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رووب��ەڕوی  كوردستان  هەرێمی   )32015-201( سااڵنی  لەنێوان 

لەسەر  كاریگەری  كە  بۆتەوە،  دژوار  و  سەخت  قەیرانی  كۆمەڵێك 

كۆمەاڵیەتیەكان  و  ئابوری  الیەنە  و  هەرێم  سیاسی  پرۆسەی  كۆی 

داناوە:

یەكەم:

بودجەی  بڕینی  دواجار  كە  بەغدا،  و  هەرێم  نێوان  قەیرانەكانی 

هەرێمی لێكەوتەوە.

دووەم:

هەرێمی  و  عێراق  خاكی  لە  بەشێك  داگیركردنی  و  داعش  شەڕی 

كوردستان.

سێیەم:

كاریگەری  ژێ��ر  لە  كوردستانی  جەمسەرگیری  سەرهەڵدانی 

جەمسەرگیری سوننی و شیعی یان عەرەبی و توركی، ئێرانی.

چوارەم:

لەگەڵ  )پەكەكە(,  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  نێوان  ملمالنێكانی 

حكومەتی ئەنكەرە و پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق )پارتی(.

پێنجەم:

قەیرانی شەنگال.
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بڕینی  دواجار  كە  بەغدا،  و  نێوان هەرێم  قەیرانەكانی  یەكەم: 

بودجەی هەرێمی لێكەوتەوە.

هەر  ناهۆمۆجینە  مۆزایكە،  پێكهاتە  بەو  عێراق  دروستبوونی 

مەبەستی  بە  بوو،  ئینگلیزەكان  نادروستی  كارێكی  سەرەتاوە  لە 

سوننەش  كەمینەی  حوكمی  ئابوری.  و  سیاسی  ب��ەرژەوەن��دی 

ملمالنێ  تر  هێندەی  بەعسی،  روخانی  تا   )2003-1921( لە 

لەو  شێوەیەك  بە  قوڵرتكردەوە.  تائیفیەكانی  و  ئیتنی  مەزهەبی، 

هەشتا ساڵەی حوكمی كەمینەی سوننە دەستی لە هیچ جینایەت 

و ئیستبداد و وەحشیگەریەك هەڵنەگرت بەرامبەر كورد و شیعە. 

ئیتنییە.  و  تائیفی  شەڕە  ئەم  نەكرا...!  بۆی  نەیكرد.  كە  ئەوەشی 

و  حكومەت  نێوان  لە  سیاسی  فۆرمێكی  بەعسدا،  سەردەمی  لە 

حەفتا  دەیەی  لە  گرتبوو  بەخۆوە  شیعەی  و  كورد  ئۆپۆزسیۆنی 

و  هەقیقی  فۆرمە  نەوەدەكان،  سەرەتای  لە  بەاڵم  هەشتاكان،  و 

)شیعە- راستەوخۆی  ملمالنێی  كە  وەرگرت  خۆی  واقیعیەكەی 

سوننە(یە، دوای )2003(ش ئەم فۆڕمە خامۆشكراوە، رووی خۆی 

باشرت لە هەركات دەرخست و جینایەتی گەورەی بەدوای خۆیدا 

ملمالنێیە.  ئەو  قوربانیەكانی  لە  بوو  بەشێك  كوردیش  كە  هێنا. 

ئێرانی– )جەمسەرگیری  شیعە  هەیمەنەی  سەپاندنی  گەیشتە  تا 

سوننی  عەرەبی  )جەمسەرگیری  سوننە  رۆڵی  الوازبوونی  شیعی( 

)سعودیی، توركی( فۆرمی جیاوازی كورد كە خۆی لە )حكومەتی 

ه��ەردوو  كاریگەری  كە   - دەبینێتەوە  كوردستاندا  هەرێمی 

بوو(. لەسەر  جەمسەرەكەی 

ئێرانی–شیعی بەسەر  هەرچەندە روونە، كە رۆڵ و هەیمەنەی 

عێراقدا وا چاوەڕواندەكرا. كە كورد خۆی بە الیەنگری ئەم جەمسەرە 
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بزانێت، بەاڵم دواجار وانەبوو، بەڵكو زۆنی سەوز و نیلی نزیكرت لە 

جەمسەری شیعە. زۆرنی زەرد نزیكرت لە جەمسەری سوننە دەركەوت. 

مالیكیدا  و  بارزانی  نێوان  لە  كە  بوو،  قەیرانەكە  سەرەتای  ئەمەش 

دەركەوت، هەڵهاتنی تاریق هاشمی یەكێك لە سەركردەكانی سوننە 

بەغداد-هەولێری  قەیرانەكانی  تر  هێندەی  كوردستان.  هەرێمی  بۆ 

قوڵرتكردەوە. تا گەیشتە گۆڕینی مالیكی بە عەبادی و بێ چارەسەری 

خاڵی  دوو  بە  پەیوەندی  ئەوانە  بودجە.  بڕینی  دواتر  و  قەیرانەكان 

سەرەكیەوە هەبوە:

پەیوەندییە  بەرەوپێشچوونی  لە  ئێران  نیگەرانی  یەكەم: 

ئابورییەكانی نێوان ئەنكەرە-هەولێر كە سااڵنە دەگەیشتە )8( ملیار 

دۆالر. لە كاتێكدا ئەو ئاڵوگۆرە ئابوریە لە نێوان تاران-هەولێر سااڵنە 

تەنها )4( ملیار دۆالر بوو.

دووەم: فرۆشتنی نەوتی كوردستان لە رێگەی توركیاوە، هێندەی 

تر ئێرانی نیگەران كرد و بەغدادیشی هێنایە سەر خەت كە گرفتی 

كردیشی،  و  ببڕێت  بودجەكەشی  و  دروستبكات  هەرێم  بۆ  ئابوری 

و  كوردستان  قەیرانی هەرێمی  و هەولێر  بەغدا  نێوان  قەیرانی  واتا 

عێراق نییە، بەڵكو قەیرانی ناراستەوخۆی ئێران و هەرێمی كوردستانە 

هەنگاوانەی  ئەو  توركیا  كە  جیاوازەوە.  جیاواز  دۆسیەی  بەهۆی 

بەمەبەست ناوە، بۆ کاڵکردنەوەی رۆڵی ئێران لە عێراق و هەرێمی 

كوردستان. قەیرانەكانی نێوان هەرێم و بەغدا. سەرەتا زەمینەیەكی 

باشرتی بۆ دەخالەتی زیاتری ئێران لە هاوكێشەو ئەجێنداكانی هەرێم 

بەكارهێنانی  كەوتە  توركیاش  و  فەرامۆشكرد  كورد  بە  پەیوەست  و 

كارتەكانی خۆی.
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دووەم: شەڕی داعش و داگیركردنی بەشێك لە خاكی عێراق و 

هەرێمی كوردستان

سەرئەنجام ملمالنێكانی واڵتانی ناوچەكە. لەسەر فایلی )یەمەن، 

عەرەبی،  بەهاری  رووداوەكانی  عێراق،  لوبنان،  سوریا،  بەحرەین، 

 PYD“ هێزەكانی  دەركەوتنی  سوننە،  و  شیعە  مەزهەبی  ملمالنێی 

كانتۆنەكانی  ئاوابوونی  و  كوردستان  رۆژئاوای  لە   ”- YPG - YPJ

نەوتی  دەرهێنانی  »پەكەكە«،  بەردەوامی  بوونی  و  وجوود  رۆژئاوا 

هەرێم. بەهێزبوونی كارتی كوردەكانی باكور(.

لەپاڵ ملمالنێكانی جەمسەرگیریە بەهێزەكەی نێوان »ئەمەریكا 

رووداوەكانی  بە  پەیوەست  لە  چین،  و  روسیا  لەگەڵ  خۆرئاوا،  و 

)ئۆكرانیا، ئەفغانستان، یۆنان، بەهاری عەرەبی...(، بەاڵم كاریگەرترین 

شەڕی  داعش،  سەرهەڵدانی  فایلە.  لەو  كورد  تێوەگالنی  لە  فاكتەر 

سوریا و مانەوە و نەڕووخانی رژێمی بەشار ئەسەد بوو، بە پاڵپشتی 

ئێران و بەهۆی دژایەتی ئەنكەرە و ریازەوە.

ئەم رووداوگەلە نیگەرانی الی توركیا دروستكرد:

یەكەم: سەرهەڵدانی كانتۆنەكان و نزیكبوونەوەی )پەكەكە( لە 

سنورەكانی توركیا، بە تایبەتی نزیكبوونەوەی پەكەكە لە تەرابلوس و 

گەیشتنی بە دەریا، توركیای تەسلیم بە خواستەكانی ئەمەریكا كرد 

بۆ شەڕ دژی داعش و دۆزینەوەی بیانوو بۆ هەڵگیرساندنی شەڕ لە 

دەرەوەی سنورەكانی.

سوریا  حكومەتی  و  پەیەدە  هێزەكانی  نزیكبوونەوەی  دووەم: 

تر  هێندەی  ه��ەردووال.  لە  ئیران  ئیسالمی  كۆماری  پاڵپشتی  بە  و 

نیگەرانی توركیا و سعودیەی زۆرتركرد.
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سێیەم: پاڵپشتی یەكێتی نیشتامنی كوردستان لەم كانتۆنانە. كە 

الی توركیا نیگەرانی زۆری دروستكرد.

چوارەم: تێگەیشتنی توركیا و واڵتانی كەنداو لەوەی كە ئەمەریكا 

و خۆرئاوا مەبەستیان نیە رژێمی سوریا بڕوخێنن. بەهۆی گوشارەكانی 

نەرسین  و  عەبدوڵاڵ  )ئاسیا  لە  پێشوازی  كاتدا  هەمان  لە  روسیاوە، 

عەبدوڵاڵ( دەكرێت لە كۆشكی سپی و كۆشكی ئەلێزێ.

دەزگا  و  ئ��ەردەن  و  توركیا  هاوكاری  بە  كەنداو  واڵتانی  بۆیە 

شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  ناوچەكە.  هەواڵگرییەكانی 

داعش  لە  زۆرتریان  پشتیوانی  دەهات  تا  دروستكرد.  )داعش(یان 

دەكرد. سەرئەنجام سەرهەڵدانی داعش. قەیرانەكانی نێوان هەرێم-

تۆخرتكردەوە.  شیعە-سوننەی  قەیرانەكانی  و  كاڵكردەوە،  بەغدادی 

بەمەش دەخالەت و دەستێوەردانی واڵتانی توركیا، سعودیە و ئێرانی 

زیاتركرد. هەرێمی كوردستانیش بەبێ ئەوەی هیچ گرفتێكی مەزهەبی 

و تائیفی هەبێت. كەوتە ناو ئەم جەمسەرگیریە سیاسیە تائیفیەوە.

بوو  هەڕەشە  گەورترین  مەترسیەكانی،  و  داعش  سەرهەڵدانی 

بەهۆی  بەعسەوە.  روخانی  دوای  لە  كوردستان  هەرێمی  لەسەر 

لە  بەتایبەت  رادیكاڵە،  ئیسالمییە  سەلەفییە  هێزە  ئەم  دڕندەیی 

واڵتانی  لەالیەن  كوردستان  هەرێمی  بۆسەر  داعش  ئاراستەكردنی 

بە  داعش  ئێستا.  تا  داعشەوە  سەرهەڵدانی  لە  بۆیە  ناوچەكەوە. 

نەكردوە. مەترسی بۆسەر هیچ  ئەندازەی كورد شەڕی هیچ الیەكی 

هێندەی  واتا  نەكردوە،  دروست  كورد  هێندەی  هێزێك  و  دەوڵەت 

خۆی بە نەیاری كورد دەزانێ، هێندە خۆی بە نەیاری سوریا و عێراق 

لە  قەتڵوعامەی  و  هێرش  هەموو  بەو  ئەوەش  نازانێت،  شیعە  و 

شەنگال، كەركوك، جەلەوال، كۆبانێ، جەزیرە و حەسەكە دژی هێزی 
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پێشمەرگە و شەرڤانان لە رۆژئاوا ئەنجامیدا. كە ئامانجی داگیركردنی 

خاكی كوردستان بوو بۆ تێكشكاندنی دوو ئەزمونی باشورو رۆژئاوا.

ئەم  بێگومان  دەگرێت؟  سەرچاوە  كوێیەوە  لە  ئامانجە  ئەم 

رۆئیا دوژمنكارانەیە رێك لەگەڵ ئامانجەكانی توركیا یەكدەگرێتەوە. 

پشتیوانییە زۆر و زەوەندەكانی توركیا لە داعش ئەگەر فاكتەرێكی 

ملمالنێی ئەو واڵتە بێت لەگەڵ ئێران لەناو عێراقدا. بەاڵم فاكتەری 

سەرەكی شكستهێنان و روخانی ئەزمونی كوردستان و كانتۆنەكانی 

كردوە  )ی.ن.ك(  لە  گلەیی  لەوەی  جیا  توركیا  چونكە  خۆرئاوایە، 

لەسەر ئەم فایلە، نیگەرانی لە )پ.د.ك( هەیە كە سەرەڕای نەیاری 

كورد  وەكو  هاوكاریكردون،  ناوبەناو  بەاڵم  )پەیەدە(،  و  )پەكەكە( 

سەیریكردون نەك بە دڵی توركیا. گەر رۆڵی ئێران بەدوای روخانی 

بەعس لە عێراقدا سەرەتای هەیمەنەی ئێران و جەمسەرگیری شیعە 

بووبێت لە عێراق و ناوچەكەدا، ئەوا بە دوای سەرهەاڵنی داعش، 

هەیمەنەی ئێران چەندجار زۆرتر و زیاتر بوو لە عێراقدا، بەوەی كە 

مەترسی دروستبوو لەسەر بەغداد و دڵی شوێنە پیرۆزەكانی شیعە 

پایتەختەكانی  لە  یەكێك  و  كازمیە(  )نەجەف، كەربەال، سامەرا،  لە 

شیعە.

سیاسی- لەرووی  ئێرانی  داعش.  ئەوەی سەرهەڵدانی  سەرەڕای 

سەربازیەوە كردە هێزی یەكەم لەسەر زەوی لە عێراق و كوردستان، 

و  عێراق  دایە  چەكی  كە  بوو  دەرەكی  هێزی  یەكەم  ئێران  چونكە 

و  كرد  بەشداری شەڕەكانی  پاسداران  و سوپای  كوردستان  هەرێمی 

بۆیە  تەنانەت كوژراویشیاندا،  بۆ راهێنان و  نارد  تایبەتی  ئەفسەری 

هێندەش  ئێران،  سنورەكانی  و  بەغداد  لەسەر  بوو  مەترسی  چەندە 

پۆزەتیڤانە رۆڵی ئێران و هەیمەنەی ئەوی زۆرتركرد.
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ئەوە لە كاتێكدا بوو توركیا، سعودیە و قەتەر پشتیوانی داعشیان 

لە  بەهێزبكەن  سوننەكان  رۆڵی  نەیانتوانی  هەرگیز  بەاڵم  دەكرد، 

فۆرمی قوربانی دەریانبێنن، بەڵكو سوننەكان هەمیشە بە جەالدیی 

ملی  خرایە  كارەساتەكانیش  زۆربەی  و  داعشەوە  پشتی  لە  مانەوە 

قوربانی.  بوونە  ئەنتی-داعشەكانیش  سوننە  تەنانەت  ئەوانەوە. 

بێگومان  سعودیە.  و  توركیا  و  داعش  پشتی  جەالدەكانی  سوننە 

ئەوە وایكرد ئێران پشتیوانی لە هەرێمی كوردستان بكات، هەرێمی 

سنوری  بەوپێیەی  جەمسەرگیریەكە،  لە  بەشێك  ببێتە  كوردستان 

عێراق  شیعەكانی  هێزە  لەگەڵ  پەیوەندی  ئێرانە،  لەگەڵ  جوگرافی 

باشە، هەرچەندە لە سەرەتای شەڕەكانی داعش )زەریفی(ی وەزیری 

دەرەوەی ئێران هاتە هەرێم، بارزانی راگەیاند »ئێران یەكەم واڵت 

ئێران  نیگەرانیەكانی  دواتر  بەاڵم  هەرێم«،  لە  پشتیوانی  بۆ  بووە 

نەبوایە  ئێران  گەر  رایبگەینێت  ئێران  ئەوەی  گەیشتە  )پ.د.ك(  لە 

هەولێر دایگركرابوو. ئەوەش وەكو مەسجێك بوو بۆ پارتی كە پێگەی 

هەیە و گلەیی هەیە.

بۆیە كاتێك باس لە رۆڵی زیاتری ئێران دەكرێت، پەیوەندی زۆرتر 

بەو پشتیوانییەوە هەیە لە شەڕی داعش. ئەم پشتیوانیەی ئێران بە 

بوو  بەڵكو پشتیوانی  لە هەرێمی كوردستان،  نەبوو  تەنها پشتیوانی 

گێڕا،  رۆڵی  پارچەیەش  ئەو  كانتۆنەكانی  پاڵپشتیی  و  رۆژئاواش  لە 

ئەو  لەبەرئەوەی  چ  بوون،  رەقیبی  توركیای  نەیاری  لەبەرئەوەی  چ 

بەشار  روخانی  سەر  فشارەكانی  و  دەكەن  داعش  شەڕی  هێزەن 

ئەسەد كەمرت دەكەنەوە. كەواتە دەخالەتی ئێران و توركیا، وەكو یار 

و نەیاری هەرێم و رۆژئاوا، وەكو یار و نەیاری داعش، كوردی خستە 

سەر جەمسەرگیریەك كە زۆرتر لە ئێران نزیكبێتەوە.
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ئەم  دەی��ەوێ��ت  ئێران  دەڵ��ێ  هەیە،  بۆچونێك  ئەگەرچی 

ئەزمونی  هەمان  و  وەربگرێت  لێ  سود  كوردستان  هەلومەرجەی 

هەرچەندە  كە  بكاتەوە.  دووبارە  )بەلوبنالیزە(  لوبنان  هەشتاكانی 

ئەگەرێكی دورە، بەاڵم مەترسیدار و دەبێ حسابی لەسەر بكرێت.

سێیەم: سەرهەڵدانی جەمسەرگیری كوردستانی لە ژێر كاریگەری 

جەمسەرگیری »سوننی-شیعی« یان »عەرەبی و توركی-ئێرانی«

ئەو ملمالنێیانە لە زۆربەری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و بە تایبەتی 

لە یەمەن درێژ دەبێتەوە تا عێراق كە كارەكتەری سەرەكی ئەم گرفتە 

تێوەگالوە،  ملمالنێیانەدا  لەم  كورد  سعودیەن.  عەرەبستانی  و  ئێران 

بەاڵم نەیتوانیوە بە تەواوەتی نەخۆی لێ رزگاربكات نە لەگەڵیدابێت، 

و  باكور  چ  كوردستان  چ هەرێمی  كە  رایدەگەینن  ئاماژەكان  بەڵكو 

رۆژئاوا، بەجۆرێك الیەنگری عەلەویەكان یان سیاسەتی ئێران دەكات، 

بەشێكیشیان لەگەڵ هێزە سوننەیەكانی لەو واڵتانە و واڵتانی كەنداو 

بونەتە یار و دۆستایەتیان لەگەڵ توركیا و سعودیە هێزە سوننییەكان 

هەیە. بە واتایەكی تر عێراق و كوردستان بۆتە یەكێك لە مەیدانەکانی 

تەراتێنی سیاسەت و هێزەكانی ئەم دوو جەمسەرە. بۆ ئێران، رەنگە 

هەرێمی كوردستان لە دوای فەلەستین، دووهەمین جێگە و پێگە و 

نفوزی ناوچەكەیە كە زۆرینەی سوننیین و زۆرترین كاریگەری داناوە 

لە رووداوەكان و رۆڵ و دەخاڵەتی هەیە.

توركیا و واڵتانی سوننە. ئەگەرچی رۆڵ و دەخالەتیان زۆرە، بەاڵم 

الیەنگرانیان چ لە عێراق چ لە سوریا كەوتنە پاشەكشە، یان بەردەوام 

ئەم واڵتەیان رووبەڕووی شەڕ و گرفت و قەیران كردەوە. سوننەكانی 

عێراق، بەهۆی پەراوێزخستنیان و كەمڕەنگ بوونەوەیان، سەرئەنجام 

گەلی  دەرهاویشتەیە  ئەم  قوربانی  یەكەم  كە  لێپێكهات،  داعشیان 

كورد بوو لە باشور و رۆژئاوا.
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كوردستان  كرێكارانی  پارتی  نێوان  ملمالنێكانی  چ��وارەم: 

)پەكەكە( لەگەڵ حكومەتی ئەنكەرەو پارتی دیموكراتی كوردستانی 

عێراق )پارتی(.

)پەكەكە( وەكو كارەكتەر و هێزێكی سیاسی كوردی كاریگەری 

هەم  ناوچەییانەدا،  ملمالنێیە  لەو  هەیە.  رۆژئاوا  و  باكور  لە  زۆری 

پێیەی  بەو  لەسەرە،  كاریگەریشی  هەم  هەیە  كاریگەری  بۆخۆی 

ئەنكەرەیە.  هەژمونی  و  رۆڵ  و  توركیا  حكومەتی  دژی  )پەكەكە(، 

ئێران، شیعەدایە و سەرچاوەكان  لە جەمسەرگیری  ئاساییە كە  بۆیە 

باس لە پشتگیری ئێران دەكات بۆ )پەكەكە( لە رۆژئاوا، فاكتەرێكە 

ملمالنێیە  ئەو  ناو  چونە  ئێران،  دۆستی  ئەسەدی  مانەوەی  بۆ 

چوارچێوەی  لە  كە  بوون  رووداوێک  چەند  روویاندا،  ناوچەییانەی 

كانتۆنەكانی  چ  )هەدەپە(،  )پەكەكە( سوڕانەوە، چ هەڵبژاردنەكانی 

خۆرئاوا چ بەرخۆدانی كۆبانێ چ سەرلەنوێ شەڕ و بۆردومانی توركیا 

لە  لەم هاوپەیامنێتیە دەبینێتەوە  یەكێتی خۆی  بۆسەر قەندیل. كە 

خەباتی باكور و رۆژئاوا.

پاكێج  یەك  بە  رایگەیاند  خۆیدا  هەڵوێستی  دواین  لە  توركیا 

ناوەڕاستی  لە  و  پەكەكە(  و  )داعش  نێوان  لە  دەكات  تیرۆر  شەڕی 

ئابی 2015 دەستیكرد بە سەرلەنوێ بۆردومانی قەندیل و دواتریش 

كارەساتی زارگەلی خوڵقاند. ئەم مەسجە تازانەی توركیا، هەڕەشە و 

بابەتی سەرلەنوێ  لە  مەترسی گەورەیان لێ دەخوێندرێتە و رەنگە 

پارتی  تێوەگالنی  یان  قەندیل،  و  ئەنكەرە  نێوان  خوێناوی  شەڕێكی 

روو  نێوانیان  لە  زۆر  گرفتی  و  كێشە  بەهۆی  )پەكەكە(  شەڕی  لە 

بدەن. بە تایبەتی وجودی )پەكەكە( لە شەنگال و ئاراستەی میدیایی 

یان سەرلەنوێ هاوپەیامنێتی نوێی توركیا  پارتی و )پەكەكە(.  نێوان 
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لەگەڵ بەرەی نورسە بۆ دژایەتی خۆرئاوا وەكو ئەڵتەرناتیڤی داعش. 

بۆ  دەكەن  توركیا  ئامادەسازیی  لە  باس  سەرچاوەكان  ئێستا  هەر 

لە  كاتێكدایە  لە  ئەوە  رۆژئاوا.  شەڕی  بۆ  ناردنیان  بۆ  نورسە  بەرەی 

داوە.  شەهیدیان   )3000( )پەیەدە(  هێزەكانی  راب��ردوو،  م��اوەی 

سەرەڕای ئەوانە گلەیی ئەوە لەسەر پەكەكە هەیە، هێشتا وازی لە 

و  كوردستان  رۆژئاوای  لە  تایبەت  بە  نەهێناوە  خۆی  هەژمونگەری 

روداوەكانی رابردووی كێلەشین لەگەڵ حزبی دیموكراتی كوردستانی 

ئێران. یەكێك بوو لەو رووداوانە.

جەمسەرگیرەدا  ئەو  لەناو  )پەكەكە(  بڵێین،  دەكرێت  بۆیە 

راستەوخۆ  توركی-ئێرانی.  ملمالنێی  لە  بەشێكە  و  دەگرێت  شوێن 

لەناو  )پەكەكە(  باش دەزانێت  توركیا  ئەنتی سونیەوە.  بلۆكی  چۆتە 

جەمسەرگیری ئێرانیدایە، بەاڵم لە پاڵپشتی سیاسی، ماددی، میدیایی 

)ی.ن.ك( نیگەرانە بۆ باكور و رۆژئاوا و )پەكەكە(. هەربۆیە ئەنكەرە 

یەكێك لە كاربەدەستە دبلۆماسیە پلە خوارەكانی وەزارەتی دەرەوەی 

جار  چەندین  نهێنی  بە  بەاڵم  نیگەرانی،  وەكو  سلێامنی،  دەنێرێتە 

لەگەڵ  بكات  توركیا  سەردانی  ئەحمەد  ئیرباهیم  هێرۆ  داوایكردوە 

پارتی،  لەگەڵ  پێچەوانەوە  بە  چ  كە  هەبێت.  دانیشتنیان  ئاردۆگان 

پەیوەندییە دبلۆماسییەكانی لەسەر ئاستی بەرز، ئەحمەد داود ئۆغلۆ 

وەزیری دەرەوە دەنێرێتە هەولێر. بەاڵم روانگە و تێڕوانینی یەكێتی، 

بۆ  نییە  ئاماژە  هێندە  نەتەوەییە  و  نیشتامنی  تێڕوانینێكی  هێندەی 

پشتیوانی حزبێك لە پارچەیەك، بەڵكو پشتیوانییە لە خەباتی باكور و 

رۆژئاوا. كە )پەكەكە( نوێنەرایەتی دەكات.
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پێنجەم: قەیرانی شەنگال

شەنگال  لە   2014 حوزەیرانی  10ی  رووداوەكانی  ئەوەی  دوای 

بووە بەرجەستەترین كۆمەڵكوژی خەڵكی سڤیل لەالیەن داعشەوە، 

لەو كاتەوە پەكەكە هێزەكانی گەیاندە شەنگال بۆ جێکردنەوەی پێی 

خۆی لەو ناوچەیە و پاراستنی كەمپی مەخمور كە چەندین ساڵە ئەم 

كەمپە خاڵی بە یەكەوە بەستنەوەی هەرێم، توركیا، سوریا و عێراق 

راهێنان و  كامپی  )پەكەكە( و كرنەوەی خولی سەربازی و  بۆ  بووە 

شوێنی كۆكردنەوەی دارایی بوو بۆ قەندیل و ناردنەوەی گەریال بووە 

بۆ باكور.

و  دەستیپێكرد  پەكەكە  و  پارتی  ملمالنێكانی  لێرەوە  ب��ەاڵم 

دیاربوو.  ئاشكرا  بە  پەكەكە  تەنگپێهەڵچنین  لە  پارتی  نیگەرانی 

سەر  هێنایە  پارتی  شەنگال.  كانتۆنكردنی  بە  بانگەشەی  تایبەت  بە 

قەناعەتی مەترسیەكە. كە گەلەكۆمەكێیەكی ئێران-پەكەكە-یەكێتی-

گۆڕان حەمتییە.

سیاسیەكەیە،  هاوكێشە  ناو  گرنگی  خاڵێكی  شەنگال،  ئێستاش 

وەكو باسدەكرێت، مانەوەی شەنگال و موسڵ لە ژێر دەستی داعش 

رزگابوونی  بە  پێشیوایە  كە  توركیاوە هەیە.  تێڕوانینی  بە  پەیوەندی 

ئەو دوو ناوچەیە نفوزی ئێران و پەكەكە زۆرتر دەبێت. بە تایبەتی 

كە موسڵ هەمیشە پێگەیەكی گرنگی )پەكەكە( بووە چ لە دەورانی 

سیناریۆ  دوو  بۆیە  داعشەوە.  لەالیەن  پێشداگیركردنی  چ  و  داعش 

هەیە لەمبارەیەوە:

و  ئەگەر  خراپرتین  كە  ئیدارەیی  دوو  بانگەشەی  یەكەم: 

بۆ  بانگەشەی  هێزەكان  لە  هەندێك  ماوەیەكە  و  ئەڵتەرناتیڤە 
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دەكەن وەكو كارتی فشار، ئەمە ئەگەرچی كارتێكی گوشاری سیاسی 

هەر  لەگەڵ  لە  یان  ئێستادا  لە  نییە  ئەوە  مانای  بەاڵم  نێگەتیڤە، 

قەیرانێكی داهاتوودا ئەگەری دروستبوون و سەرهەڵدانی نەكرێت 

ئەم  سەرەكی  داینەمۆی  ناوچەكە  واڵتانی  تایبەتی  بە  نەبێت،  یان 

بۆ دوو زۆنی جیاواز.  بە دابەشكردنی هەرێمی كوردستان  فۆرمەن 

وەكو چۆن هەرێمیان دابەشكردۆتە سەر دوو جەمسەرگیری سیاسی، 

زۆنی  دوو  دروستبوونی  لە  قسەكردن  بابەتەدا  لەم  بۆیە  تائیفی. 

جیاواز لە هەرێمی كوردستان. مانای پشتگیری نییە لەم فۆرمە یان 

هاندان نییە بۆ دروستكردنی، بەڵكو گریامنەیەكە و هەڵسەنگاندنی 

منوونەی  كوردستان  هەرێمی  نەك  چونكە  گریامنەیە،  ئەم  پشت 

و  حەماس  و  فەتح  نێوان  لە  فەلەستین  لە  بەڵكو  هەیە،  پێشینەی 

لە لوبنان لە نێوان الیەنە ناكۆكەكان روویداوە هێندەی پەیوەندی 

بەوەوە  پەیوەندی  هێندە  دوو  هەیە،  دەستورەوە  مەسەلەكانی  بە 

هەیە ئێران، پەكەكە و یەكێتی دەوریان نەبێت لە رزگاربوونی ئەو 

یان دەبێت هێزەكانی  ئیدارەیشدا  لە حاڵەتی دوو  ناوچەیە و  دوو 

ناوخۆیی  شەڕێكی  توشی  یان  بكەن،  پاشەكشە  پەكەكە  و  یەكێتی 

ببنەوە لەگەڵ پارتی.

دووەم: توركیا هێشتا چاوی لە موسڵە، وەكو ویالیەتی عوسامنی. 

بە  پاشەكشە  تاكتیك  یان  بەشەڕ  دەتوانێت  پێیوایە  ئەنكەرە  بۆیە 

داعش بكات و لەگەڵ هەندێك هێزی تر بچنە ناوی و دواتر توركیا 

ئەوكارەی   1974 ساڵی  چۆن  وەكو  موسڵدا.  بەسەر  دەستبگرێت 

لەگەڵ قوبرس كرد و داگیریكرد.

ئەنكەرە: نیگەرانیەكاتی ئێران باش تێدەگات لەم حاڵەتەدا، بەاڵم 
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رەنگە بیانوی توركیا پاراستنی سوننەكان و ئەگەرەكانی دابەشبوونی 

ناڕاستەوخۆ  ئێران،  كە  نەشاردۆتەوە...  ئەوەشی  توركیا  بێت.  عێراق 

رەنگە  بۆیە  كەربەالدا.  و  نەجەف  و  بەغدا  بەسەر  دەستیگرتووە 

سیناریۆكانی  ئەوكاتە  بزانێت.  خۆی  مافی  بە  موسڵ  داگیركردنی 

و  عێراق  »لوبنانیزەكردنی«  یان  »بەڵكانەكردن«  بە  یان  قوبرس، 

هەرێمی كوردستان دەبێتە دیفاكتۆ. خاڵێكی تری گرنگ كە سەرنجی 

کە  ئەوەیە  داعش،  سەرهەڵدانی  دوای  بەاڵم  رادەكێشێت،  توركیا 

كەوتونەتە  زۆرینەیان  كوردستان  هەرێمی  ناكۆكەكانی  جێ  ناوچە 

نیگەرانە،  بەمەش  پارتی  كە  كەركوك،  تایبەتی  بە  یەكێتی،  دەست 

ئەم خاڵە توركیای هێناوەتە سەر قەناعەت كە كەركوك هی كوردە 

و بەدەست یەكێتییەوە دەمێنێتەوە پێگە و نفوزی گەورەشی هەیە 

لەناو خەڵكی كەركوكدا و دواین هەڵبژاردنیش دەریخست كە یەكێتی 

یەكێتی  بێت  پێیە  بەم  یەك كورسی هێناوە.  پارتی  و  شەش كورسی 

و  كوردستان  هەرێمی  و  عێراق  نەوتی  زۆرترین  خاوەنی  دەبێتە 

یان  بۆ فرۆشتنی،  ئاسانی رێككبكەوێت  بە  دەتوانێت لەگەڵ عێراق 

دوو  ئەگەری  لە  واتا  بكاتەوە.  ساغ  نەوتەكەی  ئێرانەوە  رێگەی  لە 

ئیدارەیی )كە كارێكی زۆر خراپە(، ئەمجارە یەكێتی چەند هێندەی 

سەردەمی پێشوویی دوو ئیدارەیی رۆڵی دەبێت و ئیرباهیم خەلیل 

ئیرت نابێتە سەرچاوەی داهاتی زل و زەبەالح، بەڵكو پێگە نەوتیەكانی 

)كەركوك، قەرەداغ، بازیان، كۆیە، تەقتەق، هەڵەبجە، شوان، سەنگاو 

و سلێامنی( چەند هێندەی نەوتی زۆنی زەردە.

ئاسایی  پەیوەندییەكی  نیلی(  و  )سەوز  زۆنی  ئەوانە  سەرەڕای 

و نۆرماڵی لەگەڵ عێراقدا هەیە. سەرۆك كۆمار لە بەشی یەكێتییە، 
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عێراق وەكو دەروازەیەكی گرنگ لەپاڵ ئێراندا دەكرێت مامەڵەی 

هی  داهاتووشدا  لە  سلێامنی،  فرۆكەخانەی  بكرێت.  لەگەڵ 

یان  خاك  پێشووی  قەیرانەكانی  ئەڵتەرناتیڤی  دەبنە  هەڵەبجە 

هۆكاری گواستنەوە.

كوردستان،  سەرەكییەكەی  هێزە  چوار  سیاسیشەوە  لەرووی 

تایبەتی یەكێتی و گۆڕان لەگەڵ كۆمەڵ و یەكگرتوو دەتوانن  بە 

بواری  لە  كەم  النی  كە  دروستبكەن،  سەوز  زۆنی  منوونەیەكی 

ئازادی راگەیاندن و عەقیدە و ئازادی میدیا و ئەحزابی سیاسی و 

هەڵبژاردنەوە جیاوازبێت لە زۆنی زەرد. ئەگەرچی دراوسێی زۆنی 

)ئێران( دیموكراسی زۆرتر  تا دراوسێی زۆنی سەوز  زەرد )توركیا( 

تێدایە، كە ئەمەش وەكو خاڵێكی پۆزەتیڤ بۆ زۆنی زەرد لەگەڵ 

لە  توركیا  نزیكبوونی  سەرەڕای  لێكدەدرێتەوە،  هاوپەیامنەكەی 

ئەمەریكا و خۆرئاوا و ئیرسائیل كە ئەمەش فاكتێكی گرنگە.

بەاڵم لە حاڵەت و گریامنەی دوو ئیدارەییدا زۆنی )سەوز، نیلی( 

تاكە نەیار یان ركابەر كە هەیانە پارتییە بەعەلەنی. ئەگەر نا واڵتانی 

ناوچەكە، نەیاری زۆنی سەوز و زەردن، وەكو چۆن نەیاری حكومەتی 

هەرێمن، لە خراپرتین حاڵیشدا لەسەر دژایەتی ئەزمونی هەرێم بێ 

كێشەن، بەاڵم زۆنی زەرد سەرەڕای نەیار و ركەبەری عەلەنی كە یەكێتی 

و گۆڕانن، دوو نەیاری تری هەیە. یەكەم یەكگرتووی ئیسالمییە، كە 

هێزی  هەڵبژاردنەكاندا  لە  و  نیگەرانە  بوونیان  بە  پارتی  ب��ەردەوام 

یەكەمی دوای پارتین و ملمالنێیەكی سەخت و خوێناوی لە نێوانیاندا 

ئەوسەری  نەیارێكی مەدەنی و بێ چەكە. كە دەكەوێتە  واتا  هەیە، 

زۆنی زەرد و هاوسێی توركیای ئیخوانی، دۆستی هەرێمی زەرد.
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نەیاری بەهێزی دووەمی زۆنی زەرد )پەكەكە(یە، كە ئەگەری 

شەڕێكی سەخت دەكرێت لە نێوانیاندا، ئەگەر چارەسەری كێشە و 

قەیرانەكانی نێوانیان نەكرێت، چونكە جگە لەوەی )پەكەكە( بۆتە 

دۆستی پلە یەك لە میحوەری زۆنی سەوز و نیلی لە هەمانكاتدا، 

پێناچێت  كە  ملمالنێیانە  گرنگ  خاڵی  سێ  لەسەر  پارتی  لەگەڵ 

بگەنە ئەنجام:

لە  پارتی  نزیكبوونەوەی  و  پارتی  لە  توركیا  پاڵپشتی  یەكەم: 

ئەكەپە بەتایبەت بەرژەوەندییە ئابورییەكانیان.

كاروباری  لە  پارتی  ب��ەردەوام��ی  دەستتێوەردانی  دووەم: 

كە  )ئەنەكەسە(  ب��ەرەی  لە  پاڵپشتی  و  خۆرئاوا  كانتۆنەكانی 

)پەكەكە( بە دوژمنی خەباتی رۆژئاوایان دەزانێت.

لەالیەن  پەكەكە  ناوخۆی  نەیارانی  داڵدەدانی  سێیەم: 

گابار(  بریار  فەرهاد،  ئاتاج،  خەلیل  )بۆتان،  وەكو  پارتی، 

الیەنگرانی  و چەكداركردنی  مەشقپێكردن  و  سەرپەرشتیكردن 

توڕەیە  زۆریش  كردووە،  نیگەران  پەكەكەی  تەواو  ئەنەكەسە، 

لەم داڵدەدانە و بە پیالنێكی دژی شۆڕش و پەكەكەی دەزانن. 

و  مەشق  ئەو  خەرجی  توركیا  هەیە  لەوە  گومانی  تەنانەت 

راهێنانە بكات بۆ دژایەتی پەیەدە لە رۆژئاوا. بۆیە گریامنەكانی 

شەڕی  ئاستی  لەسەر  زەرد  زۆنی  و  )پەكەكە(  نێوان  لە  شەڕ 

و  مەدەنی  شەڕی  ت��رەوە  الیەكی  لە  ئەگەرێكە،  چەكداری 

هەڵبژاردنەكانی یەكگرتوو لەگەڵ زۆنی زەرددا بەردەوامە. واتا 

لە  شەڕ  ئەگەری  و  گریامنە  لە  بەهێزترە  زۆر  گریامنەیە  ئەو 

نێوان زۆنی )سەوز و نیلی( لەگەڵ زۆنی )زەرد(.
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پاشەكشەی كورد
لە نزیكبوونەوەی جەمسەرە ناوچەییەكاندا

وردە وردە داعش خەریكە لەو سنورە جوگرافییە پاشەكشە دەكات که  

پێیدەوترێت عێراق و سوریا، كۆبونەوە نهێنییەكانی ئەمەریكا، حكومەتی 

هەرێم و بەغدا لە ناوەڕاستی ئابی 2016 لە كەركوك بۆ ئەو مەبەستە، 

ئاماژەیەكی گرنگن بۆ پێداگری لەسەر كۆتایهێنان بە داعش لە موسڵ.

لە  توركییەكەی  هاوتا  لەگەڵ  كۆبونەوە  و  زەریفی  سەردانەكەی 

بۆ  ئەردۆگان  سەردانەكەی  تاران،  بۆ  ئۆغلۆ  چاوش  سەردانی  ئەنكەرە، 

نێوانیان  ئاڵۆزیی  و  گرژی  پاش  پۆتین،  لەگەڵ  دیدارەكانی  و  مۆسكۆ 

سیاسەتەكانی  شكستی  بۆ  ترە  ئاماژەیەكی  سوریاوە،  قەیرانی  بەهۆی 

بۆ  ملبدات  ئەنكەرە  دەبێت  كە  تێزەی،  ئەو  سەر  چونەوە  و  توركیا 

دەستهەڵگرتن لە داعش و دەركردنی روخانی ئەسەد له  خه یاڵی خۆی، 

توركیا، پاش كودەتای واڵته که ی و پێشڕەوییەكانی یەپەگە و یەپەژە لە 

مەنبج و پەالمارەكانی پەكەكە بۆ سەر توركیا ئەم هەنگاوانەی ناوە.

جەزائیر  لە  سوریا،  عێراق،  ئێران،  توركیا،  نهێنیەكانی  دانیشتە 

دوبارەكردنەوەی سیناریۆكانی 1974، بەاڵم ئەو لە سەردەمی )هەواری 

بومیدن( و 2016 لە سەردەستی )عەبدولعەزیز بوته فلیقە(، سەبارەت 

بە راگرتنی پێشچوونەكانی حكومەتی فیدڕاڵی خۆرئاوا، پەراوێزخستنی 

و  سەربەخۆ  دەوڵەتی  دروستكردنی  ئەگەری  بۆ  سنوردانان  پەكەكە، 

كەیسی نەوت.

رۆژئاوا  لە  حەسەكە  سەر  بۆ   2016 ئابی  ناوەڕاستی  پەالمارەكانی 

بۆ  توركیا  بۆردومانەكانی  و  لوبنان  حزبوڵاڵی  سوریا،  سوپای  لەالیەن 

بایدن بۆ پاشەكشەی هێزەكانی سوریای  سەر جەرابلوس و داوای جۆ 
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دیموكرات لە مەنبج، ئاماژەیەكە بۆ دەركەوتنی سەرەتای ئەو هەڕەشانە و 

جێبەجێكردنی ئەجێندای )چوار قوڵی( و پراكتیزەكردنی، كە سەرەتاكەی 

دژی رۆژئاوایە.

و  تاران  مه سجەی  ئەو  بۆ  ئاماژەیەكە  حەسەكە،  بۆردومانكردنی 

پەیەدە  سەر  بۆ  فشارەكان  لێرەوە  بەوەی  ئەنكەرە  دەیدەنە  دیمەشق 

دەستپێدەكات و وردە وردە دەگاتە عەفرین، كۆبانی و جەزیرە، لەژێر 

 2016 ئابی  كۆتایی  لە  هەربۆیە  جیاوازدا...!  جیاواز  سیناریۆی  و  ناو 

موراد قەرەیەالن ئەندامی كۆنسەی سەرۆكایەتی كەجەكە لە مەراسیمی 

چەكداركردنی پۆلێك گەریال رایگەیاند: وه ک پژاك و پەكەكە بڕیارمانداوە 

هێرشەكامنان دژی ئێران دەستپێبكەینەوە لەبەرامبەر ئەو رۆڵەی ئێران لە 

دژی رۆژئاوا دەیگێڕێت )مەبەستی شەڕەكانی شاری حەسەكەیە(. چونكە 

ناو كۆبونەوە چوار قۆڵییەكانی دەستهەڵگرتنی  تاكە مەرجی  ئەنكەرە، 

و هێزەكانی  فیدڕاڵی خۆرئاوا  پشتیوانی  لە  تاران، مۆسكۆیە  دیمەشق، 

پەیەدە و تەنانەت پەكەكەش.

ئەم داوایەی ئەنكەرە كارێكی قورس نییە، هەرچەندە شەرم ئامێزە، 

بەاڵم ئەسەد پەنا بۆ هەموو كارتەكان و تەنانەت شەیتانیش دەبات بۆ 

كورد  لەسەر  بێت  گرەو  كارتە  ئەو  ئەگەر  جا  رووخان،  لە  رزگاربوونی 

ئاسانرتینە، باس لە كۆبونەوەی نهێنی نێوان ئەسەد و ئه ردۆگان دەكرێت 

و سەردانی موعەلیم بۆ عێراق بەشێكی تری سیناریۆكانە.

كەواتە دەردەكەوێت خاڵی نەكەوتن و هێشتنه وه ی ئەسەد، لێدانە 

لە كورد، وەك چۆن خاڵی كۆتاییهاتنی داعش و پشتكردنە سوپای ئازادی 

سوریا، ئیمزاكردنی ئەردۆگانە بۆ ئەو دوو مەرجە و سەردانەكەی )هاكان 

فیدان(ی راوێژكاری دەزگای میت بۆ سوریا لەدوای 2011 ئاماژەیەكی 

تری ئەو مەسجەیە، كە توركیا دەستی لەو فایلە بەرداوە.
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بۆ ئێرانیش مانەوەی ئەسەد، كە دەكاتە بەردەوامی هێڵی ته ماس و 

سرتاتیژی شیعە لە تاران بۆ بەغدا، له وێوه  بۆ دیمەشق تا دەگاتە به یروت 

و سنورەكانی ئیرسائیل و بەستنەوەی بە سەنعا و حوسییەكان لە رێگەی 

دەریاوە، واتا پێكەوەبەستنی ئەو پێنج پایتەختەی، كە هەمیشە ئێرانییەكان 

بە هەژمون و نفوزی خۆیانی دەزانن، كارتێكە دەكرێت ئێران پەیەدە و 

یەكێتی و پارتی و هەردوو حكومەتی خۆرئاوا و باشوریی بۆ بكاتە قوربانی.

نە  روویدا.  كە  نەدەخواست  ئەمەیان  هەرگیز  ئەنكەرە،  و  تاران 

ئەنكەرە، نە تاران نەیاندەویست و چاوەڕوانیش نەبوون كورد لە رۆژئاوا 

رەوشەكە  كاتێ  بەاڵم  پێشبكەوێت،  هێندە  باشوریش  بگرە  و  باكور  و 

تێکچوو، گەمەكە لە دەست ئەنكەرە و تاران دەرچوو لە چوارچێوەیەكی 

ناوچەییەوە، بووە نێودەوڵەتی.

 واشنتۆن و مۆسكۆ ده ستوه ردانیان کرد و هاوكێشەكە لە دەست ئە 

دوو واڵتە ناوچەییە دەرچوو، بەشێوەیەك ملمالنێكان هێندە توندبوو، 

تاران و ئەنكەرە خۆیان بەشێكی گەورە بوون لە یارمەتی كورد )یان هێزە 

كوردییەكان(، یەكێكیان بۆ خستنی ئەسەد و ئەوی تریان بۆ مانەوەی.

ئاشكرایە لە ملمالنێكاىن سوریادا، هەریەكە لە تاران، دیمەشق، بەغدا 

)بلۆكی ناوچەیی( كەوتنە پشتگیری لە پەكەكە و قەندیل، واتا لە پەیەدە 

و هێزەكانی یەپەگە، یەپەژە و هێزەكانی سوریای دیموكرات، چ لە بواری 

پێدانی چەك و كەلوپەلی سەربازی، چ لە بواری رێگه دان بە فرۆشتنی 

نەوت و یارمەتی دارایی و پزیشكی.

تەنانەت قاسم سلێامنی وتویەتی: بۆ پەیەدە، تەنها جارێك چەند 

لە  هاوكاری،  تر  جاری  دەیان  لەگەڵ  پێداون  تۆپخانەمان  كەتیبەیه کی 

وێنەكانی  داگرتنی  لێیان،  داوایەكامن هەبووە  تەنها  بەرامبەردا جارێك 

ئۆجەالن لە بارەگاکانیان، بەاڵم ئەوەشیان بە قسە نەكردوین.
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لەو  هەر  بەغداش  بۆ  پەیەدە  و  پەكەكە  وەفدەكانی  سەردانی 

پەیوەندیەدابوو لەو كاتانەدا. هەر ئەو واڵتانە بەتایبەتی تاران و بەغدا، 

لە باشوریش پشتیوانی سەرەكی یەكێتی بوون و بەتایبەتی لە شەڕەكانی 

داعش. 

لەالیەكی ترەوە ئەنكەرەو هاوپەیامنەكانی كەوتنە هاوكاری پارتی 

و  نەوت  سەربازی،  بواری  لە  بەتایبەتی  خۆیان،  هاوپەیامنی  وەكو 

دژایەتیكردنی پارتی بۆ رۆژئاوا و فیدڕاڵی خۆرئاوا لە داخستنی سنورەكان 

كێرڤی  هەڵكشانی  و  سوریا  ئازادی  سوپای  و  ئەنەكەسە  پشتیوانی  و 

قەندیل،  و  شەنگال  لە  بەتایبەتی  پەكەكە.  لەگەڵ  نێوانیان  كێشەكانی 

بەشێكبوون،  كوردییەكان(  )هێزە  كورد  كە  ملمالنێیەی  لەو  بەشێكبوو 

هێزە  ئەو  كارتی  لە  سودیان  و  دەدا  ئیدارەیان  تاران  و  ئەنكەرە  بەاڵم 

كوردییانە وەرگرت لە رۆژئاوا و باكور و باشور.

بۆ  ئەنكەرەیە  توركیا، بەشێكی مەبەستی  بۆ  بارزانی  سەردانەكەی 

ئەوەی بارزانی، یان حكومەتی هەرێم ببنە بەشێك لە سیناریۆكانی، كە 

و  كورد  دژی  يێ  بۆ  ئەلفەوە  لە  توركیا  ئەجێنداكانی  بێگومان هەموو 

بەتایبەتی پەكەكە و خۆرئاوایە، واتا هەموو دۆسێیەك كە توركیا دەستی 

بۆ دەبات دەچێتەوە سەر تیرۆر، كە خۆی لە پەكەكەدا كورت دەكاتەوە.

لەگەڵ  هاوكاتە  بارزانی  بانگهێشتی  ساتی  بدەین،  دیقەت  گەر 

جەرابلوس،  سەر  بۆ  توركیا  هێرشی  حەسەكە،  سەر  بۆ  سوریا  هێرشی 

گوشاری ئەمەریكا و جۆ بایدن بۆ كشانەوە لە مەنبج.

بۆیە توركیا بانگهێشتەكەی بارزانی پێشخست، تا پێش ئێران مەسجی 

خۆی بگەیەنێت و بڵێ »سەردانەكە هاوكاىت باشبوونی پەیوەندییەكانی 

توركیا، ئێران، عێراق و سوریایە«، ئەنكەرە لەسەردانەكەدا جگەلەوەی 

لە  دەكات  گوللەن  بە  سەر  زانكۆكانی  و  خوێندنگا  داخستنی  داوای 
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هەرێمی كوردستان و نیگەرانە لە هاتوچۆی سەركردەكانی پەكەكە لە 

بارزانی كردووە، كە پەكەكە  فرۆكەخانەكانی كوردستانەوە، داواشی لە 

بەشداری شەڕی موسڵ نەكات.

رێكخستووە،  بارزانی  بۆ  ئەم سەردانەی  بەمەبەست  توركیا  بۆیە 

لە كورترتین خاڵدا، ئەنكەرە دەیەوێت دژی پەكەكە و خۆرئاوا  بەاڵم 

حكومەتی هەرێم، یان بارزانی بەشدار بێت، كە جارێ دیار نییە ئەو 

بەشدار  یان  رەتدەكرێتەوە،  بارزانییەوە  لەالیەن  ئەنكەرە  خواستانەی 

نادات  رێگا  توركیا  كە  تێبگەین،  لەوە  ساکاره   و  ساده   بەاڵم  دەبێت، 

بارزانی و كوردیش، لەم چوار پارچەیە هیچ بێت و هیچ دەستكەوت 

بكرێت دەیكات گەر  بۆی  بێنێت، هەرچی  بەدەست  و سەركەوتنێك 

دژی بارزانیش بێت، هاندە فورات رۆژنامەنوسی تورك دەڵێ »بارزانی 

تیرۆر  دیارە  كە  كردووە،  راوێژیان  و  تیرۆریانكردووە  باسی  یەلدرم  و 

مەبەست پەكەكەیە؟«.

بەم دواییانەش ئەنكەرە و سعودیە لە دژی تاران پەنایان بردە بەر 

كورد )هێزە كوردییەكان لە رۆژهەاڵت(، بۆ پشتیوانی لە پێشمەگەكانی 

كوردستان،  ناوچەكانی  لە  ئێران«  كوردستانی  دیموكراتی  »حزبی 

موجاهیدنی  »سازمانی  تەنانەت  و  بلوجستان  لە  عەدل«  »بزوتنەوەی 

خەلقی ئێران«، تارادەیەكیش كاریگەری لەسەر تاران دانابوو.

تەنانەت باس لەوەش دەكرێت، هەموو سیناریۆكانی ئەنكەرە و ریاز 

دژی تاران لەگەڵ حزبی دیموكرات، بزووتنه وه ی عەدل و موجاهیدنی 

خەلق لە رێگای پارتی دیموكراتی كوردستانەوە جێبەجێكراوە.

ئەو  دیموكرات،  حزبی  سكرتێری  هیجری  مستەفا  هەرچەند 

زۆری هەبووە  كاریگەری  نایشارێتەوە  بەاڵم  رەتدەكاتەوە،  سیناریۆنانە 

گەر  »خۆ  دەڵێ  هیجری  كۆیە،  دەچنە  زوو  زوو  ئەمەریكیەكان  و 
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یارمەتیامن بدەن كارێكی باشە، تەنانەت گەر ئیرسائیل هاوكاریامن بكات 

وەریدەگرین«، هیجری ئەوەشی وتووە: »لە داهاتوودا ئاڵوگۆڕی گەورە 

روودەدات«.

بەاڵم هەرچۆنێك بێت، ئەم سیناریۆیانە تارانیان ترساند و شڵەژاوی 

سەرۆكی  فەیسەڵ  توركی  قسەكانی  چونكە  دیاربوو،  پێوە  زۆریشی 

ئێراىن،  ئازادی  كۆنگرەی  لە  عەرەبستان  پێشووی  هەواڵگری  دەزگای 

رێكخراوی موجاهیدینی خەلقی ئێران لە حوزەیرانی 2016 لە پاریس، 

ئاماژەیەكی جدی بوون بۆ پشتیوانی لە موجاهیدین و هێزەكانی تر و 

هەڕەشەكانی سوپای پاسداران و ئیتالعات، ئاماژەبوون بۆ شڵەژانی تاران.

تەنانەت باس لەوەش دەكرێت لە سەردانەكانی ئەم دواییەی دكتۆر 

ئەمنییەكانی  دەزگا  وەفدی  سەردانی  و  وەفدەكەی  و  ساڵح  بەرهەم 

حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ تاران، هێرشەكانی حزبی دیموكراتی 

و  زانیوە  دەرەكی  بەدەستی  و  وەرگرتووە  جدی  بە  ئێراىن  كوردستانی 

لەوەش نیگەران بووە، كە گوایە پارتی لەسەر داوای سعودیە رازیبووە، 

كە بارەگاكانی سازمانی موجاهیدینی خەلق بگوازێتەوە بۆ هەولێر. تاران 

ئەمەی بە خەتی سوور و قابیلی قبوڵنەكردن ناوبردووە.

بەاڵم ئێستا ئەوەی گرنگە ئەوەیە، ئایا پارتی دەبێت لە چوارچێوەی 

سیناریۆكانی توركیا بجوڵێتەوە نەك سعودیە؟ بەم شێوەیە كە ئەنكەرە 

بڕیاریداوە دەست لە پشتیوانی داعش و سوپای سوریای ئازاد هەڵگرێت 

لەو  دەست  پارتیش  دەبێت  كەواتە  عێراق،  و  ئێران  و  سوریا  دژی 

ئێران- ته ماسی  هێڵی  نابێتە  یەكێتی  ئیرت  و  هەڵبگرێت  سیناریۆیانە 

پەیەدە-پەكەكە.

ئیرت پەكەكە و پەیەدە ئەو كارتە گرنگە نابن بە دەست ئێران و سوریا 

و عێراقەوە، بەڵكو وردە وردە دەكەونە بەردەم هه ڕه شه  و مەترسییەوە.
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بە واتایەكی تر وەكو باسمکرد، ئەنكەرە لە بەرامبەر چی دەست 

هەڵدەگرێت؟  ئازاد  سوپای  و  ئەسەد  رووخانی  داعش،  پشتگیری  لە 

و  پەیەدە  و  پەكەكە  پشتیوانی  لە  ئێران  دەستهەڵگرتنی  لەبەرامبەر 

فیدڕاڵی خۆرئاوا و لەبەرامبەر دەستهەڵگرتنی تاران لە پشتیوانی یەكێتی.

واتا بەشار ئەسەد دەمێنێتەوە، فیدڕاڵی خۆرئاوا گەمارۆ دەدرێت و 

پەكەكە دەستكورترت دەكرێتەوە  دەخرێتەوە چوارچێوەی سوریا، رۆڵی 

لە شەنگال، سنورەكانی هەر چوار دەوڵەت سەخرت دەكرێت، حكومەتی 

هەرێمی كوردستان بە یەكێتی و پارتی دەخرێنەوە چوارچێوەی عێراق 

و ئیمتیاز و المەركەزیەكەتەی بچوكرت دەكرێتەوە، حزبی دیموكرات و 

موجاهیدنی خەلق و بزووتنه وه ی عەدل دەبێت بگەڕێنەوە شوێنەكانی 

خۆیان، واتا )هەموو كارتە بەكارهێرناوەكانی كورد لەالیەن ئەو واڵتانەوە 

بۆ ماوەیەك بە عەالگەی چاوەڕوانی بەرژەوەندیيەكانەوە هەڵدەوارسێت، 

خۆ ئه گەر هەموو الیەك رێككەوتنەكانیان قبوڵكرد و بەرژەوەندییەكانی 

یەكرتیان پاراست، وردە وردە كورد )هێزە كوردییەكان( پەراوێزتر دەخرێن، 

تاڕادەی مەترسی جدی كە یەكەمجار لە ناوبردنی كانتۆنەكانی خۆرئاوایە.

لەم نێوەدا بۆ ئەم كارە )لەناوبردنی فیدڕاڵی خۆرئاوا( سیناریۆكانی 

دەبێ ئاوا بن، سوریا بەهێز دەكرێتەوە و هەوڵدەدات رۆژئاوا بخاتە ژێر 

كۆنتڕۆڵی خۆی، كە بێگومان بەهێزی سەربازی و ده ستتێوه ردانی توركیا 

و فشاری روسیا و ئەمەریكاش، ئەوكاتە ئێران نەك پشتیوانی لە پەیەدە 

ناكات، بەڵكو پاڵپشتی ئەسەد دەكات. ئەنكەرە سنورەكانی دادەخات و 

سوپاى سوریای ئازاد و هێزەكانی تر ئاراستەی شەڕیان دەگۆڕێت بە دژی 

پەیەدە، عێراقیش وردە وردە سنورەكانی دادەخات بەرووی رۆژئاوادا، 

دواتر داوای دەرچوونی هێزی پێشمەرگە دەكەن، لە كەركوك و ناوچە جێ 

ناكۆكەكان و رادەستكردنی نەوت و ئەگەری گێمێكی تری شەڕی نێوان 
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كورد و عێراق و گەڕانەوە بۆ خاڵی سفر و دوریش نییە نزیكبوونەوەی 

توركیا و ئێران، نزیكبوونەوەی شیعە و سوننەشی لێبكەوێتەوە، ئەوەی 

جێگەی مەترسییە، ئەوەیە كە ئەو كارە بێ پارتی دیموكراتی كوردستان 

ناكرێت بەهۆی سنورەكانی رۆژئاواوە، بۆیە رەنگە پارتی بە پشتگیری لە 

ئەنەكەسە، ببێتە بەشێك لەو بلۆك بەندییە بە دژی خۆرئاوا، تەنانەت 

شەڕی پەیەدەش بكات، یان النیكەم رەنگە ئەنەكەسە كارتێكی بەهێزى 

گەریال  كۆنرتا  رۆڵی  ئەنەكەسە  كە  بێت،  ناوخۆ  هەڵگیرساندنی شەڕی 

بگێڕێت بە پشتیوانی الیەنەكان، چونكە سەرەڕای بێهێزبوونی كارتەكانی 

كوردی هەیە،  الیەنێكی  بە چەند  پێویستی  توركیا هێشتا  بەاڵم  كورد، 

بەتایبەت لە مەسەلەی نەوت، تا كاتێكی نادیار، یان النیكەم لەبەرئەوەی 

پارتی بەئاسایی دژی پەیەدە و حوكمی تاك الیەنەی پەیەدەیە و ناكۆكی 

قوڵیشیان لەگەڵ پەكەكە و یەبەسە هەیە.

هەرچەندە خاڵی ناكۆكی توركیا–ئێران بریتییه  له  )پارتی(، وەك چۆن 

خاڵی ناكۆكی ئێران-توركیا )یەكێتی(یە، بەاڵم خاڵی ناكۆكی ئێران–توركیا 

بەگشتی )یەكێتی، پەكەكە، پەیەدە(یە.

ئەو بازنەیە كە ناوی یەكێتی هێزە كوردییەكانە، یان نزیكی هێزە 

نیشتامنییەكانە، چونكە ئەو جەمسەرەی كە پێكدێت لە یەكێتی، پەكەكە، 

پەیەدە، هەدەپە و گۆڕان و حزبی دیموكراتی كوردستان و كۆمەڵەكان، 

زۆرتر  تێڕوانینی  كوردستانییە،  و  نیشتامنی  ت��ەواو  جەمسەرێكی 

لەگەڵ كاری هاوبەش و پشتیوانی هێزەكانە، كە پارتی لە دەرەوە ئەم 

جەمسەربەندییە، بۆیە لە رۆژئاوا هەست بە مەترسی جدی دەكرێت، لە 

بەشداری پارتی لەو سیناریۆیانە.

ناوچەیی و  بە مەترسی و هەڕەشەی واڵتانی  بەهۆی هەستكردن 

رێژییە  بەرنامە  خەریكی  ئێستا  جەمسەرە  ئەم  مەترسیدار،  سیناریۆی 
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بۆ دروستكردنی )ئەنجومەنێكی سەربازی كوردستانی( لەنێوان هەموو 

رەسوڵ  وەستا  كوردستان،  پارچەی  چوار  هەر  كوردستانییەكانی  هێزە 

یەكێك لە فەرماندە سەربازییەكانی یەكێتی، كە دوو ساڵە سەرپەرشتی 

میحوەرێكی شەڕی داعش دەكات، نایشارێتەوە كە كار بۆ دروستكردنی 

ئەو ئەنجومەنە سەربازییە دەكەن.

بۆ عێراقیش پێموایە پارتی لە پێش یەكێتی، ئامادەیه  بچێتەوە ناو 

بانگەشەی سیاسی و سەربەخۆیی  ئیرت سەردەمی  چوارچێوەی عێراق، 

كوردستانیش تەواو دەبێت.

ملمالنێكانی  و  گرفت  و  كێشە  لەگەڵ  چۆن  وەكو  شێوەیە  بەم 

واڵتانی ناوچەیی و هه لومه رجیی بابەتی كورد و پارچەكانی كوردستان 

رۆژئاوا  لە  بەتایبەت  بەدەستهێنا،  باشیان  دەستكەوتی  و  گەشەیانكرد 

ناوچەكە  واڵتانی  نزیكبوونەوەی  كە  راستە،  پێچەوانەكەشی  باشور،  و 

و  كورد  لەسەر  مەترسی  ئێران(   – )توركیا  ناوچەییەكان  جەمسەرە  و 

سەرەتاكانی  خەریكە  وردە  وردە  كە  دەبێت،  زۆرتر  دەستكەوتەكانی 

چونە  و  بەرژەوندییەكانیان  بەدەستهێناىن  بەپێی  دەردەك��ەوێ��ت، 

بۆ  هەوڵدان  و  یەكرت  لە  زۆرتر  نزیكبوونەوەی  ئەجێنداكانیان،  پێشی 

دووركەوتنەوەی زۆرتر لە كورد دەخەنە ئەجێندای خۆیانەوە، ئەوەش 

دیفاكتۆیە توركیا و ئێران، كە لەیەك نزیك ببنەوە، گرنگرتین خاڵی جێ 

باسی هەردووال كوردەكانن، كە دیارە ئێستا رەوشەكە وایلێهاتووە و كارتی 

كورد زۆرتر بەدەست ئێرانەوەیە لە رۆژئاوا و باكور و نیوەی باشوریش، 

كە هەمووشی لە دژی توركیا بەكارهێناوە.

زۆرتری  نەرمی  و  زۆرتر  سازشی  توركیا  دەبینین  كە  ئاساییه   بۆیە 

نواندووە و رەنگە باجی زۆریشی بۆ دابێت، كە هێشتا دیار نییە ئیمتیازی 

چی تری داوە بە سوریا، ئێران، عێراق كە لە داهاتوودا دەردەكەون و 
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ئامادەبێت باجی تریش بدات، بۆمنونە دەستهەڵگرتنی توركیا لە ملمالنێی 

ئیسالمی  سوپای  لە  كشانەوەی  یان  كافكاس  واڵتانی  لە  ئێران  لەگەڵ 

لەگەڵ  )ئەدەنە(  ئەمنی  رێككەوتنی  زیندوكردنەوەی  یان  یەكگرتوو، 

سوریا.

بۆیە ئاساییە كە دەبیندرێت توركیا لەم باردۆخ و رەوشە تازە زۆرتر 

دەبێت باج بدات و كارتەكانی كەمبكاتەوە و ئێرانیش زۆرتر سودمەند 

و براوە دەبێت. 

نوێ  نەخشەیەكی  داڕشتنی  بۆ  ئاماژەیەكە  موسڵ،  رزگاركردنی 

و  ئەنكەرە  هەڵسانەوەی  قوربانی  دەبێتە  داعش  كە  ناوچەكە،  لە 

كە  عێراقەوە،  سوپای  لەالیەن  ناوچەكە  لەنوێ  سەر  كۆنتڕۆڵكردنی 

پارتی و توركیا دەیانەویست نیوەی موسڵ كۆنتڕۆڵبكەن، بەپێی چەند 

سەرچاوەیەكی زانیاری گوایە واشنتۆن لە شەوی كودەتاكەی توركیا سێ 

مەرجی خۆی بەسەر توركیادا سەپاندووە:

یەكەم: كشانەوەی هەموو سوپاكەی لە عێراق و كوردستان.

دووەم: رێزگرتن لە مافی مرۆڤ و دیموكراسی لە ناوخۆی توركیادا.

فشار  لە  وازهێنان  و  داعش  پشتیوانی  لە  دەستهەڵگرتن  سێیەم: 

خستنە سەر كانتۆنەكانی خۆرئاوا.

بەمشێوەیە، كە من بڕوام بە خاڵی سێیەم نییە، گەر باسیشكرابێت، 

بەم  واشنتۆن  دیارە  كە  یەكەمە،  براوەی  ئێران  دیسان  پێیە،  بەم  بەاڵم 

كارەی مەبەستییەتی حەشدی شەعبی دووربخاتەوە و رێگری لە شەڕی 

شیعی و سوننی بگرێت و لە هەمان كاتدا بەڵێنی ئەوەشی بە ئەنكەرە 

دابێت، كە رێگا نادات پەكەكە و یەبەسە بەشداری گرتنی موسڵ بن، 

وەكو چۆن ترسی هەیە لەوەش، كە توركیا سنوری سوریا ببەزێنێت بۆ 

شەڕی دژی پەیەدە لە خۆرئاوا.
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مامەڵە  روسیاش  و  ئەمەریكا  وەك  زلهێزەكانی  روونە  بەمشێوەیە، 

لە  خۆی  كە  دەك��ەن،  خۆیان  مۆڕاڵەكانی  بێ  بەرژەوەندییە  لەگەڵ 

جوگرافیای ئەو چوار دەوڵەتە دەبینێتەوە، نەك كورد یان باشور و رۆژئاوا، 

گەر ئەوەش لەبەرچاو بگرین، كە هێندە دۆخەكە لەبارە بۆ ئەو واڵتە و 

پەیوەندی هێزە كوردییەكان هێندە دژوار و ناكۆك و دابەشبووە، رێك 

لە دەیەی نەوەدەكان و سەردەمی شەڕی ناوخۆ دەچێت بەشێوەیەكی 

سارد.

بۆیە دوورنییە، وەاڵمی واشنتۆن لە پشتكردنی لە كورد و پاشەكشەی 

وەزیری  كە  بێت،  كلنتۆن  هیالری  قسەیەی  ئەو  دەستكەوتەكانی 

كە  عەرەبی،  واڵتانی  روداوەكانی  لەبەرامبەر  بوو  ئەمەریكا  دەرەوەی 

لێیان پرسی بۆچی پشتتان كردە دۆستەكانتان )كە مەبەستی میرس، لیبیا، 

تونس...( بوو؟ هیالری وتی: زۆرمان ئامۆژگاریكردن بەقسەی ئێمەیان 

نەكرد. ئەمەش چەند وەاڵمێكی نامۆڕاڵی پڕ بەرژەوەندييە، هێندەش پڕە 

لە حەقیقەتی دۆگام و واقعیەتی سیاسەتی ئەمەریكا.

چوار  لە  گوێ  و  پەكبخات  پەرلەمان  بێت  ئامادە  هێزێك  كاتێك 

هێزی تر نەگرێت، كاتێك هێزێك سنورەكانی بەڕووی برا كوردەكانی لە 

پارچەیەكی تر دابخات و هەڕەشەی شەڕ بكات.

كاتێك  بكات،  پارچەیەك  تەنها حوكمی  بە  بیەوێت  كاتێك هێزێك 

هێزێك بێ گوێدانە خەبات و تێكۆشانی هێزە رەسەنەكانی ئەو پارچەیە، 

حزىب دەستكردی خۆی بكاتە خاوەنی ئەو پارچەیە.

شەش  بووبنە  هەشتاكان  دەیەی  هێزی  دوو  پارچەیەك  لە  كاتێك 

بەرامبەر  لە  نەبن  ئامادە  و  ئینشیعابەوە  و  ئینشیقاق  بە هۆی  پارچە 

و  دەربكەن  بەیاننامەیەك  پێكەوە  مەترسیدار  سیاسی  سیستمێكی 

ئیئتالفێك دروستبكەن.
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كاتێك هێزەكانی ئەم چوار پارچەیە بەهۆی هەژمونی دوو حزب، 

كە كامیان سەرۆك بێت، نەتوانن كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسنت و كارەكانی 

پەكبخەن.

كاتێك پاش بیست و پێنج ساڵ حوكمڕانی كورد لە پارچەیەك، لە 

فەرمانبەر  نەوت،  بەرمیل  هەزار  سەد  پێنج  رۆژانەی  فرۆشی  داهاتی 

و  بفەوتێت  ناوەند  چینی  و  پێبدرێت  موچەی  جارێك  مانگ  سێ 

گەندەڵی  و  بن  هەژارتر  هەژارەكان  و  دەوڵەمەندتر  دەوڵەمەندەكان 

هەموو داموودەزگاكانی حوكمەتی گرتبێتەوە.

و  بكرێن  تیرۆر  بیروڕا  ئ��ازادی  لەسەر  رۆژنامەنوس  چەندین 

و  پێشێلبكرێن  كەسێك  خاتری  لەبەر  دیموكراسی  پرەنسیپەكانی 

ناعەدالەتی گەیشتبێتە ئاسامن.

و  باشور  ئەزمونی  شكستی  و  پاشەكشە  سبەینێ  لە  بۆچی  ئیرت 

)ئەنكەرە،  ناوچەییەكان  جەمسەرە  نزیكبوونەوەی  لە  گلەیی  رۆژئاوا 

بەسەردا  كوردیان  كە هەر چواریان  بكەین،  دیمەشق(  و  بەغدا  تاران، 

دابەشكراوە و دوژمنی واقیعی كوردن و گلەیی لە دووركەوتنەوەی هێز 

و حزبە كوردییەكان نەكەین، كە بە حساب زۆرینەیان هێزی كوردستانی 

و نیشتامنی و نەتەوەیین.

مەترسییەكانی بەردەم كورد گەورەن، بەتایبەتی بەرامبەر خۆرئاوا، 

بۆیە پێویستی بە تاكتیكی سیاسی و سرتاتیژی گرنگ هەیە، النیكەم بۆ 

تێپەڕاندنی ئەو گەلەكۆمەكێیە ناوچەییەی ئامادەسازیی بۆ كراوە و وردە 

وردە پیالنەكان دەبەنە پێش، بەاڵم گرنگە كە هیچ الیەنێكی كورد لەم 

پیالنە بەشدار نەبێت، بەاڵم پیالنێكی مەترسیدار لە ئارادایە.
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 عیراق و كوردستان دوای داعش

*لە )13( ساڵی رابردوودا لەعێراق، بایی )850( ملیار دۆالر نەوت 

فرۆرشاوە، بەاڵم )350( ملیار دۆالری لەالیەن بەرپرسانی حكومەتی 

نزیكەی  داهاتە  لەو  واڵت،  دەرەوەی  براوەتە  و  دزراوە  عێراقەوە 

)200( ملیار دۆالر پشكی هەرێمی كوردستان بووە.

دۆالر  ملیار   )7  -  6,5( كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  *ئێستا   

لەمە  نەوت  نرخی  گەر  ناوخۆییەكانە،  و  بیانی  كۆمپانیا  قەرزداری 

زیاتر روو لە دابەزین بكات، حكومەتی هەرێم دەبێت تا چەند ساڵی 

تر قەرز بداتەوە؟

* لەشەڕی داعشدا )70000( شیعە، شەهید بوون.

*عەبادی )123( بەرپرسی پلە بااڵ، وەزیر، بریكار، بەڕێوەبەر و 

راوێژكاری البردوە، كە خەرجی و موچەیان دەیان ملیار دینار بووە، 

بە تەنها جێگری سەرۆك وەزیران )750( پاسەوانی هەبوە، هەركام 

لە بەڕێوەبەر تا وەزیرەكان )430-( ئۆتۆمبێلی لەگەڵدا بووە و بەپێی 

چەند ئامارێك رێژەی هەژاری گەیشتۆتە )%40(.

و  موچە  دینار  ملیۆن   )50( مانگانە  عیراق،  *پەرلەمانتارانی 

خەرجیان بووە، كە زۆرترین رێژەی گەندەڵی هەبوە، وەزیر هەبووە 

بۆ یەك سەفەر )260000( هەزار دۆالری بە ناشەرعی خەرجكردوە.

* * *

نائارامیەكی  بە  ناوچەكە، عێراق-هەرێمی كوردستان  بارودۆخی 

چاوەڕوان نەكراودا تێپەڕدەبێت، كە لەچەند ساڵی رابردوودا، وێنەی 

هەیە،  رەهەندی  دوو  روداوان��ە  ئەم  پێیانوایە  هەندێك  نەبووە. 

تۆتالیتارەكان  رژێمە  لەرووخانی  خۆی  كە  پۆزەتیڤە  رەهەندێكیان 
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شەڕ،  نێگەتیڤەكەشی  دیوە  دەبینێتەوە،  دیكتاتۆرەكان  سیستمە  و 

قەیران، ئاوارەبوون و كوژرانی دەیان هەزار كەسە، عێراق، بەشێكە 

لەناوچەكەدا  كورد  ناوەراست.  خۆرهەاڵتی  قەیرانەكانی  لەدڵی 

هاتۆتەپێش،  بۆ  باشی  بە  سیاسیەكەی  رەهەندە  رووداوان��ەدا،  لەم 

سەرەڕای  نەبوە،  پێویست  وەك  مامەڵەكردنی  و  خوێندنەوە  بەاڵم 

ساڵی  سەد  بە  ب��ەراورد  بەاڵم  ناوچەكە.  واڵتانی  پیالنگێڕییەكانی 

لەرۆژهەاڵت(  )جگە  پارچەكانیدا  لە  كام  هیچ  لە  كورد  راب��ردوو، 

هەل، دەرفەت و بارودۆخی وەها گونجاو تەندروستی بۆ نەهاتۆتە 

سەرهەڵدانی  رۆژئاوا؛  كوردستان،   هەرێمی  ئەزمونی  باشور؛  پێش. 

كانتۆنەكان،  باكور؛ بەدەستهێنانی )80( كورسی پەرلەمان، رۆژهەاڵت؛ 

ئاریشە  بێ   ئەم دەستكەوتانە،  بەاڵم  باش چاوەڕێیەتی.  ئایندەیەكی 

نین و پێناچێت، بێ  رابەرایەتییەكی باش و مێنتاڵیتەیەكی تەندروست 

سەركەوتوبن و نەكەونە بەردەم مەترسی و هەڕەشەی مەترسیدارەوە.

* * *

و  مۆزایك  پێكهاتە  بونیادیین،  و  عێراق سرتاكچەریی  كێشەكانی 

ناهۆمۆجینەكەی، فاكتەری سەرەكی و داینەمۆی بەرهەمهێنانی ئەم 

سوننە  شیعە،  كە  دیفاكتۆیە،  ئەوەش  ناكۆكییەیە.  و  شەڕ  و  قەیران 

سوننەش  و  شیعە  نزیكی  بژین،  بەیەكەوە  ناتوانن  هەرگیز  كورد  و 

هەرگیز ناتوانێت عیراقێكی ئارام بونیادبنێت.

لەدوای روخانی بەعسەوە، لەماوەی سیانزە ساڵی رابردودا، یەك 

گەرایشە،  و  مەیل  ئەو  نەیانتوانی  عێراق  حكومەتەكانی  كابینەی 

لەو  ئەوەی  بەڵكو  نین،  یەك  پێكهاتانە دوژمنی  ئەم  كاڵبكەنەوە كە 

سیانزە ساڵەدا روویدا، جگە لە مۆرفینێكی كاتی هیچیرت نەبووە، بۆیە 

گەر دیقەت بدەین بارودۆخی عێراق كابینە دوای كابینە خراپرت بوو، 
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بۆچی؟ چونكە بنەماكانی دروستبونی عیراق هەڵەبوو، بۆیە ئێستاش 

چاكسازی  بۆ  هەنگاوێكیش  هەر  هەربۆیە  دەروخێت.  خەریكە 

تازانەی عەبادیشەوە، كە  لەم سیانزە ساڵەی رابردودا، بەم ریفۆرمە 

سیناریۆ  لە  جگە  ریفۆرم،  نەك  سكهەڵگوشین  ناویانناوە  هەندێك 

تەنانەت  نەبووە.  لەپشتەوە  كۆنكرێتی  ئامانجێكی  شانۆگەری  و 

ملمالنێكان هێندە سەخت و دژوار بوون، گەیشتە ترۆپكی مەسەلە 

مالیكی  جەعفەری،  و  مالیكی  )ملمالنێی  شیعە  لەناو  تائیفیەكان. 

ئەوەیە،  سەرەكی  فاكتەری  كە  سەدر...هتد(،  و  مالیكی  عەبادی،  و 

بەرژەوەندیەكانی خۆی  و  بەپێی خواست  و  تارانە  لە  سەنرتاڵەكەی 

یاری بەكارتەكان كردوەو براوەش بووە.

* * * 

و  ك��ارت  خاوەنی  جیاوە،  شوناسی  دوو  بە  توركیا  و  ئێران 

كاریگەری زۆر و زەوەندەن لە عێراقدا بە هەرێمی كوردستانیشەوە، 

بەاڵم توشی دەیان كێشە و ملمالنێ بونەتەوە لە سوریاوە تا دەگاتە 

داعش، كوردستان و عیراق، ئەگەرچی بە رواڵەت پەیوەندی ئابوری 

دژواریشیان  مێژوویی  كێشەی  دەیان  بەاڵم  هەیە،  دبلۆماسییان  و 

هەیە، كە ئێستا لە هەركات زیاترە و لە ناوچەكەدا سەركردایەتی دوو 

بلۆكی گەورەی ناوچەكە دەكەن. سەرەڕای ئەوەی ئێران لە سوریا و 

عێراق لە شەڕی داعش و ملمالنێكانی هەرێمی كوردستان تادەگاتە 

یەمەن و لوبنان کاریگەریی هەیە و لە دانوستانی گروپی 5+1 ئێران 

براوەی یەكەمە، بەاڵم رۆڵ و دەخالەتی توركیاش بێ  كاریگەر نییە، 

بەاڵم مەترسی سەرەكی لەم ملمالنێیەدا ئەوەیە، كە رەنگە سەرەڕای 

ناكۆكی نێوانیان لەداهاتوودا، یەك ئاراستە بن دژی كورد.
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رووبدات،  گەورە  مەترسی  داعش  دوای  سەردەمی  رەنگە  بۆیە 

لەوانە سوڕانی عێراق بەرەو دیكتاتۆریەتێكی ملهوڕ، كە رەنگە رەمز 

یان  بگرێت.  بەخۆیەوە  چوار  و  بیست  عەیارە  شیعەی  رەنگی  و 

پەرەسەندنی شەڕی شیعە و سوننە، هاوشێوەی شەڕەكانی ئۆگەندا 

یان رسبیا و كۆسۆڤۆ، كە سەدان هەزار كەس ببنە قوربانی، جیا لەوەی 

دوای داعش، شەڕێكی كپكراو ئێخەی هەرێم دەگرێت، سەبارەت بە 

كەركوك و ناوچە جێناكۆكەكان، ئا لێرەوەیە كە سیناریۆكانی توركیا و 

ئێران دەستپێدەكات، كە ئێستا كار بۆ ئەو سیناریۆیانە دەكەن.

* * *

لەسەر  و زەوەندە چ  زۆر  گیرۆدەی كێشەی  هەرێمی كوردستان 

فایلی  ئیقلیمی،  واڵتانی  لەگەڵ  چ  توركیا،  لەگەڵ  چ  عیراق،  ئاستی 

لە  ناهاوسەنگی پشكی كورد  بە داعش،  تێڕوانین سەبارەت  كەركوك، 

لەسەر هەولێر  فشارەكانی  وردەوردە  بەغدا  پێدەچێت  بۆیە  بەغداد. 

زیاتر بكات و هەموو لینكەكانی پەیوەندی لەگەڵ هەرێم لە بابەتی 

بەشەخۆراك، دەرمان ...هتد بە یەكجاری ببڕێت، بەاڵم بڕینی هەموو 

هەڵبگرێت،  هەرێم  لە  دەست  بەغدا  نییە  ئەوە  مانای  لینكەكان 

بۆ  فشارە  سەربەخۆیی،  نەك  تەسلیمبوون  بۆ  فشارە  بەڵكو  نەخێر، 

كۆنتڕۆڵكردنەوەی كەركوك و ناوچەكانی تر، نەك گەڕانەوەیان بۆ سەر 

هەرێم، واتا بڕینی هەموو لینكەكانی بەغدا لەگەڵ هەرێم سەرەتای 

قۆناغێكی دژوار و مەترسیداری نێوان بەغدا و هەولێر دەبێت. بۆیە بێ  

دۆزینەوەی ئەڵتەرناتیڤ بۆ ئەو ئاریشانە نەدەبوو هەرێم، قەیرانەكانی 

لەگەڵ بەغدا بگەیاندایە بەم دۆخە و بڕینی هەموو لینكەكان. بەبێ 

ئەوەی ئەڵتەرناتیڤی هەبێت و ناردنە دەرەوەی نەوت بەبێ  ئاگاداری 

بەغدا سەرەتای یەكەم هەڵەی ئەم ئاریشەیە بوو.

* * *
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بەم دواییانە عەبادی دەستیكرد بە چەند هەنگاوێك لە بابەتی 

البرد،  گشتی  بەڕێوەبەری  و  بریكار  وەزیر،  بەرپرس،   )123( الدانی 

كە هەركامیان موچەی )3 - 100( ملیۆن دیناریان هەبوو، )4 - 30( 

بەتەنها جێگری  پاسەوانیان هەبوو،  بە هەزاران  پێدرابوو،  ئوتومبێل 

هۆكارانەش  ئەم  هەر  هەبووە.  پاسەوانی   )750( وەزیران  سەرۆك 

بوو وایكرد واڵتانی كۆمەكبەخش پەشیامن بونەوە لەو )136( ملیار 

دۆالرەی كە بڕیاربوو بیدەن بە عێراق بۆ دروستكردنی )فرۆكەخانە، 

دۆالری  ملیار   )20( لە  زیاتر  كە  بەنداو(  خوێندنگە،  نەخۆشخانە، 

بە  عیراق  پەرلەمانی  رەنگە  بۆیە  كەوتبوو،  كوردستان  بەر هەرێمی 

قەیرانی  و  و عێراق رووبەڕووی كێشە  یەكجاری هەڵوەشێندرێتەوە 

زۆرتر بێتەوە.

* * * 

سەبارەت بە چارەنوسی پەیوەندی نێوان بەغداد-هەولێر، عادل 

عەبدوملهدی وتویەتی »چاوەڕێی هەرێمین بڕیاری خۆی بدات، ئایا 

بۆ  بودجەی  دەكات؟  بەغدا  رادەستی  نەوتەكەی  فیدڕاڵە،  هەرێم 

تازەكان  لینكەكان دێت و قەیرانە  یان كۆتایی بە هەموو  بنێردرێت 

دەستپێدەكات؟«.

عادل عەبدوملهدی ئەوەشی وتوە )عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵ( واتا ئاشتی 

هەورامی وەزیری نەوت، هێشتا هیچ وەاڵمێكی دروستی نەداوەتەوە 

سەبارەت بە رێژەی نەوتی فرۆرشاو و رادەستكردنی بە عێراق.

بەم شێوەیە هەیمەنەی شیعە، پەراوێزخستنی سوننە، ملمالنێی 

لەگەڵ كورد لە قۆناغێكی نوێ  بە فۆرمێكی نوێ  كە رەنگە توندوتیژی 

بەخۆیەوە بگرێت، دەستپێدەكات.
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 جگە لەوەی هەندێك لە كوردەكانی ئێران لە )pkk( جیادەبنەوە 

)یەكێتی دیموكراتی كوردستانی ئێران( پێكدەهێنن  و عوسامن جەعفەری 

لە   )pkk( لەمانە  جیا  دەستنیشاندەكرێت  حزبە  ئەم  سكرتێری  وەكو 

)كۆدار(  و  )پژاك(  وەكو  دروستدەكات  تر  حزبی  پارچەكە  چوار  هەر 

له    )PYD خۆرئاوا  دیموكراتی  یەكێتی  )پارتی  ئێران  و  كوردستانی  لە 

سوریا )پارتی چارەسەری دیموكراتی كوردستان( لە كوردستانی باشوور 

 و لێدوانی سكرتێر  و سەركردەی باڵە جیابووەكانی ئەو حزبانە پێیانوایە 

خۆیان  بڕیارەكانی  سەپاندنی  هەوڵی  هەمیشە  حاكم،  زۆرینە  و  باڵی 

دەدەن  و گشت كەناڵەكانی راگەیاندن  و دارایی  و پێشمەرگە  و دەره وە  

نزیكەكانی  كەسە  و  خزم   كۆنرتۆڵدەكەن،  خۆیان  بۆ  پەیوەندیەكان  و 

خۆیان الیەنگرانی خۆیانی لێ دادەنیشێت  و دیكتاتۆرانه  رەفتاردەكەن، 

بۆیە ناچار پەنادەبرێتە بەر جیابوونەوە، بەاڵم هەرچی باڵی زۆرینەیە وا 

پێناسەی دەكەن، كە باڵەكەی تر نایەوێت گوێرایەڵی باڵی زۆرینە بێت   و 

بە دەستتێوەردانی دەرەكی هان دەدرێن.

سەرئەنجام پاش چەندین ساڵ كێشە  و ملمالنێ  و بوونی چەندین 

كوردستاندا،  نیشتامنی  یەكێتی  لەناو  جیاواز  جیاواز  ئایدیای  باڵ  و 

و  )م.س(   لە  كەس  چەندین  مستەفا  و  نەوشیروان  سەرئەنجام 

سەركردایەتی یەكێتی لەساڵی )200-82009( وردە وردە لە یەكێتی 

 )2009/7/25( هەڵبژاردنەكانی  لە  بەوەی  تادەگات  جیادەبنەوە  و 

دروستبكات  )گۆڕان(  بەناوی  لیستێك  بەجیا  مستەفا،  نەوشیروان 

بەدەستبهێنێت،  پەرلەمان  كورسی   )111( كۆی  لە  كورسی   )25(  و 

یەكێتیدا.  لەناو  گەورەبێت  جیابوونەوەیەكی  سەرەتای  ئ��ەوەش 

هەرچەندە پێشرت خۆیان ناونابوو باڵی ریفۆرم، بەاڵم دواتر كردیان بە 

گۆران، بەاڵم لە ئەسڵدا جیابوونەوەكە روویداوە.
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جیابوونەوەی  ئەگەرچی  كوردستانە،  دیموكراتی  پارتی  هەرچی 

رەسمی لەئێستادا تێیدا رووینەداوە، بەاڵم وازهێنانی جەوهەر نامیق 

بە سەرەتایەكی ئەو هەنگاوە دادەنرا.

بارزانی  و  نێچرڤان  لەنێوان  ملمالنێ  و  كێشە   بوونی  سەرەڕای 

ئایندە  لە  تازە  ئینشیقاقی  ببێتەهۆی  دوورنییە  كە  بارزانی  مەرسور 

لەناو پارتیدا.

پێشرتیش لە ساڵی )2009(دا جارێكی تر بەشێكی زۆر لە كادران 

 و سەركردایەتی  و مەكتەبی سیاسی لە حزبی زەحمەتكێشانی قادر 

عەبدوڵاڵ  و  بەڵێین  و  حوسێن  بەهمەن  لە  كە  جیابوونەوە  عەزیز 

سەعد خالید، دواتر حزبی زەحمەتكێشانی كوردستانیان دامەزراند و 

ناوی حزبەكەیان بۆخۆیان برد و حزبی ئایندەیان بۆ ئەوان جێهێشت، 

ئەم  پشت  سەرەكی  فاكتەری  پارتی  و  یەكێتی   هەردووال  بێگومان 

جیابوونەوەبوون.

كۆمەڵە  و  )pkk(  و  پارتی  و  یەكێتی   كە  لەوەی  نییە  گومان 

ئەو  زۆری  بەشێكی  لەپشت  ناڕاستەخۆ  یان  راستەوخۆ،  دیموكرات 

)ئینشیقاق( جیابوونەوانەوە هەن  و بوون، بەو دەلیلەی:

یه که م: دەیانەوێت وەكو حزب دایك خۆیان بناسێنن.

دووەم: لە هەر پارچەیەك كۆپییەك بۆ خۆیان دورستبكەن، كە 

لەڕووی فكری  و ئایدۆلۆژی  و سیاسییه وه   وەكو ئەوان وابێت.

كە  هێز  سێ   وەكو   )pkk( پارتی  و  و  یەكێتی   رۆڵی  سێیەم: 

وادەكەن هەركامیان هاوكاری الیەك  گەورەن،  ئابووریەكی  خاوەنی 

بكات  و بەهێزیان بكات، ئەگەرنا گروپێك كە دوو مانگ جیادەبنەوە 

چۆن دەتوانێت  رادیۆی ئاسامنی  و رۆژنامە دابنێت  و خەرجیەكانی 

رەتدەكەنەوە،  شتانە  ئەم  پارتی  و  یەكێتی   تائێستا  بەاڵم  دابینبكات، 
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لە  خۆیان   )pkk( پارتی  و  یەكێتی  و  ئایا  ئەوەیە،  پرسیارەكە  بەاڵم 

ئینشیقاق  و  رووب��ەڕووی  تر  جارێكی  كە  مەترسییەدان،  ئەو  كۆی 

جیابوونەوە ببنەوە، یان ئەوه  كارێكی مەحاڵ و چاوەڕوان نەكراوە؟ 

گیروگرفتی  كێشە  و  كۆمەڵێك  خۆیان  بۆ  الیەن  هەرسێ   لەكاتێكدا 

ناوخۆیان هەیە...!

واڵتەكانی  دەستی  ناوخۆییانە،  دەستە  لەم  جیا  ئینشیقاق  ئایا 

دەزگاكانی  و  ئیرسائیل   ئەمریكا  و  عێراق،  سوریا،  ئێران،  )توركیا، 

میت، ئیتالعات  و ئەمن  و موسادی( تێدایە بە شێوەیەكی راستەوخۆ، 

یان لە رێگای هێزە كوردیە دۆستەكانیانەوە، یان لە رێگه ی هەوڵی 

موخابەراتی نهێنییەوە.

و  جیابوونەوە  ئینشیقاق  و  لەگەڵ  چارەنووسی  ك��ورد  ئایا 

لێكرتازانی بەردەوامدایە و هەرگیز نایەوێت پەند لە مێژوو وەرگرێت 

و  پارە  و  دەس��ەاڵت   پلە  و  دوای  هەمیشە  یان  یەكگرتووبێت    و 

تێدا  قبوڵكردنی  یەكرت  و  لێبوردن   گیانی  و  كەوتووە   كارێزماییبوون 

نییە؟

داهاتوو  مێژوو  و  وەاڵمی  سەركردانەی  حزب  و  ئەو  كێن  ئایا 

دەدەنەوە؟

ئایا دوجار ئینشیقاق گرفتە؟ یان پرۆسەیەكی سادە  و ئاساییە؟
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ئێران )قوم( – سعودیە )مەككە(
ملمالنێی شیعیزم و سوننینزم

نێوانیان  سەختی  قەیرانی  و  تەنگەژە  لە  س��اڵ   37 پ��اش 

پیاوی  نەمر  باقی  نەمر  لەسێدارەدانی  بە   ،2015 ژانویەی  لە 

سیاسی  قەیرانە  سعودیە،  عەرەبستانی  لە  شیعە  ئاینی  یەكەمی 

نیگەرانی  تاڕادەی  كردەوە،  قوڵرت  ئێران  لەگەڵ  مەزهەبیەكانی  و 

نە  ئیسالمییە،  نە  ك��ارە  »ئ��ەو  رایگەیاند  روحانی  خامنەیی، 

نییە«. ئینسا

سەرچاوەكان باس لەپەیوەندی ئەم دوو الیەنە بۆ ساڵی 1928 

دەكەن، بەاڵم بەردەوام پڕ كێشەو لەرزۆك بووەو بەتایبەتی دوای 

ئێران  ئیسالمی  كۆماری  سەركاری  هاتنە  و  ئێران  گەالنی  شۆڕی 

پڕ  تائیفی  و  سیاسی  روداوگەلێكی  ناوچەكە  كە   ،1979 لەساڵی 

پەیوەندییەكانی  بووە سەرەتای خراپی  بینی،  بە خۆیەوە  كێشەی 

ئێران. لەگەڵ  بەتایبەتی  و عەرەبستان  بەگشتی  عەرەب 

تری  رویەكی  سعودییە  »رژێمی  رایگەیاندووە  تاران  ئەوكات 

بووە  نیگەران  تاران  ئەوەشدا  لەپاڵ  وەهابیەتە«  بزوتنەوەی 

و  سەربازی  لەبواری  سعودیە  فراوانەی  بەهێزو  ئامادەگییە  لەو 

لەگەڵ  هاوپەیامنێتی  بە  پەیوەندی  كە  ناوچەكەدا،  لە  ئەمنی 

هەبوو. ئەمەریكاوە 

عەرەبستان  بۆئەوەی  ئاماژەیەكە  یەكەمیان  كە  خاڵە،  دوو  ئەم 

ئەو  رێك  ئەمەش  كە  دەك��ات،  سوننی  وەهابیەتی  نوێنەرایەتی 

گرفتەیە، كە چواردە سەدەیە لەنێوان هەردوو تائیفەی شیعەو سوننە 

هەیەو هەركام لەئێران و سعودیە خۆیان، وەكو مەرجەعی ئەو دوو 
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وەكو  پیرۆزەكانی،  بەشوێنە  شانازی  هەركامیان  و  دەزانن  مەزهەبە 

كازمیەو سامەڕا  مەككەو مەدینە، نەجەف، كەربەال، قوم، مەشهەد، 

دەزانن.

لە  خومەینی  و  ئێران  سەركاری  هاتنە  لەدوای  دووهەمیشیان، 

1979، ئێران دەیویست نوێنەرایەتی جیهانی ئیسالمی بكات، بەاڵم 

دواجار بەهۆی كێبڕكێ سعودیە، ئێران ناچاربوو بەتەنها ملبدات بۆ 

پەیوەندییەكانی  تێكچونی  ئەوكاتە  هەر  بەاڵم  شیعە،  نوێنەرایەتی 

واڵتەوە،  ئەو  باڵوێزخانەی  داگیركردنی  بەهۆی  واشنتۆن  و  تاران 

ئێران لەناوچەكەدا تەنها مایەوەو واڵتانی كەنداو بونە هاوپەیامنی 

سعودیە.

نێوان   1973 ئۆكتۆبەری  شەڕی  بەهۆی  پێشرتیش  بێگومان 

عەرەب و ئیرسائیل و بایكۆتی واڵتانی عەرەبی بەناردنە دەرەوەی 

ئیرسائیل،  پشتیوانی  لەبەرامبەر  خۆرئاوا،  و  ئەمەریكا  بۆ  نەوت 

ئێران بڕیاریدا قەرەبووی ئەو كەم هێنانەی ناردنە دەرەوەی نەوت 

بۆ ئەوروپا بكاتەوە.

پەیوەندییەكانی  كتێبی  لە  كەواز  ساڵح  محەمەد  وەكو  بەاڵم 

لێكۆڵینەوەیەكی   )2011  –  1979( سااڵنی  لە  ئێران  و  سعودیە 

ریشەكانی  و  كێشە  دەكات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  سیاسی،  و  مێژوویی 

دەگەڕێنێتەوە بۆ دوای شۆڕشی ئیسالمی لە ساڵی 1979 و روخانی 

ناكۆكییە  دواتر  بەاڵم  دەنارسا،  ریاز  بەهاوپەیامنی  كە  شا،  رژێمی 

لەسەر  بەتایبەتی  لوتكە،  گەیشتە  مەزهەبیەكانیان  و  سیاسی 

هەردوو  كە  ناوچەییەكان،  جەنگە  و  ئیسالمی  جیهانی  رێبەرایەتی 

الیان نوێنەرایەتیان كردووە.
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جەنگی عێراق – ئێران - 1980 : 

شیعەبوونێكی  بەناسنامەی  ئێران،  شۆڕشی  سەركەوتنی  پاش 

دوانزە ئیاممی، عەرەبستان و واڵتانی كەنداوی فارس ئەو شعورەیان 

الدروستبوو، كە ئێران شۆڕش و چەمكەكانی هەناردە دەكات، بەتایبەت 

كە كەمینەیەكی شیعە لە سعودیە، كوێت و بەحرێن هەبوو.

ئێران، عەرەبستان   – عێراق  لەگەڵ دەستپێكردنی جەنگی  بۆیە 

ئەوكاتە  لەلێدوانێكدا  عێراق،  بەهێزی  پشتیوانییەكی  كەوتە 

واشنتۆن  لە  سعودیە  پێشوی  باڵوێزی  سوڵتان  كوڕی  بەندەر  ئەمیر 

لەسەردەمی مەلیك فەهدی كوڕی عەبدولعەزیز رایگەیاند »یارمەتی 

لە  زیاتر  ناردنی  )6( ملیار دۆالر و  بەبڕی  پەلەی عێراقامن داوە  بە 

هەڵسا  ئارامكۆ  كۆمپانیای  دواتر  كوێتەوە،  لەرێگەی  تانك   )100(

نەوتەكانی عێراق،  بۆ چاككردنەوەی چاڵە  تیمێكی پسپۆر  بەناردنی 

كە بەهۆی بۆردومانی ئێرانەوە زیانیان پێگەیشتووە.

تاوانباركردنی تەقینەكانی مەككە و كەعبە- 1986 

ملمالنێكانی  تری  هێڵێكی  كەعبە،  و  مەككە  لە  روو  حاجیانی 

سعودیە  ئەمنییەكانی  دەزگ��ا   1986 لەساڵی  ئێرانە،  و  سعودیە 

رایانگەیاند »)111( حاجی ئێرانیان بە مادەی )C4( دەستگیركردووە، 

لەدەرئەنجامی   1987 لەساڵی  و  بتەقێننەوە  كەعبە  ویستویانە  كە 

لەدەستدا،  گیانیان  )402( حاجی  ئێرانییەكان  خۆپیشاندانی حاجییە 

كە )75( ئێرانی و )85( سعودی تێدابوو«.

تاوانی هەوڵی تەقاندنەوەی  بە  تر ریاز  لەساڵی 1989 جارێكی 

ئەم  دەركرد،  ئێرانییەكانی  دبلۆماتكارە  گشت  مەككە،  لە  تونێلێك 

لەدەستدانی  گیان  روداوی   2015 ساڵی  تا  كێشا،  درێژەی  قەیرانە 

)700( حاجی كە )131( یان ئێرانی بوون.
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قەیرانەكانی بەحرێن و سوریا - 2011 – 2012 

ئازاری 2011 ئەوكاتەی ئێران پشتیوانی لە خۆپشاندانەكانی شیعە 

نیشینەكانی بەحرێن كرد، سعودیە بەو دەستێوەردانەی ئێرانی زانی 

ئەنجومەنی  نارد، هێزی سەربازی جەزیرەی واڵتانی  و هێزی زۆری 

هاریكاری كەنداو خوپشاندانەكانیان كپكردەوە.

گەیشتە  سوریا  لە  ئێران  سعودیەو  ملمالنێكانی   ،2012 لەساڵی 

لەپاڵ  سەربازی  راوێژكاری  ناردنی  بە  تاوانباركرا  ئێران  ترۆپك، 

لە  سعودیە  پشتیوانی  لەبەرامبەردا  و  لوبنانی  حزبوڵاڵی  هێزەكانی 

هێزەكانی سوپای ئازاد.

ئەمانە پانۆرامای ملمالنێكانی نێوان تاران – ریاز بوو لە سااڵنی 

پەیوەندییە  نەمر،  باقر  نەمر  لەسێدارەدانی سەید  1979 – 2016 و 

چاوەڕوانی  لوتكەو  گەیاندە  هەردوالی  دبلۆماسییەكانی  و  سیاسی 

قەیران و ئاریشەی زیاتری لێدەكرێت.

سەرەڕای ئەوانە لێكوڵێنەوە سیاسییەكان باس لە چوار فاكتەری 

سەرەكی دەكەن لە ملمالنێكاندا لە ئێستادا:

یەكەم: فایلی مەزهەبی و دینی.

دووەم: فایلی پەیوەست بە كێبڕكێ لەسەر سەركردایەتی جیهانی 

ئیسالمی.

سێیەم: فایلی پەیوەست بە پەیوەندی لەگەڵ خۆرئاوا، بەتایبەتی 

واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا.

چوارەم: فایلی نەوت لەناو رێكخراوی ئۆپیك.



47
توێژینەوەی سیاسی

فایلی یەكەم: فایلی مەزهەبی و دینی 

دەستیانداوەتە   1979 ساڵی  لە  بەتایبەتی  وسعودیە  ئێران 

ئیسالمی  واڵتانی  رابەری  وەكو  هەركامیان  تا  توند،  ملمالنێیەكی 

خۆیان نیشانبدەن، تا دواجار لەنێوان دوو بلۆكی مەزهەبی )شیعیزم 

واڵتانی  )دابەشبونی  جوگرافی  و  سیاسی  بلۆكی  دوو  و  سوننیزم(   –

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست( بەیەكجاری ساغبوەوە.

پاش راوەستانی شەڕی عێراق – ئێران، تاران كەوتە فراوانكردنی 

جیۆپۆلێتیكی مەزهەبی خۆی و بەتایبەتی لەواڵتانی كەنداوی فارس 

ئامارەكان دەڵێن )70%(   یەكەم هەراسانكردنی سعودیە،  بەپلەی  و 

لە سنورەكانی  یەكەم  پلەی  بە  فارس شیعەن،  كەنداوی  دانیشتوانی 

رۆژهەاڵتی سعودیەن لەناوچە دەوڵەمەندەكانی نەوت لە )ئیحسا(، 

لە  هەزارو   )350( بەحرێن  لە  و  كەسن  هەزار   )500( ژمارەیان  كە 

ئیامرات )300( هەزارو لەعێراق )12( ملیۆن و لە ئێران )51( ملیۆن 

لە كوێت )1,500( ملیۆن، لەقەتەر )50( هەزارن.

نەبێت  خۆرئاوا  و  ئەمەریكا  پشتیوانی  گەر  پێیانوایە،  چاودێران 

لەگەڵ بوونی كەشتیگەل و بنكەی سەربازی و هەواڵگری لە كەنداوی 

فارسدا، ئێران شەش مانگی بەسە بۆ داگیركردنی زۆرێك لەو واڵتانە.

ئەمە جگە لەوەی كە )%20( دانیشتوانی قەتەر شیعەن، )30%( 

 –  10( ئەردەن،   )5%( ئیامرات،    )16%( بەحرێن،   )65%( كوێت، 

ملیۆن   )33( پاكستان  لە  رێژەكە  جگەلەوەی  ئەوە  سعودیە،   )15%

ئازەربایجان  لە  ملیۆن   )6( هندستان،  لە  شیعە  ملیۆن   )11( شیعە، 

هەیە.

ئەوەی گرنگە لەم كەیسەدا، خاڵێكی جەوهەریە، تێڕوانینی ئێران، 

تێڕوانینێكی دینی و مەزهەبییە، واتا ئینتامیەكی مەزهەبی – سیاسییە، 
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بەاڵن تێڕوانینی سعودیە و واڵتانی سوننی، تێڕوانینێكی مەزهەبی – 

نیشتامنییە، یان نەتەوەییە، واتا ئینتامی دینی – نیشتامنییە.

بێگومان ئەم ملمالنێیە تەنها لە كەنداوی فارس نەوەستاوە، بەڵكو 

عێراق، ئەفغانستان، سوریا، لوبنان، یەمەن و تەنانەت توركیاشی گرتۆتەوە.

عێراق  لە  ملیۆن،   )5( یەمەن  لە  )%13(ن،  سوریا  شیعەكانی 

عەلەوییە   ،)18%( ئەفغانستان  لە    )75%( ئازەربایجان  لە   )60%(

شیعەكانی توركیاش )%25(ن.

فایلی دووەم: كێبڕكێ لەسەر سەركردایەتی جیهانی ئیسالمی

ئامارەكان باس لەوە دەكەن، ژمارەی شیعەكانی جیهان زیاتر لە 

)300( ملیۆنە، لەكاتێكدا ژمارەی دانیشتوان )7,5( ملیار كەسە، )1,3( 

شافعی،  )حەنەفی،  سوننەی  لەوانە  ملیار   )1( كە  موسڵامنن،  ملیار 

دوانزە  )شیعەی  لە  شیعەن  ملیۆنیشی   )300( و  مالكی(  حەنبەلی، 

ئیامم، عەلی اللهی - عەلەوییەكان، زەیدی، ئیسامعیلیەن(.

وەكو  ئێران،   1979 ساڵی  لە  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  ب��ەدوای 

مەرجەعی شیعەكانی )قوم( و سعودیەش وەكو مەرجەعی سوننەكانی 

)مەككە( دەزانن.

هەرچی ئێرانە خۆی كردۆتە سەنتڕاڵی هەموو هێزە شیعەكانی 

دنیا، هەر لەگەڵ هاتنە سەركاری خومەینی سێ پەیامیدا )ال رشقی 

لەدەستی  قورس  رزگاركردنی  رێگای  ئیسالمی،  جمهوری  غربی،  ال 

جولەكە بە نەجەف و كەربەالدا تێپەڕدەبێت، لەسێهەمین فتواشیدا 

)ئایاتی  كتێبی  خاوەنی  هیندی  نوسەری  روشدی  سەملان  كوشتنی 

شەیتانی(، ئەم سێ خاڵە رۆڵی خومەینی و ئێرانی زۆرترو كاریگەرتر 

كرد، كە نوێنەرایەتی جیهانی ئیسالمی دەكات.
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بۆیە حەسەن نەرسوڵاڵی سەرۆكی حزبوڵاڵی لوبنان دەڵێت » من 

لەگەڵ خودا دا سوژدە بۆ دوو كەس دەبەم، خومەینی و خامنەیی«، 

خامنەیی  نوێنەری  بە  خۆی  ئەلحوسی  عەبدوملەلیك  لەیەمەن 

دەزانێت.

بۆیە ئێران گەر لە رووی جوگرافی و جیوپۆلێتیك و سیاسییەوە، 

خۆرهەاڵتی  سامناكی  تارماییەكی  و  ناوچەیی  زلهێزێكی  وەك��و 

دوو  دینییەوە  و  مەزهەبی  لەڕووی  ئەوا  سەیربكرێت،  ناوەڕاست 

بگرە  توركی،  و  عەرەبی  جیۆپۆلێتیكی  دڵی  لەناو  گەورەی  پانتایی 

هیندی و ئەفەریقیش هەیە.

چاودێرانی  وەكو  چونكە  راسنت،  بڵێین  دەكرێت  بۆچونانە  ئەم 

سیاسی خۆرئاوا دەڵێن »لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و نزیك لە واڵتانی 

روداو  رۆژان��ە  ئیامرات،  تا  تاجیكستانەوە  لە  پاكستان،  تا  لوبنان 

لەو  هەیە  سەرەكییان  رۆڵی  شیعەكان  كە  روودەدەن،  شتگەلێك  و 

جەنگ و رووداوانەدا«.

یەمەن،  كوشتاری  س��وری��ا،  ش��ەڕی  ئەفغانستان،  قەیرانی 

نائارامییەكانی باشوری پاكستان، جێگری سعودیە، ملمالنێكانی توركیا، 

شەڕی خوێناوی عێراق و خۆپیشاندانەكانی بەحرێن، لەتێكڕای ئەم 

منونانەدا وشەی شیعە دەبینین لە ستونە رۆژنامەوانییەكاندا.

دیقەت بدەن ئەوەی خومەینی )36( ساڵ پێش ئێستا كردبوویە 

مانیفێستی شۆڕشی )مردن بۆ ئیرسائیل و مردن بۆ ئەمەریكا( ئێستا 

دەیڵێنەوە،  بڵند  بەدەنگی  یەمەن  باشوری  لە سەعدەو  حوسییەكان 

سۆماڵ  خاكی  لە  بەاڵم  یەمەن،  ناگاتە  سنورەكانی  راستە  ئێران  یان 

راهێنان بە چەكدارە حوسییەكان دەكات.



50

لەسەر  كۆكن  ئێران  بەتایبەتی  شیعەكان  هەموو  جگەلەوەی 

دەستی  لەسەر  زاینی   )661( ساڵی  لە  عەلی  ئیاممی  كە  ئ��ەوەی، 

موعاوییەی سوننە كوژرا، دواتریش حەسەن ژەهر خواردكراو حوسێن 

لەسەر  كاریان  بەردەوام  ئێران  و  ئەمانەش سیمبوڵی شیعەن  كوژرا، 

دەكات و بەردەوامیش زۆربەی مسجەكانی روو بە سعودیەیە.

وەكو ئۆلیڤەر روا دەڵێت »ئێران بەنیازە زیاتر یاری بە فراوانخوازی 

شیعەگەری بكات تا فراوانخوازی ئێرانی«.

بۆیە ئەم سنورە مەزهەبییە جاڵجاڵۆكەییە، كە هێزێكی بێكۆتای 

سعودیەشە  هەرچی  نایات،  دروستكردوەكۆتایی  ئێران  بۆ  بەهێزی 

بنەماڵەی  بەدەست  دەسەاڵت  كە  راب��ردودا،  ساڵی   )90( لەماوەی 

هەبووە  ژنی   )34( عەبدولعەزیز  شا  بەتەنها  و  ئەلسعودەوەیە 

سەرەتا  ئەمانەش  ئەگەرچی  ك��وڕە،   )36( و  كچ  خ��اوەن��ی)30(  و 

زو  بەاڵم  بزانن،  موسوڵامنان  مەرجەعی هەموو  بە  خۆیان  ویستیان 

دەتوانن  تەنها  نەهاتووە،  ئیمكان  لە  كارێكی  كە  دەركەوت،  بۆیان 

زۆریش  تاڕادەیەكی  و  بكەن  سوننە  ئیسالمی  جیهانی  نوێنەرایەتی 

سەركەوتوو بوون.

پشتیوانیان لە سەدام حسێن لە شەڕی عێراق – ئێران، لە هێزە 

سەعد  گروپی  عێراق،  سوننەكانی  ئەفغانستان،  موجاهیدەكانی 

سوننەكانی  بەحرێن،  لە  خەلیفە  فەرمانڕەوایی  لوبنان،  لە  حەریری 

عێراق و یەمەن، هەر لەم چوارچێوەیەدا، واتا لە كوێ حزوری شیعەو 

ئامادەگی هەیەو دژبەری سەرەكی  ئێران هەبێت، سعودیە لەوێش 

تارانەو پێچەوانەكەشی راستە.

راگەیاند  پێشرت  سعودیە  دەرەوەی  وەزی��ری  فەیسەڵ  سعود 
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بۆچی  كە  تێبگەن  بۆئەوەی  باشە  منونەیەكی  عێراق  »بارودۆخی 

ترسامن لەئێران هەیە، ئێران خەریكی داگیركردنی عێراقە«.

ئێرامنان  نابەجێی  تێوەگالنی  »خەمی  دەڵێت  ئەوەش  فەیسەڵ 

هەیە لەناوچەكەدا دەبێت بەر بەو چاالكیانەی ئێران بگیرێت«.

سعودیە لەقەیرانی سوریا زۆر هەوڵیدا، ئێران تێكبشكێنێت، بەاڵم 

سەرئەنجام  تا  یەمەن،  گواستەوە  شەڕەكانی  ئێران  نەبوو،  ئاكامێكی 

)گەردەلولی  ناوی  لەژێر  لەناكاو  بەشێوەیەكی   2015/3/26 لە 

گێڕانەوەی  بۆ  دەستپێكرد،  یەمەن  سەر  بۆ  ئاسامنی  هێرشی  زەبر( 

دەگرت  دەستی  ئێران  خەریكبوو  كە  یەمەن،  لە  هێز  هاوسەنگی 

بەسەر گەروی باب ئەملنەدەب، كە رۆژانە سێ ملیۆن بەرمیل نەوتی 

پێدا تێپەڕدەبێت بۆ خۆرئاوا.

دوا بەدوای ئەوەش هاوپەیامنێتی سێ قۆڵی )سعودیە، توركیاو 

قەتەر(، هەر لەچوارچێوەی هەمان هەوڵدابوو بۆ دژایەتی ئێران.

دروستكردنی هاوپەیامنێتی سەربازی واڵتانی موسڵامن كە)34( 

دەوڵەت بەشداربوون، بۆ دژایەتی پێگەو نفوزی تاران بوو.

بەاڵم لەسێدارەدانی نەمر باقی نەمر، ئەو ملمالنێیانەی گەیاندە 

لوتكە، هەموو سیناریۆكانی سعودیەی دژی ئێران خستەڕوو، كە باش 

دەیزانی ئێران نیگەران دەكات.

عەرەبستانی سعودیە، كە خاوەنی )233500( سەربازە لە ریزی 

)24( میندایە لەسەر ئاستی جیهان، بەاڵم بودجەی سەربازی سااڵنەی 

)56( ملیار و )725( ملیۆن دۆالرە دوای ئەمەریكا و چین و روسیا بە 

چوارەم زلهێز دادەنرێت لەو بوارەدا.

هەربۆیە لە ساتی گەردەلولی زەبر، وەكو پێشەنگی شەڕەكە بە 

)100( فرۆكەی شەڕكەرو )150( هەزار سەرباز بەشداریكرد.
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فایلی سێیەم: پەیوەندی لەگەڵ خۆرئاواو ئەمەریكا 

پەیوەندییەكانی  روانیوێتییە  نیگەرانییەوە  بە  هەمیشە  ئێران 

یەكێتی  بۆ  ئەمە  بێگومان  خ��ۆی،  دژی  لە  واشنتۆن  سعودیەو 

لەالیەك  بووە،  دوالیزمانە  سەرەكیش  هۆكاری  راستبووە،  ئەوروپاش 

دژی  ئێران  بەاڵم  پاراستووە،  ئەوانی  بەرژەوەندییەكانی  سعودیە 

بەرژەوەندییەكانی ئەوان هەنگاوی ناوە.

نەوت  بەرمیل  ملیۆن   )10( نزیكەی  رۆژان��ە  كە  سعودیە 

دەكات،  ئەوروپا  ئەمەریكاو  رەوانەی  زۆرینەی  كە  بەرهەمدێنێت، 

تاران  راب��ردوش،  ساڵی  دوو  و  لەئێستاش  نەوت  نرخی  دابەزینی 

و  گەمارۆكان  توندكردنی  زیاترو  گەمارۆدانی  بۆ  كە  والێكیدایەوە 

داتەپینی ئابوری ئێرانە.

گەورەكانی  دۆسییە  زۆبەی  لەوەی  نیگەرانە  تاران  لەوانە  جیا 

لوبنان،  سوریا،  عێراق،  )یەمەن،  بابەتی  لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

ئەفغانستان( راستەوخۆ دەچێتە پاڵ سعودیە.

هێشتا تاران ئەوەی لەیادە، كە پار ساڵ لە گەردەلولی زەبر بۆ 

و  ئەوكارەیكردوە  واشنتۆن  سەوزی  بەچرای  ریاز  حوسییەكان،  سەر 

هاوكاری هەواڵگری و لۆجستیكی كردووە.

و  فرۆكە  مۆدێلی  و  جۆر  باشرتین  كە  لەوەی،  نیگەرانە  تاران 

سەرچاوە  بەپێی  ئەمەریكان،  هی  سعودی  پێشكەوتوی  چەكی 

سەربازییەكان، عەرەبستانی سعودیە یەكەم هێزی سەربازی كەنداو 

سێهەم هێزی واڵتانی عەرەبییەو لەكۆی )128( هێزی واڵتانی جیهان 

پلەی )28( مینی گرتووە، بۆ منونە بەتەنها خاوەنی )5472( زرێپۆش، 

تانك، )1278( تۆپی دورهاوێژو، )391( فرۆكەی جەنگی و   )1410(

)200( هەلیكۆپتەرو )55( كەشتی جەنگییە.
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بەاڵم ئەگەر روسیا نەبێت، ئێران لە بواری سەربازیدا بارودۆخی 

زۆر خراپە لەبەرامبەر سعودیەدا.

فۆكسی  هێندەی  ل��ەوەی،  نیگەرانە  زۆر  ت��اران  لەوانە  جیا 

رێكخراوەكان و میدیای خۆرئاوایە لەسەر تارانە لەبواری مافی مرۆڤ 

كەمینە  سەركوتی  و  دەرەكییەكان  دەستێوەردانە  ئازادییەكان،  و 

رەفتارو  هەمان  كە  نییە،  ریاز  لەسەر  فۆكس  هێندە  ناوخۆییەكان، 

مامەڵەی تاران دەكات.

بێگومان لەدوای هاتنە سەر كاری ئێران لە ساڵی 1979، هەرگیز 

پەیوەندییەكانی ئەمەریكاو ئێران و خۆرئاواش باش نەبووە لەگەڵیدا، 

ئێران و گروپی )5 +  بە ئێستاش پاش دە ساڵ گفتوگۆی  تا دەگات 

ئێران  دەكەن  داوا  هەڵنەگرتووە،  تاران  گەمارۆدانی  لە  دەستی   ،)1

یۆرانیۆم  یەدەگی  كەمبكاتەوە،   )5%( بۆ  یۆرانیۆم  پیتاندنی  رێژەی 

بە  رێگەدان  )ئاراك(و  وێستگەی  چاالكییەكانی  راگرتنی   )25%( بۆ 

)نەتانزو  وێستگەی  هەردوو  بۆ  ئەتۆمی  وزەو  ئاژانسی  تیمەكانی 

فەردۆ( بەشێوەیەكی رۆژانە.

سەرەڕای ئەوەی ئەمەریكاو خۆرئاوا سزای ئابورییان بەسەر تاراندا 

سەپاندووە بەبڕی )7( ملیار دۆالر، )4,2( ملیار دۆالریان بلۆك كردووە 

ئابڵوقەیان  ئاڵتون،  زێرو  بازرگانی  بواری  لە  دۆالریان  ملیار   )1,5( و 

خستۆتەسەر، گەر دیقەت بدەین بەدوای رێككەوتنی گروپی )1+5( 

لۆران  ناتانیاهۆ،  بنیامین  كێری،  جۆن  ئۆباما،  )باراك  تاران  لەگەڵ 

و  روانی  ئێرانیان  لە  بەگومانەوە  مێركل(  هامۆند،  فلیپ  فابیۆس، 

پێیانوابوو دەبێت كاری وردو زۆرتر لەگەڵ ئێران بكرێت.

بێگومان سعودیە، نیگەرانی خۆی لەوكارە راگەیاندو وتی »ئێران 

جێگەی متامنە نییە«.
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رۆڵی  واڵتێك،  هەر  ئابوری  وزەو  سەرچاوەیەكی  وەكو  نەوت 

گەورەی هەیە لە پێكهاتەی ئابوری و سیاسی ئەو واڵتەدا.

گەرچی ئێران لەساڵی 2013 )4,231,000( ملیۆن بەرمیلی رۆژانە 

سعودیە  بەرهەمهێناوە،  جیهان  گشتی  كۆی   )4,77%( رێژەی  بە 

)9,000,000( ملیۆن بەرمیل بەرێژەی )%12,65( بەرهەمێناوە، تەنها 

بەرێژەی  رۆژانە  بەرمیل   )10,900,000( بووەو  پێشەوە  لە  روسیا 

.)13,28%(

كە بێگومان لەساڵی 2015 ئەو رێژەیە بۆ عەرەبستان زیاتر بووە، 

هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ دژایەتی تاران.

فاكتەرەكانی پشت سەرهەڵدانی ملمالنێكان

قەیرانە  ئەم  سەرەكی  هۆكاری  كە  باسدەكرێت،  وا  ئەگەرچی 

نەمر  لەسێدارەدانی  بە  پەیوەندی  تاران  و  سعودیە  نێوان  تازەیەی 

نییە، بەڵكو پێشرت  باقی نەمرەوە هەیە، بەاڵم بێگومان ئەمە راست 

فاكتەرگەلی زۆرتر هەبوون، كە كەڵەكە بوون و پێشدەچێت سعودیە 

بەمەبەست لەمكاتەدا نەمری لەسێدارەدابێت لەبەرئەم فاكتەرانە:

یەكەم: بوونی واشنتۆن لە پشت پالنەكەوە، تا زۆرتر ئێران بخەنە 

ژێر فشارەوە بۆ ملدان بە رێككەوتنی گروپی )5 + 1( لەگەڵیدا بۆ 

كە  كازاخستان،  بۆ  گواستنەوەیان  و  ئەتۆمییەكان  چەكە  داماڵینی 

تائێستا تاران دەستی بەدەستی بە واڵتانی )5 + 1( دەكات.

دووەم: پاشەكشەكردن بەئێران لە دوو واڵت و دوو فایلی گەرم، 

سوریاو  یەكەم  هەیە،  تێیاندا  گەورەی  دەخالەتی  و  رۆڵ  ئێران  كە 

تاران  رەقیبی  سەرەكی  كارەكتەری  هەردووكیان  كە  یەمەن،  دووەم 
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مەلەفە  دوو  ئەو  واڵتەو  ئەو  لەهەردوو  سعودیەو  عەرەبستانی  و 

سعودیە دۆڕاوە و پاشەكشەی كردووە، واتا نە لە سوریا حكومەتەكەی 

ئەسەدی بۆ روخا، نە لە یەمەن توانیویەتی حوسییەكان دەرپەڕێنێت.

رەنگە  كە  روداوگەلێك  بۆ  راكێشانی  بۆ  ئێران  هاندانی  سێهەم: 

رووبدات، وەكو سوتانی باڵوێزخانەی سعودیە لەتاران یان كردەیەكی 

هاوشێوەی  شەڕێكی  توشی  تەڵەیەكەوەو  ناو  بكەوێتە  تا  سەربازی 

عێراقی بكەن )بەاڵم ئێران لەم پالنە باش تێگەیشتووە(.

روداوگەلی  روداوو  ئەگەرەكانی  بۆ  ئێران  ملدانی  چ��وارەم: 

چاوەڕواننەكراو لەعێراقدا لە بابەتی دروستكردنی هەرێمی سوننە.

پێنجەم: پەیامێكی توندی سعودیە بوو، بۆ مەرجەعە ئایینییەكانی 

بەحرێن،  لە  فارس  كەنداوی  واڵتانی  دڵی  سعودیەو  لەناو  شیعە 

و  هانبدەن  خەڵك  ئێران  بەپیالنی  نادات  رێگە  كە  كوێت،  قەتەرو 

بە  سوكایەتی  یان  دروستبكەن،  پشێوی  و  بخەن  رێك  خۆپیشاندان 

بنەماڵەی ئەلسعود بكەن.

سعودیە  راب��ردووی  ساڵی  یەك  ئەزموونی  درێ��ژەی  شەشەم: 

بوو، بەمنایشكردنی خۆی وەكو هێزی یەكەم و مەرجەعی یەكەمی 

واڵتانی  گشت  و  فارس  كەنداوی  لە  عەرەبی  واڵتانی  و  سوننەكان 

فراوانخوازی  و  هەژموون  بە  بەر  دەتوانێت  كە  ئیسالمی،  عەرەبی 

ل��ەدوای  لەناوچەكەدا،  بگرێت  شیعیزم  و  ئێران  دوژمنكارانەی 

بەسەركردایەتی  ئێرانی  حاجیانی  عامی  و  قەتڵ  حەزم  گەردەلولی 

واڵتانی سەربازی ئیسالمی.

حەوتەم: پەیامێك بوو بۆ روسیای هاوپەیامنی ئێران، كە واڵتانی 

نەیاری تاران دەتوانن دەست بۆ پیرۆزییەكانی تاران بەرن و ئاریشەی 

بۆ دروستبكەن.
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بێت،  جەنگ  هەڵگیرسانی  هۆكاری  پێناچێت  نەمر،  باقی  نەمر 

لە فاكتەرەكان و رەنگڕێژی ئەجێندایی شەڕ  بەاڵم بێگومان یەكێكە 

لەدایكبوونییەوە  بە  ناوچەكە  كە  داهاتوودا،  لە  دەكات  جەنگێك  و 

ئازار دەچێژێت.

نێودەوڵەتی  جەمسەرگیری  و  سیاسی  جەنگێكی  ئەگەر  چونكە 

رووبدات لەنێوان ئەمەریكاو روسیا، هۆكاری سیاسی و ئابوری رۆڵی 

هندستان  و  پاكستان  لەنێوان  رەنگە جەنگێك  یان  هەیە،  گەورەیان 

لەسەر كشمیر رووبدات.

ئێران و سعودیە، بێگومان یەكەم فاكتەری  نێوان  بەاڵم جەنگی 

عێراق  و  سوریا  یەمەن،  روداوەكانی  بۆیە  هەر  مەزهەبییە،  و  دین 

هێندەی دۆسیەی نەمر هەردو الی نیگەران نەكردووە.

بێگومان هەردوال رۆڵی گەورەیان هەیە لەیارمەتی و باربۆكردنی 

گەورەترین  و  شیعەكان  یان  سوننی   – رادیكاڵە  ئیسالمییە  گروپە 

تا  لەیەمەن  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  قەیرانی  كێشەو  و  نەهامەتی 

یاری  واڵتە  دوو  ئەم  و  مەزهەبییە  و  دینی  و  تائیفی  سوریا، شەڕی 

و  دەدەن  بەكوشت  تێدا  ئینسانی  هەزار  سەدان  بە  تێدادەكەن، 

ملمالنێی  لەم  دەس��ت  لێناكرێت،  ئەوەیان  چ��اوەڕوان��ی  هەرگیز 

ملمالنێی  هەموو  س��ەرەڕای  بۆیە  هەڵبگرن،  تایفییە  و  مەزهەبی 

سیاسی و ئابوری، جەمسەرگیری دەسەاڵت، نفوز لە نێوانیان، بەاڵم 

فاكتەری یەكەم و سەرەكی ملمالنێی نێوان )شیعیزم – سوننیزم(ە كە 

سەرچاوەكانیان )قوم و مەككە(یە و بە ملیۆنان ئینسانیش ئامادەن 

یان ئەو دینە خۆیان بكەنە قوربانی ئەم شەڕە  بە خاتری نەجەف، 

نەگریسە، دینییە بێ ئاكامە.
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توركیا لە ملمالنێی سوریا و روسیاوە
بۆ قەیرانی عێراق و ئێران

»جەنگەكان ئامرازن بۆ سەر لەنوێ پێكهێنانەوەی بارودۆخی جیۆپۆڵەتیك،

جەنگەكان سەر لەنوێ قوچەكی هێز بنیاد دەنێنەوە،

چونكە دەبنە مایەی سەركەوتنی دەوڵەتەكان و پێشهاتی قەیران،

یان بەتەواوەتی كۆتاییهاتن«

- باراك خانا -

دەیان  بە  ناوچەكە  كە  دژواردا،  بارودۆخێكی  لە  تر  جارێكی 

ئیرباهیم خەلیلی  لە دەروازەی  ئابڵوقە دراوە، سوپای توركیا  قەیران 

ئاگاداری  بێ  كوردستانەوە،  دیموكراتی  پارتی  دەسەاڵتی  ژێر 

ئەمەریكا  سەوزی  بەچرای  هەرێم،  حكومەتی  عێراق،  حكومەتی 

خستۆتە  سەربازی  بارەگای  و  بنكە  قەتەر  و  سعودیە  ئاگاداری  و 

بواری جێبەجێكردنەوە، كە هەندێك الیەن بە ریسك و هەندێكیش 

بەخوێندنەوەی دروستی ئەنكەرەی دەزانن.

فڕۆكە  خ��وارەوەی  خستنە  دوكەڵی  هێشتا  لەكاتێكدایە  ئەمە 

توركیا  ن��ەڕەوی��وەت��ەوە،  سوریا  لە  توركیاوە  لەالیەن  روسییەكە 

حزبی،  حكومی،  گازندەی  و  گلەیی  بەزاندو  هەرێمی  سنورەكانی 

جەماوەری لەعێراق، كوردستان، ئێران و روسیای بەدوای خۆیدا هێنا.

چاوەڕواننەكراو  بەكارێكی  توركیا  سنوربەزاندنەكانی  چاودێران، 

گوماناویرت  پڕ  ئەجێندای  رەه��ەن��دو  پێدەچێت  ب��ەاڵم  دەزان���ن، 

ئەم  لەسادەترینی  هەبێت،  ئەنكەرەوە  تازەی  سیناریۆ  ئەم  لەپشت 

سیناریۆیانەش ئەنكەرە لەجێگەو پێگەو نفوزی روسیاو ئێران، بارگەو 
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دەیەوێت هەم  عێراقەو  سنوری جوگرافی  ناوی  كە  بنەی خستووە، 

سود وەربگرێت، هەم هەراسانیان بكات.

ئێران،  روسیا،  رەقیبەكانی،  لەگەڵ  توركیا  بڵێن،  دەكرێت  بۆیە 

پێدەچێت  و  عێراق  گواستۆتەوە  سوریاوە  لە  ملمالنێكانی  مەیدانی 

هەستی كردبێت، ئەو پێگەو نفوزەی لە خەیاڵی خۆیدا بونیادی نابوو 

لە)سوریا( لەدەستی چووەو پێویستە بگەڕێت بەدوای ئەڵتەرناتیڤێكی 

تردا، كە رەنگ و رووی تۆڵەشی پێوە بێت دژی ئێران و روسیا.

روسیاو  نێودەوڵەتی  لەئاستی  سنوربەزاندنە  ئەم  بێگومان 

لەئاستی ناوچەیی ئێران و لەناوخۆش، عێراقی شیعە، نیوەی هەرێمی 

كوردستان )هەرێمی سەوز( نیگەران كردووە، دژن.

واشنتۆن  سەوزی  چرای  بەهەڵكردنی  كە  تری  دیوەكەی  بەاڵم 

لەئاستی نێودەوڵەتی و نەرمی نواندنی ناتۆ، پشتگیری جەمسەرگیری 

عێراقیش  لەئاستی  ئیامراتەو  قەتەر،  سعودیە،  ناوچەیی  سوننی 

زەرد(  )هەرێمی  كوردستانیشی  هەرێمی  نیوەی  سوننەكان،  سۆزی 

لەگەڵدایەو دۆسنت.

ئەم سیناریۆیە، ئەگەری مەترسی دوبارەكردنەوەی سیناریۆكانی 

باكوری قوبرسی هەیە، كە لەساڵی 1974 روویدا و رەنگە لە ساڵی 

2015 لە موسڵ دوبارە بێتەوە.

لەبارەی  نواند،  نەرمییان  و  دەنگی  بێ  ئەگەر  ئەمەریكا  و  ناتۆ 

قوبرسی دۆستیان، نفوزی یۆنانی، ئەندامی ناتۆ و شنگن، ئێستا بۆچی 

توركیا  دەیانەوێت  یان  موسڵ؟  داگیركردنی  لە  بن  نیگەران  دەبێت 

ملبدات  زیاتر  ناچاریبكەن  تا  ئاریشەیەك  كێشەو  ناو  بۆ  راكێشن 

راكێشن  ئێران  بێت  مەبەستیان  دەكرێت  یان  داخوازییەكانیان،  بۆ 

ناچاریكەن  لەالیەكەوە  تا  توركیا،  لەگەڵ  سەخت  ملمالنێیەكی  بۆ 
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دانوستانی چەكە  پرۆسەی  لە   1  + 5 گروپی  داواكانی  بۆ  باشرت مل 

ناوەكییەكان بدات، كە بەنیازن ئەو چەكانەی لێ دامباڵن و رەوانەی 

كازاخستانی بكەن و واز لەتاقیكردنەوەی موشەكی كیشوەری بهێنێت.

توركیا  لەگەڵ  ملمالنێی  بۆ  ئێرانە  راكێشانی  گرنگرت،  لەوەش 

قواڵیی  و  شیعە  سرتاتیژی  ناوچەی  بەدڵی  كە  ناوچەیەك،  لەسەر 

بەمەش  )عێراق(ە،  كە  دادەنرێت،  تاران  قەومی  ئەمنی  سرتاتیژی 

و  یەمەن  لە  لەهەركام  قەیرانەوەو  بەم  سەرقاڵدەكەن  ئێران 

سوریای دوردەخەنەوە، واتا گۆڕینی بەرەی شەڕە، یان گواستنەوەی 

بە  پاشەكشە  لەالیەك  بەمەش  عێراق،  بۆ  سوریایە  و  یەمەن  شەڕی 

حوسییەكان دەكەن ومەترسی لەسەر سنورەكانی سعودیە نامێنێت، 

لەالیەكی تریشەوە چانسێكی تر دەدات بە توركیاو واڵتانی كەنداو 

بۆ روخانی بەشار ئەسەد.

داعش  دروستكردنی  سیناریۆی  سودمەندی  باشرتین  ئەنكەرە 

سیناریۆیانە  ئەم  ئەنجامدانی  بەكاریهێناو  فشار  كارتێكی  وەكو  بوو، 

یاریدەدەرو  باشرتین  داعش  دەبینێتەوە،  لەداگیركردنی موسڵ  خۆی 

داعشەوە  دەرپەڕاندانی  بەناوی  ئەگەر  ئەنكەرەیە،  كارتی  باشرتین 

بێت، كە پێدەچێت داعش موسڵ چۆڵبكات و شەڕ نەكات تا توركیا 

پەكەكە  بە شیعەكان و  رێگا  بكەن،  پارتی كۆنتڕۆڵی  و  و سوننەكان 

نەدەن بەشداربن و بچنە ناو موسڵ.

دەزانێت،  باشرت  الی��ەك  لەهەموو  ئەنكەرە  لەكاتێكدا  ئەو 

قۆڵی  سێ  كۆبونەوەی  لە  و  دەڕوات  كۆتایی  بەرەو  داعش  رۆڵی 

)ئەنكەرە، ریازو دوحە( لەكەنداو ئەم فایلە باسكراوە و هەموویان 

بێت  تەواو  رۆڵەكەی  دەبێت  داعش  كە  لەوەكردۆتەوە،  جەختیان 

لەژێر  لە عێراق،  بیكەنە رەوتێكی سیاسی رێگەپێدارو  و هەوڵبدەن 
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كە  نیشتامنی،  حەشدی  لەبابەتی  نوێدا،  دەموچاوێكی  لۆگو  ناوو 

رەوتە  ئەم  لەناو  داعش  لەچەكدارانی  بەشێك  دەكرێت  گومان 

زۆرتریان  جێگەی  لەداهاتووشدا  هەبن،  سوننەكاندا  دروستكراوەی 

بۆ بكرێتەوەو شەرعیەتی پێبدەن، ئەمە لەكاتێكدایە لە چەند رۆژی 

رابردوودا ئەفسەرانی كۆنە بەعس و سوننەكان و هەندێك الیەنی تر 

كۆبونەتەوە بەئاگاداری توركیا.

هێزە  تەراتێنی  ملمالنێی  مەیدانی  بۆتە  كە  بێهێز�  عێراقێكی 

شیعەو  نێوان  تائیفیەكانی  ملمالنێی  توندبوونەوەی  و  ناوچەییەكان 

دەڵێت  كە  دەكرێت  جێبەجێ  بەسەردا  تێزەی  ئەو  رێك  سوننە، 

دەوڵەتێكی  دراوسێی  بچوك  دەوڵەتێكی  مەزنە،  »مەترسییەكی 

گەورەو بەهێز بێت«. 

و  دەكرێت  پراكتیزە  عێراقدا  بەسەر  ئێستادا  لە  رێك  تێزە  ئەم 

پارچە پارچەبوونی كردویەتییە واڵتێكی بێهێز و بچوك لە ناوچەكەدا، 

دەتوانن  »دەوڵەتەكان  كە  بێت،  راست  ئەوە  گەر  ئەوەشدا  لەگەڵ 

خۆیان  دراوسێكانی  ناتوانن  بەاڵم  هەڵبژێرن،  خۆیان  دۆستەكانی 

هەڵبژێرن«.

لە  نە  لەئێران(،  )جگە  باشن  دراوسێكانی  نە  عێراق  ب��ەاڵم 

لەگەڵ  تەنانەت  ب��ووە،  سەركەوتوو  دۆستەكانیشی  هەڵبژاردەی 

دۆستەكانی دوێنی شاخی كە كوردەكانن، پەیوەندییەكانی تێكیداوە، 

دۆستەكانی  ناسیوەو  باش  عێراقی  خراپەی  رەوشە  ئەم  توركیا  بۆیە 

خۆیشی هەڵبژاردووە.

دەڵێت  كە  هەیە،  گرنگ  شتێكی  توركیدا  سیاسەتی  لە  چونكە 

دۆزینەوەی  توانای  دەگەڕێت،  دۆستدا  بەدوای  هەمیشە  »توركیا 

دۆستیشی هەیە، تەنانەت بەبێ  گوێدانە ئەمەریكاو و ئەوروپا«.
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هێزی  تێپەڕبوونی  بە  رێگەی  گەورەیكرد  هەڵەیەكی  ئەنكەرە 

هاوپەیامنان نەدا بەخاكەكەیدا تێپەڕبن لە 2003 بۆ روخانی عێراق، 

دواتریش زۆرێك لە خەونەكانی لەسەر توركامنەكان هەڵچنی، بەاڵم 

ئێستا دۆستەكانی ئەنكەرە لە عێراق لە ئەمەریكاو ئێرانیش زۆرترو 

چ  و  دەرەك��ی  چ  لەسنورەكان  دوژمنەكانیشی  ئەگەرچی  زیاترن، 

ناوخۆیی كەم نین.

تێڕوانینێكی  عێراق  بۆ  توركیا  تێڕوانینی  ل��ەوەی  جیا  ئ��ەوە 

ویالیەتی  وەكو  موسڵە  لە  چاویان  هێشتا  سیاسییە،  و  مێژوویی 

ئیمپراتۆریەتی عوسامنی، لەمبارەیەوە جەنەڕاڵێكی تورك  سەردەمی 

دەڵێت«بەدرێژایی 400 ساڵ عێراق لەژێر دەسەاڵتی ئێمەدا بووە«.

هیچ  چاوەڕوانی  نابێ   عێراقەوە،  ئێستای  حاڵەی  بەم  بۆیە 

گۆڕەپانەكە(،  نەیەتە  ئێران  )ئەگەر  بكرێت  بەغداد  كاردانەوەیەكی 

هێندەش  پەالماردانە،  لەم  بێت  نیگەران  چەندە  ئێران  دەكرێت 

رەنگە  توركیا،  ب��ۆ  تەڵەیەكە  ع��ێ��راق  ب���ەوەی  بێت  خۆشحاڵ 

ئەفغانستانێكی 1979 بێت بۆ توركەكان و هەڕەشەكانی عەبادیش لە 

مەسجی نێردراوی تاران دەچوون، تا دەربڕینی عێراقیانەبن، حەماسی 

شیعەبوونی پێوە دیاربوو، تا سەرۆك وەزیرانێكی عێراقی.

میدیایی  سەربازی  سیاسی،  ئاستی  لە  ئەنكەرە  پێیخۆشە،  تاران 

لەناوچەكە  و  شكستخواردو  میلیتارسیتی  و  شەڕانگێز  وەكو  زۆرتر، 

سەركەوتو  زۆر  ئەنكەرە  بەپێچەوانەی  تاران  ئەگەرچی  وێنابكرێت، 

هەیە  پارادۆكسێك  بەاڵم  دەرەوە،  بۆ  قەیرانەكانی  لەناردنی  بووە  و 

لەنێوان توركیاو ئێران ئەویش ئەوەیە زۆربەی سیناریۆ و روداوەكانی 

ناوچەكە، كە لە قازانجی توركیایە، لە زەرەری ئێرانە و پێچەوانەكەشی 

راستە.
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لە  دەك��ات،  سعودییە  شەڕی  لەیەمەن  تاران  بدەین،  دیقەت 

شیعە  بەحرێن  لە  توركیا،  شەڕی  سوریا  لە  ئیرسائیل،  شەڕی  لوبنان 

عێراق  لە  دەكات،  پاكستان  ملمالنێی  ئەفغانستان  لە  نیشینەكان، 

قەتەر  و  توركیا، سعودیە  ئێستاش شەڕی  و  كرد  ئەمەریكای  شەڕی 

دەكات.

كە  دەكات،  پیادە  رەفسنجانی  هاشمی  تێزەی  ئەو  ئێران  واتا 

عێراق  شەڕی  »لە  وتبووی  كەیهان  رۆژنامەی  لە   1988 لەساڵی 

تر  جارێكی  بەاڵم  هاتینەدەر،  سوری  بەڕوو  بەاڵم  كرد،  زەرەرم��ان 

رێگەنادەین لەناو خاكی خۆمان شەڕ دروستبێت«.

كردووە،  پیادەی  تاران   1988 ساڵی  لە  تیۆرەییە  ئەو  رێك  ئەمە 

تاران بەم تیۆرەی دوو سودی گەورەی كردووە:

یەكەم: لەدوای هاتنە سەركاری ئێران لەساڵی 1979 گەورەترین 

ساڵی  لەسەد  كە  كۆكردەوە،  ناوچەكە  لە  شیعەگەرایی  گەرایشی 

رابردودا وێنەی نەبووە.

 5 گروپی   – ئەمەریكا  دروستكرد،  فشاری  گەمانە،  بەم  دووەم: 

دەكات  دۆسیانە  لەو  پاشەكشە  كە  قەناعەت،  سەر  هێنایە  ی   +1

لەبەرامبەر رێككەوتن لەگەڵیدا، گەر بەزەرەری خۆیشی بێت، چەكە 

نەكردایە،  ئەم كارەی  ئەگەر  لێوەربگرنەوە، چونكە  ناوەكییەكانیشی 

دوور نەبوو چارەنوسی ئێرانیش، هاوشێوەی سوریایی لێ بێت.

شەڕ  شارەكانییەوە  لەناوخۆیی  كە  بڕیاریداوە،  توركیا  بەاڵم 

بەاڵم  بكات،  كاندیدە هەڵبژێردراوەكان  دەستپێدەكات، كۆمەڵكوژی 

موسڵامن  كوردەكان  »دەشێت  كە  تێناگات،  لەوە  توركیا  هەرگیز 

ئااڵی  ئەگەر  تورك،  نەك  بەاڵم كوردن،  بن،  یان عەلەویی  و سوننی، 

توركیا  بەاڵم  بشەكێتەوە«،  وان  و  ماردین  دیاربەكر،  لە  توركیاش 
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نایەوێت ئەمە بسەملێنێت، هەر بۆیە هەندێكجار باس لەوە دەكرێت، 

دروستبوونی  و  عوسامنی  ئیمپراتۆریەتی  شكستی  لە  ساڵ   93 پاش 

توركیای نوێی )ئاتا تورك(، باس لە دروستكردنی خەالفەتی ئیسالمی 

دەكرێت لەسەر دەستی ئەردۆگان لە ساڵی )2023(.

گریامنەی  چەند  توركیا  سنوربەزاندنی  بڵێین  دەكرێت  بۆیە 

لەپشتەوەیە: 

1- پرۆژەیەك هەیە بۆ دابەشكردنی عێراق: توركیا دەیەوێت لە 

وەها حاڵەتێكدا موسڵ داگیر بكات، وەكو چۆن لە قوبرس ئەوكارەی 

كرد، ئەگەر ئەم پرۆژەیە ئیمكانی هەبێت، ئەنكەرە دەیەوێت نزیكرت 

بێت لە سنورەكان، یان بیەوێت بە ئاسانی دەستی بە موسڵ رابگات، 

لەبابەتی  شەنگال  هاوشێوەی  سیناریۆی  بكات  پێویست  ئەگەر 

چۆڵكردنی موسڵ دروستدەكات.

توركیا  هێرشەكانی  خۆرئاوا:  كانتۆنەكانی  پرۆژەی  شكستی   -2

زیاتر  سنورەكان  داخستنی  بۆ  فشارەكانی  لەالیەكەوە  تا  ئەوەیە  بۆ 

بكات، باشرت ئابڵوقەیان بدات، لەهەمانكاتدا ئەو ناوچانە بەتەواوی 

كۆنتڕۆڵبكات، كە ناوچەی جوگرافی هاتوچۆی پەكەكەو پەیەدەن.

3- داخستی پردی پەیوەندی، خەتی تەماسی قەندیل - شەنگال: 

بەتایبەتی لە بەعشیق و ناوچەكانی بادینان، یان ناوچەكانی سۆران، 

چونكە ئەنكەرە بیر لەهەموو شێوازەكان دەكاتەوە، بۆ ئابڵوقەدانی 

كانتۆنەكان، دەرپەڕاندنی پەكەكە لە شەنگال.

4- ئەنكەرەو )پ.د.ك( هەوڵی دورخستنەوەی پەكەكە دەدەن: 

رزگاركردنی  بۆ  بەاڵم  هەبوو،  رۆڵی  شەنگال  لەرزگاركردنی  یەپەژە 

بەنرخی  گەر  بێتەوە،  دوبارە  پەكەكە  بەشداری  نایانەوێت  موسڵ 

شەڕو پێكدانیش بێت، رێگە نادەن پەكەكە لەشەنگالەوە بپەڕێتەوە 
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و  توركیا  لەنێوان  چەكداری  پێكدادانی  ترسی  گەر  بۆیە  موسڵ،  بۆ 

ساتی  و  موسڵ  لە  ئەوا  رووب��دات،  پەكەكە  و  پارتی  یان  پەكەكە، 

پەكەكە  لەسەركردەی  یەكێك  وەكو  دەبێت،  موسڵەوە  ئۆپراسیۆنی 

وتی«وا پێشبینی دەكەین توركیا )2000( جەندرمەی لەخاكی باشور 

شەڕی  لە  سڵ  پەكەكە  سەركردەیە  ئەو  بەبۆچونی  بكوژرێت،  لێ 

هاوپەیامنەكانیشی،  هاوكاری  لە  تەنانەت  لەباشور،  ناكاتەوە  توركیا 

كە دیارە مەبەستی پارتی بوو«.

ئێران  پارتی،  و  سوننە  ب��ەرەی  بەئاگاداری  توركیا،  هاتنی   -5

نیگەران دەكات: توركیا مەبەستی هەیە النیكەم لەخاكی موسڵ واتا 

پێبدات،  درێژە  ئێران  لەگەڵ  ملمالنێكانی  سنورەكانی  ل��ەدەرەوەی 

ئێران،  ناڕاستەوخۆی  هێزی  س��ەڕەرای  ش��ەڕەدا  لەو  نییە  دوری��ش 

حەشدی شەعبی و شیعەكان، پەكەكە ئەگەر فراوان بێت، هێزەكانی 

یەكێتیش بەشداری ئەو شەڕە بكەن، یان تێوە بگلێن، كە بێگومان لە 

حاڵەتێكی وەهادا توركیا هاوشێوەی روسەكان لە ئەفغانستان لەسەر 

خاكی باشور تێكدەشكێنن.

روسیا  لەگەڵ  كارت  وەكو  لەناوچەكە  كشانەوەی  توركیا   -6

لەو شوێنانە  توركیا  گەڕانەوەی  رووبدات  ئەمە  ئەگەر  دەگۆڕێتەوە: 

سوپای  پەیەدە،  پشتیوانی  لە  دەست  ئێران  روسیاو  لەبەرامبەردا 

ئەم  پێناچێت  كە  هەڵبگرن،  دەست  لەیەمەن  كشانەوە  ئەسەدو 

سیناریۆیە هیچی لێ سەوز ببێت، بتوانێت روسیا، یان ئێران قەناعەت 

پێبكات.

7- توركیا چاوی لەبیرە نەوتەكانی موسڵە: لەرووی ئابوریشەوە 

دەتوانێت رۆڵی گەورەی هەبێت لە بوژاندنەوەی ئابوری ئەو واڵتەدا.

گ��ۆڕان��ك��اری  ت��ورك��ی��ادا  لەسیاسەتی  ج��ەوه��ەری  خاڵێكی 
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بەسەرداهاتووە، كە دەرئەنجامی دراسە و لێكۆڵینەوەی وردی دەزگاو 

دامەزراوە سیاسی و ئابوری و هەواڵگرییەكانیەتی:

ئاڵوگۆڕە  ئەم  نوێنەرایەتی  یەكەم  بەپلەی  ئاردۆگان  و  ئەكەپە 

دەكەن، بەشێوەیەك لە ساڵی 1992 لە دروشمی رووخانی حكومەتی 

یان  هەرێم،  لەگەڵ  دیفاكتۆ  مامەڵەیەكی  بۆ  گ��ۆڕاوە  هەرێمەوە 

توركیا،  ئااڵی  لەپاڵ  ئااڵی كوردستان  دانانی  و  پارتی  لەگەڵ  النیكەم 

بەمەش چەند ئامانجی سرتاتیژی پێكاوە:

یەكەم: لێدانی پەكەكەو ئیحتواكردن:

توركیا بۆ هەر پرۆسەیەك و هەنگاوێكی بۆ هەر پرۆژەیەك نابێت، 

نەیارو  سەرسەخرتین  وەكو  كردووە،  پەكەكەی  بێهێزكردنی  رەچاوی 

نەوەدەكان  لەدەیەی  لەهەرێم  نزیكبوونەوەی  بۆیە  خۆی،  دوژمنی 

پەكەكە  شەڕی  كە  قەناعەتێك،  سەر  بێنێتە  یەكێتی  و  پارتی  توانی 

بنكەی  دامەزراندنی  مایەی  بووە  ئەم هەنگاوە  كردیشیان،  و  بكەن 

سەربازی و هەواڵگری دەزگای میت، بەتایبەتی لەناوچەكانی بادینان 

و تائێستاش درێژەی هەیەو لەشكركێشی ئەمجارەشی درێژەی پیالن و 

پالنەكانی رابردووە، بەاڵم ئامانجی گرنگرتی بۆ توركیا هەیە، رازیكردنی 

النیكەمی پارتییە بۆ شەڕی دوبارەی پەكەكەو فاكتەری یاریدەدەریش 

پارتی،  پەكەكەو  نێوان  ئاڵوزی  و  گرژی  بابەتی  لە  ئەوكارە  بۆ  زۆرن 

پەیوەندی بارزگانی قەبەو زەبەالحی هەردوال، كە ئەنكەرە زەمینەی 

لە  ناوچەكەش  ئاڵوگۆڕەكانی  و  خۆشكردووە  زۆرباش  ئەوكارە  بۆ 

پێش  دەیەوێت  ئەنكەرە  بەشێوەیەكە،  باشور  و  باكور  رۆژئ��اوا، 

ئەوەی كە پەالماری هەدەپە لەباكور، كانتۆنەكان لە رۆژئاوا، گەریال 

بدات،  لەئەوروپا  پەكەكە  سەركردەكانی  تیرۆركردنی  شەنگال،  لە 
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بكات،  تەفروتونا  لەقەندیل  لە  پەكەكە  بارەگاكانی  بنكەو  دەیەوێت 

تەنانەت هەواڵەكان باس لەوە دەكەن، میت سیناریۆی جەهەننەمی 

چاندووە بۆ رفاندن، یان خستنە داوی جەمیل بایك )جومعە(، موراد 

قەرەیالن تا رەوانەی مئیڕاڵیان بكات: وەكو چۆن پێشرتیش پارچەكانی 

فڕۆكەیەكی ناردبوو بۆ شارۆچكەیەكی نزیك قەندیل ئەو كارە ئاشكرا 

بوو سەری نەگرت.

سیاسی،  تێڕوانینە  هەموو  توركیاو  هەنگاوی  ئەولەویەتی  بۆیە 

و  تێكشكاندن  پەكەكەو  بێهێزكردنی  دیبلۆماسییەكانی،  ئابوری، 

ئیحتواكردنی پەكەكەو پەیەدەیە.

دووەم: دۆزینەوەی بازاڕی وزەو كااڵی هاوردەو هەناردە:

 بەدرێژایی دروستبوونی توركیا، هێندەی ئەم چەند ساڵە سادە، 

ئاسان بازاڕی كااڵ، كەلوپەلی هەناردەو هاوردەی دەستگیرنەبووە، كە 

سەد دەرسەد قازانج بكات و زۆرترین داهات بچنێتەوە بە كەمرتین 

كە  لەهەرێم،  گاز  و  نەوت  دەرهێنانی  لەدوای  بەتایبەتی  تێچوون، 

هەبووە  رۆڵی  لێزانانە  زۆر  و  بۆی  بووە  وزە  سەرچاوەی  باشرتین 

لەسەرهەڵدان و تەشەنەسەندنی قەیرانەكانی نێوان بەغداد، هەولێر، 

و  موسڵ  لە  ئاریشە  و  قەیران  دروستكردنی  و  داعش  خوڵقاندنی 

خەریكردنی عێراق بەو شەڕوشۆڕە، تاڕادەی مەترسی خستە سەر دڵی 

دەوڵەتی عێراق )بەغدا(.

لە  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  سیاسەتی  بۆ  واشنتۆن  پەیامنگای 

سونەر  بەناوی  كردووە  ئامادەیان  توێژەر  سێ  كە  لێكۆڵینەوەیەكدا 

ناونیشانی  لەژێر  ئیجە سانسوساسیكرا،  باشفیدان،  جاخپتای، كریستینا 

توركیاو حكومەتی هەرێمی كوردستان بەرژەوەندی ئابوری هاوبەشی 

رانەگەیرناو، لە 16 ئازاری 2015 باس لەو پەیوەندییە بازرگانیانە دەكەن:
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نزمرتین  لە  هەرێم  توركیاو  پەیوەندی  كاتێكدا  لە   2007 ساڵی 

ئاستیدا بوو، بڕیاری كرانەوەیدا بەرووی هەرێم و هەنگاوی ئابوری 

بەشێوەیەكی  ئابوریانەدا  پەیوەندییە  بەو  گەشەی  وردە  وردە  ناو، 

رانەگەیەنراو.

رێژەی ئەو ئاڵوگۆڕەو هەناردەی توركیا لەساڵی 2007 بۆ هەرێم 

سەرەتا گەیشتە )1,4( ملیار دۆالرو هەرێم بووە 19هەمین هاوبەشی 

ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ توركیا، ساڵی 2011 ئەو رێژەیە بەرزبووە 

ساڵی  بەاڵم  داگیركرد،  6هەمینی  ریزبەندی  دۆالرو  ملیار   )5,1( بۆ 

2013 ئەو رێژەیە بەشێوەیەكی چاوەڕواننەكراو بازدانێكی بێ وێنەی 

بەخۆیەوە بینی، گەیشتە رێژەی )8( ملیار دۆالرو هەرێمی كوردستان 

بووە 3 هەمین بازاڕی ساغكردنەوەی كااڵكانی توركیا.

ئەوە لەكاتێكدا بوو، كە هەناردەی عێراق لەنێوان سااڵنی )2007 

– 2014( لەنێوان )87 – 153( ملیۆن دۆالر بوو، بێجگەلە هەناردەی 

نەوت و گاز.

رێژەی كۆمپانیا توركییەكان لەساڵی 2009 نزیكەی )485( كۆمپانیا 

كۆمپانیاو   )1500( گەیشتە   2013 لەساڵی  رێژەیە  ئەم  بەاڵم  بووە، 

پلەی یەكەمی گرت لەئاستی ناوچەیی و نێودەوڵەتی.

لەهەموو بوارەكانی كشتوكاڵی، بانك، زانست، كارەبا، تەندروستی، 

و  گەیاندن  گواستنەوەو  بێتەل،  پەیوەندی  گاز،  و  نەوت  دەرهێنانی 

پیشەسازی.

رێژەی  توركیاو هەرێم،  لەنێوان  لەبواری هاتووچۆی هاواڵتیان   

 2006 لەساڵی  كردبوو  عێراقییان  سەردانی  توركانەی  هاواڵتییە  ئەو 

بووە   2010 لەساڵی  رێژەیە  ئەم  بەاڵم  بوو،  كەس   )481371( تەنها 

)1,298,319( كەس.
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 2004 ساڵی  ه��ەردووال،  نێوان  ئاسامنییەكانی  گەشتە  لەبواری 

لەساڵی  بڕیاربوو  هەولێرو  فرۆكەخانەی  بەبونیادنانی  دەستیانكرد 

2016 فڕۆكەخانەی دهۆكیش تەواوبكەن، ساڵی 2011 هەفتانە )40( 

گەشت لەنێوان توركیا و هەرێم هەبووە، ئەم رێژەیە لەساڵی 2014 

بەرزبۆتەوە بۆ )78( گەشت لەهەفتەیەكدا.

لەبواری وزەدا، توركیا )%90( نەوت و لە )%98( گاز لەدەرەوە 

فرۆكە  قەیرانی  رودان��ی  پێش  )تا  لەئێستاشدا  دەك��ات،  ه��اوردە 

هاوردەی  سەرچاوەی  سێهەمین  كوردستان  هەرێمی  روسییەكە( 

نەوت و گازی توركیا بوو لەدوای روسیاو ئێران.

واتا توركیا سااڵنە )60( ملیار م3 وزەی هاوردە كردووە، لەوەش 

 2030 ساڵی  بۆ  چاوەڕواندەكرێت  واش  و  بووە  گاز  م3  ملیار   )50(

رێژەی پێویستی وزەی هاوردەكراو بگاتە )72( ملیار م3.

گەر ئەوەش بزانین یەدەگی گازی هەرێمی كوردستان بەنزیكەی 

)5( تریلیۆن م3 خەمڵێرناوە و یەدەگی نەوتی هەرێم بە )45( ملیار 

بۆشكە مەزندەدەكرێت، بەم پێیە ئەم دوو رێژەیە )30 – 60( ساڵ 

پێداویستی وزەی توركیا دابین دەكات.

سێیەم: رۆڵگێڕانی توركیا لەناوچەی نفوزی ئێران:

رۆڵدەگێڕن،  زلهێز  دوو  وەكو  لەناوچەكەدا،  ئێران  ئەنكەرەو 

بەئاراستەی جیاواز، ئیدۆلۆژیای جیاواز، جەمسەرگیری جیاواز، بەاڵم 

زلهێزە  دوو  ئەم  ملمالنێی  عەرەبی  بەهاری  روداوەكانی  بەدوای 

رۆڵگێڕانی  تایفی،  ملمالنێی  بەتایبەتی  بوو،  بەرچاوتر  ناوچەییە 

روداوەكانی سوریا  و  داعش  ئەوان، سەرهەڵدانی  ئابوری، سەربازی 

دوو رووداو بوون، كە رۆڵی ئەوانی زۆرتر رەنگرێژ كرد و هەركامیان 
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دەكرێت  تۆتالیتارە،  و  تیرۆریست  گروپە  ئەو  باڵی  دەستیاندایە 

بڵێین داعش زادەی مانەوەی ئەسەدو پشتگیری تاران بوو بۆ سوریا 

لەالیەن توركیاوە، بەاڵم ئێستا توركیا بە عەلەنی لەهەرێمی كوردستان 

روسیایە  بەجۆرێك  ئێرانن  نفوزی  ناوچەی  كە  موسڵ،  سنورەكانی  و 

وەكو  لەداعش،  پشتیوانی  بۆ  جارێك  رۆڵگێڕانێك  رۆڵیدەگێرێت، 

گروپێكی سوننی نەیاری شیعەو عێراق و هەژمونی ئێرانی، رۆڵگێڕانێك 

دوبەی  و  دەوحە  و  ریاز  سوننەی  مەزهەبی  باڵی  نوێنەرایەتی  كە 

دوو  هاوپەیامنی  ئەنكەرە  جگەلەوەی  ئەوە  لەناوچەكەدا،  دەكات 

هێزە )داعش و پارتی(یە، كە پارادۆكسێكی گەورەی لێ بەدیدەكرێت 

تێڕوانینیانە  كۆبكاتەوە،  هێزە  دوو  ئەم  كە  هاوبەش،  خاڵی  تاكە  و 

سەبارەت بە پەكەكەو پەیەدەو رۆژئاوا، ئەم سێ خاڵە جەوهەریەش 

بۆ ئەنكەرە پارادۆكسەكەی كردۆتە خاڵی هاوبەش.

لەداهاتوشدا ئەگەر هەرێمی سوننەش دروستبێت، دوو هەرێمی 

و  فایل  زۆربەی  لەسەر  كە  هاوسێی،  دەبنە  ئەنكەرە  هاوپەیامنی 

پچڕاندنی  بۆ  بەهێزیشە  كارتێكی  كۆكن،  ناوچەكە  ئەجێنداكانی 

دەگاتە  بەغدادا  بە  دەستپێدەكات  تارانەوە  لە  شیعیەی  هیاللە  ئەو 

دیمەشق، بیروت، باشوری لوبنان و سنورەكانی ئیرسائیل.

تاكە كارتی فشاری بەرچاو، كە بەدەست ئێران، عێراق و تەنانەت 

روسیاشەوە ماوە بۆ شڵەژان و گرفت دروستكردن بۆ ئەنكەرە، لەپاش 

تا  پەیەدە،  بۆپەكەكەو  سەربازییە  بەهێزی  پاڵپشتی  سوریا،  فایلی 

فشارەكانی سەر ئەنكەرە لەالیەن قەندیل و خۆرئاوا زیاتربكات، بەاڵم 

ئەم پشتیوانییە هەدەپە ناگرێتەوە، چونكە ئەم واڵتانە هاوكاری هێزی 

مەدەنی و دیموكراسی و دیفاكتۆ ناكەن، كە دەزانن دەبێتە گەشەی 

گەشەی  و  فەرمی  دام��ەزراوەی  و  كوردی  ناسیۆنالیستی  هەستی 
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بەڵكو  دیموكراسی،  خۆسەری  یان  كوردستان،  سەربەخۆیی  خەونی 

یارمەتی بزوتنەوەیەكی چەكداری شاخ دەدەن، كە چارەنوسی دیار 

نییەو هێزێكی یاسایی و رەسمی نییەو لەناو چوارچێوەی پەرلەمان 

و حكومەت و دامودەزگانی نێودەوڵەتیش وەكو تیرۆریست نارساوە، 

بۆیە رەنگە خاڵی یەكەمی بەریەككەوتنی ناكۆكی نێوان ئەنكەرە - 

تاران كوردستانی باشور بێت لەنێوان )پارتی و پەكەكە(، وەكو چۆن 

بۆ ئەنكەرەو تارانیش راستە.

لەسەریەتی،  چاویان  الیەنەكان  هەموو  تابڵۆیەكە  عێراق 

هەمووشیان كارتی جیاوازیان پێیە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان.

لەچەند ساڵی رابردودا، عێراق مەیدانی تەراتێنی هێزەكانی كۆماری 

ئیسالمی ئێران بووە و لەهەموو بوارێكدا لە عێراقدا دەخالەتی كردووە، 

یان دەتوانین بڵێین، هەر خودی ئێران بووە عێراقی بەڕێوەدەبرد، بۆیە 

لە گەرمەی شەڕەكانی یەمەن لە هاوینی رابردودا، یەكێك لە بەرپرسانی 

بەغدا،  )ت��اران،  بەڕێوەدەبەین  پایتەخت  پێنج  »ئێمە  وتی  ئێرانی 

دیمەشق، لوبنان، سەنعا(« ئەمە راستە بەو مانایەی هەژموونی شیعە، 

بەشێوەیەكی بەرچاو لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست زیادیكردووە.

بێت،  پاسداران  سوپای  تەراتێنی  مەیدانی  عێراق  كاتێك  كەواتە 

كەربەالو  و  نەجەف  پیرۆزەكانی  لەشوێنە  پارێزگاری  ناوی  لەژێر 

هاوكاری حەشدی شەعبی دەستگرتن بە بەغداو هێزە شیعەكانەوە.

پاراستنی  بەناوی  راستە،  توركیاش  بۆ  ئەمە  مەنتقیدا  لەبواری 

توركامنەكان و پارێزگاری لە سوننەكان، هاوپەیامنەكەی پارتی دیموكراتی 

كوردستان و پاراستنی بەرژەوەندییە ئابوری، سیاسیەكانی بۆ لێدانی گروپی 

تیرۆریستی پەكەكە )وەكو خۆیان دەڵێن(  واتا گەر هاتنی سوپای پاسداران 

بۆ عێراق رێگاپێدراو و جائیز بێت، ئەوا بۆ جەندرمەو میتیش راستە.
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بێهێزو  هێندە  دەوڵەتێكی  عێراق  بزانین،  ئەوە  گەر  بەتایبەتی 

لەرزۆك و شڵۆقە، نە خاوەنی سوپایەكی بەهێزی نیشتامنییە )چونكە 

سوپای عێراق ئینتامی تائیفی و ئیتنی هەیە نەك نیشتامنی( سەرەڕای 

فەسادو  گرفتی  شیعی،  كوردی–  شیعی،  سوننی–  ملمالنێی  بوونی 

گەندەڵی، رۆڵی میلیشا شیعەو سوننەكان، شێوەی گروپی چەكدار و 

مافیایی، وایكردووە كە هەر واڵتێك بتوانێت سوپاكەی بنێرێتە عێراق 

و حساب لەسەر سیادەو سەروەری عێراق نەكات.

بۆ  بەاڵم  هاتووە،  دیموكراتی  پارتی  بەئاگاداری  ئەنكەرە  بۆیە 

موسڵ  دەستبەسەرداگرتنی  پەكەكەو  شەڕی  و  ئێران  ئیستفزازی 

هاتووە )كە لە ئایندەیەكی نزیكدا، داعش موسڵ چۆڵدەكات، پارتی، 

حكومەتی  دەسەاڵتی  ئیرت  دەكەن،  كۆنتڕۆڵی  سوننەكان  توركیاو 

لە  دەبێت  یەكەم  سودمەندی  توركیا  و  ناڕوات  بەسەردا  عێراقی 

نەوتی موسڵ(.

لقی  دوو  »توركیا  دەڵێت  ئەمەریكایی  نوسەری  خانا  پ��اراك 

سەرەكی هەیە، لقێكی خۆرهەاڵتی ئەوروپاییە، لقێكی دەروازەیەكە 

بۆ سەر مەترسیدارترین ناوچەكانی دنیا، كە سوریاو عێراق و ئێرانن«.

بێگومان النیكەم ئێستا دوو واڵتی مەترسیدار )عێراق و سوریا( 

ئەم  كە  دەزانێت،  باشرت  راستییە  ئەم  ئەنكەرە  توركیان،  دراوسێی 

ئێرانیشی  ئەگەر  و  مەترسیدارن  چەند  لەئێستادا  دەوڵەتە  دوو 

دراوسێیەكی  ئێرانیش  توركیاوە،  بەنیسبەت  كە  بكەین،  زیاد  بۆ 

لە  عێراقیش  سوریاو  مەترسییەكانی  هەموو  یان  مەترسیداریەتی، 

ئێرانەوە سەرچاوەدەگرن، هەر خودی ئێران مەترسییە سەرەكییەكەیەو 

بە  ئالودەن  هەمووشیان  بەغدایە،  و  دیمەشق  سەرەكی  داینەمۆی 

ئەمە  لەئێستادا  شیعەگەراییەو  گەرایشی  كە  جدی،  مەترسییەكی 
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چەمكە گەرایشێكی هێندە بەهێزە لەگەڵ ناوهێنانی ئێران، یەكسەر 

فكرمان بۆ شیعە گەرایی و سعودیە بۆ سوننەگەرایی دەچێت.

دەنێت  لەناوچەكەدا  هەنگاوێك  ه��ەر  توركیا  ئێستا  بۆیە 

دایە(  سوننی  )واڵتانی  ناوچەیی  جەمسەرگیری  لەچوارچێوەی 

بەتایبەتی بۆ عێراق و سوریا، ئێران، یان یەمەن، ئەمە بۆ هەنگاونانی 

ئێرانیش راستە.

بەواتایەكی تر پشێویی و قەیران لە )عێراق و سوریا( مانای بوونی 

پەیوەندی راستەوخۆیە بە تاران و ئەنكەرەوە، چونكە جگەلە كاریگەری 

)سنوری  جەمسەربەندی  و  ئابوری  سیاسی،  بەرژەوەندی  تائیفی، 

جوگرافیاش رۆڵێكی مەزن دەگێڕێت لەو ئاشوب و پشێوێنانەدا(.

جیهان  واڵتانی  هەموو  بۆ  گەر  سبایكامن  نیكۆالس  قسەكەی 

راستبێت، بەاڵم بۆ ئەنكەرەو تاران زۆرتر راستە كە دەڵێت »جوگرافیا 

گرنگرتین فاكتەرە لە سیاسەتی دەرەوەدا، چونكە بەردەوامرتینە ... ».

ئەم كاریگەرییە جوگرافییە مانای وایە، ئەو تێزە راستە كە دەڵێت 

ناتوانن  بەاڵم  هەڵبژێرن،  خۆیان  دۆستەكانی  دەتوانن  »دەوڵەتەكان 

دراوسێكانی خۆیان هەڵبژێرن..... ».

و  هاوسنورن  واڵت��ە  دوو  ئ��ەم  دیفاكتۆیە،  ت��ازە  ئ��ەوە  ب��ەاڵم 

كامیان خۆشییان  هیچ  كە  خۆیان،  ئارەزوی  و  حەز  بەبێ  دراوسێن، 

دوو  ئەم  دراوسێكانی  كە  ئەوەیە،  لەوە خراپرت  بەاڵم  نایەت،  لەویرت 

دراوسێیەش كێشەو گرفنت بۆیان، یان لەژێر ناوی هەیمەنەی ئەم دوو 

هێزەدان و بگرە هۆكاری سەرەكی بۆ قەیران و ملمنالنێی نێوانیان، 

دراوسێكانیان یان خۆیان لە واڵتە دراوسێكانیان خوڵقاندویانە لە پێناو 

بەرژەوەندییەكانی خۆیاندا.
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ئەنكەرەو تاران شەڕی یەكدیدەكەن و لەدەرەوەی سنورەكانی 

باجەكەی  دەبێت  دێت  رۆژێك  بەاڵم  پایتەختەكانیان،  و  خۆیان 

ئەم  لەگەڵ  دێت  رۆژێك  قەیرانەوە،  ئەو  بئاڵێنە  خۆشیان  و  بدەن 

ئاڵوگۆڕانە، نە بەغدا سنوری بە توركیاوە و نە دیمەشق سنوری بە 

مبێنێت. توركیاوە 

لە  بیكۆش   – سایكس  ساڵەی  سەد  یادی  و  خێران  ئاڵوگۆڕەكان 

پاش  رەنگە  ساڵەیەوە،  سەد  بچێتە  نەماوە  ئەوەندەی   2016/5/16

خۆرهەاڵتی  لە  نوێ  دابەشبوونێكی  شومە  مێژووە  لەو  ساڵ  سەد 

ژێردەست  گەالنی  بەقازانجی  ئەمجارە  بەاڵم  رووبدات،  ناوەڕاست 

بەریتانیا،  لەمەوپێش  ساڵ  سەد  كە  بێت،  بچووكەكان  هێزە  و 

فەرەنسا، روسیاو واڵتانی زلهێز غەدریان لێكردن و كردیانە قوربانی 

ئێران،  توركیا،  شێوەیە  لەو  ئاڵوگۆڕێكی  لەهەر  بەرژەوەندییەكانیان، 

عێراق و سوریا ... یەكەم قوربانی ئەم ئاڵوگۆڕەن.

ئەگەرچی ئەم قەیرانانەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە سەد ساڵی 

لوبنان،  عێراق،  یەمەن،  سوریا،  لە  ئێستاش  قەیرانانەی  ئەم  رابردو، 

و هەرێمی  یۆنان  میرس، جەزائیرو  تونس،  لیبیا،  مالی،  ئەفغانستان، 

كوردستان و سۆماڵ و سەحرای رۆژئاوا و فەلەستین ..... روو دەدات، 

رەنگە  و  دادەنرێت  جیهان  زلهێزی  واڵتانی  دەستی  و  بەسیناریۆ 

دووەم  جیهانی  كتێبی  لە  كۆسۆڤۆ  جەنگی  لە  كە  منونەیەی،  ئەو 

 « بێت  منونە  باشرتین  رابردو  نەوەدەكان  دەیەی  لە  باسیدەكرێت 

زۆری  زیانی  بۆردومانكراو  ناتۆ  لەالیەن  رۆژ   88 بەدرێژایی  رسبیا 

لێكەوتەوە، جگەلە كۆشكێكی سلۆبۆدان میلۆسۆڤیچ بۆردومان نەكرا؟ 

چونكە تابلۆیەكی رامربانتی تێدابوو؟«.
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رەهەندی ملمالنێكانی روسیاو توركیا

لوغزە شپرزە  گەورەترین  تونی  توناو  ناو  تەنراوی  بەئاڵۆزی  مەتەڵێكی  »روسیا 

كارەكانی دنیا«

چەرچڵ

پەیوەندییەكانی مۆسكۆ – ئەنكەرە لەوپەڕی باشیدا بەجۆرێك 

پێش  مانگ  دوو  لەكاتێكدا  بوو،  نەكراو  چ��اوەڕوان  ئاڵۆزبوون، 

گرنگی  گرێبەستی  چەند  و  مۆسكۆیكرد  سەردانی  ئەردۆگان  ئێستا 

ئیمزاكرد.

روسی   M24 ج��ۆری  فڕۆكەیەكی  خ���وارەوەی  خستنە  ب��ەاڵم 

گرژ  بارودۆخەكەی  هێندە  توركیاوە،  لەالیەن  سوریا  ئاسامنی  لە 

لەناوەندی  ئەلسكندرۆڤ(  )میخائیل  رادەیەك  گەیشتۆتە  و  كردەوە 

چەكی  مۆسكۆ  »پێویستە  دەڵێت  سیاسی   - سەربازی   توێژینەوەی 

كە  دەك��ات،  زیاد  ئەوەش  بەكاربێنێت«  ئەنكەرە  لەدژی  ناوەكی 

»پێویستە هێرشەكان بەهێز، فراوان، خێرابن و بنكە سەربازییەكان، 

شوێنە  و  فرۆكەخانەكان  سەربازییەكان،  گەنجینە  پەیوەندییەكان، 

سرتاتیژییەكان بكرێنە ئامانج«.

بۆ  ئاماژەیە  بەاڵم  نییە،  لۆژیكی  زۆر  ئەگەرچی  بۆچوونە  ئەم 

لەبەرامبەر  مۆسكۆ  سەربازییەكانی  و  سیاسی  سەركردە  توڕەبوونی 

توركیا.

و   2010 كۆتایی  لە  عەرەبی  بەهاری  روداوەك��ان��ی  ب��ەدوای 

سەرەتای 2011، رەوشی سیاسی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە یەكجاری 

هاوشێوەی  پێیانوابوو  نەیارەكانی  سوریا  گەیشتە  كاتێك  بەاڵم  شێوا، 
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لیبیا، تونس، میرس، یەمەن سیناریۆكانیان دەچێتە پێش، لەم روداوانە 

فەرەنسا دەخالەتی جدی كرد، بەاڵم روسیا پشتی لە دۆستەكانی كردو 

بێدەنگی هەڵبژارد.

نیگەرانی چەند  و  رق  دیمەشق  نەیاری  و  دراوسێی  وەكو  توركیا 

ساڵەی، وەكو كارەكتەری سەرەكی پرۆسەكە خۆیدەرخست بۆ ئەو كارە، 

بەاڵم دەركەوت توركیا ناتوانێت رۆڵی زلهێزێكی یەكالكەرەوە ببینێت.

ئەردۆگان پێشرت چوو بووە لیبیا، یارمەتی ئیخوانەكانی میرسیدا 

و لینكێكی لەگەڵ ئیسالمییەكانی تونس كردبۆوە، بەاڵم نە لەسوریا، 

توانی ئەو رۆڵە بگێرێت، نە روخانی )بەشار ئەسەد(یش بووە واقیع.

هێزە  ملمالنێی  و  كێبڕكێ  مەیدانی  بووە  سوریا  سەرئەنجام 

سعودیە،  )توركیا،  و  هاوپەیامنەكانی(  عێراق  )ئێران،  ناوچەییەكان 

جیهانییەكانی  ملمالنێی  مەیدانی  یان  هاوپەیامنەكانی(،  قەتەرو 

)ئەمەریكا، ئەوروپاو روسیا(.

نەخشەی سیاسی و سیناریۆكانی ناوچەكەو بەتایبەتی لە فایلی 

روسیا  راستەوخۆی  دەخالەتی  و  ئۆكتۆبەر  مانگی  لەپاش  سوریا 

كە  بەشێوەیەك  گ��ۆڕی،  هاوكێشەكانی  زۆرب��ەی  داعش  لەشەڕی 

چاوەڕوان نەكراو بوو، یان دەكرێت بڵێین لە پاش شەڕی ئەفغانستانی 

دەیەی حەفتاكان ئەوە یەكەم جار بوو روسیا لە دەرەوە شەڕبكات و 

هێزەكانی بخاتە جوڵە.

رووخانی بەشار ئەسەد بەسادەو سانایی بەدەستەوە نەهات بۆ 

ئەو گەرایشەی قوالپی بۆ هەڵدا بوو، درەنگ لەوەش تێگەیشت، كە 

لەناوچەی  حزبوڵاڵ  بەغداد،  تاران،  مۆسكۆ،  لەالیەن  حكومەتە  ئەم 

و  دەكرێت  هەواڵگری  و  سەربازی  دارایی،  پاڵپشتی  شیعی  هیاللی 

راوكردنی هێندە ئاسان و سادە نییە.
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پەیوەندی  كارتەكان  جوڵەی  شیعیەش،  هیاللە  ئەم  لەدەرەوەی 

و  یەمەن  قەیرانەكانی  لەبابەتی  هەبووە،  سوریاوە  ئەجێندای  بە 

حوسییەكان، كێشەكانی شیعە لە بەحرێن، قوڵبونەوەی ملمالنێكانی 

ئەنكەرە – پەكەكە، سەرهەڵدانی داعش و پەالماردانی كوردستان و 

عێراق و ئاریشەكانی بەغدادو هەولێر.

و  دۆست  كارەكتەرە  پ��ەردەو  پشتی  روداوەكانی  كۆی  بەاڵم؛ 

خستنە  و   2015/11/24 رۆژی  ساتی،  یەكەم  لەگەڵ  دوژمنەكان 

خوارەوەی فرۆكەیەكی سیخۆی 24 روسی لەالیەن ئەنكەرەوە، خۆی 

منایشكرد.

بەبێ  داعش  بنكەكانی  لێدانی  بۆ  روسیا  ئاشكرای  دەخالەتی 

پرس و گەڕانەوە بۆ الیەنە خۆرئاواییەكان، یان ئەنجومەنی ئاسایش 

ئەوكاتەبوو، كە روسیا هەستیكرد.

هێزە عەرەب و توركامنەكانی نەیاری ئەسەد و دۆستی ئەنكەرە، 

دەیانەویست نزیكبنەوە لە الزقیە دڵی پێگەی شیعە عەلەوییەكانی 

سوریا و بنكەكانی روسیا.

یان هەوڵە مەترسیدارەكانی ئەنكەرە، بۆ دەستڕاگەیشتنی هێزە 

لەهێزەكانی  رێگری  تا  جەرابلوس،  و  عەزایز  بە  ئەسەد  نەیارەكانی 

پەیەدەو پەیەژە بكەن، دەستیان بەو ناوچانە نەگات و نەچنە سەر 

دەریای ناوەڕاست.

هێزە  هاوكاری  و  یەكەم  سیناریۆی  تێكشكاندنی  بۆ  روسیا 

كوردییەكان لە سیناریۆی دووەم، پێیوابوو دوو كارتی گرنگ لەدەست 

ئەنكەرە دەردێنێت.

بەكەوتنە  پێیوابوو  كە  گەورەیكرد،  هەڵەیەكی  توركیا،  بۆیە 
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خوارەوەی فڕۆكەیەكی روسی دەتوانێت روسیا لەو دور سنورە و دوو 

ئامانجە دوربخاتەوە.

ئاخر چۆن دەوڵەتی سیاسی و سەركردەی عاقڵ هەڵەی وادەكات، 

تۆمەتبارە  كە  بۆ خۆی دروستدەكات،  قەیرانە  ئاریشەو  ئەو هەموو 

بەدەیان كێشەی ناوخۆیی و دەرەكی، كە بزانێت رۆڵی جارانی نەماوە 

لەناوچەكە و ئاڵوگۆڕ بەسەر كۆی هاوكێشەكاندا هاتووە.

بەشێوەیەك  مۆسكۆی  توڕەبوونی  كارەكە  عاقیبەتی  ب��ەاڵم 

لێكەوتەوە، كە توركیا چەند دەیەیە توشی حاڵەتی وا پڕ لە شەرمەزاری 

نەبۆتەوە، توركیا دیارە ئەو رستەیەی چەرچڵی نەبیستبوو، كە وتبووی 

گەورەترین  تونی  توناو  ناو  تەنراوی  ئاڵۆزی  بە  مەتەڵێكی  »روسیا 

لوغزە شپرزە كارەكانی دنیایە«.

ئەنكەرە هێندە قەیران دەوریداوە لەگەڵ ئێران، عێراق، سوریا، 

پەكەكە، فایلی كۆچ، خوڵقاندنی داعش ..... دەرەقەتی زۆریان نایەت، 

بۆیە هەمیشە بیر لەشەڕی نەیارانی دەكاتەوە، ئەمەش ئاماژەیە بۆ 

ئەو تێزەی كە دەڵێت »جەنگ ئامرازی سیاسی نییە، بەڵكو نیشانەی 

شكستخواردنە .... !« بێگومان ئەمە بۆ ئەنكەرەش راستە، بەاڵم لەهیچ 

كام لەو جەنگانەدا براوە نەبووە، بەم جەنگە ساردەی روسیاشەوە.

بەم  سیاسییەوە،  دەموچاوە  بەم  تێبگات  لەوە  دەبێت  توركیا 

و  ئەمەریكا  ملمالنێی  و  سارد  جەنگی  رۆڵی  ناتوانێ  ئیرت  حاڵەیەوە 

هەموو  ئەو  تاقەتی  ئەوروپاش  ئەمەریكاو  ئیرت  بگێڕێت،  سۆڤیەت 

نازكێشانەی ئەنكەرەیان نەماوە.
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راپرسییەك لەو بارەیەوە ئەنجامدراوە كە:

- ئایا ملمالنێكانی مۆسكۆ- ئەنكەرە زیاد دەبن؟       %80 دەڵێن بەڵێ.

یان

- بارودۆخەكە ئارام دەبێتەوە؟                           %19,8 دەڵێن بەڵێ.

خۆ ئەگەر وەاڵمەكانی یەكەم راست بێت، كێ زەرەرمەندە؟ بێگومان ئەنكەرە.

ئامارەكان باس لەوە دەكەن:

* %55 غازی رسوشتی توركیا لە الیەن روسیاوە دابیندەكرێت.

* ژمارەی گەشتیارانی روسی بۆ توركیا چوار ساڵی دوایی بەمشێوەیەیە.

- 2012                                                 3,6 ملیۆن گەشتیار.

- 2013                                                 4,3 ملیۆن گەشتیار.

- 2014                                                 4,5   ملیۆن گەشتیار.

- 2015 تا مانگی ئەیلول                               3,3  ملیۆن گەشتیار.

* رێژەی هەناردەی توركیا بۆ روسیاش بەمشێوەیە، كە سااڵنە دەگاتە )5 ملیارو 943 

ملیۆن دۆالر( بەمشێوەیەیە:

- لەبواری رسنت و چنین                          910  ملیۆن دۆالر.

- لەبواری ئۆتۆمبێل                               680  ملیۆن دۆالر.

- لەبواری ئامێرو كەلوپەل                        610,7  ملیۆن دۆالر.

- بەرهەمە كیمیاوییەكان                          378,6 ملیۆن دۆالر.

- لەبواری جلوبەرگ                               303,2 ملیۆن دۆالر.

- لەبواری پالستیك                                297,7 ملیۆن دۆالر. 
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لەناو  داگیردەكات،  پلەی حەوتەم  توركیا  ریزبەندییەدا  لەم  واتا 

واڵتانی هەناردە بۆ روسیا، كە كۆی ئەو پرۆژە تەواوكراوانەی توركیا 

 47 بەڕێژەی  دۆالر  ملیار   )3,9( بەبڕی  كردووە،  روسیای  رادەستی 

روسەكان  كە  داگیردەكات،  سێیەم  پلەی  توركیا  جگەلەوە  پرۆژە، 

ئارەزوی كڕینی زەوییان هەیە لە توركیا.

ئامارەكان باس لەپەیوەندی بارزگانی روسیاو توركیا دەكەن و بە 

)25 - 50( ملیار دۆالری سااڵنە دەژمێردرێن.

لەساڵی  توركیا  روسیاو  نێوان  بازرگانی  پەیوەندی  لەكاتێكدا 

2010 نزیكەی )26,2( ملیار دۆالر بوو، بەاڵم ئەم ئاڵوگۆڕە بەرێژەی 

)%17,3( بەرزبۆتەوە بۆ )31,2( ملیار دۆالر بۆ ساڵی 2014.

گەیشتە  رێژەیە  ئەو   2015 ساڵی  مانگی  نۆ  ئاڵوگۆڕی  تەنها  بە 

)18,5( ملیار دۆالر.

ئەمە لەكاتێكدایە كۆی گشتی هەناردەی توركیا بۆ ساڵی رابردو 

بڕی )157,6( ملیار دۆالر بووە، كە )5,9( ملیار دۆالر بۆ روسیا بووە، 

بەرێژەی )%3,8(ی كۆی گشتی هەناردەی توركیا. 

بەاڵم لە نۆ مانگی 2015، كۆی گشتی هەناردەی توركیا )107,3( 

ملیار دۆالر بوە و لەو رێژەیە )2,7( ملیار بۆ روسیا بووە بە رێژەی 

)%2,5( كۆی گشتی هەناردەی توركیا.

ئامارەكان باس لەوە دەكەن لەماوەی 5 ساڵی رابردودا، هەناردەی 

توركیای  ه��اوردەی  گشتی  كۆی    )11%  –  10( توركیا  بۆ  روسیا 

پێكهێناوە، بە تایبەتی لەبواری غازی رسوشتی و ئاسن و گەنم.

   2014 ساڵی  لەماوەی  توركیا  هاوردەی  گشتی  كۆی  لەكاتێكدا 

)242,2( ملیار دۆالر بووە، بۆ نۆ مانگی ساڵی 2015 )156,3( ملیار 

بووە.
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بەاڵم لەرابردوودا، كۆی گشتی هەناردەی روسیا بۆ ساڵی 2014  

ملیار   )380( رێژەی هاوردەی  لەبەرامبەر  بوو  دۆالر  ملیار   )496,6(

هاوردە  توركیاوە  لە  ملیاری   )5,1( بایی  رێژەیەش  لەو  بووە،  دۆالر 

كردووە، كە دەكاتە رێژەی )%1( كۆی گشتی هاوردەی روسیا.

سەرەڕای ئەو ژمارەو ئاڵوگۆڕە بازرگانیانە، روسیا چەند بڕیاریداوە:

بەهای  كە  روسیا،  رسوشتی  غازی  لە  توركیا  بەشبوونی  بێ   -

سااڵنەی 22 ملیار دۆالرە.

- بێ بەشبوونی توركیا لە بەرهەمە نەوتییەكانی روسیا كە 12% 

لە روسیاوە دابین دەبێت.

ناوەكی  ب��ەوزەی  كە  )اكیو(،  پ��ڕۆژەی  هەڵوەشاندنەوەی   -

مێرسین  لەشاری  بوو  بڕیار  كە  كارەبا،  بەرهەمهێنانی  بۆ  كاردەكات، 

بەبڕی )22( ملیار دۆالر دامبەزرێت بۆ ساڵی 2019 تەواو ببێت، كە 

توانای بەرهەمهێنانی 4800 مێگاوات كارەبای هەبوو.

توركیاو  بۆ  روسیا  رسوشتی  غازی  ناردنی  پ��ڕۆژەی  شكستی   -

سااڵنە  كە  توركی(،  )رێژەی  بەناوی  ئەوروپا،  بازاڕەكانی  بۆ  ناردنی 

توانای رەوانەكردنی )63( ملیار م3  هەیە.

- رێگری لە گەشتیارانی روسیا بۆ توركیا.

كە  روسیا،  بۆ  توركیا  هاواڵتیانی  بۆ  فیزە  وەرگرتنی  لەمەودوا   -

پێشرت پێویست نەبوو.

- دابەزینی بەهای لیرەی توركی.

مەسجێك  توانیبێتی  گەر  روسییەكە،  فرۆكە  خوارەوەی  خستنە 

بداتە ئەمەریكاو ئەوروپا، كە دەتوانێت بەنوێنەرایەتی ئەوان شەڕی 

روسیا بكات، وەكو چۆن لەسەردەمی جەنگی سارد كردویەتی، یان 

ئەو  پاش  تا  خۆرئاوایە،  ئەمەریكاو  سەرنجی  راكێشانی  لەنوێ  سەر 
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نیگەرانیانەی هەیانبوو لە پشتیوانی توركیا لەداعش، كردنەوەی دەرگا 

هاوكاری  ئەوان،  بەرژەوەندییەكانی  نەپاراستنی  كۆچبەراندا،  بەروی 

ئەوان بەدەستبێنێتەوە.

)سعودیەو  فارسی  كەنداوی  بەواڵتانی  دابێت  مەسجێكی  یان 

قەتەر( كە دەتوانێت بەردەوام بێت لەفشار بۆ سەر سوریا و ئێرانی 

نەیاری ئەوان، بەاڵم ئەوەش راستە هاتنی روسیا بۆ پشتیوانی ئێران و 

هاوپەیامنەكانیشیەتی.

لەسەر  جێدەهێڵێت  نێگەتیڤ  كاریگەری  لەهەمانكاتدا،  بەاڵم 

بارودۆخی سیاسی و ئابوری توركیا.

ئەنكەرە،  مۆسكۆو  لەنێوان  رێككەوتنێك  سەوداو  هەر  پاش  رەنگە 

باجەكەی زۆرتر توركیا بیدات و لەئاستی دبلۆماسیش توشی ئیحراجی بێت.

لەنێوان  وەرەقەیەك  ببێتە  بەرزتر  لەئاستی  رووداوەك��ە  یان 

زۆرتری  كاردانەوەیەكی  هیچ  مۆسكۆ  بەوەی  واشنتۆن،  مۆسكۆو 

ئۆكرانیاو دورگەی قرم  لە كەیسی  لەبەرامبەردا چاوپۆشی  نەبێت و 

و ئەبخازیا بكەن و سزاكانیشی لەسەر سوك بكەن، كە شەش مانگی 

تر درێژ كراوەتەوە.

جگەلەوەی ئەم روداوە، گەر بەیەكجاریش نەبێت، بەاڵم بۆ چەند 

ساڵی تر روخانی سوریاو رژێمی بەشار ئەسەدی دواخست، ناسنامەی 

داعش و هاوكارەكانیشی باشرت دەرخست و دەستی روسیاشی زۆرتر 

یارمەتی  و  بدات  توركیا  لەدۆستەكانی  زۆرتر  زیاترو  تا  كرد،  ئاوەاڵ 

زۆرتری نەیارانی ئەنكەرەش بدات.

گەر بێتو رێككەوتن و دانوستانیش رووبدات و رەوشەكە ئاسایی 

بێتەوە، بەاڵم روسیا رەنگە كارتە سورو گەرمەكان بەنهێنی و لەجاران 

باشرت بەكاربهێنێت.
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ئەندریە كورتۆنۆڤ سەرۆكی ئەنجومەنی پەیوەندییە گشتیەكانی 

بۆ  وەاڵم  وەكو  كورد  كارتی  لە  سود  »دەكرێت  رایگەیاندوە  روسیا 

هێرشەكانی توركیا، چاوی لێ بكرێت« ئەم بۆچونەی لە بەرنامەیەكی 

كەناڵی جەزیرە دەربڕی.

پشتیوانی  »پێویستە  كە  راگەیاندوە،  ئەوەشی  كورتۆنۆڤ 

جەخت  توركیاو  دەرەوەی  لەناوخۆو  بكرێت  كوردی  ئۆپۆزسیۆنی 

لەسەر لێدانی ئامانجەكانی لەسەر سنورو توركیاو سوریا بكرێت«.

پەیوەندییەكانی  لە  باس  بارەیەوە  لەو  روسییەكان  سەرچاوە 

نێوان روسیاو یەكێتی دیموكراتی )PYD( دەكەن، باس لەوە دەكەن، 

وەرگرتووە،  واشنتۆن  و  مۆسكۆ  ناكۆكییەكانی  لە  سودی  پەیەدە  كە 

عەزازدا  بەسەر  دەست  هەوڵیداوە  عفرین،  و  كۆبانی  نەكەوتنی  بۆ 

كۆنتڕۆڵی  دای��ەو  سوریا  ئۆپۆزسیۆنی  دەستی  لەژێر  كە  بگرێت، 

جەرابلوسیش بكات، كە كۆبانی و عفرین بە یەكەوە گرێ دەدات.

فرۆكە  خ��وارەوەی  خستنە  پێیوایە  ل��ەوان  یەكێك  ئەگەرچی 

روسییەكە، وەاڵمێك بوو بۆ ئەو یاریەی روسیا بە كارتی كوردی كردوە.

بێت،  پێشرت  كورد  مۆسكۆو  پەیوەندییەكانی  پێدەچێت  بەاڵم 

سەر  بۆ  مۆسكۆ  هێرشەكانی  دوای  رۆژ  یانزە  تەنها  كە  بەتایبەت 

روسیاو  دەرەوەی  وەزیری  یاریدەدەری  بوگدانۆڤ  میخائیل  داعش، 

نوێنەری تایبەتی ڤالدمێر پۆتین بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەپاریس 

چاویكەوت بە ساڵح موسلیم هاوسەرۆكی پەیەدە.

لەالیەكی تریشەوە رۆژی 21 ترشینی یەكەم )ئۆكتۆبەر( رابردوو 

لە مۆسكۆ بۆگدانۆڤ پێشوازیكرد لە هاوسەرۆكی پەیەدە ئاسیا عپامن 

نوێنەرایەتی  بەكردنەوەی  رێگادان  و  كۆبانی  نوێنەرانی  )عبدوڵاڵ(و 

لەروسیا.
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رابردوو  )ئۆكتۆبەر(ی  یەكەم  ترشینی   23 تریشەوە،  لەالیەكی 

پۆتین داوایكردبوو، پەیەدە یەكبگرن لەگەڵ هێزەكانی رژێمی ئەسەد 

بۆ شەڕی نەیاران.

دەكەن  پێشبینی  چاودێران  لەرۆژئاوا،  كورد  كارتی  س��ەرەڕای 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  لەگەڵ  مۆسكۆ  پەیوەندییەكانی 

پێشكەوتوی  فڕۆكەی  دژە  چەكی  راب��ردودا،  لەچاو  بەهێزتربێت 

پێبدات، رەنگە  پەكەكەش لەناوخۆ هێرشەكانی زیاتر بكات و فشاری 

زۆرتریش بخاتە سەر ئەنكەرە.

لەكاتێكدایە،  روسیا  بارودۆخەی  ئەم  كورد،  كارتی  س��ەرەڕای 

لەوپەڕی  ئێرانە،  كە  بەهێزەكان،  هاوپەیامنە  لەهەرە  یەكێك 

لەسەر  زەوەن��دەی  زۆرو  كاریگەری  لەناوچەكەداو  بەهێزیدایە 

ناوچەكەو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە )عێراق، سوریا، لوبنان، یەمەن 

ئێران،  ئیسالمی  كۆماری  رابەری  خامنەیی  داناوەو  ئەفغانستان(  و 

پۆتینی بە سیاسەمتەدارێكی عاقڵ و ژیرو بەتوانا داناوە.

نەیاری  و  دوژمن  سەخرتین  سەر  ئەمەریكا  لەكاتێكدایە،  ئەوە 

بۆ  دەك��ات،  ئێران  زۆرت��ری  هاوكاری  داوای  ئێستا  ئێران،  روسیاو 

دەرپەڕاندنی داعش لە عێراق و سوریاو شكستی قاعیدەو تاڵیبان لە 

ئەفغانستان و هێمنكردنەوەی بارودۆخی یەمەن.

لەناوچەكەدا،  توركیا  پێشوی  نزیكەكانی  دۆستە  لە  تر  یەكێكی 

ئیرسائیل رایگەیاندووە »هێرش ناكرێتە سەر هیچ فڕۆكەیەكی روسی، 

كە  توركیا  بۆ  پەیامێكە  ئەمەش  ببەزێنێت«،  ئیرسائیل  ئاسامنی  گەر 

پەیوەندی مۆسكۆ و تەلئەبیب لەوپەڕی باشیدایە.

ئەنكەرە  قەیرانەدا  لەم  دەكەن،  لەوە  باس  ئاماژەكان  هەموو 

داتایانەی  ئامارو  ئەو  س��ەرەڕای  چونكە  یەكەمە،  زەرەرم��ەن��دی 
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توانا سەربازییەكانی  بەراوردی  روبدات  گەر شەڕیش  خستامنەڕوو، 

مۆسكۆو ئەنكەرە زۆر قورسە.

روسیا خاوەنی 766095  سەربازەو خاوەنی 2,485,000 سەربازی 

یەدەگە، كە توركیا تەنها خاوەنی 410500 سەرباز، 185630 سەربازی 

یەدەگە.

فڕۆكەی   5000 خاوەنی  مۆسكۆ  ئاسامنی،  توانای  لەبواری 

جۆراوجۆری و توركیا خاوەنی 1600 فرۆكەیە.

ژێر  و  كەشتیگەل   270 خاوەنی  روسیا  ئاوییەكان  توانا  لەبواری 

دەریایی و جۆری ترە، توركیا خاوەنی 100 جۆرە، جگەلەوەی روسیا 

خاوەنی یەكەم و زۆرترین چەكی ناوەكی كاڵوەی ئەتۆمییەو ئەندامی 

ئەنجومەنی ئاسایشە.

ئەوەش كە دوو مانگ لەوە پێش، ئەردۆگان سەردانی مۆسكۆیكرد، 

بازرگانییەكانی مۆسكۆ- ئەنكەرە بۆ ساڵی  رایگەیاند كە پەیوەندییە 

2023 دەگاتە )100( ملیار دۆالر، لەكاتێكدا ئەو پەیوەندییانە:

- ساڵی 2007     )22,512( ملیار دۆالر بوو.

- ساڵی 2008     )33,849( ملیار دۆالر بوو.

- ساڵی 2013     )31( ملیار دۆالر بوو.

- ساڵی 2014     )44( ملیار دۆالر بوو.

بازرگانی  هاوبەشی  پێنجەمین  توركیا  بزانین  ئەوەش  ئەگەر 

گەورەی روسیایە، بەرێژەی )%4,6( دوای هەریەكە لە چین، ئەڵامنیا، 

هۆڵەندا، ئیتاڵیا.

جیا لەهەموو ئەوانە، ئێستا روسیا بە گاز پرۆم دەنارسێتەوە، كە 

بۆتە یەكێك لە گەورەترین كۆمپانیا زەبەالحەكانی بواری نەوت و گاز.

ملیار   10 لە  پرۆم  گازی  بەهای  دەكەن،  لەوە  باس  ئامارەكان 
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دۆالرەوە لە 2000 بەرزبۆتەوە بۆ 300 ملیار دۆالر  لە ساڵی 2006، 

هەڵبدات،  سەر  قەبەتر  قەیرانی  و  بێتەوە  ئاسایی  رەوشەكە  رەنگە 

بەاڵم توركیا هەرچی چۆنێك بێت لەسەر ئەم سیاسەتانەی ئەكەپەو 

بەردەكەوێت،  قەیرانانەی  ئاریشەو  ئەو  شێری  بەشی  ئەردۆگان، 

سیاسەتی  لەجیهاندا  ئێستا  ئەمەریكا  تێبگات  ل��ەوەش  دەبێت 

پارادۆكس پیادە دەكات، زۆرتر لەجاران بەدوای بەرژەوەندییەكانیدا 

وێڵە، هیچ گرەنتییەكیش نییە ناوچەكە توشی شەڕو نائارامی نەبێت 

و كێرڤی ملمالنێكان زۆرتر ئاڵۆز نەبن.

لەوانەش گرنگرت ئێستا وەكو باراك خانا دەڵێت »جیهان روو لە 

ئەمەریكایی نەبوون دەكات«.
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دیموكراسی لە واڵتی
فرەنەتەوە و مەزهەبدا

دیموكراسی وەكو چەمكێكی سیاسی لە كۆمەڵگا خۆرهەاڵتییەكاندا،  

و  سێیەم  جیهانی  تۆتالیتارەكانی  سیاسییە  سیستمە  لە  بەتایبەتی  

هیچ   خۆی،  حەقیقییەكەی  مانا  لە  جگە  ئۆلگارشییەکاندا،  سیستمە 

فۆرم و حەقیقەتێكی دیموكراسی پێوە نەماوە.

لەكاتێكدا لەڕووی فەلسەفی و ئەخالقی و فەلسەفەی لیربالیزمەوە، 

چەمكی دیموكراسی، پێوەری سەرەكییە بۆ كۆمەڵگەیەکی مۆدیرن و 

ئازاد و شەفاف و سەركەوتوو.

عێراق بەو پیێەی لە ماوەی هەشتا ساڵی رابردوودا )سەردەمی 

حوكمی پێشوو تا 2003(  تا رووخانی بەعس، هەرگیز ئەم مۆدێلەی 

نەبینیوە  بەخۆیەوە  خۆبەڕێوبردندا  و  حوكم  سیستمی  و  شێواز  لە 

و بۆ یەك جاریش بە واقیعی پراكتیزە نەكراوە، بگرە لە شوێنی ئەم 

دیكتاتۆری  تاكڕەوانەی  سیستمی  و  تۆتالیتاریزم  هەمیشە  مۆدێلە، 

لەسەركاربووە، كە هەرگیز نە لە خۆی رابینیوە، میكانیزمەكانی ئەم 

مافە سەرەتاییەشی  ئەو  نە  پێبكات،  كاریان  و  بدۆزێتەوە  پرۆسیەیە 

پیادەی سادەترین مافی خۆیان بكەن  بە شارۆمەندەكانی، كە  داوە 

،كە هەڵبژاردنە.

بەاڵم  كراوە،  هەڵبژاردن  بەناو  جار  چەندین  عێراقدا  لە  راستە 

جگە لەوەی گاڵتەكردن بە قودسیەت و بەها پیرۆزەكانی دیموكراسی 

وهەڵبژاردن، هیچی تر نەبووە.

سیاسیی  سیستمی  مێژووی  لە  سات  »خراپرتین  بڵێین  دەكرێت 

و  دیموكراسی  پ��رۆس��ەی  ب��ەن��اوی  شتێك  هەرگیز  كە  عێراقدا، 
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هەڵبژاردنەوە بوونی نەبووە، سەردەمی بەعسە، سەردەمی بەعسیزم 

و سەدام حسێن بووە و رەنگە هەلّەش نەبێت گەر  بڵێین »باشرتین 

رووخانی  لەپاش  چەمكە  ئەم  پراكتیزەبوونی  و  زێرین  سەردەمی 

بەعس لە )2003(وە دەستپێدەكات، بە واتایەكی تر رەنگە زێڕینرتین 

هەڵە  هەموو  بە  دیموكراسی  كە  بێت  كاتە  ئەو  عێراق،  سەردەمی 

دەكرێت،  پراكتیزە  عێراقدا  لە  )2003(وە  لە  كەموكوڕییەكانییەوە  و 

بە  دەنرێت  ناو  كە  مۆدێلێكدا،  و  بیانوویەك  و  ناو  هەر  لەژێر  جا 

)دیموكراسی تەوافقی(.

شتێك  حكومدا،  سیاسیی  سیستمی  لە  مۆدێلە  ئەم  لەناو  راستە 

سیاسییە  پێكهاتە  ئەوە  بەاڵم  تەوافقی،  دیموكراسیی  ناوی  بە  نییە 

و  دادەنێن  دیموكراسی  لە  كە شتێك  ئەو  واڵتەن  ناهۆمۆجینەكانی 

ناوی دەنێن دیموكراسی تەوافقی، كە رەنگە كارێكی خراپ نەبێت، 

دەبێت  واقیعیدا،  دیموكراسی  ئەڵتەرناتیڤی  بوونی  باری  لە  بەاڵم 

بخرێتە الوە، لە ئێستادا كە عێراق بە قۆناغێکی تایبەتدا گوزەردەكات، 

ئەم  رەنگە  بێت،  گران  و  قورس  رەنگە  دیموكراسی  پیادەكردنی  كە 

دیموكراسی تەوافقیە مۆدیلێكی شیاو بێت.

ل��ەڕووی  هەیە  ئاڵۆزی  و  ناهۆمۆجین  مۆزایكێكی  عێراقێك 

جوگرافی  تایبەمتەندی  سەرەڕای  ئیتینكیەوە،  و  مەزهەبی  و  تائیفی 

و تۆبۆگرافیاكەی، سەرەڕای چەندین كێشەی مێژوویی و كولتووری، 

سەرەڕای چەندین كێشەی سیاسی و نەتەوەیی.

دیموكراسی،  تەواو  مۆدێلێكی  ئێستادا  لە  نەبێت  ئاسان  رەنگە 

ئەسکەندەنافی و  یان  ئەوروپی،  پێوەری كۆمەڵگا و سیستمێكی  بە 

ئەمریكایی بەبەردا ببڕێت.

عێراق كە خاوەنی دوو پێكهاتە و ئیتینكی سەرەكییە )عەرەب-
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كورد(، خاوەنی دوو پێكهاتەی تائیفی و مەزهەبیشە )شیعە و سوننە(، 

كەواتە خاوەنی سێ پێكهاتە سیاسی )كورد، عەرەبی شیعە و عەرەبی 

سوننە(یە، سەرەڕای كەمینەی توركامن، ئاشووری، كلدانی، مەسیحی، 

یەزیدی، شەبەك، ئەرمەنی و فارسی(یە.

لەگەڵ ئەوەشدا خودی سیستەمەكە گیرۆدەی هەزاران  گرفتی 

سیاسی، ئابووری، فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییە .

بكەین، هەر  عێراق  دروستبوونی  سیاسیی  مێژوی  گەر سەیری 

لەساڵی )1920(�ەوە ئەم سیستەمە لەسەر گرتنە دەستی دەسەاڵت 

نە  یەكجاریش  بەتەنها  و  بەڕێوەچووە  سوننەوە  كەمینەی  لەالیەن 

و  و  زۆرینە  شیعەی  بە  مافە  ئەو  تەوافق  بە  نە  دیموكراسی،  بە 

سیستەمە  لەم  بەشداربن  نزیك  و  دوور  و  نەبیرناوە  رەوا  كورد  بە 

سیاسیەدا، بگرە هەمیشە و هەمیشە سوننە حاكمی یەكەم وئاخیری 

عێراق بوون.

بەدەستەبووە،  واڵتیان  سیاسی  سیستمی  كۆی  ل��ەوەی  جیا 

واتا  پاوانكردووە،  خۆیان  بۆ  ئابوورییەكانیشان  پنتە  هەموو 

هاوواڵتیانی شیعە و كورد، هەمیشە هەستیان بەوە كردووە كە لە 

عێراقدا هاواڵتی پلە دوون.

ساڵەی  هەشتا  ئەو  ماوەی  لە  سوننە  ئەوەی  سەرەڕای  ئەمە 

و  ماف  و  راستەقینە  دیموكراسی  لە  رێگرتن  بۆ  خۆیدا،  حوكمی 

لەگەل  جارێك  زۆرزانانە،  كورد(  و  )شیعە  تر  الیەنەكانی  ئیمتیازی 

چەوساندونیەتەوە،  و  كردووە  مەزهەبی  ئەنتی  مامەڵەی  شیعە 

کردووە  مامەڵەی  كورد،  لەگەڵ  ئیتنیك  ئەنتی  وەكو  جارێكیش 

پەراوێزی خستووە و رەشەکوژیی كردون.
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دیموكراسی  نەیهێشت  هەرگیز  عێراقدا،  لە  فۆرمە  ئەم  بۆیە 

گەشەبكات و هەر فۆرمێكی تریش لەم شێوەیەدا خۆی خستەبێتەڕوو، 

ئەنتی  و  خیانەتكار  بە  یان  سوننە،  ئەنتی  دەرەكی  دەستی  بە  یان 

مەبەستی  یەكەمیان  دیارە  كە  كراوە،  بۆ  نەتەوەیی عەرەب حسابی 

شیعەیە و دووەمیان مەبەست لە كورد بووە.

عێراقدا  لە  دەرەوە،  جیهانی  چەواشەكاریی  بۆ  جار  زۆر  بەاڵم 

حسێن  س��ەدام  كە  ك��راوە،  هەڵبژاردن  و  ن��ورساوەت��ەوە  دەستوور 

)%99.9( دەنگەكانی مسۆگەر كردبوو.

بەناوی  و  سیناریۆیە  ئ��ەوە  دەی��زان��ی  ك��ەس  هەموو  ب��ەاڵم 

بە  گاڵتەكردنە  ئەمە  بڵێت  نەبوو  كەس  بەاڵم  كراوە،  هەڵبژاردنەوە 

دیموكراسی .

بێگومان بەعس و سیستمە سیاسیەكانی پێش بەعسیش، هەرگیز 

پراكتیزەكردنی،  و  دیموكراسی  بە  بن  ئاشنا  عێراقییەكان  نەیانهێشت 

هێدی  پرۆسەیە  ئەم  راب��ردوودا،  ساڵی  هەشتا  ماوەی  لە  دەكرا  كە 

هێدی بەڕێوەبچوایە، تا بۆ ئێستا گەشەی بكردایە و خەڵك بە ماف 

و ئەركەكانیان ئاشنابوونایە، بەاڵم سەرئەنجام بە رووخانی سیستمی 

سیاسی بەعسی تۆتالیتار و میلیتاریست، ئەم دوو مۆدێلە لە حوكمی 

زۆرینەی  خواستی  كە  ئەڵتەرناتیڤ  تاكە  و  پێهات  كۆتاییان  عێراق 

بوو،  دیموكراسی  ئەویش  كە  بوو،  عێراقییەكانیان  سیاسی  الیەنە 

شوێنی گرتەوە .

گشتی  كۆی  بۆ  تەوافقی(  )دیموکراسی  چەمكی  ئەگەرچی 

دیموكراسی زیادكرا، بەاڵم رەنگە مۆدێلێكی باش بێت، بەو دەلیلەی 

مۆدێلی  هەمان  رەنگە  نەبێت،  تەوافقی  دیموكراسییە  ئەم  گەر 

پەیڕەو  لەعێراقدا  سوننە  رابردووی  ساڵی  هەشتا  سیاسی  سیستمی 
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بكرێت، بەاڵم ئەم جارە سیستمی سیاسی زۆرینەی شیعە كۆنرتۆڵی 

بەالیەنی كەمەوە  پێكدەهێنێت،  پێیەی زۆرینەی عێراق  بەو  بكات، 

پەرلەمان،  )كۆمار،  سەرۆكایەتی  هەرسێ   ئەوكات   ،)860%-5(

پێكهاتە  لە  یەكێك  بەدەستی  هەریەكەیان  ئێستا  كە  حكومەت( 

زۆرینەی  بەدەستی  بوون،  شیعە(وە  سوننە،  )كورد،  سەرەكییەكانی 

تەوافق  لە  مۆدێلە  ئەم  سایەی  لە  ئێستا  ب��ەاڵم  بوایە،  شیعەوە 

خزمەتی  توانیویەتی  باش  تاڕادەیەكی  و  دابەشكراون  دەسەاڵتەكان 

دیموكراسی بكات و پێكهاتە ناهۆمۆجین و دژەكان لێك نزیكبكاتەوە .

خاڵە  س��ەرەڕای  تەوافقی(  )دیموكراسی  مۆدێلە  ئەم  بێگومان 

ناكۆكەكانی  الیەنە  كەم  النی  نەكردبێت  هیچی  گەر  نێگەتیڤەكانی، 

لەناو پەرلەمان و حكومەتدا كۆكردوەتەوە، النی كەم بڕوای بە هەرسێ 

و  خوێنڕشنت  كەم  النی  قبوڵبكەن،  یەكرتی  دەبێت  كە  ك��ردووە  ال 

تۆتالیتاریەتی كەمكردوەتەوە، ئەو هەژموونەگەرییەی شیعە و سوننەی 

كەمكردۆەتەوە، كە هەركامیان عێراق بە تەنها بە موڵكی خۆی بزانێت.

ئەوەشی كە پێیوایە ئەم جۆرە لە مۆدێلی دیموكراسیدا، رێگرتنە 

بەاڵم  تێدابێت،  راستی  تاڕادەیەك  رەنگە  بەرامبەر،  راوبۆچونی  لە 

پێشێلناكرێت،  بەرامبەر   مافی  بەیەكجاری  مۆدێلەدا،  لەم  هەرگیز 

رەنگە باشرتین مۆدیل )عێراق و لوبنان( بن لە دیموكراسی توافقیدا، 

كە رەنگە زۆر باشیش چووبنە پێش و توانیویانە خزمەت بە پرۆسێسی 

سیاسی و ئازادی راگەیاندن وباڵوکردنەوە و هەڵبژاردن بكات.

كە  ببینێ  بەوەوە  خەون  زۆرینە،  الیەنێكی  رەنگە  ئەگەرچی 

كەمینە بسڕێتەوە، بەاڵم ئەو كات ئەو مۆدێلە خۆی لە دیموكراسی 

و ئازادەوە دەگۆڕێت بۆ تۆتالیتار و داپڵۆسێنەر، ئەوەش روونە كەم 

جۆری رێگا بە سادەترین مافی بەرامبەر نادرێت نەك كەمینە.
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سادەیان  مافێكی  هیچ  قیبتییەكان  میرسدا  وەكو  واڵتیكی  لە 

كوردەكان،  ئێران  لە  خۆرئاوا،  بیابانی  خەڵكی  مەغریب  لە  نییە، 

سیاسی  سیستمی  چونكە  وەها،  پرۆسەیەكی  هەموو  لە  بێبەشن 

ئەم  كوێی  هیچ  لە  دەبینێ،  رەوا  بە  خۆی   بۆ  مافێك   هەموو 

سیستمەدا جێگایەك  بۆ كەمینەكان و هاواڵتی بەرامبەر نامێنێت، 

مێژوودا،  لە  سیاسیانە  سیستمە  ئەم  هەموو  دەرئەنجامی  كە 

رووخان و لەناوچوون و هەڵوەشاندنەوە بووە.

واڵتانەی  ئەو  وایە  پێیان  الیەن  كە هەندێ  بەوەش  سەبارەت 

لە دیموكراسی  ئەم جۆرە  بۆ  پەنا  ئاین و مەزهەبن،  و  فرەنەتەوە 

دەبن راست نییە، بەڵكو بەشێكی زۆری پەیوەستە بە عەقڵەیەتی  

نا،  ئەگەر  سیاسییەكانەوە،  گروپە  بە  یان  كۆمەڵگایانە،  ئەو  تاكی 

لە واڵتێكی وەكو هندستان، كە واڵتێكە پێكهاتە دینی و مەزهەبی 

نییە،  وێنەی  دونیادا  هیچ  لە  نەتەوەكانی  و  زمان  و  ئیتنكی  و 

بەڵكو  نییە،  تەوافقی  دیموكراسی  واڵتەدا،  لەم  دیموكراسی  بەاڵم 

و  هەڵبژاردن  و  ئەوروپیەوە  مۆدێلی  لە  نزیكە  زۆر  مۆدێلێكە 

پرۆسەی دیموكراسی ئازادانە بەڕێوەدەچێت، بەاڵم لەسەر شێوازی 

فیدراڵی.

و  نەتەوەیی  پێكهاتەی  جیاوازیی  بەهۆی  عێراقدا،  لە  كەچی 

ئاینی و مەزهەبییەوە، بەدیاریکراوی ئەوە یەكە ئێستا لە واقیعی 

)كورد-شیعە- لەنێوان  تەوافقی  دیموكراسی  دەیبینین،  حاڵدا 

سەركەوتوو  توانیوشیەتی  تاڕادەیەكیش  و  بەڕێوەدەچێت  سوننە( 

بێت.

جیاوازی  بەناوی  نەماوە  شتێك  ئەوروپادا،  واڵتانی  لە  كەچی 

دیموكراسیدا،  ناوپرۆسەی  لە  مەزهەب  و  ئایین  و  نەتەوە 
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هەموو  بە  شوێنی  لیرباڵیزم  ئەوان،  الی  كە  دەلیلەی  بەو  ئەوەش 

لە واڵتانی خۆرئاواییدا،  تر  واتایەكی  بە  لێژكردوە،  تر  چەمكەكانی 

نەتەوە،  ئایین و  تاك وهاوواڵتی سەرچاوەی هەموو شتێكن، نەك 

لەناو  پێوەر  ببێتە  هاوواڵتیبوون  چەمكی  كە  وایكردووە  ئەوەشە 

ئەو سیستمە سیاسییانەدا.

تاك  دیموكراسیدا،  لە  مۆدێلە  ئەو  لەناو  لەبەرئەوەشە،  هەر 

دەنگ  بە بەرنامە و پرۆژە و خزمەتگوزاری دەدات و گوێ بە ئایین و 

رەنگ و زمان و مەزهەب نادات، دەبینین سەركەوتوترینن و ئیدی 

تاكی خۆرئاوایی دەمێكە رزگاریبووە لەو كۆت و پەیوەندانەی كە 

مەزهەب و نەتەوە و ئایین بۆ تاكیان دروستكردووە و تاڕادەیەكیش 

ناواقیعی  و  توندوتیژی  و  دواكەوتوویی  تووشی  هاواڵتی،  فكری 

كردووە .

بەاڵم لەم سیستمە سیاسیانەی خۆرهەاڵت و عێراقدا، تاك هێشتا 

تا بێ ئەندازە، پەیوەستە بە مەسەلە مەزهەبی و ئیتینكیەكانەوە.

كۆمەڵگاش،  پێشكەوتنی  لەبەردەم  رێگر  دەبێتە  جار  زۆر  كە 

بێگومان هەر ئەوەشە تا ئێستا كاریگەری لەسەر پرۆسەی سیاسی 

سیاسی  حزبی  باكگراوەندی  ئەوەندەی  تاك  هەبووە،  عێراق 

و  مەدەنی  پڕۆژەی  بە  نەداوە  گوێی  ئەوەندەی  دەخوێنێتەوە، 

)2005( هەڵبژاردنەكانی  لە  بەتایبەتی  خزمەتگوزاری،  و  مۆدێرن 

الیەنانەی  ئەو  كە  هەستامنپێكرد  ئاشكرا  بە  عێراقدا،  لە  دا 

مەرجەعیەتی مەزهەبی پشتیوانی لێكردن، زۆرترین دەنگیان هێنا، 

بەاڵم  ببێتەوە،  كاڵ  عێراقیشدا  لە  مۆدێلە  ئەم  خەریكە  ئەگەرچی 

پچوكرت  هێشتا  دیموكراسی  چونكە  ماوە،  بۆنی  و  رەنگ  هێشتا 

عێراق،  گەالنی  الی  ئیتینك  و  مەزهەب  چەمكی  لە  الوازت��رە  و 
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رەفاهیەت  و  عێراق  پێشكەوتنەكانی  لەگەڵ  پێدەچێت  بەاڵم 

ئارامی  و  ئاشتی  بەرقەرابوونی  و  هاواڵتیان  خۆشگوزەرانی  و 

و  بگرێتەوە  تەوافقی  دیموكراسی  شوێنی  راستەقینە،  دیموكراسی 

هەموو چەمكەكانی تر بچنە الوە.

لەباری ئەو بۆچوونەش كە دەڵێت ئایا دیموكراسی تاچەند مافی 

تاڕادەیەك  بتوانێت  قۆناغەدا  لەم  رەنگە  دەپارێزێت،  الیەك  هەموو 

مافی هاواڵتی عێراقی دابینبكات.

بەاڵم تا ئەو كاتەی شیعە چاوی لەوەبێت كە زۆرینەیە و سوننە 

بە خاوەنی  کاتەی سوننە خۆی  ئەو  تاك  بونەتە شەریكی،  كورد  و 

بە  خەونەكانی  گشت  واهەستبكات  كورد  تاكی  و  بزانێت  عێراق 

تاك  بێگومان  دەستدەكەوێت،  ك��وردی  دەوڵەتی  دروستبوونی 

تاكەی  ترەوە،  لەالیەكی  ناكات،  مافەكانی  دابینكردنی  بە  هەست 

پێوەر  بە  حزبەكەی  بەرژەوەندی  تەنها  عێراقی،  سیاسی  حیزبی 

بگرێت، ناتوانی ئەوە بخوڵقێنێت، كە تاك هەست بە ماف و ئەرك 

دەكات.

بواری  لە  خۆی  مافەكانی  و  ئ��ازادە  هەستبكات  دەبێت  تاك 

سیاسی و ئابووری و فەرهەنگی بۆ دابینكراوە، دەبێف مافی سەفەر 

و  سیاسی  مافی  و  خۆشگوزەرانی  و  چ��ون��ەدەرەوە  و  خوێندن  و 

سەربەست بۆ دابینبكرێت.

تاك دەبێت دەخلی سااڵنەی باش بێت، تا ژیانێكی خۆشگوزەرانی 

و  تەندروستی  و  خوێندن  پرۆسەی  بواری  لە  تاك  دەبێت  هەبێت، 

زانكۆ و پەیامنگاكاندا هەست بە ئارامی بكات، دەبێت تاك هەست 

و  مۆدێرن  واڵتێكی  تاكێكی  هەر  وەكو  و  یەكە  پلە  هاواڵتی  بكات، 

تاكبوونی خۆی  بە  تابتوانێت هەست  لێدەگرێت،  دیموكراسی رێزی 
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بكات، هەست بە مافی هاواڵتیبوون بكات، دیموكراسی تەوافقی لە 

عێراقدا، دەبێ ماوەیەكی زەمەنی پیادەبکرێت، دوا جار دەبێ عێراق 

یان بكرێتە سێ دەوڵەتی جیاواز، یان دەبێت تاك هەست بكات كە 

عێراقییە و ئەوە لە زیهینەتیدا دەربكرێت، كە ئەوە كوردە، یان شیعە 

و سوننەیە.

ئەگەر لەسەر ئەم مۆدێلە بێت ناتوانێت هەست بە ئارامی بكات، 

ئاڵوگۆڕی  پێكهاتەی  و  هەیكەل  عێراق،  سیاسی  سیستمی  دەبێت 

بەسەردابێت.

سیستمێكی  لەالیەن  ساڵ  هەشتا  عێراق  ئەوەیە  قسە  دواین 

ئێستادا  لە  نییە  ئاسان  بۆیە  بەڕێوەدەچوو،  تۆتالیتارەوە  سیاسی 

دیموكراسی  پرۆسەی  شوێنی  بتوانێت  تەوافقی،  دیموكراسی  فۆرمی 

بگرێتەوە، بەاڵم دەتوانێت هەنگاوێك بێ بۆ بەهێزكردنی دیموكراسی 

و كۆمەڵگای مەدەنی و سیستمێكی سیكۆالر و ئازاد.

دەكرێت درێژەبدرێت بە سیستمی حزبی و فرەمینەر و جیاواز، 

تا هەرگیز رێگەنەدرێت، جارێكی تر عێراق لەالیەن گروپێكی سیاسی، 

مەركەزی  و  تاكڕەوی  سیستمی  و  بكرێت  مۆنۆپۆڵ  كەسێكەوە  یان 

دیموكراسی  كە  فیدراڵی،  عێراقێكی  بەپێچەوانەوە  بكرێتەوە،  بەهێز 

تێیدا بەرقەرار بێت و مافی تاك پارێزراو بێت .

دەبێ الیەنە سیاسیەكان خۆیان لەوە بەدووربگرن، كە مەرجەع 

كۆتایی  راسیزمانە  و  شۆڤێنیزم  هەستی  دەبێت  و  بڕیاردەر  بكەنە 

پێبێت.

فاكتەر،  تاكە  ئەوەی  لەسەر  پێكهاتەكانی رێكنب  دەبێت هەموو 

كە دەتوانێت عێراقیكی ئارام و سەركەوتوو بونیادبنێت... عێراقێكی 

دیموكراسییە.
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