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  بل گه  آورد بۆی نیهــ  "دا وه  قۆناغی گواستنه بردنی عراق له ڕوه قانوونی به" له

 تاح دآتۆر ربوار فه
 
   آه وه  سیهی  آوردیه یه و ناسنامه ئه" دا وه  قۆناغی گواستنه بردنی عراق له ڕوه قانوونی به"

ی  ژدیھای عرووبه  قوڕگی ئه  آوردی آرد به زراندبوو، بگره  سای پشتردا دیمه13  آورد له
 ".ی عراقدا  و سوننه شیعه

 
م  وال پی ده مه له(  " دا وه  قۆناغی گواستنه بردنی عراق له ڕوه قانوونی به" ی آ یه موو بگه هه داڕشتنی  له

 بیاری  هند رچه  هه. چاوگیراوه لهی  آه آشه لی آوردستان و  و سووآكردنی گه وه مكردنه آه) ' آه قانوونه'
 تی وه آی نوده یه نامه گه ك به وهی  م قانوونه آان ئه آگرووه  یه وه ته نی ئاسایشی نه نجوومه ی ئه1546

 .  وه رووبهتی ع حمه  ژر ره  و آوردی خستهی ناوخۆی عراق  آشه  به وه ی آوردی آرده آشهگۆڕآرد، 
وتكی  سكه  ده به  بگره. آه  قانوونهجكردنی ر جبه سه آان سووربن له  آورده نه الیه  چ آه  پدههشتا

 :  پویسته وه نكه ند الیه چه   له آه  قانوونهی وه  لكۆینه جا بۆیه .گرن دهچاو مژووی آوردی له

 لی آوردستان؛  ی آورد، آوردستان و گه ر آشه سه  له آه رتی قانوونه ڕووی آاریگه بۆ خستنه •

 رآوتكردنی آورددا؛   سه لهآان  تیه وه یی و نوده بی، ناوچه ره  عه تی هزه دنیه هی ب وه كردنه ووچهپبۆ  •

 .دا هاتوون آه  قانوونه ی له وشانه  و خه ه  ههو رگرتن له رسوه بۆ ده •

نكیم  ند الیه ستا چهز تا ئ ئه.  یه نی هه ندین الیه ، چه آی ئاۆزه یه نامه گه  به آه نوونهت قا به هه
 ر سه  ئیسالم به-ب  ره  عهئایدیۆلۆجینم، زاكردنی ژهووروو نكی تری ده دا الیه لره.  ووهووژاندهوور
 .لی آوردستاندا گه

  وه نگی عراقی داهاتوو، قۆناغی گواستنه م ره ، به یه وه می گواستنه رده  قانوونی سه مه  ئه راسته
 . ڕژێ دایده

 : ناسنت  عراقدا ده وآم لهشوازی ح  آه  قانوونه له 4ی  ماده 

شكردنی   دابه. حزبه مه  هه ودیمكراتی)  فیدرای ( آگرتووی  یهی شوه -  عراقدا آۆماری آم لهرژمی حو "
آان و  نسه آان، آه رم، ستانه آانی هه ته رتوو و حكوومهگک تی یه حكومهنوان  آان تیدا له ته سه ده

، آانی جوگرافی، مژوویی مافه ی ر بناغه سه له  هآگرتوو هی كیرژم.  هدایآان ی ناوچه ئیداره
 ." ب زهه  مهیانل  گهتنیك،  ز، ئه گه ك، ره ه چه ی ره ر بناغه سه ك له ؛ نهآان ته سه ی ده وه جوداآردنه

 . یه م ماده نكی ئه  الیهند   چهر  سه ینه جا با تیشك بخه

ك،  ه چه ره"درسی  كو ئه  زمان به  ئاین ناهنته یه م بگه ئه.  وه دژی آورد نووسرا یه مادهم   ئه دیاره
ك   وهر بخوازێ گهگرێ  دهآورد " لی گه "  ش، رێ له مه به. آات ده" ب زهه  یان مه وه ته ، نهتنیك ز، ئه گه ره
 7ی  ماده " خۆی له  آه قانوونهر  چی هه آه.  وه آه ه چه ب و ره زهه  ئاستی مه خاته آورد ده. لك بكارێ گه

   بۆی نیه رچی آورده هه .ب ره عهتری ی  وه ته نه 21  شك له  به آات به  دهی عراقب ره  عهدا"ی ب بگه
 ب و آورد بۆی "ل گه" عراقدا  ب له ب بۆی هه ره بۆچی عه. شكراو لی آوردستانی دابه  گه  لهشك ب به
 ب؟  نه
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ك  ب وه ش ده مه ئه. دنی آۆنسپتی آورد و آوردستانتینوبر  بۆ له وه تهۆزد ك ده موو ریه هه  آه هقانوون
 .  عراقدا  لهن لی زاڵ ـ نر داده  گه خۆی بهب  ره  عه بكردن ببینرێ، آه ره عه  به شك له به

رداری  تبهس  مژوودا، آورد ده مجار له آه ئایا بۆ یه. دا یه م بگه  رۆشنایی ئه  زمان له ند پرسك دنه چه
مات؟   داناخۆ ی آوردستانتی له وور ناسنامه آوردی باش مه ؟ ئایا به بووه آوردستانتی آوردی باشوور نه

 ؟ آردووه  قانوون نه وردستانی بهشكردنی آ ئایا آوردی باشوور دابه

ئۆپۆزیسیۆنی ( دات ری حكومه بی ده ره ڵ عه گه لهآورد   ین آه  پشتر بدهآانی نامه گه بهنجی ر ر سه خۆ گه
 ددانی قتر زه  به-ی سیاسی آورد  واره  یان قه–" فیدرایزم " بینرێ آه ه، دمۆری آردوون) عراقدا

 15-14(ن  نده  له  لهدای ئۆپۆزیسیۆنی عراق وه آانی آۆبوونه بیاره   له، بۆ نموونه.  پدانراوه
 عراقی فیدرای یان   باس له آه" فیدڕای"ك  ، نه هدا نووسراو وانه  آه  له"آگرتوو یه" ،)2002ری  مبه دسه
" آگرتوو یه"ی   وشه آه ها بگه روه هه.  وه ته  آراوه وانه  پچه دایه آه  قانوونه رچی له هه. آرێ وو دهتآگر یه

ش بۆ  مه ت ئه به هه. ب ی هه وه ونی جودابوونه با آورد خه ی نه وه رئه به ، له وه آاته  ده دووجار دووباره
 . ی سیاسی آورده واره قههزی ی  وه آاكردنه

  یه  وشه50   پتر له ؛ آه  زمانكی ناقانوونی نووسراوه  و به آی درژی ناقۆیه یه  رسته  ا،ی  بگه 7 ی ماده
آی  یه وه  پاش خوندنه. ته اوهجار نووسرس" ئیسالم"ی  ؛ وشه  ندین آۆنسپتی ئاۆزی ت ئاخنراوه و چه
كی  ی بكرێ، آه  هنده كدا، آه شواز له،  وه ندی گونجاوه  خابه بهی  وه و داڕشتنه  آه بگه یورد
 : رچووه ی لده مه ی ئه آه  آوردیه ب، به ی هه ندنهوخ

می  رده سه ناب قانوونك له. نرێ  دادهقانوونكردن آی به یه رچاوه سه به و  ته وه سمی ده ئیسالم ئاینی ره"
وتوون، ناآۆك ب  ری رككه سه  له آانی ئیسالمدا، آه گۆڕه ڵ نه گه با ب له  ناته دا دابژرێ وه گواستنه

 رز  م قانوونه ، ئه دا نووسراوه م قانوونه می ئه شی دووه  به  له دا آه ما دیموآراتی و مافانه و بنه ڵ ئه گه له
ڕ و   ئازادی باوه آانی  ئاینیه واوی مافه  ته م قانوونه ئه. گرێ لی عراق ده ی گه ی ئیسالمی زۆربه  ناسنامه له

 ."گرێ خۆده سك له موو آه  هه ی ئاینیدا، له پراآتیزه

 .ر شته ر نه  به مه خه ده  یه م بگه آانی ناو ئه ه آۆنسپت ندك له هه

، پاوی عراقدا  سیاسی سهتی سه ده   له به ره  و زابوونی هزی ئیسالمی عهبایی ناتهی   ئاونه یه م بگه ئه
 آلكی  زۆر له  بهیش،آان  نائیسالمه نه مداخستنی الیه بۆ ده .  به ره عه/ی الی زاكردنی ئیسالمهنیا د  ته آه

 دا  شواوه م بگه ی ئه گبه هه  لهآانی تر  تنیكه ی ئاین و ئه رباره دهآی ناقۆی  یه ند وشه دا چه آه بگه
 . اخنیوهئ

بۆ (نی تردا آا ڵ بگه گه  له ناآۆآه) 7-1ی  بگه(ت  وه  ئاینی ده آردنی ئیسالم به : ته وه سمی ده رهئیسالم ئاینی 
آان   عراقیه12ی  ماده. ین بببكردن ره عه  به شك له بهك   وه مه  ئهب آورد ده. )12ی  ، ماده نموونه

  م دوو آۆنسپته ت ئه به  هه.ست رده  گرووپی سه آات به آان ده  ـ ا ئیسالمه7ی  م بگه آات، به آسان ده یه
 .بان  ناته وه آه یه به

  بۆ نموونه(ب  زهه ی مه ر بناغه سه  عراق له ت نادات آه رفه  ده آه قانوونه ی 4ی   ماده  آه رنجه جی سه
  ر تاآه سه  له یووهیان توان نی حوآم نه نجوومه ی ناو ئه  و سوننه  شیعه  دیاره. زرێ دابمه)   و سوننه شیعه
ی  بگه.  دوایان خستووه كو  ، به خستووه ب دانه زهه مه ڕه  شه رآیان له  ده مه خۆ به. ون بك رك بكه زهه مه
الی  یان عراق به آه ریه  داهاتووی عراقدا، هه ب له ره ی عه  و سوونه  شیعه  آه  ـ ا ری خۆشكردووه7

 .  وه آاته نگ و نشوی ده ژی عراق بۆ جهڕۆ ش پاشه مه ئه. خۆیاندا رابكشن
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  وه شه مه ت و به وه  ئایدۆلۆجی ده آات به ده) ب ره  عهئایدۆلۆجی(ئیسالم  :قانوونكردنه آی به یه رچاوه  سه ئیسالم
نووس   ده آه  بگه راسته. قانوونكردن ی به رچاوه  سه ی ببته وه  بۆ ئه وه آاته  ئیسالم ده رك له ست ده ناوه

گیرێ بۆ  رده  ئیسالم وه شك له آرێ چ به م چۆن دیاری ده به"  قانوونكردنه آی به یه رچاوه  سه ئیسالم"
 ؟آات  دیاری ده مه آ ئه قانوونی عراق؟

 
  ری له  آه قانوونه  مه به: آانی ئیسالمدا گۆڕه  نهڵ گه  لهبا ب ناته  دا دابژرێ وه می گواستنه رده هس له  آهناب قانوونك 

ریتی  نه"ن؟ ئایا آ  یه گه  چی ده مه ئایا ئه. ڵ ئیسالمدا گه با ب له  ناته  آه وه ستته به ریتك ده موو نه هه
  ریتانه و نه ی له"وورآی د ده"آانی  بگه  آه قانوونه   چین؟ راسته ریتانه و نه آات؟ ئایا ئه دیاری ده" ئیسالم

پرسیار زۆرن . ی ئایین ر بناغه سه  له وه وساندنه  بۆ چه وه ته م هشتا ری زۆری آردووه ، به رآردووه ده
دا ئیسالم حوآم  و باره ئایا له.  وه بداتهمیان  وهآرێ  دهم ئیسالم  ، به میان نیه دا وه آه قانوونه   له آه
 آات؟ ده

  هنده.  یه وه آردنه نیا دووباره  ته  آه بگه   له شه م به ئه: لی عراق ی گه ی ئیسالمی زۆربه نامه ناس رزگرتن له
 .پكردنی بزانن تی  سووآایه آانی تر به  ئاینه بئاین ونیسا  آه نگه ی ئیسالم ره وه آردنه دووباره

 ئاین و  ك، ددان به یه ستهڕ ك آلكه شیدا وه  دوا به ، له یه آه رچی بگه هه: مداڕی نا ئیسال  ئاین و باوه  بهنانددان
. آانی تر  ئاینه  نكولیكردن له  له  جۆركه مه ئه. م ناویان نابات ن، به تردا ده) آانی قیده عه(آانی  ڕه باوه
 ت نانه هت.  دا بھاتایه آه  قانوونه موویان ناویان له بوو هه سمی ناسراون، ده ره  به ی آه و ئاینانه نا ئه ده
. شتی رده ناسن، جوو، آریستیان و زه سمی ده  ره  بهاینس ئ یشئرانتی ئیسالمی  حكومهستووری  ده
 .  وه آاته یان ده وه وساندنه رك بۆ چه ش ده مه به. ، ناونابات ق، بۆ نموونه هلی حه هایی، سابی و ئه به

م  ئایا ئه.  جوو ا، بوو به ڕ رگه  ئیسالم وه انك لهر موسوم  گه .رگرین ك وه  با سناریۆیه وه روونكردنهبۆ 
ی   ناسنامه  له گرتنه رزنه"یان " آانی ئیسالمدا گۆڕه ڵ نه گه  له ناآۆآه"ه؛  "ڕی ئاین ئازادی باوه " ڕانه رگه وه

  آرته ی ده دوانیان خون  و به ی ئازادهآ ۆیه مر وانه م خوندنه آك له  یه ؟ به"لی عراق ی گه ئیسالمی زۆربه
 ،ڕا رگه  ئاین وه سك له آه: "  ئیسالم آوشتنه ڕان له رگه ر حوآمی وه یامبه رمایشتی په  فه ت به به هه.  آاسه

 1."بیكوژن

 ئایدۆلۆجی  آردنی ئیسالم به .الم بیس ئكرج مه  بههیچ ئاینك ناگرێ، رێ له  آه قانوونهآورتی  به
   ئستاوه ر له هه.   ئاشكرایه آه قانوونهستی  به مه .تی ئیسالم  یارمه دا نه ت ده وه تی ده یارمه ت نه وه ده

عال و حزبی  جلسی ئه ، مه بۆ نموونه.  وه ته ی ئایدیۆلوجی ئیسالم هناوهكردنست رده واری بۆ سه پاسه
 حزبی رچی هه. آات ش پشتگیریان ده یه گهم ب ئه.  یه تكی شیعه زراندنی حكومه آاریان بۆ دامه  عوه ده

كی سووننه زراندنی حكومه آار بۆ دامه  هی ئیسالمی آوردستان راق و رابتهئیسالمی عوه دیسانه. ن آه  ده ت  
 داهاتووی عرقدا   له به زهه م دوو مه ئهرانی  رابهی نوان  جا آشه. آات  پشتیكریان ده مان بگه هه
 .چ لی آوردستانی تدا ده ندی گه وه رژه نوانیشیادا، به له. وێ آه رده ده

ی و بوو پشه ده  ئایا آورد نه؟ب دیمكرات دهزراب  بكی ئیسالم دامه زهه مهر  ر هه سه  لهتك وه  دهئایا
  تی ئیسالم رز له وه ئایا ده ؟بكات نددا تی نوه  خۆرهه  لهیسالمیك ئ ، نهتی دیموآراتی وه مین ده آه یه

ی آورد بكات؟ ئایا   پشتگیری آشه یه تكی ئیسالمی هه وه گرێ؟ ئایا هیچ ده د دهآورتی  وایه ته نهمافی 
 عراقكی   آه یه ک هه نتیه ره نفال ناآرێ؟ ئایا چ گه ، آورد ئه زار ساه  هه ژر ئای ئیسالمدا، پتر له له
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 و  ڕی شیعه تی ئیسالم، شه وه ی ده وه زراندنه  پاش دامه ؟ ئایا له وه آاته ساید نه نه  آورد جه،ئیسالم
  ناآرێ؟ نگه م جه قوربانی ئه ستپ ناآات؟ ئایا آورد به  ده سوونه

ك  آرێ، رزی خۆی، وه  نهت  سیاسه ڵ به ب تكه ، ئاین دهدا م پرسانه می گشت ئه  وهڕۆشنایی له
 ناو ماڵ و  وه ڕته بگهب  ده عراقدا   پیرۆزی ئیسالم له  بهی، وه بۆ هشتنه. ، لبگیرێڕك باوه
تی عراق  وه ر ده گه.  وه ته  ناو سیاسه زۆر بئاخنرته  به،گرتنت سه ستی ده به ك بۆ مه  نهآان، وته مزگه
 .ت وه  ئایدیۆلۆجی ده  بهتاكك بی ، نه وه یھتهب ئاینی  ب به هد ئیسالم بگرێ،  وێ رز له یه ده

  مه خه دا ده ندیكیان لره  هه. ئاین ن له آه ت ده وه ی ده وه نه پشتگیری جوداآرد ری تریش زۆرن آه فاآته
 .روو

   و بووه رچووه دهئاین   ئیسالم له. یر بكرێ  جۆركی تر سه ب به  ده وه ه11ری  مبه  دوای سپته الم لهئیس
.  وونهنساری س نساری ئیسالم و ئه ، ئه قاعیدهل ك ئه ندین گرووپی ترۆرستی وه  ئیدیۆلۆجی چه به
گالنی  ك توه ، نه م گرووپانه ی ئیسالم له ی ناسنامه وه ندنه  سه شداری بكات له ب به تی عراق ده وه ده

 .  وه ته وه  ده ئیسالم له

.  باییه ری ناته كو فاآته ، به پكناهنآان الن و گرووپه ی گه وه ستنهآخ ری یه  عراقدا فاآته ئیسالم له
آانی ناو سنووری   ئیسالمیه  سكتهڕ و  نوان باوه جودایی لهم  ، به ی موسومانه ه عراق زۆرب راسته
 ك یهب  ره ی عه و سوننه  آرێ شیعه ئایا ده. هنن آگرتوو پكنه آی یه  ئایدۆلۆجیه ، آه  زۆره ، هندهداعراق

ننكبئایدۆلۆجی پن یه آانی آورد ده ریقه  و تهب ره عهی  ئایا شیعه؟ ھنن؟ آركبھك ئایدۆلۆجی پ 

آانی تری   و گرووپهڵ گه  له جودایی خوی بكات خت له ب جه تی، آورد ده وایه ته ی نه بۆ پاراستنی ناسنامه
ب بتوانن  ره آورد و عهر  خۆ گه .ربكات به  لهبی ره ی عه و ناسنامهالبخات  وهی  آه ك ناسنامه دا، نه آه ناوچه

 .  آورد چیهی  ئیدی آشهبا بن،  ك ئادا ته ژر یه له

ی،  وه رئه به ر له هه.  نفال آراوه دا ئهبی ره عه-یئیسالتكی  وه دهی  سایه خوزێ له آورد بخوازێ و نه
روا   هه.سایدی خۆی بووی نه رداری جه سبه آكی دی، ئیدی آورد ده  یه ا به بی گۆڕ ره تكی عه وه ده
 . دغدا تی به  پاڵ حكومه وه ساآاری چووه به

 ،، آورداندا روشنیكی شكۆدار لهتنیان آانیان و ناش ی الشه وه وك دراب بۆ بینینه ی هیچ هه وه ب ئه
   عراقی به ی آه له و گه ئه.  وه زرننه مه نفال داده زار ئه  هه182ی  ر الشه سه  له شاوه وه عراقی هه
ی زامی تاوانی عراقی  وه توان بۆ سارژآردنه  هه قار آرد، بوو به قارشه آانی شه ی رۆه گۆڕیكۆمه
  . عرووبه

م  ، بهبونتی آوردی شكۆداری  وه دهمامی  نهآان،  نفاله  ئهگۆڕی گومیر  سه یتوانی له آورد ده
   له ردنه و نكولیك وه ك خۆدزینه بردنی عراق نه ڕوه قانوونی به. بردنی عراقی ئیمزاآرد ڕوه قانوونی به

 . بكردنی آورده ره عه پیالنی به  ، بگرهوردلی آ گهبوونی 

   له شكیشه به. ركخرابوون  نده  له  له ر آه  بۆ نووسهآانی آۆڕك نده هه  ره  له هآك ی یه  آورته مه ئه: رنج سه
 .دا وه می گواستنه رده سه بردن له ڕوه ر قانوونی به سه ک گووتار له یه ژماره

 com.rebwar@ikurd،  ری آوردیش میدیایه داركتهتاح،  دآتۆر ربوار فه


