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  قادر ئةلياسيقادر ئةلياسي... ... مةرجةعيةت و وشةيةكي نامؤ لة فةرهةنطي سياسي ئةمأؤي كوردستاندا مةرجةعيةت و وشةيةكي نامؤ لة فةرهةنطي سياسي ئةمأؤي كوردستاندا 
  

  کی کوردستانی عراق به رزاری خه  سه وتۆته ت که عیه جه ر ع و مه جه ر ی مه ، وشه هک یه  ماوه
،  شکرایهک ئا وه. تی  تایبه به) عراق ( کوردستانی لهکانی کوردی   گشتی یه ره نه یه گشتی و راگه

هید  قلید، موجته عی ته جه ر ی مه واژه سته ڵ ده  گه  و له یه سالمی بی و ئی ره کی عه یه ع وشه رجه مه
جگای ،  وه ڕانه شونی گه:   وه درته  لک دهوه  خوارهلی گه واتا به و  هاوواتایه... ق و لی فه وهو 

وی  یه  و په ره  بیارده وه  باری ئایینی یه  له ک کههید موجته، ی بیار رچاوه سه، هانا بۆ بردن
  . هتد... کرێ و ل ده

  کی ئایینی له تی یه سایه کرێ و که  رجووعی پ ده  که یه  و شونه رچاوه و سه ، ئهت عیه رجه مه
  له  و دا باوه بی شیعه زهه  مه  له ری یه به ڕوه  به م شوه ئه. با ی ده ڕوه توودا به ی ئایه پله

ست   ده وه هرام ڵ و حه  حه له)  معروف و نھی از منکر امر به (ک وهبیاری ندێ  ی هه چوارچوه
 ریه به ڕوه  به شنه چهم  ی ئه نهنموو. کان  سیاسی یه تی و یه  کۆمه  کشه گاته ا دهکا و ت پ ده

ددام و  دوای گۆڕکردنی سه   له  که  یه لی سیستانی ی عه هان بۆچوونو ئهو  کۆماری ئیسالمی ئران
ر  کانی سه ندی داره زگا پوه ن دام و ده  الیه  له ر زار و زمانان و رۆژانه  سه وتۆته کهی  که رژیمه

  .  وه کرته  دووپات ده وه   تاقمی شیعه به
کی  یه وه  شیکردنهنیشت  ته بتوانین له  یه وه ت ئه عیه رجه  مه  کردن به  ئاماژه ست له به مه
گای عراق  کۆمهر   سه  له یه بی زهه  مهو دیارده ریی ئه کاریگه  له ئاوڕک ، دا مکه و چه رپی ئه هس
  : وه ینه  بدهتی  تایبه  به شه و به  گشتی و کوردی ئه به

رکی  مسه  جه وت و بوو به رکه عراق دا ده سیاسی بی ـ زهه  مهپانی  گۆڕه سیستانی لهکاتک 
 هاوبیری و   توانی به ره  به ره  بهدا، و وته ی ئه کانی دیکه  سکۆالره ر هه مبهرا  به کی له ره سه

وان، جارکی  کانی ئه  گشتی یه ره نه یه  هاوکاری راگه کانی عراق و به  شیعه نه ریبی الیه هاوته
   لهی ناوبراوقورتاندن هه خۆ  به.  وه بکاتهو دا بهوت   به ی شیعهکانی ئایین  بیر و بۆچوونهتر

ی  وه ڕنه  گه ت به باره سهکان  ووهکگرت  یه وه ته نی ئاسایشی رکخراوی نه نجومه بیاری ئه
لی کورد تا  کانی گه می فیدرای و ئامانجه ڕ سیسته  مه  لهتی کردنی و دژایهری بۆ عراق  روه سه

بژاردن بن و  شداری هه بهک  ی خه وه ئهرکردن بۆ  توا ده بژاردن و فه ی هه  پرۆسه وه بگاته
  . وێ که رده پتر ده  بۆچوونه م ی ئه وه  کرده وری به دهن،   بده  لیستی شیعه نگ به ش زیاتر ده وه له
ر  ی ژنانی سه  زۆربه  که  عراق دایه ت له عیه رجه کانی مه وتنی بۆچوونه رکه  راستای سه ر له هه
  تکی ئیسالمی به  و رواه وه شارنه رپۆش ده  و سه چه با و په  ژر عه خۆ له پکدا  لهتی وت،  په
کی  تی یه سایه  وتاری که ڵ به تکه   هژموونی یه م شوه  جۆرک ئه به. پنن سه ر وتدا ده سه

ژرانی ب  کاتی هه ڕزی له  به  که وه داته نگ ده دا ره و وتاره ب و له الل ده ک مام جه سکۆالری وه
.  وه  خوندیه دا06-04-2005   له و وته ی نیشتمانی ئه ه م کۆمه رده  به  لهرکۆماری عراق  سه به
 عراق (<:   که خوازه  بۆ عراق، ئاواتهقامگیری ئاسایش و سهی  وه ڕانه  گه ت به باره ڕزی سه به
شداری  شی رۆی به که ته حکومه ی و که بی یه ره  ئیسالمی و عه ره ور و به بۆ ده) وه ڕته بگه

 دی  ی دا هنانه که ی وتاره  درژه له. >بی و ئیسالمی دا بگت ره عه هاریکاری   له جدیانه
ند   پایبه دا به دا گرێ دهبی و ئیسالمی ره النی عه ڵ گه  گه ر له  و کاریگه قینه هاوکاری راسته
  . نگاو بن هه> بیدا ره تی ئیسالمی و عه  ژر ئای برایه له <  ی که وه بوونی عراق به
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  به. بیاتی سیاسی کورد ده  نو ئه خزنته ست و خۆ ده  ناوه وه شه وه  به یه وه نگ دانه م ره ئه
تی، زیاتر  ربژاریه سعوود بارزانی به ڕز کاک مه  به رم که رۆکی هه  باتی سه جۆرک ئستا له

م باڵ کشانی  که  یه ، بی یه زهه  مه م دیارده تنی ئه و کهر سه. بیستین ت ده عیه رجه ی مه وشه
و   بۆ نو ئه م کشانی کورده  و دووهه یهر عراق دا  سه تی ئیسالمی سیاسی به سه ری ده سبه

  . ترسیداره  مه چوارچوه
و  ی ئه وه نگدانه کانیان ره  و وتاره  قسه،ی که یه سیاسی   یهتی رکردایه و سه کورد  پویسته  بۆیه
رزرانی  ویش دامه ئهن و  که بات ده  خه پناوی دا  له  سانکه  ب که  یه انهوتنخواز ما پشکه بنه

چاوکردنی  ڵ ره  گه  لهتک حکومه.  یه ندانه زوومه حیزبی و سکۆالری ئاره کی فیدرای، فرهت حکومه
 و  وه  بکاته لک جوێت وه  ده ون، دین کا به زهه وانی ئایین و مه یه م په رجه کسان بۆ سه رزی یه

نگ  ی دا ره که  سیاسی یه ته سه  ده تی له  تایبه  گشتی و ئیسالم به ب به زهه ه رۆی مه نه
  .  وه بداته

ئایینی  کانی رکرده سه  ک له یه ی ژماره وه ڵ ئه  گه کانی کۆن و نوێ، له  درژایی شۆڕشه کورد به
و  ر له هه.   کۆشاوه بی تنه زهه مهکی ت سه  و دهم زرانی سیسته امهدبۆ ت  قه م بوون به
 بۆ نا ببا  پهر ربه و وا پشه، رۆک سه، رکۆمار سهی  واژه سته  باتی ده ش دا ناب له یه سۆنگه
ک   یهداڵ کورد  گه  زمان له  به  ئایین و نه  به  نه ت که عیه رجه ک مه لکی نامۆی وه گه وشه

  .  وه ناگرته
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