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    عةبدي خالقيعةبدي خالقي ...  ... ثارضة ثارضةبووين عيراق لةبةرذةوةندي هةمووانةثارضة ثارضةبووين عيراق لةبةرذةوةندي هةمووانة

والَتيكي  لةو رؤذةوةي عيراق وةك كيان و دةولَةتيك ثيكهينرا، بؤ خؤي
 ناتةندروستبوو، بةجؤريك بوو كة نةتوانرا سيستةميكي ثوخت و تؤكمةي يل

 ةري ئةوم الوازييةفاكت .بةرجةستة بيبت، دةولَةيت هاوشيوةي دةولَةت بيت

 دةطةرِيتةوة بؤ دواكةوتوويي عةقلَي فةرمانرِةوايان، كة تاكة بريكردنةوة لة

ضونكة  هزرياندا، باالَ دةسيت عةرةب بوو بةسةر نةتةوةكاين تر بةتايبةيت،
رووناكبريي بوون، بؤية ميتؤديكي سياسي بةهيز كة لةتةك  دوور لة بريي

 ثةيوةندييةكي مةحكةمي كؤمةالَيةيت لةنيو بطوجني و سةردةمة جياوازةكاندا
روناكبريي تاكي كؤمةلَطايان دانةرِشت و لة  طةالين ئةم والَتةو طةشةي

  .غلؤركردةوة هةلَديرةوة والَتيان بةرةو خةرةند

لةبةرضاو بطريابا، تاكو داهات و ساماين  لة رؤذطاري يةكةمةوة دةبوا فرة رةطةزي و مةزهةب و ئايرتاكان
عةقلَيةتيكي عةسكةرتاريةت و هةمةجيةت، جطة لة مالَويراين ضيدي  تة بةهةدةر نةضووبا لةثيناوئةم وآل

  .دةرئةجنام ئةم رؤذطارةية كة هةموو اليةكمان قيزي ليدةكةينةوة لينةكةوتةوة،

دا هةية فرةييةي لةسةر ئةم ثارضة خاكة كةساين سياسةمتةدار طةرةكة عاقلَمةند بن، هيندةي ئالَؤزي ئةو
دميوكرايت لةيةكةم رؤذطارةوة لةبةرضاو بطرياباية، ئةو  سيستةمي .بووناية دةبآ ليزان و راثةرِينةر

 شؤظينيايةي دةستةالَتداراين عيراق رةطةزثةرسيت عةرةيب، كاريكي ئةوتؤي كردووة، بريكردنةوة تةسكةي

عةرةبيةوة يب ئةوةي  ينن بة نيشتماينجطة لة عةرةب كةسي ديكة نةخويندريتةوة، نيشتماين كورد بلك
بةثيي  .نيشتماين عةرةب دادةنين ثرس بةخودي كورد بكةن و عيراق بةكوردستانةكةيةوة بةبةشيك لة
كراوة، غةدريكي طةورة لة كورد كراو  ريكةوتنة نيودةولَةتييةكان كة بؤ خؤي موئامةرةيةك بووة لة كورد

لةو والَتانة بوو كوردي بةركةوت، لةم سؤنطةيةوة دةكرا  ، عيراق يةكيكبةسةر ضوار دةولَةتدا دابةشكرا
ئةوة لةبةرضاو بطرن كة كورد رؤذيك دادي بةزةبر بيت ياخود بةسياسةتيكي  دةسةالَتداراين عةرةب عيراق

 ئةو خاكة وةردةطريتةوةو فةرمانرِةوايي خؤي تيدا دةكات، هةر ئةمةش واي كردووة حةكيمانة

 ئةم .بكةنةوة تداراين شؤظيين عةرةب بري لة مةحوكردنةوة كوردو سومتاكردين خاكةكةيدةسةالَ

ديكتاتؤرانة  بريكردنةوةيش واي كردووة هةردوو نةتةوةي سةرةكي لة عيراقدا زةرةرمةندبن، ئةو
  .تةوةتؤماركراوة، ئةوان سرِيويانة بةدريذايي هةشتا سالَ حوكمرِاين ئةوةي لة قالَيب خؤشطوزةرانيدا

بةتةا لة بنةمالَةيةكدا يان حزبيكدا  ئةطةرضي دةسةالَت لةماوةي ئةو هةشتاو ئةوةندة سالَةي رابردوودا
ريذنةي كودةتاكاندا ئالَوطؤرِي ثي دةكراو لة ترؤثكي ئاماجنياندا  جيطرينةبووة، بةلَكو دةسةالَت لةنيو

 ق بةطشيت و نةتةوةي كورد لةم والَتانةبوون دةرهةق طةالين غةيرة عةرةيب عيرا يةك هةلَويست

ثةراطةندةكردين  بةتايبةيت، كوشنت و راوةدوونان و بآ سةرو شوينكردن و طؤرِي بة كؤمةلَ و ئاوارةو
  .ساالَين رابردوودا تؤماركرابوو كورد لة عةقلَيةيت هةمةجيةت و عسكةرتاريةيت عةرةيب دةسةالَتداراين
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يب دةنط بووبيت، نةخير لةميانةي  لة ئاست ئةو كردة دذ بة مرؤظايةتييةوةنةيب كورديش دةستةوةستان 
داطريكةردا راستبوونةتةوة داستان و نةبةردي كةم وينةيان  شؤرِش و سةنطةرة جياوازةكاندا بة رِووي

  .ضؤكيان بةبريي شؤظيين و دةسةالَيت رةهاي عةرةيب داداوة تؤمار كردووةو دةرةجنام

تازةي ثيهينايةكايةوة كة كورد  اق، بؤ خؤي رذيمي بةعسي لةطؤرِناو، سيستةميكيشةرِي رزطاري عير
طومانة بسرِيتةوةو درومشي  بؤية ضاكترواية طةيل كورد ئةو .تيايدا سةنط و مةحةكي خؤي هةبيت

ئةمةش وا دةكات خةلَكي ديكةش بري لة  سةربةخؤيي بةرزبكاتةوةو بة ترؤثكي ئاماجنةكاين بطات،
شؤظينيو رةطةزثةرستانةيةي عةرةب  بة راي ئيمة بةم عةقلَيةتة .ثارضةبووين عيراق بكاتةوةثارضة

بنريتةوة، رةنطة عةقلَيةتة تؤلَةسةندنةوة لةوةي سووين  ناتوانيت عيراقيكي تؤكمة و بةهيز بونياد
ةب هةمان بريؤكة رةنطة الي شيعة مةزه حوكمرِاين سةرجةم عيراقيان كردووة، مةزهةب ئةوةندة سالَة

دروشم لة عيراقدا بةرز كراونةتةوة، دةشي خودي دارِيذةراين درومشةكة  كؤمةلَي هةبيت، لةئارادا
 عيراق ثيكةوة ذياين !!يةكثارضةيي خاكي عيراق !!ثي نةبيت، لةوانة عيراقي هيواو ئاشيت باوةرِيان

ضونكة  ارةكان و ثراكتيك هةنطاوي بؤ نانريت،ئةمانة سةرجةم درومشي سةركاغةزو ديو !!ئارةزوومةندانة
  .نابيت شتيك بة ناوي ثيكةوة ذيان و يةكساين لة مافدا بةرجةستة نةبووةو

ئامادةنيية دووبارة خؤي بكاتةوة ذير  طةيل كوردستان ئةمرِؤ دةستكةوتةكاين طةيشتؤتة ئةندازةيةك كة
دةكةويتةوة ئةوجا  و سةرثي بذيت، ةرانيداتاكو برا عةرةبة ضاورِةشةكةي لة خؤشطوز ئةشكةجنة،

  .بةربيتةوة ويزةي

ضونكة دةيان سالَة بةناوي  زؤربةي هةرة زؤري كوردستانياين باشوور خؤيان بة عيراق نازانن،
عيراق واتا بةرةو توانةوةي كورد، ؤش  لةو راستييةش طةيشتووة كة .عيراقييةوة سةركوت دةكرين

هةمان روانيين بةعسيان هةية بةرامبةر بة كورد، ئةم فاكتةرة  دةستةالَتدارن،  كة لةهةندي لةو عةرةبانةي
شتيكي ئةوتؤي شك نابريت ضارةسةري قةيرانةكة بكات جطة  .يةكبوونةوةي عيراق مةحالَ بيت وا دةكات

 ضةندطةرةكة بة دروستكردين  عيراق بةسةقةيت ثيك هاتيب، .ثارضةثارضةبووين عيراق نةبيت لة

عةرةبيش  ضونكة دابةشبوون بةتةا لة بةرذةوةندي كوردا نيية؛ بولَكو .دةولَةتيك بونياد بنريتةوة
دةطريتةوة، و بؤ يةكجاري  سوودمةند دةبن، بةم جؤرةش ئارامي و ئاسايش و هيمين هةموو والَتةكاين

  .دةبن كاولكاري مالَئاوايي دةكات و مافةكان بةتةواوي دةستةبةر

جؤرة خؤماين بؤ  بةو دةخوازيت، تة با لة درومشي ناواقيعي دوور بكةوينةوةو واقيع ضيكةوا
لة دووبارة نةبوونةوةي  كة تاكة ريطاية بؤ ريطرتن تيشووي سةربةخؤبوون طردبكةينةوة، .ئامادةبكةين

راين هيضي كة بؤ كورد جطة لة مالوي نةهامةتييةكان لةسةر دةسيت عةرةبة شؤظينيةكاين ئةو عيراقةي
  .دي نية

abdikhalqi@yahoo. com 
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