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پێشەكی
س��اڵ��ی  2015ب��ە گشتی ب��ۆ س��ەرج��ەم
م��رۆڤ��ای��ەت��ی و ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ب��ۆ خ��ۆره��ەاڵت��ی
ناوەڕاست ،ساڵێكی پڕ لەئاشوب ،كارەسات،
شەڕ ،قەیرانو ماڵوێرانی بوو.
لە س��ەرج��ەم بوارەكانی ژیانی سیاسی،
ئ��اب��وری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ،تەنانەت ل��ەب��واری
ت��ەن��دروس��ت��ی و ب�ڵاوب��وون��ەوەی نەخۆشی،
برسێتی ،ئ��اوارەی��ی ،رەوك���ردن و هەڵهاتن،
ك و
تراژیدیایەكی یەكجار بێوێنەی سامنا 
دڵتەزێن بوو.
قوڵبوونەوەی قەیران ،كێشە و گرفتەكان لەم
س��ااڵن��ەدا بەشێوەیەك ب��وو ،تروسكایی هیواو
ئاسۆی ئومێد بۆ رزگ��ارب��وون لەم دۆخ��ە بووە
خەونێكی بەتاڵ ،خواستێكی بێ بناغە و هیوایەكی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

7

پ����وك .ل�����ەڕووە واق��ع��ی��ی��ەك��ەی��ەوە زۆرب����ەی
دن��ی��اب��ی��ن��ی و ب��ی��روب��ۆچ��وون��ەك��ان ب��ۆ ساڵی
داهاتوو بەو ئاڕاستەیەدان ،كە قەیران ،كێشەو
نەهامەتییەكان ن��ەك ه��ەر كۆتاییان نایەت،
بەڵكو روو لەزیادبوون و زیاتر قوڵبوونەوە
دەكەن.
دنیابینیەكی رەشبینیانە و
زەمینەیەكی واقیعی
ئ��ەم بۆچوونە لەگەڵ ئ��ەوەی لەڕواڵەتدا
دنیابینیەكی رەشبینیانەیە و ل��ەج��ەوه��ەردا
زەمینەیەكی واقعی هەیە ،ب��ەاڵم سروشتی
م��رۆڤ ب���ەوەی ب����ەردەوام بەهیوا و ئومێد
دەژێت ،هێشتا خوازیارە ساڵی ئایندە ساڵێكی
باشتر و ساڵی رزگ��ارب��وون بێت لەقەیران،
كێشە و گرفتەكان ،هەرچەندە ئەم هیوایە بە
پێی زۆرب��ەی ئاماژەكان دوورە لەواقیعەوە،
بەاڵم ئەستەمیش نییە ،ئەوكاتەی مرۆڤەكان
دەگ��ەن��ە ب��اوەڕێ��ك ،چیتر دۆخ��ەك��ە بەرگەی
ئەوە ناگرێت بەردەوامی بەفۆرمێكی تایبەت،
دۆخێكی جێگیر لەشەڕ و ك��ارەس��ات ب��دەن،
بێگومان ئەوكات زەمینەیەكی جیاواز و نوێ
8
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دەخوڵقێت .ب��ەوات��ە ل��ەو ب���ارەدا گەیشتن بە
ب��اوەڕێ��ك ،كە ب��ەردەوام��ب��وون ل��ەو دۆخ��ەدا،
خاوەن نەخشەكە بۆ خۆشی دەسوتێت .لێرەوە
ئاڕاستەكە بەو رووەدا دەبرێت ،كە دۆخێكی
نوێ بخوڵقێنرێت .لە راستیدا ئەم دنیابینیەیە،
كە دەبێتە بناغە بۆ بە واقیعكردنی ئەو خەونە.
س���ەدەی بیستویەك ب��ۆ خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست بەكارەسات و ش��ەڕو ماڵوێرانی
دەس���ت���ی پ��ێ��ك��رد .ل���ەم���ەش گ��رن��گ��ت��ر ،جێی
بایەخو سەرنج ئەوەیە ،ئەم واقیعە لەالیەن
دەسەاڵتدارانی ئەمەریكا و خۆرئاواوە پێشتر
ئاماژە و پێشبینی بۆكراوە ،چەندین جار باس
لەوەكراوە ،كە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست تەنیا
جێگەیە بە بێ بەرجەستەبوونی گۆڕان چەندین
دەی���ان س��اڵ��ە ،وەك خ��ۆی م���اوەت���ەوە ،هیچ
گۆڕان و نوێبوونەوەیەكی تێیدا رووینەداوە.
بەیتی مەقسەد لێرەدا ئەوەیە ،بە شیكاركردن
و ت��وێ��ژی��ن��ەوەی ئ��ەو ل��ێ��دوان و دنیابینیانە
دەگەینە ئەو راستییەی ،كە پێشتر بەرنامە و
ستراتیجێكی ئەمەرێكی بۆ بەرجەستەكردنی
گۆڕان ،خوڵقاندنی شەڕ و پشێوی لەم ناوچەیە
هەبووە.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ل���ەم چ���وارچ���ێ���وەی���ەداو ب���ە پ��ێ��ی ت��ی��ۆرە
زانستیەكانی ل��ەم��ەڕ جیۆپۆلێتیك ،میسر
و ع���ی���راق ب���ە ب�����ەردەوام�����ی ك��ل��ی��ل��ی ك��ۆی
گۆڕانكارییەكانو جێگەی بایەخی داگیركەران
بووە .میسر لەمێژە بەخاڵی ئیرتیكاز ناسراوە
و عیراقیش دڵی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بۆیە
هەر گ��ۆڕانو نوێبوونەوەیەك بە بێ ئەوەی
بەمیسر و عیراقدا تێپەڕێت ،ئەستەمە بگات بە
ئامانج.
راپەرین دژی دەسەاڵتە دیكتاتۆرییە
عەرەبییەكان
ل���ەدوای ش��ۆڕش��ەك��ەی میسر ،پێویستی
ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی گ����ۆڕان پ��ەڕی��ی��ەوە بۆ
ع��ی��راق .ل��ە درێ���ژەی شۆڕشەكانی بەهاری
ی ب��ارودۆخ��ی كۆمەاڵیەتی و
عەرەبی پشێو 
راپەرینی خەڵك لەدژی دەسەاڵتە دیكتاتۆرییە
عەرەبییەكان گەیشتە سوریا و ئ��ەو واڵتە
ب���ووە گ��ۆڕەپ��ان��ی ش���ەڕو پ��ێ��ك��دادان��ی ن��ێ��وان
پێكهاتە جیاوازو نەیارەكانی سوریا .شۆڕشو
راپەرین لەم واڵتە بەو ئاڕاستەیەدا نەڕۆیشت،
كە ئەندازیارانی پرۆسەی بەهاری عەرەبی
10
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دەیانویست ،بەڵكو دۆخەكە گەیشتە ئاستی
شەڕو پێكدادانێكی فرەڕەهەندو شەڕەكە زۆر
ل��ەوە ئاڵۆزترو فراوانتر ب��وو ،كە نەخشەی
بۆ كێشرابوو .پێكدادانی هێزا سیاسییەكان
لە هەرسێ رەه��ەن��دی لۆكاڵی ،هەرێمایەتی
و ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ی��ەك��ان��گ��ی��ر ب���وو ،شەڕێكی
نێودەوڵەتی بەوەكالەت لە سوریا و عێراق
بەرپا كرا.
لەم پرۆسەیەدا چەندین گروپی تیرۆرستی
دروس��ت��ك��را ،ش��ەڕ و پ��ێ��ك��دادان��ەك��ان بەرگی
شەڕی سوننە و شیعەی لەبەر كرا .لەنێو ئەو
گروپانە مۆدێلێكی نوێ لەگروپی تیرۆرستی
بەناوی داعشەوە پەیدا ب��وو .ئەم گروپە لە
ج��ەوه��ەردا س��روش��ت��ی ش���ارە زەردەواڵ����ەی
هەڵگرتووە .هەر ئەم سروشتەش وایلێكردووە
لە مەلەفی دەزگ��ا هەواڵگریەكانی ئەمەریكا،
بەریتانیا و ئیسرائیلدا ،بەناوی پرۆسەی شارە
زەردەواڵەوە تۆمار بكرێت.
ئ���ەم گ��روپ��ە ب����ەوەی ل��ەس��ت��رات��ی��ج��دا ك��ار
بۆخزمەتكردنی بەرژەوەندیەكانی ئەمەریكا
ب��ەش��ێ��وەی��ك دەك����ات ،ل��ە ه��ەن��دێ��ك ن��اوەن��دی
هەواڵگریو سیاسیدا بە بەشێك لەستراتیجی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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نوێی ئەمەریكا ناودەبرێت ،گومانەكان زۆر بۆ
ئەوە دەچن ،كە ئەمەریكا بۆ خۆی خوڵقێنەری
ئەم گروپە بێت .لە الیەكیترەوە ئاشكرابوونی
پەیوەندیی نێوان توركیا و داعش ،هاوكارییە
سەربازی ،ئابوریو لۆجستییەكانی ئەو واڵتە
بۆ داع��ش ،هاوكات دانپێدانانەكانی هێالری
كلنتۆن لەمەڕ رۆڵو دەستییان لەدروستكردنی
داعش ئەم گومان و بۆچوونەی زیاتر بەهێز
كرد.
فراوانبوونی ناوچەكانی
ژێر دەسەاڵتی داعش
ل����ەم گ���ەم���ەی���ەدا ف���راوان���ب���ون���ی ش���ەڕ،
پێكدادانەكانو فراوانبوونی ناوچەكانی ژێر
دەسەاڵتی داعش و جیابونەوەی بەرەكان
بە شێوەیەكی بەرچاو ،ئەو بارەی خوڵقاند،
ك��ە روس��ی��ا و ت��ورك��ی��ا راس��ت��ەوخ��ۆ بێنە
شەڕەكەوە.
لەنیوەی دووەمی ئەم ساڵەوە ،بەهاتنە
ناوەوەی سوپای روسیا بۆ سوریا ،كێشەو
شەڕەكان زۆر لەپێشوو زیاتر ئاڵۆز ،فراوان
و قوڵتربوونەوە ،گۆڕان و وەرچەرخانێكی
12
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گەورە لە ئاڕاستەی روداوەكان و مێژووی
جیهان بە گشتی و ئایندەی خۆرهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت ب��ە تایبەتی ،بەرجەستە ب��وو.
ئ��ەم رووداوە ب��ە پراكتیكی ب���ەدوای خۆیدا
فراوانبوونی گۆڕەپانی شەڕ ،پێكدادانەكانی
فراوانتر و هێزی ناكۆكییەكانی قوڵتركردەوە.
نو
ب��ەرەك��ان��ی ش��ەڕ ج��ی��اب��ون��ەوە ،ف��راوان��ب��و 
چ��ڕب��وون��ەوەی پ��ێ��وەری��ان ت��ۆم��ارك��رد .شەڕ
و پێكدانانەكان سروشت و واقعی شەڕی
بەوەكالەتیان رەتكرد .لەم دۆخ��ەدا هەرسێ
رەه��ەن��دی جیهانی ،هەرێمایەتی و لۆكاڵی
ل���ە ه��اوك��ێ��ش��ەی ن��وێ��ی ه��ێ��ز ،س��ی��اس��ەتو
شەڕەكاندا یەكانگیر دەب��ن .ئ��ەم دۆخ��ە بەم
رواڵ���ەت و ج��ەوه��ەرەی چەند دنیابینییەك
لەسەر پێناسەكردن ،ناساندن و شیكاركردن
دەخوڵقێنێت ،لە روویەكەوە سیمای شەڕێكی
جیهانی هەڵدەگرێتو لەروویەكیترەوە ،دەبێتە
سەرەتاو بناغە بۆ بەرجەستەبوونی شەڕێكی
س���اردی ن��وێ ،ل��ەج��ەوه��ەری��ش��دا ئاڕاستەكە
ب��ەرەو ئ��ەو ئاقارە دەڕوات ،كە سیستمێكی
نوێی جیهانی لەهەناوی ئەم دۆخەوە بەخێرایی
خۆی بسەپێنێت.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ئەمڕۆ ،لە لێواری دام��ەزران��دن��ی بناغەی
ئەم سیستمە نوێیە جیهانیدا ،كۆی دنیابینی و
پێشبینیەكان بەو ئاراستەیەدان ،كە سیستمێكی
فرەجەمسەری جیهانی ،لەسەر داروپ��ەردوی
رووخاوی جیهانی تاك جەمسەری ئەمەریكا
دروست بێت .لەم پرۆسەیەدا هێزە مەزنەكان
هەریەكە بە پێی سەنگو قەبارەی خۆی ،پێگە
و دەسەاڵتی لەم سیستمە نوێیەدا دەبێت .لە
لوتكەی دەسەاڵتدا چەند هێزێكی مەزن دەبن
بە جەمسەری سەرەكی ،لەو هێزانە ،ئەوانەی تا
ئەمڕۆ ئایندەو سیمایان دەركەوتوە ،ئەمەریكا،
روسیا و چین ،هاوكات ،كۆمەڵێك دەوڵەتیتر،
كە لەناو ستراكچەری ئەو سیستمەدا بەواڵتە
سەركەوتووەكان ناویان دێت ،وەك واڵتانی
ئەڵمانیا ،ب���ەرازی���ل ،هیندستان و واڵت��ان��ی
گو
ئێمپراتۆرە كۆنەكان ،كە تا ئەمڕۆش سەن 
پێگەی دیار ،تایبەت و بەهێزیان هەیە ،لەوانە
بەریتانیا ،فەرەنسا ،ژاپۆن و...هتد.
ب���اراك خانە لەكتێبی جیهانی دووەم���دا،
ئ��ەو واڵت��ان��ە بەجیهانی دووەم ن��او دەب��ات،
بەاڵم ئەو هیچ ئاماژەیەك بۆ بوونی جیهانی
سێیەم یان ئاستی نزمتر لەم واڵتانە ناكات.
14
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لەڕاستیدا ئاماژەكان ئ��ەوەم��ان پێدەڵێن ،كە
لەخوار ئەمانیشەوە چەند هێزێكی هەرێمایەتی
و دەوڵەتیتر ریزبەند دەبن.
ل������ەم س��ی��س��ت��م��ە ن����وێ����ی����ەدا ب����ڕی����ارە
نێودەوڵەتییەكان لەسەرجەم بوارە سیاسی،
ئابوریو كولتوریەكاندا لەنێوان ئەو هێزانەدا
یەكالدەكرێتەوە و دەدرێت .دەرئەنجامی ئەم
واقیعە نوێیە ،بەرجەستەبوونی نێواندژی
و ناكۆكی لەنێوان ستراتیج و بەرژەوەندی
ه��ێ��زە م���ەزن و گ���ەورەك���ان���دا ،زەم��ی��ن��ەی��ەك
ب��ۆ دروس��ت��ب��وون و دام��ەزران��دن��ی چەندین
هاوپەیمانی ،رێكخراوی جیهانیو هەرێمایەتی
نوێ دەڕەخسێت.
بە واتە لەم دۆخەدا لە منداڵدانی سیستمی
سیاسی راب��ردودا ،سیستمێكی نوێ دروست
دەبێت ،لەم پرۆسەیەدا بەڕوونی سیستمێكی
جیهانی سیاسی دەڕوخ��ێ��ت و لەجێگەیدا
سیستمێكی ن��وێ دروس���ت دەب��ێ��ت .ب��ەوات��ە
جیهان ئ��ەم��ڕۆ لەقۆناغی پ��ەڕی��ن��ەوەدای��ە لە
دۆخ��ێ��ك��ەوە ب��ۆ دۆخێكی ن��وێ ،سیمای ئەم
قۆناغە بارێك لەناجێگیری و ناسەقامگیری
نمایش دەكات ،لەم پرۆسەیەدا لەگەڵ ئەوەی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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تا ئەمڕۆ سیستمی رابردو بە سیماو رواڵەت
هێشتا ب��ەپ��ێ��وەی��ە ،ب���ەاڵم ل��ەن��اوەرۆك��ەوە بە
ب���ەردەوام���ی ل��ە پ��وك��ان��ەوە و رووخ��ان��دای��ە،
هاوكات لەگەڵ ئەوەی سیستمی نوێ تا ئەمڕۆ
سیماو رواڵەتێكی دیاری نییە ،بەاڵم لەكرۆكدا
بە بەردەوامی لەگەشەكردن ،دروستبووندایەو
رۆژ بە رۆژ زیاتر پایەكانی جێگیر دەبێت و
تارمایی ڕوونتر دەبێتەوە.
بە واقیعی لە مێژودا كەمجار ڕووی��داوە،
كە قۆناغی پەڕینەوە بەبێ ش��ەڕ ،پێكدادان
و ت��ون��دوت��ی��ژی ب��ت��وان��رێ��ت رەت��ك��رێ��ت ،بۆیە
ئ��اس��ای��ە ل���ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ش���ەڕ و
پێكدادان ببنە سیماو رواڵەت بۆ ئەم قۆناغە
نوێیە .لەم قۆناغەدا خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
ب��ەوەی پایەیەكی بەهێز ،بە پیتی ملمالنێ و
ركەبەرایەتییەكان ،دەبێتە پایە ،زەمینەیەكی
سەرەكی شەڕ و پێكدادانەكان.
ئەجێنداو ستراتیجی ناكۆك یەكانگیر دەبن
لەم ناوچەیە چەندین ئەجێنداو ستراتیجی
ن��اك��ۆك ی��ەك��ان��گ��ی��ر دەب����ن ،ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە
ی و
ج��ی��اوازەك��ان ب��ۆ گەیشتن بەهاوسەنگ 
یەكسانی لە دابەشكردنی دەس��ەاڵت ،سامان
16
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و ناوچەی نفوز بەردەوام دەبن لەخوڵقاندنی
چەندین جۆری شەڕ ،ركەبەرایەتی ،ملمالنێی
سیاسی ،ئابوری ،سەربازی و كەلتوری .لەم
پرۆسەیەدا شەڕ و ركەبەرایەتییەكان هەرسێ
رەهەندە جیهانی ،هەرێمایەتی ،لۆكاڵییەكان
دەب��ڕێ��ت ،ش��ەڕ و پێكدادان لەهەموو ب��وارو
رەهەندەكاندا بەرجەستە دەبێت.
ب��ەرەك��ان��ی ش���ەڕ ل��ەه��ەر س��ێ رەه��ەن��دە
جیهانی ،هەرێمایەتیو لۆكاڵییەكانی بەڕوونی
جیادەبنەوە و لەڕووی یەكتری دەوەستنەوە،
هەموو هێزەكان لەهەر سێ رەهەنددا دەبنە
بەشێك لەهاوكێشەیەكی جیهانی ئاڵۆز.
لەم دۆخ��ەدا ساڵی  ،2015بەشی شێری
ئەم رووداو و پێكدادانەی گرتووەتە خۆی .لەم
ساڵەدا چەندین هاوپەیمانی و رێكەوتنامەی
س��ی��اس��ی ،ئ���اب���وری ،س���ەرب���ازی ج��ی��ه��ان��ی،
هەرێمایەتی ،لۆكاڵی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
دروس������ت ب������وون .ل����ەب����ەرەی ئ��ەم��ەری��ك��او
هاوپەیمانەكانی ،هاوپەیمانی نێودەوڵەتی
بەرابەرایەتی ئەمەریكا و هاوپەیمانی عەرەبی
و هاوپەیمانی ئیسالمی بە رابەرایەتی سعودیە
و موبارەكبایی ئەمەریكا دروست بوون.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ل��ە ب����ەرەی روس��ی��اش��دا ،ه��اوپ��ەی��م��ان��یو
رێ��ك��ەوت��ن��ن��ام��ەی روس��ی��ا ،ئ��ێ��ران و ه���ەردو
حكومەتە ف��ەرم��ی��ی��ەك��ەی ع��ی��راق و س��وری��ا،
دیارترین هاوپەیمانی ئەم بەرەیەن.
ب���ە ش���ێ���وەی���ەك���ی گ��ش��ت��ی ل���ەڕەه���ەن���دی
نو
ه��ەرێ��م��ای��ەت��ی��دا ج��ی��اب��وون��ەوەی ب��ەرەك��ا 
ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ی��ەك��ان ب���ەرگ���ی ج��ی��اك��اری��ەك��ی
تایەفەگەری لەبەركراوە ،لەبەرەی ئەمەریكادا
سوننە ،لە ب��ەرەی روس��ی��ادا شیعە رواڵەتی
بەرەكان نمایش دەكەن.
ئەم قۆناغە لەچەندین رووەوە جیاوازی
ج��ەوه��ەری ل��ەڕاب��ردو ه��ەی��ە ،دی��ارت��ری��ن ئەو
جیاوازیانە ،شەڕ ،ملمالنێو ركەبەرایەتییەكان
ب��ەرگ��ی ئایدیۆلۆجیا ل��ەب��ەر ن��اك��ەن ،بەڵكو
بەرژەوەندی دەبێتە بناغەی بیر ،سیاسەتو
ستراتیجی الیەنەكان .بەرژەوەندی رووداوەكان
دەجوڵێنێت ،هاوپەیمانیەكان ،ستراتیجەكان
دیاری دەكات و یەكییان دەخات ،لێرەوە ئەو
ب��اوەڕە خوڵقاوە ،كە زۆرێ��ك لە بیرمەندانی
سیاسی ب��ەرژەوەن��دی وەك ئایدیۆلۆجیای
سەدەی بیستو یەك پێناسە بكەن.
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ل��ەب��واری ئ��اب��وری��دا ل��ە ئ��اس��ت و پێگەی
لوتكەدا ،واتە لە لوتكەی هەرەمی بەرەكاندا،
بەواتە لەنێوان روسیا و ئەمەریكادا ،یەكێك
ل��ە سیماكانی ج��ی��اوازی ئ��ەوەی��ە ،ب��ەرەك��ان
لەنێوان واڵتە بەرهەمهێنەكانی نەوت و گازی
سروشتی لەالیەكو بەكاربەرانیادا لەالیەكیتر
دەردەكەون .سیاسەتی دابەزاندنی نرخی نەوت
یەكێك لەو بەڵگە دیارانەیە ،كە دەبنە بناغە
بۆ ئەم دنیابینیە .ئەمەریكا و هاوپەیمانانی بە
بەردەوامی كاریان بۆ ئەوە كردووە ،كە نرخی
نەوت روو لەداشكاندن بكات ،هەرچی روسیا
و ئێرانیشە ك��ار بۆ ب��ەرزك��ردن��ەوەی نرخی
ت و گازی سروشتی دەكەن.
نەو 
لەڕەهەندی هەرێمایەتیدا ،كە بە رواڵەت
بەرگی شەڕ و پێكدادانی نێوان سوننە و شیعەی
ل��ەب��ەرك��ردوە ،ل��ەج��ەوه��ەردا درێ��ژەپ��ێ��دەری
ش���ەڕی م��ێ��ژووی ع��وس��م��ان��ی ،س��ەف��ەویو
شۆفینزمی عەرەبییە .لەبەرەی سوننەدا ئەوەی
دەبێتە بناغەی ناكۆكی و گرفت ب��ۆی��ان ،لە
ئەمڕۆدا گواستنەوەی سەركردایەتی سوننەیە
ل��ەت��ورك��ی��اوە ب��ۆ س��ع��ودی��ە .ت��ورك��ەك��ان ،كە
بەدرێژایی مێژووی نوێ خۆیان وا راهێناوە،
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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راب��ەرای��ەت��ی ب���ەرەی سوننە ب��ك��ەن ،جیهانی
ع��ەرەب��ی و ئیسالمی بە قواڵیی ستراتیجی
خۆیان ببینن ،لەم دۆخەدا دوورخستنەوەیان
ی و سیاسیان
بارێك لە نائارامی سایكۆلۆج 
الدەخوڵقێنێت ،رەنگە هەر ئەمەش هۆكاری
سەرەكی بەشێكی زۆر لەو هەڵە ستراتیجیانە
بێت ،كە رۆژانە دەیكەن.
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سعودییەكان بڕیاری سیاسی ،ئابوری
و سەربازی سوننە پاواندەكەن
سعودییەكان لە ئەمڕۆدا بڕیاری سیاسی،
ئ��اب��وری ،س��ەرب��ازی و كولتوری سوننەیان
پ����اوان ك�����ردووە ،ل��ەئ��ەم��ڕۆدا ب��ە پراكتیكی
رابەرایەتی دوو هاوپەیمانی گرنگ و كاریگەر
دەك���ەن ،هاوپەیمانی ع��ەرەب��ی و ئیسالمی.
لەڕاستیدا شكستهێنانی پرۆسەی عوسمانیەتی
ن��وێ و گ��ۆڕان��ی ه��اوك��ێ��ش��ەی سیاسی بەو
ئ��اراس��ت��ەی��ەدا ،كە بەپێچەوانەی ستراتیج و
بەرژەوەندی توركیادا دەشكێتەوە ئەو بارەی
خوڵقاندووە ،كە رۆڵ و كاریگەری ،مەودای
جموجۆڵی توركیا بە تەواوەتی تەسك بێتەوە.
ئەو بارە دەسەاڵتدارانی تورك ،بە تایبەتیش
ع��ەراب��ەك��ان��ی ع��وس��م��ان��ی��ەت��ی ن��وێ��ی توشی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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شێوەیەك لەناجێگیری دەروون���ی ك��ردوە و
چەندین هەڵەی گەورەیان پێدەكات.
لەم سیناریۆیەدا ،كە ت��ەواوی ناوچەی
س��ن��وری رێكەوتنامەی سایكس -بیكۆی
گرتوەتەوە و كۆی كوردستانی عوسمانیەتی
خستوەتە ن��او گ��ەم��ەك��ەوە ،ب��ارودۆخ��ەك��ە
ب��ەو ئ��اراس��ت��ەی��ەدا دەڕوات ،ك��ە ت���ەواوی
س��ن��ورەك��ان��ی ئ��ەو واڵت��ان��ەی رێكەوتنەكە
لەسەرەتای سەدەی بیستەمدا دروستی كرد،
جارێكیتر بكەونەوە بەر ئەگەری سەرلەنوێ
پێداچوونەوە و كێشانی نەخشەیەكی نوێ
بۆ سنوری نەتەوە و گەالنی ئەم ناوچەیە.
ل��ەم دۆخ���ەدا ئ���ەوەی توركیا و دەس��ەاڵت��ە
شۆڤێنیەكەی سەغڵەت كردووە ،دەركەوتنی
تارمایی ئ��ەم راستیەیە .ئ���ەوان پێیانوایە
نەخشەی ئ��ەم ناوچەیە دەكێشرێتەوە و
توركیا دەكەوێتە بەر ئەگەری دابەشكردن،
ك����وردەك����ان ه��ەل��ی رزگ���ارب���وون���ی���ان بۆ
دەڕەخسێت ،ئەمەش وایلێیانكردووە وەرەقە
سیاسییەكانیان لێتێكەڵ بێت و هەڵەی زۆر
كوشندە ب��ك��ەن ،نایانەوێت ل��ە ئاڕاستەی
رووداوەك�����ان ،ئ��ەج��ن��دای ن��وێ��ی ،ستراتیج،
22
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واقیعی ئەم قۆناغەی جیهان و هاوكێشەی
سیاسی ،هاوسەنگی نوێی هێز تێبگەن.
بەشێك لە كارەسات بۆ ئێمەی كورد لەم
گەمەیەدا ئەوەیە ،الیەنێكی سەرەكی كورد
لە ئەمڕۆدا زۆر بە تین و هۆشەوە كار بۆ
لكاندنی كوردستان بە ئەجندای تورك دەكات،
دەیەوێت كوردستان لە بەرەیەكی ئەم شەڕەدا
ساغ بكاتەوە .ئەمە لە كاتێكدا لە سەر زەوی
خاكی كوردستان لەنێوان ه��ەردوو ب��ەرەی
جیهانی و هەرێمایەتیدا دابەشبووە ،بەواتە
ناوچەی دەسەاڵتی ئێرانیەكان لە جەوهەردا
تا سنوری دێگەڵەی نێوان سلێمانی و هەولێر
دەڕوات ،لە بەرانبەریشدا سنوری دەسەاڵتی
توركەكان بە تەواوەتی لە سنوری هەرێمی
ه��ەول��ێ��ردا چ��ەس��پ��ی��ووە .ل���ەم دۆخ�����ەدا ،كە
پێویست دەكات ئێمە ستراتیجێكی نەتەوەیی،
نیشتمانی روون و ی��ەك��گ��رت��وم��ان هەبێت،
ستراتیجێك لەپێناو رزگاری نیشتمانییدا ،بەاڵم
دابەشبوونی ئەم ناوچەی دەسەاڵتە الوازی
الیەنە سیاسییەكانی كورد لەبەرانبەر ئەجندا
هەرێمایەتیەكان لە الی��ەك و قوڵبوونەوەی
قەیرانە ئ��اب��وری ،دارای���ی و سیاسیەكان لە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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الیەكیتر ئەو ب��ارەی خوڵقاندوە ،كە ئێمەش
بكرێنە بەشێك لەو هاوكێشە هەرێمایەتییە،
ئەجندا و پرسی رزگاریمان بخەینە دەستی
داگیركەرانەوە .لەبواری ناوخۆیدا بەوەی لە
ئەمڕۆدا كوردستان بە دۆخێكی زۆر ئاڵۆز ،پڕ
كێشەوگرفتدا تێدەپەڕێت ،دوژمنان و نەیارانی
پرسی رزگاریخوازی كورد لە بەغداد ،ئەنقەرە
و تاران بە بەردەوامی كار بۆ قوڵكردنەوە و
شكست پێهێنانی ه��ەر چارەسەرێك ،كە بە
ئامانجی دەرچون و رزگار بوون لەو قەیرانانە
بیهاوێژین ،دەكەن .ئەم دۆخە وایكردوە ئێمە لە
ئەمڕۆدا لەبواری ناوخۆیدا بە كۆمەڵێك قەیرانی
ستراكچەریدا تێپەڕین .لە راستیدا بەشێكی
سەرەكی هۆكاری ئەم دۆخە غیابی عەقڵ و
لۆجیكە لە الیەن سەركردایەتی كوردەوە ،لەم
دۆخەدا پێدەچێت سەركردایەتی كورد بێئاگایی
و تێنەگەیشتنێكی ل��ە هاوكێشەی سیاسی
نێودەوڵەتی و هاوسەنگی نوێی هێز هەبێت.
لەم رووەوە چەندین سیاسەتمەداری گەورەی
وەك كیسنجەر لەگێڕانەوەی یادەوەریەكانیاندا،
لەو بەشەی ،كە باس لە كورد و پرسەكەی
دەك��ات ،ئاماژە بۆ ئ��ەوە دەك��ەن ،كە ئێمەی
24
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كورد بە درێژای مێژوو كێشە و گرفتمان لە
گەڵ تێگەیشتن لە هاوكێشەی نێودەوڵەتی،
پایەكانی هاەسەنگی هێز ،گەمە سیاسی و
هەواڵگریەكان هەبووە .لە پرۆسەی شكستی
شۆڕشی ئەیلول و رێكەوتنامەی جەزائیر لە
ساڵی 1975دا ،سەركردایەتی سیاسی كورد
ئەوەندە بێ ئاگا بوو لە رووداو ،گۆڕانكاری،
هاوكێشەی سیاسی ،سەربازی و هاوسەنگی
هێز زۆر بە ئاسانی تەفرەدران ،ئاشبەتاڵ و
شكستییان بە شۆڕشێكی گەرەی كورد زۆر
بە ئاسانی ،بێ هیچ ئاستەنگ ،باجێكی سیاسی
و سەربازی ،هێنا.
لەم كتێبەدا كۆمەڵێك وتار دەكەوێتە بەر
دی��دی خوێنەر ،كە راش��ك��اوان��ە تاوتوێیەكی
بارودۆخی ناوخۆیی ،دەرەكی ،كوردستان و
ناوچەكە دەكات ،هاوكات چەند بابەتێكی تایبەت
بە قەیران و كێشە و رووداوە ناوخۆیەكانیش
دەكات ،چونكە من بۆ خۆم پێموایە ،رزگاری
نیشتمانی و پرسی ئازادی لە كرۆكدا وابەستەی
هەردوو بواری ناوخۆی و دەرەكییە ،بەواتە
چ��ەن��دێ��ك ب���ارودۆخ���ی دەرەك����ی گ��ون��ج��او و
گرنگە ب��ۆ گەیشتن ب��ە ئ��ام��ان��ج ،ئ��ەوەن��دەش
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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زەمینەسازی ناوخۆیی ،ئامادەكاری ،یەكریزی
و باوەڕبوونی جەماوەری و سیاسیش گرنگە.
ئەم وتارانە ،كە بە زۆری لەماوەی ئەم ساڵ
()2015دا نوسراون و راستەوخۆ لەهەناوی
رووداوەك�����ان�����ەوە خ��وڵ��ق��اون ،ه��ەوڵ��ێ��ك��ە بۆ
خوێندنەوەی رووداوەكانی ئەم ساڵ ،ملالنێ،
ركەبەرایەتی ،ش��ەڕ و پێكدادانە سەربازی،
سیاسی و ئابورییەكان لە هەرسێ ئاستی
جیهانی ،هەرێمایەتی و لۆكاڵی ،ئەم وتارانە
لە گەڵ ئەوەی هەریەكەیان تایبەتمەندی خۆی
هەیە ،لە دایكبووی رووداوێكی دیاریكراوە،
س���روش���ت و س���روش���ی ل���ەو رووداوەوە
وەرگرتووە ،بەاڵم لە جەوهەردا دەبێتە بەشێك
لە رووداو ،دی��اردەی��ەك��ی گ��ەورە و بۆخۆی
بەشێك لەپرۆسەیەكی ئ��اڵ��ۆز پێكدەهێنێت،
ری��زب��ەن��دی نوسینەكان و داب��ەش��ك��ردن��ی بە
پ��ێ��ی م���ێ���ژووی ب�ڵ�اوك���ردن���ەوەی���ەت���ی ،ب��ەاڵم
وەك ن��اوی كتێبەكە ،كە راستەوخۆ لەناوی
وتارێكەوە وەرگ��ی��راوە ،لە جەوهەردا گرێی
س��ەرەك��ی ك��ۆی ش��ەڕ و رووداوەك���ان���ی ئەم
ناوچەیەیە ،شارە زەردەواڵ��ە ،كە گوزارشت
لە گروپی تیرۆرستی داعش دەك��ات ،ناوەكە
26
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لە كرۆكدا هەڵبژاردەی دەزگ��ای هەواڵگری
ئەمەریكا ،بەریتانیا و ئیسرائیلە ،بەاڵم وەك
نەخشەی دامەزراندنی بە پێی زۆربەی بەڵگە
و بۆچونەكان ،ئ��ەم پرۆسەیە ل��ە داهێنانی
ئەمەریكا و هاوپەیمانانێتی ،لە جەوهەریشدا
بە شێكە لە ستراتیجی سەرەكی ئەمەریكا
بۆ س��ەدەی بیست و ی��ەك ،ل��ەم پرۆسەیەدا
ئەمەریكا شەڕ بۆ مانەوە لە لوتكەی دەسەاڵتی
جیهاندا لەچوارچێوەی سیستمێكی جیهانی
نوێی فرە جەمسەر دەك��ات ،جگە لە شەڕی
ن��اوچ��ەی ن��ف��وز و جێگیركردنی پ��ای��ە ،بنكە
سەربازیەكانی و دروستكردنی هاوپەیمانی
نوێ ،كە لە گەڵ خواست و پێداویستیەكانی
سەدەی نوێدا بگونجێت ،زۆر بەوردی كار بۆ
كۆنترۆڵكردنەوەی سەرچاوەكانی وزەی نەوت
و گازی سروشتی دەك��ات ،لە ستراتیجیشدا
ئامانجی راگرتنی نرخی گ��ازی سروشتی و
نەوتە لە ئاستێكی نزمدا.
30/12/2015
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سایكس-بیكۆی سەدەی بیستو یەك
لەوەتەی شەڕی سوریا بەرپا بووە لەگەڵ
نزیكبوونەوەی هەر پاشەكشێو الوازبوونێكی
ئۆپۆزسیۆنی سوری ،هەڕەشەو گوشارەكانی
ئەمەریكا بۆ لێدانی رژێمە دیكتاتۆرییەكەی
ئەسەد ،بەگوڕوتینێكی زۆرەوە دێتە بازنەی
ئ��ام��ادەك��اری دیپلۆماسی و سەربازییەوە،
پێویستی رووخانی رژێمەكەی ئەسەد دەبێتە
ئەركێكی ئاكاری مرۆڤایەتی و ئەمەریكی.
لەگەڵ نزیكبوونەوەی دەنگوباسی رووخانی
بەشاریش باسوخواسی بەرجەستەبوونی
ن��ەخ��ش��ەی ه��ێ��زە م��ەزن��ەك��ان ب��ۆ گ��ۆڕی��ن��ی
جیۆپۆلەتیكی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
دابەشكردنی سوریا دەبێتە جێگای مشتومڕ،
ق��س��ەوب��اس��ی زۆرێ���ك ل��ە س��ی��اس��ەت��م��ەدار و
28
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راگەیاندنەكان .زۆرێك پێیانوایە دابەشكردنی
سوریا ئ��ەو جەمسەرە دەب��ێ��ت ،كە ب��ەدوای
خ��ۆی��دا داب��ەش��ك��ردن��ی چ��ەن��دی��ن واڵت����ی تر
دەگ��رێ��ت��ەوە ،لەپێش هەموشیانەوە عیراق،
كە وا پێدەچێت ئەمڕۆ ب��ەڕوون��ی هێڵەكانی
دابەشكردنی كێشرابێت.
سفركردنەوەی بەها مرۆڤایەتییەكان
شەڕی سوریا ،شەڕی نێوان دەسەاڵتێكی
دیكتاتۆر و خوێنڕێژ لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنێكی
تیرۆریست و ب��ێ��وی��ژدان ،ش��ەڕێ��ك هەموو
بەها مرۆڤایەتییەكانی تیادا سفر كراوەتەوە،
لەكرۆكدا شەڕی سەرلەنوێ دابەشكردنەوەی
ناوچەی نفوزە لەنێوان دوو جەمسەری مەزنی
جیهاندا .سوربوونی ئەمەریكا لەسەر لێدان و
رووخانی سوریا لەڕێگەی هێڵێكی نێودەوڵەتی-
هەرێمایەتی -ناوخۆیی (ئەمەریكاو فەرەنسا-
توركیا -ئۆپۆزسیۆنی سوری) .لەبەرامبەریشدا
سوربوونی روسیا وەك جەمسەرێكی نوێی
جیهانی ل��ەس��ەر ب��ەرگ��ری��ك��ردن ل��ە ل��ێ��دان و
رووخانی سوریا بە هەمان هێڵی نێودەوڵەتی-
هەرێمایەتی -ناوخۆی (روسیاو چین -ئێران-
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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دەس��ەاڵت��ەك��ەی ب��ەش��ار) ب���ارودۆخ و ئاكامی
ش��ەڕەك��ەی زۆر ئاڵۆز و ترسناك ك��ردووە.
ئ��ەم ئ��اڵ��ۆزب��وون��ە ،ك��ە ل��ە ب��ازن��ەی ن��اڕەزای��ی،
گوشاری سیاسی دەرچووە و ئەو زەمینەیەی
خوڵقاندووە ،كە هەرسێ هێزە هەرێمایەتییە
گەورەكەی ناوچەكە ،توركیا ،ئێران ،ئیسرائیل،
موشەكە بەرگرییەكانیان ،هێز و سوپایەكی
زۆر لەنزیكترین سنورەكانی سوریا حەشار
ب��دەن .لەم ب��ارەدا ئەگەرەكانی فراوانبوونی
شەڕ زۆرب��ەی واڵتانی ناوچەكە دەگرێتەوە
و بازنەی ئاسایشی واڵتانی عیراق ،لوبنان،
توركیا ،ئێران ،ئیسرائیل و هەندێك لەواڵتانی
كەنداویش دەبڕێت.
هەوڵەكان سەركەوتوو نەبوو
ئ��اڵ��ۆزب��وون��ی ئ���ەم پ��رس��ە ئ���ەوب���ارەی
خ��وڵ��ق��ان��د ،ه����ەر ل���ەس���ەرەت���اوە ب��ەش��ێ��ك
لەالیەنگرانی لێدانی سوریا پاشەكشێ بكەن.
لەم دۆخ��ەدا س��ەرۆك ئۆباما و وەزارەت��ی
دەرەوەی ئەمەریكا جەولەیەكی گەڕانی
دیپلۆماسیان بۆ فراوانكردنی ب��ەرەی دژ
ب��ەس��وری��ا دەس��ت��پ��ێ��ك��رد ،س����ەرۆك ئۆباما
30
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لەكۆبوونەوەیەكی تایبەت ب��ەم دۆخ���ەدا،
هەوڵیدا قەناعەت بە سەرۆك پۆتین بكات بۆ
پاڵپشتی لێدانی سوریا ،بەاڵم لەڕاستیدا كۆی
هەوڵەكانیان سەركەوتنی بەرچاوی بەدەست
نەهێنا .ل��ەئ��اك��ام��دا داب��ەش��ب��وون��ی ئ��ەوروپ��ا
ب��ەس��ەر ه����ەردوو ب�����ەرەدا ،رازی��ن��ەب��وون��ی
پەرلەمانی بەریتانیا ب��ەداواك��ەی س��ەرۆك
وەزیرانەكەی بۆ بەشداریكردن لەشەڕی دژ
بەسوریا و راگەیاندنی هاوپەیمانی ناتۆ بە
بەشدارینەكردن لەو شەڕە ئەو زەمینەیەی
خوڵقاند ،كە ئەمەریكییەكان هەڵوەستەیەكی
ج��دی بكەن لە لێدانی بەشار .هاوكات بۆ
دڵ��ن��ی��اك��ردن��ەوەی روس���ەك���ان ،ئێستا باس
لەلێدانێكی سنوردار دەك��ەن نەك لێدان بۆ
رووخاندنی.
روودان��ی شەڕ و لێدانی سوریا لەالیەن
ئەمەریكاوە ئەو بارەی خوڵقاندووە ،كە نەك
رەنگە هەر هاوپەیمانی نەبێت ،بەڵكو ئەگەری
فراوانكردنی شەڕەكە و توڕەكردنی روسیا
دوور نییە كارەسات نەخوڵقێنێت ،چونكە
لەیەكەم بەرپەرچدانەوەی روسیا لەدوای
رەوانەكردنی هێزێكی سەربازی پتەو و بەتوانا
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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بۆ دەری��ای سپی ن��اوەڕاس��تو سنورەكانی
نزیك لە سوریا ،هاوكات هەڕەشەی ئەوەی
كرد ،كە هەموو رێككەوتنەكانی پێشوەختی
ب��ۆ س��ن��وردارك��ردن��ی ب�ڵاوەك��ردن��ی چ��ەك
ه��ەڵ��دەوەش��ێ��ن��ێ��ت��ەوە ،راس��ت��ەوخ��ۆ چ��ەكو
موشەكی زۆر پێشكەوتوو دەدات��ە واڵتانی
دراوس��ێ و بازنەی شەڕەكە بەشێوەیەك
ف���راوان دەك���ات ،ك��ۆی ن��اوچ��ە بەپیتەكەی
خ��ۆره��ەاڵت��ی ن���اوەڕاس���ت ب��گ��رێ��ت��ەوە ،ل��ەم
ب��ارەش��دا زۆرێ��ك لەئەورووپییەكان ،پێش
ئەمەریكا و روسیا زەرەرمەند دەبن.
گرنگی دەسەاڵتی هەرێمایەتی
لە كرۆكدا ب��ەوەی ئەم ش��ەڕە ملمالنێ و
ركابەرایەتی ب��ەرژەوەن��دی ه���ەردوو هێزی
گ���ەورەی جیهانی (ئەمەریكا و روسیایە)ە،
ئاكامی شەڕەكە و سیمای ئایندەی ناوچەكە
بۆ هەردوو واڵت چارەنوسسازە .بەڕووخانی
رژێمەكەی ئەسەد و بااڵدەستبوونی بەرەی
ئەمەریكا گرنگی لەسەر پێگەی بەرژەوەندییە
ئ��اب��وری و جیۆپۆلەتیكییەكانی ئەمەریكا
ل���ەم ن��اوچ��ەی��ە و ج��ی��ه��ان ل���ەو رەه���ەن���دەوە
32
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چارەنوسسازە ،كە دەبێتە فاكتەر و پایەیەكی
بەهێزی پاڵپشتیكردن لەمانەوەی ئەمەریكا،
وەك تاكە جەمسەری جیهان و تاكە هێزی
بااڵدەست .بە بارێكی تردا ،رووخانی سوریا
بۆ روسەكان كارەسات دروست دەك��ات ،بە
واتای سەرلەنوێ بوژانەوە و زیندوكردنەوەی
پ�����ڕۆژەی ن��اب��ۆك��ۆ و ك���ردن���ەوەی دەرگ���ای
ه��ەن��اردەك��ردن��ی گ���ازی ب����ەرەی ئ��ەم��ەری��ك��ا
ب��ۆ ئ��ەوروپ��ا ،س��ەرل��ەن��وێ ف��راوان��ب��وون��ەوەی
نفوزی ئەمەریكا ل��ەئ��ەوروپ��ا دێ��ت .ب��ەوات��ای
ت��ەواوك��ردن��ی ئ��ەو ب���ازاڕە گ��ەورە بەكاربەرەی
لەنەخشەی داڕشتنەوەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی
گ��ەورەدا بۆی كێشرابوو دێت .لەبەرامبەریشدا
بەواتای الوازكردن و پاشەكشێكردنی رێژاوی
گواستنەوەی گ��ازی روس��ی لەهەردو رێ��ژاوی
باشور و باكورەوە بۆ ئەوروپا دێت ،رووخانی
سوریا بە وات��ای شكاندن ،البردنی پایەیەكی
ی
م��ێ��ژووی��ی و گرنگی دەس��ەاڵت��ی هەرێمایەت 
و ج��ی��ه��ان��ی روس����ەك����ان دێ�����ت ،س��ەرل��ەن��وێ
ش��ك��ان��دن��ەوەی هەیبەتی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی روسیا،
بەواتای نزیكبوونەوەی ئەمەریكا لە ناوچەی
نفوزی روسی ،ناوچەكانی داغستان ،قەوقاس
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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و دروستكردنی كێشە و گرفتی ناوخۆیی
بۆ روس��ەك��ان و دوورنییە هەمان سیناریۆی
رووخ���ان���ی ی��ەك��ێ��ت��ی س��ۆڤ��ێ��ت ج��ارێ��ك��ی��ت��ر لە
روسیادا دووب��ارە نەبێتەوە .بە واتا رێگەگرتن
لەبەجەمسەربوونی روس��ی��ا ل��ەم قۆناغەشدا.
لەسەر بناغەی ئەم راستییانە و لەم بارودۆخەدا
مەحاڵە رووخ��ان��ی رژێ��م��ەك��ەی ئ��ەس��ەد ه��ەروا
ب��ە ئاسانی ب��ۆ ئەمەریكییەكان بچێتە س��ەر،
لەبارترین دۆخدا دووبارەبوونەوەی سیناریۆی
رێككەوتنامەی س��ای��ك��س -بیكۆی چ��ارەك��ەی
یەكەمی س��ەدەی بیستەم لەچارەكەی یەكەمی
سەدەی بیستویەكدا ،لەبارترین چارەسەرە بۆ
هەردوو بەرە .بۆیە ئەمڕۆ لەدوای یەك سەدە لەو
رێككەوتنە زەمینەی سەرلەنوێ دابەشكردنەوەو
گۆڕینی جیۆسیاسی ئەم ناوچەیە دەخوڵقێت.
13/9/2013
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كۆتایی شەڕی سوریا و سەرەتای
قۆناغێكی نوێ
ش��ك��س��ت ،پ��اش��ەك��ش��ێ و پ��ەرت��ب��وون��ی
ئۆپۆزسیۆنی سوری لەهەناویدا ،دامەزراندن
و لەدایكبوونی قۆناغێكی نوێی لە سیستمی
جیهانی هەڵگرتووە.
ئ��ەم��ڕۆ ل��ە دوای���ن قۆناغەكانی ش��ەڕدا،
دەركەوتنی ئاماژە و سیمای سەركەوتنی
سوپای سوریا بەسەر ئۆپۆزسیۆندا لەدوای
سێ ساڵ شەڕ ،تەنیا نەبووەتە هۆی ئەوەی
نەیارانی ناچاركات بە رازیبوون بەدانوستان،
بەڵكو زەمینەی دامەزراندنی قۆناغێكی نوێ،
هاوكێشە و هاوسەنگییەكی سیاسی نوێشی
سازاندووە.
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ی ئەسەد و ئۆپۆزسیۆن
شەڕ 
ئ�����ەم ش������ەڕە ك����ە ب����ە رواڵ��������ەت ش����ەڕی
دەسەاڵتەكەی ئەسەد و ئۆپۆزسیۆنی سوریایە،
لەكرۆكدا رەهەندێكی هەرێمایەتی و ئەجێندایەكی
نێودەوڵەتیشی ه��ەڵ��گ��رت��ووە ،ب��ە وەكالەتیش
ش��ەڕی نێوان توركیا ،ئێران و لە رەهەندێكی
دوورتریش شەری نێوان روسیاو ئەمەریكایە.
هەڵگیرسانی شەرو دروستبوونی قەیرانی
سوریا پرۆژە و بەرژەوندیەكانی نێوان هەردوو
واڵت��ی م���ەزن ،روس��ی��ا و ئەمەریكای گەیاندە
ئاقاری پێكدادانی راستەخۆی نێوان ه��ەردوو
واڵت.
لەسەرەتای ش��ەڕەوە روسەكان بەرگریان
لە سوریا وەك بەرگری لەشورای دەسەاڵتی
ستراتیژی روسیا راگەیاند ،ئەمەریكییەكانیش
بە ش��ەڕی مانەوەیان لەپۆستی سەرۆكایەتی
جیهان و مانەوەی جیهان لەسەر مۆدێلی تاك
جەمسەری ئەمەریكا دادەنا.
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان رژێمی
سوریاو روسیا پێشینەیەكی مێژویی ستراتیژی
هەیە ،بەاڵم لەم قۆناغەدا هەموو ئەو راستیانەش
رەت��دەك��ات��ەوە ،كە لەسەر ئ��ەو بناغە مێژوییە
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دام���ەزراوە ،سوریا ئەمڕۆ بۆ روس��ەك��ان ئەو
سەنگەرەیە ،كە لە دووب��ارە بوونەوەی هەمان
چارەنوسی یەكێتی سۆڤیەتی پێشو دەیپارێزێت
ئ��ەو رێگەیەیە ،ك��ە جارێكیتر روس��ی��ا لەبری
یەكێتی سۆڤێتی ج��اران دەكاتەوە بە هێزێكی
مەزن و جەمسەرێكی نوێی جیهان لەهاوشانی
ئەمەریكادا.
شكستی ئەمەریكا
لەكرۆكدا مانەوەو نەڕووخانی دەسەاڵتی
سوریا و بەرگریكردنی لەشەپۆلەكانی بەهاری
ع��ەرەب��ی ،ب��ەوات��ەی شكستپێهێنانی ئەمەریكا
دێت لەهەوڵەكانی بۆ زیندوكردنەوەی هەردوو
پ���رۆژەی نابۆكۆ و خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��ی
گەورە ،پرۆسەی رووخاندنی یەك لەدوایەكی
سیستمە سیاسییە عەرەبیەكان ،كە وا نەخشەی
بۆ كێشرابوو لەواڵتی مەغریبەوە دەست پێ بكات
و لە پاكستان كۆتایی پێبێت ،لەژێر رووپۆشی
بەهاری عەرەبی و هێنانەدی جیهانێكی شێوە
بەهەشت ب��ۆ گ��ەالن��ی ع��ەرەب��ی ،پێش سوریا
لەمیسر و لیبیا ،رووك��ەش��ی ناڕاستی ب��ەدەر
كەوت.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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شكستی ئەمەریكییەكان لە عێراق وەك
دڵ��ی خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��تو ب��ادان��ەوەی
رژێ��م��ەك��ەی مالكی ب���ەالی ب���ەرەی ئ��ێ��ران��دا،
پاشەكشێی رۆڵ و كاریگەرییەكانی ئەمەریكا
لە ئاراستەكردنی رووداوەكانی میسر ،لیبیا
و لەكۆتاییشدا شكستی ب��ەرەی ئەمەریكا لە
سوریادا ،دواین بزماربوو لە تابووتی پرۆژەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دراو ئەو شورایەیان
لەبەردەمدا دروستكرا ،كە بەهیچ شێوەیەك
نەتوانن بپەڕنەوە بۆ ئێرانو ئاسیای ناوەند.
هاوكات بەڕوویەكیتردا ل��ەدوای شكستی
یەكەمی ئەمەریكا لەبنیادنانی پرۆژەی نابۆكۆ
لەئاسیای ن��اوەن��دو ئ��ازرب��ای��ج��ان ،شكستی
ئەمەریكا لە سوریا ،راگەیاندنی كۆتایی ئەم
پرۆژەیەبوو.
بۆیە راوەستانی شەڕ و مانەوەی رژێمی
ئەسەد ،نەك هەر وەرچەرخانێك لەئاراستەی
ملمالنێ و ركابەرییە سیاسییە نێودەوڵەتی و
هەرێمایەتییەكان دەخوڵقێنێت ،بەڵكو دەبێتە
زەمینەیەك ب��ۆ لێكتێگەیشتن و دانوستان
لەنێوان هێزەنێودەوڵەتی ،هەرێمایەتیەكان،
شەپۆلێكی نوێی دانوستان ،مشتومر لەنێوان
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الی���ەن و ه��ێ��زە ن��اوچ��ەی��ی ،ه��ەرێ��م��ای��ەت��ی و
نێودەوڵەتییەكان دەڕەخسێنێت.
پابەندبوون بەبڕیارە نێودەوڵەتیەكان
لەیەكەم قۆناغی دوای ش��ەڕ ،رازیبوونی
سوریا بە پابەندبوون بە بڕیارە نێودەوڵەتیەكان
و خێراكردن لە لەناودانی تەرسانەی چەكی
كیمیایی و شایەتیدانی وەزی���ری دەرەوەی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ەگ��وێ��ڕای��ەڵ��ی رژێ��م��ی س��وری��ا بە
بڕیارەكانی ئەمەریكاو كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
نەك هەر گۆڕانو وەرچەرخانێكی گەورەبوو لە
هەڵوێستی ئەمەریكا بەرامبەر رژێمەكەی ئەسەد
و قەناعەتهێنان بەرازیبوون بە شكست ،بگرە
ئەمەریكای لەباری شەرمەزاری لەپای شكستی
لەشەڕی سوریا رزگاركرد.
ئەمرۆ لەم قۆناغەداو لەپشت پەردەی دانوستانە
ئاشكراكانەوە ،كۆمەڵێك ئەجێنداو موبادەرەی نوێ
بۆ رێكخستنەوەی پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكان
بەتایبەتی نێوان ئەمەریكاو روسیا ،لەسەر بناغەی
سەرلەنوێ دابەشكردنەوەی ناوچەی نفوزیانو
بەرجەستەكردنی هاوسەنگی هێزو هاوكێشەی
سیاسی نوێ ،پێشنیاركرانو خرانەروو.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ئەم دۆخە نوێیە كە بەكۆمەڵێك پیشنیاری
ه��ەردوو زلهێزی دنیا ،ئەمەریكا و روسیا،
س��ی��م��ا و ن��ەخ��ش��ەی ئ��ای��ن��دە و ئ��اراس��ت��ەی
كاركردنی دیاریدەكرێت ،لەبناغەدا كاركردنە
لەسەر داڕش��ت��ن و دام��ەزران��دن��ی قۆناغێكی
ن��وێ ب��ۆ پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان ه���ەردوو واڵتو
بەرجەستەكردنی شەڕێكی نوێی سارد لەنێوان
هەردوو جەمسەری نوێدا.
ل�����ەم چ����وارچ����ێ����وەی����ەدا ئ���ام���اژەك���ان���ی
نزیكبوونەوە ،دانوستانی نێوان ئەمەریكا،
ئ��ێ��ران خاڵێكی گ��رن��گ و وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك��ی
گەورەیە بۆ سەرلەنوێ بەرجەستەكردنەوەی
هاوسەنگی هێز ،رێككردنەوەی هاوكێشەی
س��ی��اس��ی و س��ەرل��ەن��وێ داب��ەش��ك��ردن��ەوەی
ن��اوچ��ەی خ��ۆره��ەاڵت��ی ن���اوەڕاس���ت لەنێوان
هەردوو جەمسەردا.
12/11/2013
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كورد لەهەناوی گۆڕانكارییەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا
لەخەونی بێئاگاییدا سەرقاڵی دابەشكردنی
پۆستو داهاتی نەوتە.
ئ���ەم���ڕۆ ل���ەس���ەروب���ەن���دی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك
گۆڕانكاری زۆر گرنگ و گەورەی چۆنایەتی،
ل��ەن��او چ��ەق��ی وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك��ی م��ێ��ژووی
نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیدا ،كورد لە شیرین
خەوێكی بەتاڵدا سەرقاڵی دابەشكردنی
سامانی ن��ەوت ،پۆستی حكومەتە الواز و
بێدەسەاڵتەكەیدایە.
م��ش��ت��وم��ڕ و م��ل��م�لان��ێ��ی ن���ێ���وان ح��زب��ە
كوردییەكان ،بۆ دەستخستنی پۆست ،داهاتی
ناوخۆی وایكردووە خەون ،خولیای مێژوویی
نەتەوەیی و نیشتمانی ،م��اف و ئایندەی،
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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لەناو خواست ،بەرژەوەندی كەسایەتی و
ركابەرایەتی بەرپرسانیدا نەك هەر تۆز لێی
بنیشێت و كەس بیری نەكەوێتەوە ،بەڵكو
لەهەناوی ئەو خواست و بەرژەوەندییانەدا
بخنكێت.
رێككەوتننامەی نێوان ئێرانو ئەمەریكا ،كە
كوردیش ناڕاستەخۆ لەم رێككەوتننامەیەدا
پێگەیەكی هەیە ،بۆیە بەنەرێنی و ئەرێنی
پریشكی ئاكامەكانی ب��ەردەك��ەوێ��ت ،لەم
بارەدا ئێمە نەك هەر بێئاگاین لەناوەڕۆك
و ئامانجەكانی رێككەوتن ،بگرە هەر هەست
بەگرنگی ،كاریگەری ناكەین و هیچ قسە
و بۆچوونێكیشمان ئەگەر بچووكیش بێت
بەقەبارەی سەنگی خۆمان نییە.
لە هەناوی ئەو رووداوەدا ئاماژە ،تارمایی
گۆڕانێكی گەوهەری و وەرچەرخانێكی مەزن
ل��ە ن��ەخ��ش��ەی جیۆسیاسی ئ��ەم ن��اوچ��ەی��ەو
جیهان دەخوڵقێت .لەدووتویی ئەم رێككەوتنە
و ل��ەس��ێ��ب��ەری گ���ەڕان���ەوەی ئ��ێ��ران ب��ۆ ن��او
بازنەی گەمەی سیاسی هەرێمایەتی ،خێزانی
نێودەوڵەتی و بە بەرجەستە بوونی گۆڕانێكی
چۆنایەتی و گەوهەری لەدۆخی هاوسەنگی
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هێز و هاوكێشەی سیاسی ،گۆڕان لەدۆخ و
پێگەو سەنگی زۆربەی واڵتانی ئەم ناوچەیە
دەگۆڕێت.
لەستراتیژی ئ��ەم رێككەوتنەدا ،گۆڕانی
هاوكێشەی سیاسی لەهەناویدا گۆڕان لەپێگە
و دۆخ���ی س��ی��اس��ی ك���وردی���ش ب��ەرج��ەس��ت��ە
دەك��ات .لەم ئاڕاستەیەدا و لەبواری الیەنە
نەرێنییەكەی دووب��ارەب��وون��ەوەی ئەگەری
كارەساتی رێككەوتننامەی جەزائیر مەحاڵ
نییە.
ئێران  -سوریا
دەستێوەردانی ئێران لەكێشەی سوریاو
دامەزراندنی پایەیەكی گرنگی سەركەوتنی
رژێمی سوریا لەبەرامبەر ئۆپۆزسیۆندا .نەك
تەنیا لەبەرژەوەندی رژێمی ئەسەد شكایەوە،
ب��ەڵ��ك��و ل��ەك��رۆك��دا ئ��ێ��ران��ی��ی��ەك��ان ش��ەڕێ��ك��ی
چارەنوسسازی خۆیان لەو واڵتە ئەنجام دەدا.
س��وری��ا وەك ئ���ەوەی پێگەیەكی گرنگی
جیۆستراتیژی هەیە ،كە دەكەوێتە خۆرهەاڵتی
واڵت��ی ن��ێ��وان ه���ەردوو رووب���ار و باكوری
ئەنادۆڵو باشوری میسر و دورگەی عەرەبی،
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ب��ۆی��ە پێگەیەكی ب��ەه��ێ��زی ل��ەن��او نەخشەی
ركابەرایەتی ،ملمالنێی هێزە نێودەوڵەتی و
هەرێمایەتییەكاندا هەیە.
ئێران -لوبنان
واڵت���ی ل��وب��ن��ان ،ك��ە ب��ەدرێ��ژای م��ێ��ژووی
س��ی��اس��ی ئ���ەو دەرگ���ای���ە ب����ووە ،ك��ە ه��ێ��ز و
داگ��ی��رك��ەران��ی خ��ۆرئ��اوا ل��ێ��ی��ەوە دەستییان
خستوەتە ن��او ك���ارووب���اری س��وری��ا و ئەو
واڵتەیان بەو ئاڕاستەیەدا بردووە ،كە خۆیان
ویستویانە ،ب��ەاڵم لەكۆتاییەكانی س��ەدەی
بیستەمەوە تا ئەمڕۆ ئەم دەرگایە كەوتۆتە
دەس���ت ئێرانییەكان ،ل��ەڕێ��گ��ەی حزبوڵاڵی
لوبنانییەوە نەك هەر ئەو دەرگایە لەئەمەریكا
و خۆرئاواییەكان داخ��را ،بەڵكو بەتەواوەتی
دەس��ت��ی خ��س��ت��ە ن���او ك���اروب���اری س��وری��او
پێشتیوانییەكی بەهێزی لەوێوە بۆ بەرگری
ل��ەڕژێ��م��ەك��ەی ئ��ەس��ەد دام���ەزران���د .ب��ەوات��ا
كۆنترۆڵكردنی لوبنان بەواتای كۆنترۆڵكردنی
سوریا دێت ،كۆنترۆڵكردنی سوریاش بەواتای
النیكەم دروستكردنی درزێكی گەورە لەكەوانە
بەپیتەكەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا.
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ئێران  -عێراق
لەبواری عیراقدا بە هۆی بوونی قواڵییەكی
ستراتیژی ئایدۆلۆژی (ب���اوەڕی مەزهەبی)
لەنێوان هەردوو واڵتدا ،بەردەوام ئێرانییەكان
توانیویانە دەستیان لەعیراقدا هەبێت ،بگرە
ب�����ەردەوام ت��ەم��اح��ی گ���ەورەی���ان ب���ەم واڵت��ە
هەبووە .ل��ەدوای روخانی رژێمی بەعسەوە
ب��ە ه��ەم��وو ه���ەوڵ و ت��وان��ای��ەك��ی ئەمەریكا
نەیتوانی عیراق كۆنترۆڵ بكات ،بۆیە لەكۆتایدا
بەتەواوەتی دەستبەرداری بوو بە گەڕانەوە بۆ
الی ئێرانییەكان .ئەمڕۆ نەخشە و ستراتیژی
سیاسی عیراق بەپلەی یەكەم ،لەالیەن ئێرانەوە
ن و
دادەڕێ��ژرێ��ت .بەشێوەیەكی گشتی ئێرا 
عیراق ل��ەڕووی ستراتیژییەوە ت��ەواوك��ەری
یەكترن.
ل���ەدوای سەركەوتنی ئەمەریكا بەسەر
یەكێتی سۆڤێتو مانەوەی وەك تاكە هێزو
بەرجەستەبوونی سیستمی تاك جەمسەری
ل��ەج��ی��ه��ان��دا ،ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی ت�����ەواوی ن��اوچ��ەی
خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��ی ك��رد .لەسەرەتای
س���ەدەی بیستویەكدا ،ل��ەب��ازن��ەی پ��ڕۆژەی
س���ەدەی نوێی ئ��ەم��ەری��ك��ادا ،نەخشەڕێگەی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ب��ۆ ب��ەردەوام��ب��وون ل��ەس��ەر كۆنترۆڵكردنی
ئ��ەم ناوچەیە لەپڕۆسەی گۆڕینی سیستمە
سیاسییەكانی چەند واڵتێكی عەرەبییەوە
دەس��ت��پ��ێ��ك��رد ،ل����ەم چ���وارچ���ێ���وەی���ەدا جگە
ل��ەت��ون��دك��ردنو ف��راوان��ك��ردن��ی گوشارەكانی
ل��ەس��ەر ئ��ێ��ران ،دەس��ت��ی خستە ك��اروب��اری
س���وری���او ش��ەڕێ��ك��ی ن���اوخ���ۆی ب��ەه��ان��دان��ی
ئەمەریكا بۆ نزیكەی سێ س��اڵ بەرپاكرد.
ل��ەدەی��ەی دووەم���ی س���ەدەی بیستویەكەوە
ب��ەگ��ەڕان��ەوەی روسیا وەك هێزێكی مەزنی
گ��ۆڕەپ��انو ملمالنێی نێودەوڵەتی لەشەڕی
سوریادا ،ئاراستەی رووداوەكانو هاوكێشەو
ه��اوس��ەن��گ��ی ه��ێ��ز ب���ەت���ەواوەت���ی گ����ۆڕا .ل��ەم
چوارچێوەیەدا پاشەكشێی ئەمەریكا لەزۆربەی
ی و خ��ۆره��ەاڵت بەتایبەتی
واڵت��ان��ی ع��ەرەب�� 
عیراق ،ئەفغانستان و تا ئاستێك میسر ،لیبیا
و..تاد ،سەركەوتنی ئەجێندای روسی-ئێرانی،
ئەمەریكا و خۆرئاوای ناچاركرد بەڕازیبوون
ن و رێ��ك��ك��ەوت��ن .ل��ەم ب��ازن��ەی��ەدا
ب��ەدان��وس��ت��ا 
ئەوەی دانوستانەكەی توشی هەندێك كێشە و
گرفت كرد ئەوەبوو ،كە پاشەكشێی ئەمەریكا
لەهەناویدا پاشەكشێی لەڕۆڵو كاریگەری بۆ
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هێزە هەرێمایەتییەكانی بەرەی خۆیشی لەگەڵ
خۆیدا هێنا ،بەتایبەتی واڵت��ان��ی (ئیسرائیل،
توركیا ،سعودیە) ،كە لەدوو رووەوە كاریگەری
نەرێنی ئ��ەم دانوستانەیان دەكەوێتەسەر،
ل��ەالی��ەك پاشەكشێی ئەمەریكا ناڕاستەخۆ
ڵ و كاریگەرییەكانی
بەواتەی پاشەكشێی رۆ 
ئەمانیش دێ��ت .لەالیەكیتر بەنزیكبوونەوەی
ن و بەرجەستەبوونی شێوە
ئەمەریكا لەئێرا 
جێگیرییەك خودی پێویستییەكانی ئەمەریكاش
بەم پاشكۆیانە كەم دەبێتەوە.
لەهەناوی ئەم گۆڕانكارییانەدا جگە لەكورد،
كە ت��ەواو بێئاگایە ل��ەوەی چی روودەدات،
كۆی هێز و واڵتە هەرێمایەتییەكان لەترس و
دڵەڕاوكێدان و گومانیان لەنەخشەو ستراتیژی
نوێی نێودەوڵەتی و جێگیربوونەوەی رۆڵو
پێگەیان لەو نەخشەی سیاسی نوێیەدا هەیە.
رێككەوتننامەی جنێڤ
مێژوو و ریشاڵی دانوستان ،لێكتێگەیشتنی
نێوان ئێران و ئەمەریكا لەگەڵ ئ��ەوەی بۆ
م��اوەی زیاتر ل��ەدە ساڵە ن��او بەناو سەری
ه��ەڵ��داوە ،ب��ەاڵم وەك دانوستانێكی ج��دی و
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هاوتەبا تەنیا م���اوەی كەمتر ل���ەدوو مانگە
دەستی پێكردووە .لەگەڵ دەركەوتنی ئاماژەو
تارماییەكانی شكستی ئۆپۆزسیۆنی سوری
ل��ەڕووخ��ان��ی رژێ��م��ی ئ��ەس��ەد ،دان��وس��ت��انو
رێككەوتننامەی نێوان ه��ەردوو ب��ەرە لەهەر
سێ ئاستەكەیدا ،نێودەوڵەتی ،هەرێمایەتی،
ن���اوچ���ەی���ی ،زۆر ب��ەخ��ێ��رای��ی پێشكەوتنی
بەخۆیەوە بینی تا لەكۆنفرانسی جنێڤ توانیان
بگەنە رێككەوتنێكی گرنگ .ئەم دانوستانە كە
لەنێوان ئێران و كۆمەڵەی ( 5+1ئەمەریكا،
فەرەنسا ،روسیا ،بەریتانیا ،چین) و ئەڵمانیا ،بە
ئامانجی كۆتاییهێنان بەكێشەی بەرهەمهێنانی
چەكی ئەتۆمی ئێران .بەرپەرچدانەوەی ئەم
دانوستانە لەالیەن چەند هێزێكی هەرێمایەتی،
نێودەوڵەتی شێوە ئاڵۆزی ،مشتومڕ و گرفتی
بۆ دانوستانەكە دروستكرد.
ل����ەس����ەروب����ەن����دی دان���وس���ت���ان���ەك���ان���دا
ف���ەرەن���س���ی���ی���ەك���ان زۆر ب���ەت���ون���دی دژی
رێككەوتنەكە وەستانەوە و بەهاندانی ئیسرائیل
گوشارەكانیان بۆ سەر كۆمەڵی  5+1زۆر
زیادیكرد ،تا ئەو ئاستە توانیان شێوە شكستێك
بەخولی دووەمی دانوستانەكان بێنن ،یان هیچ
48

موعتەسەم نەجمەدین

نەبێت دوای بخەن .هۆی سەرەكی توڕەبوون
و ناڕازیبوونی فەرەنسییەكان لەدانوستانەكە،
لەكرۆكدا بە هۆی دواكەوتنیان لەنزیكبوونەوە
ل��ەگ��رێ��دان��ی پ��ەی��وەن��دی ئ��اب��وری و سیاسی
ق و ن��اوچ��ەك��ان��ی تری
ل��ەگ��ەڵ ئ��ێ��ران ،ع��ی��را 
نفوزی ئێران بوو ،هاوكات بەبارێكی تریشدا
سەركەوتنی دانوستانەكە و رێگادانی ئێران بۆ
بەردەوامبوون لەپڕۆژەی وزەی ئەتۆمی (الماو
الپقیل) لەبواری مەدەنیو بەرهەمهێناندا ،كەوا
پێشبینی دەكرێت ببێتە ركابەرێكی بەهێزی
فەرەنسییەكان هۆیەكی تری ناڕازیبوون و
بیانووەكانی فەرەنسا بوو .ئەم راستییە هۆی
س��ەرەك��ی ت��ەح��ەف��وزی فەرەنسییەكان بوو
لەسەرەتاوە لەسەر دانوستانەكە ،بەاڵم دواتر
توانیان ئەمیش رازی بكەن.
وەك هەردوو هێزی هەرێمایەتی سعودیە
و ئیسرائیلیش ل��ەگ��ەڵ ئ����ەوەی ب����ەردەوام
ئەمریكییەكان هەوڵی دڵنیاكردنەوەیان دەدەن،
بەاڵم تا ئەمڕۆش ناڕازین ،هەوڵدەدەن كێشە
و گرفت دروستبكەن ،لەدوایین راگەیاندنی
ف��ەرم��ی ئەمەریكادا خ��ودی ئۆباما بۆخۆی
ئیسرائیلو هەموو ئەو واڵتانەی ئاگاداركردەوە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

49

لەعاقیبەتی خراپی تێكدانی ئەم دانوستان و
رێككەوتنە.
بەیتی قەسید لەم رووداوەدا ،كە ئاماژەی
دەستپێكردنی قۆناغێكی نوێ لەپەیوەندییە
نێودەوڵەتی و هەرێمایەتییەكان دەخاتەڕوو،
لەهەناویدا تارمایی شەڕێكی ساردی نوێش
دەردەكەوێت .ئەم رێككەوتنە كۆی هاوكێشەی
سیاسی دەگۆڕێت و هاوسەنگی هێز جارێكی
تر لەسەر ب��ەرەی سیستمێكی نوێی جیهانی
دادەڕێ��ژرێ��ت��ەوە .ل��ەم قۆناغەداو لەسێبەری
ئەم گۆڕانكارییە گەوهەرییانەدا ،كورد ئەگەر
بەوریایی و چاالكانە ستراتیژێكی سیاسی
روون و دی��اری نەبێت ،كە لەگەڵ ئاراستە
و رەوت��ی گۆڕانكارییەكاندا بگونجێت ئەوە
ئ��ەگ��ەری دووب����ارەب����وون����ەوەی سیناریۆی
رێككەوتننامەی جەزائیر جارێكی تر دەبێتەوە
دیفاكتۆ.

2/12/2013
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ل و نیساندا
یەكێتی لەنێوان ئەیلو 
هۆكارەكانی پاشەكشێو سەركەوتن
قسەكردن سەبارەت بەدەرئەنجامی
هەڵبژاردنەكانی كوردستان و هۆیەكانی
پاشەكشێ یان شكستی یەكێتی لە21ی
ئەیلول ،هەستانەوە و سەركەوتنەكانی
ل��ە30ن��ی��س��ان��دا ،راوەس��ت��ان ،ت��ێ��ڕام��ان و
وردب���وون���ەی دەوێ����ت ،پرسیارگەلێك
ب��ەب��ێ وی��س��ت��ی ئ��ێ��م��ە خ���ۆی���ان ن��م��ای��ش
دەك����ەن و چەمكێكی زۆر هەستیار،
ك��ە چ��ەم��ك��ی ه��ۆی��ەك��ان��ی پ��اش��ەك��ش��ێ و
س��ەرل��ەن��وێ ه��ەس��ت��ان��ەوەی یەكێتییە،
چەندین سیناریۆو چیرۆكی جیا جیا
دەوروژێنێت.
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دانانی بەردێك لەبناغەكەدا
ل��������ەدوای دەرك����ەوت����ن����ی دەرئ���ەن���ج���ام���ی
هەڵبژاردنەكانی  30نیسان ،بزاوتێكی گفتوگۆ و
نوسین بۆ قسەكردن لەسەر هۆیەكانی شكست،
سەركەوتن و نەخشەڕێگەی یەكێتی بۆماوەی
داه��ات��وو ن��ەك تەنها الی یەكێتییەكان ،بەڵكو
لەالیەن چەندین رووناكبیر و رۆژنامەنوسی بێ
الیەن ،سیاسەتمەدار و چاودێری سیاسیشەوە
بۆتە جێگەی ب��اس و قسەكردن .بەتێڕامانو
وردبوونەوە لەو هەموو هەواڵنە ،دەردەكەوێت،
ك��ە ك��ۆی ئ��ەو ك��ەس��و گ��روپ��ان��ە ه��ەری��ەك��ەی��ان
بەشێوەیەك و ل��ەرووی��ەك��ەوە ی��ان لەچەندین
رووەوە پەنجەیان خستۆتە س��ەر باسەكە و
چەند راستییەكیان وروژاندووە ،بەاڵم پێموایە
هیچ یەكێك ل��ەوان��ە نەیتوانیووە هەقی خۆی
بداتێ و كۆی راستییەكان بخاتەڕوو ،ئەمەش
لەبەرئەوەی پرسێكی وا گرنگ ،هەستیار بە
دەزگا و سەنتەری تایبەت دەكرێت ،میكانیزم
و پێداویستیی خۆی هەیە ،بەاڵم ئەو كەسانە،
ك��ە هەریەكێكیان دەرئ��ەن��ج��ام��ی دڵسۆزییان
بەردێكییان ل��ەب��ن��اغ��ەدا دان����اوە ،تەنیا دەبنە
كەرەستە بۆ ئەو توێژینەوە و دیراسەیە ،بۆیە
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منیش لێرەدا بەهەمانشێوەی ئەوان تەنیا چەند
بەردێك دادەنێم بە هیوای ئەوەی دواتر بتوانرێت
بینایەكی پتەو و رێكی لێ دروستبكرێت.
بەرپرسیارێتی شكستەكەی ئەیلول
لەنێو هەموو ئەو قسانەی نوسراونەتەوە،
ئ��ەوان��ەی تەنیا وەك ب��اس ،گلەیی سەرپێیانە
لەبازاڕ و شوێنە گشتییەكان بووە بەبازنەی
گفتوگۆی نوسەران و رووناكبیران ،بە تایبەتی
ئەوانەی لە یەكێتییەوە نزیكن ،پشكی شێری
باسەكان لەسەر رۆڵی نەرێنی سەركردایەتی
كالسیكی یەكێتییە لەهەردوو پڕۆسەكەدا.
زۆرب�����ەی ك����ادر ،الی��ەن��گ��ران و ت��ەن��ان��ەت
زۆرێك لەو سەركردانە بۆخۆشیان راشكاوانە
بەرپرسیارێتی شكستەكەی ئەیلولیان خستە
ئ��ەس��ت��ۆی خ���ۆی���ان ،ب����ەاڵم وەك ه��ۆی��ەك��ان��ی
سەركەوتنی  30نیسان تا ئەمڕۆ ن��ەك هەر
هیچ دەستێكی ئەوانی تێدا نییە ،بەڵكو زۆر
ك��ەس پێیوایە ه��ۆی س��ەرەك��ی س��ەرك��ەوت��ن،
دەرئەنجامی بەشدارینەكردنی ئەوانە لەپڕۆسەی
بانگەشەكردن و دەرنەكەوتنیانە لەكەناڵەكانی
ڕاگەیاندنەوە.
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لەهەناوی ئەم بۆچوونەدا پرسیارگەلێك
دێ��ت��ە ب���ازن���ەی ب���اس���ەك���ەوە ،ئ��ای��ا ب��ەڕاس��ت
ئەمانە تەنیا هۆكاری شكستی یەكێتی بوون
لەهەڵبژاردنەكەی ئەیلولدا ،یان تەنیا هۆیەكی
الوەكی بوون؟
رۆڵی ئەم سەركردایەتییە كۆتایی هاتووە؟
زۆرج���ار كە باسی ئ��ەم چەمكە دەكرێت،
ب��ۆچ��وون��ەك��ان ب��ەو ئ��اڕاس��ت��ەی��ە دەڕوات ،كە
دەبێت ئەم سەركردانە دەستبەرداری پۆست
و دەسەاڵتەكانیان بن بۆنەوەی نوێ ،چونكە
ئەمانە خاوەنی راستەقینەی سەركەوتنەكەی
30ی نیساننو هەر ئەمانیش دەتوانن یەكێتی
ل��ەم ب��ارودۆخ��ەی تێیكەوتووە رزگ��ار بكەن.
ل��ێ��رەدا پرسیارێكیتر ب��ەزەق��ی خ��ۆی نمایش
دەكاتو دەڵێت:
ئایا بەڕاست ئەم سەركردانە رۆڵیان كۆتایی
هاتووە ،چیتر دەبێت بچنە ماڵەوە و لەسیاسەت
دوورب���ك���ەون���ەوە؟ ی��اخ��ود وەك ئ��ەزم��وون��ی
زۆرێك لە واڵتە پێشكەوتووەكان ئەمانە دەبێت
لەدیوێكیتری دەس��ەاڵت��دا وەك راوێ��ژك��ار و
رێنماییكاری نەوەی نوێ رۆڵیان بدرێتێ؟
ئەگەر ئەم توێژە نەیانویست لە دەسەاڵت
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دووربكەونەوە لەئایندەی نزیك و دووردا،
چ دەرئەنجامێك چاوەڕوانی یەكێتی دەكات؟
ب���ەس���وورب���وون���ی���ان ل���ەس���ەر م��ان��ەوە
لەدەسەاڵت و پێگەی ئێستایان ،ئایا ئەم
توێژە دەتوانن لەشەو و رۆژێكدا ئەوەندە
گۆڕانكاریی لەخۆیاندا بكەن ،كە بتوانن
جارێكیتر یەكێتی بخەنەوە س��ەر هێڵی
پێشكەوتن و هەڵسانەوە؟
ئایا دەتوانن خۆیان لەو خەسڵەتانەی
(ح���ەزی ت��اك��ڕەوی��ی ،ئ����اوازی ب��وغ��رای��ی،
لەخۆبایبوون و..ه��ت��د) كە چەندین ساڵە
بۆتە بەشێك لەپێكهاتەیان ،رزگار بكەن؟
میكانیزمێك بۆ دابەشكردنی ئەرك
پێش وەاڵم���دان���ەوەی ئ��ەم پرسیارانە،
ب��ەب��ەراوردك��ردن��ێ��ك ل��ەن��ێ��وان ه���ەردوو
پڕۆسەو هەردوو زەمەندا كۆمەڵێك راستی
یارمەتیدەر دەب��ن بۆ وەاڵم��دان��ەوەی ئەم
پرسیارانە.
س���ی���اس���ەت و ب����ەرن����ام����ەی ی��ەك��ێ��ت��ی
لەپڕۆسەی هەڵبژاردنەكەی ئەیلولدا ،زۆر
بەهەڵەشەیی و بەشێوەیەكی رەمەكییانە
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بەڕێوەچوو ،هیچ سیمایەكی دابەشكردنی
ئ����ەرك و ب��ەرپ��رس��ی��ارێ��ت��ی ت��ێ��ی��دا ب��ەدی
نەدەكرا .لەنیساندا ئەگەر زۆر بەكەم و
كورتیش بێت ،شێوە بەرنامە ،سیاسەت
و میكانیزمێك بۆ دابەشكردنی ئ��ەرك و
كارەكان هەبوو.
ل��ەئ��ەی��ل��ول��دا ی��ەك��ێ��ت��ی ل��ەب��ۆش��ای��ی��ەك��ی
عەقاڵنیدا تەنیا موخاتەبەی سۆز و بەزەیی
دەنگدەری دەكرد ،لەنیساندا بەشێوەیەكی
نیمچە رێ��ك��خ��راو م��وخ��ات��ەب��ەی ع��ەق��ڵ و
سۆزی دەنگدەری پێكەوە دەكرد.
لەئەیلولدا یەكێتی بەشەرم و بەناڕوونی
ب��اس��ی ل��ەج��ی��اب��وون��ەوەی خ��ۆی ل��ەپ��ارت��ی
دەك��رد ،لەنیساندا بانگەشەی هەڵبژاردنی
یەكێتی بۆنی دژای��ەت��ی��ی پ��ارت��ی لێدەهات
و رێككەوتننامەی گ��ۆڕان ،پارتی و یەك
هەڵوێستییان بەرامبەر یەكێتی و وتاری
جیابوونەوەی یەكێتی لە پارتیو ئاماژەكانی
ه���ەڵ���وەش���ان���دن���ەوەی رێ��ك��ك��ەوت��ن��ن��ام��ەی
ستراتیژی یارمەتیدەربوون بۆ گەڕانەوەی
زۆرێك لەدەنگەكانی خەڵك بۆالی یەكێتی.
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سزاو پیالنگێڕیی
لە ئەیلولدا دەرئەنجامی ناڕوونیی خیتابی
سیاسی و راگەیاندنی یەكێتی ،دەنگێكی زۆری
یەكێتی چوو بۆ گۆڕان ،لەنیساندا بەپێچەوانەوە
ناڕوونیی خیتابی سیاسی ،راگەیاندنی گۆڕان،
شڵەژانو سەرلێشێوانیان بووە هۆی نەك هەر
گەڕانەوەی دەنگەكانی یەكێتی ،بەڵكو بەشێكی
بەرچاو لەدەنگەكانی گۆڕان و پارتیش بۆ یەكێتی
هاتن.
لە ئەیلولدا بەشێكی زۆر لەكادر و الیەنگرانی
یەكێتی وەك س��زای��ەك ل��ەم��ەڕ ن��ادروس��ت��ی و
ناعەدالەتیی سیاسەتی حزبەكەیان دەنگیان بە
یەكێتی نەدا ،بەڵكو بەزۆری دەنگیان بەگۆڕاندا ،كە
خۆی لەبەرگی ركابەری پارتی و یەكێتی پێكەوە
دەردەخ��س��ت ،لەنیساندا ترسی لەناوچوونی
یەكێتی بەتایبەتی دەرئ��ەن��ج��ام��ی بانگەشەی
هەڵبژاردنەكانی گ��ۆڕان بۆ كۆتایهاتنی یەكێتی
ل��ە30ی نیسانو دەرك��ەوت��ن��ی پالنێك لەالیەن
پارتی و گۆڕانەوە بۆ كۆتایهێنان بە یەكێتی،
دەنگێكی زۆری یەكێتی و گۆڕان گەڕانەوە بۆ
یەكێتی.
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لە ئەیلولدا بەرپرسانی یەكێتی لە لیستی
كاندیدەكانی ه��ەڵ��ب��ژاردن��دا ن��اوی خۆیان
خستبووە پێشەوەی ناوی كاندیدەكانەوە
و بۆ بەدەستهێنانی دەنگی هاواڵتیانیش،
پەنایانبردۆتەبەر ئەو كەسانەی دەنگیان
پێدەدەن ،ب��ەاڵم لەنیساندا نەك هەر هیچ
كەسێكی نزیك لەو سەركردانە نەكرانە
پاڵەوان ،بەڵكو زۆر بەكەمی لەلیستەكاندا
كەسانێك دەبینران ،كە بۆنی بەرپرسانی
لێبێت.
یەكێتی كەسی لێ زیادنییە
ئەمانە و چەندین پ��رس و هۆكاریتر
پێكەوە رووی راستی ئەم دەرئەنجامانە
رووندەكەنەوە .بۆیە تێگەیشتن لەهەردوو
دەرئەنجامەكە ،بەبێ توێژینەوەو لێكۆڵینەوە
مەحاڵە ،ئەمەش تەنها لەڕێگەی دامەزراندنی
س��ەن��ت��ەرێ��ك��ی ت��وێ��ژی��ن��ەوە و راپ��رس��ی
بەهێزەوە ،كە لە الی��ەن كەسانی ش��ارەزا
و ئەكادیمییەوە بەڕێوەببرێت ،بەرجەستە
دەب��ێ��ت .ب��ۆی��ە پێموایە ل��ەم ب��ارودۆخ��ەدا
دەب��ێ��ت یەكێتی ك��ەس��ی ل��ێ زی���اد نەبێت،
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بەرنامەی كاری بۆ هەموان هەبێت ،بەاڵم
لەهەمانكاتدا دەبێت گۆڕانكاریی ریشەیی
لەكۆی پرسەكانی حزبایەتی بەتیۆر و
بەرنامەی هاوچەرخەوە بكات.
14/5/2014
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كورد زەرەرمەندی یەكەمی دابەزینی
نرخی نەوتە
نەوت وەك شمەكێكی بازرگانی لەسەرەتای
دۆزی���ن���ەوەی���ەوە ت��ێ��ك��ەڵ ب��ەژی��ان��ی خ��ەڵ��كو
دەسەاڵت بووە .لەمێژووی سیاسی عیراق و
واڵت��ە نەوتییەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا،
نەوت كاریگەر بەهێزبووە و رۆڵی بەرفراوانی
ه��ەب��ووە ل��ەئ��اڕاس��ت��ەك��ردن��ی رووداوەك�����انو
سەپاندنی ئەجێندە سیاسییەكانی دەسەاڵتی
ناوخۆی واڵتە نەوتییەكان و داگیركەرانیشی.
ئەم شمەكە لەگەڵ ئەوەی بۆ واڵتی بەكاربەر،
داگ��ی��رك��ەر س���ەرچ���اوەی خ��ۆش��گ��وزەران��ی��ی،
فاكتەری سەرەكی پێشكەوتن و بەهێزبوون
ب��ووە ،هاوكات بۆ واڵتانی بەرهەمهێنەر بە
تایبەتی واڵت��ان��ی دواك��ەوت��ووی خۆرهەاڵتی
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ناوەڕاست تیغێكی دوو سەرە بووە .واتە لەیەك
كاتدا ،سەرچاوەی نیعمەت و نەهامەتیش بووە.
نەوت وەك ئامرازێك
نەوت بە جەوهەر هەڵگری نەهامەتیی ،ترس
و شەڕ نییە ،بەڵكو دەرهاویشتەی نەهامەتی
و خۆشگوزەرانی ن��ەوت ،وابەستەی شێواز،
مۆدێل ،كولتور ،فەلسەفەی سیستمی سیاسی
و قاعیدەی كۆمەاڵیەتی واڵتانی خاوەن نەوت
خۆیانە .سامانی ن��ەوت لەعیراق ب��ە گشتی
لەسەرەتای دەركەوتنو دۆزینەوەی بەبڕێكی
زۆر بەئاڕاستەیەكی نادروستو خراپدا براوە،
چ وەك دەس��ەاڵت��ی ن��اوخ��ۆ بێت ی��ان لەژێر
كاریگەریی و گوشاری واڵتانی داگیركەردا
بووبێت .لەستراتیجی ك��ۆی حكومەتە یەك
لەدوای یەكەكانی دەسەاڵتی عیراقدا لەیەكەم
قۆناغی دامەزراندنییەوە وەك چەكێك تەماشا
و مامەڵەی لەگەڵدا ك��راوە ،ئامانج و ئەركی
سەرەكی كراوەتە چەوسانەوەی گەالنی عیراق
بە گشتی ،كورد و شیعە بەتایبەتی ،بەردەوام
ئامرازی دەسەاڵتی تاكڕەوی و دیكتاتۆری
دەسەاڵتە یەك لەدوای یەكەكانی عیراق بووە.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

61

بەم شمەكە نەك هەر چەك بۆ لێدانی خەڵكی
سڤیل كڕراوە و بەكارهاتووە ،بەڵكو بەردەوام
ئ��ام��رازێ��ك ب��ووە ب��ۆ كڕینی وەالی گروپێك
لەخەڵكانی هەلپەرست و رازیكردنی داگیركەران.
لەڕووەكەیترەوە نەوت بەبەردەوامی ئامرازێك
بووە بۆ شێواندنی بەها ،ئاكاری كۆمەاڵیەتیو
بەرهەمهێنانی گەندەڵی....هتد.
تەخشانو پەخشان
كۆنترۆڵكردنی كەرتی نەوت ،داهاتەكانی
ل��ەالی��ەن حكومەتی دیكتاتۆر و فاشیلەوە،
كۆمەڵێك كێشە و گرفت بۆ كۆمەڵگەكانی واڵتە
نەوتییەكان دروس��ت دەك��ات ،دیارترینیان
شێواندنی ئ��اب��وری نیشتمانی و كولتوری
كۆمەاڵیەتی و ئیفلیجكردنی ك��ۆی هێزی
كاری راستەقینەی كۆمەڵگەیە .لەڕوویەكی
ترەوە بارێك دەخوڵقێنێت شمەكە بیانییەكان
ئەوەندە نرخ و بەهایان دادەبەزێت بەهیچ
شێوەیەك بەرهەم و شمەكە ناوخۆییەكان
ت��وان��ای ملمالنێ و رك��ەب��ەرای��ەت��ی��ی��ان نەك
ت��ەن��ی��ا ل����ەب����ازاڕە ج��ی��ه��ان��ی��ی��ەك��ان ،ب��ەڵ��ك��و
لەبازاڕە ناوخۆییەكانی واڵتیشدا نامێنێت.
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دەرئ��ەن��ج��ام��ی ئ��ەم كێشەو گرفتانەش
كۆمەڵێك كێشەو گرفتی تر دەخوڵقێت،
لەوانە الوازبوونی كەرتی تایبەت ،تاساندنی
چینی ن��اوەن��د ،كوشتنی تواناو بەهرەكان.
دەرئ��ەن��ج��ام��ی ئ��ەم سیاسەتەو ئاڕاستەی
كاركردنی دەگاتە بارێك دەسەاڵت لەدەستی
توێژێكی بچووكو سنورداردا چڕدەبێتەوە،
ب��ەم��ەش س���ەرم���ای���ەداری خ���زم و كەسە
نزیكەكانی دەس��ەاڵت��ی سیاسی دروس��ت
دەب��ێ��ت ،ن��ەك س��ەرم��ای��ەداری��ی��ەك��ی گشتی
نیشتمانی .بە هۆی بێتواناییو ئینتیهازییەتی
ئەمجۆرە سەرمایەداراوە ،سامانی نیشتمانی
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی زۆر گ����ەورە ت��ەخ��ش��ان و
پ��ەخ��ش��ان دەك���رێ���ت ،س��روش��ت��ی ئ��اس��ای��ی
سیستمی سیاسی و ئابوری بەشێوەیەك
دەشێوێت لەبری بەرەوپێش بردنی كۆمەڵگە
بەپێچەوانەوە دواكەوتن و گەندەڵی زیاتر
بەرپا دەكات.
بەپشت بەستن بەكەرتی نەوت بەتەنیاو
پشتگوێخستنی كەرتەكانی ت��ری ئابوری
سیستمی ئابوری واڵت تەنیا یەك رەنگی
دەبێت و خەسڵەتی هەمەڕەنگی نامێنێت.
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لەم بارەدا دروستبوونی قەیرانو كێشە لەم
كەرتەدا وەك ئەوەی ئەمڕۆ لەدابەزینی نرخی
نەوتدا دەیبینین واڵت توشی ئەو كارەساتە
دەكات ،كە ئەمڕۆ عیراق و كوردستان پێیدا
تێدەپەڕن.
چەند پڕۆژەیەكی تر
دۆزینەوە و دەرهێنانی ن��ەوت بەدەست
دەس���ەاڵت���ی ك���وردی���ی���ەوە ل���ەگ���ەڵ ئ���ەوەی
مێژووییەكی دووری نییە ،ب��ەاڵم هاوكات
پێدەچێت هەمان رێباز و ئەزموونی گەالنی
تری ئەم ناوچەیە دووب��ارە بكاتەوە ،بەڵكو
هەندێكجار خ��راپ��ت��ری��ش ل����ەوان .ل��ەم��اوەی
پێشودا دەسەاڵتدارانی كورد بەپشت بەستن
بەتوركیا ،كە دوژمنێكی دێرین ،سەرسەختی
ك���ورد و مافەكانێتی ،سیاسەتی نەوتیان
داڕشتووە .ناڕاستەوخۆ بانگەشەی ئەوەیان
دەك���رد ،كە ئەمان بەپشتبەستن بەداهاتی
نەوتی خۆیان لەڕێگەی ئیغراكردنی توركیاوە
ستراتیجی سەربەخۆكردنی كەرتی نەوت
و ئ��اب��وری كوردستان بەرجەستە دەك��ەن.
لەڕاستیدا ن��ەك بەتەنیا ل��ەم سیاسەتەیاندا
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سەركەوتوو نەبوون و توركیاش جارێكیتر
ك�ڵاوی ك���ردەوە س��ەرم��ان ،ن��اچ��اری كردین
بەئاشبەتاڵ و گەڕانەوە بۆ الی دەسەاڵتی
ناوەند لە بەغداد ،بەڵكو بڕێكی زۆر داهاتی
نیشتمانی خۆشمان بەهەدەردا و یەك بەردی
بناغەی دامەزراندنی ژێرخانی ئابوریشمان
دانەنا.
ئەمڕۆ ،كە قەیرانێكی گەورە كۆی واڵتە
نەوتییەكانی گ��رت��ووەت��ەوە ،پشكی شێری
ئەو قەیرانە رووب���ەڕوی عیراق دەبێتەوەو
وردت���ری���ش ئ��ێ��م��ە ل��ەك��وردس��ت��ان��ی ع��ی��راق
زیاتر باجی ئ��ەم قەیرانە دەدەی���ن ،ئەمەش
لەڕاستیدا لەبەر دوو هۆ ،الوازی حكومەتی
هەرێم لەبڕیاردانو وەرگرتنی رێوشوێنی
نوێبوونەوە و ریفۆرم لە الیەك ،چڕبوونەوەی
فشارەكانی ناوەند ،توركیا و شەڕی داعش لە
الیەكیترەوە.
لەم بارودۆخەدا و لەماوەی چەند مانگی
داهاتودا وا پێشبینی دەكرێت ،كە حكومەتی
هەرێم بەداهاتی نەوت و ئەو پارەیەی وەك
بودجە بۆی دەنێردرێت لەبەغداوە (ئەگەر
ناوەند كێشەی بۆ دروستیش نەكاتو ئیلتزامی
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ب��ەران��ب��ەر ه��ەرێ��م ه��ەب��ێ��ت) ،ن��ەك ه��ەر هیچ
گرفتێكی بۆ چارەسەر نەكرێت ،بەڵكو قەیران
و كێشەكانی زیاتر روو لەقووڵبوونەوە و
فراوانبوون بكات ،بۆیە دەبێت زۆر بەخێرایی
كار لەسەر داڕشتنەوەی چەند پڕۆژەیەك
بكات ب��ە تایبەتی ل��ە ك��ەرت��ە ئابورییەكانی
ك��ش��ت��وك��اڵ��ی ،گ��ەش��ت��ی��اری ،پ��ی��ش��ەس��ازی��یو
وەبەرهێنان .پ�لان و نەخشەی تایبەتی بۆ
پاڵیشتی وەبەرهێنانی ناوخۆی هەبێت.
27/1/2015
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داعش كوڕی شەرعیی بەعسیزمە
لە چارەكی كۆتایی س��ەدەی بیستەمەوە
تائەمڕۆ ،كە لەساڵی 2015داین چەند گروپێكی
تیرۆرستی ،رواڵەت و پێشەوایی كۆی گروپە
تیرۆستییەكانی جیهانیان داگیركردوە .لەوانە
رێكخراوی (قاعیدە) و (داعش) زۆر بەئاشكراو
لەهەردوو بواری تیۆریو پراكتیكدا ،شەڕو
دوژمنایەتی خۆیان لەدژی كۆی شارستانییەتی
مرۆڤایەتی راگەیاندووە .ئەم دوو رێكخراوە
ه��اوش��ان��ی ئ����ەوەی ،ك��ە ت����ەواوی گ��ۆڕەپ��ان��ی
تیرۆری نێودەوڵەتی و رابەرایەتی ئیسالمی
سیاسی توندڕەویان داگیركردووە .سەرچاوەو
چاوگی ئایدیۆلۆژی و بیری سیاسییان تەنیا
ئاینی ئیسالمە .لەجەوهەریشدا هەردووكیان
كوڕی پڕۆژەی فاشیزمی نەتەوەی عەرەبین،
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ئەم دوو الیەنە ،كە كۆی الیەنو گروپەكانی
ئ��ی��س�لام��ی س��ی��اس��ی��ی��ان ل��ەن��ێ��وان خ��ۆی��ان��دا
داب��ەش��ك��ردووە ،ل��ەج��ەوه��ەردا جیاوازیی و
ناكۆكی نێوانیان كەلەبەرێكی زۆر گەورەو
دژوارە.
جیاوازیی ستراتیجی نێوان ئەم دوو بەرەیە،
لەجەوهەردا لەوێوە بەرجەستە دەبێت ،كە
دابەش دەبن بەسەر دوو سەرچاوەی جیاوازو
س��روش ل��ەدوو بیرو قوتابخانەی فاشیزمی
ع��ەرەب��ی ج���ی���اوازەوە وەردەگ�����رن ،ل��ەب��واری
كاركردنیشدا ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ی��ەك مۆدێلو
ئامرازی كاركردن بەرجەستە دەك��ەن ،بەاڵم
لەواقیعدا دوو رەوتی سیاسی جیاواز ،ناكۆك
و دژ بەیەكن .رێكخراوی قاعیدە و هاوبیرانی
لەكرۆكدا ك��وڕی بیری ئیخوانی میسری و
پڕۆژەی عەرەبی ناسرین ،هەرچی رێكخراوی
داع��ش و هاوبیرەكانییەتی درێ��ژە پێدراوی
رەوت��ی ئیخوانی عیراقی و ك��وڕی پ��ڕۆژەی
فاشیزمی بەعسیزم – باڵی عیزەت دورین.
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گرێبەستی شەیتان
ل��ەئ��ۆك��ت��ۆب��ەری 2006دا بەشێكی زۆر
ل��ەس��ون��ن��ەك��ان��ی ع��ی��راق ب���ەه���ەردوو رەوت���ی
ئیسالمی سیاسیی و كۆنە بەعسییەكانەوە
بەئامانجی یەكخستنی هێزی سوننەكان لەدژی
هێزەكانی ئەمەریكا ،شیعە و كورد ،رێكخراوی
دەوڵەتی ئیسالمی عیراقیان دام��ەزران��د .ئەم
رێكخراوە ل���ەڕووی ك��اری رێكخراوەییەوە
لەالیەن پیاوانی دەزگای موخابەراتی بەعسو
ئەفسەرانی گ��اردی كۆماریی و ژمارەیەكی
زۆر لەبەعسییە كۆنەكانەوە دامەزرا.
ب��ەش��ی ه���ەرە زۆری ع��ەرەب��ە سوننەكان،
ل��ەه��ەردوو رەوت���ی بەعسییەكان و ئیسالمی
سیاسی بەگرێبەستێكی زارەك��ی ستراتیجێكی
نوێیان بۆ رووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵتی نوێی
عیراق و ئەمەریكییەكان دامەزراند .سەرچاوەی
باوەڕو ئایدیۆلۆژی ئەم رێكخراوە لەوردەكارییدا
تێكەڵەیەكە لەبیرو ئایدیای ئیخوانییە عیراقییەكان
و بەعسیزم .لەم بارەدا بۆ دژایەتیكردنی نفوزی
ئێران لەعیراقو الوازكردنی دەسەاڵتی شیعەو
ك��ورد ،ناڕاستەوخۆ سعودیە ،قەتەر و چەند
واڵت��ێ��ك��ی دی��ك��ەی ع��ەرەب��ی ك��ەوت��ن��ە ه��ان��دانو
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پاڵپشتیكردنی ئ��ەم رێكخراوە .ل��ەم بازنەیەدا
لەگەڵ ئەوەی سعودییەكان سەر بەقوتابخانەی
وەهابیەتن و لەجەوهەردا نێواندژی و ناكۆكی
زۆریان لەگەڵ بەرەی بەعسی عیراقیدا هەبووە،
بەاڵم وەك سیاسەتێكی كاتیی و لەسەر بناغەی
ئ��ەو پ��ەن��دەی ،كە دەڵێت دوژمنی دوژمنەكەم
دۆستمە ،كەوتنە ه��اوك��اری��ی و یارمەتیدانی
رێ��ك��خ��راوی داع���ش ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ب��ۆ ل��ێ��دانو
الوازكردنی دەسەاڵتی شیعەو كورد.
خەونی یەكگرتنەوەی عیراقو شام
لە 9ی نیسانی  2013رێكخراوی دەوڵەتی
ئیسالمی عیراق سنوری كردەوە تیرۆرستییەكانی
گەیاندە ناو خاكی سوریاو بەچەند رێكەوتنێكی
سیاسی لەگەڵ چەند گروپ و الیەنی تیرۆرستی
لەو واڵت��ەدا ،ئەم رێكخراوەیان كردە دەوڵەتی
ئیسالمی لەعیراقو ش��ام (داع���ش) .لەڕاستیدا
سروشی ئەم داهێنانە وابەستەی ستراتیجێكی
كۆنی بەعسییەكانە ،كە لەكۆتایی حەفتاكاندا
بەڕێككەوتنێكی نهێنی لەنێوان حافز ئەسەد و
سەدام حوسێندا بەرجەستەكرا .ناوەڕۆكی ئەم
رێكەوتنە بەو شێوەیە بوو ،كە ئەسەد هاوكاریی
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سەدام بكات لە البردنی ئەحمەد حەسەن بەكر لە
كورسی دەسەاڵتی عیراق ،دواتر عێراق ،سوریا
یەكبگرنەوە و ئەسەد ببێتە س��ەرۆك��ی واڵتی
یەكگرتوی عیراق ،سوریا و سەدامیش ببێتە
جێگری ،بەاڵم دوای ئەوەی سەدام بەهاوكاری
بەعسییە سورییەكان ئەحمەد حەسەن بەكر،
لەسەرۆكایەتی كۆماری عیراق الدەبات ،خۆی
لەجێگەیدا پۆستی سەرۆك كۆمار وەردەگرێت،
لەم رێكەوتنە پەشیمان دەبێتەوە و لەو كاتەوە
ن��اك��ۆك��ی و كێشە دەك��ەوێ��ت��ە ن��ێ��وان ع��ی��راق،
سوریاوە.
ل���ەس���ەر ب��ن��اغ��ەی ئ���ەم ب��ی��ر و ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ە
لەساڵی 2013ەوە ،رێكخراوی داعش هەوڵی
بەرجەستەكردنی ئەم خەون و خواستە كۆنە
بەعسییەكان دەدات و لەڕێگەی فراوانكردنی
ش��ەڕ و چاالكییەكانی رێكخراوی تیرۆرستی
داع��ش��ەوە دەی��ەوێ��ت ئ��ەم خ��ەون��ە بەپراكتیكی
بهێنێتە دی.
بەكارهێنانی ئاین
لەسەرەتای پەنجاكاندا بەهۆی بەهێزیی و
بەرفراوانی حزبی شیوعی عیراقییەوە ،بواری
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ی و ك��اری سیاسی بەعسییەكان زۆر
چاالك 
سنوردار ببوو .لەو بارودۆخەدا باشترین رێگە
و گونجاوترین سیاسەت ئەوەبوو بەعسییەكان
ئاین بكەنە چەكێك بۆ لێدانی شیوعییەكان ،لەم
بازنەیەدا نەك تەنیا پشتگیریی بیری ئیسالمی
سیاسییان دەك����رد ،بەڵكو خ��ۆش��ی��ان وەك
حزبێكی باوەڕدارو بەرگریكار لەئاینی ئیسالم
نمایش دەكرد.
ل��ەدوای رووخانی رژێمەكەی سەدامەوە،
پ��اش��م��اوەی ئ��ەو بەعسییانەی ل��ەپ��ڕۆس��ەی
رووخان قوتاریان بوو لەناوچەكانی سوننەدا
بە ئامانجی جارێكیتر گەڕانەوە بۆ دەسەاڵت
ب��ەردەوام هەوڵی خۆ رێكخستنەوەیان دەدا،
س و شكانی
بەاڵم بەهۆی ریسوابوونی بەع 
هەیبەتییەوە ئەو راستییەیان بۆ ئاشكرا بوو،
ك��ە ئ��ەم ه��ەوڵ��ی گ��ەڕان��ەوەی��ەی��ان بەڕواڵەتی
بەعسەوە كارێكی ئەستەمە بۆیە باشترین
سیناریۆ پەردەپۆشكردن بوو لەژێر چەتری
ئیسالمی سیاسیدا.
تیرۆر لەبەعسەوە بۆ داعش
یەكێك لەئامراز و فاكتەرە سەرەكییەكانی
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ب���ەع���س ل���ەس���ەرەت���ای دام���ەزران���دن���ی���ی���ەوە
لەتەسفیەكردنی نەیارانی ،بەرجەستەكردنی
تیۆری كوشتنو تیرۆركردن بوو.
س��ی��اس��ەت��ی داعشییەكانیش لەكوشتن،
ئەشكەنجەدان و سوكایەتیكردن بەمرۆڤ،
بە ئامانجی تۆقاندن و ترساندنی بەرانبەر
لەدۆستو دوژم��ن هەمان مۆدێل و رێبازی
بەعسییەكانە .ئەندامانی رێكخراوی داعش
بەهەمان خەسڵەتی بەعسییەكان وا پەروەردە
دەك��رێ��ن ،ك��ە چێژ و خ��ۆش��ی لەكوشتن و
ئازاردانی خەڵكانی تر ببینن .سوكایەتیكردن
ب��ەم��اف��ەك��ان��ی م���رۆڤ و ش��ێ��وان��دن��ی ت��ەرم��ی
ی
قوربانییەكان ،سیناریۆی كوشتن بەهەڕەمەك 
و ن��ه��ێ��ن��ی ،س��وت��ان��دن��ی ب��ی��رە ن��ەوت��ەك��ان و
ی
بەرجەستەكردنی سیاسەتی سوتاندنی زەو 
و نەهێشتنەوەی ژی��ان ل���ەدوای خۆیان لەو
خەسڵەتو ماریفەتانەن ،كە لەبەعسەوە بۆ
داع��ش ماونەتەوە .بۆیە هیچ گومانێك لەوە
ناكرێت ،ك��ە داع��ش ك��وڕی ش��ەرع��یو ه��ەرە
بەئەمەكی بەعسە.
10/2/2015
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پڕۆسەی سیاسی عیراق لە
نەشتەرگەرییەكی قەیسەریدا
عیراق ئەمڕۆ لەقۆناغی پەڕینەوەیدا بۆ
گەیشتن بەبارودۆخێك ،كە شیاو و گونجاو
ب��ێ��ت ب��ۆ ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی دی��م��وك��راس��ی،
لەدۆخێكی زۆر ئ��اڵ��ۆز ،پ��ڕ لەكێشە ،گرفت
و ق��ەی��ران��دا ،زۆر بەسستی هەنگاو ب��ەرەو
جێگیربوون و رەخساندنی بارودۆخێكی لە
بار هەنگاو دەنێت.
گەالنی عیراق تائەمڕۆش نەیانتوانیوە خۆیان
لەپاشەرۆی رۆژە رەشەكانی دیكتاتۆریی،
تۆتالیتارییەتی بەعس ،تایەفەگەریی داماڵن،
بیر و تێڕوانینی خۆیان بۆ سەردەمێكی نوێ
و ژیانێكی ن��وێ ئ��ام��ادە بكەن .تا ئەمڕۆش
كاریگەرییەكانی رابردووی هەردوو بیر ،دنیا
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بینی تۆتالیتاریزم ،رادیكاڵی سیاسی فاكتەرێكی
روخێنەرە و لەهەناوی عیراقییەكاندا جێگیرە،
ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی رەوت���ی ئ��اس��ای��ی ب��ەرەوپ��ێ��ش
چوونی جیهان و عیراقیشە .ئەم نەخۆشییە،
كە الی زۆرێ��ك لەسیاسەتمەدار و خەڵكانی
ئاساییش بوەتە باوەڕو توانای ئەوەیان نییە
دەس��ت��ب��ەرداری ب��ن ،گ��ەورەت��ری��ن بەربەستە
لەبەردەم رەوڕەوەی بەرەوپێش بردنی عیراق
و بەرجەستەكردنی جێگیرییەكی درێژخایەن.
ئاڕاستەو دەرئەنجامی سیاسەت و پڕۆسەی
كاری ئەم رەوتە لەكرۆكدا ئاڕاستەی سیاسی
عیراق ب��ەرەو هەڵوەشاندنەوە و لێكترازان
دەب���ات ،رۆژ ب��ەڕۆژ درزەك��ان��ی ئاشتەوایی
كۆمەاڵیەتی و ئاشتبوونەوەی نیشتمانی بەرەو
گەورەبوون و شكست دەبات ،ئەم سیاسەتە
ن��ەك تەنیا پ��ڕۆس��ەی بەدیموكراسیكردنی
عیراق بەرەو الوازیی و مەرگ دەبات ،بەڵكو
تروسكایی هیواو ئاواتەكانی یەكپارچەیی
عیراق و پێكەوە ژیان زیندە بەچاڵ دەكات.
ل��ەدام��ەزران��دن��ی دەوڵ��ەت��ی ع��ی��راق��ەوە تا
رووخانی رژێمە تۆتالیتارییەكەی بەعس ،ئەم
واڵتە ب��ەردەوام لە شەڕو باری نائاسایی و
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ناجێگیردا بووە ،سەرجەم پێكهاتەكانی عیراق
باجی گەورەی ئەم سیاسەتەیان داوە .مێژووی
سیاسی ع��ی��راق ل��ەدروس��ت��ب��وون��ی��ی��ەوە وەك
دەوڵەت تا ئەمڕۆ تەنیا كۆمەڵێك كارەسات،
جەنگ ،كوشتوبڕ و رووداوی توندوتیژی
تۆماركردووە.
مێردەزمەی مێشكی خەڵكی عیراق
ل����ەئ����ەم����ڕۆدا ئ����ەو م����ێ����ژووە ت��رس��ن��اك��ە
گ��ەورەت��ری��ن م��ێ��ردەزم��ەی بیر و عەقڵییەتی
خەڵكی ع��ی��راق��ە ،ب��ەره��ەم��ی س��ەرەك��ی ئەو
زەمەنە پڕ لەكارەساتە ئەمڕۆ تەنیا بێمتمانەیی
و نامۆبوون ،رق ،دژایەتی و گومانە ،كۆی
پەیوەندییە سیاسییەكانی ن��ێ��وان پێكهاتە
و سیاسەتمەدارانی ئ��ەم��ڕۆی ع��ی��راق تەنیا
بێمتمانەیی ،رق و نەگوجان بەرهەم دەهێنێت.
تا ئەمڕۆ سوننەكان نایانەوێت دەستبەرداری
خ��ەون��ی گ��ەڕان��ەوەی ع��ی��راق ب��ن ب��ۆ رۆژان��ی
تۆتالیتاریی و بەعسیزم .شیعەكان نایانەوێت
دەستبەرداری خەونی دامەزراندنی مۆدێلێكی
حوكمڕانی تۆتالیتاریی و رادیكاڵی سیاسی
شیعەگەرایی ب��ن ی��ان م��ۆدێ��ل��ی حوكمرانی
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ك��ۆم��اری ئیسالمی دووب����ارە ب��ك��ەن��ەوە .لەم
بارودۆخە و لەنێوان ئەم دوو ئەجندە ترسناكە
و ل��ەس��ەر كاریگەرییەكانی ئ��ەو راب���ردووە
نادروستە كورد بۆخۆی ئەجندایەكی دیار و
روونی نییە.
ئەم قەیرانە نەك تەنیا لەئەجندەو بیری
سیاسی پێكهاتەو الیەنە سیاسییەكانی عیراقدا
رەنگی داوەتەوە ،بەڵكو لەناو دەستوری نوێی
عیراقیشدا رەنگی داوەتەوە و رۆژانە گرفت و
قەیرانی نوێ دروست دەكات .لەتارمایی ئەم
قەیرانەداو لەژێر چەتری سازانی نیشتمانیدا
نەسازانێكی راستەقینە دەبینرێت .دیموكراسی،
ماف ،عەدالەتی كۆمەاڵیەتی دەكرێتە قوربانی
رێكەوتن و سازانی سیاسی .تا ئەمڕۆ لەبیر و
عەقڵییەتی عیراقییەكاندا نەك تەنیا ئیرادەیەك
نییە بۆ لەبیركردنی رابردوو ،بەڵكو خواستێك
هەیە بۆ تۆڵەكردنەوە و یەكتر پاكتاوكردن.
لەسەر رۆشنایی ئەم راستیانە ئەوە یەقینە،
كە تا ئەمڕۆش پڕۆسەی ئازادی راستەقینەی
ع��ی��راق دەس��ت��ی پ��ێ��ن��ەك��ردووە ،ب��ەم لۆجیكە
لەدوای رووخانی رژێمی بەعسەوە تا كۆتایی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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دەسەاڵتی مالكی سوننەكان ئامادە نەبوون
ئەم واقیعە نوێیە قبوڵ بكەن ،بەبارێكیتریشدا
شیعە بەتایبەتی لەماوەی حكومرانی مالكیداو
بەهاندان و پاڵپشتی ئێرانییەكان ب��ەردەوام
هەوڵ و سیاسەتەكانیان بۆ دامەزراندنەوەی
سیستمێكی تۆتالیتاریی شیعەگەریی بووە.
پێكدادانی ه��ەردوو ئەجندەی شیعەو سوننە
لەئەمڕۆدا سنوری عیراق دەبڕێت و چەندین
واڵت��ی هەرێمایەتی وەك سعودیە ،قەتەر،
ئەردن و  ...هتد ئەبنە بەشێك لەم شەڕەو ئەم
واڵتە زیاتر بەرەو وێرانەو داڕووخان دەبەن.
لەساڵی 2013دا دەرئەنجامی قوڵبوونەوەی
ئ��ەم قەیرانانە عیراق ل��ەدوو روەوە توشی
لێكترازان و ناجێگیریی بوو لە الیەك كورد
ل��ەژێ��رگ��وش��ارەك��ان��ی م��ال��ك��ی و ه��ەوڵ��ەك��ان��ی
ب��ۆ دەستەمۆكردنیان و بەكارهێنانیان بۆ
خ��زم��ەت��ی ئ��ەج��ن��دە و ب��ەرن��ام��ەی سیاسی
خۆی و دامەزراندنی سیستمی تۆتیالیتاریی
ش��ی��ع��ەگ��ەرای��ی ل���ەب���ەغ���داد دورك���ەوت���ن���ەوە،
لەڕوویەكیترەوە ئ��ەم سیاسەتە ب��ووە هۆی
دەرپۆقینی داعش.
عیراق لەقۆناغی راستكردنەوەی هەڵەكانیدا
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نزیكبوونەوەی مەترسییەكانی رووخ��ان،
ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوە و داب��ەش��ب��وون��ی ع��ی��راق و
ئینفالتی ئەمنی ئەو فاكتەرە سەرەكیانەبوون،
كە بەرەی شیعەیان ناچاركرد بەالبردنی مالكی
و پاشەكشێ بەبیری تۆتالیتاریی شیعەگەرایی،
شیعەكان ئەگەر بۆ كاتێكی دیاریكراویش
بێت لەئەمڕۆدا سیاسەتەكانیان بەئاڕاستەی
دورك����ەوت����ن����ەوە ل���ەئ���ەج���ن���دەو س��ت��رات��ی��ج��ی
پ��اوان��خ��وازی��ی و تۆتالیتاریی دەب����ەن .لەم
قۆناغەدا كەسێتی عەبادی وەك فریادڕەسێك
بە بێ هیچ دڵنیاییەك خ��ۆی نمایش دەك��ات
و زۆرێ��ك لەعیراقییەكانیش بەناچاری ئەم
فریادڕەسە قبووڵ دەكەن.
ئ��ەوەی لەم قۆناغەدا ئەركەكانی عەبادی
زۆر گرانتر دەكات هاوشانی قەیرانی دارایی،
بەرجەستەبوونی دیاردەی گەندەڵیی و تیرۆرە،
ك��ە بەشێوەیەك بەرجەستە ب��وون هەموو
جومگەكانی ژیانی عیراقییەكانی گرتووەتەوەو
رۆژانە قەیران و كێشەی زیاتر دەخوڵقێنێت.
لەم بارەدا لەگەڵ ئەوەی هیواو ئاواتەكان
زۆر الواز بوون ،بەاڵم تەنیا تروسكایی هیوای
عیراقییەكان پڕۆسەی ریفۆرم و چاكسازیی و
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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گۆڕانەكەی عەبادیە .لەم ئەرك و پڕۆسەیەدا
ئەو ئاستەنگەی بۆ عەبادی زۆرترین گرفت
دروس���ت دەك���ات ئ��ەج��ن��دەی تۆتالیتاریی و
رادیكاڵی سیاسی رەوتێكی گەورەی شیعەكان
خۆیانە ،بەتایبەتی ئەجندەی هەرێمایەتی ئێران
و خواستەكانی لەگەیشتن بەڕابەرایەتییەكی
هەرێمایەتی .ب��ۆی��ە پ��ڕۆس��ەی دیموكراسی
لەعیراقدا جگە ل��ەوەی لەبارودۆخێكی زۆر
دژواردا بەرجەستە دەب��ێ��ت ،دور نییە هەر
بەمردوییش لەدایك بێت.

24/2/2015
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قەیرانی ئیفلیجیی بڕیاری سیاسی
یەكێك لەو بەربەستانەی لەكۆی واڵتانی
خ���ۆره���ەاڵت���ی ن����اوەڕاس����ت و ع���ەرەب���ی و
كوردستانیش ،لەئەمڕۆدا بووە بەئاستەنگو
رێگرێكی گەورە لەبەردەم پڕۆسەی جێگیریی
س��ی��اس��ی و گ��رف��ت ب��ۆ سیستمی سیاسی
دروست دەكات ،پرسی ئیفلیج بوونی پڕۆسەی
بڕیاردانە.
گرفتی ئەم قەیرانە تەنیا ل��ەوەدا نییە ،كە
چ كارەساتێكی لەپڕۆسەی ب��ەڕێ��وەب��ردن و
جێگیریی سیاسی بۆ ئەم واڵتانە خوڵقاندووە،
بەڵكو جەوهەری گرفتەكە لەوەدایە واقیعی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوری و كولتوری..
هتد ،ئ��ەم واڵت��ان��ەی توشی ب��ارێ��ك ك��ردووە
هیچ رێگەیەك بۆ چارەسەركردنی كێشەو
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گرفتەكانی ن��ەم��اوەت��ەوە .لەجەوهەردا بووە
بەقەیرانێكی ستراكچەری ئەم مۆدێلو شێوە
سیستمانە و دەرب��ازب��وون لێی ،رەنگە تەنیا
بەگۆڕینی سیستمەكە بەرجەستە ببێت.
سێ ئەجێندا یەكانگیر دەبن
ل��ەم واڵت��ەی ئێمەدا سێ س��ەرچ��اوە ،كە
ل��ەج��ەوه��ەری��ان��دا هەڵگری س��ێ ئەجێندای
ج���ی���اواز و ه��ەن��دێ��ك ج���ار ن��اك��ۆك و دژ
بەیەكیشن ،لەهەر بڕیارێكی ستراتیجیدا
یەكانگیردەبن ،ئەم سەرچاوانە :ئەجێندای
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ،ك��ە ستراتیجی سەرەكییان
لەبازنەی ركەبەرایەتی و ملمالنێدایە بۆ
پاراستنی بەرژەوەندی سیاسی و ئابوری
خ��ۆی��ان ل���ەم ن��اوچ��ەی��ە .وەك ئ��ەج��ێ��ن��دای
هەرێمایەتیش ،لەجەوهەریدا لەنێوان بەرەی
شیعەگەری ئێرانیو ب��ەرەی سوننەگەریی
ت��ورك��یو ع��ەرەب��ی��دا چ��ڕدەب��ێ��ت��ەوە ،ش��ەڕو
ركەبەرایەتییەكی دژوارە لەپێناو ف��راوان
كردنی ناوچەی نفوزدا .لەبواری ناوخۆیشدا
تا ئەمڕۆش ئەو راستییە لەجیاوازی دنیابینی
و ستراتیجی كاركردنی یەكێتی و پارتی
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دەبینرێت ،هاوكات لەمەودایەكی فراوانتریشدا
ئەم دوو حزبە كۆی حزبە كوردستانیەكانیان
ك��ردووەت��ە دوو ب��ەرەوە ،ئەم دابەشبوونە
كە ناڕاستەخۆ هەر الیەنێكیان بەالیەنێكی
ه��ەرێ��م��ای��ەت��یو ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ج���ی���اوازەوە
دەبەستێتەوە ،لەپڕۆسەی بەرێوەبەردنی
واڵت����دا ،چ��ەن��دی��ن كێشەوگرفتی ب��ۆ كۆی
كۆمەڵگەی كوردی و دەسەاڵت و سیستمی
سیاسی ئ��ەم هەرێمە خوڵقاندووە .بارێك
لەناجێگیریی ،پاشاگەردانی ،گەندەڵیی ،بێ
متمانەیی و سوككردنی ب��ەه��ای سیاسی
خوڵقاندووە.
دەرئ��ەن��ج��ام��ی دوای����ن ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی
ك���وردس���ت���ان گ���ۆڕان���ی ن��ەخ��ش��ەی سیاسی
دەس��ەاڵت لەم هەرێمەدا لەنێوان سێ الیەنی
سەرەكی یەكێتی و پارتیو گۆڕاندا ،نەمانی
ئۆپۆزسیۆن ،بارێكی ج��ی��اواز ل��ەڕاب��ردووی
خوڵقاندووە .لەم بارە نوێیەدا پارتی دیموكراتی
كوردستان ،كە بەتەنیا كەمینەیەكی سیاسییە،
دەیەوێت لەسێبەری حكومەت و سەرۆكایەتی
ه��ەرێ��م��ی ك���وردس���ت���ان���دا ،ك���ە دەرئ��ەن��ج��ان��ی
ب��ارودۆخ��ێ��ك��ی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی
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بۆی خوڵقاوە ،دەسەاڵتی بڕیاردانی لەكۆی
كوردستاندا هەبێت .ئەم ئەجێندایە تا ئەمڕۆ
ل��ەالی یەكێتییەكان مایەی رازی��ب��وون نییەو
بەئاشكرا رەتیدەكەنەوە ،ناڕاستەوخۆش لەالی
الیەنەكانی ت��ری كوردستانیش قبووڵ نییە،
بەاڵم بارودۆخی هەرێمی كوردستانو خودی
ئ��ەو حزبانە وای لێكردوون كە لەمەڕ ئەم
پرسە بێ دەنگ بن.
لەڕاستیدا جەوهەری ئەم قەیرانە لەبازنە
گشتییەكەیدا ل��ەوێ��وە رێچكە دەگ��رێ��ت ،كە
زەعیم تەواوی بڕیارە ستراتیجیو گرنگەكانی
دەس���ەاڵت ل��ەدەس��ت��ی خ��ۆی��دا چ��ڕ دەك��ات��ەوە،
ئ���ەركو ك���اری ح��ك��وم��ەتو پ��ەرل��ەم��ان تەنیا
دەبێتە خزمەتكردنی بڕیارەكانی .كۆی ئەو
بڕیارانەی لەالی ئەوەوە پەخش دەكرێن ،دەبنە
یاساو دەقی پیرۆز .لەم دۆخەدا كۆی خەڵكو
الیەنە سیاسییەكانی واڵت ،جگە لەگوێڕایەڵی
و رازی���ب���وون ب���ەو چ��ارەن��وس��ەی س���ەرۆك
بەدنیابینی خۆی بۆیان دەخوڵقێنێت ،هیچ رێگە
و ئاواتێكیتریان بۆ نامێنێتەوە .دەرئەنجام كۆی
واڵت بەهاواڵتیان و الیەنە سیاسییەكانەوە،
بەڕووناكبیران و سیاسەتمەدارانەوە لەبیر و
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دنیابینی ئەودا دەتوێنەوە.
ل��ەم پ��ڕۆس��ەی��ەدا ه��ەم��وو سەرچاوەكانی
داهات ،دارایی ،سامانی واڵت ونو نادیار دەبن،
بڕێكی بێشومار لەو داهاتە بۆ كڕینی وەالئو
وی��ژدان��ی روون��اك��ب��ی��ران و رۆژنامەنوسانی
واڵت بەفیڕۆ دەدرێت .توێژی رووناكبیران و
رۆژنامەنوسانی دەربار لەم دۆخەدا ئەركو
پیشەی سەرەكیان دەبێتە هێنانەوەی پاساو
و بانگەشەكردن بۆ بیرودنیابینی زەعیم و
ئەوەی لەزاری ئەوەوە پەخش بكرێت دەبێتە
وتەی پیرۆز وشایانی رەخنەگرتن نییە.
س��ەرچ��اوەی س��ەرەك��ی قەیرانی بڕیاری
سیاسی لەكوردستان ل��ەو س��ات��ەوە جێگیر
دەبێت ،كە ئێمە بەدابەزینمان لەشاخەوە بۆ
شار ،لەخەباتی چەكدارییەوە بۆ بونیادنانی
بناغەی حوكمڕانی دەوڵ���ەت���داری ،بەهەمان
عەقڵیەتو دنیابینی شاخ ،شار بەڕێوەدەبەین،
لەیەكەم ساتەكانی دامەزراندنی حوكمڕانی
لەسەرەتای نەوەتەكانەوە زۆر بەنەشارەزایی
و بێ ئ��ەزم��وون خۆمان فڕێدایە ن��او پرسی
بەڕێوەبردنی واڵتەوە .نەشارەزاییمان لەئیدارە
و خواستەكانی قۆناغی نوێ ،نەشارەزاییمان
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لەهونەری دروستكردنی ب��ڕی��اری سیاسی،
ئێمەی گەیاندە ئەم رۆژەی قەیرانی ئیفلیج
بوونی ب��ڕی��اری سیاسی ك��وردی لەهەناوی
ئەزموونی ك��وردی��دا ببێتە ه��ەڕەش��ە لەسەر
كۆی پڕۆسەی رزگاری نیشتمانیمان.
نایانەوێ لێیتێبگەن
ئەوەی لەئەمڕۆدا هەندێ الیەن نایانەوێ
لێی تێبگەن ،ئەوەیە ،كە تەشكیلەی دەسەاڵتی
حوكمڕانی لەكوردستاندا تایبەتمەندی خۆی
ه��ەی��ە ،ل��ەه��اوش��ان��ی ئ���ەوەی ئێمە بەشێكین
ل��ەن��اوچ��ەی خ��ۆره��ەاڵت��ی ن���اوەڕاس���تو كۆی
ق��ەی��رانو كێشەكانی ئ���ەوان دەمانگرێتەوە،
بەاڵم لەجەوهەردا تایبەتمەندی ئێمە بەتایبەتی
لەسەپاندنی سیستمی فرە حزبی ئەو جیاوازییە
دەخ��وڵ��ق��ێ��ن��ێ��ت ،ك��ە ئ����ەوەی ب��ۆ دی��ك��ت��ات��ۆرە
عەرەبیەكان رەخسابێت بۆ ئێمە لەبار نەبێت.
ل��ەب��ارودۆخ��ی ئ��ەم��ڕۆی ئ��ێ��م��ەدا مەحاڵە
الیەنێك ،بتوانیت بڕیاری تاك الیەنە بەسەر
خەڵكو الیەنە سیاسییە كوردستانیەكاندا
بسەپێنیت .هەرێمی كوردستان لەئەمڕۆدا
بووە بەپێگەیەك كۆی ئەجێنداو دەستی الیەنە
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نێودەوڵەتییەكانو هەرێمایەتییەكان رۆڵیان
هەیە لەئاڕاستەی رووداوەكانو داڕشتنەوەی
بڕیاری سیاسیدا ،بۆیە هەر بڕیارێكی سیاسی
بەبێ رەزامەندی خەڵكو الیەنە سیاسییەكان
مەحاڵە بتوانرێت ل��ەم ه��ەرێ��م��ەدا جێبەجێ
ك��رێ��ت .ب��ڕی��اری سیاسی ب���ەوەی لەكرۆكدا
وابەستەی سەروەریی یاسایە ،كاتێك یاسا
س��ەروەر نەبێت ،بێگومان بڕیاری سیاسیش
بێ ناوەڕۆكو بەتاڵ دەبێت.
بۆیە دەبێت هەموو الی��ەن��ەك��انو خەڵكی
كوردستانیش ئ��ەوەی��ان لەبیر نەچێت ،كە
ب��ارودۆخ��ی ئ��ەم��ڕۆی كوردستان زۆر لەوە
ئاڵۆزترە ،كە هەستی پێدەكەین ،هەموان دەبێت
لەوە تێبگەن ،كە لەئەمڕۆدا بەرپرسیارێتییەكی
ن
مێژووییان دەكەوێتە سەرشان .ئاڕاستە كرد 
و رابەرایەتیكردنی ئەم دۆخە ،هاوسەنگی و
میانڕەویەكی تایبەتی دەوێت .سەردەمی ئەو
درووشمەی ،كە دەڵێت» :یان هەمووی بۆخۆم
یان هەموتان دەخۆم» بەسەرچووە.
10/3/2015
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ستراتیجی هەرێمایەتیی شیعە
ئ��ەج��ن��داو پ����ڕۆژەی سیاسی شیعە لەم
ق���ۆن���اغ���ەدا ،ك���ە ب���ەڕاب���ەرای���ەت���ی ك��ۆم��اری
ئیسالمی بەڕێوەدەبرێت ،بەهەمان سروشت
و ج���ەوه���ەری پ�����ڕۆژەی س��ون��ن��ەگ��ەرای��ی،
ل��ەج��ەوه��ەردا س��روش لەبیری فارسییەوە
وەردەگ��رێ��ت .تەركیبەی سیستمی سیاسی
ش��ی��ع��ە ،ك��ە ل��ەڕواڵ��ەت��دا وەك سیستمێكی
لیبرالی خ��ۆی نمایش دەك����ات ،ل��ەك��رۆك��دا
لەتێكەڵەیەك لەسیۆكراتی رۆح و دیموكراسی
لەجێبەجێكردندا پێكدێت .پ��ڕۆژەی سیاسی
شیعە لەسەرەتای دروستبوونییەوە وەك
ئەوەی د.عەلی شەریعەتی دەیڵێت( :پێویست
بوو لەسەر بزوتنەوەی سەفەویی و پیاوانی
ئاینی واب��ەس��ت��ەی بیری شیعەگەرایی بن،
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ه��ەم��وو ه��ەوڵ و كارەكانیان ب��ۆ سازانێك
بێت لەنێوان پرسی نەتەوەیی ئێرانی ،ئاینی
ئیسالمدا) .بۆیە ئەم ئەجندایە لەگەڵ ئەوەی
ه��ەڵ��گ��ری دروش���م���ی رەوت��ێ��ك��ی ئیسالمی
گشتگیرەو بانگەشە بۆ یەكخستنی كۆی هێزی
ئیسالم دەك���ات ،ب��ەاڵم لەكرۆكدا تا ئەمڕۆ
بەتەنیا لەبازنەی ئەجنداو ئامانج و سنوری
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی شیعەدا دەخولێتەوە.
ل��ەم چوارچێوەیەدا سنورداریی پێكهاتەی
شیعە ،بوونی چەندین بەربەست ،ئاستەنگی
مێژوویی و سیاسی ،ئەو بارە دەڕەخسێنێت،
كە پڕۆسەی گەشەكردنی رەوت��ی ئێرانیزم
توشی چەندین گرفت و بەربەستی راستەقینە
ببێتەوە ،بۆیە لەم قۆناغەداو بەم ستراتیج و
میكانیزمە پڕۆسەی بەشیعەكردن لەواڵتانی
ئیسالمیدا كارێكی سانا نییە و زەحمەتە
ب��ەڕێ��گ��ەی ئاشتیانە و بەرجەستەكردنی
رێبازی مەدەنییانە بتوانێت ئامانجی خۆی
ببپێكێت.
بەسەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی لەئێران
و بااڵدەستبوونی شیعە ،لەساڵی ()1979
ەوە،ج��ارێ��ك��ی��ت��ر ئ��ەج��ن��دای ئیمپراتۆریەتی
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س��ەف��ەوی لەبەرگێكی ن��وێ��دا دام��ەزرای��ەوە،
قۆناغ بە قۆناغ لەگەڵ هەموو ئەو كێشە و
بەربەستانەی لە الی��ەن واڵت��ە مەزنەكانەوە
بۆی دروست دەكرا ،توانی سنوری زۆربەی
واڵتانی ئیسالمی و عەرەبی ببڕێت ،وەك
هێزێكی ركابەری پاشماوەی ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی و ئەجندای سوننەگەرای عەرەبی
دروست بێت.
ئێران وەك هێزێكی هەرێمایەتیی كاریگەر،
لەسەرەتای سەدەی بیستویەكەوە بەڕوونی
بووە مەرجەعی سەرەكی و رابەری ئەجندای
ئیسالمی شیعە دەك��ات ،لەقۆناغی یەكەمی
ستراتیجی نوێیدا زۆر بەوردی كاری لەسەر
جێگیركردنی جێپێی خ��ۆی و فراوانكردنی
ناوچەی نفوزی لەكۆی ئەو واڵتە ئیسالمییانە
كرد ،كە پێكهاتەی شیعە تیایاندا رێژەیەكی
دیار و كاریگەریی هەیە .لەقۆناغی دووەمیشدا
زۆر بەوریاییەوە كار لەسەر دیاریكردنی
ئاراستەی مێژووی ئەم ناوچەیە دەكات.
ئەمڕۆ بەرەی شیعە بەتابەتی لەخۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدا زۆر رێكتر و پتەوتر لەبەرەی
سوننە ،خۆی نمایش دەكات و ئەجندای سیاسی
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خۆی بەرجەستە دەكات .بەكۆی واڵت ،حزب،
بزوتنەوە و رێكخراوە شیعییەكان پێكەوە
وەك یەك یەكەو بەیەك ستراتیج كار دەكەن.
پێكەوە رەوت���ی ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ای سیاسی و
بەرنامەی شیعە بەرجەستە دەكەن .لەڕووی
رێكخستن و ستراكچەری دام��ەزراوەی��ی و
نەهجی كاركردنەوە ،بەهێڵێكی گشتی پێكەوە
گرێدەدرێنەوە .بۆیە لەڕواڵەتیشدا سیمای
ی��ەك یەكەیان پێوە دی��ارە .دەرئەنجام ئەم
راستییانە وایكردووە ترسی ئەجندای شیعە
لەسەر نەیارەكانی زۆر لەوە زیاتر بێت ،كە
ئەمڕۆ دركی پێدەكرێت و دەبینرێت.
ل��ەس��ت��راك��چ��ەردا ،دەس���ەاڵت���ەك���ەی ب��ەش��ار
ئەسەد و عەبادی ،دوو باڵی سەرەكی رەوتی
شیعەگەریی و ئەجندای ئایدیۆلۆژی و سیاسی
ئێرانییەكانن .بۆیە دەبینین دیارترین خاڵەكانی
پ��ێ��ك��دادان��ی ب���ەرەی شیعەو سوننە ل��ەع��ی��راق،
سوریادا چڕ دەبنەوە.
ل���ەم ب���ازن���ەی���ەدا ع��ی��راق و س��وری��ا دەب��ن��ە
دوو ئ��اڕاس��ت��ە ب��ۆ ئیحتیواكردنی جەمسەری
سوننەگەرایی و تەواوكردن و سەپاندنی هیاللی
شیعی ،ك��ە دەرئ��ەن��ج��ام��ەك��ەی پاشەكشێیەكی
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بەرچاو دەبێت بۆ ئەمەریكاو هاوپەیمانەكانی
لەخۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت��دا .بۆیە ل��ەم دۆخ��ەدا
ئەمریكییەكان دەك��ەون��ە ب���ەردەم دووڕیانێك
ی��ان دەبێت بچنە ب��ەرەی پشتیوانیی لەرەوتی
توندڕەوی سوننەگەرایی ،كە خۆی لەڕێكخراوی
داعش و قاعیدەدا چڕدەكاتەوە ،یاخود دەبێت
بەڕێگەی سیاسی و شێوە سازانێك بەشی خۆیان
لەم ناوچەیە بەرن ،نەك كۆنترۆڵكردنی كۆی ئەم
ناوچەیە وەك لەڕابردوودا لەژێر ركێفیدا بوون.
عیراق بەوەی ئیمتیدادی كۆماری ئیسالمی
ئێرانە ،بەهێزترین پێگەی شیعەگەرایی ئێرانی
دەبێت ،لەم واڵتەوە ئێرانییەكان خاڵی دەستپێكی
پڕۆژەی سەدەی نوێ بەرجەستە دەكەن ،بۆیە
سەركەوتن و بااڵدەستیان لەقۆناغی ئایندەدا
تا ئاستێكی زۆر وابەستەی سەركەوتنیانە لەم
واڵتەدا.
س��وری��ا گ��ەورەت��ری��ن بەربەستە ل��ەب��ەردەم
بەرجستەكردنی پڕۆژەكانی ئەمەریكا و رۆژئاوا
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستداو هاوكات ئەو دیوارەیە،
كە رۆژئاوا لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست دادەبڕێت.
بۆیە لێرەشدا مانەوەی دەسەاڵتەكەی ئەسەد بۆ
ئێرانییەكان زامنی پێگەی بەهێزی هەرێمایەتیی
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ئێران و رەوتی شیعەگەرییە.
لەساڵی ()2009ەوە ،دوای كشانەوەی
هێزە سەربازییەكانی ئەمەریكا لەعیراق،
پێكهاتەی شیعە بەپاڵپشتی و هاندانی ئێرن
زۆر بەخێرایی كەوتنە هەوڵی كۆنترۆڵكردنی
دەس��ەاڵت��ی ع��ی��راق ،ل��ەم پ��ڕۆس��ەی��ەدا كاریان
لەسەر پەراوێزخستنی ك��وردو سوننە كرد.
بەكۆنترۆڵكردنی ت��ەواوی دەسەاڵتی عیراق
و سەركوتكردنی سوننەو پەراوێزخستنی
كورد ،بەرەی ئێران توانییان كەوانەی شێعە
ل��ە ئ��ێ��ران��ەوە ب��ۆ ع��ی��راق و س��وری��او لوبنان
دام��ەزرێ��ن��ن .ب���ەم س��ەرك��ەوت��ن��ان��ە توانییان
تائاستێك پێگەی ئەمەریكاو خۆرئاوا لەعیراق
الواز بكەن.
ل��ەس��اڵ��ی ()2011دا ،ب��ەه��ەڵ��گ��ی��رس��ان��ی
شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی و سەرقاڵبوونی
واڵتە سوننەكان بەو شۆڕشانەوە ،ئەو هەلە بۆ
ئێرانییەكان رەخسا ،لەزۆربەی ئەو واڵتانەی
پێكهاتەی شیعەیان ه��ەب��وو ،جێپێی خۆیان
بكەنەوە ،چەندین گروپ ،رێكخراو و چاالكی
بۆ بنیادنان و ف��راوان��ك��ردن و بەهێزكردنی
ب��ەرەك��ەی��ان دام���ەزرێ���ن���ن .ل���ەم پ���ڕۆژەی���ەدا
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ئێرانییەكان ل��ەس��ەرەت��اوە ك��اری��ان لەسەر
تێكەڵكردنی پرسی نەتەوەیی و حەماسەتی
تایفەگەریی بیری سیاسی خۆیان داڕشتەوە.
خاڵی پێكدادان و پاشەكشێی شیعەگەرایی
لە ساڵی ()2013دا ئەجندای شیعەگەریی
لەعیراقدا توشی قەیرانێكی گ��ەورە ب��وو ،كە
دەرئەنجام ناچاربوو پاشەكشێیەكی بەرچاو
ب��ك��ات .ئ��ەم دۆخ��ە نوێیە ب��ووە ه��ۆی ئ��ەوەی
كۆتاییهێنان بەوادەی مالیكیزم و هێنانەپێشەوەی
عەبادیزم .لێرەوە ستراتیجی نوێی ئێران بۆ
سەرلەنوێ كۆنترۆڵكردنەوەی بارودۆخەكە
لەگەڵ ئەجندای ئەمەریكادا پێكدادان دروست
دەك��ات .لێرەوە ئەمریكییەكان جارێكیتر كار
لەسەر جواڵندنی ئ��ەو فاكتەرانە دەك���ەن ،كە
دەبنە بناغە بۆ لێدان و پاشەكشێی ئێرانییەكان،
دی��ارت��ری��ن ئ���ەو ف��اك��ت��ەران��ە ق��ەی��ران و كێشە
ناوخۆییەكانی بەرەی ئێران-عیراق-سوریایە،
بە تایبەتی قەیرانەكانی (كورد ،سوننە ،قەیرانی
ئ��اب��وری زی��ادب��وون��ی ه���ەژاری و زی��ادب��وون��ی
خەرجییە دەرەكییەكانی كۆماری ئیسالمی).
24/3/2015
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ئیسالمی سیاسی كوردیی پڕۆژەیەكی
شۆفێنیزمی عەرەبی
لەدوای راپەڕینە مەزنەكەی ساڵی 1991ی
خەڵكی ك��وردس��ت��ان��ەوە ،ئیسالمی سیاسی
كوردی جارێكیتر بەهەردوو باڵە توندڕەو و
میانرەوەكانییەوە ،بوونە بەشێك لەقەیران و
كێشەو ئاستەنگ لەبەردەم پڕۆسەی خەباتی
رزگاریی نیشتمانیی نەتەوەی كوردستاندا.
پڕۆسەی ئیسالمی سیاسی لەكوردستاندا،
لەجەوهەریدا كۆپییەكی ت���ەواوی ئسالمی
سیاسی عەرەبییە ،درێژەكراوەی ئەو بیرو
رێبازەیەو لەهەناویدا هەمان ئایدیۆلۆجیا و
ئامانجی ئەوانی هەڵگرتووە ،ستراكچەرو
ئالیەتی كاركردنی هیج جیاوازییەكی لەگەڵ
ئیسالمی سیاسی شۆفێنی عەرەبیەدا نییە،
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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لەجەوهەریشیدا تەنیا كار بۆ بەرجەستەكردنی
بەرژەوەندییەكانی ئەوان دەكات.
پ��ڕۆژەی ئیخوانییەكان ،كە لەكرۆكدا دایكی
ئیسالمی سیاسی عەرەبی و درێژەكراوەی پڕۆژەی
قەومی عەرەبییە ،لەهەناویدا هەڵگری ڤایرۆسی
توندوتیژیی و چەندین قەیران و نێوان دژییە.
بیرو ئایدیۆلۆژیای ئ��ەم گروپانە ،تەنیا
بەڕووكەش هەڵگری ئااڵی ئیسالمە ،لەكرۆكدا
خزمەت بەبیری شۆفێنی عەرەبی دەك��ەن و
لەدەرئەنجامیشدا كار لەسەر ناشیرینكردنی
ئیسالم دەكەن.
ل��ەم پ��ڕۆس��ەی��ەدا ك��ۆی گ��روپ ،رێكخراو،
بزوتنەوە ئیسالمییەكان بەیەك ئاڕاستە و
یەك تاكتیك ك��اردەك��ەن ،لەسەرەتادا لەژێر
چ��ەن��د ن��اوێ��ك��ی م��ەدەن��ی��ان��ەی وەك یەكێتی
خوێندكارانی ئیسالمی ،كۆمەڵەی باوەڕداران،
گروپی ئیسالمی...هتد ،خۆیان رێكدەخەنەوەو
و دواتر بەسیاسەتێكی زۆر پراگماتیانە كۆی
باڵ و لق و پۆپەكانیان دروستدەكەن.
یەكێك لەنێواندژییەكانی ئەم رەوتە ئەوەیە،
لەجەوهەریاندا هەڵگری سروشتی وەسەنیەت و
جاهلییەتی عەرەبین ،بەاڵم كە دەگەنە دەسەاڵت
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رووبەڕووی واقیعی پێشكەوتووی گەلەكەیان
دەبنەوە ،ناتوانن خۆیان لەگەڵ پرانسیپەكانی
ئ���ازادی و دیموكراسیدا بگونجێنن ،رەنگە
لەڕاستیدا ئەمە گرفتی زۆربەی ئەو گروپ و
هێزە ئیسالمییانە بێت ،كە لەپڕۆسەی بەهاری
عەرەبیدا گەیشتونەتە دەس��ەاڵت ،دیارترین
ئەو گروپانەش ئیخوانییەكانی میسر بوون،
كە لەیەكەم ئەزموونیاندا هەموو دەستەكەیان
ئاشكرابوو ،نەك هەر بە تەنیا خۆیان ،بەڵكو
ك��ۆی ئ��ەو رەوت���ەی���ان ت��وش��ی نائومێدیی و
شكست كرد .هەندێك لەو گروپانە بۆ هەڵهاتن
لەو قەیرانە ،بانگەشەی دامەزراندنی مۆدێلی
نوێ لەژێر ناوی مەدەنی نوێدا دەكەن.
قەیرانی ئیسالمی سیاسی
قەیرانی ئیسالمی سیاسی بۆ یەكەمجار
لەجێبەجێكردنی بەرنامەی كاركردنیانەوە،
رووی راستەقینەی ئاشكرا دەبێت .بەرنامەو
سیاسەتی كاركردنیان پەردەیەك لەناڕوونیی
وناشەفافیەت و گ��وم��ان دای��دەپ��ۆش��ێ��ت ،لەم
ق��ۆن��اغ��ەوە راس��ت��ەوخ��ۆ ئ��ام��ان��ج��ە ح��زب��ی و
شۆفینییەكانیان لەگەڵ خواستی كۆمەڵگەدا
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پێكدادەدەن .لێرەوە هەنگاو بەهەنگاو سیاسەت
و لۆجیك و هێزی بیڕوباوەڕیان كاریگەریی
نامێنێت ،سیاسەتی پراگماتیانەشیان بەتاڵ
دەب���ێ���ت���ەوە ،ه��ی��چ ك��ێ��ش��ەو گ��رف��ت��ێ��ك��ی��ان بۆ
چارەسەر ناكات .لەقۆناغی كاركردنیان بۆ
گەیشتن بەدەسەاڵت پرانسیپ و پەیڕەوەكانی
مەكیاڤیلیەت زۆر بەوردی بەرجەستە دەكەن.
ل��ەم ب��ازن��ەی��ەداو ل��ە سیاسەتی دەرەكییاندا
لەپێش جەنگی ئەفغانستان بۆ لێدانی یەكێتی
سۆڤیەت هاوپیمانییەكانیان لەگەڵ دەزگ��ای
ه��ەواڵ��گ��ری ئ��ەم��ەری��ك��ادا پ��ەرەپ��ێ��دا ،ل���ەدوای
سەركەوتنی ئەمەریكا لەوەدەرنانی یەكێتی
سۆڤیەت لەئەفغانستان ،دەزگ��ای هەواڵگری
ئ��ەم��ەری��ك��ا زۆرێ������ك ل����ەم رێ���ك���خ���راوان���ەی
پشتگوێخست و هاوكاری و پاڵپشتی دارایی
لێگرتنەوە ،بەاڵم ئەو رەوتە بۆ ناچاركردنی
ئەمەریكا بەهاوكاریكردنیان ،جارێكیتر كەوتنە
ئیستیفزازكردنی ئەمەریكا و كێشەو قەیرانیان
بۆ دروست دەكرد.
لەدوای 11ی سێپتەمبەرەوە بۆ خۆپاراستن
لەگورزە سەربازییەكانی ئەمەریكا زۆربەی
رێكخراو و بزوتنەوە ئیسالمییەكان ،وتارێكی
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میانڕەو ئاشتیانەیان بەرجەستەكرد و ئااڵی
ئ��اش��ت��ی و تەسلیم ب��وون��ی��ان ب��ۆ ئەمەریكا
بەرزكردەوە.
بەشێك لەو گروپانە پەیوەندییەكانیان لەگەڵ
دەزگ��ای هەواڵگری و پەنتاگۆنی ئەمەریكادا
بەشێوەیەك تۆخكردەوە تا بوونە هەڵگری
ئەجندای سیاسی ئەوان و نەخشە و پالنەكانی
ئ��ەو دەزگ��ای��ان��ەی��ان زۆر ب���ەوردی جێبەجێ
دەكرد ،لێرەوە بیرۆكەی هاوپەیمانییەكی نوێ
لەنێوان ئیسالمی سیاسی عەرەبی بەتایبەتی
ئیخوانییەكان و دەزگای هەواڵگری ئەمەریكا
دروست بوو ،ئەم هاوپەیمانییەش لەپڕۆسەی
س���ەدەی ن��وێ��دا ،ك��ە بەشێكیان ل��ەپ��ڕۆس��ەی
بەهاری عەرەبیدا بەرجەستە دەبێت سیماو
رواڵەتی بەتەواوەتی دەركەوت.
ئیسالمی سیاسی لەكوردستان
ب��ەدرێ��ژای��ی م��ێ��ژووی خ��ەب��ات��ی رزگ���اری
كوردستان ،واڵتانی داگیركەرانی ،نەك هەر گەلی
كوردیان هانداوە بۆ بەرجەستەكردنی رێكخراو
و بزوتنەوەكانی ئیسالمی سیاسی ،بەڵكو بۆ
خۆیان داهێنەرو دام��ەزرێ��ن��ەری ئ��ەو گروپ
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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و بزوتنەوانە بوون و بەپارەو چەكی ئەوان
ش��ەڕی گەلی كوردیان پێكراوە .شۆفێنیزمی
عەرەبی و توركی و فارسی بەقۆستنەوەی
س��ۆزو ب��اوەڕی ئاینی گەلی كوردستان ئەم
گ��روپ و رێكخراوانەیان بەئامانجی لێدان و
الوازكردنی ئینتمای نەتەوەیی كورد كردووە.
گ��ەڕان��ەوە بۆ مێژووی خەباتی رزگاریی
گ��ەل��ی ك��وردس��ت��ان و وەب��ی��رەوەه��ێ��ن��ان��ەوەی
رۆژەكانی خەبات ،ئەو راستییە زۆر بەڕوونی
دەردەخات ،كە ئەم گروپ و الیەنە ئیسالمییانە،
لەهیچ ك��ات و جێگایەكدا بەشێك ن��ەب��وون
لەپڕۆسەی خەباتی رزگاریی كوردستان و
بەشداری شەڕی دژ بەداگیركەریان نەكردووە.
س��ەرەت��ای دەرك��ەوت��ن��ی ئیسالمی سیاسی
لەكوردستان لەشێوەی رێكخراوەی بۆ یەكەمجار
لەساڵی 1980دا ل��ەدوای هەڵگیرسانی جەنگی
عیراق-ئێرانەوە بووە ،ئەوكات كۆماری ئیسالمی
ئێران بۆ لێدانی سوپای عیراق و الوازكردنی
كاریگەرییەكانی خەباتی رزگ��اری كوردستان
رێ��ك��خ��راوێ��ك��ی��ان ب��ەن��اوی ل��ەش��ك��ری ئیسالمی
كوردستانەوە دامەزراند .خەرجی ئەم رێكخراوەو
كۆی پێداویستییەكانی ئەوكات لەالیەن هەردوو
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دەوڵەتی ئێران و لیبیاوە دابین دەكرا .پێكهاتەی
ئەم رێكخراوە لەتێكەڵەیەكی هەمەچەشنە ،ناجۆر،
لەخەڵكانی عەرەب ،كورد و توركمان ئامادەكرا.
بۆ رابەرایەتی و بەڕێوەبردن كەسێكیان بەناوی
عەباس عەبدولله شاهین (ئەبو ئوسامە) ،كە
عەرەبێكی خەڵكی شاری موسڵ بوو ،دیاریكرد.
ئ��ەم كەسە ن��ەك ه��ەر هیچ شارەزاییەكی
لەسروشت و جوگرافیای كوردستاندا نەبوو،
بەڵكو زۆر نامۆ ب��وو بەواقیع و سروشتی
كەسێتی و كولتوری كۆمەڵگەی كوردی.
شێوازو ئاڕاستەی كاركردنی ئەم رێكخراوە
هەر لەسەرەتاوە جێگای گومان و دوودڵ��ی
ب��وو ،ل��ەدوای چەند مانگێك لەدامەزراندنیان
رووی راستەقینەیان بەڕوونی دەركەوت ،بۆیە
لەساڵی  1982لەالیەن یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستانەوە ،كرانە ئامانج و بە گورزێكی
س���ەرب���ازی ج��ەرگ��ب��ڕ ل��ەم��اوەی��ەك��ی ك��ورت��دا
كۆتاییان پێهێنراو ئەوەی رزگاری بوو بەرەو
ئێران هەڵهات.
ئێرانییەكان ئەو كات بەم كارەی یەكێتی
زۆر قەڵس بوون بۆیە فشار و دژایەتییەكانیان
بۆ سەر یەكێتی زۆر چڕكردەوە.
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لەساڵی  1984ل��ەدوای هێوربوونەوەی
گ��رژی��ی��ەك��ان��ی ن���ێ���وان ی��ەك��ێ��ت��ی��ی و ئ��ێ��ران،
بزوتنەوەی (الرابگە االسالمیە) بەڕابەرایەتی
شێخ محەمەد نەجیب بەرزنجی ،بەهەمان
میكانیزم وكەرەستەی پێشو دامەزرا.
لەساڵی  1991بەرزگاربوونی بەشێكی
زۆر لەكوردستانی باشور ،بەرجەستەبوونی
ئ�����ازادی ك���اری ح��زب��ای��ەت��ی ل���ەالی���ەك و لە
روویەكیترەوە زیادبوونی فشار ،ئابڵوقەی
ئ����اب����وری ،س��ی��اس��ی ل���ەس���ەر ك��وردس��ت��ان
و خ��راپ��ب��وون��ی ب����اری گ���وزەران���ی خەڵكی
ك��وردس��ت��ان ،ئ���ەو زەم��ی��ن��ەی��ە رەخ���س���ا ،كە
ئیسالمییە ك���وردەك���ان پ����ڕۆژەی ئیسالمی
سیاسی ع��ەرەب��ی ل��ەم ناوچەیە بەرجەستە
بكەن .لەم زەمینەیەدا هەل بۆئیسالمییەكانی
عەرەب رەخسا ،كە جارێكیتر چەندین گروپ
و ریكخراو ب��زوت��ن��ەوەی ئیسالمی سیاسی
ل��ەك��وردس��ت��ان دام��ەزرێ��ن��ن��ەوە .ل��ەو ك��ات��ەوە
دی���اردەی ئیسالمی سیاسی ب��ەه��اوك��اری و
پاڵپشتی چەند واڵتێكی عەرەبی و ئیسالمی،
بەشێوەیەكی بەرچاو لەم بەشە رزگاركراوەدا
گەشەی كردو باڵوبۆوە.
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ل��ەس��اڵ��ی 1998ەوە ،رەوت���ی ئیسالمی
سیاسی لەكوردستان بەشێوەیەكی دی��ار
لەنێوان ئێران و ئەمەریكادا داب��ەش بوون.
ب��ەرەی ئیخوانییە كوردییەكان ،كە لەژێر
ناوی یەكگرتودا خۆی بەیان دەكرد ،لەسەر
هەمان ئاڕاستەی ئیخوانییە عەرەبییەكان
چوونە بەرەی ئەمەریكا و واڵتانی كەنداوەوە
هاوكاری و یارمەتییەكی دارایی و لۆجستی
زۆری���ان وەردەگ���رت ،ب��ەاڵم ب��ەرەی گروپە
ت��ون��دڕەوەك��ان��ی (ج��ون��د االس�ل�ام و انصار
االسالم) لەبەرەی ئێرانداو لەدژی ئەمەریكا
خۆیان ساغكردەوە.
لە 31ی ئازاری  2003ئەوكات گروپی
ئەنسار و ئەلئیسالم ،كە هێزەكانی خۆیان
ت����ەواو ل��ەس��ن��ورەك��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ەن��اوچ��ەی
ب���ی���ارە ك����ۆك����ردب����ووە و رێ��ك��خ��س��ت��ب��وو،
لەبەیاننامەیەكدا دژایەتیكردنی خۆیان بۆ
ئەمەریكا راگ��ەی��ان��د ،فەرمانیان ب��ە بەشی
خۆكوژی رێكخراوەكەیاندا ،كە لەهەرجێگاو
كاتێكدا بۆیان ل��وا ه��ەر ئەمەریكییەك یان
بەریتانییەكیان بینی بیانكوژن و كردەوەی
خۆكوژیان لەدژ بكەن.
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ل����ەگ����ەڵ ه���ات���ن���ی م���ان���گ���ی ن���ی���س���ان و
دەستپێكردنی پ��ڕۆس��ەی ل��ێ��دان��ی سوپای
عیراق لەالیەن ئەمەریكاوە ،ئەمەریكییەكان
گ��ورزێ��ك��ی س��ەرب��ازی��ی ب��ەه��ێ��زی��ان ل��ەئ��ەم
گروپانە وەش��ان��د ،موشەكەكانی ئەمەریكا
تەواوی بارەگاو بنكەكانی ئەم گروپانەیان
كردە ئامانج ،دەرئەنجام بەهاوكاری حزبە
كوردستانییەكان توانرا لەماوەیەكی زۆر
ك��ورت��دا ك��ۆت��ای��ی��ان پێبهێنرێت و ئ���ەوەی
ل���ەم���ەرگ رزگ�����اری ب���وو ج��ارێ��ك��ی��ت��ر زۆر
بەخێرایی روویان كردەوە ناو سنورەكانی
ئێرانەوە .دواتر ئەندامانی ئەم گروپە لەدوای
هەڵوەشانەوەی رێكخراوەكەیان رووی��ان
كردە ناوچەكانی خۆرئاوای عیراق و موسڵ
و لەگەڵ گروپە تیرۆریستەكانی عەرەبی
سوننەدا لەژێر ناوی ئەنسار و ئەلسوننەدا
كەوتنەوە شەڕ و لێدانی سوپای ئەمەریكاو
هێزە بەرهەڵستكارەكانی رژێمی بەعسی
پێشوو.
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17ی شوبات وێستگەیەكی نوێی ئیسالمی
سیاسی
گ��روپ و الیەنەكانی ئیسالمی سیاسی
كوردیی بەگشتی و ئیخوانییە كوردییەكان
(ی��ەك��گ��رت��ووی ئ��ی��س�لام��ی) ،ك��ە س��ەرچ��اوەی
س����ەرەك����ی ئ��ی��س�لام��ی س��ی��اس��ی ك���وردی���ن
بەتایبەتی ،ل��ەس��ەرەت��ای دام��ەزران��دن��ی��ان��ەوە
وەك سیاسەتێكی تەكتیكی خۆیان ،بەردەوام
ه��ەوڵ��دەدەن خۆیان وەك حزبێكی ك��وردی
رەس��ەن نمایش بكەن ،بۆ ئ��ەم مەبەستەش
لەسەرەتاوە تا ئەوكاتەی جێ پێی خۆیان
لەگۆڕەپانی سیاسی كوردستانی توندكرد،
سیاسەتی خۆگونجاندنیان ل��ەگ��ەڵ حزبە
كوردستانییەكاندا بەرجەستە دەكرد ،تەنانەت
لەبەغداش خۆیان بەشەریك و هاوپەیمانی
حزبە كوردییەكان نمایش دەكەن.
لەسەرەتای دام��ەزران��دن��ەوەی دەسەاڵتی
ن��وێ��ی ح��وك��م��ران��ی ع���ی���راق���ەوە بەشێكیان
ب��ەش��داری��ی پێكاتەی حكومەتی فیدریاڵی
نوێیان ك��رد ،لەكوردستانیش ،لەسەرەتادا
بەشداری حكومەتیان دەك��ردو تا ئاستێكی
زۆر خۆیان لەگەڵ ئەجندای نەتەوەیی حزبە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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كوردستانیەكاندا دەگونجان .بەدروستبوونی
بزووتنەوەی گ��ۆڕان و بەهێزبوونی بەرەی
ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن راس��ت��ەوخ��ۆ ه��ات��ن��ە ب���ەرەی
ئۆپۆزسیۆن و لەسێبەری گ��ۆڕان��دا كەوتنە
دژایەتیكردنی دەسەاڵتی ك��وردی و هەموو
هەوڵەكانیان بۆ رووخ��ان��ی ئ��ەم دەسەاڵتەو
ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی ف����ەوزا و ناجێگیریی
لەشێوەی رووداوەك��ان��ی ب��ەه��اری عەرەبی
خستەكار.
لە 17ی شوباتی 2011دا بە قۆستنەوەی
ن��اڕەزای��ی و خواستی شەرعی ج��ەم��اوەری
خەڵكی سلێمانی ب��ۆ بەدەستخستنی ماف
و خ��واس��ت��ەك��ان��ی��ان ل��ەپ��ێ��داوی��س��ت��ی ژی���ان
وگ��وزەران��ی��ان ،بەهەمان سیناریۆو لەسەر
هەمان ستایل و مۆدێلی شۆڕشەكانی بەهاری
عەرەبی ،بەسیاسەتێكی پراكتیكیانە توانیان
ت���ەواوی پڕۆسەكە بكەنە موڵكی خۆیان و
ل���ەدوای دواوەی خ��ەڵ��ك و الیەنەكانیتری
ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ەوە زۆر ب��ەخ��ێ��رای��ی بگەنە
مینبەرەكان و ئەجندا وسیاسەتی خۆیان
بەسەركۆی ئەو الیەن و خەڵكەدا بسەپێنن.
ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ەی ئ��ی��س�لام��ی��ی��ەك��ان ،كە
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پاڵپشتە بەبوونی فاكتەری رێكخراوەی پتەو
لەجەوهەریدا هاوكارێكی گەورەیە نەك تەنیا
بۆ ئەمان ،بەڵكو بۆ كۆی بزوتنەوە ئیسالمییە
سیاسییەكانی عەرەبی .بەم رێگا و سیاسەتە
توانییان كۆی الیەنە عەلمانی و كۆمۆنیست
و گ��روپ��ەك��ان��ی رێ��ك��خ��راوی م��ەدەن��ی بخەنە
ژێ��ر چەتری ستراتیجی سیاسی خۆیانەوە
و بیانخەنە سەر بەرەی خۆیان و دروشمی
(ال��ل��ه اك��ب��ر) ب��ەس��ەره��ەم��ووان��دا بسەپێنن.
ل��ەڕاس��ت��ی��دا ب��ەه��ۆی ب��وون��ی ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی
جەوهەری لەنێوان بارودۆخی كوردستان و
واڵتانی عەرەبیدا ،ئەم سیاسەت و پڕۆژەیەی
ئیسالمییەكان و گۆڕان شكستی هێناو لەدوای
دوو مانگ لەخۆپیشاندان و ناڕەزایی بەبێ
هیچ دەستكەوتێك كۆتایی هات ،بۆیە لەگەڵ
هەڵبژاردنی ن��وێ و بێتوانایی ئۆپۆزسیۆن
لەهێنانی زۆرینەی دەنگەكان هەردوو گروپی
ئیسالمی و عەلمانی ئۆپۆزسیۆن كەوتنە
ماراسۆن بۆ نزیكبوونەوەو بەشداریكردن
لەدەسەاڵت .هەردوو رەوتەكە چوونە بەرەی
پارتی و ناوچەی نفوزی توركیاو ئەمەریكاوە.
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پارادۆکسەکانی ئیسالمی سیاسی
لەكوردستان
پرسی ئیسالمی سیاسی لەكوردستان،
ل��ەك��رۆك��دا هەڵگری ن��ێ��وان��دژی و قەیرانێكی
ستراكچەرییە .لەالیەك بانگەشە بۆ گەیشتن
بەمافە رەواكانی كورد دەكات لەئامانجیشدا
ك��ار ب��ۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی پ��ڕۆژەی
شۆفێنزمی عەرەبی دەك��ات .بیری ئیخوانییە
ك���وردی���ی���ەك���ان ب���ەش���ێ���وەی���ەك واب��ەس��ت��ەی
پ��ڕۆژەی شۆفێنزمی عەرەبییە ،لەكۆی ئەو
كارەسات و زوڵمانەی رژێمی فاشی بەعس
ل���ەدژی ك���ورد ك���ردی ب��ە تایبەتی ل��ەه��ەردو
پڕۆسەی ئەنفال و هەڵەبجەدا ،هیچ رەخنەو
هەڵوێستێكیان ل��ەب��ەران��ب��ەر ب��ێ هەڵوێستی
ئیخوانییە عەرەبییەكان و ئیسالمی سیاسی
ع��ەرەب��ی و دەوڵ��ەت��ە ئیسالمییەكان نەبوو.
لەڕاستیدا ئیسالمی سیاسی لەكوردستان
تەنیا كۆپیەكی ئیسالمی سیاسی عەرەبی و
شۆفێنیزمی عەرەبی نییە ،بەڵكو درێژەپێدەری
ستراتیج و بەرنامەی سیاسی ئەوانە ،بۆیە
دەبینین بەدرێژایی ماوەی خەباتی نەتەوایەتی
كورد ،ئەم رەوتە چ بەشە عەرەبییەكەی بێت
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یان كۆپییە كوردییەكان هیچ كات لەبەرەی
رزگ���اری كوردستاندا ن��ەب��وون ،هیچ س��ۆز،
ئینتما و پاڵپشتییەكیان بۆ بزوتنەوەی رزگاری
خوازی كوردستان نەبووە.
خاڵی وەرچەرخان
لەساڵ 2009دا ،لەبارێكی زۆر دژوارو
ناجێگیردا ئەمریكییەكان عیراقیان بەجێهێشت،
لەماوەیەكی زۆر كورتدا بەخێرایی تەواوی
سوپاكەیان لەم واڵتە كشانەوە .دەرئەنجامی
ئەم سیاسەتە گۆڕەپانی سیاسی و سەربازی
ع��ی��راق ب��ەت��ەواوەت��ی ب��ۆ پێكهاتەی شیعەو
ئێرانیەكان وااڵب��وو ،تا ئەجندای شیعەگەریی
خ��ۆی��ان ب��ەت��ەواوەت��ی بسەپێنن و ت���ەواوی
دەسەاڵتی حوكمرانی بۆ خۆیان قۆرخ بكەن.
ل��ەم��اوەی تەنیا پێنج س��اڵ��دا ت��وان��ی��ان ك��ورد
ل��ەدەس��ەاڵت��ی ن��وێ��دا پ��ەراوێ��ز بخەن و چەند
گورزێكی گەورە لەپێكهاتەی سوننە بدەن و
لەژێر پ��ەردەی ش��ەڕی تیرۆردا بەتەواوەتی
لەدەسەاڵتی نوێی عیراق دووریان بخەنەوە،
دەرئەنجام شەڕی مێژوویی شیعەو سوننە
زۆر بە قورسی دەستی پێكردەوە.
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ل��ەئ��ەن��ج��ام��ی ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ە و شكستی
شیعە لەستراتیجی كۆنترۆڵكردنی دەسەاڵتی
نوێی عیراقدا ،لەساڵی  2014شەڕی نێوان
شیعەو سوننە بەتایبەتی لەدوای دروستبوونی
گروپی تیرۆرستی داعش و بەرجەستەكردنی
كوشتنی بەكۆمەڵ لەالیەن ه��ەردوو بەرەوە،
چوە قۆناغێكی بااڵترەوە.
داعش كلیلی گەڕانەوەی ئەمەریكا بۆ عیراق
دروس��ت��ب��وون��ی داع���ش ه��اوش��ان��ی ئ���ەوەی
لەئەمڕۆدا لەبارێكی خراپدایەو كۆی ئاماژەكان
ب��ۆ ن��زی��ك��ب��وون��ەوەی ك��ۆت��ای��ی ئ���ەم گ��روپ��ەن،
لەجەوهەریدا جارێكیتر گۆڕانێكی چۆنایەتیی
لەواقیعی سیاسی و هاوسەنگی هێز لەپرۆسەی
سیاسی عێراقدا بەرجەستە كرد .دەرئەنجامی
دروستبوونی داعش جگە لەگەڕانەوەی ئەمەریكا
بۆ عیراق بووە هۆی ئ��ەوەی پێكهاتەی سوننە
ل��ەه��ەن��اوی داع��ش��دا جارێكیتر خ��ۆی��ان بەسەر
پڕۆسەی سیاسی و هاوسەنگی هێزی ناوخۆی
و هەرێمایەتیدا بسەپێنن .لەڕوویەكی ترەوە بۆ
راگرتنی هەمان هاوسەنگی بەرەی شیعە (مالكی)
ی���ان ل���ەدەس���ەاڵت دوورخ���س���ت���ەوەو ل��ەه��ەوڵ��ی
كردنەوەی الپەڕەیەكی نوێدان لەگەڵ كورد.
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ل���ەئ���ەم���ڕۆدا ،ب���ەرەك���ان زۆر ب��ەڕوون��ی
جیادەكرێنەوە تەنانەت لەگۆڕەپانی سیاسی
كوردستانیشدا .ئەمریكییەكان وەك بەرەیەكی
جیاواز لەبەرەی ئێران تا ئەمڕۆ لەدەرەوەی
بازنەی دەسەاڵتی شیعەگەریی عیراقدایە ،بۆیە
دەیەوێت لەڕێگەی سوننەو كوردەوە جارێكیتر
بگەڕێتەوە عیراق و ئەجندای ستراتیجی خۆی
بەشێوەیەكی نوێ ،كە لەگەڵ بارودۆخی نوێدا
بگونجێت دابڕێژێتەوە.
31/3/2015
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ئەوەی سەرۆك لێی غافڵە
سەرۆك ،كە بەسروشت تایبەتمەندی خۆی
هەیە ،جیاوازە لەكۆی هاواڵتیانی كۆمەڵگە،
لەهیچ ناترسێت ،تەنانەت مەرگیش ،لەیەك
كاتدا بەزەی خوداوەند و دڵڕەقی هیتلەریشی
ه��ەی��ە .ل��ە س���ەروی ه��ەم��وو دەس����ەاڵت ،بیر،
ف��ەل��س��ەف��ە ،ی��اس��ا ،رێ��س��ای��ەك��ی ئ��اس��م��ان��ی و
زەویەوەیە .رەخنەكردنی دەچێتە بازنەی كفر
و ئیلحادەوە .رەخنەگر لێی دەبێت بەتاوانی
خیانەتی نیشتمانی و ئەنجامدانی كفری مەزن
سزا بدرێت .عەقڵ و ئاكارەكانی لەسەرووی
هەموو گومانێكەوەیە و سروشتی پیرۆزی
و پایەی دەقە پیرۆزەكانی هەیە .یەكسانی و
دڵ گەورەیەكەی سروشی لە خوداوەندەوە
وەرگرتووە ،بۆیە ئەو خەاڵتەیە كە خوداوەند
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بە ئێمەی بەخشیوە ،ئەگەر بەها وپیرۆزی
رانەگرین ئ��ەوە نەفرەتی ئاسمان و زەوی
دەمانگرێتەوە و ئایندەمان رەشتر دەبێت لە
رابردومان .خواست و خەونەكانی سەرۆك
خەونی هەموو گەل و نیشتمانە ،بۆیە دەبێت
هەموو كرنۆشی بۆ بەرین وقبوڵی بكەین.
ئەوەی سەرۆك و رەعیەتەكەی دەیانەوێت
و ب��ان��گ��ەش��ەی ب��ۆ دەك�����ەن ،ل��ە ج���ەوه���ەردا
ستراتیجێكە بۆ پەرینەوە لەبارودۆخی باوی
خێڵەكییەوە بۆ بەرجەستەكردنی فەزایەكی
دی��ك��ت��ات��ۆری .ل��ە ئ���ەم���رۆدا ع��ەق��ڵ��ی سیاسی
كوردی نەك هەر كۆیلە و زەلیلی دەستی ئەم
نەهجە سیاسیەیە ،لە النكەی دروستكردنی
دیكتاتۆریەتدا مۆدێلێك دەخوڵقێنێت لەهیچ
شوێنێكی ئەم جیهانەدا بواری ژیان و مانەوەی
ن��ەم��اوە ،ل��ەم ب��ازن��ەی��ەدا دەی��ەوێ��ت داهێنان
لەتیۆری پەیوەندیەكانی نێوان س��ەرۆك و
كۆمەڵگە و تاك ،سەرۆك و خوداوەندا بكات.
وتارەكانی سەرۆك
سەرۆك لە پرۆسەی گەیاندنی وەسێتەكانی
ب���ە رەع���ی���ەت���ەك���ەی ،ل��ی��ژن��ەی ن��وس��ی��ن��ەوەی
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گ��وت��ارەك��ان��ی ه��ەر ب��ەس��روش لێی تێدەگەن
و دەزان���ن چ��ی دەوێ���ت و چ��ی رادەسپێرێت
ب��ۆ ئ��ام��ادەك��ردن��ی وت��ارێ��ك .خ��اڵ و فاكتەرە
ن��ەگ��ۆڕەك��ان��ی ئ��ەو وت���ارە ،ك��ە ل��ە ج��ەوه��ەردا
ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی سیاسەتی ت���ەف���رەدان و
شێواندنی راستییەكانە ،ئامانجی ڕاستەقینە
لێیدا پارێزگاریكردنە ل��ە چەمكی وەالء بۆ
سەرۆك و دڵنیابوون لە سەالمەتی و مانەوەی
پابەندبوونی خەڵك بە بڕیار و ڕێنماییەكانی
سەرۆكەوە تا دەگاتە پەیڕەوكردن و سەپاندنی
ك��ول��ت��وری گ��وێ��ڕای��ەڵ��ی��ك��ردن ب��ۆ س����ەرۆك و
رەنگكردنی ف��ەرم��ان��ڕەوای ،ی��اس��ا ،وتەكانی
س����ەرۆك ،ش��ەرع��ی��ەت��ك��ردن و پ��ی��رۆزك��ردن��ی
چەمكی پابەند بوون.
بناغەی چەوسانەوە و زوڵم لەوتارەكانی
س��ەرۆك��دا ل��ەوێ��وە ب��ەرج��ەس��ت��ە دەب��ێ��ت ،كە
لەهاوكێشەی پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان س���ەرۆك و
گوێڕیەڵی نایەكسانی و ناتەبایەكی گ��ەورە
دروست دەبێت ،بەرەی رەعیەت تەنیا ئیلتزامات
و ئەرك و پابەندبوون و گوێڕایەڵی دەكەوێتە
سەر ،بەاڵم سەرۆك هەموو دەستكەوتەكان.
سەرۆك بڕیار دەدات و رێنمایی دەبەخشێتەوە،
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س��زا دەدات و بەند دەك���ات و دەك��وژێ��ت و
دەبڕێت ،هەرچی رەعیەتە تەنیا رەزەمەندی و
ملكەچ بوونی لەسەرە.
زۆر ئاسایە هەموو گەل بەدرۆ بخرێتەوەو
هەڵەبن و ئیهانە بكرێن ،گرنگ ئەوەیە سەرۆك
روو زەرد نەبێت ،چونكە س���ەرۆك هێمای
شەرەف و كەرامەتی نەتەوەیەكە ،چونكە لە
ك��رۆك��دا ل��ەم ج��ۆرە سیستمانە ك��ۆی میلەت
و دەوڵ���ەت و حكومەت تەنیا ل��ە س��ەرۆك��دا
تواونەتەوە.
نەسیحەتەكانی سەرۆك
گوتارەكانی سەرۆك بە شێوەیەكی گشتی
و س��ەرەك��ی ل��ە ج��ەوه��ەردا ب��ە س��ورووش��ت
هەڵگری نەسیحەتە.
ل���ە خ���س���ت���ن���ەڕووی ن��ەس��ی��ح��ەت��ەك��ان��ی��دا،
سەرۆك دنیا بینی خۆی بەسەر كۆی خەڵكدا
دەسەپێنێت .ئامانجی نەسیحەتەكانی ،لە كرۆكدا
بۆ پتەوكردنی دەس��ەاڵت��ەك��ەی و درێ��ژەدان��ە
بە مانەوەی حوكمرانی خۆی و رژێمەكەی.
س��ەرۆك ،پیاوەكانی لە روناكبیران ،نوسەر،
رۆژنامەنوسان بە بەرنامە ،لەدنیابینی سەرۆك
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و بەرژەوەندیەكانیەوە ،بە سیاسەتێكی تایبەت
كار بۆ بەرجەستەكردنی كەلتورێكی سیاسی
ت��ای��ب��ەت دەك����ەن .ل��ەم ك��ەل��ت��ورەدا پاراستنی
دەس���ەاڵت ،م��ان��ەوەی س��ەرۆك و كارێزما و
پیرۆزی سەرۆك دەبێتە ئەو پیرۆزیانەی كە
نزیكبوونە و رووشاندنی دەكرێتە ت��اوان و
تەنیا سزای مەرگ پێشێلكارانی ،دڵی سەرۆك
و پیاوانی هێور دەكاتەوە.
ئاكاری سیاسی ئەم كولتور و دنیا بینیە،
كە لەبناغەدا سروش لە ئەزمون و دنیابینی
دەس���ەاڵت���ە ت��ۆت��ال��ی��ت��اری��ەك��ان��ی خ��ۆره��ەاڵت��ی
ناوەڕاستەوە وەردەگ��رێ��ت ،نەك لە ئەزمون
و م����اف و ب����ەرژەوەن����دی����ە ن��ی��ش��ت��م��ان��ی و
نەتەوایەتیەكانی میلەتی كوردەوە.
لەم بازنەیەدا ئ��ەوەی س��ەرۆك لێی غافڵە
ئەو راستیەیە ،كە وتار ،بڕیار ،وتەكانی هێز و
سیحری كاریگەریان نەماوە ،لەم بارەشدا لە
بڕی ئەوەی ببێتە پردێك بۆ بەرجەستەكردنی
دنیابینی و ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی س���ەرۆك،
كاریگەری پێچەوانەی دەبێت ،بەپێچەوانەوە
دەبنە هۆی زیاتر قەڵسكردن و بێزاركردن
و ت��ورەك��ردن��ی خ��ەڵ��ك ،ل��ە ب��ری رەعیەتێكی
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گوێرایەڵ نەیار و دوژمنی ناوخۆی بۆ خۆی
دەخوڵقێنێت .لەم دۆخەدا ئاماژەكردن بەپشت
بەستن بەهێز و الیەنی دەرەك��ی بە ئامانجی
سەپاندنی س��ەرۆك و رازیكردنی جەماوەر
لەسەر مانەوەی لە دەسەاڵت ،كە لە جەوهەردا
هەڵگلری لە هەرەشەیە ،نەك هەر هیچ مانایەك
بۆ شەرعیەت نامێنێتەوە ،بەڵكو دەبێتە ئەو
پرانسیپەی ،كە الدان و روخانی سەرۆك و
رژێمەكەی بە هێز و توندوتیژی بەرگی رەوای
شەرعیەت لە بەر دەكات.
دروش���م و ب��ان��گ��ەش��ەی پ��ی��اوی پێویست
(الرجل الچرورە) فێڵ و سیاسەتێكی كۆن و
ستۆكە ،نەك هیچ كاریگەری نەماوە ،بەڵكو
دەبێتە فاكتەرێكی نەرێنی بۆ دەسەاڵت و هێز
و كاریگەریەكانی یاخیبوون و رەتكردنەوە
زۆر زیاتر دەكات.
سوكایەتیكردن بە واقعی ساسی كوردی و
بێ بەهاكردنی حكومەت و دەسەاڵتی كوردی
و جیاكردنەوەی لە دەسەاڵتە شەرعییەكان
بە ئامانجی سەپاندنی مانەوەی سەرۆك ،ئەو
درزەیە ،كە پەیوەندی نێوان خەڵك و دەسەاڵت
دەگەیەنێتە ئاستی شكان و پێكدادان.
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ل���ە راس���ت���ی���دا ش��ەرع��ی��ەت��ی ب��اوك��ای��ەت��ی
كالسیكی (خێڵەكی بێت یان خ��ان��ەوادەی) و
شەرعیەتی تاكرەوی و تەنیا كەسی ،بە واتە
شەرعیەتێك ،كە تەنیا یەك پیاو بەرجەستەی
بكات ،بەسەر چوون ،بۆیە ترسناكی تەسلیم
ب��وون بە ئ��ی��رادەی ئ��ەم دوو شەرعیەتە لەم
دۆخەی ئەمرۆماندا هیچی لە ترسی داعش و
داگیركەرانی كوردستان كەمتر نابێت.
لەم بارەی ئەمرۆی كوردستان و جیهاندا
بەرجەستەكردنی ئەمجۆرە شەرعیەتانە لە
سسیستمێكی سیاسی پەرلەمانیدا بیانوەكەی
ه��ەرچ��ی��ەك ب��ێ��ت ئەستمە ب��ت��وان��ێ��ت ل��ە گ��ەڵ
فەلسەفە و پێداویستیەكانی ئ��ەم چەرخەدا
بگونجێت و بەرەوانی هەڵكات ،بۆیە ئێستا كاتی
ئەوەیە قۆناغێكی نوێ لە ژیانی سیاسیماندا
بەرجەستە بكەین و بە وریایەوە بپەرینەوە بۆ
قۆناغی شەرعیەتی دەستوری و یاسای.
3/2015
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لەنێوان سیستمی سەرۆكایەتیو
پەرلەمانیدا
ئ���ەم���ڕۆ س��ی��س��ت�� م و پ���ڕۆس���ەی سیاسی
كوردستان لەسات و بارێكدایە كەس بەخیلی
پێنابات ،زۆر ب���ەدژواری ك��ات بەڕێدەكات.
پرسی كوربوون نەك بەتەنیا لەكوردستانی
باشور ،بەڵكو لەكۆی پارچەكانی كوردستانی
گ���ەورەش دەخ��ات��ە تەنگژەو ناجێگیرییەوەو
ئاستەنگ ب��ۆ ك��ۆی پ��رس��ەك��ە دەخوڵقێنێت.
ب��ەدەس��ت��ی خ��ۆم��ان ك��وردس��ت��ان��ی ب��اش��ورو
ئ��ای��ن��دەی س��ی��اس��ی ك����وردی ئ���ەم ب��ەش��ەم��ان
خستوەتە بەردەم دوو رێیانێكەوە .لەم ساتەدا
بڕیار لەسەر گرتنەبەری چ رێگایەك دەدەن،
چ بناغەیەك بۆ ئایندە دادەمەزرێنن ،لەنێوان
ن و مۆدێلی
دووب���ارەك���ردن���ەوەی ئ��ەزم��وو 
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ح��وك��م��ران��ی ع���ەرەب���یو ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی
ب��ن��اغ��ەی��ەك ب��ۆ دام���ەزران���دن���ی سیستمێكی
دیموكراسی و رەشید ،كام ئاراستەو رێگە
دەگرینەبەر.
كێشەی ه��ەم��وارك��ردن��ەوەی دەس��ت��وری
هەرێمی ك��وردس��ت��ان و درێ��ژك��ردن��ەوە یان
نوێكردنەوەی م��اوەی سەرۆكایەتی هەرێم
بۆ ك��اك مەسعود ل��ەئ��ەم��ڕۆدا بوونەتە دوو
پرسی سەرەكی نەك تەنیا لەزۆربەی باس و
دانیشتنەكانی نێوان الیەنە سیاسییەكان باس
و خاڵی سەرەكی گفتوگۆ و مشتومڕەكانیانە،
بەڵكو بووەتە باس و ریكالمی سەرەكی كۆی
راگەیاندنەكان بەحزبی و بێالیەنەكانەوە.
شەقامی كوردی بەكۆی پێكهاتەو تێڕوانینە
جیاوازەكانیانەوە لەبارێكی ت��رس ئامێز و
دڵەڕاوكێدا چاوەڕوانی دەرئەنجامی كۆتایی
و شێوازی چارەسەری ئەم پرسانە دەكەن،
الیەنە سیاسییەكان چۆنو بە چ میكانیز م و چ
دەرئەنجامێك دەگەنە رێكەوتن.
لەم دانیشتنو مشتومڕانەدا ئەوەی پارتی
دیموكراتی كوردستان دەی��ەوێ��ت مانەوەی
س��ەرۆك بارزانییە لەپۆستی سەرۆكایەتی
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هەرێم بەتەواوی دەسەاڵتەكانیەوە ،هەرچی
ی و گۆڕان
الیەنەكانی تریشە بەتایبەتی یەكێت 
دەیانەوێت ئەم پرسانە بەدانوستانو رێكەوتن
یەكالیی بكرێتەوە ،الیەنە ئیسالمییەكانیش
بەشێوەیەكی گشتیی بەسەر هەردوو بەرەدا
دابەش بوون ،وەك سروشتی ئاسایی خۆیان
ئ��ەوان بەپرەنسیپی پراگماتی مامەڵە لەگەڵ
كۆی پرسەكاندا دەك��ەن ،ب��ەاڵم لەجەوهەردا
هەریەكەیان لەسەر بناغەی ستراتیجی سیاسی
خۆیان بەرەكەیان هەڵبژاردوە .لەڕەهەندێكی
دوورت��ری��ش��دا ئ��ەم ناكۆكیانە هەڵگری دوو
ئەجندای هەرێمایەتیو نێودەوڵەتین.
ناڕاستەوخۆ یەكێتیو گ��ۆڕان ئاماژە بۆ
ئەوە دەكەن ،كە پارتی دەبێت لەبەرانبەر ئەم
خواستەیەدا چەند تەنازولێك لە دەسەاڵتەكانی،
ك��ە زۆرب����ەی جومگەكانی ب��ۆ خ��ۆی ق��ۆرخ
ك����ردووە ب��ك��ات ب��ۆ ئ��ەم��ان .پ��ێ��ی��ان��وای��ە ب��ەم
تەنازوالنە یەكسانی دەگەڕێتەوە بۆ هەموو
الیەنەكان ،لەبانگەشەكانیانیشدا ئەم رێكەوتنە
بەدیموكراسی سازان ناو دەبەن.
لەنێوان ئەم دوو دنیابینی و خواستەدا،
ئەوەی شەقامی كوردی ،توێژێك لەڕووناكبیران
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

121

دەی��ان��ەوێ��ت ،بانگەشەی ب��ۆ دەك���ەن ب��اس و
خواسێكی تەواو جیاوازە ،خەڵكی لەم لەحزە
مێژوییەدا كۆی خواست و ئارەزووەكانیان
ب��ۆ ئ��ەوەدەچ��ێ��ت ،ك��ە گۆڕانێكی ج��ەوه��ەری
لەستراكچەر و ناوەڕۆكی سیستمی سیاسی
ئەم هەرێمەدا بەرجەستە بكرێت ،لەم بازنەیەدا
كلیلی ئەم گۆڕانو نوێبوونەوەیە لەچەسپاندنی
پرەنسیپی (ئاڵوگۆڕی ئاشتیانەی دەسەاڵت)داو
لەكەمترین سنووریدا لەدووبارە كردنەوەی
مۆدێلی حوكمڕانی ناوەندا چڕدەبێتەوە.
ئ���ەوەی ب��ەڕوون��ی دەب��ی��ن��رێ��ت تائەمڕۆ
لەبەرەی پارتیدا تەنیا یەك هەڵوێستە ،ئەویش
ئەوەیە بەدیلی بارزانی تەنیا بارزانییە ،وەك
الیەنەكانی تریش تا ئەمڕۆ كەس جورئەتی
ئەوە ناكات بەئاشكرا باسی ئەو بەدیلە بكات.
ئەزموونی سەرۆكایەتیی چیمان پێدەڵێت؟
لەم باسەدا ئەوەی مەبەستمە قسەكردن
نییە لەسەر كەسایەتی س��ەرۆك بارزانی،
بەڵكو قسەكردنە لەسەر مۆدێلی حوكمڕانیو
ستراكچەری سیستمی سیاسی لەم هەرێمەی
ئ��ێ��م��ەدا ،ك��ە مۆدێلێكە لەالساییكردنەوەی
ئەزموونی واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی ،ئەوەی
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لەم بارەدا بۆ شەقامی كوردی بوەتە مایەی
ترس و دڵەڕاوكێ ئەو راستیەیە ،كە ژینگەی
سیاسی ئەو واڵتانە لەمێژە واڕەخساوە ،كە
لەباربێت بۆ پ��ەروەردەك��ردن��ی فیرعەون و
دەسەاڵتی تاكڕەویی ،بۆیە لەم قۆناغەدا و
لەدوای سەركەوتنی شۆڕشی 25ی یەنایەری
م��ی��س��رەوە ل��ە ل��ێ��واری ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی
سەردەمێكی نوێین ل��ەژی��ان��ی سیاسیاندا،
لەماوەی پەڕینەوەیان بۆ بارودۆخێكی نوێ
و بەرجەستەكردنی جێگیریی سیاسیی بەو
شێوەیەی ،كە گونجاوبێت لەگەڵ خواست
و پێویستییەكانی س��ەدەی بیستو یەكدا،
شەقام و رووناكبیرانی میسری بەشێوەیەكی
گشتی جەخت لەسەر دوو پرسی سەرەكی
دەكەنەوە ،كۆی هەوڵو چاالكییە سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و رووناكبیرییەكانیان لەم بوارەدا
چڕدەبێتەوە ،ئەم دوو پرسە كە یەكێكیان
سەپاندنی پرەنسیپی ئاڵوگۆڕی ئاشتیانەی
دەس�����ەاڵت و ئ��ەوی��ت��ری��ان دام���ەزران���دن���ی
سیستمێكی پەرلەمانییە ،بەكلیلی چارەسەر و
زامنی سەرەكی ئایندەی سیاسیان دەبینن،
چونكە وەك ئ��ەوەی محەمەد حەسەنەین
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هەیكەل دەیڵێت :لەژینگەی ئ��ەم واڵت��ان��ەدا
سیستمی سەرۆكایەتی فیرعەون دروست
دەكات.
ه��ەی��ك��ەل پێیوایە س��ورب��وون��ی س��ەرۆك
م��وب��ارەك ل��ەس��ەر گ��ۆڕان��ك��اری ن��ەك��ردنو
مانەوەی لەدەسەاڵتدا بۆ ماوەیەكی دورودرێژ،
گەیاندییە ئەو بارەی ئەمڕۆ تێیكەوتوە.
لە ساڵی 2006دا هەیكەل لەگوتارێكیدا
لەزانكۆی ئەمەریكی بەناوی (المستقبل االن)دا
زۆر بەڕاشكاوی بەسەرۆك موبارەك دەڵێت:
دەبێت لەوە ئاگاداربیت ،كە ئەمڕۆ سەردەمێكی
نوێیەو سەردەمی (شەرعیەتی تەنیا كەسەو
شەرعییەتی دەسەاڵتی بۆماوەیەتی) نەماوە،
دەبێت بەخواستەكانی س���ەردەم رازیبیت،
ب��ەاڵم وەاڵم��ی م��وب��ارەك ئ��ەوەب��وو ،كە ئەو
دكتۆرای هەیە لەعینادیدا .هەیكەل لەبەشی
سێیەمی كتێبی (م��ب��ارك و زم��ان��ە) دەڵێت:
تاماوەی ساڵێك پێش 25ی یەنایەر موبارەك
دەیتوانی خۆی و میسر لەدەرئەنجامی ئەو
رووخان و شۆڕشە رزگار بكات ،بەاڵم وەك
خۆی دەیوت ئەو دكتۆرای لەعینادیدا هەیە،
بۆیە دەرئەنجامەكەی قەفەسی دادگا بوو.
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لەم قۆناغەدا شەرعییەتی شۆڕشگێریی
نابێتە ئەو پایەو هاندەرەی ،كە مافی مانەوە
لەدەسەاڵت بۆ ماوەیەكی درێژ بدات بەهیچ
ك���ەسو الی��ەن��ێ��ك .گ��ەل��ی زی��ن��دو و هوشیار
دەزانێتو دەتوانێت هێڵە رەشو سپییەكانی
ئایندەی خۆی بەباشی لەیەك جیاكاتەوەو
هەڵسوكەوتی دروس��ت لەگەڵ سەركردەو
پرسە ژیارییەكانی سیاسیو كۆمەاڵیەتیو
ئابوری واڵتەكەیدا بكات .چونكە ئەم پرسانە
تەنیا پەیوەست نین بە بەرجەستەكردنی
ئ��اش��ت��ی و ئ��اس��ای��ش لەساتێكی هەستیار
و دی���اری���ك���راودا ،ب��ەڵ��ك��و پرسێكی ژی���اری
ئایندەیشە ،بۆیە لەم بارودۆخەی ئەمڕۆماندا
ك��ۆی الیەنە سیاسەكانی ك��ورد پێویستیان
بە بەرجەستەكردنی چەمكی عەقاڵنییەتو
ژیری هەیە ،چونكە بەڕاستی ئێمە لەبەردەم
پرسێكی زۆر هەستیار و ئاڵۆزداین.
21/4/2015
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دەستوور لەسەر بناغەی ئیرادەی
كۆمەڵگا دەنووسرێت نەك سازانی
سیاسی
دەس��ت��ور و یاسا یەكێك لەباشترین و
گرنگترین ئەو پرسانەیە ،كە مرۆڤ لەمێژووی
سیاسی خۆیدا دایهێناوە .لەئەمڕۆدا بە هۆی
زیادبوون و ئاڵۆزبوونی پرسەكانی ژیانی
سیاسی و كۆمەاڵیەتی مرۆڤەوە ،پێویستی
ئ��ەم پ��رس��ە زۆر ل���ەڕاب���ردوو زی��ات��ر ب��ووە،
بەتایبەتی بۆ واڵتانی دواكەوتوو.
لەڕاستیدا سروشتی دەستور لەجەوهەردا

وا خوڵقاوە ،كە وابەستەی پرسی رێكەوتنی
سیاسی نەبێت ،بەڵكو ه��ەڵ��ق��واڵوی ئ��ێ��رادەی
كۆمەڵگەو هاونیشتمانەكانی بێت .جیاواز لەیاسا،

ك��ە واب��ەس��ت��ەی دەقێكی ن��وس��راوە ،دەستور
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وابەستەی بەهاو گیانی ئیرادەی مرۆڤایەتییە.

بۆیە هەر دەقێكی دەستوریی ئەگەر گوزارشت
لەخواست و ئیرادەی راستەقینەی كۆمەڵگە

نەكات ،ئەوە بێگومان لەپڕۆسەی جێبەجێكردندا
بەمردوی لەدایك دەبێت و سەرئەنجام دەبێتە

چەند رستە و وشەیەكی بێگیان و بێبەها.

ل��ەج��ەوه��ەردا دەستور و یاسا دوو پرسی
ج���ی���اوازن ،دەس���ت���ور گرێبەستێكی سیاسی
كۆمەاڵیەتییەو گوزارشت لەئێرادەو خواستی
میللەت دەك���ات ،ب���ەاڵم ی��اس��ا پ��ڕۆس��ەی��ەك��ە بۆ
رێكخستنەوەی پەیوەندی نێوان تاكەكانی كۆمەڵگە
و تاك و كۆمەڵگە و دەسەاڵت ،پێداویستییەكانی
رۆژان��ەی تاك و كۆمەڵگە بەرجەستە دەك��ات.
بەواتە بەوەی دەستور گرێبەستێكی نیشتمانییەو
ل��ەس��ەر ب��ن��اغ��ەی رازی��ب��وون��ی ك��ۆی تاكەكانی
كۆمەڵگەیە بۆ ژیانێكی هاوبەش ،بۆیە دەبێت
لەجەوهەریدا لەسەر بناغەی ئیرادەیەكی ئازاد
بیخوڵقێت.
دەستور بۆ كێ دەنووسرێتەوە؟
ب��ەپ��ێ��ی ف��ەل��س��ەف��ە و پرەنسیپی پێویستی
داهێنانی دەس��ت��ور ،دەبێت دەق��ی دەس��ت��ور بۆ
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خەڵك و لەسەر بناغەیەكی دروست بنوسرێت
و گ��وزارش��ت ل��ەئ��ی��رادەی كۆمەڵگە بەگشتی
بكات ،ن��ەك الیەنە سیاسییەكانی ئ��ەو واڵت��ەی
دەسەاڵت پێكدێنن .یەكێك لەهەڵە مێژووییەكانی
دەس��ەاڵت��ە سیاسییەكان ،ب��ە تایبەتی لەواڵتە
دواك���ەوت���ووەك���ان���دا ،دەس���ت���ور ل��ەج��ەوه��ەردا
بەئامانجی پاراستنی بەرژەوەندی دەسەاڵت و
سیستمی سیاسی نوسراوەتەوە ،بۆیە بەردەوامی
میكانیزمی نوسینەوەی دەستور بەو شێوەیە
بووە ،كە دەسەاڵت داوای لەچەند یاساناسێكی
نزیك لەخۆی ك��ردووە ،كە دەقێكی دەستوری
بۆ ئامادە بكەن و دواتر ئەو دەقە خراوەتە بەر
چاوی هاواڵتیان بۆ رازیبوون لەسەری ،بەاڵم
بەزۆری ئەم رازیبوونە وابەستەی ئیرادەیەكی
راستەقینە نەبووە.
دەس��ت��ور ،ل��ەزۆرب��ەی واڵت��ە دیكتاتۆری و
تۆتالیتارییەكاندا تەنیا پۆشاكێكە لەبەر سیستمی
سیاسی ئەو واڵتانەدایە ،بەاڵم وەك جەوهەر و
گیان ،وجودی نەبووە و نابێت ،بۆیە لەئەمڕۆدا
و لەسەروبەندی نزیكبوونەوەی قۆناغەكانی
كۆتایی دیكتاتۆرییەت و دەركەوتنی تارمایی
ن��زی��ك��ب��وون��ەوەی گ��ۆڕان��ێ��ك��ی ری��ش��ەی��ی لەكۆی
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سیستمە تۆتالیتارییەكاندا ئەم سروشت و مۆدێلە
دەستورییەش كۆتایی دێت.
كوردو دەستور
لەڕاستیدا ئەزموونی نوسینەوەی دەستور
بۆ ئێمەی كورد پرسێكی نوێیە ،رابردویەكی
م��ێ��ژووی��ی��م��ان ،ن���ەك ل��ەب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن و
ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی دەس���ت���ور ب��گ��رە ت��ەن��ان��ەت
ل��ەن��وس��ی��ن��ەوەی دەس��ت��وری��ش��دا ن��ی��ی��ە ،ب��ەاڵم
لەئەمڕۆدا ئیرادەو خواستێكی جدی هەیە بۆ
ئەم پرسەو پێدەچێت هوشیاری كۆمەڵگەی
ئێمەش لەمەڕ گرنگی دەستور گەیشتبێتە ئەو
ئاستەی كە بتوانین دەستوری باش و گونجاو
لەگەڵ دەس��ت��ورێ��ك ،كە تەنیا بۆ دەسەاڵتی
س��ی��اس��ی ب��ن��وس��رێ��ت ج��ی��اب��ك��ەی��ن��ەوە ل��ەی��ەك.
لەئەمڕۆدا بەڕوونی ئیرادەیەكی جدی دەبینرێت
بۆ داهێنانی دەستورێكی كوردی هاوچەرخ ،كە
بە بەرگ و بااڵی خۆمان بدورێت.
لەسەروبەندی پێداچوونەوەو داڕشتنەوەی
رەشنوسی ئەو دەقە دەستورییەی ،كە چەند
ساڵێكە بێناز لەڕەفەكانی پەرلەماندا فڕێدراوە،
ئێمە لەئەمڕۆدا ل��ەب��ەردەم دووڕێیانێكداین،
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ئایە دەس��ت��ور ل��ەس��ەر بناغەی رێ��ك��ەوت��ن و
سازانێكی سیاسی دەنوسینەوە یان لەسەر
بناغەی ئێرادەیەكی راستەقینەی كۆمەڵگە
و بۆ ب��ەرژەوەن��دی نیشتمانیی و نەتەوەیی
كوردستان؟ ئەمڕۆ لەهەموو كات زیاتر ئێمە
پێویستمان ب��ەدەس��ت��ورێ��ك��ە ،ك��ە گ��وزارش��ت
لەخواست و ئ��ێ��رادەی ت���ەواوی كۆمەڵگەی
ك��وردس��ت��ان ب��ك��ات ،ن���ەك ل��ەس��ەر ئ��ێ��رادەی
الیەنێكی سیاسی یان چەند الیەنێكی سیاسی.
ل�����ەم دۆخ��������ەدا پ��ێ��وی��س��ت��ە دەس����ەاڵت����ی
سیاسی بەگشتی ،بەكۆی الیەنە سیاسی و
حزبییەكانیەوە ئەم پرسە بەهەند وەرگ��رن،
نەك پێیان وابێت ئەمە تەنیا ریكالم و پرسێكی
ئیعالمی كاتییە بەتێپەڕاندنی هەموو دەنگ و
قسەكانی سەر ئەم پرسە كۆتایی دێت .دەبێت
ل��ەو راستییە تێبگەین ،ك��ە پشتگوێخستنی
ئیرادەی هاونیشتمانیانی كوردستان و سور
ب���وون ل��ەس��ەر داڕش��ت��ن��ەوەی دەس��ت��ور بەو
شێوەیەی الیەنێك یان چەند الیەنێكی سیاسی
دەی��ان��ەوێ��ت و وەك ئ��ام��ڕازێ��ك ب��ۆ پێدانی
شەرعییەتێكی سیاسی بەخۆیان مامەڵەی
لەگەڵدا بكەن ،دور نییە دەرئەنجامەكەی زۆر
130

موعتەسەم نەجمەدین

ل��ەوە ترسناكتر بێت ،كە پێشبینی دەكرێت،
دور نییە رووداوەك���ان���ی ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی
ل��ەك��وردس��ت��ان دووب����ارە ب��ێ��ت��ەوە ،بەدەستی
خۆمان ئ��ەزم��وون ،دەستكەوتی سیاسی و
نەتەوەیی چەند ساڵەمان زیندە بەچاڵ بكەین.
لەم پرسەدا وەك ئ��ەوەی ك��ورد دەیڵێت
تاریكی ش��ەو س��ەر ل��ەئ��ێ��وارە دی���ارە ،ئێمە
لەیەكەم هەنگاودا خەریكە توشی شكست
و گرفت دەبین ،ناتوانین بەڕەوانی لەسەر
دام��ەزران��دن��ی لیژنەیەك بۆ پێداچوونەوەی
رەشنوسی ئ��ەو دەس��ت��ورە قسە بكەین ،كە
چەندین مانگە ب��ووەت��ە جێگەی مشتومڕ،
گفتوگۆ ،ب��اس��ەك��ان��ی راگ��ەی��ان��دن و الیەنە
سیاسییەكان .ل��ەم ب���ارەدا ئەگەر نەتوانین
ل��ەس��ەر ل��ی��ژن��ەی��ەك��ی وا رێ���ك ب��ك��ەوی��ن چ
گرەنتییەك ه��ەی��ە ،ك��ە ل��ەس��ەر ن��اوەڕۆك��ی
دەستورەكە رێكبكەوین ،كە تا ئەمڕۆ ئەوەی
دەبینرێت كەلەبەرێكی زۆر گەورە لە نێوان
الیەنە سیاسییەكاندا لەنێوان دوو بۆچوونی
ت��ەواو جیاواز و تا ئاستێك دور لەیەكتری
هەیە ،هاوكات تا ئەمڕۆ هیچ ئاماژەیەك بۆ
بەهەند وەرگرتنی ئیرادەی خەڵكیش نابینرێت.
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لەڕاستیدا میكانیزم و سروشتی دامەزراندنی
ئ��ەم لیژنەیە ئاماژەیەكی دڵخۆشكەر نییە،
بۆیە ئەوەندەی پێشبینییەكان بۆ نەگەیشتن
ب��ەڕێ��ك��ەوت��ن و دەرئ��ەن��ج��ام داڕش��ت��ن��ەوەی
دەستورێكی ئیفلیجە ئەوەندە روو لەوە نییە،
كە بتوانین دەستورێكی هاوچەرخ ،گونجاو
لەگەڵ ب��ارودۆخ ،پێداویستییەكانی ئەمڕۆی
ج��ی��ه��ان ،ن��اوچ��ەك��ە ،ع��ی��راق و كوردستاندا
بگونجێنین.
5/5/2015
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توركیا لە دووڕیانێكی چارەنوسسازدا
لەئەمڕۆدا لەسەروبەندی ئەو گ��ۆڕان و
رووداوانەی جیهان بە گشتیی و خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی بەتایبەتی گرتوەتەوە ،پڕۆسەیەكی
ه��ەڵ��ب��ژاردن لەتوركیا ب��ەڕێ��وەدەچ��ێ��ت .بۆیە
ئەم پڕۆسەیە نەك هەر نابێتە رووداوێكی
ئاسایی ،بە بێ دەنگدانەوە ،دەرهاویشتە و
كاریگەریی تێپەڕنابێت ،بەڵكو لەجەوهەردا
دەبێتە وێستگەیەكی گرنگ و خاڵێكی سەرەكی
وەرچەرخانی مێژوویی ،دەرئەنجامی پڕۆسەكە
بەئەرێنی ،نەرێنی ئاڕاستە ،چارەنوسی توركیا
بە گشتی و ك��ورد بە تایبەتی دیاریدەكات،
لەڕەهەندێكی دوورتریشدا كاریگەریی لەسەر
كۆی پرسی سیاسی و ئاڕاستەی مێژووی
واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەبێت.
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هەڵبژاردن و ركەبەرایەتی لەنێوان دوو
ئەجندادا
لەجەوهەردا ئەم ركەبەرایەتییە لەنێوان دوو
ئەجندای تەواو جیاوازو پێچەوانەی یەكتردایە.
ئەجندایەك ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی چەندین ب��ەرگ و
رەنگی جیاوازیان لەبیرو تێڕوانین و دنیا بینیدا
پۆشیوە ،كار بۆ ئەوە دەكەن توركیا بەرەو
دام��ەزران��دن��ەوەی سیستمێكی دیكتاتۆری
بەهەمان مۆدێلی ئیمپراتۆریەتی عوسمان و
بەبەرگ و رەنگێكی نوێوە دەكەن .ئەجندایەكیش
دەی��ەوێ��ت ئ��ەم واڵت���ە ب���ەرەو دیموكراسی،
ئاشتەوایی ،پێكەوە ژیانی دەن��گ و رەنگە
جیاجیاكان ،پێشكەوتن ،ژیانێكی ئاسودە و
ئارام بۆ كۆی گەالن و ئاینزادە جیاوازەكانی
توركیا بەرێت .لەئەمڕۆدا لەسەر زەوی قوڵی
و فراوانی كەلەبەری نێوان ئەم دوو ئەجندایە
ئەو بارەی خوڵقاندووە ،كە ئەم پرۆسەیە بە
بارودۆخێكی گران و پڕ ئاستەنگدا بەڕێوە
بچێت ،ل��ەم ساتەدا رۆژان��ە چەندین گرژی
و پێكدادان لەنێوان ركەبەرەكاندا دروست
دەبێت .ب��ەرەی دیكتاتۆریی ،كە واپێدەچێت
خۆری دەسەاڵتیان بەرەو ئاوابوون بچێت،
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ت��وش��ی دۆخ��ێ��ك ل��ە تێكچوونی دەروون���ی
و هستیریا ب���وون ،بۆیە دەی��ان��ەوێ��ت كۆی
پڕۆسەكە بەهەر نرخ و شێوازێك بێت یان
بەو ئاڕاستەیەدا بچێت ،كە خۆیان دەیانەوێت
یان كۆی پڕۆسەكە تێكدەن و فەزایەك لەشەڕ
و پشێویی بنێنەوە.
ل���ەم پ���ڕۆس���ەی���ەدا ئ�����ەوەی ئ���ەردۆگ���ان
و ح��زب��ەك��ەی دەی��ان��ەوێ��ت ،بەدەستهێنانی
زۆرینەی رەه��ای كورسییەكانی پەرلەمانە،
بەقەبارەیەك كە ت��وان��ای بەرجەستەكردن
و ب��ەج��ێ��گ��ەی��ان��دن��ی خ���واس���ت و ئ��ام��ان��ج��ە
سیاسیاكانیان ب��ك��ات .لەئامانجدا ئ��ەوەی
ئەردۆگان دەیەوێت زیندوكردنەوەی مۆدێلی
ح��وك��م��ڕان��ی عوسمانییە ب��ە داڕش��ت��ن��ەوەی
دەستورێكی نوێ و گۆڕینی سیستمی سیاسی
واڵت ل��ە پەرلەمانییەوە ب��ۆ سەرۆكایەتی.
لەبەرانبەریشدا پارتی گەل دیموكراسی و
هاوبیرانی كار بۆ ئەوە دەكەن ،توركیا لەم
تاقیكردنەوە چارەنوسسازەدا سەركەوتوبێت
و سیستمێكی دیموكراسی راستەقینە لەو
واڵتە دامەزرێنن.
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كورد و توركیا
لەكاتێكدا پڕۆسەی هەڵبژاردن لە توركیا
بەرجەستە دەبێت ،كە زیاتر ل��ەن��ەوەد ساڵ
ب��ەس��ەر دام���ەزران���دن���ی ك��ۆم��اری ت��ورك��ی��ادا
ت��ێ��پ��ەر دەب��ێ��ت ،ت��ا ئ��ەم��ڕۆ ب��ەدرێ��ژای��ی ئ��ەو
م��اوەی��ە دەس��ەاڵت��ە ی��ەك ل���ەدوای یەكەكانی
توركیا نەیانتوانیوە سیستمێكی دیموكراسی
و دەوڵ���ەت���ی م���اف و ئ�����ازادی راس��ت��ەق��ی��ن��ە
دام��ەزرێ��ن��ن .تا ئەمڕۆ نەیانتوانیوە كێشەی
كەمە نەتەوایەتییەكان بەگشتی وكێشەی كورد
بەتایبەتی چارەسەر ك��ەن .بەگرتنە دەستی
دەس���ەاڵت ل��ەالی��ەن پارتی دادو گەشەپێدان
لەسەرەتای سەدەی بیستویەكدا نەك نەیان
توانی هیچ گۆڕانێكی جەوهەری لەم دۆزەدا
بەرجەستە ب��ك��ەن ،بەڵكو سیاسەتەكانیان
لەالیەن وەزیری دەرەوە و مونەزیری بیری
عوسمانیەتی نوێ ئەحمەد داود ئۆغڵو رووی
لەبەرجەستەكردنی سیاسەتی ئیحتیواكردن
و ت��ەف��رەدان و شێواندنی راستییەكان كرد.
ل��ەپ��رۆژەی چارەسەركردنی كێشەی ك��وردا
سیاسەتەكانیان زیاتر بەالی درێ��ژەدان بوە
بەشەڕ ،بەاڵم پوچەڵكردنەوەی ئەم سیاسەتە
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ل��ە الی���ەن پ��ارت��ی ك��رێ��ك��اران��ی ك��وردس��ت��ان و
كەسایەتی ئۆجەالنەوە بەردەوام كێشەوگرفتی
بۆ درووستكردون .لەسێبەری ئەم ئاشتیەدا
ك���وردان���ی ت��ورك��ی��ا ب��ەراب��ەرای��ەت��ی HDPو
پاڵپشتی وهاندانی  pkkتوانیویانە پێشكەوتن
و گەشەكردنێكی گ���ەورە ب��ەدەس��ت بێنن،
لەڕاستیدا ئەو سیاسەتەی كوردی باكور بۆ
ئەردۆگان و هاوبیرانی لەبەرەی شۆفینزمی
تورك بوە مایەی نیگەرانی ،بۆیە پێشتر بە
ئاشكرا چەندین ج��ار ه��ەوڵ��ی هەڵگیرسانی
شەڕیان لەدژی  PKKداوە.
ئ����ەم ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەی ت���ورك���ی���ا دەب��ێ��ت��ە
ویستگەیەكی گرنگی ئەو خەباتە دورو درێژەی
كوردی باكور ،كە چەندین ساڵە بەرجەستەی
كردووە .لەم پڕۆسەیەدا ئەگەر  HDPزیاتر
ل��ە  10%دەن��گ��ەك��ان نەهێنێت ئ���ەوە كۆی
دەنگەكانی دەچێت بۆ پارتی دادو گەشەپێدان،
ئەمەش بە وات��ای ئ��ەوە دێ��ت ،كە حزبەكەی
ئ��ەردۆگ��ان دەبێتە خ��اوەن زۆرینەی رەهای
كورسییەكانی پەرلەمان ،لەم كاتەشدا ئەجندای
ئەردۆگان نەك تەنیا لەناو توركیا ،بەڵكو لە
كۆی پارچەكانی كوردستان دەخرێتە بواری
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جێبەجێكردنەوە .راستەخۆ سیاسەتەكانی
دژایەتیكردنی باشور و رۆژئاوای كوردستان
دەس��ت پێدەكات ،لەناوخۆشدا خەونەكانی
بەرجەستەكردنی دیموكراسی و پێشكەوتن
و پڕۆسەی ئاشتیش كۆتایی دێت ،لەكاتێكدا
ئەگەر HDPبتوانێت زیاتر لە 10%دەنگەكان
بەدەست بێنێت ،دەتوانیت نزیكەی  60تا 70
كورسی پەرلەمانی بۆ خۆی مسۆگەر بكات،
ه��اوك��ات  AKPناتوانێت زۆری��ن��ەی رەه��ای
دەنگەكان بەدەست بێنێت وخەونە نەزۆكەكانی
كۆتاییان دێت.
2/6/2015

138

موعتەسەم نەجمەدین

كۆمەڵگای كوردی لەنێوان دوو جۆر
لەدیكتاتۆریو رەجعیەتدا
لەدوای  24لەحوكمڕانی خۆیەتی كوردی و
لەسەروبەندی روودانی شەپۆلێكی بەرفراوان
ل��ەڕاپ��ەری��ن و ش���ۆڕش ل��ەن��اوچ��ەی ئاسیای
ناوەند ،واڵتانی عەرەبی ،بەرجەستەبوونی بیر،
دنیابینی گۆڕان و نوێبوونەوە الی گەالنی ئەم
ناوچەیە ،ئێمەی كورد لەچەقی ئەم رووداوانەدا
نەك تەنیا شورایەك لەبەرانبەر ئەو گۆڕان
و نوێبوونەوانە بۆ خۆمان دروست دەكەین،
بەڵكو كار بۆ داهێنانی مۆدێلێك لەحوكمڕانی
دەك��ەی��ن ،ك��ە ش��وێ��ن��ەواری ل��ەك��ۆی جیهاندا
نەماوە ،ئاراستەی گۆڕان و پێشكەوتنی ئێمە
بەو رووەدا دەبرێت ،كە سیستمی حوكمڕانی
لەخێڵەكییەوە ب��گ��ۆڕی��ن ب��ۆ دی��ك��ت��ات��ۆری و
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ت��اك��ڕەوی و دووب��ارەك��ردن��ەوەی ئەزموونی
ستۆك و مردوی سەدەكانی ناوەڕاستی جیهان
و بیستەكانی گەالنی عەرەبی و دواكەوتوو.
كۆمەڵگای ك���وردی ل��ەئ��ەم��ڕۆدا لەنێوان
دەس���ەاڵت���ێ���ك���ی ك��ۆن��ی��ن��ەخ��وازو رەوت��ێ��ك��ی
ئیسالمی رەجعیدا توشی سەرلێشێوان و
ت��ەف��رەدان دەك��رێ��ت ،ل��ەم��ب��ارەدا ه��ان��دان و
پاڵپشتیكردن ل��ەب��ی��رو دنیابینی ئیسالمی
س��ی��اس��ی و ل��ەه��ەم��ان��ك��ات��دا نمایشكردنی
ئەزموونی حوكمڕانی واڵتانی دەوروبەر ئەو
سیاسەتەن ،كە دەسەاڵتی تاكڕەوی كوردی
پ��ەی��ڕەوی دەك��ات ،ب��ەم نمایشە ،دەسەاڵتی
ك��وردی دەیەوێت بە خەڵك بڵێت ئێوە لەم
بارودۆخەدا ئازادن لەهەڵبژاردنی یەكێك لەم
دوو رێگەیە ،یان دەبێت بەحوكمی تاكڕەوانەو
دیكتاتۆریەتی ئێمە رازیبن بەهەموو عەیب و
عارێكیەوە ،یاخود بەدیلی ئێمە تەنیا ئیسالمی
سیاسییە ،لەو كاتەشدا ئێوە ئەگەری دووەم
هەڵبژێرن ئ��ەوە بێگومانە ،ك��ە ئەزموونی
حوكمڕانی ئەو رەوتە توندڕەو و خوێنڕێژەی
واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی ل��ەك��وردس��ت��ان دووب���ارە
دەب��ن��ەوە ،ل��ەم سیناریۆیەدا بەدیوێكیتردا
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ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ هاوپەیمانیەكی شەیتانانە
لەنێوان هەردو بەرەی كۆنینەخوازی ئاینی و
سیاسیدا درووست دەبێت.
هاوكات بەڕوویەكیتردا دەسەاڵتی تاكڕەو
و دیكتاتۆری كوردی لەئەمرۆدا ناڕاستەخۆ
مەسجێك دەدات بەخەڵكی ك��وردس��ت��ان و
تیایدا دەڵ��ێ��ت :ب��ەدی��ل��ی دی��ك��ت��ات��ۆری تەنیا
ف���ەوزای���ە ،ل��ەس��ێ��ب��ەری ب��ەرج��ەس��ت��ەب��وون��ی
ف��ەوزاش��دا ژی���ان ،ح��ورم��ەت ،ك��ەرام��ەت و
كۆی بەرژەوەندییەكانی خەڵكی دەكەوێتە
مەترسییەوە بۆیە ئاساییە لەنێوان دیكتاتۆری
و فەوزادا خەڵكی دیكتاتۆریەت هەڵدەبژێرن.
لەپڕۆسەی جێبەجێكردنی ئەم سیاسەتەدا
ه��ەوڵ��ێ��ك ل���ەئ���ارادای���ە ،ك���ە ك���ۆی كێشەو
قەیرانەكە لەپرسی سەرۆكایەتی هەرێم چڕ
بكرێتەوە ،ئەمە لەكاتێكدا كێشەو قەیرانەكە
زۆر ئاڵۆزترو قوڵترە لەوەی ،كە دەبینرێت و
هەستی پێدەكرێت .بەئاراستەیەكی سەرەكی
لەئەمڕۆداو لەقۆناغی پەڕینەوەیدا كۆمەڵگەی
كوردی لەنێوان دوو خواستدایە ،خواستێكی
دەسەاڵتی كوردی ،كە دەیەوێت بارودۆخەكە
وەك ماوەی پێشو بەردەوام بێت ،هیچ گۆڕان،
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پێشكەوتنێك بەرجەستە نەكرێت و دەسەاڵتی
رەه��ا لە الی س��ەرۆك��ی هەرێم بمێنێتەوە،
خواستێكی جەماوەریش ،كە پێیوایە كاتی ئەوە
هاتووە گۆڕانێكی جەوهەری لەبارودۆخی
سیاسیو كۆمەاڵیەتیدا بەرجەستە ببێت
و كۆمەڵگەی ك��وردی ب��ەرەو دامەزراندنی
سیستمێكی ح��وك��م��ڕان��ی دی��م��وك��راس��ی و
مەدەنی پێشكەتوو ببرێت .بەگوزارشتێكیتر
ركەبەرایەتی و پێكدادان لەنێوان دوو جۆر
لەشەرعیەتدا بەرجەستە دەبێت ،ب��ەردەوام
ب��وون لەسەر شەرعیەتی شۆڕشگێری و
رووكردن لەبەرجەستەكردنی شەرعیەتی بۆ
ماوەیەتی ،یان بەرجەستەكردنی شەرعیەتی
دەستووری و یاسای و رووكردن لەگۆڕانێكی
جەوهەری.
ئیسالمی سیاسی گەشە دەكات
لەبارودۆخی ئەمڕۆدا ئەو گەشەكردن و
زیادبوون و فراوانبوونەی رەوتی ئیسالمی
ساسی لەكوردستاندا ب��ەڕوون��ی دەبینرێت،
ل��ەب��ەران��ب��ەردا رەوت��ی دیموكراسی ،خەباتی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی عەلمانیەت و ئازادیخوازان
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ن��ەك تەنیا لەسستی و پاشەكشێدایە ،بگرە
لەباری بەرگریكردن لەخۆیاندا ئەوەندە الواز
بوون ،لەزۆر كات و جێگادا بۆ خۆیان دەبنە
پایە ب��ۆ س��ەرك��ەوت��ن و پێشكەوتنی رەوت��ی
ئیسالمی سیاسی .قوڵبونەوەی قەیرانەكان و
فراونبوونی كێشەو تەنگەشەكانی دەسەاڵتی
ك��وردی ،كە فەزایەك لەنائومێدی و ئیحبات
و دڵەڕاوكێی كۆمەاڵیەتی خوڵقاندوە ،هاوكات
بێئومێدیی ل��ەم دەس��ەاڵت��ە ،كە بتوانێت ئەم
كۆمەڵگەیە ل��ە ق��ەی��ران رزگ���ار ب��ك��ات ،بیرو
عەقڵی الوان بەرەو خۆپیشاندان ،راپەڕین و
شۆڕش پەلكێش دەكات ،ئەوەی لێرەدا جێگەی
سەرنجە ئیسالمییەكان ئەوەندە بەرێكخراوی
و وریاییەوە كار دەك��ەن ،ئەم ئەگەرەشیان
پشتگوێ نەخستوە و ب��ەرن��ام��ەی تایبەت
بەخۆیانیان هەیە ،ئیسالمییە سیاسییەكان
ب���ەوەی ت��ا ئ��ەم��ڕۆ بەهێزترین و پتەوترین
رێكخستن و بەرنامەیان هەیە زۆر بەوردی
خ��ۆی��ان ب��ۆ ئ��ەم ق��ۆن��اغ��ەش ئ��ام��ادە دەك���ەن،
لەئێستادا كادرانی خۆیان ل��ەڕووی سیاسی
و سەربازییەوە بۆ ئامادە دەك��ەن ،مزگەوت
و شوێنە تایبەتەكانی خۆیان بۆ مەشقكردن
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و راهێنان بەكاردێنن .بۆیە پێشبینیەكان بەو
ئاراستەیەیە لەكاتی روودان��ی هەر راپەڕین
و خۆپیشاندانێك ئیسالمی سیاسی زۆر
بەخێرایی هاوشێوەی میسر و تونس دەگەنە
دەسەاڵت یان هەر نەبێت هاوشێوەی سوریاو
لیبیا ئ��ەم واڵت��ە رووەو ش��ەڕو كوشتارێكی
بێكۆتایی دەب��ەن .لەجەوهەردا ئەم پێشبینیە
ئەو ئاماژەیەیە ،كە دەسەاڵت دەیەوێت بیدات
بەخەڵكی ،بەاڵم بەداخەوە ئەمە راستییەكیشە.
ژینگەی گەشەكردنی ئیسالمی سیاسی
بەشێوەیەكی سروشتی ژینگەی سەرەكی
گەشەكردن و پێشكەوتنی ئیسالمی سیاسی
ژینكەی قەیران و تەنگەژەو كێشەیە ،لەبارێكدا
سیستمی سیاسی لەم واڵتەی ئێمە ،نەك تەنیا
لێوان لێوە لەقەیران ،بەڵكو رۆژانە قەیران و
كێشەی زیاتر دەخوڵقێنین و بوین بەكارگەیەكی
مەزنی دروسكردنی تەنگەژەو قەیران ،ئێمە
ق��ەی��ران بۆ داپۆشینی ق��ەی��ران دەخوڵقێنین،
ل��ەم ب��ارودۆخ��ەدا باشترین و گونجاوترین
ژینگە ب��ۆ گەشەكردنی ئیسالمی سیاسی،
كوردستانە .قەیرانە دارای��ی��ەك��ان دەستیان
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لەبینەقاقای خەڵكی بەگشتی و الوان بە تایبەتی
توندكردوە ،لەالیەك شەپۆلێك لەهەڵهاتن لەم
واڵت��ەو لەالیەكیتر زەمینەیەك بۆ رووك��ردن
لەتوندوتیژی و لەڕێگایەكیترەوە جیهانێك
لەبێزاریی و بێهێوایی بەرجەستە دەبێت.
ئیسالمییەكان بەهۆی هاوكاری دەرەكییەوە
تەنیا الیەنن خاوەن پارە ،داهاتن و بەو پارانەو
قۆستنەوەی باری خراپی خەڵك سیاسەتەكانی
خۆیان بەڕێوە دەب��ەن .دەرئەنجامی قەیرانی
دارای���ی و داخستن و نەمانی ك��ۆی دەزگ��ا
رۆشنبیریی ،رۆژنامەوانی ،هونەری و...هتد،
لەم دۆخەی ئەمڕۆدا بۆشاییەكی كوشتێنەر
لەم واڵتەدا بەرجەستە دەبێت ،ئاكامی ئەمەش
بێگومان ئەوەدەبێت ،كە زۆرێك لەم توێژانەو
الوان رووبكەنە بەرەی كۆنینەخوازی سیاسی
و ئاینی و بۆ خۆیان گۆڕی ئایندەی خۆیان
هەڵكەنن .لەم دۆخ��ەدا رۆژ ب��ەڕۆژ مزگەوت
و بارەگاو بنكەی ئیسالمیەكان دەبنە ماڵی
ئەو الوان��ە ،لەوێوە ئەم سامانە نیشتمانییە،
نەك هەر بەهەدەر دەدرێ��ن ،بەڵكو دەكرێنە
سوتەمەنی ب��ۆ سوتاندنی ك��ۆی كۆمەڵگای
كوردی.
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ناچاركردنی خەڵك بەهەڵبژاردن لەنێوان
دوو مۆدێلی دیكتاتۆریدا
یەكێك لەپرسە هەرە گرنگ و هەستیارەكان لەم
قۆناغەی ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی كوردستاندا
دی��اری��ك��ردن��ی م��ۆدێ��ل��ی ح��وك��م��ڕان��ی و سیستمی
سیاسی كوردییە بۆ قۆناغی داهاتوو ،بەواتا
كورد لەقۆناغی پەڕینەوەدا چ بریارێك دەدات؟
لەم دۆخەدا فەزایەك دەڕەخسێنرێت لەكەمترین
ئ��اس��ت و نزمترین پێویستیدا ،ه��ەڵ��ب��ژاردە
ب��ۆ خەڵكی ك��وردس��ت��ان تەنیا ل��ەن��ێ��وان دوو
مۆدێلی حوكمڕانیدا دەبێت ،ئەم هەڵبژاردەیە
لەجەوهەردا لەنێوان دوو جۆر لەدیكتاتۆریەتی
رەجعیدا دەبێت نەك لەنێوان دیكتاتۆریەت و
دیموكراسی ،ئەم دوو ج��ۆرە دیكتاتۆریەتە،
ك��ە بەشێوەیەكی گشتی ل��ەن��ێ��وان ه���ەردوو
رەجعیەتی سیاسی و ئاینیدا چڕ دەبێتەوە
دەكرێتە تەنیا رێگا بۆ بریاردانی خەڵكی .لەم
قۆناغەدا پرسەكە لەبواری هەڵبژاردەی خەڵكدا
نەماوە ،بەڵكو بووەتە پرسێكی سیاسی نێوان
الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و دەرئەنجام
بەبێ ئ��ی��رادەو خواستی خەڵكی لەسێبەری
تەوژمی بیری كۆنینەخوازی ئاینی و سیاسیدا
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سەودا لەسەر ئایندەی ئەم نیشتمانە دەكرێت
و ئەم پرسە دەخرێتە موزایەدەیەكی بێبەهاوە.
ئەمە لەكاتێكدا كۆی بەرەی كۆمەڵگەی مەدەنی
و راگەیاندنی ئازاد و هەڵوێستی رووناكبیرانە
نیمچە ئیفلیجییەك ب��ووە ،بۆیە دەرئەنجام
ئەوەی باجی ئەم بەالڕێگابردنەدا دەدات تەنیا
خەڵكی ئاساییە.
هاوپەیمانیی كۆنەپەرستەكان
دەرئ��ەن��ج��ام��ی ه��ەب��وون��ی پەیوەندییەكی
مێژوویی ،سروشتی لەنێوان ه��ەردوو بیرو
بەرنامەی كۆنینەخوازی سیاسی و ئاینیدا،
ئ��ەم دوو رەوت���ە ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ج��ی��اوازی
ناكۆكیەكیاندا بەدرێژایی مێژوو هاوتەریب و
هاوكارو پشتوپەنای یەكتر بوون .ئەم وێنەیە
لەپەیوەندی نێوان كۆی دیكتاتۆرە عەرەبیەكانی
و رەوت����ە ئیسالمییە س��ی��اس��ی��ەك��ان��ی��ان��دا بە
ب��ەردەوام��ی ه��ەب��ووە .لەمۆدێلی حوكمڕانی
شۆڤینی ع��ەرەب��ی��دا ،ك��ە بەشێوەیەكی دی��ار
و پێشكەتوو لەمۆدێلی حوكمڕانی رەوت��ی
ناسرییەوە لەمیسرەوە دەستیپێكردو هەر
لەسەرەتاوە ناسرو دەسەاڵتە یەك ل��ەدوای
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یەكەكانی میسر تاموبارەك بەبەردەوامی نەك
هەر دەستیان لەدروستكردن و گەشەكردنی
بیرو گروپەكانی ئیسالمی سیاسی هەبووە،
بەڵكو زۆر ب��ەوردی پەروەردەشیان دەكرد،
ه��اوك��ات ن��ەك تەنیا ب��ۆ راگ��ردن��ی بااڵنسی
سیاسی و ناوخۆی بەكاریان دەهێنا ،بەڵكو
زۆرجار هەناردەی واڵتانی دەرەوەی خۆشیان
دەكرد ،ئەم ستراتیجەی دیكتاتۆریەتی عەرەبی
لەزۆربەی واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی پەیڕەو
دەكرا .لەئەزموونی حوكمڕانی عیراقدا ،نەتەوە
پەرستەكان لەسەرەتادا بۆ لێدانی شیوعییەت و
كۆی بەرەی چەپ بەكاریان دەهێناو دواتریش
لەسەردەمی س��ەدام حوسێندا ئەم سیاسەتە
پێشكەوتن و فراوانبوون و گۆڕانی گەورەی
ب��ەس��ەرداه��ات ،رژێ��م��ی بەعس وەك ئ��ەوەی،
كە ناڕاستەخۆ بانگەشەی بۆ دەك��رد ،شیعە،
كوردی بەنائیسالم ،الدەرو كافر ناوزەد دەكرد،
گیان ،موڵك و ماڵیانی بۆ عەرەبە سوننەكان و
ئەم گروپانە حەاڵڵ كردبوو ،پایەو فاكتەرێكی
بەهێزی بۆ خۆی و حزبەكەی و دەسەاڵتەكەی
خوڵقاندبوو ،بەم سیاسەتە بەعسییەكان توانیان
درز و لێكترازان بخەنە نێوان خەڵكی عیراقو
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شەڕی براكوژی و نامرۆڤایەتی بخوڵقێنن ،بگرە
ئەو سیاسەتە ئەوەندە بە بەرنامەو چڕوپری
جێبەجێ دەك���را تەنانەت ل���ەدوای رووخ��ان��ی
سەدامیش ،ئەوە بۆ زیاتر لەدوانزە ساڵ دەچێت
كاریگەر و شوێنەوارەكانی هەر ماون.
ئ���ەم س��ی��اس��ەت و ب��ەرن��ام��ە شۆڤینییە
لەئەمڕۆدا هەر ماوەو زۆر بەڕوونی لەپەیوەندی
نێوان داعش و شۆڤینزمی عەرەبیدا دەبینرێت.
بەواتا پرۆسەی ئیسالمی سیاسی لەجەوهەردا
پرۆسەیەكی شۆفینزمی عەرەبیە و تەنیا ئەوان
سودی لێدەبینن و بەرهەمەكەی دەدورن��ەوە.
رۆڵ و كاریگەرییەكانی ئیسالمی سیاسی لەسەر
پرۆسەی سیاسی ك��وردی لەئەمڕۆدا لەوێوە
بەرجەستەدەبێت ،كە بە بەرگ و شێوەیەكیتر
دەیانەوێت خۆیان لەگەڵ بارودۆخی سیاسی
ك��وردی��دا ل��ەو جێگایەوە بگونجێنن ،ك��ە ببنە
پاڵپشت بۆ مانەوەی بارودۆخەكە بەشێوەیەكی
قەیراناوی و ناجێگیر ،ئەوان لەم سیاسەتەیاندا
دڵسۆز نین بۆ بەرەی كۆنینەخوازی سیاسی
و دەس��ەاڵت��ی ت��اك��ڕەوی ك��وردی ،بەڵكو وەك
تەكتیك بۆ بەردەوامبوونی قەیران و ناجێگیریی
ئەم هاوپەیمانیە دەبەستن.
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لەستراتیجدا ئ��ەوان ئامانجیان گەیشتنە
بە دەس���ەاڵت ،ل��ەم ب��ارەش��دا هەموو خەڵكی
كوردستان دەزانێت چی روودەدات و مۆدێلی
حوكمڕانی ئەوانیان بینیوە بەتایبەتی لەهەندێك
ل��ەواڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی و ئیسالمی ،دیارترین
نموونەیە ،حوكمی قاعیدە بوو لە ئەفغانستان.
لەمبارەدا ئەوەی دەبێتە مایەی نیگەرانی
و جێی سەرسوڕمان بەشێك لەڕووناكبیرانی
كورد بە هۆی بەرژەوەندخوازی كەسێتی و
كاڵفامیان بانگەشەی ئ��ەوەدەك��ەن ،كە ئەمە
دیموكراسییە و ئاساییە ئیسالمیەكان بگەنە
دەس�����ەاڵت و م��ۆدێ��ل��ی ح��وك��م��ڕان��ی خ��ۆی��ان
دامەزرێنن .ئەوەی بەشێك لەرووناكبیران و
خەڵكی ئێمە لێی غافڵە ئەو راستیەیە كە ،بە
بەردەوامی ئامانجی سەرەكی لەم هاوپەیمانی
و پەیوەندییە لە الیك بۆ دژایەتیكردنی گەالنی
ستم لێكراو و داگیركراوی ئەم واڵتانە بووە،
لەالیەكیتریش ئامرازێك بووە بۆ چەوسانەوەی
خەڵك و بەرجەستەكردنی زوڵمی كۆمەاڵیەتی
بە ئامانجی پاوانكردنی و خەفەكردنی هاواڵتی
بۆ بەرژەوەندی دەسەاڵتی كۆنینەخواز.
بەبەردەوامی ئیسالمی سیاسی ئامرازێك
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ب��ووە بۆ لێدانی بەرهەڵستكارانی سیستمە
دیكتاتۆریە عەرەبیەكان .لەبارودۆخی ئەمڕۆی
كوردستانیشدا ئەم واقیعە دووبارە دەبێتەوە،
ل��ەالی��ەك دەس��ەاڵت��ی كۆنینەخوازی ك��وردی
لەپێناو مانەوەیدا هاوپەیمانیەكی ناڕاستەوخۆ
ل��ەگ��ەڵ ئ��ی��س�لام��ی س��ی��اس��ی��دا دەب��ەس��ت��ێ��ت و
هەوڵدەدات وەك ئامرازێك بۆ بەرژەوەندی
ت��ای��ب��ەت��ی خ���ۆی و م���ان���ەوەی ل��ە دەس����ەاڵت
ب��ەك��اری بێنێت ،ه��اوك��ات ئسالمیەكانیش بۆ
ج��ێ��گ��اك��ردن��ەوەی خ��ۆی��ان و كۆنتڕۆڵكردنی
جومگەكانی پێشكەوتنیان ئەم هاوپەیمانییە
دەبەستن.
ئ���ەم دوو ب���ەرەی���ە ل��ەخ��ەس��ڵ��ەت��ی��ك��ی��ت��ردا
یەكدەگرنەوە ،هەردوو رەوتی كۆنینەخوازی
سیاسی و ئاینی لەپێناوی گەیشتن بەدەسەاڵت
و مانەوە لێیدا ،بەردەوام پشت بەهێزی دەرەكی
و دەزگا هەواڵگرییەكان دەبەستن .لەم روەوە
بەبەردەوامی پەیوەندی نهێنی و گوماناوییان
لەگەڵ دەزگا هەواڵگریەكانی رۆژئ��اواو واڵتە
زلهێزەكانی جیهاندا هەبوە ،ئامادە بونە لەپێناوی
مانەوەی خۆیاندا هەموو تەنازول و خزمەتێك
لەسەر حیسابی خەڵكی واڵتەكەی خۆیان بۆ
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ئەو واڵتە مەزنانە بكەن تەنیا بەرانبەر ئەوەی
پاڵپشتی و هاوكاری ئەوان بگەنە دەسەاڵت و
پارێزگاری لەمانەوەیان لەدەسەاڵتدا بكەن.
دووفاقیی سیاسەتەكانی ئیسالمی
سیاسی
بزوتنەوەو رەوتەكانی ئیسالمی سیاسی،
ك��ە ل��ەب��ن��ەڕەت��دا ك��وڕی ش��ەرع��ی شۆفینزمی
عەرەبین و دەرئەنجامی قەیران و تەنگەژەو
پ��اش��ەك��ش��ێ��ی ب��ی��ری ش��ۆف��ی��ن��ی ع���ەرەب���ی و
پێشكەوتنی بیری عەلمانیەتی جیهانی ،كە
دەرئەنجامی شۆڕشی تەكنۆلۆژیا كاریگەری
راس��ت��ەوخ��ۆ و گ����ەورەی ل��ەس��ەر ن��اوچ��ەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و عەرەبی دروستكرد،
وەك رێگەیەك بۆ چارەسەر و گێڕانەوەی
زەمەنێكی بەسەرچوی شۆفینزمی عەرەبی،
دروست بوونە .بۆیە لەپراكتیدا جگە لەوەی
كۆی قەیران و نێواندژیە هەناویەكانی مۆدێلی
حوكمڕانی دیكتاتۆریەتی عەرەبی راستەوخۆ
پەڕیوەتەوە بۆ ئیسالمی سیاسی ،هاوكات
بۆ خۆیشی بەكۆمەڵێك قەیران و تەنگەژەوە
لەدایك بووە.
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بەتایبەتی لەبواری پراكتیكیدا ،كە دەبینین
لەئەزموونی حوكمڕانی ئیخوانیەكان لەمیسر
چ���ۆن ل��ەم��اوەی��ەك��ی زۆر ك���ورت���دا ت��وش��ی
قەیران و نێواندژیەكانیان بوونەوە و زۆر
بەخێرایی گەیشتنە قۆناغی پێكدادان لەگەڵ
واقیعدا و توندوتیژی ب��ووە تەنیا ئامراز بۆ
روبەرووبونەوەی خواست و دنیابینی خەڵكی
میسر.
ئ��ەم رەوت��ە لەئەمرۆدا ب��ەم ب��ارە گ��ران و
پڕ قەیرانەوە لەكوردستاندا ،كە لەجەوهەردا
ژینگەی شۆفینیزمی عەرەبی نییە خوڵقاوە و
گەشە دەكات.
ئیسالمی سیاسی عەرەبی ل��ەدوو توێی
قەیرانە ناوخۆییەكانی ئەزمونی حوكمڕانی
كوردی بە بێ ئەوەی هیچ رەگ و ریشاڵێكی
لە مێژووی سیاسی و كۆمەاڵیەتی كوردستاندا
هەبێت ،تەنیا بەقۆستنەوەی باری قەیراناوی و
سۆزی ئاینداری خەڵكی كوردستان توانیویانە
ن و
درووس��ت بن زۆر بەخێرایی گەشە بكە 
ببنە بەشێك لەسیستمی سیاسی كوردی.
لەم قۆناغەدا ئیسالمی سیاسی كوردی
بەشێوەیەكی گشتی سیاسەتەكانی بەدوو
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ئ��اراس��ت��ەدا ب���ەرەو پێش دەب���ات ،ل��ەالی��ەك
هاوپەیمانی لەگەڵ دەسەاڵتی كۆنینەخوازو
دیكتاتۆریەتدا دەبەستێت و لەالیەكیتریش
خ���ۆی ب��ۆ رودان�����ی ه���ەر گ��ۆڕان��ك��اری��ەك��ی
لەناكاو ل��ەو سۆنگەوە ئامادە دەك��ات ،كە
رێكخستنەكانی خۆی بەهێز دەكات و مەشق
و راهێنان بەكادرو ئەندامانی لەمزگەوت
و جێگا تایبەتەكانی خ��ۆی��ان دەك���ەن .ئەم
س��ی��اس��ەت��ە دووب����ارەك����ردن����ەوەی ه��ەم��ان
سیاسەت و ئەزمونی ئیخوانیەكانی میسرە،
كە تا روخانی موبارەك لەگەڵ دەسەاڵتدا
هاوپەیمان بوون ،بەاڵم لەگەڵ رووخ��ان و
نزیكبوونەوەی كۆتایی راس��ت��ەوخ��ۆ بون
بەئۆپۆزسیۆن و خۆیان گەیاندە دەسەاڵت.
ل��ەدوای رووخانی دەسەاڵتەكەی موبارەك
رەوت���ی ئیسالمی سیاسی میسری زۆر
بەخێرایی والی خۆیان گۆڕی و هاتنە سەر
شەقام لەو كاتەدا ،كە بەرەی خەڵك لەدۆخێك
فەوزاو نا ئارامیدا بوو هاوكات ئیسالمیەكان،
كە لەدوو روەوە خۆیان بۆ ئەگەری رووخان
ئامادەكردبوو ،زۆر بەخێرایی توانیان بگەنە
دەس���ەاڵت .ل��ەڕووی��ەك��ەوە توانیان بەچەند
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نمایشێك خەڵكێكی زۆر ت��ەف��رە ب���دەن و
ئەو مەسجە بدەنە خەڵك ،كە ئەمان تەنیا
چ��ارەس��ەر ،رێگان بۆ رزگاركردنی میسر
لەقەیران ،كێشە ناوخۆیی و دەرەكییەكانیان،
لەڕوویەكیتریشەوە بە بەستنی پەیوەندی
و رێكەوتننامەی نهێنی ل��ەگ��ەڵ دەزگ���ای
هەواڵگری ئەمەریكا دان��ی گفت و پەیمان
پ���ێ���ی���ان ،ك���ە ئ���ەم���ان دەب���ن���ە پ����ارێ����زەری
بەرژەوەندییەكانیان گەیشتنە دەسەاڵت.
28/7/2015
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شكستی ئەردوگانیزم سەرەتایەك بۆ
لێكترازانی توركیا
ل���ەدوای رووخ��ان��ی رژێمە بەعسییەكەی
ن
سەدام حوسێن لەساڵی 2003ەوە تا راپەری 
و شۆڕشەكانی بەهاری ع��ەرەب��ی ،پ��رۆژەی
ی
ئیسالمی سیاسی وەك بەدیلێك بۆ دیكتاتۆر 
و حوكمی تاكڕەوانەی دەسەاڵتە عەرەبییەكان
خۆی نمایش دەكرد ،لەودۆخەدا بەشێوەیەكی
ب��ەرچ��او ب��ە ب���ەردەوام���ی ل��ەگ��ەش��ەك��ردنو
پێشكەوتندا بوو .لەم زەمینە و بارەدا پارتی
دادو گەشەپێدان بەعەقڵو دنیابینی ئیسالمی
ئەردوگانیەوە لەدایكبوو .سیاسەتی پراگماتیو
بانگەشەی چەواشەكاریو بۆ دامەزراندنی
مۆدێلێكی ن��وێ لە حوكمڕانی ئیسالمی كە
ن و س��ازان��ی هەبێت لەگەڵ
ت��وان��ای گونجا 
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گۆڕانكاریەكانی جیهان و خواستی گەالنی ئەم
ناوچەیە ئەو پروپاگەندانەبوون ،كە زۆرێك
لەالوانی نەك بەتەنیا تورك ،بەڵكو زۆربەی
گ��ەالن��ی ع��ەرەب��ی ت��ەف��رەداو ئ��ەم مۆدێلەیان
بەگونجاوترین و باشترین بەدیلی حوكمڕانی
ب��ۆ واڵت���ەك���ەی���ان دەزان������ی ،ل���ەم ق��ۆن��اغ��ەدا
ئەردوگان و هەوااڵنی دەیان ویست لەرێگەی
ب��ان��گ��ەش��ەك��ردن ب��ۆ ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ای��ەك��ی نوێ
سنوری بیرو تێڕوانینی الوانی مەیل ئیسالمی
ببڕن.
ئ���ەم م��ۆدێ��ل��ە ل���ەالی���ەن زۆرب�����ەی ح��زب��ە
ئیسالمیەكانەوە بانگەشەی بۆ دەك��راو وەك
ن و باشترین سیستمی سیاسی
گونجاوتری 
ب��ۆ ئ��ەم واڵت��ان��ە دەخ���رای���ەڕوو .بانگەشەی
ئ���ەوەی���ان دەك����رد ،ك��ە ئ���ەم م��ۆدێ��ل��ە ت��وان��ای
خ��ۆگ��ون��ج��ان��دن��ی ل��ەگ��ەڵ گ��ۆران��ك��اری��ەك��ان��ی
سەردەمی نوێدا هەیەو هاوسەنگی ،سازانێكی
داهێنەرانە لەنێوان خ��واس��ت ،ب��ەرژەوەن��دی��ە
ی و كۆمەاڵیەتییەكان دەك���ات .لەم
نیشتمان 
سیاسەتەیدا ئ��ەردۆگ��ان ه��ەر ل��ەس��ەرەت��اوە
بەپڕۆژەیەكی سیاسی -ئابوری -كۆمەاڵیەتی
و ب��ەرزك��ردن��ەوەی دروش��م��ی دام��ەزران��دن��ی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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دەوڵەتێكی رەفا خۆی وەك حزبێكی علمانی-
دیموكراسی بەبیرو دنیابینی ئیسالمیەوە
نمایش دەكرد.
ئیسالم چەكێكی لەمێژینەی دەسەاڵت
پرسی بەكارهێنانی ئیسالم وەك چەكو
ئامرازێك بۆ گەیشتن بەمەرامە سیاسیەكان ،بۆ
یەكەمجار لەهەناوی سیاسەتەكانی دەسەاڵتی
سوڵتانە عوسمانیەكانەوە بەرجەستەبوو،
دواتر ئەم رەفتارە دەبێتە بەشێك لە كولتوری
حوكمڕانی توركیا و شانبەشانی دەسەاڵتە یەك
لەدوای یەكەكان تا ئەمڕۆ قۆناغ بەقۆناغ هاتووە،
چەندین ج��ار هەڵكشانو داكشانی پێكراوە.
ل��ەم��اوەی حوكمڕانی ئەتاتۆركدا ئ��ەم پرسە
بۆ یەكمجار بەبەرنامەو چڕی بەكارهێنراوە،
ل��ەس��ەردەم��ی ش��ەڕی جیهانیو قۆناغەكانی
دوای ش��ەڕی��ش ئیسالم وەك چ��ەك ل��ەدژی
داگیركەران بەكاردەهێنرا ،بەاڵم دواتر لەپرسی
ن��اوخ��ۆی��داو دەرئەنجامی دەرك��ەوت��ن��ی نێوان
دژیەكانی نێوان بیر ،دنیابینی علمانی ،ئیسالمی
چەندین كێشە و ناكۆكی لەنێوان دەسەاڵتو
ئیسالمیەكاندا دروستبوو .لەساڵی 1923دا
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دەسەاڵت بە فەرمی ئیسالمیەكانی بەنەیار و
یاخی لە سیستمی حوكمڕانی واڵت تومەتبار
كرد .چەندین هێرش و پەالمار و راودونانی بۆ
سەر ئیسالمیەكان ئەنجامدا ،دەرئەنجامی ئەو
ب��ارودۆخ��ە پرسی بەسیاسیكردنی ئیسالمی
سیاسی لەدروستبوو ،بۆ یەكەمجار ئیسالمی
سیاسی توركی دامەزرا.
لەماوەی پەنجاكاندا بزووتنەوەو رەوتی
ئیسالمی سیاسی وەك دی��اردەی��ەك��ی نوێو
كاریگەر بازنەی پرۆسەی سیاسی توركی
بڕی .لەم قۆناغەدا ،كە ئەنقەرە هاوپەیمانێكی
س��ت��رات��ی��ج��ی ب���ەه���ێ���زی ئ���ەم���ەری���ك���اب���وو،
بەرژەوەندیو دنیابینیان بەشێوەیەك تێكەڵ
دەبوو دۆستو دوژمنانیانی كردبوو بەیەك
(ب��ەوات��ە ئ���ەوەی دوژم��ن��ی ئەمەریكا ب��وای��ە،
دوژم��ن��ی ت��ورك��ی��اش دەب����وو ،بەهەمانشێوە
دۆستەكانیش) .ل��ەم م��اوەی��ەدا ئیسالمیەكان
لەبەرەی نەیارو دژ بەئەمەریكا بوون بۆیە
بەبەردەوامی هانی دەسەاڵتی توركیای دەدا
لەبەرانبەر گەشەكردنو فراوانبونی پرۆسەی
ئیسالمی سیاسیدا بوەستنەوە ،رێگەنەدەن
ب��ەگ��ەش��ەك��ردن و زی��ادك��ردی��ان .دەرئ��ەن��ج��ام
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ل��ەژێ��رگ��وش��اری دەس��ەاڵت��ی س��ەرب��ازەك��ان��ی
توركیادا نەك رەوتی ئیسالمی سیاسی توركی
نەیانتوانی گەشەبكەن ،بەڵكو پاشەكشێیەكی
بەرچاویان بەخۆیانەوە بینی.
ن و سەرەتای هەشتاكاندا،
لەكۆتایی حەفتاكا 
گۆڕانێكی ج��ەوه��ەری لەستراتیجی سیاسی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ل��ەب��ەران��ب��ەر ئیسالمی سیاسیدا
بەرجەستەبوو .لەم چوارچێوەیەدا نزیكبونەوەو
شێوە لێكتێگەیشتنو هاوپەیمانیەك لەنێوان
رەوت���ی ئیسالمی سیاسیو ئ��ەم��ەری��ك��ادا بە
تایبەتی لەشەڕی دژ بەشوعیەت لەئەفغانستان
دروستبوو .ئەمەریكیەكان دەستی بااڵیان
هەبوو لەدروستكردنی بزوتنەوەی تاڵیبان
و رەوت���ی ئیسالمی سیاسی ل��ەو واڵت���ە ،تا
ئەوئاستەی لەناوەندی هەواڵگری ئەمەریكی
و ج��ی��ه��ان��ی��دا بریجنسكی ب��ە ئ��ەن��دازی��اری
دامەزراندنی بزوتنەوەی تاڵیبان ناودەبرێت.
لەم قۆناغەداو لەچوارچێوەی هەمان سیاسەتدا
ئەمەریكییەكان هانی سەربازەكانیان لەتوركیا
دەدا رێگە بۆ دروستبونەوە و گەشەكردنی
ئ��ی��س�لام��ی س��ی��اس��ی ل��ەت��ورك��ی��ا و واڵت��ان��ی
خۆرهەاڵت بكەنەوە.
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لەساڵی1993 - 1983دا دەرئەنجامی
ئ��ەم سیاسەتە تۆركۆت ئۆزالی ئیسالمی
توانی بگاتە دەس���ەاڵتو پۆستی س��ەرۆك
وەزیرانی ئەو واڵت��ە بگرێتەدەست .ئۆزال
لەماوەی حوكمڕانیدا پرۆسەیەكی ریفۆرمی
سیاسی– ئابوری بەرجەستەكرد ،توانی
پێشكەوتنی بەرچاو بەدەستبێنێتو بناغەی
ئابوریەكی بەهێز بۆ واڵتەكەی دانێت .ئەم
پیاوە لەهاوشانی سیاسەتە میانرەوەكانی
ب��ەع��ەراب��ی عوسمانیەتی ن��وێ دادەن��رێ��ت،
ل��ەم��اوەی بوونی لەدەسەاڵتدا چەندینجار
ئ����ام����اژەی ب���ۆ خ��واس��ت��ی دام���ەزران���دن���ی
سیستمی حوكمڕانی عوسمانی نوێكردەوە.
ب��ۆ یەكەمجار لەكانونی یەكەمی 1992
ب���ەراش���ك���اوی ل�����ەزاری ئ�����ۆزال خ��ۆی��ەوە
لەكۆبوونەوەیەكی ل��ەگ��ەڵ كۆمەڵێك لەو
ئەندام پەرلەمانانەی لەپارتی نیشتمانی دایك
جیاببونەوە گوزارشتی عوسمانیەتی نوێ
بەكاردێنێت.
ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ە پ��ەرل��ەم��ان��ی��ەك��ەی ساڵی
 ،1996نەجمەجدین ئەربەكانی ئیسالمی
توانی  185كورسی پەرلەمانی بەدەست
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

161

بێنێت ،بەمەش لەوكاتەدا دەبێتە گەورەترین
ك��وت��ل��ەی پ���ەرل���ەم���ان���ی .ل��ەس��اڵ��ی 1997
بەتۆمەتی دژایەتیكردنی سیستمی علمانیەت
ل��ەدەس��ەاڵت الدەب��رێ��تو حزبەكەی (رەف��ا)
ی��ش ه��ەڵ��دەوەش��ێ��ن��ن��ەوە .ك���اری ساسیش
لەئەربەكان قەدەغەدەكرێت.
ئەردۆگان لە منداڵدانی قەیراندا لەدایك
دەبێت
لەراستیدا ئەردۆگان و پارتی دادوگەشەپێدان
لەسروشتێكی ئاسایی و هێمندا لەدایكنەبوو،
بەڵكە لەدەرئەنجامی قوڵبونەوەو فراوانبونی
ق��ەی��رانو نێواندژییەكان دام����ەزرا ،ب��ۆی��ە هەر
لەدامەزراندنییەوە چەندین قەیران و نێوان دژی
لەهەناویدا هەڵگرتووە .لەم قۆناغەدا دەرئەنجامی
قوڵبوونەوەی ناكۆكی و كێشەی نێوان هەرسێ
رەوتی شۆفینزمی نەتەوەی ،ئیسالمی سیاسی
و علمانیەت لەالیەك و قەیرانەكانی كۆمەڵگەی
توركی لە الیەكیتر لەئامێزی گۆڕانكاریەكانی
سەدەی بیستو یەكدا لەدایكبوو.
لەئابی  2001سەرۆكی پێشوی شارەوانی
ئ��ەس��ت��ان��ب��وڵ رەج����ەب ت��ەی��ب ئ����ەردۆگ����ان ،كە
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خوێندكارێكی لێهاتوی ئەربەكان بوو داوای��ەك
بۆ دام��ەزران��دن��ی پارتێكی ن��وێ ب��ەن��اوی پارتی
دادوگەشەپێدانەوە دەدات��ە حكومەت .دەستەی
دام��ەزرێ��ن��ەری ئ��ەم پارتە وەك ئ��ام��اژەی��ەك بۆ
بەرجەستەكردنی ب��ی��ری علمانیەت 13 ،ژنی
گرتبووە خۆی لەمانە تەنیا چوار ژنیان موحەجەبە
بوون .هاوكات چەندین كەسایەتی لەپارتی فەزیلەو
رەوتەكانی علمانیەت وشۆفینیەكانیش گرتەخۆی.
لەسەرەتادا بەم سیاسەتە ئەردوگان دەویست
ئەم پارتە بكاتە مەنجەڵێك بۆ كۆكردنەوەی كۆی
بیرو الیەنە جیاوازەكان لەعلمانیەت ،شۆفینزم،
ئیسالمی ..،هتد و بۆ مەرامی سیاسی خۆیان
بەكاری دەهێنان.
لەدروشمدا بانگەشەی بۆ بەرجەستەكردنی
رێبازی علمانیو دیموكراسی دەك��رد ،بەاڵم
لەجەوهەردا پارتێكی پراگماتی بوو ،لەسەر
سیاسەتی یاریكردن بە هەستوسۆزی خەڵك
ی و پارتەكەی قەڵەو دەكرد.
و تەفرەدانیان خۆ 
لەسیاسەتەدا ئەردۆگان السایی بەعسییەكانی
دەكردەوە بەهەمانشێوەی ئەوان ،لەسەرەتای
هاتنە سەرحوكمدا ،تێكەڵەیەك لەبیرو دنیابینی
جیاوازو ناكۆك ،لەبیری شۆفینی ،نەتەوەیی،
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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چ��ەپ ،علمانیەت و دیموكراسی دادەڕش��ت.
سەركردەكانی ئەم پارتە بەشێوەیەكی گشتی
لەهەر سێ رەوتی ئیسالمیو شۆفینیو علمانی
پێكهاتبوو .لەو قۆناغەدا هۆیەكی سەرەكی
ك��ۆك��ردن��ەوەی ئ���ەو ن��اك��ۆك��یو ج��ی��اوازی��ان��ە
ئامانجێكی هاوبەش بوو ،لەبارە گشتییەكەیدا
خۆی لەكۆتایهێنان بە دەسەاڵتی سەربازەكاندا
دەبینییەوە.
ل��ەس��اڵ  2002پ��ارت��ی دادوگ��ەش��ەپ��ێ��دان
ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك��ی پ��ێ��ش��وەخ��ت��ەدا ت��وان��ی��ان
سەركەوتنێكی گەورە بەدەستبێنن ،لەكۆی 550
كورسی پەرلەمانی  363كورسیان بۆ خۆیان
دەستخست ،بەمەش توانیان بەتەنیا خۆیان
حكومەت پێكبهێنن .لە13ی ئازاری 2003دا
ئەردۆگان توانی بگاتەدەسەاڵت ،لەدوای شەش
رۆژ لە 18ی ئازاردا پڕۆژەیەكی فرە الییەنی
سیاسی -ئ��اب��وری -كۆمەاڵیەتی راگەیاند.
لەجەوهەردا ئەم پرۆژەیە ستراتیجێك بوو
بۆ بەرجەستەكردنی سیستمێكی حوكمڕانی
ه��اوش��ێ��وەی ئ��ی��م��پ��رات��ۆری��ەت��ی ع��وس��م��ان��ی،
بەاڵم بەبەرگو سیماو میكانیزمێكی نوێوە،
هەرئەمەش هۆكاری ئەوەبوو لەدوایدا پرۆژەكە
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ب��ەن��اوی عوسمانییەتی ن��وێ��وە ب�ڵاوب��ۆوە.
لەڕاستیدا پرۆژەكەی ئەردۆگان لەجەوهەردا
پرۆژەیەكی ئیسالمی سیاسی رووت نەبوو،
بەڵكو ستراتیجێك بوو بۆ دووبارەكردنەوەی
مۆدێلی حوكمڕانی عوسمانی ،بەاڵم سیاسەتی
ئ��ەم حزبە بەهەمانشێوەی ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی ئاینی كردوەتە ئامرازێك بۆ گەیشتن
بەئامانجەكانی.
داعش سەرەتای كۆتایی عوسمانیەتی نوێ
لەحوزەیرانی  2014دا بەداگیركردنی
ش��اری موسڵ ل��ەالی��ەن گروپی تیرۆرستی
داع����ش����ەوە ،راس���ت���ەخ���ۆ ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ەك��ی
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ل����ەدژی گ��روپ��ی تیرۆرستی
داع���ش ب��ۆ رزگ��ارك��ردن��ی م��وس��ڵ پێكهات،
ه���ەر ل���ەس���ەرەت���اوە ت��ورك��ی��ا ن���ەچ���وە ئ��ەم
ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ەوەو رێ��گ��ەی ن���ەدا ئاسمانی
واڵت��ەك��ەی و بنكە سەربازیەكانی لەالیەن
فڕۆكەكانی هاوپەیمانانەوە بۆ لێدانی داعش
بەكاربێت .ئەم بریارەی توركیا لەسەرەتادا
گ��وش��ارێ��ك��ی ك��اری��گ��ەرب��وو ل��ەك��ۆی پرۆسە
س��ەرب��ازی��ەك��ە ،ت��ورك��ەك��ان ئ��ەم پرۆسەیان
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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بەنەگونجاو دەزانیو پێیانوابوو بەپێچەوانەی
بەرژەوەندیەكانی توركیاوەیە ،لەبەر چەند
هۆیەك:
 -1ترسیان ل���ەوە ه��ەب��وو دەرئەنجامی
پ���رۆس���ەك���ە ،گ��ۆڕان��ێ��ك ل��ەج��ی��ۆپ��ۆل��ی��ت��ی��كو
هاوسەنگی هێزدا ل��ەم ناوچەیە بەرجەستە
ببێت بەپێچەوانەی بەرژەوەندییەكانی توركیای
ئەردوگانیزمەوە جێگیر بێت .بەتایبەتی لەمەر
پرسی نەتەوەی كورد ،بااڵبوونی پێگەو هێزی
ئێرانو عەرەب لەبەرانبەر توركدا.
 2توركەكان پێیانوایە لەجەوهەردا داعشگ��وزارش��ت ل��ەخ��واس��تو دنیابینی سوننەی
عەرەبی دەك��ات ،بۆیە نەیاندەویست هەستی
گ��ەالن��ی ع��ەرەب��ی بروكێنن و ئ��ەو دەرگ��ای��ە
لەخۆیان داخ���ەن ،كە بەدرێژایی مێژوو بۆ
ت��ورك��ەك��ان وااڵب�����ووە ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ل��ەب��واری
دەستێوەردان لەبارودۆخی سیاسیو ئابوری
واڵتانی عەرەبی.
 3دروس���ت���ك���ردن���ی ف���ش���ار ل��ەس��ەرئەمەریكا بەقبوڵكردنی پرۆژەكەی توركیای
ئەردوگانی.
ل���ەم دۆخ����ەدا ت��ورك��ەك��ان ب��ەش��داری��ان
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لەپرۆسەی سەربازی دژی داعش بەستەوە
بەسێ مەرج:
 -1دەبێت لەسەرەتاوە رێكەوتن لەسەر
ئ��ەوە بكەن ،كە لێدانی ئەسەد تا روخانی
رژێمەكەی بەردەوام بێت.
 -2دام���ەزران���دن���ی ن��اوچ��ەی��ەك��ی ئ���ارام
لەباكوری سوریا .
 -3راه����ێ����ن����ان و م��ەش��ق��پ��ێ��ك��ردن��ی
ئۆپۆزسیۆنی سوری (بەرەی نوسرە) ،نزیك
لەتوركیاو ئامادەكردنی وەك جێگرەوە بۆ
دەسەاڵتەكەی ئەسەد.
ب����ەاڵم ئ��ەم��ری��ك��ی��ەك��ان راس��ت��ەخ��ۆ ئ��ەم
مەرجانەیان رەتكردەوەو نەچونە ژێر باری
داواكەی توركیا.
كورد بوو بە بەدیلی توركیا
ل���ەم پ��رۆس��ەی��ەدا ئ��ەم��ەری��ك��ا م���ەرجو
داواك���ای توركیای رەت��ك��ردەوە و ملی بۆ
گوشارەكانی ن��ەدا ،بۆیە هەر لەسەرەتاوە
كاری لەسەر دیاریكردنی بەدیلێك لەسەر
زەوی كرد ،لەم چوارچێوەیەدا كوردەكانی
خۆرئاواو چڕتریش پەیەدەی هەڵبژارد بۆ
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ئەوەی هاوپەیمانی بێت لەسەر زەوی.
ل��ەو پ��رۆس��ەی��ەدا ی��ارم��ەت��یو ه��اوك��اری
ت��ەواوی هێزەكانی پەیەدەی كرد تاتوانیان
زۆربەی ناوچە كوردستانیەكان رزگاركەنو
سنورەكانی دەسەاڵتییان بگەیەننە نزیك
دەری���ا ،ت���ەواوی س��ن��وری ن��ێ��وان توركیا و
ج��ی��ه��ان��ی ع��ەرەب��ی��ان رزگ���ارك���رد ،ب��ەم��ەش
دیوارێكیان لەنێوان توركیا و جیهانی عەرەبیدا
دروستكرد ،دەرئەنجامی ئەم گۆڕانكاریانە
توركەكان زۆر نیگەران بوون ،ئەم پێشكەوتنو
ف���راوان���ب���وون���ەی دەس����ەاڵت����ی پ���ەی���ەدەی���ان
بەهەرەشەیەكی جدی لەسەر بەرژەوەندی
خ��ۆی��ان دەزان����ی .ئ���ەوەی ل��ەم پ��رۆس��ەی��ەدا
توركەكان تەواو نیگەران دەكات ،گەیشتنی
سنورەكانی دەسەاڵتی كوردە بەدەریا نەك
تەنیا لەڕووی سیاسییەوە گورزێكی كوشندە
دەبێت لەئایندەی یەكپارچەی خاكی توركیا،
بەڵكو لەڕووی ئابوریشەوە دورنییە نەبێتە
بەدیلێكی سەرەكی رێ��رەوی گواستنەوەی
ن����ەوت و گ����ازی س��روش��ت��ی خ��ۆره��ەاڵت��ی
ناوەڕاست ،بەواتا بەپراكتیكی دەبێتە هۆكاری
زیندوكردنەوەی پرۆژەی نابۆكۆی ئەمەریكا.
168

موعتەسەم نەجمەدین

سەركەوتنی هەدەپە،
هەڕەشەیەك بۆ لێكترازانی توركیا
س����ەرك����ەوت����ن����ی ب�����ەرچ�����اوی ه����ەدەپ����ە
ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ە پ��ەرل��ەم��ان��ی��ەك��ەی 2015ی
توركیا ،بەپێی زۆربەی لێكدانەوە سیاسیەكان
وەرچەرخانێكی گەورەبوو لەمێژووی سیاسی
ت��ورك��ی��ا ،گ��ورزێ��ك��ی گ��ەورەب��وو لەپرۆسەی
سیاسی ئەردوگانیز م و عوسمانیەتی نوێ،
هاوكات بازێكی زۆر گەورەبوو بۆ پرۆسەی
رزگ��اری نیشتمانی كوردستانی باكور .لەم
ق��ۆن��اغ��ەداو ب��ۆ رزگ��ارب��وون لەقەیرانەكانی،
ئ���ەردوگ���ان و پ��ارت��ەك��ەی زۆر شێتگیرانە
ن و كێشە،
كەوتونەتە دروستكردنی ق��ەی��را 
بەشێوەیكی ئەوەندە سەرپێیی و بێبەرنامە
گرفتەكان دەخوڵقێنن ،واپێدەچێت كۆنترۆڵو
ئاراستەی رووداوەك��ان لەدەستی خۆیانیشدا
نەمابێت .بەبێ هیچ دی��راس��ەی��ەك شەڕیان
لەدژی پەكەكە هەڵگیرسان ،هاوكات كەوتوەتە
ن
راودون��ان ،دەستگیركردنی ئەندام ،الیەنگرا 
و چاالكەوانانی هەدەپە و دیموكراتخوازەكان.
لەروویەكیترەوە بۆ دژایەتیكردنی كوردەكانی
رۆژئ�������اوا ،ك���ەوت���ە ی��ارم��ەت��ی��دان��ی گ��روپ��ی
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چەكدارانی داعش .هەر لەسەر هەمان ئاراستە
ب��ە ب���ەردەوام���ی دەس��ت��دەخ��ات��ە ك���اروب���اری
كوردستانی باشور بەتایبەتی ،كە لەم رۆژانەدا
ل��ەپ��رس��ی س��ەرۆك��ای��ەت��ی ه��ەرێ��م الیەنگیری
مانەوەی بارودۆخی كوردستان بەناجێگیری
و پ��ڕ ق��ەی��ران��ەوە دەك����ات ،س��وپ��ای توركیا
لەئەمڕۆدا سنورەكانی كوردستانی باشور بە
بیانوی شەڕی دژ بەپەكەكەوە دەبرێت ،بەاڵم
لەجەوهەردا ئامانجی دروستكردنی قەیرانێكی
هەرێمایەتییە.
ك��ۆی ئ��ەم كێشە ،قەیرانانە و ئاراستەی
رووداوەك����ان ب��ەرەو قوڵبوونەوەی كێشەو
گرفتە ناوخۆییەكانی توركیا دەچێت ،پرسی
لێكترازانی ئەم واڵتە بووەتە ئەگەرێكی زیندو،
هەر ئەم پێشبینیەشە ئ��ەردوگ��ان ،پارتەكەی
ت
توشی هستریا ،شێتگیری ك��ردوە ،بە راس 
و چەپدا هەوڵی دروستكردنی قەیران دەدات.
11/8/2015
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لێكترازانی عیراق لەستراتیجی
ئەمەریكادا
ل����ەس����ەرەت����ای س�������ەدەی ب��ی��س��ت��ەم��دا
بەرێكەوتنێكی سیاسی (س��ای��ك��س -بیكۆ
 )1916لەنێوان واڵتە سەركەوتوەكانی شەڕ
(بەریتانیاو فەرەنسا) ،نەخشەیەكی سیاسی
ب��ۆ واڵت��ان��ی خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت بەبێ
گوێدانە خواست و بەرژەوەندیەكانی گەالنی
ئەم ناوچەیە كێشرا .ناعەدالەتی و ناڕەوایی
ئ��ەم نەخشەیە و دابەشكردنەكە ،ل��ەدوای
رێكەوتنەكەوە تا ئەمڕۆ ،بۆ ماوەی سەدەیەكە
جگە لەشەڕو ناجێگیری و كوشتار زیاتر
هیچی بۆ گەالنی ئەم ناوچەیە لێ بەرهەم
نەهاتووە.
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هەڵوەشاندنەوەی سایكس بیكۆ
لەسەرەتای سەدەی بیستویەك ،لەئەمڕۆدا
دەرئەنجامی بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی بنەڕەتی
و ج��ەوه��ەری لەسیستمی سیاسی جیهانی و
تێكچونی ئ��ەو هاوسەنگیی ه��ێ��زەی ل���ەدوای
رووخانی یەكێتی سۆڤێت و بەرجەستەبوونی
دنیای تاك جەمسەری ئەمەریكاوە دروست
ب��ب��وو ،م���ەوداو قوڵی ئ��ەو ش��ەڕو پێكدادانو
ناجێگیریە زۆر زیادی كرد ،ئەم دیاردەیە لەم
قۆناغەدا بووە هۆی ئەوەی ،كە چەندین تیۆر و
دنیابینی نوێ بۆ دیاریكردنی ئاراستەو ئایندەی
ئ��ەم ن��اوچ��ەی��ە ل��ەن��اوەن��دەك��ان��ی توێژینەوەی
سیاسی و ستراتیجی جیهانی دروس��ت بێت،
كۆی ئەم توێژینانەش بەگشتی بەئاراستەی
گ��ۆڕی��ن��ی ن��ەخ��ش��ەی س��ی��اس��یو سیستمە
سیاسیەكانی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە،
ل��ەو توێژینەوە و تێڕوانینانەدا ،تیۆرەكانی
ف���ەوزای داه��ێ��ن��ەر ،پ��رۆژەك��ان��ی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی گەورەو نوێ ،سایكس بیكۆی نوێ،
وتارە بە ناوبانگەكەی راڵف پیتەرزو ..هتد.
كۆی ئەم پرۆژەو دنیابینیانە ،كە ئامانجی
س��ەرەك��ی لێیدا چ��اك��ك��ردن��ەوەی هەڵەیەكی
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مێژووییە وەك ئ��ەوەی رابەرانی بانگەشەی
بۆ دەكەن ،لەپراكتیك و جێبەجێكردندا جەخت
ل��ەس��ەر كۆتایی ب��ەن��اع��ەدال��ەت��ی و ن��اڕەوای��ی
نەخشەی سیاسی ئەم ناوچەیە دەكەن ،بۆیە
بە گشتی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بانگەشە
ب��ۆ پ��ێ��وی��س��ت��ی ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی س��ن��ورە
دەستكردەكانی رێكەوتنامەی سلیكس بیكۆ.
لەم چوارچێوەیەدا كێشانی نەخشەیەكی
سیاسی نوێ بۆ ئەم واڵتانە ،كە عەدالەتو
ئ���ازادی ت��ی��ادا بەرجەستە بكرێت ،باشترین
ئامراز و چارەسەرە بۆ كۆتایهێنان بەشەڕ،
ك��وش��ت��ار ،ت��ون��دوت��ی��ژی و بەرجەستەكردنی
جێگیریەكی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی.
لەم دۆخەداو لەهەناوی دروستبوونی جیهانێكی
ف��رەج��ەم��س��ەری ،ك��ە گ��ۆڕان��ێ��ك��ی ج��ەوه��ەری
لەسیستمی جیهانی دەخ��وازێ��ت پێویستی بە
سەرلەنوێ هاوسەنگكردنەوەی هێزدەبێت.
لەسێبەری ئەم گۆڕانكاریەدا هێزی نوێ
دروس��ت دەبێت ،ئەم هێزانەش بەرژەوەندی
ن�����وێو خ��واس��ت��ی ن��وێ��ی��ان دەب���ێ���ت ،ب��ۆی��ە
پێداچوونەوە بەنەخشەی سیاسی ئەم ناوچەیە
پێویستیەكە ن��ەك ك��ۆی هێزە هەرێمایەتیو
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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جیهانییەكان ل��ەس��ەری ك��ۆك دەب���ن ،بەڵكو
ناكرێت لەكاتی خۆی زیاتر دواخرێت.
ل��ەم ب����وارەدا زۆرب���ەی ن��اوەن��دەك��ان��ی
ت��وێ��ژی��ن��ەوەی س��ت��رات��ی��ج��ی و سیاسییە
جیهانییەكان ،شەڕی ئەمەریكا  -عیراق
و رووخانی رژێمەكەی سەدام حوسێین
بەدەستپێك و سەرەتای بەرجەستەبوونی
ئەم پرۆژە و ستراتیجە دیاری دەكەن .بە
پێی بۆچوونە مێژووییەكانو توێژینەوە
ستراتیجیەكان ل���ەراب���ردوو ،ئێستاشدا
عیراق دڵی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە و هەر
گ��ۆڕان و نوێكاریەك لەم ناوچەیەدا بە
بێ ئەوەی بە عیراقدا تێپەڕێت ئەستەمە
س���ەرك���ەوت���و ب���ێ���ت ،ه����اوك����ات ب����ەوەی
عیراق بۆخۆی چەقی ئ��ەو ناعەدالەتیو
ناڕەوایەیە ،كە لە رێكەوتنەكەی سیاكس
ب��ی��ك��ۆدا ب��ەس��ەر خەڵكی ئ��ەم ن��اوچ��ان��ەدا
سەپێنرا ،بۆیە ئاسایە لەئەمڕۆشدا عیراق
یەكەم دەرگ��او كلیلی هەڵوەشاندنەوەی
ئەو رێكەوتنەو سڕینەوەی ئەو سنورە
دەستكردانە بێت.
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راڵف پیتەرز
بۆ یەكەمجار پرسی هەڵوەشاندنەوەی
سنور بەشێوەیەكی روونو گشتگیر ،كە كۆی
ئامانجو نەخشەی كاری هەڵوەشاندنەوەی
ت��ی��ادا دەرك���ەوێ���ت ل��ەوت��ارێ��ك��ی ئ��ەف��س��ەری
خانەنشینكراوی ئەمركی راڵف پیتەرز ،لەساڵی
2006دا لەژێر ن��اوی سنورەكانی خوێندا
ئاشكرابوو .لەم وتارەدا جەوهەری خواستو
ستراتیجی ئەمەریكا وەك مەزنترین هێزی
جیهانو پێویستی قۆناغی بەرجەستەبوونی
سیستمی نوێی جیهان دەركەوت.
بەشێوەیەكی گشتی پیتەرز لەوتارەكەیدا
تیشك دەخاتەسەر دوو پرس ،یەكێكیان پرسی
پێویستی گۆڕینی ئەو سنورە دەستكردانەیە،
كە لەئاكامی رێكەوتنامەی سایكس -بیكۆوە
دروست بوون ،ئەویتریان گۆڕینی سیستمە
دیكتاتۆریەكانی ئەم ناوچەیەیە ،كە دەیان
س��اڵ��ە ب��وەت��ە الن��ك��ەی پ����ەروەردەك����ردنو
پێگەیاندنی دیكتاتۆریو زوڵم.
لەواقیعدا ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
دەی������ان س���اڵ���ە ل���������ەدەرەوەی ئ���اراس���ت���ەی
ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��ون��ی پ���رس���ی دی��م��وك��راس��ی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ل��ەدۆخ��ێ��ك��ی داخ�����راو و ت��ای��ب��ەت��دا دەژی���ت،
دیكتاتۆرەكانی ئ��ەم ن��اوچ��ەی��ە ل��ەراب��ردودا
س��ودی��ان لەملمالنێو رك��ەب��ەرای��ەت��ی نێوان
جەمسەرە سەرەكیەكانی جیهان بینیوە بۆ
مانەوەو درێژەدان بەدەسەاڵتی دیكتاتۆری و
تاكڕەوی خۆیان.
لەم پرۆسەیەداو لەسەر بناغەی وتارەكەی
پ��ی��ت��ەرز چ��ەن��د واڵت��ێ��ك ه��ەڵ��دەوەش��ێ��ن��ەوە،
چ��ەن��دی��ت��ر دروس����ت دەب����ن ،ه��ەن��دێ��ك واڵت
زەرەمەند دەبنو هەندێك سودمەند ،هەندێك
واڵت لەالیەكەوە لێی دەبرێت و لەالیەكیترەوە
دێتە سەری.
بە شێوەیەكی گشتی ئەو واڵتانەی بەم
شێوەیە دیاریكردوە ،واڵتە سودمەندەكان:
دەوڵ���ەت���ی ش��ی��ع��ەی ع���ەرەب���ی ،ئ��ەرم��ی��ن��ی��ا،
ئازربیجان ،بلوجستانی ئ��ازاد ،كوردستانی
ئ��ازاد ،ئێران ،دەوڵەتی ئیسالمی(لەشێوەی
ڤ��ات��ی��ك��ان) ،ئ����وردن ،ل��وب��ن��ان ،ی��ەم��ەن .واڵت��ە
زەرەرمەندەكان  :ئەفغانستان ،ئێران ،عیراق،
ئیسرائیل ،كوەیت ،پاكستان ،قەتەر ،سعودیە،
سوریا ،توركیا ،ئیمارات ،فەلەستین.
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هەڵوەشاندنەوە
ب��ە پێی ئ��ام��ارێ��ك ك��ە ل��ەس��اڵ��ی 2013دا
ئەنجامدراوە ،ژمارەی ئەو شەڕ ،توندوتیژی،
پێكدادان ،ناكۆكی و ركەبەرایەتیانەی لەو
س��اڵ��ەدا ب��ەرج��ەس��ت��ەب��وو گەیشتە زی��ات��ر لە
 600ش��ەڕو پ��ێ��ك��دادان ،ل��ەوان��ە  45دانەیان
سنورەكانی توندوتیژیان بڕیو زۆربەیان لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بەرجەستەبوون .بەپێی
توێژینەوەكان ئەم شەڕانە هۆكاری سەرەكی
هەڵوەشاندنەوە و لێكترازانی چەندین واڵتە.
پ��رس��ی ل��ێ��ك��ت��رازان و ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوە،
ل��ەك��رۆك��دا ل��ەس��ەر ب��ن��اغ��ەی دوو ئەجێندا
بەرجەستە دەبێت .ئەجێندایەكی نێودەوڵەتی،
كە دەرهاویشتەی بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی
ج��ەوه��ەری لەسیستمی جیهانی و گۆڕانی
هاوسەنگی هێزە ،ئەویتریان بەرجەستەبوونی
خواستی گەالنی ستەملێكراوی ئەو واڵتانەیە،
ك��ە دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی دی��ك��ت��ات��ۆری و نایەكسان
حوكمیان دەكات .بەشێكی زۆر لەم واڵتانە بە
تایبەتی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەنێوان
لێكترازان و هەڵوەشاندنەوەدایە .لێكترازان
ب��ەو وات��ای��ەی ،كە پەیوەندی نێوان پێكهاتە
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جیاوازەكانی ئەو واڵتانە تێكدەچێت و هیچ
مەودایەك بۆ هاوكاریكردن و لێكتێگەیشتنی
نێوانیان نامێنێتەوە یان الواز دەبێت .وەك
پرسی هەڵوەشاندنەوەش بەواتە ناكۆكییەكان
دەگەنە ئاستێك ،كە ئەستەمە جارێكیتر ئەو
ن و هەڵكەن.
پێكهاتانە بتوانن پێكەوە بژی 
لەم بوارەدا بارودۆخی عیراق و سوریا دوو
ق و سوریا
نمونەی دیاری ئەم پرسەن ،عیرا 
پێكەوە لەهەڵوەشاندنەوە نزیكدەبنەوە ،بەاڵم
وەك توركیا لەئەمڕۆدا لە قۆناغی لێكترازاندایە.
عێراق
ئەمڕۆ عیراق لەبارێكدا دەژێ��ت لێیدا هیچ
تێگەیشتنێك بۆ پرسی هاواڵتیبوون ،ئینتمای
نیشتمانی نەماوەتەوە .دەوڵەت وەك گوزارشت
تەنیا بۆ ناساندنی ناوچەیەكی جوگرافی ،كە
لەرابردودا ستراكچەری دەوڵەتێكی دیاریكراو
بووە دەردەك��ەوێ��ت ،لەئەمڕۆدا پەیوەندیەكی
ژی��اری و پەیوەستبوونێكی بەهایی لەنێوان
پێكهاتەكانیدا نەماوەتەوە .پێكهاتەكان لەسەر
بنەمای ج��ی��اوازی ن��ەت��ەواوی��ەت��ی و ئاینی و
مەزهەبی هەریەكە كیانێكی تایەت بەخۆی
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دام��ەزران��دوە ،كورد لەباكور و لەسەر خاكی
خۆیان هەرێمێكیان دام��ەزران��دوە ،سوننەكان
لەرێگەی گرووپی تیرۆرستی داعشەوە زۆربەی
ناوچەكانی خۆیان لەژێر دەسەاڵتی حوكمڕانی
شیعە دەركردوە ،هەرچی ماویشەتەوە ،لەژێر
دەسەاڵتی ناوەند ،تەنیا ناوچە شیعیەكانە.
دامەزراندنی دەوڵەتێكی شیعی
ل���ەدوای رووخ��ان��ی رژێ��م��ە دیكتاتۆرییە
س��ون��ی��ەك��ەی ب��ەع��س��ەوە ،شیعە زۆری��ن��ەی
دەس��ەاڵت��ی عیراقیان بۆخۆیان ق��ۆرخ ك��رد،
ه��ەر ل��ەس��ەرەت��اوە ب��ەرن��ام��ەی دام��ەزران��دن��ی
دەوڵەتێكی شیعی هاوشێوەی ئێرانیان كردە
ئامانجو ستراتیجیان ،بۆ ئەم مەبەستەش لەژێر
پەردەی شەڕی پاشماوەكانی بەعسدا كەوتنە
لێدانی پێكهاتەی سونە ،هاوكات بەبارێكیترداو
ناڕاستەخۆ لەسەر خواستو داوای ئێرانیەكان
كاریان لەسەر دەرپەراندنی ئەمەریكا لەعیراق
ك���رد ،ل���ەم پ��رۆس��ەی��ەدا س��ون��ەك��ان ه��ەم��ان
هەڵەی سااڵنی بیستەكانی سەدەی بیستەمی
شیعەیان دووب��ارە ك��ردەوە ،كە لەسەرەتاوە
ب��ەه��ان��دان��ی م��ەرج��ەع��ی��ەت��ەك��ان��ی��ان ل���ەڕووی
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سیاسەتی نێودەوڵەتی ئەو كاتەی بەریتانیاو
فەرەنسا وەستانەوە و دژایەتی خۆیان بۆ
دامەزراندنی دەوڵەتی عیراق لەژێر ئینتدابی
بەریتانیا دەرب���ڕی ،سوننەكان لەسەرەتای
دامەزراندنەوەی دەوڵەتی عیراقەوە لەدوای
2003ەوە ،ب��ەه��ەم��وو ش��ێ��وەی��ەك كەوتنە
دژایەتی ئەمەریكا ،كورد ،شیعەو دەیانویست
لەرێگەی گوشاری هێزەوە كۆی عیراق وەك
راب��ردو بگەڕێننەوە ژێر دەسەاڵتی خۆیان،
لەوە غافڵبوون ،كە لەئەمڕۆ جیاواز لە رابردو
ئاراستەی سیاسەتو سترایجی نێودەوڵەتیان
ل��ەگ��ەڵ��دا نییە ،ن��ەخ��ش��ەو پ�لان��ی ستراتیجی
ئەمەریكا لەئەمڕۆدا پێچەوانەی ئەو واقعەیە
ك��ە ل��ەس��ەرەت��ای س���ەدەی بیستەم دروس��ت
بوو ،دەرئەنجامی كۆمەڵێك شكست لەدوای
رووخانی عیراقەوە لە 2003ەوە سوننەكان
وان��ەی��ەك��ی��ی��ان وەرگ�����رت و ل��ەوەگ��ەی��ش��ت��ن،
ك��ە م��ەح��اڵ��ە ج��اری��ك��ی��ت��ر ب��ت��وان��ن م��ێ��ژووی
ك���ۆن دووب���ارەك���ەن���ەوە ،ب��ۆی��ە ل��ە ئ��ەم��ڕۆدا
دەستبەرداری ئەو خ��ەونو خواستە دەبنو
ئەوەی دەیانەوێت دەرچ��وونو رزگاربوونە
لەژێر دەسەاڵتێكی تایەفەگەری شیعی.
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لەم چوارچێوەیەشدا كار بۆ دامەزراندنی
هەرێمێكی سەربەخۆ ،كە لەئایندەدا بكرێتە
ن��اوك بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێكی سوننەی
عەرەبی دەك��ەن .لەبەرانبەریشدا ئاراستەی
رووداوەكان وادەڕوات ،كە دەوڵەتێكی شیعی
ع��ەرەب��ی��ش ل��ەب��اش��وری ع��ی��راق دام��ەزرێ��ت،
ل���ەم ئ��اراس��ت��ەی��ەدا پێشبینی ئ��ەوەدەك��رێ��ت
ئەم دەوڵەتە شیعییە كار بۆ گرتنەخۆی هەموو
ئەو ناوچانە بكات ،كە شیعەی عەرەبی تیادا
دەژی��ت ،لەوبارەشدا پێشبینی دەكرێت ئەم
دەوڵەتە نەك تەنیا بەشێك لەخاكی سعودیەو
كەنداو دادەبڕێت ،بەڵكو بەشێكی ئێران ،بە
تایبەتی ناوچەی ئەهوازی عەرەبیش بگرێتە
خ��ۆی ،بۆیە دەرئەنجام گریمانەی ئ��ەوەش
هەیە ،كە ناكۆكی و كێشەی ناوخۆی لەناو
ماڵی شیعەشدا رووبدات و قەیرانێك لەنێوان
شیعەی ع���ەرەب و شیعەی ئێرانی غەیرە
عەرەبیشدا بەرجەستە ببێت.
خواڵسەی پێشبینی لەچوارچێوەیەدا ئەوەیە،
كە بەربەستە ناوخۆیەكانی هەڵوەشاندنەوەی
ع��ی��راق وەك دەوڵ����ەت تائاستێكی ب��ەرچ��او
ك���ەم ب���وەت���ەوە و الواز ب����ووە ،دەس��ەاڵت��ی
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ن��اوەن��د كۆنترۆڵی ناوچەكانی لەدەستداوە،
پەیوەندیەكانی نێوان شیعە -سونەو نێوان
كورد -سونەو شیعە -كوردیش لەئاقارەكانی
لێكترازانێكی یەكجارەكییە.
لەم چوارچێوەیەدا فراوانبوونی كە لەبەری
ن��ێ��وان شیعەو سونە ل���ەڕووی ن��اوخ��ۆی��ەوە
گ��ەی��ش��ت��وەت��ە ئ���ەو ئ��اس��ت��ەی ،ك��ە ئەستەمە
بتوانن جارێكیتر پێكەوە هەڵكەن ،لەبواری
نێودەوڵەتیشدا ،زەمینەیەكی هەرێمایەتی
بەهێز ب��ۆ ج��ی��اب��ون��ەوەی سوننە لەعیراقدا
هەیە ،لەم چوارچێوەیەدا وەك كوردستانیش
لەهەردوو بواری ناوخۆییو دەرەكیش پرسی
جیابونەوە و دامەزراندنی كیانێكی سەربەخۆ
بەشێوەیەكی ب��ەرچ��او چوەتە پێشەوە .لەم
قۆناغەدا بە هۆی بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی
ی و تێكچونی
ج��ەوه��ەری لەسیستمی جیهان 
هاوكێشەی هێز دەرئ��ەن��ج��ام��ی كۆتایهاتنی
جیهانی ت��اك ج��ەم��س��ەری ،بەربەستەكانی
ب�����ەردەم ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ع��ی��راق روو
لەالوازبوون دەكات .بەواتا لەئەمڕۆدا ڤیتۆی
هەرێمایەتی لەدژی دامەزراندنی دەوڵەتێكی
ك��وردی لەباشوری كوردستان پاشەكشێی
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بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.
لەبواری نێودەوڵەتیشدا بەپێی زۆرب��ەی
ت��وێ��ژی��ن��ەوەك��ان ڤ��ی��ت��ۆی ئ��ەم��ەری��ك��ا ل���ەدژی
پ��ارچ��ەپ��ارچ��ە ب��وون��ی ع��ی��راق هەڵوێستێكە
ن و كامڵ نەبوون و
گوزارشت لە پێگەیشت 
ئامادەكاریەكانی سیستمی جیهان دەكات بۆ
سەرلەنوێ دابەشكردنەوەی ئ��ەم ناوچەیە،
ب��ەاڵم ل��ە ستراتیجدا ئامانجی ئەمەریكا و
هاوپەیمانانی هەڵوەشاندنەوە و لێكترازانی
پێكاهاتەكانی عیراقە لەچوارچێوەی ستراتیجی
سەرەكی سەدەی بیستو یەكیدا.
هەڵوەشاندنەوەو لێكترازانی عیراق
هەڵوەشاندنەوەو لێكترازانی عیراق و
سوریا وەك دەوڵەت چەندجارێك لەزاری
بەرپرسانی ب��ااڵی ئەمەریكاوە بانگەشەی
ب���ۆ ك�����راوە ،ت���ازەت���ری���ن ئ���ەو ب��ان��گ��ەش��ان��ە
ل��ەل��ێ��دوان��ەك��ان��ی ك����ارل ئ��اش��ت��ن و م��اك��ڵ
هایدن ،كە زۆر راشكاوانە دەڵێن ئەستەمە
جارێكیتر عیراق و سوریا وەك دەوڵ��ەت
بەستراكچەرە كۆنەكانیانەوە درووستبنەوە.
ئەم دوو واڵت��ە لەسەر زەوی بەپراكتیكی
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داب��ەش��ب��وون��ە ،ب���ەاڵم ئ����ەوەی ب��ەرب��ەس��ت��ە
لەبەردەم بەفەرمیكردنی ئەم دابەشبوونەو
ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی ،ب��ەپ��ل��ەی ی��ەك��ەم خ��ودی
پێكهاتەكانی عیراق نییە ،بەڵكو ب��ەزۆری
هێزە هەرێمایەتی و نێودەوڵەتیەكانە ،چونكە
ئاراستەی گۆڕانكاریەكان بەڕوونی تائەمڕۆ
الی زۆرێك لەو واڵتانە دیارنییە.
ل����ەم ب���ازن���ەی���ەدا دن��ی��اب��ی��ن��ی ت��ورك��ی��او
ئ��ێ��ران ب��ەه��ۆی ب��وون��ی پ��ێ��ك��ه��ات��ەی ك��ورد
بەشێوەیەكی زۆر ل��ەو دوو واڵت���ە ،ئەو
گریمانەیە بەهێزدەكات ،كە لەدەرئەنجامدا
ئەم گۆڕانكاریانە ئەوانیش بگرێتەوە ،بۆیە
تائەمڕۆ زیاتر لەهەمووان ئەم دوو واڵتەن
بەربەستو گرفت بۆ پرسی دابەشبونی
عیراقو سوریا دروست دەكەن ،بەاڵم وەك
ئەمەریكییەكان پێدەچێت دابەشكردنی ئەم
واڵتانە لەجەوهەردا رێگەیەكی سەرەكی
بێت لەبەرجەستەكردنی ستراتیجی نوێو
جێبەجێكردنی پرۆژە ئابوریو سیاسییەكانی
ل��ەخ��ۆره��ەاڵت��ی ن���اوەڕاس���ت ب��ەت��ای��ب��ەت��ی و
جیهان بەگشتی ،بۆیە دەرئەنجام لەبواری
رێكەوتندا بەرژەوەندی واڵتە جەمسەرەكان
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بەتایبەتی ئەمەریكا و روس��ی��ا دەك��ەون��ە
پێش بەرژەوەندی واڵتە هەرێمایەتییەكان،
ب��ەم��ەش ئ��ەگ��ەری داب��ەش��ب��وون��ی ع��ی��راقو
سوریا زیاتر واقیعیە لەوەی ،كە سەرلەنوێ
ئەو بەشە لێكترازاوانە گرێبدرێنەوە.
25/8/2015
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نەرمەهێز لەستراتیجی نوێی ئێراندا
لەسەرەتای س��ەدەی بیستویەكەوە رۆڵی
هەرێمایەتی ئێران بەشێوەیەكی بەرچاو روو
ل��ەزی��ادب��وونو فراوانبوونە .ئ��ەم پێشكەوتنو
گەشەكردنە ل��ەب��واری دەرەك��ی��دا دەرئەنجامی
بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی ج��ەوه��ەری بوو
لەسیستمی سیاسی جیهانیو هاوسەنگی هێز
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیو هەرێمایەتی.
لەروویەكیترەوە پێشكەوتنی ناوخۆی ئێران
بەتایبەتی لەبواری ئابوری و هێزدا ،رێگەی
زیاتری بۆ بوون بەهێزێكی هەرێمایەتی گەورە
خۆشكرد.
لەئەمڕۆدا لەگەڵ ئ��ەوەی لەكرۆكدا ئێران
كۆمەڵێك قەیرانی گەورە لەهەناویدا دروستبووە
و بەردەوام لەگەورەبوون و زیادبووندایە ،بەاڵم
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ل��ەب��واری دەرەك��ی��دا ب��ووە بەهێزێكی كاریگەر
و بە پراكتیكی ب��ووە بەهێزێكی هەرێمایەتی
و ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر ئ��اراس��ت��ەی زۆرێ���ك
لەرووداوەكان هەیە.
لەم چوارچێوەیەدا رۆڵی كۆماری ئیسالمی
لەواڵتانی عیراق ،سوریا ،لبنان ،یەمەن و لیبیا
زۆر چوەتەپێشەوە ،سیاسەتی دەرەكی ئێران
ل��ەم واڵت��ان��ەدا بەپراكتیكی ب��وون��ەت��ە بەشێك
ل��ەب��ەرن��ام��ەی س��ی��اس��ی ح��ك��وم��ەت��ی ع��ی��راق و
سوریا و هاوكات كاریگەری تەواویشی لەسەر
ئاراستەی سیاسەتی واڵتانی یەمەنو لوبنان و
لیبیاش بە گەورەیی هەیە.
لەمەڕ خواست و دنیابینی ئێرانیەكان لەم
بوارەدا ،لەزاری خۆیانەوەش بانگەشەی بۆدەكەن.
لەم رووەوە لێدوانی راوێژكاری سەرۆكی ئێرانی
بۆ كاروباری نەتەوەو كەمینە ئاینیەكان ،كە دەڵێت:
ئێران لەئەمڕۆدا ب��ووەت��ەوە بەئیمپراتۆر ،وەك
چۆن ل��ەراب��ردودا ئیمراتۆریەكی مەزنی جیهان
بووە .لەواقیعدا ئەم دۆخە ئەوە لەسیاسەتمەدار
و راب��ەران��ی ك��ۆم��اری ئیسالمی دەخ��وازێ��ت ،كە
لەستراتیجی دەرەكیاندا زۆر بەوریاییو چڕی
كار بۆ قۆستنەوەی هەموو ئەو هەالنە بكەن ،كە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

187

دێنەپێشەوە ،هاوكات هەموو رێگایەكی سیاسی
و س��ەرب��ازی و ئابوری بۆ گەیشتن بەئامانجە
ستراتیجیەكانیان بگرنەبەر .هەموو سەرچاوەكانی
دەسەاڵتیانو هەموو جۆرە هێزێكیان ،لەهێزی
زبرو نەرم ،لەهێزی سەربازی ،سیاسی ،ئابوری
و كولتوری بۆ گەیشتن بەئامانجەكانیان بگرنەبەر.
نەرمەهێزی ئێرانی
لەساڵی 2008ەوە ل��ەه��ەن��اوی خوڵقانی
قەیرانی ئابووری جیهانیو بەرجەستەبونی
س��ی��م��اك��ان��ی پ��اش��ەك��ش��ێ��ی رۆڵ����ی ئ��ەم��ەری��ك��ا
لەجیهان بە گشتیو لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست
بەتایبەتی ،جموجۆڵی ئێرانیەكان ،لەسەرەتادا
بۆ رزگاربوون بوو لەو قەیرانو كێشانەی تێی
كەوتبوون دەستی پێكرد ،دواتر بەقوڵبونەوەی
كێشەكانو الوازبونی هێزی بەرگری سوپای
ئ��ەم��ەری��ك��ا بەتایبەتی ل��ەع��ی��راق ل��ەب��ەران��ب��ەر
شەپۆلی ناڕەزایی عیراقییەكان ،سیاسەتەكانی
ئێرانیش گۆڕانی بەسەرداهات.
ل���ەم ب����ارودۆخ����ەدا ،ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردنو
بەكارهێنانی نەرمەهێز لەالیەن ئێرانیەكان
ب��ووە پێویستیەكی سەرەكیو گرنگ بەهیچ
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ش��ێ��وەی��ەك ن��ەدەب��وو پشتگوێی ب��خ��ەن یان
تەوزیفكردنی دوابخەن.
بە گۆڕانی بارودۆخەكە ئەم پرسە گۆڕانی
جەوهەری بەسەرداهات ،ل��ەوەدەرچ��وو ،كە
وەبەرهێنانی نەرمەهێز بۆ ئێرانیەكان تەنیا
بۆ مەبەستی دەرچ���وونو رزگ��ارب��وون بێت
ل��ەو گ��وش��ارو گەمارۆیەی چەندین ساڵبوو
بەسەریاندا سەپێنرابوو ،بەڵكو بووە بەشێك
لە ئەجندای ئایدیۆلۆژی و سیاسی ئێران و
ستراتیجی نوێیان لەسەر داڕشتەوە.
ن��ەرم��ەه��ێ��ز وەك گ���وزارش���تو زاراوە،
ك��ە ب��ۆ یەكەمجار ل��ەالی��ەن ج��وزێ��ف نایەوە
ب��ەك��اره��اتو دوات����ر ل��ەس��اڵ��ی 2004ی���ش���دا
كتێبێكی تایبەتی ب��ەم ن���اوەوە ب�ڵاوك��ردەوە.
لەپراكتیكدا نەرمەهێزی ئێرانی بووەتە بەشێك
لەستراتیجی دەرەكیان بۆیە چەند پایەیەكی
سەرەكیان بۆ داناوە ،ئێرانییەكان لەئەمڕۆدا
ئەو پایانە زۆر بەوریاییو ژیرانە بەكاردێننو
سودی لێدەبینن.
دەسەاڵتی سیاسی كۆماری ئیسالمی ئەم
هێزەی وەك ئامرازێكی سەرەكی لەسیاسەتی
نێودەوڵەتیاندا بەكاردەهێنن .هەندێك لەو
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س���ەرچ���اوەو ف��اك��ت��ەران��ەی ئ��ەم��ج��ۆرە هێزە
ت و
وەك ئ��ەوەی جوزێف باسی لێوە دەك��ا 
ئێرانییەكان داهێنانیان تیاداكردوە:
ه���ێ���زی ك���ول���ت���وری :ئ����ەم ه��ێ��زە الیئێرانییەكان بەشێوەیەكی سەرەكی لەچەند
بواردا چڕدەبێتەوە ،لەوانە بەكارهێنانی زمانی
فارسی ،كولتوری كۆمەاڵیەتی ،راگەیاندن،
وتاری شۆرشگێرانە ،تەوزیفكردنی كێشەی
فەلەستین.
ل
بەكارهێنانی زمانی فارسی بۆ ئەو گە 
و ناوچانەی بە فارسی دەدوێن و ئاخاوتن
دەكەن فاكتەرێكی زۆر كاریگەرە لەسەریان،
ل��ەم رووەدا ئێرانییەكان زۆر داهێنەرانە
توانیان لەرێگەی زمانەوە لەچەند گروپ و
الیەنێك خۆیان نزیكبكەنەوە.
لەبواری كولتوریدا بەوەی ئێران خاوەنی
م��ی��رات��ی��ەك��ی زۆر دەوڵ��ەم��ەن��د و بەپیتە،
ئ��ەم س��ەرچ��اوەی��ە ل��ەئ��ەم��ڕۆدا بۆیان بووە
بەهێزێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی گ��ەورە،
هونەر ،مۆسقا ،گۆرانیو رۆشنبیری ئێرانی
كاریگەری لەسەر بیر و دنیابینی گەالنی ئەم
ناوچانە دروستكردوە.
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لەبواری راگەیاندندا بەوەی ئێرانییەكان
خ���اوەن���ی ئ��ی��م��پ��رات��ۆری��ەت��ێ��ك��ی گ����ەورەی
راگ��ەی��ان��دن��ن ل���ەس���ەر ئ��اس��ت��ی ج��ی��ه��ان و
ناوچەی خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت ،هاوكات
ل��ەرووی��ەك��ی��ت��رەوە ك��اری��گ��ەری��ان ل��ەس��ەر
ئاراستەكردنی راگەیاندنی چەند واڵتێك بە
تایبەتی سوریا و عێراق و لوبنان هەیە،
دەتوانن هێزی راگەیاندن وەك نەرمەهێزێكی
ك��اری��گ��ەر وەبەربێنن و بیخەنە خزمەتی
ئەجندای ستراتیجی خۆیانەوە.
گ����وت����اری س��ی��اس��ی ئ��ێ��ران��ی��ی��ەك��انو
ن و
هەڵوێستیان لەمەر كێشەی فەلەستی 
دژایەتیكردنی ئەمەریكا ،كە سروشتێكی
ش��ۆرش��گ��ێ��ری ه��ەی��ە ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر
راكێشانی سۆز و دنیابینی گەالنی موسڵمان
و عەرەبی بەشێوەیەكی بەرچاو هەیە ،ئەو
دەرگایەیە كە ئێرانییەكان لێوەی توانیویانە
ن
س��ن��وری ف��راوان��ب��وون��ی شیعەگەری ببڕ 
و س���ۆزی بەشێكی ن��ەت��ەوەی ع���ەرەب و
موسڵمانان بۆ الی خۆیان رابكێشن.
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شیعەگەری پایەیەكی تایبەتی نەرمەهێزی
ئێرانی
دەس��ەاڵت��ی سیاسی ك��ۆم��اری ئیسالمی
یو
ل��ەدروس��ت��ب��وون��ی��ەوە پ��رس��ی ش��ی��ع��ەگ��ەر 
باوەڕی تایفەگەری شیعی بەشێكی سەرەكی
ب��ووە لە ستراتیجی سیاسی و ئایدیۆلۆژی.
وات��ە شیعە بۆ ئ��ەوان تەنیا وەك سیاسەت
بەكارنەهێنراوە ،بەڵكو بەشێكی سەرەكی بووە
لەهزرو ئایدیۆلۆژیای ئێرانی و بەشێوەیەكی
زۆر ورد و چ��ڕ ئ��ەم پ��رس��ەی ل��ەس��ەرج��ەم
بوارەكانی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،كولتوری و
مەدەنی ...هتد وەبەرهێناوە .بە بەردەوامیش
فاكتەرێكی سەرەكی و بەهێزی نەرمەهێزی
ئێررانی بووە.
لەساڵی 2003ەوە ،بە رووخ��ان��ی رژێمە
سوننەكەی ب��ەع��س ،ت��وان��ی زۆر بەخێرایی
سنوری دەوڵەتی عیراق ببڕێت ،لەم دۆخەدا
ب�����ەوەی زۆری���ن���ەی خ��ەڵ��ك��ی ع���ی���راق شیعە
م��ەزه��ەب��ن زۆر بەخێرایی ت��وان��ی دەس��ەاڵت
لەم واڵت��ەدا بۆ شیعە قۆرخ بكات و تەواوی
ئەجندای سیاسیو ئایدیۆلۆژی خۆی لەم واڵتە
بكاتە بەرنامەی سەرەكی حكومەت شیعیەكەی
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عیراق ،كە لەدوای روخانی بەعسەوە دامەزرا.
ه��اوك��ات ب��ە ه��ۆی ب��ەرگ��ری ت��ون��دو ف��راوان��ی
لەرژێمە ع��ەل��ەوی��ەك��ەی س��وری��ا ت��وان��ی ببێتە
هێزێكی هەرێمایەتی گەورەو كاریگەری لەسەر
داڕش��ت��ن��ەوەی ه��اوس��ەن��گ��ی ه��ێ��زو سیستمی
سیاسی لەم ناوچانە هەبێت .بەگەیشتن بەعیراق
و كۆنترۆڵكردنی تەواوی دەسەاڵتی سیاسی
سوریاو لوبنان توانی كۆنترۆڵی كەوانەی شیعی
بكات ،بەمەش نەك هەر توانی ببێتە هێزێكی
گەورە لەبەردەم بەرەی سونەگەری توركیو
عەرەبیدا ،بەڵكو توانی بەربەستێكی گەورەشە
ل���ەب���ەردەم پ����رۆژە ستراتیجیە ئ��اب��ووریو
سیاسیەكانی ئەمەریكا دروست بكات .لێرەوە
ئاراستەی بەرژەوەندییەكانی ئێران بەپراكتیكی
تێكەڵ بەئاراستەی ب��ەرژەوەن��دی جەمسەرە
سەرەكیەكانی جیهان بەتایبەتی روسیاو چین
ب��ووەوە .مانەوەی رژێمەكەی بەشار ئەسەد
نەك بەتەنیا بووە خواستی ئێرانیەكان ،بەڵكو
روسەكانیش زۆر بەخێرایی هاتنە گەمەكەوە.
م��ان��ەوەی رژێ��م��ەك��ەی ئ��ەس��ەد بەپراكتیكی
خەونی زیندووكردنەوەی پ��ڕۆژەی نابۆكۆی
ئەمەریكایان جارێكیتر بەتاڵكردەوە.
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بەشێوەیەكی گشتی لەئەمڕۆدا لەهەر جێگە
و ناوچەیەك پێكهاتەی شیعە بەشێوەیەكی
بەرچاو هەبێت ،ئێران لەو جیگەیەدا شوێنپێ
و پێگەیەكی سیاسی و ئایدیۆلۆژیای هەیە،
بۆیە لەئەمڕۆدا بەهۆی بونی شیعە لەواڵتانی
ت و ئاسیای ناوەند بەڕێژە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاس 
و قەبارەیەكی دیار ،ئەو هەلە بۆ ئێرانییەكان
رەخساوە بەرنامەی سیاسی و ئایدیۆلۆژی
خۆیان بكەنە ستراتیجێكی جیهانی و كار بۆ
بەرجەستەكردنی لەسەر ئاستی كۆی جیهانی
ئیسالمی بكەن.
بەهای سیاسی
ئ���ێ���ران���ی���ەك���ان ل�����ەم ب���������وارەدا ك�����ار ب��ۆ
بەرجەستەكردنی بەهایەكی سیاسی تایبەت
بەخۆیان دەك��ەن ،بانگەشە بۆ دامەزراندنی
مۆدێلێكی حوكمڕانی تایبەت ،كە بەدیموكراسی
ئیسالمی ناوی دەبەن ،دەكەن .لەم مۆدێلەدا
پرۆسەی هەڵبژاردن لەبازنەیەكی سیاسی و
ئایدیۆلۆژی تایبەتدا ئەنجامدەدەن .دیاریكردنی
مافەكانی هاواڵتیبوون و ژنان و كۆمەڵگەی
مەدەنی لەدنیابینی ئیسالمی شیعەگەریەوە
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ج���ەوه���ەری ئ���ەم م��ۆدێ��ل��ە س��ی��اس��ی��ەی��ە .ل��ەم
س��ی��اس��ەت��ەدا ك��ۆم��اری ئیسالمی مۆدێلێكی
تایبەت وەك بەدیلێك بۆ مۆدێلی كالسیكی
ئیسالمی دەخەنەڕوو.
ئ����ەوەی ل���ەم م��ۆدێ��ل��ەدا ج���ی���اوازە تەنیا
ل��ەروواڵ��ەت��دای��ە ،ب��ەاڵم وەك ج��ەوه��ەر ،بیری
ساسی ئێرانی ،كە لەرابردوودا تێكەڵەیەك بووە
لە ئەجندای شیعەگەری و نەتەوەی فارسی
لەئەمڕۆدا بە بەرگو رەنگێكی نوێوە دووبارە
دەبنەوە .لەراستیدا ئەم مۆدێلە حوكمڕانیە بۆ
زۆرێك لەگروپ و كەسایەتییە سیاسییەكانی
ئیسالمی سیاسیو عەرەبی ئەو فریادڕەسەیە،
ك��ە ل��ە ق��ەی��ران��ە س��ت��راك��چ��ەرەك��ان��ی سیستمە
سیاسیەكانیان رزگاریان دەكات .بەواتە ئەوان
دەخوازن ئەم مۆدێلە لەحوكمڕانی بتوانێت ببێتە
بەدیلێك بۆ ئەو گۆڕان و نوێبوونەوەیەی ،كە
لەئەمڕۆدا بووەتە مێردەزمەی كۆی دەسەاڵتە
دیكتاتۆریەكان.
سیاسەتی دەرەكی
س��ت��رات��ی��ج��ی دەرەك������ی ئ���ێ���ران ل����ەدوای
س���اڵ���ی 2003ەوە گ��ۆڕان��ێ��ك��ی گ�����ەورەی
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بەسەردا هاتووە ،ئەم ستراتیجە زیاتر روو
لەفراوانبوونو دەس��ت��ێ��وەردان لەكاروباری
واڵت���ان���ی دەورووب��������ەروو ئ��اراس��ت��ەك��ردن��ی
روداوەكان بەو رووەی ،كە لەگەڵ ستراتیجی
سەرەكی خۆیدا بگونجێت.
بەڵگەنامەی ستراتیجی ئێرانیەكان بۆ ئەم
قۆناغە ،كە لەنوسراوێكی سیاسیدا بەناوی
ستراتیجی بیست ساڵەی ئێران واتە لەساڵی
 .2025 2005وەك گرنگترین بەڵگەنامەینەتەوەیی ل��ەدوای دەستور بڕیاری لەسەر
دراوە .لەم بەڵگەنامەیەدا ستراتیجی دەرەكی
ئێرانی بۆ ئەم قۆناغە دادڕێ���ژراوە .ئامانجی
سیاسی ئێران لەكرۆكدا ب��ەو ئاراستەیەیە،
كە بگەتە ئاستی واڵتە سەركەوتووەكان .لەم
سیاسەتەدا ك��ار بۆ تێكەڵبوون بەسیستمی
نوێی جیهانیەوە دەكات.
پوختە
ئێران لەئەمڕۆدا لەگەڵ ئ��ەوەی بەدەست
كۆمەڵێك قەیرانی ستراكچەریەوە دەناڵێت،
بەاڵم بەوەی خاوەنی هێزێكی گەورەی سیاسی
و سەربازییە ،هاوكات خاوەنی قەبارەیەكی
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گ��ەورەی ن��ەوت و گ��ازی سروشتییە لەگەڵ
هەموو هەوڵێك بۆ گۆشەگیركردنی خاوەنی
پێگەیەكی گرنگە لە سیستمی سیاسی نوێی
جیهان.
ل����ەس����ەرەت����ای س������ەدەی ب��ی��س��ت��وی��ەك��دا
گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە جیهانییەكان كاریگەریەكی
ئەرێنی بۆ پێگەو رۆڵی ئێران خوڵقاند .خەونی
مێژووی ئێرانییەكان بۆ دروستكردنەوەی
ئیمپراتۆریەتی سەفەوی جارێكیتر نزیكبوەوە
لەدامەزراندن ،لەم چوارچێوەیەدا رابەرانی
ك��ۆم��اری ئیسالمی ل��ەس��ەر میراتی ه��زر و
دنیابینی راب��ردوی��ان لەهەوڵی دامەزراندنی
مۆدێلێكی حوكمڕانی تایبەت بەخۆیاندان .لەم
دۆخ��ەدا ئێرانیەكان ن��ەك تەنیا نەرمەهێزی
خ���ۆی���ان ب��ەل��ێ��ه��ات��وی��ی ب��ەك��اردێ��ن��ن ،بەڵكو
ن و لەكۆی
كردویانەتە بەشێك لەستراتیجیا 
جومگەكانی ستراتیجی سیاسیاندا بەكاری
دێنن .لەڕاستیدا لەم ب��وارەدا سەركەوتنێكی
بەرچاویان بەدەستهێناوە و توانیویانە بەم
سیاسەتە دەست بخەنە كارووباری چەندین
واڵت و ئاڕاستەی رووداوەكان بەو رێگەیەدا
بەرن ،كە لەبەرژەوەندی خۆیاندا بوو.
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ل���ە الی���ەك���ی���ت���رەوە ئ����ەم پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن و
گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە ئ��ەرێ��ن��ی��ان��ە ه�����ەروا ب���ە بێ
بەربەست و ئاستەنگ و گرفت نییە ،یەكێك
لەگەورەترین مەترسییەكانی سەر ئایندەی
ئێران ،پێچەوانەوەی ئاراستەی گۆڕانكاریە
نێودەوڵەتیەكانە ،كە دوورنییە لەهاوپەیمانیەكی
ن���وێ و رێكەوتنێكی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ن��وێ��دا
هەموو خەونەكانی ئێرانیەكانیش پێچەوانە
نەبێتەوە .بارودۆخی ئەمڕۆ ئێران تائاستێكی
بەرچاو ل��ەب��ارودۆخ��ی كۆتایی حەفتاكانو
س���ەرەت���ای ه��ەش��ت��اك��ان��ی یەكێتی سۆڤێت
دەچێت ،كە لەوكاتەدا دروستكردنی چەند
گروپێكی ئیسالمی لەئەفغانستان بۆ دۆشینی
ت��ەواوی هێز و تواناكانی یەكێتی سۆڤێت
و دوات��ر فراوانكردنی ب��ازن��ەی شەڕەكانی
ب��ۆ ئ��ەوروپ��ای خ��ۆره��ەاڵت و ت���ەواوی ئەو
ن��اوچ��ان��ەی دەس��ەاڵت��ی كۆمەنیستی تیایدا
زاڵبوو ،كە دەرئەنجام بووە هۆی رووخانی
یەكێتی سۆڤێت.
ل���ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ف��راوان��ب��وون��ی ب��ازن��ەی
شەڕەكانی ئێران ل���ەدەرەوەی سنورەكانی
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خۆی (عیراق ،سوریا ،لوبنان ،یەمەن ،لیبیا)..
دور نییە ه��ەم��ان سیناریۆ بەكارەكتەری
نوێوە دووبارە نەبێتەوە.
ئەم شەڕو رووداوانە ،كە لەئەمڕۆدا توانای
ئ��اب��وری ئێرانی توشی قەیرانێكی دارای��ی
گ��ەورە ك��ردووە ،دوورنییە بەهەمانشێوەی
یەكێتی سۆڤێت نەبێتە قەیرانێكی روخێنەر.
لەم قۆناغەدا داعش بەپراكتیكی بووەتە ئەو
هێزەی ،كە بەبەردەوامی و لەچەند جیگایەكی
جیاوازەوە رۆژانە هێزی ئابوریو سەربازی
و سیاسی ئێرانییەكان دەدۆش��ێ��ت ،بۆیە
لەهاوشانی بوونی چەندین جیاوازی لەنێوان
هەردو نموونەدا ،دووبارەبوونەوەی هەمان
چ��ارەن��وس��ی سۆڤێتییەكان ب��ۆ ئێرانیەكان
ئەگەرێكی دوورنییە.
8/9/2015
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سوریا لەستراتیجــی نوێی روسیادا
پ����ڕۆس����ەی چ����وون����ە ن����������اوەوەی ه��ێ��زە
سەربازییەكانی روسیا بۆ سوریا لەجەوهەردا
بەهۆی شكست و پاشەكشێی هێزەكانی بەشار
ئەسەد و یەكە سەربازییەكانی ئێرانە ،لەبەرانبەر
هێرش و پەالمارەكانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا.
یەكە سەربازییەكانی ئێران لەسەرەتای پرۆسەی
ش���ەڕی س��وری��اوە ل��ەو واڵت����ەدا لەهاوشانی
سوپای سوریا شەڕی ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمی
سوری دەكەن ،بەاڵم بەهۆی پێشكەوتنی بەرەی
ئۆپۆزسیۆن بەپاڵپشتی ئەمەریكا و رۆژئ��اوا
ئەم بەرەیە بە بێ روسیا نەیانتوانی شەڕەكە
تا كۆتایی ب��ەرن ،بۆیە روسەكان ناچاربوون
راستەوخۆ بۆ خۆیانیش بچنە شەڕەكەوە.
پڕۆسەی چوونە ناوەی هێزە سەربازیەكانی
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روسیا بۆ سوریا ،كە روداوێكی لەناكاو و كتوپڕ
بوو ،شەپۆلێكی نیگەرانی و ناڕەزایی گەورەی
لەسەر ئاستی جییهان لێكەوتەوە .لەیەكەم
بەرپەرچدانەوەیاندا ئەمەریكا لەزاری سەرۆك
ئۆباماوە راستەوخۆ ئیدانەی ئەم پرۆسەیەی
ك���رد ،ب��ە ب��ڕی��ار ،ك��ردەوەی��ەك��ی ن��ادروس��ت و
شكستخواردوی ناو برد ،لەلێدوانەكەیدا ئۆباما
دەڵ��ێ��ت :ئ��ەم س��ی��اس��ەت��ەی پوتین هەڵەیەكی
ستراتیجیە و دەرئەنجامەكەی شكست دەبێت،
هاوكات هەڕەشەیەكی جدیشە بۆ سەر پرۆسەی
ئاشتی لەسوریا و ناوچەكە.
ئ��ەم ل��ێ��دوان��ە ،ك��ە ب��ەرواڵ��ەت دەرب��ڕی��ن��ی
ناڕەزایی و نیگەرانیەكانی ئەمەریكایە لەمەڕ ئەم
كردەوەیەی روسیا ،لەجەوهەردا بۆنی ئازارو
شكستێكی گەورەی لێدەكرێت .لەالیەكیترەوە
زۆرێك لەهاوپەیمانانی ئەمەریكاو بەرەیەكی
بەرفراوانی ناو سیاسەتی ئەمەریكا بۆ خۆشی
بەشكستی ئۆبامای دەخ��ەن��ەڕوو ،رەخنەی
ت��ون��دی س��ی��اس��ەت��ەك��ان��ی دەك����ەن ل��ەس��وری��ا
و ك��ۆی خ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت .هاوكات
بۆچونێكیتر ل��ەل��ێ��دوان و راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان
پێیانوایە ئەمە سیاسەتێكی ئەمەریكایە بۆ
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دووبارەكردنەوەی هەمان ئەزموونی شەڕی
ئەفغانستان .لەم پڕۆسەیەدا ئەمەریكییەكان
بۆ خۆیان سوپای روسیایان راكێشاوەتە
ن���اوش���ەڕەك���ەوە ت��ا ب��ەه��ەم��ان چ��ارەن��وس��ی
سوپای یەكێتی سۆڤیەتی ب��ەرن لەشەڕی
ئەفغانستاندا.
هێزە سەربازیەكان روسیا چوونە سوریاوە
دەس��ت��پ��ێ��ك��ی چ���وون���ە ن������اوەوەی ه��ێ��زە
سەبازیەكانی روسیا بۆ سوریا ،سەرەتا
بەشێوەیەكی نهێنی و لەژێر پەردەی هاوكاری
مرۆییدا ئەنجامدراوە ،بەاڵم لەماوەیەكی زۆر
كورتدا ئەم پڕۆسەیە ئاشكرابوو ،هاوكات
قەبارەیەكی زۆر گ��ەورەت��ر و فراوانتری
لەخۆگرت .بەشێوەیەكی گشتی سیاسەتی
روسەكان لەمجۆرە پڕۆسانەدا وەك ئەوەی
لەئۆكرانیاو سوریادا بینیمان ،بەدوو قۆناغ،
زۆربەنهێنی و هاوكات ئەوەندە بەقەبارە و
هێزێكی گ��ەورەوە ئەنجامدەدرێت ،دەبێتە
موفاجەئەیەكی لەناكاو بۆ ك��ۆی واڵتانی
جیهان .ل��ەئ��ەم��ڕۆدا روس��ەك��ان ن��ەك هەر
ه��اوك��اری ،یارمەتی لۆجستی ،چەكسازی
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و هەواڵگری پێشكەش بەسوپای سوریا
دەكەن ،بەڵكو یەكە سەربازییەكانی روسیا
ب��ە پراكتیكی ل��ەب��ەرەی س��وپ��ای س��وری��ادا
بەشداری ئەم شەڕە دەكەن.
ل��ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ئ���ەوەی دەبێتە جێگەی
سەرنجی جیهان ،ئەمەریكا و رۆژئاوایش
بەتەواوتی سەغڵەت دەكات ،بەشداریكردنی
روس��ەك��ان تەنیا ب���ەوەوە ناوەستێت ،كە
ئ���ام���اژەم���ان پ��ێ��ك��رد ،ب��ەڵ��ك��و ك���ار ل��ەس��ەر
گواستنەوە و دام��ەزران��دن��ی سیستمێكی
موشەكی پێشكەوتو دەكات لە سوریا .لەم
پرۆسەیەدا روسەكان كار بۆ پێشخستن
و بەهێزكردنی بنكەی س��ەرب��ازی خۆیان
لەتەرەتوس دەكەن ،ئەمەش لە جەوهەردا
ئاماژەیەكی بەهێزە ،كە روسەكان خۆیان
ب��ۆ شەڕێكی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی گ���ەورە ئامادە
دەكەن.
لەم پڕۆسەیەدا ئاراستەی رووداوەك��ە
بەرەو دۆخێك دەچێت ،كە هەرسێ رەهەندی
نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی و ناوخۆی سوریا
پێكەوە یەكانگیر بكات و ئەم شەڕ رواڵەت
و سیمای شەڕێكی جیهانی هەڵگرێت.
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پەیوەندی ستراتیجی روسیا  -سوریا
مێژووی پەیوەندییەكانی نێوان روسیاو
سوریا ،نزیكدەبێتەوە لە حەفتا ساڵ تەمەن.
لەساڵی  1944دا سۆڤێتیەكان یەكەم الیەن
بوون ،كە بۆ یەكەمجار دانیان بەسەربەخۆیی
دەوڵ���ەت���ی س���وری���ادا ن���ا .دەرئ��ەن��ج��ام��ی ئ��ەم
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەی س��ۆڤ��ێ��ت��ی��ەك��ان ل���ەو ك��ات��ەوە
پەیوەندییە دبلۆماسیەكانی نێوان هەردو واڵت
دروست بوو.
لەساڵی 1970دا ،بەهاتنە سەر حوكمی
ح��اف��ز ئ��ەس��ەد ئ��ەم پ��ەی��وەن��دی��ە پێشكەوتنی
گ����ەورەی ب��ەخ��ۆی��ەوە بینی .ب��ۆ یەكەمجار
هاوپەیمانییەكی ستراتیجی لەنێوان یەكێتی
سۆڤیەت و س��وری��ادا بەرجەستە ب��وو .ئەم
هاوپەیمانییە لەو كاتەدا ئەمەریكییەكانی تەواو
نیگەران كرد و بە هەڕەشەیەكی جدیان لەسەر
بەرژەوەندیەكانیان لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست
تۆمار كرد.
لەپەرپەرچدانەوەی ئەم هاوپەیمانیەشدا
ئەوكات شۆڕشی رزگاریخوازی كورد بووە
قوربانی ،لەساڵی  1975بۆ رووبەرووبونەوەی
ئەم هاوپەیمانییە ئەمەریكییەكان ناچاربوون
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ه��اوك��اری سوپای عیراق بكەن و شۆڕشی
كورد كۆتایی پێبێنن ،بۆئەوەی عیراق تەرخان
بێت بۆ ش��ەڕی سوریاو وەستان ل��ەڕووی
ئەو هاوپەیمانیە و دژایەتیكردنی رژێمەكەی
ئەسەد .هەر ئەوكات ئەو بڕە چەكەی كە بە
بەهای بیست و پێنج ملیۆن دۆالر بۆ شۆڕشی
كورد كڕابوو ،وەستێنراو نەدرایە كورد ،دواتر
لەكۆتایی حەفتاكاندا ئەم چەكانە درایە هێزە
ئیسالمییە توندڕەوەكانی ئەفغانستان بۆئەوەی
شەڕی رژێمە كۆمۆنیستییەكەی ئەفغانستانی
پێبكەن و دوات��ری��ش پ��رۆس��ەی تێوەگالنی
یەكێتی سۆڤێتیان لەو شەڕە بەرجەستەكرد.
لەكۆتایی حەفتاكاندا دوای ئەوەی رژێمە
بەعسیەكەی عێراق خۆی گرتەوە و بەهێزبوو،
ب��ەع��س��ی��ەك��ان و وردت���ری���ش خ���ودی س���ەدام
حوسێن ،كە ئەوكات جێگری سەرۆك كۆماری
عیراق بوو ،مەیلی بەالی دەرچون بوو لەژێر
كۆنتڕۆڵی ئەمەریكا ،خواستی دیكتاتۆریانەی
س�����ەدام ئ����ەم زەم���ی���ن���ەی���ەی خ��وڵ��ق��ان��د ،كە
وەرچەرخانێك لەسیاسەتی عێراقدا رووبدات.
لەوكاتەدا بەرێكەوتنێكی نهێنی لەنێوان ئەسەد
و س��ەدام حوسێندا ،ئەحمەد حەسەن بەكر
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لەپۆستی سەرۆكایەتی عێراق البراو سەدام
چووە جێگەی ،جەوهەری رێكەوتنەكە وابوو
ب��ەس��ەرك��ەوت��ن��ی ن��ەخ��ش��ەك��ەی��ان ل��ە الب��ردن��ی
ب��ەك��ر ،یەكگرتنی ه���ەردوو واڵت��ی ع��ی��راق و
سوریا رابگەیەندرێت و حافز ئەسەد بكرێتە
سەرۆكی ئەو واڵتە یەكگرتووە و سەدامیش
ب��ب��ێ��ت��ە ج��ێ��گ��ری ،ب����ەاڵم دوای پ��ڕۆس��ەك��ە
راستەوخۆ سەدام پەشیمان دەبێتەوە ،خۆی
وەك سەرۆكی عیراق ،سەركردە و رابەری
نەتەوەی عەرەبی رادەگەیەنێت.
لەكۆتایی ه��ەش��ت��اك��ان��ەوە دەرئەنجامی
رووخ�����ان و ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی یەكێتی
س��ۆڤ��ی��ەت پەیوەندییەكانی ن��ێ��وان سوریا
و یەكێتی سۆڤیەتیش كۆتاییهات .لەگەڵ
ب���وژان���ەوەی روس��ی��او دەرك��ەوت��ن��ی وەك
وەریسێكی شەرعی یەكێتی سۆڤیەتی پێشوو،
ئ��ەم پەیوەندییە جارێكیتر دروس��ت��ب��وەوە،
بەاڵم بەهۆی الوازی روسیا لەوكاتەدا ئەم
پەیوەندیە تائاستێكی بەرچاوە تەنیا رواڵەتی
بوو .لەسەرەتای س��ەدەی بسیت و یەكداو
ب��ەه��ات��ن��ە س���ەر ح��وك��م��ی س����ەرۆك پوتین،
بارودۆخی سوریا گۆڕانێكی ئەرێنی گەورە
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و پێشكەوتنێكی خێرای بەخۆیەوە بینی ،ئەم
گۆڕان و پێشكەوتنە راستەوخۆ كاریگەری
لەسەر پێشخستن و ژی��ان��ەوەی پەیوەندی
نێوان روسیای نوێ و سوریادا هەبوو.
ل��ەس��ااڵن��ی س��ەرەت��ای ئ��ەم س��ەدەی��ەدا و
دەرئ��ەن��ج��ام��ی شكستی پ����رۆژەی نابۆكۆ
لەئازەربایجان و دەركردنیان لەالیەن روسیاوە
لەو ناوچەیەو ئەگەری گواستنەوەی پڕۆژەكە
بۆ ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،پێویستی
بوژانەوەو بەهێزكردنی پەیوەندیەكانی نێوان
روسیاو سوریا جارێكیتر دروستبووەوە.
لەم قۆناغەوە سورییەكان بوونە كڕیارێكی
سەرەكی و گەورەی چەكی روسی ،هاوكات
روس��ەك��ان��ی��ش ه��اوك��اری��ەك��ی گ���ەورەی���ان
پێشكەش بەسوریەكان دەكرد .تەنیا لەنێوان
ساڵی  2007تاساڵی  2012سوریەكان
بەبڕی  4،7ملیار دۆالر چەكیان لەروسیا
ك��ڕی��وە .ئ��ەم��ە جگە ل����ەوەی ،ك��ە كۆمپانیا
روسییەكان بەشێوەیەكی بەرچاوە كەوتنە
وەبەرهێنان لەروسیادا .لەساڵی 2009وە
ق��ەب��ارەی  20ملیار دۆالری���ان لەسوریادا
خستەكار.
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لەبواری سیاسیدا ئەم واڵتە بەوەی سنوری
لەگەڵ دەری��ای سپی ن��اوەڕاس��ت ،ئیسرائیل،
ئوردن ،لوبنان ،عیراق ،توركیادا هەیە ،دەبێتە
كلیلی كردنەوەی دەرگای نێودەوڵەتی بۆ روسیا.
ل��ەروی��ەك��ی��ت��رەوە ب���ەوەی لەمێژە روس��ەك��ان
خەون بەگەیشتن بەئاوە گەرمەكانەوە دەبینن،
بەاڵم بەدرێژایی ماوەی شەڕی سارد ،توركیا
وەك بەشێك لەهاوپەیمانی ناتۆ بەربەست
و نەیارێكی گەورەی یەكێتی سۆڤیەت بووە،
بەڵكو پێگەیەكی بەهێزی ئەمەریكا بووە بۆ
وەستانەوە لەڕووی هەر هەوڵێكی فراوانخوازی
و گەیشتن بە ئاوە گەرمەكان .لەئێستاشدا تا
ئەمڕۆ توركیا لەهەمان بەرەدایە ،لەم دۆخەدا
ب��ەس��ەرل��ەن��وێ دروس��ت��ب��وون��ەوەی شەڕێكی
س����اردی ن���وێ و ج��ی��اب��وون��ەوەی ب��ەرەك��ان
پێشبینی دەكرێت توركیا لەبەرەی رۆژئاوادا
ل����ەدژی س��وری��ا خ���ۆی س���اغ ب��ك��ات��ەوە بۆیە
جێگیربوون و كردنەوەی بنكەی سەربازی
بەهێز لەپشت ئەم ناوچەیەوە بۆ رووسەكان
گرنگی ستراتیجی هەیە .بەواتەیەكیتر لەم
رووەیشەوە سوریا دەبێتە ئەو پایەمەی ،كە
هاوسەنگی هێز لەخۆرئاوای دەری��ای سپی
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ناوەڕاست لەبەرژەوەندی روسیادا رادەگرێت.
ئەم راستیە یەكێك لەنهێنیەكانی سوربوونی
روسەكان لەسەر بەرگریكردن لەرژێمەكەی
بەشار ئەسەد.
لەبواری جیۆئیكۆنۆمیكدا ب��ەوەی سوریا
ل��ەم��ێ��ژە ب����ووە ب��ەرێ��ڕەوێ��ك��ی س��ت��رات��ی��ج��ی
گواستنەوەی نەوت و گازی سروشتی ،لەم
قۆناغەدا زیندوكردنەوەی پرۆژەی نابۆكۆی
ئەمەریكی ،كە دەبێت ب��ەس��وری��ادا تێپەڕێت
تادەگاتە سەر دەری��ا ،بەسەركەوتنی دەبێتە
هێزێكی گ����ەورەی ف��ش��ار ل��ەس��ەر پ���ڕۆژەی
رێژاوی باكور و باشوری روسیا .لەراستیدا
سەركەوتنی نابۆكۆ بەبێ رووخانی رژێمەكەی
بەشار ئەسەد و وەدەرنانی روسیا لەم واڵتە
ئەستەمە ،بۆیە لێرەشەوە جارێكیتر سوریا
دەب��ێ��ت��ەوە پێگەیەكی ستراتیجی ژی���اری بۆ
رووسەكان ،ئەستمە بەئاسانی دەستبەرداری
ببێت.
لەبواری سەربازیدا گەڕانەوەی ئەمەریكا
بۆ بنكەی سەربازی ئەنجەرلیك ،رووسەكانی
ه��ان��دا ،ك��ە زۆر بەخێرایی و لەهەنگاوێكی
كتوپڕدا هێزی س��ەرب��ازی ببەنە س��وری��اوە
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و بنكەی س��ەرب��ازی ت��ەرەت��وس زۆر بەهێز
بكەنەوە ،بەواتە لەبواری سەربازیدا تەرەتوس
دەبێتە سەنگی سەربازی روسەكان و لێرەوە
ه��اوس��ەن��گ��ی س��ەرب��ازی ل��ەب��ەران��ب��ەر بنكەی
ئەنجەرلیك دروست دەبێت.
شەڕێكی جیهانی بەوەكالەت
ئ�����ەو ش�������ەڕەی ئ����ەم����ڕۆ ل����ە س����وری����ادا
ب��ەڕێ��وەدەب��رێ��ت ،ل��ە ج���ەوه���ەردا شەڕێكی
بەوەكالەتە .هاوكات سروشتێكی جیهانیشی
هەیە ،بەشێوەیەكی راستەوخۆ و ناراستەخۆ
چ��ەن��دی��ن واڵت ب��ەپ��راك��ت��ی��ك��ی ل���ەم ش���ەڕەدا
بەشدارن ،بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی شەڕەكە
لە الیەن روسیا و ئەمەریكاوە ئیدارەدەدرێت
و كۆی واڵتانی بەشداریش بەسەر هەردوو
بەرەدا دابەش بوون .لەسەر ئاستی خۆرهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت ،بە بارەگشتیەكەیدا بەرەكان بە
تەواوەتی جیابونەتەوە و بەرەی شیعەگەری
ئ��ێ��ران��ی ل���ەب���ەرەی روس����ی����ادان و ب���ەرەی
سوننەگەری دەكەونە بەرەی ئەمەریكاوە.
لەواقیعدا قوڵبونەوەو فراوانبوونی ئەو
شەڕە ،ئەو بارەی خوڵقاندوە ،لەگەڵ ئەوەی
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لەئاستێكی بااڵدا شەڕ و ركەبەرایەتی لەنێوان
دوو ئەجندا و دوو بەرژەوەندی دایە ،بەاڵم
هەندێكجار و لەچەند خاڵ و بوارێكدا پێكدادان
لەنێوان بەرژەوەندی یەك بەرەیشدا درووست
دەبێت ،بەواتە ئاساییە ،كە پێكدادان لەچەند
خاڵێكدا لەنێوان بەرژەوەندی و ئەجندای سیاسی
ڕوسیا و ئێران ،یان ئەمەریكا و سعودیەدا
رووب���دات .ل��ەم چوارچێوەیەدا پەیوەندی و
لێكخشان و پ��ێ��ك��دادان��ی ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی
نێوان ئەمەریكا ،روسیا ،ئێران ،سعودیە ،بە
تایبەتیش لەدوای رێكەوتنی ئەتۆمی ئێران و
رۆژئاوا و چوونی سوپای روسیا بۆ سوریا،
وا پێشبینی دەكرێت وەرەقەكان تاماوەیەك
تێكەڵ ببن و پێكدادانی نائاسای دروس��ت
ببێت .بۆ نموونە ،بە چوونی سوپای روسیا
بۆ سوریا م��ەودای دەسەاڵتەكانی ئێران و
بەشار ئەسەد بەشێوەیەكی بەرچاو تەسك
دەبێتەوە و زۆرب���ەی فاكتەرەكانی هێز بۆ
ش��ەڕ و دانوستان دەك��ەون��ە دەس��ت پوتین.
لەروویەكیترەوە نزیكبونەوەی ئێران ،رۆژئاوا
بە گشتی ،ئەمەریكا و ئێران بە تایبەتی ئەو
بارە دەخوڵقێنێت ،كە بازاڕی ئێرانی بە رووی
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كۆمپانیاكانی رۆژئاوا و لەئایندەیشدا كۆمپانیا
ئەمەریكیەكاندا بكرێتەوە ،بەواتە لەكرۆكدا
ئەم نزیكبوونەوەیە بازنەی بەرژەوەندییەكانی
روسیا لەم واڵتە تەسك دەكاتەوە.
لەجەوهەریشدا دەبێتە ناوكی هەڕەشەیەكی
ش����اراوە ل��ەس��ەر ئ��ای��ن��دەی پەیوەندییەكانی
ن��ێ��وان روس��ی��او ئ��ێ��ران .ل��ەم چوارچێوەیەدا
بەوەی تائەمڕۆ فەزای دەسەاڵتی روسەكان
لەعیراقیشدا لەهەناوی نفوزی ئێرانیەكاندایە،
بۆیە گومانی تیادانییە ،ك��ە ه��ەر گۆڕانێك
ل��ە ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی ئ��ێ��ران ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر
ئ��ای��ن��دەی پەیوەندیەكانی ع��ی��راق و روسیا
دەبێت .بۆیە لەئەمڕۆدا روسەكان لەرێگەی
كۆمپانیا نەوتیەكانیەوە دەیانەوێت نفوزێكی
بەهێز بۆخۆیان دروس��ت بكەن .لەئەمڕۆدا
كۆمپانیا ن��ەوت��ی��ەك��ان��ی روس��ی��ا بەتایبەتی
ه��ەردوو كۆمپانیای گازپرۆم و نەفتروسی
روس��ی بەشێوەیەكی بەرچاو لەهەوڵدان بۆ
قۆرخكردنی س��ەرچ��اوەك��ان��ی وەبەرهێنانی
نەوت و گازی سروشتی لەباشوری عیراق و
دەڤەری سەوزی سلێمانی.
ل���ەم گ��ەم��ەی��ەدا ئیسرائیلیەكان ب���ەوەی
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ب��ەش��ێ��ك��ی س���ەرەك���ی ئ���ەم ك��ێ��ش��ەی��ەی��ە و بە
پراكتیكی لەبەرەی ئەمەریكا و سعودیەدایە،
ب��ەاڵم بە ه��ۆی هەڵوێستی واڵتانی عەرەبی
لەسەر ئیسرائیل ،ئەم واڵتە ناتواتێت رۆڵیكی
ئاشكراو كاریگەر بگێرێت.
جیابوونەوەی بەرەكان
لەئەمڕۆدا بەپراكتیكی لەسەر زەوی سوریا
وەك دەوڵەتێكی ئازادو سەربەخۆ نەماوەتەوە،
س��ەروەری نیشتمانی بەتەواوتی كەوتوەتە
ژێر پرسیارەوە ،هاوكات بەبارێكیتردا بەوەی
زیاتر سێ لەسەر چواری خاكەكەی لەدەست
حكومەتە فەرمیەكەی دیمەشقدا نەماوەتەوە،
ئەم واڵتە بووەتە گۆرپانی شەڕێكی بەرفراوان
و زۆرێك لەقەیران و ركەبەرایەتییە جیهانی
و هەرێمایەتیەكان ت��ی��ادا یەكانگیر دەب��ن.
لەئەمڕۆدا بەپراكتیكی سوریا لەنێوان كورد،
بەرەی نوسرە ،داعش و دەسەاڵتەكەی بەشار
ئەسەدا دابەش بوونە .لەبواری تێكەڵبوون بە
دەستی دەرەك��ی یان پەیوەندی نێوان هێزە
ناوخۆیی و دەرەك��ی��ەك��ان ،توركیا لەڕێگەی
بەرەی نوسرەوە هەوڵی سەپاندنی ئەجندای
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سیاسی خۆی دەدات ،سعودیەكان لەڕێگەی
داع����ش����ەوە ،روس���ەك���ان و ئ��ێ��ران��ی��ەك��ان��ی��ش
لەڕێگەی دەسەاڵتەكەی بەشارەوە ئەجندای
خۆیان بەرجەستە دەكەن ،لەم چوارچێوەیدا
ئ��ەم��ەری��ك��ا ئ���ی���دارەی ك���ۆی ب����ەرەی سوننە
دەكات و تا ئاستێكی دیار كاریگەری لەسەر
ئ��اراس��ت��ەك��ردن��ی ب����ەرەی ن��وس��رە و داع��ش
ه��ەی��ە ،ه��اوك��ات ل��ەڕووی��ەك��ی��ت��رەوە پاڵپشتی
لەكوردەكان دەكات ،لەم پڕۆسەیەدا ئامانجی
ئەمریكیەكان تایبەتمەندی و گرنگی ستراتیجی
ه��ەی��ە ،ل��ەپ��ڕۆس��ەی یارمەتیدانی ی��ەپ��ەگ��ەدا،
ئەمەریكییەكان سێ ئامانج چڕدەبنەوە.
یەكەم :كردنەوەی بەرەیەكی نوێ و بەهێز
لەدژی دەسەاڵتەكەی بەشار ئەسەد.
دووەم :كردنەوەی رێگەیەك بۆ ژیانەوە و
ئەنجامدانی پڕۆژەی نابۆكۆ لەكاتی نەرووخانی
رژێمەكەی بەشار ئەسەددا.
سێیەم :راگرتنی هاوسەنگی هێز لەنێوان
هێزە ئۆپۆزسیۆنەكانی سوریادا.
بۆ نموونە بۆئەوەی لەئەگەری رووخانی
رژێ��م��ەك��ەی ئ��ەس��ەدا دا ئ��ەو ب���ارە دروس��ت
نەبێتەوە ،كە لە رووخانی رژێمەكەی قەزافیدا
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رووی����دا ،ب��ەوات��ە راگ��رت��ن��ی بااڵنسی هێز بۆ
راگ��رت��ن��ی جێگیری و ه��اوس��ون��گ��ی لەنێوان
پێكهاتە ج��ی��اوازەك��ان��دا ،ه��اوك��ات لەئەگەری
مانەوەی بەشار ئەسەد و دابەشبوونی ئەم
واڵتە ،كوردەكان دەبنە هاوپەیمانێكی گونجاو
و كاریگەری ئەمەریكاو رۆژئاوا.
سیاسەتی ئەمەریكا لەروبەرووبونەوەی
روسیادا
س��ت��رات��ی��ج��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ل��ەخ��ۆره��ەاڵت��ی
ن��اوەڕاس��ت��دا ل��ەرووب��ەروب��ون��ەوەی پرۆسەی
سەربازی روسیا لەسوریادا ،بەشێوەیەكی
ب���ەرچ���او گ���ۆڕان���ی ب���ەس���ەردا دێ���ت .ل��ەب��ارە
گشتییەكەیدا ئەمەریكیەكان لەئەمڕۆدا كار بۆ
فراوانكردن و بەهێزكردنی بەرەی دژ بە روسیا
دەك��ات ،لەم چوارچێوەیەشدا دورستكردنی
هاوپەیمانییەكی نێودەوڵەتی سیاسەتێكی باوی
ئەمەریكیەكانە ،كە ب��ەردەوام لەقەیرانەكانی
راب���ردودا بە تایبەتی ئ��ەوان��ەی هاوشێوەی
قەیرانی ئەمڕۆی سوریایان پێكیهێناوە .لەم
ب��ازن��ەی��ەدا ل��ەب��واری ن��اوخ��ۆی��دا ك��ار لەسەر
بەهێزكردنی بەرەكانی دژ بەهێزەكانی ئەسەد
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دەك���ات ،ب��ەاڵم بەبێ پێكهێنانی هاوپەیمانی
لەم ش��ەڕەدا لەبواری لۆجستی و هاوكاری
چەكسازی و هەواڵگریەوە بەشداری شەڕەكە
دەكات.
ئاماژەیەكی ئەم رووداو و گۆڕانكاریانە
پێدەچێت بەو ئاراستەیەدا بێت ،كە ئەمەریكا
دەی��ەوێ��ت بەشێوەیەك لەشێوەكان مۆدێلی
ش���ەڕو رووب���ەروب���وون���ەوەی ئەفغانستان
بگوازێتەوە بۆ سوریا .بەم سیاسەتە لەڕێگەی
بەكارهێنانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا بەتایبەتی
ه��ەردو گروپی نوسرە و داع��ش روسەكان
پەلكێشی شەڕەكە بكەن و هەوڵی وشككردنی
تواناكانی بەهەمانشێوەی یەكێتی سۆڤیەت
ل��ە ئەفغانستان ب���دەن .لەبەرجەستەبوونی
ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ەدا پ��ێ��دەچ��ێ��ت ئ��ەم��ەری��ك��ا و
ه��اوپ��ەی��م��ان��ەك��ان��ی گ��روپ��ی داع���ش ل��ەع��ی��راق
پاشەكشێ پێبكەن بۆ ناو سوریا.
ل��ەئ��ێ��س��ت��ادا ل���ەگ���ەڵ ئ�����ەوەی پ��ێ��دەچ��ێ��ت
یەكێك لەئەگەرەكانی ئەمەریكا لەسیاسەتی
رووبەرووبونەوەی روسیا بەئەفغانستانكردنی
سوریا بێت ،بەاڵم كۆمەڵێك جیاوازی نێوان
ئەم دوو رووداوە ئەو بارە دەخوڵقێنێت ،كە
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دووبارەكردنەوەی ئەو ئەزموونە لەئەمڕۆدا
ه��ەروا بە ئاسانی بەرجەستە نەكرێت .ئەم
دوو قەیرانە لەدوو كات و جێگەی جیاوازدا
خوڵقاون ،روسیای ئەمڕۆ یەكێتی سۆڤێتی
ئ��ەوك��ات نییە ،سوریا ب��ەڕب��ەی ئەفغانستان
ناپێورێت ،داعش قاعیدە نییە ،ئەمانە و چەند
جیاوازیەكیتر گەواهی ئ��ەوەن ،كە سوریا بە
ئەفغانستان نابێت.
كوردو روسیا
ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ل��ەم هاوكێشەیەدا ك��ورد
ل��ەب��ەرەی ئ��ەم��ەری��ك��ای��ە ،ب���ەاڵم تێكەڵبوونی
وەرەق��ەك��ان و داب��ەش��ب��وون��ی ك��ورد بەسەر
ه��ەردوو ب��ەرەك��ەدا ،ئەو ب��ارەی خوڵقاندووە
پەیوەندیەكانی نێوان كورد و روسیا هەمان
ئاراستە ،سروشت و رەنگی پەیوەندی نێوان
ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمی سوریا و روسیای
وەرن��ەگ��رت��ب��ێ��ت .ك���ورد ل��ەس��وری��ادا ئامانج
و ئ��ەج��ن��دای ت��ای��ب��ەت ب��ەخ��ۆی ه��ەی��ە ،ك��ۆی
ستراتیجیەكانی لەپرسی رزگاری نیشتمانیدا
چڕدەبێتەوە ،روسەكان لەم قۆناغەدا نایانەوێت
هەموو كورد پاڵنەن بۆ ئەوەی بچنە بەرەی
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ئەمەریكاوە ،بەتایبەتی ،كە لەئەمڕۆدا بەشێكی
گ��ەورەی ك��ورد لەباشور و باكور لەبەرەی
ئەمەریكادا خۆیان ساغ نەكردوەتەوە.
پوختە
ب��ە پێی زۆرب���ەی ئ��ام��اژەك��ان پێدەچێت
لەئەمڕۆدا روسەكان توانای ئەوەیان هەبێت
یان بۆیان نەلوێت ،كە كۆی خاكی سوریا
بگەڕێننەوە ژێردەسەاڵتی بەشار ئەسەد،
بۆیە ئ��ەوەی لەم قۆناغەدا دەبێتە ئامانجی
س���ەرەك���ی روس���ەك���ان پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن��ە
ل���ەم���ان���ەوەی ئ���ەس���ەد ب����ەم دەس���ەاڵت���ەی
ئەمڕۆیەوە ،روسەكان لەسەر بناغەی دوو
ئ��اراس��ت��ە ك���اردەك���ەن یەكێكیان م��ان��ەوەی
ئ��ەس��ەدە لەسنورێكی دی��اری��ك��راوە ،بەواتە
دەوڵەتێكی بچوك ،كە لەكەنارەكانی دەریاوە
دەس���ت پ��ێ��دەك��ات و ب��ەق��ەل��ەم��ون��ە دەگ��ات��ە
پایتەختی سوریا دیمەشق ،واتە دەوڵەتێكی
بچوك ،كە كەمتر لەسێ لەسەر چواری خاكی
سوریا دەگرێتەوە .لەئاراستەی دووەمیشدا
ك��ار لەسەر درێ���ژەدان بە ش��ەڕ دەك��ات تا
ئەو بارە دەخوڵقێت جێگرەوەیەكی گونجاو
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و بەدڵی روسیا بۆ بەشار دەدۆزرێ��ت��ەوە،
بەواتە رێكەوتنێكی نێودەوڵەتی ستراتیجی
بۆ دابەشكردنی سوریا لەنێوان خۆیاندا،
لەو رێكەوتنانەدا ب��ەرژەوەن��دی ه��ەردووال
دەپارێزرێت و هاوسەنگیەكی نوێ دەبێتە
پایەی جێگیریەكی درێژ خایەن.
22/9/2015
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هـاوپـەیـمانـی نـوێـی بـەغـدا
ئـامـڕازێـــك بــۆ روبەڕووبوونەوەی
ئەمەریكا
ب��ۆردوم��ان و لێدانی گ��روپ��ی تیرۆرستی
داع����ش ل���ەالی���ەن ف���ڕۆك���ە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان��ی
روسیاوە ،بەپراكتیكی گۆڕانێكی جەوهەری
لەئاراستە و سروشت و رێ���رەوی قەیرانی
خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت بەگشتی و سوریاو
عیراق بەتایبەتی بەرجەستە دەكات.
ل���ەم گ���ەم���ەی���ەدا دەرك���ەوت���ن���ی ت��ارم��ای��ی
جیابوونەوەی ب��ەرەك��ان بەشێوەیەكی دیار
ه���ەن���گ���اوەك���ان ب�����ەرەو ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن��ی
هاوپەیمانی سیاسی و سەربازی نوێ زۆر
خێراتر دەك��ات .بەشێوەیەكی گشتی و دیار
ب��ەرەك��ان ب��ەت��ەواوەت��ی ج��ی��ادەب��ن��ەوە ،واڵت��ە
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نزیكەكانی نزیك لە رووداوەكان زۆر بەخێرایی
خۆیان لەنێوان بەرەكاندا ساغ دەكەنەوە .واڵتە
بێالیەنەكان زۆر سنوردار دەبن.
ل����ەم داب���ەش���ب���وون���ەدا ب�����ەرەی رۆژئ�����اوا
بەڕابەرایەتی ئەمەریكا زیاتر لەبیست دەوڵەت
دەگرێتەخۆیو هاوكات هاوپەیمانی عەرەبیش،
كە دە واڵت��ە و لەئەمڕۆدا شەڕێكی سەخت
لەدژی حوسییەكان و نفوزی ئێران لە یەمەن
ب��ەڕێ��وەدەب��ەن ،ل��ەج��ەوه��ەردا بەشێكی ئەم
هاوپەیمانییە نێودەوڵەتییەیە ،كە ئەمەریكا
بەڕێوەی دەبات.
ئەم هاوپەیمانە زیاتر لەساڵێكە بەپراكتیكی
بەشداری شەڕی دژ بەدەسەاڵتەكەی بەشار
ئەسەد و گروپی تیرۆرستی داعش دەكەن ،لەم
شەڕەدا دەرئەنجام داعش زیاتر بەهێزبووە،
بەاڵم رژێمەكەی ئەسەد رووەو الوازبوون و
داڕووخان چووە ،بۆیە زۆرێك لە چاودێرانی
سیاسی پێیانوایە گروپی تیرۆستی داعش
لەجەوهەردا لەكارگەكانی دەزگای هەواڵگری
ئ��ەم��ەری��ك��ادا دروس��ت��ك��راوە و ئ��ام��ان��ج تێیدا
بەرجەستەكردنی ستراتیجی نوێی ئەمەریكایە
لەناوچەكەدا.
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لەبەرانبەر ئ��ەم ب��ەرەی��ەدا ،روسەكان
وەك جەمسەر و هێزێكی گەورەی جیهانی
لەسەرەتاكانی ئەم سەدەیەوە هاتونەتە
گ���ەم���ەك���ەوە .ب���ۆ رووب����ەڕووب����ون����ەوەی
ستراتیجی ف��راوان��خ��وازی و پاوانكاری
ئەمەریكا بەرەیەكیان بۆ خۆیان پێكهێناوە،
ل���ەم���ڕووەوە ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی روس��ەك��ان
چەندین رێكەوتن و لێكتێگەیشتنی تریان
لەگەڵ چەندین واڵت بەتایبەتی چین و
واڵتانی ئاسیای ناوەند و هەندێك لە واڵتانی
ئەمەریكای التین هەیە ،بەاڵم لەڕاستیدا
ئ���ەم ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ی��ە ی��ەك��ەم وێستگەی
راستەوخۆی رووبەڕووبونەوەی بەرەی
ئەمەریكایە.
لەم گەمەیەدا لەگەڵ ئ��ەوەی تائەمڕۆ
بەڕواڵەت كۆتایهێنان بەگروپی تیرۆستی
داعش دەكرێتە ئامانجی هەردو بەرەكە،
ب��ەاڵم ل��ە ج��ەوه��ەردا ش��ەڕ و ملمالنێ و
ركەبەرایەتیەكان ل��ەس��ەر دابەشكردنی
ناوچەی نفوز و پاراستنی بەرژەوەندییە
ستراتیجییەكانە لە تەواوی ئاست و پێگە
و جومگەكانیدا.
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شەڕێكی ساردی نوێ
لەدوای رووداوەكانی بەهاری عەرەبییەوە،
تارمایی دەستپێكردنی شەپۆلێكی نوێی شەڕی
س���اردی ن��ێ��وان ئەمەریكا و روس��ی��ا رۆژ بە
رۆژ زی��ات��ر دەردەك���ەوێ���ت .ل��ە ه��ەن��اوی كۆی
رووداوەك��ان��دا ناوكی شەڕ و ركەبەرایەتی و
ملمالنێیەكی نێودەوڵەتی دەڕوێ��ت و رۆژ بە
رۆژ زیاتر لە گەورەبوون و فراوانبووندایە.
جیاوازی ئەم شەڕە لەگەڵ شەڕی ساردی
قۆناغی سیستمی دوو جەمسەری ،جیاوازییەكی
جەوهەری و تەواو پێچەوانەیە ،شەڕی ساردی
قۆناغی یەكەم بەرگی شەڕ ،ركەبەرایەتیەكی
ئایدیۆلۆژی ،بیر و دنیابینی لەبەركردبوو ،بەاڵم
شەڕی ساردی نوێ بەرگ و سروشتی شەڕی
نفوز و بەرژەوەندی لەبەردەكات.
لەم شەڕەدا بەشداربووانی بەرەكان لە الیەن
جەمسەرە سەرەكییەكانەوە ئەركو بەربەستی
كەمتریان دەكەوێتە سەر ،بۆ نموونە ،مەرجی
سەرەكی رووسەكان بۆ بەشداری لەهاوپەیمانی
لەسەر سێ بناغە (ه��اوب��ەش��ی ،هاوپەیمانی،
لێكتێگەیشتن) بەرجەستە دەبێت .لە هەناوی
ئەم رووداوانەدا و لەسەر بناغەی ئەم دنیابینیە
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جیاواز و نوێیانە رواڵەتی سیستمێكی نوێی
جیهانی لەسەر بناغەی جیهانێكی فرەجەمسەر
دەردەكەوێت .لەم دۆخەدا ئەمەریكا و روسیا
وەك دوو ج��ەم��س��ەری س���ەرەك���ی جیهانی
دەردەك��������ەون .ب��ۆی��ە دەرئ���ەن���ج���ام ل����ەڕووی
ستراتیجیەوە ئەو بەریەككەوتن و پێكدادان و
جیاوازییەی دروست دەبێت ،دەبێتە هۆكارێك
بۆ بەرپابوونی شەڕێكی ساردی نوێ.
پێكدادانی ستراتیجەكان
لەقۆناغی پەڕینەوە ،ناجێگیری سیاسی،
ئابوری و سەربازی دەرئەنجامی ئاوابوونی
خ��ۆری سیستمی كۆن و بەرجەستەنەبونی
سیستمێكی نوێ ،پێكدادانو لێكخشان لەنێوان
ستراتیجو بەرژەوەندییە جیاوازەكاندا دروست
دەب��ێ��ت .ئ��ەم دۆخ���ە ل��ەپ��ێ��ك��دادان ،لێكخشانە
سیاسی ،سەربازی و ئابوریانە ،ماوەیەكی
پێویستی دەوێت تاجێگیریەكی درێژخایەن و
ی
بەهێز دروست دەبێت .لەدۆخەدا ركەبەرایەت 
و مالمالنێ نێودەوڵەتییەكان ،كە لەبناغەدا
پێكدادانی ب��ەرژەوەن��دی لەنێوان ئەمەریكا و
روسیا و چیندا دروست دەكات ،لە پراكتیكدا
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ل��ەچ��ەن��د خ���اڵ و پێگەیەكی ستراتیجیەوە
تەشەنە دەكەن ،دواتر كۆی جومگەكانی ژیان
دەگرنەوە .لەمبارەدا بە شێوەیەكی گشتی و چڕ
كۆی بوارەكانی پێكدادان و رووبەڕووبونەوە
لەچوار خاڵدا چڕدەبنەوە:
 -1پ��ێ��ك��دادان و ڕك��ەب��ەرای��ەت��ی��ی��ەك��ان بۆ
ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردن و داب��ەش��ك��ردن��ی ئ��اب��وری و
بازاڕی جیهانی.
 -2م��ل��م�لان��ێ و رك��اب��ەرای��ەت��ی��ی��ەك��ان بۆ
دابەشكردن و پاوەنكردنی سەرچاوەكانی
س���ام���ان���ە س���ەروش���ت���ی���ەك���ان ،ب��ەت��ای��ب��ەت��ی
سەرچاوەكانی ن��ەوت و گ��ازی سروشتی و
رێگاكانی گواستنەوەی بۆ بازاڕە بەكاربەرەكان
لەسەر ئاستی جیهان.
 -3تەحەكومكردن بەڕێكخراوە جیهانیەكان
لەسەرجەم بوارەكانی ئابوری ،سیاسی ،ئاسایش
و مرۆیی.
 -4شەڕی بنكە سەربازییەكان.
ل��ەم چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا ،ل��ەس��ەرەت��ای س��ەدەی
بیستویەكەوە وەك مەرجێك بۆ گەڕانەوەیان
بۆ ن��او هاوكێشەی نێودەوڵەتی و سەپاندنی
خ��ۆی وەك هێزێكی جیهانی ،روس��ەك��ان زۆر
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بەخێرایی ك��اری��ان ب��ۆ ف��راوان��ك��ردن��ی ناوچەی
نفوزی خۆیان لەكۆی پێگەو پایە ستراتیجیەكان
كردووە ،هاوكات بە بەرنامەیەكی ورد كاریان
لەسەر ئ��ەم چ��وار خاڵەكردوە ،كە ئاماژەمان
پێكردوە.
لەیەكەم قۆناغدا ،بەرنامەی كۆنترۆڵكردنەوەی
چوار واڵتیان (ئۆكرانیا ،بیالروسیا ،كازاخستان،
ج��ۆرج��ی��ا) داڕش���ت���ەوە .ل��ەق��ۆن��اغ��ی دووەم����دا
نەخشەی كشان و گەیشتنیان بۆ خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست خستە بواری جێبەجێكردنەوە ،لەم
بازنەیەدا گەیشتنیان بە سوریا دەبێتە سەرەتای
دەستپێكردنی قۆناغێكی ن��وێ و ك��ردن��ەوەی
دەرگایەكی نێودەوڵەتی سەرەكی بۆ گەڕانەوەیان
وەك جەمسەرێكی سیستمی نوێی جیهان.
لە ئەمڕۆدا روسەكان لەسەرجەم بوارەكانی
سیاسی ،س��ەرب��ازی و ئ��اب��وری ملمالنێ و
ركەبەرایەتیەكی سەختیان لەبەرانبەر ئەمەریكا
دەستپێكردوە .ركەبەرایەتەیكان ل��ەب��واری
ئابوریدا لەهەر سێ كەرتی ژیاری (بازرگانی،
وەبەرهێنان ،وزە)دا چڕدەبێتەوە ،لەبواری
سیاسیدا چەندین هاوپەیمانی و رێكەوتنی
226

موعتەسەم نەجمەدین

ی و ه��ەرێ��م��ای��ەت��ی
س��ت��رات��ی��ج��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت�� 
دادەم��ەزرێ��ن��ێ��ت .ل��ەب��واری س��ەرب��ازی��دا زۆر
بەخێرایی و وردی ك��ار ب��ۆ ف��راوان��ك��ردن و
زی��ن��دووك��ردن��ەوەی بنكە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان��ی
دەرەوەی سنورەكانی خۆی دەكات.
هاوپەیمانی نێودەوڵەتی نوێی بەغدا
یەكێك ل��ەپ��ای��ەو بناغە سەرەكییەكانی
شەڕ و ركەبەرایەتی نێوان هێز و جەمسەرە
م��ەزن��ەك��ان��ی جیهان ل��ەئ��ەم��ڕۆدا پێكهێنانی
ی و
هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و هەرێمایەت 
ناوچەیی بەهێزە .لەم بوارەدا نزیكبوونەوەی
روس��ی��ا و ئ��ێ��ران و دەس��ەاڵت��ی شیعەگەری
عیراقی و رژێمەكەی بەشار ئەسەد دەبێتە
ناوكی دامەزراندنی هاوپەیمانیەكی نوێ بۆ
روسەكان ،هاوكات گورزێكی كوشندەیەش
دەبێت لەستراتیجی نوێی ئەمەریكا بە تایبەتی
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
ئ���ەم رێ��ك��ەوت��ن��ە ،ل���ەئ���ەم���ڕۆدا س��ەرج��ەم
ب��وارەك��ان��ی س���ەرب���ازی ،س��ی��اس��ی ،ئ��اب��وری
دەگرێتەوە و بەرگی رێكەوتنێكی ستراتیجی
ل����ەب����ەردەك����ات ،زۆر ب��ەخ��ێ��رای��ی ب����ەرەو
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بەرجەستەكردنی هاوپەیمانیەكی ستراتیجی
درێژخایەن دەچێت.
بیرۆكەی دامەزراندنی ئەم هاوپەیمانییە
بارودۆخی نوێی ناوچەكە دروستی كردوە،
ب��ەاڵم ل��ەج��ەوه��ەردا سروشی لەهاوپەیمانی
بەغدادی ساڵی 1955-1956ەوە وەرگرتووە.
ئەم هاوپەیمانییە ،كە ئەوكات بیرۆكەیەكی
ئەمەریكی بوو ،بۆ وەستان لەڕووی ستراتیجی
ت و جەمسەری
فراوانخوازی یەكێتی سۆڤێ 
سۆسیالستی ل��ەن��ێ��وان واڵت��ان��ی (بەریتانیا،
پاكستان ،ئێران ،توركیا ،عیراق)دا دامەزرا .ئەم
رێكەوتنە ئەوكات لەالیەن ئەمەریكییەكانەوە
پشتیوانی و هاوكاری ت��ەواوی دەك��را ،بەاڵم
ه��اوپ��ەی��م��ان��ی ن��وێ��ی ب��ەغ��دا ل��ە ئ���ەم���ڕۆدا بۆ
وەستانە لەڕووی سیاسەتەكانی ئەمەریكا لەم
ناوچەیەدا.
لەبواری پراكتیزەكردندا ،ئەم هاوپەیمانیە
لەئەمڕۆدا زیاتر لەبواری خۆسازدان بۆ شەڕی
داعش كارەكانی رادەپەرێنێت ،لەم بازنەیەشدا
ناوەندی بەغدا بۆ توێژینەوەو كۆكردنەوەی
زان����ی����اریو ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ك����اری ه��ەواڵ��گ��ری
دروست بووە .ئەوەی دەبێتە بناغەی رەوانی
228

موعتەسەم نەجمەدین

ئەم هاوپەیمانیەو هیوای سەركەوتنی زیاتری
دەداتێ ئەوەیە ،كە كۆی ئەجندەكانی بەشداران
ل��ەم رێ��ك��ەوت��ن��ەدا ه��اوت��ەری��ب ب���ەرەو پێشەوە
دەچنو هیچ پێكدادانو نێواندژیەك لەنێوانیاندا
بەدی ناكرێت.
كورد لە هاوپەیمانی نوێی بەغداددا
ئەم هاوپەیمانییە لەتەرازوی هاوسەنگی و
مالنێی نێوان روسیاو ئەمەریكا لەالیەك ،نێوان
ب��ەرەی ئێران و ب��ەرەی سوننەی عەرەبی لە
الیەكیتر رەنگدانەوەیەكی گەورەی لەكوردستان
داوەتەوە ،بە پراكتیكی كورد لەم گەمەیەدا بووە
بە بەشێك لەیارییەكە ،بەڵكو لەمەش ئاڵۆزتر
ئەوەیە ،لەسەر ئاستی ناوچەكە بە تەواوی بەسەر
هەردوو بەرەكەدا دابەش بووە .لەگەڵ ئەوەی
تائەمڕۆ هیچ ئاماژەیەك بە ئەرێنی یان نەرێنی
نییە بۆ ئەوەی ئایا كورد لەبەرژەوەندیدایە ببێتە
بەشێك لەم هاوپەیمانیە یان دژی بوەستێتەوە،
ئایا كورد دەتوانێت لەناو ئەم شەڕە گەورەیەدا
ب��ەب��ێ�لای��ەن��ی بمێنێتەوە و نەچێتە پ���اڵ هیچ
بەرەیەك؟ .گومان لەوەدانییە كورد بەبێ ویست
و ئیرادەی خۆی دەكرێتە بەشێك لەم شەڕە،
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بەاڵم وەك خودی كورد بۆخۆمان بریار لەسەر
گرتنەبەری چ ئاراستەیەك بدەین ،ئەمە پرسیارە
گرنگو چارەنوسسازەكەیە.
ب��ۆ پێشبینی ،ش��ی��ك��ارك��ردن��ی رۆڵ ،پێگە
و ئ��ای��ن��دەی ك���ورد ل���ەم ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ی��ەدا ،بە
شیكاركردنی ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە هاوبەشەكانو
توێژینەوەی ئەجندا ناكۆكەكان دەبێت ئاراستە
و سیاسەتە دەرەك��ی��ەك��ان��م��ان داب��ڕێ��ژی��ن��ەوە.
پێویستە لەم بوارەدا پەیوەندی نێوان كورد و
الیەنە سەرەكییەكانی هاپەویمانیەكە بە وردی
هەڵجێنین:
كوردو روسیا
ل���ەگ���ەڵ ئ������ەوەی ت���ائ���ەم���ڕۆ ه��ی��چ ش��ێ��وە
پەیوەندییەكی ستراتیجی و راستەوخۆ لەنێوان
هیچ الیەنێكی ك���وردی و روس��ەك��ان��دا نییە،
ب��ەاڵم پێدەچێت جوتبوونی بەرژەوەندییەكان
بە تایبەتی لەچەند بەشێكی كوردستان ئەوە
ب��خ��وازێ��ت ،ك��ە ك��وردی��ش ببێتە الیەنێكی ئەم
هاوپەیمانیە .بەپراكتیكی ل��ەئ��ەم��ڕۆدا ك��ورد
لەباكوری كوردستان دەكەونە ناوچەی نفوزی
ت��ورك��ەك��ان��ەوە ،دەرئ��ەن��ج��ام��ی جێگیربوونیان
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ل��ەب��ەرەی ن��ەی��اری توركیا راس��ت��ەوخ��ۆ دەبنە
بەشێك لەبەرەی روسیا ،لەبەشی خۆرئاوای
كوردستان لەگەڵ ئەوەی كورد لەبەری بەشار
ئەسەدا نەبوونە ،بەاڵم بەوەی هیچ خواست و
ئامانجێكی بۆ رووخانی رژێمەكەی ئەسەد و
دژایەتیكردنی روسەكان نییە ،بەڵكو ئەجندای
ك��ورد لە بازنەی شۆڕشێكی سەربەخۆیی و
ئازادیدا كاردەكات بۆیە روسەكان كورد وەك
نەیارێكی خ��ۆی��ان نابینن ،ئەمە جگە ل��ەوەی
بەرژەوەندییە ئابوری و سیاسییەكانی روسیا
ل��ەب��اش��وری ك��وردس��ت��ان ب��ە ب��ەردەوام��ی روو
لەزیادبوونە.
كورد و ئێران
ل��ەئ��ەم��ڕۆدا ن��ك��ۆڵ��ی ل���ەوە ن��اك��رێ��ت ،كە
ئێران بووە بەهێزێكی هەرێمایەتی گەورە،
كاریگەری بەهێزی لەسەر ئاراستەكردن و
بەرێوەبردنی رووداو و گۆڕانكاریەكان هەیە،
بەاڵم لەجەوهەردا بەرژەوەندییەكانی كورد
و ئێران تائەمڕۆ بەهاوتەریبی ناچن بەڕێوە.
بەوەی تائەمڕۆ كوردستانی خۆرهەاڵت هیچ
مافێكی سیاسی و كولتوریان نییە ،لەپراكتیكدا
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دەبنە نەیاری ئێرانیەكان ،لەباشوریش تا
ئەمڕۆ پەیوەندی و بەرژەوەندی نێوان كورد
و ئێران سەنگی بەالی كۆماری ئیسالمیدایە،
هەڵویستی ئێرانییەكان ل��ەس��ەر ئایندەی
هەرێمی كوردستان و پرسی سەربەخۆیی
بۆچونێكی زیاتر نەرێنییە .ئەوەی تروسكایی
بێت لەپەیوەندی ئەرێنی نێوان كورد و ئێران،
زیاتر لە باكوری كوردستان بەدیدەكرێت.
ل��ەخ��ۆرئ��اوای كوردستانیش هەڵسوكەوتی
ئێرانییەكان ل��ەب��ازن��ەی ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی
ئەسەد دەرناچن.
كوردو شیعەی عیراق
ش��ی��ع��ە وەك الی���ەن���ێ���ك���ی س���ەرەك���ی
هاوپەیمانەكە ،كاریگەری لەسەر ئاراستەی
رووداوەك�������ان دەب���ێ���ت ،پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان
ك�����ورد و ش��ی��ع��ەی ع���ی���راق ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی
لەسەردەمی دەسەاڵتی سوننەگەری بەعسدا،
پەیوەندییەكی باش و گونجاو بووە ،هەردوو
پێكهاتە چ���ەوس���اوەی دەس��ت��ی دەس��ەاڵت��ە
بەعسییەكەی سوننە بوونە .لەسەردەمی نوێ
و دوای رووخانی رژێمەكەی سەدام حسین،
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پەیوەندی كورد و شیعە بەشێوەیەكی گشتی
گونجاو و رەوان بووە.
كوردو بەشار ئەسەد
پەیوەندیی نێوان كوردی خۆرئاوا و رژێمە
بەعسییەكەی ئەسەد بەدرێژایی حوكمڕانی
بەعسییەكان زۆر خراپ بووە ،لەهیچ كات و
بارێكدا دەسەاڵتی ئەو واڵتە دانی بە كەمترین
م��اف��ەك��ان��ی ن��ەت��ەوەی ك���وردا ن��ەن��اوە ،ب��ەاڵم
لەئەمڕۆدا الریو خراپی باری ئەم حكومەتە،
بەشار ئەسەد ناچاردەكات پەیوەندییەكی نوێ
لەگەڵ كوردەكاندا سازبكات.
حوسنی كەالم لەم دۆخ��ەدا كورد دەبێت
زۆر ب��ەوری��ای��ی��ەوە م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ روداو
گ��ۆڕان��ك��اری��ەك��ان��دا ب��ك��ات ،بەهەڵەشەیی ،بێ
توێژینەوە ،شیكاركردن و بە بێ مەرج نەچێتە
هیچ بەرەیەكەوە.
6/10/2015
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پەیوەندیی روسیا – ئێران،
سەرەتایەك بۆ شەراكەتێكی
ستراتیجی
بناغەی ئەم هاوپەیمانییە نوێیەی لەئەمڕۆدا
لەنێوان روسیاو ئێراندا بەپراكتیكی بەرجەستە
دەبێت ،سەرەتای دەستپێكردن و دامەزراندنی
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ ساڵی  .2012ئ��ەم گۆڕانە
لەستراتیجی پەیوەندی نێوان هەردوو واڵت،
قۆناغێكی نوێیە لەپەیوەندی و ستراتیجی
ه���ەردو واڵت و ل��ەج��ەوه��ەردا گ��ۆڕان��ك��اری
و پێشكەوتنی رووداوەك���ان���ی خ��ۆره��ەاڵت��ی
ناوەڕاست خوڵقاندویەتی.
لەو مێژووەوە هەردو واڵت زۆر بەچڕی
ك��ار ب��ۆ داهێنانی میكانیزم و ئامرازاكانی
لێكنزیكبوونەوە دەكەن .لەم بوارەدا بناغەیەكی
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بەهێزیان بۆ دام��ەزران��دن��ی هاوپەیمانییەكی
ستراتیجی ب��ە ئ��ام��ان��ج��ی پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن
لەبەرژەوەندییە ژیاریەكانی بواری جیوسیاسی
داناوە.
لەپایە نەگۆڕەكانی ستراتیجی سەرەكی
روس��ی��ادا گرنگی ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردن��ی واڵت��ان��ی
كۆمەنوێڵس لەئاستی یەكەمی بەرنامەی كاری
سیاسیدایە ،روسەكان پێیانوایە جێگیری و
ئارامی ناوچەكانی چ��واردەوری ئەم واڵتانە،
بەتایبەتیش سنورەكانی یەكێتی سۆڤیەتی
پێشو دەچێتە ب��ازن��ەی ئاسایشی ن��ەت��ەوەی
روسیاوە ،لەم روەوە گرنگی پەیوەندییەكانی
روسیا و ئێران دەچێتە چوارچێوەی ستراتیجی
سەرەكی روس��ی��اوە .ئەم راستیانە هۆكاری
سەرەكی نزیكبوونەوەی روسیا و ئێرانە لە
یەكتری.
ل��ە ئ���ەم���ڕۆدا خ��واس��ت��ی ن��زی��ك��ب��وون��ەوە و
پێویستی بەستنی هاوپەیمانی الی سەركردە
و سیاسەتمەدارانی هەردو واڵت بەڕوونی لە
هەڵوێست و لێدوان و هەڵسوكەوتەكانیاندا
دەبینرێت.
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لە هاوڕێیەتییەوە بۆ هاوپەیمانی
بەفراوانبوون و قوڵبوونەوەی ملمالنێ،
رك��ەب��ەرای��ەت��ی ن��ێ��وان روس��ی��ا ،ئەمەریكا
و چ���ڕب���وون���ەوەی ن��اك��ۆك��ی و پ��ێ��ك��دادان��ە
ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆك��ان��ی��ان ل��ەچ��ەن��د ناوچەیەكی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هاندەرێكی بەهێزبوو
بۆ خێراكردن لەنزیكبوونەوە و فراوانكردنی
پەیوەندییەكانی نێوان روسیا و ئێران و
ئەنجامدانی چەندین رێكەوتنامەی گرنگ
و بەهێز .ئ��ەم هەنگاوانە لەنزیكبوونەوە
سروشتی پەیوەندی نێوان ه��ەردوو واڵتی
بردە قۆناغی ستراتیجیەتەوە .بەشێوەیەكی
گشتی سەرجەم بوارەكانی سیاسی ،ئابوری،
تەكنولۆژیا ،بازرگانی ،ئاسایش و ئارامی،
سەربازی گرتەوە.
قوڵبوونەوەی ناكۆكیەكانی ئەمەریكاو
روسیا
ل����ەن����اوەڕاس����ت����ی س���اڵ���ی 2015ەوە
بەقوڵبوونەوەی قەیرانی سوریا و پێشكەوتنی
گ��روپ��ە تیرۆرستییەكان و نزیكبوونەوە
ل��ەڕووخ��ان��ی رژێ��م��ەك��ەی ئ��ەس��ەد پێویستی
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گۆڕینی پەیوەندیەكانی نێوان روسیا و ئێران
بۆ هاوپەیمانی ب��ووە خواست و ئەركێكی
هەنوكەیی بۆ هەردو واڵت.
ئەم هاوپەیمانییە لەم كاتەدا بووە هۆی
قوڵبوونەوەی ناكۆكیەكانی نێوان ئەمەریكا و
روسیا و پرسی چارەسەری قەیرانی سوریا
بە تەواوەتی ئاڵۆزبوو ،گۆڕەپانی شەڕەكە
گەرمبوون و فراوانبوونی زیاتری بەخۆیەوە
بینی.
لە روویەكیترەوە ئەم گۆڕانە ل��ەدۆخ و
هاوسەنگی هێز ب��ووە سیماو رواڵەتێكی
دی��اری جیاكردنەوەی جەمسەری روسیاو
ئ���ەم���ەری���ك���او ج���ی���اك���ردن���ەوەی ب���ەرەك���ان
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
لەم قۆناغەدا روسیاو ئێران لەهەناوی
دام���ەزران���دن���ی ئ���ەم ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ە ك���ار بۆ
دامەزراندنی شەراكەتێكی ستراتیجیە دەكەن،
بەشێوەیەكی گشتیش بەرنامەی كاركردنیان
لەچەند بوارێكدا چڕدەكەنەوە ،لەوانە:
 - 1هاوكاری سەربازی ،كە لەچەندین
ب�����واردا دەردەك�������ەون ،ل���ەوان���ە ه��اوك��اری
س��ەرب��ازی روس��ی��ا ب��ۆ ئ��ێ��ران لەبوارەكانی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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پێشخستنی تەرسانەی چەكسازی ،پێدانی
تەكنولۆجیای چەكسازی و سەربازی نوێ..،
هتد.
 - 2فراوانكردنی پەیوەندییەكان لەبواری
ئابوری :هاوكاری ئێران لە الیەن روسیاوە
لەبوارەكانی بازرگانی ،نەوت ،گازی سروشتی
و تەكنۆلوژیای پێشكەوتوو.
 - 3پەیوەندی سیاسی :ئەم پەیوەندییە
ل��ەئ��ەم��ڕۆدا ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گشتی خ��ۆی لە
رووب��ەڕووب��ون��ەوەی ش��ەڕی داعشدا نمایش
دەكات ،لە جەوهەردا چەندین بواری ژیاری
بۆ بوونیادنانی بناغەی پرۆسەی ستراتیجی
جەمسەرگیری دەگرێتەخۆی.
لە ئ��ەم��ڕۆدا گرنگترین و گەرمترین ئەو
مەلەفانەی دەچنە ب��واری ك��اری هاوبەشی
ه�����ەردوو واڵت�����ەوە ،م��ەل��ەف��ەك��ان��ی ،ع��ی��راق،
س��وری��ا ،ئەفغانستان ،تاجیكستان ،دەری��ای
خەزەر ،چاالكیەكانی ناتۆ لەقەوقاس و چەند
ناوچەیەكیتر.
بەشێوەیەكی گشتی چڕبوونەوەی هاوكاری
و پەیوەندیەكانی نێوان ئەم دوو واڵتە لەشەڕی
داعش بەتایبەتی لەسوریاو عیراق  ،نەك هەر
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ئەم پەیوەندییەی بردە قۆناغێكی نوێوە ،بەڵكو
بووە سەرەتای دەستپێكردنی قۆناغێكی نوێی
ش���ەڕی س���ارد و هەنگاوێكی پراكتیكی بۆ
دابەشكردنی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
لەنێوان جەمسەرە سەرەكییەكانی سیستمی
نوێی جیهاندا.
ستراتیجی پەیوەندی نوێی روسیا
ل��ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ،روس��ەك��ان ستراتیجێكی
نوێیان بۆ ب��رەودان ،پێشخستنی پەیوەندییە
س��ی��اس��ی ،ئ���اب���وری و س��ەرب��ازی��ەك��ان��ی��ان
ل���ەب���واری دەرەك���ی���دا ب��ەرج��ەس��ت��ە دەك���ەن،
بەشێوەیەكی گشتی ئەم پەیوەندییە لەسێ
بواردا چڕدەبێتەوە شەراكەت ،هاوپەیمانی،
لێكتێگەیشتن.
ئەم سیاسەتە نوێیەی روسەكان كرانەوە
و بەرژەوەندی الیەنی بەرانبەر زۆر زیاتر
دەپارێزێت ،بەشێوەیەكی گشتی لەرابردودا لە
كۆی سیاسەتە دەرەكییەكانی رابردوی خۆی
و سیاسەتی دەرەكی ئەمڕۆی ئەمەریكاشدا،
ئەم ئاستە لەكرانەوە و هاوسەنگی بەخۆیەوە
نەبینیووە.
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تائەمڕۆ سیاسەتی دەرەكی ئەمەریكا لەسەر
هەمان بناغەی رابردوی بەتیۆری دروستكردنی
پ��رد ل��ەن��ێ��وان ئەمەریكاو هاوپەیمانەكانیدا
بەرجەستە دەبێت ،بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی
كۆی ئەم پەیوەندیانە زۆر ناهاوتایە ،سەنگی
سود و بەرژەوەندییەكان بە بەردەوامی و بە
قەبارەی گ��ەورە ب��ەالی ئەمەریكادایە ،بگرە
بەزۆری ئەم پەیوەندییە ناڕۆشن و تەمومژاویە،
ئەمە جگەلەوەی لەمێژووی پەیوەندییەكانی
ئەمەریكا لێوانلێوە لەزوڵم و ناعەدالەتی ،كە
هەندێكجار نەك بەرژەوەندی هاوپەیمانەكەی،
بەڵكو خ���ودی هاوپەیمانەكەشی ك��ردوەت��ە
قوربانی بەرژەوەندیەكانی خۆی ،بۆ نموونە
لەڕێككەوتننامەی جەزائیری ساڵی ،1975
كە ك��ورد هاوپەیمانی ئەمەریكا ب��وو ،كۆی
شۆڕشی رزگ���اری ك��وردی��ی ك��ردە قوربانی
بەرژەوەندییەكی بااڵتری خۆی .ئەو رەفتار و
ئاكارە لەسیاسەتی ئەمەریكا لەئەمڕۆدا بووەتە
ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی ل��ەدەس��ت��دان��ی متمانە و
دروستبوونی نەیار و دوژمن بۆی .روسەكان
بەهۆی پێگەی سنورداریان لەسیستمی نوێی
جیهانی و وەرگرتنی وانەیەك لەسیاسەتەكانی
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ئەمەریكا لەئەمڕۆدا دەیانەوێت سیاسەتێكی
ن���وێ و ج���ی���اواز ل���ەراب���ردو داه��ێ��ن��ێ��ت ،ل��ەم
ستراتیجەدا سێ بواری سەرەكی دەكاتە بناغە:
لەبواری هاوبەشیدا :روسەكان بەم پایەیە
ك��ار ل��ەس��ەر دروس��ت��ك��ردن��ی پەیوەندییەكی
هاوسەنگ ی��ان نزیك لەهاوسەنگی لەگەڵ
هاوپەیمانەكانیان بەرجەستە دەكات ،هاوبەش
بوونەوە بەئاستێك ب��ەرژەوەن��دی ه��ەردووال
بەهاوتای بەدەست بێت ،لەم بوارەدا هاوكاری
روس���ەك���ان ب��ۆ ئ��ێ��ران��ی��ەك��ان و ئەنجامدانی
وەبەرهێنان لەسەرجەم بوارەكانی ئابوری،
سیاسی ،س��ەرب��ازی ،تەكنولۆجیادا ب��ە پێی
رێككەوتن و ئ��ەو پرەنسیپانەی ل��ەس��ەری
رێكدەكەون ،تایبەتمەندی دەبێت.
لەبواری هاوپەیمانیدا :روسەكان ئەوكاتەی
دەب��ن��ە ه��اوپ��ەی��م��ان��ی واڵت��ێ��ك ئ��ام��ادە دەب��ن
هەڵوێستی بەهێز و ئەرێنیان لەبەرانبەر
هاوپەیمانەكانیاندا بێت ،بۆ نموونە پەیوەندی
روس��ی��ا و رژێ��م��ەك��ەی ب��ەش��ار ئ��ەس��ەد و
ب��ەرژەوەن��دی ه��اوب��ەش ه��ۆك��اری جواڵندنی
هێزی سەربازی روسیابوو بۆ بەرگریكردن
لە رژێمەكەی بەشار ئەسەد.
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لەبواری لێكێگەیشتندا ،ئەو كاتەی روسەكان
دەبنە شەریك و هاوپەیمانی واڵتێك تێگەیشتن
و دنیابینیان بۆ بەرژەوەندی و خواستەكانی
ئەو واڵتە لەسۆنگەی دنیابینی ئەوانەوە دەبێت.
ب��ەم پرەنسیپ و دنیابینییە پ��ەی��وەن��دی
ئێران و روسیا لەئەمڕۆدا روەو پێشكەوتن
و شەراكەتێكی ستراتیجی دەچێت ،ب��ەوەی
ئەم پەیوەندییە الی روسەكان لەسەر بناغەی
ب����ەرژەوەن����دی ه��اوب��ەش��ەو ه��ی��چ بەرگێكی
ئایدیۆلۆژی لەبەرناكات ،پێناچێت پێكدادان
لەنێوان دنیابینی ئایدیۆلۆژی ئەم دوو واڵتەدا
دروست ببێت ،بۆیە پێشبینی ئەوەی لێدەكرێت
لە ئایندەدا ئەم پەیوەندیە بەرگی شەراكەتێكی
ستراتیجی پتەوی لێ بدورێتەوە.
20/10/2015
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خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە بەردەم
شەپۆلەكانی گۆڕاندا
بەشێوەیەكی گشتی ل��ە ئ��ەم��ڕۆدا كۆی
ناوچەی خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت لە بارێكی
ق��ەی��ران��اوی ،پ��ڕ كێشە ،گ��رف��ت ،دۆخ��ێ��ك لە
شەڕ ،توندوتیژی ،ناجێگیر ،نائارامی سیاسی،
ئابوری و كولتوریدا كات بەڕێدەخات.
دوای���ن ویستگەی گ���ۆڕان و وەرچ��ەرخ��ان
ل���ەم ن���اوچ���ەی���ە ،ك���ە ل��ەم��ن��داڵ��دان��ی ش��ەپ��ۆل��ی
راپەڕین و شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبییەوە
بەرجەستەبوو ،لە جەوهەردا هەنگاوێكی گرنگ
و سەرەكی هەڵوەشاندنەوەی سیستمی تاك
جەمسەری جیهانی و بەرجەستە كردنەوەی
سیستمێكی نوێی فرە جەمسەریە .ئەم رووداوانە
لە كرۆكدا گۆڕانێكی جەوهەریە لە پەویوەندیە
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نێودەوڵەتیەكان و سەرلەنوێ هاوسەنگی هێز
و ت��ەواوی بەها و پرانسیپەكانیان بەرجەستە
دەكاتەوە .ستراكچەری ئەم سیستمە نوێیە لە
پراكتیكدا هەمان هەڕەمی رابردوی هەیە ،بەاڵم
كارەكتەرەكان و سروشتی گەمەكە دەگۆڕێن.
ل��ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ل��ە ل��وت��ك��ەی دەس���ەاڵت���دا چیتر
ئەمەریكییەكان بە تەنیا حوكمداری ناكەن ،لە گەڵ
ئەوەی وا پێشبینی دەكرێت بۆ ماوەیەكی زۆرتر
لەئایندەشدا ئەم واڵتە بەهێزترین دەوڵەتی زەوی
دەبێت ،ب��ەاڵم لە لوتكەی دەسەاڵتی جیهانیدا
روسیا و چین دەبنە دوو شەریكی سەرەكی،
لە خوار ئەمانیشەوە واڵتە سەركەوتوەكان بە
نمونە ئەڵمانیا و بەرازیل و هیندستان . ..هتد،
واڵت��ە گ���ەورە كالسیكییەكان وەك ژاپ���ۆن و
بەریتانیا و فەرەنسا .. .. ..هتد .جارێكیتر لەنێوان
جەمسەرەكاندا داب��ەش دەبنەوە .لە پێگەیەكی
خوارتردا هێز و دەوڵەتە هەرێمایەتیەكان دێن،
بۆ نمونە لە خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت توركیا،
ئێران ،میسر و سعودیە بە هەمانشێوازی واڵتە
سەركەوتوەكان لە نێوان جەمسەرەكاندا دابەش
دەبنەوە .لەم مۆدێلە سیاسیەدا چەندین واڵتی
تر دێنە هاوكێشەكەوە ،بەاڵم بەسەنگ و پێگەی
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الوازەوە لەوانە ،لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بە
نمونە ،عێراق ،سوریا و چەند گروپێكی چەكداری
وەك داعش و قاعیدە.
لە ئەمرۆدا شەڕ و پێكدادان و ركەبەرایەتیەكان
وەك سەردەمی سیستمی دوو جەمسەری بەرگی
ئایدیۆلۆجیا لەبەر ناكەن ،بەڵكو بە كۆمەڵێك بەها
و پرەنسیپی جیاواز لەسەر بناغەی بەرژەوەندی
خۆیان ساغ دەكەنەوە و بەرەكان جیادەبێتەوە.
لەم قۆناغەوە جەمسەرەكان بە هێڵێكی روون
دابەشكردنێك لەسەر ئاستی جیهانی بەرجەستە
دەكەن .ئەم جیاكاریە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
فۆرمێكی ت��ای��ب��ەت ب��ەخ��ۆی وەردەگ���رێ���ت ،لە
بەرەكاندا واڵتانی سعودیە ،میسر ،قەتەر ،توركیا
و زۆرینەی گروپ والیەنە سوننەكان دەكەونە
بەرەی ئەمەریكاوە.
واڵتانی ئێران ،سوریا ،عێراق(حكومەت) و
زۆرینەی بەرەی شیعە دەكەونە بەرەی روسیاوە
لە هاوشانی ئەم دابەشبونە و دەرئەنجامی
بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی بنەڕەتی لە فۆرم
و سروشتی چەمكی پەیوەندی نیودەوڵەتی
و هاوكات بە هۆی سروشتی ئاسای قۆناغی
پەرینەوە ،كە لە پراكتیكدا بارێك لە تێهەڵكێش
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

245

بوون و ئاڵۆزی و بێ سەروبەری دەخوڵقێنێت،
سیما و رواڵەتی پەیوەندی نێوان واڵتان و هێزە
سەرەكیەكانیش هەمان سروشت هەڵدەگرێت.
ل���ەم ق���ۆن���اغ���ەدا پ���ەی���وەن���دی ن���ێ���وان هێزە
هەرێمایەتیەكان زۆر تەسك و سنوردار دەبێتەوە،
ب��ۆ نمونە ل��ەخ��ۆره��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا و لەم
دۆخەدا پەیوەندی نێوان هێزە هەرێمایەتیەكانی
توركیا ،ئێران ،سعودیە و میسر بەشێوەیەك
تەسكبوونەتەوە زۆرج��ار وا دەردەك���ەون ،كە
تەواو لە یەك دابڕابن ،بگرە هەندێكجار خاڵەكانی
پێكدادانیان سیمای سەرەكی پەیوەنیەكانیان
دادەپۆشێت.
ل����ەم ب������ارەدا س���روش���ت و ن���اوەرۆك���ی
پەوەندیەكانی نێوان هەر دوو واڵتێك بە جیا
لەوانیتر دادەڕێژرێتەوە و تایبەتمەندی خۆی
دەبێت .بۆ نمونە پەیوەندی نێوان ئەمەریكا
و ئێران هەمان ئاراستە و فۆرمی پەیوەندی
نێوان ئەمەریكا و سعودیەی نییە ،ئەم دوانەش
ج��ی��اوازن ل��ەپ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان ئەمەریكا و
توركیا ،بەهەمانشێوە پەیوەندی نێوان روسیا
و ئێران ،روسیا و سوریا ،روسیا و توركیا،
روس��ی��او میسر ه��ەری��ەك��ەی��ان تایبەتمەندی
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خۆی هەیە ،بۆیە لەم سیستمە نوێیەدا هیچ
نەبێت لەم قۆناغەیدا پەیوەندیەكان بە ئەرێنی
و نەرێنی لە بەرەكاندا چڕنابێتەوە ،بەڵكو
دەشێت لە یەك كاتدا واڵتێك پەیوەندی لەگەڵ
واڵتانی هەردو بەرەكەدا هەبێت.
ل��ە ب���ازن���ەی ئ���ەم پ��ەی��وەن��دی��ان��ەدا م��ەرج
نییە هەڵسوكەوتی سیاسی الی��ەن��ێ��ك یان
دەوڵەتێك تەنیا لەبەرەیەكدا سنوردار نابێت،
هاوكات دەرئەنجامی ك��ردەوە سیاسییەكان
بەرهەمەكەی بۆ یەك بەرەو یەك هێز نابێت.
بۆ نمونە :لە بواری سودی سیاسیدا بوونی
داعش و سیاسەتەكانی تەنیا لە یەك بەرەدا
سنوردار نابێت ،رەنگە لە یەك كاتدا بەرهەمی
داعش بۆ ئەمەریكا و روسیا بە دوو ئاست و
دوو قەبارەی جیاواز بەرجەستە ببێت.
بوارەكانی پەیوەندیكردن
پ��ەی��وەن��دی��ی��ە س��ی��اس��ی و ئ���اب���وری���ەك���ان،
لەستراكچەری سیستمی سیاسی جیهانی نوێدا
بەشێوەیەكی گشتی لەسێ بوارەدا چڕدەبێتەوە:
پەیوەندی نێودەوڵەتی – نێودەوڵەتی ،نێودەوڵەتی
 هەرێمایەتی ،هەرێمایەتی -هەرێمایەتی.شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ئەمڕۆ ،لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا لەسێ
پ��ێ��گ��ەی س���ەرەك���ی���دا ،ه��ەرس��ێ ب��وارەك��ان��ی
پەیوەندی یەكانگیر دەبن.
س���وری���ا :پ���ێ���ك���دادان و رك��ەب��ەرای��ەت��ی��ی��ە
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی و هەرێمایەتی و لۆكاڵیەكان
ئ��ای��ن��دەی ئ��ەم واڵت���ە ب���ەرەو ئاقارێكی زۆر
ت��رس��ن��اك پ��ەل��ك��ێ��ش دەك�����ەن .ل��ە س���وری���ادا،
روس��ی��ا و ئ��ێ��ران زۆر ب��ەچ��ڕی پشتگیری و
یارمەتی رژێمەكەی بەشار ئەسەد دەدەن ،لە
بەرانبەریشدا ئەمەریكا و توركیا و سعودیە
لە بەرەی ئۆپۆزسیۆنی سوریدان و بە هەموو
شێوەیەك راستەوخۆ و ناراستەوخۆ دژی
بەشار ئەسەد دەجەنگن.
عێراق :لەم واڵت��ەدا كۆی پێكهاتەی شیعە
ب��ە وات���ە ح��ك��وم��ەت��ە ف��ەرم��ی��ی��ەك��ەی ب��ەغ��داد،
ل��ە ج���ەوه���ەردا ل��ە ب���ەرەی روس��ی��ا -ئێراندا
ساغبونەتەوە .ه��ەرچ��ی س��ون��ەی عێراقیشە
لە بەرەی ئەمەریكادا خۆیان نمایش دەكەن،
بەاڵم وەك كورد لە گەڵ ئەوەی بە رواڵەت
وا دەردەكەوێت ،كە لە بەرەی ئەمەریكادایە،
ب��ە پراكتیكی ل��ە ن��ێ��وان ه���ەردوو ب��ەرەك��ەدا
دابەشبوونە.
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تەنانەت ل��ە ب���واری ئ��اب��وری و كۆمپانیا
نەوتیەكاندا ،زۆرب��ەی كۆمپانیا روسیەكان
لە باشوری عێراق و زۆنی سەوزی یەكێتی
لە كوردستاندا وەبەرهێنان دەك��ەن ،هەرچی
كۆمپانیا ئەمەركییەكان چڕی وەبەرهێنانیان
دەكەوێتە زۆنی زەرد و رویان زیاتر لە ناوچە
سوننە نشینەكانە.
ی��ەم��ەن :ل��ەم واڵت���ەش ب��ە هەمانشێوازی
س��وری��ا و ع��ێ��راق ب���ەرەك���ان ب��ە ت��ەواوەت��ی
جیابونەتەوە و شەڕ و پێكدادانەكان هەمان
سروشتی بارە گشتیەكەیان وەرگرتووە.
خ��واڵس��ەی مەبەست چ��ڕب��وون��ەوەی ئەم
ه��ەم��وو ن��ێ��وان��دژی ،ق��ەی��ران��ان��ە ،پ��ێ��ك��دادان��ی
بەرژەوەندییە نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیەكان
لەم ناوچەیەدا ئاماژەیەكی بەهێزی رودانی
گ��ۆڕان��ێ��ك��ی ج��ەوه��ەری و وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك��ی
گ���ەورەی���ە ل��ە ئ��اراس��ت��ەی ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��ون��ی
مێژووی ئەم ناوچەیە .بەشێوەیەكی گشتی
ب��ارودۆخ��ی ئ��ەم��ڕۆی جیهان و خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ،بەشێوەیەكیدا لە بارودۆخی دوای
ش��ەڕی جیهانی دووەم دەچ��ێ��ت بەتایبەتی
كاتێك ،كە دەرئەنجامی گۆڕانی هاوسەنگی
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هێز و بەرجەستەبوونی واقیعێكی جیاواز لە
رابردو ،چەندین دەوڵەت دابەشبوون ،ئەو كات
چەند واڵتێك بە پراكتیكی لەنێوان هەردوالی
جەمسەری س��ەرم��ای��ەداری و سۆسیالیزمدا
دابەشبوون ،ئەڵمانیا ،كۆریا ،یەمەن و . .. .هتد
ك��ران بە دوو لەتەوە .لە ئەمڕۆشدا ئەوەی
پێشبینی دەك��رێ��ت چ��ەن��د واڵت��ێ��ك ب��ە سەر
بەرەكاندا دابەش بكرێن ،بۆ نمونە ئاماژەكانی
واقیعی ئەمڕۆ پێشبینی بۆ دابەشبوونی عێراق
و سوریا هەریەكەیان بۆ سێ هەرێمی جیاواز
بە راش��ك��اوی باسی لێوە دەك��رێ��ت .هاوكات
بە بارێكیتریشدا قسە لەسەر پێكەوەگرێدانی
هەندێك لەو پارچانە بەواڵتانی دەورووبەرەوە
دەك��رێ��ت ب��ۆ نمونە ،گ��رێ��دان��ەوەی ن��اوچ��ەی
سوننەی عێراق و سوریا بە واڵتی لوبنانەوە،
بەواتە سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی فینیقیای
گ��ەورە .لە روویەكیترەوە پێدەچێت شەپۆڵی
گۆڕانكاریەكان بە گۆڕینی نەخشەی سیاسی
هەندێك واڵت��ەوە نەوەستێت ،بەڵكو گ��ۆڕان
بەسەر سیستمە سیاسیەكانیشدا بسەپێنێت.
بەواتە چیتر ئەم ناوچەیە نەك نابێتە النكەی
پ��ەروەردەك��ردن��ی دیكتاتۆریەت و تاكرەوی،
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بەڵكو چیتر دیكتاتۆرە كۆنەكانیش ناتوانن
تیایدا بمێننەوە.
 25/10/2015لیڤین
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كوردستان لەستراتیجی نوێی
ئەمەریكادا
ل����ەس����ەرەت����ای س���ەره���ەڵ���دان���ی گ��روپ��ی
تیرۆرستی داعشەوە ،پرۆسەی پێدانی چەك
ب��ەك��ورد ،لەالیەن ئەمەریكاوە بەشێوەیەكی
كەموكورت ئەنجامدراوە .ئەم پرۆسەیە ،كە
ل��ەس��ەرەت��ادا بەسستی ب��ەڕێ��وەدەچ��وو ،دوو
بۆچوونی جیاوازی لەمەڕ ئەم هاوكاری و
پێدانی چەكەی خوڵقاند.
كورد پێیوایە دەبێت راستەوخۆ ئەمەریكا
پەیوەندی و یارمەتیەكانی ب��دات بە ك��ورد،
هەرچی ئەمەریكیەكانیشە ،تا ئەمڕۆ سورن
لەسەر ئەوەی ،كە دەبێت لەڕێگەی ناوەندەوە
یارمەتی و پێدانی چەك بە كورد بدرێت.
لەم شەڕەدا بەوەی لەسەرەتاوە كورد بووە
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ئامانجێكی داش ،پێویستی بەرجەستەكردنی
لێكتێگەیشتن و هاوكاری و شێوە یەكخستنێكی
ك��اری سەربازی دروس��ت ب��وو ،ك��ورد بووە
هێزی سەرەكی لەدژی داعش لەسەر زەوی،
ئەم پێگەیە ئەو هەلەی بۆ رەخساند ،كە ببێتە
هاوبەشێكی كارا لەهاوپەیمانیەكی نێودەوڵەتی.
سروشتی ئەم پڕۆسەیە لەسەرەتاوە بەو
شێوەیە دەقیگرت ،كە ئەمەریكیەكان هاوكاری
و یارمەتیەكانیان لەڕێگەی پێدانی چەك و
بەشداری شەڕ لەئاسمانەوە لەڕێگەی هێزی
ئاسمانییەوە ئەنجام بدرێت ،هێزە كوردییەكان
لەسەر زەوی ئەم شەڕە ئەنجام دەدەن ،بەواتە
ئەنجامدانی ئەم شەڕە بە بێ كورد بە ناتەبایی
و بێ هاوسەنگی بەڕێوەدەچوو.
هاتنی سوپای روسیا بۆ سوریا
بەهاتنی سوپای روسیا بۆ سوریا ،گۆڕینی
هاوكێشەی هێز ل��ەس��وری��ا دۆخ��ێ��ك��ی نوێی
خوڵقاند و قەیرانەكەی زۆر قوڵكردەوە ،لەسەر
زەوی هاوسەنگی هێز بۆ بەرژەوەندی بەشار
ئەسەد گۆڕا ،بەمەش نەخشەی ئەمەریكا بۆ
رووخانی رژێمەكەی ئەسەد و زیندوكردنەوەی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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پڕۆژە ئابوری و سیاسییەكانی لەم ناوچەیە
نزیكدەبێتەوە لە شكست و كۆتایی.
ئەمەریكییەكان بۆ رووب��ەڕووب��ون��ەوەی
ئەم هەنگاوەی روسیا و هەر ئەگەرێكیتری
جواڵنی هێزی سەربازی لە رۆژانی داهاتودا،
بڕیاری هێنانی هێزی پیادە و دروستكردنی
ب��ن��ك��ەی س���ەرب���ازی ن���وێ و ب��ەه��ێ��زك��ردن و
زی��ادك��ردن��ی هێزەكانی ل��ەم ناوچەیە خستە
بواری جێبەجێكردنەوە.
لەم قۆناغەدا لە هاوشانی هاتنی سوپای
روس��ی��ا ب��ۆ س��وری��ا ،دام��ەزران��دن��ی ژورێ��ك��ی
عەمەلیاتی هەواڵگری و سەربازی لەبەغدا لەنێوان
روسیا و ئێران ،عیراق ،سوریا و باڵوەكردنی
هەواڵی دامەزراندنی هاوپەیمانییەكی روسی
ل��ە دەرەوەی هاوپەیمانی ئەمەریكا ،ب��ووە
ه��ۆی لێكترازان و جیابوونەوەی بەرەكانی
شەڕی داعش بەشێوەیەكی دیار .تۆماركردنی
سەركەوتنی پرۆسە سەربازییەكانی روسیا
لە سوریا لە ماوەیەكی كورت و پاشەكشێی
ب��ەرچ��اوی هێزە تیرۆرستیەكانی داع��ش و
ن��وس��رە ،بەرنامە و ستراتیجی ش��ەڕی لەم
ناوچەیە بە تەواوەتی گۆڕی .ئەم پێشهاتەیە
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كاریگەری گەورە و وەرچەرخانێكی تەواوی
لەستراتیجی ئەمەریكا خوڵقاند ،پ��رۆس��ە و
بەرنامەی كاری سەربازی و سیاسی ئەمەریكا
لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەبەرگ و
رەنگێكی نوێدا دادەرێژێتەوە.
لەبەرپەرچدانەوەی ئەم پێشهاتەیەدا ،نەك
تەنیا وت���اری سیاسی و ل��ێ��دوان��ی سیاسی
و س��ەرب��ازی ئ��ەم واڵت���ەی ت��وش��ی ش��ڵ��ەژان
و سەرلێشێوان ك��رد ،بەڵكو شێوە ناكۆكی
و دووب��ەرەك��ی��ی��ەك��ی خ��س��ت��ەن��او ئ���ی���دارەی
سیاسی ئەمەریكاوە و راستەوخۆ بەشێك
ل��ە س��ەرك��ردەك��ان��ی��ان ك��ەوت��ن��ە رەخ��ن��ەك��ردن
و ت��وم��ەت��ب��ارك��ردن��ی ی��ەك��ت��ر ،زۆرێ���ك لەمانە
سیاسەتەكانی ئۆبامایان بە هۆكاری ئەم دۆخە
نەخوازراوە تۆمەتبار دەكرد.
لەڕوویەكیترەوە ئەم هەنگاوەی روسەكان
راس��ت��ەوخ��ۆ ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر دنیابینی،
هەڵوێستی گ���ەالن ،ئ��ەم ن��اوچ��ەی��ە و الیەنە
سیاسییەكانی ئ���ەو واڵت���ان���ەی ل��ە ك��رۆك��دا
لەبەرەی ئەمەریكادا خۆیان ساغ نەكربوەوە،
یان ئەوانەی بەناچاری لەبەرەی ئەمەریكادا
بوون ،دروستكرد.
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گ��ەڕان��ەوەی روس��ی��ا ب��ۆ ن��او هاوكێشەی
سیاسی نێودەوڵەتی و گەمە گەورەكە تەنیا
ئ��ەوە ن��ەب��وو ،ك��ە ل��ەس��ەر زەوی هاوكێشەو
هاوسەنگی هێز و ئاراستەی رووداوەك��ان��ی
گۆڕی ،بەڵكو بزمارێكی پتەوبوو لەتابووتی
سیستمی تاك جەمسەری جیهانی و پێگەی
ئەمەریكا لەلوتكەی دەسەاڵتی جیهاندا درا.
ب��ە بارێكیتریشدا دەرك��ەوت��ن��ی ئ��اك��ام و
سەركەوتنی پرۆسەی لێدانی داعش لەالیەن
روس���ی���اوە ،ئ���ەو ب�����اوەڕەی الی زۆری��ن��ەی
دەسەاڵتداران و خەڵكی ئەم ناوچانە خوڵقاندوە،
كە لەماوەی پێشودا ئەمەریكییەكان لە لێدانی
داع��ش��دا راستگۆ ن��ەب��وون��ە ،هەندێكیش ئەو
باوەڕەیان ال دروست بووە ،كە داعش ئەگەر
لەجەوهەردا لەكارگە سیاسییەكەی ئەمەریكا
خۆشییەوە دروست نەكرابێت ،ئەوە بێگومان
دەرئەنجام و دەرهاویشتەی سیاسەتی چەوت
و نادروستی ئیدارەی ئەمەریكایە.
لەم دۆخ��ەدا بۆ رووب��ەڕووب��ون��ەوەی ئەم
پێشهات و رووداوە ،ئەمەریكییەكان بڕیاری
هێنانی سوپای سەربازی و هێزی تایبەتییان
بۆ كوردستانی رۆژئاوا و باشور خستووەتە
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ب��واری جێبەجێكردنەوە .لەئێستادا خێرایی
بەرجەستەبوونی رووداو و گۆڕانكاریەكان وای
لە ئەمەریكییەكان كردووە ،كە زۆر بەخێرایی
بێنە كوردستان و لەپێناوی رەخسادنی پێگەو
دۆخێكی گونجاو بۆخۆیان ،نەك هەر كار بۆ
رازیكردنی كورد دەك��ەن ،بەڵكو بەپراكتیكی
هاتونەتە ناو پرۆسەی سیاسی كوردییەوەو
زۆر بەخێرایی كار بۆ كۆتایهێنانی قەیرانی
سیاسی ك���وردی دەك����ەن ،ل��ەم پ��رۆس��ەی��ەدا
ئەوەی ئاستەنگ بۆ ئەمەریكا دروست دەكات،
قوڵبوونەوەی قەیرانی كوردییە ،بەشێوەیەك،
ك���ە دەرف���ەت���ی چ����ارەس����ەری زۆر ت��ەس��ك
بووەتەوە ،بۆیە لەم قۆناغەدا ئ��ەوان لەسەر
بناغەی دامەزراندنەوەی هاوسەنگی سیاسی
ك���اردەك���ەن ،ب���ەاڵم ب��ۆ زام��ن��ك��ردن��ی پرۆسە
سیاسییەكەیان و درێ����ژەدان بەمانەوەیان
لەبەرەیەكدا خۆیان ساغ دەكەنەوە ،لەمبارەدا
ئەمەریكییەكان ئەوە دەزانن ،كە ئەو بەرەیەی
ئەوان لەسەر زەوی توشی قەیرانێكی گەورە
ب��ووە و ناتوانێت بەبێ پاڵپشتی ئەمەریكا
ب��ت��وان��ێ��ت درێ����ژە ب��ەم��ان��ەوەی خ���ۆی ب���دات،
هاوكات لەپێناوی مانەوەی سەرۆكی هەرێمی
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كوردستان لەپۆستی سەرۆكایەتی گومانی
تیادانییە ئامادەیە ،لەبەرەی ئەمەریكادا تا دوا
هەناسە بمێنێتەوە.
لەم ب��ارەدا ئەوەی ئاستەنگ بۆ ئەمەریكا
دروست دەكات ،ئەو راستیەیە ،كە لەئەمڕۆدا
ج��ی��ۆپ��ۆل��ی��ت��ی��ك��ی ك���وردس���ت���ان ئ���ەو دۆخ���ەی
خ��وڵ��ق��ان��دوە ،ك��ە ب��ك��ەوێ��ت��ە ن��ێ��وان ه���ەردوو
ب���ەرەی ش���ەڕەوە ،ه��اوك��ات ل��ەس��ەر زەوی��ش
بەپراكتیكی كوردستانی باشور لەنێوان دوو
بەرەی هەرێمایەتی و جیهانیدا دابەش بووە.
ئەم واقیعە ئەو بارەی خوڵقاندووە ،لەنێوان
بەرە نەیارەكانی كوردستاندا ئەمەریكیەكانیش
ناڕاستەوخۆ پشتگیری پ��ارت��ی دیموكراتی
كوردستان بكەن.
رەنگە لەجەوهەردا بەوەی تا ئەمڕۆ پارتی
بااڵدەستە لەحكومەتی هەرێمی كوردستان،
ئ��ەم پەیوەندییەی نێوان ئەمەریكاو پارتی
فۆرمێكی فەرمی وەربگرێت ،بەاڵم لەپراكتیكدا
ئەگەر لەبەرنامەی ئەمریكییەكاندا نەخشەی
مانەوەیان لەكوردستان بۆ ماوەیەكی دورو
درێژ هەبێت ،ئەوە ناچاردەبن هەڵسوكەوت
لەگەڵ كۆی الیەنەكانی تری كوردستاندا بكەن
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و هەوڵی دامەزراندنی سیستمێكی سیاسی
گونجاو ،كە زامنی بەرجەستەكردنی جێگیری
و بەردەوام بوون بێت بدەن.
كوردستان گۆڕەپانی پێكدادانی ئەجندە
پێچەوانەكان
ل����ەم دۆخ�������ەدا چ����ڕب����وون����ەوەی ش����ەڕ و
پ��ێ��ك��دادان��ەك��ان ل��ەن��ێ��وان ه��ێ��زە ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی و
هەرێمایەتی و لۆكاڵیەكان لەناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست بەگشتی و عیراق و سوریا بەتایبەتی
ئەو بارەی خوڵقاندووە ،كە پێكدادان لەنێوان
چەند ئەجنداو ستراتیجێكی جیاوازو پێچەوانەی
یەكتردا دروست ببێت .لەئەمڕۆدا بەپراكتیكی
ئەجندای ئەمەریكا ،روسیا و هەرسێ هێزی
هەرێمایەتی ئێران ،سعودیە ،توركیا ،ئەجندای
ه��ێ��زە ل��ۆك��اڵ��ی��ەك��ان ك�����وردو س���ون���ەو شیعە
ل��ەس��ەر زەوی یەكانگیر ببن ،ه��ەر یەكەیان
بەقەبارە و سەنگی و پێگەی خۆی لەهاوكێشە
نێودەوڵەتیەكەدا بەشدار دەبێت و بەرنامەی كار
و سیاسەتی خۆی دادەرێژێت و پەیڕەوی بكات.
ل��ەم ب����وارەدا ئەمەریكییەكان ستراتیجی
س��ی��اس��ی��ی��ان ب��ەئ��اڕاس��ت��ەی ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردن��ی
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سەرچاوەكانی وزە و فراوانكردنی ناوچەی
ن��ف��وزی سیاسی خۆیانە ل��ەم ن��اوچ��ەی��ە ،لەم
چ��وارچ��ێ��وەی��ەش��دا ب��ەرن��ام��ەی ك���اری خۆیان
ل��ەس��ەرج��ەم ب��وارەك��ان��ی سیاسەت و ئابوری
و س��ەرب��ازی��دا ل��ەخ��زم��ەت ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن
و ئەنجامدانی پ��ڕۆژە ستراتیجیەكانیانە ،كە
لەجەوهەردا تا ئەمڕۆ لەچوارچێوەی گەڕانەوەی
رۆڵ و پێگەی تاك جەمسەری ئەمەریكادایە.
ستراتیجی روس��ی��ا ل��ەم ن��اوچ��ەی��ە بەپلەی
ی��ەك��ەم ب��ەئ��اڕاس��ت��ەی شكستپێهێنانی پ��رۆژە
ستراتیجیەكانی ئەمەریكایە ،بەواتە ئاراستەی
س��ی��اس��ەت��ەك��ان��ی روس���ی���ا ب���ۆ رێ��گ��رت��ن��ە لە
بەرجەستەبوونەوەی جیهانی تاك جەمسەری
ئەمەریكا و دانانی بناغەیەك بۆ بەرجەستەبوونی
سیستمێكی جیهانی فرە جەمسەری.
دەسەاڵتی ئەمەریكا روو لەپاشەكشێ و
تەسكبوونەوەیە
لەوێنە گشتییەكەیدا ئەوەی دەبینرێت لەم
ناوچەیە بەتایبەتی لەعیراق و سوریا ،پێگەو
ناوچەی دەسەاڵتی ئەمەریكا روو لەپاشەكشێ
و تەسكبوونەوە دەچێت .لەفۆرمە گشتیەكەیدا
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س��اغ��ب��وون��ەوەی شیعە ل���ەب���ەرەی روس��ی��ا،
كە تائەمڕۆ لەهەردوو واڵتی عیراق و سوریا
حكومەتی فەرمی ل��ەدەس��ت ئ��ەوان��دای��ە ،ئەو
بارەی بۆ دەڕەخسێنێت ،كە بەئاسانی بتوانێت
هاوپەیمانی ،پێگە ،بنكەی سەربازی و سیاسی
ل��ەم ناوچەیە بۆ خ��ۆی دابمەزرێنێت ،ئەمە
بە روویەكیتردا ب��ەو وات��ای��ە دێ��ت ،كە تەنیا
ئۆپۆزسیۆن لەبەرەی ئەمەریكادایە ،بەواتە
ئەمەریكا ناتوانێت هیچ رێكەوتنێكی فەرمی و
حكومی لەگەڵ هاوپەیمانەكانی ئەنجام بدات.
ل��ەالی��ەك��ی��ت��رەوە هاوپەیمانانی ئەمەریكا
لەهێزە هەرێمایەتیەكان و لۆكاڵیەكانیشدا بۆ
خۆیان كۆمەڵێك قەیران و گرفتیان هەیە ،كە
لەئەمڕۆدا نەك ئەستمە بتوانن خۆیانی لێ
رزگار بكەن ،بەڵكو رۆژ بەرۆژ قەیرانی زیاتر
دەخوڵقێنن و گەمەكە ئاڵۆزتر دەكەن.
ت��ورك��ی��ا وەك هاوپەیمانێكی س��ەرەك��ی
ئەمەریكا قەیرانە ناوخۆیەكانی بەشێوەیەك
دەك��وڵ��ێ��ت ،ن��ەك ه��ەر ناتوانێت ی��ارم��ەت��ی و
هاوكاری ئەمەریكا بدات ،بەڵكو دۆخەكە زۆر
ئاڵۆزتر دەك��ات و مەترسی گ��ەورە دەخاتە
سەر ئایندەی یەكپارچەی خاكەكەی خۆی.
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هاوكات قوڵبوونەوە و ئاڵۆزبوونی قەیرانەكان
ل��ەم ناوچەیە و فراوانبوونی ب��ازن��ەی شەڕ
و پێكدادانەكان ،ئەو ب��ارەی خوڵقاندوە ،كە
لەكرۆكدا پێكدادان لەنێوان ستراتیجی نوێی
ئ��ەم��ەری��ك��او خ��واس��ت و ئ��ەج��ن��دای توركیادا
دروست بێت.
لەبواری لۆكاڵی بەوەی لەعیراق و سوریادا
بەرەی ئەمەریكا خۆی لەپشتگیری و هاوكاری
ئۆپۆزسیۆنێكی م��ی��ان��ڕەودا نمایش دەك��ات،
لەواقعیشدا ب��ەوەی ئەم شێوە ئۆپۆزسیۆنە
یان بوونی نییە ،ئەگەر هەشبێت زۆر الوازە،
بۆیە ل��ەج��ەوه��ەردا ئەمەریكا هاوپەیمانێكی
راستەقینەی نییە ،لێرەوە پێویستی نزیكبونەوە
و گرتنەخۆی كورد دەبێتە بڕیاریك ناكرێت
دەستبەرداری بێت .لەمەڕ هاوپەیمانی كورد
و ئەمەریكایش دۆخەكە لەوێوە بۆ ئەمەریكا
ئاڵۆز دەبێت ،كە بە پراكتیكی كوردیش لەنێوان
بەرەكاندا بەپراكتیكی دابەشبوونە.
لەم دۆخ��ەدا ئەمەریكا لەئەمڕۆدا هەلی
هاوپەیمانیان ل��ەس��ەر زەوی لەباشوری
كوردستان ،تا ئەمڕۆ تەنیا لەگەڵ پارتی
دی��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ە ،ب���ەاڵم ل��ێ��رەدا
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نزیكبوونەوەی ئەمەریكا و پارتی بە واتەی
هاوپەیمانی لەنێوان ئەمەریكاو حكومەتی
هەرێمی كوردستاندا دێت .لەم پڕۆسەیەدا
ئ��ەج��ن��دای ه��ەرێ��م��ای��ەت��ی ه���ەر س��ێ هێزە
سەرەكیەكە (ئ��ێ��ران ،ت��ورك��ی��ا ،سعودیە)،
لەگەڵ ستراتیجی ئەمەریكا و روسیا لەمەڕ
پرسی كورد پێكدادان و ناكۆكی دروست
دەك�����ەن .ل��ە الی��ەك��ی��ت��رەوە دەرئ��ەن��ج��ام��ی
بەرجەستەبوونی گ��ۆڕان لەپرسی فۆرمی
حكومەت و ئۆپۆزسیۆن ،فەزایەكی نوێ
بۆ دانوستان و لێكتێگەیشتن و ئەنجامدانی
رێ��ك��ەوت��ن دەخ��وڵ��ق��ێ��ت .ه��اوس��ەن��گ��ی هێز
لەنێوان هێزە هەرێمایەتی و لۆكاڵیەكان
لەجیهانی ئەمڕۆدا بەقەبارە و یاسا نییە،
بەڵكو بەخاوەنداریەتی هەر الیەكە بۆ چەكی
پێشكەوتوو.
ب��ۆ ن��م��وون��ە ل��ەس��ەرەت��ای دروس��ت��ب��وون��ی
داع���ش���دا چ���ەك و ت��ەق��ەم��ەن��ی��ەك��ان��ی ئ���ەوان
زۆر ل��ەچ��ەك و تەقەمەنی حكومەتەكانیان
پێشكەوتوتر بوو ،بۆیە توانیان لەماوەیەكی
زۆر ك���ورت���دا ،پێشكەوتن و س��ەرك��ەوت��ن��ی
بەرچاو بەدەستبێنن و ناوچەیەكی بەرفراوان
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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لەهەردو واڵتی عیراق و سوریا لەژێر دەستی
حكومەت دەرك��ەن و تائەمڕۆش حوكمڕانی
ئەو ناوچەیە بكەن .ب��ەوەی لەئەمڕۆدا كۆی
هێزە لۆكاڵیەكان راستەوخۆ دەبنە بەشێك
لەهاوپەیمانی نێودەوڵەتی و پەیوەندیەكانیان
راستەوخۆ لەگەڵ جەمسەرە سەرەكیەكانی
جیهاندا دەب��ەس��ت��رێ��ت ،ئەمانە هەریەكەیان
لەسەرچاوەی خۆیەوە دەبێتە خاوەن چەك و
تەقەمەنی و كەرەسەی سەربازی پێشكەوتوو.
بەواتە لەبەرانبەر هەر حكومەتێكی بەهێزدا
ئۆپۆزسیۆنێكی بەهێز دروست دەبێت.
ل��ەوێ��ن��ە گ��ش��ت��ی��ی��ەك��ەی��دا داب���ەش���ب���وون و
ج��ی��اب��وون��ەوەی ب��ەرەك��ان��دا ب��ارێ��ك خوڵقاوە
ئەگەر حكومەت لەبەرەی روسیادا بێت ئەوە
ئۆپۆزسیۆن لەبەرەی ئەمەریكا دەبێت ،ئەم
هاوكێشەیە بەپێچەوانەشەوە راستە .لەمەڕ
پرسی ك��ورد ئەگەر خۆرهەاڵتی كوردستان
بەنموونە وەربگرین ،ئەوە لەبەر ئەوەی ئێران
ل��ەب��ەرەی روس��ی��ادای��ە ،دەب��ێ��ت كوردستانی
خۆرهەاڵت لەبەرەی ئەمەریكادا بێت ،بەاڵم
لەتوركیا پێچەوانەكەی راس��ت دەبێت ،بۆیە
كاتێك كە توركیا لەبەرەی ئەمەریكایە ،كورد
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دەبێت لەبەرەی روسیادا خۆی ساغبكاتەوە.
لەبەشەكانی باشورو خۆرئاوای كوردستان،
كە ل��ەئ��ەم��ڕۆدا بوونەتە گۆڕەپانی ش��ەڕ بە
ه��ۆی بەرجەستەبوونی سێكوچكەی شەڕ
وات��ە ،بەرپابوونی شەڕ و پێكدادان لەنێوان
شیعە و ك��ورد و سوننەدا ،هاوكات بەوەی
ه���ەردوو ب���ەرەی شیعەو سوننە ت��ا ئەمڕۆ
هیچیان ئامادەی ئەوەیان نەنواندوە ،كە دان
بە مافی ك��وردا بنێن ،بۆیە دۆخەكە لەم دو
واڵتە جیاوازیەكی هەیە .هەر ئەم سروشتەش
وایكردوە تا ئەمڕۆ لەوێنە گشتییەكەیدا ئەم دو
پارچەیە لەنێوان بەرەكاندا بەفەرمی خۆیان
ساغ نەكەنەوە .ئەمە لەكاتێكدا لەباشور الیەنە
سیاسییەكان بوونەتە دو بەشەوە ،لەنێوان
هەردو بەرەدا ،لەخۆرئاوا كوردەكان سیاسەتی
راگرتنی شێوە هاوسەنگییەك لەنێوان هەردو
ب��ەرەك��ەدا بەرجەستە دەك���ەن .ل��ەم دۆخ��ەدا
ئ��ەوەی خواستی ئەمەریكایە ،بەهەر نرخێك
بێت پێویستی ب��ەوەی��ە ،كە ئیحتیوای كورد
بكات .بۆ ئ��ەوەی بتوانێت جێگەی پێی خۆی
بكاتەوە و بەربەستێكی بەهێز لەبەرانبەر
پێشكەوتنەكانی روسیا لەم ناوچەیە دروست
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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بكات ،هاوكات پێگەیەك بۆ بەرجەستەكردنی
پرۆژە سیاسی و ئابوری و سەربازییەكانی
لەم ناوچەیە بڕەخسێنێت.
ئ��ەم��ەری��ك��ا ل���ەئ���ەم���ڕۆدا زی��ات��ر ل��ەه��ەم��وو
كاتەكانی راب��ردو پێویستی ب��ەك��وردە .لەسەر
بناغەی ئەم پایە و پێشهاتانە لە ئەمڕۆدا ،بە
مەبەستی راكێشانی سۆزی كورد و رازیكردنی
هاوكاری و یارمەتیەكانی بەشێوەیەكی بەرچاو
زی���اد ك�����ردووە ،ئ��ەم��ەش ن���ەك ه���ەر ب��ووەت��ە
هۆی نیگەرانی و توڕەیی ه��ەردو هاوپەیمانە
دێرینەكانی توركیا و سعودیە ،بەڵكو توركەكان
بە ئاشكرا نیگەرانیەكانیان لەمەڕ ئەم هاوكاری،
پەیوەندیانەی نێوان كورد ،ئەمەریكا دەردەبڕن،
بە پراكتیكی كێشە ،گرفت بۆ ئەمەریكا و رۆژئاوا
دەخوڵقێنن ،لەنوێترین ئ��ەو كێشانە قەیرانی
پەنابەران ،هاوكاری و یارمەتیدانی داعشە.
لەم دۆخەدا جێبەجێكردنی بڕیاری هێنانی
هێزی تایبەتی پیادە و ك��ردن��ەوەی ژورێكی
عەمەلیاتی س��ەرب��ازی ئەمەریكی لەهەولێر
پ��رس��ی پ��ەی��وەن��دی��ەك��ان��ی ك���ورد و ئەمەریكا
دەباتە بارودۆخێكی نوێ و جیاواز لەرابردو.
ل��ەم پ��رس��ەدا ئ���ەوەی دەبێتە ستراتیج الی
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ئەمەریكییەكان بەرگریكردن نییە لەكورد،
ی��ان ئامانج لێی پشتگیری ل��ەدام��ەزران��دن��ی
دەوڵەتێكی ك��وردی نییە ،بەڵكو تا ئەمڕۆش
كورد لەستراتیجی ئەمەریكادا پێگەو سەنگێكی
دی���اری نییە ،بەڵكو زۆر ب��ە ئاشكرا وەك
پارچەیەك لەجەستەی واڵتە هەرێمایەتییەكان
هەڵسوكەوتی لەگەڵدا دەكات.
ئ���ەوەی ت��ا ئ��ەم��ڕۆ ب��ەڕوون��ی دەبینرێت
لەسیاسەتەكانی ئەمەریكا بەرانبەر بەكورد،
تەنیا وەك پرسێكی مرۆیی بانگەشەی بۆ
دەك��ەن .سادەترین بەڵگەش بۆ ئەم راستییە
ئ��ەوەی��ە ت��ائ��ەم��ڕۆ ئەمەریكییەكان پاڵپشتی
لەمانەوەی پەیوەندییەكانی نێوان ناوەند و
هەرێم دەك��ەن لەسەرجەم ب��وارە ئابوری و
سەربازی و سیاسیەكاندا ،بەهیچ شێوەیەك
ه��اوك��ارن��ی��ن ب��ۆ دام���ەزران���دن���ی ژێ��رخ��ان و
رەخساندنی زەمینەیەك بۆ سەربەخۆبونی
كورد.
بەواتە لەگەڵ ئ��ەوەی ك��ورد لەم دۆخ��ەدا
دەب��ێ��ت��ە پ��ێ��گ��ە و زەم��ی��ن��ە ب���ۆ گ���ەڕان���ەوەی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ۆ ع��ی��راق و ج��ێ��گ��ی��رب��وون��ەوە و
ه��اوك��ات جێبەجێكردنی پ���ڕۆژە ئ��اب��وری و
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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سیاسی و سەربازییەكانی ،پارسەنگی هێز
لەم ناوچەیە بۆ ئەمەریكا راست دەكاتەوە،
ب��ەاڵم لەبەرانبەردا تا ئەمڕۆ هیچ ئاماژە و
رۆشناییەك لەسیاسەتی ئەمەریكا بەرانبەر بە
كورد بەدی ناكرێت ،كە لەبەرژەوەندی پرسی
نەتەوەیی و نیشتمانی كوردستاندا بێت.
ئەزموونی پەیوەندی كوردو ئەمەریكا
ل��ەڕاس��ت��ی��دا ئ��ەزم��وون��ی پ��ەی��وەن��دی ك���ورد و
ئەمەریكا لەمێژوودا روویەكی سپی نییە ،بەڵكو
الپەڕەیەكی رەشە لەتۆماری پیالنگێڕی .بەواتە
ئەوەی ئەمەریكا لەساڵی  1975لەگەڵ كوردا كردی
سیناریۆیەكە قابیلی دووبارەبوونەوەیە .زامنی
دووبارەنەبوونەوەی ئەو كارەساتە بەوەنابێت
زی��ات��ر بچینە ژێ��ر ب���اری داوە و خواستەكانی
ئەمەریكا ،بەڵكو بەوەدەبێت ستراتیجێكی نەتەوەیی
و نیشتمانمان هەبێت و ه��ەم��وو پ��ەی��وەن��دی و
ه��اوك��اری��ەك راس��ت��ەوخ��ۆ و ن��اراس��ت��ەوخ��ۆ بەم
ستراتیجییەوە گرێبدەین .لەم دۆخەدا ئەو پرسیارە
بۆ ئێمەی كورد زۆر گرنگە ،ئایە ئەوكاتەی لەسەر
بناغەی هاوسەنگی هێز هەردو بەرەكە دەكەونە
سەر مێزی دانوستان ،بەواتە ئەو كاتەی هێزە
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نێودەوڵەتی و هەرێمایەتییەكان بەهەمانشێوەی
سەرەتای سەدەی بیستەم دەكەونە سەر مێزی
دانوستان و كێشەكانیان بەڕێگەی گفتوگۆ و
دانوستان چارەسەر دەكەن و ناوچەكە جارێكیتر
لەنێوان خۆیاندا دابەش دەكەنەوە ،یان بەشێوەی
رێكەوتنەكەی جەزائیر ،كە زۆر بێ رەحمانەو بە
بێ هیچ هەژماركردنێك بۆ كورد ،بەڵكو لەسەر
حیسابی خوێن و ژیانی نەتەوەی كورد گەیشتنە
رێكەوتن و قوربانی لەو پرۆسەیەدا تەنیا كورد
بوو.
ل��ەئ��ەم��ڕۆدا ئ��ەگ��ەر ل�����ەدوای پ��ێ��ك��دادان و
كۆتای شەڕ ،كە دەرئەنجامێكی حەتمییە و لە
هەموو ب��ارودۆخ و زەمەنێكدا كۆتایی شەڕ بە
هەرشێوەیەك بێت دانوستان و رێكەوتنێكی
لێكەوتوەتەوە ،سەنگ و پێگەی كورد چ دەبێت و
چ زامنێك هەیە مێژووی دابەشكردنی كوردستان
دووبارە نەبێتەوە؟
لەڕاستیدا ئەوەی لەئەمڕۆدا بە واقیعی دەبینرێت،
پەیوەندی كورد و هێزە نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیەكان
ب����ەو ف���ۆرم���ەی���ە ،ك���ە ئ�����ەوان دەی���ان���ەوێ���ت و
ل��ەب��ەرژەوەن��دی ئ��ەوان��دای��ە ،ب��ەاڵم وەك ئێمەی
كورد ،نەك هەر نەمانتوانیوە ئەجندای خۆمان
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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بسەپێنین و بناغەیەك و ژێرخانێكی سیاسی و
سەربازی و ئابوری بۆ رزگاربوون دامەزرێنین،
بەڵكو لەدانوستان و رێكەوتنەكانیشدا ئەوەندە
ب���ەالوازی و بێ زانیاریەوە گەمەكە دەكەین،
بووینەتە مایەی شەرم بۆ دۆستانمان و مایەی
دڵخۆشی دوژمنانمان.
ل����ەم دۆخ�����ەی ئ����ەم����ڕۆدا ئ�����ەوەی پ��ێ��گ��ەو
سەنگی كوردی بە تەواوەتی الواز و بێ بەها
ك���ردوە ئ��ەوەی��ە ،ك��ە واق��ی��ع��ی دووب���ەرەك���ی و
نەگونجان بوەتە ب��ەرگ و رەنگی ئێمە ،بۆیە
دەرئەنجام نەدۆستانمان متمانەمان پێدەكەن
و نەدوژمنانمانیش چ��ەك��ەرە لەپێشكەوتن و
بەهێزبونمان دەكەن و حیسابمان بۆ دەكەن.
3/11/2015
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درووستكردنی شارە زەردەواڵە لە
ستراتیجی نوێی ئەمەریكادا
دەرك���ەوت���ن���ی داع�����ش وەك گ��روپ��ێ��ك��ی
ت��ی��رۆرس��ت��ی ل���ەچ���ارەگ���ەی ی��ەك��ەم��ی ساڵی
2013ەوە ،بەخێراییەكی پێوەری و لەپڕێكدا،
ل��ەس��ەرەت��اوە ب���ووە س��ەرچ��اوەی گ��وم��ان و
ق��س��ەوب��اس .ت��وم��ەت ب��ەخ��ش��ی��ن��ەوە ل��ەس��ەر
تێوەگالنی چەند الیەن و كەسایەتی ناوخۆی
و دەرەكی دروست بوو.
لە 2ی تشرینی یەكەمی  2011ئۆپۆزسیۆنی
سوری لەئەستانبوڵ بەهاوكاری و یارمەتی
ئەمەریكاو توركیا دورستكرا .ئەم ئۆپۆزسیۆنە
بەهاوكاری و یارمەتییەكی زۆر زەبەالحیشەوە
نزیكەی دو ساڵ لەسوریادا نەیانتوانی هیچ
پێشكەوتن و گۆڕانكاریەك ئەنجام بدەن.
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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لەپایزی ساڵ  2013دامەزراندنی دەوڵەتی
ئیسالمی لەعیراق و شام وەك جێگرەوەیەك
بۆ ئۆپۆزسیۆنە سستەكەی رابردو ،بەهەمان
میكانیزمێكی نوێ لەالیەن بەرەی ئەمەریكاوە
دامەزرا.
لەسەرەتای ساڵی 2014ەوە ،ئەم گروپە
ت��وان��ی��ان زۆر بەخێرایی پ��ێ��ش��ڕەوی بكەن،
ل��ە  10/6دا ش���اری موسڵیان داگ��ی��رك��ردو
ل��ەم��اوەی��ەك��ی زۆر ك��ورت��دا ت����ەواوی ناوچە
سوننەكانی عیراق و سوریایان خستە ژێر
دەسەاڵتی خۆیانەوە.
زەمینەی دروستكردی داعش
لەڕاستیدا درووستبوونی گروپی تیرۆرستی
و توندڕەوی ئیسالمی و دەركەوتنی داعش
وەك دیاردەیەكی سیاسی لەمنداڵدانی شكست
و پاشەكشێكانی ئەمەریكا ،سەرەتا لەعیراق و
دواتریش لەشكستیدا لەڕووخانی رژێمەكەی
بەشار ئەسەدەوە دەستی پێكرد.
ل����ەم ق���ۆن���اغ���ەدا پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی ب����ەرەی
روسیاو ئێران لەناوچەكەو بااڵدەستبوونی
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ش��ی��ع��ە ل���ەع���ی���راق و س���وری���ا ل����ەالی����ەك و
بەرجەستەبوونی شۆڕشێكی نوێ لەمیسر،
كە كۆتایی بەدەسەاڵتی ئیخوانەكان هێناو
شێوە نزیكبوونەوەیەكیش لەگەڵ رووسیادا
ب��ەرج��ەس��ت��ەب��وو ،ئ���ەم رووداوان������ە پێكەوە
بوونە هۆی سەرەكی دروستكردنی داعش.
لەبواری ناوخۆی عێراقیشدا ،ئەمەریكییەكان
بۆ سازاندنی زەمینەیەكی گونجاو بەئامانجی
دروستكردنی گروپێكی تیرۆرستی توندڕەو
ه��اوش��ێ��وەی قاعیدەو تایبەتمەندی عیراقی
هەبێت ،بە بەرنامە كاریان لەسەر قوڵكردنەوەی
كێشەو ناكۆكییەكانی نێوان پێكهاتەكانی عیراق
بەگشتی و سونەو شیعە بەتایبەتی كرد.
ئاماژەكانی تێوەگالنی ئەمەریكا
لەدروستكردنی داعش
ل���ەپ���ڕۆس���ەی دروس��ت��ك��ردن��ی دەوڵ���ەت���ی
ئیسالمی عیراق و ش��ام(داع��ش)دا ،كۆمەڵێك
ئاماژە و ك��ردار دەبنە بناغەی لۆجیكی ئەم
باوەڕو دنیابینییە .لەو ئاماژانە:
بەرژەوەندیی ئەمەریكا لەدروستكردنیداعش:
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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لەساڵی 2009دا شكست و پاشەكشێی
ئەمەریكا لەعیراق ،كۆنتڕۆڵكردنی حكومەتە
فەرمیەكەی بەغدا لەالیەن پێكهاتەی شیعەوە،
ناڕاستەوخۆ بووە هۆی بااڵدەستبوونی ئێران
لەعیراق ،تەسككردنەوە ،دوورخستنەوەی
ئ��ەم��ەری��ك��ا و دروس��ت��ك��ردن��ی ت���رس ل��ەس��ەر
ئایندەی ك��ۆی پ��ڕۆژە سیاسی و سەربازی
و ئ��اب��وری��ەك��ان��ی ل��ەم واڵت���ە .لەالیەكیترەوە
رێگەنەدانی بەشار ئەسەد بەتێپەڕینی بۆڕی
گ���ازی س��روش��ت��ی ق��ەت��ەری ب��ەواڵت��ەك��ەی��دا و
گەیاندنی بە ئەوروپا و نزیكبوونەوەی زیاتری
ل��ەڕوس��ی��ا و زی��ن��دوك��ردن��ەوەی پەیوەندییە
ستراتیجیەكەی نێوانیان ،دوو هۆی سەرەكی
ب��وون بۆ گۆڕینی ستراتیجی ئەمەریكا لەم
ناوچەیە.
لەڕوویەكیترەوە ب��ەرزب��وون��ەوەی زۆری
نرخی ن��ەوت و گ��ازی سروشتی ،ن��ەك هەر
ببوونە گرفت و كێشە بۆ ئەمەریكا و كۆی
واڵت��ە بەكاربەرەكان ،بەڵكو بوو بەپاڵپشتی
و فاكتەرێكی سەرەكی گ��ەڕان��ەوەی روسیا
بۆ ناو هاوكێشەی نێودەوڵەتی و سەرلەنوێ
بونیادنانەوەی هاوسەنگیەكی نوێی هێز.
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پەیوەندیی مێژوی نێوان ئەمەریكاو
ئیسالمی سیاسی
پ���ەی���وەن���دی ن���ێ���وان ئ����ەم دوو الی��ەن��ە
لەدروستبوونیەوە بەچەند قۆناغێكدا تێپەڕیوە،
ب����ەاڵم ل���ەب���ارە گ��ش��ت��ی��ەك��ەی��دا ل��ەئ��ەزم��وون��ی
ئ��ەف��غ��ان��س��ت��ان��دا وەرچ���ەرخ���ان و گۆڕانێكی
جەوهەری بەسەردا هاتووە .لەقۆناغەكانی
س��ەرەت��ای��دا س��ت��راك��چ��ەری ئ��ەم پەیوەندییە
ب��ەق��ەب��ارەو ئ��اس��ت��ی س���ن���وردار ب���وو ،زی��ات��ر
پەیوەندییەكان لەلێكتێگەیشتن و گۆڕینەوەی
ب��ی��روب��ۆچ��وون ،زان��ی��اری ،پێدانی ه��اوك��اری
و ی��ارم��ەت��ی��دا چ��ڕ دەب�����ووەوە ،لەئەزموونی
ئەفغانستاندا ب��ۆ یەكەمجار رێكخراوێكی
ت��ون��دڕەوی ئیسالمی ب��ەت��ەواوەت��ی ل��ەالی��ەن
ئەمەریكاوە دروس���ت دەك��رێ��ت و ئامانج و
ستراتیپجی تەنیا بەرژەوەندی ئەمەریكا دەبێت.
ل������ەڕووی م���ێ���ژووی���ی���ەوە ب��ەپ��راك��ت��ی��ك��ی
بەرجەستەبوونی ئەم پەیوەندییە دەگەڕێتەوە
ب��ۆ س��اڵ��ی  ،1953ل���ەو ك���ات���ەدا س��ەرۆك��ی
ئەمەریكا ئایزنهاوەر لەكۆشكی سپی چاوی
بەدكتۆر سەعید رەمەزان ،ئەندامی نوسینگەی
ئیرشادو زاوای حەسەن ئەلبەنا دەكەوێتو
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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چ��ەن��دی��ن بیر و دنیابینی ب��ۆ دام��ەزران��دن��ی
هاوپەیمانی دوو الیەنە گفتوگۆ دەكەن .هەر
لەو ماوەیەدا جیفرسۆن كافری باڵوێزی ئەو
كاتەی ئەمەریكا لەمیسر نامەیەك بۆ سەرۆك
ئایزنهاوەر دەنوسێت و تیایدا دەڵیت :ئیخوانە
ئیسالمییەكانی میسر و هاوپەیمانەكەیان
لەكۆمەڵی ئیسالمی پاكستان ،دەشێت ببنە
هاوپەیمانێكی باشی ئێمە لەدژی كۆمۆنیزم.
لەو كاتەوە بیرۆكەی دروستكردنی هاوپەیمانی
لەنێوان ئەمەریكا و ئیسالمی سیاسی چووە
بواری بەرجەستەكردن و پراكتیزەبوونەوە.
لەكۆتایی حەفتاكاندا بۆ یەكەمجار دەزگای
هەواڵگری ئەمەریكا نەخشەی دامەزراندنی
دەوڵەتی ئیسالمی لەئەفغانستان خستە بواری
جێبەجێكردنەوە ،لەم پڕۆسەیەدا واڵتانی میسر
و سعودیە و پاكستان بەشدار بوون .لەدوا
وێستگەیشیاندا پەیوەندی و هاوپەیمانی نێوان
دەزگ��ای هەواڵگری و ئیخوانیەكان بەگشتی
و ئیخوانی میسری بەتایبەتی لەشۆڕشەكانی
بەهاری عەرەبیدا مۆدێلێكی جیاواز لەپێشویان
بەرجەستە ك��رد ،ئ��ەم مۆدێلە دوات���ر ب��ووە
زەمینەیەكی لەبار بۆ دروستكردنی دەوڵەتی
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ئیسالمی لەعیراق و شام(داعش).
دانپێنانی هەندێك لەبەرپرسانی بااڵیئەمەریكاو دزەكردنی چەند زانیاریەك لەمەڕ
بوونی پەیوەندی لەنێوان ئەمەریكاو داعشدا.
لەسەرەتای دروستبوونی داعشەوە چەندین
جار راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ زانیاری لەمەڕ
بوونی پەیوەندی لەنێوان ئ��ەم رێكخراوەو
دەزگای هەواڵگری ئەمەریكادا باڵوكراوەتەوە،
ل��ەدوای��ن ئ��ەو زانیاریانە كتێبەكەی هێالری
ك��ل��ن��ت��ۆن (ه���ەڵ���ب���ژاردە ق���ورس���ەك���ان)Hard
 ،choicesك��ە زۆر ب��ەڕاش��ك��اوان��ە ئ��ام��اژە
ب��ۆ ب��وون��ی پ��ەی��وەن��دی و دەس��ت��ی ئەمەریكا
دەكات لەدروستكردنی داعش و دەڵێت :ئێمە
هاتینە شەڕەكانی عیراق و سوریا و لیبیاوە،
لەسەرەتاوە لەكۆی شەڕەكاندا بارودۆخەكە
ب��ەب��اش��ی دەچ�����وو ب���ەڕێ���وە ،دەم��ان��وی��س��ت
دەوڵەتێكی ئیسالمی سەربەخۆ لەناوچەی
سوننەنشینی ع��ێ��راق و س��وری��ا دام��ەزرێ��ت،
ب��ری��ارب��وو ل��ەگ��ەڵ راگەیاندنی ئ��ەم دەوڵ��ەت��ە
ئێمە راس��ت��ەوخ��ۆ ل��ەگ��ەڵ ئ��ەورووپ��ی��ەك��ان و
هاوپەیمانەكانماندا دان بەم دەوڵەتەدا بنێین.
بۆ ئەم مەبەستەش سەردانی چەندین واڵتم
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ك��رد ،ب��ەاڵم لەناكاو ه��ەم��وو شتێك كۆتایی
هات ،هەموو شتێك بە بەرچاوی ئێمەوە بەبێ
ئاگاداركردنەوەیەكی پێشوەخت كۆتایی هات.
لەپڕێكدا شۆڕشی 30/7ی میسر بەرپابوو،
لەماوەی تەنیا  72كات ژمێردا هەموو شتێكی
گۆڕی .لەم شۆڕشەدا ئیخوانیەكان لەدەسەاڵت
دوورخرانەوە و سوپا دەستی بەسەر تەواوی
حكومەتدا گ��رت .ل��ەوك��ات��ەدا ئێمە بەخێرایی
كەوتینە خ��ۆم��ان ،دەم��ان ویست ئاڕاستەی
گۆڕانكاریەكە بگۆرین.
بەپێی زان��ی��اری��ەك��ان��ی ه��ی�لاری ل��ەوك��ات��ەدا
یەكێك ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردەك��ان ب��ەرپ��اك��ردن��ی شەڕ
بووە لەدژی دەسەاڵتە نوێكەی سوپا لەمیسر،
ب��ەاڵم دوات��ر وەك خ��ۆی دەڵێت :ل��ەم بڕیارە
پاشگەزبووینەوە ،چونكە بەڕاستی میسر،
نەسوریایە و نەلیبیا .میسر سوپایەكی بەهێزی
ه��ەی��ەو ه��اوك��ات ه��ی��چ ك��ات��ێ��ك گ��ەل��ی میسر
پشتی لەسوپاكەی نەكردوە ،بۆیە گەیشتینە
ئەو ب��اوەڕەی بەم هەڵوێستە میسر لەدەست
دەدەی��ن ،چونكە میسر واڵتێكی ئاسایی نییە.
لێرەوە پێویستی گۆڕینی ستراتیج و درێژەدان
بەگروپی تیرۆرستی داع��ش دەستی پێكرد.
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لەڕاستیدا ئەم درێژەپێدانە ئەوەندەی كێشا
دەرئ��ەن��ج��ام ب��ۆ ئەمەریكاو هاوپەیمانەكانی
دەبێتە مایەی ئیحراجی و ش��ەرم ،بەتایبەتی
دوای ئ��ەوەی روسەكان هاتنە شەڕەكەوە و
لەماوەیەكی كەمدا ئاڕاستەی رووداوەكانیان
بەشێوەیەك گۆڕی تەمەنی داعشیان لەزیاتر
ل���ەپ���ازدە س��اڵ��ەوە وەك ئ����ەوەی ئەمەریكا
بانگەشەی بۆ دەكرد گۆڕی بۆ چەند مانگێك.
یارمەتی چەكسازی و لۆجستی داعشئ��اش��ك��راب��وون و ك��ەوت��ن��ەڕووی پرۆسەی
یارمەتی و هاوكاری چەكسازی و لۆجستی
داعش لەالیەن هاوپەیمانانی ئەمەریكا بەتایبەتی
توركیا ،ئوردن ،سعودیە و قەتەر ،بنەمایەكیتری
بوونی پەیوەندیەكی بەرنامە بۆ داڕێ���ژراوە
لەنێوان ئەو دوو بەرەیە.
داب��ەش��ب��وون��ی پێكهاتەكان و وردت��ری��شهەردوو پێكهاتەی شیعەو سوننە لەنێوان بەرە
شەڕكەرەكاندا .روونتر ساغبونەوەی پێكهاتەی
سوننە لەبەرەی ئەمەریكادا.
بەشێوەیەكی گشتی ئەم پڕۆسەیە وەك ئەوەی
پێگەی ئەلكترۆنی  the entersibtباسی لێوەدەكات،
بەنهێنی ل��ەالی��ەن دەزگ��اك��ان��ی هەواڵگری ئەمەریكا،
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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بەریتانیا ،ئیسرائیلەوە دامەزراوە و جێبەجێشكراوە .ئەم
پڕۆسەیە لەمەلەفە نهێنیەكانی دەزگا هەواڵگرییەكاندا
ن��اوی پ��ڕۆس��ەی دروستكردنی ش��ارە زەردەوااڵی
لێنراوە .ئەم ناوەش لەواقیعدا ناوی پڕۆسەیەكی كۆنی
هەواڵگری دەزگای هەواڵگری بەریتانیایە.
میكانیزمی دروستكردنی شارە
زەردەواڵە(داعش)
پ����رۆس����ەی دروس����ت����ك����ردن����ی داع������ش ل��ە
ك��ارگ��ەی دەزگ���ا هەواڵگریەكانی ئەمەریكا و
ه��اوپ��ەی��م��ان��ەك��ان��ی ،ل��ە ج���ەوه���ەردا بەشێكە لە
ستراتیجی سیاسەتی دەرەكی ئەمەریكا ،ئامانج
لەم پرۆژەیە بەرگریكردنە لەو مەترسیانەی ،كە
دەكەوێتە سەر بەرژەوەندیە ئابوری و سیاسی
و س��ەرب��ازی��ەك��ان��ی��ان ل��ەن��اوچ��ەی خ��ۆره��ەاڵت��ی
ناوەڕاست .لەم پرۆسەیەدا ،جگە لە هاویەیمانە
ستراتیجیە نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیەكانی
ئەمەریكا ،چەند واڵتێكیتریش ب��ەش��دار دەب��ن،
لەوانە هەندێك لە واڵتانی كەنداوی عەرەبی دەبنە
هاوبەش و بەشداری كارایان دەبێت ،ئەو واڵتانەی
بەشداری كارا و سەرەكی و راستەوخۆیان هەیە،
سعودیە ،ئەردەن ،توركیا ،قەتەر و چەند واڵتێكی
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تری هاوپەیمانی ئەمەریكا لە ناوچەكە ،لە گەڵ
ئەوەی دابەشكردنی ئەرك و كاری ئەمانە قەبارە
و ئاست و شێوازی جیاوازی هەیە ،ب��ەاڵم لە
بارە گشتی و ستراتیجیەكەیدا ،دەبنە تەواوكەر
و ه���اوك���اری ی��ەك��ت��ر ل��ە ب��ەرج��ەس��ت��ەك��ردن و
جێبەجێكردنی پرۆسە گەورە و سەرەكییەكەدا.
بەشێوەیەكی گشتی ئەم پرۆسەیە وەك
ئ��ەوەی پێگەی ئەلكترۆنی the entersibt
باسی لێوە دەكات ،بە نهێنی لە الیەن دەزگاكانی
هەواڵگری ئەمەریكا و بەریتانیاو ئیسرائیلەوە
دام��ەزراوە و جێبەجێشكراوە .ئەم پرۆسەیە
لە مەلەفە نهێنیەكانی دەزگ��ا هەواڵگریەكاندا
ن�����اوی پ����رۆس����ەی دروس���ت���ك���ردن���ی ش���ارە
زەردەواڵ��ەی لێنراوە .ئەم ناوەش لە واقیعدا
ناوی پرۆسەیەكی هەواڵگری كۆنی دەزگای
ه��ەواڵ��گ��ری بەریتانیایە .گ���ەورەی ق��ەب��ارەی
الیەنی دارای و بوجەی ئەم پرۆسەیە ،بەشی
شێری دەخرێتە س��ەر واڵت��ە نەوتاویەكانی
سعودیە ،قەتەر ،ئیمارات و كوەیت ،بەاڵم وەك
ئەركی لۆجستی خ��راوەت��ە س��ەر توركیا ،لە
بواری سیاسی و رێكخستن و جێبەجێكردنی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

281

الیەنە نهێنیەكانی ئ��ەم پرۆسەیەدا ئ��ەردەن
پشكی شێر وەردەگرێت .لە راستیدا دەسەاڵتە
پاشایەتیەكەی ئ��ەردەن ،ئەزمونێكی مێژوی
سەركەوتویان هەیە  ،لەم شێوە كارە نهێنی و
سیخوڕیانەدا ،بەنمونە پێشتر لە سەردەمی شا
حوسێندا ئەم رۆڵە لەالیەن دەسەاڵتی پاشایەتی
ئەم واڵتەوە زۆر بە كارای جێبەجێكراوە .لە
یاریكردن لە ناو گەمەی كێشەی فەلەستین
و سازاندنی رێكەوتنامی جەزائیری شومدا
ش��ا رۆڵ��ی سیخورێكی دەزگ���ای هەواڵگری
ئەمەریكا دەبینێت ،ل��ەو پ��رۆس��ەی��ەدا وەك
ئەوەی نوسەر وبیرمەندی گ��ەورەی عەرەب
موحەمەد حەسەن هەیكەل باسی لێوە دەكات
لە بەرانبەر ئەم وەزیفەیەی ،شا مانگانە بڕی
ی��ەك ملیۆن دۆالری وەك خەرجی گیرفان
وەرگرتوە.
نەخشەی گشتی دروس��ت��ك��ردن��ی داع��ش،
ك��ە ل��ەب��ارە گشتییەكەیدا ل��ەالی��ەن دەزگ���ای
هەواڵگری ئەمەریكاوە كێشراوە ،لە مێژوی
ئ��ەم��ج��ۆرە ك���اران���ەدا دروس��ت��ك��ردن��ی داع��ش
مۆدێلێكی نوێی ك��اری سیخوڕییە ،ب��ەاڵم لە
كرۆكدا لەسەر هەمان دنیابینی و سروشتی
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دروستكردنی بزوتنەوەی تاڵبان و رێكخراوی
قاعیدە خوڵقاوە ،كە لەحەفتاكاندا بیرمەند
و س��ی��اس��ەت��م��ەداری گ�����ەورەی ئ��ەم��ەری��ك��ا
برجنسكی نەخشەكەی كێشا و حكومەتی
ئەمەریكا جێبەجێی كرد ،بۆیە دروستكردن
و جێبەجێكردنی ئ��ەم پ��رۆس��ەی��ە ،ه���ەروا بە
هەڕەمەكی و بێ بەرنامە ئەنجام ن��ەدراوە،
بەڵكو بە پرۆسەیەكی زۆر ورد و ئاڵۆزدا
تێپەڕیوە و كۆی ستراكچەر و بیر و پایەكانی
جێبەجێكردنی بە وریای بەرجەستەكراوە .پایە
سەرەكییەكانی ئەم پرۆسەیە ،كە سەرەتا بە
دانانی چوارچێوەیەكی ئایدیۆلۆجی دەست
پ��ێ��دەك��ات ،مەرجەعیەتی ئیسالمی سیاسی
دەبێتە بناغەی هزری .لەبواری دیاریكردنی
زەمینە و ناوچەی گیرسانەوەی ئەم گروپە،
خاكی سونە نشینی عێراق و سوریا بە لە
بارترین پێگە و جیگا دیاریكرا.
لە روی دابینكردنی هێزی بەشەریەوە،
سەرچاوەكان لەبارە گشتییەكەیدا لە دو ئاراستە
چڕدەبنەوە ،ئاراستەی یەكەم ،هەردوو ناوچەی
سوننەگەری لە عێراق و سوریا ،لە ئاڕاستەی
دوەمیشدا چەكدارە بیانیەكان ،ئەمانەش بە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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شێوەیەكی گشتی ئەبن ب��ە دوو ب��ەش��ەوە،
چەكدارە بیانیەكان و چەكدارە عەرەبەكان.
پرۆسەی كۆكردنەوەی كۆی ئەم چەكدارانە
بە پرۆسەیەكی نهێنی و ئ��اڵ��ۆزدا تێپەڕیوە.
دەزگا هەاڵگریەكانی واڵتانی هاوپەیمان ئەركی
سەرەكی ئەم كۆكردنەوەیان گرتوەتە ئەستۆ.
ڕێرەوی گواستنەوەی ئەم چەكدارانە لە كۆی
واڵتانی جیهانەوە لە ئاڕاستە گشتیەكەیدا لە
توركیا و ئەردەنەوە گەیەندراونەتە عێراق و
سوریا .بە پرۆسەیەكی زۆر چڕ و ئاڵۆز ،نەك
هەر كار بۆ گەیاندنیان بەم ناوچەیە كراوە،
بەڵكو زۆر ب���ەوردی ك��ار بۆ دروستكردنی
تیرۆرست و كۆكردنەوەیانیش كراوە.
بناغەی ئایدیۆلۆجی ئ��ەم رێ��ك��خ��راوە لە
دنیابینی ئیسالمی س��ی��اس��ی ت���ون���درەوەوە
خوڵقاوە ،ب��ەاڵم وەك ئامانجی ن��اوخ��ۆی لە
گ��ەڵ ئ���ەوەی ل��ەج��ەوه��ەردا تەنیا پاراستنی
ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی ئەمەریكا و رۆژئ��اوای��ە،
لەنمایشدا تێكەڵەیەكە لەخواستی شۆفینزمی
عەرەبی و بیر و دنیابینی ئیسالمی سیاسی
پەخش دەكات .ئەم گروپە بە هەمان ستراتیج و
ستراكچەری بزوتنەوەی تاڵبان لە ئەفغانستان
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لە دوو پێكهاتەی سەرەكی دامەزراوە ،خەڵكی
ناوچەكە ،بە واتە پێكهاتەی سوننە لە عێراق
و سوریا ،كە لە كۆی الیەن و بیر و دنیابینیە
جیاوازەكانی سەرچاوەی بیری شۆفینزمی
ع���ەرەب���ی ،ب��ەع��س��ی ،ئ��ی��س�لام��ی ،ن���ەت���ەوەی،
عەشایەر و . .هتد پێكهاتوە .وەك گروپی
دووەمیش ،كە چەكدارە بیانیەكانە ئەمانەش
ل��ەج��ەوه��ەردا دوو ج��ۆرن ،چ��ەك��دارە سوننە
توندڕەو و تیرۆرستە غەیرە عەرەبەكان و
چەكدارانی تیرۆرست و توندڕەوەكانی عەرەب.
ل��ەم پرۆسەیدا گروپی دووەم لەسەرەتاوە
سیاسەتی خۆگونجان لەگەڵ گروپی یەكەمدا
پەیڕە و دەكەن ،بەاڵم دواتر بە هۆی جیاوازی
ئاكار و ش��ێ��وازی كاركردنیان و جیاوازی
ئامانجەكانیانەوە ،توشی پێكدادان و كێشە و
ناكۆكی دەبن .چەكدارە بیانیەكان بەوەی لە
واڵت و نیشتمانی خۆیاندا نین ،هیچ سۆز و
بەزەیەیكیان بۆ خەڵكی ناوچەكە نییە ،تەنانەت
لەئایندەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانیانیش
ناترسن و هەموو جۆرە تاوان و كردەوەیەكی
ن��ام��رۆڤ��ان��ە ئ��ەن��ج��ام دەدەن ،ل��ە ك��وش��ت��ن،
ئەتككردن ،غ��ەدر و القەكردنی خەڵك .لەم
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

285

كردەوە و تاوانانەدا چەندین كەس لە گروپی
یەكەم تێوە دەگلێن ،ئەم كردەوەیە لەكرۆكدا
بە شێكە لە سیاسەتی چەكدارە بیانیەكان،
چونكە بەمشێوەیە لەكۆتای گەمەكەدا ئەو
كەسانە ب��ەوەی هیچ ئاسۆیەكیان بۆ مانەوە
ل��ەدوای كۆتای گەمەكە نامێنێت ،ئەمانە یان
دەبێت تا مردن بەرگری لەو پرۆسەیە بكەن،
یان دەبێت لەگەڵ چەكدارە بیانیەكاندا لەدوای
كۆتای یاریەكە ئەمانیش بەرەو ناوچەیەكیتری
ش��ەڕ وەك ئ��ەوەی خوڵقێنەرەكانیان بۆیان
دیاری دەكەن ،هەڵبێن .بەواتە لەم پرۆسەیەدا
چەندێك تیرۆست دەكوژرێت و لەناو دەچێت
لەبەرانبەردا تیرۆرستی نوێ و زیاتر دروست
دەبێت ،ئەمە كارگەیەكیتری دروستكردنی
تیرۆرستیە.
ل��ەم پ��رۆس��ەی��ەدا ب���ەوەی سەرچاوەكانی
ب����ەردەوام ب���وون ،ل��ە پێویستی لۆجستی و
دارای و چەك و تەقەمەنی لە دەست چەكدارە
ب��ی��ان��ی��ەك��ان��دای��ە ،ب��ۆی��ە دەرئ��ەن��ج��ام ت���ەواوی
دەس��ەاڵت��ی ناوچەكە دەك��ەوێ��ت��ە دەس��ت ئەم
گروپە.
ل��ە ب���واری لۆجستیدا ئ��ەرك��ی ت��ورك��ی��ا و
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ئەردەن بووە ئەركی دابینكردن و گواستنەوەی
پێداویستی ،ه��اوك��اری ،یارمەتیەكان ،چەك،
تەقەمەنی و ..هتد .لە ئەزمونی دروستكردنی
تاڵباندا پاكستان ئەركی لۆجستی و مەشق و
راهێنانی چەكدارانی گرتبووە ئەستۆ ،لە مۆدێلی
داعشدا توركیا و ئەردەن ئەركی دابینكردنی
سەربازگەكانی مەشق و راهێنانیان پێسپێردرا،
بەاڵم وەك مەشقپێكردن و راهێنانیان درایە
بەڵێندەرە سەربازییە تایبەتەكان ،كە خۆی
لەكۆمپانیای ب�لاك وت���ەردا نمایش دەك��ات.
ئەم كۆمپانیایە ،رۆڵی سەرەكیان لە شەڕی
رووخانی بەعس هەبوو ،ش��ارەزای باشیان
لەسەر پێكهاتەی سونە و ناوچەكەیان پەیدا
كردبوو .لە ساڵی 2003ەوە كۆمپانیای بالك
وت��ەر وەك بەڵێندەرێكی تایبەتی سەربازی
گەورەترین گرێبەستی لە مێژووی كاری خۆیدا
لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی مەدەنی ئەمەریكی لە
عێراق ،بۆ پاراستنی بەرپرسە ئەمەریكیەكان
واژۆ كرد .لەو كاتەدا ژمارەی چەكدارانی ئەم
كۆمپانیایە گەیشتی نزیكەی  1200كەس.
ئ�����ەن�����دازی�����اری ك���ێ���ش���ان���ەی ن��ەخ��ش��ەی
دروستكردنی تاڵبان برجنسكی ب��وو ،بەاڵم
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ئ��ەن��دازی��اری دروس��ت��ك��ردن��ی داع���ش دەزگ���ا
هەواڵگریەكانی ئەمەریكا -بەریتانیا -ئیسرائیل
بوو ،بەواتە پرۆسەیەكی هاوبەشی هەرسێ
واڵت���ە .ل��ەم پ��رۆس��ەی��ەدا گ��روپ��ی پ��ارێ��زگ��ارە
نوێكانی ئەمەریكا رۆڵی سەرەكی و كاریگەریان
بینیوە ،بگرە بە بەشێك لە ستراتیجی نوێی
ئەمەریكا تۆماری دەكەن.
لە روی ئامانجەوە ئ��ەم دوو پرۆسەیە،
واتە داعش و تاڵبان ،دوو ئامانج و ستراتیج و
ئاراستەی جیاوازیان هەیە ،تاڵبان لە ستراتیجی
نوێی ئەمەریكادا رێگایەك ب��وو بۆ كۆتایی
هێنان بە سیستمی دوو جەمسەری جیهانی،
بەرجەستەكردنی جیهانی ت��اك جەمسەری
بە رابەرایەتی ئەمەریكا ،ب��ەاڵم وەك داعش
ئامانج لێیدا بەرگریكردنە لەكۆتایی هاتنی
جیهانی تاك جەمسەری ئەمەریكاو بەرجەستە
بوونی سیستمێكی نوێی فرەحەمسەریە ،كە
لە لوتكەی دەسەاڵتدا لە هاوشانی ئەمەریكا،
روسیا و چینیش جێگیر دەبن.
1/12/2015
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موسڵ پردێك بۆ گەڕانەوەی توركیا
لەدوای خستنەخوارەوەی فڕۆكە روسیەكە
لەالیەن توركیاوە ،بەرجەستەبوونی بڕیاری
داخستنی سنوری نێوان توركیاو سوریاو
داخستنی دەرگ��ای یارمەتیدانی داع��ش و
دەستێوەردان لەبارودۆخی سوریا لەالیەن
توركیاوە ،بەرجەستەبوونی چەندین سزای
ئابوری و سیاسی لەسەر توركیا لەالیەن
روسیاوە ،تەسكبوونەوەی پانتاییو سنوری
جموجۆڵی س��ەرب��ازی و سیاسی توركیا
بەشێوەیەكی بەرچاو ،هاوكات دەركەوتنی
كاریگەری سزا ئابوریەكانی سەر توركیا
ب���ەو خ��ێ��رای��ی��ە ،ئ���ەردۆگ���ان و ح��زب��ەك��ەی
و حكومەتە ت��اك��ڕەوەك��ەی ب��ەت��ەواوەت��ی
ن��اڕەح��ەت و نیگەران ك��رد ،قەیرانەكانی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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ت��ورك��ی��ا ب��ەش��ێ��وەی��ەك روو لەهەڵكشانە،
پێویستی بەهاویشتنی هەنگاوێكی گەورە و
خێرابوو ،دەبوو توركەكان موجازەفەیەك
بكەن بۆ هەناردەكردنی ئەو قەیرانانە.
هەناردەكردنی قەیران
لەئەمڕۆدا ،كە نزیكەی سەد ساڵ بەسەر
واژوك����ردن����ی رێ��ك��ەوت��ن��ی س��ای��ك��س ب��ی��ك��ۆدا
ت��ێ��دەپ��ەڕێ��ت و ق��س��ە و ب��اس��ەك��ان ل��ەس��ەر
هەڵوەشاندنەوە و سەرلەنوێ داڕشتنەوەی
ئەو رێكەوتنە لەسەر بناغەی نوێی هاوسەنگی
هێز و هاوكێشەی نوێی سیاسی بەرجەستە
دەبێت ،توركیا وەك الیەنێكی سەرەكی ئەو
رێكەوتنە و هەستكردن بەوەی ،كە لەئەمڕۆدا
پێگەو سەنگو هاوكێشەی ن��وێو سیستمی
نوێی جیهانی رەنگە ئەو دەرفەتەی نەداتێ ،كە
لەسەرەتای سەدەی بیستەمدا بۆی رەخسا،
بۆیە لێرەدا تەسكبوونەوە و كورتبوونەوەی
دەسەاڵت و پێگەی توركیا لەهاوكێشەی نوێی
ت و ئابوریدا ،تەنیا دۆستەكانی
هێز و سیاسە 
س���ارد ن��ەك��ردوەت��ەوە ل��ە بەهەندوەرگرتنی
ت و ئامانجەكانی ،بەڵكو نەیارانیشی
خواس 
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ه����ان����داوە زی���ات���ر ك����ار ب���ۆ ت��ێ��ك��ش��ك��انو
دورخستنەوەی ئەم واڵتە لەگەمە ئابوری و
سیاسیو سەربازییە نوێكاندا بكەن.
ل��ەم دۆخ����ەدا پاشەكشێ و ت��ەن��ازوالت��ی
توركیا لەچەند ب��وار و ئاستێكدا بەڕوونی
دەبینرێت ،لەبەرانبەر كوردیشدا ،ئەگەر بۆ
ئیحتیواكردنیشی بێت ش��ێ��وە موجامەلەو
پاشەكشێیەك لەهەڵوێستی شۆفینیانەی
راب��ردوی��ان��دا ب���ەدی دەك��رێ��ت ،بەتایبەتیش
لەبەرانبەر كوردستانی باشور.
لەئێستادا ئ���ەوەی جێگەی هەڵوەستە و
تێڕامانە ،كورد بۆ خۆی دەبێتە فریادڕەسی
ت��ورك��ی��ا ،ئ���ەو واڵت����ەی ب��ەدرێ��ژای��ی م��ێ��ژوو
وەك م��ار واب���ووە بۆ ك��ورد ،ه��ەر كاتێك و
ت و بۆی
ل��ەه��ەر جێگایەك ب��ۆی رەخسابێ 
لوابێت گ��ورزی كوشندەی ل��ەك��ورد داوەوە
و ب��ەردەوام��ی��ش دژای��ەت��ی خ��ۆی بۆ ك��ورد و
پرسەكەی نەشاردوەتەوە.
ل���ەئ���ەم���ڕۆدا ئ��ێ��م��ەی ك���وردی���ن ب��وی��ن��ەت��ە
كەشتی رزگاركردنی توركیایەكی شۆفینی
لەشكستێكی حەتمی .هەموو ئ��ەو نەرمیو
گۆڕانەی لەهەڵوێستەكانی تورك لەباشوری
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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كوردستان دەبینرێت ،لەكرۆكدا سیایەتێكە
بۆ راگرتنی كات ،تا ئەوكاتەی بۆی دەلوێت
ئ��ەم پرۆسەیەی باشوریش بەتاڵ بكاتەوە،
ل��ەئ��ێ��س��ت��ادا ل��ەگ��ەڵ ئ����ەوەی ب����ەرەی شیعەو
ح��ك��وم��ەت��ە ف��ەرم��ی��ەك��ەی ب��ەغ��دا دوژمنێكی
سەرسەختی توركیان ،بەاڵم توركیا بەردەوام
جەخت لەسەر یەكپارچەی خاكی عیراق و
گێڕانەوەی ك��ورد بۆ ژێر دەسەاڵتی ناوەند
دەكات .ئەم روانگە و دنیابینییە ،كە لەئەمڕۆدا
بەخێرایی الی زۆرینەی كورد گەاڵڵە دەبێت
سەرچاوەی هەست و سۆزی نەتەواویەتی و
رق و كینە نییە لە هەڵوێست و كردارەكانی
ت����ورك ل����ەراب����ردودا ،ب��ەڵ��ك��و دەرئ��ەن��ج��ام��ی
خوێندنەوەیەكی دروستە بۆ هاوكێشەی هێز
و سیاسەت و تێگەیشتنە لەگۆڕانكاریەكان،
ستراتكچەر و گیانی سیستمی سیاسی جیهانی
نوێو هاوكێشەی هێز لەم قۆناغە نوێیەدا.
كاریگەری و گوشارەكانی س��ەر توركیا
تەنیا لەبواری دەرەكیدا چڕنەبوەوە ،بەڵكو
زۆر بەخێرایی تەشەنەی كردوە و ناوخۆی
ت��ورك��ی��ای ب��ەق��ەب��ارە و ئاستێكی زۆرەوە
گرتەوەتەوە ،لەئەمڕۆدا ئاڕاستەی قەیرانەكە
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بەو روەدایە ،كە ببێتە قەیرانێكی ستراكچەری،
كاریگەری نەرێنی لەسەر الوازكردن ،گۆڕانی
پێگەی سیاسی ،ئابوری و سەربازی توركیا
هەبێت.
پاشەكشێی گەشەی ئابوری
ل�����ەب�����واری ن�����اوخ�����ۆدا ،دەرئ���ەن���ج���ام���ی
دروس��ت��ب��وون��ی ك��اری��گ��ەری ن��ەرێ��ن��ی لەسەر
ژیانی ئاسایی خەڵكو پاشەكشێی گەشەی
ئابوری شەپۆلێك لەناڕەزایی و تێبینی لەسەر
سیاسەتەكانی ئەردۆگانو ئاك پارتی دروست
ب��ووە .لەم ب��ارەدا و بەئامانجی دەربازبوون
ل��ەم ق��ەی��ران��ەو گ��واس��ت��ن��ەوەی ب��ۆ دەرەوەی
سنورەكانی توركیا ،هێزێكی سەربازی بەرەو
عیراق جواڵندو دەرئەنجام بۆ شاردنەوەی
قەیرانە ناوخۆیەكانی توانی قەیرانێكی نوێی
هەرێمایەتی بخوڵقێنێت.
ل����ەی����ەك����ەم ب�����ەرپ�����ەرچ�����دان�����ەوەی ئ���ەم
لەشكركێشیەی ت��ورك��ی��ا ،ك��ە بەشێوەیەكی
ناڕوون بەرجەستە دەبێت ،حكومەتی عیراق
بەفەرمی ن��اڕەزای��ی خۆی لەم لەشكركێشیە
راگەیاندو بەكردارێكی نایاساییو پێچەوانەی
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یاساو عورفە نێودەوڵەتیەكانو پێشێلكردنی
سەروەری عیراقی باس دەكات ،لەسەرەتاوە
داوای ك���رد زۆر ب��ەخ��ێ��رای��ی ئ���ەو سوپایە
بكشێتەوە .لەهەرێمی كوردستانیش ناوچەی
زۆن���ی س���ەوز ه��ەر ل��ەس��ەرەت��اوە دژی ئەم
لەشكركێشیە وەستانەوەو ناڕازیبونی خۆیان
بەچەند شێوەیەك لەمەڕ هاتنی ئ��ەو هێزە
ڕاگەیاند.
لەڕەهەندی هەرێمایەتیدا ئێرانو لەنێودەوڵەتیدا
روسیا ،ه��ەردو واڵت نیگەرانی خۆیان لەمەڕ
هاتنی توركیا دەربڕی و راستەوخۆ داوایان كرد
ئەو سوپایە بكشێتەوە .لەم پرۆسەیەدا پارتی
و ب��ەرەی سوننەی عیراق لەناوخۆ و سعودیە
و قەتەر لەبەرەی هەرێمایەتی پشتگیری هاتنی
هێزە توركییەكە دەكەن .لەبواری نێودەوڵەتیدا
ئەمەریكا لەگەڵ ئەوەی لەسەرەتاوە داوادەكات
بە گفتوگۆ ئەم كێشەیە چارەسەر بكەن ،بەاڵم
لەو سۆنگەوە ،كە بەهیچ شێوەیەك ئاماژەی بۆ
ئەوە نەكردوە ،هاتنی ئەم سوپایە كارێكی ناڕەوا
و نادروستە ،لەجەوهەردا وا هەژمار دەكرێت،
كە پشتگیری ئەم هاتنە دەكات.
ب��ە شێوەیەكی گشتی ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ئەم
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رووداوە لەڕواڵەتدا كردارێكی سەربازییە ،بەاڵم
لەجەوهەردا دەرهاویشتەی سیاسیو ئابوریشی
دەبێت.
خەیاڵپاڵوی ئەردۆگا ن و ئاك پارتی
لەنەوەتەكانی س��ەدەی پێشودا ،قەیرانە
ئابوری و سیاسیەكانی توركیا گەیشتە ئاست
و ق��ەب��ارەی��ەك��ی ترسناك ،لەنێوان سااڵنی
 2001و  ،2008واتە ماوەی نێوان قەیرانی
گەورەی توركیا و قەیرانی دارایی جیهانی،
توركیا بەڕابەرایەتی پارتی دادو گەشەپێدان
و س��ەرۆك ئەردۆگان توانی پێشكەوتنێكی
ب��ەرچ��او و خێرا بەدەستبێنێت .ئ��ەردۆگ��ان
و ه��اوب��ی��ران��ی ل��ەح��زب��ی دادو گەشەپێدان
ل��ەس��ەرەت��ای هاتنە گ��ۆڕەپ��ان��ی سیاسییەوە
خ��ەون��ی گ��ێ��ڕان��ەوەی م��ۆدێ��ل��ی حوكمرانی
عوسمانیان هەبوو ،بۆیە هەر بەگەیشتنیان
بەدەسەاڵت لەساڵی 2002ەوە كاریان لەسەر
كۆتایهێنان ب��ەدەس��ەاڵت��ی سوپاو شكاندنی
س��ەن��ەم��ی ئ��ەت��ات��ورك��ی ك���رد .ل���ەم نەخشە
رێ��گ��ەی��ەدا تائاست و قەبارەیەكی بەرچاو
سەركەوتوو بوون ،بەاڵم لەبڕگەی دوەمدا،
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واتە دامەزراندنی مۆدێلێكی حوكمڕانی نوێ
ب��ەب��ەرگ و عەقڵیەتێكی ن��وێ��وە ،نەیانتوانی
ئامانجی خۆیان بپێكن.
ل���ەم پ���رۆس���ەی���ەدا ،ئ���ەردۆغ���ان سیاسەتی
ئیحتیواكردنی ك��ورد و عیلمانیەكان و بەرەی
شۆفینزمی توركیایان بەرجەستەكرد .پارتی
دادو گەشەپێدان سیاسەتی چێشتی مجێوریان
لەبواری ه��زری و كەلتوریدا پەیڕە و دەك��رد،
ب��ەوات��ە گ��وت��اری سیاسیان تێكەڵەیەك لەبیرو
دنیابینی ئیسالمی ،شۆفێنی ،دیموكراسی و
عیلمانییە.
دەرئ��ەن��ج��ان��ی ئ��ەم سیاسەتە ئ��ەردۆگ��ان و
ح��زب��ەك��ەی ت��وان��ی��ی��ان پێشكەوتنێكی ب��ەرچ��او
بەدەستبێنن و لەدوایین هەڵبژاردندا ()2015
توانیان ئەوەندە كورسی بەدەستبێنن ،كە بەتەنیا
حكومەت دامەزرێنن .ئەم سەركەوتنە رواڵەتییە
وای لەئەردۆگانو حزبەكەی ك��رد ،كە بەهەڵە
گۆڕانكاریەكانو رووداوە نوێكان بخوێننەوە،
دەرئەنجام لەچەند مانگی كۆتاییدا چەندین هەڵەی
ستراتیجیان ئەنجامداوە ،واڵتەكەیان گەیاندە
ئاقاری لێكترازان و قەیرانەكانیان ئەوەندەیتر
قوڵو فراوان كرد.
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موسڵ پردێك بۆ گەڕانەوەی توركیا
هاتنی س��وپ��ای توركیا ب��ۆ شارۆچكەی
باشیقە ،بەئامانجی بەشداریكردن لەپرۆسەی
رزگ��ارك��ردن��ی ش��اری موسڵو دام��ەزران��دن��ی
كیانێكی س��ون��ن��ی ،ك��ە ن��اوەن��دەك��ەی ش��اری
موسڵ بێت ،لەجەوهەردا لەبازنەی ستراتیجی
ئەمەریكایە لەم ناوچەیە ،لەم چوارچێوەیەدا
توركیا وەك واڵتێكی هەرێمایەتی لەبەرەی
ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ەش��داری��ك��ردن��ی ل���ەم ش���ەڕەو
جێگیربونی ل��ەم ن��اوچ��ەی��ە ،ئ��ەو ه��ەل��ەی بۆ
دەرەخسێنێت ،كە جارێكیترو بەڕێگەیەكی تردا
بگەڕێتەوە بۆ ناو هاوكێشەی سیاسی ناوچەكە
و بەرنامە و ستراتیجی نوێی لەم رێگەیەوە
بخاتە بواری جێبەجێكردنەوە .لەم پرۆسەیەدا
توركەكان دەخ��وازن چەند ئامانجێك بپێكن
و خواستە سیاسی و ئابوریەكانی ،ئەوانەی
پێشتر بە هۆی سیاسەت و پێشكەوتنەكانی
روسیاوە لەدەستیانداوە ،لێرەدا بەشێكیان
قەرەبوو بكەنەوە.
لەم دۆخەدا ،جارێكیتر ناوچەی رێكەوتنە
م��ێ��ژووی��ەك��ەی سایكس-بیكو دەك��ەوێ��ت��ەوە
بەر ئەگەری هەڵوەشاندنەوە و سەرلەنوێ
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داڕش��ت��ن��ەوەی .ل��ەم ب����ارەدا ب���ەوەی توركیا
الیەنێكی س��ەرەك��ی ئ��ەو رێكەوتنە ب��ووە و
ئەوكات توانی تائاستێكی زۆر خ��ۆی وەك
یەكێك لەواڵتە داگیركەرەكان لەو رێكەوتنەدا
بسەپێنێت ،لەئەمڕۆشدا كاتێك ئەو رێكەوتنە
دەك��ەوێ��ت��ە ب��ەر ئ��ەگ��ەری هەڵوەشاندنەوە و
سەرلەنوێ داڕشتنەوە ،بێگومان توركەكان
ب���ە ه���ەم���وو ه��ێ��زێ��ك��ی��ان دەی���ان���ەوێ���ت ل��ەم
پرۆسەیەدا بەشداربنو پارێزگاری لەپێگەو
ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ان��ی��ان ب��ك��ەن ،ئ��ەگ��ەر لەسەر
حیسابی ب���ەرژەوەن���دیو م��اف و خواستی
الیەنیتریش ب��ێ��ت ،الیەنێكی ك��وردی��ش لەم
گ��ەم��ەی��ەدا دەی��ەوێ��ت ح��زب��ەك��ەی و ناوچەی
پ و ترسێك
دەسەاڵتی لەهەر ئەگەرێكی خرا 
بپارێزێت ،ئەم خواستەی بەڕەوا دەبینێت ئەگەر
لەسەر حیسابی بەشەكانی تری كوردستانیش
بێت ،بەتایبەتی كوردستانی باكور و خۆرئاوا.
بەشێوەیەكی گشتی هاتنی سوپای توركیا
لەجەوهەردا چەند ئامانجێك لەخۆدەگرێت:
لەسەرەتای س��ەدەی بیستەمدا و لەساتە
وەختی بەرجەستەبوونی رێكەوتنامەی سیڤەر
و دوات��ری��ش ل���ۆزان ،ت��ورك��ە ئەتاتوركەكان
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ل��ەگ��ەڵ ئ����ەوەی زۆر لەپێگە و دەس��ەاڵت��ی
هەرێمایەتی و جیهانی خۆیان لەدەست دابوو،
ب��ەاڵم توانیان بەرێكەوتنێكی نهێنی لەگەڵ
داگیركەرانی بەریتانیا و فەرەنسا كوردستانی
باكور لەژێردەستی خۆیاندا بهێڵنەوە ،بەاڵم
بە بەردەوامیش هەر چاویان لەوە بووە ،كە
كوردستانی باشور ،كە ئەوكات بەوالیەتی
م��وس��ڵ دەن��اس��را ب��خ��ەن��ەوە ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی
خۆیان.
گرنگی موسڵ ب��ۆ ت��ورك��ەك��ان لەچەندین
ب����وارەدا چ��ڕدەب��ێ��ت��ەوە ،ب��ۆی��ە ل��ەئ��ەم��ڕۆش��دا
شێتگیرانە بە بێ ئەوەی گوێ بەهیچ دەرئەنجام
و چارەنوسێك بدەن ،موجازەفەی سەربازی
و س��ی��اس��ی دەك�����ەن .ل���ەم چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا
هەناردەكردنی سوپای توركیا بۆ نزیك شاری
موسڵ یەكێك لەو موجازەفانە ،كە دوورنییە
دەرئەنجامەكەی بەزیانێكی زۆر گ��ەورە بۆ
توركیا نەشكێتەوە.
لەم پرۆسەیەدا توركیا دەخ��وازێ��ت ،النی
كەم پارێزگاری لەیەكپارچەیی واڵتەكەی بكات،
بەواتە ئەگەر دەوڵەتێكی كوردی لەباشوری
كوردستانیش دام��ەزرێ��ت ،ئەم ترسە نەگاتە
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باكور و هەڕەشە لەسەر یەكپارچەی خاكی
توركیا دروست نەكات ،بەواتە لەپرۆسەكەدا
رزگار كردنی بەشی باكوری كوردستانی تیادا
نەبێت.
ل��ەڕووی��ەك��ی��ت��رەوە ،ب��ە ب��ەش��داری��ك��ردی
لەپرۆسەی رزگاركردنی موسڵو دامەزراندنی
ڵ و
كیانی سوننە دەیەوێت پارێزگاری لەڕۆ 
پێگەی مێژوویی خۆی بكاتو ببێتە هێزێك بۆ
راگرتنی هاوسەنگی نوێی هێز لەخۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدا.
لەبواری ئابوری و دەستخستنی وزەدا،
دوای ئەوەی روسیا بڕیاری راگرتنی پرۆژەی
تورك ستریمی بۆ هەنارەدەی گازی سروشتی
بۆ توركیا راگرت و هاوكات بەوەی ئێرانیش
لەبەرەی هاوپەیمانی روسیادایە چاوەڕوانی
ئەوەی لێدەكرێت گوشارەكانی بۆ سەر توركیا
بەفراوانی جێبەجێ بكات.
ل���ەم پ���رۆس���ەی���ەدا ت��ورك��ی��ا ت��ەن��ی��ا ه��ی��وای
كردنەوەی رێگایەكە بۆ هاوردەكردنی گازی
سروشتی قەتەری بەعیراقدا بەرە و توركیا و
لەوێشەوە گەیشتنی بە ئەوروپا ،ب��ەاڵم ئەم
پرۆسەیە بە بێ رەزامەندی حكومەتی عیراقی
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شیعی ،ك��ە ئەمیش ل��ەج��ەوه��ەردا ل��ەب��ەرەی
روسیا -ئێراندایە ئەستەمە ،بۆیە لەئەمڕۆدا
پێناچێت ب��ەغ��دا رازی بێت ب��ەم خواستەی
توركیا .ئەمە جگە لەوەی ،كە توركیا چاوی
لەگازی سروشتی كوردستانە و بە بەردەوامی
لەڕێگەی كۆمپانیای دان��ا گ��از لەكوردستان
گوشارەكانی بۆ س��ەر هەرێمی كوردستان
زی��ات��ر دەك���ات .ئەمە ه��اوش��ان��ی ئ���ەوەی ،كە
توركیا س��ودم��ەن��دی یەكەمە ل��ەب��ازرگ��ان��یو
وەب��ەره��ێ��ن��ان ل��ەگ��ەڵ ك��وردس��ت��انو ه��اوك��ات
بەڕێرەوێكی گونجاوی دەزانێت بۆ گەیشتنو
پەیوەندی بەستن لەگەڵ جیهانی عەرەبی ،بە
تایبەتی دوای ئەوەی بڕیاری داخستی سوریا
دراو هاوكات پێشكەوتنی كورد لەو واڵتەو
گەیشتنیان بەنزیك كەنارەكان و بەستنی شێوە
رێكەوتن و نزیكبونەوەیەك لەگەڵ روسیادا
توركیای بەتەواوەتی بێهیوا كرد لەوەی ،كە
جارێكیتر بتوانێت دەس��ت لەكاروباری ئەو
واڵتە وەربدات.
16/12/2015
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قەیرانی بونیادی لە ئیخوانی كوردیدا
تۆ كاتێك بەردت دەپەرست ،بەو بەردە لە
كەست نەدەدا .بەاڵم ئەگەر بتەكەیان بشكاندایە،
تۆ دەستیانت ماچ دەكرد .كەچی تۆ كاتێك ،كە
ت
خودا دەپەرستیت ،بەناوی ئەوەوە دەكوژی 
و زوڵم دەكەیت .لەیەكەمدا تۆ لەسەر ئایینی
خودایت ئەگەر بت پەرستیش بیت ،بەاڵم لە
دووەم��دا تۆ دژی خودایت ئەگەر موجاهیدو
پێغەمبەریش بیت.
ــ عبدولرەزاق ئەلجەبران ــ
نەخشەی ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا،
وێنەیەكی دەق��اودەق��ی نەخشەی ئیسالمی
سیاسیی عەرەبییە .هەموو باڵ و رەوت و
بزوتنەوەكانی كوردستان بە هەمان ناوەوە
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وەرگێڕدراونەتە س��ەر زمانی ك��وردی .بیر،
تێڕوانین ،ئامڕاز و میكانیزمی كاركردنیشیان
ب����ە ب����ێ دەس����ت����ك����اری ل����ە ق����وت����ووك����راوی
ه���ەن���اردەك���راوە ب��ۆ ئ��ێ��م��ە .ل���ەم پ��ڕۆس��ەی��ەدا
ی و نێوان
ه��اوك��ات ق��ەی��ران ،كێشە ،ناكۆك 
دژبەیەكەكانیش بە قاڵبكراوی خزێنراونەتە نێو
نەخشەی سیاسەتی كورییەوە .لەم بازنەیەدا
كۆمەڵێك قەیرانو كێشەی بنچینەییو بیری
ئیسالمی سیاسیی تایبەت بە كوردیش تێكەڵ
ب��ەو ق��ەی��ران و كێشانە دەب��ن .ل��ەم ئاكامەدا
رەوش���ی ئیسالمی سیاسیی ك���وردی زۆر
ئاڵۆزترو گرانتر دەبێت ،بەشێوەیەك سروشت
و پێكهاتەی ئیسالمی سیاسی لەكوردستاندا
لەدو رەوت��دا چڕدەبێتەوە :رەوت��ی سەلەفیو
رەوتی ئیخوانی.
سەرهەڵدانو گەشەكردنی ئسالمی سیاسی
لە كوردستاندا ،لەچوارچێوەی حزبایەتیدا
تەمەنێكی زۆر ك��ورت��ی ه��ەی��ە .ب��ەدرێ��ژای��ی
تەمەنی خەباتی رزگاریخوازیی نەتەوایەتی
و نیشتمانی رەوت����ی س��ی��اس��ی��ی ئیسالمی
هەڵبەت ب��ە شێك ن��ەب��ووە لەنێو پ��رۆس��ەی
بزوتنەوەی رزگاریخوازیی كوردیدا؛ لە هیچ
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پرسێكی خەباتی نەتەوایەتی و بزوتنەوەی
رزگاریخوازیی نیشتمانییدا بوونی نەبووە،
بەڵكو هەندێك ج��ار ئ��ەگ��ەر دۆخ پێویستی
كردبێت ،دژایەتیی دەكرد.
لە دوای شۆڕشی ئ��ێ��رانو سەرهەڵدانی
شەری عێراق ــ ئێران و لە ژێر كاریگەریی
(س��ەح��وەی ئیسالمی ع��ەرەب��ی) و بەعسی
ع��ێ��راق��یو ب��ووژان��دن��ەوەی ناكۆكیی س��ەدان
ساڵەی نێوان شیعە و سوننە ،بە مەبەستی
بەكارهێنانیان ل���ەدژی یەكتر ،زەمینەیەك
بۆ دروستبوونو گەشەكردنی ئەم رەوتانە
پ��ەی��داب��وو .ل��ەم ب��ازن��ەی��ەدا ،ل��ە ساڵی 1980
ب��ە پاڵپشتی و ی��ارم��ەت��ی��دان��ی ئێرانییەكان،
رێ��ك��خ��راوێ��ك��ی ئ��ی��س�لام��ی س��ی��اس��ی��ی��ان لە
گروپێكی ه��ەم��ەج��ۆر ل��ە خ��ەڵ��ك دام��ەزران��د.
سەرۆكی ئەم رێكخراوە پیاوێكی موساڵوی
بوو بەناوی (ئەبو ئوسامە) .ئەم پیاوە هیچ
شارەزاییەكی لەدۆخی كوردستان و گەلی
كورد نەبوو ،یارمەتی و هاوكاریی لە لیبیاو
ئێران وەردەگ���رت .ئ��ەم رێكخراوە بە هۆی
ئەوەی ئامانج و خواستەكانی لەگەڵ ئامانج و
خواستە نەتەوەیی و نیشتمانییەكانی كورددا
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نەدەگونجا ،تەمەنێكی زۆر كورتی هەبوو،
تەنیا لەماوەی چەند مانگێكدا كۆتایی هات.
ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی گ��ش��ت��ی س����ەرچ����اوەی
دروستبوونی ئیسالمی سیاسیی ك��وردی لە
واڵتانی میسر ،سعودیە ،توركیا و باشوری
عێراقدا ،چڕدەبێتەوە .س��ەرچ��اوەی رێبازی
ئیخوانییە كوردەكان ،ئیخوانی میسرییەكان
بوو .لە عێراقیش بە نەوەی سێیەمی خێزانی
ئیخوانییە عێراقیەكان ناودەبرێت .لە ریزبەندی
ڵ
خێزانیدا ئیخوانییە كوردەكان لەدوای موس 
و بەغداوە دێن.
لە قۆناغەكانی سەرەتای لەدایكبوونیاندا
ش���اری ه��ەڵ��ەب��ج��ە الن��ك��ەی ل��ە دای��ك��ب��وونو
گەشەكردنی زۆرب���ەی ه��ەرە زۆری رەوت��ە
ئیسالمییە سیاسییە كوردییەكان بووە.
لە ماوەی پێش رووخانی رژێمی بەعس،
ه��ەر چ��وار الیەنە سەلەفییە سەرەكییەكەی
كوردستان بارەگای سەرەكییان لە سنوری
ناوچەی هەڵەبجەدا بووە .بزوتنەوەی ئیسالمی
كوردستانیی عێراق بە رابەرایەتیی (عەلی
عبدولعەزیز) ،بارەگای سەرەكیی لە هەڵەبجەدا
بوو .كۆمەڵی ئیسالمیی كوردستانیی عێراق بە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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رابەرایەتیی (عەلی باپیر) ،بارەگای سەرەكیی
لە خورماڵ بوو( .جوندولئیسالمی كوردستانی)
ی عێراق بە رابەرایەتیی (عەبدواڵی شافعی)،
بارەگای سەرەكی لە بیارە ب��وو( .كۆمەڵەی
ئیساڵح) بە رابەرایەتی (مەال كرێكار) ،بارەگای
لە گوڵپ بوو .واتە كۆی ئەم رەوتە سەلەفییانە
لەگەڵ ئەوەی لە رووی مەزهەبییەوە لە ئێران
جیاواز بوون ،بەاڵم پشتییان بە ئێرانەوە بوو؛
یارمەتییان لە ئەوان وەردەگرت.
ی نێوان
ی و لێكترازان 
ناكۆكیو دووبەرەك 
پ��ارت و رێكخراوە ئیسالمییەكان ئەگەر لە
حزبەكانی تر زیاتر نەبووبێت ،هەڵبەت كەمتر
نەبووە.
بە شێوەیەكی گشتی دەتوانین بڵێن یەكێك
ی و
ل��ە ه��ۆك��ارە سەرەكییەكانی ئ��ەم ناكۆك 
دووبەرەكییانە جیاوازیی سەرەچاوەكانی
یارمەتیو دارای ب��ووە ،بە تایبەتی لەنێوان
واڵتانی سعودیە ،میسر ،ئێرانو توركیا ..هتد.
لە ساڵی 1999دا (بزوتنەوەی ئیسالمی) و
(نەهزەی ئیسالمی) یەك دەگ��رن و یەكێتیی
ئیسالمیی كوردستان دادەم��ەزرێ��ن��ن .بەاڵم
ل��ەدوای ساڵێك (عەلی باپیر) ،كە ئ��ەو كات
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ئ��ەن��دام��ی م��ەك��ت��ەب��ی س��ی��اس��ی��ی یەكێتییەكە
بووە ،ئینشیقاقی ك��ردووە .كۆمەڵی ئیسالمی
كوردستانی عێراقی دامەزراندووە .لە ساڵی
2000دا رێكخراوێكی نوێ بەناوێكی كۆنەوە:
(بزوتنەوەی ئیسالمیی كوردستانی عێراق)
ی دام��ەزران��دووە .ئەمیش دوات��ر بۆتە چوار
پ��ارچ��ەوە( :ب��زوت��ن��ەوەی ئیسالمی ،كۆمەڵی
ئیسالمی ،جوندولئیسالم ،كۆمەڵەی ئیساڵح).
ی و ش���ەڕی ن��ێ��وان ئەم
ل��ە راس��ت��ی��دا ن��اك��ۆك�� 
ن
الیەنانە چەندینجار گەیشتۆتە ئاستی پێكدادا 
و هەوڵی سڕینەوەی یەكتریان داوەو نهێنیو
ناشرینییەكانی یەكتریان ئاشكرا كردووە.
ت
لەهاوشانی ئەوەی ،كە بەردەوام خواس 
و ئ��ام��ان��ج��ەك��ان��ی ئ���ەم رێ��ك��خ��راوان��ە ل��ەگ��ەڵ
خواست و ئامانجە نەتەوەییەكاندا ناكۆك و
پێچەوانەی یەكتربوون ،ب���ەردەوام كێشە و
نەگونجانیان لەگەڵ الیەن و پارتە نەتەوەیی
و نیشتیمانیەكاندا ه��ەب��ووە ،ب��ەاڵم بە هۆی
ی و تەكتیكی كاتێك ئەم
سروشتی پراگمات 
رەوت��ان��ە ب���ەردەوام ل��ەو جێگە و شوێنانەی
الواز بوون و بۆیان نەلواوە شەڕ و كوشتار
بەرپا بكەن ،خۆیان لە گەڵ بارودۆخەكەدا
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گ��ون��ج��ان��دوە ،ل��ەم چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا ل��ە ساڵی
 1994یەكگرتوی ئیسالمی وەك رێكخراوێكی
ئیسالمی باڵی ئیخوانی دادەمەزرێتو دواتر لە
ساڵی  ،1996دەچێتە پرۆسەی هەڵبژاردنەوە
و بەشداریی لە پێكهێنانی حكومەتی هەرێم
كردووە.
بەشداریی رەوتە ئیسالمییەكان لە حكومەتدا
بە گشتی تا دامەزراندنی بزوتنەوەی گۆڕان
بەردەوام بووە .لەم مێژووە بەدواوە سواری
شەپۆلێكیتر بوون و بە شێك لە هێلكەكانیان
كردە سەبەتەیەكی ترەوە.
لە ساڵی 2009دا یەكگرتوی ئیسالمی و
كۆمەڵ وەك دوو لەگەورەترین هێزی ئیسالمی
سیاسی و لەژێر كاریگەریی گۆڕنكارییەكانی
بەهاری عەرەبی لەبەرەی گۆڕاندا ب��وون بە
ئۆپۆزسیۆن و بە هەمان رێباز و سروشتی
الیەنە ئیسالمییەكانی واڵتانی عەرەبی سروشت
و رێبازی پۆپۆلیستییان هەڵگرت .ئەمە لەكاتێكدا
هیچ لێكچوونو هاوبیرییەك لەنێوان گۆڕان و
ئەم الیەنە ئیسالمیانەدا نەبوو.
بە گشتی ،قەیرانو كێشەكانی بونیادی ئەم
الیەنانە لەدو بواردا (نەتەویی ،دیموكراسی و
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عەلمانیەت) چڕ بوونەتەوە.
وەك پ��رس��ی ن��ەت��ەوای��ەت��ی ،ك���ۆی پ��ارت
و الیەنە ئیسالمییە كوردییەكان لەكڕۆكدا
لەنێواندژیەكی سەختو دژواردا دەژی��ن .لە
جەوهەردا بناغەی سیاسیی كۆی رێكخراوە
ئیسالمییە كوردییەكان ،دووب��ارەك��ردن��ەوەی
هەمان بیرو بۆچونی الیەن و پارتە ئیسالمییە
عەرەبییەكانن ،بە تایبەتی ئیخوانی میسری.
ئ���ەم���ان���ەش ل���ە ك���ڕۆك���دا ك����ۆی پ���ڕۆس���ەی
ئیسالمی سیاسی بە پرسی نەتەوەی عەرەبی
دەب��ەس��ت��ن��ەوە .ئیخوانەكانی میسری ئامانج
و خ��ەب��ات��ی ئیسالمی ب��ە ئ��ام��ان��ج و خەباتی
نەتەوەی عەرەبییەوە گرێ دەدەن .لە پرسی
نەتەوەی كوردیشدا ئەمە ت��ەواو پێچەوانەی
خواستە نەتەوەییەكانی كوردە .الیەن و رەوتە
ئیسالمییەكانی كوردستان لەدوای ئەوەی هیچ
بزوتنەوە و رێكخراو و حزبێكی ئیسالمی
عەرەبی ئامادە نەبوون دان بە تاوانەكانی
رژێمی عێراق لە تاوانەكانی ئەنفالو هەڵەبجەو
پ��ڕۆس��ەی جینۆسایدكردنی ك����ورددا بنێن،
تووشی شەرمەزاری بوون و كەوتنە بارێكی
ناجێگیری دەروونییەوە.
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ب���ەرەی ئیسالمی سیاسیی ك���وردی بە
درێژایی م��اوەی سەرهەڵدانو گەشەكردنی،
نەیانتوانیوە تایبەتمەندییەكی نەتەوەییو
نیشتمانی ب��ۆ خ��ۆی��ان دام��ەزرێ��ن��نو خۆیان
لە پاشكۆیەتی ئیسالمی سیاسیی عەرەبی
رزگار بكەنو لە هاوشانی ئامانجو درووشمە
ئایینییەكاندا درووشمی نەتەوەیی و نیشتمانی
بەرزكەنەوە ،یان خەباتی رزگاریی نشتمانی
و نەتەوایەتی بە خەباتی ئایینی و ئیسالمیی
خ��ۆی��ان��ەوە ب��ب��ەس��ت��ن��ەوە ،ب��ەڵ��ك��و زۆر ج��ار
ئیسالمییەكانی كوردستان گاڵتە و سوكایەتی
بە هێماكانی خەبات و س��روودە نیشتمانیو
نەتەواییەكانی كورد دەكەن.
ل��ە پرسی دیموكراسی و ع��ەل��م��ان��یدا ،كە
لەبنەمادا قەیرانێكی ئ��ەم��ڕۆی ك��ۆی الیەنە
ئیسالمییەكانی جیهانە ،لە وەوە سەرچاوەی
گرتوە ،كە تا ئەمڕۆ ئەم الیەنانە ناتوانن خۆیان
ب��ە شێوەیەك لەشێوەكان ن��وێ ب��ك��ەن��ەوە .تا
ئ��ەم��ڕۆ وت���اری سیاسی و ئایینییان ل��ە سەر
بناغەی بیری كۆنی ئیسالمی دادەڕێژن .ئەمەش
لەبواری پراكتیزەكردندا راستەخۆ لەگەڵ واقیعی
ئەمڕۆی گەالندا پێكدادان دەخوڵقێنێت .لەبواری
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نێوخۆی پارتەكانی كوردستاندا چەندینجار ئەم
پرسە دەبێتە جێگەی باس و مشتومڕی خودی
ئیسالمییەكان .بۆ خۆشیان ،چەندین سەركردەو
رووناكبیری سەلەفی هەن تائەمڕۆ بە راشكاوی
باس لەوە دەكەن ،كە دیموكراسیو علمانیەت بە
هیچ شێوەیەك لەگەڵ ئایینیدا ناگونجێن.
ئەو كاتەی مرۆڤ دەبێتە كۆیلەی
ئایدیۆلوجیا
من بە ب��ەردەوام��ی لە سەتڵی خاشاك و
زبڵ دەخۆم ،ئەو سەتڵە ناوی ئایدیۆلۆجیایە،
هێزی مادی ئایدیۆلۆجیا وایلێكردوم ،كە بە
بەردەوامی نەتوانم ئەم خۆراكە وەك خۆی
ببینم
سالڤۆی ژیژك
داڕووخان���ی جەمس���ەری سۆسیالس���تی
و هێم���ای ئایدیۆلۆجی���ای كۆمیەنی���زم یەكێتی
س���ۆڤیەت ،تەنی���ا كۆت���ای ب���ە سیس���تمی دوو
جەمس���ەری جیهانی نەهێنا ،بەڵكو بووە هۆی
پاشەكش���ێ و رووخان���ی ك���ۆی ئایدیۆلۆجی���ا
گشتگیریەكان(الش���مولی) و زەمینەیەك���ی
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لەبارەی بۆ چونە پێش���ەوەی بی���ر و دنیابینی
پراگمات���ی و پاراس���تنی بەرژەوەن���دی وەك
فۆرمێكی هزری نوێ رەخساند.
ئەم���رۆ مرۆڤایەت���ی لەدوایی���ن س���اتەكانی
قۆناغ���ی دوایەكان���دا(دوای ماركس���یزم،
دوای لیبرلی���زم ،دوای مۆدێرنیت���ە ،دوای
ئایدیۆلۆجی���ا ...هت���د) ،زەمینەیەك���ی لەب���ار و
بەپی���ت ب���ۆ دامەزراندنی بی���ر و دنیابینی نوێ
دەخوڵقێنێت .زۆربەی پێشبینی و دیابینیەكانی
نوێ بەو ئاڕاستەیەدایە ،كە جارێكیتر ئەستەمە
ئایدیۆلۆجیایەك بخوڵقێت ،كە بۆ هەموو گەالن
شیاو و لەباربێت ،بەڵكو دەبێت گەالنی جیهان
بە پێی واقیع و سروش���تی خۆی���ان بەرنامەی
كار و دنیابینی تایبەت بە خۆیان داهێنن.
لە هەناوی دروستبوون و بەرجەستەبوونی
جیهانێك���ی ن���وێ و سیس���تمێكی نوێ���ی
ب���ۆ
زەمینەی���ەك
فرەجەمس���ەرەوە،
ركەبەرایەتییەك���ی ن���وێ لەنێ���وان كولت���ور و
دنیابینی���ە نوێكان دەڕەخس���ێت .سیس���تمی فرە
جەمسەری جیهانی ،كە لە ئەمڕۆدا تارمایەكەی
بەروون���ی دەردەكەوێت ،كۆتایی بەجیهانی تاك
جەمسەری و ئایدیۆلۆجیای شمولی دێنێت و كار
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لەس���ەر دامەزراندنی بناغەی جیهانێك دەكات،
باوەڕ و ئایدیۆلۆجیا تیایدا دەبنە رابردو .لە گەڵ
ئەوەی لەبۆش���ای ئایدیۆلۆجیادا چەند هەوڵێك
هەیە بۆ سەرلەنوێ داتاشینی بیر و دنیابینیەك،
ك���ە بۆ هەم���وو جیهان بگونجێ���ت و لەبار بێت،
بەاڵم تا ئەمڕۆ هیچ لەوانە نەیانتوانیوە سنوری
ژینگەی خۆیان ببڕن و ببنە ئایدیایەكی جیهانی.
ئایدیۆلۆجی���ا تەمەنێكی زۆر و مێژوویەكی
پ���ڕ لەئاڵۆزی و ناجێگی���ری هەیە ،بەاڵم لەگەڵ
لەدایكبوون���ی ئایدیۆلۆجی���ای ماركس���یزم و
جیهان���ی دو جەمس���ەریدا ،بوو ب���ە فاكتەرێكی
س���ەرەكی تەحەكومك���ردن بە ت���ەواوی ژیانی
خەڵ���ك و تێكەڵ بە كۆی جومگ���ە ژیاریەكانی
دەسەاڵت و كۆمەڵگە بووەوە.
ئایدیۆلۆجیا بەوەی لە جەوهەردا گوزارشتە
لەبی���رو دنیابینی گروپێك یان تەنیا كەس���ێك،
بەتایبەتی لەب���واری سیاس���ەتی بەڕێوەبردنی
دەوڵ���ەت و سیس���تمی كۆمەاڵیەت���ی ،هاوكات
لەب���واری پراكتیكی���دا ب���ە بەرنام���ە كار ب���ۆ
باڵوەكردن و س���ەپاندنی باوەڕێكی كۆنكریتی
دەكات و قۆناغ بە قۆناغ لەبیر و مێشك و هۆشی
خەاڵكانێكی زۆردا دەیچەس���پێنێت .بەواتایەكی
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روونتر تەواوی دنیابینی ،پرەنس���یپ ،رێنمایی،
جومگە ه���زری و پراكتیكیەكانی پێش���وەختە
دەخوڵقێت و دەسەپێنرێت بەسەر پەیرەوانیدا.
الدان ل���ە ه���ەر بڕگ���ە و ب���ەش و دنیابین���ی
ئایدیۆلۆجیا الی پەیامبەرانی بووە بە گوناه و
بە واتای شكاندنی پیرۆزی ئایدیۆلۆجیا باسی
لێ���وە كراوە .ئەم راس���تییە ئ���ەوە دەگەیەنێت،
كە مێش���ك ،بیر و دنیابینی ك���ۆی باوەڕداران،
پەیڕەوكەرانی ئایدیۆلۆجیا سڕ دەكرێت و هیچ
بوارێك بۆ بەش���داری لە پێشخستن و داهێنان
بۆی���ان ناهێڵێت���ەوە .لێرەدا م���رۆڤ بە هەموو
بی���ر و وش���یاری و دنیابینیەوە ب���ە بێ ئەوەی
خ���ۆی بزانێت یان بە ئاگا بێت ،دەبێتە كۆیلەی
ئایدیۆلوجیا و داهێنەرانی .
ئایدیۆلۆجیا ئەفیونی تاك و گەالن
رەنگە بەشێك لەو بۆچونە دروست بێت،
كە پێیوایە ئایدیۆلۆجیا خزمەتی بە مرۆڤایەتی
كردوە و لە قۆناغێكدا رێگایەكی سەرەكی بوە
بۆ خۆشگوزەرانی م��رۆڤ و كۆمەڵگە ،ئەم
بۆچونە لەو سۆنەگەوە راستی تیادایە ،كە
لەكات و جێگەی دیاریكراودا و بە شێوەیەكی
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س��ن��وردار لەسونگی رووب���ەڕووب���ون���ەوەی
الیەنە نەرێنی و ناعەدالەتیەكانی سیستمێكی
سیاسی پاوانخواز و دیكتاتۆری ،خزمەتی
بە ت��اك و كۆمەڵگە ك��ردوە و ب��ەش��داری لە
پرۆسەی پێشكەوتن و وشیاركردنەوەی تاك
و كۆمەڵگەكان كردوە ،بەاڵم لە بارودۆخێكی
جێگیردا و هاوكات لەو كاتانەی ئایدیۆلۆجیا
دەبێتە دەس���ەاڵت ،ك��ارەس��ات دەخوڵقێنێت.
یەكێك لە خەسڵەتەكانی ئایدیۆلۆجیا ئەوەیە،
كە بە تیۆری زۆر رەوانە ،بەاڵم كۆی قەیران
و نێواندژی و ناكۆكی و تەنگوچەڵەمەكانی
لەبواری پراكتیكە نەك هەر دەبنە بەربەست
ل��ەب��ەردەم پێشكەوتنی كۆمەڵگە و دۆخێكی
ن��ادروس��ت لەژیانی ت��اك��دا دروس���ت دەك��ات،
بەڵكو بۆخۆی دەبێت خوڵقێنەری قەیران،
زۆرج���ار ب��ۆ رزگ��ارب��وون ل��ەو بەربەست و
قەیرانانە پەیڕەوانی پەنادەبەنە بەر خراپترین
ئامڕاز و زۆر بەتوندی دەكەونە چەوسانە،
زوڵ��م ،تێكشكانی تاك و كۆمەڵگەكان .بگرە
دەبێتە كارگەیەكی چ��االك��ی دروستكردنی
دیكتاتۆریەت و تاكڕەوی و زوڵم و ناعەدالەتی،
نمونەی ئەم راستیەش بەڕوونی لەئەزمونی
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حوكمڕانی واڵت��ە كۆمۆنیست و ئیسالمییە
توندڕەوەكان دەبینرێت ،بۆیە دەڵێم ئیسالمی
چونكە لەجەوهەردا بیری ئیسالمیش لەهەناوی
ئایدیۆلۆجیاوە بووە بە باوەڕ .لەم بارەدا واتە
ئەو كاتەی ئایدیۆلۆجیا دەبێتە باوەڕ كارەسات
دەخوڵقێنێت و پەیڕەوانی لەپێناو سەرخستنی
بیرو دنیابینی ئایدیۆلۆجیاندا ئامادەن هەموو
تاوانێك دژ ب��ە ن��ەی��اران��ی بیر و دنیابینیان
پەیڕەو بكەن ،لەم بارەدایە ئایدیۆلۆجیا دەبێتە
ئ��ەو چ��ەت��رەی ،رەوای���ی ب��ە ه��ەم��وو تاوانێك
دەدات و مرۆڤەكان دەكاتە دڕن��دە .لە مەڕ
كاریگەریە نەرێنیەكانی ئایدیۆلۆجیا لەسەر
تاك و كۆمەڵگە فەیلەسوفی سلۆڤینی سالڤۆی
ژیژەك بەڕاشكاوانە دەڵێت :من بە بەردەوامی
لە سەتڵی خاشاك و زبڵم دەخارد ،ئەو سەتڵە
ناوی ئایدیۆلۆجیایە .هێزی مادی ئایدیۆلۆجیا
وایلێكردبووم  ،كە بە بەردەوامی نەتوانم ئەم
خۆراكە وەك خۆی ببینم.
ل��ە پ���ەی���ڕەوك���ردن و واب��ەس��ت��ەب��وون بە
ئایدیۆلۆجیاوە ئەو بارە دەخوڵقێت ،كە زۆر
بە ئاسانی تاك و كۆمەڵگە بەكۆمەڵێك كۆت و
بەندی وەهمی بیر و هۆشی سڕ بكرێت ،ئەمە
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جگە لەوەی لەكۆی چەمك و پرسە هەستیار
و ئاسایەكانیشدا ،دنیابینی و شیكاركردنی
عەقاڵنی وپێشبینیكردن س��ن��وردار دەك��ات.
بەواتە لەم بارەدا هیچ پانتایەكی گونجاو بۆ
گ��وزارش��ت��ك��ردن ل��ە راستیەكان وەك خۆی
نامێنێتەوە و چنینەوەی بەرهەمی عەقڵ و
دنیابینی زۆر سنوردار دەبێت ،لەم دۆخەدا
ب��اوەڕ دەبێتە ئ��ەو ت��ۆڕە پۆاڵیینەی ت��ەواوی
مێشك و هۆش سڕ دەكات و هەموو هەوڵ و
خواستەكان بۆ دەرچون لەو قاڵبە بە تەواوەتی
تەسك دەكاتەوە ،لێرەوە وەك ئەوەی ژیژەك
دەی��ڵ��ێ��ت ،ت��اك پێویستی ب��ە شۆڕشێكە ،كە
سەرەتا لە ناوخۆی خۆیدا ئەنجامی ب��دات.
ب��ەوات��ە س��ەرەت��ا دەب��ێ��ت خ���ۆی ل��ە ك���ۆت و
بەندی ئایدیۆلۆجیا رزگ��ار بكات .ئ��ەوەی لە
ئەمڕۆدا بووە بە بەشێك لەبناغەی دنیابینی
و ژیانی تاكەكان ،بە تایبەتی لە كۆمەڵگە
پێشكەوتوەكان بۆ رزگار بوون لەبەندیخانەی
ئایدیۆلۆجیا ،ژیانی خۆیان لەسەر كۆمەڵێك
بنەما و بەهای نوێ رادەهێنێت و بەردەوام لە
هەوڵی داهێنانی بیرو دنیابینیەك دایە ،كە لە
گەڵ گۆڕانكاریەكانی ئەمڕۆدا بگونجێت ،لێرەدا
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خاڵی دەستپێك ئەوەیە ،كە دەبێت سەرەتا
كودەتایەكی شەرعی بە سەر بیر و دنیابینی
خۆیدا ئەنجام بدات.
شوێن پەنجەكانی ئایدیۆلۆجیا
ئ��ەو ك��ات��ەی ئایدیۆلۆجیا دەبێتە رێ��گ��ە و
ب��ەرن��ام��ەی ژی���ان ب��ۆ ت���اك و ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك،
سەرجەم جومگەكانی ژیانی تاك و كۆمەڵگە
ك��ۆن��ت��ڕۆڵ دەك�����ات .ل���ەم ك���ات���ەدا ل��ەه��ەن��اوی
دیموكراسیدا ب��ەڕوون��ی زوڵ��م و نایەكسانی
و دیكتاتۆریەت دەبینرێت ،ب��ە وردب��وون��ەوە
لەسروشتی كاركردنی ئایدیۆلۆجیا ،توێژەر
دەتوانێت بگاتە ئەو راستیەی ،كە لە هەناوی
دیموكراسیدا دیكتاتۆریەتێكی راستەقینە بوونی
هەیە ،زۆر بە وردی كار دەكات و ئاراستەی
روداو و سروشتی دیاردەكان و ئامانجەكان
بەو شێوەی خۆی دەیەوێت دیاریدەكات.
لە ب��واری سایكۆلۆجیادا ئایدیۆلۆجیا ئەو
فاكتەرەیە ،كە راستەوخۆ كاریگەری نەرێنی
ل��ەس��ەر دەروون و س���ۆز و ه��ەس��ت��ی ت��اك
دەخوڵقێنێت .دیاردە و رووداوەكان بەو شێوەیە
نمایش دەكات ،كە تۆڕەكانی ئایدیۆلۆجیا بۆی
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دی��اری��ك��ردوە ،بۆیە ل��ێ��رەوە ب��ە خەیاڵیكردنی
ئامانج و بیركردنەوەكانی ت��اك بەرجەستە
دەبێت ،تا دواتر مرۆڤی ئایدیۆلۆجیست دەكاتە
كااڵیەكی بێ گیان ،خەیااڵوی ،نا واقعی و كۆی
بۆچونەكانی لەگەڵ واقیعدا ناكۆك دەبن.
لە بواری مەعریفەدا وەك ئەوەی عبدولكەریم
س��روش دەی��ڵ��ێ��ت ،ئایدیۆلۆجیا ل��ەج��ەوه��ەردا
پرسێكی نا مەعریفیە و بەرگی مەعریفەی لە بەر
كراوە .بۆیە پێیوایە بەوەی ئایدیۆلۆجیا باوەڕ
دەخوڵقێنێت ،ب��اوەڕی��ش ب��ەوەی لەجەوهەردا
لە رەگ��ەزی ئیرادەیە ،نەك هزر ،بۆیە لێرەوە
دەرئ��ەن��ج��ام��ەك��ەی ئایدیۆلۆجیا دەب��ێ��ت��ە ئەو
دی��وارەی ،كە مرۆڤ لە واقیع دادەبڕێت و لە
ئاست راستیەكاندا نابینای دەكات.
لە ب��واری دەس��ەاڵت��دا ئایدیۆلۆجیا دەبێتە
ئ��ەو ه��ێ��زەی شەرعیەت ب��ە دەس���ەاڵت دەدات
و ه��ەم��وو ك����ردار و ب��ڕی��ارەك��ان��ی دەخ��ات��ە
دۆخێكەوە ،كە ناكرێت رەخنەی لێبگیرێت یان
رەتبكرێتەوە ،رەوای بە زوڵم و ناعەدالەتی
هەڵە و كەموكوڕیەكان دەدات ،هەر بۆچونێكی
ج���ی���اوازی���ش دەخ���ات���ە ب���ازن���ەی خ��ی��ان��ەت و
دوژمنكاریەوە.
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ئایدیۆلۆجیا خوڵقینەری توندوتیژی
ئ��ەو كاتەی ئایدیۆلۆجیا دەبێتە دەقێكی
پیرۆز و بەرگی باوەڕ لەبەردەكات ،هەر هێرش
و هەوڵێك بۆ لەكەداركردن و شكاندنی بازنەی
دنیابینی دەبێتە كوفر و ت��اوان .توندوتیژی
ئایدیۆلۆجی بەوەی پشت بە بناغەیەكی هزری
دەبەستێت و شەرعیەت لە باوەڕ و دنیابینی
هزری و فەلسەفیەوە وەردەگرێت ،لە واقیعدا
دەبێتە ترسناكترین و ناشرینترین جۆری
تیرۆر و توندوتیژی.
لە هاوشانی ئ��ەوەی ،كە ئایدیۆلۆجیا بە
ب��ەردەوام��ی لەگەڵ پراكتیزەبوونیدا دەبێتە
ب��اوەڕ ،هاوكات لەگەڵ ب��وون بە باوەڕیشدا
دەبێتە سەرچاوەیەكی سەرەكی دروستكردن
و بەرپاكردنی توندوتیژی .لە ئ��ەم��ڕۆدا بە
پ��اش��ەك��ش��ێ و الوازب����وون����ی ،ه���زری ئاینی
جێگەی دەگ��رێ��ت��ەوە ،ل��ەم ب��ارەش��دا ب��ەوەی
ئ��ای��ن ل��ەج��ەوه��ەردا ل��ەس��ەر ب��ن��اغ��ەی ب��اوەڕ
دروستبووە ،دەبێتە سەرچاوەی دروستكردن
و خوڵقاندنی توندوتیژی ،بەڵكو دەرئەنجامی
جێگرتنەوەی ب��ۆ ئایدیۆلۆجیا توندترین و
درندەترین هەڵسوكەوت و سیاسەت پەیڕە
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و دەك��ات ،تا دەگاتە ئەو ئاستەی گروپێكی
تیرۆرستی درندەی وەك داعش دەخوڵقێنێت.
ئایدیۆلۆجیا خوڵقێنەری باوەڕە
كاتێك ئایدیۆلۆجیا دەبێتە باوەڕ ،تاكەكان
دەبنە رۆبۆتێكی دەستی سیاسەتمەداران و
ئایدیۆلۆجیستەكان ،بە بێ بیركردنەوە ئەو
ئامادەییەیان ت��ی��ادا دەخوڵقێت ،ك��ە هەموو
كردارێكی نادروست ئەنجام ب��دەن ،ئەمەش
نەك تەنیا لەسەر بڕیاری سیاسەتمەداران و
لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەكانی ئایدیۆلۆجیادا،
بەڵكو لەپێناوی خ��ودی ئایدیۆلۆجیا وەك
تێكستێكی پیرۆز.
لەئەمڕۆدا ،لەپەراوێزی مەرگی ئایدیۆلۆجیا
و كۆتایهاتنی بیر و دنیابینیە گشتگیریەكاندا،
تارمایی و سیمای قۆناغێكی ن��وێ لەژیان
و مۆدێلێكی جیاواز لەسیستمی سیاسی و
ب��ەڕێ��وەب��ردن ،كە لەبناغەدا لەسەر بنەمای
ستراتیجێكی پراگماتی و عەقاڵنی بەرجەستە
دەب��ێ��ت ،ل���ەم ق��ۆن��اغ��ەدا ئ����ەوەی ب��ۆ گ��ەالن��ی
دواكەوتوو دەبێتە گرفت و قەیران و بەربەست
ل��ە ب����ەردەم پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن و گ��ەش��ەك��ردن��ی��ان
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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دروس��ت دەك��ات ئەوەیە ،كە ناتوانن خۆیان
لە كۆتوبەندی ئایدیۆلۆجیا رزگ��ار بكەن .بە
هۆی بێ تواناییمان لە وەرگرتنی گ��ۆڕان و
تێنەگەیشتنمان لەسروشتی راستەقینەی
رووداوەك���ان بارێك لە ف��ەوزا و ناروونی و
ناجێگیری دەروونی و بێ هێوایی بۆ خۆمان
دەخوڵقێنین.
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كورد لە گەمەی هێزە
هەرێمایەتیەكاندا
ل��ە گ���ەوه���ەردا ق��ەی��ران و گرفتی نێوان
كورد و شیعە كێشەی نێوان دو حزب ،یان
دو گروپی جیاواز نییە لەسەر بەرژەوەندی،
بەڵكو راستیی كێشەكە گرفتی ن��ێ��وان دو
ب��ۆچ��وونو ب��ی��رك��ردن��ەوەی ج��ی��اوازە .ك��ورد
دەیەوێت دەسەاڵتێكی رەشید و دیموكراسی
لە عێراقدا دابمەزرێتو لەسێبەری ئەم مۆدێلە
حوكمڕانییەدا تەواوی پێكهاتەو گەالنی عێراق
ی و یەكسانی پێكەوە ژیان بگوزەرێنن،
بە ئازاد 
ل��ەب��ەرام��ب��ەردا ب����ەوەی ئ��ەم��ڕۆ دەس��ەاڵت��ی
شیعەگەرایی بۆتە ب��ە شێك ل��ە ستراتیژی
ئێران ،ئامانجی سەرەكیی بۆتە دامەزراندنی
مۆدێلی حوكمڕانیی ئێرانی لە عێراق ،واتە لە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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باشترین حاڵەتدا ئاییندەی كورد ئەوە دەبێت،
كە ئێستا كوردانی ئێران پێیدا دەڕۆن.
قوڵبوونەوەی تەنگەژە و كێشەكانی نێوان
هەرێم و ناوەند لەم بەهارەدا و لەسەردەمێكدا،
كە كۆی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە
ن و ناجێگیر و ئاشوبدا دەژی ،عێراق
ك��واڵ 
بە گشتی ب��ەرەو كارەساتێكی گ��ەورە دەبات.
هەرێمی كوردستان ئەمڕۆ دەكەوێتە چەقی
ملمالنێ و ناكۆكیی نێوان سێ هێزی گەورەی
نەیاری یەكتر :توركیا ،ئێران ،رەوتی سوننەی
عەرەبی .لە رەهەندێكی دورتریشدا ،بەشێك لە
شەڕو ملمالنێكانی نێوان ه��ەردو جەمسەری
گەورەی دنیا :روسیا و ئەمەریكا ،ناڕاستەوخۆ
ل��ە رێ��گ��ەی پ��اش��ك��ۆو ه��اوپ��ەی��م��ان��ەك��ان��ی��ان��ەوە
لەم واڵت��ەی ئێمەدا ئەنجام دەدرێ��ت .بە واتا
كوردستان ئەمڕۆ دەبێتە بەشێك لە هاوكێشەی
س��ی��اس��ی��ی ه��ەرێ��م��ای��ەت��ی و ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی.
لێرەدا گوناه و كەمتەرخەمیی ك��ورد ل��ەوەدا
دەردەكەوێت ،كە لەم هاوكێشەیە تێنەگات ،یان
بە هەڵە شیكاریی بۆ بكات .لەم هاوكێشەیەدا
ئێران وەك جەمسەرێكی شیعەگەرایی دەست
دەخ��ات��ە ك��اروب��اری ك��ۆی واڵت��ان��ی ع��ەرەب��یو
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خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت ،ل��ەم بازنەیەشدا لە
كوردستان بە حوكمی نزیكیی لە چەقی شەڕ
و ناكۆكییەكان ،دەستێكی زیاتری هەیە .ئێران
لەشێوازی مامەڵەكردنی لەگەڵ ئەم واڵتانەدا بە
یەك ستایل و بە یەك ئاڕاستەدا كار ناكات،
بەڵكو سیاسەتێكی دوو فاقی هەیە ،بۆ نموونە
لەشێوازی مامەڵەكردنی لەگەڵ میسر و تونسدا
پاڵپشتی لە گ��ەالن دەك��ات ،ب��ەاڵم لە سوریا
دژی گەلەو بەرگری لە سیستمی حوكمڕانیی
دیكتاتۆریانەی ئەسەد دەكات .ئەم سیاسەتە
دو فاقییە ل��ە رووی ئ��اك��اری سیاسییەوە
گ��رف��ت و كێشەی زۆری ب��ۆ ئێرانییەكان
درووست كردوە؛ دەستتێوەردانی ئێران لە
كوردستان رەگو ریشەیەكی مێژوویی هەیە،
بە درێژایی مێژووی خەباتی رزگاری كورد،
ئێران دەستی لەزۆربەی بزوتنەوە و حزبە
سیاسیەكاندا هەبووە ،هەندێكجار شێواز و
مۆدێلی كاركردنیشیان ئەو دایڕشتووە ،بگرە
لەهەندێك نموونەدا ئاییندەی شۆڕشەكانیش
بە دەستی ئەو بووە ،بەاڵم ئەمڕۆ ،زۆر بە
فراوانتر و قوڵتر ،كاریگەریی لەسەر رووداو
و بڕیارەكانی دەسەاڵتی عێراق بە گشتی
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هەیە ،لە الی��ەك زۆر ب��ەزەق��ی ك��ار لەسەر
ئاڕاستەكردنی دەسەاڵتی شیعەگەرایی مالكی
بەو ئاڕاستەیە دەكات ،كە لە بەرژەوەندیی
رەوتی شیعەگەراییدا بێت.
لە روویەكیترەوە ،توركیا وەك رابەری
رەوت����ی س��ون��ن��ەگ��ەرای��ی ل��ە رێ��گ��ەی چەند
هاوپەیمانێكەوە و بە پاڵپشتی ئەمەریكا زۆر
بە زەقی دەستی خستووەتە كوردستان و
عێراق و ئیدارەی شەڕێكی هەرێمایەتی لەم
ناوچەیە دەكات.
ل��ە ب���ەرەی ع��ەرەب��ی سوننەشدا ،ئەمڕۆ
بە رابەرایەتیو پاڵپشتی هەریەك لە قەتەر
و سعودیە ،سوننە ع��ەرەب��ە عێراقییەكان
دەجوڵێنرێت و بانگەشەی بەهاری عەرەبی
لە عێراقدا دەكەن.
لەم نێوەندەدا كورد بۆ خۆی دابەش دەبێت
بە سەر دو بەرەی جیاوازدا ،بەرەی توركیاو
سوننەی عەرەبی لە گەڵ بەرەی ئێرانو مالكیدا.
لەم بازنەیەدا كرۆكی كێشەكە لە نەخۆشكەوتنی
تاڵەبانییەوە تەشەنەی كرد ،چونكە بە راستی
ئەمڕۆ بۆشاییەك لە پەیوەندییەكانی كورد
ل��ەگ��ەڵ دەرەوەدا دروس���ت ب���ووە؛ ت��ا ئەمڕۆ
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هیچ سەركردەیەك لەیەكێتیدا دروست نەبووە
بتوانێت ئ��ەم بۆشاییە پ��ڕ ب��ك��ات��ەوە ،ك��ە الی
ت��ەرازوەك��ەی مالكی و ئ��ێ��ران راگ��رێ��ت .بۆیە
ق��ەی��ران��ی یەكێتی تەنیا ك��اری��گ��ەری��ی لەسەر
بارودۆخی خۆی نییە ،بەڵكو گرفت و كێشە بۆ
كۆی عێراقو ناوچەكە درووست دەكات.
لەم چوارچێوەیەدا ،تا ئەمرۆ دیارنییە ،كە ئایا
ئەم دابەشبوونەی كورد لە بەرژەوەندییدایە،
یان بە پێچەوانەوە .لە كاتێكدا ،كە مانەوەی
مالكی بە بێ تاڵەبانی توشی تەنگژەیەكی
سیاسیی ق��وڵ��ی ك����ردوە؛ ت��وان��ای داهێنانی
چارەسەر و راگرتنیی هاوسەنگیی هاوكێشە
سیاسییەكەی ن��ەم��اوە .ب��ۆی��ە ب��ۆ راگرتنی
بارودۆخەكە و چارەسەری كێشەو گرفتەكان،
بەردەوام كار لەسەر خوڵقاندنی كێشەو گرفتی
نوێ دەكات .لەجێگایەكیتردا نەخۆشكەوتنی
تاڵەبانی گرفتی گەورەی بۆ پارتی دیمكراتی
كوردستانیش دروست كردووە؛ نەخۆشكەوتنی
تاڵەبانی نەبوونی كەسێكی شیاو لەجێگەیدا
ئەو زەمینەیەی خوڵقاندوە ،كە كۆی ناوچەی
سلێمانیو بەغداش لە دەست بارزانی دەرچن
و توانای مامەڵەكرنی لە گەڵیاندا نەبێت.
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لە راستیدا لەم بارودۆخەدا شەڕ و پشێوی
بە هەموو پێوەرێك لەبەرژەوەندیی كورد و
شیعەدا نییە ،بەاڵم بێگومان لە بەرژەوەندیی
سوننە و مالكیدایە.
ف���رەوان���یو ف��رەڕەه��ەن��دی��ی هاوكێشەی
س��ی��اس��ی ل���ەم ن��اوچ��ەی��ە ،ئ���ەو زەم��ی��ن��ەی��ەی
خ��وڵ��ق��ان��دوە ،ك��ە ك���ۆی ك��ێ��ش��ەو گرفتەكان
كاریگەرییان لە س��ەر یەكتردا هەبێت .لەم
ن���ێ���وەن���دەدا ت��ەن��گ��ەژەی س��ی��اس��ی��ی س��وری��ا
كاریگەریی نەگەتیڤی راستەوخۆی لەسەر
پەیوەندییەكانی ن��ێ��وان الی��ەن��ی ن��اك��ۆك و
ن��ەی��ارەك��ان��ی ع��ێ��راق��دا ه��ەی��ە .مالكی لەسەر
خواست و داوای ئێران و وەك بەرگری لە
رەوتێكی شیعەگەرای ،پاڵپشتی لە دەسەاڵتی
ئەسەد لەسوریا دەكات .بۆ ئەم مەبەستەش
چەندینجار هەوڵی شكاندنی ئەو گەمارۆیەی
داوە ،كە بەرەی توركیا بە هاوكاریی پارتی
دی��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان ل��ەس��ەر س��وری��ا
دروستییان كردوە.
لە سەر ئاستی شەڕ و ملمالنێی روسیا
و ئەمەریكا لە رێگەی كۆمپانیا نەوتیەكانەوە،
ب��ە تایبەتی ه���ەردو كۆمپانیای گ��از پرۆمی
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ڕوس����ی و ئ��ەك��س��ۆن م��وب��ی��ل��ی ئ��ەم��ەری��ك��ی،
ل��ە رووی��ەك��ی ت���رەوە ك��وردس��ت��ان دەكرێتە
گۆڕەپانی رووب��ەڕووب��ون��ەوەی ئەم الیەنانە.
بە پێی ئەم ئاماژانە ،ئەمڕۆ ك��ورد بەشێكی
سەرەكیی هاوكێشەی سیاسیی هەرێمایەتیو
نێودەوڵەتییە؛ یاریكەرێكی سەرەكیی ئەم
گەمانەیە .بۆیە لێرەدا كاتێك ،كە كورد دەبێت
بە قوربانیو دەكەوێتە پەراوێز ،هۆی سەرەكی
خۆیەتی ،كە نازانێت یاریەكی دروست بكات.
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گەمە گاڵتەجاڕیەكانی ئەنفال
ئەمڕۆ زیاتر لە بیست و پێنج بەهار بە
سەر كارەساتی هەڵەبجەو ئەنفالدا ،زیاتر لە
دە بەهار بە سەر رووخانی رژێمی بەعسدا
تێدەپەڕێت.
ل��ە ه��اوش��ان��ی ئ���ەوەی هیچ برینێكی ئەو
ك��ارەس��ات��ە س��اڕێ��ژ ن���ەك���راوە ،ب��گ��رە ك��ۆی
سیستمی حوكمڕانیی عێراقیش كەوتوەتە
قەیرانێكی گ��ەورەوە ،دەسەاڵتی نوێی عێراق
لەبریی هەنگاونان بۆ دامەزراندنی سیستمێكی
ح��وك��م��ڕان��ی��ی دی��م��وك��راس��ی و رەش��ی��د ،ك��ار
لەسەر دووبارەكردنەوەی هەمان سیناریۆی
رژێ��م��ی س��ون��ن��ەگ��ەرای��ی ب��ەع��س دەك���ات���ەوە.
ل���ەم ب����ارودۆخ����ەدا ،ك��ە ك���ورد شەریكێكی
مێژوویی ستەملێكراوی شیعەیە ،جارێكی
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دی رووبەڕووی غەدرو زوڵم دەبێتەوە ،نەك
تەنیا ل��ەوەی ،كە ل��ەدوای بیستو پێنج ساڵ
ت��اوان��ی جینۆسایدكردن ،دۆس��ت��ە دێ��ری��ن و
هاوستەملێكراوەكەی ئامادە نییە قەرەبووی
ئەو تاوانە بكاتەوە و بە زوڵمی تۆمار بكات،
بەڵكو سیاسەتەكانی بەرەو ئەو ئاڕاستەیەن،
كە جارێكیتر ئەم نەتەوەیە بخرێتەوە دۆخی
ژێردەستەیی و زوڵم و زۆریی لەبەرامبەردا
بكرێت.
لەماوەی ئەم بیستو پێنج ساڵەدا ئەوەندە
لەسەر ئەو كارەساتە وتراوە ،ئەوندە هاوار و
رۆڕۆ كراوە ،هەموو وشەكان و گوزارشتەكان
هێزی بزواندنی سۆز و هەستییان لەدەستداوە،
بۆیە لێرەدا ،دوور لەوەی قسە بۆ ئەوە بكەین،
كە دڵی خۆمان ساڕێژ بكەینەوە ،یان بۆ ئەوەی
كەسێك دڵی بە ئێمە بسوتێت ،بە نوسینی چەند
دێڕێك منیش خۆم لەبارێكی گەورەی خەم بۆ
چەند ساتێكیش بێت خاڵی دەكەمەوە .لێرەدا ئەم
نوسینە رەنگە تەنیا بە مەبەستی قسەكردنو
ك��ات كوشتن ب��ێ��ت ،چونكە وش��ەك��ان وات��او
كاریگەرییان لەدەستداوە ،ب��ەاڵم بۆ من زۆر
گرنگە چونكە ئەو هەناسەیەیە .كە بۆ ساتێكی
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زۆر كورتیش بێت پشوێكم دەداتێ و لە ئازارێك
دامدەماڵێت ،چارەگە سەدەیەكە بە كۆڵمەوەیە.
دراما :گەمە گاڵتەجاڕیەكانی ئەنفال
كات14/4 :ی ساڵی .1988
شوێن :گوندی كوڵەجۆی حاجی حەمەجان
سیناریۆ :ئەنفالو جینۆسایدی نەتەوەیەك
ناوەرۆك :لەم سیناریۆیەدا دوو بەرە هەن،
بەرەیەكی گەلێكی داماو و كڵۆڵو دەسەاڵتێكی
دیكتاتۆری بێ ویژدانو زۆردار.
ب���ڕی���ار :ك��وش��ت��ن و س��وت��ان��دن��ی ه��ەم��وو
گیانلەبەرێك ،مرۆڤ ،ئ��اژەڵ ،باڵدار ،رووەك..
هتد.
بە تااڵنبردنی هەموو ماڵو موڵكێكی خەڵكی
ئەنفالكراو
سوتان و رووخانی ئەوەی بە تااڵن نابرێت.
ن���اوەرۆك���ی س��ی��ن��اری��ۆ :بەرجەستەكردنی
س��ی��اس��ەت��ی س��وت��ان��دن��ی زەوی و ق��ڕك��ردن��ی
ن��ەت��ەوەی��ەك تەنیا ب��ۆ رازی��ك��ردن��ی دەروون���ی
نەخۆشێك.
نمایشی دراماكە:
ئەكتەرەكان:
بەرەی یەكەم :جەالدەكانی بەعس ،عەشایەرە
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چەكدارەكان ،جاشە كوردەكان.
ب����ەرەی دووەم :م��ن��داڵ��ێ��ك ب��ە بەرگێكی
رووت���وڕەج���اڵ���ەوە چ��اوەك��ان��ی دەرپ��ۆق��ی��وە و
ت��ێ��ن��اگ��ات .ژن��ێ��ك ل��ەت��رس��ا واق���ی وڕدەم��ێ��ن��ێ��ت،
سیماو ه��ەن��اوی ت��وش��ی سوباتێكی ئ��ەب��ەدی
بووە .پیاوەكان بە قوڵپەی گریانەوە لەتیمەكانی
كوشتن دەڕوان��ن بەو هێوایەی ئەمان ببرێنو
منداڵەكانیان ئازادكرێن.
جێبەجێكردنی بڕیار:
جیاكردنەوەی ژنو مندااڵن لە پیاوان.
پیاوان لە دوورەوە بە چاوێكی پڕ لە خەم
و ئ��ازارەوە لەخێزانەكانیان رادەمێنن ،ئاخۆ چ
چارەنوسێك چاوەڕوانیان دەكات ،لە چاویاندا
ئازارەكانی زامی دابڕان نمایش دەكران .ئاخۆ
ساتێك دەگەڕێتەوە بۆ بە یەكتر شادبوونەوەیان.
ژن���ان و م��ن��دااڵن چ����اوەڕوان ب���وون وەك
هەمیشە باوكەكان فریایان بكەون و لەدەمی
ئەو گورگانە رزگاریان بكەن.
ئەو رۆژە (مەلەكوتی مەرگ) هەموو بن و
بارەگای خۆی گواستەوە بۆ كوڵەجۆ ،وتی با
خەڵقانیتر ئەمڕۆ سەرفراز بن ،من تەنیا فریای
كوڵەجۆ دەكەوم.
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ق���ۆن���اغ���ی دووەم :ن���اون���وس���ك���ردن و
گواستنەوەی گوندنشینان بۆ سەربازگەكانی
ت��ۆپ��زاوا ،ب��ەاڵم ت��ۆپ��زاوا ئ��ەو رۆژە نەیتوانی
شایی بگێڕێت ،بگرە لە هەموو رۆژەكانیتر
زیاتر تەعزێبار بوو.
بە شێكیتر گوازرانەوە بۆ نزیك چاڵەكانی
م��ەرگ بۆ گۆڕەپانەكانی (نوگرەسەلمان)و
سەماوە ،ئای تۆپزاوا تۆ و (نوگرەسەلمان)
و س��ەگ��ەك��ان��ت��ان چ���ی ی���ادوەری���ەك���ت���ان لە
بیرەوەریەكانماندا تۆماركردوە.
قۆناغی سێیەم :س��ەرب��ازەك��ان خەڵكانی
ئەنفالكراو دەخەنە چاڵەكانەوە و تیمەكانی
مەرگیش لە س��ەرەوە گوللەبارانیان دەكەن،
لەم دیمەنەدا ،چانسدار ئەوەیە زوو گوللەیەكی
بەركەێت و بەمردویی بكەوێتە ژێر خۆڵەوە،
دەنا دەبوو بە برینداری زیندە بەچاڵبكرێت.
ل���ەك���ۆت���ای���ی���دا ئ����ەم درام����ای����ە ئ���ەوەن���دە
الوازو ق���ێ���زەوەن ب���وو ب��ە ه��ی��چ ش��ێ��وەی��ەك
ب���ۆ چ��رك��ەس��ات��ێ��ك��ی��ش س���ەرن���ج و س���ۆزی
تەماشاكەرانی ع��ەرەب و ئیسالمی ختوكە
ن����ەدا ،ب��ۆی��ە ت���ووڕەب���وون ل����ەوەی ،ك��ە ب��ەم
سیناریۆ بێتامەوە كاتییان بە فیڕۆ دراوە،
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ئ��اخ��ر ئ�����ەوان س��ی��ن��اری��ۆی��ەك��ی سێكسییان
دەوی��س��ت .سیناریۆیەكیان دەوی��س��ت دڵ و
دەروونە نەخۆشەكانیان ،وەك ناوگەڵیان تێر
بكات.
لە حوزەیرانی  1992پێش دامەزراندنی
حكومەتی هەرێمی كوردستان ،بە مۆڵەتی
ب���ەرەی كوردستانی كۆمەڵێك رووناكبیر،
كۆمیتەیەكیان ب��ۆ ب��ەرگ��ری��ك��ردن ل��ە مافی
ئەنفالكراوەكان دامەزراند ،ئەركی ئەم رێكخراوە
ئاماركردنی ئەنفالو كۆكردنەوەی زانیاریو
دیكیۆمێنت ب��وو .ل��ە ئاكامی شیكاركردنو
دیراسەكردنی ئ��ەو زان��ی��اریو دۆكۆمێنتانە،
گەیشتنە ئەو باوەڕەی ،كە زۆرترین ژمارەی
ئەنفال ،كە بە بیست هەزار كەس مەزەندە دەكرا
لەو رۆژەدا ،لە 14/4دا لە گوندی كوڵەجۆی
حاجی حەمە جان ئەنجامدراوە ،بۆیە سەرۆكی
كۆمیتەكە نەجمەدینی فەقێ عەبدوڵاڵ ئەوكات
پێشنیاریكرد ،رۆژی 14/4ی هەرساڵێك ،وەك
یادی ئەنفال بناسرێت ،بە واتا رۆژێكمان بۆ
پرسەو رۆڕۆ دیاریكرد.
ئەمڕۆ چ��ارەك��ە س��ەدەی��ەك بە س��ەر ئەو
ك��ارەس��ات��ەدا تێدەپەرێت ،دە س��اڵ ب��ە سەر
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ڕووخانی رژێمی بەعسدا تێدەپەرێت .هێشتا
ئێمە بەرگی رەش��م��ان ف��ڕێ ن���ەداوە .سااڵنە
چەند رۆژێ��ك��م��ان ت��ەرخ��ان��ك��ردوە ب��ۆ پرسە،
كۆتەڵ ،گریان و گێڕانەوەی كارەساتەكان
و پێداهەڵدانی قوربانیان .ئێمە تا ئەمڕۆش
لەنێو زەلكاوی ئەو تاوانە قێزەوەنەدا خەون
ب��ەس��زادان��ی ت��اوان��ب��اران��ەوە دەبینین .خ��ەون
ب��ەوەوە دەبینین دۆستان و شەریكەكانمان
لەدەسەاڵتی نوێی عێراق ئەم تاوانە بە راستی
بناسنو قەرەبووی زیانلێكەوتوانی بكەنەوە .تا
ئەمڕۆ ئێمە بە زەبوونیەوە خەمو ئازارەكانی
ئەنفالو جینۆسایدمان داوە بە كۆڵمانداو واڵت
بە واڵت لە دەرگ��ای پەرلەمانەكان دەدەی��ن،
تەنیا بۆ ئەوەی ئەم تاوانە بە تاوان بناسن.
لە دوای بیست و پێنج بەهار حیكایەت
و ت��راج��ی��دی��اك��ان��ی ئ��ەن��ف��ال ،خ��ەری��ك��ە دەب��ن��ە
سیناریۆیەكی بێ ماناو بەتاڵ ،لە یادی بیستو
پێنج ساڵەی ئەو كارەساتەدا هێشتا هیچمان
نەوتووەو هیچیش نەماوە بیڵێین.
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شەراكەتو سازان
هەوڵێك بۆ رزگاربوون لە قەیران
گۆڕەپانی سیاسی كوردستان ئەمڕۆ
ل��ە ب����ەردەم س��ێ رووداوی هەنوكەییو
هەستیارو چ��ارەن��وس��س��ازدای��ە .كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان ،رەوی بە كۆمەڵی
ك��وردان��ی رۆژئ����اواو رەوش���ی ب��ە كۆمەڵ
كوشتنیان ،پرۆسەی هەڵبژاردن لە هەرێمی
كوردستاندا.
وەك پ��رۆس��ەی گ��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی
لەگەڵ بوونی كۆمەڵێك گلەییو رەخنەی
الیەنە سیاسییە كوردییەكانو تووڕەیی
نەیارانو قەڵسبوونیان ،بەاڵم ئەم پڕۆسەیە
ویستگەیەكو هەنگاوێكی گرنگو هەستیاری
مێژووی سیاسیی كوردە ،لەم بارودۆخەدا
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

337

كورد لە هەموو شتێك زیاتر پێویستی بە
یەكتر خوێندنەوە و لێكتێگەیشتن و پاڵپشتی
یەكترە.
رەنگە ئەمە بۆ یەكەمجار بێت لە مێژووی
سیاسی كورددا توانیبێتمان كوردانی هەموو
ب��ەش��ەك��ان ل��ەس��ەر ی��ەك س��ف��رە كۆبینەوەو
بارودۆخی سیاسی خۆمان تاوتوێ بكەین،
ئومێدێك بۆ خۆمان بە زیندوویی بهێڵینەوە.
ئەم پڕۆسەیە ئەمڕۆ لە ژانی لەدایكبونیدایە،
هێشتا رووی خۆری بە چاوی خۆی نەبینیوە،
بۆیە دەب��ێ��ت ل��ەم ك��ات��ەدا ئێمە تەنیا هیوای
سەركەوتنی بۆ بخوازینو كار بۆ البردنی
بەربەستەكانی ب��ەردەم��ی بكەین ،ن��ەك بۆ
خۆمان بكەوینە وێ��زەیو س��وكو ریسوای
بكەین.
رووداوەك��ان��ی خ��ۆرئ��اوای كوردستان و
رەنگدانەوە و كاریگەرییەكانی لەسەر هەرێمی
ك��وردس��ت��ان ل��ە ه����ەردو رووی س��ی��اس��یو
مرۆڤایەتییەوە ،سەرنجی هەموو الیەكیان
بەالی خۆیاندا راكێشاوە.
لە رووی سیاسییەوە ملمالنێی نێوان هێزە
سیاسییە كوردییەكان لە رۆژئ��اوای كوردستان
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بە تایبەتی لەنێوان پارتی و پەكەكە ،تا ئەمڕۆ
ئاماژەیەكی دڵخۆشكەر نییە ،تا ئەمڕۆ ملمالنێو
بەرژەوەندی تەسكی حزبایەتی بە سەریاندا زاڵە.
دپلۆماسیەتی كوردی تا ئەمڕۆ نەیتوانیوە سنوری
لۆكاڵی ببڕێت ،نە لە بازنەی هەرێمایەتیو نە لە
بازنەی نێودەوڵەتی هیچ جووڵە و رەنگێكی نییە.
لە رووی مرۆڤایەتییەوە لە سەدەی بیستو
ی
یەكدا كورد لەبەرامبەر جینۆساید و دەربەدەر 
و ترسناكترین تاواندایە .لەم بارەدا رەوێكی بە
كۆمەڵ لە رۆژئاواوە بۆ باشوری كوردستان
بە وات��ەی چۆڵكردنی واڵت رۆژ بە رۆژ لە
زیادبووندایە ،لەم ب��ارەی��ەداو لە ژێر ترسی
لەناوچوون ،رێگە چۆڵكردن بۆ بەرەی دژ بە
كورد تا كۆنتڕۆڵی كوردستان بكەن و كورد
لەقۆناغی نوێدا بگەڕێننەوە سەردەمی پێشوو
بۆ ژێر رەحمەتی دوژمنانێكی نوێو بەردەوام
بوون لەسەر سڕینەوەی شوناسی نەتەوەی
كورد لەو بەشەی كوردستان ،پێموانییە كارێكی
دروست بێت ،بگرە گورزێكی جەرگبڕە نەك
بە تەنیا لە كوردانی رۆژئ��اوا ،بەڵكو گورزە
ل��ە ك��ۆی پ��رۆس��ەی ن��ەت��ەوەی��ی و نیشتمانیی
ك����وردی .ل��ەم ب���ارەی���ەدا ئ��ەرك��ی دەس��ەاڵت��ی
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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هەرێمی كوردستانە بە یارمەتیی كوردانی
رۆژئاوا ،كە میكانیزمێك بۆ چارەسەری ئەم
گرفتە ب��دۆزێ��ت��ەوە ،دەش��ێ��ت دپلۆماسییەتی
كوردی كار بۆ ئەوە بكات سەرەتا ناوچەیەكی
ئارام لە الیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە لەناو
خاكی سوریا بۆكوردان بڕەخسێنێت و دواتر
ه��اوك��اری و یارمەتییەكان بگوازێتەوە ناو
كوردستانی رۆژئاوا.
لە رووی هێرشی دوژمنانییەوە ،جگە لە
بەرەی (نوسرە)ی ئیسالمی ،كە ئەمڕۆ زۆر
دڕندەتر لە بەعس دوژمنایەتی كورد دەكات.
رژێمەكەی ئەسەدیش بە هەمان سیناریۆی
رژێمەكەی (س��ەدام حوسێن) ،دوای ئەوەی
ت��وان��ی ش��ك��س��ت ب��ە ب����ەرەی ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ی
ئیسالمی عەرەبی بهێنێت ،دەكەوێتە لێدان و
وێزەی كورد و هەمان سیناریۆی رەوی بە
كۆمەڵی ساڵی 1991ی كوردانی رۆژئاوا لە
باشوریش دووبارە دەبێتەوە.
وەك پ��رس��ی ه���ەڵ���ب���ژاردن ل��ە ه��ەرێ��م��ی
كوردستانیش ،ك��ە ئ��ەم��ڕۆ خەریكە درزێ��ك
دەخاتە بەرەی الیەنە سیاسییە كوردییەكانەوە،
خودی پڕۆسەكە بۆ خۆی دەبێتە قەیران.
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لە راستیدا زۆرب��ەی ئ��ەو گ��ەل و نەتەو ە
و ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ان��ەی ل�������ەدوای خ��ەب��ات��ێ��ك��ی
دوورودرێ��ژی چەكداری دەتوانن واڵتەكەیان
لە داگیركەر رزگ��ار بكەن ،زۆرج���ار لەگەڵ
ئ����ەوەی ل��ەدەس��ەاڵت��ی سیاسیی داگ��ی��رك��ەر
رزگاریان دەبێت ،بەاڵم ناتوانن لە كولتور و
ئەو عەقڵیەت و نەخۆشییە كۆمەاڵیەتییانەی
داگیركەر بە چەندین ساڵ بێ هەستپێكردنیان
لە هەناویاندا چاندویەتی رزگ��اری��ان ببێت،
میراتگەری دەسەاڵتی فاشیزم و داگیركەر
گرێیەكی دەروون��ی كۆمەاڵیەتی جەرگبڕە بە
ی
تایبەتی بۆ ئەو گەالنەی لە ئاستێكی زۆر نزم 
هۆشیاریو دواكەوتندان ،زۆر درەنگ هەست
بەو دەردە دەكەن.
بە شێوەیەكی گشتی ئەو دەردانە ،كە دواتر
ئەوەندە تێكەڵ بە ژیانی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگە
دەب���ن ،ل��ە رواڵ��ەت��دا وا دەردەك���ەوێ���ت ببن بە
دی��اردەو دوات��ر دەبێتە خەسڵەتێكی سروشتی
ئەو كۆمەڵگەیە .ترسناكترین ئەو دەردان��ە بە
شەرعیكردنو هەڵگرتنی خەسڵەتی ناشرینییە
لەسەر تاوان ،هەڵە ،فێڵ ،تەزویر و درۆكردن..
هتد .ئەمانە بە بێ شەرم دەكرێن بە سیاسەت
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و لەژێر پەردەی رەوای سیاسیدا شەرعیەتیان
پ��ێ��دەدرێ��ت .ل��ەم چ��وارچ��ێ��وەی��ەدا خ��ۆدزی��ن��ەوە
ل��ە راس��ت��ی��ی��ەك��ان ب��ە م���راوەغ���ەو هەڵهاتن لە
واڵمدانەوەی پرسیارە هەستیارەكان ،شاردنەوە،
داپۆشینی تاوان و درۆكان بە بیانووی رەواییو
پیرۆزی كارەساتێكیتری ئەم كۆمەڵگایانەیە.
ئێمە وەك كورد لەدوای رووخانی رژێمی
دیكتاتۆری بەعسو وەدەرنانی داگیركەر لە
هەرێمی كوردستان ،سیستمێكی حوكمرانی
نیمچە دیموكراسی ،نیمچە شەرعی ،پڕ كێشە
و گرفتمان دامەزراند ،كارەسات لەوێدایە ئێمە
دەمانەوێت بیسەلمێنین ئەم مۆدێلو شكڵەی
دیموكراسی ئێمە مۆدێرنترین ،بااڵترین ،عەیار
بیست و چ��واری هەموو جیهانە ،ناوەند لە
بەغداد و گەالنی دەوروبەر دەبێت چاو لە ئێمە
بكەن .هەرچەندساڵ جارێك لە دوای بڕێك
رەخنەو گلەییو پڕتەو بۆڵە ،هەڵبژاردەنێكی
پەرلەمانی الوازو نیمچە مردو ئەنجام دەدەین.
پ���ێ���ش ل���ەدای���ك���ب���وون���ی گ�������ۆڕان وەك
ب���زوت���ن���ەوەی���ەك���ی ئ���ۆپ���ۆزس���ی���ۆن ،ه��ەم��وو
خولێك هەڵبژاردنێكی بێ س��ەر ئێشەو بێ
گلەییمان ئەنجامدەدا ،پێش وەخت هەمومان
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ئاكامەكانمان دەزان���ی ،دوای دروستبوونی
گۆڕان پرۆسەی هەڵبژاردن ئەمڕۆ بە ئاشكرا
بووە بە شەڕی دەستخستنی سامانو گەیشتن
بە دەسەاڵت ،لە راستیدا ئەوەی وایكرد گۆڕان
بە ئیفلیجی لەدایكببێت ئەو راستییەیە ،كە ئەم
ل و ستایلی
بزوتنەوەیەش بە هەمان مۆدێ 
ت و شەرعیەتی
حزبەكانی تر نەیتوانی عەقڵیە 
شاخ رەتبكاتەوە.
ئەمڕۆ ئەوە بووە بە راستی ،كە زۆربەی
الیەنەكان لە ئامادەكاریدان بۆ هەڵبژاردن
ڵ
ئ��ەوەن��دەی بیر لە ئەنجامدانی تەزویرو فێ 
و كڕینی وی��ژدان��ی دەن��گ��دەر و ت��ەف��رەدان��ی
رای گشتی دەك���ەن���ەوە ،ئ��ەوەن��دە بیر ل��ەوە
ن��اك��ەن��ەوە ،كە پ��ڕۆژەی��ەك��ی نیشتمانییان بۆ
ب��ەرژەوەن��دی نەتەوەیی و نیشتمانییان لەم
قۆناغە هەستیارەدا هەبێت .كۆی ئەم باوەڕ و
دیاردانە ئەمڕۆ ئەو زەمینەیەیان خوڵقاندوە،
كە پ��رۆس��ەی هەڵبژاردن بۆ خ��ۆی ببێت بە
قەیران و كێشە .كەوتۆتە ئەو بارودۆخەی،
كە لەبری ئەوەی میكانیزمێك بێت بۆ كاری
سیاسی و كۆتاییهێنان بە ش��ەڕ و ناكۆكی
نێوان الیەنە سیاسییەكان ،بۆخۆی دەبێتە
شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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سەرچاوەی داهێنانی قەیرانو كێشە.
ل��ه ب����ارەی ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ەوە ئ��ەم��ڕۆ
تەنانەت لەنێوان ه��ەردو حزبی دەسەاڵتدار
و هاوپەیمانیشدا (یەكێتیو پارتی) ،جۆرێك
ت و بۆچوون لەبارەی
لەجیاوازیی هەڵوێس 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی داه���ات���ووەوە پ��ەی��دا ب��ووە.
ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ك��ۆم��س��ی��ۆن دان���ی ب����ەوەدا ن���اوە،
كە زیاتر لە  178ه��ەزار دەنگی م��ردوان و
ی
دووبارە لە لیستی دەنگدەراندا هەیە ،یەكێت 
و ئۆپۆزیسیۆن پێداگرن لە سەر پاككردنەوەی
ن و ساغكردنەوەی كێشەی
تۆماری دەنگدەرا 
پێدانی ناسنامە بە هەزاران كوردی سوریا.
لەم بارودۆخەداو لە هەر سێ رووداوەكە،
لە غیابی سیستمێكی دامەزراوەیی ،بارودۆخی
ناجێگیری هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی بێ
ن
سەپاندنی دۆخ ،بارێك لە رێككەوتن ،سازا 
و شەراكەت ،مەحاڵە كورد بتوانێت بێ زیانو
بە سەروەری لێی دەرباز ببێت.
ئ��ەم سێ رووداوە پێكەوە ناڕاستەوخۆ
ئ���ام���اژەی گ���ۆڕان���ی گ���ەوه���ەری و گرنگن
ل��ەب��ارودۆخ��ی سیاسیو نەتەوایەتی ك��وردا
ب����ەرەو قۆناغێكی ئ��ەرێ��ن��ی و ئایندەیەكی
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رووناكتر .لە الی��ەك ئەو سێ رووداوە ،كە
ل��ە رووی ج��وگ��راف��ی��ی��ەوە س��ن��وری ه��ەم��وو
بەشەكانی كوردستان دەبڕێت و لە رووی
ناوخۆیی و خۆیەتی ك���وردەوە هەنگاوێكە
بەرەو خۆ رێكخستنەوە و خۆ ئامادەكردن بۆ
س��ەردەم و قۆناغێكی نوێ ،بەڵگەی زیندوی
ن و دژایەتیكردنی كوردە
ئەم خوێندنەوەیە لێدا 
لەم كاتەدا لە الیەن كۆی واڵتە داگیركەرەكانی
كوردستان( .توركیا و سوریا و ئۆپۆزسیۆنی
بە ناو ئیسالمی سوری تا ئاستێك عێراق و
ئێرانیش).
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین
ئاشنابوون بە سوقرات
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین
ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ
ئاشنابوون بە دیڤید هیوم
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە فرۆید
ئاشنابوون بە جۆن لۆك
ئاشنابوون بە لینین
ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم
ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم
بلیمەتی و شێتی
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

27

كتێبی سور

28
29
30
31
32
33
34

سەیران بۆ سەرێكانێ
گەندەڵی
یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی

وەرگێڕ

نوسەر

رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆڕش مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
رێباز مستەفا
سەرهەنگعەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر
بازگر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل
ماوتسی تۆنگ

فازڵ حسێن مەال رەحیم

سرتان عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
پێشەوا فەتاح
كۆمەڵێك نوسەر
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
ئەنوەر حسێن (بازگر)
رێكەوت ئیسامعیل
بریتا بولەر
كۆمەڵێك نوسەر

شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

ساڵی
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
214
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە هانا ئارێنت
ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر
ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو
خەوتن لەگەڵ شەیتان
ئاشنابوون بە فیورباخ
ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە دیموكراسی
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سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
2015

ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

جەالل حەمید

2015

پێشڕەو محەمەد
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن حەسەن
رۆبێرت بایەر
كۆمەڵێك نوسەر
وریا غەفوری
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015

ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
سێیەم
ئاشنابوون بە ئەركون
ئاشنابوون بە فۆكۆ
ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی
ئاشنابوون بە ئەنگڵس
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە جاك الكان
ئاشنابوون بە الیبنتز
ئاشنابوون بە میكاڤیلی

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

81

فیتنە

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

98

95
96
97

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم
ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2015
2015
2016

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ب .لیڤا

2016

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

2016
2016

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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2016
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2016
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی
عێراق  -كوەیت
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
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شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی

2016
2016

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا
ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان
لە توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان

پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس
مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
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ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی
جەنگی سارد
سیخوڕی و دژە سیخوڕی
بیرهوهریی ههواڵگری
هەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی
بیست و یەكدا
ئەركی سیخوڕانی نهێنی
داعشیزم ..خەالفەت و تیرۆر

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
شاناز رەمزی هیرانی
ئەرسەالن حەسەن
کارناس جوبرائیل
ئاران عەلی

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

رەوەند هەورامی

2017

ئاسۆ حەسەن
ئەسعەد جەباری

2017
2017

شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش
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موعتەسەم نەجمەدین

