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 برا گچكه یه  ت راقدا ب عه یوچواره چآورد تا ل

 شۆڕوان شه شاخ
راقدا عه  آورد له یوه ته  نيتر نابچوا ه  آه یوه ر ئه سه رن له گدادپ یارتپ و یتآه  يیرانه دا سه نۆ بله گه ل
 ه مينه راقدا آعه تر آورد لی آه يواتاه ب، ه به ره  آوردو عیآه ره  سه یوه ته  دوو نیتراق ويا ع، ت دوو به جه ره د

.  نآسان به آاندا يه مافه  لیراق عه ی ديكیآه ر هاونيشتيمانيه ك هه  آورد ویآانه  هاونيشتيمانيبه يا د، ه نيي
بدا ه ره  عه یوه ته ك نه ته  لن آورد ناتوانچۆت يا به ت يا ن دوو به جه ره  آورد دێآره ن دچۆم بابزانين ه ب
 . .  هتدتآسان به بدا يه ره  عه یوه ته  نه گه ڵتدا له سه ده  لن ناتوانچۆيا ، ت بیآه ره  سه یوه ته ن
  

یه آترن و له یه ك   بگوترێ، ئه و شوه  گوتن و ده ر بینانه هه موویان به شوه ی له شوه آان داپۆشه ریپویسته 
 . تگه یشتن  ده آه نه وهبوا و  جۆگه له ی

 راقدام بهت؟ ئایا ئه گه ر ئه م گۆته یه  له    ئایا له عله ته ك نه ته وه ی عه ره بدا نه ته وه ی سه ره آی ب آورد ده توان
په ره گرافكی ده ستوری عراقیدا بنوسرت و بچه سپنرت، چ واتایه آی هه یه ؟ ئایا ئه مه  واتای به ندكی یا 

  له گه ڵ نه ته وه ی عه ره ب؟یه آسانكردنی نه ته وه ی آورده  
  

سه ره تا ده مه وێ ئاماژه  به سه رهه دانی ئه م دیارده یه  له آاتی آوده تاآه ی آه ریم قاسم بكه م، آه  بۆ یه آه مینجار 
گوترا وتی عراق وتی هه ردوو نه ته وه آانی آورد و عه ره به  و گوایه  له ده ستوری عراقی ئه وسا ئه مه  

 چۆن  ئه م په ر ه گرافه من ئه م ده ستوره ی ئه وسام نه دیووه  بۆیه نازانم ئه م گۆته یه  چه ندی ڕاسته  یا . سراوهنوو
له سه دای عه ره به  و آورد % 70ستاتی عراق زۆرینه ی به ڕژه ی زیاتر له   . گریمان ئه مه  ڕاسته . داڕژراوه
ره ی دانیشتوانی عراق پك ده هن، بۆیه  آورد له چوارچوه ی له سه دای سه رجه می ژما% 25-20له نوان 

له عراقی ئه وسادا  پیاده ی سیسته مكی سه نترالیزمی ده آرا و ده سه ت ب ئه مالو . ستاتی عراقدا آه مینه یه
 آورد له مافه  ڕامیاری و ئه وال به شوه یه آی سه ره آی له چنگی نه ته وه ی باده ستی عه ره ب آۆآرابۆوه، هه روه ها

گه ر بھاتبایه  شه ڕ هه نه گیرسابایه  و آورد مافی . آه لتوریه آاندا به هیچ جۆرك له گه ڵ عه ره بدا یه آسان نه بوو
ئۆتۆنۆمیشی درابای، ئه وا نه ته وه ی آورد هه ر نه یده توانی له ده سه تدا له گه ڵ نه ته وه ی عه ره بدا یه آسان بت 

 وه آو عه ره ب ببته  نه ته وه ی سه ره آی و آه مینه  نه بت، به كو ده یتوانی له ئاستكی سنورداردا هاوبه ش و یا
  بۆیه  ئه م گۆته یه ی ئه وسا سه باره ت به  هاوبه شی آورد و عه ره ب له ستاتی عراقدا، . به شداری ده سه ت بت

ا و گه ر له ده ستوریشدا نووسرابت واتای یه آسانی له  ده سه تدا ناگه یه ن له پراآتیكدا و به آردار جبه ج نه آر
له ڕاستیدا ئه م گۆته یه   . یا واتای ئه وه  ناگه یه ن آه  نه ته وه ی آورد نه ته وه ی به قه واره  ژماره  دوو یا آه مینه  نییه

 ڕامیارانه ی  تایبه ت نووسراوه  و واتاآه ی به چه وتی ته نھا واتایه آی ڕامیاریانه ی هه بووه  و به مه به ستكی
دیاره  زۆری نه خایاند حكومه ته آه ی ئه وسای عراق به ربووه   . ڕوونكراوه ته وه یا خه ك به هه ه تی گه یشتووه

 . گیانی نه ته وه ی آورد و به پله  دووشی دانه نا
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ارتی  له به ر ڕۆشنایی پۆلیتیكی عراقچتی و هه ویان بۆ له م بارودۆخه ی ئستادا سه رانی یه آتی و پ
. دامه زراندنی سیسته مكی فیدرالی له عراقدا بانگاشه ی ئه م وتانه ی آه  له سه ره وه دا همامان بۆیان آرد، ده آه ن

ه تی فیدرالی گریمان حكومه تكی دیموآراسی فیدرالی عراقی دامه زرا، هه رمی آوردستان بووه  خاوه نی ده س
گه ر هاتوو (خۆی و جگه  له ده سه ته آانی نه وت، دارایی، به رگری و ده ره وه سه ربه خۆیی ته واوی هه بوو 

سیسته مه  فیدرالیه آه سه ربه خۆیی ده سه ته آانی دارایی، به رگری و ده ره وه ی هه رمی آوردستانی نه دایه  آورد 
ئایا له م باره دا نه ته وه ی آورد وه آو نه ته وه ی عه ره ب نه ته وه ی ). ای بۆ ده چنخۆی، وه ك هه ندێ  شاره زا و
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 ، ئایا آورد چۆن ده توان له ده سه تدا له گه ڵ عه ره بدا یه آسان  ، ئایا آورد وه آو عه ره ب ژماره  یه آهسه ره آیه
 مافه آانیاندا یه آسان ده بن؟ بت، ئایا هاوتیانی آورد وه ك عراقییه  عه ره به آان له 

  
له ڕوانگه ی گه ور یی قه واره ی  . ئه م گۆته یه ی ده  عراق وتی هه ردوو نه ته وه  سه ره آیه آانی آورد و عه ره به

 ن و نزیكه ی  ، واته  ئه وان  زۆرینه  ، وه آو گوتمان، نه ته وه ی عه ره ب نه ته وه ی سه ره آی و ژماره  یه آهنه ته وه ییه وه
نه ته وه ی آورد  له قه واره  گه وره ییدا ژماره  . س له سه ر چواری سه رجه می ژماره ی دانیشتوانی عراق پكده هنن

له سه دای سه رجه می ژماره ی دانیشتوان له عراقدا % 25-20دووه و دووه م نه ته وه ی سه ره آییه  آه  نزیكه ی 
واته  له ڕوانگه ی قه واره وه، نه ته وه ی آورد له گه ڵ  . نه ته وه ی آورد له عراقدا آه مینه یهپكده هن، به م شوه یه  

نه ته وه ی عه ره بدا یه آسان نییه و وتی عراقیش زیاتر هی عه ره به  نه ك آورد، بۆیه ش عراق زیاتر و 
ۆره  ڕسته یه  به مه به ستی پیشاندانی وه آویه آی و به آارهنانی ئه م ج. ڕاشكاوانه تر مۆرآی عه ره بی پوه  ده بت

بۆیه  گه رهاتوو عه ره به   . یه آسانی نه ته وه آانی آورد و عه ره ب له ڕوانگه ی قه واراوه،  به هه ه دابردنی خه كه
ه ستوریشدا نووسرا، عراقیه آان په سندی ئه وه شیان آرد آه  عراق سه ر به  نیشتیمانی عه ره بی نییه  و ئه مه  له د

 . ئه وا دیسان عراق به ڕاشكاوی و زیاتر به الی نیشتیمانی عه ره بدایه  نه ك آورد، ئه مه  ڕاستیه آی به گه  نه ویسته
 . بۆیه ش به ئه گه ری زۆر وتانی دوور و نزیك وتی عراق زیاتر به وتكی عه ره بی ده ناسن نه ك آورد

 یا آورد ئه م گۆته یه ی آه ده ،راقدا هاوبه ش بتی ع نه ته وه ی آورد وه ك نه ته وه ی عه ره ب له  ده سه ده ب ،
. ناب ژماره  دوو بت، واته  له ده سه تدا یه آسان بن و وه آو عه ره ب بتوانن هه موو ده سه تك بگرنه ده ست

یه نی قه واره وه، ژماره ی نونه رانی آورد له  په رله مانی ئه وه ی په یوه ستداره  به  سه رتاسه ری عراقه وه  و له ال
25عراقدا، به گوره ی ڕژه ی ژماره ی دانیشتوانی آورد ده بت، واته  ژماره ی نونه رانی آورد به ڕژه ی نزیكه ی 

سه ر به  نه ته وه ی په رله مانتاره آانی . له سه دای سه رجه می ژماره ی ئه ندامانی په رله مانی عراقی ده بت% 
له سه دا ده بن، ئه مه  واده آات نه ته وه ی % 70عه ره ب زۆربه یه آی ڕاشكاوی په رله مانه آه  به ڕژه ی زیاتر له  

 ناچت، به مجۆره پده ست بت باراقه وه  هه بك آه په یوه ندی به هه موو عیارعه ره ب له یه آالآردنه وه ی هه ر ب
به مشوه یه  بده سه تی نونه رانی آورد . آورد له ده سه تی یاساداناندا آاریگه ریه آی ئه وتۆیان ببتنونه رانی 

سه باره ت به و بیارانه ی آه په یوه ندیان به  ده سه ته آانی نه وت و دارایی، به رگری و ده ره وه  هه یه  زیاتر 
پشنیار و بیار به دی نونه رانی آورد نابن، چونكه به ئه گه ری زۆر به ئه گه ری زۆر گه ل . ده آه ونه  به رچاو

. ڕه نگه  بیاره آان زیاتر ڕه نگ له ویستی ناسیونالیستانه ی عه ره به آان بده نه  وه  آه  جودایه له وه ی آورده آان
دن و به رگریكردن له نیشتیمانی عه ره ب ئه مه  ده آرێ ببته هۆی ئه وه ی آورده آان بكه ونه  سه نگه ری عه ره بایه تی آر

 . و به رژه وه ندیه آانی نه ته وه ی عه ره ب
پۆستی وه زیره  آورده آان به هه مان شوه  به گوره ی ڕژه ی قه واره ی آورد له عراقدا ده بت، واته  س له سه ر 

.  سه دای پۆسته آانی وه زاره تی ده ستكه وتله % 25چواری پۆسته آان بۆ نه ته وه ی عه ره ب ده چ، آورد ڕه نگه  
 25گه ر ژماره ی وه زیره آان ( وه زیر پنج تا حه فت وه زیر به ر آورد بكه وت 25به ئه گه ری زۆر ڕه نگه  له آۆی 

دیسان له م پكھاته یه شدا واته  . ڕه نگه  جگری وه زیر و پۆسته آانی دیكه ش به هه مان پوه ر دابنرن). بن
ه پۆسته آانی وه زاره تدا وه زیره آانی سه ر به  نه ته وه ی عه ره ب زۆرینه ی پۆسته آانیان ده ست ده آه وێ و باده ست ل

 . به ئه گه ری زۆریش زۆربه ی وه زاره ته  گرنگه آان بۆ عه ره ب ده چن، چونكه  ئه وان زۆرینه ن. ده بن
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بوونی عراقكی دیموآراسی فیدرالدا نه  ته وه ی آورد به گوره ی ڕژه ی  له الیه نی یاساییه وه، له ئه گه ری دروست
خۆی مافی ده سه تی له پۆسته آانی ده سه تی ناوه ندی گشتی بۆ دیارده آرت، واته  چه ندایه تی مافی بوونیان 

گری آورد له وه رگرتنی هیچ جۆره  دیاره  به ئه گه ری زۆر یاسا ڕ. له په رله مانی عراقی و مافیان له وه زاره ته آاندا
پۆستك نابت، واته  هاوتیانی آورد وه ك هه ر هاوتیه آی دیكه ی عراقی مافی پۆستی سه رۆآی عراقیان 

.  ، دیاره  به ئه گه ری زۆر له پراآتیكدا و به آردار وانابتبه م ئه مه  ته نھا الیه نه  تیئۆریه آه  ده گرته وه. ده بت
؟ یه آه م؛ نه ته وه ی عه ره ب زۆرینه ن و هه میشه  ده یانه وێ گرنگترین پۆسته آانی ده سه ت به ده ست خۆیانه وه  چۆن

بت، بۆ ئه م مه به سته ش ئه وان سوود له خۆیان وه ك زۆرینه ی ڕاشكاو وه رده گرن و له ڕگای یاسایی و 
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بۆ ئه مه بۆ نه ته وه ی زۆرینه ی . ه رژه وه ندیه آانیان ده ده نپۆلیتیكیه وه هه وی پشگری مه ترسیه آانی سه ر ب
عه ره ب گرنگه ؟ له به رئه وه ی له الیه ك ئه وان به مشوه یه  چاآتر ده توانن یه آتی خاآی عراق بپارزن، له الیه آی 

 بكه ن و وابه سته یی عراق تر ئه وان به مشوه یه  چاآتر ده توانن نونه رایه تی نه ته وه ی زۆرینه ی عه ره ب
دووه م؛ هه ستی عه ره بایه تی و ناسیونالیزمی عه ره بی و هه وستی . به نیشتیمانی عه ره به وه  بپارزن

ڕه گه زپه رستانه  و ناحه زانه ی ناسیونالیزمی عه ره بی به رامبه ر به  آه مینه آانی عراق هه روا به ئاسانی و 
و دیموآراتیزه آردنی عراق واپناچ ) آه  واپناچ ڕووبدات( له نیشتیمانی عه ره بی به جیاآردنه وه ی عراق

بتوانرێ آۆتایی پ بھنرێ، چونكه  ناآۆآی نوان عه ره ب و آورد و آه مینه آانی تر مژوویه آی دوور و درژی 
  . خوناوی هه یه و ئه گه ری له بیرآردنی ئه م مژووه  خوناویه  زۆر آه مه

  
 ، حكومه تی هه رمی آوردستان جگه  له ده سه ته آانی دارایی، هه رچی په یوه ستداره  به  هه رمی آوردستانه وه

گه ر حكومه تی فیدرالی آوردستان (به رگری و ده ره وه، ئه وا به ئه گه ری زۆر سه ربه خۆیی ته واویان ده بت 
واته  تاڕاده یه آی دیار ئازاد و سه ربه خۆ ده بت، به م ). تاڕاده یه آی زۆر به دی نونه رانی آورد بت

به مجۆره ئه گه ری ژماره  دوویی نه ته وه ی آورد یا سه ره آی بوونی . سه ربه خۆییه آی سنووردار و ناته واو
ه په رله مانی نه ته وه ی آورد له چوارچوه ی عراقدا په یوه ستداره  به  به رزی و نزمی ئاستی ده سه تی آورد ل

فیدرالی عراقی، به رزی و نزمی ئاستی ده سه تی آورد له  ئه نجومه نی وه زیرانی عراقیدا و له هه مووی گرنگتر 
به رزی و نزمی ئاستی ده سه تی آورد له  وه زاره ته آانی دارایی و به رگری و ده ره وه دا، به آورتی ئه گه ری ژماره  

به واتایه آی . په یوه ستداره  به  به رزی و نزمی ئاستی ده سه تی آورد له سه ر هه موو عراقدادوویی نه ته وه ی آورد 
 ، بۆ ئه وه ی آه متر ژماره  دوو  ، آه مینه یه  و به مشوه یه  ژماره  دووهدیكه  نه ته وه ی آورد سه ربه خۆیی ته واوی نییه

 ، ده ب هه وی ده سه تی زیاتر له و شونانه دا بدات آه  ته وهبت و له  ستاتوسی نه ته وه ی عه ره ب نزیكتر ب
دیاره  پشبینیه آی ناڕیالیستانه یه  گه ر   . له ئاستی عراقی فیدرالدا له ده ست نه ته وه ی زۆرینه ی عه ره بدایه

 . نه  له م شونانه دا بكرتچاوه ڕوانی یه آسانی ده سه تی نه ته وه ی عه ره بی زۆرینه  و نه ته وه ی آوردی آه می
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بانگاشه آردن بۆ یه آسانی ماف و یه آسانی هاوتی بوونی خه كی آوردستان له ته ك نه ته وه ی عه ره ب 
له عراقدا، واته  یه آسانی عراقی بوون به بوونی سیسته مكی دیموآراسیانه آه  تیدا مافه  گه ردونیه آانی مرۆڤ 

، ده آرێ ڕك وه ك )  نه ته وه یه آگرتووه آان په سند آراوه  گه ردونیه آانی مرۆڤ آه له الیه ن مافه (به رز ڕابگیرن 
.  ئه وه ی له گه ڵ مافه آانی مرۆڤ گونجاو و په سنده  له ده ستوری عراقی فیدرالدا بچه سپندرێ و بكرته  یاسا

گه ل . ه  به آرده وه  و له پراآتیكدا هه رگیز نه توانرێ بته دی ، ڕه نگبه م دیسان ئه مه  الیه نه  تیئۆریه آه ده گرته وه
به هزیی ناسیونالیزمی عه ره بی و : هۆ هه ن آه بنكۆری ئه م وه آویه آی و عراقی بوونه  ده آه ن له نویاندا؛ یه آه م

 ری وازهنان له ناسنامه ی  ، بۆیه  ئه گهڕه گداآووتانی له آۆمه گه ی عه ره بی عراقیدا مژووه آی آۆنی هه یه
ئه مه  .  ، ڕه نگه  هه رگیز ڕوو نه داتعه ره بایه تی و گۆڕینی به ناسنامه یه آی تاڕده یه ك ناعه ره بی زۆر آه مه

جگه له وه ی ناسیونالیزمی عه ره بی، عراق به وتكی جیانه آراوه ی نیشتیمانی عه ره ب ده زان و ڕه نگه گاته ی 
له الیه آی دیكه  هه ستی آوردایه تی و . یكه  سه بارەت به ناسنامه ی نه ته وایه تی عراقه وه  هه بتبه بۆچوونی د

ناسیونالیزمی آوردی هه میشه  هه وی چه سپاندنی خۆی ده دات و ئاراسته یه آی دیاری به الی نیشتیمانی آورده وه  
وردایه تی به  عراقی بوون و عراقچتی وه ك دیاره ئه گه ری گۆڕینه وه ی آوردستانی بوون و آ. ده بت

چونكه  آورد له الیه ك نزیكه ی .  ، ڕه نگه  هه رگیز نه توانرێ له پراآتیكدا به دی بتناسنامه یه آی نوێ زۆر آه مه
ونی سه ده و نیوكه  شۆڕشی چه آداری بۆ ڕزگاری نه ته وایه تی خۆی به آرده وه ده آات، ئه مه  واده آات ته نھا بو

له الیه آی تر فاآته ری بوونی له مژینه ی نیشتیمانی  . خۆی له ناسنامه یه آی آوردانه  و آوردستانیانه دا  بدۆزته وه
آورد، به  آۆمه  داگیرآردن، پارچه پارچه آردن، آۆمه كوژی و ژنیۆساید به درژایی مژووی ڕابردوو نه توانرا 

 ، واپناچ كدا آه دیارده آانی ئازادی و مافه آانی مرۆڤ گرنگیان هه یهبگۆڕدرێ، له مه ودواش و له سه رده م
به واتایه آی دیكه  بوونی فاآته ره آانی عه ره بایه تی و آوردایه تی له بنچینه دا له گه ڵ داڕشتنی . بتوانرێ بگۆڕدرت

ه آی دیكه  ناسیونالیزمی عه ره ب، به شوه ی. ناسنامه یه آی نودا نین و واشپناچ له داهاتوودا یارمه تیده ربن
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عراق به هی خۆی واته  هی عه ره ب ده زان و بۆ ئه م ئاراسته یه ش آار ده آات، له هه مان آاتدا ناسیونالیزمی 
هه ستی : دووه م. آورد به پچه وانه ی عه رەب، عراق به هی خۆی نازان و بۆ نیشتیمانكی آوردی آارده آات

ه ره بی زۆرینه  و هه ستی ناسیونالیستانه ی آوردی آه مینه  و آه مینه آانی تر به ئه گه ری زۆر ناسیونالیستانه ی ع
ملمالن و ناآۆآی له نوان عه ره ب  . ده آرێ ببته  هۆی سه رهه دانی هه سوآه وتی ڕه گه زپه رستانه  و جوداآارانه

ش به ئه گه ری زۆر له زۆربه ی بواره آانی ده سه ت و بیاردان و آورد به ئه گه ری زۆر درژه ی ده بت، ئه م ملمالنیه 
عه ره ب به هۆی زۆرینه یی خۆی ده سه تی زیاتر و زای له ده زگا و : سیه م. له هه موو ئاسته آاندا خۆ ده خه نه ڕوو

ه الیه ن آه مینه آانه وه  به ناڕه وا دامه زراو و ئینستیتوسیۆنه جیاوازه آاندا ده ب، ئه مه  به ب ئه مالو ئه وال ده آرێ ل
دابنرێ، دیاره  له آاتی هه بوونی دیارده ی ڕه گه زپه رستانه  و جیاآارانه دا ده رزی جودایی نوان ڕه گه ز و گروپه  
  ئتنییه  جیاجیاآان گه وره تر و دیارتر ده بت، به م شوه یه  هه ر گروپكی ئتنی هانی گه ڕانه وه ی بۆ آۆمه گه
ئۆرگیناله آه ی خۆی ده درت، ده چته وه  قاوغی ناسنامه  خۆیه آیه آه ی آه  تیدا به دوای پشتگیری بۆ سكا و 

: چواره م . چه رمه سه ریه آانی ده گه ڕێ، آه  ده آرێ ئه نجامی مه ترسیداری وه ك ئاژاوه  و یاخیبوونی ل بكه وته وه
ك له دوای هاتنی ئیسالم بۆ ناوچه آه  له زۆربه ی سه رده مه آاندا نه ته وه ی نه ته وه ی زۆرینه ی عه ره ب له الیه 

باده ست بووه  و نه ته وه  و آه مینه آانی دیكه  به شوه ی له شوه آان له ژر چنگی عه ره بدا بووین، له الیه آی تر 
الم سه روه ریه آی گه وره ی بۆ نه ته وه ی عه ره ب و ئیسالم دوو ڕووی جیانه آراوه ی ناسیونالیزمی عه ره بین، ئیس

عه ره ب دروستكردووه آه وایكردووه  نه ته وه ی عه ره ب به هزتر و توندتر به یه آه وه و به نیشتیمانه آه یان  
 ببه ستته وه، ئه م دیارده دوور و درژه  مژووییه  و سه روه رییه  عه ره بی و ئیسالمیه  بووه ته  هۆی دروستكردنی
 آه لتووركی به هزی ناسیونالیستانه ی عه ره بی، آه تیدا باده ستی نه ته وه ی عه ره ب و به ها نه ته وایه تی و 

 ، واپناچ بیه وێ ملكه چی ناسنامه یه آی ئه م آه لتووره  به هزه عه ره بیه. ئایینیه آانی عه ره ب به رز ڕاده گیرن
 ، یا بیه وێ له پله و پایه ی خۆی هه روا ه وێ خۆی له نیشتیمانی عه ره بی جیاآاته وهتاڕاده یه ك ناعه ره بی بت و بی

به مجۆره  ئه م آه لتووره  وه ك داینه مۆیه آی ناوه آی و ده روونی به هز، نه ته وه ی زۆرینه ی . به ئاسانی دابه زێ
شده ستی و شكۆداریه  ڕه گه زیه آه یدا ڕاده آعه ره ب به الی با . 

له باركدا گه رهاتوو ئه م پشبینیانه ی باسكران وا ده رنه چوون و هیچ آشه یه آی نه ته وایه تی و ئتنی ڕوویان 
 ، له م باره دا بانگاشه آردن بۆ یه آسانی، نه دا و سیسته مكی دیموآراسی نموونه یی و بخه وش هاته آایه وه

، به ئه گه ری زۆر "هه موومان عراقین و له مافه آاندا یه آسانین: "ده وه آویه آی هاوتی بوون یا ئه و گۆته یه ی 
به م پیه  هه ردوو نه ته وه ی آورد و عه ره ب . به قازانجی نه ته وه ی زۆرینه ی عه ره ب له ئه نجامدا ته واو ده بت

 نیشته جبوون له هه ر آویه آدا  ئازادیان له جوالن و بازرگانی آردن، ئازادیان له  آین و فرۆشتن، ئازادیان له
له بازرگانی و آین و فرۆشتندا به ئه گه ری زۆر نه ته وه ی عه ره ب با ده ست ده ب، چونكه  ئه وان . بت، ده بت

دابت ده چه مه ند و بازرگانی زیاتر و به تواناتریان له ڕووی سه رمایه وه  واپبۆیه ش نه ك ته نھا ده و ، 
دا به كو له آوردستانیشدا ده توانن وابكه ن له بازاڕی بازرگانیدا با ده ست بن و آورد ه آه ش بكه وته  ژر له ئراق

 ، جیھانگیری و سیسته می بازاڕی ئازاد بۆ دروستبوونی ئه م دیارده یه  ته واو یارمه تیده ره. فه رمانی بازاڕی ئه وان
دیاره  جیھانگیری و بازاڕی ئازاد له گه ل شونی .  ر بكه ونه  به رچاوآه ده آرێ له هه ندێ باردا زۆر نابه رابه
  . جیھاندا نابه رابه ریان دروست آردووه
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ئازادی هاوتیانی عراقی له  نیشته جبووندا، واده آات نه ته وه ی عه ره ب ئازاد ده ب له وه ی له هه ر آویه آی 
د ئازاد ده ب له وه ی له آوی ناوه ڕاست و خوارووی ئراق جنیش آوردستان جنیش بت، به هه مان شوه  آور

چوونی آورد و جنیشبوونی له شاره  عه ره بیه  . له هه ردوو باردا نه ته وه ی آه مینه ی آورد زیانی پ ده گات. بت
توانه وه یه تی له ناو آۆمه گه ی عراقیه آاندا، یه آه م؛ آه مبوونه وه ی آورده  له آوردستاندا، دووه م؛ به ئه گه ری زۆر 

هاتنی عه ره ب و نیشته ج بوونیان له ناوچه آانی آوردستاندا . عه ره بیدا، گه ر مانه وه آه ی درژخایه ن بت
واتای زۆرتربوونی دانیشتوانانی عه ره به  له آوردستاندا، ئه مه  ڕه نگه  له شاركی بۆ نموونه  وه ك سلمانی 

درێ، به م به ئه گه ری زۆر ده بته  هۆی گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچه  سنووریه آانی وه ك مه نده لی، به هه ند دانه ن
واته  ئه وه ی عه ره ب نه یتوانی به زۆر داگیری بكات، به ئاشتی و . خانه قین، آه رآوك، مه خمور، موس و شه نگار

ئه و عه ره بانه ی آه پۆلیتیكی به عه ره بكردن بۆ . ده گرتده ستی به سه ردا " عراق وتی هه مووانه"له ژر ناوی 
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آه رآوك و ناوچه آانی دیكه  هناونی، مافی ئه وه یان ده ب بمننه وه  و درژه  به گوزه رانیان له ناوچه 
 . به عه ره بكراوه آاندا بده ن

بۆ پشگرتنی ئه م دیارده یه پشنیاری ) منیش له گه یاندا( ، گه ل آه س دیاره  به هۆی هه بوونی ئه م مه ترسیه
ئه وه  ده آه ن آه  ده ب له م باره یه وه  یاسا دابنرێ و ناب عه ره ب مافی آینی خانوو و زه وی و به مجۆره  مافی 

سه باره ت به ئازادی بازرگانی هیچم نه بیستووه، به م پویسته  (هه میشه  نیشته جبوونی له آوردستاندا هه بت 
 ، خۆی له خۆیدا به یاسا پشگرتنی ئه م مه ترسییه  یا مه ترسی دیكه ). به هه مان شوه بیر له و مه ترسیه  بكرته وه

دووپاتكردنه وه ی ئه م ڕاستیه یه آه وا نه ته وه ی آورد آه مینه یه  له عراقدا و ترسی الوازی و توانه وه ی له بۆته ی 
ووردارآردنی یه آسانی یا یاسا دانان بۆ سنوردارآردنی یه آسانی واتای سن . نه ته وه ی زۆرینه دا هه یه
 ، بۆیه  دووپاتكردنه وه ی ئه م ڕاستیه یه  آه وا نه ته وه ی آورد و عه ره ب له ئازادی هاوتی یه آسانییه آی ناته واوه

 . زادیان نه بتبوونیاندا یه آسان نین و ناتوانن وه آویه ك یه آسان بن گه ر وه آویه ك مافی ئا
  

دیاره  ڕه نگه  آورد بتوان ژماره  دوو نه بت، له م باره دا گه ر نه ته وه ی آورد ناسنامه ی نه ته وایه تی خۆی له آورد 
بوون و آوردستانی بوون بگۆڕێ به  عراقی بوون، واته  به آرده وه و به ئاره زووی خۆی چه مكی عراقی بكاته  

هه روه ها هه رچی نۆرم و . به مجۆره  آار بۆ پگه یاندنی ناسیۆنی عراقی نوێ بكاتناوی نه ته وه آه ی، 
دابونه ریتی آۆمه یه تی هه یه  له گه ڵ ئه وانی دیكه  تكه ی بكات و یه آی بخات، به آورتی هه رچی به های ناسیۆنی 

ی آوردایه تی و آوردستانچتی آورده  بیگۆڕێ و به عراقی بكات، ئه و آاته  عراقی و عراقچتی شون
دیاره  ڕوودانی دیارده یه آی .  ، به مشوه یه  و له داهاتوودا  تاآی آورد ده آرێ ببته  عراقیه آی بخه وشده گرته وه

وه آو گوترا . ئاوا ناڕیالیستانه یه و واپناچ تاآه آانی نه ته وه ی آورد ده ستبه رداری آوردبوونی خۆیان بن
ی آورد به درژایی مژووی ڕابردووی خه باتی بۆ مانه وه ی خۆی و پاراستنی ناسنامه ی آوردانه ی خۆی نه ته وه 
 .  ، بۆیه ش به ئه گه ری زۆر ئه م خه باته ی درژه ی ده بتآردووه
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 ناو سنوركی گه ر سه یر بارودۆخی هه ندێ له م گروپه  ئتنیانه ی یا نه ته وانه ی آه به شوه ی له شوه آان ناچاری
، ئازادی تاك و وه آو یه آی له ماف و ده سه ت، "دیموآراسی"سه پندراو آران و له ژر ناوی سیسته می 

 ، ده بینین ئه گه رچی سیسته می دیموآراسی ڕه وایه تی درایه  ستاته  سه پندراوه آه  و نه ته وه  سه ر ده سته آه
 و به گوره ی یاسا له مافدا یه آسانن، به م له الیه ك ئه مه  به آردار و له ئارادایه  و تاآه آانی آۆمه ڵ ئازادن

نمونه ی  .  ، له الیه آی دیكه  چاره سه ری آشه ی نه ته وایه تیان نه آراوه  و آشه  به رده وامهله پراآتیكدا وانییه
دیاره  ئه م . سیكیه آانی فه ڕه نسائه مه ی گوتمان، هینده  سووره آانی ئه مه ریكا، باسكه آانی ئیسپانیا، آۆر

وتانه  په یه وی سیسته می دیموآراسی ده آه ن و مافه آانی مرۆڤ تاڕاده یه آی زۆر به رز ڕاده گیرن، به شوه یه آی 
ینده  واته  تاآه آانی یا ئیندیڤیده آانی سه ربه  ه. دیكه  تاآه آانی ئه و وتانه  ئازادن و ڕزیش له ئازادیان ده گیرت

سووره آان، باسكه آان و آۆرسیكیه آان وه آو تاك و ئیندیڤید وه ك هاوتیه آانی دیكه  ئازادن، به ئاره زووی 
خۆیان ده توانن گه شت بكه ن، بازرگانی بكه ن، نیشته ج بن، وه ك هاوتیانی نه ته وه ی سه رده ست به شداری 

نۆرم و یاسا "به م هه رآات ویستیان ئه م . .  ن هتدپۆلیتیك بكه ن، آه لتووری خۆیان پارزگاری بكه
به آورتی ئه وانه  وه ك  . گشتیه ی وت ببه زنن، ئه وا به ره وڕووی پشگرتن و سه رآوتكردن ده بنه وه " دیموآراسیه

نه ته وه  تاك ئازادن و وه ك هه ر هاوتیه ك له ماف و ئه رآدا یه آسانن، به م ئه وانه  وه ك آۆمه گه و 
به م ئایا ئه مه  چاره سه ره  یا چه وساندنه وه یه ؟ . ئازادیه آه یان سنوورداره  و بۆیان نییه  جیابنه وه  و سه ربه خۆبن

بۆ نموونه  هیندكی ! ئه وانه  گه ر ناسیۆنه آه یان و ناسنامه ی نه ته وایه تیان دۆڕاند با هه ر وه آو تاك ئازاد بن
 ئاشكرا و له سه ر شه قامی پیاده ی شاركدا به ئاره زووی خۆی جون به  سه رۆآی ئه مه ریكا سوور ده توان به

دیاره  هینده  !  ، ئه وجا باهه ر مافی ڕه خنه  و جونی هه بتبدات، به م ئه و تازه  ناسیۆن و خاآه آه ی دۆڕاندووه
ی سه ربه خۆی خۆیان نه ماوه  و ده ب په سندی ئازادی سووره آانی ئه مه ریكا هیچ ئومدكیان به دامه زراندنی ستات

تاك  بكه ن و وه ك هه ر ئه مه ریكاییه آی تر سوود له مافه آانی هاوتی بوونیان وه رگرن، به م ئه و برینه ی آه  
ی ئه مه ریكاش هینده  سووره آان و ڕه شپسته آان. له دی تاآه آانی ئه وان دروستكرا ڕه نگه  هه رگیز تیمار نه بت

؟ ده ب تاچه ند ده یه ی دیكه     !له گه یاندا تائستا چه ندیان پۆستی سه رۆآایه تیان له ئه مه ریكادا وه رگرتووه
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بتوانن پۆستی سه رۆآایه تی وه رگرن؟ ده ب "  پشه وی جه نگی دیموآراتیزه آردندا"چاوه ڕوان بن تا له ئه مه ریكای 
چاوه ڕوان بن تا به آرده وه و له پراآتیكدا  چیتر ژماره  دوو نه بن؟ گومان له وه دا نییه  ئه و تا چه ند ده یه ی دیكه  

وتانه  په یه وی سیسته می دیموآراسیانه  ده آه ن، به م سیسته مه  دیموآراسیه آه یان بخه وش نییه  و ناته واوی 
نراوی ئه و جۆرە ناسیونالیزمه یه  آه ئه و وتانه  په یەوی  ، له ڕاستیدا سیسته مه  دیموآراسیه آه یان خنكتیاییه
پاشان ئه و وتانه به تایبه تی فه ره نسا و ئه مه ریكا آه به النكه ی دیموآراسیه ت ده ناسرن، دوای زیاتر . ده آه ن

ه  بپرسین، ده ب بۆیه  گونجاو. له دوو سه ده ی سه رهه دانی دیموآراسیه ت هشتا له آه مووآوڕی ببه ش نین
آه  ئیسالم له بنه ڕه تدا دژی زۆر له به ها (چه ند سه ده  چاوه ڕوان بین تا عراقكی عه ره بی و ئیسالمی 

دەب بگوترێ، مه به ست له و نموونه  هنانه وه  . ببته  وتكی دیموآراسی پرفكت و بخه وش) دیموآراسیه آانه
سیۆنی آورد وه ك هیندە سووره آانی ئه مه ریكای لدت، مه به ست لرەدا ئه وه یه  ئه وه  نییه  آه وا چارەنووسی نا

 ، مه به ست ئه وه یه". مافی ئازادی تاك و مافی ئه مه ریكایی بوون"آه وا ئه وان بووینه  قوربانی دیاردەآانی 
 آشه  نه ته وایه تیه آان به ڕیالیزه بوونی ئازادی تاك و هاوتی بوون یا هاونیشتیمانی بوون چاره سه ری

شایانی باسه  له الیه ن هه ندێ آه س مافه آانی ئازادی تاك و هاونیشتیمانی بوون به  ئه ته رناتیڤی . ناآرت
 . آوردایه تی داده نرن

  
و آورد له به ر ڕۆشنایی ئه مه ی گوترا ده توانین بین، گه رهاتوو حكومه تكی دیموآراسی فیدرالی عراقی دامه زرا 

بووه  خاوه نی حكومه تكی فیدرالی تاڕاده یه آی زۆر سه ربه خۆ، ئه وا له م باره شدا ناسیۆنی آورد له چوارچوه ی 
وتی عراقدا له الیه نی قه واره  و ده سه ته وه  ژماره  دووه  و نه ته وه ی سه ره آی عراق نییه، به مجۆره   له ئاستی 

هه روه ها له الیه نی یه آسانی هاوتی . ردان بده سه ته  و شتكی ئه وتۆی له ده ست نایعراقدا له پۆسه ی بیا
بوون و عراقی بووندا، ئه گه ر به پی یاسا و له ده ستوریشدا بچه سپنرێ، به دیھنانی ئه م دیارده یه  به آرده وه  و 

 ناسیونالیزمی عه رەبی و ناسیونالیزمی آوردی گه ر دژ  ، چونكه  به هاآانی فاآته ره آانیله پراآتیكدا زۆر دووره
 .  نه بن یارمه تیدەرنین، ئه مه  جگه له وه ی یه آسانی هاوتی بوون و عراقی بوون چاره سه ری آشه ی آورد نییه

ژه ی دیاره  ڕ. به هه مان شوه  به ڕیالیزه آردنی ئازادی تاك، چاره سه ری آشه ی نه ته وایه تی آورد ناآرت
براگچكه یی و پله دووییه آه ی آورد له عراقدا له الیه ك له گه ڵ ئاستی به رزی و نزمی بوونی دیموآراسیه ت 
له عراقدا ده گۆڕت، له الیه آی دیكه له گه ڵ به رزی و نزمی ئاستی ده سه تی آورد له ئاستی ده سه ته  

 . تناوه ندیه آانی حكومه تی فیدرالی عراقدا ده گۆڕ
پویسته  بگوترێ، له ئه گه ری دروستبوونی حكومه تكی دیموآراسی عراقی فیدرالیدا، آه تیایدا خه كی 
آوردستان ببنه  خاوه نی حكومه تی فیدرالی سه ربه خۆ و له بیاری چاره نووسین ئازاد بكرن و له جیابوونه وه 

 وه  و ده بته  خاوه نی ستاتی سه ربه خۆی خۆی، به مجۆره  سه رپشك بكرن، ئه وا به ئه گه ری زۆر آورد جیاده بته
بۆیه  ئه گه ر ناسیۆنی آورد ده یه وێ ژماره  . ناسیۆنی آورد تووشی ئه م آشانه ی آه له مه وبه ر باسكران نابت

 . راق بكاتیه ك بت و نه ته وه ی سه ره آی بت و ئازادی ته واوی هه بت، ده بت خه بات بۆ جیابوونه وه  له ع
  

له آۆتایدا ئه گه ر به چاوكی ڕیالیستانه  سه یری مژووی عراق بكه ین، ده بینین بنه ماآانی دیموآراسی، ئازادی 
 ، واته  عراق هیچ آه لتور و و مافه آانی مرۆڤ له آۆمه گه ی عراقی عه ره بیدا هیچ شونكیان نییه

 ، به كو عراق خاوه نی آه لتور و ترادیسیۆنكی داپلۆسنه رانه  و ییهترادیسیۆنكی دیموآراسیانه ی نه بووە و ن
بۆیه  ئه گه ری دروستبوونی عراقكی دیموآراسی  . دیكتاتۆریانه ی  ئایین ئامزی ڕه گه زپه رستانه ی شۆڤینیانه یه

راق ڕه شبین بله داهاتوویه آی نزیكدا آه مه  و گونجاوه  گه ر مرۆ له ئاییندەی ع. 
  
  

2003 .8 .28 
 

6 6


