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    بيكةس حةمةد قادربيكةس حةمةد قادر ...  ... !!!!عيراق ض دةولَةتيكة، تا شانازي ثيوة بكةينعيراق ض دةولَةتيكة، تا شانازي ثيوة بكةين

عةرةب و دةطةلَ  ئيمة بةزؤر دةمانةوي خؤمان بكةينة براي، هةشتا سالَ زياترة
سةملاند  يلَ زةمةن ئةوةي. عارةبان بة برايةيت و لة عيراقي كؤن و نوي بذين

 عةرةب دوو شيت جياين و نة ئةوانميذووش شايةمتاين ئةوة دةدا كة ئيمةو 

  .دةبنة براي ئيمةو نة ئيمةش دةتوانني دةطةلَ ئةوان هةلَكةين

، عاممان دةكةن قةتلَ و، ئةوة رذيمة يةك لةدواي يةكةكانن: دويين دةمانطوت
" هوتيلةكان ئؤثؤزسيؤين"، تالَطةر بيتو ئؤثؤزسيؤين بةناو عيراقي بينة دةسة

بِروخينن و   بةنان و جي و ثارةي كوردان دةيانةويست رذيمبةتايبةت ئةوانةي
كةضي .. هاونيشتمان دةذين تيش وةك براوالَدةشيان طوت ئيمة لة دؤزي كوردان تيدةطةين و بضينة دةسة

سوننةوة ض بة ثشيت دةبابةكان و ض لةنيو  بةشيعةو، بةهاتين ئةمةريكاو رووخاين دةولَةيت عيراق
راق و  راق دابةزين و يةكةمتةيارةكان لةعيشينةكانيان باسيان لة يةكطرتووي عيدوانيشيان وةك لة ثيلي

 بةلَكو عيراقيان بة، نةك نةيانطوت كورد و عةرةب هاوبةشن لةم عيراقة، دةكردةوة سيادةي نيشتماين

دةيانةوي ، دةكةن ئةوانةي باسي فيدرالَيةت و دميوكراسيةت، دادةنا" ئومةي عةرةيب"بةشيكي دانةبِراوي 
  .عيراق بةرةو ثارضةثارضةبوون بةرن

بةهيض شيوةيةك رازي نابني يب  لةزاري سيستاين، لةطةلَ رووخاين سةدام، شيعةي مةزلَومي لة ميذينة
ديارة مةبةستيشي تةا ئةوةبوو ياساي . بكريت طةِرانةوة بؤ راي خةلَك باس لة فيدرالَيةت و دةستوور

كةواتة ، عيراقيكي دميوكرايت فيدرالَي تةعةدودي بيت، دةينَ عيراق ةولَةت كة دان بةوةبةِريوةبردين د
 بؤية شيعةكان باشووري عيراقيان كردة طؤمي خوين و دةيان، ة"كورد"زاراوةيةش  مةبةست لةو

ان سوننةي لةبةرامبةر ئةوةيشدا بةعسيةكان خؤيان ريكخستةوةو سي طؤشةي. هةرزةكاريان بةكوشتدا
  .كردة شويين سةربِرين و كاري تريؤريسيت و تيكدان و ويرانكردن

كة لةواقيعدا ، كيانيكي دان ثيدانةنراو بووين خاوةن، "91"ديارة ئيمة وةك كورد لةدواي راثةِريين ئاداري 
، ك رةت بووينئيمة بة قؤناغي. دةولَةتيكي ضكؤلَةبووين، دان ثينةنان يب، تةجرةبةيةكمان بةِريوة دةبرد

 دةيب، هةميشة ثيداطريي ئةوةمان دةكرد، لةوثةِري بةهيزيدابووين، هات و نةهات بوو كة قؤناغي

كة ثيشتر بةتةا "كة  كةضي ئيستا رةفتارو هةلَويستيان وا لةئيمة دةكةن.. لةعيراقي نوي وةك برا بذين
واش لةئيمة ، دي تةماشاي بارودؤخة بكةين ديوةكةيم ئيستا ئيمةش بة الَبة، "تةماشاي ديويكمان دةكرد

  ..بلَندطؤيةك رابةطةيةنن ثاشطةزبوونةوةمان بة راشكاوي لة، دةكةن

عيراقيك هةميشة تريؤر طةرا ، هةبيت تا مرؤ شانازي ثيوة بكات و ئينتيماي بؤ، عيراق ض دةولَةتيكة
دةيةوي ، بسينيت و خةلَكانيكي وةهاي يلَ ثةيدا بووة دابنيت و كردةوةي تريؤريسيت و توندوتيذي ثةرة

 بؤ ئةوةي ثيش لةكاري، تيكي وةك بةعس بةِريوةي بباتالَدةبيت عيراق تةا دةسة بةوة باوةِر ينن كة
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بةكؤمةلَ بةعس  يلَ برييان ضووة كولتووري سةربِرين و قةتلَوعامي خةلَك و كوشتين، توندوتيذي بطرييت
 بيت؟؟ و سةرةتايةكي داناوة كة دةبيت عيراق هةميشة طؤمي خويندايناوة

خةبايت دميوكراسي و ئاشتيانة  تيك لة عيراقي دةستكرد بةشيوةيةكي شةرعي والَدواي ئةوة ض دةسة
دوورو نزيك هيض ثيويست بةوة ناكات خؤمان بة  كة، سةبارةت بة دؤزي رةواي كورد.. تالَهاتؤتة دةسة
ضونكة نة ئيمة دةبينة عيراقي و نة عيراقيش لةسةر دةسيت ، بكةين ةي عيراقي نوي مذوولدروستكردنةو
 يت سياسي كورديش ثةلةي لةوة كرد سةرةتاي رووخاين دةولَةيت عيراقالَدةسة، دةكريتةوة ئيمة دروست

. دارييان كردثشك قورسايي خؤي خستة بةغداو بةهيزترين كةسايةيت كورد لة بةِريوةبردين دةولَةت
. بةتايبةت باشووري كوردستان، مةسةلةي كورد مةسةلةي دؤزيكي طةورةو ثِر كيشةو ضارةسةرنةكراوة

داطريكةراين كوردستان ئةو قةناعةتةيان ال دروست نةبووة  ئيستا عارةيب عيراقي بة ثالَثشيت و هاوثشيت
 بةسةر عيراق لكيندراوةو عيراقي دوينيي ميذوو خاك و طةل و جيا لةوان بةزؤر كة دؤزي طةليكي خودان

دروستكراوة ثي..  

، عيراق يب كورد نةك دروست نابيتةوة عارةيب عيراقي ئامادةيي ئةوةيان تيدانية باوةِر بةوة ينن كة
. ادةبيتةوةو شةِري تايفي و عةشايري لةعيراق سةر هةلَدةد بةلَكو كيشةو طرفتةكاين هةنووكةش ئالَؤزتر

ننةوةو ئةو برايةتيةي كورد و عةرةب بةزؤر  بؤية ئةوةي دةيانةويراقمان بلكيكي تر لة عيبةزؤر جاري
ئةوانةي ، هتد.. . ئيمة سةثيندراوةو ثيشيان واية كيشةي عيراق كيشةي سوننةو شيعةو كوردو بةسةر

دةيب بشزانري كة ، تيبطةن  وردةكاريئةوة ماويانة لةهةندي، دةيانةوي ثيكهاتةي عيراق وا وينة بكةن
كردووةو دةيكا لةثيناو ثيكهيناين دةولَةيت سةربةخؤي  دؤزي كورد دؤزي ميللةتيكة خةباتيكي دورودريذي

  ..كوردستان
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