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 زیز شرزاد عه ... بی ره عه پاسپۆرتی عراقی به
بت  ده،  ساڵ پتر بت3نی ئستای  مه دام و ته می سه رده ر ببته پناسی پاش سه عراقی نوێ گه

وه بۆ  ڕینه گه ر نه گه. بت دا له آوێ ی آوردی له عراقی نوێ خشه ی آوردی بۆی یان نه وه خوندنه
آرد و له  باسیان له ئراقی ئازاد ده ی آه رانه گه و بۆچوون و ئه موو ئه و هه) 2003 - 2002 (مژووی

ناسرا بۆ جوگرافیای  آانی تری آوردستان رمه رآوك و هه ی آه وه ڕاندنه دا به گه نگی ئمه رهه فه
 خۆیی یان ربه ناری سه بۆ آه آانمان یه یی وه ته ونه نه كشانی خه رمی آوردستان و هه تی هه سه ده

  . آردن بۆی قۆناخی خۆ ئاماده
آرت  راوردی نوان دوو مژوو بكرت ده ندی آوردی به وه رژه  بت به وه ره گرنگ ئه ر پرسی هه گه

پاو و جگیری له بیری  آی سه بوایه) بوون رگیز نه هه (ی آی تاڕاده یه ك پرۆسه دام وه ڕووخاندنی سه
ری  رتاسه سه كو له باشووردا به ك له یی نه وه ته ی نه  پرۆژهونی تای خه ره یه سه دا گۆڕی و آردی آوردی

ی  وره ری گه گه و ئه وه بوته ری آاڵ نه زنی وا تا ئساش آاریگه ر ڕووداوكی مه گه ئه. آوردستاندا
و بت و آاتكی تریش  سای ڕابردو3ی ڕۆژانی  وه وژمكی تری نوبوونه جاركی تر ته دانی سداره له

الی  بیر بكرنبجه  ه نفال و هه آانی ئه یه نگی قوربانی ئاهه آانی تر دوابخات و له یه یی وه ته پرسه نه
  . وام بت رده ر به م ناتوانت تاسه تاآی آوردستانی به

غداد  ان له داگیرآردنی بهتی آوردست وه یاندنی ده گه بۆ ڕانه ی وانه نه ر و خوند و فاآته موو ئه ر هه هگ ئه
تی بت و  رمایه مریكی و هه ی ئه وه ره پنراوی وویستی ده نووسكی سه كی بن و عراقی بوون چارهلۆژی
یمانی  ن و په ك به تر بت به آۆمه وره خۆی گه ناچاربوونی هزكی به هزكی له ندی آوردیش سه په

  . نوێ مكی رده ووت و سه تازه له
ونی آوردی له سنووری  چونكه خه) سونه و شیعه (ی وته سنووری آشه ی آوردی له عراقدا ناآه آشه
) شیعه و سوونه ( نگی نوخۆی ئستای غداد ناآات آه جه تی به سه ی ده ڕت و ملمالن مرین تناپه حه

  . ی وه آالیی آردنه ڕی توندوتیژیدایه بۆ یه وپه بۆی له
  

زمانی  وه به  ی عراقیان بو آرده وای پاسپۆرتكی نوێ دا هه م ڕۆژانه ردستانی لهآانی آو یاندنه ڕاگه
آه بۆ تامان و  یه ر آوردستانی مه شۆآكی تری هه ئه. وه آرته  چاپ ده3بی آه بۆ جاری  ره عه
نی  نجومه ئه (مانی عراقیدا تابلۆی رله په م بت و له دووهه ر زمانی آوردی زمانی دگوومانی آه گه به

دۆخی ڕامیاری عراقی نوێ  �ر پاسپۆرت رمی بت بۆ ناخرته سه واسرابت و زمانی فه هه) ران نونه
ی عراقیش له ئارادایه آه تائستا  ری گۆڕینی پاره گه بینت و ئه وه ده خۆیه زوو به گۆڕانی خرا و زووبه

ئای . یه یی هووده بآوردی نووسین  ڕوانی به چاوهوه  آه یه نوێ  دیدی پاسپۆرته یه و له بی ره زمانی عه به
  . یه ی نی آی تازه آوفی و بۆ آوردستانی باشووریش مانایه وه آراوه به سته تی ده عراقی نوش له خه

  
ی شیعه و  وه ئستادا هۆآاری نزیكبوونه فشاری آوردی له ت ده ربگیرت آه ند وه هه ش به وه ر ئه گه

و  ردان هه آان له میشه الوازه گۆڕه هه آی تا ئستا نه یه ڕاستی رچی گه (مانر رامبه ن به سونه
یه پاسپۆرتك  مه پرسیار نی ئایا ئه (وه وانه پچه ك به نه لمنن سه آان ده هزه رجی به سانكدامه

نده بۆ هیوای ئای، توانرت بنووسرت ووتك نه) ی وه ره رۆك آۆمار و شالیاری ده سه (زمانی دایكی به
  ؟. یه باشووردا چی آورد له الی عراقی نوێ
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