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  بؤ؟, ئةم هةموو هةراية لةسةر داواكاراين ثةنابةري
  ساالر ِرةشيد: و                                                                                            

salarrasheed@yahoo.com 

  
 وا , بةريتانيا كردووةثةنابةرييان لة هةزار كةس داواي مايف 110ضةنديان ليرةن؟ لة سالَي ِرابوردوودا 

تةا دوو لة سةدي ثةنابةراين جيهان هاتوونةتة ,  لة ِراستيدا سالَي ثار,كة ئةم ذمارةية زؤر بيتدةرئةكةويت 
ئةفغانستان و , يةكةمني سي وآلت كة ئةو ثةنابةرانة ليي هةآلتوون عيراقلة كويوة هاتوون؟ . بةريتانيا
بةشداربووة لة ثشيوي ,  بةهؤي كردةوة سةربازييةكانييةوةبةريتانيا, ِرابوردوودالة ماوةي دوو سالَي . زميبابؤية

طواية يةكيك لةو هؤيانة بؤ . كة ئاكامي ئةو دةخالَةتة هةزاران قورباين بووة, و نائارامي ئةفغانستان و عيراق
ئيتر ! وردةكاين عيراق بووةهةلومةرجي ناهةمواري ك, ق و وةستانةوة لة بةرامبةر سةدامدةخالَةتكردن لة عيرا

ي بةريتاين )دايلي ماييلي (ِرؤذنامةي! بةرييان ثي نةدريت؟ضؤن ئةكري قسةوباس لةسةر ئةوةبيت كة مايف ثةنا
 وةكوو ئةوانةي كة لة زميبابؤيةوة , ساختة ناودةبرصني لة دذي ئةوانةي بة داواكاراين ثةنابةري,ثِرة لة تؤمةت

كةضي لة هةمانكاتدا ثِروثاطةندةي ئةوة ,  سةرضاوةيان طرتووةقوقينيانةوةة ِرل ئةم تؤمةتانةش, هاتوون
 )موطايب( ئةطةِريننةوة بؤ ,هؤكاري ئةمةش,  ضؤن تووشي نةهامةيت هاتوون, كة جوتياراين سثي ثصست,ئةكةن

كة لة , بة تةاثشتطريي سياسةتصك ئةكات ) دايلي ماييل. (كة ضةوسصنةرصكي شصتة و طةلةكةي برسي ئةكات
  . دةولَةمةندانةيبةرذةوةندي

ماوةي سالَي دارايي ي بؤيان ئةنصردرص خةرج ئةكةن؟ لةئايا ئةو ثةنابةرانة مشةخؤرن؟ زياتر لةوة
وة تةا . كردووةلة شتؤيةردا  بةشدارييان ,ليينر بليؤن جونةيهي ئيستة31,2 بة بِري ,دا)2000_1999(

  . بليؤنة سوثاسيان بكرصت2,5ِراستتر واية بؤ ئةو .  بليؤن قازاجنيان بةركةوتووة28,8بِري 
 بنسات 10 تةا بِري ,؟ مانةوة لةسةر سيستةمي ثةنابةريئايا دةستيانطرتووة بةسةر ئةوةي لة طريفامنانداية

 ئةوة بؤ بةرابةري كة ئصمة لصرةدا شةش.  لةسةر ئةوانةي كة شتؤيةر ئةدةن ثصويست ئةكات,)جونةيهي ئينطليزي(
 كة لة داهاتةوة , لة سةدي كؤمةكيان بةرئةكةوصت70خوازياراين ثةنابةري تةا ! خةرج ئةكةينثاشايةيت 

  .. جونةيهي ئيستةرليين بذصت37وة هةر كةسة ئةبص هةفتانة بة . ئةويش نزمترين سةرضاوةي بذصويية, دصت
 سص لةسةر ,ي ِروو لة بةريتانيا ناكةنزؤربةي خوازياراين ثةنابةري! ئاساين ِراوئةكرصني؟ئايا ئصمة نصضريصكني بة

ي ة ئصران و ثاكستان مليؤنةها ئاوار,بؤ منوونة.  دةطريسصنةوةداضواري ئةم ثةنابةرانة لة وآلتة هةذارةكان
لة تصكِراي ثانزة ( بةريتانيا بة ثلةي دوانزةهةمني دصت ,لة يةكصيت ئةوروثادا. ئةفغانييان قبولَ كردووة
  .بة بةراوورد لةطةلَ ذمارةي دانيشتوان, بؤ قبولَكردين ثةنابةران) وآلتةكةي ئةو يةكصتيية

ليرةدا بِرطة قسةيةكي مؤنيت ! بةدواي كاردا ئةطةِرين و خوازياري ِراسيت ثةنابةريي نني, ئةوانة كؤضبةرن
ئةوة بة ). رةيةبةلَكوو كوِري شةِرةنطصزصكي طةو, ئةو كوِري خودا نيية( : مان بري ئةكةويتةوة)ذياين بريان(بايسؤن 

 ,بةآلم ِرصطايان ثصنادرص, ر ئةكةن؟ زؤربةي ثةنابةران داواي كا كة لة خاضداين ِرةواية,ماناي ئةوةديت
ثةنابةراين ئةو ئيتر  , كة بة ئارامبوونةوةي وآلتاين وةك ئةنطؤال و يؤطؤسالفيا,هةلومةرجةكةش دةيسةملصنصت

  .وو بؤ دةرةوة ناهصننِر ,وآلتانة
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بؤية ثصويستة , بةرييةي تايبةت بة ثةنا)1951( بةريتانيا لة ئيمزاكةراين ِرصكةوتننامةي .ئةركةكامنان
. ئيتر باسةكة ئةبِرصتةوة). يان لةسةرةوةصنن هةِرةشةي ضةوسانةدةيسةلَم(رصزطاري لةوانة بكرصت كة ثا

كة , ئةطرن ران لةخؤلة ِراستيدا تؤين بلصر خةرجييةك بةو كةمثانة ئةدات كة ثةنابة, سياسةيت فةرمانِرةوا
هةندصك لة وآلتة شةريكة , تتةنانة. ياين دوورن لة بةريتانياوة_ كةوتوونةتة سةر سنووري ئةوروثا

مناآلين ثةنابةران .  ئةوة بة جؤرصك لة ِرةطةزثةرسيت سياسي كؤنتري بةريتانيا لصكئةدةنةوة,ةكانيانييئةوروث
  .دوور لة مناآلين تر ثةروةردةئةكرصن

تا , بؤئةوةي بةريان ثصبطرن:  لصكئةداتةوةهؤي ئةمة بةوة_ سكرتصري ناوخؤيي بةريتانيا_ صتديظيد بالنك
  .خوصندنطاكان ثيس نةكةن

كة خةمي ئصمةي بوو ,  كة ثصشتر تاتشةر ثصي لةسةر دائةطرت, ثص لةسةر هةمان شت دائةطرصت,لصرةدا بالنكصت
  .سا ِرةطةزثةرستانةيةسوثاس ديظيد بؤ ئةم يا. كلتووري ِرؤذئاواييمان نقومكةن

  
  ,ةوة وةرطرياوة)حوار ملتمدن(لة ساييت , ئةم وتارة

  بآلوكراوةي, )فيدراسيؤين ثةنابةران(ي )5(وة لة ذمارة 

  . بآلوكراوةتةوة2003/ تةموز/ 15,  فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عيراقي
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