
  همنیك  نهبات  و نشوی ده ره  عراق به،ری رتاسه بژادنی سه هه

 تاح دآتۆر ربوار فه

. من تی بوه ڕه ند پرسكی بنه  تا ئستا چه.آانی آوردستان و عراق بژارنه  بۆ هه ی دوو مانگی ماوه نزیكه
  آان به واه ، ههانوآراتی آوردستتا پارتی دیم وه ئه. وت آانیش نازانرێ راستن یان چه مه  وه ندك له هه

بژاردنی  داواآاری دواخستنی هه بۆ  آردووه  مۆرنهآی یه نامه گه  هیچ به ن آه یه گه رایده ، وه خاته درۆده
تا چی  آه.  رایه بزان م پرسیارانه می ئه تا وهند مانگك پش ئس  چه بوایه ده.  مانگی دواتر6ری بۆ  نیوه جه
  نواڕی رنووماین له  چاوه، ال نیه میان له آانیش وه ندامانی بای حزبه ئهت  نهنا مۆش ته ئه
 : زانن  ده م پرسیارانه می ئه ئایا آ وه.  وه آانیانه رآرده سه

 ؟  دیووه)آوردستان و عراقیآان،  نسه آه( آانی بژرادنه هه – یان قانوونی -  آ پۆسه 
  ۆگرام  (آان گفتهآستییان مانپبژاردنی پدك، ینك یان هه هه) ۆف  كی تری؟ دیووهر حزب 
  پدك  هدک راق ده شداری هه  به وه آه یه ینك بهو زانبژاندنی ع ؟ داجو ن یان به آه 

 
بۆ   ته سته ستكردنی ده راده ، انهو آك له یه. پكی  دهند ئامانجك  چه  آه ی دیمكراسیهآ یه بژاردن پۆسه هه
شداری  تی، به یه آۆمه-تی سیاسی سته  سیستمی ده شكن له  به ن آه آه ست ده كی هه ش خه مه  به.كی خه

 ترسن دهموو   هه ی آه وه ، به ران آردووه النی عراقی نیگه  گه، ری عراقه رتاسه بژاردنی سه رچی هه هه. بیارن
 . وه راوزه  په ، بخرنهست بچ ده تیان له سته ی ده وه له

ی  وه  بۆ ئه سته نیا چاوبه ی جیھاندا ته  زۆر وت و ناوچه نگدان له ده.  نگدان نیه ی ده نیا پۆسه دیموآراسی ته
ی وارآردن ی پاسه هپرۆسم  زای ئه مۆی عراق شاره ی ئه النی ناو چوه گه.  دیموآراسی ببینرن دیكتاتۆران به

 رانن؟ ی عراق نیگه النی ناو چوه  بۆچی گه.ن هه  هۆرتدیكتا

باشووری آی  یه  پارچه ی له و ئازادیه ی ئه وه  له رانن نیگه) آانن شینهی عراقن30دا  سه ی له نزیكه( انکورد
   له آه) ن12دا  سه ی له نزیكه(  بی سوونه ره عهی  مینه آه.  بچانستی ده  له راره رقه  به وه ه1991  آوردستاندا له

 ب ره ی عه شیعه.  وه بته مده تیان آه سته  و ده وه هبن  ده گچكه  گوومانی تدا نیهراقن، رپشكی ع  سه وه ه1921
لك گرفت  ش گه مه ئه .مانی عراق ڕله ی په  زۆرینه  ببنه نگه  ره،نگ بن آده موو یه ر هه  گه،)ن60دا  سه ی له نزیكه(

ب حوآمی  ره ی عه بۆچی شیعه. وا نازانن ه ر  به آمی شیعهب حو ره ی عه نهنآورد و سوو.  وه  آایه هنته  ده و آشه
 ی یان ساه دهو حوآمی   نوان حوآمی شیعه له  ب و آورد بكات؟ ئایا بۆ آورد جودایی چیه ره ی عه سوونه
  له   آهتبا دهك  هو نشوی ره  بهیش عراق.ناآارێب،   دهزۆك  نه مجۆره مانكی له ڕله  پهت به هه ؟ دا سوونه

 . ر عراقدا گرتووه سه  بای به وه ی پشووه ده سه

نگ  ی ده وه  بكرێ بۆ ئه بی سوونه ره  عه  داوا له  آه کی تدا نیه واییه هیچ ره.  وهال  ینه ی آورد بخه با جارێ آشه
ی  سگۆشه"ڕی خۆآوژی  شه  نگه خۆ رهبژرێ؟  ده الدی خۆی هه آ جه.  بدات تكی شیعه وه زراندی ده بۆ دامه
  . بی سووننه ره عهراوزآراوی  پهتی  سته  ده  داآۆآیكردن له له شك ب ، به وه هش لووجه فه  ، به" سووننه

ندین هۆآار،  ر چه به له.  عراقدا بی بدات له ره تكی عه وه زراندنی ده نگ بۆ دامه واڕ بكرێ آورد دهن بۆچی چاوه
،  كی جودایهز گه  ره  آورد له  ب آه وه آیان ئه آیه  یه نگه خۆ ره.   قووتره زۆر ی سوونه  آشه ی آورد له آشه

،  خۆی گرتووه له آورد   ئیسالم آه ش له و شوازانه ت ئه نانه ته. خۆی  به ته تایبه آانی زمان، آلتوور و ئاینه
 م م، به بی بخه ره  و زمانی عهدا، آلتوور  یان شیعه ژر حوآمی سوونه  له نگه خۆ ره .نینب  ره  عهی وانه ئه
  !تی عراق بدات وه ی ده وه  داڕشتنه نگ به رێ آورد دهبكنواڕ  ئیدی بۆ چاوه. چ ی آوردی تدا ده انه  و ئه
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گای  راتی و آۆمهوآماآانی دیم ڵ بنه گه  لهبان ب ناته ره ی عه  و سوونه عهآلتووری شی. زۆرنی تریش گرفت
  مانكی زۆربه ڕله ر په گه. آات  ده) قانوونوی بیار  رچاوه سه ( عه رجه  مه گوی به  شیعه،  بۆ نموونه. سیڤیلدا
مان چاویان  ڕله ندامانی په موو ئه كو هه ماندا ناب، به ڕله ستی په ده زرێ، بیار له  عراقدا دابمه  له شیعه
ئایا م  ب رزی لبگیری، به  و ده م آلتووری خۆیانه ت ئه به هه. ب ك سستانی ده عكی وه رجه ند مه می چه ده له

 شداری بكات؟  بهدا  م جۆره لهزۆآی  نهمانكی  ڕله  په توان له  دهآورد

 و  آه كی عراق و ئاسایشی ناوچه ندی خه وه رژه  به له. ش ناآرێ آپارچه یه  و به بووه  نه آپارچه رگیز یه عراق هه
.  سره غداد و به تی موس، به ، والیه  تی ئاخنراوه ی آه شه و س به  بۆ ئه وه شبكرته عراق دابهر  ب گه جیھان ده

. ن ده مانی خۆیان ده ڕله نگ بۆ په  ده بی شیعه ره  و عه بی سوونه ره لك، آورد، عه ر گه ههدا  م ركخستنه له
   به، هآ  س پارچه ك له یهر هه  بۆ نموونه. زرێ مهآرێ داب  ده  مانانه ڕله م س په  لهت  حكومه  لهشوازك

موو   بۆ هه ئازادئابووریی رمك هه   عراق بكرته؛دات وه شكری ده  له  لهن شداری بكه رباز به ك سه یه ژماره
ك آی نزی یه  پكھاته نگه خۆ ره. آانیدا بكرێ نوان پارچه  و هاوآاری نزیكی ئابووری و ئاسایش لهآانی پارچه

وام  رده ، به پنج ساڵ ، بۆ نموونهند ساك بۆ چهآرێ  ده  یه م پكھاته ئه. ب ج نه وروپا نابه آتی ئه ی یه وه به
ته به آرێ له ، ده مه م ده دوای ئه. بوه رچاوبگیر  . 

 هیچ  ت به ناعه  قه هت حمه ندی بدرێ، زۆر زه تی نوه حكومهی  وه زراندنه دامهنگ بۆ  نواڕ بكرێ ده ر چاوه م گه به
یی  آپارچه  یه  خورت بن له آه آانی ناوچه نیا رژمه چ ته  ده وه  ئستا له.عراق بھنرێالنی   گه لك له گه

 .النی عراق ك گه عراق، نه

مژووی . چینا ڕوه به عراقدا چناب و  دیمكراتی لهندی  تكی نوه  حكومه بۆچی  آههۆآاری مژووی زۆرن 
ك  لی آلتوور جوودای وه  جیھاندا س گه  له  نیهی دیموآراتتك وه هیچ ده .دات دهواهی  ناوی عراق گهخو

ژر   له،درژآی  مژوویه بۆ   آه بووه خۆڕا نه خۆ له. ب ندی هه تكی نوه وه  تداب و ده  و شیعه آورد، سوونه
 .  ی جودا بووهت تی ئیسالمیدا، عراق س والیه ی ئیمپاتۆریه سایه

م  وده آانی ئه ندی زلھزه وه رژه ر به به نیا له آی مژووی بوو ته یه ه زراندنی عراق هه ش دامه مه رباری ئه سه
كای  آۆمه.  تكی جیھاندا هاتووه ی جیۆپۆه خشه هر ن سه ندین گۆڕانكاری به  چه وه مه ده و م له به. زرا دامه
،  وه شایه وه ت هه سۆڤیهآتی   یه بۆ نموونه.  دیووه) ری نوێ ئۆرده(ی نوی  وه دانهسازندین  ی چه وه ته نونه
  لی جیھان بوون به ندین گه  چه و چین  به وه  داریهزرا، هۆنكۆنگ وروپا دامه تی ئه آیه نوچوو، یه نگی سارد له جه
 ."ی خۆنووسین مافی چاره"  بیاری بۆ وهآارهنا  بهیانم ی ریفانده  پۆسهندكیان ؛ هه) وه ته نه (ت وه ده

  ب له م ده آه ندی یه رمه ره آورد زه. ندی خۆی وه رژه ربگرێ بۆ به ی جیھان وه م گۆڕانكاریانه ك له ب آه آورد ده
  چی آه هآ. شكتی بهعراق   آه،  وه ته هووگرت نهندی  تی نوه  خۆرهه  م گۆڕانكاریانه ئه. ی عراقدا وه زراندنه دامه
تانی  عراقی خه". راقی ع وه داڕشتنه" بۆ هك خورتتر موو الیه هه ، آورد له وه  پشه ته تی گۆڕان هاتووه رفه ده

  . وه ڕژرته تانی خون داده  خه ا بهنی  خون ته

 . عراقدای  وه ڕشتنه دا ب له م ده آه  یهیی، قوربان ی عراقی عرووبه وه زراندنه رآاروانی دامه سه ،آورد

 26   هۆی آوردستان،–ن  نده  له  له و رزدار شۆرش حاچی رآخرا بوور نووسه بۆ  آه  هآانی آۆڕك نده هه  ره آك له ی یه  آورته مه ئه
 . 2004ری  مبه نۆڤه
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