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  حممد حسني حممد حسني  ...  ...  هةبيت هةبيت دةولَةيت دةولَةيت بةوةية ئايين بةوةية ئايينئايا عرياق ثيويسيتئايا عرياق ثيويسيت

  
 خةلَكانيك ي ئايا ئةو ثيداطرية؟ هةبيت عرياق ئايينتة دةولَةيت ثيويسيبؤض

  كردينيجاريش دياراو دةولَةتةوةو د ئايينيتيك بةناو شلةسةر ناوهيناين
 يئةطةرئوميديك هةية بةوة؟ية ني طومان و دلَةِراوكيجيطةئيسالم بؤئةم ئاينة 
 ي جدي ناوضةكة هةنطاوي ترثيش دةولَةتاين عرياق بتوانيت

 ي تردميوكراتيزةكردن بنيت ض ثيويستة وةك دةولَةتة سةركوتكارةكاين
 ئةم يلةكاتيكدا خةلَك،  دةولَةتي ِرةمسناوضةكة بةتةا ئيسالم بكريتة ئايين

ئةوانةيش كةئيسالمن دابةش ،  تيايةويتريش  ئاينةكايندةولَةتة باوةِرداراين
لةكاتيكدا ، هةنديك جار ناكؤكيشي  جياوازبوون بةسةرضةندين مةزهةيب

 ئيسالم تةا بةكارهيناين  وةها ئةكةني داوايةكي بانطةشةيهةموو ئةوانة
ئايا ئةو .  ناو ئةبريت لةو هيزانة جيايان ئةكاتةوة كةبةعيلماين حيزيبي سياسيوةك ئايدؤلؤذيايةك

 مرؤظ و  وةها نيةو ئةيانةويت ئاين لةناو ثةيوةندية ِرؤحيةكايني بِروايان بةثرؤذةيةكيهيزو خةلَكانة
 ضيان ثي. هتد.. .. .  ويِرةطةز  وئايين و جياوازيةبةهةمو بيت  مرؤظةتيش دةولَةيتبيت و دةولَ خوادا

ت بؤِريزة ئاينيطةطرتن لةم خوليا ترسناكةئةكريننييةكان كةزؤرينة هيك ديئايا دةتوانن .  ثةرلةمان ثي
ئايا دةتوانن دةستوريك داِريذن ئاين تيايدا ،  سيستاين بؤخواستةكاينثةرلةمان بثاريزن لةملكةض كردين
 ضؤن دةستور باضاوةِري بكةين بزانني؟ .  هاووالَتيان مافة مةدةنيةكايننةبيتة بيانويةك بؤثيشيل كردين

ت ودائةِريت ئةي عرياق ضؤن ديار دةولَةيتي شوناسذرينةراين. كريكوردستانني خةلَكئايا هةرنوي  
 لةوانةية ؟يش هةن هةمان هةلَويستيان هةية تري قبولَناكةن يان خةلَكانيك ئايينكةدةولَةيت

ة بن ثرسيار ئةم يعرياقدان وةالَميك ثةرلةماين لة  ئةمِرؤي ئةو ئةندامانةي سياسي شوناستةماشاكردين
الميانةيش شيواندووة  لةو ئيسي عرياق سةريضونكة واقعة ئالَؤزةكةبةالَم هةرئةوةندة بةس نية 

ئةوانيش كةوتونةتة بةردةم  ئة مِرؤ،  بووة ئايين دةولَةيتدروست كردينيان   تادويينكةئاماجني
 يئةو حكومةتة ئيسالمية يان، ت ئاينيانة دابِريذرييدةكريت دةستوريكئايا  :ي وةك ئةوةيثرسيارطةليك

  دةسالَيتئيران ئةبيت يان ي فةقيهةكةاليةيتوةك و ئايا ؟بيتئة لةعرياقدا دروست ئةكريت ضؤن 
 و سونةكةيةوة شيعة بةهةردوو بالَة  ئيسالميةكانهةلَكردينئةمة لةحالَيكداية .  سونةكانخةالفةيت
خؤشبةختانة ثيدراوة  هةربؤية،  دايلَكردنيان لةطةلَ يةكتر لةهةةنة عيلمانية كاندا ئاسان ترةلةطةلَ الي

 نية ي هيض ضانسيك ئايين حكومةيتيكةثرؤذة هاوكيشةكان وةها كةو تؤتةوة يسياسيةكان وئالَؤز
ين نامانةويت  ئيسالمية شيعةكان خؤيان بلََ كردووة لةييشة وا  ئةم واقعةيهةرجةبر، لةواقعةكةدا

 ئيجابية بةالَم يئةمة خالَيك،  درووست بكريتدا ئيران لةعرياقي ئةوةيوشيوة هاي ئيسالميدةولَتيك
،  دروست بكةن هةربةهيزن دميوكرايتي ئةيانةويت عيراقيكي ئةوانةي دلَةِراوكيسةرضاوةكاينهيشتا

 يبةفشار  بينن ناتوانن بةدةسيتي بةتؤثزيةوةكةئ يان ليئةكريت ئةوة يمةترس ضونكة هيزة ئاينيةكان
  لةثةرلةماندا داخوازميانة سبةيين ئةمِرؤ ناتوانن بلَيني تر ئةوةيبةواتايةك، يبلؤماسيانة بيهيننة د د

ئيستا لةهةر كاتيك زياتر بؤية هةر، . سةرهةمو عرياقدا  بيسة ثيننةيناضار بنبةست وبة ننةة بيطةي
ترس ،  يةك كةهيزة ئاينيةكان هةيانة زؤرينةي دةنطلةبةكارهيناينترس ، ثيويستمان بةترس هةية
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  داِرشتيني ئاين بكةنة تةا سةرضاوةيترس لةوة،  ئاين يانةي دةستور بةِرةنطو بؤفؤرمةلةكردينلة
  ئيسالميةكان ييمناوةرة جياواز وي ليكدانةوةبؤ بوار ركةو دةستوي تةمومذاوي بةندلةترس ، دةستور

ناتوانيت بِروابكات  كةس.  بكاتيوشةِرةكةيش بدات يباجةكةدةبيت و عرياقيةك  هةموسبةيين  كةتةوةيلََ
بةالَم  كاتقبولَ ئة سونة تالَيباين  وشيعة  ئيراينيهاوشيوةي لَةتيك دةوي عرياق خؤيكهاتةثيكة 

 ي بةعس وخراث ضةثةلَيةكاينيئيسالميةكان بةهؤ  ئةمِرؤيةو هيزة جةماوةرية طةورةل ثيويستة بترسني
 يةبؤثرؤذ  بةهيزئةبيتي باطراوةنديكدروستيان كردووة و هةميشة عرياقةوة ي خةلَكاين ذييبار

 عرياق ي ئةمِرؤ لةباشوريئةوة. سياسيةكانيان هينن بؤثرؤذة ئاين بةكارئةيئةوانة تؤتاليتاريةيت
 يةرو ئةمِرؤ لةسيةئةو،  شيعةية ئاييني حكومةتيكبةِراسيت حوكم ئةكات  عرياقةوة حكومةيتيبةناو

  هيض بةيبكة،  هةية سيستانية بِريارةكاين كردينيي ِراطرتن وِرايفوقيكةوة توانا هةمو ِريكةوتن وتةوا
 يئةوة  وةكيليرةدا داوايةك،  عرياقو ليهاتووة بؤهةموي جؤرة مةرجةعيكوةكوي ِرةمس يسيفةتيك

 بؤ  طةورةيةي مةترسيةكييطةج دةستور  داِرشتيني ئيسالم بكريتة سةرضاوةكةدةيانةويت شةريعةيت
 لةبةر بنياد يي نوي تر عرياقي كةجاريكي ئةم دةستورة خؤيلةبةر طرنطهةرنةك  مةترسية، عرياق

 بةيب.  هةلَيطرتووةي خؤ وةها لةطةلَي كةمةسةلةيةكيبةلَكو لةبةر ئةو ئاماذة ترسناكانة ئةنريتةوة
 يهةبيت بةو ثةِر  هةذمونيان ئيسالميةكان لةهةركوييةكئيسالميانةي و ياسا دةستور ثشتيواين

، نةجةف( ( وةك منونةكاينهةموو جياوازيةكانيش دةم كوت ئةكةن  هةمةجيانة خؤيان ئةسةثينن و
 يئيتر دانامينن بؤئةوة  دةستوريشيان هةبيت ئةواطةربيتو ثالَثشيت.. .. ) ) فةلوجة، يمادوِر،  سدريشار

هةموو   وةهاشدايلةدؤخيك. كةنهةموو نةيارةكانيان ثاكتاو ب دابتاشن ويي ياسايبيانوكةضؤن 
 يئةو كوردانة يباشتر نابيت لةحالَ  ومةزهةبيش لةبةردةستياندائايين  ويي نةتةوةيكةمينةيةك

  .  كةكوردنيهةرلةبةر ئةوةين سةرئةبِر و موسلَ  ديالةلةناوضةكاين
اليةنة  عرياق لةطةلَ ي خةلَكيكةزؤرينة نيشان داين ي عرياق ئةوةي ئةم دواييةهةلَبذاردنةكاين

،  ثةرلةماننيزؤرينة هيشتا هةر ئةوان انيش دةركةوت سونةكي بةشداربةيب، فةندةمينتالَيستةكانداية
 ي بةش كورسيةكاينيدنةوة بريينيةكان تواناهةر هيزة ئا سونةكانيشدا يبةشدار لةحالَةيتبِروام واية 
لةعرياق   ئيسالميدا هيزةكان لةنيوان عيلماينيدابةشكردنة ديارة ئةم،  تركاينةبو نةك خةلَسونةيان ه
 يهيزو هةنديك جار سةرخيلَ يضونكة لةو،  لةكوردستان هةيةينية وةك ئةوة  زةق ودياريدابةشبونيك
ئاينيان  يئةكةويت كةزياتر خؤيان لةئيسالميةكانةوة نزيكتر ئةبينن تاوةكو ئةو هيزانة دةر عةشايةريش

 ثةرلةمان بةض اليةكدا اييةكاين قورسستا ديارة سةنط وئي.  خؤياني ئايدؤلؤذينةكردؤتة سةرضاوة
ديار نية ئةو بابةتة زؤر طرنط وهةستيارة ضية كةدةتوانيت هةموو هيزة هيشتا بةالَم ، الرسةنط بووة

يان ،  هةموو ناكؤكيةكانيانياسةرةِر  هاوبةشي بؤضونيكيلةدةورئاينيةكان لةثةرلةماندا كؤبكاتةوة 
  .  بكاتةوة و دؤخةكة ئةطةيةنيتة بنبة ستي عرياق ناتوانيت يةكاللةماينرئةو طرفتة ضية ثة

 عرياق ي سياسكةطؤِرةثاين  ئةو ضةمكة طرنطةيةيياتر ثيويستمان بةبريهينانةوةئيستا لةهةر كاتيك ز
 يكةهةموواليةنةكان ثيداطر) ) توافق ( (ثيكهاتنة يثرةنسيثيش وئة وةو كرديلةم ماوةيةدا زؤرئستهالك

  ثيايتَي ئةمِرؤي عرياقي تياية بؤئةو بارو دؤخةئالَؤزة زؤر حيكمةيتي بِريكبةِراسيتو  لةسةرئةكةن
 ي خؤيو بةرنامة دات ثرؤذة ئةوة نايئيتر هيض اليةنيك هةولَكةبةالَم ئةمة ئةوة ناطةيةنيت ، ئةثةِريت

 بةِروين شيعةكان يوةها الي  خولياو سةرةِرؤييةكبةتايبةيت،  تردا بسةثينيتبةسةر اليةنة كاين
 عبدول ي عرياق وئةو ِرةئية ذناينيِرؤذ زةهرايان كردة ي فاتيمةلةدايكبوين كة يئةبينريت وةك ئةو كاتة
نيوةدا لةم . بكاتةوة ئيران –عرياق ي  جةنط زيانةكاينيقةرةبويستة عرياق ثيو عةزيز حةكيم كةويت
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،  هةبيتي سياسي لةوة ئةكات بةشداريئةم ثياوة لةاليةكةوة نكؤلَ،  سةرنج ِراكيشةي خالَسيستاين
 ي كردنيشيثشتطري،  جؤراو جؤري ئةدات بةِريطا بؤضونةكاين سةثاندينيذيربةذيريش هةولَ يكةض

ية كةئةم   دةورة دمياطؤجية ئةويو لةهةلَبذاردنةكاندا بةلَطة بةشداربي تربؤليستيك لةناو ليستةكاين
 ي بةخةخمؤريخؤو  موسولَمانان بيت ي باالَيلةاليةكةوة ئةيةويت مةرجةعيك :ثياوة ئةينوينيت

 هيزة  بِريار دروستكردينيئةيةويت دوا فلتةر هةموو عرياقيةكان بزانيت و لةاليةكيش يبةرذةوةند
 ئةطلينيتة وردة كارية يخؤ ي نامب و كةضي سياسي ضاالكيبةدةم ئةلَيت بةشدار، شيعيةكان بيت
 ينةدا بةكاريان هينا لةكيبةركي  هةبو لةم هةلَبذارديثارتة شيعيةكان و هةرنفوزيك  ناوسياسيةكاين

 بترسن ئةوةية ي كة ئةم ثياوة دةشيت بيطيِريت و دةبيت هةموان لييئةو ِرؤلَةترسناكة.  تردايةنة كاينال
  بة بنبةست طةيشتو بدريتةي هةركيشةيةكيوو دةزطاو ياساو دةستوريكةوةو دواقسة هةميخبريتة سةرو

  .  ئيران ئةنالَينن بةدةستيةوة لةئيران ئةيطيِريت هةموو طةالينيي ئةمِرؤخامنةيِريك ئةو ِرؤلَة. دةستيةوة
 ناو ي ترزو كةسايةيت هةنديك هيي كورد نابيت بيطومان ترسي دةستور هةر ترس كردينترسان لةئايين 

 ثيك ينن  ئة و ِريذةيةيبؤئةوة  كوردكة طوجناوترين هاوثةميان ئةبن بؤنوينةراين، ثةرلةمانيش ئةبيت
 ئةم ثةرلة مانة يئةم تةمةنة كورتة.  دةستور كردين ئايينيبةرامبةرهةرهةولَيك  ظيتؤيان ئةبيتكةمايف
يضاوةِري تي ضارةنوسسازيككاريئةكريتة ي لةم ضةند مانطةدا بِرياريئةوة،  ليت ئةبيلةسةر ئةدري 

 ِراستة بؤكورد ئةو لةويةت دان بةكةركوك وكيشة ستراتيذية نةتةوةييةكاين،  ثاشة ِرؤذيدةستور بؤعرياق
 بةهيز ي ببيتة فاكتةريك كة لة ثةرلةماندا هةيةيتيقورساييةبةالَم طةليك ثيويستة بةو ، ثيويستة
  .  عرياق دةولَةيتي دةستور كردينرتن لةبةئايينبؤِريطةط

  
Mihamad_79@yahoo. com  
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