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 .مةرجةآاني دةوصةتي مؤدثرني تثدا نةبووةبة درثژايي هةشتا ساصةي مثژووي خؤي، دةوصةتي عثراق، 
 بةشي نةتةوةيي وو لةسةر ئةساسي زةمينةي ها نة هةصبژاردني خؤيان،نة بة ويست و گةالني نثوعثراق

لة بةرامبةر ئةمةدا  .لة سايةي دةوصةتثكدا آؤآراونةتةوة ارةنووسي و تواناي پثكةوةهةصكردن،هاوچ
  بة درثژايي مثژووي خؤي، بة پثچةوانةي زؤر دةوصةتي ديكةي وألتاني فرةنةتةوة و ئايين،ي عثراقدةوصةت

لة نثوان هاريكاريي نةتةوةيي   وئامانجي هاوپثكةوةهةصكردن وداوة تا زةمينةي هيچ هةوصثكي نة
 آة ناسنامةيةآي ساختةي عةرةبي ،دةوصةت.  و داآؤآي لة بةرژةوةندييان بكاتثنثتهيدا پثك ب"هاووألتيان"
تةنانةت لة نثوان خةصكي   خؤي و وألتةآة داوة، نةيتوانيوة، نةك هةر لة نثوان عةرةب و آورددا،بة

. ي نةتةوةيي و هةستي هاريكاريي نةتةوةيي و هاوچارةنووسي پثك بهثنثتيدا هاوئاهةنگعةرةبي عثراق
سياسةتي مةزهةبچييانةي جياوازيان و مثژوويي ذابردووي راق، بة هؤي جياوازيي مةزهةبي و عةرةبي عث
مانجي اوجؤر و دوو ئاخاوةن دوو بةرژةوةنديي جؤرو ) سوننة و شيعة(جياوازي، وةك دوو گةلي دةوصةتةوة

 يرةنةتةوةيي و فرةمةزهةبيلة جياتي ئةوةي رةنگدانةوةي واقيعي في عثراق دةوصةت. جياوازيان لث هاتووة
هةميشة دةوصةتي آةمايةتييةآي عةرةبيي سونني بووة آة تةنانةت لةسةدا بيستي خةصكي  بووبثت عثراق

ةوةنديي تاك و گروپة نةتةوةيي و  خواست و بةرژداآؤآي لةلة باتي ئةوةي هةوص بدات . پثكناهثننعثراقيش 
 و دةسةألت  بةرژةوةندي وم ويستوويةتيا، بةردةوبكاتمةزهةبي و آؤمةأليةتيية جياوازةآاني آؤمةص 

 لة چوارچثوةي ئايديؤلؤژياي سياسيي خؤيدا لة  وآولتووري آةمايةتي بةسةر زؤرايةتيي خةصكدا بسةپثنثت
عثراق مثژووي ئةو ناآؤآيية بووة آة لة نثوان ناوةرؤك و دةوصةتي هةشتا ساصةي مثژووي .  بداتيانقالب

بؤية دةوصةتي عثراق، .  آؤمةصي عثراقدا بووةيپثكهاتي دةوصةت و نثوان واقيعي فرةنةتةوةيي و فرةمةزهةبي
سةرچاوةي نائارامي  هةم ووةو بةو ناآؤآييةي لةگةص خؤيدا هةصي گرتبةو پثكهات و سروشتةي هةي بووة 

 خؤيي بةردةوامبووني ي مانةوة و توانا بةهانة وخؤيذةوايي  ناوچةيي بووة، هةم  وشةذي نثوخؤيي
آوشتاري خةصكي و  و فاشيانةي دةوصةت و جينؤسايدي آورد شةذخوازانةسروشتي . خستؤتة ژثر پرسيارةوة

ر  عثراق چارةسةفرةنةتةوةيي و فرةمةزهةبييشيعة نةيانتواني ناآؤآيي نثوان سروشتي دةوصةت و واقيعي 
بة پثچةوانةوة دةوصةتي . هاوچارةنووسي عثراقي دروست بكةنهاوئامانج و  گةلثكي هاوئاهةنگ و ،بكةن و
جياوازيي  ، آوردستاندا دروستكردووةگةلي لة پاص ئةوةدا آة ذوبارثكي خوثني لة نثوان خؤي و ،عثراق
جياواز آة هةستي دوو گةلي  بة ئةواني گؤذيوةقووصتر آردؤتةوة و گةلي هةرثمي عةرةبي عثراقيشي نثوان 

هةر گةلةيان خاوةني . نةماوة يان ،الوازتر بووةپثكةوةهةصكردنيان لةنثواندا تواناي هاوچارةنووسي و 
لة هةيمةنةي  و، تايبةت بة خؤيةتيئامانجي   وبةرژةوةنديذؤحيي خؤي و -ئاينيسياسي و مةرجةعي 

كاوانة بدوثت و ديماگؤگياي ئايديؤلؤژي و ئةگةر مرؤض ذاش. سياسي و مةزهةبيي اليةني دي دةترسثت
ژةوةندي و ئامانجي نثوان عةرةبي سوونة و  بةريذايي سياسي وةال بنثت دةتوانثت بصثت آة جياوازيمگو

 بة ئةندازةيةآة آة زؤرينةي خةصكي شيعةي عثراق، لة رووي رؤحي و سايكؤلؤژي و عةرةبي شيعة
هةروا .  عثراقنةينزيكتر دةزانن تا لة عةرةبي سوبة ن) رسفا(هاوچارةنووسييةوة خؤيان لة شيعةي ئثران 

تاد بة نزيكتر دةزانن تا لة عةرةبي .. عثراق خؤيان لة عةرةبي سوريا و ئوردون وةي زؤرينةي عةرةبي سونن
 هةردوو اليان ئةوةبثتسياسيي مةزهةبي و نوثنةراني  هاوبةشي يخاص و ئامانجتاآة ذةنگة . شيعةي عثراق

 خؤيان لة هؤآاري ذاستةقينةي آثشةي نثوان عثراق و ، وةك يةكةوة بؤ آورد دةذواننبة گومانآة 
  .آوردستان دةدزنةوة
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عثراق، لة اليةن ثراق لة ذؤژي دروستكردني قةوارةي آثشةي نثوان گةلي باشووري آوردستان و دةوصةتي ع
تكراو و بثمافكراوة لةگةص آثشةي گةل و وألتثكي بندةسئةم آثشةية . بريتانياوة، دةستي پثكردووة

بؤية ئةم آثشةية لة ناوةرؤآدا . ، آة سةد لةسةد وةك داگريكةري آوردستان ذةفتاري آردووةثكدةوصةت
ئةزمووني مثژوويي سةلماندوويةتي آة . ، آثشةي مافي سةروةرييةآثشةي خاك و ناسنامةي نةتةوةيية



دةتوانثت، لة باشترين ) تي عثراقيشةوةبة هةرةسهثناني دةوصة(گؤذيني ذژثمي سياسيي لة عثراقدا 
حاصةتدا، زةمينةيةآي لةبار بؤ چارةسةرآردني ئةم آثشةية بذةخسثنثت، نةك آثشةآة بة جؤرثكي 

بة درثژايي مثژووي هةشتا ساصةي دةوصةتي عثراق، شثوةي حوآمذاني و . ئؤتؤماتيكي چارةسةر بكات
چونكو .  ئاصؤزتر و ئاصؤزتر بووةوردستان و عثراقآثشةي نثوان آ، ؤنثك بووبثتهةر چدةسةألت لة بةغدا 
  پثيان واية آة بؤية بة بةشثك لة خاآي خؤيان دةزانن هةميشة و تا ئثستا خاآي آوردستاننوثنةراني عثرق

 آورد، وةك گةلثك، نةك الي ئةوان. دةبثت ئةوان چارةنووسي سياسيي ئةم ناوچةية و گةلةآةي بذيار بدةن
وة آة لةگةص گةلي عةرةبي عثراقدا يةآسان و هاوماف و شةريكةدةسةألت بثت، بةصكو هةر شايةني ئةوة نةبو

وةك هةذةشةيةك بؤ پرؤژةي قةومي عةرةب و وثنةي مةترسييةك بؤسةر  آورد داخوازييةآي نةتةوةييهةر 
لة  عثراق و آؤمةصي عةرةبي عثراق بةردةوام خؤيان ي دةوصةتي عةرةبي.ئاسايشي عثراق و عةرةب داندراوة

چارةسةرآردني دزيوةتةوة؛ يان ويستويانة بة زةبري هثز و ستةم و شثوةي  ئةم آثشةية و هةقيقةتي
 لة ،آوردآةچي . جينؤسايد ئةو شثوة چارةسةرة بةسةر آورددا بسةپثنن آة خؤيان ويستوويانة

ي و  ئةوةي لةدةست هاتووة خؤي لة آؤمةصكوژهةر ،لةخؤآردندن و تةنياييدا سةنگةرةآاني داآؤآي
، يان لة چوارچثوةي ئةو دةرفةت و توانةوةي نةتةوةيي بپارثزثت و بة آةمترين مافثكي نةتةوةيي ذازي بثت

ئةم حاصةتة، آة .  بكاتيكردوون داواي هةندثك مافي نةتةوةيي خؤي دياريدةرةتانانةي دةوصةتي عثراق بؤ
تايبةتي الي خةصكي  يي سايكؤلؤژيبةردةوام بووة، آولتوورثكي سياسي و فةزايةآبة درثژايي دةيان ساص 

آة پرسي آورد وةك آثشةي اليةني آوردي لة خؤي ذانةديوة  ؛ عةرةبي عثراق دروست آردووةآورد و خةصكي
 بخاتة ذوو، بة پثي پرينسيپي مافي ، يان آثشةي نثوان دوو هةرثم و دوو گةلدةستبن نةتةوةيةآي

هةردوو گةل داواي چارةسةر بكات، بةصكو زياتر چاوي خؤبذيارداني چارةنووس و يةآثتيي ئارةزومةندانةي 
ةوة بؤ هثزة تآةچي اليةنة عةرةبييةآان، لة دةسةأل. دةدات لةوة بووة آة دةوصةتي عثراقي چي پث

و آثشةي نثوان گةلثكي بندةست وةك  ،آثشةآةسياسييةآان، نةيانتوانيوة و نةيشيان ويستووة هةقيقةتي 
 ،بؤية ئةوان هثشتا. ببينن داو ناسنامةآوژ داگيرآةر لةگةص دةوصةتثكي ووألتداگيرآراو و ناسنامةآوژرا

ي يا دةيانةوثت خؤيان سنووري جيؤگراف.بذيار بدةنماف و ئازاديي آورد خؤيان ذادةي دةيانةوثت 
يان، نةك بةپشتبةستن بة هةقيقةتي مثژوويي و واقيعي نةتةوةيي، ان، بةپثي بةرژةوةنديي خؤآوردست

هةموو ئةو تثز و ذثچارةسةرانةي لةم نيو سةدةيةي دواييدا مرؤض دةتوانثت بصثت آة  ة آورتيب. دياري بكةن
بؤ چارةسةري آثشةي نثوان آوردستان و عثراق خراونةتة ذوو، تةماوي و نيوةچص بوون، بة شثوةيةك لة 

  .ةيشتوونلة چارةسةرثكي ذاستةقينةي آثشةآة، بؤية هةموويان بة بنبةست گشثوةآان خؤدزينةوة بوون 

بؤ بث وثنة وپةيمانان لة عثراقدا، دةرفةتثكي دواي هةصوةشاندنةوةي دةوصةتي عثراق و بووني هثزي ها
 و بةبث چارةسةرآردني ئةم آثشةية ذةخساوة آثشةي نثوان عثراق و گةلي آوردستان چارةسةري

راقثكي نوث و ديموآرات، دروستكردنةوةي عث.  بكرثتلة عثراقثكي نوثي ئارام و ديموآراتناتواندرثت قسة 
 بة چارةسةري پرسي آورد و باوةذهثنان بة ي آورد و عةرةبلةسةر ئةساسي پثكةوةژياني ئارةزوومةندانة

ئةو آات و توانايةي آورد بؤ دروستكردنةوةي . مافي نةتةوةيي و نيشتماني گةلي آوردستان دةست پث دةآات
 بثت، ئامانجي دروستكردنةوةي عثراقثكي لةم جؤرةدةبثت بة دةوصةتي عثراق تةرخاني آردووة و دةآات 

دروستكردنةوةي . چةسپاندني مافي نةتةوةيي آورد لةسةر حيسابي پثشخستني ئةجثنداي آورد و نةك
. دةوصةتي عثراق و گثذانةوةي سةرداريي عثراق، لة خؤياندا، نة ئامانجثكن بؤ گةلي آورد و، نة گرفتي ئةون

دةوصةتي داهاتووي عثراق و ئةو مافانةي ديموآراتانةي ندي لةگةص ناوةرؤآي ئةم مةسةالنة تةنيا بة پةيوة
بة واتايةآي دي بؤ آورد پرؤسثسي . ئةو دةوصةتة بؤ آورد دابينيان دةآات مانا و نرخيان هةية

لةگةص پرؤسثسي چةسپاندني قانوونيي بة ديموآراتيكردني عثراق   ودامةزراندنةوةي دةوصةتي عثراق
 گرثدراون و ناآرثت  پثكةوة، لةسةر ئةساسي مافي خؤبذيارداني چارةنووس، آوردستانمافةآاني گةلي

بةشداربووني نوثنةراني آورد لة ئةنجومةني حوآم و دةوصةتي داهاتووي عثراقدا  دةبثت . لثك جيا بكرثنةوة
 ئةوان  آة لةوةدايةي ئةم نوثنةرانةسياسي و رةوايي قانووني يهثز. بؤ سةرگرتني ئةم پرؤسثسة بثت

نوثنةري گةل و هةرثمثكن و لةسةر ئةم ئةساسة، نةك تةنيا لةبةر ئةوةي عثراقين، بةشداري لة 
تةرةفثكن لةگةص عثراقدا آة هةشتا ساصة درثژة بة آوشتاري هثشتا  ئةوان واتا . ئةنجومةني حوآمدا دةآةن

نوثنةرايةتيي آوردستانيي ئةوان  ناآؤآيي لة نثوان بؤية ناآرثت. گةلي آورد و وثرانكردني آوردستان دةدات
ئةوان پثش ئةوةي نوثنةرايةتيي عثراق بكةن نوثنةرايةتيي آوردستان . هةبثتاندا  ذؤصي عثراقييانةيو

نوثنةراني آورد آاتثك دةتوانن هةم نوثنةري آورد و هةم نوثنةري عثراق بن آة عثراق، وةك . دةآةن
و  ، لةسةر ئةساسي پثكةوةژياني ئارةزوومةندانةيدةوصةتييةآان و يقانوونوألت و دةزگا دةوصةت و 
 و دابةشكردني دةسةألت و سامان و ي هةردوو گةلي هةرثمي آوردستان و هةرثمي عةرةبي عثراقيةآسانانة
  . دروست آرابثتةوةسةروةري



يةآسانبووني نةتةوةيي و، پثكةوةژياني  دةتوانثت بة ئاساني عثراقئايا گةلي عةرةبي بةألم 
ي لة ئةو آثشة توندة ؟ بكاتقبووص  و پرينسيپةآاني ديموآراتيندانةي خؤي و گةلي آوردستان ئارةزوومة

نة و دةسةألتدا دةستي پثكردووة دةري دةخات وجؤرةآاني عثراقدا لة پثناوي هةيمةرانثوان اليةن و هثزة جؤ
بگرثت، ئامادة نيية بة  لة مثژوو وةرپةند و دةرسنايةوثت ) بة سوننة و شيعةيةوة(آة گةلي عةرةبي عثراق 

هثشتا  . ببثتديكتاتؤريا شؤضثنيزمي نةتةوةي سةردةست وويستي خؤي دةستبةرداري آولتووري ستةم و 
ناوةرؤآي ذثبازي سياسي و  ،زةوتكردني دةسةألت و هةيمةنةي مةزهةبي و نةتةوةيي عةرةبيخولياي 

 ، لة هةر آاتثكي دي زياتر، مةترسيداا ئيمذؤ لة عثراقلة ذاستيد. ديسكؤرسي سياسيي ئةوان پثك دثنثت
. هةية و هةصگيرساني شةذي نةتةوةيي لة دژي آوردمةزهةبيي نثوان شيعة و سوننة  شةذي هةصگيرساني

مريكا و هاوپةيمانان لة عثراقدا نةبووناية ئةوا بة دصنياييةوة ئثستا يةآثك لةم شةذانة، يان ئةگةر هثزي ئا
تواني اننةيمريكا و هاوپةيماناني  عثراق وةك چؤن بةبث آؤمةآي ئاگةالني. هةردووآيان هةصگيرسابوون

، عثراقآؤمةآي ئةوان گرفتة نثوخؤييةآاني  بةبث لة دةسةألتي ديكتاتؤري ذزگار بكةن، ناشتوانن انخؤي
 آؤمةصثكي ديموآرات چارةسةر بكةن وشيعة و سوننة  لةپثشةوةيان آثشةي نثوان آوردستان و عثراق،

  . دابمةزرثنن
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گؤذانكاريي سياسي و مؤدثلثكي نوثي  ةآةدةوصةتشثوةي دروستكردنةوةي  عثراق وي ذوخاندني دةوصةت
ي وألتانةي آة خؤيان توانا و قابيليةتئةو  .آؤمةأليةتي و ئابووري و آولتووري لة ناوچةآةدا دةخاتة ذوو

ئةمة . ؤ مةيسةر بكرثت، دةشثت بة آؤمةآي دةرةآي ئةم آارةيان بئةم جؤرة گؤذانكارييانةيان نةبثت
بةند لة سنووري عثراقدا   تةنياسةرةتاي پرؤسثسثكي سياسي، ئابووري، آؤمةأليةتي و آولتووريية آة

ئةم دةوصةتانة،  .گرثتةوة بين بة گشتيوألتاني عةرةبي و ذؤژهةألتي نثودةوصةتان و پثدةچثت ت، بةصكو نابث
  فةساد، تواناي بةردةوامبووني خؤيان لةدةست ويدواي هةشتا ساص حوآمي ديكتاتؤري و ستةم و ذةشةآوژ

بوونةتة سةرچاوةي زؤربةي ئةو دةوصةتانة خؤيان لة ذةوشي سياسي و آولتووري دنيا دابذيوة و . داوة
بة توندي بةرةنگاري  .خورافة و فوندةمثنتاليزمي ئيسالميدورگةي  ،آؤمةأليةتي و و دواآةوتووييهةژاري 

لة . اسي، ئابووري و آؤمةأليةتييانة دةبنةوة آة خةريكة هةموو دنيا بتةنثتةوةشةپؤلي ئةو گؤذانكاريية سي
يةوة ئابووري، ئاگاداري، تةآنؤلؤژيفراواني آة وألتان و آيشوةرةآان لة ذثگاي تؤذثكي  ،سةردةمي ئيمذؤدا

بة .  بمثننةوة لة ناو قةأليةآي داخراودا،ئةم دوصةتانة  ناتوانن لةوة زياتر گؤشةگيرانةپثكةوة بةستراون، 
ناوي گوايا سةرداريي نةتةوةييةوة درثژة بة پثشثلكردني مافي مرؤض و ستةمي آؤمةأليةتي و نةتةوةيي و 

ئةم . جيهان دةآرثنذةوشي سياسي و ئابووريي آرانةوة و تثكةصبووني ناچاري ئةوان . بدةن مةزهةبي
ةصبوونيان تثكآرانةوة و آة ذثگا بؤ پثنثت سةآؤمةصثك ذثسا و نةريتي نوث لةو وألتانةدا دةچ پرؤسثسة

بألوبوونةوةي پةيوةندييةآاني بةرهةمهثناني سةرمايةداري، وةك تثكراي پةيوةنديية  ،جيهان ولةگةص 
ةوة مةسةلةي آؤمةصي آراوة، واتا لة ذووي سياسيش. ئابووري، آولتووري و آؤمةأليةتييةآان خؤش دةآةن

في مرؤض؛ مافي نةتةوة بندةستةآان و ژنان و آةمايةتيية مامةسةلةي چي دي . آؤمةصي ئازاد دةسةپثنن
لة چونكو عاقيبةتةآاني آار  ئةو وألتانة سةير ناآرثن يوةك مةسةلةي نثوخؤيئايني و مةزهةبييةآان، 

بؤية دةخالةتكردن بؤ ذثگرتن لة پثشثلكردني . نةزمي سياسيي جيهان دةآةنئارامي و ئاسايشي ناوچةيي و 
   .يي آةمايةتيةآان بة آارثكي قانووني دادةندرثتمافي مرؤض و آوشتار

زؤرينةي وألتاني ئةمريكاي التين و اصةي دواييدا پرؤسثسي ديموآراتي ئةوروپاي ذؤژهةألت پانزدة س-لةم دة
گرفتاري وألتاني عةرةبي  ، بة تايبةتي ذؤژهةألتي نثوينهثشتاآةچي . ي گرتؤتةوةو تةنانةت ئةفريقا
دواآةوتوويي و ستةم و ديكتاتؤريا و قةألي  وةك و  ينويي ئابووري و نةخوثندةواراآةوتوديكتاتؤريا و دو
آؤمةصثك باسكاري آة  2003 ساصي  عةرةبگةشةآردني مرؤيي  بة پثي ذاپؤرتي .ماونةتةوةآؤيلةآردني ژن 

بي ، وألتاني عةرة آردؤتةوةمةصي نةتةوة يةآگرتووةآان بألوي و آؤسةربةخؤي عةرةب ئامادةيان آردووة
بة پثي . ماونةتةوة دواآةوتني ئابووري،آولتووري و آؤمةأليةتيئيستيبداد و ي نةنمو هثشتا وةك 

 ي43لةسةدا . چاپةمةني نييةذثكخستن و  هةصبژاردن و يلة هيچ وألتثكي عةرةبيدا ئازاديذاپؤرتةآة 
 29 لةسةدا لة وألتاني ديكةي تازةپثشكةوتوودا تةنيا (نةخوثندةوارن) البالغين (گةورةساألن

 دنيادا ژنان هثندةي وألتاني عةرةبي بث دةسةألت و پاية ي راپؤرتةآة لة هيچ وألتثكيبة پث. )نةخوثندةوارن
انيان ي، آة سةرژمثري هاووألتي، هةموو وألتاني عةرةبهةمهثنةرانةدالة بواري ئابووريي بةرآةچي . نزم نين

سة،  پثنج مليؤن آة، آة سةرژمثرةآةياةك فينالندوألتثكي ودراوة، تةنيا هثندةي  مليؤن آةس دان280بة 
*. دةرةوةبةرهةمي پيشةسازيي دةنثرنة  



ستةمي ) آة ذاپؤرتةآة فةرامؤشي آردووة (او بة عةرةبي وألتاني ناونريديارة اليةنثكي ديكةي آةمايةسي
 ةننرة سو غةيرةمسوصمان و غةي وغةيرةعةرةبگةالني لةم وألتانةدا . وةيي و ئايني و مةزهةبييةةنةت

بة  تةنانةت نكوصي لة بوونيان دةآرثت و ن دةدرثت،يا و ئاين و مةزهةببةتوندي پةالماري زمان و آولتوور
 نةيانتوانيوة) هةألتي نثوين بة گشتيهةروا رؤژ(دةوصةتاني عةرةبي . دةآرثنمسوصمان بةيان بةعةرةب زؤر 

 و غةيري خؤيان پثشكةشي ئةزمووني ي سةرآةوتوانةي پثكةوةژياني يةآسانانةي خؤيانثكتاآة مؤدثل
لة ناو  دةگرن،  پثشكةوتن و آرانةوةي وألتةآانيانبة ئيسرارةوة ذث لة  دةوصةتانةئةو .مرؤضايةتي بكةن

بة گژ هةر دياردةيةآي نوثدا دةچنةوة آة لة ئةوروپا و ذؤژئاواوة دا و خوذافاتسةنگةرةآاني ئيمان و باوةذ
خوثندن و پةروةردة غةيبي و دواآةتووانةي و سيستمي  دةوصةتي ديماگؤگياي سياسي و مثدياي. ببثت

ذؤژئاوا بة دوژمني ئيسالم و آولتوور و  آة بكةن بة جؤرثك چةواشة زؤرينةي گةالني ئةو وألتانةتوانيويانة 
 ديكتاتؤر و فاسيد و ستةمكارةآانيان، بة سةرچاوةي ذژثمة، نةك مريكاو ئا ذؤژئاوا. دابنثنباوةذي خؤيان 

ي ئةوةي ئاراستةي توانا و وزةي ئةو گةالنة، لة جيات. بةدبةختي و دواآةوتوويي خؤيان بزانناري و نةد
بكرثن، بة تةواوي ئاراستةي دةرةوة، و پثشكةوتني آؤمةأليةتي ذژثمة ديكتاتؤرييةآانيان گؤذيني آؤمةص و 

لة دةسةألتي ناتوانن ان بة پشتبةستن بة تواناي خؤي  ئةو وألتانةگةالني. ئةمريكا و ذؤژئاوا آراون
 بة آؤمةآي دةرةآي دةبثت آؤمةص و وألتانةئةم بؤية . و سيستمي ديموآراتي دابمةزرثننديكتاتؤري ذزگار ببن 
ئةم . نجيهان بكرثذةوشي سياسيي ن و تثكةألوي ا و ستةم و دواآةوتوويي دةرباز بكرثلة دةسةألتي ديكتاتؤري

تا پةالماري عةسكةري  ة و تةآنؤلؤژياوزانستيسي و  فشاري ئابووري، سيادةشثت لةآؤمةآةيش 
 يان تثزثك بووبثت ئةوا لة يةك گريمانة2003ي )نيسان(ئةگةر ئةم بؤچوونة تا ئاپريل ". *"*بگرثتةوة

ئةم نمونةية بةالي . دواي ذوخاندني دةوصةتي بةعسةوة بؤتة هةقيقةتثكي نوث لة سياسةتي نثو دةوصةتيدا
 دووبارة ،لة وألتاني ديكةيشدا، بة شثوةي جؤراوجؤر آة ؤ گؤذيني ذژثمي سياسيزؤرةوة دةبثتة مؤدثلثك ب

 بة آؤمةآي  دا،2004، لة هاويني ساصي آة ئامريكا دةيةوثت) ذؤژهةألتي ناوةذاستي نوث(ذؤژةي پ. دةبثتةوة
. هاندادةآاتة مؤدثلثكي نوث لة جيبة آؤمةآي دةرةآي گؤذانكاريي شثوةي  ، بيخاتة ذوووألتاني ئةوروپا

 و ميكانيزمي ديارة ئثرة جثگاي باسكردني ئةم پرؤژةية نيية، بة تايبةتيش آة هثشتا بةتةواوي ناوةرؤك
، بةألم دةآرثت لةم بارةيةوة بگوترثت آة ئةم پرؤژةية بةو ئامانجةية آة پةيذةوآردني بذيار نةدراوة

آة هثشتا بألوبكاتةوة لةو وألتانةدا و، ديموآراتي مؤدثرنثتةي ئابووري، سياسي، آؤمةأليةتي و آولتووري 
پرؤژةي ذؤژهةألتي . بة داخراوي وةك قةالي ديكتاتؤريا و ستةم و دواآةوتوويي آؤمةأليةتي ماونةتةوة

 وثراي ئةو جيؤگرافيا سياسييةي بة ذؤژهةألتي نثوين ،گةورة  نثويني، يان ذؤژهةألتينثويني نوث 
  و پاآستانةوةدةرياي قةزوينناوچةآاني ياي ناوةذاست و  آؤمةصة ناوچةيةآي ديكةيش، لة ئاس،ناسراوة

دةرةتاني نوثي گؤذانكاريي ئابووري و دةوصةتةآان بة پثي ئةم پرؤژةية . قا، دةگرثتةوةتا باآووري ئةفري
پاراستني مافي مرؤض شةفافييةت و و ناچاري آرانةوة و بؤ دةذةخسثندرثت ان آولتووريسياسي و ريفؤرمي 
اية لةم دةوصةتانةدا دةيان نةتةوةي ژثردةست و خةصكي سةر بة ئاين و مةزهةبي جياواز ئاشكر. و دةآرثن

 دةسةألتي ديكتاتؤري و آؤتايهثنان بةآرانةوةي ئةو وألتانة و . هةن آة لة هةموو مافثكيان بث بةش آراون
. دةذةخسثنثتدا آثشةي نةتةوةيي و مةزهةبي و ئاينيي لةو وألتانة دةرةتاني نوث بؤ چارةسةري ئيستيبداي

 بة چارةسةري ئةم آثشة و ناآؤآييانة، وةك بةشثك لة پرؤسثسي  گؤذان و بةديموآراتيبووني ئةو وألتانة،
ئةو  سةر شانؤي سياسيي دثنةنةتةوة و گةلثكي ستةملثكراو و آةنارخراو آؤمةصة . تونديي خؤي دةسةپثنثت

، بة پثي ئةو توانا سياسي و هةر يةآةيان. ةيةووصيان لةم گؤذانكارييانةدا هي قآة بةرژةوةندي وألتانة
 و شوثنثكي نوث لة ناو گةالني ناوچةآة ي گرنگي ئةم گؤذانكارييانةثك دةتوانن ببنة هثز،بوورييةي هةيانةئا

 بةرژةوةنديي سةقامگيرآردني ئاساييشي ناوچةيي و پاراستنيلة  يبةشدار و و هاريكاريي ناوچةييدا بگرن
اني ت سنووري نثوان وألئةگةر ئةم پرؤژةية جثبةجث بكرثت. نبكةئامريكا و ذؤژئاوا دوورمةوداي نةتةوةيي 
گةالني ناوچةآة . دثتة گؤذينبة گشتي  و نةخشةي ناوچةآة تةنيا لةسةر آاغةز بوونيان دةمثنثتناوچةآة 

 وشثوةيةآي نوثي هاريكاري لة نثوانياندا  .ؤيان بة جؤرثكي نوث دادةذثژنةوةپةيوةندييةآاني خ
 و ا، يان جيؤگرافي و زمانيرلةسةر ئةساسي نزيكي آايةي آولتوو، هاوپةيماني و هاوپةيوةستي

 لثرةدا گرنگة ئاماژة بؤ ئةوة بكةم آة بةديموآراتيكردني هةر وألتثكي . دروست دةبثت هاوبةش،يبةرژةوةندي
 بةپثي جؤرثكي ذاةوا و، بة  پرسي نةتةوةيي ذاستةوخؤمةرج نيية) بة عثراقيشةوة(فرةنةتةوةيي ناوچةآة 

ئةم مةسةلةية تا ذادةيةآي زؤر . پرينسيپي مافي خؤبذيارداني چارةنووسي گةالن، چارةسةر بكات
خاوةن خاآي تايبةت  سياسي،-ك، آة وةك گروپثكي ئثتنيكيدةوةستثتة سةر تواناي سياسيي هةر نةتةوةية

هةر آام لةو بة ذاي من . خؤي هةبثتي سةربةيي و ئابوورةيةوثت و دةتوانثت چ ذؤصثكي سياسدبة خؤي، 
  وةوةيينةتسياسيي  بةجياهةصكةوتووي نةتوانن وةك يةآةآي نةتةوة ژثردةستانة، بة آورديشةوة، ئةگةر

خؤيان رثك بخةن ) دراليداو آؤنفث يان آياني فيدراليلة شثوةي آياني سةربةخؤ، (آولتووري  و جيؤگرافي
بةرةو توانةوةي لةگةص نةتةوةي سةردةست دةبن و ) اسيؤنئينتثگر(ناچاري ئينديماجكردن سةرةنجام 

لةبةر ئةوةي هةر آام لة زمناني تورآي، عةرةبي و فارسي لة آؤمةصة . نةتةوةيي دةذؤنآولتووريي و 



وألتثكدا زماني زاص و ذةسمين مةترسي هةرة گةورة بؤ سةر تواندنةوةي زماناني نةتةوة بندةست و 
 ، ئةوةية آة چاوةذوان دةآرثتزياتر دةآاتئةوةي ئةم مةترسيية . نةوة دثتبچوآةآان لة يةآثك لةم زمانا

دةن، چةند ناوةندثكي بةهثزي سياسي و دا ذوو دةلةو ئاصوگؤذانةي لة ناوچةي رؤژهةألتي نثويني گةورة
 وألتاني وةك تورآيا، ئثران و وألتاني عةرةبي ،وثراي هثندستان. زماني دةبكةون-ئابووري و آولتووري

سياسييان و زؤري سةرژمثري  بة هؤي شوثني جيؤگرافاي )و هثزي ئابووري زماني-آولتووري آايةيك وة(
 ئابوورييانةوة دةشثت ببنة سث وي مثژوويان و تواناي عةسكةري ياخوددانيشتوان و هاوزمانانيان و ذابردو

ؤي هةشتا ساصة لةبةر ئةوةي آورد خ.  ناوچةآةي)زماني( و آولتووري ئابووريسياسي، هثزي گرنگي 
لةژثر پةالمار و هةذةشةي ئةم سث زمانانةداية ئةوا دةتوانين ئاسانتر لةوة بگةين آة ئةگةر آورد، 

نةبثت، چةند بة ئاساني دةآرثت لةناو ) سةربةخؤ يان فيدرالي(خؤي جيؤگرافيايي -قةوارةيةآي نةتةوةيي
نابثت، بةصكو بة حوآمي آؤمةصة  اوبردنپرؤسثسةيش بة زةبري ستةم و لةنئةم . ئةو نةتةوانةدا بتوثتةوة

آولتووري و   ئابووري ووةآو تثكةصبوون و ئاصوگؤذي: ةبثتفاآتةرثكي ئابووري و آولتووري د
 زانستي و مةعريفييةي هةر آام لةم ئةو توانازةرورةتي آار و ژيان و توريزم و و پثداويستييةآاني بازار 

انةوة و بة ديموآراتيكردني ناوچةآة مةرج نيية بة جؤرثكي بؤية آر. زمانانة لةگةص خؤيدا هةصي دةگرثت
ئةزمووني ديموآراتي لة زؤر وألتاندا . ئؤتؤماتيكي پرسي نةتةوةيي گةلة بندةستةآان چارةسةر بكات

سةلماندوويةتي آة ديموآراتي دةتوانثت آؤتايي بة ستةم و ذةشةآوژي بةرامبةر بة نةتةوةي بندةست 
ن آاتدا لة هةمابةألم .  بؤ تاآةآان دةستةبةر بكاتيافي هاووألتيبووندا ئازاديبهثنثت و لة چوارچثوةي م

، يان هثندة بثبايةخيان  آؤنترؤلي زماني زاص بخاتة ژثري گةلة بچوك و آةمة نةتةوةييةآاندةشتوانثت زمان
ر ناتواندرثت لةمةودوا ئيت.  و بةرةو لةناوچوون بذؤنبكات آة تةنيا لة سنووري زماني ناو ماصدا بمثننةوة

. نةتةوةآان لة ذثگاي جينؤسايدةوة لةناو ببردرثن، بةصكو دةشثت لة ذثگاي آوشتني زمانةوة بتوثندرثنةوة  
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.  تةنيا پةيوةنديي بة عثراقةوة نييةگؤذيني ذژثمي سياسيي عثراق و بة ديموآراتيكردني آؤمةصي عثراق
 ،شثوةي چارةسةري پرسي آورد لة عثراقدا .دةآةنعاقيبةتةآاني ذاستةوخؤ آار لة وألتاني ديكةي ناوچةآة 

ةستةآاني وألتاني  نةتةوة بند چارةسةري پرسيمؤدثلثك بؤسةرةتاي دةتوانثت ببثتة  ،بة هةر بارثكدا بثت
  .، لةوانة پرسي آورد لة بةشةآاني ديكةي آوردستانداديكةي ناوچةآة

 آارثكي دژوار و  آثشةي آوردستان و عثراق پرؤسثسي بةديموآراتيكردني آؤمةصي عثراق و چارةسةريبةألم 
بة گشتي و، بةرامبةر بة آورد بة تايبةتي چونكو لة اليةآةوة نياز و مةرامي ئامريكا لة عثراقدا . ئاصؤزن

ئيستيبداد و ستةم و بةعس و لة اليةآي ديكةوة آؤمةصي عثراق لةناو آولتووري . هثشتا بة تةواوي ذوون نين
ينةي خةصكي عثراق، مةسةلةي ديموآراتي، بؤ زؤرسيدا بة جؤرثك غةرق بووة آة وثرانةي ئابووري و سيا

هةروا ستةمي هةشتا ساصةي دةوصةتي عثراق بةرامبةر بة آورد بؤتة بةشثك لة . ي لث هاتووةوةك آةماليات
مرؤض ناهةقي بةرامبةر بة خةصكي عةرةبي عثراق ناآات ئةگةر بصثت ئةوان بة . آولتووري سياسيي عثراق

دا، بة ذادةيةك بة داپصؤسيني آورد و آوشتاري بة اوةية، بة تايبةتي لة سةردةمي بةعسدرثژايي ئةو م
يان بؤ ژاني گةلي آورد و مافي ئازادي و خواستي پثكشةوتني ن تثگةيشتذاهاتوون آة ناتواننآؤمةصي آورد 

ة، لة تاواني دةوصةتة ئةوان خؤيان، لة ذووي ئةخالقي و سياسييةو. نةتةوةيي گةلي آوردستان هةبثت
بة توانثت ناگةلي عةرةبي عثراق زؤرينةي .  بةرپرسنئةنفال و جينؤسايدي آوردو تاواني عةرةبييةآةيان 

ئارامي و   آليلي ؤيةتي و چارةسةرآردني پرسي آوردلةوة بگات آة آورد خاوةني خاك و زثدي خئاساني 
 توندي هثزة سياسي و مةزهةبييةآان و زؤرينةي بةرگريي. و پثشكةوتني آؤمةصي عثراقةبةديموآراتيكردن 

سةلمثنن آة ئةوان، هثشتا ئةوة دة) فيدراليزم(گةلي عةرةبي عثراق بةرامبةر بة داخوازيي گةلي آوردستان 
 بثتبؤية ئثمة نا .نةتة ئةو ئاستة شارستاني و سياسييةي آة باوةذ بة ماف و ئازاديي ئثمة بهثنننةگةيشتوو
لة پاص ئةماندا  گرفتةآة لةمةيش گةورةترة، چونكو لة ذاستيدا. ثيان هةبثتيي زؤرمان لچاوةذوان

 لة  آة،دةوصةتاني ناوچةآة. دةستي پثكردووةآورد گةلي  لة دژي ناوچةييعةرةبي و گةلةآؤمةآثيةآي 
 ناخوازن عثراق  نمونةيان آةمة،ردني مافي مرؤض و آؤيلةآردني ژنانداپثشثلكئاييني و  و  نةتةوةيييستةم

ناوچةييةي،  ئةو فشارة. بثتة مؤدثلثكي نوثي ديموآراتي و چارةسةرآردني آثشةي نةتةوةيي لة ناوچةآةداب
 دةستبةرداري داخوازيي نةتةوةيي رثت ناچار بك آوردبةو ئامانجةيةاوة ر هثنلة چةندان اليةنةوة، بؤ آورد

هثزثكي پاسيضي ةوة بة  لة هثزثكي سياسيي نوثي سةر شانؤي عثراق و ناوچةآةوة، ببثت.خؤي ببثت
مرؤيي، واتا هةموو تواناي سياسي، .  ژثر آؤنترؤلي دةوصةتي داهاتووي عثراقهثزثكي سياسي، يان

 عثراقدا بتوثتةوة و بؤ يئابووري و عةسكةريي گةلي آوردستان لةناو تواناي سياسي و ئابووري و عةسكةري
.قازانجي عثراق، نةك گةلي آوردستان، بةآار بهثندرثن  

آوردستان و ان بؤ چارةسةري آثشةي نثودةگمةن هثندة هةموو ئةمانةيشدا ئيمذؤ دةرفةتثكي گةص  لة مبةأل
دةوصةتي عثراق . وثنةي نةبووةي عثراقدا ي هةشتا ساصةي دروستكردني دةوصةتلة مثژووعثراق ذةخساوة آة 

يةن ئةوانةوة و بة آؤمةآي مانانييةوة نةذوخثندراوة، بةصكو لة ال لة اليةن هثزي ئامريكا و هاوپةيتةنيا



ئةوةي لة عثراقدا بذياردةرة هثزي ئامريكا و هاوپةيمانانييةتي نةك . ئةوان دروست دةآرثتةوة
بةجيهانيبووني پرسي عثراق دةبثت بة ماناي . هثزة ئيسالمييةآانو  عةرةبي يناسيؤناليزمي شؤضثني

ة اليةن دةوصةتي عثراقةوة توشي آورد وةك نةتةوةيةك، آة ل. بةجيهانيبووني پرسي آورديش بثت
داواي گةرةنتي و پاراستن جينؤسايد و وثرانكردني وألتةآةي آراوة، مافي قانووني و سياسيي خؤيةتي آة 

 و  و پةالمارشةذلة گةلي آورد ئيمذؤ  .سياسيي خؤي بذيار بداتداهاتووي  چارةنووس وخؤي  بيةوثت. بكات
بةشداربووني آورد لة ذوخاندني  .وة بة گةلثكي چاالآي سياسيگؤذدرادةربازي بووة و مةترسي جينؤسايد 

  آوردآةدةوصةتي بةعسدا، وةك بةشثك لة هثزي هاوپةيمانان و شةذي تيرؤريزمدا، سةلماندي 
شايةني ئةوةية لة ناوچةآةدا حيسابي بةرژةوةندييةآي هاوبةشي لةگةص ئةمريكا و هاوپةيمانانيدا هةية و 

 نوث و ديموآرات دروستكردنةوةي عثراقثكيهةوصي  آةئثستايش .  پث ببةسترثت و تةنانةت پشتيبؤ بكرثت
) عةلمانييةت(دةتوانثت، بة قازانجي بةديموآراتيكردني عثراق و سثكوالريزم گةلي آوردستان  دةدرثت
لة ذاستيدا نة عثراق بةبث آورد دروست دةآرثتةوة، نة پرؤسةي .  بثتترين و بةآارترين اليةنگرنگ

ئيسالمي سياسيي خولياي هةيمةنةي پثشگرتني  بنةبذآردني مةترسي تيرؤر وراتيكردني عثراق و بةديموآ
گةلي . نييةباشتري ئامريكا لة عثراقدا دؤستثكي لة گةلي آوردستان  .سةردةگرنبةبث بةشداربووني آورد 

ةآةدا، وةك  نوثي ئةمريكا و ذؤژئاوا لة ناوچببثتة ئةو هثزةي آة، لة ستراتيژيايآورد دةتوانثت 
ئةمانة هةموويان فاآتةري .  سةرةنجام بةرژةوةندييةآاني لةبةرچاو بگيرثن.رثتهاوپةيمان حيسابي بؤ بك

 پرسي آورد سوديان يگرنگن آة نوثنةراني سياسيي آورد دةتوانن بة قازانجي چارةسةري ذةوا و يةآجارةآي
ة گةلي باشووري آوردستان لة بةرامبةر لة پاص ئةمانةدا فاآتةرثكي ديكةي گرنگ ئةوةية آ. لث وةربگرن

لة بةرامبةر تيرؤر هةذةشةي شؤضثنيزمي عةرةبي و مةترسي هةيمةنةي ئيسالمي سياسيي شيعة و سوننةدا، 
بة هؤشيارييةآي قووصي نةتةوةيي و سياسييةوة پشت لة مثژووي و شاألوي آولتووري خؤتةقاندنةوةدا، 

ئامادةية يةآگرتووانة، . ي دةذواتيي و يةآگرتنةوةي نةتةوةيناآؤآي و دووبةرةآيي دةآات و بةرةو تةبا
لةگةص ئةواندا بة مليؤنان آورد لة بةشةآاني ديكةي . داآؤآي لة ماف و ئازاديي خؤي و وألتةآةي بكات

.گةلي باشووري آوردستانآوردستان و ئةوروپادا دةتوانن ببنة پاصپشتثكي گةورةي   
عثراق بةرپرسيارة، ذةوشي سياسيي  ذووي قانوونييةوة لة ئثستا ئامريكا، بةو پثيةي لةئةگةر 

 2004ي ساصي )حوزةيران(گي جوني مان لة،عثراق و آوردستانآثشةي نثوان يةنثكي  البثتةوناذاستةوخؤ بو
  . دةآاتحكومةتثكي شةرعي دروستتةسليمي دةسةألتي سياسي  لةم مةسئولييةتة دةرباز دةبثت و بةدواوة

ديارة ئةوةي ئثستا بؤ .  بثت آثشةآةيعثراق تةرةفثكدةوصةتي بة قازانجي  مريكائا  ناآرثتدواي ئةوة
. عثراقةآؤمةصي  نيعثراق و آرانةوة و بةديموآراتيكردئارامي و ئاسايشي پثش هةر شتثك مريكا گرنگة ئا

ت، ريكا، بة پثي بةرژةوةنديي ستراتيژي و سياسيي خؤي، پالنثكي تايبةتي بؤ آوردستان نةبثئةگةر ئام
خاوةن جيؤگرافياي ي فيدراليي  داهاتوودا قةوارةيةآگرنگ نيية ئةگةر آورد لة عثراقيئةوا بةاليةوة زؤر 

مافي ئازادي و  ، وةك هاووألتييةآي عثراقي،بثت آةدةبةوة ذازي تةنيا  خؤي هةبثت، ياخود آورد
 آة بة چ شثوةيةك ئةوة گرفتي خةصكي آوردستانة، نةك ئامريكا،. هاووألتيبووني بؤ دابين بكرثت

دةبثت  خةصكي آوردستان، نةك ئامريكا،؛ بة واتايةآي دي انةوثت لة چوارچثوةي عثراقدا بژيندةي
ئثمة ئةگةر . دياري بكاتشثوةي پثكةوةژياني لةگةص گةلي عةرةبي عثراقدا چارةنووسي سياسيي خؤي و 

 بة ئامريكا بسةلمثنين آة ، ئةگةر هةوص نةدةينمافي نةتةوةيي خؤمان دانةگرينپث لةسةر  خؤمان
ا نابثت ئةوديموآراتي و ئارامي لة عثراقدا، بةبث مافي نةتةوةيي و نيشتماني گةلي آوردستان سةرناگرن، 

لة آثشةي نثوان عثراق و آوردستاندا ذاستة . مريكا ئةم آارةمان بؤ بكاتچاوةذواني ئةوة بين آة ئا
بة هةمان شثوةي باشووري ( آة لة ئامريكا دةخوازنئةوة  يةآان قانووني و ئةخالقي سياسي،ةپرينسيپ
هاوپةيمانثكي ، بة تايبةتي آة آورد هثشتا بكاتاليةني ستةملثكراو و جينؤسايدآراو پشتگيري لة ) سودان

مريكا ئائةگةر بةألم . تةنيا پشت بةم پرينسيپانة ببةستثت لة سياسةتداناتوانثت مرؤض  ديارة. مريكايةئا
ارة بكات ئةوا باوةذ ناآةم هةوص بدات بة زةبري هةذةشة و فشار ئيرادةي شؤضثنيزمي ئامادة نةبثت ئةم آ

 يبثاليةنانة سةرپةرشتيدةتوانثت ، لة خراپترين حاصةتدا  ئامريكا.عةرةب بةسةر آورددا بسةپثنثت
يةآي هةر ذثكةوتننامةو بةجثگةياندني   بكات و گةرةنتي پاذثزگاريستانو آوردوتووثژي نوثنةراني عثراق 

، ئثمة دةتوانين بصثين آة شثوةي چارةسةري آثشةي نثوان آوردستان و عثراقآةواتا . نثوانيان بثت
، تا ذادةيةآي زؤر پةيوةنديي بة ي پثكةوةژياني ئارةزومةندانةي گةلي آوردستان و عثراقةآانمةرج

ناسنامةي نةتةوةيي  و ئابووري و مرؤيي خؤمان و ئايا ئثمة ئامادةين تواناي سياسي. خؤمانةوة هةية
ك يةآةيةآي نةتةوةيي  وةخؤمان لةناو تواناآاني عثراق و ناسنامةي عثراقيدا بتوثنينةوة، يان دةمانةوثت

 ذؤصي خؤمان بگثذين؟ ئايا ئثمة سوور دةبين لةسةر ئةوةي آة خؤمان و جيؤگرافي لة ناو عثراق و ناوچةآةدا
ةبين، لة جياتي خؤمان،لة بةغداوة چارةنووسمان چارةنووسي سياسيي خؤمان بذيار بدةين يان ذازي د

 بذيار بدرثت؟
*   *   * 



هاوئاهةنگيي نةتةوةيي و مةزهةبي و بووني هةستي هاوچارةنووسي و  عثراق لة سةرةتاي دروستكردنييةوة
 ئامانجثكي هاوبةش گةالني عثراقي بةرةو دروستكردني .تثدا نةبووةتواناي پثكةوةهةصكردني نةتةوةيي 

تةبايي نةتةوةيي و بةرژةوةنديي هاووألتيان بپارثزثت و دةوصةت لةباتي ئةوةي . تةآة نةبردووةدةوصة
ي لثكدابذان و آولتووري  و آؤمةأليةتي لة نثوان گةالني عثراقدا دروست بكات خؤي بؤتة هؤآار

ا ساصةي  و آولتووري سياسيي هةشتستةم. آؤمةأليةتييةآان  و نةتةوةيي و مةزهةبيقووصكردنةوةي آثشة
بة تايبةتي (ديوارثكي سايكؤلؤژي و سياسيي لة نثوان گةالني عثراقدا  بةرامبة بة گةلةآاني عثراق دةوصةتي 

 نة ياندروست آردووة آة توانايةآي زؤري بؤ پثكةوةژيان) لة نثوان گةلي آوردستان و گةلي عةرةبدا
 ئاسانتر ةشثت دةسةألت پثك بثن د دابةشكردنيرلةسةبتوانن ئةگةر شيعةآان و سوننةآان . هثشتؤتةوة

، چونكو لة دوائةنجامدا عثراق دةربذي ناسنامةي ئةوان و عثراقي گرفتةآاني نثوانيان چارةسةر بكةن
اك و  آثشةي خئةمة. بةألم آثشةي نثوان عثراق و آوردستان ناوةرؤك و سروشتثكي ديكةي هةية. ئةوانة

 بةشداريي آورد لة دةسةألتدا، چةند بةهثز بثت، .ةألتسةلةي دةسةزمان و آولتوور و ناسنامةية، نةك م
، لة هةموو حاصثكيشدا دةبثت وةك بةشثك لة آورد چارةسةر بكاتنةتةوةيي پرسي بة تةنيا ناتوانثت 

ئةم بةشداربوونة . چةسپاندني مافي نةتةوةيي و نيشتماني آورد بثت، نةك لةسةر حيسابي پرسي آورد
ماف و ستاتوسة سياسي و قانوونييةي گةلي هةرثمي آوردستان پثي دةگات تةنيا بة پةيوةندي لةگةص ئةو 

 ئةگةر پشت بة ي پرسي آورد لة عثراقداهةر شثوة چارةسةرثكبؤية . نثت ماناي هةبثت و بةردةوام بثتدةتوا
و  نةبةستثت نةپرينسيپي مافي خؤبذيارداني چارةنووسي گةلي آوردستان و پثكةوةژياني ئارةزومةندا

 ي نثوةچص دةبثتئةوا چارةسةرثكجيؤگرافي بؤ آوردستان دةستةبةر نةآات، و ي فيداليي نةتةوةيي سنوورثك
  ئةوتؤ آة جگة لةي هثزثكي الوةآي و پةراوثزيدةآرثتة، يان آورد  سةرهةصدةداتةوة سةرةنجام آثشةآةو 

.يكةي لةبةردةمدا نةببثت ذثگايةآي دي عثراقدايتوانةوة لة ناو آؤمةصي عةرةبو لةگةص عثراق ئينديماجكردن   
:ئةسصي پرسيارةآة ئةمةية  
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