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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد ....  ....  ناوخؤ ناوخؤيي يان شةر يان شةريي دميوکراس دميوکراسييراقراقعصعص
  

پاش روخانی رژمثی رةگةزپةرستی بةعس زؤر کةس لةو باوةرةدا بوو کة لة دووارؤژ عرياقثکی دميوکراسی 
پارتة سياسثکان و هاوصاتثکان بتووانن لة عرياقثکی ، مةزهةبةکان،فيدرالی بثتة کايةوه کة هةموو نةتةوةکان

راسی درووست بوو لةسةر بناماکانی کؤمةصگای مةدةنی پثکةوه بژثن کةهةموو کةسثک مافه ئازادی دميوک
عرياقثک پاش ئةو هةموو . سةرةتاکانی تيا بپارثزرث و کةس ئيتر ترسی کوشنت و برين و گرتنی نةمثنث

ست کة لة ماصوثرانيةو تاکة حزبثتی و بوونی دةسةصات بةدةست کةمةنةتةوةثکی وةک عةرةبة سنثکانی ناوةرا
ورؤژةوةی عرياق بووة بة وصات دةسةصاتی هةموو پارةوپوول و دةسةصاتی سياسی و سةربازی وصاتةکة بةدةستی 
ئةوان بوو وة هيچ کةسثکی تر مافی ئةوةی نةبوو کة تةنانةت لة زؤر لةو جثگايانة دامبةزرث کة بتوانث کاربکاتة 

  . ئةوانة نةبث کة خةصکی ناوةراسنت وةيان عةرةبی سنينيسياسی و ئيداری ئاسايشی وصاتةکة تةا سةر برياره 
عةربة سنثکانی عرياق بيست لة سةدی عرياق پثکناهثنن بةصام بة هاوکاری وصاتانی عةرةبی سووين وةک 

ئوردن و ميسر وة زؤر والتانی تری عةرةبی سوونی کة بة هيچ جؤثک نةيان ويستووه وة . عةرةبستانی سعودی
ة عةرةبی سوونی دةسةصاتی بةدةستةووه بث له عرياق وة تاکوو ئثستاش هةر ئةوانن کة بة نايان دةوث بثجگه ل

  . پارةو چةک و هةموو تاناثکی خؤيان دةيانةوث رثگه لةو گؤرانکاريه بگرن کة عرياق بة خؤيةوه دةيبينث
رنج واية وة تورکياش لةبةر کورد کة ووشةی کورد لةالی تورکة فاشثکانی بثچووی ئةتةتوورک وةک دثوو د

هةموو کارثک دةکةن لة دةستيان بث تةا بؤ ئةوةی کورد هيچ لة مافةکانی بة دةست نةهثنث وة وادةزانن کة کورد 
ئابووری و ئيستخباراتی خؤيان بة کاردثنن بؤ گةورةترين هةرةشةيه بؤ مانةوةيان وة هةموو هثزثکی سياسی و 

رؤژ نيه بة هةموو هثزی خؤيان لة . ورد بگةثنثتة مافةکانی خؤثرثگة گرتن لة هةموو گؤرانکارثک لة عرياق کة ک
رثگای ديبلؤماسی و بةکرث گرياوةکانيان کة لة جةةی تورکمانی پثکهاتووة دةيانةوث کثشة بؤ کورد درووست 

هةروةکوو وةزيرة کؤنةکةيان پثش چةند ساصی لةوةوبةر ووتی کة ئةگةر لة ئةفريقاش بؤ کورد شتثک . بکةن
ئةم جؤره بريکردنةوانة تةنانةت هتلةريش نةيبووه بةرامبةر .  بکرث ئةوا ئثمه هةوصی تثکدانی دةدةيندرووست
  . جوولةکة

سةرانی ئثرانيش لة ترسی دةسةصاتی خؤيان وة بؤ ئةوةی لةدوارؤژ بتوانن تةئسرييان لةسةر سياسةتی 
ن له درووست بوونی عرياقثکی دووارؤژی عرياق هةبث هةموو دةسةصاتی خؤيان خستؤتة کار بؤ رثگه گرت

ت لةبةر ئةووه هةموو کارثک دةکةن بؤ دميوکراسی و فيدراصی کة کاريگةر دةبث لةسةر هةموو رؤژهةصاتی ناوةراس
  . ئةوةی پرؤسةی دميوکراسی و فيدرالی لة عرياق سةرنةگرث

هثزة دميوکراسی و پثشکةوتن خوازةکانی عرياق بة کوردةوه بة کاتثکی زؤر ناسک تثدةپةرن وة ئةگةر بةزووترين 
کات چارةسةرثک بؤ رووداوةکانی ئثستا کة چةند مانگث لةمةوبةر دةستی پثکرد نةدؤزنةوه ئةوا شةرثکی ناوخؤی 

کی فيدراصی دميوکراسی دانی خؤيان تيژ کردووه دووژمنانی کورد و شيعةو عرياقث. گةورة لة عرياق درووست دةبث
  . وة چاوةرث ئةو رؤژه دةکةن

ئةم کاره توريرستيانةی کةدژ بة هثزه سياسثکانی عرياق و پؤليس و هثزة فرة رةگةزثکان روودةدات وة کة ئثستا 
 ناکرث بةرثووه هثزه کورثکانيشی گرتؤتةووه که رؤژ بة رؤژ لة پةرةسةندنداية وه تةا بة زةرقاوی و قاعيده

بچث وة من لةو باوةرةدام لة سةداسةدی ئةم کارانة لةرثگای عةرةبی سوونی و وصاتانی دةورووپشتةوه بةرثووه 
چوونکه لةعرياقی ئةمرؤ وة دووارؤژ تةا ئةوان زةرةريان لثکةوتووةو دةکةوث پاشان وصاتانی عةرةبی . دةچث

 بچث کة شيعةکانی ئةو وصاتانه هيچ مافثکيان نيه و باش سونيني کة نايانةوث کورسی دةسةصاتيان لة دةست
  . بوونی وةزعی شيعةی عرياق کارثکی راستةوخؤی دةبث لةسةر ئةوصاتانه

ئةی باشه خؤ دةکرث ،زةرقاوی و قاعيدة ناتوانث بة چةند کةسثکةوه ئةم هةموو کارانه ئةجنام بدات له عرياق
 زةرقاوی کة دةسةصاتی سياسی هةموو ئةفغانستانيان بة ئثمه پرسريث لة خؤمان بکةين کة بؤچی قاعيدةو

ئآيا کاری تروريستی . دةستةوة بوو بؤچی دوای رووخانيان يةک لة سةدی ئةم کارانةيان بؤ ناکرث لة ئةفغانستان
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لةم جؤره لة وصاتثکی عرياقی تةختی کراوه ئاسانه وةيان وصاتثکی شاخاوی وةک ئةفغانستان که هةر هةمووی 
ئآيا رووداوةکانی عرياق و ئةفغانستان تةا ئةوة ناگةثنث کة . ة وة خؤشاردنةوه تيايا زؤر ئاسنترهشاخوو داغ

خةصکانثکی زؤر هةن لة عرياقثکان کة ئةوانيش عةرةبی سوونيني کة ساصةهای ساصبوو هةموو دةسةصاتی عرياق بة 
  . دةندةست ئةوانةوة بوو وة کة ئثستا هيچيان نةماوه ئةم کارانه ئةجنام دة

کوشنی خةصکی بثگوناه و تةقاندنةوةی وؤتؤمبثلی مينکراو کةسانثک دةيکةن کة هةموو شثکيان لةدةست دابث و بة 
  . هاوکاری مةال سةلةفثکانی عةرةبی سوونی ناوچةکة بةرثووه دةچث

يانةوث پثويسته هثزه کورثکان وشيعةکانی عرياق ئةوة باش بزانن کة ئةم جاره رثگه لةم هثزانه نةگرن کةدة
  . رثگربن لة بةدةستهثنانی کورد و شيعةی عرياق بؤ مافةرةواکانيان

يةک نةگرتنی هثزی کوردی و شيعه دژ بةو هثزانةی تر مةترسی شةری ناوخؤی زؤر لةدوايه وة عرياق بةرةو 
 عرياق فيدا دوارؤژثکی ناديار دةبا ئةمريکاو هاوپةميانان تاکوو کةی دةتوانن ئةو هةموو قوربانی و پارةية لةسةر

بکةن وه ئايا ترسی ئةوة نيه کة ئةوانيش رؤژث خؤيان لة عرياق بکثشنةوة وة عرياقيش ببثته لوبنانثکی تر کة 
  . زؤر هثزی دةرةکی و ناوةکی هةن پيالنی بؤ دةرثژن

  ماملؤ/سويد.. .. . 
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