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  ياسني بانيخيآلينياسني بانيخيآلين .... .... عيراقدا عيراقدابنيادنانةوةيبنيادنانةوةي  ضةمكي برايةيت وضةمكي برايةيت و

  
، كة بة ناوةندي دميوكراتيزةكردين ِرؤذهةآليت  لة ووآلتيكي وةكو عيراقةسةير

 و دةخوازريت دةرطاكاين دميوكراسي لة ِرؤذهةآليت ناوةِراست ناوزةند دةكريت
ا خيلَ و مةزهةب تةرييب و ناوةِراستدا لة عيراقةوة بكرينةوة، كةضي هيشت

بةردةوام كاريطةرييةكاين عةقلَي خؤيان لةسةر دروستبووين ئةو شيوازي 
ئةم شيوازة يان باشتر . سيستةمةي ئايندةي عيراق ضاوةنواِري دةكات دةسةثينن

بلَيم ئةم فؤرمة نوييةي دةولَةيت ئايندةي عيراق فؤرميكة بةردةوام ثيضةوانةي 
لة ثرنسييب دميوكراسييةوة   و ِرؤذ بة ِرؤذخؤي كار دةكاتبانطةشةكاين 
 زياتر بةرةو دةولَةتيكي فرة خيلَ، كة مةزهةب بةيةكيانةوة ودووردةكةويتةوة

كاتيك ليرةدا باس لة مةزهةب دةكريت مةبةست لة فرة . ستيت دةِرواتبةةد
 دروست بووبينت و ئيستا  جياوازةوةيليديا يا ئامةزهةيب نيية وةك ئةوةي ئةو مةزهةبانة لةفرة ئايينيةوة

بةِريزدانان لة بةرامبةر بةيةكتردا فيدراسيؤنيكي هاوبةش ثيك ينن، كة هةمووان لةبةرامبةر ماف و بِريارداندا 
يةكسان بن، بةلَكو مةزهةب لة عيراقدا ِرةطيكي قولَتري هةية، كة هةموويان بة ئةتنة جياوازةكانيشةوة دةكاتةوة 

ئايينيكي مةزهةب لة عيراقداو لة زؤربةي ووآلتاين ِرؤذهةآليت ناوةراست ثةيل درةختيكن، كة ِرةطةكةي . بةيةك
شوناس و ِرةطةزي  دؤطمايانةي جياوازييةكان دةكوذيت و وئاييين ناسيؤناليسيت يةكيكة لة. ناسيؤناليستيية

ين ئايني و بة ئايينكردين ناسيؤنال دينيتة ئاراوةو نالكردؤئةمةش هاوكيشةي بةناسي. نوييان بؤ دروست دةكات
  .  دةخولَقينيتبرايةتييبةمةش ضةمكي 

ئةو ضةمكةية هةميشة هيزي دةسةآلتدارو زؤرينة جياوازيةكاين ثي لةناو دةبات و لة خالَيكي ميذووييدا  برايةيت
سناكة دوور خباتةوة دةبيتة كةسيكي الدةرو دةيانكاتةوة بة يةك، بؤية هةر هيزو طروثيك خؤي لةم هاوكيشة تر

 ضةمكي برايةيت لة عيراقدا هةموو كةسيك دةزانيت، كة سةرضاوةكةي. خيانةتكارو هةر زوو خويين حةآللَ دةكريت
هزريكي ئاينيية نةك ثةميانيكي كؤمةآليةيت، هزريكيش لةناو ئاينيكةوة سةرضاوةبطريت، كة خولقينةري 

ةو برايةتييةدا بيت، كاتيك ئةو دؤطماترين ناسيؤناليستيية ئاستةمة تا سةر بتوانيت لةطةلَ ئتوندترين و 
برايةتيية لة ِريطاي ثةميانة كؤمةآليةتييةكانييةوة هةنطاو بةرةوة هةلَوةشانةوةو مةترسية طةورةكاين دةبات و 

 برايةيت لة ِرؤذهةآليت ناوةِراستدا هةميشة ضةمكي. ضيتر ناتوانيت بةردةوامي بة خةونة طةورةو بةرينةكاين بدات
ضةمكيك بووة بؤ سةثاندن و ثتةوكردين فيكريكي ناسيؤناليسيت توندِرةوو سِرينةوةو تواندنةوةي ئةتنة 

ئةوانةي بة ناوي ئايينةوة قسة :  شةرعيةيت خؤي لة ئاينةوة وةرطرتووة، بؤية دةتوامن بلَيم، كةجياوازةكاين تر
  . كة نوينةري ِراستةقينةي ناسيؤناليزمن و بة ثيضةوانةكةيشييةوة هةروةهادةكةن ئةوانةن، 

كي برايةيت، كة م ضةجطة لة بة مؤديرنكردينكاري بؤ دةكريت بةناوي دميوكراسييةوة ي ئةمِرؤ لة عيراقدا شئةوة
بتوانيت لؤذيكي تر بؤ ئةو  هيض شتيكي تر نيية، هةتا مرؤظ لة ميذووي عيراقدا ميذوويةكي ِرةشي خويناوي هةية

ئةوةي ئةمِرؤ بة هةموو بزوتنةوة سياسي، خيلَ و مةزهةبة جياوازةكانةوة كاري بؤ دةكةن و . مةسةلة بضيت
بةردةوام بانطةشةي بؤ دةكةن ِراطرتين ضةمكي برايةتيية لة فؤرميكي نويدا بة يب ئةوةي تا ئيستا وةك ثيويست 

، ثةمياين كؤمةآليت بةو ضةمكةي، كة لة "ثةمياين كؤمةآليةتييدا"لة ذير ناونيشاين دانيشتنيكي فةرمي كرابيت 
ميذووي خؤرئاوادا تواين دةسةآلتةكان لة يةكتري جيابكاتةوةو هةر يةكةيان لةو جيطايانةدا دابنيت، كة شياوي 

، تةا بانطةشةيةكة زياتر  كة ئةمِرؤ لة عيراقدا بةناوي دميوكراسييةوة باس دةكريت،ئةوةي. ئةو جيطةية
خزمةيت بةرذةوةندي ئةمةريكا دةكات هةتا شةرعيةيت زياتر بة جةنطي عيراق بدات نةك خزمةيت خودي 

 لة بتوانن بيت يةكدادميوكراسي، هةر ئةمةش واي كردووة هةموو خيلَ و مةزهةبيك لة ذير هةر ناوو ثيناسة
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ي ئةمِرؤ ئيمة طويمان يلَ دةبيت و دةبيستني تةا زيندوو ِراطرتين ئةوة. عيراقي ئةمِرؤدا سودي ليوةر بطرن
ضةمكي برايةيت و ثيكةوة ذيانة، بةآلم هيض باسيك لةو باسانة نيية، كة بةضي لؤذيكيك ئةم هةموو ئةتنة دةتوانن 

ةبيت، كة هةموو ئةتن و بؤ ئةوةي دميوكراسي بضةسثيت جطة لةو ثيناسة تةقليديية ن ثيكةوة لة عيراقدا كاربكةن
ئايا عيراقيك بةدريذايي :  عيراق بة دريذايي سةدةيةك ثيوةي دةنالَن، بؤية ثرسيارةكة ئةوةيةطروثة جياوازةكاين

 ئةجنام دابيت، سةدةيةك لة ذير ناوي ضةمكي برايةتييدا خةلَكي لة ناوبردبيت، كوشتين بة كؤمةلَ و ِرةشة كوذي
ئايا دميوكراسي تةا ئةو . ؟ئيستا ضؤن دةتوانيت بة هةمان ميتؤد دميوكراسي لة عيراقدا دةستةبةر بكات

ئةطةر . ضةمكةية، ئةطةر تؤ لةطةلَ برايةيت مندا نةبيت، ئيتر تؤ دوذمنيكي طةورةيت و لةناو بردنت كاريكي ِرةواية؟
ةناو دميوكراسيدا خةلَكي هةريم يا ناوضةيةك خوازياري ئةوةبن لةدةرةوةي وا نيية ئيتر ضؤن لة سيستةميكي ب

 سةرةك خيلَ، كة هيض كةسيك نةزانيت ضؤن و لة كويوة كراوة بة يئةو دةولَةتة بة سةربةخؤيي بذين، كابرايةك
واي سةربةخؤيي كةي دانيونةتةوةيي نيية هةِرةشة بكات و ئةو خةلَ هيض شةرعيةتيكي ، كةسةرؤكي دةولَةتيك

ئايا ئةوة ضي سيتةميكي دميوكراسيية، دةسةآلتداراين سياسي لةبةرزترين . خؤيان بكةن بة خائني لةقةلَةم بدات؟
ئايا . ؟عييت مةزهةيب نةتوانن هيض بِريار و قسةيةكيان هةبيتةثلةي دةسةآلتدا بةرامبةر كةسيكي خاوةن مةرج
الَة سياسييةكان بة عيلماين، نةتةوةيي و مةزهةبييةوة بةسةر ئةوة ض سيستةميكي دميوكراسيية هةموو ب

  . مةزهةبةكاندا دابةش بكرين مةزهةب ببيتة ثيوةري دابةشكردين دةسةآلت؟
لة ِراستيدا ئةوةي ئةمِرؤ و تا ئيستا لة عيراقدا كاري بؤكراوةو دةكريت جطة لة سياسةيت ثيكةوة ذيان لة 

 ضؤن ئةم هةموو ئةتنة كي جيدي تر وةك ئةو مةسةالنةية ناوي عيراقة هيض مةسةلةيضوارضيوةي دةولَةتيكدا، كة
 باس  لة ضوارضيوةي ئةو دةولَةتة هةلَوةشاوةدا كار بكةن بؤ دروستكردنةوةي لة فؤرميكي نويدا دةتواننجياوازانة
ا بة ضةمكي برايةيت كؤتايي نووسسازةكاندا بةشداربن نةك تة، كة هةمووان وةك يةك لة بِريارة ضارةنةكراوة

،  ئةو بِريار لةسةر ضارةنووسيان بداتبة كيشةكان ينن و برا طةورة دةسةآلت بةسةر براكاين تردا دابةش بكات
 بكريت ئةوا دةولَةت لة قةوارة فراوان و دا مامةلَةضونكة ئةطةر بةم شيوة لةطةلَ ئةو دةولَة ئاييندةيية منونةيية

 هةريميكي خيلَةكي، بؤية ئةطةر بة وردي و قولَتر تةماشاي ثيكهاتةي ئةو وك دةكريتةوة بؤ بضداطةورةكةي خؤي
دةولَةتة بكةين، كة ناوي عيراقةو هيض شةرعييةتيكي نيونةتةوةيي نةماوة، ئةوا تيدةطةين خيلَ و مةزهةب 

راقة، بؤية ئةطةر ناكؤكي و كيشةيةك ندةي بنيادنانةوةي ئةو دةولَةتةن، كة ناوي عيكةرةستة سةرةكييةكاين ئاي
لة نيوان ئةو مةزهةب و خيآلنةدا هةبيت، ئةوا لة ثيناو ثاراستين ضوار ضيوةي ئةو دةولَةتة دروستكراوةن و 
هةركةسيك خؤي لةدةرةوةي ئةو ضوارضيوة بؤ ضارةسةركردين كيشةكاين ببينيتةوة، ئةوا دةبيتة مةترسييةكي 

كةواتة ئيمة وةك كورد .  يةكطرتين خيلَ و مةزهةبةكان بؤ لةناو بردين ئةو هيزة دةست ثيدةكاتطةورةو برايةيت و
بؤ دةبيت ياريية سياسييةكامنان هةميشة لةطةلَ ئةو ضةمكي برايةتييةدا بيت سةرضاوةكةي دةطةِريتةوة بؤ ئايني 

ئةم ووآلتة لةسةر : ت ئيمة بتوانني ثييان بلَينيبؤ نابي. و لةناو ئاينيشةوة بؤ ناسيؤناليزمي توندِرةوي عارةيب؟
خوين و ئيسكي ئيمة بنياد نرا، بةآلم جاريكي ديكة ئةم زولَم و غةدرة قبولَ ناكةين و نامانةويت بة هةمان 

ي خؤماندا يمة برايش بني بةآلم دةتوانني هةريةكيكمان لة مالَئئةزمووين ميذوو ئةم دةولَةتة بنياد بنيريتةوة، با 
 من ليرةدا نامةويت ،بذين؟ بؤ عةقلَي سياسي كورد هيندة كورت بينة و لة ميذووةوة فيري هيض شتيك نابيت

، ئايا تا لة ميذووي طةالنةوة شت فيربن: ثيشنيار و ئامؤذطاري عةقلَة سياسيةكان بكةم، بةآلم دةتوامن ئةوةندة بلَيم
ة هةموو سةرك خيلَ و ثياوة مةزهةبييةكان تيايدا ِراويذ دةكةن و باس لة ئيستا لةطةلَ ئةو ناوةندةدا، ك

بنيادنانةوةي عيراق دةكةن، هيض باسيك سةبارةت بة دادطايي كردين تاوانباراين جةنطي دويين و سبةيين كراوة، 
نيش هةلَةجبةية، ضونكة الهايي و نويرنبيرط، شياوترين شوي: كة دادطايةك هةبيت تيايدا دادطايي بكرين وةك

طةورةترين تاواين ميذوويي مرؤظايةيت تيدا ئةجنام دراوة، يان دةبيت ئيمة هةر بةضةمكي برايةيت خبةلَةتيني تا 
دةولَةيت عيراق بنيات دةنريتةوةو شةرعيةتيي نيونةتةوةيي وةردةطريتةوة، ئةو كاتة ديسان كيشةي كورد ديزة 

ئةوة كيشةي ناوخؤي عيراقة ئيمة كارمان بة سةريةوة نيية، :  ئةمةريكاي دؤستيش دةلَيتبةدةرخؤنة دةكريتةوةو
  . ئةطةر وةك كوردةكاين باكور ناومان نةضيتة ناو ليسيت تريؤريستان
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