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  ئاسؤعةبدوللةتيفئاسؤعةبدوللةتيف! .... ! .... ؟ ؟ وةمهي تةوافوق لة عيراقوةمهي تةوافوق لة عيراق
  

يةكيك لةو سيما و دةموضاوة تازانةي ثاش روخاين بةعس كة زؤرترين روبةري داطريكردوة لة ثانتايي 
نيوةندة رؤشنبريي و سياسيةكةي عيراقدا بؤ ديالؤط و قسةكردن مةسةلةي تةوافوق وضةمكي 

، زائيكيدا كة ثريةيت لة نةذادو مةزهةب و نةتةوةو دةنط و رةنطي جياوازثيكةوةذيانة لة نيو عيراقيكي مو
وة لة ضةندجيطةيةكي نيو ياساي كايت بةريوةبردين دةولَةتيش ئاماذةكراوة بؤ ئةم ضةمكة سياسية وةك 
ئالَتةرناتيظيكي سةركةوتووي ثاش سةددام كة بتوانيت ئيدارةي كؤي ئةو ملمالينَ و فةوزاية بكات كة 

هةميشة يادةوةريي بريندارم ، لةاليةن هيزو بالَ و رةوتة مةزهةيب ونةتةوةييةكانةوة ديتة ئارا
هةلَمئةطريت بؤ نيو ئةو خةيالَدانةي كة تؤبلَيي كورد بةو هةموو دلَسافييةي خؤيةوة بتوانيت هةلَبكات 

ؤلؤذي هةيب و ذيانيكي ئاسايي لةطةأل ئةو كةس و اليةنانةي كة تا ئيستاش ناخوازن كورد بونيكي ئةنت
وةيان تةوافوق ئةتوانيت ضةمكي برايةيت كوردو عةرةب ثتر تؤخ بكاتةوةو ئةو تةمومذةي جاران ؟ بذي

باشة عةرةيب عيراقي و شةثؤيل ناسيؤناليزمي عةرةب ئيسالمي بؤضي نايانةويت كورد ؟ نةهيلَيت
شةرم بيانطريت و سةيريكي ئةو ثالَةوانة ، ؤي هةبيتسةربةستانة بذي و كيان و كةينونةي دلَخوازانةي خ

، ترسنؤكانةي دوينيي عروبة بكةن بزانن ضؤن شةقي زةمانة خستونيةتة ثةراويزي تةئريخ و زبلَدانةوة
ئةوان ئةطةر يةك تؤزقالَ لؤذيكي سياسيان خوينديب ئةزانن كورد لةطةأل عةرةبدا مةحالَة بتوانيت بذي 

رةزومةندانة مةطةر ئةو فيدرالَيةتةي كة سةرجةم مافةكان بطةرينيتةوة بؤ نةتةوةي كورد بة ذيانيكي ئا
ئةطينا طواستنةوةي هاوذياين لة ، وةك ضؤن ئةو مافانة عةرةبيكي بةسرة يان بةغداد هةيةيت

تةوافوقي م ئايا الَبة! ؟ فيدراليةتةوة بؤ تةوافوق يةك داتاو زانيارميان ئةدايتَ ئةويش ترسة لة ئايندة
تةوافوق ئةو ميكانيزم و ريطة ضارة سياسية ئاسانةية كة ! راستةقينة ئةبيت يان تةوافوقي وةمهي

ئةتوانيت كيشة ئالَؤزكراوةكان نةهيلَي وسةرلةنوي عيراق داريذيتةوة لة ضوارضيوةي دةولَةيت 
ةمني دامةزراوةي سياسي مؤديرين ثاش دامةزراوةي ياسايي و مؤديرندا وة ئةتوانني بلَيني كة بؤخؤي يةك

 ي نيسان وةك ميذوويةكي تازة ئةجنومةين حوكمراين بوو كة شيوة ثةرلةمانيكي رةنطاورةنطي هةموو 9
وةك نومينةراين سةرجةم حيزب و ريخراوو هيزة سياسيةكاين ، طةالين عيراقي لة خؤطرتبوو

بؤ ئةم ضةمكة لة عيراقي نويي دميوكرات و فيدرالَدا لة وة ئةطةرميذويةك هةبيت ، سةرطؤرةثاين عيراق
ثاش تؤتاليتاريةتيكي سيوثينج سالَةي بةعس هةر ئةو ئةجنومةنة بوو بةهةموو ئةوتيبيين و خالَة 

ضونكة بؤخؤي عيراق بةو هةموو جياوازية تائيفي و رةطةزي و مةزهةبيةي كة ثيي ، الوازانةي كة هةيبوو
س بة هةموو هةولَي بةرنامةريذيي خؤيةوة ويسيت جياوازيةكاين بسريتةوة و ئةناسرايةوةو بةع

نةيتواين تا عيراقي كردة ويرانةو مةهزةلةيةكي سياسي و ذير باري قةرزيكي زؤرةوة كة دةرضون ليي 
ة ئيستا ئةطةر ضةمكيك هةبيت هةموان لةسةري ريك بكةون ئةوا ئةو ضةمكةية ناوي لينراو، مةحالَة

م ووردة ووردة خةريكة عةرةب لةم الَتةوافوق و وردةوردة هيزة سياسيةكان كاري لةسةر ئةكةن بة
تةش هيز هةية لةم عيراقةدا هةرضةندة تا ئةم ساتةوةخ ضةمكةش ثاشطةز ئةبيتةوةو ئةيكاتة وةهم

باوةري بةو ثيكةوة طوجناندنة نيةوبة شيوةيةكي شؤظينيانةودةمارطريانةوة ئةروانيتة 
نةتةوةوميللةتةكاين تري ناو عيراق و هيشتا عيراق بة عيراقي عةرةيب ئةزانيت و ئيعترياف بة طةليكي 

 و سةربرينةكاين رؤلَةي كورديش ليرةو لةوي ئةم تراذيدياوحيكايةيت كوشنت، ديريين وةكو كورد ناكات
ديارة سةددام و سةدداميةكان زؤر هةولَي كوشنت و كثكردين ئةو جياوازية ، بؤضونة ئةسةملينيت
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وة تا رادةيةك بةزةبري هيزو ، سروشتيةيان ئةدا كة خودي عيراق و زةمينة ميذوويةكةي هةلَطري بوو
م دواجار الَي توانيبويان ثايةكاين ئةو عةرش و لؤذيكة راطرن بةلؤذيكي سةركوتكردن و دكتاتؤر

جياوازيةكان تةقينةوةوئةو عيراقةي ليكةوتةوة كة دةشيت بووتريت هيشتا خاوةندارييةكي راستةقينةي 
ديارة شويين سروشيت خؤي ، يت سياسي نةطةراوةتةوة بؤ شويين سروشيت خؤيالَنية و دةسة

ةية كة تاكي عيراقي كؤئةكاتةوة لةسةر ئةو خوانة جةماعيةي ناومان ناوة مةبةستمان ئةو سيستم
م ئايا ئةم تةوافوقةي هةموومان كةم تازؤر كؤك و تةباين لةسةري هةميشةيي ئةبيت يان الَبة، تةوافوق

ق لةكاتيكدا ئةمرؤ سةرجةم طةالين عيرا، باهؤزي طؤرانكاريةكان ودةرةجنامي هةلَبذاردنةكان ئةيطؤريت
ئةزمونيك جياواز لة بةعس كة هةمووماين كردبوة ، ئةوةتان لةبةردةم ئةزمونيكي تازةدا بؤ ذيانيكي تازة

يةك كةس ويةك رةنط لة جيايت بيت جياوازيةكان بكوذيت زيندويان ئةكاتةوةوعيراق لة كورسيةكةوة 
رؤحي ثيكةوةطوجناندين تاكي ئةو كورسيانةي ئةبيت دةاللةت لة ، ئةطؤريت بؤ زياد لة ثةجنا كورسي

بؤيةكاتيك ، عيراقي بكةن و ئةو كولتورةي بةعس جي يلَن كة ماوةي رابردوو رةنطريذي كردبوو
هةمانكات ئةوةتاين لةبةردةم ، ئةوةتاين لةبةردةم ويسطةيةكي طرنطي ميذوويي بؤ دارشتنةوةي عيراق

 بة لؤذيكي قةراسينةوقةمةو كولتوري ديكتاتؤريانةوة نةغمةيةكي ئالَؤزي شةقامي عيراقيشدا كة هيشتا
م دةشيت ثيناسةي كةسيكي دكتاتؤرو الَبة، دةيةويت داخلَي عيراقي نوي بيت ودةنط بؤ عيراقي نوي بدات

ئةو ، توندرةوي نةتةوة ثةرست بؤ عيراقي نوي زؤر جياواز بيت لة ثيناسةي كةسيكي ئازادخيوازي سكوالر
تةوة بؤ ناو خةيالَدانة تاكرةويةكةي خؤي و ئازادي و جياوازي و رةنطاو دةيةوينيي راقت دووبارة عي

ئةميش كةهةر عيراقي نويي ئةويت دةخوازيت ماف بة بضوكترين كةمايةيت بداو ، رةنطيةكان بكوذيت
يةك بؤ تةوافوق ليرةوة هيض مانا، مةوداي قسةكردنيش بة نةناسراوترين شيوةزاري ئاخاوتن بدات

تةي كة لةباريدا الَئةو دةسة، تالَناميين و ضةمكي ثيكةوةذيان ئةبيتة تاكتيكيكي كايت بؤ طةشنت بة دةسة
بؤية لةبةردةم ئةو ، هةية بةعسيكي تروئةبوغريبيكي تروسةدان سجين تري ئينفريادي دروست بكاتةوة

و ئةو تاكتيكة جةهةمنيانة كة درومشةكاين دميوكراسي ويسطة ميذوويةدا طرنطة بزانني ئةونيةتة فاشيزم 
و رةنطة تةوافوق وثرةنسيثي هاوذييانيشيان هةلَطرتبيت كين و كامانةن وجيابكةينةوة لةو بةرنامة راست 
و دروستانةي كة بة فيعلي دةيانةويت عيراق دروست بكةنةوة بة نةفةسيكي دميوكراسيانةوة كة ماف و 

  .. ةرجةم نةتةوةو مةزهةب و كةمينةيةك ثاريزراو يبسةروةري و ريزي س
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