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  وه هاب شاه حممدوه هاب شاه حممد ...  ... دوذمين دواأؤذ؟دوذمين دواأؤذ؟ ئةمرؤ يان  ئةمرؤ يان دؤسيتدؤسيت
  

سةمتةدار دؤست و دوژمنی هةميشةی هةرکةسثک دوو رؤژ کار و ملمالنث سياسی کردبث دةزانث کة سيا
 و سياسةتةکانی  دةکاتةو دةوروپشتی رؤژگار مامةلة لة گةص رووداوة سيياسثکانی ناوةو دامي،نيةو

 و باوةرة فکرثکةیو بريو فةلسةفةی سياسی ،وری و سياسثکانثتیية ئابودبةرژةوةن. خؤی دةگؤرث
ديارة بريی سياسی جؤری . ئاشکرا دةکاترؤژانةی لةگةص بةرامبةرةکان و کاری سياسی ملمالنث سياسی 

زؤرةو ئثمةش هةريةک لةو بريوو ئايدلؤجيانة لة چوارچثوةی خؤی باس دةکةين بؤ ئةوةی شيکردنةوةو 
زانستی هةبث دوور لة هةست و بؤچوونة ناسيوناليستية ) سيماثکی (رووثکیبؤچوونةکامنان زياتر 

 و ،تاوانباريان دةکةين کؤثرانةکان بؤ ئةوةی ئثمةش خؤمان نةخةينة بةرةی ئةو کةسانةی خؤمان
   .باسةکةمشان سوودمةند بث بؤ خؤثنةر

 بةتايبةتی ، بةدوواوةيةنةو توندرةو ئةجنامی چیديارة هةموو دةزانيني کة بريی ناسيوناليستی کؤثرا
 منوونةش بؤ ئةو جؤرة ،بث سياسی گةورةی لة پاص ئةگةر ئةو جؤرة برية هثزثک و تواناثکی ئابووری و

 کة بريوو سياسةتةکانيان چی ماصوثرانثکی بؤ ،بريانة زؤرن و تةا چةند دانةثک دةخةينة بةر خوثنةر
 تورکيا منوونةی باشن بؤ ، رواندة، هةرسک بؤسنة و،عرياق. بةرامبةر و ناوةوة هثناوةتة ئةجنام

لة سايةی ئةو . بةئةجنام دانی سياسةتی ناسيوناليستی توندرةوی و کوثرانة دژ بة ميلةتانی تر
 کة ئةمرؤ ،سياسةتة ترسناکة سةدةها هةزار خةصکی بوون بة قوربانی بريی شؤضينی ناسيوناليستی

   .يادگارثکانهةصةجبةو هةندث شاری بؤسنةو رواندة زيندوون لة 
کاتث بريی توندرةوی ناسيوناليستی تثکةص بة ئاين دةکرث و مةسةلة روحثکانی ناو ئاين تثکةص بة 

ثر پةردةی  چونکة هةموو کارةکان لة ژ،ستی دةکرث مةترسثکةی گةورةتر دروست دةکاتناسيونالي
 ،دوژمنانی ئيسالم شرعيةتثکی ئاينی دةدرثتی بة ناوی مةترسی و هةرةشةی ،ئاينةوة ئةجنام دةدرث

کارثکی پراکتيکی و مةعنةوث هاو و هةموو بةرگری و اتيش بة کارثکی شةرعی تةماشای دةکجةماوةر
   . دةکاتيضانة کار بؤ ئةجنامدانیجاريش ئاکت  زؤر،دةداتث

 دةکات و بة  هةموو ميلةتانی تر بة چاوثکی سوک و نزمةوة تةماشای،بريی ناسيوناليستی توندرةو
 ر راستر و زؤر پثشکةوت خؤشی بة ميلةتثکی،ورةی دادةنث بةرامبةر ئامانج و گةشةکردنیهةرةشةثکی گة

 قةبوصی هيچ کام لة مافة سروشتثکانی بةرامبةر ناکات و بة هةموو شثوةثکيش ، لة بةرامبةردةبينث
ی مافةکانی بةرامبةر بة هةرةشةو دوژمنثکی گةورة ناو دةبات و هةمووکارثکی بؤ دةکات بؤ رثگةگرتن

ئةو بريووبؤچنة ناسيوناليستيةش لةگةص . اليةنی بةرامبةر بة گةيشنت بة مافة زةوتکراو سروشتثکانی
بة هثزتر دةبث و بة پراکتيکردنی ئاسان تر دةبث  گةشةکرن و بةهثزبوونی دةسةصاتی سياسی و ئابووری

   .دژ بةبةرامبةر
کی دةرچووی ثکث لة دانشگاکانی  کة کةسايةتث، غازی الياور،سةرؤک کؤماری کاتی ئةمرؤی عرياق

 کة هةميشة بة جلثکی عةرةبی کالسيکی خؤی ،وصاتانی رؤژئاوا و شارةزای دنيای مودثرن و دميوکرات
 مةبةستشی لةو جل لةبةرکردنةی ،دةردةخات لة چاوپثکةوتنة رةمسثکان و سةردانةکانی وصاتانی دةرةوة

 ،لةسةر بة عةرةبوونی عرياق و خةصکةکةثتث  بةصکو سووربونثتی،تةا پةيوةندية کلتوروثکة نية
 ،ماری دوارؤژی عرياق بة سةرؤک کؤ لةوانةية ببث،با مام جةالل کة وةک ئثستا باسی لثدةکرثدةباشا 

پثشوازی لة مثوانة ناوخؤثکان و دانيشث و لة بةغدا ) شةروال مةراخانی (بة جلی کوردی کالسيکيةوة
نة سياسثکانی عةرةبی ناو عرياق و دنيای عةرةب و وصاتانی بثگانةکان بکات دةبث رةتدانةوةی الية
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 باشة با ، ئةگةر جل لةبةرکردنةکةی غازی الياور کارثکی ئاسای و بث مةبةست بث،دةوروپشت چی بث
   . چی دةصثنمام جالل ئةو جلة کوردية لة پؤستة تازةکةی لةبةر بکات بزانيني ئةوان رايان چی دةبث

   
 دةنگ زياتری 3% م دوايةی عرياق لة  کة لة هةصبژاردنةکانی ئة، غازی الياورصلة چاوپثکةوتنثک لة گة

 ، و داواکارثکانی بؤ سةربةخؤی و جيابوونةوة پرسيارثکيان ئاراستة کرد دةربارةی ميلةتی کورد،نةهثنا
ری درووستکردنی  خواستياثرةی ئةو ئامارةی کراوة لة ناو خةصکی کورد زؤربةی زؤريانچوونکة بة گو

 ئثمةی عرياق بة هةموو هثزثک ، ئةويش زؤر بة روونی وئاشکرايی ووتی،ةوصةتثکی کورديند
 ثکثتی  بثنثک نادةين هةرچی کةسثکيش رثگاش بة هيچ الية،بةرامبةريان رادةوةستيني و لثان دةدةين

 کیر ئةمة بريووبؤچوونی سةرؤک کؤمارثئةگة. اتکردنی بد دابةش خباتة مةترسيةوةو هةوصی عرياقخاکی
 پؤستثکی سيمبؤليةو ، کة بة گوثرةی سيستثمی تازةی عرياق پؤستی سةرؤک کؤماری،کاتی عرياق بث

 چؤن و چی بث ئةگةر کورد ی خاوةن دةسةالت و جةماوةر دةبث راو بؤچوونی هثزة سياسثکان،هيچی تر
رياقثکی  هثزی ئابووری و سياسيان لة ع کاتثبة تايبةتی،خواستياری جيابوونةوةو سةربةخؤی بکات

   .دوارؤژ پةرةبسثنث
 چاوپثکةوتنثکی تةلةفيزؤنی لة گةص ناسيوناليستی توندرةو و ةند رؤژثک لةمةو بةر لةپثش چ

 عةرةبة و ئةودوای کورد و 83%  عرياق لة  هارون حممد باسی لةوة کرد کةوا،شؤضثنيزمی عةرةبی
 ئةوانةی ئةو جياوازية درووست ،خةصکانی ترن وة هيچ جياوازثک لة نثوان عةرةبس سونی و شيعة نية

 بة يارمةتی ئةمريکثمان دةيانةوث يش کورد،دةکةن و ئاگری بؤ خؤش دةکةن اليةنة کوردستانثکانن
 وتتشی ئةم ، سنجار وة ناوچةکانی تری کوردستان خبةنة ژثر دةسةصاتی خؤيان، خانةقني،کةرکوک

ئةو .  هةموو هثزة سياسثکانی ناو عرياقناوچانة قةت کوردستانی نةبوونةو ناشنب وة هثصثکی سوورن بؤ
 ئةويش دةنگی لثوة ، باش ناثتة بريم ناوةکةی،ناشوناليستة شوضينية لة پاصثوة کابراثکی تر دانشتبوو

. نةهات بصث کة ئةو ناوچانة کوردستانيني و تةنانةت ناوی ئةو ناوچانة کوردستانثتی خؤی دةسةصمثنث
 چوونکة کابرا ، بث دةنگی دةو کابرای لة پاصثوة دانيشتبوو،ووئةوةی بة الی منةوة جث سةر سوورمان ب

ئةم کابراية تةنانةت ئةوةشی نةوت کة کثشةی کةرکوک و ناوچةکانی تر . سةر بة اليةنة شيعةکان بوو
 لةوة دةچوو ئةويش وةک هارونی شؤضينيست بريی ،ئةکرث دواخبرث بؤ دوارؤژ و چارةسةربکرث

 چونکة هارون حممد کابراثکی بةعسی شؤضينيةو ،اية زؤر ترسناک تر بووبث دةنگی ئةو کابر. دةکردةوة
 کة رؤژ بةرؤژ ، بةصام ئةم کابرايةی تر سةر بة اليةنة شيعةکان بوو،هيچ دةسةصاتثکيان لة عرياق نةماوة
   .دةسةصاتيان لة ناو عرياق زياتر دةبث

ستياری دواخستنی گةرانةوةی  خوا هةموو هثزة سياسثکانی شيعةی ئةمرؤ،ی جث ترس و گومانةئةوة
 ئةو ،کةرکوک و ناوچةکانی ترن بؤ هة رمثی کوردستان بؤ دوای دامةزراندنی پةرلةمان و حکومةتی دامي

 ،کاتة لة رثگای دةنگدانثکی هةموو خةصکی عرياق دوارؤژی ئةم ناوچة کوردستانيانة دياری بکرث
   .ةبوصی ناکةن رازيش نيني دنگی لة سةر بدةنفيدراليش ئةگةر بةو شثوةی ئةوان دة يانةوث نةبث ئةوا ق

حکومةتی داهاتووی  ئةگةر بثت و اليةنة کوردستانثکانی ئةمرؤ کة خةريکی درووستکردن و هةصبژاردنی 
 مةسةلةی فيدرالی بة دصی اليةنة شيعةکان و ئةوانةی تری ، مةسةلةی کةرکوک و ناوچةکانی تر،عرياقن

 ،گةرانةوةی کةرکوک و جؤری فيدراليةی خواستيارثتی ناکةوث ئةوا کورد چاوی بة ،ناو عرياق بث
 خواش ،ديسانةوة ملمانثی ساصانی رابردووی کورد لة گةص رژمثة کؤنةکانی تری عرياق دووبارة دةبثتةوة

ئةزانث بةرژةوةندی عرياق و ئةم اليةنة تازانةی ناو عرياق و دنيای هثز زل و برياردةر روو لة تةرازووی 
گةر بثتو اليةنة سياسثکانی ئيسالمی و عيلمانی ئةمرؤی عةرةبی عرياق سةرکةون لة رازی ئة. کث دةکات
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کردنی هثزة کوردستانثکان بؤ چارةسةرکردنی کثشةی کةرکوک و ناوچةکانی تر ئةوا ديسانةوة 
   .دةگةرثنةوة سةر خاصی سفر و سياسةتی کؤنی عرياق

 عةبای رةش و سپی نازانث و دميوکراختوازوو ،لةوة دةچث بةرژةوةندی و بريی ناسيوناليستی شؤضينی
   .نادميوکراختواز لة ژثر يةک چةتر کؤدةکاتةوة

هيوادارين هثزة کوردستانثکان بة هيچ جؤرثک قةبووصی ئةو دواخسنت و مةرجانةی اليةنة عةرةبثکانی 
ةرانةوی  وة ئةگةر کردشيان ئةوا ئثمةی کورديش وةک عةرةب چؤن خةو بة گ،ناو عرياق قةبوص نةکةن

 ئثمةش خةو بة گةرانةوةی کةرکوک و ناوچةکانی تر ببينيني بؤ ،ئةندةلووس بؤ جيهانی عةرةبی دةبينث
هةموو دواخسنت و قةبوصکردنی مةرجةکانی دواخستنی گةرانةوةی ناوچة . هةرمثی کوردستان

نی پث رازی  ناشبث هيچ اليةنثکی سياسی کوردستا،کوردستانثکان ماصوثرانی گةورةی بة دوواوة دةبث
پارةو پوولی ئةمرؤ ناتوانث ناوچة داگريکراوةکان بگةرثنثتةوة  چونکة هةر پؤستثکی سياسی و ،بث

   .هةرمثی کوردستان
چؤنکة هةموو وهثزة سياسثکانی ناو عرياقی تازةی ئةمرؤ دةيانةوث گةرانةوةو جؤری فيدرالی خبةنة 

يوةندی و هاوکارميان لة گةص اليةنة  دةبث ئثمةی کورديش پة،دةنگدان بؤ هةموو خةصکی عرياق
   .سياسثکانی ئةمرؤی عرياق خبةينة دةنگدان

 ساصی 13 لة دوارؤژ بةو ئازادی و سةربةخؤيةی ،ئةوانةی ئةمرؤ رازی نيني بة مافة زةوتکراوةکانی کورد
   .نصرابردووش رازی نابن و بة هةرةشةی دةزانن دژ بة خؤي

و و صاتانی  هةمو پاش نةمانی رژمثی بةعس،عرياق روويدائةگةر بثت و ئةم گؤرانکاريةی لة ناو 
 کة تيايدا ، و ناوچةی رؤژهةصاتی ناورةاست، تورکيا،ک وصاتانی سوريا وة،دةوروپشت نةگرثتةوة

 بگةنة ئةو مافانةی ئثمةی کوردستانی باشوور ئثستا خةباتی خةصکی کورد لة بةشةکانی تری کوردستان
 بة رثکةوتنامةی ثنی و بةرژةوةندی نثوان ،ت بکةوثت کاتيةو ئةوا هةرچيشمان دةس،بؤ دةکةين

وصاتانی دةوروپشت و دنيای دةسةصاتدار لةگةص عرياق و دةوروپشت هةميشة لة مةترسی و 
   .لةناوچوونداية

  سويد
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