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  ئازادي:لةوديو عثراقةوة
ذةفيق سابير.د  

 : سةرنج
 ئةمة بةشثكة لة آتثبثكي نوثي نووسةر آة بؤ چاپ ئامادةآراوة

         
 آولتووري داگيرآردن و قةيراني ناسنامة

    
                                                                                    

 وتةيةك
خاندني دةوصةتي بةعس، عثراق لة ذثگاي گؤذة بةآؤمةصةآانييةوة، لة دواي ذو

تةنيا هةقيقةتي دةوصةتثكي دذندةي بؤ دنيا ئاشكرا نةآرد، بةصكو ناوةرؤك و 
ناسنامةي دةوصةتي عثراق و آولتوورة سياسي و ئاستي شارستانييةآةي بة 

 لة سةرهةصدانةوةي گؤذة بةآؤمةصةآان دةآرثت،. ذوونترين شثوة خستة ذوو
.  هةمان آاتدا، سةرهةصدانةوةي آولتووري داگيرآرن و قةيرانةآاني ناسنامة بثت

سةرهةصدانةوةي مثژووي ئيستيبدايي هةشتا ساصةي دةوصةتي عثراق و ئةو 
آؤمةصة هةمةجيية بثت آة دةتوانن دياردةي وةك بةعس و دةوصةتةآةي بهثننة 

ئايديؤلؤژيا قةوميية سةرهةصدانةوةي ئةو فيكر و . بةرهةم و قبووصي بكةن
ذةگةزپةرستي و مةزهةبيية و ئةو ويژدان و ئةخالقة بثت آة تا ئثستايش داآؤآي 
لة بةعس و حاشا لة آؤمةصكوژييةآةي دةآةن و لة ئاستي گؤذة بةآؤمةصةآاني 

 . خةلكي آورد و شيعةدا بثدةنگن
قةيراني عثراق، پثش هةر شتثك، قةيراني آولتووري داگيرآردن و ئةو 

امةية آة لة آولتوورةآةيةوة سةرچاوةي گرتووة؛ قةيراني دةوصةتثكة آة بة ناسن
زةبري ستةم و ماشثني دةوصةت و هثزي ئايديؤلؤژياي ناسيؤناليزمي عةرةبي 

و بة هؤي سذينةوةي ناسنامةي آورد و خاآةآةيةوة، ناسنامةي ) عةرةبيزم(
بة " تةآةيوأل"لةمةيش زياتر خؤي و . عةرةبيي بةسةر عثراقدا سةپاندووة

ةآةي و پارثزةري دةروازةي "خاليد"پثشةنگي عةرةب و هةصگري پةيامة 
بة پثي ئةم قةناعةتةيش آاري . ذؤژهةألتيي گوايا وألتي عةرةبي ناساندووة

لةسةر واقيع و آؤمةص آردووة تا ذةنگي ناسنامة و ئايديؤلؤژياآةي خؤيان پث 
ايديؤلؤژيايةآي توندذةوي بدات، يان بة جؤثك بچوآيان بكاتةوة آة هثندةي ئ

بةألم لةوديو خوذافةي ئايديؤلؤژياي . ذةگةزپةرستانةيان لث بكرثت
عةرةبيزمةوة هةقيقةتثكي دي هةبووة، لةو ديو خةياصي داتاشيني ناسنامةيةآي 

عثراق بةالي زؤرةوة لةسةدا سيوپثنجي عةرةب : ساختةوة واقيعثكي دي هةبووة
ناسيؤناليزمي عةرةبي . اي شيعةيةئةوةي عةرةبيشة لةسةدا هةشت. نيية
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نةك هةر لة عثراقدا بةصكو لة تةواوي وألتاني گوايا عةرةبيدا، ) عةرةبيزم(
گومان لة عةرةبايةتيي  ننةمةزهةبيي دژ بة شيعةي هةية و،ناوةرؤآثكي سو

بؤية شيعةآان بةشثك نين لة پذؤژةي ناسيؤناليستي و . خةصكي شيعة دةآات
بة الي ئةوانةوة شيعةآان، دةتوانن .  ةمةزهةبةئيسالميي سياسي، آة سونن

وةك آورد، ناسنامةي عثراق و پةيامةآةي بخةنة ژثر پرسيارة و وةك 
بؤية عثراق ذةنگة تاآة دةوصةتثكي دنيا . خورافةيةآي ئايديؤلؤژي بيهثصنةوة

بووبثت آة لة جياتي ئةوةي هثزي ئةساسيي خؤي لة تةبايي نةتةوةيي نثوخؤ 
و هةستي هاوچارةنووسيي هاووألتيياني خؤيةوة وةربگرثت، و لة هاريكاري 

آةچي هثز و آؤمةآي لة هاوذةگةزةآاني، آة هاووألتي دةوصةتاني ديكةي 
لةبةر ستةمي " عثراقي"لة آاتثكدا زياتر لة چوار مليؤن . عةرةبين، وةردةگرت

دان و دةوصةتي عثراق لة ئاوارةييدا دةژيان، لة آاتثكدا بة سةدان هةرزار لة زين
گؤذة بةآؤمةصةآاندا ون دةآران، آةچي بة مليؤنان عةرةب لة وألتاني عةرةب و 
ئةوروپادا، هةر لة آاتي شةذي عثراق و ئثرانةوة تا روخاني بةعس، بؤ آؤمةآي 
دةوصةتي بةعس و قارةمانة نةتةوةييةآةيان، سةدام، وةك مثگةل دةذژانة سةر 

 تاوان و آوشتارةآاني بثدةنگ هةموو دةوصةتة عةرةبييةآان لة. شةقامةآان
تا ئثستايش، جگة لة آوثت، هيچ دةوصةتثكي عةرةبي، هيچ حيزبثكي . بوون

عةرةبي چةپ يان ئيسالمي و ذاست، هيچ آام لة دةيان رثكخراوة هةرثمييةآاني 
دةوصةتي ) جگة لة قسةيةآي شةرمنانةي رثكخراوي مافي مرؤضي عةرةبي(عةرةبي 

شايةني باسة آة . ةصةآانيان مةحكوم نةآردووةبةعس و تاواني گؤذة بةآؤم
زياتر لة نيوةي قوربانييةآاني ئةم گؤذة بةآؤمةألنة عةرةبن، بةألم لةبةر 

ئيسالمي و هثز و ذثكخراوة عةرةبييةآان بة -ئةوةي شيعةن، دةوصةتاني عةرةبي
ئةم برا عةرةبة مسوصمانانةيان، آة . زؤري دةزانن ئةم آوشتارة مةحكوم بكةن

 هةزاريان لة گؤذي بةآؤمةصدا و بث شوشتن و آفنكردن، نثژراون تةنانةت سةدان
هثندةي چةند مسوصمانثكي چثچني يان بؤسنيايي شايةني ئةوة نين لةسةريان 

بؤية ئثمةي آورد نابثت لة آةسان و اليةنثك چاوةذثي هاريكاري . بةدةنگ بثن
مرؤضدؤستي و بين، آة ذةگةزپةرستي و فاناتيزمي مةزهةبي پرينسيپةآاني 

 .  ويژدان و عةدالةتي لةال  آوشتوون
ئايا ئةوةي سةدام و بةعس لة عثراقدا، بة ناوي وةحدةي عةرةب و پاراستني 

 دةروازةي رؤژهةألتي وألتي عةرةبييةوة دةيان آرد، لةجياتي هةمووان بوو؟ 
 

ئةگةر قةيراني عثراق لة قةيراني ناسنامةوة سةرچاوةي گرتبثت، ئةوا دةبثت، 
ثش ئةوةي قسة لة عثراقيبووني آورد و وألتةآةي و بةديموآراتيكردني عثراق پ

يان بة جيابوونةوةي گةلي : بكرثت، قةيراني ناسنامةي عثراق چارةسةر بكرثت
باشووري آوردستان، ياخود گؤذيني ناسنامة و ناوةرؤآي عةرةبيي عثراق بؤ 

نثوان عثراق و واتا گؤذيني پةيوةندي . آوردستاني-ناسنامةيةآي عثراقي
 . باشووري آوردستان، لة داگيرآردنةوة بؤ پةيوةنييةآي ئارةزوومةندانة
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مةسةلةي عثراقيبووني آورد و بةعثراقيكردنةوةي پرسي آورد، بة ئثستا 
جؤرثكي سةرنجذاآثش لة زماني هةندثك سياسةتمةداراني آورد و لة مثدياي 

سي سياسيي آورد، لةناو لة هةمان آاتدا چارةنوو. آورديدا، باس دةآرثن
چوارچثوةي عثراقدا بة گريمانةي بةديموآراتيكردني عثراقةوة، وةك تاآة 
دةرةتانثك، بةند دةآرثت  بث ئةوةي لةپاص ئةم باسكردنةدا قسةيةآي جيدي لة 
. بارةي قةيراني ناسنامةي عثراق و ناوةرؤآي دةوصةتي داهاتووي عثراق بكرثت

هثندة سةير پث لةسةر عثراقيبووني آورد هةندثك جار تةنانةت بةجؤرثكي 
دادةگيرثت وةك ئةوةي آورد گةلثك بثت، لة دواي ذووخاندني دةوصةتي 
بةعسةوة، لة مةريخةوة يان لة دارستانثكي تازة دؤزراوةذا هاتبثت و بيةوثت 
بيسةلمثنثت آة ئةويش عثراقيية و بةشثكة لة عثراق و گةلي عثراق، آةچي تا 

 ! ةدام لةم شانازيية بث بةشي آردووةئثستا دةوصةتةآةي س
تراژثدياي آوردي باشووري آوردستان لةوةدا نيية آة بة عثراقي دانةندراوة تا 
بة هؤي ئةم ئيسرارةوة عثراقيبووني خؤي جاذ بدات و لةم ذثگايةوة لة 

تراژثدياي آورد، پثش هةر شتثك، لةوةداية . بةهةشتي عثراقدا جثگاي بكرثتةوة
يان دروستتر بصثم بة عثراقي آراوة، بث ئةوةي " عثراقيية"آة هةشتا ساصة 

چونكو بةبث خواستي . توانيبثتي هيچ مةرجثكي بؤ بةعثراقيكردنةآةي هةبثت
خؤي و بة زةبري داگيرآردن و آؤلؤنياليزم و تيرؤر و ئةنفال و ئايديؤلؤژياي 

ةم خؤي و خاآةآةي آراون بة عثراقي و ل) عةرةبيزم(ناسيؤناليزمي عةرةبي 
 . ذثگايةشةوة آراون بة بةشثك لة دنياي عةرةبي، وةك دواتر باسي دةآةم

پثدةچثت ئثمة هثشتا نةزانين چؤن باسي خؤمان و گرفت و تراژثدياآانمان 
چونكو هثشتا لةسةر ئةوة . بكةين، يان ذةنگة نةزانين ئةسصةن باسي چي دةآةين

 ديسكؤرس هثشتا! ساخ نةبووينةتةوة آة ئثمة آثين و چيمان دةوثت
 نةتةوةييمان  لةبارةي آثشةي هةشتا ساصةي نثوان -ثكي سياسي)خيتابثك(

 . عثراق و باشووري آوردستان نيية
ديارة ئةم هةموو نووسين و قسانةي لةم بارةيةوة مثدياي آوردي و 

ي )خيتاب(سياسةتمةداراني آورد دةيانهثننة بةرهةم رةنگدانةوةي ديسكؤرس 
ذةنگدانةوة ئايديؤلؤژياي سياسيي بزاضي نةتةوةيي سياسي، يان ذاستتر بصثم 

ئةم . باشووري آوردستانة، آة لة آةناصي يةآثتي و پارتييةوة خؤي دةردةبذثت
ئايديؤلؤژياية، وةك هةر ئايديؤلؤژيايةآي ديكةي سياسي، دةتوانثت چاو لة 
آؤمةصثك ذاستيي مثژوويي بپؤشثت و واقيع و دياردةآان بة جؤرثك وثنا بكات 

لةگةص رثباز و ئامانجثكي دياريكراوي سياسييدا بگونجثن، نةك بةو آة 
بؤية خةون و واقيع، وةهم و ذاستي تثكةألوي يةآتري دةآرثن . شثوةيةي آة هةن

 . تا جيهانثك پثشان بدرثت آة پذاوپذي پرؤژةيةآي سياسي بثت
ئاشكراية خيتابي عثراقيبووني آورد و بةعثراقيكردنةوةي پرسي آورد لةسةر 
حيسابي آپكردني خيتابثكي ديكةية، واتا خيتابي سةربةخؤبوون و 
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لة آاتثكدا ذةچاوآردني پريسنسيپي ديموآراتي ئةوة دةخوازثت . آوردستانيبوون
آة لة مثدياي آورديدا بة هةمان ئةندازة دةرفةتي ئاخافتن بةوانةيش بدرثت آة 

لة عثراق باوةذيان بة سةربةخؤبوون و جيابوونةوةي باشووري آوردستان 
چونكو بيري سةربةخؤخوازي و آوردستانيبوون، ئةگةرچي هثشتا . هةية

ئؤرگاني سياسي و دةزگا و مثدياي تايبةت بةخؤي نيية، بةألم ذيشةيةآي 
خةصكثكي زؤر، هةم لة ناو هةردوو هثزة . قووصي لةناو آؤمةصي آوردستاندا هةية

ةم لة دةروةي سةرةآييةآةي باشووري آوردستاندا، يةآثتي و پارتي، ه
 . ئةواندا، باوةذيان پثيةتي

 
عثراقيكردنةوةي آورد و پرسي آورد  ذةنگة سةرنجذاآثشترين اليةني خيتابي بة

ئةوة بثت آة بة هةمان ناوةرؤك و عةقصييةتي پثش ذوخاندن و 
هةصوةشاندنةوةي دةوصةتي عثراق و دةزگاآاني باس لة عثراقيبووني آورد و 

ئةو دؤخة سياسيية نوثية بة تةواوي لةبةرچاو . دةآات" لة عثراقدا"پرسي آورد 
ناگرثت آة بة هؤي شةذي هاوپةيمانان و ئةنجامةآانييةوة لة عثراقدا هاتؤتة 

تا ئثستا عثراق، وةك دةوصةتثكي سةربةخؤ و دةسةألتثكي ناوةندي، بة . ئاراوة
بةم ماناية پرسي آورد و . سةنتةر و آوردستان بة بةش و پاشكؤ دادةنثت

گةلي "ةنانةت داهاتووري آورديش وةك بةشثك لة پرسي عثراق و داهاتووي ت
لةم واقيعة آؤنةوة، آة بةرهةمي داگيرآردن و واقيعي پثش . وثنا دةآات"  عثراق

روخاندني دةوصةتي بةعسة، بؤ پرسي آورد و پةيوةنديي نثوان عثراق و 
م بير و ناوناني ئةم ديسكؤرسة سياسيية، يان ئة. آوردستان دةذوانثت

نابثت وةك تومةت و ناتؤرة وةربگيرثت، ) عثراقچي( سياسيية بة -ئايديؤلؤژيا
چونكو ئةم جؤرة بير و ئايديؤلؤژياية ناتوانثت، لة دةرةوةي عثراق، هيچ 
جؤرة ئاسؤيةك بؤ آورد ببينثت، بؤية لة آاتثكدا ناتوانثت  تةسةوري 

ناشتوانثت لةبةر سةربةخؤيي آوردستان و جيابوونةوةي لة عثراق بكات، 
ذؤشنايي دؤخي سياسيي نوثدا، سةرةتايةآي گرنگ و جيدي بؤ شثوةي 
پةيوةنديي يةآسانانةي نثوان آوردستان و عثراق، بؤ چارةسةري پرسي آورد 

ئةم بير و ئايديؤلؤژياية دواي ذوخاندني دةوصةتي داگيرآةري . پثشنيار بكات
ا دواي نةماني هؤآاري عثراق و هةصوةشاندنةوةي تةواوي دةزگاآاني، وات

دةآرثت ئةمة نمونةيةآي پةيوةنديي . دةرآةوتني، هثشتا درثژة بةخؤي دةدات
 . ديالثكتيكيي نثوان بير و واقيع پثشان بدات

هةر بيرثك چةند بةرهةمي واقيع بثت مةرج نيية لةگةص نةماني واقيعةآة ئةويش 
. ةلةيةآي گرنگلثرةوة قسةآردن لةسةر عثراقچثتي دةبثتة مةس. آؤتايي بثت

قسةآردنةآةيش تةنيا لةبةر ئةوة نيية آة ئايا گةلي باشووري آوردستان،لة 
آاتي ئثستادا و تا سةردةمثكي دي، لة گةص هةرثمي عةرةبيي عثراقدا بمثنثتةوة، 

ئةگةر مةسةلةآة لةم سنوورةدا بوواية دةآرا باس و لثدوان لة بارةي  . يان نا
دةرةتانانة بكراية، بةصكو لةبةر ئةوةية آة سوود و زيانةآاني هةر آام لةم 

بيري عثراقچثتي،لة آاتثكدا بة ئيسرارةوة گةلي آورد دةآاتة بةشثك لة گوايا 
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گةلي عثراق و خاآةآةي دةآاتة بةشثك لة خاآي عثراق، آةچي ذووني ناآاتةوة 
آة چؤن و بة آام شثوة و بة چ مةرجثكي نةتةوةيي، آورد و خاآةآةي دةتوانن 

 !  بنعثراقي
 

پثكةوةژياني آورد و عةرةب لةناو قةوارةي دةوصةتثكدا  دةبثت لةم هةقيقةتةوة 
عثراق چي دي . دةست پث بكات آة عثراقي جاران مردووة و دةبثت بنثژرثت

دةوصةت و قةوارةيةآي سةربةخؤ نيية آة بتوانثت درثژة بة داگيرآردني 
ي دةوصةتةآةي و دؤذاني آوردستان بدات، بةصكو وألتثكة لة ئةنجامي شةذفرؤشي

لة شةذدا، هثزثكي گةورةي ئةمريكا و هاوپةيمانان دةستيان بةسةردا گرتووة، 
آةواتا ئثستا قسة لة . ئةوان ذةوشة سياسي و چارةنووسةآةي بذيار دةدةن

قةوارةيةآي سياسيية آة دةبثت  سةرلةنوث، بة ناوةرؤآثكي نوث و لةسةر 
 ماناية هةموو شتثكي عثراقي جاران، هةر بةم. ئةساسثكي نوث دابمةزرثندثتةوة

لةناو و ناسنامةآةيةوة بؤ ناوةرؤك و ئاأل و دةزگا و دامةزراوةآاني هةموويان 
بةشداربووني آورد لة .  قابيلي دةستلثدان و گؤذينن، پثويستيشة بگؤذدرثن

دروستكردنةوة و دامةزراندنةوةي ئةم قةوارةيةدا، دةبثت بة ئامانجي ئةم 
بؤية پثداگرتن لةسةر عثراقيبووني آورد،پثش دياريكردني . انة بثتگؤذانكاريي

ناوةرؤآي دةوصةتي عثراق هةصةية، چونكو مةودايةآي موتصةق بة عثراقيبووني 
آورد دةدات، وةك ئةوةي آورد لة عثراقدا ميوان و پةنابةر بثت، لة ناچاريدا  بة 

بزانثت و نةيةوثت ي ئةبةديي خؤي "وألت"هةر شثوة و نرخثك بثت، عثراق بة 
بيري عثراقچييةتي، لة زؤر ذووةوة، دةتوانثت ذاستةوخؤ يان . بةجثي بهثصثت

 . ناذاستةوخؤ ئةم ماناية بدات
 

ئاشكراية شثوةي چارةسةري پرسي آورد و پةيوةنديي نثوان آوردستان و 
بؤية . عثراقي داهاتوو و چارةنووسي گةلي باشووري آوردستاني پثوة بةستراوة

هيچ هثز و اليةنثك ئةو مافة بة خؤي بدات آة لة جياتي هةموو خةصكي ناآرثت 
پثويستة ئةم مةسةلةية، دواي لثدوان و گقتوگؤي بةربألو . آوردستان بذيار بدات

 . ةوة چارةسةر بكرثت)رثفراندؤم(و ئازادانة، لة رثگاي ذاگيري 
 

2 
ندييةتي بة مةسةلةي عثراقيبووني آورد بةرهةمي داگيرآردني آوردستان و لكا

ئةم مةسةلةية وةك چؤن مثژووي خؤي هةية، بنةماي فيكري، . عثراقةوة
 . ئايديؤلؤژي و سايكؤلؤجيي خؤيشي هةية

بألوبوونةوةي بيري عثراقيبوون لةگةص الوازبوون و تثكشكاني بيري 
لة دواي ذوخاندني حوآمذاني شثخ . سةربةخؤخوازي و آوردستانيدا هاوآاتة

تكردني وألت، آوردستان، آاص بؤوة و پرؤژةي مةحموود، خةوني دروس
ناسيؤناليستان و . بةعثراقيكردني پرسي آورد بوو هةقيقةتثكي سةپثندراو

رووناآبيراني ئةو آاتةي آورد بة هثواي بةدةستهثناني هةندثك دةستكةوتي 
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نةتةوةيي و تةئسيردانان لةسةر ذةوشي دةوصةتي عثراق، آة ئةو آاتة لة ژثر 
دواي . نياليزمي بريتانيادا بوو، تثكةصي ئةم پذؤژةية بووندةسةألتي آؤلؤ

 و شكستي حيزبي هيوا، لة سةرةتاي 1930تثكشكاني ذاپةذيني ئةيلوولي 
چلةآاندا و روخاندني آؤماري آوردستان لة مةهاباد، بيري سةربةخؤيي لة 
بةرامبةر بيري عثراقيبووندا، ناسنامةي آوردستانيبوون لة بةرامبةر ناسنامةي 

هةوصدان بؤ خؤگونجاندن لةگةص دؤخي نوث، . عثراقيبووندا پاشةآشةيان آرد
واتا قةوارةي عثراق و چارةسةرآردني پرسي آورد لة ناو چوارچثوةي دةوصةتي 

ئةم . عثراقدا، آرا بة ذثبازي سياسيي بزاضي نةتةوةيي باشووري آوردستان
آورديدا، بةصكو گؤذانكاريية تةنيا گؤذانكارييةك نةبوو لة فيكري سياسيي 

وةرچةرخانثكيش بوو لة مةسةلةي ناسنامةدا؛ تثكشكاني ناسنامةي 
 . آوردستانيبوون لة بةرامبةر ناسنامةي عثراقيبووندا

) آوردستان يان نةمان( دا ذاپةذيني چةآداريي آورد بة دروشمي 1961 لة ساصي 
 لة لثرةدا مةسةلةي ناسنامة، آة ناسنامةي آوردستانيية،. دةستي پث آرد

بةألم لةبةر ئةوةي ئةم . بةرامبةر ناسنامةي عثراقيدا، خؤي دةردةخاتةوة
دروشمة، هيچ بنةمايةآي فيكري و ئايديؤلؤژيي لةپشتةوة نيية، ئةوا وةك زؤر 

بؤية بة ئاساني دروشمي . دروشمي ديكةي سياسي بث ناوةرؤك مايةوة
  .ديموآراتي بؤ عثراق و ئؤتؤنؤمي بؤ آوردستان جثگاي گرتةوة

دواي زياتر لة چل ساص، دواي ئةنفال و آوژراني نزيكةي نيومليؤن مرؤضي آورد 
و وثرانكردني آوردستان، دواي يانزدة ساص خؤحوآمذاني، بيري عثراقيبوون، 

عثراقپةروةران و . بة هثزثكي تر و وةهمثكي ترةوة خؤي دةردةخاتةوة
ؤ بةناوي عثراقةوة ئايديؤلؤجيستاني عثراقچثتي لة آاتثكدا دةوصةتثكي سةربةخ

ي عثراقيبوون بةرةو ئةوةيان دةبات آة )حةنين(نةماوة، هثشتا نؤستالگيا 
ذةنگة ئامادةبن تةنانت آوردستان  و چارةنووسي آورد و دةزگا و دامةزراوة 

بة ذاي من هةر . حكومةتييةآاني بخةنةوة بةردةستي گوايا دةوصةتي ناوةندي
ث دياريكردني ناسنامة و ناوةرؤآي باسكردنثكي بةعثراقيبووني آورد، بةب

دةوصةتي داهاتووي عثراق، بةرهةمهثنانةوةي ديسكؤرسي عثراقچثتي و 
ئةم شثوة باسكردنة دةتوانثت هثزة عثراقييةآان و تةنانةت . داگيرآردنة

ئةمريكايش بةو ئةنجامة بگةيةنن آة آورد لة بةرامبةرعثراقيبوون و 
ةرجثكي گرنگي نةتةوةيي نيية و ئامادةية بةشداربوون لة دةسةألتي ناوةنديدا، م

هةروا ئةم . قورباني بة بةشثك لة دةستكةوتةآاني ئةم ساألنةي دواييشي بدات
شثوة باسكردنة دةتوانثت هةست  و آةسايةتيي نةتةوةيي مرؤضي آورد بريندار 

 . بكات و گياني بذوابةخؤبووني خةصكي آوردستان الواز بكات
ةرجةآاني دةوصةتي عثراق و قانوونةآةي ، هاووألتي هةشتا ساصة آورد بة پثي م

. دةوصةتي عثراقيش بثشةرمانة خؤي بة دوصةتثكي عةرةبي داناوة. بووة" عثراق"
دةوصةتي عثراق، وةك هةر دةوصةتثكي داگيرآةر، بة زةبري هثز و ستةم و تيرؤر 

جؤري ذژثمي سياسي و حوآمذاني . دةستي بةسةر باشووري آوردستاندا گرتووة
و سيستمي خوثندن و زمان و آولتوور و شثوةژياني خؤي بةسةر آورددا 
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تةنانةت، بة بذياري ئةو خاآي آورد و سنووري جوگرافياي هةرثمي . سةپاندووة
آوردستان ئةو شوثنانة نةبوون آة لة ذووي مثژووييةوة بة خاآي آورستان 

بةصكو ئةو ناسراون، يان تا ئثستايش زؤرايةتييةآي آوردييان تثدا دةژين، 
شوثن و ناوچانة بوون آة خؤي و بةرژةوةنديي ستراتيژياي عةرةبيزم بذياريان 

آورد تةنيا ئةوةي لةسةر بووة آة، بةبث هثچ مةرج و مافثكي نةتةوةيي، . داوة
هيچ دةزگايةآي . ي خؤيةوة بكات و قورباني بؤ بدات"عيراقيبوون"شانازي بة

ي نةبووة آورد پةناي بؤ بةرثت و قانووني و دةسةألتثكي نثوخؤ، يان جيهان
 شكايةتي لةال بكات

 
آؤلؤنياليزم، يان داگيرآردن پثش هةر شتثك آوشتني تواناي بيرآردنةوةي 

. آوشتني ئيرادةي ئازاد و باوةذبةخؤبوونة. سةربةخؤ و فانتازيا و خةونبينة
 عثراقي ناوةند و(بؤية عثراقچييةآان ناتوانن لة دةرةوةي قالبي آؤني عثراق 

بير لة شثوة پةيوةندييةآي نوث و يةآسانانة لة !)  آوردستاني بةش و پاشكؤ
 . نثوان آورد و عةرةب، هةرثمي عثرا ق و باشووري آوردستاندا بكةنةوة

شةپؤلي نوثي بيري بةعثراقيبوون و عثراقچثتي لة آوردستاندا، تا ذادةيةآي 
و پارتيدا آة لة يةآثتي (زؤر هثزي خؤي لة دةسةألتي سياسيي آوردي 

هثشتا بة ئيسرارةوة لةسةر عثراقيبووني آورد و . وةردةگرثت) آؤبؤتةوة
جثگاي . بةستنةوةي تةواوي پرسي آورد بة داهاتووي عثراقةوة پث دادةگرثت

سةرنجة، آة لة بةرامبةر ئةمةدا، ذؤژانة لة مثدياي جيهانييةوة خةصكي بياني، 
تاد باسي ئةوة دةآةن آة پثويستة ..لة ئةوروپا و ئةمريكا و آةنةدا و ئيسرائيل

 " 1. ."دةوصةتثكي نةتةوةيي بؤ آورد، بة تايبةتي آوردي عثراق، دابمةزرثندرثت
 

ئثستا عثراق وةك دةوصةت و دةزگاي دةوصةتي بووني نيية، تةنيا هثزثك آة 
بةألم ئةمريكا . دةتوانثت ئةم قةوارةية  و دةزگاآاني دروست بكاتةوة ئةمريكاية

زؤر گرنگة آة ئةم دوو . آي يةآثتي و پارتي زةحمةتة ئةم آارة بكاتبة بث آؤمة
هثزة، پثش هةر شتثك، پث لةسةر ناسنامةي باشووري آوردستان، وةك خاآي 
آورد و ئةو آةمةنةتةوةييانةي لةسةري دةژين و پث لةسةر گؤذيني ناو و 

وة بة ذاي من بةبث ساخبوونة. ناوةرؤك و ناسنامةي عةرةبيي عثراق دابگرن
لةسةر ئةم پرينسيپانة، قسةآردن لة ديموآراتي  قسةيةآي ناتةواو و ذةنگة بث 
ئةساسيش بثت، چونكو مةرج نيية ديموآراتي يةآسانيي نةتةوةيي دةستةبةر 

 ). بؤ نمونة ئةزمووني هةندثك وألتاني ئةوروپا و تورآيا(بكات 
 : و عيبرةتةئةزمووني هةشتا ساصةي آورد لةگةص دةوصةتي عثراق پذ لة پةند 

سوپاي عثراق لة سةرةتاي بيستةآاندا شةش آؤنة ئةفسةري عوسماني دايان 
مةزراند، آة وةك مامؤستا محةمةد ذةسووص هاوار دةصثت، سيانيان عةرةب و 

تؤفيق وةهبي، محةمةد ئةمين زةآي و ياسين : آوردةآان( سيانيان آورد بوون 
لة سييةآان و چلةآاني آةچي هةوةصين شةذي سوپاي عثراق ). هاشمي بوون

لة ذاستيدا سوپاي عثراق، آة ئةو آاتة . سةدةي بيستةمدا لة دژي آورد بوو
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نيوةي دامةزرثنةران و بةشثكي زؤري ئةفسةراني آورد بوون، لة شةذي دژي 
. آورد و آوشتاري خةصكي آوردستاندا فثري دذندايةتي و ئينسانخؤري آرا

ني سةردةمي حوآمي پاشايةتي، لةوةيش زياتر بةشثكي گرنگي وةزارةتةآا
لةوانة وةزيري نثوخؤي عثراق، آة ئثستا آورد خةوني پثوةدةبينثت، آورد 

آةچي بة هةموو دامةزرثنةر و ئةفسةرة آوردةآاني سوپاي عثراق و . بوون
وةزيرة آوردةآان و  ئةنداماني پةرلةماني ئةو آاتةي عثراق نةيانتواني 

بة . ار و وثرانكردني سوپاي عثراق بپارثزنتةنانةت گوندثكي آوردستان لة آوشت
هةموويان نةيانتواني آار لة ناسنامةي عةرةبيي دةوصةتي عثراق و سروشتة 
عةرةبچييةآةي بكةن؟ نةيانتواني خوثندني آوردي لة پارثزگاي آةرآووك و 

 . ناوچةي بادينان بچةسپثنن
 

3 
 

ي ناسنامةي بةعثراقيكردني باشووري آوردستان و گةلةآةي، بة بث گؤذين
دةوصةتي عثراق، دةتوانثت ذثگا لة دروستبووني ناسنامةي نةتةوةيي 

چونكو ناسنامةي عثراقيبووني آورد، وةك بةشثك لة گةلي . آوردستاني بگرثت
عثراق، عثراقي تا ئثستا عةرةبي، ذاستةوخؤ يان ناذاستةوخؤ ناسنامةي 

 . اتعةرةبيبوون بؤ باشووري آوردستان و گةلةآةي پثشنيار دةآ
-عةرةبيزم(عثراق دةوصةتثكة بة پثي ئايديؤلؤژياي ناسيؤناليزمي عةرةبي 

ناسنامةيةآي عةرةبي بةخؤي داوة، لة آاتثكدا بةالي زؤرةوة لة سةدا ) عروبة
لة ذاستيدا نةك هةر عثراق، بةصكو . سيوپثنجي خةصكي عثراق عةرةب نين

 سنوورةآةي بؤ نزيكةي نيوةي دةوصةتاني گوايا عةرةبي، آة آؤلؤنياليزم
ئةو وألتانة بة زةبري هثزي . ي ناسنامةيان هةية)ئةزمة(آثشاون، قةيران 

دةوصةت و ئايديؤلؤژياي عةرةبيزم ناسنامةي عةرةبييان بةسةردا بذاوة، 
لةوانة (ئةمةيش گرفتةآةي بؤ آورد سةختتر آردووة؛ ئايديؤلؤژياي عةرةبيزم 

 آةنداوةوة تا ئؤآيانووس بة لةسةر خورافةيةك هةصچندراوة آة لة) بةعسيزم
آةچي لة ناو ئةم سنوورة جوگرافييةدا چةندان نةتةوة و . خاآي عةرةب دةزانثت

زؤربةي ئةو . آةمةنةتةوةيي تر هةن، آة سةرژمثريان دةيان مليؤن دةبثت
گةالنة، تةنانةت پثش  ئةوةي عةرةبةآان لة آاتي غةزوي ئيسالمي بؤ ئةو 

تةجث ببن، لةسةر خاآي خؤيان دةژين، آة چي ناوچانة بثن و تياياندا  نيش
هيچ مافثكي نةتةوةييان نيية و، وةآو هاووألتي نمرة دووي ئةو وألتانة 

 . ذةفتاريان لةگةصدا دةآرثت
ئةگةرچي لةو وألتانةدا سةرژمثرثكي باوةذپثكراو، دةربارةي نةتةوة غةيرة 

عةرةبي وةك چونكو بووني ئةو نةتةوانة بؤ دةوصةتاني . عةرةبةآان، نيية
بةألم بؤ نمونة بة پثي ذاگةياندني بزاضي ذزگاريي . بريني پاژنةپثي ئاخثل واية

گةلي باشووري سودان ئةم گةلة زياتر لة سثيةآي دانيشتواني سودان پثك 
ناوچةي (و ذؤژهةألتي سودان ) هةرثمي دارفور(هةروا ذؤژئاواي سودان . دثنثت
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شاياني باسة آة گةلي . دةژيتنةتةوةي ديكةي غةيرة عةرةبي لث ) جؤبة
باشووريي سودان نة عةرةبن و نة مسوصمان آةچي سودان خؤي نةك هةر بة 
وألتثكي عةرةبي دةزانثت و زمان و آولتووري عةرةبي بةسةر غةيرةعةرةبدا 
دةسةپثنثت، بةصكو خؤي بة وألتثكي ئيسالميش دادةنثت و شةريعةتي ئيسالم 

ئثستا بزاضي . سوداندا جث بةجث دةآاتبةسةر مليؤنان خةصكي نامسوصماني 
گةلي باشووري سودان، دةيةوثت ئةم خورافةية بگؤذثت و ناوةرؤآثكي 
ناعةرةبي بة سودان بدات و قانووني ئيسالمي لة هةرثمي باشووردا ذةوايي 

 .نةبثت 
جگة لة سودان لة هةر آام لة وألتاني ديكةي وةك ميسر، ئةلجةزاير، مةغريب، 

لة هةنديكياندا (وريا و مؤريتانيا خةصكي سةر بة نةتةوة و تونس، لوبنان، س
هةن آة سةرژمثريان لة نثوان لة سةدا پانزدةوة تا لةسةدا پةنجاي ) ئايني ديكة

هاووألتيان دةبثت، آةچي لة هيچ آام لةم وألتانةدا، جگة لة زماني عةرةبي 
 . زماني نةتةوةيةآي ديكةي ئةو وألتانة بة زماني ذةسمي نةناسراوة

جثگاي سةرنجة آة رووناآبيراني عةرةب، بةوانةيشةوة آة خؤيان بة ليبرال و 
ةزانن، لةم ستةمة بةدةنگ نايةن و بة بةهانةي خاوةني ديكؤرسثكي مؤدثرن د

لةوةيش زياتر تةنانةت دژي ئةوةن آة زمانثكي دي . جؤراوجؤر داآؤآي لثدةآةن
دا، ستاتوسي زماني عةرةبي هةبثت، واتا  وةك زماني )لة وألتاني عةرةبي(

لة آاتثكدا ئةوان دةزانن آة لة دنيادا دةيان . ذةسمي و زماني خوثندن بناسرثت
بؤ نمونة لة هيندستاندا لة . ت هةن آة چةند زمانثكي رةسمييان هةيةوأل

سةرةتاي رزگاربوونييةوة زياتر لة شةش زماني رةسمي هةية، لة سويسرا 
چوار زماني رةسمي، لةبةلچيكا، نةرويج و آةنةدا و دةيان وألتي دي دوو زماني 

ثكي عةقالني دوآتؤر محةمةد عابيد ئةلجابري، آة وةك رووناآبير. ذةسمي هةن
التعددية (گرفتي پلوراليزمي آولتووري : "و ذةخنةگر ناسراوة، دةنووسثت

.. بؤ بووني آةمايةتيي نةتةوةيي لة وألتاني عةرةبيدا دةگةذثتةوة) التقافية
فراوانكردني ئةلقةي آولتووريي نةتةوةيي عةرةبي، بة جؤرثك آة آولتووري 

. رةسةرثكي نةتةوةيي ذاستةقينة نييةانةيشي لةپاصدا بثت، چا)االقوام(ئةو قةوم 
ئثمة لةو باوةذةداين آة چارةسةرآردني سروشتيي مثژوويي ئةم گرفتة دةبثت بة 

زماني زانست لة . ناو بألوآردنةوةي خوثندةواري و بةعةرةبكردندا رةت ببثت
وألتي عةرةبيدا، لة آةنداوةوة تا ئؤآيانووس، نابثت لة زماني عةرةبي بةوالوة 

چونكو هيچ زمان و ديالثكتثكي دي ناتوانثت ببثتة . كي ديكة بثتهيچ زمانث
پلوراليزم لةم بوارةدا خؤي خؤي .. زماني زانست و هاوشاني زماني عةرةبي بثت

زماني عةرةبي بة تةنيا خؤي دةتوانثت پلوراليزم بپارثزثت و . نةفي دةآاتةوة
 لة پثناو لة چوارچثوةي پاراستني ئةم پلوراليزمة و. لثيشي تثپةذثنثت

لثتثپةراندنيدا دةبثت بةرهةمي آولتووريي قةومة خؤجيييةآاني وألتي عةرةب 
بألو بكرثنةوة، بؤ بألوآردنةوةشيان دةبثت بة عةرةببكرثن، لة ) االقوام المحلية(

 "2"بةعةرةبكردنياندا تثپةذاندن هةية، واتا خاسييةتي قةومييان لةناو دةبرثت
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)  رةخنة لة بيري عةرةب(  پرؤژةيةآي بة ناوي دوآتؤر جابري، آة لة سث بةرگدا
آةچي . بآلو آردؤتةوة و  آؤمةصثك ذةخنةي جيديي لة فيكري عةرةبي دةگرثت

شؤضثنيزمي آولتووري، آة بة ذاي من يةآثكة لة ديلثماآاني فيكري عةرةبي، 
نةك هةر بة گرفتثكي فيكري و سياسيي عةرةبي دانانثت، بةصكو آوشتني زمان و 

بةألم بؤچي جابري .  ئةويدي بة ذةوا دةزانثت و تيئؤريزةيشي دةآاتآولتووري
و جابرييةآاني عةرةب ئةزمووني گةشةداري آولتووري و شارستانيي عةرةبيي 
. ئيسالمي سةردةمي عةباسييةآان بؤ ئيمذؤي وألتاني عةرةبي ناآةنة ذثشاندةر

 شانازيي شارستانيي ئةو سةردةمانةي عةرةبيي ئيسالمي، آة ئيمذؤ مولك و
مرؤضايةتيية، بة هؤي آرانةوة و ديالؤگ لةگةص آولتوور و زماناني دي و 
قبووصكردني ئةويدي گةيشتة ئةو ئاستة، نةك لة ذثگاي بةعةرةبكردن و آوشتني 

زماناني ديكةيش، بؤ نمونة زماني فارسي، آة . زمان و آولتووري نةتةوةي دي
ييان هاوشاني زماني عةرةبي بن لة سايةي ئةو شارستانييةدا ئازاد بوون، توان

لةم ذثگايةشةوة شارستانيي ئيسالمي . و بشبنة زماني زانستيي سةردةمي خؤيان
 . و جيهانييان دةوصةمةند آرد

بة ذاي من سنووري نثوان آوشتني زمان و آولتوور و نثوان جينؤسايد تةنيا 
مثژووية حةتمةن باي ئةوةندة شارةزاي ) ذةخنةگري بيري عةرةبي. (هةنگاوثكة

آة بزانثت جينؤسايد، لة گةلثك حاصةتدا، سةرةتا بة لةناوبردني زمان و 
ي نةتةوةيةك "قارةمان"آولتوور دةستي پثكردووة؛ شؤضثنيزمي آولتووري 

بةرةو ئةوة دةبات آة آؤمةصة خةصكثك، لة ذثگاي آوشتني آولتوور و 
وذووي بةألم آاتثك لةم آارةياندا بةرة. زمانةآةيانةوة، لةناو بةرن

بةرةنگاربوون دةبنةوة و سةرناآةون، ئةوان بةالي زؤرةوة هةوصي آوشتني زمان 
ئةزمووني . و آولتوور دةگؤذن بؤ آوشتني بة آؤمةصي فيزيكي خةصكة

آؤلؤنياليزم و آوشتارةآاني، آوشتاري تورك بةرامبةر بة ئةرمةن و آورد و تا 
نمونةيةآي پةيوةندي ذادةيةك آوشتاري نازيزمي ئةصماني لةگةص جوولةآةدا،
 . نثوان آوشتني آولتووري و زماني و جةستةيي دةردةخةن

ئةگةر  بيرآاري گةلثك بةم جؤرة فةتواي آوشتني بةآؤمةصي زمانة 
بدات، ئيدي بؤ دةبثت سةير بثت ئةگةر " وألتي عةرةبي"ناعةرةبييةآاني 

آوردي و ي وةك سةدام، آاتثك ناتوانثت لة ذثگاي آوشتني زماني " قارةمانثك"
لة عثراقي عةرةبدا چارةسةر ) گرفتي پلوراليزمي آولتووري(آولتووري شيعةوة 

" گرفتةآة"بكات، هةوص بدات لة ذثگاي جينؤسايد و گؤذي بةآؤمةصةوة 
 !چارةسةر بكات

ئةگةر بيرآارثكي عةرةبيي گوايا عةقالني و ديموآرات و ليبرال بةم جؤرة بير 
 لة ناو عةرةبدا، آةسثكي عةقالني، بكاتةوة، ئيتر چؤن مرؤض بتوانثت،

ديموآرات و ليبرال لة آةسثكي فاناتيك و ذاسيست و ئايديؤلؤجيستاني گؤذي 
 بةآؤمةص جودا بكاتةوة؟

 ئايا ئةمة قةيراني فيكر و رووناآبيريية، يان قةيراني ئةخالقي؟ 
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لة ذاستيدا ئةم تثزة ناوةرؤآي ناسيؤناليزمي عةرةبي دةردةخات، بةألم لة 
ني بيرآارثكي گوايا ذةخنةگر و عةقألنييةوة، نةك لة زماني زما

بةم شثوةية ناسيؤناليستان و ئايديؤلؤجيستاني . ناسيؤناليستثكي هةصةشةوة
گؤذي بةآؤمةص و زمانكوژي وةهمثكيان الي خةصكي سادةي عةرةب دروست 

) لة آةنداوةوة بؤ ئؤآيانووس(آردووة آة پثي وابثت هةر وألتثكي گوايا عةرةبي 
بؤية نزيكةي هةر عةرةبثك، لة هةر شوثنثكي . بةشثكة لة خاك و گةلي خؤي

دنيا بثت، ذثگا بةخؤي دةدات لة هةر مةسةلةيةآي نثوخؤي ئةو وألتانة و مافي 
بة جؤرثك دةخالةت بكات وةك . نةتةوة غةيرة عةرةبييةآانيدا بةدةنگ بثت

ت و شار و ئةوةي قسة لةمةسةلةيةك بكات آة پةيوةنديي بة آار و وأل
عةشيرةتةآةي خؤيةوة هةبثت، آةچي زؤر جار بة ضيزايش ناتوانثت سةرداني 

ديارة (ئةوةتا هةر عةرةبثكي عثراقي و غةيرة عثراقي . وألتاني عةرةبي بكات
ذثگا بة خؤي . خؤي بة خاوةني خاآي آورد دةزانثت) تاآوتةراي لث دةرچثت

آي خةصكي عةرةب و آؤمة. دةدات سنووري مافةآاني آورد دياري بكات
ئةو هاوارةي مثدياي عةرةب، آة بة . رووناآبيراني عةرةب بؤ سةدام لثرةوة دثت

ئيمتيازةوة مثديايةآي ذةگةزپةرستانة و فاشييانةية، بؤ عثراقي دةآةن، ئةو 
. پةالمارة  توندة ذةگةزپةرستييةي دةيكةنة سةر آورد لثرةوة سةرچاوة دةگرن

آورديش وةك ئةوان ئينسانة، خاوةني خاك و ئةوان ناتوانن لةوة بگةن آة 
زمان و آولتووري خؤيةتي، وةك ئةوان مافي ئازادي و هةصبژاردني شثوة ژياني 

ذةگةزپةرستي و بثويژدانيي ناسيؤناليستاني عةرةب لةوةيشيان . خؤي هةية
ئةوان  تةنانةت حاشا لة ئةنفال و ئةو گؤذة بةآومةألنة دةآةن آة . تثپةذاندووة

. ئةمةيش شتثكي سةير نيية. بةبةرچاوي دنياوة هةصدةدرثنةوةذؤژانة 
ناسيؤناليستاني عةرةب تا ئثستا هؤلؤآؤست و آوژراني نزيكةي پثنج مليؤن 
جوولةآة، بة دةستي نازيستةآاني ئةصمان، آة سةدان هةزار دؤآؤمثنت و فيلم و 

. ةزاننبةصگةي زيندووي لةبارةوة هةية، بة حيكايةتثكي دةستكردي زايؤنيزم د
آةواتا چؤن دةتوانن دان بة تاوانثكدا بثنن آة قارةمانة نةتةوةييةآةيان، 

 .آردوويةتي" بسمارآي عةرةب"
آة گةالني عةرةب لة تراژثديا ) ئايديؤلؤژياي ناسيؤناليزمي عةرةبي(عةرةبيزم 

و شةذ و تثكشكانثكةوة بؤ يةآثكي دي دةبات، دةبثت وةك هةر خورافةيةآي دي، 
هةرةسي ئةم ئايديؤلؤژيا خورافييةيش، آة . هثندرثتآؤتايي پث ب

ئايديؤلؤژيايةآي ذةگةزبةرستانةي عةرةبي و مةزهةبچيي سوننيية، لة 
عثراقةوة و لةگةص هةرةسي گرنگترين آؤصةآةآاني عةرةبيزم، واتا بةعسيزم، 
دةستي پث آردووة و ئثستا لة سودانيش سةرةتاي هةرةس و بةزيني بة زةقي 

هاتني ئةمريكا و هاوپةيماناني بؤ عثراق و مانةوةيان زةمينةي . ةبةديار آةوتوو
بة ذاي من شثوةي . ئؤبژثكتيضي ئةم هةرةسهثنانةيان ذةخساندووة

چارةسةرآردني آثشةي نثوان عثراق و آوردستان، بة هؤي گؤذيني ناسنامةي 
عةرةبيي دةوصةتي عثراق و ناساندني آوردستان وةك خاك و وألتي آورد 

 . يةآاني آوردستان، دةتوانثت آؤمةك بةم پرؤسثسة بكاتآةمايةتي
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آوردستانيية و دةبثت هةر بةم جؤرةيش، نةك وةك -عثراق وألتثكي عةرةبي
لةسةر ئةم ئةساسةيش پثويستة بووني . دةوصةتثكي عةرةبي، خؤي پثناسة بكات

عثراقي داهاتوو لة  رثكخراوة نةتةوةيية عةرةبييةآاندا، هةر لة آؤمةصي 
ني عةرةبييةوة تا رثكخراوة پيشةيي و نةقابييةآاني عةرةب، چاوي پثدا وألتا

هةرثمي عةرةبي عثراق دةتوانثت بة ناوي خؤيةوة لة هةر . بگثذدرثتةوة
رثكخراوثكي عةرةبيدا ئةندام بثت، بةألم ذةوا نيية ئةو مافةي هةبثت آة 
ي ناسنامةي عةرةبيي خؤي، لةسةر حيسابي آورد و خاآةآةي، بة دةوصةت

ئةو دةتوانثت لة نثوان ناسنامةي عةرةبووني دةوصةتي . داهاتووي عثراق بدات
 . عثراق و مانةوة لةگةص گةلي باشووري آوردستاندا يةآثكيان هةصببژثرثت

بة ذاي من گؤذيني ناسنامة و ناوةرؤآي قةومي دةوصةتي عثراق تةنيا لة 
بةصكو لة هةمان آاتدا بةرژةوةنديي آورد و شيعة و آةمة نةتةوةييةآاندا نيية، 

ئةوان دةبثت ئيدي، لة خورافةي . لة بةرژةوةنديي گةلي عةرةب بة گشتي داية
ئايديؤلؤژياي عةرةبيزم ذزگار ببن و چاويان لةوة نةبثت آة خاك و وألتي 

دةبثت واقيعييانة بذوانن و باوةذ بةوة بثنن آة . خةصكي دي بة هي خؤيان بزانن
ستمي فاشييانة و ذةگةزپةرستانةي خوثندن و عثراق ئةو وألتة نيية آة سي

ئايديؤلؤجيستاني ذاسيزم بؤياني وةسف آردوون، بةصكو وألتثكة لة دوو 
آورد لةسةر خاك و . آوردستاني پثك هاتووة-هةرثمي جياوازي عةرةبي

. نة ميواني عةرةبة و نة خاآي عةرةبيشي داگير آردووة. نيشتماني خؤي دةژي
يش دةبثت ئارةزوومةندانة و، بة پثي پرينسيپي پثكةوةژياني هةردوو گةل

 . باوةذبوون بة يةآسانيبوون و مافي ئازاديي يةآتري بثت
 

4 
 

ئايا دواي ئةنفال و عاقيبةتةآاني، آة لة شثوةي گؤذي بةآؤمةص و ليستي ناوي 
آچان و ژناني وةك آؤيلة فرؤشراودا دةردةآةون، تواناي پثكةوةژياني هةردوو 

ي عةرةب لة وألتثكدا ماوة؟ ئةگةر هثشتا ئةم تواناية مابثت گةلي آورد و گةل
 ئاخؤ دةبثت پثكةوةژيانةآة چؤن و بة چ شثوةيةك و لةسةر چ پرينسيپثك بثت؟ 

ئةم پرسيارة، آة پةيوةنديي بة چارةنووس و داهاتووي هةموومانةوة هةية، 
ي تةنيا پرسيارثكي سياسي نيية آة بةصكو پرسيارثكي ئةخالقيشة و شايةن

چوار ساصثك لةمةوبةر، لة سةرةتاي  شةذي . ئةوةية مرؤض لة خؤي بكات
نثوان سثربيا و آؤسؤضؤدا، سثربةآان لة پةالمارثكي سةربازيدا آوشتارثكي 

: دواي ئةو ذووداوة سةرآردةيةآي آؤسؤضةآان گوتي. زؤريان لة آؤسؤضةآان آرد
بژين، چونكو ئةوان ئثمة نامانةوثت و ناشتوانين لةمةودوا لةگةص سثربةآاندا 

 ".3"زياتر لة سةد آةسيان لثمان آوشتووة
ئةزمووني مثژوويي دةيسةلمثنثت آة ئةو نةتةوانةي تووشي ستةم و ذةشةآوژي 
و آوشتاري بةآؤمةص دثن تةنيا ئازادبوون و دامةزراندني دةوصةتي سةربةخؤ بة 

م آارانة بة ذاي گشتيي جيهانيش، آة ئة. گةرةنتيي مانةوة و داهاتوويان دةزانن
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. تاوان دژي مرؤضايةتي دادةنثت، تثگةيشتني زؤري بؤ ئةم جؤرة داخوازيية هةية
ئةگةر آوشتار و جينؤسايدي ئةرمةنةآان و جوولةآةآان و ذةشةآوژي 
بؤسنييةآان و آؤسؤضةآان نةبووناية، بةالي زؤرةوة ئيمذؤ دةوصةتانثك بة 

 .ناوي ئيسرائيل، ئةرمينيا و بؤسنياوة نةدةبوو
ةگةر مرؤض بتوانثت هةموو آوشتارةآاني دةوصةتي عثراق، لة سةرةتاي ئ

تةنيا ) آة مةحاصة لةبير بكرثن(دروستبوونييةوة، بةرامبةر بة آورد لةبير بكات 
ئؤپةراسيؤني ئةنفال و عاقيبةتةآاني بةسن بؤ ئةوةي آورد بةئاگا بثتةوة و تث 

هةشتا ساصة . بگات  آة بةعثراقيبوون دةشثت چ عاقيبةتثكي هةبثت
بةعثراقيبووني آورد نةيتوانيوة، لة عثراقدا، تةنانةت ماف و نرخي مةذ و 

 . مريشكثك بؤ مرؤضي آورد دةستةبةر بكات
 

 ذؤژثك، آةچي 180ئةنفال بة هةموويةوة نزيكةي شةش مانگثكي خاياند، واتا 
 واتا لة هةر ذؤژثكدا.  هةزار آةس بثسةروشوثن آران182لةو ماوةيةدا نزيكةي 

ئثمة بؤ ئةوةي باشتر لة ناوةرؤك و گةورةيي . هةزار آةسثك لةناو براون
آة ديارة (تاوانةآة بگةين نابثت تةنيا لة ژمارةي آوژراوةآان ذابمثنين 

يش ذابمثنين آة )زةمانة(بةصكو دةبثت لة ماناي ئةو آاتة ) ترسناآة
كةين و لة ئثمة دةبثت زةمان پارچة پارچة ب. آوشتارةآةي تثدا ئةنجام دراوة

من دةتوانم ئيديعا بكةم . بچوآترين بةشةآاني، آة چرآة و دةقيقةن، ذابمثنين
آة ئةوةندةي لة پرؤسثسي ئةنفالدا پةيوةنديي نثوان آار و زةمان گرنگ بووة، 

چونكو . ذةنگة لة هيچ آارثكي ديكةي دةوصةتي عثراقدا هثندة گرنگ نةبووبثت
وتكردني مةخلوقاتةآاني شوثن و ژياني ئةنفال تةنيا آؤنترؤلكردني شوثن و زة

زةوتكردني . شوثن نةبووة بةصكو زةوتكردني هةر دةقيقةيةآي زةمانيش بووة
شوثن بة دذندانةترن شثوة تةنيا بة زةوتكردني وردترين ساتةآاني زةمان، بة 

 دةقيقةية آةچي 1440شةووذؤژثك تةنيا . خثراترين شثوة ماناي خؤي دةبثت
الكراويان تثدا دةآوژرثت، واتا نزيكةي هةر دةقيقةنيوثك هةزار ئينساني ئةنف
ترسناآي ئةم آارة لةوة داية آة بة درثژايي شةش مانگ . ئينسانثك دةآوژرثت

بةردةوام دةبثت؛ هةموو دةقيقةونيوثك آوردثك، بة تاواني آوردبوون، لة اليةن 
. م نةدراوةئةم تاوانةيش بة نهثني ئةنجا. دةوصةتي عةرةبيي عثراقةوة آورژراوة

ئةوانةي ذؤژاني ئةنفاليان لةبير بثت هثشتا زايةصةي ئةو بانگةواز و بةالغة 
خوثناوييانةيان لة مثشكدا دةزرينگثتةوة آة ذؤژانة دةوصةت، لة مثدياوة، 
سةرآةوتنةآاني خؤي بةسةر جةستةي منداألن و ژنان و پيراني آوردستاندا،  بؤ 

 . ةگةياندخةصكي عثراق  و ذاي گشتيي عةرةبي راد
 

بة ذاي من لة دواي ئةنفالةوة آولتووري سياسيي زاص، لة عثراق و دنياي 
عةرةبيدا، لة باشترين حاصدا بة گومانثكي قووصةوة بؤ آورد دةذوانثت، لة 

ئةوان خؤيان . خراپترين حاصيشدا، آورد بة دوژمن و مايةي هةذةشة دةزانثت
 آورد لةگةص ئةمريكا و دواي هاريكاريي. دةزانن چييان بة آورد آردووة
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. هاوپةيمانانيدا ئةم هةصوثستة الي زؤرينةي خةصكي عةرةب زياتر دةچةسپثت
ئةوان آورد تةنيا وةك ژثردةست، الواز و آؤنترؤلكراو قبووص دةآةن، نةك وةك 

". عةرةبي عثراق"شةريكةدةسةألت و ذابةري سياسي و بةرپرسي گرنگي دةوصةتي 
 شةستةآانةوة تا ئثستا، آثصگةيةآة ناسيؤناليزمي لة ذاستيدا آورد لة سةرةتاي

بابةتثكة آة . عةرةبي تواناي آوشتن و ذةگةزپةرستيي خؤي تثدا پروضة دةآات
ناسيؤناليزمي عةرةب، دواي هةر تثشكانثكي عةسكةري و سياسي، دةيكاتة 
ئامانجي پةالماري سةربازي و ئيعالميي خؤي بؤ ئةوةي سةرآةوتني خورافيي 

 . تؤمار بكاتخؤي تيادا 
ئثمة چيمان ماوة تا پثشكةشي آوشتارگاي عثراقي بكةين؟ ئايا خثزانثكي آورد 
ماوة لة آةسثكةوة تا دةيان آةسي لة اليةن دةوصةتي عةرةبيي عثراقةوة 
نةآوژرابثت؟ ئايا ئةو آولتوور و ئةخالق و آؤمةصةي ذثگاي آوشتاري بةآؤمةصي 

آؤيلة بفرؤشثت دةتوانثت زةمينةي آورد بدات و منداألن و آچاني آورد وةك 
 پثكةوةژيان و هةستي هاوچارةنووسي لة گةص آورددا پثك بثنثت؟ 

 
لة آؤتايي هةشتاآاني سةدةي ذابردوودا من لة سوريا ئةندامي سةرآرديةتيي 

جارثك هةواصثكمان پث گةيشت آة . بةرةي آوردستاني بووم لة دةرةوةي وألت
لة هةندثك وألتي عةرةبي ) يلةآاني ئةنفاللة آؤ(آؤمةصثك آچ و منداصي آورد 

ئةو آاتة، لةبةر نةبووني . فرؤشراون) ئوردون و هةندثك وألتاني خةليج(
 2003ي )تةمووز(لة سةرةتاي مانگي جولي . بةصگة، بثدةنگي لةم مةسةلةية آرا

دا ، لة دؤآؤمثنتثكي نهثني دةوصةتي بةعسدا، آة لة چةند ذؤژنامةيةآدا وةك 
بي بألوآرايةوة، ناوي آؤمةصة آچثك هاتووة آة دةوصةتي عثراق خؤي بة عةرة

من ". 4"وةك آؤيلة، لةسةر داخوازيي ميسر، بؤ مةلهاآاني ئةوثي ناردوون
ئةمة تةنيا بةشثكي . دصنيام تةنيا دةوصةتي ميسر لةم تاوانةدا بةشدار نةبووة

 براون و لة زؤر آةمة لةو لةشكري آؤيلةيةي لة آاتي ئةنفالدا لة  آوردستانةوة
ئايا تةنيا سةدام و . هةرثمي عةرةبيي عثراق و وألتاني عةرةبيدا فرؤشراون

بةعس و آؤمةصي عةرةبي عثراق لةم تاوانة بةرپرسيارن؟ ئاشكراية ئةمة 
. تاوانثكي دوو سةرةية آة هةم فرؤشيار و هةم آذيار پثكةوة ئةنجاميان داوة

خةصكثكي مسوصماني ناعةرةب بة هةموو دةزانين آة بةعس دذندةية و دةتوانثت 
. آؤيلة بگرثت و بة پثي ئايديؤلؤژيا و ئةو قيةمةي باوةذي پثيةتي بيانفرؤشثت

ئايا . بةألم مرؤض چي بةو دةوصةتة عةرةبيية مسوصمانانة بصثت آة آؤيلةآذ بوون
ئةگةر آولتووري زاصي وألتاني عةرةبي، آولتووري گؤذي بةآؤمةص و 

غةيرةعةرةب رثگاي ئةم تاوانةي نةداباية دةتواندرا ئايديؤلؤژياي ذةشةآوژيي 
آچ و منداألني آورد، لة بازاذ و مةلهاآاني عةرةبيدا، آؤيلةئاسا هةذاج بكرثن؟ 

ئايا ئةگةر آؤمةص و آولتوورثك : دةآرثت پرسيارةآة بة جؤرثكي ديكة بكةين
ر و ذثگاي آؤيلةگرتن و آؤيلةآذين نةدةن چؤن دةتواندرثت آؤيلةگر و آؤيلةدا

 آؤيلةفرؤش پةيدا ببن؟  
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لةسةرةتاي ساصي دوو هةزاردا آةناصي تةلةضزيؤني سوثدي فيلمثكي دؤآؤمثنتي 
دةوصةتي عةرةبي و ئيسالميي سودان بة سةدان منداصي . دةبارةي سودان پثشان دا

مةسيحيي خةصكي باشووري سودان، آة هةموويان آوذ بوون، لة آةسوآاريان 
ثندنگاي ئاينيدا، وةك مثگةل آؤآرابوونةوة تا بكرثن فذاندبوو لة مزگةوت و خو

تا ئثستا چةندان جار لةسةر ئاستي مثدياي جيهاني و . بة عةرةب و مسوصمان
-رثكخراوةآاني مافي مرؤض و هةندثك لة آصثساآاني ئةوروپا، دةوصةتي عةرةبي
بي ئيسالميي سودان بةوة تاوانبارآراوة آة منداألني غةيرةمسوصمان و غةيرةعةرة

باشووري سودان بة آؤيلة دةگرثت، بةشثكيان دةآاتة عةرةب و مسوصمان، 
 ". 5"بةشثكيشيان دةآاتة آؤيلة و دةيانفرؤشثت

 
دا نين، آة بةعس و سةدام )ئيستسنا(آةواتا ئثمة لة بةردةم حاصةتثكي ذيزپةذ 

سةبةبكار بن و بة نةماني دةوصةتةآةيان هةموو شتةآان جوان و بة ئينساني و 
مةسةلةآة تةنيا ئةوة نيية دةوصةتي بةعسي عةرةبي . تي بكرثنةوةسروش

)  منداألنان و آچ و ژناني بةديلگيراوي آورد! (غةنيمةتي شةذة سةرآةوتووةآاني
خوا دةزانثت بةسةر (وةك دياري بةسةر مةلهاآاني وألتثكي عةرةبيي ئيسالميدا 

-وصةتثكي عةرةبيمةسةلةآة لةوةيش گةورةترة آة دة. دةبةشثتةوة) آوثي تردا
 منداص و آچة 18آة ذةنگة ئةو (ئيسالمي وةك ميسر، بةشي خؤي لةم غةنيمةتة 

داوا دةآات  بةصكو مةسةلةآة !) تةنيا  وةجبةي يةآةم، يان دةيةم بووبن
ناوةرؤآي دةوصةتان و آؤمةألنثك پثشان دةدات آة لة گةندةصيي ئةخالقي و 

ناوةرؤآي آولتوورثكي زاص، . سياسي و آولتووري و آؤمةأليةتيدا دةژين
آولتووري آؤيلةگرتن و آؤيلةفرؤشتن، آولتووري گؤذي بةآؤمةص دةردةخات، 
آة لةسةر  بثويژداني و آوشتني عةدالةت و جواني و بةهاآاني مرؤضايةتيي 

لة هةمان آاتدا ناوةرؤآي ذةگةزپةرستانة و مةزهةبييانة و فاشييانةي . ذاگيراوة
) عةرةبيزم(ژياي ناسيؤناليزمي عةرةبي ئايديؤلؤژيايةك، ئايديؤلؤ

دةردةخات، آة بةعسيزم بة هةموو تايبةتمةندي و دذندايةتييةآةيةوة، تةنيا 
ئةم ئايديؤلؤژياية و بةرهةمثكي ئةم آولتوورة زاصة ) عثراقييانةي(ذواصةتثكي 

عةرةبيزم بة جؤرثك بة قووأليي آؤمةص و آولتووري زاصي عةرةبيدا . بووة
لة سودان : دةتوانثت بة دةيان ناوي جياوازةوة خؤي پثشان بداتشؤذبؤتةوة آة 

عةلماني -قةومي وةردةگرثت، لة ئةلجةزاير ناوةرؤآثكي-ناوةرؤآثكي ئيسالمي
ئةم ئايديؤلؤژيا بة پةيوةندي لةگةص دوو فاآتةردا زؤرترين تواناي . . تاد..قةومي

 ئابووري و توانا دةرةتانة: شةذخوازانة و ماهييةتي خؤي پثشان دةدات، يةآةم
. ئاستي بةرهةصستي و تواناي داآؤآي بةرامبةرةآةي: عةسكةرييةآةي،دووةم

واتا چةند توانا ئابووري و عةسكةرييةآةي بةهثز بثت و چةند ذووبةذووي 
بةرةنگاربوونةوةي توندتر ببثتةوة زياتر دةتوانثت تواناآاني وثرانكردن و 

اية، لة هةر شوثنثك دةرفةتي بؤ بةألم ئةم ئايديؤلؤژي. آوشتن پثشان بدات
بذةخسثت، بة ذادةي جؤراوجؤر سادييةت و تواناآاني ئينسانكوژي و 

ئةگةر مةسةلةآة تةنيا پةيوةندي بة سةدام و . جوانيكوژيي خؤي تاقي دةآاتةوة
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بةعسيزمةوة بوواية دةبوو ئيمذؤ دنياي عةرةب بةهةشتي ديموآراتي و عةدالةت 
شتي عةرةب لةبةرمبةر ئةو گؤذة بةآؤمةألنةي ذؤژانة بوواية و دةوصةتان و ذاي گ

لة عثراق دةدؤزرثنةوة بةدةنگ بهاتناية، دةبوو حاشايان لة آولتووري گؤذي 
بةآؤمةص بكرداية، نةك بة بوختاني ئةمريكايان بزانيباية، يان بثدةنگييان لث 

 .بثدةنگبوون لثرةدا تةنيا ماناي ذةزامةندي دةگةيةنثت. بكرداية
 

5 
 

ةي گةلي باشووري آوردستان لةگةص عثراقدا لة ناوةرؤآدا پةيوةنديي بة آثش
ناسنامةي نةتةوةييش پثش هةر شتثك مةسةلةي . ناسنامةي نةتةوةييةوة هةية

تةنيا ئايدؤلؤژياي . نرخ بؤخؤدانان و ذثزلةخؤگرتن و مافي مانةوةية
اسنامةي آؤياليةتي دةتوانثت پثشنيار بة نةتةوةيةك بكات آة دةستبةرداري ن

ماآس . نةتةوةيي خؤي بثت، يان ناسنامةآةي بة ناسنامةيةآي بياني بگؤذثتةوة
سياسةتمةدار پثويستة ئةخالقيةتي بةرپرسياربووني هةبثت، : وثبةر دةصثت

بةم ماناية ئثمة تةنيا باسي . رووناآبيريش ئةخالقيةتي قةناعةت پثكردن
ة قسة لة قةيراني مةسةلةيةآي سياسي و فيكري ناآةين، بةصكو پثش ئةم

 ئةخالقيةتي بةرپرسياري و ئةخالقيةتي قةناعةت پثكردن دةآةين
 
 
 
 

 :پةراوثزةآان

.............................................. 
، لة آاتثكدا 2003تةمووزي -ي جوالي10ذؤژي : وةك تازةترين نموونة-1

دا )  پؤستنيويؤرك(خةريكي ئةم نووسينةم، ذالف پيتةرس، لة ذؤژنامةي  
لةم وتارةيدا . بألوآردؤتةوة) هةر ئثستا عثراق دابةش بكةن(وتارثكي بة ناوي 

لة دواي جوولةآةآان و . آوردةآان شايةني دةوصةتي خؤيانن: "دةنووسثت
جثگاي سةرجة آة ". ئةرمةنةآان ستةملثكراوتين گروپي ئثتنيكي ئةم سةدةيةن

سل، بة چاصة نةوتةآانيشةوة نووسةري وتارةآة داوا دةآات آة آةرآووك و مو
 :بذوانة. بةشثك بن لةو دةوصةتة

Break Up Iraq Now! By Ralph Peters,  NewYorkPost ، July 10, 2003 
الدآتور محمد عابد الجابري، اشكاليات الفكر العربي المعاسر، :   بذوانة-2

 1994 ، 43-41.  بيروت، ال3مرآز الدراسات العربية، ط 
: كي آؤسؤضي، چةند سثربچي بثت، ناتوانثت بةدةنگ بثت و بصثت  ديارة آةسث-3

لة دواي . ئةوة تاواني مثلؤسؤضيچة و گةلي سثربيا لةم آوشتارة بةرپرسيا نيية
تاواني نازيستةآاني ئةصمانياوة، ئيدي ئةوة ساغ بؤتةوة آة گةلثك، 
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 بؤية. نةتةوةيةك، تا چةند لة تاواني دةوصةتة نةتةوةييةآةي بةرپرسيارة
قسةيةآي لةم جؤرة بة خؤهةصخةصةتاندن دادةندرثت، يان دووبارةآردنةوة 
گوتاري ئايديؤلؤژيي نةتةوةي سةردةستة آة بة پاآانةآردني بةتاص و بث 

 . ئةساس دةيةوثت خؤي لة بةرپرسياربوون بدزثتةوة
  تكاية سةرنجي ماناي سيمبوولي و دةاللةتي سايكؤلؤژيي ئةم مةسةلةية -4

شانازييةآي گةورةي بة ئةخالق و آولتووري بةدةويي عةرةبي و سةدام . بدةن
بةپثي ئةم آولتوور و ئةخالقة، آة دواتر لة آولتووري . عةشايةرييةوة دةآرد

ئيسالمدا رةنگي دايةوة، آچ و ژن بة مايةي شةرةف و آةرامةتي مرؤض و 
اني فرؤشتني ژنان و آچاني آورد، وةك آؤيلة، بة مةلهاآ. عةشيرةت دادةندرثن

وألتثكي عةرةبي، دةآرثت لةچوارچثوةي ئةو آولتوور و پثوانة مؤراصييانةي 
 .سةرةوة و سايكؤلؤژياي تؤصةستاندنةوةدا تةماشا بكرثت

دواي مؤرآردني ذثكةوتننامةي نثوان دةوصةتي سودان و بزاضي ئازاديخوازي -5
اتي دةرآةوتوون آة آ) ژن و پياو(گةلي باشووري سودان بة هةزاران آؤيلةي 

خؤي لةشكري عةرةبي ئيسالمي سودان لة شةذي باشووريدا گرتووني و دواتر 
زؤربةي ئةوانة آاتي خؤي منداص . وةك آؤيلة بة مسوصماناني عةرةبي فرؤشتوون

بةألم لةبةر ئةوةي جگة لة ژيان آاري آؤياليةتي هيچ . بوون و ئثستا گةورةبوون
ي گةورة بؤ گةلي باشووري شتثكي ديكةيان نةبينيوة ئثستا بوونةتة گرفتثك

هةندثك ذثكخراوي مرؤيي جيهاني آؤمةصثك پرؤژةي پثگةياندن و . سودان
فثرآردنيان لة باشووري سودان، بؤ سةرلةنوث پةروةردةآرنةوة و ئامادةآردني 

 .  ئةو آؤيالنة آردؤتةوة تا بتوانن دةست بة ژيانثكي ئاسايي بكةنةوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


