاوەرانی . ناسراوە
خست تا پرسی دانانی جگرەوەیان  ان بۆ چند ڕۆژک دواکی ره پغمبه

بگشتی یاوەرانی پیامبری موسمانان بسر س گروپی ! کردەوە یکال
 و  ئبوبکری سدیقی ی گروپی یکمیان ب سرکردایت:ببوون ش ناکۆک دابه

ئوە دەکرد ک   بوو، ک پداگرییان لسرعومری کوڕی ختاب
ی پیامبری موسمانان دەبت کسک بت ل عشیرەتی خلیف/جگرەوەی

 وەک پاوراوی عومرن الی  لئبوبکربۆ ئم مبستش . ەیشڕقو
، کسوکاری نزیکی بنوھاشمگروپی دووەمیان ل . کرا سرەکی ڕاپش

کسکی  یستتر ل ھریئم گروپ خۆیان ب شا. ھاتبوون پیامبر، پک
 یبنما و زاوای پیامبریان ب ، ئامۆزایب ئبی تاکوڕیلی عو  دیک دادەنا

سیم . محمدبوو بۆ  نزیکی ل پیامبرەکیانوە، پ باشترین جگرەوە
مانموس نسارەکانی  گروپ لئدینکمیانن،ھاتبوو  پوان پوا  ئ  بوو ک

رەکیانوە و بکسیدا ب ھانای پیامب   وماوی کاتی لقه  لمدین خکی
 ئیسالمو لسر دەستی ئوان  دا  ھر ئوان بوون ک دادەیانو  ھاتوون

 ب. محمد جگرەوەییان پاوت بۆ سعدی بن عبادەکرد، بۆی  تشنی
زوو داواکی خۆیان   ھاوڕاکانی ھرو   ئبی تالیبکوڕیعلی ھرحاڵ، 
 . بوون کان دەستبردارژر فشاری قوڕەیشیی  ئنسارەکانیش لو  کشایوە

ئم کشمکشانی ڕۆژانی سرەتای مژووی موسمانان، شونکوتوانی 
دەگوترت ی ئوەی ئمۆ پ. ڕبازەوە و و  ب دوو بشئایینی کردئو 

 سرچاوەکی دەگڕتوە بۆ ئو ملمالنیانی ، سوننگریو  شیعگری
. پشیان  سرکردەکیان ھات ک ل دوای مردنی،دممحنوان یاوەرانی 
 عومرو  ئبوبکر ھوستکانی و  ان ل تگیشتنکانیئوانی پشتیوانی

بوو ک خلیفی موسمانان دەبت کسکی عشیرەتی  وا و پیان کرد



 

  موسمانانوە دەستنیشانتیبیع/ل ڕگی پیمانپدانیو    بتەیشڕ قو
ئوانش ک . دەگوترت سوننکان پیانبکرت، ئوا بگشتی لو کاتوە 

و   دەبوای وەک ئیمامی یکمی موسمانان دانراباعلیبوو ک  وا پیان
 ئوە بگشتی ،جخت لسر پۆسی پشتاوپشتی ل دانانی جگرەوە دەکن

دیارە فوقھاکانی شیعش . دەبردرت لو کاتوە وەک شیعکان ناویان
و دیدەکیان وەک تیۆری ئیمامت  نانیان کردووی ئم بۆچ دواتر تیۆریزه

فوقھاکانی سوننش دیدەکانی خۆیان چند سدەیک دوای . کراوە دنناوزە
. دەگوترت تیۆری خالفت کرد، ک پی زەی تیۆرئیسالممردنی پیامبری 

ی  دەتوانین بین ک ل سدەی نۆی زایینییوە ھردوو گروپ تیۆریزه
بم،  دارگروپی سیم، تا ئو ڕادەی من ئاگ .ان کردتوانینکانی خۆی

  .  نکراوە توانینکانیان تیۆریزه
و سوننتی  دەو کۆمک فرمو، ھم سوننکانو  ھم شیعکان

سوننکان . کانی خۆیان دننوە پیامبرەکیان بۆ پشتیوانیکردن ل تیۆره
گرتبوو ل پرسی   دوور خۆیب ئنقستوایک پیامبری موسمانان  پیان

و ئم ئرکی بۆ سرکردەکانی ئوکاتی کۆمگی   دیاریکردنی جنشین
مانان جشت موسمکی ش،ھمای چر بنسک لسو تا کناوورا ل  

بوو  ئوە، ئوان دەن ئوە ب بنما لسر. بکن خۆیان وەک خلیف دیاری
 مانان لکرخۆیاندا ناو موسبوبی   سدیقیئلیفم خکیان وەک ی

و دەن  دەکنوە ن ڕەتوبم شیعکان ئم بۆچو. کرد موسمانان دیاری
ر لیامبت پدەگوتر ک وە ڕاست نییدەنگ  ئگرەوە بپرسی ج یوەند بپ

  سای، ل)حجة الوداع (یداوای پیامبر ل دوا حج  ئوان پیان،بووبت
ئو کسی من '' : وات''. موالەعليوالە فھذا من کنت م'' :ویتیو، گوت٦٣٢

 ئمش ب دیاریکردنکی ڕاشکاوانی ''. موالیتیعلی ئوە ،موالی بووم
وای ک جگرەوەی  شیعکان پشیان.  وەک جگرەوەی پیامبر دادەننعلی

مانان دەبوایری موسیامبر  پیامبی پمابن ت لک بست کو دەب
  ئیمام حسنو سوننکان ب کوشتنی    ملمالنی نوان شیعکان١).یتاھل الب(

                         
ی کـشی نـوان سـوننکان و شـیعکان بۆ زانیاریی زیاتر لسر سـرەتاکانی سـرھدان. 1

 وان(و ) ٧٩-٧٣: ٢٠٠٥کرمانج (بBlack 2001: 14-16 .( 



 

 الو یاوەرەکانی لربدەشتی کن   لفیالیقلسجاج بن یوسف ئح ،
ئم ملمالنی ب . سرکردەی لشکری ئموییکان ل عراق، گیشت ترۆپک

-١٥٠١ ( لگڵ دامزراندنی دەوتی سفوی؛درژایی مژوو بردەوام بوو
 ، دەوتکیانیمیڕبی ف زھه و تبنیکردنی شیعگری وەک مه) ١٧٢٢

کی دیککانی بردە ئاستر. ملمالنبتی لتایبش بمندین  ئوەی بۆ چئ
و ھم   سدە عوسمانیی سوننمزھبکان ل ناوچکدا ھم بادەستبوون

  .ی سفوییکان بوونیڕکابری سرەک
دا  عراقبھزەکانی شیعگری ل باشووری ، ناوەندە ووب درژایی مژ
 کازمییو  فوکو، نجف، کربال، بسە شارەکانی ،بنکیان داکوتاوە

و بوکردنوەی    خوندنناوەندیبردەوامی  ب) بغدادگڕەککی شاری (
ئوەی ئم شاران سنتری فربوون  پاڵ ل. بیرۆک شیعگرییکان بوون

ئمش . ش بووە بۆیانو قیبلنیگ  بۆ شیعکان، بگشتی منزگبوون
ئیمام ع، لوان بتایبتی لبر بوونی مرقدی ئیمام سرەکییکانی شی

  .ئیمام حسنو   علی
دەبن، لوان دوازدە  نیا بسر چند گروپک دابشوشیعکانی د

 بگشتی ل عراقنی شیعکا. و ئیسماعیلییکان  ئیمامییکان، زەیدییکان
 ئیمامی دیکیان، یک یازدە ئیمام علیئوان ل دوای . دوازدە ئیمامییکانن

ئیمام  ،بپی باوەڕی شیعکانیش. ل دوای یک، وەک ئیمامی خۆیان داناوە
و ڕۆژک دت  بووە دا بزر٧٦٤  سای، ئیمامی ژمارە دوازدە، لمھدی

ئم باوەڕەی شیعکان . ڕزگار دەکاتو ستم  نیا ل زەبروو د دەگڕتوە
وە نزیککانباوەڕی کریستیان یان،زۆر لپ ک   ت کک دادڕۆژ وای

ھرحاڵ، لو  ب.  دەگڕتوە بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤایتیی پیامبریانعیسا
الین پیاوانی  ی شیعکان لئسرکردایت،  ''بووە بزر'' ئیمام مھدیڕۆژەی 
 و  نوان شیعکان ونک ھی لولرەش لکچ. دەچت ڕوە شیعوە بئایینیی

 ڤاتیکان ل ئایینییان کریستیانکان دامزراوەیکی ،کریستیان کاسۆلیککان
یتھرۆکایس پاپای ی ب،کانی لتدەس ر  کوە بۆ خوارەوە شۆڕ  هس 

 و  لمیی حوزەی ع دامزراوەی،شیعکانیش ھاوشوەی ئم. توەووەب
ئوەی لرە . کردوە ندیی دەستی دیاری به  ک پله،یان ھیرجعییتم



 

 ل ناو ئایین ئوەی ک ، جختی لسر بکینوە  بدەین ویشانیپدەمانوت 
 ،کراوە دامزراوەیی ب کمتر ،سوننمزھبکان ب براورد ب شیعکان

. یژەی بڕوەبرایتی وات پHierarchy(,(بتایبتی ل ڕووی پلبندییوە 
شھ وەی کئ،ک لوەیژوو وەک کاردانژایی مدر ر   برانبب

 .  هوبو شیعگری دروست
کانیش بوت  ھاوکات سوننزراوەی مزگدام کیان لردەوامی کب

 بوونی ، بم ئوەی ل ناو سوننکان ئامادەیی کمترە،وەرگرتووە
ک لناو شیعکاندا ، )Universal Loyalty(بوونکی جیھانیی تپیوەس

و دەستبکاربوونی   ئیمام مھدی ''بزربوونی''کورتی، ل دوای  ب. بھزترە
 کوتوە ک ئستا پی  دروستبوونی دامزراوەیکی ل، شیعئایینییپیاوانی 

 ک بردەوام ل ھوی ڕنماییکردنی شیعکاندای ،دەگوترت مرجعییت
ئوەی عرەب  لبر. ردنی ھستی ئینتیما بۆ شیعگریلگڵ دروستک

زۆرینی ) بدواوە وەک شیعکان ناویان دەبین لرە (عراقشیعکانی 
و ئم ملمالنیی ک ئستا ل گۆڕەپانکدای   ننەھد دانیشتوانی عراق پک

ئمش  و کش مژووییکانن، ھر لبر  بشکی درژکراوەی تگیشتن
 لرە(عرەب سوننکانی عراق . ڕوو  ئم پشخان مژوویی خرایبوو

ەوە، بتایبتی ئیسالمل سرەتاکانی ) بدواوە وەک سوننکان ناویان دەبین
ئم . بوون و عباسییکان، بادەست  ل سردەمی ئموییکان

بادەستییی سوننکان ل سردەمی عوسمانییکان درژەی ھبوو تا 
  سای لعراقو دروستبوونی دەوتی ھاوچرخی   خانی عوسمانییکانوڕو

١٩٢١زا ژەیی، کر درشا تا ڕو یان ھی وککمدامخانی ڕژسی لسا  
٢٠٠٣.  

.  کوردەکاننعراقکرا، دووەم گروپی نتوەیی ل  پ وەک ئاماژەی
- ک یکک ل زمان ھیندو،کوردەکان ب زمانی کوردی دەدون

کانرووئرەبی  وپییزمانی ع ل واو جیایو ت،کی سامییزمان ک   و نزیک
 ل ناوەڕاستی سدەی ت،ئو ناوچانی کوردی تدا دەژ. ل زمانی عیبری

وحتدا ل رەبن عت الیرکردایس کان بمانری کوڕی ی یموسعوم
 ناوچ موسمانکان بسر حوکمی عرەب. کرا داگیر) ٦٤٤-٦٣٤ (ختاب



 

و عباسییکان بردەوامیی ھبوو تا   کوردییکان ل سردەمی ئموییکان
ل ئاکامی  ١٥١٤  سایل. و سفوی  ئیمپاتۆرییتی عوسمانیسرھدانی 

نوان ئم دوو ئیمپاتۆرییت ناوچ کوردنشینکان   ل،چادران جنگی
ژموونی ئم دوو ژر ھ بۆ چند سدەیک کوردەکان ل. نکرا دابش

و توانیان چندین    خۆیان پاراستیئیمپاتۆرییت تا ڕادەیک ئۆتۆنۆمی
، بادینان، نئردەبکن، لوان  میرنشین ل ناوچکانی خۆیاندا دروست

لگڵ  ).McDowall 2004: 21-62 (بدلیسو   ھکاری، سۆران، بابان
 بدواوە، ١٨٣٤  سای لیزەکردنی عوسمانییکانلپکی سیاستی سینتراتدەس

و   ک ب تنزیمات ناسراوە، ئیدی میرنشین کوردییکان ئو دەست
 ل پرچکرداردا کوردەکان چند. دا  لدەستیان،سربخۆییی ھیانبوو

ل دوای . کرا و ڕاپڕین، بم زۆربی سرکوت  بوون جارک یاخی
 ئو کوردانی ،ن بۆ ناوچکو ھاتنی بریتانییکا  خانی عوسمانییکانوڕو

 ۆ لمراقئع کانیان لش داگیرکردنی ناوچن  دا دەژین، پالی
 ر بوە، سئینگلیزەکانتی موسدوای داگیرکردنی . ی عوسمانی بوونویالی

ل کتیویالی١٩١٨  ساب ، ڕفیمی لراقی ١٩٢٦  ساع نرا بلک 
 ئستا کوردەکان ل پارزگاکانی ). بشی دووەمبوان(تازەدامزراوەوە 

و کمینیکی گورەشن ل    زۆرینندھۆک  و سلمانی ،ھولر ،کرکووک
  . دیالو  نینواھردوو پارزگای 

  
  پرسی شوناس ل عراق

م بکنی یسا راورد بدوای داگیرکردنی ،ب راق لعن   لالی
ە، ئوا ٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٣ی سانل و ھاوپیمانکانی، مبست  ریکائم

 ژمارەی ،ببووو ەوە سقامگیرتر٢٠٠٨  سای لعراق ئمنییبارودۆخی 
دیارە،  و نتوەییکان دابزینی پوە  و ئاستی توندوتیژیی مزھبی  کوشتن

و  و شڕ کرد  ناوچ سوننییکانی داگیرداعش ک ،٢٠١٤تا حوزەیرانی 
 لدەرەوەی موداکانی داعشھاتنی بم سانی . وەوەوب توندوتیژی چتر

یبم کتیو بازرگانی  ھاوکات باری ئابووری. ئشکی  ش گوتنشکو پ
رچاوی بوە  ببینیبووخۆی) Kami 2012 .(ناوەڕاستی ل ڕاستیدا، ل 



 

و نتوەییکان ب   یانی توندوتیژیی مزھبییەوە ڕژەی قوربان٢٠٠٧ سای
 ;U.S. Department of Defense 2009a: 1-2(دابزیبوو % ٩٠ڕادەی 

2009b: iv .(کدا لمانگ کان لدەنییای ژمارەی کوژراوە مکسالیت  
 ٣٢٢دا دابزی بۆ ٢٠١١  سای کس، کچی ل٢٣٠٠ گیشتبووە ،دا٢٠٠٦

و سوننکان ک ل  و بینی شیع   کوشتن،ب واتایکی دیک. داکس ل مانگک
  تا ناوەڕاستی٢٠٠٨  ساییشتبووە ترۆپک، ل گ٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٦سانی 

ەوە تا ٢٠١٢ برەو دابزین دەڕۆیشت، بم ل حوزەیرانی ٢٠١٢ سای
 ،کردوە ەش ژمارەی قوربانییکان جارکی دیک زیادی٢٠١٣  سایکۆتایی

 ٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٦توە ئو ڕادەیی ک ل ووەبم ھشتان ھر نگیشت
ھدا ئیدی   سریداعشکاتی ک  ، تا ئو)٦ – پاشکۆ بوان(دەبینرا 

  . بوونوە ژمارەکان جارکی دیک برز
 عراقو بارە ئابووریی قورسی شڕ ل    گیانی وەک ئاکامکی ئو زیانه

 لگڵ ھستکردن بوەی ک توندوتیژیی ،ریکییکانخستبووی سر ئم
 کان لبییزھراقمک خاوعوە،  تا ڕادەیتکان دوای بوونریکییمئ 

 ھموو ٢٠١١  سایدا تا کۆتایی پکھاتن لگڵ عراقییکان، بیاریان
 ربازەکانیان لراقسشعکھاتنهن بکوە، پکه ن جبکرا  دواتر ج .یلسا  

ی ی ب ھاوکار،عراق ئمنییو   ی سیاسییدا، سرەڕای نائارام٢٠٠٥
پرلمانی وو ھبژاردنی گشتی بۆ  د،نتوەیکگرتوەکانو   ئمریکییکان

. برد و ڕیفراندۆمکیشی بڕوە  منی پارزگاکانوو ھبژاردنی ئنجو  عراق
  سایدران، یکمیان ل ل سانی دواتر پنج ھبژاردنی دیکی ئنجام

و پارزگای    بجگ ل پارزگاکانی ھرم(منی پارزگاکان ودا بۆ ئنجو٢٠٠٩
 ،پرلمانی کوردستان بۆ ٢٠٠٩  سایووەمیان ھر ل، د)کرکووک

 بۆ ٢٠١٣  سای لیان، چوارەمپرلمانی عراق بۆ ٢٠١٠  سای لیانسیم
. پرلمانی عراق بۆ ٢٠١٤  سای پنجمیش ل وپرلمانی کوردستان

شکگشتی پکان ببژاردنبارودۆخی نائارام  ھ کیان لندی سیاسییو ھ 
 ئگر ،شدا تا ڕادەیک سرکوتوو بوون وه ڵ ئه گه  له،ونوچ  بڕوەئمنیو  

سوننکان بگشتی بایکۆتی . بکین دران ڕەچاو ئو ڕەوشی ک تیدا ئنجام
پچوانوە، ل  ب. یان کرد٢٠٠٥ھبژاردنکی کانوونی دووەمی 



 

کمی ھبژاردنکانی کانوونی ی  و٢٠٠٥ر ل ئابی وڕیفراندۆمکی دەستو
. کرد  ب گوتینوە بشداریان٢٠١٤ و نیسانی ٢٠١٠ و ئازاری ٢٠٠٥

  تکای بشداریکردن ل ھبژاردنکان وردەوردە ڕوو ل،بگشتی
 ،سرەڕای ئم، ب براورد لگڵ ھبژاردنکانی وتانی دیک. خوارەوەن

ژاردنکانی و شیعکان ل ھب  کوردەکان. رزە ھشتا تکای بشداریکردن به
 ٢٠١٠ کچی سوننکان ل ھبژاردنکی ،ی چاالکانیان کردی بشدار٢٠٠٥

). ٧ و ٤، ٣، ٢ پاشکۆکانی بوان(ان ل ھبژاردندا کرد یکاریگران بشداری
وە ناوەناوەکانی  بقینرەڕای تکانی  قاعیدەکورتی، سیوەندییو گرژیی پ

الیکی دیک، باری  و کوردو عرەب ل  و شیعکان لالیک  نوان سوننکان
 ل سانی عراق ئمنییو ڕەوشی   و گشی ئابووری  گوزەرانی خک

 داعشچت ک بسرەتای داگیرکردنیدا زۆر باشترە، ئو ماوەیی ل دەر
 .کرد ناوچ سونننشینکانی داگیر

 باری ئمنی وو ون دخۆشکران لسر ڕەوشی  سرەڕای ئو ھواڵ
 ؛و لرزۆک  ، بارودۆخی وتک ھشتا زۆر ناسکعراق یئابووری

و   بردەوامی.  سلمنرکی ئو بارە دەمییداعشسرھدانی 
 ب تنیا لسر چاکتربوونی ڕەوشی عراق پشکوتنکانی یدرژخاینی
و ناوەستت، بکو سقامگیریی   گشی ئابووری نوەستاوەئمنی و
 ،و کشی ئاۆز  ستراوەتوە ب چارەسرکردنی کۆمک گرفتوتک ب

 راقکععسوخانی ودوای ڕ  لبەوە ب وە دەنادەستیانتنن . وانل
و   و پکھاتنوەی گروپ نتوەیی  پرسی ئاشتبوونوەی نیشتمانی

و ڕسای پویست بۆ دابشکردنی عادیالنی  ونی یاساومزھبییکان، دەرچ
، )و غاز  وەک یاسای نوت(و سروشتییکان   و سامان نیشتمانی  سروەت

و غازی دەرھاتوو و دەرنھاتوو،   بڕوبردنی سامان سروشتییکان ب نوت
رەکان لسلشک وەی چارەنوسی ناوچکالییکردنتی  یوان حکومن

 یشوە، پرسی فدرالیزمکرکووک ب حکومتی ھرمی کوردستانو  ناوەندی 
 بتایبتی ئو مادانی پیوەندییان ،وروھموارکردنی دەست و یزملو سنترا 

سرەڕای گرنگیی ئو پرسانی . ەوە ھیعراقو داڕشتی   ب شوناس
و ) National Identity( بم پرسی شوناسی نیشتمانی ، کرا پ ئاماژەیان



 

نن ک ەھد کۆکی ئو کشان پر ک،)Territorial Identity(شوناسی خاک 
ئمش بو مانایی ک پرسی . ی دامزراوە گیرۆدەی بووە لوەتعراق

و ملمالنکان لسر شوناس ئو گرفت گورانن ک عراقیان لو   شوناس
ب . توەووە تا ئستا ل حاتی دەمییدا ھشت،کراوە ساتوە ک دروست

کی دیکرەکی،واتایرە ستی ی پرسی شوناس گرفتی ھراق دەوو تا   ەع
، ئگر ئمنیو    پشکوتن ئابووری،نکرتوە ئم پرسش یکالیی

ئم کشان ھڕەشی سرەکین . بن، ھنگاوی ناکام دەبن بردەوامیش
و جدی بۆ    بم ھنگاوی عملی،عراقو مانوەی   لسر سقامگیری

  .چارەسکردنیان ننراوە
 سرچاوە و و ھۆکار  چونک ھۆ،اوەتوە ب ناجگیری معراق

پکھات . چارەسرنکراوی ماونتوە ناسقامگیری ب بنڕەتییکانی
 سروشت لسر) و کوردەکان  و شیعکان  سوننکان( عراق سرەکییکانی

 با و داڕشتت ناتو ناکۆکن و شوناسی دەو . یو ملمالنت ئناکر
 تنیا ،سدامخانی و ڕو ییی پشو نتوە  برفراوان مزھبی

الین   بۆ چوساندنوەی پکھاتیک یان چند پکھاتیک ل وه رتهدڕن بگه
وخانی وو نتوەییی دوای ڕ  ن ئو شڕە خوناویی مزھبی. دەوتوە

و بوونی تیرۆریزم ل   ڕژمیش دەکرت تنیا ببسترتوە ب یاخیبوون
 لسر ئایینییکان/و مزھبییکان  نتوەیی/کدادان ئیتنیو پ  ملمالن. عراق

  ل ھاوکش نتوەییعراقو شونی   و وناکردن  و شوناسی خاک  شوناس
  پکعراقو گرفتکانی   کشی سرچاوەی ھرە سرەکی،و مزھبییکان 

ولتووری فرەکو   فرەمزھبی و فرەئایینی و   داننان ب فرەنتوەیید. ننەھد
 دەوتی برەنگاری ک ،کین ره سه  ره  پرسی ھه،ڕزگرتن ل جیاوازییکان و

ئمان پرسگلکن ک پویستیان ب چارەسری . بوونتوە عراق
و   و ڕیش   بۆی گڕان بدوای ڕەگ،و دەزگایی ھی  و ڕیشی  دەستووری

و نتوەییکان ل   بیو پکدادان مزھ  و ملمالن  سرچاوەکانی ناتبایی
  .پرس ھرە سرەکییکانی ئم کتبن

  



 

  و نتوە و نیشتمان و زاراوە پیوەندارەکان ب شوناس  چمک
و قس   عراقئوەی بچین سر شرۆڤ مژووییک بۆ دیرۆکی  پش

 ەکانی شوناس لر مشتومسراقلینعو   وا، بکک لندی ھناسپ چاک
. و دووبارە بوونتوە  ھاتوون ن بکین ک لم کتبدا بکارو زاراوا  چمک

و   کوردستانو   عراقپیوەند ب  و نتوە دەکرت ل  س کاتک باس ل شونا
  تاوه ره  ک ئگر ل سه، کۆمک کشمان دت پش،و عرەبوە کورد

ەدای ک کشکش لو.  توشی سرلشواوی دەبین،نیمان نبتورچاوڕو به
 و عرەبی بکار  ھردوو زمانی کوردی و چمک ھن ل کۆمک زاراوە

 زاراوە ھاوواتای وەرگیراون، بم  وه دن، ھندکیان ل ئینگلیزییه
 ڕۆشنبیر والین  سرەڕای بکارھنانی زاراوەکان ل. ئینگلیزییکان نین

 لسر زاراوە  کچی کۆدەنگییک،و عرەبکان  ئکادیمیی کوردەکان
 بم کارە  کوردییکۆڕی زانیاریچاک  وا. کوردییکان یان عرەبییکان نین

  زمانی ن ل و عرەبی زمانی ن لEthnic''،''نموون زاراوەی  بۆ. ھبستت
  . دت ی، بگشتی، ھر زاراوە ئینگلیزییک بکاری بوونی نداکوردی

ان، ھم ل کوردی ھم ل سرەڕای ئم، ئوەی ل ھموو زاراوەک
  ئینگلیزیی وشی،و ماناکانی کشئامزتر بت  عرەبی بکارھنان

''Nation''ە .ر زاراوەی  لرانبب''Nation''،رەبیداع قوم''زۆرجار   ل'' 
لNation '' ''کشکش لوەدای ک . نتوە و ل کوردیشدا ھاتووە بکار

تسڕاندنی خپمکی ئینگلیزیدا تکانی چ''Ethnic''مکی  ەچ ل و نزیک
بم ن نتوە ل کوردی، ن .  ل عرەبیدا''وطن''و  نیشتمان ل کوردیدا

یان ''Ethnic''و تگیشتنکانیان چمکی    ل عرەبی ماناکان''قوم''
ە عرەبییک ''قوم''و ھم  ڕاستیدا ھم نتوە کوردییک ل. تنپڕاندوە

من . بن  نزیک''Nation'' ئینگلیزییک نزیکترن لوەی ل ە''''Ethnic زیاتر ل
رەبی   کوردی زاراوەی نیشتمان زمانیلع ک''وطن''و لمکو    وەک چ

 ک لیروشرانبب ''Nation''کوردیدا ، گونجاوتر دەبینم ل چونک 
 ک ''وطنی''و ل عرەبیدا   ک دەربی شوناسی کوردستانیی،نیشتمانی
ماناکانی  و  ت سه شوناسی عراقیبوون، خ)لو کیسی ئمدا (دەربی

''Ethnic'' ڕاندویانپنزیک ەوت و مانایانو ل  وە کتبوون''Nation'' ی



 

بری  ئاخۆ ل،دەکات پ ئاۆزییک لرە دەست. دەگرت ئینگلیزی لخۆیان
   ؟نینھب ان بکار نتوە یان نیشتم،ی ئینگلیزی''Nation''زاراوەی 

یشم کوەی ئکالکردنوڵ،بۆ یھ  ر  دەدەین لسرەتاوە لس
 ''Ethnic''برانبر زاراوەی  بۆی من ل. بین  بکارھنانیان پکچۆنتیی

بم . نمەھد بکار یش نتوە''Nation ''برانبر دنم، ل ھر ئیتنی بکار
 و کارەکتر   ل ئینگلیزییک خست''Nation''لو شونانش ک زاراوەی 

. نمەھد نیشتمانی بکار/ ئوە نیشتمان،و ماناکانی نیشتمان ھبگرت
مرەڕای ئس ر  لرانبب''Nation-State''تکار- دەووە بتنمەھد ن. 

 دەوتی یک نتوە یان یک گروپی ،نتوە- بم مرج نیی ک دەوت
دەکرت دەوتی چند نتوەیک بت،  نتوە- ەوتد  چونک،ئیتنی بت

و چمکی  برانبر زاراوە ل. فڕەنساو  بریتانیاو  ریکائموەک 
''National Identity'',کارنینەھد  زاراوەی شوناسی نیشتمانی ب، چونک 

. و ماناکانی نیشتمان نک نتوە   ت  ھگری خسه''National''زاراوەی 
 ،ی ئمانی بتی دەکرت ھگری شوناسی نیشتمانئمانیاورد ل کسکی ک

 وەچمکی ھاووتییبوون/ی ب زاراوەیچونک شوناسی نیشتمانی پیوەند
)Citezenary (رگی یاسایی لب رداییوەندی وه  زیاتر له،بز یی پڕەگ ب 

نت ببت ب  ھرگیز ناتوائمانیاکوردک ل .  بت یان نژاد یان نتوەوه
و   چونک کورد ب نتوە،ئیتنیککی ئمانی یان ب نتوە ببت ب ئمانی

و نتوەیی   ئمش بۆ ئوە دەگڕتوە ک شوناسی ئیتنی. ئیتنی کوردە
 و زمان  و شونی لدایکبوون و نژاد  شوناسگلکن پیوەندییان ب ڕەچک

 لسر بنمای ،تمانی وەک گوتمان کچی شوناسی نیش، ھیکولتوورەوەو  
و ئرکی   چمکی ھاووتیبوون ل ڕگی یاساوە ب ڕەچاوکردنی ماف

  . خراوە یکسان ڕک
یای ودەبت ئوەش بین ک چۆن پناسکردنی زاراوەکان ل دن

و زاراوەکان   ئکادیمیای کوردی گیروگازی خۆی ھی، ھاوکات چمک
و شوناس  و تگیشتنکان ل نتوە  لیزمبگورەی تیۆرەکانی ناسیونا

و  و وش  ئو زاراوەیئوە بۆ ئاسانکاری لبر. پناسی جیایان بۆ کراوە
 یکم، : بنمایان لسر س ھۆکار داناوە،ھاتوون پناسانی لم کتب بکار



 

و پناسکانی   و تگیشتنکان  وسر ل توانینکانونزیکیی تگیشتنکانی ن
و دیاردەکانی   بۆ چمکئانتنی سمیس و کۆمناسی ئینگلیزی  یرمندب

دووەم، باوەڕی نووسر بوەی ک زاراوە . پیوەست ب نتوە
و بیرۆکی ئردراوەکان زیاتر دەرببژر بۆ   ھنووس ن کیشتنانگو ت

و باشتر پناسی چمککان دەکن ل ئاکامی  وای چاکتر خۆی پی
و   عراقو ھسنگاندنکانی نووسر بۆ بارودۆخی   انتوژینوەک
و  سیم، بی شارەزایی نووسر ل بکارھنانی ئم زاراوە. کوردستان
 لبر. و عرەبیدا   ئینگلیزییکانی ل ھردوو زمانی کوردیھاوواتوشان بۆ 

 جار لگڵ  ڕەنگ ھندک،دەھنم و وشانی من بکاریان ئوە ئو زاراوە
 دەکات، کردوە یان کار بکارھنانکانی کسکی دیک، ک لم بوارەدا کاری

  . نبن ھاوتا
  

  و نتوە و ناسیونالیزم تیۆر و تگیشتنکان بۆ شوناس 
و شوناس ھی، ک نژادگری  س تگیشتن بۆ نتوە بگشتی

)Primordialism ( ریو تازەگ)Modernism (نسیمبولیزم- و ئیتنۆ 
)Ethno-Symbolism .( کیوەیوەک چوارچ یشتنانگم تکارھزریئب  

و ھسنگاندنی پرس پیوەندارەکان ب  و شیکردنوە  دن بۆ تیۆریزەکردن
ھندک کس بم تگیشتنان . و نیشتمان   و ناسیونالیزم و نتوە  شوناس

الین  کم لتگیشتنی ی. ترەتبم زاراوەی تگیشتن پپس، تیۆر دەن
و   داڕژراوە،ناسراون) Primordialists( ئوانی وەک نژادگرەکان

  . دەکرت ی لیپشتیوان
و   ھیبابتییانی شوناس بوونکی ،ل دیدی نژادگرەکان

تی میراتگرانسک خکۆم وە بستراوەتژاد،بز، وەک نخاک، ڕەگ  ، 
 مرۆڤکان ل، م تگیشتنبگورەی ئ. و خون  خزمایتی،  زمان

 ک کاریگریی گورە لسر ،دەبن نتوەیی لدایک/چوارچوەیکی ئیتنی
ئمان،  پاڵ ل. و سیماکانی کسایتییان دادەنت و ڕەفتار  ژیانیان بگشتی

 یکانو زگماکی  و خست سایکۆلۆجی وای ک سیما نژادگرەکان پیان
)Genetic( یوهکی ب پڵ سۆزندییگل یزیان ھھ و ئینتیما 



 

 یک ناسراوترین کسایتی، کلیفرد گیرتز. نتوەییکانی کسکان/ئیتنییکانی
رەکانژادگی،نک  پزمان کردن بقس وای، ەویکردن لیک، پئایین 

و پروەردەبوون ل ناو مژووییکی    پیدابوون، لدایکبوون ل خزانک
یکوە یان ب   ھموویان بسر،بسربردن ل شونکتایبت یان ژیان

. دەکن نن ک شوناسی کسکان دیاریەھد  ئو ئینتیما گرنگان پک،تنیا
دەگرن ک دەبن  ئینتیمایان ئو فاکتران لخۆ و  ئو دەت ئو پیوەندی

  (Exclusion) یو وەدەرنان   کسانک (Inclusion) ی مایی لخۆگرتن
ئینتیما،   ئوەی کگیرتزمبستی ). )Geertz 1963: 3-6سانکی دیک ک

 نک ، گورەبوون ل شونکئایین ونموون زمان، شونی لدایکبوون،  بۆ
نموون، ک  بۆ. دەکن  بکو شوناسی ئوی دیکش دیاری،ھر شوناسی تۆ

کاتدا  مانھ  ل،دەکات  ئوە شوناسک بۆ تۆ دیاری،ب کوردی قس دەکیت
. دەکوت  ئوە شوناسکی دیک بۆ ئو بدەر،ک کسک کوردی نازانت

زمان .  ئوە دووەمیان کوردنبوون،ئگر یکمیان کوردبوون بت
دەکاتوە،  جیا عراقییکان لسر بنمای قسکردن ب زمانکی تایبت لک

ھبکان و شیعمز  مزھبو عرەبکان، کچی سونن  کوردەکان
ھاوکات مزھب شوناسکی ھاوبش دەدات بشک ل . ھاوشوناس دەکات

 کچی ھر مزھب سوننکان ل شیعکان ،و سوننکان  کوردەکان
و ئکادیمیی کوردییکان   سوو مژوونو  ناسیونالیزمی کوردی. ھداورت

  پرسی شوناسبت یان بئاگا، دیدکی نژادگرییان ھی بۆ  بگشتی، بئاگا
ئم ڕۆی ''ودی نتوەیی کورد دەت وکاتک سر. و دروستبوونی نتوە

 ئم تگیشتنکی نژادگرییانی بۆ پرسی ،''و کیخوسرەوین میدیا
  .شوناس

وای شوناس ب میرات بۆ   ک پیان،ب پچوانی نژادگرەکان
جکان بسرەکان  کت، تازەگندەم)Modernists(  وەر ئسل پ

و    سیاسیدەستبژریالین  و ل دادەگرن ک شوناس دەستکردە
و   مبستی بدەستھنانی دەستی سیاسی  گروپکان، بڕۆشنبیری

ڕەوتك . و بسر کۆمگکاندا دادەسپنرت  دەکرت ئابووری، دروست
ل یرەکان ھرەکان ،ناو تازەگازگئام ب ک )Instrumentalists (



 

 بۆ دەستبژرەوای ناسیونالیزم ئایدیۆلۆجیای  ناسراون، ئوان پیان
کان بتیییکۆم سوڕاندنی گروپوەیی ھتزی،  ناوی ھاونو ھاوڕەگ 

و  و کارکردن لسر لکچووە برجست  ئویش ب وەدەرخستن
). Brass 1994: 87( نژاد ئایین وو   ئفسانییکانی گروپک، وەک زمان

ر شوناس وەک ،کورتی ببژدەست و باوەڕەدان کرەکان لازگئام 
 بۆ ،و وەدواخۆخستنی کۆمگ  دەھنت بۆ وەگڕخستن ئامازک بکار

  .پکردن و گیرفان  گیشتن ب دەست
ل یھ کی دیکرەکان ڕەوترەکان ،ناو تازەگبونیادگ ب ک 

)Constructivists (مان.ناسراونیان ئپ  وەتن ک و شوناسی  وای
 نیای مۆدرنتی، بتایبتی گشی پیشسازیومی د رھه نیشتمانی به

)Industrialization(، ک گۆڕانکارکۆم تیکیڵ یی کۆمگورەی لی گ
و   و پیدابوونی خوندەواری  خۆیدا ھنا، لوان گڕۆکبوونی کۆمنی خک

 ;Gellner 1998: 32(و خوندنگ گشتییکان  سرھدانی پروەردە
  ک ناسراوترین تیۆریست ل،ئرنست گلنر). 5-7 :1983 ;55-63 :1994

  پ لسر ئوە دادەگرت ک پۆسی گشی پیشسازی، تازەگرەکانناو
  ترنو مۆد)Modernization(،شاربوون  کدانی    بو دروستبوونی س

ی لی دیکوەک شاری نووت،شانکھڕیشی لمای و    بوون ب
و   و ئینتیما سونتییکانی کۆمگ کشتوکاییکان  سینوەی دابونریت

 ،ل ئاکامی ئم پشھاتدا. و دێ نی ھاوسنگیی کۆنکی نوان شاروتکچو
و  و ئینتیما بۆ گوند  نتییکانن سوکولتوورەو    شار جگی بونیادکولتووری
کرد ک   وایکولتوورییانو   ئم گۆڕانکاریی فیزیکی. ی گرتوەعشیرەت

شوە گتیبوونی ھاووگڕ ستی ئینتیما لھ  موو پرسڵ ھگبکات ل
ب . و ئرککان  پیوەندارەکان ب چمکی ھاووتیبوون، وەک مافکان

کی دیکت،واتایکتیکی ماف   دینامیکییدایک  و دیالرک لر .بوون و ئلنگ 
ب پشمرجک بۆ دروستبوونی  )Mass Education(ی بکۆمڵ  پروەرده

و ئینتیما جیای ل ھر    دسۆزی ب ڕای ئونیشتمان دادەنت، چونک/نتوە
بنیدیکت شوە،  ھمان ب. و ئینتیمایکی دیکی کۆمیتی  ھاوسۆزی
وە بۆ سر ی ل التینیئینجیلو وەرگانی   سرھدانی چاپمنی، ئندرسن



 

کانی دیکوری زمانی پیرۆز زمانوەی ھوەی  و ڕەوینوبوونئینجیلو ب 
و سرەتاییکانی   گرنگ  ب ھۆکارە ھرە،بسر خکی ڕەشۆکیدا

 :Anderson 1991(و بھزبوونی ھستی ناسیونالیزم دادەنت   سرھدان
 سدەی نۆزدەدا ب تواوی وای ناسیونالیزم ل  پیئندرسن). 37-40 ,18

 یکگرتنی ی چونک زمان بوو ب ھۆکارکی سرەکی،و ناسرا  دەرکوت
لگڵ . کۆمگ ھاوزمانکان، ئویش ل ئاکامی بوبوونوەی خوندەواری

رانی ڕۆژنامنب زیادبوونی ژمارەی خووکراوەکان  و کتو ب ، ل ک
 ندەوارەکان دەستیان پئاکامی زۆربوونی چاپخانکان زیاتر خو

و پشھاتکانی   داری ھواڵھات ئاگ  ئیدی خکک وای ل،ڕادەگیشت
 و و پشھاتانی ک خک ڕۆژان  ئو ھواڵ. بنبو نزیک  کسانی دوور

 وەک  سنوورە لۆکاییکانی دەبی،گویان دەکوت  بر و چاو حفتان بر
و ئینتیمایک  و سۆز  تبوونی ھستببوون ب مایی دروس  دەت، ئندرسن

ک کراغکان بۆ قبچووک ییلۆکا گودیوی سنوورەکانی کۆمسنووری  ل
 ،ئندرسنڕای  ئمش ب. دەھنا  نیشتمانکی پک ووتکی، نتوەکی

  .کوتوە نتوەی ل-دەوت
کان ناسراون لمارکسیی ب ک یک ھرەکان ڕەوتتۆم  ،ناو تازەگ
و   ک یکک لوان، لو باوەڕەدای ک ناسیونالیزم برھم، نایرن

 ینگناھاوس ژووییم شو گنجامی ئدەرئ)Uneven(،د و ک نیا ل
دەی نۆزدەوە بوە بینیوە  سخۆی)Nairn 1994: 72-75 .(یو پئ  وای

 رھم چند وتکی ئیمپریالیستی ل سنتر ب،نیاوگش ناھاوسنگکی د
ل ئاکامی ئوەشدا، ). Periphery (دابت بسر وتانی کنار ب ک زاڵ،ھنا

تاک . و زایی وتانی سنتر بوونوە  ونووتانی کنار برەنگاری ھژم
و ئامازک ک لبر دەستی دەستبژری وتانی کناردا بوونی  سرچاوە

 ئوە جۆشوخرۆشدانی ،و وەگڕخستنی خککی  ھبوو بۆ ھسوڕان
ک بوو بوە ختی . و ناسیونالیزم ناوی نقس ش، بمنایرنئ ،

نارەکان لک وە ناسیونالیزمی لوتستی . کبنایرنم ک وەیئ 
و   ناسیونالیزم بب بوونی ئو ناھاوسنگیی، ل گشی ئابووری

 ک بوو ب چقی ،یکی پشکوتووپاوئورونوان  و بازرگانی ل  پیشسازی



 

 یکی دواکوتوو ک ببوون ب کنار، سریئاسیاو  ئفریقاو   گۆڕانکارییکان
، دەت ی مارکسیکی دیکی، ک تازەگرەکئریک ھۆبزباوم. ھندەدا
وە لتک ننانی کۆمکارھب روە ببژن دەستریتی  الیدی دابونب
  و ئفسان نتوەییکان  نش ل سیمبولئم دابونریتا. ، داھنراوەھنراوەوە

ئو ). Hobsbawm 1994: 77(و مژوویکی داڕژراوەوە ھھنجراون 
لو باوەڕەدای ک سیاست مرکزییکانی حکومتکان ل ھموو شتک 

 ھۆبزباوم. و توندوتۆکردنی گرنگیی نتوەن زیاتر ل پشت بوبوونوە
و خوندن بوو ک    ئوە پروەردەی بکۆمڵو دەت نموون دەھنتوە

 وەی چۆن جوتیارەکان لتی، وەک ئھاوو کی ڕەشۆکی کرد بخەنساڕف 
ف ڵ، . ەنسیڕکران بکۆمروەردەی بپاڵ پ یھۆبزباوملپ   وای

 کان بگشتیی وڕەسمیڕسکاندنی ڕگدروستکردنی پ ن لدووەم د 
 یادە ، ل ڕوڕەسمکانھۆبزباومستی  مب.نتوە- و دەوت نتوە

کورتی تازەگرەکان پ  و ب  بگشتی. و بۆن نتوەییکان  مژووییکان
 قینکی ڕاستوە شتتن وە دادەگرن کر ئسل)Real (ینی   و دەستکردی

و پشھاتکانیوە، وەک  و پاشکۆ دەوت ل ئاکامی مۆدرنت و دەستبژر
 ، پیدابوونی چاپمنی، گورەبوونی شارەکان،یگشی پیشساز
ب . بووە و داگیرکاری دروست   سرھدانی ئیمپریالیزم، وەرگانی ئینجیل

 نتوە پش مۆدرنت بوونی ،واتایکی دیک، بگورەی دیدی تازەگرەکان
  . و دەوت ڕۆی کاریگر ل دروستکردنی نتوەدا دەبینت نبووە

جۆن و  ھناوە  دایئانتنی سمیسیم ئو دیدەی ک تگیشتنی س
-Ethno(سیمبولی -دەگوترت ئیتنۆ و پی  دەومندی کردوەھچینسن

Symbolic .(وەن لدە یشتنگم ترانی ئوە  داکۆکیکتت ندەچ
ناخی  مۆدرنتی ل  بم ڕەگوڕیشکانی پش،دیاردەیکی مۆدرن بت

واتایکی دیک، نتوەکان ھگری  ب. دیارە یوەو پ خۆیدا ھگرتووە
و توخمکانی گروپ ئیتنییکانن، لوان ڕەچکی ھاوبش،   خست
و یادەوەریی مژوویی ھاوبش، لگڵ شوناسکی  و ئفسان  سیمبول

). Smith 2002: 8-9; 1999: 36-42; 1987: 154 (بکۆمڵکولتووریی 
و  و ناسیونالیزم وەک دیاردە ن ل نتوەوای بۆ تگیشت  پیسمیس



 

و   و پیوەندی   دەبت بگڕینوە بۆ ڕەگوڕیش،دەرکوتکی مۆدرن
و ناسیونالیزم   چونک بب ئم گڕانوەی ل نتوە،یادەوەریی ئیتنییکان

 و ورد بینوە بڵووای ئگر زیاتر قو لوەش گرنگتر، ئو پی. ناگین
و توخم ئیتنییکان ل زۆربی نتوەکان،   و خست کھات ئوە پ،بینوەب

 لم ھچینسن گرنگی یبشداری. ئگر نین ل ھموویان، دەبینین
یشتنگکردن،تدروستکردنی    قس ت لی دەوڕۆ تی لگرتنیو ڕەخن

ڕ  لمھۆبزباومو   ئندرسنو  گلنرو توانینکانی   ئو بیرۆککان. نتوە
 و دامودەزگاکانی ل دروستکردنی نتوەدا دەخات ژر پرسیار  ڕۆی دەوت

و دەوت پیوەندییکی  وای نتوە  پیھچینسن. و ڕەخن دەکات
یوە سنووردارن  الوەکییان ھتکخستنی نت بۆ ڕو   و تواناکانی دەو

 ئو ).Hutchinson 2000: 654(خۆیانوە دەبینن  و نزمی ب  برزی
ک لدانی ناسیونالیزمرھدیاردەی س کانی خۆی بناو خودی  بۆچون

دەوتک ل دژی ناسیونالیزمی دەوت یان دەست، وەک ناسیونالیزمی 
سکۆتالندی ل دژی دەوتی بریتانی یان ناسیونالیزمی کوردی ل دژی ئو 

ش کورتھنانی ئم. دەکاتوە دەژی، پشتاست دەوتانی ک کوردیان تدا
دەدات ل سپاندنی ناسیونالیزمکی دەوتیی سراپاگیر،  یشانپدەوت 

 ھوی بۆ تورکیاو جگرەوەکانی عیامک ل   کمال ئتاتورکوەک ئوەی 
  . دەدەن

و سرھدانی ڕەوت  و ھسنگاندنی گش  بۆ تگیشتن
گیروگازی شوناس  و قعراو نیشتمانپروەرییکان ل   ناسیونالیستییکان

لم وتدا، پویستیمان ب ھموو ئو تگیشتنانی سرەوە دەبت بۆ 
ھریکیان دەکرت بۆ وردبوونوە . و ناسیونالیزم و نتوە  پرسی شوناس

کی لک کک یان شیکاروتک، دەرکدیاردەی تدرربگیر وه ل . مئ بۆی
یشتنانگم تھیچ کام ل وەیژیننادیدە ناکاتتو  . ،مرەڕای ئس

سیمبولی ل ھموویان زیاتر توانای بسر تگیشتن ل -تگیشتنکانی ئیتنۆ
دا  عراقو نتوە ل   و پرسکانی شوناس  پۆسی ئامزانی نیشتمانی

ک. تدەشکند ھۆیوە بۆ چتڕش دەگمکانی ئیتنۆ: ئیشتنگم، تکی-
و سرھدانی  دەدات ل تگیشتن ل نتوە سیمبولی چاکتر یارمتیمان



 

 ک ئیلھام ل نتوەوە وەردەگرن نک تنیا ،بزووتنوە ناسیونالیستییکان
  کۆیادیسیمبولی جخت لسر گرنگی-دووەم، ئیتنۆ. و جوگرافیاکی  دەوت

 ،دی نیشتمانیو سرو،ئا(و سیمبولکان   و ئفسانکان  و بھاکان
  و ری وتو دەستو،  ناوی وت،  کتب مژووییکان،وانکان پا،سنوورەکان

دەکات، ک ھر ) و ئاژە نتوەییکان  سوندەکان تا دەگات دارودرەخت
و نیشتمانسازیدا  ھموویان بایخی خۆیان ل پۆسی دروستبوونی نتوە

یک. ھ ش لم شتانرئ ر شوناس لسل دان کیانو ملمالنۆکی ئ
 نوان یبۆ نموون، ملمالنی سرەکی. و دەکرن  ی ھاوچرخدا کراونعراق

عراقی، ھروەھا پکدادان مزھبییکانی  و  و عرەبی  ناسیونالیزمی کوردی
و شیعکان لسر سنوورەکان، لسر شوناسی خاک   نوان سوننکان

جعفر ئبو( لسر پاوانکان ،)ەعراق کوێ  وەکوردستان کوێ(
عرەبی بت یان  (لسر زمانی پروەردەی، ) پاوان یان بکوژەروئلمنسو

ئیمام موسا مرقدی ( ئایینییکان ڕزگرتن ل شون پیگ و لسر ،)کوردی
اپرستیی د لسر شوازەکانی خو،)ئیمام ئبو حنیف گرنگترە یان بن کازم

جار خونی لسر  م پرسان چندین ئ).بانگدانی سوننی یان بانگدانی شیعی(
  کچی تازەگرەکان، ب ھموو ڕەوتکانیان، وەک پویست بایخڕژندراوە،

 داون و گرنگییان پین ڕەچاویان نه،نر نگم، . نوکردو  ئیس
ل کناسیونالیزم ئایدیۆلۆجیای ن کوە دەکخت لرەکان جن  تازەگالی

ئم دیدە ناتوانت . انوە داھنراوە نتوەکیدەستبژری سیاسی
نیکمان بدات لسر ئوەی داخۆ ناسیونالیزم بۆ بردەوام ل وبرچاوڕو

ڕاست دەستبژر . ناو خکی ڕەشۆکیدا و بوبوونوەدای ل  گشکردن
 بم ئم وەدواکوتن ،و مژوو ڕادەکشت  خک سادەک بۆ ناو سیاست

  . ۆ برژەوەندیی مادییکان نییجماوەریی تنیا ب
ل ین کوەش بکت ئاماژە بری  دەببژرکاندا دەستبژناو دەست

و  کاریگریی ل ھموو دەستبژر) Intelligentsia( خوندەوار ڕۆشنبیری
و ژیانوەی ناسیونالیزمدا، بم   توژەکانی دیک زیاترە لسر دروستکردن

ل میشرە ھبژم دەستبات ئوتنیشدا   کاتی خرکدوای س و ل
ناسیونالیزمی کوردی لسر دەستی . زەرەرمندترین توژن ل پۆسکدا



 

 کچی پشنگکانی ناسیونالیزمی ، سیاسییکی گشی کردوەەدەستبژر
ی کوڕ، بکسو   ک ی باوبکس ، قانع ،پیرەمرد ، حاجی قادری کۆییکوردی، 

مبست لرە ئوەی ناکرت ناسیونالیزم . نباوە ل پۆسکدا ھیچیان پ
سبکرت، ڕاست ئوەی  ل چوارچوەی برژەوەندیی مادییکان قتی

 پشنگکانی ڕۆشنبیر و، ک یکک ل ساتع حوسری. تازەگرەکان دەیکن
، سرەڕای ڕۆی گرنگی ل )عرەبیزم-پان(ناسیونالیزمی عرەبی 
 کچی ل ،عراقعرەبی ل -پروەردەیی نتوەییدامزراندنی سیستمکی 

و پراھندەی  سندرایوە ی بیستدا ناسنامی عراقی ل ده سییکانی سه
وات . ھندەران کرا، بم ھر دەستبرداری دیدە ناسیونالیستییکانی نبوو

 ھم ل ،ی ناسیونالیزمی ک پشتیوانی سرەک،دەستبژری ڕۆشنبیر
 زۆر ، ئگر زەرەرمند نبت،و ھم ل دوای سرکوتن  خباتقۆناغکانی 

و کۆمک ھۆکاری دیک ک ل  ھموو ئمان. قازانجی مادی ناکات
 ھۆکارن بۆ بکارھنانی ،ودا تیشکیان دەخرت سروبشکانی داھات

و   سیمبولی زیاتر ل زەڕەبینکانی تازەگرەکان-زەڕەبینکانی ئیتنۆ
 ت ک دوو دیدەکی دیک ککیان ل ن، بم ئم بو مانای نایهنژادگرەکا

  .ی خۆیان نیییو تیۆر   مژوویییوەرناگیرت یان گرنگی
  

   و چمککان پناسکان
یگم بی دواتر لکگو زاراوە،و بی ئی زۆربناسپ   مکانو چ

ی یگرنگ. کراونو تا ئستا پناس ن  ھاتوون دەکین ک لم کتبدا بکار
وەدایکان لناسپرسی شوناس،پ ک    زانی نیشتمانی لی ئامۆسو پ

و    ک ئم چمک،دەدرن و ئم تگیشتنان ئنجام  ژر تیشک  لعراق
-Nation (وەنتوە-ل دەوت. دەگرن زاراوە پناسکراوان لخۆیان

State (دەست ین پدەک:دەکر ی کیگو کۆمی ئت  ت پبگوتر
کولتوورکی : بت  دەبت النیکم ئم کارەکترانی تدا،نتوە-دەوت

ھاوبشی جیاواز لوانی دیک، ئفسانیکی ھاوبش بۆ ڕەچکی 
وەکتست/نڵ بوونی ھگش لکی ھاوبژوویم ،کتکی   دەوو سۆز

یما بۆ خاککی دەوتک، ئینت/و دسۆزی بۆ نتوەک  بھز بۆ یکدی



 

دیاریکراو، درژبوونوەیکی بیکوەبستراوی خاک لگڵ توانای گڕۆکی 
ئندامانی لمسر بۆ ئوسری، مافی یکسان بۆ ھاووتییکانی، ئامزانکی 

بگشتی دوو جۆر  .)Smith 1987(و زمانکی ھاوبش   وی ئابووریوشاق
دەکوت ک  تان برچاو یکمیان لو جۆرە و:نتوە ھن-دەوت

 ونیدا دەککتڵ سنوورەکانی دەوگل کوەییتن گسنوورەکانی کۆم
جۆری دووەمیان ئو دەوتانن ک دەکرت وەک ). یابانوەک (یک  سر

و   نتوە ل ئاکامی کۆچ- ئم جۆرە ل دەوت. بکرن دنقازانی تونر ناوزە
دەبت، خککان سر  ارکی نوێ دروستنیشتجبوونی خکانک ل ھو

و دەوتکش شوناسی ھیچ کام ل   و ئیتنیی جیاجیان  ب گروپی نتوەیی
وەکانی ھنگرتووە یان النیکم زۆر ب زەقی وگروپ کۆچبۆکرد

ل ). ئوسترالیاو  ویالیت یکگرتوەکانی ئمریکاوەک  ( هووتو که رنه ده
کردنی کۆمشکی گیۆستیداپی، شوناسی تانم جۆرە وكانی ئخ 

ی ئو یو ھاووت   خۆیان وەک خک،واتایکی دیک  ب.وتک ھدەگرن
  . وت دەناسنن

نتوە وەک -، دەوت)Post-Colonial(کۆۆنیاڵ  پاشبم ل وتانی 
ی  چونک بگشتی کۆک ھرە سرەکییک,وای یکیکی یاسایی چنراو

 بوونی نیی یان زۆر ,نیشتمان و ئینتیمابوون بۆ   ک ھست,نتوە-دەوت
وتک کیانکی /ھۆی ھرە سرەکیش ئوەی ک نیشتمانک. الوازە

رەکداگیرک ۆنیازە کۆخۆیان,بووە دەستکردی ھ کتکی وک خن  .
یی نتوەکی ل پۆسیکی گشی کۆمیت-و دەوت  دەوت

و   کۆۆنیاڵ ل کۆکردنوەی خک پاشوتانی . نبوون سروشتیی دروست
 جار دژبیک، پک نتوەیی جیاجیا، ھندک/و گروپی ئیتنی  عشیرەت

ی ھیچ پرسی پککخ کدا کوەی سنوورچوارچ نراون لکراوە ھن .
 ابشنتوەییان د/جار سنوورەکان عشیرەتک یان گروپكی ئیتنیان زۆر

دیارە ناکرت بین ک خکی ھیچ وتک ل . کردوە بۆ سر چند وتک
ە بۆ نتوە یان ڕۆحی وکۆۆنیاڵ گشی نکردو پاشوتانی 

و نابت، بم بگشتی ئم  نبووە نیشتمانپروەری تیاندا لدایک



 

 ک  تانهو و  له ککه یش یهعراقکۆۆنیا،  پاش وتانی یکشیکی سرەکی
  .و بابتی ئم توژینوەیی مادە

-کۆۆنیان یان دەوت پاشھندک گروپ ھن ک نیشتجی وتکی 
. وە بۆ نتوەوکرد خۆیان دەن نتوە یان گشیان  کچی ب،نتوەیکن

. ناسراون )Nation-Without-State(بدەوت  ئم گروپان وەک نتوەی
 Territorial(ن گروپی وابستن ب خاك بدەوتکا نتوە

Community(،خاوەن شوناسی خۆیانن ی دیاریکردنی وو ئارەزو  ک
 سنووری وتک، یان چند ناوونت و بم کوت،وسی خۆیان ھیوچارەن

وەک کتلۆنییکان، (وتک، ک بگشتی خۆیان ب دەوتک ناناسنن 
  ).ندییکانو سکۆتل  کوردەکان، تامیلکان

- ژر تیشکی تگیشتنی ئیتنۆ و ل لم قسوباسانی سرەوە
 پناسی ، دەتوانین بین ک چمکی یان زاراوەی نتوە،سیمبولییکان

ھناوە،  و ئیرادەی خۆیان کۆمگیکیان پک  گروپک دەکات ک ب ئاگایی
اوبشن، ڕەچککی ھ و مژوو و و کولتوور کۆمگکش خاوەنی کۆیاد

ستی ھاوپشتیوانی بوەیان گرێ ھکشیشیان  دەدا یکی ھاوبۆژەیو پ
مافی . و بانگشی مافی خۆبڕوەبردن دەکن ھی بۆ دواڕۆژ

ی یان خۆبڕوەبردنیش دەکرت ل چوارچوەکانی سربخۆیی، فدرا
لرەدا دەبت ئو ). Guibernau 2004: 132(بت  ئۆتۆنۆمی بدەست

. نتوەدا ھی-نوان نتوە و دەوت بکین ک ل ی دیاریجیاوازی
و مافی   بگشتی نیشتجی ھمان وتن نتوە- ھاووتیانی دەوت

یکسانیان ھیوەندی یندین پزانی چی ئابوورینو شاقیو ئاموە . وتن
نتوەی تدای بجگ ل مافی - و خستکانی دەوت ھموو کارەکتر

ب . ییکووتیبوون ب یکسانان لگڵ پیوەندیی ئابووریی شاقوھاو
 ئوەی ک ،دەکاتوە نتوە جیا- شوازکی دیک، ئوەی نتوە ل دەوت

تیییکی کۆموە کیانتت،نم دەوب  - تیییم کۆمکی ھوە کیانتن
  .ھم یاسایی

  بکین) )Ethnic Identityوەیی نت/چاک پناسیکی شوناسی ئیتنی وا
. جیان ل چیدا لک) National Identity(و بزانین لگڵ شوناسی نیشتمانی 



 

نتوەیی بگشتی پناسی کۆمگیک دەکات ک  ھگری /شوناسی ئیتنی
و وا ھستیش دەکن ک   و کارەکتری تایبت ب خۆیانن  کۆمک خست

کی ھاوبک ڕەچی ر بکی    و زمان و خاوەنی کولتوور  شنسژوویو م
ت بروەھا سیمبولی تایبشیشن، ھھاوب یکی ،خۆیان ھر خاکسل 

و باوەڕیان ب مژوویک ھی ک سرەتای پیدابوونی   دیاریکراو دەژین
کئیتنیی دیاری/گروپ کوەییتر دواڕۆژ نسڵ کۆکبوون لگو  دەکات، ل

شوناسی نیشتمانی ھگری زۆربی ئو . بشوسکی ھاووچارەن
 لوەی ک ھگرانی  جیانتوەیی ھیتی ب/خستانی ک شوناسی ئیتنی

ی سر ب یک ڕەچک بن، دەبت زمانکی یشوناسکی نیشتمانی مرج ن
بکن،  ی ھموویان ب یک زمان قسی بم مرج ن،ھاوبشیان ھبت

ی ھموویان سر ب ی بم مرج ن،اوبشیان ھبتدەکرت کولتوورکی ھ
شوناسی نیشتمانی بگشتی دەدرت ب کسانک . یک گروپی کولتووری بن

ی وەک ین شوناسکی جگیریش و  ک بنینتوە- دەوتیک ھاووتی
، وات  گره گۆڕانھه و  شل و  بکو شوناسکی نرم،نتوەیی/شوناسی ئیتنی

دینامیکیی.  
و زاراوە لیوەند بباس پ ی کمکانناسیونالیزم ،کران و چ یوانل 

)Nationalism (تمومژاوی بمتر تموویان کھ ل،ڕاست ل چونک  
ناسیونالیزم ئو . ھاتووە  ئینگلیزییکی بکارھاووات کوردی وەک زمانی

ی و ھو دەبنوە کۆ ئایدیۆلۆجیایی ک گروپکی کۆمیتی لی
دەدات ب کیشتن ڕزگاربوونی گروپھیوای گ   زگاریکردن لو پار

کخۆیی گروپربزکردن. سھی بویوەندی  ھاوکات ھوکردنی پیو پت 
و  و زیندوکردنوە  ئندامکانی کۆمگکش دەدات لگڵ دروستکردن

  .برزڕاگرتنی شوناسکی



 

  سازیو نیشتمان دروستبوونی نتوە و دەوتسازی 
و توژینوە ناو زاراوەی دیکش ھن ک پش چون  کۆمک چمک

 بۆ پرسی شوناس ل کژووییم راقشیکارییریان ،عست لدەب 
 ، دەوتسازی)Nation Formation(  لوان دروستبوونی نتوە.بوەستین

)State Building( ، ڵ نیشتمانسازیگل)Nation Building .(  
و   سیاسییی ک تیدا خ-توە ئو پۆس کۆمیتیدروستبوونی ن

شژووییدا گکی میۆسپ کان وردەوردە لبیلن بۆ گروپی ئیتنی قدەک، 
، ئگریش )Nation(دەنن بۆ ئوەی ببن ب نتوە  لوشوە ھنگاو

 ئوا دەگن یان ،بنن قوارەیکی سربخۆ ل ھرمک یان دەوتکدا پک
دیارە ئم گۆڕانکارییان لNation-State .( (نتوە -ەبن ب دەوتد

بابتی  بکو ل ژر کاریگریی ھندک ھۆکاری ،نادەنو خودوخۆڕاییوە ڕو
بریتین لو گش بابتییکان ھۆکارە ب کورتی، . دەدەن  ھندکی زاتی ڕووو

نموون،  بۆ. پش کۆمیتییانی لمیانی پۆسی مۆدرنت دن-سیاسی
و پیشسازی   و خوندنگ سرھدانی میدیا و  و چاپمنی  پیدابوونی چاپ

، وات گورەبوونی )Urbanization(و بشاربوون   لگڵ کۆچکردن
 وەرەدانتکورتی، بریتین ل دەست ھۆکارە زاتییکانیش، دیسان ب. شارەکان

گروپ ئیتنییکان ل و ڕۆشنبیری   و کاریگریی دەستبژری سیاسی 
و    ھاوبشیو دروستکردنی یادەوەری  ڕاگرتنوو زیندو کردنوەوزیندو

ی یو ڕزگار  نموون، دانانی سربخۆیی بۆ. وسی ھاوبشودیاریکردنی چارەن
الین   ھاوبش لینیشتمانی/نیشتمانی وەک ئامانجکی نتوەیی

الین  و نیشتمان ل  ود بۆ گلوئویش ل ئفراندنی سر. وەەدەستبژر
ڕاگرتنی وو زیندو و زیندوکردنوە و برزکردنوەی ئا  شاعیرو گۆرانیبژان

و ڕەفعت   بوان کرمانج(دەدرت  یشانپو کولتوورییکان   یادە نتوەیی
٦: ٢٠١٢ .(  
ب ناسو پر ئسما لی   بنرەکییانس رجو ممیراسلۆڤ ھرۆچو ئ 

  دەتوانین س پشمرج دەستنیشان،نوکردو دیاریبۆ دروستبوونی نتوە 
 ،یری ھوھکی جوە بوونیان گرنگییتبۆ دروستبوونی ن ین کبک

یکم، کۆیادکی ھاوبشی دیرۆکی، جا چ خۆشیگر بت چ : ئوانیش ئمانن



 

فسانت یان ئوتنی . ناخۆشیگر، چ ڕاستی برکس ،ر کاوەبۆ نموونسب 
موسمانکانی  یککانی عرەب دوای ل سرکوتن یک بۆ کورد، وحاکوز

و دامزراندنی   و ساسانییکان   بسر بزەنتییکانیورگی عرەبونیمچد
لککان وو ڕاپچکردنی جو  و عباسی بۆ عرەب، گرتن  دەوتکانی ئموی

ن  لالیسبوخوزنی   ڕننارەکانی زر کسدانیان لفوڕاتو ف بلبا ل 
 ئندامانی  ناوو زمانییکان ل  دووەم، پیوەندیی کولتووری. لکوبۆ جو

ندییکی  گروپک گیشتبت ئاستک ک ببت مایی دروستبوونی پیوه
تی لیناوکۆم کندامانی گروپیوەندی، ئپ ل ی ک کندامانی گروپئ 

بۆ نموون، . بت ترلگڵ کسانی دەرەوەی گروپکی خۆیاندا زۆر بھز
ی کوردەکان ی کوردەکان ل پیوەندناوخۆیپیوەندیی کۆمیتییکانی 

. بت و تورک، بھزتر  و فارس  لگڵ گروپ دراوسکانیاندا، وەک عرەب
 ئندامانی کۆمگ، ک ل ڕگی  ناو جۆرک ل یکسانی ل،سیم

). Hroch 1996: 79(ھبت خرابت، ئامادەیی  کۆمگی مدەنییوە ڕک
 بم خای سیم ،و دووەم پشمرجن بۆ دروستبوونی نتوە  خای یکم

 چونک تنیا ل سایی بوونی دەوتدا ،نتوە-پشمرجک بۆ دەوت
ئگر گروپک دوو مرجی .  ھاووتیان بکرتیدەکرت باس ل یکسانی

، ئگر نین محا، ک وەک نتوە  ئوا زۆر سخت،نبت یکمیانی تدا
 ھمان  ئوە ب،ناویان ببین، ئگر ھرس مرجکش ئامادەیی نبت

. نتوە- بکرن ک گیشتبن ب دەوت شوە ناکرت وەک گروپک تماشا
 نگاندنی پرسی شوناس لسراقبۆ ھم ،عر ئوە ستڕدەگ بم کتئ 

و   عراق ئوەی پۆسی ئامزانی نیشتمانی ل  بۆ،و توخمان  پشمرج
  .  پ بپوتیشوناسی نیشتمانی

 رسھ ت بدروستکردنی دامودەزگاکانی دەو تسازی واتدەو
 یاسادانان و ، جبجکردن): State(دامزراوە سرەکییکی دەوت 

 :دت  س باکی دەوتیش لم دامودەزگایان پک،بگشتی. دادوەری
مبست ل . و ھزەکانی برگری  حکومت، پرلمان، دادگاکان، پۆلیس

ان لگڵ یو ڕاپڕاندنی کاروبارەکانی ھاووتی   ڕکخستن،دەوتسازی
و برگریکردن ل قوارە  و جبجکردنی یاسا شی ناوخۆیپاراستنی ئاسای



 

پۆسی دەوتسازی دەکرت . و کۆمیتییکی گروپک  سیاسی
و شارەزاییکانی دامودەزگاکانی دەوتیش  و چاکترکردنی توانا  زیادکردن
 دارایی، یبۆ نموون، دروستکردن یان کاراکردنی دەزگای چاودری. بگرتوە

ندەکان، دەزگای دژەگبژاردنروەھا . ی و تا دواییکۆمسیۆنی ھھ
گاکانیش و بئلیکترۆنیکردنی دامودەز  برزکردنوەی توانا مرۆییکان

و ھندک لم کرداران دەچن خانی  وات پۆسیکی بردەوام. دەگرتوە
دەدات ئگر بۆ  ئمش کاتک ڕوو .ەوە)Nation Building(نیشتمانسازی 

و حکومت ل ئاکامی    دەستبکاربوونی پرلمانو  نموون، پکھاتن
و  ھات ئگرھروەھا . و شفافان بتدادپروەران ھبژاردنکی 

و دادوەرییکانی ب   و ئمنی  و دەزگا کارگی  پۆستکانی حکومت
نی کسکان وئزموو   ییوو لھاتو  تواناو  ڕەچاوکردنی بنماکانی یکسانی

وە پکران، تسازی بی دەوۆسین پوکات دەتوانین بوا ئئ 
ھشتان . نراوە  بنماکانی نیشتمانسازی بونیادو  نسیپەڕەچاوکردنی پر

 ئوا پۆسی ،بین، ئگر دامودەزگاکانی دەوت شرعی بن نتروڕو
 ،نا دەوتسازی دەبت ب بشک ل پۆسی نیشتمانسازی، ئگر

  . لسر پۆسی نیشتمانسازی دەبتیکاریگریی نرنی
و درژەدان ب پۆسی    نیشتمانسازی کارکردن،و ب کورتی بگشتی

و دەوتسازی، بم بۆ ئاستکی برزتر ک   نتوەدروستبوونی
و   و مافکانی ھاووتی  و ئرک  کی لسر چمکی ھاووتیبوون کۆکه

پۆسی نیشتمانسازی ئو  .و ھاووتی دانابت  برپرسیارییکانی دەوت
و کۆمگی مدەنییوە دەدرن   الین دەوت دەگرتوە ک ل ھونش

ردنوەی ئندامانی ئو کۆمگیی ک ل سنووری کھرچی زیاتر لکنزیکبۆ 
کتدەژین/دەو کمرکنزیک. ھم لزان کبت ئامش دەگوتروەیردن

)Integration(.زانئام ست لبوە ، متوان )Assimilation (زان . نییئام
و چ   چ کولتوورینابت ببت مایی لناوبردنی جیاوازییکان، چ سیاسی بن 

و  مبستی سرەکی ل نیشتمانسازی سقامگیریی سیاسی. ئایینی
 یو لخۆگرتن  فراھمکردنی دادی کۆمیتیی ب چسپاندنی یکسانی

)Inclusion (جیاوازەکان گروپ .تک دگشتی کاتقامگیری بناس چونک 



 

یان بExcluded ( (نرت ب  ک گروپک ل گروپکانی کۆمگ وەدەر،پش
نایکسانان مامی لگدا بکرت، جا ئم گروپ چ گروپکی نتوەیی، 

  . ، کولتووری بت یان سیاسیئایینی
بشکی سرەکی ل پۆسی  دروستکرنی شوناسی نیشتمانی

شوناسی نیشتمانی، عراقی یان کوردستانی، . نتەھد نیشتمانسازی پک
شوناسی ن رزترە لک برەبی یان کوردیئاستوەیی، عشوناسی . ت

وەیتی دروستبوونی نۆسوەیی زادەی پتستی  نی ھککو کۆ
رستییوەپتن،ی نیشتمانسازیۆسچی شوناسی نیشتمانی زادەی پو    ک

دەرئنجامی . و یکسانیی  کۆککی چمککانی ھاووتییبوون
وا ل   ھست نیشتمانییی ک دروستبوونی ئو،وی نیشتمانسازیوسرکوت

شوناسی . ئندامانی کۆمگیک بکات ک شوناسکی ھاوبشیان ھبت
نیشتمانی لسر دروستکردنی کۆمک شوناسی ھاوبش ڕادەوەستت، 

ودی نیشتمانی، ڕۆژە نیشتمانییکان، زمانی ولوان ئای نیشتمانی، سر
سی ھاوبش، تا وھاوبش، چارەنوی ینیشتمانی، ئفسانی نیشتمانی، یادەوەر

 و ی نیشتمانی، زانکۆی نیشتمانییو ھی ئاسمان  دەگات ستادیۆمی نیشتمانی
  .تا دوایی

 کچی ل ،سرەڕای یکدی تواوکردنی دەوتسازی لگڵ نیشتمانسازی
کاتکدا یکک ل دەرئنجام  ل. جیان چند پرسکی جوھریدا لک

 ، بھزبوونی دامودەزگاکانی دەوت،ەوتسازیسرەکییکانی پۆسی د
و   بھزبوونی کۆمگ، پۆسی نیشتمانسازییکچی دەرئنجامی سرەکی

وەیتن/ڕەچاوکردنی پر. نیشتمان بتسازی بی دەوۆسکانی ەپنسیپ
برھم ک دەوتکی بھزە، وەک عراقی  دت  وتکی ل،نیشتمانسازی
، ھرمی کوردستانتا ڕادەیکیش ئستاکی و   سبعسردەمی 

 کۆمگی و  سدام سردەمی یکۆمگکشی الواز وەک کۆمگی عراقی
  . ئستایرمی کوردستان ھه

ز لھکی بیوەندییرەڕای بوونی پوە ستوان دروستبوونی نو  ن
 کچی ،)Establishing a State(نیشتمانسازی لگڵ دامزراندنی دەوت 

دامزراندنی دەوت پۆسی بوون ب خاوەن . نکرنوە جیا ناکرت لک



 

 وتانی و  نتوەیکگرتوەکانالین   لدانپدانان و   دەوتو  سروەری
روەری. دیکخاوەن س ست لبرە مل، ی حاکمتو دەسئ ک وەیئ 

 و  و ھیچ کس ی سروەرییکی ڕەھای ھ،بسر ناوچیکی دیاریکراو
بگشتیش حکومت خاوەنی . الینکی دیک لم سروەرییدا ھاوبشی ناکات

یروەرییو سکورتی. ئ کان،بوە ناسیونالیستییوەی بزووتنو   ئ 
 گیشتن بو ،بزووتنوە ڕزگاریخوازە نیشتمانییکان ھوی بۆ دەدەن

روەرییش بۆ. سمت ئوە خۆی ببتن ک وەیی ئو خاکروەر لس ب 
دامزراندنی دەوت ب ڕاگیاندنی . ک ب نیشتمانی خۆی دادەنت

 بشک ل وتانی جیھان دەگات ترۆپکی، بم دانپدانانیو   سربخۆیی
و ھرگیز   و دەوتسازی ھر بردەوام دەبت  پۆسی نیشتمانسازی

 ک ،کامبوون ن بۆ برەوو ھودا پۆسیکی دینامیکیی. کۆتایی نایت
حاین مت بی دەکریشتن پگ .  

  
   و ئکترەکانی شوناس پوەرەکان

و وردبوونوە ل پۆسی ئامزانی   بۆ لکۆینوە ل پرسی شوناس
 راقنیشتمانی لند ،عدیاریکردنی چ ویستیمان بک پ پیشاندەر

)Indicator (یبۆ،ھ  کیان لوەی کوانی شوناسوەربگری ئدیارە . ن بۆ پ
یشاندەر ھن ک پ بم کۆمک ،و ئاۆزە پوانی شوناس خۆی کشئامزە
، )Recognition(یکم، دانپدانان : لوان. دەکرت ئاسانکاریمان بۆ بکن

 بوونی گروپ ت بدانانی دەوم پیشاندەرە ڕادەی دانپئ
دەدات، ھاوکات ڕادەی   پیشانو مزھبییکان  نتوەییکان/ئیتنییکان

ب واتایکی . نتوە دەردەخات-وکردنی گروپکان بۆ شوناسی دەوتوقب
ڕووی سیاسی،دیک ل ،دانانوە دانپمانوو دەست   ئپ وە، کت  ورییدە

و   وی بوونی فرەنتوەییبوو شوناس نیشتمانییکی چندە ق  داخۆ دەوت
دەت چندە گروپکان  ە، ھاوکات پمانودا کردوفرەمزھبییان ل وتک

کودا کشیان لگیدا  و ل وەونتوەیان کرد- وی شوناسکی دەوتوقب
یدووەم، وەدەرنان . ھ)Exclusion(تم پیشاندەرە سیاسو پراکتیزە   ، ئ

 ئمش یگرنگی. دەدات و وەدەرنرەکانی دەوت پیشان  لخۆگرەکان



 

 ک وەدایخۆگرەکانی لل تر سیاسسزانی نیشتمانی لی ئامۆسپ
پراکتیزەکردنی سیاستی وەدەرنر پۆسی  و ب  دەوت ڕادەوەستت
سیم، نژادگرای .  ئگر ھنوەشتوە، وه ترسییه ئامزان دەکوت مه

)Primordiality(یوەندیم پیشاندەرە پتی، ئسیاس و پراکتیزەکانی    ب
دەویوە ھژاد، زمان یان ئیتن،تمای نر بنسل تیانی / کوە ھاووتن

رداوھ کتتو .کان،کورتی بدەمارگیریی تسیاس جا ، وات 
دیک  ، مزھب یان ھر جۆرە دەمارگیرییکیئایینسرچاوەکی نتوە، 

ک داخۆ دەدات  ، ئم پیشاندەرە ئوەمان پیشان)Status (پگچوارەم، . بت
 گروپک ل گروپکانی وتک برزتر یان نزمتر لوانی دیک پگیدەوت 

 ک دەکات لند گروپک یان چگروپ گری لت یان نا، داخۆ ڕڕادەگر
  بوئایینیانو  و ل پراکتیزەکردنی کولتوور  و ئاواتکانیان  گیشتن ب ئامانج

و دژایتی ) Favoritism(ری پنجم، الینگ. شوەیی خۆیان دەیانوت
)Hostility(خۆمانوەرە خۆمانم دوو پدەدەن چ  خۆیی پیشان و خۆیی ، ئ

کی دیکگروپ ر برانبک بستی گروپوھ ت چ لتی دەوسیاس ل .
 بازن ل دەوری گروپکان دەکشت، ،و دژایتی  پراکتیزی الینگری

ششم، داخوازییکان . دەھاوژنو کسانکیش دەر  دەگرن کسانک لخۆ
)Claims(کانی پکانی گروپت داخوازییم پیشاندەرە دەکرئ ، وین، واتبپ 

شوەیی ک خۆیان   گروپکان بویدەستنیشانکردنی ئاستی داخوازی
نکان کولتوورین، . ڕوو دەیخداخوازیی ،وەیینئایینینبۆ نموونتیان ن  .

کان وحم، ئامانجت)Aims( ئاستی ئامانج ک کیان پیشاندەرمئ ،
دەدات  ستراتیجییکانی دەوت یان گروپک ل گروپکانی وتک پیشان

ئامانجکان ل چ .  ئامانجک لسر لکترازانی وتکیترسی لگڵ مه
وس یان ماف وو مافی چارەن  ئاستکدان، داخۆ داوای سربخۆیی

 ،ل ھموو ئمانشدا. دەکاتی ملمالنکان دیارزمانییکان، ئمش ڕەوتی 
داخۆ . و ئامانجکان دەکات  ن و چۆن مام لگڵ داواکا داخۆ دەوت چند

 وتکی یان تواندنوەیتی یئامانجکانی دەوت چیی، ڕاگرتنی سروەری
ل قوارەیکی دیک، وەک ھوی ناسیونالیست عرەبکان بۆ تواندنوەی 

 ئم کتب ،ککوەرگرتن لم پیشاندەران ب.  ل قازانی عرەبیداقعرا



 

 زانی نیشتمانی لی ئامۆسراقپرعب وە  باس  دەخاتینکۆوەک . و ل
کیان لکیش کلوەرگت بۆ دەستنیشانکردنی ئاستی  پوەردەگر

 کانی شوناس لراقملمالن١.ع  
تکانی پیوەند ب شوناس ھی رییان ل سیاس ئو کارەکترانی کاریگه

و   کراوە بۆ ملمالن نتوەیی زۆرن، بم لبر ئوەی ئم کتب ترخان
 کان لبییزھراقمر شوناسی نیشتمانی  عسرییان لی   و کاریگۆسو پ

کراون ک لم   بۆی تنیا ئو کارەکتران ڕەچاو،ئامزانی نیشتمانی
یکم، دەوت، وات دەوتی : لوان. رییان ھی ریگهو کا  پیوەندەدا بایخ

و ڕۆشنبیرییی ل سیاستکانی ئم    سیاسیەو ئو دەستبژر  عراقی
و   و قس  دا چ ل دەرەوە یان ل ناوەوەی دەستدا ڕۆیان بینیوە دەوته

. دا دیارە عراق یو نخشی سیاسی  کارەکانیان جپنجیان لسر فۆڕم
و   و بیاردان  و ڕۆیان ل یاسادانان  کانەو دەستبژر   دەوتیگرنگی

و شوە ھموو ئو کارانش کاریگرییان لسر . جبجکردندا دەردەکوت
دووەم، . ینی بت یان نرن چ ب ئر،کان ل وتکدا ھی گشی شوناسه
دا دەکات  عراق کیسی و مزھبییکان، ل  نتوەییکان/گروپ ئیتنییکان

  سایەوە تا دەگاتعراق ل دامزراندنی دەوتی ،و کوردەکان شیعکان
٢٠٠٣، م کئراق ریکاانیدا  ی داگیرکردعگروپی حکوم ل گۆڕکو ج
و   نتوەیی/و سوننکان ڕۆی گروپی ئیتنی  دا، لو کاتوە کوردەکان ڕووی

 ، سیاستی شوناسدا کس کاریگرەکاننئکتری سیم ل. مزھبی دەبینن
کانیان لقس ن، وەک  کند وەردەگیرھوە بکت یان خن دەوالی

و نووسرە  و شاعیر )موحسن ئلحکیموەک (مرجع شیعکان 
بۆی بجگ ل ). ، نووسری سرودی نتوەیی کورددداروەک ( ناسراوەکان

و نونرەکانیان، لمیانی   مزھبییکانو   و گروپ نتوەیی  ڕۆی دەوت
بم کتئ  پرسی شوناس ل یوەند بپراقو لع سی کڕۆ گرنگی ب ،

  . کاریگرەکانیش دراوە
  

                         
1 . وانــــراوە، ل ــــۆینوە وەرگی ــــک لک کۆم ــــک ل ک ،ــــشاندەران ــــاریکردنی ئم نی ــــۆ دی ب

Abdelalet al. 2001: 11-12; Smith. 1991: 99; 1972: 2. 



 

  مشتوم لسر شوناسی عراقی
و ھۆکاری   سرچاوە،و چاودرانی سیاسی  ھندک ل ئکادیمییکان

بی ئستا ل وو ئو ئاشو  نو توندوتیژیی مزھبییکا  و پکدادان شڕ
و شکستی  ریکائمالین   لعراق دەگنوە بۆ داگیرکردنی ،دا ھی عراق

 ل دوای سیستمو   شیو ئاسای و پاراستنی یاسا   ل جگیرکردنریکائم
 Pei & Kasper 2003; Clark( عراق ل سدامڕوخانی ڕژمکی 

2004; Davis 2004; Montgomery & Rondinelli 2004; Ricks 
2006; Pollack 2006 .(ریک دەیڤزیمانان ئتی کاتیی ھاوپی دەسلۆم 

سیاست ''دەکات، بتایبتی ل پیوەند بوەی ک ئو وەک 
و   بعس ڕیشکشکردنیدەبات، لوان سیاستی   ناوی''شکستخواردوەکان

وانین پرسی ئم تDavis 2004 .((ھوەشاندنوەی لشکری عراقی 
 کان لراقتوندوتیژییمی دا کورت عی کشوە بۆ کربازیدەکاتو   س

ئم وەک ئوە وای ک . ھوەشاندنوەی دامودەزگا دەوتییکان و  پۆلیس
و   سدامخانی ودا ل دوای ڕو عراقو نتوەییکان ل   توندوتیژیی مزھبی

ڕیشی  و  و ھیچ ڕەگ  ھدابت ان سریکان عسییه تی به سه مانی ده نه
، عراق دیک لۆمی دروستکری یھندک ئکادیمی. مژووییان نبت

 بوو ک ل نیوەی یکمی سدەی بریتانیاگوای ئوە . ، دەکنبریتانیا
تۆبی بۆ نموون، . دا شکستی ھنا عراقودا ل پرسی دەوتسازی ل وڕابرد
و کلوپل  کورتھنانی سرچاوە''و '' ەکانژمارەی سرباز'' دەت دۆج

 بنکۆبوونی پۆسی دەوتسازی ی ھۆکاری ھرە سرەکی''لۆجستیکییکان
 راقبوون لع )Dodge 2003: XXVII; 2006: 187 .( ل وەیکدانم لئ

کورتھنانکی دیکی . ی کردووەئمریکا ک ل ، دەچتدەیڤزڕەخنکی 
 ل پرسی دەوتسازی عراقکانی وەدای ک کش قو لودۆجلکدانوەکی 

ون وئم بۆچ. و شوناس ناکات  و باس ل پرسی نیشتمانسازی دەکاتوە کۆ
ل بدروستکردنی شوناس ق ت لی دەوک ڕۆت دەکا الیی  و لالک

ئینتیمایان بوەی ک خودی خۆیان ب  و  وی خکو ئارەزیدیک گرنگی
  .دەکاتوە خۆیانی دادەنن، کمو وتی   شوناس



 

 لرزۆک ی وەک کیانکی سیاسیعراقکسانی دیک ھن بگشتی 
)Fragile (یانوان پئ دەبینن، چونک  راقوایندی کۆتایی عروبس ل 

جنگی جیھانی لسر بنمای یکتییکی نائارەزومندانی چندین یکم 
ئیمپاتۆرییتی ، ک بشک بوون ل یئایین/و مزھبی  نتوەیی/گروپی ئیتنی

کورتھنانی ئم توانین لوەدایTerrill 2003 .( (کراوە  ، دروستعوسمانی
نتوەکان ل یک گروپی -ک گریمانی ئوە دەکات ک ھموو دەوت

نتوە ک -بوونی دەوت. ھاتبن  پکئایینی/نتوەیی یان مزھبی/ئیتنی
ک گروپ پی نیا لت کتد،ھاتب تی لتایبب ،مۆداو زۆر کمنیای ئ .
ل یشتنگم تکادیمی دیارە ئک ئندن ھکی زۆر   ڕۆژئاوایالیو ژمارەی

ئم گروپ باس ل . کراوەتوە  عراقی ڕەتیو ئکادیمی ل ڕۆشنبیر
و دیدە   ئم تگیشتن. دەبن شوناسک دەکن ک ب عراقی ناوی

وە گرتووە ک عراقییکان نوەی ڕاستوخۆ یان سرچاوەکی لوە
و عرەبکانی   ورییکانوو ئاش  و بابلییکان  ناڕاستوخۆی سۆمرییکان

ئمان ). ٢٠٠٥؛ ٢٠٠٤؛ الجنابی ٢٠٠٣؛ ٢٠٠٠مطر (ن یورگی عرەبونیمچد
 بکو ،یو دەستکرد نی وای ک شوناسی عراقی دیاردەیکی داھنراو پیان

ون وەک ھر شوناسکی دیکی نیشتمانی، ل پۆسیکی مژووییدا عراقیبو
ی کردوو دەر  ناو دڵ لکی سروشتییانیشکان گراقییر. وەوونی عتم 
 بوو ک سدام حسن جخت لسر ئوە دەکن گوای ئوە جنابی و 

ھاوشوەی ئوان، . کرد شوناسی نیشتمانیی عراقی تفروتونا ئینتیمای بۆ
  لبعسی  ل دوای ڕوخانی ڕژمعراق، یکم سرکۆماری ازی یاوەرغ

 چونک ب ، دەکاتسدام حسن، لۆمی سرۆکی پشوو ٢٠٠٣ سای
دیارە ). Hoagland: 2004بوان (ھوەشنری شوناسی عراقیی دادەنت 

ک لوان دیدی  جیاوازییرنتنابیو  مکردنیان جمام یوەند بپ ل ،
لتی لراقچستی عڵ بوونی ھوەیی گتن کھاتن پکانیو   الیئایینیی 

 دەبت عراقوای ک کوردەکانی   پیمتر. دەکرت عراقوە بدی
و ڕیش مژووییکان بۆ ئوەی لودا شوناس عراقیی   بگڕنوە بۆ ڕەگ

چی ک). ٧٠-٦٨: ٢٠٠٣؛ ١٣٢-١٢٢: ٢٠٠٠مطر (بزربووەکیان بدۆزنوە 
ی، ئو ئسن گومانی ل یجنابی لم خادا لگڵ متر ھاوڕا ن



 

 یراقیبوونی کوردەکان ھوەی ڕاستی ).٢٠٠٥الجنابی (عت،  ئربتم 
دیارە ل مامکردنکانیدا لگڵ پرسی  سرلشواوییکی تواوی پوە

 چونک ،ئو کوردەکان وەک نتوەیک نابینت. و کوردی  شوناسی عراقی
 و ب زمانی جیاواز ل یک قس   جیاجیانئایینییدەت سر ب گروپی 

) Nation(ھاوکات عراقییکان ب یک نتوە ). ٣٧: ٢٠٠٣مطر (دەکن 
و  فرەئایینی و   و فرەمزھبی   سرەڕای فرەنتوەیی،دەکات ھژمار

ککی سر نتوەک ھبت ک خ-دیارە دەکرت دەوت. فرەزمانیشیان
و ب چندین زمان قس   بن  جیاجیائایینییو   نتوەیی/بر گروپی ئیتنی

 دەنا ئگر. و دوو ھوا  بانک،دەکات  باسیمتر بم ئوەی ،بکن
 فرەئایینیو   و فرەنتوەی  وناسک بت لسر فرەزمانیوعراقیبوون ش

کرت لسر ھمان کوردستانیبوونیش دە/یش ئوا کوردبوون،دامزرابت
 قوییکی مژوویی ب مترکرد،  وەک ئاماژەمان پ. بنما دابمزرت

کاتدا ل دەیان شون ل کتبکانیدا  ھمان  کچی ل،شوناسی عراقی دەدات
شوناسی عراقیبوون ) ممزقة(ی یو پچپچ) ھشاشة(و واشی   باس ل شاش

  ).٣٥١: ٢٠٠٠مطر (دەکات 
و شوناسکی   عراقپشتیوانی ل قویی مژوویی ھندک ئکادیمی 

و  سرەتاوە دەوتکی سکوالر بووە عراق ھر ل'' :و دەن  دەکن
 )عراقییکی(زۆربی ھاووتییکانی خۆیان ب شوناس نیشتمانییکی 

 Marquardt (''. ئایینییکانو  نتوەیی/ نک شوناس ئیتنی،دەناسنن
2004a; 2004b.( ریچ مارکوارتئ گوای وە دەکات کر ئسخت لج 

کان لراقییرکردە عیسیی ەوە ١٩٢١  ساکپارچی ک راقتوانیویانع 
ئو دەت . ببن مزھبییکان دروست- و نشھن درزە ئیتنیی  بپارزن

  ھیچ کاتک بعراقمزھبی، تنانت پاکتاوی ئیتنیش، ل - توندوتیژیی ئیتنی
 پ لسر ئوە دادەگرت ک مارکوارت. نداوە یکی برفراوان ڕویانشوە

سونن رەبکانی   عراقو شیعع،یشیان ھکی ھاوبردوو   شوناسو ھ
وە ک جختیان ویان لو سرکردە عراقییان کردیگروپک بردەوام پشتیوان

نت ک ھیچ دە بوەدا دیارە ئو دان. وەوکرد لسر ناسیونالیزمی عرەبی
ئم دیدەی . توەووەکاتک کوردەکان لم ھاوکشاندا جگیان نب



 

و ئیتنی ل   کشانی بۆ مژووی پکشی مزھبیو زۆر ڕومارکوارت
، ک مارکوارتدەبت ڕەچاوی ئوە بکین ک ھردوو نووسینکانی . عراق

ئاماژەمان پ یکردون، لوکات ودا ن٢٠٠٤  ساوسراون، تا ئ ملمالن
بووە ئو ئاستی ک ب ت نگیشعراقو پاکتاوی مزھبی ل   مزھبییکان
 ی ئمۆ بوریمارکوارتناکم  ئوە باوەڕ لبر. بکوت زەقی برچاو

م جۆرە قسانت ئبوەی ھھاوشوناس  بکات ئ ەو  ی شیعیو  باس ل
 ، سرەڕای ئمان.بکات و پکدادان مزھبییکان نادیدە  سوننکان بکات

 بوەی ک ،دیارە  چواشکردنی مژووی پوەمارکوارتونکانی وبۆچ
ڕاستیدا کوردەکان  ل. نتوەیی کوردەکانی پشتگوێ خستووە/پاکتاوی ئیتنی

 راقلوەعڕووی پاکتاوی ئیتنی ببوونر ڕووبک ھنی ، نسا كو لب 
  .بر ھمتکانی جینۆسایدیش دا کوتبوونبعس

 عراقدەکرت بین ک سیستمی سیاسی ل '' : دەتفرید زەکریا
 ،و نییوکی شکستخواردینتوە- دەوتعراق بم ،شکستی ھناوە

 راقچونکرعوە  ھتن ستاکانئی) Nation(.'') Zakaria 2003: 38-
 مەئوە دانابت ک ماد لوە دەچت ئم دیدە تنیا بنمای لسر). 49

یک ھتدەو کدەیی سنی نزیکمکیش ،و توەیتت ندەب واتک 
توژینوەکانی ئم کتب ھوکن بۆ . ئو دەوت بت ھبت ھاوتای

ئوە لرە قسی زیاتر لسر ئم توانین  ھسنگاندنی ئم دیدە، لبر
  یاپسجودی، شوە ھمان ب). کتب  بشکانی دیکی ئمبوان(ناکین 

 ئایینییوە ن  و ن ل ڕووی مژووییوە، ن ئیتنییوەعراقناکرت '' :دەت
 ;Yaphe 2003 (''.بکرتوە بکرت یان جیا بسر س بشی جیادا دابش

وای کولتووری کسپرستی  و پی  ئو درژە ب بۆچونکی دەدات). 2004
  پیاپکورتییکی  ب. ووەدا نریتکی سیاسی نب عراقل مژووی 

تدادەگر وەی گوایر ئسراق لکی دەستکرد نعتی دەوریک دەیڤز. یئ ،
و شیعکان بردەوام   و سوننکان  ھاوڕای ئمان، دەت کوردەکان

-مکوڕبوونی خۆیان لسر مانوە وەک پکھاتیکی تواوکر ل دەوت
بگشتی ئیلھامی ئم ). Davis 2005a: 276(دا دەربیوە  عراقنتوەی 

 ڕادەیک وی سیاسییانی نووسرەکان، ک تاوو ئارەز  سینان ل خونونو



 

  بعراقی  وه مانه ی ل ناوچک بۆئمریکایتی یڕەنگدانوەی ستراتیج
دا ھن  عراقنتوەییانی ل -دەنا ھستکردن بو درزە ئیتنی. یکپارچیی

 ک کسانکی ،ی ئکادیمی نییوو وردبوونوەی قو ینوەپویستیان ب لکۆ
ستی پوان ھئاستی ئ ن شارەزا لکن . م گروپکانی ئوانینگشتی تب

و    عراقئو ئکادیمییکان، ک پداگری لسر قویی مژووی  ل چاودران
  لسرعراقو جخت لسر دابشنبوونی   شوناس ھاوبشکی دەکن

نیی ب ھسنگاندنکی  روو مزھبی دەکن، پشتئستو  بنمای ئیتنی
و  زانستییانتییانرخی بابژووی ھاوچراق بۆ مع . وەی ککردن لقس

 ،وەوھیچ گروپکی ئیتنی یان مزھبی داوای جیابوونوەی نکرد
 ل و ناحابوونکی زەقی لبرچاونگرتنی بزووتنوەی ڕزگاریخوازی کوردە

 ،  ششم،  بشی دووەمبوان(دیارە  ی پوەعراقمژووی ھاوچرخی 
  ).ھشتم و   حوتم

دەچت بنمای لسر ئو باوەڕە  و جنابی لوە متربانگشکانی 
 دەکرت ببت بناغیکی ئفسانیی بۆ عراقدانابت ک مژووی کۆنی 

 ک قوییکی ،عراقلدایکبوون یان دروستکردنی شوناسکی نوێ بۆ 
نش دەبستت ک گوای وئم تگیشتن پشت بو بۆچو. مژوویی ھبت

 ک لم یی سرەکی خنه ڕه.  ب قد دیرۆکی مزۆپۆتامیا کۆنعراقدیرۆکی 
داڕشت  ناگرت ک تگیشتن بگیرت ئوەی ک ئم دیدە ئوە لبرچاو

 پ نی سدەی بیستوە دەستی ھاوچرخ ل سرەتاکاعراقئاۆزەکی 
 بیرۆکی ئافراندنی عراق ب شونری ڕدار ڤیزەروەک ئمان، . دەکات

وای ئم بیرۆکی سرچاوە مژوویی ب عرەبی  پی و   مژوو دادەنت
الین  وسراو لو یان نعراقیان لسر  سراوەکانی سدەی نۆزدهونو

). Visser & Stansfield 2007: 8-9(وە ونکرد عراقییکانوە ڕەچاو
الین چند نووسرکی  ی لعراق بکارھنانی زاراوەی ی تبینیڤیزەر

ی یە، ھاوکات تبینو کردوعراقسدەی نۆزدەی شارەکانی ئوکاتی 
ی لنانی زاراوەککارھرانی بئ و شیعن ئش کردیالیبۆ وان وە ک

 تکانیان ھاتووندی ئیمامرقردانی مفسجالو   نربم بۆچو. کنهوئ 
 پش عراقیکم، ڕاست زاراوەی :  مشتومئامزە، لوان لبر چند ھۆیک،



 

الین  ڕاستیدا زاراوەک ل ل. ھاتووە دامزراندنی دەوتی عراقی بکار
ھاتووە  و مژوونوس موسمانکانی سدەکانی ناوەڕاستیش بکار فوقھا

)وانمبشی نۆیم زاراوەی ) براق، بکی سیاسیعرگوکات بری ئبل  
برانبر شوناسی عراق یان عراقیبوون  و ب ھیچ شوەیک ل نکراوە

 ،نھاتووە  دانیشتوانی ناوچک بکارپسنیزاراوەک بۆ . نھاتووە بکار
دووەم، . دەھات  خاكک یان ناوچیکی جوگرافی بکارپسنیبکو بۆ 

، وەک پسن کراوە ١٩٢١  سایک ئوەی پش دامزراندنی ل وە،عراق
و جوگرافیا، ھمان ئو عراق ناگرتوە ک نووسرە کۆنکان  سنوور
 ل کتب بناوبانگکی ن ماوەردی سه بوحه ئهبۆ نموون، .  کردوە باسیان

وسراوە، سنووری ئو و ن١٠٥٨ بۆ ١٠٤٥  سانیدا، ک لاالحکام السلطانیة
 ک ، ناسرابوو''عراق السواد''ئوکات ناوچک ب . ەوکردو اوچانی دیارین

 ی لکژییح''درديثةال موصلإل ى عبادانو ،عرضهم نع ذي ب
وات عراقی سواد ل ). ٢٢٤: ١٩٨٩الماوردی (ە ''انولى ح إلةيسادقال

 ل فوڕاتت سر زی ووە، ک کوتھاتووە ل حدیس سگۆشیک پک
و برەو ڕۆژھت    دەکات پ ی ئستا، دەستریاوسونزیک سنووری 

، شارکی کۆنی ناوچک بووە ل نزیک حلوان تا دەگات شاری ،دەکشت
، ک عباداندەبتوە بۆ  ، لوشوە شۆڕدیالی ئمۆ ل پارزگای جلوال

، لوشوە بۆ بسەبرانبر  لولعرەب شتە لسر ئرانئستا شارکی 
 یدیوانباکووری ڕۆژئاوا تا دەگاتزگای یپار یقادس لماوەردی. ی ل 

''کتبکیدا دەت 
''ی  م ناوچانئ وات 

 ی بکختایی زەوییر تبراقلھیچ چیا،براون  ناوع و   و دۆڵ  چونک
مانای تختایی   یش ل زمانی عرەبیدا بهعراقو وشی  نیی  تداینشوی

  . دت
 ناوەڕاست ی سدەکانیعراق بۆ ماوەردی سنوورکشانی پسن ولو 

و  مترو قسکانی   ک دید،دەبتوە نو چند خاکمان بۆ ڕو،یتیوکردو
پسنیان  عراق وەک ماوەردییکم، ئو ناوچانی ک .  بنکۆڵ دەکاتڤیزەر

نن، وەک ل ەھد ی ئمۆ پکعراق ھموو ئو ناوچان ناگرتوە ک دەکات،



 

نت ەھد  پکعراقئمۆ سنوورکشانک دیارە بشکی گورەی لوەی 
 ک ئمان نک ھر بشکن ل ،موسو   تکریتناوە، وەک ناوچکانی  وەدەر

. مزۆپۆتامیاگوتراوە  بوون لوەی پی  بکو بشکیش،عراقی ئمۆ
پکی ت لگڵ دەسعراق سنوورەکانی ،ماوەردی پسنکیدووەم، بگورەی 
 چونک ، کۆتاییان دتعراقمۆی و شاخاوییکانی ئ  ناوچ تپۆکاوی

و ی و ش  و دۆڵ  و نزمی  بووە ل برزی  خای، دەتماوەردی وەک عراق
و  ی کاوئمش مانای ئوە دەگینت ک ناوچ تپۆ. ب تختایی ناسراوە

نیشتجن، ل سدەکانی ناوەڕاستدا  شاخاوییکان، ک ئستا کوردەکانی تدا
  .عراقگوتراوە   ئوکات پیبشک نبووە لوەی

 ل.  لوەی یکمی بنکۆترە،ڤیزەرونکی وبنمای دووەمی بۆچ
 ین کت برەتادا دەبو بۆچوڤیزەرسرچاوەو بۆ ئو سی پشتی بو  ن

وەک . ھناون  ل توژینوەکانیدا بکاریھال فتاحوە ک وبگنامان بست
 ل نووسرانی سدەی نۆزدە زاراوەی  دەت ھندکڤیزەرکرد،  پ ئاماژەم
ھناوە ک ئستا   ئو ناوچان بکارپسنییان ل نووسینکانیان بۆ عراق
 ، بکینھال فتاحئگر تماشایکی توژینوەکی . نتەھد  پکعراق

 ، دەکاتڤیزەرنکی ودەکوت ک بنکۆی بۆچو ھندک بگمان دەست
 ،کردون  ئاماژەی پھال فتاحوسینانی ک وو نل. بکاتوە نک پشتاستی

بووبن،  یکم، نووسرەکان زۆربیان سوننمزھب: دەردەکوت ک وا
 شیعکانی پسنی )الروافض(ڕەتکرەوەکان دووەم، نووسرەکان وەک 

 بمش ١).Fattah 2009: 206-212; Visser 2007: 8( دەکن عراق
رەی ئو کسانی ئوکات لو دەڤرەدا شوناسی عراقی ل بشکی گو

نراون ل کۆمگ  و وەدەر  چونک کراون ب ڕەتکرەوە،ژیاون دادەمان
ناکراوەکی  ودەرەوەی بازن ل وی دیکئیسالم ئایینیو وەک ئ ی سونن

 بگنامکانی سدەکانی ناوەڕاست بشکی جوگرافی، ،ب کورتی. دانراون
 ب. ، دادەبنعراق ئمۆ بشکن ل  اخاوییکان، کهو ش  ناوچ تپۆکاوی

                         
ییــانی ســونن تونــدڕەوەکان بــۆ شــیعکان، ک پســنکی نرن) الــروافض(ڕەتکرەوەکــان . 1

. لگڵ پیدابوونی وەھابییکان ل کۆتاییکانی سدەی شازدەوە بکارھنانی بربوتر بووە
 .یان ڕەت کردووەتوەئیسالمبو مانای دت ک شیعکان ئایینی ڕەسنی 



 

شوە، بگنامکانی سدەی نۆزدە شوناسی عراقیبوون ل بشکی  ھمان
 مژوویی پسن. ، شیعکان، دادەمانعراقگرنگ ل پکھاتی ئوکاتی 

 ب، نتەھد  پکعراق بشکی گورە لوەی ئمۆ عراقکۆنکان بۆ 
و نووسینکانیش گومان دەخن سر شوناسی بشک   انن دانعراق

).  بشی نۆیمبوانبۆ زانیاری زیاتر (لوانی ئوکات لو ناوچان دەژیان 
جوگرافیی ناکردنم ووکات ئی دانیشتوانی ئکریسو   و گومان خستن

  ک ئم کتب،ننەھد  جوھری گرفتی شوناس ل عراق پک،عراقئستای 
  .سر دەدات تیشکیان بخات ھوڵ
ی دید بوانچکادیمی پم ئیشتنی ئگرەوە،   و تی سرانو چاود

 جختکردن لسر ،و چاودرانی سیاسی  گروپکی دیک ل ئکادیمی
و   ئم گروپ ناکۆکی. دەکنوە ڕەت، عراقو مژووکردەیی   ییویکگرتو
  زەقعراقو مزھبییکانی   پ ئیتنیو ملمالنکانی نوان گرو  ناتبایی

یکوە  ئوان دەن سرەڕای ئوەی ک سدەیک عراقییکان ب. دەکنوە
گاریس و   لیام ئندرسن.  نبوونو بم قت یکگرتو،ل وتکدا دەژین

و عراقییکان   دەوتکی دەستکردەعراق ڕاشکاوان دەن ستانسفید
 Anderson & Stansfield(شن  به ش و مزھبی به  یلسر بنمای ئیتن
2004: 185-186 .( ،مانریھاوڕای ئندن ئۆلالندو   بریانئیڤان ئپ   وای
کان نراقییع زن کئاکامی ،ھاوڕەگ وەیی یان لککی پی کۆچگڕ ل ن 

کۆمگیکی ) Evolutionary Assimilation(توانوەیکی ئۆرگانی 
). O’Leary 2003: 2, 8; Eland 2004: 11(ھناوە  یان پکوویکگرت

 ی ککعوسمانیی تویالی ن سوان دەئ ،مل جگراقبعی ل 
 . نبوونوان یکگرتوی ن کولتووری و ھرگیز ن سیاسییان،کرا دروست

یکوە  و سۆزک بۆ شوناسکی گشتگیر عراقییکان ب  ھاوکات ھست
و ل مژووی   یک نتوە نییعراق اشکاوانش دەنڕ. گرێ نادا

و   لزلی گلب. نتوە-ە بۆ دەوتوھاوچرخی خۆشیدا گشی نکردو
 عراق ک گوای س پکھاتکی یوای ئو گریمانی  پیانپیتر گالبرس

شی نیشتمانی بکی ھاوبستوە ھتستوەیان دەبکرتاپای ،یس 
 وەک ئوان پی لسر دادەگرن، سرچاوەی خوشدارە، چونک



 

و   ئیتنی  ب شوەیکی سرەکی دیدەعراقبیرکردنوەی پکھاتکانی 
 یانکبییزھم)Gelb & Galbraith 2004 .( رەڕایژە سم وتووئ

و ستو  بم نووسرەکانی تا ڕادەیکی چاک پشتبه ،وه  ل ڕاستییهینزیکی
م  ست له به مه.  وه داتای ئزموونکراوه و  و ڕاست  یبوون ب بگی مژووی نه

بکتیشتنگم تر ئسل کردنی، قسکانی دیکستبم ل جگو   ب
گوەی بنانم بۆچو ھنگاندنی ئسبۆ ھ وەی داتایوو کۆکردنن، 
، لوشدا بتایبتی، ھسنگاندنی عراقنوە ب مژووی وئویش ب پداچو

ۆسزانی نیشتمانیپکترازانی نیشتمانی  ی ئامو ل.  
 مژووی بیکوەژیانی عراقییکان،  وھندک ئکادیمی ھۆکاری کات

و   و ھاوشوناسی و سۆز  وەک ھۆکارکی گرنگ لسر دروستبوونی ھست
 ٨٥ لو باوەڕەدای ک ئو خوان کۆلبۆ نموون، . ئامزانی نیشتمانی دەبینن

و    ناکرت پشتگوێ بخرت،کان پکوە ل وتکدا ژیاونسای ک عراقیی
ئو دەت ناکرت ئو مکوڕبوونی عراقییکان لسر . نکرت ھژمار

ئم ). Cole 2004(مانوە ل یک دەوتدا بھند وەرنگیرت 
و ئو  ھناوە ل ڕەچاوکردنی ئو ڕکابریی مژوویی ھسنگاندن شکستی

درژایی مژووی  دا ب عراقنوان پکھاتکانی  ی زەقی لدوژمنایتی
ناوە  و بینی وەال  ئو ھموو کوشت.  ئامادەیی ھبووەعراقھاوچرخی 

ل ستا ڕووی کدا تا ئکھاتانم پوان ئو ھه. داوە نموو ئارەزو ئی ان
 ٢٠٠٥مییکی سای ڕ ک ل ڕیفراندۆم ناف،ەوکردو کوردەکانیشی نابینا

 وە لڕ جیابوونمراقلدەریانع   یدا زیاتر لت ی، کشداران %٩٨بی ب
 ئو ڕاستیی کۆلبجگ لم، لوە دەچت .  داعراقدەنگیان بۆ دابشکردنی 

 ،و ئاسن پارزراوە  ب زەبری ئاگرعراقنادیدە بکات ک یکپارچیی خاکی 
ئم بتایبتی ل . یکی دانیشتوانکی بۆ یکپارچیینک خۆشویستی

وە ڕاسترەڕای ،دیدی کوردەکانکان سراقییع رەبع چونک 
  .ەویان نکردوعراقوەی دن بم بگشتی الینگریی ھوەشان،ملمالنکانیان

و   نتوەیی/و پاشخانی ملمالن ئیتنی  ل پیوەند ب سروشت
 کان لبییزھراقمکان ڕا،عکادیمییوو بۆچ  ئیفیبی . ونی جیاجیان ھ

 زیاتر عراقو سوننکانی   لو باوەڕدای ک ملمالنکانی نوان شیعماڕ



 

 ئیسحاق نقاش). Marr 2004b: 274(لسر دەست بووە نک شوناس 
وای ک ملمالنکانی نوان پکھاتکان زیاتر  و پی دەکاتوە  ڕەتماڕڕاکی 

یوەی کولتووری  وەکسیاسییانت لو واش  ب کان  پرییڕکاب ت کدەچ
و ماناکانی ناسیونالیزم ل   سنتریان لسر پرسکانی ھقی حوکمکردن

 نترو بۆچونکی خۆی ڕونقاش). Nakash 2003b(دا بستبت  عراق
و   و برگریکری چمک و دەت سوننکان بگشتی ھگر دەکاتوە

و ئم ڕەوتیان ل ناسیونالیزم وەک   بین ره بیرۆککانی ناسیونالیزمی عه
برانبردا شیعکان بگشتی  ل. وەوئایدیۆلۆجیا بۆ خۆیان ھبژارد

 ک ب ،عراقوە ل ویان ل ڕەوتکی دیکی ناسیونالیزم کردیپشتیوان
 ک لودا شیعکان جختیان لسر ،ناسراوە) الوطنیة(نیشتمانپروەری 

. ە نک عرەبیوکانی کۆمگی عراقی کردوو میراتیی  خست کولتووری
 جیای لوان، ئو پ لسر ئوە دادەگرت ک ب کمک ئۆفرا بنگیۆدیدی 

و شیعکانن، شڕی   سوننکان  که،عراقجیا ل پکھاتکانی دیکی 
 Bengio( خباتیش بۆ شوناس ،کوردەکان بجگ ل ھودان بۆ دەست

1999: 149-169.(  
و چاودرە سیاسیی کوردەکان ل ئکادیمیی بگانکان زیاتر   ادیمیئک

 عراق تنگژەکانی ی ک پرسی سرەکی،جخت لسر ئوە دەکنوە
وون بگشنکردنی شوناسی نیشتمانیی عراقیی، وات غیابی ھستی عراقی

تاح. الی کوردەکان لت ئاراس فی دەشسۆزبوون بۆ شوناسی کد 
دا  عراق ل مژووی یو کولتووری  وترین قیرانی کۆمیتیوق'' ،قیعرا

ی وونکی قوو بدواداچ،ماھیر عزیز). ٩٤: ٢٠٠٤فتاح  (''.ەوکردو دروست
 نک ،و ناسیونالیزمی کوردی   بم شوناس،وەوبۆ پرسی شوناس کرد

ناسی و شو نبووە وای ک شوناسی عراقی ھشتا دروست ئو پی. عراقی
کوردی برەو شوناسکی /ش وا خریک ل شوناسکی ئیتنییکوردی

 بۆ عزیزتگیشتنکی ). Aziz 2011(کوردستانی دەڕوات /نیشتمانی
 چونک بۆ ھسنگاندنکانی تنیا ،ھناوە  تا ڕادەیک کورتی،شوناسی عراق

ەیک وای ھموو نتو  ک پی، وەرگرتووەئانتنیسمیسککی ل ڕوانگی 
  ).  Smith 2009; 1987( ھی یناوککی ئیتنی



 

 ر پرسی شوناس لسل ی کوانژینو تومن ئگشتی کراقبع 
. سراوەووو کمتریش لسر پۆسی ئامزانی نیشتمانی ن  دراون ئنجام

 ،ە یڤا سایمنڕوسینکی و ن,دراوە دا ئنجام یکک لو کارە چاکانی لو بواره
ولککانی وو ج  و برخوردی شیعکان ەیکی لسر کاردانوەک لکۆینو

و بیرۆککانی ناسیونالیزمی عرەبی   برانبر سپاندنی تگیشتن  لعراق
نی  لمت م لکی یبیست سا وکات لری سیاسیی ئبژن دەستالی

و پشھاتکانی  دوای ھسنگاندنی ڕووداو). Simon 1997(وە وکرد عراق
وە ک سرەڕای و بو ئنجام گیشتلیۆرا لوکیتز، ١٩٥٨ بۆ ١٩٢١انی س

و   سوننکان(نوان پکھاتکانی عراق  دییکی نزیک لن هبوونی پیو
 کچی حکومتی ناوەندی شکستی ھناوە ل ،)و کوردەکان  شیعکان

  ک وەک چترک ھموو عراقییکان کۆ،دروستکردنی شوناسکی عراقی
ب ). ٢٠٠٤لوکیتز (پڕنت بت و مزەھبی  و ھکانی ئیتنی وەبکات

بکاربردنی   بدنیس ناتالیدا،  عراق لسر ئامزانی کورد ل سرنجدان
و شوناسی کورد   دیدی تازەگرەکان، ل پرسی گشی ناسیونالیزم

 ناکرت پش پۆژە ، کوردییوای ک شوناسی ئیتنی ئو پی. دەکۆتوە
 ;Natali 2005( بوونکی ھبووبت عراقناسیونالیست وەدەرنرەکانی 

2001; 2000 .( دانی شوناسی کوردی وەک ناتالیواترھبوون یان س 
و سرنکوتنی   عراقکاردانوەیک بۆ سیاست ڕەگزپرستییکانی 

و شکستی پۆسی ئامزانی   دەوتی ناوەندی ل لخۆگرتنی کوردەکان
وای ناسیونالیزمی کوردی، ل مژوودا  ئو پی. دا دەبینت عراقمانی ل نیشت

 Political (یی ئو فزا سیاسییوەستاوەت سر برفراوانی یان برتسکی
Space (ل نراوە کراق ڕەخسکانی عکدوای ی ک لی تن حکومتا . الی

كاتکدا  وای ل ی پوەلی عباس نزیک، ناتالیڕادەیک ل تگیشتنکی 
مندادانی مۆدرنت دەرچوو و ھاووتیبوونی   له وپاوور ئهناسیونالیزمی 

ڵ خۆیدا ھنا، کچی ناسیونالیزمی  گه  لهینی ده ی مه گه و كۆمه  دیموكراتانه
و خفکردنی    شوناسی كوردیبوون مك بوو بۆ نكویكردن له كوردی وه

 ل   کردنی مافی ھاووتیبوونی دیموكراتانهو زەوت  نی ده ی مه گه كۆمه
ی کوردی لتانو وکوردەکان، ل یجنیشت ) Vali 1998: 83 .(و   ناتالی



 

 ک ،و نتوە دەڕوانن   ل ڕوانگی تازەگرەکان ل پرسی شوناسعباس
و  و ل ھناوی پۆسی مۆدرنت وای نتوە دیاردەیکی نوی پیان

ئم دیدە بۆ دروستبوونی نتوە ڕۆی . بووە ی لدایکشۆڕشی پشساز
و کاریگریی  ت م دەنرخن که  و سۆزی ئیتنی به و کۆیاد  کولتووری ھاوبش

و شوناسکی قب   نتوە-دەوت ل پۆسی دروستکردنی دەوت
ئم تگیشتنان سرھدانی ناسیونالیزمی کوردی ل فۆڕم . دەکات

و   عراقنتوەییکانی ناوچک، - دامزراندنی دەوتجیاجیاکانی پش
دەبت وەمی ئم دیدە بۆ ئو ڕاستیی . دەکات  وەک نموون، نادیدەتورکیا

 چی بت ک ناسیونالیزمی کوردی پش دامزراندنی ئو دەوتان سری
.  بم بوونی ھبووە،ھداوە، دیارە ل فۆڕمکی زۆر ساوادا بووە

وە ک ناسیونالیزمی کوردی نک وکرد  ئوەشی نادیدەناتالیکانی ونوبۆچ
وانچوە،پتزای سیاسی دڵ فگل وانکو ڕاستم .  بکی ،بۆ نموون

 ری لرتاسرنی سکخراوی مۆدراقی ناو کوردستانڕپارتی ، ع
کاتکدا دروست بوو ک فزای سیاسی ل  ، لدیموکراتی کوردستان

شوە، یکم  ھمان ب. بوو ڕادەیک برفراوان ایتیدا تاشدسردەمی پا
 کداری لردەمی حوکمی کوردستانشۆڕشی چس ریم قاسم لبدولکع 

 ل ھموو سرکردە عراقییکان قاسمئم ل کاتکدا بوو ک . بوو برپا
بجگ لمان، کاتک ک . و داخوازییکانی نرمتر بوو برانبر ب گلی کورد

 ، ناسیونالیزمی کوردی دووبعس ل سردەمی بوەوەفزای سیاسی تسک ب
 نا، لورەی ھکانی جار شکستی گستا، دوای . دا١٩٨٨ و ١٩٧٥سائ

.  فزای سیاسی بۆ کوردەکان ل ھموو کاتک ئاواترە،بعسڕوخانی 
و  ببوای  ک دەبا ناسیونالیزمی کوردی الواز،ناتالیپچوانی بۆچونکانی 

 کوردەکان، کچی دەبینین ناسیونالیزمی  ناوببا ل ھستی ئامزان قوتر
ت ووەو ڕۆحی جوداییخوازی گیشت کوردی ل ھموو کاتک ب گوتینترە

  .ترۆپک
 یان ئوەتا ،کردن پ سینانی ئاماژەمانونو و  و ئو کتب ئو توژینوە

 یان ،یکانت سر یکک ل پکھات عراقیووە خستسرنجیان
. وە بۆ قۆناغک ل قۆناغ مژووییکانی عراقوکرد لکۆینوەکانیان ترخان



 

 ئو بابتان دەگرتوە ک من برچاوم ،دیارە ئو قسانی ک من دەیکم
وسینی ئم کتب وکوتوون، لوانی بابتی دیک ھبن ک من ل کاتی ن

 ک ،و ببایخ ھن  دوو ھوی چاک. وەوڕانگیشت  یان دەستم پینمبینیوە
 ناھقیی برانبریان، ئوانیش کتب کمکئم گشتاندنی سرەوە 

). Marr 2004a; Tripp 2002(ن فیبی ماڕ و تریپ چارلسبنرخکی 
ڕاست ئم دوو کتب پداچونوەیکی شیکارین بۆ مژووی ھاوچرخی 

یکانی ئم دوو کتب ئرشیفی ئوەی سرچاوە سرەکی  بم لبر،عراق
الین یکم  و کتبانی ک ل وسراووو ئو ن  نیشتمانیی بریتانی
ی عراق، ک زۆربی ھرە زۆریان سونن بوون، یدەستبژری سیاس

یانن یو سونن   زیاتر تگیشتنکی بگانانن که سراون، ئوا ھردوو ھوهونو
و سرچاوە   دید،وێ نبت وله ریشدا لره بهنرا به  له. عراقبۆ مژووی 

وەک گوتیشم، ھوکی . ندراوە ان پیو کوردییکان گرنگی  شیعییکان
  لخۆ١٩٤١ بۆ ١٩٢١سانی  ھم یک قۆناغی مژوویی، ڕیڤا سایمن

ە عراقلککانی وو جو  دەگرت، ھم بابتی لکۆینوەکی تنیا شیعکان
)Simon 1997 .(تو ی ڕاستوەکژینرنجی لیۆرا لوکیتزووە کردس ت

 بم بنمیچی شیکردنوەکانی ل سردەمی ،عراقسر ھرس پکھاتکی 
و   ناتالیکارەکانی ). ٢٠٠٤لوکیتز (ناکات  ، تپڕ١٩٥٨  سایشایتی، واتدپا

 Natali (.نکوردەکانئویش ن، عراقیش تنیا لسر یک پکھاتی عزیز
2005; 2001; 2000; Aziz 2011 .(ماتزیا بارامکی ئوەیژینند توچ 

 بم ،و پرسی شوناس  عراقھناوە لسر مژووی  بنرخی برھم
 ١٩٨٩ بۆ ١٩٦٨  سانیە لبعس سرەکی تنیا سردەمی سرنجی

)Baram 1994; 1991 .( کانینرخنگیۆکارە بنی خۆیان ئۆفرا بشو 
ئوەی . شی بکو کوردناسی،عراقناسیبواری   نک ھر ل،دیارە

 ئوە لسر دوو سرنجی ،دەکاتوە  لوانی دیک جیائۆفرابرھمکانی 
بم برھمکانی . و شیعکان  ، کوردەکانعراقپکھات پشتگوخراوەکی 

 ;Bengio 2012a(کراون   ترخانبعسش زیاتر بۆ سردەمی ئۆفرا
2008; 2000; 1998; 1987; 1985(  . 



 

خۆی، ل پیوەند  و لکۆینوەکانی پش و کار  ئوەی ئم کتب ل ھوڵ
و    گشتگیری،دەکاتوە و پرسی شوناس، جیا  ب پۆسی ئامزانی نیشتمانی

یۆژەیم پکانی ئندییتمند ڕوو. تایبچ ش لمئوەیم :کم، ئکی 
 لسر سرنجدان داوە تا بۆی بکرت ھاوسنگی ل توژینوەی ھوی

 ئم یگرنگی. ڕابگرت) و کوردەکان   شیعکان وسوننکان (عراقپکھاتکانی 
دراون لسر  خا لوەدای ک زۆربی ئو کارانی ل ڕۆژئاوا ئنجام

ئمش لبر چند . گرتووە  زیاتر ڕوانگی سوننکانیان لبرچاو،عراق
واوی جومگکانی دەست ل پش ھۆیک، لوان زایی سوننکان بسر ت

ئوەی   ھروەھا لبر،٢٠٠٣سای  تا عراقو دوای دامزراندنی   دامزراندن
گب ک کان لردەستوە نوسرابوون بکانن سوننالی .ش،  پاڵ لمانئ

ژوو وای لژایی مدر کان بزکردنی شیعراوکی  پزھ کردبوون ک
کراوە یان   ھستیپنکراوە یان خفبینیویشیان ک و ئو ڕۆی  الوەکی بن

خراوە، ئویش لبر  ڕوانگی کوردیش ھمیش پشتگوێ. کراوەە نادید
و ونای   سیویتیونزانینی زمانی کوردی، بۆی ئو شتانی ک کورد نو

دا وەوکرد خۆی پبینراوە و دیدی خۆی تیوە، نگشتی . دەربش بمئ
و شیعکان غائیب بت لو نووسینانی ل   دیدی کوردەکانوە ک وکرد وای

نکراوە بۆ قۆناغک ل  دووەم، ئم کتب ترخان. دراون ڕۆژئاوا ئنجام
 ی لعراق بکو تواوی مژووی ھاوچرخی ،عراققۆناغکانی مژووی 

ڕاستیدا لبر  ل. ە ب ئامانجی لکۆینوەکو، کردو٢٠١٤ تا ١٩٢١ سانی
و پشھاتکانی سانی پش دامزراندنی دەوتی   ی ڕووداوەکانیرنگگ

کراوە بۆ ھسنگاندنی  ، ئوا بشک ل توژینوەک ترخانعراق
 لبر بوونی پیوەندییکی ،ی ناوچکیو بارودۆخی سیاس  ڕووداوەکان
و کاریگرییان لسر ڕەوتی ڕووداوەکان ل دوای دروستکردنی  ڕاستوخۆ

م، جیاوازییه. راقعیس بم کتی ئتی ،کی دیکرنجدانیر پرسی سسل 
  .یکوە ھی ان بی ک پیوەندییکی دینامیکی،و پۆسی ئامزان  شوناس



 

  

  بایخی شوناس و نتوە ل پیوەندیی نوەدەوتییکان
وەدایی لکپرسی شوناس گرنگیی وە لینکۆو ،لی ئزۆرب ک 

ل سدەی بیستدا ل ژر (کۆۆنیال ناسراون  پاشی وەک وتانی وتان
شوناسی نیشتمانی  ئوە ،)بوو چنگی وت کۆۆنیالیستکان ڕزگاریان

و   و پکدادان  ئو ملمالن .نتەھد  زۆربیان پکیکی کشی ھرە سره
ب  ی ھۆکارەکی پیوەندی،توەووەشڕە ناوخۆییانی ئم وتانیان گرت

و نیشتمانی ئو   و نتوەیی  ی پرسی شوناسی ئیتنییچارەسرنکراو
 یتانراق(وریا، سوودان، عم سریالنکا و ئیندۆنیسیا، نایجی ئنموون ،
و مزھبییکان ل    تگیشتن ل دینامیکییتی پکدادان نتوەیی).وتانن

و   یشانکردننستدە ڕخۆشکرن بۆ ،کۆۆنیال پاشوتانی و   عراق
 .ھبژاردنی چارەسرک ل چارەسرەکان بۆ کشی شوناس لم وتاندا

و   و سقامگیریی نونتوەیی ی ڕاستوخۆیان ب ئاشتییئم کشان پیوەند
یوە ھتییودەوزەلکاوی گرفتی شوناس ڕزگار ،ن ل تانم وتا ئ چونک 

بۆ . ش ھیی بکو نودەوتی، ئگری نک ھر شڕی ناوخۆ،نکرن
ک،نموونو ڕک ئ ی کیوتنامندام حسڵ سگد ڕەزا شا لمی مح
 ک تیدا بشک ل خاکی واژۆیان کرد، جزائیر ل ١٩٧٥  سای لئران
و یاخیبوونی   مبستکی کپکردنوەی شڕ،ئران بخشرای عراق

حکومتی کامی ئامادەنبوونی و یاخیبوونکش ل ئا شڕ. کوردەکان بوو
و الین کوردییکان بوو بۆ چارەسرکردنی پرسی کورد، ک   عراق

، وات لسر  بووعراقیبوون و  جوھری کشیک لسر کوردبوون
ب گوتی .  ھگیرساندئران جنگی ل دژی راقع ١٩٨٠  سایل. شوناس

 بوو ب ڕککوتننامکی اقعرانننانی د دی، ھۆی سرەک،عراقسرانی 
بوو ل ڕگی ھوەشاندنوەی  وا  پیسدام حسن. جزائیر

وی، دەتوانت وو خاکی لدەستچ و گانوەی ئاو وتننامککڕک
و   خوناویی ک ھشت سای خایاند نگه ئو جه.  بگتوەعراقی یسروەر

 ،الیک  تکدان، ئم ل بكو،شی ناوچکی ھنای نک ھر لرزینیئاسای
جه ل کی دیکبووە که نگه الی   وەی کراقھۆی ئته  بکهعر باری  وژ 

 یککیان، کوت، ک زۆربی ل وتانی کنداو وەرگرتبوو،  وه قردکی زۆره



 

 ی لکوت داگیرکردنی ،ەکانز بۆ دانوەی قرعراقک دواتر ئامادەنبوونی 
و سرکشییکانی   کوتداگیرکردنی . ھنا خۆیدا ەوە بدوایعراقالین 
بکن سر  و ھاوپیمانکانی کرد ک ھرش ئمریکا وای ل ،سدام

و  و ناوچک  و شکست ب ھزەکانی عراق بھنن  کوت ل عراقھزەکانی 
ی یو سقامگیر  یشی ک بجگ ل تکدانی ئاسا، بئانن وه نگکه جیھان ل جه

کک و و جیھان  ناوچڕادەی شی بکی ناوچت ژینگنانخراپ کرد،ت ک 
 ، بکو دانیشتوانی ناوچک،و خاکی دەڤرەک  ئستاش نک ھر دارودرەخت

 راقبوەعیش،نن  بوە دەنادەستی .  
ک بدەین برنجر سگرەکی،کورتی، ئرە سم ی دەبینین ھۆی ھئ 

 ڕاستوخۆی ب ی پیوەندی،و جیھانیی  و ناوچیی  ھموو شڕە ناوخۆیی
 راقپرسی کورد لعیەوە ھ . رکردنی پرسی شوناس لچارەس بۆی

ی یئم بو مانای ن.  ھییو جیھانی  و ناوچیی   گرنگییکی ناوخۆییعراق
ی یکم نگی کنداو جه یان ئران-عراق نگی جهک پرسی کورد تاک ھۆکاری 

نموونیکی دیک لم بوارەدا . ک ل ھۆکارە سرەکییکان بم یک،بووبت
 ک ھۆکاری ،ەپاکستانو   ھیندستان ئویش شڕەکانی نوان ،و ئاشکرای  زەق

گرنگییکی . ەکشمیر مانوەی پرسی ،ھرە سرەکی ب چارەسرنکراوی
و    بوەوە ھی ک کشمکشی پیوەندی،دیکی ئم کتب لبارەی شوناس

و   و پشویی دەوت  لمالنکانی سر شوناس دەبن ھۆی ناسقامگیریم
 داڕمانی دەوتیش وا ل وتک دەکات ک ببت ،برەو داڕمانی دەبن

 ستا لوەی ئکان، وەک ئتیرۆریستیی ی گروپگفغانستانمۆسۆماڵ ،ئ ، 
 داڕمانی ب ککوەرگرتن ل.  ب زەقی دەبینرنعراق  ووریاوس ، یمن

 ڕکخراوە ،شیو ئاسای  و بتواناییان ل جگیرکردنی ئمن  دەزگاکانی دەوت
 یبمش نک ھر ئارامی. تیرۆریستییکان گش ب چاالکییکانیان دەدەن

شی یدەکن لسر ئاسای  بكو ھڕەشش دروست،دەدەن خکک تک
  ). Rotberg 2002: 85(جیھان 

نیشتمانی گرنگییکی لوەدای ک لو سیستمی بجگ لمان، شوناسی 
، ل جیھاندا واژۆ کراوە ١٦٤٨وە، ک ل وتنی وستفالیاککڕل دوای 
ی ئو یک وتکان تیدا توخمی ھرە سره و تا ئستا بردەوام، برقرارە



 

. خراوە نتوە ڕک-  ک لسر بنمای دەوت دەھنن سیستم پک
 نوان ی چونک پیوەندی،نتوەش گرنگیی خۆی ھی-شوناسی دەوت

ڕادەیکی چاک  ئندامانی کۆمگکی، ھاووتییانی، لگڵ دەستکی تا
بۆ ) Sense of Belonging(ئندامکانی لسر گیانی ئینتیمای 

کتوەستاوە/دەو کوەی ئاسا  بۆ،نیشتمانمو   یشی ناوخۆیییئسیست 
 ،بدرت و دسۆزی بۆ نیشتمان گشی پ   بکرت رییان لبتوانرت پارزگا

 یکم، : ئوانیش،ییان ھبت کی ھن ک دەبت ئاماده دوو مرجی سره
کگندامانی کۆمت ئھی دەب ب کشوناس کتخۆیان بزاننیو و  .

کتیان  دووەم، دەوکی دیموکراسییانترعییت شی دەبکتو دەس
و یکسانی   و ب یک چاو تماشای ئندامانی کۆمگک بکن  ھبت

ھر . و بچسپنن  بدەن پ و چمکی ھاووتیبوون گش  برقرار بکن
الین   گیانی ئینتیما ب نیشتمانک ل،نبت وتکیش ئم دوو مرجی تدا

 ت خترەوەو پرسی ئامزانی نیشتمانی دەکو  دەبت یانیوە الوازیھاووت
  . نابت و شوناسی نیشتمانی تیدا دروست

 یوەند براقپئاماژەیانع ی کو ھۆکارانموو ئھ ل جگب ، کرا،  پ
یی ھکی دیکو ،پرسی شوناسی نیشتمانی گرنگییئ ک وەیویش ئئ 

 شوناس نیشتمانییی ل مژووی ھاوچرخدا بسر عراقییکاندا
  بسردایو بپی قۆناغکان گۆڕانکاری  شوناس نبووە یک،راوەدسپن

و    ئوەندەی خست مزھبی،بجگ لم. ھنراوە وە یان بسریداوھات
 ئوەندە خستی ،دراوە یان ھگرتووە نتوەییکانی پ/ئیتنییکانی

 ک دەکرت ،کردوە ئم دۆخش کشیکی دروست. نیشتمانیی وەرنگرتووە
ت نگژەکانی شوناس ب)Identity Crisis ( راقلت دا ناو عوە . ببرینکۆل

 ی پانری ھرە سرەکی،و ڕیشکانی ئم تنگژەی  و ڕەگ ل ھۆکار
  .دەکرت دا تاوتوێو، ک ل بشکانی داھاتو یه سینی ئم کتبونو



 



 

  
  
  
  

 بشی دووەم
  بریتانیا و پکھاتکان: دروستبوونی عراق

  
  
  
  
دوای . کرد یان داگیربسە بریتانیا ھزەکانی ،١٩١٤ تشرینی دووەمی ل

و خكی ناوچک،   و پکدادان لگڵ ھزەکانی عوسمانییکان چندین شڕ
 تی لتایببیبوتوکو   شوعی، لناو ١٩١٧  سا کان ھاتنریتانییغداد بب 

. ڕادەیک، سپاند ، تاەبسو  بغدادو دەستیان بسر ھردوو ویالیتی 
یشیان  موسو   کرکووکو   ساک دواتر ھزەکانیان برەو باکوور ھکشان

  .کرد داگیر
 کۆمگکانی  ناو دابونریت خکییکان ل،نگی جیھانی جهیکم پش 

 مدارتیکردنیانونی حوکوخکی ناوچک بگشتی ئزم. بوو دەڤرەک زاڵ
و ئوانی بابی عالی ل    ناوخۆییکانوەندیینااین دەست  لل

 پیوەندییکی تۆکم خککی ب ،واتایکی دیک  ب.بوو  کم،ئیستنبووڵ
 نببوون ب ،ئو خکی لو ناوچان دەژیان. وەوەودەستکانوە نبستب

، ئایین، ب مانا ڕۆژئاواییکی، چونک لسر بنمای )Nation(نتوە 
زھوەیی، زمان/ب، ئیتنیمتک ونبوون جیا  جوگرافیا ل   و گیانی ئینتیما ب

ش بکی ھاوبک یان خاكتک، دەوتوە وستندەبوەی نکی . غدادلب 
 ،ھبوون) ئعزەمییوەک (و سونننشین ) کازمییوەک (گڕەکی شیعنشین 



 

. یکدی دەژیان پاڵ و سوننکان ل چند گڕەكکیش ل  ھاوکات شیعکان
م دیاردەیل جگب، ل غداد کرچاوبوەیی  بتن کھاتگشتی پوت، بدەک 

بوون   ل ناوچی تایبت ب خۆیان نیشتجعراقو مزھبییکانی  
)Batatu 2004: 13-17; Farouk-Sluglett & Sluglett 1991: 

رمنی، و ئ  و کریستیان لکو وەک جوئایینییدیارە گروپی ). 1413
 ل زۆر شار لگڵ گروپ زاکان دەژیان، ،ھروەھا نتوەیی وەک کورد

 یان مزھبیان ئایینبم گوندەکان بگشتی خکی سر ب یک نتوە، 
و ھستکی   شیارییکھۆخکی شارە گورەکان . بوو یشتج نتدا

زۆرینی  بم ل دھاتکان، ک ،ببوو دروست نتوەییان ال/ئیتنی
و    مزھبیئایینی ونا، شوناسی ەھد دانیشتوانی ئو ناوچانیان پک

نظمی واخرون (بوو  و زەقتر  ل ھر شوناسکی دیک بھزترعشیرەتگری
  ١).٩: م. غ

سیاسییی خکک ل سروبندی -ئم بارودۆخ کۆمیتی
گرانی بوو بۆ  جگی نی،عراقو پالندانان بۆ دروستکردنی  بیرکردنوە

دا دەردەکوت ک برپرس  ئمش لو قسوباسانه. بریتانییکان
و وناکردنیان بۆ   کرد لمڕ تگیشتن بریتانییکان لگڵ یکدی دەیان

کراوەکبیرل تی دەوکكد ویلسن. و خندئارنۆیوبی سامیو، م 
 ھبوو ک زۆرین سرەتادا گومانی لوە  ل ناوچک، ھر لبریتانیا

ەکانیان و برا سونن دەستۆیشتویوی دەستدارتیوقب'' عراقشیعکی 
بکن  وڵوقب''شوە، گومانیشی لوەدا ھبوو ک کوردەکان  ھمان  ب''.بکن

 بریل''بوو ک  وا  پیویلسنکورتی،   ب''.عرەبک فرمانەوایتییان بکات
بووە ئو باوەڕەی  ، ئو گیشت'' خۆمانئوەی عرەبکان بکین ب دۆستی

 کۆتاییدا ب ل كو خک لتدروستکردنی دەو ک'' ت بخیان
و چاکترین پکھاتکانی   دەبت  تواوبریتانیابرژەوەندییکانی 

). Karsh 2003: 23, 24بوان  (''.خۆی دەکات ب کۆمگکش نامۆ
بنما لسر   بی بریتانیاحکومت، ١٩٢١سرەڕای ئم، ل بھاری 

                         
اوە عرەبییــان بکــار بــۆ ئو ســرچ) نزانــراوە (’'غیــر معلــوم’'وات ' م. غ'کــورتکراوەی . 1

 .  دەھنین ک سای چاپکردنیان نزانراوە



 

انی ی، ئم ڕاستیلۆرانسی عرەب، ناسراو ب تی ئی لۆرانسنکانی وڕاوبۆچو
 شبینیویلسنکی   خست  پشتگوێ، دەکردنی پکی سوننەوایرمانو ف

 ک زۆرینی دانیشتوانکی شیع ،عرەبی بگانی بسر دەوتکدا سپاند
دەگوت  خۆشیان پیان ت بریتانییکان بئوکات، ئوەی کاربدەس. بوون

می نخرابووە سر دەوتی ڕف  ھشتا ب،''کوردستان باشووری''
 ). Wilson 1931; Edmonds 1959; 1971 (عراقتازەپکھنراوی 

 
  ڕووداو و پشھاتکانی پش دامزراندنی دەوتی عراق

نبر داگیرکردنی برا و کوردەکان ل  و شیعکان   برخوردی سوننکان
کانیان لتی  ناوچزراندنی دەوش داموە پن ئینگلیزەکانراقالیعل  

باشووری ی ١٩١٩  سای، بتایبتیش شۆڕشکی١٩٢١ بۆ ١٩١٤ سانی
، عراقو ناوەڕاستی  ی باشوور١٩٢٠  سایو شۆڕشی  کوردستان

 دەوتی و پۆسی بونیادنانی کاریگریی سرەکییان ھبوو لسر شوە
 بریتانیابرخوردەکان ڕەنگدانوەشیان ھبوو لسر سیاستکانی . عراق

به ل تی لتایبب ،و گروپانک لكر یر ھرانبیاردانانیان الیه  بنگر یان ن .
 ،و پشھاتان و خوندنوەیک بو ڕووداو  کدنچاوخشان
پکھات سرەکییکی  ھرس یونییکمان دەدات لسر پیوەندیوبرچاوڕ

.  ھر یککیان لگڵ بریتانییکانیندی و پیوه ئوکاتی ئو دەڤرە
وەیئ وەکندنخو ستیش لبشھات،مم پرخورد   داخۆ ئو  و ب

 بریتانیاو   عراقی ی چندە کاریگرییان لسر نخشی سیاس،انیپیوەندی
  .امزراندنیشو دوای د   ل ئانوساتی دامزراندن،دانا

١٩١٨-١٩١٤(کاتی داگیرکردن  ل ( رەکو دوای داگیرکردنی دەڤ)١٩١٨-
 زۆربی ی سرۆکعشیرەتکانی شیع سرکردایتیئایینی و پیاوانی ،)١٩٢١

و  یان دەکرد، بتایبتی ل باشوورعراقنوە برگرییکانی خکی وجو
، سرکردە بسەل  بریتانیادوای دابزینی ھزەکانی  ل. ناوەڕاست

 ل دەوری خۆیان ئای ئیسالمژر   ھزار چکداریان ل١٨شیعکان نزیکی 
و ب دژی بریتانییکان برەو برەکانی شڕ   خست و ڕک کردەوە کۆ

الین   شیعکان لیبرگری). Nakash 2003a: 60(دان  جۆشیان



 

شخ . کردبوون ل ان چونک خۆیان داوای،کرا ی لیعوسمانییکانوە پشواز
 ١٩١٥  سای ل، زیاتر ل ھزار سواری ب ھاوڕیتیود برزنجیوحم مه

 شڕی برگریی ل باشوور، بتایبتی یشانبشانی خ شیعکان بشداری
 یبڕی شوعنزیک ش ەلس؛ ٩٢: ١٩٧٨؛ احمد ٤٣: ٢٠٠٣حیلمی (، کرد ب

ک موسمان نک وەک عراقی، و کوردەکان، وە  شیعکان). ٨٢: ١٩٩٦التمیمی 
لو دەوروزەماندا ژمارەیکی زۆر ل .  دەکردانیسوپای عوسمانیھاوکاری 

 موس، ک زۆربیان خکی سوپای عوسمانیئفسرە عرەب سوننکانی 
ھشتبوو و شانبشانی   بوون، شونکانی خۆیان ل سوپادا بجبغدادیان 

 ک لشرەبیشۆڕشی ئینگلیزەکان، وەک بعل ی ک١٩١٦  سا ل 
 ، لشریفی مککی یکرابوو ب سرۆکایت  برپاورگی عرەبیونیمچد
: ١٩٨٨؛ صفوة ٨١: م. نظمی واخرون غ( دەجنگان سوپای عوسمانیدژی 
و ھیوای ئفسرە عرەبکان ڕزگاری بوو ل دەست   مبست). ١٦٦

ژر فشاری  ل .رەبیڵ دامزراندنی دەوتکی ع گه  له عوسمانییکان
 و شکستی  شکا عراقکی باشووری   ھزە برەنگارییه،بریتانیاھزەکانی 

ی نیگرانی بۆ و شوناسی دەڤرەک بوون ب جگ  ل ئاکامدا، خاک. ھنا
  . و ئو خکی ل دەڤرەکدا دەژیان  بریتانییکان

مارەیک ل دا، ژ١٩١٩، ل ھاوینی عراقپش دامزراندنی دەوتی 
 شیع چند نامیکیان بۆ گورە برپرسکانی ناوچک ئایینییپیاوانی 

 شازادە فیسڵ، )شریفی مککناسراو ب  (حسن بن علیوسی، لوان ون
ل . تاران ل ئمریکاو باوزی  ئمریکا، سرۆکی )شریفی مکککوڕی (

و   ناسی ئو حکومت شیع ب ئاشکرا شوئایینیینامکاندا پیاوانی 
 و دروست سرکار  بتعراقکردبوو ک دەیانویست ل  دەوتیان ونا

الین شازادەیکی   ک ل،ئیسالمی بوو-ببت، ئویش دەوتکی عرەبی
برانبر ئنجوومنکی نیشتمانیدا  و برپرس بت ل  بچت عرەبوە بڕوە

سرەڕای ). ١١٧-١١٣: ١٩٩٠ی ؛ العلو١١٢-١١٠، ٥/١ج : ا٢٠٠٥الوردی (
 کان داوایان دەکرد کوەی شیعئموستی  یش بخرتو دەور ئس

بکات، کچی ل نامکانوە ڕوون نیی داخۆ  بوو دروستی  نیازیبریتانیا
 بخرت ویالیتی موسە ک ناوچ کوردنشینکانی وداوای ئوەشیان کردو



 

. وەو ناوچ عرەبنشینکانیان کردچوارچوەی دەوتک یان تنیا داوای
 ئوەی ک ئوان پشنیازی دەوتکی ئیتنی ب ،بت و ئاشکرا  ونوئوەی ڕ

  .وەوئیسالمییان کرد-شوناسکی عرەبی
 ھم شیعکان ل  وبجگ لو برگرییی ک ل سرەتادا ھم کوردەکان

و نامروەھا ئرەکان کردیان، ھزە داگیرکگ دژی ھو نام ی کوانۆڕین
ھستان، دوو یاخیبوونی   شیع پیئایینیی ھم پیاوانی دوشخ محموھم 

دیکی گورە کاریگرییکی ئجگار گورەیان لسر ڕەوتی دامزراندنی 
ئوانیش . و خکی ناوچک دانا و شوناسی دەوتک  عراقدەوتی 
 شخ محموود یتی، ک ب سرکردایکوردستانی ١٩١٩  ساییاخیبوونی

 ، ک لعراقو باشووری   ی ناوەڕاست١٩٢٠ سایبوو، لگڵ یاخیبوونی
ئم دوو .  شیع سرکردایتی کرائایینییو پیاوانی   عشیرەت الین سرۆک

 ،و عراقی ب شۆڕش ناسراون  یاخیبوون ھردووکیان ل ئدەبیاتی کوردی
 دوو بگیی خوارەوە ئم. دەبرن ئوە لرە وەک شۆڕش ناو لبر

  . و پرس پیوەندارەکان پیانوە کراوە بۆ ئو دوو شۆڕش ترخان
  

  بناغیکی ئفسانی ناسیونالیزمی کوردی ل عراق: شۆڕشی شخ محموود
 ھزەکانی بریتانیا گیشتن سنوورەکانی ،دا١٩١٨  سایل ناوەڕاستی
تی موسرکووکو شاری   ویالیئایار ک دا داگیریان لمان ساکرد ی ھ .

 کورد بوو ل یو دیارترین کسایتی   ناسراوترینشخ محموودئوکات 
عوسمانییکان پش کشانوەی ھزەکانیان ل . باشووری کوردستان

کاتک ھوای . کردبوو  دەستنیشانسلمانی ئویان وەک حاکمی ،ناوچکدا
شخ ، وەوەوب  بورکووکک بۆ ناو بریتانیاھاتنناوەوەی ھزەکانی 

، عراق ل بریتانیای یوبی سامودزییوە بۆ مند  نامیکی بمحموود
حکومتکی '' ک تیدا داوای ل بریتانییکان کردبوو ک ،، ناردئارنۆد ویلسن

ژر چاودریی   ئو لی ب سرۆکایتی''سلمانیکوردی ل ناوچی 
عرەبکان ''ەکانیش، ب قسی ئو، وەک ئینگلیزەکان دابمزرنن، تا کورد

 بۆ شخ محموودئو نامیی ک ). ٤٤: ٢٠٠٣حیلمی  (.''بکون خۆشی
ئوەی   چونک پش، ب دەست تورککان گیشت،ئینگلیزەکانی نوسیبوو



 

کردبوو و تورککان  یان چۆڵکرکووک ئینگلیزەکان ،نامک بگات
:  ئاماژەی گرنگی تدای، لوان ھندکشخنامکی . گڕابوونوە ئوێ

ی وەک بشک ل کوردستان ئوکات ب ھیچ شوەیک ن شخ محموود
 کوردستانبووە ک  باش  ئو پی،ن کوردیشی وەک عراقی دانابووو  عراق

  نک بکوت ژر، بریتانییکانیچاودری/ڕاستوخۆ بکوت ژر ئینتیداب
  . دەستی عرەبکان

ئوەی پویستیان   بم لبر،یان گرتشخ تورککان ، نامیلسر ئم
 ناوچی یو کردیان ب سرلشکری مدەنی  زوو ئازادیان کرد،بوو پی

یان  کرکووکدا ١٩١٨بم کاتک بریتانییکان ل ئۆکتۆبری . سلمانی
 البیاتی(کردنوە   لگدا دروستی دووبارە پیوەندیشخ محموود ،گرتوە
و بریتانییکان گیشتن   محموود شخل ماوەی مانگکدا ). ١٠٩: ٢٠٠٥

ککڕوتنک،کی ڕپک ب کوتنخکوردستان وەک حوکمداری ش 
و کسوکارەکانی   تیی گورەکانی ب خزم ئویش برپرسیار،کرا دەستنیشان

 زۆر شخ محموودو ھیواکانی   خون). ٥١: ٢٠٠٣حیلمی (خۆی سپارد 
کوردیان ڕەوا ی که وه بوون له ورەترگ و و بئ و ؛دەبینی  ئینگلیزەکان بئ 

کی کوردی لتدەو کان کرد کریتانییب ریی  داوای لر چاودژ
 باشووری کوردستان ک ھموو ناوچکانی ،ڕاستوخۆی خۆیان دابمزرنن

ەوە بۆ خانقینبگرت، ل  یش لخۆباکووری کوردستانو ھندک دەڤری  
کاتک . ئرانەوە تا سنوورەکانی حمرینو ل چیاکانی   شمدینان

 ل دەرەوەی شخ محموودبریتانییکان ھستیان ب گشی ناوبانگی 
 وەک ،بر  گرتان کرد، کۆمک ڕوشونی کارگییسلمانیدەڤری 

ینی ناوچرکووک کانیدابکفریو   ک مانی لیوای لو دروستکردنی  سل 
و لکاندنی ناوچی  لیوای ھولرھروەھا دروستکردنی . کرکووک لیوای
کۆی ل جگب ،دزێو  ڕانیق ر، بول١٢٨-١٢٧: ٢٠٠٥البیاتی (ەوە ھ .(ل 

 ریشیان ل تگه شیره  ئینگلیزەکان کارتی عه،دا  کارگییانهلپچینوەپاڵ ئم 
ڕاستوخۆ لگڵ زۆربی  ئویش بوەی ک ،ھنا  بکاردژی شخ محموود

و ل ڕگی   کوتن گفتوگۆکوردستانزۆری سرۆکعشیرەتکانی 
شخ کردن ک پشت ل   زۆربیان ڕازی،و پۆستوە  لوو پارەوپو  بخشیش



 

 شخ محموودحکومتکی ). ٧٧-٧٣: ٢٠٠٣حیلمی ( بکن محموود
بم بوو،  دیار و خزمخزمنی پوە کارەکترەکانی عشیرەتگرای

گرتبوو لگڵ   خستی نتوەییان لخۆشخھرچۆنک بت، داواکانی 
  .عراقخۆجیاکردنوەیکی زەق ل ناوچکانی دیکی 

 کانی ب دەرگ،سیاستکانی بریتانیا بۆ بنکۆکردنی حکومت ساواکی
. و ناسیونالیست کوردەکانی دەوروبری داخست  محموود شخڕووی 

 ڕگچارەیکی دیکی شک شخ محموودو شڕ،   بوونبجگ ل یاخی
شخ  ،١٩١٩ ل نیسانی ،ل ئاکامدا). Eskander 2000: 152(ندەبرد 
 ل شاری بریتانیا داوای ل ھزەکانی خۆی کرد ک نونرەکانی محموود
 شخ محموودکاتک ھزەکانی . نن و دەوروبرەکی وەدەر  سلمانی

مییکان ڕیان لسر دامودەزگا فبریتانیاو ئای  دکۆنتۆی شاریان کر
یان وەک ئای حکومتکی کوردستان، ل جگیاندا ئای  وه  خواره ھنایه
 کابینی شخنچوو  زۆریشی پ). ١-٢بوان ون (کردوە   برزشخ

ولی وو پدروست کرد و ئاڕمی خۆی   حکومت ئا؛ھنا حکومتکی پک
تا ئایاری . و گلیان دەکرد   حکومتیکران، ک نونرایتی شتایبت پخ

 گیشت ناوچکانی دەوروبر تا دەگات شخ پوشکی شۆڕشکی ،١٩١٩
نزیک کۆی ر لولھ)  ج : ١٩٨٨؛ الحسنی ٨٣: ٢٠٠٣؛ حیلمی ٥٥: ١٩٧٠خواج

و ھرشیان برد بۆ سر  خستوە  خۆیان ڕکبریتانیاھزەکانی ). ٢٧٩، ١
 ل ،دوای شڕکی سخت. و ھزەکانی شخ محموودو بارەگاکانی   نشو

ل . و پاشکشیان کرد  شکستیان ھناشخ ھزەکانی دەربندی بازیان
  کسیشیان بریندار١٢٨و    کس ل چکدارەکانی شخ کوژران٤٨شڕەکاندا 

 ک ئو بردەی (بردە قارەمان ب برینداری ل پنای شخ محموود. بوون
زی وی تمو٩ل ) ەو، ھگرتوشخکاتوە ناوی قارەمان، وەک نازناوکی  لو

-١٤٨: ٢٠٠٥؛ البیاتی ٨٨: ٢٠٠٣حیلمی  (بغدادو ب دیلی بردرا بۆ   گیرا١٩١٩
 بۆ کوردەکان بووە ب سیمبولی بردە قارەمان ،کاتوە لو). ١٥٠

 سردانی شونک خک ئستا. و گیانفیداکاری  و ئازادی برەنگاربوونوە
دەگرن، ئمش  و وەک یادگاری ھی  و ون لگڵ بردەک دەگرن  دەکن

  . دەھنت و نیشتمانیی کوردەکان پک  بشک ل کۆیادی نتوەیی



 

 ، یاخیبوون،یان ب ھگڕانوەشخ محموود بریتانیادەستدارانی 
زکردنوەی ئای و بر بریتانیا ھنانخوارەوەی ئای ،خونشتن
 جختی شخ ،لمیانی دادگاییکردنکیدا. کرد و دادگایی  تاوانبارکوردستان

لسر خواستی '' :ویوو گوتبوە وەولسر ھوستکانی خۆی کردب
 م داوای ئازادیی کوردم لکلریتانیاگکردب ،وە   لتانکتن حکومالی

خشرا، بم ڕاستتان نکرد، جا و ئازادی ب کورد ب  ئم حوکمداریی ب من
 ەبوای داوای پاراستنید ،من ک لسر ویستی گلکم ب حوکمدار دانرام

دادگا بیاری ). ١١٥: ١٩٨١بابان  (''.ئو پیمان بکم، ب زمان یان ب چک
 بم دوای ئوەی ھندک ل ،ی دەرکردشخ محموودلسدارەدانی 
و شوازی مامکردنی   محموود شخ چاک باسی  ببریتانیائفسرەکانی 

و    ساڵ زیندانی١٠کرا بۆ   بیارەک سوک،ئویان لگڵ دیلکان کرد
  . کراھیندستان ل ورگی ئندامانودڕەوانی 

 وای ل بریتانییکان شخ محموودو شکستی شۆڕشکی   سرھدان
لپ دیاریکردنی چارەن کرد ک ن لو   ووری کوردستانباشوسی وبک

 لندەندەستدارە بریتانییکان ل . ەوەعراق ئم ناوچی ب یپیوەندی
 شوازی مامکردن لگڵ ناوچ  ت به باره پالنکی دیاریکراویان سه

 کان لبووباشووری کوردستانکوردنشینر، نبیان   لکوە پرسئ
ڕۆژھتی ییکان ل و ئفسرە بریتان خستبووە ئستۆی فرمانبر

 خزمتیان دەکرد کوردستانو   عراق، بتایبتی ئوانی ل ناوەڕاست
)Eskander 2000: 139 .(کان، لریتانییرە برمانبوکات فئ  یوەند بپ

، بسر دوو گروپدا دابش باشووری کوردستانوسی وو چارەن  پرس
ی یوبی ساموەک مندی و ئارنۆد ویلسن، ک جگی پرسی کۆکس. ببوون

، سکرتری کاروباری گرترود ب، لگڵ خانم وەوەو گرتببریتانیا
ئم گروپ پیان لسر ئوە .  گروپکیان دەکردیڕۆژھت، سرۆکایتی

 باشووری کوردستاندادەگرت ک ت بنرراق بلکەوەع . گروپی دووەم ک
 ر نۆئیللیجر یۆنگ و میجکمش،ھاتبوو  پزراندنی  پنیازی دام

 ک سنوورەکانی دەکوتن باکووری ھک ل ،ان دەکردیدەوتکی کوردی
قینەوە تا  موس٧٠-٥٤: ٢٠٠٧؛ کورن ١٧٢: ٢٠٠٥البیاتی  (خان .( ل



 

 ،کرا  دیاریعراقوسی و بسترا، چارەن١٩٢١  سای ک لانسی قاھیرەکۆنف
 شووری کوردستانباکچی الین بشداربووەکان لسر دواڕۆژی 

ڕ یشتنگرەوەکنکالککی یوتنتورکیا. ک وەی دەکرد کی ئشبانگ 
، بشکی جیانکراوەن ل کوردستانی باشوور، ویالیتی موسناوچکانی 

، وتنی مودرۆسکڕکو   چونک ئو ناوچان ل دوای وەستانی شڕ،تورکیا
ل کان کوان عوسمانییوە  نکانیمانکرابوون ، داگیرواژۆ کرابوو و ھاوپ .

 ، دیسان خرایوە سر مزکۆنفانسی لۆزانپرسک ل کاتی گفتوگۆکانی 
بۆی پرسک . کوتنککو بریتانییکان نگیشتن ڕ  بم دیسان تورککان

. کرا بۆ یکالییکردنوە) League of Nations (کۆمی گالنحوای 
 ب کشی ، ل ئدەبیاتی سیاسیداکوردستانباشووری کاتوە کشی  لو

  ). بشی سیمبوان(موس ناسراوە 
جنگی یکم وەکانی و، الین سرکوتلۆزانو  قاھیرەپش کۆنفانسی 

کان لڵ عوسمانییگکیان لیمانیجیھانی پکرد  مۆر١٩٢٠  سا، ب ک 
 بۆ نکرابوو  تایبت٦٤ و ٦٣ و ٦٢ مادەکانی.  ناسراوەپیمانی سیڤر

 ب ٦٤مادەی . و باشوور ، باکوورکوردستانچارەسرکردنی پرسی 
  : ڕاشکاوی دەت

ئگر ل ماوەی ساکدا ل مژووی دەستبکاربوونی ئم پیمانوە، ''
 ی لو ناوچانی ئج٦٢ مادەیکوردەکانی نیشت یمانم پی ئ

 کرد، ۆمی گالنومنی کوئنج داوایکیان پشکش ب ١دەستنیشانکراوە،
ک پیشانیان بوەیئارەزو ش و ناوچانکی ئی خزۆرب و دا ک ن لدەک

 گیشت ئو باوەڕەی ،ومنیش دوای ڕەچاوکردنوو ئنج ببنوە  جیاتورکیا
سپارد ک  و ڕاشی  ک ئم خک دەتوانن ئو سربخۆیی بپارزن

خۆییان پربوە  ست، ئستاتورکیابدرئ یمان لو  وە پدەدات ئ
جبج موو ماف  بکات ڕاسپاردەیرداری ھکی خۆی   و دەستبو ئیمتیاز

                         
ــــادەی . 1 ــــانی ل م ــــان ٦٢ئو ناوچ ــــانی ک زۆرینی ــــرییتین لو ناوچ ــــراون، ب ــــاری ک  دی

 و باشــووری ســنورەکانی باشــووری  فــوڕاتو دەکون نــوان ڕۆژھتــی زــی  کوردنــشینن 
 و ســووریا لگڵ تورکیــاری ســنوورەکانی ، ک دواتــر دیــاری دەکــرن، لگڵ بــاکووئرمینیــا

 .مزۆپۆتامیا



 

ئگر، یان ھر کاتک ئم دەستبرداریی ھات ئاراوە، . بت لو ناوچاندا
ن  بده ئوا الین سرەکییکانی ھاوپیمانان نابت ھیچ برھستییک پیشان

دانی ئو کوردانی ک ئستا بشکن ل لسر پکوەلکانی ئارەزومن
تی موسی ،ویالیخۆکربس تکوردەکانی دەو ١''.کوردستان ب  

 فڕمییدا ھاتبوو، کچی با ب بگسرەڕای ئم ھموو بن ک لو 
 ،نکرا جبج و ھیچی ل کرد  کوردان ھییزووی کشتی پچوانی ئاره

 یمانی لۆزانچونکپ، ک یلر واژۆ کرا، ١٩٢٣  سایمانی سیڤی پگی ج
.  نکردبووکوردستانو  پیمانک ک تاک یک ئاماژەشی ب کورد. گرتوە
ل مئ  واوی لت ک بیگب کدا کرکاتیمانی سیڤپناونیشانی   ب

 ل ی بکو پشتیوانی، نک ھر ئاماژەی ب پرسی کورد کردبووکوردستان
 داوای ل وتانی پیمانی لۆزان. ەوتکی کوردی دەکرددامزراندنی د

 کردبوو ک ککان بگرن''ناوچمینمافی ک ز لورد.''ڕ ر بگیش ی ئ
 دەبینین بشوەیکی گشتی مبست ل ،تماشای پیمانک بکین

 نک کمین کریستیانکان،و    وەک ئرمنیئایینییکانی کمین ،کمینکان
  ٢.ییکان، وەک کوردنتوە

 تاک ،و یاخیبوونکانی و شڕ شخ محموودبزووتنوەکی 
کاتی   ل،بریتانیا کوردەکان نبوو دژ ب یونوەی ئازادیخوازیوج

 و پاش کۆتاییھاتنی شۆڕشکش کۆمک ڕکخراوی کوردپروەر  یاخیبوون
زۆربیان . ونبو  ل ناوچک کارا، بم چاالك،و نیشتمانپروەری بچووک

ن ڕۆشنبیر لالی  وکات لرە کوردەکانی ئفسمانیو ئری   سلو دەوروب
و  فیداکارانی کورد، گزنگی کوردستان،  وتیبرزیلوان . دامزرابوون

  وتیکۆمی برزیکرا،   دەستگیرشخ محموودکاتک . وەتنپروەران
ھاوکات داوای ل . ی کردخشو داوای ئازادکردنی  بیاننامیکی دەرکرد

 کوردستانئینگلیزەکانیش کرد کجنھب  ب  دەیانگوت  و ب ڕاشکاوان

                         
بــــــــــک لHR-Net ( ( تماشــــــــــای پیمــــــــــانی ســــــــــیڤربــــــــــۆ دەق ئینگلیــــــــــزییکی . 1
>https://goo.gl/7FdetP<. 
ــــــــــزییکی . 2 ــــــــــۆ دەق ئینگلی ــــــــــۆزانب ــــــــــانی ل ــــــــــک لHR-Net ( ( تماشــــــــــای پیم ب
>https://goo.gl/AOsVHz<. 



 

: ٢٠٠٥البیاتی  (''.ئینگلیزەکان لرە بگانن'' و '' نیشتمانی کوردانکوردستان''
١٧٦-١٧٥ .(  

 بریتانیاو کسانی دەوروبری ل پیوەند ب  شخ محموودتگیشتنی 
ئوان . بوو ڕادەیکی چاک، ڕوون وسی کوردەکان، تاورەنو چا  عراقو 

ن کوتنک بک یان ب ڕک،دەیانویست یان دەوتکی سربخۆیان ھبت
 ل ناوچکانی خۆیان، ب  وتنه هکو ڕک پی ئه  به  که،لگڵ بریتانییکان

 ەدەستبژر. سنوورکی دیاریکراوەوە، بخرن ژر ئینتیدابی بریتانییکان
ست ب مافی یڕۆشنبیرەکش کوردیان وەک گروپکی نتوەیی شای

بشکی توانینکانیان بنمای لسر ئو بنان . دەبینیس وچارەنو
 ، لئمریکاو  ەنساڕفو  بریتانیا وەک ی ک دەوت زلھزەکان،دانابوو

 دوای جنگ ب نتوەکانی ناوچکیان دابوو، وەک و ل  کاتی جنگ
 گالنی ی ک خختی لسر ئازادی،ودرۆ ویلسنبیاننام چواردە خاییکی 

چاالکییکانی ڕۆشنبیران، چ لو . ژردەستی عوسمانییکان دەکرد
 وسی، ئوەیان پوەوانی دەیاننگوتار چ لو  ودەکردەوە بیاننامانی بویان

کی یان وەک یاخیبوونشخ محموودبوو ک ئوان شۆڕشکی  دیار
ندەکرد، بكو وەک شۆڕشکی نتوەیی   تماشا رییانه تگه شیره عه

 کاتکدا بوو ک بریتانییکان ھمیش ل ھوی ئوەدا ئم ل. دەیانبینی
.  ڕاپڕینک بدەن ناوچوانیو ناوچیی ل  ری تگه شیره بوون ک ماکی عه

ەڕاستیش دوای ساک و ناو  دەڤرەکانی باشوور،بجگ لناوچ کوردییکان
  . بینیخۆوە  شلۆقییان ب،شخ محموودل شۆڕشکی 

  
  بناغی ئفسانی نیشتمانپروەریی عراقی: شۆڕشی بیست

 مووزی ٣٠لریتانی،دا١٩٢٠ ی تتدارانی بعالن بن جون ، دەسش، 
و   زەوالمکاتک ئندامانی عشیرەتی . یان گرت زەوالمسرۆکی عشیرەتی 

کردە  یان بیست، ھرشیان شعالنکانی دەوروبر ھوای گرتنی عشیرەت
 ی کیو بنکر ئعالنسر شسدا دەستبم . کرد  ئازادیان وکرابوو ی تئ

ڕووداوە بوو ب بسی ڕاپڕینک ک ل ماوەیکی زۆر کمدا ھموو 
.  ناسراوەشۆڕشی بیستی گرتوە، ک ب فوڕاتی ناوەڕاستناوچکانی 



 

 داڕمانی عشیرەتگرییکان،یککانی ھزە  لدوای و یک وتن خراسرک
و بووە مایی ھاندانی  کوتوە ی لبریتانیای مزنشوکتی 

سرەڕای ئوەی ک .  بن پاڵ شۆڕشگان  که عشیرەتکانی دیکه
کانی وپی ناوچزۆرب یشتگ ککانی شۆڕشراقوشکوەک ع ،دیال ل 

 ی شڕی وەک گۆڕەپانی سرەکفوڕاتی ناوەڕاستی ناوچکانی باکوور، کچ
ی یو زەمین   ھزەکانی ئاسمانی،ل ناوەڕاستی ئۆکتۆبر. و پکدادانکان مایوە

نبوونی . کردە سر شۆڕشگرەکان ل ھموو ناوچکان  ھرشیانبریتانیا
و  ی زەخیرەیم ڕکخراو، ھروەھا کهو  وسرکردایتییکی یکگرتو

الیکی   لبریتانیاکیی ھزەکانی  و پچه  و بھزی  الیک وقی شڕ لوئاز
بوون ،دیک کنانی شۆڕشکانی شکستھرەکییرە سھۆکارە ھ الوردی ( ل

و  قبارەی شۆڕشک ل شڕ). ٣٧٨-٣٧٤، ٣٦٧- ٢٣٦، ٥/١ج : ا٢٠٠٥
 ئامارەکان  بگشتی؛و مادییکانوە دەردەکوت  و زیان گیانی  پکدادانکان
 ونبوو و  و کوژراو١٠٤١ بریتانیادەکن ک زیانی ھزەکانی  ئاماژە بوە

  کس مزەندە١٣٠،٠٠٠ژمارەی شڕڤانکان ب نزیکی .  بریندار بوو١٢٢٨
، ٥/١ج : ا٢٠٠٥الوردی (کاندا کوژراون  ڕه  کسیان ل شه٨٤٥٠ ک ،کراوە
 ، گورەنئجگار عراقکاتی ئم ژماران بۆ ئو). ١٩٥-١٩٤: ١٩٨٥؛ احمد ٣٧٨

کراوە  چونک ژمارەی دانیشتوانکی ئوکات ب س ملیۆن کس مزەندە
)Tripp 2002: 31   .(  

 وەجکوتان/انوەی بو تگیشتنی شۆڕشک پیوەندیپانری سرەکی
)Mindset (بووکانی ،ھنئاکامی ب ل ریتانیا کبوە   لکانرەبالی ع

و    ئویش خۆی ل یارمتیدانیان ل گیشتن ب سربخۆییخمیبوون،
ر  ڕزگاربوون لتیژکان خۆیدەسوە تورکبری.  دەبینییل 

یاندنی ئینتیداب لر  ئازادکردنیان، ڕاگسوە بکانریتانیین براقالیع 
ئمان، ڕەتکردنوەی  پاڵ ل. و شکاندنی بنکان دەبینران  وەک خیانتک

  شیعئایینییالین پیاوانی   ل''کافر''ژر ڕکفی دەستکی بگانی  ان لژی
کكو خ،کبوو بۆ شۆڕش کی دیکرنپا  .وەش لت ئبیر دیارە ناب 

عشیرەتکان ھۆکارکی دیک بوو ک وای کبکین ک دانانی باج لسر سرۆ
لم . بکنوە ر ڕەتی باجگی دەستی بریتان،ل خاوەن زەوییکان کرد



 

 چونک قسکردن ،و پانرەکانی شۆڕشک ناکین زیاتر قس لسر ھۆکار
و ڕەوتی ڕووداوەکانی شۆڕشک ل دەرەوەی   لسر ھۆکارەکان

یبم کتکانی ئئامانج .ستبرەدا موەی لوە،ئو   وردبوون
اوەکانی دوای ھسنگاندنی کاریگرییکانی شۆڕشکی لسر ڕەوتی ڕوود

و شوناسی   عراق لمڕ بریتانیاو لسر نخشی سیاستکانی   خۆی
ی نوان پکھاتکان یدەوت چاوەڕوانکراوەک، لگڵ وردبوونوە ل پیوەند

ل کشۆڕش یوەند بپ .  
و   ڕادەیکی چاک، سیما ، تاشۆڕشی بیستزیادەڕۆیی نیی ئگر بین 

 جیاکرەوەکانی خستیکک ل . کرد ی دیاریدەوتی عراقفۆڕمی 
و  ، شیععراق لکنزیکبوونوەی دوو پکھات مزھبییکی ،شۆڕشی بیست

 تی لتایببوو، ب غدادسوننکانیو ھاوسۆزی  ھاوکاری. بو    شیع
سوننکان . وەوەبو سوننکان بۆ یکدی ل مانگی ڕەمزانی ئو سا زەقتر

و لخۆدانکانی شیعکانیان  تازیو  راوعاشوسمکانی  ڕوڕەیبشداری
ودی و ڕوڕەسمکانی مولیالی خۆیانوە بشداری و شیعکانیش ل دەکرد

الوردی (خرابوو  الین سوننکان ڕک  ک ل،پیامبرەیان لو سادا دەکرد
و  سید محمد سدری، دغدا ی بهیس کسایت). ١٨٦-١٨٥، ٥/١ج : ا٢٠٠٥
، ڕۆی کاریگریان ل  محمد مھدی بسیرو د شخ داودئحم

و   و ڕکخستنی ناڕەزایتییکان  و سوننکان  لکنزیکردنوەی شیعکان
 بینیشۆڕشی بیستپشتیوانیکردن ل  .م دوو گروپوەی ئکنزیکردنبۆ ل، 

ئبو گڕ، وەک بوکردنوەی حیکایتک ک گوای  ھموو ھۆکارک خرابووە
 جعفر سادقلسر دەستی ) ٧٦٧-٦٩٩گورە ئیمامی سوننکان  (یفحن

ڕاستیدا ھاوکاری   ل١. خوندوەوانی) ٧٦٥-٧٠٢گورە ئیمامی شیعکان (
 بزاندبوو، ئوەش ل ئایینیشی سنوورەکانی بغدادخکی ئوکاتی 

. وتو کریستیانکان ل ناڕەزایتییکاندا دەردەک  لککانوشداریکردنی جو به
 سرکردە ،و ھۆسلدانوە  و شیعرو پخشانگوتار لمیانی خوندنوەی 

                         
ئم حیکـــایت ھـــیچ '':  دەـــتعلـــی وەردی عراقـــی، و کۆمناســـی گورە مژوونـــووس . 1

ــوو ــ کردب ــاوەڕی پ ــکک ب م خوە، بــات ــشتاستی ناک ــی پ ــوردی ('' .بگیکــی مژووی ال
 ).      ٢٠٥، ٥/١ج : الف٢٠٠٥



 

بکن  و خبات بن  ھانی خککیان دەدا ک کۆک، شاعیرەکانئایینییکان و
 Nakash 2003a: 70; Marr( ئینگلیزەکان بۆ وەدەرنانی داگیرکرە بگان

2004a: 23 .(  
ب  کھاتوەی پکنزیکبوونر لسما لکانی ئایینی وبنبییزھراق مع، 

 زادەی شۆڕشی بیستوای ک  ھندک ل ئکادیمیی ڕۆژئاواییکان پیان
 ،وتنوەی نیشتمانپروەریی عراقی بووە ل دژی بریتانییکانوگشی بز

. ھدا  سریعراق ل ئیمپاتۆرییتی عوسمانیک گوای ل دوای شکانی 
 ناسیونالیزمی عراقیی، ،انپروەریی عراقیوتنوەی نیشتمومبست ل بز

دەبن، ک ل   ناوی''Iraqi Nationalist Movement''ئوەی ئوان وەک 
 تی دەبکرەبییالحرکة الوطنیة العراقیة''ع'')  وانب بۆ نموونDavis 

2005b: 231 .(ژوونکانیش، وەک   وسومراقییەزاق و ڕۆشنبیرە عبدولع
شۆڕشی ، عبدولکریم ئزریو   حسن علوی ،دو فیازعب ، حسنی

 پسن دەکن و '')الثورە العراقیة الکبری(گورە شۆڕشی عراقی '' وەک بیست
؛ ١٩٧٤؛ الفیاض ١٩٧٢الحسنی (نن  یشی دادهعراقب شۆڕشی دامزرنری 

، کۆمناسی ناوداری علی وەردی). ٣٢٨: ١٩٩١؛ االزری ١٣٤: ١٩٩٠العلوی 
و دەن ڕاست     ھاوڕای ئمانی سرەوە نین،عبدولخالق حسنو   عراق

ل ککر  خڕیان دەکرددورشمیژروەریدا شمک  نیشتمانپو   و چ
 بم ئم ،دەھنا یان بکار''وەتن'' و ''عرووب'' و ''عراق''زاراوەی وەک 

و تیندەگیشتن   و چمکان بۆ زۆربیان ھیچ مانایکی ندەبخشی زاراوە
  ).٦٤-٦٣: ٢٠١١؛ حسین ٣١٤، ٦/١ج : ا٢٠٠٥الوردی (

 یشتن لگو  شۆڕشی بیستبۆ تی لوانینانو تنگاندنی ئسو ھ 
 دەبت ل چوارچوەی بارودۆخی ئوسای ،بارەیوە تا ئستا دەرباون

وە و شوناسی داگیرکرەک   ب داگیرکردنی، بتایبتی ئوەی پیوەندیعراق
 ل شۆڕشی بیست پگیلبر . ھی، وردبوونوە بۆ شۆڕشک بکرت

چاک ھوستیکی   وا، بۆ ئکادیمییکانیو گرنگی  خیاگی عراقییکان
سرەتا دەبت ئوە بین ک لکنزیکبوونوە و یکتیی  ل. لسر بکرت

سۆزی وروژاو ل و    ب ھستی زیاتر پیوەندی،عراقپکھاتکانی ئوکاتی 
کی دیکر شتھ بوو لکان ھریتانییبات. دژی بدژی   خ ڕ لو ش



 

 چتری کۆکرەوەی ھموو ،کریستیان دوژمنکی غیرەموسمانی
ی لکنزیکبوونوەکش یو شڕڤانکان بوو و پانری سرەک  تکۆشرەکان

  و خاک  وت دەعراق ک ئوکات ،ش بخرت برچاویدەبت ئو ڕاستی. بوو
کپارچکی ییگکگرت و کۆموو یبوو، بۆ نموونو ن، ناوچ 

 ،عراق ھشتا ب فڕمی نخرابوون سر ویالیتی موسکوردنشینکانی 
گک بچ جای کۆم مژوویی ئک،و ڕووداوی مر یک ھن دیدی  ک، 

ە لوەی دەکاتو  لوکات پشتاستعراق پکھاتکانی یبكو دژەدیدی
ل خوارەوە تیشک دەخرت سر . بدات یان پیشانیو ھاودید  یکتی

  .  ھندکیان
، شۆڕشگرە نجفو  حللو  کربالو ھمتکان ل   ل گرمی ھرش

و جارجاریش ئای عشیرەتکانی خۆیان  شۆڕشی عرەبیشیعکان ئای 
خانو بار ئسداگیر ل ی کرزو دەزگا حکومییاندەکردەوە  یان دەکرد، ب

)نو وانشان). ٢-٢ یب یان بکان ھۆسڕڤانو   و باڵ   ھاوکات ش
ل ئدەبیاتی ئوکات، بشداربووانی . دا ھدەگوت''عرووب'' یمژووی نمری

دەکران  دن ناوزە، نک سوپای عراق''سوپای عرەب''شۆڕشک وەک 
؛ نظمی واخرون ١٣٦: ١٩٩٠العلوی ؛ ٣٣٦-٣٢٦، ٢٨٩، ٥/١ج : ا٢٠٠٥الوردی (
تنوەی نیشتمانپروەریی و بزویئگر ڕاپڕینک نونرایتی). ١١٢: م. غ

عراقیی کردبا، وەک ئوەی ھندک ئکادیمی بانگشی بۆ دەکن، ئوا 
 بای، نک عراقو سوپاکیان ناوی سوپای    ھبگرنعراقدەبوو ئای 

 ک ئایک بوو سیمبولی شۆڕشک بوو ل ،گرنب ھشۆڕشی عرەبیئای 
  .ببوو  برپاینیمچدوورگی عرەب

 ل ی کو شۆڕشگیرسابوو، کوردستانئامانجی ئشتر ھک پسا 
و سربخۆیی بوو بۆ کوردەکانی   ، ڕزگاربوونوەوەوبب ئوکات خامۆش

سربخۆییخوازیی شۆڕشک ل برزکردنوەی ئای . باشووری کوردستان
، ھروەھا ل نخشکردنی ئاڕمی شخ محموودکورد، ئای حکومتکی 

بوان  (وەوەوداب ناوی حکومتکوە ڕەنگی ل بوو دەرکردنی پو  حکومت
نر). ١-٢ یوبوە لئ،باتی کوردەکان لین خر   دەتوانین بژ

و سربخۆیی   بوو بۆ ئازادی  تکۆشانشخ محموود یسرکردایتی



 

، بۆی ناکرت ئم شۆڕش وەک بشکی تواوکری ووری کوردستانباش
 بریتانیاڕاست ھردوو شۆڕشک ل دژی . بکرت  ھژمارشۆڕشی بیست

ی ١٩١٩  سای ک ھاوکاریی شۆڕشکیی بم ھیچ بگیک نی،بوون
.  بسلمنتعراقی باشووری ١٩٢٠  سایو شۆڕشکی شخ محموود
کرا،  پ ەی ک ئامانجی ھردوو شۆڕشک، وەک ئاماژەیانئوە بجگ لو

  .بوون  ئگر نین دژبیک،بوون جیا تواو لک
  

 
نحموود:١-٢ یوخ متی شی حکومئا   نرەبی:٢-٢ یوی شۆڕشی عئا   

  
 ،مرەڕای ئی شۆڕشی بیستسفسانی ئبناغ بوو ب 

بت عراقیی  گداو ئستاشی ل  نیشتمانپروەریی عراقی
، تا دەگات حزبی شیوعینیشتمانپروەرەکان ل ڕەوت چپکانوە، وەک 

، ب شۆڕشی سی ئعالیمجلو  حزبی دەعوەڕەوت ئیسالمییکان، وەک 
 ل ،خانی پادشایتییوەول دوای ڕو. ی دادەنندەوتی عراقدامزرنری 

 ھمان ونای ی بیستشۆڕشبرنامی خوندنی خوندنگکانی عراق 
و  شخ محموود شۆڕشکی ،برانبر ئودا ل. نیشتمانپروەریی بۆ کراوە

 حکومت تمنکورتکی بوون ب بشک ل ئفسانی ناسیونالیزمی کوردی
). ٢٠٠٦ب؛ حفید ٢٠٠٦ا؛ ٢٠٠٦بوان ساح (و نیشتمانپروەریی کوردستانی  

 شیعرکی پنجاوھشت الپڕەیی ب، شرکۆ بکسشاعیری ناسراوی کورد 
، شست ١٩٨٣  سای شیعرەک ل.وسیوەو نداستانی بردە قارەمانناوی 

). ٤٨٨-٤٣٠: ١٩٩٥بکس (نوسراوە  دەربندی بازیانساڵ دوای شڕەکی 
و   ، الوکبژی بناوبانگی کورد، الوککی لسر جوامریکاوس ئاغا
چندان . کورد ھی نیبیستبت چیوە، ک کم شخ محموودشڕەکانی 



 

و   محموود شخسراوی دیک لسر وو دەیان نو و شیعر  الوک
 نموونی زەقن لسر کاریگریی شۆڕشکی ،و شڕەکانی  حکومتکی

و   کوردستانو ڕۆشنبیرانی    لسر خیاگی نوەی نوێشخ محموود
ئوە دەگینن ک ئمان ھمووی . و سۆزی ناسیونالیزمی کوردی ھست

و بووەت   تنەھد  بشک ل کۆیادی کورد پکشخ محموودشۆڕشکی 
 شۆڕشی بیستشوە،  ھمان ب. بشک ل ئفسانی ناسیونالیزمی کوردی

و بردی بناغی ئفسانی  بۆ عراقییکان بووە ب بشک ل کۆیاد
 بایی دیدی کوردەکانو نات  ئم دوانش دوودیدی. نیشتمانپروەریی عراقی

  . دەدات و ناسیونالیزم پیشان و نتوە   بۆ نیشتمانعراقو عرەبکانی  
  ک ھم ل،و سوننکانیش  ل پیوەند بو یکتییی نوان شیعکان

چاک  کراوە، وا  ھم ھندک ئکادیمیی ڕۆژئاوا قب والین عراقییکان
 ونیکی ،جوبنوانی ڕووداوەکانون بنوبینوە، چونک چ بھندک ورد

 دەبت ئوە بین ک بجگ لو داسرەتا ل. دەدات دیکمان پیشان
وتغداد دەکب ل ی کوەینزیکبوون  رچاو، کیوسف سوەیدیب ،

، سوننکان بگشتی ھیچ ڕۆیان تدا دەبینی ناوداری سونن ڕۆی یکسایتی
ڕاستیدا گورەترین  ل.  نبینیەڕاستفوڕاتی ناوو پکدادانکانی  ل شڕ

، نک ھر )جمعیة العھد (کۆمی عھدڕکخراوی ئوسای سوننکان، 
  بکو کۆمک بگ ب، نکردشۆڕشی بیست ل شۆڕشگرەکانی یپشتیوانی

دەدەن ک ھندک ل ئندامکانی ھوی   پیشان،ن دەستوە ھه
 ،بپی ڕاپۆرتکی نھنی.  که نی شۆڕشهرکوتکرد  سه  له داوە بشداریکردنیان

 کی ناودار لتییسایند کھدچی عکۆم وانعیدونو، لو  ری س
و کۆمکیانوە   ناوی خۆیان ، بوروسابت عبدولنو   جعفر عسکری

دەتوانت یارمتییکی بنرخ '' ک کۆمکیان ،ب بریتانییکانیان ڕاگیاندوە
فوڕاتی گلیزەکان بکات بۆ ھمنکردنوەی بارودۆخی پشکش ب ئین

؛ العلوی ٧٣: ٢٠١١؛ حسین ١٥٩: ١٩٨٦؛ نظمی ١٦٨: ١٩٧٨احمد  (.''ناوەڕاست
١).١٣٨: ١٩٩٠  

                         
ل ئرشیفی نیشتمانیی ) F.O. 371/5231( ئاماژەیان ب ڕاپۆڕتی ژمارە نزمی و ئحمد. 1

 .   کردووەبریتانیا



 

و سنگی خۆی ھی،    بایخشۆڕشی بیست ل کۆمی عھدھوستی 
کانی :چونکراقییرە عفسئ کی زۆر لژمارەی ل کم، کۆمکسوپای ی 

دا ژمارەی ئفسرە عراقییکان ل ١٩١٤  سایل. ھاتبوو پکعوسمانی 
کان  ئفسره). ٦١: م. نظمی واخرون غ( ئفسر بوو ١٣٣٨ سوپای عوسمانی
موویان سوننکۆلیژە ،بوون ھ دەدرا لکان نشیع ب گڕ چونک 

ر دە ل ھ). ١٣٣: ١٩٩٠العلوی (ن درسربازییکانی عوسمانییکان وەربگیر
 ل راقی کری عفستیان دەکردسوپای عوسمانیئخزم ، گوای   تیان وح

 ٤٠٠دەچت النیکم  پ  وا،بپی بگکان. کۆمی عھدبوون ل  ئندام
؛ ٤٣: م. نظمی واخرون غ(بووبن  دا ئندام یه ه و کۆمه ئفسری عراقی له

 ل کۆمی عھدون وک ڕدووەم، وە). ٢٨: ٢٠٠١؛ علیوی ٢٤: ١٩٨٩الغطاء 
 عھد ی بجگ لم، گرنگی،بووە و چۆنایتیدا کۆمیکی پتوانا  چندایتی

 ،دەوتی عراقلوە دەردەکوت ک زۆربی ئندامکانی دوای دامزراندنی 
 ١٩٥٨  سالیی دەوتک تایو کاریگریان ل ڕەوتی سیاس   کی ره ڕۆی سه

تھا  ، یاسین ھاشمی ، جعفر عسکری ، سعیدریونوبینی، بتایبتی 
حامید و   مزاحیم پاچچی ،علی جودەت ،  جمیل مدفعی ، ھاشمی
 شایی پکدی پاعراق ل ١٩٥٨ تا ١٩٢١  سای  ک ل، کابین٥٩ل . پاچچی

، وەک کۆمی عھدالین ئفسرە ئندامکانی   کابینیان ل٣٢ ،ھنرا
 کۆمی عھدی یڕاستیدا دژەھوست ل. ھنراوە  پکسرۆکی حکومت،

 ب یکک ل ھۆکارەکانی سرنکوتنی شۆڕشک ،شۆڕشی بیستبرانبر 
 ).١٦٨-١٦٧: ١٩٧٨احمد (دەبینرت 

وردبوونوە ل ھوستی کسایتیی دیارەکانی سونن ل ئانوساتی 
 نوەکی شیعکانشوە دەردەخات ک لکنزیکبوو ھمان  ب،شۆڕشی بیست

 شانکان ڕوکبووە و سونن .ل ڕاستیدا قس  تییسایکانی کدوانو ل
و ناتبایی دیدەکانیان لگڵ    سروشتی الوازیی پیوەندییکان  سوننکان

دیاری سوننکان   ک کسایتییکی١،سلمان فیزی. شیعکان دەردەخات
                         

 و یکـک   بوو ل پرلمانی عوسـمانییکانبسەنونری ) ١٩٥١-١٨٨٥ (سلمان فیزی. 1
 بـۆ ١٩٣٥یـش بـوو ل سـانی پرلمـانی عـراقئنـدامی . کۆمی عھدل دامزرنرەکانی 

 ).١٩٩٨فیضی  (١٩٣٦



 

 کدا بدانیشتن بوو، لرترود بی گوت گ زەونترین شت الی من ''ووە کق
و سوننکان، دەست گرتندەستی شیعکان  ئو یکتییی نوان شیعکان
 ب ).٢١٠، ٥/١ج : ا٢٠٠٥الوردی  (''. بکمونایبۆ من کارەساتک ک ناتوانم 

ی سوننی ئوکاتی ی، ناودارترین کسایتەحمان نقیبعبدولشوە،  ھمان
، ل دیدارکی لگڵ عراقبوو ب یکمین سرۆکوەزیرانی  ک دواتر ،بغداد

رترود بشوباتی گ ی خۆی لما و ، ١٩١٩ لخراپی باسی ل زۆر ب
بپی نامیکی .  دەکنبریتانیای سیاستکانی یوە ک دژایتوشیعان کرد

قیب، بن ی گوتووە کت'' پی دژایواننیئس،ی ئینگلیز دەکک کی  کۆم
سومعرەفن بشوە. و بیانک زیاتر پموو شتھ وەی لکان (ئشیع( 

و ئستاش   یان کوشت حسن ئیمام ئوان خۆیان .انیوکیوچر و  سوک،دیارە
 خستیو بتپرستی دوو   ڕاڕایی. ا دەپرستند وەک چۆن خو،دەیپرستن

ت پشتیان پی قکن ،وانستیت ئ٩٤-٩٣، ٥/١ج : ا٢٠٠٥الوردی  (.''بب .(
، کسایتییکی ناسراوی سونن تالب نقیبلگرمی شڕو پکدادانکانیش 

 ەلسی ،بم کابینکی وەزیری ناوخۆ ل دواتر بوو ب تی  کحکوم
 ١٩٢٠ی ئابی ١٩ی بریتانی ل یبی سامو بۆ مندومائاوایی، ئاھنگکی عراق
ش ی جمیل سدقی زەھاوی ل ئاھنگکدا ک شاعیری ناسراو،. خست ڕک

و سوپاسگوزاری بۆ کارەکانی  کردبوو، شیعرکی حمدوسنا تدا ییبشدار
 و شۆڕشگەکانی تدا  شۆڕشی بیست خوندەوە، زەمی ئرنۆد ویلسن

  لپیاھدان ب بژنوبایانداو   ئم ئاھنگگان لگڵ بریتانییکان. کردبوو
 سرقای سرکوتکردنی بریتانیازەکانی  ک ھ،دەدران کاتکدا ئنجام
 لعنتی ل زەھاوی وەک تالب نقیبل ئاھنگکدا .  بوونشۆڕشی بیست

  ). ١٢، ٦/١: ا٢٠٠٥الوردی (شۆڕشگەکان کرد 
 نوێ، یوبی سامیوچند ڕۆژک دواتر ئاھنگک بۆ بخرھنانی مند

 کسایتییکی ،مزاحم پاچچی. چوو  بڕوەبسە، ل سر پرسی کۆکس
ی سونندیک،ل ی کرۆکوەزیرانی ١٩٤٨  ساس راق بوو بند عم چئ ،

ەی لد  یوەند بندەوەشۆڕشی بیستپبۆ ئامادەبوان خو :  
''کان ب زۆرم پرەبع ک لندتی ھماقح ک ی ووەناخۆشمای ت

 ئستۆی یتیوی بریتانی لو ئرک پیرۆزەی ک خستو ئیزعاجکردنی ئوممه



 

دی،  دراوە لپناو ھندک خون ک یکم، ناین ھندک کار ئنجام. خۆی
ی ئستا عرەبی نیی،  یه وه ئو بزوتنه.  شخسینیدووەم، لپناو برژەوەندی

بووە و داخوە سرکوتو  ک ب،بووە بكو چند عونسرکی بگانی تکڵ
ی عرەبی لپناو برژەوەندیی و خون  و ناودەنگ ل بکارھنانی ناو
. یبریتانیای عوزمامبستیشیان الوازکردنی مقامی . تایبتییکانی خۆیاندا

 ناکرت ب ھیچ ،ھستاون ئو شۆڕشی ئستا ک ھندک خی بدەوی پی
خۆیی بکات،  ربه  حقیقی، ک داوای سهیشوەیک وەک شۆڕشکی وەتنی

 سۆزیان بۆ شۆڕشک نیی ک وتکی بغدادکانی بنما ناودارە. ببینرت
و سۆزی ئو خکی ک   ئوەی من دەیم ھست. وەوکرد وران

یخی خۆی ھستیان بایو١٤-١٣، ٦/١: ا٢٠٠٥الوردی  (''.ھ(  
، کۆمک بغدادی نوێ، گیشت یبی سامو، مندوپرسی کۆکسکاتک، 

 جمیل سدقی زەھاوی لم خواناندا، ل یکک. کرا خوانی گورەی بۆ ساز
 ژی لکی دردانیشیعرندەوەپیاھری نوێ خوننو  کرد  و داوای ل

 ی بجعراق لوەتی ئو ،تی ئوو چونک ب گ١،عراقبگڕتوە 
 و جستی ئازار  وبک ک ڕۆحوو ئاش   وت خراوەت پشوی،ھشتووە

الوردی (کرد  رە شیعکان ڕەوانھندک لعنتیشی بۆ شۆڕشگ. دەدات
  ).١٨-١٧، ٦/١: ا٢٠٠٥

و لکنزیکبوونوەکی   دەدەن ک پیوەندی نانی سرەوە پیشانوئم نمو
و ناستراتیجی بووە،   و کاتی   پیوەندییکی فشۆڵ،و سوننکان  شیعکان

ل ڕاستیشدا ھر . بتایبتی ئگر دیدی سرکردە سوننکان بکین پوەر
انی ک ی چونک ئو کسایتی،یدەی ئوان بوو ل کۆتایی بوو ب پوەرئو د

 ٤٠ماوەی   ل سانی دواتر بۆ،ئاماژە ب توانینکانیان بۆ شیعکان کرا
وی حوکمیان گرتدەست ساڵ ج . وەی لشیان وەک ئکدیدە دەمارگیریی
 بڕوەبردنی ییچۆنتدایوە ل   ئاواش ڕەنگی،توانینکانیان دەردەکوت

  .  ل سانی دواتردادەوتی عراق

                         
. تـارانل  بریتانیـا بوو، بم بۆ ماوەیک کرا ب باوزی عراق پشتر ل کۆکسپرسی . 1

 .  ی گرتوەئارنۆد ولسنو جگی عراق  گڕایوە بۆ ١٩٢٠ل ئیلولی 



 

و گشسندنی ھستی نیشتمانپروەریی   ل پیوەند ب پرەسندن
و  الین ھندک کسوە بانگشی بۆ دەکرت، گوماناویی یش، ک لعراق

 دامزرا، ١٩٢٠ ل سرەتای پاییزی عراقحکومتی کاتیی . ی پرسیارەجگ
  سایئم بو مانایی ک ل. شۆڕشی بیستای شکستی وات ڕاست دو

ئوە چۆن دەکرت باس ل  لبر.  ھشتا دەوت نبووعراق ١٩٢٠
 ھشتا لسر نخش ،نیشتمانپروەرییک بکرت ک پیوەست ب دەوتک

-Nation(نتوە -ھستی نیشتمانپروەری بۆ دەوت. بوونی نبووبت
State(راق ، بۆ نموونستی ناسیونالیزمی بۆ ی، جیاوازیعڵ ھگل یھ 

و  ، وەک کورد یان عرەب، ک بوونیان قویی مژوویی)Nation(نتوە 
ڕەگکی دەگڕتوە بۆ ئیتنی کوردی یان عرەبی، ک لوانی پش 

 ک گرنگترین ، ئوکات ئای نبووعراق. دامزراندنی دەوت بکوت
ئو . نتوەیک-اسیونالیزمک، نتوەیک یان دەوتسیمبولی ھر ن

و   الین شۆڕشگان  ل،اندرو سۆزانی ئوکات دەردەب  ھست
و ) عرەبی(سرکردەکانیانوە ھستگلک بوون ک ل خولگکانی نتوە 

ئم ڕاستیی . وڕانوەودەس) شیعی یان سوننی (مزھبی و  )ئیسالم (ئایینی
 ب ئای ١٩٢١  ل حوزەیرانیبغدادو  بسە شقامکانیەی ل ڕازاندنو

شازادە کاتی گیشتنی  ، نک عراقی، دەردەکوت لشۆڕشی عرەبی
جار ئای  ڕاستیدا یکم ل. عراق پادشایئوەی ببت ب   پشفیسڵ

 عراق پادشای بوو وەک ملیک فیسڵ ڕۆژی دانانی ،کرایوە  برزعراق
 ک دوای شکستی ١٩٢١ابی ی ئ٢٣لسا دەکات وەی . شۆڕشی بیست، کئ
  لبر،فیسڵڕوڕەسمی تاجلسرنانی   ئوەی ک ل،ی سرسوڕمانجگ

 ئوا سرودی نیشتمانیی بریتانی ،ودی نیشتمانیی نبووو سرعراقئوەی 
ستی ). ١٢٠، ٩١، ٨٧، ٦/١: ا٢٠٠٥الوردی (درا  لبوونی ھ باسکردن ل

 شازادەکی ئای ی وتک ک ل پشوازییو نیشتمانپروەری  ونالیزمیناسی
ی دو ل کاتی بوون ب پاشا  نک ئای خۆی ھداشۆڕشی عرەبی

ڕاستی جگی  ودی نیشتمانیی وتکی دیکی بۆ بچن، بوشازادەکی سر
و سۆزی  و ھست  دەکرت باس ل شوناس. وڕمانوو سرس پرسیار
و پانری سرەکی   چونک ھاندەر،و ئیسالمی بکین  کوردیو   عرەبی



 

 و شۆڕشکی شخ محموودی ١٩١٩  سایبوون ل پشت شۆڕشکی
و ناسیونالیزمی   و ناوەڕاستی عراق، نک شوناس ی باشوور١٩٢٠ سای

 ھندک ڕۆشنبیری ١٩٣٤  سایش بکرت ک ل وه  به چاک ئاماژه وا. عراقی
، لوان عراق ل ھندک شاری شۆڕشی بیستیان یادی عراقی ویستبوو

 ، بکنوە، بم دەستدارە سوننکان ڕگیان پییدیوانو  بغداد
یشانیکی دیکی ک دەستبژری نئم ). ٣٣٠: ١٩٩١االزری (ندابوون 

ی وەک  شۆڕشی بیست ١٩٥٨  سای تا،سیاسیی حوکمبدەستی عراقی
بوو ک  وا ئوان پیان.  داندەناعراقڕشگیی بشک ل میراتی شۆ

  . ئایینییکانو پیاوە   شیعپگییادکردنوەک دەبت مایی برزکردنوەی 
 لگڵ ھندک ل بریتانیا نونری ،شۆڕشی بیستل ڕۆژانی کۆتایی 

انکدا نونری تل دانوس. انکیان کردتنونرانی شۆڕشگان دانوس
بوو ک  کرد، گرنگترینیان ئوە  چند داوایکی پشکششۆڕشگەکان

، ٥/٢: ا٢٠٠٥الوردی (''  حکومتكی عرەبی سربخۆی ھبتعراقدەبت ''
 ی ب شوناسی عرەبیی لوەوە دەردەکوت ک شۆڕشک گرنگی.)١٦١

و نیشتمانی، ک   دەوت چاوەڕوانکراوەک دەدا زیاتر ل کارەکتری ھرمی
، ١٩٧٨  سایئماندا، ل توژینوەیکی میدانی ل لپاڵ. ری عراقنکارەکت

و جوتیارک  و کاسبکار خوندکارکی عراقی قسی لگڵ چند کرکار
ل توژینوەک .  کردبووشۆڕشی بیستان ل یوە، لوانی بشداریوکرد

 ککخ ت کووە دەردەکخۆیی یانی''ئربیاندەزانی سوکات نچیئ ''، 
ئوەی ئوان   لبر،''جیھاد ل دژی ئینگلیزەکان واجب''بوو  وا بم پیان

 ئمش ب زەقی ئوە پیشان). ٤٦، ٢٦: ١٩٧٨احمد  (''و کافرن  بگانن''
 بشداریکردن ل شۆڕشکدا پانرە ی ک ھۆکاری سرەکی،دەدات

  .عراقی/ بوون نک نیشتمانیئایینییکان
بت ک شۆڕشک   ئوە،شۆڕشی بیست بۆ پسنرین لوانی باشت

ئیسالمی بوو ل دژی ھزکی /ئایینیو   عرەبی/وریابوونوەیکی نتوەیی
 ھم ،بوو'' جیھاد'' ک شڕکردن ب دژی ھم ،''کافر''داگیرکری بگانی 

 ئوەی ک ،ئوەی گرنگ بت لرە. و کرامت  برگریکردن بوو ل شرەف
و   الیک  ل و ناسیونالیزمی ئیسالمی  سیونالیزمی عرەبیدەبت نا



 

دەگوترت ناسیونالیزمی  ئوەی ل ڕۆژئاوا پی( عراقی ینیشتمانپروەری
و   ناسیونالیزمی عرەبی. بکرنوە جیا  لک،الیکی دیک ل) عراقی

 ەننتو-دەوت نتوە یان بان ناسیونالیزمی ئیسالمی دوو ناسیونالیزمی بان
ی ی دەبن، کچی نیشتمانپروەردەوتی عراقو سنوورەکانیان سنووری  

و سنوورەکانی دەکون سر سنوورەکانی   ناسیونالیزمکی ھرمیی،عراقی
 شۆڕشی بیستکدارکردنی  مبست لم قسان ل. و دەوتی عراق  وت

اڕاستکانی و کاریگریی شۆڕشک نیی لسر ئ  یان کمکردنوەی گرنگی
 چونک شۆڕشک سرەتای وناکردنی ،ڕەوڕەوەی سیاسی ل عراق

)Imagined (راقدەژیان، ع یو ناوچی لکو خی ئگیاخ بوو ل 
 ،دا نادەوروزەمان ئمش لو. دەکات  باسیبندیکت ئندرسنوەک ئوەی 

بیرانی عراقی و ڕۆشن  دواتر ک ل ئاکامی ئو گرنگییی ک نووسران بکو
ڕاستیدا  ل. و تا ئستا بم شۆڕشیان داوەول ماوەی سدەی ڕابرد

شۆڕشک کراوە ب یکم ئفسانی ناسیونالیزمی عراقی ل خیای 
کاندا/ناسیونالیستراقییروەرە عنیشتمانپ. 

 
  خراپحایبوونک: کورد و شۆڕشی بیست
 ،شۆڕشی بیستەکان ل  کوردیو ئاستی بشداری  وردبوونوە ل ڕۆڵ
یتی ھکی تایبگرنگیی،وەمان پبواری ئ و   چونکچاکتر ئ دەدات ک

 گوای ی کیشوەی  شۆڕشی بیست''بانگنجامی بزووتندەرئ
بواری ). Davis 2005b: 231( ھبسنگنین ،'' عراقی بووەیناسیونالیستی

و ڕەوت   و عرەب کوردئوەشمان بۆ دەڕەخسنت ک پیوەندییکانی نوان 
 چونک ھندک نووسری کورد ھن ک ،سیاسییکانی ئوکات بنرخنین

دەدەن، ئویش   ب شۆڕشکی سرتاسریی عراقی لقمشۆڕشی بیست
ئاوڕدانوەیک ل . دا که ب قبکردنی ڕۆی کورد ل شۆڕشه

یشتنگش/کانیتپ کانی کوردەکان لوتکی   جرمگ و لکشۆڕش، 
و وردبوونوە ل شوناسی   ڕخۆشکرن بۆ ھسنگاندنی پیوەندییکان

  .ڕوو بوارەدا خراونت و ئو تگیشتنانی لو  عراقی



 

، کتبکی ب عرەبی کمال مزھر ئحمدمژوونوسی ناسراوی کورد، 
و قبکردنی ڕۆی   سیوە بۆ ھسنگاندن، یان چاکتر بین پیشاندانونو

 کوردی . شۆڕشی بیستکورد ل ب ک کبکت کی لشھاوکات ب
؛ ئحمد ١٩٧٨بوان احمد (کردوە بۆ ھمان مبست   ترخان،سیویتیونو

و ئکادیمیی   سوسرەتا ڕەخن ل مژوونو  لئحمد). ١٧١-١٦٣: ١٩٨٥
ت  وەک پویس،ئوەی ب گوتی ئو  لبر،و عراقییکان دەگرت  کوردەکان

 ی کورد لڕۆ کردوەشۆڕشی بیستباسیان لن  . ژوونوست مو دەئ
دواتر . وای کورد ھیچ ڕۆکی ل شۆڕشکدا نبووە بگانکانیش پیان

 لوەدای ک یکم بزووتنوەی شۆڕشی بیست یگرنگی''دەت 
، ل ''و کوردە  عرەب،عراقردوو گلی گورەی   ھاوبشی ھهیڕزگاریخوازی

 ،بووە ی کوردەکان سنوورداریڕاست بشدار''ژەی قسکانیشی دەت در
؛ ئحمد ١٢-٨: ١٩٧٨احمد  (''وە ل شۆڕشکداوبم ڕۆی گرنگیان نواند

و شڕی البالی   س کوردە ھندک پکدادانوئم مژوونو). ١٦٣: ١٩٨٥
 شۆڕشکیو    کوردەکانی بادینان ته شیره عهو   نوان ھزەکانی بریتانیا

 شۆڕشی بیست ب ڕخۆشکری برپابوونی شخ محموودی ١٩١٩ سای
دواتر باس ). ١٧٠- ١٦٤: ١٩٨٥؛ ئحمد ٩٦- ٨٠: ١٩٧٨احمد (دەدات  لقم

و   وبوباق دوای ھگیرسانی گیشت شۆڕشی بیستلوە دەکات ک ئاگری 
ان ١٩٢٠ئابی  لبات شۆڕشگو ڕوو. کرد یان ئازادقزپاشان ئ داوان

ت سر سکی ووەدەگتوە ک چۆن شڕڤان کوردەکان ھرشیان کرد
. و چند دامودەزگایکی دیکی حکومی  کرکووک-بغدادشمندەفری 

و پکدادانکان، ب قسی ئو، بردەوام دەبن تا دواجار ھزەکانی  شڕ
ش ی کفریل . رکوت دەکن  شڕڤانکان سهخانقین ل دەوروبری بریتانیا

 لسر بریتانیاو ئای   دەکن  شارەک ڕزگارعشیرەتی جافشڕڤانکانی 
م زۆری پکی  دامودەزگاکان دادەگرن، بزت، ھو دەت، ئناچ

ر جکانی دەوروبرزاییرەو بن شار بکان ناچاریان دەکریتانیین ببھ .
ەوروبرەکی ل و د  سلمانی ئاماژە بوەش دەکات ک کمال مزھر

 شۆڕشکیان یدا ھمن بووە، وات بشداریشۆڕشی بیستئانوساتی 
یش لیوای ھولر باری یو شژاوی  ئو ھندک باس ل شۆقی. ەونکردو



 

 و ھرشکی سر کاپتن ھیدەکات، وەک پالمارەکی ڕەواندزییکان بۆ 
  .ندزڕەوارچییکان بۆ سر ھزکی بریتانییکان ل نزیک وسو

 ، لکمال مزھر ئحمدبینوە لو ڕووداوانی ک  بئگر تۆزک ورد
 ی کورد لڕۆ یوەند بک شتمان بۆ ،دەکات دا باسیشۆڕشی بیستپندھ 

 یکم، زۆرک لو ڕووداوانی ئو دەیگتوە بگی :دەبتوە نوڕو
 پشتاستی  نک،دەستوە ب و تگیشتنکانی ئو دەدا پچوانی دید

و بھدابردنک ل   دووەم، خراپحایبوون. و دیدەکانی ئو بکن  ئارگیومنت
 ھۆکارەکانی ؛دەکرن  بدیکمال مزھر ئحمدگانوەکانی 

ر لندابردنی خوھکی ناسراو بژوونوسن مر  وەک یالیزھمال مک
قس لسر ھندک  بم دەکرت ،ون نییوالی ئم زۆر ڕ  ل،ئحمد

 یکم، لوانی نووسر کوتبت ژر کاریگریی ئو ڕەوت :ھۆکار بکین
ناو  ناو چپکان، ل و حفتاکاندا، بتایبتی ل  عراقچییی ک ل شستکان

دەچت مبستی نووسر ل  بۆی لوە. بوو ڕۆشنبیرانی کورد باو
کنووسین،ت لک بوان کورد  دروستکردنی کۆیادرەب نت ،و عخزم ک 

 ک ،کمال مزھر ئحمددیارە لو دوو کتبی . بو دیدە عراقچیی بکات
نی دەردەکوت ک ئو ل دیدکی و ئوە ب ڕو،کرا پ ئاماژەیان

ماشای ڕووداوەکانی کردووەمارکسییاننگاند ەو تیسدووەم، . ونوو ھ
و ل  توەووەی وەک خۆی نگواستنووسر ل ھندک شون ڕاستییکان

ندت ھنانک تنند شووەکانی خۆی ،ەو شتی قرتاندوکچانی گپب ک 
ئمش لوانی بگڕتوە بۆ ئو سردەمی ک . بووە لیان دارئاگ

 مبستم .توەووەو بوکرد داوە نووسر توژینوەکانی تدا ئنجام
وسین لسر کورد دەبوای خۆی ل و نە، کبعسسردەمی دکتاتۆرییتی 

تنوەی ڕزگاریی نیشتمانیی وو چمک بپارزت، وەک بزو ھندک زاراوە
  .بوو ، ک قسکردن لسریان یاساغکوردستانو ئای  کورد

 گرنگ نیی، لرە ھسنگاندن بۆ ،ھۆکاری نووسر ھرچییک بت
خرت سر ب دەدەرت تیشك و ھوڵ  نووسینکانی ئو دەکرت

 کمال مزھرکرا،  پ وەک ئاماژەی. و بھدابردنکان  خراپحایبوونکان
شۆڕشی و ڕخۆشکر بۆ    ب پشکیشخ محموود شۆڕشکی ئحمد



 

بم ئگر ب وردی سرنج ل گانوەی ڕووداوەکان ب .  دادەنتبیست
دنکانمان بۆ و بھدابر  زاری ئو بدەین، ئوکات خراپحایبوون

 ل ھزەکانی سلمانینووسر ک باس ل پاککردنوەی . دەردەکوت
دەکات ک  بوە  ئاماژە، دەکاتشخ محموودالین شڕڤانکانی   لبریتانیا

 ، شارەک ھنرای خوارەوەیئای بریتانی لسر بارەگای حاکمی سیاسی
شخ  حکومتکی دەدات لوەی ک ئای كورد، ئای ال بم خۆی

 ئو لو). ٨٢: ١٩٧٨بوان ئحمد (کرایوە  ، ل شونکی برزمحموود
و  و ڕخۆشکر   وەک پشکیشخ محموودکاتی ک شۆڕشکی 

 وەک شخکاتدا شۆڕشکی  ھمان  ل، دادەنتشۆڕشی بیستتواوکری 
لی کورد لو وتنوەی ڕزگاریخوازیی نیشتمانیی گوپیشاندەرکی دیکی بز''

 چونک ،ئمش ناکۆک لگڵ ئو قسانی سرەوە.  دادەنت''قۆناغدا
 ناکرت ،شۆڕشی بیست ئگر بشک بت ل شخشۆڕشکی 

ناکرت . وتنوەی ڕزگاریخوازیی گلی کوردوسرەتایکیش بت بۆ بز
 ک ب شۆڕشی ،شۆڕشی بیست بشک بت ل شخشۆڕشکی 
 ھاوکات بشکیش بت ل شۆڕشی ،دادەنرت عراقدامزرنری 

 ک یکک ل ئامانج ھرە سرەکییکانی ،ڕزگاریخوازیی گلی کورد
ڕاستیدا یکک ل ئامانج ھرە  ل. ەعراقھوەشاندنوەی دەوتی 

 ،عراق بوو ب باشووری کوردستان نلکاندنی ،شخ محموودسرەکییکانی 
ی شیکردنوانچڕاست پ رەکی نووسوەک.  

وەی ڕووداوەکانکاتی لاند ، گحمر ئزھمال مک کی دیکجار 
 ئو دەت شڕڤان کوردەکان یکم ؛پشھاتکان وەک خۆی ناگتوە

 ر ١٩٢٠ی ئابی ١٤گورزی خۆیان لرشکردن بۆ سھ ویش بدا وەشاند، ئ
 ر لقیندامودەزگاکانی داگیرکریداوو دەور  خانل. ب کان بڕڤانوێ ش

و ئای عوسمانییکانیان ل    وه  خواره یان ھنایهبریتانیا ئای ،قسی ئو
ی سرنج ک ل کتب گج). ١١٧: ١٩٧٨ئحمد (کردەوە  شونیدا برز

 دەکات ،بریتانیاکوردییکدا لو شونی ک باس ل ھنانخوارەوەی ئای 
ئحمد (ە وەی ئای عوسمانییکان قرتاندوئو ئاماژەیی ب برزکردنو

، ل لیوای دیالی ئاماژەش ک ل ناوچ عرەبنشینکانی جگ). ١٦٦: ١٩٨٥



 

 ،بریتانیاکاتی گرتنی بارەگاکانی  ، شۆڕشگە عرەبکان لخانقیننزیک 
: م. بوان نظمی واخرون غ(توە ووەکرد یان برزشۆڕشی عرەبیئای 

١١٣ .(  
ب و باسبنر ئسرەوەو  ما لی سوانانند ، گت چدەکر 

دا شۆڕشی بیستکاتی   لو  پش ل  یکم، بگشتی:ئنجامگیرییک بکرت
کان لرەبنشینع ناوچ رش لی و  زگارکردنڕ  و  کاتی ھالدانی ئا 

 کچی ل ، وه ته کراوه رز به ل جگی شۆڕشی عرەبی ئای ،بریتانییکان
، یان شخ محمووداوچ کوردنشینکان ئای کورد، ئای حکومتکی ن

ئمش ب زەقی ئوە دەسلمنت ک . کراوەتوە ئای عوسمانییکان برز
و  ئاڕاست و   دوو ئامانج، شۆڕشکانی کوردەکانو  شۆڕشی بیست

.  دنیاکی دەوروبریان ھبووەو   جیایان بۆ خۆیان یتگیشتنی سیاسی
و   دەن ک ھیچ ھاوکارییک  ئوەشمان پ ووەم، ئم ڕووداوانهد

ش لکی ھاوبتییرکردایە کوردەکان سوان شۆڕشگکان و  نرەبع 
 ل شیکردنوەکانی کمال مزھر ئحمدستیدا اڕ ل. نبووە لئارادا

نووسینگی شۆڕش '':  کاتک دەت،پشتاستی نبوونی ھاوکاری دەکات
، ک بڕوبردنی شۆڕشی کوتبووە ئستۆ، نیتوانی تنانت ) الثورةمکتب(

 کیش بۆ خۆی للق تکوردستانتاقنزروەش زەق''. دابمو ئوە   ئدەکات
 ردارانی شۆڕش ''ککان(سرەبع(، یشتن، بۆیدەگی کورد نلسم ل 

 ل کداگوتارتشتاقیان ن کداییاننامب ل ر و نسل ک و نکڕەی یالپ 
و ن ل نزیک   ن ل دوور،االستقالل و الفرات، ل دوو ڕۆژنامکی شۆڕش

 ،سیم، برزکردنوەی ئای جیاجیا). ١٧٠: ١٩٨٥ئحمد  (''تخونی نکوتن
 ،ی دیدەکانی بکو ئاماژەش بۆ دژایت،یشانی نک ھر نبوونی ھاوکاریین

 خونی ب ،ی ھگرتبتیشۆڕشی عرەب چونک ئگر ئو الینی ک ئای
 ئوە ئو کسانی ک ئای بینیبت،دامزراندنی دەوتکی عرەبییوە 

زگارکردنی کوردستان داوە، ڕ ھویان بۆ ،توەووەکرد کوردیان برز
 خونیان ب گڕانوە ،توەووەکرد ئوانش ک ئای عوسمانییکانیان برز

ئم س خونش . عوسمانییوە بینیوە- ئیسالمیو و دەستیوبۆ ڕابرد



 

  یکدی دەکن لیو دژایتی   بکو یکتربن،نک تواوکری یکدی نین
  .دەوتی عراقپیوەند ب دامزراندنی 

 دەکرت وەک بشک یان شخ محموودب کورتی، شۆڕشکی 
شووری بازگاریخوازیی نتوەیی کورد ل ڕتنوەی وسرەتایک بۆ بزو

و ماکی  ھدەدا وتنوەیک ک تازە سریوبکرت، بز  تماشاکوردستان
 ل شۆڕشی بیستکچی . بوو دیار ریی پوە تگه شیره  عهو  ناوچیی

و ' 'کافر'' بوو ل دژی داگیرکرکی  تنوەیکی پرچکردارانو بزو،باشووردا
ی ئوە. شیعی بوو-ئیسالمی-ھگری کۆمک خستی عرەبی

 تنیا ،دەدا گرێ یکوە ی بعراق باشووری و  کوردستانشۆڕشکانی 
 ھاوئایینی و بوو لگڵ سۆزی )بریتانییکان (بوونی دوژمنکی ھاوبش

 پانری ،داشۆڕشی بیستۆی کورد ل ڕ قسکردن لسر . ئیسالمی
باسکردن لوەی ک سۆزی . سیاسیی ل پشت نک بگی مژوویی

 ھیچ ڕاستییکی مژوویی ،کردبتوە  عرەبکانی کۆو   کوردەکانعراقیبوون
پشت نیی ل .وکات  لراقڕاستیدا ئت بووعدەو نی ، نوشتریش ھپ ن 

. ەوە بووبتعراقو ئینتیما ب  وتنوەیک بووە ک ھقووی سۆزوھیچ بز
ن لسر  ھموویا،ئو ڕکخراوە عرەبیی ناسیونالیستانی ک ھشبوون

کۆمی  ،بۆ نموون. عرەبی دامزرابوون/بنمای ھاوسۆزیی نتوەیی
 کۆمک دواتر بوو ب ،سرەتا وەک کۆمیکی عرەبی دامزرا  لعھد

ری ل ناوچک و سوو  ک دەوتی عراقی وه، ئویش کاتک رته دوو که
  . کران دروست

 ک ناسیونالیزمی عراقی، وات لرەدا زۆر گرنگ ئوە دووبارە بکینوە
نیشتمانپروەریی عراقی، ناکرت بوونی ھبووبت پش دروستبوونی 

 سۆزک ک لسر و   چونک ناسیونالیزمی عراقی ھست،دەوتی عراقی
 بشی بوان(دەبت   دروستعراقنتوەی -بنمای بوونی دەوت

 نتوەی ک ل-ەی ئو دەوتپش یان ل دەرەو بۆی ناکرت ل). چوارەم
.  عراقی بکرتی باس ل ھستی ناسیونالیزمی،دا بوونی نبوو١٩٢٠ سای

وەییرتر ئوەش سھاوسۆزی،ل باس ل    راقو ئینتیمای کورد بەوە ع
جۆرە بانگشی ھیچ کام ل  بکرت پش دامزراندنی دەوتی عراقی، ئم



 

تکان بۆ نتیۆریی یشتنگرەکانتژادگستم نبرەکانو   وە، مو  تازەگ 
 چونک ل چوارچوەی ،سیمبولییکان ناتوانن شیکردنوەی بۆ بکن- ئیتنۆ

 ک ئوکات ،بکین استییش ڕەچاوڕ ئگر ئو . ھرس تگیشتن بدەرە
 ئوە جارکی دیک ،عراقفڕمی بشک نبوو ل   بباشووری کوردستان

 جختیان لسر کمال مزھر ئحمدئارگومنتانی و   ئو تگیشتن
  .  دەخات ژر پرسیارەوە،دەکات

برانبر   کوردەکان لو  ھرچۆنک بت، ھوستی شیع عرەبکان
ئاڕاستی پیوەندییکانی و   ەوتڕ ،ھردوو شۆڕشکیانو   ئینگلیزەکان

کھاتم دوو پوانی بکان دیاری ئسونن و ب  ی داھاتوکرد، کگب دا ول
  .قسی زیاتریان لسر دەکرت

  
  و سزادان گمکانی بخشین : ئینگلیز، سونن، شیع و کورد

 ل باشوورەوە ،عراق کاتک ھاتن بۆ داگیرکردنی بریتانیاھزەکانی 
. کرد یان داگیربسەھاتن، وات ل ناوچ شیعنشینکانوە، یکم شونیش 

، سرەڕای ''ئینگلیزە کافرەکان''یکان بۆ جیھاد ل دژی لسر داوای عوسمانی
، پیاوانی بابی عالیالین  و پراوزخستنیان ل وەدنسدان ساڵ چوسان

ی یھاوکار ب. نوپیر بانگوازەکی عوسمانییکانوە چو  شیع بهئایینیی
و  بکنوە سرۆکعشیرەتکان ل باشوور، توانیان ھزاران شڕڤان کۆ

). Tripp 2002: 32-33 (''ئینگلیزە گاورەکان''ن بۆ شڕ ل دژی بیانب
  سای لشخ محموودی یژمارەیک شڕڤانی کوردیش ب سرکردایت

ژر ئای   لبریتانیا شانبشانی شیعکان ل دژی ھزەکانی ،دا١٩١٥
بگورەی قسی شڕڤانکی .  شڕەکانیان کردیعوسمانییکان بشداری

 ،دژی ئینگلیزک''شیع ڕ لرخستنی ئوممه وردەکان ھاتبوون بۆ شی  و بۆ س
: ١٩٧٨؛ احمد ٤٣: ٢٠٠٣حیلمی (''  موسماننو   چونک ئوان برامانن،ئیسالمی

 و  برانبر ھزە پچک ھزەکانی برگری ل). ٩١- ٨٦: ٢٠٠٥؛ البیاتی ٩٣-٩٢
ک شکستی  دوای چند شڕو  ڕکخراوەکی بریتانییکان خۆی ڕانگرت

 تواوی ئو ناوچانی ئستا عراق ١٩١٨  سایئاکامدا تا کۆتایی ل. ھنا
  . ژر دەستی بریتانییکانن کوت،ننەھد پک



 

و   داگیرکردنی شارو  ھوستی سوننکان برانبر ب ھاتنی ئینگلیزەکان
ھیچ ووی سربازییوە ڕبگشتی، ئوان ل . نبوو ڕوون ناوچکانیان زۆر 

 ،١٩١٦  سایل سرەتای جنگوە تا. چاالکییکیان ل دژی داگیرکر ننواند
رەبرە عفسی ئکانی  زۆربرەکانی خۆیان سوپای عوسمانیسونننگس 

شریفی  پیوەندییان ب ھزەکانی و  ھشت و برەکانی شڕدا ج ل سوپا
ککو ھاوکارییان  کردم  ب وەی کرەبکرد لیشۆڕشی ع ناسراوە ل 

کاتک ھزەکانی ). ١٦٦: ١٩٨٨صفوة (دا شام و  نیمچدوورگی عرەبی
، کۆمک ل کسایتیی ناسراوە بغدادبوون بن ناو   خریکبریتانیا

خۆیاندا  ناو  ل،کۆمی عھدو ھندک ل ئندامانی  بغدادسوننکانی 
 نک ل ،نییکان کردبوودژی دەستی عوسما اپڕین لڕگفتوگۆیان لسر 

  ).Tripp 2002: 33(دژی داگیرکرە ئینگلیزەکان 
ستی کوردەکان لویشتنیان  ھکاتی گ رەکان لزە داگیرکر ھرانبب

 سرەتا کوردەکان ؛بوو لوەی سوننکان ب ناوچ کوردییکان، زۆر جیاواز
. ن لگدا کردنزگارکر مامیاڕو وەک  پشوازییان ل بریتانییکان کرد

 کرا ب شخگیشتن،   پیشخ محموودوتنی لگڵ کبگورەی ئو ڕک
کرا، ئو  پ  بم وەک پشتر ئاماژەی.باشووری کوردستانحوکمداری 

 چونک ، ئینگلیزەکان درژەی نخایندو  پیوەندیی نزیکی نوان کوردەکان
ونی و تکچو  رەکانی ڕاپڕینھۆکا. کوردەکان ب دژی ئینگلیزەکان ڕاپڕین

پیوەندییکان، سرەڕای ئاماژەیکی خرا ل بگکانی پشوە، ل دەرەوەی 
 بم ڕاپڕینک سرەتایک بوو بۆ پیوەندییکی ،وبکانی ئم کتبیوتخ

وان کورد تاڵ لتا دەرچ،و ئینگلیز ن و ک راقونی ئینگلیزەکان لژەی عدر 
  ).١٠٠: ٢٠٠٥؛ البیاتی ٧٨-٧٥: ٢٠٠٣حیلمی (ھبوو 
م کۆتایی  بکک، ،نگی جیھانی جهیکان، تا ڕادەیریتانییتی بدەس 

شیعکان بگشتی ب . دا کشا عراقبای بسر ھموو ناوچکانی 
 ست یکوەی به و تاڵ ب گرژکی  ندییه یوه پهو   نبوون ازیڕئینگلیزەکان 

دەگوترت   پیعراقشیعکانی  ەبیاتی عرەببجگ لوەی ل ئد.  وه بوونه
 ک شیعکان ل دژی ھزە داگیرکرەکان کردیان، شیعکان ،''شڕی جیھاد''

 ١٩١٨  سایل سرەتای. کرد دوای داگیرکردنیش ھندک ڕاپڕینیان برپا



 

سید محمد  ی ب سرۆکایتیئایینییاندا گروپک ل شیعکان کۆمیکی 
جمعیة  (کۆمی ڕابوونی ئیسالمیکرد بناوی   دروستلومعلی بحرلع

کلیمی ''ی کۆمک برزڕاگرتنی یئامانجی سرەک). النھضة االسالمیة
 یکک ،ندوای دامزراند.  بوو''توڕدانی دابونریت فرەنجییکان'' و ''ئیسالم

اسیی  بوو، ک ئفسری سیکاپتن مارشاڵل چاالکییکانی کۆمک کوشتنی 
 ک ،کوتوە ئم یاخیبوونکی ل. نجفبریتانییکان بوو ل دەڤری 

ل . ۆژی خایاندڕو چل  کرد ان تدایزیاتر ل دەیان ھزار کس بشداری
کان ئابریتانییدا، بممی ئی ووەفوقجرشیان دا یان نو دواتریش ھ 

 کۆمک و ل ھرشکدا زیاتر ل سد کسیان کوشت. کردە سری
حفتا سربازی . دا  کسیشیان لسدارەو یازدە  کسیشیان گرت

: ٢٠٠١؛ علیوی ٣٣٥-٢٥٣، ٥/٢ج : ا٢٠٠٥الوردی (بریتانییکانیش کوژران 
  ).١٠٥-٩٣: ١٩٩٠؛ العلوی ٤٧-٤٥

 بۆ ئایینییان ھاواری پیاوانی و   شیعکان ل خاککیانیبرگری
، ١٩٢١ تا ١٩١٥  سانیدەوامکانیان لو پکدادان بر  شڕو  یسربخۆی
 گرژیی پیوەندییکانی نوان ی، ھۆکاری سرەکیشۆڕشی بیستبتایبتی 

 شیعکان بوو، تا گیشت ڕادەیک ک ھیچ کامیان متمانی و  بریتانییکان
 و   پاش یاخیبوونو  یشانکانی بمتمانیی پشن. دیک ندەکرد بوی

گرترود وت ک  که رده دا ده وە، ئویش لو نامانهشۆڕشکانیش بوونی ھبو
کان دەینبر شیعسوسینو ل .رە برە ھرمانبف ک لکی ک ،

  دیارعراق جپنجی لسر نخشی  بوو، دەستۆیشتووەکانی ئینگلیزەکان
، وات ل ١٩١٤ ئازاریی ٢٢ و ١٧ئو ل چند نامیک ک ل . بوو

، باس ل شیعکان نووسیونی، عراقئینگلیزەکان بۆ سروبندی ھاتنی 
درژایی ژیانمان ئم  خراپترن ل ھر کسانک ک ب'':  دەتو  دەکات

ی ئازاری ١٨یش ل نامیکدا ک ل نجف ل کاتی ڕاپڕینکی ''.بینیبتمان
 شیع ئایینیییاوانی پ''وە ک وکرد  ئاماژەی بوە،وسیویتیودا ن١٩١٨
سی ڕاوکۆمک کوڕو فوتچین لجمان ،نشک میشھ مئ ک 

ییاندا ھگت ،''لو دەپشت شارە '' ئ وان لئ وەیئ کشک
شۆڕشی  ل نامیکی دیک ک دوای .''داوە پیرۆزەکانیان خۆیان حشار



 

ئوان ، من زۆر ئارەزوو ب شیعکان ناکم''یتی وسیویتی، گوتوو نوبیست
 )داشۆڕشی بیستل ( بینیبووم ک ئوانم  رن، من زۆر خۆشحاڵزۆر سی

 Gertrude Bell (''نین  چونک خکانکن جگی باوەڕ،راندشکن تک
Archive 1868-1926 .( 

و شیعکان   نوەی ک الینک ل پیوەندییکانی کوردەکانولو پداچو
ر یکیان برانبر ب دەدات لگڵ ھوستی ھ لگڵ بریتانییکان پیشان

ونی بریتانییکان ل وئوی دیک، بۆمان دەردەکوت ک بگشتی ئزم
 ،ونکی نک خۆش نبووەو ئزم،و شیعنشینکان  ناوچ کوردنشینکان

ونانی یکدی وو ڕاوەد  و لکدی کوشتن  وبوو ئاش و شڕ  بکو پگرژی
 ک ل پرسی دامزراندنی ئم بگشتی وای ل بریتانییکان کرد. بووە

سرەڕای . ن بخه راوز  ھم کوردەکان په و ھم شیعکان،دا دەوتی عراق
مکان،ئتییدوژمنای ین کوە بت ئی   دەبکان یو ساردوسیوەندییپ 

  . تاک ھۆکاری پراوزکردنی ئم دوو پکھاتی نبوون
ل وانئ ل جگند ھۆکاری دی،ڕاستیدا بچ  وای ل بوون کھ ک

کان کرد بریتانییوە بنکاندا بشککان الی سوننو کوردەکان وەال  و شیع 
کردبوو ک  سرەتاوە ھستیان بوە  یکم، بریتانییکان ھر ل:بنن

 یبن ئوا لبر الوازی  ئگر ئوان حوکمبدەست،سوننکان کمینیکن
دەستی ب چاو ل میشیان ھکگپکان دەبن بۆ پشتیوانی لریتانیی 

ی دیکککھاتر دوو پرانبکان . بیفی خۆیان سوننک ش دەتوانن بمب
و   ک لگڵ ئارەزوو،و بو ئاڕاستییاندا ببن  دەستمۆ بکن

و   الین ھندک ئکادیمی ئم تگیشتن ل. برژەوەندییکانی ئواندا دتوە
دەکرت، بتایبتی   لیتوانوە پشتیوانیو سیاس  چاودری سیاسی

وی ودووەم، ئارەز). ١٤٨: ١٩٩٠؛ العلوی ٣٥٠: ١٩٩١بوان االزری (شیعکان 
و یارمتییی ک   بریتانییکان بۆ ڕازیکردنی سوننکان لبر ئو کۆمک

 کان لم سوننکدژی  جهی کانیان کرد لریتانییب ش بشکنگی جیھانی پ
ھاوکات . شامو   نیمچدوورگی عرەبیکان، بتایبتی ل عوسمانیی

و  شریفی مککجار بنیان ب  بریتانییکان لو سروبندەدا چندین
رەبرە عفسری دابوو ئکانی دەوروبکی عه،سوننتدەو بییان بۆ  ره  ک



 

ل دادەمزرنن، چونک ڕۆی چاکیان ل دەرپڕاندنی ھزە عوسمانییکان 
ئمان ھمووی وای ل بریتانییکان کردبوو ک خۆیان . دەڤرەکدا بینیبوو

و ڕۆی ئو فتوایی ک پیاوانی   سیم، گرنگی. اری سوننکان بزاننزب قر
 ک داوایان ل خک ،ربگیرت  شیع دابوویان ناکرت ب کم وهئایینیی

 بغدادک بریتانییکان ل دا نکن  کردبوو بشداری لو حکومت کاتییه
کرد   ک شیعکان برپایان،شۆڕشی بیستچوارەم، شکستی . دایانمزراندبوو

سید محمد  ئوکاتی شیعکان، یلگڵ مردنی س ل مرجعی سرەکی
 ل ماوەی  ئسفھانیلفتحوو   محمد تقی شیرازی و  کازم یزدی

و  کرد یتیکردنی شیعکان دروستساکدا، ئمش بۆشاییکی ل سرکردا
  کمعراق و نخشی سیاسیی لشوە و کاریگرییانی لسر   ڕۆڵ

پنجم، بریتانییکان کشیان ھبوو ل دۆزینوەی کسانی . کردەوە
 ،و دەوتداریدا  و شارەزا ل کاروباری بڕوبردن  نوشیعی خاوەن ئزمو

کان ل خوندنگ حکومییکان چونک شیعکان ل سردەمی عوسمانیی
بوان (ندەدرا ل دامودەزگاکان دابمزرن  پ و ڕگشیان  وەرندەگیران

پراوزخستنی شیعکان ل ). ٣٤٦: ١٩٩٠؛ االزری ٦٤: ١٩٧١الجادرجی 
و   بوو بۆ سوننکان ک ھرچی پۆست سردەمی عوسمانییکان ڕخۆشکر

و   ونوو ئزم  بکن یخخۆیان قۆر  بۆ،و کارگی ھی  پلی دەوتی
و ببن ب تاک گروپی   بدەن پ و گش  بکن تواناکانی دەوتداری پیدا

 تی لتایبب ،کندەواری ناوچغدادخوری ،بنتورەترین سوکات گئ ک 
ئم ھۆکارە، ک گوای بریتانییکان بۆی سوننکانیان . بڕوەبرایتی بوو
و  وە چونک شیعکان کسانی شارەزاوان ڕاگرتبرزتر ل شیعک
حسن این ھندک سیاستوانی شیع، وەک  بووە، لل خوندەواریان کم

ی شیعکان یئو دەت ئگر لبر نخوندەوار. کراوەتوە ، ڕەتعلوی
 حکومتی  خۆ س ل وەزیرە سوننکانی یکم کابینی،کرابن پراوز
ەحمان عبدولو یکم سرۆکوەزیرانیش،   ر بوونیش نخوندەواعراق
.  بووئایینین شارەزا ن کۆنسیاستوان بوو، ئو تنیا پیاوکی ١،نقیب

                         
 بغداد یکم سرۆکوەزیرانی عراق بوو، ل بنمایکی ناسراوی عبدولەحمان نقیب. 1

 . ی، ک سۆفییکی ناسراو بووشخ عبدولقادری گیالنیبووە و نوەی 



 

 پ لسر ئوە دادەگرت ک شڕی شیعکان ل دژی بریتانییکان علوی
راق لشداریکردن  کاتی ھاتنیان بۆ عتیکردنی   و برایشۆڕشی بیستو ڕاب، 

العلوی (الین بریتانییکانوە  ی وەالنانی شیعکان بووە لیری سرەکھۆکا
و   و ناشارەزایی  تدەچت  ڕیحسن علویئم قسانی ). ٣٦١: ١٩٩٠

 بم یکک ل ،نخوندەواری تاک ھۆی پراوزخستنی شیعکان نبووە
نییکان ششم، ھۆکاری ھرە سرەکی ک وای ل بریتا. ھۆکارەکان بووە

وە کرد بننکاندا بشکوە،الی سوننئ   یان لکان زۆرینوکات سوننبوو ئ
و فرمانبرە   و زۆربی تکنۆکرات دەھنا ، پکبغدادختدا،  پایته

گرنگیی زۆرین ل پایتختدا . مدەنییکانیش ھر ل سوننکان بوون
 ھر وتک ل یدەگڕتوە بۆ دوو ھۆ، یککیان ئوەی ک سقامگیری

 سوننکان ک یی پایتختکیدای، بۆی مسۆگرکردنی پشتیوانییسقامگیر
گرنگ بوو بۆ پاراستنی   بۆ بریتانییکان زۆر،زۆرین بوون ل پایتختدا

بکین ک ئوکات  دەبت ئوەش ڕەچاو.  وتکیو ئارامی  شیئاسای
و پاکتیکی ل   ی جسدیبوون، بۆی بوون ھۆیکانی پیوەندی زۆر الواز

و   دیک دەگڕتوە بۆ ئوە ک پالندانان ئوی.  خۆی ھبووی گرنگیبغداد
 بۆی ڕازیکردنی ، دەدرانبغداد ل عراقبیارە گرنگکان لمڕ دەوتی 

و ن کوردەکان   ئوەی ن شیعکان  بایخی خۆی ھبوو، لبربغدادخکی 
و کۆمیتیییان ل پایتخت نبوو،   سیاسیو سنگ   ئوکات ئو کش

 گروپ زاکی پایتخت، یو برژەوەندی و دید  خران بۆی پشتگوێ
  .و ئامانجی پکھاتکانی دیک بھندتر وەرگیران  سوننکان، ل برژەوەندی

و ڕۆیان ل نخشی سیاسی لو   ل پیوەند ب کوردەکان
و پگی   ئاۆزترە ب براورد ب ڕۆڵ کمک ونک ،دەوروزەماندا

  سانیدوای داگیرکردنی ناوچ کوردییکان ل ل. و شیعکان  سوننکان
ئوان . بوو دیار  لمڕ کورد ڕاڕایی پوەبریتانیا سیاستی ،١٩٢٥ تا ١٩١٨

باشووری وسی وو دیدکی ئاشکرایان بۆ چارەن  نول سرەتا پالنکی ڕو
و مافی خۆبڕوەبردن، ک ل   نکانی ئۆتۆنۆمیب.  نبووکوردستان

سرەتای ھاتنیان بانگشیان بۆ دەکرد، زوو گۆڕدران بۆ کۆنتۆڵ یان 
وخۆ لوە ئینتیدابی ڕاستکانریتانیین بناوەڕاستی. الی یلسا  



 

 باشووری کوردستان ئو گروپی ک پداگرییان لسر لکاندنی ،یشدا١٩٢٠
 راقبنگری ئۆتۆنۆمی،دەوە دەکرعالی ی کو گروپڵ ئگل ملمالن و    ل

و  بگشتی جگ ل کۆمک ئفسر). ٢٠٠٧کورن ( بردیانوە ،ئینتیداب بوون
کردبوو و ل   ک دەستوپنجیان لگڵ کوردەکان نرم،فرمانبری بریتانی

نییکان و ئفسرە بریتا و فرمانبر  کاریان دەکرد، دەستدارکوردستان
ونستن . کردن ان دهینگرییان ل کوردەکان ندەکرد، ئگر نین دژایتی الیه

و دوای جنگیش گورەترین   جیھانی  جنگی یکم، ک ل سانیچرچل
و شیعکانی وەک چند خکی    بوو، کوردەکانبریتانیابرپرسی 

نبووە ل  گوای الریشی پسن کردووە و) Uncivilized(ناشارستان 
 Simons 1996: 223;Ferguson(ی ل دژیان یبکارھنانی چکی کیمیا

2006: 412 .( ک ند ڕاستچ مرچلئی کردوچیم قسستا ،ەو ئتا ئ 
و  وتووە کنکراوەتوە، بم ئوەی ئاشکرای ک ھم قسکی ج یکال

م ئاڕاستی ب کرد، مبست ش بو ئاڕاستی کارییھم سیاستی بریتانی
دەوتی پیوەند ب دامزراندنی  و شیعکان ل  ناشارستان دانانی کوردەکان

و سوننکان بسر ئواندا   نران ، چونک ئم دوو پکھات گرنگ وەالعراق
  .کران تفزیل

و تگیشتنی ک بریتانییکان بۆ  وەک دەرئنجامک بۆ ئو دید
و ھوستی لگڵ پکھاتکانی  رخوردیان ھبوو، لگڵ ئو بعراق
یکوە بوون ب ھونی داڕشتنی   ھمووی بسر،کرد ونیانو ئزمعراق

 ،سیاستک ک بنماکی لسر پاراستنی برژەوەندییکانی خۆیان دانابت
وەی لم ئکان بگرنه بسونن وە کوتکان  خۆ  کو کوردەکانیش   و شیع

 ل عراق ش بوو ب یکک ل گرفت ھرە سرەکییکانیئم. نن بوەدەر
  .دەستییوە دەیناند ، ب٢٠٠٣  سای، دواتریش تا ساتوەختی دامزراندن

و چاوخشاندن بستن بژوو و ڕووداو و   پشبی بۆ موەیندنو خو
 نو ئوەمان بۆ ڕو، کرادەوتی عراقپشھاتکانی سانی پش دامزراندنی 

و عراقیبوون ئگریش   عراقوە ک لو ساتوەختدا چمکی دەبت
و مانایکی   بۆ ناو جماوەروەوەونبب ڵو بم قو،ھاتبت لرەولوێ بکار

ئمش دەگڕتوە بۆ زایی شوناسکانی دیک . ئوتۆی الی ئوان نبوو



 

ب، تائایین وو   وەک خزھوە  متکیش نوەی . ڕادەیرەڕای ئس ک
بریتانییکان تا ڕادەیکی چاک درکیان بو ناتباییی پکھاتکانی ئوکاتی 

بوون لسر پالنکانیان بۆ دامزراندنی   کچی ھر مکوڕ،ناوچک کردبوو
ەوە حیجازیان ل شریفی مککی کوڕی فیسڵبوو  ئوە. دەوتی عراق

 وردبوونوە بۆ ڕۆی وداول بشی داھات. عراقشای دو کردیان ب پا ھنا
  .دا دەکین دەوتی عراقو ھوکانی ل دامزراندنی   فیسڵ



 

  
  
  
  

  بشی سیم
   و خونی بنیشتمانکردنی عراق فیسڵ

  
  
  

   کان له و شیعه  کوردستان  کان له رکوتکردنی یاخیبوونی کورده دوای سه
، کوڕی لی  بن عهڵ یسه فه ریتانیا بهتی  ، حکومهعراق یوو خوارو باشوور

  و ڕۆه ئه. کرد  دەستنیشانعراق پادشایم  که ک یه ی وه ککه ریفی مه شه
تی  یهیئیمپاتۆر  ر به رامبه رگریکردن به  به  لهلی ڵ بن عه یسه فه  ی که گرنگه

 ، بوونکۆنفانسی ئاشتیی پاریس  و له ناودەنگی ئه ھا  روه ھه و    بینیعوسمانی
کی بکابری  یهیت سایه و که   رکرده ک سه  وهڵ یسه فه  ی که وه ب ھۆی ئه

ختی  ستی ته ده باشترین کاندید بۆ گرتنه ب ، بمش ببت وت کهبر ب ده ره عه
ملیک ). Dodge 2003: 19; Walker 2003: 29-40 (عراق  ت له سه ده

و   کۆمگی سوننوالین ھردو شوەیکی سرەکی ل  بفیسڵ
 ئایینی وھۆی بیروباوەڕی   بدەکرا  لینوە پشتگیریشیعکا

  ئایینییو ھندک ل پیاوانی  ژمارەیکی زۆر ل شیعکان. عرەببوونیوە
شریفی  یکک ل ئندامانی بنمای بوونیبوو ک  شیعش بوایان وا

ککر میامبوەی پن ک، واتیدد، سملیکمحکی ، وەک متیییارم 
تیرەی (بپارزن ل ئیخوانی ئالسعود  ئوەی خۆیانی پ دەدا بۆباشیان 

دەکردە سر شیعکانی  ، ک بردەوام لو ساندا ھرشیان)یکانیوەھاب
ئوەی لو سردەمدا، ھاوکات   لبر،ئمش بیرۆکیکی گرنگ بوو. عراق



 

ش ل ژر فشارکی زۆری بنمای ئال سعوددا شریفی مککبنمای 
شوەیک   بملیک فیسڵ). ١٣٣، ٦/١ج : ا٢٠٠٥الوردی  (حیجازوون ل ب

و تبایی عراقییکان بپارزت،    ک ل توانایدای یکتی،دەدا خۆی پیشان
 یشتک گکات راقبۆیی چ عگڕ غدادونی بۆ شاری و لردانی ،بس 

 ئم ل ١. کردکربال ل ئیمام حسنو   نجف ل ئیمام علیمزاری 
 پیشان ئوەی وای کردبوو بۆ کاتکدا بوو ک جلوبرگی عرەبکانی لبر

بدات ک  ئمش بۆ ئو مبست بوو وا پیشان.  ک ئو یکک لوانتبدا
 بوەی ک ،ھاتووە  بدەست١٩٢٠  ساییکک ل ئامانجکانی شۆڕشی

یکترۆکی دەورەب سکی عتییسایڵ. کیسف ەکانیدا گوتار ل
 ئوەی ک وای ھمیش ئاماژەی ڕاستوخۆی ب ئیمام شیعییکان دەکرد بۆ

، ٩١- ٩٠، ٦/١ج : ا٢٠٠٥الوردی (دەربخات ک ئو یکک ل نوەکانی ئوان 
١٠٧.(  

 یو، بتایبتیش شۆڕشکانی خوارو عراقسرتاسری   لیناسقامگیری
 بوون ھۆی ،بغداداڕەزایتییکانی کاتیشدا ن ھمان ، لکوردستانو    عراق

 وەی کریتانیائوەبتکانیدا بچپالن ز  بوبردنی  بو پاشگڕب وە لتب
شایتی ب زووترین کات دئوە سیستمکی پابری و ل  عراقڕاستوخۆی 

 ھشتا بریتانیائم ل کاتکدا بوو ک . عراقمزرنت بۆ بڕوبردنی بدا
ریی لکانی کاریگر ڕووداوە سیاسیراقسعبوو بدان  ھژەپو   ھۆی در

 ی لکتوەی دەسشتنراقھریتانیاھاوکات . عنجابکیشی ئڕاپرسیی  
 و خۆی بدوور  ملیک فیسڵبدات ب لسرتختدانانی  شرعییت مدا تا

تبارکردنی لتۆم ت لڵدەستنیشانکردنی  بگریسلیک فمن   لالی
ناوەڕاستی ئابی . وەوەئ ١٩٢١ل،ب کنجامی ڕاپرسییڕمی   ئکی فوەیش

ی پویست کرا بۆ مڕاسیمی گرتندەستی عرشی یو ئامادەکار رادڕاگین
ت لن  دەسڵالییسلیک فم. ەوەمب  ل وەیڵی ئاب ٢٣شیسوەک ف 

 تیایدا ب ڵملیک فیسئو بروارەی ک . نرا سر ل  تاجیعراق پادشای
                         

 محمد، ئامۆزا و زاوای پیامبری موسمانان )٦٦١-٦٥٦ح  (ئیمام علی بن ئبی تالیب. 1
-٦٢٨ (ئیمــام حوســن. بـوو، شــیعکان ئو ب یکم ئیمــام  ل دوازدە ئیمامکانیـان دادەنــن

 . شیعکان ئو ب ئیمامی سیم دادەنن.  بووئیمام علی، نوەی پیامبر و کوڕی )٦٨٠



 

 ڕمی بوو براق پادشایفخۆ،عژوویی لکی ممایت  ھدەگر، چونک 
 ک ئو ڕۆژەی شیعکان ،)عید الغدیر(ھاوکات بوو لگل جژنی غدیر 

 وەک جنشینی خۆی یئیمام علی ،بوایان وای ک پیامبری موسمانان
ەوە بۆ  فیسڵملیکالین   ک ئمش ھنگاوکی تر بوو ل،کرد دیاری

ج : ا٢٠٠٥الوردی (ڕاکشانی سرنجی شیعکان بۆ ناو بازنی دەوتکی 
١١٩، ٦/١.(  

و  سرەڕای ھموو ئم ھونش بۆ برەوەپشبردنی ھستی یکتی
 بایی لراقتکانی عنجامدید دا، ئ کتی راپرسییوایتن وانینو   و ت

پیوەند ب  و شیعکانی ل  و سوننکان  مزھبیی جیاوازەکانی کوردەکان
 جگ لمش، ھی گروپ ئیتنی. کردەوە  زیاتر زەقعراقو دواڕۆژی   ملیک

 کانیش ببییزھمان و موە ڕو ھوتن نتروشکانی .  دەردەکنجامئ
، ک عراقوی وو خوار  و ناوەڕاست بغداددا ک  پیشان ڕاپرسییک وای

یا سوننکان تو شیعجدەست  ندا نیشتلیک ی یبوون، پشتگیر و بام
یان دەکرد، سرەڕای ئم چند مرجکی دیاریکراویشیان بۆ ملیک فیسڵ
 ک ل ،شایکی دەستووریدبۆ نموون، دەیانویست ک ئو ببت پا. ھبوو

 مرجک ل ، بتسایی حوکمی پرلمانیی دیموکراسیدا فرمانەوایی بکا
 ک زۆرینی ھرمی بسە. بکرت و ڕنمایی وە ئاڕاستتانیابریالین 
شیع بژاردنی  بوون، لرەتا ھڵسیسلیک فم واوی ڕەت یان بت 

درا، ک  کاتی ک بنی لبرچاوگرتنی داواکارییکانیان پ  تا ئو،کردەوە
الین خودی  بوو ل بڕوبردنی ھرمکیان ل گرنگترینیان بریتی

، ب  بوون ، ک زۆرینی کوردھرمی کرکووکبم ل . ۆیانوەخ
جگ . کردەوە تواوی ڕەت  تورکمانکان، ھبژاردنی ملیکیان بیپشتیوانی

بوو ک چاوەڕێ بکن تا ئو کاتی  باش لمش،  کوردەکان پیان
 ل ئم . دی دت،پیمانی سیڤرداواکارییکانیان بۆ سربخۆیی بگورەی 

 ،دەکردەوە  ڕەت،یان ملیک فیسڵکاتکدا بوو ک تورکمانکان نک ھر 
یش زۆربی موسل پارزگای . بکو داوای حاکمکی تورکیشیان دەکرد

یکان دەکردەوە، وەک یدەنگدەران جختیان لسر مافکانی کمنتوایت
ابتی  داواکاریی بموسھاوکات کوردەکانی . رییکانوو ئاسو  کلدان



 

تڵ دەوگوەیان لکگرتنکانی  یناوچ ل چاوەڕوانکراوەک کوردیی
 ڕاست وەک ئوەی ک ل ،ڕوو بووە  خستتورکیاباشووری ڕۆژھتی 

 ،پچوانی ھموو پارزگاکانی دیک. کرابوو پ  ئاماژەیپیمانی سیڤر
الحسنی ( نکرددا بریتانیا ل ڕاپرسییکی ی ھر بشداریسلمانیپارزگای 

). ١١٧-١١٦، ٦/١: ا٢٠٠٥؛ الوردی ١٤٠-١٣٧: ٢٠٠٤؛ احمد ٦٠-٥٨، ١ج : ١٩٨٨
و شوناس  ، بگشتی زایی ھۆکار و پانرەکان  و مرجکان  شوازی دەنگدان

  ک لو،براورد لگڵ فۆڕمکانی دیکی شوناس و خکییکان ب  ئیتنی
ئماندا، ئم ڕاستییان  پاڵ ل. دەدەن کاتدا ئامادەییان ھبوو، پیشان

دەکات ک ل پیوەند ب  و کۆکنبوونی ئو خکان ئاشکرا  پارچپارچیی
دابشبوونکش . گۆڕێ  ھاتبوونملیک فیسڵپرسی تاجلسرنانی 

  . و مزھبی بوو  دابشبوونکی ئیتنی
  

   عرەبکانمیانەوە عراقییکان برانبر ب ناسیونالیست: ل پایتخت
 وەی کڵدوای ئیسلیک فم تی لراق دەسعگرت  دەست، ملمالن  

و پکدادانان ل   ئم ملمالن. کردەوە پ و پکدادانی شوناسکان دەستی
و ئایدیۆلۆجیای گروپ جیاوازەکانوە سرچاوەی   و دید   خونکانیجیاوازی
الین  لModerate Iraq-Centric ((عراقچی -ڕەوتی میانەوی. گرتبوو

  ئگر نین ھر خۆیان دروستکری،دەکرا  لیبریتانییکانوە پشتیوانی
دەکرا ک  ل الین ئو ئفندییانشوە پاپشتی ھاوکات ل. بوون

دامودەزگاکانی حوکمدا کاری پ ر لرمانبکان وەک فریتانییدابوون ب .
سختی لج ئایدیۆلۆجیی م ڕەوتتسازی دەکردئی دەوۆستا ١.ر پ 

 یان پکعراقو کارگیی   ڕادەیکی چاک ئفندییکان دەستبژری سیاسی
و ئو بنمانی ک ) ئعیان ( ئوان ل ئندامانی بنما خاندانکان. ناەھد

یتی یئیمپاتۆربوون، ک ل دوای چاکسازییکانی  و ناسراو  بناوبانگ
 :Eppel 1998(ھاتبوون  ببوون، پک ەی نۆزدەدا پیداسد  لعوسمانی

 بوون، ک دوو موسو  بغدادزۆربی ئفندیی عراقییکان خکی ). 227
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 .  بۆ توژە خوندەوارە شارییکان بکار دەھاتعراقل . دەھات



 

 چونک سیستمی پروەردە لم دوو شارە ب ، شاری سونننشین بوون
تر و گشکردو،براورد لگڵ شارەکانی دیک ل سردەمی عوسمانییکان

  ).٥٧، ٥/١ج : ا٢٠٠٥الوردی (بوو 
و ئاڕاست   عراق ھاوکات ڕەوتکی دیک، بم کاریگرانتر، لسر

و ئوانی لگڵ   فیسڵ ملیکالین  ئم ڕەوت ل. بوو سیاسییکانی پیدا
شۆڕشی  ل سردەمی وریاوس دژی عوسمانییکان ل ،ئودا جنگابوون

 ملیک فیسڵاوەران لگڵ ئو جنگ. ھاتبوو ، پک١٩١٦  سای لعرەبی
 ریاوسول راقوە ھاتبوونع  دامودەزگاکاندا کاریان پ درابوو و ل .

 پارزەری سوننمزھبی ، بوونملیک فیسڵزۆربی ئوانی لگڵ 
و فرمانبری حکومی    یان ئفسر  یان کسانی ڕۆشنبیری عوسمانی عرەبی

بوو ک  ا، ھروەھا ئوانشیان تدابوون ل حوکمدارید  ک شارەزا،بوون
الین  لو وازیان ل خزمتکردن ل دامودەزگاکانی عوسمانییکان ھنابوو 

و پالنکانی ئم ڕەوت بۆ  سرەتادا، دید ل. بریتانییکانوە دامزرنرابوون
ئندامانی . و کارنامی بریتانییکان بوو  پچوانی ئجنداعراقداھاتوی 
درابوو، وەک  و پلی بایان ل حکومت تازەکدا پ  وپ پۆستئم گر

ئوەی زۆرینی  لبر). ١٣٢: ١٩٩٦التمیمی (شریفییکانیش ناسرابوون 
 م ڕەوتندامانی ئرە زۆری ئکان(ھریفییکان ) شندییفی ئکو ڕەوت

کانی ڕادەیکی ئجگار زۆر تواوی فرمانبرە پلبرزە و تا  سونن بوون
 بۆی زابوونی سوننکانی ل یکم حکومتی عراقی ،دەھنا دەوتیان پک

وە لوت١.ک  
 نی لڵ، ١٩٢١ تا ١٩١٥سایسلیک فکی   مسیمبول و باوکی ببوون ب

 ،١٩٢١  سای لعراقدوای ھاتنیشی بۆ . بونی ناسیونالیزمی عرەبی
یان ل بغداد ملیک فیسڵ و ئفسرە عرەبکان دەوری ئیدی ڕۆشنبیر

 ،و باوکی ل دامزراندنی دەوتکی عرەبی  ملیک فیسڵنتوانینی . دابوو
 ل ی حیجازوە بۆ ریاوسوکگڕ راق لژعوە، ڕاست وەک  ەوە درتب

                         
ــــانی عوســــمانییکان، . 1 ــــانی دامودەزگاک ــــسر و کۆنفرمانبرەک ــــشتنی کۆنئف ــــش گی پ

ییکان  و ھینـد یان ب ئفسر و فرمانبرە بڕیتانییکـانعراقبڕیتانییکان دامودەزگاکانی 
 ).   ٤٠، ٦/١؛ ج ٢٣٣، ٢٣٢، ٥/٢ج : الف٢٠٠٥الوردی (پ کردبووەوە 



 

ل وەی کئ نی پوە بکانریتانیین بدرابوو، زیاتر بیری  الی
کاتیشدا زیاتر  ھمان ل.  بزواند فیسڵملیکناسیونالیزمی عرەبی الی 

وە وو باوکی کرد  ھستی بوە دەکرد ک بریتانییکان خیانتیان لگڵ خۆی
)Marr 2004a: 24 .(تیستراتیجی   کانیونڵو خیسلیک فم ب 

و ڕەوتکانی   ی شریفییکان وردەوردە بسر گروپیو ھاریکار  ھاوکاری
و ڕۆشنبیرانی ک  یبتیش دوای دانانی ئو ئفسردەبوو، بتا دیکدا زاڵ

و   و فرمانبرە بریتانی  ل جگی ئفسربغدادلگی ھاتبوون بۆ 
پش بۆ دۆزینوەی  ھاوکات بریتانیکان ئاستنگی زۆریان ھات. ھیندییکان

 ل. عراق دامودەزگا بیرۆکراسییکی ل ناوبگرن  کسانک ک پشتیان
الی  دا سرنجی سرۆکعشیرەتکان بۆ ، بریتانییکان ھویانئنجامدا

برانبر ڕەوتی  کشن ب مبستی دروستکردنی ھاوسنگییک لبخۆیان ڕا
 ی خۆی سرکردایتی فیسڵ ملیکناسیونالیست عرەبکان ک ئوکات 

ب ھوی ئینگلیزەکان، دوای دانی ). Dodge 2003: 20-23(دەکردن 
وپایو  پلن نرانکان وردەوردە خزشیرەترۆکعس ،کی دیکلنگو ب

حزبی ئیتیحادی  نووری سعیدسیستم سیاسییک، بتایبتیش کاتک 
ل  دامزراند، ک دواتر) حزب االتحاد الدستوری (یدەستووری

ی %٢١دا ١٩٣٣  سایل. ھنا ھبژاردنکاندا سرکوتنی باشی بدەست
کانی پکان دابینکورسییشیرەترۆکعمان بۆ سکرابوو رل .یلسا  

، ئمش بگشتی بۆ زەمانتکردنی %٢٨ بۆ وەوەوب ، ئم ڕژەی برز١٩٥٤
بجگ لم . و خک عوامک بوو  پشتگیریی  سرۆکعشیرەتکان

وەرگرتنی باج بۆ دەکردن، ل ت ئاسانکاریشی لمان حکومھ و  کاتیشدا پل
 Batatu(و ئندامانی بنماکانیان   ەبخشرا ب کوڕەکانپۆستی باش د

2004: 24-25; Nakash 2003a: 89-92 .(وڵم ھرەڕای ئو   س
پوەران، کچی  ندەبوون مایی دروستبوونی شوناسکی نیشتمانیی 

 گشدان ب ھستی لبری چونک بشکی زۆری ئم ھون ،ھاوبش
و سۆز  و بھزترکردنی الینگری وکردنوەوند دەبوون ھۆی زی،نیشتمانی

 ھوکانی ،ب واتایکی دیک. و نیشتمان  نک نتوە،بۆ عشیرەت
و پشتیوانیکردن ل سرۆکعشیرەتکان، وەک دواتر زیاتر  کردنوەکنزی



 

 ئاگایی ھۆشیاری وپش گشسندنی  بوون ل دەبتوە، ڕگر نوڕو
  . و دروستبوونی شوناسکی گشتگیر  نیشتمانیو پۆسی ئامزانی   نیشتمانی

و    ملیک فیسڵو دەستبکاربوونی   دەوتی عراقدوای دروستبوونی 
پیوەند  ونکانی لوو بۆچ  ئیدی دید،تئانی ئو ل کاروباری حوکمانییوە

ئامانجکانی  یکک ل. دەبوونوە ڕۆژ خاو ب  ڕۆژ،ب ناسیونالیزمی عرەبی
 بوو، وردەوردە ئوردنو   عراق١ یکگرتنی ھردوو وتی ھاشمی،ک، ئو
و    وەک وتکعراقو ل جگیدا خونکانی ل چسپاندنی  دەبووە کاڵ

 زیاتر ملیکدیدە واقعبینییکانی . دەکرد نتوەیک چکرەیان-دەوت
رەبی وەکانی ناسیونالیزمی عوو ئارەز  و بمش ل خونکان کرد گشیان

دەکوتوە، بۆیش سربخۆیی عراقی ل پشینی کارەکانی دانا  دوور
)Shikara 1979: 43 .(مان لڵکاتیشدا،  ھیسیفوک   ھیگدەدا ڕ

رژەوەند لکی ھاوبوە بۆ دروستکردنی گروپتکان بدۆزسیاسیی نالی .
و   ریفییکانھاتبوون ل ش کاتدا کرەستکانی گروپ نیازکراوەک پک لو

 ، ل دروستکردنی گروپکفیسڵمبستی . سرۆکعشیرەتکان
 :Batatu 2004(برەنگاربوونوەی ڕەوتی ناسیونالیست عرەبکان بوو 

25; Nakash 2003a: 89 .(دا، لو ئانوساتزراندنی  لک دامکات
وو،  بفیسڵ ڕاستقینی ئارەزوویو   و خونوو یکگرت کی بھزعراق

 ،ملیکناو گروپکی   دەستی سرۆکعشیرەتکان لیکچی برژەوەندی
 چونک ئوان دەیانویست ،بوو  الوازکردنی، بھزکردنی دەوتلبری

و ناوچکانیان ھر وەک   و کاریگرییان لسر عشیرەتکانیان  دەست
و   ملمالنکاتاندا  ھرچندە لو). Batatu 2004: 27-28(خۆی بمنتوە 

کان لشکشمکان کراقچییوان ڕەوتی عن   و ڕەوتی ناسیونالسیت
 کان لرەبغدادعرمونیانیبک نوەی تا ڕادەیڵ دیار  پگم لبوو، ب 
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شک کی زۆر لتی تووشی ژمارەیوەشدا وقیان   کردبوو، و گرفت ئچ ک
  . وەک بستبوولسر ملمالنکانی شوناسی دەوت تازەدامزرا
 ھندک کشمکشی حزبکھاوکاتی ئم ملمالنیان، دروستبوونی چند 

، ھروەھا بوونی عراقگفتوگۆکان لسر دواڕۆژی . دیکی لگڵ خۆیدا ھنا
 چۆنتییو  ئو جیاوازییانی ل دیدەکاندا ھبوون لسر شوە

زراوەکتازەدام توان دەوکانی نیوەندییرو  پردایتانیابی داگیرک، 
یکوە بوون ب مایی دروستبوونی س حزبی سیاسی ل ھاوینی  بسر
ی کازمیییکک بوو لو حزبان، ک ل گڕەکی ) النھضة (نھزە. دا١٩٢٢

 بوونی بریتانییکانی یئم ڕکخراوە ب توندی دژایتی. شیعنشین دامزرا
 راقلی دەکرد  عکلحورحزبی . و ئینتیدابالحر (ئ(ل ن  ، کحموود الیم

 ، ڕکخراوکی سوننی بوو، دامزرنرابووەحمان نقیبعبدول، کوڕی نقیب
. و ئینتیدابی بریتانییکانی ندەکرد  ی دەستیب ھیچ شوەیک دژایت

، ڕەوتکی میانەوی )حرس االستقالل (حرەسی ئیستیقاللحزبی سیم، 
، ک جعفر بن تیمنو  سید سدرالین   لئمیان. ناوەڕاست بوو

بوەش ناسرابوو ک حزبکی .  بوو، دامزرابووبغدادبازرگانکی ناسراوی 
راقچییع .ی شیعرەکنزرردوو داموەی ھرەڕای ئچی ،بوون سک 

چند ئندامکی دامزرنری دیکی حزبک ل سیاسیی سوننکانی ئوکاتی 
و   حرەسی ئیستیقاللنچوو دوای دامزراندنیان،  ۆری پز.  بوونبغداد
دا  عراق دژی ئینتیدابی بریتانی بسر بغداد، خۆپیشاندانکیان ل نھزە
 کارکردنی ھردوو حزبیان بریتانیائنجامدا دەستدارانی  ل. خست ڕک
علیوی ؛ ٥٧: ١٩٩٦التمیمی (و سرکردەکانیانی ڕەوانی منفا کرد  کردخ یاسا

  ).١٩٤-١٩٣، ١٨٧- ١٨٥، ٦/١ج : ا٢٠٠٥؛ الوردی ٤٨- ٤٧: ٢٠٠١
کردن، ڕکخراوکی  پ ماوەیک پش ئم حزبانی ل سرەوە ئاماژەمان

ب ھدناوی  دیکی عکۆمکانی   لرە سوننفسن ئسوپای عوسمانیالی 
و   عراقو دروستبوونی   جنگی جیھانییکم دوای  ل. دامزرنرابوو

و   رییکانوبوو، سو  بسر دوو لقدا دابشکۆمی عھد، وریاوس



 

پش دامزراندنی ئم دوو دەوت، ناسیونالیزمی عرەبی . عراقییکان
 بوون، بم دواتر ب حوکمی ئمری عھد دامزراندنی یپانری سرەکی

اندا، واقع ھر لقی خمی سرەکییان ل چوارچوەی دەوت تازەدامزراوەک
، سربخۆیی بۆ عھددوای لتبوونی  ل. ببوو ، قتیسسووریاو   عراق
ان ی پشتیوانیعھدئندامانی . عراقی لقکی ی بوو ب ئامانجی سرەکعراق

بوون ک عراق ب  ل ئینتیدابی بریتانی ندەکرد، بم لوکاتدا لو باوەڕە
وابوو ک پویستی ب  ۆی پیانتنیا ناتوانت لسر پی خۆی ڕابوەستت، ب

). ٤٢-٤١: ٢٠٠١علیوی ( ھی بریتانیا زلھزکی وەک یو پشتیوانی  کۆمک
، ل ناوچ دوورەدەستکانیش ملمالن لگڵ بغدادوگازەکانی ھاوکاتی گ

  .ھدایوە و شیعکان سری کورد
  

  کوردو ئومدی ئیستیقالل
دا، ک فیسڵ یمی حکومانی ل سردەبغدادجگ ل کشمکشکانی 

وەوە ل و ڕووبڕووی کشیکی گورەتر ببعراقکرا،  پ ئاماژەیان
کتون؛باکووری وکی     ختو ئاواتی کوردەکان بۆ دروستکردنی حکوم

  بوو، ل ھمان کاتیشدا، دژایتی کوردی پچوانی ئامانجی بریتانییکان
 لبر. و عرەبییکان  الیست عراقیو ئارەزوی ناسیون دەکرد لگڵ سۆز

نژاد، زمان، /نتوەیی، ڕەچك/ئو ڕاستییی ک کوردەکان ل ڕووی ئیتنی
سرەتاوە دژی   تواو جیاوازن ل عرەبکان، بۆی ھر لکولتوورو   نریت

باشووری  وەستانوە ل پیوەند ب لکاندنی عراقو  بریتانیاھوکانی 
کاتوە  بۆی دەکرت بین ئو ملمالنیی ک لو. ەوەعراق ب کوردستان

وەکان بوو، وھدا، ملمالنی نوان ناسیونالیست تازە چکرەکرد سری
 ینیشتمانپروەری/یی لگڵ ناسیونالیست  کوردییئوانیش ناسیونالیستی

راقی لک عیو ناسیونالیستی  الیرەبی لبوو  ع ی دیکک . الکیکاتڵفس 
تی گرتی لکاندنی  دەسشباشووری کوردستاندەست، ک راق بعەوە ل 

زۆرەمل دەیویست   بملیک فیسڵ. ھدا  سریتورکیاو  بریتانیانوان 
ک کوردەکان  دەکرد و داوای  عراق ببت پاشکۆی باشووری کوردستان



 

گرەکانی ی ئیشی ل مترسبریتانیاھاوکات . بپیر داواکیوە بن
 وەی کوردەکان لراقجیابوونئاگع شبینی دەکردەوە داروەشی یو پئ 

ویالیتی دەکرد ک لوانی جیابوونوەی کوردەکان جیابوونوەی شیعکانی 
ویالیتی خکی  ڕاستیدا ل). ٢١٠-٢٠٨: ٢٠٠٥البیاتی (بت  ی بدواوەبسە
الین خککی زۆری   ل ل سکانامیکدا ک١٩٢١ ل حوزەیرانی بسە

  پشکشعراقکرابوو، داوایکیان بۆ جیابوونوە ل  والیتکوە واژۆ
چاک ئاماژە بوەش بکرت ک  وا). ٣١٠- ٣٠٨: ١٩٩٨فیضی (کردبوو 

 وە لیان بۆ جیابوونکراقداواکارییعبوو،   بکان نی شیعونیا ھت
کو سوننوو ج بککانیش ولدەرەوەو کریستیان ەو ناوەوەی   لسب 

  ).Visser 2007: vii(ڕۆی کاریگریان تیایدا بینیبوو 
) ١٩٢٣ (پیمانی لۆزانئوەی  چاک باسی ئوەش بکین ک پش لرە وا

بگرتوە، ملمالنی ناسیونالیست کوردەکان ) ١٩٢٠ (پیمانی سیڤرجگی 
  عراقییکان سریو نیشتمانپروەرە  لگڵ ناسیونالیست عرەبکان

 دەکرد، کوردستان ناسیونالیست کوردەکان داوای سربخۆییان بۆ. ھدابوو
ل مکان ئرەبع ناسیونالیست کدا بوو، کروەرە   کاتو نیشتمانپ

. دەکرد  تماشاعراقیان وەک بشکی دانباو ل کوردستانعراقییکان 
و ناکۆکی    جارکی دیک ملمالنکرد ئمش یکک لو ھۆیان بوو ک وای

ر لکان سکوردیی وە ناوچداتن. ھکن نشکان تشوەی کبۆ ئ، 
 سلمانیدا بچتوە  پ و ڕگی ی ل منفا ھنایوەشخ محموود بریتانیا

  ).  بشی دووەمبوان ،شخ محموودبۆ سرەتاکانی کشکان لگڵ (
 بریتانیایش، شخ محموودپش گیشتنی ، تنانت ١٩٢٢ل ئیلولی 
و دەستی بخشی ب ئندامانی بنما خاندانکانی   ھندک پۆست

ونی بۆ و ل ڕگی چشخ محموود). ١٨/٩/١٩٢٢بانگی کوردستان  (سلمانی
 ک ھموویان واژۆی ،، چند سرۆکعشیرەتکی بینیگرمیان، ل سلمانی

 کردبوو کوردستاندا داوای سربخۆییان بۆ اشتکیان کرد ک تیدیاد
 کرا ب شخ محموودیش، یسلمانلگڵ گیشتنی بۆ  ).٢٢٩: ٢٠٠٥البیاتی (

ڕاستیدا  ل). ٢٨١، ١ج : ١٩٨٨؛ الحسنی ١٦٩: ٢٠٠٤احمد  (کوردستانحاکمی 
و پچوان بوون لگڵ ئوانی   دژبریتانیاو ئومدو ئامانجکانی   خون



 

 وات ،، دانانی ئو وەک حوکمدارشخ محموودالی  ب؛ خ محموودش
و دەستدارانی  بریتانیاالی  ، بم بکوردستانبوونی ب ملیکی 

شوەیش  و بو  سلمانیا حاکمی یەوە، حوکمدار وات تنعراق
ئم . کوردستانو ملیکی   نک وەک حوکمدار،ھسوکوتی لگڵ دەکرا

و ناکۆکی   دژبیکان بوون ب ھۆی دروستبوونی گرژیو تفسیرە  تگیشتن
ل وان کوردەکان لک نریتانیاو   الیراقو  بعل  ی دیکالک .زۆری پ 

کدادانی لکان پچوو گرژییوە نوە، ئوتک تی بوو بزەکانی ییارمھ 
و جارکی دیک شارەکی ل   سلمانیکردە سر   ھرشیبریتانیا، عراق

ی برەو شاخکان یسلمان شخ محموودل ئاکامدا  . گرتوە١٩٢٣یاری ئا
شت جردەوام بوو تا ناوەڕاستی  ھر یاخیبوونی خۆی بسوێ لو ل 

و دوورەپرز بوو،    ل شاخکاندا دەستکورتشخھرچندە . ١٩٢٥ سای
 و بوکردنوەی  کوردستانبم بردەوام بوو ل برزکردنوەی ئای 

 ک زمانحای ،شوەیکی بردەوام  ببانگی کوردستان ڕۆژنامی
  ١.حکومتکی بوو ل شاخکاندا

و پشھاتان بر ل ھموو شتک ئاماژەن بۆ ئوە ک  ئو ڕووداو
ی کورد لو زەمندا ملیککی عرەبی وەک سرۆکی یسرکردایت

 راقی، کتی عکوردستانحکومر یشی لت، دەستدا ژبواوی ڕەت  بت 
 نزیکی ملیک فیسڵئمش لوە دەردەکوت ک ھرچندە . دەکردەوە

 خۆی وەک شخ محموود کچی ،عراقدوو ساڵ بوو کرابوو ب ملیکی 
 ک سرەڕای ،دەبت ئاماژە بوەش بکین.  دەناساندکوردستانملیکی 

 و حکومتکانی خستی شخ محموودئوەی بزووتنوەکانی 
   کچی ئو گرنگییکی باشیشی ب ڕاگیاندن،بوو دیار عشیرەتگراییان پوە

بوو ک ئامۆژگاری ل ڕۆشنبیرە  ڕادەیکیش ئامادەیی تدا و تا دەدا
شخ نووری شخ ، ڕەفیق حیلمیگرت، لوان بکوردەکانی دەوروبری وەر

ن ل ، ک ڕۆی گرنگیامستفا پاشای یاموکیو  ئحمد خواج، ساح
و کاری خۆی  ھرچندەش ڕۆشنبیرەکان ھریک. بینیدا  شخحکومتکانی 

تدا پحکوم ردرا لبوو سپ،مان  لکی چاالکیشیان  ھشدارییکاتدا ب
                         

 .   ڕۆژان دەرندەچوو، بکو ماوەماوە ژمارەیکی دەردەچووبانگی کوردستان ڕۆژنامی. 1



 

، شخ محموودسروەختی دووەم یاخیبوونی  ل. ھبوو ل بوکراوەکاندا
ڕۆژی ، نبانگی کوردستادەکرانوە ب ناوەکانی  چوار ڕۆژنام بو

 ب ).٢٠٠٣بوان ساح و ساح  (ئومدی ئیستیقاللو   بانگی حق، کوردستان
و سیمبولییان   وڵوو مغزای زۆر ق الی کوردەوە، ناوی ئم ڕۆژنامان مانا

 و گرتبوو، تنانت تا ئم ساتوەختش کاریگریی زۆریان لسر بیر لخۆ
  .و ھوستی کوردەکان ھی   ھۆش

کرا،   سرکوتشخ محموودی یاخیبوونکی دوای ئوە
 سردانکی ١،عبدولموحسین سعدون، عراقسرۆکوەزیرانی ئوکاتی 

 سرۆکوەزیران ل سردانکی جارکی دیک جختی لوە. ی کردیسلمان
راقی بتی عحکوم رستی دژی  کردەوە کزپتی ڕەگک سیاسوەیھیچ ش

 ،سرەڕای ئم دنیاکردنوەی. زیتیان ناداتو ئ  ناھنت کوردەکان بکار
 بوون ل ناڕەزاییدەربین ل کچی زۆربی خکی شارەک ھر بردەوام

 یان بکر لکاندنی ناوچرانبراقبع    وخۆیانەواییکردنیان ڕاسترمانو ف
باشتر دەزانی ل وە بکانریتانیین بی . الیکم شکستحموودبخ مش 

و قورسایی خۆیان ل   و سنگ  ل کوردەکان کرد ک دووبارە ب ڕۆڵوای 
و ئو واقع سیاسیی سپنراوە تازەیی  ھاوکش سیاسییکاندا بچنوە

دەچت  لوە). ٣٣١-٣٣٠، ٣١٩: ٢٠٠٥البیاتی (بکن  وڵو قبعراق
کردنوەی کشی یوابووبت ک یکالی و عراقییکان پیان  بریتانییکان

 لوانی ببت ھنگاوک بۆ چارەسرکردنی کشی تی موسییالو
 راقکوردەکان لع ریتانیا، بۆیتیبودەوئاستی ن ی    لوھ ل کو ناوچ

  .  ک ل مژوودا ب کشی موس ناسراوە،یکالییکردنوەی پرسک بوو

                         
 ل بنمایکی ناسراوی سوننی ئو بسە، ل )١٩٢٩-١٨٧٩ (عبدولموحسین سعدون. 1

ئو سیاستوانکی عراقی بوو ک چوار جار ل کـاتی جیاجیـا ل سـانی . شارە لدایک بووە
 . ی وەرگرتبووعراق پۆستی سرۆکوەزیرانی ١٩٢٩ تا ١٩٢١



 

ی موسشکان: كرژەوەندییی بملمالن  
رپرسورە بک گریتانیاکانی کاتر تورکیاو  بسل تی موسویالی 

 کۆمی گالننگیشتن ھیچ ئنجامک، ئوە کشکیان ڕادەستی 
)League of Nations (م. کردب ل وەیرەتای شیس١٩٢٣  سا ،

ئوەی  ھنا بۆ ئامادەکردنی ڕاپۆرتک بۆ  لیژنیکی پککۆمی گالن
 بمننوە یان ببن عراق  دەیانوت لی موسویالیتبزانن ک دانیشتوانی 

 ک لشحسین  (تورکیاب وانکی ). ١٩٧٧بتپرسی دروستکردنی دەو
 وەی لرکوردییش، وەک ئیمانی سیڤپدەنگی  ھاتبوو، بواوی بیتکرا  ل 

کۆمی  ئندامانی لیژنکی ١٩٢٥  سایل سرەتای. کرا و فرامۆش
و  و بگ  ئارگیومنت و یان کردیتی موسویال سردانی گالن

. کرد توێویان سبارەت ب ویالیتک تاوتورکیاو  بریتانیادۆکیومنتکانی 
دوو بژاردەیان ل کش، لیژنککخ بارەت بردەست دانان، داخۆ  سب

 ک لشب ت ببنوتورکیادەیان، ك لشراق یان وەک بوە عنندا بم .
 ککی نلیژنھاتبوو وڕاپۆرت کڕاسپاردەکانی ڕاپۆرت ک لکی وسی، ل

و  کردنوەیبکرت بۆ یکالی نتوە وەک پوەر ڕەچاو/ئگر ئیتن
کشرکردنی کوە ،چارەسکی کوردی'' ئتت دەوخۆ دروستیدەبربس  

  ).١٩٦: ٢٠٠٤؛ احمد ١٠٢: ١٩٧٧بوان حسین  (''بکرت
 ئنجام) Plebiscite(ین ک لیژنک ڕاپرسییکی چاک ئاماژە بوە بک وا

نکرا وەک ئوەی نریت ل   ک ھموو خکی ناوچک پرسیان پ،دا
و ئعیانی ناوچکیان    بکو زیاتر ڕای ئندام گرنگ،ڕاپرسیی گشتیدا

ی خکک وو ئارەزو   ویست،ئوەی ک لیژنک بدوایوە بوو. وەرگرت
بپی . تورکیایان پ باشترە یان عراقۆ خکک  بکو داخ،نبوو

ککوردەکانیش، دەیانویست ،ڕاپۆرت وانمووی نا، لم ھک، بی خزۆرب 
 ک لشب کانیان ببن براقناوچوە. عکوردەکان  ل وەی وای لت ئدەچ

یلیان بم ت کبووبن کردب مانت، ئبراق ھم،: الی عکک  یکۆم
ەوە ب کوردەکان درابوو، عراقو  بریتانیاالین  ان بوو ک لپیم

 عراقش دنیاکردنوەیان لوەی ک خۆیان ناوچکانی خۆیان ل یبتایبتی
ببوو ل  پیدا  الیانعراقدووەم، ئو ترسی کوردەکانی . دەبن بڕوە



 

 سای ھمان سادا، وات  چونک تورککان ل،داتورککان لو ئانوسات
ئم . یان کردبووشخ سعیدی پیران، دڕندان سرکوتی بزووتنوەکی ١٩٢٥

ھۆشی کوردەکاندا  و وتریش، ھشتا ل بیروان، لگڵ ئوانی پشییادەوەری
 عراقکردبن میلیان بۆ  ئم دوو ھۆکارە لوە دەچت وای ل. بوو زیندو
  . تورکیا نک ،ھبت

کاتی گفتۆگۆکردنی پرسی  و ل  گالنکۆمی پش بیاری لیژنکی 
موس نجو لنی پیرانوئریتانیای مب کننجوومندامانی ئئ ک لکدا، ی

 وەی کرد کشنیازی ئدیاریکردنی سنوورەکان''پ نیا لت کشو پرسی   ک
 ''نابینتوە، بكو پیوەست ب کشی کوردەوە کمنتوەییکان خۆی

سرەڕای دەرخستنی ئم ڕاستیی، بم لیژنک ). ١٨٩: ٢٠٠٤احمد (
ھاوکات پشنیازی . ەوە کردعراقی ب ویالیتی موسپشنیازی لکاندنی 

   ساڵ کرد٢٥ بۆ عراقدرژکردنوەی ماوەی ئینتیدابی بریتانی لسر 
کارگ زگرتنی مافڵ ڕگکانی کوردی لوانییکانی  و زمانوەییتنمو ک

 دیک)Sluglett 1976: 124-125 .(ی لوانت ئدەرچ، ک بئاماژەی 
، ١٩٢٦ل تمووزی . و سربخۆیی نکرا  ماف سیاسییکانی کورد ل ئازادی

باشووری دا، بمش  و پشنیازان  دەنگی بم ڕاسپاردەکۆمی گالن
  .ەوە لکنراعراق ب فڕمی ب کوردستان

 ک لکوت یوەی ندۆزین ریتانیاو ھاندەرەکانی  ھۆکارگوایب بوو ل 
 لم کتب وردبوونوەی تواو بۆ ئم بابت ؛ەوەعراق ب کوردستانلکاندنی 

ی ین نکراوە، سرەڕای ئم دەکرت بین ک ھیچ بگیک ل بردەستدا
داری بی سرچاوە کاتدا ئاگ بدات بریتانییکان لو ک پشانی

، ئارنۆد ویلسنچند دەییک دواتر، .  بووبنتانکوردسنوتییکانی 
 یان لبر خاتری نوت داگیر موس، گوتی ئوان بریتانیای یبی سامومندو

 بووە ل دزەکردن برەو تسۆڤە، بكو مبستیان لم ڕگرتنی ونکردو
ک مبست ل  وای کسانک ھن پیان). ٣٠٢: ١٩٧٧حسین (باشوور 
الین بریتانییکان، دروستکردنی  ەوە لعراق ب تانکوردسلکاندنی 

بی بوو لزھکی منگییھاوس وان شیعکوردە ن بب چونک ،و سونن 
 ٥٣: ١٩٩٢سابیر  (عراق شیعکان دەبوون ب زۆرینیکی ڕەھا ل ،سوننکان



 

دەشگوترت ک زنجیرە چیاکانی ناوچ کوردییکان ). ٣٦: ٢٠٠٤؛ لوکیتز 
ستی سروشتیی سووەک بماشاوربخش تر  دبری ھگئ دەکران ل

و باکوورەوە    ل ڕۆژھتعراقھڕەشیک بۆ سر ناوچکانی دیکی 
 وەک ،ەوەعراق ب باشووری کوردستانلکاندنی ). ٨٣: ١٩٩٩مینا (

ن زۆرانش بینراوە ک ل ئاکامی و لو تچوبریتانیاخۆڕزگارکردنی 
دا کوتبووە سرشانی، بتایبتی ئگر ئوە  عراقوەی ل و مان  داگیرکردن

 جیھانی ب تنگژەی یکم جنگیی دوای بریتانیابکین ک  ڕەچاو
و کورتھنان داراییکانی بارکی قورسی خستبووە سر   ئابووریدا تدەپڕی

 و ھر ھۆکارکی ل  ھرچۆنک بت). Stansfield 2007: 44(بودجکی 
و بمافکردنیان ل دامزراندنی    لکاندنکوردستانبت، خکی  پشتوە

و بوونیان ب بشک ل دەوت تازەدامزراوەکی  دەوتکی سربخۆ
، بتایبتی دەبینیەوە عراقو  بریتانیاالین  دا وەک خیانتک ل عراق

مانی پی وەک ئوەی ل ،کاتک بنکانی ھاوپیمانانیان دەھاتوە یاد
  .دا ھاتبوونسیڤر
  

  و خاک نتوەيى  دداننان ب مافییان  كمين مافى
 یکم حکومتی عراق، ملیک فیسڵدوابدوای تاجلسرنانی 

 ک داوای ،کرد دا واژۆ١٩٢٢ ل ئۆکتۆبری بریتانیاپیماننامی خۆی لگڵ 
ورە وتمادەی دووی دەس. وری ل حکومتی عراقی کردبوووسینی دەستونو

یراقو نونوی عسراوەک،ل ی کند١٩٢٥  ساسراق کرا،  پی ناساند ع
و ھیچ   ناکرت خاککی دابش. و ئازاد و سربخۆ سروەر''وەک وتکی 

ئم دەق ). ٣٥٦- ٣٣٩، ١ج: ١٩٨٨الحسنی  (''نابتوە جیا پارچیکیشی لی
مش زیاتر، ل. بدی دەکرت بۆ کورد رکردنوەیکی تداوچاوسو

و بریتانی ل   پچوانی ئو بنانی ک ھردوو حکومتی عراقی
ورەک ودا دابوویان ب کورد، دەست١٩٢٢ی کانوونی یکمی ٢٤بیاننامکی 

کاتکدا بوو ک  ئم ل. ھیچ ئاماژەیکی ب مافکانی گلی کورد نکردبوو
کیاننامرەی بگوراقی،بتی عردوو حکومریتانی   ھیاندبووو بڕایان گ :  



 

''لی کورد دەنکانی گماف وەی سنوورەکانی یدان بچوارچ راقن لع 
 نالی ی کو ھیوایدا، بو سنوورانکی کوردی لتزراندنی حکومدام ل

زووترین کات ل کان بک کوردییوان خۆیاندا ڕر فۆڕمی  بنسون لک
رانی ک دەیگرتوە، لگڵ ناردنی حکومتکیان لگڵ ئو سنوو

یکانی یو سیاس   بۆ گفتوگۆکردنی پیوەندیی ئابووریبغدادنونرانیان بۆ 
، ١ج: ١٩٨٨الحسنی  (''عراقو  بریتانیاخۆیان لگڵ ھردوو حکومتی 

٢٨٢.(  
ش بکی گئاماژەی یمیاننم بوە، ئر بوو،  و  الی کوردەکانخۆشکد 

ن وەک چرای سوز تماشایان دەکرد، بۆ دروستکردنی ئگر نی
کی کوردی، یان بتوەبردنی خۆیان دەوڕوە، بۆ بمنی کو   الی

دوای . عراقدیاریکردنی سنووری ھرمکیان ل چوارچوەی سنوورەکانی 
الین  کوت ک ئم بیاننامی تنیا فک بوو ل ماوەیکی کورت، بدەر

ئوەی  کوردەکان ڕازی بکن ک چیتر   بۆ،ە ل کوردەکان کراوبریتانیا
ھاوکات، .  ننھل پرسی سربخۆیی ب و واز   نکونشخ محمووددوای 

یلی کوردەکان بشانی منیا بۆ ڕاکت ییاننامم بئ یوانراقالی  لەوە ع
ندنی ئاکامکشی ل دەنگدانی کوردەکان ل ڕاپرسییکی لکا. دەرچووبت

تی موسویالی راق بوتعەوە دەرک .  
کیانناموەی بوکردنش بم دەستو پکراقییش وو نووسینی یری ع

یل١٩٢٥  ساک لکدادانی یپ ، ک لکوردەکان دوای ی وان ناسیونالیستن 
، ١٩٢٢ل تشرینی دووەمی . دابوو و عراقچیی عرەبکاندا ڕوی 

راقی بکی عیراقناوی  ڕۆژناموگوتار، دوو )العراق( عکردبووەوە ی ب، 
،   ''کانی عراق بپارزتیسنوورە سروشتی''کردبوو  ک داوای ل حکومت

ل وەمی . ەوەعراقو دەوروبری ب   سلمانیئویش ب لکاندنی ناوچکانی 
ەی ئاماژەی گوتار، دەقی ئو ڕۆژی کوردستانئمدا، ڕۆژنامیکی کوردی، 

وەب  کی سروشتیکوردستانکردبوو کشاوی    ببراقو دانەع، ب 
لمش، ڕۆژنامک  جگ.  دانابوو''و تئسوف  جگی تعجوب''شتکی 

 وە کردبوو کر ئسختی لم''جبیعی  تاریخی عالو جوگرافیای ت، 
 شاھدکی عادل ک میللتی کورد ل ڕووی زەمیندا ھموو وەختک ناونیشانی



 

و دەمک وەک  و ھمیش مادیین بوونی نتوەیی خۆی سلماندوە بووە
 ل ناوچکدا عراقو یکیکی تواو جیاواز ل خکانی دیکی  قوارە
 تواوی ى ب عراق ئو بانگشیی ڕۆژنامی ڕۆژی کوردستان .''ژیاون
 وسم وياليتى و پرسیبووی مادام زۆربی دانيشتوانیوە وەوکردب ڕەت

، گوتاركى دیکدا گوەکانی دیک داوای بکن؟  لکورد بن، بۆ دەبت نت
 کۆنگرەی لۆزان ئم ل یداواکاری'' ک وەوەوکردب دووپاتی ڕۆژی کوردستان

بکو برگریکردنیش ل ، تنیا ڕزگرتن نیی ل مافی کمنتوەییکان
ڕۆژی کوردستان ( ''و سربخۆ ل نیشتمانی خۆیدا  نتوەیکی مزن

و گفتۆگۆ  کاتک مشتوم ).٢٧/١٢/١٩٢٢؛ ڕۆژی کوردستان ١٥/١١/١٩٢٢
 گیشت لوتک ل میدیاکانی عراقی، ڕۆشنبیرە ویالیتی موس باسیلسر 

مکوڕبوونی خۆیان ل کی دیککوردەکان جار ناسیونالیست  یوەند بپ
الین ڕۆژنامیکی  داوایک ک ل. وەوەوکردب پرسی سربخۆیی وت زەق

راقی بر پرسیارەوە) االستقالل (ئیستقاللناوی  عخرابووە ژ . ڕۆژنام
 ،کراقییئیسقاللع یاندبوو کوەشی ڕاگئ ،

ھاوکات نکۆیشی ل دروستبوونی . ''نين نتوە كوردستان دانيشتوانى''
گاتجاڕییوەش پرسیاری  ب .دەوتکی سربخۆی کوردی کردبوو

گاتوەش   ب''ڕاستی نتوەیک ھی ب ناوی کوردەوە؟ ھر ب''بوو کرد
 ''!ناتوانين ئم پرسيارە وەم بدەينوە ئم''می خۆی دابوویوە ک وە
ئم گفتوگۆ ). ٢١٥: ٢٠٠٤، وەرگیراوە ل احمد ٨/٢/١٩٢٥االستقالل (

داواکاریی یوەند بپ رخان بوون لکی وەرچخا زانئامشکانی کورد ک
  ییکانعراق عرەب ،ھاوکات لو ئانوسات بدواوە. بۆ سربخۆیی

 ئمش بو مانایی کthe Other(، (يتانییکان بوون ب ئوی دیک ڕب و
و ئینگلیزەکان وەک ڕەقیب،   ل خیاگی ناسیونالیست کوردەکان، عرەبکان

  . انو دەبینر  دەکران نیار تا دەگات دوژمن ونا
شھات لم پندی ئروبدا  سواو ئاگ،و ڕووداوانکان تریتانییب  داری

وبی ودا مند١٩٢٦ سای  ل.و ناڕەزاییتییکانی کوردەکان بوون  نائومدی
و عرەبی ب   نوان کوردی، پیوەندیھنری دۆبس، بریتانیای یسام

 سکۆتلندییکان و پیوەندیی دوژمنایتیی لمژینکی نوان ئینگلیز



 

 پشنیازی ئوەی بۆ دۆبس، ملیک فیسڵل نامیکدا بۆ . شوبھاندبوو
 ک دەبت ھمان ئو ھنگاوان ل وتکیان ،دەستی عراقی کردبوو

 ر کب ڤیکتۆریابگرن شاژن کان لندییر پرسی شوناسی سکۆتلمبھل 
 تبن  دانعراق پادشایکرد ک  پشنیازی ئوەی دۆبس. بر  گرتیبریتانیا

و ئوە ڕابگینت ک ئو دوو   عراقب سروشتی دوونتوەیی 
  دوو نتوەک پیشانیدا ھن سیمبولی یکتی عراقئسترەیی ل ئای 

 ئم دوو بنڕەتداگودان بوەی ک ل  و عرەبکان، ب  دەدەن، کوردەکان
  ١).١٤٥- ١٤٣: ٢٠٠٤احمد  (وەوئسترەی ئاماژەیان بۆ چی کرد

قۆناغكی نوێ ل چاالكینواندنی  ، شخ محمووددوای دووەم یاخیبوونی 
 ،دەکرا پ ئوەی ل ھموو شتک زیاتر ھستی. كرد پی دەست كوردەکان

ی لوانڕۆشنبیرانی کورد، چ ئ وە بوو کراقناو  ئتی عدا  حکوم
ل یتی کارکردنی خۆیان یتیجترا چ ئوانی دەرەوە، س وکاربدەست بوون

سینی وت نوک خۆی ل نویستراتیجی.  پیامکانیان گۆڕیگیاندنی
نامنو  داشتدو یا سکاکانی ناو  سینوو بروسکبا رپرسراق بۆ بو   ع

بی وو مندو  کۆمی گالندارکردنوەی یوە، لگڵ ئاگیدەرەوەی دەبین
چاالکیی . ی ک کوردەکان پیدا تدەپڕین لو بارودۆخ بریتانیای یسام

 کاتک ، گیشت لوتک١٩٣٠ڕۆشنبیرانی کورد ل تمووزی 
. کرا  ئاشکراعراقو  نیابريتا کی نوانڕککوتننام ناوەڕۆكى

و مافکانی  ھیچ شوەیک ئاماژەی ب نتوەی کورد  بوتننامککڕک
ل ). ٢٧-٢١، ٣ج: ١٩٨٨ الحسنی بۆ دەقی ڕککوتننامک بوان(نکردبوو 

و ڕۆشنبیرانی کورد   وەمی ئم پشتگوخستندا، کۆمک ل چاالکوان
نییتی وەتیئکھنا یان پگی جاف. ھعیزەت ب کی گوایندامئ ک ،

 ''و موراجعات  و تفنگمان قم ح ئمجارە سیال''ویتی وکۆمک بوو، گوت
  .)١٤/٨/١٩٣٠ژیان (

                         
 ل سـردەمی پادشـایتی عـراقئوەی ڕاستی بت ئو دوو ئسترەیی ک لسر ئای . 1
، چــونک ھردووکیــان ل ئــوردنو   عــراقبــوون، ئامــاژە بــوون بــۆ دوو دەوتــی ھاشــمی، ھ

 . الین بنمای ھاشمییوە فرمانەوایی دەکران



 

 ، کوردیی خاکی وەرچرخانی گرنگ بوو ل بزاڤی ناسیونالیستیئمش
، کسانی ئایینییکانو پیاوە   سرۆکعشیرەتبری جارە ل چونک ئم

بگرن وەکوی بزووتندەست ڕۆشنبیر دەیانویست ج . شارەکان بوون بۆی
ش بت ڕۆی یشوەیکی کاتی و گوندەکان ب  ناوەندی چاالکییکان

بۆ ). ٦١: ٢٠٠٠امین (دا  ن ل چاالکییکانیان لدەستایسرەکی
کوەی بارودۆخرکردنسڵ بیسلیک فشارە   ناردەیشازادە غازی م

 دنیاکردنوەی کوردەکان بوو ل ،مبست ل سردانکان. کوردییکان
 ل ١٩٣٠ی تمووزی ١٦کاتی پشوازیکردن ل غازی ل  ل. مافکانیان

 ک ل یککیان وەوەوکردب چند بیداخکیان برز، خکک سلمانی
 عوسبتول ئوممب عدالتی  ەوا ب متالیبی کورد، برقرارڕ ''نوسرابوو

و خاندانکی   ڵو، ک پیاوماقوڕەمزی فتاح ئفندی .'')کۆمی گالن(
شارەک  گبوو، لل کدا کیبری وت شی بشککی شار پشازادە خ

و   و تاریخ  و ئدەبیات  ئیتر ھموو قومک ب لیسان'' گوتی ، کردیغازی
ئم عسری بیستمینی مدەنیت . و عاداتی خۆی ترەقی دەکات  عورف

کانتسری میلل٢١/٧/١٩٣٠ژیان  (''ع .( مان لندیکاتدا،  ھفڕەمزی ئ 
و   کنو ئیدانی ڕککوتننامک ب  بنو داوای ل خکک کرد ک یکگرتو

میرزا تۆفیق ، شازادە غازیل کاتی پشوازیکردنی ھر  .ناڕەزایی دەرببن
دەموێ ب بیرتان بنموە ک بپی بیارەکانی ''و گوتی  کرد  قسیقزاز

 دەبوای خکی ،عراقی خست سر ویالیتی موس ک کۆمی گالن
ناوچ کوردییکان  ل  برن  خۆیان کاروبارەکانی خۆیان بڕوەکوردستان
و   موسو ئقزییکانی شمالی   سلمانیو  ھولرو   کرکووکک لیوای 

  ). ٢١/٧/١٩٣٠ژیان  ('' دەگرتوەسیروانی لیوای وقسمی سرو
، وەفدکی دیکی بریتانی ١٩٣٠بارودۆخک، ل ئابی  ھورکردنوەی بۆ

 جگری یییاوەر  ب ،بریتانیای یبی سامو مندویب سرۆکایتی
، سردانی ناوچ جعفر عسکری، عراقسرۆکوەزیرانی ئوکاتی 

 وانکانیان کرد، لرکوردییولھ .مان بوە، پیاوماق ھو   وڵوش
و  بریتانیایش، نیگرانییکانی خۆیان ب نونرانی ھولرخاندانکانی 

کردن، ک  ویان لوو داوای جبجکردنی بنکانی پش  ڕاگیاندعراق



 

 ل یاسای ئینتیدابی ١٦بوو ل جبجکردنی مادەی  گرنگترینیان بریتی
ھیچ شتک لم ئینتیداب نابت ''ل مادەکدا ھاتبوو ک . عراق لسر بریتانی

ت لگربڕ  خۆ لربکی کوردیی ستزراندنی حکومدام ریتانیا لش بپ
 ''و شوەیی ک بۆی دەگونجت ل ناوچ کوردییکان، بەوی کارگییووڕ
، یکک ل سرۆکعشیرەتکانی خدر ئحمد پاشا ).٣٠٣، ١ج: ١٩٨٨الحسنی (

ئم ھموو عشائیر موتفیقن تئیدی ''، ب شاندی ناوبراوی گوت ھولر
و ئمرین،   دا ئژینسلمانی دەکین، ئم لگڵ سلمانیمتالیبی ئھالی 

 سلمانیو  ھولر، کرکووکین ئم س لیوای یککین، ئیسترحام دەک
ل ک نابوە جیا ینتا). ١٤/٨/١٩٣٠ژیان  (''بکر مین ئت بدەکر 

کاتدا   خکی ناوچ کوردییکانی لویو ھاوھوستی ڕادەیک یکیزی
 ،سلمانیو سردانی وەفدەک بۆ  دوای ئم ڕووداوان. دەدا پیشان لخۆ

ڕەمزی بۆ نموون، . خۆیانوە بینی شکاویی زیاتریان بئیدی داواکان ڕا
بی سامی وو ب مندو  دەگرت١٩٣٠ ڕەخن ل ڕککوتننامکی ئفندی
 عوسبتول ئوممالزم چۆن عرەبکان ل قراری ئینتیدابی ''دەت 

 کوردەکانیش موستفید بکرن، ک تلبی ھموو کوردەکان ،کراون موستفید
کاتی  ل. ''ژر ئینتیدابی حکومتی فخیمدا ومتکی کوردیی لتشکیلی حک

 دەپرسن داخۆ تۆ ئفندی ڕەمزی ل بغداد وەفدەکی ،قسکانیدا
 خک کرکووکو  ھولر چونک ل ، ھموو کوردستان دەکیتینونرایتی

داشتنامکانی خکی دداوای جیابوونوە ناکن، ئویش ب ئاماژەکردن بۆ یا
و تزیقا بوون  ژر تئسیر ئم دوو لیوای ل'' دەت ، ککرکووکو  ھولر

بۆی بیانی حقیقتی خۆیان ئیزھار نکردوە، ئگینا ھموویان ئم تئید 
 ، ھمووی ل عینی فکرای یک ھدەف تعقیب ئکاتکوردستانو   ئکن

ئیستیقاللی کوردستان ئامادەب.''ک ل کی دیککی ئاغاناوی  وان ب مح ل 
و کوردستان عیبارەت نیی   ئم کوردین''و دەت   گردبوونوەک ھدەستت

 ر لمانیھسل، تا زاخۆ لقین ھخانمووی کوردەوارییوێ ، ھنایان 
ئگر . ژر ئینتیدابدا حکومتکی موستقیلمان دەوت ل. دا بژین عراقلگڵ 

 مانداتئینگلیزیش ن ت بعمموراجتول ئومینعوسبدواتر .'' دەک 
و  دەکن  قسعراقو جگری سرۆکوەزیرانی   ی بریتانییمندوبی سام



 

 ن کوە دەکڕووی ئابووریکوردستانباس ل ت لوە    ناتوانرگرییو ب
بکات، بۆی  ڕەودەچت ئم زیاتر کوردەکان تو پ وا. ببات خۆی بڕوە

و عرەب قابیل نین  یک دەفع عرزمان کردن کورد''ت  دەڕەمزی ئفندی
ل وەمی . )٧- ٤: ١٤/٨/١٩٣٠ژیان  (''و ئوان سامی  ئم ئارین. بژین پکوە

 جخت لسر ئوە دەکات ک عراقسرۆکوەزیرانی کوردەکان، جگری 
و کارگییکان، ناوچ کوردییکان وەک ھر   جگ ل ماف زمانوانی

 ھیچ بنکی دیکی ب بریتانیاو   عراقکی دیک بشکن ل ناوچی
کرا،  کوردەکانیش لبرانبر ئمدا، وەک ئاماژەی پ. کوردەکان نداوە

و شوناسی خاک دەکرد، ئمش   و نتوەیی  ان لسر ماف سیاسییپداگری
  .الو و تگیشتنی ھردو دەدا ل دید جیاوازییکی گورەی پیشان

 پارزگاری ١،تۆفیق وەھبیبوو ک  وا  پیبغداد یومتی ناوەندیحک
و ھاندەری  و توندوتیژیی سیاسییکان   ئوکات، ل پشت ملمالنیسلمانی

و   کرابغداد بانگھشتی تۆفیق وەھبیبۆی . خککی بۆ ناڕەزاییدەربین
 کاتدا حکومت خریکی لو. خرایوە یکسر ل پۆستکی دوور

 ھیئتی وەتنیی ئندامانی ،بوو بۆ ھبژاردن پرلمانییکان خۆئامادەکردن
ر لرانبیوەھبیدەرکردنی  بکپۆست کاندا ، لبژاردنھ شدارییان لب 

بردەرکی   کس ل٣٠٠٠، نزیکی ١٩٣٠ ی ئیلولی ٦ئم، ل  پاڵ ل. نکرد
و شرمزارکردنی پۆسی   بوونوە بۆ داواکردنی مافکانیان  گردسرا

 بووە ھۆی ،ھوکانی پۆلیس بۆ بوەپکردنی خۆپیشاندەران. ھبژاردنکان
ئنجامدا پۆلیس تقی ل ئاپۆرای  ل. پکداھپژان لگڵ خۆپیشاندەران

  و کرد و بریندار   کسی ل خۆپیشاندەران کوشت٦٠و نزیکی خکک کرد
ل مژووی کورددا ئم ). ٦٨-٦٦: ٢٠٠٠امین (کردن  چندانیشیان ل زیندانی

و ل کۆیادی کورد بووە  ول ناسراوەوڕۆژە وەک ڕۆژی ڕەشی ششی ئیل
  .  ب سیمبولی برگری

                         
.  سوپای عوسمانی بووی، زمانناسکی کورد و کۆنئفسرک)١٩٨٤-١٨٩١ (تۆفیق وەھبی. 1

ــی کردبــوو، لوان ھشــت جــار و ــی ل زۆر پۆســتی کــارگی خزمت ــووە ل وەزارەت ەزیــر ب
 . دا عراقجیاجیا ل حکومتکانی 



 

ک چاالکی توندوتیژییان لندھ وە راستوتکی زۆری ،دەکشم بب 
 ل  دوور،دەدران الین کوردەکانوە ئنجام و ناڕەزاییانی ل  ئو چاالکی

 بایخ تماشا  کمتۆفیق وەھبیلم نوەدا ناکرت نامکانی . توندوتیژی بوون
کسایتیی بری دا، چند نامیکی ل١٩٣١ی نیسانی ١٩ وەھبی ل ؛بکرن

نووسینگی شوەی سکانام بۆ  و ڕۆشنبیرە کوردەکان ب  سیاسی
کۆمی  ییو سکرتری گشت  پیوەندییکانی دەرەوەی حکومتی بریتانیا

  بتۆفیق وەھبی نامکانی ١. ناردعراق ل بریتانیا یوبی سامیوو مند  گالن
و جختیان ل چارەسرکردنی ھۆکارە   ناوی گلی کوردەوە نوسرابوون

سرەوەختی   ھر ل،عراقل  سرەکییکانی کشی کورد دەکرد
 ب کوردستان لکاندنی'' دەت وەھبی. ەوە تا ئوکاتعراقدروستبوونی 

 مگر ، بم تازە ناکرت ئم ھگینوە،و ن ڕەوا ەوە ن ڕاستعراق
راق ھروەریی وەک عکی خاوەن ستوەبدەونینستادا .''وەشئ ل بۆی 

ئازادان وەک نتوەیکی '' ک ،چاک وەک ئوەی کوردەکان داوای دەکن وا
دا  ئازاد لتو وراق(ناو ئی وەھبی ''.ژین ب)عشژەی باسکردنی کدر ل 

 راقکورد لسۆزیی کوردان بۆ عت دراق دەتکردنی عزەمان ندە بپاب 
ئو جختی لوەش دەکردەوە ک . مافکانیان وەک قوارەیکی نتوەیی

 وەک چۆن ، ئوە ڕاست نیی ب کورد بگوترت عرەب یان عراقیچیتر''
 باشووری'' دەشیگوت ک''. ک بگوترت ئینگلیزڕاست نیی ب ئرلندیی

 Ali & Salih ('' ھیچ کاتک بشک نبووە ل دەوتکی عرەبیکوردستان
2005: 163, 189, 191(.  

  لکوردستانچاک  زوو درکی ئوەی کردبوو ک وا  ھرملیک فیسڵ
 تنب  ئم ڕخۆشکر،مرجک  بم ب،ببرت الین کوردەکانوە بڕوە
وەک دەستپشخرییک بۆ . و ئابووری ل وتک  بۆ جیابوونوەی سیاسی

دەبی، ئوانش ک  چارەسرکردنی ئو نیگرانییانی ک کوردەکان دەریان
 چند ھنگاوکی ل پناو ئارامکردنوەی فیسڵکرا،  پ پشتر ئاماژەیان

                         
درابوو ک نونرایتییـان  پ  ب فڕمی ل الین حڤدە چاالکوانوە ڕگیتۆفیق وەھبی. 1

 & Ali( ل نوان چاالکوانکاندا ھبـوو پرلمانی عراقچند پرلمانتارکی کورد ل . بکات
Salih 2005: 159.( 



 

بۆ نموون، کردنوەی . و عرەبکان ھھنا  گرژییکانی نوان کوردەکان
دا ١٩٣١، دواتریش ل تمووزی  کرکووک ل ی پروەردەیبڕوەبرایت
ت بی حکومگڕمی ڕف بواری  دا زمانی کوردی ل کان لکوردیی ناوچ

لمش،  جگ). ١٣٣، ٦/١ج: ا٢٠٠٥الوردی (بھنرت  دا بکارو دادگ پروەردە
 وەک ،دا ھی عراقرەیی ل ئای دا ک ئو دوو ئست حکومت بیاری

 رەکین لوەی ستدوو ن رەب، کوەی کوردو عتردوو نسیمبولی ھ
  ).١٥٢: ٢٠٠٤احمد (، بناست عراق

 ھر  پیشانمان دەدات ک،و گفتوگۆیانی سرەوە  ی و گرژ  ئو پشھات
یزوو دوای دروستبوونی لراق، ١٩٢١  ساعشک  تووشی کیی و ملمالن

و   شوەیکی سرەکی دەگڕتوە بۆ خون ھۆکارەکشی ب. وڵ ھاتبوووق
. و عراقییکان و عرەبکان  وە دژبیککانی ناسیونالیست کوردەکانوئارەز

کوردەکان ب  ردەوام دووپاتیان دەکردەوە ککی بوەیکوردستانش 
ک نییشب  بووە لراقو نریا. عسوە بستاش ئر ئگپاوەئندا س، 

 و پارزگاریکردنی تواوی ماف نتوەیی  وکردنی بندە ب ناساندنوئوە قب
برانبر ئم بانگشیی  ل. کوردەوە) Territorial( و خاکییکانی 

و عراقییکان جختیان لسر   کوردەکان، ناسیونالیست عرەبکان
شیان وەک بشک ل و خاکک  و گلکی  دەکردعراقیکپارچیی خاکی 

و خیاگی ئم  ئم جیاوازیی ل دید. و نتوەی عرەب دادەنا نیاود
و سانی   عراقناسیونالیزم ناکۆکبیکان لگڵ دامزراندنی دەوتی 

تو دەونی ئمت رەتا لستی،سزەقی ھ ب  ی . دەکرا پکی دیکخا
ئوەی ک کوردەکان بردەوام چۆن  ،گرنگ ک لو گفتوگۆیان دەردەکوت

  ب،توەووە کردکولتوورییکانیو   و زمانی  جختیان ل ماف نتوەیی
، )Territorial Identity(شوەش پداگرییان لسر شوناسی خاک  ھمان

ل بشکانی . وەوو وتی کوردان کرد  و نیشتمان  کوردستانوات سنووری 
  . دەکرت ئم پرس شیکاری ئم کتب زیاتر وداھاتو



 

  ''کافرەکان''سیمبولی نیشتمان یان سیمایکی ئینگلیزە : ئای عراق
 شیعکان لم ،یوراوعاش گرنگترین ڕۆژ ل سانامی شیعکان ڕۆژی 

ئیمام .  بڕوڕەسمی تایبتییوە دەکنوەئیمان حسنڕۆژەدا یادی کوشتنی 
. ستی ئمویی سوننکان کوژرادە  بدەشتی کربالدا ل ٦٨٠ ل حسن

ک ، وەوگرت  وات دەیم سرچاوەی،''عاشر'' ل عرەبیدا ل راووعاشوشی 
م ڕۆژی مانگی موحدەی رەبیڕلی عنامو  ئیسالمیدا ھاتووە-ەمی سا

 و ڕۆژەی کئ ،زەکبۆ ڕۆژە کارەساتئام نئاماژەشدا ئیمام حسی ت
، ١٩٢١نرا،  سر ل  تاجیک فیسڵملیھر لو سای ک . کوژراوە
و خۆشی  کرد  ترخانوراوعاش ھندک پارەی بۆ ڕوڕەسمکانی فیسڵ

   گریانبجگ ل. بوو  ئامادەکازمیی ل راوعاشوڕوڕەسمکانی  ل ڕۆژکیان
و یاوەرەکانی،   ئیمام حسنو سینگکوتان بۆ   و سردولک وزانوەوو ن

ک، لریتکان وەک نی نواندنڕ شیعگ   وە کوشتنیرییئیمام و شانۆگ
  ک تیدا ئامادەبوان چندین ئا برز،دەکن شیو یاوەرەکانی نمای  حسن

 ھاوتای ئاکانی عراقبوو، ئای   ئامادەملیکلو ڕۆژەی ک . دەکنوە
، بم ل تنیشت ئو کس ڕاگیرابوو وەوەوکراب شکدا برزیدیک ل نمای

ل تیی نمایکرایندا نوکک'' یشرە خراپکارەکت'' ، ر بن سعد بنعوم
 لشکری ی ئو کسی ک سرکردایتیعومر. ی دەکرد ئبی وەقاس

وەک . ی تدا کوژراوەئیمام حسنە لو شڕەی ک وئموییکانی کردو
پش ئو خکی ک   ب، دەبینتعومرنریت، کاتک ئو ئکترەی ڕۆی 

و لعنت    ئوە تف،دەبت دەبنوە تپڕ  کۆشقامکانو ئوبری  مبرل
 عومرتنیشت   لعراقئوەی ک ئای  لبر. عومر بن سعددەنرن بۆ 

 و لشانی ئدرابوو و شانبداھکقاموەی ڕادەگوزەری، نمایشل کش 
دەبت ئاماژە .  بچنعراقو لعنتکان بۆ ئای   دەچوو ک ھاوکات تف

ڕوڕەسمی   لعراقبوو ئای  جار بوەش بکرت ک ئوە یکم
  ).١٣٠-١٢٨، ٦/١ج: ا٢٠٠٥الوردی (بکرتوە  ادا برزوروعاش



 

وری، ئامادەی ڕوڕەسمک بوو و و عرەبکی سوننی س١،ساتع حوسری
 یئو ئوکات بڕوەبری گشتی.  دانیشتبووملیک فیسڵل تنیشت 

بوو   کسک بوو ناسراوحوسری. وەزارەتی پروەردە بوو ل پروەردە
 عراقئو لو سانی ک ل . وەوەو دەبعراقبوەی ک ڕقی ل شیعکانی 

 ل خزاندنی ئایدیۆلۆجیای بینی ی ڕۆکی سرەکی،فرمانبر بوو
ل  .عراقناسیونالیزمی عرەبی بۆ ناو برنامی خوندن ل خوندنگکانی 

 ب ڕاشکاوی باس لوە دەکات ک شیعکانی حوسریەرییکانیدا، بیرەو
ئو ). ١٩٦٧الحصری (و سیمبول نیشتمانییکانی   عراق دسۆز نین بۆ عراق

 ل عراق ئای بینیم دەت ک ،وراول پیوەند ب مراسیمکی عاش
. ەکردەو دار ئاگم لملیک فیسڵ ، ھدراوە''کس خراپک''تنیشت 

و   دات بو ئاک الی ئو کس ال  یش کسکی ڕاسپارد ک بچتملیک
یان دەگا  ئیمام عباسو   ئیمام حسنبیبات بۆ الی ئو کسانی ک ڕۆی 

، دوای ئوەی ک ھگری حوسریبگورەی گانوەکی . شکدایل نمای
و ئیمام   نئیمام حس ک ڕۆی وەوەوب  لو کسان نزیکعراقئاکی 

 و دوور نرا پوە و زۆرەملوە پای  وڕەبوونوت یان دەبینی، بعباس
  ). ٨٩-٨٧: ١٩٦٧الحصری (خرایوە 

دەخات ک لوکاتدا، النیکم بشک ل شیعکان  ئم ڕووداوە دەری
 یان ئوەتا وەک عراقبنن ب ئای  نبووە ک دان ئامادەیی ئوەیان تدا
دەچت ئوان ب ئانقست ئای  لوە. وەوایان نکردئای خۆیان تماش

 چونک وەک ،کردبتوە  برز''ونکوکس ملع''یان ل تنیشت عراق
وە، یان ئوەتا وەک ئای ڕژم وکرد و بگان تماشایان ئایکی نامۆ

 کدەستبا سوننوکاتی . بینیویانی ئکراقئاتیدی پاشاعی، زۆر ل 
رەبیی ئاباوکی شۆڕشی ع ک کیڵ دەچوو، ئایسلیک فریف ، مش

                         
. بغداد ھات ملیک فیسڵ لسر داوەتی ١٩٢١، ل سای )١٩٦٨-١٨٧٩ (ریساتع حوس. 1

 ری گــشتیی لــوەبڕم زوو پۆســتی بکار بــوو، بژکــار دەســتبرەتا وەک ڕاوســ و لئ
ــی پرەوەردە ــری حوســری، ١٩٢٧ل ســای .  پــ دراوەزارەت  ل کــۆلجی یاســا بــوو ب ڕاگ

ــارەیکی زۆر ل نوەی دبغــداد ــان ل بردەســتی ئودا ، ک ژم ووەم ل سیاســیی عراقییک
 . زانکۆیان تواو کرد



 

 ل دژی عوسمانیی ''کافرەکان''کاتی شڕ ل برەی ئینگلیزە  ، لحسن
 ئم ھاوکات. ژریدا شڕی دەکرد و لوە وەوکردب  برزی''موسمانکان''

ر سایی ژ و شڕڤانکانیان ل   شیعئایینییبووە لگڵ ئوەی ک پیاوانی 
ی عوسمانی لدژی ئینگلیزەکان ئا   کانیان، کیماننو ھاوپریف حسش 

بۆی ). ١٢٩، ٦/١ج: ا٢٠٠٥بوان الوردی (یکک بوو لوان، دەجنگین 
ناچت   لوەعراقدەکرت بین ک ناڕازیبوونی شیعکان ل ھدانی ئای 

 بانگشی بۆ وسریح، وەک ئوەی عراقتنیا ل نادسۆزییانوە بۆ 
 ی بوەوە ھبت ک شیعکان ئای بکو لوانی پیوەند،دەکات، ھقوبت

و سیمبولی نیشتمانی  یان لو سردەماندا وەک ئاعراقو سیمبولکانی 
ئو حکومتی ک . بینیویان '' کافرەکان''، بگرە وەک سیمای ئینگلیزە نبینیوە

 ئایینییو پیاوانکی   تمنی، چند سیاستوانھر ل چند سای یکمی 
  .کرد یان ناردە منفا شیعی سنوورداش

  
  سروەریی عراق برەو کوێ؟: ل نوان سربخۆیی و ئینتیداب

تئانوساتی دانوس لکان لرانی  اننوان نوریتانیانراقو  بر عسل 
ژر   لعراقمانوەی ، بتایبتی پرسی  وی پیوەندییکانی نوانیانوداھات

و سربخۆیی، گفتوگۆی    ئینتیدابی بریتانی یان گیشتن ب سروەری
سرکردە شیع . کرد و سوننکانی دروست  نوان شیعکان  لیگرم

بوو  ئوە. ناسراوەکان ھوی لکنزیککردنوەی ھردوو پکھاتکیان دەدا
و    سوننیوماقوو پیاو  و سرۆکعشیرەت  ملیک فیسڵداوەتی 

مبست .  ببسترتکربالبوو ل   ک بیار،شیعکانیان کرد بۆ کۆنفراسک
 بریتانیاو   عراقل کۆنفانسک قسکردن بوو لسر پیوەندییکانی نوان 

وەھابییکان ل سعودییوە -لگڵ ئو ھرشانی ک عشایرە بدوە
ەھا دۆزینوەی چارەسر بۆ ئم دوو ، ھروعراقدەیانکردە سر شیعکانی 

پرس .کان  لریتانییر فشاری بڵژیسی ڕەتفکشداریکردنداوای ب  
سرەڕای ئم، ژمارەیک ل پیاوە ناسراوەکانی سوننکان . کردەوە
بشداربوان .  بسترا١٩٢٢ی نیسانی ٩ کۆنفانسکیان کرد، ک ل یبشداری

. وەھابییکان ر پرسی ھرشی بدوەبوون لس بگشتی ھاوھوست



 

و سونن  ڕادەیک یکیزیی نیشتمانیی شیع ھوستک ک تا
ئو بیاننامیی ک ل دوای بستنی . دەدا پیشان بشداربووەکانی لخۆ
، بوەی وەوەوکردب  شیعی زەقئایینیی ڕۆی پیاوانی ،کۆنفانسک دەرچوو

ەدواکوتووەکانیان ب ھیچ شوەیک  وعشیرەتگرە ئایینی وک پیاوانی 
کانی  مساوەمرەکییس نماییڕ نازول لیانو تکنئایینروەھا .  ناکھ

 ملیکو سوپای   نوان شڕڤان عشایرەکان  کردبوو لیپشنیازی ھاوکاری
 ی لرشانو ھوەی ئرەنگاربوونب لرچاوەیانسعودییگرتووە وە س .

  شیعی برزئایینییاڕشتنی بیاننامک ڕۆی پیاوانی ئوەی د بم لبر
 نکردبوو، بۆی بشکی عراق ل بریتانیاڕاگرتبوو و ھیچ باسی ل ڕۆی 

نبوون ک بیاننامک  زۆر ل سونن بشداربووەکان ل کۆنفانسک ئامادە
  ).١٤١- ١٤٠، ٦/١ج: ا٢٠٠٥الوردی (واژۆ بکن 

 مان ساڵ،٢٣لردانی ی نیسانی ھکان سرکردە سوننس ک لژمارەی 
و ھوستیان ل پیوەند  و ڕای خۆیان لسر کۆنفانسک یان کردملیک

ب پرسی ئینتیدابی بریتانی دەربی، ک تواو پچوانی ئو ھوست بوو 
سرکردە سوننکان . ک سرکردە شیعکان ھیانبوو لسر ھمان پرس

 ئوان لو پابندە ب وابستبوونی یردەوە ک پشتیوانیک داریان ئاگملیک
. دەکات ی دیاریعراقو بۆ   بۆ ئوبریتانیا بو ڕوشونانی ک ملیک

ەحمان عبدول، سرکردە سوننکان چون بۆ الی ملیکپاش سردانی 
لو . کرد ک دژەبیاننامیک دەربکن ، ئویش پشنیازی ئوەی نقیب

 ،کرد ک سرکردە سوننکان لسر پشنیازی نقیب واژۆیانبیاننامی 
لودا باسیان لوە کردبوو .  گیرابووکربالڕەخنی توند ل بیاننامکی 

 بم لوێ ڕووبڕووی دەقک ،کربالکرابوون بۆ  ک گوای ئوان داوەت
 و   ک ب ھیچ شوەیک ناوەڕۆککی ل قازانج،کرانوە بۆ واژۆکردن

ی ٢٨درژەی ئم کشمکشدا، ل  ل. و وتدا نبوو   حکومتیبرژەوەندی
، شاندکی سرکردە شیعکان لگڵ چند سرکردەیکی ١٩٢٢ئایاری 

 غدادسوننی لردانی بلیک سی خۆیان  یان کردمگرانستی ڕەخنوو ھ
ی خۆیان بۆ یو پشتیوان  ڕاگیاندملیک ب بریتانیالمڕ پرسی ئینتیدابی 
). ١٦٦-١٦٤، ٦/١ج: ا٢٠٠٥الوردی (ڕاگیاند   پعراقسربخۆیی تواوی 



 

، ک جعفر ئبو تمن ناسراوی شیع، یو کسایتی  بازرگان ھاوکات
ئوکات وەزیری بازرگانی بوو، پۆژەیاسایکی بۆ برەنگاربوونوەی 

وەھابییکان خست سر مزی پرلمان، بم  ھرشی بدوە
و ڕگری ل دەنگدان لسر   ، ناڕەزایی دەربینقیبسرۆکوەزیران، 

 پۆژەیاساک کرد بو پاساوەی ک دەنگدان لسر پۆژەیاسایکی لم
: ١٩٩٦التمیمی  (کربال یکسان ب پشتیوانیکردن ل کۆنفانسکی ،جۆرە
  خۆیان لیبگشتی، سرکردە شیعکان دەیانویست پشتیوانی). ١٤٦-١٤٥

و کارکردنی ملیک بۆ بدەستھنانی   بکن ب ھوڵ  مرجدارملیک فیسڵ
 کچی سرکردە سوننکان میلیان ب مانوە بوو ل. عراقسربخۆیی بۆ 

ئم کبکی ل دیدگای . ژر جۆرک ل ئینتیداب ل سایی بریتانییکان
 ک ،ئوە بووبتپیاوماقونی ھردوو پکھاتک لوانی پانرەکی 

 ک لیمینکان وەک کراقسوننت عکان بووبریتانییدەستی ب چاویان ل 
یان عراق ک زۆرینی دانیشتوانی ،بۆ پاراستنی ھاوسنگییان لگڵ شیعکان

  . دەھنا پک
ملیک  شیع لگڵ توانای ئایینییسنوورداشکردنی کۆمک ل پیاوانی 

رەیکی برچاو ل سرۆکعشیرەت شیعکان بۆ  ل ڕازیکردنی ژمافیسڵ
کرد بۆ سرکوتنی   ل کۆتاییدا ڕگیان خۆش،بشداریکردن ل ھبژاردن

ڕەدایکیش جیاکردنوەی  و تا حکومت ل بڕوەبردنی ھبژاردنکان
ئوە، سرەڕای  لبر. ش بووبتی، ئگر کاتیئایینو   چاالکیی سیاسییکان

و ژمارەیک ل نیشتمانپروەرە   ک ل سرکردە شیعکانناڕەزایی ھند
 کان لراقییغدادعبژاردن،بت بۆ ھکانی حکومچی پالنو    ک

ئو . چوو دروستکردنی پرلمان وەک ئوەی پالنی بۆ داڕژرابوو، بڕوە
کردبوو بۆ بایکۆتکردنی   شیع دەریانئایینییفتوایی ک پیاوانی 

بمش دوای .  کاریگرییکی کمی ھبوو لسر پۆسک،ھبژاردنکان
نی ھبژاردنکان، پرلمانی عراقی یکم دانیشتنی خۆی ل وبڕوەچو

سی و ھر لو دانیشتندا، پرلمان ڕەشنو.دا  ئنجام١٩٢٤ی تمووزی ٢٧
و   عراقی نوان ١٩٢٢  سایو ڕککوتننامکی  عراقوری ودەست

ڕکخستنی کۆمک ). ٢١٤-٢١٣، ١ج: ١٩٨٨الحسنی (کرد  سندی پبریتانیا



 

چت، بگشتی شیعکان نیانتوانی ڕۆکی کاریگر بدەر ی لیناڕەزایت
خشر نسوە وو   لرەتاکانی دروستبوونی شس کان لتراق سیاسدا  ع

ە انی ل ئاکامی داواکانی سرکردیو گرژی  لوەش زیاتر، ئو ملمالن. ببینن
 شیعکان بۆ دابشکردنی دەست یان ئو ئایینییکانیو   سیاسی

ی لشھاتانپ  وڕەسمکانڕئایینییش  دەھاتنپ، تیان بک خزمن 
 بكو درزی نوان ھردوو پکھات سرەکییکی ،یکیزیی نیشتمان نکرد

  .ی فراوانتر کردعراق
  

  ۆ نیشتمانگومان خستنسر دسۆزیی شیعکان ب: شعووبی
 ی ل١٩٢٠سا تداران لغداددا، دەسڕەوتی ب رکردە لک سژمارەی 

 ئمش ،و چند سیاستوانکی شیعیان ڕەوانی منفا کرد  عراقچییکان
 ی کساوای وە ئۆپۆزسیۆنو بزووتنک لی دروستبوونی بۆشاییبووە مای

الین  بۆشاییک ل. ببوو کاتدا دروست و دەرەوەی حوکم لو ل ناوەوە
. کرایوە  پ، دەکردنی ڕابرایتیمھدی خاسی ک ئایینییکان،سرکردە 

ملیک . بغداد شیعکان بوو ل ئایینیی ئوکات گورەمرجعی خاسی
  بم بو،بکات ی لی وەرگرت ک پشتیوانخاسی بنکی ل فیسڵ

 ی کرجڵمیسلیک فوڵمخ  ھربراقۆیی بدات بۆ سع ل 
ی ٥و ل  بووە  ل بنکی پشیمانخاسینچوو  زۆری پ. بریتانییکان

 ک تیدا گوتی ھر کسک ل ، فتوایکی دەرکرد١٩٢٢تشرینی دووەمی 
شڕی '' ئوە وەک ئوە وای ک ،بکات ودا بشداریوھبژاردنکانی داھات

 فتوایکی دیکی دەرکرد خاسی دواتر .''و ئیمامکان بکات و پیامبر ادخو
 ی توندی لیدا ڕەخنت لحورکوەک ئاماژەی. گرت) الحر (حزبی ئ کرا،  پ

 ، حزبی یکک ل کوڕەکانی گورەسرکردەی سوننکانئلحور
و   خاسیکردە سر   ھرشینقیبل وەمدا، .  بووەحمان نقیبرعبدول

 زۆربیان ) شیعئایینییاوانی پی(و ئوان  ئوە وتی ئمی''دەیگوت 
ئم ). ٢٠٥- ٢٠٢، ١٠٩-١٠٨، ٦/١ج: ا٢٠٠٥الوردی  ('')ئرانین(بگانن 

 ڕاستوخۆ ڕووی قسکانی خاسیکاتی  بوو تا ئو کشمکش بردەوام
 لیکلشیمانی  کردمییو پپ ی کنو بیاند،دابوو  خۆی لسی.  ڕاگخا 



 

وە ل نھشتنی ونگیاند کانی خۆی بجە ک بنملیکدەیگوت ئوە 
 کان لریتانییراقبوونی بی دەرکرد. عکی دیکتوایو فو وەبیر  ئ

 ،ل ئاکامی ئمدا. خککی ھنایوە ک بشداری ل ھبژاردنکان نکن
 ئایینییو لگڵ چندین پیاوی  کرا دن ناوزە''بگانیکی ئرانی''خاسی وەک 

رانکران بۆ  ورداش سنو،دیکئ) Nakash 2003a: 80-81 .( ئازاری ل
١٩٢٤، ل جگسی بپیاوانی ،خا ب گدرائایینیی ڕ یان   دیکو زۆرب

 خۆ ل کاروباری سیاسی ،، بم ب مرجکعراقگڕانوە بۆ 
: ا٢٠٠٥الوردی ( مایوە تا لوێ مرد ئران ھر ل خاسی. ھنقورتنن

 شیع ناسنامی ئایینییڕاستیدا بشکی زۆر ل پیاوانی  ل). ٢٥٨، ٢٥١، ٦/١ج
ان ھبوو، ئوان بۆ خۆدزینوە ل سربازی ل سردەمی یئرانی

 زۆربیان عوسمانی بنڕەتدا دەنا ل ، خۆیان کردبوو ب ئرانی،عوسمانییکان
ناسنام دایک بوون بل و ناوچانو ل  دواتر بوو ب راقببوون کع.  

، عاسیم، حزبی ئلحور شیع، زمانحای ئایینییوای دەرکردنی پیاوانی د
 ی گوتارلککان بیرۆکبژاردنبایکۆتکردنی ھ کدا نوسیبووی ک

و ھقووی دسۆزی بۆ نتوەی  ئو بیرۆکی غریب''ی، ئرانی/ییعجم
). ٢٢٤، ٢١٨، ٦/١ج: ا٢٠٠٥الوردی  ('' نییعراقو سربخۆیی بۆ   عرەب

الین  و ئرانیبوون ل   شیع ب بگانییبوونئایینییتاوانبارکردنی پیاوانی 
، تا عراقناوەوە یان دەرەوەی  و سرکردە سونن عرەبکان، ل  کسایتی

ردەوامر بۆ ھمئ . ،لی سیستانیبۆ نموونکان ،ععی شیعرجورەمگ 
 عراقی ئوەش، زۆربی ژیانی ل ل جیھان ھاووتییکی ئرانیی، سرەڕا

  .دەدات پیشان خۆ  لعراقوڵ بۆ وو ھستکی ق و سۆز وەوبرد بسر
ملیک و دابشکردنی پۆستکانی حکومت،   پاش دامزراندنی دەوت

 ژمارەی شیعی ی ڕووبڕووی کۆمک کش ببووەوە، لوان کمیفیسڵ
بۆ ھاوسنگکردنی . نی دەوتو فرمانبر ل دامودەزگاکا  تکنۆکرات

 الین سوننکانوە پ  ک بگشتی ل،وی پۆستکان ل دامودەزگاکانوتراز
 داوای ل وەزارەتکان کرد ک کارئاسانی بۆ خوندکارە فیسڵکرابوونوە، 

 وانکان، لجکۆل ندن لخو ژەدان بن بۆ درکان بکجی یاساشیعکۆل ل 
 ١٩٠٨  سای، ک لعراق بوو ئوکات ل جی یاساکۆل، ک تاک بغداد



 

 دەیزانی باشترین ڕگ بۆ ئامزانی شیعکان ل ملیک فیسڵ. دامزرابوو
گتواناکردن کۆموە پراقیدا ئتی عزراندن  و دەوو دام ل یان

). ١٢٦، ٦/١ج : ا٢٠٠٥؛ الوردی ١٨: ١٩٩١االزری (دامودەزگا حکومییکان 
وی سونن والین دەستبژری دەستۆیشت  ب توندی لملیکی پشنیازەک

ڕگدان، ڕاست پچوانی بری کرایوە، ئویش ب ڕگریکردن ل ڕەت
ئو مبستی بوو ک کارئاسانی  .کردبوو داوای ملیک فیسڵئوەی 

 خوندنگی جعفریبکرت بۆ ئو خوندکارە شیعانی ک دەرچووی 
بکرن  سونووبتوانن نا ، تابغدادوندنگی شیعکان بوو ل بوون، ک تاق خ
 ندن لجی یاسابۆ خوم . کۆلم و  ساتع حوسریھتۆفیق سوەیدیھ ،

وکردنی و بۆ قب خست یان پشتگوێملیک، فرمانکی کۆلجی یاساڕاگری 
خوندنگی  ب بنما لسر ئوەی ک دەرچوانی ،خوندکارە شیعکان

و توانای خوندنیان ل کۆلجک نیی   پویست شارەزایی وەک جعفری
، سیاستوانکی شیع فیسڵدوای مردنی ). ٤٠٩- ٤٠٥: ١٩٦٧الحصری (

 ل ملیکونوە ب بیرۆککانی وکرد ب پداچ یلیوەزیری پروەردەی قا
 ،پیوەند ب دامزراندنی دامودەزگاکانی خوندنی با ل ناوچ شیعنشینکان

شوەیکی یکسانان پۆست حکومییکان  موو پکھاتکانی کۆمگ بتا ھ
 ،ھات بۆ ھسنگاندنی داواک  لیژنیک پک،بۆ ئم مبست .ننھب بدەست

االزری (بم تاق دانیشتنکی نکرد، بمش بیرۆکک بووە بقی سر ئاو 
٢٤-٢٣: ١٩٩١.( ن لشیع ناوچ م زانکۆ لککان، ڕاستیدا یزانکۆی شین

دەوتی  ساڵ ل دروستبوونی ٤٣ دامزرا، وات دوای ١٩٦٤، ل سای بسە
  !عراق

 ب ڕەگز یمشتومە بناوبانگکی نوان شاعیری ناسراوی عراقی
واھیریشیعھدی جد ممڵ ، محگر ،ساتع حوسری لسردە لپ 

و   اس ل نوان شیعکاندەدات ک لسر شون ڕەھندکی ئو ملمالنیان ال
لگڵ زیادبوونی ژمارەی خوندنگکان ل . سوننکان لوکاتدا دەکران

درا ک ببت ب مامۆستای  الین ھاوڕکانیوە ھان  لجواھیری، بغداد
 وەک یجواھیری ئرانیبوونی حوسریسرەتا  ل. ئامادەیی ل خوندنگیک

 بۆ بوون ب ،جواھیریاواکی ھنا بۆ ڕەتکردنوەی د پاساوک بکار



 

ل سردەمی عوسمانییکان خککی زۆری  کرا، پ وەک ئاماژەی. مامۆستا
ان ی ناسنامی ئرانی، بۆ خۆدزینوە ل سربازیعراقنیشتجی ئوکاتی 

، ٥/١ج  : ا٢٠٠٥بوان الوردی (ش یکک لوان بوو یجواھیریوەردەگرت، 
 ، سرکوتوو نبووحوسری سرەتاییکی ھو ).٢١٠: ١٩٩١؛ االزری ٤٤

 واھیریچونکراقیجی عدەستی ناسنامش   بمنا، ئناچاریحوسریھ  
 واھیریکرد کتجنزرک دامیندنگخو دوای .  وەک مامۆستا ل

کردەوە ک تیدا   شیعرکی بوجواھیریفتیک ل وانگوتنوە، ھچند
.  کردبووئرانوھوای وو ئا  روشت سیو دفنی  باسی ل جوانی

 لالین جواھیریبوبوونوەی شیعرەک بووە ھۆکاری سرزەنشتکردنی 
 عراقو بوختان بۆ ت  دەکائرانیشی یستا''یوە، گوای شیعرەک حوسری

 جوھری مشتومکی ،و تگیشتن ل شیعرەک  لکدانوە.''ھدەبستت
. الکی دیک و سوننکان ل  الیک عکان لنوان ڕۆشنبیرە شی ھنا ل پک

 جواھیری ل کتبکی خۆی ئاماژە ب س د ل شیعرەکی حوسری
دەچت ب ئانقست ئو کۆپلیی ل شیعرەک ھبژاردبت  پ دەکات، ک وا

  : دەتجواھیریلو س ختدا . بۆ بھدابردنی خونر
  
'' راقلعکم ھوێ دۆستانوان، ، لئ براقن، بویست عخۆش 

  ! ندەبوو لالم
 وان، نئ ببدیجل یش تامی دەدافوڕات وا شیرین و ڕەوان دەبوو، ن  

 تی فارسوە وران(ئبا)ەئی  بادی سواکھ  ،  ل شی پکو ئاسمان
چ  ١''و گ  

  
و شاعیری   ب کۆمک نووسریجواھیری شیعرەکی حوسری

 معروف ڕەسافی شاعیری بناوبانگ  ناویاندابوو، ل  پیشانغدادبئوکاتی 
)١٩٤٥- ١٨٧٥(ی  ، بیانحوسریقسموویان پی  وا  ھشیعرەک بوو ک

شعووبییت ). ٥٩٠: ١٩٦٧الحصری (  تدایی''شعووبییت'' میلی جواھیری
                         

 لسر داوای نووسـر ب جمال غمبارئم چند دە شیعرە ل الین شاعیری ناسراو . 1
 .  سوپاسوە وەرگدراوە



 

کان، لرانییتی ئتایبکان، برەبوە ناعتدژی ن ل ک کن ال زاراوەیی
رەبدانی  عرھدوای س وە لکانمانکارئیسالمموسھاتووە ەوە ب .

 ک دژی ئو ،ھنراوە و کمکردنوەی ئرانییکان بکار  زاراوەک بۆ لدان
 ڕەگزی یو برزڕاگری  بانگشیی عرەبکان دەیانکرد ل خۆبزلزانی

بزووتنوەی .  ک گوای عرەبکان تاک میراتگری پیامبرن،عرەب
  ل سدەکانی نۆ و دە سریئیسالمشعووبییت ل دژی بعرەبکردنی 
شوەیکی گشتی  ب. ئراندەگوترت  ھدا لو ناوچانی ک ئستا پی

 شوناسی ئرانی کولتوور وو ھشتنوەی   بزووتنوەک گرنگی ب پاراستن
 :Makiya 1998(کراوە  کورتی، شعووبییت وەک دژەعرەب ونا ب. دەدا
153 .( ،ر نووسینی شیعرەکبوەی حوسریلیاری دوورخستنب 

 وەزارەتی پروەردە  ناوبیارەک ئاشوبکی ل. ی ل پۆستکی دایجواھیر
و وەزیری   حوسرینوان  و بووە سرچاوەی ناوکۆکییکی دیک ل خوقاند

 لسر یاگری پدحوسری. ، ک ب مزھب شیع بووسید مھدیپروەردە، 
و   عراقی ل جواھیریو قینی   ئوە دەکرد ک شیعرەک دەربی ڕق

لوەش زیاتر ئو دەیگوت . و فوڕات دیجلسیمبول سروشتییکانی، 
 ئو حوسری. الی ئرانییکان ی بجواھیریشیعرەک ھقووی میلداریی 

 سید مھدیبردا، بران ل. دەدا جۆرە میلدارییی ب شعووبییت لقم
 نوسیبووی، لکدانوەیکی دیکی بۆ شیعرەک یحوسرل نامیک ک بۆ 

ە عراقو   ئران سادەی سروشتی پسنکیو دەیگوت ئم تنیا  دەکرد
  ). ٥٩٨-٥٩٥: ١٩٦٧الحصری (

و   و تگیشتنکان ڕەنگدانوەی دیدگا جیاوازەکانی سوننکان لکدانوە
تاوانبارکردنی  ب. و عرەببوون  و نیشتمان  نتوەشیعکان بوو بۆ پرسی

 ب شعووبییت، ڕۆشنبیرە سوننکان ئویان ل شوناس ئیتنیی جواھیری
ئم ڕووداوکی . و شوناس نیشتمانیی عراقییکی دادەمای  عرەبییکی

 عراقالبال نبوو، چونک ژمارەیکی زۆر ل سونن عرەبکان، چ ئوانی 
 شیعکان ھی بۆ یچ ئوانی دەرەوە، وەک نریت گومانیان ل دسۆزی و

 وا. ئم نریت دەگڕتوە بۆ سردەمی عوسمانییکان. و بۆ عرەب  عراق
ین، لبک و ڕاستییئاماژە ب کدا  چاکسیکاتواھیریو   خاردووکیان جھ 



 

 عراق لسر خاکی و  عراقی بوون و  ب ڕەچک ل دوو بنمای عرەبی
و گومانیان ل   دەرپڕاندعراقیان ل خاسیببوون، کچی ئوانی  لدایک

، تشتاقیان ساتع حوسریو   ملیک فیسڵ ھبوو، وەک جواھیریدسۆزیی 
 یو دسۆزی  پرسی ڕەسنی! ببوون  لدایکعراقو ن ل   ن عراقی بوون

و   تیکوتووەعراقی شوناس ک  یکک ل تنگژەکان،عراقشیعکان بۆ 
ب ژوو بژایی مت درنوە دەنای . دەستییوەستکانی داھاتوو ھشب ل

 .زیاتر لسر ئم پرس گرنگ دەکرت
  

  خای پکدادانی بردەوام: عاشوورا
 ل گڕەکی ١٩٢٧  ساییعاشووراڕۆژانی یکم لڕوڕەسمکانی 

غدادی کازمییڕوودان،ب بڕین بپک تمی ،ی ھیچ گرفتڕۆژی دەی م لب 
ەمڕموح، کانی کۆتایی و کوڕەسمعاشوورا گرنگترین ڕۆژی ڕی، 

 و شقامانی ک   سربازی ناردبوو بۆ ئو کۆن٩٠٠حکومت نزیکی 
 وەک برپرس حکومییکان بانگشیان بۆ .دەکرا بڕێ ڕوڕەسمکیان تدا

 تبۆ پاراس''دەکرد، گوایالمیتنی سککبوو''ی خ  .ریت لکاتی  وەک ن
 ،و ڕوڕەسمکان  شی بشداربوانی نمای،عاشووراتپڕینی موکیبکانی 

و   و بدەم گریان  و ب زنجیر ل پشتی خۆیان دەدەن  سینگی خۆیان دەکوتن
 ک خککی زۆر بۆ تماشاکردنی ،دەبن وزانوە بو شقاماندا تپڕون

 زۆرجار ،ل ئاکامی زنجیرلدانکان. وەوبست و موکیبکان ڕیزیان  شینمای
 و جارجاریش پوشکی خون بو  دەبت گیانی بشداربوان بریندار

لو ڕۆژەدا چند دۆپک خونی دەرپڕیو دەکوت . دەوروبرەدا دەپڕت
ی سر جلکانی یکک لو سربازانی لو ناوە ڕاوەستاون، ئوانی ک گوا

ی یدەچت سربازەک بزار لوە. بۆ پاراستنی موکیبکان ھاتبوون ئوێ
بت لم حات، بۆی چند کسکی شیع ل بشداربوان  خۆی دەربی

ئمش وا ل چند سربازکی دیک دەکات . دەکن سر سربازەکان ھرش
 ١٤و    سربازک،و تقکردندا لم بگرەوبردەی.  ک تق ل خکک بکن
، ٢ج: ١٩٨٨الحسنی ( کسیش بریندار دەبن ١٦٦و   کسی سیڤیل دەکوژرن

١٠٩ .(  



 

یدا ڕووداوەکگکردن لوازی مامر  و شسل ی کو ڕاپۆرتو ئ
و  و توانینی فرمانبر   پردە لسر ھوست،سراووڕووداوەک ن

 و ھۆکاری دادوفیغان ت ھۆھاوکا. دەدات برپرس سوننکان بۆ شیعکان ال
بپی ئو ڕاپۆرت . دەکاتوە ونوڕادەیک ڕ و ناڕەزاییکانی شیعکان تا 

ل ی کڕمییوە نوسرابوو فکانراقییع رپرسن بک،الییشو    ھیچ ک
 و ھستی پشھاتک ل ڕۆژانی یکمی بڕوەچونی ڕوڕەسمکدا نبینراوە

کراوە پک . نرە پرسیارلتش دسانایی ،پ کان بوڕەسمر ڕگی ئئ 
 و چکدار ل دەکرد ک ئو ئوردوە گورە ل سرباز  چ ئیجابی،ببوون تپڕ

نو شورن بۆ ئر بۆ ترساندن،کۆتا ڕۆژدا بنگو وروژاندنی   و تۆقاندن   ئ
ئیمام  ل چ کاتکیش، ل ساۆژی کوشتنی ؟ھستی شیعکان نبووبت

پش .  ک ترۆپکی یادە خماوییکانی شیعکان،وەرەکانیو یا  حسن
 ر ڕووداوەکسکی لییاننامت بش، حکومکدەرچونی ڕاپۆرت

 ی بکشیدا کك''دەرکردبوو، تربازند سوان چپژانی نکھو   پ
ل نامیکیشدا بۆ وەزیری داد، . پسن کردبوو '')رعاع(کۆمک سرسری 

ھرشکی ''، سرۆکوەزیرانی ئوسا، ڕووداوەکی وەک جعفر عسکری
سیمبولی کرامتی '' ک ،''سربازی بچک'' بۆ سر کۆمک ''برباد

 ڕووداوکی ''ھرشک''بووە ک  وا  کردبوو و پیپسن ،''تی ئمنمئوم
  ).١١٠- ١٠٩، ٢ج: ١٩٨٨الحسنی ( سرپی نبووە

و بمتمانیی برپرس    گومانبجگ ل ئوانی سرەوە، ڕووداوەک
 پسنکانی. حکومیی سوننکان برانبر ب شیعکان دەردەخات
 و ھوڵ دیارە سرۆکوەزیران زیاد ل پویست قبکردنی ڕووداوەکی پوە

کی شیعسپژانی ککھپ ک دەدات کربازکی ،و سرشکردنھ بکات ب 
ھاوکات، ئم ڕووداوە ترسی ! مپالن بۆ داڕژراو بۆ سر کرامتی ئوم
سروبندی  دەدات، بتایبتی ل برپرس سوننکان ل شیعکان پیشان

 ک ،، دەنا ناردنی بتالیۆنک ھزی سربازی بۆ ڕوڕەسمکعاشوورا
کی برەتای ھیچ نائارامییت،خۆوە  ڕۆژانی سبینیبخۆنل کی دیکمانای  

 .ناگرت



 

و پۆسی گشی   و پشھات   بتایبتیکازمییدوای ئو ڕووداوەی 
 راقسیاسی لعماوەی ح زراندنیداو لدام م لکی یکان ،ت ساشیع 

و   دەرئنجامی حیسابات ھکانیان ل بایکۆتکردنی ھبژاردنکان
بۆ ڕاستکردنوەی بارە . بشدارینکردنیان ل حکومتدا بۆ دەرکوت

، کۆبوونوەیک ل عراق پگی شیعکان ل نوە بووو پداچ  الرەکیان
ل کۆبوونوەک قدەغکردنکی بشدارینکردن ل .  بسترانجف

بشداربوان . و ھگیرا کرا و وەرگرتنی پۆست حکومییکان ڕەخن  حکومت
بکرن ل  ڕاشکاوان داوایان ل حکومت کرد ک شیعکان دەبت بشدار

 ب ،بکرن بۆ شیعکان یش پۆستکان ترخان بپی پویست، حکومت
بم نبوونی ). Nakash 2003a: 118( کمتر نبت ٥٠%مرجک 

 گیشتنی شیعکانی ب ،کوو چاپو و سرکردەی بھز  ڕکخراوی سیاسی
 ئگر نین ،و یکسان زۆر سخت کردبوو  کارایئامانجکانیان ل بشداری

الین حوکمبدەست  وەی شیعکان لئم بچووککردن. بوو محاڵ
 ،کردبوو وەک پکھاتیک  نک ھر کشی بۆ شیعکان دروست،سوننکان

و دروستبوونی  بکو ڕگریش بوو ل بردەم پۆسی ئامزانی نیشتمانی
 . و لخۆگر شوناسکی کۆگر

 
  ناسیونالیزمی عرەبی و برنامی خوندن

 ھر ل سرەتای دامزراندنیوە، ,راقعو سیستمی پروەردە ل  دەزگا
و تئدیبکردنی   بدانو لقا  ھاوتای سوپا، وەک دامودەزگایک بۆ تلقیندان

)Disciplining (یدای پسانو کڕ ئپزرابوو  تدەبن، دام) کانیشب ل
و   و ب ئامانجی تلقیندان لم نوەدا). دەکرتوە نودا زیاتر ئم ڕووداھاتو
 Ideological(و دەرخواردانی جورعی ئایدیۆلۆجی   بکردنتئدی

Indoctrination( ،ساتع حوسری،ری لکی کاریگرەتای   ڕۆس
 روەردە لمی پزراندنی سیستراقدامستی .  بینیعبم حوسریمل 

یۆسخزان،پکانی ئایدیۆلۆجیای ناسیونالیزمی    تگیرکردنی بیرۆکو ج
 خوندکاران ل ڕگی برنامی خوندنی عرەبی بوو ل مشکی

 لگڵ دەرئنجامکانی حوسری ئم ھونی یگرنگی. عراقخوندنگکانی 



 

بم کتکانی ئپرس یوەند بپ ل،ر لو ھکانی ئوھ ک وەدایل  
  بعراقو ڕەوت ئایدیۆلۆجییکانی دیکی ئوکاتی  سرەتاوە لگڵ بیر

و ناسیونالیزمی    عراقیییبتی ڕەوتی نیشتمانپروەریکوتن، بتا یکدا
کرد ک سیستمی پروەردە نتوانت وەک  ئم پکدادانش وای. کوردی

 وەی تیۆریستی نیشتمانسازیدا، وەک ئۆسپ ری لویست کاریگپ
  .تازەگرەکان جختی لسر دەکن، ھبت

نچوو   زۆری پ،دبغدادا گیشت ١٩٢١ ل ئابی حوسریدوای ئوەی 
ئویش یکسر . وەزارەتی پروەردە ل معاریف یکرا ب بڕوەبری گشتی

وپکی چیرنامداڕشتنی ب و چاندنی   کرد بۆ برەودان دەستی ب
دا  عراقونی مندان ل وو دەر  ئایدیۆلۆجیای ناسیونالیزمی عرەبی ل مشک

 ل بواری حوسری. ال ڕگی برنامی خوندن ل خوندنگکاند
گۆتفرید  یۆھان ،ی فیلسوفی ئمانییئایدیۆلۆجیادا کوتبووە ژر کاریگر

بریتیی لNation ( (، نتوە حوسریو تگیشتنکانی  بپی بیر. ھردەر
 ل دیدی ،واتایکی دیک  ب.ھمان زمان دەدون  ک ب،گروپک ل خک

 ئم تگیشتن بۆ نتوە ل. تدەھن  زمان کۆکی نتوە پکحوسری
نیای عرەبدا ل چلکان بدواوە تا ھشتاکانی ھمان سدە برەوی ھبوو ود

گڕانوە بۆ  ب. یشی لسر شقامی عرەبیدا ب زەقی دەبینرایو کاریگر
 پی لسر ئوە دادەگرت حوسری بۆ نتوە، ھردەرو تگیشتنکانی  بنما
 رەبیزا''کموو عھرەبک عن'')  وەرگیراوە لTibi 1990: 189 .(

، یان ناسیونالیزمی ئمانی، ب ھردەرسرەڕای ئوەی ک کاریگریی 
حزبی بعسی ، دامزرنری میشل عفلقو   حوسریئاشکرا بسر 

 دیارە، کچی ڕوون نیی ک ئو کاریگریی ل کووە عرەبی سۆشیالیست
برانبر  دەچت ک ناڕەزایی عرەبکان ل لوەبم . ەوسرچاوەی گرتو

 ک بۆیان لتدروستکردنی دەو کان لریتانییکراوەکانی بنجبج نب
و    جیھانی، عرەبکانی بتایبتی دەستبژر سیاسیجنگی یکمدوای 

کردبت لسر دامزراندنی دەوتکی نتوەیی بۆ  ڕۆشنبیرەکانی مکوڕ
ئمشدا، ناسیونالیست عرەبکان پویستیان ب پاساوک بوو  پاڵ ل. خۆیان

 ناوو بیرۆککانی   بۆ گیشتن ب خونی دەوتکی نتوەیی، کرەستکان



 

دەکوت ک ناسیونالیست عرەبکان  ناسیونالیزمی ئمانی ئوەی تدا وەگیر
ماکانی بدوایدا دەگڕان، ئویش دروستکردنی دەوتک بت لسر بن

ل ئاکامدا ناسیونالیست عرەبکان نتوەی عرەبیان وەک . و زمان نتوە
کۆمگیکی سیاسی ل خیاگی خۆیان ونا ندەکرد ک بنمای لسر 

ەنسی ڕدانابت، وەک ئوەی تیۆریستی فFree Will ((ی ئیرادە یئازاد
ان نتوەیان وەک ی لسر دەکرد، بکو الی ئوی پداگر،ئرنیست ڕنان

یکیکی ئۆرگانیکی دەبینی، ڕاست وەک ئوەی بیرمندە ئمانییکان 
و    جیھانبینی،سرەتای سدەی بیست ل. جختیان لسر دەکرد

ی دەوتی یداخوازییکانی گنج ناسیونالیست تورککان ل قمەو
. ستخ و کوردییان پراوز   عرەبییعوسمانی دەستبژری سیاسی

 ، ناسیونالیست عرەبکان ل گنج ناسیونالیست تورککانیبئومدی
و تیژبوونی ھستکی   دەکرت وەک ھۆکارکی دیک ببینرت ل گشکردن

  . وری عرەبی دانابتوو کلپ   ک بنماکی لسر زمان،ناسیونالیستی
نامکانی و بر و وەگڕخستنی سیستمی پروەردە  بیرۆکی بکارھنان

ستی ناسیونالیستی، بھ ندن بۆ برەودان بمان خوھ  وە لش
و  زیندوکردنوە''بۆ . ف ناسیونالیست ئمانییکان وەرگیرابوووفیلسو

بوو دەبت  وا پی، یۆھان گۆتلیب فیخت نتوەی ئمانی، ''برزراگرتنی
وکات لئ ت کبکر روەردەییپ مو سیستکان باوگۆڕانکاری لندنگخو  

 دا خستبووەگوتار پالنکانی خۆی بۆ نتوەسازی ل زنجیرەیک فیخت ١.بوو
 بکو پالنیش بوون بۆ ،بیرۆککانی ب تنیا سیاسی نبوون. ڕوو

لو کتبی ). Tibi 1990: 134(داڕشتنوەی سیستمی پروەردەی ئمانی 
 باس لوە دەکات وسریحون، وکرد اشتدک بیرەوەرییکانی خۆی تدا یاد

 برزی ناسیونالیستی ھۆشیارییکی دروستکردنی ، ئویک ئامانجی سرەکی
). ٢١٥: ١٩٦٧الحصری ( بوو ل ڕگی سیستمی پروەردەی عراقی  عرەبی

                         
 بو زنجیــرە گوتــارەی ک ب ،)١٨١٤-١٧٦٢ (یۆھــان گۆتلیــب فیخــتفیلسـووفی ئمــانی . 1

، )Addresses to the German Nation (چنـد پیامـک بـۆ نتوەی ئمـانشانی ناونیـ
 ل ــینک ــسییکان نوســیبووی، ١٨٠٦ ل ســای برل ــرکرە فڕەن ــاتی شــڕ ل دژی داگی  ل ک

  . ئو لو گوتاراندا چوارچوەی دیدی خۆی بۆ نتوە داڕشتبوو. ناسرابوو



 

 فیختئم نزیکبوونوەیش بۆ سیستمی پروەردە تواو ل تگیشتنکانی 
  لحوسرینوەی بیرۆککانی سرەکی ل بوبوو ھۆکاری ھرە. دەچت

 بکارھنانی ئو بوو بۆ ھموو جومگکانی سیستم ،ناو خوندکاراندا
. و برنامکانی خوندن ل خوندنگکانیشوە  پروەردەییک ب کتبکان

  وەک ئوەی ل برنامکانی خوندن ڕەنگیحوسری یئامانجی سرەکی
ژر چتری  موو عرەبکان بوو لو یکگرتنوەی ھ  یکخستنوەوە،وەوداب

وابوو سیستمی پروەردەیی تاک ئامازە بۆ گیشتن  ئو پی. یک دەوتدا
و ئامانجژووی . بندنی مکانی''خوینز رەب ''شکۆداری چاخجگار عئ 

مبست لمش زەمینسازی بوو بۆ . کرابووە سر زۆر جختیان
  . ھستانوەی نتوەی عرەب

یلکانی، ١٩٢٢  سارخستنی بیرۆکستی سبم ستا حوسریدا، بھ 
یکم، : و خزاندنی دوو بابت بۆ ناو برنامکانی خوندن  ب داھنان

، ٥٧: ١٩٦٧الحصری  (.دوو زانیاریی مدەنییکان، دووەم، سرو  ڕەوشت
 یبوو سرەڕای ئوەی ک ھستی نتوەپرستی وا ئو پی). ٢١٦-٢١٣

ڕگی خوندنی   بم دەکرت ل، عرەب عراقییکاندا الوازەل ناو عرەبی
 ، عرەبکان''پ ل شکۆی''وی وجختکردن لسر ڕابرد  ب،مژووی عرەب

ل کتبکانی مژوو ل خوندنگکان، ئو . بکرتوە ووو زیند  بکرت بھز
 بكو جختی وە،وەوبنکرد  زەق''یکگرتنی نتوەی عرەبی''تنیا بیرۆکی 

 ب ککوەرگرتن ل پۆست حوسری.  دەکرد'یشعراقعرەبیبوونی ''لسر 
و  سووریا کۆمک مامۆستای ناسیونالیستی عرەبیی ل ،باکی

فستین نابوو بۆراقەوە ھکی گرنگیان ەمامۆستا ھاورد. عکراوەکان ڕۆ
 ل ناو عرەبی ینالیزمیو چسپاندنی ھستی ناسیو  بینی ل چکرەکردن

ئمان،  پاڵ ل). ٢٥٦: ١٩٦٧الحصری (دا  عراقخوندکاران ل خوندنگکانی 
 ل ١٩٤٠  سایی عرەبی ب یاسا لیو تگیشتنکانی ناسیونالیست  توانین

جگیرکردنی یاساک، گیشتن . کران و خوندندا جگیر بواری پروەردە
کانی بزووتنتترۆپکی سیاس رەبی بوو لراقوەی ناسیونالیستی عع ک ،

 ھر الدانک ل دەقکانی ،بپی یاساک. کردبوو پ ل بیستکان دەستی



 

و برنامکانی خوندن لگڵ دانانی ھر شتک ک لگڵ ڕۆحی   کتبکان
  ).Simon 1997: 87-104(کران   ب تواوی قدەغ،یاساک نیتوە

الین سوننکان ب ئاستنگ  تۆکراوەک لو ئیدارە کۆن  حکومت
 وەزارەتی پروەردەناو  نچوو دووبرەکی ل  چونک زۆری پ،تنپڕی

 یوە ڕابرایتی دەکرا، لحوسریالین  کامپی سوننکان ل. ھدا سری
کان لردا کامپی شیعرانبتی دەکرا برایروەردە ڕابن وەزیری پالی .

ک لتزراندنی وەک سوننراق دامتی عروەردە ،ەوەدەووەزارەتی پ 
کۆمک  ).٢٠٠: ١٩٩١؛ االزری ١٩٦٧بوان الحصری (پشکی شیعکان بوو 

 بوو بۆ حوسریھۆکار ھبوون بۆ ئو دووبرەکیی، لوان دژایتیکردنی 
 موسو ل ) شارکی شیعنشین (حلل ل کۆلجی مامۆستایانکردنوەی 

)کی فرەنوەشارحوسری). فرەئایینو  توە شیعو   دەیگوت ئ
ودمند دەبن ل کردنوەی کۆلیج لو دوو شارەدا وکریستیانکانن ک س

 ھشتنوەی سوننکان ، لو ڕگرییحوسریئامانجی ). ٨٠: ١٩٦٧الحصری (
و ڕۆشنبیری، بوەی   بوو وەک تاک گروپی زاڵ بسر دەستبژری سیاسی

جو کۆلنیا ئت ک غدادی لتببھ یوکات ، ھکان ئسونن چونک 
بم، بگشتی سوننکان . دەھنا یان پکبغدادزۆرینی دانیشتوانی 

 ندن لندکارەکانیان دەنارد بۆ خوجی مامۆستایانخوکۆل،  چونک
شیع بۆ نموون ،کانی دیککھاتوە  پشارە دوورەکان و کوردەکان، ل

ئگر کسانکیان . بغداد نبوو منداکانیان بنرن بۆ توانای دارایی ئوەیان
کامپی شیعکان دژی سیاست . بشتوانن، ئوە کمینیک دەبن

 ل بواری پروەردە، چونک ئوان دەیانویست   بوونحوسریسنترالیزەکانی 
و  کولتوورە  ت و نری دەرفتی ئوەیان ھبت ک ھندک ل بھا

 حوسریبم . و ئاشنا بکن ن ب خوندکاران بنوەلۆکاییکانی خۆیا
و جختی لسر دەست   ئو داوایانی دەکردیسرسختان دژایتی

  . و ڕنمایی دەرچووەکان ل نووسینگکی خۆی دەکردەوە   سنتراییکان
 خۆی ل پیوەند ب ی بردەوام دوودیحوسریل سانی کارکردنیدا، 

وەک . دەدا انی کوردی ل ناوچ کوردییکان پیشانخوندن ب زم
 ل یک ،١٩٢٣ بۆ ١٩٢٢دژەکوردکی سرسخت، ل ڕاپۆرتی سانی 



 

ڕاستیدا ئو ل ڕاپۆرتک کوردی وەک  ل. شونیش ناوی کوردی نھناوە
و خۆی ل پۆلنکردنی عراقییکان لسر بنمای  وەوکرد سونن ڕیزبند

داننان ب دسرەڕای ). ٣٦٤-٣٣٦: ١٩٦٧بوان الحصری (نتوە دزیوەتوە 
زمانی کوردی وەک زمانکی فڕمی ل ناوچ کوردییکان بپی یکم 

وان کڕی نوتننامراقکریتانیاو   عبی لچی ١٩٢٢  ساحوسری، ک 
دەکردەوە ل  و چاالکوان کوردییکانی ڕەت  بردەوام داوای زمانناس

 ک لگڵ زمانی کوردیدا ،شوەیک فوبی عرەبی بدەستکاریکردنی ئل
 ب. بمش دەیویست ڕگری ل خوندن ب زمانی کوردی بکات. بگونجت

و سیستمی پروەردەی ل خزمت ناسیونالیزمی   دەزگاحوسری ،کورتی
و   وەکانی کوردەکانوو ئارەز  و خون  و دژایتیکردنی ماف  عرەبی

  . بوو ووڕادەیکی چاکیش تیدا سرکوت  تادەھنا، شیعکان بکار
 

  سیمبولی یکگرتوویی نیشتمان یان دابشبوونی کۆمگ: سوپای عراق
بۆ سوککردنی ئو بارە ئابوورییی کوتبووە سرشانی حکومتی 

 لندەنلColonial Office ( (و سوپاکی، نووسینگی کۆۆنیالی   بریتانی
. دا  عراق بیاری دروستکردنی سوپای ل، راقیپش دامزراندنی دەوتی ع

 زۆر ھرزانتر ،بکارھنانی دانیشتوانی ناوچک بۆ سرکوتکردنی خک
وە لوتکانبری دەکریتانییربازە بنانی سکارھب . ل کینم یکی بۆی

، چند مانگک پش دامزراندنی ١٩٢١ی کانوونی دووەمی ٦ ل عراق سوپای
و    سوپاک ڕاگرتنی ئمنیئرکی سرەکی. راد عراقی، دامزرندەوتی

و پۆستکانی یکم یکینی سوپاک ب  پل.  بووعراقیشی ناوخۆی یئاسا
واوی لکانی  ترە سوننفسئن کۆنسوپای عوسمانیالیوە  پو . کرایل

 ل بوون کری کوردیش ھفسندین ئدا چردەمسوپای عوسمانیس 
سوپای نرابوون ل  کردبوو، بم شیعکان بگشتی وەدەر تیانخزم

 و ڕاھنانیان ل خوندنگ سربازییکان ل  و ڕگی خوندن  عوسمانی
  ). ٣١: ١٩٧١بوان الجادرجی (گیرابوو 

 ک ل سدەی نۆزدەدا بنیان ل ،سوپای عوسمانیئفسرە عرەبکانی 
وون ب ئایدیۆلۆجیای ناسیونالیزمی ب  باش ئاشنا، دانابووئیستنبووڵ



 

پاشانیش ھر ئوان بوون ب ڕابرانی بزووتنوەی ناسیونالیزمی . عرەبی
 رەبی لراقعشامو   ع) Hemphill 1979: 91, 98 .( دوای دروستکردنی

و  ، ئو ئفسران ببەی پشتی دامزراوە سیاسیدەوتی عراق
 ،ل ڕوانگی ئوانوە، سوپای عراقی. ھنا سربازییکانی وتکیان پک

 توانای ،، بادەستیشیان ل فزا سیاسییکعراقسوپای عرەب بوو نک 
وەی پربازی ئزراوە سدام خشیبوون کت   بخزم کان لروەردەییو پ

و  کاریگریی ڕاھنر. ننھب  بکار برەوپشبردنی ناسیونالیزمی عرەبی
 ڕاھنانی سوپایان کوتبووە یتی ک برپرسیار،نییکانکۆنئفسرە عوسما

 ل خوندنگکان پیەوی حوسریو پۆگرامی   لگڵ ئو برنام،ئستۆ
کۆلجی و بیروباوەڕی ئفسرە دەرچووەکانی   دەکرد ل جیھانبینی

محمد . دەکرا پ  دامزرابوو، ب زەقی ھستی١٩٢٤  سای، ک لسربازی
و دەت ک ئو  یکک لو ئفسرە دەرچوان بوو، دەگتوە، ک ڕەودو

ئم ڕابووین بۆ '' ،بوو) الوحدە العربیة(خولیای خونی یکگرتنی عرەب 
 وەی لراقئتوانای سیاوپرو سوپای ع زەی کو ھرەب ببینین، ئی ع

رد دەک بدیھنانی خونی دامزراندنی دەوتی مزنی عرەبیمان تدا بدی
 :Hemphill 1979 (''وی نتوەی عرەبوبۆ گانوەی شکۆکانی ڕابرد

یان وەک عراقبوو ک ئفسرە عراقییکان سربخۆیی  ئوە ڕوون). 101
 ،واتیکی دیک ب. ڕاڕەوک بۆ برجستکردنی یکتیی عرەبی دەبینی

کو  ب، کۆتائامانجی ئو ئفسران نبووعراقو سربخۆیی   عراق
 ئامانج ،وی عرەبیوو دامزراندنی دەوتکی یکگرت  یکتیی عرەبی
  . سرەکییک بوو

ونو خیشتن ببۆ گ، ،و قۆناغناسراوەکانی ئ سیاسیی ک لژمارەی 
 وانریلسکر ععفعیدونوو   جیالنیو  ری سڕەشید عالی گ 

 پۆژەیاسایکیان ب) سوپای عوسمانیبوون ل  ھرسکیان کۆنئفسر(
 ک بگیکی جختی لسر ،کرد ی نیشتمانی پشنیازیناوی برگر

سیاستوان شیعکان ھاوڕای . دەکرد) التجنید االجباری(سربازیی بزۆر 
 ل دژی پشنیازەک وەستان، چونک ئایینییکانو سرکردە   سرۆکعشیرەت

الین  انی ل دژی خۆیان ل لو،بوو سوپایکی لم شوەی وا ئوان پیان



 

ترسی شیعکان زیاتر سرچاوەی لوەوە گرتبوو . بت سوننکانوە بکار
ک ژمارەی ئفسرە شیعکان ل ڕیزەکانی سوپا زۆر کم، ئوە ئگر ھر 

لوەش زیاتر، شیعکان دەترسان ک کوڕەکانیان ل شڕ ل . ھیانبووبت
، حزبی نھزە). Nakash 2003a: 115(بن  دژی خککی خۆیان بکار

 و ل پرلمان خۆیان ڕک ک حزبکی شیع بوو، ئم ھلی قۆستوە
 یپاڵ دژایتیکردنیان بۆ سربازیی بزۆر، کۆمک داواکاری ل. خستوە

یان خستکان بۆ  دیکوەزاریی رخانکردنی نیوەی پۆستت وانش، لپ
التمیمی (ل پۆست حکومییکان بگشتی  لگڵ بکی عادیالن ،شیعکان

٢٠٤: ١٩٩٦ .(  
ل ڕەتکردنوەی پۆژەیاسای سربازیی بزۆر، شیعکان ب تنیا 

پرلمانکی کورد بوو، ب توندی  ، ک ئندامئیسماعیل ڕەواندزی. نبوون
 بانگشی ئوەی دەکرد ک ئو ڕەواندزی.  پۆژە یاساکی کردیدژایتی

برانبردا حکومت،  ل.  ھموو خکی کورد دەکاتیرایتیلو پرسدا نون
ڕوو  ک سوننکان تیدا بادەست بوون،  کۆمک ئارگیومنتیان خستبووە

ۆژەیاساکپ بۆ پشتیوانیکردن ل . ی مادەی چوار لپب وان دەیانگوت کئ
 دەبت ،١٩٢٤  سای لعراقو  بریتانیاوتننام سربازییکی نوان کڕک

ئوە،  لبر. ی بودجی ل بواری سربازی سرف بکات%٢٥عراق 
و پارە   دەکات  سوکترعراقسربازیی بزۆر باری سرشانی بودجی 

کی لک ۆژەی دیکپ ت لش دەکروتکراوەککت پاشوەربگیردر .
 وان دەیانگوت کراقھاوکات ئژعکی درڵ دوو   سنوورگو کراوەی ل

و  ، ھی، ئمش ئگرەکانی ھڕەشئرانو  تورکیای ناوچک، زلھز
و  بوونی سوپایکی ڕاھنراو ل ئنجامدا. دەکات  زیادعراقھرش بۆ سر 

، ٢ج: ١٩٨٨الحسنی  (عراق پویستییکی حیاتیی بۆ برگریکردن ل ،ئامادە
١٠٨-١٠٠.(  

ن، سربازیی و کوردەکا  سرەڕای ھوست ناڕەزاییکانی شیعکان
). Tripp 2002: 82( خرای بواری جبجکردنوە ١٩٣٤بزۆر ل شوباتی 

 زراندنی سوپا لن دامکادیمی دەک ئندراقھری عکی کاریگشدارییب 
 پداگری حنا بتاتووبۆ نموون، . ھبوو ل پۆسی ئامزانی نیشتمانیدا



 

کان ئاسانکارییان دەکرد بۆ و سربازگ لسر ئوە دەکات ک گوای سوپا
و شارییکان، ئمش ھستی   و سوننکان، الدیی  تکبوونی شیعکان

). Batatu 1987(و مزھبیی الواز دەکرد   و الینگری عشایری  ئینتیما
و گۆڕەپانک بۆ   کرد ک سوپا نبت ب ھۆکارک بم چند ھۆکارک وای
وانزانی نیشتمانی، لئام :دارەکانی یربازە پلی سکان زۆرینم، سوننک

 و کوردەکان پلنزمکانیان بر  کچی شیع،دەھنا یان پکسوپای عراق
دەدران ک کوڕەکانیان  و شخکان ھان  دووەم، سرۆکعشیرەت .دەکوت

سوپا، ل ر لفسئ وەی ببن برن بۆ ئبن  کخ گری لردا ڕرانبب
سیم، کینوە، وات  .کۆلجی سربازیل وەرگیران ل ک دەکرا یڕەشۆکی

ک پارە لربازی، وای دانی بتی سر خزمرانبب  کخ کردبوو ک
 مگر وەک ئفسر نبت،  ،دەومندەکان کوڕەکانیان ننرن بۆ سربازی

کان پربازگش سمژار بکوڕە ھ دارەکان ببوون لو . و نموو ئھ
و چینایتییکانیان فراوانتر   و نتوەیی  پراکتیزان درزە مزھبیو  ھۆکار
و میکانیزمک بۆ    ئوەی سوپا ببت ب پگیکلبریل ئنجامدا . دەکرد

 ،کردنوەی دابشبوون سیاسیو ببوو ب ھۆکارک بۆ قو،ئامزانی نیشتمانی
و ڕیتۆریکی   گوتاربگشتی،.  نتوەییکان و مزھبی، چینایتی،کۆمیتی

)Rhetoric (ری د سوپا لرتاسسوپا وس وە دەکات کی ئشنیا بانگ
 کچی وەک ،و دروستکردنی نتوە  خوندنگیک بۆ نیشتمانسازی

 راقڕووداوەکانی دواتر لر  پیشانیانعبستی  دا، لوەی ھئ
نتیمای بۆ  بکو ئی، ڕپیشاندەری سوپاک نبووعراقنیشتمانپروەری بۆ 

 بۆی سوپا نیتوانی ببت ب ھۆکارک بۆ ،ناسیونالیزمی عرەبی ڕابری بوو
ئم بو مانای نیی ک . و بیکوەگردانی عراقییکان ردنوەکلکنزیک
 ،و سربازیی بزۆر ل ھیچ کاتکدا نابن مایی ئامزانی نیشتمانی سوپا

بردەم  کرا، بوون ب ڕگر ل ئاماژەی پ بکو ئو ھۆکارانی ک پشتر
و سربازیی بزۆر نبن ب میکانیزمک بۆ پۆسی ئامزانی  ئوەی سوپا
 راقنیشتمانی لع.  

  



 

  خونی سازکردنی نیشتمانک: یادداشتکی فیسڵ
 نوسیبووی، ١٩٣٣  سالیاشتکدا ک پش مردنی لد ل یادملیک فیسڵ

  پوختعراقمزانی نیشتمانی ل تگیشتنکانی خۆی لسر پرسی ئا
و    پنج لسر ھندک لو ئاستنگفیسڵداشتکدا، د ل یا١.وەوەوکردب

و ئامزانی نیشتمانی   گرفتان دادەنت ک ڕووبڕووی پۆژەی نیشتمانسازی
 راقلوەووە بعحوکم، . ت ڵدوای یازدە ساڵ لیسخۆی ف شتا لھ 

 مومکین یان ،عراقناوی  نتوەیک ب- ەوتدەپرسی داخۆ دروستکردنی د
ھناوە ل پۆژەی  نابوو ک حکومت شکستی ئو دانی بوەدا. نا

 راقنیشتمانسازی لع  وە دەیگوت و بالوان:  
 بکو کۆمک خکی ، عراقیگلیبگوترت  ھشتا شتک نیی پی''

نیشتمانپروەری، ین ل ھر ھستکی یکوە، ک خا کۆکراوەن بسر
خوساون ل  ریتماناکانئایینی وناو نب تییکی گشتی   سوننھیچ شیرازەی ،

وە بتستوە نابکیانت ... یودەمان مئ ،کۆکراوەی کخ و کۆمل
... و بیانپاوین  و پروەردەیان بکین  نینھب بکین ک ڕایان گلک دروست

و کۆشش پویستکان بۆ وەھا   تیداین، ھوڵلو بارودۆخدا ک ئستا 
ورەیندازە گئک برکالحسنی  (''ئ وان٣١٧، ٣ج: ١٩٨٨ب.(  

 وەک یکک ل ڕگرە سرەکییکانی ڕاڕەوی ،غیابی شیرازەیکی گشتی
  دەستنیشان،فیسڵنتوە لالین - و دروستکردنی دەوت  نیشتمانسازی

 دان ب قویی دابشبوونکان لک فیسڵ ملیاشتکدا دل یاد. کرابوو
و ئاماژە ب نبوونی گرنگترین توخمکانی   دا دەنت عراقنوان پکھاتکانی 

 ی یکتیئایین ونیشتمان، /سانی کۆمیتی، وەک نتوەوپکوەنو
یش حکومتی عراقو گرفتکانی پش   ھاوکات ئاستنگ. بیروباوەڕ دەکات

  :دەکات دەستنیشان
ئو ... دەکرت الین سوننکانوە حکوم  مملکتک ک لعراق''

 ئم ل ناو. دەبات، ک زۆربیان نفامن حکومت ناوچ کوردییکان بڕوە
                         

 ١٩٣٢ ل ئـــازاری ملیـــک فیـــسڵشـــتکی  پـــی وای ک یادداعبــدولرەزاق حســـنی. 1
ــان وای ک ل ئــازاری  ــدک تــوژەر پی  Batatu( نووســراوە ١٩٣٣نووســراوە، کچــی ھن

 . بک) ٣٢١-٣١٥، ٣ج: ١٩٨٨الحسنی (بۆ دەقی تواوی یادداشتک تماشای ). 27 :2004



 

  ھی، ئم وایان لکسییانو ئاواتی  گروپیان خکانک ھن ک ھیوا
تی دەکات ک پشت ل حکومت بکن، وەک خۆیان دەن، چونک حکوم

وان نییکانیش دەکات. ئحوکمی شیع تو حکومئ، ر بکن سیزۆرین ک 
ل  یان چاوچنۆککان )ل شیعکان(زۆرینیک . ھمان نتوەی سوننکانن

و کارن بب ئوەی ھیچ   ، ھویای پۆستئایینییان، بتایبتی پیاوانی ناویاندا
وانامت ببکیان ھناویاندا. و شارەزایی ل بوون لند نی سودموانئ 

نو مسیستیوە،کیننروسدەچ من ئین، دەشیع ھانی .  چونک
 چونک وەک خۆیان ،زۆرینکی دیکش دەدەن ک بایکۆتی حکومت بکن

  ). ٣١٦، ٣ج: ١٩٨٨الحسنی  (''و بدکارە دەن، چوسنر
مان یا لڵداشتدا، دھیسلیک فرمبژی دەست سونن 

و لخۆبایین،  دەکات بوەی ک چینکی بفیز ەک تاوانبارودەستۆیشتو
ئو ئاماژە . دەکات وخواز ونایانوسرەڕای ئم، وەک تاک گروپی پشکوت
 بادەستک ناکات، کچی پنج ەب سیاست دەمارگیرییکانی دەستبژر

 نتوە لدەکات ک ئوان ڕووبڕووی پنجی تاوان بوو بۆ ئوە درژ
ن شیعیا. و کوردەکان الی یوەند بپ وەی لی دئکلیکداشتی مگج 

رنجزکردنی سوپا دەکات،سھو داوای بئ ک وەیئ ، ب مو ئئ چونک 
ڕگچارە دەزانت بۆ مامکردن لگڵ ھر سرھدانک ک وەک خۆی 

 دوو .''کاتدا سرھبدەن کو ل ی  ئگر ل دوو قوژبنی دوورلیک'' ،دەت
و   قوژبنی دوورلیک ئاماژەیکی ناڕاستوخۆی ب ناوچ کوردنشینکان

لوەش زیاتر، ئو دەت . عراقو باشووری  شیعنشینکان ل باکوور
''ەی پشتی دروستکردنی نیشتمانبوەی ''سوپا بر ئسختیش دەکات لج ،

 سوپا ناکات ک داوا ل زگ''کپار ڕەشر ھرانبب بکات ل مئ اری ل
دەرەکییکان، بکو سرکوتکردنی دوو سرھدان، ئگر ل دوو دەڤری 

  ). ٣١٧-٣١٦، ٣ج: ١٩٨٨الحسنی  (''ھدا دوورلیک سریان
 وەی کڵ ئگڵلیسلیک فشی مکی دیکنوشوند ڕشنیازی چپ 

 ل داواکانی شیعکان، کچی و ڕەچاوکردنی ھندک وە بۆ جکردنوەوکرد
پش  شی وەک سرەکیترین ئاستنگ لیو ئاسای  ئو پرسی ئمن

ڕگی  بوو ل وا ئمان پرسگلک بوون ک ئو پی. دەبینینیشتمانسازی 



 

و   و ڕازیکردن   نک دانپدانان،دەکرن و سربازەوە چارەسر  پۆلیس
الین  ی دەوتی عراقی لبناغکان. و دابشکردنی دەست جکردنوە

و دیدی یک   ەوە دانران، بناغیک ک بنگی لسر شوناسملیک فیسڵ
و جیھانبینییکانی خۆی لسر ھموو    ک تگیشتن،پکھات دانابوو

 ئوەی بت ڕز ل فرەیی لبریپکھاتکانی کۆمگی عراقی سپاندبوو، 
و  ، ئو وت ل مشتومعراقی دوای دروستبوون. کۆمگک بگرت

 ملیک فیسڵ ی سرەکییبووە لگڵ دراوسکانی، کچی نیگرانی ملمالندا
  .  نک ھڕەشی دەرەکی،بی ناوخۆیی بووو ئاشوپشوی و

دەکاتوە ک ئگر ئو   دووپاتیملیک فیسڵاشتکیدا، دل کۆتایی یاد
 نکرا، ئوە وتک خۆشی ل خۆی ھۆکاران ب ڕکوپکی مامیان لگدا

بوو لسر ئوەی ک  ئو مکوڕ. ش نابتیو سقامگیری  نابینت
و نستی نیشتمانپروەری   و ھست  ڕەگوڕیشکانی دەمارگیری ھبکشرن

و بوو لوەی ک ھم شیعکان  دار ئاگملیک فیسڵ. ل جگیاندا بچنرت
دەدان ک  ەکن ل وتک، بۆیش ھانیھم کوردەکان ھست ب نامۆیی د

کانی دەدا دەرگ ئو ھوی. بن ل پۆسی سیاسیدا ببشدار
. بدرت و پۆست حکومییکانیان پ بشداریکردنیان ل حکومت بۆ بکرتوە
  ئو ل؛دەکرت پ  ھستیملیکدیارە جۆرک ل دژبیکی ل قسکانی 

الیکی دیک دەت وەک پویست   ل،اتو شیع تاوانبار دەک الیک کورد
 ل ملیکھرحاڵ، ھوکانی  ب. جگیان نکراوەتوە ل حکومت

و کوردەکان ڕووبڕووی برھستییکی سرسخت   ڕازیکردنی شیعکان
دەست ببووەوە لی حوکمبری سوننبژن دەستالی .ڕەچاوکردنی  ب

یان عراقو فرەمزھبیی   نتوەییبرژەوەندییکانی خۆیان، سوننکان فرە
بوون  و سیاست وەدەرنران ڕخۆشکر  ئم ھوست. خستبوو پشتگوێ

شانی ملمالنژەکبۆ در  کان لکدادانکانی  و پکھاتوان پراقنع ل 
 مامکردنکی تندروست لگڵ گرفتکان لمیانی لبری. سانی دواتر

 ە کچی دەستبژر،زاوە مدەنییکانو دام  ڕوشون دەستووری
یان ملیک تنیا چارەسرە سربازیی پشنیازکراوەکی عراقسیاسییکی 

 لو ملیک  چارەسرک ک نک دارودەستکی دەوروبری. کرد ڕەچاو



 

 سیاسیی سوننیی ەکرد، بکو دەستبژر  لیقۆناغدا پشوازی
ب ۆیشتوەکنی  دەستمژایی تراقعدرتیدوخانی پاو، دوای ڕش، یشای

ەوییان لیت، پوکرد وەک دواتر دەردەک .  
 راقدا، ١٩٣٠ی تشرینی دووەمی ١٦لمانی عرلندیپر ی ڕەزامسل 

ک لیوتننامککوان  ڕریتانیانراقو  بوعدا، ب   کۆتایی ب ی کھیوای
بووە مایی کۆتاییھاتن ب کچی ئم ن.  بتعراقئینتیدابی بریتانی لسر 

 دا ببت ب عراقڕککوتننامک ڕگی ب . عراق بریتانی ل دەستی
  .کۆمی گالنو ئندام ل  دەوتکی سربخۆ

 
  میراتکی ملیک فیسڵ: عراق

رنجی سگک زیاتر جموو شتھ وەی لدا ئشم بکۆتایی ئ ل، 
 ن ک وەیڵئیسلیک فری ،منزرندازیارانی دامئ ک بوو لکی ک 
و پۆگرامکانی   ک داڕژەری برنام،شی ساتع حوسری، ن دەوتی عراق

 ندن بوو لروەردەخوراق بوون،وەزارەتی پکی عکی .  خش پرسیارمئ
تنرەکی دەھش سوە پر تواناکانی مانسکیو خۆڕاگر  لتی و، ک 

 بناغکانیان داڕشتبت، ئوە ئگر باس حوسریو   فیسڵەک بگانکانی و
 ،رەکنڕسک ریتانیالینبکر نھ ، .م ببوونی، بگانرەڕای بھۆی  س

الین زۆربری پکھات  ڕادەیکی باش ل  تاملیک فیسڵمیانەوی، 
بر ، لحوسریبم . بوو وکراووبوە قەعراقو مزھبییکانی   نتوەیی

 الین ھردوو و کوردەکان ل  و سیاستکانی دژ ب شیعکان  توندڕەوی
 بکو وەک خۆھقورتنرکی دەرەکی ،کرابووەوە  نک ھر ڕەت،الینوە

 ملیک فیسڵو نزیکبوونوانی ک   ئو سیاست. د دەکرانناوزە) دەخیل(
 نوەی ئو درزەی لبنت بۆ کمکرد و بکاریان  بکات دەیویست ڕاپشیان

الین   ڕووبڕووی دژایتیکردنکی توند ل،نوان پکھاتکان ھبوو
ملیک لگڵ ئوەی نیازەکانی . وەوەو سوننیی کاربدەستک ببەدەستبژر

 دەکرت بایخی خۆیان ھبووبت بۆ دروستکردنی شوناسی فیسڵ
 راقنیشتمانی لستی ئینتیما بۆ ن،عڵ ھگچی لوە کت  بزھو   و م

 ەڕاستیدا لو ئانوساتدا، ن دەستبژر ل. یک دەکوتن عشیرەت بر



 

کڕەشۆکی وسیاسیی کخ و ئینتیمای نڕاندنی ئپئامادەیی ت ک   و
ی گشتگیر یبوو بۆ دروستکردنی شوناسکی عراق کم انیان تدایدسۆزی

)Overarching Iraqi Identity .(کرنبۆ س گشتی لکان براقییوتنی ع
، ملیک فیسڵدروستکردنی ئو شوناس گشتگیرە، بتایبتی ھوکانی 

 چونک کشکانی ، سیاسیی سوننک بکرتەناکرت تنیا لۆمی دەستبژر
دای لسر  عراقاو دیدە دژبیککانی پکھاتکانی   ڕیشی لنعراق

بوون ل پش  ب بردەوامی برپرچدیدە دژبیککان . پرسی شوناس
  . دا عراقنتوە ل -و دروستکردنی دەوت  پۆسی ئامزانی نیشتمانی

ل جگکانبدەمارگیریی تکان، سیاسکیکان   دیدە دژبو جیاکاریی، 
 ببوون ب بربستکی ،دەکران  پیەوعراقنی  و دوای دامزراند  ک ل پش

ل ز دیکش ئامک. انداپت پی حکومندین کابینکان چبیست ھات ل، 
کرابوو،  کچی لو کابیناندا تنیا یک پۆستی وەزاری بۆ شیعکان ترخان

، وەک حوسرییی ولبر دەستۆیشتو.   بوووەزارەتی پروەردەئویش 
 دا لو وەزارەتری گشتی لوەبڕغدادببوونب ،   م وەزارەتبوونی ئو ن

 داڕژەری حوسری چونک ،ت شیعکان بایخکی ئوتۆی نبووب دەس
ئوکات کوردەکان نزیکی . و کۆتایی بوو  و بیادەری یکم   سیاستکان

و   ی پۆست سیادی%٢٢ کچی ،دەھنا یان پکعراقی دانیشتوانی %٢٠
کان لرەکییس ن کوردەکان پوە الیوکات . کرابوونئ ی کوردەکان لحا

بوو، وات زۆرین، کچی % ٥٥ڕژەی شیعکان . بوو کان زۆر باشترشیع
 Nakash(کوتبوو  و سرەکییکانیان بر  ی پۆست سیادی%١٥تنیا 

2003a: 109–111 .(رەکییھۆکاری س کان لمیی ژمارەی شیعک 
ت دەمارگیرییکانی  دەگڕتوە بۆ میراتی سیاس،دامودەزگا حکومییکان

کان لکانسوننردەمی عوسمانییژ، سدر بووەوە بۆ دوای   ک
 ،ل سانی حوکمی عوسمانییکان. یشدەوتی عراقدامزراندنی 

  ودەستدارە سوننکان ڕگیان ندەدا شیعکان ن ل کۆلج مدەنییکان
 پ ئمان، وەک پشتر ئاماژەی پاڵ ل .ندرن ل سربازییکان وەربگیر

 میلی بشداریکردنیان ل عراقسرەتای دامزراندنی   لکرا، شیعکان
و وەرگرتنی پۆستکان نبوو، بتایبتی پاش ئوەی ک   حکومت



 

و  و حکومتیان کرد  گورەمرجعکانیان داوای بایکۆتکردنی ھبژاردنکان
ک لتحکوم تکردنیان لرعی  خزمناش کان بریتانییی بر سایژ

و  و شارەزا وەش زیاتر، شیعکان بگشتی کسانی کارامل. دانابوو
بوون ئو شیعانی ک  کم. بوو و یاساییان زۆر کم کارگی پسپۆڕی 

 چونک ،کردبوو دینییکان تواو خوندنیان ل دامودەزگا مدەنیی غیرە
  لئایینییکانی جوندنگ ،بگشتی منداکانیان ندەنارد بۆ خوندن

 پراوزخستن ییکوە ببوون ب ھۆکاری سرەکی  ئمان بسر.چتبدەر
  . یان پراوزبوونی شیعکان

ب یکورتی، لک ١٩٣٣  ساڵ، کاتیسراق مرد، فتعوەک خۆی دە ، 
بوون ل  ییکوە، ک خا بوو ل کۆمک خکی کۆوەکراو بسر بریتی

لو شوەیی ب  لکی گملیک فیسڵ. ھر ھستکی نیشتمانپروەری
جوەکانی دوای خۆی بشت میرات بۆ نھ .  

کۆنئفسرە عوسمانییکان، نک ھموویان، بم بگشتی الینگری 
، جو و جومگ ١٩٥٨ تا سای عراق بوون، دوای سربخۆبوونی بریتانیا

ی ل کاتکدا میانەوە الینگرەکان. سرەکییکانی حکومتیان گرتبووە دەست
نووری  و  ملیک فیسڵ وەک گروپ یان وەک تاککس، لوان بریتانیا
، ب شوقوە پشوازییان ل ڕککوتننامکی جعفر عسکری و سعید
 کرد و وەک بردەبازی گیشتن ب سربخۆییان عراق و بریتانیانوان 
کچی لوالوە، ھندک ناسیونالیستی عرەبی، ھندک . دادەنا

یشتمانپروەری عراقییش، ل ناوە و ل دەرەوەی حکومت، ن
تیکی ھنگوینی بۆ ''ڕککوتننامکیان شرمزار کرد و وەک 

کی درۆزنانخۆییربپیشانیان دەدا '' س)Marr 2004a: 33-34 .( مل
 و چوارچوەیوە نبت، ناتوانین ل ڕووداوەکانی دوای  دابشبوون

و   بدواوە، لگڵ گشسندن ١٩٣٢ ل سای عراقسربخۆبوونی 
و دینامیکییکانی شۆڕشی  و کرداری دژەئیمپریالیست   فراوانبوونی ھست 

ل بشی داھاتوودا باس ل پۆسی ئامزانی نیشتمانی . ، بگین١٩٥٨سای 
  راقو نیشتمانسازی لدوای مردنی ع ڵ لیسلیک فو مر ڕۆشنایی ئبل ،

  .و دینامیکییتان دەکرن و ھست  دابشبوون



 

  
  
  
  

  بشی چوارەم
  سرھدانی پۆسی ئامزانی نیشتمانی

  
  
  

 بوو ب وتکی سربخۆ، بم ،١٩٣٢ی تشرینی یکمی ٣ ل عراق
ر لەوی ھمریی قر کاریگکانی   ژتریتانیاو سیاسوە تا بمای 

 بسر بریتانیاتی ڕاستوخۆی دەس. ١٩٥٨  سایشایتی لدخانی پاوڕو
بوو، کچی   زۆر کورت،دا ببراورد لگڵ وت داگیرکراوەکانی دیک عراق

) ١٩٣٢-١٩٢١(، سرەڕای ڕاڕایی، ل سانی ئینتیداب بریتانیاسیاستکانی 
 ل بریتانیاحوکمی .  داناعراقو درژخاینیان لسر   ڵوکاریگرییکی قو

) Modernization(و خراکری پۆسی مۆدرنت  ر دەستپشخعراق
و دامزراندنی  بوو، ئویش لمیانی گشپدانی سیستمی پروەردە

 لگڵ ڕخۆشکردن بۆ دامزراندنی کۆمک ،ڕادەیک کارا ئیدارەیکی تا
 سوننک ھر ەبم پشتبستنی بریتانییکان ب دەستبژر. حزبی سیاسی

و بعرەبکردنی    بوو ب مایی بسوننیکردن،تریشو دوا لسرەتا
ی ھاوچرخی عراقو تواوی ئو پۆسسانی ک    دامودەزگاکانی دەوت

  . لسر داڕژرا
ئو پۆس مۆدرنتی ک بریتانییکان دەستپشخری بوون، 

 دوای ئوەی دەوتی ؛کوتوە ی لیسرھدانی پۆسی ئامزانی نیشتمان
و ل خیای خکدا، ئیدی عراقییکان  اقی بوو ب حقیقتک لسر ئرزعر



 

کرابوو، ئمش بوو ب  وردەوردە خۆیان بو وتوە دەناساند ک دروست
جار  و عرەببوون، ھندک  عراقچتی. مایی گشی ھستی عراقچتی

 وندەوارتکیک ل ھردووکیان، سرنجی خکانکی زۆری ل توژی خ
کاریگریی . الی خۆیدا ڕاکشا بMiddle Class ((و چینی ناوەندی 

مۆدرنت بۆ کوردەکان، بتایبتی کۆچکردن ل گوندەکانوە بۆ شارەکان، 
عرەببوون، کوردبوون بری بم ل. ھندک ل عرەب عراقییکان دەچوو

 خۆوە خولیا و چینی ناوەندی ب  سرنجی توژی خوندەواری شارەکان
بوو ب وەیی  کردبوو، کتکخراوی نک ڕندزراندنی ھرچاوەی دامس

ڕژەی جیاجیا، سرنجی کسانکی زۆری ل کوردە  عراقچتی، ب. کوردی
 بغدادکردبوو، بتایبتی ئوانی ل  خوندەوارە چپکانی بۆ خۆی کش

 لگڵ سرھدانی ، ل چلکان بدواوەبغدادئم ونیی . دادەنیشتن
و گوندی  ڕکخراوە چپکان ل ناوچ کوردنشینکان، ل زۆر شار

  . دەکرا  بدیکوردستان
وخانی و و ڕ١٩٣٣  سالی لملیک فیسڵل ماوەی نوان مردنی 

شوەی  و کوردایتی ب  و عرەبایتی  ، عراقچتی١٩٥٨  سایشایتی لدپا
 بوو لرییان ھزانی نیشتمانیجۆراوجۆر کاریگی ئامۆسر پو . سل

 کۆمک ڕەوتی ،و ناسیونالیزم  و کۆمۆنیزم  و سۆشیالیزم  یزمساندا، لیبرا
 خکدا، ل ناوو پیەوانی زۆریان   ک مورید،و ئایدیۆلۆجی بوون ھزری 

  کۆمۆنیزم زاڵ، ئم ڕەوتانل ناو. و ڕۆشنبیران، ھبوو بتایبتی خوندەوار
و   تحدای دوو ڕەوتکی دیکی دەکرد، ک ناسیونالیزمی عرەبیبوو و 

ڕادەیک  کان تایکاتکدا وا دەردەکوت ک ئایدیۆلۆجیا نو ل. کوردی بوون
و نتوەییکانیان تپڕاندبت، کچی لسر ئرزی   دابشبوون مزھبی

و   وەیی ھ نتل ناوئایدیۆلۆجیاکان  ڕادەیکی برچاو، واقع، تا
تگیشتن ل پۆسی ئامزانی نیشتمانی لو . مابوون مزھبییکان قتیس

 بب نخشکارییک بۆ ،عراققۆناغ پکشمکش ل مژووی ھاوچرخی 
 ئایدیۆلۆجییکان ھزری وو ڕەوت   و پارت سیاسییکان و بزووتنوە ھز

حاین مر نگئ ،ختزۆر س .وەیانگ ت، بۆیر کورتیش بگکی، ئ
و مزھبیی   و نتوەیی  جوگرافیھزری وو پاشخانی   مژووی سرھدان



 

و پارت سیاسییکان زۆر گرنگ بۆ تگیشتن ل ملمالنکانی ئو   ڕەوت
ردەمی  سشر ڕەوتی گسرییان لراقو کاریگش. عم پوەی  بئ

ر پارت قسسل  کان بکرسیاسیی بارودۆخی ،تو ڕەوت ک براق چاوع 
  . ناوچ شیعنشینکان دەخشنین و دواتریش 

بوو، یان النیکم ل دواساکانی   ل دەستداملیک فیسڵکاتک 
 کان لنزیک تییسایک کان لریتانییب راقچی نزیک لکی عحوکمیدا، گروپ

 وی عراقی پکو چند سیاستوانی میانە  و سرۆکعشیرەتکان  ملیک
پاڵ  ل.  ک ئوکات کاریگرترین ڕەوتی سیاسی بوون ل گۆڕەپانک،ھاتبوو

بوون،  ئم ڕەوت، ل پشتی پردەوە ناسیونالیست عرەبکانیش چاالک
، ملیک فیسڵدوای مردنی . و ل وەزارەتی پروەردە  سوپال ناوبتایبتی 

 جی باوکی لسر تختی  ل، سای٢١ل تمنی ) ١٩٣٩-١٩١٢ (غازی
 دژەبریتانییکی نقۆ بوو و ، پچوانی باوکیغازی.  دانیشتپادشایتی

ناسیونالیزمی عرەبی   ل پرس پیوەندارەکان بیسرسختان پشتیوانی
 دەکرت غازینکانی وو بیروبۆچو دید). Tripp 2002: 81(دەکرد 

 ک لسر ،نوە وەرگرتبتو خوند و پروەردە  سرچاوەی لو ڕاھنان
 رەبی دەرخواردی درابوو، کو   ساتع حوسریدەستی دوو ناسیونالیستی ع

خولیای .  بوونغازیئم دوان ھردووکیان مامۆستای  ١.تاھا ھاشمی بوون
 کرد ک لو پادشا وای ل بنمای ، بۆ ناسیونالیزمی عرەبیملیک غازی
و   شیرەتعبوو، وەک سرۆک نزیک یبکونوە ک باوکی ل بازنان دوور

و شخکان، برەو ئو ئاقاران بوات ک ناسیونالیست    خاوەن زەوییکان
یان لگنزکان مرەبڵ. دانابوو عیسلیک فتیمسایکی    کو کاریزمای

 ک ل خزمت ھورکردنوەی گرژیی ،و کاریگری ھبوو ڕادەیک بھز تا
ملیک وەردەگرت، بم  و مزھبییکان ککی ل  و نتوەیی سیاسی

و   ئو دەستی بسر عشیرەتکان. و دەستی باوکی نبوو  شکۆغازی

                         
 عـراقرانی ، سـرۆکوەزی١٩٤١، بۆ ماوەی دوو مانگ ل سای )١٩٦١-١٨٨٨ (تاھا ھاشمی. 1

 ـراقبووە، دوو جاریش پۆستی سوپاساالری لکی .  وەرگرتبـووسـوپای عرفـسئو کۆنئ
 ندام بوو لھدعوسمانی بوو و ئی عناسـیونالیزمی کۆم نگـری لالی ناسراو بوو ب ک ،

 ).٢٣١-٢٢٩: ٢٠٠٤بصری (عرەبی 



 

وەیی دەستتن دەشکا  و گروپکان نبییزھشی پرسی . و مپبۆ بردن
 سوپاش ناو پشتی ب ناسیونالیست عرەبکانی غازیناسیونالیزمی عرەبی، 

شایتی ل اد گرنگیی ئم گۆڕانکاریی ل سیاستکانی دامزراوەی پ.دەبست
زیادبوونی ژمارەی ئفسرەکانی سوپا زیاتر دەردەکوت، ک ل کۆتایی 

 کان لیشتبووە ١٢،٠٠٠سیی٤٣،٠٠٠ گ) Tripp 2002: 78; Walker 
2003: 29-40 .(سوپا ب رەکی لکی سوەیرەوە بۆ  شنتن سالی

ش بۆ یدەھنرا، بتایبتی بکار) Periphery(ی کنارەکان سرکوتکردن
و ناوەڕاست لگڵ  کپکردنوەی عشیرەت یاخیبووەکانی شیع ل باشوور

 ١.ھات  بکار نینواو ئزیدییکانی پارزگای  رییکانوئاسو
 

  ڕژەی بشدارییان ل دەست: ناڕەزایی شیعکان
کان،  لرەتای سییک نییپیاوانی ئاییسنسا ی کدەنگییو بئ شیع 

 و نفیکردنی گورەمرجعی شیعکان، ١٩٢٠  سایبوو ل دوای شۆڕشی
 ،١٩٣٤ل کانوونی یکمی . خواردبوو، شکاند ، پنگیمھدی خاسی

 ئنجامکانی ھبژاردن پرلمانییکانی ئو سایان یحکومت دەستکاری
وقانی ک دەنگیان دابوو ب و ئو سندکرد، ئویش ب ھژمارکردنی تنیا

). ٣٤، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی (و وەالنانی سندوقکانی دیک   کاندیدەکانی حکومت
ل کان بشیرەترۆکعکانیان، خۆیان یان  ئاکامدا، سی چاوەڕوانییوانچپ

 ئوە بوو ک ،کرد ئوەی زیاتر ئوانی نیگران. ونونونرەکانیان دەرنچ
گوندکاندبری ل ت لوان، کاندیدەکانی حکومیدەکانی ئ  و ناوچ

ئمش بوو ب مایی . کوتن عشایرییکان ل ھبژاردنکان سر
ئوە کان یکک ل دەرکوتکانی ساخت.  عشیرەتکانل ناولکترازانک 

 ک پکھاتکان ل جاران زیاتر نایکسانان ل پرلمان نونریان ،بوو
 ،دەھنا ی دانیشتوانیان پک%٥٥کاتکدا ک شیعکان نزیکی  ل. دەرچوو

کوت  ی کورسییکانی پرلمانیان بر%٣٠کچی لو ھبژاردندا تنیا 
سرۆکعشیرەت شیعکان نیگرانییکانی خۆیان ). ١٠٦: ١٩٩١االزری (

                         
 :Makiya 1998(اشــای بــۆ زانیــاریی زیــاتر لســر ســرکوتکردنی ئاســوورییکان تم. 1

166-175; Tripp 2002: 80(بک  . 



 

کرد ک  ل داوایان.  گورەمرجعی شیعکان١،محمد کاشف غتاگیاندە 
. و ناڕەزاییکانیان بخات بۆ قسکردن لسر سکا بوونوەیک ڕککۆ

 ئایینیو پیاوی    سرۆکعشیرەت٢٠٠، نزیکی کاشف غتالسر داوای 
واژۆ کرا و ڕەوان اشتنامیکی تدا د ک یاد،ئامادەی کۆبوونوەیک بوون

اشتنامک حکومتی ب ساختکاری ل دیاد. ملیک غازی بۆ کرا
کردبوو و ناڕەزایی دەربیبوو لوەی ک پرلمان  اردنکان تاوانبارھبژ

 ، پرلمانل ناوو ئۆپۆزسیۆن   ناڕەزاییکان.  خک ناکاتینونرایتی
و  وە کرددن ناچار ب ھوەشان١٩٣٥یان ل ئازاری  علی جودەتکابینکی 

گت خۆش ڕرۆکایس کی نوێ بینانی کابینکھمیل ی یکرا بۆ پج
، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی ( بوو موس خکی علی جودەت، ک وەک مدفعی

٥١-٤٩ .(و گرژی لریی ئر کاریگکانی ناوەڕاستیژناوچ ی کو   ان
 بیاری ،، حکومت نوک چند ڕۆژک دوای پکھاتنیوەوەوباشووری گرتب

 شیع یینییئاو پیاوانی   سرۆکعشیرەت. و وەگڕخستنی سوپای دا  سازدان
ئاۆزییکان بوون ب . و پکدادان  برد بۆ ڕگرتن ل شڕملیکھانایان بۆ 

 دوای دوو حفت ل مدفعیمایی دەستلکارکشانوەی حکومتکی 
ی ناسیونالیستکی عرەبی، یکابینیکی نوێ ب سرۆکایت. دەستبکاربوونی
علی انی ل دژی  ک ھانی سرۆکعشیرەتک ھات ، پکیاسین ھاشمی

و کس   و میناڕەوەکان  و عراقچییکان  جمیل مدفعیو   جودەت
 کان لریتانیانزیک٥١- ٤٩، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی ( دەدا ب.(  

کنو تکاربوونی، حکومیدا ،دوای دەستبت کی دەرکرد، کییاننامب 
. نیان دابننو چککا  بکن پ داوای ل سرۆکعشیرەتکان کرد ک بوەی

کاشف  بم دوای ئوەی ک ڕادەست کرد،چکدارە عشایرییکان خۆیان 
سریان بۆ کۆتاییھنان ب  ، گورەمرجع، فشاری خستغتا

یان بکیئاشت یاخیبوون ٨٤-٧٨، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی (یان .( کھاتنپ
''زەکخایاند''ئاشتیئامزۆری ن، کان لشیع چونک یشاندانیان  خۆپکازمیی

 ک دەکوتبر پۆژەیکی حکومت گۆڕستانک،کرد ل دژی تکدانی 
                         

.  لدایک ببـوو و ھر لوـش گورە ببـوونجف، ل )١٩٥٤-١٨٧٦ (محمد کاشف غتا. 1
 .  وەک گورەمرجعی شیعکان دەستنیشان کرابووکازم یزدیئو ل دوای 



 

نویک .کدانانی لپ کوە خۆپیشاندانوتئاکامدا  ک س کوژران١٣و لک  .
ی ئو سا کوت چند ڕۆژک دوای پکدادان خوناوییکی عاشوورایادی 

کازمیی .ک کوەیر کاردانھ ت لترسی حکوموانڕۆژانی   ل ت لب
تواوی قدەغ   بعاشوورا وای ل  حکومت کرد ک ،پش  بتعاشوورا

 ئویش ھر لو ،جژنی غدیری شیعکان). ٨٩، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی (بکات 
و چندین سرۆکعشیرەت ئو  ژمارەیک پارزەر. بوو سروبندەدا

جعی شیعکانیان ل ی گورەمرکاشف غتاو سردانی  ھلیان قۆستوە
وسی، ک وداشتنامیکی ند یاکاشف غتا ،ل دوای سردانک.  کردنجف

 ،غتا کاشف ناسراوە، ک بجگ ل غتاداشتنامی دل مژوودا ب یا
ل ترسی ئوەی ک ب . واژۆیان کردبووکۆمک سرۆکعشیرەتیش 

و    سیاسیی ناودارەکان تاوانبار نکرن، ھندک ل کسایتییگشیرەتگری
شخ عبدولوەحید ، لوان واژۆ نکردداشتنامکیان دسرۆکعشیرەتکان یا

ئوان چند . جعفر ئبو تمنو  شخ شعالن عتیی، سوکر حاجی
سرەڕای ئوە، . و داڕشتنی دەقکش ھبوو  تبینییکیان لسر زمان

: ١٩٩٠العلوی  (واژۆ کردان زۆرینی سرۆکعشیرەتکان یاداشتنامکی
اشتنامی زەقترین ددەرکردنی ئم یاد). ٩٣-٩٠، ٤ج: ١٩٨٢؛ الحسنی ٣٥٠

  سای بوو ل دوای شۆڕشی و ناڕەزایتییکانی شیعکان دەربی ئازار
١٩٢٠. کیاداشتنام م لکمادەی ی ەوکردنی  بیپ تی بڕوونی حکوم
و ئو  کرد نداری تاوانبارو الی  و جیاکاری  تی دەمارگیریسیاس

 ل ١.بردبوو  حوکمانی ناویسیاستانشی وەک کۆگی سرەکی
 تنیا ب دوو وەزیر ل ،)شیعکان(زۆرین ''اشتنامک ھاتبوو ک دیاد

دەمارگیری ل پکردنوەی پۆست ... حکومت نونرایتی کراون
داشتک داوای د یا.''و ئندامانی پرلمان دەردەکوت  حکومییکان

کسانیی لکانی  یکھاتوان پراقنموو   دەکردعم ھتای ئو خ
 نک ،و دەستی جبجکار  نادادپروەرییشی خستبووە ئستۆی حکومت

 داواشی ل حکومت دەکرد ک ھبژاردنکان بالینان بڕوە. دەستوور
                         

ـــابـــۆ دەقـــی یادداشـــتنامکی . 1 . بـــک) ٩٢-٩٠، ٤ج: ١٩٨٢(، تماشـــای الحـــسنی کاشـــف غت
 . ناو دەبرت) میثاق الشعب(یش پیماننامی گلیادداشتنامک وەک 



 

 و ب  بدات) شیعی(قھی جعفری ی ڕگ ب خوندنی فب فڕمیو   ببات
  . یاسایی بکات

ل بوونی یان الوازیی متمانر نبت لوان حکومکان،   نشیرەتو ع
یکک ل ئاکامکانی گرژییکان گرتنی . گرژییکان برەو سر ھکشان

، ک ١٩٣٥، سرۆکعشیرەتکی شیع، بوو ل ئازاری لشخ ئحمد سعدو
ئم کارەی حکومت بووە . ندرایوەس شی لیدواتر ناسنامی عراقی

کان لر بارەگا حکومییس رشکردنکدارە  ھۆکاری ھن چالی
، ک وەزیری ناوخۆ بوو ل کابینکی ڕەشید عالی گیالنی. عشایرەکانوە
مبستی  ، سردانکی ناوچ شیعنشینکانی کرد بیاسین ھاشمی

نی ب ھرشک سرپرشتیکردنی برسڤی حکومت ل دژی ئوا
و بیاری  ڕاگیاند) ئحکامی عورفی(تی تنگتاوی  حاگیالنی. ھستابوون

 کرد ک ئمن ل داوای و  وەک سوپاساالر دەرکردیبکر سدقیدامزراندنی 
  .یش بۆ دەڤرەک بگتوەیو ئاسا 

کرد بۆ ناوچکانی دەوروبر،  و تشنی ھدا کاتک یاخیبوون سری
کاشف و پشنیازی گفتوگۆی کرد لگڵ  داوای ئاگربستی کردحکومت 

  ئایینییکانو پیاوە  سرۆکعشیرەت. ی عشیرەتکانینونرایت  بغتا
، بم حکومت ب ککوەرگرتن ل قبووڵ کردپشنیازەکی ئاگربستیان 
کردە سر چکدارە  و بەحمان ھرشی داو ئاگربستک ھزەکانی ساز

 حوکمی ،تی تنگتاویدادگایکی کاتی بپی ڕوشونی حا.  بووەکانیاخی
- ١٠١، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی ( کس ل یاخیبووەکان دەرکرد ٦٣لسدارەدانی بۆ 

دەدات ک سوپا ھیچ کاتک سی  ئم ڕووداوە جارکی دیک پیشان). ١٢٧
  زخستنو کاریگرییکانی خۆی بۆ پراو ندەکردەوە ل وەگڕخستنی توانا

  . ئایینییکانیانو   و سرکردە عشایری  و سرکوتکردنی یاخیبووە شیعکان
و بنما   ل کۆمگیک ک لسر بھاعراقو سییکان،   ل بیستکان

خرابوو، ک دەست مرکزییکانی زۆر  و سوننتییکان ڕک عشایری
گیک ک جۆرک ل و وەردەچرخا بۆ کۆم بوون، ھنگاوی دەنا الواز

و ئابوورییکیش ک ھشتا بنمای لسر    ھبتیمرکزییتی سیاسی
ھموو ئمان . رادکشتوکاڵ دانابوو، ھاوکات سربازیی بزۆریش سپن



 

  ڕادەیکی کمیش بوو، بۆ دەست و الوازی، ئگرچی تا  جۆرک پراوزی
ئمان،  پاڵ ل. بووەوەکوت و سرۆکعشیرەتکانی ل  شخو توانای  

 وڕەسمکردنی ڕدەغکانیقکانئایینییوەی   و گرتن   شیعو دوورخستن
 نزمیی نونرایتیکردنی شیعکان ل دامودەزگا پیاوە ئایینییکان و

 یاخیبوونکانی ی ھۆکاری سرەکی،و یاسادانان  سرەکییکانی حوکمانی
  لعاشوورای ڕوڕەسمکانی یگرنگئم پشھاتان . ناوەڕاستی سییکان بوون

 شیع ئایینییو کاریگریی پیاوانی   ، لگڵ ڕۆڵ الین شیعکان دەردەخات
  . لو ئانوساتدا لسر ڕووداوەکان

یلی١٩٣٦  ساوت ھکاندا  دا، حکومراقییر عسک بکپۆشییی دا ک
دەچت  لوە. )کو( ئویش ب پشنیازکردنی لسرکردنی سیدارە ،بسپنت

ئفندیی سوننکان ویستبتیان شوازک ل جلوبرگ بسر عراقییکان 
ئم . مابوو  ک خۆیان ب میرات ل عوسمانییکان بۆیان ج،بسپنن

ھر . تورکیای ئتاتورکو   ئرانی شا ڕەزاش بوو ل یجۆرک ل چاولکری
ی قدەغ عاشووراکانی و ڕوڕەسم لو سا، دیسان حکومت یادکردنوە

 ئم ڕوشونان بوون ب بزونری ناڕەزایتییکان ل باشوور ل. ڕاگیاند
پش ئوانیش سیاست دەمارگیرییکان ل دژی کوردە . الین شیعکانوە

، ١٩٣٥ل تشرینی یکمی . وەوەوکوتب  یاخیبوونی لشنگالئزیدییکانی 
و  کوتی یاخیبوونی ئزیدییکانیان کردو پۆلیس ل ھمتکدا سر سوپا

تی تنگتاوی، ل و ککیان ل یاساکانی حا  سدان کسیان ل کوشتن
برخوردی حکومت بۆ . مامکردن لگڵ بشداربوان وەرگرت

وتر زۆر توندتر بوو وی شیعکان ل جارانی پش١٩٣٦  ساییاخیبوونکی
  ).١٨٤- ١٨٠، ١٧٠-١٦٣، ١٤٨-١٤٤، ٤ج: ١٩٨٢الحسنی (

 ھاتنپشی سوپا بوو ،و دەرکوتی ئو ڕووداوان  گرنگترین دەرئنجام
 ئفسرەکانی سوپاش ئو باوەڕەیان ال. وەک بھزترین بای حکومت

توەردانی ڕاستوخۆ باشترین ڕگی بۆ گیشتن ب تکرد ک دەس چکرەی
ی ک ل سوپادا ، ژمارەی ئو کسان١٩٣٦  سایتا. ئامانج سیاسییکان

و ھزە  ٢٣،٠٠٠یکردبوو و گیشتبووە  برانبر زیاد خزمتیان دەکرد دوو
 کانیش ل٣ئاسمانیی وە ببوو بۆک٣ ف سرب( دەست) (Marr 2004a: 



 

 و ل دەرەوەی سوپا برز ناو سوپا  لعقید بکر سدقیپگی ). 43-44
ی کرد یبکر سدقۆی ، بتایبتی دوای ئوەی حکومت پاداشتی ڕوەوەوبب

ئوەی ببت ب بری شوەی، سوپا ل بم ١.ل سرکوتکردنی یاخیبووەکان
سیمبولک بۆ یکتیی نیشتمانی، ببوو ب دەزگایک بۆ سرکوتکردنی 

و الینانی ناڕەزایتییان دەردەبی یان یاخی   ببزەییانی ھموو ئو کس
 .دەبوون

 
  و  ۆ ملمالنی عراقچییکان گۆڕەپانک ب: یکینکانی سوپا

  ناسیونالیست عرەبکان
کرا، ڕووداوەکانی سییکان سوپای کرد ب بتواناترین  پ وەک ئاماژەی

ئمش بوو ب ھۆکارکی دیکی . عراقل  دامزراوەی دەوت
، ک وەک بکر سدقی. خۆھقورتاندنی سوپا ل کاروبارە سیاسییکانی وت

 ل ناووش وو دەستۆیشت  بوو، وەک کسایتییکی زاڵعراقچییک ناسرا
الین دوو  لو ئانوساتاندا حکومتی عراقی ل. کوتبوو سوپادا بدیار

و    ک سرۆکوەزیرانیاسین ھاشمیی ناسیونالیستی عرەبی، یکسایت
ملمالنکانی . دەبرا  ک وەزیری ناوخۆ بوو، بڕوەگیالنی ڕەشید عالی
بوون بۆ پکدادانکی  و ناسیونالیست عرەبییکان ڕخۆشکر  نعراقچییکا

ل دیک  زا م دوو گروپوان ئناون کانلزراوە حکومییوە.  دامبوو  ئ
 فرمانی ب عراقجار ل مژووی ھاوچرخی   بۆ یکمبکر سدقی

 ک ناسیونالیست عرەب ،یکینکانی ژر دەستی خۆی ل سوپا دا
 بکر سدقیوەکی وکودەتا سرکوت. بدەن دارەکان لسر حوکم الدەست
ھۆکاری ئم لوانی بگڕتوە بۆ . ی نکردبووە ئامانجملیک
بکر . و ئاۆزترنکردنی بارودۆخک  ورخستنوە ل کش الوەکییکانوخۆد

                         
ئو دەرچـووی .  لدایـک ببـووبغـداد، ب بـنڕەت کـوردە و ل )١٩٣٧-١٨٩٠ (بکر سـدقی. 1

 ربازی بـوو لی سندنگنبووڵخوئیـست . ـراقلسـوپای ع  یـشتک تـا گرفـسدا وەک ئ
ـــــاخیبوونی ئو. پـــــلی عقیـــــد ھکـــــشا  ڕابرایتیـــــی ئو یک ســـــربازییانی کـــــرد ک ی
دا کـپ ١٩٣٦ بـۆ ١٩٣٥ و یاخبوونکـانی شـیعکانی ل سـانی ١٩٣٣ئاسوورییکانی ل سای 

 ).   ٢٢٠-٢١٥، ١ج: ٢٠٠٤بصری (کردەوە 



 

  بم کردارەی ناسیونالیست عرەب ناسراوەکانی ل حکومت دوورسدقی
. کردەوە و ڕیفۆرمخوازەکانی ل خۆی کۆ  و سیاستوان عراقچی ەخستو

 ک ئندامکی ،ھات  پکحیکمت سلمان یحکومتکی نوێ ب سرۆکایتی
ک ل یژمارەی وەزیرە شیعکان ل کابین نو ١. بووکۆمی ئھالیکارای 

 Tripp 2002: 88-89; Marr(ھموو کابینکانی پشووتر زیاتر بوو 
2004a: 46-47.( مینکش بۆ یمرخی  بژووی ھاوچم راقجار لع، 

حکومتکی . دا سوننکان زۆرینی ڕەھایان ل کابینی حکومت لدەست
  لعراق''و برنامی   ، برەوی ب سیاستبکر سدقی ی، ب پاپشتیسلمان

. کردەوە رزی ب'' بۆ عراقییکانعراق''و دروشمی   دەدا''پش ھموو شتک
ی یحزبی شیوعو   کۆمی ئھالیو چپەوەکان، لوان   عراقچییکان

برانبردا  ل.  دەکردسدقی-سلمانیان ل حکومت نوکی ی، پشتیوانعراقی
نادی ( یانی موسنناو ڕاستەوەکان، لوان   ناسیونالیست عرەبکان

  .ھنا  حکومت پک بزووتنوەیکی ئۆپۆزسیۆنیان ل دژی٢،)المثنی
بکر ، ڕەزا شاو   کمال ئتاتورکو سرسام ب  وەک کسکی ھوادار

ی لگڵ یو داکۆکی ل دروستکردنی پیوەند  ھوی نزیکبوونوەسدقی
ئاکامدا ناسیونالیست عرەبکان، بتایبتی  ل. دەکرد  و ئرانتورکیا

کرد ب  ان تاوانباری سدقی-سلمانئفسرەکانی ناو سوپا، حکومتکی 
و بنرخکردنی  و کمکردنوە  گرنگیدان ب دراوس ناعرەبکان

 پاڵ ل). ٨٠-٧٦: ١٩٩٩الدلیمی ( لگڵ جیھانی عرەبی عراقپیوەندییکانی 
و ھنانی کوردەکان بۆ ناو   دەکرا ب ھاندان  تاوانباربکر سدقیئماندا، 

، ک ئفسرکی ناسیونالیستی ەباغسالحدین دل بیرەوەریکانیدا، . سوپا
 ئفسرە عرەبکانی ل بکر سدقیبانگشی ئوە دەکات ک  عرەبی بوو،

                         
 لدایک بـووە، بم ب بـنڕەت ل بنمـایکی بغداد، ل )١٩٦٤-١٨٨٩ (حیکمت سلمان. 1

 بـــوو ل ئیـــستنبووڵ و چنـــدین جـــار وەک ۆلجـــی یاســـائو دەرچـــووی ک.  بـــووجـــۆرجی
دا بـوو ١٩٣٦ خزمتی کردبوو و ل سای حکومتی عراقو وەزیر ل کابینکانی  پرلمانتار 

 .  ب سرۆکوەزیران
، یکک ل سرکردە موسمانکانی موسنا بن حارس شیبانی، ناوەکی ل یانی موسنا. 2

و   عـراقحوتم وەرگیـراوە، ک سـرکردایتیی ھنـدک ل شـڕەکانی داگیرکردنـی سدەی 
 ک لشرانبی کردبووئ  . 



 

و ئفسرە کوردەکانی ل جگیان  دەدا و پای برزەکانی سوپا ال  پۆست
 ھانی بکارھنانی دروشمی بکر سدقیدەکات ک  ھروەھا باس لوە. دادەنا

گودان ئوەی داخۆ  ب). ٧: ١٩٨٠االدھمی (ی دەدا ''عراق بۆ عراقییکان''
 ئاماژەن بۆ سالحدین دەباغئم بانگشان ڕاستن یان نا، توانینکانی 

 کسک بوو ک ناکرت ل بکر سدقی. عراقکانی نوان نتوەکانی یگرژی
خانی دژەکوردان یان خانی کوردپروەران دابنرت، ئو کوردکی 

  دروستئتاتورکک لسر مۆدلی عراق ک دەیویست ،راو بووبعرەبک
پشت  ، نک نتوەییکانی، لکسییکانیوە وو ئارەز  خون. بکات

ئو دەکرت وەک عراقچییک، . تکبوون ب کارە سیاسییکانیوە بوون
  .  نک ناسیونالیستکی کوردی،وات نیشتمانپروەرکی عراقی، ببینرت

دا،   الیموس ل تورکیاونی بۆ و ل ڕگی چبکر سدقی، ١٩٣٧ ل ئابی
 ،کوژرانی ئو. ھر لوش لسر فرمانی ناسیونالیست عرەبکان کوژرا

و زایی ناسیونالیست عرەبکان لسر   بوو بۆ بھزبوون ڕخۆشکر
و سیاست عراقچییکانی حکومتکی  و وەالنانی برنام  دەست

 نوان پکھات ی ھندەی دیک پیوەندیبکر سدقیکوشتنی . سدقی-  انسلم
لوەش خراپتر، سوپا بوو ب بکری . کرد ی الوازعراقڕکابرەکانی 

 ک تیدا چپەوەکان کوتبوون ، تکئایسرەکی ل پۆسیکی سیاسی
وەرە و ناسیونالیست عرەبکانیش دژ ب نیشتمانپر  برانبر ڕاستەوەکان

الی ناسیونالیست  ی ھز بی ھاوسنگ،سدقیدوای کوژرانی . عراقییکان
کرد ک ناسیونالیست عرەبکان  ، ئمش وایوەوەوب عرەبییکان الر

بمش قۆناغکی .   بھننحیکمت سلمانکۆتایی ب دەستی حکومتکی 
 تکردن لسیاس راقنوێ لدەستیع  یدا حکوم،کرد پت ک  ت
گڕ نیا لکان تدەنییندی مرە یو دوای ڕەزامفسئ ک لگروپ 

 ب کان، کرەبع ناسیونالیستح وبازنکسییت ک ی  یان بچوارگۆش
لگڵ زیادبوونی دەستی ئم . دەبوون  ناسرابوون، دەستبکار١زین

                         
1 .کسییوت کح ک ھـاتبووبازنپ رانفسم ئوزی:  لن فمـین، حسمـری ئلعئ)  ک

 عزیز یاموکی، کامیل شبیب، محموود سلمان، سالحدین دەباغ، )ی کوشتبکر سدقی
چـوار کسـایتیی دەستۆیـشتووەکی ئم گـروپTripp 2002: 94( . ،( فھمـی سـعید و 



 

رانفسئ،م گروپست لورەبی ک   ئیدی ھو ناسیونالیزمی ع ران ب
پرلمان یان   بیوت ببت ب ئندام، کپشمرج بۆ ھر کسکی مدەنی

  . پۆستی سیادی ل حکومت وەربگرت
 لیک غازی ،١٩٣٩ی نیسانی ٤لکی ھاتوچۆی گوماناویمڕووداو ل ، 

، ک ئامۆزای )١٩٥٨- ١٩١٣ (عبدولئیال علی بن حسن. دا گیانی لدەست
، کوڕی فیسی دووەم چونک ، دانراپادشانشینی  بوو، وەک جملیک غازی

 ل عبدولئیال، ملیک غازیپچوانی  ب. ، ئوکات منداکی ساوا بووغازی
 یئمش پیوەندی. بوو نک ناسیونالیست عرەبکان بریتانییکانوە نزیک

 و   لگڵ بریتانییکانعراقشایتی ل دو دامزراوەی پا  ملیکبنمای 
وری ونی یبوون، ب سرکردایت  سیاسییی ک لوان نزیکەئو دەستبژر

  . بھزکرد١،سعید
 راقی لتی عنگریی حکومریتانیاالیماوەی ب نگی لجیھانیدووەم ج ، 

 ،لگڵ ئجیندای ناسیونالیست عرەب دژ ب بریتانییکان یکی ندەگرتوە
یلیان بم مانی کئ وە بووالی نازییکانی .ھات کی دیککدادانئاکامدا پ ل 

ی ئفسرە ی کاتک چند یکینیک ل سوپا ب سرکردایت،پش
 ھاتن ناو ،چوارگۆشی زینبوون ب   ک ناسراو،ناسیونالیست عرەبکان

ەشید عالی ڕو  دا شایتی الدیان لسر تختی پاعبدولئیالو  بغداد
 گیالنی ٢.دانا١٩٤١ ی نیسانی ١ۆکوەزیران ل یان وەک سرگیالنی

رەبی بوو و بکی عریی موفتی ناسیونالیستر کاریگوتبووە ژیتوندی ک 

                                                      
 محموود، سالحدین دەباغ: کسکانی چوارگۆشی زینیان پک دەھنا، ک ئمان بوون

 ). Marr 2004a: 53 (فھمی سعیدو   کامیل شبیب، سلمان
مایکی سوننی ب بنڕەت جۆرجی لدایک  ل بنبغداد، ل )١٩٥٨-١٨٨٨ (نووری سعید. 1

 خزمتی کردووە و چواردە جار ١٩٥٨ تا ١٩٢١ئو ل چند پۆستی سیادی ل سانی . ببوو
 ). ١٥١، ١ج: ٢٠٠٤بصری (وەک سرۆکوەزیران حکومتی پک ھناوە 

خزمی  لدایک ببوو و بغداد، ل بنمایکی ناسراوی )١٩٦٥-١٨٩٢ (ڕەشید عالی گیالنی. 2
ـــب، عـــراقیکم ســـرۆکوەزیرانی  ـــدولرەحمان نقی ـــی.  بـــووعب  چـــوار جـــار وەک گیالن

 پۆســـت ر لفـــسنـــدین جـــاریش وەک وەزیـــر و ئتـــی کـــردووە و چرۆکوەزیران خزمســـ
 و دژ ب  ئو ناسیونالیـــــستکی عرەبـــــی سرســــــخت. باکـــــانی ســـــوپا کـــــاری کــــــردوە

 کان لریتانییوەردانی براقدەستت١٨٦-١٧٧، ١ج: ٢٠٠٤بصری  ( بووع .( 



 

ل ئاکامی کودەتاک، سیاستوان عراقچیی . حاجی ئمین حسینی، قودس
علی و   جمیل مدفعیو  ری سعیدونو، وەک بریتانیاالینگرەکانی 

. بسە ل  عبدولئیالن بۆ الیوو چو  ھشت ن بجیابغداد، جودەت
سرەتا  ، لعبدولئیالئوەی ئم گروپ دوورخراوەش، بجگ ل  لگڵ

 کچی دوای ،عرەبیزم دەکرد و ئامانجکانی پان  یان ل خونیپشتیوان
 تنیا ل ڕگی پشتبستن ب عراقبوو سقامگیریی  وا ماوەیک پیان

کردەوە، بمش  بۆی خۆیان ل بریتانییکان نزیک. دەبت گر مسۆبریتانیا
 ل یگیالنیئوەی کودەتاکی . کوتنوە ل ناسیونالیست عرەبکان دوور

 ڕووی ل گیالنی ئوەی ک کودەتاکی ،دەکاتوە کودەتاکی سدقی جیا
 تنیا دژی حکومت سدقی کچی کودەتاکی ،شایتی بووددامزراوەی پا

  . ووب
، گیالنیبرانبر کودەتاکی   کوردی لیھوستی دەستبژری سیاسی

 ک ، ل بیرەوەرییکانیدا دەگتوەساح حیدەری ؛بگشتی ئیجابی نبوو
خوندکارە کوردەکان ل (ینمان ل بریتانییکان، کچی ئم کسرەڕای ڕقو

 چونک ، ندەکردالنیگیئارەزوومان ب سرکوتنی بزووتنوەکی ) بغداد
و  دەدا پیشان سرکردەکانیان زۆر ب زەقی ھستی دژەکوردییان لخۆ

الین سوننکانوە  سرەڕای ئوەی ک کودەتاک ل ١.دەردەبی
ڕادەیک پشتیوانییان ل   شیع، تائایینیی کچی پیاوانی ،سرکردایتی دەکرا

 دژی بریتانییکان گیالنی چونک بزووتنوەکی ، دەکردگیالنیکودەتاکی 
ئمش دەگڕایوە بۆ ئو ھموو .   وەک چۆن شیعکان دژی بوون،بوو

 ب دەست عراقچرمسرییی ک شیعکان لگڵ دامزراندنی 
. دا١٩٢٠  سایبریتانییکانوە چشتبوویان، بتایبتی ل ئانوساتی شۆڕشی

 حکومتکی ،کرد ع دەریان شیئایینیییکک لو فتوایانی ک پیاوانی 

                         
 ل بغـداد لدایـک ببـوو و خونـدنی یاسـای ل ھولـر، ل )٢٠٠١-١٩٢٢ (ساح حیـدەری. 1

 یکک بـووە لوانی ک یکم شـان مارکـسییکانیان حیدەری.  تواو کردبوو١٩٤٤سای 
 ری کوردســتانلــن زرــدامی دام ــدووە و ئن ــی شــیوعیی کوردســتانی دامزران ــراقحزب ع  

 کـردووە حزبی شیوعیی عراقـیدواتر پیوەندیی ب .  بووەحزبی ڕزگاریی کوردو ) شۆڕش(
 ).    ٩، ٥: ٢٠٠٤الحیدری (و بووە ب ئندامکی کارا ل کۆمیتی مرکزی ل پنجاکاندا 



 

بوو ک  وا ئوان پیان. پسن کردبوو ''حکومتکی ئیسالمی'' وەک گیالنی
 چونک سرکوتنی ئو سرکوتن بۆ ،چاک پشتیوانی ل کودەتاک بکن وا

 شیعکان ئایینییبگشتی سرکردە ). ١٩١-١٨٩: ١٩٩٠العلوی  (ئیسالم ئایینی
یان وەک دوژمنکی بریتانیا چونک ئوان ، دەکردان ل بزووتنوەکیداکۆکی

ش دەھاتشچاو ھاوبم . پب ،وەکڵ پیشاندانی پشتیوانی بۆ بزووتنگل
و دووبارە   کاتک ک بریتانییکان ھرشیان کردە سر سرکردەکانی

وە، سرەڕای ھاواری ناسیونالیست عرەبکان بۆ وکرد یان داگیرعراق
 شیعکان ھیچ پشتیوانییکی سربازیی بزووتنوەکیان یارمتی، کچی

 ک ل یانی موسننابرانبردا،  لTripp 2002: 103-105 .((نکرد 
 ل یھاتبوو، نک ھر پشتیوانی ناسیونالیست عرەب سوننکان پک

  بکو ل ئامادەکارییکان بۆ کودەتاک بشدار، دەکردگیالنیبزووتنوەکی 
  ).٨٩: ٢٠٠١؛ علیوی ٦١: ١٩٨٤ل خلی(بوو 

و عراقچیی   عراقشایتی ل د ل دژی سیستمی پا گیالنیکودەتاکی 
 کان لەوە نزیکریتانیامیانکان .  بووبش دوای الدانی کودەتاچییمب

ر حوکم لسیوەندی لپ ندەی دیککان، ھریتانیین بعید یالینووری س 
گو لکان لنزیک سزو کھکان بریتانییو. بوو ڵ بوە تا  لکات

و    بوو ب ناسراوتریننووری سعید، ١٩٥٨  سایشایتی لدوخانی پاەڕ
ل سدارەدانی . کاریگرترین سیاستوان ل گۆڕەپانی سیاسیی عراقی

و ناسیونالیستی عرەبی، لوان ھر چوار ئفسرەکی  کۆمک ئفسر
 ژمارەیکی دیکیان یسر لیستی خاننشینیو خستن چوارگۆشی زین
 راقیان وەدەرنانیان لک پشتیوانی یان کاری عموو جۆرھ کۆتایی ب ،

الین ناسیونالیست   ک پشتر ب شوەیک ل شوەکان ل،ھاوبش ھنا
  .  کرابتعراقعرەبکان ل حکومتکانی 

 و دوور ی دەرکرا یکک بوو لوانی ک لسر کارەکساتع حوسری
 Tripp(سندرایوە   لیو ناسنامی عراقی  عراقخرایوە بۆ دەرەوەی 

2002: 110; Marr 2004a: 56-57 .( کان لوەی سونندوورخستن
الین  کرد ک ل  بۆشاییکی دروست،و سوپا  پۆست باکانی حکومت

 سوننکان، ھندک ل). Chalabi 1991(کرایوە  و کوردەکان پ  شیعکان



 

ئم گۆڕانکارییان . بتایبتی ناسیونالیست عرەبکان، بوون ب ئۆپۆزسیۆن
کرد، ک تا ئوکاتیش ھر وەک   سوپادا دروستل ناونیگرانییکی زۆری 

سرەڕای ئوەی ک ژمارەیکی برچاو . وەوەوقی پۆیینی سوننکان ماب
ر ھکشان، کچی ھاوسنگی و شیع ل ڕیزەکانی سوپادا برەو س کورد

و توندکردنی    بم گۆڕانکارییکان،ھشتا ھر بالی سوننکانوە بوو
م لر سوپا النیکست بکانی حکومتیدەسکۆتایی ١٩٥٨ تا ١٩٤١  سا 

  . ب کودەتا ھنا
 بریتانییکان بسر یسرکوتنی ھاوپیمانکان ب سرکردایتی

، دوورخستنوەی ئفسرە ئمانیا یرکردایتی ب سھزەکانی توەر
ناسیونالیست عرەبکان ل دیمنی سیاسی، سرکوتکردنی یاخیبوونی 

یکوردەکان لکانی ١٩٤٥  ساناوچ قامگیربوونی ئاشتی لروەھا سھ ،
 یکوە ئو ھۆکاران پک و باشووری وت، ھموویان بسر  ناوەڕاست

و گشکردنی بھا    کرانوەی فزای سیاسیدەھنن ک بوون ب مایی
 کان لراقدیموکراسییشداری. عکان زیاتر براقییئاکامدا ع یل ان ل

و ڕکخراوە   پۆسی سیاسی دەکرد، بتایبتی ل ڕگی ئو پارت
خستی ھرە . دا دامزرانی جیھانجنگی دووەمانی ک ل دوای یسیاسی
و    سرھدانی کۆمک پارت،دا عراقمژووی ی ئم قۆناغ ل یسرەک

کرانوە سیاسییک تاک ھۆکار . و نھنی بوو  ئاشکرا ڕکخراوی سیاسیی
و ڕکخراوە سیاسییکان، بكو پیدابوونی   نبوو بۆ دامزراندنی پارت

 یو دادپروەری  و سۆشیالیزم   چمکگلی وەک نیشتمانپروەری
و   بوون بۆ شوناسسازی، یان خۆناساندن ەر یارمتید،یشیکۆمیت

مکانم چکان براقییوەی عخۆناسین . ل جگب ،م ھۆکارانموو ئھ
پۆسی مۆدرنت، بوون ب مایی سرھدانی پۆسی ئامزانی 

و شوناسی عراقیبوون، ک دەبن ب   و سۆز  و پیدابوونی ھست  نیشتمانی
  . و بشکانی دیکی ئم کتب بشتوەرە سرەکییکانی ئم 



 

  پۆسی ئامزانی نیشتمانی
) Rural Areas(و بیابانکانوە   و شارەدێ  و دەشت کۆچکردن ل گوند

بوون ک   گرنگترین ھۆکار،)Urban Centers(بۆ سنتری شارەکان 
تی داڕشتیری کۆمی  یو کارەکتکتییسونن گراق کۆمی گۆڕیع .

 ل دھاتکانوە بۆ شارەکان زادەی پۆسگلی مۆدرنت کۆچکردن
)Modernization ( سازیی پیششو گ)Industrialization (م . بوونئ

پرۆسان ل دوای دامزراندنی دەوتی عراقی ل کۆتایی بیستکانوە 
و پروەردەی گشتی ناکرت کمبایخ   لم نوەدا خوندن. کرد پ دەستیان

و شارە بچووککان ڕوویان ل   ل گوندەکان  اکامدا خککی زۆر  لئ.بکرن
 بوان (موسو  بسەو  بغدادسنتری شارە گورەکان کرد، بتایبتی 

، لوشدا چینکی ناوەندی خوندەوار )١-٤ و دایگرامی ١-٤خشتی 
  .  بووعراقبوو ک دینامۆی گۆڕانکارییکانی  دروست
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Sluglett 2001: 246; Batatu 2004: 1125 ( ڵگل) ؛ محمــد ١١٩: ب٢٠٠٥الــوردی
١٩٥: ٢٠٠٦ .( 



 

 خستنکاری یاسای ،ھۆکاری ھرە سرەکی ل پشت کۆچکردنکان
  سایپش.  بوو١٩٣٢بۆ سای ) قانون تسویة االراضی(دابشکردنی زەوی 

 خک ھییان یشوەیکی نافڕمی توکاییکان ب زەویی کش١٩٣٢
چی یاسا نورەکان بوو، کشایعی کان دا کشیرەترۆکعس ی بگڕ ک

 خک عشایرەکی ل پگیبکن، ئمش  زەوییکان لسر خۆیان تاپۆ
.  پارچ زەوییکانوە گۆڕی بۆ کرچی الی سرۆکعشیرەتکانیخاوەنداری

و بژویی ھزاران جوتیاری ل گوندەکان   ک باری دارایییبارودۆخ نو
 چونک بگورەی پکھاتن تازەک لگڵ سرۆکعشیرەتکان، ،کرد سخت

جوتیارەکان کمتر ل یک لسر سی برھمی سانیان بۆ دەمایوە 
)Baali 1966: 359-360 .(کی باشتردوای ژیان ڕان بگ ،مل جگو  ب

و  ونی ھلی کار ل شارە گورەکان ل ئاکامی دامزراندنی کارگزیادبو
و دامودەزگای حکومی،   لگڵ دامزراندنی دەیان دامزراوە،کارخان تیاندا

و برفراوانتربوونی   یکوە بوون ب مایی خراترکردن ھمووی بسر
ە و شارە بچووککان بۆ شار  و شارەدێ کۆچی بکۆمی خک ل گوند

و ناردنی نوت بۆ   و دەرھنان  ھاوکات گڕان بدوای نوت. گورەکان
و  دەرەوە بوون ب مایی زیادبوونی توانای شارەکان ل گلدانوە

و   گشبغداد. ەکانوو مسۆگرکردنی ھلی کار بۆ کۆچکردو حواندنوە
رچاوی بکی بوە  فراوانبوونزبینی و خۆیری ھنتس و  بوو ب

تدەس،رخانی ئابووریکانی ژرەکییس ندنسشگ ی چونکت لناو   و
 ل بغدادژمارەی دانیشتوانی . دەدا و ل دەوروبری شارەک ڕوویان

٢٠٠،٠٠٠ ی  لی   چواربار زیادی١٩٢٢سا٨٠٠،٠٠٠کرد بۆ نزیکی لسا  
١٩٥٧) Batatu 2004: 35 .( کانی لش زیادبوونی ژمارەی شیعمئ
% ٢٠ل سرەتای سدەی بیستدا شیعکان نزیکی . کوتوە  لدبغدا

 ڕژەی شیعکان ل ١٩٥٨  سایدەھنا، کچی ل دانیشتوانی پایتختیان پک
-Batatu 1987: 206-209; Farouk% (٥٠ بۆ وەوەوبب  برزبغداد

Sluglett & Sluglett: 1991: 1411.(  
 



 

 ١و بسە  و موس نی بغداد گشی دانیشتوانی شارەکا:١- ٤دایگرامی 

 
ندنگندن  دروستکردنی خوکردنی خوشڵ   و گکۆمروەردەی بو پ

)Mass Education ( زانی نیشتمانیی ئامۆسپ کی گرنگیان بینی لڕۆ
 راقلندکارە ناون. عکان وژمارەی خورەتاییس ندنگخو وسکراوەکان ل
 ٨٠٠١ل نی  ل١٩٢١ بۆ ١٩٢٠سا٨٩٤٨٢ بۆ وەوەوب رز بنی ل١٩٣٩  سا 

و   ھمان ماوەدا، ژمارەی خوندکاران ل خوندنگ ناوەندی ل. ١٩٤٠بۆ 
 کان لرز١١٠ئامادەییندکارەوە بندکار١٣٥٩٥ بۆ وەوەوب  خوخو  .

 کان لحکومیی جندکارانی کۆل٩٩ژمارەی خو ندکار لنی  خو١٩٢١سا 
، دواتریش ب ١٩٤١ بۆ ١٩٤٠  سانیندکار ل خو١٢١٨ گیشت ب ١٩٢٢بۆ 

٨٥٦٨ندکار لنی خو؛ ١٢٥: ١٩٦٧حوسری  (١٩٥٩ بۆ ١٩٥٨  ساGelvin 
1995: 41; Batatu 2004: 34 .( ندکارانیوەی ژمارەی خورزبوونب

و کۆلجکان ڕەنگدانوەی زیادبوونی دامزراوەکانی خوندنی با  زانکۆ
کرانوەی دامزراوەکانی . گرت  تاوی١٩٤٥بوون، پۆسیک ک ل دوای 

ل ندنی بایخو١٩٢١  ساوەی   بجی یاساکردندەستیکۆل  کرد،  پ
کۆلجی و پاش ئویش   کرایوە١٩٢٣  سالی لکۆلجی پروەردەدواتر 

نۆ .  دامزران١٩٥٢  سای لئندازیاریکۆلجی  و ١٩٢٧  سای لپزیشکی
دواتر بوون ب  ئم کۆلجان .نجاکاندا کرانوەو پ  کۆلجی دیک ل چلکان

                         
1 . ل گرامم دایکانی ئزانیاریی)Batatu 2004: 35 (وەرگیراوە . 
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لو ). Eppel 1998: 233 (زانکۆی بغدادبنمایک بۆ دامزراندنی 
نجانی شیعدا گجانکۆل ند و سوننکدی دەیانخوک یت و  و کورد ل

جاریش  و ھندک و ھاوکار  و دەبوون ب ھاوڕێ  یکدیان دەناسی
نتوەی - دەوت، باسی دەکاتندرسنبنیدیکت ئوەک . ھاوخبات
  لدایکجاکارتاو مستبکانی زانکۆکانی    لسر مزو کورسیئیندونیسیا

دەکرت بین . تدەچت یش ڕیعراق ئم تگیشتن بۆ ؛بوو
  .  سراییکانی دەرکوتزانکۆی بغدادش ل ینیشتمانپروەریی عراقی

زیاتر ھانی ئامزانی شیعکانی ھندک چاکسازی ل سیستمی پروەردە 
 ،یکک ل ھۆکارەکانی ئو چاکسازییان. لگڵ پکھاتکانی دیکی عراقی دا

، ک کسایتییکی شیع بوو، ل پۆستکی ل جومیلییمحمد فازدانانی 
سرەڕای ئوەی ک .  پروەردەی، وەک بڕوەبری گشتیساتع حوسری

 ھانی جومیلی بوو ل زۆر پرسدا، بم یحوسرو ھاوڕای   ھاوبیرجومیلی
 دادگرانیو ھوی دابشکردنکی  شۆڕکردنوەی دەستکانی دەدا

. عراقو کلوپل پروەردەییکانی دەدا بسر پارزگاکانی  سرچاوە
و برفراوانبوونی دامزراوە پروەردەییکان   ئمش بوو ب مایی زیادبوون

. ی نیشتجی شیعکانی، شونی سرەکعراقتی و ناوەڕاس ل باشوور
 دامزراندنی بڕوەبرایتیی ،یکک ل دیارترین چاکسازییکان

 ک کۆمک دەستپشخرییان کرد ک ،پروەردەییکان بوو ل پارزگاکان
ئمش ھانی . بوون ب مایی دابینکردنی ھندک ل پداویستیی لۆکاییکان

نی مندا شیعکانی دا ک منداکانیان ڕەوانی خوندنگ و باوکا  دایکان
حکومییکان بکن، ک زیادبوونکی برچاوی ل ژمارەی خوندکارە 

کانی لوە  شیعوتک)Nakash 2003a: 129 .(  
وای ک پۆسی  ، پیانئندرسنو  گلنرتیۆریست تازەگرەکان، وەک 

ترنی ئابووری مۆدشس  و گتی  وو شار  ازیو پیشوەژیانی سوننش 
  ڕادەی ڕاماین  تا و جوگرافییکیدا، دەگۆڕت  کشتوکای، ل ڕووە کولتووری

 Gellner 1998; 1994; Anderson(و ڕیش ھتکاندن   و ل ڕەگ
و پروەردە ل  و ڕۆی میدیای نوسراو  ئم تیۆریستان گرنگی). 1991

 و ئامزاندا نک ھر برز  تمانسازیو پۆسی نیش دروستبوونی نتوە



 

 بکو ب ھۆکارە سرەکییکانی پشت ئو پۆسسانی دەبینن، ،دەنرخنن
و   و پروەردە ل دروستبوونی زمانی ھاوبش بتایبتی ڕۆی میدیا
 ل).  بشی یکمبوان زیاتر یبۆ زانیاری(نیشتمانی /یکگرتویی نتوەیی

، عراقنگاندنی پۆسی ئامزانی نیشتمانی ل و ھس کاتی وردبوونوە
، )الوطنیة العراقیة(بتایبتی سرھدانی نیشتمانپروەریی عراقی 

و  و تگیشتنکانی تیۆریست تازەگرەکان زۆر پیوەندار نزیکبوونوە
) Mass Education(و پنجاکاندا پروەردەی بکۆمڵ   ل چلکان. گرنگن

کرا، بوون ب مایی  پ دیکی مۆدرنت، ک ئاماژەیانھاوشانی پۆسکانی 
ڕادەیک  ئم گۆڕانکارییان تا.  خوندەواریلدایکبوونی چینکی ناوەندی

و کاریگرییشی ھبوو  کردەوە پیوەندیی سوننتیی خکییکانی کاڵ
و   مزھبی/ئایینیلسر الوازبوونی شوناس سوننتییکان، وەک شوناسی 

دوای . کیخ وت کدەردەک سانو کتی لتایبب رییانم کاریگئ
و  گش. ببوون  نیشتجبغدادکۆچکردنیان ل شارە گورەکانی وەک 

و بوبوونوەی   و تگیشتن  ی چینی ناوەند بناغکانی وەرگرتنیبربو
ل . کانی بیرکردنوەی دانایو شوازە نو  چمک سیاسیی مۆدرنکان

ئنجامدا چمکگلی وەک نتوە، نیشتمان، ناسنام، شوناس، ئیمپریالیزم، 
و   و خباتی چینایتی   کۆمیتییسروەری، یکسانی، ئازادی، دادپروەری

بوون ب جگی سرنجی چینی ناوەند  و نیشتمانی  ڕزگاری نتوەیی
رییان بوون ب ئوەی ئم گۆڕانکا لگڵ. و عراقییکان بگشتی  بتایبتی

و کوردی،   مایی بھزبوونی ھردوو ڕەوت ناسیونالیست کۆنک، عرەبی
کی دیکدانی ڕەوترھی سردی بناغب ھاوکات بوون ب، ب ک 

  . نیشتمانپروەریی عراقی، عراقچتی، ناسراوە
ل ک بتزراندنی دەور خودی داموە، ھکی دیکراقناوی  الیو   ع
 دامزراندنی ژمارەیکی زۆر بجگ لو جوگرافیا،   ن سروەریخاوە

و بھزبوونی   و حکومی، بوون ب مایی دروستبوون  دامزراوەی گشتی
ژمارەی . عراقو وابستگی ب   و نستی عراقیبوون و سۆز  ھست

کان لرە حکومییرمانبی ف٢٠٠٣١کرد بۆ  زیادیبوو،  ٩٧٤٠ ١٩٣٨ سال  
شوە، ژمارەی ئو کسانی ل دامزراوەکانی پۆلیس  ھمان ب. ١٩٥٨ سای



 

  سای ل٢٣٣٨٣ بۆ وەوەوب  برز١٩٢٠  سای ل٢٤٧٠ ل ،دەکرد کاریان
١٩٥٨) Batatu 2004: 33 .(زراندنکی زۆر   دامککاربوونی خو دەستب

و   وەک مامۆستا، ئندازیار، کارمندانی پزیشکی، فرمانبرە گشتی
   ب دەوت و بھزبوونی ئینتیما  بوون بۆ چکرەکردن  ھۆکار،ییکانپیش

تا دروستبوونی دەوتی .  وەک نیشتمانعراقو سرھدانی دسۆزی بۆ 
راقی لیعشیرەت،١٩٢١  ساع ل جگبوو بک نزراوەیو    ھیچ دام

. ۆی ھبتو ئینتیمایان ب  ناسنن  ک خکی ئم دەڤرە خۆیانی پبئایین،
 ک ،کرد ناسیونالیزمکی نوێ، ک ب نیشتمانپروەری ناسراوە، چکرەی

 ب. و دەردەبی  دەدۆزییوە''عراق بۆ عراقییکان''خۆی ل دروشمی 
و دروستبوونی دەوتی   کورتی، نیشیمانپروەریی عراقی زادەی دامزراندن

 ک خۆی ل ھموو ،رنت بوو لگڵ پۆسی مۆد و دامودەزگاکانی  عراقی
ب واتایکی . شتک زیاتر ل کۆچ ل گوندەکانوە بۆ شارەکان دەبینییوە

یی،دیکمرچی دەگراقی، ئروەریی عراقی، نیشتمانپو ساوا   شوناسی ع 
ب بوو ک تو دەوی دروستبوونی ئنراقناوی  بوو، ئاوەوە دروستع 

و شوناسی  و سۆز  ڕ بوونی ھستبۆی ھر بانگشیک لم. کرا
  . بانگشیکی ببنمای،عراقعراقیبوون پش دروستبوونی دەوتی 

 ،بوون شوەی س ڕەوتی ناسیونالیستی ل گۆڕەپانی عراقیدا کارا بم
و ناسیونالیزمی کوردی   و ناسیونالیزمی عرەبی  ک نیشتمانپروەریی عراقی

 ینونرایتی) الوطنیة العراقیة(روەریی عراقی دا نیشتمانپ عراقل . بوون
 جوگرافی یو خونکانی بزووتنوەیکی ناسیونالیستی  و ئامانج ئارەزوو
 ک ل سرەتای سرھدانی تدەکۆشا بۆ گیشتن ب سربخۆیی ،دەکات

ڕەوتکی . ونی لژر ڕکفی بریتانیی بگانکانوو دەرچ  قعراتواو بۆ 
عرەبیزم ناوی  یونالیزمی عرەبی، ک ھندک کس وەک پاندیک، ناس

نن، بیروباوەڕک، ئایدیۆلۆجیایک، ک بنمای لسر باوەڕبوون ب ەھد
 یو دامزراندنی دەوتکی عرەبی  و گلی عرەب  یکپارچیی خاک

، )عرەبی(ئم ئایدیۆلۆجیای جختی لسر زمانی ھاوبش . و داناوەویکگرت
ش مرەبی(ژووی ھاوبکچوو دەکردەوە) ئیسالمی-عکی لڵ کولتوورگو  ل

 Tibi 1990; Makiya(ھگری ھندک توخمی ناسیونالیزمی ئمانی بوو 



 

1998 .(دا، ناسیونالیزمی کوردی  لو دوو ڕەوتر ئرانبب)تیکوردای (
ل فۆڕمی و  و کولتوورییکانی کوردی دەکرد  و سیاسی  داوای ماف نتوەیی

و دامزراندنی   جار داوای سربخۆیی ھندک. جیاجیا خۆی دەردەخست
 بۆ ناوچ یو فیدرای   دەکرد، جارجاریش داوای ئۆتۆنۆمییدەوتی کوردی
و   کاتک ئم ڕەوت ناسیونالیستییان ل چلکان . دەکردعراقکوردنشینکانی 

و شوناسی   ن لسر ماناکانسند، ئیدی ملمالنکا پنجاکان بدواوە تینیان
  .سند  سرکشان تاویانعراق
 مووزی ٢لکخراو،١٩٢٢ی تڕ تدان بکان   یاسای مۆسیاسیی و پارت

و ب فڕمی   و ڕکخراوی سیاسی دامزران  ل ئنجامدا چند پارت. دەرچوو
نکی و پارتان ب تا ناوەڕاستی چلکان زۆربی ئو ڕکخراو. نرادا پ دانیان

ڕاستیدا ئوان گردبوونوەی چند کسایتییکی   ل،جماوەرییان نبوو
 بوون، ک زیاتر ل  و ناوەوەی حکومت  ناسراوی دەرەوە ودەستۆیشتوو

و توانای پارتکان  ھز. ھاتبوون فراکسیۆنکانی ناو پرلمان پک
 ل و کاراکتری سرکردەکانیان زیاتر و توانا وەستابوون سر ھز

  . و ئایدیۆلۆجیا بیروباوەڕ
یان ی ل سییکان گرنگھزری دوو ئاڕاستی ،ل دەرەوەی توژی دەست

 و بادەستکان ل دەوریاندا کۆ و ناسراو و کس ڕۆشنبیر  وەرگرت
و ھاتنسر حوکمی   یکک لوان ئیلھامی ل سرھدان. ببوونوە

و   پیەوان. ، وەرگرتبوومۆسۆلۆنیو  ھیتلر، وەک وپاوئوردیکتاتۆرەکانی 
. یانی موسنناناوی  ھنا ب موریدەکانی ئم ئاڕاستی ڕکخراوکیان پک

 ندنگخو ی دووەم ئیلھامی لکانیئاڕاستو دیموکراسی    سۆشیالیزمھزریی
ھنا ک ب  و موریدەکانی ئم ئاڕاستی گروپکیان پک ھاوبیر. وەرگرتبوو

  .  ناسرابووکۆمی ئھالی
کانی برەبع رنجی ناسیونالیستم سکی یالی خۆیدا  ئاڕاست

ڕاكشا، کچی ئاڕاستکی دیک چاالکوان عراقچییکانی ل دەوری خۆی 
  سای لڕەشید عالی گیالنیل دوای شکستی کودەتاکی . کردبوو کۆوە
ندامکانی و تنگی ب ئ ی یاساغ ڕاگیاندیانی موسننا، حکومت ١٩٤١

 و چاالکییکانی تا  بردەوام بوو لسر کارکۆمی ئھالیبم . ھچنی



 

.  دا فڕمی ڕگی ب دامزراندنی پارتی سیاسی  ک حکومت ب،١٩٤٦ سای
ت لوەی حکومیدوای ئید١٩٤٦  ساکانی سوکتر  قرتکرد،  و ش

 وانتیان وەرگرت، لک پارتی سیاسی مۆنحزبژمارەیی یی وەت
حزبی و   حزبی شعب، حزبی ئیتحادی وەتنی، حزبی ئیستیقالل، دیموکراسی

کاردا بردەوام بن، تا  یان لي، کچی تنیا دوو حزبکی یکم توانئحرار
ئل١٩٥٤  سادەغوانیش ق١٩٨٤؛ خلیل ٢٣، ٧ج: ١٩٨٢الحسنی (کران   ئ :

 تا ١٩٥٤  سانی لززگارپار گروپکی ، دەستی حوکمانیشدال ناو) ٦٤
نووری ھاتبوون، لوان  بادەست بوون، ک ل چند کسایتییک پک ١٩٥٨

ک سونن  (ئرشد عومریو   علی جودەت، جواد مدفعی، سعید
ک  (سعد قزازو   جمال بابان، لگڵ )ک شیع بوو (ساح جبرو ) بوون

ان ل یبوون ک پشتیوانی راقچیی میانەوئم بازنی گروپکی ع). کورد بوون
بوو ک پیوەندییکانی  باش و پیان  دەکرد١٩٣٠  سایڕککوتننامکی

ناوەوە پشتیان ب   لپارزگارەئم دەست . تدر ڕابگیربریتانیا لگڵ عراق
؛ العکام ٥٩-٥٨: ١٩٨٤خلیل (و خاوەن موککان دەبست   سرۆکعشیرەت

 ھزری وودا نخشیک بۆ ڕەوت و ل چند بگی داھات).١٧- ١٦: ١٩٨٦
 چونک ،ڕوو و پنجاکان دەخرت  بزووتنوە سرەکییکانی سانی چلکان

شوەگرتن  ھم لسر ،بوون تنوان کاریگریگرترین ھزوو بزو  ئو ڕەوت
. و کوردبوون  و عرەببوون   ھم لسر شواندنی شوناسی عراقیبوونو

 ک ،وتنوان لوەدایوو بز  ی کاریگرییکانی ئم ڕەوتیگرنگ
 ١٩٥٨  ساییش لیشایتدخانی پاوکارتکردنکانیان بۆ قۆناغکانی دوای ڕو

  .بوونوە درژ
 

  نیشتمانپروەریی عراقی
، وەک کاردانوەیک بۆ ئو ڕاستیی )وطنی(فۆڕمکی نیشتمانپروەری 

دەوتی نی ک ل ئاکامی دامزراندنی و ئابووریا  و کۆمیتی  سیاسی
 عراقسرەتای دامزراندنی  ل. ھدا پش، سری  ھاتنعراق

و ھم ل دەرەوەی  ناسیونالیزمی عرەبی ڕەوتی زاڵ بوو، ھم ل ناوەوە
و   زۆرینی کۆنئفسرە عوسمانییکان.  سیاسیی بادەستکەدەستبژر



 

 ان پکی حوکمانیی ک دەستبژری سیاسی،کۆنفرمانبرە عوسمانییکان
بم . و مژدەدەری ناسیونالیزمی عرەبی بوون سرەتا مورید  ل،ھنابوو

الین ھزە  و وت عرەبییکانی دیک ل  عراقکاتک ڕسکاندنی 
و گروپ   داگیرکرەکانوە بوون ب ڕاستییکی مژوویی، ئیدی ھندک کس

یان، بو ڕاستییانناسیونالیزمی  کرد ڵوخۆشی یان ناخۆشی، قبو ئ و ل
 عراقی یو برەو نیشتمانپروەری کوتنوە و خونکانی دوور  عرەبی

 دەستدا گلی زنجیرەکانیسۆزی عراقچتی تنیا ل . ھنگاویان دەنا
ل . و پیەوی ھبوو نخواردبوو، بکو ل دەرەوەی دەستیش مورید

و بیرۆککانی لگڵ دامزراندنی   ئم ڕەوت،١٩٣٥  سایناوەڕاستی
ئم گروپان . کرد  زیاتر گشی عراقییحزبی شیوعیو   کۆمی ئھالی

ئگر ب دیدکی . و سربخۆبوونی ڕاگیاند  عراقی خۆیان بۆ یدسۆز
 ت کت بگوتروە دەکرین، ئکان بکماشای پرست راقییانع

ی، وەک ڕەوتکی ناسیونالیستی، ل ھردوو نیشتمانپروەریی عراق
گرتربوو  و کوردی، لخۆ  ڕەوتکی دیک، ناسیونالیزمی عرەبی

)Inclusive (وەتکان بۆ نرەبییناع کورد. و گروپ م ڕەوتیان وەک یئ
 و کولتووری کوردیدا  و دانیشیان ب زمان دەکرد  تماشاعراق ل ھاوبش

 عراقی ی  ئیدی بشک ل دەستبژری سیاسی،ل چلکان بدواوە. دەنا
و   و نتوەیی  ب بوونی فرەییک ل کۆمگکی، ل ڕووی مزھبی ھستی

و شت ھاوبشکانیانی دەدۆزییوە، لوان   و پرس  دەکردئایینییوە
 ئم ھاوسۆزیی ھاوبش ڕخۆشکر. ھاوسۆزی ل دژایتیکردنی ئیمپریالیزم

. و چمک ھاوبشکانی دیک کردنی ببوونوەی بیرۆکبوو بۆ خراتر
 ب دوو گورەترین ی عراقییحزبی شیوعو    دیموکراتییحزبی وەتنی

دەکرن، ک ل خوارەوە  ی عراقی ھژماریڕکخراوی کامپی نیشتمانپروەر
و   و ڕۆیان لسر پۆسی ئامزانی نیشتمانی  باس ل سرەتاکانیان

  . ی دەکرتشوناسی عراق



 

  حزبی وەتنیی دیموکراسی
 یحزبی وەتنی حزب مۆتپدراوەکان، ل ناوو پنجاکاندا،   ل چلکان

) حزبی وەتنی، لرە بدواوە حزب الوطنی الدیموقراطی (دیموکراسی
و ڕیشی مژوویی   ڕەگ. کاریگرترین ڕکخراو بوو ل گۆڕەپانی سیاسییدا

ل ھشت ). جمعیة االھالی (کۆمی ئھالی ئم ڕکخراوە دەگڕتوە بۆ
 کۆمی ئھالی تنیا سیان ئندامی ،حزبی وەتنیئندام دامزرنرەکی 

 ک ،مابوو  بۆ بجڕۆژنامی ئھالی ناوەکی ل کۆمی ئھالی. نبوون
الین چند گنجکی   ل١٩٣٢  سایکۆمک ل. دەکرد گروپک دەری
 کۆمیتییان ل یو دادوەری   ک داوای چاکسازی،مزراخوندەوار دا

بوو ک  وا ئوان پیان). ٥٨، ٥٠: ١٩٩٩الدلیمی (دا دەکرد  عراق
نیشتمانپروەری ناکرت ل ھاوار بۆ سربخۆیی قتیس بکرت، بکو 

و دامودەزگاکانی کۆمگش    حکومت  کۆمیتی یدەبت چاکسازی
 ھم سوننی  و ھم شیعحزبی وەتنیامزرنری دەستی د. بگرتوە

محمد  یئو بھاوکاری. ک سونن بوو١،ل چادرچییکامبوو، لوان  تدا
 حزبکیان، ل تواوی ژیانی ئو ی سرکردایتیحسن جمیلو  حداد

  . ڕکخراوەدا، کرد
 ل سۆشیال دیموکراسی ی داکۆکیحزبی وەتنی، کۆمی ئھالیوەک 

ان یشوازی ئاشتی و دەکرت ب  بوو ک ئم ئامانج دەبت وا رد، پشیدەک
 لسر سرنجیو چاالکییکانی حزبک   و پۆگرام پیە. بھنرت بدی

مادەی .  کۆمیتی دەکردیئازادیی سیاسییکان، یکسانی، لگڵ چاکسازی
 ک،   دەکات دەستنیشانی ئامانجی حزبکحزبی وەتنییکم ل دەستووری 

 وات بۆ حزبی وەتنی، ئمش ''عراق بۆ تواوگیشتن ب سربخۆیی ''
و  بریتانیای نوان ١٩٣٠  سایجگرتنوەی ڕککوتننامی''و   نان وەال

                         
ی تواو کردبـوو و کـۆلجی یاسـا لدایـک ببـوو، بغـداد، ل )١٩٦٨-١٨٩٧ (کامل چـادرچی. 1

وەک چـاالکترین کس ل . عـراقحکومتکـانی و وەزیر ل  چندین جار ببوو ب پرلمانتار 
: ٢٠٠٤بـصری ( ل پنجاکان چنـد جارـک زینـدانی کرابـوو حزبی وەتنیو   کۆمی ئھالی

 ).  ٢٨٨-٢٧٣، ١ج



 

 یکگرتنی ھموو وت عرەبییکانیش وەک یکک ل ئامانجکانی ١.''عراق
  پۆگرامک ئاماژەی وک پیەو وە،کرابوو، ک دەکرت حزبک دەستنیشان

پ زکردنی  دەکات، لھی بگرەبیڕدیکۆمکاری عوە بت یب .
 بشی ھرە ، کۆمگی عراقیو عراقسرەڕای ئوە پرسی یکتیی خاکی 

ئدەبیاتی حزبک بانگشی . کردبوو و پۆگرامکی داگیر زۆری پیەو
نوان   لئایینیو   بنمای نتوەییئوەی دەکرد ک ئوان جیاکاری لسر 

ەکانیان، عراقییکانیان، سر ب گوتارو    ل نووسین؛ ناکنعراقپکھاتکانی 
و    ل مافدەبینیو مزھبک بن، وەک یک ئایین و  ھر نتوە

کرابوو بۆ   وەک پالتفۆڕمکی گشتی وناعراق. برپرسیارەتییکاندا
و خزمتکردن ب برژەوەندیی   و بدیھنانھاوکاریی ئازادان لپنا

لگڵ ئوەی ک . و گروپکانی دیک  و کورد  ھاوبشکانی عرەب
 دانابوو، کچی ل بغدادو بارگی ل   بنحزبی وەتنی یسرکردایتی

 ل ،ھنا س لو چوار کورسییی ک بدەستیان، ١٩٤٧ی  ساھبژاردنکان
حزبی  دا١٩٤٨  سایل ھبژاردنکانی. ووی شیعنشین ببسەشاری 
 بردەوە، بم ل موسو یککی دیکی ل  بغداد یک کورسی ل وەتنی

 عراقدا شش کورسی ل ناوچ جیاجیاکانی ١٩٥٤  سایھبژاردنکانی
، یکک ل سرکردە دیارەکانی ھانی فکیکی). ٢٢٢: ١٩٨٤خلیل (بردەوە 

دەگتوە ک باوکی شیع بوو و ژنکی  دا لوئانوسات،حزبی بعس
ی ئعزەمیی بوو ل گڕەکی بغدادسوننی ھنابوو و کسکی ناسراوی 

 ئعزەمییدا باوکم ل ١٩٥٠  سالیئو دەت ل ھبژاردنکانی. سونننشین
دواتر ل ناوچی .  دۆڕاندی، کچی سرەڕای ناسراوی،کرد خۆی کاندید

 سرەڕای ،و کورسییکی بردەوە کرد  کاندیدی شیعنشین خۆیشترە
سرەڕای ئم ). ٢٨: ١٩٩٣الفکیکی (ئوەی ک ئو لودا نناسراوبوو 

 لو عراقدەکات ک دەنگدان ل   ک ئاماژە بوە،ھانی فکیکیگانوەیی 
 بۆ حزبی وەتنیساندا لسر بنمای مزھبی بووە، کچی بردنوەی 

دەدات ک ئو   پیشان،عراقمان ل ناوچی جیاجیای کورسییکانی پرل
                         

) ٣٩-٣٥، ٧ج: ١٩٨٢الحسنی ( تماشای حزبی وەتنیبۆ دەقی تواوی پیەو و پرۆگرامی . 1
بک   . 



 

دا،  عراقو ناوچکانی   ل زۆربی شاریو بنکی جماوەری حزب الینگر
ھوستکانی حزبک لسر پرسی . چت، ھبووەبدەر ی لکوردستان

حزبی و   نوان کوردەکان  ل کورد ببوون ب مایی جۆرک ل لکتگیشتن
 ل بغدادی ناسراوی کوردی ل ی کسایتکنزیکبوونوەی ھند ک ،وەتنی

ل کوتب حزب٢٥-٢٣: ١٩٩٧البوتانی  (وەوەوک.(  م لڕ کورد، بمل مئ
 یکک ل ، سرەڕای ھو زۆرەکانیحزبی وەتنیپیوەند ب سوننکانوە، 
بنکیکی ، کچی حزبک نیتوانی محمد حدادناسراوترین ئندامکانی، 

مزرنت ب داڕومادیو   موسجماوەری ل شارە سونننشینکانی وەک 
کرا،  پ ، وەک ئاماژەیحزبی وەتنیسرکردەکانی ). ٢٣٤: ١٩٩٠العلوی (

 و شیع، بم ل سرەتاکانی دەستبکاربوونی ل بوون ل سونن تکیک
 ،ک شیع بوون چوار ئندام ل دامزرنرەکانی حزبک ،١٩٤٦ سای

عبدولوەھاب   ،عبدولکریم ئوزریکشایوە، ئوانیش  کار ل دەستیان
ھندک کس باس .  بوونمحمد عبدولشالجیو  ونسسادق کم ،مرجان

شک ن کوە دەکو  لنانی ئکان ھۆکاری وازھبییزھم و ملمالن
عکان ل پۆست ویان شیوئندامان بووە، گوای ئندام سوننکان ویست

ئوەشدا، لبر  لگڵ). ٧٨: ١٩٨٤خلیل (بخنوە  گرنگکانی حزبک دوور
ی ی ب پرسی دادپروەرحزبی وەتنیو بایخدانی زۆری   عراقچیبوون

و ل  دەبوونوە کۆمیتی، شیعکان زیاتر ل سوننکان ل حزبک نزیک
رنامکانی کۆ دەوری بوە و دروشمنیحز. دەبوونکی بی وەتکخراوڕ 

دەکرد،   کاری١٩٥٤  سایمۆتپدراوبوو و ئازادان ل فزای سیاسی تا
دەغق و سام ئیدی لوەش، تا ڕ. کرا برەڕای ئتیدوخانی پاوسشای، 

ب کردەوامی حزبنی بکارینھ کخراوەییو چاالکی  بی یو سیاس ی  ڕ
  .خۆی دا



 

  حزبی شیوعیی عراقی
بوون   ک ئاشناعراقیی بیستکان تنیا چند کسک ھبوون ل تا کۆتا
و   گیشتن. و کۆمۆنستییکان  ەو چمک سۆشیالیستییکان ب بیرۆک

و بیرۆکوەی ئوبووننانی  بکھی پمای کاندا بوون بسیی ل مکانو چ
زنجیرە ند الین چ ل) لجنة مکافحة االستعمار (لیژنی بنبکردنی ئیمپریالیزم

مانیفستی ئم کۆمی داوای ل عراقییکان .  شانیکی چپەوەوەو
ب دەکرد، بزھدژی ئیمپریالیزم  جیایی م وە، لتر  و نبژەو دەست 

ئم کۆمی نبوو ب حزبک . گرن ب یکعراقسیاسیی حوکمبدەستکی 
 کی تۆکمکخراویان ڕ)Batatu 2004: 432-434 .( 

پاش چندین  ،١٩٣٥  سایدوابدوای ئم کۆم چپەوە، ل ناوەڕاستی
وە لتی کۆبوونساین کوکاتزنجیرەو   الیەوەکانی ئپحزبی  ، چ

 عراقی یزوو جی خۆی ل گۆڕەپانی سیاسی ھر.  دامزرای عراقییشیوع
 ل .کۆمیتی ل دەیکانی دواتر دەرکوت-و وەک ھزکی سیاسی کردەوە

و    ب دنیاییوە گورەترینحزبی شیوعی، کامپی نیشتمانپروەرەیی عراقی
و   نتوەیی  پالتفۆڕمکی بانحزبی شیوعی. ناسراوترین ھز بوو

  کرد بۆ ھموو گروپ نتوەیی  ئاوایو ئندامتی کرد مزھبیی تبنی بان
و  و شیع رد، وەک کوعراق پشتگوخراوەکانی ئایینییو   و مزھبی

 یو چاکسازی  عراق داوای سربخۆیی بۆ حزبی شیوعی. کریستیانکان
یکم . و کۆمگ دەکرد   حکومتل ناوی یو سیاس  و ئابووری  کۆمیتی
، ئامانجکانی )کفاح الشعب (تکۆشانی گلو زمانحای حزبک،  بوکراوە
 کان''حزبی لڕاندنی ئیمپریالیستبواری کشتوکاڵ اکسازیو چ''  دەرپ و    ل

 :Batatu 2004 (وەوەوکردب ڕزگاربوونی گل ل چوساندنوە، کۆ
437.(١ مان یوسف دا، ١٩٣٨لیوسف سل)  ھدناسراو بکی )فنجگ ک ،

ئو ل . حزبی شیوعیکریستیانی عراقی بوو، بوو ب سرکردەی بکابری 
وە تا لی مایکیپۆست١٩٤٩  سال  دارەالیسوە لتدرا ن حکوم .

                         
و  و خبـات  ریی ئجگـار زۆری تـدای لسـر سـرھدان  وردەکاحنا بتاتوو کتبکی 1.

و ب یکک ل سرچاوە باشـکان لسـر   حزبی شیوعیی عراقیو شکستکانی  سرکوتن 
 . بکBatatu 2004: 367-1073 ((ئم حزب دادەنرت، بۆ زانیاریی زیاتر تماشای 



 

 ،و کاریگری گۆڕەپانی عراقی بوو  تاک حزبی گورە عراقییحزبی شیوعی
توانی ھ بی  کزھم شبوونو داب  کان توەییتتبو ننڕپ .راورد  بب
 زۆر کمتر ل خمی حزبی شیوعیو ڕکخراوەکانی دیک،   لگڵ حزب

س پیوەندارەکان ب ناسیونالیزمی و پر و کش  یکگرتنی عرەبی
 خۆی وەک ڕابری کامپی نیشتمانپروەری حزبی شیوعی. عرەبییوە بوو

و  و پنجاکاندا ل گش  ھاوشانی ئم کامپ، ڕەوتکی دیک ل چلکان. دادەنا
  .و سرزەمینی عرەبی دەکرد  بۆ عرووبی ک داوای دسۆزی،تشندا بوو

  
  یناسیونالیزمی عرەب

کۆنترین ) القومیة العربیة(دەکرت بین ک ناسیونالیزمی عرەبی 
 چونک سرەتاکانی دەگڕتوە بۆ پش ،بزووتنوەی سیاسیی ل عراق

دەرکوتی نوی ئم ڕەوت، ل دوای . عراق دەوتیدامزراندنی 
ی یانی، دەگڕتوە بۆ ئو کۆنئفسرە عوسماندەوتی عراقدامزراندنی 

و ڕیشداکوتانی  ، ک ل پشت بوکردنوەکۆمی عھدبوون ل  ک ئندام
رەبی بوون لکانی ناسیونالیزمی عگشتی بیرۆکک بو سوپا   ناو خ

و سرەتاکانی سدەی بیست،  کۆتاییکانی سدەی نۆزدە ل. بتایبتی
 ئو یاریو پیەوانی ناسیونالیزمی عرەبی خونیان ب ڕزگ  سرکردەکان

ژر   ک ل،نیای عرەب دەژیانوعرەبانوە دەبینی ک ل بشی ڕۆژھتی د
بم فۆڕمکی نوی ناسیونالیزمی . دا بوو تی عوسمانییئیمپاتۆریکۆنتۆی 

ھدا، ئم فۆڕمیان ھاواری   سری جیھانیجنگی یکمعرەبی ل دوای 
ھدەستا، ھر ل  ییکانی لو یکگرتنی ھموو وت عرەب  ڕزگارکردن

بنما تیۆرییکانی . زەریای ئتسییوە بگرە تا دەگات کنداوی فارسی
نو فۆڕمیرەبی لی ناسیونالیزمی عن  کل و   ساتع حوسریالیمیش

و   بناغکانی تیۆری ناسیونالیزمی عرەبی داناحوسری ١.ەوە داڕژرا عفلق
  . کرد ارگیری ل فۆڕمولیش ناسیونالیزمکی دەمعفلق

                         
 ل بنمـــایکی دیمشــق ، تیۆریـــستی بعــسیزم بـــوو، ل)١٩٨٩-١٩١٠ (میــشل عفــلق. 1

ی زانکـۆی سـۆربۆن خونـدنی ل عفـلق. ئۆرسۆدۆکسی یۆنانیی چینـی ناوەنـد لدایـک ببـوو



 

 ، جیھانیجنگی دووەم ل ئمانیاسرکوتن سرەتاییکانی 
و چمک   ھبوو لسر بوبوونوەی بیرۆکیکاریگرییکی ئرنی

سۆزداری بۆ ناسیونالیزمی  ١. ناسیونالیست عرەبکانل ناوفاشستییکان 
 بۆ بغداد، ب نحاجی ئمین حس، قودسعرەبی لگڵ گیشتینی موفتی 

وەی پشتیوانی بۆ پرسی فکۆکردنندکان، تینوتاوی سستینیی .
  لجمال عبدولناسر و سرکوتنی ١٩٤٨  سای لستینفدابشکردنی 

الصوت  (عرەب دەنگیڕادیۆی ، ھروەھا دامزراندی میس ل ١٩٥٢ سای
و بوون ب  بی داو خرۆشکی دیکیان ب ناسیونالیزمی عرە  ، جۆش)العرب

 ل کزبوونی ڕەوتھراقھۆکاری برەب. عڕادیۆی دەنگی ع قاھیرە ل 
 گیاندە زۆربی یو چمککانی ناسیونالیزمی عرەبی و بیرۆک  خون

و کاریگریی ڕاستوخۆی ھبوو لسر بریقدارکردنی   ماکان
ی دوو حزبی سیاسی ل عراق ڕۆئوکات . ناسیونالیزمی عرەبی

حزبی  ک ، دەگاعراقیان ل کامپی ناسیونالیست عرەبکان ل یسرەک
  .  بوونئیشتیراکی یحزبی بعسی عرەبیو   ئیستیقالل

  
  حزبی ئیستیقالل

و    ل چلکانعراقدووەم پارتی سرەکی ل گۆڕەپانی سیاسیی 
. وو بیانی موسنناشتیکی یاوھ بوو، ک دەرحزبی ئیستیقالل ،پنجاکاندا

 وەک کاردانوەیک ل دژی دروستبوونی بنڕەتدا ل یانی موسننا
  وەک ل پیەوئیستیقالل یئامانجی سرەکی. ھنرابوو  پککۆمی ئھالی

ل ژیانوەی ڕۆحی ناسیونالیزمی عرەبیی '' ، پۆگرامی حزبکدا ھاتووەو
 ''ونیانداوەرو د  کردنوەی ھستی عرووبی ل ناخوو زیندو  خکناو 

شوەیکی سرەکی   بحزبی ئیستیقاللدامزرنرانی ). ١٦: ١٩٨٦العکام (
ڕەشید عالی  ک ل کودەتاکی ،ھاتبوو لو سونن ناسیونالیست عرەبان پک

                                                      
. فڕەنـــسی تواو کردبـــوو و ھر لوـــش بیرۆککـــانی ناســـیونالیزمی عرەبیـــی گ کـــرد

 .     یان دامزراند حزبی بعسی عرەبیی ئیشتراکی ب یکوە سالحدین بیتار و  عفلق
بــۆ زانیــاریی زیــاتر لســر ڕەوت فاشــستییکانی نــاو بــزوتنوەی ناســیونالیزمی عرەبــی . 1

 .  بکSimon 2004: 7-41; Wien 2006: 52-113 ((تماشای 



 

 نھاتبوو دەستی دامزرنرانی حزبک پک.  بشدارییان کردبووگیالنی
 لھدی کوبد ممفای ، محل ، ائیڕق سامنشد سادق شملیل  ، محخ
عدی داود ،کنزوینی ، ئیسماعیل غانم ، سلی قڕەزاق زاھیر ، ع، 

محمد مھدی  تنیا ل ناویاندا. ئیبراھیم ڕاویو   وریوعبدولموحسین د
کوبتی  شیعرکردایس موو یبوو، کھ وانی دیکی دەکرد، ئکحزب 

سرکردەکان زۆربیان گنجی ). ٢٩- ١٦: ١٩٨٦العکام (عرەبی سونن بوون 
ل ندەوار بوون، کر دەستی  خوساتع حوسریژ ندنیان لجی  خوکۆل

 حوسریو سرەتای سییکان     ل کۆتایی بیستکان– تواوکردبوویاسا
 ڕکخراوکی ڕیفۆرمیستی حزبی ئیستیقالل.  بووکۆلجی یاساڕاگری 

و عرووبییکانی ئاوتی   ییکانو چمک ئیسالم  ک بیرۆک،سوننتی بوو
ی ل ناسیونالیزمی عرەبی یئم حزب ب توندی پشتیوان. یکدی کردبوو

 ھر ھوکی دەکرد بۆ گشدان ب شوناسکی سربخۆ یو دژایتی دەکرد
ی وەک عراق بوو، حزبی ئیستیقالل، ک زمانحای لیوای ئیستیقالل ١.عراقبۆ 

''کبچووک سن ''ماشی وەک  دەکرد وپکراوەکیاخ رەبییع تدەو 
''ورەکگ نا''مایوەندئیستیقالل). ٣٠: ١٩٨٦العکام (دەکرد   ونی پو   ی خو

و مژوو و کولتووری وەک پکھنرە سرەکییکانی   و زمان  خاک
 بشکی زۆر ل پیەو و پۆگرامی حزبک ترخان. دەبینینیشتمان /نتوە

ۆ ڕوونکردنوەی سیاستکانی حزبک لپناو گیشتن ب کرابوو ب
  .ئامانجکانی ناسیونالیزمی عرەبی

 داوای سربخۆیی حزبی ئیستیقاللل پیوەند ب پرس ناوخۆییکان، 
ی ١٩٣٠  سای لگڵ وەالنانی ڕککوتننامکیعراق دەکرد بۆ تواوی
کوتننامیکی دیک ک و جگرتنوەی ب ڕک بریتانیاو   عراقنوان 

ھوستی حزبک لمڕ ئو پکھات .  بپارزتعراقسروەرییکانی 
کی دیکواتای نی بوو، برکان دەژیان نرەبییع تو ی لوەییانتن، 

الین  پکھات نتوەیی غیرەعرەبییکان ل. بوو نک لخۆگر وەدەرنر

                         
-٢٤، ٧ج: ١٩٨٢الحـسنی ( تماشـای حزبی ئیستیقاللبۆ دەقی تواوی پیەو و پرۆگرامی . 1

 .  بک) ٣٠: ١٩٨٦؛ العکام ٣١



 

پش یکگرتنی عرەبی   وەک بربستک لو دامزرنرانی حزبک  ڕابران
، لو ئانوساتاندا، پارتی دیموکراتی کوردستان). ١٩٩: ١٩٦٥کب (دەبینران 

 ''ئیمپاتۆرییتکی عرەبی''ی ب ھودان بۆ دامزراندنی حزبی ئیستیقالل
البوتانی ( ک نتوە غیرەعرەبکانی تدا بچوسنتوە ،دەکرد تاوانبار
٢٨: ١٩٩٧ .(یلکدا ١٩٥٨  سایاندنڕاگ یانی حزبی ئیستیقالل، لب ک 

  دەستکارییکی ھوستکانی خۆی ل،سیاستکانی خۆی تدا کردبوو
حزبی وسرابوو ک ون ل ڕاگیاندنک. و مافکانی کورد کرد  پیوەند ب پرس

ی ھی شانازی ب نتوەییبوونی خۆی دەکات، بم ھاوکات ڕز'' ئیستیقالل
وەکانی دیکتکانی نو کورد بۆ ماف  رەب بشو عھاوب م نیشتمانل 

  ). ٣٥٩: ١٩٨٦العکام  (''دادەنت
و ل    چوار کورسیحزبی ئیستیقالل ،١٩٤٧  سایل ھبژاردنکانی

 ک ھموویان ل ناوچ ، بردەوە ی س کورسی١٩٥٤ سای ھبژاردنکانی
حزبی ). ٢٢٧: ١٩٨٤خلیل ( بوون سامڕاو   سموو  بغدادسونننشینکانی 

و ژمارەی  الی خۆیدا ڕانکشا  ھیچ کاتک سرنجی کوردانی بئیستیقالل
.  زۆر کم بوون،ئو شیعانش ک پیوەندییان ب ڕیزەکانی حزبکوە کرد

ھدی کوبد ممبوومح کرۆکی حزبس ک ،، ف لجتوانیبووی ن 
حزب وادار لک ھندکۆھ وە کبکات . ناوچ کی فراوانی حزببنک

 ڕومادیو   موسو  سامڕاو  بغداد ل ئعزەمییسونننشینکانی وەک 
 حزبی ئیستیقالل ڕۆژی ،کۆتایی پنجاکان ل). ٤٩: ١٩٩٣الفکیکی (بوون 

و   بوونڕادیکا.  برەو ئاوابوون دەڕۆیشتحزبی بعسلگڵ بھزبوونی 
ی، ئیستیقاللسرنجی ژمارەیکی زۆری ل ئندامانی  بعسشۆڕشگبوونی 

؛ الفکیکی ١٣٤: ١٩٧٩علیوی (ک ل ئامانجدا ھاوبش بوون، بۆ خۆی ڕاکشا 
٦٤، ٥٠- ٤٩: ١٩٩٣.( ب کی دیکعس ،واتایحزبی  میراتگری حزبی ب

  .  بووئیسیقالل



 

  حزبی بعسی عرەبیی ئیشتیراکی
 ژبڕۆژ ئندامکانی لدەست ڕۆحزبی ئیستیقاللل کۆتایی پنجاکان 

حزبی  چونک پیوەندییان ب ڕکخراوکی دیکی نھنییوە دەکرد ک ،دەدا
. بوو) بعس یان حزبی بعسلرە بدواوە  (ی ئیشتیراکییبعسی عرەب

کانی  بیرۆکیشتنگعسو تمبکبۆ ی  یجار ل١٩٤٨  سا وە سووریا ل
ی  لندکارە سورییانو خوی ئگڕ ل راقکندعدەیانخو ، یشتنراق گع 
و   دامزراسووریا ل ١٩٤٧ل سای  وەک حزب بعس). ١٢١: ١٩٧٩علیوی (

 کانی لم شانکراقیعڕەکی   لگ ل کی سوننرەبند عن چالی
عزەمییئ وانیاز ئیسماعیل، لدوو   فخری قبدول و  ریوفع ەحمان

ل گڕەکی ) قطری(م کۆنگرەی ناوچیی  یکبعس. ، دامزرازامن
عزەمییغدادی ئبی لست١٩٥٤  ساک .  بند سا١،فوئاد ڕیکابیدوای چ 

. دەست ی حزبکی گرتی بوو، سرکردایتییناسک شیعیکی خکی 
 کوتبت ژر کاریگریی ئو بیرۆکانی ناسیونالیزمی ڕیکابیدەچت ک  لوە

کردبوو،  کانوە برنامی خوندنی خوندنگکانی ڕەنگ ک ل بیست،عرەبی
 ک کیرنامماکانی داڕشتبووساتع حوسریبعسیبوونی .  بنب ھاوکات ب

ڕادەیک ڕاستیی ئو ئارگیومنتان   تا،بغداد ل عراقشیعیکی باشووری 
 ی پداگریئندرسنو  گلنردەدات ک تیۆریست تازەگرەکانی وەک  پیشان

 ک گوای کۆچ ل ناوچ خکییکانوە بۆ سنتری شارە ،ر دەکنلس
و کولتووری   س ەکان ل شوناوگورەکان دەبن مایی داماینی کۆچکردو

دا بغدادلوکاتی . و کولتووری شار  و ھگرتنی شوناس  شونکی خۆیان
دەبینین بوون لو شارە، بۆی  و سکوالربوون دوو بیرۆکی زاڵ  عرەببوون

  .  دەبن ب بعسیڕیکابیکسانکی وەک 

                         
 بغداد ل کۆلجی ئندازیاری لدایک ببوو، ئو ل ناسیی، ل )١٩٧١-١٩٣١ ( ڕیکابیفوئاد. 1

 ش ئاشنا بوو بور لند و ھکانیدەخوعسبیرۆکی .  بسا ١٩٥٠ل یوەندیی بحزبـی  پ
ل ژــر . ١٩٥٩ تــا ســای   ببــوو ب ســکرتری گــشتیی حــزب١٩٥٤ەوە کــرد و ل ســای بعــس

 گشــیکی برچــاوی ب خــۆیوە بینــی، بتــایبتی ل پارزگاکــانی عــسبڕابرایتیــی ئودا 
 ل الین ھاوڕێ کۆنکانیوە زیندانی کـرا و کـوژرا ١٩٧١ ل سای ڕیکابی. ناسیی و بغداد

)Batatu 2004: 742(.  



 

و   خوندکارانی زانکۆبعسو ھوادارەکانی  ل سرەتادا زۆربی ڕابر
نک ھر بعسییBatatu 2004: 742 .( (خوندنگ ئامادەییکان بوون 

 بکو شیعکانیش، بتایبتی ئوانی ل سرەتا پیوەندیان ب  ،سوننکان
ی سونننشین بوون ل ئعزمیی، نیشتجی گڕەکی ەوە کردبووبعس
دەکرت ). ١٦٨: ١٩٩٣الفکیکی  (ھانی فکیکیو   حازم جواد، وەک بغداد
 نبوو و عشیرەتگری ل سرەتادا ڕکخراوکی حزبی بعسبین 

. و سوننکانی بۆ خۆی ڕاکشابوو، بم کورد نا  سرنجی الوە شیعکان
کرد، کچی ل  زوو ژمارەی سوننکان زیادی ت، ھرکا لگڵ تپڕبوونی

  شیعکان تا سرەتای شستکان ک تنگیان پیدەستی ڕابرایتی
 بشی بوان(بوو   کاریگرییان ھر برچاو،خرانوە ھچنرا یان دوور

  ).پنجم
و و، عرەبکان دەبت ل یک وتی یکگرتبعسبگورەی دەستووری 

و حتمییتکی   رەتکی ئخالقیونی عرەبی وەک زەرویکگرت. بژین
 ی، ئومی عرەبیبعسئمش ل دروشم سرەکییکی .  بینراوە مژوویی
 ڕەنگی) امة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة( خاوەن پیامی نمر ویکگرتو

 ل  نتوەیی/و ئیستیعالی شوناسی ئیتنی  داوەتوە، ک جوھریبوون
ل دەستوورەکی . دەکاتوە  زەقبعسو نزیکبوونوەکانی   تگیشتن

 نیشتمانی عرەبیش .''نیشتمانی عرەب بۆ عرەبکان''دا ھاتووە ک بعس
 ،پشتکۆ  و تۆرۆسچیاکانی ''دەکات ک ب  وەک ئو سرزەویی دەستنیشان

و بیابانی  چیاکانی ئیسیوپیا ، دەریای عرەبیو ) فارسی( کنداوی بسە
شۆڕشی ئای . دراوە دەور" دەریای ناوەڕاستو   سیزەریای ئت ،رەگو

 ل شریفی مکک ی، ک ب سرکردایتی١٩١٦  سایییعرەب
وە و ھکرا، وەک ئای دەوت عرەبیی یکگرتورگی عرەبونیمچد

 لسر ئوە دەکات ک ی پداگریبعس. کراوە چاوەڕوانکراوەک پشنیاز
 ئوە ''و لسر خاکی عرەب دەژین  دەکن ب عرەبی قس''ئوانی 

 تگیشتنی پسن و بپی ئو ١.عرەبن، ئگر ل نتوەی عرەبیش نبن
                         

 تماشـای حزبـی بعـسی عرەبیـی ئیـشتیراکیی ١٩٤٧بۆ دەقـی تواوی دەسـتوری سـای . 1
 .  بک) ١٩٤٧البعث (



 

و نیشتمانی خۆیان   کوردستان بت، ئو خاکی ک کوردەکان ب بعس
 یو سرزەوی  ەوە کراوە ب بشک ل نیشتمانبعسالین   ل،دادەننوە

ئوەی ک کوردەکان، وەک ل دەستوورەک ھاتووە،   ھاوکات لبر.عرەب
و  ئمش ھندک ھۆکار!  کوات عرەبن،لسر خاکی عرەبدا دەژین
کانی ملمالنۆکک ک لکرەبی  یوان ناسیونالیزمی عکانی نکدادانو   و پ

 راقکوردی لکعت  پنعس بۆ. دەھتیۆری ب ت کودەردەک مانل 
نیشتمانسازی بستراوەتوە ب بھا ئیتنییکانی وەک یکبوونی زمان، 

نی ک و لگڵ شوناسی ئو ئزمو،و مژووی ھاوبش  یادەوەری
و    ک خۆی ل دابشبوون،دەبوون تپڕ عرەبکان لو سردەماندا پیدا

  .دەبینیالین ھزە ئوروپییکانوە  ی لیداگیرکار
و مافکانی کورد  و زۆر باسی ل کورد  سرەتا کم لبعسئدەبیاتی 

، ل یادەوەرەییکانی عراق ل بعس، کۆن ڕابرکی ھانی فکیکی. ەونکردو
سرەتا باسک   بعسییکان لل ناوخۆیدا دەگتوە ک ئو بیری نایت 

  سایچت لبدەر ی لمیشل عفلقل کورد کرابت، کورتقسیکی 
و   ک تیدا گوتبووی ئیمپریالیزم ل پشت داواکانی کوردەکان ،١٩٥٥
وەک ھڕەشیک، ). ٢٩٥: ١٩٩٣الفکیکی (و بربرەکانوەی   رییکانوئاسو

ھر کسک بانگش یان '' دەت بعسمادەی یازدە ل دەستوورەکی 
پیوەندی بکات ب تکتولکی ڕەگزپرستان ل دژی عرەب، یان ھر 

 ب مبستی داگیرکران ھات نیشتمانی عرەب، ئوە دەبت ل کسک
حزبی پچوانی  ب). ١٩٤٧البعث  (''بخرتوە نیشتمانی عرەب دوور

و    باوەڕی ب خۆتھقورتاندنی سوپا ل سیاستبعس، ئیستیقالل
ئوەی ک ھم  لگڵ). ١٢٥: ١٩٨٦؛ العکام ٨٢: ١٩٨٤خلیل (دەستدا ھبوو 

 سوپادا دامزراندبوو، ل ناو شانی نھنیان حزبی بعس ھم ی شیوعیحزب
کچی ژمارەیکی برچاو ل ئفسرەکانی سوپا ب جیا ڕکخراوکی 

ئفسرە ناوی  ، بمیسان، لسر مۆدلی ئفسرەکانی سوپای ینھنی
 ھنابوو، ک ڕۆکی یکالکرەوەی بینی ل پک) الضباط االحرار (ئازادەکان

  . دا١٩٥٨  سایشایتی لدخاندنی پاوڕو
  



 

  ئفسرە ئازادەکان
الین   ک ل، بوودەوتی عراق یکم دامزراوەی سوپای عراق

 راقی لتی عزراندنی دەوش دامک پند مانگوە چکانریتانییی ٦ب
کاتوە ئفسرەکانی سوپا ڕۆی  لو. راد دامزرن١٩٢١کانوونی دووەمی 

و دەوت   و ئاڕاستکردنی کاروبارەکانی حکومت  ان ل بڕوەبردنگورەی
وەردانی سوپا ل کاروباری حکومت لسر دەستی تیکم دەست. بینیوە

، چوار بکر سدقیدوای کوشتنی . دا  ڕووی١٩٣٦  سای لبکر سدقی
 ب رە ناسراوەکفسینئی زچوارگۆش،نی ل١٩٤١ تا ١٩٣٧  سا ب 

کاتی ھر لو سادا   تا ئو،دەبرد توخۆ حکومتیان بڕوەناڕاس
دوای . ان سپاندیڕەشید عالی گیالنیو  دا حکومت مدەنییکیان ال

شکستی کودەتاکی گیالنی، حکومت مدەنییکانی دوای کودەتاک ھندەی 
و   ئمش دوورکوتنوەی ئفسرەکان. بوونوە دیک ل بریتانییکان نزیک

ت لحکوم وە سوپای لوتی . کوتنی کودەتاکرکبدولناسسمال عج 
 میسلوەک بۆ نزیکبوونھاندەر کاروباری تو دەست  بوو ب وەردان ل

کان سیاسی لراقییرە عفسن ئالی .ل ند شانرەکان چفسو  ئاکامدا، ئ
 ک دواتر ئم ،کرد  سوپا دروستل ناو ١٩٥٢  ساییان لیخانی نھن

 ب کخستنانرە ئازادەکانڕفسر  ١. ناسرائی سکییقۆس رشمیسھ 
و بیرۆکی   ئفسرە ڕکخراوەکانی ھژاند١٩٥٦ل تشرینی یکمی 

کاربوونی لوە دەستبمان ساڵ  ال بزواندن، ئمی ھککانوونی ی بوو ل
فسئ ک لکی یما ورەیان لوەی گم کۆبوونکی غدادرەکان لب 

 یان وەک نموونیک ک دەکرت چاویمیسو  ناسئفسرەکان . دا ئنجام
شوەیک ل  سوندی ئندامبوون ل ڕکخراوەک ب. دەکرد بکرت ونا ل

                         
 بوون، یکمیان ڕکخراوی ئفسرە ئازادەکانی عراقدوو ئفسری سونن دامزرنری . 1

موقدەم  بوو، ئوی دیکیان بغداد ک خکی ،)١٩٥٩-١٩١٧ (موقدەم ڕەفعت حاج سری
 ل سردەمی حوکمی ڕەفعت حاج سری.  بووعان، خکی )؟-١٩٢١ (ڕەجب عبدولمجید
 دوای کودەتــــایکی شکــــستخواردوو ل ســــدارە درا ١٩٥٩ ل ســــای معبــــدولکریم قاســــ

)Batatu 2004: 771 .( 



 

 بوو، ک کخراوەکی ئامانجی ڕوەکان دەربراقرزگارکردنی ''شع ل 
  ). Batatu 2004: 772-776( بوو ''و نۆکرەکانی  دەست ئیمپریالیزم

 ک لندرە ئازادەکانھفسئرنامریی بر کاریگژ وتبوونو  و دید  ک
و   ، ھندکیشیان ئامانجحزبی وەتنی دیموکراتکانی ڵتگیشتن لیبرا
الی  بوو، بم بگشتی ب یان پسندحزبی شیوعیکانی یبرنام چپەوی

شکاندبوو و  ئو ڕەوت دایانو ئامانجکانی   ناسیونالیزمی عرەبی
 ١٩٥٦  سای لئفسرە ئازادەکانڕکخراوەکی . زۆرینشیان سونن بوون

ب فڕمی وەک گروپک دامزراو کۆمیتی سرکردایتییکی ل پازدە 
 بم ھیچ ،و دوو شیعشی تدابوو  سوننسیازدەیان ک ،ھاتبوو ئندام پک

بوونی کورد لBatatu 2004: 772-776 .( (کوردک ل کۆمیتکدا نبوو 
.  برەو کمی دەڕۆیشت١٩٤٧  سای ل دوایسوپای عراقپل برزەکانی 

 ژمارەیک ل ئفسرە ی ئم دەگڕتوە بۆ بشدارییھۆکاری سرەکی
 لگڵ بارزان ی١٩٤٥ بۆ ١٩٤٣  سانیکوردەکانی سوپا ل یاخیبوونکانی

 ١٩٤٥  سای لکۆماری کوردستانیکردن ل نی ژمارەیکیان بۆ پشتیوانوچو
 ھابادلم .رنامب رەبی لکانی ناسیونالیزمی عیی بیرۆککانی  زاو ئامانج

ل ھشت خاڵ ل ئامانجکانی . وەوەوداب زەقی ڕەنگی  بئفسرە ئازادەکان
و خونکانی ناسیونالیزمی   یان ب پرسیڕکخراوەک چواریان پیوەند

 ). Tripp 2002: 144; Marr 2004a: 82-84(ھبوو عرەبییوە 
  

  ناسیونالیزمی کوردی
 تا ئم دواییان عراقو توژەرانی بواری   بشکی زۆر ل ئکادیمی

 دەکرد، عراق بایخیان لسر دوو ڕەوتی سیاسی ل سرنج وبگشتی 
 بوان( و ناسیونالیزمی عرەبی بوون  ئوانیش نیشتمانپروەریی عراقی

Batatu 2004; Tripp 2002; Marr 2004a( .ی کوردکیان ڕۆندو  ھ
 راقناسیونالیزمی کوردییان لگرتووە، یانعند وەرنھ ب م  بک 

، یان ئوەتا وەک بشک ل نیشتمانپروەریی عراقی یانوونرخاند
ی یھندک ئکادیم ڕاستیدا لHaj 1997: 112.(  بوان ( وەوکرد ھژماریان

ت وەک کوردناسی ئیسرائیلی بدەر لنگیۆچئۆفرا ب) وانبBengio 



 

2012a( ییوە نوو نکوردستان، یان ئ ڕۆژئاوا ب ل ریکتازە خ ک 
وسن، و دەنعراقو ناسیونالیزمی کوردی ل  ئینگلیزی لسر پرسی کورد

ی ، ئگینا ئوانی دیک بگشتی ڕۆی ناسیونالیزمی کورد)Aziz 2011(وەک 
 وەگرتنیلواندنی شوناسی شراقی یان شتی عراق دەومدیدە عک 
 یو بزووتنوەی ڕزگاریخوازی  کاتکدای ک ناسیونالیزم ئم ل. وەوگرت

ر لی گرنگی بینیوە کوردی ھراقی ڕۆتی عزراندنی دەورەتای دامو  س
ی و پۆس  عراقکاریگریی ئجگار زۆری ھبووە لسر شوناسی 

 زانی نیشتمانی لراقئامتعنی بووبرئ ب رج نیییبووە،، مم ھب .  
 راقی لتی عزراندنی دەوش داموەی ناسیونالیستی کوردی پبزووتن

و یاخیبوونکدا   ناسیونالیزمی کوردی ل چند ڕاپڕین. چاالکینواندندا بوو
الین کسایتیی   ل ک بگشتی،دەکوت دەرکوت سرەتاییکانی برچاو

یکم ڕکخراوی .  ڕابرایتی دەکرائایینییکانخکییکان یان 
دا ١٩٣٩  سای لحزبی ھیواناوی   ب،ی مۆدرنی کوردییناسیونالیست

و دەرچوانی    بگشتی خوندەوارانی شارەکانھیوادامزرنرانی . دامزرا
). ١٨٠: ٢٠٠٧؛ شریف ١٨: ١٩٦٨عبدو(و ئفسرانی سوپا بوون   کۆلجکان

 رانی کورد لفسئ ک لندراقھرە سوپای عفسئ شتر لزۆر پ 
کۆمیتی  ئوان ،ننھب  پکئفسرە ئازادەکانھاوپیش عرەبکانیان گروپی 

 ک ،گرتبوو کۆمیتک چوار ئفسری ناسراوی لخۆ. ھنابوو یان پک ئازادی
و   محمد محموود قودسیو  اومستفا خۆشنو  عیزەت عبدولعزیز

 الین حکومتی عراقییوە ل ھر چواریان ل . عبدولکریم بوونلخیرو
 ). ٤٥: ٢٠٠٤؛ الحیدری ٦٤: ١٩٦٨عبدو (دران   ل سدارە١٩٤٧ سای

  ڕۆکی برچاوی بینی لوەی ئستا پی، دوای دروستبوونحزبی ھیوا
 ١،مستفا بارزانی. بارزان ی١٩٤٥ بۆ ١٩٤٣  سانیدەگوترت یاخیبوونکانی

ک ل ئاکامی شکستی یاخیبوونکانی سانی سییکان وەک دەستبسرک 

                         
پـارتی دیمـوکراتی ، سـرکردەیکی کـورد بـوو ک ل الین )١٩٧٩-١٩٠٣ (مستفا بـارزانی. 1

ل سـانی .  بـووئـران وەک سرۆک ھبژردرا لو کـاتی ک ل ١٩٤٦ ل سای کوردستان
 و ســــربازیی بــــزووتنوەی  و ناســــراوترین ڕابری سیاســــی رترین  نــــاودا١٩٧٥ بــــۆ ١٩٦١

 راقڕزگاریخوازیی کورد بوو لع  . 



 

 مانیلسلجبوو  نیشت،کانی   لی چاالکوانگو  کرا  ڕزگارحزبی ھیواڕ
گیشتنوەی ب ناوچ عشایرییکانی  ب. بارزانگینرایوە دەڤری 

و ئوەش یاخیبوونکی   کرد ب ھاندانی خکک تی زوو دەسبارزانیخۆی، 
ی لوە کدیکوت . داو ئانوساتانراقلعن   لریتانیاالیوەک ب ،

 جنگی جیھانی، لدووەم و   ڕەشید عالی گیالنیدەرئنجامکی کودەتاکی 
، بۆی بریتانییکان دەستبدەستی یکم وەوەوکراب  داگیرەوە١٩٤١ سای

 ئاماژەی بوە بارزانی ،عراقل یکم بیاننامیدا بۆ گالنی .  وتبوون ل
 دژی ئیمپریالیزم''کردبوو ک مباتی ئتی  خرەکانیو نۆک'') Barzani 

2003: 49-50, 63-64 .( وە کرد کستی براقی ھتی عک حکومکات
 سرنجی و خریک  ناسیونالیست کوردەکان ل پشت بزووتنوەکی بارزانین

 بم لبر. انی کردتخک بۆ بزووتنوەک ڕادەکشن، پشنیازی دانوس
ال دەستیان بۆ چک  ئوەی ھیچ الیک ئامادەیی سازانیان نبوو، ھردوو

و ل شڕەکان سرکوتنیان   سرەتا کوردەکان بادەست بوون ل. برد
ی یاخیبوونک يوان تسوپای عراق ١٩٤٥  سایھنا، بم ل کۆتایی بدەست

یان ب یو ھندک لو ئفسرانی ک پیوەند  بارزانی. سرکوت بکات
لوێ . ئرانن بۆ وو چو  بوون  ل سنوور ئاودیو،بزووتنوەکیوە کردبوو

 یو وەک وەزیری برگری کرد  ناودەنگکی چاکی بۆ خۆی پیدابارزانی
بم زۆری . کرد  خزمتیمھاباد ل کوردستانحکومت تازەدامزراوەکی 

سیاسی پ ڵ شکستگچوو لن   ،کتکانی حکومربازییبارزانیو س 
  .  سری ھگرتسۆڤت ییکتیو برەو   ھشت ی بجمھاباد

 بوو، ''کوردستانو سربخۆیی بۆ   یکگرتن'' ھیوا یدروشمی سرەکی
روستکردنی کاتی یاخیبوونکدا د  لبارزانیو  ھیواکچی ئامانجی 

، وەک عراقھرمکی کوردی بوو ک ھموو ناوچ کوردنشینکانی 
و ناحی کوردنشینکانی   لگڵ قزاھولر و   کرکووکو   سلمانیلیواکانی 

ھروەھا داوای ناسینی زمانی  ١.، بگرتوەدیالو  نینوالیواکانی 
 و ناوچانڕمی بۆ ئکی فکوردیشیان دەکرد وەک زمان)Jwaideh 2006: 

232; Barzani 2003: 65 .(کوتنی یاخیبوونکرنو  س
                         

 .   لیوای نینوایش بشک بوو ل دھۆک و  ئوکات لیوا لبری پارزگا بکار دەھات. 1



 

وی بشدار ل و وەک ھزکی شکستخواردحزبی ھیواوەی دنھوەشان
وەکدانی دوو گروپی ناسیونالیستی ،بزووتنرھر بوون بۆ سخۆشکڕ 

حزبی و ) شۆڕش ( کوردستانی عراقیحزبی شیوعیی شاری، ک ڕادیکا
 ھردوو ڕکخراو بیرۆک چپەوییکانیان لگڵ ئاوات.  بوونرد کویڕزگاری

 ک ،حزبی ھیواجیا ل . کردبوو وە ناسیونالیستیی کوردییکان ئاوتوو ئارەز 
ی یپارتی ڕزگارنھنا،   برھمتواوی پۆگرامکی  وھیچ کاتک پیەو

 کس دەدا، داوای ٦،٠٠٠ ک ژمارەی ئندامکانی خۆی ل ،کورد
وەک زۆرینی ڕکخراوەکانی ئو . وی دەکردوو یکگرت کی ئازادکوردستان
 ،مافی چارەنی کوردیڕزگارقۆناغ یشتنی بستبو گوەوەووس ب ب 

: ٢٠٠٧؛ شریف ٦٠، ٣٠: ٢٠٠٤الحیدری (و داگیرکاری   خانی ئیمپریالیزموڕو
 ).Jwaideh 2006: 241; McDowall 2004: 294؛ ٢٠١، ١٨٧

 بوو، ڕۆژھتی ئران، ک ئوکات ل  مستفا بارزانیەی لسر ڕاسپارد
نوان سرکردەی ڕکخراوە  و گفتوگۆ ل  ھروەھا دوای چندین دانیشتن

 ١. دامزراپارتی دیموکراتی کوردستان، باشووری کوردستاندامزراوەکانی 
ی و مافکان  کوردیزم وەکانی پانو تکیک بوو ل ئارەزپارتیئامانجکانی 

 راقکورد لخۆیی بۆ پارتی ٢.عربراق داوای سعر دەستی   دەکرد لژ
 لسر بنمای یکگرتنی ئارەزومندانو عراقو دامزراندنوەی   ئیمپریالیزم

  سایل). ٢٢٨: ٢٠٠٧شریف (خۆبخشانی ھردوو گلی کوردو عرەب 
و   ۆگرام گرنگی ل پی گۆڕانکاریپارتی ل کۆنگرەی سیمیدا، ،١٩٥٣

لوان، . و خستیان بواری جبجکردنوە و ئامانجکانی کرد  سیاستکان
کرد ب دامزراندنی چند ڕکخراوکی پیشیی سربخۆ،  پارتی دەستی

ی ییکتشوەی  بم. و سندیکا عراقییکان  و یکتی ھاوتریبی ڕکخراو
                         

ــوە؛ ل پــارتی دیمــوکراتی کوردســتان. 1 ــاوی خــۆی گۆڕی ــدین جــار ن  لوەتی دامزراوە چن
 ڕاگیندرا، ل کۆنگرەی سیمی پارتک ناوی  عراق–پارتی دیموکراتی کورد وەک سرەتا 
، ل کۆنگرەی سای )٧١، ٥٠: ١٩٦٨عبدو  ( عراق–بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان گۆردرا 

 .  ەکی ل قرتندراوەعراقدا ١٩٩٣
خون دەبینـت و ھوڵ کوردیزم دەرکوتکی ئایدیۆلۆجیی ناسیونالیزمی کـوردیی، ک  پان. 2

، ک ھموو پارچکانی کوردستاندەدات بۆ دامزراندنی دەوتکی یکگرتوو لسرتاسری 
 .  لخۆ بگرت



 

یکتی  و ١٩٥٣  سایی لیکتی قوتابیان و ١٩٥٢  سایی لئافرەتان
 ی دیکشی بدوادایو یکت  دامزراند، دواتر ڕکخراو١٩٥٣  سایی لالوان

 ،ھۆکاری سرەکی ل پشت ئم ھنگاوان.  مامۆستایانییکتیھات وەک 
زەقکردنوەی شوناسی جیای گلی کورد بوو، ھروەھا بۆ جیاکردنوەی 

کخراوەکانی کۆمڕ لی کورد لژەکانی گتو دەنی لی مگراقبادا ،عن 
زانی لبوون یان ئامتبوونیان ئاوکوە تتوھاوکات ھۆکاری حزبی. بک 

  حزبی شیوعییش ھبوون، ئویش بۆ ڕکابریکردنی ڕکخراوەکانی یو سیاس 
و ئافرەتانی   و قوتابیان   الوانحزبی شیوعی لوەی نبادا پارتیو ترسی 

بالی خۆیدا ڕا کورد بتکش.  
لینینی -ی ھندک بیرۆکی مارکسیی تبنپارتیھر لو کۆنگرەیدا، 

بوون بسر فزای  کرد، چونک لو ڕۆژگارەدا بیرۆک چپییکان زاڵ
و  و کرکار و چینی ناوەند  توژی خوندەوارل ناوسیاسی، بتایبتی 

 و  حزبی شیوعیئمش جۆرک بوو ل برەنگاربوونوەی . ڕەنجدەران
 ماوەری لی جر بنکسیان لگکردن لکی . کوردستانملمالندروشم

و ئۆتۆنۆمی بۆ   عراقدیموکراسی بۆ '' ئویش ،کرا میانەوانش تبنی
نوەی ئیمپریالیزم ھر ل وو بگژاچو   بوو، بم دژایتیکردن''کوردستان

شمکانی و درو   مایوە، ک ل مانشتپارتیسری سرەوەی ئجندای 
 وەوەوداب ، ڕەنگیانپارتی، زمانحای ڕۆژنامی ڕزگاریالپڕەکانی یکمی 

بوو ک  جار ھر لو کۆنگرەیدا بۆ یکم). ٢١٦- ٢١٥: ٢٠٠٤بوان ئمین (
ی کوردستان وەک بشک ل بزووتنوەی ی بزووتنوەی ڕزگاریخوازپارتی

 لسر ئوەش دەکرد ک یبدا، بم پداگری  لقمی عراقییڕزگاریخوازی
پارتی . کوردستانی گورە بشکن ل نتوەی کورد ل عراقکوردەکانی 

 وا و پشی  کوردستاندەکرد ب دابشکردنی   تاوانباریئیمپریالیزمی بریتانی
 باتکردنوە خکان، ئوەییتن ئامانج یشتن ببۆ گ گباشترین ڕ بوو ک

عبدو  (عراقرانی شانبشانی برا عرەبکان ل و نۆک   ل دژی ئیمپریالیزم
  ).٢٥١- ٢٤٩: ٢٠٠٥؛ حبیب ٥٠: ١٩٩٨؛ کریم ٧١: ١٩٦٨

دەکرت کارەکترەکانی ئو قۆناغی بزووتنوەی کوردایتی ل چند 
 یکم، دروستبوونی ڕکخراوە سیاسیی ناسیونالیستیی :بکرتوە خاک کۆ



 

اندا، نبوون ب مایی کۆتاییپھنانی و پنجاک  کوردییکان، ل چلکان
 ل ل ناو وو عقییتی عشیرەتگرایی   ی سرۆکعشیرەتیبادەست

و   سرەڕای کۆچی بردەوام ل گوندەکان. دەرەوەی بزووتنوەکدا
و عقییتی خکیی   کچی ستراکتۆر،شارۆچککان بۆ شارە گورەکان

کی ڕیشی کوردی گۆڕانکارییگکۆموە  یی ببینیخۆیوەش زیاتر،. نل 
و   و خوندەوارانی کورد لبر زایی دەستی سرۆکعشیرەتکان ڕۆشنبیر

ی ستراکتۆری عشیرەتکان بۆ گیشتن ب ئامانج نتوەییکان یبھز
 ناخۆشی، چونک خۆشی یان ب ست، بکان دەبشیرەترۆکعس پشتیان ب

و  بگشتی خباتی چکداری گوند. بوو ی زاڵخباتی چکداری شوە خبات
ئوە ڕۆشنبیرانی کورد  ناوچ دوورەدەستکان دەکات میدانی خۆی، لبر

. ببوون ک پاڵ ب سرۆکعشیرەتکانوە بدەن ھندەی دیک ناچار
ژر تیشکی   دەکرت ل،مستفا بارزانی ل حزبی ھیوانزیکبوونوەی سرانی 

دووەم، سرەڕای برزکردنوەی دروشمی .  بۆ بکرتئم واقع لکدانوەی
الین بزووتنوەک، ک ببوو ب مایی نزیکبوونوەی   ل دژەئیمپریالیزم

و   بزووتنوەی ناسیونالیستی کوردی ل بزووتنوەی نیشتمانپروەری
بوو لسر   عراقی، کچی بزووتنوە کوردییک مکوڕیڕزگاریخوازی

 ل ی، ھاوکات برگری یشی نتوەییڕو ڕەگو  دیپاراستنی شوناسی کور
دامزراندنی .  عراقی دەکردی بزووتنوەی نیشتمانپروەریل ناوتوانوە 

و سندیکا پیشییکان دەکرت وەک نموونی زەقی ئو برگریکردن    یکتی
 لسر یسیم، وەک قۆناغکانی پشووتر، بزووتنوەک پداگری. ببینرن

ی یو وەک بھایکی سرەک دەکرد) Territorial Identity( خاک شوناسی
مامی لگدا دەکرد، ئم بب گودان ئوەی داخۆ دوائامانجی 

 وە بووە لجیابوون وەکراقبزووتنوەی عچوارچ وە لراق یان ماندا ع .
  . ب ڕوونی دەردەکوتنمستفا بارزانیو  حزبی ھیوائمش ل داواکانی 



 

  قتیسمانوەی ئایدیۆلۆجیاکان ل ناو قاوغ نتوەیی و مزھبییکان
و ئایدیۆلۆجیاکانیان کاریگرییان  ل چلکان بدواوە حزب سیاسییکان 

  و ئاڕاستکردنی پرس نیشتمانی ڕۆژ ب ڕۆژ زیاتر دەبوو لسر شوەگرتن 
 سیاسیی زاکان، و نتوەییکان، بم یکک ل خست دیارەکانی ڕەوت

 و مزھبییکان قتیس  ئوە بوو ک ئایدیۆلۆجیاکان ل ناو قاوغ نتوەیی
و  و ھ نتوەیی  مبست ل قتیسبوونی ئایدیۆلۆجیاکان ل قاوغ . ببوون

و ڕکخـراوی جیاجیـا ل  مزھبییکان، ئوەی ک سرەڕای بوونی پـارت 
 و ئایدیۆلۆجیاکانیان بگشتی ل سنووری  انو ڕکخراوەک ، بم پارت عراق

و کمتـر سـنوورەکانی نتوە و  نتوەیک یان مزھبک قتیس ببوون 
بۆ نموون، وەک چاوەڕوان دەکرا، ناسـیونالیزمی . مزھبیان تپڕ دەکرد

 ی کسانو کدەکرا و ئ وە پشتیوانیی لن کوردەکانالی نیا لکوردی ت
تگیشتن لم . وت کۆ ببوونوە، ب نتوە کورد بوونل دەوری ئم ڕە

 م ناسیونالیزمئ وە کنینوە وەبیر خۆمان بھر ئگتی ئتایبب ،ئاسان
ژمـارەیکی کم . شتکی ئوتۆی بۆ نتوە و گروپکانی دیـک پـ نبـوو

وە و ڕکخرا و کریستیان ل قۆناغ جیاجیاکان پیوەندییان ب پارت  تورکمان 
ناسیونالیـستیی کوردییکـان کـردووە، بم ناسـیونالیزمی کـوردی ھــشتا 

و دەوت،   و نیشتمان  نتوە، وات خاک زۆری ماوە ببت ناسیونالیزمکی بان
و  و تگیـشتن  نک نتوە بکات ب کۆک و بھـای سـرەکیی تـوانین 

کانی ست خی بیروباوەڕ و کار و کردەوەی، تا بتوانوەکانی دیکتن ر ب
نابـت ئوەش ل بیـر بکیـن ک ل . ، غیرەکـورد، لخـۆ بگرـتکوردستان

، خککی ١٩٩١ و قۆناغکانی دوای ئویش تا سای  سردەمی پادشایتی
 راقی کردبوو، کروەریی عڕەوتی نیشتمانپ یوەندییان بکورد پ زۆر ل

  .  دەکرد نونرایتیی حزبی شیوعیئوکات بگشتی 
رەبی لن  ناسیونالیزمی ععسو   حزبی ئیستیقاللالیەوە حزبی ب

سرەڕای ئوەی . ئفسرە ئازادەکاننونرایتی دەکرا لگڵ ڕکخراوەکی 
 حزبی ئیستیقاللکن   لالیھدی کوبد مممح کی شیعتییسایک ک ،

یوە تا دنمزرانبوو، سرکردایتی دەکرا، کچی ئو ڕکخراوە ھر ل دا
سوننکان ل . تواوی ڕکخراوکی سوننی بوو  ب،وەیدنھوەشان



 

. و جماوەرەکشی بگشتی سوننی بوون  بوون  حزبک زاڵیسرکردایتی
یوە ئندامی شیعی ھبوو، کچی ھر دنسرەتای دامزران  لحزبی بعس

بیرۆک وت کک دەرکند ساعسبو ئایدیۆلۆجیای  دوای چ کانسونن 
ت زیاتر بشالی خۆیدا ڕادەک .یلعس ١٩٥٥  سای بندامی ٢٨٩ نزیکئ 

 ھبوو، سرەڕای ئوەی ک شیعکان زۆرینی دانیشتوانی یڕکخراوی
 ئندامی ٢٨٩، کچی لو %٥٥ڕژەی زیاتر ل  دەھنا ب یان پکعراق
 ک دەکرت سونن  کسیان ل پارزگا شیعنشینکان بوون،٨٢ تنیا بعس
بوون، بم ئگر ھمووشیان وەک شیع ھژمار  و لوێ نیشتج  بووبن
 ٦٩ کسش ٨٢لو . ناکات تپڕ% ٢٨ ئوە دەبینین ڕژەکیان ل ،بکین

 :Batatu 2004 (فوئاد ڕیکابی بوون، شارەکی ییناسکسیان خکی 
نوەی ژمارەی شیعکانی  ل برزبووڕیکابی یبۆی دەکرت کاریگری). 743
. بعسو ئایدیۆلۆجیای   ھۆکاری سرەکی بووبت نک بیروباوەڕییناس

حزبی ) Stronghold(زیادەڕۆیی نیی ئگر بین ناوچ سوننییکان قی 
بعسییکان ). ٥٩، ٤٩: ١٩٩٣بوان الفکیکی ( بوون حزبی ئیستیقاللو   بعس
بخن،  ەکانی سوپا ل حزبکیان ڕکان ژمارەیکی زۆر ل ئفسریتوانی

ان ییش پاپشتییو بگشت  چونک ئفسرەکانی سوپا زۆرینیان سونن بوون
  .ل ناسیونالیزمی عرەبی دەکرد

 ک ،الین دوو حزبوە نونرایتی دەکرا  عراقی لینیشتمانپروەری
 تماشاەوە عراقئگر ل گۆشنیگای .  بوونحزبی وەتنیو   حزبی شیوعی

ڕادەیکی باش ل دوو ڕەوتکی  بکین، ئوە دەتوانین بین ک ئم ڕەوت تا
و   ڕادەیک ھ نتوەیی بوو، بمش تا) Inclusive(دیک لخۆگرتر 

سرەڕای ئوەی ک زایی سوننکان ل . مزھبییکانی تپڕاندبوو
اوەرەکی  کچی جم، ب زەقی دەبینراحزبی وەتنیی یسرکردایت

. بوون زۆربیان شیع بوون، ھندک کوردیش لرەولوێ لیانوە نزیک
 عراقیدا ی ڕۆکی برچاوی ل بزووتنوەی نیشتمانپروەریحزبی وەتنی

، ئیدی ل ناوەڕاستی چلکان حزبی شیوعیبینی، بم دوای سرھدانی 
. روەریی عراقیدابدواوە ئو بوو ب یکمی بکابر ل کامپی نیشتمانپ

الین   ک ل،دا عراق لخۆگرترین حزب ل مژووی حزبی شیوعی



 

عراقییکی کریستیانوە دامزرا، بم زۆرینی ئندامکانی حزبک، ھم 
کۆتایی چلکان  تا. و کورد بوون  ھم بنکردایتی، ل شیع وسرکردایتی

، بم حزبی شیوعیناو   لبوون ولککان چاالکوژمارەیکی برچاو ل ج
 موویان لنجاکان ھپ راقلنعڕی   راند دەرپکرانئیسرائیلو ڕەوان  .

 ل لناولنانی حزبی شیوعییکک ل ئاماژەکانی زۆرینی شیعبوونی 
 ''گڕەکی سوور''، وەک بغداد، ک گڕەککی شیعنشین ل کازمییگڕەکی 

و ئای  ڕەنگی سوور ڕەنگی ناسینوە). ٢٨، ٦ج: ٢٠٠٢حمیدی (دەردەکوت 
بگورەی گانوەکانی شیوعییکانی ئو سردەم، . شیوعییکان بوو

و شیعکان زۆر بپرۆشتر بوون ل پکھاتکانی دیک بۆ   کوردەکان
-٩٧، ٨٧: ٢٠٠١بوان نووری  (حزبی شیوعیبئندامبوون ل ڕکخراوەکانی 

و سۆز بۆ نیشتمانپروەریی عراقی زۆر کم   بیرۆک کۆمۆنستییکان). ٩٨
رسکانی بشا نجی سوننالی خۆیدا ڕادەک.  

 وەی کرەڕای ئحزبی شیوعیسک  کرا، تا ، وەک ئاماژەی پڕادەی
 ئو ل ناوو مزھبییکانی تپڕاندبوو، کچی تنانت   ھ نتوەیی

قاوغ نتوییکان  ل ناوحزبشدا جۆرک ل قتیسبوونی ئایدیۆلۆجی 
و    نتوەییتیی ئندامحزبی شیوعیو تگیشتنکانی  دید. دەکرا پ ھستی

و  ڕوونتر بین، کاتک شیع. بوو دیار مزھبیی سرکردەکانی پوە
و  ی حزبک بادەست دەبوون، ئجندایکوردەکان ل سرکردایت

و   عراقان ب سیاستکانی حزب سنتری لسر پرس پیوەندارەک
 و ئامانجکانی کوردیش ڕەچاو  و ئاوات  نیشتمانپروەریی عراقی دەگرت

بوون   شیعکان زاڵ،١٩٤٩  سایل سرەتای پیدابوونیوە تا. دەکران
حزبی  سرنجدانیزایی شیعکان . حزبی شیوعی یبسر سرکردایتی

 رەبییکانی، لع/ لسر پرس نیشتمانییکان نک نتوەییکانییشیوعی
 یل کۆتایی چلکان، ژمارەیکی زۆر ل ئندامانی سرکردایتی. وەوەوکوتب

 کران و زیندانی   گیرانفھد لگڵ ، ک زۆرینیان شیع بوون،حزبی شیوعی
کوردەکان ئو بۆشاییی ک ل . دران و ھندکیشیان ل سدارە 

 بھادین نووریبوو  ئوە. کردەوە بوو، پ ی حزبک دروستیسرکردایت
) باسمناسراو ب (یلری حزب١٩٥٣  ساسکرت بوو ب  . دا لو سار لھ



 

 ب ک کنتی باسمدۆکیومیاننامھادین نووری ناسراوە، بو بی لڕەخن 
ل گرت ک ییاننامیبھد ١٩٤٥  ساکیان   دەریفندھ وانکردبوو، ل

 کوردی وەک فھد بیاننامکی ١.بووان ب پرسی کوردەوە ھیپیوەندی
کچی  ،)Batatu 2004: 514, 537, 568(ناساندبوو ''"کمینی نتوەیی''

دەگات  وس بۆ کوردەکان تاونابوو ب مافی چارەن  دانیباسمبیاننامکی 
 وە لراقمافی جیابوون١٦٣: ٢٠٠٤؛ الحیدری ١٤٧-١٤٦: ٢٠٠١نووری  (ع .(

، )القاعدة (قاعیدە ١٩٤٥  سایرت ک ل کۆتاییبک دەبت ئاماژە بوەش
  ڕاستفھددا ک ئو دەقی بیاننامکی  ، ھویحزبی شیوعیئۆرگانی 

حزبی ببینت، وەک چۆن پشتر  س ب کورد ڕەواوو مافی چارەنو بکاتوە
  دانیقاعیدەەکی گوتار. گیاندبوو  وەک ھوستکی خۆی ڕایشیوعی

 ی لعراق، بم ڕزگاربوونی عراقنوەی کورد ل نابوو ب مافی جیابوو
؛ حبیب ١٢٠: ٢٠٠٠بوان ئمین (ژر ڕکفی ئیمپریالیزم کردبوو ب پشمرج 

٢٦٨: ٢٠٠٥ .( ک کردنی ئاماژەپگمحزبی شیوعیجکبۆ ی  یجار لسا  
ڕۆژنامی  . وسی گلی کورد دەربیوی خۆی ل مافی چارەنی پشتیوان١٩٣٥

 ، بووحزبی شیوعی ک ئۆرگانکی دیکی ،)کفاح الشعب(نی گل تکۆشا
مافی   بوەوەوکردب  بۆ کوردان برز''خۆبڕوەبردنی''دروشمی 

 ل پراکتیکدا ھیچ ڕوشونکی حزبی شیوعیڕاستیدا  ل. جیابوونوەش
گرتوتۆی نمافی چارەنو ئ یوەند بپ ر لوە تا  سوبیو جیابوونسا  

 دەردەکوت، پاشگزبوونوەی لو فھدک ل بیاننامکی ، ک وە١٩٤٥
دەکرت، بم ناکرت ئوەش  دانپدانانان ب مافکانی کورد تدا بدی

کات ھیچ کاتک دەستدار نبوو تا   تا ئوحزبی شیوعینکرت ک  ڕەچاو
  بئم کرانوەی. ھنگاوی پراکتیکی بھاوت بۆ جبجکردنی دروشمکانی

                         
، ک یکم سـکرتری گـشتیی )١٩٤٩-١٩٠١ (ە یوسـف سـلمان یوسـف ناوی نھنیـی فھد. 1

 تا ١٩٤٩ سانی بوو، ک ل ) -١٩٢٧ (بھادین نووری ناوی نھنیی باسم. بووحزبی شیوعی 
 .   بووحزبی شیوعی سکرتری گشتیی ١٩٥٣



 

 سیاستوانکی ١،عامر عبدوکرایوە کاتک و ڕووی مافکانی کورد ئاوەژو
  سای بوو، لئنباری سر ب پارزگای عانناسراو، ک سوننیکی خکی 

ھر دوای ئوەی ئو . دەست  گرتیحزبی شیوعیی ی سرکردایت١٩٥٦
ی گرتکوی حزبج یسونن رەبکانی و    ئیدی دروشم،دەست عچاالکیی

 کردە سر پرس پیوەندارەکان ب ناسیونالیزمی سرنجیان حزبی شیوعی 
. ستینفو کشی   و پرس  عرەبی، لوان یکگرتنی نتوەی عرەب

کان لرەبع ری د نزیکبوونی شیوعییرتاسڵ وسگرەبی لنیای ع
 کان، بۆ نموونرەبع بدولناسناسیونالیستمال عجروەھا نزیک، ھیان ی

 تیی سۆڤلکیرەبیبوونی دروشم ،تعر بسبوو لریی ھو    کاریگ
و  ھۆکارکی دیک لو گۆڕانکاریی ل دید.  عراقییحزبی شیوعیڕیتۆریکی 

و سۆز بۆ   و ھست  دەگڕتوە بۆ زایی بیرۆک،حزبی شیوعیئاڕاستکانی 
دا، بتایبتی دوای سرکوتنی  لسر شقامی عرەبی ناسیونالیزمی عرەبی

و   وەک دەرئنجامک بۆ ھۆکارە ناوخۆیی. میس ل جمال عبدولناس
برەو '' دروشمی وەک ،لعامر عبدوو بادەستبوونی    دەرەکییکان

و وەک  کرا  تبنیحزبی شیوعیالین   ل''ی عرەبیئجیندای نتوە
 ک لشگ''حزبیش خۆیان وەک ب بات بخیشتن ب رەبیکی عتیدەو 

سرەڕای ئمانBatatu 2004: 749-750 .( ،بوان ( ناساند ''وویکگرت
، ک ڕکخراوکی چپەوی کوردی بوو )رایة الشغیلة (ئای کارگرانکاتک 

 رکردەکانی لشتر سیوەندی  جیاحزبی شیوعیو پوە، پیببوون حزبی  ب
و   نوان ماف  لی زیاتر ھاوسنگییوعیحزبی شیوە کردەوە، ئیدی شیوعی
ئمش بووە ھۆی . و کوردەکان ڕاگرت  و ئاواتکانی عرەبکان ئارەزوو

 وەی کنیا حزبی شیوعیئت وەی کر ئسداگری بکات لپ '' شو بئ
 بشکی نپچاوی نیشتمانی ، ک عرەب لسری نیشتجنعراقخاکی 
رەبرکوردەکانی ''و '' عوەی کورداقعتن کن لش٢٠٠٤الحیدری  ('' ب :

١٩٢-١٩١ .(  
                         

1 .بدولکی )٢٠٠٠-١٩٢٤ (عامر عکی خیسونن ،زەر بـووعانپار پیش و ببوو، ئ  . ل
 ڕۆکی عامر عبدول بوو ب ئندامی مکتبی سیاسی، لو کات بدواوە عامر ١٩٥٦سای 

   .   بینیحزبی شیوعیکاریگری ل ژیانی 



 

 ک وەیئ وەی شایانی باسورەی حزبی شیوعیئکخراوی گڕ تاک 
وسی گلی کورد ل وی خۆی بۆ مافی چارەنیعراقی بوو ک ب جدی پشتیوان

و ڕاشکاوان بوو   جار ڕوون دیارە ئم دەربین ھندک. بت  دەربیعراق
 بۆ مافی گالن، بم لینینبوو ب تگیشتنکانی  و پشتبستوو ووھق و

وی وبیان  لم دروشم بوەوەو پاشگز دەبحزبی شیوعیجاریش  زۆر
 کار لیزیی چینی کرکراقپاراستنی یین . عت بت، دەکرک برچۆنھ

 ھوستی پشتگیریکردن ل مافکانی گلی کورد ھۆکاری ھرە سرەکی
 ل ناوو بوبوونوەی بیرۆک کۆمۆنیستییکان   ون ل پشت گشکردنبو

حزبی  ب ڕکخراوەکانی کوردستانو پیوەندیکردنی خککی زۆر ل  کورد
  . و پنجاکان بدواوە   ل چلکانشیوعی

 کوردەکان ل وەی ناسیونالیستی نزیکبوونمای ببوون ب م ھۆکارانئ
 ل دەرەوەی دەست حزبی شیوعیک  ،کامپی نیشتمانپروەری

و    دەکرد، بم ئوە مانای ئوە نیی ک ناسیونالیست کوردەکانینونرایتی
و پکدادانکان لگڵ دامزراندنی   ملمالن. شیوعییکان ل ملمالندا نبوون

 بۆ پارتی و ھوکانی ١٩٤٦  سای لپارتی دیموکراتی کوردستان
 و گرژتر خراوە پیشییکان ل ناوەڕاستی پنجاکاندا توندتردامزراندنی ڕک

 ئوە بوو ک ،کردبوو یکک لو پرسانی ک گرژییکانی دروست. بوون
  کوردەکان، گومانیان دەخستل ناویانداھندک ل ئندامانی حزبی شیوعی، 

 و ئارگیومنتکانی  تگیشتن. بت) Nation(سر ئوەی ک کورد نتوە 
 بۆ نتوە دانابوو ک ستالینشیوعییکان ئوکات بنمای لسر پناسیکی 

 کردبووە یکک ل کۆگکانی بنتوەبوون ی''ژیانکی ھاوبشی ئابووری''
)Stalin 1994: 20 .(ربوەی ئابوور لی ئابوورکوردستانی یئستی ی واب

وو، بۆی  بوو، وات ئابوورییکی ھاوبشی سربخۆی نبعراق
 وا  پیانستالینبنما لسر ئو پناسیی   بگشتی بعراقشیوعییکانی 

 کورد ل راقبوو کیعکمانا ئیتنیی ک بوە نتدیارە ن ،وە نییتن ، 
 وەک ناسیونالیستکی ١،جالل تابانی.  ئینگلیزیی''Nation''بکو ب مانای 

                         
 ١٣ئو ل . بــووە  لدایــککــۆیدەڤری  یتابــان ل گونــدی , )-١٩٣٣ (جالل تابــانی. 1

 سـایدا ل ٣١ ل ١٩٦٤ کـردووە و ل سـای پارتی دیموکراتی کوردستان ب یسایدا پیوەندی



 

 ل یادەوەرییکانیاندا باس ،ی عراقیوەک شیوعییک١،کریم ئحمدو  کورد
  ئوکات لوە؛ل ڕووداوک دەکن ک پشتاستی ئو گفتۆگۆیان دەکات

و پارتیی ناسیونالیست   نوان شیوعیی نیشتمانپروەرە عراقییکان
کریم ). ٦٣-٦٢: ٢٠٠٦؛ احمد ٢٠٠٩بوان فیاض (بووە  کوردەکان لئارادا

 بووە ل یکک ل خوندنگکانی تابانیۆستای مام ١٩٤٩  سای لئحمد
بانی ،کۆینی تاموکات تکی چاالک١٢ ئندکارم خون بووە، بو    سا

  بۆی لی،یشیوعی ک کریم ئحمد زانیویتی تابانیگوای . وریا بووە
 ''بۆ؟ '' ل تابانی دەپرستکریم ئحمد ''ئایا کورد نتوەن؟''پرسیوە 
چونک شیوعییکان دەن کورد ھشتا ''و دەت   وەمی دەداتوەتابانی

کورد '' ل وەمدا دەت کریم ئحمد .''نیی ھموو مرجکانی نتوەی تدا
و   و بوونی کیانکی سیاسی یکک ل پداویستییکان  نیییکیانکی سیاسی

 وەبوونتنکانی برجم)Nationhood(''.می  ئیشتنگریم تد کحمئ  
 ستالینکرا، ئیلھامی ل پناسکی  پ و شیوعییکان، وەک پشتر ئاماژەی

ئم دیدە چمککانی . بۆ نتوە) Statist( ک دیدکی دەوتیی ،وەرگرتووە
لگڵ ناسنامNationality ( (و دەوت یان شوناسی نتوەیی  نتوە

)Citizenship (تدەکا قاتیپاتی .  
و ھوستی   بۆ نتوە ستالینھندک ل شیوعیی کوردەکان پناسکی 

دەھنا بۆ بنکۆکردنی  یان لمڕ نتوەبوونی کورد بکارحزبی شیوعی
ان ل نتوەنبوونی کورد یو پداگری  ئارگیومنتی ناسیونالیست کوردەکان

 بوو ل یوعیحزبی ش، ک ئندامکی کوردی کارای ساح حیدەری. دەکرد
.  دەردەکوت انی لیو پنجاکاندا، ڕووداوک دەگتوە ئم ڕاستی  چلکان

ی کۆپل شیعرکی ی دەت ھندک ل شیوعییکان دەستکارحیدەری
                                                      

لو کاتوە .   دادەمزرنتیکتیی نیشتمانیی کوردستان ١٩٧٥ل سای .  جیا دەبتوەپارتی
 لبر نخۆشــی ل سیاســت دوور ٢٠١٢ۆکایتیی ئو ڕکخــراوە دەکـات تــا ل کۆتـایی سـر

 .  عراق یکم کوردە ک ببت سرۆککۆماری تابانی. کوتوە
ــوردە )-١٩٢٢ (کریــم ئحــمد. 1 ــت ب ســکرتری ١٩٥٣ئو ل کۆتــایی . ، ب ڕەگز ک دەب 

ــدامکی کــارای ئو حزبــی شــیوعیی عراقــی ــا ســالی ، وەک ئن ، ک ١٩٩٣ حــزب دەمنــتوە ت
، لوکات   پک دەھننحزبی شیوعیی کوردستان جیا دەبنوە و حزبی شیوعیکوردەکانی ناو 

 .   ٢٠٠٤ دەبت ب سکرتری حزب نویک تا سای کریم ئحمدبدواوە 



 

و ماناکانی شیعرەک  م شوەیک ک ل کوردبوونی پیا  ب،ان کردبوویکوردی
ئو دەی شیعرەک ک . نبک بر و برگی عراقیبوونی ل بکاتوە کم

 ''ئم ئازادیخوازانی گلین'' کرابووە ،''ئم ئازادیخوازانی کوردین''دەت 
 ھۆکارکی دیکی گرژییکانی نوان ،بجگ لمان). ٩٨-٩٧: ٢٠٠٤الحیدری (

ڕکخراوی  داوایکی پارتییکان بوو بۆ داخستنی ، پارتییکان و شیوعییکان
بوو ئو ڕکخراوە  وا پارتییکان پیان. یکوردستانی حزبی شیوع

؛ الحیدری ٥٩: ٢٠٠١؛ نووری ٥٨-٥٧: ١٩٦٨عبدو (ورەتکی نیی وزەر
مبستی ناسیونالیست کوردەکان لم  ).٢٤٩-٢٤٧: ٢٠٠٥؛ حبیب ٩٧: ٢٠٠٤

و کوردبوون   دەرخستنی شوناسی کورد،مقۆمقۆییان لگڵ شیوعییکان
سربخۆ، کچی شیوعییکان مبستیان و  بووە وەک نتوەیکی جیا

  .بوو) Overarching(ی گشتگیر یدروستکردنی شوناسکی عراق
و خونرانی یکک ل   ئگر ب وردی تماشایکی دابشکردن

 ،و شارەکان بکین  ، بگورەی گڕەکقاعیدە، حزبی شیوعیئۆرگانکانی 
، ل حزبی شیوعیارکی بپی ئام. دەکوت ئوە ھندک ئاماژەمان دەست

 ل ناوچ قاعیدەی نوسخکانی %٢٠ زیاتر ل ،١٩٤٨ بۆ ١٩٤٧نوان سانی 
و   عراقیش ل ناوچ شیعنشینکانی باشووری %٣١و   کوردنشینکان

٤٦% غدادیش لشبکراون  داب .غدادناو  لب ژمارەی نوسخ 
 زۆر زیاتر بووە ب ،کازمییدابشکراوەکان ل گڕەک شیعنشینکانی وەک 

 ک ،ئوەی ماوەتوە. ئعزەمییبراورد لگڵ ناوچ سونننشینکانی وەک 
 متر لک زگای ،%٥دەکاتپار وا لینشنکراوە   داب)Batatu 2004: 

و   دھۆکبگرین ک ئوکات ناوچ کوردییکانی  ئگر ئوە لبرچاو). 608
 ئوە ،نینوابوون ل پارزگای  شک دەورەبرەکانیان ب و  ئاکرێو  زاخۆ

 ڕژەیکی نینوائگری ئوە ھی ک ناوچ سونننشینکانی پارزگای 
 خونری ھر ھبووبت لو قاعیدەکوتبت، ئوە ئگر  زۆر کمیان بر

رانی . ناوچاننی خوشبوونوازی دابو شقاعیدەئی ل١٩٥٢  ساشدا ب 
ل شارە سونننشینکانی وەک ). Batatu 2004: 663(شوە بووە  ھمان

حزبی و ئندامانی  نکراوە  ھر دابشقاعیدە ،تکریتو  سامڕاو   ڕومادی
 ، ک شارۆچکیکی سونننشین،عان. بوون لم شاران ئجگار کمشیوعی 



 

، بم ل لعامر عبدوھکوتووە، وەک  ی لیچند سرکردەیکی شیوع
عانندامانی  نگر الییحزبی شیوعیو ئبووە   لن)Batatu 2004: 719 .( 

و   شیعی- قاوغی مزھبیل ناو حزبی شیوعیئم قتیسبوونی 
بوو ک ئو حزب لو قۆناغدا تاک ڕکخراو  کاتکدا  ل،کوردی-نتوەیی

. و مزھبیی تپڕاندبوو   ل ڕیزەکانیدا ھکانی نتوەییتیبوو ک ئندام
ب کی دیککان بوو، تاحزبی شیوعی ،واتایگشتی حزبی شیعکی   بڕادەی

 چونک ، کوردان، بم نیتوانیبوو سنوورەکانی سوننکان ببتیچاکیش ھی
. ، بوونئیستیقاللو   بعس،  ناوچ سوننکان قی ناسیونالیزمی عرەبی

نی بواری عراقناسی ، ک ب یکک ل توژەرە ھرە ناسراوەکاحنا بتاتوو
کراوە، پداگری لسر ئوە دەکات ک ئم دابشبوون، وات  دنناوزە

، ڕەنگدانوەی حزبی شیوعیو کوردەکان ل دەوری   گردبوونوەی شیعکان
گپ  تی بووە لشبوونی چینایراقو دابع) Batatu 2004: 720 .( وئ

 م ھموو ڕاستییکان لخۆ ب، ھندک ڕاستیی تدایبتاتوونی وبۆچو
حزبی وات نیشتمانپروەریبوونی  ئوەی ڕاستی بت عراقچیبوونی،. ناگرت
و   و چاالکبوونی شیعکان  بوون ل تئان  ھۆکاری سرەکیترشیوعی

و  بوون ل داوا شیعکان نیگران. حزبی شیوعیکوردەکان ل ڕیزەکانی 
ک خۆی ل دامزراندنی دەوتکی ناسیونالیست عرەبکان، ەکانی ئارەزوو

و دەبینییوە، چونک ب گیشتن بو ئامانج شیعکان ل وی یکگرتیعرەب
 وە لراقزۆرینرەبدا عنیشتمانی ع ل مینک کان . دا دەبوون بشیع بۆی

 دوور ئیستیقاللو   بعسل حزب ناسیونالیست عرەبییکانی وەک 
 شیوعیحزب نیشتمانپروەرە عراقچییکانی وەک و ڕوویان ل  دەکوتنوە

  . دەکردوەتنیو  
وس بۆ گلی و برزکردنوەی دروشمی مافی چارەن،کرا پ وەک ئاماژەی

 راقکورد لن عالیکانی ،حزبی شیوعی لرەکییر سھۆکارە ھ ک لکی 
کی زۆر بوو لوەی کوردتی . حزبی شیوعیدەوری  گردبوونی خۆیج

یکم، سرنکوتنی : نینبنج لسر ھندک ھۆکاری دیکش دالرە پ
 کاریگریی ھبوو ، ل ناوەڕاستی چلکانمھابادل کۆماری کوردستان 

و   بوو خونی ڕزگاری وا  بوەی ک پیان،لسر دیدی کوردەکان بگشتی



 

ب بۆی ،ئاسۆدا نیی خۆ ئیدی لربکی ستزراندنی دەوو ناچاری ل دام
دا بسریاندا  عراق ک ل ،بوون چوارچوە دروستکراوە دەستبکار

و   و چمک چپییکان، وەک یکسانی دووەم، زایی بیرۆک. رابوودسپن
 ،و پنجاکاندا  و خباتی چینایتی ل چلکان  دادپروەریی کۆمیتی

ردنی بکرت ل پشت پیوەندیک ھۆکارکی دیک بوو ک ناکرت نادیدە
 و. حزبی شیوعیکوردەکان بم، لییان سکی زۆر پکدا خبوو  وا کاتان

 و سربخۆیی نتوەیی ب سرکوتنی خباتی چینایتیدا تپڕ  ک ڕزگاری
 وەی نتوەیی بدن کۆتاییھاتنی چوسان،واتایکی دیک ، ب دەبت

. دت نیزم کۆتاییو دامزراندنی کۆمۆ  لناوبردنی سیستمی سرمایداری
و وناکردنی ئو وەک دوژمنکی   اچونوەی ئیمپریالیزمدچوارەم، بگژ

بھنرت بۆ تگیشتن ل   چوارچوەیکی دیکی ک دەکرت بکار،ھاوبش
حزبی شیوعیناو  چونک کورد  لندن ھژاربوون. الیم، ھنجو   پ
ان، ھۆکارکی دیک بوو بۆ یی کوردەکان بگشتی، وات پگی چینایتینداری

و نزیکبوونوەیان ل    کوردەکانل ناوگشی بیرۆک کۆمۆنیستییکان 
دا  عراقششم، ئوەی ک شیوعییکان تا حفتاکان ل . حزبی شیوعی

نبوون، ئوانی  دەست بدەست نبوون، وات ل حوکمکردندا بشدار
کوردی ل وە کرەیو برەی ئۆپۆزسیۆنبوو، ب خستبووە ئ . شمئ

  .وەوەبوکوت  لحزبی شیوعیالی کورد بۆ   لیجۆرک ھاوسۆزی
سۆزی بکی گشتی دوەیکو ئینتیمای کوردەکان   شمبوو  کاڵک، 

 ھم نیشتمانپروەریی  وچونک ئوان ھم ڕەوتی ناسیونالیزمی کوردی
راقییان لز عبازیان وەک. گرتبوو ئامردوو ڕک کوردەکان ھردەبازب 

  و خون نتوەییکان  خستبوو بۆ گیشتن ب ئامانج و وەگڕ دەکرد تماشا
گی سوننکان زۆر و ڕو،و شیع براورد ب کورد ب. و چینایتییکانیان

رەبییان لوان ناسیونالیزمی عی ڕەھای ئز ڕوونتر بوو، زۆرینئام 
مانجکانی ناسیونالیزمی عرەبی سوننکان چاالکان بۆ بدیھنانی ئا. گرتبوو

سرەڕای ئوەی ک زۆرینی شیعکان پشتیوانییان ل ڕەوت . کاریان دەکرد
و ڕەوت   کچی ژمارەیکیان ل دەوری بیرۆک،نیشتمانییکان دەکرد

خواردبوو و ل ڕیزەکانی حزب ناسیونالیست  عرەبییکان خولیان پان



 

یی ل بوونی ژمارەیکی برچاو ل شیع ئم ڕاست. بوون عرەبییکان چاالک
دەکرا ل پنجاکاندا، ک زۆربیان  پ  ھستیبعس یل سرکردایتی

 ئوەی ک شیع ،دەکرت پ  ئوەی ھستی١. بوونبغدادنیشتجی 
 ل ناوشارییکان زیاتر ل شیع دھاتییکان تکڵ ب سیاست ببوون، ھم 

ڕادەیک  ئمش تا . عرەبییکان  بزووتنوە پانھمو ڕەوت عراقچییکان 
دەدات ک بۆچی شیعکان ل دەرەوەی بازن  پردە لسر ئو دیاردەی ال

 ،و شوناس سوننتییکانیان ل شارەکان   خۆیانعشیرەتگرییکانی
. ەوە دەکردحزبی بعسو   حزبی شیوعیپیوەندییان ب ڕکخراوەکانی وەک 

ارگیومنتی تیۆری تازەگرەکان بۆ دروستبوونی نتوە ئم پشتاستی ئ
الی ئو   ک جخت لسر دروستبوونی شوناسکی نوێ دەکات ل،دەکات

 ل ).  بشی یکمبوان(دەکن بۆ شارەکان  کسانی ل گوندەکانوە کۆچ
 نتوەیی، ب/ئم، عرەببوونی شیعکان، وات ھاوسۆزی ئیتنی پاڵ

نرکی دیک بووە بۆ نزیکبوونوەی ھندک شیع ل ڕەوت دنیاییوە پا
و   ئمش پشتاستی تیۆری نژادگرەکان. ناسیونالیست عرەبییکان

تگیشتنکانی ئیتنۆسیمبولیزم، ک دەن سرەڕای ئوەی ک نتوە 
)Nation (یکی نووەکان ناوکیان ،دیاردەیتم نب )Navel ( گروپ ل

ئیتنییکاندای . ی لوانین ئت بگشتی، دەکرنزیکحزبی شیوعیب  
حزبی بووە، ئوانش ک ل  دەبوونوە شوناسی عراقیبوون بسریاندا زاڵ

  .کشابوو بسریاندا  شوناسی عرەببوون بای،دەبوونوە  نزیکبعس
 ،دەبوونوە  نزیکحزبی شیوعی ھندک ل شیعکان ل ،وەک کوردەکان

 ژارچونکھ چین ر بکان سگشتی شیعی  بگدارەکانی کۆمو ن
و   و بانگشکانی شیوعییکان بۆ یکسانی  و دروشم  عراقی بوون

یان حزبی شیوعیشیعکان .  کۆمیتی سرنجی ڕاکشابوونیدادپروەری
 پۆسی ی ک لسریدا بتوانن چاالکان بشداریدەبینی،وەک پالتفۆڕمک 

 ھر ل ئاستی لۆکاڵ، بکو ل ئاستی نیشتمانی بکن، ھاوتای سیاسی نک
                         

، یفوئـــاد ڕیکـــاب:  ل پنجاکـــان ئم شـــیعان چـــاالک بـــوونبعـــسل نـــاو ســـرکردایتیی . 1
الفکیکـی  (ئبوتالیب ھاشمی و  ھانی فکیکی، حازم جواد، تحسین معل، شمسدین کازم

٦٧-٦٥: ١٩٩٣.( 



 

لوشدا بدوای دروستکردنی شوناسک بوون بۆ . عراقپکھاتکانی دیکی 
ببیننوە، شوناسک ک ڕەچاوی  و برژەوەندییکانیان تدا   ک خۆیان،عراق

 بوونیان لراقزۆرینک ،دا بکات علگ ک لشب ک ببن بوەی ن( نت
 ، ک زۆرینبوونکیان لبار)نیشتمانی عرەب(، یان نیشتمانک )عرەبی

  . ببات
ب گکانی کۆمرەکییس تسخ ک لکو گۆڕەپانی  کورتی، ی

و ملمالنی     کبک،عراقو پنجاکانی سدەی بیست ل   سیاسیی چلکان
 ھزری ومالن  بوون، ل بارودۆخی ئاساییدا ملھزریو   ئایدیۆلۆجی

و   و پشکوتن واتایکی دیک پلورالیزمی سیاسی، گش ، ب  ئایدیۆلۆجییکان
ئوەی   لبرعراقدەکوتوە، بم ل   لیئامزانی نیشتمانی

  و مزھبی قتیس  و ڕەوت سیاسییکان ل قاوغی نتوەیی  ئایدیۆلۆجیاکان
و   حزبی شیوعیروەرییکی ببوون، شیعکان ل قاوغ نیشتمانپ و مت

و کوردەکان ل قاوغی   حزبی بعسعرەبییکی  سوننکان ل قاوغ پان
ئامزانی بری و ملمالنکان ل  ، بۆی کبکپارتی دیموکرات یکوردایتی
تاک داوک ک ئو . و ئستنگ ل پش پۆسک  ببوون ب ڕگر،نیشتمانی
سیاسی ئاڕاست یھزرییو   و ڕەوتکانوە،وەوکردب نزیک  ل دوژمن 

و ئوەی ئوان   ئویش ئیمپریالیزمی بریتانی. ھاوبش وناکراوەکیان بوو
و  نووری سعیدی ی ب سرکردایت،ناویان نابوو نۆکرانی ناوخۆ

  . سیاسییکی دەوروبری بووەدەستبژر
  

  اندەزووی بیکوەبستنی ئایدیۆلۆجیاک: ھستی دژەئیمپریالیزم
ی نوان یو دژبیک  کرا، سرەڕای سروشتی ڕکابری پ وەک ئاماژەی

کان ئاڕاستناسیونالیستیی وەیی،و ڕەوتتن کھاتی پنئاو و    ک
بوو بۆ  مزھبییکان بوو، کچی دژایتیکردنی ئیمپریالیزم ڕخۆشکر

یاسییکانی پۆگرامی حزب س و پیەو. نوانیاندا و ھمئاھنگی ل  ھاوکاری
کم بگیک یان چندین بگی ینی ال  ب،شایتید ل سردەمی پاعراق
و خباتکردن دژی  اچونوەد بگژسیاستیو   دەگرت ل دروشم لخۆ

 ل حزبی بعس. عراقو دەرپڕاندنی داگیرکر ل   ئیمپریالیزم



 

نایان ل ی دەدا بۆ تکۆشان پ ب توایدەستوورەکی ھانی جماوەری عرەب
،  تکۆشینییکتی). ١٩٤٧البعث  (''خاندنی کۆگکانی ئیمپریالیزموڕو''پناو 

 بوو، ک ھر لقی کورد -  کۆمی کۆمۆنیستکانی عراقک زمانحای 
ھردوو ''دەدا ک مافکانی   بوون، وای پیشانکوردستانشیوعییکانی 

 ، ئیستیغالل دەکات)ردکو(ئو سوتی ک تۆ . میللت ل زگی ئیستیعمارە
. ''وەوعینی وەقت میللت بستزمانکی عرەبیشی ئیستیغالل کرد

بخین دەست کوڕە  کاتی ئوەی دەست''شی لسر ئوە دەکرد ک یپداگری
 ک مجال ،و دیموقراتی کی ئازادعراقموخلیسکانی میللتی عرەب بۆ 

و تقریری    دوو میللت بۆ ئازادیو پگیاندنی ھر  بکرێ بۆ پشکوتن پیدا
  ھوڵعراق ی بم لم قۆناغدا ئم، شیوعییکان، بۆ سربستی.مسیر
بوان ئمین  (''و عرەب  چونک ئم سربستیی قازانجی کورد،دەدەین
٩٨-٩٦: ٢٠٠٤ .(مان بوە،  ھی ڕزگاریشزمانحا پارتی، ک بوو، ل 

 دەست ،و عرەب ئی جماوەری گالنی کورد'' دروشمی ،الپڕەی یکمی
ک دژی ئیمپریالیزم لی  ناو دەستی یۆژەکانی  و سوپاکو   و پ
نگنکڕکانی بجوتنرزی''کم : رزگاری (وەوەوکردب  بک١٩٤٨تشرینی ی .(

 ،ی دیککرەکییس نیدوو حزبو حزبی ئیستیقاللو   حزبی وەتمتر بک ،
  خۆیان بۆ ئیمپریالیزم تای دژایتیبعسو   یوعیشو   پارتیڕاشکاوییی 

 و بکین ک پیەو بیر بم نابت ئوە ل. دەدا  پیشان١٩٥٥ سای
گرتبوو ل پیوەند ب  پۆگرامی ھردوو حزب چند بگیکیان لخۆ

 ک داوای ،عراقو  بریتانیا نوان ی١٩٣٠  سایڕککوتننامی
و    چونک ب سیمبولی داگیرکردن،مکیان دەکردھوەشاندنوەی ڕککوتننا

ی یاستوخۆ دژایتڕوات ب نا.  دادەناعراقیان لسر بریتانیادەستی 
  .ئیمپریالیزمیان دەکرد

و '' ئیمپریالیزمی بریتانی'' دەیانویست عراقبگشتی پارت سیاسییکانی 
و   ندامان وەک دوژمنک ل خیاگی ئ''رژم بکرگیراوەکی''

الین پارتکان زەمینی  و تگیشتنش ل ، ئم دیدگا بکن ھوادارانیان ونا
 ھزری ونوان ڕەوت  و لکنزیکبوونوەی ل    جۆرک ل ھمئاھنگی

ی پکھات جیاجیاکانی کۆمگی یکردبوو ک ھاوکار ئایدیۆلۆجییکان خۆش



 

، سرەڕای قتیسبوونی ڕەوت مانایکی دیک ب. وەوەوکوتب یشی لیعراق
و مزھبی، کچی بوونی دوژمنکی   سیاسییکان ل قاوغی نتوەیی

بوون   ڕخۆشکر،و بزاڤ سیاسییکانی ئوکات  ھاوبش ل خیاگی خک
دنیاییوە  و برەودان ب پۆسی ئامزانی نیشتمانی، بم ب  بۆ ھاندان

و   ی ئاوتبوونی گروپ مزھبینبوو ک ببت مای ھندە بھز
و    نوان پکھات نتوەیییپیوەندی. نتوەییکان ل یک قازاندا

 دەبینییوە، نوان پارت سیاسییکان یمزھبییکان ک خۆی ل پیوەندی
ھر ب لرزۆکی مایوە، چونک زابوون بسر دیدگا دژبیککان بۆ 

بوو ک تنیا ب بوونی دوژمنکی ھاوبش   زۆر لوە سختترعراقشوناسی 
ک ڕووداو. بچن ناو لکۆم کان لکھاتستی جیای پوشھات، وەک  ھو پ

ڕینی وەسبڕینی) الوثبة (ڕاپیو ڕاپاستی ١٩٥٦  سادا پشتو قۆناغل ،
  .شلۆقی نک تۆکمیی  دەکات، بم ب نوان پکھاتکان  لیبوونی پیوەند
 وەمکی جماوەری بوو بۆ ئو ڕککوتننام نویی وەسبڕاپڕینی 

ل وان  کریتانیانراقو  بیواژۆ کرا، عکوتننامککی ڕگی تا جسا  
 بوو، یکم عراق، ک ئوکات سرۆکوەزیرانی ساح جبر.  بگرتوە١٩٣٠

ل بوو ک یشیعزراندی ١٩٢١  ساڕۆژی دام ل تی ەوە، واتدەو
ل کانوونی دووەمی . ەوە، وەک شیعیک ئو پۆست وەربگرتاقعر

، خک وەوەوب  ڕککوتننام نوک بوواژۆکردنی کاتک ھوای ،دا١٩٤٨
و سنترە   کردە سر باوزخانی بریتانی  ھرشیانشقامکانڕژان سر 

 ل تو وکانی ئغدادکولتووریید ٢١٣: ٢٠٠١نووری  (بحم٦٠: ١٩٨٥؛ ئ ،
و سۆزی دژ ب ئیمپریالیزم، وەک ل ھرشکردن سر   ھست). ١٦٤

زخانوکانی  بارە کولتووریینتریتانیاو سزبھندە بت، ھودەردەک  
و    پکھات نتوەیی،یش بووبتیبوو ک ئگر بۆ ماوەیکی کات

. کرد وست یکھعراقو پارت سیاسییکانی ل سرتاسری   مزھبییکان
حزبی و ناڕەزایتییکان، ھاوکات،    بوو ب سنتری خۆپیشاندانبغداد

و بڕوەبردنی    کرد ل ڕکخستنیکتریان ی ھاوکاریپارتیو   شیوعی
: ٢٠٠٦ئحمد  (کوردستانو شارۆچکی  خۆپیشاندان ل ژمارەیک شار

کان لم و عرەب   نوان کوردەکانیو ھمئاھنگی  ھاوخباتی). ٧٢-٧١



 

فایق  بۆ نموون، ، ئدەبیاتی کوردیشدا کردەوەل ناوخۆی   جی،ڕاپڕیندا
  : ک تیدا دەت،سیودا نووەسب شیعرکی ل ئانوساتی بکس

   تاریخ شاھیدە، کوردو عرەب زۆر کۆنیبرایتی''
: ١٩٧٠بکس  (''نائارەزووی ڕووڕەش ل داخا با یخی خۆی دادڕێ

٥٣.(  
 و ھاوکاریشیعرەکب اننگلی کورد  ئاھگ ی کو  و ھاوچارەنوسیی

 رەبی للی عراقگک  عوەوەوردب کنزیک دا لندی   لروبسوەسب دا ل
.  ک بریتانییکانن، وات دوژمن ھاوبشک،''نائارەزووی ڕووڕەش''دژی 

رنجی سگوەی جئ، ک وەیس ئکم شیعرەدا کوردبرەبی   لو ع
 بکو وەک دوو پسن نکردووە،) عراقی(و ھاونتوە   وەک ھاونیشتمان
 ھۆکارکی ،بجگ ل دژایتیکردنی بریتانییکان. ونیوگلی برا ناساند

 ی کوردەکان لشداریی چاالکانپشت ب ش لدیکبوووەسبویش ،دا ھئ 
 برتوڕەیی کوردەکان بوو لح جو سائ رۆکوەزیران، چونکس ، بوو ک

 چوار ئفسرە کوردە بشداربووەکی ل وەسبچند مانگک پش 
  . دا سدارە  ل١٩٤٥ ل سای بارزانییاخیبوونکی 

حزبی و   حزبی شیوعی شیعکان، ل ڕیزەکانی یئوەی ک بشداری لگڵ
دەکرا، کچی ھندک  پ  ب ئاشکرا ھستیبغدادناو  دا لوەسب، ل بعس

  بکارعشیرەتگرییکانان توڕەیی جماوەریان لپناو قازانج ل سوننک
بوخ '' دروشمی بغدادبۆ نموون، ھندک خوندکاری سونن ل . ھنا

 :Nakash 2003a(و دەگوتوە وە وەوکردب  برز'')یسقط الرافضی( ڕافزی
و ناسیونالیست   ڕافزی وشیک ک ھندک ل سونن وەھابییکان). 128

دەھنن ب مانای ئوەی ک ئوان   شیعکان بکاریپسنیعرەبکان بۆ 
یان، یان ب مانایکی دیک بنما سرەکییکانی ڕاشدینختی خلیفکانی 

 ساح جبر ،لرە مبستیان ل ڕافزی. ڕەت کردووەتوەیان، ئیسالمی ئایینی
 یەوامیو برد  ژر فشاری جماوەری ل.  چونک ئو شیع بوو،بوو

. کشایوە کار ل خۆپیشاندانکان سرۆکوەزیران دەستی
 ل  ل ناوچ سونننشینکان پشوازیساح جبردەستلکارکشانوەکی 

 ئمیان وەک عمارەو  بسەکرا، کچی شارە شیعنشینکانی وەک 



 

، عبدولئیال.  ناڕەزاییان دەردەبیدەبینی وو کودەتایکی سونن   گمیک
 سرشقام کردبوو، بۆی عشیرەتییکانیی عھد، ھستی ب وروژان وەل

کرد ک   داوای،و ناڕەزاییکان  وەک ڕگرییک ل تشنکردنی گرژی
 ،کی دیکیدرشیعد سمید محکست پتھب ، حکومن .  

 ک کی دیکڕینورە ڕاپراقگردەمی پاعس د لتی بوە  شایخۆی
و  بریتانیاالین   لمیسمی ھرش سقۆییکی سر  ل ئاکابینیبت،

ڕینی یو ڕوئیسرائیلو  ەنساڕفڕاپ ب یدا، کناسراوە١٩٥٦  سا  .
خۆپیشاندانکان . بوون  واوەسبکاردانوەکانی ئم ڕاپڕین وەک ئوانی 

 فلجغدادو   ندەستیانب  یان کرد پنشکرد بۆ شارەکانی  و زوو ت
دیک،وە  بکانیشح ). ١١٨-١١٢، ١٠ج: ١٩٨٢الحسنی ( شارە کوردنشینسا

، ل درژەی گانوەی بۆ حزبی شیوعی، سرکردەی ناسراوی حیدەری
ڕووداوەکانی ئو ئانوسات دەت، سرەڕای ئوەی ک کوردەکان بگشتی 

 کچی ، دەکردمیس ی١٩٥٢  سایو شۆڕشکی ناسیان ل یپشتیوان
چونک ، ١٩٥٦  سای بشداریکردن ل ڕاپڕینکیبوون ل دوودڵ

عرەبی وەرگرتبوو لبر زایی دروشم -سروشتکی نتوەیی
 عراق''ئو باس لدروشمی وەک . عرەبییکان بسر خۆپیشاندانکان پان

رەبییوە ،دەکات'' عکان دەگوترانخۆپیشاندان ل ١٨٦: ٢٠٠٤الحیدری ( ک .(  
مین کابین، ک ب خۆی ی دوازدە،نووری سعید، ١٩٥٤ل ئیلولی 

زوو پارت سیاسیی  و ھر ھنا ی کردبت، پکیسرکردایت
 خاکی نووری سعیدئم ھنگاوەی . مۆتپدراوەکانی یاساغ ڕاگیاند
 سیاسیی ە چونک بم دەستبژر،عراقوەرچرخان بوو ل مژووی 

و چاالکوان سیاسیی میانەوەکانی  دەستبدەستک خۆیان ب جماوەر
حزبی و   حزبی وەتنی ل ناوئو سردەم نامۆ کرد، ک بشکی زۆریان 

ون و چحزبی ئیستیقاللو   حزبی وەتنیبمش . دەکرد  کاریانئیستیقالل
کنیینھ ڕادیکال رەی ئۆپۆزسیۆنب، عسو   حزبی شیوعی کی  حزبی ب

ئم کارە تکانکی ب . دەگرت ی لخۆ ب ناڕکخراوپارتیلگڵ 
جبھة  (برەی یکتیی نیشتمانیو پکھنانی  دا لکنزیکبوونوەی حزبکان

 کانیھاتبوو ل حزب کوەتوە، ک پک  ل١٩٥٧  سایل) االتحاد الوطنی



 

پارتی دیموکراتی برەک . ئیستیقاللو   وەتنیو   بعسو   شیوعی
یتۆیان ل دژی ڤ ئیستیقالل ھم  وبعس ھم  چونک،نا ی وەدەرکوردستان

کات بوو، ل  ، ک بعسییکی ناسراوی ئوھانی فکیکی. ھنا پارتی بکار
یان یکاتکدا شیوعییکان پداگر و دەت ل بیرەوەرییکانیدا دەگتوە

گیاند   دەکرد، ئم، بعسییکان، ڕامانعراقلسر کوردبوونی کوردەکانی 
و کوردەکان بۆ جیابوونوە ل پشت بیارەکی ئموەی   بارزانیلی ک می

دیدی '' ڕاشکاوان دان بوە دەنت ک فکیکی.  ل برەکپارتیبۆ وەدەرنانی 
 بم ،پارتیئم برانبر ب کوردەکان ھۆکاری سرەکی بوون بۆ وەالنانی 

و کوردەکان ل پشت    بارزانیی یخوازیکردەوە ک میلی جودای ئم بومان
  ). ٧٦: ١٩٩٣الفکیکی  (''پارتیرخستنوەی وبیارەکی ئموەی بۆ دو

دەدەن ک لو  و ھوستان ئوە پیشان  و پشھات ئم ڕووداو
 کافی نبوو ، تنانت بوونی دوژمنکی ھاوبشیشعراقوستگیی مژووی 

و ناسیونالیست   انو یکگرتنی ناسیونالیست کوردەک بۆ لکنزیکبوونوە
حزبی و   حزبی بعس ناوئوەی ک ناسیونالیست عرەبکانی . عرەبکان
و   حزبی شیوعی ڕیزەکانی ناوی ل عراقچیی نیشتمانپروەرەکانی ئیستیقالل

 و نیشتمان  و دسۆزی بۆ خاک   ھستوە،وەوردب کنزیک  لکیحزبی وەتنی
یان بۆ سرکوتن بسر وکو ئارەزو عراقیبوون نبوو، بیو ھاوشوناسی 

ڕمان نیی ک دەبینین وئوە جگی سرسو لبر. دوژمنکی ھاوبش بوو
و    داوای چاکسازیبرەی یکتیی نیشتمانیسرەڕای ئوەی ک ئامانجکانی 

 برەک لسر ی سرەکیسرنجی دەکرد، کچی دا عراقل ناو ی یگۆڕانکار
  .ی عرەبی بووئامانجکانی ناسیونالیزم

  
  کۆمیتییکانی دەوت- و سیاست سیاسیی ناھاوسنگی ل دەست 

ل کناوچ کان بریتانیییشتنی بزراندنی  کاتی گتی و دامدەو
و   حکومتی عراقشایتی، ددرژایی سردەمی پا و ب ەوەعراق

و  ی خکی دەکردو داڕشت یان ل بونیادیدەستدارە بریتانییکان پشتیوان
 ل ناوچ ،یشیو ئاسا  بکاریشیان دەھنا بۆ پاراستنی دەستکانیان

ئم سیاست کاریگرییکی . سیستمو  و سپاندنی یاسا  عشایرییکان



 

و دروستبوونی شوناسکی    لسر پۆسی ئامزانی نیشتمانیینرنی
دنی بونیادە خکییکان و بھزکر   چونک ڕاگرتن، گشگیر ھبوویعراقی
و   و دسۆزی و سۆز  بردەم گشکردنی ھست و بربست بوون ل ڕگر

 نوان ی پیوەندیعراقل دھاتکانی . عراقئینتیما بۆ دەوت، وات بۆ 
 بکو ،ڕاستوخۆ نبوو) State Society Relation(و کۆمگ   حکومت

 ک نک ،و خاوەن زەوییکانوە بوو  پیوەندییک لمیانی سرۆکعشیرەت
و حکومتیش    بکو ل پرلمان،بوون ھر ل ناوچکانی خۆیان دەستدار

، )١٩٣٣-١٩٢١ (ملیک فیسڵل سردەمی حوکمی . بوون وودەستۆیشت
ی کورسییکانی %٢٠تا % ١٥و نونرەکانیان   سرۆکعشیرەتکان

 وەوەوب و پنجاکاندا ئم ڕژەی برز  انل چلک. کوتبوو پرلمانیان بر
ی %٦٠ھاوکات جوتیاران، ک زیاتر لBatatu 2004: 103 .( % (٣٧بۆ 

الین  دەھنا، بردەوام ل یان پکعراقژمارەی دانیشتوانی 
رانوە، ئمش نامۆیی دو خاوەن زەوییکان دەچوسن  سرۆکعشیرەتکان

و    نوان دەوتیو پیوەندیوە وەوتبکو ی لعراقزۆرینی دانیشتوانی 
  . کردبوو کۆمگشی زۆر الواز

ی عراقکۆمیتی ک برۆکی کۆمگی -کشیکی دیکی سیاسیی
ل . عراقنوان پکھاتکانی   دەست بوو لی پرسی ھاوسنگی،گرتبوو

زۆری   ک زۆرینی ھرە،، سوننکاندەوتی عراقدوای دروستکردنی 
 ھبژاردنی یدەھنا، بگشتی دژایتی  بادەستکیان پکەبژردەست

یان دەکرد ئازادانکسانانکانیان یو دەستکاری و یبژاردنکانی ھنجامئ 
نوان  ل. و پاراستنی پگ سیاسیی زاکیان مبستی ھشتنوە  ب،دەکرد

درا، بم ھیچ   ھبژاردن ئنجام١٦دا  عراق ل ،١٩٥٨ تا ١٩٢٥سانی 
 کابینیی ک ٥٩لو . پسن بکرتکامیان ناکرت وەک ھبژاردنکی ئازاد 

 ک١٩٥٨ تا ١٩٢١لراق پع نرا  ل٥٣ ،ھوە  یان لکانن سوننالی
 و زۆرینی وەزارەتکانیش ھر ب سوننکان پ  سرکردایتی دەکران

دشایتیدا، سرەڕای ئوەی  سای پا٣٧ھمان ماوەدا، وات ل  ل. دەکرانوە
جار حکومتیان  ک شیعکان زۆرینی دانیشتوان بوون، کچی تنیا پنج

و    تنیا ساک،جارە دەبت ئاماژە بوەش بکین ک بو پنج. ھنابوو پک



 

و    ساڵ٣٥ سا ٣٧یان کردبوو، کچی سوننکان لو ی مانگ حکومان١٠
-٤ج: ١٩٨٢؛ الحسنی ٣-١، ج١٩٨٨حسنی ال(ان کرد یچند مانگک حوکمانی

پشکی کوردەکان ل سرۆکایتیکردنی ). ١٢٥-١٠٦: ١٩٩١؛ االزری ١٠
 الین کوردک ب بوو، لو ماوەیدا یک کابین ل کابینکان ھر زۆر کم

 ک کمتر ل دوو مانگ حوکمی ،ھات ەوە پک ئحمد موختار بابانناوی 
 پشکیان باشتر بوو، کچی پشکی شیعکان ل پرلماندا کوردەکان ١.کرد
ئمش ب براورد ب . ل باشترین حاتدا تپڕی ندەکرد% ٤٣تا % ٢٨
ئم .  زۆر کم،دەکرد تپڕی% ٥٥دا ک  عراقیان ل دانیشتوانی ەڕژ

و سیاستکانی   ھۆکاربجگ لو ل پرلمان،   ناھاوسنگیی ل دەست
پ ت کی حکومدیککان شتر ئاماژەیان پو  و کوردەکانی نامۆ  کرا، شیع

  . پراوز کردبوو
 زانی نیشتمانی لی ئامۆسش پپ ل کی دیکرەیگراقتع، 

 بوو، ک سرەتاکانی دەگڕتوە بۆ ئایینو    نوان سیاستیپیوەندی
 بم کاریگریی گورەکانی ل دەیکانی دواتر ،سردەمی پادشایتی

و   ل کۆتایی چلکان). و ھشتم   حوتمششم بشی بوان(رکوت دە
و بیرۆک   سرەتای پنجاکاندا، کاتک بزاڤی چپەوی بگشتی

و سۆشیالستییکان توژمیان سندبوو و گیشتبوون ب   کۆمۆنیستییکان
لگڵ دەستدارانی  و قوژبنکی وت، حکومتی بریتانی  ھموو کون

 حزبی شیوعی بۆیان دەرکوتبوو ک سرکوتن لو شڕەی ل دژی عراق
 ب ککوەرگرتن ل ھۆکارە باوە سوننتییکان، وەک ،دابووی دەستیان
و لسدارەدان، کافی نیی بۆ ڕگرتن ل تشنی   و گرتن  نانوڕاوەدو

 عراق باوزی بریتانی ل ،١٩٥٣بۆی ل تشرینی یکمی . کۆمۆنیزم
ی یو وەک دەستپشخرییک پیوەند  کردئایینینیازی ککوەرگرتن ل پش

                         
1 . س دەیانزانی کم کت کوەی ڕاستی بد موختار بابانئحمئ چونک ،رۆکوەزیرانس ،

 ـــات ـــعیدلو ک ـــۆیش ک نـــووری س ـــوو، ھر ب ـــشتی پردەوە دەســـتداری یکم ب  ل پ
ــک١٩٥٨ی تمــووزی ١٤اکی کودەتــ و، خبــری ئدوای   کــرا، لرەکان بفــســووری  و ئ ن

دوای دەســـتگیرکردنی، وەک کاربدەســـتکانی دیـــک ل ســــدارە ندرا و .   دەگڕانســـعید
 . دواتریش ل زیندانیش ئازاد کرا



 

گیاند   ڕایکاشف غتادواتر .  کردکاشف غتاب گورەمرجعی شیعکان، 
و قسیان لسر پرسی دوژمن ھاوبشکیان، کۆمۆنیزم،  ک گفتوگۆ

ئم وەرچرخانکی گورە بوو لBatatu 2003: 694 .( (وە وکرد
 ل سیاستدا، بتایبتی ئگر ئوە بنینوە ئایینینان ب ڕۆی پیاوانی دانپدا

توندی ڕووبڕووی پیاوانی  سرەتادا ب  ک بریتانییکان ل،خۆمان بیر
و دواتریش ھندکیان   بوونوە١٩٢٠سای  شیع ل شۆڕشی ئایینیی

ن  شیعیائایینییڕادەیک ڕۆی پیاوانی  بمش تا. کردن شاربدەر
 ڕەھندی عراق ل ئایینو   کشی تککردنی سیاست. کردبوو سنووردار

یی ھی ،دیککھاتپ ب یوەستپ راقیئایینیی کی عگراق.  کۆمبۆ ع 
 بۆ ئیسالم ئایینیبووە، بۆی ھنانی  خۆی لسر ھ مزھبییکان دابش

 بوان( تدای  ختری لکترازانی کۆمگکی،سر گۆڕەپانی سیاسی
  ).  حوتمششم وبشکانی 

  
  و ئامزانی نیشتمانی ل سردەمی پادشایتیدا شوناس 

 بوو ک و قۆناغتی ئردەمی پادشایراقستعو وەک    وەک دەو
و پۆسکانی   دروستبوونی دەوتک؛کۆمگ تیدا فۆڕمی خۆی وەرگرت

ترنروە مۆدمی پزراندنی سیستواوی دامودەزگاکانی  ردەو دامو ت
و کۆچ ل گوندەکانوە بۆ شارەکان،   و گشی ئابووری  دیکی دەوت

کران، بوون ب مایی  یکوە، وەک لم بشدا باس ھموویان بسر
پۆسیک ک بوو ب مایی . سرھدانی پۆسی ئامزانی نیشتمانی

ی ککو خکی نوێ بۆ ئدایکبوونی شوناسوەی لچوارچ وتبوونک 
دامزراندنی . بوو جوگرافیای دەوتک، ک ئویش شوناسی عراقیبوون

 ئویش ،خۆیدا ھنا دەوتک بزووتنوەیکی ناسیونالیستیشی بدوای
ئمان چند ڕاستییکن ک . بوو) الوطنیة العراقیة(نیشتمانپروەریی عراقی 

و ھندکی دیکش زیاد ل   ناننداپ و ئکادیمی دانی ھندک توژەر
تواوی  وە، وەک ئوەی ک ئم شوناس نوی بوپویست قبیان کرد

 زیاتر لسر ،داول بشکانی داھاتو. بووبت جگرەوەی شوناس لۆکاکان
 ئوەی ک ،بکرت پ ئم پرس دەوەستین، بم ئوەی لرە گرنگ ئاماژەی



 

ت ناسیونالیزمی عراقی، وات بزاڤی ئو ئارگیومنتی ک دە
و    عراقی، ل سردەمی پادشایتیدا ھکانی نتوەییینیشتمانپروەری

 ، ئوە تواوی ڕاستییکان لخۆ)Davis 2005b: 232(ی تپڕاند یمزھب
زۆری لم بشدا   ک بشی ھرە،ئم لبر کۆمک ھۆ. ناگرت

کارکی دیک ئوەی ک ئو ماوەیی ک ب کرا، بم ھۆ پ ئاماژەیان
 وەک یو ئکادیمی  دەکرت دنقۆناغی زین ل سردەمی پادشایتی ناوزە

دەکات،  پ  دەست١٩٤٦  ساینموون دەیھننوە، ک ل  بئریک دەیڤیس
 ١٩٥٤  سایو ل  کاتی ک پارت سیاسییکان مۆتیان تدا وەرگرت ئو

 کرا، ھمووی ل ھشت ساڵ تپڕ  پارتکانی تدا قدەغ ک،دت پی کۆتای
 ببوو ب عراق سیستمی حوکمانی ل ، بدواوە١٩٥٤  سایل. ناکات

ژر  ، ڕاستوخۆ یان ناڕاستخۆ، لنووری سعید ک ،کتاتۆرییجۆرک ل د
 ئندامبوون ل پرلمان ل. پردەی دیموکراسییوە ببوو ب تاک حوکمان

 ئو یو دۆستایتی و خزمخزمن  بدواوە بنمای لسر تزکیی١٩٥٤ سای
  ). ٣٠٤: ١٩٨٦؛ العکام ١٦٠-١٥٩، ٩ج: ١٩٨٢بوان الحسنی (دانابوو 

ی دوای عـــــراقھرچۆنـــــک بـــــت، چاوخـــــشاندنکی خـــــرا ب مـــــژووی 
و جوانکـانی ئو قۆنـاغ چـاکتر دەردەخن، ئمش  پادشایتی، خـا ئرنـی 

 و تـوژەر ئو قۆنـاغ وەک مۆدلـک بـۆ  ووە ک کۆمک ئکـادیمیوای کرد
ــــــراق عتو وــــــۆ دواڕۆژی ئ ــــــا ب ــــــت ب بنم بکر ن کــــــک ــــــا ب ئم .  ون

ئارگیومنتش ڕاستیی تدای، بم تنیا ک براورد دەکرت ب سانی دوای 
بگــشتی لو قۆنــاغدا جۆرــک ل کــرانوەی سیاســی ھبــوو، ھاوکــات . خـۆی

 وەک کــۆگی نــووری ســعیدبنمــا و دەزگــای پادشــایتی ب ھاوکــاریی 
سرەکی حکومت یک ل دوای یککان، تا ڕادەیک توانیبوویان مـامیک 

ــــی  ــــاوازیی نتوەی ــــراقو مزھبییکــــانی  لگڵ جی ع کــــوەرگرتن لک ب 
 و پـای  ۆسـت و بخـشینی پـل و پ ئامازە سوننتییکان بکن، ئویـش ب دان

، عـراق و بنمـا و کسـایتیی ناودارەکـانی  بۆ ڕازیکردنی سرۆکعشـیرەت
ــــان ــــان، ل ناوەڕاســــتی . ھم ل شــــارەکان و ھم ل دھاتک ســــرەڕای ئم

و ئۆپۆزســـــیۆنی سیاســـــی ل دژی  پنجاکـــــان بدواوە، دەنـــــگ ناڕازییکـــــان 



 

ل برانبردا . ندا بووسیستمی پادشایتی، ڕۆژ ب ڕۆژ ل گش و بھزبوو
 ویــش بســک دەکــردەوە، ئزای سیاســیی تتی وردەوردە فمــی پادشــایڕژ

و  و پـــۆلیس ل چارەســـرکردنی پرســـ سیاســــی  بکارھنـــانی زەبروزەنـــگ 
حزبــی ئمــان و ڕککوتنــی ئۆپۆزســیۆن ک ل . و ئابوورییکــان کــۆمیتی 

 پـک ھـاتبوو، ل  ل ئیـستیقالحزبـی و   حزبی وەتنـیو   حزبی بعس و  شیوعی
 یاردانیان بۆ پشتیوانیکردن لکدا و برەیرە ئازادەکـانبفسی نـاو سـوپا، ئ

 ی کیو جــووــاوەری ل ــشتیوانیی جم ــی پ ــۆ زامنکردن ــوون ب ڕخۆشــکر ب
 رانی ئـــــازاد و ســـــوپا لفـــــسمـــــووزی ١٤ئمی ١٩٥٨ی تدژی سیـــــست ل 

و  اھـــــاتوو بـــــاس ل کـــــاریگری ل بشـــــکانی د. پادشـــــایتی ئنجامیـــــان دا
   و کاردانوەکانی ھاتنسرحوکمی سوپا لسر شوناسـی عـراق ڕەھندەکان

  .و پۆسی ئامزانی نیشتمانی دەکرت



 

  
  
  
  

  بشی پنجم
  شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانی

  
  
  
  

 ل سیاست  و ناڕەزایی خک   ل کۆتایی پنجاکاندا، توڕەیی
و وت  و نزیکبوونوەی ل ھز  و ھاوکاری   حکومتسرکوتکرییکانی 

یاساغکردنی پارت .  گیشتبوون ئاستکی برز،ئیمپریالیستییکان
 واژۆکردنیدا، لگڵ ١٩٥٤سای و چاالکیی مدەنییکان ل   سیاسییکان
و   ھندەی دیک بارودۆخکی ئاۆزتر١٩٥٥،١  سای لبغدادپیماننامی 

ئمانش،  پش. کرد و بزار و ڕکخراوە سیاسییکانی بئومد  رتو پا  خک
 کان لرەبئاکامی شکستی ع کان، لکۆتایی چل لفستین   و دۆڕانیان ل

  بای،و شرمزاری  ، ھستکردن ب زەبوونیئیسرائیلشڕەکانیان لگڵ 
ەوە و ئو ھۆکارانی ل سر ئمان. نیای عرەبیوکشابوو بسر د

و  بوونی ئفسرەکانی سوپاکرا، ببوون ب مایی ڕادیکا پ ئاماژەیان
ل . بوو توەردانیان لکاروبارە سیاسییکان ل ھکشانداتی دەسوئارەزو

 گیشتبوون ئو ،کۆتایی پنجاکاندا بشکی زۆر ل ئفسرەکانی سوپا

                         
1 . غدادئامانج لی بیماننامپ پشتیوانیی ، ک ریتانیابوان بن ـراق لـران و توركیـا و  عئ 
 و   و ســربازی  ھاوکــاریکردنی یکــدی بــوو ل بوارەکــانی سیاســی واژۆ کردبــوو،پاكــستانو  

 .   و سقامگیرکردنی ئاشتی ل ناوچک ئابووری، ب مبستی بگژداچونوەی کۆمۆنیزم 



 

 ڕژم و بریتانیاباوەڕەک تاک ڕگیک بۆ وەالنانی دەستی 
 Taheri 2003: 158; Hashim( کودەتای سربازیی ،گوایکی

ل ی ئفسرە ئازادەکانئم تگیشتن زیادبوونی چاالکییکانی ). 31 :2003
الین  کوتوە، بتایبتی دوای ئوەی ک گۆپی سوزیان ل  سوپا لناو

دان ل حاتی   پ بۆ ھکرا، ک بنی پشتیوانیلکردنیجمال عبدولناس
 ئفسرە ئازادەکان، ١٩٥٦  سایئوەبوو ل. وکردنیان ل دژی دەستوج

  ١.و ئامادەکاری بۆ کودەتا  کرد بۆ خۆڕکخستن لیژنیکیان دروست
ئفسرە ، ژمارەی ئندام ڕکخراوەکانی ١٩٥٨  سایپش کودەتاکی

برەی یکتیی ات ھاوک.  ئفسری پلبرز دەدا٢٠٠ خۆی ل ئازادەکان
 خۆیان بۆ ی پشتیوانی،ھنابوو ، ک پارت سیاسییکان پکیاننیشتمانی

ی ١٤لBatatu 2004: 104-105, 783 .( ( ڕاگیاندبوو ئفسرە ئازادەکان
و   عبدولکریم قاسم، ئفسرە ئازادەکان، دوو کس ل ١٩٥٨تمووزی 

ونی ئو یکین ککوەرگرتن ل تپڕبو  ب٢،عبدولسالم عارف
کردە سر   ھرشیان،بغدادناو  یان دەکرد بیانی ک سرکردایتیسربازی

، ل  ڕادیۆی بغدادو   و دامودەزگا سرەکییکانی ڕژم  کۆشکی پادشایتی
بمش . خوارەوە یان لسر تخت ھنایملیکو   چند سعاتکدا حکومت

و بوو ب  ی ھاوچرخ ھدرایوەاقعر  ییالپڕەیکی نوێ ل مژووی سیاس

                         
ی بـاوکی سـونن و دایکـ (عبـدولکریم قاسـم پک ھاتبوو ل ئفسرە ئازادەکانلیژنکی . 1

مـوحیدین ، لگڵ )شیع (موحسین حسن حبیبو   نجم تالب، )فیلیی شیع بوو-کوردی
ــــد ــــد، عبدولحمی ــــدولوەھاب ئمــــین، ڕەجب عبدولمجی ــــسالم عــــارف، عب ، عبدول

، محمد سبع، عبدولکریم فرحان، ڕەفعت حاج سی، تاھیر یحیا، عبدولەحمان عارف
 :Batatu 2004) (سونن بوون (ھاب شواف عبدولوەو   سبیح علی غالب، وەسفی تاھیر

777-783 .( 
.  لدایـک ببـووبغـداد ل نزیـک سـورە، ل شارۆچکی )١٩٥٨-١٩١٤ (عبدولکریم قاسم. 2

ـــــوو و ل ســـــای ١٩٤١ی ل ســـــای کـــــۆلجی ســـــربازی ـــــدیی ب ١٩٥٥ تواو کردب  پیوەن
ـــانڕکخـــراوەکی  ـــسرە ئازادەک ـــووئف ـــسالم عـــارفعبدو. ەوە کردب ل ) ١٩٦٦-١٩٢١ (ل

 لدایــک ببــوو، ک پیوەنــدیی عشــایرییان ب خکــانی بغــدادخزانکــی ھژاری ســوننی 
 ١٩٥٧ تواو کردبــوو و ل ســای ١٩٤١ی ل ســای کــۆلجی ســربازی. یوە ھبــووڕومــادی

 یوەندیی برە ئازادەکانپفسەوە کردبووئ. 



 

کودەتاک پشتیوانییکی بربوی . پکی قۆناغکی نوێ، قۆناغی کۆماریتدەس
ل وە لکن خکرا الی ژەر و لن توژوون الیشۆڕش''وسان وەک وو م'' 

و کۆتایی ب  وخاندو ڕیشۆڕشک سیستمی پادشایتی. کراوە دنناوزە
 . ھناعراق، ل بریتانیاک، قمەویی دوژمن ھاوبش

 
  سردەمی قاسم: نیشتمانپروەرەکان ل ترۆپکی دەست

 لسر ڕادیۆ عبدولسالم عارف، ١٩٥٨ی تمووزی ١٤ل ڕۆژی 
، ک ل عبدولکریم قاسم .کودەتاکی ڕاگیاند/سرکوتنی شۆڕشکی

کی سوننکی کوردی باوکرۆککۆم- و دایکس یلی بوو، بوو بو  ارف
و  بغداد، ک سوننیکی عبدولسالم عارفسرۆکوەزیران، ھاوکارەکشی 

 ڕەتبرۆککۆماربنگری سج یی بوو، کرا بلوجف  . ی کییاننامو بئ
و بیرۆک    جختی لسر ھست، لسر ڕادیۆ خوندییوەعارف

) العربیةالقومیة (و خون نتوەییکان  نک سۆز) وطنیة(نیشتمانییکان 
 ئنجوومنی سروەریالین   ک ل،ھنرا  حکومتکی نوێ پک١.دەکرد

. دەکرا  ک ب ئرککانی سرۆککۆمار ھدەستا، چاودری،)مجلس سیادة(
 س پکھات یھاتبوو ک نونرایتی ئنجوومنک ل س کس پک

 فرەیی ٢.و سونن و شیع ان دەکرد، کوردیسرەکییکی کۆمگی عراقی
 ک ل شش وە،وەوداب کۆمگی عراقی ل پکھاتی یکم کابینش ڕەنگی

سونن نج شیعک و پھاتبوو و چوار کورد پ.  
کی نوێ بل نو دەستوورپلوەوپی سرایی دەستوورەکگو ج 

ی وەک عراق ،مادەی دووی دەستوورە کاتییک ٣.ی گرتوە١٩٢٥ سای
و   عرەب''و ل مادەی سیمیش   ناساند''عرەبیبشک ل ئوممی ''

                         
1 .ت کیاننامواوی ب٣١٧-٣١٦، ١٠ج: ١٩٨٢الحسنی (ماشای بۆ دەقی ت  .( 
حزبی  سرۆکی محمد مھدی کوب:  لم س کس پک ھاتبووئنجوومنی سروەری. 2

ــد نقــشبندی، ک شــیع بــوو، ئیــستیقالل ــب ، کۆنئفــسرکی کــورد بــوو، لگڵ خالی نجی
 .  ، ک ئفسرکی سونن بووڕوبیعی

3 . ل کمــوزی٢٧دەســتوورە نــوکــرا١٩٥٧ ی ت ــ بــۆ دەقــی تواوی دەســتورەک .  کــاری پ
 .  بک) ٣٢٨-٣٢٥، ١٠ج: ١٩٨٢الحسنی (تماشای 



 

جار بوو ل مژووی  ئم یکم.  ڕاگیاند'' لم نیشتمانھاوبشکوردی 
.  دەستوورناو ک بوونی کورد یان مافکانی، بخزنرت ،ی ھاوچرخعراق

سرەڕای ئوەی ک دەستوورەکی سردەمی پادشایتی ل مادەی دووەمیدا 
 بنما لسر نابت جیاکاری ب'' ئوە کردبوو ک جختی لسر

پش یاسادا  نوان عراقییکاندا ل ، لئایینجیاوازییکان، زمان، نتوە یان 
، بم ڕاستوخۆ ئاماژەی ب کورد ب ناو وەک دەستوورە نوک ''بکرت

  .نکردبوو
و  ر دید ھبووبت لسی لوانی کاریگری،قاسمو ڕەچکی  باکگراوند

و ئامزانی   و فرەمزھبی  و تگیشتنکانی بۆ فرەنتوەیی  توانین
 ندەدا، ئایینییکانی ب پرس یئو زۆر گرنگ. عراقو شوناسی   نیشتمانی

و ھاتندوای ئ ی کوانمتر لم کر حوکم  النیکوە). عارفوەک (سل 
و   نتوەییڕادەیکی چاک درکی ب سروشتی فرە  تاقاسمدەچت 

 ،وەک دەرئنجامکی ئو تگیشتن.  کردبتعراقفرەمزھبیی کۆمگی 
و   و چاکتر ل جاران ل حکومت و شیعکان زیاتر  کوردەکان

ڕادەیکی   تا،کابینی یکمی حکومت. دامودەزگاکانیدا نونرایتی دەکران
 زوو کار مشدا، ھرئ لگڵ.  نوان پکھاتکانی ڕاگرتبوویچاک ھاوسنگی

بوو ل کابینی  ئوە. ھدایوە و پراکتیزە کۆنکان سریان کردەوە و
 تنیا ،ھات ت مانگ دوای شۆڕش پکو، وات ح١٩٥٩دووەم ک ل شوباتی 

یکوە  و شیع بسر  وەزارەتدا بۆ کورد١٤شش وەزارەت ل کۆی 
  ).Batatu 2004: 812, 844(کرابوو  ترخان

  
  ی نیشتمانپروەرەکان و ناسیونالیست عرەبکانملمالن

ل ڕۆژانی یکمی شۆڕشک خک ھموو ب شوقوە، سر ب ھر 
دەوری دروشمکانی  و ڕەوتکی سیاسییوە بووبن، ل  نتوەو مزھب

 و گیان ببوونوە کودەتاچییکانوە گرد/ئفسرە شۆڕشگەکانوە
و نۆکرە   شمکان زیاتر دژی ئیمپریالیزمدرو. گرتبوو و گیان دەخوارد

یان عراقکشانی گلی وئم دیمنان یکگرتوییکی ڕو. ناوخۆکانی بوون
 ئندریس ویمھندک ئکادیمی، لوان  ئم دەرکوتان وای ل . دەدا پیشان



 

دا قاسم ک پداگری لسر ئوە بکن ک گوای ل سردەمی ،وەوکرد
، نک  ی سیاسییکان لسر بنمای ئایدیۆلۆجی بووندابشبوون سرەکی

بکانی پکھاتکانیان وو مزھبی، ئو دەت ئایدیۆلۆجیاکان تخو  نتوەیی
و دواڕۆژی   سوو کۆکبوون لسر چارەنو  تپڕاندبوو، ھاوکات، ھاوخباتی

چاولکردنکی نزیک لWimmer .(  (وەکردبۆوە  پکھاتکانی کۆ،عراقگلی 
 دەدەن ک لک  ئوەمان پیشان،و ڕووداوەکانی ئوکات  پشھات

و ئاڕاستکانی شۆڕشکی   دەوری دروشم یکان لینزیکبوونوەکی عراق
و دخۆشییکی کاتی بوون زیاتر ل ھر شتکی   ی تمووز وروژانک١٤

 ،کشھاوب ختالدانی دوژمنرتسئاکامی ل ل ک ،ریتانیادیکو  ب
حکومی، ھاتبوونمۆکدەسک ش تر. پبرسو لی سگوە جڕمان وئ

دەبنوە،  و مزھبییکان پیدا  و ملمالن نتوەیی  نیی ک دەبینین گرژی
  .جارە زۆر ل جاران خوناویتر بت ئمھ

 نیشتمانییک لگڵ سرھدانی ئو ''یکگرتن''یکم درز ل ڕووی 
وت کدەرک کان دەکراگفتوگۆیانرەبییع تکگرتنی وۆژەی یر پسل  .

یکم، دابشبوونک : ئو دابشبوونی ک پیدابوو دوو کارەکتری ھبوو
بوون ک   بکو درژکراوەی ھمان ئو دابشبوونان،دیاردەیکی نوێ نبوو

نوان  دووەم، درزەک بس ل. ل سردەمی پادشایتی بوونیان ھبوو
.  بۆ ناو جماوەر بگشتیوەوەوبب  بكو شۆڕ،ەکانی شۆڕش نبووسرکرد

و ھۆکاری سرەکی ل پشت دروستبوونی برەی یکتیی نیشتمانی،  پانر
 ل کانیکعسحزبرانی کامپی ناسیونالیزمی ئیستیقاللو    بنوەک نو 
 وەک نونری کامپی حزبی وەتنیو   حزبی شیوعیو   عرەبی

و ھاودیدی ل دژی دوژمنکی    ھاتبوو، ھاوخباتی ران پکنیشتمانپروە
و   رخستنوەی ئیمپریالیزموب دو. و نۆکرەکانی، بوون  ھاوبش، ئیمپریالیزم

 ئیدی پانرەکش بووە بقی سر ئاو، ئمش ،لسرتختالدانی نۆکرەکان
  . یانکی ھوەشاندەوەییکگرتن ڕووکش

 شووتر، بگشتی بسر س کامپدا دابش وەک پ،کۆمگی عراقی
و   ل سنتر و ناسیونالیست عرەبکان  نیشتمانپروەرەکان: ببوو

ڕگپ کوردەکان ل ناسیونالیست . کان لرەبع ڕەوتی ناسیونالیست



 

 لگڵ حزبی ئیستیقاللو   حزبی بعسھاتبوو ل   پکقاسمسردەمی 
الشوە کامپی  لو.  دەکردبدولسالم عارفعیان ل ییکان، ک پشتیوانیناس

 ک ،حزبی وەتنیو   حزبی شیوعیھاتبوو ل  نیشتمانپروەرەکان پک
 ریم قاسمپشتیوانییان لبدولککان   ڕۆڵ.  دەکردعریی شیوعییو کاریگ

 حزبی وەتنیبراورد لگڵ   ب،و دەست دوای شۆڕش  لسر شقام
 ل دوای شۆڕشک ل حزبی وەتنی ڕۆژی ڕاستیدا ل. زۆر زیاتر بوو

  . ئاوابوون بوو
کۆماری و یکگرتن لگڵ   پرۆشییکی ئوتۆی بۆ نزیکبوونوەقاسم

و  سووریانوان  ، ک تازە ل)الجمھوریة العربیة المتحدة (ووی یکگرتیعرەب
بوومیسزرابوو، نرکردەکانی  ١. دامحزبی و   حزبی شیوعیھاوشانی س

کۆمیتی ھبوو ل -می سیاسیر باوەڕی ب ڕیفۆقاسم، پارتیو   وەتنی
گراقیدا بوارە جیاجیاکانی کۆمتی عویای دروستکردن. و دەوو ھو   ئ

ل  نک تواندنوەی ،عراقو سربخۆ بوو بۆ  گشپدانی شوناسکی جودا
  لیپارتبۆ سرکردەکانی ئم کامپ، . و نیشتمانی عرەبدا  نتوەناو
ی یکۆماری عرەبچت، ھر تکبوونک یان یکگرتنک لگڵ بدەر

و   عراقکرابوو ب پارزگاریکردن ل سروەریی   مرجداروویکگرت
و بیری خۆیان  تواوی ل ھزر ئوەشدا یکگرتنیان ب لگڵ. شوناسکی

ر ئو  ک بنمای لس،نبوو وڵوننابوو، بم ئو یکگرتنیان قب وەدەر
ل دادەنا ک رجانی بۆ دەکرا،  مشوە بانگکانرەبع ن ناسیونالیستالی

و ھاوبیرەکانی   قاسم. و بقیدوشرتیان دەکرد  ک داوای یکگرتنکی فوری
ان یل کامپی نیشتمانپروەران پشنیازی دامزراندنی دەوتکی فیدرای

ئازادەکان  دەکرد ل رەبع توان ون)Haj 1997: 113 .(  
وە  بوانچالم عارفپبدولسکی عناس، وەک مورید رسداگری لپ ،

 تواندنوەی شوناسی عراق ل قازانی شوناسی عرەبیدا دەکرد، ک لو
دا لوە ئانوساتتتیی نکی وە خۆی لرەب  ڕووی سیاسییو نیشتمانی ع

                         
 ل ســووریا و میــس دەوتکــی یکگرتــوو بــوو ل یکتیــی کۆمــاری عرەبیــی یکگرتــوو. 1

 خـــۆی کـــشایوە، ســـووریادا، دوای ئوەی ک ١٩٦١ل ئیلـــوولی .  دامزرا١٩٥٨شـــوباتی 
 .ھوەشایوە



 

 وەک عارفی حماسییکانیدا، ە جماوەریگوتارل . دەدا و پیشان  دەردەبی
 بۆ عارفھاوارەکانی . ی دەھناناس ناوی ''ڕزگارکرە مزنک''و '' پاوان''

ی ئاب، ١٧ەی ک ل گوتار لو وو یکگرتیکۆماری عرەبییکگرتن لگڵ 
 گیشت ترۆپک، کاتک گوتی ،مانگک دوای سرکوتنی شۆڕش خوندیوە

و   یک ئامانج''و ھردووکیان  توەی عرەببشک ل نکۆماری عراق ''
و یک حزبی   نسیپەو یک پر  یک نتوە وو یک کۆمار  یک نیشتمان

 Batatu (''ەوای، ئویش ھمیش سرکوتودان ھی ک حزبی خویسیاسی
2004: 817.( 

و ملمالنکانی نوان   وای ک گرژی و توژەر پیان  ھندک ئکادیمی
و دیدە جیاوازەکانیان  کسییکان  چقیان لسر برزخوازیی عارفو   قاسم

 Farouk-Sluglett & Sluglett 2001: 51; Trippبوان (دانابوو 
ئوان دەن لبر برزخوازییکانیان بوو ک ھردووکیان ). 153 :2002

 وخانی ڕژمی پادشایتی قبوو ڕ بغدادڕۆی خۆیان ل ھرشکردن سر 
و   ئو دەنگدەنگ. و ڕۆی ئوی دیکیان بچووک دەکرد رددەک

 پ یان ئاماژەیانیبوو ک ئو ئکادیم تروخۆلکگیڤکردنوەی زۆر لوە قو
و   و ملمالن  جوھری کشعراقڕاستیدا پرسی شوناسی  ل. کردوە

ن نوا ، بکو لعارفو   قاسمنوان  دەھنا، نک ھر ل ناتباییکانی پک
پرسی ئوەی ک . کشیو خک ڕەشۆکی  و ئاڕاست سیاسییکان  حزب

نتوەیک ک سنوورە جوگرافییکانی -  ببت ب دەوتت دەبعراقداخۆ 
و   یان ئوەتا عراق بتاونرتوە،نتھب چوارچوەکانی دەوتک پک

النکانی  جوھری ملم،و نتوەی عرەب  و خاک نیاوبکرت ب بشک ل د
لوانی ھندک ل برژەوەندیی . دەھنا، ھر ل سرەوە تا خوارەوە پک

 ھۆکاری ڕەتکردنوەی پۆژەی یکگرتن بووبن لگڵ قاسم کسییکانی
ریسووریاو  میسکگرتن سر یگئ بگرت ، چونکوە ایسی قاسم ئک ل 

 م لکراقیع سی دووەم لک رە دەبوو بکگرتیبکۆماری عووی ی ،
 سنوورەکانی ناسو جماوەریی   ئوەی ناسراوی ئگر نیین سیم، لبر

ڕاندبوومیسپی ت .م خاوە بۆ ئتڕش دەگمکاریزما و بۆ ئ وەی کئ 
 کاریگریی ڕاستوخۆیان لسر شقامی ناسو گوتارەکانی  گوتار و



 

و   کسی یکم دەمایوەھر یکگرتنک ئو ب بۆی ل. عرەبی ھبوو
 ،میس ئگر یکسان ب عراقوابوو ک پگی   پیقاسم. یش دووەمقاسم

ل مام مایم بنر ئست لدەب بۆی ،متر نییو کوە ھیچی لت ئبن 
 وەک یناس ک ، بووعارفئم پچوانی تگیشتنکانی . نوانیاندا بکرت

نیای عرەب، ب وک ڕابرکی بکابر ل دبراگورە دانابوو و ئوی وە
کرا، پرس  پ سرەڕای ئم، وەک ئاماژەی. بوو وڵویشوە، قبعراق

 لسر سرنجیاننیشتمانپروەرەکان .  بووعراقسرەکییک شوناسی 
ک بوو ک تیدا ھر پکھاتیک ڕۆی خۆی ببینت، کچی خمی عراق

تکان ئاورەبع راقکردنی ناسیونالیستکی سیاسعوارەیق ی ی بوو ل
 . گورەتر ل خۆییعرەبی

تواوی خست ناو  و شیوعییکان قورسایی خۆیان ب  كاتک بعسییکان
ل تشرینی .  ئیدی ملمالنکان ئاڕاستیکی دیکیان وەرگرت،گفتوگۆکان

 گوتارکی خوندەوە، ک بغدادی گۆڕەپانی کشاف ل قاسمیکم، 
، ھانی فکیکی. ببوون  ئامادەییو بعسی  یکی زۆر شیوعیژمارە

 کی ئامادەبوو لعسییبکوەبۆنتڕووداوەکان دەگ ،  ر کت ھو دە
و   و ھوتافلدان کرد ب خوندنوە ئم، بعسییکان، دەستمان

زانی ل ھموو  برزکردنوەی دروشمکانی یکگرتنی عرەبی، ئوەندەمان
و   داین کرای سرو لیان الین شیوعییکانوە ھرشمان الیکوە ل

 فکیکیل درژەی گانوەکان، ). ٨٩: ١٩٩٣الفکیکی (کردین  پ بوەیان
کانتدەنازیی یان بمکان ئکان دەچواند   شیوعییو وەک  و فاشیست

سرەڕای ئوەی ک ئو . دەبردین پاشماوەکانی ڕژمی پادشایتی ناویان
ی ڕوڕەسمشافگۆڕەپانی کرەی   لن بتیی نیشتمانیالیکم یھ ک ،

 ھم بعسییکان ئندامی سرەکی بوون تیدا، ئامادەیی بۆ  وشیوعییکان
ی ١٤شۆڕشی  دوای ،و تگیشتنکی ھاوبش کرابوو، کچی ل غیابی دیدگا

. مابوو ئیدی برەک توانای بڕوەبردنی بۆنیکی جماوەریشی ن،تمووز
شووتر ئاماژەی پشی پب رەکی وەک لری سنوەی یکرا، پاکنزیکبوونل 

 بوونی دوژمنکی ،ل سردەمی پادشایتی حزبی شیوعیو   حزبی بعس
وخانی وو ڕ  ، لگڵ ونبوون''و ڕژم نۆکرەکی  ئیمپریالیزم''ھاوبش بوو، 



 

و    شیوعییکاندەچت شتک نمابووبت ک دوژمن ھاوبشک، لوە
، ھر بۆیش ئو برەیی لو سردەم کۆک بنبعسییکان لسری 

و جیاوازیی   بمش بربرەکانی.  زوو بوو ب مژوو،ھنابوو پکیان
کان لکان  کۆنئایدۆلۆگ وانوان پان)Ideologs (ریانوە سدایو  ھ

ڕەشرش ھڕووداوی ڕۆژ  و ھ کردار بوون برچر و پسل ان
  . عراقشقامکانی 

 مووز، ٢٤لقی تفلل عری میشنزرعس، دامب سووریا، ل وە ھات
کی جماوەریدا، گوتارل .  بۆ پشتیوانیکردن ل ھاوڕێ بعسییکانیبغداد
 عراق''و گوتی  ی لسر پرسی یکگرتنی عرەبی کردی پداگرعفلق

-Batatu 2004: 816 (''رەبی بووەی عیھمیش ھگری بیداخی یکت
818 .(ر لرانبب شانم بانگئ  ی ناسیونالیستو ھاوارەکانی دیک

 کان، لرەبمووز، ٢٧عیانیقاسمی تب   یاری ''کرد کرەبی بکگرتنی عی
لکو گب ،ک نییسک راق''، گوتیشی ''تاکرەبعوەی عتن ل کشب '' ،

  ).١٣٠، ١ج: ٢٠٠٠العانی  (''عراق ل ھاوبشنب و عرە کورد''بم 
ل جگروەریبر، نیشتمانپنتس ل چاالک و دوو ئاڕاستو    ئ

 ل کی دیکزرەبی، ھتا کوردستانناسیونالیزمی ع ،  رچاویش لکی بڕادەی
 ئمش دیاردەیکی سکوچکیی ل ھاوکشی ھز ل. ، چاالک بووبغداد

 وان ئاڕاستن کان لراقسیاسییردەمی   دروستعس ل کردبوو، ک
 ی تمووز١٤شۆڕشی دوای   بم ل،ش سرەتاکانی دەرکوتبوویپادشایتی

و   کوردەکان بگشتی دژی بیرۆکی یکگرتن بوون. زەقتر دەردەکوت
  ئارەزوو)وەک ھرمکی فیدرای( عراقگیاند ئگر  ڕاشکاوان ڕایان

داننان ب دیی عرەبی، ئوە و لگڵ کۆماری یکگرتوبگرت دەکات یک
 وەک ھرمکی فیدرای ل داڕشتی دەوت کوردستانو  کورد وەک نتوە

نویک، تمییکی حویستییپ )Barzani 2003: 212 .(و  لی ئرمگ
ول وی ئیل١١ ل پارتی دیموکراتی کوردستانمقۆمقۆیان لسر یکگرتن، 

رانیییادنیگ دکانی کوردی لکدا خستیردەم  اشتنامعارفو   قاسمب .
ھاوکات، کوردەکان ل ترسی سرکوتنی پۆژەی یکگرتن دەیانویست 

 پارتیبۆ ئم مبست، . بکن برەی نیشتمانپروەری بھز



 

 Barzani (واژۆ کرد حزبی شیوعیڕککوتننامیکی ھاوکاریکردنی لگڵ 
 ئوە دەردەخات ک، وە ل دەقی ڕککوتننامکوردبوون). 203 :2003

 بۆ کامپی نیشتمانپروەری، کچی پارتیی یو پشتیوان  سرەڕای نزیکی
 حزبی شیوعیو   پارتینوان  و تگیشتن ل  جیاوازییکی زۆر ل توانین

. و ماناکانی عراقیبوون  پیوەند ب دەوتی عراقی دەکرت ل بدی
کوتننامککداڕخۆ،بوو  دوو مادەی ناڕۆشنی تکی لیمانای دژب ک  

الکی  س بۆ گلی کورد، لونابوو ب مافی چارەنو الیک دانی ل. گرتبوو
ت بکوردەکان دەب دەیگوت ک دیک وە  گژ بیرۆکو بزووتن

دەچت ک ڕەنگدانوەی سروشتی  ئوە لوە. خوازەکان بچنوەیجودای
و نیشتمانپروەریی   انجکانی ناسیونالیزمی کوردیو ئام  دژبیکی خون

س، ئوەی دیکش وعراقی بت، یککیان سورە لسر مافی چارەنو
  .  دەکاتعراقپداگری لسر یکپارچیی خاکی 

نوان سردەمی  و سیاستکردن ل  ی ھرە سرەکی ل سیاستیجیاواز
 ئوە بوو ک ،کۆماری ژییو سردەمی پتوندوتی  پادشایتی ییکمتوندوتیژ

  حزبی وەتنیڕکخراوە سیاسیی سرەکییکانی سردەمی پادشایتی، وەک 
و ھبژاردن بوون،   ، خولیای سوننت دیموکراسییکانحزبی ئیستیقاللو 

و  و تۆکم   دوو ڕکخراوی نھنیحزبی شیوعیو   حزبی بعسکچی 
ۆ مۆنۆپۆلیزەکردنی دەست کردبوو ب و خۆیان ترخان  چاککخراو بوون

وان بت، لک بیگر ڕھ زنانی ھکارھم . و توندوتیژی بئ
و   وەرچرخانکی گورە،نزیکبوونوەی ل سیاست ل سردەمی کۆماریدا

 ک ،ترسناک بوو ل مامکردنی ھزە سیاسییکانی وتک لگڵ یکدی
  .ی ھاوچرخعراقنی مژووی بوو ب بناغیک بۆ الپڕە خوناوییکا

جولی . و ئاۆزتر دەبوون ڕۆژ توندتر ب و گفتوگۆکان ڕۆژ مقۆمقۆ
، جگری سرۆککۆمار، عبدولسالم عارفیکم ل ملمالنکان ب دەرکردنی 

ی بعسییکان ل )الجمھوریة(ی یڕۆژنامی جمھورو ڕاگرتنی   ل حکومت
 کرا  دادگاییعارف). Haj 1997: 118(ھات   کۆتایی١٩٥٨تشرینی دووەمی 

کرا بۆ  و حوکمی لسدارەدانی بۆ دەرچوو، بم دواتر حوکمکی سوک
و  و دوورخستنوە   و زیندانیکردنی   ل دەستکانیعارفداماینی . زیندانی



 

  و وەدەرنانی ژمارەیکی دیک ل ناسیونالیست عرەبکانی ھم حکومت
ئمانش ھندەی دیک درزەکانی نوان . ھات ھم  سوپای بدوادا

ئو فشارەی . کرد و ناسیونالیست عرەبکانی گورەتر  نیشتمانپروەرەکان
و  کردن ک بدوای ئاماز ل  وای،ک خرای سر ناسیونالیست عرەبکان

و   قاسمو شڕ ل دژی  نوەواچودڕگچارەی دیکدا بگڕن بۆ بگژ
 بگرە تا  و پیالنگانوە  ئاکامدا ل کوشتن ل. ییکانھاوپیمانکانی، شیوع

و  بغدادل گڕەک سونننشینکانی .  دەستی بۆ بردرا،دەگات یاخیبوون
موسکان بعسیییپشتیوانی ، بکانی دیکرەبع و   ناسیونالیست

 دروست) ئیغتیاالت(و تاقمی بکوژیان   دەستئیخوان موسلمینئیسالمییکانی 
 بوە ھندک سرچاوە ئاماژە. ۆ کوشتنی شیوعییکان ل ناوچکانیانکرد ب

 پارەیان دەدا بۆ کوشتنی ھر موسو دەومندەکانی   دەکن ک بازرگان
و    شیوعی کوژران٤٠٠، زیاتر ل قاسمتا کۆتایی سردەمی . شیوعییک

-Batatu 2004: 951( کسیشیان شاربدەر کران ٥٠،٠٠٠دەوروبری 
954.(   
ل ربازی لکی سمی یاخیبوونیوە١٩٥٩  سا ل ماشای  (موست

 دابزیی سر ئفسرە ناسیونالیست عرەب قاسم، ) بکوبەگی داھاتو
کیاخیبوون شداربووەکان لب . کان لعسییمی ٧ھاوکات بکی تشرینی ی

می شقا ل قاسمدا بۆ کوشتنی  ویانوھمان ساڵ، ھوکی سرنکوت
 سا یکک بوو ٢٣ی  نسدام حسناو بغداد، ک  ل) شارع الرشید (ڕەشید

ئمان ھندەی دیک ھوستی حکومتی برانبر ب . ل بشداربوان
 و بشکی زۆری ل بعسییکان دوور ناسیونالیست عرەبکان توندترکرد

و   کانئمش بووە ھۆکاری ئوەی ک بعسیی. خست و پراوز خستوە
ردەوە ببن پ ت ھاوکارەکانیان بچن لدژی حکوم نی لو   نھ

فوئاد ، بعسدا، سکرتری ١٩٥٩  سایلکۆتایی. بکن ھاوپیمانکانی کار
 ،ناوی کتبکشی دەردەکوت وەک ل. ھشت ی بجعراق ڕیکابی

کانیش و لناوبردنی شیوعیی) الحل االوحد( کرا ب تاک چارە قاسمخانی وڕو
ڕاستیدا  ل ).٩٥: ١٩٦٣الرکابی (کرا  بیان'' ئرککی نتوەیی عرەبی''وەک 

بعسییکان، شیوعییکانیان وەک دوژمنی یکمی خۆیان ناساندبوو، ئوان 



 

، وات ''ورەکوکۆگ س'' لسر قاسمبوو ک حکومتکی  وا پیان
جانوەرە '' وەک ھاوکات شیوعییکانیان. شیوعییکان، بناغی داناوە

کش ناو''شعووبیی ب وگ دەبرد، کوکان، دەیانعسییی بو    شوناستت
 ).٢٥-٢٤: ١٩٦٣الرکابی ( دامان عراقو ڕووی عرەبی ل   ڕەنگ

وەیی وردبوونگوەی جئ،ند دم چیو   لسنبۆ فوئاد ڕیکابی پ 
یکی ئیتنییوە، وات  ل سۆنگڕیکابییکم، :  پشھاتکان ئوەی وڕووداو

شوناسک ک . و گلکی ڕادەمنت  عراقعرەبییوە، ل شوناسی 
 ئوەی تماشای لبرینوان ئندامکانیدا   خون لیبنماکی پیوەندی

نتوەیک ک بنماکی لسر ھستی ئینتیمای -  بکرت وەک دەوتعراق
و    دانابت،ی ک لسری دەژینو جوگرافیای  ھاونیشتمانییکانی بو خاک

. خرابت و مافی یکسان ڕک  مافکانیشیان لسر چمکی ھاووتیبوون
، زاراوەیک پسن کراونو   کراون دووەم، شیوعییکان وەک شعووبی ونا

 عرەبکان بکار ب  بزووتنوە ئرانیی دژپسنکردنیک ل مژوودا بۆ 
 چوار ،بعسو ئدەبیاتی   ی سوننکان بگشتیل ئدەبیاتی ئیسالمی. ھاتووە
و  ھمان مانا وگی زۆر جار بوو شر  و شیعی  و شیوعی  شعووبی، زاراوە

و بگشتی بکارھنانی کۆی   کورتی ب١.ھاتوون بۆ ھمان مبست بکار
خستن م زاراوانکردنی ئکت ست لبر مسۆزی ژو   پرسیاری د

ھاوکات، پیشاندانی شیعکان وەک گروپکی . عراق ئینتیمای شیعکان بۆ
و   سر ڕەسنایتی و بجماو ل مژوو لگڵ پرسیار خستن  ویودواکوت

و شیوعی ل بوونی خککی زۆری شیع  ھاوواتاکردنی شیع. ڕەچکیان
 گمکردن لگڵ ئو وش.  سرچاوەی گرتووەحزبی شیوعیل ڕیزەکانی 

، عراقاستی ئو ئارگیومنت دەکاتوە ک پکھاتیکی و چمکان پشت
، شیعکان عراقو عراقیبوونی پکھاتیکی دیکی   سوننکان، عرەببوون

  . پرسیارەوە و دەخات ژر  دەکات بنکۆڵ

                         
، وات ڕۆژھتی، زاراوەیک بۆ پسنی ئو کسـان بکـار ھـاتووە ک ل )شرقی( شروگی .1

 و ل   و دەوروبری، ھــاتوونعممــارە، بتــایبتی عــراقناوچکــانی باشــووری ڕۆژھتــی 
 . ''و گمژە نزان ''زاراوەک وەک جنو بکار دت بۆ کسانی .  نیشتج بوونبغداد



 

تواوی  دەردەکوت ک شیوعییکان ب ، وا١٩٥٩  سایل کۆتایی
یان بغدادو شقامکانی   قعراو شارۆچککانی باشووری  کۆنتۆی شار

. بوو یش برچاووردستانو دھاتی ک کاریگرییان لسر شار. وەوکرد
و   توکردنی دوو ڕووداوی خوناوی لو سادا پردە لسر قویوتاو

 ر شوناس لسل ندەکانی ملمالنراقڕەھالع   ناسراون ب دەدەن، ک
 .کرکووکو   موسڕووداوەکانی 

 
  ی موس و کرکووکڕووداوکان

و پشووتر   و توژەر باسی دەکن  بگشتی، وەک ھندک ئکادیمی
 بنمای لسر قاسمکرا، دابشبوون سیاسییکان ل سردەمی  گفتوگۆ

 ، لسر دەکرتیئاڕاست ئایدیۆلۆجییکان دانابوو، بم ئوەی لرە پداگری
و مزھبی   غی نتوەییئوەی ک دابشبوون ئایدیۆلۆجییکان ل قاو

دەکرا  ببوون، ڕاست وەک ئوەی ل سردەمی پادشایتی بدی قتیس
)وانشی چوارەمبو شار).  بئ نشین و شارۆچکشیع ی کڕەکانو گ 

 ، ببوون ب قی بزووتنوەی نیشتمانپروەری،بوون بوون یان کوردنشین
ل ن  ککپارتیو   حزبی شیوعیو   قاسمالیخرابوون  ڕ  دەکران و ئاڕاست .

تا ل روەری کوەی نیشتمانپر بزووتنرانبک تخ بکانی وڕادەیوب
و شستکاندا ل ناوچ   نتوەیی بیبوو، ناسیونالیزمی عرەبی ل پنجاکان

 :Batatu 2004؛ ١١٨: ١٩٩٣الفکیکی (خواردبوو  سونننشینکان گیری
 بگن بۆ ئوەی ک ھکانی ککرکووو   موسڕووداوەکانی ). 851

ئایدیۆلۆجیی وەیی- ملمالنتن ر ھس وتبوونکان کو   سیاسیی
مزھبییکان، وات ھی جوداکرەوەی برە ئایدیۆلۆجییکان ھمان ھی 

و   و مزھبکان بوو، پرسی شوناسی نتوەیی جوداکردنوەی نتوە
قسکردن لسر . دەھنا یش جوھری کشکانیان پکینیشتمان

  .و دژەئارگیومنتان  ڕووداوەکان تیشکی زیاتر دەخن سر ئو ئارگیومنت
راقڕۆژی دروستبوونی  لع کان لوییرە موسفسسوپای  ژمارەی ئ
 ھمیش ل عراقو پارزگاکانی دیکی  براورد لگڵ شار  بعراق

ی ژمارەی دانیشتیوانی %٢٠ان کاتکدا ک سوننک ل. ھموان زۆرتر بووە



 

ی دەرچوانی %٧٠دا نزیکی ١٩٦٣  ساینن، کچی لەھد  پکعراق
یان خکی %٤٥بوون، لو ڕژەیش   سوننعراق ل کۆلجی سربازی

بوون موس )Hashim 2003: 32 .( گشتیب کان کرە سوننفسئ
بیرۆک رە پشتیوانییان لکانی ناسیونالیزمی عبی دەکردو ئامانج  و ل

 ، ھاوکات دگرانیش بوون  ناڕەحتقاسمو ئاڕاستکانی کارکردنی   ھوست
کانینزیکی بوون بشیوعیی و لئ  . رە ١٩٥٩ی ئازاری ٨لفسدا، ئ

 وەک بنکی موسو   دا ک ھرش بکن سر حکومت ناڕازییکان بیاریان
 فرماندەی ھزەکانی ، کعبدولوەھاب شواف. ننھب ھرشکان بکار 

، ک برپرسی ڕەفعت حاج سی بوو، لگڵ موس) امر حامیة(پاراستنی 
بوو، فرمانیان ب ) استخبارات العسکریة (ی سربازیییکینکانی ھواگر
 کانی سوپا لکینیشاری موس کرد ک موسنر  بخش  ژمدەستیان، ئ

ان ل یاخیبوون سربازییک ییوانیئوانی ک پشت. بسی یاخیبوونک بوو
ی سوننکھاتپ یان لزۆرب رەکانی  بوون، بریتی کرد، کفسئ بوون ل

. و ئیخوانکان  ییکان، ناسیونالیست عرەبکان، بعسییکانسوپا، ناس
و شیوعییکان، ک  ھاتبوو ل پۆلیسی ناوخۆ برەی دژی یاخیبووەکانیش پک

 بوون، لگڵ ئو موس بشی ڕۆژھتی شاری زۆرینیان کوردەکانی
  دەکردن وەک کوردە موسمانکان یان لی ک پشتیوان،و الینانی دیک  کس

ئایینییکانی و کمین  و ئرمنییکان  و کریستیانکان  و کوردە ئزیدییکان
 ؛١٣٥: ٢٠٠٦احمد (دیکBatatu 2004: 866-889 .(  

 ،و ھۆکارەکانی ئم یاخیبوون لسر پانرون ھن وبۆچ و کۆمک ڕا
کپشت یاخیبوون رەکی لھۆکاری س ن کک دەندھ، ک بوو لیکت 

و ل دژی کۆمۆنیزم لگڵ الینگری ل ناسیونالیزمی  ڕقی پنگخوارد
کسانکیش ھن ک لو باوەڕەدان کMarr 2004a: 91 .( (عرەبی 

 ڕۆی سرەکییان ھبوو ل مایدیۆلۆجییکانفاکترە ئابوورییکان نک ئ
 کیاخیبوون)Batatu 2004: 866-871; Haj 1997: 120 .(م  پاڵ لئ

وانکدانگرێ،ل کیاخیبوون ک یھ کی دیکت  تیۆرسیاس و   دەدات ب
ڕیفۆرمخوازە سیاسیی ۆگرامکانی -پتیییتی قاسمکۆمتایبب ،

زوو  ھر. ڵ بپی یاسای چاکسازیی کشتوکاڵچاکسازی ل بواری کشتوکا



 

رحوکم، بسکان، یپشتیوانی دوای ھاتنیاسای چاکسازیی قاسم شیوعیی 
 ، دەرچوو١٩٥٨بپی یاساک ک ل تشرینی یکمی . کشتوکای دەرکرد

 و سرۆکعشیرەتکان بسر جوتیاراندا دابش و ئاغا  زەوی خاوەن موک
وەن زەوییکان دەیانتوانی تنیا یک ھزار دۆنم بگورەی یاساک خا. کرا

زەوی براو، یان دوو ھزار دۆنم زەوی دمیان ھبت، ئوەی دیک دەبوا 
 Farouk-Sluglett & Sluglett(بکرت  بسر جوتیارەکاندا دابش

دژی   شیع لئایینییبۆ خاوکردنوەی ناڕەزاییکانی پیاوانی ). 76 :2001
 کان لوەقفی قاسمبواری کشتوکاڵ، چاکسازیی ر بزەویوزارەکانی س 

دژی چاکسازیی   توانی ئۆپۆزسیۆن لقاسمنا، بمش  شیعی وەدەر
سرەڕای ). Tripp 2002: 161(بکاتوە  کۆمیتییکانی دیکش کم
 بم تواوی ،و تیۆران ڕاستییان تدای  ئوەی ک ئو ئارگیومنت
و   و ملمالنکان  و ڕکابرەیی  ابشبوونڕاستییکان نین، چونک د

کان لرگرتننگکدی سوەیی،دژی یتر    زیاتر نھ بی بوون لزھو م
کی دیکتی. شتچینای شبوونرچاو  دابکان ببوون و ئایدیۆلۆجیی  و ب 

دنیاییوە کاریگرییان ھبوو لسر خکانی ھردوو برەکدا، بم 
  و دوژمنایتیی کۆنکانی نوان کوردەکان  نگدانوەی ڕکابریپکدادانکان ڕە

ک لالی  کان لرەببوو و ع ی دیکشبوون. الکداب   بووندەستو دەست
جیاوازیی . کردبوو بوو خککی لتوپت و نتوەییکان لمژ  مزھبی

 چونک ،کردبوو و کلنکانی قبتر ئایدیۆلۆجییکان ھندەی دیک درز
و مزھبییکان دەکوتن سر ھکانی   ھکانی دابشبوون نتوەیی

کاتکدا ک  ڕوونتر بین، ل. و ئایدیۆلۆجییکان  دابشبوون چینایتی
 ل نج، کی پربازەکانی فرقسیان کوردی موسبارەگای دانابوو، زۆرب 

و فرماندەکانی ل  فسرکاتدا ئ ھمان و نداری ناوچک بوون، ل ھژار
 Batatu(و چینی بای کۆمگ بوون   خکانی عرەبی سوننی زەنگین

2004: 866-871 .( 
پیوەند ب   لعراقو توانینی خکی ناوچکانی دیکی  برخورد
کیاخیبوون،زی  تیشکی زیاتر دەخاتھر بندیو گرنگ  سو  ی ڕەھ

ناوچ . ھبی ل ملمالنکانی ڕووداوەکو مز  دینامیکییتی نتوەیی



 

 ڕژان ،و شیعنشینکان لگڵ بیستنی ھوای یاخیبوونک  کوردنشینکان
و الین  و ھز  سر شقامکان بۆ دەربینی پشتیوانی ل حکومت

ی ١٠ و ٩بۆ دوو ڕۆژ، وات ڕۆژانی .  شڕکرەکان ل دژی یاخیبووەکان
 !قاسمئی ''و ھاواریان دەکرد  دا دانیان ئنجام خۆپیشانبسەئازار، خکی 

دارە لدە س ...دارە لل) قاسماعدم یا ... اعدم... (دە سو سوپا   گ
زکانتدەتپارخائین ١٠٥-١٠٣، ٢ج: ٢٠٠٠العانی  ('' ل .( رکووکلر کھ ،

کرد  پت لگڵ گیشتینی ھوای یاخیبوونک کوردەکان ھمتکیان دەس
 ک ڕاستوخۆ یان ناراستوخۆ ،نی ناسیونالیست عرەبکانبۆ گرت
 ، ڕۆی ھبوو ل ھمتکپارتی. ان ب یاخیبوونکوە ھبوویپیوەندی

خبات (و یارمتی ب شیوعییکان   ئویش ب پشکشکردنی پشتیوانی
  کرا، بم ڕووداوەکان دوای چند ڕۆژک یاخیبوونک سرکوت). ٩/٣/١٩٦٠

 نوان یو کاردانوەکانی کاریگرییان لسر پیوەندی  رئنجامو دە
 ھبوو و جپنجی لسر مژووی ئو وت بۆ چندین عراقپکھاتکانی 

جدوای خۆی ب کانی  دەیرییستاش کاریگین ئر نگوە ئشت، ئھ
 برچاوو لسدارەدانی سرکردەکانی ل  ھر ماوە، بتایبتی ئگر دادگایی

و   ڕەفعت حاج سی ،دران سدارە  ئو فرماندانی ک لل ناو. بگرین
 بوون، ئفسرە ئازادەکان، ک دوو ئفسری ڕیزەکانی  نازم تبقچلی

. کاتی یاخیبوونکدا کوژرا یش ل عبدولوەھاب شواف. بوون ناسراوترینیان
کرماندەکانی یاخیبووندارەدانی فسکی نا،لخ  کانی لنشینسونن وچ

و جلی   و ب خۆپیشاندان ڕژان سر شقامکان   وروژاندئنبارو  بغداد
؛ ٢٤/٩/١٩٥٩اتحاد الشعب (کرد  ڕەشیان وەک ئاماژەیک بۆ تازییباری لبر

  ).٢١٢: ١٩٨٨؛ حسین ٦٣: ١٩٦٣الرکابی 
رخی  بژووی ھاوچژایی مراقدرسیماکانی یاخیبوونع ک لکو   ، ی

و ڕاپڕینکان لو وت ئوەی ک سنووری جوگرافیایان ل   سرھدان
بۆ نموون . ناکات و مزھبکان، کم تا زۆر، تپڕ بکانی نتوەوتخو

-١٩٣١ (بارزان، یاخیبوونکانی )١٩٣٠- ١٩١٩ (شخ محموودیاخیبوونکانی 
 و ١٩٢٠  سای، ھروەھا ڕاپڕینی شیعکان ل)١٩٤٥-١٩٤٣ و ١٩٣٢

کانیان لنییاخیبوونھیچ کامیان سنوورەکانی ،١٩٣٦ بۆ ١٩٣٥  سا 



 

 سنووری ،واتایکی دیک ب. مزھبیی شیع یان نتوەیی کوردیان نبیوە
و مزھبیدا وەستاون، ھیچ    نتوەیییڕاپڕینکان ل سنووری جوگرافی

بزھیان م وەکانی دیکترنجی نیانتوانیوە سبۆ کامیان ن کانی دیک
. عراقو ببن ب ڕاپڕین یان یاخیبوونی سرتاسری ل   خۆیان ڕابکشن

 و نتوەییکان زۆر  لوەش سیرتر ئوەی ک کۆتایی سنوورە مزھبی
  ونوەی یاخیبوونواچدو بگژ پکردنی برەنگاربوونوەتجار سرەتای دەس

و  کانی دیکش دووبارەو دەی  ئم دیاردەی ل سان. و ڕاپڕینکانن
  ).و نۆیم  ، ھشتم  بشکانی ششم، حوتمبان(چندبارە دەبتوە 
و پکدادانکی   دا، ملمالن١٩٥٩ی تمووزی ١٤ ل کرکووکڕووداوەکانی 

و   وب نتوەییوت سر تخووەوبکانی کوتو ک تخ،دیکی ئایدیۆلۆجیی
 نک شوناسی عراق کرکووکی جارە شوناس مزھبییکان، بم ئم

کانری ملمالننک پاپ کری پرسوھت و جنردەمی . دەھس ل
و سیادییکانی حکومت   پادشایتیدا، تورکمانکان زۆرینی پۆست حکومی

دوای . وەوەوکردب و پارزگاکیان پ  کرکووکخۆجییکی شاری 
ان ب کوردەکان ک  بکی چاک لو پۆستان دری تمووز١٤شۆڕشی 

نو موخۆی ڕژکی ڕاستپشتیوانبوونی ک .کان لوان  گرژیین
 ،بوون ھکشان  لکرکووکو کوردەکان پش ڕووداوەکی   تورکمانکان

بتایبتی دوای ئوەی کوردەکان داوای دامزراندنی بڕوەبرایتییکی 
کردنی خوندن ب پروەردەیان ل حکومتی مرکزی کرد بۆ سرپرشتی

و  ئم پرس. یشوەکرکووک ب ،کوردی ل ناوچ کوردنشینکان
ک  ١،نازم تبقچلیبوون کاتک  ڕەھندەکانی ھندەی دیک ئاۆز

شک رەب بوو، خۆی لکی ناسیونالیستی عرفسکان  ئو پرس
 ئو ل ژمارەیک نام ک بۆ برپرس باکانی حکومتی ل. ھقورتاند

ھرمی  کوردەکانی بوە تاوانبار دەکرد ک گوای دەیانوت ، ناردبووبغداد
. نن بۆ دامزراندنی دەوتکی کوردیی سربخۆھب  بکارکوردستان

                         
 لدایک ببوو بم بنماکی ب بنڕەت خکی بغداد، ل )١٩٥٩-١٩١٣ (ینازم تبقچل. 1

ــوونســووریا ــوو ل .  ب ــک ب کو یرە ئازادەکــانئــس ــوو ل  ئف ــرقی دوو ب ــدەی ف  و فرمان
 ). Batatu 2004: 810-911( بوو کرکوک ک بارەگاکی ل سوپای عراق



 

ھموو پۆست باکانی '' ل نامکانیدا پشنیازی ئوەی کردبوو ک تبقچلی
و   ھوستکان. )٣٠-٢٥، ٢ج: ٢٠٠٠العانی  ('' بدرن ب عرەبکرکووک
بوو ل ساۆژی  کرد، ئوە  ئاگری ملمالنکانی خۆشترتبقچلینامکانی 
ڕوڕەسمدا  لو. یکدا و ڕقکان تقینوە ب   توڕەییی تمووز١٤شۆڕشی 

و الینگرانی    ئندامان،دەچوو خرابوو و بڕوە ک بۆ یادی ساۆژەک ڕک
ب رەکردوو بکدا ھک  دەکانکور. پژان یرەیب کان لو   و شیوعیی

. و ناسیونالیست عرەبکان ل برەکی برانبریان  تورکمانکان
و ژمارەیکی زۆر خک کوژرا، بتایبتی ل   پکدادانکان خوناوی بوون

  ). Batatu 2004: 912-921(تورکمانکان 
نکان پرسی و پکدادا  و ھۆکاری ملمالن ، پانرموسوەک ڕووداوەکی 

و تورکمانکان   نوان کوردەکان و دوژمنایتییی ل  و ئو ڕکابری  شوناس
ل ش بوو، کدا ھاتبووە پو پرسوەوەوبب وڵوو ق  ئاکامی ئر  ، زیاتر لھ

کی دیکرنھادین نووری. پاکخراوەکانی بمی ڕکرپرسی یب حزبی ، ک
ل یادەوەرییکانیدا دەگتوە  بوو ئوکات، کرکووک ناو شاری یشیوعی

کان بتورکمان ڕەکدا گردەمانو سل کان داخرابوون،  کڕووی شیوعیی
و پشتیوانی زۆر بوو ل گڕەک    ئندامحزبی شیوعیھاوکات دەت 

کاتک کوردەکان ل ھوی  کورتی، ل ب). ١٠٥: ٢٠٠١نووری (کوردییکان 
ی دوای کرکووککی یکردنی ئیدارە نورگی کۆنتۆ بوون ک ل ئوە

درژایی مژوو   ک ب،شۆڕش ئو ماف مژوویی برجست بکن
کاتدا،  ھمان ل. ەکرکووکبانگشیان بۆ دەکرد، ئویش کوردستانیبوونی 

 کرکووکبوو ھکشانی دەستی کوردەکان ل  وا تورکمانکان پیان
 کرکووکونی ئوان لسر شوناسی وو ھژم   دەگۆڕتکرکووکشوناسی 

  ت لرکووکو دەسمکوە یان ال  کر . دەبات دەکاتکانی سملمالن ل
 ل الین عرەبکان پشتیوانیان ، تورکمانکان بگشتی لکرکووکشوناسی 

 چونک ئوانیش وەک تورکمانکان ترسیان ل زایی کوردەکان ل ،کراوە
داشتنامیکیان بۆ ددا تورکمانکان یائانوساتبۆیش لو  ھر. کرکووک

سر ئو   نخرتکرکووککرد ک پارزگای  ل  داوایان، ناردقاسم



 

بوو دابمزرت   ک بنیاز،بڕوەبرایتیی گشتییی خوندنی کوردی
  ). ١٣/٩/١٩٥٩خبات (

و ڕوودا لر تیشکی ئشھات ژو و پ  ت ،و شرۆڤانت بگوتردەکر 
 کچی ،داقاسمو زایی چمک ئایدیۆلۆجییکان ل سردەمی   ای زەقیسرەڕ

کرا، نیانتوانیبوو ناوان  پ ڕەوت ئایدیۆلۆجییکان، وەک پشتر ئاماژەی
و ببن بنمایک بۆ لکنزیکردنوەی  بکنوە و مزھبییکان کاڵ  نتوەیی

ونی شوناسکی ، تا ببت ب مایی دروستبوعراقپکھاتکانی کۆمگی 
. و برەو ب پۆسی ئامزانی نیشتمانی وەک پویست بدات گشتگیر

و   دابشبوون چینایتییکان ھندەی دیک دیوارەکانی دابشبوون نتوەیی
رتر کردبوو، چونک وەک پنجی لسر دانرا، ومزھبییکان ئستو

  . دەکوتن سر یک
  

  انکۆماری کوردەکان و عرەبک: عراق
حزبی کوردەکانی ڕیزەکانی  ب و پارتییکان، کوردەکان بگشتی، خک

و ل  ی تمووز١٤شۆڕشی یان ل یسرەتا پشتیوان یشوە، ل عراقیشیوعی
ککۆماریی تی،  حکومرکردەکریم قاسمو سبدولکھۆکاری . ، کردع

یکی  مادەعراقیکم، دەستوورە کاتیی نوکی : ئمش دەگڕتوە بۆ
گرتبوو ک تیدا ئاماژەی ب مافکانی کورد کردبوو، کورد وەک  لخۆ

 رەب لریکی عراقشنرابوو عوەی . دا ناسڕانگ دان بگدووەم، ڕ
، دوای زیاتر ل مستفا بارزانی، پارتی دیموکراتی کوردستانسرۆکی 

 ئاوارەیی ل تیدوازدە ساڵ لکسۆڤیی ت . ستیوم، ھیسمقاس ل 
، ک کوردەکان ب ی عرەبیوکۆماری یکگرتوپرسی یکگرتن لگڵ 

کرد ک   بیانیقاسم چوارەم،. ھڕەشیان لسر بوونی خۆیان دەزانی
 Natali(و عرەب   بکو دەوتی کورد، بس دەوتی عرەب نییعراق

2001: 266 .(  
 ،١٩٥٨کمی ی تشرینی ی٦ ل عبدولکریم قاسم یلسر ڕەزامندی

 ل بارزانیھۆکاری ڕگدان ب گڕانوەی . عراق گڕایوە مستفا بارزانی
 ل قاسموای ک مبستی  منفاوە زۆر ڕوون نیی، بم ھندک کس پیان



 

 بکارھنانی بوو بۆ الرکردنوەی ،بارزانیڕگدان ب گڕانوەی 
 برانبر برەی الی برەی نیشتمانپروەران ل  ھز بیھاوسنگی

ئوەی ڕاستی . بوو دا ل ھکشان ک لو ئانوسات،ناسیونالیست عرەبکان
بوون ل  و ناسیونالیست عرەبکانی دیک ناڕازی  عبدولسالم عارفبت 

قاسم چند کارکی ). ٢٠٩، ١ج: ٢٠٠٠العانی  (بارزانیڕگدان ب ھاتنوەی 
و   الی خۆی ی سرنجی کوردەکان بدا بۆ ڕاکشان سیمبولیکیشی ئنجام

، عراقدەوتی عراقی، لوان دانانی ڕۆژکی زەرد لسر ئای نیشتمانیی 
حکومتی عراقی ) Emblem(لگڵ دانانی خنجرک لسر لۆگۆی 

ھاوتریبی شیرک، ک مبست لیان زەقکردنوەی نونرایتیکردنی کورد 
تماشای الوقائع العراقیة (نی دەوتی عراقی و دامودەزگاکا  بوو ل سیمبول

٢٧/٦/١٩٥٩نڵ وگ١- ٥ ی؛ ل١). بک وەی کرەڕای ئس م کارانئ 
یکم، ئم :  لبر دوو ھۆ، سیاسییان ھبووی بم گرنگی،سیمبولیک بوون

بوو ک بو شوەی کورد ل سیبمبولکانی دەوتی عراقی  جار یکم
تی بکرراینکیش. تنور سیمبولگت دووەم، کورد ئریب،بووبو    ھاوت

وەک دواتر . دەدرا  پیشانعراقھاوپلی عرەب ل سیمبولکانی 
ب م کارانت ئوستی کوردەکان  کردەییدەردەکر ھسرییان لکاریگ 

ھدا،   سریعراق ک مقۆمقۆ لسر ئای ٢٠٠٣ سای  چونک ل،داناوە
 وڵویان قب قاسم تنیا ئو ئایی سردەمی ،ش بتی بۆ کاتیکوردەکان ئگر

 ل می کوردستانبوو کرت ھبدرھ )وانمبشتشی ھب  .(م  پاڵ لئ
 ڕگی ب ١٩٦٠ ب فڕمی ل شوباتی قاسمکارە سیمبولیکان، حکومتکی 

 ب درابوو پشتر ب فڕمی ڕگ.  داپارتی دیموکراتی کوردستانکارکردنی 
ل  ٢. بووپارتی، ک زمانحای )نضال (خبات ڕۆژنامیبوکردنوەی 

 رخانکردنی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لبات خۆتمیدا، خکشۆڕشی ژمارەی ی

                         
ی فڕمیـــی حکـــومتی عـــراقیی ک یاســـا و ڕۆژنـــام) الوقـــائع العراقیـــة (وەقـــائعی عراقـــی. 1

 . بیارەکانی حکومتی تدا بو دەکرتوە
ژمــارەی .  مــاوەتوەپــارتیی گــرتوە و ئــستاش وەک زمانحــای ڕزگــاری جــگی خبــات. 2

 خبــــات ببــــوو ب قاســــمل ســــردەمی .  دەرچــــوو١٩٥٩ی نیــــسانی ٤ ل خبــــاتیکمــــی 
   .   شمشاژەنی ناسیونالیست کوردەکان



 

 خۆیشی ل یخۆشحای. ، ڕاگیاندبووقاسمو سرکردەکی،   ی تمووز١٤
 باتخ دەربیبوو، چونک وەک پیماننامی بغداد ل عراقکشانوەی 

 یو سرکوتکردنی بزووتنوەی ڕزگاری دەت، ئامانجی لدانی کورد
دیارە ناکرت ئاماژە ). ٨/٤/١٩٥٩؛ ٤/٤/١٩٥٩خبات (نیشتمانیی کورد بوو 

 وەی کوردەکان لھۆکارەکانی نزیکبوون ل کی دیککی ت ککروە نب
ھزبوونی  ب،حزبی شیوعیو    وەک سرکردەی کامپی نیشتمانپروەران  قاسم

برەی ناسیونالیست عرەبکان بوو، ک بۆ ھموویان وەک دوژمنکی 
و دانانی کورد وەک   کارە سیمبولیککانی قاسم. ھاوبش دەردەکوت

  عرەب بپی دەستوور، ھستی ئوەی الی کوردەکان دروستھاوبشی
 وە نینچیترکردبوو کتنموان کوەیین، بۆ، ئتکی نكو گروپب  

 وە وابوو کوە وەک ئکان دانیاندواجارکوردەکان ئراقییع   نا ب
  .عراق) Binational(کارەکتری دوونتوەیی 

 

 
 

 

نردەمی قاسم:١- ٥ یوس راق لتی عو لۆگۆی دەو ئا   
  

 و ھاوکاری ل سرەڕای ئم سرەتا  پشنگدارە، بم نزیکبوونوە
 درژەی ،و حکومتکی  قاسمو الینگرانی   و حزبی شیوعی  پارتینوان 

 ل ١٩٥٩ل کۆنگرەی چوارەمی حزبکیاندا ک ل تشرینی یکمی . نخایاند
لینینیبوونی -  ئو بگیی ک ئاماژەی ب مارکسییپارتی بسترا، بغداد

 یو زیاتر ئجندای ناسیونالیستی دا  ل پیەو و پۆگرام ال،حزبک دەکرد



 

دەدات ک  ئمش ئوە پیشان ١).٦٨: ١٩٩٨کریم ( پۆگرامکی ناوخزاندە 
الی  و میلبوونیان ب  حزبی شیوعی، ل پارتینزیکبوونوەی کوردەکان، یان 

و ڕەنگدانوەی ھستی   چپ، ھوستکی کاتی بووە نک ستراتیجی
. ووب  ک ل سردەمی پادشایتی باو،و سرمایداری بووە  م دژەئیمپریالیز

لگڵ ونبوونی ئیمپریالیزم، ناسیونالیست کوردەکان جختیان لسر 
 ش لمکان دەکرد، بناسیونالیستیی ۆگرامو کامپی   حزبی شیوعیپ

  .کوتنوە نیشتمانپروەرەکان دوور
دوای ئوەی ک تپوتۆزی شۆڕش نیشت، ئیدی وردەوردە ڕوونتر 

و   و تگیشتن ان لگڵ دیدو خونکانی کوردەک   ک ئامانجوەوەودەب
جیھانبینییکانیشیان بۆ پرسکانی . ناگرنوە  یکقاسملنزیکبوونوەکانی 

و   ھرمی کوردستانجوگرافیای  و  و شوناسی خاک  عراقشوناسی 
، یان باشتر بین  دەکون یک  بکو بر،ناگرنوە  نک ھر یک ئۆتۆنۆمی
سرەتا بوون  ، دوو پرس لقاسم سردەمی لم چوارچوەیدا، ل. دژبیکن

و   نوان حکومتی مرکزی و ئاۆزکردنی پیوەندییکان ل  ب مایی گرژی
 بوو  پروەردەیی گشتییبڕوەبرایتیکم، پرسی دامزراندنی : کوردەکان

و دووەم ل   دووەم، ھردوو مادەی یکم. بۆ ناوچ کوردنشینکان
 و پیوەندییکانی نوان کورد  عراق ک پناسی عراق دەستوورە کاتییکی

 رەبیان لراقو عخۆ عگرتبوو دا ل .  
دا، حکومتی مرکزی بیاری دامزراندنی ١٩٥٩ل نیسانی 

یکتیی مامۆستایانی .  داکوردستان ل ی پروەردەیی گشتیبڕوەبرایت
 سرەکی بوو ل پشت  بوو، ھزیپارتی، ک ڕکخراوکی سر ب کوردستان

رییشخم دەستپیشتن بکانی گوکان ترسی . ھرەبع ناسیونالیست
شی گمای تدەب کتییرایوەبڕزراندنی بدام بوو کوەیان ھو  ئ

بغداد  (''باکوور'' کوردەکان ل ل ناوبوبوونوەی ھستی جوداییخوازی 

                         
، ک ناسـراو بـوون ب نزیکییـان ل پـارتیژمارەیکی برچـاو ل ئنـدام چپەوەکـانی نـاو . 1

 دوور پـارتی، ل ساح حیـدەری و  حمید عوسمان و ھمزە عبدو، وەک حزبی شیوعی
 .   خرانوە



 

 ب چی ی مامۆستایانی کوردستانیکتی ١).٦٩: ٢٠٠١؛ البوتانی ٢/٨/١٩٥٩
ئوەی حکومت بیارەکی بخات بواری  گڕ بۆ وەوھوکانی خستب

 چونک، نتھب جبجکردنوە، بم بب ئوەی ھیچ سرکوتنک بدەست
. و خۆی ل پرسک بدزتوە  دەچوو ک حکومت ھوستی گۆڕابت پ وا

  لسر،ی توندی ل حکومت دەگرت ڕەخن مامۆستایانییکتیھاوکات، 
و وشی  داوە ی ل ناوی بڕوەبرایتییک الکوردستانئوەی ک وشی 

ی داناوە  کوردیی لگبات (جم ). ٩/٩/١٩٥٩؛ ١/٩/١٩٥٩؛ ٣١/٨/١٩٥٩خئ
ھاوکات، ئم ئقی . وڕە کردوو ت کارەی دەوت، کوردەکانی بزار

و   دەدا، ک سرەڕای سیاست نوێ پیشان یئاماژەیک بوو، ئگر نین وا
و ھاوکارەکانی   دەستپشخریی سرەتاییکانی، کچی حکومتی مرکزی

ستیارانشتا ھھ ڵ زاراوەی   ترس و بگیان لوە مامو گومان
کیان تییوی ناوگۆڕینی بڕوەبربودوای ئوەی ک ق.  دەکردکوردستان

 ئیدی کشی ،کوردی  پروەردە بۆ خوندنیی گشتیییبڕوەبرایتکرد بۆ 
وە ھاتتدەیانگر کتییرایوەبڕب ی کو ناوچانش سنووری ئپ .

ان لسر ئوە دەکرد ک دەبت ی پداگرییکتیی مامۆستایانی کوردستان
 ل ھموو ئو ناوچان  ی خوندنیبڕوەبرایتییک ئرکی سرپرشت

تبگر ستۆ کی کوردەئبات.  زۆرینی خر   مکوڕڕۆژنامسبوو ل
 ئوە ،ئوەی ئگر بڕوەبرایتییک ھموو ناوچ کوردییکان نگرتوە

 ھودەیکی بکار کرییشخبات (دەستپ١٤/٩/١٩٥٩؛ ٣١/٨/١٩٥٩خ.(  
 چونک کاتک ئو ناوچانی ک ،کشک لرە کۆتایی نھات

کرا، پرسک ئاڕاستیکی دیکی  گرتوە بیانبڕوەبرایتییک دەیان
و   و پروەردەیی  ئیدی پرسک ل چوارچوەی مافکی کولتووری. وەرگرت

 کوێ، کوردستانو سنووری    بوو ب کش لسر خاک،زمانوانی
و کوێ کوردنشین نیی،   نیی، کوێ کوردنشینکوردستان کوێو  ەکوردستان

ڕاستیدا وەک ل بشکانی پشووتر   ک ل،باسکبوون ب جوھری 
کوردەکان  .دەھنت  پکعراقکرا، کۆکی پرسی کورد ل  پ ئاماژەی
و  ھولردەکرد ک دەستکانی بڕوەبرایتییک پارزگاکانی  داوایان

                         
 .   دەردەچووبغداد ڕۆژنامیکی ناسیونالیست عرەبکان بوو ک ئوکات ل بغداد. 1



 

و  نینواو ناحی کوردنشینکانی پارزگاکانی  و قزا  کرکووکو   سلمانی
ودیالتە بگر .س لکان بکدادانکوردەکان پ وان ناسیونالیستو   ن

 بکو لگڵ ناسیونالیست عراقییکانیش، ،ناسیونالیست عرەبکان نبوو
ئم دوو ڕەوت ناسیونالیستیی . وات نیشتمانپروەرە عراقییکانیش، بوو

کانی سر داوا  بم ک دت،وەوکرد وڵوجارجار ھندک مافی کوردیان قب
پرسی خاک کورد ل یوەند بردوو ،کوردستانو سنوورەکانی   پئیدی ھ 

 مافکانی کورد  ووی داواکانونامنت ک قب ڕەوت ئامادەیی ئوەیان تدا
  . یش بتعراقبکن، تنانت ئگر ل چوارچوەی 

پیوەند ب کاراکردنی  و بانگوازی ل  زۆر ھاوارڕۆژنامی خبات
و   کردەوە، بم حکومت ھیچ ڕوشونک یتییک برزبڕوەبرا

گرتکی کردەیی نوەروە پر بۆ کردنب  کتییرایوەبڕڕی بگو خستن
 کوردستانمشتومەکان لسر سنووری  ).٢٠/١١/١٩٦٠؛ ٢٧/٧/١٩٦٠خبات (

بوو لناکۆک نی جخا کوردەکان تاک وان ناسیونالیستن   و ناسیونالیست
 خاکی دیکی عراق چون پرسی شوناسی ،و عرەبییکان  عراقییکان

  .دەھنا کشمكشکانی پک
و گۆڤارەکانی ناسیونالیست عرەبکان  دا، ڕۆژنام١٩٦٠ل ھاوینی 

سر   ک تیدا گومانیان دەخست،گڕ ھمتکی ڕاگیاندیان خستبووە
 ک زۆربی عشیرەت و بانگشی ئوەیان دەکرد  بنچی کوردەکان

 کان لڕەتداکوردییرەبن بنبات ( عخ وان؛ اتحاد الشعب ٢٤/٨/١٩٦٠ب
٢/٩/١٩٦٠ .(ل  ی ناسیونالیستکتمکان ھرچاوە کوردییردا سرانبب

 کان لکانی تورکتمھ کانیان برەبتورکیاع ب دەچواند، ک 
ھاوکات کوردەکان ). ٢/٩/١٩٦٠بات خ (''تورککانی چیا''کوردەکانیان دەگوت 

  لسر ماف نتوەییکانیان، چونک لجختکردنوەدەکرا ل  ل ڕگریان
 نک وەک  دەکران  ھژمارعراقالین عراقییکانوە وەک بشک ل گلی 

وەیی لتکی نتی  گروپراقناو دەودا ع .وەچ،بۆ نموونڕکاتی ب ونی و ل
 بسترا، قوتابیی بغداد، ک ل ١٩٦٠  سای لنی جیھانکۆنگرەی قوتابیا

ی قوتابیانی ییکتیان ل یو ناسیونالیست عرەبکان ڕگر  عراقییکان
 دەکرد لوەی ک ببت ب ئندامکی سربخۆ ل پاو لقی ئورو–کوردستان 



 

یکتیی سروبندی کۆنگرەک، نونری  ل.  قوتابیانی جیھانییکتی
ی ی، ک شیوعی بوو، پشتیوانمھدی حافز ل کۆنفانسک، ابیانی عراققوت

 لگڵ ووی یکگرتیکۆماری عرەبخۆی دەربی لو داوایی ک نونری 
کردبوو ل دژی   پشکشیانباکووری ئفریقیانونری قوتابیانی 

ق الشر( لو ڕکخراوە جیھانیی یکتیی قوتابیانی کوردستانبئندامبوونی 
 ئوان کوردەکانیان وەک کمینیکی نتوەیی تماشا). ٢٦/٥/٢٠٠٤االوسط 

، وەک قوارەیکی نودەوتیو مافی ئندامبوونیان ل ڕکخراوکی  دەکرد
خۆ، پربدەبینی ڕەوا سبات (نو ). ٢١/١٠/١٩٦٠؛ ١٣/١٠/١٩٦٠خئ
 خبات ل  کگوتار، کۆنفانسک بوون ب سرچاوی دوو ناومقۆمقۆیانی 

بوکرانوە تیاندا سیاستوان کوردەکان ھوی ڕوونکردنوەی ھوستی 
رەب خۆیان لع ر قوتابییرانبکان دەدا  براقییەکان گوتارھاوکات . و ع

و دەستپشخرییکانی حکومت   کرابوون بۆ قسکردن لسر نیت ترخان
 ھم عراقاتییکی و ئو دوو مادەیی ک ل دەستوورە ک  بگشتی

ی کوردەکان لگڵ ی ھم پیوەند ودەکرد ی دیاریعراقشوناسی 
ھر بۆ . وەوەوکردب  وەک دەوت، ڕوونعراقو   عرەبکان وەک گل

 و مادانک لکی وە لنانراقوەبیرھرەبی عوەی عتن ک لشوەک ب 
، ل کوردستان، و نیشتمانکیان دانرابوو، ئمش بچووککردنوەی کورد

وتب دیدی کوردەکانی لوەوەوک .  
االمة ناونیشانی  ، ک ب عرەبی نوسرابوو، بخباتی یکمی گوتار
و مادەی دووەم  نتوەی کورد بوو، وات المادة الثانیة من الدستور الکردیة و

و ھوەشاندنوەی مادە  ەک ھوک بۆ شیکردنوەگوتار ١.ل دەستوور
 خبات. و پیام شاردراوەکانی ک ب مبستی دەرخستنی مانادەستووریی

  : دەت مادەی دوو ل دەستوور
 ،ھاتووە بکار کاتوە ک دانراوە ئوەندەی الینی سۆزی تدا لو''

 و منتقی تدا ڕەچاو  و ڕاستی  زانستی ندراوەیئوەندە گوێ ب وردبینی
                         

زۆربی سرچاوەکان .  نک نووسرەکی بو کراونتوەخباتھردوو گوتار ب ناوی . 1
 ن کوە دەکدئاماژە بحمری ئیبراھیم ئریان پارتی دیموکراتی کوردستان، سکرتنووس 

 .  بووبت



 

دەگرێ،  اوەیک دوو چمک لخۆ زارعراقوەک ئاشکرای ئستا . نکراوە
و شونکی   مژووییییکمیان ناوکی جوگرافی. ناکات ڵبووسیم ق

دووەمیان، دەربینکی .  گرتووەعراقگورەی لسر نخشی ئستاکی 
جنگی جیھانی یکم ھاتووە، ک ل دوای  سیاسیی بۆ مانای دەوتک بکار

و بشکیش ک   عراقدەگوترا  ودا پیبووە ل بشک ک ل مژو دروست
الیتی یوجاریش  ، ھندکوروشارەز یان کوردستانی باشووردەگوترا  پی

ت ... موسک دەگوترکات واتراق'کرەبعوەی عتن ل کشب '،ل  
 ناوکی ایان ئوەت عراقئوە  لبر. و منتقییوە ڕاست نیی الینی زانستی

 یان ناوکی ،کۆماری عراقدەن  ەوتی ئستا پیسیاسیی بۆ ئو د
ماناکش نابت  ھردوو ب.  ئو وتیی مژوویی بۆ بشکی زەوییجوگراف

 ک لشب ترەب'ببوەی عتن' وە'، چونکتن 'و زانراوە وەکو ئاشکرای 
 یو ل مژوودا لسر زەوی   کۆم خكانکی دیارن،و ل زانستی سیاست

ی یو جوگراف  ی مژوویییڕاستیدا، بشک ل زەو ل... بوون خۆیان دروست
ل مژوودا ...  نتوەیی عرەب دابنرتیبشک ل زەوی  دەکرت ب،عراق

و    ل عرەبعراقنھاتووە، میللتی   بۆ میللتک بکارعراقزاراوەی 
نتوەی ' نین ل ھاتووە، ئوانیش بشک و ھندک کمنتوە پك کورد

 یکیان ،وەوھات  ئوەی ک ل دووبش پکدەوتی عراق... 'عرەبی نمر
، دووەمیان بشک ل وتی نوان دووزێدەگوترا  و پشتر پی ەعراق

 ل یجنگی جیھانیکم  وات وتی کوردان ک ل کۆتایی ،کوردستان
 ن ئو  وکوردستانموو ھ نبووە ن قت...  دامارادەوتی عوسمانی

 ڕۆژێ ل ڕۆژان بشک بووبت ،دەوتی عراقت ناو ووەبشی ک کوت
  ١).١٩/١٠/١٩٦٠خبات  (''ل وتی عرەبان

 دا گوتارلباتەکشخشكک پشنیازدەکات بۆ دووبارە   پ
وەی مادەکت  داڕشتنت دەبراقو دەناسعک پوەیش ب   ت کبکر

ی عراق کۆماری'' وەک ئوەی ک ،یی مژووییکان بگونجتلگڵ ڕاست
                         

1 .نزەنــگ بــدوی عــارەک ــات ھردوو گوت ــاوی خب ــدا ب ن کردنی یدادگــایی ل دوو بابت
تماشای ( بوی کردووەتوە، دووبارە چاپ کردووەتوە گۆڤاری ڕۆژنامڤانی ل  کخبات

 ن٢٠٠١؛ ٢٠٠٠زەنگبک   .( 



 

و بشک ل میللتی   کوردستانو وتی  نمر ل بشک میللتی کورد
 پداگری لسر خبات لمش زیاتر، .''ھاتووە و وتی عرەب پک  عرەب

 ماف یدا دان بت دەستوور، ک بوونی مادەی دووەم ل وە دەکرد کئ
بت  ئوەی ڕاستی. ەییکانی کورد نراوە، مادەی سیم، بمانا دەکاتنتو

ئوە بس ناسیونالیست عرەبکان نبوون ک جختیان لسر ئوە کردبت 
 راقکرەبعوەی عتن ل کشب ، دەستووریی و دەقكو وەک لب 

 کانیش، بۆ نموونراقییروەرە عت نیشتمانپودەردەکنیحزبی وەت ،
 ھمان ڕۆژنامی ئھالیل سرگوتارکی . بیانی ئوەیان ڕاگیاندبوو

 سرەڕای ئم، ناکرت ئوە لبیر). ٢٩/٤/١٩٦٠االھالی (بانگش کرابوو 
 ت کنیبکررحزبی وەتکی کاریگی ڕۆ م لیدانانی مادەی س بوو لی ھ
  .عراقو عرەب دەکات ل   ک باس ل شراکتی کورد،دەستوور
 تایبت بوو ب مادەی سیم ل دەستوور ک خباتەکی دووەمی گوتار

االکراد شرکاء فی ھذا الوطن العرب وناونیشانی  ب کان، واترەبو   ع
 ل خباتسرەتا  ل. وەوەوبب ، بو لم نیشتمانھاوبشکوردەکان 

بوو ک  وا ییشی دانانی ئو مادە دەستوورییی کردبوو و پیەک ستاگوتار
 مم''ئکژوودا یم دەستووری ''جارە ل راق لمعب   دان ب وەیش

بناغی ''بوو ک ئم دەکرت ببت  وا پشی. مافکانی کورد بنرت
. ''عراقو عرەب ل یکتیی   ھردوو میللتی کوردیدامزراندنی پیوەندی

رد لم وت ھاوبشن، ئو و کو  باش دەن عرەب'' دەپرست خباتدواتر 
ل وەمی پرسیارەکی '' و کورد کام ھاوبشییی؟  ھاوبشییی عرەب

 نیی ھاوبشیی نوان میللتکان بنمای لسر ماقوڵ دەت خباتخۆی، 
  پداگری لسرخبات. ژمارەی دانیشتوانی الینکانی ھاوبشییک دانابت

 وە دەکات کتان ژما''ئتمیللند برچند بچووک بن،  رەیان ھو چ
). ٢٠/١٠/١٩٦٠خبات  (''ناکات ڵوو دابشکردن قبو  مافکانیان بشبشی

 بوون ب مایی تاوانبارکردنی خباتە ل گوتاربوبوونوەی ئم دوو 
کری ڕۆژنامرنووسس دادگا  و داواکردنی ل م دواتر لن دادگاوە، بالی

 ).١٢/١٢/١٩٦٠خبات (ەچت  بتاوان دەردخبات



 

وە بۆ  بڕانباتەکانی گوتارگدیدی خ ت کووە دەردەکئ ،
ناسیونالیست کوردەکان بۆ نتوە جخت لسر ڕەچکی ھاوبشی ئیتنی 

 ک بنمای لسر چمکی ،بۆ نتوە) Statist(و دیدی دەوتی   دەکات
 اتوە، ئمش ل خستندەک داناوە ڕەت) Nation-State(نتوە -دەوت

. دەردەکوت) میللت( وەک نتوە عراقو تماشاکردنی  ژر پرسیار
بستبوو  و تگیشتنی ناسیونالیست کوردەکان بۆ نتوە چقی  توانین

  و ڕەگوڕیشی مژوویی  و ڕەچکی ئیتنی  لسر چمکگلکی وەک زمان
ئمش .  لگڵ کۆیاد کی ھاوبشو کولتوور و خاککی یکپارچ  و نیشتمان
و  ھم ئو گوتارو کرا  پ انی ک پشووتر ئاماژەیانگوتارھم لو 

خبات (دەکرت  پ دەکردنوە ھستی  بویخباتڕاپۆرتانی ک ئوکات 
ناسیونالیست کوردەکان ھموو شوازەکانی ). ٢٤/٧/١٩٦٠؛ ١٦/٦/١٩٦٠

انوە ئوان پشنیازی دووبارە  تولبریدەکردەوە،  توانوەیان ڕەت
و چمککانی دەوتی  داڕشتنوەی عراقیان دەکرد لسر بنما

و پگی یکسان بۆ ھردوو   ، ک تیدا ماف)Binational(دوونتوەیی 
ڕاستیدا لو ئانوساتدا ل  ل. و عرەب، فراھم کرابت نتوەک، کورد

کۆماری ''بردەوامی وەک   بکۆماری عراقئدەبیاتی سیاسیی کوردی 
 ٤٦٥بوان ھموو ئو (و دەناسنرا  د دەکران ناوزە''و کوردەکان  عرەبکان

 ١٩٦١ تا نیسانی ١٩٥٩ژمارەیی ڕۆژنامی خبات ک ل نوان نیسانی 
  ). دەرچووە

و   عراقو گفتوگۆی لسر شوناسی   سرەڕای ئو ھموو کشمکش
و پۆپۆزەکی  وردەکان لو ساندا برنامو نیشتمان، کچی ک کورد

 رکردنی پرسی کورد لراقوردیان بۆ چارەسکردعش نشکو گوتاری   پ
 و دەستوور کورت  و ڕەخن ل حکومت  کوردی ل کۆمیک دروشم

 ئاماژەی ب ئۆتۆنۆمی دەکرد، بس خباتلرەولوێ جارجار . وەوەوبب
و ڕکانی ئگشتی وردەکارییی ڕوونبچارەیکردب گبات  (وەوەونخ

کردبوو ک  جار بیانی  چندینپارتیئوەشدا،  لگڵ). ٧/٩/١٩٦٠
وان نییخۆیی ئامانجی ئرببات. سداگریخی پ مئ وە دەکرد کر ئسل 

کردوە، بخۆییمان نربخۆیی  داوای سربدژی س ل موە ئوانچپ



 

خبات (وە ب درۆیکی ئیمپریالیزم دادەنین ، تنانت جیابوون ڕاوەستاوین
سرکردە ناسیونالیست کوردەکان ). ٢/١١/١٩٦٠؛ ٩/٢/١٩٦٠؛ ٣٠/٩/١٩٥٩

و پگیان ل  بوو ک جیابوونوە ل قازانجی کورددا نیی وا ئوکات پیان
 ھاوکات مکوڕ). Barzani 2003: 176( دەکات ھاوکش سیاسییکان بھز

گڕانوە بۆ بگ   بکوردستانو ناساندنی سنووری   اندانندبوون لسر 
و مژووییکانی ئو شونانی ک کورد لسری نیشتجی، لگڵ   جوگرافی

و کارکردنی  سووربوونی ناسیونالیست کوردەکان لسر دامزراندن
ئوەی  و کۆمیتییکان، ئاماژەن بۆ  و سندیکاو ڕکخراوە پیشیی یکتیی

 کئۆتۆنۆمی یان فیدرا ک لم زۆر ،ەویان کردویکوردەکان داوای جۆرب 
  .نبوون لسر داواکانیان ڕوونیش

 زیانی ب پیوەندییکانی نوان خباتبوبوونوەی ئو دوو گوتارەی 
و بانگشکانی ناسیونالیست  داوا. و حکومتی مرکزی گیاند  پارتی

 ل قازانی عرەبیدا ھندەی دیک پرسکانی عرەبکان بۆ تواندنوەی کورد
، نونری دوکلوفیس مقسو. کردبوو و توڕەتر  و کوردەکانی نیگران ئاۆزتر
و گوتارکی ل   و ملمالنکان  کشناو، ھات بغداد ل کۆمکاری عرەبی یفڕمی

و  کردەوە بوو ب نزیکی ل حکومت، بو ، ک ناسراو)الثورة (سورە ڕۆژنامی
 وەی دەکرد کی ئشیدا بانگر''تھ ک بسژوو کورد، نیگرۆ یان  کم

و نیشتجی وتک بت ک بشک بت ل نیشتمانی عرەب، ئوە   ئرمنی بت
رەبمری واقع عوەک ئ سو کئ''یدا  ، لژەی گوتارەکقسدردەیگوتودوم  

ئوەی  بدەن بۆ ەیی خۆیان پیشانپویست بۆ کمیننتوەییکان ک ئاماد وا''
 وەی زۆرینتن ک لشب رەب(ببن ب١).١٧/٢/١٩٦١الثورە  ('')ع مدا  لوە

کردەوە ک بیرۆکی توانوەی کوردی ل   زنجیرەیک گوتاری بوخبات
نوان  ئاکامدا شڕک ل ڕاگیاندنکان ل ل. دەکردەوە قازانی عرەبیدا ڕەت

 ھدا، ک بۆ ماوەیک درژەی و عرەبکان سری  دەکانناسیونالیست کور
و  دەدا ودە لقمو ھوکانی ناسیونالیست عرەبکانی ب بھخبات ٢.کشا

                         
 .  ی بو کردووەتوەسورە ھمان گوتارەکی ١٩/٢/١٩٦١ ل ژمارەی ڕۆژی خبات. 1
، )بغـداد (بغـدادو ) الثـورة (سـورە ڕۆژنـامیشڕەکی ڕاگیانـدن لسـر ڕووپڕەکـانی . 2

، زمـانی دەنگـی کوردسـتانو   ڕۆژنـامی خبـاتو  زمانی ناسیونالیست عرەبکـان، ل الیک 
 .  ناسیونالیست کوردەکان، ل الکی دیک دەکرا



 

دەت ک ئو  و مژوو پمان  ونی گالنو لسر ئوە دەکرد ک ئزمیپداگری
 ھاوکات داوای ل. دەخۆن و شکست ەوخواردو جۆرە ھون شکستیان

و ھڕەشی دەکرد ک   حکومتیش دەکرد ک ئم ھمت شرمزار بکات
و عرەب  و برایتیی کورد  یکتیی عراقو ئینتیمای کوردەکان بۆ   دسۆزی

بندە ب ڕیسواکردنی ھوکانی ئو ئاژاوەچییان، ک مبستیان سینوەی 
  ).٢٠/٢/١٩٦١خبات (نتوەی کوردە 

موو شتھ وەی لرانئد کردبوو  ک زیاتر کوردەکانی نیگوە،و نائومئ  
 ن و  قاسمبوو ک کیان لستوت ھیچ ھحکوم پیشان خۆ ن دا لن 

شر بانگرانبوەی کورد  بکان بۆ تواندنرەبع ی ناسیونالیستو داواک
 بنڕەتیخۆی   بقاسمپچوانوە،  ب). ١٦/٣/١٩٦١؛ خبات ٧٨: ١٩٩٨کریم (

 و بانگشی ئوەی دەکرد ک ل بنچدا ژر پرسیارەوە دەکانی خستکور
  بۆ ئو سرکردان بکاریانئران نازناوک بووە ک شاکانی ''کوردۆ''

ب ناون کرەکان  ھداگیرک مانر سوپای موسوە سنڕک دەگڕەچ
)Natali 2000: 52.(،وەل جگوقاسم  بت  لک نوە ئیدی وەک یوە کات

 ل وەی کوە، وەک ئتک وەک دوونکان دەکرد نراقییع ئاماژەی ب
ببوو ک دانی ئۆتۆنۆمی ب  دروست  البوایی ئو قاسم. دەستووردا ھاتبوو

 ناسیونالیست وەی کوەیان ببات، وەک ئرەو جیابوونب یوانکوردەکان ل
جکردنی ئو کرد جب ئوەش وای. عرەبکان بانگشیان بۆ دەکرد
و   دا، گرژی١٩٦٠  سایکۆتایی ل. بخات بنانی ک ب کوردی دابوون دوا
. و کوردەکان گیشتبوون خای بقدان  کشمکشکانی نوان حکومت

 تداران لغداددەسی بندامی باری   ن گرتیاپارتی دوو ئو سکرت
وشتنی سرۆکعشیرەتکی کرد ب ک ، تاوانبارئیبراھیم ئحمدحزبکشیان، 

و کوردەکان،   ال، حکومت ئاکامدا ھردوو ل ١).١٢٢: ٢٠٠١زەنگن (کورد 
ڕ دەستیان بخۆئامادەکردن کرد بۆ ش.  

ی ٣٠ کورد یاداشتنامیکیان ل یوەک نییتپاکییک، سرکردایتی
و    ک تیدا پنجیان لسر گرنگی،قاسمبردەم   خست١٩٦١تمووزی 

                         
ــابو   ســیدا ســاح یوســفیدوو ئنــدام گیــراوەکی پــارتی . 1 خبــات ( بــوون عــومر دەب

 ).  ٢٧/١/١٩٦١؛ ٢٢/١/١٩٦١



 

وھئاراداجل ی کیانو ملمالن١.بوون ریبوونی پرسی شوناس کرد ل 
پرۆشوە داوای ل حکومت دەکرد ک مادەی س ل  داشتنامک بدیا

و   بکات  جبج،و عرەب نابوو ب شراکتی کورد دەستوور ک دانی
دەکرد ک کار لسر زیندوکردنوەی بیرۆکی دامزراندنی  داواشی

ماف .  بۆ خوندنی کوردی بکاتی پروەردەیی گشتیتبڕوەبرای
 ،عراقو دانانی زمانی کوردی وەک زمانکی فڕمی ل   زمانوانییکان

. داشتنامکدا ھاتبووندبشکی دیک بوون لو داواکارییانی ک ل یا
و ھاوپیمان نوکی،   قاسمداشتنامک ھندەی دیک د یاناوداواکانی 

کانی دەرئنجامی داخرانی دەرگ ل. کرد ڕەترو عرەبکانی، توناسیونالیست
و وەگڕخستنی    ناسیونالیست کوردەکان دەستیان ب خۆڕکخستن،گفتوگۆ

و   بارودۆخک ھندەی دیک ب ھاتنی خاوەن زەوی. ھزەکانیان کرد
و خراپتر بوو،  و ئاغاکان بۆ ناو کشمکشک ئاۆزتر  سرۆکعشیرەت

تیچونکوان دژایبواری کشتوکاڵ دەکردی ئ تی چاکسازییان لسیاس  .
و  و سرۆکعشیرەتکان تقییوە گرژییکان لسر دەستی ئاغا

کی لوە یاخیبوونوتر،کھ ی چین  کن زۆربالیژەکانی   زوو لو تو
 لوان توژی خوندەوارە ٢کرا، لیی کۆمگی کوردی پشتیوان

سرەتا یاخیبوونکی  نچوو ئوەی ل دی ھندەی پئی. شارییکانیش
کی  ئاغاکان بوو لشۆڕش دا، زوو بوو بکشتوکا کان لدژی چاکسازیی

ی یو تا کۆتایی حوکمان ی گرتوەکوردستانجماوەری ک سرتاسری 
 .  بردەوام بووقاسم
 

                         
 ). ٨٣-٧٥: ١٩٩٨کریم (نامک بوان بۆ دەقی تواوی یادداشت. 1
 بـارزانی، سـرکردەیکی کـورد، جخـت لوە دەکـات ک ئوە ڕاسـت نیـی ک فوئاد عارف. 2

 ــت، چــونکئاغــا کوردەکــان کردب ــشتیوانیی ل  ب خــۆی خــاوەن زەوی نبــوو و بــارزانیپ
). ١٤٥، ٥ج: ٢٠٠٠العـانی ( لم بوارە ھیچ کاریگریی لسـر ئو نبـوو قاسمچاکسازییکانی 

ــــوکراتی کوردســــتانل ڕاســــتییدا  ــــارتی دیم ــــت، پ ر وەک دروشــــمیش بووبگــــات، ئ  ئوک
 ). ٢٥/٩/١٩٦٠خبات (لڕیشھکشانی دەربگایتیی  ب پویست دەزانی 



 

  ھاتنی ئایین بۆ ناو سیاست
 ؛ی بوو بۆ شیعکان وەرچرخانکی مژوویی تمووز١٤شۆڕشی 

کان لبوو  شیع کینو مڕژ کی زۆریان بدا ھیوایکرەتای شۆڕشس
  ، یان النیکم بتوانت ماف ک بتوانت کۆتایی ب بادەستیی سوننکان بھنت

. بکات و پرلمان فراھم   شیعکان ل حکومتدادگرانو نونرایتییکی 
بۆنی  کمینی ئو کسان بوون ک ب شیع ل یئایینییپیاوانی 

 وتنی شۆڕش پیرۆزباییان لرکک قاسمسم کۆمت  کرد، بو  سیاس
 شیعی نیگران کردبوو، ئایینیی پیاوانی قاسمو نزیکبوونوەی   تگیشتن

وانیلی : لم، مکقاسمیپدا  بکانی . الی چقاسمدووەم، چاکسازییل  
  ووە مایی کمکردنوەی دەستی سرۆکعشیرەتبواری کشتوکاڵ ک بب
 ل سیستمی قاسمسیم، ئو گۆڕانکارییانی ک . و خاوەن زەوییکان

و   ان ب یاساکانی باری کسیییاسایی کردبووی، بتایبتی ئوانی پیوەندی
 ک ھوک بوون بۆ جگرتنوەی ئو یاسایانی ک ،خزانوە ھبوو
بۆ . و سکوالر   شریعی ئیسالمی دانابوو ب یاسای مدەنیبنمایان لسر

 ١٨ دانانی شایتی وو   و م ل میرات نموون یکسانکردنی مافکانی نر
نوان پیاو و ژن  و مافی یکسان ل  ساڵ وەک کمترین تمن بۆ مردکردن

بوان الوقائع العراقیة (بۆ تقدان لگڵ قدەغکردنی فرەژنی 
 شیع کرد ک ئایینیی وای ل پیاوانی قاسمئو سیاستانی ). ٣٠/١٢/١٩٥٩

و   و حکومتکی  قاسمبخۆداچونوەیک بکن ل ھوستیان برانبر 
پیاوە ). Nakash 2003a: 135؛ ٢١٠: ١٩٩٠العلوی (گرن بڕا ی لیپشتیوان

و   بونسکوالرەکانیان وەک دەستپشخرییکی- یاسا مدەنییئاییییکان
 ئایینیو وەک ھڕەشش لسر دەستی  دەبینی بپشین ل مژوودا 

رچاویان دەھاتکانی . برانییپشت نیگ ل بوون کش ھدوو ھۆکاری دیک
 شیعوە بوون، ئوانیش ھوەشاندنوەی یاسای حوکمی ئایینییپیاوانی 

 حوکمی یاسای. و پرلمان بوون) قانون حکم العشائر(عشایری 
  ک ناسراو،عشایری دەستکی زۆری دابوو ب سرۆکعشیرەتکان

پرلمانیش ل سردەمی پادشایتی . ئایینییان ل پیاوانی یبوون ب نزیک
و خاوەن   ببووە شونک بۆ برجستکردنی دەستی سرۆکعشیرەتکان



 

ەستی و پرلمان داماینی د ھوەشاندنوەی یاساک. زەوییکان
  ناڕەحتئایینییخۆیدا ھنا، ئمش پیاوانی  سرۆکعشیرەتکانی بدوای

  . کردبوو
کان بمی شۆڕشدا، شیوعییکی یسا قام لی شۆواوی کۆنتو   ت

یان کردبوو، بتایبتی ل پارزگاکانی عراقو شارۆچککانی  زۆربی شار
 ھردوو مزھبی ینییکانیئایکاتدا دامزراوە  شیوعییکان لو. باشوور
و   و موحافیزکاری  و شیعییان وەک سرچاوەی کۆنپرستی  سوننی

کاتک شیوعییکان  پیوەندییکان گرژتر بوون. د دەکردنخورافیات ناوزە
العلوی  (موحسین حکیمکردە سر گورەمرجعی شیعکان،  ھرشیان

و  بوەی ک پلوپایدوای ھستکردن  ١).٢٠٠٠؛ الشیرازی ٢١٥-٢١٤: ١٩٩٠
گتی  پوەی پیاوانی ئایینیو دەسکیانئایینی، وەک ئل  ر  دەداوە، لژ

 ئایینییترسی پیاوانی . ھاتن  شیع وەدەنگئایینییھڕەشدای، پیاوانی 
 ،شیعل جگی باسبو ھۆکارانرچاوەی  ئوە سکران، ل  گرتبوو ک

ڕاستیدا ھندک  بوون، ل  شیعەتب بنڕزۆربی ھرە زۆری شیوعییکان 
 ن کوە دەکرچاوە باس لکانی %٨٥سموو شیوعییراقی  ھعشیع  

و ھڕەشان، ل   وەک وەمک بۆ ئو ھموو نیگرانی ).٢٠١٣حسین (بوون 
ئندامبوون ل '' فتوایکی دەرکرد ک تیدا گوتبووی حکیمدا، ١٩٦٠شوباتی 

و  و ئیلحادە، یان بانگشی بۆ کوفر م کوفر جائیز نیی، ئحزبی شیوعی
بوو، بتایبتی لسر  کاریگریی فتواک برچاو). ٢٠٠٠الشیرازی  (''ئیلحاد

دارکردنوەیک بوو بۆ فتواک ئاگ. و شارۆچککان  شیعکانی دھات
 کاری لسر یکک ل قاسمکاتکدا ھات ک  ئم فتوای ل. شیعکان

رییشخکردندەستپجویش نیشتورەکانی دەکرد، ئرە گو    ھ
 ک ل دەوروبری ، بۆ شیعکانبغدادناو  برە بوو لودروستکردنی خانو
بوون  ئو شیعان لوان. و چینکۆدا دەژیان وی قوڕوو خان شارەک ل کالوە

                         
دا بــــوو ب ١٩٦١ لدایــــک ببــــوو، ل ســــای نجف، ل )١٩٧٠-١٨٨٩ (موحــــسین حکــــیم. 1

ــــیم. گورەمرجعــــی شــــیعکان ــــاحک ــــیموکی  ب ــــاق حک ــــیم  ب ــــدولعزیز حک ی و عب
 سـرۆکی عمـار حکـیمو بـاپیرەی   مجلسی ئعـالی سـورەی ئیـسالمیکۆنسرۆککانی 

 .یمجلسی ئعالئستای 



 

ھاتبوون  ک لگڵ سرھدانی پۆسی مۆدرنت بۆ پیداکردنی کار 
ی ەکرت بگوترت ک کاریگریی فتواک لسر شیعکان یکسرد. بغداد

ئم .   بم ل دەیکانی دواتر ئاماژەکانی باشتر دەرکوت،بوو
 وەی کوە بۆ ئتڕبگ یوانل تواککان بۆ فی شیعوەھاتندەمب

و   خک ھژاری بۆ چاکترکردنی باری ئابووریقاسمسرەڕای ھوکانی 
،دارەکنیان شیعزۆرب گۆڕانکاری  ک ستیان بکان ھچی شیعیبوون، ک 

ی دوای شۆڕشک نکردبوو، چونک جومگ یگورە ل سیستمی سیاس
و حکومت، ھشتا ھر   و پۆلیس سرەکییکانی حوکمانی، بتایبتی سوپا

-١١٧: ١٩٩٣؛ الفکیکی ٢١٣- ٢١١: ١٩٩٠العلوی (ب دەست سوننکانوە بوو 
 وەو ھروەک خۆی ھشتبیئمش ناھاوسنگیی ھاوکشی مزھبی). ١١٨

 نبوو ک ئینتیما مزھبییکان کاڵ و شوناسی عراقیبوونیش ئوەندە بھز
  .بکاتوە

 یبھۆشکر'' وەک ئایینشیوعییکان بردەوام بوون ل وناکردنی 
 گیشتبووە گاتپکردنکان، بگورەی سرچاوە شیعییکان،. ''گالن) افیون(

 و ڕادەی ککیمئموحسین ح ن بقی'' بفلعسی''عب ر   ، واتسو ل
، وەک ''ئوەتان ل کوێ بوو''سن ودیوارەکانی مزارە شیعییکان بنو

العاملی (ئاماژەیک بۆ ئو زانی ک گومتی مزارەکانی داپۆشیبوو 
٢٠١٠(خستن ک بوو لش جۆرمزر ، ئر پرسیاری داماوەی ژ

و   ئو فزای سیاسییی ک ل دەرئنجامی ملمالن. مرجعیت
و   الیک  لقاسمو   حزبی شیوعیو الینگرانی   پکدادانکانی نوان ئندامان

 زۆر لوە برفراوانتربوو ک لم چند دەدا ، شیعئایینییپیاوانی 
اوەدردەرب  ی کو ڕۆژانوە ئتڕی دەگژووەکتاکاشفو مغ ن   لالی

).  بشی چوارەمبوان(کرایوە ل ختری کۆمۆنیزم  داربریتانییکان ئاگ
کردنی  بکدانی ترھربوو بۆ سخۆشکڕ کزا سیاسییرحاڵ، فئایینھ 
ت بسیاس کی سیاسی ئیسالمیی  ، بدروستبوونی ڕەوت کی دیکواتای

 گرمی ملمالنکانی ل ناو بوو ئوە. و لسر مزھبی شیعوچقبست
 عراقو شیوعییکان، ڕکخراوکی مزھبیی شیعی ل   قاسمشیعکان لگڵ 



 

حزب الدعوة االسالمیة (حزبی دەعوەناوی  ب (یلزرا١٩٥٩  سا١. دام 
ونوەی توژمی واچد بگژحزبی دەعوەئامانجی سرەکی ل دامزراندنی 

 ئیسالمیزم ئایین و وەک ئیسالم ل نب ککوەرگرتکۆمۆنیزم بوو، ئویش 
ی سیاسیی یبوو ل چاالکوان ئم خاکی وەرچرخان. وەک ئایدیۆلۆجی

  بستبوو لئایینی ک پشتر زیاتر پشتی ب ڕۆی پیاوانی ،شیعکان
کردەوەی پیاوانی  و و نیتکانی حزب نوک ل کار  ئامانج. چاالکینواندندا

 ئایینییکانو ڕوڕەسم  قی لسر ڕاگرتنی بھا ک چ،کرد  تپڕیئایینی
 ئایینی خونی ب دامزراندنی قوارەیکی سیاسیی حزبی دەعوە .گرتبوو

ویش بک دەدیت، ئو چک ئرن نازی مۆدنای ئامکارھازە   بو ئام
سرەتاکانی دامزراندنی . دەھنا  بکاریانئایینییکانیانی ک پیاوە یسوننت

کاتانوە  ، لو١٩٥٢  سای شیعکان دەگڕتوە بۆل ناوسیاسی حزبکی 
شیعکان، بتایبتی ئوانی گرنگییان ب شوناسی مزھبی دەدا، ھستی 

و ھڕەش  ت ژر فشارووەببوو ک شوناسکیان کوت دروست ئوەیان ال
)Jabar 2003: 107.(  زراندنیشووتر، گفتوگۆکان بۆ داموەک جارانی پ

 ، بساچووەکان قتیس نببووئایینیی پیاوە زنجیرەکانی ل بی دەعوەحز
 گنج لگڵ چند کاسبکارک ئایینییجارە ژمارەیک پیاوی  ئم بکو

بوو چاالکیی سوننتییکان دادی  وا ھاتبوون سر مزی قسکردن، ک پیان
یزم، ئم ونوەی کۆمۆنواچد بگژبجگ ل. و بھودەی  شیعکان نادات

 مبست لی گانوەی دەست ، بۆ ناو فزای سیاسیئایینھنانوەیی 
 شیع بوو لگڵ گانوەی شکۆ بۆ ئایینییکانیلدەستچووەکی دامزراوە 

کرا، کۆمۆنیزمیان ب  پ ، وەک ئاماژەیئایینییکانگروپ . ئایینیپیاوانی 
بوو ک  وا و پشیان   نیشیعی دەبی-ھڕەشیک لسر شوناسی ئیسالمی

کورتی، سرھدانی  ب. ونکیوونت ژر ھژموشیعکان بگشتی کوت
م:بوو پشت ئیسالمیزمی شیعی دوو ھۆکاری ناوخۆیی لکی ، 

                         
 زۆر ڕوون نیی، ھندک سـرچاوە بـاس ل سـای حزبی دەعوەڕۆژ و سای دامزراندنی . 1

یش دەکرت، بم ١٩٦٤ و باسی سای ١٩٥٩و ھندکی دیکش باس ل سای   دەکن ١٩٥٧
 :Jabar 2003؛ ٢٠٠٠بوان الموسوی ( ل ڕاستییوە نزیک بت ١٩٥٩وا پ دەچت سای 

78, 95-96 .( 



 

ک بوو بکرداررچکردنی بیروباوەڕی کۆمۆنیزم پنشو   ڕووی ت
دووەم، پیدابوونی . کان، میلیتانتکانزیادبوونی شیوعیی شۆڕشگە ڕادیکا

ببوون ل شوازی مامکردنی   ک بزارئایینینوەیکی نوێ ل پیاوانی 
موحسین و  کاشف غتا سوننتیی بساچووەکان، بتایبتی ئایینییپیاوە 
بوو ک گورە مرجعکان ماوەیک خۆ  وا نوە نوک پی. حکیم

ک بۆ چاالکبوونی ئیسالمیی ھۆکارکی دی.  دوورەپرز دەگرن ل سیاست
 بوو، ک دوو حزبی تحریرو   ی عراقییحزبی ئیسالم دامزراندنی ،شیعکان

 ١).Jabar 2003: 78-86(حزبی سوننیی ئیسالمی بوون 
بدواوە  لرە (حزبی دەعوە ی، تیۆریستی سرەکیمحمد باقر سدر

  سانیوانن و یکک ل دامزرنرانی، دوو کاری گورەی ل )دەعوە
 ھزری وو خت گشتیی   ک تیاندا دیدگا،ھنا  برھم١٩٦١ تا ١٩٥٩

کتبی یکم، . کردەوە و ڕوون  کرد ی دەستنیشاندەعوەئایدیۆلۆجییکانی 
کرابوو بۆ ڕەخنکردنی تیۆری ماتریالیزمی  ، ترخان)فلسفتنا(فلسفمان 

 تیۆرکی ،)اقتصادنا (یمانئابوورکتبی دووەمیش، . کارل مارکس یدیالیکتیکی
ڕوو، ھاوکات ڕەخنیک بوو ل  ئیسالمی بۆ ئابووریی سیاسی خستبووە

ھردوو کتبک بوون ). ٢٠٠٤؛ ١٩٨٧بوان الصدر (سیستمی سرمایداری 
 دەعوەسرەڕای ئوەی ک . دەعوەی یو ئایدیۆلۆج  ب چوارچوەی فلسفی

 ڕەتدالبنک بوو لکرداررچڕووی سیاسیدژی   پ و   کۆمۆنیزم ل
ی یبوو ب بادەست ھنانی کۆتایدەعوە یئابووری، بم ئامانجی سرەکی

 کان لراقسوننبۆ. ع  وەی کت، وەک ئزرک دابمتدەو وەش بوو کئ
.  نخشکاریی تیۆرییکانی بۆ کردبوو، ک ناوی نابوو ویالیتی ئوممسدر

ئامازەکانی دامزراندنی دەوت ئیسالمییکشی ل تیۆرەکانیدا  باقر سدر
  ). ٢٠٠٠الموسوی (کردبوو  دەستنیشان

 و دیاریکراو  دا کمقاسم ل سردەمی حزبی دەعوەو چاالکییکانی  کار
و   نوان دامزرنرەکانی  ئایدیۆلۆجییکان لھزری و، ل گفتوگۆ  بوون

 دەعوەدین ساڵ ل دامزراندنی، تا چن. ندەکرد ھوادارە نزیککانیان تپڕی
                         

ـــی. 1 ـــسالمیی عراق ـــی ئی ـــرو   حزب ـــی تحری ـــان ل ســـرەتای ســـای حزب دا ١٩٦٠ ھردووکی
 ). ١٨٠-١٧٨: ٢٠٠١علیوی (دامزران 



 

ڕاستیدا، وەک حزب یکم  ل. نکرد ئامانج سیاسییکانی ب فڕمی بیان
). Jabar 2003: 93, 98(دا بوو ١٩٨٠  سایکردبت ل بیاننام ک دەریان

کانی  لرەتا ئاقاری چاالکییکانی شارە دەعوەسف ئایینییجالو   نربک 
یان دامزراند،  عراقیحزبی ئیسالمیاتک سوننکان  ک١٩٦٠  سایل. بوو

 خۆی بۆیان دەربی، کچی شتکی لو شوە بۆ ی پشتیوانیموحسین حکیم
و   ناکوت، ئمش دەکرت وەک ئاماژەیک بۆ ساوایی  برچاودەعوە

). Jabar 2003: 125(بکرت   تماشادەعوە زنجیرەکانیدیاریکراویی 
 بم ،ی کردبتدەعوەو موبارەکی   بووبت دار ئاگحکیمدەشکرت 

ھرچۆنک . ، ئمیان ل ڕاستی نزیکترەتئاشکرا بیدرکن وە بونیویست
 شی کرد، بم بحزبی دەعوە دواتر موبارەکی دامزراندنی حکیمبت، 

الموسوی (دزییوە، ھیچ کاتکیش ڕاستوخۆ تکڵ ب سیاست نبوو 
٢٠٠٠.(  
ندی  لروبزراندنی سدەعوەدامک لکخراون پیاوە  ، ڕالی

جماعة  (جماعتی عولماناوی   ڕیزی پشوە دامزرا بئایینییکانی
جماعتی ، ئامانجی سرەکی ل دامزراندنی دەعوەھاوشوەی  ١).العلماء
 بوو، چونک ب گۆتی یکک ل ''اچونوەی توژمی کۆمۆنیزمدبگژ'' عولما

 )ل شیوعییکان(بدەنگبوون لیان ''، محمد شیرازیی، دامزرنران
ئامانجکی دیکی ). ٢٠٠٠الشیرازی  (''بوو کاریگریی کارەساتئامزی بدواوە

و  گروپک ل قس.  شیعییکان بووئایینییوکردنوەی بھا و زیندجماعت
نی  لبر جماوەریبووقاسمفتاریان ھرشی ڕاستوخۆیان ندەکردە سر وگ

 ل. و بیاننامکانیان ل شیوعییکان بوو  ئو، بكو زیاتر ڕووی پیام
دان ک کک ل ڕادیۆی حکومت وەربگرن بۆ  پ  ڕگیقاسمبرانبردا 

ی یجیاواز). Jabar 2003: 110; Aziz 2003(گیاندنی پیامکانیان 
رەکی لوان  سماو  حزبی دەعوەنتی عولماعج، وە بوو کدەعوە ئ 

                         
 لو سـردەماندا بسـر دوو گــروپ دابش نجفزی پـشوە ل پیـاوە ئایینییکـانی ڕیـ. 1

ببـوون، یکمیـان بانگشـی بـۆ تکبـوون ل سیاسـت دەکـرد، گروپـی دووەمیـشیان خـۆی 
یـان دامزرانـد ل گروپـی یکم بـوون جمـاعتی عولمـائو کسـانی . دوورەپرز دەگرت

)Aziz 2003    .( 



 

و ئایدیۆلۆجی بوو، ئامانجی وەگرخستنی خک بوو،   ڕکخراوکی سیاسی
 بوو کاری لسر پروەردەکردنی خک ئایینیکچی جماعت کۆمیکی 

- کۆمیتییئایینی وپیوەند ب پرس   لئایینییکانو پیام  لسر بھا
و دوو   شیعییئایینییدامزراندنی ئو دوو ڕکخراوە . سیاسییکان دەکرد

و   خاکی وەرگڕان بوو ل مژووی سیاسی، سوننئایینییحزبی 
ڕادەیکی چاک  ، ک ل دەیکانی دواتر تاعراقکۆمیتیی ھاوچرخی 
 و ناسیونالیستکان و ڕکخراوە سکوالر  ی پارتیتوانیان کۆتایی ب بادەست

 رییان ل گۆڕەپانی سیاسیدا کمنن، یان کاریگھو نیشتمانپروەرەکان ب  
  . شیعکانل ناوبکنوە، بتایبتی 

و ڕخۆشکر بوو بۆ بوبوونوەی بیرۆککانی ئم   ئوەی کارئاسانی
  دوو بزووتنوەی ل سانی دواتردا، کۆچی بکۆمی شیعکان بوو ل دھات

می ل سردە. و شارە گورەکانی دیک بغدادو شارۆچککانوە بۆ 
ب ککتی خک پادشایکوپکی ڕوەیزانھاتوو کۆچیان   شئامو ژمارەی ل

بوون ک ل  و شستکاندا ژمارەکان ھندە زۆر  دەکرد، بم ل پنجاکان
مابوو لزان توانای شارەکاندا نوە یان ئاوننناو کولتووری خۆیاندا بیانتاو 

 کس ل ١٢٠،٠٠٠ نزیکی ١٩٥٨  سایبۆ نموون، تنیا ل. و ئامزانیان بکن 
ئم ). ٢١١، ٥ج: ٢٠٠٠العانی ( کرد بغدادو شارۆچککانوە ڕوویان ل  گوند

 ل غداددیارەدەیر چینکۆبکانی ژکردنی شیعجتی دوای نیشتتایبو   ب
ل بری ) مدینة الثورة (مدینت سورە ل بغدادکالوەکانی دەوروبری 

ڕەکی  ڕەسافو گوتشوعلرخ زیاتر دەردەکری کب ١. لبری  ئیدی ل
 ئویش ،بوو  دیاردەیکی نوێ پیدا،وەکوبشاریبوونی خک کۆچکرد
ھمان دیاردەی کۆچکردن ل ناوچ . بدھاتکردنی شارەکان بوو

دەکرا، ئویش خۆی ل کۆچکردن ل گوندەکانی  پ کوردییکانیش ھستی
 سلمانیو   کرکووکو  ھولرکانی وەک  بۆ شارە سرەکییکوردستان

                         
 کرخ بری ڕۆژئاواشـی ،)الرصـافة (ڕەساف دەگوترت بغداد ل دجلب بری ڕۆھتی . 1
 بـــۆ عبــدولکریم قاســم، ئو گڕەکی ک شــاری شـــۆڕش، وات مدیــن ســورە). الکــرخ(

 سدام حوسنل سردەمی .  دروستی کردبغدادنیشتجکردنی شیع کۆچکردووەکان بۆ 
 . مدین سدرناوی گۆڕا بۆ یش سدام، ل دوای ڕووخانی مدین سدامناوی گۆڕا بۆ 



 

دەشتی  ل ١٩٥٣  سایڕاپڕینی جوتیاران ل). ٩/٢/١٩٦٠خبات (یوە یدەبین
. خککوە نا بۆ کۆچکردن  یکک لو ھۆکاران بوو ک پای بھولر

 ،یکك ل دەرکوت زەقکانی ئم دیاردەی بدھاتبوونی شارەکان
 بوو ل شارە گورەکان، وەک ئایینییکانڕوڕەسم و  بوبوونوەی پراکتیز

دەچت  لوە. کردبوو ، ک لگڵ ھاتنی کۆچبرە نوکان زۆر زیادیبغداد
 پراکتیزی کولتووری ئو ، تبنیکردنی کولتووری شارلبریک کۆچبرەکان 

 خۆیان ،حوکمی زۆریشیان ب. ناوچانیان دەکرد ک لیوە ھاتبوون
دەیانتوانی ئپ و بۆشایی ل وە کنکولتوور بک قبوونیان للو  ئاکامی ج

وەک .  بشک بوو لم ھوئایینببوو، گڕانوە بۆ  ژینگ کۆنک پیدا
 بوون ب پراکتیزکی ئاسایی ل عاشوورادەرئنجامک ڕوڕەسمکانی 
جۆرە  پش ئم کۆچ گورەی ئم. بغدادکۆنکانی زۆر گڕەکی نوی 

وەک وەمک . دەدران  ئنجامکازمیی تنیا ل گڕەکی بغدادراکتیزان ل پ
ڕوڕەسم  ش بشداریبوونیان لبغدادکردنوەیک سوننکانی ییان السای

ولئایینییکان، وەک مر، زیادو سوننیییامبودی پ شکردبوو و گ پ 
  ). ١٢٤- ١٢٣: ١٩٩٣الفکیکی (دابوو 
شب ببیحوکمی واقعی دابزھوونی م    و سیاسی، دروستبوونی حزب

ل کان، کئیسالمیی  ندەی دیککان، ھبییزھم ین حزبت بڕاستیدا دەب
 بی لزھشبوونی مراقدابترو قوع وە بۆ . کردوەتڕی دەگھۆک مئ

ئوەی ک تیۆری سیاسیی شیعگرا پایی لسر چمکی ئیمامت داناوە، 
ت چقی ووەاسیی سوننگرا چمکی خالفتی کردکچی تیۆری سی

و   ھردوو چمک ڕیشیان دەگڕتوە بۆ تگیشتن. تگیشتنکانی
ھوستی ئو سرکردە موسمانانی ک یکسر دوای مردنی پیامبری 

 مانان، لنی ساعیدەموسی بقیفر سسیان لتیی، قسچۆن 
ل ). بشی یکمبوان(مبرەکیان دەکرد دەستنیشانکردنی جنشینک بۆ پیا

الین  و ل) ھنکرن(شیعگراییدا، ئیمامکان کسانکی معسومن 
 و ئیسالمئوەی ببن ب جنشینی پیامبری  کراون بۆ اوە دیاریدخو

کچی ل .  کۆمگی موسمانان بکن ییو ڕۆح   سیاسییڕابرایتی
الین گروپک ل  بژردراو یان دیاریکراوە لسوننگریدا، خلیف کسکی ھ



 

بنما  ب. براون و عقد ل مژوودا ناو  ، ک ب ئھلی حلئیسالمپیاوماقونی 
مر ئسل، ب مانان، کمی موسکی یلیفکان چوار خفای  بۆ سوننخول

ە، وکردو و حوکمیان   دانراونئیسالم ناسراون، بگورەی بنماکانی ڕاشیدین
و دەن  دەکنوە بم شیعکان ھبژاردنی جنشین بۆ پیامبرەکیان ڕەت

 لی کوڕی بن ئبی تالیبو دەبوای یکم جنشینیش ع  دەبت پشتاوپشت بت
ئاکامدا، لگڵ  ل.  بوومحمدو زاوای پیامبری موسمانان،  بوای، ک ئامۆزا

و پرسیاری    ئیدی پرس،و سوننییکان  دامزراندنی حزب ئیسالمیی شیعییکان
جارکی .  عراقییو خالفت سرلنوێ ھاتنوە ناو فزای سیاسی  ئیمامت

 ئیسالمدیکش ئو کشمکشانی ک ل ڕۆژانی دوای مردنی پیامبری 
 نوان دوو پکھات سرەکییکی یو لگڵ خۆیشیان درزی کرانوەوزیندو
  ١.فراوانتر کرانو شیع،   ، سوننعراق

سرەڕای دروستبوونی ڕکخراوە ئیسالمییکان، کچی ل سردەمی 
 توانای ،و جماوەری بوون  ھندە بھزحزبی بعسو   حزبی شیوعی قاسم

بکشن بسر حزب ئیسالمیی ساواکان، ک ھشتا  ئوەیان ھبوو ک باڵ
و   تکاندا، ڕەوتبۆی ل شس. نکردبوو کاریگرییان لسر شقام دروست

و ناسیونالیستییکان ھشتا   و سۆشیال دیموکرات ئاڕاست سکوالر
و نتوەییان، ئگر   چوارچوەی جۆرک ل تکبوونی مزھبی

  .دەھنا دیاریکراویش بت، پک
  

 ل تاک سرکردەوە بۆ تاک دیکتاتۆر
ییکان ل وڕمان ل پیوەند ب شیوعوو جگی سرس  دیاردەیکی گرنگ

کاتکدا ک ئوان شقامی عراقییان ھر ل  بوو ل  ئوە،قاسمسردەمی 
 کچی ھوی کۆنتۆکردنی دەستیان ، کۆنتۆڵ کردبووبسەوە تا زاخۆ
قسکردن لسر ئم پرس ل دەرەوەی موداکانی ئم کتبی، بۆی . ندا

 ئوەی ک ،ژەیقسی لسر ناکرت، بم ئوەی ک جگی ئاما
                         

لسر ڕەگوڕیشی دابشبوونی شیع و سـونن و تیۆرەکـانی ئیمـامت بۆ زانیاریی زیاتر . 1
-Rizvi 1985; Black 2001: 39-48, 81؛٧٦-٧٣: ٢٠٠٥کرمـانج (تماشـای و خالفت،  

90 (بک. 



 

و  دەدا  پیشان یان وەک سرکردەیکی خۆیان عبدولکریم قاسمشیوعییکان 
وەالئکی بقیدوشرتیشیان بۆی ھبوو، تا دەگات ئو ڕادەیی ک وەک 

 ھرچۆنک بت، ل سرەتای. کرد دیاننناوزە) الزعیم االوحد(تاک سرکردە 
و ئاڕاست   کرد بۆسر ھموو حزب دەستی ب ھمتک قاسمدا، ١٩٦١ سالی

 سیاسییکان، ھاوکات خۆی ل ئفسرە ناسیونالیست عرەبکان نزیک
و دوورخستنوەی ئوانی ک   دەکردەوە، بتایبتی دوای لسدارەدان

لگڵ . موسھبوو، وەک سرکردەکانی یاخیبوونکی  ترسی لیان
 وردەوردە خۆشی ل ،نزیکبوونوەی لو کامپی ک پشتر دژی بوو

دەدا ب  و سرکردەکانیانی ل پۆست باکان ال دەخستوە شیوعییکان دوور
 ل. قاسم ک تاک وەزیری شیوعییکان بوو ل کابینکی ،شوە نزیھ دلمی

و چاالکییکانی ڕکخراوە ناسراوەکانی   کارقاسمدرژەی ھوستکانی، 
، )منظمة انصار السالم (نساری سالممونزەمی ئشیوعییکانیشی، وەک 

 تا. کرد سنووردار) رابطة ( ئافرەتانی عراقییکتیو   ی الوانی عراقییکت
دا،  و الین نزیککانی لدەست   ھموو ھاوپیمانقاسم، ١٩٦٢  سایکۆتایی

 ر لپارتیھ وە بگرە تا دەگاتنیو   حزبی شیوعییو . حزبی وەتئ
ئوەی ک داوای ل  ، ڕاگرت ھر لبرئھالی،  وەتنیحزبیڕۆژنامکی 

و  وەشنتوەبھ )ئحکامی عورفی(حکومت کردبوو ک حاتی تنگتاوی 
بکات بۆ ھبژاردن  خۆش و ڕگ ستوەودەستوورکی ھمیشیی بنو

حزبی سنووردارکردنی چاالکییکانی ). ١٣/١٠/١٩٦١االھالی (پرلمانییکان 
 لبری. ووە مایی بیاردان لسر ھوەشاندنوەی حزبک بوەتنی

 قاسم ،)پارتیو   حزبی شیوعیو   حزبی وەتنی(گوگرتن ل ھاوپیمانکانی 
ی زیادکردن لوکانی  ھتزکردنی دەسھو ب  ی  و خستنۆر کۆنتژ

ک ئاکامدا، تاک سرکردەک بوو ب تا ل. بوو ھموو جومگکانی حکومتدا
 یو خۆشویستی  ککوەرگرتن ل جماوەریبوون کتاتۆرەک، ئمش بید

 سادەیی ،و ندارەکان بجگ ل خمخۆری بۆ خک ھژار. خک بۆی
. الین خکوە بوون بۆ پشتیوانیلکردنی ل  ھۆکارقاسم یکسایتی

و    ی بۆ گۆڕانکارقاسمسرەڕای کورتھنان سیاسیی گورەکانی، ھوکانی 
  .و جدی دەردەکوتن  چاکسازیی ھقیقی



 

 ی وای لو ھۆکارانک لکستقاسمیوھ ب کانیدا    کرد کیمانییو ھاوپ
ولی و ھگیرسابوو، ک ل ئیلکوردستان ئو شڕە بوو ک ل ،بچتوە

ی ل ناسیونالیست قاسمڕۆژ  ب شڕەک ڕۆژ. ەوە بردەوام بوو١٩٦١
یکم، : ئمش لبر چند ھۆکارک بوو. ەکردەوەد عرەبکان نزیک

 ئفسرە ،دووەم. ناسیونالیست عرەبکان کۆنتۆی سوپایان کردبوو
ڵ قاسم لگست بوون لور ھاوھک ھکان نرەبع ناسیونالیست  یوەند بپ

 و مکوڕ  ر بوونتو سرسخت  بکو زۆر لو توندڕەوتر،کوردستانشڕەکی 
بۆ زیاتر سرنجاکشانی ناسیونالیست . ر سرکوتکردنی ڕاپڕینکبوون لس

کرد ب سرکردە بعسییکانیشوە   ھموو زیندانییکانی ئازادقاسمعرەبکان، 
 دەرئنجامدا، لو ل. عبدولسالم عارفلگڵ ڕکابرە سرەکییکی خۆی، 

برەو ئاوابوون کاتی ڕۆژی بعسییکان ھدەھاتوە، ڕۆژی شیوعییکان 
، گورەمرجعی شیعکان، ساک موحسین حکیمئو فتوایی ک . دەچوو

.  کاریگریی خۆی ھبوو لسر الوازکردنی شیوعییکان،پشتر دابووی
 شیع وەرگرت بۆ ئایینییبعسییکان ککیان ل ھوستی دژەشیوعیی پیاوانی 

ی خۆیان لگوەی پرزکردنکدا، ئ بی ناو ختواکف ن کوە دەنوان دان ب
لژیی  بوو ک گریس ل بۆبرینی ڕەوڕەوەی ڕوو ل  وەک ئوە واحکیم

و برخودانی ک   ئو برگری). Batatu 2004: 954(شیوعییکان دابت 
کان لعسییب  ھداویکاتی دادگاییکردنیان لی مکمحکمخۆیان پیشان  ل 

 و ناسیونالیست عرەبکان،  ل کۆتایی   بعسییکانک بۆ دادگاییکردنی ١دا،
 و پگی بعسییکانی ل ، دامزرابوو، ڕز١٩٦٠  سای و سرەتای١٩٥٩ سای

، عراقو ناودەنگیانی گیاندبووە ھموو قوژبنکی وە وەوکردب ناو خک برز
  .و تلفزیۆن دەگوازرانوە چونک دانیشتنکان ل ڕادیۆ

رەتای لی سسکخراوەی١٩٦٣ اکانی  ، توانا ڕربازییعسو سب 
ژر  ل. برن  بڕوەقاسمگیشتبوون ئو ڕادەیی ک کودەتایک ل دژی 

                         
گـایکی تـایبت ، ک ل بنڕەتـدا نـاوی محـکمی شـعب بـوو، دادمحکمکی مھداوی. 1

ــــداویبــــوو، ل الین  ــــاس مھ . ، ک ئفــــسرکی عراقــــی بــــوو، ســــرۆکایتی دەکــــراعب
 دادگاکی بۆ دادگایکردنی سرانی ڕژمی پاشادیتی دامزراند ک دواتر عبدولکریم قاسم

، لگڵ ١٩٥٩یـان دابـوو ل سـالی قاسـمئو بعسیانشیان دادگایی کـرد ک ھوـی کوشـتنی 
 . بشداریان کردبووموسرانش ک ل یاخیبوونکی ئو ئفس



 

، عبدولسالم عارف لگڵ یھاوکاری ب ١، علی ساح سعدی یسرکردایتی
و   حزبی ئیستیقاللو ئندامانی   کرا ل بعسییکان ھاوپیمانییک ساز

ئم . یکانی ناو سوپایو ناس  ە ناسیونالیست عرەبکانئفسر
 کۆ و الینانشیان لخۆ  نکراوە ھموو ئو کس ھاوپیمانتیی ئاشکرا

ب ت کردەوە کوەکان دژایش ک لوەیالفکیکی (یان دەکرد  قاسمی یش
١٧٩- ١٧٨: ١٩٩٣ .(رەوەیان بکالککی ییاروە بکقاسمدا بۆ وەالنانی  ی 

  .لسر حوکم
یکۆتایی ل١٩٦٢  سا ری ناسیونالیستنگس کوردەکان خۆیان ل ،

ڕمان بت، بم ئگر ووە، لوانی ئم جگی سرسوییعرەبکان دۆز
و   و سیماکانی سیاست نینوە ک یکک ل کارەکترھخۆمان ب ئوە بیر

 تکردن لراقسیاسعزەکان بووە لکگرتنی ھشدژی  یکی ھاوبدوژمن ، 
و   نزیکبوونوەی کوردەکان. و پشھات باشتر دەگین ئوکات لو دیاردە

ژر ئم  و ناسیونالیست عرەبکان دەچت ئو خانی، وات ل  بعسییکان
ل کۆنگرەی پنجمدا، . تبگین و لی  تیشک دەکرت خوندنوەی بۆ بکرت

  ی کورد بکنی ک پیوەندی ب سرکردایتدا  بیاریانبعسی یسرکردایت
زی بدەن، و برکتی نامنیکردنی سیاسبر تسیار لڕمی بوەک  ف 

کۆگرامی حزبپ ک لشر . بسیاریان لدا بکۆنگرەک دل ماف داننان ب
کولتوورییکانی کورد دا، ئمش وەک ھنگاوک بۆ چارەسرکردنی پرسی 

 کوردەکان بنی ،بعسیانی ینبر ئو دەستپشخربرا ل. کورد بوو
دا ل حالتی ھاتنسرحوکمی ناسیونالیست  ئاگربستیان ب بعسییکان

شڕکردن لگڵ  ب). ٢٤٨: ٢٠٠٥سعید  (قاسمو البردنی   عرەبکان
 خۆی قاسمو پراوزکردنی شیوعییکان،  و دوورخستنوە  کوردەکان

و ناسیونالیست عرەبکان ئم ھلیان   ییکانبھاوپیمان کرد، بعس
  .دا و لسر تخت الیان قۆستوە

 
                         

 ل خزانکـی کـوردی بعرەببـوو لدایـک بغـداد، ل )١٩٨٠-١٩٢٨ (علی سـاح سـعدی. 1
حزبــی ی گـرتوە وەک سـکرتری  فوئـاد ڕیکــابیدا جــگی١٩٦٠ل ناوەڕاسـتی سـای . ببـوو

 . بعس



 

  سردەمی عارفکان: ناسیونالیست عرەبکان ل ترۆپکی دەست
 کوشتنی ١٩٦٣ی شوباتی ٨ل کان برەبع ی ناسیونالیستدا، کودەتاک

کی شیوعی ، ک کسجالل ئوقاتی ھزە ئاسمانییکانی عراق،فرماندەی 
 ڕگی فۆک جنگییکانوە ھرش دوای ئم ل ل. کرد پ بوو، دەستی
. ی لبوو قاسم ی، ک نووسینگی سرەکیوەزارەتی برگریکرای سر 

و   ترسی خونشتن ل.  سرکوتوو نبووقاسمھوی یکم بۆ کوشتنی 
ارکردنی  داواکی شیوعییکانی بۆ چکدقاسمڕگرتن ل شڕی ناوخۆ، 

و کوردنشینکان ھاتبوون سر   ناوچ شیعنشین کس لوانی ل ھزاران
دوای ڕۆژک . کردەوە نوەی کودەتاچییکان، ڕەتواچودشقامکان بۆ بگژ

و کوشتوب، قاسم خۆی تسلیم ب کودەتاچییکان کرد، ئوانیش ب  ل شڕ
 :Batatu 2004؛ ١٠٢: ٢٠٠٥سعید (بارانیان کرد لھیچ داگاییکردنک گول

  و ئفسرە ناسیونالیست عرەبکان  ئفسرە بعسییکان). 974-981
 ڕۆکی حزبی بعسی ی کودەتاکیان کرد، ھاوکات، بای مدەنیسرکردایتی

لگڵ . و جبجکردندا بینی  و ڕکخستن  سرەکی ل قۆناغکانی ئامادەکردن
 ،وتنی کودەتاکرکالم عارفسبدولسرۆکعس د و    بوو بحمئ

   ک ئفسرکی سوننی بعسی بوو، کرا ب سرۆکوەزیران١،بکر حسن
، کرا ب حزبی بعس، سکرتری علی ساح سعدی. و جگری سرۆک

  .جگری سرۆکوەزیران
یکم بیاننامی کودەتاکی ناسیونالیست عرەبکان، ک لسر ڕادیۆ 

ی ل کاروانی عراق''کردبوو ک   تاوانباری بوەقاسمخوندرایوە، 
 ئامانج ل کودەتاک وەک ''.وەوەوخستب بزووتنوەی ڕزگاریی عرەبی دوور

الوحدة (گیشتن ب یکگرتنی عرەبیی ''بوو ل   بریتی،ل بیاننامک ھاتبوو
 ئم دوو ئامانج یکیان .''و عرەب ب برایتیی کورد برەودان'' و '')العربیة

ب ڕەنگی عرووب ب وی دیکندراب و ئروەری ڕازوەوەوڕەنگی نیشتمانپ .

                         
تایی بــوو پــش ئوەی ببــت ب ، مامۆســتای ســرە)١٩٨٢-١٩١٤ (ئحــمد حســن بکــر. 1

 ١٩٦٠، دواتـر ل سـای ئفسرە ئازادەکانئو ئندام بوو ل ڕکخراوەکی . ئفسر ل سوپا
 یوەندیی بعسپی .  کردبووبکودەتاک وەی ١٩٦٣ی شوباتی ٨لموزی ١٧ و ئ١٩٦٨ی ت 

 .  ڕۆی دیار و گرنگی ھبوو



 

دا پاڵ لس ،مانئیسالمو ئاوازی  ئش  یش لمدا دەبیستران، ئکیاننامب
 وەک قاسمھاتبوون، بۆ نموون،   بکارقاسم دەردەکوتن ک بۆ پسنانلو 

: ٢٠٠٢بوان حمیدی (و کرابو دنناوزە'' )گل(و دوژمنی ئوە  اددوژمنی خو''
ھموو ئاوازەکانی  ناسیونالیزمی عرەبی ل بگشتی ئاوازەکانی). ١٩-١٨، ٦ج

 ل. نکرابوو بیر بوو ل بیاننامک، ھاوکات پرسی کوردیش ل دیک برزتر
 نوتن الیرکتدوای سرکرداینی نیشتمانیی سنجوومشدارەکان ئی یب

و کسایتیی  ھنا، ک ئفسر یان پک)الثورةالمجلس الوطنی لقیادة  (شۆڕش
 ئندامی ک ١٨لو . بوون تواوی بسریدا زاڵ  ببعسمدەنییکانی 

ی لکننجوومک ئبوون١٢ھاتبوو  پ ر،ەیان سوننفسدەیان ئ ک  
ی مدەنی یبوون ک ھموویان بعس  پنج ئندامیشی شیع١.بوون ل سوپا

 علی ساح سعدیوو بوو، ئویش بیان کوردکی بعرەب ئندامکیش٢بوون،
 ).Batatu 2004: 975, 1004-1006(بوو 

 ک ناسرابوون ب بعسچند ڕۆژک دوای کودەتاک، میلیشیاکانی 
و کردەوەی  کۆمک کار) پاسوانانی نتوەی عرەبوات  (حرەس قومی

 ھاوشوەی ئوەی ل قعرادا ک  ی وایان ئنجامیو تیرۆرست  توندوتیژی
 پش کودەتاک، بعسیی مدەنییکان ل. مژووی ھاوچرخیدا نبینیبوو

 و ڕاھنانیان لسر چک پ  و پلدارەکانی سوپا مشق الین ئفسر
ڕیزەکانی ڕۆژانی یکمی کودەتاک، ژمارەی چکدارەکان ل  ل. کرابوو

وو، زۆربیان خکی گڕەکی پنج ھزار دەب نوان س تا  لحرەس قومی
عزەمیینشینی ئغدادی سوننڕۆژ.  بوونب م ژمارەیئ کشان بھ ڕۆژ ل 

، وات دوای پنج مانگ، ژمارەی چکدارانی میلیشیاکی ١٩٦٣بوو، ل ئابی 
                         

ناسیونالیستی  (عبدولغنی ڕاویو   الم عارفعبدولس: ئفسرەکانی سوپا ئمان بوون. 1
سـاح مھـدی ،  خالیـد مکـی ھاشـمی، تاھیر یحیا، ئحمد حسن بکر، )عرەبی بـوون

بعـسیی سـونن  (مـونزیر وەنـدی و  حردان تکریتـی ، عبدولستار عبـدوللتیف، عماش
 ).  بوون

ــوون. 2 ــان ب ــسیی مدەنییکــان ئم ــدام بع ــوردکی فیلیــ (ح ســعدیعلــی ســا: ئن  یک
ھانی و   حامد خلخالی،  موحسین شخ ڕازی،  تالیب شبیب، حازم جواد، )بعرەببوو بوو

 Batatu(بوان ). سونن بوون (کریم شنتافو   حمدی عبدولمجید، )شیع بوون (فکیکی
2004: 1003-1006   .( 



 

 :Tripp 2002؛ ٢٣٧، ٢١٩: ١٩٩٣الفکیکی ( کس دەدا ٤٠،٠٠٠ خۆی ل بعس
171; Farouk-Sluglett & Sluglett 2001: 85-87 .( کدارانیچ

و بعسییکان بۆ ماوەیک دوای کودەتاک ل ھمتکدا ماڵ   حرەس قومی
لو .  دەیانکوشتن و  و دەیانگرتن  ب ماڵ بدوای شیوعییکاندا دەگڕان

حزبی  ی شیوعی، ک نۆیان ئندامی لیژنی مرکزی٥٠٠٠ھمتدا نزیکی 
حزبی  ی ک ئوکات سکرتری گشتی،م عادلسال. ، کوژران  بوونشیوعی
 :Batatu 2004؛ ٣١٤: ٢٠٠١نووری ( کوژراوەکان بوو ل ناو ، بووشیوعی

985-986.(١ ی لوانکان، ئدژی شیوعیی ل ماتیکسیست تمو ھئ 
، وپای ڕۆژھتوئور یان وتانی کوردستاندەرچت ک خۆیان گیاندە 

، بتایبتی ئوانی حزبی شیوعی ناوەندەکانی و ونی کادیرە باولناوچ
 تا ئستا نزانراوە ک چند کس ل شیوعییکان لناو. کوتوە ی لبغداد

، ک بعسییکی ناسراوی ئوکات بوو، تاھیر یحیا بم لسر زاری ،بران
 زیاتر ل وە کنکان دەستگیر ١١٠٠٠دەگتمھ کرابوون شیوعی ل  ،

 وانزیندانی یان ٩٠٠٠ل لمانلر نوگرەت سس٢٦٠٠و   دەستب یشیان ل
  ). ٢٠١٤حبیب (درابوونوە  زیندانکانی پۆلیس گل

کخستنی کودەتاکڕ شدارەکان لب رەڕای تواناکانی گروپو  س
نوان دوو  زوو ل یشانکانی دووبرەکی ھرنقکردنی نیارەکانیان، کچی 
یکان، یو ناس  الیست عرەبکان، بعسییکانگروپ سرەکییکی ناسیون

بکاتوە، زیاتر  ان نبوو ک کۆیانییکان ڕکخراوکی سیاسییناس. دەرکوت
 بۆ جمال عبدولناسبیبووە  چند کسایتییک بوون ک چاویان

ھرچی بعسییکان بوون . میسو یکگرتن لگڵ   سرکردایتیکردن
                         

) ســی ئــای ئی (گریــی ئمریکــیدەزگــای ھواھنــدک ڕاپــۆرت ھن بــاس ل تــوەگالنی . 1
 وەی ککان وەک ئکردنـــی شـــیوعییکـــانی قوھ ن لندەکلیــــک حوســـی ئــــوردن  م

حزبــی  برژەوەنــدیی ڕاســتخۆیان ل تکــشکاندنی ســی ئــای ئی و ئمریکــا. درکانــدوویتی
 ڕۆژھتـی ناوەڕاسـتدا ھبوو، چـونک ئوکـات گورەتـرین حزبـی شـیوعی بـوو ل شیوعی

)Farouk-Sluglett & Sluglett 2001: 86; Batatu 2004: 985 .( مکیکیبھانی ف ،
 ب خــۆی لیـستکی ئامـادە کردبــوو ک بعـس بــوو، دەـت بعـسک ئوکـات سـرکردەیکی 

: ١٩٩٣الفکیکـی ( شیوعیی تـدابوو، ک بیـاری لناوبردنیـان درابـوو پـش کودەتـاک ٧٠ناوی 
٢٢٥   .( 



 

بوو،   ک خاوەن ئایدیۆلۆجیایکی دیاریکراوحزبکی سیاسییان ھبوو
ئامانجی سرەکییان یکگرتنی عرەبی بوو لگڵ بدیھنانی ئاوگۆڕی 

، سووریابیبووە  سرکردەکانی چاویان. و ئابووری ل کۆمگ  کۆمیتی
 ی کنو شوقئفلل عمیشل تییرایعس یوە ڕابحزبی ب ی دەکرد، ک

 ھردوو بکر یسرەڕای ئوەی ک ئامانجی سرەکی.  بووبعسالنکی 
 میس کچی لو ساتوەختدا پرسی یکگرتن لگڵ ،یکگرتنی عرەبی بوو
ی مشتومخا بوو ب . ،تعارفدوای کودەتاکرکردایس یی ناسی، ککانی 

الی   میلیان ب،ی دەکردبعسو ناسیونالیست عرەبکانی دەرەوەی  
بعسییکان ک ئو حماستی . میسیکگرتن بوو لگڵ ھرچی زووتر 

وەک و ل وت یکگرت  بیریان ل پگی خۆیان،یکانیان نبوویناس
و   و دەرئاوشتکانی یکگرتن لسر کوردەکان  دەکردەوە لگڵ کاریگری

وەکی بعسییکانی وون سرنکوتوبعسییکان ئزم. ھوستیان
ن دووبارە وبوو، ئوان نیاندەویست ھمان ئزمو لبرچاوشیان سووریا
 ناو یکان، بعسییکان لیبجگ لو دابشبوونیان لگڵ ناس. بکنوە

و   ببوون، بای ڕاستەوە موحافیزکارەکان خۆشیان بسر دوو بادا دابش
 ک ،چپەوەکان گروپکی ئایدیالیست بوون. کانبای چپەوە ڕادیکا

 ک بوون کچی موحافیزکارەکان گروپدەنی بوون، کی میان شیعزۆرب
و گۆڕانکاریی  و نزیکبوونوەیان ل پرسی یکگرتن لگڵ میس  تگیشتن

ئم گروپیان زۆربیان ئفسری سونن . کۆمیتییکان پراگماتیست بوو
  ). ٣٣١: ٢٠٠٥سعید (بوو   پیوەندییان باشعارفبوون ل سوپا، ک لگڵ 

حرەسی و کارە قزەونکانی   بعس دوو باکی ناوکشمکشی 
  لبعسو ھاوپیمانکانی   الیک  ل ی خکی بوون ب ھۆکاری بزار قومی

 ڕەخساند ک گورزک ل عارفناو حکومت، ئمش ھلکی زینی بۆ 
نکان بوەشعسییت و دووریان ت بدەس وە لو خۆی  بخات بکات ب 

دوای . سرکردەیکی بکابر، ئگر بۆ ماوەیکی کورتیش بت
دوورخستنوەی بعسییکان، حکومت کارکردنی ب دەستوورە کاتییکی 

  دەستوورکی کاتیی دیکی خست١٩٦٤ی نیسانی ٢٩و ل  کرد  قدەغقاسم
بوو،  عارفو تگیشتنکانی   ک ئاونی جیھانبینییدەستوورە نو. کار



 

و خونکانی ل   بتایبتی ل پیوەند ب دیدی ئو بۆ ناسیونالیزمی عرەبی
براورد لگڵ دەستوورەکانی پشووتر، ئمیان زۆر  ب. یکگرتنی عرەبیدا

دەستوورەک . تربوو لسر بیرۆککانی ناسیونالیزمی عرەبیوچقبستو
. ی عرەبی ناساندبووموەک بشک ل ئوم) الشعب العراقی (یگلی عراقی

و داوای   عراق گلی ییکگرتنی عرەبی کردبوو ب ئامانجی ھرە سرەکی
 راقلتی عحکومموو تواناکانی بخاتھ و   کردبوو کیشتن بڕ بۆ گگ

رخان. ئاواتت کی دەستوورەککانی  مادەیر مافسکردن لکرابوو بۆ قس
چوارچوەی دەوتی  کانی گلی کورد لنرابوو ب ماف کورد، ک تیدا دان

و عرەبی ب  ، کوردقاسمعراقیدا، بم وەک دەستوورەکی سردەمی 
زمانی عرەبی وەک تاک زمانی فڕمی .  ل نیشتمان داننابووھاوبش

).  بک١٠/٥/١٩٦٤بۆ دەقی دەستوورەک تماشای الوقائع العراقیة (ناسنرابوو 
 ک س ،کرد  پسندعراقمت ئایکی نوی بۆ  حکو،دا١٩٦٣ل ھاوینی 

و  و ڕەش، کردبووە بنما  و سپی روو، سشۆڕشی عرەبیڕەنگکی ئای 
خشکانی   نئا شی لکو داڕشتنئیلھامی وەرگرتبووسووریاو  میس  .ل 

بوون بۆ س   ک ئاماژە،گرتبوو ناوەڕاستدا س ئسترەی سوزی لخۆ
و  میسک ل دەوت یکگرتوە عرەبیی چاوەڕوانکراوەک، دەوت بشدارە

 ن  وعراقکی ین ئا نو). ٨/٦/١٩٦٣الوقائع العراقیة  (عراقو  سووریا
ی حکوموەیی،لۆگۆکتکی کوردی، فرەنک یان سیمبولو   ت ھیچ ئاماژەی

  ). بک٢-٥تماشای ون (نگرتبوو   لخۆفرەئایینییان  فرەمزھبی
 

  
نردەمی عارف:٢- ٥ یوس راق لتی عو لۆگۆی دەو ئا   



 

تواوی کۆنتۆی   ب ژمارەیک قۆناغ تپڕی تا بعارفحکومتکی 
 ی کرد، لکتکانی وەال١٩٦٣ی تشرینی دووەمی ١٨وعسیینا  ب . ل

و   یکانییش ل دەستکاریکردنکی کابینکی زۆربی ناس١٩٦٥بھاری 
و پۆستانی لو  ئو پل. نا ی ل حکومتکی وەدەربعسپاشماوەکانی 

وە لبۆشی مان ب سوکار دەستکارییانن کندامانی  الیشیرەتی و ئع
یلشیرەتی ١،جومع بوو، پعارف ک   وەکران)Tripp 2002: 176 .(

ڕاستیدا ئو دیمنی سیاسیی  توەردانان نوەستا، لت تنیا بم دەسعارف
وە، ئو برگی زەالی ھ ل. شوەیکی چاوەڕواننکراو گۆڕی ی بعراق

و ناسیاوە    خزمعارف. و سربازیی لبر دەوتی عراقی کرد  عشیرەتی
زۆریان ئ کانی خۆی کرنزیککانی ،بوون فسرەکییس جومگ سوپا ل ل 

جار س دیاردەی نوێ ل  یکم بمش بۆ. و سوپا جگیرکرد   حکومت
 راقحکومکردن لریانعرخ سی ھاوچ ماوانیش حوکمی بندا، ئو  ھ

   خۆی بوو ب سرۆکی وتعارفشوەی  بم. و سرباز بوون  عشیرەت
 براکی، .ی شۆڕشیتمانیی سرکردایتئنجوومنی نیشو سرۆکی 

 .و فرماندەی فرقی پنج  عراق کرا ب سوپاساالری ەحمان عارفعبدول
 بوو، کرا ب فرماندەی سربازگی عارف، ک ھاوعشیرەتی سعید سلیبی

  پکیحرەسی جمھوری فرقی عارف). Batatu 2004: 1027(بغداد 
 ەکانی ل عشیرەتکی خۆی دەستبژرو سرباز  ک زۆربی ئفسر،ھنا

سروبندی دوورخستنوەی  دا، ل١٩٦٣ل تشرینی دووەمی . کردبوون
 ل سووریاو  میسبعسییکان ل دەست، بیرۆکی یکگرتن لگڵ 

 کرد ک عارفدەبووەوە، ئمش وای ل  بوو کاڵ گۆڕەپانی سیاسیدا خریک
 کۆمک عارفسرەڕای ئم . نتحماستکی جارانی بۆ یکگرتن نم

بۆ نموون، ل تمووزی . بر ڕوشونی سیمبولیی بۆ یکگرتن گرتبووە
و  ھنا وی سیاسییان پکو فرماندەییکی یکگرتناس لگڵ عارف، ١٩٦٤

ی وەک لۆگۆی و یکگرتویکۆماری عرەبیل کانوونی یکمیشدا بازەکی 

                         
1 .یلشیرەتی جومع کن لم تیرەیشیرەتی دلری عدەوروب ل ک لووجزگـای فپار ل 

 .  نیشتجنئنبار



 

 :Farouk-Sluglett & Sluglett 2001(فڕمی حکومتی عراقی ناساند 
95 .( 

ی نیسانی ١٣بوو ل  نبوو، ئوە  ل حوکمانی درژعارفتمنی 
 لگڵ کوتنخوارەی ،عراقدا ل سردانکی بۆ باشووری ١٩٦٦

جگی ) عارفی دووەم (ەحمان عارفعبدول براکی، .ھلیکۆپترەکی مرد
ی یناسیونالیستکی عرەبیش، عارفی دووەموەک براکی،  ١.گرتوە

. بوو، بم ل ڕووی سیاسییوە زۆر ل براکی کراوەتر بوو موحافیزکار
 و تا کرد ئو وەک دەستپشخرییک زۆربی گیراوە سیاسییکانی ئازاد

کرد   سیاسیی ئاواتریو چاالکی   ڕادەربینیڕادەیک فزای ئازادی
)Farouk-Sluglett & Sluglett 2001: 97 .(بدولعزازەحمان ب ک ،

 سرۆکوەزیران بوو، لگڵ کوردەکان عارفی یکمپش مردنی 
. کوتوە  ک ناڕەزایی ئفسرانی سوپای لواژۆ کردڕککوتننامیکی 

  ل پۆستکی دووربزاز ، ل کودەتایکی سپی١٩٦٦  سایبوو ل ئوە
  . خرایوە

نرابوو حکومتی  وە ناوی ل ب گاتپکردنعارفی دووەمحکومتکی 
 فوڕاتو شارۆچکیکی سر زی   ک ل پیتی یکمی چند شار،عفترە

و پل برزەکانی    چونک خکانی ئو شاران پۆست،ھاتبوو پک
یان پکتبوونوەوەوکردب حکوم نشینانم شارە سوننئ ک ، :عان ،

  یکم ھنگاوەکانی بئمش دەکرت ب. ھیتو  ڕاوە، تکریت، وجوفل
 ک دواتر ل ،دابنرتدەوتی عراق تواوی بسوننیکردنی دامودەزگاکانی 

خانی وو بردەوامیش دەبت تا ڕو  دەبت  بربوترسدام حسنسردەمی 
  ).و حوتم بک تماشای بشی ششم(دا ٢٠٠٣  سای لسدام
  
  
  

                         
 و  ســوپای عــراق، ئفــسرکی پۆفیــشناڵ بــوو ل )٢٠٠٧-١٩١٦ (عبــدولەحمان عــارف. 1

 نــدام بــوو لرە ئازادەکــانئفــسکخــراوی ئنی . ڕکودەتاکــانی ســـا و ل١٩٦٣ و ١٩٥٨ئ 
 . بشداریی کردبوو



 

  جوھری پرسی کورد: شوناسی خاک
  ک ل،و ناسیونالیست عرەبکان  بعس، ١٩٦٣  سایکیپش کودەتا

 یاخیبوونکی ی ڕاستوخۆ لگڵ سرکردایتی،ببوونوە  گردقاسمدژی 
بعسییکان .  کوتبوون نامگۆڕینوە،ببوو  برپاقاسم ک دژی کوردستان

بوو بنی ئۆتۆنۆمییان ب کوردەکان دابوو، ئوان ئم بنیان ل کاتکدا دا
دەکردەوە، کچی کاتک بۆیان   بوونی کوردیان ڕەت١٩٦٢  سایک تا

 ، کوردەکان ھیی پویستیان ب پشتیوانیقاسمدەرکوت ک بۆ وەالنانی 
ئانوساتاندا ب وشی  بعسییکان لو. بوون گفتوگۆیان لگدا بکن ئامادە

ش زیاتر وەک دەکرد، لم  تماشایانۆو وەک تاب  دەبوون  قسکوردستان
 میوانکی  و کوردیان پ گروپکی کۆچکردوو،دەنن پ بعسییکان دانی

؛ سعید ٢٩٧- ٢٩٥، ٩٠: ١٩٩٣الفکیکی (ڕەزاقورس بوو لسر خاکی عرەب 
٢٤٧: ٢٠٠٥ .(  

ی کوردیان یل گفتوگۆ سرەتاییکاندا بعسییکان ب سرکردایت
مرجک ل   ب، ب کوردڕاگیاندبوو ک ئوان ئامادەن ئۆتۆنۆمی بدەن

بنما  ب.  ئوان ئاگربست لگڵ حکومت ڕابگیننقاسمحاتی وەالنانی 
رەتاییانو گفتوگۆ سر ئسردوو لکانی ھنک ،ال و بئیدی کات 

نو توت، حکومرکس کودەتاکدانوسی وتڵ کوردان کگل و . انتکئ
کرد ب زمانک نوسرابوو ک بتوانت  یانبیاننامیی ک کودەتاچییکان دەر

و  کورد'' برایتیی''بیاننامک ئاماژەی ب . سرنجی کوردەکان ڕابکشت
ئاکامدا دوای کودەتاک،  ل). ١٩-١٨، ٦ج: ٢٠٠٢حمیدی (عرەب کردبوو 

 ک، وتنکی تمومژاویکال گیشتن ڕک راو ھردوودئاگربست ڕاگین
بیاننامیکی . دانابوو) المرکزیة(یپی نامرکزی نسەبنماکی لسر پر

 ک داوای ئاساییکردنوەی بارودۆخی ناوچ کوردییکانی ،دیکش دەرچوو
  ). ٢٥١: ٢٠٠٥؛ سعید ١٣٣-١٣٢، ٦ج: ٢٠٠٢حمیدی (دەکرد 
ل ت، بی حکومکرییشخمی دەستپیشتنی  وەگر تسما لبن

کورد پۆپۆزەکیان پشکش ب ی یخۆیان بۆ نامرکزی، سرکردایت
-٢٣٩: ١٩٩٨بۆ دەقی پۆپۆزەک بوان کریم ( کرد بغداددەستدارانی 

ی کردبوو وەک وتکی عراقمادەی یکم ل پۆپۆزەک پناسی ). ٢٤٦



 

مافکانی ھردوو . ھاتووە و عرەب پک  ک ل دوو نتوەی کوردویکگرتو
و   سو، دەبت بنمای لسر مافی چارەنوگل، بگورەی پۆپۆزەک

بگورەی پۆپۆزەک سنووری ناوچ کوردییکان ل .  دابنت یکسانی
و ناحی   لگڵ قزاسلمانیو   کرکووکو  ھولرپارزگاکانی 

کوردەکان داواکی . دت  پکدیالو  نینواکوردنشینکانی پارزگاکانی 
  . کردەوە  ڕەتپشمرگاینی چک ل ھزەکانی ان بۆ دامیحکومتی مرکزی

 ھاوکاتی ،ی کوردیانکانی حکومت لگڵ سرکردایتتدانوس
کوردەکان .  بۆ یکگرتنسووریاو  میسدانوسانکانی حکومت بوون لگڵ 

بوو ک یکگرتن لگڵ ئو دوو دەوت عرەبیی پچوانی  وا پیان
بوو ک یکگرتن ل  وا ئوان پیان. دا دتوە عراق ل ناوئامانجکانیان 

وی و چونک تراز،و خزمت ب حکومت دەکات  کوردەکان نیییبرژەوەندی
تی لتایبز، بھ وە، زۆر بزدا الر ڕووی دیموگرافییرکوە الی مدەکات .

و تیدا جختیان لسر ئوە  کرد بۆی مادەیکیان بۆ پۆپۆزەک زیاد
الجنسیة ( ببت ھۆی گۆڕینی ناسنامی عراقی   ک ئگر یکگرتنوەوەوکردب

و کارتی باری  بۆ ناسنامی عرەبی، ئوە دەبت کارتی ناسنام) العراقیة
کۆماری کوردستانی ل '' لسریان بنوسرت عراقی کوردەکانی یکس

ەی  ئو ترسی ک کوردەکان ھیانبوو ل نزیکبوونو.''ی عرەبیویکگرتو
 سووریابوو   ئوە؛دی نچوو ھات  زۆری پ،میسو  سووریا ل عراق

 عراق سربازی ڕەوانی ٥٠٠٠ کوردستانپکردنوەی شڕ ل تلگڵ دەس
ڕ ل؛ ٨٤: ١٩٩٠جواد (دژی کوردەکان  کرد بۆ شMcDowall 2004: 

ی ھزە وپۆپۆزەکی کوردان داوای سنووردارکردنی جو). 313
ئمان،  پاڵ ل. کوردستانانی حکومتی مرکزیشی کردبوو ل سربازییک

و دانانی کورد ل پۆست باکانی حکومت  جدکوردەکان داوای بش بو
 ژەی دانیشتوانیان لی ڕپراقبع ب نرابوو، کردبوو% ٢٠، کمخ .ل 

  نو   بوون ڕوانگی ناسیونالیست عرەبکان ئم داواکارییان ن ماقوڵ
دروستکردنی '' چونک وەک ئوان دەن، ئم ،وکردن بوونوەقابیلی قب
 کتناودەو کدالتردوو). ٢٥٢: ٢٠٠٥سعید  ('' دەوال  مکوڕبوونی ھ

و دیدی خۆیان، بتایبتی دیاریکردنی ناوانکانی نوان   لسر ھوست



 

 ەسری ملمالنکانو چار  یکگیشتن ، ھموو ھیواکانی بعراقو   کوردستان
 کانی بشیاند و کست گبن.  

دەگین ک   بو باوەڕە,ب خوندنوەیکی ورد بۆ پۆپۆزەکی کورد
 دیدک ک بناغی لسر عراقو یکپارچیی   دیدی کورد بۆ یکتی

 لگڵ ڕزگرتن ، و عرەب یکگرتنی ئارەزومندانی ھردوو نتوەی کورد
پۆپۆزەک جختی لسر . س داناوەو دیاریکردنی چارەنول مافی کورد بۆ

 وە دەکرد کمی کوردستانئرکان ھکوردنشین موو ناوچت ھدەب 
تخۆی بگر .شکردنی  لشنیازی دابت پردا حکومرانبراقبی کردبوو ع

 ، وەک ھرمک ناوی نھاتبووکوردستان ک تیدا ،بۆ شش ھرمی فیدرای
  سلمانیو  ھولربت ل پارزگاکانی  کرابوو ک پک مک پشنیازبس ھر
 ل پارزگای چمچماڵ لگڵ قزای نینوا ل پارزگای دھۆکو قزای 
و   کرکووکوەدەرنانی پارزگای ). ١٤٤-١٣٧، ٦، ج٢٠٠٢حمیدی  (کرکووک
 ،بووکرد  لو ھرمی ک حکومت پشنیازیخانقینو   شنگالقزاکانی 

کردبوو، ئمش وای ل کوردەکان   کورد دروستیگومانی الی سرکردایتی
و  ئم کشان. بکنوە  ڕەتپشمرگکرد ک داوای حکومت بۆ چکدانانی 
بوون ب ک گیروگازی دیکنانی دانوس کۆمی شکستھکانتمایان  ک ،

  . خۆیدا ھنا ھگیرسانوەی شڕیشی بدوای
 کردنوەی شڕ، حکومت ھمتکی سیستماتیکی وەگرپتلگڵ دەس

  ک خۆی ل پاکتاوی ڕەگزی،خست بۆ تواندنوەی کورد ل قازانی عرەبی
یکک ل دەرکوت ھرە زەقکانی . دەبینییوە کوردستانو ورانکردنی  

 ،و پاکتاوی ڕەگزی و ھمتکانی حکومت بۆ تواندنوەی کورد  ھوڵ
 بوو، پۆسیک ک دوای کوردستانی سیاستی تعریبکردنی پکردنتدەس

 دەگات حسن سدامدەستی  و لسر  حوکمی عارفکانیش بردەوام دەبت
  ). و حوتم م  بشی ششبوان(ترۆپک 

ش شکستی دانوس لعریب پکانی تتمکان دەستیانتڕاستیدا ھان پ 
و  ، حفتا گوندی کورد سوتنرادا١٩٦٣ بۆ نموون، ل تمووزی ،کرابوو

وخانکان یان ئاوارەی شارەکان کران وو گرت  دران زیندان خککشی فێ



 

دوای دەرپڕاندنی کوردەکان  ١).Talabany 2007: 54-55؛٤٢: ٢٠٠١نادر (
رەبی لت عگوندەکان، حکوم کانی ناوەڕاست لکانی    ناوچو بیابان

پاڵ  ل ٢.کردن ی کوردەکان نیشتجیو ل جگ  ھنا عراقڕۆژئاوای
و    لمیانی ھرشسوپای عراق، )چۆکردن(و تھجیر   ھمتکانی تعریب

. نابوو بۆ ناوچ شاخاوییکان یان پاڵپشمرگفشارەکانی، ھزەکانی 
و پۆسکانی تعریب، حکومت   و ھاوشانی ھمت سربازییکان  ھاوکات

و ڕەچکی  داڕژراو گومانی دەخست سر ڕیشو بپی پۆگرامکی ورد 
 ;Natali 2000: 103(دەکردن   دیکی بۆ سازبنڕەتیو   کوردەکان

McDowall 2004: 314-315.( زیکانی پاکتاوی ڕەگتمعریب  ھو ت 
و چۆکردنی دھاتکان دیمنکانی داگیرکاریی ناوخۆیی  و ڕاگواستن 
)Internal Colonization (دەدا پیشان خۆ ل. 

 کورد گیشتن یو سرکردایتی  دوای ساک ل شڕ، حکومت
.  کورد ھاوھوست نبوونیڕکوتنکی سرەتایی، بم سرکردایتی

ل وتنک ڕاگیاند، درزک ک خۆی ل ڕکی پشتیوانیمستفا بارزانیکاتک 
کتبی م.  دەرکوتپارتی دیموکراتی کوردستانی ی مکتبی سیاسناو

تی سیاسی برکرداید یسحمبانیو  ئیبراھیم ئالل تاجیان ک ڕکوتنک
 تنیا لسر بارزانیو   کشی نوان مکتبی سیاسی. کردەوە ڕەت

 خۆیان ب تابانیو  ئیبراھیم ئحمد بکو ،ناوەڕۆکی ڕکوتنک نبوو
ن ھبوو ل و ڕەخنیا  نونری دەستبژری ڕۆشنبیری کورد دەزانی

ناکۆکییکانی نوان بای . بارزانی ''سرکردایتیی سوننتیی خکییکی''
 بردەوام ،ھدا  سری١٩٦٤  سای ک ل،بارزانیو بای   مکتبی سیاسی

                         
 حرەس قومیە، یکک لو گوندان بوو ک ل الین ھزەکانی گابرەک گوندی نووسر، .1
ــک ل ١٩٦٣ی تمــووزی ١٣ ل ســوپای عــراقو   ســووتنرا و ھاوشــانی کۆمــک گونــدی دی

 ســای ١٢خکــی گونـدەک ئوەی نـر بـوو و تمنـی ل .  تعـریبیش کـراکنـدناوەنـاوچی 
ـــچ کـــران  .  کـــرانبغـــداد ل باشـــووری گرتووخـــانی موســـیبو ڕەوانی  زیـــاتر بـــوو، ڕاپ
 . و شارەکانی ئو ناوە بوون مینکانیش ئاوارەی گوند 

بـــاوکی . و خزمکـــانی بـــۆ گـــدراوەتوە نووســـر ئم چیرۆکـــانی ل الین دایکوبـــاوکی . 2
ل . وون بـھولـر و خوشککانیـشی ئـاوارەی   بـوو و دایـکموسـیبیکک ل زینـدانییکانی 

 .   رۆژی سووتانی گوندەک نووسر ل زگی دایکی بووە



 

یبوو تا لبارزانی ١٩٦٦  سابی سیاسی،   توانی لکتی مزەوە بای ھگر
 بارەگایان ل ماوەتکڕت بۆ  بوو، دەرپراننک . ئئیبراھیم دوای ماوەی

ی یو ھاوکار  خۆیان تسلیم ب حکومتی عراقی کردتابانیو  ئحمد
ی یسرکردایت  ب،پشمرگھزەکانی حکومتیان کرد ل شڕ ل دژی 

  . گرتوە  ھردوو باک جارکی دیک یکیان١٩٧٠  سای تا ل،بارزانی
کدوای ڕکرەتاییس وتنییک١٩٦٤  ساچوو  ، زۆری پن

انکان لگڵ حکومتی مرکزی تش بۆی دەرکوت ک دانوسییبارزان
ئامانجست،بوھ ت   چونککانی حکومتو سیاس  تی لنیازەکانی دەو ،

ئاکامدا لگڵ  ل. دەکردەوە ڕۆژ ڕوونتر ب تواندنوەی کورد ڕۆژ
ی بوو، وەک ناسک کسکی  ەزاقعارف عبدولدامزراندنی 

ڕ برۆکوەزیران، شرەکان دەستی سموو بھ ی لچ کردەوە پ .
ئاکامی جیابوونوەی   بزووتنوەی کوردایتی لل ناوسرەڕای ئو درزەی 

 ب پارتیو  ھزی پشمرگ کچی ،ببوو بای سیاسی دروست
گری  شیوعییکان نک ھر ل بریھاوکاری و ب  بارزانیی یسرکردایت

و  شیان دەکردە سر سربازگی بکو ھرشی پارتیزانی،بردەوام بوون
 ل دوای ھزی پشمرگو توژمی  گوڕ. دامزراوەکانی دەوت

 گیشتبووە ،١٩٦٦  سای لندرنھسرکوتنکانیان ل شڕی چیای 
 لو عراقئاستکی برز، بتایبتی ئگر زیان گیانییکانی ھزەکانی 

 لو شڕەدا عراقی یحزبی شیوعیپشمرگکانی . بکین ەدا ڕەچاوشڕ
  . ڕۆکی کاریگریان بینیبوو

ل  ڕ لر شسکردن لکوردستانکاتی قس ین بکت ئاماژە نناکر 
جار قس لسر  زۆر. موحسین حکیمھوستی گورەمرجعی شیعکان، 

ستوم ھکراوە ئ توایو فم ڕاس،و ئکان زۆر ڕوون نین بتیی .
 ک کی نوسراو نیییگھیچ ب ن کوە دەکرچاوە ئاماژە بک سندھ

 ).Luizard 2002: 94بوان (جۆرەی دابت   فتوایکی لوحکیم
ل ن کوە دەکوەکان باس لانیگالم عارف ١٩٦٥  سابدولسع ل 

ە ک فتوایک و سونن کردوو  شیعئایینییکانیکۆنفانسکدا داوای ل پیاوە 
 حکیمگوای یکک ل ئامادەبووەکان . بدەن بۆ حکردنی خونی کورد



 

 دیارەتوە، ھر لوێ یان دواتر، زۆر وکردو بووە، ئویش داواکی ڕەت
 کوشتوب لبریچاک  و وا ۆییتی ک کوشتنی کوردان تابونیی، بس گوتو

سرچاوەکان . بکات  کورد چارەسرو پرسی  حکومت داوای ئاشتی بکات
 بکو زارەکی ،سراو نبووەوبگشتی کۆکن لسر ئوەی ک فتواک نو

ھندک سرچاوەی دیک باس لوە دەکن ک ئم ). ICG 2007: 12(بووە 
 ک ئندامی ،علی سنجاری.  دەرچووبت١٩٦٤  سایفتوای لسرەتای

ی حکیم سردانی مستفا بارزانیوای یکک لو وەفدان بووە ک لسر دا
و   حکیمون بۆ الی و چ١٩٦٤ باس لوە دەکات ک ئوان ل شوباتی ،ەوکردو

ی یان یسراوەو بم ئویش باس ل نو،ەوفتواکیان پشتر بیستو
 سرچاوە ،ھرحاڵ ب). ٢٠١٢سنجاری (زارەکیبوونی فتواک ناکات 

سرەڕای .  نییئایینییی یاسایی وسراو ھزوشیعکان دەن فتوای نن
و بھزکردنی  ئم، ئم فتوای زارەکیی کاریگریی لسر نزیکبوونوە

و  سرەتا  لحکیمو بنمای  و شیع، النیکم کورد ی نوان کوردیپیوەند
، دوای مجلسی ئعالی شۆڕشی ئیسالمی ل عراقل ھشتاکانیش بدواوە 

  .پنج دەی ھر ماوە
 لسر کی چند کاریگرییندرنھ شڕی ل سوپای عراقکستکی ش

 ئوەندەش لسر ڕمانی ، ھبووھزی پشمرگبرزکردنوەی ورەی 
ونوەی و ھبوو و ھۆکارک بوو بۆ بخۆداچعراقورەی ھزەکانی 
 و بیرکردنوە ل چارەسرکردنی کشی کورد ل   حکومتی عراقی

انی تئم گۆڕانکارییان جولیکی دیکی دانوس. ی ھزدەرەوەی بکارھنان
  ک زیاتر ب،وتنککال گیشتن ڕک ئاکامدا ھردوو ل. خۆیدا ھنا بدوای
 چونک ،، ناسراوەعراق، سرۆکوەزیرانی ئوکاتی ەحمان بزازعبدولناوی 

 وەک تیۆریستکی ناسونالیزمی. انکاندایڕۆکی گرنگی ھبوو ل دانوس
 ناسیونالیزمی یو خۆڕاگری  تگیشتنی بۆ توانابزازدەچت  عرەبی، لوە

بوو تاک ڕگ بۆ چارەسرکردنی  وا یش ھبووبت، بۆی ئو پییکورد
 راقپرسی کورد لکانی کوردد ،عسیاسیی ماف ب و دوازدە . داننانئ
رتبوو ک گ  کۆمک بنی وای لخۆ،وتنک ھاتبووکخای ک ل ڕک

 ژووی کورد لم ی لشینراقپبوو عکی تیۆری. دا نیکان بناغان بۆ یخا



 

 عراق دانابوو لگڵ ناساندنی عراقداننان ب ماف نتوەییکانی کورد ل د
کوتنک کڕ. جار بۆ یکم) Binational(وەک دەوتکی دوونتوەیی 

و دانانی زمانی کوردی وەک   یباسی ل بنامرکزیکردنی سیستمی سیاس
دابوو لسر دانانی  شی پیشانیھاوکات ڕەزامندی.  کردبوو زمانکی فڕمی

 بگورەی ڕژەی ،و دامزراوەکانی  کورد ل پۆست باکانی حکومت
 راقدانیشتوانی کورد لکریم  (ع وانب کوتنک٢٥٠: ١٩٩٨بۆ دەقی ڕ-

٢٥٤ .(رانبب رمینواندنم نشئکانی پوموو ھھ کورد ل ر ب  خۆی ل
عارفی ژر فشاری سوپا،  داننان ب مافکانی کورد تیپڕاندبوو، بم لد

کوتنکی ک ڕ،ئوەی بچت بواری جبجکردنوە زوو پش  ھردووەم
بوو ک سازانکی لم  وا ئفسرەکانی سوپا پیان. ھوەشاوە ڕاگیاند
ئوان . عراقەکان دەبت ئگری جیابوونوەیان ل چشن لگڵ کورد

بوو ک ملدادانکانی حکومت ڕەنگدانوەی شکست سربازییکانی  وا پشیان
و بارە   دەن سوپای، بۆی دەیانویست ئو لۆمکردن لسر خۆیان ال

. کوردستانبکنوە، ئویش لمیانی درژەدان ب شڕ ل  الربووەک ڕاست
کئاکا لوەی ڕوەشاندنڵ ھگرەکان کمدا لموو بھ دیسان ل ،کوتن

 . وەوەوب شڕ برپا
 و، دیدە دژبیککانی ناسیونالیست عرەبکانودیسان وەک جارانی پش

 کان لراقییک و عالی  کوردەکان ل و ناسیونالیست بوون ب ی دیکالک 
و شوناسی خاكی   دمایی پکدادان لسر پرسکانی شوناسی کور

 و ڕکوتنکان  دانوسانکان. و عرەببوون  و ماناکانی عراقیبوون  کوردستان
دەدەن ک پرسی   ئوە پیشان،و پرس پیوەندارەکانیان  و پکنھاتنکان 

 بوو بیوەست ننیا پنانی دکورد تراقداننتی عحکوم   رەکانی بنو نو
ان ب خونکانی کورد ی بکو زیاتر پیوەندی،نتوەیی کورد/شوناسی ئیتنی

 بوو، ک کوردستانو شوناسی خاکی    سیاسییو ئۆتۆنۆمی  ل بنتوەبوون
و   و تگیشتنکانی ناسیونالیست عرەبی بگشتی پچوانی دید

عرەب عراقییکان بگشتی عراقییکانیان وەک یک . عراقییکان دەھاتوە
 و نیشتمانی عرەب ونایان و وەک بشکیش ل نتوە ددەکر گل تماشا

 ل دوو گل عراقئوە دەکرد ک  ان لسریدەکرد، کچی کوردەکان پداگری



 

داننان بو ڕاستیی د تنیا ل ڕگی عراقو یکپارچیی  وەوھات پک
و ئوانی دیکش ک ل بگکانی  و پکدادانان  ئم ملمالن. رتددەپارز

پش  بوون ل یکوە لمپڕ  ھمووی بسر،وتوێ دەکرنوودا تاوداھات
 زانی نیشتمانی لی ئامۆسراقپع .  

  

  و برخوردی شیعکان عشیرەتگریی سوننکان 
کان لرەبع ک ناسیونالیستیکات١٩٦٣  سار حوکم دا ھاتنس، 

ڕاستیدا ھمتی   لکوتن، کوردەکان تاک الین نبوون ک لگیدا بریک
کان لرەبع ناویتر ناسیونالیستکان زۆر خوھاتنی . بوو دژی شیوعیی

بوون،  ی ئو ل شیوعییکان، ک زۆربیان شیعیو نزیک    بۆ سر حوکمقاسم
و شیوعییکان   قاسمو سیاست لخۆگرانی ک   لگڵ ئو دەستپشخری

سرەتا ھندک ھیوای الی  کوە لی کاریان لسر دەکرد، ھمووی بسر
کردبوو ک ئیدی چ وەک شیع، چ وەک شیوعی، چ وەک  شیعکان دروست

 ک تیدا ل گم ،دەکرت عراقی فزایکی سیاسییان بۆ فراھم
 ھاوتای ڕەوت یکۆمیتی- و پگیکی سیاسی  دەبن سیاسییکان بشدار

دەکن،  خۆیان مسۆگر یکانی دیک بۆو نتوەی  و پکھات مزھبی  سیاسی
م زۆری پڵ البردنی  بگچوو لقاسمنکانیان بونموو خدرا با  ھ .

 رحوکمی ناسیونالیستسھاتن م لکش مانگی یش وە، لر ئک ھن
عرەبکان، شیوعییکان لسر دەستی بعسییکان دووچاری ھمتکی 

 ک نموونی ،و کوشتوب بوونوە  انیکردنو زیند  دڕندانی ڕاوەدوونان
و سیاستان بجگ لوەی   ئم ھمت. نبوو ل مژووی شیوعییکان

 بھزبوونی کامپی ،کوتوە  لیحزبی شیوعیالوازبوونی 
 چونک شیوعییکان کۆگی ،خۆیدا ھنا شی بدوایینیشتمانپروەری

 ژمارەی شیوعیی سرچاوەکان بگشتی. ی کامپک بوونیسرەک
و   بم زۆربیان باس ل کوشتنی سدان دکتۆر،کوژراوەکان دەرناخن

و ڕۆشنبیری   و ئفسر لگڵ سیاستوان و ئندازیار و مامۆستا پارزەر
و   سدام حسنو ڕۆی   دەست و ھمووشیان ئاماژە ب  شیوعی دەکن

 Morris(وعام دەکن لو قتل) سی ئای ئی (ریکی ئمیدەزگای ھواگری
2003 .(  



 

 حزبی یلیژنی مرکزیدا، چند ئندامک ل ١٩٦٣  سایلکۆتایی
و   عراقدزییوە گڕانوە  ببوو و ب  ک ل قتلوعامک ڕزگاریان،شیوعی

ھوستی . وکردنوەی ھندک ل شانکانی حزبوزیند کرد ب دەستیان
 دوای وەدەرنانی بعسییکان، بوو ،عبدولسالم حزب لسر یسرکردایتی

شبوونی  بی دابزیمایرکی مدالیژنر دوو شاخسکیان، .  بیشاخ
کان ناسرابوون، بماویی ب ت کرۆکایزیز حاجی یسی بۆ عشبانگ 

کداری دەرکرد لباتی چت خکان . دژی حکومشیوعیی ل ی دیککشاخ
، نرمییان زیاتر دەنواند دمزیز محع ی، ب سرۆکایتی ک زۆرین بوون

و   ل ناوچکانی باشوورعزیز حاجگروپکی .  برانبر ب ڕژم
و زۆنگاوەکانی باشوور ل ئاستکی سنووردار   فوڕاتناوەڕاستی زی 

، ک عزیز حاجو  عزیز محمد. دەستیان ب کاروکردەوی پارتیزانی کرد
ڕەگز  ن دەکرد، ھردووکیان ب دوو شاخکی حزبیایسرکردایتی

حوکمی دوورییان ل  ئوەی ڕاستی بت شیوعیی کوردەکان ب. کوردبوون
 ،پشمرگالین   لکوردستانو بوونی ناوچ ڕزگارکراوەکان ل   پایتخت

چانسی دەربازبوونیان ل ھمتکانی قکردن ل ھاوڕێ عرەبکانیان زۆر 
 دەرفتی تکبوونی حزبی شیوعیبوونی  الواز،ھرحاڵ ب. بوو باشتر

  . کردەوە و ئامزانی نیشتمانیدا کم  شیعکانی ل کاری سیاسی
کان، ملمالنردەمی عارفس ل  کدادانی سوننکان زۆر  و پو شیع

 ئایینی وو ھوست  کارەکتر. زەقتر ل قۆناغکانی پشووتر دەردەکوت
 وای کردبوو ک ھگری دیدکی فعبدولسالم عارموحافیزکارەکانی 

دا ١٩٦٣  سایبۆ نموون، وەک ئو کۆنبعسییانی ک ل. دژەشیع بت
  ل بیرەوەرییکانیاندا دەگنوە ئو زۆر،بوون  ھاوسنگرعارفلگڵ 

؛ ٣٠٧: ٢٠٠٥سعید (و شعووبی ناوی شیعکانی بردووە  جار وەک ڕەوافز
الین   ل شستکان چند کتبک للوەش زیاتر،). ٢٧٣: ١٩٩٣الفکیکی 
 بنڕەتی ک ل ،نوو عراقی دەرچو   ناسراوی عرەبیو کسایتی نووسر

ھدا نچووبین ئگر  لوانی ب .وەیبزووتنوە شعووبییکانیان دەکۆی
 بوو، ک ریوعبدولعزیز دو کتبکی ،بین گرنگترین کتب لو بوارەدا

الجذور ناوی  ک ب  بوو،زانکۆی بغدادو سرۆکی  ئکادیمییکی سونن



 

. وەوەوکردب بوی) رەگوڕیشی مژوویی شعووبییت( التاریخیة للشعووبیة
کردبوو و  و شعووبییتی ھاوتا   بنماکانی شیعگریریودوکتبکی 
دابوو، ھروەھا ڕەگی شیعگریی خستبووە ژر پرسیار  گرێ پکوەشی

دنیایی  ئمش ب. عراقئینتیمای شیعکان بۆ و   لگڵ دسۆزی
بۆ نموونی زیاتر (ی ھاوچرخ عراقدیاردەیکی نوێ نبوو ل مژووی 

وانمبیشی سژوو و ریودو).  بم تیی باس لبوونی چۆنجنیشت 
  عراقدەگوترت  و گروپ جیاجیاکان دەکات لو ناوچانی ئستا پی  خک

  :و دەت
ی، بۆی ئو نیمچدوورگی عرەبی یدرژکراوەیکی جوگرافی.. .عراق''

سامییان داوە - کارەکتری عرەبی،ک لووە ھاتوون) عرەبانی(خکانی 
کناوچ وە . بتڕۆژھ ل ی ککانو خچی، ئک)و کوردە  شیع
سرەڕای .  تنیا وەک داگیرکر ھاتوون)عراق( ھاتوون بۆ )ئرانییکان

و گڕاونتوە بۆ وتی   نوئوەی دوای مانوەیکی کم یان زۆر، ڕۆیشتو
م لرە  خۆیان، بکیان لک خنددوای خۆیان ھ) راقلع(جب  

بم (و بگانی  ڕەگوڕیشی کولتووری ئو خک بجماوە نامۆ. ھشتووە
خاک( ...کانی  لخ کدا ککات)کانیرەبما)عت م خاکو   شای میرات ئ

و ئستای خۆیان وەک    دەکن)ئم خاک(ڕەگوڕیش فرھنگییکانی 
وەکانی دیک تماشای دەرەوە و ئوە خک ھات،درژکراوەی میراتک دەبینن
، کاریش دەکن لسر بینی ڕەگوڕیش  دەکن بۆ ئیلھاموەرگرتن

  ). ٩٧-٩٥: ١٩٦٢الدوری  ('')ئم خاک(فرھنگییکانی 
الین  ت ئوە بگوترت ک قسکردن لسر پرسکی وا ھستیار لدەب

کاتدا وەک   لوعراقو سرۆکی تاک زانکۆی  کسایتییکی ناسراو
 ل. بکرت  ناکرت وەک دەنگی تاک کسک تماشا،وریوعبدولعزیز د

ی یسونن/ مزھبییبعسی/ھزریڕاستیدا ئم دەنگ ئاونی ڕەوتکی 
و ئیسالمیزمی سونندا    ک خۆی ل ناسیونالیزمی عرەبی،ییرەبع/نتوەیی

وردبوونوە  ب. و ھاوبیرن  ڕادەیک ل زۆر شتدا ھاوبش دەبینتوە، ک تا
 ت کورەوە بۆمان دەردەکی سم دەقزیز دولبدولعدوو ریوع 

وە بۆ و ڕیشیان دەبات ت بگان دادەن و شیع، ب ی، کوردعراقپکھاتی 



 

  تماشایان ناکات، تنیا لبرعراقوەک بشک ل گلی  سر ئرانییکان،
 وەی بڕەئرەب'' بننین''ع    رەبیو لی عدوورگھاتووننیمچوە نی .  

و  جار زەقتر ئیسالمیی سوننگراکان، وەک ناسیونالیست عرەبکان، زۆر
 و ب شعووبی ناویان  یکانو شیوعی  توندتر ھرشیان دەکردە سر شیعکان

حزبی بوو ل  ، ک نزیک)برەبانگی نوێ (الفجر الجدیدڕۆژنامی . دەبردن
 شعووبییکان پسنی، ک حزبکی ئیسالمیی سونن بوو، ل سرگوتارک تحریر
، ھروەھا ''و ڕقیان ل عرەب  دوژمنی نتوەی عرەبن''و دەت ئوان   دەکات

و کوردە،  رەبکان، ئوانیش شعووبییکان، مبست شیعوەک ناسیونالیست ع
ەوە ئران داگیرکارییانی ک ل ڕۆژھتوە، ل لب پاشماوەی ئو شپۆ

 ١).٤/٦/١٩٦٠الفجر الجدید (دەبن  ھاتوون دادەنت، وەک بگانش ناویان
 و ب  ڕۆژنامک بردەوام ب شیوعییکانی دەگوت شعووبییکان

 ییکتی (اتحاد الشعب، ک ناوی حزبی شیوعینیشوە ب ڕۆژنامکی گاتپکرد
الفجر ڕۆژنامی ).  شعووبییکانییکتی (''اتحاد الشعوبین''بوو، دەگوت ) گل

دژی شیوعییکان، وات شیعکان ک ئو  بۆ وروژاندنی ھستی خک لالجدید 
'' ئیسالمی- عرەبیینیو شارستا  دەوت''ناوی نابوون شعووبییکان، داڕمانی 

یان لیم قسوان ئکان، ئوەی شعووبییدابووە پاڵ بزووتن  کدا دەکرد ککات
ئیسالمی لسر دەستی مغۆلکان -ھموو خک دەزانت دەوتی عرەبی

پاشماوەکانی ''ڕۆژنامک جختی لسر ئوەش دەکردەوە ک . خاوڕو
ینینی ھمان ڕۆی مژوویی ل  ئمۆ گڕاونتوە بۆ ب)شعووبییکان(

؛ ٢٥/٥/١٩٦٠؛ ٣١/٧/١٩٥٩الفجر الجدید  (''بھزکردنی نتوەی عرەب
١٦/٦/١٩٦٠.(  

ب ی شعووبیزم  کورتی، شیعیزم لالنوە وەک ھک سوننندن ھالی
و   کردبوو ک ھر داوایک بۆ مافی یکسان ئمش وای. دەبینرا

کرابتوە، جا  الین شیعکانوە برز ی لو ئازاد   کۆمیتی دادپروەریی
شیعک سکوالر بووبت، شیعک نیشتمانپروەر بووبت یان شیعیکی 

                         
1 . وەی کدوای ئ لمھـــورییی جی ڕۆژنـــامکتن حکـــومالی کان لعـــسییقاســـمی ب 

ــی  ــۆ دەربین ــا ب ــسالمییکانیان بکــار دەھن ــانی حــزب ئی یاســاخ کــرا، بعــسییکان ڕۆژنامک
، یکــک لو بعــسیی ناســراوان بــوو ک عبــدول ســلوم ســامرائی. بیروبۆچوونکانیــان

 .   ی بکار دەھنا بۆ بوکردنوەی گوتارەکانی)برەبانگی نوێ (الفجر الجدیدالپڕەکانی 



 

گشتی لکی شعووبی بینراوە ئیسالمی، بستوە وەک ھکانن سوننالی، 
بکورتی، . یان چاکتر بین بۆ چواشکردن وەک شعووبیزم ناسنراوە

و   و سرکوتگرییکانی سوننکان وەک ھوڵ رییلکاتکدا سیاست جیاکا
 شیتقال بۆ الدانی کۆسپکانی پش پۆژەی ناسیونالیزمی عرەبی نمای

مان کراون، لرگری ھبات  کاتدا بکان وەک   و خکانی شیعکۆشانو ت
بۆی لرەدا دەکرت بگوترت .  مامیان لگدا کراوەعشیرەتگریھوی 

ک لکی کان بۆ کوەی شیعڕانکانی گرەکییب ئایین و ھۆکارە سزھم 
و دەمارگیرییکانی    سیاست جیاکاری،وەک بوارک بۆ سیاستکردن

درژایی تمنی  و پراوزخستنی شیعکان ب  سوننکان بوو ل ببشکردن
و    و ئینتیمای شیعکان  ژر پرسیاری دسۆزی خستن ب. ی ھاوچرخعراق

وەی جوبوەوستانن شعووبیزم ل کانیان بو ڕەوت  ن ناسیونالیستالی
ی ی دەستبژری سیاس،و ئیسالمیی سوننکان  عرەب سوننکان

ی ل پۆسی ئامزانی عراقدانیشتوانی %  ٦٠دەستبدەست نزیکی 
ڕادەیک بۆ کوردەکانیش ڕاست بوو، بمش  ئم تا. دەنا نیشتمانی وەدەر

رزڕزانی نیشتمانی بی ئامۆسپ کان لراقییوە  ژەی وەدەرنانی عتدەب
  %. ٨٠بۆ نزیکی 
و دژەکوردییانی ک ل توی  و ھاوکاتی ئو دەربە دژەشیع  ھاوشان

و    چاالکیی ئابووری،ی ڕۆژنامکان دەبینرانرپوو ڕو  کتبکان
 عارفکاندا سنووردار ل سردەمی  و کوردەکان  بازرگانییکانی شیعکان

دا، سیاستکانی حکومت بۆ خۆماکردنی کۆمپانیا ١٩٦٤  سایل. دەکران
و   تایبتکان چوارچوەکانی سنووردارکردنی کاروچاالکییکانی شیعکان

وردبوونوە ل سیاستی خۆمایکردنی کۆمپانیاکان . دەھنا کوردەکانی پک
پشت ئو سیاستاندا  توەیی لو ن  وا دەردەخن ک پانری مزھبی

 بۆ جاری دووەم ھاتوە بعسل ھشتاکاندا، وات دوای ئوەی ک . بووبن
، ک ھم کسکی ل براکیفازو پایبرز،  سر حوکم، بعسییکی ناسراو

-١٩٨٣( بوو  عراقیھواگرییدەزگای  ھم بڕوەبری  وئکادیمی بوو
١٩٨٩(،کدا ببکت االیرانیة فی العراق لمدارس الیھودیة وناوی ا  ل)  ندنگخو

باس ل ھندک پرس دەکات ک بۆ ئم ) و ئرانییکان ل عراق  یھودی



 

و    ل کتبکیدا دەت ل پنجاکانل براکیفاز. باسی ئرە ککی زۆرە
کۆنتۆی کرتی ) شیعکان(شستکاندا بازرگان کوردە فیلییکان 

). ١٥٢- ١٥١: ١٩٨٤البراک (یان کردبوو عراق یو پیشسازی  بازرگانی
و سرکوتن بۆ   و شیعکان ل کارکردن و ڕگلگرتن ل کورد  وەدەرنان

و حکومت،   پلبرزەکان ل دامودەزگاکانی دەوت، بتایبتی سوپاو پۆلیس
بکن وای ل ئندامانی ئم دوو پکھاتی کردبوو ک ڕوو ل بواری بازرگانی 

وەک پیش .  
ڕادەیکی چاک کۆنتۆی بازاڕە  کوردە فیلییکان ل پنجاکانوە تا

 ١).سوق الشورجة (بازاڕی شۆڕجیان کردبوو، لوان بغدادسرەکییکانی 
 کان لکڕاندنی جولم ھۆکارە دەرپل جگراقبع غداد، بب وە، کش

، بتایبتی بغدادازاڕەکانی بوون بسر ب ڕادەیک زاڵ پش دەرکردنیان تا
 بۆشاییکی ل بازاڕدا دروست) سوق الصرافین(بازاڕی پارەگۆڕینوە 

ھندک . کرایوە و شیعکانوە پ  الین کوردە فیلییکان  ک ل،کردبوو
 سیاستی حکومتی عراقئوەی  سرچاوە ئاماژە بوە دەکن ک پش

، ک تاھیر یحیا، ١٩٦٤  سایلخۆمایکردن بخات برنامی کاری خۆی 
،   دەکاتبازاڕی شۆرج بوو، سردانکی عراقئوکات سرۆکوەزیرانی 

ڕکوت  و نزای شیعکان دەبت، چون ب و نوزانوە  لوێ گوی ل گریان
 گوی ل تاھیر یحیادەگنوە کاتک .  دەبتعاشووراسروبندی یادی 

 ھر لو شون بن دەدات ک بوونی ،بتدادوفیغانی کوردە فیلییکان دە
و بازاڕەدا کۆتایی پل ت ھب شیعن) ٢٧٧-٢٧٥: ١٩٩١االزری .(زۆری پ 

ناچت حکومت پۆژەیاسای خۆمایکردنی بشکی زۆر ل کۆمپانیاکانی 
و  و کۆمک کۆمپانیا  و پیشسازی دەردەکات  بوارەکانی بازرگانی

بمش ل تمووزی . گشتی، دادەمزرنتدامزراوەی حکومی، کرتی 
و   و چوار کۆمپانیای بازرگانی   کۆمپانیای پیشسازی٢٧دا، حکومت ١٩٦٤

ی نۆ کۆمپانیای بیمنج کۆمپانیای بواری بانکی خۆماکرد  و پ)Jabar 
                         

1 . بـوونی کـورد ل ل جگغـدادبکردنی بکـۆنترۆ رە بـازاڕی شـۆرجھۆکـارە ھ ل ککـی 
ــوردی ــارەیکی ئجگــار زۆر ل وشــی ک ــوونی ژم ــی، ســرەکییکانی ب ــانی عرەب ــاو زم  ل ن

 .  بتایبتی ل ناو بغدادییکاندا



 

و    بووبت ئانقست دەچت ب و ھوی حکومت پ ئم کار). 132 :2003
و   و زیاتر مبست لی سنووردارکردنی توانا مادی ەکرابتو ل بیری ورد

داراییکانی کوردە فیلییکان بووبت، بتایبتی ل کمکردنوەی دەستیان 
 و ئابووری، لوەی چاکسازی ل سیستمی ئابووری بسر کرتی بازرگانی

  .و بازرگانی بووبت 
 تگرییکانیعشیرەو   لگڵ زیاتر دەرکوتنی سیاست دەمارگیری

و ناڕەزاییان   ڕگی جیاجیاوە وەم ، شیعکان لعارفحکومتکی 
وازھنان ل   وەک ھوک بۆ ڕازیکردنی حکومت ب،دەردەبی

، ل نامیکدا موحسین حکیمگورەمرجعی شیعکان، . سیاستکان
 کانی سیاساتترسناک نجامدەرئ تی لکانحکومرییشیرەتگئاگع ارد 

 ل عشیرەتگری ئاماژەی بوە کردبوو ک حکیمل نامکدا . کردەوە
ستی پک ھنموو شوت ھت.  دەکرو دەئ:  

"''ب ک ترکی حکوموە ئک ئجیاوازی ی بر   چاو، بسو جیاکاری ل
 تا ھموویان ،و مزھبی، تماشای ڕۆکانی گل بکات  بنمای نتوەیی
وە بکست بھل ش ن کئ ک دەژین کتی حکومر سایر کژسگرە ب

ناخۆش ک دەبینم  پم. و کرامتیشیان دەپارزت  برژەوەندییکانیان
ل یک ھت درزوان حکومل  نم ڕۆژگارەدا . و گیشتنی زاڵ لگناوت ل 

 ک وەیتدا ئیحکومناوی مام ک کسبدولقادر ککی باو ( عناناو ول 
 ل ناوناوکی باو ( عبدولحسن ماميیو   دەکرت  جبج)سوننکان
ھاوکات ئاوازکی ناوچیی تسک . دەدرت و فێ   دەخرت  دوا)شیعکان

و  ەتکریتیو ئم خکی عانزا وەک ئوەی دەگوترت ئم خکی 
  ).ا٢٠٠٥بوان الخیون  (''یفوکوئوەی دیکش خکی 

محمد و سیاسیی ناسراوی شیع،   ر، کسایتییکی ئدەبیساک دوات
، ەحمان بزازعبدولاشتنامیکی ناڕەزایی بۆ د، یادڕەزا شبیبی

ناردبوو، ک تیدا باسی ل ) ١٩٦٦-١٩٦٥( سرۆکوەزیرانی عراق
بجگ لو خانی ک . و ئازارەکانی شیعکانی کردبوو  و ئش  نھامتییکان

الین  اشتنامک لوەدای ک لد گرنگییکی دیکی یاد،نھاتوو تیدا
 باس شبیبی. کرابوو لی کسایتیی شیعیی ناسراوەکانی ئوکات پشتیوانی



 

 وە دەکات کریلشیرەتگع راق لیشتعگک نو ووە ھیچ کاتئ ت
  :و دەت  ئاستی ئستای

'' م دواییکانی ئرحکو(گۆڕانکارییسھاتن وانعارفمی ل(،وە   بداخ
و ل ھموو  کراونتوە ووو جیاکاری زیند  سلماندیان ک ڕۆحی دابشبوون

و ڕۆژنامی   ناسراویھندک کسایتی... و بربوترن کاتک بھزتر
چاک  وا.  و قس ھدەبستن)شیعکان وەک شعووبی دەناسنن(بکرگیراو 

) وەک خۆمایکردن)حکومت ئو سیاست سرپیانی خۆی 
وەبھتن١٨٥-١٨٠: ١٩٩١االزری  (''وەش .(  

 ،و ھاوارەکانی شیعکان ندەدا  کم تا زۆر حکومت گوی ب ناڕەزایی
بوون بۆ گرتنبری شوازی دیک ل ناڕەزاییدەربین،  ئمانش ڕخۆشکر

دا، ل ١٩٦٠  سایھرحاڵ، ل ب. ک ل دەیکانی دواتر دەردەکوت
حزبی شوەیکی نافڕمی خۆی ل   بقاسم، محمد باقر سدردەمی سر

ی خۆی، ئویش بۆ ی کردە منزگحوزەی نجفو   کشایوەدەعوە
و نووسین، بتایبتی نووسینی کتب  ن و خۆپگیاند  درژەدان ب خوندن

وای ک   ھندک کس پیان١).ئابووریمان (اقتصادنا ،ناسراوەکی
ەوە ھبوو ل سدر ب خونکانی ی پیوەندی،دەعوە ل سدروەی خۆکشان

شوەیکی گشتی ئوانی ئو پایی   چونک ب،بوون ب گورەمرجع
ھندکیش دەن . نادەن  ڕۆژان ئنجامی ڕاستوخۆ کاری سیاسی،وەردەگرن

 درکس ک لکمیانی یندکارەکانی لکانی (خوکانی) وەکیلیوەندییپ 
ئو بۆشاییی لAziz 2003.( بوان (ناڕاستخۆ ڕاگرتبوو   بدەعوەلگڵ 

الین  بوو ل  پیداسدر لگڵ خۆدوورخستنوەی دەعوەی یسرکردایت
ک چاالکوانی شیعوەک ،کۆم در کبوونئایینی پیاوی سن ،وە،   پکرای

 وانبدولساحیب دەخیللدیبو   عح ئکی و. ساخا مئرخان بوو لەرچ 
 کات زۆربی ھرە  چون تا ئو،عراقو ئۆپۆزسیۆنی شیعی ل  دەعوەالین 

 ئایینییالین پیاوانی  و بزووتنوە شیعییکان ل  و چاالکی زۆری ڕکخراو
                         

یکــک ل کتــب ھر ناســراوەکان ک لســر ئــابووریی ئیــسالمی ) اقتــصادنا (ئابورویمــان. 1
 ١٩٨٢ نووسـیوە، بم ل سـای ١٩٦١ تـا ١٩٦٠ کتبکی ل نوان سانی سدر. نوسرابت

  . و بو کراوەتوە بۆ یکم جار چاپ 



 

الین   ل،بت  تا ئستاشی لگدادەعوەبمش . شیع سرکردایتی دەکران
و خوندکارانی زانکۆ  ی ناوەندو پیشیی ل چین کسانی خوندەوار

سرەڕای ئمJabar 2003: 122, 138-139 .( ،(سرکردایتی دەکرت 
 جیھانبینییان بنمای لسر ئو ،دەعوەدەست بڕوەبریی نوکی 

  . ڕشتبوو  دایسدر ک ، ئایدیۆلۆجیی دانابووھزری وچوارچوە 
دنوەی ئو بۆشایی ھوی پکر ناوەڕاستی شستکانوە ل  لدەعوە
 ل سردەمی بعس ئایدیۆلۆجیی بوو ک ل ئاکامی شکستکانی ھزری و

، بتایبتی دوای دەرپڕاندنی کس ناسراوەکانی شیع ل عارف
ھاوکات، ). و بکوتماشای بگی داھات(بکاتوە   پ،بعسی یسرکردایت

 ئو بۆشاییی ڕاپش دەکرد بۆ پکردنوەی  وەک بدیلکیش خۆیدەعوە
ل کخراوحزبی شیوعیئاکامی الوازبوونی  کم وەک ڕم وەک  و ھھ 

و لناوبردنی   و ڕاوەدوونان  پش، بتایبتی پاش لدان بیرۆک ھاتبووە
کانی حزب لرەکییکادیرە س کان لعسیین بیالیل١٩٦٣  سا  کو   الی

 کان لوەی شیعوتندوای حزبی شیوعیدوورک ی  لتواکموحسین ف
 .الیکی دیکوە ، گورەمرجعی شیعکان، لحکیم

نو تییرکردایسجیھانبینی ک گۆڕانکارییان للگ کرددەعوەی یک ، 
 وە بوو کم گرنگترینیان ئکی ئیسالمیدەعوەسروشتی ''بگروپ ییان ل 

خراوک  گۆڕی بۆ ڕک،ئیسالمبرگریکر لUniversalist ( (جیھانگرایی 
 :Jabar 2003 (''عراقک خبات بکات لپناو برژەوەندییکانی شیعکانی 

38 .(م لشوناس ب یوەند بپ   زانی نیشتمانی لراقو ئامی ،عشک 
فرەئایینی  ل وتکی دەعوەمزھبی وەک /ئایینییسرھدانی ڕکخراوکی 

 بکات یان نا، دەبت ب وو ل کۆتاییدا، ئارەزعراق وەک یو فرەمزھبی 
 بواوەتواوی  ئوە ب لبر). Subnational(نیشتمانی  حزبی گروپکی بن

مزھبی /ئایینیپداگری لسر ئوە دەکین ک مومکین نیی ڕکخراوکی 
و  و خونکانی دوو گروپی مزھبی، سونن   برژەوەندیینونرایتی
ل ،ک شیعی تایبوە ڕەچاوکاتدا بکات، بر ئگماکانی  تی ئبن ین کبک

و سرھدانی ئم دوو مزھب لسر بنمای ڕەتکردنوەی   دروستبوون
نت بیرۆکدروستەو پر  و ئارگیوم وی دیککانی ئبوون نسیپ . ک ککات



 

 مبست ل ،دەگوترت حزبکی مزھبی ناتوانت ببت ب حزبکی نیشتمانی
م ئارگیومنت لسر حزب نتوەییکانیش ڕاست، ئ .ەعراقنیشتمان 

 ک خونی یکگرتنی عرەبی بعسئمش بو مانایی ک حزبکی وەک 
پارتی ، یان کاتک  ک عراقبنیشنبوونی /الی گرنگترە ل بنتوەبوونی

، عراقو جیابوونوە ل   دەدات بۆ سربخۆیی  ھوڵدیموکراتی کوردستان
گوە ئراقیبوونئی عچاویلک کانی  ر بونماشای خعسو   پارتی تب 

دەکرت .  ئوکات ناکرت ئم دوو حزب ب حزبی نیشتمانی دابنرن،بکین
یش حزبکی نیشتمانیی بعسو    حزبکی نیشتمانیی کوردستانی بتپارتی

 ناکرت ئم دوو حزب وەک حزبی ،کرا پ عرەبی بت، بم وەک ئاماژەی
و   نیشتمانیی عراقی دابنرن، چونک ئامانجی سرەکی ناسیونالیستی عرەبی

و   عراق نک دروستکردنی ،ەعراق ھوەشاندنوەی ،ناسویانالیستی کوردی
  .عراقبنتوەبوونی 

رحاڵ ببی دەعوەدەکرا   وەک چاوەڕوان,ھزھکی موەک حزب 
بۆی .  شوناسی شیعی بووئایینییکان وو بۆن   ڕوڕەسم  لسرسرنجی

کان زۆری پرەتاییس چاالکیی ک لکچوو یکانی   نرەکییدەعوەو س 
و  عاشوورااسیمکانی ڕو سرپرشتیکردنی م ن بوون ب بڕوەبرد

و   نجف وەک ئایینییکانی، نک ھر ل شارە حسینیمواکیبکانی 
 بگورەی .شیغدادزانکۆی ب بکو ل حرەمی ،کازمییو  کربال

 ان لیخوندکار بشداری ٤٠٠٠، سان نزیکی حزبی دەعوەسرچاوەکانی 
 نوسخی بوکراوەیکی ١٥٠٠و زیاتر ل   دەکردعاشووراڕوڕەسمکانی 

و ھوادارانی   بسر ئندامان) دەنگی دەعوە (صوت الدعوةناوی   بدەعوە
 ندەکرا  دابش بغدادل زانکۆیحزبک ل ناوەڕاستی شستکاندا 

)Islamic Dawa Party 2009 .(  
کاندا چاالکی لسترەتای شری سیاسییسبک ستی- سشیعی ھ پ 

 کیمدەکرا، کع (موحسین حرجورەمماو ) گتی عولماعحزبی و  ج
 کردنوەو لسر زیندوسرنجیان بوون، ھرس بکرەک ئوەندەی دەعوە

رزڕاگرتنی بۆنو م و ب ڕاسیمکانوتئایینییمزگ کان   لینییو   و حوس
.  سیاسی ندەبوونی ئوەندە ڕاستوخۆ تکڵ ب چاالکی،کتبخانکان بوو



 

و کتبخانکان کرابوون ب   و حوسینییکان  ھرچۆنک بت، مزگوت
وەردەگرت بۆ بوکردنوەی   ککیان لدەعوەشونگلک ک ئندامانی 

. و ھاموشۆکرانی ئو شونان  و بحزبیکردنی الینگران  زببیرۆککانی ح
 ، ل گردبوونوەکانیحزبی دەعوەوپاگندەی ھاوکات وەک بشک ل پ

 ڕەخنی ل ھردوو ڕەوت زاکی ئو سردەم، کۆمۆنیزمی شیوعییکان
مبست لیان . و ناسیونالیزمی عرەبیی بعسییکان، دەگرت 

و کۆکردنوەیان   جانی شیع بوو ل ڕەوت سکوالرەکاندوورخستنوەی گن
کان لئیسالمیی م چاالکی. دەوری ڕەوترەتاییئتا س یان١٩٧٠  سا 

کرد   چاالکییکانی قدەغبعس سیستمیکاتی  ئو  تا،بردەوام بوون
  ). ٢٠٠٠الموسوی (

 عوەدەمزھبییکان - لکۆتایی شستکاندا، ھاوشانی چاالکیی دینی
 بتایبتی ب سرنجدان، وەوەودەب وردەوردە ل چاالکیی سیاسییکان نزیک

و دەزگا   کات حکومت ئو تا). Jabar 2003: 141(لسر ئندامگیری 
 بم ،حزبی دەعوەئمنییکان سرەڕای ھستکردنیان ب چاالکییکانی 

. ستنکانی نبووو ڕکخ  و قبارەی کارەکانی دەعوە وردیان لسر یزانیاری
ش لموە بۆ الوازی ئتڕک دەگمنییالیکانی    دەزگا ئگرییواو ھ

کان، لکانی عارفتزای سیاسی حکومش بۆ فروانبوونی فی دیکالک، 
بوو ک  ھۆکارکی دیکش ئوە. عارفی دووەمبتایبتی ل سردەمی 
حزبی و    شیوعیحزبیی لسر ی سرەکسرنجیحکومت لوئانوساتاندا 

بۆی ئو قۆناغ ب قۆناغی .  بووکوردستانو پکدادانکانی  و شڕ  بعس
 عراق شیعی ل مژووی ھاوچرخی ئایینیی-زین ل چاالکیی سیاسیی

و کشوھوا سیاسییی لو سردەمدا   بگشتی، ئو بارودۆخ. دادەنرت
 بۆ ی ھنابووبد بۆ شیعکان ی فزایکی سیاسی،ئامادەیی ھبوو

 ، بم وەک ئاماژەیئایینییکانو خون   خۆڕکخستنوە ل دەوری ئاوات
دانی حزب پرھکخراوی  کرا، سبی و ڕزھبری ئایینی/مل وەی ببن بئ 

 بوون ب ژوورک بۆ قتیسبوون ل قاوغی ،پالتفۆڕمک بۆ ئامزانی نیشتمانی
 ک پچوانی ، لگڵ خۆدا ھناو ناوچیی، ئمانش بایکیان  مزھبی

  .کردبوو ی ئامزانی نیشتمانی ھییکشت



 

  ڕاستەویی سوننی دژی چپەویی شیعی: قتیسبوونی ئایدیۆلۆجیی بعس
، ل سردەمی عارفکانیش قاسمو سردەمی    وەک سردەمی پادشایتی

 و ناوچ  ناوچ سونننشینکان قی ناسیونالیست عرەبکان بوون
ڕادەیکیش کوردنشینکان، سنگری  شیعنشینکانیش، تا
باشترین پیشاندەری ئم دابشبوون، لسر ھ . نیشتمانپروەرەکان بوون

پیوەند ب  و نتوەییکان، ھوستی ئم پکھاتانی بوو ل  مزھبی
 ڕادیۆی بغدادکاتک ھوای کودەتاک ل . ١٩٦٣ی شوباتی ٨کودەتاکی 

حزبی شیوعیکرا،  یانبب نگرانی خۆی کرد کالی گژ   داوای ل
 خک ل گڕەک ،وەمی داواکی شیوعییکان ل. دا بچنوە''پالنگەکان''

و پاراستنی    ڕژان سر شقام بۆ برگریکردنبغدادشیعنشینکانی 
 ھاوکات، دانیشتوانی.  ک ھاوپیمانی شیوعییکان بوو،قاسمحکومتکی 

 ھاتن سر شقامکان بۆ پشتیوانیکردن ل بغدادگڕەک سونننشینکانی 
 قاسم ک کودەتاکیان ل دژی ،و بعسییکان  ناسیونالیست عرەبکان

 :Batatu 2004؛ ٧١: ٢٠٠٥ی زیاتر بوان سعید یبۆ وردەکار(دەدا  ئنجام
دوور ل  سیاستدەدا ک سرەڕای  ئم سیناریۆی ئوە پشان). 978

، کچی دابشبوون مزھبیی جکوتکان ھر وەک قاسممزھبییکانی 
 سوننکان ل ناسیونالیزمی ی بتایبتی لمڕ پشتیوانی،خۆی مابوونوە

  .ی عراقییو شیعکان ل نیشتمانپروەر  عرەبی
دابشبوون مزھبییک نک ھر لمیانی دابشبوون بسر کامپی 

ل دەکوت، بکو  و کامپی ناسیونالیستی عرەبی برچاو  ەرینیشتمانپرو
و    ڕاستەوەکانی ل جیھانبینیی جیاوازیحزبی بعس ڕیزەکانی ناو

بی لزھشبوونی مەوەکان دابپدەدا پیشان خۆ چ . ەو لپی چبا
 ک بگشتی ل کسایتیی مدەنییکان، وەک ،حزبی بعسی یسرکردایت

ئبوتالیب  ،موحسین شخ ڕەزا ، حمدی عبدولمجید ، سعدیعلی ساح 
  پکبیبتالیب شو  حازم جواد ، ھانی فکیکی ، عبدولموتلیب ھاشمی

ئم با دژی ھوەشاندنوەی یاساکانی . ھاتبوو، ھموویان شیع بوون
بوون، ) اصالح الزراعی ( و چاکسازی ل کشتوکاڵ و یاسای کار  باری کسی

 ریم قاسمعکبدولکرمی  دەریک نندیچواندبوون، ھاوکات، ھشیان ل 



 

پچوانی ئم دیدە، بای ڕاستەو ل  ب. پیوەند ب مافکانی کورد دەنواند
ئحمد  ک بگشتی ل ئفسرەکانی سوپا، وەک بعسی یسرکردایت

یحیا تاھیر  ، تیفلعبدولستار عبدول  ،ساح مھدی عماش ،حسن بکر
  پکحامید تکریتیو   ڕەشید موسیح ، محمد حسن مھداوی ،تکریتی

و دیدی سیاسیشیان دیدکی موحافیزکاران  ھاتبوو، بتواوی سونن بوون
و   و کرکاردۆست ئم با داوای ھگانوەی یاسا سکوالر. بوو

ری ان لسر چارەسیتوندییش پداگری و ب جوتیاردۆستکانیان دەکرد
  . سربازی بۆ پرسی کورد دەکرد

و   بجگ لو دووبرەکییی ک ل نوان ئم دوو بادا لسر تیگیشتن
نوانیان  ببوو، گرژییک ل دروست و نزیکبوونوەیان ل پرسکان   ھوست

 سامڕا بۆ سردانی مزارە شیعییکانی موحسین حکیمھدا کاتک  سری
 غدادویستی ببتب تڕرانی   پس ک لندعسو ھتبی .  ببینبا

نبوون ک حکومت نونری فڕمی بنرت بۆ بینینی  ی ڕازیرسربا
 وەک بغدادناو  یان بحکم، ئوان تپڕبوونی موکیبکی حکیم

الین بای  دوای فشار ل. دەبینی وروژنر عشیرەتگرییخۆپیشاندانکی 
مرجک ک   ب،بوون ک نونرک بنرن ازیمدەنی، بای سربازی ڕ

کرد ک برپرسکی   داوایحکیمنونرەک ئفسرکی سوپا بت، بم 
 دەنی لعسمتبببین  .ک ساز لوەینجامدا، کۆبوونیدا  دەرئت کرا ک

و کوشتنی شیوعییکانی، ک   و بسروشونکردن  پرسی ئشکنجحکیم
یان شیعنابوون زۆربکان، ھعسییر دەستی بسل ، کیم. گۆڕێیح 

قھی یبردەم حکومت، لوان خوندنی ف  دیکی خستیژمارەیک داواکاری
: ١٩٩٣الفکیکی ( شیعییکان ئایینییو ترخانکردنی پارە بۆ دامزراوە   شیعی
مکوڕبوونی بای مدەنی لسر ھشتنوەی چاکسازییکانی ). ٢٧٤-٢٧٣

عبدولسالم ی یپشتیوان ایی ئوەی ک بای سربازی ب بووە مقاسم
 ک ئوکات ،ئحمد حسن بکر ک ئوکات سرۆک بوو لگڵ ،عارف



 

 ئم بووە مایی ١ ھڕەشی دەستلکارکشانوە بکن،،سرۆکوەزیران بوو
  . ملدادانی بای مدەنی

ای و ب  شیعی-پرسکی دیک ک گرژییکانی نوان بای مدەنی
 مامی شیوعیی دەستبسرەکان بوو ل ،کرد تروی قویسونن-سربازی
کان گرتوخانکار. و زیندانی بنوکی بربازی توندوتیژییی سنا بادەھ 

، یکک تاھیر یحیاڕاستیدا  ل. و ل پاساوک دەگڕا بۆ کوشتنی ھموویان
ک مندھ کان، داوای لعسییب رە سوننفسئ کردبوو ل عی شیعرج

بنما لسر   ب،ک فتوایک دەربکن بۆ حکردنی خونی شیوعییکان
 وەیان لڕانگدبوونیان ئایینھمورت حبیب (، وات وانو). ٢٠١٤بکاتدا،  ل

دزییوە کارئاسانیان دەکرد بۆ  ھاتبوو، ب بای مدەنی، ک ل شیعکان پک
کان لکان یان دەیاندەربازبوونی شیوعییو   گرتوخانوە بۆ ئگواستن

کانی پرە سوننفسدەستی ئ ی کنانیشت  شودەگ١٩٩٣الفکیکی (ڕان :
٢٧٧-٢٧٥.(  

 ،و ملمالنکان و زەقتربوونوەی کش  دوای چند مانگک ل حوکمکردن
ئفسرە سونن . کوتن یک  برانان بربعسھردوو باکی 

 کانی باعسییم، داوایان بکقۆناغی ی کی ورد، لی پالنپب کربازییس
علی ساح ل با مدەنییک کرد ک ھاوکاریان بن ل دوورخستنوەی 

 بوو، ل بعسو برپرسی یکمی  ترینی با چپەوەک، ک ڕادیکاسعدی
 ل ناو ک حازم جواد،، سعدیدوای لسرکارالدانی . و ل حزب  حکومت

با مدەنیی چپەوە شیعییک ل ھموویان میانەوتر بوو، ل جگی 
کاتی  دا، ل قۆناغی دووەم، ل١٩٦٣ل تشرینی دووەمی . راد دانسعدی

  بڕوەبغداد ک ل ،حزبی بعس )قطری (کۆنگرەی ھرمییبستنی 
و  کوتای سر باخانی بستنی کۆنگرەک دەچوو، بای سربازی ھیان

ژر  و ل ژمارەیک سرکردەی پایبرزیان ل با مدەنییک پلبست کرد
 و یکسر ل  یان بردنبغدادڕەحمی لولی تفنگ برەو فرۆکخانی 

بۆ (یان کردن ئیسپانیاو ڕەوانی   ھمان ڕۆژ سواری فۆکیکیان کردن
                         

 موحافیزکـار بـوو، بعـس بعسی نبوو، بم وەک بـای سـربازیی عبدولسالم عارف. 1
 .   دەکردبعسبۆی پشتیوانیی ل بای سربازی 



 

 ١).٣٥٧- ٣٤٥ :١٩٩٣؛ الفکیکی ٣٣٢-٣٢٧: ٢٠٠٥ی زیاتر بوان سعید یوردەکار
 ھموویان شیع بوون، ،ئیسپانیاکران بۆ  یانی ک نفییئو سرکردە بعس

 ،موحسین شخ ڕەزا ، حمدی عبدولمجید ، علی ساح سعدیوەک 
، ک کس سرەکییکانی ھانی فکیکیو   ئبوتالیب عبدولموتلیب ھاشمی

  . دەھنا با چپەوە مدەنیی شیعییکیان پک
ل  ،کدەنییم ندامانی باستکردنی ئلبناودوای پ ل کعدون  ھۆس

، ناڕەزایی بعس، شیعیکی دیک ل کادیرە پشکوتوەکانی حمادی
رتدەردەبفسھاتنی ئ ل  کربازەکان بۆ ناو ھۆو دەستگیرکردنی  و س

اسکت ''ت دە و پی  دەکات سری ئندامان، کچی ئفسرکی سونن ھاوار
 ناوک بۆ گاتکردن ب ئبو زەھرا (''باوکی زەھراب  ک''، وات ''زھراء ابو

 بۆی ت،دت، دەکرت مبستی ئوە بووبت ک تۆش شیعی شیع بکار
کاتی گرتنی ئندامانی با  ل). تبرگری ل شیع پلبستکراوەکان دەکی
 دەکن بوەی ک ھاوسۆزییان بۆ مدەنییک، ئفسرە سوننکان تاوانباریان

کان لوو ئاسانکارییان بۆ کردو داوە پیشان خۆ شیوعییو   تنھان بۆ ھ
دوای دوورخستنوەی بشک ل کادیرانی بای مدەنی، . دەربازبوون

ژەی پدر وەکانی کۆنگرەکت کۆبوندەدر  کی نوێ لتییرکردایو س 
کان، برە کودەتاچییفسن ئپشتی الییپاکانی دیکرە سوننفسئ ، ک 

 بوون ل عسکادیری بات ، دیاریبدەکر .نو تیمر، یفسش ئش ل ک
 و نۆ سوننی مدەنی  ک ھموویان سونن بوون، لگڵ س شیعی مدەنی

دوو ڕۆژ دواتر، ل قۆناغی سیم، ل س . ھاتبوو و کریستیانک پک 
، ک ل کادیرە ھر بیبتالیب شو  وادحازم جشیعک دوانیان، 

دەکرن بۆ  ، وەک ھاوڕکانی پشووتریان نفی   بوونبعسوەکانی وپشکوت
ی یبمش کۆتایی ب زایی شیعکان لسر سرکردایت. عراقدەرەوەی 

                         
ھـانی  و  تالیـب شـبیبئم گانوانی ئرە بنمای لسر یادەوەرییکانی دوو بعسی، . 1

 بــوون ل کــاتی پالمــارەکی بــای  دانــاوە، ک ھردووکیــان ل نــاو ھــۆی کــۆنگرەکفکیکــی
بـجگ لوەی . ئیـسپانیا یکـک ل ڕەوانکراوەکـان بـوو بـۆ ھانی فکیکـی.  بعـسسربازیی 

، علی سـاح سـعدی: ، بای سربازیی ئم بعسیی شیعییانی ڕەوانی منفا کـردفکیکی
 . ھاشمی  ئبو تالیب عبدولموتلیب و موحسین شخ ڕەزا، حمید عبدولمجید



 

 ک تا ،حزبی بعسی یئمش وەرچرخانک بوو ل سرکردایت.  دتبعس
بوون  مدەنی زاڵ ی شۆڕشگی شیعیی ڕادیکایئوکات کۆمک کسایت

 لسری، کچی دوای ئو کۆنگرەی کسانکی موحافیزکاری سوننی
دەگرن کوەی حزبربازی جدەست س .  

 دا لبعسو داکشانی شیعکان ل ترۆپکی دەستی  ھکشانی سوننکان
ییی ک پۆلیسی دراوە بو سیاست دەمارگیر  گرێ،الین ھندک ئکادیمی

راقی لوەی  عەویان دەکرد دوای ئیکان پعسییر برانبعارفب 
 دەت ئو حنا بتاتوو. خستوە بعسییکانی ل دەست دوور

''ب ی کعسیانی  ببوون، دوای کودەتاک ب شیعزھتشرینی عارفم ل 
براورد  دەنران بو شوەیکی سیستماتیک ڕاوەدو  ب،دا١٩٦٣دووەمی 

توندی مامیان  کاتک شیعکان دەگیران ب. لگڵ ھاوڕێ سوننکانیان
 ''لگدا دەکرا، کچی سوننکان دوای سزایکی سوک ئازاد دەکران

)Batatu 2004: 1078-1079 .(تاتوویبم ڕەفتار  پئ ک و  وای
 ب یندی بکو پیوە،ھسوکوتان ھقووی الینگریی مزھبی نبوون

  ل زۆر ڕووەوە کورتیبتاتووئم تگیشتنی . خزمخزمنوە ھبوو
دەکات وەک خزمخزمن ھر ل  یکم، ئوەی ک خۆی باسی: ھناوە

ڕەتدا لوە دروست بنکانبییزھم یوەندییدووەم، . بووە ئاکامی پ
وە بۆ و ڕەق لگڵ شیعکان دەگڕت  مامکردنی نرم لگڵ سوننکان

کان لیی سوننزا  زراوەی پۆلیس لر دامسوە برزەمانراقدم، . عیس
کان لعسییوەی بش دوورخستنکان پن  شیععارفالی ی تشرینی ١٨، ل

، عارفالین پۆلیسکانی  و ڕاوەدوونانی بعسییکان ل  دووەم، ل دەست
ن ئفسرە بعسیی الی  لبعسی یدوای ئم ڕکوت، ل سرکردایت

ئم . کرا وتوێوسرەوە تا کران، وەک ل و نفی خرانوە سوننکان دوور
ب ی دوایی بوو کبوون خا کجاری کۆتایی بی   کان لتی شیعو دەس

 پش بعس یپشکی شیعکان ل سرکردایتی.  ھنابعسی یسرکردایت
بوو، % ٥٤ نزیکی ،دابعس  کۆنگرەکیل ناونفیکردنی کادیرە شیعکان 

 کان، لسونن عسییرە بفسکانی ئکدوای ی ک لچی دوای کودەتا یک
 متر لزی بۆ کقۆناغدا، داب وت%. ٧سسوکڵ   ھگی پۆلیس لو مام



 

کان بشیع عسییبووە بی ھوە ڕۆنیاییرەکی،دم ھۆکاری سی ب 
 تیسبوونی ملمالنکانیقعس ناوخۆییب شبوونریبی دابھاوت بوو ک 

  ڵمزھبییکان بوو، شیعی چپەو دژی سوننی ڕاستەو، شیعی ڕادیکا
  . دژی سوننی سربازی دژی سوننی موحافیزکار، شیعی مدەنی

 ل ناویکک ل دەرئنجام کارەساتئامزەکانی قتیسبوونی ئایدیۆلۆجیا 
و دوژمنایتیی     بردەوامبوونی دووبرەکیو  ھنانوەناو،ھ مزھبییکان

وان سوننکانی نژووییکانی  مئایدیۆلۆجیی بوو بۆ ناو ڕەوت و شیع
ل چ و غیابی ھموو فۆڕمکانی دیموکراسی، چ ل حوکم  ل. سدەی بیست

و   یتی ڕادیکایو عقی ئاکامی زایی کشوھوا  حزبکاندا، ھاوکات لناو
ی، ھبیروڕاشۆڕشگ ک لیشتن موو جیاوازییگوەکان   و تو نزیکبوون

و قکردنی ڕکابرەکان، ک ل ژینگیکی لم شوەی   دەبوون مایی کوشتن
ئوەی ھندەی دیک . دەکران نک ڕکابر و دوژمن ونا وەک نیار

 ھیچ ،ن عارفکانو  قاسمبوو ک ن   ئوە،کردبوو بارودۆخکی ئاۆز
و ڕکخستنی   کردنوەی ژیانی پرلمانیویان ندا بۆ زیندوی جدھوکی

و   الیک و الین سیاسییکان ل  ھبژاردن بۆ دیاریکردنی نونرانی ڕەوت
ل لگ ی دیکالک.  
  

  و چارەنووسی پۆسی ئامزانی نیشتمانی سردەمی کۆمارەکان 
 ایتی سریئو پۆسیی ئامزانی نیشتمانی ک ل سردەمی پادش

-و بزووتنوەی سیاسی  ھدا لگڵ دەرکوتنی ژمارەیک ڕەوت
و   الین پکھات نتوەیی ڕادەیکی چاک ل ئایدیۆلۆجی، ک تا

و  پۆسک گوڕ. بوو کرابوو، بھزتر پدا  باوەشیانعراقمزھبییکانی 
 و گروپ سیاسییکان دەستیان ب  توژمیشی وەرگرت کاتک ک الین

 کرد ل برەنگاربوونوەی دوژمن ھاوبشکیان، یک یھاوکاری
یکک ل .  ل بغداد''نۆکرەکی''و حکومت  '' ئیمپریالیزمی بریتانی''

 وا ھم کوردەکان پیانو بوو ک ھم عرەب عراقییکان  ھۆکارەکان ئوە
یان لکنیشتمان ریتانی داگی بوو کن ئیمپریالیستی بشکراوە ک رالیو داب 

بوو بۆ  و پانر بت یان ھ، یاریدەدەر  ڕاستئم تگیشتن. راوە



 

دەرئنجامکشی . و الین سیاسییکانیان  عراقنزیکبوونوەی پکھاتکانی 
سر   بۆقاسمھاتنی . کرد و بھزتر پۆسی ئامزانی نیشتمانی خراتر

یدا، تکانکی دیکی دای پۆسی حوکم، بتایبتی ل سای یکمی دەست
و    پادشایتیسیستمیسرەڕای ئم، لگڵ الدانی . ئامزانی نیشتمانی

و گومبوونی ھژموونی بریتانی، وات دوژمن ھاوبشک، ھو  ڕەوینوە
ئمش . ھات پ و ھاوکاریی کۆتاییان سرەتاییکانی لکنزیکبوونوە

و   نوان پکھاتکان و ھاوکارییکان ل وونوەیشانی ئوەی ک لکنزیکبن
و   سیوبووە نک ھاوچارەنو) ظرفی(ڕکخراوە سیاسییکانیان کاتی 

ئمش وەک ل . و ستراتیجک ئاڕاستی کردبت   بووبت ھاوشوناسی
 ی لی شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمان،توکانی ئم بشدا دەرکوتوتاو

  . کوتوە
و پۆسی    ل دیدکی مارکسییوە تماشای پرسھندک توژەر

 زانی نیشتمانی لراقئامنعیان   دەکھۆکارەکانی  و پ ک لکی وای
کۆسبوونی ،شکستی پ ''داکوتاوی ئایدیۆلۆجی  ملمالنکی ڕیشکدادانو پ  

نوان الینکانی ئو ھاوپیمانیی ک ل پشت  بوو ل وڵو قیو چینایتی
 Batatu 2004; Hajبوان  (''ەوە بوو١٩٥٨ی تمووزی ١٤ی شۆڕشک

1997: 136 .(ل ب نتم ئارگیومت ئکدا ناکرواوی ڕەت کاتوە،  تتبکر
رەکیتر لس می لم ھۆکاری دیکزانی  بی ئامۆسپشت شکستی پ

 راقنیشتمانی لدا بوون ع .وانرا: لوەی ناسیونالیزمی عم، بزووتنکقی، ی
 نیشتمانپروەریی عراقی، ک دوای دامزراندنی دەوتی عراقی سری

و پویستکان بۆ   و توخم سرەکی ھدا، نیتوانی وەک پویست بھا
ڕاستیدا، ئو  ل. دات بپ و گش  بکات نتوە دروست- دامزراندنی دەوت

 ی لروەریینیشتمانپ راقڕەوتکانعچل نجاکان   لکاندا   و پستو ش
 بگشتی گوتارکی چپەویی دەمبئاگری دژ ب ئیمپریالیزم بوو، ،بوو پیدا

 ک بنمای لسر ، ئوەی  گوتارکی نیشتمانپروەری بتلبری
نموونکانی ئم . و چمکی ھاووتیبوون دانابت مرڤکان یکسانبوونی 

حزبی ەبیاتی سیاسیی ناو ئد زەقی ل و ب  ڕوونی و ڕیتۆریک ب گوتار
 ل ناو، ھروەھا پارتی دیموکراتی کوردستانو   حزبی بعسو   شیوعی



 

  واقاسمکاتکدا  دووەم، ل. دەکوت  برچاوعبدولکریم قاسمگوتارەکانی 
و فرەمزھبیی   دەردەکوت ک تگیشتنی بۆ سروشتی فرەنتوەیی

نواند،  خۆ شی لیسیمبولیو کۆمک ئاماژەی   کۆمگی عراقی ھبووبت
، کچی لسر ئرزی عراقو عرەب ل   کوردھاوبشییاننان ب دلوان د

کردنی یواقع ھیچ ھنگاوکی کرداریی نھاوشت بۆ بدامزراوەی
ی نوان یو تۆکمکردنی پیوەند تگیشتنکانی، بتایبتی ل نزیککردنوە

 سرنجی قاسم ئوەی ک سرەڕای. و شیع و عرەب یان سونن کورد
و دوای   و زۆر لوانی پش  و ناوخۆییکان  کردبووە سر پرس نیشتمانی

بوو ل سلماندنی مافکانی کورد، کچی لم پیوەندەشدا ھیچ  خۆی سخیتر
خستکی کرداریی نوشوینڕ  نا لقاسم شکستی ھ ڕ، بۆیگ

ک ل سردەمی پادشایتی  ،پارزگاریکردن ل پۆسی ئامزانی نیشتمانی
 جارکی ،ی کردی ڕابرایتقاسمسیم، ئو کودەتایی ک . ھدابوو سری

کرد بۆ  و الین سیاسییکان ئاوە پش ئفسر ی لدیک دەرگ
و   یکردنوەی پرس سیاسییکانیککوەرگرتن ل سوپا بۆ یکال

ت، وەک دواتر لسیاس قورتانی سوپا لھرەوەکانی یرە السایکا خۆتک
، پش ئویش  قاسمالین  دەستاکشانی سوپا ل.  دەرکوتبعسو   عارف

 کوتوە و سربازیی ل بۆ ناو سیاست ناسقامگیریی سیاسی، بکر سدقی
ش بوو ل پشت سرھدانی ڕژم یو ھۆکاری ھرە سرەکی

 چوارەم، ل. ۆیو تۆتالیتارییکان ل دوای ڕژمکی خ  ئۆتۆریتارییکان
و ڕکابریی   و دامودەزگا دیموکراتییکان، پشبک  و نریت غیابی کولتوور

 لبری. و ترسناکیان وەرگرت  ئایدیۆلۆجییکان ئاڕاستیکی قزەون
و  و کارەکتر  ک سیما و کمپینی ڕاگیاندن  و ناڕەزایی  خۆپیشاندان

 ل سردەمی پادشایتی، و کۆمیتی بوون  مۆدلی دەربینی سیاسی
می ڕو نیارەکان بوون ب نۆ و سینوەی ڕکابر  و قکردن  کوشتن

پنجم، ھاتنی ناسیونالیست عرەبکان . مامکردن ل سردەمی کۆماری
ر حوکم لیبۆ سرەکی،دا١٩٦٣  سارە سکی ھی ی ھۆکارۆسشکستی پ 

و گوتارە سیاسییکانی   تبرنامی کاری حکوم. ئامزانی نیشتمانی بوو
و خونکانی دانابوو لوەی   زیاتر سنتریان لسر ناسیونالیزمی عرەبی



 

و   و پکوەژیان   دانابت، وەک لخۆگرتنعراقلسر پرسکانی ناوخۆی 
و    تنیا ئاوات،دەدا  پیئوەی حکومت گرنگی.  و دادپروەری  یکسانی

.  ک سوننکان بوون،ل کۆمگی عراقیبوو  خونی گروپکی دیاریکراو
لمانش ترسناکتر، ھاتنی ناسیونالیست عرەبکان کۆتایی ب ھر ھیوایک 

 ک پشتر النیکم ل خیای ،ھنا بۆ دامزراندنی قوارەیکی دیموکرات
و   و بسوننکردن  بسربازیکردن. ھندک کسدا بوونی ھبوو

 الین ناسیونالیست عرەبکان ل حوکمانی لببنماکردنی سیستمی 
الیک شرعییتی ب خۆھتقورتاندنی سوپا ل سیستم سیاسییک دەدا، 

ر لخۆشکڕ ی دیکان الکر  و ئاسانکاری بۆ پالنگناوبردنی ڕکابو  و ل
  .نیارەکان دەکرد

و   نئاکامی کوشت  لحزبی شیوعیئم ھۆکاران، الوازبوونی  لپاڵ
و   و دەرپڕاندنی بشکی زۆر ل ئندام باکان  و زیندانیکردن  لسدارەدان

 و ھاوپیمانکانی ل  بعسدەستی  وەکانی حزبک لسروکادیرە پشکوت
 شکستی پۆسی ی ھۆکارکی دیکی سرەکی،ی شوبات٨دوای کودەتاکی 

حزبی  ،دا قاسمردەمی و س  ل سردەمی پادشایتی. ئامزانی نیشتمانی بوو
   پالتفۆڕمک بوو، ئوە ئگر نین تاک پالتفۆڕم بوو، ک کوردەکانشیوعی

ئم . کردبوو و عرەبکان لسریدا پیوەندییکی تۆکمیان دروست
کردبوو،   ھم دروستیڕادەیک پۆسی ئامزانی نیشتمانی پیوەندیی تا

و   نتوەیی لۆجیی بانئایدیۆ. پش ھم ڕاگرتبوو، ھم دەبردە
 یو ھاوخباتی   ڕگی بۆ ھاوکاریحزبی شیوعیمزھبییکی  بان

 ب. و شیعکان  نوان کوردەکان کردبوو، النیکم ل  خۆشعراقپکھاتکانی 
و   و چاالکترین   پۆسی ئامزان گورەترینحزبی شیوعیالوازبوونی 

  .دا و پالتفۆڕمی لدەست کاریگرترین ئاماز
و گورزەی لیدوای ئن١٩٦٣  ساکان وەششیوعیی د ل را، شیوعیی

کرا،  پ  چونک وەک ئاماژەی،حزبی شیوعیبوون بسر  کوردەکان زاڵ
و لناوبردن کوتن،   شیوعیی کوردەکان کمتر بر ھمتکانی گیران

 ر دوورییان لبش لمغدادئروەھا ،ببوو، ھ کتمری ھنتس ک 
 ئازادکراوەکان ل دەدانی ،کوردستانبوونی ناوچنی داشو بوو ب ک 



 

ڕکخراوی ھرمی کوردستانی  ، بدواوە١٩٦٥  سایل. شیوعیی کوردەکان
). ٣٢٨: ٢٠٠١نووری  (حزبی شیوعی ببوو ب گورەترین لقی حزبی شیوعی

 یان ب بزووتنوەی کوردایتی لیئو شیوعیی کوردانی ک پیوەند
و ل چاالکیی   زۆربیان بوون ب پشمرگ، کردکوردستانشاخکانی 

سرەڕای . یان دەکردی بشدارپارتیپارتیزانکاندا ھاوشانی پشمرگکانی 
ھزی یان ب یو کریستیانیش پیوەند  ئوەی ھندک شیوعی عرەب

رگشمکان کورد بوونپشیوعیی رگشمی پچی زۆرینوە کرد، ک .ل 
بوو ب لقکی ھرمی کوردستانی حزبی شیوعی  بدواوەش ١٩٦٦ یسا

و برنامی   نیمچسربخۆ، بۆ نموون کۆنگرەی تایبتی خۆیان دەبست
ت بخۆیان دادەڕشت کاری تایب .ب ی لککاندا  کورتییستکۆتایی ش

و پالتفۆڕمکی    ببوو ب حزبی کوردە شیوعییکان عراقییحزبی شیوعی
دنیاییوە خزمتی ب  تر کوردەکان گمکر بوون لسری، ئمش بزیا

  . پۆسی ئامزانی نیشتمانی ندەکرد
یلوی ،دا١٩٦٧  سارشوبحزبی شیوعی پ وە دیاربش  یمبوو، ئ

کان لشیوعیی بوو ک ختس و بارودۆخکی ئنجامدوای  دەرئ
، یکک ل عزیز حاج. دەبوون تپڕ  پیدا١٩٦٣  سایگورزەکی

 حزبکی یسرکردەکانی حزبک، ھندک ل ئندامانی سرکردایتی
و شاخیکی  و جیابوونوەی خۆی ل حزب ڕاگیاند و ڕفاند کرد دەستگیر

حزب ب زیناوی  لرکی . کرد دروست) القیادە المرکزیة (قیادەی موانئ
و   ئو دووبرەکی. نناوی لیژنی مرکزی ناسرابوو نوەش بومابو

 ندەی دیکھ وییرشوبالوازیحزبی شیوعیپ  کرد، ب  ک کڕادەی
 توانای ھگرتنی باری پۆسی حزبی شیوعیدەکرت بگوترت ئیدی 
  .ئامزانی نیشتمانیی نمابوو

 ل جگعس، حزبی شیوعیبنجاکانحزبی بپ م لرەتای   یش النیکو س
رەکانی کارکردنی ببوون ب وو ژو وو ک شانشستکاندا، ڕکخراوک ب

سونن رەبع وەی ناسیونالیستک بۆ کۆکردنیگنزکان،  مو شیع
و   و شیعی کردبوو ب ھاوخبات  ھندک سوننبعسبمش 
 بعسییکان بۆ ئاواتک یسیوو ھاوچارەنو  دیارە ھاوخباتی. وسوھاوچارەن



 

 راقبوو کیداعبوو توەی  ئامانج نکو توانراق، برەبعنیشتمانی ع ل  
سرەڕای  .دەھنا و عراقییکان ل نتوەی عرەب خون کۆتاکی پک 

ب یکھاتم دوو پندامانی ئکارکردنی ئ ،متی  ئجۆرەکان خزم ک لجۆر
 زانی نیشتمانی لی ئامۆسپ راقبدەکردع  .رحاڵ، کاری  بھ

 عسییمعی بجکاندەستوە  سوننخایاند، ئژەی نکان زۆر درو شیع 
 کودەتایکیان بسر بعسبوو سوننکانی بای ڕاستەوی سربازیی 

 دا کرد١٩٦٣بعسیی شیعکانی بای چپەوی مدەنی ل تشرینی دووەمی 
کردن بۆ  و زۆرینیان، ئگر نین ھر ھموویان، ل س قۆناغدا نفی

دەرکردنی شیعکان ل . خستنوە ل حزب  دوور یانعراقدەرەوەی 
و    کۆتایی بو ھاوکارییی نوان شیع بعسییکانبعسی یسرکردایت

ڕادەیک   ل حزبکی تاحزبی بعسسونن بعسییکان ھنا، بمش 
دنیاییوە ل  ئمش ب. مزھب کرد ب حزبکی سوننمزھب بان

  .ا نبووپۆسی ئامزاند  یبرژەوەندی
و   حزبی شیوعیو کۆتایی شستکاندا، الوازبوونی   ل ناوەڕاست
، عراقو سیاسیی ل    بۆشاییکی ئایدیۆلۆجی،حزبی بعسبسوننبوونی 

 ھوی حزبی دەعوەالین  ، ک ل دروست کرد شیعکانل ناوبتایبتی 
ی ئایینی، وەک حزبکی حزبی دەعوەسرھدانی . پکردنوەی دەدرا

و کاریگرترین ھۆکاری    یکک ل کارەساتبارترین،ئیسالمی مزھبیی
 زانی نیشتمانی بوو لی ئامۆسراقشکستی پکانی دواتر عدەی ل ک ،

حزبی ن ژرزەمینی وو چو  بھزبوون. دەرھاوشتکانی چاکتر دەرکوتن
کان، رجعی شیعم لگڵ فتواکی گورە، بدواوە١٩٦٣  سای لشیوعی

و ئیلحاد،   ب کوفرحزبی شیوعیدانانی ئندامبوون ل  ، لموحسین حکیم
 بکنوە وای ل شیعکان کرد ک ل ڕەوت ئایدیۆلۆجیی سکوالرەکان دوور

 ئایدیۆلۆجیی ڕەوت و ڕوو ل نئایینییکان بکبییزھکی . مڕاستیی مئ
شبووی مکی دابیگبۆ کۆم گرە کنبی، سوننیحاشاھو شیعی،   زھ

بزووتنوە سکوالرەکان چانسی تپڕاندنی ھ مزھبییکانیان زۆر زیاترە 
و ئایدیۆلۆجیی  دامزراندنی حزبی دەعوە بیرۆک. ل بزووتنوە ئیسالمییکان

 ستوئایینییکانی پشتئبییزھتر کرد رومو تۆکم . وەیئ کی دیکڕاستیی



 

و    ھردوو پکھاتی سوننیی ناتوانن نونرایتیکانئایینییک بزووتنوە 
جار   یککیان زۆریشیعی بکن، ئوە ئگر نین ک نونرایتی

ی لوەی دیکتیکردنی ئوە دژایتووە ب. دەکر ئگوە بیرھئنین  خۆمان
 سیاست حزبی دەعوەک یکک ل ھۆکارەکانی دامزراندنی 

درژایی سانی  نن دەستۆیشتووەکانی حوکم بوو بدەمارگیرییکانی سو
حزبی دامزراندنی  دەگین ک بۆ و دواتریش، ئوە باشتر لوە  پادشایتی

لبر . وەوەوکوتب برانبر سوننکان ل  جۆرک ل سنگرگرتنی لدەعوە
یان   نیدەتوانی،مزھبی بوو  حزبکی ئیسالمییدەعوە ئوەی ک ئوەی
 پکھاتکانی دیکی عراق بکات، بۆی وەک ل ناویست، ئندامگیری نیدەو

و شونی کاری ل ناوچکانی   حزب ئندامکانی ل سنووری مزھبک
 حزبی دەعوەئوە دامزراندنی  ندەکرد، لبر نیشتجبوونی شیعکان تپڕ

. کرد تری فراوانیھندەی دیک درزەکانی نوان پکھاتکانی کۆمگی عراق
دوورکوتنوەی پکھاتکانیش، ک زیاتر ل دوای شستکان دەرکوت، نک 

 بکو وەک دواتر ،ھر ھۆکارک بوو بۆ شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانی
کترازانی نیشتمانییشی لوە دەبینین لتودەک .  

پیوەند ب شکستی  نکرت ل پ ھۆکارکی دیک ک ناکرت ئاماژەی
 یان ل ناو دیاردەی قتیسبوونی ئایدیۆلۆجییکان بوو ،انی نیشتمانیئامز

ئم دیاردەی ڕەنگدانوەی . و مزھبییکان ھ نتوەیی ھاوتریبی
و    ک ھر یکک ل پکھاتکانی تگیشتن،سروشتی کۆمگی عراقی بوو

و  ایدیۆلۆجیائ. و بۆ پکھاتک ھبوو  عراقو ئاواتی جیای بۆ   و خون دید
 ب  بکو دژ،ی پکھاتکان بگشتی تنیا ڕکابری یکدی نبوونیجیھانبین

و سینوەی یکدی کاریان   یکدی و لسر گومان خستن سر  بوون یک
  .دەکرد
کان تا لکاندا، سوننستجگار زۆر زاڵ کۆتایی شکی ئببوون  ڕادەی

کسیاسیی زایر فسب ،کانییزحزبی شیوعی و حوکمراوخرابوو،   پ
کرابوو یان باشتر بین ل سر سنتر  بزووتنوەی کوردایتی پڕگیر

 و دیاردەی دیک سریان ھاوکات کۆمک پۆس. وەوەوبب سنگی کم
دەوتی و ببنماکردنی   و بعشیرەتکردن  ھدابوو، لوان بسوننیکردن



 

و ئینتیما   دەرئنجامدا، دسۆزی ل. اسکیو شون  و دامودەزگاکانی  عراق
 و مزھب برەویان سندبوو و بسر و نتوە  و خ  و خزم  بۆ خزان
 ک ل ئاکامی ، ھست نیشتمانپروەریی ساواک ببوونوەبرەنگارییکوە 

و سرھدانی پۆسی ئامزانی نیشتمانی   دەوتی عراقدروستبوونی 
 شیعکان ل ،خواردبوو کوردەکان ل پڕگدا گیریان. کردبوو گشی

 و ئامازەکانی ئامزانیان یان الواز  کرابوون و بدەستوو خوار  ناوەڕاست
  .حزبی بعسکرابوون، وەک  ، یان لی ببشحزبی شیوعیکرابوو، وەک 

و   و پشھات ی ئم ھموو پۆسیو بردەوام  لگڵ پیدابوون
ڕمان نیی ک شکستی پۆسی ئامزان و جگی سرسوڕووداوان، ئیدی

عبدولکریم دنیاییوە  سرەڕای شکستی پۆسک، کچی ب. بکرت بدی
و سردەمی حوکمانییکی، دەکرت ب قۆناغی زین بۆ ئامزانی   قاسم

 راقنیشتمانی لتعدا   دابنرگستاشی لیادەوەر و ئ ت لکی یبی ژمارەی
بایخوە یادی  و ب ویی ماوەوزیند  بقاسمو ل عراقییکان، برچا

و شوناسی   عراقل سردەمی ئو بوو ک خۆناساندن ب . دەکنوە
و   ڕۆشنبیرە چپەول ناونیشتمانیی عراقی گوتینی وەرگرتبوو، بتایبتی 

کانی ژمارەیکی زۆر دەقی ئدەبی، ک لسر ئاوازە. و سکوالرەکان ڵ لیبرا
و دواتریش   و عراقچتیدا دەیانخوند، لو سردەمان  نیشتمانپروەری

 ک ئیلھامیان لو بیرۆک نیشتمانپروەرییان وەرگرتبوو ک ،ھاتن برھم
 ب. و شیوعییکان لو قۆناغدا چکرەیان کردبوو  قاسمدەستی  لسر
ەکانی دواتر بوو  بۆ نوقاسم سرەڕای شکستی ئامزانی نیشتمانی، ،کورتی

  .ب سیمبولکی نیشتمانپروەریی عراقی
  



 



 

  
  
  
  

  بشی ششم
  پۆسی لکترازانی نیشتمانی

  
  

 مووزی ١٧لعسدا، ١٩٦٨ی تحزبی بربازی  لکی سی کودەتایگڕ، 
 ئحمد حسن بکری یجارکی دیک ھاتوە سر حوکم، ک ب سرکردایت

 بوو ب ئحمد حسن بکر ١.درا ام ئنجسدام حسنی یو پشتیوان
دا، حکومتکی ١٩٧٠  سایل. یش ب جگری سدام حسنو  سرۆککۆمار

 وەک عراق ،بپی دەستوورەک.  دەستوورکی کاتیی نوی داڕشتبعس
 دەوتی عراق یو ئامانجی سرەکی کرا  پناس''بشک ل نتوەی عرەب''

 کردن''لسترجزر  برەبیو دامکی عتکگرتیاندنی دەوکورت''وو ی  
 ل دوو عراقنابوو ک  سرەڕای ئم، دەستوورەک دانی بوەدا. کرایوە

 ل). ١٧/٧/١٩٧٠الوقائع العراقیة (دت  و کورد پک   عرەبینتوەی سرەکی
و   یکپارچیعراقئمشدا، دەستوورەک ئاماژەی بوە کردبوو ک  پاڵ

                         
ل .  لدایـک ببـووتکریـتی نزیـک شـاری عـۆج ل گونـدی ١٩٣٧ ل سـای سدام حوسـن. 1

ەوە کـردووە و ل ناوەڕاسـتی شسـتکان کـادیرکی حزبـی بعـس پیوەندیی ب ١٩٥٧سای 
   و حکومت ، زوو ل ناو حزب١٩٦٨ل دوای کودەتاکی سای . ناوەند و چاالکی حزبک بوو

 و ھواگرییکــان جــی خــۆی کــردەوە و پلپــل ســر کوت، تــا گیــشت ب  و دەزگــا ئمنــی
دا ١٩٧٩ل سـای . ئنجومنی سرکردایتیی شۆڕشپۆستی جگری سرۆککۆمار و جگری 

 کاتـک لسـر دەسـتی ٢٠٠٣خۆی کرد ب سرۆککۆمار و ل پۆستکیدا مایوە تا ل سای 
 ل الین دادگــایکی عــراقییوە ســزای ٢٠٠٦ی ل ســا. ئمریکییکــان لســر تخــت ال درا

 ندرا و لپردا سسدارەدانی بسمی ٣١لککرا٢٠٠٦ی کانونی ی جبج کحوکم      . 



 

بتوە، ئمش وەک ھۆشدارییک بۆ  بجیا پارچیکی لناکرت ھیچ 
چند ھموارکی کمی . برچاو و خونی جیابوونوەیان دەھات   کوردەکان

وە تا ڕ لوەک خۆی مای کت، دەستوورە کاتییی ودەرچکموخانی ڕژ
و   ی یکم کابینی حکومتیسیمای سرەک. دا٢٠٠٣  سای لبعس

، ک برزترین )مجلس قیادة الثورة (ی شۆڕشیردایتئنجوومنی سرک
 بوو لسر تکریتدەزگای یاسادانان بوو، ل دوای کودەتاک زایی خکی 

ردوو دەزگاکان. ھمی حوکمکنی یسا عسی یلبکان بتکریتیی ، 
، پگی خۆیان ل دەستدا لمیانی زنجیرەیک سدام یسرکردایتی

 و ل   حزبل ناوو تیرۆری کسایتیی ڕکابرەکان  وشتوبو ک  پیالنگان
دوای  فتی یکم لھبۆ نموون، ل دوو . کرد و خۆش  دەرەوەیدا، فراوان

ی خۆیان یو ھاوکاری سرەک کودەتاک، بعسییکان دوو ئفسری پلبرز
 ،کودەتاک بدوللعەزاق نایف رۆکوەزیران  کڵ ، بوو سگداودئیبراھیم ل  

  سایلو ماوەیدا تا ١.نا  بوو، وەدەرحرەس جمھوریک فرماندەی 
١٩٦٩کان بدەنییم عسییتی ، برکردایدام یسی سوھ ل 

ئنجوومنی کمکردنوەی دەستی ئفسرەکان بوون لسر 
ئمشیان ب فراوانکردنی ئندامتی ل ئنجوومنک .  شۆڕشیسرکردایتی

 ،چتبدەر گیاند، یک کسی ل ج کس بۆ پازدە کس بئنجامل پن
نو ندامموو ئھدەنی بوونیسانی مک کننجوومدام. کانی ئس ل ک 
ردەوە بختی کاری دەکرد پشتی پم گۆڕانکار،سڵ ئگر ی لس ھات یان

ی یئنجوومنی سرکردایتو بوو ب جگری سرۆکی   سکۆی حوکمانی
  ). Marr 2004a: 139-140 (ۆڕشش

کی گشتی، بوەیعس شو   و کوردەکان  حزبی شیوعی حزبی ب
و پگکی دەبینی، بۆی   و سوپای وەک ھڕەش لسر خۆی  شیعکان

                         
 بوو، ئو پـش کودەتـاک بڕـوەبری ھواگریـی ئنبار خکی پارزگای عبدولەزاق نایف. 1

یش ئیبراھیم داود. ابوو ب سرۆکوەزیرانسوپا بوو، دوای کودەتاک و پش دوور خرانوەی کر
ــای  ــارخکــی پارزگ ــدەی ئنب ــاک فرمان ــش کودەت ــوو، ل پ ــوری ب ــوو، دوای حرەســی جمھ  ب

ب حـوکمی پلوپاییـان ل سـوپا، . کودەتاک و پش دوورخرانوەی، کرابوو ب وەزیری برگـری
 .      دا١٩٦٨ھردووکیان ڕۆی گرنگیان بینیبوو ل کودەتاکی سای 



 

و کاریگرییکانی '' ھڕەشان'' لم بعسو لنزیکبوونوەی   تگیشتن
ان لسر شوناسی  لگڵ ئم بکرە سیاسییبعسشوازی مامکردنی 

و بایخی    گرنگی،وەکی ئامزانی نیشتمانیوو پۆس پککوت  عراقی
 نک نیتوانی پۆس بعسخۆیان ھی ل تگیشتن لوەی ک چۆن 

و   بکو چۆن کار،بکاتوەو وەکی ئامزانی نیشتمانی زیندووپککوت
کردەوەکانی بوون ب چکی پیۆسدانی پرھی سمایرە وەک ،وانل ک 

 ئم ،لگڵ چند پرسکی دیک. کراوە دنپۆسی لکترازانی نیشتمانی ناوزە
  . و شرۆڤکانی ئم بش   ھسنگاندنیپرسان دەبن ب بابتی سرەکی

  
  ئیفلیجکردنی پالتفۆڕمی سرەکیی ئامزانی نیشتمانی: حزبی شیوعی

و   و زیندانیکردن کرا، کوشتوب ودا گفتوگۆووەک ل بشی ڕابرد
کان لرنگومکردنی شیوعیییسکان١٩٦٣  ساعسییر دەستی بسو    ل

 ڕادەیکی زۆر الواز  تاحزبی شیوعیو پۆلیسی عراقی،   حرەس قومییکان
و کاریگر لسر شقامکان  شیوعییکان وەک ھزکی گورە. کرد

ھرمی  .انکوردستو سر شاخوداخکانی   خزنران ژرزەمینکان
 تاک ڕکخراوی حزبک بوو ک کمتر بر کوردستانی حزبی شیوعی

ھرمی کوردستانی حزبی  ڕاستیدا ل. ھمتکانی بعسییکان کوتبوو
 دامزرابوو، تا کۆتایی ١٩٤٥  سای ل لقکی بچووکی حزبک، ک لشیوعی

.  حزبل ناوڕادەیک سربخۆ  شستکان گشی کردبوو بۆ ھرمکی تا
 لگڵ دەربازبوونی ھرمی کوردستانی حزبی شیوعیئم گورەبوونی 

 دوو ھۆکاری سرەکیی ،دا١٩٦٣  سایکادیرە کوردەکان ل ھمتکانی
  . و ھشتاکاندا  زایی کوردەکان بوو لسر حزبک ل حفتاکان

د ان کرتدا دەستی ب دانوس١٩٧٠  سای کورد لیکاتک سرکردایتی
واژۆ ی ئازاری لگدا ١١و دواتریش بیاننامی   لگڵ حکومتی عراقی

تماشای ( کردبوو کوردستان، ک پشنیازی ناوچیکی ئۆتۆنۆمی ل کرد
کانی دواتر بکگوکات )بوەی حزبی شیوعی ، ئبزووتن ک بوو لشب

ش یعیحزبی شیوئنجامدا،  ل. کوردستانڕزگاریخوازی کورد ل شاخکانی 
گفتوگۆ ل وە دەستی بڵ تو دانوس الی خۆیگعسان لکردحزبی ب  .



 

 وەی کرەڕای ئیاری وەالنانی حزبی شیوعیسدا بو ئانوساتل 
و بعس دابوو، کچی    ل دژی حکومتیو توندوتیژی بکارھنانی ھز

 ب یان کردبووحزبی شیوعیو ئندامانی    الینگرانعراقدەزگا ئمنییکانی 
وریایان ئم  بعسییکان زۆر ب. بغدادیشانی خۆیان، بتایبتی ل ن

یان خستبووە یحزبی شیوعو کادیرە باکانی  و سرکردە کارەیان دەکرد
دەرەوەی بازنی ھمتکانیان ل دژی شیوعییکان، ئمش بووە مایی 

م لکی کوەیکاردان وەی کن  ئدیحزبی شیوعیالیوە بتب یکر .
بدەر .  بووحزبی شیوعی لدانی بنکی ،ئوەی بعسییکان مبستیان بوو

 ئو حزبی شیوعیلم ھمتانی بعس، بگشتی ل سرەتای حفتاکان، 
 ونی شقام زۆر کموشی لسر جیڕەونقی جارانی نمابوو، کاریگری

دا، ب  عراقی یبوو ل گۆڕەپانی سیاس ، کچی ھشتا ھزکی برچاووەوەوبب
  .یشوەکوردستان

رەتای لیستی،١٩٧٢  سای دۆستاییماننامراقی پتی عو    حکوم
. واژۆ کرد سۆڤتیکتیی لگڵ ) التعاون معاھدة الصداقة و(ھاوکاری 

 کاریگریی ڕاستوخۆی ھبوو عراقو   سۆڤت ییکتینزیکبوونوەی 
، ئمش دەگڕتوە بۆ ی بعسحزبو   حزبی شیوعیلسر نزیکبوونوەی 

و   ی عراقییحزبی شیوعو   سۆڤتی یحزبی شیوعیی نوان یبھزیی پیوەند
دا ب  پیماننامک تکانکی. ی ئوەی یکم بسر ئوەی دووەمدایکاریگر

  سایال ل ئنجامدا ھردوو و شیوعییکان، ل  گفتوگۆکانی بعسییکان
 خوازوو نتوەیی پشکوتو  برەی نیشتمانی  لسر دامزراندنی١٩٧٣

ساک دوای پکھنانی برەک . ھاتن پک) الجبھة الوطنیة والقومیة التقدمیة(
 ڕ لکوردستانشوان کوردەکان  لن  راقی بتی عستی  و حکومخ

جارە نک نچووە ڕیزی   ئمحزبی شیوعی. کردەوە پ دەستی
و   و بعسییکان  انی شانبشانی حکومت بکو ئندامک،کوردەکانوە

جگی ئاماژەی ک . دژی جنگاوەرە کوردەکان دەجنگان  لسوپای عراق
 ،کردەوە پ  دەستی١٩٧٤ ل ئازاری کوردستانکاتی شڕ ل  لو

 ناوو پۆلیسکانی  و سرباز   کورد داوای ل خکیسرکردایتی
ھزاران . ەوە بکن''شۆڕش''ی ب دامودەزگاکانی حکومت کرد ک پیوەند



 

گژ جنگاوەرە  ون، کچی شیوعییکان بوکس بپیر داواکوە چ
نا، ئوان ھیکی دا پ وەک خۆیان دواتر دانیان. نوکوردەکانوە چو
 ''کرد تواوی خۆیان ل گلی کورد گۆشگیر ب'' چونک ،کوشندەیان کرد

 بسر جنگاوەرە پای عراقسودوای سرکوتنی ). ٤٣١: ٢٠٠١نووری (
راقی بتی عی دەستی کوردەکان، حکومعریب چکانی تتمھ و   کرد ب

 ل دانیشتن تایبتکانیاندا حزبی شیوعیئندامانی .  و ڕاگواستن  چۆکردن
م بی، بت دەردەبی حکومدەمارگیریان تو سیاسناڕەزایی خۆیان ل 

ی ھاوپیمانیان ل حزبی بعسو   ان ل حکومتئاشکرا ڕەخنی و ب  فڕمی
ئم بدەنگیی مترسیدارە لگڵ بشداریی شیوعییکان ل . برەدا ندەگرت

دژی کوردەکان ل ڕ لنیش١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤  سا،رچاو   بکی بوەیش
 کوردەکان ل ناو حزبی شیوعیو ئندامبوون ل   کاریگریی لسر پشتیوانی

 ل ناوەڕاستی حزبی شیوعیو کردەوەکانی  و کار  ستھو. ھبوو
فتاکاندا بوون بح  وەی کوردەکان لڕانگی ھحزبی شیوعیمای ،

ئمش بوو ب خاکی وەرچرخان ل مژووی حزبکدا، بتایبتی ئگر 
وە بھخۆمان ب بیر ئ وە کنینمی کوردستانی حزبی شیوعیرو  تاھئ 

 ب. وەوەو حزبک مابی کۆگی بھزی جماوەریکاتان وەک تاک
  . کرد کورتییکی ئم کردەوانی شیوعییکان ئم کۆگیشی بھز

 ست لبگوتاری ) حزب الثورة (حزبی شۆڕشم عسلداب، 
 ئمش ،و کۆمگ بوو  دەست) Monopolization(اگرتنی ددەستبسر

دوای  ١.م تۆتالیتارییکان ھموو سیستیکارەکترکی سرەکی
 ڕ لش کانی لوتنرکعس ،کوردستانسب  ی بکتئاشکرا  و حکوم

بیرۆک كیان لناوبردنی  ککانیان بۆ لتسیاس کان لتۆتالیتاریی مکو چ
نیایک ودەکرد، ھاوکات د و پراکتیز  کردنیان وەردەگرتکو وش  نیارەکان

کوردەکان . انی بعسیانشیان داھنایتۆتالیتاریو پراکتیزی  و بیرۆک  چمک
ل دوای . دەکرت ل یشانی بعسییکان بوون، ک دواتر باسینیکم 

                         
: ٢٠٠٤عیـسا (و سیـستمکی تماشـای   بعـسبۆ زانیاریی لسر سروشتی تۆتالیتاریی . 1

٢٤٦-١٩٥ (ماشای . بکمکی تۆتالیتاریزم تچ یشتن لگبۆ ت)Arendt 1967: 305-460( 
بک . 



 

  سایل. کوردەکان، شیوعییکان نچیری دووەمی بعسییکان بوون
دا، بعسییکان شیوعییکانیان ب شکاندنی مرجکانی برەی ١٩٧٨

یکک ل مرجکانی . کرد وتووخواز تاوانبارو نتوەیی پشک  نیشتمانی
 تاک ڕکخراوی سیاسی دەبت ک حزبی بعسوتنک ئوە بوو ک کڕک

. ڕیزەکانی سوپادا ھبت  لیو دروستکردنی خانی حزبی مافی ئندامگیری
 ،ئمش. کردبوو وڵوناچاری ئم مرجی قب  بحزبی شیوعیل ڕاستیدا، 

دەکن، مافی بکابریی دابوو ب  پ  ئاماژەیسبعوەک سرچاوەکانی 
و  و سوپا   حکومتل ناو '')الدور القیادی (یڕۆی سرکردایت'' ک ،بعس

ھمتی ). ٦٥-٦٤: ١٩٨٣؛ ٧٨: ١٩٧٧حزب البعث (جماوەر ببینت 
 ک ل ، بردەوام بوو١٩٧٩  سایتنگھچنین ب شیوعییکان تا کۆتایی

. ئاشکرا سایوە عییکان ل گۆڕەپانی سیاستکردنی بئاکامدا بوونی شیو
تماحی بعسییکان ل حوکمکردن ب تنیا ھۆکاری ھرە سرەکی بوو بۆ 

دەکرت ترسی .  ئاشکرایو ل فزای سیاسی وەدەرنانی شیوعییکان ل برە
 کان لوەی شیوعییوەی ئک ھاوشکودەتای کان لعسییفغانستانبئل  

  .  وەک ھۆکارکی دیک ببینرت،دا کردیان١٩٧٨ سای
رحاڵ، تا برەتای ھیسوەی ماب١٩٨٠  ساکان بۆ وەوەو، ئشیوعیی ل 

  کردکوردستان ڕوویان ل شاخکانی ،و برەنگاربوونوەی ڕژم  خۆپاراستن
 کوردستانجارکی دیک ل  و پیوەندییان بو بزووتنوەیوە کرد ک تازە

حزبی ھندکیش ل سرکردەو کادیرە پشکوتوەکانی . وەەووھداب سری
و   بردپای ڕۆژھتوئورو پنایان بۆ وت سۆشیالیستکانی شیوعی

ناگیان کردە پوگشتی، شیوعی. ئزیبو ھوازە ببوون، ئرتکان پ  و
 لسر شقامی عراقی ،و شستکاندا ھیانبوو  سنگی ک ل پنجاکان

 ک حزبی شیوعیو ھوادارانی   ئو ئندام. وەوەودەب ۆژ کمترڕ ب ڕۆژ
و     خۆیان ل فزایکی پکشمکشکوردستانچون بۆ شاخکانی 

 ملمالنناوپ نلکان    الیکوردیی سیاسیی بینیوە،و گروپ ناوچ ل ک 
یکتیی نیشتمانیی .  ببوونناوخۆڕزگارکراوەکان دووچاری شڕی 

ی ملمالنکانیان ی دوو الینی سرەکپارتی دیموکراتی کوردستانو   کوردستان
الینک ل دژی ئوی دیک   لی بگشتی الینگریحزبی شیوعیدەھنا،  پک



 

مندان و، ئارەزوناوخۆ ل شڕی حزبی شیوعیئم توەگالنی . دەکرد
ت یان بر  بووبسوەحزبی شیوعیناچاری، زۆر خراپ بو  دا شکای

دا، ١٩٨٣ ل ئایاری /دا و مرۆیی ل شڕەکان  ی گورەی معنویباجک
 کوتن بر ھرشی پشتئاشانو  قناق ل حزبی شیوعیبارەگاکانی 

 زیاتر ل حزبی شیوعی ل ئاکامدا ،یکتیی نیشتمانیی کوردستانھزەکانی 
 ھندەی ،بوون و ئوانی قوتاریش دا ی لدەستو کادیری پشکوتو٦٠

بت لسر حزبک  ئستاشی لگدا و کاریگرییکانی تا  بوون رزەدیک شپ
 لسر دەستی ناسیونالیست حزبی شیوعیجارە  ئو گورزەی ئم ١.ماوە

 ل حزبی شیوعیئوەی ک  لگڵ.  کوشندە بوو،کوردەکان خواردی
 ب. نبوو، بم کاریگریی ئجگار زۆر بوو لسری گۆڕەپانی سیاسی بزر

 ل مژوودا س گورزی کوشندەی خوارد، دوانیان حزبی شیوعیی، کورت
کان لعسییر دەستی بسنیلر ١٩٧٨ و ١٩٦٣  ساسمیشیان لیدا، س 

پاڵ  یکوە ل ھرسک بسر.  بوویکتیدەستی ناسیونالیست کوردەکانی 
 قاسم یکم، برگرینکردنیان ل: ، لوانحزبی شیوعیھ ستراتیجییکانی 

دووەم، پکھاتنیان . ١٩٦٣ی شوباتی ٨وەک پویست ل ئانوساتی کودەتاکی 
عس لڵ بگیلی ١٩٧٣  سارجانموو مو ھرەڕای ئعسدا سب ک 

 سیم، دژایتیکردنی بزووتنوەی کوردایتی ل. بسریدا سپاندبوون
دوو  بسر حزبی شیوعیچوارەم، لتبوونی . دا١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤ سانی

شدا لیبتیکردنی . ١٩٦٧  سام، دژاینجبری ئایینپل گرتن لڕەخن 
 ک فتوا ئایین،و سایکۆلۆجییکانی  و کۆمیتی  کاریگریی سیاسی

. کوتوە ی گورە مرجعی شیعکانی ل موحسین حکیمگرنگکی 
ھموو ئم ڕووداو و .  کوردەکانناوخۆیششم، توەگالنی ل شڕی 

یکک ل حزب   کرد بیحزبی شیوعیو سیاستان  و کاروکردەوە  شھاتپ
  .عراق الوازەکانی گۆڕەپانی سیاسیی ەھر

                         
ـــۆ . 1 ـــان، نووســـر لو ئانوســـاتدا ڕۆژان بدواداچـــوونی ب وەک چـــاودریکرکی ڕووداوەک

شھاتیوەنـدارەکان پپ نکانی الینییی ڕادیۆ نھگڕ نگرانـی  کان لتـیو الیکحزبـی و   ی
 لسـر ڕووداوەکــان تماشــای حزبــی شــیوعیبــۆ دیـدی .  و الینکــانی دیـک دەکــرد شـیوعی

 ).   ٢٩٩-٢٧٩: ١٩٩٧ئمین (یش بوان یکتیبک، بۆ ڕوانگی ) ٢٤٢-٢٣٥: ٢٠٠٦احمد (



 

 و گورزەی لدوای ئ  ناقر پشتئاشانو  قوتحزبی شیوعی بک ، 
 ک ھکانی ،ھدا  سریحزبی شیوعی ڕیزەکانی ل ناوگرفتکی نوێ 

بۆ نموون، شیوعیی . و عرەبی  ان، کوردیکوتبوون سر ھ نتوەییک
پیوەند بو  دا بوو ل عراقالی  و میلیان ب  ئران یعرەبکان دژایتی

ڕەی لکوردەکان  ش چی شیوعییگیرسابوو، کدا ھتو دوو دەووان ئن
 Bengio, MECS؛٢٤٧: ٢٠٠٦احمد (دەدا  پیشان خۆ یان لیزیاتر بالین

ان سرباری کش یو ملمالن ناوخۆی  ئم گرژی١). 438 :1987
ونی وو دەرچ  جیابوونوەحزبی شیوعیککبووەکانی دیکی سر 

رەبی لندامی عک ئوە ژمارەیوتی کوردەکانی ،کگپ ندەی دیکھ ک 
  .  کرد حزبک بھزتریل سرکردایتی

یلمی کوردستانی حزبی شیوعیدا، ١٩٩٣  ساروەی خۆی  جیابووھن
 راقی یحزبی شیوعیلزراندنی عدام یاند کوردستانیحزبی شیوعی بڕاگ  .

 بکو ،کیون ڕیزەکانی حزب نووشیوعیی کوردەکان ھموویان نچ
ان ب الین ناسیونالیست یژمارەیکی برچاو ل کادیرەکانیان پیوەندی

 وانکان، لکارانی و   پارتی دیموکراتی کوردستانکوردییپارتی کر
 ل حزبی شیوعیکاتکدا ک  ل. یان سبرەکانیان کرد) پکک (کوردستان

پنجاکاندا توانای ئوەی ھبوو سدان ھزار کس بھنت سر شقامکانی 
، جژنی کرکاران، تنیا یکی ئایار ل یادی ،دا٢٠٠٩  سای، کچی لبغداد

 & Bangert(بۆ ئو یادە بکاتوە  توانیبووی ھزار کس گرد
Mohammed 2009 .(کانی   داکشانکشحزبی شیوعیو پاش ک لکی 

 روەری بوو لکانی الوازبوونی کامپی نیشتمانپرەکییراقھۆکارە سع .
 لسر ھ نتوەییکان بووە مایی بزربوونی حزبی شیوعیدابشبوونی 

                         
ــــورتکراوەی . 1 ــــی  لMECSک ــــشانی کتب ــــبر ناونی  The Middle East بران

Contemporary Survey) تی ناوەڕاسترخی ڕۆژھی ھاوچڕووما ( کار ھـاتووە، کب
 ھر سـای ژمـارەیکی ١٩٩٩ تـا ١٩٧٦ی، ک ل سانی ئۆفرا بنگۆکتبک ل ئامادەکردنی 

وەک نووســراوە، ســای ئو ئو ســای لــرە ل کــاتی ئامــاژەکردن ب ســرچا. لــ دەرچــووە
، ئوە دیار ندەبوو ١٩٩٩ بۆ ١٩٧٦ئگر نوسرابا سانی . ژمارەیی ک ئو سا دەرچووە

  . ک ئاماژە ب ژمارەی چ ساک دەکین



 

 عییکانی لسردا ھاوخباتو عرەب شیو ئو پالتفۆڕمی ک النیکم کورد
 عراقئاکامیشدا،  ل. و کردبوووو یکگرت  وسوو ھاوچارەن و ھاوبیر 

  .دا سرەکیترین پالتفۆڕمی ئامزانی نیشتمانیی لدەست
 و ھاوخباتی  دەکرت بپرسین داخۆ دوای نزیک ل نیو سدە ل ھاوبیری

 دەبت ،وعییکانشی) بگشتی شیعکان(و عرەب  ی کوردیوسوو ھاوچارەن 
و دواتریش لتبوونی   ئو ھۆکاران چی بووبن ک بوون ب مایی الوازبوون

 ناکرت ھۆکارەکان ل گورزە ؟حزبی شیوعی لسر بنمای نتوەیی
و ھ ستراتیجییکانی   و ناسیونالیست کوردەکان  بعسکوشندەکانی 

و  ڕاستیدا پتوی  ل،بکرنوە  کورتحکیمو فتواکی   شیوعییکان
  ل،و کوردستانیبوون  و گشکردنی شوناسی کوردبوون مانوە بزیندویی

و   ئم ھۆکاران ھۆکارکی دیکی سرەکیی، ک بوو ب مایی بھزبوون پاڵ
و  بیرۆک.  لسر ھ نتوەییکانحزبی شیوعیشاخشاخبوونی 

ل راقیبوون ککانی عمکچ  ک لندن ھکانالیراقییع رەبو کوردە   ع
کۆتاییدا نیتوانی   ل،ڕادەگیرا و برز دەکرا لی شیوعییکان پشتیوانی

 چۆڵ و گۆڕەپانی پ  بت ببسر ھست ناسیونالیستیی کوردییکاندا زاڵ
واتایکی  ب. دی ئوەی جگی سرنج، ڕاست پچوانکی ھات. بکات

پۆسیی ئامزانی نیشتمانیی ک  و ئو  اقیدیک، دروستبوونی دەوتی عر
بکنوە یان   نیانتوانی شوناسی نتوەیی کوردی کاڵ،خۆیدا ھنای بدوای

یکک ل ھۆکارەکانی ئم دەگڕتوە بۆ ئوەی ک بیرۆک . پڕننبتی
کان بست ئایدیۆلۆجییڵ ھگراورد لکان   بوەییتن و ئایدیۆلۆجیی

ئگرەکانی دەستبرداربوون ). )Volkan 2003: 49–76مترە برگرییان ک
 رداربوون لدەستب کۆمۆنیزم، زۆر زیاترە ل ئایدیۆلۆجیا، بۆ نموون ل

شوە،  ھمان ب. شوناسی نتوەیی، بۆ نموون کوردبوون یان عرەببوون
 بم شوناسی ،برژەوەندیی ئابوورییکان دەکرت سازشیان لسر بکرت

دیارە ئوە بو مانای نیی ک شوناسی . توەیی کمتر قابیلی سازشکردنن
زەلییوەیی ئتوە،نتوانای مان ک یو مانایکو بب   و خۆڕاگری ل

 شوناس تنیا ل. و کمتریش سازشی لسر دەکرت ئایدیۆلۆجیا بھزترە
لوانی ببت مایی و ھر دانپدانانیش ک   ڕگی دانپدانانوە دەخمت



 

ھرحاڵ، ئوەی لرە مبست ئوەی ک ئامزانی  ب. بتاکردنوەی
کی  نیشتمانی لستئامادەگیی ھ کدا لتو وەیی لتوان دوو گروپی نن

و ئامانج نتوەییکان، وەک کیسی کوردەکان   و خون  بھزی نتوەیی
 راقلعخ یپیشان خۆ  لدا، زۆر سست تی ھوانچست  و پو   و ن

زانیشی ئامۆسر. پوھپشتیوانی ج نتو ئارگیومکانی ئوتیو دەرک ل 
 ،ئنتنی سمیس دەکات) Ethno-Symbolic(سیمبولیی -تگیشتنکانی ئیتنۆ

نتوەیی بۆ دروستبوونی نتوە /ک پداگری لسر بوونی گروپکی ئیتنی
و   حزبی شیوعیدوورکوتنوەی کوردەکان ل . نتوە دەکات- یان دەوت

و ڕکخراوی   و دامزراندنی گروپ  و پکھنان  و بیرۆک عراقچییکان  چمک
 ی ک باکی سرەکی، کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستانچپی کوردی، وەک 

 لو یڕادەیکی چاک پشتگیری ، تا دەھنا ی پکیكتیی نیشتمانیی کوردستان
ن  نتئارگیومدەک یشتنانگو ت.  

شتر ئاماژەی بکورتی، وەک پ راقی حزبی شیوعیکرا  پحزبی ع تاک 
بخات، ئمش  ڕیزەکانی خۆیدا ڕک و عرەب ل بوو ک توانیبتی کورد

حزبی دا، ١٩٦٣  سایل. حزبکی کرد ب پالتفۆڕمک بۆ ئامزانی نیشتمانی
ش بت یشی کچی حزبک ب، دا حزبی شیوعی گورزکی کوشندەی ل بعس

حزبی  دەستکی دیکیان ل حزبی بعسل کۆتایی حفتاکاندا . بوو ڕزگاری
ئم دوو . بوو ڕادەیک سرکوتو ، ک تا مبستی کوشتنی  وەشاند بشیوعی
 بۆی ل حفتاکان بدواوە وە،وەو زیاتر عرەب شیوعییکانی گرتببعسلدانی 

و ببووە بشک ل   بکی کوردی نک عراقی دەردەکوت وەک حزحزبی شیوعی
 ،کوردستان چوو بۆ شاخکانی حزبی شیوعیکاتک . بزووتنوەی کوردایتی

یپی خۆیان ھکخراوی چکوردەکان ڕ دا بینی کوەوەکانی  لپو کوردە چ
 ھندەی دیک حزبی شیوعی ئیدی فزای کارکردنی ،بوونتوە ل دەوردا کۆ

  یکسر لو شڕە گال ک ل،کاتکیش ل شاخکان گیرسایوە. وەەووب تسک
ل شاخ ناسیونالیست کوردەکان گورزکی . ببوو نوان گروپ کوردییکان برپا

 ندەیان لداحزبی شیوعیکوش ،ی لکئیدی حزب لوپۆ  کخست پ .
انی  ئگرەکانی پش ئامزحزبی شیوعیئیفلیجبوونی، یان ئیفلیجکردنی 

و یک نیشتماندا کردە بقی سر   و عرەبکانی ل ڕیزی یک حزب  کوردەکان
 .ئاو



 

  کۆنتۆکردن و بسوننیکردنی دامودەزگاکانی دەوت: ببعسیکردن
  لحزبی بعسو پۆسیک بوو ک   کمپین) تبعث(ببعسیکردن 
. سی چ ب بخشین دەکرد ب بع وترس ی چ بعراقڕگیوە خکی 

و داڕشتنی کۆمگی عراقی   تواوی ل ھوی دروستکردن  بحزبی بعس
برنامی . شوەیی ک خۆی ونای بۆ کردبوو، یان دەکرد بوو بو

ب عسیکردن کبی   وردی بو ئامانجناو ئپژرابوو لداڕ ندازیارانو ئ
وە سر  دووبارە ھاتبعسدا ١٩٦٨  سایکاتک ل.  داھنرابووبعس

ی یو خک  کی ناوچییحوکم، زایی تکریتییکان لسر حزبک کاراکتر
 عسدابوو بب .رکردە نوسعسکانی یتی بتایبدام، بزمسئ ونیو، ل 

ھر   کارکردن بوو بوانانیکک لو . ببوون  فروانەوە زۆر ١٩٦٣ سای
 عراقدواییککان ل  ل کودەتا یک. شوەیک بۆ لدەستندانی دەست

 نی لو ١٩٦٣ تا ١٩٥٨ساکانی بعسییب ستن بروایپشتب یاندبوو کگ 
 تاک زامنی پاراستنی ،و خ  و ئندامانی حزب و کسوکار  ب خزم

ر لھ بۆی ،تدەس رەتاوە بکاریان  س تم دوو خر ئسی لچ
و جومگ   انیان ل پۆست باکانجگیرکردنی کس نزیکک ئویش ب. دەکرد

-Al(و ھواگرییکان   و دامودەزگا ئمنی ھستیارەکان، بتایبتی ل سوپا
Marashi 2002: 1-13 .( ستبم معسبۆ ئبکی   بوەیش

 و دامودەزگا ئمنییکان کاری نی سوپا ان لسر بسوننیکردیسیستماتیکی
و تواوی دامودەزگا  ی کۆمگدەکرد، ھاوکات، لسر ببعسیکردن

  . بوو حکومییکان دەستبکار
 ئمنی خاس: ی ھبووی سرەکی پنج دامزراوەی ئمنیبعسرژمکی 

المخابرات  (موخابراتی گشتی، )االمن العام (ئمنی عام، )االمن الخاص(
ئمنی  لگڵ ،)االستخبارات العسکریة (ئیستیخباراتی عسکری، )العامة

سکاالمن العسکری (ریع .(ند  پاڵ لم چڕژ مانرەس ئکی حلیوای
.  بووبغدادشی ی ک ئرکیان پاراستنی ئاسای،کردبوو  دروستیجمھوری

 ک ،تایبت ییحرەس جمھورناوی  خرابوون ب چند لیوایکیش ڕک
نازم دا، ١٩٧٣  سایل.  بووسدامو   ئرکیان پاراستنی کۆشکی کۆماری

، ک ب بعسو ئندامکی پلبرزی   ی ئمنی عامیڕوەبری گشت، بگزار



 

ب شیعزھم ت لمۆنۆپۆلکردنی دەس ن خزم بوو، ناڕەزایی خۆی لالی 
 گزارئو قسانی ک . و تکریتییکان دەربی بکرو   سدامو کسوکاری  

 بن یان ناڕاست ئو ڕاستیییان ل  ڕاست،نیولو پیوەندە کردو
 ١٩٦٨  سانیبکین ک ل دەکوت، بتایبتی ئگر ئو ڕاستیی ڕەچاودەر
  شۆڕشیئنجوومنی سرکردایتی ھیچ  شیعیک ئندام نبوو ل ١٩٧٧تا 

)Marr 2004a: 144(  ترین دەزگای یاسادانانبا کانی .  بوو ، کناڕەزایی
وکی  بم ھ، گیشتن ئو ڕادەی ک ھوی کودەتا بداتگزار

برا، ئمش ھندەی  و لناو  گیراگزارلسر ئو ھو، . بوو سرنکوتو
 چونک ئو ئوکات تاک ،کرد  پراوزحزبی بعس ل ناودیک شیعکانی 
پۆسی . و حکومت مابوو  بعس ڕیزەکانی ل ناوبوو ک  شیعی پایبرز

ل کان کشیع عسیییوەالنانی ب١٩٦٣  ساستی ەوە لڵ پشتبعسگب 
ی : بکشیرەتندامانی عئ م، بکدامیکرو   سکان. بتکریتیی دووەم، ب  .

 Baramبوان  (عراقو ڕۆژئاوای  سیم، ب بعسیی سوننکانی باکوور
1998: 37-52; : 2000: 9-21(ی  ڕاستیدا وا ، لۆسپ وت کدەرک

 ل خۆیدا بسوننیکردنی ببعسیکردنی دامودەزگاکانی دەوت خۆی
تی لوە  بدامودەزگاکانی دەوتوک)وانمبشتشی ھب .(  

و  دەخن سر قبارە  تیشکحزبی بعسو تۆمارەکانی   سرچاوەکان
ڕاپۆرتی . و سیاستکانی ببعسیکردن  و مبست ل پۆگرام  سروشت

سترا، دا ب١٩٧٤  سای، ک لحزبی بعس کۆنگرەی ھشتی ھرمیی
 یکسر ،دا١٩٦٨  سای ھاتوە سر دەست لبعسوست ھر ک ودەن

ل کرد ک رانفسو ئموو ئوەی ھزراندندام کانی  دەستی بمن ڕژالی
ڕاپۆرتک . خرابوونوە پشووتر لسر بعسیبوونیان ل سوپا دوور

عسیکردنی دامودەزگاکانی دەوبی بۆسپ وە کتدانانی ''ت ناشیشار ب
و باکانی   و ھاوپیمانکانی بعس ل پۆست گرنگ  و دۆستان  ئندامان

بۆ دنیابوون ل ). ٣٩-٣٨: ١٩٧٧حزب البعث  (''کرد پ حکومت دەستی
 دوو یاسای  شۆڕشیئنجوومنی سرکردایتی، بعس سوپا بۆ  ییدسۆز
بپی بگکانی . ١٩٧٦  سای و ئوی دیک١٩٧١سای  یککیان ل ،دەرکرد

، بۆ بعس سوپا، بجگ ل ل ناویاساکان ھموو چاالکییکی سیاسییان 



 

و سزای لسدارەدانی سپاند بۆ  کردخ ھموو ڕکخراو و الینک یاسا
 زۆر سدامکرد،  دا پشکشی١٩٧٧  سایل گوتارکدا ک ل. سرپچیکران

 بۆ یو دیدی خۆ  ی سوپا دەکاتڕاشکاوان باس ل ببعسیکردنی ھزەکان
الجیش (ئم چمکی سوپای پیشیی ''و دەت  دەکاتوە ئو ھزان ڕوون

وەرندانی تدەست'ئم دروشمی ... دەکینوە  ڕەت)ناسیاسی() الحرفی
 :Bengio, MECS 1977-1978 (''دەکینوە ڕەت' ان ل سوپایسیاسی
 ١٩٧٩  سای بوو، لسدامری ووو خز ، ک ئامۆزالعدنان خیرو). 518

 ل ١٩٨٩  سایو ل پۆستکی مایوە تا ل  کرا ب وەزیری برگری
وتر کلیکۆپتھ کی گوماناوی لو  خوارەوە ڕووداووە ئم ئو مرد، ب

وەی پی ئمتمان عسیکردنی سوپا  بوو کبکانی بتسیاس درابوو ک
تستۆ بگریان بکات ئجبوەئ. و ج یبوو لعسدا ١٩٨٠  سابب  

و  شانازییوە باسی ل کاریگریی پراکتیکییکانی ببعسیکردنی سوپا دەکرد
سوپا سوپای '' و ''سوپایکی ئایدیۆلۆجیی عقیدەیی''دەیگوت سوپا ئستا 

یکک ل میکانیزمکانی ). Bengio, MECS 1977-1978: 518 (''ەبعس
ناوی  راندنی ئفسرکی بعسی بوو ب دامز،ببعسیکردنی سوپا

ل ھموو یک ) ضابط التوجی السیاسی(ئفسری ڕنماییکری سیاسی 
جار ل دەستکانی   ک دەستکانی زۆر، سوپال ناوسربازییکان 

 ئگر فرماندەی یکک ب پلش زۆر ل ،دەکرد فرماندەی یکک تپڕی
و   کاری ئفسرە بعسییک سیخوڕیکردن. اپش ئفسرە بعسییک ب

بدانی ئایدیۆلۆجی و لقا   کۆکردنوەی زانیاری بوو لگڵ تلقیندان
)Ideological Indoctrination (رفسئ ب ککربازەکانی یو س 

. بعسو تگیشتنکانی   و چمککان پروەردەکردنیان لسر ئایدیۆلۆجیا
 ب. ندەدرا  ئنجامبعسی سوپا بۆ یوون ل دسۆزھموو ئوانش بۆ دنیاب

یان سوپای عراق بعسییکان ،کورتییکی ھر دوای ھاتنوەسرکاریان
  .کرد یانیبعس کرد، ئینجا ب یانیسیاس کرد، دواتر بڵ مۆنۆپۆ

ناوی   بی دەزگایکی ھواگریحزبی بعسل کۆتایی شستکاندا، 
ناو حزبدا  ل) مکتب العالقات العامة (نمکتبی پیوەندیی گشتییکا

دەزگای موخابراتی مکتبک دواتر کرا ب بناغی دامزراندنی . دامزراند



 

. دەبرا ەوە بڕوە سدامالین  ، ک ڕاستوخۆ ل)المخابرات العامة (گشتی
و   بنڕەتدا دەزگایکی حزبی  ھر لدەزگای موخابراتی عامئوەی  لبر

بعسیکراوی   چونک ب،و، بۆی پویستی ببعسیکردن نبووسدامی بو
حزبی و موخابرات،  ئم ئم دوو دەزگا ئمنیی، سوپا پاڵ ل. ببوو لدایک
  و کۆنتۆکردنی دامزراوەکانی پۆلیس  زوو ل ھوی جوکردن  ھربعس

ی ڕگی دانانی کسان ئویش ل. دا بوو)شی گشتییئاسای (ئمنی عامو 
زراوەیم دوو دامرزەکانی ئب پۆست خۆی ل  سوەی کو دوورخستن

. دەبردن ی ناو''پیالنگ'' و ''گومانلکراو''و ئوانی بعس ب   نابعسییکان
 تنیا کاری لسر دووبارەداڕشتنوەی ھیکلییتی ئم دوو بعس

  بکو وەک خۆیان دەن کاریان لسر،دامزراوەی ندەکرد
بیرۆککانی ''چاندنی   ب، ستافی دامزراوەکان دەکردی''پروەردەکردن''

؛ ١٣٣-١٣٠، ٣٩: ١٩٧٧حزب البعث (نیان وو دەرو   ل دڵ'')بعس(شۆڕش 
١٦٨: ١٩٨٨.(  

 ،و ئمنییکان  و دامزراوە سربازی پۆسی ببعسیکردنی دامودەزگا
 چونک پۆسک ،دەدەن تنیا یک گۆشی سیاستی ببعسیکردن پیشان

 وەک حزبکی تۆتالیتاری ل تماحی بعس. بوو زۆر لوە برفراوانتر
 کۆمگی ل ناوو ڕەنگکانی دیک بوو   ڕەشکردنوەی ھموو جیاوازییکان

زوو دوو دامزراوەی دیکی گرنگی  ھوکانی ببعسیکردن ھر. عراقی
ئم . و میدیا بوون روەردە گرتوە، ئوانیش پیو کۆمگی عراقی  حکومت

 چونک ب دوو ،زوو سرنجی بعسییکانی ڕاکشابوو دوو دامزراوەی ھر
و   کرتی سرەکییان دەبینی ک لڕگیانوە کۆمگی عراقی ب منداڵ

ڕگی  ، ئویش ل دەن بو لقا  بدەن و پیاو تلقین  و ژن و پیر  گنج
نکردنیان بئاوڕش کانی  یدو د بیرۆکیشتنگعسو تب.  

و  ھاوواتا) الثورة( زاراوەی شۆڕش بعسوەک گوتمان، ل ئدەبیاتی 
کاتک بعسییکان دەیانگوت . دەھات و دەوت بکار  بعسھاومانای 

بۆ .  یان دەوت بوو، پچوانکانیشی ھر ڕاستنبعس مبستیان ،شۆڕش
یو بیرۆکیاندنی ئموو بیروباوەڕە گعسکانی و ھکۆتایی ب ت لدەو ،

ستا بفتاکاندا ھح فزیۆن بلشکردنی تک  دابموو مار ھسخۆڕایی ب



 

 ، ئوکات ل عراق تنیا س کنای تلفزیۆنی ھبوو١.عراقل دھاتکانی 
تلفزیۆنکان ھیچ کناکی ). و یککیان کوردی بوو  دوانیان عرەبی(

دەگرت، ئمش ھلی ئوەی بۆ ڕژم ڕەخساندبوو دیکی دەرەوەیان وەرن
بیرۆک ک کانی لیشتنگگ و تڕووە شیکراوەکۆو ڕۆژ  ی میدیا کۆنت

 ئمش وەک ئامازک بۆ ببعسیکردنی دید. دەرخواردی ھاووتیان بدات
  . دەھات و عقی کۆمگ بکار

ل ل گعسیکردنی کۆمبکانی بوژەی ھدر زراوەی ڕی دامگ
  تا سرەتای ھشتاکان تواوی کادیری پروەردەیی، ببعسپروەردە، 

 بعسھر کسک ئندامبوونی ل . ، کرد ب بعسی زۆرەمل  یان ب خۆشی
دەخرایوە یان ڕگی   ل دامزراوە پروەردەییکان دوور،بکردایوە ڕەت

ن. دەگیرا کارکردنی لدۆکیوم ل ،وتی بۆ نموونکڕ ل کدا کی ئازاری ٤ت
 دەرچووە، داوا ل  حزبی بعسیشوعبی سلمانیو ل  سراوەو نو١٩٨٩

وسن ک و کراوە ک ناوی ئو خوندکارانیان بۆ بنبعسڕکخراوەکانی 
 ندام نین لعسئشی ،حزبی بب ی ناویان لندکارانو خولیستی ئ تا ل 

فرعی دۆکیومنتکی دیک ک ل . نوەپروەردە ل زانکۆکان دەرچووە بس
 دەرچووە، فرمان دەکات ک ئو مامۆستایانی ڕەواندزی حزبی بعس

). ١٩٨٦؛ ١٩٨٩بوان حزب البعث (بکن   ل کرتی پروەردە دەر،بعسی نین
یان  بگڕەتدا ڕبن ر لبوون ھعسی نی بندکارانو خوی، ئککورتیی
ما پ دەدرا ببن برتی  مۆستانک بوون لعسی نب ش کو مامۆستایانئ ،

ئوەی وەک  ھۆی ئمش دەگڕتوە بۆ. دەنران و پروەردە وەدەر  خوندن
وە، تنیا ئو وکرد پ بعسییکان ل ڕاپۆرتکانی خۆیان ئاماژەیان

 ل ی کعس ئاویان''مامۆستایانکانی بوەووەخوارد کانییت''، دەتوانن ل 
  . و منداڵ پروەردە بکن  بنوەواننگکان خوند

، بتایبتی بوارە )المناھج الدراسیة(ھاوکات برنامکانی خوندن 
تواوی ئاستکان،  و مژوو، ل  و کۆمیتییکان  مرۆییکان

شوەیک وەک  و دەستکاریی ل جوھریاندا کرا، ب کرا ونوەیان پوپداچ
                         

نووســر ب خـــۆی شـــایتی دابشـــکردنی تلفزیـــۆن بـــوو بســـر گونـــدەکان ل کۆتـــایی . 1
 فتاکان لراقحع  . 



 

حزب (دا بگونجن ''و شۆڕش  پرەنسیپکانی حزب''"بعس دەت ک لگڵ 
بدان و لقا  تلقیندان). ١٦١- ١٦٠، ١٥٦: ١٩٨٣؛ ١١٥، ١١٣-١١٢: ١٩٧٧البعث 

دا دەدۆزییوە ک بعس خۆی لو دروشمی ،لمیانی سیستمی پروەردە
دەکین تا  گنجکان کسب''، وات ''نکسب الشباب لنضمن المستقبل''دەیگوت 

ئم دروشم لسر  ١).١٦٨: ١٩٨٣حزب البعث ('' بکین ندواڕۆژ زام
و کۆنکانیش   و لسر شقام  دیوارەکانی خوندنگکان ھکندرابوون

و ببعسیکردنی   وەک بشک ل سیاستی کسبکردن. ھواسرابوون
 زۆر ڕکخراوی وەک بشکی ببعسیکردن بعس ،و الوان  مندان

وانزراند، لم، : دامکالئیعیالطالئع (ت نگان، واتشسبکردنی )پبۆ ک ک ،
، )مرمندان، وات الفتوة (فتوەدووەم، . کرابوو  سای دروست١٢مندانی ژر 

 سای ١٥ تا ١٢و وەگڕخستنی مرمندانی تمن   ک بۆ کسبکردن
و   ک بۆ کسبکردن، )الوان، وات الشباب (شبابسیم، . کرابوو دروست

تاکو ھشتاکان، . کرابوو  سای دروست١٨ تا ١٦ڕاھنانی الوانی تمن 
 ی لنو منداکخراویژمارەی ئالئیع ڕکتیشتبووە ،خرابوون  ڕگ 

  ڕکوی فتوە ڕکخرا ژمارەی ئو مرمندانی ل .و سد ھزار  ملیۆنک
  ڕکشبابڕکخراوی  و ئو الوانش ک ل ١٢٧،٠٠٠ گیشتبووە ،خرابوون
و ئوە  ئگر بت ).١٦٩: ١٩٨٣حزب البعث  (٦٢٠٠٠ گیشبووە ،خرابوون

 ١٣سرەتای ھشتاکان تنیا   لعراقبکین ک ژمارەی دانیشتوانی  ڕەچاو
و الوی ڕکخراو لم   و مرمنداڵ   ئوە ئو ژمارەی ل منداڵ،ملیۆن کس بوو

 ل. عراقدانیشتوانی % ١٠کات ڕکخراوان ژمارەیکی ئجگار قبی، ک دە
، دامزراوە بعسو میکانیزمانی   و تاکتیک  ئنجامی ئم ستراتیج

و   و تلقیندان  بدانپروەردەییکان ببوون یان کرابوون ب ئامازک بۆ لقا
بۆ بترۆپگیاندنی ھوکان، . بعسو تگیشتنکانی  انی بیرددەرخوارد

وسان کرد ک مژووی وان داوای ل مژوون ل سرەتای ھشتاکسدام
  ٢).١٩٧٩حسین  (''سنوەو بنوبعسب ڕۆحییتی '' عراق

                         
ــان . 1  ئم دروشــمی لســر  و ھشــتاکاندا، نووســر زۆر جــار و ل زۆر شــون ل حفتاک

 کان لندنگراقدیواری خووتووەعرچاو کب   . 
  ).Davis 2005a: 148( بوان عراقبۆ زانیارییی زیاتر لسر دووبارەنووسینوەی مژووی . 2



 

 پویستی ببعسیکردنی باترین دەزگای یاسادانان، بعسرژمکی 
  چونک ئم دامزراوەی ھر ل،، نبوو شۆڕشیئنجوومنی سرکردایتی

  پکبعس سرکردە باکانی الین بعس ڕسکنرابوو و ئندامکانیشی ل
ی یسرکردایتڕاستیدا تواوی ئندامکانی ئنجوومنک ئندامی  ل. ھاتبوو

. بوون)  العراق-القیادة القطریة لحزب البعث  (ھرمی عراق بۆ حزبی بعس
 یئنجوومنی سرکردایتیوەک باترین دەزگای یاسادانان، بیارەکانی 

). ١٧/٧/١٩٧٠بوان الوقائع العراقیة (بوو ان ھی ھزی یاسایشۆڕش
ی ی ساڵ ل حوکمان١٢ل عراق دوای ) پرلمان(ئنجوومنی نیشتمانی 

 کچی دەستکی ، ئینجا دامزرا، سرەڕای دەستبکاربوونیشیبعس
ئنجوومنی ڕاستیدا ھر مۆری لو یاسایان دەدا ک ل  ل. ئوتۆی نبوو

و   دەکران، لگڵ گفتوگۆکردن ەوە بۆ پرلمان ڕەوان  شۆڕشیسرکردایتی
و   و ستراتیجی  یان ب پرس گرنگیدەرکردنی ئو یاسایانی ک پیوەند

کارەکانی ئنجوومنی ئمنییکانوە نبوو، وات زیاتر بۆ ئاسانکردنی 
ئو یاسایی ک کارەکانی پرلمانی .  دامزرابووی شۆڕشیسرکردایت

. ەوە دەرچووبوو ئنجوومنی سرکردایتی شۆڕشالین  و لخستبو ڕک
ب دابوو کی تگک بندھ تی  یاساکوخۆ زەمانوخۆ یان ناڕاستڕاست

 ،ئوەی دەکرد ک تنیا ئو کسان بتوانن خۆیان بۆ پرلمان کاندید بکن
  .ک بعسین

و  عراق لسر شوناسی  کاریگرییکانی پۆسی ببعسیکردن
 ب   برەودانلبری. بوون ڵوو قو  ئجگار گورە،پۆسی ئامزانی نیشتمانی

 چونک ، ببعسیکردن ببووە مایی لکترازانی نیشتمانی،ئامزانی نیشتمانی
یکک ل دەرئنجامکانی ببعسیکردن کۆکردنوەی تواوی دەستکانی 

 ئوانیش ل ناونن بوو، دەست پکھاتی سو و دەزگا ئمنییکانی ل  حکومت
کان لش بۆ. دەست تکریتییمئ  وە کتڕوە دەگعسئفتاکانبح و    ل

 کسکی ،ەکیوھشتاکاندا تاکوترا نبت ل سرکردایتیی دەستۆیشتو
ئوانی ھشبوون تنیا بۆ . نمابوو، خۆ کورد ھر دەگمن بوو شیعی تدا

 یان ل حکومت ھیییان کوردەکان نونرایتپیشاندانی ئوەی ک شیعکان 
و   ی کردبوو ب حکومتی سوننکانحکومتی عراقئمش . و بس



 

و ئامانجکانی سوننکان بوو بۆ شوناسی  شوناسکشی ڕەنگدانوەی دید
پکھاتکانی . عراقی، ک بگشتی میل ب ناسیونالیزمی عرەبییوە بوو

 ی شۆڕشئئنجوومنی سرکردایت بتایبتی ل ،ا ل حوکمانیدعراقدیکی 
وەکانی ودرابوو ل خزمت ئارەز پ ئوانی ک ڕگشیان. نرابوون وەدەر

 دا کاریان عراق ل یکەنگکردنی بعسو تماحکانی   ناسیونالیزمی عرەبی
  ڕۆحی ھستکردن بعراقوەدەرنانی پکھاتکانی دیکی . دەکرد

  نوان کۆمگیواتایکی دیک، پیوەندی ب. کردبوو ان بھزعراقیبوونی الی
ئمش . کردبوو ی زۆر بھز)State Society Relation(و دەست 

و بوونی خۆیان ل   و کوردەکان شوناس  ببووە مایی ئوەی ک شیعکان
سوپا کرابوو ب سیمبولی . و دامزراوە دەوتییکان نبیننوە  سیمبول
و    ئوەی ببت ب سیمبوللبریو ئامازک بۆ سرکوتکردن   بعس

 لبریو میدیاییکان   دامودەزگا پروەردەیی. دامزراوەیکی نیشتمانی
 دەھنا، زۆر  بعسییان برھممرۆڤی ،ننھب  عراقی برھممرۆڤیئوەی 

  سایل. و نیشتمانپروەرییش  اچونوەی ڕۆحی عراقیبووندجار بۆ بگژ
 ترت  ھات سر حوکم، ھمتکانی ببعسیکردن خسسدامدا کاتک ١٩٧٩

تواوی کوت ژر  و وەک دامزراوە ب   وەک حزببعسو  بوونوە
ناو   لعراقو   بعس تواندنوەیپۆسی . سدامکۆنتۆی ڕاستوخۆی 

 ک ،ھنا دا پۆسیکی دیکی وەبرھمسدامو خیاگی   کسایتی
  . ببرت  ناوعراقرت ب پۆسی بسدامکردنی دەک

  
  ئگر سدام گوتی، عراق گوتی: بسدامکردن

ی ل پۆستی سرۆککۆمار ئحمد حسن بکردا ١٩٧٩  سای لسدام
، خۆیشی کرد ب سرۆکی  و خۆی چووە جگکی خستوە دوور

رەوە زۆر س ئم ئاوگۆڕە ل حوکم ل. ی شۆڕشیئنجوومنی سرکردایت
  ھرسدامپشتی پردەوە  برچاو، بم ل شنیی دەھات و ب  ئاسایی

گومانی ل ی کوانموو ئدەکردن زوو ھ،ناو  بوە لییبرد ناوی پیالنگ 
و  ئم ھمتان. و خۆزلکردن کرد  و دەستیشی ب ھمتکی خۆدەرخستن

 و ھز ڕگی ھڕەش نیا لەوە ت سدامبدەستوەگرتنی دەست لالین 



 

 سدام. و توندوتیژییوە نبوو، بکو قوییکی سایکۆلۆجیشی ھبوو
بوو، بک ھنموو شوھ ک ئامادەیی لموو ساتھ ب ،کی دیکواتای 

ت یان بھۆشئامادەییناخۆشی،  خۆشی ب ماوەردا    لی جیاو خ
ردەوام بم م. ویی ڕاگیرابوووزیند بازبۆ ئدان ئامس ستب  و میکانیزم

و ڕاوژکارەکانی کولتووری   ئو و دەوروبرەکی. خرابوون وەگڕ
  بعسئاکامدا،  ل. یان داھنا سدامی یو پیرۆزکردنی کسایت  سدامپرستی

و دەوت ب ھموو دامودەزگاکانیوە کران ب ئاماز ل   وەک تاک حزب
 سدام. رخستنی ئو کولتوورە داھنراوەو س  و پتوکردن  خزمتکردن

ی دەدا، عراقوسی خۆی لگڵ ئوەی خکی وھوی لکگردانی چارەن
و کۆمگی   و کارەکترەکانی دەوت بدانی ھموو سیمائمش ب لقا
نو راقی لتی عسایری کبودایو سوڵ.  ئم ھک لشو   وەک ب

یان ب جلوبرگی سداماران ونی قبی ھمتان ھونرمندەکان ھز
. و شارۆچککان نخشاند و دەروازەی شار  جیاوازەوە ل گۆڕەپانکان
و    ل مای ھاووتیانسدامو ونی  ھاوکات، ملیۆنان پۆستر

و ژوورەکانی خوندنگکان   و کرتی تایبتی  نووسینگکانی کرتی گشتی
و کتبکانی خوندنگ کاتژمر و   دراوونکانی ئو لسر. ھواسران

  ). ١- ٦ یبوان ون(ران دنخشن
و میدیا   الین وەزیروگزیرەکانی  لسدامو پیرۆزکردنی  پرستن

ئو وەک .  ھیچ سنوورک نما ک نیشکنن،دەوتیی ئاڕاستکراوەکی
، ن کراپس'' گورەپاوانی عرەب''و '' کردنوەی عرەبوسیمبولی زیندو''

و   و کۆنپرستی  می عرەبی ل تاریکیمک ھاتووە بۆ ڕزگارکردنی ئو
 ماکینیکی گورەی سدامککوەرگرتن ل پارەی نوت،  ب. پرتوازەیی

و ئیسالمی   نیای عرەبیو ک ل د،ھنا میدیایی پوپاگندئامزی برھم
گوتاری دوورودرژی و   ڕۆژان لسر تلفزیۆن دەردەکوت. بوو بھاوتا

و تلفزیۆنیش  و گوندەکانی دەکرد دەخوندەوە، یان سردانی میدانی شار
 بکو چپڕزانی ،دەکرد ی پخش''سرۆکی نایاب''نک ھر گوتارەکانی 

ب ،کخ ر جادە خۆشی یان بی سڕاوەستاوەک ،و  زۆرەمل
دەنگ ھاواریان دەکرد  کی دەکرد، بتایبتی کاتک ب یشیکۆنکانیشی نما



 

 ١.''سدامگیان فیداتین ئی  و ب  ۆح ڕب ''، وات''صدامبالروح بالدم نفدیک یا ''
قائد (سرکردەی بھاوتا ''و گوتار بۆ ڕزلنان ل   و گۆرانی ھزاران شیعر

تکۆشر '' وەک سدام ک تیاندا ، وسرانوو ن  و گوتران   ھبستران'')الفذ
پسن  '')شمس العرب(ڕۆژی عرەب'' و '')الفارس(سوارچاک '' و '')المناضل(

 کسایتییدیارە دەبت ئاماژە بوە بکین ک ئو کاریزمایی ل . دەکرا
و   ب ھوکانی دەھۆلدەریو ئاسانکاری   خزمت،دەکرا  بدیسدام

بکین ک پۆسی  بس ناکرت ئوەش لبیر. ھوتافلدەرەکان دەکرد
و   و سدامپرستی پشتی ب برنامیکی سیستماتیکی سزادان  ردنپیرۆزک

  . بخشینیش بستبوو
  

    
نن:١-٦ یوکھ ندام راد ونراوەکانی سخش٢و ن  

  
ی یکۆنگرەی نۆیمی حزبی بعسی عرەب ل سدامپیرۆزکردنی 

و    گیشت ترۆپک، بسترابغداد ل ١٩٨٢ ک ل حوزەیرانی ،ئیشتیراکی
شوەیکی فڕمی ل  و دەوتیان ب   بعسییکان مۆری بسدامکردنی حزب

                         
ردەوام تماشــــای و ھشــــتاکاندا، وەک چاودرــــک، ب نووســــر ل کۆتــــایی حفتاکاکــــان . 1

 .ی ل تلفزیۆندا دەکردسدامگوتارەکانی 
ئگر ''، وات ''العــراق قـال صـداماذا قــال ''شـرتک دەـت  نوسـین عرەبیـیکی سـر تــی. 2

 . '' گوتیعراق گوتی سدام



 

 بعسل کۆنگرە بدواوە، مژووی ). ١٩٨٣بوان حزب البعث (دا  دارودیوار
ک نو بوەیوەوشنیا ،سرایوەی تل دام کمرست  نبکر بو بردرا   و ق

 ل. میشل عفلقک ، وەبعسو پشنگکانی  بۆ ڕیزی بیرمندە ناودار
 البال نبت باسی ل ڕۆی کۆنگرەی نۆیمی حزبڕاستیدا، ڕاپۆرتی 

کرابوو بۆ   چونک تواوی ڕاپۆرتک ترخان، نکردبوویعفلق
حزبی و   عراق بۆ سدام ی''دیدەکان''و ''  شرۆڤکان''و  '' تگیشتنکان''

 ی''رکوتن مزنکانس''ڕاپۆرتک تواوی . و جیھان و ناوچک  بعس
ڕەفیق سدام و پراگماتیزمی   ونوو ئزم  توانین'' بۆ وەوەوی گاببعس
و ' و داڕژەر'' پالندانر'' سدام،  بگورەی ڕاپۆرتک.''حسن

و  و کار و پۆژە  ی ھموو پالنیی سرەک''بیاردەر''و '' دەستپشخر''
ھاوکات، . وە١٩٦٣  بوو ل دوای شکستکانیبعسسیاستکانی 

کاتوە تا دەگات  یش بوو ھر لوبعسی ھموو کشکانی ''چارەسرکر''
پسن کرا  ''سرۆکی ھتاھتایی'' وەک سدام چونک ،و بۆ دواتریش کۆنگرە

 تقنرەوەی''و '' ئندازیار''بپی ھمان ڕاپۆرت ھر ئویش بوو . راد دانو
 داھنا ،سدام چند نازناوکی نوی بۆ ڕاپۆرتک. '' تمووز٣٠- ١٧شۆڕشی 

بوان حزب  ('')قائد الضرورة(ورەت ورابری زەر''و '' ممسیمبولی ئو''وەک 
، بشکی زۆر ل سدام پیاھدانیبجگ لم ). ٣٥- ٢٨: ١٩٨٣البعث 

 ی''وانکان''و ''  ڕنماییکان ''و'' "گوتارەکان''کراوە بۆ  ڕاپۆرتک ترخان
. و ب گلی کردبوو   پشکش ب ھاوڕکانیسدامک  ،پشووتر

و   و حکومی  تواوی دامودەزگا حزبی  فرمانیان بعراقدەستدارانی 
 دەبت ، بکنسدامناوی   ک ھر کاتک ئاماژە ب،میدیاییکانیش کردبوو

دوای ناوی ئو   ل'')حفظه الل(بیپارزت  ادخو''تی وو گ  شی بکنیستای
وەبن.  

 بسدامی بکات، ئندامتی ی شۆڕشیئنجوومنی سرکردایتئوەی  بۆ
کرا،  ئو ھشت کسی ک زیاد. کرا ل ئنجوومنک ب ھشت کس زیاد

موویان لر ھن  ھدامالیسۆز  کرابوون ەوە دەستنیشان سسانی دو ک 
بردنی بۆ ال. کسوکاری خۆی بوون و  بوون بۆ ئو، ھندکیشیان خزم

 ژمارەیکی زۆر ل بیرمندە سدامو شاراوەکانیش،  ڕکابرە دیار



 

.  زیندانی یان کوشتشونبزر،و کسایتیی ناسراوەکانی حزبی   بعسییکان
وانڕائی: لبدولخالق سامعس عندە ناسراوەکانی ببیرم ک لکی ،  ،

 ب ١.و وەزیری ڕۆشنبیری  ، وەزیری الوانشفیق کمالیھروەھا 
 دەرگاکانی ،شفیق کمالیو دواتریش لناوبردنی  دوورخستنوە

ڕووی   ھندەی دیک ببعسو میدیای   کۆنتۆکردنی کرتی ڕۆشنبیری
  برزترسدامو ھوکانی پوپاگندەی بۆ   ئمش دەنگ. دا کرانوە سدام
و ئو   الیکمو   سامڕائی ل لناوبردنی سداممبستی . تر کردەوەوو قو

 تنیا دەرکوتنی ئو نبوو وەک ،بوون کسانی وەک ئوان وا
و   بکو ئو دەشیویست وەک تاک بیرمند،و بکابر دەوتدارکی بھز

  .  ببینرتبعسعقی 
و ڕنماییکانی   و فرمانکان  کار گیشت ئو ڕادەیی ک بیارەکان

. بکرن  فرمانبران وەک یاسا تماشاو   بۆ دامودەزگاکانی حکومتسدام
بۆ . درا و گوتارەکانیشی ھمان ھزی یاساییان پ  دواتر تنانت قسکان 

  سای لی شۆڕشیئنجوومنی سرکردایتبفڕمیکردنی ئم پراکتیزە، 
 زیاد کرد،و بگیکی بۆ  کرد ی ھموارعراق دەستوورە کاتییکی ١٩٩١

سرۆککۆمار، ئگر پویست بکات، دەتوانت '' ک کرابوو ک تیدا بیان
). ١/٢/١٩٩٣الوقائع العراقیة  ('' ھبتیبدات ک ھزی یاسای بیاری وا
، '' گوتیعراق گوتی سدامئگر ''، وات ''العراق قال صداماذا قال ''دروشمی 

  بعسو ڕژمکی بوو ل بسدامکردنی   بعسدەربی تواوی ھوکانی 

                         
ئو سـیمین .  بووحزبی بعس ئندامی سرکردایتیی نتوەیی عبدولخالق سامڕائی. 1

 لسـر کیـسکی سـامڕائی. سـدام و بکـر ل دوای عـراقۆیـشتوو بـوو ل کسی دەست
 بکـرکچـی .  دادگایی کرا و سزای لسدارەدانی بسردا سـپنرا١٩٧٣گوماناوی ل سای 

، ئویـش بکـر، دوای دوورخـستنوەی ١٩٧٩دواتر ل سـای . واژۆی لسر حوکمک نکرد
ــ. ھر ل زیندانــدا کــوژرا ــی الیشــفیق کم ، شــاعیر و نووســری ســرودی نیــشتمانیی عراق

بــوو، ل ســای ) ئاســۆکانی عرەبــی (االفــاق العربیــةو سرنووسـری گۆڤــاری ) ٢٠٠٣-١٩٧٩(
 و یکـــک ل کــــۆنترین  حزبـــی بعــــس ببـــوو ب ئنــــدامی ســـرکردایتیی نتوەیــــی ١٩٦٩

ل . عراقشی حزب ل و گ  بوو و ڕۆکی گرنگی ھبوو ل دامزراندن عراقبعسییکانی 
 Makiya 1998: 12; Ghareeb and( دەســتگیر کــرا و ل ســدارە درا ١٩٨٤ســای 

Dougherty 2004: 128.( 



 

دەگرت ک  ئم دروشم ئو پیام لخۆ). ١-٦ یبوان ون (عراقو 
گومان وەک مگل  و ب پرسیار  بعراق گلی ،دا  بیاریسدامئگر 

درژایی   لگڵ گلی کورد بعراقبشڕدابردنی . کوت دەبت بدوای
 چند  تکوو داگیرکردنی    بۆ ھشت سانئرانو لگڵ   تمنی ڕژمکی

 تھلوک یان بعراق ک گلی سدامیانی ینموونیکن لو بیارە تاککس
  .برد

 ل ھوکان ت ھیچ سنوورک نمابوو ک ببزندر،کرا پ وەک ئاماژەی
کاتان نبوو  ، بم ھیچ کاتک ئو ھون وەک ئوسدامبۆ پیرۆزکردنی 

 نگیکراق جران-عدا. ھات  کۆتاییئمس ر'' کرا بش'' وان''، بپا''  ب ،
ڕۆژە ''دوانازناو یادەوەرییکانی . '')القائد المنصور (وسرکردەی سرکوتو''

ئبو جعفری ی سردەمی خلیفی دووەمی عباسی، ''زینکان
ئم وەربیرھنانوەیی مژوو و .  دەھنایوە بیر عراقییکانیرومنسو

 بۆ ھندک ل روئبو جعفری منسوگڵ  لسدامخۆھاوتاکردنی 
بووبت  و شانازی لخۆگر   بووبت عراقییکان، سوننکان، لوانی ئاسایی

خالفتی  لو ڕۆ کاریگرەی ل دامزراندنی ئبو جعفر پگیلبر 
 گاویتی، بم بۆ شیعکان بغدادو دروستکردنی شاری   عباسی

 بوو ل ڕۆی ئبو جعفر ئویش ،دەھنانوە وەبیریادەوەرییکی تای 
 ، لجعفر سادقانی یکک ل دوازدە ئیمامکانی شیع، دژەھردەرخوارد

 ک زۆر لو ،کرد  دروستبغداد پیکرکی بۆ خۆی ل سدام. دا٧٦٥ سای
، ل کۆتایی ھشتاکان ھر ل وروئبو جعفری منسپیکرە دەچوو ک بۆ 

 ئبو جعفر، پیکرەکی سداموخانی ودوای ڕ. کرابوو روست دبغدا
ھۆکاری شکاندنی پیکرەک دەکرت . شکنرا  تکسداموەک ئوانی 

 بینیویتی ل ئبو جعفر بو ڕۆوە ھبت ک گوای یڕاستوخۆ پیوەندی
نوان یکتر ل ئمش ئو دژایتیکردنی . ئیمام جعفر سادقکوشتنی 

 جنگیپکی ت لگڵ دەس١.دەدات و سوننکان پیشان  ادی شیعکانکۆی
 ئایینییان ک بۆنوبرامی ،کران  زیادسدام ھندک نازناو بۆ ،ئران-عراق

                         
 و ب   پارادۆکسی کۆیادی عراقییکان ل کتبکدا ک ئستا ل بردەستی نووسرە، ب وردی1

 .درژی شرۆڤ کراوە



 

ل  وت''دەھات، بۆ نموونرکوسا دپشتیوانی خو و ب)المنصور بالل('' .
ی ک یادی  ل ھشتاکاندا گیشت ئو ڕادەیسدام یگورەکردنی کسایتی

کشابوو  و بای دەدرا  زۆر زیاتری پی گرنگیسدامڕۆژی لدایکبوونی 
، تنانت لوانش ک یادی عراقبسر جژن نیشتمانییکانی دیکی 

  .'' تمووز٣٠-١٧جژنی ''و سدام بوون، وەک   بعسھاتنسرکاری 
ی خستکی دیکی پۆسی بسدامکردن بریتی بوو ل دەستبردن

برزکردنوەی .  بۆ پیەوکردنی پراکتیزکی کۆن، خزمخزمنسدام
و   تکریتو خکی   و عشیرەتکی بتایبتی  ئندامانی خزانکی

با گشتی بۆ پۆستکان بت سوننکانی دەسو ،و گرنگک بوو لشب 
 ناوی کۆتایی ھشتاکاندا، ب لBaram 1998; Bashir 2005 .((پراکتیزە 
 زۆربی کۆمپانیا دەوتیی قبارە سدام ئابووری، ڕژمکی یچاکسازی

مبستی شاراوەی . و ناوەندییکانیان فرۆشت ب کرتی تایبت  بچووککان
الین  اگرتنی کۆمپانیاکان بوو لدئم سیاستی حکومت دەستبسر

ر و دارودەستکی، لوشوە کۆنتۆکردنی نک ھ  سدامکسوکاری 
ش ل یکرتی گشتی، ک ل دەستی خۆیاندا بوو، بکو کرتی تایبتی

  سایئوەی جگی سرنج ک بشک لو کۆمپانیایان ل. عراق یئابووری
١٩٦٤ۆیشت  دا لدەست ن سوننی والیکتیعارفوەکانی حکومخۆما  

ی مبست کرا، ب پ کرابوون، ئویش وەک ل بشی پنجم ئاماژەی
ی یو ئابوور کمکردنوەی دەستی کوردەفیلییکان بوو لسر بازاڕ

بوان بشی (و مزھبی ھبوو   ئم سیاست ڕەھندکی ئیتنی. بغداد
  ). پنجم

 حکومتکانی ،سرچاوە بعسییکان ل ھشتاکان باسیان لوە دەکرد
نی کاریگریی بر بۆ نھشت پش خۆیان ڕوشونی پویستیان نگرتبووە

حزب البعث (بوون ) فیلی کوردی(ئو بازرگانانی ک بڕەچک ئرانی 
پۆسی خۆمایکردنی کۆمپانیاکان ل ). ٥٤-٤٩: ١٩٨٣؛ ٩٥-٩٣: ١٩٧٧

 نانی گشتیدا لمھرھب تی لکان پشکی دەوست١٢ش %یل١٩٦٨  سا 
رگانی لگڵ ، ھاوکات پشکی حکومت ل باز١٩٧٤  سایل% ٥١گیاندە 

 ٤٢دەرەوەدا ل %مان ماوەدا بردە لر بۆ  ھ٩٠س) %Jabar 2003: 



 

 جخت لسر ئوە دەکات ک لسر ئرزی واقع، ئۆفرا بنگیۆ .)204-205
حزبی بووە مایی کمبوونوەی دەستکانی  خۆمایکردنی کۆمپانیاکان

 Bengio, MECS( لسر سنترە گرنگکانی دەستی ئابووری بعس
بت،  ی حفتاکان ڕاستعراق بۆ بنگیۆلوانی ئم قسیی ). 377 :1986

 ک کعسکاتۆیشتحزبی بو دەست زراوە بوو لراقوترین دامع م لب ،
و دوای بسدامکردنی    ل دەستسدامھشتاکاندا ل دوای یکتابوونی 

) حزب القائد(سرۆک  وەک حزبی بعسڕادەیک ک ناوی  ، بحزبی بعس
 دەھات، ئم لکدانوەی کورت)  القائدعراق(ی سرۆک عراق وەک عراقو 

و ن  ڕاستیدا ن خۆمایکردنی کۆمپانیاکان ل شستکاندا ل. دەھنت
شتاکاندا بھ ت لرتی تایبک ستی چاکساز فرۆشتنیان ببی ئابوورییم  

  ھردوو حالتدا مبستی سیاسییان لدران، بکو ل و کارگییوە ئنجام
کرا، خۆمایکردن بۆ کمکردنوەی دەستی  پ وەک ئاماژەی. بوو پشت

فرۆشتنی .  بووبغداد یو ئابووری فیلییکان لسر بازاڕ کوردە
بوو دەستبژری سیاسیی عراقی،  کۆمپانیاکانیش ب کرتی تایبت بۆ ئوە

 ، دەستنھاتبوو و کسوکارەکانی پک  دامسک ل ھشتاکان ل بنمای 
تت بگررتی تایبر کری سیاسی. سبژش دەستمب   س کالس لو بیزن
کرابوو ل  ی خاحزبی بعسل ھشتاکان . کران  ئاوتی یکدیعراق

و    بۆ پاراستنی خۆیسدامدەست  و کرابوو ب ئامازک ب ئایدیۆلۆجیا
و مندانی خوندنگکانی   رک ک کرابوو ب گۆرانیکۆپل شیع. دەستکی

و   عراقو   بعس ماناکانی بسدامکردنی ، دەیانگوتوەعراق
و شیکاران   و پشتاستی ئو ئارگیومنت  شوناسکیمان بۆ دەردەخن

. ڕوو و شوناسکی خران  عراقدەکن ک تا ئستا لسر بسدامکردنی 
دە شیعرەک تکۆپل:  

'' مراقئدام، ناویشمان  ینعەس  
  ەسدام، ناویشمان  ینیئم خۆشویست

  ەسدامئم گلین، ناویشمان 
 معسئدام، ناویشمان  ینب١''ەس  

                         
 .   وەرگیراوە)Bengio 1998: 78(لە یگراوەت سر کوردی، ئم دەق ل ئینگلیزییوە نووسر وەر. 1



 

و دەرئنجامی   زیادەڕۆیی نیی ئگر بین برچاوترین دەرکوت
 قعرا چونک ،سیاستکانی بسدامکردن الوازبوونی شوناسی عراقی بوو

ناو کسایتییکی دیکتاتۆری  و عراقیبوون وەک شوناس ل  وەک دەوت
و   و نیشتمان   نک ھر کرابوو ب شوناسی گلسدام. رایوەددڕندە تون

کرابوو لسر خشتکانی   نخشسدام بکو ناوی ،ی ھاوچرخعراق
ان ل  بابلییکتییو دیوارە نۆژەنکراوەکانی شارستان عشتار دەروازەی
و  وروئبو جعفری منسو   ابیوڕحامو ھاوتای سدام.  بابلپارزگای 

 نک عراقو بسدامیکردنی   ببعسیکردن.  کرابووسالحدینی ئیوبی
بوون بر نی زیند ھزانی نیشتمانیومایی ئامۆسوەی پوکردن، ل ک 

ی سرەکی  بکو بوون ب دوو ھۆکار،خوارد سردەمی عارفکان شکستی
ئوە ناکرت ل  لبر. بۆ سرھدانی پۆسی لکترازانی نیشتمانی

 کترازانی نیشتمانی لی لۆسراقپندەکانی عوەی ڕەھئ بین ببگ 
یان عراقئم دوو پۆسی شوناسی . و بسدامکردن نگین  ببعسیکردن

  نقومسدام )Personality Cult( کولتووری پرستنی کسایتیی ل ناو
  .و خنکاند کرد

  
   و ناسیونالیزمی عرەبیدا ل نوان عراقچتی: بعس و سدام

الی  دا میلی بسدام یان ڕژمکی، ل سردەمی بعسداخۆ 
ناسیونالیزمی (عرەبیزم  دابوو یان پان) نیشتمانپروەریی عراقی(عراقچتی 

 گفتوگۆی عراقسیی سر گرمی ل ئدەبیاتی سیا  بابتک ب؟)عرەبی
 ;Davis 2005a; Baram 1991بوان (دەکرت  و لسر کراوە لسر
و   عراقچتی( ئم دوو چمکدای یبایخی ئم پرس ل گردراوی). 1994

و لکترازانی   و ئامزان  عراق لگڵ پرسی شوناسی سیاسیی ،)عرەبیزم پان
 راقنیشتمانی لع رە ھل ردا، بۆیسی لستت وو گفتوگۆی   دەکر

وەک ل بشی دووەمی ئم کتب . و تگیشتنکان دەکرت   نوبیروبۆچو
، داڕژەری برنامکانی خوندن ل سردەمی ساتع حوسریکرا،  پ ئاماژەی

 برنامکانی ناووە وعرەبیزمی خزاندب چی گوتاری پان ، بپادشایتیدا
الین  نافڕمی ل  بعراق، ک دووبارە ١٩٤١  سایئم گوتارە تا. خوندن



 

و الدانی   دوای گڕانوەی بریتانییکان. بوو  زاڵ،کرایوە وە داگیربریتانیا
 ل ناوو کمکردنوەی دەستیان   ناسیونالیست عرەبکان لسر حوکم

  برنامکانی خوندن کمل ناوعرەبیزمیش  سوپا، گوتارە زاکی پان
 لسر گوتاری عراقچتی کرا، ئمش ب سرنجڕادەیک  و تا وەکرای

 بایخدان تنیا ب لبری میزۆپۆتامیا شارستانتییگرنگیدان ب مژوو و 
ئم ). Simon 2004: 48-49(ئیسالمی -  عرەبیشارستانتییمژوو و 
 دا گشیکی برچاوی بقاسمو لنزیکبوونوەی ل سردەمی   تگیشتن

 بکو ل ،دایوە ، نک ھر ل برنامکانی خوندن ڕەنگی ی بینیخۆ
حکومتی ی ی بۆ ڕۆژی ئکدییکان وەک لۆگۆی سرەکقاسمتبنیکردنی 

دا  عراق ئای ل ناو وەک دیارترین سیمبول ئسترەی عشتارو   عراق
؛ ١٩٦١ةوزارة التربی، ھروەھا کتبکانی ١- ٥ یبوان ون(دەکرا  پ ھستی
١٩٦٢.(  

دا، ھشتا ١٩٦٨  سای ک بۆ جاری دووەم گڕایوە دەست لبعس
دنیاییوە نک ل ئاستی خۆلیاییان   بم ب،عرەبیزم بوو ھر خولیای پان

جارە  ئم. بوو و شستکاندا پیانوە دیار  بۆی وەک ئوەی ل پنجاکان
 وا رەبی وەرگرتبوو و پشیان ل ھپکردن بۆ یکگرتنی عوانیانھندک 

ت لدەستدانی دەسھۆکارەکانی ل ک لکیبوو یم ١٩٦٣  سادا ئ
کردنپحزب البعث (بوو  ھ وانمی ). ١٩٨٣؛ ١٩٧٧بوە ڕژفتاکانح ل

 کرد، ''عراقشانازیی مژووییکانی ''کارکردن لسر   دەستی ببعس
ش لمو ئندوای شوڕان بی گگکانڕژووییو   ارە م

و عراقییکان دەبردرایوە   عراق ڕەچکی بنڕەت و. نۆژەنکردنوەیان
 بوون لگڵ ئو میزۆپۆتامیاسر ئو خکی ک کاتی خۆی نیشتجی 

-Baram 1991: 30(شارستانییتانی ک دایانمزراندبوون لو ناوچاندا 
ریگریی کارکردن لسر چاک قس لسر کا وا). 302-311 :1994 ;96

 تا بزانین داخۆ ھیچ ،و برزڕاگرتنی بکین میزۆپۆتامیاشوناسی 
کاریگرییکی ھبوو لسر دروستکردنی شوناسکی گشتگیر بۆ 

 لم سدامو کاریگریی خۆتھقورتاندنی   ھاوکات دەبت ڕۆڵ. عراقییکان
  . پۆسی بکین بۆ ھمان مبست



 

 سدام ل سانی حوکمی بعسۆکیومنتکانی و د بگشتی سرچاوە
عرەبیزم  و پان  نوان گوتارەکانی عراقچتی دەدەن ھاوسنگییک ل ھوڵ

 ١٩٨٢  سای ک لکۆنگرەی نۆیمی حزبی بعسڕاپۆرتی سیاسیی . ڕابگرن
و پداگری لسر ئوە   بسترا، ڕاشکاوان قس لسر ئم پرس دەکات

 دەکات ک'' رککان ئمییرکان(ھراقییع(، رکری ئواوکت 
  دیالکتیکی لک ب شوەیکی ھردووکیشیان،)عرەبییکانن(نتوەییکانن 

یککیان بسر ئوی دیکیان یان دەبت  ئولویتدان ب... دراون گرێ
 یان دەبت مایی سرکشییکی )عراقچتی، القطریة(مایی ھرمچتی 

ئم دەکرت وەک وەرچرخانک ل ). ١٢٣: ١٩٨٣حزب البعث  (''نزۆک
 بعسسرەتای دروستبوونیوە   چونک ل،بکرت  تماشابعسدیدی 
پش یکگرتنی  و وەک کۆسپک ل ی ناسیونالیزم لۆکاکانی دەکردیدژایت

و شستکاندا بعس   بۆ نموون ل پنجاکان. و دەیناساندن دەیبینن عرەبیدا 
 بوان(دەکرد  وەک شعووبییت ونا) عراقچتی( عراقی یشتمانپروەرینی

  ).و پنجم  بشی چوارەم
 ک کۆمک  ،بعسئم وەرگڕان بشک بوو ل ستراتیجییتکی نوی 

یپشتی ھۆکار لوانوە بوون، ل : ڵگریکردن لم، بۆ ڕکابکحزبی ی
، ١٩٦٣  سایتیشکی شکستکیژر  ل. و ناسیونالیزمی کوردی  شیوعی
برانبر  دەدا ل پیشان خۆ  ل حفتاکان بدواوە نرمییکی زۆری لبعس

و    عرەبییو خۆی وەک ڕابری نتوەپرستی  نیشتمانپروەریی عراقی
زوو دوو   ھربعسئم گمیی . دەکرد نیشتمانپروەریی عراقی ڕاپش

 واژۆکردنیوای خۆیدا ھنا، ئوانیش ەوە، بدبعسسرکوتنی، ل دیدی 
دامزراندنی برەی و  ی کوردی لگڵ سرکردایتی ئازار١١بیاننامی 

  سای ل عراقییحزبی شیوعی لگڵ و نتوەیی پشکوتووخواز  نیشتمانی
ی ئرانکردە سر   ھرشیعراقدا، ١٩٨٠  سایدووەم، ل.  بوون١٩٧٣

 ک سدان ھزار ،کوتوە  ھشت سای لیجنگکئاکامدا  ، ل دراوسی
ی یسانی شڕدا، گوتاری فڕم ل. ال بوون ب قوربانی کس ل ھردوو

یلی بت مپان حکوم تیدا بوو زیاتر لراقچرەبیزم الی عع، نگ چونکج 
ھاو ل ک کلرە/ئاییندژی گھ کھاتڵ پگب بوون لزھی  ھاومورەکگ



 

عراقچتی، نیشتمانپروەری، وەک . ن، ئوەی دەخواست، شیعکاعراق
ھیوای  دەھات ب الین حکومتی عراقی بکار و ستراتیجک ل  میکانیزمک

ئوەی ک گوتارکی لو چشن ببت مایی کۆکردنوەی عراقییکان، 
 یھۆکاری سرەکی. ژر یک چتردا و کوردەکان ل  بتایبتی شیعکان

ش دەگموە بۆئتڕ ب وەی ککان ئرخ شیعژووی ھاوچژایی مو   در
و   و ئاوات  عرەبیزم  نک ھر بپرۆش نبوون بۆ پان،کوردەکان بگشتی

بوون لگڵ ڕەوت ناسیونالیست  خونکانی، بكو ل ملمالنیکی بردەوامدا
شاکانی و پا  ب سرکردەسدامسیم، دەکرت خولیابوونی . عرەبییکان

 پادشایانو  و ھاوتاکردنی خۆی بو سرکردە  ورییکانوو ئاش ی بابل
 بت ل گوتاری ناسیونالیزمی بعسھۆکارکی دیکی ئو وەرگڕانی 

چوارەم، تماح .  عراقییعرەبییوە بۆ گوتاری نیشتمانپروەری
 ل خۆپیشاندان وەک میراتگری، بۆ نموون سدام کسییکانی

پشت ھاندانی  شاکانی بابلییکان، لد، یکک ل ناودارترین پاڕسنبوخوزن
  . بوون و گوتاری عراقچتیدا  ھست

ب ،مانرەڕای ئیام سو پوە لشتاکان   وردبوونھ ل ی کو گوتاران
 ڕاستیدا سدام ران، دەکرت بین ک لتو دەبیس  ل میدیای عراقی دەبینران

ناوەوە، وات   یککیان ڕوو ل: دەکردکاریاندوو گوتار و ڕژمکی لسر  
و شوناسی نیشتمانپروەریی   و نست   ک ھانی ھست،عراقییکان بوو

یان ڕوو لوەی دیکراقی دەدا، ئرەبی بوو عقامی عش دەرەوە، وات، ک 
و ئیسالمیبوونی ئو شڕە دەکرد ک   خۆی ل زەقکردنوەی عرەبیبوون

مبستیش لی کۆکردنوەی . دژی ئرانییکان دەیانکرد یکان لعراقی
. عراقنیای عرەبییوە بۆ وو پشتیوانی بوو ل د  ھرچی زیاتری کۆمك

 زۆر ب وریایی مامیان لگڵ بعسو میدیا ئاڕاستکراوەکی   حکومت
 زاڵعرەبیزم زۆر  ئوان نیاندەویست گوتارەکانی پان. ئم پرسدا دەکرد

 نیدەویست بعس.   نکا ببت مایی پرینگانوەی سرکردە عرەبکان،بتب
عرەبیزمی حکومتی عراقی  ئوان ھست ب فراوانخوازی ل گوتاری پان

  .بکن



 

و دەق پاڵ لوە لش، وردبوونمانکانی   ئبی کتتو ل ی کیامانو پ
 ڕاستییکی بعسکی و سرچاوەکانی دی  بعسخوندنگ ل سردەمی 
 ئویش بوونی جۆرک ل پارادۆکسیی ل گوتاری ،دیکمان بۆ دەردەکوت

 داوای حزبی بعس ل کۆنگرەی ھشتمدا، ١٩٧٤  سای ل؛بعس
 دەکرد، وات ڕاگرتنی جۆرک ل ھاوسنگی ی''لنزیکبوونوەیکی ھاوسنگ''
تی لراقچوان عچی چوا و پان  نرەبیزمدا، کعسردە ساڵ دواتر، عب ل 

المنھاج الثقافی المرکزی ''یکک ل گرنگترین دۆکیومنت ئایدیۆلۆجییکانی، 
، پداگری لسر ئوە دەکات ک دەبت ''برنامی فرھنگیی مرکزی(

و  و ببایختر وەربگیردرت ل ھر ئامانجکی دیک عرەبیزم برزتر پان
  :دەت
، گیشتنیش بم )عرەبیزم-پان(زب ناسیونالیزم ح) عقیدەی(باوەڕی ''

 ئامانج)وەییتویست  وا)نپ ل ر دەکات ککانی وسموو ئینتیمایوی ھ
 ناتوانین کسک ب بعسی دابنین )بعسییکان(بۆی ئم ... دیک دابنرت

 ر باوەڕی بگریئشیرەتگتی عمچریان ھ 
کاتیش بانگشی باوەڕ ب  ھمان  ل،بت ھ)نیشتمانپروەری/عراقچتی(

  ).٢٣-٢٢: ١٩٨٨حزب البعث  (''بعسیزم بکات
 ش، کندنگکانی خوبعسکتکبازکاری   وەک ئامک بو پالتفۆڕم 

ی یو بوکردنوەیان، پداگر  دەھنان بۆ پوپاگندەکردن بۆ بیرۆککانی
بۆ .  دەکنبعسی عرەبیزم و پان  لسر شوناسی عرەبیبوونی عراق

 بۆ پۆلی دووەمی '')پروەردەی نیشتمانی (التربیة الوطنیةنموون، کتبی 
و  کراوە بۆ قسکردن لسر ھست  سرتاسری ترخان،ناوەندی

، ١٦، ١٠: ١٩٩٩وزارة التربیة (ستینفو پرسی   عرەبیزم ئامانجکانی پان
ڕاستیدا  ابت، لخر  پرسک نیی ک پشتگوێعراقشوناسی ). ٣٧، ٢٤

کراوە، بم  بشکی زۆر ل کتبک بۆ قسکردن لسر ئم پرس ترخان
 گوەک کۆم کبل شعب) مجتمع(کتسنی و گراق پکان   عراقییو ع

کتبکی دیکی ). nation-state(نتوە - نک وەک دەوت،دەکات
ھاتووە  گی عراقی پککۆم''و دەت    دەکاتعراقخوندنگکان پناسی 

و بیابانکان   و زۆنگاوەکان  و چیاکان  لو عراقییانی ک ل دەشتکان



 

 و ھوڵ دەکاتوە و مژووی ھاوبش کۆیان  وسو چارەن)یک(... دەژین
 و نتوەییکان )عراقییکان(  دەدەن بۆ گیشتن ب ئامانج نیشتمانییکان

قی بشک ل کۆمگیکی مزنتر ک کۆمگی عرا... )عرەبییکان(
رەبییی عگکان ھاوئامانجن. ''کۆمراقییع ،کبرەی کتگوو گرنگترین   ب

رزگارکردنی خاک داگیرکراوەکانی عرەب لگڵ یکگرتنی ''ئامانجیشیان 
ئم ). ١٩، ١٢: ٢٠٠٢وزارة التربیة (''ھموو وت عرەبییکان ل یک دەوتدا

 سروشتکی دژبیکی ،دەگرن و ئو پیامانی ک لخۆیان دەقان
دەدەن ل پیوەند ب پرسی شوناسی  مان پیشانبعسلنزیکبوونوەی 

جوھری ئو .  و عرەبی لگڵ پارادۆکسکانی شوناسی عراقی  عراقی
گالوە، ئوەیش لوەدا  دەکن ک شوناسی عراقی توەی تنگژەیش ئاشکرا

واتایکی دیک  ب.  ئامانج یان ئامازعراقخا داخۆ دەردە خۆی
 وەک عراق ئامانج یان عراقدروستکردنی شوناسکی گشتگیر بۆ 

و دواتریش توانوەی ل   دت بۆ یکگرتنوەی عرەبی ئامازک بکار
  ئم تنگژەیی لحزبی بعس دووگوتارییکی. قازانی عرەبیدا

  .توەووکوت
 ،چاک ھوستیک لسر ھمتکی دیکش بکین دا والم پیوەندە

 دامکسفتاکان بکۆتایی ح ل  ڕمی خستییتی ،ڕوو فمویش ھئ 
سرەتادا دەکرت بگوترت ک  ھر ل. دووبارەنووسینوەی مژوو بوو

و بسدامکردنی   ھمتک بشک بوو ل پۆسی بعرەبکردن
 لو ڕنماییانی ک وەک فرمان دابووی ب سدام. میامیزۆپۆتای یتشارستان

مژووی نتوەی عرەب '' لسر ئوە کردبوو ک ی پداگری،مژوونوسان
 بکو دەگڕتوە بۆ سدە درینکانی ،ناکات پ  دەستئیسالملگڵ ھاتنی 

 ھموو ئو شارستانییتانی ک ل نیشتمانی عرەبدا سریان... مژوو
و ڕۆکانی نتوەی عرەبن، ک ھموویان ل    دەربی کسایتی،وەھدا

ئم دیدەی ). Baram 1991: 101بوان  (.''بوون یک سرچاوەوە پیدا
ل .  کتبکانی خوندنگناو دواتر خزنرای میزۆپۆتامیا بۆ مژووی سدام
بۆ پۆلی ) ەبیمژووی کۆنی نیشتمانی عر( التاریخ القدیم للوطن العربیکتبی 

 ل ی کو گروپانکانی ئمی ناوەندی، زمانکمیزۆپۆتۆمیایجنیشت  



 

و عرەبکان،    رییکان، کنعانییکان، ئارامییکانوئکدییکان، ئاشو، بوون
 ی لوانرەبیئی عدوورگنیمچکوە ھاتبوون بۆ ناوچموویان وا ،یھ 

لغة الجزیرة (زیرەی دایکوە  ک سرچاوەیان ل زمانی جپسن کرابوون
ئم زمانی جزیرەی دایک داھنانکی . وەرگرتووە، ک زمانی عرەبیی) االم

 ھمان کتبدا، ل ل. ل مژوودا شتکی لم شوەی بوونی نیی!  بووسدام
 ی لرانکۆچب و گروپئ کدا کرەبیکاتی عدوورگوە ھاتوون بۆ نیمچی

ئو (و میدیاکان   تییکانۆ، ھاتنی گپسن کراوە ''ناوخۆییکۆچی '' وەک عراق
کۆچی ''وەک ) گروپانی ک کوردەکان ڕەچکی خۆیان دەبنوە سر

 ''زگارکرڕ''و '' ەسنڕ''کتبک گروپی یکم ب . دراوە  پیشان''دەرەکی
 ''ناشارستانی''و '' بربری''و '' داگیرکر''و گروپی دووەم ب   دادەنت

 ).٥٧-٥٦، ٤٤، ٤٠، ٣٨: ٢٠٠٠وزارة التربیة(دەکات ن ناوزە
 وەردەگرت بۆ میزۆپۆتامیا ککی ل شارستانییتی بعساست ڕ

و    لبر بعرەبکردنبعس بم ھوکانی ،دروستکردنی شوناسی عراقی
بۆ نموون وەک بشک ل . بسدامکردنی مرامکانی خۆی ندەپکا

ناوی  ستیڤاکی داھنا بم شارستانییت، ڕژم فوکردنوەی ئوزیند
 ،ەوە سان دەگدرا١٩٦٩  سای ک ل،)فیستیڤای بھار (مھرجان الربیع

مبست ل . درا ی زۆر زیاتری پی گرنگسدامبم ل سردەمی 
و    بابلییکانتیی بوو ب شارستانعراقستیڤاک بستنوەی مژووی ف

 :بکرت لم پیوەندەدا دوو خاڵ گرنگن ک ئاماژەیان پ .وەورییکانوئاش
 ،دەچوو  بڕوەموسستیڤاک ل پارزگای یکم، سرەڕای ئوەی ک ف

نیشتجی، کچی فیستیڤاک ن ل نزیک ن  ک ژمارەیکی زۆر کوردی تدا
نک و ڕەچکی کوردەکان ندەکرد، چو ل دوور ئاماژەی ب مژووی کورد

 ڕەچکی کوردەکان، ،کرابوو وەک ل کتبکانی خوندنگ باسی لوە
سروبندی  دووەم، فیستیڤاک ل. ''داگیرکرن''و '' بگانن''میدیاکان، 

دەچت زیاتر  دەچوو، لوە ، ک جژنکی نتوەیی کوردە، بڕوەنورۆز
بووبت  کشان لو سروبندەدا بامھرجان الربیعمبست ل ڕکخستنی 

  . و بزرکردنی بووبت ل سبری ئودا نورۆزبسر 



 

رەوە خرانی سیگند بم چی لگانو بر ڕۆشنیایی ئبڕوو ل، 
و   بعسئوە دەکرت ک بۆ ھوکانی ڕژمکی  لرە شرۆڤیک بۆ

 ب میزۆپۆتامیا تییو شارستان  ورو ل بیکوەگردانی کلپسدام
. کوتوە  لنرنیی دەرئنجامی ئرنی، ئاکامی لبریەوە عراقی شوناس
و کۆشککانی بابلییکانی ل پارزگای  و خانووبرە  کاتک ک دیوارسدام

ئو ل . دەکردنوە  ل دیدگای خۆیوە بینای،دەکردەوە  نۆژەنبابل
 بکنوە ب  دروستڕنبوخوزنسدا ک کۆشککی  ھشتاکاندا فرمانی

ر دابوو بسکی خۆی لمۆر ک کنانی خشتکارھزەری ''ناوی  بپار
 ڕنبوخوزنسھمان ئو شوەیی ک کاتی خۆی   ب،''ی مزنعراق

 سبری خۆی خست سر سدامبمش . کردبوون خشتکانی مۆر
 بعراقیکردنی ئو لبریبۆی . میزۆپۆتامیا تییو شارستان  روکلپو

شارستانییدامیکردن،تسو ھات بی کرد ئ . وازەی کو شدامئو   س
و   و فرەڕەچکی   ب فرەکولتووری دانناند لبری ،دەھنا  بکاریانبعس

و  و لخۆگرتنیان، ئوان دەھاتن نتوەو کولتوور  عراقفرەنتوەیی 
نک نرابوون چو کوردەکان وەدەر. دەنا ڕەچک غیرەعرەبییکانیان وەدەر

، پسن دەکردو ناشارستان   میدیاکانی ب داگیرکربعس و گوتاری  دیدی
شوە تعریبی  ھمان ب. وەک چۆن ل دەقکانی کتبکانی خوندنگ ھاتبوو

و    گروپ نتوەییکانی وەک کلدانیمیزۆپۆتامیاو مژووی   شارستانییت
و لوشوە  میزۆپۆتامیاری ودەکرد ب کلپو ورییکانی نامۆوئاس

و کلدانییکان زمانکانی خۆیان ب   ریوڕاست ئاسو. عراقوری وکلپ
 بم ڕەگزی خۆیان نابنوە سر ،یکک ل زمان سامییکان دادەنن

  ).٢٠٠٢افرام  (عرەبکانو ڕەچکی  ڕەگز
 ن کوە دەکی ئشکادیمی بانگک ئنددامھی سوھ 

وە کوردییکانی دەدا، وو ئارەز  عراق کۆنی بیکوەبستنی مژووی
ک بزگایزراندنی پاردینناوی  دامالحوە سنند وەک نموون )Jabar 

2003: 266; Baram 1991: 62 .(وەزیاتر سادەگۆیی پ نتم ئارگیومئ 
 چونک کتبکانی خوندنگ ل ،بت ب بگ دیارە لوەی پشتاست

سالحدینی دەدەن لسر  ی دیکمان پیشان ونیکسدامسردەمی 



 

 ل ھیچ شونک سدامی یکتبکانی خوندنگ ل سردەمی حوکمان. ئیوبی
 کتبی ،نک ھر ئوە.  نکردوەسالحدینی ئیوبیئاماژەیان ب کوردبوونی 

پیشاندەر (المطالعة التوجیھیوەی ڕندنخو ( می ئامادەیی، کشبۆ پۆلی ش
یلرخان  چاپ١٩٩٠  ساکانی تتباب ک لککردن  کراوە، یکراوە بۆ قس

 سالحدین پسنیکتبک . سالحدینو کردەوەکانی  و کار  لسر ژیان
 ک دەکات کرکردەیکان ''وەک سرەبر خاکی عسکانی لرستخاچپ

ماژە جار ئا کاتکدا بابتک دەیان ل). ٢٢-١٩: ١٩٩٠وزارة التربیة (''دەرکرد
جاریش  ب عرەب، خاکی عرەب، شارە عرەبییکان دەکات، کچی یک

 راقئاماژە بکوردەکان ناکاتع وا.  یان ب  ت کوە بکرئاماژە ب چاک
 سالحدین وەک کورد باس ل قاسمکتبکانی خوندنگ ل سردەمی 

ئوەی یشانی نئمش ). ٥٣-٥٢: ١٩٦٢؛ ٦٥-٦٤: ١٩٦١وزارة التربیة(دەکن 
 سالحدین نک ھر ئاماژە ب کوردبوونی سدامک کتبکانی سردەمی 

 بکو لو کتبانی پشووتریش، ،و نایانوت وەک کورد بناسرت  ناکن
دوای ھاتنسرحوکمیان  ، ک ئاماژەیک ھبووە،قاسمئوانی سردەمی 
  . ئوە سیویانتوە

و  و کولتوور  لگڵ شارستانییت عراقمبست ل بستنوەی دیرۆکی 
 بشک نبوو ل دروستکردنی شوناسکی گشتگیر ،میزۆپۆتامیاوری وکلپ

 بۆ یکخستنی سدامتی ی بکو بشک بوو ل ستراتیجی،بۆ عراقییکان
کان لرەبی خۆیدا عر باژ .تی وزیند بوەی شارستانیوکردن

 وتانی چاوو شکۆمندتر ل  رزتر عراق بدەیویست سدام، میزۆپۆتامیا
 وەک پشنگی عراقبمش . و ڕابگرت  بدات عرەبی دیک پیشان

رەبی بخاتکخستنی عڕوو ی .وەمان لت ئندە  بیر ناببیرم ت کبچ
بوو ک یکگرتنوە یان دروستکردنی دەوتکی  وا بعسییکان پیان

اوەرییوە ل یکیکی وت ڕگی شۆڕشکی جم و لو یکگرتیعرەبی
  ببعسو تگیشتن لگڵ کوتنی جوی  ئم تیۆر. عرەبییکانوە دەبت

بۆ ) Bismarckian(یان ینرا بۆ تگیشتنکی بسمارک ەوە وەالسدامدەست 
 وەک چۆن ،ونی کولتووریوو ھژم یکتیی عرەبی، وات لڕگی ھز

، سدامو مامۆستاکی  و ئامۆژگاریکر برڕا. خست ی یکئمانیا بسمارک



 

عراقی '' دا بانگشی بۆ ئوە دەکرد ک ١٩٧٤  سای، لمیشل عفلق
و ھر ئویش دەبت ھزی   دەکات  ئستا بۆ عرەبکان کاربعس

، سوپاکشی دەبت سوپای )الوحدة العربیة(برجستکردنی یکتیی عرەبی 
 ل سداملسر ھمان ئاواز،  ).١٩٧٤عفلق ( '')جیش الوحدة(یکگرتن 

ی سوپای عراق پسنیشوەی  ، بمئران- عراق جنگیگوتارکیدا پش 
  :دەکرد
 ھموو ،نسیپەو پیاوانی خاوەن پر  سوپای سوارچاککانسوپای عراق ''

ئم ... و کرامتی شیرەکی شھید بت  یککیان ئامادەی لپناو شرەف
ئوەی   ئوە ھر بردەوام بت ب سوربوونکی زیاتریشوە، بۆھیوادارین

 ک ژووییم و ڕۆوە بۆ بینینی ئبقۆزین ژووییم لو ھبتوانین ئ
 ''و مرۆڤایتیدا  بابوباپیرانمان بینیان ل خزمت یکتیی نتوەی عرەب

) وانبBengio 1987: 516 .(  
عرەبیزم ل  و ئامانجکانی پان  لمان بۆمان دەردەکوت ک خون

 بکو بردەوام ، نک ھر پشتگوێ نخرابوونسدامو     بعسئدەبیاتی 
و ھموو پداویستییکانیش، ب کتبکانی  کراوە ان لسریپداگری

وە، خرابوونشندنگوە خووکردنڕ بۆ بشکی منداڵ گم و   و چاندنیان ل
 ، بسردا ھاتبووی جوھرییەی ک گۆڕانکارئو. گورەسا عراقییکان

و ئامانجانیشتن بازەکانی گدام. بوو ئامعسو   سبدەیانویست ل  
 یکتیی عرەبی ،و خباتی جماوەری  نک ئایدیۆلۆجیا،ڕگی ھزەوە

سترجت  بر بۆیان بکرگوە ئن، دیارە ئبک . ازەکھۆکاری گۆڕینی ئام
 خۆی ب بیرمند سدامک  وەی ک سرەڕای ئوەیئ دەگڕتوە بۆ

بوو ک یکتیی  وا ئو پی.  بکو پیاوی ھز بوو، بم بیرمند نبوو،دادەنا
ت لرەبی دەکرز عی ھگت ڕژمو  و دەسوە وو ھنی کولتووریی

سترجت ببکر،ک لی ڕیتۆریکی ئایدیۆلۆجی  نگدام. ڕونی سخ 
و سرکردە  و خلیف ڕنبوخوزنس ک ببت میراتگری نیدەبیبوەوە 
رەبکانی  عمانبوموسنسو وەک ئری معفڕەشیدو  روج و  ھارون

ئو دەشیویست ئو خونی بکات ب ستراتیجک بۆ . سالحدینی ئیوبی
و خلیفکانی پشینان،  دانانی خۆی ل جوڕی سرکردە ب. یکتیی عرەبی



 

و  '' مزنیی مژووییکان''و   وابوو دەتوان ڕۆی ئوان بگت ی پسدام
 و نتوەی عرەبیش یک ئیسالمی بگتوە-  عرەبیی''چاخی زن''

و    دەکرت وەک ھنگاوی یکم ل جبجکردنی تماحکوتگرتنی . خات
یک، پۆژەیک، چاکتر بین سرکشی. بکرت  خونکانی تماشا وئارەزوو

شی دووچاری ی بکو کۆمگی عراقی،نبوو ک نک ھر تیدا سرکوتو
کورتی،  ب. یشی ھندەی دیک قیراناوی کرددەوتی عراقو   ماورانی

 بم ،میزۆپۆتامیا تییو شارستان وروسرەڕای دەومندیی کلپ
و  وروو بسدامکردنی کلپ  و بعرەبکردن  بسیاسیکردن

پش دروستبوونی شوناسکی گشتگیر بۆ  ڕگر ل  بوون ب،رستانییکیشا
 .عراقییکان

 
  ئفسانی خرۆشانی نیشتمانپروەریی عراقی: ئران- جنگی عراق

و  ھڕەشی دەرەکی وەک یکک ل ھۆکارەکانی لکنزیکبوونوە
تیی نیشتمانی لککادیمی دروستبوونی یئ ک لندن ھژە  الیرەکانی و تو

وای ک  ئوان پیان. و دروستبوونی نتوە دادەنرت  بواری نیشتمانسازی
وسی الی گروپ وو ھاوچارەن  ھرش دەرەکییکان ھستی ھاوشوناسی

بۆ نموون، تیۆریستی . دەکات جیاجیاکانی کۆمگ ھڕەشلکراوەک دروست
و   کان دەت شڕەکانی نوان ئینگلیزەئنتنی سمیسبناوبانگ، 

ڕفکان بەنسیی شر گسرییان لرچاو کاریگکی بوەیم شو خندن  
 Smith(ەنسی ھبوو ڕو ف   ھردوو نتوەی ئینگلیزیتواوبوونیو 

1994b: 148.( ب کی دیککادیمیییکامرن تیسناوی  ئپ   ک وای
نبوونی ھڕەش یان دوژمنی ھاوبش ئگرەکانی گشکردنی 

). Thies 2004: 53-58(دەکاتوە  نیشتمانی کم/وسانی نتوەییونپکوە
و تگیشتنان دەتوانن  و تیۆر  پرسیارەک ئوەی داخۆ ئم چمک
 جنگیواتایکی دیک، داخۆ   ب؟خوندنوەیک بۆ کیسی عراق بکن

و   مایی بھزبوونی ھستی نیشتمانپروەری  بوو بئران-عراق
کنزیکبوونجیاجیاکانی ل کھاتراقوەی پژەرعراقی،  ؟ توکی عکادیمییو ئ

 بووە ئران لگڵ جنگ، جخت لسر ئوە دەکات ک فالح عبدولجبار



 

لوەش . نیشتمانپروەریی عراقی/و خرۆشانی ناسیونالیزمی مایی جۆش
و خرۆشانش یکک بوو ل ھۆکارەکانی    زیاتر ئو پیوای ک ئو جۆش

راقردەوامیی تواناکانی خۆڕاگریی بداعشت ساکی ھڕش ل  ،'' ب
 ک کربازەکانی%٨٠سوپایب % ٢٠و   ی سزھمرەکانی شیعفسی ئ

وای   پیفردریک ئکسیلگاردشوە  ھمان بJabar 2003: 254 .( (''بوون
 نگکدژی ج ران لی دروستبوونی ئکی نیشتمانیی '' بووە مایشوناس
وکگرتوی'') Axelgard 1988: 56 .(ژوونناوبانگ، فیبی مار، وموسی ب

و دەت سرەڕای ئوەی ک   وریایانتر مام لگڵ پرسک دەکات
خست، ک   وەگڕ و سۆزی نیشتمانپروەریی  شڕەک ماوەیک ھست

و گشی شوناسی عراقی کرد، بم دوای زیاتر ل    ل ھستکردنیپاپشتی
ھشتان زووە ک ھسنگاندنکی لو شوەی بکین  بوو وا ساڵ ئو پیدە 

)Marr 2004a: 178 .(وگشتی، بکوردەکان، تا ب ی کوەیکیش  شڕادەی
دەدەن ک ڕاستوان   ونیک پیشان،نوشیعکان، بپیر شڕەکوە چو

  .  نایتوە،ڕوو سرەوە خران و تگیشتنانی ل لگڵ ئو دید
 سربازی کورد ٤٥٠٠٠، نزیکی ئران لگڵ جنگ سانی یکم ل ل

ئم  .ھشتبوو یان ھر نچووبوون بۆ سربازی  بججنگیانبرەکانی 
و   وای ل ڕژم کرد ک بشکی زۆر ل کوردەکان تسریح بکات ل سربازی

ی ناوچی دا ک ئوانی ماونتوە ل یک سربازییکان ڕەوان فرمانیشی
 سدام. بکرن بۆ تواوکردنی خزمتی سربازی کوردستانحوکمی زاتی، 

ئو کوردانی ک ل ناوچکانی ''دا چونک وەک خۆی گوتنی  ئو بیارەی
 سدام .''دیک خزمتیان دەکرد وا ھستیان دەکرد ک نردراون بۆ منفا

  بو١'''!بسرا': دەت ، ئو پتبسە بۆ بۆ تکورد ک پی دەی''دەیگوت 
  ججنگیانبۆ شکاندنوەی ئوانی ک برەکانی . مانایی ک گلک دوورە

 بوون عراق ل کوردستانکاتکدا ک ڕۆکانی  ل'' دەیگوت سدامھشتبوو، 

                         
1 . خــۆی ل ر بــراقنووســفزیــۆنی علکــی تی ینــای کســا ١٩٨٢ ل ی لدام دا گــوســ

 و نچـوونی ســربازە کوردەکـان دەکـرد بــۆ   بـوو ک باسـی ل دیــاردەی فیرارکـردنحوسـن
 کـــورد برەکـــانی ٤٥٠٠٠ نــزیکی  و ئامـــاژەی بوەکـــرد ک ئــرانبرەکــانی جنـــگ ل دژی 

 .  دانیشتوونکوردستانجنگیان بج ھشتووە و ل گوندەکانی 



 

 ,Bengio ('' بکنکوردستانر، شرم عرەب بن برگری ل اب تماشاک
MECS 1982-83: 575; MECS 1983-84: 480.(ر١بل  وەی کئ

دا پ بوو، وەک خۆی دانی دیاردەی بجھشتنی برەکانی شڕ زۆر بربو
، کوردستاندا کوردەکان ل ناوچی حوکمی زاتی،   گوتی بیارمانسدامنا، 

 بت برگری ل بسە چونک شرم کوڕی ،خزمتی سربازی بکن
الین موخریبکانوە  سان لئوەی ئو ک ھروەھا بۆ.   بکاتکوردستان

. و بچن برەی دژی حکومت  ھنختنرن)  بووپشمرگمبستی (
 بکو ،و ڕەفتاری کوردەکان ھقووی  بھندوەرگرتیی نبوو  ھوست

 شداریکردن لب بوویان لوە بۆ باوەڕنتڕکدەگنگھیچ ج ب ک 
ک پرسیان پوەیش  کرابوو لگیرسانیندوور  ھ ل نزیکیش  وو ن ل ن 

 ھیچ خزمتکی ب برژەوەندییکانی ئوان ،بجگ ل گیانلدەستدانیان
  . ندەکرد

و ھاوسۆزی بۆ عراقییکانی   عراقو ئینتیما بۆ   لوانش گرنگتر ھست
دیک لو ئاست نبوو ک کوردەکان بکات ھاوسنگر لگڵ پکھاتکانی 

، ئران-عراق جنگیکاتی  پچوانوە ل ھشتاکان، ل ب. عراقدیکی 
یان پشکش ب ھزە یو یارمت  و گروپی کوردی کۆمک ھندک ھز

پارتی دیموکراتی دا ھزەکانی ١٩٨٣  سایبۆ نموون، ل. ئرانییکان دەکرد
ان  ھرشیان دەکردە سر ھزە عراقییکئران ھاوشانی ھزەکانی کوردستان

دا، ١٩٨٦  سایشوە، ل ھمان ب. حاجی ئۆمرانل دەوروبری 
ھزەکانی پاسدارانی  لگڵ یکتیی نیشتمانیی کوردستانپشمرگکانی 

وەمی ڕژم بۆ . کرکووککردە سر دامزراوە نوتییکانی   ھرشیانئران
 ئوە. وو ب لڕادەبدەر دڕندانعراقیان ب دوژمنانی یو یارمت  ئم کۆمک

و سربازییکانی ڕژم دەوری   دا ھزە ئمنییکان١٩٨٣بوو ل تمووزی 
 کیان لئۆردوگایپدا قوشتکانی تبارزانیی دا، ک جکرابوو،  نیشت

 برەو  پچان و مرمندای ئوردوگاک بوو ڕایان  ھرچی پیاو و گنج
موویان نردران بۆ  نا ک ھدا دانی بوەسدامدواتر . شونکی نادیار

                         
1 . ر لراقینووسفزیۆنی علی تو قسانی لدام گوبووس   . 



 

دیارە ئوە بو مانای نیی ک پشتیوانیکردن ل . بران وات لناو ١،''جھنم''
و   ئنفالو ھمتکانی    تاک ھۆکاری جینۆسایدی بارزانییکانئران

ھرحاڵ، دواتر   ب. بم ڕژم بدوای پاساوکدا دەگڕا،کیمیابارانکان بوو
بوان بگکانی (دەکرت  ی جینۆسایدی کورد قسزیاتر لسر ھۆکارەکان

شم بی ئدیک .(  
و ھوکانی     بۆی دەرکوت ک ڕوشونحکومتی عراقدوای ئوەی 

 ببرھم، ئیدی جنگبۆ بشداریپکردنی کوردەکان ل برەکانی 
ی خستکی دیکیرنامب کان(ناوی االفواج الخفیفة  ڕوو بفیفخ وجف(، 

تۆمار ڕژم  ب. ا کوردەکان ل ناوچ کوردییکان خزمتی سربازی بکنت
 ،کردبوو ڕیزەکانی فوج خفیفکان چکدار  کسی ل٢٥٠٠٠٠نزیکی 
م لب ب ی کوانکی  ڕاستیدا ژمارەی ئوەیکاندا کردەییشوجف ل 

  چونک بشی ھرە، چارەگی ئو ژمارەیش ندەبوو،خزمتیان دەکرد
 وسراوەکان لومانایی ک کس ناون بو. زۆریان چکداری بندیوار بوون

 خۆیان یان بشکی مووچکی برگیکی ھاتوچۆ ل پناسک وبرانبر 
کورتی فوج  ب. دەبوون بۆ ئامرفوجکیان، وات موستشارەکیان خۆش

.  سربازیخفیفکان بۆ کوردەکان ئامازک بوو بۆ خۆدزینوە ل خزمتی
ل ک بوو کتیش میکانزمیوەندیکردنی  بۆ حکومپ گری لوە ڕیگڕ

ربازە فیرارەکان بس رگشمزی پکانی  ھشاخ و ئۆپۆزسیۆنی کورد ل
  .  بکاتکوردستان

ڕادەیک دیاردەیکی گشتی  بشدارینکردنی کوردەکان ل شڕ، ک تا
 نبووبت عراقکی سر کییەدەدات ک ھڕەش دەر بوو، ئوە پیشان

ستی ھاوسۆزی لی بزواندن یان دروستکردنی ھوان کوردەکان مایو   ن
ڕاستیدا کوردەکان نک ھر بشدارییکی ئوتۆیان ل  ل. عرەبکان

 رگری لراقبکردعموو ، نھ تی، بوەی کوردایکو بزووتنب 
 ژانوەیکی برچاوی بوو بئران-عراق جنگیباکانیوە، ل سانی 

                         
گـــوی ل ل تلفزیـــۆنی عراقـــی نووســـر یک مانـــگ دوای شـــونبزکردنی بارزانییکـــان . 1

سـزای قورسـی ''، وات ''ابھم الـصارم و ذھبـو الـی الجحـیمو قد نـالو عقـ'' بوو ک گوتی سدام
 .  >https://goo.gl/0xuAO8<بوان ئم لینک . ''و چوون بۆ جھننم خۆیان وەرگرت 



 

ڕادەیک ک ل ناوەڕاستی ھشتاکان، حکومت کۆنتۆی  خۆیوە بینی، تا
دابوو،   لدەستکوردستانو دھاتکانی ل سرتاسری   ناوچ شاخاوییکان

و ڕگ   و شارۆچکان حکومت تنیا شار. بتایبتی ل شودا
کانی برەکییوە سش زیاتر . مابوو دەستمکترازانئشبوونی   لو داب

و   و ھاوسۆزی  سانوو بیکوەنو  دەدا ل یکتی  پیشانینیشتمانی
  .ھاوشوناسی

ی یل پیوەند ب ھوستی شیعکان، دەکرت ئوە بگوترت ک بشدار
 کان لنگ شیعج رگریکردنیان لراقو برچاوعب  بوو، ب  ک کڕادەی

ھ ت براورد بکرت بستی کوردەکانناکرک . وندوە ھرەڕای ئس
ھدا  یان سریان  پش  ھاتنجنگو دەرکوت ل سانی  و ڕووداو دیاردە

 ئراندەدەن ک ھڕەشکانی   چونک ئوە پیشان،ک ناکرت نادیدە بکرن
نبووە لسر یکیزکردنی عراقییکان وەک ئوەی  ئوەندە کاریگر

سرەتا دەبت ئاماژە بوە بکرت ک  ل. دەکن ھندک ئکادیمی باسی
 جنگ ل سانی حکومتی عراقئۆپۆزسیۆنی چکداری شیع ل دژی 

، سرچاوەی ئرانلوەش گرنگتر . و گشی کرد ھدا  سریئرانلگڵ 
و  و گردبوونوە  ، ببووە سنتری لدایکبوونعراقھڕەشک لسر 

ئنجوومنی بای . ئۆپۆزسیۆنی شیعو وەگڕخستنی   خۆڕکخستن
، ک گورەترین )مجلسی ئعالناسراو ب  (شۆڕشی ئیسالمی ل عراق

 دوو ساڵ ،١٩٨٢  سای بوو، لعراقچتری گروپ ئۆپۆزسیۆن شیعکانی 
کردنی  لنگیدوای دەستپراق جران-عئ زراتاران لدام  .تا  پاڵ ل ،مئ

 ئران ھبوو ل  دیلی٥٠٠٠٠ نزیکی عراق، ١٩٨٢  سایدەگات کۆتایی
)Bengio, MECS 1982-83: 566 .( رە زۆریشی ھکانبدیل 

و ڕژمی  مجلسی ئعالنوان  کوتنک لکبپی ڕ. سربازی شیع بوون
کران ب مرجی پیوەندیکردن لگڵ   ئازاددیالن بشک لو ،ئرانی

منظمة (ڕکخراوی بدر مای دامزراندنی ب بن  ک دواتر بوو،مجلسی ئعال
دا دامزرا، بوو ب بای سربازیی ١٩٨٣  سایڕکخراوی بدر ک ل). البدر

و  دەکرا و ڕاھنانیان پ  الین ئرانییکانوە مشق و ل مجلیس ئعال
ل ناوەڕاستی ھشتاکان ژمارەی چکدارە . دواتریش پچک کران



 

 جنگاوەر ١٥٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ ب ڕکخراوی بدر ڕکخراوەکان ل ڕیزەکانی
یشانی ئوەن ک ڕاست نئمانAbedin 2003b .( (دەکرا  مزەندە

کان لشدار شیعوە بکرس  رگریکردن لب راقبوون لع،م لب  
. عراقدژی  بوون لگڵ ھزە ھڕەشکرەک ل سرکوە ھاوسنگر

تنوە دەھش پرسیاری ئمگۆڕێ ئ،شبووە لھ ی کو ھاوسۆزییئ ک  
  . داکوتاو نبووەو ڕیش   ھاوسۆزییکی لرزۆک،عراقنوان پکھاتکانی 

ل ڕ، واتش یدوای چوار ساڵ لچ  ، فیرارکردن١٩٨٤  ساون بۆ وو ن
ربازی لتی سکان خزمکوردیی کی   ناوچیشک کان ببوو بو شیعیی
ندک ڕاپۆرت باس لوە دەکن ک ل ناوەڕاستی ھ. ترسناک بۆ حکومت

 :HRW 1990( کس ٤٠٠٠٠ھشتاکان ژمارەی فیرارەکان گیشتبووە 
53(،١یان شیعنایان بردبوو بۆ زۆنگاوەکان  بوون  زۆربو پ ) االھوار ( ل

. و شارەکانی دیک بغدادو گڕەک ھژارنشینکان ل   عراقباشووری 
رچاوەی دیکک سندزەندە ھزیاتر م و ژمارەیژمارەی فیرارەکان زۆر ل 

 فیرار ١٢٠٠٠٠و دەن کاتی وا ھبووە ژمارەیان گیشتۆت   دەکن
)Bengio, MECS 1985-86: 465 .( ڵگربازە فیرارەکان لس

 کچی ل زۆنگاوەکانی ،ئۆپۆزسیۆنی شیعی، سرەڕای مترسیی زۆرەکان
  خۆیان ل گروپی چکداری ڕکییسو نا ارەمعمو  بسەپارزگاکانی 

 یکرد ب ئنجامدانی چاالکی و، ل ناوەڕاستی ھشتاکان دەستیان خستبو
 ،اچونوەی چاالکییکانی ئو گروپاندبۆ بگژ). Ahmed 2003(پارتیزانی 

ڕژم دەستی بۆ ھندک ڕوشونی زۆر قزەون برد، وەک ژەھراویکردنی 
سخانوووتاندنی وو س ژینگڵ ە حگیرەکانی دانیشتوانی زۆنگاوەکان ل
 کاتک حکومت بۆی دەرکوت ک ئم ڕوشونان ڕگر. قی ئابووریوئابو

ردەم فیرارکردن نین لب   کدارەکان لچ نجان بیوەندیکردنی گو پ
و دەستی بۆ ھندک ڕوشونی یاسایی  زۆنگاوەکان، بوانشوە نوەستا

دا سزای لسدارەدانی بۆ ١٩٨٤ کانوونی دووەمی بۆ نموون، ل. دیک برد
الوقائع (فیرارکردن سپاند، دواتر فیرارکردن وەک تاوانکی ئخالقی ناسنرا 

دەبت ئاماژە بوەش بکرت ک ). ١/٢/١٩٨٨؛ ٢/١/١٩٨٤العراقیة 
                         

1 .HRW کورتکراوەی Human Rights Watchە . 



 

 ک لڕبوونی ساپراقی دوای تتدارانی عنگ،دەسرەکانی جب نگ لج 
ئم گروپان ل دواوەی برەکانی . کردبوو ەدانیان دروستگروپی لسدار

ەکانیان ھر لوێ دەستبج ب وتوھاو سربازە ھ   دانرابوونجنگ
لمانش زیاتر، ڕژم ب بیارک ژنانی . باران دەکردلو دادگا گول لکوینوە

وە، ویان ب گروپکانی ئۆپۆزسیۆن کردیکسانی فیرار، یان ئوانی پیوەند
الوقائع العراقیة (و جیابوونوە بکن ل مردەکانیان   کرد ک داوای تق ئازاد
ئم ڕوشونان دەرخری گورەیی ئو گرفتان بوو ک ڕژم ). ٢٠/١/١٩٨٦

و    یکتیی نک دەربی بھزی، دووچاری ببووەوەجنگدال سانی 
کان لراقییریی عنگکی دەر ھاوسیڕەشوە . ەکیدژی ھھاوکات ئ

دەدەن ک ڕژم وەک چاالکوانی سیاسی مامی لگڵ فیرارەکان  پیشان
  . دەکرد

و باکگراوندی زیندان سیاسییکان ل سانی  خوندنوەیک بۆ ژمارە
ی برەی نیشتمانی یو یکیز ی یو شواوی نک یکگرتوئران-عراق جنگی

ل ل کدەرەکیی ڕەشدەدات پیشان خۆ دژی ھ .یلژمارەی ١٩٨٧  سا ،
 کان لسیاسیی زیندانبگرتووخانبوغرئ  ڕی دەکرد٧٠٠٠ لپس تک  .

 لوان گورەیی ئۆپۆزسیۆن ل ،دەگرت قبیی ئم ژمارەی زۆر پیام لخۆ
 ،و مزھبی زیندانییکان بکۆینوە ئگر ل نتوە.  ل سانی شڕعراق

ردە لویش پوە ئتئدەماھ ک ڕاستیی دیکندر ھس .ناو  ل
: کرابوون  زیندانییکان بسر دوو گروپدا دابشئبوغرب گرتووخانکی

 یشتژمارەیان دەگ م ککسوکاریان دەیانتوانی   ، خزم٣٠٠٠گروپی یو ک
گروپی . ھردوو حفت جارک سردانیان بکن، وات مواجھیان ھبوو

 کس دەبوو، کس بۆی نبوو سردانیان ٤٠٠٠ان نزیکی دووەم ک ژمارەی
 گروپی یکمدا ب ل ناو ڕژەی کوردەکان ١.بکات، وات مواجھیان نبوو
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 وەک زینـدانکی سیاسـیی کـورد ل ١٩٨٨ەوە تـا ئیلـوولی ١٩٨٧ بوو، ک ل تمـووزی سادق
 محمد باقر حسن مجیددووەمیان ناوی .  لگڵ گروپی یکم حپس کرابووئبوغرب

 لگڵ ١٩٩١ تــا کــانوونی یکمــی ١٩٨٠بــوو، ک وەک زینــدانکی سیاســیی شــیع ل نیــسانی 



 

دوای ئوان شیعکان دەھاتن  ل. کراوە مزەندە)  کس١٨٠٠% (٦٠نزیکی 
و گروپ  ، ئوانی دیک ل پکھاتی سونن) کس١٠٥٠% (٣٥ب ڕژەی 

گروپی دووەم ھر ھموویان شیع .  دیک بوونئایینییکانیو   ینتوەی
یکم، ل سانی شڕ ھزی : ئم ژماران دوو شت دەردەخن. بوون

دووەم، . بوو ئگر نین گیشتبووە ترۆپک ئۆپۆزسیۆن ل گشدا
و زۆنگاوەکانی   کوردستانپکھاتی ئۆپۆزسیۆن، چ ئوانی ل چیاکانی 

ل بوون لگڵ ئوانش ک   چ ئوانش ک فیرارن و بووراقعباشووری 
 عراقو نتوەیی    بوون، ڕەنگدانوەی پکھاتی مزھبیگرتووخانکان
ئۆپۆزسیۆن بوون، شیع حوکم  و کوردەکان ل کان لنیا . و سوننوە تئ

 ڕیزی چکدارەکان، فیرارەکان یان ل ناوڕکوت نیی ک سوننکان 
و شرۆڤکانی  دەگمن نبت نابینرن، بكو وەک ل بگ ییکان، بزیندان

 عراقو نتوەیی   پشووتریش دەرکوتن، دەربی دابشبوونی مزھبی
. بکاتوە زیک دەردەخات، ک ھڕەش دەرەکییکانیش نیانتوانی لکیان

 وەی کراقئعرگری لتوانی ب  کانی  خۆی بکات لرشر ھرانبرانبئ ،
تی لتایبنیبیزی١٩٨٧ بۆ ١٩٨٢  ساکوە بۆ یتڕری  ، ناگنگیو ھاوس 

لوان . ، بکو کۆمک ھۆکاری دیکی ل پشتوە بووعراقپکھاتکانی 
ڕادەیکیش سربازی، ک  یی، تایو معنو  و یارمتی مادی  ئو کۆمک

، پشکش ب کنداوتانی  بتایبتی و،و عرەبی ھموو وتانی ڕۆژئاوا
و بکارھنانی چک   ئمانش دروستکردن پاڵ ل. یان دەکردعراق

 ھم ل برانبر  وبرانبر ئرانییکان  ک ڕژم ھم ل،کۆمکوژییکان
  . وەردەگرت سمینوە ککی ل  بپشمرگھزەکانی 
 کم تا زۆر نئراو  تورکیاالین   ل ڕۆژی دروستکردنیوە لعراق

ل دوا دەیکانی سدەی بیستیشدا ڕووبڕووی س . ھڕەشی لسر بووە
و و   کنداجنگی یکمی، ئران- عراقجنگی، وەوەو گورە بجنگی
دەچت ھڕەشکان ھیچ کامیان نبووبن مایی  لوە.  دووەمی کنداوجنگی

 ب. ھاتکانیو لکنزیکبوونوەی پک  تۆکمبوونی شوناسی نیشتمانی
                                                      

 ١٩٨٧نووسر ب خۆشی ل سـای .  زیندانی کرابووبوغربئگروپی دووەم ل حپسخانی 
 .ی کردووەئبوغرببۆ بینینی زیندانییکان سردانی حپسخانی 



 

و    یکیزیی نیشتمانی  بووە مایی الوازیئران- عراقجنگی ،پچوانوە
 دووەمی جنگیو    بووە مایی لکترازانی نیشتمانی یکمی کنداوجنگی
 بگکانی دواتری ئم بوان( ناوخۆیی بدوای خۆیدا ھنا شڕییش کنداو
شم بشتشی ھوت). و بم دەرکئ  و پ نتو ئارگیومی ئبنکۆ شھاتان

. دەکن ک گوای ھڕەشی دەرەکی دەبت مایی لکنزیکبوونوەی نیشتمانی
 ،دەھنت ئوە بو مانای نیی ک ئم ئارگیومنت ل ھموو کیسکدا کورت

 وەک عراقبکو زیاتر ئوە دەگینت ک ئم تیۆرە ناتوانت کیسی 
الین چند  توژینوەیک ک ل. بکاتوە  ڕوونو پویست بخونتوە

و شانازیی    نوان داگیرکاریی لسر پیوەندی،دراوە ئکادیمییکوە ئنجام
بو ) Foreign Occupation and National Pride(نیشتمانی 

خودی داگیرکاری مرج نیی ببت مایی ''ە ک ودەرئنجام گیشتو
 ئندامانی سر ب پکھات جیاجیاکانی ل ناوانی سرھدانی شانازیی نیشتم

و  ئم خوندنوە). Moaddel et al 2008: 696 (''کۆمگیک وەک یک
 لگڵ ئنجامکانی ئم توژینوەی ،و شرۆڤانی سرەوەی ئم لکدانوە

  . دەگرنوە یک
  

  فراوانبوونی درزە مزھبییکان:  و بعس شیعکان
ر حوکمی  لعسژچوب ندەی دیککان ھوە ودا شیعناون قاوغ 

دوای الوازبوونی  یکم، ل: مزھبییکان، ھۆکاری ئمش دەگڕتوە بۆ
 ل ناوی ک ،دا  شیعکانی ئو پالتفۆڕم سکوالرەیان لدەستحزبی شیوعی

ان یو چاالکی  و لسریدا خبات  و بزارییکانی خۆیان دەردەبی ئازار
 بعسدووەم، سیاست دەمارگیریی مزھبییکانی ڕژمکی . ەداد ئنجام

 ، بدواوە١٩٦٣  سای لبعس ڕیزەکانی ل ناوو پراوزخستنی شیعکان  
 کانی لعسشیعحرومبڵ  یش مگک بۆ کارکردن لکرد وەک پالتفۆڕم

دوای  یشدا لبعسناو  ئو شیعانی ک ل. النیکم سونن بعسییکان
 ،و کاریان دەکرد  دا مابوون١٩٦٨  سای لحزبی بعستنسرکاری ھا

و پیوەندییکی کۆیالن  دەھنا زۆربیان کادیرەکانی خوارەوەی حزبیان پک
سیم، ئو فزا دیاریکراوەی ک . ب ماسترە سوننکانیانوە بستبوونیوە



 

کان ئاوەکاندا بۆ شیعردەمی عارفس یدا  لبوو تا تزموونیئ وڕەسمڕ 
 پ  بۆسر حوکم تنگیبعس لگڵ گڕانوەی ،مزھبییکانیان بکن

ی عاشوورایکجاری ڕوڕەسمی   ببعسسرەتای حفتاکاندا،  ل. رادھچن
 Bengio ( و بوکراوەکانی دامودەزگا شیعییکانی ڕاگرت غکرد قدە

1985: 2; Abedin 2003a; Shanahan 2004: 18(. موھ مانو ئ
 کانی لشیع ندەی دیکعسھوە  دووربی خستوە و پاناو قاوغ نان بۆ پ 

  .نیا مزھبییکیانوو د 
کانی  لتر سیاسرانبعسبڕاندنبواری    بۆ دەرپوەی ئاسینو س

، موحسین حکیم، ''ئرانییکان'' ناوی نابوون بعسفیلییکان، ئوەی  کوردە
کان، داوای ل حکومت کرد ک دەستبرداری مرجعی شیعەگور

، ئو حکومتی ل مترسییکانی وەھا  ھمتکانی دەرپڕاندن بت
الوازکردنی ''و دەیگوت ئم کاران دەبن مایی  کردەوە دارھنگاوکدا ئاگ
 کرد ک داوا ل حکیم داوای ل حزبی دەعوەھاوکات . ''برەی ناوخۆ

 و ڕگ  ت ل سنووردارکردنی حوزە شیعییکاننھب حکومت بکات واز
ئایینیی  مزھبی شیع ل خوندنگ سیستمکانیبدات ب خوندنی 

کردبوو ک ھل بەخسنرت بۆ شیعکان تا بتوانن  داواشی. حکومییکان
 و ئازادیی سیاسییکانیش فراھم  پۆست باکان ل حکومت وەربگرن

 ).Jabar 2003: 204-206(بکرن 
و شیعکان، حکومت   حکیمو داواکانی    گوگرتن ل نیگرانیلبری

کرد ب   تاوانبارممھدی حکی ناوی ی ب حکیمیکک ل کوڕەکانی 
 ل خفت ١.و سزای لسدارەدانیان بسردا سپاند  ئرانسیخوڕیکردن بۆ 

 ل موحسین حکیم و لبر پیربوونی،   و کوڕەکی  نھامتییکانی شیعکان
اسیمی ناشتنکیان ڕی میخککی زۆر بشدار. دا مرد١٩٧٠ی حوزەیرانی ٢

دژی   ب گوتنوەی دروشم لبعسی خۆیان ل ڕژمکی یو بزار کرد
 بۆشاییکی حکیممردنی ). Jabar 2003: 206( دەربی بعسو   حکومت

جزای سیاسی بف شت لتیئایینی وو   ھیکان کۆمی شیع،ل ن   کالی
                         

.  ب دزیـیوە ل زینـدان ڕزگـار کـرا، بم ل دەسـت ڕژـم دەربـازی نبـوومھدی حکـیم. 1
   . ل الین سیخوڕەکانی ڕژم کوژراسوداندا ل ١٩٨٨ئوە بوو ل سای 



 

 ب. کرایوە ، پمحمد باقر سدرو پتوانا،   و چاالک  گنجکی ڕادیکاڵ
 ،خۆیوە بینی  تکانکی گورەی بحزبی دەعوە باقر سدرھاتنپشی 

 بۆ کۆمگی عراقی ھبوو، زۆریش ل یچونک ئو ھم خونی سیاسی
 شیعکان بوو ئوکات، زیاتر ینییئای، ک ڕابرکی دیکی وئیوخو    حکیم

و تیۆریستی   کۆندامزرنرباقر سدرھاوکات . تکڵ ب سیاست ببوو
 دەعوەو وزە بوو،   بوونی ڕابرک ک سرچاوەی ئیلھام ب.  بوودەعوە

 ھم ل  وخۆیوە بینی، ھم ل ئندامگیری  ب گشی ڕکخراوەیی
 ھستیان ب عراقەزگا ئمنییکانی د. و وەگڕخستنی جماوەر  خۆڕکخستن

سای و ھمتکیان ل کۆتایی   کردحزبی دەعوەزیادبوونی چاالکییکانی 
ت ئندامی برزی حزبکیان وح. کرد پت  دەسدەعوە دا لدژی ١٩٧١

 واندرگرت، لبدولساحیب دەخیلو  باقر سع . ل جگدربموو ،باقر سھ 
 ئمان، بجگ. دران سدارە  لدەعوە دیکی سرکردە دەستگیرکراوەکانی

 ١٩٧٥ تا ١٩٧٤نوان سانی   لحزبی دەعوەچند گروپی دیک ل کادیرانی 
  ).٢٠٠٠الموسوی (ان دربر و لناو  گیران
یلوەچ١٩٧٧  ساڕکردنی بدەغیاری قم بوڕەسمی و، ڕژونی ڕ

سیمک ک سان اڕی دەرکرد، مئیمام حسنکوژرانی ) اربعینیة(چلی 
. کربالڕۆیشتن بپ بۆ  دەبن ب  بڕوەیعاشووراشیعکان ل دوای 

بکن ب  دا ک حکومت ڕازی ھندک ل پیاوماقونی شیع ھویان
ککردندەغیاری قب وە لشیمانبوونپ، جت دەستبم حکومب 

ا ک برەو د  خک بیاریان،اچونوەیکدوەک بگژ. ھموویانی گرت
دا ڕگ ب خکک  دەزگا ئمنییکانی ڕژم ھویان. بکون  بڕێکربال

دەکرا،   کس مزەندە٣٠٠٠٠ حشاماتک، ک ب ی بم لبر زۆری،بگرن
خکک بردەوام بوون ل .  خکک بوەستننینیانتوانی پشەوی

کرد ک لگڵ  ەوان تا حکومت ھزی زیاتری ڕ،کربالڕۆیشتن برەو 
و ژمارەیکی زۆرتریش   کس کوژرا١٦ل ئنجامدا، . قژان حشاماتک پکدا

 دادگایکی. و برەوڕووی لکۆینوە کران   کسیش گیران٥٠٠و   بریندارکران
 بیاری لسدارەدانی بسر ،ھنرابوو تایبت ک بۆ ئم مبست پک

 Bengio(ش حوکمی ئبدی دران و خککی زۆری ھشت کسدا سپاند



 

1985: 4; Jabar 2003: 213; Marr 2004a: 172-173 .( ئاکامی ل
قکان بۆ زیارەتی  تی شیعکالو کوشتار، ڕۆیشتنربڕا بۆ کوەرگ 

ئم . خانی ڕژمیان کردو ک تیدا خکک داوای ڕو،خۆپیشاندان
 کمون بوو ل ،ڕژمو وەمکی   الین شیعکان نوەی لواچودبگژ

  . بعسو ڕژمکی   ی نوان شیعکانیمژووی پیوەند
مراد ''و خۆپیشاندانان ک ل ئدەبیاتی شیعکاندا وەک   ئو ناڕەزایی

 ڕوڕەسمی ی ناسراوە، گرنگیڕاپڕینی سفر، یان '')مراد ئلراس(الراس 
م پیوەندەدا، وەک ل ل. دەدات و کۆیادی شیعکاندا پیشان  ژیان  لعاشوورا

 و لوانی دواتریش پشتاست  بشکانی پشووتری ئم کتبش دەرکوت
و   حزبی شیوعیدوای الوازبوونی   دەکرت بگوترت ل،دەکرتوە

کان، ببییزھم وە ئیسالمییدانی بزووتنرھکی گشتی  سوەیش
و ل  عاشووراۆژانی و نیگرانییکانی خۆیان ل ڕ  شیعکان ناڕەزاییکان

جیاجیا ڕم کاندااسیمیوەئایینییو .  دەربیئی دروشمانکڕینڕاپل ک 
و گواستنوەی شیعکان ل گرنگیدان ب    ڕادەی ڕۆیشتن،ھاتن  بکارسفر

. دەدا و لۆکاییکان پیشان  پرس نیشتمانیی گشتییکانوە بۆ پرس مزھبی
وە مژووییکانیان، دنۆن شیعکان چوسانھاوکات ئوەش دەردەخات ک چ

دەھنت، دەبستنوە بو غدرانی  ک بشکی سرەکی ل کۆیادیان پک
کراوە، بۆ نموون ل یکک ل دروشمکانی  ک لو ئانوساتاندا لیان

  :دا دەیانگوتسفرڕاپڕینکی 
  وە  دەکین ب)بعسییکان(تحدای چاوی نیاران ''

مالئاوە بنکرز دەشوال و کانمان بئ  
رەو  بین بوە دوقالشربک  

 Jabar (''وە  دەکین ئا)ئیمام حسن(سردانی مرقدی شھید 
2003: 210  .(  

 دەکرت عاشووراھوکانی بعس ل ڕگریکردن لڕوڕەسمکانی 
ک ک ل نتوەی-ببسترتوە ب کۆششکانی ئو ل دروستکردنی دەوت

و دەرکوت   دا بوو، دەوتک ک جگی ئو جۆرە شوناسبعسخیاگی 
 دەیویست دەوتکی نتوەیی، بعس، چونک وەوەومزھبیانی تدا ندەب



 

 بۆ بعسئم ونیی . بکات سونی دروست-ڕەنگی، عرەبی حزبی، تاک تاک
 وەی کت دوای ئدامدەوسسی دەسکتاک ی  بوو بۆسپ تدار، ک

سوننکیشی برەو -خۆیدا ھنا، ئیدی ڕەنگ عرەبیی بسدامکردنی بدوای
 دا ئاوتسدامی ی چونک ھموو شتک ل کسایت،کابوونوە دەچوو

بوو ل ھوکانی دروستکردنی   حکومت بردەوام،واتایکی دیک ب. کرابوو
 یدەی ڕەنگدانوەی کسایتی بس ڕەنگکانی ھن،ڕەنگی دەوتکی یک

  .و جیھانبینییک نبوو   ھندە ڕەنگدانوەی ھیچ ئایدیۆلۆجیایک، بووسدام
و ناڕەزاییان  یکم کاری سیاسیی   و خۆپیشاندان  و پشھات ئم ڕووداو

دنیاییوە   وەک حزب ڕۆی تدا بگت، بم بدەعوە ک ،گورە بوون
 چونک خۆپیشاندانکان ، ڕکخستنی چاالکییکان تاک الین نبوو لدەعوە

 ئایینییکانیدامزراوە سوننتیی . زوو قابکی جماوەرییان وەرگرت
و وەگڕخستنی خکک بینی،   ان ل ئاڕاستکردنیشیعکان ڕۆی سرەکی

-ئمش جارکی دیک برزیی پگی ئو دامزراوان ل ژیانی سیاسی
ڕاپڕینک دەربی بزارییکی . دەکاتوە  شیعکان زەقئایینیی-کۆمیتی
برانبر  و ببزەییانی ک ڕژم ل  بم ئو ڕوشون توند،گشتی بوو

 پای ب ئۆپۆزسیۆن ساواک نا ،گرت و ڕابرەکانیان وەری  خۆپیشاندەرەکان
 ل. و چاالکییکانیان بدات و لووە درژە ب کار  ک بچت ژرزەمین

ل کی دیککخراوت، ڕکانی حکومرییرکوتکر کارە سرانبر  بژ
 کاری ڕکخراوی (منظمة العمل االسالمیناوی  بوو ب پردەوە پیدا

، ک یسڕمحمد تقی مودە شیع، ئایینییالین پیاوکی   ک ل،)ئیسالمی
 وەک مونزەمی عمل.  بوو، سرکردایتی دەکراکربالخکی 

و داوای ھگرتنی  ھات گۆڕەپانکMilitant( (راوکی جنگاوەران ڕکخ
کی دەکرد لم چدژی ڕژ  .کخراوە دەستی  لم ڕشتاکاندا، ئرەتای ھس

 :Jabar 2003(و کوشتن  و تقینوە ی پارتیزانانیھبوو ل کۆمک چاالک
216-226 .(  

خانی ڕژمکی وو بووە مایی ڕ١٩٧٩  سای لشۆڕشی گالنی ئران
و بئیسالمیکردنی   خومینی، ک دەستگرتندەستی محمد ڕەزا شا
شی لکوە شۆڕشوتک  ر لک ھژووییش بوو نکی مرخانو وەرچ



 

بوو   بکو ل تواوی جیھان، پشتیوانییکی چاکیش،ڕۆژھتی ناوەڕاست
کناوچ کان لوە شیعییتی بۆ بزووتنتایبرەڕای . بس وە، زیادەڕۆییئ
 ین کب کادیمی دیکک ئندر وەک ھگرانیشۆڕشی ئیسالمیئبووە  ئ 

 وەی ئۆپۆزسیۆنی شیعی لدانی بزووتنرھی سراقمایع) Marr 
2004a: 175; Bengio 1985: 5( یکشۆڕش ین کوەتا بران، یان ئئ 
 راقی لکانی عوەی شیعرنجدانبزووتنر چاالکسسل  روەردەییپ یی

 سیاسیی ئاشکرا ینھنییکانوە گۆڕی بۆ دەستبردن بۆ خباتی جماوەری
)Jabar 2003: 225 .(وەکدانم لوەی  ئبۆ بزووتن نگاندنانسو ھ

 رایی لگراقشیعنینع کانیش پیشان، ھواوی ڕاستییم تنادەن  ب، 
 وەک ڕکخراو قعرای شیعگرایی ل یچونک بزووتنوەی سیاس

. ١٩٥٩  سای لحزبی دەعوەدەگڕتوە بۆ سرەتاکانی دامزراندنی 
. دواتریش چاالکبوونی ل ناوەڕاستی شستکانوە تا سرەتای حفتاکان

 نزیکی دوو ساڵ پش سرکوتنی ،شیوەک بزووتنوەیکی جماوەری
کرا،  اسسرەوە ب ، وەک ل١٩٧٧  سای، وات ل ئرانیشۆڕشی ئیسالمی

مزھبیی -ڕاستیدا سرھدانی بزووتنوەی سیاسی ل. دەرکوتبوو
 سرچاوە ،بووە  پیداشۆڕشی ئرانشیعکان بوەی ک پش 

ئمش ). ٢٩٩: ١٩٨٣بوان حزب البعث (دەکنوە  بعسییکانیش پشتاستی
 ،عراقئوە دەگینت ک بزووتنوە سیاسیی مزھبیی شیعییکی 

بزاڤ ت کک بوەیبزووتن وەی کل راقیینی عماوەریی ڕەسکی ج
 رانئیلھامی لتئوەرگرتب  . ئیسالمیی وە سیاسییوەش زیاتر بزووتنل

 ک ،کرانییتوئینیلئایخوم تیرای١ دەکرد،ی ڕاب  بیرۆک ک لندھ
یی و ئابوورییکانی ل نووسینکانی ڕابری بزووتنوە سیاس  سیاسیی

 ل ئایتو خومینی. ، وەرگرتبووباقر سدرمزھبیی شیعییکی عراق، 

                         
، پیـــاوکی ئــایینیی و سیاســـتوانکی ئرانـــی بـــوو، ک )١٩٨٩-١٩٠٢ (ئــایتول خـــومینی. 1

، مـحمد ڕەزا شـا پھـلویڕابرایتیی ئو بزوتنوەیی کـرد ک بـووە مـایی ڕووخـانی 
ــوو ب ڕابری بــای . دا١٩٧٩شــای ئــران، ل ســای  ــرانئو دواتــر ب کۆمــاری ئیــسالمیی ئ ،

 داھنـرا و برزتــرین پـلی ئـایینی و سیاســیی ل ئـرانسـتوورە نــویکی پۆسـتک ک ل دە
 . ئران



 

و   ببوو ب نووسین  ئاشنا، بوونجفو حفتاکاندا ک ل   شستکان
 سرەڕای ئم، ناکرت ل بایخی سرکوتنی ،باقر سدرتگیشتنکانی 

ی مزھبیی  ل تکاندان ب بزووتنوە ئیسالمیشۆڕشی ئیسالمیی ئران
 کاریگریی نک شۆڕشی ئیسالمیی ئران. بکینوە شیعییکی عراق کم

 بکو ،ھر لسر بزووتنوە سیاسیی ئیسالمیی شیعییکانی جیھان ھبوو
زەقی  و بزاڤ سیاسیی ئیسالمیی سوننکانیش ب کاریگریی لسر ڕکخراو

 ن ئو بزووتنوەیی ک ل دەبینیعراقبۆیش ل  ھر. دەکوت برچاو
کۆماری دوای دامزراندنی   ل١٩٧٩  سای ل،کرا  سرکوت١٩٧٧ سای

و  ی دراوس، ورەئرانڕووداوەکانی . دەبتوەو  زیندوئیسالمیی ئران
 ی دا بکی دیکدروزەیگژ،باقر سی بمای بوون ب مواچود کوەی ڕژن .

ویش بک ئییاننامند بپشتیوانیدەرکردنی چ شۆڕشی  خۆی بۆ ی ک
 ،ئوەی لوەش زیاتر جگی مشتوم بوو. کرد  بیانئیسالمیی ئران

ک بوو لتواین  دەرکردنی فدرالیباقر س، ندامبوونی لیدا ئت گوای ک 
 ).Abedin 2003a؛ ٢٠٠٠الموسوی (وە و حرام ڕاگیاندحزبی بعس
و خونبینین ب   شۆڕشی ئران ب   و سرسامبوون  دخۆشی

بوون بۆ   ڕخۆشکر،عراقون ل ودووبارەکردنوەی ھمان ئزم
 ک ناسراوە ب ،بعسونوەیکی دیکی شیعکان ب ڕژمکی واچدبگژ

ڕگی وەکیلکانیوە ویستی   لباقر سدر). جبرانتفاضة  (ڕاپڕینی ڕەجب
 باقر سدروکانی ھ. بدات  خۆی پیشانکسییو   و توانای جماوەری ھز
ن  لشوازیدەعوەالیی و پشتیوانی  وە پل ویش بندامان کرا، ئناردنی ئ 
ل ئایاری . باقر سدرب ) پیمان( بۆ پدانی بیع نجفو الینگران بۆ  

و   کوتن دا خک ب لشاو ل شارە شیعنشینکانوە بڕێ١٩٧٩
خۆپیشاندەران دروشمی . پیشاندانیان کرد ب شانۆیکی گورە بۆ خۆ نجف

ناوی  ب''، وات ''منتصرا/ یظل شامخااالسالم الصدر  والخمینیباسم ''
، علیال ولی اال ''، ھروەھا '' ھمیش سرکتووەئیسالم سدرو   خومینی

 نبت، علیوڵ نیی وھیچ ڕابرکمان قب ''، وات''نرید قائد جعفری
زایی ترس ). Jabar 2003: 230بوان  (''سرکردەیکی شیعیمان دەوت

کرد لسر   ھندەی دیک ڕژمی توندترئرانل گۆڕانکارییکانی 



 

بوو  ئوە. عراقنوەیکی ھاوشوە ل وو بنبکردنی ھر جو  سرکوتکردن
کرد، ئمش  یان دەستگیرباقر سدر ھزە ئمنییکان ١٩٧٩ل حوزەیرانی 

 ژر فشاری جماوەری ل. کوتوە  لنجفل  یخۆپیشاندانکی جماوەری
 کان بۆ شارەکانی دیکتییکردنی ناڕەزایشگ ت ،و ترس لباقر  حکوم

فڕمی کسی   بسدامجگی ئاماژەی ک ئوکات . کرد ی ئازادسدر
 ل دەچت ھاوڕکانی ل حزب داوایان پ و وا  یکم نبوو ل دەست

 ت ککردبک بمر  کرانبرمی بدرنباقر س نوادارانی بنوتو ھ . ل
ی ل ئحمد حسن بکر سرۆک سدامتمووزی ھمان سادا، کاتک 

و حزبدا   و حکومت  و خۆی پلی یکمی ل دەست دا پۆستکی ال
و حکومت   و کادیری برزی ل حزب و کۆمک سرکردە  وەرگرت
. و سرکردەکانیان کرد  وو ڕووی ل شیعکاننچ دا، زۆری پ لسدارە

و فرمانیپدرا ک ل ماوە  ئوەبوو باقر سدر خرای ژر چاودری
و    ل ئندامان٥٠٠٠ بۆ ٤٠٠٠ل ھمتکی برفراوانیشدا . دەرنچت

و ل زیندانکاندا   کران گیرتشوەیکی ھڕەمکی دەس  بدەعوەالینگرانی 
و بشکیان ھر لودا گیانیان  و ئشکنج کرانوە ڕووبڕووی ئازار

  ). Jabar 2003: 231-233(دا  لدەست
ل ترسی ھمت ڕەشبگیرەکانی ڕژم، ژمارەیکی زۆر ل ئندامانی 

. ھشت یان برەو ھندەران بجعراقو چاالکوان شیعکان  دەعوە
 کی زۆریان لشرانبوەئئازاری .  گیرسان کی  ب١٩٨٠لیارب 

 وەک تاوان حزبی دەعوە ئندامتی ل  شۆڕشیئنجوومنی سرکردایتی
الوقائع العراقیة (را دو سزای لسدارەدانیش بۆ تاوانک سپن رادڕاگین

و  ، بۆی بزووتنوەوەوەودەب دەھات فزای سیاسی تسک تا ١).٢/١/١٩٨٤
 یو چکداری  دەھات خستی جنگاوەری  شیعکانیش تایچاالکی

و   و کوشتن  گیشت ڕادەیک ک دەست بۆ توندوتیژی تا. وەردەگرت
، تاریق عزیزدرا بۆ کوشتنی  ، ھوک١٩٨٠ی نیسانی ١ل . تقینوە ببن

                         
 ک سـزای لسـدارەدانی بسـر ئنجومنی سـرکردایتیی شـۆڕشی ٤٦١بیاری ژمارە . 1

 ــدامبوون ل  دەرچووبــوو، بم ل ژمــارە ١٩٨٠ی ئــازاری ٣١ ســپاند، ل حزبــی دەعــوەئن
 .   بو کراوەتوە١٩٨٤ی کانونی دووەمی ٢ل ی گۆڤاری وەقائعی عراقی ٢٩٧٤



 

ی  دواتر، ل بردەرگیو وەزیری دەرەوە   ئوکاتیجگری سرۆکوەزیران
 ک ل ھمان سرەڕای ئوەی. بغداد ل یزانکۆی موستنسریی یسرەک

ک بست کمیدیاکانی حکوم میر میرناوی  ڕۆژدا لکرا   تاوانبارغوالم س
 چی لک ،کرشنجامدانی ھئ م ٤بدری نیسان پیاوانی ڕژان یباقر س

چند ڕۆژک دوای زیندانیکردنی ل . جارکی دیک ڕاپچی زیندانکان کرد
 ک عراق مژووی ھاوچرخی جار بوو ل ئم یکم.  کوژراگرتووخانکی

کان لکی شیععرجورە مت گت بکوژرن حکومباقر کوشتنی . الی
 ئو کسایتییی ل پگیدەستی پیاوانی ڕژم ھندەی دیک   بسدر

  .کردەوە چاوی شیعکان برز
و   الین شیعکان و ھوستان ل  و پشھات ئم زنجیرە ڕووداو

 :و دەردەخنوە  و ڕاستیمان بۆ دەردەخن ک ون کۆمبعسڕژمکی 
دەکنوە ک ئۆپۆزسیۆنی شیعی بنماکانی لسر  یکم، ئوە پشتاست

و   دووەم، جارکی دیک گرنگی. مزھبییکان داناوە-ئایینییو بھا  پانر
 عراقو کۆمیتیی شیعکانی    ل مژووی سیاسیئایینیڕۆی پیاوانی 

دەکنوە ل   زەقعراقڕبوونی دەستدارانی وسیم، مکو. دەدەن پیشان
جۆرە ئۆپۆزسیۆنک، بچووک یان گورە، مزھبی یان  لناوبردنی ھر

بی، بزھیرەمغ  ر لرکوتکردن، ھازەکانی سموو ئامنانی ھکارھب
. و قکردنی دەستجمعی  کوشتنی تاککسوە بگرە تا دەگات دەرپڕاندن

و   پچوانی پنجاکان دەردەخن ک ب چوارەم، ڕووداوەکان ئوەش
ڕادەیک سنوورەکانی  و خۆپیشاندانکان تا   ک دەنگ ناڕەزاکان،شستکان

  سای لڕاپڕینی وەسب دەکرد، وەک ئوەی ل و نتوەیان تپڕ  مزھب
  شیوعیحزبیالین   ک ل،١٩٥٦ و ١٩٥٢  سانی و ڕاپڕینکانی١٩٤٨

جارە  ،  کچی ئم) بشی چوارەمبوان(دەکرا  ڕابرایتی دەکران، بدی
. مابوون و ناڕەزایتییکان ل ناوچ شیعنشینکان قتیس  خۆپیشاندانکان

ب کی دیکک،واتایھیچ ھاوکاریی   کان لک بۆ شیعن  و ھاوسۆزییالی
ئمش . ندەکوت چاوو سوننکان، بر ، کوردعراقپکھاتکانی دیکی 

.  بۆ ڕژم دەکرد ل بکارھنانی ھز بۆ کپکردنی ئۆپۆزسیۆنیکارئاسانی
و بمزھبیبوونی    بئیسالمیبوونبئایینیبوونلوەش ڕوونتر بین، 



 

 ھندەی عراق درزەکانی نوان پکھاتکانی ،عراقئۆپۆزسیۆن ل باشووری 
  . دیک فراوانتر کرد

و ئۆپۆزسیۆن ساواکی،    لسر شیعکانئرانگریی بۆ ڕگرتن ل کاری
ئوەی ل ڕگی ھزەوە چارەسری ناوچ کشلسرەکانی  ھاوکات بۆ

  بکات، یان چاکتر بین بۆ گیانوەی ئو ناوچانی ک لئرانلگڵ 
 تی لوەی کوردایبزووتن کردن لر پشتترانبی بدامدا ١٩٧٥ساس 

دا ھرشکی برفراوانی کردە ١٩٨٠ ل ئیلولی عراق، ئراندابوونی ب شای 
و زیان   و دەرئنجام مادیی ورانکرەکان  بجگ ل ئاکام. ئرانسر 

 ک زیاتر ل سانی دواتر دەرکوتن، ھر ل سانی یکمیش ،گیانییکان
ن کوتوە، لوا ی لسدامدەرئنجامی پچوانی نیتکانی ڕژمکی 

کۆبوونوەی گروپ .  ب ھالنیک بۆ ئۆپۆزسیۆنی شیعیئرانبوونی 
 پاش ماوەیک دامزراندنی ئرانو چاالکوان شیعکان ل   ئۆپۆزسیۆن

 مجلسی ئعال دامزراندنی ١.کوتوە دا ل١٩٨٢  سایی لمجلسی ئعال
ھم و م  ھم ب ھوی شیعکانوە بوو بۆ برەنگاربوونوەی ڕژیپیوەندی

 و چکدارەکانی ل  مجلسی ئعالب تماحکانی ئران ل بکارھنانی 
و   عراقڕادەی ئوەی ک پالنی داگیرکردنی  ، تاعراق لگڵ جنگکی

 بم ئیدی پالنک ،یش داڕژرابووئراندامزراندنی حکومتکی ھاوشوەی 
ی ئرانی یوە ھاوکار ل نزیکمجلسی ئعالئوەی  لگڵ. نگرت سری
. خستوە  خۆی ل ئرانییکان دوورحزبی دەعوەزوو   بم ھر،دەکرد

 ک ، بتدەعوەی ییکک ل ھۆکارەکان دەکرت دیدی عرەبچت
 وەی خۆی لراننزیکبوونو دیدە ئی ئوانچدەبینی پ . کی دیکھۆکار

، بتایبتی دوای ەعوەدی یلوانی زایی تکنۆکراتکان بت ل سرکردایت
 ئایینییو پیاوە   کردبت ل مالکان ، ئمش وایباقر سدرکوژرانی 

  . کونوە ب ھندک دوورئراندەستبدەستکانی 

                         
 بـوو، لگڵ موحـسین حکـیم ک کوڕی گورەمرجعی شـیعکان محمد باقر حکیم،. 1

ڕکخـراوی و   مـونزەمی عمل و حزبـی دەعـوەکۆمک پیـاوی ئـایینیی سـربخۆ لگڵ 
یــان ل ی ئیــسالمیمجلــسی ئعــالی شۆڕشــ، ک تــازە دامزرابــوو، ب یکوە موجاھیــدەکان

 .  برەکی بج ھشتحزبی دەعوەدواتر .  پک ھناعراق



 

بوو ک ببوو ب چترک بۆ ڕکخراوە   وەک برەیک وامجلسی ئعال
 بۆ دستانی کوریبزووتنوەی ئیسالمدا، ١٩٨٦  سایل. ئیسالمیی شیعییکان

 بزووتنوەکاتدا   بم لو،وە کردمجلسی ئعالی ب یماوەیک پیوەند
ل . دا نبوومجلسی ئعال ل ناوو    کوردەکانل ناوسنگکی وای 

 ،دران بۆ دامزراندنی برەیکی نیشتمانیی عراقی ھشتاکاندا چند ھوک
کان لسیاسیی نموو الیھ ر کک بتری یر چوە ەدا کۆژم ،بکاتب 

بوون لبر ئامادەنبوونی الین ئیسالمیی  ھموو ھوکان بئنجام
 حزب  وو ڕکخراو  حزبی شیوعیشیعییکان بۆ کارکردن لگڵ 

کوالرەکانی دیکو گروپ. سگشتی ئب   شتاکان لھ ل ی کنانو الی
  کوردییکانیشوە، ببوون، ب گروپ  چاالکئران- عراق جنگیسردەمی 

 کیان لوەکان کۆمش ک لوەیرانشتی    وەردەگرتئران یو یارمیشیان ئ
ئمش زۆر . ، بتایبتی الین شیعییکانعراقدەدا ل ھرشکانی بۆ سر 

کوردەکان ل ر برانبکانی بکان   جاران زیاتر ڕقی سوننو شیع
و سونن   سدامەی ک ڕژمکی گیشت ڕادەی ئو ورتر کرد، تاوئست

و سرکوتکردنی شیعکانیان  ھاوکارەکانی پاساوی جینۆسایدی گلی کورد
  .وەو کردئران ک ئمان ھاوکارییان  لگڵ ،بوە دەھنایوە
 و دژایتیکردنی شیعکان ل   ڕق،ئران لگڵ جنگپکی تلگڵ دەس

وە لکانتدارە سوننن دەسز الیر مزەکانژر مس وە ھاتنەکان ب ، 
 خۆیان برانبر دوژمنایتیی ،ڕادەیک ک ھندک ل کس نزیککان ل ڕژم

کان بشیع ی بئاشکرا دەردەب . ،یروبۆ نموونلفاحلخت  یدام، خاس ،
الفرس، : ثالثة کان علی الل ان الیخلقھم ناونیشانی سی بونامیلکیکی نو

 لکوو جو  فارس: بکات س شت خوا ندەبوا خلقیان وات ،بابالذ الیھود و
 تلفاحباس لوەش دەکرا گوای ل دانیشتنکی تایبتدا کاتک ل . و مش

، ''نقاتل الکالب بالکالب''ویتی و دەکن، ئو گوتئران جنگیپرسراوە چۆن 
 کان ''واتگڕی سکان(شرانییئ( کانگس ب )کانشیع(تا ١.''ین دەک 

                         
1 . ن گوایدە سی دیکک کندلفاحھت یرولتی خگوتووی ''علی عدو الل کلب الل'' وات ،
کالبھـم '''، یان گـوای گوتـوویتی '')ئرانییکان(ل دژی دوژمنی خودا ) شیعکان(سگی خوا ''

 ).   ٢٠٠٨ثوینی ('' خۆیانیان تبر دەدەین) شیعکانی(سگکانی ''ات ، و''علیھم



 

 ند ڕاستلفاحچی کردتیم قسو ئ ە، چونکی مشتومگم جوە، ک
الصالحی (و ببوون وردی سر زمانی خک   بوون ڕیوایتکان زۆر بو

شیعکانی  و گروپ ئیسالمیی ڕاشکاوی ھز  ببعسئدەبیاتی  ).١٧٩: ٢٠٠٠
و ناسیونالیزمی   دوژمنانی ھست''و '' بئرانیبووەکان''ی وەک عراق

 بوەی ک ئیسالمیی). ٢٩٣: ١٩٨٣بوان حزب البعث (دەدا   لقم''عرەبی
، بوەش ک فارس ئرانییکان وەک  شیعکان ب ئرانی ناوزەد دەکران

لجیاتیدانان ئم  بکات، ب بوای خلقیانا ندمخلوقک دانرابوون ک خو
و مگز   ا شیعکان ھاوشوەی مشا ندەبودقسی ئوە دەگینت ک خو

  .تنیو گتلفاحبکات،  خلق
 شیعی شارنشینی مجلسی ئعالو  دەعوەزۆربی سرکردەکانی 

-Jabar 2003: 247(و بوون وو خوار  خوندەواری چینکانی ناوەڕاست
248 .(ئیسالمیی یدابوونی گروپش پم چی پر بسانی سکان، کن شیعیی

و   و ل ڕزەکانی ھزە چپ ببوونوە  کۆحزبی شیوعیوری و توژان ل دە
پرسیار ئوەی ھۆکاری ئو ماگواستنوەی . بوون سکوالرەکاندا چاالک

و سکوالرەکانوە بۆ ڕەوت ئیسالمیی مزھبیی   شیعکان ل ڕەوت چپ
یکم، ئم دیاردەی : شیعییکان چی بوو؟ دەکرت ھۆکارەکان ئمان بن

ت بگڕتوە بۆ ئوەی ک ئۆپۆزسیۆن بگشتی شوناسکی پچوانی دەکر
مانایی لگڵ بسوننیبوونی شوناسی  شوناسی دەست وەردەگرت، بو

و دواتریش    ل دوای ھاتنی عارفکان بۆ سر حوکم ل شستکانعراق
، بتایبتیش دوای دوورخستنوەی بعسیی شیعکان، ئیدی شیعکان بعس

ڕان بیان وەرگکبییزھم الی شوناس .ب کی دیکشیعیبوون بوو ،واتای 
کان لشیع ی کو شوناستریدا کۆ بر چوە ژسیاسی یو چاالکی ببن 

، حزبی شیوعیبکرت ک الوازبوونی  بیر دووەم، ناکرت ئوەش ل. بنونن
عکان ل و ئاواتکانی شی  یان شکستی شیوعییکان، ل بدیھنانی خون

 وای ل شیعکان کردەوە ک بدوای ،دەست و ل گیشتن ب  یکسانی
ئیسالمیزمی شیعی یکک لو . و ئامازی دیکدا بگڕن  و دەرفت ئگر

بگرین ک شیعکان ھمیش   بتایبتی ئگر ئوە لبرچاو،ئامازان بوو
ان ھبوو و و مرجعییتی دامزراوەی حازربدەستی وەک حوزە



 

ھر ئوەش بوو . وەوھمیشش کم تا زۆر قسیان لسر سیاست کرد
رکردە نودەبینین س کفتاکانیح کان لشتاکان  کانی شیعو   و ھ

 شیعکانوە ئایینییکانیو سنترە  ەکان، تنانت دواتریش، ل حوزەدنوە
 ارەکانیان ل حفتاکانو زایی گوت  سیم، گشی ئیسالمیزم. ھدەدەن سر

و   کۆماری ئیسالمی ئرانو ھشتاکان بدواوە، بتایبتی دوای دامزراندنی  
. دروستبوونی موجاھیدەکانی ئفغان، ناکرت بھند وەرنگیردرت

 شیعکان ل ناوو گشی ڕەوت ئیسالمییکان    ھرچۆنک بت، سرھدان
 بکو ھۆکارکی ،نیشتمانی نکردنک ھر خزمتی ب پۆسی ئامزانی 

  . سرەکی بوو بۆ لکترازانی نیشتمانی
  

  کۆۆنیالیزمی ناوخۆیی ل کوردستان: تعریب و ڕاگوستن و چۆکردن
کان بۆ جاری دووەم لعسییک بیکاتر حوکم١٩٦٨  ساوە سدا ھاتن، 

 ییپاش دوو ساڵ ل شڕ، سرکردایت. بوو شڕ ل کوردستان برقرار
 ک ،ان گیشتن پکھاتنکتو حکومتی عراقی ل ڕگی دانوس کورد

بوو ک بندەکانی بیاننامک  قرار وا. کوتوە ی لی ئازار١١ەیاننامی ب
جبدا جماوەی چوار سا ن لژەی . بکردەبوو ڕ کیاننامی بپب

ی کورد ل ی کورد ل حکومتی مرکزی بپی ڕژەی دانیشتوانینونرایت
شوە بسر عراقییکاندا  ھمان و داھاتی نوتیش ب  بکرت  دیاریعراق
ناوچ کوردنشینکان  زمانی کوردی وەک زمانکی فڕمی ل. بکرت دابش

 دەبوا ل عراقنرابوو، ھاوکات زمانی کوردی ل سرتاسری دا پ دانی
ۆتۆنۆمیی دیاریکردنی سنووری ناوچ ئ. خوندنگکان بخونرت

  ئنجامعراقکاتی ک سرژمری ل  خست بۆ ئو پشنیازکراوەکی دوا
بوان الوقائع العراقیة (درابا   ئنجام١٩٧٤دەدرت، ک دەبوا پش ئازاری 

ھیواکانی جبجکردنی بیاننامک زوو بوون بقی سر ئاو، ). ٤/٤/١٩٧٠
زۆری پ چوو دوای  چونکنکزاران ، حکومواژۆکردنراقی ھتی ع



 

و سیاستکانی تعریبکردنی ناوچ   دەرپڕاندعراق ل یکوردی فیلی
  ١.کردەوە پ کوردییکانی دەست

 ک ، بووعراقسیاستی تعریب ستراتیجیتکی سیاسیی حکومتکانی 
ژرا بماتیک داڕکی سیستوەیو شوناسی  بوو بۆ گۆڕینی دیموگرافیا ش

و نیشتجکردنی   وەکان، ئویش ب دەرکردنی کوردەکانناوچ پالنبۆدانرا
 بجگ .  ل جگی ئوانعراقعرەبی ھاوردەکراو ل ناوچکانی دیکی 

و دەرپڕاندنی   بوون ل سیاستکانی تعریب ئو سرئشانی ک بردەوام
کوتنک، دابشکردنی ککردبوون بۆ ڕ فیلییکان دروستیان کوردە

لوانش . خرا  پشتگوێ،کرابوو وەک ل بیاننامک پشنیازدەستیش 
و ھوکیش بۆ کوشتنی   مستفا بارزانیترسناکتر، دوو ھوڵ بۆ کوشتنی 

 کورد دەزگا ی دران، ک سرکردایتیبارزانیی کوڕی ئیدریس
). Bengio 2012: 54(دەکرد ب ھوکان  سیخوڕییکانی ڕژمیان تاوانبار

ی ئشنیازەککان پکوردنشین ری بۆ دیاریکردنی ناوچرژمنجامدانی س
 حکومت ترسی ، چونک وەک کوردەکان دەن،ھر ل چاوەڕوانیدا مایوە

ھبوو ک سرژمرییک ڕاستی بوونی زۆرینی کورد ل کۆمک شاری 
نیگرانییکی .  بسلمنتخانقینو   شنگالو   کرکووکستراتیجی وەک 
کان بردەوامبوونی حکومت بوو ل سیاستکانی دیکی کوردە

: ٢٠٠٦؛ سنجاری ١٩/٨/١٩٧٣التاخی (ببعسیکردنی دامودەزگاکانی دەوت 
٢٠٧-٢٠٦، ١٩٩-١٦٠ .(  

، بارزانیئو سیاستانی حکومت، بتایبتی ھوکانی کوشتنی 
ئوەی . نوان ھردووالیندا کردبوو ل  متمان دروستلبریبمتمانیی 

و   پیوەندیی ئاشکرا،کردبوو رتروھندەی دیک بمتمانییکی ئستو
سی  (ریکی ئمیدەزگای ھواگریو   کوردینھنییکانی نوان سرکردایتی

کاتدا  ھمان ل. الیکی دیک و حکومتی ئرانی بوو ل  الیک ل) ئای ئی
ەوە سادۆای مدەزگڕگی   لئیسرائیلحکومت ھستی ب یارمتییکانی 
                         

ــد و شــار و ســیماکانی . 1 ــی گون ــد ب سیاســتی بعرەبکردن ، زاراوەی کوردســتانل پیوەن
 ــووە ل ــر ب ــاتر جگی ــین، چــونک ئو زاراوەی زی ــری بعرەبکــردن بکــار دەھن ــب لب تعری

 . و سیاستی رژمئدەبیاتی کوردیدا بۆ پسنکردنی ئ



 

و حکومتان پشکش ب  و یارمتییانی ئو دەزگا  ئو کۆمک. کردبوو
: ١٩٧٣الثورة (ی زۆر نیگران کردبوو حکومتی عراق ،کوردەکانیان دەکرد

ھندک ھۆکاری دیکش ). ٢٤٨، ١٩٩: ١٩٨٩؛ البراک ١٦٩-١٦٨، ٧٣-٧٢
 ھوستی خۆی لونوە ب وھبوون ک وای ل حکومتی عراقی کرد پداچ

وانبکات، ل کیاننامکردنی بجبج یوەند بوت : پیکردنی نم، خۆماکی
یبوو ل١٩٧٢  ساوت لوەی نرخی نرزبوونی و براق. دا١٩٧٣  ساع 

. کرد دا خۆمای١٩٧٢ی حوزەیرانی ١لIPC (  (کۆمپانیای نوتی عراقی
 بۆ وەوەودا برزب١٩٧٢  سای ل ملیۆن دۆالر٥٢٤ ل نوت ل عراقداھاتی 

١٩٧٥ی ملیۆن دۆالر لدا ١٩٧٣  سا) وانبHaj 1997: 137 .( ،دووەم
.  تیکتیی سۆڤو ھاوکاری لگڵ    پیماننامی دۆستایتیواژۆکردنی

حزبی  لگڵ و نتوەیی پشکوتووخواز برەی نیشتمانیسیم، پکھنانی 
و   بعسو دوژمن ناوخۆکانی ناو  رچوارەم، لناوبردنی نیا. شیوعی

 بعسھموو ئمان وای ل . سدامالین گروپکی  و سوپا ل  حکومت
تی بکات بوەی کوردایماشای بزووتنزترەوە تھکی بیگپ کرد ل 

 ک ،دا١٩٧٠  سایکاتی ک تازە ھاتبوون سر حوکم ل براورد بو
  .واژۆ کرابیاننامکی تدا 

و حکومت لسر زۆربی وردەکارییکانی بیاننامک ھاوڕا  دەکانکور
یان دەکرد وەک ''ھرم'' بۆ نموون، کوردەکان پشنیازی زاراوەی ،نبوون

کئۆتۆنۆمیی داگری،ناو بۆ ناوچراقی پتی عچی حکومر ئ کسل 
 ی خۆیی گرنگ''ھرم''بۆ کوردەکان زاراوەی .  دەکرد''ناوچ''زاراوەی 

 ل دوو عراقدەدات ک   پیشانی''ھرم''بوو ک  وا ھبوو، ئوان پیان
پشنیازەکی . ھاتووە و دوو ھرم، یان دوو نیشتمان، پک نتوە

ھاتووە ل یکتییکی  پک'' ک ،گرتبوو  لخۆعراقکوردەکان پناسیکی بۆ 
وەییکانی و کمین نت  و عرەب ومندانی دوو نتوەی کوردوئارەز
دیک'' وە دەکرد کر ئسختی لت جی حکومکۆپۆزەچی پک ،

  ).٢٩٤-٢٧٧: ٢٠٠٦سنجاری  (''عراق بشکی دانباوە ل کوردستان''
کردنی، یان چاکتر  لجبیاری جب نانراقی تاکالیتی عکۆتاییدا، حکوم

 پاندنی، ئۆتۆنۆمی لین سموو ناوکوردستانبھ دا، ک  ستراتیجیی چ



 

کانی لزگای ،نابوو وەدەر کوردنشینواوی پاررکووک وەک تو   ک
شوەی  بم. مندەلیو  تلعفرو   ئاکرێو   شنگالو   خانقینقزاکانی 

 ١ھاتبوو،  پکدھۆکو   سلمانیو  ھولرناوچی ئۆتۆنۆمی ل پارزگاکانی 
ردەکان وەک بشک ل ک دەیکردە نزیکی نیوەی ئو ناوچانی ک کو

و  کرد ئوەی حکومت پشنیازی). ١٤٩: ١٩٩٩مینا (یان دادەنا کوردستان
کردنیدا لجبیاری جتی برکرداین ستییالیوەی کوردایڕەت، بزووتن  

 کوردستانو پکدادان ل  دا شڕ١٩٧٤ئاکامدا ل ئازاری  ل. کرایوە
بپی ئامارە فڕمییکانی .  بووو بۆ ماوەی ساک بردەوام ھگیرسایوە

کس ل شڕەکاندا ل ماوەی ئو سادا  ٦٠٠٠٠ نزیک ،حکومتی عراقی
ل ). ٦٢: ١٩٨٣حزب البعث (سربازی عراقی بوون یان ١٦٠٠٠ ک ،کوژران

 ک ککھاتننجامی پدامدەرئڵ شای سگران لکردواژۆی ئ ، 
بیاننامکی ەڕای ئوەی ک سر. یاخیبوونکی کوردەکان کتوپ داڕما

نکرا، کچی بگشتی  جبج و شتکی ئوتۆی ل  شکستی ھنای ئازار١١
و خونی   و پالن  بۆ کوردەکان بوو ب مۆدلک بۆ سرچاوەی ئیلھام

ناوی دەبریدواتر وەک ئۆتۆنۆمی دواڕۆژ، ک قینی در ڕاستو مانایا، ب
 ئۆتۆنۆمییکی ناڕاستقین ،ردک  جبجیبعسئوەی ک حکومتکی 

  .نبوو
دوای داڕمانی بزووتنوە چکدارییکی کوردەکان ل شاخکانی 

کرد ب جبجکردنی یکسرەی  ، حکومتی مرکزی دەستیکورستان
. و چۆکردن  و ڕاگواستن  ھمالینی تعریب و   برنامیکی سیستماتیک

یکم، ناوچ  :شانی خۆیینبرنامک س جۆر ناوچی کردبووە 
دووەم، ناوچ نوتییکانی  .سووریاو  تورکیاو   عراقسنوورییکانی 

سیم ئو ناوچانی ک ڕژم  .نینواو  ھولرو   کرکووکپارزگاکانی 
زاکانی  ناوی لکان، وەک قستراتیجیی قیننابوون ناوچندەلی ،خانم، 

  .سیمو  مارمزو ، شنگال ،تلعفر ، تلکیف ،شخان

                         
 ل چنــد قزا و نــاحییکی کوردنــشینی بعــس دوای ھاتنســرحوکمی دھــۆکپارزگــای . 1

 .   دروست کرا١٩٦٩ ل سای نینواپارزگای 



 

و ھمالین بوو، لوان   فرەڕەھندکوردستانپۆسی تعریبکردنی 
 مزھبی ئایینی ووسکردنی ھندک گروپی ویکم، ناون: وەوەوئمانی گرتب

 ،)و سیدەکان  وەک ئزیدییکان، کاکییکان، شبککان، کریستیانکان(
 .عرەب ب) و کیکان یی، گژوەک گرگر، سا(ھروەھا ھندک عشیرەت 
بوو، بدواوە فیلییکان، ک دوو مبستی  دووەم، دەرپڕاندنی کوردە

 کانیان لعریبکردنی ناوچکیان تکقینیندەلیو   خانش بۆ موی دیکئ ،
فیلییکان لسر  و توانای کوردە  کمکردنوەی ھندەی دیک دەست

و  بۆ ئم مبست، حکومت مافی نیشتجبوون ١.بغدادو بازاڕی   ئابووری
نوان  کوردی فیلی، ل ٢٠٠٠٠٠ ل زیاتر ل  وەرگرتنی ناسنامی عراقی

و   دەستیشی گرت بسر ھموو سروەت.  سندەوە١٩٨٢ تا ١٩٦٨سانی 
ھر لم . ئرانکران بۆ  و وتبدەریش  و نگوزاراوەشیان سامانی گوازراوە

، لوش  و ڕەوانی زیندانکانی بیابانکان کران  رانیشیان گیرانماوەیدا ھزا
سرەڕای  سیم،). HRW  1993؛ ١٢٩: ١٩٩٩مینا (کران  بسروشون

 کچی گۆڕینی دیموگرافیای ناوچ ،کرا پ ی ئم دوو خای ئاماژەیانیگرنگ
کان لگوند کوردنشین ی دەرکردنی کوردەکان لگو  و شار ڕ

 و ھنانی عرەب بۆ شونکانیان چقی پۆسی تعریبی پک  نشارۆچککا
  . دەھنا

 ، دەگڕتوە بۆ سردەمی پادشایتیکوردستانپۆسی تعریبکردنی 
 دوەکان لب رەبکردنی عجنیشت ویش برمیانئکانی   گو ناوچ

ویجخمورو  حو  منگالو  ڕەبیع؛ ٢٣٦-٢٣٥: ١٩٩٩مینا  (مارمزوو   ش
ھندک سیاستداڕژ ل ). ١٦٧- ١٦٦: ٢٠٠٦؛ محمد ١٣: ٢٠٠٤مد واخرون مح

، ئاسانکاریی زۆریان پشکش ب یاسین ھاشمیسردەمی پادشایتی، وەک 
  تا بن ل دیوی ڕۆژھتی، کرددیجلخ عرەبکانی دیوی ڕۆژئاوای زی 

ی دیجلناوچ ل ویجحجدان  نیشتل ویش بشا  بن، ئنی و ڕاک
مکانیان بچنن و تا عرەبکان ل دەوروبری کناک بروبو،کناکی ئاو

 ،سرەڕای ئوە، ئم ھون زۆر سیستماتیک نبوون). ٢٠١٤  سلمان(
                         

- ١٥١: ١٩٨٤البراک ( و دارایی کوردە فیلییکان بوان  بۆ زانیاری لسر توانای ئابووری. 1
١٥٢.( 



 

کرابوون ک کک لم  چونک خ کوردیی نیمچڕەوەندەکانیش ئازاد
 ڕۆشنبیری  بس کوردەکان بپیر بانگوازی ھندک ل،گرنبپۆژەی وەر

ھندک کوردیش ئازادان ناوچکیان . ون بۆ نیشتجبوونوکوردیشوە نچ
پش ھاتنی ناسیونالیست  ١.و گوندەکانی خۆیان فرۆشت عرەبکان کردڵ چۆ

شوەی   زیاتر بکوردستان ھاتنی عرەب بۆ ،دا١٩٦٣  سایعرەبکان ل
  سیستماتیکی لیگشیکی سروشتی بووە لوەی سیاستکی تعریبی

 ین کعریب دەکی تتانو سیاسنیا باس لرە تل ت، بۆیپشت بووب
 ک ئامانجی ستراتیجی ،دراون  ئنجام٢٠٠٣ تا ١٩٦٣  سانیلنوان

 ب عراقڕووبری ئو ناوچانی ک کوردەکان ل . پانریان بووە
نزیکی  وکیلۆمتری چوارگۆشی  ٨٦٠٠٠ نزیکی ،ی دەزاننکوردستان

٣٦٠٠٠  ی، واتتر چوارگۆش٤٢کیلۆم%ر  ، بوەکان بش ک لوەیش
  ).١٤٩: ١٩٩٩مینا (سیاستکانی تعریب کوتووە 

بوو و ل چند قۆناغکیشدا  و پۆسیکی وردداڕژراو   تعریب سیاست
جبکرا ج . م لکی قۆناغی ی١٩٦٨  سالی تا١٩٦٣ساقۆناغی دووەم ل ، 

، ١٩٨٧  سای تا١٩٧٥  سای، قۆناغی سیم ل١٩٧٥  سای تا١٩٦٨ سای
یقۆناغی چوارەم لی تا١٩٨٧  سا١٩٩١  ساجبک جدوای یک بی ، 

و چوارەم زۆر   چاو قۆناغکانی سیم و دووەم ل  قۆناغکانی یکم. کران
 گوند ل دەوروبری شاری ٧٠ل قۆناغی یکم نزیکی . سختگیر نبوون

سیاستی . کران  تعریبکندناوەو ناوچی  دوبزو قزای   رکووکک
پچقۆناغی دووەمدا زۆر پچ عریب لت نجام و بوە ئنییدەدرا نھ، چونک 

 ل  بزووتنوەی کوردایتی، یو سرکردایتی  نوان حکومت ان لتدانوس
  سانیونکیدوای داڕمانی یاخیبو ل. بوو ، لئارادا١٩٧٤ بۆ ١٩٧٠ سانی
 چی دەستی  بکوردستان، قۆناغی سیم ل تعریبکردنی ١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤

کرد پ . دا نزیکم قۆناغ٦٦٠لجیاجیاکانی کوردستان   گوند ل ناوچ
و دەوروبری   کرکووکناو  و ژمارەیکی زۆر گڕەکیش ل  کران تعریب

                         
، دەیگایوە ک چۆن ناسـیاوکیان ب نـاوی )باوکی نووسر( حمدەمین سادق ئحمد. 1

 .  ی فرۆشت عرەبکاندڕکی بچووک گوندی شخ مارف



 

 ب لشاو کران بۆ حوانوەی ئو عرەبانی لو سردەم دروست
 نران بۆ شارەکماشای پاشکۆ (دەھ١ -ت١). بک 

جگبۆسو پی ئاماژەیان  ئو میکانیزمان زگای  پرەوە، پارس کرا ل
 ک وە،وەو دووچاری سیاستکی دیکی وردی حیساببۆکراو ببکرکووک

 ت بین''دەکروە  بکردنت  ناو''و پببر .یلزای ١٩٧٦  سادوو ق ،
 ل انوەتواوی سنووری کارگیی ، بکالرو   چمچماڵنشین، کورد

قزای . سلمانیو خران سر پارزگای   راند دابنکرکووکپارزگای 
 لگڵ کمینیکی گورەی تورکمان، ل ،، ک زۆرینی کوردەوزخورماتووتو

ی سالحدینو ب پارزگای  راد دابنکرکووکپارزگای 
 ل کفری قزای کوردنشینی ،شوە ھمان ب. رادوەوە لکنتازەدروستکرا

الوقائع العراقیة  (دیالو خرای سر پارزگای  راد پچنکرکووکپارزگای 
 کیلۆمتری ١٠٣٠٠وەک ڕووبر، دوای ئم سوداوسرە، ). ١٥/١٢/١٩٧٥

 زیاتر ل وات ،٥٠چوارگۆش% تر دو٢٠٣٥٥، لری و کیلۆمجای ڕووب
کرا بسر پارزگاکانی دیکی دەوروبری  راو دابشد دابنپارزگاک

ک  (سرگرانئماندا، دەستداران ناحیی  پاڵ ل. کرکووکپارزگای 
و ل  کرد و گوندەکانی سنوورەکیان تعریب) قودسناوەکیان گۆڕی بۆ 

  سایل. کرکووکو خستیان سر پارزگای   یان دابیھولرپارزگای 
و ب   پچاندنینوایان ل پارزگای زابیشدا، قزای عرەبنشینی ١٩٨٧

ئامانج لم ). ١٩- ١٣: ٢٠٠٦حداد واخرون (یانوە لکاند کرکووکپارزگای 
یکک ل نخشکانی .  بووکرکووکدەستکاریکردنان تعریبکرنی 

)Pattern ( راقکۆچ لع،کی گوند  بردەوام کۆچکردنی خو  و شار ب
دابینی  ب. ارۆچککانی سر ب پارزگایک بووە بۆ سنتری پارزگاکش

                         
1 . ل ی کڕەکـــانو گرکـــوکئڵ ژمـــارەی کگھاوردەکـــان دروســـت کـــران، ل رەببـــۆ ع 

ــــانن ــــان، ئم ، )٢٠٠ (شــــوھدای قادســــیی ســــدام، )٥٠٠ (موســــننا، )٦٠٠ (کرام: ماک
٢٠٠ (ندەلووسئ( ،رەفع) ڕەکی ٦٠٠٠خانوو بۆ گ رەفل ، خانووەکـانی ) زیـاد کـراعمع

 ئیـــشتراکیی، )٤٥٠ (ســـیکاک، )٢٠٠ (واســـیت، )٦٠٠ (بعـــس، )٥٠٠ (زوبـــات، )١٠٠٠ (شـــعبی
)١٠٠( ،رناتغ) ٢٠٠( ،جاجح) ١٠٠٠( ،عرووب) ٢٠٠( ،شورت) ١٠٠( ،موس) وەحدە، )٤٠٠ 
)٢٠٠( ،حوریی) ١٥٠( ،مندورلئ) ٢٢٠( ،ف دور زوبـاتسـ) مینـا ) (١٠٠ وان٢٤٦: ١٩٩٩بـ-

 ).               ١٠٦: ٢٠٠٦؛ عبدولرەحمان ٦٢-٥٨: ٢٠٠٤؛ طالبانی ٢٥٠



 

 حکومتی عراقی دەیویست ، ھندکی دیکزیادکردنیو  و ناحیان ئو قزا
و دەرکردنی کورد، کۆچی کوردان بۆ   کرکووکھنانی عرەب بۆ لگڵ 

  دیک،واتایکی بکات، ب  زیادعرەبکانو کۆچی  بکاتوە شارەک کم
زگاکپار یی کورد لوەی چمکردنرەب کیی عو زیادکردنی چ .

ت بۆ بکانی حکومتعریبکردنی  نیکجاری ترکووکیکڵ بگیاسا   ل
کرا، ئمش ل   بفڕمیکرکووکقدەغکردنی کورد ل کۆچکردن بۆ 

، مکتبی شیمالی حزبی بعسی ، ئمین سعلی حسن مجیدقسکانی 
 :HRW 1995بوان ( دەردەکوت ی چند ھاوڕیکی بعسیبۆ

Appendix A.(  
ل کورد ب کدا ککات  زاران لرکووکھکمان  دەردەکران، لکاتدا  ھ

رەب بزاران ھاورد عدەکرانە ھ .ھاتوچۆ ل کدا کو   و کۆچکردن کات
 رکووککارکردنی کوردان لرەکگدەیان ت  ش درو و کۆسپی لستپ 

مان دەکرا، لر ئاسانکاری ھک ھت نکاتدا، حکوم، بکو پارە بب 
و خانووبرەی دەدا بو عرەبانی ل    و زەویز و پارە وەک قر برانبر

و   ھوڵ. کرکووکەوە دەھاتن بۆ عراقو ڕۆژئاوای  شارەکانی باشوور
 بۆی سان ببوو بۆ عرەبکان،  ئاسانکارییکانی حکومت ھندە تماحگیر

و ناوچ تعریبکراوەکان   و دەوروبری  کرکووکھزاران کس دەھاتن بۆ 
ری  لرتاسوە. کوردستانسکردنراقی  بۆ جتی عوەیان، حکوموانو ح

ل ) کۆمگی نیشتجبوون/مجمعات سکنیة(سدان موجمعی سکنی 
 ک ھر ،کرد وست درکوردستانو ناوچکانی دیکی   کرکووکپارزگای 

حکومت سی ل ھیچ شتک  ١.دەگرت ی لخۆویککیان سدان خانو
                         

و   کرکـوکموجمع سکنیی دروستکراوەکان بـۆ عرەبکـان بگـشتی ل دەوروبری . 1
ڵ نـاوچ تعریبکراوەکـانی دیـک،  و رگی نوان ئم دوو شارە دروست کرابوون لگدوبز

ــــت ر زانراوبگکــــان، ئڵ ژمــــارەی ماگکیانن لــــد ــــۆزی و  دارەمــــان: ک ئمــــان ھن گ 
، )١٠٠(، میــسلون یــایچیل نــاحیی ) نزانــراوە (جمھــوریی، شــوانل نــاحیی ) نزانـراوە(

، )٣٠ (تمـووز، )١٠٠ (قـودس، )١٠٠ (یافـا، )١٥٠ (حیفـا، )٥٠٠ (حـوتین، )نزانراوە (رافیدەین
زانراوە (دور ئیزاعن( ،مندور ئ) زانراوەن( ،نناموسـ) زانـراوەن (  ئمـیموت) زانـراوەن ( ل

، )٣٠ (محـاویش، تووزخورمـاتوول ) ٥٠٠ (ئلمساو، )٣٠٠ (یافای عسکری، دوبزقزای 
ســـــرییـــــا، )٥٠٠ (ع ـــــووقو ) ٤٠٠ (حـــــسن ئاغ ـــــوقل قزای ) ٥٠٠ (داق ـــــساک، داق ٢٥ (ل( ،



 

 واری کوردبوون لوەی ئاسیندەکردوە بۆ سگۆڕینی  ،کوردستانن وانل 
و خوندنگکان بۆ  و شارۆچک  تورکییکانی شار وناوە کوردییکان

خوندنگی  ،ئمیمت کرا ب پارزگای کرکووکبۆ نموون، پارزگای . عرەبی
خوندنگی ئامادەیی عبدولملیک  کرا ب کرکووک ل ئامادەیی کوردستان

رد ،وانڕبن مرەتایی پیرەمی سندنگرەتایی  گۆڕدرا بۆ خوی سندنگخو
  .ئلرەبیع ناونرا قرەھنجیر، قعقاع کرا ب ترکاشان، گوندی ئلبکر

دەک ی کو ناوچانعریبکردنی ئپاڵ تشی خوارەوەی لب وتن
شوازکی دیک مامیان   بعراق، دەستدارانی عراق ل کوردستان

، مبستم ئو ناوچانی ک دەکون کوردستانلگڵ ناوچکانی سرەوەی 
دانیشتوانی ناوچ . ی، دەکردسووریاو  تورکیاو   ئرانسر سنووری 

ب تو م سڵ ئگکان لیی  سنوورییزران٢٠قوتر ڕاگوو    کیلۆم
کردن یان ککران، ڕژم ل زۆر شون ھوی وش گوندەکانیان تخت
و    گوند ب شۆفڵ٨٧٢تکای . یکانی ئو ناوچانی دایکۆنکریتکردنی کان

الثورة (کران   تخت١٩٧٨بلدۆزەر ل ماوەی چند مانگک ل ھاوینی 
ی ڕژم ل یەکمبستی سر). McDowall 2004: 339؛ ١٨/٩/١٩٧٨

 یکم، کۆکردنوەی ھرچی :و چۆکردنی گوندە سنوورییکان  ڕاگواستن
زیاتری خکی کوردی ناوچ دوورەدەستکان بوو ل ئۆردوگا زۆرەملکان 

و کۆنتۆیان   نزیکوە چاودری  تا بتوانت ل،ل نزیک شارە گورەکان
گڵ وتانی دراوس دووەم، حکومت دەیویست ناوچ کوردییکان ل. بکات

و وەرگرتنی یارمتی ل وت   ئوەی ئگرەکانی پیوەندی داببت بۆ
 ئگر ئوە بیر. بکاتوە و کوردانی نیشتج لو وتان کم دراوسکان 

                                                      
ل نــاحیی ) ٥٠ (ترجیـلو ) ٦٠ (تیرکاشــانو   گامـشوان، )٣٠٠ (لیــالن، )٤٠٠ (قرەھنجیـر
، کفریل قزای ) ٥٠٠ (موجمعی  ئیشتراکی، حویجل قزای ) ١٠٠ (یایچی، قرەحسن

ــوراد، )٣٠٠ (تئمــیم ــی م ــسان، )١٥٠ (نجف، )١٥٠ (عل ــارزی خــواروو، )١٠٠ (ســبع نی  ک
ـــرابین، )٦٥٠ (فیـــشخاپوور، )١٠٠( ٥٠٠ (د ( زایق رشـــۆر، زاخـــۆلس) کـــانیی ســـپی، )٤٠٠ 
، )٤٥٠ (خـراپ دـم، )٣٥٠ (ئاڤزریـک، )٥٠٠ (باتل، )٥٠٠ (باستکی سری، )٥٠٠ (فایدە، )٣٠٠(

و ) ٧٠٠ (عیـن سـوفنی، سـملل قزای ) ٢٠٠ (باجیت کندالو ) ٣٠٠ (گشین، )٤٠٠ (کلیک
 ).٨٠-٦٣: ٢٠٠٤؛ طالبانی ٢٦٠-٢٢٩: ١٩٩٩مینا  (شخانقزای ل ) ١٥٠ (ئترووش

 



 

و  ئمریکاھم ئوانی و  ئراننینوە ک ھم یارمتییکانی ھخۆمان ب
 بم ناوچاندا ،و حفتاکاندا  شستکان بۆ جنگاوەرە کوردەکان ل ئیسرائیل

ی ئو ناوچان بۆ بزووتنوەی یدەبوون، ئوە ھندەی دیک گرنگ تپڕ
الین  و ترسی حکومت ل ککلوەرگرتن لیان ل  الیک  ل کوردایتی

و   ئوەی پۆسی ڕاگواستن. چکدارە کوردەکان زیاتر دەردەکون
ل دەرکردنی گوندە کوردییکان ل بشی چۆکردنی گوندەکانی سرسنوور 

 ئوەی ک حکومت ناوچ ،دەکاتوە  جیاکوردستانخوارەوەی 
 ،سنوورییکانی تعریب نکرد، وات عرەبیان ننارد بۆ گوندە چۆکراوەکان

کچی ل ناوچکانی خوارەوە کوردیان ل ھر شونک دەربکردبا عرەبیان 
کارە ھرە سرەکییکانی تعریبنکردنی یکک ل ھۆ. دەھنا جگکی

بوو ک پارزگاریکردنی عرەب ھاوردەکان زۆر   ئوە،گوندە سنوورییکان
الین   چونک ئو ناوچان بدەگمن ل،زەحمت دەبوو بۆ حکومت

کراون، ئوە ئگر نین ھیچ کاتک دەستیان   کۆنتۆڵعراقحکومتکانی 
پ  یشتوە، چونکگپڕانرگشم بوونیان و ناوچانردەوام لم تا زۆر بک 

  . ھبووە
ت  با حکومکی ڕاگواست بۆ  ٦٠٠٠٠٠تو ناوچانی ئجکوردی نیشت

و   شار  و ل نزیک   سرەکییکانشقام ئۆردوگای بونیادنراو لسر ٥٩
 ل ئران- عراقجنگیپاساوی  ب). ٢٠١-١٩٩: ١٩٩٩مینا (شارۆچککان 

و شارۆچکی   حکومت ژمارەیکی دیک گوند١٩٨٨ بۆ ١٩٨٠ سانی
 ١٩٨٧ تا ١٩٦٣  سانیکورتی ب. و خککشی ڕاگواست وخاندوڕ

 مرکزی ٢و   مرکزی ناحی٥و   گوند١٩٢٨ زیاتر ل عراقحکومتکانی 
 ھندکیان تعریب ،ر کردوو خاپو   ورانکوردستان ئۆردوگایان ل ٣و  قزا
 زیاتر یبۆ وردەکاری(و خککشیان ڕاگواست  کرد کیشان کاولو بش کرد

وان١ - پاشکۆی ب .(  
گعریبڵ لکانی تتسیاس ەوی لیپ نالیمت ھحکوم وەش کئ  

و   کچی ژمارەیک ڕۆشنبیر،بین دەکرد و  و کوشتن و گرتن  و ڕاگواستن
  خۆیان ڕک١٩٧٥  سایزوو دوای داڕمانکی جنگاوەری کورد ھر

و   و دەستیان ب خباتی نھنی ل شارەکان خستوە ل چند گروپکدا



 

یکک ل گمکرە نوکان ل گۆڕەپانی . چکداری ل شاخکان کردەوە
، ١٩٧٥ی حوزەیرانی ١ ک ل ، بوویکتیی نیشتمانیی کوردستان ،سیاسی

الین   ل دامزرا، کسووریا ل ،١٩٧٥چند مانگک دوای شکستکی 
و دیدی   سانک بوو شوازتابانی. یوە ڕابرایتی دەکرا جالل تابانی
ئو . دەکرد  بزووتنوەی کوردایتی ڕەخنی بۆ سرکردایتیمستفا بارزانی

 و ل   چپی نتوەپرست بتل ناووابوو ک بزووتنوەیک ڕەگی  پی
و دیدەکانی   بارزانیتوانت جگی  دە،الین ڕۆشنبیرانوە ڕابرایتی بکرت

پارتی دیموکراتی . ببات و بزووتنوەکش ب ئاقارکی چاکتردا بگرتوە
نچوو دەستی ب ڕکخستنوەی ھندک ل  یش زۆری پکوردستان

نچوو  زۆریشی پ. و سختکان کرد  چکدارەکانی ل چیا دوورەدەست
کان لکۆن ملمالن  نردوو الیوان ھرینس کرەکییوە سدایو  ھ

 و زۆنی یکتی دابش  شاخکانی کوردستان بسر دوو زۆندا، زۆنی پارتی
و   دھۆکو دھاتکانی پارزگای    ل شاخ،بادینان ل دەڤری پارتی. نکرا

 ،سۆران ل ناوچی یکتیبوو، کچی   بادەستھولربشک ل پارزگای 
و بشک ل   کرکووکو   سلمانیرزگاکانی  پا و دھاتکانی  ل شاخ

شوەیکی  دا شڕی ناوخۆ ب١٩٧٨  سایل. بوو  بازاڵھولرپارزگای 
و لربوان  بتیو   پارتینکی، ناسراوە ب وەی ککاری لکارەساتی ھ، 

. شوەیکی پچپچ درژەی ھبوو  ب١٩٨٦  سایو تا کرد پ دەستی
 ل جگتیبکگۆڕەپانی سیاسیپارتیو   ی ل کی دیکند حزبو   ، چ

  جیاپارتی ک ل ،پارتی گلی دیموکراتی کوردستان: ، لوان چکداری بوون
  جیایکتی ک ل ،)حسک (حزبی سۆشیالیستی کوردستان ببووەوە، لگڵ

ھم و بوو ھم ل شاخ  ش چاالکیی عراقییحزبی شیوعھاوکات . ببووەوە
 شوەیک ل شوەکان ل شڕی ناوخۆوە گال  حزبانش بئم. ل شار

 کچی ،سرەڕای سرقابوونی الین کوردییکان ب شڕی ناوخۆ. بوون
 ریان دەبینی لکی کاریگتی، ڕۆکتی یتایبئۆپۆزسیۆنی کوردی، ب

و وەگڕخستنیان بۆ بشداریکردن ل    شارەکانل ناوڕکخستنی خک 
  سایڕکخستنکانی یکتی ل. و دھاتکان   ل شاخخباتی چکداری

و  ھولر وەک کوردستاندا ل ژمارەیکی زۆر ل شارە گورەکانی ١٩٨٢



 

 کۆیو  قدزە لگڵ ھندک شارۆچک وەک سلمانیو   کرکووک
الین  ڕاست خۆپیشاندانکان بگشتی ل. کرد خۆپیشاندانیان ساز
 بم کاریگرییکی ،و ڕابرایتی دەکران  اندەخر خوندەوارانوە ڕک

جکی کوردستان بنی خر کۆمسشت زۆریشان لدوای ،ھ ل چونک 
جار بوو ک ل   ئم یکم،١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤  سایداڕمانی یاخیبوونکی

 شوە زەق چاالکی  شارەکان بزووتنوەی کوردایتی بمل ناودژی ڕژم 
ن١.تبنو  
یل١٩٨٤  ساتی بکدا، ی  زی دەستی برکتی مڵ حکومگنیا لت
انکان بب ھیچ ئنجامک بۆ ماوەی زیاتر ل ساک تدانوس. ان کردتدانوس

 پ نوانیان دەستی  شڕ ل١٩٨٥ تا ل کانوونی دووەمی ،درژەی کشا
 ،و حکومتدا بوون  پشت بیکنگیشتنی یکتی چندین ھۆکار ل. کردەوە

 یکم، :بوو دەچت ل ھموان سرەکیتر بم دوو ھۆکار لوە
الین حکومتی مرکزی،   لکوردستانڕەتکردنوەی دیاریکردنی سنووری 

  کرکووکبتایبتی مکوڕبوونی حکومت لسر خستندەرەوەی پارزگای 
و چند ناوچیکی دیک ل ناوچ   شنگالو   خانقینو شارەکانی 

 ل حکومتی تورکیادووەم، ھڕەشکردنی . ی گفتوگۆلسرکراوەکئۆتۆنۆمی
وە بۆ تورکیاڕگی   ب ڕگریکردن ل ھناردەکردنی نوت لعراق

و   و دان ب ماف سیاسی  بت  ئگر لگڵ کوردەکان پک،دەرەوەی وت
و کۆمیتییکانیان بنت، ئم وەک ئندامانی وەفدە   کولتووری

). ٨١، ٧٥-٧٤: ١٩٩٩ئمین (انکارە کوردییک دەیگنوە تدانوس
  و ڕاگواستن  ی سیاستکانی تعریبیو بردەوام انکانتسرنکوتنی دانوس

ڕتری کردن لسر وو مکو ورتر کردوو سرکوتکردن، کوردەکانی ڕقئست
 یککوەرگرتن ل سرقای و سیاسییکانیان، ب  داواکردنی ماف نتوەیی

 بزووتنوەکیان بتایبتی ل بواری ،ئرانمی عراقی ب شڕ لگڵ ڕژ
شکداریدا گچ ئاستی . دا پ ککدارییوە چی بزووتنشڵ گگل

 یکتی ل میدیاکانی ١٩٨٥  سای ئوەبوو ل،داواکانی کوردەکانیش ھکشا
                         

 ھولـر ل شـاری زانکـۆی سـالحدینی کۆلجی ئندازیارینووسر ل خۆپیشاندانکانی . 1
 .  بشدار بوو١٩٨٢ل سای 



 

 سیاستی''و چۆکردنی وەک   و ڕاگواستن خۆی سیاستکانی تعریب
 ئم ناوبردن دوو مانای شاراوەی ١.دەبرد  ناو'')عملیات االستطانیة(ئیستیتانی 

یکمیان، ھاوتاکردنی سیاستکانی حکومتی عراقی ب : دەگرت لخۆ
 چونک ل ئدەبیاتی عرەبیدا عملیاتی ئیستیتانی بۆ ،سیاستکانی ئیسرائیل

دەرکردنی فکانستینی  کردنی جوجکوو نیشتل کان ل
دووەمیان، چمکی ئیستیتان زیاتر بۆ . دەھنرت  بکارستینف/ئیسرائیل

 نک حکومتی وتک ک ھاونیشتمانییکانی ،دت ھزکی داگیرکر بکار
 پسنکردنیناسیونالیست کوردەکان ب گۆڕینی تۆنی . بکات سرکوت

شیان بردە و خونکانی  بکو سقفی داوا،حکومتی عراقی نوەستان
 دروشمی مافی یکتیی نیشتمانیی کوردستان ١٩٨٧  سایل. وتروسر

 نچوو ئم دروشم ل کردەوە، زۆری پ وسی بۆ گلی کورد برزوچارەن
ئمش . کرا یوە، ک تازە دامزرابوو، تبنی برەی کوردستانیالین 

شستکانوە و بازدانک بوو بسر داوای ئۆتۆنۆمی ک ل   وەرچرخانک
 ٢.کردبوو الین کوردییکان تبنیان

 ،کران لژر تیشکی ئم ڕووداو و پشھاتانی لم بگیدا تاوتوێ
 یکم، نییتکانی حکومتی :ڕوو و ئنجامک بخین  دەکرت چند سرنج

و  توانا بوو ھرچی ل بوون، حکومت ئامادە و ئاشکرا  عراقی ڕوون
و کۆنتۆکردنی خکی   لناوبردنی بزووتنوەی کوردایتیبت بۆ  لدەستی

دەگات  و ببعسیکردنوە بگرە تا   بیکات، ھر ل تعریبکوردستان
 لگڵ سرکوتکردنی ھر کوردستانو ڕاگواستنی گوندەکانی   چۆکردن

دووەم، .  بکو ل شارەکانیش، نک ھر ل شاخکان،دەنگکی ناڕەزا
شوەیکی  و کشی کوردی ب  ارەسرکردنی پرسحکومت نیازی چ

                         
و    دەنگـی گلـی کوردسـتان رادیـۆینووسر ل ناوەڕاستی ھشـتاکان ل چنـدین گوتـاری . 1

 .  و بینری ئم ترم بووە  گوبیست یکتیی نیشتمانیی کوردستانییکانی بوکراوە نھن
ــــی نیــــشتمانیی کوردســــتان ل برەی نیــــشتمانیی کوردســــتان. 2 ــــارتی دیمــــوکراتی ، یکتی پ

پـارتی گلـی ،  پارتی گلی دیموکراتی کوردسـتان،  حزبی سوشیالیستی کوردستان،  کوردستان
ــورد ــی شــیوعیی عراقــیرکخــراوی کوردســت، )پاســۆک (ک حزبــی زەحمتکــشانی ،  انی حزب

 .    دامزرا١٩٨٧ پک ھاتبوو، ک ل تمووزی پارتی دیموکراتی ئاسووری و  کوردستان



 

اننان ب النیکمی مافکانی کورد دو د  انتو دانوس ڕگی گفتوگۆ ان لیئاشتی
ئمش ل ھوستکانی دەردەکوت برانبر ب مافکانی کورد ل . نبوو

  لگڵ ئوانی١٩٧٤ بۆ ١٩٧٠  سانیان، ئوانیتزۆربی خولکانی دانوس
راز. ١٩٨٥ بۆ ١٩٨٤ نیساشتاکان تای ترەتای ھس ول ز لنگیوی ھج 

 ، کچی لوکاتیشدا ئامادەوەوەودا شکابئرانالی   زۆر بئران لگڵ عراق
و بۆ نونرانی کورد ل  نبوو تگیشتنک یان سۆزک بۆ مافکانی کورد

عریبکردن. بدات پیشان خۆ گفتوگۆکاندا لی تۆسم، پیکوردستانی س 
 لگڵ عراقڕادەیک ک مامکردنی   ب،کرا و برفراوانتر  ھمالین
و خککی زیاتر ل مامی دەوتکی داگیرکر دەچوو ل   کوردستان

 Internal(ھر شتکی دیک، ک دەکرت ب کۆۆنیالیزمی ناوخۆ 
Colonization (تناوببر .  

 یاندنی یان سپاندنی دەستی سیاسیمرج نیی کۆۆنیالیزم دامزر
 بکو دەکرت سپاندنی دەستی ،دەوتک بسر دەوتکی دیکوە بت

ل کی دیکیک یان ناوچوەیتر نسک بیک یان ناوچوەیتمان  نھ
و ئابوورییوە   ڕگی چوساندنوەی سیاسی ئویش ل. دەوت بت

یشانکانی کۆۆنیالیزکردن ل نکانی عراق ناوچ کوردنشین ل. بکرت
 ک خۆیان ل بوونی سدان ،و ھشتاکانوە ب زەقی دەبینران  حفتاکان
ربازگربازی سی سو ق  موو ،و ڕەبیھ نیبوو، کوردستان کیان ت

دەکرد  ھستی  واکوردستانلو ساندا ھر کسک بھاتبای . دەردەکوتن
 ناوک ربازگبورەدا گوزەر سکی گی دەکات .وەش زیاتر، لل  کدا ککات

و سرزەوی ل ناوچ کوردییکان   و سامانکانی دیکی ژرزەوی  نوت
و   تدا داھاتاک ھمان و ڕەوانی دەرەوە دەکران، ل  دەردەھنران

. دەھات  بکارعراقخروبرەکی بۆ ئاوەدانکردنوەی ناوچ عرەبییکانی 
 ، بوونی ھبوو یان ڕگیپدرابووکوردستانشسازییک ک ل تاک پی

 ی چونک ئم پشتبستنی ئابووری،وک بوووو س   دەستییپیشسازی
تا ھشتاکان چا گورە .  ڕادەگرتعراقی ب ناوچکانی دیکی کوردستان

 وت لراقدۆزراوەکانی نکان بوونعکوردیی ناوچ یان لچی ، زۆربک 
 تنیا ،رابووند دامزرنعراق ل ٢٠٠٣سای اوتگ نوتییی ک تا لو نۆ پ



 

ی یکرابوو، پیشساز یک دانی ل ناوچ کوردنشینکان دروست
یشانیکی دیکی ن. پۆسسکردنی ھایدرۆکاربۆن ھر بوونی نبوو

و کاسبکارە کوردەکان   ل دەرپڕاندنی جوتیارکوردستانکۆۆنیالیزکردنی 
ڕاگواستنی جوتیارەکان . یوزارە کشتوکاییکانیانوە دەردەکوتلسر زەو

 دەکرد ک برەو ناوچ عرەبنشینکان کۆچ ل ناوچکانیان ئوانی ناچار
. و کارییکانی خۆیان لوێ ھرزانفرۆش بکن  و توانا جسدی  بکن

 بم دروستکردنی سدان موجمعاتی ، ئو خانیسرەڕای گرنگی
و   یشانی تعریبندیارترین ) ئۆردوگای نیشتجکردن (سکنی

  . کۆۆنیالیزەکردنی ناوخۆیی بوو
و ئامازە جیاوازانی ک حکومتی  سرەڕای ئو ھموو شوازە جیاجیا

 ،و بنبکردنی بزووتنوەی کوردایتی  یدەھنا بۆ وشکردن عراقی بکار
و درژەی ب  مایوەو وکچی بزووتنوەک تا کۆتایی ھشتاکان ھر زیند

 یگیانی برگری. و ل شارەکان بگشتی دا  چاالکییکانی ل شاخ بتایبتی
و ئامازی   بزووتنوەک وای ل حکومتی عراقی کرد دەست بۆ میکانیزم

 ک خۆی ،کوردستانو الین ئۆپۆزسیۆنکانی  نوێ ببات بۆ لناوبردنی ھز
  .بینییوە ئنفالل ھمتکانی 

  
  سینوەی کورد ل پارزگای کرکووک: ئنفال

و جینۆسـایدی گلـی کـورد ل سردەسـتی ڕژمـی   ئنفالھمتکانی 
 و  ، زادە و ھونی نووسینی چندین کتب١٩٨٨ بۆ ١٩٨٧ ل سانی بعس

و نووسرانی کورد بووبن یان  گوتار بووە، جا ئمان توژەر و ئکادیمیست 
گانب .وەی لر کراوە، ئسرنجی لس و نووسینانک زیاتر لموو شتھ 

وانکن، لند پرسـی : چۆسـن وەک پنفـال دەکـرکـانی ئتمداخـۆ ھ
و  ھندکی دیـک ل نووسـران ) HRW 1995(جینۆساید تماشا بکرن؟ 

ــــــی  وھ ــــــان داوە، وات ــــــان ل قرەی ئامارەک ــــــاتر خۆی ــــــوژەران زی ت
 و مادییکانیــان داوە   قبــارەی زیــان مرۆیــیدەستنیــشانکردنی ژمــارە و

ـــدالرحمن ( ـــوژینوە و ). ب٢٠٠٧ا؛ ٢٠٠٧؛ مال شـــاخی ١٩٩٥عب ـــدک ت ھن
و کۆمیتییکـانی ھمتکـانی  نووسینی دیک کـاریگریی سـایکۆلۆجی 



 

عبـدو و (یان لسـر قوربـانیی زینـدوەکان کـردووە ب ئامانجیـان ئنفال
ای ھمالینیــی توژینوەکــان، بم پیوەنــدیی ســرەڕ). ٢٠٠٤عبــدول  

و   کرکووک ب ھوکانی سینوەی کورد ل پارزگای ئنفالھمتکانی 
بۆی ئم بگی ب وردی دەڕوانت . دەوروبری، کم قسی لسر کراوە

 خشر ننفالو جوگرافیای  سکانی ئرەکییسـ سـتببۆ دەرخستنی م 
  .ئنفالانی پشت ھمتک

و    ب عرەبی وات غنیم، ک ل کوردیدا دەکات تانئنفال
ەتی ھشتمی ووڕناوەکی ل س. و ب سردادان کوتکانی شڕتدەس

ەتک بم ڕووس. نراوە، وەرگیراوە ەوە ناو ئنفالناوی  ، ک ھر بقورئان
الرسول فاتقوا  لل ویسألونک عن االنفال قل االنفال '': دەکات پ ئایت دەست

دەپرسن،  کوتی جنگوە لتتلمڕ دەس''، وات ''اصلحو ذات بینکم الل و
و بۆ پیامبرە ئگر بواتان ھناوە، ئوە  تانی دوژمنان بۆ خودا: بژە
  سایگوای ئم ئایت ل. ''وەرن خۆتان پکناو و ل    ل خودا بتانترس
و   کاتک موسمانکان، بتایبتی موھاجیردرشڕی بی زایینی، دوای ٦٢٤

. کوتکانی شڕەک، دابزیوەتبت ملمالنیان لسر دەس ئنسارەکان، ده
. کوتکانتئویش ب مبستی یکالکردنوەی پرسی دابشکردنی دەس

ەتک کرا تا بزانرت ک ئم چمک ل ڕووئاماژە بم پاشخان مژووییی س
 ئم بابت لمڕ توانینی یچونک دواتر باس ل گرنگی ،کووە ھاتووە

 ئنفالناسیونالیست عرەب عراقییکان بۆ کورد ل چوارچوەی چمکی 
دەدرت ئم پرس ب بعراقیدانان یان داننانی کوردەکان  ھوڵ. دەکرت

 ناوی ئو ھمت سربازییش ک حکومتی عراقی ئنفال. ببسترتوە
 ل ئنفالھمتکانی . دا١٩٨٨  سای لکوردستانو  دیی سر کوردکر

، وەک ئمین سدام، ئامۆزای )٢٠١٠ــ١٩٤١ (علی حسن مجیددوای دانانی 
. کرد پ  دەستیی ئیشتیراکی،یمکتبی شیمالی حزبی بعسی عرەبسی 

 ل ک بوو، کیاری بپدا بو پۆستو لنی دانانی ئنجوومئ
علی حسن بگورەی بیارەک .  دەرچووبووی شۆرشیکردایتسر

 تواوی دەستکانی جبجکردنی ل پارزگاکانی ناوچی مجید
 لگڵ خستنژردەستی ،درابوو  پعراقو باکووری   کوردستان یئۆتۆنۆمی



 

موو دەزگا کارگی ھ ربازیو س   ککانی ناوچمنییو ئ)HRW 1995: 
276-277, 296-297 .( 

 پ  دەستی١٩٨٨ ل شوباتی ئنفالبگشتی وا ناسراوە، ک ھمتکانی 
 دابش) Phase ( دا بسر دوو فیسئنفالسرەڕای ئم، لرە . کردوە

ی ٢٠و تا  کرد پ  دەستی١٩٨٧ی نیسانی ٢١ ل ئنفال فیسی یکمی :دەکرت
و سربازییکانی    ئمنیلم فیسدا ھزە.  درژەی خایاند١٩٨٧حوزەیرانی 

ژر دەستی  و شارۆچکیان، لو ناوچانی ک ل  گوند٧٠٣ حکومتی عراق
، بم ژیانی دانیشتوانی ئم )HRW 1995: 49(کرد  دابوو، وران خۆیان

ب مانایکی دیک، لرەولوێ نبت، خکی ئو . ناوچان بگشتی پارزرا
 ب سالمتی ، ل فیسی یکمدا کوتنفالئنناوچانی بر ھمتکانی 

ئوەشدا، ناکرت ئوە ل بیر بکرت ک زۆرینی ئو  لگڵ. ڕزگاریان  بوو
 ،کران زوو تعریبیش  ھر،راندخنودا ڕوئنفالگوندانی ل فیسی یکمی 

 وب بوون لگڵ ئو ناوچانی ک پشووتروبتایبتی ئو ناوچانی ھاوتخ
 شخان،  شمامک ،کندناوە ، قراج ،گرمیانبوون، وەک ناوچکانی کرا تعریب

 حکومتی عراقی ھموو ،ئنفالل دوای ئنجامدانی فیسی یکمی . ارمزومو  
ب ناوچی  ، ک ل ژر کۆنتۆیدا نبوو،کوردستانئو ناوچانی دیکی 

 گشتی، ک یژمریھاوکات ڕۆژی سر. ڕاگیاند) المناطق المحرمة(قدەغکراو 
کرد بۆ خۆبدەستوەدانی   وەک دواڕۆژ دیاری،١٩٨٧دەکوت تشرینی یکمی 

و   ھموو ئو کسانی ک ل ناوچ قدەغکراوەکان دەژیان، ب ھاووتیان
گڕانوە بۆ ''ڕژم ناوی لم پۆسی نابوو . و فیرارەکانوە  پشمرگکان

  .'')لوطنیالعودة الی الصف ا(ڕیزی نیشتمان 
 فیسی ،ین ڕۆژی دیاریکراو بۆ خۆبدەستوەدانیچوار مانگ پاش دوا
ڕاپۆرتکانی و  بپی ئامار. کرد پ  دەستیئنفالدووەمی ھمتکانی 

نجا  ، ھزەکانی حکومتی عراقی په)HRW (ڕکخراوی ھیومان ڕایتس وۆچ
ک بشکیان  مدەنی کوردیان بسروشون کرد، ید ھزار ھاووتی تا سه

 ک ل ھشت ئنفالفیسی دووەمی . و پککوت بوون و پیر  و منداڵ  ژن
ولی وی ئیل ٦و ل  کرد پ  دەستی١٩٨٨ی شوباتی  ٢٢ ل ،ھاتبوو قۆناغ پک

 ،ئنفالیکوە ل ھردوو فیسی  بسر. ھات پ ھمان سادا کۆتایی
 راندوباپیرانیان دەرپڕنب با کورد ل زدییو نیوک ھاووتی  نزیکی ملیۆن



 

. کران نبزرو گوزرانوە بۆ موجمع سکنییکان، دەیان ھزاریشیان شو 
دا بم ماوەیراقی لتی عکی کیمیا حکومو چربکی بوەیکاریشی ب 

لی و تا ئیلو١٩٨٧ دەت ل نیسانی ڕکخراوی ھیومان ڕایتس وۆچ. ھنا
١٩٨٨،ر  بزە سم ھکانی النیکراقبازییکی عنی جیاجیا چچل شو ل 

 ەکانی ھردوو گوند،کرا ک کیمیاباران یکمین شون. ھنا کیمیاییان بکار
و  ڕانی بوون، ک دەکوت نوان دۆی بالیسان، ل بالیسانو   شخ وەسان

دوای نزیکی ساک ). HRW 1995: 46-47 (ھولر ل پارزگای خلیفان
یان کرد، ک دەکوت ھبج کیمیابارانی شاری عراقنییکانی ھزە ئاسما
 گازە ی کس بوون ب قوربانی٥٠٠٠ نزیکی ھبجل . سلمانیپارزگای 

و ئو دەنگۆیی   و مادییکان   لبر گورەیی زەرەرە گیانی. ژەھراوییکان
 ناوخۆ وک یلوە، کیمیابارانی   دەرەوە لوتکبجسیمبولی  بوو ھ ب

الین حکومتی عراقییوە ل دژی ھاووتیی  ی لیبکارھنانی چکی کیمیا
 یکم، داخۆ :دەکن و پرسیار خۆیان ڕاپش  لرە دوو پرس. کوردەکان

دا ب براورد لگڵ شوازی ئنفالبۆچی ڕژمی عراقی ل ھمتکانی 
و   ئوپڕی توندوتیژیجارە   ئم، پشووتر لمامکردنی لگڵ کورد

ھنا؟ دووەم، ب وردبوونوە ل  دڕەندەیی لگڵ ھاووتیی کوردەکان بکار
خشنفالو جوگرافیای   ننیازی جینۆسایدئ ل جگوڵ، بت   ھدەدر

 خۆیان ئنفالبزانرت داخۆ چ نیازکی دیک ل پشت ئنجامدانی ھمتکانی 
  بوو؟ اد حشار

تکانی ئنفال درژکراوەی سیاستکانی تعریبکردنی ئاشکرای ک ھم
 وەوە دەستیانو بوون، ک ل سرەتای شستکانی سدەی ڕابردکوردستان

کردبوو پ .مرەڕای ئک بۆ ،سھۆکار ت کت بگوتروە دەکرنیایید ب 
ڕی توندوتیژی لوپنانی ئکارھوە براقییتی عن حکومم،الیجارە   ئ

 گیشتبووە پشمرگوو ک ل ناوەڕاستی ھشتاکان چاالکییکانی ب ئوە
و توانا   دا کمون بوونکوردستانبرز، ک ل مژووی  ئاستکی ھندە
و کۆنتۆکردنی    ڕژم بۆ سنووردارکردن) Conventional( سوننتییکانی

ۆژ  ڕۆژ ب ڕکوردستان بکو جماوەری ،پشمرگنک ھر چاالکییکانی 
ھزی ناکرت ھاوکارییکانی . و برەو الوازی دەڕۆیشتن دەکرد کمی



 

رگشمڵ پگران لئختدا ، لکی سڕش راقی لتی عحکوم کدا ککات 
و  پشمرگ(ڕاستیدا ب دووقۆی  ل. بوو لگیدا، ل ھاوکشک دەربھنرت

و   کرکووکی ھرشکردن سر دامودەزگا نوتییکان) ی ئرانیپاسدار
 ھۆکارکی دیک بوون بۆ بکارھنانی ،ھزی پشمرگی ئران ل یپاپشت

 سرەڕای ئم، ھۆکاری سرەکی ل ١.ئوپڕی توندوتیژی لگڵ کورددا
 ھوک بوو بۆ تواندنوەی کورد ل پۆسی ئنفالپشت ھمتکانی 

ڕاستیدا ل   ل، کعراق) Nation-State( نتوەی-دروستکردنی دەوت
مانا مدەنیی  نتوە ب-  ھوکان بۆ دروستکردنی دەوتعراقکیسی 

مانا ئیتنیی عرەبییکی  نتوە ب- بکو دەوت،سکوالرەکی نبوون
  تواندنوەی کورد ل قازانی عرەبیدا، لگڵ.واتایکی دیک ب. بوون

یی کورد، ک ب ڕگر ل پش لناوبردنی بزووتنوەی ڕزگاریخوازی نتوە
وەکی تواندنۆست پزراندنی دەودەبینرا-و دام وەکتدواتریش . ن

 کوردستانقکردنی یان کپکردنی کورد، بتایبتی ب ورانکردنی گوندەکانی 
 بوو ک پشمرگکان ملیان تدا کردنی ئو دەریاچی واکک وەک وش

، م، ک دھاتکان بووکوردستانی یابوورڕژم دەیویست ژرخانی ئ. دەکرد
تفروتونا بکات، بمش وا ل کوردەکان بکات، ک زیاتر پشت ب ناوچکانی 

دا  عراقو ھوکانی تواندنوەی کورد ل قازانی    ببستنعراقدیکی 
  .بت وتروسرکوت
  لعراق ل زۆر ڕووەوە ل سیاست پیەوکراوەکانی ڕژمکانی ئنفال

و    ببعسیکردن و و تعریبکردن  تنسو ڕاگوا  و چۆکردن  دەرپڕاندن
  لو سیاست پیەکراوان جیائنفال.  تیپڕاندکوردستانکۆۆنیالیزەکردنی 
 بکو بوونی ،و سامانی کوردستان  جارە نک تنیا خاک بوو، چونک ئم

 وە کرا بتنفال.   یشاننکورد وەک نئانوساتی ئ ل ک ببوو بیکان قس
 لو ڕۆژەی ک علی حسن مجیدبوو گوای  وری سرزمان، ئویش ئوە

ی سدام ب ،کرا  دەستنیشانمکتبی شیمالی حزبی بعسوەک ئمین سی 
اروح للشمال لو البس سروال لو اخلیھم کلھم یلبسون ''سرۆکی گوتووە 

                         
) ١٩٩٩ئمـین ( تماشای ئران و ھزی پشمرگبۆ زانیاریی زیاتر لسر ھاوکارییکانی . 1

بک  . 



 

دەکم  والی کوردی ل پڕ یان ش)کوردستان(دەچم باکوور ''، وات ''عگل
ئم قسی . ''بکن دەکم ھموویان عگالی عرەبی لسر ل یان وایان

 علی حسن مجیدڕاست بت یان نا، ئوە گرنگ نیی، چونک لگڵ ھاتنی 
بکات،  دا پیامکی ناو ئو دەق جبج  ب کردار ھویکوردستانبۆ 

بر لکی زۆر ھکوەش بوو خیان رئیو قسک ئوەک ڕاستیی 
 ،ببینوە  وردعلی حسن مجیدو ل قسکی  ئگر بت. وەرگرتبوو

مان بۆ دەردەکوت، ک ب کورتی عراقھندک ل نیازەکانی ڕژمکی 
  . ، یان تواندنوەی کوردە ل قازانی عرەبیدا لناوبردن

وستکانی و ھ و قس  براوردک ل نوان شوازی مامکردن
و پکدادانانی ل ناوەڕاستی حفتاکان ل  سرکردە عراقییکان لو شڕ

 لگڵ ئوانی ل کۆتایی ،دا و ھزە عراقییکان ڕوویان  نوان کوردەکان
 ب ڕوونی ئو جیاوازیی ،ھشتاکان ل ئانوساتی ئنفالکان ھاتنپش

 ب سدام حسن ،١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤ل دوای پکدادانکانی سانی . دەردەخن
) سنگرک یان دوو سنگر (خندق واحد ام خندقانشانازییوە ل کتبی 

و دەت ل   باس ل برخوردی حکومت لگڵ ھزە کوردییکان دەکات
حسین  (''نکرا ھیچ ژنک تعدای ل''و  '' ندا ھیچ تانک ڕووی''شڕەکان 

 بم دەکرت بگوترت، ،ئگر ڕاستیش نبن سدامئو قسانی ). ٢٦: ١٩٧٦
پکدادانی ل حفتاکان  و ھم تعداکردن ل ژنان لو شڕو ک ھم تان 

 نک ئنفال کچی ل ھمتکانی ،نبوون دا دیاردەیکی بربو ڕوویان
و    بکو سدان ژن،بردرا ھر سروسامانی خک ئنفالکراوەک ب تان

دا، ک  کاتکدا ڕووی ئم ل. کرا و تعدایان ل  فالکراو کوژرانکچی ئن
  گال١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤  ساالنیکرامتی ئو خک مدەنییی ل شڕەکانی

بم ل ئنفالکاندا .  دەت، ڕزلگیراو و پارزراو بووسدامبوون، وەک 
پچوانی ی دەکردن، ڕاست ی سرۆکایتسدامھزەکانی حکومت، ک ھر 

 ھسوکوتیان لگڵ خک مدەنیی ،ویتیو کردسدام پسنیئو 
 ل کتبکی ئاماژە ب دیدی حکومت بۆ کورد سدام. بچککان کرد

 شڕی ھزەکانی ''سنگرەکی برانبردا''و دەت ئو کوردانی ل   دەکات
 ب وردبوونوە. ەکردن تماشامان د''عراقی'' ئم ھر وەک ،ئمیان دەکرد



 

 دەکرت ،ئنفالو گڕانوە بۆ ماناکانی   سدامو شیکردنوەی قسکانی 
 ڵ کوردەکان لگراقی لتی عی حکوموازی مامراوردی شب

 چاکتر ڕوون ١٩٧٥ بۆ ١٩٧٤  سانیئنفالکاندا لگڵ پکدادانکانی
و   وات تانکردن زاراوەیک ئنفالکرا،  پ وەک ئاماژەی. بکینوە

. کوتکانی جنگ، جا دەستکوتکان مرۆیی بن یان مادیتدابشکردنی دەس
دت  ئیسالمییوە زاراوەیک بۆ چاالکییک بکار- ئایینی ل تگیشتنی ئنفال

 ئو چوارچوەیل . ھدەستن ک موسومانان ل دژی ناموسومانان پی
 ،لکندرا یان پوەئنفالو ناوی   راند ھمتانی ک ل دژی کورد ئنجام

وەی لوە مانای ئئ  راقی کوردەکانی بتی عحکوم وە، کتودەک
و    چۆن دەکرت خۆیان،ئگر نا.  دانابوودەبینی وو ناعراقی   ناموسومان
 و سبایا مام و کچکانیان وەک کنیزە  و ژن   بکرتئنفالماوحایان 

 ل ئنفالکاندا ل عراق کوردەکان ل ،یاسییکیب واتا س. بکرت
 تیبوون لراقھاوودرانعداما .  

و   ھموو خستکانی کۆمکوژیئنفالھمتکانی 
ھیومان ڕایتس ئامارەکانی . بوو دیار ی پوەیبسروشونکردنی دەستجمع

 .خکی مدەنی دەکن ١٠٠٠٠٠نبزرکردنی زیاتر ل  باس ل شووۆچ
 گشتی باس لکان برچاوە کوردیین ١٨٢٠٠٠سو . قوربانی دەکئ

 دەچت ڕاست و لوە نن مزەندەییەھد ژمارەیی ک کوردەکان بکاری
 لگڵ ئندامانی وەفدی علی حسن مجیدنکی ونبت، بم تھچو

  قبیی قبارەی تاوانک پیشان،١٩٩١انکانی بھاری تکوردی ل دانوس
ک  بووبت لوەی کاتی گفتوگۆکاندا لوە دەچت بزار ئو ل. دەدات

  وئنفالکستان  ١٨٢٠٠٠ویان ئوە وئندامانی وەفدە کوردییک ھندە گوت
وڕە ویش ل یکک ل دانیشتنکان تعلی حسن مجید. کرد بسروشون

ووی ل  ھم! چی؟١٨٢٠٠٠ !ئوە چیی ئو زدەگۆیی''و دەت   دەبت
ھرچۆنک تماشای ). Makiya 1993: 168 ('' کس زیاتر ندەبوو١٠٠٠٠٠

و تاوانی  دا تاوانی جینۆسایدئنفالبکیت حکومتی عراقی ل ھمتکانی 
دا، ئم نک وەک ئوەی کوردەکان  و تاوانی دژی مرۆڤایتی ئنجام شڕ

 ل س وۆچھیومان ڕایت بکو وەک ئوەی ک ،بانگشی بۆ دەکن



 

الین  و دواتریش ل  وەوە ب بگ سلماندیوەکانی سدەی ڕابرددنوە
و   جییو پرلمانی نرو  سلمندرایوە دادگای بای تاوانکان ل عراق

  .کردەوە یش، ھر بۆ نموون، پشتاستیانیو بریتان  دییسو
وی ورکرا، ک ل س پ ک ل سرەوە ئاماژەی بجگ لو ھۆکارانی

خشن وە لوردبوون لی کورد بوو، بوە جینۆسایدی گموویانو   ھ
ی دیکی یو نیازی ستراتیج   ھندک ئامانجئنفالجوگرافیای ھمتکانی 

مبستکی دیکی حکومتی عراقی ل . ڕژمی عراقی دەردەکون
) No-Kurd Buffer Zone(ئنفالکان دروستکردنی کمربندکی بکورد 

، ئمش وەک بشک ل ھوکانی کرکووکبوو ل چواردەوری شاری 
حکومت بوو بۆ قرتاندنی ناوچ دەومند ب نوتکانی پارزگای 

  سرەوە ھوڵ،بۆ سلماندنی ئو تگیشتنی. و دەوروبری  کرکووک
 خشدەدەین ن)Pattern( و جوگرافیای شوو   نبزرکردنناوبردنی ئو ل

بۆ ئم . ڕوو، ک بر ھمتکانی ئنفال کوتن  مدەنییان بخینخک
دەکین ب   دابش،درا مبستش ئو ناوچانی ک ئنفالکانیان تدا ئنجام

حوزی ، حوزی ھولر، حوزی دھۆک). Catchment(سر چوار حوز 
ە سرەڕای ئو کار). ١-٦ خشتی بوان (حوزی کرکووکو   سلمانی

  ئنجامیانئنفال ل پیوەند ب یومان ڕایتس وۆچونناسییی ک هوماند
و جوگرافیای   یان لمڕ نخشیو ئنجامگیر  بم لکدانوە،داوە
و ڕاستییکان  ھناوە و لناوبردنی خک مدەنییک کورتی  نبزرکردنشو

 دەت ھیومان ڕایتس وۆچو کتبکی   ڕاپۆرت. ناخن وەدەر
و مندان بگشتی ڕەنگدانوەی ئاستی   ۆمی ژنانکنبزرکردنی بشو''

بگورەی ). HRW 1995: 13, 81, 192 ('' بوونپشمرگبرگریی 
 ل کاتی ھمتکانی ئنفالکان ، بتھیومان ڕایتس وۆچھسنگاندنکانی 
و شڕی قورس ل    کردبتی ب سختی برگریپشمرگل ھر شونک 

یان خک مدەنییکان ک گیراون  ئوە لو جگ،ھرشکان کوتبتوە
و   و شیکردنوەی ڕووداوەکان ڕاستیدا وردبوونوە ل. بسروشون کراون

 یان قۆناغکانی   ل ھر حوزک ل حوزەکانپشمرگی یی برگریسخت
کان ئوەی ل وردەکاریی. دەدەن  ونیکی دیکمان پیشان،ئنفال



 

و قکردنی خک مدەنییکان،   نبزرکردن ئوەی ک شو،دەردەکوت
ی بوەوە نبووە داخۆ لو شون یو مندان، زۆر پیوەند  بتایبتی ژنان

رگشمرگریپختی بس کو شووکرد  بوە یان نا، ب ککنبزرکردنی خ
 داخۆ خکک، کی دیکب واتای.  شونی گرتنکوە ھی  بهیزیاتر پیوەندی

  .  یان ناحوزی کرکووکنت وکوتو
نجامگیرییم ئوەی ئاستکردنماشای   وا،بۆ پشتوردتر ت چاک

. و حوزەکان بکین   بپی قۆناغکانپشمرگ یو ئاستی برگری  ئامارەکان
 پشت بو زانیارییان ھزی پشمرگی یبۆ دیارکردنی ئاستی برگر

 Iraq’s Crimes of ھیومان ڕایتس وۆچ، ک ل کتبکی دەبستین
Genocide) راقکانی عکوژییکۆم زمو)تاوانو ئڵ ئگی و ھاتووە لن

تی بیو بوارەدا ھل بم کتری ئنووس ھۆی ئاگ ک داربوونی ل
بۆ دیاریکردنی ژمارەی ئو کسانش، ک ل ھر . ڕووداوەکان ل نزیکوە

، پشتی بو ئنفال حوزەکان، ھر قۆناغک ل قۆناغکانی حوزک ل
دا ی مرگینوتو، عبدولەحمانزیاد داتایان بستراوە، ک ل کتبکی 

، لگڵ چند سرچاوەیکی دیک ک ل )١٢٤: ١٩٩٥عبدولرەحمان (ھاتووە 
ئاماژەیان پ کی داتاکانی . کراوە خشتپنفالکراوەکان بژمارەی ئ

 بم ، لوە دەچت کمتر بت لوەی ک ھی،)١٩٩٥ (دولەحمانعب
و  و گشتگیرترە داتاکانی ئم نووسرە ل ھموو ئو داتایان وردتر

ت سر ئو ناوچانی ک ل ھموو ناوچکان زیاتر ووە کردسرنجیشی
داتاکانی ئو ل ھموو ئو داتایانی تا . کراوە خکی تدا بسروشون

و بۆ مبستکی ئم   دان نزیکترن ل ڕاستی تا ل بردەستئس
 چونک چاکتر ل ھموان نخشی ،توژینوەیش زۆر بککن

چاک  وا. دەدات نبزرکراوەکان بپی شونی دەستبسرکردنیان پیشانشو
ل ین کوەش بکمی کوردستاندا ٢٠٠٨  سالیئاماژە برتی ھحکوم ل 

توی دوو ل عراق ئاماری لسر جینۆسایدی کورد ل کتبکدا ھندک
  زانیارییکانی جینۆسایدی گلی کوردیخستنڕووی ھکاریکتبکدا ب ناوی 

 ھزار ،و برھمھنانی کتبک  بۆ کۆکردنوەی ئامارەکان. توەووەبوکرد
حکومتی ھرمی کوردستان (کردوە  کسک لسر ئم پۆژەی کاریان



 

٢٠٠٨ .(کانی  بک ژمارەی قوربانیینھیچ شو ل کبوە داتاکانی کتداخ
و کۆمکوژییکان،   سرکوە ھموو ھرش جارێ ل. نادەن ئنفال پیشان

، کوشتنی کوردە فیلییکان، ئنفالکان ب ھموو ھبجوەک کیمیابارانی 
و ب  کراوە کڵی بارزانییکان، ھر ھمووی تیو کۆمکوژ قۆناغکانییوە

تزگاکان خراونی پار ژمارە ب ک بژە نو . ڕوو ڕی لموو پارەیو ھئ
و شونی    بکو ناو، دەبوو نک ھر ژمارە،کراوە پۆژە زەبالح سرف

ب ھرحاڵ، . وە بکردایته و بو  اشتدتاک ب تاک ئنفالکراوەکانی یاد
کۆمیتی برگری ل مافی  ب ناوی مبست لرە ئوەی ک ھوی گروپک

 چاکتر ی زانیاری،کراوەتوە  بوی مرگیونوت ک ل قوربانیانی ئنفالککان
کیان لرە کل وە دەدەن، کدەست وەرگیراوە ب.  

 لو ٦٨٢٣٠دەدەن، ک ل کۆی   ئوە پیشان١-٦داتاکانی خشتی 
 ،تنیان بسروشونکراونکسانی ل ھموو قۆناغکانی ئنفالکان دوای گر

ی ھموو %٧٥ بوون، وات حوزی کرکووک کسیان ل ٥١٢٣٦ئوە 
 ی لواننفال کوردستانئی  کراون،ئکدوو قۆناغ رکووک لوزی کن، ح

یوە پشتگوێ. و چوارەم م قۆناغی ست ئناب ت، لڕبوونی  بخرپکاتی ت
 ل ی ککو خک لرکووککاروانوزی کر دحسکرابوون ەستب ناو   ب

و  وەوان ل کاروانک کردی ئوا خکی شارەک ڕگری،چمچماڵشاری 
جگار زۆریان لکی ئکخ ن   ڕزگار توانیویاند (بکم١٠٢: ٢٠١٦مح-

ئم نبوای ژمارەی ئو کسانی ک لHRW 1995: 107 .( ؛ ١١٤
. دەبوو ک ئستا ھی  لوە زۆر زیاتر،کران ئنفال حوزی کرکووک

نبزرکردنی خک دەدات، ک شو ھاوکات خشتک ئوەش پیشان
 یو سختی پشمرگ یمدەنییکان پیوەندییکی ئوتۆیان ب ئاستی برگری

 وەک ل ،پچوانوە ب. شڕەکان ل ئانوساتی ھمتکانوە نبووە
 ی کنانو شوت لودەردەک کخشترگشمکی و ھا پرگرییتیان بوو

 یکم، قۆناغکانیە، وەک وو دوورودرژتریان کردو رتو سخت زیاتر
و حوتم، ژمارەی خک ئنفالکراوەک زۆر کمترە ل   پنجم، ششم

. ، ک برگری تیاندا نزم یان مامناوەندی بووحوزی کرکووکقۆناغکانی 
و حوتم، وات ل دەرەوەی   مئوانی ل قۆناغکانی یکم، پنجم، شش



 

و مندایان    ب دەگمن ژن،کراون نبزر کوژراون یان شوحوزی کرکووک
 حوزی کرکووکل کاتکدا بشکی زۆر لوانی ل . تدا بووە

  .و منداڵ بوون  بسروشون کراون ژن
و ئو گانوانی   ھیومان ڕایتس وۆچخوندنوەیکی وردی کتبکی 

 لهل رچاوەکانی دیکر  سنفال سرچاو،ئون  بی ،دەککی دیکدیاردەی 
وسی ئو کسانی ک ل و ئویش چارەن،دەدەن سرنجاکشمان پیشان

 کان لنفالئ کانی قۆناغی دووەم لتممانیکاتی ھوزی سلوە حی
 رکووکڕوویان لوزی کقۆناغی . وەو کردح ل ی کسانو کژمارەی ئ

ئو % ١٣ کسن، ک دەکات نزیکی ٨٨٣٥ ،کراون نبزر شوئنفالدووەمی 
ئوەی جگی سرنج . کسانی ل ئنفالکاندا بسروشون کراون

 کس لو کسانن، ک ل قۆناغی دووەم ل ٨٨٣٥زۆربی ھرە زۆری ئو 
 ئو کسانی ک ل.  کردگرمیان برەوخوار ڕوویان ل قرەداغناوچی 

، سلمانیو   عربتو ھرشکان برەو   ھمان ناوچ ل کاتی ھمت
 لبر. کوتن بگشتی ب سالمتی ڕزگاریان بووە ، بڕێحوزی سلمانی

ئوەی ئو خک مدەنییانی قۆناغی دووەم دوای ھاتنیان بۆ ناوچی 
ی ئمان  بۆی دەکرت ژمارە،کراون ئنفال، حوزی کرکووک، وات گرمیان
 بکرن، چونک وەک ئاماژەی  ھژمارسلمانی نک حوزی کرکووکلسر 

ر پدا دەستبوکاتی گرتنیان . کراون کرا ل م لری زۆرە ڕژگئ
سی ووسیان وەک چارەنوو بۆی چارەن، نیزانیبت ئوان ل کووە ھاتوون

ژمارەی بمش . کرد  بسروشونحوزی کرکووکخک مدەنییکی 
 ی لوانرکووکئوزی کنفال حئ  تکۆی ٦٠٠٧١کراون دەب ٦٨٢٣٠ ل 

ی ھموو ئو کسانی ل %٨٨ئمش ئوە دەگینت، ک . ئنفالکراو
ھر بۆ .  بوونحوزی کرکووک ل ،کراون  ئنفالکوردستانتواوی 

اغی ، قۆنقرەداغ وا چاک ئاماژە بوەش بکین ک ناوچی ،برچاوڕوونی
و درژکراوەیتی،  ەگرمیاندووەم ل ئنفالکان، ھاوسنووری ناوچی 

یش قرەداغسی خکی وبۆیش دەکرت بین ک ڕکوت نبووە، ک چارەنو
  . چووحوزی گرمیانوسی خكی وب چارەن



 

  ١نبزرکراوەکان بپی قۆناغکانی ئنفالو ژمارەی شو   نخش:١-٦خشتی 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وازی مامماشای شوردی ت ر بگزەکانی   ئشانی ھکخشو ن
 ئوە ،و براوردیان بکین ب یک   بکینئنفالحکومت ل قۆناغکانی 

حوزی  ل پیوەند ب خکی حکومتی عراقزیاتر مرازە پشوەختییکانی 
 پنجم، ، دووەم، ب پچوانی قۆناغکانی یکم.  دەردەکونکرکووک

 دھۆکو  ھولرو   سلمانیو ھشتم، ک ل حوزەکانی   ششم، حوتم
و   ، وات قۆناغی سیمحوزی کرکووکدران، ھزەکانی ڕژم ل  ئنجام

کردبوو و  چوارەم، تواوی ناوچکیان پش ھرشکردنسر توق
 ب غیرەببن   تا دەربازوەوەوڕگیکیان بۆ خک مدەنییک نھشتب

، ھزەکانی ڕژم حوزی کرکووکل ھردوو قۆناغکی . خۆبدەستوەدان
شوەی  بم. کردبوو و ئوتۆمبلی نفرھگریان ئامادە و ئیڤا  پشوەخت زیل

و  کردنوە دوای دەستگیرکردنی خکک ل چند شونکی کاتی کۆیان
لودا پۆسی . کردن  ڕەوانیانکرکووک ل نزیک تۆپزاوەدواتر بۆ 

                         
ــرا. 1 ــک لم ســرچاوان وەرگی ک یم خــشتــۆ ئ ــدولرەحمان (وە ب ؛ دزەیــی ١٢٤: ١٩٩٥عب

 ). ;HRW 1995; Makiya 1993؛ ١٢: ب٢٠٠٧؛ ١١: ا٢٠٠٧؛ مالشاخی ١٥٦-٨٤: ٢٠٠١



 

ئم . کرد پ و لناوبردن دەستی  نبزرکردنو شو  و کوشتن  ھواردن
 ئنفالدەگمن ل قۆناغکانی دیکی   سیستماتیک، ب وپۆس ڕکخراو

جبمی  جشتوزی دھۆککران، قۆناغی ھحتبدەر ی لتا،چ ک  
حوزی ، ل سرەڕای ئم.  دەچووحوزی کرکووکڕادەیک ل مامی 

ئمش بوو ب . و ناوچکانیان ب تواوی توق نکرابوون دا خککدھۆک
و   تبکس ل خکی ناوچک ڕزگاریان ب ٨٠٠٠٠مایی ئوەی نزیکی 

 :HRW 1995( چونک سنوورەکان بربرە بوون ، بۆنتورکیابرەو 
 ڕکخراویی و  و پالنبۆدانان  و ھمالینی  سروشتی گشتگیری). 267

حکومتی  ئوە دەردەخن ک ،حوزی کرکووک ل ئنفالھمتکانی 
و   کرکووکبووە لسر نھشتنی ئاسواری کورد ل  ڕو مکوعراق

و   کرکوكدەوروبری، بتایبتی ئو ناوچانی کوتونت باشووری 
 وەک ،سنوورەکانیان پشتریش بر ھمتکانی تعریب کوتبوون

و داتایانی تا  بجگ لو بگ. کالر و وووزخورماتوتروبری قزای دەو
ستا خراندوو  ئ ت، کووەش دەردەکل یشتنگم تڕوو، ڕاستیی ئ

 نیشتجی ئو ،ئنفالعشیرەت ھرە زەرەرمندەکی ھمتکانی 
  .نداودەو   ڕوغزاییناوچانن، ئوانیش 

 خۆی لسر سرنجیکومت پرسیاری گرنگ ئوەی باش بۆ ح
و قکردنی    کردبوو بۆ لناوبردنکرکووکناوچکانی دەوروبری 

 بۆ وەمی ئم پرسیارە دەبت بگڕینوە بۆ ئو ھۆکارانی ک ؟خککی
ھاتنی کوردان لکنی پمای تبوون کنک ساالی  راقی لتی عو حکوم 

ی دیکویش پرس،الکرکووک سیوو چارەنو   ئکانی   کو ناوچ
 کوردستانباشووری وسی ئم دەڤرە لو ڕۆژەوە وچارەن. دەوروبریتی

 راقبنعراوەدەوە لک، رەی پرسی کورد لکوراق گرکعت ده  پنھ .
ردەوام بژوویی کوردەکان بم وە بۆ فاکتڕانکان،   گو جوگرافیی

 ن کوە دەکی ئشرکووکبانگکا  ککی و ناوچشری بنی دەوروب
سر ئو ھرم ئۆتۆنۆم یان  و دەبت بخرن  نکوردستاندانباوی 

 ل ی کییراقفیدرادا بۆیان دیاری ع  تین دەور نگوە ئت، ئدەکر
 عراقکچی ل برانبر ئمدا، حکومتکانی . سربخۆ خونپبینراوەکیان



 

 ئوە کوردستانسر   بخرتکرکووک ترسی ئوەیان ھبووە، ک ئگر
 وەی کوردەکان لز بۆ جیابوونھکی برفاکت تدەب مراقئع، چونک 

 دەوت یی ئابووریی دەبت زامنکری پاپشتکرکووکوای  ئوان پیان
وە. جیابووەوەکنی نکۆتایی سا کدا لوتنکچاوپ دەی دلەکانی س

 بوو، دەت عراقک ئوکات وەزیری دەرەوەی ، تاریق عزیزو، وڕابرد
 چونک خستنسری ،سر ناوچی حوکمی زاتی  نابت بخرتکرکووک''

 وەی کورد لم بۆ جیابوونکنگاوی یھ تراقدەب١٦٣: ٢٠٠٠نعناع  (''ع .(
و   و ناوچکانی دەوروبری  کرکووکئم ل پیوەند ب خاکی 

 تنیا بوە حکومتی عراق، بم توانینی خاککی سرچاوەکانی ژر
دابب م خاکانئ ت کتایی ت،ناوەستتاھکو بۆ زامنکردنی ھرکووک بک 

بووبت ک نابت کورد ل  وا  ئوە لوە دەچت ئوان پیان،و دەوروبری 
 علی حسن مجیدئمش ل قسیکی . سر ئم خاکان بوونی بمنت

دا باس ل ١٠/٤/١٩٨٩ ل ئنفال ئو ل دوای ھمتکانی .دەردەکوت
  دەکاتحزبی بعس بۆ کۆمک ل ئندامانی ئنفالئامانج سرەکییکانی 

  :و دەت 
و دووەم، خاک   یکم، تعریب: من دەموت باس ل دوو خاڵ بکم''

 خای ئو. و ناوچی حوکمی زاتی  ھاوبشکانی نوان ناوچ عرەبییکان
و تورکمان   من ک ھاتم، عرەب. ەەرکووکک ئم دەمانوت باسی بکین ک

سرەڕای . ندەھنا یان پککرکووکدانیشتوانی % ٥٠ )ب ھردووکیان(
. کرد تا گیشتین ئم حات  ملیۆن دینارم سرف٦٠ھموو ئم شتان، من 

ستا ئاشکرایم(! ئبۆ ئاگ)ب رەبو عنامانن بۆ داریتان ئھ مئ ی کان
. بۆی ئم ڕنمایی دیکمان دەرکرد%. ٦٠ ڕژەکیان نگیاند ب کرکووک

 م کرد کورد لدەغرکووکمن قگوندەکان  کار ک ت لنانن تو   بک
  ).HRW 1995: Appendix 1 (''دەوروبریشی

 ئوە علی حسن مجیدو  تاریق عزیزل قسو توانینکانی 
 حکومتی عراق وەک خاك، کرکووکردەکوت ک بجگ ل دابینی دە

 واری کوردیش کردوە لوەی ئاسینر سسکاری ل میشرکووکھو   ک
  سایدەچت ک حکومتی عراقی ل سرژمرییکی پ وا. دەوروبرەکی



 

١٩٨٧ژەی زیادبوونی کورد بڕ ت، کوتبوەی بۆ دەرکدا ئ گراورد لڵ ب
 رەب لراقعتعم    زیاتر بووبھۆکاری ئ ت، کوەشی کردبو درکی ئ

 بوەوە ھی، ک کوردەکان زۆر کمتر ل عرەبکان ل یزیادبوون پیوەندی
 چونک کوردەکان سای یکمی ، دەکوژران ئران-  عراقجنگیبرەکانی 

شداریبدەر لمتر بت، زۆر ککانیان یچنگکردج  .متنئھ ر بش گ 
 بووبت یان ب پشمرگون ناو ڕیزەکانی وو خۆشاردنوە بووبت، ب چ 

بۆی دەکرت . خۆدزینوە وەک جاش ل ئفواج خفیفکان بووبت
مبستی ڕاستکردنوەی ئم  ناھاوسنگیی ل   بئنفالھمتکانی 

م مبستش دەکرت بۆ ئ. و کمبوونی عرەب داڕژرابت  زیادبوونی کورد
و لناوبردنی کوردانی   نبزرکردنو شو  حکومت ب ئانقست کوشتن

و   وکوب س. و دەوروبری وەک بشک لم ئامانج ھبژاردبت  کرکووک
 :دەچت حکومت ویستبتی دوو کشک ب یک برد بکوژت سانایی، لوە

 سینوەی ،، دووەم  کمکردنوەی ڕژەی زیادبووی کورد بگشتی،یکم
  . بتایبتیکرکووککورد ل دەوروبری 

ر  لسی لو وردەکارییانر تیشکی ئنفالژئوا،ڕوو  خران  
ت کوکان: دەردەکنفالئانوساتی ئ م، لکراقی   یتی عو دواتریش حکوم

 ئمش ب زەقی ل ، عراقی تماشای کوردەکانی نکردبتیوەک ھاووتی
کانی ناولڵ خگل و دڕندە نواندنییڵ ئگت لوکان دەردەکتمنانی ھ

 ک لچکانی . کوردستانبتمنفالدووەم، ھجگار ئکی ئرییکاریگ 
ولککان، وی جۆکۆستھۆگورەی لسر کوردەکانی عراق دانا، وەک 

 ونوی ئزمی بۆ کورد بوو ب متافۆرکی بھز، ک نونرایتئنفال
ھاوکات بوو ب مایی دروستبوونی کۆیادکی دیک لو .  ھاوبشکیان بکات

و   و ھاوشوناسی دەکاتوە نزیک کۆیادانی ک ئندامانی گلک لک
یی و ب زیندویو سربخۆی  و خونی ڕزگاری  دەکات نوسی بھزوھاوچارە

  دواڕۆژ بو وسییک، ک نوەکانی ئستاوو ھاوچارەن  کۆیادک. ڕادەگرت
 بۆ چندین سدە ل ئنفالو سداکانی  لوانی ھاوار. دەبستتوە یکوە

سیم، دەکرت بگوترت، ک ھیچ ڕووداوک ل . گوی کوردان بزرنگتوە
و    و پخشان ت ھونی شیعرووە نبئنفالھندەی  عراقمژووی کوردانی 



 

چوارەم، بۆ  ١.نی کوردو نووسرا و ڕۆشنبیر وە بۆ شاعیردنالوان
.  قۆناغکی دابە ل مژوویاندائنفال دەکرت بگوترت، ک عراقکوردەکانی 

: کرد دا ب سر دوو قۆناغدا دابش عراق مژووی کوردەکانی ل ئنفال
ئنفال    و مژووی دوای) Pre-Anfal History (ئنفال   مژووی پش

)Post-Anfal History .( ر شانسیگزانی ئئام)Integration ( کوردان ل
 ئو شانسی ئگر ئنفال ئوە ، پش ئنفالکان بوونکی ھبووبتعراق

 پنجم،. توەووەکرد  ئوە دەکرت بگوترت ئجگار زۆر کمی،نکوشتبت
 ل جگنفال جینۆسایدکردنی کورد،بکئوناوبردن  ھو   بوو بۆ ل

و   کجاری یه و دابینی ئو ناوچان ب   کرکووک نھشتنی کورد ل پارزگای
 لسر ئم پارزگا ''ترسی کورد ''و الدانی  عراقلکاندنیان ب عرەبی 

  .ستراتیجیی ل دیدی ناسیونالیست عرەب بعسییکانوە
  

  ترۆپکی لکترازانی نیشتمانی: ١٩٩١ڕاپڕینکانی 
 ونی بوون بخ ک لشوەک بسبوخوزنی رنراقی نوو   ع

ی ئابی ٢و موسمانان، سدام ل   و سرۆکی بکابری عرەب سرکردە
 ،ت مانگی خایاندوداگیرکارییک تنیا ح. کرد ی داگیردەوتی کوتدا ١٩٩٠

 کان لراقییزە عر شکانی ھبتلکور   لرانبیمانانبزەکانی ھاوپھ ب 
 پ ەوە ڕگیاننتوەیکگرتوەکانن الی  ک ل،ئمریکا یسرکردایتی

کۆتایی شوباتی  ل. کوت بۆ ڕزگارکردنی عراقبکن سر  درابوو ھرش
و  را، سربازەکانی سوپا دۆڕاود دەرپڕنکوت ل سوپای عراقدا ١٩٩١

ی خۆیان ی بزار،کوتکاتی گڕانوەیان ل   لعراقخاوەکی وورەڕو
ومکردنی وتکیان ل گم وو نق  دامس  برانبر ب سرکشییکانی

ی ٣ل . ھر شوەیک با دەردەبی یان ب''سرکردە نایابک''دۆڕاوەکانی 
ئازار یکک لو سربازان ڕووی چککی ل یکک ل پۆسترە 

ڕووداوەک . کرد لبارانیلو گو  کردبسە ل گۆڕەپانکی سدامگورەکانی 
                         

1 . وانبــ نیــا بــۆ نمــوونمبــار (تس ١٧-١١: ١٩٩٧غکلــی ٣٥٦-٣٣٢: ا٢٠٠٦؛ بــ؛ ٢٠٠٦؛ ع
ـــسما٣٨-١١: ٢٠١٣ر  ســـكه ؛ عـــه٣٤٠-٣٣٧: ٢٠٠٨؛ دەھـــام ١٩٢-١٨٣: ٢٠٠٨ســـیوەیلی  عیل ؛ ئی

 ).   ٢٠٠٥؛ کلوری ٢٠٠٣



 

کوتوە   ک ڕاپڕینکی مزنی ل،دانکی گورەبوو ب بسی خۆپیشان
چند ڕۆژک ڕاپڕینک سرتاسری ناوچ  ب). ٧١: ٢٠٠٠الصالحی (

 ر لوە ھکانی گرتنشینەشیعسب تا دەگات نیا حللت تر ٥٠، ککیلۆم 
 غدادلخت دوورەبی پایت .کانیش،  لکوردنشین ناوچرگشمندام پو ئ 

، بتایبتی خان نھنییکانی ڕکخستنکانی برەی کوردستانیانی و الینگر 
نچوو وەک   کرد، ک زۆری پڕانیان ل ڕاپڕینی خکی ی، پشتیوانییکتی

و ب دەرپڕاندنی ھزە  ی گرتوەکوردستانئاگری ناو تبارە ھموو 
 ل ھردوو ڕاپڕینکی.  گیشت لوتککرکووکعراقییکان ل شاری 

  عراقو ئمنییکانی    ھزاران کس ل ھزە سربازیکوردستانو  باشوور
 بارانل کوژران یان ل شونی پکدادانکان گولحزبی بعسو ئندامانی 

 و ئیستیخبارات ب   کس ل ئمن٥٠٠ زیاتر ل نجفبۆ نموون ل . کران
یان بعسی دەستی ئو کسانی ک تۆی کوژراوەکانی سانی دەست

ی یبڕوەبرایت ل ناو کس ٧٠٠ نزیکی سلمانیل . دەکردەوە، کوژران
سادەگۆیی ئگر  ١.کوژران) ورەکوئمنسناسراو ب  (ئمنی سلمانی

و دۆڕانی ھزە عراقییکان بوو ل   بگوترت ک ڕاپڕین تنیا زادەی شکست
ی کوردەکان زادەی و ئوە  عراق چونک ڕاپڕینکی باشووری ،کوت

و ناعدالتیی ککبووەکانی دەیان ساڵ   و نایکسانی چوساندنوە
  ک سوننکان ھر ل دروستبوونیوە تا،ی حکومتی عراقی بوویحوکمان

  .وون ئوکات لسریدا بادەستب
، ئوەی ل ھموو شتک زیاتر جگی ١٩٩١ل پیوەند ب ڕاپڕینکانی 

 ک ڕاستوان دنوە لگڵ جوگرافیای ،فیای ڕاپڕینکانسرنج جوگرا
ڕوونتر بین، تنیا خکی ئو ناوچان . عراقو مزھبی ل   نتوەیی

کوردەکان ھر چوار پارزگا . ڕاپڕین ک شیع یان کورد بوون
تواوی نا، بۆ نموون ل پارزگای   بم ب،کرد سرەکییکی خۆیان ڕزگار

 حویجپکردنی ناوچ عرەبییکانی ت ڕاپڕین لگڵ دەسوککرکو
                         

 ئنـــدامی ئیـــستیخباراتی عســـکریی ل ٢٣نووســـر ب چـــاوی خـــۆی الشـــی کـــوژراوی . 1
ی ١١ ل رۆژی یکمــی ڕاپڕیــن ل ھولــر ل منــزومی ئیــستیخباراتی شــیمالیباخــانی 

 .   ئازاردا بینیوە



 

 ل باشوور شیعکان ھر نۆ پارزگای شیعنشینیان ڕزگار. ڕادەوەستت
 ناوچ یشتن بڵ گگم لت، بکیش بووبند ڕۆژر بۆ چگکرد، ئ

  نک ڕاپڕین چیدیک برەو،سونننشینکان ھم ل باکوور ھم ل باشوور
ھیچ . دەکات پ ، دواتریش ھرشکردن دەست  بکو برگریکردن،ڕواتپش نا

و   یتی سیاسیی دینامیک١٩٩١ ڕاپڕینکانی ھندەیڕووداو و پشھاتک 
پشت ئو گۆڕانکارییانوە  کۆمک ھۆکار ل.  نگۆڕیعراق ل یکۆمیتی

واننگاوەرە کوردەکان: بوون، لم، جکی  ککان ڕووی چکانیان و شیع
 و حزبییکانوە بوو، ک بگشتی ل سونن پک  بتایبتی ل دەزگا ئمنی

). Baram 1997: 5; 1998: 37-52; 2000: 9-21بوان (ھاتبوون 
 ھم ل باشوور سدان کسیان  ودووەم، خک ڕاپڕیوەک ھم ل باکوور

شونی  دادگاییکردن ل و حزبییکان ب  ل ئندامانی دەزگا ئمنی
کاتی  برانبردا ل سیم، ل)HRW 1992.( باران کرد لڕووداوەکان گول
و    ئندامانی ھزە سربازی،عراقو شارۆچککانی  گرتنوەی شار

. و بچک ئمنییکان ئجگار دڕندان کوتن گیانی خک ڕاپڕیوەک، چکدار
  باشوور ھیانچوارەم، ھندک لو دروشمانی ک خک ڕاپڕیوەک ل

راقی ،کاتی ڕزگارکردنی شارەکان گرتبوو لسوپای ع ش کوانڵ ئگل 
تی مزھبیبوونی ی ماھی،کاتی گرتنوەی شارەکان کردبوونوە ل برزیان

کڕینم ڕاپراقییان دەردەخست وھتی عم حکومکان .  ھشیع ،بۆ نموون
خلیف /ھیچ کس جنشین(ری ، نرید قائد جعفعلیماکو ولی اال ''دروشمی 

 لینییتعمان دەوکی شیعرکردەیت، سبن ('' وەیان دەگوت) الصالحی
١).٣١٨: ٢٠٠٠کانیان   لر دەبابست لزەکانی حکومھ ،م دروشمدژی ئ

، ھاوکات '')لمۆ بدواوە ئیدی شیع نامنن(ال شیعة بعد الیوم ''نوسیبوویان 
 ''))کورد(و ن شرواڵ  ن شیع" (سروالال  ال شیعة و''دروشمی 

بربوی ئو  پنجم، حکومت زۆر ب). ٣٢١: ٢٠٠٠الصالحی (دەگوترانوە 
دەکردەوە، مبستیش لی   بوعراق پکھاتی سونن ل ل ناودروشمانی 

                         
ی ئوەیـان بـۆ نووسـر  ل باشـوور پـشتاست١٩٩١چند بشـداربوویک ل ڕاپڕینکـانی . 1

'' سـدامبوخـ ''کردەوە ک ئم دروشم دەگوترایوە، بم دەیانگوت دروشـمی سـرەکی 
 .   بوو



 

ت ووە ئو پکھاتی ک گوای بوونیان کوتل ناودروستکردنی ترسک بوو 
و   بدەن چک ھموویان دەست چاک ھر و وا  شیعکانژر ھڕەشی 

سروبندی ڕاپڕیندا خککی  بۆیش ل ھر. نمان بکنوشڕی مان
و ئندازیارەکانیش،  ئیجگار زۆر ل سونن مدەنییکان، تنانت دکتۆر

  ب١.یکانوە کردئو ئمن  و پیوەندییان ب ھزە سربازی چکیان ھگرت
 ھبووبت یان مابووبت بۆ ڕاپڕینگر ھر ھیوایک تا پش ئ کورتی،

 و ئاواتانی ل و دەرکوتکانی ئو ھیوا   ئوە ڕاپڕین،ئامزانی نیشتمانی
 ڕاپڕینڕاستیدا لکترازانی نیشتمانی وەک ل جوگرافیای  ل. نا گۆڕ

 ل. دا دەرنکوتبوو قعراشوەی ل مژووی   ھیچ کاتک بو،دەرکوت
 ھیچ پردەیک نیدەتوانی دابشبوونی ڕاپڕینو ل دوای  سروبند
  .  بشارتوەعراقو نتوەیی ل   مزھبی

لیوا ب کوەرگرتن لکانی  کمھوریو فرقرەس جرەس و   حح
 و دەوروبری پک  تکریت، ک بگشتی ل سوننکانی  خاسیجمھوری

ت لکدا ھاتبوون، حکوموەی ماوەی مانگم ئھ ،کڕینردوو ڕاپتوانی ھ 
و  ل ترسی تۆسندنوە. شیعکان ھم ئوەی کوردەکان، دابمرکنتوە

، کوردەکان بگشتی لگڵ ھاتنی ئنفالو دووبارەبوونوەی   کیمیاباران
و شارۆچککانیان بکۆمڵ ماکانی  ھزەکانی حکومت بۆ نزیک شار

شت خۆیان جرەو سنوو  ھراقرەکانی و برانو   عئ ب کشان، کھ 
 ی کوردەکان دەکرت وەک ڕیفراندۆمک تماشاکۆڕەو.  ناسراوەکۆڕەو

ژر دەستی  دەدا ل ژیان ل بکرت ک ڕەتکردنوەی کورد پیشان
و کوژرانی   چرمسرییکانی کوردە پنابرەکان. حکومتی عراقی

و کمی یان نبوونی   عراقەکانی دەستی ھزە ھرشبر ژمارەیکیان لسر
و ڕەقبوونوەی ھندکی   و مردن شونی حوانوە و  و خواردن ئاو

 ییکوە کۆیادکی دیکی تایان ل یادەوەری  ھموویان بسر،دیکیان
کۆیادەک پچوان . کرد  دروستعراقو مژووی ئوان ل   کوردان

 لبری چونک ،عراقانی ل دەھاتوە لگڵ پۆسی ئامزانی نیشتم
. کوتوە رکوتنوەی لو لکدو،و عرەب لکنزیککوتنوەی پکھاتی کورد

                         
 . چند شایتک پشتاستی ئم قسانیان بۆ نووسر کردووەتوە. 1



 

ئوەی کۆیادە تاکی کوردەکان لسر دەستی  ئمش دەگڕتوە بۆ
''ریدا''ھاونیشتمانییسوە بکانرەبھاتبوو  ع .  

نبوو، ھروەھا نبزکردنیان ئوەی ئزمونی بکۆمڵ شو شیعکان لبر
ونیان کمتر بۆ ڕەخسابوو، وەک کوردەکان وی دەرچئوەی ڕگ لبر

و  و زەرەر کۆچیان نکرد، بۆیش ڕووبڕووی ھزەکانی حکومت بوونوە
کی لژمار ھزیان ھاترەکی. ویان کردونمعی سیمای سجیسزای دەست 

ت بوو لمی حکومبا وە ڕیوەکان لڕاپ ر شیعرانبراقشووری بع .
 کوژراو دەکن ک ٣٠٠٠٠٠ تا ١٥٠٠٠سرچاوەکان ئاماژە ب کوشتنی 

 Farouk-Sluglett & Sluglett(و منداڵ بوون   بشکی زۆریان ژن
2001: 289; Cockburn 2008a: 72 .(کڕینرکوتکردنی ڕاپدوای س، 

و    ماڵ ب ماڵ بدوای بشداربوانعراقو سربازییکانی   ھزە ئمنی
و   و خککی زۆریان ل ماکانی خۆیان کوشت  گومانلکراواندا دەگڕان

 ک سانی دواتر الشکانیان ل گۆڕە ،کرد ژمارەیکی زۆریشیان ڕاپچ
 ل دوو گۆڕی حللبۆ نموون ل نزیک شاری . بکۆمکاندا دەدۆزرانوە

 ک دواتر ، کس دۆزرایوە٢٣٠٠و پروسکی زیاتر ل   بکۆمدا ئسک
کرابوون  نبز دا شو١٩٩١ی ئو کسانن ک ل ڕاپڕینکانی یدەرکوت ھ

)Cockburn 2008a: 72 .(  
و  الین جماوەری شیع کرا، خک ڕاپڕیوەک ل پ وەک ئاماژەی

و پشتیوان کورد بربکی بوەییشزەکانی  یان لر ھک ھچی نکرا، ک
گژ خک ڕاپڕیوەکدا   بگشتی ب بکو جماوەری سونن،حکومت

 ل ناوچ    ک جاش کوردەکان،ئوەی جگی سرنج. نودەچو
یان ل ی پشتیوانعراقو بعسیی شیعکان ل باشووری   کوردنشینکان

ی ڕاپڕینیان یو ل زۆر شون ڕاستوخۆش بشدار خک ڕاپڕیوەک کرد
و   بۆ نتوەیدا ک دسۆزی ئم دیاردان جارکی دیک پیشانیان. کرد

 ب لزھراقمعرەوەکان  لکالکی کات  کاندا لنگانر  و تش ھپ
و پشھاتکان پۆسی  ئمو ھموو ڕووداو. دسۆزییکی دیک دن

  . ان گیاندە ترۆپکیلکترازانی نیشتمانی
  



 

  لکداباندنی پکھاتکانی عراق: بعس و نیارەکانی
و   و دەمارگیرییکانی حکومتی عراقی ل حفتاکان نرسیاست وەدەر

ی عراقو بعرەبکردنی شوناسی    ەکاندا بسوننکردندو نوە  ھشتاکان
ل کترازانی نیشتمانی لی لۆسخۆیدا پ ش خۆی لموە، ئوتک 

 بۆ بعسو تگیشتنکانی  ژر تیشکی دید سیاستکان ل. کوتوە
دەکران، ھروەھا  و جبج   عرەبی داڕژرابوونو  عراقشوناسی 

 ی کڕەشانو ھعسڕەچاوکردنی ئنایببۆ خۆی و  کردبوون، جا ب 
ڕەشبووبن بووبن یان وەھمی ڕاستی ھ،یکی دیکپرس مئ  . وەک ل

 چوار ھڕەشی لسر بعس ،کرا توێوچند بگیکی ئم بشدا تاو
.  بوونحزبی شیوعیو   و شیع و کورد ک سوپا، دەبینیدەستکی خۆی 

و ستراتیجییتی جیاجیا مامی   و میکانیزم شواز و حکومتکی ب  بعس
  .  کرد''ھڕەشان''لگڵ ھر یکک لو 

ر کوردەکان،  لرانبعسبنانی توندوتیژیبکارھب کی لتی    کو سیاس
  و ڕاگواستن  کوردستانشارۆچککانی و  و شار و تعریبکردنی گوند  چۆکردن

سرەڕای ئوەی ک . و کۆمکوژکردنی خککی وەردەگرت  و دەرپڕاندن
کانیش لی توندوتیژی شیعگمعی  ڕجکوژیدا   و سزای دەستو کۆم

ئمش .  بم ئوان دووچاری تعریبکردن نببوونوە،ھنرابوون ژر کۆنتۆڵ
 سرچاوەی ، شیعکان مزھبکیان نک نتوەکیاندەگڕتوە بۆئوەی ک

وەیان بوو  ملمالنوساندنگژ. و ھۆکاری چوەی دبۆ بکانی''اچونڕەشھ'' 
شوەیکی  و بسوننیکردنی ب  سوپا، ڕژم سیاستکانی ببعسیکردن

و کۆنتۆکردنی   کرد، ئمش کمۆکردن زەکانی سوپادا جبجیبرفراوان لڕ
نزیکوە خران  و جومگ سرەکییکانی ل ھاوکات سوپا. کوتوە ای لسوپ

حزبی  بعس. و کسوکارە نزیککانی  و خزم  سدامژر دەستی بنماکی 
یش ی بکو وەک ڕکابرکی ئایدیۆلۆجدەبینی،ی نک ھر وەک ھڕەش یشیوع
کۆمک سیاست ی ل ی پیەوبعسبرانبر شیوعییکان،  ل. دەکردی ونا

،  ، وەک دانانیان ب کافر، ھروەھا فلکردن  لوان تۆمتھبستن،کرد ل دژیان
 وە لتیوەک خۆنزیککردنکت ییو بلۆکی سۆشیالیست بۆ وەرگرتنی  سۆڤ

 ، وەک ئو ھمتانی ل و قکردن  و سقامگیری، دواتریش کوشتن  پشتیوانی
تواوی ئو . دا  ئنجامیان١٩٧٩ بۆ ١٩٧٨ نی سا و ئوانی ل١٩٦٣ سای



 

جارجار ب تانوە  جاریش ھاوکات و زۆر جیا سیاسڕکدی بو ھاوشانی ی 
  دژی ڕژم و شیعکان ل باشوور ل دەچوون تا ئوکاتی کوردەکان ل باکوور

کاتی  و شیعکان ل  تۆسندنوەی کوردەکان. و دامودەزگاکانی ڕاپڕین
کوتانزراوە حکومیھر دامکان   سکانی   و حزبییزەییانبکردارە برچو پ

.  پۆسی لکترازانی نیشتمانیی گیاندە خای نگڕانوە،ھزەکانی حکومت
و بستنی   ئرانو شیعی ل    ھندک الینی ئۆپۆزسیۆنی کوردیینزیکی

تدارەکانی  ڕقی سونن دەس،ئرانھاوپیمانیی ھندکی دیکیان لگڵ 
و الین ئۆپۆزسیۆنکان زۆر   و کس  و شیعکان بگشتی  برانبر کوردەکان

و   ناڕاستوخۆ کوردەکان ڕادەیک ک حکومتی عراقی ب ور کردبوو، تاوئست
ئمش وەک ھۆکارەکانی دیک دیوارەکانی نوان . شیعکانیان ب خائین دادەنا

  .ورتر کردوی ئستعراقپکھاتکانی 
و ئو ھۆکارانی دیک ک   بجگ ل سیاستکانی حکومتی عراقی

و  کرا، دوورکوتنوەی شیعکان ل ڕەوت سکوالر پشووتر قسیان لسر
 ھندەی دیک ،و سرھدانی حزب ئیسالمیی مزھبییکانیان  چپکان

ک شیعکان کاتکدا  ل. خستوە و ل کوردەکان دوور  ئوانیان ل سوننکان
دەکوتنوە، ئمش  برەو ئیسالمیزم دەخشین، کوردەکان زیاتر لیان دوور

ئوەی کوردەکان بگشتی سوننمزھبن،  یکم، لبر: لبر دوو ھۆ بوو
ئیسالمیزمی شیع پالتفۆڕمک بوو ک ب ھیچ شوەیک جگی کوردە 

حزبی یعکان ل دووەم، دوورکوتنوەی ش. وەوەوسوننکانی تدا ندەب
دا ک  و ڕەوتی نیشتمانیی عراقی ئو پالتفۆڕمشی لدەست  شیوعی

 نزیک و شستکان لک   و شیعکانی، النیکم ل پنجاکان  کوردەکان
و شیعکانیش، سرھدانی    سوننکانیلمڕ پیوەندی. وەوەوکردب

زراندنی  ئیسالمیزمی شیعوەکانی  حزبی دەعوەو دامر و ھاوشک ھن
 و سوننکان ل  نبوون ب مایی دروستبوونی پالتفۆڕمک ک شیعکان

  . یکدی گرتن  بکو بووە مایی سنگر ل،ساییدا ئامزان بکات
جگفتاکانبح زبوونی ناسیونالیزمی کوردی لھب ،وانو   ئ 

زۆر  ات  کم،و پوپاگندەی سوننکان بۆ ناسیونالیزمی عرەبی ھشتاکاندا
و دوو ناسیونالیستو کوردەکان وەک جاران ئ  کانی وەک جاران لو سونن

ھر س ڕەوت ئایدیۆلۆجیی زاک ل . یک ڕاگرتبوو برەی دژ ب دوو



 

گرتبوو، ئویش تپڕکردنی سنووری  جوھردا کشیکی دیکشیان لخۆ
و کۆمگ   ونڕوونتر بین، ناسیونالیستی عرەبی خ. عراقجوگرافیای 

 عراقو دەیویست  ەعراقخیاکراوەکی ل دەرەوەی سنوورەکانی 
بتاونتوە ل ناو نتوەی عرەب، کچی ناسیونالیزمی کوردی ل ھوی 

لوالشوە ئیسالمیزمی شیعی . دەبینیەوە عراقیان خونی ب لتلتبوونی 
کش ل ھرس ڕەوت. کردبوو  قتیسعراقخۆی ل ناوچیکی 

  .عراق بکو بۆ پکخستنی ،بوون نک بۆ یکخستنی ملمالنیکی بردەوامدا
و ئو س   عراقبراوردکی خرای ھر س پکھات سرەکییکی 

 ،یان دەکردنیەکان نونرایتدو نوە  و ھشتاکان  ڕەوتی ک ل حفتاکان
اتکدا ک شیعکان، ک ل. دیاردەیک یان ڕاستییکی دیکمان بۆ دەردەخن

کان، بکانی  جارجاریش سوننتراقگژ حکوموەودا دەچو عو داوای  ن
و ڕەوت   کچی ھیچ کاتک ئم دوو پکھاتی،مافکانی خۆیان دەکرد

یان وەک دەوتک عراقو سروەریی   سرەکییکانیان شرعییت
و  ارجار ب ئاشکراکاتکدای ک کوردەکان ج ئم ل. ندەخست ژر پرسیار

 یان بدەوتی عراق بکو ،نھنی نک حکومتی عراقی جاریش ب زۆر
یان عراقو داوای سرلنوێ دامزراندنوەی  و دروستکراو دادەنا  ناشرعی

بۆیش دەکرت بین  ھر. مندان دەکردولسر بنمای یکگرتنی ئارەزو
اپڕینکانی شیعکان داوای و ڕ  و خۆپیشاندان  ک ناڕەزایتییکان

واتایکی  و شوناسکی دەکرد، ب  جوانکارییان ل ڕووی حکومتی عراقی
نگ،دیکڕاگرتنی ھاوس یشتن بوون بمی گخ زی زیاتر لت  ی ھو دەس

و   بم یاخیبوون. الی سوننکاندا داشکابوو  ک بردەوام ب،ل حکومانیدا
 یان دەکرد بعراقداوای دووبارەداڕشتنوەی   ڕاپڕینکانی کوردەکان

بۆی دەکرت . عراقبنرت ب سروشتی دوونتوەیی  شوەیک ک دان
 خۆی ل پرسی عراقی یپداگری لسر ئوە بکرت ک کشی سرەک

و   و نتوەیی  و سیاست مزھبی ی ھزیو ھاوسنگ  شوناس
 مایی شکستی پۆسی ش بوونھر ئمان. دەمارگیرییکان دەبینتوە

  .و سرھدانی لکترازانی نیشتمانی  ئامزانی نیشتمانی



 

  
  
  
  

  بشی حوتم
  نتوەیکی لکترازاو- دەوت

  
  
  

شووتردا شرۆڤشی پب کرا وەک ل،کترازانی نیشتمانی لی لۆسپ  
و  و ڕەھند   ھ١٩٩١ لگڵ سرھدانی ڕاپڕینکانی بعسژر سایی 

 ،براورد ب سانی پشووتر ب. دەرئنجامکانی زەقتر دەرکوتن
ەکان ئاشکراتر دەبینران، ک خۆیان ل ەددابشبوون ئایدیۆلۆجییکان ل نو

و ناسیونالیزمی    سوننکان یو ناسیونالیزمی عرەبی  ئیسالمیزمی شیعکان
و داگیرکردنی   ھاتنل دوای ڕاپڕینکانوە تا .  کوردەکان دەبینیوەیکوردی
 تواوی ل کۆمگی عراقی ب، ٢٠٠٣  سای لئمریکا لالین عراق

 کراوە بۆ وردبوونوە لو ئم بش ترخان. وەوەوباریک ھوەشاب
ی لھۆکاران ی  پشت بگکترازانی کۆمواوی لراقتڕووی ع ل 

سرەتا . یکیوە ل ڕووە سیاسیعراقنتوەی -و دەوت  کۆمیتی
 گشتی سیاستیدەکرن ک وەک   تاوتوێسدامچند ستراتیجییتکی 

و   و ڕزگارکردنی خۆی خستبوون لپناو پاراستن و وەگڕی  دەھنان بکاری
ەوە تیکوتبوو، لوان ڕاپڕینحوکمکی لو تنگژانی ک ل دوای 

و  ن ب حوکمی بنماو پشتبست  کییبرتسککردنوەی بنکی حوکمانی
 وەک موناجاتک لگڵ ککوەرگرتن ل ئیسالمدەستبردن بۆ 

 .بعشیرەتکردنوەی کۆمگی عراقی



 

ماانی: حوکمی بنی حوکموەی بنکسککردنرتب  
 ھندەی سدام ڕژمکی ی بنکی حوکمانی،١٩٩١لدوای ڕاپڕینکانی 

ەمودەزگاکانی دەوت بسر ناوچ دەستکانی د. کرایوە دیک برتسک
و تواناکانی   ھاوکات، دەست. ببوو و کنارەکان الواز  دوورەدەستکان

. ڕۆژ ل فراوانبووندا بوون ب و کسوکارەکانی ڕۆژ  و خزم  سدامبنمای 
 ساڵ بوو، ٢٨دا تمنی ١٩٩٢  سای، ک لعودەی، سدامکوڕە گورەکی 

پاڵ  ل. عراقکشابوو بسر دامودەزگا میدیاییکانی  دەستکانی بایان
سرۆکی کردبوو ب   خۆیعودەیو سانسۆرکردنی میدیا،    سرپرشتیکردن

لیژنی و   سانی عراقوسندیکای ڕۆژنامنوو    عراقخوندکارانیی ییکت
 ھزکی میلیشیایی عودەیلم دامزراوانش بدەستتر، .  عراقییئۆلۆمپی

دامناوی  بکانی سفدائیو صدام (فیدایی (یلزراند١٩٩٦  سادا دام . ل
 ل دا، وات١٩٩٨ماوەی دوو سا ل ندامانی میلیشیاکەوە ٣٠٠٠٠، ژمارەی ئ

 یشت بوەکانی . ٦٠٠٠٠گانرەی گگونابیبباس جع ک لکی ک ،
 ی میلیشیاکیو ئرکی سرەک   بوو، مبستعودەیسکرترەکانی 

 بوو ل ئگری ڕاپڕینی خکی بغدادشی یو پاراستنی ئاسای  کۆنتۆکردن
لMylroie 1998 .( (شارەک یان ھر ئگرکی نخوازراو ل دژی ڕژم 

 سایدا، متمانی ٣٢، ل تمنی قوسی، سدام، کوڕە بچووککی ١٩٩٨
 ی لقعراسرپرشتیکردنی بشی ھرە زۆری دامودەزگا ئمنییکانی 

وە پن باوکییخشرابوو الیرپرسی . بب و کرابوو بمنی ئدەزگای ئ
و  ) الحرس الجمھوری (حرەسی جمھوری، فرماندەی )االمن الخاص (خاس

، برپرسی )الحرس الجمھوری الخاص (ی خاسیحرەسی جمھور
یدا ڕاست ل). العام االمن (ئمنی عاممو   موخابراتی عسکریو   موخابرات

 پشتاوپشتی پادشایی- برەوە عراقکی کۆماریی عراقی کۆماریسدام
دەکرا بۆ   ئامادەعودەیسرەتادا  وەک بشک لم پالن، ل. دەبرد

 بوای بو سدام، بم لبر ژمارەیک ھۆکار سدامجگرتنوەی 
 یشتبوو کعودەیگوانگرەوەی، لج تت ببم، :  ناتوانکوو  ببعودەیی
 عراقو ژنی    ب ئاشکرا دەستی بۆ ھزاران کچ،)Playboy(ب شلالتی 

ل یکامی کوشتبوو، لوان سدامدووەم، چند کسکی نزیک ل . بردبوو



 

سیم، بریندارکردنی .  بووسدامو ژنپیداکری   ک چشتتامکر،حنا
و   چوارەم، بریندابوون. وەتبان ئیبراھیم بناوی سدامزڕبرایکی 
. دا١٩٩٦  سای ل ئنجامی ھوک بۆ کوشتنی ل کۆتاییعودەیشللبوونی 

ئوەی ببت   بۆقوسیبردەم  کرد ل کانی واترشللبوونی عودەی دەرگ
و  ، دوو زاواسدام کامیلو   حسن کامیلھتنی . سدامب جنشینی 

دام لیئامۆزای سی ١٩٩٥  سارجسوتنڵ کگی دواتر،  عودەی، لسا
ی لسر حوکم بۆ ماوەیکی کاتیی، نک بۆ سدامبادەستیی بنمای 

  .کرد یکجاری، الواز
و عشیرەتکی    ب ئندامانی بنماکیسدامھۆکاری پشتبستنی 

و    خل ناو ھر ل بنڕەتدا کسک بوو ک سدامیکم، : دەگڕتوە بۆ
بھا . کرابوو ببوو و پروەردە کان گورەلسر بھا خکیی عرەبیی

 ل ناو خون ی پیوەندی خکییکان گرنگییکی تایبت ب نزیکیی
و باوەڕ بازن بدوای بازن دەھات،   متمانسدامبۆ . ئندامکانیاندا دەدەن

 ، دواتر عشیرەتکی پاشان ناوچکی،سرەتا بنماکی ئینجا تیرەکی
م ماندەھاتدوای ئ وانموو ئکۆتایی ھ شی لوەکتی، نکبزھ .

 و وتیشی ھر ب لسر ئو بنمایش مامی لگڵ عراقییکان دەکرد
ناو دامودەزگا   نک ھر لسدام. دەبرد گڕانوە بۆ ئو بازنان بڕوە

 ی حاکمیش لسر ھمان بنما کاری حزبی بعسناول  بکو ،حکومییکان
و  و دوای ڕاپڕینی شیعکان ل باشوور سروبند دووەم، ل. کرددە

 ،و تیرەکی  بۆی دەرکوت ک کسانی بنماسدام ،کوردەکان ل باکوور
یان پدا متماننگانڕۆژانی ت ل کن کساننیا کت تبکر  و پشتیان پ 

مادەییان بۆ و ئا  ببسترت، بتایبتی ل پرسی پارزگاریکردن ل ڕژمکی
 رگریکردن لدامبس.  

رتی  لک کان بتییتی فرۆشتنی کۆمپانیا دەونجامی سیاسدەرئ
کرد، وات پچوانی ئو  پ تایبت، ک ل کۆتایی ھشتاکان دەستی

دەکرا بۆ خۆمایکردنی  و حفتاکان پیەو  سیاستانی ک ل شستکان
ماس و  و خزم کۆمپانیاکان، بنداموکاری ککی سشر بسدەستیان ب 

و دانانی گمارۆی   کوتل دوای شڕی . دا گرت عراق یگورە ل ئابووری



 

و   ەوە خاوەندارتینتوەیکگرتوەکان لالین عراقئابووری لسر 
و کسوکاری  الین بنما  لعراقی یو بازرگان  کۆنتۆکردنی ئابووری

 چونک ئوان دەستیان بسر ،قی دەردەکوت ھندەی دیک ب زەسدام
و  تورکیاقاچاخ بۆ  و ناردنی نوت ب   ھاوردەکردنی خۆراکیبازرگانی
ئمان دەستیان بسر ھزاران ھکتار ل زەوی  پاڵ ل. دا گرتبوو ئوردن

 ئنفالکشتوکایدا گرتبوو، بتایبتی لو ناوچانی ک ل دوای ھمتکانی 
 رمیانلرکووکو   گرو   کولو  دەشتی ھدوای دەرکردنی دەشتی موس 

کیان لوخۆ کوخۆ یان ناڕاستوەردەگرت کوردەکان ڕاست . 
راقی لورەبازرگانی عک گیکوشتنی ژمارەی١٩٩٢  ساکی   بوەیش

کردبوو ک دەستی بنمای   باوەڕکی وای الی خک دروست،گوماناوی
مبستی  بت، ئویش ب پشت ئم کارەوە  ل،عودەی، بتایبتی سدام

و ڕاگرتنی   قی ئابووریوکۆنتۆکردنی کرتی بازرگانی ک ل دوای ئابو
ھناردەکردنی نوت ببوو ب گورەترین، ئگر نین تاک سرچاوەی 

بجگ لپناوەکوشتنی چند بازرگانک، . و دەوت  داھات بۆ بازرگانان
 تۆمتی برزکردنوەی نرخی خۆراک ل ئاشکرا ب نی ب بازرگا٤٢دەوت 

و   ئاکامی کوشتن لDawar 2008 .((دا  سدارە  ل١٩٩٢ سای
 نک دەستیان سداملسدارەدانی گورەبازرگانکان کسوکارە نزیککانی 

و سیاسییکانی   و ئمنی  بسر جومگ سرەکییکانی دامودەزگا سربازی
 ھم یو ئابووری  تواوی کۆنتۆی کرتی بازرگانی کو ب ب،دا گرت عراق
یکک ل دەرئنجامکانی دەستبسرداگرتنی .  ھم حکومییان کرد وتایبت

 ،ەوەسدامالین بنمای  و کرتی ئابووری ل  کایی سیاسی
و   ھاوکات تکبوون.  بووعراقی یپراوزخستنی چینی سرمایدار

 ک ،کوتوە ی لیو دەستبژری سیاس  چینی سرمایبیکوەگردانی
مابن ردووکی خۆی لسوکاری   و خزم ھدامو کوەیدا دەبینیس . مئ

 بوو بت نتایب راقدیارەدەیردەستی عدامی ژس کو لمی ، برھ
سرەتای   ھر لتابانیو   بارزانییش بنمای کوردستان

و   ل ھوی کۆنتۆکردنی سرمای،ستی سیاسیدەستاگیشتنیان ب دە
یش ھرمەوە ئم دیاردەی ل ٢٠٠٥  سایدوای ل. نکوردستانبیزنیسی 



 

ڕاستیدا ئم دیاردەی ل زۆربی ئو  ل. دەکرت پ زۆر ب زەقی ھستی
 می کۆمۆنیستی یان سۆشیالیستی دەکرد لسیست ەوییان لیپ ی کتانو

یکک ل . دەکوت زەقی برچاو ، بسیاوڕو، وەک ۆژھتوپای ڕوئور
کاریگریی نرنییکانی ئم دیاردەی ئوەی ک برژەوەندیی سیاسییکان 

یان پکان مارەبئابووریی رژەوەندییڵ بگل ت لن  دەکرالی
و    ک لکوتی زۆر خراپی سیاسی،ئابوورییک- سیاسییەدەستبژر

و   ئوەی بب ب ڕکخرلبریدەستبژری سیاسی . شی ھییئابووری
 و برپرس ل ڕاگرتنی پیوەندییکانی نوان چینی سرمایدار سرپرشتیار

و ڕکابری چینکانی دیک،   دەبت ب چوسنر،و ناوەند و چینی کرکار
 خۆی ک ڕاگرتنی پیوەندییکانی یبمش دەوت ئرکی ھرە سرەکی

 و دەبت ب  دەدات و توژە جیاجیاکانی کۆمگی لدەست   ان چیننو
  . بشک ل ملمالنکان

ی یو ئابوور  کاتوەی ک ئم گۆڕانکارییان ل کرتی بازرگانی لو
و کولتووری   عراقدەدا، پۆسی بسدامکردنی  یانوودا بردەوام ڕ عراق

رستنی لدامپجاران زیاتر برەوی س ی حوکمی .درادە پدوا دەی ل 
  سدامو شایرەکان ناو و نازناو نما نیبن ب شانوبای    زوڕناژەنسدام

ی ''دووربینییکان''و '' توانا''و '' ھزر''و   بژنوباپسنیو وش نما 
و  ئستا'' سدام تا گیشت ئوەی بن ک ،نکن ی پ''سرۆکی نایاب''

وەیتدام''  یان''دواڕۆژی نمان سراقەکعمان'') Bengio, MECS 
و   و دامودەزگاکانی سان دەیان فیستیڤای ھونری  دەوت). 347 :1994

تنانت . سدامدەخست بۆ پداھگوتن ب شانوشوکتی  شانۆییان ڕک
.  کرابوو ب دەرباری شا،)المربد (مربدی ناسراوی وەک یفیستیڤاکی شیعر

 خرابووە ژر عراقە بفیۆدان لسروبندکدا دەکرا ک ئم ھموو پار
  .ەوەنتوەیکگرتوەکانی سخت لالین یئابووقیکی ئابوور



 

  کابوونوەی بھا کۆمیتییکان: ئابووقی ئابووری و گمکانی ڕژم
و سوننکان ک   تگیشتن لو شڕە خوناویی مزھبییی نوان شیعکان

  ب،بوو و ھاوپیمانکانی برپا ئمریکاالین   لعراق داگیرکردنی ل دوای
 ل سانی ئابووق عراقئابووریی - توکردنی بارودۆخی کۆمیتیوتاو

گرنگیی .  کارکی ئاسان نیی،ەکاند ل نوەعراقئابوورییکی سر 
: ڕتوە بۆداربوون لو بارودۆخ کۆمیتیی بجگ لم ھۆکارە دەگئاگ

ئابوورییک لسر -یکم، دیاریکردنی کاریگریی بارودۆخ کۆمیتی
دووەم، تگیشتن ل دینامیکییتی کش . پۆسی لکترازانی نیشتمانی

  وەک ھزکی داگیرکرئمریکاداگیرکردن ک ڕووبڕووی  ناوخۆییکانی دوای
لوشوە دەتوانین . وە بوونسدام ی دوایعراقی یو دەستبژری سیاس

  .و شرۆڤی بکین  باشتر لو شڕە ناوخۆییی ک ھگیرسا تبگین
نچوو  ، زۆری پ١٩٩٠ ل ئابی عراقالین   لکوتدوای داگیرکردنی 

ی توندی ی ئابووقیکی ئابوورنتوەیکگرتوەکان ل شیئنجوومنی ئاسای
ر  خستراقسعناردەکردنی   ردنسنووردارکردنی ھاوردەک ، بو ھ

 ب بۆ دەوتک ک دەیان ساڵ بوو). UNSC 1990(زۆربی کلوپلکان 
ڕژەی  داھاتکی پشتی ب ھناردەکردنی نوت بستبوو و ب% ٩٥ڕژەی 

 :Bengio, MECS 1990(دەکرد  ش خواردنی ل دەرەوە ھاوردە%٨٠
نچوو   زۆری پئاکامدا ل. جۆرە پشتشکن بوو ، ئابووقیکی لم)413

ەکان، ھندک ڕاپۆرت باسیان دناوەڕاستی نوە ل. ی داتپاندعراق یئابووری
 دەکرد ک نرخی ھندک خۆراک چوارھزار ھندەی پشووتر برز لوە

 ,Bengio% (٦٥٠٠٠ت ووەگیشت) Inflation( و ھئاوسانیش توەووب
MECS 1995: 332 .(وباسیان ل ک ڕاپۆرتی دیکندەھ  دەکرد ک

بشی ) چکیانومو(ی عراقییکان لو باوەڕەدان ک داھاتکیان %٨٥
ەکان، دبۆ نموون، ل ناوەڕاستی نوە. پداویستیی سرەتاییکانیان ناکات

نزیکی ( دیناری عراقی ٥٠٠٠چی فرمانبرکی سادە ل دەوروبری ومو
کاتدا ب  ک ل بازاڕدا لوبوو ل مانگکدا، کچی مریشک) ریکی دۆالری ئم٢

  سر دا، ئو سای ک بعسییکان ھاتن١٩٦٨  سایل.  دینار بوو٤٠٠٠
 دۆالری ٦٠٠) Per Capita Income(حوکم، داھات بۆ ھر کسک 

دەکوت تا ل سرەتای ھشتاکان  ئمریکی بوو و وردەوردەش سر



 

 یشتم٥٥٢٠گدۆالری ئ ڵ کۆتایی . ریکیگنگلڵ  لجگرانئ ی  لسا
لبر کاریگریی .  دۆالر٣٥٩٠دا، داھات بۆ ھر کسک دابزی بۆ ١٩٨٨

ەکان د ل نوە،و سیاست شکستخواردوەکانی ڕژم   ئابووقی ئابووری
ک بسر کزی داھات بۆ ھواوی دابت،ی تا ل١٩٩٥  سا یشت٣٣٦دا گ 

  ). Bengio, MECS 1996: 336; 1998: 303(ریکی دۆالری ئم
ل  ندەواری لژەی خوشتاکان ڕکۆتایی ھ روەردە، لراقبواری پع 
وپوییکی ودا، بگورەی ڕ١٩٩٥  سای، کچی ل%٩٥ بۆ وەوەوبب برز

ل قۆناغی سرەتایی  ڕژەی ئو مندانی ناویان) UNICEF (یونیسف
%. ٥٨دەبزت بۆ بوو، ل قۆناغی ئامادەیی ئم ڕژەی دا% ٨٧دەکن  تۆمار

ل مندان ھر ل %) ١٣(یشانی ئوەی ک ژمارەیکی زۆر نئمش 
و ئوانش ک دەچن نزیکی نیوەیان قۆناغی  ناچن بۆ خوندنگ بنڕەتوە

یکک لو ھۆکارانی ک ببووە ). Sandell 2003: 4(ئامادەیی تواو ناکن 
و ئوانش ک   دەکران وسونمایی کمیی ژمارەی ئو خوندکارانی ک ناو

دایکوباوکی .  باری قورسی دارایی خزانکانیان بوو،خوندن تواو دەکن
پ ندنگکانیان بۆ خوچووی ناردنی منداوەتا تندکارەکان یان ئدابین خو 

 خزانکانیان ی یان ئوەتا منداکانیان دەنارد بۆ کارکردن تا یارمتی،ندەکرا
  .وتی ڕۆژانودنی قبدەن ل پیداکر

 چونک ،بارودۆخی کرتی تندروستی حای ل پروەردە باشتر نبوو
و کمیی لڕادەبدەری داودەرمان ببوون ھۆی برزبوونوەی   بدخۆراکی

دا، ڕژەی ١٩٩٠  سایپش ئابووقک، ل. ڕژەی مردنی مندا ساواکان
 ل ھموو عراقل ) انتازەلدایکبوو تا پنج س(مردنی مندا ساواکان 
 مردن بوو بۆ ھر یک ھزار ٤٥بوو، ک نزیکی  وتانی ناوچک نزمتر

دا، دوای نۆ ساڵ ل ئابووقی ئابووری، لو ناوچانی ١٩٩٩  سایل. منداڵ
ل زی بوون کرکتی متی حکومر دەسژ  م برپرس  و ڕژخۆی ب

 برز% ٢٥٠ڕژەی  مان، ڕژەک بو داودەر   ل دابشکردنی خۆراک،بوو
ئم بارخراپیی .  مردن بۆ ھر یک ھزار منداڵ١٠٧و گیشتبووە  وەوبب

 پچوانی ئو داتایانن ک ئوکات لسر باری عراقتندروستییی 
 لدایک حکومتی ھرمی کوردستان مندانی ژردەستی یتندروستی



 

 مردن بوو بۆ ھر یک ھزار ٦٤اڵ ک  ڕژەی مردنی مندھرمل . دەبوون
 Bengio, MECS( مردن بۆ ھر یک ھزار ٥٩ دابزیبوو بۆ ،منداڵ

 عراق سر ییشانی ئوەی ک ئابووقی ئابوورینئمش ). 281 :1999
تاک ھۆکار نبووە بۆ برزبوونوەی ڕژەی مردنی مندا ساواکان، بکو 

و سیاستکانی دیکی ڕژم   وستیخراپبڕوەبردنی سیستمی تندر
ھرم وەک ناوچکانی دیک کوتبووە ژر کاریگیی . ھۆکاری دیک بوون

ئو گمارۆ بجگ  ،عراقھمان ئو ئابووق ئابوورییی ک خرابووە سر 
 ش کراقئابوورییر عس م خۆی خستبوویرژەی مردنی ،ھچی ڕک 

 ن لممندارزیبووھداب .  
یلکگرتوەکاندا، ١٩٩٦  ساوەیتکردنی   دەستینجبج کرد ب

 پۆگرامی نوت برانبر خۆراک ک ب ،نتوەیکگرتوەکانی ٩٨٦بیاری 
  درا ک لعراقبپی پۆگرامک ڕگ بUNSC 1995 .( (ناسراوە 

برانبر فرۆشتنی نوتدا خۆراک بۆ عراقییکان بکدرت، ئمش باری 
سرەتا . ڕادەیکی برچاو چاکتر کرد  ھاووتیانی تایو ئابووری  دارایی

ی دوو ی با، ک بۆ ھر شش مانگکعراقدرا ب   ڕگ٩٨٦بپی بیاری 
 ل. و خۆراک بکت  ریکی نوت بفرۆشتو سد ھزار دۆالری ئم ملیار
ھزار و دوو سد  کرا بۆ پنج ملیار دا بەنوتی فرۆشراو زیاد١٩٩٧ سای

ئاکامی  و خک ل  سرەڕای چاکتربوونی داھاتی دەوت. ریکیدۆالری ئم
 ک یونیسف، کچی وەک ل ڕاپۆرتکی نوت برانبر ب خۆراکپۆگرامی 

یلوتو،وسراوەو ن٢٠٠٢  ساخوارو دەرک نج منداڵ لپ ک لی و و وە ک
ووسینگی نتوە ن. دەست بدخۆراکییوە دەنانن  بعراقناوەڕاستی 
جار ڕەخنی ل سیاستکانی   چندینعراق بۆ پۆگرامی یکگرتوەکان

برانبر   گرت لسر شکستھنانی ل وەگڕخستنی ئو داھاتی ک لعراق
. ی خکیدەکوت بۆ چاکترکردنی باری تندروست فرۆشتنی نوت دەستی

ویست بۆ کرتی  بەپارەی پعراقبوو  وا  پینتوەیکگرتوەکان
و مترسییکانی پرسک   و ل ڕەھندەکان  ناکات تندروستی ترخان

 ).HRW 2002(دەخات  وە یان پشتگویانونگیشت



 

 ک دووچاری کۆمگی ، برزبوونوەی ڕژەی تاوان گرفتکی دیک بوو
ل سانی % ٢٢٣ ب ١٩٩٤  سایبۆ نموون، ڕژەی دزی ل. عراقی ببووەوە

بارودۆخBengio, MECS 1994: 338 .( (ببووەوە   برزکوت جنگیپش 
ئابووریی سختک کاریگریی ھبوو لسر بوبوونوەی دیاردەی 

و کمکردنوەی ڕژەی  مبستی کۆنتۆکردنی بارودۆخک ب. شیلشفرۆشی
ڕادەیک   ب،تاوان، حکومت سزای قورستری سپاند بسر زۆربی تاوانکان

ئمش ل بینی گوێ یان لسدارەدان . ک وەک تیرۆری دەوت دەردەکوتن
و گوێ بۆ   ، یان بینی دەست بۆ ئو کسانی ک فیراریان دەکرد ل سربازی

ئو کسانی ک دزیان دەکرد، یان لسدارەدان بۆ قاچاخچیان دەردەکوت 
 سرەڕای ئو ڕوشون ).٢٩/٨/١٩٩٤؛ ١/٨/١٩٩٤؛ ١٣/٧/١٩٩٤الوقائع العراقیة (

قورسان یی،یاساییڕەربچی بیان  دو نایاسایی تا   کنشەھات زیاتر ت
 ببووە پتایکی  و خاوەسندنی فرمانبرانی دەوت   گندەی. دەکرد

و الینانوە   الین ئو کس جار ل ئو کارە نایاساییان زۆر. ڕەگداکوتاو
و سپاندنی یاسا    کۆمگی و سالمتی   پاراستندەدران ک برپرسی  ئنجام

). Bengio, MECS 1994: 333-334(بوون ل دامودەزگاکانی دەوت 
و   و کابوونوەی بھا سوننتی  ھموو ئوان بوون ب ھۆکاری بنکۆبوون

بوو بناغی کۆمگی   ک سدان ساڵ،و نریت کۆمیتییکان   ئخالقی
  .رتبوو ڕاگیعراقی

دا، سیستمی وزەی کارەبا گیشتبووە سر ١٩٩٨سای ل سرەتای 
 یکک بوو ل مۆدرنترین پایتختکانی بغدادل حفتکان . لواری داڕمان

 ەکان وەک گوندکی گورەی لد کچی ل نوە،ڕۆژھتی ناوەڕاست
ک ھاتبوو، بکانی وەک دوکانی ناڕک شۆستبیو ناشای  ڕادەی ست کرێ 

ھرمی و ئو شڕە ناوخۆییی ک ل   عراقئم بارودۆخ نالبارەی . دەدرا
 دا بردەوام بوو، سرباری بارە ئابووری پارتیو   یکتینوان   لکوردستان

 عراقونی ھزاران ھزار کس ل وبوون بۆ دەرچ و دارایی خراپک، پانر 
ھرمی و   و ناوچ شیعنشینکان  بتایبتی ل بغداد،برەو ھندەران

یاسایی یان نایاسایی،  ون لھژمارنھاتووە، بوئم دەرچ. کوردستان
و دوو دەرئنجامی خراپی  دا عراقنموونی نبوو ل مژووی ھاوچرخی 



 

وە لوتک : قم، وشکبوونی عکی)Brain Drain .( دووەم، الوازبوونی
 ل ھموو بوارەکان لسر بوونی گشی ھر وتک. چینی ناوەند

گکانی کۆمقو چینی ناوەند وەستاوە ع .و پسپۆڕ کۆچکردنی شارەزا ب 
 کان لکادیمییراقو ئمی کوردستانو   عرو وزە،ھئ کتو   و

و    کوتجنگیی دوای عراقدا ک بۆ بونیادنانوەی  توانایانی لدەست
  . بوو ڕی ناوخۆ پویستیان پیانو ش  ئنفالی دوای کوردستان

 لوە دەکرد ک ئو برپرس برانبر ئو یحکومتی عراقی نکوی
تیییکۆم تییھامموو نڕووی -ھکان ڕووبراقییع ی کئابوورییان

ئستۆی  پچوانوە ئۆبای ھموو کارەساتکانی دەخست ب. ببوونوە
ئمش . و کۆمک گندەکار  رتوەکاننتوەیکگئابووق ئابوورییکی 

ڕاستیدا ھم  ل. و قورستر کردبوو ھندەی دیک بارودۆخکی ئاۆزتر
کئابووریی ووقبوو وئابرییان ھکاران کاریگندەم گھ ، تم سیاسب 

دزییوە،  ئاشکراو ب و قاچاخچتیکردن ب  شکستخواردوەکانی ڕژم
 ھۆکاری ،وان، کمبوونوەی برھمی کشتوکایزیادبوونی ژمارەی دانیشت
شپشت ک بوون ل دیک تیییکۆم کان-و گرفتکچو. ئابووریینی وت

بووبت بۆ  پشت و مرامی ڕژمی ل بارودۆخی ئابووری دەکرت نیاز
دا کردبوو، ١٩٩١سزادانی ئو عراقییانی ک بشدارییان ل ڕاپڕینکانی 

ناوچ تی لتایبکانبنشینزۆنگاوەکانی ، شیع وە لرەنگاربوونب ک 
حکومت ئمی وەک سزایکی دەستجمعی . باشوور ھر بردەوام بوو

جبکوشک. دەکرد ج بوو ک نانوشوو ڕک لکردنی زۆنگاوەکان ی
راقی خستبوویتی عیاخیبووەکان  حکوم وە لندنسڕ بۆ تۆگ)انب 

 ھاوکات حکومت ل مینتییکانی عراقییکان، ).بگکانی خوارەوە
 نتوەیکگرتوەکانو  ڕۆژئاوادژی  و ب  بتایبتی مندان، ککی وەردەگرت

ی یمبستی سرنجاکشانی ڕای کۆمگی مدەن دەھنان ب بکاری
 تا شکست ب ئابووق ،و زگپسوتان ب حای عراقییکان  نودەوتی

 ،دەبوو تپڕ لو بارودۆخ ھیوابەی ک ڕژم پیدا. ھنتئابوورییک ب
و گڕانوە   دەستی بۆ ھموو شتک دەبرد بۆ دەربازبوون، لوان دەستبردن

  . ئیسالمبۆ 



 

  فریادڕەسی سدام: حملی ئیمان
یلکدا ١٩٧٩  ساگوتار دامدا، لس کرد ک وانموو ئھ ی لڕەشھ 

بم ل ). ٤: ١٩٨٣حزب البعث ( دەدەن المئیسھوی بسیاسییکردنی 
و بۆ   ھشتاکان لگڵ برزبوونوەی شپۆکانی ئیسالمیزم

 وردەوردە سدام، خومینی ئایینییکانیژاچونوەی پوپاگندە دبگ
و  بکارھنانی وش دەکرد، ئوەش ب و میل سکوالرەکانی شل  سیاست

بۆ نموون، زاراوەی .  ھسوکوتکانیداو و چمکی ئیسالمی ل گوتار زاراوە
 یعیمان(بکار) پنرا بۆ پیشاندانی پشتیوان بکانی   ی گروپیدەھنناوو الی 

 ل گدامکۆمو مانا ،سوە بۆ ئڕایش دەگمئ  تسئایینیو خ -
ل زاراوەک ی کخۆی ئیسالمییانماناندا لژووی موسم بژاردەی . تدەگر

   بکو نیاز لیان دروستکردن،ن ب ھیچ شوەیک ڕکوت نبووئم زاراوا
کی ڕۆحی بوو لیوەندییزراندنی پوان  و دامدامنس  لیفو  و خ

سرەڕای . سرکردە عرەبیی ئیسالمییکان، ب پیامبری موسمانانیشوە
شانڕووک کیوەندییپ ،مبوو ئ، دام چونکعسو   سگشتی بب 

بوو ک  وا  چونک پیان، دەکردئایینداریان ئایین و بوکردنوەی یتیدژای
 لوانی ببت ھۆکاری دابشبوونی ئندامانی حزب لسر بنما ئایین

  ). و شیع سونن(مزھبییکان 
-  عراقجنگیو ل سانی وھشتاکانی سدەی ڕابرد ئوەشدا، ل لگڵ

 بۆ ئیسالمبو نزیکبوونوەی ل  زیاتر ملی دا سدام ئیدی ئران
، وەک ڕابرکی خومینیدوورخستنوەی ئو سۆزەی ھندک عراقی بۆ 

ئنجامدا، ڕژم ککی ل چندین سیمبولی  ل. ھیانبوو مزھبی-ئایینی
 ب ئایینیتکی ی مژوویی ئیسالمی وەرگرت بۆ پدانی ماھیئایینی و

یکک ل یک سربازییکانی . انیو دامودەزگاک  و سیاست  ھسوکوت
ھاوکات ب خوندنوەی ). ا گورەیدخو (الل اکبرنا  سوپای عراقی ناو

وسراوە وو ن  موو مرسو بیاننام  دەست ب خوندنوەیقورئانئایتی 
دا، ئران لگڵ جنگکاتی  ھر ل. و سربازییکان دەکرا فڕمیی سیاسی

با، وەک  اد بسرئایینییانیکانیش کۆدی و ھرش سربازی  ھمت
ا دپشتمان ب خو( و توکلنا علی الل '')رەمزانی پیرۆز(الرمضان المبارک ''



 

 شوە ب ھمان دا، ھمتکانی ل دژی کورد ب١٩٨٨  سای ل.'')بست
و  ئمریکاکاتی  ئو. ئنفالکرا، بۆ نموون   بریقدارئایینیڕەنگی 

، کوت ل عراقدەکرد بۆ دەرکردنی ھزەکانی  ی خۆیان ئامادەھاوپیمانکان
بوو چند ڕۆژک  ئوە. خۆیوە بینی  بازکی گورەی بئایینیڕیتۆریکی 

 دروشمی سدامدا، ١٩٩١ ل کانوونی دووەمی ،پش ھرشی ھاوپیمانکان
و ل   شڕەک کاتی و ل  پش ل. کرد  زیادعراقی بۆ سر ئای ''الل اکبر''

 شدی خۆی وەک پاوانی موسمانان نمایسدام ،سانی ئابووقی ئابووری
و ئمریکایی کافرەکان   ەکرد، گوای شڕ ل دژی ئیمپریالیست ڕۆژئاوایی

  . دەکات
 مووزی ٢٤لکی ١٩٨٦ی توەیکۆبون تدا لرکردایوەیی یستی ن

یوەندییکانمان لگڵ چاک پ  ب ھاوڕکانی دەت واسدام، حزبی بعس
ل کاستکدا ک . بکین  چاکبتایبتی ئیخوان موسلمینھزە ئیسالمییکان، 

 دەت ئم دەمانوت سدامە، وکوتو  بدەستبعسخانی ودوای ڕو
 کی باوەڕدار بتکی ئاییندەوتک دەونین نزری. ئایینی دابمو پئ 

 بم ئوە نابت ببت ، ئیخوانکان ئوان لگڵیوای ئوەش جیاوازی
ک ئو   بتایبتی لم قۆناغدا،،ھۆکاری پکدادانی ئوان لگڵ ئیخوانکان

، جگری یکمی تھا یاسین ڕەمزان. ب قۆناغی خبات ناوی دەبات
و دواتریش جگری سرۆک، ک ئامادەبوویکی   سرۆکوەزیرانی عراق

یوەککۆبوون ، مت ئدە کان لئیخوان ی کو ڕقت ئونامان
 ل ناو ھیان ب ئمی بژن، ئوان ھزکن میسناسیونالیست عرەبکانی 

کورتی ل  ب. و لسر شقامکان ک ناکرت بھند وەرنگیرن  خک
کان قسڵ ئیخوانگل ت کوە دەکرشنیازی ئپ وەکت کۆبوونبکر   و ل
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ب وەیم کرانک  ھۆکاری پشت ئنسا کان کزە ئیسالمییڕووی ھ
 دەکرت بگدرتوە بۆ دوو خاڵ ک ل ، پیەوی دەکردبعسبوو 

  ئاماژەی پسدامیکم، وەک :  کۆبوونوەک دەردەکونناوپیامکانی 
دووەم، بۆ . نھنت  ئو ھزان ل دژی ئم بکارئراندەکات، بۆ ئوەی 



 

 چونک وەک ل کۆبوونوەک ،زیاتر خۆنزیککردنوە ل شقامی عرەبی
دەردەکوت بعسییکان دەیانوت لسر دوو ئاست کار لسر 
رەبییقامی عشیان شوی دیکتداران، ئکیان دەسکن، یکان بکرەبع .

ان یوای ک ئیخوانکان ل ئاستی دووەم دەتوانن یارمتی یانبعسییکان پ
ی ک ی بۆ نزیکبوونوە ل ئیخوانکان بو مبست نسدامقسکانی . بدەن

بکو ھوک بۆ قبووڵ بت،  ئایدیۆلۆجیای ئیخوانکانی بعس
.  ئستا کاتی نیی،خۆدوورخستنوە ل ھندک ملمالن ک وەک سدام دەت

 ئستا ڕوون نیی داخۆ ھیچ ھنگاوی پراکتیکی ئاوشترا بۆ نزیکبوونوە ل تا
دەخن ک شقامی   بم گۆڕانکارییکانی سانی دواتر دەری،ئیخوانکان

پیر  ڕادەیکی چاک کوتبووە ژر کاریگریی ئیخوانکان، ب عرەبی، ک تا
ت بگوترت ک بگشتی دەکر. ەوە کم تا زۆر دەھاتسدامھاوارەکانی 

 شقامی ل ناو دەنگۆی چاکی ھبوو سدامپیام ئاوازئیسالمییکانی 
  . سرتاسری جیھان و ئیسالمی ل  عرەبی

دەھات ل ڕیتۆرکی   ڕژم تا، کوتجنگیو لدوای   لسروبند
 ھر. دەبووەوە و ل ئیسالمیزم نزیک ناسیونالیزمی عرەبی دووردەکوتوە

 وەکان لوھات بکار) Situational(و زاراوە کاتیی   و چمک  بۆی دروشم
 و بارودۆخ بوو ک ئوی پدا  بردەوام ڕەنگدانوەی ئو پگسدامالین 
 بایخی ب ڕیتۆرکی سدامی ئیسالمی، ئران لگڵ جنگیل . دەبوو تپڕ

ەکان دەو ھستی عراقچتی دەدا، بم ک ل نو  ناسیونالیزمی عرەبی
و چمک ئیسالمییکان   ڕتۆرەکانی ب زاراوەوە،وەو بئمریکاڕووبڕووی 

 بکو ،ئمش وەرچرخانکی ئایدیۆلۆجی نبوو. و دەردەبی دەکرد ڕەنگ
ئم ئمبروئوبرکردنی سدام ل ھموو شتک زیاتر ڕەنگدانوەی 

 ،ەک دەوتک وعراق  و  وەک سرکردەیکسدامتنگژەی شوناس بوو بۆ 
  .دەکرد نیانوک ئزمو
 ئایینیان بۆ یکشوەکان بو گڕانوە ڕودو ڕژمکی ل نوە  سدام
بوو ل حوزەیرانی  ئوە.  ھنگاویان دەنائایینتر برەو و بکو قو،نوەستان



 

١٩٩٣کیان خستتمھ   ب ڕ کی ئیمانگمل١.ناسراوە) حملة االیمان (ح 
 و دادوەرەکان  و بعسییکان ملک ل مندانی خوندنگی حیڕووی سرەک

و   وەک بشک ل حملک دوو زانکۆی ئیسالمی. ان بوویو زیندانی   و ژنان 
پشتر .  کرانوە بۆ خوندنی ئیسالمیئایینیو خوندنگی   ژمارەیک کۆلج

یل١٩٨٩  سای ئیسالمی بکی دیکدامناوی   زانکۆیبۆ زانکۆی س 
 ی زیاتری پیخوندنی ئیسالمی دامزرابوو، ک دواتر لگڵ حملک گرنگ

حکومی ک لگڵ - ئایینیو کۆلجان ل پۆستی  دەرچوانی ئم زانکۆ. درا
  ل خوندنگئایینییکانل وان  بجگ. کران، دادەمزرنران حملک دروست

تیش، ک تاک میدیای و زانکۆکان، تلفزیۆن فڕمییکانی دەو  و کۆلج
و  بوون، دەستیان ب بوکردنوەی گوتاری ھینییان کردو ڕگپدرا

و  برنام. دەکران  ڕۆژانش ل تلفزیۆنکانوە پخشئایینییبرنامی 
 ئایینی،و بوکردنوەی گوتاری  و وانکان لپاڵ خوندنوە  گوتارەکان

دەستداران . قورئانگیشتن ل و ت ڕنمایی خکیان دەکرد بۆ خوندنوە
و   یان وەک خاکی وەرچرخان ل مژووی پروەردەییحملی ئیمانئو 

 ١٩٩٨  سایل ڕاپۆرتکدا ک ل ناوەڕاستی.  دەناساندعراقکولتووریی 
و نیو خوندکار ل   کراوە ک تا ئوکات چوار ملیۆن  باس لوە،وسراوەون
 :Bengio, MECS 1993 (''توەووەان خواردسرچاوەکانی ئیمان ئاوی''

392; MECS 1994: 336; MECS 1998: 297; MECS 1999: 
164 .(  

 ست لبم ن کوە دەکت ئاماژە بکانی حکومڕمییرچاوە فس
 ە بعراقو الوانی   یانی مندانیکردنی ئخالقی ڕنمایحملی ئیمان

 گرتن لستی ڕبرەو ڕە''خزانیان''موە   وت بکراو''و بزووتنو ''گومانل 
لوانیBengio, MECS 1993: 392 .(  (''وخنرەکانوڕ'' و ''ڵڕادیکا''

. و سوننییکان بت  مبستی ڕژم ڕەوت ئیسالمیی توندڕەوە شیعییکان
یکم، ترسی : ەوە ببینرنحملکی ئیماندەکرت ئم ھۆکاران ل پشت 

 ل ناوتشنکردنی بیری ئیسالمی سیاسی و بعسییکان ل   سدام
                         

 لبـری ھمتـی بـاوەڕ بکـار حمـلی ئیمـان زاراوەی سـدامل پیوەند بم سیاسـتی . 1
 . چونک ئم زاراوەی زیاتر جگیر بووە بۆ پسنکردنی ئو سیاستی رژمدەھنین،



 

کرا ل  پ سوننکان، دیاردەیک ک بعسییکان وەک پشووتر ئاماژەی
بکین  بیر دیارە نابت ئوە ل. کردبوو پ وتانی دیکی عرەبی ھستیان

بوون لگڵ  ک بعسییکان ماوەیکیش بوو ل شڕکی دەستویخدا
 سدامدووەم، . کرا توێو بشکانی پشووتر تاوئیسالمیزمی شیع، وەک ل

یکی یو ئایدیۆلۆج  بعس بۆی دەرکوت ک ١٩٩١ل دوای ڕاپڕینکانی 
بنوە، ئو تونش  بئیدی ئو پالتفۆڕم نیی ک عراقییکان لسری کۆ

 . بردئیسالم ئایینی پنای بۆ سدامبۆی . بدات نیی ک پکوەیان گرێ
 گنجانی ل ناوەکان دڕەییی ک ل نوەوو تو  ئو ڕق ردنوەیسیم، خاوک

و   وەکانو ل سیاست شکتسخواردببوون  ک بزار،دەکرا پ  ھستیعراق
و سرکوتکردنی   ، وەک داگیرکردنی وتانی دراوسسدامسرەڕۆییکانی 

 ،ینت وەک ئامازکی خاوکرەوە دەتوانت ئو ڕۆ ببئایین. ناڕەزاییکان
و ئابوورییکان   و سیاسی  و گرفت کۆمیتی  بتایبتی ک نھامتی

و نادیار، وات بکرن ب    بدرن پاڵ ھزکی غیبیئایینوەدەکرت ل ڕی 
 بۆ سدام چوارەم،. موسیبتی ئیالھی نک ھی دەست

و  عراقی  بانو ئابووقکیان پویستیی ب ھزکی ڕۆژئاوابرەنگاربوونوەی 
و  بۆی نزیکبوونوە. وەیدا دەدۆزیئیسالمعرەبی ھبوو، ئمیشی ل  بان

و بکارھنانی   پنجم، وەگڕخستن. بکارھنانی ئیسالم ڕکوت نبوو
و یاسا ئیسالمییکان چاکتر ل یاسا سکوالرەکان بۆ ڕژم   نسیپرەپ

ڕۆژگارکدا ک حکومت ش ل یو ئاسای  دەردەکوتن بۆ سپاندنی ئارامی
ڕژم پاساوی . و بڕەییکی برفراوان ببووەوە  ڕووبڕووی گندەی

راوەکانی خۆی لو ڕۆژگارەدا دئیسالمیی بۆ یاسا توندوتیژە سپن-ئایینی
و سربازە   و قاچاخچی و جردە و دز   ک ل دژی گندەڵ،دەھنایوە

 بعسپوچیی ئایدیۆلۆجیی ششم، مای. دەکردن ھھاتووەکان جبجی
 ، وەک بژاردەیکی دیکئیسالم ل بعسھۆیکی دیک بوو بۆ ئاوڕدانوەی 

بکین ک ل ھشتاکان بدواوە ناسیونالیزمی  بتایبتی ئگر ئوە ڕەچاو
رەبی ڕوو لڕووی  داکشان عتی لتایبھزریبوو، بریشدا  ، لرانبب

 بعسعرەبیزمی   باشتر ل پانسالمئی. بوو ئیسالمیزم ڕوو ل ھکشان
ھموو ئوانش گرنگتر،  حوتم، ل. بئومدییکانی خکی دەڕەواندەوە



 

م دەیویست لی  ڕژگئیسالمڕک بوو لنسا ی کنلو کوان  ەوە ئن
 ئیدی ١٩٩١ببوو، ک ل دوای ڕاپڕینکانی  و سوننکان دروست  شیعکان

  .  بکاتوە ندەکرا بشاردرتوە، پ
و مبستکانی خۆی    ئامانجحملی ئیمانپرسیاری گرنگ ئوەی داخۆ 

کا؟ بو  پیتوانی ئن کملح ین کت بیکورتی، دەکرنلوان کن 
الیک کلنک زۆر لوە  ئوەی ل  لبرە،بکاتو و شیعکان پ  سوننکان

ل ورەتر بوو کی  گگی ئیمانڕملەوە پح وەتبکر .وە،  لکی دیکالی
و  و ب کاروباری دەوت ھندەی دیک شیع   ب سیاستئیسالمتککردنی 

بی لزھی مر ھسکانی لکدی جیا سوننوەک چۆن . کردەوە ی
و ئیسالمیزەکردنی ئۆپۆزسیۆنی شیع ئو دوو  حزبی دەعوەدامزراندنی 

ی زیاتر لیکھاتاند،  پکتر دابی ئیمانیملحمان یش بھ  وە بوو بش
 حملی ئیمانلوانش مترسیدارتر . فاکتری لکترازان نک ئامزان

نجامی خراپتری لوە ئوتی چاندنی تۆوی ،کمای بوو ب چونک 
.  سوننکانی عراقل ناوو وەھابیزم   ڕادیکالیزم، بتایبتی سلفیزم

) الروافض(ی ک شیعکان وەک ڕەوافیز  سوننیوەھابیزم فۆڕمکی ئیسالمی
وای ئوان س خلیف ل چوار خلیفکی موسمانان   پیپسن دەکات و

بمش ل . دەکنوە، ک سوننکان ب جگرەوەی پیامبریان دەزانن ڕەت
 ئیسالمو دەکرت بین سلفییکانیش، شیعکان ل   دیدی وەھابییکان

 کاریگرییکانی سداموخانی ڕژمکی و ڕدوای. ھگڕاونتوە
و سلفیزم لو شڕە خوناوییی نوان    وەھابیزمھزریبوبوونوەی 

و سوننکان لگڵ سرھدانی دەیان گروپی توندڕەوی ئیسالمی،   شیعکان
وت وەک قاعیدە، لکاندا دەرکنشینسونن داخۆ . ناوچ شتا ڕوون نییھ
و  ان ل کاریمبست یان ل نزانییوە چاوپۆشی  بقعرادەستدارانی 
 بوو، ئیخوان موسلمین، ک دەرکوتکی  عراقیحزبی ئیسالمیچاالکییکانی 

و    کچی زۆر چاالک،دا دامزرابوو١٩٦٠  سای لحزبی ئیسالمی. دەکرد
ەکان ئو جوشلکردنی ڕژمی دل نوە. دیار نبوو ل گۆڕەپانی سیاسیدا

ب کانی لھوەی خانزراندنزانی بۆ دام   و داکوتانی ڕەگوڕیش)Allawi 
 ژرزەمینی بوو، حزبی ئیسالمیدیارە بگشتی چاالکییکانی ). 56 :2007



 

  ئاماژەن بۆ،خانی ڕژموبم دەرکوتنی وەک حزبکی سرەکی ل دوای ڕو
ئاکامی  ل. بووە ەکان کردبوویان برھمداردئوەی ک ئو کارانی ل نوە

و   و گروپ سلفی   حزبی ئیسالمییو چاالکی  و کار  حملی ئیمان
 بکو سونننشینکانیش ، ئیدی نک ھر ناوچ شیعنشینکان،وەھابییکان

ئم دیاردەی . و ئایدیۆلۆجی ئیسالمیزم  کوتبوون ژر کاریگریی چمک
و ھزە  الی بیر ن ب چونک سوننکان بگشتی کمتر میلیا،پشینی نبوو

 سکوالر یئوکات زیاتر ناسیونالیزمی عرەبی ئیسالمییکان بوو، ئوان تا
  . سرنجی ڕاکشابوون

 وەدا دەنا کوێ دانیان برەولم جارجار لکانی ڕژرچاوە میدیاییس
بابل  (''ەو مزگوتکانوە تشنی کردوئایینییکان ول کۆلج ''م ئیسالمیز

ی سعودیی ،ی دەکردی سرپرشتعودەی ک ڕۆژنامی بابل). ١٢/٦/١٩٩٤
. و توندڕەوەکان  و پشتیوانی ل گروپ وەھابی  ھاندان کردبوو ب تاوانبار

 نک ھر ئوانی ک ھاتوچۆی مزگوتکان یان ل کۆلج حملی ئیمان
و    بکو مامۆستاکانی سرەتایی،کرد  دەخوند توندڕەووانیانئیسالمییکان 
مان چارەنو ئامادەییشی بریی . س بردوھش کاریگو مامۆستا توندڕەوانئ

دوای  کورتی ئوەی ل ب. ڕاستوخۆیان لسر خوندکارەکانیان دانابوو
و ڕژمکی    تۆوەکی پش مردنی ب دەستی سدام، بینراسداموخانی وڕ

 لگڵ سداموو ک  تاک سیاست نبئیسالم ئایین وگڕانوە بۆ . چنرابوو
 بکو گڕانوە بۆ عشیرتگراییش ، گڕایوە بۆیبعسمایپوچبوونی 

  .سیاستکی دیک بوو
  

 سیاستی سدام بۆ کۆنتۆکردنی خک: عشیرەتگرایی
 رامی سیاسی لشیرەت بۆ منانی عکارھراقبنانی عدام داھس 

داران ھر ل سردەمی  ل مژووی ھاوچرخی ئو وت دەست,نبوو
 ب خراپ بۆ سپاندنی  ویش ب چاک سداموخانی و تا دوای ڕپادشایتییوە

 پادشایتیدال سردەمی . ەودەست ککیان ل عشیرەت وەرگرتو
 کردبوو نک ھر ل حکومتی مرکزی سرۆکعشیرەتکانی دەستدار

ڕووی   بکو ل،ی پرلمانیو بخشینی کورسی  ڕگی ترخانکردن



 

بۆ سای ) قانون تسویة االراضی(یاسای دابشکردنی زەوی . شوەیئابووری
 ،١٩٢٤بۆ سای ) قانون دعاوی العشائر( و یاسای داوا عشایرییکان ١٩٣٢

ل ھبژاردن . دەستکی لڕادەبدەری بخشیبوو ب سرۆکعشیرەتکان
الین  ی کورسییکان ل%٥٠دا، نزیکی ١٩٢٤  سایپرلمانییکانی

). ٧٧: ٢٠٠٨الرھیمی (کرایوە  و خاوەن زەوییکان پ  سرۆکعشیرەت
 یو یاسای چاکسازی  ، دەستپشخریپادشایتیپچوانی سردەمی 

گژ   بعبدولکریم قاسمدەستی  لسر) اصالح الزراعی ( کشتوکاڵ
و   ەست سیاسیو د و توانا دەستکانی سرۆکعشیرەتکاندا دەچووە

ئمش ب لسندنوەی بشکی . دەکردن و خکییکانی بنکۆڵ  ئابووری
ل ی کو زەوییانر زۆر لی  بوو، دواتریش دانی دەستیاندا ژو جوتیارانب

سرەتا   ل،سر حوکم بعسییکان ک ھاتن.  دەکردتیداککشتوکایان 
نیان گرتوشوک ڕندی  ھگپ ر ککانی الوازبشیرەترۆکعکرد س .

الین   خستبووی بواری جبجکردنوە لقاسمو ڕسایانی ک  ئو یاسا
و عشیرەت وەک   عشیرەتگرایی. کرا ل  توندتر پیەویان،ەوەبعس

و وەک    دەبینران عرەبییکی و ئایدیۆلۆجیا پان  بعسھڕەشیک لسر 
کیش لو گۆڕانکار کۆسپش ئپ ی کتییانیکۆم عسیینیازببوو   ب

بۆی دوای ). Baram 1997: 2-3(برچاو  بکات دەھاتن جبجیان
ت لدەستی دەسیگرتنعسدا، ١٩٦٨  ساکاربشیرەت  بنانی ناوی عھ 

 و ناوچ و شاری ل دەغی قکتییرکردایندامانی سن ئو  کرد الی
 ,Bengio(کرایوە   ڕەشبعساسیی وشی عشیرەت ل فرھنگی سی

MECS 1992: 477 .(وەی ئایدیۆلۆجیمووی ڕەنگدانھ مانھزرییو   ئ 
و سۆشیالیزم، ل سانی   و کارکردن بۆ عرەبیزم    بوون ل گرنگیدانبعس

 بعسسروبندەدا  ناکرت ئوە فرامۆش بکرت ک لو. سرەتای حوکمدا
 ، خکل ناو بكو ناوی تکریتی بوو ،تییکانل ھوی بزرکردنی نک تکری

 بعسکشاوە بسر  چونک مقۆمقۆیکی زۆر ھبوو ک تکریتییکان بایان
ئم . کراخ و شار یاسا  بۆی بکارھنانی ناوی عشیرەت. و حکومتدا 

نینوە ک ئوکات ھخۆمان ب ڕاستیی زیاتر دەردەکوت ئگر ئوە وەبیر
ناسرابوو، ھروەھا ئفسرە تکریتییکان، لوان تکریتی  امسد ب سدام



 

حردان و   ھابماد شحو   ح عومر ئلعلیسو  ئحمد حسن بکر
و  ، ک ھموویان تکریتی بوون، کسانی دەستۆیشتویی کودەتاکتکریتی

  . ەکی دوای کودەتاک بوونوحکومت پكھاتو
سرەتای   لئرانردنی شڕ لگڵ سرەڕای ئمان، لگڵ دەستپک

تی خۆی بۆ عشیرەت کرد، یونوەی ب ستراتیجیو پداچبعس ،ھشتاکان
 ل ھگڕانوەی شیعکان سدام.  کردیئیسالمھاوشوەی ئوەی ک بۆ 

برانبر  عرەبی دەکرد ل-دەترسا، بۆی جختی لسر شوناسی خکی
عرەبی دەکرت - شوناسی خکیبوو ک وا پی. فارسی-شوناسی شیعی

برانبر  و سوننکان ل  وساندنی شیعکانوببت کتیرەیک بۆ بیکوەن
ئوەی جگی سرنجTerrill 2003: 27 .( (ھرشی ئرانییکان 

  لبعس. بوو ەوە دیاربعسسرلشواوییک ب سیاستی عشیرەتگرایی 
و   ۆڕمک بۆ یکگرتنی سوننکانیک دەیویست عشیرەت ببت ب پالتفال

 ھم  وشیعکان، چون ھندک عشیرەتی عرەبی ھن ک ھم شیعن
ل ،سونن  کی دیکعسالیوەی شیرازەی بوەشاندنی ھوھ ل 

و   تیڕگی زیندوکردنوەی عقی  بوو لعراقنتوەیی پکھاتکانی /ئیتنی
ماوەی  بۆ نموون، ل. دییکانستراکتۆری عشیرەتکان، بتایبتی کور

. کرایوە  لسر کوردەکان تاقیبعس ئو سیاستی ئران- عراقجنگی
درا ک فوجی چکدار دابمزرنن  پ زۆربی سرۆکعشیرەتکان ڕگیان

ب  یوەندیکردن بپ ھاتووەکان لھ نجگ گریکردن لستی ڕبزی مھ
رگشمسیاس پ کوردیی کراوەکانو گروپدەغق زراندنی . ییدام

گم پکان ھوجکردنی  وفۆکۆنت کانی لشیرەترۆکعم توانای سھ 
و ستراکتۆری عشیرەتکانی ب  کردەوە ئندامانی عشیرەتکان برز

  . ویی ڕاگرتوزیند
 ل نوەدەکان سدام ،ھر لپناوی برزکردنوەی پگی عشیرەتکان

ھشتاکان ک دەچوو  ل.  ل سرۆکعشیرەتکان دەکردیناوەناوە پشوازی
 ،و قسی بۆ خک دەکرد  بۆ پارزگایک ل باخانی پارزگاک دادەبزی

جار  جار یکم ناو خک دەگڕا زۆر  ک لسدامکچی ل نوەدەکان 
ل . و سرۆکعشیرەتکان  و شخ ئاغا) مضیفة(دەچوو بۆ دیوەخانی 



 

  ڕەفتاریشی خۆی وەک پیاوکی عشایری زیاتر ل پیاویو  ھسوکوت
ئم گۆڕان بنکۆی دامودەزگاکانی . دەدا پیشان) Statesman(دەوت 

سیاستی . دەکردەوە  دامزراوە خکییکانی برزپگیو  دەوتی دەکرد
گیشت ئو ڕادەیی ک ل   تاوە،وەودەب دەھات قوڵ بعشیرەتکردن تا

 بۆ  و کارئاسانی   زۆربی پارزگاکان دیوەخانک بۆ پشوازیکردنباخانی
  حسن کامیلناوەڕاستی نوەدەکان، کاتک  ل. سرۆکعشیرەتکان کرایوە

و   ئوردن بۆ   بوون، ھتنسدامو زاوای  ، ک دوو ئامۆزاسدام کامیلو 
 دەوت  لپرسینوەی لو دوو برپرس گورەییسدام ،دواتر گڕانوە

بوو ڕەفتارەکیان  ئوە. برد نک یاسایی لسر بنما عشایرییکان بڕوە
الین ئندامانی  و ھر ل رادوەک خیانت ل بنما نک دەوت ناسن

یان لوە تۆشماوە بنو کوژران  کرای)Baram 1997: 11, 14-17 .(
یان لراقی بفزیۆنی علیاندا تکوی کوشتنش کی دەرکرد ک'' یمابن

بکنوە،  وسی خۆیان پاکوو نام  وەکانی کوشت تا شرەفوھتئلمجید 
 سدامبم کارە ). Jehl 1996 (''ببوو ک ب خیانتی ئوان لکدار

  .و ڕسا دەوتییکان و ڕەفتارە خکییکان  بخات بان یاسا دەیویست بھا
 ،وڕاگرتنی خوو زیند  دن کاریگریی سیاستی بعشیرەتکر

. دەکرا پ ھستی) المجلس الوطنی( یشئنجوومنی نیشتمانیدەرکوتکانی 
دا، سرۆکعشیرەتکان یان نونرەکانیان ١٩٩٥سای ل ھبژاردنکانی 

-Marr 2004a: 218(دەھنا   پکئنجوومنکیانی ئندامانی %٦٠
263 .(ل یشتوەدەکان کار گسا ناوەڕاستی نڕ ی کو ڕادەیئ 

خکییکان جگی یاساکانی دەوتیان ل زۆر بواردا گرتوە، بتایبتی 
ئو ڕوشونان تنیا ل ناوچ . کش کۆمیتییکان، ب کوشتنیشوە

 بغدادناوجرگی   بکو لن،ندەکرا و کنارەکان جبج  دوورەدەست
 سدامڕادەیک ک   ب،ببووە ڵوە قوھند عشیرەتگرایی. دەکران پیەو
 Bengio, MECS( دەناساند ''چتری ھموو عشیرەتکان''ی وەک بعس

1992: 477.( 
کانی  لڕین١٩٩١دوای ڕاپر لنم بۆ  ، پاوەی ڕژڕانپشت گ

وانشیرەت زیاتر ببوون، لتی : عتایبکردنی ئۆپۆزسیۆن، بۆم، کۆنتکی



 

 و زاڵ ڕگی خستنگڕی سیاستی پرتک یش لئو. ئۆپۆزسیۆنی شیعی
ھاندانی. ب گژ واتکان بۆ بشیع شیرەتوەیواچدعئۆپۆزسیۆنی  ون

 الین ڕژموە بکار و سرۆکعشیرەتکان ل  دووەم، عشیرەت. شیعی
، کPatron/Client( (و ڕەعییت  دەھنران بۆ دروستکردنی ڕایی ئاغا

ت ئاغاییدا حکومشیرەت ترۆکعت  و سکانیش ڕەعییشیرەتو ع .
کان لمنییزە ئوتنی ھم، الوازی یان الوازدەرکیڕین سو   ڕۆژانی ڕاپ

گرتنیان لر یاخیبووەکان خۆنرانبوەی ،بڕانبوو بۆ گ کی دیکرنپا 
چوارەم، . دەدا یپیشان خۆ یش ھزی لڕاپڕینڕژم بۆ عشیرەت ک دوای 

نوەی دەنگ واچودست کک ل عشیرەتکان وەربگرت بۆ بگژڕژم دەیوی
بپی ئم سیاست، ڕژم دەستی عشیرەتکانی ئاوا کردبوو . ناڕازییکان

چندین بوار بب گڕانوە بۆ دەستی  و چاالکی ل ل ئنجامدانی کار
 ل تنیا و ئرکانشوە ک جبجکردنیان پشتر  دەوت، بو چاالکی

 بواری کشتوکاڵ، یو سرپرشتی  لوان چاودری. دەستی حکومت بوون
 و نوان عشیرەتکان، ناوچارەسرکردنی کش کۆمیتییکانی 

شی یو ئاسای  بۆ سربازی، ھروەھا پاراستنی ئمن) تجنید(وسکردن وناون
پنجم، بۆ کمکردنوەی باری قورسی سرشانی . ناوچکانی خۆیان

مبستی  کردبوو ب ڕژم عشیرەتکانی پچک. حکومت
بم کارە . برەنگاربوونوەی چکدارە یاخیبووەکان، بتایبتی ل زۆنگاوەکان

کان بشیع شیرەتم دەیویست عکدا  ببات گژ ڕژڕی  ییان ش ،
یان پبریبکات  ئۆپۆزسیۆنی شیعکانلمنییزە ئھ وەی کو    ئ

ئم ھوی ڕژم دەرکوتی مترسیداری . نتھب بکارسربازییکانی 
 دا، شڕی نوان دوو ١٩٩٢بۆ نموون، ل تشرینی یکمی . لکوتوە

 ٤٢٢و برینداربوونی    کس٢٦٦ کوژرانی واسیتعشیرەت ل پارزگای 
سی لوە  کوتک)Bengio, MECS 1992: 478; MECS 1994: 

ڕگی گڕانوە بۆ  بوو ل  ئوەداششم، حکومت ل ھوی). 348
-  وەک کش کۆمیتییعشیرەت خۆی ل کۆڵ کۆمک کشی الوەکی

 و ئابوورییکان ل  ئابوورییکان بکاتوە، بمش چارەسری گرفت دارایی
حوتم، . و بیانخات سرشانی عشیرەتکان ئستۆی خۆی بکاتوە



 

 سدامو پراکتیزە خکییکان بۆ  اکارو ئ و برزڕاگرتنی بھا برزکردنوە
و    ب حوکمی بنماکیتت بدایبوون تا شرعی و بنماکی زۆر گرنگ 

ئو عشیرەتانی ک دەستکانیان ل ھموو بوارەکان بای بسر 
 ببوو ب بعسڕاستیدا ل نوەدەکان نک  ل. و حزبدا کشابوو  حکومت

، ئلبونسر بکو ، بانگشی بۆ دەکردسداموەک  ''چتری عشیرەتکان''
و لوشوە   ، ببوو ب چتری ھموو عشیرەتکانسدامعشیرەتکی 

  . عراقچتری 
دوای چندین ساڵ ل سیاستی گڕانوە بۆ عشیرەت، دەستدارانی 

کشک لوەدای . ڕژم ھستیان ب الین نرنییکانی سیاستکیان کرد
 بم سندنوەی ھز ،ئاسان)Empowering ( بھزکردن ک
)Depowering (ختک. زۆر سنگژەیوتبووە تم کچیدی  ڕژ ک 

 چونک قبووڵ بکات،نیدەتوانی ئو ھموو دەستانی عشیرەتکان 
کردبوو، ھاوکات نشیدەتوانی  و دامزراوەکانی بنکۆڵ  دەوت

کانیان لتدەس تنوەبست .یل١٩٩٧  سام بخۆ ، ڕژوە بدرەنگ 
مبستی . وەوەوتوندی برەنگاری دەستی عشیرەتکان ب و ب  کوت

و سپاندنی بادەستیی حکومت بوو ل بان ھر دەستکی   ڕژم پیشاندان
دیک .ت برپرسانی دەورمان بر فسداگرییان لو  و یاسا  ڕوونی پ

الوقائع (و تاوان ناساند    و پچوانکشیان ب کتن کردڕساکانی حکومت 
  ). ٧/٤/١٩٩٧العراقیة 

سرەڕای ئوەی ک دەکرت بگوترت ک سیاستی گڕانوە بۆ 
 بم دەرئنجامی ،عشیرەت ھندک ل ئامانجکانی ڕژمی پکا

و   و بۆ عشیرەت ھست  ئیسالمڕاستیدا گڕانوە بۆ  ل. پچوانشی ھبوو
کرد  وسانی نیشتمانیی بنکۆتروو بیکوەن  و سۆزی بیکوەلکان  نست
و ھکشانی شوناسی   لگڵ خۆناساندن.  ئوەی بھزی بکاتلبری

بجگ لم دەرئنجام .  الوازتر بووعراق خۆناساندن ب ،خکی
و بئیسالمکردن دوو دەرکوتی دیکی   مترسیداران، بعشیرەتکردن

و ستراتیج ھندەی دیک   یکم، ئم دوو سیاست: مترسیداری ھبوو
و نوقمی  کرد و مزھبییکاندا دابش  عراقییکانی لسر ھ عشیرەتی



 

ھۆکارەکشی دەگڕتوە بۆ ئو سروشت . تنگژەکانی شوناسی کردن
-ت لگڵ شوناسی دەوئایینی-و مزھبی  دژبیکی ک شوناسی خکی

نتوەی - بۆی ئم شوناسان لگڵ شوناسی دەوت،نتوەدا ھیتی
نتوە لسر بنمای -شوناسی دەوت. کوتن یک عراقیبوون، بر

 ر شوناسستربوونی شوناسی نیشتمان لم باوەالنانی یان النیک
 نک ، دادەمزرتئایینو   و مزھب  و خ  لۆکاییکانی وەک عشیرەت

وەی پی، ڕاست ئکوانعسچریکیبزکردن. بوو  خھو  دووەم، ب
و    وەک دامزراوەیک بۆ جبجکردنی ئرک ھژمارکردنی عشیرەت

گت پکانی دەوم چاالکییتی کو شکۆی دەو گک  کردەوە، پو شکۆی
ک بوو لنسا گیرکردن بوو کی جۆسشیرەت ،پوە بۆ عڕانچی گک 

 وڵوکورتی، ئگر ئو چوارچوە تیۆرییمان قب ب. کرد ی جلقپۆسک
رەکان پتازەگ ت، کب  وەکان، بتت ندە ری، کسدادەگرن ل

و گروپ   دت  پک ی گروپ ئیتنییکانینتوەکانیشوە، ل ھاوپیمان-دەوت
  لعراقدت، ئوا  ئیتنییکانیش ل فیدراسیۆنی عشیرەتکان پک

وانچی پیۆسو پوەدەکان ئوەوەوکردب ن.  
  

  سزای دەستجمعی:  و شیعکان ڕژم
تواوی  ، دەکرت بین ئیدی شیعکان ب١٩٩١دوابدوای ڕاپڕینکانی 

دەوتی عراقی، بتایبتی  ب کران یان نامۆ) Alienated(بوون  نامۆ
می سیستکانییحوکم .وکات لوەی تائکرابوودژی شیع ئکان ن، ئیدی 

جاران زیاتر سیستماتیکانتر  ڕژم ل. ڕژم سی ندەکردەوە ل ئنجامدانی
مبستیش . دەھنا دژیان بکار و سرکوتگریی ل   دەمارگیریسیاستی

و   لم سیاستان ل ڕەگوڕیش دەرھنانی بزووتنوە شیعییکان
و بنما   و ڕوڕەسم و پراکتیز وەڕلناوبردنی بیروبا  بوو، ب ڕکخراوەکانیان
دوای سرکوتکردنی ڕاپڕینکی باشوور، چکدارە  ل. ئایینییکانیشوە

. و لوێ بنوبارەگایان دانا  شیع ڕزگاربووەکان کشانوە بۆ زۆنگاوەکان
 ،و سربازییکانی ڕژم  و ھرشی بردەوامی ھزە ئمنی  سرەڕای ھوڵ

یتوانی تت نچی حکومۆڵکبکات واوی زۆنگاوەکان کۆنت، چونک 



 

پیادەڕەو و ئۆتۆمبل سربازییکان نیاندەتوانی قوڕولیتاو و 
ئمش زۆنگاوەکانی کردبوو ب . قمیشنکانی زۆنگاوەکان ببن

 ک تیدا ،ەکانوو ھھاتو  و پگیک بۆ ئۆپۆزسیۆنی شیعی  بھشتکی ئارام
  . ن سر ھزەکانی دەوتو جارجاریش ھرش بک بگیرسنوە

و باشووری ڕۆژھتی  ناوچ زۆنگاوەکان دەشتاییکی نزمن ل باشوور
 Ahmed(کیلۆمتر دووجا دەبت  ٢٠٠٠٠برەکی نزیکی و ک ڕو،عراق

 بسر ئو دەشتاییاندا پرشوبو و فوڕات دیجلئاوی ). 2 :2003
و  وەوکرد ەدا دروستناو و کنایان لو و چندین ئاوەڕۆ توەبووە

کی چنقامیش بووە ب کناوچ . ل ک کیگۆشس کیناسناوچی 
و  دیجل، لو شونی ک بسەو لوشوە بۆ  عمارەتوە بۆ ووەب درژ

. دەگن یک  بقورن ل ،کنداوی فارسئوەی بگن ب   پشفوڕات
و زۆنگاوانک لکانخ ت کزاران ساڵ دەبدا دەژیھ .یلدا، ١٩٩٤  سا

کرد، مبستیش  و جبجی زۆنگاوەکانی دەرکرد ڕژم بیاری وشکردنی
 ل. بوو ئو ژینگی بوو ک ئۆپۆزسیۆنی شیعی تیدا چاالک لی وشکردنی

وی ئو ناوچان وعرەبی دانیشت ٢٥٠٠٠٠دەرئنجامی ئو سیاست نزیکی 
 HRW(و پڕاگندەی شارەکان کران   نران وە سرئاوەکانیان وەدەرول خان

2003b .(یان وشککناوچ بۆی وەی دەکرد کی ئشم بانگکردوە تا  ڕژ
کی لی بتوانن بۆ کشتوکاڵ کککم وەک ئاماژەی خوەربگرن، ب پ 

. دابوو پشت سیاستکی ڕژم خۆی مس  لیکرا، مبستی سیاس
کرد ک دیرۆککی دەگڕتوە  ورانڕەفتارەکی ڕژم ژینگی خکانکی 

کرد  وروی خاپیو دیمنکی ئیکۆلۆج ھاوکات ژینگ.  لوەوپش ساڵ٦٠٠٠بۆ 
 بوو بۆ و زیندەوەر ملیۆنان ساڵ و گیانوەر ک ھزاران ھزار جۆر باندە

وشککردنی زۆنگاوەکان . ی ھمیشیی یان کاتیخۆیان کردبوویان ب منزگ
 کارەسات ل کککانی دیییورە ژینگرە گنیا وھ)HRW 2003b: 4 .(

و چۆکردنی گوندە   و سوتاندن  ئم سیاستی ڕژم ھاوشوەی ڕوخاندن
دا، ک   ل کۆتایی ھشتاکان ئنجامیدەوتی عراق ک ،کوردییکان بوو

زۆنگاوەکانیش .  بووپشمرگمبست لی تکدانی شونی حوانوەی 
  محروم'''بھشت ئارام''رە شیع یاخیبووەکان لو تا چکدا کران وشک



 

ی ماکانیان ھاوکات سزایکیش بت بۆ دانیشوانی ناوچک ک دەرگ. بکرن
ئاوە کدارەکان کردبوو بتی  ڕووی چم تا زۆریش یارمان دەدانیو ک .  
ر زۆنگاوەکان لکان بۆ ستمزاران   کاتی ھم ھو وشککردنیان، ڕژ
و  وخانکان ب لپچینوەوو ل گرت کرد  بچکی ڕەشبگیریی مدەنیکس

و ھھاتوەکانیش   چکدارەکان. کردن دادگا بۆ ماوەی درژخاین بندی
ل ڕاپۆرتکیدا . کران و ئوانی دیکش بسروشون  ھندکیان کوژران
نی  ڕوشونکانی ڕژمی ل مامکردن لگڵ دانیشتواھیومان ڕایتس ۆچ
 ,HRW 2003b: 1(وە و ناساند''تاوان دژی مرۆڤایتی''زۆنگاوەکان وەک 

 بیاری ەنساڕفو  بریتانیاو  ئمریکادا، ١٩٩٢ل تمووزی ). 15
 Operation (ی باشووریناوچی ئۆپراسیۆنی چاودردامزراندنی 

Southern Watch( یان وتنی دەکو ناوچانموو ئش ھمیاند، بڕاگ
ر ھریبی ژی تن،٣٢ین ناسی دژەفوەی . راند وەک ناوچش ھاوشمئ

 لوە. رابوود پشتر ڕاگین٣٦ی ھی وئوە بوو ک بۆ کوردەکان ل سرو
دەچت ئو ھوی ڕۆژئاواییکان دەرئنجامکی ئوتۆی لسر زەوی 

کردبوو ک   باسی لوەھیومان ڕایتس ۆچ چونک ڕاپۆرتکی ،نبووبت
  بۆ خکک برجستیکیوبارسو ڕادەیکی زۆر کم اسیۆنک بئۆپر
بوو  کاریگریی ناوچ دژەفینکی باشوور کمتر). HRW 2003b(کرد 

 ل عراق چونک ھزەکانی ،رابوودلوەی ک لسر ناوچ کوردییکان سپن
ر دەیانتوانی بشتا ھی  وی خۆیان ئازاروئارەز باشوور ھنجشکو ئ

ک بدەنخ  نك بکوژن  و ڕەشبگیر بکو خ .مانوازی  ئندین شو چ
ل رانرکوتکی سدیک ژەیان پدا درنو سام لن ڕژالی درا ب 

و    بتایبتی،و بنبکردنی ئۆپۆزسیۆنی شیع مبستی کمکردنوە
بپی ڕاپۆرتکی نونری تایبتی . بدەنگکردنی شیعکان بگشتی

 ١٩٩١پش ڕاپڕینکی  ، شیعکان لڤان در ستۆیل، کگرتوەکانینتوە
و  و کوشتار   بم دوای کوشت، ھبووئایینییانپیاوی  ١٠٠٠٠نزیکی 

 Stoel( کسیان مابوون ٨٠٠سیاست داپۆسنرەکانی حکومت تنیا 
، ھندکیان   کوژرانئایینییکانئوەی ڕاستی بت، بشک ل پیاوە ). 1994

  . ھشت و ژمارەیکیشیان وتیان بج ان شاردەوەخۆی



 

دژی  ، سیاست دەمارگیریی مزھبییکان ل١٩٩١لدوای ڕاپڕینکانی 
 عراقیکک ل کۆنئفسرەکانی . شیعکان چندین فۆڕمی دیکی وەرگرت

دەگتوە ک دوای ڕاپڕینکان فرمانک بۆ ھموو یک سربازییکان 
. کردبوون زانیاری لسر باکگراوندی ئفسرەکان بنرن وای ل دا،دەرچوو

 داوای کردبوو ک کرمانف ،رەکفسئکانی کۆنرەی قسگوب
. ئفسرەکان بۆ س گروپ پۆلن بکرن، ھر گروپکیش بۆ دوو ژرگروپ

سونن بی بوو، واتزھمای مر بنسم لکنی یپۆل نی . و شیعپۆل
.  کوتجنگیپیوەند ب  و نرنی ل   ھوستی ئرنیدووەم لسر

و بشدارینکردن ل   پۆلنی سیم بنماکی لسر بشداریکردن
 لوانی ئم یکم). ٢٧٧: ٢٠٠٠الصالحی (سرکوتکردنی ڕاپڕینکان بوو 

 عراقشوە زەقیی پۆلنی مزھبی ئفسرەکانی  جار بووبت ک بو
مایی  خاننشینکردنی ژمارەیک ئفسری  ار پۆلنک بوو بدواج. بکرت
شیع  ندەی دیکھ ک کوە، کاروەیان بۆ ماراقو ناردنی سوپای ع
کان خسترە سوننفسفی ئر ڕکوەستا. ژوە نوەشت ببۆ،حکوم  
فڕمی پارزگای   کاتک ب،کرد یشی پۆلنعراقجار پارزگاکانی  یکم
ی سونننشین، ک بشدارییان ل ڕاپڕینکانی نینواو   سالحدین و ئنبار
لکدانوەیکی دیک،  ب. کرد دنکان ناوزەی نکردبوو، ب پارزگا سپی١٩٩١

ئوەی بشدارییان ل  و کوردنشینکان، لبر  پارزگا شیعنشین
 ک لخۆئم چند مانای. ڕاپڕینکاندا کرد، وەک پارزگای ڕەش دەبینران

و نتوەیی    لسر بنمای مزھبیعراقیکم، پارزگاکانی : دەگرت
ب پچوپنا و دووەم، ڕژم ب زەقی . کران ببوون یان دابش دابش

سیم، . و مزھبی دەکرد  پیەوی ل سیاستی دەمارگیریی نتوەیی
کو جوگرافییانش  ب،ترازاوە و مزھبییان لک  نک ھر نتوەییانعراق
  .بووە دابش

ئایینی و خوندنگ    داخستنی مزگوت، و سزادانی شیعکان  کۆنتۆکردن
ھر  مبست لمان دابینی شیعکان ل.  دامزراوە شیعییکانیشی گرتوەو

وابستگییک ب دامزراوەکانیانوە بوو لگڵ سینوەی ھر شوناسک 
بۆ نموون، ژمارەیکی زۆر ل . دەگرن اوەک لم دامزراوانوە سرچ



 

گۆڕستانی وادی . رادگین وخنران یان زەرەریان پومزگوتکانیان ڕ
ل    ئیمام حسنو مزگوتی  و مزار   بر بلدۆزەر کوت نجف ل سالم

ڕژم ھوی ). HRW 2003b( کوت بر تۆپکانی ڕژم کربال
یتی شیعکان، یکاروباری مرجع ل نیش بووو خۆتھقورتاند  ئیحتیواکردن
ئوەبوو کاتک گورەمرجعی . و سرەکیترین دامزراوەیان  ک گرنگترین

بارودۆخکی   ل١٩٩٢، ک ئرانی بوو، ل ئابی ئبوقاسمی خوئیشیعکان، 
 جگرەوەی حکومتی عراقوەردانکی بپشین تگوماناوی مرد، ل دەست

موقتدا ، باوکی محمد سادق سدرکرد ب دانانی   دەستنیشانیخوئی
.  وەک کسک ناسرابوو ک دەست ل سیاست وەرناداتسادق سدر. سدر

 لوانی دوو ھۆکاری سادق سدرو عراقیبوونی   بجگ لم، عرەببوون
 ل. ربوونی ڕژم لسر دانانی ئم کسایتییودیک بووبن ل پشت سو

 دا کارەکانی  درژەی بخوئی لسر ڕبازی سادق سدرو، بو سرەتادا وا
. ی شکاند''تقیی''نچوو  گرت، بم زۆری پ و خۆی ل سیاست وەدوور

ل ک کمکچ قییکار تب و شیعانر ئرانبباوەڕ ب ت کستی  دو ھ
وکردنوەی ڕۆی و داوای زیندسادق سدر. ڕاستقینی خۆیان دەشارنوە

کرد ب  و دەستی سیاسییکاندا-عییتی کرد ل پرس کۆمیتییمرج
 ڕۆژانی گوتاریو وەکیلکانی، بتایبتی ل  و وەگرخستنی مورید  قسکردن

جومع. 
ت لوبۆمان دەردەک شھاتانو ڕووداو و پر تیشکی ئستی ،ژبم ک 

ت لکانی حکومتسیاس رەکی لینی سکان بر شیعرانبیوەندیبی پ 
وامی شیعکی عوان خسیاسی ن تییرکردایئایینی وو   و س 

یان لم یشوەیکی سیستماتیک ڕژم ئم کارانی ب. عشایرییکانیان بوو
و   یکم، داپۆسینی ئۆپۆزسیۆن ل زۆنگاوەکان: دەدا یانوە ئنجامڕگ

کانی دیکنخ. شوبایزکردنی پیا  دووەم، بھئایینییوانی و ب ،شیع 
لی گونجاو ھاتریش ھگش ئڕاندنیان یان کوشتنیان،پوە دەرپم، .  ئیس

کانیان لشیرەترۆکعکردنی سچپتی خۆی ملکڕەعیی ی کردنیان بگڕ .
چاک دیسان تبینی ئوە بکین ک ل پنجاکانوە الوازترین خای  وا

وەی بوو لتیسمانبیئۆپۆزسیۆنی شیعی قزھستنی   قاوغی مڵ پشتبگل 



 

ئمش شانسی . و ڕنماییکردندا   ل ڕابرایتیکردنئایینیب پیاوانی 
برەیکدا  ی لعراقو وەگڕخستنی سیاسیانی خکی   برفراوانکردن

  . کردبوو الواز
کاتی  و نوەدەکانی سدەی بیستدا، حکومتی عراقی ل  ل ھشتاکان
کردنیدا لڵ ئۆپۆزسیۆنی کوردیماممعی  گجیو شیعیدا سزای دەست 

 بکو لگڵ خکانی سادەی ،دژی نک ھر یاخیبووەکان دەھنا ل بکار
ککھاتدوو پ ر بس .کان لڵ سوننگل وەیم شکی لکردنکاتی  مام

. ناکوت و شونکدا برچاو  برەنگاربوونوەیان لگڵ ڕژمدا ل ھیچ کات
وای ک ڕژمکی  و چاودری سیاسی پیان و توژەر  ھندک ئکادیمی

 و ھموو ئوانی ک ب  و گروپ چکدارەکان   یکسانان چاالکوانبعس
و وەک  توەووە چوساند،شوەیک ل شوەکان برەنگاری بوونوەتوە

ان نو  لیو ل سزادانیشدا جیاوازی ەویک مامی لگیاندا کردو
بۆ . وەوو مزھبی نکرد  پکھاتکانی عراقی لسر بنمای نتوەیی

 ،ندرسننمووندو   لیام ئیانگاریس ستانسفکان  پسونن ک ندەی   وایھ
 Anderson (بینیوەەوە بعسو شیع دەردەسرییان بدەست ڕژمی  کورد

& Stansfield  2004: 140 .(مان بوە  ھالء المیشعدە ت نت ناکر 
ب کی تیۆری نوەیمی  شڕژ ری لگعسپراکتیزەیی ماکی تایفو   ب

 نجیب ساح). ٢٠٠٢الالمی (ھموو ئو ڕژمانی پش ئویش بدەین 
و تیرۆری یکسانان    ترسبعسئوە دەکات ک ڕژمی  پداگری لسر

ئم ). ٢٨١: ٢٠٠٠الصالحی (کردبوو  بسر ھموو عراقییکاندا دابش
 برانبر ب سدامو   بعسو خوندنوان بۆ ھسوکوتی   تگیشتن

  .  پویستی ب ھوستکردنعراقپکھاتکانی 
وەدەکان،  لدرناوەڕاستی نو سادق سیشتبووە ئی گوایب ک 

کانی لیامش پئ یوەند بزخراوەکان  پراوپ ژارە شیعو   و ئازاری ھ
ئیدی لوکات بدواوە . الین ڕژم گوگری ھی وەکان لغدرلکرا

و  گژ ڕژمدا دەچووەوە ڕەتر بوئاوازکی تو و ب بدەنگکی برزتر
سادق پیامکانی . کردنوە ڕەخنکانی ل سیاستکانی حکومت چتر

  ک تا، خکدال ناو بوون ب مایی دروستبوونی ھزکی ئۆپۆزسیۆن سدر



 

سرەڕای ). )Cockburn 2008aتر دەبوونوە وڕیشی قودەھات ڕەگو
حزبی الین  وریاییوە ل  ل دەرەوەی وت بسادق سدرئم، پیامکانی 

و    وەردەگیرانمجلسی ئعالالین  وڕەیی لوو ت  ترس و ب دەعوە
  ک لوەوەوئمش لو شڕە قسانوە ڕەنگی داب. مامیان لگدا دەکرا

بوو بۆ  بوون لو ئانوساتدا ک ڕخۆشکر ئو گروپاندا لئارادانوان 
ی ناوخۆیی لک ملمالنندھ  م لدوای الدانی ڕژ کاندا، کوان شیعن

 ''پدرژکردنی''ڕژم ک ھستی بAllawi 2007: 55 .( (دا تقینوە ٢٠٠٣
 تاقیو پیامکانی  وربوونی ئو لسر داواو ویستی س، کردسادق سدر

 کرد ک سادق سدردا ڕژم داوای ل ١٩٩٨  سایبوو ل ئوە. بکاتوە
ی ئو سا عاشوورااسیمکانی ڕو م  کربالپیادەڕۆییکان برەو 

 کردەوە، بمش نوەستا، ئوە  داواکی ڕەتسادق سدر. ھبوەشنتوە
 ک ل دوای ئایینییانیدا ئازادکردنی ھموو ئو پیاوە ١٩٩٩بوو ل شوباتی 

ئیدی . سر لیستی داواکانی پشووتری  خست، گیرابوون١٩٩١ڕاپڕینکانی 
بوو حفتیک  ئوە.  دابنتسادق سدر بۆ ''سنوورک''دا ک  ڕژم بیاری

 ١٩٩٩ی شوباتی ١٨دواتر، لنی   دا، لمیدا، ٥٦تدر ساو دوو سادق س 
ئمش بوو بمایی . وژرانو نادیاردا ک  کوڕی ل بارودۆخکی گوماناوی

و خۆپیشاندان    بژن سر شقامکانسدر سادقئوەی ک موریدەکانی 
و   نوان ھزە ئمنییکان خانی ڕژم بکن، ک پکدادانی لوو داوای ڕو  بکن

ل . کوتوە ی لعراقخۆپیشاندەرانی ل زۆربی ناوچکانی باشووری 
 ٤٠و النیکم    باخانکانی حکومت خک ھرشیان کردە سر بسە

دەستداران خرا خۆپیشاندانکانیان . بعسییان ل پکدادانکاندا کوشت
و   الینگر٣٠٠٠و زیاتر ل   یان گرتسادق سدر وەکیلی ١٢٠و  کرد خامۆش

 ٤٥٠و نزیکی   بشداربووی خۆپیشاندانکانیان ڕاپچای زیندانکان
سیشیان لدارە کیان کوشت دا  س)HRW 2005 .(کانی  لڕیندوای ڕاپ

شوەیکی ڕاستوخۆ برەنگاری  جاربوو خک ب ، ئم یکم١٩٩١
و پکدادانان   ل ئدەبیاتی شیعکان ئم خۆپیشاندان.  ببنوەسدامدەستی 

  .ناسراوە) انتفاضة الصدر (ڕاپڕینی سدروەک 



 

 نبزرکردنو شو  دادگاییکردنو لسدارەدانی ب  ڕژم لسر ڕەشبگیری
 سادق سدرو الینگرەکانی   و موریدەکان  و ئشکنجدانی وەکیلکان 

، ئوانی لو ڕۆژگاراندا ٢٠٠٣  سایخانی ڕژم لودوای ڕو. بردەوام بوو
وفاتکانیان ل گۆڕە بکۆمکاندا و ڕ،کرابوون  یان زیندەبچاڵ   کوژرابوون

ەنزیک  لسبوە دۆزرای .دەنیشی  پاڵ لکی مزاران خم ھدا، ڕژمانئ
ل . داوە و منداوە، ل گرتوخانکاندا بۆ ماوەیکی زۆر گل  ب ژن

. و سایکۆلۆجی دەدران جستیی گرتوخانکاندا خکک ڕۆژان ئشکنجی 
و خانووبرەی بشداربوانی   و حاڵ  بوانشوە نوەستا، ڕژم ماڵ

و کسوکارەکانیشیان ل کارکردن ل  و خزم کرد رواپوڕاپڕینکی خ
  ). HRW 2005: 1-3, 16, 23, 26, 28(کرد خ دامزراوەکانی دەوتدا یاسا

ی ڕژمیان یو شیعکان نبوون ک دژایت  ڕاست ئوە تنیا کوردەکان
 سدامکانی یو سرکشی   چونک سوننیکی زۆریش ل سیاست،دەکرد

ناو  م سرەڕای ئوەی ک ئۆپۆزسیۆنی سونن ک لب. ببوونر بزا
و ھڕەشی زۆر گورەتریان لوەی   و ترس  ڕیزەکانی سوپا دەردەکوتن

دەکرد، کچی شوازی  و کوردەکان لسر ڕژم دروست  شیعکان
. بوو  لگڵ ئۆپۆزسیۆنی سوننی زۆر نرمتربعسو   سداممامکردنی 

 بنکی دەستی ڕژم ل ناوبوو ک  ی لوەداختری ئۆپۆزسیۆنی سونن
حوکمی کۆنتۆکردنی سوننکان بوو بۆ ھموو  ئمش ب. دەردەچوو

سرەڕای . و سیاسی  و ئمنی  جومگ سرەکییکانی دەستی سربازی
و   ئم، برخوردی ڕژم بۆ ھوکانی سوننکان ل سزادانی ئنجامدەران

 دیار و سزای دەستجمعیشیان پوە اکی تۆم. بشداران دەرندەچوو
الین سوننکانوە درا بۆ  بۆ نموون، ل نوەدەکان چند ھوک ل . نبوو

محمد لوان ھوی کودەتاکی ئفسری فۆکوان، . خانی ڕژموڕو
، لگڵ ١٩٩٤  سایل کۆتایی. ، ل ھموان بربوتر ناسراوەوم دلمیومز

یان وم دلمیومحمد مز دەستداران یکسر ،ی ھوکئاشکرابوون
 یو کسایتییانی ک بشداری و دەستبج لگڵ ئو ئفسر  گرت

دوای چند مانگک ڕژم الشی کوژراوەکانی . ھوکیان کردبوو، کوشت
و ھاوڕکانی ل   دلمیلگڵ گیشتنی الشی . ڕادەستی بنماکانیان کرد



 

چک  و ب  دژی ڕژم کرد ل دا، دلمییکان خۆپیشاندانیان ساز١٩٩٥ ئاداری
و نووسینگکانی   و دەزگاکانی ئمن  کردە سر بنککانی پۆلیس ھرشیان

و    کس٣٠پکدادانکان کوژرانی . ئنبارو باخانی پارزگای   حزبی بعس
: ١٩٩٥شھاب (کوتوە  ال ل برینداربوونی سدان کسی دیکی ل ھردوو

 سدام). Bengio MECS, 1995:313؛ ٢٨٥-٢٨٤: ٢٠٠٠؛ الصالحی ١١-١٠
کڕینرکوتکردنی ڕاپبراکانی خۆی ڕاسپارد بۆ س ک لکچی دواتر ،یک 

 و ل پۆستکی دووری  کرد ب سرپچیکردن ل فرمانکان تاوانباری
 ەویست ئوان ل چونک نید،خستوە، ئمشی بۆ ڕازیکردنی دلمییکان کرد

 ھر. خۆی بکات ب دوژمن لبر بوونیان ل جومگ ھستیارەکانی دەست
  ودران بۆیش تنیا ژمارەیک ل خک بشداربووەک ب توندی سزا

چند مانگک دواتر، ئفسرکی دیکی دلمی . کران ژمارەیکیشیان زیندانی
رشیتورکی ئیسماعیلناوی  بر   ھیگرتوکردە سبخانبوغرو    ئ

انبوون ک یکرد، ک زۆربیان لو دلمی  کسی ل زیندان ئازاد٨٥٠نزیکی 
کراو و  ھوک ھر زوو سرکوت. ل ڕووداوەکانی پشووتر گیرابوون

 ١٢٠زیاتر لسیش لدارە  کدرا س . ر لفسک ئندھ نوم ھش ئپ
وی کودەتایکی ا ھد١٩٩٣  سای ل کۆتاییعشیرەتی عوبد

، ک نیشتجی قبیلی ئبونمرشوە  ھمان ب. سرنکوتوویان دابوو
 لگڵ). Post & Baram 2002: 24( ڕاپڕین سدامدژی  ین، ل یڕوماد

 بم ھیچ ھوک بۆ سزادانی ،کران ئوەی ئم ھون ھموویان سرکوت
 ئوانی ل. تی ندراعشیرەتکان، خکی ناوچک یان سوننکان بگش

 کسی دیک ،بوون و ھوکان بشدار  چت ک ڕاستوخۆ ل پالنکانبدەر
و کسوکاری ئو ئفسرانی ک ھوی کودەتاکانیان   خزم. ندەدرا سزا

 بگشتی ل شونکانی خۆیان ل خزمت ڕژمدا ل ھمان ئو جومگ ،دابوو
 حرەسی جمھوریوون، وەک ھزەکانی ب ھستیاراندا مانوە ک پشتر لی

کورتی، بۆ ماوەی  ب. و ھواگرییکان  و پۆست باکانی دامزراوە ئمنی 
  یک گوند یان شارۆچکی سونن تک،سدامو   بعس ساڵ ل حوکمی ٣٥

نکران   قعراق ھیچ عشیرەت یان گروپک ل پکھاتی سونن ل ،ندرا
 .و دەربدەری نبوونوە  یان دووچاری ڕاگواستن



 

، دوو ئامۆزای سدام کامیلو   حسن کامیلوردبوونوە ل ھھاتنی 
و )  بووحسنک ژنی  (ڕەغدە ک ھردووکیان زاواشی بوون، لگڵ سدام
  بایخی خۆی ھی، بتایبتی ل,،د١٩٩٥ل ئابی )  بووسدامک ژنی (ڕەنا 

 سداممڕ دووفاقیی ڕژمکی پیوەند بو باسوخواسی ک لسرەوە ل
کان لڵ سوننگکردنی لمام ک لو کورد  الی کان لی  و شیعالک

دیک .خۆشبوونیان لنی لب وەی کن  دوای ئدامالیسدرا،  ەوە پ
ی شوبات گڕانوە ٢٠ لگڵ ژنکانیان ل سدام کامیلو   حسن کامیل

  ھردوو براک ل ماکی خۆیان بس ڕۆژ دوای گڕانوەیان،. عراق
 ل وەزارەتی ناوخۆ.  کوژرانسدامدەستی ئندامانی بنماکی 

الین   لسدام کامیلو    کامیل حسنکرد ک  راوکدا بیانیدڕاگین
دەبت ''بوو ک  وا  چونک ئوان پیان،کران خزمکانی خۆیان ختانی خون

 Jehl (''وەوو خیانتی ل نیشتمانیان کردبرانبر ئ بژت ل خونیان
 نبووە مایی ڕزگاربوونیان ل سدامی ئو دوو کس ل ینزیک). 1996

 سایلی ھموو ئو کسانی ک دژەھوستیان ،سدامو سزای   ڕەییوتو
و ژیانی  ندا   دوو کچکی خۆی ئزییتسدامبم . برانبر ئو دەنواند

و پالنکانی    سرەڕای توەگالنی کچکانی ل ھوڵ، پاراستمنداکانیشیانی
 بۆ پسن کرا و ''وریوکارکی زەر''وتبراک وەک وکوشتنی ج. مردەکانیان
. ی بنما''شرەف ''و'' بھا خکییکان''و برگریکردن ل   برزڕاگرتن

ڕووداوەک ک لم دوای ساوەک،ب نکراوەکتانیخوبرا خجوت  
دا ک   بیاریسدامو  کران دن ناوزە'')شھداء الغضب(ڕەیی  وشھیدانی تو''

االحمد (یکجاری داخرا  و دۆسیکیان ب  خونیش بدا ب بنماکیان بدەل
  ).Bengio MECS, 1996: 327-328; 1997: 376؛ ٢٠١١

ی  ڕاست بکمڕژ ی کیوازی مامو شی ئوانچدامپڵ سگل 
و شیعکان لسر شوناسی مزھبی یان   کانی دەکرد، کوردەکانسونن

ھبوو ک لبر ھۆکاری ھندە سادە  شیعی وا.  نتوەییاندا دەکوژران
بۆ نموون، خک ھی کوژراوە لبر . نیی  ک جگی باوەڕ،کوژراوە

 HRW (''ەکانوھاوکارینکردنی حکومت ل گرتنی سربازە ھھاتو''
2003a( .یلو١٩٩١  سازەکانی  دا، لھ ی کراقکاترشیانعدەکردە   ھ



 

 ،سر ناوچ شیعنشینکان، پوەری دەقان نک ھر ل دژی چکداران
تنانت ئو مندانی ک . دەھات بکو خک مدەنیی بچککانیش بکار

 ل بر ڕژنی گول،لسربانکان یان لسر شقامکان وەستابوون
و  و ئیڤ  و زیل  ھندک شون مندان دەکران ب قغانی تانک ل. دەکوتن

کانی دیکربازییس لتی سکۆدی زەوی. ئۆتۆمبکان ڕۆکرشھ م لڕژ ب 
الصالحی (یشان نو مدەنییکانی دەکردە   ەوی دەباراندە سر شارەکانز

ەکان واتوو ئامازە بکارھ پوەر). HRW 2002؛ ٢٠٥، ١٧٦: ٢٠٠٠
یان لوەرانو پی ئوانچموویان ڕاست پدژی  پیشان خۆ ھ ل دەدا ک

و شیع سزای   ل دژی کورد،واتایکی دیک ب. دەھات سوننکان بکار
 دژی سوننکانیش کس تاوانبارەکان سزا و ل  دەھات دەستجمعی بکار

  .دەدران
 مووزی ٨ل١٩٨٢ ی تڕبوونی کا ، لپکانی کاتی تروانی ئۆتۆمبیل
، سامڕانزیک   ل١،دوجلو شیناییکانی شارۆچکی    کۆنب ناو سدام

برخوردی ڕژم . نبووو ، ک سرکوتوسدامھوک درا بۆ کوشتنی 
 ھوستنواندن ل  لبعسدەدا ل دووفاقیی  نموونیکی دیکمان پیشان

کان بر شیعرانبکان بسونن راورد بتداران توند.بمی دەسو   وە
 کسیان ل ٦٨٧ھزەکانی ڕژم ل ھمتکی ڕەشبگیردا . خوناوی بوو

 دادگای شۆڕش کسیان نردران بۆ ١٤٨، لوان  شیعکانی شارەک گرت
 سای ١٨سرەڕای ئوەی ک ھندکیان تمنیان ل خوار ). محکمة الثورة(

و    ژن٤٠٠نزیکی . رادسردا سپن کچی حوکمی لسدارەدانیان ب،بوو
 ل سماوەکران بۆ گرتوخانکان ل بیابانکانی پارزگای  مندایش ڕاپچ

ژر ئشکنج   کسیش ل٤٦لو پۆسیدا . عراقو خۆرئاوای  باشوور
 Menendez؛ ٢٠٠٥المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا (دا  گیانیان لدەست

2005; Eedle & Hilsum 2005 .(واوی ماڵت  خاننی  و باو شو
 دوجلکورتی،  ب. کرا حوانی شیعکان لو دەوروبرە ب بلدۆزەر تخت

                         
. وە دوورەبغـداد کیلـۆمتر ل ٦٠و   سالحدین کوتووەت پارزگای دوجلشارۆچکی . 1

و سونن شیع کن لیکی تکدانیشتوان. 



 

 ٣٠٠٠٠٠ نموونی لمانش زەقتر کوشتنی نزیکی ١.لسر نخش سایوە
 ١٠٠٠٠٠ و بسروشونکردنی زیاتر ل ١٩٩١شیع ل دوای ڕاپڕینکانی 

ئم دوو نموونی ھیچ گومان ناھنوە .  بووالئنفکورد ل ھمتکانی 
الین ڕژمکی  و شیعکان ل  لسر سزادانی دەستجمعی کوردەکان

و   شوەی ل ھیچ کات  ڕژم بم،کرا وەک ل پشووتریش تبینی. سدام
ک بنژایی  شوکرد٣٥درکاندا نڵ سوننگی لساڵ مام  .  

 یژم پۆسی لکترازانی کۆمگی عراقیئم سیاست دووفاقییی ڕ
و  و کار  نک ھر ئوەندە، بکو سیاست. ھندەی دیک خراتر کرد

کردەوەکانی ڕژم ل نوەدەکان گیشتبووە ئاستک ئیدی بونیادنانی 
نیشتمانک ل پکھاتی جیاجیا، ک لسر شوناس ڕووبڕووی سزای 

  .بوو  دەبوونوە، محاڵ دەستجمعی
  

  دووبارەداڕشتنوەی سنوورەکان: کوردەکان و دەوتی عراق
 ل کوردستانو شارۆچککانی   بۆ سر شارحکومتی عراقھرشکانی 

 وای ل ئنفاللگڵ ترسی خک ل دووبارەبوونوەی ، ١٩٩١ئازاری 
جدی خۆیان بڵ زکۆمب نھب کوردەکان کرد ک  رەو دۆڵو ب   و شاخ

ئم کۆچ بکۆم ل  .بنن  ھنگاوتورکیاو   ئرانل سنوورەکانی نزیککان 
 دەبیاتی کوردی بناسراوەکۆڕەوئ  .ی لرییو دەردەسنجامی ئئ  ک

و شاخ ساردوسوڕەکاندا   و پککوت ل دۆڵ و پیر  و ژن  ملیۆنان منداڵ
یای الین مید ما چەی ک لوڕووبڕووی بوونوە، ھروەھا ئو ڕو

ڕۆژئاواوە ل خک ئاوارەک کرا، فشارکی گورە لسر حکومتکانی 
و پنابرە کوردەکان  ھانای ئاوارە بوون ب بوو ک ناچار ڕۆژئاوا دروست

و سپاندنی   بھاناوەھاتنی ڕۆژئاواییکان دروستکردنی ناوچی ئارام. بن
ینی لی دژەفر ناوچریبی وسی ت٣٦وی ھی ل وتی ئارام. وەکناوچ 

ئنجوومنی ی ٦٨٨ بپی بیاری ژمارە ١٩٩١و دژەفین ل نیسانی  
  ).UNSC 1991(شرعییتی وەرگرت نتوەیکگرتوەکان  ل شییئاسا

                         
رانکــراوەکی و ب چــاوی خــۆی شــارە و دا تــپڕی دوجــلدا ب ١٩٨٦نووســر ل ســای . 1

 . بینی



 

سرەڕای ئوەی ک حکومتی عراقی دژایتیکردنی خۆی بۆ 
  تازە لعراقیکم، : ئوەی  بم لبر،جبجکردنی بیارەک دەربی

 ھشتا عراقدووەم، . شپوی دەرچووبوو و ب  دۆڕاوی  ب کوتجنگی
. بوو ب دامرکاندنوەی پاشماوەی ڕاپڕینکی شیعکان ل باشوور سرقاڵ

بۆی .  ل ھاوکش سیاسیی نودەوتییکانعراقسیم، الوازبوونی پگی 
 پرچکردارک  ن خۆشی توانی،گوی کس کوتن ھاتوھاوارەکانی ن بر

بۆ. دا پیشان خۆ ل وەک ف ئاوارەک کوەی خئ ندەیڕاگکان پستینیی
 ، بۆ گڕانوەیان بۆ زدی خۆیانتو ھلک بەخس  وتان نبن
ان تدا ک دانوس دا بیاری١٩٩١ی کورد ل نیسانی ی سیاسیسرکردایتی

  .  بکاتلگڵ حکومتی عراق
ژمارەیک خای .  بردەوام بوون١٩٩١  سایستیانکان تا ناوەڕاتدانوس

، لوان متمانکردن ب یک، دیموکراتیزەکردنی عراق،  کران سرەکی گفتوگۆ
بم وەک . عراقماف نتوەییکانی کورد، لگڵ یکپارچیی خاکی 

و   کرکووکوسی پارزگای وچارەن) ١٩٨٤-١٩٦١(انکانی پشووتر تدانوس
 ی خای سرەکی،بکانی ناوچ ئۆتۆنۆمیی پشنیازکراوەکودیاریکردنی تخو

سرەڕای ). ٢٠٠٨ئمین (و مافکان بوون   و داواکان بیکداکوتنی بیروڕا
ئو ھموو تنگژانی حکومتی مرکزی لو ئانوساتاندا ڕووبڕووی 

و   و گرفت ئابووری ، لوان پراوزخراوەیی نودەوتی، کشوەوەوبب
 ، باری ئمنی ل باشووریو نائارامی  و ئابووقی ئابووری  یتییکانکۆم

. داننان ب مافکانیاندو   کچی ئامادەی سازان نبوو لگڵ کوردەکان
  لسر ھمان ئو سنووران دەکرد ک کاتی خۆی لیحکومت پداگری

 ھاوکات .کردبوون  تاکالینان بۆ ناوچ ئۆتۆنۆمییکی دیاری١٩٧٤ سای
 وڵبوی حکومتی مرکزی قینبوون دوو داوای سرەک کوردەکان ئامادە

ھزی و چککردنی   بکن، ئوانیش پچاندنی پیوەندیی نودەوتییکان
رگشمش گرنگتر، کوردەکان سو.  بوونپوانر رولسبوون ل  وەی کئ

کردنی ناوانی ناوچ و جوگرافییکان بکرن ب بنما بۆ دیاری ی فاکت مژووی
شنیازکراوەکپ ندامانی وەفدە . ئۆتۆنۆمییئ ک بکردنپتوەک گا

، یکک ل نونرانی حکومت ل تاریق عزیزانکارەکی کوردان، تدانوس



 

) ئیسپانیا (وسوئندەلانکاندا، ب کوردەکانی گوتبوو کاتی خۆی تدانوس
ئمین (ک ئستا داوای ناکات  بم ھیچ عرەب،بشک بوو ل خاکی عرەب

دەچت مبستی نونرەکی حکومت لم گانوەی ئوە  لوە). ٢٠٠٨
بکات ک دەبت ئوان دەستبرداری ماف ڕازی  ک کوردەکان ،بووبت

 وەک ،بکن بیر و ناوچ کشلسرەکان ل  کرکووکو   نبمژووییکانیان ب
 دا، ل١٩٩١اری زل ئا. کرد بیر یان لوسوئندەلچۆن عرەبکان 

لسر ''وڕبوونی کوردەکان وکرد ک مک  بیانیسدامچاوپکوتنکدا 
 ئاماژەیک بۆ کوردستانی ی ب ناوچی ئۆتۆنۆمکرکووکلکاندنی 

ئم ملمالنی لسر ). Gunter  1992: 70 (''یان ل جیابوونوەووئارەز
 جارک خستومانت وە چندخاک پشتیوانی لو ئارگیومنت دەکات، ک ئ

ڕوو، ک شوناسی خاک گرنگییکی تایبتی ھی ل کشمکشی نوان 
و ناسیونالیستی   الیک  عراقی لیو نیشتمانپروەری  ناسیونالیستی عرەبی

کوردی ل ی دیککالی .  
ت، دانوس بک برحاشاتھژەیان کمووز درکان تا ناوەڕاستی تان . ل
و چند  ھولرو   سلمانیدا، خۆپیشاندان شارەکانی ١٩٩١زی تموو

خک ناڕازییک، ک زیاتر ھزە چپکانی . شارۆچکیکی دیکی گرتوە
یان بعسونی ھزەکانی و داوای دەرچ١خستبوون،  وەگڕیانکوردستان

و   و ناڕەزایی خک   ڕق٢.دەبرد  ناویان''داگیرکر''و وەک  دەکرد
نوان ھزە  ەی خۆپیشاندانکان، پکدادانی چکداریی لدرژبوونو

 ک لگڵ ،کوتوە ی لپشمرگو ئو ھزانی   ئمنییکانی حکومت
و   فشاری جماوەری. انکان ھاتبوون ناو شارەکانتدرژەی پۆسی دانوس

و سربازییکانی حکومت لگڵ بردەوامیی   ی ھزە ئمنییالواز

                         
ڕەوتـی ، دەستی کرکارانی سۆشیالیست، ئای شۆڕش ل ناو ھزە چپکانی کوردستان، 1

 . ڕۆی سرەکییان ل خۆپیشاندانکاندا دەبینیبزووتنوەی شووراکانو   کۆمۆنیست
2 ندەدا لروبو ســـر لـــر نووســـولـــشھات ھداری پو ڕووداوەکـــان بـــوو  بـــوو، ئـــاگ . ل

ـــشاندەرەکانی دەناســـی ک ڕەوتنزیک ـــانی خۆپی ـــدک ل چاالکوانک ـــشوە ھن  و پۆســـی  ی
 وانوە، لایــ ــۆ دەگ ــان ب ــسماعیل سرســپیناڕەزاییکانی ــزی، ئی وــامان ح حســن ،  س

 .  عزیز قتویو   عبدول سوسن



 

مایی کشانوەی ھزەکانی حکومت ل تشرینی   بوون ب،انخۆپیشاندانک
 دا، ک کشانوەی دامودەزگا دەوتیی مدەنییکانیشی بدوای١٩٩١یکمی 

  .ھنا خۆیدا
 کشانوەی دامودەزگاکان بۆشاییکی کارگییوەی لو ناوچان دروست

چارەیک کرد ک بوو ب پانرک بۆ سرکردە کوردەکان ک بیر ل ڕگ
کوەی بۆشاییکردنوە بۆ پنوە. بککانی   بوو حزب ئکوردیی نو الی

بۆ ئم . و پرلمانیان دا   بیاری دامزراندنی حکومتبرەی کوردستانی
. خست دا ڕک١٩٩٢ی ئایاری ١٩یان ل یمبستش ھبژاردنکی گشت

 جار چونک یکم ،کوردستاننکی بپشین بوو ل وھبژاردنکان ئزمو
سرەڕای . بدرت بوو ک ل ناوچ کوردییکان ھبژاردنی سربخۆ ئنجام

 بوون لی نکان خابژاردنھ وەی ککردن وئساختوفچی ، فک 
 کوردستانی نویان ل یو کشکی سیاس  بگشتی کشمکشکی ناچکداری

پارتی دیموکراتی بوو،  یکنز ئنجامکانی ھبژاردنک زۆر لک. خوقاند
ی %٤٩.٧٨ یکتیی نیشتمانیی کوردستانو   دەنگکان% ٥٠.٢٢ کوردستان

  کورسییکی پرلمانیان ل١٠٠دوو حزب براوەک . دەنگکانی بردەوە
. کرا بۆ کریستیانکان ش ترخانیو پنج کورسی کرد نوان خۆیاندا دابش

 ی تمووز پک٤ ل کوردستانحکومتی ھرمی  ،دوای کشمکشکی زۆر
و سرۆکی حکومت بر   پارتیی پرلمان بر ی ک سرۆکایت،ھنرا

ھاوکاتی ھبژاردن بۆ پرلمان، ھبژاردن بۆ ڕابری گلی .  کوتیکتیی
ئوەی دوو کاندیدە سرەکییک،  چوو، بم لبر کوردستانیش بڕوە

، ھیچ کامیان ڕژەی یکتی ل تابانیجالل و   پارتی ل مسعود بارزانی
 کانیان لڕی% ٥٠دەنگپکرد تر دیاری،نس وەک ڕابک کرا  بۆین. 

و   کشانوەی دامودەزگاکانی حکومت نک ھر کشیکی سیاسی
 بکو بوو ب مایی ،کرد  ل ناوچ کوردنشینکان دروستیکارگی

رمانبرە حکومییکان ک لو وچی ھموو فوو بینی م  کارلدەستدان
لگڵ کشانوەی دامودەزگاکان، حکومت . ناوچیدا خزمتیان دەکرد

ی سختیشی سپاندە سر ناوچک، ک پشتر یئابووقیکی ئابوور
ئمان . ەوە دەیناندنتوەیکگرتوەکانبدەست ئابووق ئابوورییکی 



 

 ک ،ئاراوە ردییکان ھناییکوە بارودۆخکیان ل ناوچ کو بسر
ڕادەیک ک  ، ب'' ل تپینوەوەوکردب نزیک''ی ھرمی کوردستان یئابووری

). Meacher 1993% (٧٠ی وڕژەی بکاری گیشتبووە سرو
و فرەڕەھند بوون، ھر ل ئابوورییوە بگرە تا  کاریگرییکان چندسرە

ەدەکان بارودۆخک ھندە سرەتای نو ل. و کۆمیتی  دەگات سیاسی
 ک ھندک ڕاپۆرت باسیان لوە دەکرد ک مندان لبر ،خراپ بوو

کان لندنگخو مخۆراکی لھۆش  ونوچ خۆ ھۆش کوت و ژنان بون وک
ک یوولبر ئو بارە قورسی ک کوتبووە سرشانیان بۆ پیداکردنی پار

  ). ھمان سرچاوە(نان 
 وەیرە ئتدارانی پرسیار لبۆ دەس راقککانیان عکوردیی ناوچ 

جشت بربازی؟ ھرەڕای بوونی توانای ست ھیچ ، سچی حکومک 
ئم ڕاست .  ندا بۆ گانوەی دەستی خۆی بۆ ناوچکیھوکی جدی

 سدامپچوانی ئو قسان بوو ک دوای کشانوەی ھزو دامودەزگاکان 
  داوامان ل سوپا کرد ک بۆ ماوەیک ناوچک جئم''ئو گوتی . کردی
  چۆن بۆ سوپاکیان دەگرین)کوردەکان( دەبینن گلکتان )ئوکات(... بھن

 وان بوکاتیش ئن، ئتی دەکدەچن و داوای یارم ککدام .''ھانای خس 
 وەش کردەوە کر ئسختی لج''راق بوونی نییع لیش ... دوو یان سگ

ک دوین لوک گ'') Bengio MECS, 1992: 468, 483 .(ت ودوای ح
ساڵ ل غیابی دامودەزگاکانی حکومت ل ناوچ کوردنشینکان، میدیای 

 یی''ناسروشتی'' دەوتی عراقی ھیوای کۆتاییھاتنی بۆ ئو حات یفڕمی
 ل ش  ھاتبووە''شیمال''دەخواست کپ ) Bengio MECS, 1998: 299 .(

 ،کوردستانو پیشاندانی ھیوای گڕانوەی   رەڕای بوونی توانای سربازیس
راقی لتی عچی دەونیک٢٠٠٣ تا ١٩٩١  ساگرتکی ننوشوھیچ ڕ  

 تنانت ئو. بر بۆ دووبارەگانوەی دەست بۆ ناوچ کوردییکان
اوچکانی دا لسر بکارھنانی ن ی کورد ڕەزامندییکاتی ک سرکردایت

ردەستیان لن  ژریکاالیمر  ئس رشکردنکانی بۆ ھیمانراقو ھاوپع ،
 و خۆی ل بیارەک نفام ندا  ھیچ پرچکردارکی پیشانسدامڕژمکی 

  . کرد



 

و   کوردستانو توژەر ھرشنکردن سر   ھندک ئکادیمی
وانک، لند ھۆکاروە بۆ چنوەی دەگکردنو براون گراھام داگیرنل 

 ک ین''باوەڕەدایی دژەفجو''بوونی ناوچ و ک کانو توانای   و چاالکیی
 ھۆکاری سرەکی ،کردبوو مناوەرەی ھزە ئاسمانییکانی عراقی پلبست

الین   ئمنییکان لکارگی وبوون ل پشت کشانوەی دامودەزگا 
  پیبنگیۆشوە  ھمان بGraham-Brown 1999: 110 .((حکومتوە 

 راقی دەخستکانی عزە زەمینییین ھی دژەفپاندنی ناوچس ک وای
 Bengio (ییان بداکوردستانمترسییوە ئگر ھوی داگیرکردنوەی 

MECS, 1992: 468; 1996: 323 .(شیزی  پرکتی محکوم ک وای
و  ی نبووەانکوردست یھیچ کاتک نیازی دەستبرداربوونی یکجارەکی

 ب گبووە ڕوەی نیلی ئوە  بدات جیاکوردستانمتب .ل یوەند بپ 
و  کراون، لوان ئاساییکردنوە  چند ھۆکارکی دیک باس،ھمان بابت

بوون بۆ  پشتر و ناوەڕاست ل کۆنتۆکردنوەی ناوچکانی باشوور
استوخۆتری  چونک نائارامییکانی ئوێ ترسی ڕ،حکومتی مرکزی
وای ک ڕژمکی  ھندکی دیک پیان.  ھبووبعسلسر ڕژمکی 

 چاوەڕی کاریگرییکانی ئابووق ئابوورییکان بوو لسر بغداد
بوو ک دواجار کوردەکان برگی ئابووقکان  وا  چونک پی،کوردستان

اس لوەش دەکرا ب. و خۆیان دەگڕنوە بن بای دەوت  دەدەن و مل  ناگرن
  نیدەویست لو بارودۆخ سختی ک خۆی پیداعراقک گوای ڕژمی 

بکات، بکو   ل خزنی دەوت دابینکوردستان داھات بۆ ،دەبوو تپڕ
ت بۆ ئو در بنر،دەکرا  ترخانکوردستاندەیویست ئو پارەیی ک بۆ 

  .بۆ ڕژم نوانددا دسۆزییان ١٩٩١ناوچانی ک ل ڕاپڕینکانی 
و شرۆڤان، بم  سرەڕای بوونی ڕاستی ل زۆربی ئو دیدو تگیشتن

وردبوونوە لو سنوورانی ک حکومت دوای کشانوەی دامودەزگاکانی 
ڕەچاوکردنی  ، ھاوکات ب  کشایھرمی کوردستانل ناوچ کوردییکان بۆ 

یرکردنوەی ئوەی ک حکومتی مرکزی توانای سربازیی داگ
دا ١٩٩٦ ل ئابی ھولری ھبوو وەک ل داگیرکردنوەی کوردستان

 یو پالنکی ستراتیجی دەرکوت، بۆمان دەردەکوت ک ڕژمی عراقی نیاز



 

وە لشانر  پشت کس کردنرشنبووکوردستانو ھک . ی ھکات
رکی  ئوە ئو سنوو،و دامودەزگاکانی خۆی کشایوە حکومتی عراقی ھز

 ئویش ب بینی ئو ناوچانی ک لو ،نوی بۆ ناوچ کوردییکان کشا
 لگڵ ،دیبگو  رومخمو وەک وەوەودواییان نوتیان تدا دۆزراب

یو وەک ئاڤان، ک درژکراوەی چانوتکانی خورماچانوتکانی 
و  گدیبو  خورما. چانوتکانی ناوچکن  ل گورەبابگوڕگوڕ

 پشتر بشک بوون لو ناوچ ئۆتۆنۆمییی ک حکومتی عراقی رومخمو
ل نانیتاکالییاندبوو١٩٧٤  ساتخ،دا ڕایگ چی لیو ککشانیوبکسا  

چند ناوچیکی دیکش ک پشتر . رانددا ل ناوچ ئۆتۆنۆمک دابن١٩٩١
 کفریو   ئاکرێوەک دا، ١٩٧٤  سایبشک نبوون ل ناوچ ئۆتۆنۆمیکی

جارە خران سر ئو ناوچانی ک  ، لگڵ سنوورکشانوەکی ئمکالرو  
  ).١-٧ی  نخشبوان( ناسران ھرمی کوردستاندواتر وەک 

  

  
  

خشی ئۆتۆنۆمی:١-٧ی نمی کوردستان و ناوچرسنوورەکانی ھ   
  



 

سنوورە نویدیارییو ستراتیج کان زۆر وریایان ست ؛وونکراب یانبم 
لی ببشکردنی ناوچ کوردییکان بوو ل سرچاوە سروشتییکان، 

و   کشانی سنوورەکان دیدە سربازی ل. و گاز  بتایبتی نوت
 درژایی یان ل نزیک سنوورەکان ب. کرابوون تۆپۆگرافییکانیش ڕەچاو

 رابوون بۆ کشچیای زەردو  زورگزراوو    زنجیرە برزاییکانی بانی مقان
 رگریکردن لک بۆ بینوەک پشت وەی کراقئکارعری   بگئ ن لب

کدادان لیان پ وان  ڕوودانی ملمالنراقنمی کوردستانو   عری . ھھ ل
ب رەک سنوورەکستی سبم زی یئاشکرا دیارە کرکتی می حکوم

ند بمدەو اندنی ناوچر پچش ھکان بوو پوتنکی دیکو .  شتئ
ئارگیومنتانی ک باس ل بوونی ناوچی دژەفین دەکن ئو خایان 

 وە ک نیوەی زیاتری ئو ناوچانی ک حکومت لیولبرچاو نگرت
 ک دژەفین نیدەگرتوە، وەک ،ە٣٦ی ھی تریبی وکشایوە ل خوارو

 سلمانیرزگای و زۆربی پا ھولر، بشک ل پارزگای کالر ، کفری
)وانبخش١-٧  ن .(  

بۆی ئو تگیشتنی ک پداگری لسر ئوە دەکات ک حکومتی 
ی کوردستان توانای سربازی یمرکزی لبر ناوچی دژەفین یان الوازی

نگڕانوەی حکومت دەگڕتوە بۆ .  ئارگیومنتکی الوازە،وەونکرد داگیر
یکم، کمتوانایی یان بتوانایی حکومتی : نچند ھۆکارکی دیک، لوا

انی ناوچ کوردییکان نک یمرکزی ل کۆنتۆکردنی سیاسی
ربازییانیان.ست لحکوم ی کو ناوچانکی   دووەم، ئخوە بایکشای

و   ھموو شوازبعس. و ستراتیجیی ئوتۆی بۆ دەوت نبوو  ئابووری
 و تعریبوە بگرە تا  و ڕاگوزان   چۆکردنھنا ھر ل ئامازکی بکار

 کچی بپی تگیشتنی خۆیان ،و کۆمکوژی دژی کورد  ەگات کیمیاباراند
سرەتای نوەدەکانوە  دەچت ل بۆی لوە. دی نبوووھر سو

 ساڵ ٢٠ گیشتبن ک دوای زیاتر ل بوای بو بعسسرکردەکانی 
ت وەک پیاتوانیبانی نحوکم نکان بخکوردیی ناوچ ک لشویست ب

عرەبییکانیان -و خککی ئاوزانی دیدە نتوەیی  دەستی خۆیان ژر
مبستی   ھندک ناوچ بیبووە ک دابینی یکجارەکی وا بکن، بۆی پیان



 

 وە براقییتی عزراندنی دەوڵ دامگل ک کیشرئوەی سکردنکۆل
ئنجامدا  ل. بووە، چاکترە  دروستدەوتی عراق بۆ تانکوردسلکاندنی 

و ستراتیجییان  بینی بشک لو ناوچ کوردییانی ک بایخی ئابووری
کورتی  ب. کرا برچاو و جبجش  وەک چاکترین چارەسر دەھات،نبوو

سنوورە نو ست لبمیکی نوێ بوو بۆ باکووری ،کشانی سنوورک 
  . عراق

 بۆ سدامی سرنج ئوەی ک ئو سنوورەی حکومتکی ی جگئوە
الین حکومتکانی  خانی ڕژمیش لو دوای ڕو،ناوچ کوردییکانی کشا

 وڵو قبھرمی کوردستان ھمان ئو سنووران وەک سنووری سدامدوای 
عراقییکانوە  الین عرەب یشانی بوونی کۆدەنگییک لنئم . کران
دەچت ئگر کوردەکان بم  لوە. کوردستانو خاکی  ر سنوورلس

 راقسنوورە لوە ب جیاشعبن،وتۆی لکی ئگرییوە   ڕکانراقیین عالی
شواز لر پگوە ئت، ئکرینت ی لکرن .یلد دا، ٢٠١٢  ساممح

 ل گوتارکدا داوا ل) الصباح (ڕۆژنامی سباح ل توعبدولجبار شبو
نیشن بۆ قسکردن ب دەکات ک لسر مزی گفتوگۆ داعراقو عرەبی  کورد

ئوەی جگی سرنج . عراق ل کوردستان جیابوونوەی چۆنتییلسر 
 ک ناسراوە ب نزیکی ل ، ە ڕۆژنامی الصباحنووسر سرنووسری 

و ئ. عراق، سرۆکوەزیرانی ئوکاتی نووری مالیکیو   حکومتی عراقی
 ی لمی ٤گوتارەککو٢٠١٢ی کانوونی یم ووکرد  بدوای ئوە، بت

توە ووەکرد گوتارە نووسر س بابتی دیکی لسر ھمان توەر بو
ئمش ئوە دەگینت ک نووسینکی نووسر ). ٢٠١٢الشبوط (

 چونک ئگری ئوە ھی ک نووسینکانی ،نبووە پرچکردارکی کاتی
 ب. بووبت پشتوە  لینووری مالیکیو   حکومتی عراقەکی موبار

 ئاماژەیکی بھزە کوردستان-عراقکورتی، دووبارەکشانوەی سنووری 
 زانی کوردەکان لئام راقی لتی عراقبۆ شکستی دەویان ع ،

وەیان بواوی تواندنوەی کوردەکانیش پیشان. تھاوکات ڕەتکردن  دەدا ل
 ناکردنبوون بمای ور بنسل ک کتدەو ک لشو جیھانبینیی   ب

رەبزراوە عوە دامکانراقییع .  



 

  نیشتمانسازی ل گژاودا: ئزموونی خۆبڕوەبردن ل ھرمی کوردستان
نچوو ئو   زۆری پ،حکومتی ھرمی کوردستاندوای دامزراندنی 
 و ناوچیی ک ل ناوەڕاستیئ.  ھوەشایوە،ببوو یکیزییی ک دروست

 دووچاری شڕکی ،دەچوو الین کوردەکانوە بڕوە ەوە ل١٩٩١ سای
و    ک ھڕەشی ل سربخۆییوە،وەوو دژوار ب  ناوخۆی ھندە سخت

شڕی ناوخۆ شتکی نوێ نبوو ل مژووی . ونک دەکردوبوونی ئزم
 زنجیرەیو دژوارترین   نجارە خوناویتری  بم ئوەی ئم،،کوردەکان

ل ڕەکان بوو کیشەوە دەستی١٩٦٦  سا مزنجیرەی. کردبوو پئ  
و    نیشتمانیی کوردستان یکتییجارەی شڕەکان ب بریکوتنی 

پارتی دیموکراتی ک زوو  کرد، پ دەستیبزووتنوەی ئیسالمی 
 یکتی ئیدی ، شڕەکناو ھات پارتیدوای ئوەی . ئا یش تیوەکوردستان

و  شڕ.  دژبیکی شڕەکانی بوون ب دوو الینی سرەکیپارتیو  
سرەتای پکدادانکان  ھر ل.  بردەوام بوو١٩٩٨  سایپکدادانکان تا

 ل یکتی. و دوو زۆنی دەست  بوو ب دوو لتھرمی کوردستان 
ش ل یپارتی و نرا  وەدەرھولرو بشک ل پارزگای   دھۆکپارزگای 
تا کۆتایی . خرایوە  دوورھولرو بشک ل پارزگای   سلمانیپارزگای 

کان لکدادانیپس کوژران١٩٩٨  سازار کھ س زار    زیاتر لو دەیان ھ
ئاکامی  پاڵ ئو بارە قورس ئابوورییی ک ل ل. کسیش ئاوارە بوون

و ئابووقی حکومتی   الیک  ل نتوەیکگرتوەکانئابووق ئابوورییکی 
زی لرکر مس وتبوونوە ککی دیکڕی  الیش ،ککی ناوچشانی خ

کردبوو و دانیشتوانی ناوچکی  ناوخۆ ھندەی دیک بارەکی قورستر
و بھا  ڕادەیک ک ستراکتۆر و ئمنییکان کردبوو، ب  نوقمی کش سیاسی

  . وە دەبرددننکۆمیتییکانی برەو ھوەشا
 ک دواتر بوو ب ھۆکاری ،گۆڕێ بارودۆخکی ھندە نالبار ھاتبووە

، ک بگشتی ڕوویان ل  ونی دەیان ھزار ھاووتی ل ھرمو دەرچیسرەکی
بوو ک  دیاردەی کۆچ برەو ھندەران ھندە گورە.  کردڕۆژئاواوتانی 

 یکوردستانچینی ناوەندی لمیدیای دوو.  ڕاماندە چڕ ھی شرەکبوو  ب
ک کاریگریی نرنییکانی ئگرەکانی دروستبوونوەی یکیزیی نک ھر 



 

و تا کاتی وە وەوخستب  بکو ل سانی دواتریش زۆر دوور،لو ساندا
ل انم دینووسینی ئدا٢٠١٦  سا،کانی بوتست  دەرکزەقی ھ پ 

ی خراپکانی شڕی ناوخۆ زیندوبوونوەی یککی دیک ل کاریگری. دەکرن
و   و ئینتیما بۆ گل  بان دسۆزی و حزب ل و ناوچ بوو بۆ خ دسۆزی
 لوانش مترسیدارتر بحزبیکردنی کۆمگی کوردستانی بوو ل. نیشتمان

 کۆمگی کوردستانی ل سادەترین کسیوە بگرە تا.  پارتیو   یکتیالین 
شوەیک ل شوەکان  و ڕۆشنبیرترینی، بگشتی، ب  یندەگات وریاتر

  ک لکترازان،پارتیو   یکتییکوتبووە ژر کاریگریی گوتاری شڕانگزی 
 ی لقینکی ڕاستتییڕ و دوژمنایرەکانی شر ڕ بسوو لروپی ڕۆژنام 

کانیش، لزی نانخواردنی مات منانفزیۆن، تلکانی تو سکرین 
بۆ پشتیوانیکردن ل  (تورکیاو خۆتھقورتاندنی   داوالکردن. وەوەوبکوت
و  و شڕ   ھندەی دیک ملمالن،)یکتیبۆ پشتیوانیکردن ل  (ئرانو ) پارتی

  . و دژوارتر کردبوو و ئاۆزتر تروپکدادانکانی قو
 پارتی، ١٩٩٦ی ئابی ٣١لتی   براقیارمر شاری سوپای عولھی ل 
بوو ل  ئم ڕووداوە وەرچرخانکی گورە.  دەرھنایکتیکۆنتۆی ژر 

  لیپارتیو بادەستیی   یکتی ک بھزبوونی ،داھرمو  مژووی کورد
 ئو یکوتوە لگڵ سرلنوێ داڕشتنوەی ناوانکانی نوان قمەوی

و  ئمان بمتمانیی نوان ئو دوو الین پاڵ ل. دوو ھزە
و   خککی زۆری یکتی. دەکرد ڕۆژ زیادی ب ماوەرەکانیشیان ڕۆژج

 تینزیک لکر یولھجشت یان بتی   ھر دەسکانی ژرەو ناوچو ب
پچوانشوە، پارتییکان ناوچکانی ژر ڕکفی  ھگرت، ب  سریانیکتی
ی الینکی و ئندامان ال الینگر ھاوکات ھردوو. ھشت یان بجیکتی

و   سختبوونوەی پکدادانکان. دەدا یان دەردەپڕاند دیکیان دەگرت، ئازار
شانی بوون بژەکی الوازی درکردنی یمایۆکۆنت ز لردوو ھتوانای ھ 

 دا، یبزووتنوەی ئیسالمیی ھندک شاخی یئمش یارمت. ناوچکانیان
دەستی خۆیان لسر ھندک ، ک ئنسارولئیسالمو   جوندولئیسالموەک 

 پککھاوکات .  بسپننھبج ل دەوروبری یکتیناوچی ژردەستی 



 

و پایی خۆی ل ھندک ناوچی  و پگ  قۆستوەیپارتیھلی کمتوانایی 
  .توند کرد بادینانو   زابو   قندیل ل پارتیژر دەستی 
 ژر ڕکفی یکتی یلمانیسو   پارتی ژر ڕکفی یھولروردەوردە 

و دووحکومت،  و سنتری دووئیدارە  بوون ب دوو چقی ڕاکشان
یش، تنانت دوودادگای یو دو ئاسا و دووسرکردە، دووپشمرگ  دووحزب
 و دابشبوون سیاسییکان زۆر کاریگر کاریگرییکانی ئمان. تمیزیش

و   و ئابووری  ی سیاسیوڕو ل ک تواوی کۆمگکی ،ھرمبوون لسر 
. کرد ش، دابشیو ئدەبی  ی و جوگرافی، تنانت ڕۆشنبیر  کۆمیتی

و مزھبییکان،   ھاوتای لکترازانی کۆمگی عراقی لسر ھ نتوەیی
و    و حزبی ی یش ل ھرمدا لسر ھ ناوچییکۆمگی کوردستان

ی ل ھموو شتک زیاتر جگی ئوە. ببوو  دابش خکییکان
 بانگشی یکتیھم و  پارتیبوو ک ھم   ئوە،ڕمان بوووسرسو

و   و ئوی دیکیان ب خائین یان دەکردکوردستان خکی ینونرایتی
  . کرد دەنلڕالدەر ناوزەد

 ل کی دیکدا دیاردەیچوانھ و ساناول ی کوردی لگکۆم 
 ئیسالمی سیاسی ،ا، ئویش بوبوونوەی ئیسالمیزمھد دا سریھرم

 بزووتنوەی ئیسالمیدا ١٩٩٢کاتکدا ل ھبژاردن پرلمانییکانی  ل. بوو
ی دەنگکان، بمش نیتوانی ھیچ %٥ دەنگیھنابوو، ک دەیکردە ٤٩١٠٨تنیا 

بکات، کچی ل ھبژاردنی ئنجوومنی  کورسییک ل پرلماندا مسۆگر
ی دەنگکانیان %٢٠دا گروپ ئیسالمییکان ٢٠٠٢  سایارزگاکان لپ

 ھم ئوانی ژر دەستی یکتیبردەوە، ھم لو ناوچانی ژر کۆنترۆلی 
  ). ICG  2003: 3 (پارتی

 و فشار  و نودەوتییکان  و کسایتیی ناوخۆییکان   الینیناوبژیوانی
 ک ،الی شڕەک  گیشتنی ھردووبواب و   ی کۆمگی کوردییو بزار

کالیی ھیچ کامیان ناتوانن لکان یوە ملمالنربازییی سگوە ڕنبک، ل  
ستی لوە کۆتاییدا ئاگربوتی . کت ڕۆریکادیارە ناکرمو   ئو فشاری ئ
و   یکتیڕاستیدا پکھاتنی کۆتایی نوان  نگیرت، ل لم پۆسی لبرچاو



 

، ل مادلین ئۆبرایت، ئمریکادەستی وەزیری دەرەوەی   لسرپارتی
  .واژۆ کرا واشنتۆن

سرەڕای ماورانییکانی شڕی ناوخۆ، ناوچکانی ژر دەستی 
بوو ل  و گشدا زۆر باشتر  جوتحکومت کوردییک ل ڕووی ئابووری

تنکی  پکھاواژۆکردنیدوای  ، بتایبتی لعراقناوچکانی دیکی 
نوت  پۆگرامیبنما لسر  و ککوەرگرتن لو داھاتی ک ب  واشنتۆن

. سلمانیو   ھولر دەگیشت دەست ھردوو ئیدارەی برانبر ب خۆراک
وەک . وەوەوکوتب خۆی ل  بیئمش جۆرک ل ھستکردن ب شاناز

لدایکبوو تا تازە(کرا، ڕژەی مردنی مندا ساواکان  پ پشووتر ئاماژەی
 ،ژر دەستی حکومتی مرکزیدا بوون لو ناوچانی ک ل) پنج سان

شووتر زیادی بنی پسا راورد بب  چی لمی کردبوو، کرھ
ناوچBengio MECS, 1999: 281 .( (کردبوو  دا کمیکوردستان

کی ئابوورییان بیشکان گتی دوای بینیبووخۆوە کوردییتایبی، بسا  
١٩٩٦ .پاڵ ل  کان لدا ئازادییمانزراوترکوردستانئپار  راورد  بوون بب

 بۆ نموون، لStansfield 2003: 134 .( (عراقب ناوچکانی دیکی 
و ڕۆژنامموو ئکان ھکوردیی دەست ناوچ و گۆڤاران ل وتن کر  دەکژ

کراوە کوردییکانی  کچی بو،نودەستی حکومتی مرکزی دەردەچو
بگشتی خۆبڕوەبردنی . کرابوونخ  یاساعراق ل ھرمی کوردستان

کۆتایی نوەدەکان،  تا. وەوەوکردب تروکوردەکان ھستی کوردبوونی قو
 ک لوەییداکوردستاننش خۆیان   پوەکانی پی نوانچپ ببوو ک

قییکانوە و وابستگی ب عرەب عرا و سۆز  کمترین پیوەندی
دەگمن توانای قسکردنیان ب عرەبی ھبوو،  ک بینوە نو. دەیبستوە

رەبع وانی بکانی ئیوەندییش پمخت ئس ندەی دیککان ھراقییع 
و  بغدادجاران ژمارەیکی زۆر گنجی کورد ل زانکۆکانی . کردبوو

بکان دەبوون، تا ڕادەی و تکڵ ب عرە  دەیانخوندعراقشارەکانی دیکی 
ھندک لو گنجان . و مارەبین   خۆشویستییدروستبوونی پیوەندی

ل پنجاکان . دەدا پ عراقییکان گش  سیاسییان لگڵ عرەبیپیوەندی
ل بوو کنجی کورد ھشتاکان زۆر گکخراوە سیاسی تا ھو   ڕیزی ڕ



 

ئم دیاردان ل . و خباتیان دەکرد و کۆمیتیی عراقییکان کار  ئدەبی
وەدەکان بن نمابوون دەگمر نین ھر نگوە ئوتبوون، ئر. کھ 

ل ی کتییراقچییستی عو ھش ئوەدەکان  بۆیش نوەکانی پالی ن ل
  . دەکوت  کوردەکان دەبینرا، ل دوای نوەدەکان کمتر برچاوناو

وە کو لوەدەکانرەتای نوەی سپاککردن ردەکان دەستیان ب
 ل برنامکانی خوندن ل خوندنگکان بعسو پیامکانی   ونوبیروبۆچ

کرد، دواتریش وردەوردە دەستیان ب داڕشتنی سربخۆیانی برنامی 
لو برناماندا . مژووو   کۆمیتی بتایبتی ل وانکانی ،خوندن کرد

ردستانیبوون نک عراقیبوون وەک شوناسی و کو  جخت لسر کوردبوون
وەک بشک لKirmanj 2014: 369-372 .( (دەستجمعی دەکرانوە 

 و کوردستان کورد مژوویو  جوگرافیاونوەی برنامکانی خوندن، وپداچ
ھرمی  دەگوترا ک خوندکارەکانب . ل خوندنگکان دەگوترانوە

ژر دەستی  وە ک ئستا لوھات  لو س پارزگای پککوردستان
 ئوکات ل یانش ک تایو شارۆچک کورد کوردەکان لگڵ ئو شار

لوانش گرنگتر، . یشوەکرکووکبوون، ب  ژردەستی حکومتی مرکزیدا
وەدەکان  لرەتای نی زەرد پارتیستیو   ئاکدەدا بۆ یسکی ھی کئا 

ال  ، کچی ل کۆتایی نوەدەکان ھردووکردن ل شوناسی خۆیانشیینما
و  و نافڕمییکان ھدەدا  زیاتر ئای کوردستانیان لسر دامودەزگا فڕمی

کرد ل  نیشتمانی تبنی/ی نتوەییویان وەک سرود ئی ڕەقیب
بگشتی، بیانیان ل خوندنگکان بدەم . و بۆن فڕمییکان  خوندنگکان

  ١.دەکرایوە  برزکوردستانای  ئ ڕەقیبگوتنوەی ئی
و ھرش   ئنفالڕاگرتنی یادەوەریی نتوەییکانیش، وەک وبۆ زیندو

و ساۆژەکانیان کران ب   کران کیمیاییکان، چند مۆنمنتک دروست
وەک ھوی حزبی، بم ھرچۆنک بت دەچت . ڕۆژی یادکردنوەیان

  لکوردستان تیڤیتیڤی دامزرنران، یت الش، دوو ستیخانی نیشتمانسازی
 چوارتادوو کۆلجی سربازی ل . دا٢٠٠٠  سای لکوردسات و ١٩٩٨ سای

                         
ھرمــــی نووســـر ب چـــاوی خـــۆی شــــایتی ئو مڕاســـیمان بـــووە ل خونـــدنگکانی . 1

 . دا٢٠٠١ و ١٩٩٧ ل کاتی سردانکانی بۆ ئوێ ل ساکانی ستانکورد



 

دامزراوە  ل. پشمرگو ڕاھنانی ئفسرانی   کرانوە بۆ پگیاندنزاخۆو 
 حکومتی ھرم. لی کوردستانیوکرا ب بکارھنانی پو فڕمییکانیش دەست

 رلولمو  ھتیانیسلراینجیا نووروی بکی ئتند وچ و   پیوان ل
ئاستی   بم ل،سرەڕای حزبیبوونیان.  کردەوەئوسترالیاو  ئمریکا

تیدا بودەون ک لمجۆرەکان ستاتۆی  جۆرررزھوەوەوکردب ی ب.  
دا خریکی جۆرک ل ھرمی کوردستانکاتی ک کوردەکان ل  لو

ناوچکانی دەرەوەی ھرم حکومتی مرکزی  ، لبوون نیشتمانسازی
و تعریبی ناوچ کوردییکانی ژردەستی   پۆسکانی پاکتاوی نتوەیی

تورکمانکانی ئو ناوچان دووچاری ھمان . وەوەوکردب خۆی چتر
 ١٩٩٨ تا ١٩٩١  سانیل. و پاکتاوکردن ببوونوە  سیاستی دەرپڕاندن

ناوچکانی ژر دەستی   تورکمان ل٥٠٠٠و کورد ٢٠٠٠٠٠نزیکی 
زی برکتی من حکومڕدەرپ ؛ ١٢١: ٢٠٠٤طالبانی (ران دزۆرەمل

و   ھاوکات). HRW 2000; 2001; 2002؛ ١٦٠: ٢٠٠٦عبدولرەحمان 
 حکومت پۆسی ،و تورکمان لو ناوچان ھاوشانی دەرکردنی کورد

عریبکردنی بباشوور ت رەب لنانی عنی و ھراق بۆ شوناوەڕاستی ع 
وەک دەیکانی پشووتر، سرەڕای ئو . وەوەوکردب دەرکراوەکان، چتر

دەبوو، کچی  تپڕ بارودۆخ ئابووریی دژوارەی ک حکومت پیدا
  . و پارچ زەوی ب عرەب ھاوردەکانز و قر بردەوام بوو ل دانی پارە

و شۆڤینیستانی دیکی   رستئماندا حکومت بیارکی ڕەگزپ لپاڵ
وە ''ناوی  دەرکرد بتوەی نرەی . '')تصحیح القومیة(ڕاستکردنگوب

  بی ئنجوومنی شۆڕشیسرکردایتدا، ٢٠٠١  سای ل١٩٩بیاری ژمارە 
تی بک حاندر بوونی ھسما لما میرات بنتۆمارەکانی  ج و ل

و   مافی ھبژاردنی نتوەسردەمی حوکمی عوسمانی، ھروەھا بۆ دانی
 یحزبی بعسی عرەبینسیپکانی ەگونجانی ئم بیرۆکی لگڵ پر

و عرەبی   توای ھر کسک ل نیشتمانی عرەبدا بژ  ک پی،ئیشتراکی
رەبوە عت ئیار،بزانب  گدرا ڕ  نی لمت ک کراقییر عھ ت ببدر

بکات بۆ گۆڕینی  وایک پشکش ساڵ زیاترە مافی ئوەی ھبت دا١٨
دا  بیارەک مافی). ١٧/٩/٢٠٠١الوقائع العراقیة (شوناسی نتوەیی بۆ عرەب 



 

 بم ل ئرزی واقعدا ،ب عراقییکان ک داوا پشکش بکن ئگر بیانوت
بوو داوای لرەب نع ک کسر کھ ک پداواکاریی ر  کرا کوە، ھبکات

دەستی حکومت  ی ژرعراقوە ل تبکردای ڕەتکسک داواکی 
سیرەک لوەدای ک ل کۆتایی ھشتاکان . تنگیان پ ھدەچنرا

 گۆڕینی شوناسی نتوەییان ل عرەب عراقییکان بۆ عراقدەستدارانی 
دەغر قک ھن کی دیکوەیتر نیاند ،کرد ھکو وەک تاوان ڕاگب 

زۆرەمل خکی سر ب نتوەکانی  ، کچی ب)١٢/١٢/١٩٨٨قیة الوقائع العرا(
 بۆ ،بوو ئو کسانی ک نتوەی خۆیان گۆڕی. دیکیان دەکرد ب عرەب

کورد ل یان پگی ئۆتۆنۆمی ڕکانی دەرەوەی ناوچدەدرا بژین ناوچن، 
 کوردستانی یبکو دەبوای کۆچ بکن بۆ س پارزگاکی ناوچی ئۆتۆنۆم

کۆتایی نوەدەکان، حکومت ھندەی دیک  ل). ٧٢: ٢٠٠٤محمد واخرون (
 چندبارە کرکووکربوونی خۆی لسر سینوەی ئاسواری کورد ل وسو

 ، ڕاشکاوان ڕایوریوعیزەت د، عراقجگری سرۆککۆماری . دەکردەوە
 یاند کگ'' وەی لمافی مان سی دیکرەب کع ل جگرکووکبکنیی '' 

  ).  بک٢١/٩/٢٠٠٠، تماشای الحیاة ١٢: ٢٠٠٤وەرگیراوە ل طالبانی (
و بک  کورتی، لتکوردەکان دەیانویست دەو ی کناوکات ل 

 نتوە  ل ھوی دروستکردنی دەوتکی تاکعراقبکن،  دەوتک دروست
ان و گۆڕانکارییان دروستبوونی ی  ژر تیشکی ئم ھوڵ ل.  عرەبی بووو

  .بوو  محاڵعراقنتوە ل  دروستکردنی شوناسکی نیشتمانیی بان
  

  کۆمگیکی لکترازاو: کۆتایی بعس
ردەمی  بی سوانچتیپستپادشایھ و سۆزی دژەئیمپریالیزم تا  ک 

و   ڕادەیک ببوو ب پانرک بۆ کۆکردنوەی گروپ ئایدیۆلۆجی
  بعسو دوژمنایتیکردنی ڕژمکی   ڕقنتوەییکان لسر پالتفۆڕمکدا، 

مایی دروستبوونی   سای حوکمانیدا نبوو ب٣٥ لو سدامو 
و    ک بتوانت ھکانی نتوەیی، بۆ عراقییکانوپالتفۆڕمکی یکگرتو

 ٧٠سرەتای نوەدەکاندا ئۆپۆزسیۆن ل زیاتر ل  ل. مزھبی تپڕنت
  و سیاسیی   ک لسر بنمای ئایدیۆلۆجی،وھاتبو و ڕکخراو پک   حزب



 

 Bengio MECS, 1993: 393; 1995: 331; Al-Bab( ببوون دابش
و مزھبیی کۆمگی   الینکان ئاونی دابشبوونی نتوەیی). 2003

و   کوردەکان، عرەبکان، تورکمانکان، شیعکان، سوننکان: عراقی بوون
دا ل کۆنگرەیک ک ل شارۆچکی ١٩٩٢کمی ل تشرینی ی. کریستیانکان

 بسترا، الینکانی ئۆپۆزسیۆنی عراقی ھرمی کوردستانل  پیرمام
تمر الوطنی  ( عراقییکۆنگرەی نیشتمانیناوی  ھنا ب برەیکیان پک الم

سرەڕای دامزراندنی کۆنگرە وەک چترک بۆ ئۆپۆزسیۆنی ). العراقی
و    سرەکییکی ناو ئۆپۆزسیۆن، کوردەکان کچی دوو گروپ،عراقی

الیک شیعکان  ل. نبوون شیعکان، لسر زۆربی پرسکان ھاوڕا
پداگرییان لسر سنترالیزم دەکرد، کچی کوردەکان ھمتی 

 پ شۆڕکردنوەی دەستکانیان ل سنترەوە بۆ کنارەکان دەست
کردبوو، ب کی دیکد،واتایفرا داوای ب راقکردنییان دەکردع .کی  لالی

، دەبینیدیکوە، شیعکان خونیان ب دامزراندنی دەوتکی ئیسالمییوە 
  . کچی کوردەکان خوازیاری سیتسمکی میل ب سکوالر بوون

و جگیربوونی  و کۆتاییھاتنی شڕی ناوخۆ  لگڵ تپڕبوونی کات
کان ل خۆبڕوەبردندا  خونی کوردە،حکومتی ھرمی کوردستان

دا ئامانجی بیانکراوی ١٩٩١پش ڕاپڕینکی  ل. وردەوردە گورەتر دەبوو
و الین کوردییکان ئۆتۆنۆمی بوو، کچی دوای دامزراندنی   زۆربی حزب

 ئم ١.کرد بۆ فیدرایزم  ئم داوای زوو گشیھرمو حکومتی   پرلمان
 بم. ەوە بفڕمی کراپرلمانی کوردستانین ئامانج زوو ب بیارک لال

 وەیمشرتی ھزی حکومرکتی مڵ حکومگکانی لیاسایی یوەندییپ 
سرەڕای ئوەی ک الین . خست تاکالینان لسر بنماکانی فیدرایزم ڕک

انیان ل یو مبدەئی  و سوننییکان پشتیوانییکی زارەکی سیاسیی شیعییکان
کی فیدرایزم کرد، کچی پداگرییان لوە دەکرد ک فیدرایزم بیرۆ

                         
 دروشـــــمی مـــــافی برەی کوردســـــتانی ١٩٨٧ناکرـــــت ئوە ل بیـــــر بکیـــــن ک ل ســـــای 1

چارەنووسی برز کردبووەوە، بم ئم دروشم زیاتر ل ڕیتۆریککی سیاسی دەچوو، نک 
 .ئامانجکی سیاسی



 

 ,Bengio MECS (''و مزھبییکان دەچسپنت ی دابشبوون  نتوەی''
1992: 470, 481-482.( 

وە لکانیششیع یوەند بشووتر تاو،پکرا توێو وەک پ، رکوتکردنس 
، ھاوشانی ئو ١٩٩١و خوناوییکی ڕژم بۆ ڕاپڕینکی   ببزەیی

ئاکامی ئابووق ئابوورییک دووچاری   لعراقچرمسرییی ک خکی 
 راورد ببکان زۆر زیاتر بوو بنشینشیع ر ناوچسریی لببوون، کاریگ

مامکردن   و خراپ وە درژخاینکدنچوسان. عراقناوچکانی دیکی 
و شوناسکی   شیارییکھۆوتنی لگڵ شیعکان بوون ب سرچاوەی دەرک

ئم ). Marr 2004a: 300; Allawi 2007: 136-137(ی دیک یسیاس
شیاریی نوی دوو گردبوونوەی گورەی شیعکانی ل دەرەوەی وتی ھۆ
وە لوتندی کژوویی دووڕەھکی مرخانم، :  بوویو وەرچکی

   دووەم. عراقچتیو  دوورکوتنوەی شیعکان ل بیرۆککانی کۆمۆنیزم
 ک ،نزیکبوونوەی ھرچی زیاتری شیعکان ل ئیسالمیزمکی مزھبی

 ورەکانیشی لوتبوو و ئاماژە گنجاکان دەرککۆتایی پ رەداوەکانی لس
وە بفتاکانئاشکرا دەبینران کۆتایی ح .م لکوەی ییگردبوون١٩٩٣  سا 

 ندەنلنجاملوەی دووە. درا  ئورەترگردبوونگ م ک  بوو ل
 ی ک سدان کسایتی، بسترالندەن ھمیسان ل ،گردبوونوەی یکم
ان یو عشایری بشداری  ، ڕۆشنبیری، سربازیئایینیئکادیمی، پیشیی، 

-٢٠٠٥ ،جگری سرۆککۆماری عراق (عادل عبدولمھدیکرد، لوان  تدا
 فق ڕوبیعیۆم، ریسامی عسک، )٢٠١٦-٢٠١٤، وەزیری نوت ٢٠١١

ل  پرلمانی عراق یو ئندام  عراقی ییشی نیشتمانیڕاوژکاری ئاسا(
 یھردوو گردبوونوەک ڕاشکاوان بادەستی). ٢٠١٤ تا ٢٠٠٥ سانی

 یان لراقسوننعوە کرد  ڕەخنری وەستانرانبوەی . و بگردبوون ل
 کیان دەرکرد کییاننامدووەم ئامادەبوان ب بیانی شیعشیعة اعالن (ب (

  ). Al-Bab 2002(ناسراوە 
وە، ویکک ل ھۆکارەکانی نووسینی بیانک، وەک ل بیانک ھات

ە، دەوتی عراقو سیاست دژەشیعکانی   ونوەی تایفگریواچدبگژ
ی شیعکان بۆ دواڕۆژی یو جیھانبین ھاوکات مبست لی دەرخستنی دید



 

کردنی ئو گۆڕانکارییانی ک پویستن بکرن بۆ سرلنوێ و دیاری  عراق
 جار ئم یکم. و دادپروەرییدا  داڕشتنوەی عراق لسر بنمای یکسانی

و قس لسر   بوو ک شیعکان بو ڕاشکاویی باس ل مافکانی خۆیان بکن
ی جۆرک نوان دەکاندا شیعکان داوا ڕاستیدا ل ل. خۆبڕوەبردن بکن

. دەکرد ان لیل فیدرایزمیان دەکرد ھاوشوەی ئوەی کوردەکان پشتیوانی
دەکردوە بوەی ک دەیانگوت ئو  ئوەشدا، خۆیان ل کوردەکان جیا لگڵ

 ، جوگرافییکارگی و فیدرایزمی ،فۆڕمی فیدرایزم ک ئم داوای دەکین
وو ئم فۆڕمی فیدرایزم ب وا شیعکان پیان. و مزھی  نک نتوەیی

ئوەی  بۆ.  یان جیابوونوەی بشکیعراقدەکات ل دابشبوونی  ڕگری
خوازی، شیعکان ل یبگرن ل تاوانبارکردنیان ب جودای ورووەد خۆ

 دنناوزە) شریحة اجتماعیة(بیانکیاندا شیعیان وەک توژکی کۆمیتی 
پچوانی شیعکان، . ن مزھبینتوەیی یا/کردبوو نک گروپکی ئیتنی

 ل. نتوەیی دەکرد/ان لسر فیدرایزمی ئیتنییکوردەکان پداگری
ڕوو ک  وسی دەستوورکی خستو ڕەشنپارتیدا، ٢٠٠٢  سایکۆتاییکانی

 ک تیدا پشنیازی دامزراندنی دوو ھرمی ،کرد ویوش قبییکتیزوو 
. و ئوەی دیکیان کوردی  رەبی کرابوو، یککیان ععراق بۆ ڵدرایف

 یشی دیاریھرمی کوردستانسک سنوورەکانی ودەستوورە ڕەشنو
و زۆربی ناوچ کوردنشینکانی دەرەوەی   کرکووک ک شاری ،کردبوو
  ) .٤٠١-٣٨١: ٢٠٠٥بوان سلیم (خۆ  ی دەگرتھرم

و   و مزھبی  و سیاسی  سرەڕای ئو ھموو دابشبوون کۆمیتی
 لکترازانی تواوی پکھاتکانی، کچی ،واتایکی دیک ، بعراقنتوەییی 

جار  ئم پرسیارک زۆر. یکپارچیی مابووەوە  وەک وتک بعراق
و   باری ئامانج  وەمی ئم پرسیارە دەچت ژر،دووبارە دەبتوە

، یتی موسویاللوەتی . و شیعکان بتایبتی  ەکانی کوردەکانوئارەزو
 کان، بکوردیی ناوچ راقواتنعیانالراوە، کوردەکان جۆد لکوکرد نوە ل 

ئامانجی برزی کوردەکان . و نزمکانیان  و ئامانج برزەکان  نوان خون
و دامزراندنی دەوتی سربخۆ بووە، کچی ئامانج  جیابوونوە

ننان ب مافکانیان وەک ادمرجی د  بعراقبووە ل  نزمکیان مانوە



 

دوای . نتوەیکی یکسان ب عرەب ل فۆڕمی ئۆتۆنۆمی یان فیدرایدا
 کوردەکان ،و ھزەکانی حکومتی مرکزی و کشانوەی دامودەزگا  ڕاپڕین

و یکپارچیی   عراقدسۆزی بۆ . ھلی جیابوونوەیان بۆ ڕەخسابوو
و تفسیل  شرۆڤ ەی کوردەکان ناچت بتوانت جیانبوونو خاککی لوە

 بریتانیا(برانبر ھزە دەرەکییکان  ی کوردەکان لیڕاستیدا بھز ل. بکات
نیل١٩٥٨ تا ١٩٢١  ساریکا لمنی و ئستا٢٠٠٣  سازە )  تا ئڵ ھگل

 ک ھمیش ل ،)٢٠١٦ تا ١٩٢١  سانیو تورکیا ل  ئران(ناوچییکان 
ی بوھ کپارچوەی یراقیی مانوەی ،دا بوون عباشتر ھۆکارەکانی مان 

ھرمی ھاوکات واقعی جیۆپۆلتیکی . دەکات یکپارچیی تفسیر  بعراق
 ھۆکارکی دیکی ،دراوە  ک ل ھرچوار الوە ب نیاران دەورکوردستان

و   ڕوون  چونک ھر چوار ھز ب،عراقمانوەی کوردەکان ل چوارچوەی 
تیتو بندینیندی دژایچ شنم چکی لور ھجار   خۆیان بۆ ھ

ی کورد لم پیوەندەدا بتایبتی ل نوەدەکان یسرکردایت. وەودەرخست
ی فاکترە یالیک الواز ل. پاگماتیزان مامیان لگڵ پرسک دەکرد

و   ک خۆی ل دابشبوونی کورد،کردبوو پ ناوخۆییکانیان ھست
الیکی دیک کوردەکان بشکی زۆر لو خاکی  یدا دەدۆزییوە، لگوتارەک

  بکو ل،ژر دەستیاندا نبوو  ل،ک بانگشی کوردستانیبوونی دەکن
دەستی حکومتی مرکزیدا بوون، ئمش کوردەکانی ل ھوکانی  ژر

وە سدەکردەوە جیابوون .کا لشیع وەی کرەڕای ئردا سرانبن ب
وەی خۆیان لراق  توانکان بۆ شوناسی عسونن ی کو فۆڕمناو ئ

دەکردەوە، بم ئوان ھیچ کاتک یکپارچیی خاکی  کردبوو ڕەت دیاریان
ئوەشدا لبر سیاست  لگڵ. پرسیارەوە ت ژرووەیان نخستعراق

زی برکتی مکانی حکومفتاکان دەمارگیرییژایی حشتاکان  درو ھ ،
معی ھاوکات لجو سزا دەستر ئرانبکان لیبشیع ی کەکات ان  و ل 

ببوونوە، ئوە دابشبوون  دا دووچاری١٩٩١دوای ڕاپڕینکانی 
 ک ئیدی ل نوەدەکان بدواوە ب ھیچ ،بوونوە مزھبییکان ھندە زەقب

  .پردەیک داندەپۆشران



 

 ل دژی بعـسو سیاسـییکانی   بجگ ل سیاست دەمـارگیریی مزھبـی
و کـۆمیتییی ک  ، ئو بـارودۆخ سـخت ئـابووری  و کوردەکان شیعکان 

ــاری ســر  ــک ب ــان، ھنــدەی دی ــوون ل نوەدەک ــدا تــپر دەب ــان پی عراقییک
ـــرازان نتوەی و  ـــوو، ب ڕادەیک ک لکت ـــی قـــورس کردب کـــۆمگی عراقی

ئۆپۆزســــیۆن لبــــری ئوەی ببــــت ب . پــــکمزھبییکــــانی گیانــــدبووە ترۆ
پالتفۆڕمــــک بـــــۆ لکنزیکـــــردنوەی عراقییکــــان، ببـــــوو ب ھۆکارـــــک بـــــۆ 

ـــی  ـــی  پرتوازەی ـــی  و دابشـــبوونی مزھب ـــۆمگی عراق ـــی ک و  و نتوەی
ھمـوو ئم ھۆکـاران و ئوانی . خراترکردنی پۆسی لکترازانی نیـشتمانی

نش ک ل بشـــکانی پـــشووتر خـــران ڕوو، ل بگکـــانی ئم بشـــ و ئوا
نتوە کـردە بقــی -یـان وەک کــۆمگیک ل بـوون ب دەوتعـراقخونـی 
و یکم کۆمگی عراقی ل   ب کورتی ل سرەتای سدەی بیست . سر ئاو

ــــۆمیتی  ڕووی سیاســــی  ــــی  و ک ــــ نتوەی ــــدیۆلۆجی لســــر ھ و  و ئای
و  تنیا ل ژر تیشکی ئو دابشـبوون مزھبـی . بوومزھبییکاندا دابش ب

ــــــوانین ل گۆڕانکــــــاری  ــــــاندا دەت ــــــشھاتکانی  نتوەیی ــــــراقو پ ی دوای ع
  .وە بگینئمریکاداگیرکردن ل الین 



 

  
  
  

  بشی ھشتم
  : داگیرکردنی عراق لالین ئمریکا

کرقاپالچوونی س  
  
  
  

 لگڵ وت  کوتجنگی دوای اقعروتنانی ک کپچوانی ئو ڕک
پیوەند ب لناوبردنی چک   ل،کردبوو ھاوپیمانکان واژۆی

 لڕگریکردن نتوەیکگرتوەکانو ڕگدان ب پشکنرانی   کۆمکوژییکانی
و   و بایۆلۆجی  و برھمھنانی چکی کیمیایی  ل دووبارە دروستکردن

کانی لگڵ کۆمگی نودەوتی  ل نوەدەکان چاوشلعراقئتۆمی، 
وە، وبرد و ئوانی خستبووە گومانوە لوەی داخۆ چککانی لناو دەکرد
کۆمسیۆنی  کچی ،دوای شش ساڵ ل پشکنین. نابا دەبا یان لناو لناو

 لبارەی چک عراق گیشتبوو ک بو بوای ١٩٩٧  سای لچکداماین
 وەمدانوەی لبری. دەشارتوە یان لیە زانیارو کیمیاوییکانیو  بایۆلۆجی

ککانی کۆمسیۆنرانیینیگ  راقی لتی عرەکان، حکومی ٢٩و پشکن
 ئمریکییکانی تیمکانی پشکنینی ١٩٩٧تشرینی یکمی 

یش، ١٩٩٨ی کانوونی دووەمی ١٣ل .  دەرکردعراقی ل نتوەیکگرتوەکان
 ی بنتوەیکگرتوەکانتیمکانی پشکنینی  بۆ ماوەیک ھاوکاریکردنی عراق

حفتیک دواتریش حکومت ڕگی ب پشکنرەکان ندا ک . تواوی ڕاگرت
، سکرتری کۆفی ئناندوای ئوەی ک . کۆشککانی سرۆکایتی بپشکنن

 ئینجا ،ی کردبغداد، سردانی )٢٠٠٦-١٩٩٧ (نتوەیکگرتوەکان یگشتی
ئم چاوشلکانیی . کارەکانیان بکنوە ب  دەستڕگ ب پشکنرەکان درا ک



 

و پشکنرەکان بردەوام بوو تا   حکومت لگڵ کۆمگی نودەوتی
 ).Congressional Research Service 2003: 5-7 (٢٠٠٢  سایکۆتایی

 وەی کرەڕای ئراقسع کواوی چناوبردنی تی لشبانگ 
 سدام وەک دواتر ل دانپدانانکانی کۆمکوژییکانی دەکرد، ھاوکات
 چونک دەیانویست وتانی ،نانن بوە دەرکوت، کچی عراقییکان دان

 سدام.  چکی کۆمکوژی نماوەعراق، نزانت ک ئراندیک، بتایبتی 
 ئو گمیشمان ب ،کوتب بھز دەرعراقدەیگوت ئم نماندەویست 

 سدامئوەی ک ناکرت قسکانی  لگڵ). FBI 2009(ئنقست دەکرد 
 عراقبوو ک گمکانی  بوو ئوە  بم ئوەی ڕوون،وەک خۆی وەربگیرن
 ل و دەوتی وا  و الین   زۆر کسنتوەیکگرتوەکانلگڵ پشکنرەکانی 

  . ڕاستی چکی کۆمکوژی ھر ماوە  بعراقبت  وا کردبوو ک پیان
 ،یۆرکو نی ل ٢٠٠١  سپتمبریی١١ەکانی لدوای ڕووداو

بوو ل ئگرەکانی بوونی چکی   زیاتر نیگرانەکانی ئمریکاووتیکگرتو
کوژی بی  کۆمکمدامدەست ڕژس .ل رانییانو نیگو  ئاکامی ئ

و '' عراقداماینی چک کۆمکوژییکانی ''چندین ھۆکاری دیک، ئیدی 
 نان بکانی''کۆتاییھتییی ''یارمکمدام ڕژئازادکردنی ''و    بۆ تیرۆریزمس

 بریتانیاو  ئمریکاو پاساوی   بوون ب ھۆکار، ل ستمکاری''عراقخکی 
 لWhite House 2003 .( (عراقو ھاوپیمانکانیان بۆ داگیرکردنی 

  دەگڕتوە بۆسدام بۆ گۆڕینی ڕژمکی ئمریکاڕاستیدا سیاستی 
کۆنگرسی  ل ١٩٩٨یاسای ڕزگارکردنی عراق ک ل تشرینی یکمی 

بم ). Government Publishing Office 1998(کرا   پسندئمریکا
 ھیچ ھنگاوکی کردارییان لم بوارەدا نھاوشت تا ئمریکادەستدارانی 

 دوای ڕووداوەک ئم. ھات ی بسردایۆرک نیوکارە تیرۆرستییکانی 
و ڕخۆشکرک بۆ داگیرکردنی   برنامبوو بو کرا  کرایوە یاسای بسر

 ب لدانی عراقدا ھرشی سر ٢٠٠٣ی ئازاری ١٩بوو ل  ئوە. عراق
ڕۆژی دواتر ھزە زەمینییکانی . کرد پ  دەستیبغداد ل سدامکۆشککانی 

و   عراقو خاکی نا ەوە ھاتنعراقو ھاوپیمانکانی ل باشووری  ئمریکا
ل  دا ھماوەی سفتراقعواوی داگیر  بی نیسان وەک ٩و ڕۆژی  کرا ت



 

 ساڵ ل ٣٥بمش کۆتایی ب .  ناسنراسداموخانی ڕژمکی وڕۆژی ڕ
جۆرج  ئمریکای ئایار، سرۆکی ١ل .  ھات بعسو  سدامستمکاریی 

و  شڕی ناوخۆ. گیاند ڕا''کۆتاییھاتنی ئۆپراسیۆن سرەکییکانی''، بۆش
 لگڵ ،و جلقبوونی ملیۆنان عراقی  و ئاوارەبوون  زیان گیانییکان

خراپترین   دەکرت ب،و ئاسوارە درینکانی وتک بتانبردنی شونوار
  .بکرن دەرئنجامکانی داگیرکردنک ھژمار
 ،کریکادوو مانگ دوای داگیرکارییمریتانیاو  ئبدام کیان بزراوەی 

قتة (دەستی ھاوپیمانیی کاتییناوی   ک حکومتکی ،)سلطة االئتالف الم
 ھنا، بم زۆری پ  پکجنڕال جی گارنی یکاتی بوو ب سرکردایت

دەست کاتییک دوو فرمانی .  جگی گرتوەپۆل بریمنچوو 
 وات پاککردنوەی ،بعسیکم، ڕیشکشکردنی : کشئامزی دەرکرد

 ئویش ب دەرکردنی ھموو ،دامودەزگاکانی حکومت ل بعسییکان
دووەم، ھوەشاندنوەی . بعسیی پلبرزەکان ل دامودەزگاکانی دەوت

 Coalition Provisional(و دامزراوە ئمنییکانی عراق  سوپا
Authority 2003 .( مووزدات انیلنی حوکمنجوومریئاقی ع)  مجلس

 پکھات یجۆرەکان نونرایتی جۆرک ل  تا ب،راددامزرن) الحکم العراقی
ش بۆ ئو یو کارئاسانی   بکاتعراقو مزھبییکانی   و نتوەیی  سیاسی

 بکات ک کاتیی تدەستیبریمراینج .  دەکردی ڕابپ ل کننجوومئ
  . ھاتبوو و کریستیانک پک  کمانکو تور و سزدە شیع و پنج سونن کورد

 ل ڕاپۆرتکانیاندا باسیان ئمریکا ھزەکانی ،دا٢٠٠٣ل سرەتای ھاوینی 
ل ئابی ھمان . ل بوونی بزووتنوەیکی چکداری، لئاستکی نزمدا، دەکرد

 یو باخانی سرەکی  ئوردنسادا دوو تقینوەی گورە ک باوزخانی 
ئم دوو تقینوەی . ی ھژاندبغدادو   ی کردە ئامانجکاننتوەیکگرتوە

مجلسی م، سرۆکی کوشتنی محمد باقر حکی بم ،زەنگکی گورە بوو
 ، دەکرت وەک دەستپکی ئو شڕە چکداریی خوناویی ھژمارئعال

دژی دەست کاتییکی  خرابوو ل الین سوننکانوە ڕک  ک ل،بکرت
 ڕکخراوی قاعیدەشاخی عراقی . و شیع و ھاوکارەکانی ل کورد یکائمر

ھاوکات چند ڕکخراوکی .  ھبوو  ل تقینوەکانیڕۆی سرەکی) القاعدة(



 

ھندک لو ڕکخراوان . تازەدامزراو ل ھرش چکدارییکان ڕۆیان دەگا
و   اوە ئمنیو دامزر و کۆنئفسرانی سوپا لالین کۆنبعسییکان

و   الین سلفی ھنرابوون، ھندکی دیکیان ل ھواگرییکانی عراق پک
ش بعسییکان خۆیان وەک یبگشتی. کرابوون ئیسالمییکانوە دروست

). Baram 2005بوان (و ئیسالمییکانیش وەک موجاھید  مقاوەم دەناساند
 بم ل ،ئمریکانی  نکوت دەست ھزەکاسدامخانی ڕژم ولگڵ ڕو

 ،تکریتدا ل گوندکی نزیک شونی لدایکبوونی ل ٢٠٠٣کانوونی یکمی 
کراو و درای دادگایکی تایبت ک بۆ دادگاییکردنی سرانی  دەستگیر

، سدامکۆمک تۆمت خرابوون پاڵ . ھنرابوو  پکبعسڕژمکی 
م ب تۆمتی ئوەی ک ڕۆی ، بئنفال کوردەکان ل یلوان کۆمکوژی

و زیندانیکردنی   و ڕەشبگیری  و لسدارەدان  ی ھبوو ل کوشتنیسرەک
. درا سدارە دا ل٢٠٠٦ی کانوونی یکمی ٣١ ل ،دوجلخک ل کیسی 

 ھر قاعیدەو کردەوە تیرۆرستییکانی  ئوەشدا، یاخیبوونک لگڵ
  . شکردندا بووندوای ڕۆژ ل گ و ڕۆژ ل  بوون بردەوام

و ھۆکار دەکن ک گوای  و توژەرەکان باس ل ژمارەیک ھۆ  ئکادیمی
و بھزبوونی یاخیبوونی سوننکان بووبن، لوان   ل پشت سرھدان

و دەرکردنی بعسییکان ل دامزراوە   ھوەشاندنوەی سوپای عراق
 ل ناونی بکاری ی تشنکردی ک بوون ب ھۆکاری سرەک،حکومییکان
 سربازیدا کارگی وو   بواری سیاسی و پراوزخستنیان ل سوننکاندا

) وانبDavis 2005b: 238 .( ھۆکارەکانی زوو ک لشب مانئ ڕاست
  بم نابت ئوە ل،و تشنکردنی یاخیبوونی سوننکان بوو  سرھدان

ەشاندنوەی سوپا پشمرجی و ھو  بکین ک دەرکردنی بعسییکان بیر
ری سیاسیی شیعبژشداریکردنی دەستت  بو حکومو   و کورد بوون ل

ئگر ئو کاران . پش  ھاتنئمریکاپۆس سیاسییی دوای داگیرکردنی 
 چونک ئوکات ، لوانی دەرئنجامکان لوەش خراپتر بوای،نکرابان

ی عراقییکان، وات سوننکانی، %٢٠و پراوزخستنی نک  دوورکوتنوە
وە لوتی ،دەکزخستنی نزیکراوکو پ٨٠ ب%کانی لراقییی ع 

  . و کوردەکان  دەکوتوە، وات شیعکان



 

ل ک کوەیژینی توپنیبنجام٢٠٠٨ بۆ ٢٠٠٧  سادراوە،   ئ
 لی و کوردەکان بگشتی پشتیوانی   لالین شیعکان بعسڕیشکشکردنی 

 کان کی سوننوانچیان% ٥٠کراوە، ڕاست پی  وا پۆسپ بووە ک
دەدا، تنیا  ڕیشکشکردنی بعسییکان بارودۆخی سیاسی ل وتک تک

. توەووەکرد شوە بیریان ھمان ی کوردەکان ب%٢٢و   ی شیعکان%١٨
یشانی ئوەی ک تنانت نیوەی سوننکانیش الرییان ل نئمش 

شکردنی ڕیشعسکبووەبن  جگار  و شیعکی ئژەیو کوردەکانیش ڕ
 ،بعسپچوانی ڕیشکشکردنی  ب. کمیان الرییان ھبووە
 وەی سوپا نوەشاندنناوھ کان لناو سونن ل کان زۆر و نشیع 

ی شیعکان %١١و   ی سوننکان%٧نکراوە، تنیا  لی پشتگیری
وەی سوپایان پوەشاندنندھبووە سناو. ن ٥٢ کوردەکان ل %

براورد  داوە، ئمش ب پیشان خۆ ان ل ھوەشاندنوەی سوپا لیپشتیوانی
 .Moaddel, et al(و شیعکان ڕژەیکی برزە   لگڵ دیدی سوننکان

2008: 691 .(وە پیشان بئ م داتایانکی  کورتی ئخ راقدەدەن کع 
 لسر ئو دوو فرمانی ک دەستی کاتی بگشتی ھاوھوست نبوون

ان ل بیاری ڕیشکشکردنی بعس ی بم بگشتی پشتیوانی،کردبوون دەری
و پشتیوانیلنکردن ل   کشک لوەدای ک پشتیوانیلکردن. وەوکرد

 یو نتوەیی کۆمگی عراق  فرمانکان ئاونی دابشبوونی مزھبی
ان ل ھوەشاندنوەی سوپا یکوردەکان بۆی پشتیوانیو   شیعکان. بوون
 سوننکان سوپایان وەک عراق چونک ل مژووی ھاوچرخی ،دەکرد

ھناوە،  دەست بکار و ئیدامدان ب  ئامازک بۆ گیشتن ب دەست
 بکو ل سردەمی ، ڕاستبعسو   ئم نک ھر ل سردەمی عارفکان

و تازەئفسرەکانی   چونک ئوە کۆنئفسر، ڕاست ھرپادشایتییش
 ساڵ سوپایان خستبووە خزمت خۆیان بۆ ٣٠سوننکان بوون ک بۆ ماوەی 

و شیعکان کردبوو ک   ئمش وای ل کوردەکان. پاراستنی دەستکانیان
 گریکردن لن بۆ ڕوەی سوپا بکوەشاندنر ھسداگری لپ

دەکرت، ھوست  وەک دواتر تاووتوێ. وودووبارەنبوونوەی مژ
برانبر زۆربی، ئگر نین ھموو، ڕووداو و  شوازە ل وەرگرتن بم



 

و دابشبوونی    لکترازانییشانی بردەوامینپشھاتکانی دوای داگیرکردن 
کانراقییع.  

 بعسو ڕیشکشکردنی  ناکرت کاریگریی ھوەشاندنوەی سوپا
 بم ھۆکاری ،زبوونی یاخیبوونی سوننکان بھند وەرنگرینلسر بھ

 نک ھر لسر ،و کاریگرییان ھبووە  دیکی گرنگتر ھن ک ڕۆڵ
پش دوای   بکو ئو پاشاگردانییی ل عراق ھات،یاخیبوونی سوننکان

وانیشتنی یان ناشارەزایی: داگیرکردن، لگتھم، بکزانینی   یو ن
و نتوەییانی ل   و پکدادان مزھبی  و قویی ئو ملمالن  سروشت

دووەم، دانی مارککی .  داگیرکردن ئامادەییان ھبوو دا ک ل پش عراق
شڕی ''و دروشمی    وەک بکارھنانی چمکئمریکا ب ھمتکانی ئایینی

 ئمریکییکانیان  ھاتنییالی ئوانی دژایتی  نک ھر ل''خاچپرستکان
 عراق بوو ک پش ھاتنی ھزەکانیان بۆ جۆرج بۆش بکو ئوە ،دەکرد

ڕی لکان ناو شرستڕی خاچپبرد  دژی تیرۆریزم وەک ش)Bazinet 
 چونک میدیای ،کوت وەدرەنگ م ب،بووەوە دیارە دواتر پشیمان). 2001

کی باش ککیان لم ریو ئیسالمی بۆ وروژاندنی ھستی دژەئم  عرەبی
 بۆ ئمریکاسیم، بانگشکانی .  وەرگرتبۆشھ گورەیی 

الین   پرچکردارکی گورەی لڕۆژھتی ناوەڕاستبدیموکراتیزەکردنی 
 کرد، ب و دژەدیموکراسییکان دروست  و الین ئیسالمییکان ھموو ھز

ی خۆیان خستوموو ھھ ک کوەیرن شڕ بۆ سکانی گووتنی ھک
 چ ئوانی برژەوەندی  وبوو پشت ، چ ئوانی ک نیازی پاکیان لئمریکا

 ھۆکاری ھرە سرەکی ل ،چوارەم، سرەڕای ئوان. ئاڕاستی دەکردن
 سدامپشت یاخیبوونی سوننکان ئو ھقیقتی ک البردنی ڕژمکی 

نجو مرقاپی ئدەیان س الدانی س ک د اڵبوو کی وبوو یشنیا ک
ی ھمووشیانوە کش وسرو و ئابووری، ل  و کۆمیتی  سیاسی

کشکان ل . خواردبوو و دەکو تدا پنگی و مزھبییکان  نتوەیی
و  و قین  و ڕق  وە دوژمنایتیو گیشتبسدام ڕژمکی یسانی حوکمانی

کانی  بوغز لرەکییس کھاتوان پرنی . اقعکمدامڕژک بوو سنسا 
ز لنانی ھکارھی بگکردنی ڕ ڕدەغی ڕووداوەکانی وو قراقوماع ،



 

 ب. و پکدادانکانی کردبوو   ملمالنکانی ھم پردەپۆش وھم سرکوتی
پش پکدادانی  و ڕگرییکانیش ل  کوتن وخانی ئو کشکان وەدەروڕ

ەی بعسییکان ل دامودەزگاکانی دەوت دوورخستنو. ڕاستخۆدا نمان
دوای   بوو لئیتایاو فاشیستکانی   ئمانیاوەک دەرکردنی نازییکانی 

بوو ک   کشک لوەداعراقبم ل . ی جیھانجنگی دووەم
دامودەزگاکان ل کانی لکان دەرکردنی سوننعسییوەی بدوورخستن 

کرا، ل  پ و حوتم ئاماژەی  شم چونک وەک ل بشکانی ش،کوتوە
 پۆسی ببعسیکردن بسوننیکردنی دامودەزگاکانی بعسسردەمی 

 بعس، پۆسی ڕیشکشکردنی بعسخانی ودوای ڕو. ھنا برھم
کردنی لناسوننوخۆ بوە ڕاستوتک .ب کی دیکیزخستنی ،واتراوپ 

 بوو نک سیاستکی بعسسوننکان دەرئنجامکی ڕیشکشکردنی 
پنجم، زیادەڕۆیی نیی ئگر بم . دەمارگیری ل دژی سوننکان

و بشداریکردنی حوکم لگڵ   ونکردنی سوننکان ل بشداریپکردنوقب
.  ھۆکاری ھرە سرەکیی یاخیبوونکیان بووعراقپکھاتکانی دیکی 
 وان زیاتر لراق ساڵ بوو حوکمی ٨٠ئیان دەکردعھاتنی  ، ب

بوو ل  چوو، ئمش پشھاتکی بپشین ئمریکییکان دەستیان لدەست
و  وکردنی ئو ڕاستییی ک دەبت لگڵ شیعوو قب  مژووی ئوان

ئو . ندەکرا ئاسانی بۆیان ھرس  ب،بکن کوردەکان دەست دابش
ت لدەس کان لمانی سونندوای ن ل ی کراق ڕووداواندا  ڕوویانع، 

 . بب ڕەچاوکردنی ئو ھۆکارانی سرەوە زەحمت تگیشتنیان
 

  ھواردنی مزھبی و نتوەیی: ترۆپکی شڕی مزھبی
 دەستکانی خۆی پۆل بریمدوای ئوەی ک دەست کاتییکی 
راقی بتی کاتیی عوە بۆ حکومتی گواسترۆکایالوی یسیاد عئ ،

حکومب ککاتیی ت بۆ یھاوکاری تیاسای ئیدارەی دەو ککاتیی تدەس 
یان دەرکرد، ک ل )قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالیة(قۆناغی گواستنوە 

مبست ل حکومت کاتییک . کرا پ ەوە کاری٢٠٠٤ی حوزەیرانی ٢٨
گشتی، بتایبتی و زەمینڕەخساندن بوو بۆ سازدانی ھبژاردنی   کارئاسانی



 

کان، لشیع وەی کر دوای ئوە وسمووشیانلی سیستانیوی ھع ،
ان لسر ئنجامدانی ھبژاردن کرد یگورەمرجعی شیعکان، پداگری

)Wong 2004 .( کتحکوم بوو کوەیان ھکان ترسی ئیاد شیعئ
بوو،  سراوو نزیک ل ئمریکییکان نا   ک وەک کسکی سکوالر١،عالوی

 و ل  بوون پشتوە توندوتیژییکان بردەوام ل. ی ئوان نکاتینونرایت
 یکم ھبژاردنی ،و تقینوە  دەنگی تقل ناو. بوون تشنکردنیشدا

 نجام٢٠٠٥ی کانوونی دووەمی ٣٠گشتی لرەکی ،درا دا ئستی سبم ک 
نووسینوەی دەستوورکی  بوو بۆ عراقلی ھبژاردنی نونرانی گلی 

نزیکی ھشت ملیۆن کس بشدارییان ل ھبژاردنکانی . ھمیشیی
ئنجوومن ھبژردراوەک لیژنیکی . دا کردئنجوومنی نیشتمانیی کاتی

  . ھنا بۆ نووسینوەی دەستووری ھمیشیی پک
ل کوە نو دەستوورە نوکن لیژنوالی م١٥سرا، لکی ی تشرینی ی

بشداربوان  ل%  ٧٨ڕژەی   بعراقەش ل ڕاپرسییک گلی ٢٠١٥
. ک جگی یاسا کاتییکی گرتوەیدەستوورە نو. کرد پسندی

 یدەوتکی فیدرایکۆماری عراق ''دەکات ک  دەستوورەک بیان
 ییکگرتووی سربخۆی خاوەن سروەریی، ڕژمی حوکمانی تیدا کۆماری

 '' دەپارزتعراق ئم دەستوورەش یکپارچیی ،دیموکراسیی یپرلمانی
 وتک عراق''ە ک ول دەستوورەکدا ھاتو). ٢٨/١٢/٢٠٠٥الوقائع العراقیة (

 پچوانی دەستوورەکانی ''.ھاتووە نزای جیاجیا پکیو ئای  و ئایین ل نتوە
ی عرەب ''نتوە''و '' نیشتمان''یان وەک بشک ل عراق ک ،عراقدیکی 

 وەک عراقبم ئم دەستوورە لو سنوورەدا وەستا ک ،دەناساند 
 پسن بکات و  کۆمکاری وتانی عرەبیو کاریگری  ئندامکی دامزرنر

                         
.  لدایک بووەبغدادخزانکی چینی ناوەندی شیعمزھب ل ، ل )-١٩٣٤ (ئیاد عالوی. 1

کۆلجی لو کاتانی ک خوندکاری .  کردبووحزبی بعسدا پیوەندیی ب ١٩٦١ئو ل سای 
 چـاالکی یکتــی نیـشتمانیی خونــدکارانی عــراق ئنــدامکی عالوی، بغـداد بــوو ل پزیـشکی

.  دواتــریش ل ھوکــی کوشــتن ڕزگــاری بــوو ل حــزب دوور خــرای و١٩٧٢ل ســای . بــوو
ـــــی عالوی ـــــک ل دامزرنران کـــــی ی ـــــشتمانیی عراق ـــــاقی نی ـــــزوتنوەی ویف ـــــستا ب ئ ،ی

 .سرکردایتیی ئو بزووتنوەی دەکات



 

و کوردی وەک دوو زمانی    زمانی عرەبی.'' پیماننامکانی''بکات ب  پابندی
 ڕمی لراقفدانیانع  م م. نرادا پت وەک یادە دەستووریئدەکر ان

اننان ب د ببینرن، بتایبتی ل دعراقوەرچرخانک ل مژووی 
اننان ب دو د   کۆمگی عراقیی فرەمزھبیفرەئایینی وو   فرەنتوەیی

  .ھندک ل مافکانی کورد
و   گرمی توندوتیژییکان و ڕاپرسیک، ل  دوای ھبژاردنکان

 ک سرۆک بوو ل قۆناغی گواستنوە، وەک ١،جالل تابانی، یاخیبوونکان
دوای . عراق کۆماریجار بوو ب سرۆک کوردک ب فڕمی بۆ یکم

 لسر ئوەی ک داوا ل ، ک نزیکی چوار مانگی خایاند،کشمکشکی زۆر
وربوونی کوردەکان و، بتایبتی لبر س نتژب ک بکرت ک حکومت پک

 وەی لنانریدووبارەدانعفئیبراھیم ج نرۆکوەزیران، الیوەک س 
ھاوپیمانیی  ل ٢،نووری مالیکی داوا ل تابانیھاتن ک  سیاسییکان پک

 مالیکیکابین نوکی .  بکات بۆ پکھنانی حکومتکی نوێوی عراقویکگرت
 مزھبی و  وئایینی پکھات یحکومتکی بنکفراوان بوو ک نونرایتی

ی دەکرد، ب سوننکانیشوە ک ل حکومتکانی دیک عراقنتوەییکانی 
  .بشدارییان کمتر بوو

                         
پـارتی  سـایدا پیوەنـدیی ب ١٣، وەک گنجکـی کـورد ل تمنـی )-١٩٣٣(جالل تابـانی . 1

ئیبــراھیم  ســایدا لگڵ ٣١ ل تمنــی ١٩٦٤ل ســای . ووەوە کردبــدیمــوکراتی کوردســتان
 ١٩٧٥ل سای .  جیا بوونوەپارتی بوو، ل پارتیی خزووری، ک ئوکات سکرتری ئحمد

 ل کی دیکند کوردڵ چگشقلتیی نیشتمانیی کوردستان، سووریا، دیمکننیزردادەم  .
دا جـت ٢٠١٢ مایوە تا ل کـانوونی یکمـی یکتیئو وەک سکرتر و ڕابری بکابری 

 . لی دەدا و ل کارە سیاسییکان دووری دەخاتوە
ــالیکی. 2 ــوری م ــدیی، ل شــارۆچکی )-١٩٥٠ (ن ــک ھین ــل ل نزی ــووە، ل ســای حل ــک ب  لدای

١٩٧٠ یوەندیی بی حزبی دەعوەدا پسـا ھـاتووە بـۆ ١٩٧٩ کـردووە و لوێ . سـووریا ھل
 ژەی بمی دردژی ڕژ عسچاالکیی سیاسی داوە لی بسا م ل٢٠٠٣ تا ڕووخانی ڕژ . ل

 دوای فـشارکی زۆر ل نـاوەوە و ٢٠١٤ تا سای عراق بوو ب سرۆکوەزیرانی ٢٠٠٦سای 
ل دەرەوە، دەســتبرداری پۆســتک بــوو، ل ھمــان ســاڵ وەک جگــری ســرۆککۆمار دانــرا، 

. ، ل پۆستکی دوور خرایوەحیدەر عبادیوەزیران، کچی لگڵ چاکسازییکانی سرۆک
دا، ســــرۆکی فراکــــسیۆنکی ٢٠١٦ل کــــاتی نووســــینی ئم دــــان ل ناوەڕاســــتی ســــای 

 .پرلمانیی، ل پشت پردەوە



 

 ئو ھلیان ،بوون ل حکومت شیعکان ک الینی دەستۆیشتو
 وەک وەزیری مجلسی ئعل ل بیان جبرلگڵ ھلی بوونی  قۆستوە،

ندامانی میلیشیا شیعییکان، بتایبتی و ئ  ناوخۆ، بۆ دانانی سرکردەکان
. و جومگ سرەکییکانی دامزراوە ئمنییکان  ، ل پۆستڕکخراوی بدر

 ،ھزاران کسی دیکشیان ل شیعکان دامزراند بۆ جگرتنوەی سوننکان
شیعکان ل جگی ئو . بتایبتی ل یک تایبت کۆماندۆکانی پۆلیس

 دادەنران ک سانشتر کقیبپفالح نکی سوننتییسایو وەزیری  ، ک
  سایئم دیاردەی ل دوای. ناوخۆ، ل سای پشووتردا دایمزراندبوون

 پش ھموو شتک ،بوو، ئو کسی دەبوو ب وەزیر ەوە زۆر باو٢٠٠٣
و    ئینجا کسانی سر ب مزھب،کس نزیککانی الینکی خۆی

 ب. و وەزارەتک دادەمزراند  وبری خۆینتوەکی خۆی ل دەور
ناوی   بموقتدا سدرئانوساتاندا، میلیشیاکانی سر ب  ھرحاڵ، لو

 وەزارەتی ناوخۆکردە ناو  چندین درزەوە دزەیان ، لسوپای مھدی
)Perito 2009: 5 .( کیانندوەزارەتی ناوخۆ ھ زراوەکان لتازەدام شیع

نو پۆستکیکالی ارکانیان بنا بۆ ییدەھوەی تۆدر کردنو  و غ
و ئو   دوژمنداریی کۆنکانیان لگڵ سوننکان، بتایبتی کۆن بعسییکان

و  دەکرد و ئمنییکانی ڕژم پشتر کاریان  کسانی ک ل دەزگا سیخوڕی
دەستیان ل بووە گوایکاریدا ھم کارە توندوتیژ. خراپو  ھاوکاتی ئ

  سوننکان ڕۆژ،، ل دەرەوەی دامودەزگاکانی حکومت انی شیعکاننایاسایی
کان بتوندوتیژیی تمژە  ڕۆژ ھکانیان درو کارە تیرۆرستیی و پدەدا ب 

و ئگرەکانی   بکن مبستی ک دەست سیاسیی تازەدامزراوەک بنکۆڵ
ئامانجان گروپ بۆ گیشتن بم . بکن گڕانوەی خۆیان بۆ دەست زیاد

 و و تیرۆرست سوننییکان دەستیان ل ھیچ شتک ندەپاراست، تا توندڕە
وان زۆرینئ ی کڕەکانو گکان لڕاندنی شیعڕادەی دەرپ یشتدەگ 

 بری کرخ، بتایبتی ل بغدادبوو ل  بوون یان دەستیان بسریدا زاڵ
)Healy & Ghazi 2012; Tavernise 2006 .(  

و   و کردەوە تیرۆرستییکانی گروپ توندڕەوە سوننکان لتۆی کار
 ، میلیشیا شیعکان، ببغدادل  ترسی تشنکردنی پاکتاوی مزھبی



 

و دەزگا ئمنییکان، وەک   و ناڕاستوخۆی پۆلیس  ڕاستوخۆیھاوکاری
ا سرەت کرد ک ل  ژمارەیک لیژنی کوشتنیان دروست،و تۆ پرچکردار

نجام لکی سنووردار کارەکانیان ئکانی  دەدا ئاسترە بافسئنیا کۆنو ت
بم دوای ئوەی ک . و ھزە ئاسمانییکانیان کردبووە ئامانج  سوپای عراق

دا لڕگی مینژکردن ٢٠٠٦یکک ل گروپ تیرۆرستییکان ل شوباتی 
ی لئیدی شپۆ ، تقاندەوەسامڕاان ل یحسن عسکریمزاری 

دژی  ندەگرت، چ ئوانی شیعکان ل توندوتیژی ھیچ بربستک ڕای
 شیعکان وەک چۆن  ،بجگ ل کوشتنوبین.  چ پچوانکی وسوننکان

کردبوو، ئوانیش ناوچکانی خۆیان ل  پ سوننکان پشتر دەستیان
 ڕەگزی کاتدا دوو پاکتاوی یک  لبغدادل . دەکردەوە سوننکان پاک

 بغدادبمش زۆربی ناوچکانی . ونودەچ ھاوشانی یکدی بڕوە
 Flintoff( بگشتی یان بوون ب گڕەکی سونننشین یان گڕەکی شیعنشین

2006; Tavernise 2006 .(ی کۆتایی  بیی ٢٠٠٦ سار زابکان، لشیع 
زۆربی  کان لو ھزە ئمنییکان، توانیان سونن   حکومتل ناودەستیان 

پڕنن، بمش سنوورە مزھبییکان بناوچ تککانی بغداد دەر
 تی لتایبوە، بشراننوێ کرلغدادسقازانی ب ب و شارەی کئ ،

 .و سوننکان ناسرابوو  ئامزانی شیعکان
کڕە ناوخۆییوەی شقینئاکامی تر شوناس ،لسس لزاران کھ 

ناوەوەی وت یان بۆ  بوون ل کی ئجگار زۆریش ئاوارەو ژمارەی  کوژران
ڕکخراوی دا ڕاپۆرتکانی ٢٠٠٧  سایل ناوەڕاستی. دەرەوەی وت

 مزەندەی ئوەیان دەکرد نتوەیکگرتوەکان ل کۆمسیۆنی بای پنابران
و دووسد ھزار ل   ک ژمارەی پنابرە عراقییکان گیشتبت ملیۆنک

و   ئران ل ٥٤٠٠٠و  میسل  ١٠٠٠٠٠و   ئوردن ل ٧٥٠٠٠٠ و سووریا
٤٠٠٠٠ ١٠٠٠٠و   لوبنان ل  تورکیال .ل ش کسانو کناوخۆ  ژمارەی ئ

). Rosen 2007(دەکرا  و دووسد ھزار مزەندە  ئاوارە ببوون ب ملیۆنک
 دەکرا، وات  ملیۆن مزەندە٣٢ ب عراقکاتدا ژمارەی دانیشتوانی  لو

 ببوون ل زۆر ئاوارە ی عراقییکان یان ئازادان یان ب%١٥نزیکی 
ت یان لدەرەوەی ناوخۆی و.  



 

الین   لعراقئم ڕووداو و پشھات سیاسییانی دوای داگیرکردنی 
وە ئو ھقیقت دەردەخن ک عراقییکان نک ھر لسر بنما ئمریکا
 بکو لسر ھمان بنما، وات ،دەنو مزھبییکان دەنگ دە  نتوەیی
ئو ژمارە برزەی ل .  دەکوژنیکتریش، )و مزھبی  نتوەیی(شوناس 

و قین    ئاونی ئو ڕق، کوژراو دەکوژرتعراقشڕی ناوخۆی 
ژوودا لم ل ک داکوتاوەیکان ڕیشوان شیعکان ئامادەیی   نو سونن

 ک ،و کۆمیتی  یموکراسییتکی سیاسینبوونی بنماکانی د و ل ھبووە
 ھندەی ،و پکوەژیان بدات  وکردنوبتوانت گش ببھاکانی یکدی قب

 Iraq (ژماردنی الشی عراقییکان. وەودیک بوغز ل یکدی زیادی کرد
Body Count(تییرنکی ئینتڕپما ک ، ڕەوە ژمارەی  و لرەتای شس

دا ٢٠١٥  سایناوەڕاستی دەکات، ل  تۆمارعراقوخۆی انی شڕی نایقوربانی
 زیاتر ل س داناوە ١٥٠٠٠٠ژمارەی کوژراوەکانی بمووزی . کمانگی ت

٢٠٠٦ دا کوژراوە٣١٦٠ کسی تژمار، کناویترین مانگ ھخوت   بدەکر
)Iraq Body Count 2015 .( 

 عراق ل قاعیدەیانی ئو تقینوانی ک یپچوانی باوەڕی باو، قوربان
براورد   لگڵ تقینوەکان بگشتی ب،ڕاگیاندوە  خۆی لیبرپرسیارتی
 چ  ویانی کوشتن، چ ئوانی گروپ سوننیی یاخیبووەکانیلگڵ قوربان

انی یڕژەی قوربانی. داوە، زۆر کمترە ئوانی میلیشیا شیعییکان ئنجامیان
  سایل. بوو% ٣٣ نزیکی ٢٠١٢انی تقینوەکان تا ناوەڕاستی مانگی نیس

و توندوتیژیی مزھبی ل   ڕگی کوشتن ان لیدا تکای قوربانی٢٠٠٣
ئاکامی تقینوەکاندا ل   کچی تکای قوربانیان ل، کس بوو١٥ڕۆژکدا 

 تکای ،٢٠٠٦  سایگرمی شڕی ناوخۆدا ل ل.  تپڕی ندەکرد١.٥
دەبتوە بۆ  و توندوتیژیی مزھبییکان برز  تنان ل ئنجامی کوشیقوربانی

٥٨س لای قوربان  ککچی تکدا، کیڕۆژیان ل  وەکان لقیننجامی تئ
یش تکای ژمارەی ٢٠٠٧  سایل.  کس بوو بۆ ھر ڕۆژک١٦دەوروبری 

 ٤١و توندوتیژیی مزھبییکان خۆی ل   ان ل ئنجامی کوشتنیقوربانی
 ھمان انی تقینوەکان لیک دەیکردە دووئوەندەی قوربانی ،کس دەدا

 دا توندوتیژیی مزھبییکان دابزینکی گورەی ب٢٠٠٨  سایل. کاتدا



 

و    لو سادا قوربانیانی توندوتیژیی مزھبییکانبینی،خۆیوە 
  وەک یکی ل، ک خۆی ل پنج تا شش کس دەدا ل ڕۆژکدا،تقینوەکان

انی توندوتیژیی ی بردەوام قوربانی٢٠١٢  سایبگشتی تا. اتبووھ
وە تا ٢٠٠٣  سایل. انی تقینوەکانیمزھبییکان زیاتر بوون ل قوربانی

و   ئنجامی کوشتن ی ل%٦٧کۆی قوربانییکان   ل٢٠١٢  سایناوەڕاستی
 زیاتر ل دەکات کان بووە، کبییزھم کۆ ٧٠٠٠٠توندوتیژیی و لی ئ

ئاکامی  یان ل%٣٣ کوژرابوون، تنیا ٢٠١٢  سایکسی تا ١٠٤٠٠٠
و گروپ تیرۆریستییکانی دیک بووە، ک دەکات  قاعیدەتقینوەکانی 
ئاکامی تقینوەکانیش  یانی لیئو قوربان. قوربانی ٣٤٠٠٠دەوروبری 

وپ و گر قاعیدەبووە، چونک   ل پشتی ھر ھۆکاری مزھبی،کوژراون
و زۆربی  تیرۆرستییکان لسر بنمای مزھبی ئامانجکانیان ھدەبژارد

ھرە زۆری ئامانجکانیان شیعکان بوو، ئوکات دەتوانین بین ک ئو 
  سای تا ناوەڕاستیبعسخانی ڕژمکی وکسی ک ل دوای ڕو ١٠٤٠٠٠

شوناس شوەیک ل شوەکان لسر   ھر ھمووی ب، کوژراون٢٠١٢
ئوەی جگی ). ٦ - پاشکۆ بروان( چ سوننکان  وکوژراون، چ شیعکان

ویی وھوستی ئوەی ک ھۆکاری ھرە سرەکی ل پشت دەستۆیشت
بوو ک گروپکانیان   ئوە،و تیرۆرستییکان  گروپ سوننیی یاخیبووەکان

وخۆ لوخۆ یان ناڕاستگشتی ڕاستکانی ناو  بن سوننرالیو   اقع
 Iraq Study(دەکرا  ان لی پشتیوانیعراقوتانی سوننی دەوروبری 

Group 2006: 4 .(کانی خۆیان لتکان دەسناو  ھاوکات، شیع
دەھنا بۆ  ش، بکاریو ئاسای  دامودەزگاکانی حکومت، بتایبتی پۆلیس

کان و گروپ بکوژە شیعیی  و شاردنوەی میلیشیا شیعییکان  ئاسانکاری
)Johnson 2006.( 

یل٢٠٠٧  ساکان دا، بکردنی توندوتیژییۆستی کۆنتبو    م
سربازی  ٢٠٠٠٠ ئمریکاونی شڕە ناوخۆییک، ئیدارەی ولدەستدەرنچ

یتکی نوێ ک ب پالمار یژر ناوی ستراتیج  لعراقدیکی نارد بۆ 
)Surge( ناسراوە )White House 2007 .(بارودۆخی کۆتایی س تا کا

یتک ی ستراتیجی ک ئامانجی سرەکی،و ناوچ سوننییکان بغدادی یئمن



 

ژمارەی کوژراوە . براورد ب سای پشووتر زۆر باشتر بوو  ب،بوو
و ئۆتۆمبیل مینژکراوە تقنراوەکان   و تقینوە خۆکوژییکان  مدەنییکان
کی ییت نویبوو ک ستراتیج وا و الین پیان  زۆر کس. زۆر دابزی

ئوە . و تقینوەکان  ی پشت دابزینی کوشتنی ھۆکاری سرەکئمریکا
 بم ھۆکاری دیکش ،یکک ل ھۆکارەکان بوو) Surge(ڕاست ک پالمار 

وانت گرنگتریش بووبن، لدەکر بوون، کرەتای: ھس م، لکییسا  
٢٠٠٧سونن ڵ لکی تدا ناوچ  ل غدادو شیعم بری زۆر کو دەورب 

و کوشتن لسر  کردبوو ک پکدادانی ڕاستوخۆ ببوونوە، ئمش وای
ڕادەیکی  دا شیعکان تا٢٠٠٧  سایڕاستیدا ل ل. ببتوە شوناس کمتر

واتایکی دیک سوننکان ل زۆر  یان کردبوو، ببغدادچاک کۆنتۆی 
). Cockburn 2008b; 2008c(رابوون دپڕن دەربغدادو شونی   گڕەک

دا ئم ڕاستیی ٢٠٠٩  سای لعراقئنجامکانی ھبژاردنکانی پارزگاکانی 
 ،ونو ڕۆیشتئیاد عالویبجگ لو دەنگانی ک بۆ لیستکی . دەسلمنن

ی کورسییکانی %٧١ک بشکی دەنگی شیعکان بوون، لیست شیعییکان 
وردبوونوە ل گۆپکانی  بKirmanj 2010: 273 .( (وەوەویان بردببغداد
شوان، تیمک ل جوگرافیناسان بۆیان دەرکوت ک ژمارەی   ببغداد

، ٢٠٠٧ ماوەیک پش شوباتی بغدادگۆپکان ل گڕەک سونننشینکانی 
. کردبوو ، کمیان)Surge(ک دەکات سرەتای دەستپکردنی پالمار 

بوو ک پاکتاوی ڕەگزی، مبست دەرپڕاندنی  وا ان پیانجوگرافیناسک
 ل کانغدادسوننبرەکی بووە لوەی  ، ھۆکاری سمبوونپشت ک
دووەم، دروستکردنی دیواری ). Agnew, et al., 2008(توندوتیژییکان 

  ک زۆربی گڕەک سوننکانی ل گڕەک شیعکان لک،ھواردن
  دروستئعزەمییئو دیوارەی ک ل دەوری گڕەکی دابیبوو، بتایبتی 

 کۆنتۆکردنی توندوتیژییکان بوو یکرابوو، ھۆکارکی دیکی سرەکی
)Brulliard 2007; Wong & Cloud 2007; Tavernise 2006 .(

دیوارەکی . کوتوە و تقینوەکانی ل  ئمش کمبوونوەی کوشتن
سیم، گۆڕینی . ندرابوو  ھر ال٢٠١٦ی  تا مانگی ئیلولئعزەمییدەوری 

بوو ل   ناڕاستوخۆ یاریدەدەرعراقپیوەند ب   لئرانسیاستی 



 

کوەی بارودۆخورکردنران. ھئتی  لک یارمکان یالیمیلیشیا شیعیی ل 
و  الیکی دیک داوای ل ھندکیان کرد ک بچن بن پردە و ل کردەوە کم

 چونک بۆی دەرکوتبوو ک تا توندوتیژییکان درژەیان ،ژرزەمینکانوە
و ئو ئامانجی ک  دەبتوە  درژترعراق ل ئمریکا مانوەی ،ھبت
ئوە  لبر. عراقونی ئمریکییکان ل و ھیتی نایت دی، ک دەرچئران

دا ل  یانسوپای مھدی بیاری ھرشکردن سر عراقکاتک ھزەکانی 
الین   لسوپای مھدی.  بدەنگیی ھبژاردئران ،رە شیعنشینکانشا

، ل محمد سادق سدررجعی شیعکان م، کوڕی گورەموقتدا سدر
. وە دامزرائمریکاالین   لعراقدژی داگیرکردنی  دا ل٢٠٠٣حوزەیرانی 

دەکات سر ھزەکانی   ھر بوە نناسرابوو ک ھرشسوپای مھدی
ریکائم راق لرەکی،عکی سشدارو بکو ئی ی بو توندوتیژییانش بوو ل

ل ک  کان لر سوننرانبراقبنجامعتی کوشتن،دەدران  ئتایبو    ب
سوپای خۆشاردنوەی کاتییانی  کورتی، ب ب. بغداد نبزرکارییکانیشو

، ھندک رانئچوارەم، ھاوشوەی . بوونوە  توندوتیژییکان کم،مھدی
 ئمریکای سربازی وا ل یچاالک'' گیشتن ک بوایگروپی سوننش بو 

 ل راقناکات کتب دەرعچ'') Raghavan & Londoño 2008( کوب ،
ژەی پدەدات در .دا  لسیاسیی ۆسو پشدارییان لئاکامدا وردەوردە ب

 ل راقدەکرد کوەعڕش الوازبوون  بمزە توندڕەوەکانی دەچوو، ئی ھ
وە لوتکان کوەی توندوتیژییمبوونی کو بووە مای .م، لنجموو  پھ

گرنگتر، ل مانالمار ٢٠٠٥کۆتایی  ئش پک پسا دا زیاتر ل)Surge( ،
کان ھاتنشینسونن ناوچ ورە لکی گش گۆڕانکارییویش ،پئ 

ی یستبوونی گروپی چکدار ک ب درو، بووھزەکانی سحوەدروستبوونی 
الین   ک ل،کرد پ  دەستیئنبارعشیرەتکانی پارزگای 

دەکرت بگوترت ک . دەدرا و چکیان پ چوئمریکییکانوە مو
سرەکی بوو ل چاکتربوونی بارودۆخی   ھۆکاری ھرەسحوەدروستبوونی 

ھزەکانی . راوە ناس''سگۆشی سوننی''، بتایبتی لوەی وەک عراق یئمنی
و ھندک چکداری ھگڕاوەی    ل چکدارە عشایرە سوننکانسحوە

 یاخیبووەکان ل کخراوی قاعیدەسونندەستیڕ  ردوو،کرد پھ ال   ک



 

 قاعیدەو عراقییکان ل چکدارەکانی   لی تفنگکانیان لبری ئمریکیولو
ھگڕانوەی سوننکان ). Benraad 2011 زیاتر بوان یبۆ زانیاری(کرد 
 ر خاترقاعیدەلبسۆزی  لکانیو دریکییمبوو  ان بۆ ئکان نو شیع، 

  جیاوازیکردن خکیان دەکوشت  بقاعیدەئوە بوو ک ئندامانی  بکو لبر
. دەکرد و دابونریت عشایرییکانیان پشل و دەبی، ھروەھا یاسا

 ل ناوو   نوان و دوژمنداری ل  وونی ناکۆکیئمانش بوون ب ھۆی دروستب
 Sherman 2008; Rasheed & Susman(عشیرەت سوننییکان 

2008 .( ر ناوچسی بوکات بائ ی ککارییب و بارودۆخھاوکات ل
بوو ک   ھلکی چاکسحوە بوون ب چکداری ،سونننشیینکاندا کشابوو

 . بکن دابین خزانکانیان پو   تی خۆیانوکسکان بتوانن قو
  سرزیاد کردە برینکی دیکی ٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٥کوشتوبەکانی سانی 

ئم .  ک ساڕژبوونی ل کورتمودادا چاوەڕوانکراو نیی،عراقجستی 
نی لستاش خوئ ت بریندەچۆڕ  کانی  و  برکوتکردنی خۆپیشاندانس

. دا جارکی دیک کوالیوە٢٠١٤ بۆ ٢٠١٣  سانی لحویجو   ڕومادی
وەی لپرسی شوناس ئ یوەند بت   پرە دەبزانی نیشتمانی لو ئام
  ئامزانی نیشتمانی١٩٩١ ئوەی ک ئگر برینکانی ڕاپڕینکی ،بگوترت

  ئوە شڕی ناوخۆی،کردبت و دروستبوونی شوناسکی گشتگیری سخت
 بجگ ل. وەوکرد م ھیوایی قورستر ھندەی دیک ئ٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٥ سانی

و   و ھواردنی پکھات مزھبی  و پاکتاوی ڕەگزی  کوشتن لسر شوناس
و پۆس دیموکراسییکان   ، پراکتیزکردنی ھبژاردنعراقنتوەییکانی 

و    ھندەی دیک دابشبوون مزھبی،یکدی نزیکبوونوە  للبری
  .دەوەکر ترونتوەییکانی قو



 

  بھزترکردنی وابستیی مزھبی و نتوەییکان: دیموکراتیزەکردن
 ی لبژاردنانو ھراقئعی ودوای ڕ  لکمداموخانی ڕژچ س ،

نی وچ ئوانی دوای دەرچوو  ئمریکائوانی کاتی ژردەستیی 
ونی و دابشبو  ئمریکییکان، بردەوام وەک قۆناغکانی پشووتر پچپچی

ئم . دەدا و نتوەییکان پیشان    لسر خت مزھبییکۆمگی عراقی
و کانوونی یکمی   دابشبوونان ل نخشی دەنگدانکانی کانوونی دووەم

کاتکدا  ل. دا ب زەقی دەردەکوتن٢٠٠٥ لگڵ ڕیفراندۆمکی ئابی ٢٠٠٥
و   ان نکرد، کوردەکان ھبژاردنکانی کانوونی دووەمییسوننکان بشداری
لیست شیعییکان ل . کرد و پرۆشییوە بشداریان تدا  شیعکان ب شوق

. ی کورسییکان%٥٣ان بردەوە، وات ی کورسی١٤٦ پرلماندا ی کورسی٢٧٥
یان ی کورس٧٧لبر بشدارینکردنی سوننکان لیست کوردییکان 

 نا، واتدەستھکان%٢٦.٤بی کورسیی .ژەی ڕە بڕ وەی کچاوکردنی ئ
دای، ئم ڕژەی ل کورسییکان %٢٠دانیشتوانی کوردەکان ل دەورەبری 

یان ی کورس٦کرد تنیا  ئو لیست سوننییانی ک بشداریان. زۆر برزە
 خۆی %٢بردەوە، وات یان، ککژەی دانیشتوانچاو ڕل کان، کی کورسیی

 ٢٠ل %مراقیلیستی نی. دەدا، زۆر کشتمانیی ع) راقییی ،)عشبانگ ک 
کرد، ک دەکات  ی پرلمانیان مسۆگری کورس٤٠ ،مزھببوونی دەکرد بان

  ).٢ - زیاتر بوان پاشکۆ یبۆ زانیاری(ی دەنگدەران %١٣.٨
 کان لشداریکردنی سوننمی بک ین بکردنی یان باشتر بشدارینب

کرد ل  و دەستیانی ئجگار کم  توانا،ھبژاردنکانی کانوونی دووەمدا
ھستکردن بم . و پۆسی نووسینوەی دەستووری ھمیشیی  گفتوگۆکان

ھی لوانی ھۆکاری پشت بشداریکردنیان بت ل دەنگدان لو 
سرەڕای . درا دا ئنجام٢٠٠٥ ل ئابی  کڕیفراندۆمی لسر دەستوور

 یھۆی بشداری  کچی ب،دەنگدانیان ب نخرو  یان ل ڕیفراندۆمکیبشدار
 ل ھندک شوندا،  ساختکردنیشو کوردەکان، ب  لڕادەبدەری شیعکان
ی لب ب ن  دەستوورەکند%٧٩الیسوە پکانراقییژەی  ی عڕ کرا، ک

% ٢١برانبریشدا  دەدا، ل و کوردەکانی پیشان  دەنگی شیعکان
بۆ ڕەتکردنوەی .  ب زیادەوە دەکاتکمکسوننکان، ی دەنگی ینونرایت



 

زگا بپار م سالنیک دەبوای دەستوورەک  ژەی زیاتر ل٥٠ڕ %ر  بخن
  دەستوورەکیان ڕەتئنبارو   سالحدینتنیا پارزگای . بدەن دەنگ

، کرکووکو  دیالو  نینواو  بغدادل پارزگا تککان، وەک . کردەوە
 ، بۆی دەستوورەک ب%٥٠دان ب دژی دەستوورەک کمتر بوو ل دەنگ

  ).٣ -بۆ زانیاری زیاتر بوان پاشکۆ (درا  پسندکراو لقم
 ک ل ،کرد بۆ ھبژاردنی گشتی دەستوورە پسندکراوەک ڕگی خۆش

ی یلیستی ھاوپیمانلم ھبژاردندا . درا دا ئنجام٢٠٠٥کانوونی یکمی 
 ١٢٨ کورسییک ٢٧٥جارە ل  ئم)  شیعکانیھاوپیمانی (وی عراقوتیکگر

.  بردەوە، ک ل ھبژاردنکی کانوونی دووەم کمتر بوویکورسی
  بم ب،دووەم دەرچوو ، بھاوپیمانی کوردستانیلیستکی کوردەکان، 

کانی بی کانوونی دووەم کورسییکبژاردنھ راورد بکی  بڕادەی
 جارە ب سوننکان ئم.  کورسی٥٨ کورسی بۆ ٧٧کرد، ل  چاو کمیبر

ان ی کورسی٥٨ی ھبژاردنیان کرد، بمش وەک کوردەکان یچی بشدار
دەکرا ل  وەک چاوەڕوان). ٤ -  زیاتر بوان پاشکۆ یبۆ زانیاری(کرد  مسۆگر

 عراقی دا عراقییکان لمسر تا ئوسر٢٠٠٥و ھبژاردنکانی   ڕیفراندۆم
وەیی بتن کھاتکاندیدی پ نیا دەنگیان بکی گشتی توەیو   ش

 ،٢٠٠٥یکک ل دیاردە زەقکانی ھبژاردنکانی . مزھبییکانی خۆیان دا
مبست ئوانن . مزھبییکان بوو و بان  نتوەیی کمدەنگھنانی لیست بان

ی ھموو یک نونرایتک ل ھبژاردنکان بانگشی ئوەیان دەکرد 
 یسرۆکایتی  بلیستی عراقیی ،کرا پ وەک ئاماژەی. عراقییکان دەکن

مزھبییان دەکرد، ل  و لیستکی بانگشی بان  ، ک خۆیئیاد عالوی
 کچی ل ، بردەوەی کورسی٤٠دا ٢٠٠٥ھبژاردنکانی کانوونی دووەمی 

 ٢٥حاڵ توانی  ی کانوونی یکمدا بکۆتایی ھمان سادا ل ھبژاردنکان
  .کورسی بباتوە

پش  و ئو گۆڕانکارییان لو ئانوساتاندا ھاتنSurge( (پالمار 
 مایی خاوبوونوەی توندوتیژییکان، ب  بوون ب٢٠٠٨  سای تاکۆتایی

ڕادەیکی برچاو، بتایبتی ئگر ب سانی پشووتر   بم ب،یکجاری نا
و   بوو ھبژاردن بۆ ئنجوومنی پارزگاکان ل کش ئوە. بکرن براورد



 

 کی گونجاوتر لینجام٢٠٠٩ ی کانوونی دووەمی ٣١ژینگرەتا . درا دا ئس
مزھبییکان -ئایینیو الین   ڕاپۆرتکان باسیان ل ئاوابوونی ڕۆژی حزب

کان زیاتر ڕاستیدا ڕاپۆرت لMyers 2009; Rubin 2009 .(بوان (دەکرد 
 ،بوون زیاتر لوەی ئاونی ئنجامکان بن  سیاسیئارەزوویکیدەربی 

و شوناسی مزھبی   دا ک برژەوەندی چونک ئنجام کۆتاییکان پیشانیان
شتا بھ خشر نسب ستی زاخ   شداربوان لوازی دەنگدانی بو ش

وەک الینکی تاک گروپکی سیاسی ک دەکرت . ھبژاردنکاندا
ی لیستی عراقیی ئوە ،بکرت ھژمار) نتوەیی نک بان(مزھبیی  بان

 ی کورسییکانی ئنجوومنی پارزگاکانی بدەست%٦ ک تنیا ، بووعالوی
نینوە ک ھبژاردنکانی کانوونی ھخۆمان ب بیر ئگر ئوە ب. ھنا

 ھرمی کوردستانگاکی و س پارز  کرکووک ل پارزگای ٢٠٠٩دووەمی 
 ئوە دەکرت بین ک ئگر ل ناوچ کوردییکان ھبژاردن ،ندران ئنجام
ی ،بکرایکلیست ی کو کورسییانژەی ئوە ڕالوی ئدەستیعب  

 کوردەکان ل ناو عالوی چونک ،ەش کمتر دەبوو%٦دەھنان زۆر لو 
 ئیسالمیی سوننکان نزیکی ھزە. و الینگری ئجگار کم  پشتیوانی

ی کورسییکانی ئنجوومنی پارزگاکانیان ل ناوچ سونننشینکان %٦٥
کورسییکانی % ٧١و الین ئیسالمیی شیعییکانیش   و حزب بردەوە

  ).Kirmanj 2010: 273(ناوچکانی خۆیان بردەوە 
 یسالمیھر ل پیوەند بو ئارگیومنتانی ک باس ل پاشکشی ھزە ئ

 کی دیکدیاردەی کبژاردنکانی ھنجامن، ئکان دەکبییزھو م
، لیستی دەوتی یاسا.  ک پچوانی ئو ئارگیومنت دەسلمنت،دەردەخات

 تمالیکیکرۆکایدا خۆی وەک ی سکبژاردنکانی ھشبانگ ی دەکرد، ل
 مزھبیی خستبووە و پالتفۆڕمکی بان دەدا مزھبیی پیشان ھزکی بان

ش یناوچ سونننشینکان یک کورسی  کچی لیستکی نیتوانی ل،ڕوو
شوە ھیچ الینک یان کاندیدکی سونن ل پارزگا  ھمان ب. بباتوە

دەرکوتکی دیکی گرنگی ئم خولی . نبووو شیعنشینکان سرکوتو
 بکو ،ۆرینسونن نیی شارکی زبغداد چیتربوو ک  ھبژاردنکان ئوە

ب نشینکی شیعکی ڕەھا شاریر. زۆرینسکان بسوننیی وە  لیستکی



 

برانبردا لیست شیعییکان  یان بردەوە، لبغدادی کورسییکانی %١٦تنیا 
وەک ل بشی چوارەم . کرد یان مسۆگربغدادی کورسییکانی %٧٠

ل سرەتای سدەی بیستدا سوننکان کاتکدای ک  کرا، ئم ل پ ئاماژەی
 بم دواتر لگڵ کۆچی شیعکان ،دەھنا یان پکبغدادی دانیشتوانی %٨٠

 ڕژەی دانیشتوانی ١٩٥٨  سای تابغدادل ناوچ شیعنشینکانوە بۆ 
 ل غدادشیعی بنزیک یشت٥٠ گ) %Batatu 1987: 206-209; 

Farouk-Sluglett & Sluglett: 1991: 1411 .(ت ئاگدەب وەشداری ئ
 داوە، ئگر عالویبین ک بشک ل شیعکان دەنگیان ب لیستکی 

دا ٢٠٠٩  سایبکین بۆ سر ڕژەک ئوە دەردەکوت ک ل ئوانیش زیاد
 کان لژەی شیعغدادڕربس بووە% ٧٠وی و زۆر ل.  

و  و کورد  سونن ک دانیشتوانکی تکیک لنینوال پارزگای 
 ئایینیو   و تورکمان، وابستیی نتوەیی  و شبک  و ئزیدی  کریستیان

. بوو  ئگر نین زەقترینیان،بوو وەک زۆربی پارزگاکانی دیک زەق
 ،ھنابوو عرەب ناسیونالیست سوننکان ک پالتفۆڕمکی دژەکوردیان پک

 لسر کاریانکوردەکانیش ک . ی کورسییکانی پارزگاکیان بردەوە%٥٥
وەیی بتستی ننانی کارتی کوردی دەکرد ھکارھی %٣٢ ،ب
 دا ٢٠٠٥براورد لگڵ ھبژاردنکانی  کرد، ک ب کورسییکانیان مسۆگر

زۆر ل ژەکبوو کورتیدا ڕ . ،مانل جگراقییشیوعی حزبیبوەک  ع ک ،
دا ناسراوە، تاق یک  عراق مژووی مزھبی ل و بان  نتوەیی حزبکی بان

 ئمش ھاوشوەی ئو ڕاستی.  نبردەوەعراق ل ھیچ پارزگایکی یکورسی
دەن ک دەنگدەری عراقی وەک ھبژاردنکانی   پمان،و بگانی سرەوە 

و نتوەکی   شدا دەنگی ب مزھب٢٠٠٩  سایپشووتر، ل ھبژاردنکانی
 ،ئانوساتاندا نتوەیی لو و بان  مزھبی کردنکیش ل بانھر قس. دا خۆی

  . ھیچی دیک نییWishful Thinking ((بجگ ل خیاپوی 
ل  انی لمی حوکمسیتس یوەند براقپی عکتیمالیکی، لیستی دژای 

ان لسر یو پداگری  ڕاگیاندعراقخۆیان بۆ بفیدراکردنی 
و لیستکی   مالیکیئم ھوستانی . ستکان دەکردسنتالیزەکردنی دە

بووبن ل پشت سرکوتنکانیان ل ھبژاردنکانی  دەچت ھۆکار پ وا



 

 خکدا ل ناو چونک بیرۆکی فیدرایزم ،دا بۆ ئنجوومنی پارزگاکان٢٠٠٩
 عرەب ل ناوبرچاو، ئمش موریدی   دەھاتعراقوەک دابشکردنی 

ی %٢٨ نزیکی مالیکیلیستکی . بوو ئوکات کم ییکان تاعراق
زگاکانی بردەوە، لکانی پارردا  کورسییرانبعالبجلسی ئداوای ،م ک 

 ، دەکردیو ل نۆ پارزگا شیعنشینکودامزراندنی ھرمکی پکھات
ھاوارەکانی . ھنا  کمتری بدەستیبمش کورسی، دا دەنگکانی ل کورتی

و سنترایزەکردنی دەست برسڤی   بۆ ھموارکردنی دەستوورلیکیما
 بوو لمی کوردستانتوندی ھریمانیی کوردستان لیستی. ھند ھاوپچ ک ،

 ل ی بشداریعراقمانگک پش ل ھبژاردنکانی پارزگاکانی 
 لسر یدا کرد، پداگریپرلمانی ھرمی کوردستانھبژاردنکانی 

و   عراقو پاراستنی فیدراییت ل   دنوەی دەستکانشۆڕکر
 دەکرد، ک فیدراییتی ل عراق ل دەستووری ١٤٠جبجکردنی مادەی 

دا جگیرتر دەکرد، ئمش ھۆکارکی سرکوتنی لیستک بوو ل عراق
  . دا٢٠٠٩ھبژاردنکانی تمووزی 

زگاکان لبژاردنی پارش ھیپرەبدا، ٢٠٠٩  سامانتارە عرلو   پ
 کان لراقتورکمانمانی عرلڵ پگکردن لکیان بۆ مامۆژەیاسایپ 

یکک . کرد و پرسی ھبژاردن لو پارزگای پشکش  کرکووکبارودۆخی 
دا خرای بردەم ٢٠٠٨ل بندەکانی پۆژەیاساک، ک ل تمووزی 

نی کورسییکانی ئنجوومنی پرلمانتاران، پشنیازک بوو بۆ دابشکرد
 پارزگاک ب گڕانوە بۆ ئایینییکانیو   پارزگاک بسر پکھات نتوەیی

سرەڕای ئوەی ک پرلمانتارە کوردەکان ناڕەزاییان ل دژی . دەنگی خک
   کچی پرلمانتارە عرەبکان،ھشت و ھۆی پرلمانیان بج  دەربی

کرد  و تورکمانکان پۆژەیاساکیان پسند) و سوننکان  شیعکان(
)Robertson 2008 .(مان لرلی پن  یاساکبانیالیالل تاک جکورد ،

عادل  بوو، لگڵ یکک ل جگرەکانی، عراقک ئوکات سرۆککۆماری 
و ڕەوانی پرلمان کرایوە  کرایوە  ک شیعی، ڕەت،عبدولمھدی

)Parker & Hameed 2008 .(ل  سی لش ککی شیئاکامدا، کۆمیت
و ڕاپۆرتکی    بکنکرکووکھات تا سردانی  پرلمانتاران پک



 

و گفتوگۆکانی دواتری ناو  بنما لسر ڕاپۆرتک ب. وسنوچارەسرئامز بن
الین  جارە ل  بم ئم،کرا پرلمان پۆژەیاسایکی نوێ پشنیاز

 لی  پشگیریڕەوتی سدری شیعیو   فقی سوننیبرەی تواو  تورکمانکان
یاساک ئاماژەی ب . الین پرلمانوە کرا ل ھر پسند کچی دواجار کرا،

 ک داوای ،ی دەستووری ھمیشیی کردبوو١٤٠جبجکردنی مادەی 
. ڕاستکردنوەی بارودۆخی پارزگاک ل پیوەند ب پرسی تعریب دەکرد

 ئنجوومنی پارزگایخستنی ھبژاردنکانی ھاوکات پشنیازی دوا
کاتی ک چارەسرکی توافقی بۆ پرسک  ی کردبوو تا ئوکرکووک

. وا ل چاوەڕوانیدای چارەسرک ک دوای ھشت ساڵ ھر. دەدۆزرتوە
 پرسی یو ھمڕەھندی  ویو ئوە ق،ئگر ئو ملمالنیان شتک بسلمنن

 ک ،دەکاتوە ناوچ کشلسرەکان پشتاستو   کرکووکپارزگای 
 سرچاوەکی دەگڕتوە بۆ ملمالنی پکھاتکانی پارزگاک لسر شوناس

 . و ناوچ کشلسرەکان  کرکووکوسی وو چارەن 
 دوای ئوەی پرلمانتاران یاساکی پشووتری ھبژاردنکانیان ھموار

 ک ل ئازاری ، دیکیکی پرلمانیکرا بۆ ھبژاردن خۆش  ئیدی ڕگ،کرد
بپی ئنجامکانی ھبژاردنک ھاوکش سیاسییکان . درا دا ئنجام٢٠١٠

 بشداریکردنی ،یکم گۆڕانکاری. چند گۆڕانکارییکیان بسردا ھات
ی و بوو بجیا ل ھاوپیمانیی یکگرتودەوتی یاسا، مالیکیلیستکی 

 کرد ە قبکی شیعکانی کرتویی یکگرتوئمش ھاوپیمان. شیعکان
. ھاوپیمانیی نیشتمانیی عراقو  دەوتی یاسابسر دوو فراکسیۆن، 

 وەک لیستکی بزووتنوەی گۆڕانبوو ل دابزینی   دووەم بریتییگۆڕانکاری
 وەی گۆڕان. کوردستانجیا لبزووتن شتر لزرابوو، پک بوو دامسا 

کردبوو و ب ی دا بشداری٢٠٠٩  سای لمی کوردستانھرھبژاردنکانی 
پکھنانی . وەوەو کورسیدا بردب١٠٠ کورسی ل ٢٥پلی دووەم 

ورە لکی گیمانییوان  ھاوپنراقییالویی لیستی عنی   عندین الیو چ
سوننی دەکرت ب گورەترین گۆڕانکاری ل ھاوکش سیاسییکانی دوای 

دا لگڵ   پش ھبژاردنکان ھویمالیکی.  دابنرت٢٠١٠ھبژاردنکانی 
و  دواجار سرکوتو،بکات ھندک الینی سونن ھاوپیمانییک دروست



 

و ھاوپیمانییکان ل    زۆربی لیست،مالیکیھاوشوەی لیستکی . نبوو
 کچی زۆربیان ،یان دەکرد)الوطنیة(ھبژاردنکاندا بانگشی نیشتمانیبوون 

و   و نتوەیی  ی پکھات مزھبیی جارانی پشووتر نونرایتوەک
  .  دەکردئایینییکانیان

 ل کمانییرلپ بژاردننجام٢٠١٠ی ئازاری ٧ھدرا دا ئ، چی لک 
نوان  لو ماوەیدا الین سیاسییکان ل. ھنرا کۆتایی سادا حکومت پک

نوان  بوون، بتایبتی ل توندداو ڕاکشاکشکی   خۆیاندا ل کشمکش
 ی پرسی سرەکیساختکاریسرەتا . مالیکیو   عالویلیستکی 

کشمکشکان بوو، دواتر ملمالنکان لسر ئوەی ک کام لیست مافی 
یتی ھنانی حکومکھوەوەوب وڵو ق،پ .ب  رحاڵ، لی حوزەیران ١ھ

راق یدادگای فیدرابژاردنی )  العراقیةالمحکمة االتحادیة(ی عکانی ھنجامئ
و   ، ھندک ئکادیمی٢٠٠٩  سایوەک ھبژاردنکانی. کردەوە پشتاست

و سیاستوان زوو تپی سرکوتنی سکوالریزمیان   چاودری سیاسی
ر ئیسالمیزم لسزە بان دا بھ وە دەکرد کو باسیان ل  بییزھم

 بوون ک بم ھناوە، لو باوەڕەشدا نیشتمانییکان سرکوتنیان بدەست
 راقزوانڕعپکان توەییتبی و نزھم دەکات  ملمالن . یرەکس

ل و قسانئ ک وەدایتبوونی  لتوپرەکانی لگئ کدا دەکران کراقکاتع 
 .بوو لئارادا

  ل دوازدە لیست پک،دا دانیشت٢٠٠٦کاتک ک پرلمان ل ئازاری 
ھاوپیمانیی : کردەبووەوە بۆ چند فراکسیۆنک بم خۆیان چ ،ھاتبوو

، ) کورسی٣ (و حیوار موساح، ) کورسی١٢٨ (نیشتمانیی شیعکان
وی ویکگرت، ) کورسی٥٣ (ھاوپیمانیی کوردستانی، ) کورسی٢ (ڕیسالییون

ساح ی حیوار، ) کورسی٤٤ (توافقی سوننکان، ) کورسی٥ (ئیسالمی
لیستی )  کورسی٢٥(مزھبی  ی بانلیستی عراقیی، )سی کور١١ (موتگ

لیستی ، ) کورسی١ (برەی تورکمان، ) کورسی١ (وسیومیسال ئالی ممئو
).  کورسی١ (لیستی ئزیدییکانلگڵ )  کورسی١(ی کریستیانکان ڕافیدەین

ئاکامی ئو  ، ل٢٠١٠چوار ساڵ دواتر، وات پش ھبژاردنکانی 
 ،دا نوان فراکسیۆنکاندا ڕوویان  و لل ناوک گۆڕانکارییانی 



 

ل . کوتوە و بچووکبوونوەی ھندکی دیکی ل  ھوەشاندنوەی ھندک
: شوەی دەردەکوتن ناو پرلمان بم دا فراکسیۆنکان  ل٢٠١٠شوباتی 

، ) کورسی٢٨(، سدرییکان ) کورسی٨٥ (ھاوپیمانیی نیشتمانیی شیعکان
زیلکورسی١٥ (ف ( ،یمانیی کوردستانیھاوپ) کگرت، ) کورسی٥٣وی وی

، عرەب ) کورسی٩ (حیوار، ) کورسی٤٠ (توافوق، ) کورسی٥ (ئیسالمی
، ) کورسی٤(، سربخۆکان ) کورسی٢٠ (عراقیی، ) کورسی٨(سربخۆکان 

 ١(سی و، میسال ئالو) کورسی٢(شیوعی  ، حزبی) کورسی٢ (یونیڕیسال
لگڵ )  کورسی١(، ئزیدییکان ) کورسی١ (تورکمانبرەی ، )کورسی
 ). کورسی١(ی کریستیانکان ڕافیدەین

رەکی لکی سکانی جیاوازییبژاردنوان ھینڵ ٢٠١٠  ساگل 
و   الی الین بوو ک ئاوازی سکۆالریزم نک ل ئوە، ٢٠٠٥  سایئوانی

 وتروکوالریزم زیاتر قبڕادەیک س بوو، بکو تا لیست سکۆالرەکان زاتر
ش دەکرا بکانی پبژاردنڵ ھگراورد لی ئیسالمی،وتروبم نۆتھ و    ک

کان ببییزھم نم الیشابوو ھردا كسیان بواوی بات . ش لمئ
الین  دا زیاتر دەردەکوت، لیستک ک للیستی عراقییبانگشکانی 

 کورسی بردەوە، دوای ٣٢٥ی ل یورس ک٩١ سرۆکایتی دەکرا عالوی
 مان لرلکانی پوەی ژمارەی کورسییی . کرا  زیاد٣٢٥ بۆ ٢٧٥ئکلیست

  بم بعالوی، وەک لیستکی مالیکیی یسرۆکایت ، بدەوتی یاسا
مزھبیبوونی  ڕادەیکی کمتر، بانگشی سکۆالریزم یان چاکتر بین بان

بگرت ل الین  بکاتوە یان خۆی وەدوور ادەشیویست خۆی جی. دەکرد
مار مع یسرۆکایتی  بمجلسی ئعالئیسالمیی تقلیدیی شیعییکان، وەک 

 ل دەوتی یاسا. موقتدا سدری ی ب سرۆکایتڕەوتی سدرو   حکیم
 ڕادەیک وا ڕاستیدا تا ل. ھنا ی بدەستی کورس٨٩ھبژاردنکان 

- ی خۆی ل ھزە مزھبیییجۆرک بزاردەردەکوت ک خک 
و   داوە لبر شکستھنانیان ل جبجکردنی بنکان ئیسالمییکان پیشان

. و ڕگوبان و کارەبا فراھمکردنی خزمتگوزاریی سرەکییکان، وەک ئاو
 گیشتبوون ک ھزە سکوالرەکان بوایھندک ل عراقیی بزارەکان بو 



 

ش یو ئاسای  و ئمن  بکن اکتر بتوانن خزمتگوزارییکان دابینلوانی چ
  .بکن برقرار

 بشداریی ،دەکرا ئوەی ل ھموو شتک زیاتر لم ھبژاردندا بدی
تی بتایبکان بوو، بی سوننشووتر  چکانی پبژاردنڵ ھگراورد لب

کوتوە بۆ  ری ل زیاتی، ئمش بدەستھنانی کورسیپرلمانی عراقبۆ 
جارە  پچوانی سوننکان، کوردەکان ئم. عالویلیستکی 
  چونک ب چوار لیستی سرەکی بشداریان،بوو دیار ان پوەیپروشوبوی

 ک ،کرد، ئمش یکک بوو ل ھۆکارەکانی پشت فوتانی دەنگکی زۆر
گۆڕانی سیتسمی . کوتوە  کمتری لیبدەستھنانی کورسی

 ھۆکارکی دیکی فوتانی ،ھبژاردنکان ل یک بازنییوە بۆ فرەبازنیی
 بمایاتوە وەک یک بازن عراقئگر . ژمارەیکی زۆر دەنگی کورد بوو

ی دیکیان ی کورس١٠وەک ھبژاردنکانی پشووتر، کوردەکان النیکم 
کانی ویی کوردەوکمبوونوەی کورسییکان دەستۆیشت. دەھنا بدەست

 یھۆکارکی دیکش بۆ کمبوونوەی ڕژەی کورسی. کرد سنووردار
 ،عراق لڕادەبدەری سوننکان بوو ل سرتاپای ی بشداری،کوردەکان

و   سالحدینو   کرکووکو  نینوابتایبتی ل پارزگا تککانی وەک 
کی تونددا،دیالیکشبپ کان لکاندیدە سونن ڵ   کگکاندیدە بوون ل

 کوردەکان ڕۆی الینی وجارانی پشو کاتکدا ل ل. کوردەکان
ڕادەیکی باشیش  و تادەبینی یکالکرەوەیان ل پکھنانی حکومت 

ز بوون لنگی ھکان پارسوان شیعکان  نو سونن،چی بھۆی   ک
 نگیان لوەی سمبوونغدادکریی چیتر بمان کاریگیاندەتوانی ھن 

نونری   بوو بعالویئوەی لیستکی  ڕاستیدا لبر ل. نیان ھبتجارا
 بۆی ئو ڕۆی ک کوردەکان ،مالیکیبرانبر لیستکی   ل سوننکان

 یھاوپیمانی دەبوا لگڵ لیستی دووەمی شیعکان ک دەیانبینی،جاران 
ی یبۆ زانیار( دابزیبوو، ببینن مالیکی بوو و ب جیا ل لیستکی نیشتمانی

  ).    ٧ -  پاشکۆ بوانزیاتر 
دا ٢٠١٠  سای ل ھبژاردنکانیمجلسی ئعال لیست شیعکاندا، ل ناو

 ٣٠ل پرلمانی پشووتر . بوو حای ل ھموو لیستکانی دیک خراپتر



 

  سای کورسی ھبوو، کچی ل ھبژاردنکی٢٧٥ ی ل کۆییکورس
بمش بوون . ھنا  کورسی بدەست٣٢٥ کۆی ی لئ کورس٢٠دا تنیا ٢٠١٠

 ل لیست  مجلسی ئعالینزیکیلبر . ب فراکسیۆنکی بچووک ل پرلماندا
تی لتایبکان، بکوردیی یوەند لیزم  پشتیوانیکردن پسپاندنی فیدراچ ل

 راقلع   کان، بۆیباشوور بۆ شیع ی لکی فیدرامرو دروستکردنی ھ
  ھندەی دیک سنگی کوردەکانی ل پرلمان کممجلسی ئعالونی الوازبو
ساباتی یکی ھبژاردن لگڵ ھندک حیدەکرت بین ک یاسا نو. کردوە

ل و ستراتیج ھکاریانیپاڵ ئکان بدرییس ی کڕاست تی  نا لھ
 ھۆکاری یکوە بوون ب  ھمووی بسر،بدەستھنانی کورسییکان

و زیادبوونی ژمارەی  ئعال مجلسیکمبوونوەی کورسییکانی 
یک   بڕەوتی سدر لگڵ مجلسی ئعال. یکانی سدرییکانیکورس

 دەنگی مجلسی ئعال بم سرەڕای ئوەی ک ،لیستی ھاوبش دابزیبوون
 ی کچی سدرییکان کورسی،ھنابوو زیاتری ل سدرییکان بدەست

ا زیاتریان پش وەک ئاماژەی. بمھۆکاری ئ یوەندی،کرا پو ی پب 
 وە بوو کنھ عالحیساباتجلسی ئمل   زینی لیستکاتی داب

 مجلسی ئعالدەنگکانی . دابوو ھاوبشک لگڵ سدرییکان ئنجامیان
 کچی دەنگکانی ،ببوون پرشوبوتر بسر کاندیدەکانیدا دابش

کاندیدەکانیان،  بوون لسر کۆمک ل رییکان چترکاندیدەکانی سد
دوای دابشکردنوەی دەنگی .  پش ئمش کاندیدەکانی سدرییکانی بردە

 کاندیدەکانی سدرییکان شانسی ،ھنابوو ئو کاندیدانی ک دەنگیان کم
 زیاتر مجلسی ئعالو بردنوەی کورسییکانیان ل کاندیدەکانی   سرکوتن

کاتکدا ل  ان برکوت، لی کورسی٤٠کۆتاییدا سدرییکان  ل. بوو
شوە ل  ھمان ب. وەوەویان بردبی کورس٣٠ھبژاردنکانی پشووتردا تنیا 
 مجلسی ئعالی ھمان ھی یکتیدا لیستی ھاوپیمانیی کوردستانی

 زیاتر شانسیپارتی دیموکراتی کوردستان  بمش کاندیدەکانی ،کردبوو
لیستی . ان برکوتیلیستی ھاوپیمانیی کوردستانیبردنوەی کورسییکانی 

، وەوەوبب  جیاحزبی دەعوە، ک ل ئیبراھیم جعفری ی ب سرۆکایتیئیسالح
 ل  یجعفری بردەوە، ئمش سنگی یلم ھبژاردندا تنیا یک کورسی



 

 باشتر کمک للیستی فزی. کردەوە دا کم عراقھاوکش سیاسییکانی 
کۆتای ژنان بوو، ب کوەرگرتن لک .  

زوو کشمکشک  ونی ئنجامکانی ھبژاردنکان، ھروپاش دەرچ
 ،مافی پکھنانی حکومتی ھی ئوەی چ لیستک یان فراکسیۆنک لسر
 ، گرتبووعراق ل دەستووری ٧٦ملمالنک چقی لسر مادەی . ھدا سری

سرۆککۆمار کاندیدی ئو فراکسیۆن ''دەستوور دەت ئو مادەیی  
 ڕادەسپرت بۆ پکھنانی ،پرلمانییی زۆرترین ئندامی ھیBloc (/الکتلة(

 دەیگوت گورەترین فراکسیۆن وات لیستی عراقیی ''.ئنجوومنی وەزیران
ورەترین لیستی براوە، لردا لیستی  گرانبتی یاسابیما دەونیی و ھاوپ

 دوای ھبژاردنکان ھاوپیمانییکیان یک ، ک لنیشتمانیی شیعکان
ان لسر ئوە دەکرد ک گورەترین فراکسیۆن وات یخستوە، پداگری

 گورەترین فراکسیۆنی پرلمانی، چ ل پش یان دوای ھبژاردنکان پک
ئم خا بۆ ماوەیکی ). Ahmed 2010; Sharbil 2010(ھاتبت 

ی ملمالنگژ جکان بوو  دوورودرنشی الیکشمو ک،ب   ک کڕادەی
دواتر کیسک خرای بردەم . خستبوو حکومت کمتواناکی ل پلوپۆ

و   دەوتی یاسا کانی لیستی ئویش ل برژەوەندی، عراقیدادگای فیدرای
. کردەوە ی یکال پرسکلیستی عراقییدژی   وات ب،ھاوپیمانیی نیشتمانی

 ل ی کو فراکسیۆنورەترین فراکسیۆن بکردنی گناسپ ش بمئ
 Daily(دەکات  یکمین دانیشتنی پرلماندا وەک فراکسیۆن خۆی بیان

Star 2010 .(ب کی دیکیوات، رج نییورەترین فراکسیۆن مگ 
 ت، کورەترین لیستی براوە بگراقییکو لیستی عو  بوو، بت ئدەکر

ھاوپیمانیی و  دەوتی یاسالیستکانی ھاوپیمانیی بت ک ھردوو 
الین سوننکان   ک ل،عالویئاکامدا لیستکی  ل. ھنا  پکیاننیشتمانی
و   کرا ل شانسی پکھنانی حکومت ومو محر،کرابوو لی پشتیوانی

 درا ب ککانشانسیمانیی نیشتمانیی شیعڵ  دواھاوپگل وەی کی ئ
 ١٥٩ک بوو ب خاوەنی یبمش ھاوپیمانیی نو. گرت  یکیاندەوتی یاسا

 ان کمبوو بۆ گیشتن ب زۆرینی پرلمانی تایکورسی، وات چوار کورسی
ئمش بۆ جارکی دیک کوردەکانی کردەوە ب . ننھب بتوانن حکومت پک



 

 کاتک وەک پویست ککیان لو ھزی یکالکرەوە، بم کوردەکان ھیچ
 . ڕۆ گرنگ نبینی یان وەک پویست گوێ ل داواکانیان ندەگیرا

و  ئوەی ک ک مافی پکھنانی حکومتی ھی ملمالنکان لسر
 بۆ مانگی وەوەوب  درژ،دواتریش گفتوگۆکان لسر پکھنانی حکومت

 دی درژترین ماوەی ل ڕیکۆرعراق کانوونی یکمی ئو سا، بوەش
 ڕۆژ ٢٠٧ ب ھۆندا. و پکھنانی حکومت شکاند  نوان ھبژاردنکان

 راق ببوو، ع گری ڕیکۆردەکی شکاند٢٨٩ھر .  ڕۆژ ڕیکۆردەکگئ
بوو زۆر لوەش زیاتر   لوان،سر الین شیعکان  نبا بۆئرانفشارەکانی 

ی عراقدا ڕیکۆردەکی ٢٠١١  سای لبلجیکائگر ھ نبم . بخاینت
و   و لیستکی بۆ ڕاکشانی سرنجی کوردەکان  عالویھوکانی . شکاند

 لسر ئرانو فشارەکانی    کچی ھوڵ،نبوو وو سرکوتمجلسی ئعال
 مالیکیالین شیعکان دواجار بوو ب مایی ڕازیبوونیان لسر مانوەی 

. درا جار شانسی پکھنانی حکومتی پ ووەمو بۆ د  وەک سرۆکوەزیران
واو لکی ناتتمدا حکومکدواڕۆژەکانی مانگی کانوونی ی ئاکامدا ل ل 

 وەک شیعیک، سرۆکوەزیرانی مالیکیکرا ک  الین پرلمانوە پسند
ئوسام و  ش وەک کوردک، ل پۆستی سرۆککۆماری مایوەیتابانی. بوو

 وەزیری مالیکی. نیک، کرا ب سرۆکی پرلمان وەک سوننوجیفی
ی یپرلمان تا ساک ھر ل چاوەڕوان. نکرد و ناوخۆی دیاری  برگری

 ی دوو کسایتیمالیکی تا ،و برگری بوون پسندکردنی وەزیری ناوخۆ
 تاک مالیکی ٢٠١٤ تا ٢٠١٠  ساکانیڕاستیدا ل ل. بھزی ل پۆستکان دانا

. شی وتیو ئاسای  ی سرەکی بوو ل پرس پیوەندارەکان ب ئمنبیاردەر
و ناوخۆدا پۆستکی وەک   و لبوونی وەزیری برگری   ل غیابمالیکی

خزمت زاکردنی دەستکانی  ی ھزە چکدارەکان لیفرماندەی گشت
. گڕ  خستبووەعراقو لوشوە بسر   بسر سوپاحزبی دەعوەو   خۆی
 مالیکی کچی ،ناو حکومتکی بنکفراوان بوو چندە حکومتک بھر

 کانیشی، لیمانھاوپ ت شیعنانی، تکانی دیکسیاسیی نی الیزۆرب
ئمش زەمینی بۆ ئو . خستبوو و گرنگکان پراوز  پرس ستراتیجی
 سوپایداڕمانی  یان گرت، بعراقکرد ک دواتر برۆکی  کارەساتان خۆش



 

و   دەوتی ئیسالمی ل عراقبردەم ھرشی تیرۆرستکانی  یشوە لعراق
ھنا   حکومتکی پکمالیکیبگشتی . ناوچ سونننشینکان ل) داعش (شام

 ئرانکرابوو، بمش خۆی ل  ک دەعوە سدرییکانیشی تدا بادەست
حاتی  ئمش ئمریکییکانی ل. خستوە  دوورئمریکاو ل   نزیک

یان عراقدا ٢٠١١  سای بم ھیچ ھوستکیان ننواند، تا ل،دڕاوک دانا
جب ی بشییرکو سوەی لئ بشت براقھاتنیان بۆ  ھکردیانع ، 

دیک دیارە ھندک کۆمپانیای نزیک ل . کوت بوەک دەوت شتکیان دەست
 ،ریکیرسی دیکی ئم و ھندک برپئمریکا، جگری سرۆکی  چینی

  . بم ئوە پرسکی دیکی،بوون سودمند
 ئوە ،وەئمریکاالین   لعراق ک ل دوای داگیرکردنی ینی گومانی تدا

 و ڕۆگان ل    ل گمکردنئراقو تواناکانی   ڕۆژ دەست ب ڕۆژ
رو   ھشتان ل ھوی زیاتئران ،سرەڕای ئم. بوو ھکشاندا

 ئران، ئمریکاونی ھزەکانی ودوای دەرچ. وەگڕخستنی کارتی دیک بوو
ردەوام لب کی نزیک لشی کاندیدپر بردنسردەوە کار لخۆی  پشتی پ

حموود ناوی  بھرو می ، دەکاتدیوھاشمی شگلی سیستانی تا جع 
  ناسراوە ک سر بسیستانی.  مردسیستانیپیرە کاتک بگرتوە، ھر

 کانمنی ھندنگناوخو چی لکان، کھر شیعودیوشوە   بوانچپ
)McGeough 2012 .( رگھرئی ودیوشگوەسیستانی جتوە ، بگرئ 

راپاگیرتر  بکی سوەیرانشر ڕەوتی سیاسیی ئسری لراق کاریگع 
 ئم .ئرانالی برژەوەندییکانی  ب الربوونوەی زیاتر  ئویش ب،دادەنت

 سیاست بئایینیبوونی کاریگریی لسر زیاتر ،بگرت  سرئرانھوی 
 راقلتعدەب ، ھرو چونکوخۆ دیوشقورتاندنی ڕاستھخۆت ناسراوە ب 

 بۆی ،ئوەی ئم پرس ل دەرەوەی کایکانی ئم کتبی لبر. ل سیاست
  .  یشییناکین، سرەڕای گرنگ قسی زیاتری لسر

و ئو ڕووداو و ملمالنیانی بدوایدا ھاتن شتک    ئگر ھبژاردنکان
و    ئوا ئوە دەسلمنن ک پکھنانی حکومت ل وتکدا ک الین،بسلمنن

 چندە ،بووبن و نتوەیی دابش  حزب سیاسییکانی لسر ختی مزھبی
ختس  ی سیاسییش لۆسراقو پرزۆکعندە لچ    ب ڕووی  و کراوەی



 

 ،سرباری ھموو ئمانش. و ھڕەشانی ک لسریتی  ئو ترس
و   و ھاوپیمانی  دەن ک الین و ملمالنکان پمان  کشمکش

 بکو ،نبوون و نتوەیی دابش  فراکسیۆنکان تنیا لسر ختی مزھبی
 نک  و دابشبوون وبویو مزھبییکانیشدا پڕش   پکھات نتوەییل ناو

زەقی ل پۆس سیاسیی لرزۆککی   بکو ب،دەکرت پ ھر ھستی
انکان بۆ تئمش لمیانی دانوس. نو دەرکوتوسدامخانی ودوای ڕو
و دواتریش لسر دیاریکردنی کاندید بۆ   ھاوپیمانیی شیعکانپکھنانی 

و  و فشار ڕاوژ. ینرانڕوونی دەب  شیعکان بل ناوسرۆکوەزیران 
بوو ک گفتوگۆکانی نوان    ئگری زۆر، نبائرانورکردنوەی وچاوس

ھاوکات ترسی . بنبست بگات  بھاوپیمانیی نیشتمانیو  ادەوتی یاس
واتایکی دیک سوننکان، نبا ک  ، بعالویالیان ل لیستکی  ھردوو

تی پنانی حکومکھت شانسی پوە،بدرئ ندە چوانیان ھکانی نملمالن  
  . نھاتنیان ل پکھاتنیان زۆر زیاتر بوو بوو ک ئگرەکانی پک

  زۆری پ،دەدا مزھبی لقم یش ک خۆی ب بانیعالولیستکی 
و چوار ئندام، ک لیستکیان ب پیەوکردنی   نچوو درزی تکوت

کشانوە  کرد، لی یی تاوانباریش ب بتوانایعالوو    مزھبیسیاستی
)Najm 2011 .(ر خۆی لچوار لیست ھ شداربوونی کوردەکان بخۆیدا  ب
ئوەشدا، تاک  لگڵ. و پرتوازەیی مای کوردیی  یشانی دابشبوونن

یشانی ئوەی ک ن بوو، ئمش عراقیی ،فراکسیۆنک ک زوو ھوەشایوە
 فراکسیۆن وەی کرەڕای ئبیسزھکگرتوو  مکان نایوەییتبوون و ن ،
ب فراکسیۆن شتا لچی ھی  ناو بان ککبییزھمراقییخۆڕاگرترع  

، عراقو نتوەیی ل   ک شوناسی مزھبی دەگینت ئمش ئوە. بوون
ھاوکات ناکرت . بوو ئوکات ل ھر شوناسکی دیک بھزتر النیکم تا

 تاک لیست بوو ک ھر ل عالویت ک لیستکی بخر ئوەش پشتگوێ
 بم ، نونریان ھبووبسەەوە بگرە تا دەگات و کرکووک نینوا

ی بردنوەی یھۆکاری سرەک. وترا نبت ھر ھموویان سونن بوونک تا
 بۆ ئوە دەگڕتوە ک سوننکان ،عالویی زۆر لالین لیستکی یکورس

 ھموو ڕەنگکانیانوە ل دەوری یک لیست کۆ رە بجا بگشتی ئم



 

 کرد ک دەنگی سوننکان ب بوونوە، پچوانی کوردەکان، ئمش وای
ھۆکارکی دیکی . ی زیاتریبکرت بۆ کورس و ترجوم  فیۆ نڕوات

 دەگڕتوە بۆ بزاریی ھندک ل شیعکان ل عالویدەنگھنانی لیستکی 
لیستی بدەن ب  کردن دەنگ ل ئیسالمییکانیان، ئمش وای-حزب مزھبیی

راقییکی بانعیمانییخۆی وەک ھاوپ بی ، کزھکوالر دەناساند، یمس 
  . ھنا  دەنگی ھندک ل شیعکانی بدەستعالویبمش 

، ٢٠١٠ سای بیانکردنی ئنجامکانی ھبژاردنکی ھر زوو دوای
و سیاستوان   وسوو ڕۆژنامن  ودرو ئکادیمیدیسانوە ژمارەیک چا

ھندک لوان باسیان . مزھبییکانیان کرد بانگشی سرکوتنی ڕەوت بان
دەدەن ک دەنگدەری عراقی خۆی  پیشان دەکرد ک ئنجامکان وا لوە

الی ڕەوت   ئستا میلی بعشیرەتگری وتوە ل ووەخست دوور
وانی ک سیاستکانیان لسر بنمای پرسکان و ئ  ئایدیۆلۆجییکان

زەمای بۆ نموون، . و مزھبی  وە ھی، نک شوناسی نتوەیوداڕشت
 لسر ئوە ی، پداگری)٢٠٠٧-٢٠٠٥ (عراق ل ئمریکا، بایۆزی خلیلزاد

دا عراقییکان بگورەی ٢٠٠٥  سایدەکرد ک ل ھبژاردنکانی
و بۆ   چونک ھستیان ب ھڕەش دەکرد،دا انمزھبکانیان دەنگی

دەدا، بم لم  یان خۆیان ل قاوغی شوناسدا حشاریو سالمت  خۆپاراستن
ل دا، واتبژاردنیھکی باش٢٠١٠  سادوای ژیانتگوزاری  دا، بیو خزم 

 دەنگی عالوی ت دەفیراس ئترەقچی). Khalilzad 2010(بوون  چاکتردا
  نک لبر،ھنا و ھندک ل شیعکانیشی بدەست  ننکانزۆربی سو

عسییبیان کۆن یشیع وەی کر،ئبکو لوەی دەنگدەرەکانی   بئ
). Al-Atraqchi 2010(مزھبییکانی کرد  و بانگش بان  باوەڕیان ب پیام

ل کان لراقییع توانی سیاسکدا زۆربک کاتردەم خدا و میدیاکان  ب
و بانگشی نیشتمانپروەرییان دەکرد،   دەکرد  شرمزارعشیرەتگرییان

، ٢٠١٠  سایوردبوونوەیکی نزیک ل ئنجامکانی ھبژاردنکانی کچی
و   ھاوشوەی ئوانی پشووتر، نخشی دەنگدان لسر ھ مزھبییکان

دا ئوەندەی  عراق ڕاستیدا ھبژاردنکان ل ل. دەدن نتوەییکان پیشان
 ئوەندە خزمتی ،وەوکرد و نتوەییکانی توندتر  و ملمالن مزھبی  گرژی



 

بم . و ئامزانی نیشتمانی نکردوە  نی پۆسی سیاسیوب برەوپشچو
 ،دەکنوە ئوە بو مانای نیی ک ھبژاردنکان بردەوام  ملمالنکان گرژ

ستا ھبژاردنکان ئوەندەی ل خزمت مانایی ک تا ئ بکو بو
 ئوەندە کاریگرییان لسر ،دەرکوتنی ھ مزھبییکان بوون

  .کابوونوەیان نبووە
 ،و ڕیزبندیی سیاسییکان ل دوای ھبژاردنکان  ھوست سیاسییکان

وە بکان  زەقی ئاماژەیان براقییشتا زۆری ماوە عھ دەکرد ک
پڕنن، ئوە ئگر ئگری تپڕاندن ھر ھبت ل ب تیعشیرەتگر

 ،پش ئو حاتی ک ل دوای ھبژاردنکان ھات. دواڕۆژکی بینراودا
  بعالویبۆ نموون، کاتک لیستکی . پشتاستی ئو ئارگیومنت دەکاتوە

ندا، ی سوننکان پش ھموو لیست براوەکان کوت ل ھبژاردنکایپشتیوان
 کشیع تی یاسا(دوو لیستیمانیی نیشتمانیو  دەوش )ھاوپپ ک ،

ترسی ئوەی نکا سوننکان   ل،بوون ھبژاردنکان ل ملمالنیکی سختدا
.  کوتن گفتوگۆ بۆ تکبوونوە، بنوە سر حوکمعالویلسر شانی 

رەڕای ملمالنکان  سبژاردنش ھکانی پبادانو دوای   و قۆ
نا، ئمش  دژی سوننکان کشکانی نوانیان وەال  کچی ب،ھبژاردنکان

بوو بۆ پکھنانی حکومتک ک شیعکان تیدا الینی  ڕخۆشکر
ئمش ئاماژەیکی دیکی . بن وەک جارەکانی پشووتر دەستۆیشتوو

ل زە کھتاویدا شوناس بنگکان   تبییزھم رژەوەندییو ب
برانبر   لعالویشوە برخوردی  ھمان ب .کالکرەوەی پرسکاننی

 ل.  ئاماژەیکی دیکیھاوپیمانیی نیشتمانیو  دەوتی یاساتکبوونوەی 
 ،کشیعیی نوەی دوو الیبوونکر دووبارە ترانبالویبگوتی ع 

ت لنانی حکومکھپ ست لبن  میمانیی نیشتمانیالیکانھاوپی شیع 
 عراق ک لوانی جارکی دیک ،یلیستی عراقییدوورخستنوەی 

وەی لوە، وەک ئڕی ناوخۆ بکاتڕووی شنیڕووب٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٥  سا 
وە  ببینیخۆی) Fadel 2010a; Chulov 2011 .( ییم قسالویئع 

  . سوننکان دەکاتیدەدات ک لیستکی ئو نونرایتی ئوە پیشان



 

 و بگان، نبردنوەی ھیچ کورسییک ل  و دەرکوت  ئاماژەبجگ لو
 حزبیمزھبییکانی وەک  و حزب نیشتمانیی بان  و الین  الین لیست

ی یدا دوو کورس٢٠٠٥  سایک ل ھبژاردنکانی (ی عراقییشیوع
ک ھر یکی  (محزبی ئومو  بزووتنوەی ئحرارلگڵ ) وەوەوبردب
ئاماژەی دیکن بۆ پاشکشی نک ھاتنپشی ) وەوەورسییکیان بردبکو

دیارە ). ٧ و ٤، ٢ - کانی پاشکۆبوان(مزھبییکان  و لیست بان  الین
وە لت ئگۆڕینی سیس بیر ناکر ین کک تبکی کان لبژاردنمی ھ
 ترو الین بچووککانی کم   بازنیی شانسی حزبھژدەبازنییوە بۆ 

ش یمالیکیھرحاڵ، ئو ھو زۆرە شکستخواردوانی ک  ب. وەوەوکردب
ک لی دای بۆ دروستکردنی پردکوان لیستکان   نک لیستی سوننندو ھ

ڕاستیدا بنکۆی ئو   ل،مزھبی بۆ پکھنانی ھاوپیمانییکی بان
شی ب  پاشک٢٠١٠  سایئارگیومنتان دەکات ک گوای ھبژاردنکانی

ی ی، ڕاوژکارکی سیاسسادق ڕیکابی. عراقە ل و کردوعشیرەتگری
ان کردوە ل ھاتنی یکرد بوەی ک ڕگری ، سعودییکانی تۆمتبارمالیکی

لوەش زیاتر، ). Rubin 2010 (دەوتی یاسالیست سوننکان بۆ ناو لیستی 
بوو ک  وا ئم پمان'' ڕاشکاوان ڕایگیاند ک مالیکیل دوای ھبژاردنکان 

شکردنی  باش چووبووینکڕیش ش لری،پشیرەتگکی عم واقع شتب 
یان گایوە  عراقبوو ک ھبژاردنکان  وا ، ئو پشی''داین دیکی پیشان

ڕاستییک ئوەی ک بژاردە ). Shadid 2010b ('چوارگۆشی یکم''بۆ 
کان لش سیاسییپ  کاتی و ل  ی  و لوانکان، چ ئبژاردندوای ھ

 چ ئوانی دەنگی خکیان ھنا، ھر لسر بنمای شوناسی  ودەنگدەران
ئنجامکانی ھبژاردنکان ب پچوپنا . دەکران و نتوەیی دیاری  مزھبی

 بسر چوار گروپی سیاسی، ک دوانیان شیعن، عراقدابشبوونی 
 و نتوەییکان پیشان  و ھ مزھبی  وندەردەخن، ک ئاونی دابشبو

و  دەوتی یاسا(دوو لیست شیعییک ). ٧ - پاشکۆ بوان(دەدەن 
و زۆرینی  ھر نۆ پارزگا شیعنشینکی باشوور)  شیعکانیھاوپیمانی

 عالویی عراقیی لیستی .شیان بردەوەبغدادھرە زۆری کورسییکانی 
 ک زۆرینیان ،و ناوەڕاستی بردەوە و باکوور واھرچوار پارزگاکی ڕۆژئا



 

 ن، لرکووکسوننکڵ  یش بگکانی لکسانی کورسییلیستی ی
ئوکات ڕژەی   چونک لو پارزگای تا،کرد  بشھاوپیمانیی کوردستانی

و   کرکووک ل لیستی عراقیی. بوون نزیک و عرەبی سونن زۆر لک کورد
ھنابوو،  ی بدەستیو کورس   دەنگعراقاشووری ل ھندک پارزگای ب

وەک .  ئو عرەب سوننانن ک لو پارزگایان نیشتجنیئم دەنگان ھی
دەکرا، لیست کوردییکان تواوی کورسییکانی ناوچ  چاوەڕوانیش

 بکو ئوانی ،ھرمکوردنشینکانیان نک ئوانی س پارزگاکی 
کرد، ئوانی  خۆیان مسۆگر یش بۆھرمدەرەوەی پارزگاکانی 

ڕادەیک   کوت، ک تا کوردستانییھاوپیمانییش نیوەی بر کرکووک
  . نزیک ل ڕژەی کورد ل پارزگاکدا

کان لشی بانگرمگ ل کان، واتبژاردنش ھی ،پوانچڕاست پ 
متی و لیستکی وەک نیارکی حکو   خۆیمالیکیجارەکانی پشووتر 

 و بنی ئوەی دەدا ک ئگر سرکوتن بدەست دەدا بنکفراوان پیشان
بنما لسر   ئوە ھوی پکھنانی حکومتی زۆرین دەدەن ب،ننھب

بم نخشی ). ٢٠١٠السالم (ئیستیحقاقی ئینتیخابی یان زۆرینی سیاسی 
وستکی خۆیدا  کرد ک ب ھمالیکیو ئنجامکان وایان ل   دەنگدانکان

ڕاستیدا ھمان  و پشتیوانی ل حکومتی شراکت بکات، ک ل بچتوە
 سالمحاصصة(موحاس(کان لشکردنی پۆستداب ی جاران بوو، واتەک 

 .و نتوەییکان  نوان الین براوە مزھبی
  

  سیناریۆکانی پکھنانی حکومت ل عراق
ژر تیشکی  کانی پکھنانی حکومت لشیکارک بۆ ئگرەکانی سیناریۆ

  چونک تیشک، بایخی خۆی ھی٢٠١٠  سایئنجامکانی ھبژاردنکانی
 ت لکانی پرسی سیاسۆزییر ئاس راقدەخاتعک  لالی   کی  و لالی

دیکش گرنگییکی لوەدای ک ئگری دووبارەبوونوەی ھمان 
، النیکم عراقپرلمانییکان ل دواڕۆژی و   دابشبوون ل ھاوکش سیاسی

یدواڕۆژی بینراو، ھ موو . لدوای ھ ی سیاسی لخشن ڕاست
 ڕیشیی ل ی بم بو ڕادەی نبووە ک گۆڕانکاری،ھبژاردنکان گۆڕاوە



 

 دەکرت ،بگورەی ئنجامی ھبژاردنکان. بکات ھاوسنگییکاندا دروست
  :  چوار سیناریۆ بکرتالنیکم گفتوگۆ لسر
 لیستی دەوتی یاساپکھنانی ھاوپیمانییک ل نوان  :سیناریۆی یکم

لگڵ )  کورسی٧٠ (لیستی ھاوپیمانیی نیشتمانیی شیعکانو )  کورسی٨٩(
 ٢١٦ ئم ھاوپیمانیی گورەی خاوەنی ١). کورسی٥٧(لیست کوردییکان 

ی دەستوور زەمانتی ھبژاردنی کورسی دەبت ل پرلمان، ئمش بپ
 لیستی عراقییلم سیناریۆیدا . و سرۆکوەزیران دەکات سرۆککۆمار

لگڵ الین بچووککانی دیکی پرلمان دەتوانن ئۆپۆزسیۆنکی پرلمانی 
نن، ئمش دەکرت ببت پاپشتییک بۆ ڕەوڕەوەی دیموکراسی ل ھب پک

و مزھبی    عراقییکان لسر ھی نتوەییئم سیناریۆی الین. وت
. و سوننکان ل ئۆپۆزسیۆن  و شیع ل حکومت ڕیزبند دەکات، کورد

ل وەیم شکی لسیناریۆی ک یم ھری زۆر کگن  ئریکاالیمو  ئ
  بئرانبکرت، بم لوانی   لیو ناوچک پشوازی  وتانی عرەبی
  سایل ئرزی واقع ئم سیناریۆی ن بۆ ھبژاردنکانی. پیرییوە بچت

چونک دەبت ، ن بۆ ئوانی دواتر بواری برجستکردنی ھیو  ٢٠١٠
و بنزین ب ئاگری   بخرن مایی ئوەی ھندەی دیک سوننکان پراوز

و و زیند٢٠٠٧ بۆ ٢٠٠٥  سانیو بیرەوەریی تاکانی   توڕەییکانیاندا بکات
  .بکاتوە

ی ینونرایت  بعالویالین   دەکرا حکومت ل:سیناریۆی دووەم
راقییکلیستی عت  پنربھ  ن  و لکانالییمانیی نیشتمانیی شیعو ھاوپ 

و  دەوتی یاسابرانبریشدا  بکرت، ل  لیلیست کوردییکان پشتیوان
بوو ک   ئگری ئوە زۆر.الینکانی دیک ببن ب ئۆپۆزسیۆن ل پرلمان

ل م سیناریۆین  ئریکاالیمئ  ل جگب ،کزی ناوچک زلھندرانو ھئ ،
و پۆسی    سوننکان ل حوکمتواویبشداربوونی . کرابای لی پشتیوانی

م سیناریۆیر  تا،سیاسی بکی زۆر مسۆگش . دەبوو ڕادەیکتحکوم
                         

، ) کورســـی٤٣ (ھاوپیمـــانیی کوردســـتانی: لیـــست کوردییکـــان لم لیـــستان پـــک ھـــاتبوو. 1
کــۆمی و )  کورسـی٤ (یکگرتــووی ئیـسالمیی کوردسـتان ،) کورسـی٨ (بـزووتنوەی گـۆڕان
 ). کورسی٢ (ئیسالمیی کوردستان



 

و  کییکان دەبوو، بم خای الوازنونری ل ھموو پکھات سرە
 وەک عالوییکم، : بوو ک ڕگرییکانی پش ئم سیناریۆی لوەدا

 چونک ئو لو ڕۆژەی ک پۆستی ،کسکی تازەگڕاوە بۆ وت دەبینرا
 رۆکوەزیرانی ل٢٠٠٥سوە  لدەرەوەی ،وەرگیرای راق ئیدی لدەژیا، ع 

 وەی کرەڕای ئس ممئرلر .  بووانتاریشپسخۆ لڕاست وات
 ،کردبوو ی ئوی لکداریئمش کسایت. گۆڕەپانی سیاسی ڕۆی ندەبینی

 ک ناسراوە بوەی ، بووئوردنئوەی بارەگاکی ل  بتایبتی لبر
کانی لعسییبوەووەب کۆ کۆنکان. تعسییبوەی کۆنو  دووەم، کۆبوون  

 لیستی  ئو لیداریئاگ  یان بعالوی یریداالینگرەکانیان، ب ئاگ
راقییرانی،عی نیگن کورد  لکان دروست الیکردبوو و شیع . بۆی

بوو ک  وا ئوان پیان. نیشتبوو ویان لوو شیعکان ترسی ڕابرد  کوردەکان
یوە دەیانوت  عالوی بعسییکان، یان ھاوکارەکانیان، لسر شانی

  سای لدوای ھبژاردنکانیعالویھڕەشکانی . ستدە دەست بگرنوە
٢٠١٠گر ڕگوەی ئک ، بت پو حکومی ئکت لیستدروە  نت ئنبھ
، )Parker 2010( جارکی دیک نوقمی شڕی مزھبی دەبت عراق

ھاتنسرحوکمی  سیم، ب. ھندەی دیک خککی نیگران کردبوو
 ی گڕانوەی کۆنئفسرە سوننییکان دەھاتو سوننکان ترس  عالوی

بیرکردنوە لم . بان بۆ کودەتای سربازی  ک لوانی ڕخۆشکر،پش
الین ئفسر  ی لعبدولکریم قاسمسیناریۆی بیرەوەریی تاکانی الدانی 

ڕگی کودەتاوە  و دواتریش ھاتنسرکاری بعسییکان ل  سوننکان
بکات ک   ندەیتوانی کوردەکان ڕازیعالویچوارەم، . وەوەوکردبو زیندو

 بن، نشیدەتوانی سوننکانی ١٤٠دەستبرداری جبجکردنی مادەی 
پیوەند ب  بکات ک مل بۆ داواکانی کورد بدەن ل ھاوپیمانییکی ڕازی

وت مادەکو دەرک  ب کانی، کنجامت و دەرئکانی یتوندی دژایوی ھ
بگشتی حکومتکی ئم سیناریۆی، .  مادەکیان دەکردجبجکردنی

 چونک دروستکردنی ھاوڕاییک وە،وەوکشی ئجگار زۆری ڕووبڕوو دەب
وان ڕەوت لم بوو  نستکانی زۆر ئکیدژب نو الی.   



 

نوان دوو لیست   دەکرا گورەھاوپیمانییک ل:سیناریۆی سیم
لیستی دەوتی و )  کورسی٩١ ( عراقییلیستیبراوەکی سری سرەوە، 

 کورسیی ١٨٠ئو . بھنرت بۆ پکھنانی حکومت پک)  کورسی٨٩ (یاسای
ڕاست بۆ . و دیاریکردنی سرۆککۆمار  بوو بۆ پکھنانی حکومت کافی

 بم ئگر ل دەنگدانی یکمدا ، دەنگ پویست٢١٦ھبژاردنی سرۆک 
 دەنگ ١٦٣ھنا، ئوە ل دەنگدانی دووەم تنیا ن  دەنگی بدەست٢١٦کس 

ی ئو حکومتی ل یلوان بوو سیاستی ھرە سرەک. مبست دەپکت
و دژایتیکردنی   عراق سنتالیزەکردنی ،دەبوو پکھاتنکی ئاوەھادا دروست

 لسر سرنجدانو شۆڕکردنوەی دەستکان دەبوو لگڵ   فیدرایزم
و سیاستی  بم سرەڕای ھندک بھا. عراقیبوونی شوناسی عرەب

نوان ئو   پکھنانی ھاوپیمانی ل،و ھاودیدی ل ھندک پرسدا  ھاوبش
ی و ل سرو، لبر زۆر ھۆکار،دوو لیستدا نزیک بوو ل محاڵ

و   عالوی نوان دوو سرکردەی لیستک، کسییھموویانوە ملمالنی 
 دوو سرکردەک دەکرا بسازن لسر پکھنانی ،حاڵھر ب. مالیکی

.  بکاتی سرۆکایتیعالویو دوو ساڵ   مالیکیحکومتک ک دوو ساڵ 
وەشتوە یان ببھنن ک دوای دوو سای یکم ھ دەکرا ک کابینیک پک

  . ھر بردەوام بت تنیا سرۆکوەزیران بگۆڕت
بن ت بدەکرا بب م سیناریۆیئکی گونجاو لوان  ما بۆ سازانن

و سوننکان، ھروەھا ببت ب سرەتایک بۆ چارەسرکردنی   شیعکان
ئگر ئم . ی دیکیو خاوکردنوەی ھندک گرژ  کۆمک کشی نوانیان

لوان نای، بھات  لسر ھندک پرسی ستراتیجی پکایدوو لیست بیانتوانی
و سقامگیر ک توانای  نی حکومتکی بھزبوو ببت مایی دروستبوو

الین براوەکانی دیک وەک . عراقشیشی ھبت بۆ یو ئاسای  گانوەی ئمن
 ١٤٥و لیست کوردییکان دەیانتوانی ب   ھاوپیمانیی نیشتمانیی شیعکان

برجستبوونی . بھنن ڕادەیک بھز پک کورسی ئۆپۆزسیۆنکی تا
م شکی لتحکومب ت وەیحکوم ی کوردەکانی لوە ڕۆنیاییو   د

 ت لراقسیاسمعردوو،دەکردەوە  زۆر کھ یزم  چونکال دژی فیدرا  
  . بوون



 

ش لک ھاوببوونی کۆم  ک وە نییمانای ئ و دوو لیستوان ئن
ونی وای وو بۆچ ڕاستیدا ھردوو لیست دید  ل،ھاوپیمانییک بکش دەبوو

ئم دوو لیست ل زۆر . بوو نوانیان زۆر سخت گرتبوو ک سازان ل لخۆ
 بتایبتی ل پرسی پیوەندییکانی ،دەکوتن یک پرسدا دیدەکانیان بر

- بگتوە بۆ فلکی عرەبیعراق دەیویست لیستی عراقیی ؛دەرەوە
  بۆی زەحمتمالیکی، کچی لیستکی سدامخانی و وەک پش ڕو،سوننی

جھیاللی شیعی ب ڵ ھب بوو کگزەکانی لھب یوەندییر پبت لرانئ .
کانیش، لناوخۆیی ر پرسسل  کدا کتی یاساکاتداگرلیستی دەوی ی پ

و بردەوام ئفسرە سوننکانی   دەکرد لسر دوورخستنوەی بعسییکان
ل جومگ و ئوانی مابوونوەش   دەخست سر لیستی خاننشینی

 دەخستوە، ل و دوور بوونوە خست سرەکییکانی دەستی دوور
 داوای ھوەشاندنوەی بیاری ڕیشکشکردنی لیستی عراقییبرانبردا 

و دەیویست لگڵ ھاتنسرحوکم ئفسرە سوننکان  ی دەکردبعس
 ل  ھرە سرەکی بوویئم خا ھۆکاری. بگتوە بۆ پۆستکانی خۆیان

رەکانی گفتوگۆ لگش ئدا پو دوو لیستوان ئن . کیمانییر ھاوپگئ
وەک دواتر . وەی ھبوودن ئوە ئگری ھوەشان ببوای،دروستیش

 ی پکی ھاوپیمانعراقییو لیستکی نک ھر لگڵ   مالیکیدەرکوت، 
زیری برگری ی بۆ پۆستی وەعراقیی بکو بردەوام کاندیدەکانی ،نھنا
لیستی عراقیی  چونک دەترسا ک دامزراندنی سوننیک ل ،دەکردەوە ڕەت

و  گتوەب ھبعس پۆسی ڕیشکشکردنی ،وەک وەزیری برگری
   .ئفسرە سوننکان بھنتوە شونی خۆیان

 سیناریۆی حکومتی بنکفراوان، ک ل کۆتاییدا :سیناریۆی چوارەم
سکان لنکالیوکات ری پھاتن، ئ  کانی و دواتریش لبژاردندوای ھ 

ئوەی  ەشدا بھزترین ئگر بوو، ھۆکارەکشی دەگڕتوە بۆ٢٠١٤ سای
و دوای دانیشتنی   و ھاوپیمانییکانی پش دانیشتنی پرلمان  ک لیست

را، ھاتبوون، بۆی ندەک و نتوەیی پک  و الینی مزھبی  پرلمان ل حزب
 چونک ھر ،بھنرت بوو ک حکومتی زۆرین پک یان النیکم سخت

 ی پراوزعراقھوکی لو شوەی یکک ل پکھات سرەکییکانی 



 

گرژکردنوەی پیوەندییکان دەکرد  و ئمش زیاتر خزمتی ب  دەخست
ل بوو ک بتوانت وحکومتی بنکفراوان تاک فۆڕمو. نک سقامگیری

بوو وەک  ئوە.  بکاتعراقزەمانتی نونرایتیکردنی ھموو پکھاتکانی 
ھاتن ک  ول پکوجارەکانی پشووتر الینکان لسر ئو فۆڕم

ر شیعرۆکوەزیران برۆککۆمار بۆ کورد سر  و سمان برلرۆکی پو س
بووە ک ھیچ   ئوە، بگشتییولومبست لم فۆڕم. سوننکان بکوت

ھاوکات . و کم تا زۆر قسی ھبت ل حوکمانیدا  ننرت الینک وەال
و گروپ   الی یاخیبووەکان ئوەی ک سوننکان ب ھوکیش بووە بۆ

. و کوردەکانیش برەو جیابوونوە ھنگاو ننن  تیرۆرستییکان نشکنن
یک ڕادە دەچت تا پ ولی، واوسرەڕای کموکورتییکانی ئم فۆڕم
 ک بشکی برچاو ل ،٢٠١٤  سایئامانجکانی خۆی پکابت، النیکم تا

  . دا شکاندیانداعشالی  ی لڕادەبدەریان بیسوننکان لبر بزار
ولی ڕگریکردنی بت ل دروستبوون ولوانی خراپترین خای ئم فۆڕم

پرلمان، ناوەوەی  و ھم ل  ھم ل دەرەوە،یان گشکردنی ئۆپۆزسیۆن
ک ئوەی دواتریان ب یکک ل کۆگکانی گشسندنی دیموکراسی 

نبوونی ئۆپۆزسیۆنی پرلمانی ئگرەکانی دروستبوونی . دادەنرت
و شفافییت ل حوکمانیدا لگڵ  و لپچینوە میکانیزمکانی لپرسینوە

ات، ئوە دەک و بشداریپکردن ل حوکمدا سست  دابشکردنی دەست
لوەش زیاتر لوانی . نابت دەبات، یان ھر دروست ئگر نین لبار

 چونک ل حکومتی ،و تشنکردنی گندەی بوونوەوببت مایی قو
حکومتی . بنکفراواندا الینکان ل ھوی بدەستھنانی پارچ کککانیانن

و، وەک مای بتانبراو وتبنکفراوان، بتایبتی ل وتانی تازەپگیش
 الیکی دیکوە، وەک کیسی عراقی ب ل. تماشای سامانی گشتی دەکن

 و خزمخزمن تشن دەدا، ل حکومتی بنکفراوان حزبحزبن زەقی پیشانی
و خزمخزمنی   چونک حزبکانی دەست چاوپۆشی ل حزبحزبن،دەکات

انجی خۆی کک لو ھالن وەردەگرت قاز و ھر الین ب  یکدی دەکن
لوانی حکومتی . ک بۆی ڕەخساون، وەک ئوەی ئستا دەبینرت



 

دیوەکی   بم ب،و شڕی پکھاتکان بگرت  بنکفراوان ڕگری ل پکدادان
کی ڕەشید لتونی دروستبوونی حکومخ ت گۆڕ دیکدەن.  

نجام ببژاردن ئرحاڵ، ھمای سیناریۆی و حکوم درا ھر بنستیش ل
سرەڕای ئو ھڕەشانی ک گروپ تیرورستییکان . ھات چوارەم پک

ڕەچاوکردنی ئو  ، ب%٦٢ خک گیشت یکردیان، ڕژەی بشداری
یکک ل خا .  ئم ڕژەی برزە،دەبوو تپڕ  پیداعراقبارودۆخی 

  ئنجامی ھبژاردنکان ببوو ک  ئوە٢٠١٠پۆزەتیڤکانی ھبژاردنکانی 
 ''ھبژاردنکانی''تواوی پشبینی ندەکرا، ئمش پچوانی زۆربی 

 بوو، النیکم تا ئوکات، ک ئنجامکان نک ھر ڕۆژھتی ناوەڕاست
و  ئمش جۆرک ل پشبکی ئازادان.  بکو زانراون،پشبینی دەکرن

ل پیشان خۆ عادیالن گر زۆریش دووردەدات، ئ  ت لیبکام .  
 یھندک دەستکاریکۆمسیۆنی بای سربخۆی ھبژاردنکان ل عراق 

 چۆنتیی بم گۆڕانکارییکی ئوتۆی ل ،ل یاساکانی ھبژاردندا کرد
نایھوتنی کاندیدەکان نرکش سپ . ی کو دەنگانرەی ژمارەی ئگوب

 کاندید ب دەنگکانی ١٦ کاندید تنیا ٣٢٥ ھنابوو ل ھر کاندیدک بدەستی
ئوانی دیکIHEC 2010 .( (کرد  ی پرلمانیان مسۆگریخۆیان کورس

ئوەی . ونوھموو ب دەنگ کۆکراوەکانی کاندیدەکانی لیستکیان دەرچ
مھا .  تاک یک کاندیدی ژن ب دەنگی خۆی دەرنچوو،جگی سرنج بوو
 دەنگ زۆرترین دەنگی ٣١٩٤٩ ب بغدادزگای  ل پارعادل عبدولمھدی

ئوەی بب   دەنگی دیک ھبوو بۆ٥١٦١ بم ھشتا پویستی ب ،ھنابوو 
ستن بر پشتبی مسۆگککورسیی ا یسورەی. بکات دەنگی کاندیدەکانی دیک

 دەنگ توانی ٧٣٤، ب بغداد، ئویش ھر ل پارزگای نجم عبدولفتاح
بگشتی ژن . ۆی مسۆگر بکات، سوپاس بۆ کۆتای ژنانکورسییک بۆ خ

کوردەکان دەنگیان ل ژن عرەبکان زیاتر ھنابوو، ئمش دەکرت وەک 
 یئاماژەیک بۆ کراوەیی کۆمگی کوردی برانبر ب کۆمگی عرەبی

سرەڕای ئم، دەنگھنانی کمی کاندیدە ژنکان ب . بکرت عراقی تماشا
یشوە، کوردستان، ب عراق ک کایی سیاسیی ل ،دەدات انزەقی پیش

واو زاین تر نگوە ئئ ،رەکییری سکمیدا گپیاو ت ک کیکای .  



 

دەدەن ک  پیشان و پاش ھبژاردنکان ئوە   پشھات سیاسییکانی پش
 کردن لراقسیاستدەرعنۆین  ب ل تکردن لڕیکانی سیاسگشتیی م 

و پراکتیزکردنی    ک خۆی ل سپاندنی سرکردەکان،ڕۆژھتی ناوەڕاست
 و ل  مالیکی ل خولی یکم. رین دەبینتوەیگمی سیاسیی ناش

   دەیان بنی ب کوردەکان،سروبندی خولی دووەمی وەک سرۆکوەزیران
نی و ب سوننکان تنانت ب ھاوپیمان شیعکانیشی دا، بم ھیچیا

جبکرد جڵ . نگکی سیاسیی وای لیمگراقییکردلیستی ع ، ک 
زۆری پ  کچوو لیستمانتارینرلدەوەریپھ ل ،ش   بپ ک کڕادەی

نیازەکانیشی ل . وکانوە دەچووو برەو پ٢٠١٤  سایھبژاردنکانی
خۆکاندیدکردنوەی بۆ خولی سیم ھندەی دیک ئوی وەک 

 ک ھاتنسرحوکم وەک شقامکی ،دەدا نکانی ڕۆژھتی پیشانسیاستوا
 ل بڕوەبردنی ئرککانی وەزیری مالیکیسوربوونی . ساید دەبینن تاک

 زایی عقییتی ،و ناوخۆ بۆ سانک دوای پکھنانی حکومت  برگری
 لگڵ.  دەسلمنت'')The Winner Takes it All(براوە ھمووی دەبا ''
و پشبکی حزبکان دەکرت وەک   وەشدا، بوونی ھبژاردنکانئ

 ببینرت، ک سردەمی  و فرەحزبی  سرەتایک بۆ گشی دیموکراسی
سرەڕای بوونی . خۆیوەی نبینیبوو  بعراقچت، بدەر  لپادشایتیی

 عراقو پۆس دیموکراسییکان ل   ھشتا زۆری ماوە بھا،ھبژاردنکان
  .کوتنبدا و ڕیش  گنپب

 
  كوردەکان ل نوان مانوە و جیابوونوە

دوای  و شیعکان، ل  بپچوانی دوژمندارییکانی نوان سوننکان
دا، کوردەکان لگڵ شیعکان بۆ ٢٠٠٣  سای لبعسوخانی ڕژمکی وڕ

ال ل  ھردوو. بوو و خۆش  و نزیک  سانک پیوەندییکانی نوانیان چاک
یکم، نووسینوەی یاسای :  یکدیان کرد، لوانیزۆر بواردا ھاوکاری

وە لت بۆ قۆناغی گواستنیئیدارەی دەوو دەستووری ٢٠٠٤  سا 
یی لمیشیھ٢٠٠٥  سا.ڕاندنی دەستوور لپی دووەم، دەنگدان بۆ تسا  

و   ن سیم، دەرکردنی یاسایک بۆ ڕگدان ب پارزگاکان بۆ یکگرت.٢٠٠٥



 

و کوردەکان دەگڕایوە بۆ   نزیکیی شیعکان. پکھنانی ھرمی فیدرای
، ک سوننکانی کردبوو ب کۆگی بعسسانی خبات ل دژی ڕژمی 

و    ل سیاستکی دەمارگیرییان برانبر ب شیعکانیو پیەوی  حوکمانی
 کی ھاوبش لو شیعی خستبووە سنگر بمش کورد. کوردەکان دەکرد

سرباری ھموو ئمان، کچی دۆستایتییکی . برانبر دوژمنکی ھاوبش
و کوردەکان دوای بادەستبوونی شیعکان ل حوکمدا   نوان شیعکان

 کاتک ،کرد پ  دەستیان٢٠٠٥گرژییکان ل ئایاری . درژەی نخایاند
 سوندخواردنی کاتی ، سرۆکوەزیران لوکاتدا، لئیبراھیم جعفری

 ک ،وەرگرتنی پۆستی سرۆکوەزیران بشکی ل دەقی سوندەک قرتاند
 راقئاماژەی بکی ع''دەکرد '' و دیموکرات ڵ درایف)AFP 2005 .( مئ
 دروست و ھستکی وای ال کرد وڕەو کوردەکانی تجعفریکردەوەیی 

و   کردندرایکردن ک ئم بشک بت ل باوەڕنبوون ب بف
، دوو خاڵ، بتایبتی یکمیان، ک کوردەکان نک عراقبدیموکراسیکردنی 

ر بماشایان دەکرد ھوە تخبای، ماف یشتن بک بۆ گمایکو وەک بنب 
دەچت شیعکانیش  پ بوو ک وا کوردەکان پیان. دەیانبینینتوەییکانیان 

کانیان بوەییتن کان مافبیننڕەوا  وەک سوننن .  
ی دروستبوونی گرژی لکی دیکوان کوردەکان ھۆکارکان   نو شیع

، مسعود بارزانیدا ٢٠٠٦ل ئابی .  بووعراق ھندانی ئای  و ھدان
ی ل کوردستان عراق ئوکات، ھدانی ئای یھرمی کوردستانسرۆکی 

دەغداگر کرد قوان ناتوانیو پئ وە دەکرد کر ئسبدەن ی لک ھین ئا
لبری ). Zebari 2006(دراوە  ک جینۆسایدی کوردی لژر ساییدا ئنجام

 ئای سردەمی حوکمی کوردستان، ل بعسئاکی سردەمی 
 کرا، عراق ئای یئوکاتی ک دەستکاری  تا، ھدەدراعبدولکریم قاسم

ویش بئاما ئ ک کر ئای سرەکستئ ک بوون بۆ الدانی سژەی
ئم دوو ڕووداوە سرەتایک ).  بک١-٨تماشای ون (ئامانجکانی بعس 

و کوردەکان، چاکتر بین   بوون بۆ دروستبوونی گرژییکانی نوان شیعکان
. عراقییکان و عرەب  درژەدان ب ملمالن کۆنکی نوان کوردەکان

  عرەب عراقییکانی نوێو ئمش ملمالن نتوەییکانی نوان کورد



 

و   نوان الین سوننییکان کاتدا نزیکبوونوەیک ل ھمان ل. کردەوە
کان لستی شیعییکورد ھ ر برانبب دژی . دەکرا پ ل م ھاوسۆزییئ

کورد بتایبتی لسروبندی داڕشتنی پۆژەیاسای ھبژاردن بۆ پارزگای 
 شیعکان(و الین عرەبکان    کاتک لیست ئاماژەکانی دەرکوتن،کرکووک

برانبر  ی خۆیان ل تورکمانکان لیدا پشتیوان٢٠٠٨  سایل) و سوننکان 
، کرکووک دانیشتوانی ناوئم دابشبوون ترسی خست . ب کوردەکان کرد

ب ت چاک بۆیبخور کپرس ک لمخ ش وای.  زانرا کمئ  ککرد پرس
و دەرکردنی یاسایک بۆ   توکردنو بۆ تاوپرلمانی عراقەم بخرت برد

ئنجوومنی پارزگای  مامکردن لگڵ پرسی ھبژاردنی چۆنتیی
دا کاتک پرلمان یاسای ٢٠٠٩زی یبوو ل پای ئوە. کرکووک

 کرکووک پرسی ھبژاردن ل پارزگای ،توێ دەکردوھبژاردنکانی تاو
دا ک ئو ھبژاردن گشتییی ک چاوەنواڕە   بیاریمانپرل. گۆڕێ ھاتوە

یش بگرتوە، بم ھبژاردنی کرکووک پارزگای ،دا بکرت٢٠١٠ل ئاداری 
 کان لوەییتن کا ملمالنوەی نترسی ئ زگا دواخرا لنی پارنجوومئ

کارکی  ھۆ،کرکووکنبوونی ئامار لسر دیموگرافیای . پارزگاک بتقنوە
ئو سرژمرییی ک دەستووری . دیکی دواخستنی ھبژاردنکان بوو

. و ساڵ ب ساڵ دوادەخرا  ڕۆژ ب ڕۆژ،بدرت کردبوو ئنجام  داوایعراق
و تورکمان ترسی ئوەیان  و شیع و پکھاتی سونن  حکومتی عراق

، رکووککھبوو ک سرژمرییک زۆرینی کورد بسلمنت ل پارزگای 
و پاساویان دەھنایوە بۆ ئنجامندانی   بۆی بردەوام ڕگری

کرییرژمس .نانی  لکارھب کرییرژمس رەکی لستی سبڕاستیدا م
و ناوچ   کرکووکداتاکانی بوو بۆ یکالییکردنوەی پرسی 

رەکانی دیکسلشک.  
  
  
  
  
  



 

 
 ھرمی کوردستان عراق

  

 
 

  
نمی کوردستان:١-٨ یورراق و ھو ئارمی ع ئا   

  
ری برژمنجامدانی سۆزە ئکی ئاک کارموو ستانداردم ،ھب 

ڵ. مومکینگل  وەشدا لراقئکی زانستیعپرس ری لرژمو ئاماری    س
و وەک ڕیفراندۆمک بۆ یکالکردنوەی   کراوە ب پرسکی سیاسی

دەکرت، بۆیش بردەوام  ەکان تماشاوسی ناوچ کشلسروچارەن
وای ک ئگر ئنجامی سرژمرییکان  حکومتی مرکزی پی. دوادەخرت

و ناوچ کشلسرەکانی دیکی   کرکووک کوردی پارزگای یزۆرینی
و کوردستانیی ئو   اننانک وای ب شوناسی کوردید ئوە وەک د،دا پیشان



 

ناوچان .رحاڵ، دوای بیاریھکی زۆر وەزارەتی پالندانان بدا   مقۆمقۆی
 ل می ٣ککنجام٢٠١٠ی تشرینی یری ئرژمدا س  دەبوو ب بدات، ک

ری لرژممین سکییر. ەوە١٩٩٧ ساکان ھرەبکانی   زوو عو تورکمان
نونرکی . ناوچ کشلسرەکان ھڕەشی بشدارینکردنیان کرد

 کان لرەبنجوومعرکووکئزگای کنی پار گوتی '' ڕەشورەترین ھگ
ئم داوا ل خک دەکین ک ...  سرژمرییکرکووکلسر دواڕۆژی 

پچوانوە، کوردەکان  بMcDermid 2010b .( (''نکن تدای بشداری
و باسی ئوەیان دەکرد ک ب گرمییوە  یان ل بیارەک کردیپشواز
بم دواتر دەستداران بۆ کانوونی یکمی ھمان . دەکن تدا ییبشدار

  . خست ساڵ دوایان
 ئوەی ک ئنجامدان یان ئنجامندانی ،ڕمانوئوەی جگی سرسو

بوو لی ناکۆکی نخا تاک کرییرژموان کوردەکان سکان  نرەبو   و ع
 ناو یوردەکاری ب ھندک یتورکمانکان، بکو پرس جوھرییک پیوەندی

کردبوو،   ک کشمکشی زۆری دروست،بوو فۆڕمکی سرژمری
بوو مانگک  ئوە. و مزھب بتایبتی پرسیارە پیوەندارەکان ب نتوە

، وەزیری پالندانان، پشنیازی علی بابان ،پش ئنجامدانی ھبژاردنکان
دەستدارە . ببرت نتوە ل فۆڕمک ال) خانی(ئوەی کرد ک پرسیاری 

 کرد ک ئگر خانی نتوە ل فۆڕمکان ال کوردەکان یکسر بیانیان
ئوان دەیانگوت ئم .  سرژمرییک ناکنی ئوە ئوان بشداری،ببرت

 AFP (عراقپشلکردنکی زەقی دەستوورە ک دانی ناوە ب فرەنتوەیی 
وەزارەتی سرەتا   ل؛یان کشاملمالنکان لسر سرژمری درژە). 2010

و تورکمانکانی بۆ دواخستنی سرژمرییک    داواکانی عرەبپالندانان
. پشتوەی و دەیگوت ک داواکان پانری سیاسییان ل  خست پشتگوێ

 بیانکی وەزارەتی پالندانان ،کرد سرەڕای ئم، کاتک فشارەکان زیادیان
و گروپی سیاسی ل   ودیی ھندک الیندەرکرد تیدا گوتی ک لبر دو

 ئو کۆمسیۆنی ک برپرس ل ئنجامدانی ،نینواو   کرکووکپارزگاکانی 
وای ب کرییرژمکی  چاک سدوابخات بۆ کات کرییرژمس زانی ک

بۆ،دیک  ب کر پرسسکان تا لنالی وەی کات بدات بن  ئک بگکھاتنپ



 

)AFP 2010 .(می کوردستانحکرتی ھومی وەزارەتی ڕەخنکیانب  
بوو ل   لسر ئنجامدانی سرژمرییک کرد ک بیاریو پداگری کرد

ان لسر ئوە دەکرد یکوردەکان پداگری. بچت دا بڕوە٢٠١٠  سایکۆتایی
 ک'' کانو خکان(ئرەبکان  عوەی )و تورکمانڕووبوونڕووب ل 

و دەنگدەرەکانیان ل    دەترسن، لوان زانینی قبارەی خۆیانقیقتکانھ
 بۆ ئم عراقھر ھوک بۆ شواندنی دیموگرافیای نتوەیی ل . عراق

  ).KRP 2010 (''رەوھی سو
و پرسی دیاریکردنی پکھات نتوەییکان ل   ملمالنک لسر سرژمری

و   و ئکادیمی  یک کۆنبعسیژمارە. ی بزاندعراق سنوورەکانی عراق
 Brussells (ترابیونای برەسوس ک ناویان ل خۆیان نابوو وڕۆژنامن

Tribunal(، ریرژمس وەیان دەکرد کی ئشندازیاریی '' بانگکی ئتاوان
تیییی گۆڕینی دیموگرافیا کۆمست لبو م ل ک زییو پاکتاوی ڕەگ 

 لوانی ببت )سرژمری(ئوە . دەدرت جامژر سایی داگیرکردا ئن
، دواجاریش عراقسرتاسری  ی شڕی ناوخۆ لدنمایی ھگیرسان

 ''بکوتوە ل دەرئنجامی شڕک ل ناوچکدا ی لعراقدابشبوونی 
)Brussell’s Tribunal 2010 .(رسی سگوج تییھاوو ک وڕمان نیی

کان براقییوەی جیا عسیاسیش ر پرسسست لوو   جیا ھ
کۆمیتییکانیان وەربگرن، بم ئوەی جگی سرسامیی ک گروپک 

 وەک  و یاسایی   پرسکی دەستوورینودەوتیوسی وو ڕۆژنامن  ئکادیمی
و داتای لسر    ک مبست لی کۆکردنوەی زانیاری،سرژمری
 وەک ھۆکارک بۆ ،و مزھبییکانی  کانو پکھات نتوەیی  عراقییکان

  . بدەن و پیشان  شڕی ناوخۆ ببینن
 ئوسترالیاژمارەی کوردەکان ل کۆی  ٤٠٠٠٠ ل ک لسملیۆن ٢٣ک 

سرەڕای ئو ڕژە کمی %. ٠.٠٠٢ڕژەی کمتر ل  ناکات، وات ب تپڕ
دا ٢٠٠٦ ی سای کچی ل سرژمری،ئوسترالیاکوردەکان ل دانیشتوانی 

 پ نک ھر ڕگیان) ئوسترالیاوەک ھر نتوەیکی دیک ل (کوردەکان 
 کرییرژمکانی سر فۆڕمسوەیی خۆیان لتشوناسی ن درابوو ک

 بکو لو خانیی ک پرسیاری سر ب چ گروپکی ،بکن اشتدیاد



 

 وەک ،، وات کوردی"Kurdish "،کرابوو) National Group (تنتوەیی
) یان گروپ نتوەییکانی دیکی وەک کورد(موون نوسرابوو، تا کوردەکان ن

ی یجنس/ نک ناسنام،نچت ک مبست لرە گروپی نتوەیی لیان تک
)Citizenship .( راقلع ٧، کوردەکان ژمارەیان خۆی ل ملیۆن دەدات، ک 

 و الین  ایتی کچی ھندک کس،عراقی دانیشتوانی %٢٠دەکات نزیکی 
یان نیی ک خانی نتوە لسر فۆڕمی سرژمریدا ووبو گروپی سیاسی ق 

واتایکی دیک ئو  ب.  چندەعراق تا نزانرت ژمارەی کوردانی ،ھبت
وەک . دەکنوە و بوونی نتوەیی کورد ڕەت  و الینان شوناس  کس

 ک گروپک ئکادیمی کرا، لوەش سیروسمرەتر ئوەی پ ئاماژەی
.  بناسرنعراقویان نبت ک کوردەکان وەک کورد ل و قب''ڕۆژئاوایی''

 لسر کراوە، ئوە جوھری تنگژەی یوەک ل تواوی ئم کتب پداگری
 راقشوناس لکعت  پندەھ . تی ٩٠دوای زیاتر لنی دەومت ساڵ ل 

 ک ھشتا تنگیشتبن عراقبن ل دەچت کسانکی زۆر ھ  لوە،عراقی
 زانی کوردەکان لم بۆ ئامکنگاوی یھ راقکعب   رداننان بس

 لوەش ترسناکتر، وا. دەبت نک ڕەتکردنوەیان شوناسکاندا تپڕ
زۆر توانوە  ئستاش نزانن ک سیاستی ب پدەچت ک کسانک ھبن تا
  .ش بۆ لکترازانیبکو ھۆکارکی سرەکی ،نک نابت ھۆکارک بۆ ئامزان

 و عرەب و پکدادانکانی نوان کورد   ملمالنیھۆکاری ھرە سرەکی
 بکو ،داننان ب شوناسی نتوەیی کورد نییدعراقییکان تنیا پرسی 

 وەک نیشتمانی کوردەکان، جا ئو نیشتمان کوردستانداننان ب دپرسی 
ک لشرناو  وەک بی جیا اقعوە یان لتنوە بدا بمتب .یلدا ٢٠٠٥  سا

ی دەستووری ھمیشییدا بشک ١١٧شوەیکی فڕمی ل مادەی   بعراق
 لگڵ. دا ناساند عراقناو  ی وەک ھرمکی فیدرای لکوردستانل خاکی 

ئوەشدا بشکی برچاو لو خاکی ک کوردەکان وەک بشک ل خاکی  
  ئستاش ب،خانقیندەبتوە بۆ  ەوە درژ شنگال ک ل ، دایدەننکوردستان

، ک وەک ناوچ کشلسرەکان  ھرمفڕمی نگڕنراوەتوە سر 
دەبت ئوە بگوترت ک ل حوزەیرانی ). ١-٨ ی نخشبوان(ناسراوە 

 بشک لو ، ل باکووری عراقسوپای عراقەوە لگڵ ھرەسی ٢٠١٤



 

ئوەی ڕاستی بت . کراون وە کۆنتۆڵپشمرگالین   ئستا لناوچان
 تا ١٩٨٥ بۆ ١٩٨٤ ،١٩٧٤ بۆ ١٩٦٦،١٩٧٠ بۆ ١٩٦٣  سانیانکانیتدانوس

حکومتی نوان   و ئوانش ک ئستا ل١٩٩١  سایانکانیتدەگات دانوس
  ھر،دەچن و بڕوە  نوچو  بڕوەبغدادو حکومتی مرکزی ل   ھرم

. ونوبنبست گیشت وسی ئو ناوچان بوھمووی لسر دیاریکردنی چارەن
 دووبارە کشانوەی سنوورەکان دەکرت وەک تاک ڕگچارەیک تماشا

شو کرکردنی ئت بۆ چارەستی  بکرزراندنی دەوڵ دامگل ک و پرس
 ل ١٤٠مادەی . ھداوە  پیوە سریویالیتی موسو لکاندنی   عراقی

 ھلکی ڕەخساند بۆ چارەسرکردنی ئم عراقدەستووری ھمیشیی 
کانی . پرستوەی سیاسانگرەتایی بۆ ھکی سیگڕخشن مادەک

 '')تطبیع(ئاساییکردنوە '' ک وەک ،گرتبوو و پاکتاوی ڕەگزی لخۆ  تعریب
لسرەکانی، سی ناوچ کشوھاوکات داوای دیاریکردنی چارەنو. ناسنرابوو

ک لڕ ستبم مبۆ ئ وە ککی ڕاپرسییگت، دەکرد ڕڕۆژی . خراب
کرابوو بۆ  ی وەک کۆتاڕۆژ دیاری٢٠٠٧ی کانوونی دووەمی ٣١

کانی مادەکگموو بکردنی ھجبج .ک لیو  دوای دەیڕبوونی ئپت
وتکنراوە،ڕکی جدی ننگاوشتان ھھ  کردنی مادەکجببۆ ج.   

ش وا لسوک ڕووک کردنی مادەکجبت جوت و سانا  دەردەکب، 
ئستا . وەوەو بیبم ھر ل یکم ڕۆژەوە ڕووبڕووی ژمارەیک ئانگار

.  دەردەکوتسدام ی دوایعراقوەک یکک ل پرس سختکانی 
جدی خۆی دەدزتوە ل   بکو ب،حکومتی عراقی نک خمساردە

  لبر ئو دژایتییی ک عرەب عراقییکان بگشتی،نی مادەکجبجکرد
و ناوچ کشلسرەکان ل   کرکووکو عرەبکانی پارزگای   و تورکمان 

 جبجکردنی یئو الینانی ک دژایتی. مادە دەستوورییکی دەینونن
زەرەر و ستاتۆیانوە    بجگ لوەی ک ل ڕووی ئابووری،مادەک دەکن

وای ک جبجکردنی مادەک دەبت مایی  ش پیانی بگشتی.دەکن
الین   ک دەومندە ب نوت ل،کۆنتۆکردنی ناوچیکی برفراوان

ی یدەگی نوتی %١٤چا نوتکانی کرکووک نزیکی . کوردەکانوە
رمیل  بلیۆن ب١٤٤دا ب ٢٠١٥  ساینن ک لەھد  پکعراقسلمنراوی 



 

 ٤٥ئم ژمارەیUS Energy Information 2015: 2-3 .( (کراوە  مزەندە
 بلیۆنی ل ٢٠یش دەگرتوە ک کوردستانبلیۆن برمیل یدەگی نوتی 

و   عرەب عراقییکان. و ناوچ کشلسرەکان  کرکووکپارزگای 
 تورکمانکان ترسی ئوەشیان ھی ک دەستاگیشتنی کوردەکان بو

  .دەکاتوە یان کوردەکان ل ڕاگیاندنی سربخۆیی نزیکیسرچاوە نوت
  
 

  
 

خشزی و :١- ٨ ینرکتی موان حکومرەکانی نسلشک ناوچ 
  حکومتی ھرمی کوردستان

  
و عرەب عراقییکان   بگشتی دەگوترت ک ملمالنکانی نوان کوردەکان

ر خاک نییسوەی،لر ئسکو لب ل  دایکر خاکڕاستیی . ژ یم قسئ
دایت،کانیش نییواوی ڕاستییم تری سیاس  کوردەکان.  ببژی یو دەست

و ناوچ   کرکووککوردی پداگری لسر ئوە دەکن ک خاکی 



 

یھای سیمبولیی ھرەکان بسلشوان  کرکووکو بۆ ئقینو   کو   خان
 Rafaat(و بمافکردنی کورد  ساندنوە بوون ب سیمبولی چوشنگال
، )٢٠١٥-٢٠٠٥ ( ھرمی کوردستان، سرۆکیمسعود بارزانی). 2008

وت نییر نسل کشکشمک وە دەکات کخت لج،ر خاکسکو لب  
دەشت کورد . ی ب ڕاستکردنوەی ھکانی ڕابردووەوە ھییو پیوەند

الشرق  (''رودۆخک ھرچییک بت با، نابتکرکووکدەستبرداری ''
، سرۆکوەزیرانی برھم ساحشوە،  ھمان ب). ١/٩/٢٠٠٨االوسط 

وی و ل ڕکرکووک، جختی لسر گرنگیی )٢٠١١-٢٠٠٩ (حکومتی ھرم
و دەیت کوردەکان وەک بشکی جیانکراوە ل   مۆڕاییوە بۆ کورد دەکات

یشانی کشی کوردە ن کووککر دەکن، کرکووک تماشای کوردستان
)McDermid 2010a .(  

دەچت کوردەکان  پ  وا، دەردەکوتشخ محموودوەک ل ھوکانی 
.  کردبتکرکووکزۆر پش دۆزینوەی نوت ل پارزگاک شڕیان لسر 

 وت لدوای نڕان بژووی گرکووکمکانی کوە بۆ کۆتاییتڕدەگ 
 نوت ب بی گورە ک ب ککی ١٩٢٧ ایتا س بم ،سدەی نۆزدە

). Sorkhabi 2009(و دەرنھنرابوو وە وەوبازرگانی بت لوێ ندۆزراب
وح وت لوەی نش دۆزینرکووکت ساڵ پککانی   ، ملمالنکدادانو پ

 بشکی عراقو دەستدارانی ئوکاتی    لگڵ بریتانییکانشخ محموود
و دەوروبری بوو لو حکومتی ک   کرکووکچکانی لسر دابینی ناو

 بوان(مزرنت ب دایمزراندبوو، یان دواتر دەیویست دای١٩١٩  سای لشخ
 مافی عراقو  بریتانیاو کردارەکانی   ھوست). و سیم    دووەمبشکانی

و ناوچکانی   کرکووکی ل شخ محموودو  دەستداریی کورد
نبینین  ڕەوا شیان پیکرد، تنانت مافی ئۆتۆنۆمی ی زەوتدەوروبر

)McDowall 2004: 155-158 .(کانریتانییب  رەبو ع  کان بعیراقیی
 نوەستان، بکو ل شوباتی شخ محموودسرکوتکردنی یاخیبوونکی 

 دابی، بمش لیوای سلمانییان ل  کفریو   کرکووک قزاکانی ١٩١٩
و پشنیازانی لسر دانی ئۆتۆنۆمی ب  نا لو گفتوگۆ ان وەدەری کرکووک

 لEskander 2000: 149 .((بوون  گۆڕدا ئانوساتاندا ل کوردەکان لو



 

، نزیکی دوو ساڵ پش پاریس ل کۆنفانسی ئاشتی، ل ١٩١٩ سای
ویالیتی  یو شش ساڵ پش لکاندنی فڕمی  دامزراندنی دەوتی عراقی

باشووری کوردستان( موس ( راقبع ،کانسکۆنف ری کورد لنەوە، نو
ت ناو نخشی دەوت ووەی خست کرکووک، شریف پاشا

پیرباڵ ( دایناوە کوردستان، وات وەک بشک ل کوردستانپشنیازکراوەکی 
 ١).O’Leary 2009: 15; Arıkanlı 2011؛ ٨٠: ٢٠٠١

 عراق ل دەستووری نوی ١٤٠ کرا، مادەی پ وەک پشتر ئاماژەی
ڕوو بۆ ئاساییکردنوەی  ت، خست یکی، ئگریش کرچوکابنخشڕگ

 دواتریش ،و ناوچ کشلسرەکان  کرکووکباردۆخی تعریبکراوی 
ەوە حکومت یک ٢٠٠٥بم ل . سیان ل ڕاپرسییکداودیاریکردنی چارەنو
.  جبجکردنی مادە دەستوورییکدەپارزن ل  خۆعراقل دوای یککانی 

کانی  لقس تالویڕاستیدا وەک لنان فمانتاری حرلراق، پبۆ ع ک ،
، دەردەکوت ئو وەک ١٤٠ماوەی چوار ساڵ ئندام بووە ل لیژنی مادەی 

ە نک و ڕگری ل جبجکردنی مادەک کردومالیکینونری حکومتکی 
 پۆسی جبجکردنی مادەک فتالوی قسی ب. کارکردن بۆ جبجکردنی

شبکة اخبار العراق (گرت   بس ئو لوێ ڕای،وە قۆناغی ڕاپرسیوگیشتب
وای ک جبجکردنی   پیانپرلمانی عراقنونرە عرەبکانی ). ٢٠١٤

شارەک راقو  مادەکوەیی دەکات عتڕی نالعراق الیوم ( دووچاری ش
، مالیکیە، ٢٠١٢ ل ئایاری کرکووکی بۆ شاری ل سردانک). ٢٠٠٧

ھر چارەسرک بۆ پرسی ''کردەوە ک   جختیعراقسرۆکوەزیرانی 
 ب ئامانجی خۆی ناگات، بکو دەبت تنیا ،بت ڕگی ھزەوە  لکرکووک

ت لوە بکی شارەکی ئیرادەی خگت ... ڕدەب راقیی شارەکشوناسی ع
 Prime Minister’s ('' شوناس بچووککانی دیکببت چتری ھموو

Office 2012 .(ردا،  لرانبتبرۆکایمی کوردستانیسری ھ ل 
و سرنجی    دەربیمالیکیی خۆی ل قسکانی یبیاننامیکدا بئومد

                         
، دەقــی ئو یادداشــتنامیی ١٩٥١ -١٨٦٥ژەنڕاڵ شــریف پاشــا فرھــاد پیربــال ل کتبــی .1

 ر کـــوردی کســـ اوەتــریف پاشـــاوەرگتی شـــڕەنـــسی نووســـیویف ب   ش بـــشکو پ
  . دا کردبوو١٩١٩ی ئازاری ٢٢ ل پاریس ل کۆنفانسی ئاشتی



 

و   ڕاکشاعراق ل دەستووری ١٤٠یان بۆ مادەی  عراقسرۆکوەزیرانی 
د ب خۆدزینوە ل جبجکردنی مادەک، ک کر ھر ئویشیان تاوانبار

). KRP 2012(دەھنت  بنماکانی پرسی ناوچ کشلسرەکان پک
 ڕاكشانی سرنجی مالیکیبوو مبست ل قسکانی  وا كوردەکان پیان

کانگشتی توندتر،سوننوان بئ کردنی مادەی   چونکنجبر جسبوون ل
١٤٠ . ک وەیش ئمھۆی ئی لرەبانو عی ئزۆرین  ناوچ

 ب بنڕەت ل پکھاتی سوننن، چ ئوانی ،کشلسرەکان نیشتجن
چ ئوانی وەک بشک ل پۆسی تعریبکردن و خکی ناوچکن 

 لو سروبندەدا زۆر پویستی ب مالیکی. ن بۆ ناوچکوھنراون یان ھاتو
 چونک ماوەیک ،وەی ل سوننکانکارکی لو شوەی بوو بۆ خۆنزیکردن

ونی ھزەکانی و، وردتر بین لگڵ دەرچکرکووکپش سردانکی بۆ 
، دەستی ب سرکوتکردنی سرکردە دیارەکانی سونن  ل عراق ل ئمریکا

، ک جگری ساح موتگڕگری ل ھاتنسرکاری . حکومتدا کردبوو
، ک جگری تاریق ھاشمیش و پشتری سرۆکوەزیران بوو، دەکرد
 بوان(کردبوو ب توەگالن ل تیرۆریزم  سرۆککۆمار بوو، تاوانبار

توسوە ب   ب ھرمیسرۆکایتیبیاننامکی ). ووبگکانی داھات
 دەگوت ئگر ئو دەیوت چارەسری کشی ناوچ یمالیکی

و ڕگ ب   کاتب  جبج١٤٠چاک مادەی  کشلسرەکان بکات، ئوە وا
بکن، نک  سی خۆیان دیاریوخۆیان چارەنو  بدا بکرکووکخکی 

ک بت شوناسنپیدا بسککر خسزۆر ب.  
 ،کرکووکپیوەند ب   لعراقبگشتی، سیاستکانی حکومتکانی 

بۆ عرەب . وەوبنمای لسر دەومندبوونی پارزگاک ب نوت داڕشت
و ناوچ کشلسرەکان   کرکووکانیش لو پارزگای، نیشتجکراوەک

دەچت ک وابستگییکی سۆزئامز ب  پ و وا  نیی ییگرنگییکی ڕۆح
 لیستی عرەبکان ل یبۆ نموون، سکرتری گشتی. ناوچکیان نبستتوە

، ل دیدکی ئحمد حمید عوبدی، ئنجوومنی پارزگای کرکووک
من ''ئو ل چاوپکتنکدا دەت .  دەکاتکرکووکتماشای ئابوورییوە 

ت لبدزن ق و پارەیم کوردەکان ئڕناگ (!) رکووکلکاندنی  بک ب 



 

 من ) وەک خۆیکرکووکچونک ھشتنوەی (ەوە، ھرمی کوردستان
  ). Paley 2008 (''نیاودەکات ب یکک ل ھرە دەومندەکانی د

وەش گرنگتر، بلی زۆر بست گھاوردەکان ھ رەبع وەن کدەست  
 کان لکوردنشین راقو سۆزیان بۆ ناوچعکی .  نییردانند سچ ل

ر لنینووسزای ٢٠١١ و ٢٠٠٥  ساق عریبکراو لک گوندی تبۆ ژمارەی 
چند ساک دوای جھشتنی عرەب ( کرکووک، ل پارزگای دوبز

 بۆی دەرکوت ک ،)بعسخانی ڕژمکی و ڕونیشتجکراوەکان دوای
 بۆ ١٩٧٥  سانی ساڵ، ل٢٨سرەڕای ئوەی عرەب ھاوردەکان بۆ ماوەی 

٢٠٠٣جدا نیشترانو دەڤکیان مرد،بوون ، لچی ھیچ کاموەکانی و ک
توە بۆ ئو ناوچانی ک نە، بکو بردویانوخۆیان ل ناوچک نناشتو

 کاتک نووسر ل ھندک ١.عراقو ناوەڕاستی  اشوورھاتبوون ل ب لیوە
وەکانیان ولو عرەبانی پرسی، ک ھشتا ل ناوچکدا ماون، ک بۆچی مرد

 ٢.'' خکی ئرەییئم خاک ھی''وە، یکک ل عرەبکان گوتی ولرە نناشت
م  ب،برچاو و ساکار بت ئم نموونی لوانی وەک حکایتکی سادە

ئم . دەدا و نیشتمانی خۆی پیشان   ب خاکمرۆڤ وابستگیی یگرنگی
                         

1 . کان مردووەکانیان لشیع رەبع المڕاستگۆڕستانی وادی س ف لجم نژن، بدەن 
زۆربی عرەب نیشتجکانی ئم ناوچانی ک نووسر سردانی کردن، سـونن بـوون نک 

 . شیع، دیارە شیعشیان تدا بوو
و   سربشــاخ و پلکــان ســردانی گونــدەکانی ٢٠٠٧ و نیــسانی ٢٠٠٥نووســر ل ئــازاری . 2

ناغو شــ رەکو گـــاب زای دڕکق زگـــای دوبــزی لپار رکــوک، لدا .  کـــردکو گونـــدانل
ـــدا گڕاوە و لگڵ  بدوای گۆڕســـتان عرەبکـــان  و ب نـــاو گۆڕســـتان کۆنکـــانی کوردەکان

کنـاوچ ستا لتا ئ ی کردووە کش قسرەبانو عک لنددا . دا مـاونھو دەرودەشـتانل
تاک لرەولوێ عرەبکان مندای لبـارچوو  ھیچ ئاسواری قبرستانی عرەبان نبینرا، تاک

و یان زۆر ساوایان ناشتووە، بم الشی مردووەکانی دیکیان ھموویـان بـردووەتوە بـۆ 
ــانی خۆیــان ــاوچی . ناوچک ن قــسی گرمیــاننووســر لگڵ چنــد کســک ک خکــی ن

 ک خکـی ئحـمد جـاف و نوزاد ڕەشید. کردووە، ئوانیش باس ل ھمان دیاردە دەکن
ن، گوتیــــان ل گونــــدەکانی گرمیــــان و ب بــــنڕەت خکــــی گونــــدەکانی  نخــــانقین و کالر

ــوەش و کانســوور ــاپالویو   ســولیمانو   عل ــاوە   گڕاون ب ــان لو ن ــۆڕی عرەبی و ھــیچ گ
 بردوویــانتوە بــۆ ناوچکــانی دوبــز ل قزای کنــدناوەش وەک ئوانی نبینیــوە و ئوانــی

 . خۆیان



 

 یوەند بپ کی گرنگ لیامراقپخۆعت  لدەگر، ک وەیویش ئئ 
 فتا ساڵ دەچوو کوکات بۆ حئ وەی کرەڕای ئباشووری کوردستانس 

 راقبنرابووعەوە لک،یان وەک بو ناوچانشتا ئکان ھرەبچی عک  کش
نبوو ک  و ئامادەیی ئوەیان تدا نکردوە وڵول وتکیان قب

و   پچوانوە، ئو ناوچانیان پ نیشتمان ب. بنژن ەکانیانی تداومردو
ھاوکات دەکرت بین ک . ھاتبوون زدی بابوباپیرانی خۆیان بوو ک لیوە

 منئ ک وەیی ئراقیشانکعدوو نیشتمان پ و   کوردستانوە، وھات  ل
  .عراق

 کرکووک یو گرنگی  و نیشتمان   ب خاکمرۆڤکان یپرسی وابستگی
وە، لدیدی کوردەکان م لنیشتمانی کوردان، النیک ک لشن  وەک بالی

نکراوە، بتایبتی   بکو ھیچ ڕەچاو،زۆر الینوە نک بھند وەرنگیراوە
 کارگی و وەک کشیکی کرکووکسی و الینانی ک پر  ئو کسایتی

   نک وەک پرسی ملمالن لسر شوناسی خاک،شوازی بڕوەبردن دەبینن
ل و نیشتمان لوان دوو گو   و دوو ناسیونالیزمدا، ناسیونالیزمی کوردی  ن

و   ، سرۆکوەزیرانمالیکیبۆ نموون . ناسیونالیزمی عرەبی یان عراقی
، لو دیدگایوە عراق ل نتوەیکگرتوەکاننری ، نوستیفان دیمستۆرە

 UNAMI 2008; Prime(یان دەکرد کرکووکتماشای پرسی 
Minister’s Office 2009 .(یشتن بگمان تر ھسما لک ،بنندھ 

 بکرت ب کرکووکدەکن ک پارزگای   داوا و چاودری سیاسی سیاستوان
خۆ لربکی سمرراقناو  ھک ). ٢٠٠٨؛ سنجاری ٢٠٠٨حسین ( عندھ

 واشنتن ل ئینیستیتۆی ئاشتی ل سام پارکرو الینی دیک، وەک   کس
ئنجوومنی پارزگای و لیستی عرەبکان ل   ھروەھا لیستی تورکمان

 ھپساردنی کرکووکوای ک باشترین چارەسر بۆ   پیانکرکووک
رە پشنیازکراوەکان کشک ئاۆزتر تی ئوان چارەسوگ ە، ب١٤٠مادەی 
، ئگر بۆ دەستبژری کرکووک). Levinson 2008بوان (دەکات 

و گازدا    ک ل بوونی نوت،ی ھبتیی کوردیش گرنگییکی ئابووریسیاس
و خکی پارزگاک، کشک   دەبینتوە، ئوا بۆ کوردەکان بگشتی خۆی

. دا دەبینتوەکرکووکو شوناسی   مانو نیشت  خۆی ل پرسی شوناسی خاک



 

و ناوچ کشلسرەکان ئو   کرکووکبۆی ھر چارەسرک بۆ پرسی 
واتایکی دیک  ب. دەبت یی لدایکومردو  ئوە ب،نگرت ڕاستیی لبرچاو

 یان شڕ لسر نوت کارگیئو چارەسرانی ک پرسک وەک پرسکی 
لوەش زیاتر، . بن ب چارەسرییکی بنبکر ئوە ناتوانن ب،دەبینن
رەی کش ھپسردراوەکانی وو ناوچ کشلسرەکان گرک  وكوکرک

شر. دیکو چارەسر ئوت گلی وەک پرسی یاسای نگشت کو   بکر
و    و پرسی فیدرایزم  پشمرگو ڕۆی ھزەکانی  و قبارە و ستاتۆ گاز

یزم، لانتس وە ر نزیکچارەسدەبن .ری پرسی ،کورتی بچارەس 
و ناوچ کشلسرەکان بنما لسر ئوە داننت ک کشک   کرکووک

 . چ دەبتو ئوە مایپو،و نیشتمان  پرسی شوناسی خاك
و   ری ڕۆژھتوتیمولگڵ ڕاگیاندنی سربخۆیی دەوتکانی 

و   ودا، ھاوکات سرھدانو ل دە سای ڕبردسوودانی باشوورو  کۆسۆڤۆ
کان لرەبییع تکانی وڕینتییدژی دکتاتۆر ڕاپ   ،تیدالو ناع

خۆیی کوردەکانیش زۆر زەقتر لربرەکانی سگئ و   جاران باس ل
و چاالکوان   وسوو ڕۆژنامن ڕۆشنبیر.  دامزراندنی دەوت دەکن

 ل. خت اکتر ھاتبوون سرمدەنییکان لم بوارەدا زۆر ل سیاسییکان چ
 ملفکی بۆ بابتی دەوتی ڕۆژنامی ھاووتیدا، ٢٠١٢ و ٢٠١١ سانی

و توژینوەی ل    ک بۆ ماوەی چندین مانگ بابتوە،وەوکوردی کردب
و ئستنگکانی بردەم دامزراندنی دەوتی کوردی   پیوەند ب ئگرەکان

شوەیکی   ب١.گرتبوو گی جیاوازی لخۆو ڕەن  دەکردەوە، ک دەنگ بو
نوان   بوونی جیاوازییک بوو ل،گشتی ئوەی ل بابتکان دەردەکوت

 یو دەستبژری ڕۆشنبیر  و ھوستی دەستبژری سیاسی  تگیشتن
ئانوساتدا کمتر  دەستبژری سیاسی، ک گوای پراگماتیستن، لو. کوردی

کاتکیش باسیان . راندنی دەوتی کوردی دەداخۆیان ل قرەی پرسی دامز
و ھاوکش   شرمنان قسیان لسر دەکرد، گوای ڕەچاوی ھز،دەکرد

                         
.  بک٢٠١٢ تا حوزەیرانی ٢٠١١ ل ئاداری ھاووتیبۆ زانیاریی زیاتر تماشای ژمارەکانی . 1

 و  و تبینیــانی ک لــرە خــستراونت ڕوو، بنمایــان لســر تگیــشتن ھنــدک لو ســرنج 
 .   بو کراونتوەھاووتیبتان داناوە ک لو کاتدا ل دیدەکانی ئو با



 

 ،ھرچی دەستبژری ڕۆشنبیرە . و ناوچک دەکن  عراقسیاسییکانی ناو 
و ڕەخنی توندیشیان ل   ان ل سربخۆیی دەکردیبگشتی زیاتر پشتیوانی

  . یک دەگرت سیاسیەدەستبژر
 باشووری سوودانھاوارەکان بۆ سربخۆیی لگڵ جیابوونوەی 

 چونک سربخۆیی ئوێ وەھمی پیرۆزیی یکپارچیی ،گیشتن ترۆپک
یان یڕۆشنبیرانی کورد پداگر). ٢٠١٢تۆفیق ( عرەبی شکاند یو نیشتمان  خاک

و  نسیپییلسر ئوە دەکرد ک دامزراندنی دەوتی کوردی پرسکی پرە
و  چاوەڕوانیدای پۆژەیک ک لمژە ل. ناکرت سازانی لسر بکرت

و لگڵ   بکو بسردا تپڕیوە،سانک کاتی نک ھر ھاتووە
و لگڵ ئو دەقی   ناکۆک نیینتوەیکگرتوەکانپرەنسیپکانی 

 دان ب وە کتیدا درەکالنومافی چارەن''چارتت دە''وس بۆ گوەش . نل
و لو وتانی   وای ک پرسی کورد ل عراق زیاتر، ڕۆشنبیرانی کورد پیان

و دامزراندنی    ل جوھردا پرسی سربخۆیی،نیشتجی ک کوردیان تدا
 تی کوردییتی (دەو٩/١٠/٢٠١١ھاوو .(ریی بکاریگ ل جگب 

، وری ڕۆژھتوتیم و  ۆکۆسۆڤو  سوودانی باشوورسربخۆیی گیشتنی 
پشت  ەوە ژمارەیک فاکتری ناوخۆش ل٢٠١٢  سایل سرەتای

وانخۆیی، لربکان بوون بۆ سوەی دەنگرزبوونم، : بکی
 ل جبجکردنی بغدادخۆدوورخستنوەی ب ئانقستانی دەستدارانی 

دووەم، .  و یکالکردنوەی پرسی ناوچ کشلسرەکان١٤٠مادەی 
 ل ھرمی کوردستانو قدەغکردنی ئو کۆمپانیایانی ک ل  گریکردنڕ

بواری نوت وەبرھنانیان کردبوو ل بشداریکردن ل تندەرەکانی 
لیستی سیم، ملداندانی حکومتی مرکزی، بتایبتی . حکومتی مرکزی

و   نتوەییو   ی دەستدار، ل بشداریپکردنی الین سیاسیدەوتی یاسا
چوارەم، دوای زیاتر ل شش ساڵ، وات کاتی . مزھبییکان ل دەستدا

 کوردەکان ،عراق شیعکان ل ینووسینی ملفکی ھاووتی، حوکمانی
برانبر ماف   ل ھوستی حکومت لندەبینیجیاوازییکی ئوتۆیان 

. ناوچ کشلسرەکانو سیاسییکانی کورد، بتایبتی پرسی   نتوەیی



 

  دروستعراقمانوە ل   کوردەکاندا لل ناوئمش بئومدییکی گورەی 
  . کردبوو

، نوشیروان مستفا ئمین، ٢٠١٢وو ل ئوارەی نورۆزی  ئوەب
، ک ئوکات ھزکی ئۆپۆزسیۆن بوون، بزووتنوەی گۆڕانڕکخری 

دامزراندنی دەوتکی ''یان ی بزووتنوەکیڕایگیاند ک ئامانجی سرەک
خۆی کوردییربی ). ٢٠١٢گۆڕان ( ''سکیامپ م لوشیروانبوان  
 وت کمی کوردستاندەردەکرتی ھزراندنی دەوئامادەیی دام 
کردبوو ک گوای دەبت  ئو کۆمک پشمرجی ڕیز. سربخۆی نبت
سترجب وانر ئنگاونان بۆ سش ھن پسازانبکر وانخۆیی، لو   ب

و بدامزراوەییکردنی   کۆدەنگی نیشتمانی، دەستوورکی ھمیشیی
و  و بنیشتمانیکردنی سوپا  و یکخستن  حکومتی ھرمدامودەزگاکانی 

ی یو دابینکردنی ئاشت  ش، ھروەھا، پتوکردنی ژرخانی ئابوورییئاسای
تی لیرت کۆموان کژ  نج و تو و   کوردستانیاوازەکانی و ناوچ

دەنی، بی مگکی ئازادکردنی کۆمئینتیمای خ ک تاک لو   جۆر
 و ببت خاوەن ئینتیمایکی ئاسۆیی بۆ گل  ناوچیی برتسک دەربازی بت

  .و نیشتمان 
 دەردەکوت، ک قسی بشکی نوشیروان مستفائوەی لو قسانی 

 ک ل بشی ،، تککردنی کۆمک چمکیشکوردستاندیاری ڕۆشنبیرانی 
ھرمی  ،بۆ دامزراندنی دەوت. یکمی ئم کتب ھوستیان لسر کرا

و  پشمرگو ھزەکانی   چاک دامودەزگاکانی بنیشتمانی بکات  واکوردستان
 بم ئمان ،کات ب کۆمیتی برقراردادگرییو ت خا بش یکیئاسای

ئمان بشکن ل پۆسی . امزراندنی دەوت نینپشمرجی د
). Nation-Building(و نیشتمانسازی ) State-Building ( دەوتسازی

و دانپدانانی بشک ل   دامزراندنی دەوت ب ڕاگیاندنی سربخۆیی
تانی جیھان بنجام وتسازی ئی دەوۆسم پو نیشتمانسازی   دەگات ب

و  پۆسیکی دینامیکیی. و ھرگیز کۆتایی نایت  م دەبتھر بردەوا
. بوون ک گیشتن پی دەکرت بین محاھودان بۆ برەو کام

مکانم چوەی ئکردنکجیانل ۆسانم پو ئ، کی زۆر لشب وای ل 



 

وە ک و کردکوردستان یو دەستبژری سیاسی  و چاودران  ڕۆشنبیران
 بردەم یو ئانگاری  و وەک ئاستنگ   لم پۆسان بکنئوەندەی باس

 ئوەندە قس لسر الین ،ی بیاناسنندەوتی کوردستاندامزراندنی 
  .   بۆ بدەوتبوون نکنھرمی کوردستانو ھنگاوەکانی  بھز

مسعود ، ھرمی کوردستاندا، سرۆکی ٢٠١٢ل چند مانگی یکمی 
رک ھڕەشی جیابوونوەی ل حکومتی مرکزی کرد، جا ، چندبارزانی

و جبجکردنی دەستووری دەکردە مرجکانی   ئو دابشکردنی دەست
 وە لراقمانع) Jakes 2012 .(وی  لی بارزانیکاتانڕەشھ 

ی نیشتمانیی ییکت ی، سکرتری گشتیتابانیجیابوونوەی دەکرد، 
دا، دەیگوت ڕاست حکومتی ھرم بوو ل ارتیپ، ک ھاوپیمانی کوردستان

 بم لم قۆناغدا ئوە ئامانجکی ،نوەی نوێ داوای سربخۆیی دەکن
 نیی واقعییان)Arraf 2012 .( ،کوەیعدی پیرەوەک ڕوونکردنندامی سئ ،
  وەک سرۆکی عراق خۆی وەدوورتابانی، گوتی ی یکتییمکتبی سیاس

و دەوتی کوردی   ھرمتوگۆیانی لسر جیابوونوەی دەگرت لو گف
دا، ھر  پ  درژەیپیرەئگینا . ەعراق چونک ئو سرۆکی ،دەکرن

 گوای وەی کر ئسک لیتیو   پارتی''قسکر یسستیان لوھ 
یھ ،تیانی کورد جیایداواکانی ھاوو'') Hassan 2012 .( رەڕایس

دەردەکوت ک  و ھم دواتریش وا  بم ھم ئوکات، پیرەقسکانی 
ل یک ھکانی  جیاوازیییشتنگوان تتینکر ،پارتیو   یسر لک ھن 
 یو نزیکی   بکو لسر پیوەندی،و دەوتی کوردی پرسی جیاوبوونوە

 یکتیکاتکدا ک  ل. یشعراقھردوو الینک ل ھزە سیاسییکانی 
ی لگڵ ی پیوەندپارتی  و بگشتی لگڵ الین شیعییکان خۆشیدیپیوەن

 سرنجیانو الین ئیسالمییکانیش زیاتر   گۆڕان. الین سوننکان بھزە
و دادپروەریی   ە، وەک گندەیھرملسر پرس ناوخۆییکانی 

  . و چاکسازی  کۆمیتی
  سای لی کوردستانھرملسروبندی قسکردن لسر سربخۆیی 

٢٠١٢ب ی کوانخۆخواز دا، چ ئرببوون  ڕاستی س) ک لشوەک ب
چ ئوانش و ) و خکی کوردستان بگشتی  دەستبژری ڕۆشنبیری کوردی



 

و موری   و وەک دەنگ بغدادک سربخۆییان وەک کارتک ل دژی 
وەی ک زۆر ھانی دەچوو ئە ، لوپارتیدەھنا، بۆ نموون  کۆکرەوە بکار

 ھرم بوو لو دەنگدەنگی ک ل تورکیا یسربخۆخوازەکان دەدا بدەنگی
  واتورکیا، حکومتی ھرم ساڵ ل تمنی ٢٠دوای نزیکی . دەبیستران

 وت کمی کوردستاندەردەکریشھر تاگک، ئت، قب ی وەک واقعوڵوب 
دەھات برچاو ک  ەیان واھندک ل کوردەکان، وەک گوتم، ئو. وەوکرد

 یوانر قبکوردستان تورکیالخۆشی ھربکی ستو١.وڵ بدیارە ل  
 بۆ ھرمبوو ھر ھوکی  وا برانبردا کسانک ھبوون ک پیان

 وە لراقجیابوونعرش لرەکانی ھگن   ئتورکیاالیتنگۆڕێ،  وە دەھ
الین کوردەکانی  لم شوەی لوای ک ھنگاوکی  چونک ئوان پیان

باشوور دەبت مایی گوتینگرتنی ناسیونالیزمی کوردی ل پارچکانی 
 ;Cole 2004( کوردستانی باکوور بتایبتی ،کوردستاندیکی 

Marquardt 2004b .( 
ھرمی سرەڕای نادیاریی ھوستی تورکیا لسر پرسی سربخۆیی 

و ھۆکار ھن ک ئاماژەن بۆ جۆرک   نکاری بم ھندک گۆڕا،کوردستان
 ئوە دەزانت ک تورکیایکم، : ، لوانتورکیاو تگیشتنی  گۆڕان ل دید

 چونک ناسیونالیزمی ،ناسیونالیزمی کوردی ل باشوورەوە ناچت بۆ باکوور
ناسیونالیزمی کوردی . ە بۆ باشووروکوردی ل بنڕەتدا ل باکوورەوە ھاتو

 نبلدایکووڵئیستت   لناکر تتورکیابووە، بۆیبی ھو ترسدووەم، .  ئ
ھندە   دەھرمی کوردستان ک ھر ھرشک بۆ سر تدەزان  چاکتورکیا

 لوانی تورکیاسیم، . دەکات و ئاۆزتر تروکشی کوردەکانی خۆی ل قو
 ت کبی ھو توانایمی کورستانئرم وەک چۆ  داگیرھن بکات، ب

 کچی ،خاندوی ل چند حفتیکدا ڕوسدام حکومتکی ئمریکا

                         
 ل سـای Identity and Nation in Iraqبۆ نمـوون، نووسـر ل کـاتی نووسـینی کتبـی . 1

ـــــزیک، دا، ٢٠١٢ ـــــب ن م کتی زۆر لکـــــاوەڕۆک ـــــوو ک ک ن ـــــاوەڕەدا ب ـــــا ڕادەیک لو ب ت
 ھرمـی کوردســتان تورکیـاگرــک ھی ک دا ھی و ئتورکیـاگۆڕانکـارییک ل ھوـستی 

 ل ــبم کتکـاتی نووســینی ئ و بــاوەڕە لـستا ئخۆ قبـووڵ بکــات، ئربکـی ســتوەک دەو
 . دا، دوای زیاتر ل چوار ساڵ، ال نچووە، بم تا ڕادەیک کاڵ بووەتوە٢٠١٦سای 



 

و دواجار پاش ھشت ساڵ   عراق ل کۆنتۆکردنی بینیزەحمتکی زۆری 
ش ل ھاتنی بۆ تورکیاسی وچارەنو. ھشت ی جعراقوزک ب پلپ

 ساڵ دەچت ک ٢٠چوارەم، ئوە بۆ زیاتر ل .  لوە باشتر نابتھرم
جۆرک ل جۆرەکان بوونی ھرمکی نیمچسربخۆی   بیاتورک

وە، لوانی ئگر کوردەکان ھنگاوی زیاتریش بۆ وکرد وڵوی قبکوردستان
 وڵو ئوە قبتورکیائگر . بکات وڵو ئوەش قبتورکیا ،اونھسربخۆیی ب

 ئوە ئگرەکانی بوون ب ئندامبوونی ل ،ھرمو ھرش بکات سر   نکات
 تا ئستا ب ئامانج قوبرس، ک ل ئاکامی داگیرکردنی یکتیی ئوروپا

و  پنجم، گۆڕانکارییکان ل دید. بخات وە، ھندەی دیک دواونگیشت
دوای گیرانی ) پکک (پارتی کرکارانی کوردستانو ئامانجکانی   تگیشتن

 تورکیاکانی دەدەن ک کوردە پیشان ، وا ئۆجالنلعبدوسرۆککیان، 
و زیاتر داوای خۆسری دەکن، وات جۆرک ل  کمتر میل ب سربخۆیین

ببن، بواتایکی دیک  بڕوە و گروپکان خۆیان  ک نتوە،کۆنفیدرای
 ت لووە  جیاتورکیانایانستی . ببنوھ یوانش لمتورکیائی ل 

کردبتوە، بتایبتی دوای   ھورترعراقبرانبر سربخۆیی کوردەکانی 
ی ئاشتی لۆسکردنی پتی  دەستپوان دەوو  تورکیانککپ ل ک ،

 پ و شڕ دەستی و ھوەشایوە  بنبست گیشت دا ب٢٠١٥  سایکۆتایی
 ، ک لتورکیاو   ھرمی نوان یششم، قبیی قبارەی بازرگان. کردوە
 ملیار ١٢دا خۆی ل ٢٠١٥  سایو ل الر ملیار دۆ١٠دا گیشتبوە ٢٠٠٩ سای

  سھرمھرشکردن بۆ سر   لتورکیا تکردب دۆالر دەدا، لوانی وای
 ھرمدا ژمارەی کۆمپانیا تورکییکان ل ٢٠١٢  سایل سرەتای. کاتوەب

ی %٩٠ھندک سرچاوە باس لوە دەکن ک .  کۆمپانیا١٠٢٣وە وگیشتب
  تورکین، ھاوکات لبر،دا دەفرۆشرنھرمزاڕەکانی ئو کلوپالنی ل با

و شارەزایانی خۆیان  ئوەی ک کۆمپانیا تورکییکان ککیان ل کرکار
 م لرھ کان لکارە تورکژمارەی کر ڕی ١٤٠٠٠وەردەگرت، بۆیپت 

حوتم، ). Phillips 2009; Sharif&Towfiq 2015: 10-11(کردبوو 
و   بنمای بارزانینوان   ل  بازرگانیکسی وییکی دروستبوونی پیوەند

، بتایبتی )ئکپ (و گشپدانداد پارتی ھندک ل سرکردەکانی 



 

، ک )-٢٠١٤ (تورکیا، سرۆککۆماری ڕەجب تیب ئردۆگانشخسی 
نت ک یئمش ئوە دەگ. ٢٠١٣ تا ٢٠٠٣ بوو ل تورکیاسرۆکوەزیرانی 
و حکومتی  تورکیا نزیکیی یانییک ھۆکاری ھرە سرەکیپیوەندیی بازرگ

یوە بنمای بارزانیالین   ک جومگ سرەکییکانی ل،ھرم بت
ەوە ئم فاکتران بوون ب ھۆی ٢٠٠٨  سایدەکرت بین ل. کراوە کۆنتۆڵ

پیوەندیی . ھرم برانبر ب تورکیاکمکردنوەی شڕانگزیی 
ئستا قس . دەبن  بھزترتورکیاڕۆژ لگڵ  ب  ڕۆژھرمکانی دیپلۆماتیی

و  ەوە ل دابینکردنی غازھرمالین   دەکرت لوسیاوڕلسر جگرتنوەی 
 وسی لو، بتایبتی دوای خستنخوارەوەی فۆکیکی ڕتورکیانوت بۆ 

سر نوانیاندا ل یانی لیو ئو گرژ تورکیاالین ھزە ئاسمانییکانی 
ستیان لونگژەی  ھت یوەند ببووە  دروستسووریاپ . م گۆڕانکارییانئ

ڕادەیک ک  ی بردە ئاستکی دیک، بتورکیاو   ھرمپیوەندییکانی نوان 
کاتی   لکوردستانبوو ب ھکردنی ئای  جار ڕازی  بۆ یکمتورکیا

ئحمد رانی تورکیا، الین سرۆکوەزی لمسعود بارزانی پشوازیکردنی 
نیا ودیارە پشتر ژمارەیک ل وتانی د). Cevik 2015 (داودئۆغلو

و   بم لو کاتانی ک نونر،کردبوو وڵویان قبکوردستانھکردنی ئای 
ھشتم، . ، نک پچوانکیکوردستانو سرکردەکانیان دەھاتن بۆ  وەزیر

 کانی ٢٠١٢لیوەندییراقەوە پورکیاتو   عزی زۆری بزوداببخۆوە  ھ 
و  ئنقرەونی پیوەندییکانی وتکچ. بووە ڕۆژ خراپتر ب  ڕۆژبینیوە و

  . کوتۆتوە ی لھولرو  ئنقرە، لکنزیککوتنوەی بغداد
بکات بین  ھرچندە ھموو ئو فاکترو گۆڕانکارییان ک دەکرت وا

 یوانکی کوردی لتورکیالتدەو  مرمئاماژەکانی ،بکات وڵوقب  ھب 
پچوانی  ڕۆژئاوای کوردستان  لڕۆژاڤاونی ودوای دروستبوونی ئزم

وەمان پت ئکانی . دەستوزبوونی تورکیاھھڵ بگزۆر ڕۆژاڤا ل 
بنما لسر گۆڕانکارییکان، بتایبتی ئو  بۆی لو پیوەندە ب. گۆڕاوە

 ی کردۆگانداوایئ بۆ یبارزانی ل ی کردانو ستورکیا کرد ل کردی ل 
 ، بۆ چارەسرکردنی کشکانیانبغداد ک گفتوگۆ بکن لگڵ ،دا٢٠١٦ئابی 

الین  وکردنی دەوتکی کوردی ھاوس لودەکرت بین ئگری قب



 

 ھر قوبرسی باکوور مگر ئو دەوت وەک ، زۆر دوورەدەوتی تورکیا
تناو س بخۆ برب   چیواو ملکرەو تنقتئدەنگ.  بم بی یئتورکیایل  

، ھندەی مسعود بارزانی، ھرموتکانی سرۆکی گو   برانبر پیام
 ،)محمیة( وەک پارزراوک تورکیاە ب ھرممبست لی بستنوەی 

و   ردیمانا کو  نیی ب دەوتکی بتورکیاوکردنی وئوەندە مبست لی قب
 .سربخۆ

 ،بت، ئو ھۆکارانی پشووتر ھوستیان لسر کرا ئوەی ڕاستی
 بکو ،تورکیاو     ھرم حکومتیتاک ھۆکار نبوون بۆ نزیکبوونوەی 

ونی و، بتایبتی دوای دەرچبغداد ل ئرانبھزبوونی پگی 
 کان لریکییمراقئعی لیکیاتور زیاتر ھانی ،دا٢٠١١  سا  مدا لرھ 

و   و چک دابشکردنی پارە''سرچاوە تورکییکان باسیان ل . بتوە بنزیک
 دەکرد، ب قسی ئوان، ''و مالیان  ناردنی چکدار تقاندنوەو و کوشتار

بوو ک  وا  پیتورکیا). '') Bozkurt 2012کی شیععراقبۆ دروستکردنی ''
  ب سرۆکوەزیران لمالیکیانانوەی پشت دووبارەد  بوو لئرانئوە 
  لمالیکیھوکانی سندنوەی متمان ل  و شکستھنانی ب ە٢٠١٠ سای
و   عراق ل ئرانئنجامی بادەستبوونی  لAFP 2012 .((ەدا ٢٠١٢ سای

سرلنوێ سرھدانوەی پۆلنبندیی ناوچک لسر بنمای مزھبی، 
ل شیع  ،کی رکیاتودژی سوننوایدروست  الب ب یی  بووە ککپارچی

 ھرمبت، بۆی ھندەی دیک خۆی ل   لوانی زەحمتعراقمانوەی 
 ب.  ل نیوەی بگڕتوەزیانمبستی ئوەی ک  دەکردەوە ب نزیک

 ،کی دیکبریمانایواوی لوەی تراق ئدەستعت ی لکی ،بچشبا ب 
 جا ئگر ،ژر بای ئودا بمنتوە  لھرم بچت، بوەی ک لدەست

 ،بوو  دابشیشعراق دەیوت ئگر تورکیاکورتی،  ب. سربخۆش بت
 وەزیانیزۆر بتشکو نئ  )Bozkurt 2012 .( وکیشدا ئکات ل

 ب شبوونوەزیانیدابتتورکیا دەشک ، ڵ کوردەکانی تورکیا کگم لرھ 
  زۆر لوە وردتر بۆ پرسک نزیکتورکیادیارە . ۆست نک د،نیار بت

 ئگر سربخۆ بوو نک ھر نیاری ئو ھرم ئو دەیوت ،توەووەب
 تووە بکو دەستکالی ئو بت، بۆی ھموو ھوکانی خۆی خست،نبت



 

.  بکاتوە لژر بای توەری سونن ل ناوچکھرمئوەی جگی  گڕ بۆ
پیوەند ب  و ھاوبیرەکانی ل  بارزانیوتانی ک گ لو تورکیا بدەنگیی

 تنیا دەکرت لو چوارچوەیدا خوندنوەی بۆ ،سربخۆیی دەیکن
  . بکرت

و لیستی    ل نزیککردنوەی لیستی کوردەکانحکومتی تورکیاھوکانی  
 کان لرکووکتورکمانزگای کنی پارنجوومی ئمای بوو ب نانی ، ککھپ

ب ،زگاکپار ی لتی خۆجمان حکومھ وەیو چوارچوە، لر  شژو ل
 شرۆڤ ھرم ل ھنان ژر بای تورکیاو ئامانجکانی   تیشکی مبست

 ک ناسراوە ب نزیکی ل حزبی عدالتی تورکمان، ل حسن تۆران. بکرت
 تنیا چند سعاتک ئنجوومنی پارزگای کرکووکتورکیا، وەک سرۆکی 

دا، ٢٠١١، ل ئازاری ھولر ب پایتختی ھرم، ئردۆگانپش گیشتنی 
و پیامکی دیکی   ئمش ھوک). Reuters 2011(کرا  دەستنیشان

  . بوو ک بۆ کوردەکانی ناردتورکیا
 ڕی ناوخۆ لگیرسانی شراقی  سووریاھتی عو پشتیوانیکردنی حکوم

، ک ھردووکیان وەک حکومتی شیعی بشار ئسد ل حکومتکی
ریشدا پشتیوانیکردنی  ناسراون، لرانبکانی تورکیابزە ئۆپۆزسیۆنھ ل 

ی ھندەی دیک ل تورکیا ب ھندک گروپی تیرۆرستیشوە، سووریا
شڕی . کردەوە  نزیکحکومتی ھرمو ل  حکومتی مرکزی دوور

و  تورکیا. کردەوەو  مزھبیی ناوچکی زیندو دابشبوونیسووریاناوخۆی 
رو  سعودییتقالبردنی وئاشکرا ئارەز  ب دوی خۆیان لسشار ئب 
ی خۆیان ل ی نک ھر پشتیوانئرانو   عراقبرانبریشدا،  ل. ڕاگیاند
و  و چکدار  و تقمنی  و ب چک و کردەوە  بکو ب کار، ڕاگیاندئسد

ژ لپشت ڕاو  ش  و لدپسیئکمم .  ڕاوەستان بۆ پاراستنی ڕژئ
بییزھم شبوونکانی  دابومو ھرتی ھدروستکردنی حکوم ل 

  سای، ک لتورکیاو گیاندنی ب   و نوت سربخۆییانی بۆری گاز
بوون، ھژانکی زۆر گورە بوو ک دەکرت بین  ەوە دەستبکار٢٠١٥

 . ی ناوچک دادەڕژتوەیو جیۆستراتیج  ۆلتیکسرلنوێ جیۆپ



 

 مسۆگر بکات، ک تورکیای یئگر ھرم پشتیوانی یان النیکم بدەنگ
دەبت بۆ حکومتی  ئاماژەکانی زۆر ڕوون نین، ئوە ئوکات زۆر سخت

 زی لرکغدادموەی کوردەکان بکاتبجیابوون گری لڕ  .کی  بواتای
ەوە ئنقری ب ھوستی ی ئوەندەی پیوەندھرمی دیک، جیابوونوە

یستی ،ھوھ ب یوەست نییوەندە پغداد ئم. بریوەندھی ی پ
، لگڵ ژمارەیک ل وتانی بغدادگڕانوە بۆ  و بازرگانی، ب ی دیبلۆماس
دراوس  شو جیھاندا گ ک  داوە پڵ کۆمگوتیشی لستی نبو گر
 لگڵ ھرمو سرۆکوەزیرانی   سرۆک. وەوکرد ی گورە واژۆکۆمپانیا

ی لوەی دووقۆتان کۆبوونرانی ونجام سدا ئئاستی با  واندەدەن، ل
 تۆنی بلی، )٢٠٠٨ و ٢٠٠٥سانی  (ئمریکا سرۆکی جۆرج بۆش

 سرۆکوەزیرانی سلڤیۆ برلسکۆنی، )٢٠٠٥سای  (بریتانیاسرۆکوەزیرانی 
ی  (یائیتا٢٠٠٥سا( ،رکلال منجژکاری ئمانیا ڕاوئ)  ی٢٠٠٩سا( ،

ھرمی ). ٢٠١٠ و ٢٠٠٧سانی  (فرەنسا سرۆکی نیکۆالی سارکۆزی
 و پۆلیس و سوپا  و ئۆپۆزسیۆن  و سرۆک  و حکومت   پرلمانکوردستان

 ٢٠١٤  سایتا. و سرودی نیشتمانیی خۆی ھی و ئا  و دەزگای ھواگری 
 ک بشت غدادتاکوە بوبستبوویدوە بج  بوو ک نو داھاتی سا

ن لم پتش دەوەستت سر ودەرچو. دەکرد حکومتی مرکزی دابینی
 ک ل ،حکومتی ھرمالین   سربخۆییان ل  بڕوەبردنی نوتچۆنتیی

وە ە٢٠١٥نچوو، ل  خراون، بم ساکی پ ییکان وەگڕرەوە بۆ٢٠١٤
، وەزیری سامان ئاشتی ھورامی ب فڕمی لسر زاری حکومتی ھرم

و تاوانکشی  سروشتییکان، شکستی سیاستی سربخۆی نوتی ڕاگیاند
 ل شکستھنان ل حکومتی ھرمخست ئستۆی دەستدارانی 

  ). ٢٠١٦ئن ئاڕ تی (بڕوەبردنی وت نک بڕوەبردنی نوت 
رحاڵ، م بکردنی ھڵ پرستورکیاامگخۆی    لربتی سو سیاس

وی و ھرچۆنک بت سربخۆیی تنیا ئارەز،حکومتی ھرمنوتی 
 بکو خونی گشت کوردە ، کوردی نیییو سیاسی  دەستبژری ڕۆشنبیری

)Raghavan & Londoño 2008; McDermid 2010a .( رەیگوب
 بندە ب جبجکردنی راقع، یکپارچیی خاکی عراقدەستووری 



 

بۆ کورد بگشتی ئم وەک جبجکردنی مادەی . بندەکانی دەستوورەکوە
. کراوە  بینراوە، وات مانوە مرجدارکوردستان و دیاریکردنی سنووری ١٤٠

و ئو  داخۆ مادەک. چووە ەوە ماوەی بسر٢٠٠٧مادەک ل کۆتایی 
و بوەم   پرسیارکی گورە؟ ماوەو بھایکی  تگیشتنی کورد ھیچ نرخ

ستاکانمی کوردستان. ئرئیرادەی ھ ،دایتی تماکانی دەوموو بنھ 
  یکیزیی ناوھرمییکان وان بۆ دەوت یملکچی و   سرکردە کوردەکان

 سانک زۆر کس دەن ک ،سرەڕای ئمان. چتبدەر  ل مای کوردی
 بم ، پرسی کات زیاتر ل ھر شتکی دیککوردستانجیابوونوەی 

 لگڵ نغرۆبوونی   ل سیاستی سربخۆی نوتحکومتی ھرمشکستی 
 سیاسییی ک بانگشی دامزراندنی دەوتی کوردی ەئو دەستبژر

 وای لزۆر کس ،ی سامانی گشتییو دز   تا بنقاقای  ل گندەی،دەکات
 دامزراندنی دەوتی ،بن  سیاسیی بادەستەرە ک تا ئو دەستبژوکردو

  قزەون لیو موزایدەیکی سیاسی  و گمیک  کوردی ل خونک بۆ گل
  .  سیاسییکوە ھیچی دیک نییەالین دەستبژر

  
  سوننکان ل ناو پارادایمکی سیاسیی نوێ ل عراقی نودا

دەورانی '' ئوان ھر ل وای ک  پیانعراقبشکی زۆر ل شیعکانی 
)لیفکر _خبوبئ )ەوا لرماننیفدەورانی   تا)٦٣٤ بۆ ٦٣٢  سا دەگات

و پیالنیان  کراوە ل  زومیان'')بعس حزبی( ئحمد حسن بکرحزبکی 
دراوە  لکان ). ٢٠١٠: موسوعة الرشید(دژ گکراویی شیعملر زوگئ

ەوە لگڵ ٢٠٠٣ ئوە سوننکان ل، ربگڕتوە بۆ سدان ساڵ لوەوب
. و غدرلکراوی دەکن   ھست ب وەالوەنراویسداموخانی ڕژمکی وڕ

و برخوردی   و ھوست ۆڤکردنی دیدرکراوە بۆ ش ئم بگی ترخان
دا ھاتن دوای  عراقسوننکان برانبر بو گۆڕانکارییانی ک بسر 

  . وخانی ڕژمکی بعسوڕ
ل ت بست ڕاستیدا دەکروو ھگشت و ڕەفتار  سانایی ئ یو ھ یان

دوای  و شوازی سیاستی سوننکانی ل دەستنیشان بکین ک شوە
دەکوتن،  زەقی برچاو ئوانی ک ب. ھنابوو  پکئمریکاداگیرکردنی 



 

یکم، برەنگاربوونوەی یکسرەی ھزە داگیرکرەکانی : ئمان بوون
ژر  و ھموو ئوانش ک ل ئمریکاونی دەستی واچدو بگژ مریکائ

بوون یان ھاوکاریی  ، کم تا زۆر حوکمبدەستئمریکاچاودریی 
 دووەم، بایکۆتکردنی ھبژاردن پرلمانییکی. ئمریکییکانیان دەکرد

 ویانی پش ئیبڕوەبر و دەست   و ھموو ئو ئنجوومن٢٠٠٥ سای
ھاتبوون،  و کاروباری دەزگاکانی دەوت پک  کات بۆ بڕوەبردنی دەوت

مووی گرنگتر کۆنگرە لوەی دەستوور ھکانی نووسینم، . و کۆمیتیس
دوای  و ناڕاستوخۆی ئو گروپ یاخیبوانی ل پشتیوانیکردنی ڕاستوخۆ

 راقداگیرکردن لریانعدا  سم ھ گروپ وجاھیدە و دروستبوون ب
 وە، وەک قاعیدە لکانیشراقتیرۆریستڵ . عگڕ لیاندنی شچوارەم، ڕاگ

شیع ی کینو تو حکومدەست ئو کوردەکان با یدا لک بوون تو   الی
ڕ لش گشتی لب ی شیعکھاتدژی پ ی دیکر چوار . الکگم، ئنجپ

برانبر  ان بگشتی لو ڕەفتاری سوننک  خای یکم خۆی ل ھوست
ی ب ڕەفتاری حکومت ی، ئوە خای پنجم پیوەندبینیبتوەئوانی دیکدا 

نوی یراقکبووعەوە ھ،تی لتایبرەکی،   بیاری سدوو ب یوەند بپ
و   سوپای عراق، ھروەھا ھوەشاندنوەی  بعسڕیشکشکردنی 

و دواڕۆژی سوننکانی  کوە ئاڕاستی ئمان بسر. دامزراوە ئمنییکان
 راقلدامی دوای عک دیارسکردی  بۆ ماوەی .  

و ھزی   وە بناغکانی دەستئمریکاالین   لعراقداگیرکردنی 
ک لکانی وەک باھۆزکاند سوننتوە ھناو. ڕەگوڕیش ی لنو خائ 

و   عسبو پۆسی ڕیشکشکردنی   کرا، سیاست پ ئاماژەیان
و دەزگا ئمنییکان، ک زۆرینی ئندامکانیان سونن  ھوەشاندنوەی سوپا

ست بوون، لر ھسریی خراپی لموان زیاتر کاریگست  ھو   و ن
کاریگرییکشی دەگڕتوە بۆ ھاوتابوونی . ھوستی سوننکان ھبووبت

و   کردن چونک دەر، ب ڕیشکشکردنی سوننبعسڕیشکشکردنی 
 ل و دوورخستنوەی سوننکانی  دوورخستنوەی بعسییکان دەرکردن

ئوەی زۆرینی   یکم، لبر:ئمش لبر دوو ھۆکاری سادە. کوتوە
و مامناوەندییکان، بتایبتی ئوانی ک   زۆری بعسیی پلبرزەکان ھرە



 

وپایپل یارەکبوو و بت ھدەو رزیان لو پۆستی ب وە لدەیگرتن 
و  کاتکدا چاوپۆشی ل بعسیی شیعکان دەکرا دووەم، ل. سوننکان بوون

زۆر پاساوی ب عس کراون بیبوە، لنرایمان یان بۆ دەھکاتدا ھ و ب 
  .دەکرا بیارەک ب توندی لسر سوننکان جبج، پچوانوە

ان لسر گانوەی ڕبوونی پرلمانتارە سوننکودوای سانک ل مکو
دەستی نیشتمانیی با بۆ یاسا  دا پرلمان ب٢٠٠٨بعسییکان، ل شوباتی 

 تا ببت ،ی دامزراند)العدالة الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة و( دادو  لپچینوە
الھیئة  (دەستی نیشتمانیی با بۆ ڕیشکشکردنی بعسب جگرەوەی 

. دەرچووبوو دا یاسای پ٢٠٠٣ک ل نیسانی ) البعثالوطنیة العلیا الجتثاث 
یاسا نوتیوی دەردەکناوەک روەک لھ رمونیانی،کزیاتری ی ن 

برانبر ب بعسییکان دەنواند، بوەش ژمارەیکی زۆر ل کۆنبعسییکان 
ئم ھوستی حکومت برانبر ب . گڕانوە سر پۆستکانی خۆیان

و دامودەزگا ئمنییکان   ھاوکات بوو لگڵ ھرشکانی سوپا ک بعسییکان
و  بغدادو  بسەل ) موقتدا سدرمیلیشیاکانی  (سوپای مھدیبۆ سر 

 کاریگریی لسر میلی سوننکان ھبوو ل ،عراقھندک ناوچی دیکی 
 ل. مالیکیو پکھاتن لگڵ حکومتکی   نزیکبوونوە ل حکومت

جامدا، دوای ساک ل بایکۆتکردنی پرلمان الین سرەکییکی دەرئن
و پرلمان ل    گڕانوەی خۆی بۆ ناو حکومتبرەی توافوقسوننکان، 
سرەڕای ئم، ل کانوونی ). ٢٠٠٨بی بی سی (دا ڕاگیاند ٢٠٠٨حوزەیرانی 

ۆ دەستی نیشتمانیی با بدا کاتک، لسر ڕاسپاردەی ٢٠١٠دووەمی 
 ڕگری ل کۆمسیۆنی بای سربخۆی ھبژاردنکان، دادو  لپچینوە

ی حزبی بعسپاساوی ئندامبوون ل   کاندید کرد ب٤٠٠ یبشداری
 ڕووبڕووی قیرانکی عراقو پۆسی سیاسی ل   قدەغکراو، حکومت

ئم کردارەی حکومت بر ڕەخنی . و یاسایی بووەوە  دیکی سیاسی
 دەستی مالیکیبوو ک  وا و پیان   کوتعراق الین سیاسییکانی زۆربی
نوە بیارەکی ودادگای تچو. وە ل سزادانی سوننکانوکرد قورس

بگشتی . کردەوە  خاوکمککردەوە، ئمش ئاۆزییکانی  حکومتی ڕەت
 ھندک ل بعسییکان ل یو بشداری ئم ھنگاوک بوو بۆ گڕانوە



 

 کاندید پش ٥٠ئوەشدا، زیاتر ل  لگڵ. عراقی سیاسی ل پۆس
  بم لبر،خرانبوون کاندید  ل٢٠١٠دەستپکردنی ھبژاردنکانی ئازاری 

 پرسی دوورخستنوەی کاندیدەکانی دواخست بۆ کۆمسیۆننبوونی کات 
  ). Fadel 2010b(دوای ھبژاردنکان 

ندین مانگ دوای ھچ شکشمم کبووئژەی ھکان دربژاردن . نۆ
 بوون، ئیاد عالویی لیستی عراقییکاندید، لوان ششیان کاندیدی 

وەک بینوبردەکانی ). Shadid 2010a(بوو  ھڕەشی وەدەرنانیان لسر
 ل ملمالنکان عراقییکانی لسر بنمای زنجیرەیش ئم ،پشووتر

بوو ڕگریکردن ل کاندیدەکانیان  وا سوننکان پیان. کرد مزھبی دابش
و پشتیوان شیعکانییتی بۆ   مالیکیگمیکی دیکی حکومتکی 

 ک مبستی سرەکی لی  ،و پرشوبوکردنی الین سوننکان  الوازکردن
ب نانی  شکستھککانی لیستوتنرکالویسع،کان پسونن ک  ب 

کرد، بمش ل ھموو لیستکان  یان لیوانتوانایان ل ھبژاردنکان پشتی
یان کۆمسیۆنبرانبردا الین شیعکان  ل. ھنا ی زیاتر بدەستیکورس

و   ت ژر کاریگریی ئمریکییکانووەدەکرد بوەی ک کوت تاوانبار
 دەکن ل دەنونن یان چاوپۆشی  ک گوای نرمی،نتوەیکگرتوەکان

ھرچۆنک ). Fadel 2010b(ۆ پۆسی سیاسی گڕانوەی بعسییکان ب
 ھاتن لسر کۆتاییھنان ب دا الین عراقییکان پک٢٠١٠بت، ل ئایاری 

بینوبردەکی سر ئو کاندیدانی ک گوای پیوەندییان ب ڕژمکی 
  .ەوە ھبووەحزبی بعسو   سدام

 گورەکان بتوانن دا ک ئگر ماسیی پشھاتکانی دواتر ئوەیان پیشان
بکرن،  بکن یان ڕزگار  خۆیان ڕزگاربعسل تۆڕەکانی ڕیشکشکردنی 

یان نییو شانسکان ئبچووک وە ماسییوە . ئرچاوە ئاماژە بک سندھ
حزبی و ل و، دووەم کسی دەستۆیشتعلی ئدیبکاتی  دەکن ک لو

 ، وەزیری خوندنی بادا بوو ب٢٠١٠، ل کۆتایی مالیکی ل دوای دەعوە
 زانکۆکانی ١٢٠٠زیاتر ل راق مامۆستای زانکۆی لعوی وبیان  ب

 کسیان ل ٣٠٠توە، لوان ووەخست ەوە دوورحزبی بعسیان ب یپیوەند
زانکۆی بوون، ک دەستلکارکشانوەی سرۆکی   مامۆستازانکۆی تکریت



 

سرەڕای گۆڕینی ). Adriaensens 2011(ھنا  خۆیدا ی بدوایتکریت
 کچی ھروەک خۆی داد،و   بۆ لپچینوەبعسیاسای ڕیشکشکردنی 

جبکاندا جعسییبر کۆنسدەستبوونی  بتی دوای باتایبدەکرا، ب
ئمش ھندەی ). Zurutuza 2012 (وەزارەتی خوندنی با ل علی ئدیب
بوونوەی نیشتمانی و ئاشت  ی سوننکانی ل پۆسی سیاسییدیک بئومد

  لعشیرەتیو ھاندەری  بوو ک پانر وا  چونک سوننکان پیان،کرد زیاتر
 مامۆستایکی زانکۆ ب. ی مالیکیکردەوانی حکومتکی  و پشت ئم کار

) خوندکاران(تنانت وەرگرتنی ''ت ، ک شیعی، دەعلی ئبو زەیدناوی 
 ندنی بارو دکتۆر(بۆ خوبی دیاری)اماستزھمای مر بنست  لدەکر'' 

)Associated Press 2012b.( 
پاڵ تنگھچنین ب   ل، لگڵ بوونی ب وەزیری خوندنی باعلی ئدیب

ھوی دەستکاریکردنی برنامی   ل،مامۆستا سوننکان ل زانکۆکان
وەک  ،دا وەک وەزیری خوندنی با٢٠١٢ی نیسانی ٢٣ل . خوندنیش بوو

 ک عراقبشک ل برنامیکی فڕمی، فرمانی دابوو ب ھموو زانکۆکانی 
و مژووی ئیمام شیعکان، ناسراو ب ئھلی بیت، ) سیرة(دەبت سربوردە 

بم وەک ). ٢٠١٠ھاووتی (وەک بشک ل برنامی خوندن بخونن 
 کانی خوندن ل ل برناممعاویی کوڕی ئبو سوفیان چۆن پیاھدانی

 ، داڕژەری برنامکانی خوندن بۆ خوندنگ سرەتایالین ساتع حوسری
و ناڕەزایی شیعکانی   ھاتوھاوارپادشایتیداو ئامادەییکان ل سردەمی  ی
ری  لرتاسراقسعوکات لوە   ئوتک)Bashkin 2006(مان ، بھ 

وردەی دوازدە ئیمام باسکردنی سرب  لعلی ئدیبشوە ھوکانی 
بر  ناو برنامکانی خوندن ل زانکۆکان کوت و خزاندنی بۆ  شیعکان
و  سوننپرلمانتارکی ، عال مکی. و ڕەخنی سوننکان  ناڕەزایی

ئو فرمانی (ئگر ''، گوتی پرلمانی عراق ل لیژنی پروەردەسرۆکی 
الین  کرداری نگتیڤی لبکرت، ئوە پرچ  جبج)علی ئدیب

وە لکانوە سوننتورچاوە (''دەکمان سمانتارە ). ھرلوەی پھاوش
 علی ئدیبوابوو ک فرمانکی  سوننک، پرلمانتارکی کوردیش پی

وەالنانی . دەکات  گورەترعراقو سوننکان ل   درزی نوان شیعکان



 

ەک بشکی گرنگ ل مژووی و مژووی ئیمام شیعکان و سربوردە
 تا ١٩٢١  سانی ل سردەمی بادەستیی سوننکان ل عراق لئیسالم
 شوە، ل ھمان ب.  ببینرتعشیرەتگری دەکرت وەک میلکی ٢٠٠٣

و بالین بۆ دانانی   سربخۆیئکادیمی-غیابی دامزراوەیکی پروەردەیی
ندنگخو ندن لی خورنامو زانک ب ربوردەی ئیمامۆکان، دانانی س

و ھاندەری   دەکرت پانر،شیعکان ل سردەمی بادەستیی شیعکان
  .پشت ببینرت  لعشیرەتگریی

راقدوای داگیرکردنی  لکان عرەتا سوننوە، سکانریکییمن ئالیل 
ئمش ڕاست وەک ئو . و ھبژاردنکانیان کرد  بایکۆتی حکومت

ستوکان واھی شیع کان لریتانییک بدەی  بوو کاترەتای سس
وەک چۆن . عراقنا  کرد ک دواتر ناویان بیستدا ئو ناوچانیان داگیر

کانی لوتنی شیعزکراوکان پی شیعکبایکۆت وە، بوتمان کوە  ھش
کانی لوتنی سوننزکراوکان پی سوننکوە بایکۆتوتک .و بنیاییە د

 بم ھۆکاری ،ن نبووائم تاک ھۆکاری ھیچ کام لو پراوزکوتن
 چۆن سونن دەستۆیشتوەکان ل سدەی بیستدا ب. سرەکی بوون

شوە، لگڵ  ھمان خست، ب شوەیکی سیستماتیک شیعکانیان پراوز
  ھموو ھوکسدامخانی ڕژمکی وبادەستبوونی شیعکان دوای ڕو

و   بۆ دوورخستنوەی سوننکان ل جومگکانی دەستدرا 
  . پراوزخستنیان

و جبجکردنی یاسای   و دەزگا ئمنییکان ھوەشاندنوەی سوپا
و    پشت پراوزکوتنی ھۆکاری ھرە سرەکی،ڕیشکشکردنی بعس

دوای زیاتر ل دە ساڵ ل حوکمی شیعکان ل . پراوزخستنی سوننکان بوو
تنیا ل زیندانکان ''دەکن ک ئستا ئوان  ، سوننکان بانگشی ئوەاقعر

   ئاماری فڕمی لسر ژمارەی زیندانیان بپی مزھب.''ننەھد زۆرین پک
وە لتردەستدا و نوە،نین برچاوەکان باس لم سب   ن کی %٨٠دەک

ئم لZurutuza 2012 .( ( سوننن بغدادگیراوەکان ل زیندانکانی 
.  پکدننبغدادی ڕژەی دانیشتوانی %٢٥-٢٠کاتکدای ک سوننکان ئستا 

کان لکاندا شیعدەستیی سونننی باسا   یان لو کوردەکان زۆرین



 

ئمان بشکن لو ).  بشی ششمبوان(دەھنا   پکعراقزیندانکانی 
کان لسونن ی کینو دوای ل پارادایم حوکم ل دەستیی لدەستدانی با

و ھۆکاری ھرە   و پراکتیزەی دەکن  نووە ئزمو٢٠٠٣  سای لعراق
  .و پکدادان مزھبییکانیش و شڕ  و ملمالن   پشت ناسقامگیرییسرەکی

کانی  لکۆتایی نجاموەی ئوبوونمی دوای بکڕۆژانی ی
لیستی بوو ک  وا تی خک پیان بگش،٢٠١٠ی ئازاری ٧ھبژاردنکانی 

راقییزۆرترین ژمارەی کورسی،ع وە،وەو بردبی ک ت کم لیست دەبکی 
تی پنانی حکومکھشانسی پ ت لرۆککۆمارەوە بدرن سچی ،الیک 

ک زۆری پی خو گریمانچوو ئی   نو ئاواتو ئراقییلیستی عخرای  
ی کۆکردنوەی زۆرینی الین سیاسیی ڕگ  لعراقیی. ژر پرسیارەوە

و   زۆری سوننکان ی زۆربی ھرەیو مسۆگرکردنی پشتیوان  سوننکان
 ی کورسی٩١ دەنگ بباتوە، بمش ٢٨٥١٨٢٣ توانی ،ھندک ل شیعکانیش

لیستی دەوتی  ،لیستی عراقیینزیکترین لیست ل . ھنا ل پرلمان بدەست
، بمش تنیا وەوەو دەنگی بردب٢٧٩٧٦٢٤ ک ، بووکیمالی، لیستکی یاسا
سرەڕای ئمKhuzaie 2010 .( ،(کرد   ل پرلمان مسۆگری کورسی٨٩

، ی نیشتمانییھاوپیمانو  دەوتی یاسالیست شیعکان، بتایبتی لیستکانی 
 یان لیستی عراقیی لئرانی یپشتیوان یاسایی ب- ل گمیکی سیاسیی

 شانسی پکھنانی ،عالوی نک مالیکیکرد، بوەی ک  یدا نقومنائومد
تی پشتر ئاماژەی،درا حکوموەک پ چونک  یکرا،  پی فیدرادادگای با 

گورەترین فراکسیۆنی بو فراکسیۆن ناساند ک ل یکم دانیشتنی 
 نک گورەترین لیستی براوە ،دەکات پرلماندا وەک فراکسیۆن خۆی بیان

  . ل ھبژاردنکاندا
 ،و گومان بوو  بم ئوەی ل ھموو شتک زیاتر مایی نیگرانی

دواخستنی دانانی وەزیری ناوخۆ، ک پشکی شیعکان بوو، لگڵ وەزیری 
  پشکی سوننکان بوو، ل،٢٠١٠  ساییڕکوتنی ھولربرگری، ک بپی 

 بۆ ''وەکالت ب''ۆستی  خۆی ھردوو پمالیکیبمش . یوەمالیکیالین 
ژ پکی درک. کردەوە ماوەیی سائابی ،دوای نزیک مالیکیدا ٢٠١١ ل 

ائتالف  ( یکتیی عراقیھاوپیمانی لیستیکسایتییکی الوازی سوننی ناو 



 

، وەک وەزیری برگری دامزراند، بم ھر ون دلمیوسعد، )وحدة العراق
و ناوخۆ    برگریکانیدوو وەزارەت یکمی ھریخۆی وەک کسایتی

 الین سوننکانی مالیکی. ، ک کابینکی ھوەشایوە٢٠١٤سای  تا ەمایو
 ،دیاریکردنی کاندیدی الواز بۆ پۆستی وەزیری برگری دەکرد ب تاوانبار

ھۆکارەکانی پشت ئو . بوو ل ڕاستی  دوورمالیکیبم ئو بانگشیی 
 و ب  دەیویست بکابرمالیکییکم، : بوون، لوان  زۆرمالیکیگمیی 

و کس    بکاتوەزارەتی برگری یو دەستکاری  ی خۆی کۆنتۆڵوئارەزو
  سایل. بکات نزیککانی خۆی ل جومگ سرەکییکانی وەزارەتک جگیر

و   ردنیککرا سی نکردەوە ل بمالیک  لو بوارە ھرچی بۆی٢٠١٤ تا ٢٠١٠
 دەیویست مالیکیدووەم، . دەگات ملکچکردنی سوپا  تا،ردنی سوپابشیعک

 بعسبت ل جبجکردنی پۆسی ڕیشکشکردنی  بپی توانا بردەوام
کردن،ناو سوپا لناسوننب ک   کردنی سوپای لشیعوە و بوتک . مئ

 پ  دەستیسداموخانی ڕژمکی وپۆسیی ل پاش ڕ بشک بوو لو
. و ھاوپیمانکانی  مالیکیردبوو، ک یکک بوو ل مبست سرەکییکانی ک

  بھزکردنی پگی کسیی خۆی بوو لمالیکیسیم، مبستکی دیکی 
تی لتایبت، بکان ناو سوپا ناو دامودەزگاکانی دەومنییزە ئو ھ .

و   ان پۆستکی خۆی وەک فرماندەی ھزە چکدارەکمالیکیچوارەم، 
رگری بکار وەزیری بت بری  وەکالفسدان ئنشینکردنی سنا بۆ خانھ

سونن ی شیعری نوفسدان ئزراندنی سکانی . و دامی زانیارییپب
 ک لرچاوەیمووزی وەزارەتی ناوخۆست نیا ل٢٠١٠، ت ک کدا، کات

ی سوننی  ئفسری پلبا٤٥وەکالت،   وەزیری ناوخۆ بوو بمالیکی
ئوانی ل (و شیع  و جگی سدان ئفسری دیکی سونن کرد خاننشین

  ). Al-Ali 2010(کردەوە  ب کسانی نزیک ل خۆی پ) نبوون خۆی نزیک
 دەکرد، ب ڕۆژ زیادیان ب  ڕۆژمالیکیناڕەزاییکان ل کارو کردەوەکانی 

 ک کنیڕادەیواد پۆی) ٢٠١٠-٢٠٠٦(، وەزیری ناوخۆ جودا پرسی  ھ
، بم ھوکانی  بایدادگای فیدرایپاکسازی ل وەزارەتکی ببات بردەم 

! کوتوە دا ل٢٠١٠ ل پۆستکی ل کانوونی یکمی پۆنیدەرپڕاندنی 
کردنی سوپا بۆکان کورتی، کۆنتمنییزە ئکردنیان  و ھشیعو ب،نیا لت  



 

توەی دەسی کۆکردنگکدارەکانڕزە چرماندەی ھو وەزیری   کانی ف
. دەدرا و سانایی ئنجام  وکوس دەستی یک کسدا ب و برگری ل ناوخۆ
توە بۆ سو ڕەخسنراوەکانی قۆ  ھموو ھل ڕەخساومالیکی

ڕادەیکی چاک تیدا  و ئامانجکانی، ک تا  برجستکردنی مبست
ەوە ژمارەی ئو سوننانی ک ل ٢٠٠٦  سایئاکامدا، ل ل. بووو سرکوتو
.  برەو کمبوونوە دەچوو،دەکرد دا خزمتیان سوپای عراقڕیزەکانی 

یش، ک ی، ل کرتی ئاساعومرناوی  ی سونن بیفرمانبرکی عراق
، )DW (دۆیچ ڤلسکی ونیورابوو ناوی تواوی خۆی بدات ڕۆژنامنو

 وە چوار سا من لرە دەستبکارم، لوئ''وی ودا گوتب٢٠١٢ل نیسانی 
 ١٥٣ل . دەکات ڕۆژ ژمارەی سوننکان کم ب کاتوە ل بشکی ئم ڕۆژ

 کسمان سونن بووین، ئستا بس چوار ١٥کس ل بشکی ئم، تنیا 
ی حزبی دەعوەبرپرسکی با لZurutuza 2012 .(  (''کسمان ماوین

 تو دە ژر پرسیارەوە فرمانبرە سوننی دەخات بانگشکانی ئم مالیکی
 ئوە ھۆکارەکی ،توەووەب ئگر ژمارەی سوننکان ل ئیدارەکان کم''

دوای  و ختیب سوننکان ل  دەگڕتوە بۆ ئو فتوایانی ک ئیمام
و داوایان ل خک کرد ھاوکاری حکومت  کرد داگیرکردنی عراق دەریان

دەچت ڕاستی ل قسکانی ھم فرمانبرە  پ). ان سرچاوەھم (''نکن
کی  وسوننکرپرسم ببن داحزبی دەعوە ھھ . رنجی سگوەی جئ

و فتواکی گورەمرجعی شیعکان،   ئوەی ک ئم چیرۆک ھوست
دەھنتوە، کاتک  ، ل بیستکانی سدەی بیستمان بیرمھدی خاسی
 حکومتی عراقو داوای ل عراقییکان کرد ک بایکۆتی  ردفتوایکی دەرک

  ).  بشی سیمبوان(و بریتانییکان بکن  
 پە عراقدەدەن ک مژووی  و ھوستان پیشان  ئم ڕووداو و پشھات

 ل دووبارەبوونوە، بم ل پیوەند بم کیسانی لم چند دەدا ئاماژەی
رەکان،کراوە پردا بکسکانیان گۆڕانی بوەوھات  ڕۆ .رەتای  لس

کان بدەی بیست شیعی  سرەککان، داگیرکریتانییراقگژ بدا ع
 یان دەکرد ک سوننکان تیدا بادەستحکومتی عراقو بایکۆتی   ونودەچ

ک، لدەیچی دوای سکان  بوون، کک، سونندەی بیستویرەتای سس



 

یان دەکرد لگڵ حکومت عراقکرەکی ، داگیرئمریکاشڕی 
ئوەی . بوونو  ک شیعکان تیدا دەستۆیشتو،بغدادتازەدامزراوەکی 

کانی لزخستنی شیعراودەی بیست پرەتای سوەی  سوە، ئوتک
. ھنا ویکیش پراوزکوتنی سوننکانی برھمتسرەتای سدەی بیس

و پراوزکردن   و پراوزخستن  وتنمژووی وتک ک مژووی پراوزک
و شوناسکی    باس ل ئامزانی نیشتمانیت زۆر ئستم ک بتوانر،بت

  . بکرت گشتگیر تیدا
  

  ڕیزبندیی عراقییکان: پشھاتکان و ڕووداوەکان
برانبر ڕووداوەکان،  و ل و ڕیزبندیی خک لسر  پۆلنبوون

ناو ھموو  و ل  دیاردەیکی ئاسایی،رۆککانو بی  پشھاتکان، چمککان
 و برخوردی ئمریکییکان ل  ھوست. دەکرت پ کۆمگکان ھستی

 ، لئمریکا، سرۆکی باراک ئۆبامابرانبر چاکسازیی پشنیازکراوەکانی 
موحافیزکارەکان بگشتی بیرۆکو . بوون یکدی جیاواز  دا ل٢٠١٠ سای

برانبردا  دەکردەوە، ل یان ڕەت ئۆباماازکراوەکانی سیاست پشنی
 ئۆبامادەستپشخرییکی . دەکرد ان لیکان بگشتی پشتیوانیلیبرا

 بم ڕیزبندییک لسر بنمای ،کرد ی پۆلنبندئمریکاھاووتیانی 
 نک ناوچیی یان دیموگرافی ،و جیھانبینیی جیاواز بوو  ئایدیۆلۆجی

، عراقدرژایی مژووی ھاوچرخی  ب).  یان مزھبیئایینی، نتوەیی(
برانبر  و ھوستی عراقییکان ل و پرچکردار و کردار برخورد
ھزری و   ڕادەیکی کم لسر بنمای ئایدیۆلۆجی و ڕووداوەکان ب  پشھات

ەیی و نتو   مزھبیئایینی و بکو زیاتر لسر بنمای ، فلسفی بووەو
 سدان ،عراقگڕانوە بۆ سد ساڵ ل مژووی ھاوچرخی  ب. بووە

ھندکیان   بم لرە تنیا ئاماژە ب،دەکوت نموونی زەقمان برچاو
م دیاردەیر ئسردەالدان لین بۆ پشبوون دەکوە دابشوو   و ل

کان براقییکترازانی عوە لتر نسما لب زیاتر بنزھدەرو مین ب بخ، 
بییانزھستوەرگرتنی موھ کان  چونکگشتیی ر پرسسل وەییانتو ن

  .   نک تواوکر، یکتربن لگڵ ئامزانی نیشتمانی



 

و کوشتنی  و وەدەنگھاتنی عراقییکان لسر وەالنان ھوست
دا دوو ٢٠٠٦  سای لسدام حسن و ١٩٦٣  سای ل عبدولکریم قاسم

دا کاتک دادگا بیاری ٢٠٠٦ل تشرینی دووەمی . وونی دیارننم
و   سرتاسری ناوچ شیعنشین  ل،ی دەرکردسداملسدارەدانی 

 ئۆتۆمبیل، ب و ب  ڕاکردن و بکۆ، ب  تاک  خک بعراقکوردنشینکانی 
ون بۆسر وماکانیان دەرچ و سماکردنوە ل  و ھۆڕینلدان  ھلھللدان

 ل. و شادییان ب ھواک  و خۆشی  قامکان بۆ دەربینی خنیش
ل گڕەکی . گرتبوون و پژارە دای  برانبردا ناوچ سونننشینکان خم

عزەمییغدادی ئب  ڕاو لسامس بدان کی ڕەش  سکردنی ئاو   ھ
و   نمبستی سرکۆنکرد  ڕژان سر شقامکان بسدامھگرتنی ونی 

ان ب یو دتنگی  و دەربینی ناڕەزایی''  الدەکانلج''شرمزارکردنی 
کواھ ) Semple 2006 نو وانمان). ٢-٨ و ١-٨، بڵ  ھگشت ل

 ، ئگر بوەوەوب دا دووبارە٢٠٠٦ ل کانوونی یکمی سداملسدارەدانی 
 ر بنمای مزھبیو پۆلنبندییکی زیاتریشوە نبووبت لس  دابشبوون

ڕاست پچوانی ). Sydney Morning Herald 2006( و نتوەیی 
وەی لئ رەوە خرایشوباتی  س ک ١٩٦٣ڕوو، لریم قاسم کاتبدولکعل  

کرا، وەک  و ناسیونالیست عرەبکانوە کودەتای بسردا  الین بعسییکان
ڕادیۆی ھوای کودەتاک ل کرا، لگڵ بوبوونوەی  ل بشی پنجم باس

، وەک بغدادو کوردنشینکانی    خک ل گڕەک شیعنشینکان،بغداد
 ک ب شرگاوییکان ،دیجلوە قوڕەکانی ڕۆژھتی وو خان) الثورة(سورە 

، ڕژان سر )عکد االکراد (عکدلئکراد لگڵ دانیشتوانی گڕەکی ،ناسرابوون
ھاوکات . قاسمو پاراستنی کۆمارەکی   شقامکان بۆ برگریکردن

، ھاتن سر ئعزەمییش، وەک بغداددانیشتوانی گڕەک سونننشینکانی 
و    بم بۆ ھاوکاریکردن ل ناسیونالیست عرەبکان،شقامکان

کان بعسیی؛ ٧١: ٢٠٠٥سعید  (قاسمدژی  بBatatu 2004: 978.(  
  



 

ن١-٨ یو:  
غداد خۆشحاکانی بی خۆیان شیع

  ب لسدارەدانی سدام دەردەبن
  

  

 ن٢-٨و:  
سوننکانی بغداد ناڕەزایی خۆیان 

  لدژی لسدارەدانی سدام دەردەبن
  

  

  
برخوردی عراقییکان لبرانبر داگیرکرەکی سرەتای سدەی 

شوە لسر بنمای  ھمان و ئوەی سرەتای سدەی بیستویک ب  بیست
دا کاتک بریتانییکان ل ١٩١٤  سایل. بوو  نتوەیی جیاوازو  مزھبی

و کوردەکان نک ھر    کرد، شیعکانعراق دەستیان ب داگیرکردنی بسە
 یش لعراق بکو دوای داگیرکردنی ،برەنگاری ھزە بریتانییکان بوونوە

دا ١٩٢٠  سایو شیعکان ل ١٩١٩  سای کوردەکان ل–دژیان ڕاپڕین
)وانشی دووەمبب  .(کان ھاوکار لردا سوننرانبیمانی  بو ھاوپ

دواتریش ل پکھنانی . بریتانییکان بوون ل شڕدا ل دژی عوسمانییکان
 بکو کۆکی ئو ،حکومت نک ھر پاپشتی بریتانییکان بوون

دا  اقعر بریتانییکان ل ١٩٢١  سایھنا ک ل حکومتشیان پک
 ب. کوتوە  ل٢٠٠٣  سایدروستیان کرد، ک بادەستیی سوننکانی تا

ک لوە، کاتوانچکان پریکییمک ئدەی بیستویرەتای سو   س
جارەیان سوننکان برەنگاری   ئم،کرد یان داگیرعراقھاوپیمانکانیان 

خاندنی وڕوان ل ی کچی شیعکان پشتیوانی،ھزە داگیرکرەکان بوونوە
ئگریش  ھاتنی ئمریکییکان، بوون ب و خۆشحاڵ  کردسدامڕژمکی 

 خۆیان یھاوکات کوردەکان نک ھر خۆشحای. ببن شرمیان دەکرد دەری



 

، ھزی پشمرگ بکو ھزەکانیان، ،ب ھاتنی ئمریکییکان دەربی
و  گارکرو وەک ڕز  ھاوکاری ڕاستوخۆی ھزەکانی ھاوپیمانان بوون

 ب الفیتی کوردستانشارەکانی  .فریادڕەس تماشای داگیرکریان دەکرد
ڕەنگاوڕەنگ ک بخرھاتنی ئمریکییکانی دەکرد، ڕازاندرابوونوە 

)Soriano 2004 .(  
ل و ڕۆژانمان ئنی دوای داگیرکردنی   و ڕۆژان ھراقو ساوعل ، 

و ھاوکارییان   کانیان دەکردکاتانی کوردەکان بخرھاتنی ئمریکیی
 موسپشکش ب ھزەکانی ھاوپیمانان دەکرد، ل ناوچ سونننشینکان، 

ر دیوارەکان پس ،دروشمی نو وەک نموون سراو، وەک وبوون ل'' مئ
ئم ). Fadel 2010c (''وەک دڕک لسر دی ئمریکییکان دەچقین

کرا، ھۆکارکی  پ ئاماژەیو توانینی سوننکان، وەک   ھوست
 ی سیاسی لۆسپ زبوونیان بوو لراوراقپرە ڕاستی.  عست لبو   م

 بکو زیاتر دەرخستنی ئو دیاردەیی ک ، ھوستکان نیی یدروستی
و نتوەیی ھوستیان   پکھات عراقییکان بگشتی لسر بنمای مزھبی

 .ەداو پیشان خۆ و ل وەووەرگرت
کانی براقییع ک یو پرسانل کی دیککیزم یما  پرسی فیدرابن

  سایدەستووری عراقی ل. وەوکرد و مزھب پۆلنبند لسر نتوە
ھاوکات . وەوکرد  پناس'')فیدرای(' اتحادی''ی وەک دەوتکی عراقدا ٢٠٠٥

ک یان بزگایپار شی داوە بگڕ کگرتنی دەستوورەکڵ یگل 
پارزگایکی دیک، یان چند پارزگایکی دیک، تا ھرمی فیدرای 

بم . نتھب مرجک ک ل ڕاپرسیدا پشتیوانی بدەست  ب،مزرننبدا
 ٢٠١٠  سای تا، لناو شیعکانمجلسی ئعالو   بجگ ل ھزە کوردییکان

 ،یان نکردبتعراقی کردنادری بفیبگشتی الینکانی دیک ئگر دژایتی
شیعکان ل سروبندی نووسینوەی . نکردوە ان لیئوە پشتیوانی

یدەستوور لی الر٢٠٠٥  سا وەی کبوو لراقیان نکی عتوەک دەو 
ناسی پیان زیاتر بۆ ڕازیکردنی کوردەکان  فیدراستوو ھم ئت، ببکر

و   ناو جومگکانی حوکمانی لگڵ پتوبوونی دەستکانیان ل. بوو
 و بیرۆککانی دوور  دامودەزگاکان، شیعکان وردەوردە ل فیدرایزم



 

حزبی ، ھروەھا  علی سیستانیگورەمرجعی شیعکان، . دەکوتنوە
برەی و   ل شیعکان) حرکة االحرار (موقتدا سدرو گروپکی  دەعوە
 کتلة المصالحة و (و تحریر لیستی موساحو  ) جبھة التوافق (توافق
 تا ٢٠٠٥  سانینوان وون ل ، ک گورەترین دوو الینی سوننب)التحریر
٢٠١٠تی ، بیاندیئاشکرا دژاییزم ڕادەگفیدرا خۆیان ل  . ،مانوەی ئھاوش

الوفاق  (بزووتنوەی ویفاقی نیشتمانیی عراق، ئیاد عالویگروپکی 
ک ھزکی سکوالر ناسراوە، ئوانیش بیرۆکی ، ک وە)الوطنی العراقی
کورتی،  بSenor 2008 .((دەکردەوە  یان ڕەتعراقبفیدراکردنی 

ئگرچی عراقییکان لسر بنمای مزھبی، النیکم ل چند سای 
نببوون کچی لسر بنمای  ، ڕیزبندبعسوخانی ویکمی دوای ڕ

دیاربوو، کوردەکان پداگرییان دەکرد ل  نتوەیی ئو ڕیزبندیییان پوە
و   و وەک بیرۆکیکی دەرەکی دەکردەوە و عرەبکان ڕەتیان  فیدرایزم

  .دەکرد سپنراو تماشایان
یل٢٠١٠  سا یان لکلیست وەی ککان دوای ئەوە، سونن

و ب دوو کورسی لپش  ھنا ھبژاردنکانی ئازاردا سرکوتنی بدەست
ی لیستتی یاسا، مالیکیکچی وەک ئاماژەی، بوودەوک  یان پگکرا ڕ 

ک پت پدرا حکومننھب ن  وە دەستت بگرنئیدی وردەوردە ،و دەس 
الیان   ل مرکزەوە بۆ پارزگاکان ل بیرۆکی شۆڕکردنوەی دەستکان

یکم ئم نزیکبوونوەیی سوننکان دەکرت وەک ھنگاوی . دەکرد گشی
 ل سرەتای. بکرت  تماشاعراقبۆ بفیدرایکردن یان بکۆنفیدرایکردنی 

و  ئنبارەوە داواکانی سوننکان بۆ بھرمکردنی پارزگاکانی ٢٠١١ سای
ڕاستیدا لو سادا  ل. کوت و دیال سراییان بدەر  سالحدینو  نینوا

اوای بھرمکردنی فڕمی د  بسالحدین ئنجوومنی پارزگای
 زی لرکتی محکوم ی بزگاکغدادپاریاند بڕاگ )Visser 2011 .(

چوو  زۆری پنزگای دیالنی پارنجوومی ڕەھا دەنگیان ئزۆرین ش ب
ئوانی ). Associated Press 2012b( دا ڵدرایبۆ پکھنانی ھرمکی ف

 ئندام سوننکانی ، دادیالکردنی پارزگای درایدەنگیان بۆ بف
. کرا ل انتالین ئندام کوردەکانیشوە پشتیوانی  ک ل ئنجوومنک بوون



 

 دەگڕتوە ،دەکرا پ ئو گۆڕانی ئوکات ل ھوستی سوننکان ھستی
 دوای ئوەی ک نیانتوانی وە،وەوبۆ ئو بئومدییی ک دووچاریان بب

پشی ھموو  ک لیستکیان لنن سرەڕای ئوەی ھب حکومت پک
ئماندا،  پاڵ ل. دا٢٠١٠لیستکانوە بوو ل ھبژاردنکانی ئازاری 

ستیان بکان ھتی سونندەسز برکم م لودەکرد ھ  م لھ 
ەوە بگشتی دەستیان ل بادەستبوونی ٢٠١٠  سای چونک ل،پارزگاکان

 ھاوکات حکومتی مرکزی خۆیان جارکی دیک ل مرکز شوشتبوو،
ندەکردەوە بۆ ئنجوومنی پارزگاکان، بتایبتی ل  دەستکانیشی شۆڕ

وە. دابینکردنی بودجیان لکستوگشتی، ھکی  بڕانوەرگ ت کناچ
ی عراق ب ستاتۆیانوە ھبوو ل پیوەندیی بكو زیاتر ،ئایدیۆلۆجی بت

رادایم نویی ک ل دوای وەالنانی ، مبستمان ئو پاسدامدوای 
لو . پش و بادەستیی شیعکان ل حکومت ھات  دەست  ل سوننکان

باشترین بژاردەی ''چوارچوەیدا، بۆ سوننکان فیدرایزم وەک خۆیان دەن 
، پرلمانتاری حامید موتگ). Zurutuza 2012 ('' بژاردە خراپکانل ناو

 و )- ٢٠١٠(سونندەنگدەرەکانی ئ وە دەکرد کندەدا باسی لروبو سل ،
 بم دوای ،بگشتی بپرۆش نبوون بۆ دروستکردنی ھرمکی سوننی

 لگڵ ھستکردن بوەی ک ، برانبریان کرانادادپروەرییانیئو ھموو 
دوو مامتی پلستا وایان وەک ھاوون ئدەکر داوای  ل ھاتوە ک

  ).ھمان سرچاوە(کردنی ناوچکانیان بکن ادریبف
می لکی یند سادەستن، چی باوەتکان لویش بدەر شیعت، ئچ

.  نینعراقنا بگشتی میل ب بفیدراکردنی  ، ئگرمجلسی ئعالتنیا 
 دەگڕتوە بۆ عراقھرچۆنک بت، داوای شیعکان بۆ بفیدراکردنی 

جار  شیعکان بۆ یکم. سدامخانی ڕژمکی وش ڕو، وات پ٢٠٠٠سای 
 ب وەی کلیانی شیعیانی ئارەز،ناسراوە) اعالن شیعة (بو ب وی خۆیان ل

، ک ل بشی )Al-Bab 2002( ڕاگیاند عراقبیرۆکی بفیدراکردنی 
 سوننکان بۆ فیدرایزم ل ل ناولگڵ پیدابوونی الینگر . کرا حوتم باس

 ەوە حکومتی مرکزی، ک شیعکان تیدا بادەست٢٠١٠  سایایدو
وە بوون، بکانیانی دەدایورچی ھرپتوندی ب . ک ککات ،بۆ نموون



 

زگای دیالنی پارنجوومی دائزگاکمکردنی پاررھیاری بک ، بکۆم 
 ،ھاتبوون و مالیکی پک  خۆپیشاندەر ک ل کسانی نزیک ل میلیشیا شیعکان

، دیالو مای پارزگاری  کوتای سر بارەگاکانی ئنجوومنک ھیان
و سوپاوە   ئمان ھمووشی ب برچاوی پۆلیس.  مھداویعبدولنس

و ژمارەیک ل ئندامانی ئنجوومنی پارزگا   مھداوی! دران ئنجام
قیناتن بۆ ھھدەیان خانوێ کوردەکان دادان  ، ل)Associated Press 

2012b .(ر فشار لزگاری  ژوە، پارڕانگن و ناچارکردنی بدوای دیال 
ھوکانی بھرمکردنی . چند مانگک دەستلکارکشانوەی خۆی ڕاگیاند

 ،کرا لی ، سرۆکوەزیرانی ئوکات، ڕگریمالیکیالین   لدیالپارزگای 
 '' ھدەوەشنتوەعراق ، فیدرایپکھنانی ھرمی''تی ئو وچونک ب گ

  ). ھمان سرچاوە(
یش ی بکو ھندک ئکادیم،سرەڕای ئوەی ک نک ھر سیاسییکان

 ،و مزھبی قدەری شکست  وای ک فیدرایزم لسر بنمای نتوەیی پیان
دەت، ئویش   شتکی دیکمان پسویسراو  کنداکچی کیسی 

  سای ک لکندائم دوو وت، . و گشسندن  مگیریو سقا سرکوتن
١٨٦٧ل ی و سویسرا کزراون١٨٤٨  سای دامتی فیدراوەک دەو ، ل 

نیای ھاوچرخن، وون دیموکراسییکانی دووترین ئزموو سرکوت   کۆنترین
یان لژر چتری یو نتوە جیاجیاکانیان دەیان سا پکوە ئاشت  ک گل

ھندک وت ک لسر بنمای فیدرایزمی . فیدرایزمدا گوزەران دەکن
، سۆڤتیکتیی و  یوگوسالڤیانتوەیی دامزرابوون ھوەشانوە، وەک 

 بکو ،بم ھۆکاری شکستی ئم وتان داڕشت فیدراییکی نبوو
می و زایی سیتس    لوان نبوونی دیموکراسی،ھۆکاری دیک ھبوون

الین  دەگات چوساندنوەی نتوە جیاجیاکانی ئم وتان ل  تا تاکحزبی
 McGarry & O’Leary(ب و س   وسونتوە بادەستکانیوە، وەک ڕ

و ھوەشاندنوەی   ختابارکردنی سیتسمی فیدرایزم ب شکست). 2003
یکم، : نک چو، ئگر نین سرسوڕمان،و تامان   جگی سرنجعراق

لسر  بوو بش  وتک بش،عراقپش بیاردان لسر بفیدرایکردنی 
دووەم، ڕاست دەستوور ڕگی ب . و نتوەییکان  ھ مزھبییکان



 

 واقعدا یاساک ھیچی ل  بم ل، داوەعراقبھرمکردنی پارزگاکانی 
جبکراوە، جمی کوردستان نریھتبدەر  لک .چیناوچ م، تاکیس 

 راقلمکراوەعرھب کانی ،ەکوردستان ، کڵ ناوچگراورد لبب ک 
  ل ھموو بوارەکاندا ھر ل سقامگیریی ئمنییوە بگرە تاعراقدیکی 

، بم دواتر ک ٢٠١٤  سایبوو تا  زۆر لپشتر،دەگات گشی ئابووری
 یش شکستیحکومتی ھرمو   ی بیھرمحکومتی مرکزی بودجی 

. یش گۆڕاھرمی کوردستان بارودۆخی ،ھنا ل سیاستی سربخۆی نوت
، بۆ یوگۆسالڤیا  وسۆڤتیکتیی ، وەک عراقبۆی ناکرت شکستی 

، بتایبتی بغداد ل عراقدەستدارانی . بفیدراکردنی بگدرتوە
کان، بتی شیعکردیتوندی دژایفیدراراقنی  بنعی ، دەکپچی بک 

تی شکستخوارد لوەرەکانی ویپوە ٢٠١١  ساراقدا ئع تدا١٧٧ لو ، ل 
لو ). Foreign Policy 2012(شکستخواردەکانی جیھان  نۆ وت ھرە

و   ئفغانستان، سۆمایابوو، لوان   تنیا ل چند وتک باشترعراق اساد
 کراوە، ل دنو ناوزەوتا وەک وتکی شکستخوارد ک ئسعراق. سوودان

ر بگدواڕۆژیش ئ واوی ھوە گومانبتوە، ئتوەش  ت کدەکر
ئگرکی زۆر بھز . ھۆکارەکی بفیدراکردنی یان بکۆنفیدراکردنی بت

کان لشیع ک یر فشاری  ھرانژتئیکردنی ی دژایفیدراراقی بنعبک ، 
 رانچونکئارەزووئ  ناکات نموون  کناوچ ل وەیو شی لشینو پ
 ب. ئران لبر ترسی پڕینوەی بیرۆکی فیدرایزم بۆ ،بت بدروست

 ئگری عراقو بکۆنفیدرایکردنی   ھرحاڵ، ڕگریکردن ل بفیدرایکردن
 یراقزۆری ھوەشانعرەو ھیدن بکوانچک پوە ببات ن .

 ،و دروستکردنی شوناسکی گشتگیر  ل نیشتمانسازیراقعشکستکانی 
چۆنک بت، فیدرایزم وەک زۆر  ھر. نعراق تنگژەکانی یھۆکاری سرەکی

شھات بیرۆکمای   و پر بنسوت، لکانی، وەک دەرکراقییو ڕووداو ع
  .       وەوو ڕیزبند کرد و مزھبی پۆلبند  نتوەیی

درژایی مژوو عراقییکانی پۆلنبند  کان بوەک چۆن پرس ناوخۆیی
و ناوچییکانیش   شوە، پرس دەرەکی ھمان وە، بوکردبوو یان کرد

بۆ . و نتوەیی ڕیزبند کردبوو  عراقییکانی لسر بنمای مزھبی



 

و  ) ٢٠١٤-٢٠٠٦ (نووری مالیکینموون، سیاستی دەرەوەی حکومتکانی 
، سرۆکی ل بشار ئسدپشتیوانیکردنیان  ل) -٢٠١٤ (حیدەر عبادی

، پشتیوانیی سووریا، بتایبتی دوای ھگیرسانی شڕی ناوخۆ ل سووریا
 و ناڕەزایی سوننکانی ل  وڕەییوو ت  و ڕق کرد شیعکانی مسۆگر

 ک ھر عراق سووریاخانی ڕژمکی ووابوو ک ڕو  پیمالیکی. کوتوە
، علی حاتم سلمان.  دەخات تالوکوە،یرەئستاکان ناسقامگ

، عراق، یکک ل گورەترین عشیرەت سوننکانی دلمسرۆکعشیرەتی 
بوو ک ھوستی  وا و پی ژر پرسیار  دەخستمالیکیئو تگیشتنی 

راقی لتی عی   پشتیوانیکردن حکومکمڕژ رگریکردن لسووریاو ب 
 بسر عشیرەتگرییو زایی عقییتی   ئران ی ب ھوستییپیوەند
). Chulov 2011( بانگشی بۆ دەکات مالیکی نک ئوەی ک ،دا عراق

 لنزیکترین ئسدبوو ک ڕژمکی   ئاواتخوازسلمان، مالیکیپچوانی 
 ئوە پشتی ئم ئمین'' چونک وەک ئو دەیگوت ،وم بتوکاتدا سرنگ

 پداگری دلم سرۆکعشیرەتکی .''ئنبارتی ل پارزگای ەکات، بتایبد
، وەک عرەب  لوە دەکرد ک سرچاوەی ئم تگیشتن جیایی ئوان

سوننکان، لگڵ ئوانی دیک، وەک شیعکان، دەگڕتوە بۆ کشیکی 
 ئم عرەب، ئو  و ئم سونن، ئوان فارس و، ئوان شیعئایینی-مژوویی

ئم تگیشتن جیاوازە ل سانی دوای سرھدانی شڕی ناوخۆ . گوتدەی
 راقی بۆ سووریالی عری شیعڕکزاران شی ناردنی ھمای بوو ب 

 Abi-Habib (سووریاشیعییکی /پشتیوانیکردن ل ڕژم علوییکی
2014 .(ی  لمای بوون ب کانیدژب یشتنگم تریشدا، ئرانبب
  بم بشکی زۆریان، ب،، ھموویان ناعراقکردنوەی سوننکانی باوەش

دژی حکومت بادەست   بداعشڕووی ھزکی تیرۆریستی وەک 
 ). Wilgenburg 2014 (بغدادشیعکی 

 و ب  ڕکوپکی  زۆر ب،حسن قوتبیو نووسری عراقی   وسوڕۆژنامن
دا  عراقو نتوەییی کردوە ک ل    ئو پۆلنبندیی مزھبیپسنیپوختی 

  : دەتقوتبی. بووە ب دیاردەیکی برچاو



 

 ھر عراقییک بزانیت تنیا عشیرەیئستا ب سانایی دەتوانیت ''
ئوەی داوای . ھاشمی تاریقبتماشاکردنی ھوستی ل پرسی بڕز 

ریزم، ئوە وی توەگالنی ل تیرۆو دەکات، ب بیانھاشمیسزادانی یکسرەی 
یرگری. شیعب وەش کیئل  ی وبیان دەکات، بگبوونی بوی ن

یوە سوننویست، ئورەتر... پگ کک  گلۆرە ئاگرینچوو  ھاشمیبوو کات 
، ئیدی کوردەکانیش ھوستکی جیایان وەرگرت، ک کوردستانبۆ 

وی وبیان  بئوان. سرچاوەکی ل تایبتمندییکانی کوردەکان ھقووە
پرسیارەک ئوەی . پلنکردن ل بیارداندا داوای ھوربوونوە دەکن

و   و سوننی  و سانایی بسر شیعی  کوبۆچی شقامی عراقی بو سو
  ھرشعشیرەتکپیوەند ب پرسی تاک پیاوک؟  دەبت ل کوردیدا دابش

  برانبرەکی برگری،)و میدیا فڕمییکانی  ھزە سیاسییکانی(دەکات 
 ، ئوەی سیمیش ھور)و میدیا فڕمییکانی  ھزە سیاسییکانی(دەکات 

نوەشدا ڕۆشنبیرە  لو)! و میدیا فڕمییکانی  ھزە سیاسییکانی(دەکاتوە 
دەترسن، .  دەبنوەعسیرەتگریعراقییکان وەک نعام ڕووبڕووی 

 ن بتاوانباربکر خواسترنشیرەتگیعریان لکان  ، سر دروشمژ
وە، لزمو دەشارنئ کدا کلماندوکاتس ند ساتی ونی چسیاس تی کوی

ڕگریکردن ل فراوانبوونی درزی نوان  وە لوخوارد نعام شکستی
و  توەووەکرد ترو، بگرەخۆگلکردن لی درزەکی قوعراق عشیرەتکای
القطبی  ('' ڕۆشنبیرەکەەستبژر ھبووە لسر دنرنییشیکاریگریی 

٢٠١١.(  
وەک لو نمونانی سرەوە، ک مشتکن ل خروارک لگڵ قسکانی 

و   ، دەردەکوت عراقییکان بگشتی وەک ھاومزھبقوتبی
ھۆکاری پشت ئم . و ھدەسنگنن  ھاونتوەکانیان پرسکان دەبینن

شکستی ئو پۆسی ئامزانی  بم ل ھموویان گرنگتر ،دیاردەی زۆرن
و ل سانی  کرد پ  دەستیپادشایتیدانیشتمانییی ک ل سردەمی 

 کچی لگڵ بادەستیی  ، گیشت ترۆپکعبدولکریم قاسم یحوکمانی
و لدوای  ناسیونالیست عرەبکان ل شستکان وردەوردە شکستی ھنا

ر پۆسک سر دەست نک ھ ھاتنی بعسییکان بۆ



 

 بکو پۆسی لکترازانی ،کشا وەکی ئامزان درژەیوشکستخوارد
 یش ن لبعسخانی ڕژمکی ووای ڕو لد. کرد پ نیشتمانی دەستی

و ن لالین ھزە ناوخۆکان ھنگاوکی ئوتۆ   الین ھزە داگیرکرەکان
وانوە، پچ ب. کردنوەی پۆسی ئامزانی نیشتمانیوننرا بۆ زیندو

کرد لگڵ  پ شڕی ناوخۆ، ک لگڵ ھاتنی ئمریکییکان دەستی
ھ تکانی  سیاسکدوای ی ک لی تکانی حکومراقو دەمارگیرییع، 

. کردنوە  دووریکدی یو ل ترازاند ی لکعراقھندەی دیک پکھاتکانی 
م کھاتت پبتوان ک کری، حزبرتاسبوونی حزبی سبینو   زھ

 شکستی ی ھۆکاری سرەکی،بکاتوە نتوەییکان لسر یک پالتفۆڕم کۆ
 عراقییکان لسر یو ڕیزبندی و پۆلنبند   پۆسی ئامزانی نیشتمانی

کورتی ل غیابی پالتفۆڕمی سرتاسری   ب.و نتوەیی  بنمای مزھبی
 ئمش ،کان کۆبوونتوەو نتوەیی  عراقییکان ل دەوری حزب مزھبی

 نیشتمانی ی ھاودیدیلبریوە ووەتکوت و نتوەیی ل   مزھبییھاودیدی
  .ی ئایدیۆلۆجیییان ھاودید

ی نیشتمانی بۆ تپڕاندنی یدروستبوونی یان دروستکردنی ھاودید
 ک ،و ڕادیۆ  پۆلنبندییکان لگڵ پیدابوونی دەیان کنای تلفزیۆن

 ھندەی دیک ،و لۆکاین  و نتوەیی  ۆریان میدیای مزھبیز زۆربی ھرە
 میدیا سرچاوەیکی عراقئمۆ ل . وەوکرد و ئاۆز  پرسکی سخت

 توژینوەیک لسر میدیای عراقی ل.  ڕیزبندیی عراقییکانیسرەکی
دا ئاماژە بوە دەکات ک ئگرکی بھز ھی ک میدیای باو ٢٠١٠ سای

بمش ناسنامی نیشتمانی ، بکات درزی نوان پکھاتکانی عراق فراوانتر''
توژینوەک باس لوە دەکات کAmos 2010: 2 .(  (''دەبت الوازتر

و نزیکی   تلفزیۆنعراقو زانیارییکان ل    ھواڵیسرچاوەی سرەکی
رچاوەی ھر ئو س.  ملیۆن عراقی ڕۆژان تماشای تلفزیۆن دەکن١٦

 ،وە ک ئو کنانی ک عراقییکان تماشایان دەکنوبۆی دەرکوت
کانسبیی کزھگشتی پیشاندەری شوناسی مو . بش ئک پند ساچ

 ،وەیژینراشیتوراقیئیبراھیم مر میدیای عسکدا لوەیژینتو ل ،ب  
  پیمراشی. ووگیشتب  پیانئامۆسوە ک وھمان ئو ئنجامان گیشت



 

راقی لمیدیای ع ک ۆڵ وایاتۆری میدیایی کۆنتک ئیمپن کۆمالی 
و   بستراون ب گروپ سیاسیی مزھبی''کراون ک ڕاستوخۆ 

و   ک خاوەنی تواوی ھۆکارەکانی پیوەندیکردنن، وەک چاپ... نتوەییکان
 ). Al-Marashi 2007: 14 (''و تلفزیۆن و ڕادیۆ  پخش

تواوی کۆنتۆی  دا، بسدامحکومتی عراقی، بتایبتی ل سردەمی 
و بۆ   کردبوو ل گم سیاسییکانیدایو سرچاوەکانی زانیاری میدیا

و بۆ چندین دەی،   خستبوون سپاندنی گوتارەکانی ب برفراوانی وەگڕی
ھنا ل دروستکردنی   شکستیسداملگڵ ئوەشدا حکومتکی 

 کی گشتگیر لراقشوناسی میدیای بینراو. عۆک کۆنتتر حکومگو  ئ
 بردەوامی گوتارکی دیاریکراوی ب و ب  و خونراوی کردبت بیستراو

بکات،   کچی نیتوانیبت شوناسکی گشتگیر دروست،گوی خکدا دابت
 ی لڕەالوژێ میدیاییو گستا لوە ئراقئعیئامادەیی ھ ،ک نر الیھ  

ر حزبوە و ھتر نئارەزو و ھ ب بزھر می وو ھوھ ی خۆی ل
 ئگرەکانی دروستبوونی ،و دروستکردنی شوناسک  سپاندنی گوتارک

 کی گشتگیرلراقشوناستعحاڵ بم یوانل  .وە دەخاتش ئمڕوو  ئ
ر بۆ بگئ وەی  کیی مانکپارچراقیعک مابرگت ،ت ئوە دەبئ 

و   و فرەفرھنگی  و فرەحزبی  و فرەناسنامی  لسر بنمای فرەڕەنگی
ش چند یئو ھموو فرەی. بنرتوە و فرەمزھبی بونیاد  فرەنتوەیی

 یئگرەکانی پکوەژیانیان کم، بتایبتی ئگر ڕەچاوی مژووی خوناوی
ئم . گرەکانی دابشبوونی ھیپکدادانی ئو فرەییان بکین، دە ھندە ئ

دوای داگیرکردنی  ، لعراقدابشبوون ئگر تا دوایین شڕی ناوخۆی 
و ل دیدی عراقییکان   ، ل ناخداعشو دوای ھاتنی    پش ھاتن–ئمریکا
و ڕووداوەکانی ئم چند سا   دوای پشھات  ئوە ل،کرابت پ ھستی

 بكو لسر ،دەکرت پ  نک ھر ھستیراقعو جوگرافیای   لسر خاک
سترجبووە زەوی ب.  

و   و لدوانی فرمانبرە حکومییکان  بپی قسی دانیشتوانی ناوچکان
 ،٢٠٠٦ تا ٢٠٠٣  سانیو ئمریکییکان ل  فرماندە سربازیی عراقییکان

شیع ڵ لکڕەکی تم دە گالنیک  ل غدادو سوننبو  بت اوی کراون ب



 

ل دوو سای یکم دوای ). Tavernise 2006(گڕەکی شیعنشین 
و    یاخیبوونی سوننکان ل دژی ئمریکییکانسدامخانی ڕژمکی وڕو

وە براقی، ئتی عجگار زۆر  حکومکی ئکان ژمارەیک سوننزەبری چ
وشت یان ، یان ککرخ، بتایبتی بشی بغدادشیعیان ل گڕەککانی 

ل تۆی ڕاوەدوونانی شیعکان، بتایبتی دوای تقاندنوەی . دەرپڕاند
، ئیدی میلیشا سامڕادا ل ٢٠٠٦ی شوباتی ٢٢ ل ئیمام عسکریمزاری 

و کوشتنی   و ناڕکخراوەکان دەستیان ل دەرکردن  شیع ڕکخراوەکان
کان لغدادناو  سوننپاراست بری نڕ. و دەوروبو شلوان  ەی لن

 بگشتی ، دەکرابغدادو ھزە میلیشیا شیعکان لسر   چکدارە سوننکان
 بغداد بدواوە ٢٠٠٦  سایبوون، بمش ل تروشیعکان تیدا سرکوتو
بی جیاکرەوەی سوننکان لگڵ شیعکان ل وتخو. ماککی شیعی وەرگرت

، ئو ورومنسزیک گڕەکی ، ندیجلت بری ڕۆژئاوای ووە ئستا کوتبغداد
 ب کی سوننسک ی کنرە ڕۆژئاوای''شورە ھغداد ھسنی کرد ''بپ 

)Tavernise 2006 .(  
ل کان لبییزھم کدادانوەی پوربوونیدوای ھزاران ٢٠٠٩  سادا، ھ

. عراقی گڕانوە بۆ ماکانی خۆیان لو گڕەکانی لیان دەرپڕنرابوون
 گڕانوەشیان بو ،بوو  چۆن دەرکردنیان ل ماکانیان سختبم وەک

بگورەی ڕاپۆرتکان، . ئاسانیی نبوو ک زۆر کس چاوەڕوانیان دەکرد
خۆیان ل سنگرکی دیکدا ''وای ک بگڕانوەیان  خک گڕاوەک پیان

وە لکانی  دۆزیوەتکۆتاییب راقناو کارەساتعڕانڕی گش ک ،وەی'' 
)Healy & Ghazi 2012 .( وەش دەکرد ککان باسیان لبری''ڕاپۆرتل 

ی مۆمک ک ل ھموو شتک پویستترە بۆ پۆسی دنداگیرسان
ت مایی ووەئاشتبوونوە، گڕانوەی ئاوارەکان ل ھندک حاتدا ب

دەرئنجامی ئو   ک ل،و ترسکان  کردنوەی گومانوسرلنوێ زیندو
 یان بسر س دوورگدا دابشعراقو   ببوون  خوناویان دروستشڕە

). ھمان سرچاوە ('' لگڵ کوردەکان کرد، دوورگی سوننکان، شیعکان
و ڕیزبندیی   و ڕیزبندییکانی عراقییکانی ل پۆلنبندی ئمش پۆلنبندیی



 

پشھاتکان و   و ڕووداوەکان  و چمک  و مزھبی لسر پرس  نتوەیی
  . عراقو داخرانی جوگرافیی پکھاتکانی   گواستوە بۆ قتیسبوون

کاتی گڕانوەیان سوننکان سیمایکی  و گومان، ل  بجگ ل ترس
 ک خۆی ل داڕشتنوەی گڕەککان ل دەبئنیدیکیان ب گڕەککانیانوە 

و  و سوز  دەکرد، وەک ھواسینی ئای ڕەش خیاگی شیعکان بیان
و  یشانی تازییباری ساھای سای شیعکان لگڵ کوتانی ونن ک و،سو

و مردوەکان، بسر   وەکانوو سرکردە شیعکان، زیند  پۆستری ئیمام
 ئستا بگشتی برگی بغدادکورتی  ب. و باخانکان  دیواری ماکان
ارلی ئۆتۆمبیلکانی و پۆسترەکان تنانت لسر ئ ئا. شیعی پۆشیوە

 Zurutuza 2012; Associated Press(پۆلیسیش ھواسراون 
2012b .( پشت ت دوو ھۆکاری لوە دەچکان لی شیعم کارو کردەوانئ

ژر  بوو ل  یکم، ئازادبوونیان لئنجامدانی کارک ک دەیان ساڵ:بت
ست لم دووەم، مب. کرابوون سایی حوکمی سوننکان لی محروم

و دەست، نک وەک خۆیان بانگشی بۆ دەکن  کردەوان پیشاندانی ھز
 .و سرکردەکانیان  ان بۆ ئیمامیک شوازک بت بۆ دەربینی خۆشویستی

 ل خیاگی سونن بعسیی بغدادو کاتک ول حفتاکانی سدەی ڕابرد
 ب پیکری ەووەوبست دەکرا، شارەک ڕا نیمچ سکوالرەکان دروست

 کان، بۆ نموونباسییع سونن لیفنسخری معفبو جوروئ ،ل جگب 
  بشکیان ببغدادو شقامکانی   ھۆتل. سدام وەک سرکردەیکی نوێ

 رومنسوو   ڕەشیدو شقامی   نرابوون، وەک ھۆتل ناوی خلیفکانوە ناو
 غدادلو. بوە، لشوانچپش ب وە کدەستن، ئیدی وەک کاتکان بایع

و باخانکان ب پۆستری گورەی ئیمام   کرا، دیواری ماکان پ ئاماژەی
، ھروەھا سرکردە ل سدارەدراوەکانیان، ئیمام حسنشیعکان، بتایبتی 

ەوە ئم ٢٠١٤  سایدوای ل.  داپۆشراونسادق سدرو  باقر سدروەک 
وە، بۆ نموون، شاری وتکوەکانیشی تپڕاندو   دیاردەی ناوچ شیعنشین

 ل داعشدوای دەرکردنی   کچی ل، ک شارکی تواو سونننشینتکریت
ل یشارەککان٢٠١٥  سارکردە شیعی سنو دا ب   یانو ئاو ئ

 . داپۆشراوە ک سیمبولی شیعکانن



 

ی ک  بشک لو ھونئیمام حسنو ونی  ھواسینی پۆستر
و  وکردنوەو، دەیدەن بۆ زیندئایینییانشیعکان، بتایبتی پیاوانی 

دەستی ئموی   ک ب،و یاوەرەکانی   ئیمام حسنلبیرنکردنی کوشتنی 
 کان لالسوننربستا کوژران١٤٠٠ دەشتی کش ئکان .  ساڵ پر شیعگئ

بیریان   ھشتا ل،دوای تپڕبوونی سدان ساڵ بسر ئو ڕووداوە
بکرت ک بکوژانی  بیر  نایانوت لئایینییکانوە یان دامزراوە ونکرد

ڕۆیشتنی ملیۆنی ب پ   بعاشووراو سان ل ڕۆژانی    کنئیمام حسن
 یادی دەکنوە، دەبت کوشتنی ئو دەیان ھزار کسی ک کربالبرەو 

و کۆنکان  ۆژان ل بازاڕو ئوانش ک ئستا ڕ  وداول چند سای ڕابرد
ی لن کن بیر دەکوژرر! ؟بکو پرسیارە  ھمی ئت وەک بتوانسک

  . بکاتعراق دواڕۆژی ی دەشتوانت پشبینی،بداتوە
  

  دەرچوونی ئمریکا و ھاتنی داعش
 براورد ب سانی عراقی ی بارودۆخی ئمن،دا٢٠٠٨  سایل کۆتایی

کارەکشی دەگڕتوە بۆ زیادکردنی ھزەکانی ھۆ. ببوو پشووتر باشتر
، لگڵ )Surge( ل ھمتکدا ک ناسرابوو ب پالمار عراق ل ئمریکا

گژ   ک ڕاستوخۆ ل ناوچ سوننییکان بھزەکانی سحوەدروستکردنی 
و ناوچکانی ڕۆژئاوای وە وەوچ و ھزە تیرۆریستییکانی دیکدا قاعیدە
و   بھزتربوونی ھزە ئمنییکان. کردنوە ەیک ل پاکڕاد یان تاعراق

و وەالنانی میلیشیا شیعییکان،   بتایبتی ل کپکردنوە سوپای عراق
سرەڕای . ئگرچی کاتییش بوو، لم ھاوکشاندا ناکرت فرامۆش بکرت

شتر ئاماژەی پوەک پ مانکردنی  ئۆکۆنت کان لوتنی شیعرککرا، س
شکانی بڕەکگ غدادکی زۆر لکان بوەی شیعکان   و جیابوونو سونن
 غدادلری برەکی،و دەوروبڕە ی ھۆکاری سوەی شوربوونھ 

 ناوەڕاستی ئمان برزبوونوەی نرخی نوت ل پاڵ ل. مزھبییکان بوون
و  ی برزترحکومتی عراق تواناکانی ، دۆالر١٢٠دا بۆ زیاتر ل ٢٠٠٨ سای

بشک لو پاران بۆ دامزراندنی ھاووتیان ل . برفراوانتر کرد
. و بوون ب مایی کمبوونوەی بکاری  ھات دامودەزگاکانی حکومت بکار



 

 بم بۆ ماوەیکی ، نرخی نوت دابزییوە٢٠٠٨  سایڕاست ل کۆتایی
ت دا نرخی نو٢٠١٤ ل حوزەیرانی داعشبگشتی تا ھاتنی . بوو کورت

 ئمان ھۆکاری سرەکی بوون ل.  دۆالر بوو١٠٠بردەوام ل دەوروبری 
و شڕە    بکو پکدادان،پشت کزبوونی نک ملمالن مزھبییکان
  . بوون مزھبییکان، ئگینا ملمالنکان ھر بردەوام

جگكی  بخ وەی کراقلع کانیان لریکییمگشتی بوونی ئراق بع 
نبوو و وەک داگیرکر تماشایان دەکرد، بتایبتی سوننکان،  پسند ال

داگیرکاری بگشتی  ھرچۆنک بت کۆتاییھنان ب. ٢٠١٠  سایدیارە تا
 فشارکی زۆری خستبووە سر ئرانبجگ لم . داوایکی جماوەری بوو

 وئاشکرا ، بعراق ل ئمریکا بۆ دەرکردنی ھزەکانی بغدادحکومتکی 
وەدزی و بمنی. ییڵ چاکتربوونی باری ئگل مالیکی ،و ئابووری  بۆی 

 ل وت ئمریکاپرسی دانانی خشتیکی زەمنی بۆ کشانوەی ھزەکانی 
کان خستریکییمش ئکردنی دانوس. پش دەستپمڵ تئگکانی لان

نی دووەمی ل کانوو. کوتوە  لیپیوەند ب پکھاتنی ئمنی  لئمریکا
  تاعراق ل ئمریکانی ھزەکانی وال پکھاتن لسر دەرچو دا ھردوو٢٠٠٨

. دا ی لسر پکھاتنکی، پرلمانیش ھر زوو ڕەزامند٢٠١١ سای کۆتایی
سرەڕای ناسقامگیریی بارودۆخی سیاسی، کچی ل کانوونی یکمی 

 خاکی ئمریکانی  تواوی ھزەکا،کرابوو دا وەک پکھاتنی لسر٢٠١١
  . ھشت یان بجعراق

بوونوەی ودەرچوونی ئمریکییکان ھاوکات بوو لگڵ زیندو
 کان لبییزھم رگیرییمستی ناوەڕاستجت ڕۆژھدەکر ک 

و ھاتنسرکاری   عراقخانی حوکمی سوننکان ل وبگدرنوە بۆ ڕو
، ک سووریا ل شار ئسدبشیعکان لگڵ کوتنژفشاری حکومتکی 

 ئوە ئو ،نکوتبت ئگر حکومتکش وەک حکومتکی شیعی برچاو
 رەبی لھاری عب ک لشوەک ب ی کریسووریائۆپۆزسیۆندا  سھ، 

ڕ لکردنی شکی ئیسالمی دوای دەستپکان وەک ئۆپۆزسیۆنکدادانو پ -
بوونی مزھبی، النیکم ل لوەش زیاتر، ئگر دابش. سوننی دەردەکوت

 کان لینی ناڕەزاییمی دەربکی یت، سووریاساوتبکدەرن بییانزھم 



 

 سرەتاوە ماکی شیعبوونیان پوە  ھر لبحرنئوە خۆپیشاندانکانی 
 ل سرکوتکردنی قترو   عرەبستانی سعودیخۆتھقورتاندنی . بوو

و   بحرن ھندەی دیک ملمالنکانی ،بحرنناڕەزایی جماوەرییکانی 
لگڵ . کرد ی زەقترڕۆژھتی ناوەڕاستجمسرگیریی مزھبییکانی 

و   ری بۆ چکودەستبردنی یان باشتر بین ناچارکردنی ئۆپۆزسیۆنی سو
 ڕی ناوخۆ لرپابوونی شی  سووریاببییانزھشبوونی مو داب

ھیچ پردەیک  بییکی ناوچک ب ئیدی جمسرگیریی مزھ،سنگرەکان
یش، ک ب یمنو ناڕەزایتییکانی   ملمالن. ندەشاردرایوە

، نک )٢٠١٢-١٩٩٠ (یمن، سرۆکی علی عبدو ساحلسرکارالدانی 
و بھزبوونی حوسیی   بکو چووە قۆناغکی دیکوە،دانمرکایوە

کانی لوە شیعوتوان حوس. ککانھاوکاریی نر  ییزەکانی سو ھ  ب
 ناچار ب یمنی ئران، برەی سوننی ل یپشتیوان ، بعلی عبدو ساح

و  سعودییئاکامی ئمشدا  ل.  کردسنعاون ل پایتختی وتک، ودەرچ
 ملمالن. ون ناو شڕەکوەوھزی سربازی چ  ڕاستوخۆ بکنداووتانی 

، ئگر باسی بحرنو   یمنو  سووریاو   اقعرو شڕە ناوخۆییکانی  
تواوی بسر دوو برەی  ەوە ب٢٠١١  سای نکین، ناوچکی للوبنان

ڕادەیک ل دابشبوونکی  ئم دابشبوون تا. وەوکرد مزھبیدا دابش
 ک ناوچکی بسر برەی سفویی ،سدەکانی شازدە تا نۆزدە دەچت

دنیاییوە ئم   بم ب،کردبوو نیی سوننکاندا دابشو عوسما  شیعکان
نیای ووتکان ل د.  تواوی ڕاستییکان نیی،لکچواندن ئگر ڕاستیش بت
کی بارودۆخپرخدا بسیاسی ھاوچ رژەوەندییو ب  کانیان، لو ئابووریی 

و  ەچنوەدەرەوەی تگیشتن مزھبییکانیان، ب سیاستکانی خۆیاندا د
، وەک ئو نزیکبوونوەیی ک ئستا   ئوبریش دەکن وجارجار ئمبر

  . توەووەکرد  نزیکئران ل ،٢٠١٦ی دوای کودەتاکی تمووزی تورکیا
برەی سونن ک لالین سعودییو تورکیاو قتر سرکردایتی دەکرا 

ننکی پشتیوانی ل ئۆپۆزسیۆنی سوننی سووریاو حکومتی کمین سو
و ھزە سوننکانی عراق،  و حکومت زۆرین سوننکی یمن بحرن

لبرانبردا ئران . ئوانی ناوەوەو دەرەوەی پۆسی سیاسی، دەکات



 

 تحکوم پشتیوانیکردن ل ویش بدەکات، ئ رەی شیعتی برکردایس
وییلع/ ل راق، ککانی عتد و حکومسی ئکوە٢٠٠٦شیعکان  ـشیع 

. و حزبوی لوبنانی تیدا بادەستن، لگڵ ھاوکاریکردنی حوسییکانی یمن
و بردەوامی شڕو  دابشبوون مزھبییکی ڕۆژھتی ناوەڕاست

پکدادانکان بڕاستوخۆو ناڕاستخۆ جیۆپۆلتیکی ناوچکی گۆڕیوەو 
لنزیکموداش ئگری ئوە ھی ک نخشی دەڤرەکش بگۆڕت، ئگر 

وەک چاوەڕوانیش دەکرا بردەوامی . نبت لدوورمودا ئو ئگرە بھزە
 دا ٢٠١٤شڕ ل سووریا پکدادان مزھبییکانی ل عراق ل حوزەیرانی 

  .بھاتنی داعش بۆ گۆڕەپانی ملمالنکان جارکی دیک زیندوکردەوە
 دەستی ب لیکیما حکومتکی ،ئمریکانی ھزەکانی ودوای دەرچو

 چونک ئو وەک نیار ،سرکوتکردنی ڕکابرەکانی ناو سوننکان کرد
و   ببوو ل سرکردە سوننکان  توشی فۆبیامالیکیلوەش زیاتر، . دەیبینین

وەی لت ترسی ئبتیان ھر دەسگئ و وەال،نیشتبوو کوە ئن  ئدەن 
ساح دا ھوی وەالنانی ٢٠١١ل کۆتایی . و سوننکان دننوە سر حوکم 

 مالیکی. ی دا ک جگری سرۆکوەزیران، وات جگری خۆی بووموتگ
 ل کپۆست مان کرد کرلپ گداوای لوەموتننوە .  بستدوای ئ مئ

 گھات کسنیکتاتۆر ی وەک دموتی .  کردبوویمالیکی پمان داواکرلپ
بوونوە   ئاشتموتگو   مالیکینچوو  و زۆری پ کردەوە  ڕەتیمالیکی

)Wing 2012( ینر نگوە ئگ، ئر داوای . دادا  ملیموتسھاوکات ل
کرد ب  ، جگری سرۆککۆماری تاوانبارتاریق ھاشمی دادگا ،حکومت

کرابوون ب   لگڵ پاسوانکانی تاوانبارھاشمی. توەگالن ل تیرۆریزم
ی یانی زنجیرەیک کاری تیرۆریستکوشتنی شش دادوەر لگڵ ئنجامد

م ،دیکداگریھاشمی بی پرامی سیاسی لم وە دەکرد کر ئسپشت   ل
ھر زوو دوای ). Reuters 2012( ھوکانی دادگاییکردنی ئودان

 ک ،ھولرو خۆی گیاندە   ھشت ی بجبغداد  ھاشمیتاوانبارکردنی، 
و حکومتی مرکزی   کومتی ھرمحھندەی دیک پیوەندییکانی نوان 

. قترو لوشوە بۆ    کوت  بڕێتورکیا برەو ھاشمیدواتر . کرد گرژتر
یل٢٠١٢  ساو سزای  کرد  دادگایییھاشمیغیابی  دا دادگا ب



 

 نابوو ک دایکک ل پاسوانکان دانی بوە. لسدارەدانی بۆ دەرکرد
 مالیکیبت یان   تاوانبارھاشمی. کردوە کسک بکوژت  داوای لھاشمی

 ئم ڕووداوە عراقییکانی وەک ھر ،گمیکی سیاسی بۆ ھبستبت
ھۆکارکی  و بوو ب ڕووداوکی دیک لسر بنمای مزھبی ڕیزبند کرد

  . سوننکانیو پروزکراوی  دیکی ھستکردن ب بدەستی
، بارزانیالین  انی لو دادەد  ھرمی کوردستان بۆ ھاشمیھاتنی 

ئگرچی بۆ ماوەیکیش بوو، سرەتای نزیکبوونوەی الین سیاسییکانی 
 پارتی دیموکراتی کوردستانو ھندک الینی کوردی، بتایبتی   سوننکان

 نوان ی، بۆ نزیک ل دە ساڵ پیوەندیسداموخانی ڕژمکی ولگڵ ڕ. بوو
پیوەند ب ناوچ   بتایبتی ل،بوو و سوننکان بگشتی گرژ  کوردەکان

و نیشتجبوونی ژمارەیکی زۆری   کشلسرەکان لبر ھاوسنووری
سونن لو دەڤراندا، ئم بجگ ل دژایتیکردنکی سرسختی سوننکان 

نزیکبوونوەی . بوون پشتیوە  ک کوردەکان لعراقبۆ بفیدرایکردنی 
و   ننوە ک کوردەکانەھد بیر  ڕۆژان بو کوردەکان ئو  سوننکان

کان لیدا زاڵ شیعکان تسونن بات بوون کھاوخ تانو حکومدژی ئ 
ئمش جارکی دیک ئو ڕاستیی دەردەخات، ک ل بشکانی . بوون

شووتریش خراییار پن ک وەیویش ئش  ڕوو، ئو دوژمنی ھاوب
ئم .  و ھاوشوناسی   نک ھاودیدی،ەکاتوەد یک نزیک  لعراقپکھاتکانی 

 ئم پرسیارک ک ،و چند دەخاینت دەبتوە نزیکبوونوەی چند قوڵ
وە جارێ بر،کراوەیی ماوەتبم لب   ی لرچاوەکس وەی کئ
تکی ھاوبشی بۆ یو ستراتیجی و ھاوشوناسییوە ھنقووە   ھاودیدی

دیدی سوننکان لگڵ . ت ک درژخاین بتناچ  لوە،دانڕژراوە
کوردەکان لسر دوو پرس زۆر جیاوازن، ئوانیش ناوچ کشلسرەکان 

 عراق لگڵ شوناسی ،ەوە ھیکوردستان ب شوناسی خاکی یک پیوەندی
 لسر شوناس عرەبییکی یڕادەیک پداگر بگشتی ک سوننکان تا

 داخۆ ئم دوو پرس دەکرت چارەسر. کی شوناس عراقییلدەکن 
 بم ئم ، ئگری ھی؟بکرت و دیدکی ھاوبش لسریان گ  بکرن

 ھردوو الین لسر شوناس ی لبر پداگری،ئگرە ل ئستادا الوازە



 

 بو خاکانش ک ھر نتوەیکیان ب نیشتمانی خۆی  نتوەییکانیان
 .دەزانت

  سایل.  بوو ، سیاستوانکی دیکی دیاری سوننکانیساویڕافیع ع
  وەک وەزیری دەوت بۆ کاروباری دەرەوە٢٠١٣  سای تا سرەتای٢٠٠٦

  خزمتیمالیکیو جگری سرۆکوەزیران ل کابینکانی   و وەزیری دارایی
 یککی دیک بوو لو کسایتیی سوننییانی ک عیساوی. کردبوو

تاریق و   ساح موتگ ھوی وەالنانی دەدا، وەک الیکیمحکومتکی 
 سوننکان چوار ئمریکانی ھزەکانی وسروبندی دەرچو ل. ھاشمی

و   تاریق ھاشمی ک ،دا عراق ی دیاریان ھبوو ل گۆڕەپانی سیاسییکسایتی
خستیی   بمالیکی.  بوونڕافیع عیساویو   ئوسام نوجیفیو   ساح موتگ

ر چواریان بوو لدانی ھی لوت وەدەریتاریق ھاشمی. ھو ڕافیع  ،نا  ل
 ،کرد ی دەستمۆساح موتگ ، ل گۆڕەپانی سیاسی دەرکردیعیساوی

 خۆی ل پۆستی مالیکی دا ٢٠١٤سای  تا ل  گرت  برگیئوسام نوجیفی
پکھاتنی  دوای مالیکیو   عیساویملمالنکانی نوان . نرا سرۆکوەزیران وەال
و جگری    ک ئو تیدا وەزیری دارایی،مالیکیکابینی دووەمی 
نی ودادگا دوای دەرچو  بھاشمیدانی . کرد پ  دەستی،سرۆکوەزیران بوو

گیشت ئو ڕادەیی ک   تا، ملمالنکانی توندتر کرد،ئمریکاھزەکانی 
 ب عیساوی شیمالیکیو   بکات  تاوانبارعشیرەتگری ب مالیکی عیساوی

و   مالیکیبحوکمی زایی دەستی . بکات دنتوەگالن ل تیرۆریزم ناوزە
بی بی (کشایوە  کار ل ناچاری دەستی  بعیساوی ،شیعکان ل حکومت

و کیسکی ڕەوانی دادگا کرا،  خرایوە رودوای ئوەی ک دو). ٢٠١٣سی 
 شارە سوننکان لو  بو خۆپیشاندەرانوە کرد ک لی پیوەندیعیساوی

  . کرد  توندترمالیکیو لووە ھرشکانی بۆ سر   ونودەچ ڕۆژاندا بڕوە
 ،و چوونی ئو بۆ ناو خۆپیشاندەران  عیساویھوکانی دادگاییکردنی 

 کان لنشینسونن ناوچل دا کو خۆپیشاندانانکی زیاتری بگوڕوتین
و  فلوجو   ڕومادی بتایبتی ل ھدابوو، ەوە سریان٢٠١٣  سایکۆتایی

ویجح .ک  بوە، کاتوانچگپح موتسا کوەی بارودۆخورکردنبۆ ھ 
 مالیکی خۆپیشاندەرەکان ئویان وەک کسکی ملکچ بۆ ،ڕومادیچوو بۆ 



 

 مالیکی چونک ئو وەک وەزیرە سوننکانی دیکی ل کابینکی ،کرد دنناوزە
ەی ڕ، بۆی لگڵ گیشتنی بۆ ناو ئاپۆوەوەودەستی ل کار نکشاب

). CNN 2013(کران  و پاسوانکانی بردباران   خۆی،خۆپیشاندەرەکان
و دامودەزگا   ئوەی گومان ل سربخۆبوونی دامزراوە قزاییکان لبر

 ل یکان ھمنییراقئشت،عبانگھ ت پشت بوان    ناکرکانی ئزاوەتو ق
ات ئم توەنگالنی سیاستوان سوننکان ل کاری ببسترت، ھاوک

 بم ئوەی ڕوون ک خکک بگشتی کوران ،تیرۆریستی ناسلمنت
و نتوەکانی خۆیان   ان ل سیاستوانکانی سر ب مزھبیپشتیوانی

نوان ھندک دەبینن، وەک ئوەی  کاتکیش نزیکبوونوەیک ل. دەکرد
یان بۆ گل، ک لرە زیاتر مبست یەخرای سر دسۆز گومان دمالیکی

یانکشیرەتردبارانکردنی . عب ش لمگئرچاوموتوت  بوا. ک پ 
و ڕاوەدوونان الوازکردنی    لم ملمالنمالیکیی یدەچت مبستی سرەک

  ملیساح موتگنا کاتک ک   ئگر،پگی سیاستوان سوننکان بووبت
  .ھات دی گچکردن بو کۆتاییدا ئی

کان، وەک  بناسراوە سوننیی توانتاریق کورتی، وەدەرنانی سیاس
و    زیادبوونی ژمارەی سوننکان ل زیندان، ڕافیع عیساویو   ھاشمی

 ڕەتکردنوەی ،کرا خانکان، وەک ل بگکانی پشووتر ئاماژەی پوگرتو
و شۆڕکردنوەی   رمبوونداواکانی پارزگا سونننیشنکان بۆ بھ

 ،کرا الین حکومتی مرکزی، وەک پشووتر گفتوگۆ  ل دەستکان
 ی سیاسی لۆسپ کان لدبوونی سوننئومراقبتی دوای ،عتایبب 

 وەی کئراقییکان بوو و لیستی عبژاردنورەترین لیستی براوەی ھگ ک 
تی پنانی حکومکھچی شانسی پدر کنب م  ا، ککانی ئگب ژیی لدر

و   ڕومادی سرکوتکردنی ببزەییانی خۆپیشاندانکانی ا،کر توێوبش تاو
ویجحس بدان کس ن  کتانی خووە خرچاوی خۆپیشاندەرەکانب 
 ھموو بجگ لویکوە  ، ھموو ئوان بسر)HRW 2014(کران 

 دەمارگیریی ترییانسیاسشیرەتگیعل ی   ککتن حکوممالیکیالی 
بگشتی، .  داعشبوون بۆ سرھدانی   ڕخۆشکر،دەکران پیەو

 ن خۆپیشاندان  و گیشتن ک ن پرۆسی سیاسیبوایسوننکان بو 



 

خۆشی بت یان ناخۆشی، ل ڕقان بت یان ل  نادا، بۆی ب دادیان
 ل داعشبمش . دەوە کرداعش باوەشیان بۆ چکدارەکانی ،خۆشویستی

. کرد ماوەیکی کورتدا تواوی ناوچ سونننشینکانی کۆنتۆڵ
 ل دەرەوەی داعشو ڕووداوەکانی دوای ھاتنی   گفتوگۆکردنی پشھات
یبم کتوداکانی ئدواڕۆژدا،م وە لژینتی توباب نت بکردەکر بۆی .  

  
  عراق ل دابشبوونوە بۆ وردبوون

زەکانی ونی ودەرچ بریکاھمئ راق لگۆڕەپانی ،ع ل کی دیکدیاردەی 
  ئویش دابشبوونی ھاوپیمانیی مزھبی،دەکوت ی عراقی برچاویسیاس

و    شیعکانل ناو ئو یکیزییی ک ،واتایکی دیک ب. و نتوەییکان بوو 
 تا عسبخانی ڕژمکی و دوای ڕو٢٠٠٣  سایو کوردەکان ل  سوننکان

  وردەوردە ون،دەکوت دا برچاو٢٠١١  سایونی ئمریکییکان لودەرچ
ل کرد، ملمالن  ئمش ڕەھندکی دیکی سیاسی بۆ ملمالنکان زیاد. دەبوو

نوان  کات ملمالن ل ئو مانای ئوە نیی ک تا دیارە ئم.  پکھاتکانناو
 پ  بکو کمتر ھستی،نبوو یک پکھات بوونی ناوو الینکانی   حزب
و الین  ، ک زۆرینی ھزلیستی عراقیی. و ھندە زەق نبوو دەکرا

 و لتبوونی  پش ھموو لیستکانوە نایکیزی گرتبوو، ل سوننکانی لخۆ
وت لیفی. دەرکنوج مانتار جیائوسامرلک پگروپ و ناویانوە وەوب  ب 
حیدوننا  خۆ لگ. )حدونالمت (موتح موتسا   کی دیکمانتاررلند پو چ

 ئوانی .)العراقیة العربیة (عراقییی عرەبینا  خۆ ل و ناویان بوونوە جیا
ت لرکردایر سالویی یژوەعی نیشتمانی ، مانالعراقیة  (عراقیی

 ڕادەیک گورە لکترازانکان ب. یان وەک ناو بۆ لیستک ھبژارد)الوطنیة
و ھندک ل دەرچووەکان،   دەکرالیستی عراقیی ک باس ل مردنی ،بوون
-Al(کرا  دن وەک خائین ناوزەمالیکی، لبر نزیکبوونوەی ل موتگوەک 

Monitor 2013; Asharq al-Awsat 2013.(  
لیستی کوردەکان ە ک بۆ نزیک ل دە ساڵ گور ھاوپیمانیی کوردستانی

 کچی ل ، بردەوام بیک لیست لی دادەبزینیپارتو   یکتیبوو و 
پرلمانی  بۆ ٢٠١٤  سایو  پرلمانی ھرم بۆ ٢٠١٣  سایھبژاردنکانی



 

  سایبجگ لم ل. ی ھبژاردنکانیان کردی ب لیستی جیا بشدارعراق
ناوی  و ب  باکی گورەی یکتی جیابوونوەی خۆی ڕاگیاند٢٠٠٩

. ی ھبژاردنکان دەکاتیجیا بشدار کاتوە ب  لوگۆڕانبزووتنوەی 
 ک نیانتوانی تنانت ،بوو جیاوازیی تگیشتنی ھزە کوردییکان ھندە قوڵ

زن، ئم سرەڕای ئو فشارە بیش ب یک لیست دابکرکووکل پارزگای 
ستبم مریان بوو بۆ ئسی لماوەرییج .  

و دەکرت ل  کان ڕیشی مژوویی ھیدابشبوونی ھزە کوردیی
و شیعکان مترسیدار بت   ھندک ڕووەوە وەک دابشبوونی سوننکان

و    ڕەھندی جوگرافی،پاڵ ڕەھندە سیاسییکانی  چونک ل،برچاو
ەو پکھاتنکی ٢٠٠٥  سای لپارتیو  یکتی. و ئمنی ھی  سربازی

بجگ ل .  ناسراوە ستراتیجیننامیڕککوتکرد ک ب  سیاسییان واژۆ
 کان لشکردنی پۆستمدابرھ   غدادو لکخستنی ،بی یست لبزی  مھ

رگشمپ شتنی دووئیدارەیی لھڵ نگکان بوو لمنییو دامودەزگا ئ 
  لشڕی ناوخۆ ک لگڵ ھگیرسانی ،ھرمی کوردستانبڕوەبردنی 

  بسر دوو زۆنی زەردیھرمکاتوە  لو. بووە ەوە دروست١٩٩٤ سای
دابشکردنی ). بوان بشی حوتم(بووە  یکتیی دابش و سوزی  پارتی

کانی لت، بدەر پۆستیچوتنامککستراتیجیڕ  بوارەکانی دیک ل 
و   یشیو دوو ھزی ئاسا  و دوودارایی  دووئیدارەیی. ھناوە بگشتی شکستی

 دیاردەگلکن ک کم تا زۆر ،وو دەزگای ھواگریو د ھزی پشمرگدوو 
ھنگاوی جدی بۆ چارەسرکردنیان یکخستنیان نھاوشتراوە، ئوە ئگر 

ین بن شیاندا کراوە لپ گری لتدار جدی ڕن دەسکانی  الیرپرسو ب
ژر دوو   لھرمبارودۆخکدا ک ھزە چکدارەکانی  ل .یکتیو   پارتی

و دوو  رماندەی جیاف کراو ڕاگیرابن ئیدارەی بنکواوی تردەوام ، تب
سروبندی  ئم ترس ل. گۆڕێ  دەھنتوەھرمئگرەکانی دابشبوونی 

 و ناڕەزاییکانی تشرینی یکمی ٢٠١١ی شوباتی ١٧خۆپیشاندانکانی 
٢٠١٥ستی دا زۆر بڕوونی ھ زەکان،دەکرا پک ھتی کاتتایبر بی س  ب
، یوسف محمدیان ل ی ڕگربازگی پردێی تشرینی یکم ل ١٢ ل پارتی

ئن ئاڕ تی  (ھولرون بۆ و کرد ل چلیستی گۆڕان لسر  سرۆکی پرلمان



 

٢٠١٥ .( ی کییاننامو بواژۆکردنی   دەریپارتیل یوەند بپ کرد ل
ئاشکرا ھڕەشی   ب،٢٠١٦ ل ئایاری یکتیو   گۆڕانوتنکی نوان کڕک

ل . دەکرا پ  ھستیکوردستاندووبارەگڕانوە بۆ دابشکردنوەی 
وتنی نوان  هک ڕك له''ناوی مکتبی سیاسییوە دەت   بپارتیبیاننامکدا 

كرت  وك ده چاوی ھه  ڕهی كوردستانینیشتمان كتی یهو   ی گۆڕان وه وتنهوبز
و   ركردنی كشه سه تی چاره  خزمه كان كه  ناوخۆییه بۆ فراوانكردنی ناكۆكییه

كانی جارانمان  خوازراوه  نه و دۆخه ره كو به كان ناكات، به ستووه قبه  چه گرفته
 ڕککوتننامیدوای زیاتر ل دە ساڵ ل ). ٢٠١٦خندان  ('' وه باته ده

ی  ھیچ کاتک ھوپارتیو   یکتی، ئوەی ڕوون ئوەی ک ستراتیجی
 ،و دامزراوە ئمنییکان ھزی پشمرگان نداوە بۆ یکخستنی یجدی

ل رژەوەند چونکندە یبت ڕەچاوەی ڕەھوەش دەچبووە، لی حزبییان ن
کرا، دابشبوونی  پ وەک ئاماژەی. و نیشتمانییکانیش نکرابت  نتوەیی

 بکو ،ئایدیۆلۆجی نیی-ھزە کوردییکان تنیا دابشبوونکی سیاسی
  بھرمئمش مترسییکانی لتبوونی . شیدابشبوونکی جوگرافی

بۆی دەکرت بگوترت ک تا ئو ڕۆژەی حزب . بردەوامی ڕادەگرت
و سنوورە لۆکاییکان   کوردییکان بنک جماوەرییکانیان فراوانتر دەبت

نانی ھزە ھاوکات بب دەرھ.  ئوە ئو ترس ئامادەیی ھی،دەبزنن
کدارەکان لکان چفی حزبر ڕکئاسمانی ،ژ و ترسم ئرھجب  

  .ناھت
کی زیاتریان لوییرشوبکانیش پزە شیعریب، ھوە ھاوتجاران پ 

  بدواوە ھزە شیعکان کم تا زۆر ب٢٠١٠  سایل ھبژاردنکانی. دیارە
زۆر ل پۆستکی   بالیکیم کاتک ٢٠١٤  سایل. یک لیست داندەبزین

و  ی دەکردلیستی دەوتی یاسای ی ک سرکردایتحزبی دەعوە ئیدی ،درا ال
یمانیی شیعی دەھاتترین ھاوپرچاو وەک تۆکموت،بکویش درزی تو   ئ

و ئوەی    دەکاتیکاتوە سرکردایتی  لومالیکیلتکیان . بوو ب دوو لت
 بادیدیکیدەر عو،حل رۆکوەزیرانی   کوە سراقکاتعلیستی . یش

ھاوپیمانیی نیشتمانیی  ل ٢٠١٠  سای ل ھبژاردنکانیدەوتی یاسا
  پکیانمجلسی ئعالو  موقتدا سدرک پشتر لگڵ گروپکی شیعکان 



 

 ٢٠١٤  سایل ھبژاردنکانی. جیا دابزین  دەرچوو و ب،ھنابوو
  . بوونوە یکدی جیا ش لئعالمجلسی و  سدرگروپکی 

کورتی ب،م لکی یند سار چگعسوخانی ودوای ڕ  ئکان براقییع ،
ببوون، ک بنماکی نتوە یان مزھب بوو،  بسر چند ناوماک دابش

کان ڕۆژودوای دەرچ لیزیی ناوماککان یریکییمونی ئ ڕۆژ درزی  ب
  دینتعراقک ھر ئگرەکانی دابشبوونی ئمش ن. زیاتری تدەکوت

ەوە چاوەڕێ دەکرا، بکو وردبوونی بعسخانی و ک ل دوای ڕو،پش
و    لسر بنمای مزھبیعراق دابشبوونی ،واتایکی دیک ب. عراق

 یوانوەیی لتراقنشعداب پارچ بکات  بۆ س،م لیدوای  بسا  
  .وونی ھر بشک لو بشانش ھیەوە ئگری دابشب٢٠١٤



 

  
  
  
  

  بشی نۆیم
  ئنجامکان




  
کرابوو بۆ شرۆڤکردنی پۆسی ئامزانی  بشکانی ئم کتب ترخان

و    گشی شوناسی عراقیچۆنتیی ھروەھا وردبوونوە ل ،نیشتمانی
 .پیوەند ب شوناس لو وت و مزھبییکان ل  ملمالن نتوەیی

کۆمیتی -بوونوەک شرۆڤیکی مژووییان بوو بۆ گشی سیاسیورد
 کتو رنجدانلس ر پرسی شوناسبسندەکانی   لدوا . و ڕەھ ل

و دەرئنجام سرەکییکانی توژینوەکانی   بگکانی ئم کتب ئنجام
 کتبک ل پیوەند ب ھۆکارەکانی شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانی ل

و   ی زیاتر لمڕ ئنجامیبۆ وردەکار(ڕوو  کورتی دەخرن  بعراق
بک کبکانی کتشماشای بکان تنتک ). ئارگیومھاوکات چاو

کبکانی کتگریمان وە بنیندەخش .و  دواتر بر ئسما لبن
گ کبوەکانی کتژیننجامی تودەرئ ل ی کیشتنانگبوون ت، 

 تا بزانین ئو ،و ناسیونالیزم دەکین وەیک بۆ تیۆرەکانی نتوەخوندن
و تا چ ڕادەیک    چۆن،کران تیۆرانی ک ل سرەتای کتبک گفتوگۆ

پیوەند ب پۆسی ئامزانی   لعراقدەتوانن خوندەنوە بۆ کیسی 
  . و شوناس بکن  نیشتمانی

  



 

  نی نیشتمانیھۆکارە سرەکییکانی شکستی پۆسی ئامزا
یکم، ئو : ڕوو تووە خستیئم کتب دوو گریمانی سرەکی

 ک گوای ،و چاودر دەیکن و توژەر  بانگشیی ک ھندک ئکادیمی
 و ویکگرتو (Nation-State) یکینتوە-و دەوت   وتکعراق

  گرتدا دەستیان١٩٦٨  سایئوکاتی بعسییکان ل سقامگیر بوو تا
و ڕاستیی مژووییکان پچوانکی   بانگشیکی بنکۆ،دەست

ل ڕۆژی دامزراندنیوە  عراقک   ئو ناسقامگیرییی:دووەم. دەردەخن
ستا بوە بینیوە تا ئزانی نیشتمانی خۆیی ئامۆسکانی پیو شکستل  

نوان  لو پکدادانکانی شوناس    سرچاوەکی ملمالن،توەووەکوت
دوای چاوخشانکی ورد ب . عراقمزھبییکان ل  و  گروپ نتوەیی

راق لژووی عنیم٢٠١٤ تا ١٩١٤  سا، زانی نیشتمانی لئام وت کدەرک 
و ل   دەکات پ  ل سییکانی سدەی بیست دەستپادشایتیسردەمی 

دەگات ، عبدولکریم قاسمسرەتای شستکان، ل سردەمی حوکمی 
دا ١٩٦٣  سایبم لگڵ ھاتنی ناسیونالیست عرەبکان ل. ترۆپک

  . پۆسک وردەوردە شکست دەھنت
 ، شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانییھۆکاری ھرە سرەکی

 ل ناویککیان   ک ھر،دەگڕتوە بۆ بوونی س ناسیونالیزمی دژبیک
 ڕەگوڕیشی داکوتابوو، عراقییکانی و نتوە  یکک ل پکھات مزھبی

ڕادەیکی زۆر تنیا سرنجی   ک تا،یکم، ناسیونالیزمی عرەبی: ئوانیش
حزبی و   حزبی ئیستیقاللو  یانی موسننا. سوننکانی بۆ خۆی ڕاکشابوو

و پیامکانی ئم ڕەوت  و ھگری بیرۆک ییکان داھنرو ناس  بعس
دووەم، ناسیونالیزمی عراقی، یان ئوەی زیاتر وەک . ناسیونالیستیی بوون

نیشتمانپروەری عراقی ناسراوە، ک بگشتی شیعکان لگڵ بشکی 
کوردەکان ل رچاو لوە دەوری گرد بھالیو  ببوونی ئحزبی و   کۆم

سیم، .  ئم ڕەوتیان دەکردی ڕابرایتیشیوعی حزبیو   وەتنی
تا .  ک تنیا کوردەکانی بۆ الی خۆی ڕاکشابوو،ناسیونالیزمی کوردی

ی ی، نونرایتحزبی ھیواو الینی بچووک، وەک   ناوەڕاستی چلکان حزب
پارتی دیموکراتی ئم ئاڕاست ناسیونالیستیییان دەکرد، دواتر ئیدی 



 

سدەی بیست ئاھگری   تا ناوەڕاستی حفتاکان ل کوردستان
و الینی دیک،   کاتیش بدواوە چندین حزب  لو.ناسیونالیزمی کوردی بوو

جگیدابوونبرچاوترینیان ، پارتی پتیی نیشتمانیی کوردستان بکەی .  
م تبوونی دوژمنکی ھاوبش ک سیس ، لبرپادشایتیدال سردەمی 

 کریتانیاو پادشیاتییبکناسیونالیست ڕەوت رسردەمدا   بوون، ھو سل
ا د دیدھزر وو   زیاتر ل گوتار، یکدیان دەکردیر کاتک دژایتیکم تا زۆ

 وسراوەکان بدوو ن  و کتب ی ڕۆژنامکانرپوک لسر ڕو دەبی، دەریان
نچوو ھرس ڕەوت  نمانی دوژمن ھاوبشکان زۆری پ ب. یدەکران

 ان بکاریو ھموو ھۆکارکی توندوتیژی  دەستیان خست خنخنۆکی یکدی
 وەک ل بشکانی ئم کتب ڕوون. و بنبکردنی ئوی دیک  ھنا بۆ خنکاندن

 و پکدادانکانی ل  و تگیشتنکان ک ملمالن  دژبیکی دید،کراوەتوە
ل کناسیونالیست ڕەوت رسوان ھوە نوتھۆکارە ،ک ک بوو لکی 

 بعسپش ھاتنی . ھرە سرەکییکانی شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانی
 بشکی زۆر ل ئاماژەکانی شکستک ١٩٦٨  سای ل،بۆ سر حوکم

کوردەکان ل ھوی بدەستھنانی ئۆتۆنۆمی بوون، . دەرکوتبوون
.  دەکرد و خونی سربخۆیی  وسوجارجاریش باسیان ل مافی چارەن

بشک ل . عراقو جیاکردنوەی بشک ل خاکی   ئمش دەکات بین
ل  ک بنکیکی بھزیان ،سوننکان بتایبتی ناسیونالیست عرەبییکانیان

 دەکرد لگڵ عراق خباتیان بۆ سربخۆیی ، سوننکان ھبووناو
برانبر ئم دوو ڕەوتدا،  ل.  ل قازانی عرەبیعراقوەی دنتوان

ردەمی /ناسیونالیستس کان لراقییروەرە عداوای  پادشیاتینیشتمانپ
 وەک عراق لسر مانوەی ب سرنجدان ، دەکردعراقسربخۆییان بۆ 

شیعکان کۆگی . وتکی سربخۆ بو جوگرافیایی ک ھیتی
 حزبیناو ڕیزەکانی  دەھنا، بتایبتی ل ی ئم ڕەوتیان پکیسرەک
ی یو ئامانجکانی ئم ڕەوت لگڵ ناسیونالیزمی عرەب دید. شیوعی

کوردەکان تا . و دژبیک بوون و ناسیونالیزمی کوردی یکترب  وننکانس
 ،و لو فۆڕمدا خباتیان دەکرد ئو کاتی ک شیعکان لو چوارچوە

 حزبی بۆی ل ڕیزەکانی ،لگڵ ئواندا دۆزیبووەوە کۆمک ھاوبشیان



 

 بیحزبم لگڵ دوورکوتنوەی شیعکان ل .  ھاوخبات بوونشیوعی
و حفتکانی   و سرھدانی ئیسالمیزمی شیعی ل شستکان  شیوعی

ئمش شیعکانی ل . بوونوە کم سدەی بیست ئیدی ھاوبشکانیشیان
و لگڵ سوننکانیش کردنی ب دوژمنکی  کوردەکان دوورخستوە

وەوە تا ئستا وبۆیش دەبینین ل ھشتاکانی سدەی ڕابرد سرسخت، ھر
ھاتنی ئیسالمیزم  کورتی ب ب. و پکدادانکان زۆر خوناویتر بوون  ملمالن

 راقبۆ گۆڕەپانی سیاسی لوەعپشتی کان لشیع کان  ، کشبوون، ھاوب
کانی  لکھاتوان پراقنمعوە  زۆر کبوون  ندەی دیکو دیدگاکان ھ

کدیبک ییم. بوون و دژبکی یاستی گریمانش پشتمدووەم و   ئ
  .دەکاتوە

و   ی شکستھنانی پۆسی ئامزانی نیشتمانییھۆکارکی دیکی سرەک
 کترازانی نیشتمانی لی لۆسکردنی پراقدەستپوە بۆ ،عتڕدەگ 

وەک پالتفۆڕمک   ک،شیوعی حزبیو کمبوونوەی کاریگریی   الوازبوون
و مزھب  ەبوو بۆ لکنزیکردنوەی عراقییکانی سر ب نتو وا

درژی ھوست لسر ھۆکارەکانی  ل بشکانی ئم کتب ب. جیاجیاکان
 ،بکرتوە  بم ئوەی گرنگ لرە باس، کراشیوعی حزبیالوازبوونی 

 ئیدی شیعکان بۆ دەربینی شیوعی حزبیئوەی ک لگڵ الوازبوونی 
یان گرتکی دیکیچککانی خۆیان ڕر یا ناڕەزاییین بن چاکتر ب

بوو بۆ   ئویش دەستبردن،ھنا بۆ خبات ئامازکی دیکیان بکار
حزبی دروستبوونی . ئیسالمیزم، ئوەی زیاتر وەک ئیسالمی سیاسی ناسراوە

و ھشتاکان بدواوە بوون ب    ک ل حفتاکانمجلسی ئعال و دەعوە
 شیعکان  ناول، بتایبتی عراق ل گۆڕەپانی شیوعی حزبیجگرەوەی 

ڕ  ملمالنوە بۆ شکانی گواستئایدیۆلۆجیی کدادانکدادانی  و پو پ
کوتوە، ک  ئمش سرھدانی پۆسی لکترازانی نیشتمانی ل. مزھبی

-و مزھبی  کوردی- ک ماککی نتوەیی١٩٩١لگڵ ڕاپڕینکانی بھاری 
کوت ھرە دیارەکانی یکک ل دەر. بوو، گیشت ترۆپک شیعیی پوە

 ڕیو کزۆندا، دوو زۆنی ڕاپ ر سسراق بوو بشبوونی عداب کڕینڕاپ
برانبر زۆنکی برگریکر ک زۆنی   ل،و زۆنی شیعی بوون  زۆنی کوردی



 

  ل سرکوتکردنی ڕاپڕینکان، ک لبعسپرچکرداری . سوننی بوو
رکوتکردنی شیعڕاستیدا س و کورد بوو ب  ،راقدەستی سوننع ی کرد ب

ئوە دەکرت بین ک نیشتمان لکترازاوەک  لبر. نیشتمانکی لکترازاو
و مزھبییکان بوو، ئمش   و پکدادان نتوەیی  و برھمی ملمالن  ئاکام

 .پشتاستی گریمانی دووەمی کتبک دەکات
 نین ل ھۆکاری دیک ک نیی و مانایوە بی ئۆسنانی پپشت شکستھ

 زانی نیشتمانی لراقئامک ،عی تکانی حکومدەمارگیریی تسیاس چونک 
 ک وو نوەدەکانی سدەی ڕابردو   ل ھشتاکانعراقل دوای یککانی 

درژی ل  و شیعکان ھۆکاری دیکن ک ب   کوردەکان ییگیشت کۆمکوژ
 بم کتکانی ئشبجگر کراوە دەیان بسیان لستوھ ھۆکاری دیک .

بجگ لمان ھندک ھۆکاری دیکش ھن ک پیوەندییان ب داڕشتی 
و  و پۆسی دروستبوونی نتوە  پکھاتکانی کۆمگی عراقی

و    و ڕەچکی ھاوبش  نیشتمانسازییوە ھی، وەک نبوونی یادەوەری
 کانی شوناس لراقپارادۆکسعوەکانی داھاتو، کژینتو ر لدا  و نووس

 .مامیان لگدا دەکات
م ئاماژەی پکشی یب کرا وەک ل،ل بم کتوەکانی ئژینودای توم  

، ک ڕاست عراقەی، وات سد ساڵ ل مژووی ٢٠١٤  سای تا١٩١٤ سای
نی دەگات ھات  بۆ عراق تابریتانیادەکات سرەتای ھاتنی ھزەکانی 

ناوچ  و داگیرکردنی بشکی زۆر ل  عراق بۆ داعشڕکخراوی 
 ئنبار، دیال، کرکووک، سالحدین، نینواسونننشینکان ل پارزگاکانی 

کورتی دەستنیشانی ھۆکارەکانی سرھدانی  ل بشی ھشتم ب. بغدادو 
کانی ھاتنی و ڕووداوە  پیوەند ب پشھات  کرا، تاک شتکی دیک لداعش
 ئوەی ک ، ک لرە ھوستی لسر دەکین،عراق بۆ گۆڕەپانی داعش

و   پشتاستی زۆربی تزداعشو جوگرافیای گشی   داعشھاتنی 
وەک ل بشکانی ئم کتب . ئارگیومنتکانی توژینوەکانی ئم کتب دەکات

 یکک ل سیماکانی ،عراقدرژایی مژووی ھاوچرخی  کرا، ب پ ئاماژەی
 ئوەی ک سنووری ،و ڕاپڕینکان لو وت  و سرھدان  یاخیبوون

. ناکات و مزھبکان، کم تا زۆر، تپڕ وبکانی نتوەوجوگرافیایان ل تخ



 

کانی : بۆ نموونحموودیاخیبوونخ مکانی ،)١٩٣٠-١٩١٩( شیاخیبوون 
 و ١٩٢٠  سایپڕینی شیعکان ل ڕا،)١٩٤٥-١٩٤٣( و )١٩٣٢- ١٩٣١( بارزان

کانیان لنییاخیبوون١٩٣٦ بۆ ١٩٣٥  سا،کانی کوردەکان لیاخیبوون  
 ل ١٩٩١ ڕاپڕینکانی بھاری ،١٩٨٨ بۆ ١٩٧٦  و١٩٧٥ بۆ ١٩٦١ سانی

و    ھر ھموویان سنووری نتوەیی،عراق و باشووری  کوردستان
  یاخیبوون چکدارەکانی سوننکان لشوە، ھمان ب. مزھبییان تنپڕاند

 ،٢٠١٤ بۆ ٢٠١٣  سانی خۆپیشاندانکانیان ل،٢٠٠٨ بۆ ٢٠٠٣ سانی
  تا کاتی نووسینی دوادەکانی ئم کتب ل٢٠١٤ ل داعشھروەھا ھاتنی 

و نتوەییان    ھر ھموویان وەک یک سنووری مزھبی،٢٠١٦ سای
 ی سنووری ڕاپڕینکان ل سنووری جوگرافیواتایکی دیک، ب. نبزاندوە
و مزھبیدا وەستاون، ھیچ کامیان نیانتوانیوە سرنجی ئندامانی   نتوەیی

و ببن   نتوەکانی دیک یان پیەوانی مزھبکانی دیک بۆ خۆیان ڕابکشن
 ری لرتاسڕین یان یاخیبوونی سڕاپ راقبی . عگوەی جئ

جار  و نتوەییکان زۆر  ی ک کۆتایی سنوورە مزھبیوردبوونوەی ئوە
و   اچونوەی یاخیبووندو بگژ سرەتای دەستپکردنی برەنگاربوونوە

سونن بوو، - ، ک ھزکی عرەبیداعشبۆ نموون، ھرشکانی . ڕاپڕینکانن
. و شیع شپۆکانی دەوەستن  دانیشتوانی کورد،لگڵ دەستپکردنی چی

ب پۆ مانھوە، شکانی لشڕینکانی ڕاپکان١٩٩١ڕینی شیعڕاپ و   ، ک
بۆ ( دانیشتوانی سونن وەستان ،کوردەکان بوو، لگڵ دەستپکردنی چی

ئمانش تزی ).  حوتم و  ششم،  پنجمبشکانی بوانی زیاتر یزانیار
 عراقو لکترازانی پکھاتکانی   شکستی پۆسی ئامزانی نیشتمانی

ماوەی سد ساڵ ل تمنی  دەت ک ل ھاوکات پمان. دەکاتوە پشتاست
و سرتاسری، وات   شوناسکی گشتگیر،دا عراقدەوتی ھاوچرخی 

ت ووەعراقیبوون، سرەڕای ئامادەیی لسر ئرزی واقع، بم نب
ردا، وات و یکخستنی عراقییکان، بتایبتی ل کردا سرچاوەی کۆکردنوە
  . مزھب و بان نتوە ھوستوەرگرتن ل بان

  



 

  تیۆرەکانی نتوە و پرسی شوناس ل عراق
و دەرئنجامانی ک دوای وردبوونوە ل   و ئنجام بپی ئو تگیشتن
 لم ، ل پیوەند ب پرسی شوناس دەرکوتنعراقمژووی ھاوچرخی 

و بزانین داخۆ  تیۆرەکانی نتوەدەدەین بگڕینوە سر  بگی ھوڵ
ل ی کو گفتوگۆیانرەی ئگووە کرا بترەتا بۆ تیۆرەکانی نو    چۆن،س

  .تا چ ڕادەیک دەتوانن خوندنوە بۆ کیسی عراق بکن
 دەخن ک تیۆری تازەگرەکان کورت ئنجامکانی ئم توژینوەی دەری

و نتوەییانی ک   پ ئیتنیدەھنت ل خوندنوەی بۆ کیسی ئو گرو
وە، کستنوە دەبیانکشوناسی خاک کیان بی شوناسئینگلیزی پ ب 

وای ک  ئم پمان. ''Territorialization of Identity'' دەگوترت
یک گروپکEthnic Group ( (بستنوەی خاک ب شوناسی گروپ ئیتنی 

  ). National Group(پکی نتوەیی ل گروپکی ئیتنی تدەپڕنت بۆ گرو
نتوە ) State(وای ک دەوت  تیۆریست تازەگرەکان بگشتی پیان

)Nation (ڕاستی. دەکات دروست یشتنگم تیئداینیا ، توە تم ئب 
دەکات، زۆر نتوە ھن ک دەوتیان نیی،  دەوت نیی ک نتوە دروست

 ئوەی نتوە ل گروپکی ئیتنی جیا. کانو سکۆتلندیی وەک کورد
نراو نیی ل داو جوگرافیی دانپ   تنیا بوونی چوارچوەیکی یاسایی،دەکاتوە

 بکو دەکرت ئو چوارچوە جوگرافیی ل خیاگی ،قابی دەوتدا
و   ئندامانی نتوەک ئامادەیی ھبت، ئمش ب تککردنی شوناسی خاک

 عراقییکوە برجست دەبت، وەک ل کیسی کوردەکان ل گروپ ئیتن
  .دەردەکوت

 ک وەدایرەکان لی تیۆری تازەگکی دیکنانرنج وکورتھنگسس  کی
و توانای   ک ھز،و کارەکترە سکوالرەکانی دەوت زۆریان داوە ب توانا

و   ناکات  درک پ وەک پویستئایینییکانو   نتوەییکان-بزووتنوە ئیتنۆ
و  دا، چمککانی نتوە عراقل کیسی . خوندنوەی دروستیان بۆ ناکات

. و ل فۆڕمی جیاشدا خۆیان ناسیونالیزم خستی جیایان ھبووە
ت بنما بۆ دووەناسیونالیزمی کوردی ھندک کارەکتری سکوالری کر

کانی بیرۆکفسانناسیونالیزمی کور. و ئ ،بۆ نموون دی نیشتمان دەکات ب



 

 کردوە ب ئایینییکانیو ئفسان   کچی ناسیونالیزمی عرەبی بیرۆک،ئاین
کردنوە وو زیندو ) تمجید(ۆکی جیھانبینییکی ک خۆی ل برزڕاگرتن رک
و کارەکترەکانیدا دەبینتوە، وەک دانانی پیامی   ئیسالمی مژووی )بعث(

بۆی ناکرت ناسیونالیزم خای ل ). لة خالدةرسا( وەک پیامکی نمر ئیسالم
 مککانچتئایینییببینر  .دراوی  لک ناسیونالیزم گرندئاییننڕاستیدا ھ ،

ڕاست . ڕادەیکیش ناسیونالیزمی ئرلندی و تا ولکووەک ناسیونالیزمی ج
-و کاریگری ھی ل دروستکردنی دەوت  دەوت ڕۆکی ئجگار گرنگ

دەدات ک  و دەرئنجامکانی ئم توژینوەی پیشانمان   بم ئنجام،نتوە
.  بم مرج نیی یکالکرەوە بت،دەوت چندیش سنگی ھبت لم بوارە

 نیشتمانی ل/ نتوەیییو سانایی ناتوانت یادەوەری  دەوت ب سوک
 ک نزیکی امسدو   بعسبۆ نموون، ڕژمکی . بدی بھنتی یخوتوخۆڕا

ی تمووز، ئو ڕۆژەی ١٧ کچی نیانتوانی ،یان کردعراق ساڵ حوکمی ٣٥
نیشتمانیی /ک بعسییکان ھاتن سر حوکم، بکن ب ڕۆژکی نتوەیی

ی شیعکان بسنوە، ی ل یادەوەرعاشووراھاوکات نشیانتوانی ک . عراقی
ای ئو ھو زۆرانی ک بیر کوردەکان ببنوە، ئوە سرەڕ  لنورۆزیان 

ھر .  دراننورۆزو  عاشوورای تمووزو سینوەی ١٧بۆ سپاندنی 
، یکک ھۆبزباوموکردنوەیک، لوانی ک وو ڕسکاندنک یان زیند  داھنان

دەکات، جا ڕاستی بن یان  ل تیۆریست مارکسیی تازەگرەکان باسیان
 ، گروپکوە نبتیی گشتییەوەرخیاکراو، پیوەندییکی ڕاستخۆی ب یاد

ل تزەحم ت یان بسنرپوە بستن دەووەدرالیت .ورۆزرەڕای نس 
 کچی ،ئوەی ک زیاتر ل ئفسان نزیکترە لوەی ڕاستییکی مژوویی بت

ت بز دەوموو ھوە ھتیتوانی بیسوە نعاشوورا. و توانایش ب 
 ک ھۆبزباوم ئارگیومنتکی عراق کیسی ئم نمونان ل. شوە ھمان

وە لتن ر گوایبژن دەستک ەوەالینانی کۆمکارھب ریتی ونداب''، ب
و دەوت،  دەستبژر. ژر پرسیارەوە  داھنراوە، دەخن''بدی ھنراوەوە

 ،و ئامازی سرەکین ل دروستکردنی نتوە وەک تازەگرەکان دەن، بکر
 دەبت پیوەندییکی ڕاستوخۆیان ب بدیھنراوەکاندابونریت بم 

و  لوەش گرنگتر، ل کۆمگ فرەنتوە. کۆیادی گروپکوە ھبت



 

 ەو دەستبژر  و فرەکولتوورەکان تواناکانی دەوت  فرەمزھب
 ی دیاریکراون لکنانیسیاسییدیھریت یان زیندوبوەی و دابونکردن

نریتک یان یادەوەرییک و چونک ئگری ئوە ھی ک داب،یادەوەرییک
بگی لم . بکوتوە  دروستکردنی یکیزیی للبریلکترازانی نیشتمانی 

   ششمکانی بشبوان(دەکون  دا دەست عراقجۆرە ل مژووی 
خانی و دوای ڕووروئبو جعفر منسخاندنی پیکرەکی وڕو). حوتم
ی جعفر سادق چونک ئوان ب بکوژی ئیمام ،الین شیعکانوە  لبعس

و دەستبژر    پشتاستی ئو گریمانی ئم دەکات ک دەوت،دادەنن
ریتنبۆشاییدا دابو ناتوانن ل  ن و کۆیاد دروستکان، ڕاستی . بکیادەوەریی

، جا گروپی بن یان ئفسان، دەبت پشتر جگیکیان ل خیاگی گروپک
  . کردبت  بن یان نتوەیی، داگیرئایینی

بگورەی دیدو تگیشتنکانی تازەگرەکان بۆ مژوو، ناسیونالیزم 
بم ئم . و مۆدرنتی  برھمی یان دەرکوتکی شۆڕشی پیشسازی

و   تگیشتن ناتوانت لکدانوە بۆ سرھدانی ناسیونالیزم بۆ ھندک گل
و سرەتای   ک ناسیونالیزم تیاندا ل کۆتایی سدەی نۆزدە،کاتناوچ ب

و مۆدرنت   و ھیچ ئاسوارکی پیشسازی ھدا سدەی بیست سری
).  سیم و  دووەمکانی بشبوان(بوونیان لو دەڤراندا نبووە 

و عرەبی سرەتاکانیان دەگڕتوە بۆ سردەمانک   ناسیونالیزمی کوردی
ی ئوکات چند ینیای عرەبوو ھموو د  کوردستان ھموو ک ل

و   خوندنگیک ھبوو، زۆربی دانیشتوانی ئم ناوچان ل گوندەکان دەژیان
سازی ببردبوو پیشن و ناوچانی بی پکوروپییژی . مانا ئتو

و چینی ناوەند ک ل زۆربی فۆڕمکانی ناسیونالیزم   خوندەواری شارنشین
ی ینیای عرەبوو د  کوردستان ل، شنگی بزووتنوە ناسیونالیستییکاننپ

ڕاستیدا ناسیونالیزمی  ل. ئوکات ژمارەیان ل پنجکانی دەست زیاتر نبوو
 ئایینی والین پیاوانی  و عرەبی لو ئانوساتاندا ل  کوردی

نکانی سرۆکعشیرەتکان پشەوایتی دەکران، ک ئمش لگڵ تگیشت
  . تازەگرەکان یکدی ناگرنوە



 

رەکان پاڵ لتازەگ تیۆریست ،مانندرسن ،ئدیکت ئنبتبدەر ی لچ، 
گی زمان پوە نادیدەئایینو   و ڕۆتدروستبوونی ن ن  لدەک .ما  ببن

، تازەگرەکان )Rational Choice(لسر چمکی بژاردەی عقنی 
و نتوەییکان   ی ک ئندامانی گروپ ئیتنییکانپداگری دەکن لسر ئوە

د ل ریی پرسر کاریگنانی کار  نیاییوژدەستھکان، وەک بو  و مادیی
دەژین، دەستبرداری  خۆگونجاندن لگڵ ئو ژینگیی ک تیدا پلوپای، بۆ

و کولتووری نتوە بادەستکان   و زمان  و کولتووری خۆیان دەبن  زمان
دەگرنھ  ن و پراکتیزیان. دەکھاوکات پ  گکۆم کان لمرۆڤ ک وای

  و پاراستن   گرنگییکی ئوتۆ ب زمان نادەن،وە فرەکولتوورییکانوپشکوت
 :Brass 1994: 84; Laitin 1998(نانرخنن  و برزڕاگرتنی زمان برز

ۆ نموون دیسان ڕاستی لم تگیشتنانی تازەگرەکان ھی، ب). 43-49
و  تورکیاو  سووریاو   عراقژمارەیکی برچاو ل کوردانی نیشتجی 

و ل شارە  ەوھشتو ، بتایبتی ئوانی ک ناوچ کوردییکانیان جئران
، ئیستنبووڵو   تارانو  بغدادگورەکانی نتوە بادەستکان دەژین، وەک 

ژر کاریگریی  ان لدیارە ھندکی. دەستبرداری زمانی کوردی بوون
و کولتووری کوردی   سیاستکانی تواندنوەی کورد دەستبرداری زمان

دەکن بژاردەیکی   بم بشکیشیان وەک تازەگرەکان باسی لوە،بوون
و سودمندبوون   و کارپیداکردن  عقنی بووە بۆیان، وات بۆ خۆگونجاندن

و   نیا، لوان کوردوتوەی دسرەڕای ئم، ھاوزمانی بۆ زۆر ن. بووە
و   ی بزواندنی ھستیبت ئامازی سرەک عرەب، ئستاشی لگدا

ل ماوەرییڕخستنی جکان وەگن ناسیونالیستر  الیبژسیاسیەو دەست  
 و ھاوئیتنیبوونی ئمانکان فاکتری ھرە  ھاوزمانی. و ڕۆشنبیرەکان 

ھم و  ١٨٧١  سای ھم ل، ئمانسرەکی بوون ل یکگرتنوەی نتوەی
یلدا١٩٨٩  سا .مان بوە ھش، رەکی بووە لزمانی کوردی ھۆکاری س 
وەی شوناسی کوردیوزیندو بیی مان، م لراق ھی  وعتانو وم لھ 

کوردی ل ک رەکی. دەژی دیکنانی سیکورتھرەکان لتازەگ   یوەند بپ
نتوەیی /نوان گروپ ئیتنیی  لین جیاوازی ئوەی ک ئوا،پرسی زمان
و نتوەییان ناکن ک    ل وتکی دیک لگڵ ئو گروپ ئیتنی کۆچبرەکان



 

و زدی بابوباپیر    ک وەک نیشتمان،و دەژینولسر خاککی یکگرت
و نتوەییانی ک لسر نیشتمانی خۆیان   ئو گروپ ئیتنی. دەکن تماشای

و  زۆر مگر ب و کولتووریان نابن   بگشتی دەستبرداری زماندەژین
و نتوەییانی ک   ئو کسانی یان ئو گروپ ئیتنی. زۆرداری بتاونرنوە

 مانای ئوە نیی ک پشت ل شوناس ،دەستبرداری زمانیشیان دەبن
ان کورد ل و ملیۆن  عراقھزاران کورد ل . ئیتنییک یان نتوەییک دەکن

 و زمانی عرەبی یان تورکی بکار  بکن  نازانن ب کوردی قستورکیا
 بم خۆیان ،و بڕوەبردنی بیزنسکانیان  نن بۆ کاروباری ڕۆژانیانەھد

و   وکردنی زمانی فڕمیو قب،واتایکی دیک ب. ب کورد دادەنن
 عراق لFormal and Communication Language( (پیوەندییکردن 

، بعرەببوون، بتورکبوون یان   بۆ کوردەکان مانای بعراقیبوونتورکیاو  
تورکیاییبوون نییب .ت  لودەردەک وەیژینم توڕاستیدا وەک ل

ھوی زاکردنی زمانی   ل، دامزراوەعراق لوەتی بغدادحکومتکانی 
رەبی بوون بڕمی عوازە فکان تا  شکانی  و یاساییتسیاس دەگات

 کچی نتوانراوە کوردەکان ل قازانی عرەبی ،و کۆمکوژی  تعریب
پشت بھزبوونی ھستی  بوون ل بتاونرنوە، ئوە ئگر نم فاکتر

 . کوردەکانل ناوناسیونالیستی 
 ئایین وداین ک   پیشانی، ک بابتی ئم توژینوەی بووعراقکیسی 
و سیاسی لسر پۆسی   ی ڕاستخۆی کۆمیتییی کاریگرڕەھندەکان

 عراقییکان ل ناو چونک ،و ھی و شوناس ھبووە  ئامزانی نیشتمانی
و   مزھبی قورسایی ھی لسر نخشی ئایینی و بگشتی وابستگی

 ئایین و پیەوانی یو پۆلنبندی  و ڕیزبندی شوازی بیرکردنوە
 ککیان ل ئایینییکانو الین  ئوە نک تنیا بزووتنوە لبر. مزھبکان

دەوری  و کۆکردنوەی خک ل ە بۆ بردەنپشی ئجینداو وەرگرتوئایین
شوەیک ل  و ڕکخراوە سکوالرەکانیش ھندکیان ب   بكو حزب،خۆیان

دەھنا ل  کار بئایینییکانیان کسایتیی ئایینی و پیام ئایین وشوەکان 
 ل کیسی ئایینبۆ نموون، گرنگی . و تگیشتنکانیان  خزمت سیاست

 لوە دەردەکوت ک چۆن کسکی ڕۆژھتی ناوەڕاستو   عراق



 

، داوا ل حزبی بعسو بیرمندی  ، دامزرنرمشل عفلقکریستیان، 
یامبری  پیئندامانی حزبکی سکوالر دەکات ک تبنی کسایتی

 کل العرب، فلیکن کل محمدکان '' دەت عفلق.  بکنمحمدموسمانان، 
جگی ھموو عرەبکان بوو، با   لمحمد''، وات ''امحمدالعرب الیوم 

 ۆ ببن بمکانی ئرەبموو عدھمنانی ). ٢٠١٥بوشیخی  (''محھۆکاری ھ
الین  کی سکوالر لنیای ئایدیۆلۆجییوپیامبری موسمانان بۆ ناو د

و قورسایی پیامبری    دەگڕتوە بۆ گرنگی،کسکی ناموسمان
و    حزب. و کۆیادی عرەبکان بگشتی موسمانان لسر مژوو، کولتوور

 نالیرەکئایینییزی سدواوە ھفتاکان بح ل کانیش کو ی شیعی ئ
 ئایین بکو ،دەھنا ر بکائایینیاننک ھر ، دەھنا پکھاتیان پک

 ھۆکاری زۆری ئایینبکارھنانی . ان بووینیابینیوو د  سرچاوەی سرەکی
ل پشت، ک وەیمووی گرنگتر ئھ م لزراوەئایین بکی   دامو تۆڕ

 وت، ککان، وەک مزگبن دەستی حزب دەست دەخاتیوەندی حازربپ
ر لک ھت نکا دەکرئیسالمیی ن حزبکانیش ،نالیکو ناسیونالیستب 

کی لت کندی. وەربگیردررلنی  ناسیونالیزمی ئرمی وو جو  و ئنموون 
ب ن کو ناسیونالیزمانئ  کیان لی کوەو وەرگرتئایینچ . راقلیش، ع

، حوزە، ئایینخستی ککیان ل  و الین ئیسالمییکانی شیع ب  حزب
 .ەوو تۆڕەکانیان وەرگرتو  و حوسینییکان  مزگوت

کرا، تازەگرەکان دروستکردنی شوناسی  توێووەک ل بشی یکم تاو
شوەیکی سرەکی دەگنوە بۆ  نتوەکان، ب-نیشتمانی ل دەوت

 وەک سیتسمی ،و برنامکانی حکومت مرکزییکان و ئجیندا  سیاست
گڵ زمانکی ھاوبش بۆ و برنامی خوندنی سرتاسری ل  پروەردە
). Anderson 1991: 140بوان (و پیوەندیکردن   و خوندن پروەردە

رەکان دروستی تازەگوانینو تیسی ،ئم وەک کراق بپیشانمانع  
و برنامیکی خوندنی    سیستمکی پروەردەی سرتاسریی،دەدا

و فاکتری  نرھببن ب پکتنیا ناتوانن  و لگڵ زمانی ھاوبش بویکگرت
یکتیی ھوەشانوەی . ودروستبوونی شوناسکی نیشتمانیی یکگرتو

و پکدادانانی   و ملمالن  لگڵ ئو شڕسوودانو  یوگوسالفیا  وسۆڤت



 

 ستا لئ ئارادانتورکیاکن بۆ، لگموو بندنی   ھی خورنامب وەی کئ
ک ھر کافی نین بۆ دروستکردنی  لگڵ زمانی ھاوبش نویکگرتو

یی ھشتنوەی وتکش و بکو زەمانتی بیکگرتو،شوناسکی ھاوبش
کرا،   ھشتم شرۆڤ و  حوتم،  ششم، سیمکانیبش وەک ل. ناکن

، ھوکانی بعس ی، بتایبتی ل سردەمی حوکمانیعراقحکومتکانی 
ت بۆ دروستکردوەوەوکردب خۆیان چوەی -نی دەوتراقنم ،عب 

و برنامکانی   پروەردەی گشتی. نبوونو ھوکان بگشتی سرکوتو
 ندن لراقخووەییعتفرەئایینی وو   و فرەکولتووری   سروشتی فرەن 

خستبوو و جختیان لسر  ان پشتگوێیفرەمزھبیی کۆمگی عراقی
و مژووی   عراقعرەبکان بۆ و دیدی ناسیونالیست   شوناسی عرەبی

 ببوو عراق لکنزیکردنوەی پکھات جیاجیاکانی لبریبۆی . وتک دەکرد
یش حکومتی ھرمدوای دامزراندنی  ل. ب مایی لکترازانی عراقییکان

یلروەردە١٩٩٢  سادا پ کان لکوردیی ناوچ ندن لکانی خورنامو ب 
نتوەکی - دەوتل ناونتوەیکی کوردین - وتھوی دروستکردنی دە

 رویکدی دو ، ئمش ھندەی دیکی عراقییکانی لعراق
  ). Kirmanj 2014(توەووەخست

و   سرەڕای ئو کورتھنانانی تازەگرەکان ل ڕوونکردنوەی پشھات
 ،و شوناس  پیوەند ب پرسی ئامزانی نیشتمانی  لعراقدەرکوتکانی 

و  و شیکارە ورد بم ھشتا تیۆرەکانیان ب یکک ل خوندنوە
تیۆری تازەگری ل ھندک . و ناسیونالیزم دروستکان دادەنرت بۆ نتوە

 بتایبتی ل ، دەکات عراقو خادا زۆر چاک خوندنوە بۆ کیسی  بوار
و   و ڕۆشنبیر ل دروستکردن  پیوەند ب ڕۆی دەستبژری سیاسی

ڕاستیدا  ل. و وابستگیی نتوەییکان  و برزڕاگرتنی ھست زیندوکردنوە
  و چاالکییکانی  بشکی زۆری بزووتنوە ناسیونالیستییکان ل نووسین

ئوەی ببن   پش، کۆمگکان چرۆ دەکنیو سیاسی دەستبژری ڕۆشنبیر
تبژری ئوە دەس. و بزووتنوەی جماوەری سرتاسری ب دیاردە

و عرەبی بوون ک نخشی فۆڕم    کوردییو ڕۆشنبیری  سیاسی
ئمش .  کشائیستنبووڵو عرەبییان ل   سرەتاکانی ناسیونالیزمی کوردی



 

پشتاستی ئارگیومنتکانی تازەگرەکان دەکاتوە لسر پگی دەستبژر 
  ). Instrumentalists( بتایبتی ئامازگراکان ،ل ناسیونالیزمدا

مان بوە ھش،رەکان لنتی تازەگی   ئارگیومشی گڕۆ یوەند بپ
لسر پۆسی ) Urbanization(و بشاربوون  و مۆدرنت  پیشسازی

 بکو وەک ، نک ھر ناکرت بھند وەرنگیرت،دروستبوونی نتوە
بوون  ئم پۆسان ھۆکاری ھرە سرەکی ت،دەدا  پیشانمانعراقکیسی 

و گشی ناسیونالیزمی عراقی، ئوەی زیاتر وەک   ل دروستبوون
).  بشی چوارەمبوان(ناسراوە ) الوطنیة العراقیة(ی عراقی ینیشتمانپروەر

و شارۆچککانوە بۆ   و شارەدێ تازەگرەکان دەن کۆچکردن ل گوند
 دەبت ،ۆڕێگ مۆدرنت دت و    ک ل ئاکامی گشی پیشسازی،شارەکان

 لو ژینگ کۆمیتییی ک پشتر ڕەگیان تیدا مرۆڤکانمایی ھکشانی 
 کسکی الدی سر ب عشیرەتک کاتک دت ،واتایکی دیک ب. داکوتابوو

و    ڕایی پیوەندییکانی لگڵ ئندامانی عشیرەتکی دەپست،بۆ شار
 ک بنماکی زیاتر لسر ،دەکات ت نوێ دروسیل شاردا کۆمک پیوەندی

و بمش دەبت ھگری   زمانی ھاوبش نک خزمخزمان دانابت
و دامزراوە   ک زمان ھاوبشک لگڵ دامودەزگا،شوناسکی نوێ
دەکن، لوان شوناسی  و دەوتک چوارچوەکانی دیاری فڕمییکانی شار

 کۆچكردن عراقل . یکوە ن بسرنتوەیی یان نیشتمانی، یان ھردووکیا
کرد، ک  کرد یان دروست بۆ شارە گورەکان بگشتی س شوناسی بھز

و   کورتی کۆچکردن ب. و عراقی بوون  و کوردی  شوناسی عرەبی
ل شارەکان بوون بIntelligentsia ( (پیدابوونی توژکی خوندەوار 

و   عرەبی، کوردی(نالیستیی مایی گشكردنی ھرس بزووتنوە ناسیو
 ی توژکی کۆمیتیل ناوساواک ل بزووتنوەگلک ک ) عراقی

 ک چینی ،و جماوەری   بۆ بزووتنوەگلی برفراوان،بوو دیاریکراو لدایک
  . دەھنا و توژی خوندەوار کرۆکیان پک ناوەند



 

 کۆچی بکۆمی بکین ک سرەڕای لگڵ ئوەشدا، ناکرت ئوە لبیر
کمی  وەکان زۆر بو بم بزووتنوە ناسیونالیستیی گشکرد،خک

  ھۆی بنبکردنی ھست و نشبوون ب و مزھبیان تپڕاند ھکانی نتوە
، تنانت خکییش، وەک تازەگرەکان     مزھبیئایینی وو وابستگی 
داین، ل شستکان  نی پیشاعراقبكو وەک کیسی . پشبینی دەکن

 و خ جارکی دیک ل شارەکان گش   مزھبئایین وبدواوە دەرکوت 
ئمش کورتھنانکی . ەکوو دەبنوە ب شوناسی خک کۆچکردو دەکنوە

 بوەی ک شار مرج نیی گۆڕستانی ،دەدات دیکی تزی مۆدرنت پیشان
سرەڕای ھموو . وژینوەی زیاترەئم دیاردەی پویستی ب ت.  بتئایین

سراو و بیستراو و بینراو لگڵ وی ڕۆی میدیای نویئوان نابت گرنگ
و  ت ل بوبوونوەدرکم وەربگیر و پروەردەی سرتاسری ب  خوندن

ی یگشی گوتارەکانی ناسیونالیزم، وەک ئوەی ک تازەگرەکان پداگر
  .لسر دەکن

- و دەوت سیمبولییکانیش ل جیاکردنوەی نتوە-تنۆتگیشتنکانی ئی
 یکدی جیا ڕاست ئوان ئم دوو چمکیان ل؛ ھناوە نتوە کورتی

 بۆ نتوەی ئنتنی سمیس بم وەک لو پناسیی ک ،توەووەکرد
  دەردەکوت ھندک خستی دەوتی ل نتوەدا برجست،ەوکردو
مژوویی  خاککی''وەی وەک خکانک پناسکردوە ک  نتسمیس. وەوکرد

فسانش، ئکی   و یادەوەری ھاوبڵ کولتوورگش لژووی ھاوبو م
یکوەیان دەبستتوە ب بوونی   ب،و مافی یاسایی ھاوبش  دەستجمعی

). Smith 1991: 14; 2002: 15 (''ئرکی ھاوتا بۆ ھموو ئندامکانی
 مافی یاسایی ھاوبشی سمیسی دەردەکوت ئوەی ک ئوەی لو پناس

ڕاستیدا ئم بۆ نتوە   ک ل،وەوکرد بۆ ئندامانی نتوە دیاری
 چونک مافی ،و سکۆتلند، ڕاست نیی بدەوتکان، وەک نتوەی کورد

 یاسایی ھاوبش تنیا ب بوونی دامزراوەکانی دەوت دەکرت فراھم



 

و  جۆرک ل تککردنی یان لکجیانکردنوەی نتوەئمش . بکرت
  . نتوە-دەوت

سیمبولیزم -و تگیشتنکانی ئیتنۆ  سرەڕای ئم، نزیکبوونوەکان
و   و پکدادان نتوەیی  و ملمالن  خوندنوەی باشتر بۆ کشکان

بت ک  سیمبولیزم باشتر دەتوانت پمان-ئیتنۆ.  دەکنعراقمزھبییکانی 
ناو  ناسیونالیستکان ل-نی گروپ ئیتنۆوو ھچو  ھۆکاری سرھدان

و پداویستییکانی   نرەکانھو چاکتریش پک  نتوەکان چین-دەوت
-بب خوندنوەکانی ئیتنۆ. دەکن و شوناس دیاری دروستبوونی نتوە

تنوە و تواناکانی بزوو ی ھزیسیمبولییکان زەحمت ل بردەوام
یکک ل ھۆکارەکانی . ناسیونالیستییکان ل سردەمی جیھانگیریدا بگین

سیمبولییکان -و قورسایییی ک ئیتنۆ  ئم دەگڕتوە بۆ ئو بایخ
 ھستی یدەیدەن ب گرنگییتی ڕیشی ئیتن بۆ نتوە لگڵ بھزی

ن ک و نیشتمانوە، وەک ڕیشی ئیتنی کوردەکا  وابستگی ب خاک
 کوردستان کوردەکان بۆ یدەیگنوە بۆ میدیاکان لگڵ وابستگی

 وەی کرەڕای ئکوردستانس ل کشراق بم پرس. عئ   مکانو چ
  . ندراوە الین تازەگرەکانوە پ ی ئوتۆیان لیگرنگ

 ک بۆ مژووی ،و شرۆڤکانی ئم توژینوەی بگورەی ئنجام
 ئو تگیشتنی ک نژادگرییکان ،ا کرعراقھاوچرخی 

)Primordialists (تڕ ڕەقیی شوناس خستویانمڕوو ل،دروست نیی  .
شوناسکان بگشتی خستکی دەمییان ھی، یان دەکرت وەک ئمیبا 

. بدات پ  نخشی خۆی دەتوانت بگۆڕت یان گششوە وببرت ک  ناو
 ،دەوتی عراقی ل سرەتای سدەی بیستدابۆ نموون، پش دروستبوونی 

 ،دەکرد خکی ئو دەڤرە بگشتی خۆیان وەک عرەب یان موسمان پناس
 ،و دروستبوونی دامزراوەکانی  بم دوای دامزراندنی دەوتی عراقی

دەکرد  دنھمان ئو کسان یان نوەکانیان خۆیان وەک عراقی ناوزە
)وانشبکانی بم  م دووەیزراندنی ). و سدام ندین ساڵ لدوای چ

 کۆمک زاراوە لو پیوەندەدا ڕسکان، وەک کولتووری ،دەوتی عراقی



 

 ک پشتر ،نیشتمانپروەریی عراقی/و ناسیونالیزمی  عراقی، ئدەبی عراقی
ئمش پشتاستی . ھقیقتی ھستپکراون  کچی ئستا،نبیسترابوون

  .یی شوناس دەکاتنرمی نک ڕەق
مدا خرایکشی یب وەک ل ،مانموو ئرەڕای ھبۆ ،ڕوو س 

، عراقخوندنوەی ھر کیسک، چ جای کیسکی فرەڕەھندی وەک 
و  ککوەرگرتن ل ھموو دیدە تیۆرییکان پویست تا ونیکی ڕوونتر

ک ل  چونک ھر یکک لم تیۆران گۆشی،کوت بگشتگیرترمان دەست
. وتر دەکاتوو ق گۆشکان دەخوننوە، ئمش خوندنوەک برفراوانتر

و   و ناسیونالیزم و چمککانی نتوە  بۆی بۆ تگیشتن ل پرسکان
 .  ناکرت ھیچ کام لم تگیشتنان نادیدە بکرن،شوناس

  
  
  



 

  
  
  
  
 

دوا وش  



راقکورتی،  بندامعئ ک لندزمان ھ ک کتی وکگانی کۆم 

یکیان  ل) و شیعکان  سوننکان(مزھب /ئایینکچی ، دەکاتو یکگرتو
مزھب بشک ل ئندامانی /ئایین خاکک ک عراقھاوکات . دەکاتوە جیا

یکیان  ل) و عرەبکان  کوردەکان( بم زمان ،دەخات کۆمگکی یک
و شیعکان   چت ک سوننکانبدەر چند ساکی کمی ل. دەخاتوە دوور

و عراقی ھاوکاری یکیان کرد، چند   ، وەک عرەبحزبی بعسلڕیزەکانی 
 شیوعی حزبیو شیعکان وەک عراقی لڕیزەکانی   ساکیش کوردەکان

 دەگمن ھاوڕیز  بعراق پکھاتکانی ،نا و ھاوخبات بوون، ئگر  ھاوڕێ
ئمش ئگر گورەترین کشی . انیتیو کۆمی  بوون ل خباتی سیاسی

 ،و کۆکردنوەی عراقییکان نبووبت  بردەم پۆسی ئامزانی نیشتمانی
یان (سرەکییکانیتی، ک نبوونی حزبی سیاسی  یکک ل گرفت ھرە

یان ) عرەبی- کوردی(ی ک سنوورەکانی نتوە ) سیاسییالنیکم ھاوپیمانی
و الینگر لمسر تا ئوسری   و ئندام  پڕنتبت) شیعی-سوننی(مزھب 

و   و توانای وەگڕخستنیانی ھبت بکاتوە کۆ  لژر یک بنمیچعراق
 و ھاودید کۆیان  وسوو ھاوچارەن  بتوانت لسر ئجندایکی ھاوبش

 ،ی ئم توژینوەییو دەرئنجامکی سرەک  بۆی وەک ئارگیومنت. بکاتوە
 ل عراقو چینی ناوەند ل  تا ئو ڕۆژەی ک توژی خوندەواردەین 

 عراقدەوری جیھانبینییکی ھاوبش بۆ   لعراقھموو پکھاتکانی 
و  کۆدەبنوە، جا ئم ل چوارچوەی ئایدیۆلۆجیایک بت یان چند بھا

و ئامزانی   و پکوەژیان  قسکردنک لسر ئاشتی ھاوبشک، ھر



 

 Wishful( ل بیرکردنوەیکی خیاپوان ،و شوناسکی گشتگیر   نینیشتما
Thinking (نیی ت. زیاتر ھیچی دیکو ڕۆژە دکی ؟داخۆ ئوە پرسیارئ 

رەکانی زۆر الوازن،کراوەیگم ئب  .وەدا ڕوونم نوەی لئ، ک وەیئ 
بییکان و ھزی سیاسی ک ھ مزھ   ئگرەکانی دروستبوونی حزب

تبتنڕسنوورەکانی ،پ ک ککھاتنی حزبرەکانی پگئ زۆر زیاترە ل 
  . نتوە ببزنت

 بعسبوو ک نمانی  وا و الین پیان سرەڕای ئوەی ک ھندک کس
 کچی ،عراقلوانی ببت ھنگاوی یکم بۆ سرلنوێ بونیادنانوەی 

شھات زۆری پچوو پو ڕووداوەکا  نتی ملمالنتایبن، ب   کدادانو پ
 نک ھر بعسخست ک عراقییکان ل غیابی  مزھبییکان، دەریان

 عراقکاتکی دیک ل مژووی ھاوچرخی   بکو ل ھر،تر نینویکگرتو
 یک ئوەی ک ئستا عراقییکان ب. و لکداباوترن لکترازاوتر

 ئوە دەریایک ت،ئوەی لکیان دادەب.  چند گۆمکی خون،دەبستتوە
 ب بعسسردەمی . تروسککانی ھیوا زۆر الوازن. و بمتمانیی  ترس

 ترس نک بعس کچی سانی دوای ،بوو  ناسراو''کۆماری ترس''
 بکو ترسی ، بم نک تنیا ترس ل دەوت، بکو زاترە،نڕەویوەتوە
کان لکھاتکیش پکان. یبۆ ڕابردشیع یوە ھڕانگ و ترسیان ل و، وات

 وات ، سوننکان ترسیان ل ئستاکان،گڕانوەی سوننکان بۆ سر حوکم
یکان ھشیع کان،لشیع م لو کورد ترسی ھ یکان ھسونن م لھ  .  

 کانی لشری کپرسی چارەس ی کو ھۆکارانک لکراقیۆزترعئا  
. پش دەنن و ھنگاو برەوو عراقییکان ڕوو ل ڕابرد ئوەی ک،وەوکرد

 ،و جیھانبینیی عراقییکاندا ھی و ئامادەیی ل خیاگوئوەندەی ڕابرد
 دا؟ ئو یاوەر   ڕوویدەشتی کربالچی ل . و ئامادەیی نییوئوەندە داھات

 تا  گوتووە؟ پرسیارگلکن کیوە یان چیو کردیو ئم یاوەری پیامبر چی
و قینانی   ئو ڕق. دەکات ئستا نخشی ژیانی ئمۆی عراقییکان دیاری

 دروست١٤٠٠ک ن  ساڕپنک تزیند،راوندبوون ن کو ڕۆژانوو ب 
  . دەکرن جاریش پیرۆز ڕادەگیرن، زۆر و برز دەکرنوە



 

نگژانو ترداری ڕابرد،بۆ دەربازبوون لت دەسبکان دەبراقییو و ع
بۆ ئمش پش ھر شتک دەبت ل حزب . و بکنوەول داھات و بیر  بنب

  ل،نکونوە  چونک تا لوان دوور،کونوە ب مزھبییکان دوورئایینی و
 داخۆ ئم داوای ،بم پرسیاری گورە ئوەی. نابنوە یکدی نزیک

 بم ڕووناکی ، ئوەش پرسیارکی کراوەی؟خیاپوی نیی لمۆی عراق
تون داھاتلل م لت، النیکدی ناکرب ککی نزیکداووی .  

 لوانی ھندک ،دەکرت پۆسی ئاشتوایی نیشتمانی ک سانک باس
چاک   سرەتا وا،بگرت ئوەی ئم سر  بم بۆ،خم بەونتوە

موو  دان بو ھ، ساڵ حوکمی عراقیان کرد٨٥سوننکان ک نزیکی 
. یانو بنن ک دەرھق ب پکھاتکانی دیکی وتک کردونادادییاندا

و داھات   و سامان  بت ک دەست شیعکان دەبت ئامادەیی ئوەیان تدا
 کوردەکان وا. کردار ناو بکو ب بکن، نک ب لگڵ پکھاتکانی دیک بش

. دەبنوە  یان جیاراقعبکنوە، دەمننوە ل ی چاک خۆیان یکالی
وەی نتی ئسیاس  کین لشراقبع   کیشین لشراقو بع،ت   ندەتوان

ت بنیخۆییان بگربس،ن  ت بت ببدەشتوان ک لوان کوردەکان پردن 
  . عراقو پکھاتکانی دیکی  

دەرەوەی موداکانی ئم   لعراق بۆ کردەییپشنیازکردنی چارەسری 
کتیکان،براقییمی عر خگت ئت بگوتروە دەکررەڕای ئز   سو  و ھ

کان بۆ بنوەی  الییی مانکپارچراقیوەی ئاشتیعیە یان جیابوون ،یان
 لسر بنمای کۆنفیدرای عراقچاک  ئوە ل ھردوو حاتدا وا

یشتمانی یان  تا کۆنفیدرای ببت سرەتایک بۆ ئامزانی ن١دابژرتوە،
 دەبت بنماکانی ،عراقپاڵ بکۆنفیدرایکردنی  ل. یانیلکجیابووەنوەی ئاشت

 ،و بیاردان   توافقی بکرن بنمای دابشکردنی دەستیدیموکراسی
  .وسسازەکانوو چارەن  و ئمنییکان  بتایبتی لسر پرس نیشتمانییکان

راقدوای داگیرکردنی  لن عالیل ریکائوە مڕ١٣وە، ئپی تی  سا
.  دەکرتعراق) Rebuilding(کرد، بردەوام باس ل دووبارەبونیادنانوەی 

                         
ــدرالیزم،  لســر بعــراق و چــۆنتیی داڕشــتنوەی  بــۆ وردەکارییکــانی بــۆچی1 مــای کۆنفن

 وان٢٠١٤کرمانج و خان (ب .( 



 

 عراق ئوەی ل پسنینبت بۆ  لوانی ئم زاراوەی زۆر دروست
 عراقو فرەالینکانی   بتایبتی ئگر کش فرەڕەھند،دەگوزەرت

چاک باس ل بونیادنانی  نیادنانوە وا دووبارەبولبری. بگرین لبرچاو
  بدا ل مژووی ھاوچرخیعراق چونک ، بکرت نک بونیادنانوەیعراق

. بکرت بۆ گڕانوە بۆی نبووە ک وەک مۆدلک تماشا قۆناغکدا تپڕ
   و خست کۆمیتی   مژووی حاشاکردن بووە ل ڕاستیعراقمژووی 

 حاشا لوە کراوە، یان النیکم ٢٠٠٥  سایتا.  ئو وتو دیموگرافییکانی
 فرەئایین و وتکی فرەشوناس، فرەنتوەی، عراقخرابوو، ک  پشتگوێ

بزھفرەم .ژووەوە لم مدەستووری ،دوای ئ وەی کرەڕای ئراق سع 
 بم لسر ئرزی واقع ھشتان ھنگاوی ،اندا ناوەیدانی بو ڕاستی

کردنیانبنسترجنراون بۆ بستاشی . ڕەتی نئ ت کوەش بگوترت ئدەب
 ، خۆی ھییئم گرنگی.  ننراوەداعراق دان ب دوونیشتمانیی ،لگدا بت

 ،کرا پ  چونک وەک ل بشکانی ئم کتب ئاماژەی،بتایبتی بۆ کوردەکان
 ی کورد لشراقکی دعشنیا کند ت ماف وەییاننان بت  و کولتووری 

 کان نییو زمانیی،شکو کرۆکی پرسی کورد کب  ب ،و شوناسی خاک 
کی دیکد د،واتای وەی کموو    نیشتمانی کوردەکانکوردستاناننان بو ھ

 ھرمی کوردستان ک وەک ،ئوانی ک لگڵ کوردەکان لو ناوچان دەژین
 ئوەی ک بۆ بونیادنانی ،لسر دەکرت یبۆی ئوەی لرە پداگری. ناسراوە

 تواندنوە، لبریبکرت ب بردی بناغRecognition ( (اننان د دعراق
اننان یکم بردەبازی پڕینوەی بۆ ئامزانی د چونک د،تنانت ئامزانیش

. دەبت  ئامزان لکترازان برجستلبری ،انناندبب د. نیشتمانی
 وات ھموو الیک دان ب ھموو الینکاندا ،ت ھمالین بناننانکان دەبدد

  .بنن
داکۆتایی لب ،  ل وەی دەیان سار ئسما لراقبنعو  ت  دەگوزەر

 عراقدەردەکوت ک لسر نخش   وا،دەکرت ونوئوەی ئستا ئزم
 بم لسر ئرزی واقع ،برچاو  دتووەک وتکی یکگرتو

 یان عراقییکان تدەخا  یکعراقداخۆ نخشک خکی . پارچیپارچ
 . ئوە پرسیارک ک دواڕۆژ وەمکی وەردەگرین؟نخشک دەدڕنن



 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پاشکۆکان



 



 

  ١٩٨٧ تا ١٩٦٣، ورانکردنی کوردستان ل سانی ١ -پاشکۆ 

  
 ک لک یم خشتد٣٥٤-٢٧٩: ١٩٩٩مینا (بۆ ئم١٩: ٢٠٠٤ واخرون ؛ مح (

  .وەرگیراوە
، گ:  ناحی ورانکراوەکان.چۆمانو   پنجون:  قزا ورانکراوەککان*

  وناپارز، پنجون:  کۆمگ ورانکراوەکان.ناپارز  وبیارە، خورما، سیوەیلی
  .بک) ٣٥٤-٢٧٩: ١٩٩٩مینا (بۆ ناوی گوندەکان تماشای . بنگرد



 

  ٢ -اشکۆ پ
   بۆ پرلمانی عراق٢٠٠٥بژاردنکانی کانوونی دووەمی ئنجامی ھ
















  
  
  
  
  
  
  
  

 ک لک یم خشتبۆ ئ)Economist 2005: 44, 45(وەرگیراوە .  



 

  
  ٢٠٠٥، ئنجامکانی ڕیفراندۆم لسر دەستوور، ئابی ٣ -پاشکۆ 

 
زۆرینی  پارزگا

دیموگرا
 فی

ب  دەنگکان
% 

نخر 
% 

رینی زۆ بغداد
 شیعی

٢٢.٣٣ ٧٧.٧٠ ٢١٢٠٦١٥ 

زۆرینی  واسیت
 شیعی

٤.٣٠ ٩٥.٧٠ ٢٨٠١٢٨ 

زۆرینی  میسان
 شیعی

٢.٢١ ٩٧.٧٩ ٢٥٤٠٦٧ 

زۆرینی  بسە
 شیعی

٣.٩٨ ٩٦.٠٢ ٦٩١٠٢٤ 

زۆرینی  زیقار
 شیعی

٢.٨٥ ٩٧.١٥ ٤٦٢٧١٠ 

زۆرینی  موسننا
 شیعی

١.٣٥ ٩٨.٦٥ ١٨٥٧١٠ 

زۆرینی  یقادسی
 شیعی

٣.٣٢ ٩٦.٧٤ ٢٩٧١٧٦ 

زۆرینی  بابل
 شیعی

٥.٤٤ ٩٤.٥٦ ٥٤٣٧٧٩ 

زۆرینی  کربال
 شیعی

٣.٤٢ ٩٦.٥٨ ٢٦٤٦٧٤ 

زۆرینی  نجف
 شیعی

٤.١٨ ٩٥.٨٢ ٢٩٩٤٢٠ 

زۆرینی  ئنبار
 سوننی

٩٦.٦ ٣.٠٤ ٢٥٩٩١٩ 

زۆرینی  سالحدین
 سوننی

٨١.٧٥ ١٨.٢٥ ٥١٠١٥٢ 



 

زۆرینی  نینوا
 سوننی

٥٥.٠٨ ٤٤.٩٢ ٧١٨٧٥٨ 

ی زۆ دیالرین
 سوننی

٤٨.٧٣ ٥١.٢٧ ٤٧٦٩٨٠  

زۆرینی  دھۆک
 کوردی

٠.٨٧ ٩٩.١٣ ٣٨٩١٩٨  

زۆرینی  سلمانی
 کوردی

١.٠٤ ٩٨.٩٦ ٧٢٣٧٢٣ 

زۆرینی  ھولر
 کوردی

٠.٦٤ ٩٩.٣٦ ٨٣٠٥٧٠  

زۆرینی  کرکووک
 کوردی

٣٧.٠٩ ٦٢.٩١ ٥٤٢٦٨٨ 

 ٢١.٤١ ٧٨.٥٩ ٩٨٥٢٢٩١ کۆ
 ک لک یم خشتبۆ ئ)O’Leary 2009: 145(وەرگیراوە .  



 

  
  ٤ –پاشکۆ 

   بۆ پرلمانی عراق٢٠٠٥ئنجامی ھبژاردنکانی کانوونی یکم 





 ک لک یم خشتبۆ ئ)IHEC 2006 (وەرگیراوە. 

  



 

 
  ، ژمارەی کوژراوانی توندوتیژییکان٥ -پاشکۆ 

 راق لع ٢٠١٢ تا ٢٠٠٣ل  
  
  
  

  
  
  

 ل یم خشتئ (Iraq Body Count 2015) وەرگیراوە.  



 

 
، ڕژەی کوژراوەکان ل ڕۆژکدا ل ئاکامی تقینوە ٦ -پاشکۆ 

  تیرۆرستییکان و توندوتیژیی مزھبییکان
  
  



 

  
 

   بۆ پرلمانی عراق٢٠١٠، ئنجامی ھبژاردنکانی ئازاری ٧ -پاشکۆ 
  



 

  
  سرچاوەکان

  
  ڕۆژنامکان

 دی ئیستیقالل، ژیان،، ئوم بانگی کوردستان، ڕۆژی کوردستان، بانگی حق
الفجر الجدید، الوقائع العراقیة، اتحاد الشعب، بغداد، االھالی، ، االستقالل خبات، التاخی،

  .  الشرق االوسط والثورة، الجمھوریة، بابل
  

  سرچاوە کوردییکان
چاپخانی کۆڕی : ھندک داوەریی بناوبانگ، بغدادد) ١٩٨١(بابان، جمال 

  .ستی کورد دە–زانیاری عراق 
  .ئپک: دیوانی شرکۆ بکس، سپانگا، سود) ١٩٩٥(بکس، شرکۆ 

، ١٩٩٣- ١٩٧١برگی سیم : دیوانی شرکۆ بکس) ا٢٠٠٦(بکس، شرکۆ 
  .دەزگای چاپ نزانراوە: کوردستان

، ٢٠٠٦- ٢٠٠٤برگی ششم : دیوانی شرکۆ بکس) ب٢٠٠٦(بکس، شرکۆ 
  .انراوەدەزگای چاپ نز: کوردستان

  .چاپخانی شفق: دیوانی بکس، بغدادد) ١٩٧٠(بکس، فایق 
دەزگای : ، سلمانی١٩٥١ -١٨٦٥ژەنڕاڵ شریف پاشا ) ٢٠٠١(پیربال، فرھاد 

  . سردەم
" ل بدەوتبوونی باشووری سوودان بۆ دەوتی کوردی،) "٢٠١٢(تۆفیق، ئومد 

١٤مووز، لت >https://goo.gl/cVlvtO<.  
خستنڕووی ھکاری زانیارییکانی ) ٢٠٠٨(ومتی ھرمی کوردستان حک

  . بڕوەبرایتی توژینوەو ئامار: جینۆسایدی گلی کورد، ھولر
 .دەزگای سردەم: یاداشت، چاپی سیم، سلمانی) ٢٠٠٣(حیلمی، رەفیق 
 :یادنامی شخ محموودی حفید، ئامادەکردن، سلمانی) ٢٠٠٦(حفید، ناسر 

  . بنکی ژین
  . کتبخانی سلمانی: ، سلمانی٣- ١چیم دی، برگی ) ١٩٧٠(خواج، ئحمد 

" رم دانانین،  ھه بردنی روه  به مای بنه وتنك به ھیچ رككه:  پارتی) "٢٠١٥(خندان 
١٨ ئایار، ل >https://goo.gl/6EGDDj<.  

: کانی، ھولرکارەسات، ئنجام و ڕەھندە: ئنفال) ٢٠٠١(دزەیی، یوسف 
  .دەزگای موکریان



 

 بدوع ،نبات،) "٢٠٠٠(زەنگڤانی، ق" دادگاییکردنی خل ، ل٢. ، ژ١. ڕۆژنام .
١٦٤-١٢٩. 

 بدوع ،نبات) "٢٠٠١(زەنگڤانی، ق"دادگاییکردنی خل ، ل٤. ، ژ١. ، ڕۆژنام .
١٢٩-٦٢.  

نی خوارو ب ڕۆی کشی مزھب ل لکاندنی کوردستا) "١٩٩٢(سابیر، رەفیق 
  .٦٠-٤٩ل  ، ل٢. نۆژەن، ژ" عراقوە،

ڕۆژنامکانی سردەمی حوکمی شخ ) ٢٠٠٣(ساح، رفیق و سدیق ساح 
  .سندیکای ڕۆژنامنوسانی کوردستان: محموود، کۆکردنوە، سلمانی

: و کۆکردنوە، سلمانی یادنامی شخ محموود، دانان) ا٢٠٠٦(ساح، سدیق 
  . بنکی ژین
  .بنکی ژین: سلمانی، ١٩٢٤-١٩١٨حکومتی کوردستان ) ب٢٠٠٦ (سدیقساح، 

 ٢٢" ئاو، پۆژەبچووککانیکۆۆنیالیزملکرکووکدا،) "٢٠١٤(سلمان، خالد 
م، لکتشرینی ی>https://goo.gl/uSu9BX< . 

کرنڤای مردن ل عرعر، گۆڤاری عرعر، سای ) ٢٠٠٨(سمکۆ، دەھام 
  .٣٤٠-٣٣٧ل  سیم، ل

دەزگای : ، ھولر٢-١و حیکایت، برگی  نتوە) ٢٠٠٨(سیوەیلی، ربوار 
  . موکریانی

ئایا فیدرالییت وەک خیارک ل عراق ) ٢٠٠٥(سلیم، جوھر نامیق 
  .چاپخانی وەزارەتی پروەردە: پیادەدەکرت، ھولر
کانی ڕژم ھرشکانی ئنفال ل بگنام: توونی مرگ) ١٩٩٥(عبدالرحمن، زیاد 

  . دەزگای چاپ دیار نیی: دا، تورز
كتی  یه: دیوانی خونی ڕژاوی دوو سو، کرکووک) ٢٠١٣(ر، دانا  سكه عه
  .٣٨-١١ل .، ل. ركوك  لقی كه-رانی كورد  نووسه

: خوندنوەی بعس بۆ فاشیزمی مژوویی) ٢٠٠٤(عیسا، ئلبرت 
راق، سلعسی عر بسکی سیاسی لوەیینکۆبی بیرو ھۆشیاری : مانیلکتم

 .یکتیی نیشتمانیی کوردستان
 عراق تا بستنی –مژووی پارتی دیموکراتی کوردستان ) ١٩٦٨(عبدو، علی 

  . دەزگای چاپ دیار نیی: کۆنگرەی سیم، کوردستان
و کاریگریی  ئنفالی س) ٢٠٠٤( و برھم عومرعبدول   عبدو، ھمن باقر

  .چاپخانی توار: ییکانی لسر ژنی پاشماوەی ئنفال، کوردستانکۆمیت



 

پاکتاوکردنی رەگزی کورد ل کوردستانی ) ٢٠٠٦(عبدولرەحمان، فرمان 
  .مکتبی بیرو وشیاری یکتیی نیشتمانیی کوردستان: عراقدا، سلمانی

  . رەنج: شاری مۆسیقارە سپییکان، سلمانی) ٢٠٠٦(علی، بختیار 
چاپخانی : منفاکان لرەوە دەستپدەکن، سلمانی) ١٩٩٧(بار، جمال غم
 .سلمانی

. ڕەھند، ژ" و ملمالن ل کۆمگای دوای جنگ، شوناس) "٢٠٠٤(فتاح، ئاراس 
  . ١٢٢-٨١ل  ، ل١٧ و ١٦

: دیاردەی ئیسالمیزم، سلمانی: بسیاسییکردنی ئیسالم) ٢٠٠٥(کرمانج، شرکۆ 
  .دەزگای سردەم

داڕشتنوەی عراق لسر بنمای ) "٢٠١٥(مانج، شرکۆ و شمسول خان کر
 ٢٨،  ٤٦٦ و ٤٦٥چاودر، دوو بش، ژمارە " بۆ و چۆن؟،: چوار ھرمی کۆنفیدرای

  .  ئایار٥نیسان و 
نخشڕگای دامزراندنی دەوتی ) "٢٠١٢(کرمانج، شرکۆ و ئارام ڕەفعت 

 ٩، ھاووتی، "و میکانیزمکان ، ڕگاچارەکانوەھمکان، ئستنگکان: کوردستانیی
  .٦ئایار، ل 

یادەوەرییکانی کچ کوردکی ئنفالکراو، ) ٢٠٠٥(کلوری، سدرەدین محیدین 
  .چاپخانی گنج: چاپی سیم، سلمانی

و پیامی نوشیروان مستفا رکخری گشتی  پیرۆزبایی) "٢٠١٢(گۆڕان، سایت 
 ئازار، ٢٠" ھاتنی جژنی نورۆزەوە،بزووتنوەی گۆڕان ببۆنی 

ل>https://goo.gl/tcEDZO<  .  
دیدار لگڵ تاوانبارانی ئنفال، : مملکتی تاوان) ٢٠١٦(محمد، عومر 

  . چاپخانی سلمانی: سلمانی
: و سکوچکی بعسییان ئمنی ستراتیجیی عراق) ١٩٩٩(مینا، ئمین قادر 

سنتری لکۆینوەی ستراتیجیی :  دووەم، سلمانیترحیل، تعریب، تبعیس، چاپی
  .  کوردستان

: ئنفالی رەش، کرکووک) ا٢٠٠٧(مال شاخی، ئبوبکر محمد حاجی 
  .چاپخانی کارۆخ

: ئنفالی خاخان، کرکووک) ب٢٠٠٧(مال شاخی، ئبوبکر محمد حاجی 
  . چاپخانی کارۆخ
: و بعرەبکردندا، ھولر  راگواستنکندناوە لنوان) ٢٠٠١(نادر، کاوە 
 .ڕۆژنامی میدیا



 

مژووی دوازدە ئیمامکی شیع دەکرت ناو میتۆدی ) "٢٠١٠(ھاووتی 
  .ئایار٣٠" خوندنوە،

 ی تشرینی ٩، ٧٧٢ژمارە " چاوپکوتن لگڵ دکتۆر کنعان،) "٢٠١١(ھاووتی 
  .یکم

  .دەزگای ئاراس: ، ھولربھاری ڕەش) ٢٠٠٣(ئیسماعیل، ئحمد محمد 
" ڤیدیۆی ڕگریکردن ل سرۆکی پرلمان ل بازگی پردێ،) "٢٠١٥(ئن ئاڕ تی 

١٢م، لکتشرینی ی >https://goo.gl/sQOsVr<.  
 ١٠٠ئگرنرخینوتببتوەب : ئاشتیھورامی) "٢٠١٦(ئن ئاڕ تی 

 تشرینی یکم، ل ٢٥" دۆالرقیرانیداراییچارەسرنابت،
>https://goo.gl/xG1fhZ<.  

چند الپڕەیک ل مژووی گلی کورد ) ١٩٨٥(کمال مزھر . ئحمد، د
  .چاپخانی االدیب البغدادیة: ، بغدادد)بشی یکم(

دیوی ناوەوەی : پنجکان یکتر دەشکنن) ١٩٩٧(ئمین، نوشیروان مستفا 
  .فاخپۆت: ، برلین١٩٨٣-١٩٧٨رووداوەکانی کوردستانی عراق 
و  میرایتی بابان لنوان برداشی رۆم) ١٩٩٨(ئمین، نوشیروان مستفا 

  . سنتری ئاوەدانی: عجمدا، برلین
دیوی ناوەوەی : خوالنوە ل ناو بازندا) ١٩٩٩(ئمین، نوشیروان مستفا 
  . سنتری ئاوەدانی: ، برلین١٩٨٨-١٩٨٤رووداوەکانی کوردستانی عراق 

چند الپڕەیک ل مژووی ڕۆژناموانی ) ٢٠٠٤(روان مستفا ئمین، نوشی
  .دەزگای چاپ نزانراوە: کوردی، سلمانی

 بعس - مفاوەزەی برەی کوردستانی) "٢٠٠٨(ئمین، نوشیروان مستفا 
١٩٩١، "ی،لسب>https://goo.gl/rTID7M<.  



 

  سرچاوە عرەبییکان
کردی فی ثورة العشرین العراقیة، دور الشعب ال) ١٩٧٨(کمال مظھر . احمد، د

 .مطبعة الحوادث: بغداد
دراس تحلیلیة، : صفحات من تاریخ العراق المعاصر) ١٩٨٧(کمال مظھر . احمد، د

  .مکتبة البدلیس: بغداد
: حکم التاریخ والضمیر، السلیمانیة: کرکوک وتوابعھا) ٢٠٠٤(کمال مظھر . احمد، د

  .مطبعة رینوین
ارجح مشارکة الجمیع فی حکومة وحدة " ایالف"ھاشمی لـ ال) ٢٠١٠(احمد، سالم 

  .>https://goo.gl/5ZtmlY<وطنیة، ایالف، فی 
 .مطبعة شھاب: صفحات من نضال کریم احمد، اربیل: المسیرة) ٢٠٠٦(احمد، کریم 
 .دار ھاوار: السریان، دھوک-االشوریون-من ھم الکدان) ٢٠٠٢(افرام، ابلحد 

، وکالة انباء برثا، فی !حسین کامل شھیدا ")٢٠١١(االحمد، کامل محمد 
>https://goo.gl/8GMm3I< .  

:  فی االعراق، بغداد١٩٤١االبعاد القومیة لثورة مایس ) ١٩٨٠(االدھمی، محمد مظفر 
 .دار الحریة للطباعة

مشکلة الحکم فی العراق من فیصل االول الی صدام، ) ١٩٩١(االزری، عبدالکریم 
  . دار الساقی: لندن
 .دار الرشید: المدارس الیھودیة واالیرانیة فی العراق، بغداد) ١٩٨٤(براک، فاضل ال

ون : االسطورة والحقیقة، بغداد: مصطفی البارزانی) ١٩٨٩(البراک، فاضل  دار الش
  .الثقافیة العامة

دستور حزب البعث العربی ) "١٩٤٧(البعث، حزب البعث العربی االشتراکی 
 .>https://goo.gl/4Igh6d<فی " ،١٩٤٧االشتراکی 

موقف االحزاب السیاسیة العراقیة من القضیة ) ١٩٩٧(البوتانی، عبدالفتاح علی 
  . مرکز الدراسات والبحوث المرکزیة: ، اربیل١٩٧٠-١٩٤٦الکردیة 

: وثائق عن الحرکة القومیة الکردیة التحرریة) ٢٠٠١(البوتانی، عبدالفتاح علی 
سسة موکریانی:  اربیلمالحظات تاریخیة ودیراسات اولیة،   . م

الشیخ محمود الحفید والنفوذ البریطانی فی ) ٢٠٠٥(البیاتی، عبدالرحمن ادریس 
 .دار الحکمة: ، لندن١٩٢٥کردستان العراق حتی عام 

دراسة فی الزعام السیاسیة : محمد جعفر ابو التمن) ١٩٩٦(خالد . التمیمی، د
  .دار الوراق: العراقیة، دمشق

  .دار الثورة: لکی تصان وتتعزز الوحدة الوطنیة، بغداد) ١٩٧٣ (الثورة، جریدة



 

  .دار الطلیعة: من اوراق کامل الجادرجی، بیروت) ١٩٧١(الجادرجی، کامل 
  .دار المدی: العراق ورھان المستقبل، دمشق) ٢٠٠٤(الجنابی، میثم 
ر المتمدن، الحوا" الھویة العراقیة وافاق البدیل الدیموقراطی،) "٢٠٠٥(الجنابی، میثم 

  .>https://goo.gl/rdzwGT< شباط، فی ١، ١٠٦٦العدد 
  .مطبعة العرفان: الثورە العراقیة الکبری، صیدا) ١٩٧٢(الحسنی، عبدالرزاق 

، الطبعة ١٠-٤تاریخ الوزارات العراقیة، االجزاء ) ١٩٨٢(الحسنی، عبدالرزاق 
  .منشورات مرکز االبجدیة: السادسة، بیروت

، الطبعة السابعة، ٣-١تاریخ الوزارات العراقیة، االجزاء ) ١٩٨٨ (الحسنی، عبدالرزاق
ون الثقافیة العامة: بغداد   .دار الش

  .دار الطلیعة: مذکراتی فی العراق، بیروت) ١٩٦٧(الحصری، ابو خلدون ساطع 
الناشر : مختارات من مذکرات سالح الحیدری، سلیمانیة) ٢٠٠٤(الحیدری، سالح 

 .غیر معلوم
غبن عتیق جمع بین الشیعة والکرد، الشرق : العراق) ا٢٠٠٥(شید الخیون، ر
  . حزیران٢٢، ٩٧٠٣االوسط، عدد 

وحدة العراق قوضھا التعریب والشیعیة بعد الیوم، الشرق ) ب٢٠٠٥(الخیون، رشید 
 . کانوون االول٢٨، ٩٨٩٢االوسط، عدد 

:  بیروتکامل الجادرجی ودوره في السیاسة العراقیة،) ١٩٩٩(الدلیمی، محمد 
سسة العربیة للدراسات والنشر  .الم

دار الطلیعة : الجذور التاریخیة للشعووبیة، بیروت) ١٩٦٢(عبدالعزیز . الدوری، د
  .  للطباعة والنشر

اد   .دار الکتاب العربی: الحل االوحد، قاھرة) ١٩٦٣(الرکابی، ف
 الملک فیصل المعارضة البرلمانیة فی العراق فی عھد) ٢٠٠٨(الرھیمی، عالء حسین 

  .بیت الحکمة: االول، بغداد
...  مقعد فی البرلمان١٠٠سنحصل علی : تحالف المالکی) "٢٠١٠(السالم، رحمة 

  . مارس٩الشرق االوسط، " وسنشکل الحکومة القادمة،
  . کانوون االول٤الصباح، " الخطة باء کردیا،) "٢٠١٢(الشبوط، محمد عبدالجبار 

صفحات من تاریخ العراق السیاسی، فی : یامتلک اال) ٢٠٠٠(الشیرازی، محمد 
>https://goo.gl/MO6q4N<. 

ماذا حدث فی العراق بعد االنسحاب من الکویت، : الزلزال) ٢٠٠٠(الصالحی، نجیب 
سسة خاک: السلیمانیة   .م

  .دار التعارف: اقتصادنا، بیروت) ١٩٨٧(الصدر، محمد باقر 



 

  . ار الکتاب االسالمید: فلسفتنا، ایران) ٢٠٠٤(الصدر، محمد باقر 
  . >https://goo.gl/8ngz2h<الی طالب العلم، فی ) ٢٠١٠(العاملی، علی الکورانی 

تاریخ الوزارات العراقیة فی عھد ) ٢٠٠٠(العانی، نووری عبدالحمید واخرون 
 .بیت الحکمة: ، بغداد٥-١الجمھوری، االجزاء 

 ١٩، ٦٤١العدد " فی العراق،کرکوک تنذر بحرب اھلیة ) "٢٠٠٧(العراق الیوم، جریدة 
  .تشرین الثانی

، ١٩٥٨-١٩٤٦تاریخ حزب االستقالل العراقی ) ١٩٨٦(العکام، عبداالمیر ھادی 
ون الثقافیة العامة: بغداد  .دار الش

التاثیرات الترکیة فی المشروع القومی العربی فی العراق، ) ١٩٨٨ (العلوی، حسن
  .دار الزوراء: لندن

دار : ، قم١٩٩٠-١٩١٤لشیعة والدولة القومیة فی العراق ا) ١٩٩٠(العلوی، حسن 
  .الثقافة

  . مطبعة الرایة: سعد صالح فی مواقف الوطنیة، بغداد) ١٩٨٩(الغطاء، علی کاشف 
: تجربتی فی حزب البعث العراقی، لندن: اوکار الھزیمة) ١٩٩٣(الفکیکی، ھانی 
  .ریاض الریس للنشر
 مطبعة االرشاد: ، بغداد١٩٢٠راقیة الکبری سنة الثورة الع) ١٩٧٤(الفیاض، عبدالل. 
فی " قضیة الھاشمی تکشف الشرخ االجتماعی فی العراق،) "٢٠١١(القطبی، حسین 

>https://goo.gl/R16cUh<      . 
جزء " حساب االیجابیات والسلبیات فی اعالن شیعة العراق،) "٢٠٠٢(الالمی، عالء 

 . >https://goo.gl/iAP13v<، فی ١٧٥االول، حوار التمدن، عدد 
 .مکتبة دار ابن قتیبة: االحکام السلطانیة، الکویت) ١٩٨٩(الماوردی، ابو الحسن 

، فی "قضیة الدجیل: ١وقائع الدعوة رقم ) "٢٠٠٥(المحکمة الجنائیة العراقیة العلیا 
>https://goo.gl/CISpkQ< . 

ق والمسار، فی المنطل: حزب الدعوة االسالمیة) ٢٠٠٠(الموسوی، السید ھاشم 
>https://goo.gl/eSKPTY<. 

لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، الطبعة الثانیة، ) ا٢٠٠٥(علی . الوردی، د
  .دار الراشد: ، بیروت٦-١االجزاء 

 .دار الحوراء: دیراسة طبیعة المجتمع العراقی، بغداد) ب٢٠٠٥(علی . الوردی، د
، ترجمة ١٩٣١- ١٩٢٨قلم والمراجعات عصر ال) ٢٠٠٠(امین، نوشیروان مصطفی 

 .مرکز خاک للنشر: حمسالح گاللی، سلیمانیة



 

دار : ، لندن٢-١اعالم السیاسة فی العراق الحدیث، االجزاء ) ٢٠٠٤(بصری، میر 
 .الحکمة

  . ٩-٨الدور السیاسی، میزوبوتامیا، العدد : شیعة العراق) ٢٠٠٦(بطاطو، حنا 
ذوات، "  امة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة،:میشیل عفلق) "٢٠١٥(بوشیخی، محمد 

  . کانوون الثانی٢٩
، فی "عودة وزراء جبھة التوافق السنیة الی الحکومة العراقیة) "٢٠٠٨(بی بی سی 

>https://goo.gl/OXXrQY<.  
 ١" رافع العیساوي وزیر المالیة العراقي یستقیل من منصب،) "٢٠١٣(بی بی سی 

  . >https://goo.gl/q4krx8<اذار، فی 
، ٢١٨١کالب بافلوف والکالب العراقیة، الحوار المتمدن، عدد ) ٢٠٠٨(ثوینی، علی 

  . >https://goo.gl/dKnqFQ<فی 
 .دار الالم: العراق والمسالة الکردیة، لندن) ١٩٩٠(جواد، سعد ناجی 

لمحات من نضال حرکة التحرر الوطنی للشعب الکردی فی ) ٢٠٠٥(حبیب، کاظم 
  .دار اراس: ق، اربیلکردستان العرا

الجمھوریة الثانیة بالعراق، فی ) ٢٠١٤(حبیب، کاظم 
>https://goo.gl/eCy5hU<.  

: اطلس کرکوک) ٢٠٠٦(حداد، ھاشم یاسین، سردار محمد و عدنان کرکوکی 
لجنة العلیا الزاحة اثار : تاریخی، اداری، طبیعی، بشری، سیاسی واقتصادی، اربیل

  .التعریب فی کوردستان
تمر القطری الثامن ) ١٩٧٧(البعث حزب   –التقریر السیاسی الصادر عن الم

  .دار الحریة: ، بغداد١٩٧٤کانوون الثانی 
  .دار الثورة: مسألة القومیات فی الوطن العربی، بغداد) ١٩٨٠(حزب البعث 
تمر القطری التاسع ) ١٩٨٣(حزب البعث  ، ١٩٨٢ حزیران - التقریر المرکزی للم

  .یةدار العرب: بغداد
سسة الذاکرة العراقیة، فی –اخراج من سلک التعلیم ) ١٩٨٦(حزب البعث   وثیقة، م

>https://goo.gl/nK0zu5<.  
  .دار الحریة: المنھاج الثقافی المرکزی، الطبعة الثانیة، بغداد) ١٩٨٨(حزب البعث 
سسة الذاکرة العراقیة، –اسقاط الطالب غیر البعثین ) ١٩٨٩(حزب البعث   وثیقة، م

  .>https://goo.gl/L8HCqM<ی ف
عبدالکریم قاسم والشوعیون ورفعت الحاج سری ) ١٩٨٨(حسین، خلیل ابراھیم 

  .دار الحریة للطباعة: والقومیون، بغداد



 

  .دار الثورة: خندق واحد ام خندقان، بغداد) ١٩٧٦(حسین، صدام 
 .دار الحریة للطباعة: حول کتابة التاریخ، بغداد) ١٩٧٩(حسین، صدام 

 تموز العراقیة وعبدالکریم قاسم، ١٤ثورة : ثورة وزعیم) ٢٠٠٢(ین، عبدالخالق حس
  . دار الحصاد: دمشق

، فی "حل مشکلة کرکوک بین الممکن والمستحیل) "٢٠٠٨(حسین، عبدالخالق 
>https://goo.gl/2dHKrp< .  

ر دا: الطائفیة السیاسیة ومشکلة الحکم فی العراق، بغداد) ٢٠١١(حسین، عبدالخالق 
  .میزوبوتامیا

 ایلول، فی ٢٧" اغتیال الزعیم عبدالکریم قاسم مجددا،) "٢٠١٣(حسین، عبدالخالق 
>https://goo.gl/pSvDRG<.  

  . مطبعة اشبیلیة: مشکلة الموصل، بغداد) ١٩٧٧(حسین، فاضل 
تاریخ الوزارات العراقیة فی العھد ) ٢٠٠٢(حمیدی، جعفر عباس واخرون 

  . بیت الحکمة:، بغداد٦الجمھوری، جزء 
، ١٩٥٤- ١٩٤٦احزاب المعارضة العلنیة فی العراق ) ١٩٨٤(خلیل، عادل غفوری 

  . مطبعة اوفسیت االنتصار: بغداد
: من حوار المفاھیم الی حوار الدم١٩٦٣ شباط ٨عراق ) ٢٠٠٥(سعید، علی کریم 

 .مطبعة المعارف: مراجعة فی ذاکرة طالب شبیب، بغداد
، فی "ک اقلیم مستقل بحد ذاتکرکو) "٢٠٠٨(سنجاری، حسین 

>http://goo.gl/DdPdrH<. 
القضیة الکردیة وحزب البعث العربی االشتراکی فی )  ٢٠٠٦(سنجاری، علی 

  .مطبعة حاجی ھاشم: العراق، دھوک
صفحات من العالقات التاریخیة بین الکورد والشیعة فی ) ٢٠١٢(سنجاری، علی 

  . کانوون االول٢٦العراق، التاخی، 
فی "  الدستوریة،١٤٠انا عرقلت تنفیذ المادة : الفتالوی) "٢٠١٤(اخبار العراق شبکة 

>https://goo.gl/pbVa8e<.  
الجمعیات والمنظمات واالحزاب الکوردیة فی ) ٢٠٠٧(شریف، عبدالستار طاھر 

  .دار سردم: ، الطبعة الثانیة، سلیمانیة١٩٥٨-١٩٠٨نصف القرن 
  . ١٧٥الوسط، عدد " لنظام تنقلب علی صدام،قاعدة ا: العراق) "١٩٩٥(شھاب، زکی 

  .دار الالم: مذکرات جعفر العسکری، لندن) ١٩٨٨(صفوة، نجدة فتحی 
منطقة کرکوک ومحاولة تغییر واقعھا القومی، ) ٢٠٠٤(طالبانی، الدکتور نووری 

  .دار اراس: اربیل



 

  .>https://goo.gl/Cb1yeY<فی سبیل البعث، فی ) ١٩٧٤(عفلق، میشیل 
دور حزب البعث العربی االشتراکی فی العراق فی ) 1979(، ھادی حسن علیوی

 .مکتبة الشرق الجدید: ، بغداد١٩٥٨ تموز ١٤الحرکة الوطنیة منذ تاسیسه حتی 
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