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  رگی عراق مه
زیز ردار عه سه

تای  ره  سه  لهینگلیز به ناوی گرچوید بل،نکی ئ ستی دایه رده ی زۆر، له سهرد و ئازار و خونک پاش ده
تی  رتاپا رۆژهه ختکی مژووی بۆ سه وه  و ساته وره کی گه یه ی پرۆسه  ی رابووردوو له میانه ده کانی سه بیسته
، یره ه سه ڕ وه م بوونه له دایک بوونی ئه.  له دایک بووری، یسه کی قه یه ، به پرۆسهراقتی ع وه  دهراست ناوه

ی که خاتوو بل  ره روبه و سه ر له هه. ی گومان و پرسیاربوو تاوه مایه ره ر له سه  ههچت، جان ئه عه که له ده
ی ئاینی  وه دا بوکردنه که ه کاری له ناوچهمریکی ک کی ئه یه شه ی عراق بوو، قه خشه ریکی دارشتنی پالن و نه خه
ر له  هه. زار ساه له مژوو تیکردنی چوارهه وی تۆ بۆ دروستکردنی عراق دژایه ت؛ هه سیحی بوو به بل ده مه

ر  هگ ئه. دیوه وه نه ی به خۆیهیکگرتوو مینه یه رزه م سه رگیز ئه مرۆ هه وه تا رۆژگاری ئه کانه کان و  بابلیه ئاشوریه
کتری ئاشنابن و  ی به یه وه وێ بۆئه کی کاتیان ده  هیت، خ که ی لنه له ب په یت ده ها بکه  وهوت کارکی ته ئه

م  ی، عراق دروستکرا به که ر پالنه ر سووربوو له سه زانین بل هه ک ده م وه به. وه بژین که یه بتوانن به
     .و نامۆبووه رکی تاقانه وه میشه بوونه رێ، هه گه گی خۆیا ئه و ره مهدوای ناسنا ک مناکی زۆڵ به میشه وه هه

ئاگایی و ک زۆر کۆلۆنیالیزمی تر به  کان وه ئینگلیزه. قی ئینگلیزه ی عه وه نگدانه دروستکردنی عراق ره
ی کت ن حکومه را خاوه ئینگلته. ن یان دروستکه که ی ووته ر شوه دا دونیا له سه یان ئه وه وی ئه بئاگایی هه

ندی  تکی ناوه م حکومه رده بووب هه تیان هه سه رکوی تر ده  له هه)هز بوو یان به (هزه، ندی به ناوه
خوازت که  تک ده سه  دهتی ئیمپریالیانه به سروشتی خۆی شوازی هس ها ده روه  هه.وه ناوه هیزیان پکه  به
                                    . بت ی هههز ندکی به  ناوهق و چه
 وناکردنی یه بۆ ودانکی ساویلکانه  ههکان بۆ دونیا مریکیه یای ئه بینین خه مرۆ ده ک چۆن رۆژگاری ئه  وه
ر شوازی  یه که پداگرتنیان بۆ فیدرالیزم له سه وه شه یه م روانگه رله  هه.مریکی زی ئهر شوا  له سهونیاد
ی بیری  وه نگدانه م تزه ره ئه. (کان کردیان یه که ئینگلیزه لتیهو گ ی ئه وه کردنه مریکی له عراق دووباره ئه

م یونیڤرسالیزمه له  کات، ئه یاوازی کارئهب ج ک به موو جگایه یه له هه ک هه یه یه، که گوایه پرۆسه مۆدرنه
یرانکه که پاشان پۆستمۆدرنه  ند قه بری ناوه ی بیر له بایه سته م ده ئه. یه دا کرۆکی بیری مۆدرنه وه بیرکردنه
نیا  مه موو ته م له هه رحاڵ عراق له دایک بوو به به هه ).کات ر ئه سه  کاری لهکی جودا یه ئاراسته  و بهبه چری

ر و جیونۆساید  ت و شه دیکتاتۆریه. دی وه نه ر هیچی تری به خۆیه ت و شه جگه له خون رشتن و دیکتاتۆریه
  ر عراق به گه وه ئه دنیاییه بۆیه به. وه کانه سه یه تا به که وه هه تی عراقه ندیان به بونیادی حکومه یوه زیاتر په

هنرت و  م ده رهه نجام به مان ئه نکا بت هه ر الیه ستی هه ت له ده سه وه ده وه دروستبکرته مان بونیاده هه
رامۆشکراوه ، زیاتر  نه فه م الیه وه له عراق ئه ی لکۆینه یره له میانه ی سه وه وه ئه بته ده ن مژوو دوبارهما هه
   .کان ک ستراکتۆره وه نه کرته کان ئه سه ر رۆی پارت و که سه خت له جه
مرۆ عراق  ئه. وه یه نزیک بووبته ره مه یروسه  سه فرانکشتاینیهره وه  بوونهو رگی ئه ختانه مه چی خۆشبه وه ئه له

موو شت زیاتر  شبوونه له هه م دابه ئه. شبووه ا ووت دابهدم له راستی کگرتوه به تکی یه ومهن حک به ناو خاوه
 چونکه وه بژین، که یانوویستوه به یه کانی عراق نه رگیز هیچ کام له پکھاته روانکراوبوو چونکه هه چاوه
       . ن کان پمان ده گه مژوویه ک به  وهیه،شیان ن  نده هاوبه وه یه نیوئه ی جوادیی له نوانیاندا هه نده وه ئه
بۆ . شکردنی عراق له ئارادایه نگ و باسی به موو کاتکی تر، ده ی رابووردوو زیاتر له هه یه فته ند هه م چه ئه
و  ئه. گیرساوه مکه هه کو ده دات به ک رووئه ری ناوخۆ نه  که شهوه ته باشی روونبوه ک زۆر به موو الیه هه
پاچانه  سته ی بۆش و کۆنگریس زۆر ده ئیداره. وای خۆشیان پنیه نه واشنتۆن هه گه غاوه ده ی له به لگرافانه ته

تدا  ره که له بنهنگوباسدان شوازکه  ی که له ده رانه سه و چاره کک له یه. رن گه رکا ئه سه به دوای چاره
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مان پدا،  تاوه ئاماژه ره ک له سه وه. مریکا کانی ئه کگرتوه تای مژووی ووته یه ره وه بۆ سه رته گه ده
و شوازه  ن جگه له تا بتوانن شوازکی تر له حوکم ونابکه بوو هه نده فراوان نه وه یایان ئه کان خه ئینگلیزه
بۆیه . وه بنانن رده مان ده ست هه ده کانیش به مریکایه چت ئه وه ئه چوو، له ئه روه ن به نده ی که له له حوکمه

غدا  تک له به یه که حکومه وه مه ئه ست له به ؛ مه)تی ئسقان حکومه(ن  کرت پیده مرۆ پشنیارئه ی ئه وه ئه
ندێ کاری  وه گردات و به هه ه پکهک کی تر ووته شی مرۆڤدا، به مانایه ک چۆن ئسقان  له له زرت که وه دابمه
رشتیکردنی  رپه وه، پاراستنی سنوور و سه ره ک پشنیارکراوه بریتین له؛ کاروباری ده ست، که وه کی هه ره سه

بینی وه  مان رۆی ده مریکا واشنتۆن دی سی هه تای مژووی ئه ره وه بۆ سه ریینه ر بگه گه ئه. وت داهاتی نه
                                                         .مان رۆژگار وه بۆ هه رته گه سقان دهتی ئ ی حکومه زاراوه

س به  فیدرالیزم پله. دکراوه س ناوزه فیدرالیزم پلهی واشنتۆن پۆست به  ری رۆژنامه یه له ماپه م بیرۆکه ئه
بوو  ها له خۆرایی نه روه وه نزیکه هه ریارهزگاکانی ب  ده لهواشنتۆن پۆست که. مانای له فیدرالیزم زیاتر دت

ی  نیشانهبی  ر هیچ نه گه ئه. ن واکردبووزایا ران و شاره ی بۆ خونه که ره ی راوبۆچونیان ماپه له گۆشه که
  . وه کرته کانی بریاردا له واشنتۆن بیری لئه نده و جۆره له ناوه کی له یه یه که بیرۆکه وه ئه
م  گی ئه ره. شکردنی عراقه ی دابه ن بیرۆکه که یه تاوتوێ ئه سته م ده ی که ئه کیانه ره هو تزه س آیک له یه

یه چۆن به  وه ر ئه سه نھا چاره گیرساوه ته ری ناخۆ له عراق هه  هگرتوه که ش ری هه ووه سه یه له بیرۆکه
م دواییانه  مریکا، ئه وون، مژووی ئهوه فرب کانی تره وه ک له تاقیکردنه وه. زووترین کات کۆتایی پبھنرت

ر له ئستاوه  ر هاتوو هه گه م ئه به. وه بته هۆی جیابوونه ری ناوخۆ ده میشه شه له یوگوسالفیا، هه
                                                   .ده درژه ناکشن وه ری ناوخۆ ئه وا شه وه کاری بۆکرا ئه جیابوونه

م له  به. ن که ی عراق ئه وه شه بۆ جیابوونه مکه بانگه ن ده ندامک هه ند ئه  نوکۆنگریسدا چههشایانی باسه ل
تی  رکردایه ندی به سه یوه وه په زیکی کورده و له نزیکهر دۆستی ن ر گالبرته، پیته س زیاتر پیته  موو که هه

مکه له  ر به ئاشکرا ده پیته. رمی کوردوستان بوو تی هه ک راوژکاری حکومه یه یه بۆ ماوه وه هه ه کورد
م نووسینانه  ئه. داوهرگی عراق  وه جاری مه بنه تی له نیورک بووک ریڤیودا بوده کانیا که به تایبه نوسینه

                               . تی کتبک به ناوی کۆتایی عراق ته بابه وونهب
یوئس ئارمد ی گۆڤاری  م جاره ی ئه یه که ژماره ته و بابه رنجه ئه مووی زیاتر جی سه ی له هه وه م ئه به

 ربازی ه به کاروباری سهت که تایبه دا دیاره، گۆڤاره که ره ک له ناونیشانی گۆڤاره وه. وه جۆرنادا بوبوه
                                                                                          . مریکی ئه

یه که زۆر مانای له خۆیدا  وه درک هه که له ژرناونیشانه. یه که ته کان ناونیشانی بابه  سنووره خوناویه
ی  راسته تی ناوه و رۆژهه وه دت ئه راستی باشتر چۆنه، که به مانای ئه اوهتکی ن ویش؛ رۆژهه گرتوه ئه هه

م  رهه ی به میشه مایه نده خراپه که هه وه ری ئه ر پاشان دته سه ک نووسه کو وه ر باش نیه به ک هه یه نه که هه
ت سنووره  یدا ده هک ته ی بابهتا ره رس له سه پیته. رسه  رالف پیتهکه ته ری بابه نوسه. هنانی رق و تیرۆریزمه

ک  وه و خه نه  هک ک جیائه ک له یه کان خه سنوره. وا نین واو ره کی ته یه رگیز به شوه کان هه تیه وه نوده
م سنورانه  ئه. راستدایه تی ناوه فریقا و رۆژهه  خراپترین سنور دارژان له ئه.وه بژین  ن که پکه که ناچارئه

. ن کان بکه وروپیه  ووته کۆلۆنیاله ئهی نه ک الیه ندی یه وه رژه تی به ی خزمه وه ون بۆئهرۆژانک کشرا
وروپا  مانکاتدا دارشتنی سنور له ئه چی له هه وانی تریان دارژا که ئاسانی سنوری ئه کان زۆر به وروپیه ئه
ی  بته مایه فریقا سانه ده وانه له ئه کشرا م جۆره سنوره ئه  . ر رژا ر و خونکی زۆری له سه ها شه نده چه
نده کشه  وه نی؛ ئه راستدا وینستۆن چرچ واته تی ناوه مانکاتدا له رۆژهه له هه. کی ها خه رگی ملیونه مه
                                         .ریان بکات سه ی چاره وه ره بۆئه ده که به خولقن که زۆر له توانای ناوچه ئه
رگیز ناتوانرێ  که هه وبدرت بۆ دارشتنی سنووری ناوچه نده هه رچه رس براوای وایه که هه نده پیته رچه هه   

مه  م ئه که، به ر سروشتی ئیتنی ناوچه به ت له موان، به تایبه ندی هه زامه ی ره سنورک بکشرت که ببته مایه
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                         .جبھرت ک خۆی به که وه ناوچهبت   که دهوه نیه مانای ئه
ی یه به جۆرک که ی ناوچه خشه رتاپا نه ی سه وه نوێ دارشتنه رله یکات سه  ئهسر ی پیته و پشنیارانه کک له یه

کان له نوانیاندا  هشیکردوون سنور ی که سنور دابه وانه ته ل و نه و گه یه ئه وه مه ئه ستی له به مه. ئۆرگانی
تکی کوردی بته ئاراوه چونکه  وه ب ده دا ده مه نجامی ئه رئه له ده. یی پکبت وه ته ک نه تی یه وه الببرت و ده

                               .رکرابت رامبه قی به له ناهه م گه ی ئه دا هنده که رتاپا ناوچه کی تر نیه له سه هیچ گه
 ڵ  گهمیتای ئیتزیونی تزکی له نتۆن ئهناسی زانکۆی جۆرج واش وه پرۆفیسۆری کۆمه م تزه ی ئه روانگه ر له هه

ئیتزیونی . ش به کۆنگریس کرد  پشکهمساڵ ی ئهش ی مانگی شه ژده سیناتۆر جۆزف بایدن له هه
رچووی زانکۆی  م پرۆفیسۆره ده ئه. ته باری سیاسهزای کارو ناس و پسپۆرکی شاره کی کۆمه یه وه ره لکۆله

کی  ئیتزیونی کۆمه. ک راوژکاربوو یه می رۆناد رگندا بۆ ماوه رده ناوبانگی برکلیه له کالیفۆرنیا و له سه به
ندێ  هه. نووس مانیش ده جگه له زمانی ئینگلیزی به زمانی ئه. یه ی هه زۆر نوسین و کتب و بوکراوه

تکه له ژر  ی عراق بابه رباره کانی ده وه کک له لکۆینه یه. یه ی ئیسالم و عراق هه رباره  دهکاریشی
                                         .  ت وه وت و ده  ناونیشانی مزگه

زانین پیتی ز   دهموومان ک هه دیاره وه. ی عراق به پالنی ز ناسراوه رکردنی کشه سه ی ئیتزینی بۆ چاره که تزه
ڵ  مکی کۆمه ر چه خت له سه دا ئیتزینی جه م پالنه له. و مانایه پالنی ز دوا پالنه دوا پیته له زمانی ئینگلیزیدا، به

یه که له  و بوونه ڵ ئه کۆمه . وه کاته مانی گمنشافت ئه یان جڤات به زمانی ئینگلیزی کۆمیونیتی به زمانی ئه
نده  م ناوه ئه. وه گردانیان و بۆ پکه ندکی پته بوونی ناوه ک پکدت به هه ک خه ۆمهبوونی ک وه نجامی پکه ئه
نتو  مهک چی نده وه م ناوه کاری ئه. بت م جۆره رشتکی تری له لتور یان هه وه، زمان، که ته کرێ ئاین، نه ده
                       . ت ک دۆرکایم ده هایه وه وه
ک  گایه ر کۆمه گاوه پاشان ئازادی بدرت به هه ژده کۆمه تاوه عراق بکرت به هه ره  له سه پی باشهزینیتئی

وه دروستبکرت که به  تاوه ئه ره واته له سه که. ک بگرت گاکانی تردا یه کۆمه ک له ر یه ڵ هه گه ی له وه بۆئه
نت  یه ناوئه م پرۆسه ئیتزینی ئه. شافت پکبتدا گمن مه نجامی ئه وترت گزشافت له ئه مانی پی ده زمانی ئه

ری  ی بۆ خونه وه م بۆئه ی له زمانی کوردیا نیه، به که ره رامبه مکی دیڤۆلیوشن به چه. دیڤۆلیشنکی چر
) نیکا یه وه ته ته نه وه ده(که ووتانی  یه یه ند ده یه که چه م پرۆسه ئه. زی رکه ین المه وا ده وه ئه ینه روونبکه

ریتانیا  بۆنموونه له ووتی به. ند تی ناوه سه ی الوازبوونی ده بن بریتیه له پرۆسه رئه رۆژئاوا پیاتپه
                                                  . یه ندای باکور ستاتۆی دیڤۆلیوشنیان هه ندا و ولز و ئایرله سکۆتله
رکی پاراستنی خۆیان  کان ئه ه وا کۆمه وه ئه ه  ی جیاواز ه هایه کاتک عراق بووبه کۆمه  بروای وهئیتزینی

تا بتوان  وه بگونج هه ندا پکه ب که له ناوه یه ناچارده ه ر کۆمه ستۆی خۆیان بۆیه هه وته ئه که ده
                                                              . وه کی بته ره ترسی ده رووی مه رووبه

ش  مه ی عراق وه ئه وه  شانه وه بته هۆی لکھه ی ده که ن که پالنه که  تاوانباری ده وه گرانی ئیتزینی به خنه ره
 ت  سیاسهوره له شکی گه به. ی روون و ئاشکرایه که رچاوه یه سه هانه م به ئه.  و خونی زیاتر بته هۆی کشه ده
دان به  وامه بۆ درژه رده کی به یه م له قابدانه پرۆسه ئه. ودانه بۆ له قابدانی هۆش و تروانین  ههمیشه هه
ها  ن که وه ده وئه ها هه وان وه م ئه ن به که دایه که داکۆکی لئه وانه تی ئه نھا له خزمه ک که ته نگیه ماهه هه

ی  گوته. ستانی روباری خونه ی هه که رناتیڤه لته وه ئه مه النی که نیه، یان بهرناتیڤی  لته ن که ئه ونای بکه
  عراق .م قابدانانه ککه له دا یه که ری له ناوچه رتاسه نگکی سه بته هۆی جه تی کوردی ده وه ی گوایه ده وه ئه
م  یه که ئه خالقی و مرۆڤانه رککی ئه  ئهموان، رگی هه ی مه ی ببته مایه وه ش ئهرگی ملیونان، پ ی مه ته مایه بوه
         .                                     جانیه بکوژین عه ده
 

 


