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پێشەكی

ســەرجــەم  ــۆ  ب گشتی  ــە  ب  2015 ســاڵــی 
ــۆ خــۆرهــەاڵتــی  مــرۆڤــایــەتــی  و بــەتــایــبــەتــی ب
كارەسات،  لەئاشوب ،  پڕ  ساڵێكی  ناوەڕاست، 

شەڕ، قەیران  و ماڵوێرانی بوو.
سیاسی،  ژیانی  بوارەكانی  ســەرجــەم  لە 
لــەبــواری  تەنانەت  كــۆمــەاڵیــەتــی،  ئــابــوری  و 
نەخۆشی ،  ــەوەی  ــوون ــاوب ب تــەنــدروســتــی  و 
هەڵهاتن،  رەوكـــردن  و  ــی ،  ــاوارەی ئ برسێتی، 
و  سامناك   بێوێنەی  یەكجار  تراژیدیایەكی 

دڵتەزێن بوو. 
لەم  گرفتەكان  كێشە و  قەیران ،  قوڵبوونەوەی 
هیواو  تروسكایی  ــوو،  ب بەشێوەیەك  ســااڵنــەدا 
بووە  دۆخــە  لەم  رزگــاربــوون  بۆ  ئومێد  ئاسۆی 
خەونێكی بەتاڵ، خواستێكی بێ بناغە و هیوایەكی 
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پــــوك. لـــــەڕووە واقــعــیــیــەكــەیــەوە زۆربــــەی 
ــۆ ساڵی  ب بــیــروبــۆچــوونــەكــان  دنــیــابــیــنــی  و 
داهاتوو بەو ئاڕاستەیەدان، كە قەیران، كێشەو 
نایەت،  كۆتاییان  هــەر  نــەك  نەهامەتییەكان 
قوڵبوونەوە  زیاتر  لەزیادبوون  و  روو  بەڵكو 

دەكەن. 

دنیابینیەكی رەشبینیانە و 
زەمینەیەكی واقیعی

لەڕواڵەتدا  ــەوەی  ئ لەگەڵ  بۆچوونە  ئــەم 
لــەجــەوهــەردا  و  رەشبینیانەیە  دنیابینیەكی 
سروشتی  ــەاڵم  ب هەیە،  واقعی  زەمینەیەكی 
ئومێد  و  بەهیوا  ــــەردەوام  ب بـــەوەی  مــرۆڤ 
دەژێت، هێشتا خوازیارە ساڵی ئایندە ساڵێكی 
لەقەیران ،  بێت  رزگــاربــوون  ساڵی  و  باشتر 
كێشە و گرفتەكان، هەرچەندە ئەم هیوایە بە 
لەواقیعەوە،  دوورە  ئاماژەكان  زۆربــەی  پێی 
مرۆڤەكان  ئەوكاتەی  نییە،  ئەستەمیش  بەاڵم 
بەرگەی  دۆخــەكــە  چیتر  ــك،  ــاوەڕێ ب دەگــەنــە 
تایبەت،  بەفۆرمێكی  بەردەوامی  ناگرێت  ئەوە 
بــدەن،  كــارەســات  و  لەشەڕ  جێگیر  دۆخێكی 
بێگومان ئەوكات زەمینەیەكی جیاواز و نوێ 
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بە  گەیشتن  بـــارەدا  لــەو  بــەواتــە  دەخوڵقێت. 
بــاوەڕێــك، كە بــەردەوامــبــوون لــەو دۆخــەدا، 
خاوەن نەخشەكە بۆ خۆشی دەسوتێت. لێرەوە 
دەبرێت، كە دۆخێكی  بەو رووەدا  ئاڕاستەكە 
نوێ بخوڵقێنرێت. لە راستیدا ئەم دنیابینیەیە، 
كە دەبێتە بناغە بۆ بە واقیعكردنی ئەو خەونە.   
خۆرهەاڵتی  بــۆ  بیست ویەك  ســـەدەی    
ماڵوێرانی  شــەڕو  و  بەكارەسات  ناوەڕاست 
ــر، جێی  ــگــت ــرد. لـــەمـــەش گــرن ــك ــێ دەســـتـــی پ
لەالیەن  واقیعە  ئەم  ئەوەیە،  سەرنج  بایەخ و 
دەسەاڵتدارانی ئەمەریكا و خۆرئاواوە پێشتر 
ئاماژە و پێشبینی بۆكراوە، چەندین جار باس 
تەنیا  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  كە  لەوەكراوە، 
جێگەیە بە بێ بەرجەستەبوونی گۆڕان چەندین 
ـــان ســاڵــە، وەك خــۆی مـــاوەتـــەوە، هیچ  دەی
رووینەداوە.  تێیدا  نوێبوونەوەیەكی  گۆڕان  و 
بەیتی مەقسەد لێرەدا ئەوەیە، بە شیكاركردن 
دنیابینیانە  ــێــدوان  و  ل ــەو  ئ تــوێــژیــنــەوەی   و 
دەگەینە ئەو راستییەی، كە پێشتر بەرنامە و 
بەرجەستەكردنی  بۆ  ئەمەرێكی  ستراتیجێكی 
گۆڕان، خوڵقاندنی شەڕ و پشێوی لەم ناوچەیە 

هەبووە.
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ـــەم چـــوارچـــێـــوەیـــەداو بـــە پــێــی تــیــۆرە  ل
میسر  جیۆپۆلێتیك،  ــەمــەڕ  ل زانستیەكانی 
ــۆی  ـــە بـــــەردەوامـــــی كــلــیــلــی ك ـــراق ب و عـــی
گۆڕانكارییەكان و جێگەی بایەخی داگیركەران 
بووە. میسر لەمێژە بەخاڵی ئیرتیكاز ناسراوە 
و عیراقیش دڵی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، بۆیە 
ئەوەی  بێ  بە  نوێبوونەوەیەك  گــۆڕان و  هەر 
بەمیسر و عیراقدا تێپەڕێت، ئەستەمە بگات بە 

ئامانج. 

راپەرین دژی دەسەاڵتە دیكتاتۆرییە 
عەرەبییەكان

پێویستی  میسر،  شــۆڕشــەكــەی  لـــەدوای 
ــەكــردنــی گــــۆڕان پــەڕیــیــەوە بۆ  بــەرجــەســت
بەهاری  شۆڕشەكانی  ـــژەی  درێ لــە  عــیــراق. 
و  كۆمەاڵیەتی   بــارودۆخــی  پشێوی   عەرەبی 
راپەرینی خەڵك لەدژی دەسەاڵتە دیكتاتۆرییە 
واڵتە  ئــەو  و  سوریا  گەیشتە  عەرەبییەكان 
ــانــی شـــەڕو پــێــكــدادانــی نــێــوان  ـــووە گــۆڕەپ ب
پێكهاتە جیاوازو نەیارەكانی سوریا. شۆڕش و 
راپەرین لەم واڵتە بەو ئاڕاستەیەدا نەڕۆیشت، 
عەرەبی  بەهاری  پرۆسەی  ئەندازیارانی  كە 
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ئاستی  گەیشتە  دۆخەكە  بەڵكو  دەیانویست، 
شەڕو پێكدادانێكی فرەڕەهەندو شەڕەكە زۆر 
نەخشەی  كە  بــوو،  فراوانتر  ئاڵۆزترو  لــەوە 
سیاسییەكان  هێزا  پێكدادانی  كێشرابوو.  بۆ 
هەرێمایەتی  لۆكاڵی،  رەهــەنــدی  هەرسێ  لە 
شەڕێكی  بـــوو،  یــەكــانــگــیــر  ــی  ــەت ــودەوڵ ــێ ن  و 
عێراق  و  سوریا  لە  بەوەكالەت  نێودەوڵەتی 

بەرپا كرا. 
لەم پرۆسەیەدا چەندین گروپی تیرۆرستی 
پــێــكــدادانــەكــان بەرگی  ــكــرا، شــەڕ و  دروســت
شەڕی سوننە و شیعەی لەبەر كرا. لەنێو ئەو 
تیرۆرستی  لەگروپی  نوێ  مۆدێلێكی  گروپانە 
لە  گروپە  ئەم  بــوو.  پەیدا  داعشەوە  بەناوی 
جــەوهــەردا ســروشــتــی شـــارە زەردەواڵــــەی 
هەڵگرتووە. هەر ئەم سروشتەش وایلێكردووە 
ئەمەریكا،  هەواڵگریەكانی  دەزگــا  مەلەفی  لە 
بەریتانیا و ئیسرائیلدا، بەناوی پرۆسەی شارە 

زەردەواڵەوە تۆمار بكرێت. 
ــە بــــەوەی لــەســتــراتــیــجــدا كــار  ــروپ ئـــەم گ
ئەمەریكا  بەرژەوەندیەكانی  بۆخزمەتكردنی 
بــەشــێــوەیــك دەكــــات، لــە هــەنــدێــك نــاوەنــدی 
هەواڵگری  و سیاسیدا بە بەشێك لەستراتیجی 
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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، ئابوری  و لۆجستییەكانی ئەو واڵتە 
هێالری  دانپێدانانەكانی  هاوكات  داعــش،  بۆ 
كلنتۆن لەمەڕ رۆڵ  و دەستییان لەدروستكردنی 
داعش ئەم گومان  و بۆچوونەی زیاتر بەهێز 

كرد. 

فراوانبوونی ناوچەكانی 
ژێر دەسەاڵتی داعش

لــــەم گـــەمـــەیـــەدا فـــراوانـــبـــونـــی شـــەڕ، 
پێكدادانەكان  و فراوانبوونی ناوچەكانی ژێر 
بەرەكان  جیابونەوەی  داعش  و  دەسەاڵتی 
بە شێوەیەكی بەرچاو، ئەو بارەی خوڵقاند، 
ــەوخــۆ بێنە  ــا و تــوركــیــا راســت كــە روســی

شەڕەكەوە.
بەهاتنە  ساڵەوە،  ئەم  دووەمی  لەنیوەی 
ناوەوەی سوپای روسیا بۆ سوریا، كێشەو 
شەڕەكان زۆر لەپێشوو زیاتر ئاڵۆز، فراوان  
و قوڵتربوونەوە، گۆڕان  و وەرچەرخانێكی 
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گەورە لە ئاڕاستەی روداوەكان  و مێژووی 
خۆرهەاڵتی  ئایندەی  گشتی  و  بە  جیهان 
بــوو.  بەرجەستە  تایبەتی،  بــە  ــاوەڕاســت  ن
خۆیدا  بـــەدوای  پراكتیكی  بــە  رووداوە  ئــەم 
پێكدادانەكانی  شەڕ،  گۆڕەپانی  فراوانبوونی 
فراوانتر و هێزی ناكۆكییەكانی قوڵتركردەوە. 
بــەرەكــانــی شــەڕ جــیــابــونــەوە، فــراوانــبــون  و 
ــەوەی پــێــوەریــان تــۆمــاركــرد. شەڕ  چــڕبــوون
شەڕی  واقعی  سروشت  و  پێكدانانەكان  و 
هەرسێ  دۆخــەدا  لەم  رەتكرد.  بەوەكالەتیان 
لۆكاڵی  هەرێمایەتی  و  جیهانی،  رەهــەنــدی 
ــاســەت  و  ــز، ســی ــێ ــی ه ــوێ لـــە هــاوكــێــشــەی ن
بەم  دۆخــە  ئــەم  ــن.  دەب یەكانگیر  شەڕەكاندا 
دنیابینییەك  چەند  ــەرەی  جــەوه ـــەت  و  رواڵ
ناساندن  و شیكاركردن  پێناسەكردن،  لەسەر 
دەخوڵقێنێت، لە روویەكەوە سیمای شەڕێكی 
جیهانی هەڵدەگرێت  و لەروویەكیترەوە، دەبێتە 
سەرەتاو بناغە بۆ بەرجەستەبوونی شەڕێكی 
ئاڕاستەكە  لــەجــەوهــەریــشــدا  نــوێ،  ســـاردی 
سیستمێكی  كە  دەڕوات،  ئاقارە  ئــەو  ــەرەو  ب
نوێی جیهانی لەهەناوی ئەم دۆخەوە بەخێرایی 

خۆی بسەپێنێت.
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بناغەی  دامــەزرانــدنــی  لێواری  لە  ئەمڕۆ، 
ئەم سیستمە نوێیە جیهانیدا، كۆی دنیابینی  و 
پێشبینیەكان بەو ئاراستەیەدان، كە سیستمێكی 
داروپــەردوی  لەسەر  جیهانی،  فرەجەمسەری 
ئەمەریكا  تاك جەمسەری  رووخاوی جیهانی 
دروست بێت. لەم پرۆسەیەدا هێزە مەزنەكان 
هەریەكە بە پێی سەنگ  و قەبارەی خۆی، پێگە 
لە  دەبێت.  نوێیەدا  لەم سیستمە  و دەسەاڵتی 
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 
واڵتانی  وەك  دێت،  ناویان  سەركەوتووەكان 
واڵتــانــی  هیندستان  و  بـــەرازیـــل،  ئەڵمانیا، 
ئێمپراتۆرە كۆنەكان، كە تا ئەمڕۆش سەنگ  و 
پێگەی دیار، تایبەت  و بەهێزیان هەیە، لەوانە 

بەریتانیا، فەرەنسا، ژاپۆن و...هتد. 
دووەمـــدا،  جیهانی  لەكتێبی  خانە  بـــاراك 
ــات،  دەب نــاو  دووەم  بەجیهانی  واڵتــانــە  ئــەو 
ئاماژەیەك بۆ بوونی جیهانی  بەاڵم ئەو هیچ 
ناكات.  واڵتانە  لەم  نزمتر  ئاستی  یان  سێیەم 
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كە  پێدەڵێن،  ئــەوەمــان  ئاماژەكان  لەڕاستیدا 
لەخوار ئەمانیشەوە چەند هێزێكی هەرێمایەتی 

و دەوڵەتیتر ریزبەند دەبن.
ــــارە  ــــڕی ــــەدا ب ــــی ــــوێ ــــــەم ســیــســتــمــە ن ل
سیاسی،  بوارە  لەسەرجەم  نێودەوڵەتییەكان 
ئابوری  و كولتوریەكاندا لەنێوان ئەو هێزانەدا 
ئەم  دەرئەنجامی  دەدرێت.  یەكالدەكرێتەوە و 
نێواندژی  بەرجەستەبوونی  نوێیە،  واقیعە 
بەرژەوەندی  ستراتیج  و  لەنێوان  ناكۆكی   و 
ـــەزن  و گـــەورەكـــانـــدا، زەمــیــنــەیــەك  هــێــزە م
ــی چەندین  ــدن ــەزران دام ــبــوون  و  دروســت بــۆ 
هاوپەیمانی، رێكخراوی جیهانی  و هەرێمایەتی 

نوێ دەڕەخسێت. 
بە واتە لەم دۆخەدا لە منداڵدانی سیستمی 
نوێ دروست  رابــردودا، سیستمێكی  سیاسی 
بەڕوونی سیستمێكی  پرۆسەیەدا  لەم  دەبێت، 
لەجێگەیدا  دەڕوخــێــت  و  سیاسی  جیهانی 
بــەواتــە  ــێــت.  دەب دروســـت  ــوێ  ن سیستمێكی 
لە  پــەڕیــنــەوەدایــە  لەقۆناغی  ئــەمــڕۆ  جیهان 
ئەم  سیمای  ــوێ،  ن دۆخێكی  بــۆ  دۆخــێــكــەوە 
ناسەقامگیری  و  لەناجێگیری   بارێك  قۆناغە 
نمایش دەكات، لەم پرۆسەیەدا لەگەڵ ئەوەی 
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تا ئەمڕۆ سیستمی رابردو بە سیماو رواڵەت 
بە  ــەوە  ــاوەرۆك ــەن ل بـــەاڵم  بــەپــێــوەیــە،  هێشتا 
ــە،  ــدای بـــەردەوامـــی لــە پــوكــانــەوە و رووخــان
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. 
ڕوویــداوە،  كەمجار  مێژودا  لە  واقیعی  بە 
پێكدادان  شــەڕ،  بەبێ  پەڕینەوە  قۆناغی  كە 
ــكــرێــت، بۆیە  بــتــوانــرێــت رەت تــونــدوتــیــژی   و 
ــەدا كــۆمــەڵــێــك شـــەڕ و  ــاغ ــۆن ئــاســایــە لـــەم ق
قۆناغە  ئەم  بۆ  رواڵەت  سیماو  ببنە  پێكدادان 
ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  قۆناغەدا  لەم  نوێیە. 
ملمالنێ  و  پیتی  بە  بەهێز،  پایەیەكی  بــەوەی 
زەمینەیەكی  پایە،  دەبێتە  ركەبەرایەتییەكان، 

سەرەكی شەڕ و پێكدادانەكان. 
ئەجێنداو ستراتیجی ناكۆك یەكانگیر دەبن

ئەجێنداو ستراتیجی  ناوچەیە چەندین  لەم 
ــە  ــی ــدی ــەرژەوەن نــاكــۆك یــەكــانــگــیــر دەبــــن، ب
و  بەهاوسەنگی   گەیشتن  بــۆ  ــاوازەكــان  جــی
سامان  دەســەاڵت،  دابەشكردنی  لە  یەكسانی 
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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 
لۆكاڵییەكان  هەرێمایەتی،  جیهانی ،  رەهەندە 
بــوارو  لەهەموو  پێكدادان  و  شــەڕ  دەبــڕێــت، 

رەهەندەكاندا بەرجەستە دەبێت. 
ــدە  ــەن ــەهــەر ســێ رەه ــی شـــەڕ ل ــان ــەرەك ب
جیهانی ، هەرێمایەتی  و لۆكاڵییەكانی بەڕوونی 
جیادەبنەوە و لەڕووی یەكتری دەوەستنەوە، 
دەبنە  رەهەنددا  سێ  لەهەر  هێزەكان  هەموو 

بەشێك لەهاوكێشەیەكی جیهانی ئاڵۆز. 
بەشی شێری   ،2015 دۆخــەدا ساڵی  لەم 
ئەم رووداو و پێكدادانەی گرتووەتە خۆی. لەم 
رێكەوتنامەی  هاوپەیمانی  و  چەندین  ساڵەدا 
ــاســی، ئـــابـــوری ، ســـەربـــازی جــیــهــانــی،  ســی
هەرێمایەتی، لۆكاڵی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
ــاو  ــك ــەری ــەم دروســــــت بــــــوون. لــــەبــــەرەی ئ
نێودەوڵەتی  هاوپەیمانی  هاوپەیمانەكانی، 
بەرابەرایەتی ئەمەریكا و هاوپەیمانی عەرەبی 
 و هاوپەیمانی ئیسالمی بە رابەرایەتی سعودیە 

و موبارەكبایی ئەمەریكا دروست بوون.
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ــاشــدا، هــاوپــەیــمــانــی  و  ــە بــــەرەی روســی ل
ــران  و هـــەردو  ــێ رێــكــەوتــنــنــامــەی روســیــا، ئ
ســوریــا،  عــیــراق  و  فــەرمــیــیــەكــەی  حكومەتە 

دیارترین هاوپەیمانی ئەم بەرەیەن. 
ـــەڕەهـــەنـــدی  ـــە شـــێـــوەیـــەكـــی گــشــتــی ل ب
ــابــوونــەوەی بــەرەكــان  و  هــەرێــمــایــەتــیــدا جــی
هــاوپــەیــمــانــیــیــەكــان بـــەرگـــی جــیــاكــاریــەكــی 
تایەفەگەری لەبەركراوە، لەبەرەی ئەمەریكادا 
رواڵەتی  شیعە  روســیــادا  ــەرەی  ب لە  سوننە، 

بەرەكان نمایش دەكەن. 
جیاوازی  رووەوە  لەچەندین  قۆناغە  ئەم 
ــردو هــەیــە، دیــارتــریــن ئەو  ــەڕاب جــەوهــەری ل
جیاوازیانە، شەڕ، ملمالنێ  و ركەبەرایەتییەكان 
بەڵكو  ــاكــەن،  ن لــەبــەر  ئایدیۆلۆجیا  بــەرگــی 
سیاسەت و  بیر،  بناغەی  دەبێتە  بەرژەوەندی 
ستراتیجی الیەنەكان. بەرژەوەندی رووداوەكان 
ستراتیجەكان  هاوپەیمانیەكان ،  دەجوڵێنێت، 
دیاری دەكات  و یەكییان دەخات، لێرەوە ئەو 
بیرمەندانی  لە  زۆرێــك  كە  خوڵقاوە،  بــاوەڕە 
ئایدیۆلۆجیای  وەك  ــدی  ــەرژەوەن ب سیاسی 

سەدەی بیست  و یەك پێناسە بكەن. 
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ئــاســت  و پێگەی  ــە  ل ــابــوریــدا  ئ لــەبــواری 
بەرەكاندا،  هەرەمی  لوتكەی  لە  واتە  لوتكەدا، 
یەكێك  ئەمەریكادا،  و  روسیا  لەنێوان  بەواتە 
بــەرەكــان  ــە،  ــەوەی ئ ــاوازی  جــی سیماكانی  لــە 
لەنێوان واڵتە بەرهەمهێنەكانی نەوت  و گازی 
سروشتی لەالیەك  و بەكاربەرانیادا لەالیەكیتر 
دەردەكەون. سیاسەتی دابەزاندنی نرخی نەوت 
بناغە  دەبنە  كە  دیارانەیە،  بەڵگە  لەو  یەكێك 
بۆ ئەم دنیابینیە. ئەمەریكا و هاوپەیمانانی بە 
بەردەوامی كاریان بۆ ئەوە كردووە، كە نرخی 
نەوت روو لەداشكاندن بكات، هەرچی روسیا 
نرخی  بــەرزكــردنــەوەی  بۆ  كــار  ئێرانیشە  و 

نەوت  و گازی سروشتی دەكەن.
رواڵەت  بە  كە  هەرێمایەتیدا،  لەڕەهەندی 
بەرگی شەڕ و پێكدادانی نێوان سوننە و شیعەی 
ــەجــەوهــەردا درێــژەپــێــدەری  ــردوە، ل ــەرك ــەب ل
شـــەڕی مــێــژووی عــوســمــانــی، ســەفــەوی  و 
شۆفینزمی عەرەبییە. لەبەرەی سوننەدا ئەوەی 
لە  بــۆیــان،  گرفت  ناكۆكی  و  بناغەی  دەبێتە 
ئەمڕۆدا گواستنەوەی سەركردایەتی سوننەیە 
ــان، كە  ــەك ــورك لــەتــوركــیــاوە بــۆ ســعــودیــە. ت
بەدرێژایی مێژووی نوێ خۆیان وا راهێناوە، 
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جیهانی  بــكــەن ،  سوننە  بـــەرەی  رابــەرایــەتــی 
ستراتیجی  قواڵیی  بە  ئیسالمی  عــەرەبــی  و 
لەم دۆخەدا دوورخستنەوەیان  ببینن،  خۆیان 
سیاسیان  و  سایكۆلۆجی   نائارامی  لە  بارێك 
هۆكاری  ئەمەش  هەر  رەنگە  الدەخوڵقێنێت، 
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، 
سوننەیان  كولتوری  و  ســەربــازی  ئــابــوری، 
پراكتیكی  ــە  ب ــڕۆدا  ــەم ــەئ ل كـــــردووە،  پــــاوان 
رابەرایەتی دوو هاوپەیمانی گرنگ و كاریگەر 
ئیسالمی.  و  عــەرەبــی  هاوپەیمانی  ـــەن،  دەك
لەڕاستیدا شكستهێنانی پرۆسەی عوسمانیەتی 
بەو  سیاسی  هــاوكــێــشــەی  ــی  گــۆڕان و  نــوێ 
و  ستراتیج  بەپێچەوانەی  كە  ئــاراســتــەیــەدا، 
بەرژەوەندی توركیادا دەشكێتەوە ئەو بارەی 
مەودای  كاریگەری،  و  رۆڵ  كە  خوڵقاندووە، 
جموجۆڵی توركیا بە تەواوەتی تەسك بێتەوە. 
تایبەتیش  بە  تورك،  بارە دەسەاڵتدارانی  ئەو 
ــوێــی توشی  ن ــی عــوســمــانــیــەتــی  ــان ــەك ــەراب ع
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و  كــردوە  دەروونـــی  لەناجێگیری  شێوەیەك 
چەندین هەڵەی گەورەیان پێدەكات. 

ناوچەی  ــەواوی  ت كە  سیناریۆیەدا،  لەم 
بیكۆی  سایكس-  رێكەوتنامەی  ســنــوری 
گرتوەتەوە و كۆی كوردستانی عوسمانیەتی 
بــارودۆخــەكــە  گــەمــەكــەوە،  ــاو  ن خستوەتە 
ـــەواوی  ت كــە  دەڕوات،  ــاراســتــەیــەدا  ئ بــەو 
رێكەوتنەكە  واڵتــانــەی  ئــەو  ســنــورەكــانــی 
لەسەرەتای سەدەی بیستەم دا دروستی كرد، 
جارێكیتر بكەونەوە بەر ئەگەری سەرلەنوێ 
نوێ  نەخشەیەكی  كێشانی  و  پێداچوونەوە 
ناوچەیە.  ئەم  نەتەوە و گەالنی  بۆ سنوری 
ئـــەوەی توركیا و دەســەاڵتــە  لــەم دۆخـــەدا 
شۆڤێنیەكەی سەغڵەت كردووە، دەركەوتنی 
پێیانوایە  ئـــەوان  راستیەیە.  ئــەم  تارمایی 
و  دەكێشرێتەوە  ناوچەیە  ئــەم  نەخشەی 
دابەشكردن،  ئەگەری  بەر  دەكەوێتە  توركیا 
ـــان بۆ  ـــی ـــوون ـــارب ــــان هــەلــی رزگ ــــوردەك ك
دەڕەخسێت، ئەمەش وایلێیانكردووە وەرەقە 
لێتێكەڵ بێت و هەڵەی زۆر  سیاسییەكانیان 
ئاڕاستەی  لــە  نایانەوێت  بــكــەن،  كوشندە 
ستراتیج،  نــوێــی،  ئــەجــنــدای  ـــــان،  رووداوەك
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هاوكێشەی  و  جیهان  قۆناغەی  ئەم  واقیعی 
سیاسی، هاوسەنگی نوێی هێز تێبگەن. 

بەشێك لە كارەسات بۆ ئێمەی كورد لەم 
كورد  سەرەكی  الیەنێكی  ئەوەیە،  گەمەیەدا 
بۆ  كار  هۆشەوە  و  تین  بە  زۆر  ئەمڕۆدا  لە 
لكاندنی كوردستان بە ئەجندای تورك دەكات، 
دەیەوێت كوردستان لە بەرەیەكی ئەم شەڕەدا 
ساغ بكاتەوە. ئەمە لە كاتێكدا لە سەر زەوی 
بــەرەی  هــەردوو  لەنێوان  كوردستان  خاكی 
بەواتە  دابەشبووە،  هەرێمایەتیدا  و  جیهانی 
جەوهەردا  لە  ئێرانیەكان  دەسەاڵتی  ناوچەی 
تا سنوری دێگەڵەی نێوان سلێمانی و هەولێر 
دەسەاڵتی  بەرانبەریشدا سنوری  لە  دەڕوات، 
هەرێمی  سنوری  لە  تەواوەتی  بە  توركەكان 
ـــــەدا، كە  ــیــووە. لـــەم دۆخ ــردا چــەســپ ــێ ــەول ه
نەتەوەیی،  ئێمە ستراتیجێكی  دەكات  پێویست 
هەبێت،  یــەكــگــرتــومــان  و  روون  نیشتمانی 
ستراتیجێك لەپێناو رزگاری نیشتمانییدا، بەاڵم 
الوازی  دەسەاڵتە  ناوچەی  ئەم  دابەشبوونی 
ئەجندا  لەبەرانبەر  كورد  الیەنە سیاسییەكانی 
قوڵبوونەوەی  و  الیــەك  لە  هەرێمایەتیەكان 
لە  سیاسیەكان  و  دارایـــی  ئــابــوری،  قەیرانە 
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ئێمەش  كە  خوڵقاندوە،  بــارەی  ئەو  الیەكیتر 
هەرێمایەتییە،  هاوكێشە  لەو  بەشێك  بكرێنە 
دەستی  بخەینە  رزگاریمان  پرسی  و  ئەجندا 
لە  بەوەی  ناوخۆیدا  لەبواری  داگیركەرانەوە. 
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 
بە  كە  چارەسەرێك،  هــەر  پێهێنانی  شكست 
ئامانجی دەرچون و رزگار بوون لەو قەیرانانە 
بیهاوێژین، دەكەن. ئەم دۆخە وایكردوە ئێمە لە 
ئەمڕۆدا لەبواری ناوخۆیدا بە كۆمەڵێك قەیرانی 
بەشێكی  راستیدا  لە  تێپەڕین .  ستراكچەریدا 
غیابی عەقڵ و  ئەم دۆخە  سەرەكی هۆكاری 
لۆجیكە لە الیەن سەركردایەتی كوردەوە، لەم 
دۆخەدا پێدەچێت سەركردایەتی كورد بێئاگایی 
سیاسی  هاوكێشەی  لــە  تێنەگەیشتنێكی  و 
هەبێت.  هێز  نوێی  هاوسەنگی  و  نێودەوڵەتی 
لەم رووەوە چەندین سیاسەتمەداری گەورەی 
وەك كیسنجەر لەگێڕانەوەی یادەوەریەكانیاندا، 
پرسەكەی  و  كورد  لە  باس  كە  بەشەی،  لەو 
ئێمەی  كە  دەكــەن،  ئــەوە  بۆ  ئاماژە  دەكــات، 
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كورد بە درێژای مێژوو كێشە و گرفتمان لە 
نێودەوڵەتی،  هاوكێشەی  لە  تێگەیشتن  گەڵ 
و  سیاسی  گەمە  هێز،  هاەسەنگی  پایەكانی 
پرۆسەی شكستی  لە  هەبووە.  هەواڵگریەكان 
لە  رێكەوتنامەی جەزائیر  و  ئەیلول  شۆڕشی 
ساڵی 1975دا، سەركردایەتی سیاسی كورد 
ئەوەندە بێ ئاگا بوو لە رووداو، گۆڕانكاری، 
هاوكێشەی سیاسی، سەربازی و هاوسەنگی 
و  ئاشبەتاڵ  تەفرەدران،  ئاسانی  بە  هێز زۆر 
شكستییان بە شۆڕشێكی گەرەی كورد زۆر 
بە ئاسانی، بێ هیچ ئاستەنگ، باجێكی سیاسی 

و سەربازی، هێنا. 
بەر  دەكەوێتە  وتار  كۆمەڵێك  كتێبەدا  لەم 
تاوتوێیەكی  راشــكــاوانــە  كە  خوێنەر،  ــدی  دی
و  دەرەكی، كوردستان  ناوخۆیی،  بارودۆخی 
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 
بەواتە  ناوخۆی و دەرەكییە،  بواری  هەردوو 
چــەنــدێــك بـــارودۆخـــی دەرەكــــی گــونــجــاو و 
ئــەوەنــدەش  ئــامــانــج،  بــە  گەیشتن  بــۆ  گرنگە 
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زەمینەسازی ناوخۆیی، ئامادەكاری، یەكریزی 
و باوەڕبوونی جەماوەری و سیاسیش گرنگە. 
ئەم وتارانە،  كە بە زۆری لەماوەی ئەم ساڵ 
)2015(دا نوسراون و راستەوخۆ لەهەناوی 
ــاون، هــەوڵــێــكــە بۆ  ــق رووداوەكـــــانـــــەوە خــوڵ
خوێندنەوەی رووداوەكانی ئەم ساڵ، ملالنێ، 
سەربازی،  پێكدادانە  و  شــەڕ  ركەبەرایەتی، 
ئاستی  هەرسێ  لە  ئابورییەكان  و  سیاسی 
وتارانە  ئەم  لۆكاڵی،  و  هەرێمایەتی  جیهانی، 
لە گەڵ ئەوەی هەریەكەیان تایبەتمەندی خۆی 
دیاریكراوە،  رووداوێكی  دایكبووی  لە  هەیە، 
رووداوەوە  لـــەو  ســـروشـــی  و  ســـروشـــت 
وەرگرتووە، بەاڵم لە جەوهەردا دەبێتە بەشێك 
بۆخۆی  و  ــەورە  گ دیــاردەیــەكــی  رووداو،  لە 
پێكدەهێنێت،  ئــاڵــۆز  لەپرۆسەیەكی  بەشێك 
بە  دابــەشــكــردنــی  و  نوسینەكان  ریــزبــەنــدی 
پــێــی مـــێـــژووی بـــاوكـــردنـــەوەیـــەتـــی، بــەاڵم 
لەناوی  راستەوخۆ  كە  كتێبەكە،  نــاوی  وەك 
گرێی  جەوهەردا  لە  وەرگــیــراوە،  وتارێكەوە 
ســەرەكــی كــۆی شــەڕ و رووداوەكـــانـــی ئەم 
گوزارشت  كە  زەردەواڵــە،  شارە  ناوچەیەیە، 
ناوەكە  دەكــات،  داعش  تیرۆرستی  گروپی  لە 
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هەواڵگری  ــای  دەزگ هەڵبژاردەی  كرۆكدا  لە 
وەك  بەاڵم  ئیسرائیلە،  و  بەریتانیا  ئەمەریكا، 
نەخشەی دامەزراندنی بە پێی زۆربەی بەڵگە 
داهێنانی  لــە  پرۆسەیە  ئــەم  بۆچونەكان،  و 
جەوهەریشدا  لە  هاوپەیمانانێتی،  و  ئەمەریكا 
ئەمەریكا  سەرەكی  ستراتیجی  لە  شێكە  بە 
پرۆسەیەدا  لــەم  یــەك،  بیست  و  ســەدەی  بۆ 
ئەمەریكا شەڕ بۆ مانەوە لە لوتكەی دەسەاڵتی 
جیهانی  سیستمێكی  لەچوارچێوەی  جیهاندا 
شەڕی  لە  جگە  دەكــات،  جەمسەر  فرە  نوێی 
بنكە  پــایــە،  جێگیركردنی  و  نــفــوز  نــاوچــەی 
هاوپەیمانی  دروستكردنی  و  سەربازیەكانی 
پێداویستیەكانی  و  خواست  گەڵ  لە  كە  نوێ، 
سەدەی نوێدا بگونجێت، زۆر بەوردی كار بۆ 
كۆنترۆڵكردنەوەی سەرچاوەكانی وزەی نەوت 
ستراتیجیشدا  لە  دەكــات،  سروشتی  گازی  و 
و  سروشتی  گــازی  نرخی  راگرتنی  ئامانجی 

نەوتە لە ئاستێكی نزمدا. 

30/12/2015 
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سایكس-بیكۆی سەدەی بیست و یەك

  لەوەتەی شەڕی سوریا بەرپا بووە لەگەڵ 
نزیكبوونەوەی هەر پاشەكشێ  و الوازبوونێكی 
ئۆپۆزسیۆنی سوری، هەڕەشەو گوشارەكانی 
دیكتاتۆرییەكەی  رژێمە  لێدانی  بۆ  ئەمەریكا 
بازنەی  دێتە  زۆرەوە  بەگوڕوتینێكی  ئەسەد، 
سەربازییەوە،  دیپلۆماسی  و  ئــامــادەكــاری 
پێویستی رووخانی رژێمەكەی ئەسەد دەبێتە 
ئەمەریكی.  مرۆڤایەتی  و  ئاكاری  ئەركێكی 
رووخانی  دەنگوباسی  نزیكبوونەوەی  لەگەڵ 
بەرجەستەبوونی  باس وخواسی  بەشاریش 
ــزە مــەزنــەكــان بــۆ گــۆڕیــنــی  ــێ ــەخــشــەی ه ن
جیۆپۆلەتیكی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ، 
دابەشكردنی سوریا دەبێتە جێگای مشتومڕ، 
قــســەوبــاســی زۆرێـــك لــە ســیــاســەتــمــەدار و 
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راگەیاندنەكان. زۆرێك پێیانوایە دابەشكردنی 
بــەدوای  كە  دەبــێــت،  جەمسەرە  ئــەو  سوریا 
ــی چــەنــدیــن واڵتــــی تر  ــردن ــەشــك ــدا داب ــۆی خ
عیراق،  هەموشیانەوە  لەپێش  دەگــرێــتــەوە، 
هێڵەكانی  بــەڕوونــی  ئەمڕۆ  پێدەچێت  وا  كە 

دابەشكردنی كێشرابێت.

سفركردنەوەی بەها مرۆڤایەتییەكان
شەڕی سوریا، شەڕی نێوان دەسەاڵتێكی 
ئۆپۆزسیۆنێكی  لەگەڵ  خوێنڕێژ  و  دیكتاتۆر 
هەموو  شــەڕێــك  بــێــویــژدان،  و  تیرۆریست  
كراوەتەوە،  سفر  تیادا  مرۆڤایەتییەكانی  بەها 
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 
نوێی  جەمسەرێكی  وەك  روسیا  سوربوونی 
لــێــدان  و  لــە  بــەرگــریــكــردن  لــەســەر  جیهانی 
رووخانی سوریا بە هەمان هێڵی نێودەوڵەتی- 
هەرێمایەتی- ناوخۆی )روسیاو چین- ئێران- 
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ـــارودۆخ  و ئاكامی  ب دەســەاڵتــەكــەی بــەشــار( 
كــردووە.  ترسناك  و  ئاڵۆز  زۆر  شــەڕەكــەی 
ئــەم ئــاڵــۆزبــوونــە، كــە لــە بــازنــەی نــاڕەزایــی، 
گوشاری سیاسی دەرچووە و ئەو زەمینەیەی 
هەرێمایەتییە  هێزە  هەرسێ  كە  خوڵقاندووە، 
گەورەكەی ناوچەكە، توركیا، ئێران، ئیسرائیل، 
سوپایەكی  و  هێز  بەرگرییەكانیان،  موشەكە 
حەشار  سوریا  سنورەكانی  لەنزیكترین  زۆر 
فراوانبوونی  ئەگەرەكانی  ــارەدا  ب لەم  بــدەن. 
دەگرێتەوە  ناوچەكە  واڵتانی  زۆربــەی  شەڕ 
لوبنان،  عیراق،  واڵتانی  ئاسایشی  بازنەی  و 
توركیا، ئێران، ئیسرائیل  و هەندێك لەواڵتانی 

كەنداویش دەبڕێت.

هەوڵەكان سەركەوتوو نەبوو
ــرســە ئـــەوبـــارەی  ـــەم پ ئــاڵــۆزبــوونــی ئ
ــد، هــــەر لـــەســـەرەتـــاوە بــەشــێــك  ــان ــق ــوڵ خ
لەالیەنگرانی لێدانی سوریا پاشەكشێ بكەن. 
ــی  لەم دۆخــەدا ســەرۆك ئۆباما و وەزارەت
گەڕانی  جەولەیەكی  ئەمەریكا  دەرەوەی 
دژ  ــەرەی  ب فراوانكردنی  بۆ  دیپلۆماسیان 
ئۆباما  ســــەرۆك  دەســتــپــێــكــرد،  بــەســوریــا 
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دۆخـــەدا،  بــەم  تایبەت  لەكۆبوونەوەیەكی 
هەوڵیدا قەناعەت بە سەرۆك پۆتین بكات بۆ 
پاڵپشتی لێدانی سوریا، بەاڵم لەڕاستیدا كۆی 
هەوڵەكانیان سەركەوتنی بەرچاوی بەدەست 
ئــەوروپــا  دابــەشــبــوونــی  لــەئــاكــامــدا  نەهێنا. 
ــــەردوو بـــــەرەدا، رازیــنــەبــوونــی  ــەســەر ه ب
ســەرۆك  بــەداواكــەی  بەریتانیا  پەرلەمانی 
وەزیرانەكەی بۆ بەشداریكردن لەشەڕی دژ 
بە  ناتۆ  هاوپەیمانی  راگەیاندنی  و  بەسوریا 
زەمینەیەی  ئەو  لەو شەڕە  بەشدارینەكردن 
هەڵوەستەیەكی  ئەمەریكییەكان  كە  خوڵقاند، 
بۆ  هاوكات  بەشار.  لێدانی  لە  بكەن  جــدی 
باس  ئێستا  روســـەكـــان،  دڵــنــیــاكــردنــەوەی 
بۆ  لێدان  نەك  دەكــەن  سنوردار  لەلێدانێكی 

رووخاندنی.
لەالیەن  لێدانی سوریا  روودانــی شەڕ و 
ئەمەریكاوە ئەو بارەی خوڵقاندووە، كە نەك 
رەنگە هەر هاوپەیمانی نەبێت، بەڵكو ئەگەری 
فراوانكردنی شەڕەكە و توڕەكردنی روسیا 
چونكە  نەخوڵقێنێت،  كارەسات  نییە  دوور 
لەدوای  روسیا  بەرپەرچدانەوەی  لەیەكەم 
رەوانەكردنی هێزێكی سەربازی پتەو و بەتوانا 
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نــاوەڕاســت و سنورەكانی  دەریــای سپی  بۆ 
نزیك لە سوریا، هاوكات هەڕەشەی ئەوەی 
كرد، كە هەموو رێككەوتنەكانی پێشوەختی 
ــی بــاوەكــردنــی چــەك  ــردن ــوردارك ــۆ ســن ب
هــەڵــدەوەشــێــنــێــتــەوە، راســتــەوخــۆ چــەك  و 
واڵتانی  دەداتــە  پێشكەوتوو  زۆر  موشەكی 
بەشێوەیەك  شەڕەكە  بازنەی  دراوســێ  و 
بەپیتەكەی  نــاوچــە  كــۆی  دەكـــات،  فـــراوان 
ــی نـــاوەڕاســـت بــگــرێــتــەوە، لــەم  خــۆرهــەاڵت
پێش  لەئەورووپییەكان،  ــك  زۆرێ بــارەشــدا 

ئەمەریكا و روسیا زەرەرمەند دەبن. 

گرنگی دەسەاڵتی هەرێمایەتی
ملمالنێ  و  شــەڕە  ئەم  بــەوەی  كرۆكدا  لە 
هێزی  هـــەردوو  ــدی  ــەرژەوەن ب ركابەرایەتی 
روسیایە(ە،  و  )ئەمەریكا  جیهانی  گـــەورەی 
ناوچەكە  ئایندەی  و سیمای  ئاكامی شەڕەكە 
بۆ هەردوو واڵت چارەنوسسازە. بەڕووخانی 
بەرەی  بااڵدەستبوونی  و  ئەسەد  رژێمەكەی 
ئەمەریكا گرنگی لەسەر پێگەی بەرژەوەندییە 
ئەمەریكا  جیۆپۆلەتیكییەكانی  ــوری  و  ــاب ئ
ــە و جــیــهــان لـــەو رەهـــەنـــدەوە  ــاوچــەی لـــەم ن
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چارەنوسسازە، كە دەبێتە فاكتەر و پایەیەكی 
ئەمەریكا،  لەمانەوەی  پاڵپشتیكردن  بەهێزی 
هێزی  تاكە  جیهان  و  جەمسەری  تاكە  وەك 
بارێكی تردا، رووخانی سوریا  بااڵدەست. بە 
بە  دەكــات،  دروست  كارەسات  روسەكان  بۆ 
واتای سەرلەنوێ بوژانەوە و زیندوكردنەوەی 
ـــەوەی دەرگـــای  ـــردن پـــــڕۆژەی نــابــۆكــۆ و ك
ــــەرەی ئــەمــەریــكــا  هــەنــاردەكــردنــی گـــازی ب
ــا، ســەرلــەنــوێ فــراوانــبــوونــەوەی  ــەوروپ بــۆ ئ
بــەواتــای  ــت.  دێ لــەئــەوروپــا  ئەمەریكا  نفوزی 
ــەورە بەكاربەرەی  بـــازاڕە گ ئــەو  تــەواوكــردنــی 
لەنەخشەی داڕشتنەوەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی 
لەبەرامبەریشدا  دێت.  كێشرابوو  بۆی  گــەورەدا 
رێژاوی  پاشەكشێكردنی  الوازكردن  و  بەواتای 
رێــژاوی  لەهەردو  روســی  گــازی  گواستنەوەی 
باشور و باكورەوە بۆ ئەوروپا دێت، رووخانی 
پایەیەكی  البردنی  شكاندن ،  ــای  وات بە  سوریا 
هەرێمایەتی   ــی  دەســەاڵت گرنگی  مــێــژوویــی  و 
و جــیــهــانــی روســــەكــــان دێـــــت، ســەرلــەنــوێ 
روسیا،  نــێــودەوڵــەتــی  هەیبەتی  شــكــانــدنــەوەی 
ناوچەی  لە  ئەمەریكا  نزیكبوونەوەی  بەواتای 
قەوقاس  داغستان،  ناوچەكانی  روسی ،  نفوزی 
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و دروستكردنی كێشە و گرفتی ناوخۆیی 
سیناریۆی  هەمان  دوورنییە  روســەكــان  و  بۆ 
رووخـــانـــی یــەكــێــتــی ســۆڤــێــت جــارێــكــیــتــر لە 
رێگەگرتن  واتا  بە  نەبێتەوە.  دووبــارە  روسیادا 
قۆناغەشدا.  لــەم  روســیــا  لەبەجەمسەربوونی 
لەسەر بناغەی ئەم راستییانە و لەم بارودۆخەدا 
ئــەســەد هــەروا  مەحاڵە رووخــانــی رژێــمــەكــەی 
ســەر،  بچێتە  ئەمەریكییەكان  بــۆ  ئاسانی  بــە 
لەبارترین دۆخدا دووبارەبوونەوەی سیناریۆی 
چــارەكــەی  بیكۆی  ســایــكــس-  رێككەوتنامەی 
یەكەمی  لەچارەكەی  بیستەم  ســەدەی  یەكەمی 
بۆ  چارەسەرە  لەبارترین  بیستویەكدا،  سەدەی 
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

ــبــوونــی  شــكــســت، پــاشــەكــشــێ  و پــەرت
ئۆپۆزسیۆنی سوری لەهەناویدا، دامەزراندن 
 و لەدایكبوونی قۆناغێكی نوێی لە سیستمی 

جیهانی هەڵگرتووە. 
شــەڕدا،  قۆناغەكانی  دوایـــن  لــە  ئــەمــڕۆ 
سەركەوتنی  سیمای  و  ئاماژە  دەركەوتنی 
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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شەڕی  ئەسەد و ئۆپۆزسیۆن
ــــــــەت شــــەڕی  ئـــــەم شــــــەڕە كــــە بــــە رواڵ
دەسەاڵتەكەی ئەسەد و ئۆپۆزسیۆنی سوریایە، 
لەكرۆكدا رەهەندێكی هەرێمایەتی  و ئەجێندایەكی 
وەكالەتیش  بــە  هــەڵــگــرتــووە،  نێودەوڵەتیشی 
رەهەندێكی  لە  ئێران  و  توركیا،  نێوان  شــەڕی 
دوورتریش شەری نێوان روسیاو ئەمەریكایە. 

قەیرانی  دروستبوونی  شەرو  هەڵگیرسانی 
سوریا پرۆژە و بەرژەوندیەكانی نێوان هەردوو 
گەیاندە  ئەمەریكای  و  روســیــا  مـــەزن،  ــی  واڵت
هــەردوو  نێوان  راستەخۆی  پێكدادانی  ئاقاری 

واڵت.
بەرگریان  روسەكان  شــەڕەوە  لەسەرەتای 
دەسەاڵتی  لەشورای  بەرگری  وەك  سوریا  لە 
ئەمەریكییەكانیش  راگەیاند،  روسیا  ستراتیژی 
سەرۆكایەتی  لەپۆستی  مانەوەیان  شــەڕی  بە 
تاك  لەسەر مۆدێلی  مانەوەی جیهان  جیهان  و 

جەمسەری ئەمەریكا دادەنا.
ــێــوان رژێمی  ــەگــەڵ ئـــەوەی پــەیــوەنــدی ن ل
سوریاو روسیا پێشینەیەكی مێژویی ستراتیژی 
هەیە، بەاڵم لەم قۆناغەدا هەموو ئەو راستیانەش 
مێژوییە  بناغە  ئــەو  لەسەر  كە  رەتــدەكــاتــەوە، 
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ئەو  روســەكــان  بۆ  ئەمڕۆ  سوریا  دامـــەزراوە، 
هەمان  بوونەوەی  دووبــارە  لە  كە  سەنگەرەیە، 
چارەنوسی یەكێتی سۆڤیەتی پێشو دەیپارێزێت 
لەبری  روســیــا  جارێكیتر  كــە  رێگەیەیە،  ــەو  ئ
هێزێكی  بە  دەكاتەوە  جــاران  سۆڤێتی  یەكێتی 
مەزن  و جەمسەرێكی نوێی جیهان لەهاوشانی 

ئەمەریكادا.

شكستی ئەمەریكا
دەسەاڵتی  نەڕووخانی  مانەوەو  لەكرۆكدا 
بەهاری  لەشەپۆلەكانی  بەرگریكردنی  سوریا و 
ئەمەریكا  شكستپێهێنانی  بــەواتــەی  عــەرەبــی، 
لەهەوڵەكانی بۆ زیندوكردنەوەی هەردوو  دێت 
نــاوەڕاســتــی  خــۆرهــەاڵتــی  و  نابۆكۆ  ـــرۆژەی  پ
لەدوایەكی  یەك  رووخاندنی  پرۆسەی  گەورە، 
سیستمە سیاسییە عەرەبیەكان، كە وا نەخشەی 
بۆ كێشرابوو لەواڵتی مەغریبەوە دەست پێ بكات 
 و لە پاكستان كۆتایی پێبێت، لەژێر رووپۆشی 
شێوە  جیهانێكی  هێنانەدی  عەرەبی  و  بەهاری 
سوریا  پێش  ــی،  عــەرەب گــەالنــی  بــۆ  بەهەشت 
بــەدەر  ناڕاستی  رووكــەشــی  لیبیا،  و  لەمیسر 

كەوت. 
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وەك  عێراق  لە  ئەمەریكییەكان  شكستی 
ــەوەی  ــادان ــاوەڕاســت  و ب ــی خــۆرهــەاڵتــی ن دڵ
ئــێــرانــدا،  ـــەرەی  ب بـــەالی  مالكی  رژێــمــەكــەی 
پاشەكشێی رۆڵ  و كاریگەرییەكانی ئەمەریكا 
لیبیا  میسر،  رووداوەكانی  ئاراستەكردنی  لە 
لە  ئەمەریكا  بــەرەی  شكستی  لەكۆتاییشدا  و 
سوریادا، دواین بزماربوو لە تابووتی پرۆژەی 
شورایەیان  ئەو  دراو  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
شێوەیەك  بەهیچ  كە  دروستكرا،  لەبەردەمدا 

نەتوانن بپەڕنەوە بۆ ئێران  و ئاسیای ناوەند.
شكستی  لــەدوای  بەڕوویەكیتردا  هاوكات 
یەكەمی ئەمەریكا لەبنیادنانی پرۆژەی نابۆكۆ 
شكستی  ئــازربــایــجــان،  ــدو  ــاوەن ن لەئاسیای 
ئەم  كۆتایی  راگەیاندنی  سوریا،  لە  ئەمەریكا 

پرۆژەیەبوو.
بۆیە راوەستانی شەڕ و مانەوەی  رژێمی 
ئەسەد، نەك هەر  وەرچەرخانێك لەئاراستەی 
ملمالنێ  و ركابەرییە سیاسییە نێودەوڵەتی  و 
دەبێتە  بەڵكو  دەخوڵقێنێت،  هەرێمایەتییەكان 
دانوستان  و  لێكتێگەیشتن  بــۆ  زەمینەیەك 
هەرێمایەتیەكان،  هێزەنێودەوڵەتی،  لەنێوان 
لەنێوان  مشتومر  دانوستان،  نوێی  شەپۆلێكی 
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ــی، هــەرێــمــایــەتــی  و  ــاوچــەی ـــەن  و هــێــزە ن الی
نێودەوڵەتییەكان دەڕەخسێنێت.

پابەندبوون بەبڕیارە نێودەوڵەتیەكان
رازیبوونی  شــەڕ،  دوای  قۆناغی  لەیەكەم 
سوریا بە پابەندبوون بە بڕیارە نێودەوڵەتیەكان  
چەكی  تەرسانەی  لەناودانی  لە  خێراكردن  و 
دەرەوەی  وەزیـــری  شایەتیدانی  كیمیایی  و 
ــا بە  ــمــی ســوری ئــەمــەریــكــا بــەگــوێــڕایــەڵــی رژێ
نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی   ئەمەریكاو  بڕیارەكانی 
نەك هەر گۆڕان  و وەرچەرخانێكی گەورەبوو لە 
هەڵوێستی ئەمەریكا بەرامبەر رژێمەكەی ئەسەد 
بگرە  شكست،  بە  بەرازیبوون  قەناعەتهێنان  و 
ئەمەریكای لەباری شەرمەزاری لەپای شكستی 

لەشەڕی سوریا رزگاركرد.
ئەمرۆ لەم قۆناغەداو لەپشت پەردەی دانوستانە 
ئاشكراكانەوە، كۆمەڵێك ئەجێنداو موبادەرەی نوێ 
نێودەوڵەتیەكان  پەیوەندییە  رێكخستنەوەی  بۆ 
بەتایبەتی نێوان ئەمەریكاو روسیا، لەسەر بناغەی 
نفوزیان و  ناوچەی  دابەشكردنەوەی  سەرلەنوێ 
هاوكێشەی  هێزو  هاوسەنگی  بەرجەستەكردنی 

سیاسی نوێ، پێشنیاركران و خرانەروو.
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ئەم دۆخە نوێیە كە بەكۆمەڵێك پیشنیاری 
روسیا،  و  ئەمەریكا  دنیا،  زلهێزی  ــەردوو  ه
ــەی  ــاراســت ــدە و ئ ــن ــای ئ ــەخــشــەی  ســیــمــا و ن
كاركردنە  لەبناغەدا  دیاریدەكرێت،  كاركردنی 
قۆناغێكی  دامــەزرانــدنــی  داڕشــتــن  و  لەسەر 
نــوێ بــۆ پــەیــوەنــدی نــێــوان هـــەردوو واڵت و 
بەرجەستەكردنی شەڕێكی نوێی سارد لەنێوان 

هەردوو جەمسەری نوێدا.
ـــامـــاژەكـــانـــی  ــــەدا ئ ــــوەی ـــــەم چــــوارچــــێ ل
ئەمەریكا،  نێوان  دانوستانی  نزیكبوونەوە، 
وەرچــەرخــانــێــكــی  و  گــرنــگ   خاڵێكی  ــران  ــێ ئ
گەورەیە بۆ سەرلەنوێ بەرجەستەكردنەوەی 
هاوكێشەی  رێككردنەوەی  هێز،  هاوسەنگی 
ــەوەی  ــەشــكــردن ــوێ داب ــەن ســیــاســی  و ســەرل
لەنێوان  نـــاوەڕاســـت  خــۆرهــەاڵتــی  ــاوچــەی  ن

هەردوو جەمسەردا.
12/11/2013
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كورد لەهەناوی گۆڕانكارییەكانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

لەخەونی بێئاگاییدا سەرقاڵی دابەشكردنی 
پۆست  و داهاتی نەوتە.

ـــدی كــۆمــەڵــێــك  ـــەن ـــەســـەروب ـــڕۆ ل ـــەم ئ
گۆڕانكاری زۆر گرنگ  و گەورەی چۆنایەتی، 
لــەنــاو چــەقــی وەرچــەرخــانــێــكــی مــێــژووی 
نێودەوڵەتی  و هەرێمایەتیدا، كورد لە شیرین 
دابەشكردنی  سەرقاڵی  بەتاڵدا  خەوێكی 
و  الواز  حكومەتە  پۆستی  نــەوت،  سامانی 

بێدەسەاڵتەكەیدایە.
مــشــتــومــڕ و مــلــمــالنــێــی نـــێـــوان حــزبــە 
كوردییەكان، بۆ دەستخستنی پۆست، داهاتی 
ناوخۆی وایكردووە خەون ، خولیای مێژوویی 
ئایندەی،  مــاف  و  نیشتمانی،  نەتەوەیی  و 
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و  كەسایەتی   بەرژەوەندی  خواست ،  لەناو 
ركابەرایەتی بەرپرسانیدا نەك هەر تۆز لێی 
بەڵكو  نەكەوێتەوە،  بیری  كەس  بنیشێت  و 
لەهەناوی ئەو خواست  و بەرژەوەندییانەدا 

بخنكێت.
رێككەوتننامەی نێوان ئێران  و ئەمەریكا، كە 
كوردیش ناڕاستەخۆ لەم رێككەوتننامەیەدا 
ئەرێنی  و  بەنەرێنی   بۆیە  هەیە،  پێگەیەكی 
لەم  بــەردەكــەوێــت،  ئاكامەكانی  پریشكی 
لەناوەڕۆك   بێئاگاین  ئێمە نەك هەر  بارەدا 
و ئامانجەكانی رێككەوتن، بگرە هەر هەست 
قسە  هیچ  ناكەین  و  كاریگەری  بەگرنگی ، 
بێت  بچووكیش  ئەگەر  بۆچوونێكیشمان  و 

بەقەبارەی سەنگی خۆمان نییە.
لە هەناوی ئەو رووداوەدا ئاماژە، تارمایی 
گۆڕانێكی گەوهەری  و وەرچەرخانێكی مەزن 
نــاوچــەیــەو  ئــەم  جیۆسیاسی  نــەخــشــەی  ــە  ل
جیهان دەخوڵقێت. لەدووتویی ئەم رێككەوتنە 
ــۆ نــاو  ــران ب ــێ ـــەوەی ئ ـــەڕان و لــەســێــبــەری گ
بازنەی گەمەی سیاسی هەرێمایەتی، خێزانی 
نێودەوڵەتی  و بە بەرجەستە بوونی گۆڕانێكی 
هاوسەنگی  لەدۆخی  گەوهەری  چۆنایەتی  و 
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و  لەدۆخ   گۆڕان  هاوكێشەی سیاسی،  و  هێز 
ناوچەیە  ئەم  پێگەو سەنگی زۆربەی واڵتانی 

دەگۆڕێت.
گۆڕانی  رێككەوتنەدا،  ئــەم  لەستراتیژی 
هاوكێشەی سیاسی لەهەناویدا گۆڕان لەپێگە 
و دۆخـــی ســیــاســی كـــوردیـــش بــەرجــەســتــە 
الیەنە  لەبواری  و  ئاڕاستەیەدا  لەم  دەكــات. 
ئەگەری  ــەوەی  ــوون ــارەب دووب نەرێنییەكەی 
مەحاڵ  جەزائیر  رێككەوتننامەی  كارەساتی 

نییە.

ئێران - سوریا
سوریاو  لەكێشەی  ئێران  دەستێوەردانی 
سەركەوتنی  گرنگی  پایەیەكی  دامەزراندنی 
رژێمی سوریا لەبەرامبەر ئۆپۆزسیۆندا. نەك 
تەنیا لەبەرژەوەندی رژێمی ئەسەد شكایەوە، 
بــەڵــكــو لــەكــرۆكــدا ئــێــرانــیــیــەكــان شــەڕێــكــی 
چارەنوسسازی خۆیان لەو واڵتە ئەنجام دەدا.
گرنگی  پێگەیەكی  ئـــەوەی  وەك  ســوریــا 
جیۆستراتیژی هەیە، كە دەكەوێتە خۆرهەاڵتی 
ـــار و باكوری  ـــەردوو رووب واڵتــی نــێــوان ه
ئەنادۆڵ و باشوری میسر و دورگەی عەرەبی، 
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نەخشەی  لــەنــاو  بــەهــێــزی  پێگەیەكی  بــۆیــە 
و  نێودەوڵەتی   هێزە  ملمالنێی  ركابەرایەتی، 

هەرێمایەتییەكاندا هەیە.

ئێران- لوبنان
واڵتـــی لــوبــنــان، كــە بــەدرێــژای مــێــژووی 
ــە هــێــز و  ــــووە، ك ســیــاســی ئـــەو دەرگـــایـــە ب
دەستییان  لــێــیــەوە  ــاوا  خــۆرئ داگــیــركــەرانــی 
ئەو  و  ســوریــا  كـــارووبـــاری  ــاو  ن خستوەتە 
واڵتەیان بەو ئاڕاستەیەدا بردووە، كە خۆیان 
ســەدەی  لەكۆتاییەكانی  ــەاڵم  ب ویستویانە، 
كەوتۆتە  دەرگایە  ئەم  ئەمڕۆ  تا  بیستەمەوە 
حزبوڵای  لــەڕێــگــەی  ئێرانییەكان،  دەســـت 
لوبنانییەوە نەك هەر ئەو دەرگایە لەئەمەریكا 
بەتەواوەتی  بەڵكو  داخــرا،  خۆرئاواییەكان  و 
ــاو  ـــاری ســوری ـــاروب ـــاو ك ــی خــســتــە ن دەســت
بەرگری  بۆ  لەوێوە  بەهێزی  پێشتیوانییەكی 
ــەســەد دامـــەزرانـــد. بــەواتــا  ــمــەكــەی ئ ــەڕژێ ل
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 
مەزهەبی(  )بـــاوەڕی  ئایدۆلۆژی  ستراتیژی 
لەنێوان هەردوو واڵتدا، بەردەوام ئێرانییەكان 
بگرە  هەبێت،  لەعیراقدا  دەستیان  توانیویانە 
ــە  ـــــەردەوام تــەمــاحــی گـــەورەیـــان بـــەم واڵت ب
بەعسەوە  رژێمی  روخانی  لــەدوای  هەبووە. 
ئەمەریكا  تــوانــایــەكــی  و  هـــەوڵ   هــەمــوو  بــە 
نەیتوانی عیراق كۆنترۆڵ بكات، بۆیە لەكۆتایدا 
بەتەواوەتی دەستبەرداری بوو بە گەڕانەوە بۆ 
ئەمڕۆ نەخشە و ستراتیژی  ئێرانییەكان.  الی 
سیاسی عیراق بەپلەی یەكەم، لەالیەن ئێرانەوە 
و  ئێران   گشتی  بەشێوەیەكی  ــت.  ــژرێ دادەڕێ
تــەواوكــەری  ستراتیژییەوە  لــەڕووی  عیراق 

یەكترن. 
بەسەر  ئەمەریكا  سەركەوتنی  ـــەدوای  ل
هێزو  تاكە  وەك  مانەوەی  سۆڤێت و  یەكێتی 
جەمسەری  تاك  سیستمی  بەرجەستەبوونی 
لــەجــیــهــانــدا، كــۆنــتــرۆڵــی تـــــەواوی نــاوچــەی 
لەسەرەتای  ــرد.  ك نــاوەڕاســتــی  خــۆرهــەاڵتــی 
پــڕۆژەی  لــەبــازنــەی  بیست ویەكدا،  ســـەدەی 
نەخشەڕێگەی  ئــەمــەریــكــادا،  نوێی  ســـەدەی 
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كۆنترۆڵكردنی  لــەســەر  ــوون  ــب ــەردەوام ب بــۆ 
سیستمە  گۆڕینی  لەپڕۆسەی  ناوچەیە  ئــەم 
عەرەبییەوە  واڵتێكی  چەند  سیاسییەكانی 
ـــەدا جگە  ـــوەی ــرد، لــــەم چـــوارچـــێ ــك ــێ ــپ دەســت
گوشارەكانی  فــراوانــكــردنــی  لــەتــونــدكــردن و 
ــاری  ــاروب ــران، دەســتــی خستە ك ــێ ئ ــەســەر  ل
ــكــی نـــاوخـــۆی بــەهــانــدانــی  ســـوریـــاو شــەڕێ
بەرپاكرد.  ســاڵ  سێ  نزیكەی  بۆ  ئەمەریكا 
بیستویەكەوە  ســـەدەی  دووەمـــی  ــەی  ــەدەی ل
مەزنی  هێزێكی  وەك  روسیا  بــەگــەڕانــەوەی 
لەشەڕی  نێودەوڵەتی  ملمالنێی  گــۆڕەپــان و 
سوریادا، ئاراستەی رووداوەكان و هاوكێشەو 
هــاوســەنــگــی هــێــز بـــەتـــەواوەتـــی گــــۆڕا. لــەم 
چوارچێوەیەدا پاشەكشێی ئەمەریكا لەزۆربەی 
بەتایبەتی  خــۆرهــەاڵت  و  عــەرەبــی   واڵتــانــی 
لیبیا  عیراق ، ئەفغانستان و تا ئاستێك میسر، 
و..تاد، سەركەوتنی ئەجێندای روسی-ئێرانی، 
ئەمەریكا و خۆرئاوای ناچاركرد بەڕازیبوون 
ــەم بــازنــەیــەدا  بــەدانــوســتــان  و رێــكــكــەوتــن. ل
ئەوەی دانوستانەكەی توشی هەندێك كێشە و 
گرفت كرد ئەوەبوو، كە پاشەكشێی ئەمەریكا 
لەهەناویدا پاشەكشێی لەڕۆڵ  و كاریگەری بۆ 
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هێزە هەرێمایەتییەكانی بەرەی خۆیشی لەگەڵ 
)ئیسرائیل،  واڵتــانــی  بەتایبەتی  هێنا،  خۆیدا 
توركیا، سعودیە(، كە لەدوو رووەوە كاریگەری 
دەكەوێتەسەر،  دانوستانەیان  ئــەم  نەرێنی 
ناڕاستەخۆ  ئەمەریكا  پاشەكشێی  لــەالیــەك 
كاریگەرییەكانی  و  رۆڵ   پاشەكشێی  بەواتەی 
بەنزیكبوونەوەی  لەالیەكیتر  دێــت.  ئەمانیش 
شێوە  بەرجەستەبوونی  و  لەئێران   ئەمەریكا 
جێگیرییەك خودی پێویستییەكانی ئەمەریكاش 

بەم پاشكۆیانە كەم دەبێتەوە.
لەهەناوی ئەم گۆڕانكارییانەدا جگە لەكورد، 
روودەدات،  چی  لــەوەی  بێئاگایە  تــەواو  كە 
كۆی هێز و واڵتە هەرێمایەتییەكان لەترس  و 
دڵەڕاوكێدان  و گومانیان لەنەخشەو ستراتیژی 
رۆڵ و  جێگیربوونەوەی  نێودەوڵەتی  و  نوێی 
پێگەیان لەو نەخشەی سیاسی نوێیەدا هەیە. 

رێككەوتننامەی جنێڤ
مێژوو و ریشاڵی دانوستان ، لێكتێگەیشتنی 
بۆ  ــەوەی  ئ لەگەڵ  ئەمەریكا  و  ئێران   نێوان 
سەری  بەناو  نــاو  ساڵە  ــەدە  ل زیاتر  ــاوەی  م
جــدی  و  دانوستانێكی  وەك  ــەاڵم  ب هــەڵــداوە، 
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مانگە  لـــەدوو  كەمتر  مـــاوەی  تەنیا  هاوتەبا 
دەستی پێكردووە. لەگەڵ دەركەوتنی ئاماژەو 
سوری  ئۆپۆزسیۆنی  شكستی  تارماییەكانی 
ــەســەد، دانــوســتــان  و  لــەڕووخــانــی رژێــمــی ئ
لەهەر  بــەرە  هــەردوو  نێوان  رێككەوتننامەی 
هەرێمایەتی،  نێودەوڵەتی،  ئاستەكەیدا،  سێ 
پێشكەوتنی  ــی  ــرای ــەخــێ ب زۆر  نـــاوچـــەیـــی، 
بەخۆیەوە بینی تا لەكۆنفرانسی جنێڤ توانیان 
بگەنە رێككەوتنێكی گرنگ. ئەم دانوستانە كە 
)ئەمەریكا،    5+1 كۆمەڵەی  و  ئێران   لەنێوان 
فەرەنسا، روسیا، بەریتانیا، چین( و ئەڵمانیا، بە 
ئامانجی كۆتاییهێنان بەكێشەی بەرهەمهێنانی 
ئەم  بەرپەرچدانەوەی  ئێران.  ئەتۆمی   چەكی 
دانوستانە لەالیەن چەند هێزێكی هەرێمایەتی، 
نێودەوڵەتی شێوە ئاڵۆزی، مشتومڕ و گرفتی 

بۆ دانوستانەكە دروستكرد.
ـــدا  ـــان ـــەك ـــان ـــوســـت ــــدی دان ــــەن ــــەســــەروب ل
دژی  ـــدی  ـــون ـــەت ب زۆر  فـــەرەنـــســـیـــیـــەكـــان 
رێككەوتنەكە وەستانەوە و بەهاندانی ئیسرائیل 
زۆر   5+1 كۆمەڵی  سەر  بۆ  گوشارەكانیان 
زیادیكرد، تا ئەو ئاستە توانیان شێوە شكستێك 
بەخولی دووەمی دانوستانەكان بێنن، یان هیچ 
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نەبێت دوای بخەن. هۆی سەرەكی توڕەبوون 
 و ناڕازیبوونی فەرەنسییەكان لەدانوستانەكە، 
لەكرۆكدا بە هۆی دواكەوتنیان لەنزیكبوونەوە 
ــوری  و سیاسی  ــاب ئ پــەیــوەنــدی  لــەگــرێــدانــی 
ــران، عــیــراق  و نــاوچــەكــانــی تری  ــێ ــەگــەڵ ئ ل
ئێران بوو، هاوكات بەبارێكی تریشدا  نفوزی 
سەركەوتنی دانوستانەكە و رێگادانی ئێران بۆ 
بەردەوامبوون لەپڕۆژەی وزەی ئەتۆمی )الما   و 
الپقیل( لەبواری مەدەنی  و بەرهەمهێناندا، كەوا 
بەهێزی  ركابەرێكی  ببێتە  دەكرێت  پێشبینی 
و  ناڕازیبوون   تری  هۆیەكی  فەرەنسییەكان 
بیانووەكانی فەرەنسا بوو. ئەم راستییە هۆی 
بوو  فەرەنسییەكان  تــەحــەفــوزی  ســەرەكــی 
لەسەرەتاوە لەسەر دانوستانەكە، بەاڵم دواتر 

توانیان ئەمیش رازی بكەن.
وەك هەردوو هێزی هەرێمایەتی سعودیە 
ــــەردەوام  ب ئــــەوەی  ــەگــەڵ  ل ئیسرائیلیش  و 
ئەمریكییەكان هەوڵی دڵنیاكردنەوەیان دەدەن، 
بەاڵم تا ئەمڕۆش ناڕازین، هەوڵدەدەن كێشە 
راگەیاندنی  لەدوایین  دروستبكەن،  گرفت  و 
بۆخۆی  ئۆباما  خــودی  ئەمەریكادا  فــەرمــی 
ئیسرائیل  و هەموو ئەو واڵتانەی ئاگاداركردەوە 
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دانوستان  و  ئەم  تێكدانی  خراپی  لەعاقیبەتی 
رێككەوتنە.

بەیتی قەسید لەم رووداوەدا، كە ئاماژەی 
لەپەیوەندییە  نوێ  قۆناغێكی  دەستپێكردنی 
دەخاتەڕوو،  هەرێمایەتییەكان  نێودەوڵەتی  و 
نوێش  ساردی  شەڕێكی  تارمایی  لەهەناویدا 
دەردەكەوێت. ئەم رێككەوتنە كۆی هاوكێشەی 
سیاسی دەگۆڕێت  و هاوسەنگی هێز جارێكی 
جیهانی  نوێی  سیستمێكی  بــەرەی  لەسەر  تر 
لەسێبەری  قۆناغەداو  لــەم  ــتــەوە.  دادەڕێــژرێ
ئەگەر  ئەم گۆڕانكارییە گەوهەرییانەدا، كورد 
سیاسی  ستراتیژێكی  چاالكانە  بەوریایی  و 
ئاراستە  لەگەڵ  كە  نەبێت،  ــاری  دی روون  و 
ئەوە  بگونجێت  گۆڕانكارییەكاندا  ــی  رەوت و 
سیناریۆی  دووبــــارەبــــوونــــەوەی  ئــەگــەری 
رێككەوتننامەی جەزائیر جارێكی تر دەبێتەوە 

دیفاكتۆ.
2/12/2013 
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یەكێتی لەنێوان ئەیلول  و نیساندا 
هۆكارەكانی پاشەكشێ  و سەركەوتن

بەدەرئەنجامی  سەبارەت  قسەكردن   
و هۆیەكانی  هەڵبژاردنەكانی كوردستان  
لە21ی  یەكێتی  شكستی  یان  پاشەكشێ 
سەركەوتنەكانی  و  هەستانەوە  ئەیلول، 
ــان، تــێــڕامــان  و  لــە30نــیــســانــدا، راوەســت
پرسیارگەلێك  ــــت،  دەوێ ـــەی  ـــوون وردب
ــێ ویــســتــی ئــێــمــە خـــۆیـــان نــمــایــش  ــەب ب
هەستیار،  زۆر  چەمكێكی  و  دەكــــەن  
كــە چــەمــكــی هــۆیــەكــانــی پــاشــەكــشــێ  و 
یەكێتییە،  هــەســتــانــەوەی  ــوێ  ــەن ســەرل
جیا  جیا  چیرۆكی  سیناریۆو  چەندین 

دەوروژێنێت.



موعتەسەم نەجمەدین 52

دانانی بەردێك لەبناغەكەدا
ــــنــــی دەرئـــەنـــجـــامـــی  لــــــــەدوای دەركــــەوت
هەڵبژاردنەكانی 30 نیسان، بزاوتێكی گفتوگۆ و 
نوسین بۆ قسەكردن لەسەر هۆیەكانی شكست، 
بۆماوەی  یەكێتی  نەخشەڕێگەی  سەركەوتن  و 
بەڵكو  یەكێتییەكان،  الی  تەنها  نــەك  داهــاتــوو 
لەالیەن چەندین رووناكبیر و رۆژنامەنوسی بێ 
الیەن، سیاسەتمەدار و چاودێری سیاسیشەوە 
بەتێڕامان و  قسەكردن.  و  بــاس   جێگەی  بۆتە 
وردبوونەوە لەو هەموو هەواڵنە، دەردەكەوێت، 
ــەو كــەســو گــروپــانــە هــەریــەكــەیــان  ــۆی ئ كــە ك
لەچەندین  یــان  لــەروویــەكــەوە  بەشێوەیەك  و 
و  باسەكە  ســەر  خستۆتە  پەنجەیان  رووەوە 
پێموایە  بەاڵم  وروژاندووە،  راستییەكیان  چەند 
خۆی  هەقی  نەیتوانیووە  لــەوانــە  یەكێك  هیچ 
ئەمەش  بخاتەڕوو،  راستییەكان  كۆی  بداتێ  و 
بە  هەستیار  گرنگ،  وا  پرسێكی  لەبەرئەوەی 
میكانیزم  دەكرێت،  تایبەت  سەنتەری  و  دەزگا 
ئەو كەسانە،  بەاڵم  هەیە،  پێداویستیی خۆی   و 
دڵسۆزییان  دەرئــەنــجــامــی  هەریەكێكیان  كــە 
دەبنە  تەنیا  ــــاوە،  دان لــەبــنــاغــەدا  بەردێكییان 
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
نوسراونەتەوە،  قسانەی  ئەو  هەموو  لەنێو 
سەرپێیانە  گلەیی  بــاس ،  وەك  تەنیا  ئــەوانــەی 
بەبازنەی  بووە  گشتییەكان  شوێنە  و  لەبازاڕ 
گفتوگۆی نوسەران  و رووناكبیران، بە تایبەتی 
شێری  پشكی  نزیكن،  یەكێتییەوە  لە  ئەوانەی 
سەركردایەتی  نەرێنی  رۆڵی  لەسەر  باسەكان 

كالسیكی یەكێتییە لەهەردوو پڕۆسەكەدا.
ــــادر، الیــەنــگــران  و تــەنــانــەت  زۆربـــــەی ك
زۆرێك لەو سەركردانە بۆخۆشیان راشكاوانە 
خستە  ئەیلولیان  شكستەكەی  بەرپرسیارێتی 
بــــەاڵم وەك هــۆیــەكــانــی  ــەســتــۆی خـــۆیـــان،  ئ
هەر  نــەك  ئەمڕۆ  تا  نیسان   30 سەركەوتنی 
زۆر  بەڵكو  نییە،  تێدا  ئەوانی  دەستێكی  هیچ 
ســەركــەوتــن،  ســەرەكــی  ــۆی  ه پێیوایە  ــەس  ك
دەرئەنجامی بەشدارینەكردنی ئەوانە لەپڕۆسەی 
لەكەناڵەكانی  دەرنەكەوتنیانە  و  بانگەشەكردن  

ڕاگەیاندنەوە.
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پرسیارگەلێك  بۆچوونەدا  ئەم  لەهەناوی 
ــەڕاســت  ــا ب ــای ـــازنـــەی بـــاســـەكـــەوە، ئ ــە ب ــت دێ
بوون  یەكێتی  شكستی  هۆكاری  تەنیا  ئەمانە 
هۆیەكی  تەنیا  یان  ئەیلولدا،  لەهەڵبژاردنەكەی 

الوەكی بوون؟ 
رۆڵی ئەم سەركردایەتییە كۆتایی هاتووە؟

دەكرێت،  چەمكە  ئــەم  باسی  كە  زۆرجـــار 
كە  دەڕوات،  ئــاڕاســتــەیــە  ــەو  ب بــۆچــوونــەكــان 
پۆست  دەستبەرداری  سەركردانە  ئەم  دەبێت 
چونكە  نوێ،  بۆنەوەی  بن  دەسەاڵتەكانیان   و 
سەركەوتنەكەی  راستەقینەی  خاوەنی  ئەمانە 
30ی نیسانن  و هەر ئەمانیش دەتوانن یەكێتی 
بكەن.  رزگــار  تێیكەوتووە  ــارودۆخــەی  ب لــەم 
نمایش  خــۆی  بــەزەقــی  پرسیارێكیتر  لــێــرەدا 

دەكات  و دەڵێت:
ئایا بەڕاست ئەم سەركردانە رۆڵیان كۆتایی 
هاتووە، چیتر دەبێت بچنە ماڵەوە و لەسیاسەت 
ئــەزمــوونــی  ــاخــود وەك  ی ـــەوە؟  ـــكـــەون دوورب
زۆرێك لە واڵتە پێشكەوتووەكان ئەمانە دەبێت 
و  ــار  ــژك راوێ وەك  ــدا  دەســەاڵت لەدیوێكیتری 

رێنماییكاری نەوەی نوێ رۆڵیان بدرێتێ؟
ئەگەر ئەم توێژە نەیانویست لە دەسەاڵت 
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نزیك  و دووردا،  لەئایندەی  دووربكەونەوە 
چ دەرئەنجامێك چاوەڕوانی یەكێتی دەكات؟
بـــەســـووربـــوونـــیـــان لـــەســـەر مــانــەوە 
ئەم  ئایا  ئێستایان،  پێگەی  و  لەدەسەاڵت  
توێژە دەتوانن لەشەو و رۆژێكدا ئەوەندە 
بتوانن  كە  بكەن،  لەخۆیاندا  گۆڕانكاریی 
هێڵی  ســەر  بخەنەوە  یەكێتی  جارێكیتر 

پێشكەوتن  و هەڵسانەوە؟
خەسڵەتانەی  لەو  خۆیان  دەتوانن  ئایا 
ــــاوازی بــوغــرایــی،  ــی ، ئ ــاكــڕەوی )حـــەزی ت
ساڵە  چەندین  كە  و..هــتــد(  لەخۆبایبوون  
بۆتە بەشێك لەپێكهاتەیان، رزگار بكەن؟  

میكانیزمێك بۆ دابەشكردنی ئەرك
پرسیارانە،  ئــەم  وەاڵمـــدانـــەوەی  پێش 
ــوان هـــەردوو  ــێ ــەن بــەبــەراوردكــردنــێــك ل
پڕۆسەو هەردوو زەمەندا كۆمەڵێك راستی 
ئەم  وەاڵمــدانــەوەی  بۆ  دەبــن  یارمەتیدەر 

پرسیارانە.
یــەكــێــتــی  بــــەرنــــامــــەی  ـــاســـەت  و  ســـی
زۆر  ئەیلولدا،  هەڵبژاردنەكەی  لەپڕۆسەی 
رەمەكییانە  بەشێوەیەكی  و  بەهەڵەشەیی  
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دابەشكردنی  سیمایەكی  هیچ  بەڕێوەچوو، 
ئــــەرك  و بــەرپــرســیــارێــتــی تــێــیــدا بــەدی 
و  بەكەم   زۆر  ئەگەر  لەنیساندا  نەدەكرا. 
سیاسەت  بەرنامە،  شێوە  بێت،  كورتیش 
و  ئــەرك   دابەشكردنی  بۆ  میكانیزمێك   و 

كارەكان هەبوو.
ــدا یــەكــێــتــی لــەبــۆشــایــیــەكــی  ــول ــل ــەی ــەئ ل
عەقانیدا تەنیا موخاتەبەی سۆز و بەزەیی 
بەشێوەیەكی  لەنیساندا  دەكرد،  دەنگدەری 
عــەقــڵ  و  مــوخــاتــەبــەی  رێــكــخــراو  نیمچە 

سۆزی دەنگدەری پێكەوە دەكرد.
لەئەیلولدا یەكێتی بەشەرم  و بەناڕوونی 
بــاســی لــەجــیــابــوونــەوەی خــۆی لــەپــارتــی 
هەڵبژاردنی  بانگەشەی  لەنیساندا  دەكــرد، 
لێدەهات   پــارتــی  دژایــەتــیــی  بۆنی  یەكێتی 
یەك  پارتی  و  گــۆڕان ،  رێككەوتننامەی  و 
وتاری  یەكێتی  و  بەرامبەر  هەڵوێستییان 
جیابوونەوەی یەكێتی لە پارتی  و ئاماژەكانی 
ــنــامــەی  ــن ـــەوەی رێــكــكــەوت ـــدن ـــوەشـــان هـــەڵ
ستراتیژی یارمەتیدەربوون بۆ گەڕانەوەی 
زۆرێك لەدەنگەكانی خەڵك بۆالی یەكێتی.
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سزا و پیالنگێڕیی
خیتابی  ناڕوونیی  دەرئەنجامی  ئەیلولدا  لە 
زۆری  دەنگێكی  یەكێتی،  راگەیاندنی  و  سیاسی  
یەكێتی چوو بۆ گۆڕان، لەنیساندا بەپێچەوانەوە 
گۆڕان،  راگەیاندنی  سیاسی،  خیتابی  ناڕوونیی 
شڵەژان  و سەرلێشێوانیان بووە هۆی نەك هەر 
بەشێكی  بەڵكو  یەكێتی،  دەنگەكانی  گەڕانەوەی 
بەرچاو لەدەنگەكانی گۆڕان  و پارتیش بۆ یەكێتی 

هاتن.
لە ئەیلولدا بەشێكی زۆر لەكادر و الیەنگرانی 
نــادروســتــی  و  لــەمــەڕ  ســزایــەك  وەك  یەكێتی 
بە  دەنگیان  حزبەكەیان  سیاسەتی  ناعەدالەتیی 
یەكێتی نەدا، بەڵكو بەزۆری دەنگیان بەگۆڕاندا، كە 
خۆی لەبەرگی ركابەری پارتی  و یەكێتی پێكەوە 
لەناوچوونی  ترسی  لەنیساندا  دەردەخــســت، 
بانگەشەی  دەرئــەنــجــامــی  بەتایبەتی  یەكێتی 
یەكێتی  كۆتایهاتنی  بۆ  گــۆڕان  هەڵبژاردنەكانی 
لەالیەن  پالنێك  دەركــەوتــنــی  نیسان و  لــە30ی 
یەكێتی،  بە  كۆتایهێنان   بۆ  گۆڕانەوە  پارتی  و 
بۆ  گەڕانەوە  گۆڕان  یەكێتی  و  زۆری  دەنگێكی 

یەكێتی.
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لە ئەیلولدا بەرپرسانی یەكێتی لە لیستی 
خۆیان  ــاوی  ن هــەڵــبــژاردنــدا  كاندیدەكانی 
كاندیدەكانەوە  ناوی  پێشەوەی  خستبووە 
هاواڵتیانیش،  دەنگی  بەدەستهێنانی  بۆ  و 
دەنگیان  كەسانەی  ئەو  پەنایانبردۆتەبەر 
هیچ  هەر  نەك  لەنیساندا  بــەاڵم  پێدەدەن، 
نەكرانە  سەركردانە  لەو  نزیك  كەسێكی 
لەلیستەكاندا  بەكەمی  زۆر  بەڵكو  پاڵەوان، 
بەرپرسانی  بۆنی  كە  دەبینران،  كەسانێك 

لێبێت.

یەكێتی كەسی لێ زیادنییە
هۆكاریتر  و  پــرس   چەندین  و  ئەمانە 
دەرئەنجامانە  ئەم  راستی  رووی  پێكەوە 
لەهەردوو  تێگەیشتن  بۆیە  رووندەكەنەوە. 
دەرئەنجامەكە، بەبێ توێژینەوەو لێكۆڵینەوە 
مەحاڵە، ئەمەش تەنها لەڕێگەی دامەزراندنی 
ــكــی تــوێــژیــنــەوە و راپــرســی  ــەرێ ــت ســەن
شــارەزا  كەسانی  الیــەن  لە  كە  بەهێزەوە، 
بەرجەستە  بەڕێوەببرێت،  ئەكادیمییەوە  و 
بــارودۆخــەدا  ــەم  ل پێموایە  بــۆیــە  دەبــێــت. 
نەبێت،  زیـــاد  لــێ  كــەســی  یەكێتی  دەبــێــت 
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بەرنامەی كاری بۆ هەموان هەبێت، بەاڵم 
ریشەیی  گۆڕانكاریی  دەبێت  لەهەمانكاتدا 
و  بەتیۆر  حزبایەتی  پرسەكانی  لەكۆی 

بەرنامەی هاوچەرخەوە بكات.

14/5/2014 
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كورد زەرەرمەندی یەكەمی دابەزینی 
نرخی نەوتە

نەوت وەك شمەكێكی بازرگانی لەسەرەتای 
ــی خــەڵــك و  ــان ــەژی ـــەوە تــێــكــەڵ ب ـــەوەی ـــن دۆزی
و  عیراق   لەمێژووی سیاسی  بووە.  دەسەاڵت 
ناوەڕاستدا،  خۆرهەاڵتی  نەوتییەكانی  واڵتــە 
نەوت كاریگەر بەهێزبووە و رۆڵی بەرفراوانی 
هــەبــووە لــەئــاڕاســتــەكــردنــی رووداوەكـــــان  و 
دەسەاڵتی  سیاسییەكانی  ئەجێندە  سەپاندنی 

ناوخۆی واڵتە نەوتییەكان  و داگیركەرانیشی.
ئەم شمەكە لەگەڵ ئەوەی بۆ واڵتی بەكاربەر، 
ــركــەر ســـەرچـــاوەی خــۆشــگــوزەرانــیــی،  ــی داگ
بەهێزبوون  پێشكەوتن  و  سەرەكی  فاكتەری 
بە  بەرهەمهێنەر  واڵتانی  بۆ  هاوكات  ــووە،  ب
خۆرهەاڵتی  دواكــەوتــووی  واڵتــانــی  تایبەتی 
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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  
نەهامەتی  دەرهاویشتەی  بەڵكو  نییە،  شەڕ  و 
شێواز،  وابەستەی  نــەوت،  خۆشگوزەرانی   و 
مۆدێل، كولتور، فەلسەفەی سیستمی سیاسی  
و قاعیدەی كۆمەاڵیەتی واڵتانی خاوەن نەوت 
گشتی  بــە  لەعیراق  ــەوت  ن سامانی  خۆیانە. 
لەسەرەتای دەركەوتن  و دۆزینەوەی بەبڕێكی 
زۆر بەئاڕاستەیەكی نادروست  و خراپدا براوە، 
لەژێر  ــان  ی بێت  نــاوخــۆ  ــی  دەســەاڵت وەك  چ 
داگیركەردا  واڵتانی  گوشاری  كاریگەریی  و 
یەك  حكومەتە  كــۆی  لەستراتیجی  بووبێت. 
لەیەكەم  عیراقدا  دەسەاڵتی  یەكەكانی  لەدوای 
قۆناغی دامەزراندنییەوە وەك چەكێك تەماشا 
ئەركی  و  ئامانج   كــراوە،  لەگەڵدا  مامەڵەی  و 
سەرەكی كراوەتە چەوسانەوەی گەالنی عیراق 
بە گشتی ، كورد و شیعە بەتایبەتی، بەردەوام 
دیكتاتۆری  تاكڕەوی  و  دەسەاڵتی  ئامرازی 
دەسەاڵتە یەك لەدوای یەكەكانی عیراق بووە. 
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بەم شمەكە نەك هەر چەك بۆ لێدانی خەڵكی 
سڤیل كڕراوە و بەكارهاتووە، بەڵكو بەردەوام 
گروپێك  وەالی  كڕینی  بــۆ  ــووە  ب ئــامــرازێــك 
لەخەڵكانی هەلپەرست  و رازیكردنی داگیركەران. 
لەڕووەكەیترەوە نەوت بەبەردەوامی ئامرازێك 
بووە بۆ شێواندنی بەها، ئاكاری كۆمەاڵیەتی  و 

بەرهەمهێنانی گەندەڵی....هتد.

تەخشان و پەخشان
داهاتەكانی  نەوت ،  كەرتی  كۆنترۆڵكردنی 
فاشیلەوە،  و  دیكتاتۆر  حكومەتی  لــەالیــەن 
كۆمەڵێك كێشە و گرفت بۆ كۆمەڵگەكانی واڵتە 
دیارترینیان  دەكــات،  دروســت  نەوتییەكان 
كولتوری  نیشتمانی  و  ئــابــوری  شێواندنی 
هێزی  كــۆی  ئیفلیجكردنی  كۆمەاڵیەتی  و 
لەڕوویەكی  كۆمەڵگەیە.  راستەقینەی  كاری 
ترەوە بارێك دەخوڵقێنێت شمەكە بیانییەكان 
بەهیچ  دادەبەزێت  بەهایان  نرخ  و  ئەوەندە 
ناوخۆییەكان  شمەكە  و  بەرهەم   شێوەیەك 
نەك  ركــەبــەرایــەتــیــیــان  و  ملمالنێ   تــوانــای 
ــیــەكــان، بــەڵــكــو  ــی ــهــان ــــازاڕە جــی ــــەب ــا ل ــی ــەن ت
نامێنێت.  واڵتیشدا  ناوخۆییەكانی  لەبازاڕە 
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گرفتانەش  كێشەو  ــەم  ئ دەرئــەنــجــامــی 
دەخوڵقێت،  تر  گرفتی  كێشەو  كۆمەڵێك 
لەوانە الوازبوونی كەرتی تایبەت، تاساندنی 
بەهرەكان.  تواناو  كوشتنی  نــاوەنــد،  چینی 
ئاڕاستەی  سیاسەتەو  ــەم  ئ دەرئــەنــجــامــی 
كاركردنی دەگاتە بارێك دەسەاڵت لەدەستی 
توێژێكی بچووك و سنورداردا چڕدەبێتەوە، 
كەسە  و  خـــزم   ـــەداری  ســـەرمـــای بــەمــەش 
دروســت  سیاسی  ــی  دەســەاڵت نزیكەكانی 
ــت، نــەك ســەرمــایــەداریــیــەكــی گشتی  ــێ دەب
نیشتمانی. بە هۆی بێتوانایی  و ئینتیهازییەتی 
ئەمجۆرە سەرمایەداراوە، سامانی نیشتمانی 
تــەخــشــان  و  بــەشــێــوەیــەكــی زۆر گــــەورە 
ـــت، ســروشــتــی ئــاســایــی  پــەخــشــان دەكـــرێ
بەشێوەیەك  ئابوری  و  سیاسی   سیستمی 
دەشێوێت لەبری بەرەوپێش بردنی كۆمەڵگە 
زیاتر  گەندەڵی  دواكەوتن  و  بەپێچەوانەوە 

بەرپا دەكات.
 بەپشت بەستن بەكەرتی نەوت بەتەنیاو 
ئابوری  تــری  كەرتەكانی  پشتگوێخستنی 
رەنگی  یەك  تەنیا  واڵت  ئابوری  سیستمی 
نامێنێت.   هەمەڕەنگی  خەسڵەتی  دەبێت  و 
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لەم بارەدا دروستبوونی قەیران  و 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
بەدەست  نــەوت  دەرهێنانی  و  دۆزینەوە 
ـــیـــەوە لـــەگـــەڵ ئـــەوەی  دەســـەاڵتـــی كـــوردی
هاوكات  بــەاڵم  نییە،  دووری  مێژووییەكی 
گەالنی  ئەزموونی  و  رێباز  هەمان  پێدەچێت 
بەڵكو  بكاتەوە،  دووبــارە  ناوچەیە  ئەم  تری 
لــەمــاوەی  لــــەوان.  خــراپــتــریــش  هەندێكجار 
پێشودا دەسەاڵتدارانی كورد بەپشت بەستن 
بەتوركیا، كە دوژمنێكی دێرین، سەرسەختی 
نەوتیان  سیاسەتی  مافەكانێتی،  و  كـــورد 
ئەوەیان  بانگەشەی  ناڕاستەوخۆ  داڕشتووە. 
بەداهاتی  بەپشتبەستن  ئەمان  كە  دەكـــرد، 
نەوتی خۆیان لەڕێگەی ئیغراكردنی توركیاوە 
نەوت  كەرتی  سەربەخۆكردنی  ستراتیجی 
دەكــەن.  بەرجەستە  كوردستان  ئــابــوری   و 
سیاسەتەیاندا  لــەم  بەتەنیا  نــەك  لەڕاستیدا 
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جارێكیتر  توركیاش  و  نەبوون   سەركەوتوو 
كــاوی كـــردەوە ســەرمــان ، نــاچــاری كردین 
دەسەاڵتی  الی  بۆ  گەڕانەوە  و  بەئاشبەتاڵ  
داهاتی  بڕێكی زۆر  بەڵكو  بەغداد،  لە  ناوەند 
نیشتمانی خۆشمان بەهەدەردا و یەك بەردی 
ئابوریشمان  ژێرخانی  دامەزراندنی  بناغەی 

دانەنا.
واڵتە  كۆی  گەورە  قەیرانێكی  كە  ئەمڕۆ، 
شێری  پشكی  گــرتــووەتــەوە،  نەوتییەكانی 
دەبێتەوەو  عیراق  رووبـــەڕوی  قەیرانە  ئەو 
ــی عــیــراق  ــان ــەكــوردســت ـــش ئــێــمــە ل ـــری وردت
ئەمەش  دەدەیـــن،  قەیرانە  ئــەم  باجی  زیاتر 
لەبەر دوو هۆ، الوازی حكومەتی  لەڕاستیدا 
رێوشوێنی  وەرگرتنی  لەبڕیاردان و  هەرێم 
نوێبوونەوە و ریفۆرم لە الیەك، چڕبوونەوەی 
فشارەكانی ناوەند، توركیا و شەڕی داعش لە 

الیەكیترەوە.
لەم بارودۆخەدا و لەماوەی چەند مانگی 
كە حكومەتی  دەكرێت،  پێشبینی  وا  داهاتودا 
هەرێم بەداهاتی نەوت  و ئەو پارەیەی وەك 
)ئەگەر  لەبەغداوە  دەنێردرێت  بۆی  بودجە 
ناوەند كێشەی بۆ دروستیش نەكات  و ئیلتزامی 
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ــەك هــەر هیچ  بــەرانــبــەر هــەرێــم هــەبــێــت(، ن
گرفتێكی بۆ چارەسەر نەكرێت، بەڵكو قەیران  
و  لەقووڵبوونەوە  روو  زیاتر  كێشەكانی  و 
فراوانبوون بكات، بۆیە دەبێت زۆر بەخێرایی 
پڕۆژەیەك  چەند  داڕشتنەوەی  لەسەر  كار 
ئابورییەكانی  كــەرتــە  لــە  تایبەتی  بــە  بكات 
كــشــتــوكــاڵــی، گــەشــتــیــاری ، پــیــشــەســازیــی  و 
بۆ  تایبەتی  نەخشەی  پــالن  و  وەبەرهێنان. 

پاڵیشتی وەبەرهێنانی ناوخۆی هەبێت.

27/1/2015
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داعش كوڕی شەرعیی بەعسیزمە

بیستەمەوە  ســەدەی  كۆتایی  چارەكی  لە 
تائەمڕۆ، كە لەساڵی 2015داین چەند گروپێكی 
تیرۆرستی، رواڵەت و پێشەوایی كۆی گروپە 
لەوانە  داگیركردوە.  جیهانیان  تیرۆستییەكانی 
رێكخراوی )قاعیدە( و )داعش( زۆر بەئاشكراو 
شەڕو  پراكتیكدا،  تیۆری و  بواری  لەهەردوو 
دوژمنایەتی خۆیان لەدژی كۆی شارستانییەتی 
رێكخراوە  دوو  ئەم  راگەیاندووە.  مرۆڤایەتی 
هــاوشــانــی ئــــەوەی، كــە تــــەواوی گــۆڕەپــانــی 
ئیسالمی  رابەرایەتی  نێودەوڵەتی  و  تیرۆری 
سیاسی توندڕەویان داگیركردووە. سەرچاوەو 
تەنیا  بیری سیاسییان  و  ئایدیۆلۆژی  چاوگی 
هەردووكیان  لەجەوهەریشدا  ئیسالمە.  ئاینی 
كوڕی پڕۆژەی فاشیزمی نەتەوەی عەرەبین، 
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ئەم دوو الیەنە، كە كۆی الیەن و گروپەكانی 
ــوان خــۆیــانــدا  ــێ ــەن ئــیــســالمــی ســیــاســیــیــان ل
جیاوازیی  و  لــەجــەوهــەردا  دابــەشــكــردووە، 
گەورەو  زۆر  كەلەبەرێكی  نێوانیان  ناكۆكی 

دژوارە.
جیاوازیی ستراتیجی نێوان ئەم دوو بەرەیە، 
كە  دەبێت،  بەرجەستە  لەوێوە  لەجەوهەردا 
دابەش دەبن بەسەر دوو سەرچاوەی جیاوازو 
فاشیزمی  قوتابخانەی  بیرو  ــەدوو  ل ســروش 
عــەرەبــی جـــیـــاوازەوە وەردەگـــــرن، لــەبــواری 
مۆدێل و  یــەك  ئـــەوەی  لــەگــەڵ  كاركردنیشدا 
بەاڵم  دەكــەن،  بەرجەستە  كاركردن  ئامرازی 
لەواقیعدا دوو رەوتی سیاسی جیاواز، ناكۆك 
 و دژ بەیەكن. رێكخراوی قاعیدە و هاوبیرانی 
میسری  و  ئیخوانی  بیری  كــوڕی  لەكرۆكدا 
پڕۆژەی عەرەبی ناسرین، هەرچی رێكخراوی 
پێدراوی  درێــژە  هاوبیرەكانییەتی  و  داعــش  
پــڕۆژەی  كــوڕی  و  عیراقی  ئیخوانی  رەوتــی 

فاشیزمی  بەعسیزم – باڵی عیزەت دورین.
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گرێبەستی شەیتان
زۆر  بەشێكی  2006دا  لــەئــۆكــتــۆبــەری 
ـــەهـــەردوو رەوتـــی  ــراق ب ــی لــەســونــنــەكــانــی ع
بەعسییەكانەوە  كۆنە  و  سیاسیی   ئیسالمی 
بەئامانجی یەكخستنی هێزی سوننەكان لەدژی 
هێزەكانی ئەمەریكا، شیعە و كورد، رێكخراوی 
ئەم  دامــەزرانــد.  عیراقیان  ئیسالمی  دەوڵەتی 
رێكخراوەییەوە  كــاری  لـــەڕووی  رێكخراوە 
لەالیەن پیاوانی دەزگای موخابەراتی بەعس و 
ژمارەیەكی  و  كۆماریی   گــاردی  ئەفسەرانی 

زۆر لەبەعسییە كۆنەكانەوە دامەزرا.
سوننەكان،  ــە  عــەرەب زۆری  هـــەرە  بــەشــی 
ئیسالمی  بەعسییەكان  و  رەوتـــی  ــەردوو  ــەه ل
ستراتیجێكی  زارەكــی  بەگرێبەستێكی  سیاسی 
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 
شیعەو  دەسەاڵتی  الوازكردنی  لەعیراق و  ئێران 
چەند  و  قەتەر  سعودیە،  ناڕاستەوخۆ  ــورد،  ك
ــدان  و  ــی كــەوتــنــە هــان واڵتــێــكــی دیــكــەی عــەرەب
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بازنەیەدا  لــەم  رێكخراوە.  ئــەم  پاڵپشتیكردنی 
لەگەڵ ئەوەی سعودییەكان سەر بەقوتابخانەی 
وەهابیەتن  و لەجەوهەردا نێواندژی  و ناكۆكی 
زۆریان لەگەڵ بەرەی بەعسی عیراقیدا هەبووە، 
بەاڵم وەك سیاسەتێكی كاتیی  و لەسەر بناغەی 
دوژمنەكەم  دوژمنی  دەڵێت  كە  پــەنــدەی،  ئــەو 
یارمەتیدانی  و  هــاوكــاریــی   كەوتنە  دۆستمە، 
ــدان  و  ــێ ــۆ ل ـــش بــەتــایــبــەتــی ب ــكــخــراوی داع رێ

الوازكردنی دەسەاڵتی شیعەو كورد.

خەونی یەكگرتنەوەی عیراق و شام
لە 9ی نیسانی 2013 رێكخراوی دەوڵەتی 
ئیسالمی عیراق سنوری كردەوە تیرۆرستییەكانی 
گەیاندە ناو خاكی سوریاو بەچەند رێكەوتنێكی 
سیاسی لەگەڵ چەند گروپ و الیەنی تیرۆرستی 
دەوڵەتی  كردە  رێكخراوەیان  ئەم  واڵتــەدا،  لەو 
لەڕاستیدا  )داعـــش(.  شــام  لەعیراق و  ئیسالمی 
ستراتیجێكی  وابەستەی  داهێنانە  ئەم  سروشی 
حەفتاكاندا  لەكۆتایی  كە  بەعسییەكانە،  كۆنی 
و  ئەسەد  حافز  لەنێوان  نهێنی  بەڕێككەوتنێكی 
ئەم  ناوەڕۆكی  سەدام حوسێندا بەرجەستەكرا. 
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 
واڵتی  ســەرۆكــی  ببێتە  ئەسەد  و  یەكبگرنەوە 
ببێتە  سەدامیش  و  سوریا  عیراق،  یەكگرتوی 
جێگری، بەاڵم دوای ئەوەی سەدام بەهاوكاری 
بەكر،  حەسەن  ئەحمەد  سورییەكان  بەعسییە 
خۆی  الدەبات،  عیراق  كۆماری  لەسەرۆكایەتی 
لەجێگەیدا پۆستی سەرۆك كۆمار وەردەگرێت، 
لەم رێكەوتنە پەشیمان دەبێتەوە و لەو كاتەوە 
عــیــراق ،  ــوان  ــێ ن ــە  ــت دەكــەوێ نــاكــۆكــی  و كێشە 

سوریاوە.
ـــەم بــیــر و تــێــڕوانــیــنــە  ــاغــەی ئ ــن لـــەســـەر ب
هەوڵی  داعش  رێكخراوی  2013ەوە،  لەساڵی 
كۆنە  خواستە  و  خەون   ئەم  بەرجەستەكردنی 
فراوانكردنی  لەڕێگەی  و  دەدات   بەعسییەكان 
تیرۆرستی  رێكخراوی  چاالكییەكانی  و  شــەڕ 
بەپراكتیكی  خــەونــە  ئــەم  دەیــەوێــت  داعــشــەوە 

بهێنێتە دی.

بەكارهێنانی ئاین
لەسەرەتای پەنجاكاندا بەهۆی بەهێزیی  و 
بەرفراوانی حزبی شیوعی عیراقییەوە، بواری 
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زۆر  بەعسییەكان  سیاسی  كــاری  و  چاالكی  
سنوردار ببوو. لەو بارودۆخەدا باشترین رێگە 
و گونجاوترین سیاسەت ئەوەبوو بەعسییەكان 
ئاین بكەنە چەكێك بۆ لێدانی شیوعییەكان، لەم 
بازنەیەدا نەك تەنیا پشتگیریی بیری ئیسالمی 
وەك  خــۆشــیــان  بەڵكو  دەكــــرد،  سیاسییان 
حزبێكی باوەڕدارو بەرگریكار لەئاینی ئیسالم 

نمایش دەكرد.
سەدامەوە،  رژێمەكەی  رووخانی  لــەدوای 
لــەپــڕۆســەی  بەعسییانەی  ئــەو  پــاشــمــاوەی 
رووخان قوتاریان بوو لەناوچەكانی سوننەدا 
بۆ دەسەاڵت  ئامانجی جارێكیتر گەڕانەوە  بە 
دەدا،  رێكخستنەوەیان  خۆ  هەوڵی  بــەردەوام 
شكانی  و  بەعس   ریسوابوونی  بەهۆی  بەاڵم 
هەیبەتییەوە ئەو راستییەیان بۆ ئاشكرا بوو، 
بەڕواڵەتی  گــەڕانــەوەیــەیــان  هــەوڵــی  ئــەم  كــە 
باشترین  بۆیە  ئەستەمە  كارێكی  بەعسەوە 
چەتری  لەژێر  بوو  پەردەپۆشكردن  سیناریۆ 

ئیسالمی سیاسیدا. 

تیرۆر لەبەعسەوە بۆ داعش
یەكێك لەئامراز و فاكتەرە سەرەكییەكانی 
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ـــای دامـــەزرانـــدنـــیـــیـــەوە  ـــەســـەرەت بـــەعـــس ل
بەرجەستەكردنی  نەیارانی،  لەتەسفیەكردنی 

تیۆری كوشتن و تیرۆركردن بوو. 
لەكوشتن،  داعشییەكانیش  ســیــاســەتــی 
بەمرۆڤ،  سوكایەتیكردن  و  ئەشكەنجەدان  
بەرانبەر  ترساندنی  تۆقاندن  و  ئامانجی  بە 
رێبازی  مۆدێل  و  هەمان  دوژمــن  لەدۆست و 
داعش  رێكخراوی  ئەندامانی  بەعسییەكانە. 
بەهەمان خەسڵەتی بەعسییەكان وا پەروەردە 
لەكوشتن  و  خــۆشــی  و  چێژ  كــە  دەكــرێــن، 
سوكایەتیكردن  ببینن.  تر  خەڵكانی  ئازاردانی 
ـــرۆڤ  و شــێــوانــدنــی تــەرمــی  بــەمــافــەكــانــی م
قوربانییەكان، سیناریۆی كوشتن بەهەڕەمەكی  
ــرە نــەوتــەكــان  و  ــی و نــهــێــنــی، ســوتــانــدنــی ب
بەرجەستەكردنی سیاسەتی سوتاندنی زەوی  
لەو  خۆیان  لـــەدوای  ژیــان  نەهێشتنەوەی  و 
بۆ  لەبەعسەوە  كە  ماریفەتانەن،  خەسڵەت و 
لەوە  گومانێك  هیچ  بۆیە  ماونەتەوە.  داعــش 
ناكرێت، كــە داعــش كــوڕی شــەرعــی و هــەرە 

بەئەمەكی بەعسە.
10/2/2015
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پڕۆسەی سیاسی عیراق لە 
نەشتەرگەرییەكی قەیسەریدا

بۆ  پەڕینەوەیدا  لەقۆناغی  ئەمڕۆ  عیراق 
گونجاو  و  شیاو  كە  بەبارودۆخێك،  گەیشتن 
ــۆ بــەرجــەســتــەكــردنــی دیــمــوكــراســی،  بــێــت ب
گرفت  لەكێشە،  پــڕ  ئــاڵــۆز،  زۆر  لەدۆخێكی 
بــەرەو  هەنگاو  بەسستی  زۆر  قــەیــرانــدا،  و 
لە  بارودۆخێكی  رەخساندنی  و  جێگیربوون 

بار هەنگاو دەنێت.
گەالنی عیراق تائەمڕۆش نەیانتوانیوە خۆیان 
دیكتاتۆریی،  رەشەكانی  رۆژە  لەپاشەرۆی 
داماڵن،  تایەفەگەریی  بەعس،  تۆتالیتارییەتی 
بیر و تێڕوانینی خۆیان بۆ سەردەمێكی نوێ 
ئەمڕۆش  تا  بكەن.  ئــامــادە  نــوێ  ژیانێكی  و 
كاریگەرییەكانی رابردووی هەردوو بیر، دنیا 
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بینی تۆتالیتاریزم، رادیكاڵی سیاسی فاكتەرێكی 
روخێنەرە و لەهەناوی عیراقییەكاندا جێگیرە، 
ـــی ئــاســایــی بــەرەوپــێــش  بــەپــێــچــەوانــەی رەوت
نەخۆشییە،  ئەم  عیراقیشە.  و  جیهان  چوونی 
خەڵكانی  و  لەسیاسەتمەدار  زۆرێــك  الی  كە 
نییە  ئەوەیان  توانای  باوەڕو  بوەتە  ئاساییش 
بەربەستە  گــەورەتــریــن  بــن،  دەســتــبــەرداری 
لەبەردەم رەوڕەوەی بەرەوپێش بردنی عیراق 
درێژخایەن.  بەرجەستەكردنی جێگیرییەكی  و 
پڕۆسەی  و  دەرئەنجامی سیاسەت  ئاڕاستەو 
كاری ئەم رەوتە لەكرۆكدا ئاڕاستەی سیاسی 
لێكترازان  و  هەڵوەشاندنەوە  ــەرەو  ب عیراق 
ئاشتەوایی  درزەكــانــی  بــەڕۆژ  رۆژ  دەبـــات، 
كۆمەاڵیەتی و ئاشتبوونەوەی نیشتمانی بەرەو 
گەورەبوون و شكست دەبات، ئەم سیاسەتە 
بەدیموكراسیكردنی  پــڕۆســەی  تەنیا  ــەك  ن
عیراق بەرەو الوازیی و مەرگ دەبات، بەڵكو 
یەكپارچەیی  ئاواتەكانی  هیواو  تروسكایی 

عیراق و پێكەوە ژیان زیندە بەچاڵ دەكات.
ــی دەوڵــەتــی عــیــراقــەوە تا  ــدن ــەزران ــەدام ل
رووخانی رژێمە تۆتالیتارییەكەی بەعس، ئەم 
و  نائاسایی  باری  لە شەڕو  ــەردەوام  ب واڵتە 
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ناجێگیردا بووە، سەرجەم پێكهاتەكانی عیراق 
باجی گەورەی ئەم سیاسەتەیان داوە. مێژووی 
وەك  لــەدروســتــبــوونــیــیــەوە  عــیــراق  سیاسی 
كارەسات،  كۆمەڵێك  تەنیا  ئەمڕۆ  تا  دەوڵەت 
توندوتیژی  رووداوی  و  كوشتوبڕ  جەنگ، 

تۆماركردووە.

مێردەزمەی مێشكی خەڵكی عیراق
ــــەو مــــێــــژووە تــرســنــاكــە  لــــەئــــەمــــڕۆدا ئ
عەقڵییەتی  و  بیر  مــێــردەزمــەی  گــەورەتــریــن 
ئەو  ــی   بــەرهــەمــی ســەرەك عــیــراقــە،  خەڵكی 
زەمەنە پڕ لەكارەساتە ئەمڕۆ تەنیا بێمتمانەیی 
كۆی  گومانە،  و  دژایەتی  رق،  نامۆبوون،  و 
پێكهاتە  نــێــوان  سیاسییەكانی  پەیوەندییە 
تەنیا  عــیــراق  ئــەمــڕۆی  سیاسەتمەدارانی  و 
بێمتمانەیی، رق و نەگوجان بەرهەم دەهێنێت. 
تا ئەمڕۆ سوننەكان نایانەوێت دەستبەرداری 
ــی  ــەوەی عــیــراق بــن بــۆ رۆژان ــەڕان خــەونــی گ
نایانەوێت  تۆتالیتاریی و بەعسیزم. شیعەكان 
دەستبەرداری خەونی دامەزراندنی مۆدێلێكی 
سیاسی  رادیكاڵی  و  تۆتالیتاریی  حوكمڕانی 
حوكمرانی  مــۆدێــلــی  ــان  ی بــن  شیعەگەرایی 
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لەم  بــكــەنــەوە.  دووبــــارە  ئیسالمی  كــۆمــاری 
بارودۆخە و لەنێوان ئەم دوو ئەجندە ترسناكە 
ـــردووە  راب ــەو  ئ كاریگەرییەكانی  لــەســەر  و 
دیار و  ئەجندایەكی  نادروستە كورد بۆخۆی 

روونی نییە.

بیری  لەئەجندەو  تەنیا  نەك  قەیرانە  ئەم 
سیاسی پێكهاتەو الیەنە سیاسییەكانی عیراقدا 
رەنگی داوەتەوە، بەڵكو لەناو دەستوری نوێی 
عیراقیشدا رەنگی داوەتەوە و رۆژانە گرفت و 
قەیرانی نوێ دروست دەكات. لەتارمایی ئەم 
نیشتمانیدا  سازانی  چەتری  لەژێر  قەیرانەداو 
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 
پاكتاوكردن.  یەكتر  و  تۆڵەكردنەوە  بۆ  هەیە 
یەقینە،  ئەوە  راستیانە  ئەم  رۆشنایی  لەسەر 
كە تا ئەمڕۆش پڕۆسەی ئازادی راستەقینەی 
ــەم لۆجیكە  پــێــنــەكــردووە، ب عــیــراق دەســتــی 
لەدوای رووخانی رژێمی بەعسەوە تا كۆتایی 
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نەبوون  ئامادە  سوننەكان  مالكی  دەسەاڵتی 
ئەم واقیعە نوێیە قبوڵ بكەن، بەبارێكیتریشدا 
شیعە بەتایبەتی لەماوەی حكومرانی مالكیداو 
ــەردەوام  ب ئێرانییەكان  پاڵپشتی  و  بەهاندان 
دامەزراندنەوەی  بۆ  و سیاسەتەكانیان  هەوڵ 
بووە.  شیعەگەریی  تۆتالیتاریی  سیستمێكی 
سوننە  شیعەو  ئەجندەی  هــەردوو  پێكدادانی 
لەئەمڕۆدا سنوری عیراق دەبڕێت و چەندین 
قەتەر،  سعودیە،  وەك  هەرێمایەتی  ــی  واڵت
ئەردن و ... هتد ئەبنە بەشێك لەم شەڕەو ئەم 
واڵتە زیاتر بەرەو وێرانەو داڕووخان دەبەن. 
قوڵبوونەوەی  دەرئەنجامی  2013دا  لەساڵی 
توشی  روەوە  ــەدوو  ل عیراق  قەیرانانە  ئــەم 
كورد  الیەك  لە  بوو  ناجێگیریی  و  لێكترازان 
لــەژێــرگــوشــارەكــانــی مــالــكــی و هــەوڵــەكــانــی 
بۆ  بەكارهێنانیان  و  دەستەمۆكردنیان  بــۆ 
سیاسی  بــەرنــامــەی  و  ــدە  ــەجــن ئ خــزمــەتــی 
تۆتیالیتاریی  سیستمی  دامەزراندنی  و  خۆی 
ـــەوە،  ـــن ــعــەگــەرایــی لـــەبـــەغـــداد دوركـــەوت شــی
هۆی  بــووە  سیاسەتە  ئــەم  لەڕوویەكیترەوە 

دەرپۆقینی داعش.
عیراق لەقۆناغی راستكردنەوەی هەڵەكانیدا
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رووخــان،  مەترسییەكانی  نزیكبوونەوەی 
هــەڵــوەشــانــدنــەوە و دابــەشــبــوونــی عــیــراق و 
ئینفالتی ئەمنی ئەو فاكتەرە سەرەكیانەبوون، 
كە بەرەی شیعەیان ناچاركرد بەالبردنی مالكی 
و پاشەكشێ بەبیری تۆتالیتاریی شیعەگەرایی، 
دیاریكراویش  كاتێكی  بۆ  ئەگەر  شیعەكان 
بەئاڕاستەی  سیاسەتەكانیان  لەئەمڕۆدا  بێت 
دوركــــەوتــــنــــەوە لـــەئـــەجـــنـــدەو ســتــراتــیــجــی 
لەم  دەبــــەن.  تۆتالیتاریی  و  پــاوانــخــوازیــی 
قۆناغەدا كەسێتی عەبادی وەك فریادڕەسێك 
دەكــات  نمایش  خــۆی  دڵنیاییەك  هیچ  بێ  بە 
ئەم  بەناچاری  لەعیراقییەكانیش  زۆرێــك  و 

فریادڕەسە  قبووڵ دەكەن.
عەبادی  ئەركەكانی  قۆناغەدا  لەم  ئــەوەی 
زۆر گرانتر دەكات هاوشانی قەیرانی دارایی، 
بەرجەستەبوونی دیاردەی گەندەڵیی و تیرۆرە، 
هەموو  بــوون  بەرجەستە  بەشێوەیەك  كــە 
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 
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گۆڕانەكەی عەبادیە. لەم ئەرك و پڕۆسەیەدا 
گرفت  زۆرترین  عەبادی  بۆ  ئاستەنگەی  ئەو 
و  تۆتالیتاریی  ئــەجــنــدەی  دەكـــات  دروســـت 
رادیكاڵی سیاسی رەوتێكی گەورەی شیعەكان 
خۆیانە، بەتایبەتی ئەجندەی هەرێمایەتی ئێران 
بەڕابەرایەتییەكی  لەگەیشتن  خواستەكانی  و 
دیموكراسی  پــڕۆســەی  بــۆیــە  هەرێمایەتی. 
زۆر  لەبارودۆخێكی  ــەوەی  ل جگە  لەعیراقدا 
هەر  نییە  دور  دەبــێــت،  بەرجەستە  دژواردا 

بەمردوییش لەدایك بێت.
24/2/2015
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قەیرانی ئیفلیجیی بڕیاری سیاسی

واڵتانی  لەكۆی  بەربەستانەی  لەو  یەكێك 
ــــاوەڕاســــت  و عـــەرەبـــی  و  ـــی ن خـــۆرهـــەاڵت
بەئاستەنگ و  بووە  لەئەمڕۆدا  كوردستانیش، 
رێگرێكی گەورە لەبەردەم پڕۆسەی جێگیریی 
سیاسی  سیستمی  بــۆ  گــرفــت  و  ســیــاســی  
دروست دەكات، پرسی ئیفلیج بوونی پڕۆسەی 

بڕیاردانە.
كە  نییە،  لــەوەدا  تەنیا  قەیرانە  ئەم  گرفتی 
بــەڕێــوەبــردن  و  لەپڕۆسەی  كارەساتێكی  چ 
جێگیریی سیاسی بۆ ئەم واڵتانە خوڵقاندووە، 
واقیعی  لەوەدایە  گرفتەكە  جەوهەری  بەڵكو 
كولتوری.. ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی ، 
ــردووە  ك بــارێــك  ئــەم واڵتــانــەی توشی  هتد، 
كێشەو  چارەسەركردنی  بۆ  رێگەیەك  هیچ 
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بووە  لەجەوهەردا  نــەمــاوەتــەوە.  گرفتەكانی 
بەقەیرانێكی ستراكچەری ئەم مۆدێل  و شێوە 
تەنیا  رەنگە  لێی،  دەربــازبــوون  و  سیستمانە 

بەگۆڕینی سیستمەكە بەرجەستە ببێت.

سێ ئەجێندا یەكانگیر دەبن
لــەم واڵتــەی ئێمەدا سێ ســەرچــاوە، كە 
ئەجێندای  ســێ  هەڵگری  لــەجــەوهــەریــانــدا 
ــدێــك جـــار نــاكــۆك  و دژ  جـــیـــاواز و هــەن
ستراتیجیدا  بڕیارێكی  لەهەر  بەیەكیشن، 
ئەجێندای  سەرچاوانە:  ئەم  یەكانگیردەبن، 
سەرەكییان  ستراتیجی  كــە  نــێــودەوڵــەتــی، 
بۆ  ملمالنێدایە  ركەبەرایەتی  و  لەبازنەی 
ئابوری  سیاسی  و  بەرژەوەندی  پاراستنی 
ئــەجــێــنــدای  ــە. وەك  ــاوچــەی ن لـــەم  ــان  خــۆی
هەرێمایەتیش، لەجەوهەریدا لەنێوان بەرەی 
سوننەگەریی  بــەرەی  ئێرانی و  شیعەگەری 
ــوركــی و عــەرەبــیــدا چــڕدەبــێــتــەوە، شــەڕو  ت
فــراوان  لەپێناو  دژوارە  ركەبەرایەتییەكی 
كردنی ناوچەی نفوزدا. لەبواری ناوخۆیشدا 
تا ئەمڕۆش ئەو راستییە لەجیاوازی دنیابینی 
پارتی  یەكێتی  و  كاركردنی  ستراتیجی   و 
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دەبینرێت، هاوكات لەمەودایەكی فراوانتریشدا 
ئەم دوو حزبە كۆی حزبە كوردستانیەكانیان 
دابەشبوونە  ئەم  بــەرەوە،  دوو  كــردووەتــە 
بەالیەنێكی  الیەنێكیان  هەر  ناڕاستەخۆ  كە 
ــەتــی جـــیـــاوازەوە  ــێــودەوڵ هــەرێــمــایــەتــی و ن
بەرێوەبەردنی  لەپڕۆسەی  دەبەستێتەوە، 
كۆی  بــۆ  كێشەوگرفتی  چــەنــدیــن  ــــدا،  واڵت
كۆمەڵگەی كوردی  و دەسەاڵت  و سیستمی 
بارێك  خوڵقاندووە.  هەرێمە  ئــەم  سیاسی 
بێ  گەندەڵیی،  پاشاگەردانی،  لەناجێگیریی، 
سیاسی  بــەهــای  سوككردنی  متمانەیی  و 

خوڵقاندووە. 
ــــن هــەڵــبــژاردنــەكــانــی  ــجــامــی دوای ــەن دەرئ
سیاسی  ــەخــشــەی  ن ـــی  ـــۆڕان گ كـــوردســـتـــان 
الیەنی  سێ  لەنێوان  هەرێمەدا  لەم  دەســەاڵت 
نەمانی  گۆڕاندا،  پارتی و  و  یەكێتی  سەرەكی 
ــەڕابــردووی  ل جــیــاواز  بارێكی  ئۆپۆزسیۆن، 
خوڵقاندووە. لەم بارە نوێیەدا پارتی دیموكراتی 
بەتەنیا كەمینەیەكی سیاسییە،  كوردستان، كە 
دەیەوێت لەسێبەری حكومەت  و سەرۆكایەتی 
ــجــانــی  ــەن ــمــی كـــوردســـتـــانـــدا، كـــە دەرئ هــەرێ
نێودەوڵەتی  هەرێمایەتی  و  بــارودۆخــێــكــی 
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لەكۆی  بڕیاردانی  دەسەاڵتی  خوڵقاوە،  بۆی 
ئەمڕۆ  تا  ئەجێندایە  ئەم  هەبێت.  كوردستاندا 
نییەو  رازیــبــوون  مایەی  یەكێتییەكان  لــەالی 
بەئاشكرا رەتیدەكەنەوە، ناڕاستەوخۆش لەالی 
نییە،  قبووڵ  كوردستانیش  تــری  الیەنەكانی 
بەاڵم بارودۆخی هەرێمی كوردستان و خودی 
ئەم  لەمەڕ  كە  لێكردوون  وای  حزبانە  ئــەو 

پرسە بێ دەنگ بن.
لەبازنە  قەیرانە  ئەم  جەوهەری  لەڕاستیدا 
كە  دەگــرێــت،  رێچكە  لــەوێــوە  گشتییەكەیدا 
زەعیم تەواوی بڕیارە ستراتیجی و گرنگەكانی 
دەســـەاڵت لــەدەســتــی خــۆیــدا چــڕ دەكــاتــەوە، 
ئـــەرك و كـــاری حــكــومــەت و پــەرلــەمــان تەنیا 
ئەو  كۆی  بڕیارەكانی.  خزمەتكردنی  دەبێتە 
بڕیارانەی لەالی ئەوەوە پەخش دەكرێن، دەبنە 
یاساو دەقی پیرۆز. لەم دۆخەدا كۆی خەڵك  و 
لەگوێڕایەڵی  الیەنە سیاسییەكانی واڵت، جگە 
ــوســەی ســـەرۆك  و رازیـــبـــوون بـــەو چــارەن
بەدنیابینی خۆی بۆیان دەخوڵقێنێت، هیچ رێگە 
و ئاواتێكیتریان بۆ نامێنێتەوە. دەرئەنجام كۆی 
سیاسییەكانەوە،  الیەنە  بەهاواڵتیان  و  واڵت 
لەبیر و  بەڕووناكبیران  و سیاسەتمەدارانەوە 
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دنیابینی ئەودا دەتوێنەوە.
سەرچاوەكانی  هــەمــوو  پــڕۆســەیــەدا  لــەم 
داهات ، دارایی، سامانی واڵت ون  و نادیار دەبن، 
بڕێكی بێشومار لەو داهاتە بۆ كڕینی وەالئو 
رۆژنامەنوسانی  روونــاكــبــیــران  و  ویــژدانــی 
واڵت بەفیڕۆ دەدرێت. توێژی رووناكبیران  و 
ئەرك و  دۆخەدا  لەم  دەربار  رۆژنامەنوسانی 
پاساو  هێنانەوەی  دەبێتە  سەرەكیان  پیشەی 
زەعیم  و  بیرودنیابینی  بۆ  بانگەشەكردن  و 
ئەوەی لەزاری ئەوەوە پەخش بكرێت دەبێتە 

وتەی پیرۆز وشایانی رەخنەگرتن نییە.
بڕیاری  قەیرانی  ســەرەكــی  ســەرچــاوەی 
جێگیر  ســاتــەوە  لــەو  لەكوردستان  سیاسی 
بۆ  لەشاخەوە  بەدابەزینمان  ئێمە  كە  دەبێت، 
بونیادنانی  بۆ  چەكدارییەوە  لەخەباتی  شار، 
بەهەمان  دەوڵـــەتـــداری،  حوكمڕانی  بناغەی 
عەقڵیەت  و دنیابینی شاخ، شار بەڕێوەدەبەین، 
حوكمڕانی  دامەزراندنی  ساتەكانی  لەیەكەم 
لەسەرەتای نەوەتەكانەوە زۆر بەنەشارەزایی 
پرسی  نــاو  فڕێدایە  خۆمان  ئــەزمــوون  بێ   و 
بەڕێوەبردنی واڵتەوە. نەشارەزاییمان لەئیدارە 
نەشارەزاییمان  نوێ،  قۆناغی  و خواستەكانی 
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سیاسی،  بــڕیــاری  دروستكردنی  لەهونەری 
ئیفلیج  قەیرانی  رۆژەی  ئەم  گەیاندە  ئێمەی 
لەهەناوی  ــوردی  ك سیاسی  بــڕیــاری  بوونی 
لەسەر  هــەڕەشــە  ببێتە  كــوردیــدا  ئەزموونی 

كۆی پڕۆسەی رزگاری نیشتمانیمان.

نایانەوێ لێیتێبگەن
ئەوەی لەئەمڕۆدا  هەندێ الیەن  نایانەوێ 
لێی تێبگەن، ئەوەیە، كە تەشكیلەی دەسەاڵتی 
خۆی  تایبەتمەندی  لەكوردستاندا  حوكمڕانی 
بەشێكین  ئێمە  ـــەوەی  ئ لــەهــاوشــانــی  هــەیــە، 
لــەنــاوچــەی خــۆرهــەاڵتــی نـــاوەڕاســـت و كۆی 
دەمانگرێتەوە،  ئـــەوان  كێشەكانی  قــەیــران و 
بەاڵم لەجەوهەردا تایبەتمەندی ئێمە بەتایبەتی 
لەسەپاندنی سیستمی فرە حزبی ئەو جیاوازییە 
ــــەوەی بــۆ دیــكــتــاتــۆرە  دەخــوڵــقــێــنــێــت، كــە ئ
عەرەبیەكان رەخسابێت بۆ ئێمە لەبار نەبێت.

مەحاڵە  ئــێــمــەدا  ــڕۆی  ــەم ئ ــارودۆخــی  ــەب ل
بەسەر  الیەنە  تاك  بڕیاری  بتوانیت  الیەنێك، 
كوردستانیەكاندا  سیاسییە  الیەنە  خەڵك و 
لەئەمڕۆدا  كوردستان  هەرێمی  بسەپێنیت. 
بووە بەپێگەیەك كۆی ئەجێنداو دەستی الیەنە 
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رۆڵیان  هەرێمایەتییەكان  نێودەوڵەتییەكان و 
هەیە لەئاڕاستەی رووداوەكان و داڕشتنەوەی 
بڕیاری سیاسیدا، بۆیە هەر بڕیارێكی سیاسی 
بەبێ رەزامەندی خەڵك و الیەنە سیاسییەكان 
جێبەجێ  هــەرێــمــەدا  ــەم  ل بتوانرێت  مەحاڵە 
لەكرۆكدا  بـــەوەی  سیاسی  بــڕیــاری  كــرێــت. 
یاسا  كاتێك  یاسایە،  سەروەریی  وابەستەی 
سیاسیش  بڕیاری  بێگومان  نەبێت،  ســەروەر 

بێ ناوەڕۆك  و بەتاڵ دەبێت.
خەڵكی  الیــەنــەكــان و  هەموو  دەبێت  بۆیە 
كە  نەچێت،  لەبیر  ــان  ــەوەی ئ كوردستانیش 
لەوە  زۆر  كوردستان  ئــەمــڕۆی  بــارودۆخــی 
ئاڵۆزترە، كە هەستی پێدەكەین، هەموان دەبێت 
لەوە تێبگەن، كە لەئەمڕۆدا بەرپرسیارێتییەكی 
مێژووییان دەكەوێتە سەرشان. ئاڕاستە كردن  
هاوسەنگی  و  دۆخە،  ئەم  رابەرایەتیكردنی  و 
ئەو  دەوێت. سەردەمی  تایبەتی  میانڕەویەكی 
درووشمەی، كە دەڵێت: «یان هەمووی بۆخۆم 

یان هەموتان دەخۆم« بەسەرچووە.
10/3/2015
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ستراتیجی هەرێمایەتیی شیعە

لەم  شیعە  سیاسی  پــــڕۆژەی  ئــەجــنــداو 
ــاری  ــۆم ـــاغـــەدا، كـــە بـــەڕابـــەرایـــەتـــی ك قـــۆن
بەهەمان سروشت  بەڕێوەدەبرێت،  ئیسالمی 
ــنــەگــەرایــی،  ـــــڕۆژەی ســون ـــەری پ و جـــەوه
فارسییەوە  لەبیری  ســروش  لــەجــەوهــەردا 
سیاسی  سیستمی  تەركیبەی  وەردەگــرێــت. 
سیستمێكی  وەك  لــەڕواڵــەتــدا  كــە  شــیــعــە، 
لــەكــرۆكــدا  دەكــــات،  نمایش  خــۆی  لیبرالی 
لەتێكەڵەیەك لەسیۆكراتی رۆح و دیموكراسی 
سیاسی  پــڕۆژەی  پێكدێت.  لەجێبەجێكردندا 
وەك  دروستبوونییەوە  لەسەرەتای  شیعە 
ئەوەی د.عەلی شەریعەتی دەیڵێت: )پێویست 
بوو لەسەر بزوتنەوەی سەفەویی و پیاوانی 
بن،  شیعەگەرایی  بیری  وابــەســتــەی  ئاینی 
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سازانێك  بــۆ  كارەكانیان  و  هــەوڵ  هــەمــوو 
ئاینی  ئێرانی،  نەتەوەیی  پرسی  لەنێوان  بێت 
ئیسالمدا(.  بۆیە ئەم ئەجندایە لەگەڵ ئەوەی 
ئیسالمی  ــی  ــك ــێ رەوت دروشـــمـــی  ــگــری  هــەڵ
گشتگیرەو بانگەشە بۆ یەكخستنی كۆی هێزی 
ئەمڕۆ  تا  لەكرۆكدا  ــەاڵم  ب دەكـــات،  ئیسالم 
و سنوری  ئامانج  ئەجنداو  لەبازنەی  بەتەنیا 
دەخولێتەوە.  شیعەدا  بــەرژەوەنــدیــیــەكــانــی 
پێكهاتەی  سنورداریی  چوارچێوەیەدا  لــەم 
ئاستەنگی  بەربەست،  چەندین  بوونی  شیعە، 
مێژوویی و سیاسی، ئەو بارە دەڕەخسێنێت، 
ئێرانیزم  رەوتــی  گەشەكردنی  پڕۆسەی  كە 
توشی چەندین گرفت و بەربەستی راستەقینە 
ببێتەوە، بۆیە لەم قۆناغەداو بەم ستراتیج و 
لەواڵتانی  بەشیعەكردن  پڕۆسەی  میكانیزمە 
زەحمەتە  و  نییە  سانا  كارێكی  ئیسالمیدا 
بەرجەستەكردنی  و  ئاشتیانە  بــەڕێــگــەی 
خۆی  ئامانجی  بتوانێت  مەدەنییانە  رێبازی 

ببپێكێت. 
بەسەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی لەئێران 
)1979( لەساڵی  شیعە،  بااڵدەستبوونی  و 
ئیمپراتۆریەتی  ئــەجــنــدای  ەوە،جــارێــكــیــتــر 
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دامــەزرایــەوە،  نــوێــدا  لەبەرگێكی  ســەفــەوی 
و  كێشە  ئەو  هەموو  لەگەڵ  قۆناغ  بە  قۆناغ 
مەزنەكانەوە  واڵتــە  الیــەن  لە  بەربەستانەی 
بۆی دروست دەكرا، توانی سنوری زۆربەی 
وەك  ببڕێت،  عەرەبی  و  ئیسالمی  واڵتانی 
ئیمپراتۆریەتی  پاشماوەی  ركابەری  هێزێكی 
عەرەبی  ئەجندای سوننەگەرای  و  عوسمانی 

دروست بێت.  
ئێران وەك هێزێكی هەرێمایەتیی كاریگەر، 
بەڕوونی  بیستویەكەوە  لەسەرەتای سەدەی 
بووە مەرجەعی سەرەكی و رابەری ئەجندای 
یەكەمی  لەقۆناغی  ــات،  دەك شیعە  ئیسالمی 
ستراتیجی نوێیدا زۆر بەوردی كاری لەسەر 
فراوانكردنی  و  خــۆی  جێپێی  جێگیركردنی 
ناوچەی نفوزی لەكۆی ئەو واڵتە ئیسالمییانە 
رێژەیەكی  تیایاندا  شیعە  پێكهاتەی  كە  كرد، 
دیار و كاریگەریی هەیە. لەقۆناغی دووەمیشدا 
دیاریكردنی  لەسەر  كار  بەوریاییەوە  زۆر 

ئاراستەی مێژووی ئەم ناوچەیە دەكات.
ئەمڕۆ بەرەی شیعە بەتابەتی لەخۆرهەاڵتی 
لەبەرەی  پتەوتر   و  رێكتر  زۆر  ناوەڕاستدا 
سوننە، خۆی نمایش دەكات و ئەجندای سیاسی 
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خۆی بەرجەستە دەكات. بەكۆی واڵت، حزب، 
پێكەوە  شیعییەكان  رێكخراوە  و  بزوتنەوە 
وەك یەك یەكەو بەیەك ستراتیج كار دەكەن. 
و  سیاسی  ئــایــدیــۆلــۆژیــای  رەوتـــی  پێكەوە 
بەرنامەی شیعە بەرجەستە دەكەن. لەڕووی 
و  دامــەزراوەیــی  ستراكچەری  و  رێكخستن 
نەهجی كاركردنەوە، بەهێڵێكی گشتی پێكەوە 
سیمای  لەڕواڵەتیشدا  بۆیە  گرێدەدرێنەوە.  
ئەم  دەرئەنجام  ــارە.  دی پێوە  یەكەیان  یــەك 
ئەجندای شیعە  ترسی  وایكردووە  راستییانە 
لەسەر نەیارەكانی زۆر لەوە زیاتر بێت، كە 

ئەمڕۆ دركی پێدەكرێت و دەبینرێت.
ــچــەردا، دەســـەاڵتـــەكـــەی بــەشــار  ــراك ــەســت ل
رەوتی  سەرەكی  باڵی  دوو  عەبادی،  و  ئەسەد 
ئایدیۆلۆژی و سیاسی  شیعەگەریی و ئەجندای 
خاڵەكانی  دیارترین  دەبینین  بۆیە  ئێرانییەكانن. 
لــەعــیــراق،  سوننە  شیعەو  ـــەرەی  ب پــێــكــدادانــی 

سوریادا چڕ دەبنەوە. 
ـــەم بـــازنـــەیـــەدا عــیــراق و ســوریــا دەبــنــە  ل
جەمسەری  ئیحتیواكردنی  بــۆ  ئــاڕاســتــە  دوو 
سوننەگەرایی و تەواوكردن و سەپاندنی هیاللی 
پاشەكشێیەكی  دەرئــەنــجــامــەكــەی  كــە  شیعی، 
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هاوپەیمانەكانی  ئەمەریكاو  بۆ  دەبێت  بەرچاو 
دۆخــەدا  لــەم  بۆیە  نــاوەڕاســتــدا.  لەخۆرهەاڵتی 
دووڕیانێك  ـــەردەم  ب دەكــەونــە  ئەمریكییەكان 
لەرەوتی  پشتیوانیی  ــەرەی  ب بچنە  دەبێت  یــان 
توندڕەوی سوننەگەرایی، كە خۆی لەڕێكخراوی 
دەبێت  یاخود  چڕدەكاتەوە،  قاعیدەدا  و  داعش 
بەڕێگەی سیاسی و شێوە سازانێك بەشی خۆیان 
لەم ناوچەیە بەرن، نەك كۆنترۆڵكردنی كۆی ئەم 
ناوچەیە وەك لەڕابردوودا لەژێر ركێفیدا بوون.

ئیسالمی  كۆماری  ئیمتیدادی  بەوەی  عیراق 
ئێرانی  شیعەگەرایی  پێگەی  بەهێزترین  ئێرانە، 
دەبێت، لەم واڵتەوە ئێرانییەكان خاڵی دەستپێكی 
بۆیە  بەرجەستە دەكەن،  پڕۆژەی سەدەی نوێ 
ئایندەدا  لەقۆناغی  بااڵدەستیان  و  سەركەوتن 
لەم  سەركەوتنیانە  وابەستەی  زۆر  ئاستێكی  تا 

واڵتەدا.
لــەبــەردەم  بەربەستە  گــەورەتــریــن  ســوریــا 
بەرجستەكردنی پڕۆژەكانی ئەمەریكا و رۆژئاوا 
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستداو هاوكات ئەو دیوارەیە، 
كە رۆژئاوا لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست دادەبڕێت. 
بۆیە لێرەشدا مانەوەی دەسەاڵتەكەی ئەسەد بۆ 
هەرێمایەتیی  بەهێزی  پێگەی  زامنی  ئێرانییەكان 
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ئێران و رەوتی شیعەگەرییە.
كشانەوەی  دوای  )2009(ەوە،  لەساڵی 
لەعیراق،  ئەمەریكا  سەربازییەكانی  هێزە 
ئێرن  هاندانی  و  بەپاڵپشتی  شیعە  پێكهاتەی 
كۆنترۆڵكردنی  كەوتنە هەوڵی  بەخێرایی  زۆر 
دەســەاڵتــی عــیــراق، لــەم پــڕۆســەیــەدا كاریان 
كرد.  سوننە  كــوردو  پەراوێزخستنی  لەسەر 
عیراق  دەسەاڵتی  ــەواوی  ت بەكۆنترۆڵكردنی 
پەراوێزخستنی  سوننەو  سەركوتكردنی  و 
كەوانەی شێعە  توانییان  ئێران  بەرەی  كورد، 
لــە ئــێــرانــەوە بــۆ عــیــراق و ســوریــاو لوبنان 
توانییان  ســەركــەوتــنــانــە  بـــەم  دامــەزرێــنــن. 
تائاستێك پێگەی ئەمەریكاو خۆرئاوا لەعیراق 

الواز بكەن.
بــەهــەڵــگــیــرســانــی  )2011(دا،  ــی  ــەســاڵ ل
شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی و سەرقاڵبوونی 
واڵتە سوننەكان بەو شۆڕشانەوە، ئەو هەلە بۆ 
ئێرانییەكان رەخسا، لەزۆربەی ئەو واڵتانەی 
خۆیان  جێپێی  هــەبــوو،  شیعەیان  پێكهاتەی 
بكەنەوە، چەندین گروپ، رێكخراو و چاالكی 
بەهێزكردنی  و  فــراوانــكــردن  و  بنیادنان  بۆ 
بــەرەكــەیــان دامـــەزرێـــنـــن. لـــەم پـــڕۆژەیـــەدا 
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لەسەر  ــان  كــاری ــاوە  ــەســەرەت ل ئێرانییەكان 
حەماسەتی  و  نەتەوەیی  پرسی  تێكەڵكردنی 

تایفەگەریی بیری سیاسی خۆیان داڕشتەوە.

خاڵی پێكدادان و پاشەكشێی شیعەگەرایی
شیعەگەریی  ئەجندای  )2013(دا  ساڵی  لە 
كە  بــوو،  ــەورە  گ قەیرانێكی  توشی  لەعیراقدا 
بەرچاو  پاشەكشێیەكی  ناچاربوو  دەرئەنجام 
ــەوەی  ــەم دۆخــە نوێیە بــووە هــۆی ئ بــكــات. ئ
كۆتاییهێنان بەوادەی مالیكیزم و هێنانەپێشەوەی 
بۆ  ئێران  نوێی  ستراتیجی  لێرەوە  عەبادیزم. 
بارودۆخەكە  كۆنترۆڵكردنەوەی  سەرلەنوێ 
دروست  پێكدادان  ئەمەریكادا  ئەجندای  لەگەڵ 
كار  جارێكیتر  ئەمریكییەكان  لێرەوە  ــات.  دەك
كە  دەكـــەن،  فاكتەرانە  ئــەو  جواڵندنی  لەسەر 
دەبنە بناغە بۆ لێدان و پاشەكشێی ئێرانییەكان، 
ــران و كێشە  ــەی ــارتــریــن ئـــەو فــاكــتــەرانــە ق دی
ئێران-عیراق-سوریایە،  بەرەی  ناوخۆییەكانی 
بە تایبەتی قەیرانەكانی )كورد، سوننە، قەیرانی 
ـــەژاری و زیــادبــوونــی  ئــابــوری زیــادبــوونــی ه

خەرجییە دەرەكییەكانی كۆماری ئیسالمی(.
24/3/2015
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ئیسالمی سیاسی كوردیی پڕۆژەیەكی 
شۆفێنیزمی عەرەبی

 لەدوای راپەڕینە مەزنەكەی ساڵی 1991ی 
سیاسی  ئیسالمی  كــوردســتــانــەوە،  خەڵكی 
كوردی جارێكیتر بەهەردوو باڵە توندڕەو و 
میانرەوەكانییەوە، بوونە بەشێك لەقەیران و 
كێشەو ئاستەنگ لەبەردەم پڕۆسەی خەباتی 

رزگاریی نیشتمانیی نەتەوەی كوردستاندا.
پڕۆسەی ئیسالمی سیاسی لەكوردستاندا، 
ئسالمی  تـــەواوی  كۆپییەكی  لەجەوهەریدا 
بیرو  ئەو  درێژەكراوەی  عەرەبییە،  سیاسی 
و  ئایدیۆلۆجیا  هەمان  لەهەناویدا  رێبازەیەو 
ستراكچەرو  هەڵگرتووە،  ئەوانی  ئامانجی 
لەگەڵ  جیاوازییەكی  هیج  كاركردنی  ئالیەتی 
نییە،  عەرەبیەدا  شۆفێنی  سیاسی  ئیسالمی 



موعتەسەم نەجمەدین 96

لەجەوهەریشیدا تەنیا كار بۆ بەرجەستەكردنی 
بەرژەوەندییەكانی ئەوان دەكات.

دایكی  لەكرۆكدا  كە  ئیخوانییەكان،  پــڕۆژەی 
ئیسالمی سیاسی عەرەبی و درێژەكراوەی پڕۆژەی 
ڤایرۆسی  هەڵگری  لەهەناویدا  عەرەبییە،  قەومی 

توندوتیژیی و چەندین قەیران و نێوان دژییە.
تەنیا  گروپانە،  ئــەم  ئایدیۆلۆژیای  بیرو 
بەڕووكەش هەڵگری ئااڵی ئیسالمە، لەكرۆكدا 
و  دەكــەن  عەرەبی  شۆفێنی  بەبیری  خزمەت 
ناشیرینكردنی  لەسەر  كار  لەدەرئەنجامیشدا 

ئیسالم دەكەن.
ــروپ، رێكخراو،  لــەم پــڕۆســەیــەدا كــۆی گ
و  ئاڕاستە  بەیەك  ئیسالمییەكان  بزوتنەوە 
لەژێر  لەسەرەتادا  كــاردەكــەن،  تاكتیك  یەك 
یەكێتی  وەك  ــیــانــەی  مــەدەن نــاوێــكــی  چــەنــد 
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 
لەگەڵ پرانسیپەكانی  ناتوانن خۆیان  دەبنەوە، 
رەنگە  بگونجێنن،  دیموكراسیدا  و  ـــازادی  ئ
لەڕاستیدا ئەمە گرفتی زۆربەی ئەو گروپ و 
هێزە ئیسالمییانە بێت، كە لەپڕۆسەی بەهاری 
دیارترین  دەســەاڵت،  گەیشتونەتە  عەرەبیدا 
بوون،  میسر  ئیخوانییەكانی  گروپانەش  ئەو 
كە لەیەكەم ئەزموونیاندا هەموو دەستەكەیان 
بەڵكو  تەنیا خۆیان،  بە  ئاشكرابوو، نەك هەر 
و  نائومێدیی  تــوشــی  رەوتـــەیـــان  ــەو  ئ ــۆی  ك
شكست كرد. هەندێك لەو گروپانە بۆ هەڵهاتن 
مۆدێلی  دامەزراندنی  بانگەشەی  قەیرانە،  لەو 

نوێ لەژێر ناوی مەدەنی نوێدا دەكەن.

قەیرانی ئیسالمی سیاسی
یەكەمجار  بۆ  سیاسی  ئیسالمی  قەیرانی 
كاركردنیانەوە،  بەرنامەی  لەجێبەجێكردنی 
بەرنامەو  دەبێت.  ئاشكرا  راستەقینەی  رووی 
سیاسەتی كاركردنیان پەردەیەك لەناڕوونیی 
لەم  دایــدەپــۆشــێــت،  گــومــان  و  وناشەفافیەت 
ــەوخــۆ ئــامــانــجــە حــزبــی و  ــاغــەوە راســت ــۆن ق
كۆمەڵگەدا  خواستی  لەگەڵ  شۆفینییەكانیان 
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پێكدادەدەن. لێرەوە هەنگاو بەهەنگاو سیاسەت 
كاریگەریی  بیڕوباوەڕیان  هێزی  و  لۆجیك  و 
بەتاڵ  پراگماتیانەشیان  سیاسەتی  نامێنێت، 
ـــتـــەوە، هــیــچ كــێــشــەو گــرفــتــێــكــیــان بۆ  ـــێ دەب
بۆ  كاركردنیان  لەقۆناغی  ناكات.  چارەسەر 
گەیشتن بەدەسەاڵت پرانسیپ و پەیڕەوەكانی 
مەكیاڤیلیەت زۆر بەوردی بەرجەستە دەكەن. 
دەرەكییاندا  سیاسەتی  لــە  بــازنــەیــەداو  ــەم  ل
یەكێتی  لێدانی  بۆ  ئەفغانستان  لەپێش جەنگی 
دەزگــای  لەگەڵ  هاوپیمانییەكانیان  سۆڤیەت 
ــدا، لـــەدوای  ــێ هــەواڵــگــری ئــەمــەریــكــادا پــەرەپ
یەكێتی  لەوەدەرنانی  ئەمەریكا  سەركەوتنی 
هەواڵگری  دەزگــای  لەئەفغانستان،  سۆڤیەت 
ئــەمــەریــكــا زۆرێــــــك لــــەم رێـــكـــخـــراوانـــەی 
دارایی  پاڵپشتی  و  هاوكاری  و  پشتگوێخست 
ناچاركردنی  بۆ  رەوتە  ئەو  بەاڵم  لێگرتنەوە، 
ئەمەریكا بەهاوكاریكردنیان، جارێكیتر كەوتنە 
ئیستیفزازكردنی ئەمەریكا و كێشەو قەیرانیان 

بۆ دروست دەكرد. 
لەدوای 11ی سێپتەمبەرەوە بۆ خۆپاراستن 
زۆربەی  ئەمەریكا  سەربازییەكانی  لەگورزە 
رێكخراو و بزوتنەوە ئیسالمییەكان، وتارێكی 
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ئااڵی  و  بەرجەستەكرد  ئاشتیانەیان  میانڕەو 
ئەمەریكا  ــۆ  ب بــوونــیــان  تەسلیم  و  ئــاشــتــی 

بەرزكردەوە.
بەشێك لەو گروپانە پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 
ئەمەریكادا  پەنتاگۆنی  و  هەواڵگری  دەزگــای 
هەڵگری  بوونە  تا  تۆخكردەوە  بەشێوەیەك 
ئەجندای سیاسی ئەوان و نەخشە و پالنەكانی 
جێبەجێ  ـــەوردی  ب زۆر  دەزگــایــانــەیــان  ئــەو 
دەكرد، لێرەوە بیرۆكەی هاوپەیمانییەكی نوێ 
بەتایبەتی  عەرەبی  سیاسی  ئیسالمی  لەنێوان 
ئەمەریكا  هەواڵگری  دەزگای  و  ئیخوانییەكان 
دروست بوو، ئەم هاوپەیمانییەش لەپڕۆسەی 
لــەپــڕۆســەی  بەشێكیان  كــە  ــدا،  ــوێ ن ســـەدەی 
سیماو  دەبێت  بەرجەستە  عەرەبیدا  بەهاری 

رواڵەتی بەتەواوەتی دەركەوت.

ئیسالمی سیاسی لەكوردستان
ـــاری  ــی مــێــژووی خــەبــاتــی رزگ ــژای ــەدرێ ب
كوردستان، واڵتانی داگیركەرانی، نەك هەر گەلی 
كوردیان هانداوە بۆ بەرجەستەكردنی رێكخراو 
بۆ  بەڵكو  سیاسی،  ئیسالمی  بزوتنەوەكانی  و 
گروپ  ئــەو  دامــەزرێــنــەری  داهێنەرو  خۆیان 
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ئەوان  چەكی  بەپارەو  و  بوون  بزوتنەوانە  و 
شۆفێنیزمی  پێكراوە.  كوردیان  گەلی  شــەڕی 
بەقۆستنەوەی  فارسی  و  توركی  و  عەرەبی 
ئەم  كوردستان  گەلی  ئاینی  بــاوەڕی  ســۆزو 
و  لێدان  بەئامانجی  رێكخراوانەیان  و  گــروپ 

الوازكردنی ئینتمای نەتەوەیی كورد كردووە.
رزگاریی  خەباتی  مێژووی  بۆ  گــەڕانــەوە 
گــەلــی كــوردســتــان و وەبــیــرەوەهــێــنــانــەوەی 
رۆژەكانی خەبات، ئەو راستییە زۆر بەڕوونی 
دەردەخات، كە ئەم گروپ و الیەنە ئیسالمییانە، 
نــەبــوون  بەشێك  جێگایەكدا  و  كــات  لەهیچ 
و  كوردستان  رزگاریی  خەباتی  لەپڕۆسەی 
بەشداری شەڕی دژ بەداگیركەریان نەكردووە. 
سیاسی  ئیسالمی  ــنــی  دەركــەوت ــای  ســەرەت
لەكوردستان لەشێوەی رێكخراوەی بۆ یەكەمجار 
جەنگی  هەڵگیرسانی  لــەدوای  1980دا  لەساڵی 
عیراق-ئێرانەوە بووە، ئەوكات كۆماری ئیسالمی 
الوازكردنی  و  عیراق  سوپای  لێدانی  بۆ  ئێران 
كوردستان  رزگــاری  خەباتی  كاریگەرییەكانی 
ئیسالمی  لــەشــكــری  بــەنــاوی  رێــكــخــراوێــكــیــان 
كوردستانەوە دامەزراند. خەرجی ئەم رێكخراوەو 
هەردوو  لەالیەن  ئەوكات  پێداویستییەكانی  كۆی 
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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 
كە  ئوسامە(،  )ئەبو  شاهین  عەبدولله  عەباس 

عەرەبێكی خەڵكی شاری موسڵ بوو، دیاریكرد.
شارەزاییەكی  هیچ  هــەر  نــەك  كەسە  ئــەم 
نەبوو،  كوردستاندا  و جوگرافیای  لەسروشت 
سروشتی  و  بەواقیع  بــوو  نامۆ  زۆر  بەڵكو 

كەسێتی و كولتوری كۆمەڵگەی كوردی. 
شێوازو ئاڕاستەی كاركردنی ئەم رێكخراوە 
دوودڵــی  و  گومان  جێگای  لەسەرەتاوە  هەر 
لەدامەزراندنیان  مانگێك  چەند  لــەدوای  بــوو، 
رووی راستەقینەیان بەڕوونی دەركەوت، بۆیە 
نیشتمانیی  یەكێتیی  لەالیەن   1982 لەساڵی 
گورزێكی  بە  و  ئامانج  كرانە  كوردستانەوە، 
ــەكــی كــورتــدا  ــەمــاوەی ســـەربـــازی جــەرگــبــڕ ل
كۆتاییان پێهێنراو ئەوەی رزگاری بوو بەرەو 

ئێران هەڵهات.
یەكێتی  كارەی  بەم  كات  ئەو  ئێرانییەكان 
زۆر قەڵس بوون بۆیە فشار و دژایەتییەكانیان 

بۆ سەر یەكێتی زۆر چڕكردەوە. 
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هێوربوونەوەی  ــەدوای  ل  1984 لەساڵی 
ــران،  ــێ ــەكــانــی نـــێـــوان یــەكــێــتــیــی و ئ ــی گــرژی
بەڕابەرایەتی  االسالمیە(  )الرابگە  بزوتنەوەی 
بەهەمان  بەرزنجی،  نەجیب  محەمەد  شێخ 

میكانیزم وكەرەستەی پێشو دامەزرا.
بەشێكی  بەرزگاربوونی   1991 لەساڵی 
بەرجەستەبوونی  باشور،  لەكوردستانی  زۆر 
ئـــــازادی كـــاری حــزبــایــەتــی لـــەالیـــەك و لە 
ئابڵوقەی  فشار،  زیادبوونی  روویەكیترەوە 
ـــەســـەر كــوردســتــان  ــاســی ل ئــــابــــوری، ســی
خەڵكی  ـــی  ـــوزەران گ بــــاری  ــبــوونــی  خــراپ و 
كــوردســتــان، ئـــەو زەمــیــنــەیــە رەخـــســـا، كە 
ئیسالمی  پــــڕۆژەی  كـــوردەكـــان  ئیسالمییە 
بەرجەستە  ناوچەیە  لــەم  عــەرەبــی  سیاسی 
بۆئیسالمییەكانی  هەل  زەمینەیەدا  لەم  بكەن. 
عەرەب رەخسا، كە جارێكیتر چەندین گروپ 
سیاسی  ئیسالمی  بــزوتــنــەوەی  ریكخراو  و 
ــەو كــاتــەوە  ــنــەوە. ل ــن لــەكــوردســتــان دامــەزرێ
و  بــەهــاوكــاری  سیاسی  ئیسالمی  ـــاردەی  دی
ئیسالمی،  و  عەرەبی  واڵتێكی  پاڵپشتی چەند 
بەشێوەیەكی بەرچاو لەم بەشە رزگاركراوەدا 

گەشەی كردو باوبۆوە. 
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ئیسالمی  ـــی  رەوت 1998ەوە،  لــەســاڵــی 
دیــار  بەشێوەیەكی  لەكوردستان  سیاسی 
بوون.  دابــەش  ئەمەریكادا  و  ئێران  لەنێوان 
لەژێر  كە  كوردییەكان،  ئیخوانییە  ــەرەی  ب
ناوی یەكگرتودا خۆی بەیان دەكرد، لەسەر 
عەرەبییەكان  ئیخوانییە  ئاڕاستەی  هەمان 
چوونە بەرەی ئەمەریكا و واڵتانی كەنداوەوە 
هاوكاری و یارمەتییەكی دارایی و لۆجستی 
ــەرەی گروپە  زۆریـــان وەردەگـــرت، بــەاڵم ب
تــونــدڕەوەكــانــی )جــونــد االســـالم و انصار 
ئەمەریكا  لەدژی  ئێرانداو  لەبەرەی  االسالم( 

خۆیان ساغكردەوە. 
ئەوكات گروپی   2003 ئازاری  31ی  لە 
خۆیان  هێزەكانی  كە  ئەلئیسالم،  و  ئەنسار 
ــران لــەنــاوچــەی  ــێ تــــەواو لــەســنــورەكــانــی ئ
كــــۆكــــردبــــووە و رێــكــخــســتــبــوو،  بـــیـــارە 
بۆ  خۆیان  دژایەتیكردنی  لەبەیاننامەیەكدا 
بەشی  بــە  فەرمانیان  راگــەیــانــد،  ئەمەریكا 
لەهەرجێگاو  كە  رێكخراوەكەیاندا،  خۆكوژی 
یان  ئەمەریكییەك  هــەر  لــوا  بۆیان  كاتێكدا 
كردەوەی  و  بیانكوژن  بینی  بەریتانییەكیان 

خۆكوژیان لەدژ بكەن.
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ــــەگــــەڵ هـــاتـــنـــی مـــانـــگـــی نـــیـــســـان و  ل
سوپای  لــێــدانــی  ــڕۆســەی  پ دەستپێكردنی 
ئەمەریكییەكان  ئەمەریكاوە،  لەالیەن  عیراق 
ــی بــەهــێــزیــان لــەئــەم  ــازی ــكــی ســەرب گــورزێ
ئەمەریكا  موشەكەكانی  وەشــانــد،  گروپانە 
گروپانەیان  ئەم  بنكەكانی  بارەگاو  تەواوی 
حزبە  بەهاوكاری  دەرئەنجام  ئامانج،  كردە 
زۆر  لەماوەیەكی  توانرا  كوردستانییەكان 
ئـــەوەی  و  پێبهێنرێت  كــۆتــایــیــان  كــورتــدا 
لـــەمـــەرگ رزگـــــاری بـــوو جــارێــكــیــتــر زۆر 
سنورەكانی  ناو  كردەوە  روویان  بەخێرایی 
ئێرانەوە. دواتر ئەندامانی ئەم گروپە لەدوای 
روویــان  رێكخراوەكەیان  هەڵوەشانەوەی 
كردە ناوچەكانی خۆرئاوای عیراق و موسڵ 
عەرەبی  تیرۆریستەكانی  گروپە  لەگەڵ  و 
ئەلسوننەدا  و  ئەنسار  ناوی  لەژێر  سوننەدا 
كەوتنەوە شەڕ و لێدانی سوپای ئەمەریكاو 
بەعسی  رژێمی  بەرهەڵستكارەكانی  هێزە 

پێشوو. 
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17ی شوبات وێستگەیەكی نوێی ئیسالمی 
سیاسی

سیاسی  ئیسالمی  الیەنەكانی  و  ــروپ  گ
كوردییەكان  ئیخوانییە  و  بەگشتی  كوردیی 
)یــەكــگــرتــووی ئــیــســالمــی(، كــە ســەرچــاوەی 
ــاســی كـــوردیـــن  ــیــســالمــی ســی ســــەرەكــــی ئ
دامــەزرانــدنــیــانــەوە  لــەســەرەتــای  بەتایبەتی، 
وەك سیاسەتێكی تەكتیكی خۆیان، بەردەوام 
كــوردی  حزبێكی  وەك  خۆیان  ــدەدەن  هــەوڵ
مەبەستەش  ئــەم  بۆ  بكەن،  نمایش  رەســەن 
خۆیان  پێی  جێ  ئەوكاتەی  تا  لەسەرەتاوە 
توندكرد،  كوردستانی  سیاسی  لەگۆڕەپانی 
حزبە  لــەگــەڵ  خۆگونجاندنیان  سیاسەتی 
كوردستانییەكاندا بەرجەستە دەكرد، تەنانەت 
هاوپەیمانی  و  بەشەریك  خۆیان  لەبەغداش 

حزبە كوردییەكان نمایش دەكەن.
دەسەاڵتی  دامــەزرانــدنــەوەی  لەسەرەتای 
بەشێكیان  عـــیـــراقـــەوە  حــوكــمــرانــی  ــی  ــوێ ن
فیدریاڵی  حكومەتی  پێكاتەی  بــەشــداریــی 
لەسەرەتادا  لەكوردستانیش،  كــرد،  نوێیان 
ئاستێكی  تا  دەكــردو  حكومەتیان  بەشداری 
زۆر خۆیان لەگەڵ ئەجندای نەتەوەیی حزبە 
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بەدروستبوونی  دەگونجان.  كوردستانیەكاندا 
بەرەی  بەهێزبوونی  و  گــۆڕان  بزووتنەوەی 
ـــەرەی  ــۆن راســتــەوخــۆ هــاتــنــە ب ــۆزســی ــۆپ ئ
كەوتنە  گــۆڕانــدا  لەسێبەری  و  ئۆپۆزسیۆن 
هەموو  و  كــوردی  دەسەاڵتی  دژایەتیكردنی 
دەسەاڵتەو  ئــەم  رووخــانــی  بۆ  هەوڵەكانیان 
ناجێگیریی  و  ــــەوزا  ف بــەرجــەســتــەكــردنــی 
عەرەبی  بــەهــاری  رووداوەكــانــی  لەشێوەی 

خستەكار.
 لە 17ی شوباتی 2011دا بە قۆستنەوەی 
جــەمــاوەری  شەرعی  خواستی  و  نــاڕەزایــی 
ماف  بەدەستخستنی  بــۆ  سلێمانی  خەڵكی 
ــداویــســتــی ژیـــان  ــێ ــەپ ــان ل ــی ــان ــەك و خــواســت
لەسەر  سیناریۆو  بەهەمان  وگــوزەرانــیــان، 
هەمان ستایل و مۆدێلی شۆڕشەكانی بەهاری 
توانیان  پراكتیكیانە  بەسیاسەتێكی  عەرەبی، 
و  خۆیان  موڵكی  بكەنە  پڕۆسەكە  تـــەواوی 
الیەنەكانیتری  و  خــەڵــك  دواوەی  لـــەدوای 
بگەنە  ــرایــی  ــەخــێ ب زۆر  ــەوە  ــۆن ــۆزســی ــۆپ ئ
خۆیان  وسیاسەتی  ئەجندا  و  مینبەرەكان 

بەسەركۆی ئەو الیەن و خەڵكەدا بسەپێنن.
ــەی ئــیــســالمــیــیــەكــان، كە  ــاســەت ـــەم ســی ئ



107شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

پتەو  رێكخراوەی  فاكتەری  بەبوونی  پاڵپشتە 
لەجەوهەریدا هاوكارێكی گەورەیە نەك تەنیا 
بۆ ئەمان، بەڵكو بۆ كۆی بزوتنەوە ئیسالمییە 
سیاسییەكانی عەرەبی. بەم رێگا و سیاسەتە 
كۆمۆنیست  و  عەلمانی  الیەنە  كۆی  توانییان 
و گــروپــەكــانــی رێــكــخــراوی مــەدەنــی بخەنە 
خۆیانەوە  سیاسی  ستراتیجی  چەتری  ژێــر 
بیانخەنە سەر بەرەی خۆیان و دروشمی  و 
بسەپێنن.       ــدا  ــووان ــەســەرهــەم ب ــر(  ــب اك ــه  ــل )ال
ــی جــیــاوازیــیــەكــی  ــوون ــەهــۆی ب لــەڕاســتــیــدا ب
و  بارودۆخی كوردستان  لەنێوان  جەوهەری 
واڵتانی عەرەبیدا، ئەم سیاسەت و پڕۆژەیەی 
ئیسالمییەكان و گۆڕان شكستی هێناو لەدوای 
بەبێ  ناڕەزایی  و  لەخۆپیشاندان  مانگ  دوو 
هیچ دەستكەوتێك كۆتایی هات،  بۆیە لەگەڵ 
ئۆپۆزسیۆن  بێتوانایی  و  نــوێ  هەڵبژاردنی 
لەهێنانی زۆرینەی دەنگەكان هەردوو گروپی 
كەوتنە  ئۆپۆزسیۆن  عەلمانی  و  ئیسالمی 
بەشداریكردن  نزیكبوونەوەو  بۆ  ماراسۆن 
لەدەسەاڵت. هەردوو رەوتەكە چوونە بەرەی 
پارتی و ناوچەی نفوزی توركیاو ئەمەریكاوە. 
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پارادۆکسەکانی ئیسالمی سیاسی 
لەكوردستان

لەكوردستان،  سیاسی  ئیسالمی  پرسی 
قەیرانێكی  و  نــێــوانــدژی  هەڵگری  لــەكــرۆكــدا 
گەیشتن  بۆ  بانگەشە  لەالیەك  ستراكچەرییە. 
لەئامانجیشدا  دەكات  كورد  رەواكانی  بەمافە 
پــڕۆژەی  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی  بــۆ  كــار 
ئیخوانییە  بیری  دەكــات.  عەرەبی  شۆفێنزمی 
كـــوردیـــیـــەكـــان بـــەشـــێـــوەیـــەك وابــەســتــەی 
ئەو  لەكۆی  عەرەبییە،  شۆفێنزمی  پــڕۆژەی 
بەعس  فاشی  رژێمی  زوڵمانەی  و  كارەسات 
لــەهــەردو  تایبەتی  بــە  كـــردی  كـــورد  ـــەدژی  ل
رەخنەو  هیچ  هەڵەبجەدا،  و  ئەنفال  پڕۆسەی 
هەڵوێستی  بــێ  لــەبــەرانــبــەر  هەڵوێستێكیان 
سیاسی  ئیسالمی  و  عەرەبییەكان  ئیخوانییە 
نەبوو.  ئیسالمییەكان  ــەتــە  دەوڵ و  عــەرەبــی 
لەكوردستان  سیاسی  ئیسالمی  لەڕاستیدا 
و  عەرەبی  سیاسی  ئیسالمی  كۆپیەكی  تەنیا 
شۆفێنیزمی عەرەبی نییە، بەڵكو درێژەپێدەری 
بۆیە  ئەوانە،  سیاسی  بەرنامەی  و  ستراتیج 
دەبینین بەدرێژایی ماوەی خەباتی نەتەوایەتی 
كورد، ئەم رەوتە چ بەشە عەرەبییەكەی بێت 



109شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

لەبەرەی  كات  هیچ  كوردییەكان  كۆپییە  یان 
ســۆز،  هیچ  نــەبــوون،  كوردستاندا  رزگـــاری 
ئینتما و پاڵپشتییەكیان بۆ بزوتنەوەی رزگاری 

خوازی كوردستان نەبووە.

خاڵی وەرچەرخان
دژوارو  زۆر  لەبارێكی  2009دا،  لەساڵ 
ناجێگیردا ئەمریكییەكان عیراقیان بەجێهێشت، 
تەواوی  بەخێرایی  كورتدا  زۆر  لەماوەیەكی 
دەرئەنجامی  كشانەوە.  واڵتە  لەم  سوپاكەیان 
ئەم سیاسەتە گۆڕەپانی سیاسی و سەربازی 
شیعەو  پێكهاتەی  بــۆ  ــی  ــەواوەت ــەت ب عــیــراق 
شیعەگەریی  ئەجندای  تا  وااڵبــوو،  ئێرانیەكان 
ـــەواوی  ت و  بسەپێنن  ــی  ــەواوەت ــەت ب خــۆیــان 
بكەن.  دەسەاڵتی حوكمرانی بۆ خۆیان قۆرخ 
كــورد  تــوانــیــان  ســاڵــدا  پێنج  تەنیا  ــەمــاوەی  ل
پــەراوێــز بخەن و چەند  نــوێــدا  لــەدەســەاڵتــی 
و  بدەن  سوننە  لەپێكهاتەی  گەورە  گورزێكی 
بەتەواوەتی  تیرۆردا  شــەڕی  پــەردەی  لەژێر 
بخەنەوە،  دووریان  عیراق  نوێی  لەدەسەاڵتی 
سوننە  شیعەو  مێژوویی  شەڕی  دەرئەنجام 

زۆر بە قورسی دەستی پێكردەوە.
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ســیــاســەتــە و شكستی  ئـــەم  لــەئــەنــجــامــی 
دەسەاڵتی  كۆنترۆڵكردنی  لەستراتیجی  شیعە 
نێوان  شەڕی   2014 لەساڵی  عیراقدا،  نوێی 
شیعەو سوننە بەتایبەتی لەدوای دروستبوونی 
گروپی تیرۆرستی داعش و بەرجەستەكردنی 
بەرەوە،  هــەردوو  لەالیەن  بەكۆمەڵ  كوشتنی 

چوە قۆناغێكی بااڵترەوە.
داعش كلیلی گەڕانەوەی ئەمەریكا بۆ عیراق

ــی داعـــش هــاوشــانــی ئـــەوەی  ــوون ــب دروســت
ئاماژەكان  كۆی  خراپدایەو  لەبارێكی  لەئەمڕۆدا 
ــەن،  ــروپ ـــەم گ ــەوەی كــۆتــایــی ئ ــوون ــب ــك ــزی ــۆ ن ب
چۆنایەتیی  گۆڕانێكی  جارێكیتر  لەجەوهەریدا 
لەواقیعی سیاسی و هاوسەنگی هێز لەپرۆسەی 
دەرئەنجامی  كرد.  بەرجەستە  عێراقدا  سیاسی 
دروستبوونی داعش جگە لەگەڕانەوەی ئەمەریكا 
سوننە  پێكهاتەی  ئــەوەی  هۆی  بووە  عیراق  بۆ 
بەسەر  خــۆیــان  جارێكیتر  داعــشــدا  لــەهــەنــاوی 
پڕۆسەی سیاسی و هاوسەنگی هێزی ناوخۆی 
بۆ  ترەوە  لەڕوویەكی  و هەرێمایەتیدا بسەپێنن. 
راگرتنی هەمان هاوسەنگی بەرەی شیعە )مالكی( 
ـــەدەســـەاڵت دوورخـــســـتـــەوەو لــەهــەوڵــی  یـــان ل

كردنەوەی الپەڕەیەكی نوێدان لەگەڵ كورد. 
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بــەڕوونــی  زۆر  ـــەرەكـــان  ب لـــەئـــەمـــڕۆدا، 
سیاسی  لەگۆڕەپانی  تەنانەت  جیادەكرێنەوە 
كوردستانیشدا. ئەمریكییەكان وەك بەرەیەكی 
لەدەرەوەی  ئەمڕۆ  تا  ئێران  لەبەرەی  جیاواز 
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 
كۆمەڵگە،  هاواڵتیانی  لەكۆی  جیاوازە  هەیە، 
لەیەك  مەرگیش،  تەنانەت  ناترسێت،  لەهیچ 
كاتدا بەزەی خوداوەند و دڵڕەقی هیتلەریشی 
هــەیــە. لــە ســـەروی هــەمــوو دەســــەاڵت، بیر، 
ــاســا، رێــســایــەكــی ئــاســمــانــی و  فــەلــســەفــە، ی
زەویەوەیە. رەخنەكردنی دەچێتە بازنەی كفر 
بەتاوانی  دەبێت  لێی  رەخنەگر  ئیلحادەوە.  و 
خیانەتی نیشتمانی و ئەنجامدانی كفری مەزن 
لەسەرووی  ئاكارەكانی  بدرێت. عەقڵ و  سزا 
پیرۆزی  سروشتی  و  گومانێكەوەیە  هەموو 
و پایەی دەقە پیرۆزەكانی هەیە. یەكسانی و 
خوداوەندەوە  لە  سروشی  گەورەیەكەی  دڵ 
وەرگرتووە، بۆیە ئەو خەاڵتەیە كە خوداوەند 
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وپیرۆزی  بەها  ئەگەر  بەخشیوە،  ئێمەی  بە 
زەوی  و  ئاسمان  نەفرەتی  ــەوە  ئ رانەگرین 
لە  دەبێت  رەشتر  ئایندەمان  و  دەمانگرێتەوە 
سەرۆك  خەونەكانی  و  خواست  رابردومان. 
خەونی هەموو گەل و نیشتمانە، بۆیە دەبێت 

هەموو كرنۆشی بۆ بەرین وقبوڵی بكەین.
ئەوەی سەرۆك و رەعیەتەكەی دەیانەوێت 
ــە جـــەوهـــەردا  ــۆ دەكـــــەن، ل و بــانــگــەشــەی ب
باوی  لەبارودۆخی  پەرینەوە  بۆ  ستراتیجێكە 
فەزایەكی  بەرجەستەكردنی  بۆ  خێڵەكییەوە 
ــە ئـــەمـــرۆدا عــەقــڵــی سیاسی  ل ــاتــۆری.  دیــكــت
كوردی نەك هەر كۆیلە و زەلیلی دەستی ئەم 
دروستكردنی  النكەی  لە  سیاسیەیە،  نەهجە 
لەهیچ  دەخوڵقێنێت  مۆدێلێك  دیكتاتۆریەتدا 
شوێنێكی ئەم جیهانەدا بواری ژیان و مانەوەی 
ــت داهێنان  ــەوێ بــازنــەیــەدا دەی ــەم  ل ــاوە،  ــەم ن
و  ســەرۆك  نێوان  پەیوەندیەكانی  لەتیۆری 
كۆمەڵگە و تاك، سەرۆك و خوداوەندا بكات.

وتارەكانی سەرۆك
سەرۆك لە پرۆسەی گەیاندنی وەسێتەكانی 
ــنــەوەی  ــەی نــوســی ــژن ــی بـــە رەعـــیـــەتـــەكـــەی، ل
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تێدەگەن  لێی  بــەســروش  هــەر  گــوتــارەكــانــی 
رادەسپێرێت  و چــی  دەوێـــت  دەزانـــن چــی  و 
ــارێــك. خــاڵ و فاكتەرە  ئــامــادەكــردنــی وت بــۆ 
ـــارە، كــە لــە جــەوهــەردا  نــەگــۆڕەكــانــی ئــەو وت
و  تـــەفـــرەدان  سیاسەتی  بــەرجــەســتــەكــردنــی 
ڕاستەقینە  ئامانجی  راستییەكانە،  شێواندنی 
بۆ  وەالء  چەمكی  لــە  پارێزگاریكردنە  لێیدا 
سەرۆك و دڵنیابوون لە سەالمەتی و مانەوەی 
ڕێنماییەكانی  و  بڕیار  بە  خەڵك  پابەندبوونی 
سەرۆكەوە تا دەگاتە پەیڕەوكردن و سەپاندنی 
ــۆ ســــەرۆك و  كــولــتــوری گــوێــڕایــەڵــیــكــردن ب
وتەكانی  یــاســا،  ــڕەوای،  ــان ــەرم ف رەنگكردنی 
ســــەرۆك، شــەرعــیــەتــكــردن و پــیــرۆزكــردنــی 

چەمكی پابەند بوون.
لەوتارەكانی  زوڵم  و  چەوسانەوە  بناغەی 
ــت، كە  ــێ ــوە بــەرجــەســتــە دەب ــەوێ ســەرۆكــدا ل
و  ســـەرۆك  نــێــوان  پــەیــوەنــدی  لەهاوكێشەی 
گــەورە  ناتەبایەكی  و  نایەكسانی  گوێڕیەڵی 
دروست دەبێت، بەرەی رەعیەت تەنیا ئیلتزامات 
و ئەرك و پابەندبوون و گوێڕایەڵی دەكەوێتە 
دەستكەوتەكان.  هەموو  سەرۆك  بەاڵم  سەر، 
سەرۆك بڕیار دەدات و رێنمایی دەبەخشێتەوە، 
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و  دەكــوژێــت  و  دەكـــات  بەند  و  دەدات  ســزا 
دەبڕێت، هەرچی رەعیەتە تەنیا رەزەمەندی و 

ملكەچ بوونی لەسەرە.
زۆر ئاسایە هەموو گەل بەدرۆ بخرێتەوەو 
هەڵەبن و ئیهانە بكرێن، گرنگ ئەوەیە سەرۆك 
هێمای  ســـەرۆك  چونكە  نەبێت،  زەرد  روو 
لە  چونكە  نەتەوەیەكە،  كەرامەتی  و  شەرەف 
میلەت  كــۆی  سیستمانە  جــۆرە  لــەم  كــرۆكــدا 
ســەرۆكــدا  لــە  تەنیا  حكومەت  و  ـــەت  دەوڵ و 

تواونەتەوە.

نەسیحەتەكانی سەرۆك
گوتارەكانی سەرۆك بە شێوەیەكی گشتی 
و ســەرەكــی لــە جــەوهــەردا بــە ســورووشــت 

هەڵگری  نەسیحەتە. 
ــدا،  ــی ــەكــان ـــە خـــســـتـــنـــەڕووی نــەســیــحــەت ل
سەرۆك دنیا بینی خۆی بەسەر كۆی خەڵكدا 
دەسەپێنێت. ئامانجی نەسیحەتەكانی، لە كرۆكدا 
درێــژەدانــە  و  دەســەاڵتــەكــەی  پتەوكردنی  بۆ 
رژێمەكەی.  و  خۆی  حوكمرانی  مانەوەی  بە 
نوسەر،  روناكبیران،  لە  پیاوەكانی  ســەرۆك، 
رۆژنامەنوسان بە بەرنامە، لەدنیابینی سەرۆك 



موعتەسەم نەجمەدین 116

و بەرژەوەندیەكانیەوە، بە سیاسەتێكی تایبەت 
سیاسی  كەلتورێكی  بەرجەستەكردنی  بۆ  كار 
پاراستنی  ــتــورەدا  كــەل ــەم  ل دەكــــەن.  تــایــبــەت 
دەســـەاڵت، مــانــەوەی ســەرۆك و كارێزما و 
كە  پیرۆزیانەی  ئەو  دەبێتە  پیرۆزی سەرۆك 
و  تــاوان  دەكرێتە  رووشاندنی  و  نزیكبوونە 
تەنیا سزای مەرگ پێشێلكارانی، دڵی سەرۆك 

و پیاوانی هێور دەكاتەوە.
بینیە،  ئاكاری سیاسی ئەم كولتور و دنیا 
دنیابینی  و  ئەزمون  لە  لەبناغەدا سروش  كە 
دەســـەاڵتـــە تــۆتــالــیــتــاریــەكــانــی خــۆرهــەاڵتــی 
ئەزمون  لە  نەك  وەردەگــرێــت،  ناوەڕاستەوە 
نــیــشــتــمــانــی و  بــــەرژەوەنــــدیــــە  مــــاف و  و 

نەتەوایەتیەكانی میلەتی كوردەوە.
غافڵە  لێی  ئــەوەی ســەرۆك  بازنەیەدا  لەم 
ئەو راستیەیە، كە وتار، بڕیار، وتەكانی هێز و  
سیحری كاریگەریان نەماوە، لەم بارەشدا لە 
بڕی ئەوەی ببێتە پردێك بۆ بەرجەستەكردنی 
ســـەرۆك،  ــی  ــان ــەك ــدی ــەرژەوەن ب و  دنیابینی 
بەپێچەوانەوە  دەبێت،  پێچەوانەی  كاریگەری 
بێزاركردن  و  قەڵسكردن  زیاتر  هۆی  دەبنە 
بــری رەعیەتێكی  لــە  خــەڵــك،  تــورەكــردنــی  و 
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گوێرایەڵ نەیار و دوژمنی ناوخۆی بۆ خۆی 
دەخوڵقێنێت. لەم دۆخەدا ئاماژەكردن بەپشت 
ئامانجی  بە  بەهێز و الیەنی دەرەكــی  بەستن 
جەماوەر  رازیكردنی  و  ســەرۆك  سەپاندنی 
لەسەر مانەوەی لە دەسەاڵت، كە لە جەوهەردا 
هەڵگلری لە هەرەشەیە، نەك هەر هیچ مانایەك 
ئەو  دەبێتە  بەڵكو  نامێنێتەوە،  شەرعیەت  بۆ 
و  سەرۆك  روخانی  و  الدان  كە  پرانسیپەی، 
رژێمەكەی بە هێز و توندوتیژی بەرگی رەوای 

شەرعیەت لە بەر دەكات. 
پێویست  پــیــاوی  بــانــگــەشــەی  و  دروشـــم 
و  كۆن  و سیاسەتێكی  فێڵ  الچرورە(  )الرجل 
بەڵكو  نەماوە،  كاریگەری  هیچ  نەك  ستۆكە، 
دەبێتە فاكتەرێكی نەرێنی بۆ دەسەاڵت و هێز 
رەتكردنەوە  و  یاخیبوون  كاریگەریەكانی  و 

زۆر زیاتر دەكات.
سوكایەتیكردن بە واقعی ساسی كوردی و 
بێ بەهاكردنی حكومەت و دەسەاڵتی كوردی 
شەرعییەكان  دەسەاڵتە  لە  جیاكردنەوەی  و 
بە ئامانجی سەپاندنی مانەوەی سەرۆك، ئەو 
درزەیە، كە پەیوەندی نێوان خەڵك و دەسەاڵت 

دەگەیەنێتە ئاستی شكان و پێكدادان.
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ــی  ــەت ــاوكــای ــی ب ــەت ــی لـــە راســـتـــیـــدا شــەرع
و  خــانــەوادەی(  یان  بێت  )خێڵەكی  كالسیكی 
شەرعیەتی تاكرەوی و تەنیا كەسی، بە واتە 
شەرعیەتێك، كە تەنیا یەك پیاو بەرجەستەی 
بكات، بەسەر چوون، بۆیە  ترسناكی تەسلیم 
لەم  دوو شەرعیەتە  ئــەم  ئــیــرادەی  بە  بــوون 
دۆخەی ئەمرۆماندا هیچی لە ترسی داعش و 

داگیركەرانی كوردستان كەمتر نابێت.
 لەم بارەی ئەمرۆی كوردستان و جیهاندا 
لە  شەرعیەتانە  ئەمجۆرە  بەرجەستەكردنی 
بیانوەكەی  پەرلەمانیدا  سیاسی  سسیستمێكی 
گــەڵ  ــە  ل بــتــوانــێــت  ئەستمە  بــێــت  هــەرچــیــەك 
چەرخەدا  ئــەم  پێداویستیەكانی  و  فەلسەفە 
بگونجێت و بەرەوانی هەڵكات، بۆیە ئێستا كاتی 
سیاسیماندا  ژیانی  لە  نوێ  قۆناغێكی  ئەوەیە 
بەرجەستە بكەین و بە وریایەوە بپەرینەوە بۆ 

قۆناغی شەرعیەتی دەستوری و یاسای.

3/2015
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لەنێوان سیستمی سەرۆكایەتی و 
پەرلەمانیدا

سیاسی  پـــڕۆســـەی  و  ســیــســتــم   ئـــەمـــڕۆ 
كوردستان لەسات  و بارێكدایە كەس بەخیلی 
بەڕێدەكات.  كــات  بـــەدژواری  زۆر  پێنابات، 
لەكوردستانی  بەتەنیا  نەك  كوربوون  پرسی 
باشور، بەڵكو لەكۆی پارچەكانی كوردستانی 
ناجێگیرییەوەو  تەنگژەو  دەخــاتــە  گـــەورەش 
دەخوڵقێنێت.  پــرســەكــە  ــۆی  ك بــۆ  ئاستەنگ 
ــان كــوردســتــانــی بــاشــورو  ــەدەســتــی خــۆم ب
ئــایــنــدەی ســیــاســی كــــوردی ئـــەم بــەشــەمــان 
خستوەتە بەردەم دوو رێیانێكەوە. لەم ساتەدا 
بڕیار لەسەر گرتنەبەری چ رێگایەك دەدەن، 
لەنێوان  دادەمەزرێنن،  ئایندە  بۆ  بناغەیەك  چ 
مۆدێلی  و  ئــەزمــوون   ـــەوەی  ـــارەكـــردن دووب
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حــوكــمــرانــی عـــەرەبـــی و بــەرجــەســتــەكــردنــی 
سیستمێكی  دامـــەزرانـــدنـــی  ــۆ  ب بــنــاغــەیــەك 
رێگە  ئاراستەو  كام  رەشید،  دیموكراسی  و 

دەگرینەبەر.
دەســتــوری  ــەوەی  ــردن ــوارك ــەم ه كێشەی 
یان  ــەوە  ــژكــردن درێ و  كــوردســتــان   هەرێمی 
هەرێم  سەرۆكایەتی  مــاوەی  نوێكردنەوەی 
دوو  بوونەتە  لــەئــەمــڕۆدا  مەسعود  كــاك  بۆ 
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 
و  ئامێز  تــرس  لەبارێكی  جیاوازەكانیانەوە 
كۆتایی  دەرئەنجامی  چاوەڕوانی  دڵەڕاوكێدا 
دەكەن،  پرسانە  ئەم  چارەسەری  شێوازی   و 
الیەنە سیاسییەكان چۆن  و بە چ میكانیزم  و چ 

دەرئەنجامێك دەگەنە رێكەوتن.
پارتی  ئەوەی  دانیشتن و مشتومڕانەدا  لەم 
مانەوەی  دەیــەوێــت  كوردستان  دیموكراتی 
سەرۆكایەتی  لەپۆستی  بارزانییە  ســەرۆك 
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هەرچی  دەسەاڵتەكانیەوە،  بەتەواوی  هەرێم 
الیەنەكانی تریشە بەتایبەتی یەكێتی  و گۆڕان 
دەیانەوێت ئەم پرسانە بەدانوستان  و رێكەوتن 
ئیسالمییەكانیش  الیەنە  بكرێتەوە،  یەكالیی 
بەرەدا  هەردوو  بەسەر  گشتیی  بەشێوەیەكی 
دابەش بوون، وەك سروشتی ئاسایی خۆیان 
لەگەڵ  مامەڵە  پراگماتی  بەپرەنسیپی  ئــەوان 
لەجەوهەردا  بــەاڵم  دەكــەن،  پرسەكاندا  كۆی 
هەریەكەیان لەسەر بناغەی ستراتیجی سیاسی 
لەڕەهەندێكی  هەڵبژاردوە.  بەرەكەیان  خۆیان 
دوو  هەڵگری  ناكۆكیانە  ئــەم  دوورتــریــشــدا 

ئەجندای هەرێمایەتی و نێودەوڵەتین. 
بۆ  ئاماژە  گــۆڕان  یەكێتی و  ناڕاستەوخۆ 
ئەوە دەكەن، كە پارتی دەبێت لەبەرانبەر ئەم 
خواستەیەدا چەند تەنازولێك لە دەسەاڵتەكانی، 
قــۆرخ  خــۆی  بــۆ  جومگەكانی  زۆربــــەی  كــە 
ــۆ ئــەمــان. پــێــیــانــوایــە بــەم  ــــردووە بــكــات ب ك
هەموو  بۆ  دەگەڕێتەوە  یەكسانی  تەنازوالنە 
الیەنەكان، لەبانگەشەكانیانیشدا ئەم رێكەوتنە 

بەدیموكراسی سازان ناو دەبەن.
خواستەدا،  و  دنیابینی   دوو  ئەم  لەنێوان 
ئەوەی شەقامی كوردی ، توێژێك لەڕووناكبیران 
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بــاس  و  بــۆ دەكـــەن  بانگەشەی  دەیــانــەوێــت، 
خواسێكی تەواو جیاوازە، خەڵكی لەم لەحزە 
ئارەزووەكانیان  و  خواست   كۆی  مێژوییەدا 
جــەوهــەری  گۆڕانێكی  كــە  ئــەوەدەچــێــت،  بــۆ 
سیاسی  سیستمی  ناوەڕۆكی  و  لەستراكچەر 
ئەم هەرێمەدا بەرجەستە بكرێت، لەم بازنەیەدا 
كلیلی ئەم گۆڕان  و نوێبوونەوەیە لەچەسپاندنی 
پرەنسیپی )ئاڵوگۆڕی ئاشتیانەی دەسەاڵت(داو 
كردنەوەی  لەدووبارە  سنووریدا  لەكەمترین 

مۆدێلی حوكمڕانی ناوەندا چڕدەبێتەوە.
تائەمڕۆ  دەبــیــنــرێــت  بــەڕوونــی  ئـــەوەی 
لەبەرەی پارتیدا تەنیا یەك هەڵوێستە، ئەویش 
ئەوەیە بەدیلی بارزانی تەنیا بارزانییە، وەك 
ئەمڕۆ كەس جورئەتی  تا  تریش  الیەنەكانی 
ئەوە ناكات بەئاشكرا باسی ئەو بەدیلە بكات.
ئەزموونی سەرۆكایەتیی چیمان پێدەڵێت؟
قسەكردن  مەبەستمە  ئەوەی  باسەدا  لەم 
بارزانی،  ســەرۆك  كەسایەتی  لەسەر  نییە 
بەڵكو قسەكردنە لەسەر مۆدێلی حوكمڕانی و 
ستراكچەری سیستمی سیاسی لەم هەرێمەی 
لەالساییكردنەوەی  مۆدێلێكە  كــە  ئــێــمــەدا، 
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 
فیرعەون  و  پــەروەردەكــردنــی  بۆ  لەباربێت 
و  قۆناغەدا  لەم  بۆیە  تاكڕەویی،  دەسەاڵتی 
لەدوای سەركەوتنی شۆڕشی 25ی یەنایەری 
ــواری بــەرجــەســتــەكــردنــی  ــێ ــە ل مــیــســرەوە ل
سیاسیاندا،  لــەژیــانــی  نوێین  سەردەمێكی 
لەماوەی پەڕینەوەیان بۆ بارودۆخێكی نوێ 
بەو  سیاسیی  جێگیریی  بەرجەستەكردنی   و 
خواست   لەگەڵ  گونجاوبێت  كە  شێوەیەی، 
یەكدا،  بیست و  ســەدەی  پێویستییەكانی  و 
شەقام  و رووناكبیرانی میسری بەشێوەیەكی 
لەسەر دوو پرسی سەرەكی  گشتی جەخت 
دەكەنەوە، كۆی هەوڵ و چاالكییە سیاسی  و 
كۆمەاڵیەتی و رووناكبیرییەكانیان لەم بوارەدا 
یەكێكیان  كە  پرسە  دوو  ئەم  چڕدەبێتەوە، 
ئاشتیانەی  ئاڵوگۆڕی  پرەنسیپی  سەپاندنی 
ــان دامـــەزرانـــدنـــی  ــری ــت ــەوی دەســـــەاڵت  و ئ
سیستمێكی پەرلەمانییە، بەكلیلی چارەسەر و 
دەبینن،  سیاسیان  ئایندەی  سەرەكی  زامنی 
حەسەنەین  محەمەد  ئــەوەی  وەك  چونكە 
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واڵتــانــەدا  ئــەم  لەژینگەی  دەیڵێت:  هەیكەل 
دروست  فیرعەون  سەرۆكایەتی  سیستمی 

دەكات.
ســەرۆك  ســوربــوونــی  پێیوایە  هــەیــكــەل 
ــەكــردن  و  ــارەك لــەســەر گــۆڕانــكــاری ن ــوب م
مانەوەی لەدەسەاڵتدا بۆ ماوەیەكی دورودرێژ، 

گەیاندییە ئەو بارەی ئەمڕۆ تێیكەوتوە. 
لەگوتارێكیدا  هەیكەل  2006دا  ساڵی  لە 
لەزانكۆی ئەمەریكی بەناوی )المستقبل االن(دا 
زۆر بەڕاشكاوی بەسەرۆك موبارەك دەڵێت: 
دەبێت لەوە ئاگاداربیت، كە ئەمڕۆ سەردەمێكی 
تەنیا كەسەو  )شەرعیەتی  نوێیەو سەردەمی 
نەماوە،  بۆماوەیەتی(  دەسەاڵتی  شەرعییەتی 
رازیبیت،  ســـەردەم  بەخواستەكانی  دەبێت 
ــی مــوبــارەك ئــەوەبــوو، كە ئەو  بــەاڵم وەاڵم
لەبەشی  هەیكەل  لەعینادیدا.  هەیە  دكتۆرای 
دەڵێت:  زمــانــە(  و  )مــبــارك  كتێبی  سێیەمی 
تاماوەی ساڵێك پێش 25ی یەنایەر موبارەك 
ئەو  لەدەرئەنجامی  میسر  و  خۆی   دەیتوانی 
رووخان  و شۆڕشە رزگار بكات، بەاڵم وەك 
لەعینادیدا هەیە،  خۆی دەیوت ئەو دكتۆرای 

بۆیە دەرئەنجامەكەی قەفەسی دادگا بوو.
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شۆڕشگێریی  شەرعییەتی  قۆناغەدا  لەم 
نابێتە ئەو پایەو هاندەرەی، كە مافی مانەوە 
بەهیچ  بدات  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  لەدەسەاڵت 
كـــەس و الیــەنــێــك. گــەلــی زیــنــدو و هوشیار 
دەزانێت  و دەتوانێت هێڵە رەش  و سپییەكانی 
جیاكاتەوەو  لەیەك  بەباشی  خۆی  ئایندەی 
سەركردەو  لەگەڵ  دروســت  هەڵسوكەوتی 
كۆمەاڵیەتی و  سیاسی و  ژیارییەكانی  پرسە 
ئابوری واڵتەكەیدا بكات. چونكە ئەم پرسانە 
بەرجەستەكردنی  بە  نین  پەیوەست  تەنیا 
هەستیار  لەساتێكی  ئــاســایــش  ئــاشــتــی  و 
ژیـــاری  پرسێكی  بــەڵــكــو  دیـــاریـــكـــراودا،  و 
ئایندەیشە، بۆیە لەم بارودۆخەی ئەمڕۆماندا 
پێویستیان  كــورد  سیاسەكانی  الیەنە  كــۆی 
عەقانییەت و  چەمكی  بەرجەستەكردنی  بە 
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

و  لەباشترین  یەكێك  یاسا  و  دەســتــور 
گرنگترین ئەو پرسانەیە، كە مرۆڤ لەمێژووی 
سیاسی خۆیدا دایهێناوە. لەئەمڕۆدا بە هۆی 
ژیانی  پرسەكانی  ئاڵۆزبوونی  و  زیادبوون 
پێویستی  مرۆڤەوە،  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
ــووە،  ــەم پــرســە زۆر لـــەڕابـــردوو زیــاتــر ب ئ

بەتایبەتی بۆ واڵتانی دواكەوتوو.
لەجەوهەردا  دەستور  سروشتی  لەڕاستیدا 
رێكەوتنی  پرسی  وابەستەی  كە  خوڵقاوە،  وا 
ئــێــرادەی  هــەڵــقــواڵوی  بەڵكو  نەبێت،  سیاسی 
كۆمەڵگەو هاونیشتمانەكانی بێت. جیاواز لەیاسا، 
دەستور  ــوســراوە،  ن دەقێكی  وابــەســتــەی  كــە 
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مرۆڤایەتییە.  ئیرادەی  گیانی  بەهاو  وابەستەی 
بۆیە هەر دەقێكی دەستوریی ئەگەر گوزارشت 
كۆمەڵگە  راستەقینەی  ئیرادەی  و  لەخواست 
نەكات، ئەوە بێگومان لەپڕۆسەی جێبەجێكردندا 
بەمردوی لەدایك دەبێت و سەرئەنجام دەبێتە 

چەند رستە و وشەیەكی بێگیان و بێبەها.
پرسی  دوو  یاسا  و  دەستور  لــەجــەوهــەردا 
سیاسی  گرێبەستێكی  دەســـتـــور  ـــاوازن،  جـــی
خواستی  لەئێرادەو  گوزارشت  كۆمەاڵیەتییەو 
بۆ  پــڕۆســەیــەكــە  یــاســا  بـــەاڵم  میللەت دەكـــات، 
رێكخستنەوەی پەیوەندی نێوان تاكەكانی كۆمەڵگە 
و تاك و كۆمەڵگە و دەسەاڵت، پێداویستییەكانی 
دەكــات.  بەرجەستە  كۆمەڵگە  و  تاك  رۆژانــەی 
بەواتە بەوەی دەستور گرێبەستێكی نیشتمانییەو 
تاكەكانی  كــۆی  ــی  ــوون ــب رازی بــنــاغــەی  لــەســەر 
دەبێت  بۆیە  هاوبەش،  ژیانێكی  بۆ  كۆمەڵگەیە 
ئازاد  ئیرادەیەكی  بناغەی  لەسەر  لەجەوهەریدا 

بیخوڵقێت.

دەستور بۆ كێ دەنووسرێتەوە؟
پێویستی  پرەنسیپی  و  فــەلــســەفــە  بــەپــێــی 
بۆ  دەســتــور  ــی  دەق دەبێت  دەســتــور،  داهێنانی 



موعتەسەم نەجمەدین 128

بنوسرێت  دروست  بناغەیەكی  لەسەر  خەڵك  و 
بەگشتی  كۆمەڵگە  ــرادەی  ــی ــەئ ل گــوزارشــت  و 
واڵتــەی  ئــەو  سیاسییەكانی  الیەنە  نــەك  بكات، 
دەسەاڵت پێكدێنن. یەكێك لەهەڵە مێژووییەكانی 
لەواڵتە  تایبەتی  بــە  سیاسییەكان،  دەســەاڵتــە 
ـــدا، دەســـتـــور لــەجــەوهــەردا  ـــان ـــووەك ـــەوت دواك
و  دەسەاڵت  بەرژەوەندی  پاراستنی  بەئامانجی 
سیستمی سیاسی نوسراوەتەوە، بۆیە بەردەوامی 
شێوەیە  بەو  دەستور  نوسینەوەی  میكانیزمی 
یاساناسێكی  لەچەند  داوای  كە دەسەاڵت  بووە، 
دەستوری  دەقێكی  كە  كــردووە،  لەخۆی  نزیك 
بۆ ئامادە بكەن و دواتر ئەو دەقە خراوەتە بەر 
بەاڵم  لەسەری،  رازیبوون  بۆ  هاواڵتیان  چاوی 
ئیرادەیەكی  وابەستەی  رازیبوونە  ئەم  بەزۆری 

راستەقینە نەبووە. 
و  دیكتاتۆری  ــە  واڵت ــەی  ــەزۆرب ل دەســتــور، 
تۆتالیتارییەكاندا تەنیا پۆشاكێكە لەبەر سیستمی 
سیاسی ئەو واڵتانەدایە، بەاڵم وەك جەوهەر و 
گیان، وجودی نەبووە و نابێت، بۆیە لەئەمڕۆدا 
قۆناغەكانی  نزیكبوونەوەی  لەسەروبەندی  و 
تارمایی  دەركەوتنی  و  دیكتاتۆرییەت  كۆتایی 
نــزیــكــبــوونــەوەی گــۆڕانــێــكــی ریــشــەیــی لەكۆی 
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سیستمە تۆتالیتارییەكاندا ئەم سروشت و مۆدێلە 
دەستورییەش كۆتایی دێت.

كوردو دەستور
نوسینەوەی دەستور  ئەزموونی  لەڕاستیدا 
رابردویەكی  نوێیە،  پرسێكی  كورد  ئێمەی  بۆ 
مــێــژوویــیــمــان، نـــەك لــەبــەرجــەســتــەكــردن و 
ــرە تــەنــانــەت  ــگ ـــور ب جــێــبــەجــێــكــردنــی دەســـت
ــەاڵم  لــەنــوســیــنــەوەی دەســتــوریــشــدا نــیــیــە، ب
بۆ  هەیە  جدی  خواستێكی  ئیرادەو  لەئەمڕۆدا 
كۆمەڵگەی  هوشیاری  پێدەچێت  پرسەو  ئەم 
ئێمەش لەمەڕ گرنگی دەستور گەیشتبێتە ئەو 
ئاستەی كە بتوانین دەستوری باش و گونجاو 
دەسەاڵتی  بۆ  تەنیا  كە  دەســتــورێــك،  لەگەڵ 
ســیــاســی بــنــوســرێــت جــیــابــكــەیــنــەوە لــەیــەك. 
لەئەمڕۆدا بەڕوونی ئیرادەیەكی جدی دەبینرێت 
بۆ داهێنانی دەستورێكی كوردی هاوچەرخ، كە 

بە بەرگ و بااڵی خۆمان بدورێت.
لەسەروبەندی پێداچوونەوەو داڕشتنەوەی 
ئەو دەقە دەستورییەی، كە چەند  رەشنوسی 
ساڵێكە بێناز لەڕەفەكانی پەرلەماندا فڕێدراوە، 
دووڕێیانێكداین،  لــەبــەردەم  لەئەمڕۆدا  ئێمە 
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و  رێــكــەوتــن  بناغەی  لــەســەر  دەســتــور  ئایە 
لەسەر  یان  دەنوسینەوە  سیاسی  سازانێكی 
كۆمەڵگە  راستەقینەی  ئێرادەیەكی  بناغەی 
نەتەوەیی  و  نیشتمانیی  بــەرژەوەنــدی  بۆ  و 
كوردستان؟ ئەمڕۆ لەهەموو كات زیاتر ئێمە 
گــوزارشــت  كــە  بــەدەســتــورێــكــە،  پێویستمان 
كۆمەڵگەی  ـــەواوی  ت ــێــرادەی  ئ و  لەخواست 
ــرادەی  ــێ ــەســەر ئ ــكــات، نـــەك ل ــان ب كــوردســت
الیەنێكی سیاسی یان چەند الیەنێكی سیاسی.

ــە دەســــەاڵتــــی  ــســت ــوی ــێ لـــــەم دۆخــــــــەدا پ
و  سیاسی  الیەنە  بەكۆی  بەگشتی،  سیاسی 
وەرگــرن،  بەهەند  پرسە  ئەم  حزبییەكانیەوە 
نەك پێیان وابێت ئەمە تەنیا ریكالم و پرسێكی 
و  دەنگ  هەموو  بەتێپەڕاندنی  كاتییە  ئیعالمی 
قسەكانی سەر ئەم پرسە كۆتایی دێت. دەبێت 
پشتگوێخستنی  كــە  تێبگەین،  راستییە  ــەو  ل
سور  و  كوردستان  هاونیشتمانیانی  ئیرادەی 
ــەوەی دەســتــور بەو  ــن بـــوون لــەســەر داڕشــت
شێوەیەی الیەنێك یان چەند الیەنێكی سیاسی 
پێدانی  بــۆ  ئــامــڕازێــك  وەك  و  ــت  ــەوێ ــان دەی
مامەڵەی  بەخۆیان  سیاسی  شەرعییەتێكی 
لەگەڵدا بكەن، دور نییە دەرئەنجامەكەی زۆر 
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دەكرێت،  پێشبینی  كە  بێت،  ترسناكتر  لــەوە 
عــەرەبــی  بــەهــاری  رووداوەكـــانـــی  نییە  دور 
بەدەستی  بــێــتــەوە،  دووبــــارە  لــەكــوردســتــان 
و  سیاسی  دەستكەوتی  ئــەزمــوون،  خۆمان 
نەتەوەیی چەند ساڵەمان زیندە بەچاڵ بكەین.

دەیڵێت  كــورد  ئــەوەی  وەك  پرسەدا  لەم 
ئێمە  ـــارە،  دی لــەئــێــوارە  تاریكی شــەو ســەر 
شكست  توشی  خەریكە  هەنگاودا  لەیەكەم 
لەسەر  بەڕەوانی  ناتوانین  دەبین،  گرفت  و 
پێداچوونەوەی  بۆ  لیژنەیەك  دامــەزرانــدنــی 
كە  بكەین،  قسە  دەســتــورە  ئــەو  رەشنوسی 
مشتومڕ،  جێگەی  بــووەتــە  مانگە  چەندین 
الیەنە  و  ــدن  ــان ــەی راگ بــاســەكــانــی  گفتوگۆ، 
نەتوانین  ئەگەر  بـــارەدا  لــەم  سیاسییەكان. 
ــكــەویــن چ  ـــك ب لــەســەر لــیــژنــەیــەكــی وا رێ
ــاوەڕۆكــی  ن لــەســەر  كــە  هــەیــە،  گرەنتییەك 
دەستورەكە رێكبكەوین، كە تا ئەمڕۆ ئەوەی 
نێوان  لە  گەورە  زۆر  كەلەبەرێكی  دەبینرێت 
بۆچوونی  دوو  لەنێوان  الیەنە سیاسییەكاندا 
لەیەكتری  دور  ئاستێك  تا  و  جیاواز  تــەواو 
بۆ  ئاماژەیەك  هیچ  ئەمڕۆ  تا  هاوكات  هەیە، 
بەهەند وەرگرتنی ئیرادەی خەڵكیش نابینرێت. 
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لەڕاستیدا میكانیزم و سروشتی دامەزراندنی 
نییە،  دڵخۆشكەر  ئاماژەیەكی  لیژنەیە  ئــەم 
نەگەیشتن  بۆ  پێشبینییەكان  ئەوەندەی  بۆیە 
ــنــەوەی  ــجــام داڕشــت ــەن بــەڕێــكــەوتــن و دەرئ
دەستورێكی ئیفلیجە ئەوەندە روو لەوە نییە، 
گونجاو  هاوچەرخ،  دەستورێكی  بتوانین  كە 
ئەمڕۆی  پێداویستییەكانی  ــارودۆخ،  ب لەگەڵ 
كوردستاندا  و  عــیــراق  نــاوچــەكــە،  جــیــهــان، 

بگونجێنین.
   5/5/2015
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توركیا لە دووڕیانێكی چارەنوسسازدا

و  گــۆڕان  ئەو  لەسەروبەندی  لەئەمڕۆدا 
رووداوانەی جیهان بە گشتیی و خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاستی بەتایبەتی گرتوەتەوە، پڕۆسەیەكی 
بۆیە  بــەڕێــوەدەچــێــت.  لەتوركیا  هــەڵــبــژاردن 
رووداوێكی  نابێتە  هەر  نەك  پڕۆسەیە  ئەم 
و  دەرهاویشتە  دەنگدانەوە،  بێ  بە  ئاسایی، 
لەجەوهەردا  بەڵكو  تێپەڕنابێت،  كاریگەریی 
دەبێتە وێستگەیەكی گرنگ و خاڵێكی سەرەكی 
وەرچەرخانی مێژوویی، دەرئەنجامی پڕۆسەكە 
بەئەرێنی، نەرێنی ئاڕاستە، چارەنوسی توركیا 
دیاریدەكات،  تایبەتی  بە  كــورد  و  گشتی  بە 
لەڕەهەندێكی دوورتریشدا كاریگەریی لەسەر 
مێژووی  ئاڕاستەی  و  سیاسی  پرسی  كۆی 

واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەبێت.
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هەڵبژاردن و ركەبەرایەتی لەنێوان دوو 
ئەجندادا

 لەجەوهەردا ئەم ركەبەرایەتییە لەنێوان دوو 
یەكتردایە.  پێچەوانەی  جیاوازو  تەواو  ئەجندای 
و  بــەرگ  چەندین  ئـــەوەی  لــەگــەڵ  ئەجندایەك 
رەنگی جیاوازیان لەبیرو تێڕوانین و   دنیا بینیدا 
پۆشیوە، كار بۆ ئەوە دەكەن توركیا بەرەو 
دیكتاتۆری  سیستمێكی  دامــەزرانــدنــەوەی 
و  عوسمان  ئیمپراتۆریەتی  مۆدێلی  بەهەمان 
بەبەرگ و رەنگێكی نوێوە دەكەن. ئەجندایەكیش 
دیموكراسی،  بـــەرەو  واڵتـــە  ــەم  ئ ــت  ــەوێ دەی
رەنگە  و  دەنــگ  ژیانی  پێكەوە  ئاشتەوایی، 
و  ئاسودە  ژیانێكی  پێشكەوتن،  جیاجیاكان، 
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 
بەڕێوە  ئاستەنگدا  پڕ  و  گران  بارودۆخێكی 
گرژی  چەندین  ــە  رۆژان ساتەدا  لــەم  بچێت، 
دروست  ركەبەرەكاندا  لەنێوان  پێكدادان  و 
واپێدەچێت  كە  دیكتاتۆریی،  بــەرەی  دەبێت. 
بچێت،  ئاوابوون  بەرەو  دەسەاڵتیان  خۆری 
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دەروونـــی  تێكچوونی  ــە  ل دۆخــێــك  تــوشــی 
كۆی  دەیــانــەوێــت  بۆیە  بـــوون،  هستیریا  و 
یان  بێت  شێوازێك  و  نرخ  بەهەر  پڕۆسەكە 
بەو ئاڕاستەیەدا بچێت، كە خۆیان دەیانەوێت 
یان كۆی پڕۆسەكە تێكدەن و فەزایەك لەشەڕ 

و پشێویی بنێنەوە. 
ـــەردۆگـــان  لـــەم پـــڕۆســـەیـــەدا ئـــــەوەی ئ
بەدەستهێنانی  ــت،  ــەوێ ــان دەی حــزبــەكــەی  و 
پەرلەمانە،  كورسییەكانی  رەهــای  زۆرینەی 
بەرجەستەكردن  تــوانــای  كە  بەقەبارەیەك 
ئــامــانــجــە  و  خـــواســـت  بــەجــێــگــەیــانــدنــی  و 
ــەوەی  ئ لەئامانجدا  بــكــات.  سیاسیاكانیان 
ئەردۆگان دەیەوێت زیندوكردنەوەی مۆدێلی 
داڕشــتــنــەوەی  بــە  عوسمانییە  حــوكــمــڕانــی 
دەستورێكی نوێ و گۆڕینی سیستمی سیاسی 
سەرۆكایەتی.  بــۆ  پەرلەمانییەوە  لــە  واڵت 
و  دیموكراسی  گەل  پارتی  لەبەرانبەریشدا 
لەم  توركیا  دەكەن،  ئەوە  بۆ  كار  هاوبیرانی 
تاقیكردنەوە چارەنوسسازەدا سەركەوتوبێت 
لەو  راستەقینە  دیموكراسی  سیستمێكی  و 

واڵتە دامەزرێنن.
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كورد و توركیا
توركیا  لە  هەڵبژاردن  پڕۆسەی  لەكاتێكدا 
ساڵ  لــەنــەوەد  زیاتر  كە  دەبێت،  بەرجەستە 
ــەســەر دامـــەزرانـــدنـــی كــۆمــاری تــوركــیــادا  ب
ــی ئــەو  ــژای ــەدرێ ــەمــڕۆ ب ــا ئ تــێــپــەر دەبــێــت، ت
یەكەكانی  ـــەدوای  ل ــەك  ی ــە  مــاوەیــە دەســەاڵت
دیموكراسی  سیستمێكی  نەیانتوانیوە  توركیا 
ـــــازادی راســتــەقــیــنــە  ـــی مـــاف و ئ ـــەت و دەوڵ
كێشەی  نەیانتوانیوە  ئەمڕۆ  تا  دامــەزرێــنــن. 
كەمە نەتەوایەتییەكان بەگشتی وكێشەی كورد 
دەستی  بەگرتنە  كــەن.  چارەسەر  بەتایبەتی 
گەشەپێدان  دادو  پارتی  لــەالیــەن  دەســـەاڵت 
نەیان  نەك  بیستویەكدا  سەدەی  لەسەرەتای 
دۆزەدا  لەم  جەوهەری  گۆڕانێكی  هیچ  توانی 
سیاسەتەكانیان  بەڵكو  بــكــەن،  بەرجەستە 
بیری  مونەزیری  و  دەرەوە  لەالیەن وەزیری 
عوسمانیەتی نوێ ئەحمەد داود ئۆغڵو رووی 
ئیحتیواكردن  سیاسەتی  لەبەرجەستەكردنی 
كرد.   راستییەكان  شێواندنی  و  تــەفــرەدان  و 
كــوردا  كێشەی  چارەسەركردنی  لــەپــرۆژەی 
بوە  ــژەدان  درێ بەالی  زیاتر  سیاسەتەكانیان 
بەشەڕ، بەاڵم پوچەڵكردنەوەی ئەم سیاسەتە 
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لــە الیـــەن پــارتــی كــرێــكــارانــی كــوردســتــان و 
كەسایەتی ئۆجەالنەوە بەردەوام كێشەوگرفتی 
ئاشتیەدا  ئەم  لەسێبەری  درووستكردون.  بۆ 
ــی HDPو  ــەت ــەرای ــەراب كـــوردانـــی تــوركــیــا ب
پاڵپشتی وهاندانی pkk توانیویانە پێشكەوتن 
بێنن،  ــەدەســت  ب گـــەورە  گەشەكردنێكی  و 
بۆ  باكور  كوردی  سیاسەتەی  ئەو  لەڕاستیدا 
شۆفینزمی  لەبەرەی  هاوبیرانی  و  ئەردۆگان 
بە  پێشتر  بۆیە  نیگەرانی،  مایەی  بوە  تورك 
هەڵگیرسانی  هــەوڵــی  جــار  چەندین  ئاشكرا 

شەڕیان لەدژی PKK داوە.
ــتــە  ــێ ـــەی تـــوركـــیـــا دەب ـــژاردن ـــب ـــەڵ ــــەم ه ئ
ویستگەیەكی گرنگی ئەو خەباتە دورو درێژەی 
كوردی باكور، كە چەندین ساڵە بەرجەستەی 
كردووە. لەم پڕۆسەیەدا ئەگەر HDP زیاتر 
كۆی  ـــەوە  ئ نەهێنێت  ــگــەكــان  دەن  10% ــە  ل
دەنگەكانی دەچێت بۆ پارتی دادو گەشەپێدان، 
كە حزبەكەی  دێــت،  ئــەوە  ــای  وات بە  ئەمەش 
رەهای  زۆرینەی  خــاوەن  دەبێتە  ئــەردۆگــان 
كورسییەكانی پەرلەمان، لەم كاتەشدا ئەجندای 
لە  بەڵكو  توركیا،  لەناو  تەنیا  نەك  ئەردۆگان 
بواری  دەخرێتە  كوردستان  پارچەكانی  كۆی 
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سیاسەتەكانی  راستەخۆ  جێبەجێكردنەوە. 
دژایەتیكردنی باشور و رۆژئاوای كوردستان 
خەونەكانی  لەناوخۆشدا  پێدەكات،  دەســت 
پێشكەوتن  و  دیموكراسی  بەرجەستەكردنی 
لەكاتێكدا  دێت،  كۆتایی  ئاشتیش  پڕۆسەی  و 
ئەگەرHDP بتوانێت زیاتر لە%10 دەنگەكان 
بەدەست بێنێت، دەتوانیت نزیكەی 60 تا 70 
بكات،  بۆ خۆی مسۆگەر  پەرلەمانی  كورسی 
رەهــای  زۆریــنــەی  ناتوانێت   AKP هــاوكــات 
دەنگەكان بەدەست بێنێت وخەونە نەزۆكەكانی 

كۆتاییان دێت.
2/6/2015 
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كۆمەڵگای كوردی لەنێوان دوو جۆر 
لەدیكتاتۆری و رەجعیەتدا

 لەدوای 24 لەحوكمڕانی خۆیەتی كوردی و 
لەسەروبەندی روودانی شەپۆلێكی بەرفراوان 
ئاسیای  لــەنــاوچــەی  و شـــۆڕش  ــەڕاپــەریــن  ل
ناوەند، واڵتانی عەرەبی، بەرجەستەبوونی بیر، 
دنیابینی گۆڕان و نوێبوونەوە الی گەالنی ئەم 
ناوچەیە، ئێمەی كورد لەچەقی ئەم رووداوانەدا 
گۆڕان  ئەو  لەبەرانبەر  شورایەك  تەنیا  نەك 
دەكەین،  بۆ خۆمان دروست  نوێبوونەوانە  و 
بەڵكو كار بۆ داهێنانی مۆدێلێك لەحوكمڕانی 
لــەكــۆی جیهاندا  ــن، كــە شــوێــنــەواری  ــەی دەك
نەماوە، ئاراستەی گۆڕان و پێشكەوتنی ئێمە 
بەو رووەدا دەبرێت، كە سیستمی حوكمڕانی 
و  دیــكــتــاتــۆری  بــۆ  بــگــۆڕیــن  لەخێڵەكییەوە 
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ئەزموونی  ــارەكــردنــەوەی  دووب و  تــاكــڕەوی 
ستۆك و مردوی سەدەكانی ناوەڕاستی جیهان 

و  بیستەكانی گەالنی عەرەبی و دواكەوتوو.
لەنێوان  لــەئــەمــڕۆدا  كـــوردی  كۆمەڵگای 
ــكــی  ــێ دەســـەاڵتـــێـــكـــی كــۆنــیــنــەخــوازو رەوت
و  سەرلێشێوان  توشی  رەجعیدا  ئیسالمی 
ــت، لــەمــبــارەدا هــانــدان و  ــرێ تــەفــرەدان دەك
ئیسالمی  دنیابینی  لــەبــیــرو  پاڵپشتیكردن 
نمایشكردنی  لــەهــەمــانــكــاتــدا  و  ســیــاســی 
ئەزموونی حوكمڕانی واڵتانی دەوروبەر ئەو 
سیاسەتەن، كە دەسەاڵتی تاكڕەوی كوردی 
دەسەاڵتی  نمایشە،  بــەم  دەكــات،  پــەیــڕەوی 
لەم  ئێوە  بڵێت  خەڵك  بە  دەیەوێت  كــوردی 
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 
ئەزموونی  كــە  بێگومانە،  ــەوە  ئ هەڵبژێرن 
حوكمڕانی ئەو رەوتە توندڕەو و خوێنڕێژەی 
ـــارە  ــانــی عــەرەبــی لــەكــوردســتــان دووب واڵت
بەدیوێكیتردا  سیناریۆیەدا  لــەم  ــەوە،  ــن دەب
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شەیتانانە  هاوپەیمانیەكی  نــاڕاســتــەوخــۆ 
لەنێوان هەردو بەرەی كۆنینەخوازی ئاینی و 

سیاسیدا درووست دەبێت.
تاكڕەو  دەسەاڵتی  بەڕوویەكیتردا  هاوكات 
ناڕاستەخۆ  لەئەمرۆدا  كوردی  دیكتاتۆری  و 
و  كــوردســتــان  بەخەڵكی  دەدات  مەسجێك 
تەنیا  دیــكــتــاتــۆری  بــەدیــلــی  ــت:  ــێ دەڵ تیایدا 
ـــە، لــەســێــبــەری بــەرجــەســتــەبــوونــی  ـــەوزای ف
ــەت و  ــەرام ــەت، ك ـــان، حــورم فــەوزاشــدا ژی
دەكەوێتە  خەڵكی  بەرژەوەندییەكانی  كۆی 
مەترسییەوە بۆیە ئاساییە لەنێوان دیكتاتۆری 
 و فەوزادا خەڵكی دیكتاتۆریەت هەڵدەبژێرن.

لەپڕۆسەی جێبەجێكردنی ئەم سیاسەتەدا 
ـــۆی كێشەو  ك كـــە  ـــە،  ـــارادای ـــەئ ل ــك  ــێ هــەوڵ
لەپرسی سەرۆكایەتی هەرێم چڕ  قەیرانەكە 
قەیرانەكە  كێشەو  لەكاتێكدا  ئەمە  بكرێتەوە، 
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، 



موعتەسەم نەجمەدین 142

پێشكەوتنێك بەرجەستە نەكرێت و دەسەاڵتی 
بمێنێتەوە،  هەرێم  ســەرۆكــی  الی  لە  رەهــا 
خواستێكی جەماوەریش، كە پێیوایە كاتی ئەوە 
لەبارودۆخی  جەوهەری  گۆڕانێكی  هاتووە 
ببێت  بەرجەستە  كۆمەاڵیەتیدا  سیاسی و 
دامەزراندنی  بــەرەو  كــوردی  كۆمەڵگەی  و 
و  دیــمــوكــراســی  حــوكــمــڕانــی  سیستمێكی 
بەگوزارشتێكیتر  ببرێت.  پێشكەتوو  مەدەنی 
جۆر  دوو  لەنێوان  پێكدادان  و  ركەبەرایەتی 
بــەردەوام  دەبێت،  بەرجەستە  لەشەرعیەتدا 
و  شۆڕشگێری  شەرعیەتی  لەسەر  ــوون  ب
رووكردن لەبەرجەستەكردنی شەرعیەتی بۆ 
ماوەیەتی، یان بەرجەستەكردنی شەرعیەتی 
دەستووری و یاسای و رووكردن لەگۆڕانێكی 

جەوهەری.

ئیسالمی سیاسی گەشە دەكات
و  گەشەكردن  ئەو  ئەمڕۆدا  لەبارودۆخی 
ئیسالمی  رەوتی  فراوانبوونەی  و  زیادبوون 
دەبینرێت،  بــەڕوونــی  لەكوردستاندا  ساسی 
خەباتی  دیموكراسی،  رەوتــی  لــەبــەرانــبــەردا 
سیاسی، كۆمەاڵیەتی عەلمانیەت و ئازادیخوازان 
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بگرە  پاشەكشێدایە،  و  لەسستی  تەنیا  نــەك 
لەباری بەرگریكردن لەخۆیاندا ئەوەندە الواز 
بوون، لەزۆر كات و جێگادا بۆ خۆیان دەبنە 
رەوتــی  پێشكەوتنی  و  ســەركــەوتــن  بــۆ  پایە 
و  قەیرانەكان  قوڵبونەوەی  ئیسالمی سیاسی. 
دەسەاڵتی  تەنگەشەكانی  كێشەو  فراونبوونی 
ئیحبات  و  لەنائومێدی  فەزایەك  كە  كــوردی، 
و دڵەڕاوكێی كۆمەاڵیەتی خوڵقاندوە، هاوكات 
ئەم  بتوانێت  كە  دەســەاڵتــە،  لــەم  بێئومێدیی 
بیرو  بــكــات،  رزگـــار  قــەیــران  لــە  كۆمەڵگەیە 
و  راپەڕین  خۆپیشاندان،  بەرەو  الوان  عەقڵی 
شۆڕش پەلكێش دەكات، ئەوەی لێرەدا جێگەی 
سەرنجە ئیسالمییەكان ئەوەندە بەرێكخراوی 
ئەگەرەشیان  ئەم  دەكــەن،  كار  وریاییەوە  و 
تایبەت  ــامــەی  بــەرن و  نەخستوە  پشتگوێ 
سیاسییەكان  ئیسالمییە  هەیە،  بەخۆیانیان 
پتەوترین  و  بەهێزترین  ئــەمــڕۆ  تــا  بـــەوەی 
بەوردی  زۆر  هەیە  بەرنامەیان  و  رێكخستن 
ــامــادە دەكـــەن،  ــەم قــۆنــاغــەش ئ خــۆیــان بــۆ ئ
سیاسی  لــەڕووی  خۆیان  كادرانی  لەئێستادا 
مزگەوت  دەكــەن،  ئامادە  بۆ  سەربازییەوە  و 
مەشقكردن  بۆ  خۆیان  تایبەتەكانی  شوێنە  و 
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بەو  پێشبینیەكان  بۆیە  بەكاردێنن.  راهێنان  و 
راپەڕین  هەر  ــی  روودان لەكاتی  ئاراستەیەیە 
زۆر  سیاسی  ئیسالمی  خۆپیشاندانێك  و 
بەخێرایی هاوشێوەی میسر و تونس دەگەنە 
دەسەاڵت یان هەر نەبێت هاوشێوەی سوریاو 
كوشتارێكی  شــەڕو  رووەو  واڵتــە  ئــەم  لیبیا 
پێشبینیە  ئەم  لەجەوهەردا  دەبــەن.  بێكۆتایی 
ئەو ئاماژەیەیە، كە دەسەاڵت دەیەوێت بیدات 
بەخەڵكی، بەاڵم بەداخەوە ئەمە راستییەكیشە.

ژینگەی گەشەكردنی ئیسالمی سیاسی
ژینگەی سەرەكی  بەشێوەیەكی سروشتی 
سیاسی  ئیسالمی  پێشكەوتنی  و  گەشەكردن 
ژینكەی قەیران و تەنگەژەو كێشەیە، لەبارێكدا 
سیستمی سیاسی لەم واڵتەی ئێمە، نەك تەنیا 
لەقەیران، بەڵكو رۆژانە قەیران و  لێوە  لێوان 
كێشەی زیاتر دەخوڵقێنین و بوین بەكارگەیەكی 
ئێمە  قەیران،  تەنگەژەو  دروسكردنی  مەزنی 
دەخوڵقێنین،  قــەیــران  داپۆشینی  بۆ  قــەیــران 
گونجاوترین  و  باشترین  ــارودۆخــەدا  ب لــەم 
سیاسی،  ئیسالمی  گەشەكردنی  بــۆ  ژینگە 
دەستیان  دارایــیــەكــان  قەیرانە  كوردستانە. 
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لەبینەقاقای خەڵكی بەگشتی و الوان بە تایبەتی 
توندكردوە، لەالیەك شەپۆلێك لەهەڵهاتن لەم 
رووكــردن  بۆ  زەمینەیەك  لەالیەكیتر  واڵتــەو 
جیهانێك  لەڕێگایەكیترەوە  و  لەتوندوتیژی 
دەبێت.  بەرجەستە  بێهێوایی  و  لەبێزاریی 
دەرەكییەوە  هاوكاری  بەهۆی  ئیسالمییەكان 
تەنیا الیەنن خاوەن پارە، داهاتن و بەو پارانەو 
قۆستنەوەی باری خراپی خەڵك سیاسەتەكانی 
قەیرانی  دەرئەنجامی  دەبــەن.  بەڕێوە  خۆیان 
دەزگــا  كــۆی  نەمانی  و  داخستن  و  ـــی  دارای
و...هتد،  هونەری  رۆژنامەوانی،  رۆشنبیریی، 
كوشتێنەر  بۆشاییەكی  ئەمڕۆدا  دۆخەی  لەم 
لەم واڵتەدا بەرجەستە دەبێت، ئاكامی ئەمەش 
بێگومان ئەوەدەبێت، كە زۆرێك لەم توێژانەو 
الوان رووبكەنە بەرەی كۆنینەخوازی سیاسی 
ئایندەی خۆیان  بۆ خۆیان گۆڕی  و  ئاینی  و 
مزگەوت  بــەڕۆژ  رۆژ  دۆخــەدا  لەم  هەڵكەنن. 
ماڵی  دەبنە  ئیسالمیەكان  بنكەی  بارەگاو  و 
نیشتمانییە،  سامانە  ئەم  لەوێوە  الوانــە،  ئەو 
دەكرێنە  بەڵكو  ــن،  دەدرێ بەهەدەر  هەر  نەك 
كۆمەڵگای  كــۆی  سوتاندنی  بــۆ  سوتەمەنی 

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 
حــوكــمــڕانــی و سیستمی  مــۆدێــلــی  دیــاریــكــردنــی 
بەواتا  داهاتوو،  قۆناغی  بۆ  كوردییە  سیاسی 
كورد لەقۆناغی پەڕینەوەدا چ بریارێك دەدات؟ 
لەم دۆخەدا فەزایەك دەڕەخسێنرێت لەكەمترین 
هــەڵــبــژاردە  پێویستیدا،  نزمترین  و  ئــاســت 
دوو  لــەنــێــوان  تەنیا  كــوردســتــان  خەڵكی  بــۆ 
هەڵبژاردەیە  ئەم  دەبێت،  حوكمڕانیدا  مۆدێلی 
لەجەوهەردا لەنێوان دوو جۆر لەدیكتاتۆریەتی 
لەنێوان دیكتاتۆریەت و  رەجعیدا دەبێت نەك 
دیكتاتۆریەتە،  جــۆرە  دوو  ئەم  دیموكراسی، 
هـــەردوو  لــەنــێــوان  گشتی  بەشێوەیەكی  كــە 
دەبێتەوە  چڕ  ئاینیدا  و  سیاسی  رەجعیەتی 
دەكرێتە تەنیا رێگا بۆ بریاردانی خەڵكی. لەم 
قۆناغەدا پرسەكە لەبواری هەڵبژاردەی خەڵكدا 
نەماوە، بەڵكو بووەتە پرسێكی سیاسی نێوان 
الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و دەرئەنجام 
لەسێبەری  خەڵكی  خواستی  ئــیــرادەو  بەبێ 
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 
دەرئەنجام  بۆیە  بــووە،  ئیفلیجییەك  نیمچە 
ئەوەی باجی ئەم بەالڕێگابردنەدا دەدات تەنیا 

خەڵكی ئاساییە. 

هاوپەیمانیی كۆنەپەرستەكان
پەیوەندییەكی  هــەبــوونــی  دەرئــەنــجــامــی 
بیرو  هــەردوو  لەنێوان  سروشتی  مێژوویی، 
ئاینیدا،  و  سیاسی  كۆنینەخوازی  بەرنامەی 
ـــە لــەگــەڵ هــەمــوو جــیــاوازی  ــەم دوو رەوت ئ
و  هاوتەریب  مێژوو  بەدرێژایی  ناكۆكیەكیاندا 
هاوكارو پشتوپەنای یەكتر بوون. ئەم وێنەیە 
لەپەیوەندی نێوان كۆی دیكتاتۆرە عەرەبیەكانی 
بە  ســیــاســیــەكــانــیــانــدا  ئیسالمییە  رەوتــــە  و 
حوكمڕانی  لەمۆدێلی  هــەبــووە.  ــەردەوامــی  ب
دیــار  بەشێوەیەكی  كــە  عــەرەبــیــدا،  شۆڤینی 
رەوتــی  حوكمڕانی  لەمۆدێلی  پێشكەتوو  و 
هەر  دەستیپێكردو  لەمیسرەوە  ناسرییەوە 
لــەدوای  یەك  دەسەاڵتە  ناسرو  لەسەرەتاوە 



موعتەسەم نەجمەدین 148

یەكەكانی میسر تاموبارەك بەبەردەوامی نەك 
گەشەكردنی  و  لەدروستكردن  دەستیان  هەر 
هەبووە،  سیاسی  ئیسالمی  گروپەكانی  بیرو 
دەكرد،  پەروەردەشیان  بــەوردی  زۆر  بەڵكو 
بااڵنسی  ــی  ــردن راگ بــۆ  تەنیا  ــەك  ن هــاوكــات 
بەڵكو  دەهێنا،  بەكاریان  ناوخۆی  و  سیاسی 
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 
سیاسەتە  ئەم  حوسێندا  ســەدام  لەسەردەمی 
گەورەی  گۆڕانی  و  فراوانبوون  و  پێشكەوتن 
ــەوەی،  ئ بەعس وەك  رژێــمــی  بــەســەرداهــات، 
شیعە،  دەكــرد،  بۆ  بانگەشەی  ناڕاستەخۆ  كە 
كوردی بەنائیسالم، الدەرو كافر ناوزەد دەكرد، 
گیان، موڵك و ماڵیانی بۆ عەرەبە سوننەكان و 
پایەو فاكتەرێكی  ئەم گروپانە حەاڵڵ كردبوو، 
بەهێزی بۆ خۆی و حزبەكەی و دەسەاڵتەكەی 
خوڵقاندبوو، بەم سیاسەتە بەعسییەكان توانیان 
درز و لێكترازان بخەنە نێوان خەڵكی عیراق و 
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شەڕی براكوژی و نامرۆڤایەتی بخوڵقێنن، بگرە 
چڕوپری  بەرنامەو  بە  ئەوەندە  سیاسەتە  ئەو 
رووخــانــی  لـــەدوای  تەنانەت  دەكـــرا  جێبەجێ 
سەدامیش، ئەوە بۆ زیاتر لەدوانزە ساڵ دەچێت 

كاریگەر و شوێنەوارەكانی هەر ماون.
شۆڤینییە  ــامــە  ــەرن ب و  ســیــاســەت  ئـــەم  
لەئەمڕۆدا هەر ماوەو زۆر بەڕوونی لەپەیوەندی 
نێوان داعش و شۆڤینزمی عەرەبیدا دەبینرێت. 
بەواتا پرۆسەی ئیسالمی سیاسی لەجەوهەردا 
پرۆسەیەكی شۆفینزمی عەرەبیە و تەنیا ئەوان 
دەدورنــەوە.  بەرهەمەكەی  و  لێدەبینن  سودی 
رۆڵ و كاریگەرییەكانی ئیسالمی سیاسی لەسەر 
لەوێوە  لەئەمڕۆدا  كــوردی  سیاسی  پرۆسەی 
بەرجەستەدەبێت، كە بە بەرگ و شێوەیەكیتر 
سیاسی  بارودۆخی  لەگەڵ  خۆیان  دەیانەوێت 
ببنە  كــە  بگونجێنن،  جێگایەوە  لــەو  كــوردیــدا 
پاڵپشت بۆ مانەوەی بارودۆخەكە بەشێوەیەكی 
قەیراناوی و ناجێگیر، ئەوان لەم سیاسەتەیاندا 
سیاسی  كۆنینەخوازی  بەرەی  بۆ  نین  دڵسۆز 
و دەســەاڵتــی تــاكــڕەوی كــوردی، بەڵكو وەك 
تەكتیك بۆ بەردەوامبوونی قەیران و ناجێگیریی 

ئەم هاوپەیمانیە دەبەستن.
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گەیشتنە  ئامانجیان  ــەوان  ئ لەستراتیجدا 
خەڵكی  هەموو  بــارەشــدا  لــەم  دەســـەاڵت،  بە 
كوردستان دەزانێت چی روودەدات و مۆدێلی 
حوكمڕانی ئەوانیان بینیوە بەتایبەتی لەهەندێك 
دیارترین  ئیسالمی،  و  عــەرەبــی  لــەواڵتــانــی 
نموونەیە، حوكمی قاعیدە بوو لە ئەفغانستان. 
نیگەرانی  مایەی  دەبێتە  ئەوەی  لەمبارەدا 
و جێی سەرسوڕمان بەشێك لەڕووناكبیرانی 
و  كەسێتی  بەرژەوەندخوازی  هۆی  بە  كورد 
ئەمە  كە  ئــەوەدەكــەن،  بانگەشەی  كاڵفامیان 
بگەنە  ئیسالمیەكان  ئاساییە  و  دیموكراسییە 
دەســـــەاڵت و مــۆدێــلــی حــوكــمــڕانــی خــۆیــان 
و  لەرووناكبیران  بەشێك  ئەوەی  دامەزرێنن. 
بە  كە،  راستیەیە  ئەو  غافڵە  لێی  ئێمە  خەڵكی 
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. 
ئامرازێك  سیاسی  ئیسالمی  بەبەردەوامی 
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سیستمە  بەرهەڵستكارانی  لێدانی  بۆ  ــووە  ب
دیكتاتۆریە عەرەبیەكان. لەبارودۆخی ئەمڕۆی 
كوردستانیشدا ئەم واقیعە دووبارە دەبێتەوە، 
كــوردی  كۆنینەخوازی  دەســەاڵتــی  لــەالیــەك 
ناڕاستەوخۆ  مانەوەیدا هاوپەیمانیەكی  لەپێناو 
ــەڵ ئــیــســالمــی ســیــاســیــدا دەبــەســتــێــت و  ــەگ ل
بەرژەوەندی  بۆ  ئامرازێك  وەك  هەوڵدەدات 
ــە دەســــەاڵت  تــایــبــەتــی خـــۆی و مـــانـــەوەی ل
بۆ  ئسالمیەكانیش  هــاوكــات  بێنێت،  بــەكــاری 
كۆنتڕۆڵكردنی  و  خــۆیــان  جــێــگــاكــردنــەوەی 
هاوپەیمانییە  ئەم  پێشكەوتنیان  جومگەكانی 

دەبەستن.
لــەخــەســڵــەتــیــكــیــتــردا  ـــە  ـــەرەی ب دوو  ئـــەم 
كۆنینەخوازی  رەوتی  هەردوو  یەكدەگرنەوە، 
سیاسی و ئاینی لەپێناوی گەیشتن بەدەسەاڵت 
و مانەوە لێیدا، بەردەوام پشت بەهێزی دەرەكی 
و دەزگا هەواڵگرییەكان دەبەستن. لەم روەوە 
گوماناوییان  و  نهێنی  پەیوەندی  بەبەردەوامی 
واڵتە  رۆژئــاواو  هەواڵگریەكانی  دەزگا  لەگەڵ 
زلهێزەكانی جیهاندا هەبوە، ئامادە بونە لەپێناوی 
مانەوەی خۆیاندا هەموو تەنازول و خزمەتێك 
بۆ  خۆیان  واڵتەكەی  خەڵكی  حیسابی  لەسەر 
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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

سیاسی،  ئیسالمی  رەوتەكانی  بزوتنەوەو 
كــوڕی شــەرعــی شۆفینزمی  لــەبــنــەڕەتــدا  كــە 
تەنگەژەو  و  قەیران  دەرئەنجامی  و  عەرەبین 
ـــی و  ــری شــۆفــیــنــی عـــەرەب ــی پــاشــەكــشــێــی ب
كە  جیهانی،  عەلمانیەتی  بیری  پێشكەوتنی 
كاریگەری  تەكنۆلۆژیا  شۆڕشی  دەرئەنجامی 
ــەســەر نــاوچــەی  ــەوخــۆ و گــــەورەی ل راســت
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و عەرەبی دروستكرد، 
گێڕانەوەی  و  چارەسەر  بۆ  رێگەیەك  وەك 
عەرەبی،  شۆفینزمی  بەسەرچوی  زەمەنێكی 
لەوەی  جگە  لەپراكتیدا  بۆیە  بوونە.  دروست 
كۆی قەیران و نێواندژیە هەناویەكانی مۆدێلی 
راستەوخۆ  عەرەبی  دیكتاتۆریەتی  حوكمڕانی 
هاوكات  سیاسی،  ئیسالمی  بۆ  پەڕیوەتەوە 
تەنگەژەوە  و  قەیران  بەكۆمەڵێك  بۆ خۆیشی 

لەدایك بووە. 
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دەبینین  كە  پراكتیكیدا،  لەبواری  بەتایبەتی 
لەمیسر  ئیخوانیەكان  حوكمڕانی  لەئەزموونی 
تــوشــی  كـــورتـــدا  لــەمــاوەیــەكــی زۆر  چـــۆن 
زۆر  و  بوونەوە  نێواندژیەكانیان  و  قەیران 
لەگەڵ  پێكدادان  قۆناغی  گەیشتنە  بەخێرایی 
بۆ  ئامراز  تەنیا  بــووە  توندوتیژی  و  واقیعدا 
روبەرووبونەوەی خواست و دنیابینی خەڵكی 

میسر.
ــە لەئەمرۆدا بــەم بــارە گــران و  ئــەم رەوت
لەجەوهەردا  كە  لەكوردستاندا،  قەیرانەوە  پڕ 
ژینگەی شۆفینیزمی عەرەبی نییە خوڵقاوە و 

گەشە دەكات.
توێی  لــەدوو  عەرەبی  سیاسی  ئیسالمی   
حوكمڕانی  ئەزمونی  ناوخۆییەكانی  قەیرانە 
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 
بكەن  و  بەخێرایی گەشە  بن زۆر  درووســت 

ببنە بەشێك لەسیستمی سیاسی كوردی.
كوردی  سیاسی  ئیسالمی  قۆناغەدا  لەم 
بەدوو  سیاسەتەكانی  گشتی  بەشێوەیەكی 
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ـــەرەو پێش دەبـــات، لــەالیــەك  ئــاراســتــەدا ب
كۆنینەخوازو  دەسەاڵتی  لەگەڵ  هاوپەیمانی 
لەالیەكیتریش  و  دەبەستێت  دیكتاتۆریەتدا 
ــۆ رودانـــــی هـــەر گــۆڕانــكــاریــەكــی  خـــۆی ب
كە  دەكــات،  ئامادە  سۆنگەوە  لــەو  لەناكاو 
رێكخستنەكانی خۆی بەهێز دەكات و مەشق 
لەمزگەوت  ئەندامانی  بەكادرو  راهێنان  و 
ئەم  دەكـــەن.  خــۆیــان  تایبەتەكانی  جێگا  و 
ــــەوەی هــەمــان  ــــارەكــــردن ســیــاســەتــە دووب
سیاسەت و ئەزمونی ئیخوانیەكانی میسرە، 
دەسەاڵتدا  لەگەڵ  موبارەك  روخانی  تا  كە 
و  رووخــان  لەگەڵ  بەاڵم  بوون،  هاوپەیمان 
بون  راســتــەوخــۆ  كۆتایی  نزیكبوونەوەی 
گەیاندە دەسەاڵت.  بەئۆپۆزسیۆن و خۆیان 
موبارەك  دەسەاڵتەكەی  رووخانی  لــەدوای 
زۆر  میسری  سیاسی  ئیسالمی  رەوتـــی 
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 
بەچەند  توانیان  لــەڕوویــەكــەوە  دەســـەاڵت. 
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و  بـــدەن  تــەفــرە  زۆر  خەڵكێكی  نمایشێك 
تەنیا  ئەمان  كە  خەڵك،  بدەنە  مەسجە  ئەو 
میسر  رزگاركردنی  بۆ  رێگان  چــارەســەر، 
لەقەیران، كێشە ناوخۆیی و دەرەكییەكانیان، 
پەیوەندی  بەستنی  بە  لەڕوویەكیتریشەوە 
دەزگـــای  لــەگــەڵ  نهێنی  رێكەوتننامەی  و 
پەیمان  و  گفت  دانــی  ئەمەریكا  هەواڵگری 
ـــە پــــارێــــزەری  ـــن ـــان دەب ـــەم ـــە ئ پـــێـــیـــان، ك

بەرژەوەندییەكانیان گەیشتنە دەسەاڵت.

28/7/2015



موعتەسەم نەجمەدین 156

شكستی ئەردوگانیزم سەرەتایەك بۆ 
لێكترازانی توركیا

بەعسییەكەی  رژێمە  رووخــانــی  لـــەدوای 
سەدام حوسێن لەساڵی 2003ەوە تا راپەرین  
پــرۆژەی  عــەرەبــی،  بەهاری  شۆڕشەكانی  و 
ئیسالمی سیاسی وەك بەدیلێك بۆ دیكتاتۆری  
و حوكمی تاكڕەوانەی دەسەاڵتە عەرەبییەكان 
خۆی نمایش دەكرد، لەودۆخەدا بەشێوەیەكی 
ــەگــەشــەكــردن  و  ـــی ل ـــەردەوام ــە ب بــەرچــاو ب
پارتی  بارەدا  و  زەمینە  لەم  بوو.  پێشكەوتندا 
ئیسالمی  دنیابینی  بەعەقڵ و  گەشەپێدان  دادو 
ئەردوگانیەوە لەدایكبوو. سیاسەتی پراگماتی و 
دامەزراندنی  بۆ  چەواشەكاری و  بانگەشەی 
كە  ئیسالمی  حوكمڕانی  لە  نــوێ  مۆدێلێكی 
لەگەڵ  هەبێت  ســازانــی  و  گونجان   تــوانــای 
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گۆڕانكاریەكانی جیهان  و خواستی گەالنی ئەم 
زۆرێك  كە  پروپاگەندانەبوون،  ئەو  ناوچەیە 
زۆربەی  بەڵكو  تورك،  بەتەنیا  نەك  لەالوانی 
مۆدێلەیان  ــەم  ئ ــرەداو  ــەف ت عــەرەبــی  گــەالنــی 
بەگونجاوترین و باشترین بەدیلی حوكمڕانی  
ـــەم قــۆنــاغــەدا  ــــــی،  ل ــۆ واڵتـــەكـــەیـــان دەزان ب
ئەردوگان  و هەوااڵنی دەیان ویست لەرێگەی 
بــانــگــەشــەكــردن بــۆ ئــایــدیــۆلــۆژیــایــەكــی نوێ 
سنوری بیرو تێڕوانینی الوانی مەیل ئیسالمی 

ببڕن.
ـــــەی حــزبــە  ــە لـــەالیـــەن زۆرب ــل ـــەم مــۆدێ ئ
وەك  دەكــراو  بۆ  بانگەشەی  ئیسالمیەكانەوە 
سیاسی  سیستمی  باشترین  و  گونجاوترین  
بانگەشەی  ـــەڕوو.  ـــرای دەخ ــە  ــان واڵت ــەم  ئ بــۆ 
ئـــەوەیـــان دەكــــرد، كــە ئـــەم مــۆدێــلــە تــوانــای 
خــۆگــونــجــانــدنــی لــەگــەڵ گــۆرانــكــاریــەكــانــی 
سەردەمی نوێدا هەیەو هاوسەنگی، سازانێكی 
بــەرژەوەنــدیــە  خــواســت،  لەنێوان  داهێنەرانە 
لەم  دەكـــات.  كۆمەاڵیەتییەكان  و  نیشتمانی  
لــەســەرەتــاوە  هــەر  ــان  ــەردۆگ ئ سیاسەتەیدا 
بەپڕۆژەیەكی سیاسی- ئابوری- كۆمەاڵیەتی 
ــەوەی دروشــمــی دامــەزرانــدنــی  ــەرزكــردن  و ب
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دەوڵەتێكی رەفا خۆی وەك حزبێكی علمانی- 
ئیسالمیەوە  دنیابینی  بەبیرو  دیموكراسی 

نمایش دەكرد.

ئیسالم چەكێكی لەمێژینەی دەسەاڵت
چەك و  وەك  ئیسالم  بەكارهێنانی  پرسی 
ئامرازێك بۆ گەیشتن بەمەرامە سیاسیەكان، بۆ 
یەكەمجار لەهەناوی سیاسەتەكانی دەسەاڵتی 
بەرجەستەبوو،  عوسمانیەكانەوە  سوڵتانە 
دواتر ئەم رەفتارە دەبێتە بەشێك لە كولتوری 
حوكمڕانی توركیا و شانبەشانی دەسەاڵتە یەك 
لەدوای یەكەكان تا ئەمڕۆ قۆناغ بەقۆناغ هاتووە، 
پێكراوە.  داكشانی  هەڵكشان و  جــار  چەندین 
پرسە  ئــەم  ئەتاتۆركدا  حوكمڕانی  لــەمــاوەی 
بەكارهێنراوە،  چڕی  بەبەرنامەو  یەكمجار  بۆ 
قۆناغەكانی  جیهانی و  شــەڕی  لــەســەردەمــی 
ــەدژی  ل چــەك  وەك  ئیسالم  شــەڕیــش  دوای 
داگیركەران بەكاردەهێنرا، بەاڵم دواتر لەپرسی 
نێوان  دەركــەوتــنــی  دەرئەنجامی  نــاوخــۆیــداو 
دژیەكانی نێوان بیر، دنیابینی علمانی، ئیسالمی 
دەسەاڵت و  لەنێوان  ناكۆكی  و  كێشە  چەندین 
1923دا  لەساڵی  دروستبوو.  ئیسالمیەكاندا 
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و  بەنەیار  ئیسالمیەكانی  فەرمی  بە  دەسەاڵت 
تومەتبار  لە سیستمی حوكمڕانی واڵت  یاخی 
كرد. چەندین هێرش  و پەالمار و راودونانی بۆ 
سەر ئیسالمیەكان ئەنجامدا، دەرئەنجامی ئەو 
ئیسالمی  بەسیاسیكردنی  پرسی  بــارودۆخــە 
ئیسالمی  یەكەمجار  بۆ  لەدروستبوو،  سیاسی 

سیاسی توركی دامەزرا.
رەوتی  بزووتنەوەو  پەنجاكاندا  لەماوەی 
نوێ و  دیــاردەیــەكــی  وەك  سیاسی  ئیسالمی 
توركی  سیاسی  پرۆسەی  بازنەی  كاریگەر 
بڕی. لەم قۆناغەدا، كە ئەنقەرە هاوپەیمانێكی 
ـــزی ئـــەمـــەریـــكـــابـــوو،  ـــەهـــێ ســتــراتــیــجــی ب
تێكەڵ  بەشێوەیەك  دنیابینیان  بەرژەوەندی و 
بەیەك  كردبوو  دوژمنانیانی  دۆست و  دەبوو 
بــوایــە،  ئەمەریكا  دوژمــنــی  ـــەوەی  ئ ــە  ــەوات )ب
بەهەمانشێوە  دەبــــوو،  تــوركــیــاش  ــی  دوژمــن
ئیسالمیەكان  مــاوەیــەدا  لــەم  دۆستەكانیش(. 
بۆیە  بوون  بەئەمەریكا  دژ  نەیارو  لەبەرەی 
دەدا  توركیای  دەسەاڵتی  هانی  بەبەردەوامی 
لەبەرانبەر گەشەكردن و فراوانبونی پرۆسەی 
رێگەنەدەن  بوەستنەوە،  سیاسیدا  ئیسالمی 
ــان. دەرئــەنــجــام  ــادكــردی بــەگــەشــەكــردن  و زی
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لــەژێــرگــوشــاری دەســەاڵتــی ســەربــازەكــانــی 
توركیادا نەك رەوتی ئیسالمی سیاسی توركی 
پاشەكشێیەكی  بەڵكو  گەشەبكەن،  نەیانتوانی 

بەرچاویان بەخۆیانەوە بینی.
لەكۆتایی حەفتاكان  و سەرەتای هەشتاكاندا، 
سیاسی  لەستراتیجی  جــەوهــەری  گۆڕانێكی 
سیاسیدا  ئیسالمی  لــەبــەرانــبــەر  ئــەمــەریــكــا 
بەرجەستەبوو. لەم چوارچێوەیەدا نزیكبونەوەو 
لەنێوان  هاوپەیمانیەك  لێكتێگەیشتن و  شێوە 
بە  ئــەمــەریــكــادا  سیاسی و  ئیسالمی  رەوتـــی 
تایبەتی لەشەڕی دژ بەشوعیەت لەئەفغانستان 
بااڵیان  دەستی  ئەمەریكیەكان  دروستبوو. 
تاڵیبان  بزوتنەوەی  لەدروستكردنی  هەبوو 
تا  واڵتـــە،  ــەو  ل سیاسی  ئیسالمی  رەوتـــی   و 
ئەمەریكی  هەواڵگری  لەناوەندی  ئەوئاستەی 
ئــەنــدازیــاری  بــە  بریجنسكی  جــیــهــانــیــدا   و 
ناودەبرێت.  تاڵیبان  بزوتنەوەی  دامەزراندنی 
لەم قۆناغەداو لەچوارچێوەی هەمان سیاسەتدا 
ئەمەریكییەكان هانی سەربازەكانیان لەتوركیا 
گەشەكردنی  و  دروستبونەوە  بۆ  رێگە  دەدا 
ــی  ــان ــا و واڵت ــوركــی ــەت ئــیــســالمــی ســیــاســی ل

خۆرهەاڵت بكەنەوە. 
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لەساڵی1983 -  1993دا دەرئەنجامی 
ئیسالمی  ئۆزالی  تۆركۆت  سیاسەتە  ئــەم 
ســەرۆك  پۆستی  دەســـەاڵت و  بگاتە  توانی 
ئۆزال  بگرێتەدەست.  واڵتــە  ئەو  وەزیرانی 
لەماوەی حوكمڕانیدا پرۆسەیەكی ریفۆرمی 
توانی  بەرجەستەكرد،  ئابوری  سیاسی– 
بناغەی  بەدەستبێنێت و  بەرچاو  پێشكەوتنی 
ئەم  دانێت.  واڵتەكەی  بۆ  بەهێز  ئابوریەكی 
میانرەوەكانی  سیاسەتە  لەهاوشانی  پیاوە 
دادەنــرێــت،  نــوێ  عوسمانیەتی  بــەعــەرابــی 
چەندینجار  لەدەسەاڵتدا  بوونی  لــەمــاوەی 
ـــی  ـــدن ـــەزران ــی دام ــواســت ئــــامــــاژەی بـــۆ خ
نوێكردەوە.  سیستمی حوكمڕانی عوسمانی 
 1992 یەكەمی  لەكانونی  یەكەمجار  بــۆ 
ــەوە  بـــەراشـــكـــاوی لـــــەزاری ئـــــۆزال خــۆی
لەو  كۆمەڵێك  لــەگــەڵ  لەكۆبوونەوەیەكی 
ئەندام پەرلەمانانەی لەپارتی نیشتمانی دایك 
نوێ  عوسمانیەتی  گوزارشتی  جیاببونەوە 

بەكاردێنێت.
پــەرلــەمــانــیــەكــەی ساڵی  لــەهــەڵــبــژاردنــە 
ئیسالمی  ئەربەكانی  نەجمەجدین   ،1996
بەدەست  پەرلەمانی  كورسی   185 توانی 
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بێنێت، بەمەش لەوكاتەدا دەبێتە گەورەترین 
 1997 ــی  ــەســاڵ ل پـــەرلـــەمـــانـــی.  ــەی  ــل ــوت ك
بەتۆمەتی دژایەتیكردنی سیستمی علمانیەت 
)رەفــا( لــەدەســەاڵت الدەبــرێــت و حزبەكەی 
كـــاری ساسیش  هــەڵــدەوەشــێــنــنــەوە.  یــش 

لەئەربەكان قەدەغەدەكرێت.

ئەردۆگان لە منداڵدانی قەیراندا لەدایك 
دەبێت

لەراستیدا ئەردۆگان  و پارتی دادوگەشەپێدان 
لەدایكنەبوو،  هێمندا  و  ئاسایی   لەسروشتێكی 
فراوانبونی  قوڵبونەوەو  لەدەرئەنجامی  بەڵكە 
هەر  بــۆیــە  ــــەزرا،  دام نێواندژییەكان  ــران و  ــەی ق
لەدامەزراندنییەوە چەندین قەیران  و نێوان دژی 
لەهەناویدا هەڵگرتووە. لەم قۆناغەدا دەرئەنجامی 
نێوان هەرسێ  ناكۆكی  و كێشەی  قوڵبوونەوەی 
سیاسی   ئیسالمی  نەتەوەی،  شۆفینزمی  رەوتی 
كۆمەڵگەی  قەیرانەكانی  لەالیەك  و  علمانیەت  و 
گۆڕانكاریەكانی  لەئامێزی  الیەكیتر  لە  توركی 

سەدەی بیستو یەكدا لەدایكبوو.
2001 سەرۆكی پێشوی شارەوانی  لەئابی   
ــب ئــــەردۆگــــان، كە  ــەی ئــەســتــانــبــوڵ رەجــــەب ت
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داوایــەك  بوو  ئەربەكان  لێهاتوی  خوێندكارێكی 
پارتی  بــەنــاوی  نــوێ  پارتێكی  دامــەزرانــدنــی  بۆ 
دەستەی  حكومەت.  دەداتــە  دادوگەشەپێدانەوە 
بۆ  ئــامــاژەیــەك  پارتە وەك  ئــەم  دامــەزرێــنــەری 
ژنی   13 علمانیەت،  بــیــری  بەرجەستەكردنی 
گرتبووە خۆی لەمانە تەنیا چوار ژنیان موحەجەبە 
بوون. هاوكات چەندین كەسایەتی لەپارتی فەزیلەو 
رەوتەكانی علمانیەت وشۆفینیەكانیش گرتەخۆی. 
دەویست  ئەردوگان  سیاسەتە  بەم  لەسەرەتادا 
ئەم پارتە بكاتە مەنجەڵێك بۆ كۆكردنەوەی كۆی 
شۆفینزم ،  لەعلمانیەت،  جیاوازەكان  الیەنە  بیرو 
خۆیان  سیاسی  مەرامی  بۆ  و  هتد  ئیسالمی ،.. 

بەكاری دەهێنان.
لەدروشمدا بانگەشەی بۆ بەرجەستەكردنی 
بەاڵم  دەكــرد،  دیموكراسی  علمانی و  رێبازی 
لەسەر  بوو،  پراگماتی  پارتێكی  لەجەوهەردا 
بە هەستوسۆزی خەڵك  یاریكردن  سیاسەتی 
 و تەفرەدانیان خۆی  و پارتەكەی قەڵەو دەكرد. 
لەسیاسەتەدا ئەردۆگان السایی بەعسییەكانی 
دەكردەوە بەهەمانشێوەی ئەوان، لەسەرەتای 
هاتنە سەرحوكمدا، تێكەڵەیەك لەبیرو دنیابینی 
نەتەوەیی ،  لەبیری شۆفینی ،  ناكۆك،  جیاوازو 
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دادەڕشــت.  دیموكراسی  و  علمانیەت  چــەپ، 
سەركردەكانی ئەم پارتە بەشێوەیەكی گشتی 
لەهەر سێ رەوتی ئیسالمی و شۆفینی و علمانی 
سەرەكی  هۆیەكی  قۆناغەدا  لەو  پێكهاتبوو. 
كــۆكــردنــەوەی ئـــەو نــاكــۆكــی و جــیــاوازیــانــە 
ئامانجێكی هاوبەش بوو، لەبارە گشتییەكەیدا 
خۆی لەكۆتایهێنان بە دەسەاڵتی سەربازەكاندا 

دەبینییەوە.
دادوگــەشــەپــێــدان  پــارتــی   2002 لــەســاڵ 
ــەدا تــوانــیــان  ــێــشــوەخــت ــێــكــی پ ــبــژاردن ــەهــەڵ ل
سەركەوتنێكی گەورە بەدەستبێنن، لەكۆی 550 
كورسی پەرلەمانی 363 كورسیان بۆ خۆیان 
خۆیان  بەتەنیا  توانیان  بەمەش  دەستخست، 
2003دا  ئازاری  لە13ی  پێكبهێنن.  حكومەت 
ئەردۆگان توانی بگاتەدەسەاڵت، لەدوای شەش 
رۆژ لە 18ی ئازاردا پڕۆژەیەكی فرە الییەنی 
راگەیاند.  كۆمەاڵیەتی  ــابــوری-  ئ سیاسی- 
بوو  ستراتیجێك  پرۆژەیە  ئەم  لەجەوهەردا 
حوكمڕانی  سیستمێكی  بەرجەستەكردنی  بۆ 
هــاوشــێــوەی ئــیــمــپــراتــۆریــەتــی عــوســمــانــی، 
نوێوە،  میكانیزمێكی  سیماو  بەبەرگ و  بەاڵم 
هەرئەمەش هۆكاری ئەوەبوو لەدوایدا پرۆژەكە 
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بــاوبــۆوە.  ــوە  ــوێ ن عوسمانییەتی  بــەنــاوی 
لەجەوهەردا  ئەردۆگان  پرۆژەكەی  لەڕاستیدا 
نەبوو،  رووت  سیاسی  ئیسالمی  پرۆژەیەكی 
بەڵكو ستراتیجێك بوو بۆ دووبارەكردنەوەی 
مۆدێلی حوكمڕانی عوسمانی، بەاڵم سیاسەتی 
ئیمپراتۆریەتی  بەهەمانشێوەی  حزبە  ئــەم 
عوسمانی ئاینی كردوەتە ئامرازێك بۆ گەیشتن 

بەئامانجەكانی.

داعش سەرەتای كۆتایی عوسمانیەتی نوێ
بەداگیركردنی  دا   2014 لەحوزەیرانی 
تیرۆرستی  گروپی  لــەالیــەن  موسڵ  شــاری 
داعــــشــــەوە، راســـتـــەخـــۆ هــاوپــەیــمــانــیــەكــی 
تیرۆرستی  ــی  گــروپ لــــەدژی  ــەتــی  ــێــودەوڵ ن
پێكهات،  مــوســڵ  ــی  ــردن ــارك بــۆ رزگ داعـــش 
ــا نـــەچـــوە ئــەم  ــی ــورك ـــاوە ت ـــەســـەرەت ـــەر ل ه
ئاسمانی  ـــەدا  ن ــەی  ــگ رێ هــاوپــەیــمــانــیــەوەو 
لەالیەن  سەربازیەكانی  بنكە  و  واڵتــەكــەی  
داعش  لێدانی  بۆ  هاوپەیمانانەوە  فڕۆكەكانی 
لەسەرەتادا  توركیا  بریارەی  ئەم  بەكاربێت. 
لــەكــۆی پرۆسە  گــوشــارێــكــی كــاریــگــەربــوو 
پرۆسەیان  ــەم  ئ تــوركــەكــان  ســەربــازیــەكــە، 



موعتەسەم نەجمەدین 166

بەنەگونجاو دەزانی و پێیانوابوو بەپێچەوانەی 
چەند  لەبەر  توركیاوەیە،  بەرژەوەندیەكانی 

هۆیەك:
دەرئەنجامی  هــەبــوو  لـــەوە  ترسیان   -1
پـــرۆســـەكـــە، گــۆڕانــێــك لــەجــیــۆپــۆلــیــتــیــك  و 
بەرجەستە  ناوچەیە  لــەم  هێزدا  هاوسەنگی 
ببێت بەپێچەوانەی بەرژەوەندییەكانی توركیای 
ئەردوگانیزمەوە جێگیر بێت. بەتایبەتی لەمەر 
پرسی نەتەوەی كورد، بااڵبوونی پێگەو هێزی 

ئێران  و عەرەب لەبەرانبەر توركدا.
-2 توركەكان پێیانوایە لەجەوهەردا داعش 
سوننەی  دنیابینی  لــەخــواســت و  گــوزارشــت 
هەستی  نەیاندەویست  بۆیە  دەكــات،  عەرەبی 
دەرگــایــە  ــەو  ئ و  بروكێنن  عــەرەبــی  گــەالنــی 
بۆ  مێژوو  بەدرێژایی  كە  داخـــەن،  لەخۆیان 
ــواری  ــەب تــوركــەكــان وااڵبـــــووە بــەتــایــبــەتــی ل
دەستێوەردان لەبارودۆخی سیاسی  و ئابوری 

واڵتانی عەرەبی.
لــەســەر  فـــشـــار  ـــی  ـــردن ـــك دروســـت  3-
ئەمەریكا بەقبوڵكردنی پرۆژەكەی توركیای 

ئەردوگانی.
ــوركــەكــان بــەشــداریــان  ــــەدا ت لـــەم دۆخ
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لەپرۆسەی سەربازی دژی داعش بەستەوە 
بەسێ مەرج:

1- دەبێت لەسەرەتاوە رێكەوتن لەسەر 
روخانی  تا  ئەسەد  لێدانی  كە  بكەن،  ئــەوە 

رژێمەكەی بەردەوام بێت.
2- دامـــەزرانـــدنـــی نــاوچــەیــەكــی ئـــارام 

لەباكوری سوریا .
ــی  ــردن ــك ــێ ــپ ــەشــق م راهــــێــــنــــان  و   -3
ئۆپۆزسیۆنی سوری )بەرەی نوسرە(، نزیك 
بۆ  جێگرەوە  وەك  ئامادەكردنی  لەتوركیاو 

دەسەاڵتەكەی ئەسەد.
ــەخــۆ ئــەم  بــــەاڵم ئــەمــریــكــیــەكــان راســت
مەرجانەیان رەتكردەوەو نەچونە ژێر باری 

داواكەی توركیا.

كورد بوو بە بەدیلی توركیا
لـــەم پــرۆســەیــەدا ئــەمــەریــكــا مـــەرج  و 
بۆ  ملی  و  رەتــكــردەوە  توركیای  داواكـــای 
لەسەرەتاوە  هەر  بۆیە  نــەدا،  گوشارەكانی 
لەسەر  بەدیلێك  دیاریكردنی  لەسەر  كاری 
لەم چوارچێوەیەدا كوردەكانی  زەوی كرد، 
بۆ  هەڵبژارد  پەیەدەی  چڕتریش  خۆرئاواو 
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ئەوەی هاوپەیمانی بێت لەسەر زەوی.
ــەدا یــارمــەتــی و هــاوكــاری  ــرۆســەی لــەو پ
تاتوانیان  كرد  پەیەدەی  هێزەكانی  تــەواوی 
زۆربەی ناوچە كوردستانیەكان رزگاركەن و 
نزیك  بگەیەننە  دەسەاڵتییان  سنورەكانی 
نــێــوان توركیا و  ـــەواوی ســنــوری  ت ـــا،  دەری
ــان رزگـــاركـــرد، بــەمــەش  ــی ــەرەب جــیــهــانــی ع
دیوارێكیان لەنێوان توركیا و جیهانی عەرەبیدا 
گۆڕانكاریانە  ئەم  دەرئەنجامی  دروستكرد، 
توركەكان زۆر نیگەران بوون، ئەم پێشكەوتن و 
ـــەی دەســــەاڵتــــی پـــەیـــەدەیـــان  ـــوون ـــب ـــراوان ف
بەرژەوەندی  لەسەر  جدی  بەهەرەشەیەكی 
ـــەوەی لــەم پــرۆســەیــەدا  ــــی. ئ خــۆیــان دەزان
گەیشتنی  دەكات،  نیگەران  تەواو  توركەكان 
نەك  بەدەریا  كوردە  دەسەاڵتی  سنورەكانی 
تەنیا لەڕووی سیاسییەوە گورزێكی كوشندە 
توركیا،  خاكی  یەكپارچەی  لەئایندەی  دەبێت 
نەبێتە  دورنییە  ئابوریشەوە  لەڕووی  بەڵكو 
گواستنەوەی  رێــرەوی  سەرەكی  بەدیلێكی 
ــی  ــی خــۆرهــەاڵت ــــەوت و گــــازی ســروشــت ن
ناوەڕاست، بەواتا بەپراكتیكی دەبێتە هۆكاری 
زیندوكردنەوەی پرۆژەی نابۆكۆی ئەمەریكا.
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سەركەوتنی هەدەپە،
هەڕەشەیەك بۆ لێكترازانی توركیا

ـــــاوی هــــەدەپــــە  ســــەركــــەوتــــنــــی بـــــەرچ
2015ی  پــەرلــەمــانــیــەكــەی  ــە  ــژاردن ــب ــەهــەڵ ل
توركیا، بەپێی زۆربەی لێكدانەوە سیاسیەكان 
وەرچەرخانێكی گەورەبوو لەمێژووی سیاسی 
لەپرۆسەی  ــوو  ــەورەب گ گــورزێــكــی  تــوركــیــا، 
نوێ،  عوسمانیەتی  و  ئەردوگانیزم   سیاسی 
هاوكات بازێكی زۆر گەورەبوو بۆ پرۆسەی 
لەم  باكور.  كوردستانی  نیشتمانی  رزگــاری 
لەقەیرانەكانی،  ــوون  ــارب رزگ بــۆ  قــۆنــاغــەداو 
شێتگیرانە  زۆر  ــەكــەی  ــارت پ ئـــەردوگـــان  و 
كێشە،  و  قــەیــران   دروستكردنی  كەوتونەتە 
بێبەرنامە  سەرپێیی  و  ئەوەندە  بەشێوەیكی 
كۆنترۆڵ و  واپێدەچێت  دەخوڵقێنن،  گرفتەكان 
خۆیانیشدا  لەدەستی  رووداوەكــان  ئاراستەی 
شەڕیان  دیــراســەیــەك  هیچ  بەبێ  نەمابێت. 
لەدژی پەكەكە هەڵگیرسان، هاوكات كەوتوەتە 
الیەنگران   ئەندام،  دەستگیركردنی  راودونــان ، 
و چاالكەوانانی هەدەپە و دیموكراتخوازەكان. 
لەروویەكیترەوە بۆ دژایەتیكردنی كوردەكانی 
ــی گــروپــی  ــدان ــی ــارمــەت رۆژئـــــــاوا، كـــەوتـــە ی
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چەكدارانی داعش. هەر لەسەر هەمان ئاراستە 
ــە كـــاروبـــاری  ــدەخــات ــە بـــەردەوامـــی دەســت ب
كوردستانی باشور بەتایبەتی، كە لەم رۆژانەدا 
الیەنگیری  هــەرێــم  ســەرۆكــایــەتــی  لــەپــرســی 
بەناجێگیری  كوردستان  بارودۆخی  مانەوەی 
توركیا  دەكــــات، ســوپــای  ــەوە  ــران ــەی ق پــڕ  و 
لەئەمڕۆدا سنورەكانی كوردستانی باشور بە 
بیانوی شەڕی دژ بەپەكەكەوە دەبرێت، بەاڵم 
لەجەوهەردا ئامانجی دروستكردنی قەیرانێكی 

هەرێمایەتییە.
ئاراستەی  و  قەیرانانە  كێشە،  ئــەم  كــۆی 
كێشەو  قوڵبوونەوەی  بــەرەو  رووداوەكــــان 
پرسی  دەچێت،  توركیا  ناوخۆییەكانی  گرفتە 
لێكترازانی ئەم واڵتە بووەتە ئەگەرێكی زیندو، 
پارتەكەی  ئــەردوگــان،  پێشبینیەشە  ئەم  هەر 
راست   بە  كــردوە،  شێتگیری  هستریا،  توشی 
و چەپدا هەوڵی دروستكردنی قەیران دەدات.

11/8/2015
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لێكترازانی عیراق لەستراتیجی 
ئەمەریكادا

ــەمــدا  ــســت ــی ـــــــەدەی ب ــــای س ــــەســــەرەت ل
بیكۆ  )ســایــكــس-  سیاسی  بەرێكەوتنێكی 
1916( لەنێوان واڵتە سەركەوتوەكانی شەڕ 
سیاسی  نەخشەیەكی  فەرەنسا(،  )بەریتانیاو 
ــاوەڕاســت بەبێ  بــۆ واڵتــانــی خــۆرهــەاڵتــی ن
گوێدانە خواست و بەرژەوەندیەكانی گەالنی 
ئەم ناوچەیە كێشرا. ناعەدالەتی و ناڕەوایی 
ــەدوای  ل دابەشكردنەكە،  و  نەخشەیە  ئــەم 
رێكەوتنەكەوە تا ئەمڕۆ، بۆ ماوەی سەدەیەكە 
زیاتر  كوشتار  و  ناجێگیری   لەشەڕو  جگە 
بەرهەم  لێ  ناوچەیە  ئەم  گەالنی  بۆ  هیچی 

نەهاتووە.
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هەڵوەشاندنەوەی سایكس بیكۆ
لەئەمڕۆدا  بیستویەك،  سەدەی  لەسەرەتای 
دەرئەنجامی بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی بنەڕەتی 
و  جیهانی   سیاسی  لەسیستمی  جــەوهــەری  و 
لـــەدوای  هــێــزەی  هاوسەنگیی  ــەو  ئ تێكچونی 
بەرجەستەبوونی  و  سۆڤێت  یەكێتی  رووخانی 
دروست  ئەمەریكاوە  جەمسەری  تاك  دنیای 
پێكدادان و  شــەڕو  ئــەو  قوڵی  مـــەوداو  بــبــوو، 
ناجێگیریە زۆر زیادی كرد، ئەم دیاردەیە لەم 
قۆناغەدا بووە هۆی ئەوەی، كە چەندین تیۆر و 
دنیابینی نوێ بۆ دیاریكردنی ئاراستەو ئایندەی 
توێژینەوەی  لــەنــاوەنــدەكــانــی  نــاوچــەیــە  ــەم  ئ
بێت،  دروســت  جیهانی  ستراتیجی  و  سیاسی  
بەئاراستەی  بەگشتی  توێژینانەش  ئەم  كۆی 
سیستمە  ســیــاســی و  نــەخــشــەی  گــۆڕیــنــی 
ناوەڕاستە،  خۆرهەاڵتی  واڵتانی  سیاسیەكانی 
تیۆرەكانی  تێڕوانینانەدا،  و  توێژینەوە  لــەو 
خۆرهەاڵتی  پــرۆژەكــانــی  داهــێــنــەر،  ـــەوزای  ف
ناوەڕاستی گەورەو نوێ، سایكس بیكۆی نوێ، 

وتارە بە ناوبانگەكەی راڵف پیتەرزو.. هتد. 
ئامانجی  كە  دنیابینیانە،  پرۆژەو  ئەم  كۆی 
هەڵەیەكی  چــاكــكــردنــەوەی  لێیدا  ســەرەكــی 
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بانگەشەی  رابەرانی  ئــەوەی  وەك  مێژووییە 
بۆ دەكەن، لەپراكتیك و جێبەجێكردندا جەخت 
نــاڕەوایــی  و  بــەنــاعــەدالــەتــی  كۆتایی  لــەســەر 
بۆیە  دەكەن،  ناوچەیە  ئەم  سیاسی  نەخشەی 
بە گشتی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بانگەشە 
بــۆ پــێــویــســتــی هــەڵــوەشــانــدنــەوەی ســنــورە 

دەستكردەكانی رێكەوتنامەی سلیكس بیكۆ. 
نەخشەیەكی  كێشانی  چوارچێوەیەدا  لەم 
عەدالەت و  كە  واڵتانە،  ئەم  بۆ  نوێ  سیاسی 
باشترین   بكرێت،  بەرجەستە  تــیــادا  ـــازادی  ئ
بەشەڕ،  كۆتایهێنان  بۆ  چارەسەرە  و  ئامراز 
بەرجەستەكردنی  تــونــدوتــیــژی  و  كــوشــتــار، 
جێگیریەكی سیاسی  و ئابوری  و كۆمەاڵیەتی. 
لەم دۆخەداو لەهەناوی دروستبوونی جیهانێكی 
فــرەجــەمــســەری، كــە گــۆڕانــێــكــی جــەوهــەری 
بە  پێویستی  دەخــوازێــت  جیهانی  لەسیستمی 

سەرلەنوێ هاوسەنگكردنەوەی هێزدەبێت. 
نوێ  هێزی  گۆڕانكاریەدا  ئەم  لەسێبەری 
بەرژەوەندی  هێزانەش  ئەم  دەبێت،  دروســت 
نـــــوێ و خــواســتــی نــوێــیــان دەبـــێـــت، بــۆیــە 
پێداچوونەوە بەنەخشەی سیاسی ئەم ناوچەیە 
هەرێمایەتی و  هێزە  كــۆی  نــەك  پێویستیەكە 
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بەڵكو  ـــن،  دەب كــۆك  لــەســەری  جیهانییەكان 
ناكرێت لەكاتی خۆی زیاتر دواخرێت.

ــەم بــــوارەدا زۆربـــەی نــاوەنــدەكــانــی  ل
سیاسییە  ســتــراتــیــجــی  و  ــەوەی  ــن ــژی ــوێ ت
عیراق   - ئەمەریكا  شەڕی  جیهانییەكان، 
حوسێین  سەدام  رژێمەكەی  رووخانی  و 
بەدەستپێك  و سەرەتای بەرجەستەبوونی 
ئەم پرۆژە و ستراتیجە دیاری دەكەن. بە 
توێژینەوە  مێژووییەكان و  بۆچوونە  پێی 
ئێستاشدا  لـــەرابـــردوو،  ستراتیجیەكان 
عیراق دڵی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە و هەر 
بە  ناوچەیەدا  لەم  نوێكاریەك  گــۆڕان  و 
ئەستەمە  تێپەڕێت  عیراقدا  بە  ئەوەی  بێ 
ــــەوەی  ـــو بـــێـــت، هــــاوكــــات ب ـــەوت ســـەرك
ناعەدالەتی و  ئــەو  چەقی  بۆخۆی  عیراق 
سیاكس  رێكەوتنەكەی  لە  كە  ناڕەوایەیە، 
نــاوچــانــەدا  ــەم  ئ بــەســەر خەڵكی  بــیــكــۆدا 
لەئەمڕۆشدا عیراق  ئاسایە  بۆیە  سەپێنرا، 
هەڵوەشاندنەوەی  كلیلی  دەرگــاو  یەكەم 
سنورە  ئەو  سڕینەوەی  رێكەوتنەو  ئەو 

دەستكردانە بێت.
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راڵف پیتەرز
هەڵوەشاندنەوەی  پرسی  یەكەمجار  بۆ 
سنور بەشێوەیەكی روون  و گشتگیر، كە كۆی 
هەڵوەشاندنەوەی  كاری  نەخشەی  ئامانج و 
ــادا دەركـــەوێـــت لــەوتــارێــكــی ئــەفــســەری  ــی ت
خانەنشینكراوی ئەمركی راڵف پیتەرز، لەساڵی 
خوێندا  سنورەكانی  نــاوی  لەژێر  2006دا 
ئاشكرابوو. لەم وتارەدا جەوهەری خواست و 
هێزی  مەزنترین  وەك  ئەمەریكا  ستراتیجی 
بەرجەستەبوونی  قۆناغی  پێویستی  جیهان و 

سیستمی نوێی جیهان دەركەوت.
لەوتارەكەیدا  پیتەرز  گشتی  بەشێوەیەكی 
تیشك دەخاتەسەر دوو پرس، یەكێكیان پرسی 
پێویستی گۆڕینی ئەو سنورە دەستكردانەیە، 
لەئاكامی رێكەوتنامەی سایكس -بیكۆوە  كە 
گۆڕینی سیستمە  ئەویتریان  بوون،  دروست 
دەیان  كە  ناوچەیەیە،  ئەم  دیكتاتۆریەكانی 
ــە بــوەتــە النــكــەی پــــەروەردەكــــردن و  ســاڵ

پێگەیاندنی دیكتاتۆری و زوڵم. 
لەواقیعدا ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
ـــــــــەدەرەوەی ئـــاراســـتـــەی  دەیــــــان ســـاڵـــە ل
ــراســی  ــوك ــم ــی پـــرســـی دی ــشــچــون ــێ ــەرەوپ ب
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لــەدۆخــێــكــی داخـــــراو و تــایــبــەتــدا دەژیـــت، 
ــردودا  ــەراب ل نــاوچــەیــە  ــەم  ئ دیكتاتۆرەكانی 
نێوان  ركــەبــەرایــەتــی  لەملمالنێ و  ســودیــان 
بۆ  بینیوە  جیهان  سەرەكیەكانی  جەمسەرە 
مانەوەو درێژەدان بەدەسەاڵتی دیكتاتۆری و 

تاكڕەوی خۆیان.

لەم پرۆسەیەداو لەسەر بناغەی وتارەكەی 
ــك هــەڵــدەوەشــێــنــەوە،  ــێ پــیــتــەرز چــەنــد واڵت
چــەنــدیــتــر دروســــت دەبــــن، هــەنــدێــك واڵت 
زەرەمەند دەبن  و هەندێك سودمەند، هەندێك 
واڵت لەالیەكەوە لێی دەبرێت  و لەالیەكیترەوە 

دێتە سەری. 
بەم  واڵتانەی  ئەو  گشتی  شێوەیەكی  بە 
سودمەندەكان:  واڵتە  دیاریكردوە،  شێوەیە 
دەوڵـــەتـــی شــیــعــەی عـــەرەبـــی، ئــەرمــیــنــیــا، 
كوردستانی  ئــازاد،  بلوجستانی  ئازربیجان، 
ئیسالمی)لەشێوەی  دەوڵەتی  ئێران،  ــازاد،  ئ
ــەمــەن. واڵتــە  ڤــاتــیــكــان(، ئــــوردن، لــوبــنــان، ی
زەرەرمەندەكان : ئەفغانستان، ئێران، عیراق، 
ئیسرائیل، كوەیت، پاكستان، قەتەر، سعودیە، 

سوریا، توركیا، ئیمارات، فەلەستین.
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هەڵوەشاندنەوە
2013دا  لــەســاڵــی  كــە  ئــامــارێــك  پێی  بــە 
ئەنجامدراوە، ژمارەی ئەو شەڕ، توندوتیژی، 
لەو  ركەبەرایەتیانەی  ناكۆكی  و  پێكدادان، 
لە  زیــاتــر  گەیشتە  بــەرجــەســتــەبــوو  ــەدا  ســاڵ
دانەیان   45 لــەوانــە  پــێــكــدادان،  شــەڕو   600
لە  زۆربەیان  بڕی و  توندوتیژیان  سنورەكانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بەرجەستەبوون. بەپێی 
توێژینەوەكان ئەم شەڕانە هۆكاری سەرەكی 

هەڵوەشاندنەوە و لێكترازانی چەندین واڵتە.
پــرســی لــێــكــتــرازان  و هــەڵــوەشــانــدنــەوە، 
ئەجێندا  دوو  بــنــاغــەی  ــەســەر  ل ــدا  ــرۆك ــەك ل
نێودەوڵەتی،  ئەجێندایەكی  دەبێت.  بەرجەستە 
كە دەرهاویشتەی بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی 
گۆڕانی  و  جیهانی   لەسیستمی  جــەوهــەری 
هاوسەنگی هێزە، ئەویتریان بەرجەستەبوونی 
خواستی گەالنی ستەملێكراوی ئەو واڵتانەیە، 
نایەكسان  دیــكــتــاتــۆری  و  دەســەاڵتــێــكــی  كــە 
حوكمیان دەكات. بەشێكی زۆر لەم واڵتانە بە 
تایبەتی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەنێوان 
لێكترازان  هەڵوەشاندنەوەدایە.  لێكترازان  و 
پێكهاتە  نێوان  پەیوەندی  كە  واتــایــەی،  بــەو 
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هیچ  تێكدەچێت  و  واڵتانە  ئەو  جیاوازەكانی 
لێكتێگەیشتنی  هاوكاریكردن  و  بۆ  مەودایەك 
وەك  دەبێت.  الواز  یان  نامێنێتەوە  نێوانیان 
پرسی هەڵوەشاندنەوەش بەواتە ناكۆكییەكان 
ئەو  جارێكیتر  ئەستەمە  كە  ئاستێك،  دەگەنە 
هەڵكەن.     و  بژین   پێكەوە  بتوانن  پێكهاتانە 
لەم بوارەدا بارودۆخی عیراق  و سوریا دوو 
نمونەی دیاری ئەم پرسەن، عیراق  و سوریا 
بەاڵم  نزیكدەبنەوە،  لەهەڵوەشاندنەوە  پێكەوە 
وەك توركیا لەئەمڕۆدا لە قۆناغی لێكترازاندایە.

عێراق
هیچ  لێیدا  دەژێــت  لەبارێكدا  عیراق  ئەمڕۆ 
ئینتمای  هاواڵتیبوون،  پرسی  بۆ  تێگەیشتنێك 
نیشتمانی نەماوەتەوە. دەوڵەت وەك گوزارشت 
كە  جوگرافی،  ناوچەیەكی  ناساندنی  بۆ  تەنیا 
لەرابردودا ستراكچەری دەوڵەتێكی دیاریكراو 
پەیوەندیەكی  لەئەمڕۆدا  دەردەكــەوێــت،  بووە 
لەنێوان  بەهایی  پەیوەستبوونێكی  و  ژیــاری  
لەسەر  پێكهاتەكان  نەماوەتەوە.  پێكهاتەكانیدا 
ئاینی  و  نــەتــەواویــەتــی  و  ــاوازی  جــی بنەمای 
بەخۆی  تایەت  كیانێكی  هەریەكە  مەزهەبی 
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لەسەر خاكی  و  لەباكور  دامــەزرانــدوە، كورد 
سوننەكان  دامــەزرانــدوە،  هەرێمێكیان  خۆیان 
لەرێگەی گرووپی تیرۆرستی داعشەوە زۆربەی 
ناوچەكانی خۆیان لەژێر دەسەاڵتی حوكمڕانی 
شیعە دەركردوە، هەرچی ماویشەتەوە، لەژێر 

دەسەاڵتی ناوەند، تەنیا ناوچە شیعیەكانە.

دامەزراندنی دەوڵەتێكی شیعی
دیكتاتۆرییە  رژێــمــە  ــی  رووخــان ـــەدوای  ل
ــەی  ــن زۆری شیعە  ــەعــســەوە،  ب ســونــیــەكــەی 
كــرد،  ــۆرخ  ق بۆخۆیان  عیراقیان  دەســەاڵتــی 
هــەر لــەســەرەتــاوە بــەرنــامــەی دامــەزرانــدنــی 
كردە  ئێرانیان  هاوشێوەی  دەوڵەتێكی شیعی 
ئامانج و ستراتیجیان، بۆ ئەم مەبەستەش لەژێر 
پەردەی شەڕی پاشماوەكانی بەعسدا كەوتنە 
لێدانی پێكهاتەی سونە، هاوكات بەبارێكیترداو 
ناڕاستەخۆ لەسەر خواست و داوای ئێرانیەكان 
كاریان لەسەر دەرپەراندنی ئەمەریكا لەعیراق 
ــەدا ســونــەكــان هــەمــان  ــرۆســەی ـــرد، لـــەم پ ك
هەڵەی سااڵنی بیستەكانی سەدەی بیستەمی 
لەسەرەتاوە  كــردەوە، كە  شیعەیان دووبــارە 
ـــەڕووی  بــەهــانــدانــی مــەرجــەعــیــەتــەكــانــیــان ل
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بەریتانیاو  كاتەی  ئەو  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 
بۆ  خۆیان  دژایەتی  و  وەستانەوە  فەرەنسا 
ئینتدابی  لەژێر  عیراق  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
لەسەرەتای  سوننەكان  دەربـــڕی،  بەریتانیا 
لەدوای  عیراقەوە  دەوڵەتی  دامەزراندنەوەی 
كەوتنە  شــێــوەیــەك  بــەهــەمــوو  2003ەوە، 
دژایەتی ئەمەریكا، كورد، شیعەو دەیانویست 
لەرێگەی گوشاری هێزەوە كۆی عیراق وەك 
خۆیان،  دەسەاڵتی  ژێر  بگەڕێننەوە  ــردو  راب
لەوە غافڵبوون، كە لەئەمڕۆ جیاواز لە رابردو 
ئاراستەی سیاسەت و سترایجی نێودەوڵەتیان 
ستراتیجی  پــالنــی  نــەخــشــەو  نییە،  لــەگــەڵــدا 
واقعەیە  ئەو  پێچەوانەی  لەئەمڕۆدا  ئەمەریكا 
لــەســەرەتــای ســـەدەی بیستەم دروســت  كــە 
لەدوای  شكست  كۆمەڵێك  دەرئەنجامی  بوو، 
لە 2003ەوە سوننەكان  رووخانی عیراقەوە 
وانــەیــەكــیــیــان وەرگـــــرت  و لــەوەگــەیــشــتــن، 
ــژووی  ــتــوانــن مــێ ــە جــاریــكــیــتــر ب كــە مــەحــاڵ
ــەمــڕۆدا  ــە ئ ـــەوە، بــۆیــە ل ـــارەكـــەن كـــۆن دووب
دەبن و  خواستە  خــەون و  ئەو  دەستبەرداری 
رزگاربوونە  دەرچــوون و  دەیانەوێت  ئەوەی 

لەژێر دەسەاڵتێكی تایەفەگەری شیعی.
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لەم چوارچێوەیەشدا كار بۆ دامەزراندنی 
بكرێتە  لەئایندەدا  كە  سەربەخۆ،  هەرێمێكی 
سوننەی  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  بۆ  نــاوك 
ئاراستەی  لەبەرانبەریشدا  دەكــەن.  عەرەبی 
رووداوەكان وادەڕوات، كە دەوڵەتێكی شیعی 
ــت،  ــەزرێ عــەرەبــیــش لــەبــاشــوری عــیــراق دام
ئــەوەدەكــرێــت                  پێشبینی  ــەیــەدا  ــاراســت ئ لـــەم 
ئەم دەوڵەتە شیعییە كار بۆ گرتنەخۆی هەموو 
ئەو ناوچانە بكات، كە شیعەی عەرەبی تیادا 
ئەم  دەكرێت  پێشبینی  لەوبارەشدا  ــت،  دەژی
دەوڵەتە نەك تەنیا بەشێك لەخاكی سعودیەو 
بە  ئێران،  بەشێكی  بەڵكو  دادەبڕێت،  كەنداو 
بگرێتە  عەرەبیش  ئەهوازی  ناوچەی  تایبەتی 
ئــەوەش  گریمانەی  دەرئەنجام  بۆیە  خــۆی، 
لەناو  ناوخۆی  كێشەی  ناكۆكی  و  كە  هەیە، 
ماڵی شیعەشدا رووبدات  و قەیرانێك لەنێوان 
غەیرە  ئێرانی  شیعەی  عـــەرەب  و  شیعەی 

عەرەبیشدا بەرجەستە ببێت.
خواڵسەی پێشبینی لەچوارچێوەیەدا ئەوەیە، 
كە بەربەستە ناوخۆیەكانی هەڵوەشاندنەوەی 
بــەرچــاو  تائاستێكی  دەوڵــــەت  وەك  عــیــراق 
ــی  دەســەاڵت بــــووە،  الواز  و  بـــوەتـــەوە  كـــەم 
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لەدەستداوە،  ناوچەكانی  كۆنترۆڵی  نــاوەنــد 
نێوان  -سونەو  شیعە  نێوان  پەیوەندیەكانی 
كورد- سونەو شیعە -كوردیش لەئاقارەكانی 

لێكترازانێكی یەكجارەكییە. 
لەم چوارچێوەیەدا فراوانبوونی كە لەبەری 
نــاوخــۆیــەوە  ـــەڕووی  ل سونە  شیعەو  نــێــوان 
ئەستەمە  ــە  ك ــەی،  ــاســت ئ ئـــەو  گــەیــشــتــوەتــە 
لەبواری  هەڵكەن،  پێكەوە  جارێكیتر  بتوانن 
هەرێمایەتی  زەمینەیەكی  نێودەوڵەتیشدا، 
لەعیراقدا  سوننە  جــیــابــونــەوەی  بــۆ  بەهێز 
لەم چوارچێوەیەدا وەك كوردستانیش  هەیە، 
لەهەردوو بواری ناوخۆیی  و دەرەكیش پرسی 
جیابونەوە و دامەزراندنی كیانێكی سەربەخۆ 
لەم  پێشەوە.  چوەتە  بــەرچــاو  بەشێوەیەكی 
قۆناغەدا بە هۆی بەرجەستەبوونی گۆڕانێكی 
تێكچونی  و  جیهانی   لەسیستمی  جــەوهــەری 
كۆتایهاتنی  دەرئــەنــجــامــی  هێز  هاوكێشەی 
بەربەستەكانی  جــەمــســەری،  ــاك  ت جیهانی 
ـــــەردەم هــەڵــوەشــانــدنــەوەی عــیــراق روو  ب
ڤیتۆی  لەئەمڕۆدا  بەواتا  دەكات.  لەالوازبوون 
دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  لەدژی  هەرێمایەتی 
پاشەكشێی  كوردستان  لەباشوری  كــوردی 
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بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. 
زۆربــەی  بەپێی  نێودەوڵەتیشدا  لەبواری 
ــنــەوەكــان ڤــیــتــۆی ئــەمــەریــكــا لـــەدژی  ــژی تــوێ
هەڵوێستێكە  عــیــراق  بــوونــی  پــارچــەپــارچــە 
نەبوون  و  كامڵ  و  پێگەیشتن   لە  گوزارشت 
بۆ  دەكات  جیهان  سیستمی  ئامادەكاریەكانی 
ناوچەیە،  ئــەم  دابەشكردنەوەی  سەرلەنوێ 
و  ئەمەریكا  ئامانجی  ستراتیجدا  لــە  بــەاڵم 
لێكترازانی  و  هەڵوەشاندنەوە  هاوپەیمانانی 
پێكاهاتەكانی عیراقە لەچوارچێوەی ستراتیجی 

سەرەكی سەدەی بیست و یەكیدا.

هەڵوەشاندنەوەو لێكترازانی عیراق
عیراق  و  لێكترازانی  هەڵوەشاندنەوەو 
لەزاری  چەندجارێك  دەوڵەت  وەك  سوریا 
بانگەشەی  ئەمەریكاوە  بــااڵی  بەرپرسانی 
ـــەو بــانــگــەشــانــە  ـــــراوە، تـــازەتـــریـــن ئ بـــۆ ك
ــی كــــارل ئــاشــتــن و مــاكــڵ  ــان ــەك ــدوان ــێ ــەل ل
ئەستەمە  دەڵێن  راشكاوانە  زۆر  كە  هایدن، 
دەوڵــەت  وەك  سوریا  و  عیراق   جارێكیتر 
بەستراكچەرە كۆنەكانیانەوە درووستبنەوە. 
بەپراكتیكی  زەوی  لەسەر  واڵتــە  دوو  ئەم 
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ـــەاڵم ئــــەوەی بــەربــەســتــە  ــە، ب ــوون ــەشــب داب
دابەشبوونەو  ئەم  بەفەرمیكردنی  لەبەردەم 
ــەم خــودی  ــەك جــێــبــەجــێــكــردنــی، بــەپــلــەی ی
بــەزۆری  بەڵكو  نییە،  عیراق  پێكهاتەكانی 
هێزە هەرێمایەتی و نێودەوڵەتیەكانە، چونكە 
ئاراستەی گۆڕانكاریەكان بەڕوونی تائەمڕۆ 

الی زۆرێك لەو واڵتانە دیارنییە. 
ــاو  ــوركــی ــیــابــیــنــی ت ـــەدا دن ـــەی ـــازن لــــەم ب
ــورد  ــی پــێــكــهــاتــەی ك ــوون ــەهــۆی ب ــران ب ــێ ئ
ئەو  ـــە،  واڵت دوو  ــەو  ل زۆر  بەشێوەیەكی 
لەدەرئەنجامدا  كە  بەهێزدەكات،  گریمانەیە 
بۆیە  بگرێتەوە،  ئەوانیش  گۆڕانكاریانە  ئەم 
تائەمڕۆ زیاتر لەهەمووان ئەم دوو واڵتەن 
دابەشبونی  پرسی  بۆ  گرفت  بەربەست و 
عیراق و سوریا دروست دەكەن، بەاڵم وەك 
ئەم  دابەشكردنی  پێدەچێت  ئەمەریكییەكان 
سەرەكی  رێگەیەكی  لەجەوهەردا  واڵتانە 
نوێ و  ستراتیجی  لەبەرجەستەكردنی  بێت 
جێبەجێكردنی پرۆژە ئابوری  و سیاسییەكانی 
لــەخــۆرهــەاڵتــی نـــاوەڕاســـت بــەتــایــبــەتــی  و 
لەبواری  دەرئەنجام  بۆیە  بەگشتی،  جیهان 
رێكەوتندا بەرژەوەندی واڵتە جەمسەرەكان 
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دەكــەونــە  روســیــا  و  ئەمەریكا  بەتایبەتی 
هەرێمایەتییەكان،  واڵتە  بەرژەوەندی  پێش 
ــەری دابــەشــبــوونــی عــیــراق و  ــەگ بــەمــەش ئ
سوریا زیاتر واقیعیە لەوەی، كە سەرلەنوێ 

ئەو بەشە لێكترازاوانە گرێبدرێنەوە.
  25/8/2015
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نەرمەهێز لەستراتیجی نوێی ئێراندا

رۆڵی  بیستویەكەوە  ســەدەی  لەسەرەتای 
روو  بەرچاو  بەشێوەیەكی  ئێران  هەرێمایەتی 
پێشكەوتن و  ئــەم  فراوانبوونە.  لــەزیــادبــوون و 
دەرئەنجامی  دەرەكــیــدا  لــەبــواری  گەشەكردنە 
بوو  جــەوهــەری  گۆڕانێكی  بەرجەستەبوونی 
هێز  هاوسەنگی  جیهانی و  سیاسی  لەسیستمی 

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی.
لەروویەكیترەوە پێشكەوتنی ناوخۆی ئێران 
رێگەی  هێزدا،  ئابوری  و  لەبواری  بەتایبەتی 
زیاتری بۆ بوون بەهێزێكی هەرێمایەتی گەورە 

خۆشكرد.  
ئێران  لەكرۆكدا  ئــەوەی  لەگەڵ  لەئەمڕۆدا 
كۆمەڵێك قەیرانی گەورە لەهەناویدا دروستبووە 
و بەردەوام لەگەورەبوون  و زیادبووندایە، بەاڵم 
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كاریگەر  بەهێزێكی  بــووە  دەرەكــیــدا  لــەبــواری 
هەرێمایەتی  بەهێزێكی  بــووە  پراكتیكی  بە  و 
ـــك  و كــاریــگــەری لــەســەر ئــاراســتــەی زۆرێ

لەرووداوەكان هەیە.
لەم چوارچێوەیەدا رۆڵی كۆماری ئیسالمی 
لیبیا  لبنان، یەمەن  و  لەواڵتانی عیراق، سوریا، 
ئێران  دەرەكی  سیاسەتی  چوەتەپێشەوە،  زۆر 
بەشێك  بــوونــەتــە  بەپراكتیكی  ــەدا  ــان واڵت ــەم  ل
ــراق  و  ــی ــامــەی ســیــاســی حــكــومــەتــی ع ــەرن ــەب ل
سوریا و هاوكات كاریگەری تەواویشی لەسەر 
ئاراستەی سیاسەتی واڵتانی یەمەن  و لوبنان  و 

لیبیاش بە گەورەیی هەیە.
لەم  ئێرانیەكان  دنیابینی  خواست  و  لەمەڕ 
بوارەدا، لەزاری خۆیانەوەش بانگەشەی بۆدەكەن. 
لەم رووەوە لێدوانی راوێژكاری سەرۆكی ئێرانی 
بۆ كاروباری نەتەوەو كەمینە ئاینیەكان، كە دەڵێت: 
وەك  بەئیمپراتۆر،  بــووەتــەوە  لەئەمڕۆدا  ئێران 
جیهان  مەزنی  ئیمراتۆریەكی  لــەرابــردودا  چۆن 
لەسیاسەتمەدار  ئەوە  ئەم دۆخە  لەواقیعدا  بووە. 
و رابــەرانــی كــۆمــاری ئیسالمی دەخــوازێــت، كە 
چڕی  بەوریایی و  زۆر  دەرەكیاندا  لەستراتیجی 
كار بۆ قۆستنەوەی هەموو ئەو هەالنە بكەن، كە 
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سیاسی  رێگایەكی  هەموو  هاوكات  دێنەپێشەوە، 
بەئامانجە  گەیشتن  بۆ  ئابوری  ســەربــازی  و   و 
ستراتیجیەكانیان بگرنەبەر. هەموو سەرچاوەكانی 
لەهێزی  هێزێكیان،  جۆرە  هەموو  دەسەاڵتیان و 
زبرو نەرم، لەهێزی سەربازی، سیاسی، ئابوری 
 و كولتوری بۆ گەیشتن بەئامانجەكانیان بگرنەبەر.

نەرمەهێزی ئێرانی
خوڵقانی  لــەهــەنــاوی  2008ەوە  لەساڵی 
بەرجەستەبونی  جیهانی و  ئابووری  قەیرانی 
ســیــمــاكــانــی پــاشــەكــشــێــی رۆڵــــی ئــەمــەریــكــا 
لەجیهان بە گشتی  و لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
لەسەرەتادا  ئێرانیەكان،  جموجۆڵی  بەتایبەتی، 
بۆ رزگاربوون بوو لەو قەیران و كێشانەی تێی 
كەوتبوون دەستی پێكرد، دواتر بەقوڵبونەوەی 
كێشەكان و الوازبونی هێزی بەرگری سوپای 
لــەبــەرانــبــەر  لــەعــیــراق  بەتایبەتی  ئــەمــەریــكــا 
شەپۆلی ناڕەزایی عیراقییەكان، سیاسەتەكانی 

ئێرانیش گۆڕانی بەسەرداهات. 
لـــەم بــــارودۆخــــەدا، بــەرجــەســتــەكــردن  و 
ئێرانیەكان  لەالیەن  نەرمەهێز  بەكارهێنانی 
بەهیچ  گرنگ  سەرەكی و  پێویستیەكی  بــووە 
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یان  بــخــەن  پشتگوێی  ــوو  ــەدەب ن شــێــوەیــەك 
تەوزیفكردنی دوابخەن.

بە گۆڕانی بارودۆخەكە ئەم پرسە گۆڕانی 
كە  لــەوەدەرچــوو،  بەسەرداهات،  جەوهەری 
تەنیا  ئێرانیەكان  بۆ  نەرمەهێز  وەبەرهێنانی 
بێت  رزگــاربــوون  دەرچـــوون و  مەبەستی  بۆ 
ساڵبوو  چەندین  گەمارۆیەی  گــوشــارو  لــەو 
بەشێك  بووە  بەڵكو  سەپێنرابوو،  بەسەریاندا 
و  ئێران   سیاسی  ئایدیۆلۆژی  و  ئەجندای  لە 

ستراتیجی نوێیان لەسەر داڕشتەوە.
زاراوە،  گـــوزارشـــت و  وەك  نــەرمــەهــێــز 
نایەوە  جــوزێــف  لــەالیــەن  یەكەمجار  بــۆ  كــە 
ــــر لــەســاڵــی 2004یـــشـــدا  بــەكــارهــات و دوات
بــاوكــردەوە.  نـــاوەوە  بــەم  تایبەتی  كتێبێكی 
لەپراكتیكدا نەرمەهێزی ئێرانی بووەتە بەشێك 
پایەیەكی  چەند  بۆیە  دەرەكیان  لەستراتیجی 
لەئەمڕۆدا  ئێرانییەكان  داناوە،  بۆ  سەرەكیان 
ئەو پایانە زۆر بەوریایی و ژیرانە بەكاردێنن و 

سودی لێدەبینن. 
ئەم  ئیسالمی  دەسەاڵتی سیاسی كۆماری 
هێزەی وەك ئامرازێكی سەرەكی لەسیاسەتی 
لەو  هەندێك  بەكاردەهێنن.  نێودەوڵەتیاندا 
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ســـەرچـــاوەو فــاكــتــەرانــەی ئــەمــجــۆرە هێزە 
و  دەكــات   لێوە  باسی  ئــەوەی جوزێف  وەك 

ئێرانییەكان داهێنانیان تیاداكردوە:
-هـــێـــزی كـــولـــتـــوری: ئــــەم هــێــزە الی 
لەچەند  سەرەكی  بەشێوەیەكی  ئێرانییەكان 
بواردا چڕدەبێتەوە، لەوانە بەكارهێنانی زمانی 
راگەیاندن،  كۆمەاڵیەتی،  كولتوری  فارسی، 
وتاری شۆرشگێرانە، تەوزیفكردنی كێشەی 

فەلەستین.
بەكارهێنانی زمانی فارسی بۆ ئەو گەل  
و ناوچانەی بە فارسی دەدوێن  و ئاخاوتن 
دەكەن فاكتەرێكی زۆر كاریگەرە لەسەریان، 
داهێنەرانە  زۆر  ئێرانییەكان  رووەدا  لــەم 
توانیان لەرێگەی زمانەوە لەچەند گروپ  و 

الیەنێك خۆیان نزیكبكەنەوە.
لەبواری كولتوریدا بەوەی ئێران خاوەنی 
بەپیتە،  و  ــد  ــەن ــەم دەوڵ زۆر  مــیــراتــیــەكــی 
بووە  بۆیان  لــەئــەمــڕۆدا  ئــەم ســەرچــاوەیــە 
گــەورە،  كۆمەاڵیەتی  سیاسی  و  بەهێزێكی 
هونەر، مۆسقا، گۆرانی  و رۆشنبیری ئێرانی 
كاریگەری لەسەر بیر و دنیابینی گەالنی ئەم 

ناوچانە دروستكردوە.
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ئێرانییەكان  بەوەی  راگەیاندندا  لەبواری 
ـــی ئــیــمــپــراتــۆریــەتــێــكــی گــــەورەی  خـــاوەن
راگــەیــانــدنــن لـــەســـەر ئــاســتــی جــیــهــان  و 
هاوكات  نــاوەڕاســت،  خۆرهەاڵتی  ناوچەی 
ــان لــەســەر  ــگــەری ــرەوە كــاری ــت ــی ــەك ــەرووی ل
بە  راگەیاندنی چەند واڵتێك  ئاراستەكردنی 
هەیە،  لوبنان  عێراق  و  و  سوریا  تایبەتی 
دەتوانن هێزی راگەیاندن وەك نەرمەهێزێكی 
خزمەتی  بیخەنە  وەبەربێنن  و  كــاریــگــەر 

ئەجندای ستراتیجی خۆیانەوە.
ــان  و  ــەك ــی ــی ــران ــێ ــاســی ئ گــــوتــــاری ســی
و  فەلەستین   كێشەی  لەمەر  هەڵوێستیان 
سروشتێكی  كە  ئەمەریكا،  دژایەتیكردنی 
ــەری لــەســەر  ــگ ــاری شــۆرشــگــێــری هــەیــە ك
راكێشانی سۆز و دنیابینی گەالنی موسڵمان 
 و عەرەبی بەشێوەیەكی بەرچاو هەیە، ئەو 
دەرگایەیە كە ئێرانییەكان لێوەی توانیویانە 
ببڕن   شیعەگەری  فــراوانــبــوونــی  ســنــوری 
عـــەرەب  و  ــەوەی  ــەت ن بەشێكی  ســـۆزی  و 

موسڵمانان بۆ الی خۆیان رابكێشن.
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شیعەگەری پایەیەكی تایبەتی نەرمەهێزی 
ئێرانی

ئیسالمی  ــاری  ــۆم ك سیاسی  دەســەاڵتــی 
لــەدروســتــبــوونــیــەوە پــرســی شــیــعــەگــەری  و 
تایفەگەری شیعی بەشێكی سەرەكی  باوەڕی 
ئایدیۆلۆژی.  سیاسی  و  ستراتیجی  لە  بــووە 
سیاسەت  وەك  تەنیا  ــەوان  ئ بۆ  شیعە  واتــە 
بەكارنەهێنراوە، بەڵكو بەشێكی سەرەكی بووە 
بەشێوەیەكی  ئێرانی  و  ئایدیۆلۆژیای  لەهزرو 
لــەســەرجــەم  پــرســەی  ــەم  ئ زۆر ورد و چــڕ 
و  كولتوری  كۆمەاڵیەتی،  بوارەكانی سیاسی، 
بەردەوامیش  بە  وەبەرهێناوە.  هتد  مەدەنی... 
نەرمەهێزی  بەهێزی  سەرەكی  و  فاكتەرێكی 

ئێررانی بووە. 
رژێمە  رووخــانــی  بە  2003ەوە،  لەساڵی 
بەخێرایی  زۆر  تــوانــی  بــەعــس،  سوننەكەی 
دۆخەدا  لەم  ببڕێت،  عیراق  دەوڵەتی  سنوری 
ـــەی خــەڵــكــی عـــیـــراق شیعە  ـــن بـــــەوەی زۆری
دەســەاڵت  تــوانــی  بەخێرایی  زۆر  مــەزهــەبــن 
تەواوی  بكات  و  قۆرخ  بۆ شیعە  واڵتــەدا  لەم 
ئەجندای سیاسی و ئایدیۆلۆژی خۆی لەم واڵتە 
بكاتە بەرنامەی سەرەكی حكومەت شیعیەكەی 
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عیراق، كە لەدوای روخانی بەعسەوە دامەزرا. 
هــاوكــات بــە هــۆی بــەرگــری تــونــدو فــراوانــی 
ببێتە  تــوانــی  ســوریــا  عــەلــەویــەكــەی  لەرژێمە 
هێزێكی هەرێمایەتی گەورەو كاریگەری لەسەر 
هــێــزو سیستمی  هــاوســەنــگــی  ــەوەی  ــن داڕشــت
سیاسی لەم ناوچانە هەبێت. بەگەیشتن بەعیراق  
سیاسی  دەسەاڵتی  تەواوی  كۆنترۆڵكردنی  و 
سوریاو لوبنان توانی كۆنترۆڵی كەوانەی شیعی 
هێزێكی  ببێتە  توانی  هەر  نەك  بەمەش  بكات، 
لەبەردەم بەرەی سونەگەری توركی و  گەورە 
عەرەبیدا، بەڵكو توانی بەربەستێكی گەورەشە 
ئــابــووری و  ستراتیجیە  پــــرۆژە  ـــەردەم  ـــەب ل
لێرەوە  سیاسیەكانی ئەمەریكا دروست بكات. 
ئاراستەی بەرژەوەندییەكانی ئێران بەپراكتیكی 
جەمسەرە  بــەرژەوەنــدی  بەئاراستەی  تێكەڵ 
سەرەكیەكانی جیهان بەتایبەتی روسیاو چین 
ئەسەد  بەشار  رژێمەكەی  مانەوەی  بــووەوە. 
نەك بەتەنیا بووە خواستی ئێرانیەكان، بەڵكو 
روسەكانیش زۆر بەخێرایی هاتنە گەمەكەوە. 
بەپراكتیكی  ئــەســەد  ــمــەكــەی  رژێ مــانــەوەی 
نابۆكۆی  پــڕۆژەی  زیندووكردنەوەی  خەونی 

ئەمەریكایان جارێكیتر بەتاڵكردەوە. 
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بەشێوەیەكی گشتی لەئەمڕۆدا لەهەر جێگە 
بەشێوەیەكی  شیعە  پێكهاتەی  ناوچەیەك  و 
لەو جیگەیەدا شوێنپێ  ئێران  بەرچاو هەبێت، 
هەیە،  ئایدیۆلۆژیای  و  سیاسی  پێگەیەكی  و 
بۆیە لەئەمڕۆدا بەهۆی بونی شیعە لەواڵتانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست  و ئاسیای ناوەند بەڕێژە 
و قەبارەیەكی دیار، ئەو هەلە بۆ ئێرانییەكان 
ئایدیۆلۆژی  و  سیاسی  بەرنامەی  رەخساوە 
بۆ  بكەنە ستراتیجێكی جیهانی و كار  خۆیان 
بەرجەستەكردنی لەسەر ئاستی كۆی جیهانی 

ئیسالمی بكەن.

بەهای سیاسی
ئـــێـــرانـــیـــەكـــان لـــــەم بـــــــــوارەدا كـــــار بــۆ 
تایبەت  سیاسی  بەهایەكی  بەرجەستەكردنی 
دامەزراندنی  بۆ  بانگەشە  دەكــەن،  بەخۆیان 
مۆدێلێكی حوكمڕانی تایبەت، كە بەدیموكراسی 
مۆدێلەدا  لەم  دەكەن.  دەبەن،  ناوی  ئیسالمی 
و  سیاسی  لەبازنەیەكی  هەڵبژاردن  پرۆسەی 
ئایدیۆلۆژی تایبەتدا ئەنجامدەدەن. دیاریكردنی 
كۆمەڵگەی  و  ژنان  و  هاواڵتیبوون  مافەكانی 
شیعەگەریەوە  ئیسالمی  لەدنیابینی  مەدەنی 
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جـــەوهـــەری ئـــەم مــۆدێــلــە ســیــاســیــەیــە. لــەم 
مۆدێلێكی  ئیسالمی  كــۆمــاری  ســیــاســەتــەدا 
كالسیكی  مۆدێلی  بۆ  بەدیلێك  وەك  تایبەت 

ئیسالمی دەخەنەڕوو.
ــەدا جـــیـــاوازە تەنیا  ــل ــۆدێ ـــەم م ل ــــەوەی  ئ
لــەروواڵــەتــدایــە، بــەاڵم وەك جــەوهــەر، بیری 
ساسی ئێرانی، كە لەرابردوودا تێكەڵەیەك بووە 
فارسی  نەتەوەی  و  شیعەگەری   ئەجندای  لە 
لەئەمڕۆدا بە بەرگ  و رەنگێكی نوێوە دووبارە 
دەبنەوە. لەراستیدا ئەم مۆدێلە حوكمڕانیە بۆ 
زۆرێك لەگروپ  و كەسایەتییە سیاسییەكانی 
ئیسالمی سیاسی  و عەرەبی ئەو فریادڕەسەیە، 
لــە قــەیــرانــە ســتــراكــچــەرەكــانــی سیستمە  كــە 
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
ســتــراتــیــجــی دەرەكــــــی ئـــێـــران لــــەدوای 
گـــــەورەی  ــی  ــك ــێ ــۆڕان گ 2003ەوە  ســـاڵـــی 
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روو  زیاتر  ستراتیجە  ئەم  هاتووە،  بەسەردا 
لەكاروباری  دەســتــێــوەردان  لەفراوانبوون و 
ــــــــەروو ئــاراســتــەكــردنــی  واڵتـــانـــی دەورووب
روداوەكان بەو رووەی، كە لەگەڵ ستراتیجی 

سەرەكی خۆیدا بگونجێت.
ئەم  بۆ  ئێرانیەكان  ستراتیجی  بەڵگەنامەی 
بەناوی  سیاسیدا  لەنوسراوێكی  كە  قۆناغە، 
لەساڵی  واتە  ئێران  بیست ساڵەی  ستراتیجی 
بەڵگەنامەی  گرنگترین  -2005 2025. وەك 
لەسەر  بڕیاری  دەستور  ــەدوای  ل نەتەوەیی 
دەرەكی  ستراتیجی  بەڵگەنامەیەدا  لەم  دراوە. 
ئامانجی  دادڕێـــژراوە.  قۆناغە  ئەم  بۆ  ئێرانی 
ئاراستەیەیە،  بــەو  لەكرۆكدا  ئێران  سیاسی 
كە بگەتە ئاستی واڵتە سەركەوتووەكان. لەم 
بەسیستمی  تێكەڵبوون  بۆ  كــار  سیاسەتەدا 

نوێی جیهانیەوە دەكات. 

پوختە
بەدەست  ئــەوەی  لەگەڵ  لەئەمڕۆدا  ئێران 
دەناڵێت،  ستراكچەریەوە  قەیرانی  كۆمەڵێك 
بەاڵم بەوەی خاوەنی هێزێكی گەورەی سیاسی 
قەبارەیەكی  خاوەنی  هاوكات  سەربازییە،  و 
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لەگەڵ  گــازی سروشتییە  و  نــەوت  گــەورەی 
خاوەنی  گۆشەگیركردنی  بۆ  هەوڵێك  هەموو 
نوێی  سیاسی  سیستمی  لە  گرنگە  پێگەیەكی 

جیهان. 
لــــەســــەرەتــــای ســــــەدەی بــیــســتــویــەكــدا 
كاریگەریەكی  جیهانییەكان  گــۆڕانــكــاریــیــە 
ئەرێنی بۆ پێگەو رۆڵی ئێران خوڵقاند. خەونی 
دروستكردنەوەی  بۆ  ئێرانییەكان  مێژووی 
ئیمپراتۆریەتی سەفەوی جارێكیتر نزیكبوەوە 
رابەرانی  چوارچێوەیەدا  لەم  لەدامەزراندن، 
و  هــزر  میراتی  لــەســەر  ئیسالمی  كــۆمــاری 
دامەزراندنی  لەهەوڵی  رابــردویــان  دنیابینی 
مۆدێلێكی حوكمڕانی تایبەت بەخۆیاندان. لەم 
نەرمەهێزی  تەنیا  نــەك  ئێرانیەكان  دۆخــەدا 
بەڵكو  بــەكــاردێــنــن،  بــەلــێــهــاتــویــی  خـــۆیـــان 
لەكۆی  و  لەستراتیجیان   بەشێك  كردویانەتە 
بەكاری  سیاسیاندا  ستراتیجی  جومگەكانی 
سەركەوتنێكی  بــوارەدا  لەم  لەڕاستیدا  دێنن. 
بەم  توانیویانە  و  بەدەستهێناوە  بەرچاویان 
چەندین  كارووباری  بخەنە  دەست  سیاسەتە 
واڵت  و ئاڕاستەی رووداوەكان بەو رێگەیەدا 

بەرن، كە لەبەرژەوەندی خۆیاندا بوو. 



موعتەسەم نەجمەدین 198

لـــە الیـــەكـــیـــتـــرەوە ئــــەم پــێــشــكــەوتــن و 
ــە ئــەرێــنــیــانــە هـــــەروا بـــە بێ  ــی ــاری ــك گــۆڕان
بەربەست  و ئاستەنگ  و گرفت نییە، یەكێك 
ئایندەی  سەر  مەترسییەكانی  لەگەورەترین 
گۆڕانكاریە  ئاراستەی  پێچەوانەوەی  ئێران، 
نێودەوڵەتیەكانە، كە دوورنییە لەهاوپەیمانیەكی 
نــوێــدا  نــێــودەوڵــەتــی  رێكەوتنێكی  نـــوێ  و 
پێچەوانە  ئێرانیەكانیش  خەونەكانی  هەموو 
نەبێتەوە. بارودۆخی ئەمڕۆ ئێران تائاستێكی 
حەفتاكان و  كۆتایی  لــەبــارودۆخــی  بەرچاو 
سۆڤێت  یەكێتی  هــەشــتــاكــانــی  ســـەرەتـــای 
چەند  دروستكردنی  لەوكاتەدا  كە  دەچێت، 
گروپێكی ئیسالمی لەئەفغانستان بۆ دۆشینی 
سۆڤێت   یەكێتی  تواناكانی  و  هێز  تــەواوی 
شەڕەكانی  بــازنــەی  فراوانكردنی  ــر  دوات و 
بــۆ ئــەوروپــای خــۆرهــەاڵت  و تـــەواوی ئەو 
تیایدا  كۆمەنیستی  ــی  دەســەاڵت نــاوچــانــەی 
زاڵبوو، كە دەرئەنجام بووە هۆی رووخانی 

یەكێتی سۆڤێت. 

ــازنــەی  ــی ب ــوون ــب ــراوان ــەدا ف ــاغ ــۆن لـــەم ق
سنورەكانی  لـــەدەرەوەی  ئێران  شەڕەكانی 
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خۆی )عیراق، سوریا، لوبنان، یەمەن، لیبیا..( 
بەكارەكتەری  سیناریۆ  هــەمــان  نییە  دور 

نوێوە دووبارە نەبێتەوە. 
ئەم شەڕو رووداوانە، كە لەئەمڕۆدا توانای 
ــی  دارای قەیرانێكی  توشی  ئێرانی  ئــابــوری 
بەهەمانشێوەی  دوورنییە  كــردووە،  گــەورە 
روخێنەر.  قەیرانێكی  نەبێتە  سۆڤێت  یەكێتی 
لەم قۆناغەدا داعش بەپراكتیكی بووەتە ئەو 
هێزەی، كە بەبەردەوامی و لەچەند جیگایەكی 
جیاوازەوە رۆژانە هێزی ئابوری  و سەربازی 
بۆیە  ــت،  دەدۆشــێ ئێرانییەكان  سیاسی   و 
لەهاوشانی بوونی چەندین جیاوازی لەنێوان 
هەمان  دووبارەبوونەوەی  نموونەدا،  هەردو 
ئێرانیەكان  بــۆ  سۆڤێتییەكان  چــارەنــوســی 

ئەگەرێكی دوورنییە.

8/9/2015 
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سوریا لەستراتیجــی نوێی روسیادا

ــزە  ــێ ــــە نــــــــــاوەوەی ه پــــڕۆســــەی چــــوون
سەربازییەكانی روسیا بۆ سوریا لەجەوهەردا 
بەهۆی شكست و پاشەكشێی هێزەكانی بەشار 
ئەسەد و یەكە سەربازییەكانی ئێرانە، لەبەرانبەر 
سوریا.  ئۆپۆزسیۆنی  پەالمارەكانی  و  هێرش 
یەكە سەربازییەكانی ئێران لەسەرەتای پرۆسەی 
لەهاوشانی  واڵتــــەدا  لــەو  ســوریــاوە  شـــەڕی 
ئیسالمی  ئۆپۆزسیۆنی  شەڕی  سوریا  سوپای 
سوری دەكەن، بەاڵم بەهۆی پێشكەوتنی بەرەی 
رۆژئــاوا  و  ئەمەریكا  بەپاڵپشتی  ئۆپۆزسیۆن 
نەیانتوانی شەڕەكە  روسیا  بێ  بە  بەرەیە  ئەم 
ناچاربوون  روسەكان  بۆیە  بــەرن،  كۆتایی  تا 

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 
لەیەكەم  لێكەوتەوە.  جییهان  ئاستی  لەسەر 
لەزاری سەرۆك  ئەمەریكا  بەرپەرچدانەوەیاندا 
پرۆسەیەی  ئەم  ئیدانەی  راستەوخۆ  ئۆباماوە 
ــادروســت و  ــەكــی ن ــار، كــردەوەی ــڕی كـــرد، بــە ب
شكستخواردوی ناو برد، لەلێدوانەكەیدا ئۆباما 
هەڵەیەكی  پوتین  ســیــاســەتــەی  ئــەم  ــت:  ــێ دەڵ
دەبێت،  دەرئەنجامەكەی شكست  و  ستراتیجیە 
هاوكات هەڕەشەیەكی جدیشە بۆ سەر پرۆسەی 

ئاشتی لەسوریا و ناوچەكە. 
ــەم لــێــدوانــە، كــە بــەرواڵــەت دەربــڕیــنــی  ئ
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 
رەخنەی  دەخــەنــەڕوو،  ئۆبامای  بەشكستی 
ــدی ســیــاســەتــەكــانــی دەكــــەن لــەســوریــا  ــون ت
نــاوەڕاســت. هاوكات  كــۆی خــۆرهــەاڵتــی  و 
راگــەیــانــدنــەكــان  و  ــێــدوان  ــەل ل بۆچونێكیتر 
بۆ  ئەمەریكایە  سیاسەتێكی  ئەمە  پێیانوایە 
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دووبارەكردنەوەی هەمان ئەزموونی شەڕی 
ئەمەریكییەكان  پڕۆسەیەدا  لەم  ئەفغانستان. 
راكێشاوەتە  روسیایان  سوپای  خۆیان  بۆ 
ــا بــەهــەمــان چــارەنــوســی  نـــاوشـــەڕەكـــەوە ت
لەشەڕی  ــەرن  ب سۆڤیەتی  یەكێتی  سوپای 

ئەفغانستاندا.

هێزە سەربازیەكان روسیا چوونە سوریاوە
ــــــاوەوەی هــێــزە  دەســتــپــێــكــی چـــوونـــە ن
سەرەتا  سوریا،  بۆ  روسیا  سەبازیەكانی 
بەشێوەیەكی نهێنی و لەژێر پەردەی هاوكاری 
مرۆییدا ئەنجامدراوە، بەاڵم لەماوەیەكی زۆر 
هاوكات  ئاشكرابوو،  پڕۆسەیە  ئەم  كورتدا 
فراوانتری  و  گــەورەتــر  زۆر  قەبارەیەكی 
سیاسەتی  گشتی  بەشێوەیەكی  لەخۆگرت. 
روسەكان لەمجۆرە پڕۆسانەدا وەك ئەوەی 
لەئۆكرانیاو سوریادا بینیمان، بەدوو قۆناغ، 
زۆربەنهێنی و هاوكات ئەوەندە بەقەبارە و 
دەبێتە  ئەنجامدەدرێت،  ــەورەوە  گ هێزێكی 
واڵتانی  كــۆی  بۆ  لەناكاو  موفاجەئەیەكی 
هەر  ــەك  ن روســەكــان  لــەئــەمــڕۆدا  جیهان. 
چەكسازی  لۆجستی،  یارمەتی  هــاوكــاری، 
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سوریا  بەسوپای  پێشكەش  هەواڵگری  و 
روسیا  یەكە سەربازییەكانی  بەڵكو  دەكەن، 
ســوریــادا  ســوپــای  ــەبــەرەی  ل پراكتیكی  بــە 

بەشداری ئەم شەڕە دەكەن. 
جێگەی  دەبێتە  ئـــەوەی  قــۆنــاغــەدا  ــەم  ل
رۆژئاوایش  و  ئەمەریكا  جیهان،  سەرنجی 
بەتەواوتی سەغڵەت دەكات، بەشداریكردنی 
كە  ناوەستێت،  بـــەوەوە  تەنیا  روســەكــان 
ئـــامـــاژەمـــان پــێــكــرد، بــەڵــكــو كـــار لــەســەر 
سیستمێكی  ــدنــی  دامــەزران و  گواستنەوە 
موشەكی پێشكەوتو دەكات لە سوریا. لەم 
پێشخستن  بۆ  كار  روسەكان  پرۆسەیەدا 
خۆیان  ســەربــازی  بنكەی  بەهێزكردنی  و 
جەوهەردا  لە  ئەمەش  دەكەن،  لەتەرەتوس 
خۆیان  روسەكان  كە  بەهێزە،  ئاماژەیەكی 
ئامادە  گـــەورە  نــێــودەوڵــەتــی  شەڕێكی  بــۆ 

دەكەن. 
ــە  رووداوەك ئاراستەی  پڕۆسەیەدا  لەم 
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
روسیاو  نێوان  پەیوەندییەكانی  مێژووی 
تەمەن.  ساڵ  حەفتا  لە  نزیكدەبێتەوە  سوریا، 
الیەن  یەكەم  سۆڤێتیەكان  دا   1944 لەساڵی 
بوون، كە بۆ یەكەمجار دانیان بەسەربەخۆیی 
ــەنــجــامــی ئــەم  دەوڵـــەتـــی ســـوریـــادا نـــا. دەرئ
ــەوە  ــات هــەڵــوێــســتــەی ســۆڤــێــتــیــەكــان لـــەو ك
پەیوەندییە دبلۆماسیەكانی نێوان هەردو واڵت 

دروست بوو.
حوكمی  سەر  بەهاتنە  1970دا،  لەساڵی 
پێشكەوتنی  پــەیــوەنــدیــە  ــەم  ئ ئــەســەد  حــافــز 
یەكەمجار  بــۆ  بینی.  بــەخــۆیــەوە  گــــەورەی 
یەكێتی  لەنێوان  ستراتیجی  هاوپەیمانییەكی 
ئەم  ــوو.  ب بەرجەستە  ســوریــادا  و  سۆڤیەت 
هاوپەیمانییە لەو كاتەدا ئەمەریكییەكانی تەواو 
نیگەران كرد و بە هەڕەشەیەكی جدیان لەسەر 
ناوەڕاست  لەخۆرهەاڵتی  بەرژەوەندیەكانیان 

تۆمار كرد. 
هاوپەیمانیەشدا  ئەم  لەپەرپەرچدانەوەی 
بووە  كورد  رزگاریخوازی  ئەوكات شۆڕشی 
قوربانی، لەساڵی 1975 بۆ رووبەرووبونەوەی 
ناچاربوون  ئەمەریكییەكان  هاوپەیمانییە  ئەم 
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شۆڕشی  و  بكەن  عیراق  سوپای  هــاوكــاری 
كورد كۆتایی پێبێنن، بۆئەوەی عیراق تەرخان 
لــەڕووی  وەستان  شــەڕی  سوریاو  بۆ  بێت 
رژێمەكەی  دژایەتیكردنی  و  هاوپەیمانیە  ئەو 
بە  ئەسەد. هەر ئەوكات ئەو بڕە چەكەی كە 
بەهای بیست و پێنج ملیۆن دۆالر بۆ شۆڕشی 
كورد كڕابوو، وەستێنراو نەدرایە كورد، دواتر 
هێزە  درایە  چەكانە  ئەم  حەفتاكاندا  لەكۆتایی 
ئیسالمییە توندڕەوەكانی ئەفغانستان بۆئەوەی 
ئەفغانستانی  شەڕی رژێمە كۆمۆنیستییەكەی 
تێوەگالنی  پــرۆســەی  ــش  ــری دوات و  پێبكەن 

یەكێتی سۆڤێتیان لەو شەڕە بەرجەستەكرد.
رژێمە  ئەوەی  دوای  حەفتاكاندا  لەكۆتایی 
بەعسیەكەی عێراق خۆی گرتەوە و بەهێزبوو، 
بــەعــســیــەكــان و وردتـــریـــش خـــودی ســـەدام 
حوسێن، كە ئەوكات جێگری سەرۆك كۆماری 
عیراق بوو، مەیلی بەالی دەرچون بوو لەژێر 
دیكتاتۆریانەی  خواستی  ئەمەریكا،  كۆنتڕۆڵی 
ســـــەدام ئــــەم زەمـــیـــنـــەیـــەی خــوڵــقــانــد، كە 
وەرچەرخانێك لەسیاسەتی عێراقدا رووبدات. 
لەوكاتەدا بەرێكەوتنێكی نهێنی لەنێوان ئەسەد 
بەكر  حەسەن  ئەحمەد  حوسێندا،  ســەدام  و 
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سەدام  البراو  عێراق  سەرۆكایەتی  لەپۆستی 
چووە جێگەی، جەوهەری رێكەوتنەكە وابوو 
ــە البــردنــی  بــەســەركــەوتــنــی نــەخــشــەكــەیــان ل
عــیــراق و  هـــەردوو واڵتــی  یەكگرتنی  بــەكــر، 
بكرێتە  ئەسەد  حافز  و  رابگەیەندرێت  سوریا 
سەرۆكی ئەو واڵتە یەكگرتووە و سەدامیش 
ــڕۆســەكــە  پ دوای  بــــەاڵم  ــری،  ــگ ــێ ج بــبــێــتــە 
خۆی  دەبێتەوە،  پەشیمان  سەدام  راستەوخۆ 
رابەری  و  سەركردە  عیراق،  سەرۆكی  وەك 

نەتەوەی عەرەبی رادەگەیەنێت. 
دەرئەنجامی  هــەشــتــاكــانــەوە  لەكۆتایی 
یەكێتی  ــەوەی  ــدن ــوەشــان ــەڵ ه و  رووخـــــان 
سوریا  نــێــوان  پەیوەندییەكانی  ســۆڤــیــەت 
لەگەڵ  كۆتاییهات.  سۆڤیەتیش  یەكێتی  و 
ـــەوەی روســیــاو دەركــەوتــنــی وەك  ـــوژان ب
وەریسێكی شەرعی یەكێتی سۆڤیەتی پێشوو، 
دروســتــبــوەوە،  جارێكیتر  پەیوەندییە  ئــەم 
ئەم  لەوكاتەدا  روسیا  الوازی  بەهۆی  بەاڵم 
پەیوەندیە تائاستێكی بەرچاوە تەنیا رواڵەتی 
یەكداو  و  بسیت  ســەدەی  لەسەرەتای  بوو. 
پوتین،  بــەهــاتــنــە ســـەر حــوكــمــی ســــەرۆك 
بارودۆخی سوریا گۆڕانێكی ئەرێنی گەورە 
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و پێشكەوتنێكی خێرای بەخۆیەوە بینی، ئەم 
كاریگەری  راستەوخۆ  پێشكەوتنە  و  گۆڕان 
پەیوەندی  ژیــانــەوەی  و  پێشخستن  لەسەر 

نێوان روسیای نوێ و سوریادا هەبوو. 
ــەدا و  ــەم ســەدەی ــای ئ لــەســااڵنــی ســەرەت
نابۆكۆ  ــــرۆژەی  پ شكستی  دەرئــەنــجــامــی 
لەئازەربایجان و دەركردنیان لەالیەن روسیاوە 
لەو ناوچەیەو ئەگەری گواستنەوەی پڕۆژەكە 
بۆ ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، پێویستی 
بوژانەوەو بەهێزكردنی پەیوەندیەكانی نێوان 
دروستبووەوە.  جارێكیتر  سوریا  روسیاو 
كڕیارێكی  بوونە  سورییەكان  قۆناغەوە  لەم 
سەرەكی و گەورەی چەكی روسی، هاوكات 
ــی گـــەورەیـــان  ــەك ــاری ــاوك ــش ه ــی ــان روســەك
پێشكەش بەسوریەكان دەكرد. تەنیا لەنێوان 
سوریەكان   2012 تاساڵی   2007 ساڵی 
لەروسیا  چەكیان  دۆالر  ملیار   4،7 بەبڕی 
كۆمپانیا  كــە  ــــەوەی،  ل جگە  ئــەمــە  ــوە.  ــڕی ك
كەوتنە  بەرچاوە  بەشێوەیەكی  روسییەكان 
2009وە  لەساڵی  لەروسیادا.  وەبەرهێنان 
لەسوریادا  ـــان  دۆالری ملیار   20 قــەبــارەی 

خستەكار.
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لەبواری سیاسیدا ئەم واڵتە بەوەی سنوری 
ئیسرائیل،  نــاوەڕاســت،  سپی  ــای  دەری لەگەڵ 
ئوردن، لوبنان، عیراق، توركیادا هەیە، دەبێتە 
كلیلی كردنەوەی دەرگای نێودەوڵەتی بۆ روسیا. 
روســەكــان  لەمێژە  بـــەوەی  لــەرویــەكــیــتــرەوە 
خەون بەگەیشتن بەئاوە گەرمەكانەوە دەبینن، 
بەاڵم بەدرێژایی ماوەی شەڕی سارد، توركیا 
بەربەست  ناتۆ  لەهاوپەیمانی  بەشێك  وەك 
بووە،  یەكێتی سۆڤیەت  نەیارێكی گەورەی  و 
بۆ  بووە  ئەمەریكا  بەهێزی  پێگەیەكی  بەڵكو 
وەستانەوە لەڕووی هەر هەوڵێكی فراوانخوازی 
و گەیشتن بە ئاوە گەرمەكان. لەئێستاشدا تا 
ئەمڕۆ توركیا لەهەمان بەرەدایە، لەم دۆخەدا 
شەڕێكی  دروســتــبــوونــەوەی  بــەســەرلــەنــوێ 
ــەرەكــان  ــەوەی ب ــوون ــاب ســــاردی نـــوێ و جــی
رۆژئاوادا  لەبەرەی  توركیا  دەكرێت  پێشبینی 
ــا خـــۆی ســـاغ بــكــاتــەوە بۆیە  لــــەدژی ســوری
سەربازی  بنكەی  كردنەوەی  و  جێگیربوون 
بەهێز لەپشت ئەم ناوچەیەوە بۆ رووسەكان 
لەم  بەواتەیەكیتر  هەیە.  ستراتیجی  گرنگی 
كە  پایەمەی،  ئەو  دەبێتە  رووەیشەوە سوریا 
سپی  ــای  دەری لەخۆرئاوای  هێز  هاوسەنگی 
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ناوەڕاست لەبەرژەوەندی روسیادا رادەگرێت. 
سوربوونی  لەنهێنیەكانی  یەكێك  راستیە  ئەم 
لەرژێمەكەی  بەرگریكردن  لەسەر  روسەكان 

بەشار ئەسەد.
سوریا  بــەوەی  جیۆئیكۆنۆمیكدا  لەبواری 
ــــووە بــەرێــڕەوێــكــی ســتــراتــیــجــی  ــژە ب ــێ ــەم ل
لەم  سروشتی،  گازی  و  نەوت  گواستنەوەی 
نابۆكۆی  پرۆژەی  زیندوكردنەوەی  قۆناغەدا 
تێپەڕێت  بــەســوریــادا  دەبێت  كە  ئەمەریكی، 
دەبێتە  بەسەركەوتنی  دەریــا،  سەر  تادەگاتە 
پـــڕۆژەی  لــەســەر  فــشــار  گــــەورەی  هێزێكی 
لەراستیدا  باكور و باشوری روسیا.  رێژاوی 
سەركەوتنی نابۆكۆ بەبێ رووخانی رژێمەكەی 
بەشار ئەسەد و وەدەرنانی روسیا لەم واڵتە 
سوریا  جارێكیتر  لێرەشەوە  بۆیە  ئەستەمە، 
بۆ  ژیـــاری  ستراتیجی  پێگەیەكی  دەبــێــتــەوە 
رووسەكان، ئەستمە بەئاسانی دەستبەرداری 

ببێت.
ئەمەریكا  گەڕانەوەی  سەربازیدا  لەبواری 
بۆ بنكەی سەربازی ئەنجەرلیك، رووسەكانی 
لەهەنگاوێكی  و  بەخێرایی  زۆر  كــە  هــانــدا، 
ســوریــاوە  ببەنە  ســەربــازی  هێزی  كتوپڕدا 
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بەهێز  زۆر  تــەرەتــوس  ســەربــازی  بنكەی  و 
بكەنەوە، بەواتە لەبواری سەربازیدا تەرەتوس 
دەبێتە سەنگی سەربازی روسەكان و لێرەوە 
لــەبــەرانــبــەر بنكەی  ــازی  هــاوســەنــگــی ســەرب

ئەنجەرلیك دروست دەبێت. 

شەڕێكی جیهانی بەوەكالەت
ئـــــەو شـــــــەڕەی ئــــەمــــڕۆ لــــە ســــوریــــادا 
شەڕێكی  جـــەوهـــەردا  ــە  ل بــەڕێــوەدەبــرێــت، 
جیهانیشی  سروشتێكی  هاوكات  بەوەكالەتە. 
ناراستەخۆ  هەیە، بەشێوەیەكی راستەوخۆ و 
لـــەم شـــەڕەدا  بــەپــراكــتــیــكــی  چــەنــدیــن واڵت 
بەشدارن، بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی شەڕەكە 
لە الیەن روسیا و ئەمەریكاوە ئیدارەدەدرێت 
هەردوو  بەسەر  بەشداریش  واڵتانی  كۆی  و 
بەرەدا دابەش بوون. لەسەر ئاستی خۆرهەاڵتی 
بە  بەرەكان  بارەگشتیەكەیدا  بە  نــاوەڕاســت، 
بەرەی شیعەگەری  و  تەواوەتی جیابونەتەوە 
ــی لـــەبـــەرەی روســــیــــادان و بـــەرەی  ــران ــێ ئ

سوننەگەری دەكەونە بەرەی ئەمەریكاوە. 
ئەو  فراوانبوونی  قوڵبونەوەو  لەواقیعدا 
ئەوەی  لەگەڵ  خوڵقاندوە،  بارەی  ئەو  شەڕە، 
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لەئاستێكی بااڵدا شەڕ و ركەبەرایەتی لەنێوان 
بەاڵم  دایە،  بەرژەوەندی  دوو  و  ئەجندا  دوو 
هەندێكجار و لەچەند خاڵ و بوارێكدا پێكدادان 
لەنێوان بەرژەوەندی یەك بەرەیشدا درووست 
لەچەند  پێكدادان  كە  ئاساییە،  بەواتە  دەبێت، 
خاڵێكدا لەنێوان بەرژەوەندی و ئەجندای سیاسی 
سعودیەدا  و  ئەمەریكا  یان  ئێران،  و  ڕوسیا 
و  پەیوەندی  چوارچێوەیەدا  لــەم  ـــدات.  رووب
بــەرژەوەنــدیــەكــانــی  پــێــكــدادانــی  و  لێكخشان 
بە  سعودیە،  ئێران،  روسیا،  ئەمەریكا،  نێوان 
ئێران و  لەدوای رێكەوتنی ئەتۆمی  تایبەتیش 
رۆژئاوا و چوونی سوپای روسیا بۆ سوریا، 
تاماوەیەك  وەرەقەكان  دەكرێت  پێشبینی  وا 
دروســت  نائاسای  پێكدادانی  و  ببن  تێكەڵ 
روسیا  بە چوونی سوپای  نموونە،  بۆ  ببێت. 
و  ئێران  دەسەاڵتەكانی  مــەودای  سوریا  بۆ 
تەسك  بەرچاو  بەشێوەیەكی  ئەسەد  بەشار 
بۆ  هێز  فاكتەرەكانی  زۆربـــەی  و  دەبێتەوە 
پوتین.  دەســت  دەكــەونــە  دانوستان  و  شــەڕ 
لەروویەكیترەوە نزیكبونەوەی ئێران، رۆژئاوا 
ئەو  تایبەتی  بە  ئێران  و  ئەمەریكا  بە گشتی، 
بارە دەخوڵقێنێت، كە بازاڕی ئێرانی بە رووی 
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كۆمپانیاكانی رۆژئاوا و لەئایندەیشدا كۆمپانیا 
لەكرۆكدا  بەواتە  بكرێتەوە،  ئەمەریكیەكاندا 
ئەم نزیكبوونەوەیە بازنەی بەرژەوەندییەكانی 

روسیا لەم واڵتە تەسك دەكاتەوە. 
لەجەوهەریشدا دەبێتە ناوكی هەڕەشەیەكی 
پەیوەندییەكانی  ئــایــنــدەی  لــەســەر  شــــاراوە 
چوارچێوەیەدا  لــەم  ئــێــران.  روســیــاو  نــێــوان 
روسەكان  دەسەاڵتی  فەزای  تائەمڕۆ  بەوەی 
ئێرانیەكاندایە،  نفوزی  لەهەناوی  لەعیراقیشدا 
گۆڕانێك  هــەر  كــە  تیادانییە،  گومانی  بۆیە 
ــەری لــەســەر  ــگ ــاری ــران ك ــێ ــە هــەڵــوێــســتــی ئ ل
روسیا  و  عــیــراق  پەیوەندیەكانی  ئــایــنــدەی 
لەرێگەی  روسەكان  لەئەمڕۆدا  بۆیە  دەبێت. 
نفوزێكی  دەیانەوێت  نەوتیەكانیەوە  كۆمپانیا 
لەئەمڕۆدا  بكەن.  دروســت  بۆخۆیان  بەهێز 
بەتایبەتی  ــا  روســی نــەوتــیــەكــانــی  كۆمپانیا 
نەفتروسی  و  گازپرۆم  كۆمپانیای  ــەردوو  ه
بۆ  لەهەوڵدان  بەرچاو  بەشێوەیەكی  روســی 
وەبەرهێنانی  ســەرچــاوەكــانــی  قۆرخكردنی 
نەوت و گازی سروشتی لەباشوری عیراق و 

دەڤەری سەوزی سلێمانی. 
بـــەوەی  ئیسرائیلیەكان  ــەدا  گــەمــەی لـــەم 
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بــەشــێــكــی ســـەرەكـــی ئـــەم كــێــشــەیــەیــە و بە 
سعودیەدایە،  و  ئەمەریكا  لەبەرەی  پراكتیكی 
عەرەبی  واڵتانی  هەڵوێستی  هــۆی  بە  بــەاڵم 
لەسەر ئیسرائیل، ئەم واڵتە ناتواتێت رۆڵیكی 

ئاشكراو كاریگەر بگێرێت. 

جیابوونەوەی بەرەكان
لەئەمڕۆدا بەپراكتیكی لەسەر زەوی سوریا 
وەك دەوڵەتێكی ئازادو سەربەخۆ نەماوەتەوە، 
كەوتوەتە  بەتەواوتی  نیشتمانی  ســەروەری 
ژێر پرسیارەوە، هاوكات بەبارێكیتردا بەوەی 
زیاتر سێ لەسەر چواری خاكەكەی لەدەست 
نەماوەتەوە،  دیمەشقدا  فەرمیەكەی  حكومەتە 
ئەم واڵتە بووەتە گۆرپانی شەڕێكی بەرفراوان 
جیهانی  ركەبەرایەتییە  و  لەقەیران  زۆرێك  و 
ــن.  دەب یەكانگیر  تــیــادا  هەرێمایەتیەكان  و 
كورد،  لەنێوان  سوریا  بەپراكتیكی  لەئەمڕۆدا 
بەرەی نوسرە، داعش و دەسەاڵتەكەی بەشار 
ئەسەدا دابەش بوونە. لەبواری تێكەڵبوون بە 
هێزە  نێوان  پەیوەندی  یان  دەرەكــی  دەستی 
لەڕێگەی  توركیا  دەرەكــیــەكــان،  و  ناوخۆیی 
ئەجندای  سەپاندنی  هەوڵی  نوسرەوە  بەرەی 
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لەڕێگەی  سعودیەكان  دەدات،  خۆی  سیاسی 
ـــان و ئــێــرانــیــەكــانــیــش  داعــــشــــەوە، روســـەك
ئەجندای  بەشارەوە  دەسەاڵتەكەی  لەڕێگەی 
چوارچێوەیدا  لەم  دەكەن،  بەرجەستە  خۆیان 
ــــەرەی سوننە  ب ئـــیـــدارەی كـــۆی  ئــەمــەریــكــا 
دەكات و تا ئاستێكی دیار كاریگەری لەسەر 
ــوســرە و داعــش  ئــاراســتــەكــردنــی بــــەرەی ن
پاڵپشتی  لــەڕوویــەكــیــتــرەوە  هــاوكــات  هــەیــە، 
لەكوردەكان دەكات، لەم پڕۆسەیەدا ئامانجی 
ئەمریكیەكان تایبەتمەندی و گرنگی ستراتیجی 
یــەپــەگــەدا،  یارمەتیدانی  لــەپــڕۆســەی  هــەیــە، 

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.
لەنێوان  هێز  هاوسەنگی  راگرتنی  سێیەم: 

هێزە ئۆپۆزسیۆنەكانی سوریادا. 
رووخانی  لەئەگەری  بۆئەوەی  نموونە  بۆ 
ــەو بـــارە دروســت  رژێــمــەكــەی ئــەســەدا دا ئ
نەبێتەوە، كە لە رووخانی رژێمەكەی قەزافیدا 
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بۆ  هێز  بااڵنسی  راگــرتــنــی  بــەواتــە  روویــــدا، 
لەنێوان  هــاوســونــگــی  و  جێگیری  راگــرتــنــی 
لەئەگەری  هــاوكــات  جــیــاوازەكــانــدا،  پێكهاتە 
ئەم  دابەشبوونی  و  ئەسەد  بەشار  مانەوەی 
واڵتە، كوردەكان دەبنە هاوپەیمانێكی  گونجاو 

و كاریگەری ئەمەریكاو رۆژئاوا.

سیاسەتی ئەمەریكا لەروبەرووبونەوەی 
روسیادا

ــی  ــەخــۆرهــەاڵت ــا ل ــك ــەمــەری ســتــراتــیــجــی ئ
پرۆسەی  لــەرووبــەروبــونــەوەی  نــاوەڕاســتــدا 
بەشێوەیەكی  لەسوریادا،  روسیا  سەربازی 
ــەبــارە  بـــەرچـــاو گـــۆڕانـــی بـــەســـەردا دێـــت. ل
گشتییەكەیدا ئەمەریكیەكان لەئەمڕۆدا كار بۆ 
فراوانكردن و بەهێزكردنی بەرەی دژ بە روسیا 
دورستكردنی  چوارچێوەیەشدا  لەم  دەكــات، 
هاوپەیمانییەكی نێودەوڵەتی سیاسەتێكی باوی 
لەقەیرانەكانی  ــەردەوام  ب كە  ئەمەریكیەكانە، 
هاوشێوەی  ئــەوانــەی  تایبەتی  بە  رابـــردودا 
لەم  پێكیهێناوە.  سوریایان  ئەمڕۆی  قەیرانی 
ــار لەسەر  ــواری نــاوخــۆیــدا ك ــەب بــازنــەیــەدا ل
بەهێزكردنی بەرەكانی دژ بەهێزەكانی ئەسەد 
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هاوپەیمانی  پێكهێنانی  بەبێ  ــەاڵم  ب دەكـــات، 
هاوكاری  و  لۆجستی  لەبواری  شــەڕەدا  لەم 
چەكسازی و هەواڵگریەوە بەشداری شەڕەكە 

دەكات. 
گۆڕانكاریانە  و  رووداو  ئەم  ئاماژەیەكی 
ئەمەریكا  كە  بێت،  ئاراستەیەدا  بەو  پێدەچێت 
مۆدێلی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  دەیــەوێــت 
ئەفغانستان  رووبـــەروبـــوونـــەوەی  شـــەڕو 
بگوازێتەوە بۆ سوریا. بەم سیاسەتە لەڕێگەی 
بەتایبەتی  سوریا  ئۆپۆزسیۆنی  بەكارهێنانی 
روسەكان  داعــش  و  نوسرە  گروپی  هــەردو 
پەلكێشی شەڕەكە بكەن و هەوڵی وشككردنی 
سۆڤیەت  یەكێتی  بەهەمانشێوەی  تواناكانی 
لەبەرجەستەبوونی  بـــدەن.  ئەفغانستان  لــە 
ــەدا پــێــدەچــێــت ئــەمــەریــكــا و  ــاســەت ـــەم ســی ئ
هــاوپــەیــمــانــەكــانــی گــروپــی داعـــش لــەعــیــراق 

پاشەكشێ پێبكەن بۆ ناو سوریا. 
ـــــەوەی پــێــدەچــێــت  ــادا لـــەگـــەڵ ئ ــســت ــێ ــەئ ل
لەسیاسەتی  ئەمەریكا  لەئەگەرەكانی  یەكێك 
رووبەرووبونەوەی روسیا بەئەفغانستانكردنی 
نێوان  جیاوازی  كۆمەڵێك  بەاڵم  بێت،  سوریا 
بارە دەخوڵقێنێت، كە  ئەو  ئەم دوو رووداوە 
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لەئەمڕۆدا  ئەزموونە  ئەو  دووبارەكردنەوەی 
ئەم  نەكرێت.  بەرجەستە  ئاسانی  بە  هــەروا 
جیاوازدا  جێگەی  و  كات  لەدوو  قەیرانە  دوو 
سۆڤێتی  یەكێتی  ئەمڕۆ  روسیای  خوڵقاون، 
ئەفغانستان  بــەڕبــەی  سوریا  نییە،  ئــەوكــات 
ناپێورێت، داعش قاعیدە نییە، ئەمانە و چەند 
بە  سوریا  كە  ئــەوەن،  گەواهی  جیاوازیەكیتر 

ئەفغانستان نابێت.

كوردو روسیا
كــورد  هاوكێشەیەدا  ــەم  ل ئـــەوەی  لــەگــەڵ 
تێكەڵبوونی  بـــەاڵم  ئــەمــەریــكــایــە،  لــەبــەرەی 
وەرەقــەكــان و دابــەشــبــوونــی كــورد بەسەر 
بــارەی خوڵقاندووە  ئەو  بــەرەكــەدا،  هــەردوو 
هەمان  روسیا  و  كورد  نێوان  پەیوەندیەكانی 
ئاراستە، سروشت و رەنگی پەیوەندی نێوان 
روسیای  و  سوریا  ئیسالمی  ئۆپۆزسیۆنی 
ئامانج  ــادا  ــەســوری ل ـــورد  ك وەرنــەگــرتــبــێــت. 
ــە، كــۆی  ــەخــۆی هــەی و ئــەجــنــدای تــایــبــەت ب
نیشتمانیدا  رزگاری  لەپرسی  ستراتیجیەكانی 
چڕدەبێتەوە، روسەكان لەم قۆناغەدا نایانەوێت 
بەرەی  بچنە  ئەوەی  بۆ  پاڵنەن  كورد  هەموو 
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ئەمەریكاوە، بەتایبەتی، كە لەئەمڕۆدا بەشێكی 
لەبەرەی  باكور  و  لەباشور  كــورد  ــەورەی  گ

ئەمەریكادا خۆیان ساغ نەكردوەتەوە. 

پوختە
پێدەچێت  ئــامــاژەكــان  ـــەی  زۆرب پێی  بــە 
لەئەمڕۆدا روسەكان توانای ئەوەیان هەبێت 
سوریا  خاكی  كۆی  كە  نەلوێت،  بۆیان  یان 
ئەسەد،  بەشار  ژێردەسەاڵتی  بگەڕێننەوە 
ئامانجی  دەبێتە  قۆناغەدا  لەم  ئــەوەی  بۆیە 
ـــان پــارێــزگــاریــكــردنــە  ســـەرەكـــی روســـەك
ـــەی  ـــەوەی ئـــەســـەد بــــەم دەســـەاڵت ـــان ـــەم ل
دوو  بناغەی  لەسەر  روسەكان  ئەمڕۆیەوە، 
مــانــەوەی  یەكێكیان  كـــاردەكـــەن  ئــاراســتــە 
بەواتە  دیــاریــكــراوە،  لەسنورێكی  ئــەســەدە 
دەوڵەتێكی بچوك، كە لەكەنارەكانی دەریاوە 
دەســـت پــێــدەكــات و بــەقــەلــەمــونــە دەگــاتــە 
دەوڵەتێكی  واتە  دیمەشق،  پایتەختی سوریا 
بچوك، كە كەمتر لەسێ لەسەر چواری خاكی 
دووەمیشدا  لەئاراستەی  دەگرێتەوە.  سوریا 
ــات تا  ـــژەدان بە شــەڕ دەك كــار لەسەر درێ
دەخوڵقێت جێگرەوەیەكی گونجاو  بارە  ئەو 
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دەدۆزرێــتــەوە،  بەشار  بۆ  روسیا  بەدڵی  و 
ستراتیجی  نێودەوڵەتی  رێكەوتنێكی  بەواتە 
خۆیاندا،  لەنێوان  سوریا  دابەشكردنی  بۆ 
هــەردووال  بــەرژەوەنــدی  رێكەوتنانەدا  لەو 
دەبێتە  نوێ  هاوسەنگیەكی  و  دەپارێزرێت 

پایەی جێگیریەكی درێژ خایەن.

22/9/2015
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هـاوپـەیـمانـی نـوێـی بـەغـدا 
ئـامـڕازێـــك بــۆ روبەڕووبوونەوەی 

ئەمەریكا

تیرۆرستی  گــروپــی  لێدانی  و  بــۆردومــان 
داعــــش لـــەالیـــەن فـــڕۆكـــە ســەربــازیــیــەكــانــی 
جەوهەری  گۆڕانێكی  بەپراكتیكی  روسیاوە، 
قەیرانی  رێـــرەوی  و  سروشت   و  لەئاراستە 
سوریاو  و  بەگشتی   نــاوەڕاســت  خۆرهەاڵتی 

عیراق بەتایبەتی بەرجەستە دەكات. 
ـــی تــارمــایــی  ـــن لـــەم گـــەمـــەیـــەدا دەركـــەوت
دیار  بەشێوەیەكی  بــەرەكــان  جیابوونەوەی 
ــەكــردنــی  ـــــەرەو بــەرجــەســت هـــەنـــگـــاوەكـــان ب
زۆر  نوێ  سەربازی  سیاسی  و  هاوپەیمانی 
دیار  گشتی  و  بەشێوەیەكی  دەكــات.  خێراتر 
ــی جــیــادەبــنــەوە، واڵتــە  ــەواوەت ــەت بــەرەكــان ب
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نزیكەكانی نزیك لە رووداوەكان زۆر بەخێرایی 
خۆیان لەنێوان بەرەكاندا ساغ دەكەنەوە. واڵتە 

بێالیەنەكان زۆر سنوردار دەبن. 
ـــــاوا  ـــــەرەی رۆژئ ـــەدا ب لــــەم دابـــەشـــبـــوون
بەڕابەرایەتی ئەمەریكا زیاتر لەبیست دەوڵەت 
دەگرێتەخۆی  و هاوكات هاوپەیمانی عەرەبیش، 
سەخت  شەڕێكی  لەئەمڕۆدا  و  واڵتــە  دە  كە 
لەدژی حوسییەكان  و نفوزی ئێران لە یەمەن 
ئەم  بەشێكی  ــەجــەوهــەردا  ل بــەڕێــوەدەبــەن، 
ئەمەریكا  كە  نێودەوڵەتییەیە،  هاوپەیمانییە 

بەڕێوەی دەبات. 
ئەم هاوپەیمانە زیاتر لەساڵێكە بەپراكتیكی 
بەشار  بەدەسەاڵتەكەی  دژ  شەڕی  بەشداری 
ئەسەد و گروپی تیرۆرستی داعش دەكەن، لەم 
بەهێزبووە،  زیاتر  داعش  دەرئەنجام  شەڕەدا 
بەاڵم رژێمەكەی ئەسەد رووەو الوازبوون  و 
داڕووخان چووە، بۆیە زۆرێك لە چاودێرانی 
داعش  تیرۆستی  گروپی  پێیانوایە  سیاسی 
هەواڵگری  دەزگای  لەكارگەكانی  لەجەوهەردا 
تێیدا  ئــامــانــج  و  ــراوە  ــك ئــەمــەریــكــادا دروســت
بەرجەستەكردنی ستراتیجی نوێی ئەمەریكایە 

لەناوچەكەدا.
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روسەكان  بــەرەیــەدا،  ئــەم  لەبەرانبەر 
وەك جەمسەر و هێزێكی گەورەی جیهانی 
هاتونەتە  سەدەیەوە  ئەم  لەسەرەتاكانی 
گـــەمـــەكـــەوە. بـــۆ رووبــــەڕووبــــونــــەوەی 
پاوانكاری  فــراوانــخــوازی  و  ستراتیجی 
ئەمەریكا بەرەیەكیان بۆ خۆیان پێكهێناوە، 
ــەگــەڵ ئـــەوەی روســەكــان  ـــەمـــڕووەوە ل ل
تریان  لێكتێگەیشتنی  و  رێكەوتن   چەندین 
و  چین   بەتایبەتی  واڵت  چەندین  لەگەڵ 
واڵتانی ئاسیای ناوەند و هەندێك لە واڵتانی 
لەڕاستیدا  بەاڵم  هەیە،  التین  ئەمەریكای 
وێستگەی  یــەكــەم  هــاوپــەیــمــانــیــیــە  ـــەم  ئ
بەرەی  رووبەڕووبونەوەی  راستەوخۆی 

ئەمەریكایە. 
تائەمڕۆ  ئــەوەی  لەگەڵ  گەمەیەدا  لەم 
تیرۆستی  بەگروپی  كۆتایهێنان  بەڕواڵەت 
بەرەكە،  هەردو  ئامانجی  دەكرێتە  داعش 
ــەاڵم لــە جــەوهــەردا شــەڕ و ملمالنێ  و  ب
دابەشكردنی  لــەســەر  ركەبەرایەتیەكان 
بەرژەوەندییە  پاراستنی  و  نفوز  ناوچەی 
لە تەواوی ئاست  و پێگە  ستراتیجییەكانە 

و جومگەكانیدا.
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شەڕێكی ساردی نوێ
لەدوای رووداوەكانی بەهاری عەرەبییەوە، 
تارمایی دەستپێكردنی شەپۆلێكی نوێی شەڕی 
بە  رۆژ  روســیــا  و  ئەمەریكا  نــێــوان  ســـاردی 
رۆژ زیــاتــر دەردەكـــەوێـــت. لــە هــەنــاوی كۆی 
ركەبەرایەتی  و  و  ناوكی شەڕ  رووداوەكــانــدا 
بە  رۆژ  و  دەڕوێــت   نێودەوڵەتی  ملمالنێیەكی 

رۆژ زیاتر لە گەورەبوون  و فراوانبووندایە. 
جیاوازی ئەم شەڕە لەگەڵ شەڕی ساردی 
قۆناغی سیستمی دوو جەمسەری، جیاوازییەكی 
جەوهەری  و تەواو پێچەوانەیە، شەڕی ساردی 
ركەبەرایەتیەكی  شەڕ،  بەرگی  یەكەم  قۆناغی 
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 ئەرك  و بەربەستی 
كەمتریان دەكەوێتە سەر، بۆ نموونە، مەرجی 
سەرەكی رووسەكان بۆ بەشداری لەهاوپەیمانی 
هاوپەیمانی،  )هــاوبــەشــی،  بناغە  سێ  لەسەر 
هەناوی  لە  دەبێت.  بەرجەستە  لێكتێگەیشتن( 
ئەم رووداوانەدا و لەسەر بناغەی ئەم دنیابینیە 
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نوێی  سیستمێكی  رواڵەتی  نوێیانە  و  جیاواز 
جیهانی لەسەر بناغەی جیهانێكی فرەجەمسەر 
دەردەكەوێت. لەم دۆخەدا ئەمەریكا و روسیا 
جیهانی  ســـەرەكـــی  جــەمــســەری  دوو  وەك 
ــە دەرئـــەنـــجـــام لــــەڕووی  ــۆی دەردەكــــــــەون. ب
پێكدادان  و  بەریەككەوتن  و  ئەو  ستراتیجیەوە 
جیاوازییەی دروست دەبێت، دەبێتە هۆكارێك 

بۆ بەرپابوونی شەڕێكی ساردی نوێ.

پێكدادانی ستراتیجەكان
سیاسی ،  ناجێگیری  پەڕینەوە،  لەقۆناغی 
ئاوابوونی  دەرئەنجامی  سەربازی  ئابوری  و 
بەرجەستەنەبونی  كۆن  و  سیستمی  خــۆری 
سیستمێكی نوێ، پێكدادان  و لێكخشان لەنێوان 
ستراتیج  و بەرژەوەندییە جیاوازەكاندا دروست 
لێكخشانە  لــەپــێــكــدادان،  ــەم دۆخـــە  ئ دەبــێــت. 
ماوەیەكی  ئابوریانە،  و  سەربازی  سیاسی، 
درێژخایەن  و  تاجێگیریەكی  دەوێت  پێویستی 
بەهێز دروست دەبێت. لەدۆخەدا ركەبەرایەتی  
لەبناغەدا  كە  نێودەوڵەتییەكان،  مالمالنێ  و 
و  ئەمەریكا  لەنێوان  بــەرژەوەنــدی  پێكدادانی 
روسیا و چیندا دروست دەكات، لە پراكتیكدا 
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ستراتیجیەوە  پێگەیەكی  خـــاڵ  و  لــەچــەنــد 
تەشەنە دەكەن، دواتر كۆی جومگەكانی ژیان 
دەگرنەوە. لەمبارەدا بە شێوەیەكی گشتی  و چڕ 
كۆی بوارەكانی پێكدادان  و رووبەڕووبونەوە 

لەچوار خاڵدا چڕدەبنەوە:
بۆ  پــێــكــدادان  و ڕكــەبــەرایــەتــیــیــەكــان   -1
ــابــوری و  كــۆنــتــرۆڵــكــردن  و دابــەشــكــردنــی ئ

بازاڕی جیهانی.
بۆ  ركــابــەرایــەتــیــیــەكــان  و  مــلــمــالنــێ    -2
سەرچاوەكانی  پاوەنكردنی  دابەشكردن  و 
ــی  ــەت ــب ــای ــەت ـــان، ب ـــەك ـــی ســـامـــانـــە ســـەروشـــت
سروشتی  و  گــازی  و  نــەوت   سەرچاوەكانی 
رێگاكانی گواستنەوەی بۆ بازاڕە بەكاربەرەكان 

لەسەر ئاستی جیهان. 
جیهانیەكان  بەڕێكخراوە  تەحەكومكردن   -3
لەسەرجەم بوارەكانی ئابوری، سیاسی، ئاسایش  

و مرۆیی. 
4- شەڕی بنكە سەربازییەكان. 

لــەم چــوارچــێــوەیــەدا، لــەســەرەتــای ســەدەی 
گەڕانەوەیان  بۆ  مەرجێك  وەك  بیست ویەكەوە 
سەپاندنی  نێودەوڵەتی  و  هاوكێشەی  نــاو  بۆ 
زۆر  روســەكــان  جیهانی،  هێزێكی  وەك  خــۆی 
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ناوچەی  فــراوانــكــردنــی  بــۆ  كــاریــان  بەخێرایی 
نفوزی خۆیان لەكۆی پێگەو پایە ستراتیجیەكان 
كاریان  بەرنامەیەكی ورد  بە  كردووە، هاوكات 
ئاماژەمان  كە  خاڵەكردوە،  چــوار  ئــەم  لەسەر 

پێكردوە. 

لەیەكەم قۆناغدا، بەرنامەی كۆنترۆڵكردنەوەی 
چوار واڵتیان )ئۆكرانیا، بیالروسیا، كازاخستان، 
ــا( داڕشـــتـــەوە. لــەقــۆنــاغــی دووەمــــدا  جــۆرجــی
خۆرهەاڵتی  بۆ  گەیشتنیان  و  كشان  نەخشەی 
لەم  جێبەجێكردنەوە،  بواری  خستە  ناوەڕاست 
بازنەیەدا گەیشتنیان بە سوریا دەبێتە سەرەتای 
كــردنــەوەی  نــوێ  و  قۆناغێكی  دەستپێكردنی 
دەرگایەكی نێودەوڵەتی سەرەكی بۆ گەڕانەوەیان 

وەك جەمسەرێكی سیستمی نوێی جیهان. 
لە ئەمڕۆدا روسەكان لەسەرجەم بوارەكانی 
ملمالنێ  و  ئــابــوری  و  ــازی   ســەرب سیاسی، 
ركەبەرایەتیەكی سەختیان لەبەرانبەر ئەمەریكا 
لــەبــواری  ركەبەرایەتەیكان  دەستپێكردوە. 
ئابوریدا لەهەر سێ كەرتی ژیاری )بازرگانی، 
لەبواری  چڕدەبێتەوە،  وزە(دا  وەبەرهێنان، 
رێكەوتنی  هاوپەیمانی  و  چەندین  سیاسیدا 
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ــی  و هــەرێــمــایــەتــی  ــەت ــودەوڵ ــێ ســتــراتــیــجــی ن
ــواری ســەربــازیــدا زۆر  ــەب دادەمــەزرێــنــێــت. ل
فــراوانــكــردن  و  بــۆ  كــار  وردی  بەخێرایی  و 
ســەربــازیــیــەكــانــی  بنكە  زیــنــدووكــردنــەوەی 

دەرەوەی سنورەكانی خۆی دەكات.

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی نوێی بەغدا
سەرەكییەكانی  بناغە  لــەپــایــەو  یەكێك 
شەڕ و ركەبەرایەتی نێوان هێز و جەمسەرە 
پێكهێنانی  ــەمــڕۆدا  ــەئ ل جیهان  مــەزنــەكــانــی 
و  هەرێمایەتی   نێودەوڵەتی  و  هاوپەیمانی 
نزیكبوونەوەی  بوارەدا  لەم  بەهێزە.  ناوچەیی 
شیعەگەری  دەســەاڵتــی  و  ئــێــران  روســیــا  و 
دەبێتە  ئەسەد  بەشار  رژێمەكەی  و  عیراقی  
بۆ  نوێ  هاوپەیمانیەكی  دامەزراندنی  ناوكی 
كوشندەیەش  گورزێكی  هاوكات  روسەكان، 
دەبێت لەستراتیجی نوێی ئەمەریكا بە تایبەتی 

لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست. 
ــە، لـــەئـــەمـــڕۆدا ســەرجــەم  ــن ــكــەوت ـــەم رێ ئ
ــی ســـەربـــازی، ســیــاســی، ئــابــوری  ــان ــوارەك ب
ستراتیجی  رێكەوتنێكی  بەرگی  و  دەگرێتەوە 
ــــەرەو  ب بــەخــێــرایــی  زۆر  ــــەردەكــــات،  ــــەب ل
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ستراتیجی  هاوپەیمانیەكی  بەرجەستەكردنی 
درێژخایەن دەچێت.

هاوپەیمانییە  ئەم  دامەزراندنی  بیرۆكەی 
كردوە،  دروستی  ناوچەكە  نوێی  بارودۆخی 
لەهاوپەیمانی  سروشی  لــەجــەوهــەردا  بــەاڵم 
بەغدادی ساڵی 1956-1955ەوە وەرگرتووە. 
بیرۆكەیەكی  ئەوكات  كە  هاوپەیمانییە،  ئەم 
ئەمەریكی بوو، بۆ وەستان لەڕووی ستراتیجی 
جەمسەری  و  سۆڤێت   یەكێتی  فراوانخوازی 
)بەریتانیا،  واڵتــانــی  لــەنــێــوان  سۆسیالستی 
پاكستان، ئێران، توركیا، عیراق(دا دامەزرا. ئەم 
ئەمەریكییەكانەوە  لەالیەن  ئەوكات  رێكەوتنە 
بەاڵم  دەكــرا،  تــەواوی  هاوكاری  و  پشتیوانی  
ــە ئـــەمـــڕۆدا بۆ  ــەغــدا ل هــاوپــەیــمــانــی نــوێــی ب
وەستانە لەڕووی سیاسەتەكانی ئەمەریكا لەم 

ناوچەیەدا. 
هاوپەیمانیە  ئەم  پراكتیزەكردندا،  لەبواری 
لەئەمڕۆدا زیاتر لەبواری خۆسازدان بۆ شەڕی 
بازنەیەشدا  لەم  رادەپەرێنێت،  كارەكانی  داعش 
كۆكردنەوەی  توێژینەوەو  بۆ  بەغدا  ناوەندی 
ــگــری  ــەنــجــامــدانــی كــــاری هــەواڵ زانــــیــــاری و ئ
رەوانی  بناغەی  دەبێتە  ئەوەی  بووە.  دروست 
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زیاتری  سەركەوتنی  هیوای  هاوپەیمانیەو  ئەم 
دەداتێ ئەوەیە، كە كۆی ئەجندەكانی بەشداران 
ـــەرەو پێشەوە  ــەم رێــكــەوتــنــەدا هــاوتــەریــب ب ل
لەنێوانیاندا  نێواندژیەك  پێكدادان و  هیچ  دەچن و 

بەدی ناكرێت.

كورد لە هاوپەیمانی نوێی بەغداددا
هاوسەنگی  و  لەتەرازوی  هاوپەیمانییە  ئەم 
مالنێی نێوان روسیاو ئەمەریكا لەالیەك ، نێوان 
لە  عەرەبی  سوننەی  ــەرەی  ب ئێران  و  ــەرەی  ب
الیەكیتر رەنگدانەوەیەكی گەورەی لەكوردستان 
داوەتەوە، بە پراكتیكی كورد لەم گەمەیەدا بووە 
ئاڵۆزتر  لەمەش  بەڵكو  لەیارییەكە،  بەشێك  بە 
ئەوەیە، لەسەر ئاستی ناوچەكە بە تەواوی بەسەر 
ئەوەی  لەگەڵ  بووە.  دابەش  بەرەكەدا  هەردوو 
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 
هیچ  پـــاڵ  نەچێتە  و  بمێنێتەوە  بــەبــێــالیــەنــی 
بەرەیەك؟. گومان لەوەدانییە كورد بەبێ ویست 
شەڕە،  لەم  بەشێك  دەكرێتە  خۆی  ئیرادەی   و 
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بەاڵم وەك خودی كورد بۆخۆمان بریار لەسەر 
گرتنەبەری چ ئاراستەیەك بدەین، ئەمە پرسیارە 

گرنگ  و چارەنوسسازەكەیە. 
پێگە  رۆڵ،  شــیــكــاركــردنــی  پێشبینی،  ــۆ  ب
ـــورد لـــەم هــاوپــەیــمــانــیــیــەدا، بە  ــنــدەی ك ــای و ئ
هاوبەشەكان و  بــەرژەوەنــدیــیــە  شیكاركردنی 
ئاراستە  دەبێت  ناكۆكەكان  ئەجندا  توێژینەوەی 
دابــڕێــژیــنــەوە.  دەرەكــیــەكــانــمــان  سیاسەتە  و 
و  كورد  نێوان  پەیوەندی  بوارەدا  لەم  پێویستە 
وردی  بە  هاپەویمانیەكە  سەرەكییەكانی  الیەنە 

هەڵجێنین:

كوردو روسیا
ــچ شــێــوە  ــی ـــەڵ ئــــــەوەی تـــائـــەمـــڕۆ ه ـــەگ ل
پەیوەندییەكی ستراتیجی  و راستەوخۆ لەنێوان 
نییە،  ــدا  روســەكــان ـــوردی  و  ك الیەنێكی  هیچ 
بەرژەوەندییەكان  جوتبوونی  پێدەچێت  بــەاڵم 
ئەوە  كوردستان  بەشێكی  لەچەند  تایبەتی  بە 
ئەم  الیەنێكی  ببێتە  كــوردیــش  كــە  بــخــوازێــت، 
كــورد  لــەئــەمــڕۆدا  بەپراكتیكی  هاوپەیمانیە. 
لەباكوری كوردستان دەكەونە ناوچەی نفوزی 
جێگیربوونیان  دەرئــەنــجــامــی  تــوركــەكــانــەوە، 
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دەبنە  راســتــەوخــۆ  توركیا  نــەیــاری  ــەبــەرەی  ل
خۆرئاوای  لەبەشی  روسیا،  لەبەرەی  بەشێك 
كوردستان لەگەڵ ئەوەی كورد لەبەری بەشار 
ئەسەدا نەبوونە، بەاڵم بەوەی هیچ خواست  و 
و  ئەسەد  رژێمەكەی  رووخانی  بۆ  ئامانجێكی 
ئەجندای  بەڵكو  نییە،  روسەكان  دژایەتیكردنی 
و  سەربەخۆیی   شۆڕشێكی  بازنەی  لە  كــورد 
ئازادیدا كاردەكات بۆیە روسەكان كورد وەك 
لــەوەی  جگە  ئەمە  نابینن،  خــۆیــان  نەیارێكی 
روسیا  سیاسییەكانی  ئابوری  و  بەرژەوەندییە 
ــی روو  ــەردەوام لــەبــاشــوری كــوردســتــان بــە ب

لەزیادبوونە. 

كورد و ئێران
ــاكــرێــت، كە  ـــەوە ن لــەئــەمــڕۆدا نــكــۆڵــی ل
گەورە،  هەرێمایەتی  بەهێزێكی  بووە  ئێران 
و  ئاراستەكردن   لەسەر  بەهێزی  كاریگەری 
بەرێوەبردنی رووداو و گۆڕانكاریەكان هەیە، 
كورد  بەرژەوەندییەكانی  لەجەوهەردا  بەاڵم 
و ئێران تائەمڕۆ بەهاوتەریبی ناچن بەڕێوە. 
بەوەی تائەمڕۆ كوردستانی خۆرهەاڵت هیچ 
مافێكی سیاسی  و كولتوریان نییە، لەپراكتیكدا 
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تا  لەباشوریش  ئێرانیەكان،  نەیاری  دەبنە 
ئەمڕۆ پەیوەندی  و بەرژەوەندی نێوان كورد 
و ئێران سەنگی بەالی كۆماری ئیسالمیدایە، 
ئایندەی  لــەســەر  ئێرانییەكان  هەڵویستی 
سەربەخۆیی  پرسی  كوردستان  و  هەرێمی 
بۆچونێكی زیاتر نەرێنییە. ئەوەی تروسكایی 
بێت لەپەیوەندی ئەرێنی نێوان كورد و ئێران، 
بەدیدەكرێت.  كوردستان  باكوری  لە  زیاتر 
هەڵسوكەوتی  كوردستانیش  لــەخــۆرئــاوای 
بــەرژەوەنــدیــەكــانــی  لــەبــازنــەی  ئێرانییەكان 

ئەسەد دەرناچن.

كوردو شیعەی عیراق
ســـەرەكـــی  الیـــەنـــێـــكـــی  وەك  شــیــعــە 
ئاراستەی  لەسەر  كاریگەری  هاوپەیمانەكە، 
ــدی نــێــوان  ــوەن ــەی رووداوەكـــــــان دەبـــێـــت، پ
ـــە تــایــبــەتــی  ـــراق ب ــەی عـــی ــع كـــــورد و شــی
لەسەردەمی دەسەاڵتی سوننەگەری بەعسدا، 
پەیوەندییەكی باش  و گونجاو بووە، هەردوو 
ــە  دەســەاڵت دەســتــی  چـــەوســـاوەی  پێكهاتە 
بەعسییەكەی سوننە بوونە. لەسەردەمی نوێ  
و دوای رووخانی رژێمەكەی سەدام حسین، 



233شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

پەیوەندی كورد و شیعە بەشێوەیەكی گشتی 
گونجاو و رەوان بووە.  

كوردو بەشار ئەسەد
پەیوەندیی نێوان كوردی خۆرئاوا و رژێمە 
حوكمڕانی  بەدرێژایی  ئەسەد  بەعسییەكەی 
بەعسییەكان زۆر خراپ بووە، لەهیچ كات  و 
بارێكدا دەسەاڵتی ئەو واڵتە دانی بە كەمترین 
ـــوردا نــەنــاوە، بــەاڵم  مــافــەكــانــی نــەتــەوەی ك
لەئەمڕۆدا الری  و خراپی باری ئەم حكومەتە، 
بەشار ئەسەد ناچاردەكات پەیوەندییەكی نوێ 

لەگەڵ كوردەكاندا سازبكات.
دەبێت  كورد  دۆخــەدا  لەم  كەالم  حوسنی 
روداو  ــەگــەڵ  ل مــامــەڵــە  ــەوە  ــی ــای ــەوری ب زۆر 
بێ  بەهەڵەشەیی،  بــكــات،  گــۆڕانــكــاریــەكــانــدا 
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 
گۆڕانە  ئــەم   .2012 ساڵی  بۆ  دەگــەڕێــتــەوە 
واڵت،  هەردوو  نێوان  پەیوەندی  لەستراتیجی 
ستراتیجی  و  لەپەیوەندی  نوێیە  قۆناغێكی 
گــۆڕانــكــاری  ــەجــەوهــەردا  ل ـــەردو واڵت و  ه
خــۆرهــەاڵتــی  ـــی  ـــان رووداوەك پێشكەوتنی  و 

ناوەڕاست خوڵقاندویەتی.
بەچڕی  مێژووەوە هەردو واڵت زۆر  لەو 
ئامرازاكانی  و  میكانیزم  داهێنانی  بــۆ  كــار 
لێكنزیكبوونەوە دەكەن. لەم بوارەدا بناغەیەكی 
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هاوپەیمانییەكی  دامــەزرانــدنــی  بۆ  بەهێزیان 
پــارێــزگــاریــكــردن  ئــامــانــجــی  ــە  ب ستراتیجی 
لەبەرژەوەندییە ژیاریەكانی بواری جیوسیاسی 

داناوە.
سەرەكی  ستراتیجی  نەگۆڕەكانی  لەپایە 
واڵتــانــی  كــۆنــتــرۆڵــكــردنــی  گرنگی  روســیــادا 
كۆمەنوێڵس لەئاستی یەكەمی بەرنامەی كاری 
و  جێگیری  پێیانوایە  روسەكان  سیاسیدایە، 
واڵتانە،  ئەم  چــواردەوری  ناوچەكانی  ئارامی 
سۆڤیەتی  یەكێتی  سنورەكانی  بەتایبەتیش 
نــەتــەوەی  ئاسایشی  بــازنــەی  دەچێتە  پێشو 
پەیوەندییەكانی  لەم روەوە گرنگی  روسیاوە، 
روسیا و ئێران دەچێتە چوارچێوەی ستراتیجی 
هۆكاری  راستیانە  ئەم  روســیــاوە.  سەرەكی 
لە  ئێرانە  و  روسیا  نزیكبوونەوەی  سەرەكی 

یەكتری. 
ــە ئـــەمـــڕۆدا خــواســتــی نــزیــكــبــوونــەوە و  ل
هاوپەیمانی الی سەركردە  بەستنی  پێویستی 
و سیاسەتمەدارانی هەردو واڵت بەڕوونی لە 
هەڵسوكەوتەكانیاندا  و  لێدوان  و  هەڵوێست 

دەبینرێت.
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لە هاوڕێیەتییەوە بۆ هاوپەیمانی
ملمالنێ،  قوڵبوونەوەی  و  بەفراوانبوون 
ئەمەریكا  روســیــا،  ــوان  ــێ ن ــی  ــەت ــەرای ــەب رك
پــێــكــدادانــە  ــاكــۆكــی و  ن و چـــڕبـــوونـــەوەی 
ناوچەیەكی  لــەچــەنــد  نــاڕاســتــەوخــۆكــانــیــان 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست هاندەرێكی بەهێزبوو 
بۆ خێراكردن لەنزیكبوونەوە و فراوانكردنی 
و  ئێران  و  روسیا  نێوان  پەیوەندییەكانی 
گرنگ  رێكەوتنامەی  چەندین  ئەنجامدانی 
لەنزیكبوونەوە  هەنگاوانە  ــەم  ئ بەهێز.  و 
واڵتی  هــەردوو  نێوان  پەیوەندی  سروشتی 
بەشێوەیەكی  ستراتیجیەتەوە.  قۆناغی  بردە 
گشتی سەرجەم بوارەكانی سیاسی، ئابوری، 
ئارامی،  و  ئاسایش  بازرگانی،  تەكنولۆژیا، 

سەربازی گرتەوە. 

قوڵبوونەوەی  ناكۆكیەكانی ئەمەریكاو 
روسیا

2015ەوە  ـــی  ســـاڵ لــــەنــــاوەڕاســــتــــی 
بەقوڵبوونەوەی قەیرانی سوریا و پێشكەوتنی 
نزیكبوونەوە  و  تیرۆرستییەكان  گــروپــە 
پێویستی  ئــەســەد  لــەڕووخــانــی رژێــمــەكــەی 
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گۆڕینی پەیوەندیەكانی نێوان روسیا و ئێران 
ئەركێكی  و  خواست  بــووە  هاوپەیمانی  بۆ 

هەنوكەیی بۆ هەردو واڵت. 
هۆی  بووە  كاتەدا  لەم  هاوپەیمانییە  ئەم 
قوڵبوونەوەی ناكۆكیەكانی نێوان ئەمەریكا و 
روسیا و پرسی چارەسەری قەیرانی سوریا 
شەڕەكە  گۆڕەپانی  ئاڵۆزبوو،  تەواوەتی  بە 
گەرمبوون و فراوانبوونی زیاتری بەخۆیەوە 

بینی. 
و  لــەدۆخ  گۆڕانە  ئەم  روویەكیترەوە  لە 
رواڵەتێكی  سیماو  بــووە  هێز  هاوسەنگی 
روسیاو  جەمسەری  جیاكردنەوەی  دیــاری 
ـــەرەكـــان  ـــەوەی ب ـــاكـــردن ئـــەمـــەریـــكـــاو جـــی

لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
لەهەناوی  ئێران  روسیاو  قۆناغەدا  لەم 
دامـــەزرانـــدنـــی ئـــەم هــاوپــەیــمــانــیــە كـــار بۆ 
دامەزراندنی شەراكەتێكی ستراتیجیە دەكەن، 
بەشێوەیەكی گشتیش بەرنامەی كاركردنیان 

لەچەند بوارێكدا چڕدەكەنەوە، لەوانە:
لەچەندین  كە  سەربازی،  هاوكاری   -  1
بـــــواردا دەردەكـــــــەون، لـــەوانـــە هــاوكــاری 
لەبوارەكانی  ئــێــران  بــۆ  روســیــا  ســەربــازی 
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پێدانی  چەكسازی،  تەرسانەی  پێشخستنی 
تەكنولۆجیای چەكسازی و سەربازی نوێ،.. 

هتد.
لەبواری  پەیوەندییەكان  فراوانكردنی   -  2
روسیاوە  الیەن  لە  ئێران  هاوكاری  ئابوری: 
لەبوارەكانی بازرگانی، نەوت، گازی سروشتی 

و تەكنۆلوژیای پێشكەوتوو.
پەیوەندییە  ئەم  سیاسی:  پەیوەندی   -  3
لە  بــەشــێــوەیــەكــی گشتی خــۆی  ــەمــڕۆدا  ــەئ ل
نمایش  داعشدا  شــەڕی  رووبــەڕووبــونــەوەی 
ژیاری  بواری  چەندین  جەوهەردا  لە  دەكات، 
ستراتیجی  پرۆسەی  بناغەی  بوونیادنانی  بۆ 

جەمسەرگیری دەگرێتەخۆی. 
ئەو  گەرمترین  و  گرنگترین  ئــەمــڕۆدا  لە 
هاوبەشی  كــاری  بــواری  دەچنە  مەلەفانەی 
ــەفــەكــانــی، عــیــراق،  ـــــەوە، مــەل هـــــەردوو واڵت
ــای  دەری تاجیكستان،  ئەفغانستان،  ســوریــا، 
لەقەوقاس و چەند  ناتۆ  خەزەر، چاالكیەكانی 

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 
بۆ  پراكتیكی  هەنگاوێكی  و  ســـارد  شـــەڕی 
ناوەڕاست  ناوچەی خۆرهەاڵتی  دابەشكردنی 
سیستمی  سەرەكییەكانی  جەمسەرە  لەنێوان 

نوێی جیهاندا.

ستراتیجی پەیوەندی نوێی روسیا
ستراتیجێكی  روســەكــان  قــۆنــاغــەدا،  لــەم 
پەیوەندییە  پێشخستنی  بــرەودان،  بۆ  نوێیان 
ــان  ــی ــەكــان ــازی ـــوری و ســەرب ـــاب ــاســی، ئ ســی
ـــەن،  ـــدا بــەرجــەســتــە دەك لـــەبـــواری دەرەكـــی
لەسێ  پەیوەندییە  ئەم  گشتی  بەشێوەیەكی 
هاوپەیمانی،  شەراكەت،  چڕدەبێتەوە  بواردا 

لێكتێگەیشتن. 
ئەم سیاسەتە نوێیەی روسەكان كرانەوە 
زیاتر  زۆر  بەرانبەر  الیەنی  بەرژەوەندی  و 
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 
هاوپەیمانەكانیدا  ئەمەریكاو  لــەنــێــوان  ــرد  پ
بەرجەستە دەبێت، بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی 
كۆی ئەم پەیوەندیانە زۆر ناهاوتایە، سەنگی 
سود و بەرژەوەندییەكان بە بەردەوامی و بە 
بگرە  ئەمەریكادایە،  بــەالی  گــەورە  قەبارەی 
بەزۆری ئەم پەیوەندییە ناڕۆشن و تەمومژاویە، 
پەیوەندییەكانی  لەمێژووی  جگەلەوەی  ئەمە 
كە  ناعەدالەتی،  و  لەزوڵم  لێوانلێوە  ئەمەریكا 
هەندێكجار نەك بەرژەوەندی هاوپەیمانەكەی، 
كــردوەتــە  هاوپەیمانەكەشی  خـــودی  بەڵكو 
نموونە  بۆ  خۆی،  بەرژەوەندیەكانی  قوربانی 
 ،1975 ساڵی  جەزائیری  لەڕێككەوتننامەی 
كۆی  بــوو،  ئەمەریكا  هاوپەیمانی  كــورد  كە 
قوربانی  كــردە  كــوردیــی  رزگـــاری  شۆڕشی 
بەرژەوەندییەكی بااڵتری خۆی. ئەو رەفتار و 
ئاكارە لەسیاسەتی ئەمەریكا لەئەمڕۆدا بووەتە 
و  متمانە  لــەدەســتــدانــی  هــۆكــاری ســەرەكــی 
دروستبوونی  نەیار و دوژمن بۆی. روسەكان 
پێگەی سنورداریان لەسیستمی نوێی  بەهۆی 
جیهانی و وەرگرتنی وانەیەك لەسیاسەتەكانی 
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سیاسەتێكی  دەیانەوێت  لەئەمڕۆدا  ئەمەریكا 
ـــردو داهــێــنــێــت، لــەم  ـــەراب نـــوێ و جـــیـــاواز ل
ستراتیجەدا سێ بواری سەرەكی دەكاتە بناغە:
لەبواری هاوبەشیدا: روسەكان بەم پایەیە 
پەیوەندییەكی  دروســتــكــردنــی  لــەســەر  ــار  ك
لەگەڵ  لەهاوسەنگی  نزیك  یــان  هاوسەنگ 
هاوپەیمانەكانیان بەرجەستە دەكات، هاوبەش 
هــەردووال  بــەرژەوەنــدی  بەئاستێك  بوونەوە 
بەهاوتای بەدەست بێت، لەم بوارەدا هاوكاری 
ئەنجامدانی  و  ئــێــرانــیــەكــان  ــۆ  ب روســـەكـــان 
ئابوری،  بوارەكانی  لەسەرجەم  وەبەرهێنان 
پێی  بــە  تەكنولۆجیادا  ــازی،  ســەرب سیاسی، 
لــەســەری  پرەنسیپانەی  ــەو  ئ و  رێككەوتن 

رێكدەكەون، تایبەتمەندی دەبێت.  
لەبواری هاوپەیمانیدا: روسەكان ئەوكاتەی 
ــن  ــك ئــامــادە دەب ــێ ــە هــاوپــەیــمــانــی واڵت ــن دەب
لەبەرانبەر  ئەرێنیان  و  بەهێز  هەڵوێستی 
پەیوەندی  نموونە  بۆ  بێت،  هاوپەیمانەكانیاندا 
روســیــا و رژێــمــەكــەی بــەشــار ئــەســەد و 
هــاوبــەش هــۆكــاری جواڵندنی  ــدی  ــەرژەوەن ب
بەرگریكردن  بۆ  روسیابوو  سەربازی  هێزی 

لە رژێمەكەی بەشار ئەسەد. 
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لەبواری لێكێگەیشتندا، ئەو كاتەی روسەكان 
دەبنە شەریك و هاوپەیمانی واڵتێك تێگەیشتن 
بەرژەوەندی و خواستەكانی  بۆ  دنیابینیان  و 
ئەو واڵتە لەسۆنگەی دنیابینی ئەوانەوە دەبێت.
پــەیــوەنــدی  دنیابینییە  و  پرەنسیپ  ــەم  ب
پێشكەوتن  روەو  لەئەمڕۆدا  روسیا  و  ئێران 
بــەوەی  دەچێت،  ستراتیجی  شەراكەتێكی  و 
ئەم پەیوەندییە الی روسەكان لەسەر بناغەی 
بەرگێكی  هــیــچ  ــەشــەو  ــاوب ه بــــەرژەوەنــــدی 
پێكدادان  پێناچێت  لەبەرناكات،  ئایدیۆلۆژی 
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

كۆی  ــڕۆدا  ــەم ئ لــە  گشتی  بەشێوەیەكی 
بارێكی  لە  نــاوەڕاســت  خۆرهەاڵتی  ناوچەی 
لە  گــرفــت، دۆخــێــك  پــڕ كێشە،  ــاوی،  ــران ــەی ق
شەڕ، توندوتیژی، ناجێگیر، نائارامی سیاسی، 

ئابوری و كولتوریدا كات بەڕێدەخات. 
وەرچــەرخــان  و  گـــۆڕان  ویستگەی  دوایـــن 
ــی شــەپــۆلــی  ــدان ــداڵ ــن ــەم لـــەم نـــاوچـــەیـــە، كـــە ل
عەرەبییەوە  بەهاری  شۆڕشەكانی  و  راپەڕین 
بەرجەستەبوو، لە جەوهەردا هەنگاوێكی گرنگ 
تاك  سیستمی  هەڵوەشاندنەوەی  سەرەكی  و 
كردنەوەی  بەرجەستە  و  جیهانی  جەمسەری 
سیستمێكی نوێی فرە جەمسەریە. ئەم رووداوانە 
لە كرۆكدا گۆڕانێكی جەوهەریە لە پەویوەندیە 
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هێز  هاوسەنگی  سەرلەنوێ  و  نێودەوڵەتیەكان 
بەرجەستە  پرانسیپەكانیان  و  بەها  تــەواوی  و 
لە  نوێیە  ئەم سیستمە  دەكاتەوە. ستراكچەری 
پراكتیكدا هەمان هەڕەمی رابردوی هەیە، بەاڵم 
دەگۆڕێن.  گەمەكە  سروشتی  و  كارەكتەرەكان 
لــەم قــۆنــاغــەدا لــە لــوتــكــەی دەســـەاڵتـــدا چیتر 
ئەمەریكییەكان بە تەنیا حوكمداری ناكەن، لە گەڵ 
ئەوەی وا پێشبینی دەكرێت بۆ ماوەیەكی زۆرتر 
لەئایندەشدا ئەم واڵتە بەهێزترین دەوڵەتی زەوی 
جیهانیدا  دەسەاڵتی  لوتكەی  لە  بــەاڵم  دەبێت، 
دوو شەریكی سەرەكی،  دەبنە  چین  و  روسیا 
لە خوار ئەمانیشەوە واڵتە سەركەوتوەكان بە 
. هتد،  بەرازیل و هیندستان..  ئەڵمانیا و  نمونە 
و  ژاپـــۆن  وەك  كالسیكییەكان  گـــەورە  واڵتــە 
بەریتانیا و فەرەنسا.. .. .. هتد. جارێكیتر لەنێوان 
پێگەیەكی  لە  دەبنەوە.  دابــەش  جەمسەرەكاندا 
خوارتردا هێز و دەوڵەتە هەرێمایەتیەكان دێن، 
توركیا،  نــاوەڕاســت  خۆرهەاڵتی  لە  نمونە  بۆ 
ئێران، میسر و سعودیە بە هەمانشێوازی واڵتە 
سەركەوتوەكان لە نێوان جەمسەرەكاندا دابەش 
مۆدێلە سیاسیەدا چەندین واڵتی  لەم  دەبنەوە. 
تر دێنە هاوكێشەكەوە، بەاڵم بەسەنگ و پێگەی 
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بە  ناوەڕاستدا  لە خۆرهەاڵتی  لەوانە،  الوازەوە 
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. 
روون  هێڵێكی  بە  قۆناغەوە جەمسەرەكان  لەم 
دابەشكردنێك لەسەر ئاستی جیهانی بەرجەستە 
دەكەن. ئەم جیاكاریە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 
لە  ـــت،  ـــرێ وەردەگ بــەخــۆی  تــایــبــەت  فۆرمێكی 
بەرەكاندا واڵتانی سعودیە، میسر، قەتەر، توركیا 
و زۆرینەی گروپ والیەنە سوننەكان دەكەونە 

بەرەی ئەمەریكاوە. 
و  عێراق)حكومەت(  سوریا،  ئێران،  واڵتانی 
زۆرینەی بەرەی شیعە دەكەونە بەرەی روسیاوە
لە هاوشانی ئەم دابەشبونە و دەرئەنجامی 
فۆرم  لە  بنەڕەتی  گۆڕانێكی  بەرجەستەبوونی 
نیودەوڵەتی  پەیوەندی  چەمكی  سروشتی  و 
قۆناغی  ئاسای  هۆی سروشتی  بە  هاوكات  و 
پەرینەوە، كە لە پراكتیكدا بارێك لە تێهەڵكێش 
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بوون و ئاڵۆزی و بێ سەروبەری دەخوڵقێنێت، 
سیما و رواڵەتی پەیوەندی نێوان واڵتان و هێزە 

سەرەكیەكانیش هەمان سروشت هەڵدەگرێت. 
ـــەم قـــۆنـــاغـــەدا پـــەیـــوەنـــدی نـــێـــوان هێزە  ل
هەرێمایەتیەكان زۆر تەسك و سنوردار دەبێتەوە، 
لەم  و  ــدا  ــاوەڕاســت ن لــەخــۆرهــەاڵتــی  نمونە  بــۆ 
دۆخەدا پەیوەندی نێوان هێزە هەرێمایەتیەكانی 
بەشێوەیەك  میسر  و  سعودیە  ئێران،  توركیا، 
كە  دەردەكـــەون،  وا  زۆرجــار  تەسكبوونەتەوە 
تەواو لە یەك دابڕابن، بگرە هەندێكجار خاڵەكانی 
پەیوەنیەكانیان  سەرەكی  سیمای  پێكدادانیان 

دادەپۆشێت. 
ـــی  ـــاوەرۆك لــــەم بــــــارەدا ســـروشـــت و ن
پەوەندیەكانی نێوان هەر دوو واڵتێك بە جیا 
لەوانیتر دادەڕێژرێتەوە و تایبەتمەندی خۆی 
ئەمەریكا  نێوان  پەیوەندی  نمونە  بۆ  دەبێت. 
و ئێران هەمان ئاراستە و فۆرمی پەیوەندی 
نێوان ئەمەریكا و سعودیەی نییە، ئەم دوانەش 
و  ئەمەریكا  نــێــوان  لــەپــەیــوەنــدی  ــاوازن  جــی
توركیا، بەهەمانشێوە پەیوەندی نێوان روسیا 
و ئێران، روسیا و سوریا، روسیا و توركیا، 
تایبەتمەندی  هــەریــەكــەیــان  میسر  روســیــاو 
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هیچ  نوێیەدا  سیستمە  لەم  بۆیە  هەیە،  خۆی 
نەبێت لەم قۆناغەیدا پەیوەندیەكان بە ئەرێنی 
بەڵكو  چڕنابێتەوە،  بەرەكاندا  لە  نەرێنی  و 
دەشێت لە یەك كاتدا واڵتێك پەیوەندی لەگەڵ 

واڵتانی هەردو بەرەكەدا هەبێت. 
ــەرج  ــەدا م ــان ــدی ــوەن ــەی ــە بـــازنـــەی ئـــەم پ ل
یان  الیــەنــێــك  سیاسی  هەڵسوكەوتی  نییە 
نابێت،  لەبەرەیەكدا سنوردار  تەنیا  دەوڵەتێك 
سیاسییەكان  كــردەوە  دەرئەنجامی  هاوكات 
بەرهەمەكەی بۆ یەك بەرەو یەك هێز نابێت. 
بواری سودی سیاسیدا بوونی  لە  نمونە:  بۆ 
لە یەك بەرەدا  داعش و سیاسەتەكانی تەنیا 
سنوردار نابێت، رەنگە لە یەك كاتدا بەرهەمی 
داعش بۆ ئەمەریكا و روسیا بە دوو ئاست و 

دوو قەبارەی جیاواز بەرجەستە ببێت. 

بوارەكانی پەیوەندیكردن
ئـــابـــوریـــەكـــان،  ــاســی و  ــە ســی ــی ــدی ــوەن ــەی پ
لەستراكچەری سیستمی سیاسی جیهانی نوێدا 
بەشێوەیەكی گشتی لەسێ بوارەدا چڕدەبێتەوە: 
پەیوەندی نێودەوڵەتی – نێودەوڵەتی، نێودەوڵەتی 

- هەرێمایەتی، هەرێمایەتی- هەرێمایەتی. 
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لەسێ  ناوەڕاستدا  لەخۆرهەاڵتی  ئەمڕۆ، 
ــی  ــان ــوارەك پــێــگــەی ســـەرەكـــیـــدا، هــەرســێ ب

پەیوەندی یەكانگیر دەبن.
ـــا: پـــێـــكـــدادان و ركــەبــەرایــەتــیــیــە  ســـوری
لۆكاڵیە كان  و  هەرێمایەتی  و  نــێــودەوڵــەتــی 
زۆر  ئاقارێكی  ـــەرەو  ب واڵتـــە  ــەم  ئ ئــایــنــدەی 
تــرســنــاك پــەلــكــێــش دەكـــــەن. لــە ســـوریـــادا، 
و  پشتگیری  بــەچــڕی  زۆر  ئــێــران  و  روســیــا 
یارمەتی رژێمەكەی بەشار ئەسەد دەدەن، لە 
سعودیە  و  توركیا  و  ئەمەریكا  بەرانبەریشدا 
لە بەرەی ئۆپۆزسیۆنی سوریدان و بە هەموو 
دژی  ناراستەوخۆ  و  راستەوخۆ  شێوەیەك 

بەشار ئەسەد دەجەنگن. 
پێكهاتەی شیعە  كۆی  واڵتــەدا  لەم  عێراق: 
ــەغــداد،  ـــە حــكــومــەتــە فــەرمــیــیــەكــەی ب ــە وات ب
ــا- ئێراندا  ـــەرەی روســی لــە ب لــە جـــەوهـــەردا 
عێراقیشە  ســونــەی  هــەرچــی  ساغبونەتەوە. 
دەكەن،  نمایش  خۆیان  ئەمەریكادا  بەرەی  لە 
رواڵەت  بە  ئەوەی  گەڵ  لە  كورد  وەك  بەاڵم 
ئەمەریكادایە،  بەرەی  لە  كە  دەردەكەوێت،  وا 
بــەرەكــەدا  هـــەردوو  نــێــوان  لــە  پراكتیكی  بــە 

دابەشبوونە. 
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كۆمپانیا  و  ئــابــوری  بـــواری  لــە  تەنانەت 
روسیەكان  كۆمپانیا  زۆربــەی  نەوتیەكاندا، 
یەكێتی  زۆنی سەوزی  و  عێراق  باشوری  لە 
هەرچی  دەكــەن،  وەبەرهێنان  كوردستاندا  لە 
وەبەرهێنانیان  چڕی  ئەمەركییەكان  كۆمپانیا 
دەكەوێتە زۆنی زەرد و رویان زیاتر لە ناوچە 

سوننە نشینەكانە. 
هەمانشێوازی  بــە  واڵتـــەش  ــەم  ل یــەمــەن: 
ــە تــەواوەتــی  ــراق بـــەرەكـــان ب ــا و عــێ ســوری
هەمان  پێكدادانەكان  و  شەڕ  و  جیابونەتەوە 

سروشتی بارە گشتیەكەیان وەرگرتووە. 
ئەم  چــڕبــوونــەوەی  مەبەست  خــواڵســەی 
ــە، پــێــكــدادانــی  ــان ــران ــدژی، قــەی ــوان ــێ هــەمــوو ن
هەرێمایەتیەكان  و  نێودەوڵەتی  بەرژەوەندییە 
رودانی  بەهێزی  ئاماژەیەكی  ناوچەیەدا  لەم 
گــۆڕانــێــكــی جــەوهــەری و وەرچــەرخــانــێــكــی 
ــەی بــەرەوپــێــشــچــونــی  ــاراســت ــە ئ گـــەورەیـــە ل
گشتی  بەشێوەیەكی  ناوچەیە.  ئەم  مێژووی 
خۆرهەاڵتی  و  جیهان  ئــەمــڕۆی  بــارودۆخــی 
ناوەڕاست، بەشێوەیەكیدا لە بارودۆخی دوای 
بەتایبەتی  دەچــێــت  دووەم  جیهانی  شــەڕی 
هاوسەنگی  گۆڕانی  دەرئەنجامی  كە  كاتێك، 
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لە  جیاواز  واقیعێكی  بەرجەستەبوونی  و  هێز 
رابردو، چەندین دەوڵەت دابەشبوون، ئەو كات 
چەند واڵتێك بە پراكتیكی لەنێوان هەردوالی 
سۆسیالیزمدا  و  ســەرمــایــەداری  جەمسەری 
دابەشبوون، ئەڵمانیا، كۆریا، یەمەن و. .. . هتد 
ئەوەی  ئەمڕۆشدا  لە  لەتەوە.  دوو  بە  كــران 
سەر  بــە  واڵتــێــك  چــەنــد  ــت  ــرێ دەك پێشبینی 
بەرەكاندا دابەش بكرێن، بۆ نمونە ئاماژەكانی 
واقیعی ئەمڕۆ پێشبینی بۆ دابەشبوونی عێراق 
و سوریا هەریەكەیان بۆ سێ هەرێمی جیاواز 
هاوكات  دەكــرێــت.  لێوە  باسی  راشــكــاوی  بە 
پێكەوەگرێدانی  لەسەر  قسە  بارێكیتریشدا  بە 
هەندێك لەو پارچانە بەواڵتانی دەورووبەرەوە 
نــاوچــەی  ــدانــەوەی  گــرێ نمونە،  بــۆ  دەكــرێــت 
سوننەی عێراق و سوریا بە واڵتی لوبنانەوە، 
فینیقیای  دامەزراندنەوەی  سەرلەنوێ  بەواتە 
شەپۆڵی  پێدەچێت  روویەكیترەوە  لە  گــەورە. 
بە گۆڕینی نەخشەی سیاسی  گۆڕانكاریەكان 
گــۆڕان  بەڵكو  نەوەستێت،  واڵتــەوە  هەندێك 
بسەپێنێت.  سیاسیەكانیشدا  سیستمە  بەسەر 
بەواتە چیتر ئەم ناوچەیە نەك نابێتە النكەی 
تاكرەوی،  و  دیكتاتۆریەت  پــەروەردەكــردنــی 
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ناتوانن  كۆنەكانیش  دیكتاتۆرە  چیتر  بەڵكو 
تیایدا بمێننەوە. 

25/10/2015   لیڤین
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كوردستان لەستراتیجی نوێی 
ئەمەریكادا

ـــی گــروپــی  ـــدان لــــەســــەرەتــــای ســـەرهـــەڵ
چەك  پێدانی  پرۆسەی  داعشەوە،  تیرۆرستی 
بەشێوەیەكی  ئەمەریكاوە  لەالیەن  بــەكــورد، 
كە  پرۆسەیە،  ئەم  ئەنجامدراوە.  كەموكورت 
دوو  بــەڕێــوەدەچــوو،  بەسستی  لــەســەرەتــادا 
و  هاوكاری  ئەم  لەمەڕ  جیاوازی  بۆچوونی 

پێدانی چەكەی خوڵقاند.
ئەمەریكا  راستەوخۆ  دەبێت  پێیوایە  كورد 
كــورد،  بە  بــدات  یارمەتیەكانی  و  پەیوەندی 
سورن  ئەمڕۆ  تا  ئەمەریكیەكانیشە،  هەرچی 
لەسەر ئەوەی، كە دەبێت لەڕێگەی ناوەندەوە 

یارمەتی و پێدانی چەك بە كورد بدرێت. 
لەم شەڕەدا بەوەی لەسەرەتاوە كورد بووە 



253شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

بەرجەستەكردنی  پێویستی  داش،  ئامانجێكی 
لێكتێگەیشتن و هاوكاری و شێوە یەكخستنێكی 
كــاری سەربازی دروســت بــوو، كــورد بووە 
هێزی سەرەكی لەدژی داعش لەسەر زەوی، 
ئەم پێگەیە ئەو هەلەی بۆ رەخساند، كە ببێتە 
هاوبەشێكی كارا لەهاوپەیمانیەكی نێودەوڵەتی. 
بەو  لەسەرەتاوە  پڕۆسەیە  ئەم  سروشتی 
شێوەیە دەقیگرت، كە ئەمەریكیەكان هاوكاری 
و  چەك  پێدانی  لەڕێگەی  یارمەتیەكانیان  و 
هێزی  لەڕێگەی  لەئاسمانەوە  شەڕ  بەشداری 
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 
نوێی  دۆخــێــكــی  لــەســوریــا  هێز  هاوكێشەی 
خوڵقاند و قەیرانەكەی زۆر قوڵكردەوە، لەسەر 
زەوی هاوسەنگی هێز بۆ بەرژەوەندی بەشار 
بۆ  ئەمەریكا  نەخشەی  بەمەش  گۆڕا،  ئەسەد 
رووخانی رژێمەكەی ئەسەد و زیندوكردنەوەی 



موعتەسەم نەجمەدین 254

ناوچەیە  لەم  ئابوری و سیاسییەكانی  پڕۆژە 
نزیكدەبێتەوە لە شكست و كۆتایی. 

ــەوەی  ــون ــەڕووب رووب بۆ  ئەمەریكییەكان 
ئەگەرێكیتری  هەر  و  روسیا  هەنگاوەی  ئەم 
جواڵنی هێزی سەربازی لە رۆژانی داهاتودا، 
دروستكردنی  و  پیادە  هێزی  هێنانی  بڕیاری 
بــنــكــەی ســـەربـــازی نـــوێ و بــەهــێــزكــردن و 
خستە  ناوچەیە  لــەم  هێزەكانی  زیــادكــردنــی 

بواری جێبەجێكردنەوە. 
سوپای  هاتنی  هاوشانی  لە  قۆناغەدا  لەم 
ــی ژورێــكــی  ــدن ــەزران ــا، دام روســیــا بــۆ ســوری
عەمەلیاتی هەواڵگری و سەربازی لەبەغدا لەنێوان 
روسیا و ئێران، عیراق، سوریا و باوەكردنی 
روسی  هاوپەیمانییەكی  دامەزراندنی  هەواڵی 
بــووە  ئەمەریكا،  هاوپەیمانی  دەرەوەی  لــە 
بەرەكانی  جیابوونەوەی  و  لێكترازان  هــۆی 
شەڕی داعش بەشێوەیەكی دیار. تۆماركردنی 
روسیا  سەربازییەكانی  پرۆسە  سەركەوتنی 
پاشەكشێی  و  كورت  ماوەیەكی  لە  لە سوریا 
و  داعــش  تیرۆرستیەكانی  هێزە  ــەرچــاوی  ب
لەم  شــەڕی  ستراتیجی  و  بەرنامە  نــوســرە، 
پێشهاتەیە  ئەم  گۆڕی.  تەواوەتی  بە  ناوچەیە 
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تەواوی  وەرچەرخانێكی  و  گەورە  كاریگەری 
و  پــرۆســە  خوڵقاند،  ئەمەریكا  لەستراتیجی 
بەرنامەی كاری سەربازی و سیاسی ئەمەریكا 
لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەبەرگ و 

رەنگێكی نوێدا دادەرێژێتەوە. 
نەك  پێشهاتەیەدا،  ئەم  لەبەرپەرچدانەوەی 
سیاسی  لــێــدوانــی  و  سیاسی  ـــاری  وت تەنیا 
و ســەربــازی ئــەم واڵتـــەی تــوشــی شــڵــەژان 
ناكۆكی  شێوە  بەڵكو  كــرد،  سەرلێشێوان  و 
و دووبــەرەكــیــیــەكــی خــســتــەنــاو ئـــیـــدارەی 
بەشێك  راستەوخۆ  و  ئەمەریكاوە  سیاسی 
ــیــان كــەوتــنــە رەخــنــەكــردن  ــە ســەركــردەكــان ل
لەمانە  ـــك  زۆرێ یــەكــتــر،  تــومــەتــبــاركــردنــی  و 
سیاسەتەكانی ئۆبامایان بە هۆكاری ئەم دۆخە 

نەخوازراوە تۆمەتبار دەكرد. 
لەڕوویەكیترەوە ئەم هەنگاوەی روسەكان 
دنیابینی،  ــەســەر  ل ــگــەری  كــاری ــەوخــۆ  راســت
الیەنە  و  نــاوچــەیــە  ــەم  ئ ـــەالن،  گ هەڵوێستی 
كــرۆكــدا  ــە  ل واڵتـــانـــەی  ئـــەو  سیاسییەكانی 
نەكربوەوە،  ساغ  خۆیان  ئەمەریكادا  لەبەرەی 
ئەمەریكادا  لەبەرەی  بەناچاری  ئەوانەی  یان 

بوون، دروستكرد. 
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ــاو هاوكێشەی  ن بــۆ  گــەڕانــەوەی روســیــا 
تەنیا  گەورەكە  گەمە  و  نێودەوڵەتی  سیاسی 
هاوكێشەو  زەوی  لــەســەر  كــە  نــەبــوو،  ــەوە  ئ
رووداوەكــانــی  ئاراستەی  و  هێز  هاوسەنگی 
لەتابووتی  پتەوبوو  بزمارێكی  بەڵكو  گۆڕی، 
پێگەی  و  جیهانی  جەمسەری  تاك  سیستمی 

ئەمەریكا لەلوتكەی دەسەاڵتی جیهاندا درا.
و  ئــاكــام  ــنــی  دەركــەوت بارێكیتریشدا  بــە 
لەالیەن  داعش  لێدانی  پرۆسەی  سەركەوتنی 
ــەی  ــن ـــــاوەڕەی الی زۆری ـــاوە، ئـــەو ب روســـی
دەسەاڵتداران و خەڵكی ئەم ناوچانە خوڵقاندوە، 
كە لەماوەی پێشودا ئەمەریكییەكان لە لێدانی 
ئەو  هەندێكیش  نــەبــوونــە،  راستگۆ  داعــشــدا 
باوەڕەیان ال دروست بووە، كە داعش ئەگەر 
ئەمەریكا  سیاسییەكەی  لەكارگە  لەجەوهەردا 
خۆشییەوە دروست نەكرابێت، ئەوە بێگومان 
دەرئەنجام و دەرهاویشتەی سیاسەتی چەوت 

و نادروستی ئیدارەی ئەمەریكایە. 
لەم دۆخــەدا بۆ رووبــەڕووبــونــەوەی ئەم 
بڕیاری  ئەمەریكییەكان  رووداوە،  و  پێشهات 
هێنانی سوپای سەربازی و هێزی تایبەتییان 
بۆ كوردستانی رۆژئاوا و باشور خستووەتە 
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خێرایی  لەئێستادا  جێبەجێكردنەوە.  ــواری  ب
بەرجەستەبوونی رووداو و گۆڕانكاریەكان وای 
لە ئەمەریكییەكان كردووە، كە زۆر بەخێرایی 
بێنە كوردستان و لەپێناوی رەخسادنی پێگەو 
دۆخێكی گونجاو بۆخۆیان، نەك هەر كار بۆ 
بەپراكتیكی  بەڵكو  دەكــەن،  كورد  رازیكردنی 
كوردییەوەو  سیاسی  پرۆسەی  ناو  هاتونەتە 
قەیرانی  كۆتایهێنانی  بۆ  كار  بەخێرایی  زۆر 
پــرۆســەیــەدا  ــەم  ل ـــوردی دەكــــەن،  ك سیاسی 
ئەوەی ئاستەنگ بۆ ئەمەریكا دروست دەكات، 
بەشێوەیەك،  قەیرانی كوردییە،  قوڵبوونەوەی 
تــەســك  چــــارەســــەری زۆر  دەرفـــەتـــی  كـــە 
لەسەر  ئــەوان  قۆناغەدا  لەم  بۆیە  بووەتەوە، 
سیاسی  هاوسەنگی  دامەزراندنەوەی  بناغەی 
كـــاردەكـــەن، بـــەاڵم بــۆ زامــنــكــردنــی پرۆسە 
بەمانەوەیان  درێــــژەدان  و  سیاسییەكەیان 
لەبەرەیەكدا خۆیان ساغ دەكەنەوە، لەمبارەدا 
ئەمەریكییەكان ئەوە دەزانن، كە ئەو بەرەیەی 
ئەوان لەسەر زەوی توشی قەیرانێكی گەورە 
ئەمەریكا  پاڵپشتی  بەبێ  ناتوانێت  و  ــووە  ب
ــەوەی خـــۆی بـــدات،  ــان ــەم بــتــوانــێــت درێــــژە ب
هاوكات لەپێناوی مانەوەی سەرۆكی هەرێمی 
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گومانی  سەرۆكایەتی  لەپۆستی  كوردستان 
تیادانییە ئامادەیە، لەبەرەی ئەمەریكادا تا دوا 

هەناسە بمێنێتەوە.
ئەمەریكا  بۆ  ئاستەنگ  ئەوەی  بــارەدا  لەم 
دروست دەكات، ئەو راستیەیە، كە لەئەمڕۆدا 
ـــەو دۆخـــەی  جــیــۆپــۆلــیــتــیــكــی كـــوردســـتـــان ئ
ـــەردوو  ــوان ه ــێ ــانــدوە، كــە بــكــەوێــتــە ن ــق خــوڵ
بـــەرەی شـــەڕەوە، هــاوكــات لــەســەر زەویــش 
دوو  لەنێوان  باشور  كوردستانی  بەپراكتیكی 
بووە.  دابەش  بەرەی هەرێمایەتی و جیهانیدا 
لەنێوان  خوڵقاندووە،  بارەی  ئەو  واقیعە  ئەم 
بەرە نەیارەكانی كوردستاندا ئەمەریكیەكانیش 
دیموكراتی  پــارتــی  پشتگیری  ناڕاستەوخۆ 

كوردستان بكەن.
رەنگە لەجەوهەردا بەوەی تا ئەمڕۆ پارتی 
كوردستان،  هەرێمی  لەحكومەتی  بااڵدەستە 
پارتی  ئەمەریكاو  نێوان  پەیوەندییەی  ئــەم 
فۆرمێكی فەرمی وەربگرێت، بەاڵم لەپراكتیكدا 
نەخشەی  ئەمریكییەكاندا  لەبەرنامەی  ئەگەر 
دورو  ماوەیەكی  بۆ  لەكوردستان  مانەوەیان 
هەڵسوكەوت  ناچاردەبن  ئەوە  هەبێت،  درێژ 
لەگەڵ كۆی الیەنەكانی تری كوردستاندا بكەن 
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سیاسی  سیستمێكی  دامەزراندنی  هەوڵی  و 
گونجاو، كە زامنی بەرجەستەكردنی جێگیری 

و بەردەوام بوون بێت بدەن.

كوردستان گۆڕەپانی پێكدادانی ئەجندە 
پێچەوانەكان

ــــەم دۆخـــــــەدا چــــڕبــــوونــــەوەی شــــەڕ و  ل
پــێــكــدادانــەكــان لــەنــێــوان هــێــزە نــێــودەوڵــەتــی و 
هەرێمایەتی و لۆكاڵیەكان لەناوچەی خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست بەگشتی و عیراق و سوریا بەتایبەتی 
لەنێوان  پێكدادان  كە  خوڵقاندووە،  بارەی  ئەو 
چەند ئەجنداو ستراتیجێكی جیاوازو پێچەوانەی 
بەپراكتیكی  لەئەمڕۆدا  ببێت.  دروست  یەكتردا 
هێزی  هەرسێ  و  روسیا  ئەمەریكا،  ئەجندای 
ئەجندای  توركیا،  سعودیە،  ئێران،  هەرێمایەتی 
ــیــەكــان كـــــوردو ســـونـــەو شیعە  ــۆكــاڵ ــزە ل ــێ ه
یەكەیان  هــەر  ببن،  یەكانگیر  زەوی  لــەســەر 
بەقەبارە و سەنگی و پێگەی خۆی لەهاوكێشە 
نێودەوڵەتیەكەدا بەشدار دەبێت و بەرنامەی كار 
و سیاسەتی خۆی دادەرێژێت و پەیڕەوی بكات.
ستراتیجی  ئەمەریكییەكان  بــــوارەدا  ــەم  ل
ســیــاســیــیــان بــەئــاڕاســتــەی كــۆنــتــرۆڵــكــردنــی 
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ناوچەی  فراوانكردنی  و  وزە  سەرچاوەكانی 
لەم  نــاوچــەیــە،  ــەم  ل خۆیانە  سیاسی  نــفــوزی 
كـــاری خۆیان  بــەرنــامــەی  چــوارچــێــوەیــەشــدا 
ئابوری  و  سیاسەت  بــوارەكــانــی  لــەســەرجــەم 
ــدا لــەخــزمــەت بــەرجــەســتــەكــردن  ــازی و ســەرب
كە  ستراتیجیەكانیانە،  ــڕۆژە  پ ئەنجامدانی  و 
لەجەوهەردا تا ئەمڕۆ لەچوارچێوەی گەڕانەوەی 

رۆڵ و پێگەی تاك جەمسەری ئەمەریكادایە.
بەپلەی  نــاوچــەیــە  ــەم  ل روســیــا  ستراتیجی 
ــرۆژە  پ شكستپێهێنانی  بــەئــاڕاســتــەی  یــەكــەم 
ئاراستەی  بەواتە  ئەمەریكایە،  ستراتیجیەكانی 
ــە لە  ــن ــرت ــگ ـــۆ رێ ـــا ب ــی روســـی ــان ــەك ــاســەت ســی
جەمسەری  تاك  جیهانی  بەرجەستەبوونەوەی 
ئەمەریكا و دانانی بناغەیەك بۆ بەرجەستەبوونی 

سیستمێكی جیهانی فرە جەمسەری. 

دەسەاڵتی ئەمەریكا  روو لەپاشەكشێ و 
تەسكبوونەوەیە

لەم  دەبینرێت  ئەوەی  گشتییەكەیدا  لەوێنە 
پێگەو  و سوریا،  لەعیراق  بەتایبەتی  ناوچەیە 
ناوچەی دەسەاڵتی ئەمەریكا روو لەپاشەكشێ 
و تەسكبوونەوە دەچێت. لەفۆرمە گشتیەكەیدا 
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روســیــا،          لـــەبـــەرەی  شیعە  ــەوەی  ــوون ــب ســاغ
كە تائەمڕۆ لەهەردوو واڵتی عیراق و سوریا 
ئەو  ئــەوانــدایــە،  لــەدەســت  فەرمی  حكومەتی 
بارەی بۆ دەڕەخسێنێت، كە بەئاسانی بتوانێت 
هاوپەیمانی، پێگە، بنكەی سەربازی و سیاسی 
ئەمە  دابمەزرێنێت،  خــۆی  بۆ  ناوچەیە  لــەم 
تەنیا  كە  دێــت،  واتــایــە  بــەو  روویەكیتردا  بە 
بەواتە  ئەمەریكادایە،  لەبەرەی  ئۆپۆزسیۆن 
ئەمەریكا ناتوانێت هیچ رێكەوتنێكی فەرمی و 
حكومی لەگەڵ هاوپەیمانەكانی ئەنجام بدات. 

ئەمەریكا  هاوپەیمانانی  لــەالیــەكــیــتــرەوە 
بۆ  لۆكاڵیەكانیشدا  و  هەرێمایەتیەكان  لەهێزە 
خۆیان كۆمەڵێك قەیران و گرفتیان هەیە، كە 
لێ  خۆیانی  بتوانن  ئەستمە  نەك  لەئەمڕۆدا 
رزگار بكەن، بەڵكو رۆژ بەرۆژ قەیرانی زیاتر 

دەخوڵقێنن و گەمەكە ئاڵۆزتر دەكەن. 
ســەرەكــی  هاوپەیمانێكی  وەك  تــوركــیــا 
بەشێوەیەك  ناوخۆیەكانی  قەیرانە  ئەمەریكا 
و  یــارمــەتــی  ناتوانێت  هــەر  ــەك  ن دەكــوڵــێــت، 
هاوكاری ئەمەریكا بدات، بەڵكو دۆخەكە زۆر 
دەخاتە  گــەورە  مەترسی  و  ــات  دەك ئاڵۆزتر 
خۆی.  خاكەكەی  یەكپارچەی  ئایندەی  سەر 
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هاوكات قوڵبوونەوە و ئاڵۆزبوونی قەیرانەكان 
شەڕ  بــازنــەی  فراوانبوونی  و  ناوچەیە  لــەم 
كە  خوڵقاندوە،  بــارەی  ئەو  پێكدادانەكان،  و 
نوێی  ستراتیجی  لەنێوان  پێكدادان  لەكرۆكدا 
توركیادا  ئــەجــنــدای  و  خــواســت  ئــەمــەریــكــاو 

دروست بێت.
لەبواری لۆكاڵی بەوەی لەعیراق و سوریادا 
بەرەی ئەمەریكا خۆی لەپشتگیری و هاوكاری 
ــات،  دەك نمایش  مــیــانــڕەودا  ئۆپۆزسیۆنێكی 
ئۆپۆزسیۆنە  شێوە  ئەم  بــەوەی  لەواقعیشدا 
یان بوونی نییە، ئەگەر هەشبێت زۆر الوازە، 
هاوپەیمانێكی  ئەمەریكا  لــەجــەوهــەردا  بۆیە 
راستەقینەی نییە، لێرەوە پێویستی نزیكبونەوە 
ناكرێت  بڕیاریك  دەبێتە  كورد  گرتنەخۆی  و 
كورد  هاوپەیمانی  لەمەڕ  بێت.  دەستبەرداری 
ئەمەریكا  بۆ  لەوێوە  ئەمەریكایش دۆخەكە  و 
ئاڵۆز دەبێت، كە بە پراكتیكی كوردیش لەنێوان 

بەرەكاندا بەپراكتیكی دابەشبوونە. 
هەلی  لەئەمڕۆدا  ئەمەریكا  دۆخــەدا  لەم 
لەباشوری  زەوی  لــەســەر  هاوپەیمانیان 
پارتی  لەگەڵ  تەنیا  ئەمڕۆ  تا  كوردستان، 
ـــەاڵم لــێــرەدا  ــە، ب ــان دیــمــوكــراتــی كــوردســت



263شارە زەردەواڵە پرۆسەی دروستکردنی داعش

نزیكبوونەوەی ئەمەریكا و پارتی بە واتەی 
حكومەتی  ئەمەریكاو  لەنێوان  هاوپەیمانی 
پڕۆسەیەدا  لەم  دێت.  كوردستاندا  هەرێمی 
ئــەجــنــدای هــەرێــمــایــەتــی هـــەر ســێ هێزە 
سعودیە(،  تــوركــیــا،  ــران،  ــێ )ئ سەرەكیەكە 
لەگەڵ ستراتیجی ئەمەریكا و روسیا لەمەڕ 
دروست  ناكۆكی  و  پێكدادان  كورد  پرسی 
ــرەوە دەرئــەنــجــامــی  ــت ــی ــەك ــە الی دەكـــــەن. ل
فۆرمی  لەپرسی  گــۆڕان  بەرجەستەبوونی 
نوێ  فەزایەكی  ئۆپۆزسیۆن،  و  حكومەت 
بۆ دانوستان و لێكتێگەیشتن و ئەنجامدانی 
رێــكــەوتــن دەخــوڵــقــێــت. هــاوســەنــگــی هێز 
لۆكاڵیەكان  و  هەرێمایەتی  هێزە  لەنێوان 
نییە،  یاسا  و  بەقەبارە  ئەمڕۆدا  لەجیهانی 
بەڵكو بەخاوەنداریەتی هەر الیەكە بۆ چەكی 

پێشكەوتوو. 
ــای دروســتــبــوونــی  ــەســەرەت بــۆ نــمــوونــە ل
ـــەوان  داعـــشـــدا چـــەك و تــەقــەمــەنــیــەكــانــی ئ
حكومەتەكانیان  تەقەمەنی  و  لــەچــەك  زۆر 
لەماوەیەكی  توانیان  بۆیە  بوو،  پێشكەوتوتر 
ســەركــەوتــنــی  و  پێشكەوتن  كـــورتـــدا،  زۆر 
بەرچاو بەدەستبێنن و ناوچەیەكی بەرفراوان 
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لەهەردو واڵتی عیراق و سوریا لەژێر دەستی 
حوكمڕانی  تائەمڕۆش  و  دەركــەن  حكومەت 
كۆی  لەئەمڕۆدا  بــەوەی  بكەن.  ناوچەیە  ئەو 
بەشێك  دەبنە  راستەوخۆ  لۆكاڵیەكان  هێزە 
پەیوەندیەكانیان  و  نێودەوڵەتی  لەهاوپەیمانی 
سەرەكیەكانی  جەمسەرە  لەگەڵ  راستەوخۆ 
هەریەكەیان  ئەمانە  دەبــەســتــرێــت،  جیهاندا 
لەسەرچاوەی خۆیەوە دەبێتە خاوەن چەك و 
تەقەمەنی  و كەرەسەی سەربازی پێشكەوتوو. 
بەهێزدا  حكومەتێكی  هەر  لەبەرانبەر  بەواتە 

ئۆپۆزسیۆنێكی بەهێز دروست دەبێت. 
ــە گــشــتــیــیــەكــەیــدا دابـــەشـــبـــوون و  ــن ــەوێ ل
بــارێــك خوڵقاوە  بــەرەكــانــدا  جــیــابــوونــەوەی 
ئەگەر حكومەت لەبەرەی روسیادا بێت ئەوە 
ئەم  دەبێت،  ئەمەریكا  لەبەرەی  ئۆپۆزسیۆن 
لەمەڕ  راستە.  بەپێچەوانەشەوە  هاوكێشەیە 
كوردستان  خۆرهەاڵتی  ئەگەر  كــورد  پرسی 
بەنموونە وەربگرین، ئەوە لەبەر ئەوەی ئێران 
كوردستانی  دەبــێــت  ــادایــە،  روســی ــەرەی  ــەب ل
بەاڵم  بێت،  ئەمەریكادا  لەبەرەی  خۆرهەاڵت 
بۆیە  دەبێت،  راســت  پێچەوانەكەی  لەتوركیا 
كاتێك كە توركیا لەبەرەی ئەمەریكایە، كورد 
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ساغبكاتەوە.  خۆی  روسیادا  لەبەرەی  دەبێت 
لەبەشەكانی باشورو  خۆرئاوای كوردستان، 
بە  شــەڕ  گۆڕەپانی  بوونەتە  لــەئــەمــڕۆدا  كە 
شەڕ  سێكوچكەی  بەرجەستەبوونی  هــۆی 
لەنێوان  پێكدادان  و  شەڕ  بەرپابوونی  واتــە، 
بەوەی  هاوكات  سوننەدا،  و  كــورد  و  شیعە 
ئەمڕۆ  تــا  سوننە  شیعەو  بـــەرەی  هـــەردوو 
دان  كە  نەنواندوە،  ئەوەیان  ئامادەی  هیچیان 
دو  لەم  دۆخەكە  بۆیە  بنێن،  كــوردا  مافی  بە 
واڵتە جیاوازیەكی هەیە. هەر ئەم سروشتەش 
وایكردوە تا ئەمڕۆ لەوێنە گشتییەكەیدا ئەم دو 
خۆیان  بەفەرمی  بەرەكاندا  لەنێوان  پارچەیە 
ساغ نەكەنەوە. ئەمە لەكاتێكدا لەباشور الیەنە 
لەنێوان  بەشەوە،  دو  بوونەتە  سیاسییەكان 
هەردو بەرەدا، لەخۆرئاوا كوردەكان سیاسەتی 
راگرتنی شێوە هاوسەنگییەك لەنێوان هەردو 
دۆخــەدا  لــەم  دەكـــەن.  بەرجەستە  بــەرەكــەدا 
نرخێك  بەهەر  ئەمەریكایە،  خواستی  ئــەوەی 
كورد  ئیحتیوای  كە  بــەوەیــە،  پێویستی  بێت 
پێی خۆی  جێگەی  بتوانێت  ئــەوەی  بۆ  بكات. 
لەبەرانبەر  بەهێز  بەربەستێكی  و  بكاتەوە 
پێشكەوتنەكانی روسیا لەم ناوچەیە دروست 
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پێگەیەك بۆ بەرجەستەكردنی  بكات، هاوكات 
سەربازییەكانی  و  ئابوری  و  سیاسی  پرۆژە 

لەم ناوچەیە بڕەخسێنێت.
ئــەمــەریــكــا لـــەئـــەمـــڕۆدا زیــاتــر لــەهــەمــوو 
لەسەر  بــەكــوردە.  پێویستی  ــردو  راب كاتەكانی 
بە  ئەمڕۆدا،  لە  پێشهاتانە  و  پایە  ئەم  بناغەی 
مەبەستی راكێشانی سۆزی كورد و رازیكردنی 
هاوكاری و یارمەتیەكانی بەشێوەیەكی بەرچاو 
ــەمــەش نـــەك هـــەر بــووەتــە  ـــاد كـــــردووە، ئ زی
هاوپەیمانە  هــەردو  توڕەیی  و  نیگەرانی  هۆی 
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 
قەیرانی  كێشانە  ئــەو  لەنوێترین  دەخوڵقێنن، 

پەنابەران، هاوكاری و یارمەتیدانی داعشە.
لەم دۆخەدا جێبەجێكردنی بڕیاری هێنانی 
ژورێكی  كــردنــەوەی  و  پیادە  تایبەتی  هێزی 
لەهەولێر  ئەمەریكی  ســەربــازی  عەمەلیاتی 
ئەمەریكا  و  كـــورد  پــەیــوەنــدیــەكــانــی  پــرســی 
دەباتە بارودۆخێكی نوێ و جیاواز لەرابردو. 
الی  ستراتیج  دەبێتە  ـــەوەی  ئ پــرســەدا  ــەم  ل
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لەكورد،  نییە  بەرگریكردن  ئەمەریكییەكان 
لــەدامــەزرانــدنــی  پشتگیری  لێی  ئامانج  ــان  ی
ئەمڕۆش  تا  بەڵكو  نییە،  كــوردی  دەوڵەتێكی 
كورد لەستراتیجی ئەمەریكادا پێگەو سەنگێكی 
وەك  ئاشكرا  بــە  زۆر  بەڵكو  نییە،  ـــاری  دی
پارچەیەك لەجەستەی واڵتە هەرێمایەتییەكان 

هەڵسوكەوتی لەگەڵدا دەكات. 
دەبینرێت  بــەڕوونــی  ــەمــڕۆ  ئ ــا  ت ئـــەوەی 
بەكورد،  بەرانبەر  ئەمەریكا  لەسیاسەتەكانی 
بۆ  بانگەشەی  مرۆیی  پرسێكی  وەك  تەنیا 
راستییە  ئەم  بۆ  بەڵگەش  سادەترین  دەكــەن. 
پاڵپشتی  ئەمەریكییەكان  تــائــەمــڕۆ  ئــەوەیــە 
و  ناوەند  نێوان  پەیوەندییەكانی  لەمانەوەی 
و  ئابوری  بــوارە  لەسەرجەم  دەكــەن  هەرێم 
شێوەیەك  بەهیچ  سیاسیەكاندا،  و  سەربازی 
ــۆ دامـــەزرانـــدنـــی ژێــرخــان و  هــاوكــارنــیــن ب
سەربەخۆبونی  بۆ  زەمینەیەك  رەخساندنی 

كورد. 
دۆخــەدا  لەم  كــورد  ئــەوەی  لەگەڵ  بەواتە 
ـــەوەی  ـــەڕان ــە بـــۆ گ ــن ــی ــە پــێــگــە و زەم ــت ــێ دەب
ئــەمــەریــكــا بــۆ عــیــراق و جــێــگــیــربــوونــەوە و 
و  ــابــوری  ئ ـــڕۆژە  پ جێبەجێكردنی  هــاوكــات 
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هێز  پارسەنگی  سەربازییەكانی،  و  سیاسی 
دەكاتەوە،  راست  ئەمەریكا  بۆ  ناوچەیە  لەم 
و  ئاماژە  هیچ  ئەمڕۆ  تا  لەبەرانبەردا  بــەاڵم 
رۆشناییەك لەسیاسەتی ئەمەریكا بەرانبەر بە 
كورد بەدی ناكرێت، كە لەبەرژەوەندی پرسی 

نەتەوەیی و نیشتمانی كوردستاندا بێت. 

ئەزموونی پەیوەندی كوردو ئەمەریكا
لــەڕاســتــیــدا ئــەزمــوونــی پــەیــوەنــدی كـــورد و 
بەڵكو  نییە،  سپی  روویەكی  لەمێژوودا  ئەمەریكا 
بەواتە  پیالنگێڕی.  لەتۆماری  رەشە  الپەڕەیەكی 
ئەوەی ئەمەریكا لەساڵی 1975 لەگەڵ كوردا كردی 
زامنی  دووبارەبوونەوەیە.  قابیلی  سیناریۆیەكە 
بەوەنابێت  كارەساتە  ئەو  دووبارەنەبوونەوەی 
خواستەكانی  و  داوە  بـــاری  ــر  ژێ بچینە  زیــاتــر 
ئەمەریكا، بەڵكو بەوەدەبێت ستراتیجێكی نەتەوەیی 
و  پــەیــوەنــدی  هــەمــوو  و  هەبێت  نیشتمانمان  و 
هــاوكــاریــەك راســتــەوخــۆ و نــاراســتــەوخــۆ بەم 
ستراتیجییەوە گرێبدەین. لەم دۆخەدا ئەو پرسیارە 
بۆ ئێمەی كورد زۆر گرنگە، ئایە ئەوكاتەی لەسەر 
دەكەونە  بەرەكە  هەردو  هێز  هاوسەنگی  بناغەی 
هێزە  كاتەی  ئەو  بەواتە  دانوستان،  مێزی  سەر 
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بەهەمانشێوەی  هەرێمایەتییەكان  و  نێودەوڵەتی 
مێزی  سەر  دەكەونە  بیستەم  سەدەی  سەرەتای 
و  گفتوگۆ  بەڕێگەی  كێشەكانیان  و  دانوستان 
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. 
ــدادان و  ــك ــێ ــەر لـــــەدوای پ ــەگ لــەئــەمــڕۆدا ئ
لە  و  حەتمییە  دەرئەنجامێكی  كە  شەڕ،  كۆتای 
بــارودۆخ و زەمەنێكدا كۆتایی شەڕ بە  هەموو 
رێكەوتنێكی  و  دانوستان  بێت  هەرشێوەیەك 
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 
ـــت و  ـــەوێ ـــان ـــــەوان دەی بــــەو فـــۆرمـــەیـــە، كـــە ئ
لــەبــەرژەوەنــدی ئــەوانــدایــە، بــەاڵم وەك ئێمەی 
ئەجندای خۆمان  نەمانتوانیوە  هەر  نەك  كورد، 
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بسەپێنین و بناغەیەك و ژێرخانێكی سیاسی و 
سەربازی و ئابوری بۆ رزگاربوون دامەزرێنین، 
ئەوەندە  رێكەوتنەكانیشدا  و  لەدانوستان  بەڵكو 
دەكەین،  گەمەكە  زانیاریەوە  بێ  و  بـــەالوازی 
بووینەتە مایەی شەرم بۆ دۆستانمان و مایەی 

دڵخۆشی دوژمنانمان. 
ـــــەوەی پــێــگــەو  ـــــەی ئــــەمــــڕۆدا ئ لــــەم دۆخ
بەها  بێ  تەواوەتی الواز و  بە  سەنگی كوردی 
ـــردوە ئــەوەیــە، كــە واقــیــعــی دووبـــەرەكـــی و  ك
بۆیە  ئێمە،  رەنگی  و  بــەرگ  بوەتە  نەگونجان 
پێدەكەن  متمانەمان  نەدۆستانمان  دەرئەنجام 
و  لەپێشكەوتن  چــەكــەرە  نەدوژمنانمانیش  و 

بەهێزبونمان دەكەن و حیسابمان بۆ دەكەن.

            3/11/2015
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درووستكردنی شارە زەردەواڵە لە 
ستراتیجی نوێی ئەمەریكادا

گــروپــێــكــی  وەك  داعـــــش  ـــی  ـــن ـــەوت دەرك
یــەكــەمــی ساڵی  لـــەچـــارەگـــەی  تــیــرۆرســتــی 
2013ەوە، بەخێراییەكی پێوەری و لەپڕێكدا، 
ــاوە بـــووە ســەرچــاوەی گــومــان و  ــەســەرەت ل
ــومــەت بــەخــشــیــنــەوە لــەســەر  ــاس.  ت ــســەوب ق
تێوەگالنی چەند الیەن و كەسایەتی ناوخۆی 

و دەرەكی دروست بوو.
لە 2ی تشرینی یەكەمی 2011 ئۆپۆزسیۆنی 
یارمەتی  و  بەهاوكاری  لەئەستانبوڵ  سوری 
ئەمەریكاو توركیا دورستكرا. ئەم ئۆپۆزسیۆنە 
بەهاوكاری و یارمەتییەكی زۆر زەبەالحیشەوە 
هیچ  نەیانتوانی  لەسوریادا  ساڵ  دو  نزیكەی 

پێشكەوتن و گۆڕانكاریەك ئەنجام بدەن. 
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لەپایزی ساڵ 2013 دامەزراندنی دەوڵەتی 
ئیسالمی لەعیراق و شام وەك جێگرەوەیەك 
بۆ ئۆپۆزسیۆنە سستەكەی رابردو، بەهەمان 
میكانیزمێكی نوێ لەالیەن بەرەی ئەمەریكاوە 

دامەزرا. 

گروپە  ئەم  2014ەوە،  ساڵی  لەسەرەتای 
بكەن،  پــێــشــڕەوی  بەخێرایی  زۆر  تــوانــیــان 
داگــیــركــردو  موسڵیان  شـــاری  دا   10/6 لــە 
ناوچە  تــــەواوی  ــدا  كــورت زۆر  لــەمــاوەیــەكــی 
ژێر  خستە  سوریایان  و  عیراق  سوننەكانی 

دەسەاڵتی خۆیانەوە. 

زەمینەی دروستكردی داعش
لەڕاستیدا درووستبوونی گروپی تیرۆرستی 
داعش  دەركەوتنی  و  ئیسالمی  توندڕەوی  و 
وەك دیاردەیەكی سیاسی لەمنداڵدانی شكست 
و پاشەكشێكانی ئەمەریكا، سەرەتا لەعیراق و 
رژێمەكەی  لەڕووخانی  لەشكستیدا  دواتریش 

بەشار ئەسەدەوە دەستی پێكرد.
ــــەرەی  ــنــی ب ــێــشــكــەوت ـــاغـــەدا پ ـــۆن ــــەم ق ل
بااڵدەستبوونی  لەناوچەكەو  ئێران  روسیاو 
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ـــا لــــەالیــــەك و  شــیــعــە لـــەعـــیـــراق و ســـوری
لەمیسر،  نوێ  شۆڕشێكی  بەرجەستەبوونی 
هێناو  ئیخوانەكان  بەدەسەاڵتی  كۆتایی  كە 
رووسیادا  لەگەڵ  نزیكبوونەوەیەكیش  شێوە 
پێكەوە  ــــــە  رووداوان ئـــەم  ــەبــوو،  بــەرجــەســت
داعش.  دروستكردنی  سەرەكی  هۆی  بوونە 
ئەمەریكییەكان  عێراقیشدا،  ناوخۆی  لەبواری 
بەئامانجی  بۆ سازاندنی زەمینەیەكی گونجاو 
توندڕەو  تیرۆرستی  گروپێكی  دروستكردنی 
عیراقی  تایبەتمەندی  قاعیدەو  هــاوشــێــوەی 
هەبێت، بە بەرنامە كاریان لەسەر قوڵكردنەوەی 
كێشەو ناكۆكییەكانی نێوان پێكهاتەكانی عیراق 

بەگشتی و سونەو شیعە بەتایبەتی كرد.

ئاماژەكانی تێوەگالنی ئەمەریكا 
لەدروستكردنی داعش

لـــەپـــڕۆســـەی دروســتــكــردنــی دەوڵـــەتـــی 
كۆمەڵێك  شــام)داعــش(دا،  و  عیراق  ئیسالمی 
ئەم  لۆجیكی  بناغەی  دەبنە  كــردار  و  ئاماژە 

باوەڕو دنیابینییە. لەو ئاماژانە:
لەدروستكردنی  ئەمەریكا  -بەرژەوەندیی 

داعش: 
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پاشەكشێی  و  شكست  2009دا  لەساڵی 
حكومەتە  كۆنتڕۆڵكردنی  لەعیراق،  ئەمەریكا 
فەرمیەكەی بەغدا لەالیەن پێكهاتەی شیعەوە، 
ناڕاستەوخۆ بووە هۆی بااڵدەستبوونی ئێران 
دوورخستنەوەی  تەسككردنەوە،  لەعیراق، 
ئــەمــەریــكــا و دروســتــكــردنــی تـــرس لــەســەر 
سەربازی  و  سیاسی  ــڕۆژە  پ كــۆی  ئایندەی 
لەالیەكیترەوە  ـــە.  واڵت ــەم  ل ئــابــوریــەكــانــی  و 
بۆڕی  بەتێپەڕینی  ئەسەد  بەشار  رێگەنەدانی 
گـــازی ســروشــتــی قــەتــەری بــەواڵتــەكــەیــدا و 
گەیاندنی بە ئەوروپا و نزیكبوونەوەی زیاتری 
پەیوەندییە  ــەوەی  ــدوكــردن ــن زی و  لــەڕوســیــا 
ستراتیجیەكەی نێوانیان، دوو هۆی سەرەكی 
لەم  ئەمەریكا  ستراتیجی  گۆڕینی  بۆ  بــوون 

ناوچەیە. 
زۆری  بــەرزبــوونــەوەی  لەڕوویەكیترەوە 
هەر  نــەك  گــازی سروشتی،  و  نــەوت  نرخی 
كۆی  و  ئەمەریكا  بۆ  كێشە  و  گرفت  ببوونە 
بەپاڵپشتی  بوو  بەڵكو  بەكاربەرەكان،  واڵتــە 
روسیا  گــەڕانــەوەی  سەرەكی  فاكتەرێكی  و 
بۆ ناو هاوكێشەی نێودەوڵەتی و سەرلەنوێ 

بونیادنانەوەی هاوسەنگیەكی نوێی هێز. 
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پەیوەندیی مێژوی نێوان ئەمەریكاو 
ئیسالمی سیاسی 

ــە  ــەن الی دوو  ــــەم  ئ ـــوان  ـــێ ن ـــدی  ـــوەن ـــەی پ
لەدروستبوونیەوە بەچەند قۆناغێكدا تێپەڕیوە، 
بــــەاڵم لـــەبـــارە گــشــتــیــەكــەیــدا لــەئــەزمــوونــی 
گۆڕانێكی  و  وەرچـــەرخـــان  ئــەفــغــانــســتــانــدا 
لەقۆناغەكانی  هاتووە.  بەسەردا  جەوهەری 
پەیوەندییە  ئــەم  ســتــراكــچــەری  ــدا  ــای ســەرەت
ـــوو، زیــاتــر  ــارەو ئــاســتــی ســـنـــوردار ب ــەب ــەق ب
گۆڕینەوەی  و  لەلێكتێگەیشتن  پەیوەندییەكان 
هــاوكــاری  پێدانی  ــاری،  ــی زان بــیــروبــۆچــوون، 
لەئەزموونی  دەبـــــووەوە،  چــڕ  یــارمــەتــیــدا  و 
رێكخراوێكی  یەكەمجار  بــۆ  ئەفغانستاندا 
لــەالیــەن  ــەتــەواوەتــی  ب ئیسالمی  ــدڕەوی  ــون ت
و  ئامانج  و  دەكــرێــت  دروســـت  ئەمەریكاوە 
ستراتیپجی تەنیا بەرژەوەندی ئەمەریكا دەبێت.
لــــــەڕووی مـــێـــژوویـــیـــەوە بــەپــراكــتــیــكــی 
بەرجەستەبوونی ئەم پەیوەندییە دەگەڕێتەوە 
كـــاتـــەدا ســەرۆكــی  لـــەو   ،1953 ــۆ ســاڵــی  ب
چاوی  سپی  لەكۆشكی  ئایزنهاوەر  ئەمەریكا 
بەدكتۆر سەعید رەمەزان، ئەندامی نوسینگەی 
دەكەوێت و  ئەلبەنا  حەسەن  زاوای  ئیرشادو 
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دامــەزرانــدنــی  بــۆ  دنیابینی  و  بیر  چــەنــدیــن 
هەر  دەكەن.  گفتوگۆ  الیەنە  دوو  هاوپەیمانی 
ئەو  باڵوێزی  كافری  ماوەیەدا جیفرسۆن  لەو 
كاتەی ئەمەریكا لەمیسر نامەیەك بۆ سەرۆك 
ئایزنهاوەر دەنوسێت و تیایدا دەڵیت: ئیخوانە 
هاوپەیمانەكەیان  و  میسر  ئیسالمییەكانی 
ببنە  دەشێت  پاكستان،  ئیسالمی  لەكۆمەڵی 
كۆمۆنیزم.  لەدژی  ئێمە  باشی  هاوپەیمانێكی 
لەو كاتەوە بیرۆكەی دروستكردنی هاوپەیمانی 
چووە  ئیسالمی سیاسی  و  ئەمەریكا  لەنێوان 

بواری بەرجەستەكردن و پراكتیزەبوونەوە. 
لەكۆتایی حەفتاكاندا بۆ یەكەمجار دەزگای 
دامەزراندنی  نەخشەی  ئەمەریكا  هەواڵگری 
دەوڵەتی ئیسالمی لەئەفغانستان خستە بواری 
جێبەجێكردنەوە، لەم پڕۆسەیەدا واڵتانی میسر 
لەدوا  بوون.  بەشدار  پاكستان  و  سعودیە  و 
وێستگەیشیاندا پەیوەندی و هاوپەیمانی نێوان 
بەگشتی  ئیخوانیەكان  و  هەواڵگری  دەزگــای 
بەتایبەتی لەشۆڕشەكانی  و ئیخوانی میسری 
بەهاری عەرەبیدا مۆدێلێكی جیاواز لەپێشویان 
بــووە  دواتـــر  مۆدێلە  ــەم  ئ كــرد،  بەرجەستە 
دەوڵەتی  دروستكردنی  بۆ  لەبار  زەمینەیەكی 
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ئیسالمی لەعیراق و شام)داعش(.
بااڵی  لەبەرپرسانی  هەندێك  -دانپێنانی 
لەمەڕ  ئەمەریكاو دزەكردنی چەند زانیاریەك 
بوونی پەیوەندی لەنێوان ئەمەریكاو داعشدا. 

لەسەرەتای دروستبوونی داعشەوە چەندین 
جار راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ زانیاری لەمەڕ 
رێكخراوەو  ئــەم  لەنێوان  پەیوەندی  بوونی 
دەزگای هەواڵگری ئەمەریكادا باوكراوەتەوە، 
هێالری  كتێبەكەی  زانیاریانە  ئــەو  لــەدوایــن 
 Hard)ـــان ـــورســـەك ـــبـــژاردە ق كــلــنــتــۆن )هـــەڵ
ئــامــاژە  بــەڕاشــكــاوانــە  زۆر  كــە   ،choices
ئەمەریكا  پــەیــوەنــدی و دەســتــی  بــوونــی  بــۆ 
ئێمە  لەدروستكردنی داعش و دەڵێت:  دەكات 
هاتینە شەڕەكانی عیراق  و سوریا و لیبیاوە، 
بارودۆخەكە  شەڕەكاندا  لەكۆی  لەسەرەتاوە 
ــاشــی دەچـــــوو بـــەڕێـــوە، دەمــانــویــســت  ــەب ب
لەناوچەی  سەربەخۆ  ئیسالمی  دەوڵەتێكی 
دامــەزرێــت،  ســوریــا  و  عــێــراق  سوننەنشینی 
دەوڵــەتــە  ئــەم  راگەیاندنی  لــەگــەڵ  بــریــاربــوو 
ئێمە راســتــەوخــۆ لــەگــەڵ ئــەورووپــیــەكــان و 
بنێین.  دەوڵەتەدا  بەم  دان  هاوپەیمانەكانماندا 
واڵتم  چەندین  سەردانی  مەبەستەش  ئەم  بۆ 
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كۆتایی  شتێك  هــەمــوو  لەناكاو  ــەاڵم  ب ــرد،  ك
هات، هەموو شتێك بە بەرچاوی ئێمەوە بەبێ 
ئاگاداركردنەوەیەكی پێشوەخت كۆتایی هات. 
بەرپابوو،  میسر  30/7ی  شۆڕشی  لەپڕێكدا 
لەماوەی تەنیا 72 كات ژمێردا هەموو شتێكی 
گۆڕی. لەم شۆڕشەدا ئیخوانیەكان لەدەسەاڵت 
دوورخرانەوە و سوپا دەستی بەسەر تەواوی 
بەخێرایی  ئێمە  لــەوكــاتــەدا  گــرت.  حكومەتدا 
ئاڕاستەی  ویست  دەمــان  خــۆمــان،  كەوتینە 

گۆڕانكاریەكە بگۆرین.
لــەوكــاتــەدا  هــیــالری  زانــیــاریــەكــانــی  بەپێی 
شەڕ  بــەرپــاكــردنــی  لــەهــەڵــبــژاردەكــان  یەكێك 
بووە لەدژی دەسەاڵتە نوێكەی سوپا لەمیسر، 
بڕیارە  لــەم  دەڵێت:  ــر وەك خــۆی  دوات بــەاڵم 
میسر،  بەڕاستی  چونكە  پاشگەزبووینەوە، 
نەسوریایە و نەلیبیا. میسر سوپایەكی بەهێزی 
ــەو هــاوكــات هــیــچ كــاتــێــك گــەلــی میسر  هــەی
گەیشتینە  بۆیە  نەكردوە،  لەسوپاكەی  پشتی 
لەدەست  میسر  هەڵوێستە  بەم  بــاوەڕەی  ئەو 
نییە.  ئاسایی  واڵتێكی  میسر  چونكە  دەدەیــن، 
لێرەوە پێویستی گۆڕینی ستراتیج و درێژەدان 
پێكرد.  دەستی  داعــش  تیرۆرستی  بەگروپی 
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كێشا  ئەوەندەی  درێژەپێدانە  ئەم  لەڕاستیدا 
هاوپەیمانەكانی  ئەمەریكاو  بــۆ  دەرئــەنــجــام 
بەتایبەتی  شــەرم،  و  ئیحراجی  مایەی  دەبێتە 
و  شەڕەكەوە  هاتنە  روسەكان  ئــەوەی  دوای 
رووداوەكانیان  ئاڕاستەی  كەمدا  لەماوەیەكی 
لەزیاتر  داعشیان  تەمەنی  گۆڕی  بەشێوەیەك 
ئەمەریكا  ئــــەوەی  وەك  ســاڵــەوە  لـــەپـــازدە 
بانگەشەی بۆ دەكرد گۆڕی بۆ چەند مانگێك. 

-یارمەتی چەكسازی  و لۆجستی داعش
پرۆسەی  كــەوتــنــەڕووی  و  ئــاشــكــرابــوون 
لۆجستی  و  چەكسازی  هاوكاری  و  یارمەتی 
داعش لەالیەن هاوپەیمانانی ئەمەریكا بەتایبەتی 
توركیا، ئوردن، سعودیە و قەتەر، بنەمایەكیتری 
داڕێـــژراوە  بۆ  بەرنامە  پەیوەندیەكی  بوونی 

لەنێوان ئەو دوو بەرەیە.
وردتــریــش  و  پێكهاتەكان  -دابــەشــبــوونــی 
هەردوو پێكهاتەی شیعەو سوننە لەنێوان بەرە 
شەڕكەرەكاندا. روونتر ساغبونەوەی پێكهاتەی 

سوننە لەبەرەی ئەمەریكادا.
ئەوەی  وەك  پڕۆسەیە  ئەم  گشتی  بەشێوەیەكی 
پێگەی ئەلكترۆنی the entersibt باسی لێوەدەكات، 
ئەمەریكا،  هەواڵگری  دەزگــاكــانــی  لــەالیــەن  بەنهێنی 
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بەریتانیا، ئیسرائیلەوە دامەزراوە و جێبەجێشكراوە. ئەم 
هەواڵگرییەكاندا  دەزگا  نهێنیەكانی  لەمەلەفە  پڕۆسەیە 
زەردەوااڵی  شــارە  دروستكردنی  پــڕۆســەی  ــاوی  ن
لێنراوە. ئەم ناوەش لەواقیعدا ناوی پڕۆسەیەكی كۆنی 

هەواڵگری دەزگای هەواڵگری بەریتانیایە.

میكانیزمی دروستكردنی شارە 
زەردەواڵە)داعش(

پــــرۆســــەی دروســــتــــكــــردنــــی داعــــــش لــە 
و  ئەمەریكا  هەواڵگریەكانی  دەزگـــا  كــارگــەی 
لە  بەشێكە  جـــەوهـــەردا  لــە  هــاوپــەیــمــانــەكــانــی، 
ئامانج  ئەمەریكا،  دەرەكی  ستراتیجی سیاسەتی 
لەم پرۆژەیە بەرگریكردنە لەو مەترسیانەی، كە 
دەكەوێتە سەر بەرژەوەندیە ئابوری و سیاسی 
و ســەربــازیــەكــانــیــان لــەنــاوچــەی خــۆرهــەاڵتــی 
لە هاویەیمانە  لەم پرۆسەیەدا، جگە  ناوەڕاست. 
هەرێمایەتیەكانی  و  نێودەوڵەتی  ستراتیجیە 
دەبــن،  بــەشــدار  واڵتێكیتریش  چەند  ئەمەریكا، 
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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لە گەڵ  ناوچەكە،  لە  تری هاوپەیمانی ئەمەریكا 
ئەوەی دابەشكردنی ئەرك و كاری ئەمانە قەبارە 
لە  بــەاڵم  هەیە،  جیاوازی  شێوازی  و  ئاست  و 
بارە گشتی و ستراتیجیەكەیدا، دەبنە تەواوكەر 
ــەكــردن و  ــە بــەرجــەســت و هـــاوكـــاری یــەكــتــر ل
جێبەجێكردنی پرۆسە گەورە و سەرەكییەكەدا. 

وەك  پرۆسەیە  ئەم  گشتی  بەشێوەیەكی 
 the entersibt ئەلكترۆنی  پێگەی  ئــەوەی 
باسی لێوە دەكات، بە نهێنی لە الیەن دەزگاكانی 
هەواڵگری ئەمەریكا و بەریتانیاو ئیسرائیلەوە 
پرۆسەیە  ئەم  جێبەجێشكراوە.  و  دامــەزراوە 
هەواڵگریەكاندا  دەزگــا  نهێنیەكانی  مەلەفە  لە 
ـــكـــردنـــی شـــارە  ـــــاوی پــــرۆســــەی دروســـت ن
واقیعدا  لە  ناوەش  ئەم  لێنراوە.  ــەی  زەردەواڵ
دەزگای  كۆنی  هەواڵگری  پرۆسەیەكی  ناوی 
قــەبــارەی  گـــەورەی  بەریتانیایە.  هــەواڵــگــری 
الیەنی دارای و بوجەی ئەم پرۆسەیە، بەشی 
نەوتاویەكانی  ــە  واڵت ســەر  دەخرێتە  شێری 
سعودیە، قەتەر، ئیمارات و كوەیت، بەاڵم وەك 
لە  توركیا،  ســەر  خــراوەتــە  لۆجستی  ئەركی 
بواری سیاسی و رێكخستن و جێبەجێكردنی 
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ئــەردەن  پرۆسەیەدا  ئــەم  نهێنیەكانی  الیەنە 
پشكی شێر وەردەگرێت. لە راستیدا دەسەاڵتە 
مێژوی  ئەزمونێكی  ــەردەن،  ئ پاشایەتیەكەی 
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 
فەلەستین  كێشەی  گەمەی  ناو  لە  یاریكردن 
شوم دا  جەزائیری  رێكەوتنامی  سازاندنی  و 
هەواڵگری  دەزگـــای  سیخورێكی  ــی  رۆڵ شــا 
وەك  پــرۆســەیــەدا  ــەو  ل دەبینێت،  ئەمەریكا 
عەرەب  گــەورەی  وبیرمەندی  نوسەر  ئەوەی 
موحەمەد حەسەن هەیكەل باسی لێوە دەكات 
لە بەرانبەر ئەم وەزیفەیەی، شا مانگانە بڕی 
گیرفان  خەرجی  وەك  دۆالری  ملیۆن  یــەك 

وەرگرتوە. 
داعــش،  دروســتــكــردنــی  گشتی  نەخشەی 
دەزگـــای  ــەالیــەن  ل گشتییەكەیدا  ــارە  ــەب ل كــە 
مێژوی  لە  كێشراوە،  ئەمەریكاوە  هەواڵگری 
ئــەمــجــۆرە كـــارانـــەدا دروســتــكــردنــی داعــش 
لە  بــەاڵم  سیخوڕییە،  كــاری  نوێی  مۆدێلێكی 
سروشتی  و  دنیابینی  هەمان  لەسەر  كرۆكدا 
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دروستكردنی بزوتنەوەی تاڵبان و رێكخراوی 
بیرمەند  لەحەفتاكاندا  كە  خوڵقاوە ،  قاعیدە 
ــەداری گـــــەورەی ئــەمــەریــكــا  ــم ــاســەت و ســی
حكومەتی  و  كێشا  نەخشەكەی  برجنسكی 
دروستكردن  بۆیە  كرد،  جێبەجێی  ئەمەریكا 
بە  هـــەروا  پــرۆســەیــە،  ئــەم  جێبەجێكردنی  و 
ــەدراوە،  ن ئەنجام  بەرنامە  بێ  و  هەڕەمەكی 
ئاڵۆزدا  و  ورد  زۆر  پرۆسەیەكی  بە  بەڵكو 
تێپەڕیوە و كۆی ستراكچەر و بیر و پایەكانی 
جێبەجێكردنی بە وریای بەرجەستەكراوە. پایە 
بە  پرۆسەیە، كە سەرەتا  ئەم  سەرەكییەكانی 
دەست  ئایدیۆلۆجی  چوارچێوەیەكی  دانانی 
سیاسی  ئیسالمی  مەرجەعیەتی  پــێــدەكــات، 
دیاریكردنی  لەبواری  هزری.  بناغەی  دەبێتە 
گروپە،  ئەم  گیرسانەوەی  ناوچەی  و  زەمینە 
لە  بە  سوریا  و  عێراق  نشینی  سونە  خاكی 

بارترین پێگە و جیگا  دیاریكرا.
بەشەریەوە،  هێزی  دابینكردنی  روی  لە 
سەرچاوەكان لەبارە گشتییەكەیدا لە دو ئاراستە 
چڕدەبنەوە، ئاراستەی یەكەم، هەردوو ناوچەی 
سوننەگەری لە عێراق و سوریا، لە ئاڕاستەی 
بە  ئەمانەش  بیانیەكان،  چەكدارە  دوەمیشدا 
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بــەشــەوە،  دوو  بــە  ئەبن  گشتی  شێوەیەكی 
عەرەبەكان.  چەكدارە  و  بیانیەكان  چەكدارە 
چەكدارانە  ئەم  كۆی  كۆكردنەوەی  پرۆسەی 
تێپەڕیوە.  ئــاڵــۆزدا  و  نهێنی  پرۆسەیەكی  بە 
دەزگا هەاڵگریەكانی واڵتانی هاوپەیمان ئەركی 
سەرەكی ئەم كۆكردنەوەیان گرتوەتە ئەستۆ.                                         
ڕێرەوی گواستنەوەی ئەم چەكدارانە لە كۆی 
لە  گشتیەكەیدا  ئاڕاستە  لە  جیهانەوە  واڵتانی 
عێراق و  گەیەندراونەتە  ئەردەنەوە  و  توركیا 
سوریا. بە پرۆسەیەكی زۆر چڕ و ئاڵۆز، نەك 
كراوە،  ناوچەیە  بەم  گەیاندنیان  بۆ  كار  هەر 
دروستكردنی  بۆ  كــار  بـــەوردی  زۆر  بەڵكو 

تیرۆرست و كۆكردنەوەیانیش كراوە. 
لە  رێــكــخــراوە  ئــەم  ئایدیۆلۆجی  بناغەی 
تـــونـــدرەوەوە  ســیــاســی  ئیسالمی  دنیابینی 
لە  نــاوخــۆی  ئامانجی  وەك  بــەاڵم  خوڵقاوە، 
پاراستنی  تەنیا  لــەجــەوهــەردا  ئـــەوەی  گــەڵ 
ــە،  ــاوای رۆژئ و  ئەمەریكا  بــەرژەوەنــدیــەكــانــی 
شۆفینزمی  لەخواستی  تێكەڵەیەكە  لەنمایشدا 
سیاسی  ئیسالمی  دنیابینی  و  بیر  و  عەرەبی 
پەخش دەكات. ئەم گروپە بە هەمان ستراتیج و 
ستراكچەری بزوتنەوەی تاڵبان لە ئەفغانستان 
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لە دوو پێكهاتەی سەرەكی دامەزراوە، خەڵكی 
لە عێراق  پێكهاتەی سوننە  واتە  بە  ناوچەكە، 
و سوریا، كە لە كۆی الیەن و بیر و دنیابینیە 
شۆفینزمی  بیری  سەرچاوەی  جیاوازەكانی 
عـــەرەبـــی، بــەعــســی، ئــیــســالمــی، نـــەتـــەوەی، 
گروپی  وەك  پێكهاتوە.  هتد   . و.  عەشایەر 
ئەمانەش  بیانیەكانە  چەكدارە  كە  دووەمیش، 
لــەجــەوهــەردا دوو جــۆرن، چــەكــدارە سوننە 
و  عەرەبەكان  غەیرە  تیرۆرستە  و  توندڕەو 
چەكدارانی تیرۆرست و توندڕەوەكانی عەرەب.  
لەسەرەتاوە  دووەم  گروپی  پرۆسەیدا  لــەم 
یەكەمدا  گروپی  لەگەڵ  سیاسەتی خۆگونجان 
پەیڕە و  دەكەن، بەاڵم دواتر بە هۆی جیاوازی 
جیاوازی  و  كاركردنیان  شــێــوازی  و  ئاكار 
پێكدادان و كێشە و  ئامانجەكانیانەوە، توشی 
لە  بەوەی  بیانیەكان  چەكدارە  دەبن.  ناكۆكی 
نین، هیچ سۆز و  واڵت  و نیشتمانی خۆیاندا 
بەزەیەیكیان بۆ خەڵكی ناوچەكە نییە، تەنانەت 
كۆمەاڵیەتیەكانیانیش  پەیوەندییە  لەئایندەی 
ناترسن و هەموو جۆرە تاوان و كردەوەیەكی 
كــوشــتــن،  لــە  دەدەن،  ــەنــجــام  ئ ــە  ــان ــامــرۆڤ ن
لەم  خەڵك.  القەكردنی  و  غــەدر  ئەتككردن، 
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كردەوە و تاوانانەدا چەندین كەس لە گروپی 
لەكرۆكدا  كردەوەیە  ئەم   دەگلێن،  تێوە  یەكەم 
بیانیەكان،  چەكدارە  سیاسەتی  لە  شێكە  بە 
ئەو  گەمەكەدا  لەكۆتای  بەمشێوەیە  چونكە 
مانەوە  بۆ  ئاسۆیەكیان  هیچ  بــەوەی  كەسانە 
یان  ئەمانە  نامێنێت،  گەمەكە  كۆتای  لــەدوای 
دەبێت تا مردن بەرگری لەو پرۆسەیە بكەن، 
یان دەبێت لەگەڵ چەكدارە بیانیەكاندا لەدوای 
كۆتای یاریەكە ئەمانیش بەرەو ناوچەیەكیتری 
بۆیان  خوڵقێنەرەكانیان  ــەوەی  ئ وەك  شــەڕ 
دیاری دەكەن، هەڵبێن. بەواتە لەم پرۆسەیەدا 
چەندێك تیرۆست دەكوژرێت و لەناو دەچێت 
لەبەرانبەردا تیرۆرستی نوێ و زیاتر دروست 
دروستكردنی  كارگەیەكیتری  ئەمە  دەبێت، 

تیرۆرستیە. 
سەرچاوەكانی  بـــەوەی  پــرۆســەیــەدا  لــەم 
و  لۆجستی  پێویستی   لــە  بـــوون،  بــــەردەوام 
دارای و چەك و تەقەمەنی لە دەست چەكدارە 
ـــەواوی  ــجــام ت ــەن بــیــانــیــەكــانــدایــە، بــۆیــە دەرئ
ئەم  دەســت  دەكــەوێــتــە  ناوچەكە  دەســەاڵتــی 

گروپە. 
و  تــوركــیــا  ئــەركــی  لۆجستیدا  ـــواری  ب لــە 
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ئەردەن بووە ئەركی دابینكردن و گواستنەوەی 
چەك،  یارمەتیەكان،  هــاوكــاری،  پێداویستی، 
لە ئەزمونی دروستكردنی  تەقەمەنی و.. هتد. 
تاڵباندا پاكستان ئەركی لۆجستی و مەشق و 
راهێنانی چەكدارانی گرتبووە ئەستۆ، لە مۆدێلی 
دابینكردنی  ئەركی  ئەردەن  و  توركیا  داعشدا 
سەربازگەكانی مەشق و راهێنانیان پێسپێردرا، 
درایە  راهێنانیان  و  مەشقپێكردن  وەك  بەاڵم 
خۆی  كە  تایبەتەكان،  سەربازییە  بەڵێندەرە 
ــات.  دەك نمایش  وتـــەردا  بــالك  لەكۆمپانیای 
شەڕی  لە  سەرەكیان  رۆڵی  كۆمپانیایە،  ئەم 
باشیان  شــارەزای  هەبوو،  بەعس  رووخانی 
پەیدا  ناوچەكەیان  و  سونە  پێكهاتەی  لەسەر 
كردبوو. لە ساڵی 2003ەوە كۆمپانیای بالك 
سەربازی  تایبەتی  بەڵێندەرێكی  وەك  وتــەر 
گەورەترین گرێبەستی لە مێژووی كاری خۆیدا 
لە  ئەمەریكی  مەدەنی  بەڕێوەبەرایەتی  لەگەڵ 
ئەمەریكیەكان  بەرپرسە  پاراستنی  بۆ  عێراق، 
واژۆ كرد. لەو كاتەدا ژمارەی چەكدارانی ئەم 

كۆمپانیایە گەیشتی نزیكەی 1200 كەس. 
ــەخــشــەی  ئـــــەنـــــدازیـــــاری كـــێـــشـــانـــەی ن
بەاڵم  بــوو،  برجنسكی  تاڵبان  دروستكردنی 
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ئــەنــدازیــاری دروســتــكــردنــی داعـــش دەزگـــا 
هەواڵگریەكانی ئەمەریكا- بەریتانیا- ئیسرائیل 
هەرسێ  هاوبەشی  پرۆسەیەكی  بەواتە  بوو، 
ــەم پــرۆســەیــەدا گــروپــی پــارێــزگــارە  واڵتـــە. ل
نوێكانی ئەمەریكا رۆڵی سەرەكی و كاریگەریان 
نوێی  ستراتیجی  لە  بەشێك  بە  بگرە  بینیوە، 

ئەمەریكا تۆماری دەكەن. 
پرۆسەیە،  دوو  ئــەم  ئامانجەوە  روی  لە 
واتە داعش و تاڵبان، دوو ئامانج و ستراتیج و 
ئاراستەی جیاوازیان هەیە، تاڵبان لە ستراتیجی 
كۆتایی  بۆ  بــوو  رێگایەك  ئەمەریكادا  نوێی 
جیهانی،  دوو جەمسەری  بە سیستمی  هێنان 
جەمسەری  تــاك  جیهانی  بەرجەستەكردنی 
داعش  وەك  بــەاڵم  ئەمەریكا،  رابەرایەتی  بە 
هاتنی  لەكۆتایی  بەرگریكردنە  لێیدا  ئامانج 
جیهانی تاك جەمسەری ئەمەریكاو بەرجەستە 
كە  فرەحەمسەریە،  نوێی  سیستمێكی  بوونی 
ئەمەریكا،  هاوشانی  لە  دەسەاڵتدا  لوتكەی  لە 

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 
توركیاو سوریاو  نێوان  داخستنی سنوری 
داعــش  و  یارمەتیدانی  ــای  دەرگ داخستنی 
دەستێوەردان لەبارودۆخی سوریا لەالیەن 
توركیاوە، بەرجەستەبوونی چەندین سزای 
لەالیەن  توركیا  لەسەر  سیاسی  ئابوری  و 
روسیاوە، تەسكبوونەوەی پانتایی  و سنوری 
توركیا  سیاسی  و  ســەربــازی   جموجۆڵی 
دەركەوتنی  هاوكات  بەرچاو،  بەشێوەیەكی 
توركیا  سەر  ئابوریەكانی  سزا  كاریگەری 
بـــەو خــێــرایــیــە، ئـــەردۆگـــان  و حــزبــەكــەی 
بــەتــەواوەتــی  ــەی  ــڕەوەك ــاك ت حكومەتە   و 
قەیرانەكانی  ــرد،  ك نیگەران  نــاڕەحــەت  و 
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لەهەڵكشانە،  روو  بــەشــێــوەیــەك  تــوركــیــا 
پێویستی بەهاویشتنی هەنگاوێكی گەورە و 
موجازەفەیەك  توركەكان  دەبوو  خێرابوو، 

بكەن بۆ هەناردەكردنی ئەو قەیرانانە. 

هەناردەكردنی قەیران
بەسەر  ساڵ  نزیكەی سەد  كە  لەئەمڕۆدا، 
واژوكــــردنــــی رێــكــەوتــنــی ســایــكــس بــیــكــۆدا 
ــان لــەســەر  ــاســەك ــت  و قــســە و ب ــەڕێ ــدەپ ــێ ت
داڕشتنەوەی  سەرلەنوێ  و  هەڵوەشاندنەوە 
ئەو رێكەوتنە لەسەر بناغەی نوێی هاوسەنگی 
بەرجەستە  سیاسی  نوێی  هاوكێشەی  و  هێز 
ئەو  سەرەكی  الیەنێكی  وەك  توركیا  دەبێت، 
رێكەوتنە و هەستكردن بەوەی، كە لەئەمڕۆدا 
سیستمی  نــوێ و  هاوكێشەی  سەنگ و  پێگەو 
نوێی جیهانی رەنگە ئەو دەرفەتەی نەداتێ، كە 
رەخسا،  بۆی  بیستەمدا  سەدەی  لەسەرەتای 
كورتبوونەوەی  و  تەسكبوونەوە  لێرەدا  بۆیە 
دەسەاڵت  و پێگەی توركیا لەهاوكێشەی نوێی 
هێز و سیاسەت  و ئابوریدا، تەنیا دۆستەكانی 
بەهەندوەرگرتنی  لــە  ــەوە  ــردوەت ــەك ن ســـارد 
نەیارانیشی  بەڵكو  ئامانجەكانی،  و  خواست  
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ــكــشــكــان  و  ــێ هــــانــــداوە زیـــاتـــر كــــار بـــۆ ت
ئابوری  و  لەگەمە  واڵتە  ئەم  دورخستنەوەی 

سیاسی  و سەربازییە نوێكاندا بكەن. 
تــەنــازوالتــی  و  پاشەكشێ   دۆخــــەدا  لــەم 
بەڕوونی  ئاستێكدا  و  ــوار  ب لەچەند  توركیا 
بۆ  ئەگەر  كوردیشدا،  لەبەرانبەر  دەبینرێت، 
موجامەلەو  شــێــوە  بێت  ئیحتیواكردنیشی 
شۆفینیانەی  لەهەڵوێستی  پاشەكشێیەك 
بەتایبەتیش  دەكــرێــت،  بـــەدی  رابــردویــانــدا 

لەبەرانبەر كوردستانی باشور. 
و  هەڵوەستە  جێگەی  ئـــەوەی  لەئێستادا 
فریادڕەسی  دەبێتە  خۆی  بۆ  كورد  تێڕامانە، 
ــا، ئـــەو واڵتــــەی بــەدرێــژایــی مــێــژوو  تــوركــی
وەك مــار وابـــووە بۆ كــورد، هــەر كاتێك  و 
بۆی  و  رەخسابێت   ــۆی  ب جێگایەك  لــەهــەر 
داوەوە  لــەكــورد  كوشندەی  ــورزی  گ لوابێت 
و بــەردەوامــیــش دژایــەتــی خــۆی بۆ كــورد و 

پرسەكەی نەشاردوەتەوە. 
لـــەئـــەمـــڕۆدا ئــێــمــەی كـــوردیـــن بــویــنــەتــە 
شۆفینی  توركیایەكی  رزگاركردنی  كەشتی 
نەرمی و  ئــەو  هەموو  حەتمی.  لەشكستێكی 
لەباشوری  تورك  لەهەڵوێستەكانی  گۆڕانەی 
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سیایەتێكە  لەكرۆكدا  دەبینرێت،  كوردستان 
دەلوێت  بۆی  ئەوكاتەی  تا  كات،  راگرتنی  بۆ 
بكاتەوە،  بەتاڵ  باشوریش  پرۆسەیەی  ئــەم 
ــەگــەڵ ئــــەوەی بــــەرەی شیعەو  لــەئــێــســتــادا ل
دوژمنێكی  ــەغــدا  ب فــەرمــیــەكــەی  حــكــومــەتــە 
سەرسەختی توركیان، بەاڵم توركیا بەردەوام 
عیراق  و  خاكی  یەكپارچەی  لەسەر  جەخت 
ناوەند  دەسەاڵتی  ژێر  بۆ  كــورد  گێڕانەوەی 
دەكات. ئەم روانگە و دنیابینییە، كە لەئەمڕۆدا 
دەبێت  گەاڵڵە  كورد  زۆرینەی  الی  بەخێرایی 
سەرچاوەی هەست  و سۆزی نەتەواویەتی  و 
كردارەكانی  هەڵوێست  و  لە  نییە  كینە  رق  و 
ــــردودا، بــەڵــكــو دەرئــەنــجــامــی  ــــەراب تــــورك ل
هێز  هاوكێشەی  بۆ  دروستە  خوێندنەوەیەكی 
لەگۆڕانكاریەكان،  تێگەیشتنە  سیاسەت  و  و 
ستراتكچەر و گیانی سیستمی سیاسی جیهانی 

نوێ  و هاوكێشەی هێز لەم قۆناغە نوێیەدا.
توركیا  ســەر  گوشارەكانی  كاریگەری  و 
بەڵكو  چڕنەبوەوە،  دەرەكیدا  لەبواری  تەنیا 
ناوخۆی  و  كردوە  تەشەنەی  بەخێرایی  زۆر 
زۆرەوە  ئاستێكی  و  ــارە  ــەب ــەق ب تــوركــیــای 
قەیرانەكە  ئاڕاستەی  لەئەمڕۆدا  گرتەوەتەوە، 
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بەو روەدایە، كە ببێتە قەیرانێكی ستراكچەری، 
 كاریگەری نەرێنی لەسەر الوازكردن، گۆڕانی 
توركیا  ئابوری  و سەربازی  پێگەی سیاسی، 

هەبێت. 

پاشەكشێی گەشەی ئابوری
ـــــاوخـــــۆدا، دەرئـــەنـــجـــامـــی  لـــــەبـــــواری ن
نــەرێــنــی لەسەر  دروســتــبــوونــی كــاریــگــەری 
گەشەی  پاشەكشێی  خەڵك و  ئاسایی  ژیانی 
ئابوری شەپۆلێك لەناڕەزایی  و تێبینی لەسەر 
سیاسەتەكانی ئەردۆگان  و ئاك پارتی دروست 
دەربازبوون  بەئامانجی  و  بــارەدا  لەم  بــووە. 
بــۆ دەرەوەی  قــەیــرانــەو گــواســتــنــەوەی  ــەم  ل
سنورەكانی توركیا، هێزێكی سەربازی بەرەو 
شاردنەوەی  بۆ  دەرئەنجام  جواڵندو  عیراق 
نوێی  قەیرانێكی  توانی  ناوخۆیەكانی  قەیرانە 

هەرێمایەتی بخوڵقێنێت. 
لــــەیــــەكــــەم بـــــەرپـــــەرچـــــدانـــــەوەی ئـــەم 
بەشێوەیەكی  كــە  تــوركــیــا،  لەشكركێشیەی 
عیراق  حكومەتی  دەبێت،  بەرجەستە  ناڕوون 
لەشكركێشیە  لەم  خۆی  نــاڕەزایــی  بەفەرمی 
پێچەوانەی  نایاسایی و  بەكردارێكی  راگەیاندو 
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پێشێلكردنی  نێودەوڵەتیەكان و  عورفە  یاساو 
لەسەرەتاوە  سەروەری عیراقی باس دەكات، 
سوپایە  ئـــەو  بــەخــێــرایــی  زۆر  كـــرد  داوای 
ناوچەی  كوردستانیش  لەهەرێمی  بكشێتەوە. 
ــاوە دژی ئەم  ــەســەرەت ــەر ل زۆنـــی ســـەوز ه
لەشكركێشیە وەستانەوەو ناڕازیبونی خۆیان 
هێزە  ئــەو  هاتنی  لەمەڕ  شێوەیەك  بەچەند 

ڕاگەیاند.
لەڕەهەندی هەرێمایەتیدا ئێران و لەنێودەوڵەتیدا 
لەمەڕ  خۆیان  نیگەرانی  واڵت  هــەردو  روسیا، 
هاتنی توركیا دەربڕی  و راستەوخۆ داوایان كرد 
پارتی  پرۆسەیەدا  لەم  بكشێتەوە.  سوپایە  ئەو 
و سعودیە  لەناوخۆ  عیراق  سوننەی  بــەرەی   و 
هاتنی  پشتگیری  هەرێمایەتی  لەبەرەی  قەتەر  و 
نێودەوڵەتیدا  لەبواری  دەكەن.  توركییەكە  هێزە 
داوادەكات  لەسەرەتاوە  ئەوەی  لەگەڵ  ئەمەریكا 
بەاڵم  بكەن،  چارەسەر  كێشەیە  ئەم  گفتوگۆ  بە 
لەو سۆنگەوە، كە بەهیچ شێوەیەك ئاماژەی بۆ 
ئەوە نەكردوە، هاتنی ئەم سوپایە كارێكی ناڕەوا 
دەكرێت،  هەژمار  وا  لەجەوهەردا  نادروستە،  و 

كە پشتگیری ئەم هاتنە دەكات.
ئەم  ـــەوەی  ئ لــەگــەڵ  گشتی  شێوەیەكی  بــە 
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رووداوە لەڕواڵەتدا كردارێكی سەربازییە، بەاڵم 
لەجەوهەردا دەرهاویشتەی سیاسی  و ئابوریشی 

دەبێت.

خەیاڵپاڵوی ئەردۆگان  و ئاك پارتی
قەیرانە  پێشودا،  ســەدەی  لەنەوەتەكانی 
ئابوری  و سیاسیەكانی توركیا گەیشتە ئاست  
سااڵنی  لەنێوان  ترسناك،  قــەبــارەیــەكــی  و 
2001 و 2008، واتە ماوەی نێوان قەیرانی 
جیهانی،  دارایی  قەیرانی  و  توركیا  گەورەی 
توركیا بەڕابەرایەتی پارتی دادو گەشەپێدان 
پێشكەوتنێكی  توانی  ئەردۆگان  ســەرۆك   و 
ئــەردۆگــان  بەدەستبێنێت.  خێرا  و  بــەرچــاو 
گەشەپێدان  دادو  لــەحــزبــی  هــاوبــیــرانــی  و 
سیاسییەوە  گــۆڕەپــانــی  هاتنە  لــەســەرەتــای 
حوكمرانی  مــۆدێــلــی  ــەوەی  ــڕان ــێ گ ــی  خــەون
بەگەیشتنیان  هەر  بۆیە  هەبوو،  عوسمانیان 
بەدەسەاڵت لەساڵی 2002ەوە كاریان لەسەر 
شكاندنی  سوپاو  بــەدەســەاڵتــی  كۆتایهێنان 
لـــەم نەخشە  ــاتــوركــی كـــرد.  ــەت ئ ســەنــەمــی 
بەرچاو  قەبارەیەكی  تا ئاست  و  رێــگــەیــەدا 
دوەمدا،  لەبڕگەی  بەاڵم  بوون،  سەركەوتوو 
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نوێ  دامەزراندنی مۆدێلێكی حوكمڕانی  واتە 
نەیانتوانی  نــوێــوە،  عەقڵیەتێكی  و  بــەبــەرگ  

ئامانجی خۆیان بپێكن. 
سیاسەتی  ـــەردۆغـــان  ئ پـــرۆســـەیـــەدا،  لـــەم 
بەرەی  عیلمانیەكان  و  و  كــورد  ئیحتیواكردنی 
پارتی  بەرجەستەكرد.  توركیایان  شۆفینزمی 
مجێوریان  چێشتی  سیاسەتی  گەشەپێدان  دادو 
دەكــرد،  و  پەیڕە  كەلتوریدا  هــزری  و  لەبواری 
لەبیرو  تێكەڵەیەك  سیاسیان  گــوتــاری  بــەواتــە 
دیموكراسی  و  شۆفێنی،  ئیسالمی،  دنیابینی 

عیلمانییە. 
و  ــان   ــەردۆگ ئ ــەم سیاسەتە  ئ دەرئــەنــجــانــی 
بــەرچــاو  پێشكەوتنێكی  تــوانــیــیــان  حــزبــەكــەی 
 )2015( هەڵبژاردندا  لەدوایین  و  بەدەستبێنن  
توانیان ئەوەندە كورسی بەدەستبێنن، كە بەتەنیا 
حكومەت دامەزرێنن. ئەم سەركەوتنە رواڵەتییە 
بەهەڵە  كە  كــرد،  حزبەكەی  لەئەردۆگان و  وای 
بخوێننەوە،  نوێكان  رووداوە  گۆڕانكاریەكان و 
دەرئەنجام لەچەند مانگی كۆتاییدا چەندین هەڵەی 
گەیاندە  واڵتەكەیان  ئەنجامداوە،  ستراتیجیان 
ئەوەندەیتر  قەیرانەكانیان  و  لێكترازان  ئاقاری 

قوڵ و فراوان كرد.
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 موسڵ پردێك بۆ گەڕانەوەی توركیا
شارۆچكەی  بــۆ  توركیا  ســوپــای  هاتنی 
لەپرۆسەی  بەشداریكردن  بەئامانجی  باشیقە، 
رزگــاركــردنــی شــاری موسڵ و دامــەزرانــدنــی 
شــاری  ــدەكــەی  ــاوەن ن كــە  ســونــنــی،  كیانێكی 
موسڵ بێت، لەجەوهەردا لەبازنەی ستراتیجی 
چوارچێوەیەدا  لەم  ناوچەیە،  لەم  ئەمەریكایە 
لەبەرەی  هەرێمایەتی  واڵتێكی  وەك  توركیا 
ـــەم شـــەڕەو  ــی ل ــردن ــك ــەشــداری ــكــا ب ــەمــەری ئ
بۆ  هــەلــەی  ــەو  ئ نــاوچــەیــە،  ــەم  ل جێگیربونی 
دەرەخسێنێت، كە جارێكیترو بەڕێگەیەكی تردا 
بگەڕێتەوە بۆ ناو هاوكێشەی سیاسی ناوچەكە 
رێگەیەوە  لەم  نوێی  ستراتیجی  و  بەرنامە  و 
بخاتە بواری جێبەجێكردنەوە. لەم پرۆسەیەدا 
بپێكن  ئامانجێك  چەند  دەخــوازن  توركەكان 
ئەوانەی  ئابوریەكانی،  و  سیاسی   خواستە   و 
پێشكەوتنەكانی  و  سیاسەت   هۆی  بە  پێشتر 
بەشێكیان  لێرەدا  لەدەستیانداوە،  روسیاوە 

قەرەبوو بكەنەوە. 
رێكەوتنە  ناوچەی  جارێكیتر  دۆخەدا،  لەم 
دەكــەوێــتــەوە  سایكس-بیكو  مــێــژوویــەكــەی 
سەرلەنوێ  و  هەڵوەشاندنەوە  ئەگەری  بەر 
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ـــەوەی توركیا  بــــارەدا ب ــەم  ــەوەی. ل ــن داڕشــت
و  بــووە  رێكەوتنە  ئــەو  ســەرەكــی  الیەنێكی 
وەك  خــۆی  زۆر  تائاستێكی  توانی  ئەوكات 
یەكێك لەواڵتە داگیركەرەكان لەو رێكەوتنەدا 
رێكەوتنە  ئەو  كاتێك  لەئەمڕۆشدا  بسەپێنێت، 
و  هەڵوەشاندنەوە  ئــەگــەری  بــەر  دەكــەوێــتــە 
توركەكان  بێگومان  داڕشتنەوە،  سەرلەنوێ 
ــەم  ـــت ل ـــەوێ ـــان بـــە هـــەمـــوو هــێــزێــكــیــان دەی
لەپێگەو  پارێزگاری  بەشداربن و  پرۆسەیەدا 
بــەرژەوەنــدیــەكــانــیــان بــكــەن، ئــەگــەر لەسەر 
خواستی  ــاف  و  م ـــدی و  ـــەرژەوەن ب حیسابی 
لەم  كــوردیــش  الیەنێكی  بــێــت،  الیەنیتریش 
ناوچەی  ــەوێــت حــزبــەكــەی  و  دەی گــەمــەیــەدا 
دەسەاڵتی لەهەر ئەگەرێكی خراپ  و ترسێك 
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:

لەساتە  و  بیستەمدا  ســەدەی  لەسەرەتای 
وەختی بەرجەستەبوونی رێكەوتنامەی سیڤەر 
ئەتاتوركەكان  تــوركــە  ـــۆزان،  ل ــریــش  دوات و 
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ــی  دەســەاڵت و  لەپێگە  زۆر  ئــــەوەی  ــەگــەڵ  ل
هەرێمایەتی  و جیهانی خۆیان لەدەست دابوو، 
لەگەڵ  نهێنی  بەرێكەوتنێكی  توانیان  ــەاڵم  ب
داگیركەرانی بەریتانیا و فەرەنسا كوردستانی 
بەاڵم  بهێڵنەوە،  خۆیاندا  لەژێردەستی  باكور 
كە  بووە،  لەوە  بەردەوامیش هەر چاویان  بە 
بەوالیەتی  ئەوكات  كە  باشور،  كوردستانی 
ــر دەســەاڵتــی  ــاســرا بــخــەنــەوە ژێ مــوســڵ دەن

خۆیان. 
لەچەندین  تــوركــەكــان  بــۆ  موسڵ  گرنگی 
ــتــەوە، بــۆیــە لــەئــەمــڕۆشــدا  ــێ بــــوارەدا چــڕدەب
شێتگیرانە بە بێ ئەوەی گوێ بەهیچ دەرئەنجام 
 و چارەنوسێك بدەن، موجازەفەی سەربازی 
ــەدا  ــوەی ــێ ـــەم چــوارچ  و ســیــاســی دەكـــــەن. ل
هەناردەكردنی سوپای توركیا بۆ نزیك شاری 
لەو موجازەفانە، كە دوورنییە  یەكێك  موسڵ 
بۆ  گــەورە  زۆر  بەزیانێكی  دەرئەنجامەكەی 

توركیا نەشكێتەوە. 
النی  دەخــوازێــت،  توركیا  پرۆسەیەدا  لەم 
كەم پارێزگاری لەیەكپارچەیی واڵتەكەی بكات، 
لەباشوری  كوردی  دەوڵەتێكی  ئەگەر  بەواتە 
نەگاتە  ترسە  ئەم  دامــەزرێــت،  كوردستانیش 
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خاكی  یەكپارچەی  لەسەر  هەڕەشە  و  باكور 
لەپرۆسەكەدا  بەواتە  نەكات،  دروست  توركیا 
رزگار كردنی بەشی باكوری كوردستانی تیادا 

نەبێت. 
ــكــردی  ــەشــداری لــەڕوویــەكــیــتــرەوە، بــە ب
لەپرۆسەی رزگاركردنی موسڵ  و دامەزراندنی 
و  لەڕۆڵ   پارێزگاری  دەیەوێت  سوننە  كیانی 
پێگەی مێژوویی خۆی بكات  و ببێتە هێزێك بۆ 
لەخۆرهەاڵتی  هێز  نوێی  هاوسەنگی  راگرتنی 

ناوەڕاستدا. 
وزەدا،  دەستخستنی  ئابوری  و  لەبواری 
دوای ئەوەی روسیا بڕیاری راگرتنی پرۆژەی 
تورك ستریمی بۆ هەنارەدەی گازی سروشتی 
بۆ توركیا راگرت  و هاوكات بەوەی ئێرانیش 
چاوەڕوانی  روسیادایە  هاوپەیمانی  لەبەرەی 
ئەوەی لێدەكرێت گوشارەكانی بۆ سەر توركیا 

بەفراوانی جێبەجێ بكات. 
ــا تــەنــیــا هــیــوای  ـــەم پـــرۆســـەیـــەدا تــوركــی ل
گازی  هاوردەكردنی  بۆ  رێگایەكە  كردنەوەی 
سروشتی قەتەری بەعیراقدا بەرە و توركیا و 
ئەم  بــەاڵم  ئەوروپا،  بە  گەیشتنی  لەوێشەوە 
پرۆسەیە بە بێ رەزامەندی حكومەتی عیراقی 
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لــەبــەرەی  ــەجــەوهــەردا  ل ئەمیش  كــە  شیعی، 
لەئەمڕۆدا  بۆیە  ئەستەمە،  ئێراندایە  روسیا- 
خواستەی  بــەم  بێت  رازی  بــەغــدا  پێناچێت 
توركیا.  ئەمە جگە لەوەی، كە توركیا چاوی 
لەگازی سروشتی كوردستانە و بە بەردەوامی 
لەكوردستان  گــاز  دانــا  كۆمپانیای  لەڕێگەی 
كوردستان  هەرێمی  ســەر  بۆ  گوشارەكانی 
ـــەوەی، كە  ـــات. ئەمە هــاوشــانــی ئ زیــاتــر دەك
لــەبــازرگــانــی و  یەكەمە  ســودمــەنــدی  توركیا 
وەبــەرهــێــنــان لــەگــەڵ كــوردســتــان و هــاوكــات 
بەڕێرەوێكی گونجاوی دەزانێت بۆ گەیشتن و 
بە  لەگەڵ جیهانی عەرەبی،  پەیوەندی بەستن 
تایبەتی دوای ئەوەی بڕیاری داخستی سوریا 
واڵتەو  لەو  كورد  پێشكەوتنی  هاوكات  دراو 
گەیشتنیان بەنزیك كەنارەكان و بەستنی شێوە 
روسیادا  لەگەڵ  نزیكبونەوەیەك  و  رێكەوتن 
كە  لەوەی،  كرد  بێهیوا  بەتەواوەتی  توركیای 
ئەو  لەكاروباری  دەســت  بتوانێت  جارێكیتر 

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 
دەكوژیت   ئەوەوە  بەناوی  دەپەرستیت،  خودا 
و زوڵم دەكەیت. لەیەكەمدا تۆ لەسەر ئایینی 
لە  بەاڵم  بیت،  پەرستیش  بت  ئەگەر  خودایت 
موجاهید و  ئەگە ر  دژی خودایت  تۆ  دووەمــدا 

پێغەمبەریش بیت.

ــ عبدولرەزاق  ئەلجەبران ــ
نەخشەی ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا، 
ئیسالمی  نەخشەی  دەقــاودەقــی  وێنەیەكی 
رەوت  و  باڵ  و  هەموو  عەرەبییە.  سیاسیی 
ناوەوە  هەمان  بە  كوردستان  بزوتنەوەكانی 
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بیر،  ــوردی.  ك زمانی  ســەر  وەرگێڕدراونەتە 
تێڕوانین، ئامڕاز و میكانیزمی كاركردنیشیان 
بــــە بــــێ دەســــتــــكــــاری لــــە قــــوتــــووكــــراوی 
هـــەنـــاردە كـــراوە بــۆ ئــێــمــە. لـــەم پــڕۆســەیــەدا 
نێوان  و  ناكۆكی   كێشە،  ــران،  ــەی ق هــاوكــات 
دژبەیەكەكانیش بە قاڵبكراوی خزێنراونەتە نێو 
بازنەیەدا  لەم  نەخشەی سیاسەتی كورییەوە. 
كۆمەڵێك قەیران  و كێشەی بنچینەیی  و بیری 
ئیسالمی سیاسیی تایبەت بە كوردیش تێكەڵ 
ئاكامەدا  لــە  م  دەبــن.  كێشانە  قــەیــران  و  بــەو 
زۆر  ـــوردی  ك سیاسیی  ئیسالمی  رەوشـــی 
ئاڵۆزترو گرانتر دەبێت، بەشێوەیەك سروشت 
لەكوردستاندا  سیاسی  ئیسالمی  پێكهاتەی   و 
سەلەفی و  رەوتــی  چڕدەبێتەوە:  رەوتــدا  لەدو 

رەوتی ئیخوانی.
سەرهەڵدان  و گەشەكردنی ئسالمی سیاسی 
حزبایەتیدا  لەچوارچێوەی  كوردستاندا،  لە 
بــەدرێــژایــی  هــەیــە.  كــورتــی  زۆر  تەمەنێكی 
نەتەوایەتی  رزگاریخوازیی  خەباتی  تەمەنی 
ئیسالمی  ســیــاســیــی  ــــی  رەوت نیشتمانی   و 
پــرۆســەی  لەنێو  نــەبــووە  شێك  بــە  هەڵبەت 
هیچ  لە  كوردیدا؛  رزگاریخوازیی  بزوتنەوەی 
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بزوتنەوەی  نەتەوایەتی  و  خەباتی  پرسێكی 
نەبووە،  بوونی  نیشتمانییدا  رزگاریخوازیی 
پێویستی  دۆخ  ئــەگــەر  جــار  هەندێك  بەڵكو 

كردبێت، دژایەتیی دەكرد.
سەرهەڵدانی  ئــێــران و  شۆڕشی  دوای  لە 
كاریگەریی  ژێر  لە  و  ئێران   ــ  عێراق  شەری 
بەعسی  و  ــی(   ــەرەب ع ئیسالمی  )ســەحــوەی 
ســەدان  ناكۆكیی  ــەوەی  ــدن ــووژان ب عــێــراقــی و 
مەبەستی  بە  سوننە،  شیعە  و  نێوان  ساڵەی 
زەمینەیەك  یەكتر،  لـــەدژی  بەكارهێنانیان 
رەوتانە  ئەم  گەشەكردنی  دروستبوون و  بۆ 
لــە ساڵی 1980  لــەم بــازنــەیــەدا ،  پــەیــدابــوو. 
ئێرانییەكان،  یــارمــەتــیــدانــی  پاڵپشتی  و  بــە 
ــیــان لە  ــی ئــیــســالمــی ســیــاســی ــك ــخــراوێ ــك رێ
ــد.  ــەزران دام خــەڵــك  لــە  هــەمــەجــۆر  گروپێكی 
موساوی  پیاوێكی  رێكخراوە  ئەم  سەرۆكی 
هیچ  پیاوە  ئەم  ئوسامە(.  )ئەبو  بەناوی  بوو 
گەلی  كوردستان  و  لەدۆخی  شارەزاییەكی 
لیبیاو  لە  هاوكاریی  و  یارمەتی   نەبوو،  كورد 
هۆی  بە  رێكخراوە  ئــەم  وەردەگـــرت.  ئێران 
ئەوەی ئامانج  و خواستەكانی لەگەڵ ئامانج  و 
كورددا  نیشتمانییەكانی  نەتەوەیی  و  خواستە 
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هەبوو،  كورتی  زۆر  تەمەنێكی  نەدەگونجا، 
تەنیا لەماوەی چەند مانگێكدا كۆتایی هات.

ـــە شــێــوەیــەكــی گــشــتــی ســــەرچــــاوەی  ب
لە  كــوردی  سیاسیی  ئیسالمی  دروستبوونی 
باشوری  و  توركیا  سعودیە،  میسر،  واڵتانی 
رێبازی  ســەرچــاوەی  چڕدەبێتەوە.  عێراقدا، 
میسرییە كان  ئیخوانی  كوردەكان،  ئیخوانییە 
بوو. لە عێراقیش بە نەوەی سێیەمی خێزانی 
ئیخوانییە عێراقیەكان ناودەبرێت. لە ریزبەندی 
موسڵ   لەدوای  كوردەكان  ئیخوانییە  خێزانیدا 

و بەغداوە دێن.
لەدایكبوونیاندا  سەرەتای  قۆناغەكانی  لە 
ــوون  و  ــكــب ــە دای ــكــەی ل شـــاری هــەڵــەبــجــە الن
رەوتــە  زۆری  هــەرە  زۆربـــەی  گەشەكردنی 

ئیسالمییە سیاسییە كوردییەكان بووە.
بەعس،  رژێمی  رووخانی  پێش  ماوەی  لە 
سەرەكییەكەی  سەلەفییە  الیەنە  چــوار  هــەر 
سنوری  لە  سەرەكییان  بارەگای  كوردستان 
ناوچەی هەڵەبجەدا بووە. بزوتنەوەی ئیسالمی 
)عەلی  رابەرایەتیی  بە  عێراق  كوردستانیی 
عبدولعەزیز(، بارەگای سەرەكیی لە هەڵەبجەدا 
بوو. كۆمەڵی ئیسالمیی كوردستانیی عێراق بە 
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رابەرایەتیی )عەلی باپیر(، بارەگای سەرەكیی 
لە خورماڵ بوو. )جوندولئیسالمی كوردستانی(
ی عێراق بە رابەرایەتیی )عەبدواڵی شافعی(، 
)كۆمەڵەی  بــوو.  بیارە  لە  سەرەكی  بارەگای 
ئیساح( 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.
نێوان  لێكترازانی   و  دووبەرەكی   ناكۆكی و 
لە  ئەگەر  ئیسالمییەكان  رێكخراوە  و  پــارت  
حزبەكانی  تر زیاتر نەبووبێت، هە ڵبەت كەمتر 

نەبووە.
بە شێوەیەكی گشتی دەتوانین بڵێن یەكێك 
و  ناكۆكی   ئــەم  سەرەكییەكانی  هــۆكــارە  لــە 
سەرەچاوەكانی  جیاوازیی  دووبەرەكییانە 
لەنێوان  تایبەتی  بە  بــووە،  دارای  یارمەتی و 
واڵتانی سعودیە ، میسر، ئێران  و توركیا.. هتد. 
ئیسالمی(  و  )بزوتنەوەی  1999دا  ساڵی  لە 
یەكێتیی  دەگــرن  و  یەك  ئیسالمی(  )نەهزەی 
بەاڵم  دادەمــەزرێــنــن.  كوردستان  ئیسالمیی 
كات  ئــەو  كە  باپیر(،  )عەلی  ساڵێك  لــەدوای 
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یەكێتییەكە  ســیــاســیــی  مــەكــتــەبــی  ــدامــی  ــەن ئ
ئیسالمی  كۆمەڵی  كــردووە.  ئینشیقاقی  بووە، 
ساڵی  لە  دامەزراندووە.  عێراقی  كوردستانی 
2000دا رێكخراوێكی نوێ بەناوێكی كۆنەوە: 
عێراق( كوردستانی  ئیسالمیی  )بزوتنەوەی 
دامــەزرانــدووە. ئەمیش دواتــر بۆتە چوار  ی 
كۆمەڵی  ئیسالمی،  )بــزوتــنــەوەی  ــارچــەوە:  پ
ئیساح(.  كۆمەڵەی  جوندولئیسالم،  ئیسالمی، 
لــە راســتــیــدا نــاكــۆكــی  و شـــەڕی نــێــوان ئەم 
الیەنانە چەندینجار گەیشتۆتە ئاستی پێكدادان  
و هەوڵی سڕینەوەی یەكتریان داوە و نهێنی  و 

ناشرینییەكانی یەكتریان ئاشكرا كردووە.
لەهاوشانی ئەوەی، كە بەردەوام خواست  
ــە لــەگــەڵ  ــكــخــراوان و ئــامــانــجــە كــانــی ئـــەم رێ
ناكۆك  و  نەتەوەییەكاندا  ئامانجە  خواست  و 
كێشە  و  بـــەردەوام  یەكتربوون،  پێچەوانەی 
نەتەوەیی  پارتە  الیەن  و  لەگەڵ  نەگونجانیان 
هۆی  بە  بــەاڵم  هــەبــووە،  نیشتیمانیەكاندا   و 
ئەم  كاتێك  تەكتیكی  و  پراگماتی   سروشتی 
و شوێنانەی  جێگە  لــەو  ـــەردەوام  ب رەوتــانــە 
الواز بوون  و بۆیان نەلواوە شەڕ و كوشتار 
بارودۆخەكەدا  گەڵ  لە  خۆیان  بكەن،  بەرپا 
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ــەم چــوارچــێــوەیــەدا لــە ساڵی  گــونــجــانــدوە، ل
1994 یەكگرتوی ئیسالمی وەك رێكخراوێكی 
ئیسالمی باڵی ئیخوانی دادەمەزرێت  و دواتر لە 
ساڵی 1996، دەچێتە پرۆسەی هەڵبژاردنەوە 
هەرێم  حكومەتی  پێكهێنانی  لە  بەشداریی   و 

كردووە.
بەشداریی رەوتە ئیسالمییەكان لە حكومەتدا 
گۆڕان  بزوتنەوەی  دامەزراندنی  تا  گشتی  بە 
بەدواوە سواری  مێژووە  لەم  بووە.  بەردەوام 
شەپۆلێكی تر بوون  و بە شێك لە هێلكەكانیان 

كردە سەبەتەیەكی  ترەوە.
و  ئیسالمی   یەكگرتوی  2009دا  ساڵی  لە 
كۆمەڵ وەك دوو لەگەورەترین هێزی ئیسالمی 
گۆڕنكارییەكانی  كاریگەریی  لەژێر  و  سیاسی  
بە  بــوون  گۆڕاندا  لەبەرەی  عەرەبی  بەهاری 
سروشتی  و  رێباز  هەمان  بە  ئۆپۆزسیۆن  و 
الیەنە ئیسالمییەكانی واڵتانی عەرەبی سروشت 
 و رێبازی پۆپۆلیستییان هەڵگرت. ئەمە لەكاتێكدا 
هیچ لێكچوون  و هاوبیرییەك لەنێوان گۆڕان  و 

ئەم الیەنە ئیسالمیانەدا نەبوو. 
بە گشتی، قەیران  و كێشەكانی بونیادی ئەم 
دیموكراسی  و  )نەتەویی،  بواردا  لەدو  الیەنانە 
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عەلمانیەت( چڕ بوونەتەوە. 
ــارت  پ ــی ، كـــۆی  ــەت ــەوای ــەت ن وەك پــرســی 
لەكڕۆكدا  كوردییەكان  ئیسالمییە  الیەنە   و 
لە  ــن.  دەژی دژواردا  سەخت و  لەنێواندژیەكی 
رێكخراوە  كۆی  سیاسیی  بناغەی  جەوهەردا 
دووبــارەكــردنــەوەی  كوردییەكان،  ئیسالمییە 
هەمان بیرو بۆچونی الیەن  و پارتە ئیسالمییە 
میسری.  ئیخوانی  تایبەتی  بە  عەرەبییەكانن، 
ـــە كـــڕۆكـــدا كــــۆی پـــڕۆســـەی  ـــەش  ل ـــەمـــان ئ
ئیسالمی سیاسی بە پرسی نەتەوەی عەرەبی 
ئامانج   میسری  ئیخوانەكانی  دەبــەســتــنــەوە. 
خەباتی  و  ئــامــانــج   بــە  ئیسالمی  خــەبــاتــی  و 
پرسی  لە  دەدەن.  گرێ  عەرەبییەوە  نەتەوەی 
پێچەوانەی  تــەواو  ئەمە  كوردیشدا  نەتەوەی 
خواستە نەتەوەییەكانی كوردە. الیەن  و رەوتە 
ئیسالمییەكانی كوردستان لەدوای ئەوەی هیچ 
ئیسالمی  حزبێكی  و  رێكخراو  و  بزوتنەوە 
تاوانەكانی  بە  دان  نەبوون  ئامادە  عەرەبی 
رژێمی عێراق لە تاوانەكانی ئەنفال و هەڵەبجەو 
بنێن،  كــــورددا  جینۆسایدكردنی  ــڕۆســەی  پ
تووشی شەرمەزاری بوون  و كەوتنە بارێكی 

ناجێگیری دەروونییەوە.
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بە  كـــوردی  سیاسیی  ئیسالمی  بـــەرەی 
گەشەكردنی،  سەرهەڵدان و  مــاوەی  درێژایی 
نەتەوەیی و  تایبەتمەندییەكی  نەیانتوانیوە 
خۆیان  دامــەزرێــنــن و  خــۆیــان  بــۆ  نیشتمانی 
عەرەبی  سیاسیی  ئیسالمی  پاشكۆیەتی  لە 
رزگار بكەن و لە هاوشانی ئامانج و درووشمە 
ئایینییەكاندا درووشمی نەتەوەیی  و نیشتمانی 
نشتمانی  رزگاریی  خەباتی  یان  بەرزكەنەوە، 
ئیسالمیی  و  ئایینی   بە خەباتی  نەتەوایەتی   و 
بــەڵــكــو زۆر جــار  بــبــەســتــنــەوە،  ــەوە  ــان خــۆی
ئیسالمییەكانی كوردستان گاڵتە و سوكایەتی 
نیشتمانی و  ســروودە  خەبات  و  هێماكانی  بە 

نەتەواییەكانی كورد دەكەن.
كە  عــەلــمــانــی دا،  دیموكراسی  و  پرسی  لــە 
الیەنە  كــۆی  ــەمــڕۆی   ئ قەیرانێكی  لەبنەمادا 
سەرچاوەی  وەوە  لە  جیهانە،  ئیسالمییەكانی 
گرتوە، كە تا ئەمڕۆ ئەم الیەنانە ناتوانن خۆیان 
تا  بــكــەنــەوە.  نــوێ  لەشێوەكان  شێوەیەك  بــە 
سەر  لــە  ئایینییان  سیاسی  و  وتـــاری  ئــەمــڕۆ 
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 سەركردە  و 
رووناكبیری سەلەفی هەن تائەمڕۆ بە راشكاوی 
باس لەوە دەكەن، كە دیموكراسی و علمانیەت بە 

هیچ شێوەیەك لەگەڵ ئایینیدا ناگونجێن.

ئەو كاتەی مرۆڤ دەبێتە كۆیلەی 
ئایدیۆلوجیا

خاشاك  و  سەتڵی  لە  بــەردەوامــی  بە  من 
زبڵ دەخۆم، ئەو سەتڵە ناوی ئایدیۆلۆجیایە، 
بە  كە  وایلێكردوم،  ئایدیۆلۆجیا  مادی  هێزی 
خۆی  وەك  خۆراكە  ئەم  نەتوانم  بەردەوامی 

ببینم
سالڤۆی ژیژك   

سۆسیالســـتی  جەمســـەری  داڕووخانـــی 
و هێمـــای ئایدیۆلۆجیـــای كۆمیەنیـــزم یەكێتی 
ســـۆڤیەت، تەنیـــا كۆتـــای بـــە سیســـتمی دوو 
جەمســـەری جیهانی نەهێنا، بەڵكو بووە هۆی 
پاشەكشـــێ و رووخانـــی كـــۆی ئایدیۆلۆجیـــا 
زەمینەیەكـــی  و  گشتگیریەكان)الشـــمولی( 
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لەبارەی بۆ چونە پێشـــەوەی بیـــر و دنیابینی 
وەك  بەرژەوەنـــدی  پاراســـتنی  و  پراگماتـــی 

فۆرمێكی هزری نوێ  رەخساند.
ئەمـــرۆ مرۆڤایەتـــی لەدواییـــن ســـاتەكانی 
ماركســـیزم،  دوایەكانـــدا)دوای  قۆناغـــی 
دوای  مۆدێرنیتـــە،  دوای  لیبرلیـــزم،  دوای 
ئایدیۆلۆجیـــا... هتـــد(، زەمینەیەكـــی لەبـــار و 
بەپیـــت بـــۆ دامەزراندنی بیـــر 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 سروشـــتی خۆیـــان بەرنامەی 

كار و دنیابینی تایبەت بە خۆیان داهێنن.
لە هەناوی دروستبوون و بەرجەستەبوونی 
نوێـــی  سیســـتمێكی  و  نـــوێ  جیهانێكـــی 
بـــۆ  زەمینەیـــەك  فرەجەمســـەرەوە، 
لەنێـــوان كولتـــور و  نـــوێ  ركەبەرایەتییەكـــی 
دنیابینیـــە نوێكان دەڕەخســـێت. سیســـتمی فرە 
جەمسەری جیهانی، كە لە ئەمڕۆدا تارمایەكەی 
بەروونـــی دەردەكەوێت، كۆتایی بەجیهانی تاك 
جەمسەری و ئایدیۆلۆجیای شمولی دێنێت و كار 
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لەســـەر دامەزراندنی بناغەی جیهانێك دەكات، 
باوەڕ و ئایدیۆلۆجیا تیایدا دەبنە رابردو. لە گەڵ 
ئەوەی لەبۆشـــای ئایدیۆلۆجیادا  چەند هەوڵێك 
هەیە بۆ سەرلەنوێ داتاشینی بیر و دنیابینیەك، 
كـــە بۆ هەمـــوو جیهان بگونجێـــت و لەبار بێت، 
بەاڵم تا ئەمڕۆ هیچ لەوانە نەیانتوانیوە سنوری 
ژینگەی خۆیان ببڕن و ببنە ئایدیایەكی جیهانی. 
ئایدیۆلۆجیـــا تەمەنێكی زۆر و مێژوویەكی 
پـــڕ لەئاڵۆزی و ناجێگیـــری هەیە، بەاڵم لەگەڵ 
و  ماركســـیزم  ئایدیۆلۆجیـــای  لەدایكبوونـــی 
جیهانـــی دو جەمســـەریدا، بوو بـــە فاكتەرێكی 
ســـەرەكی تەحەكومكـــردن بە تـــەواوی ژیانی 
خەڵـــك و تێكەڵ بە كۆی جومگـــە ژیاریەكانی 

دەسەاڵت و كۆمەڵگە بووەوە.
ئایدیۆلۆجیا بەوەی لە جەوهەردا گوزارشتە 
لەبیـــرو دنیابینی گروپێك یان تەنیا كەســـێك، 
بەتایبەتی لەبـــواری سیاســـەتی بەڕێوەبردنی 
دەوڵـــەت و سیســـتمی كۆمەاڵیەتـــی، هاوكات 
بـــۆ  كار  بەرنامـــە  بـــە  پراكتیكیـــدا  لەبـــواری 
باوەكردن و ســـەپاندنی باوەڕێكی كۆنكریتی 
دەكات و قۆناغ بە قۆناغ لەبیر و مێشك و هۆشی 
خەاڵكانێكی زۆردا دەیچەســـپێنێت. بەواتایەكی 
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روونتر تەواوی دنیابینی، پرەنســـیپ، رێنمایی، 
جومگە هـــزری و پراكتیكیەكانی  پێشـــوەختە 
دەخوڵقێت و دەسەپێنرێت بەسەر پەیرەوانیدا. 
الدان لـــە هـــەر بڕگـــە و بـــەش و دنیابینـــی 
ئایدیۆلۆجیا الی پەیامبەرانی بووە بە گوناه و 
بە واتای شكاندنی پیرۆزی ئایدیۆلۆجیا باسی 
لێـــوە كراوە. ئەم راســـتییە ئـــەوە دەگەیەنێت، 
كە مێشـــك، بیر و دنیابینی كـــۆی باوەڕداران، 
پەیڕەوكەرانی ئایدیۆلۆجیا سڕ دەكرێت و هیچ 
بوارێك بۆ بەشـــداری لە پێشخستن و داهێنان 
بۆیـــان ناهێڵێتـــەوە. لێرەدا مـــرۆڤ بە هەموو 
بیـــر و وشـــیاری و دنیابینیەوە بـــە بێ ئەوەی 
خـــۆی بزانێت یان بە ئاگا بێت، دەبێتە كۆیلەی 

ئایدیۆلوجیا و داهێنەرانی .

ئایدیۆلۆجیا ئەفیونی تاك و گەالن
بێت،  بۆچونە دروست  لەو  بەشێك  رەنگە 
كە پێیوایە ئایدیۆلۆجیا خزمەتی بە مرۆڤایەتی 
كردوە و لە قۆناغێكدا رێگایەكی سەرەكی بوە 
ئەم  كۆمەڵگە،  و  مــرۆڤ  خۆشگوزەرانی  بۆ 
كە  تیادایە،  راستی  سۆنەگەوە  لەو  بۆچونە 
لەكات و جێگەی دیاریكراودا و بە شێوەیەكی 
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رووبـــەڕووبـــونـــەوەی  لەسونگی  ســنــوردار 
سیستمێكی  ناعەدالەتیەكانی  و  نەرێنی  الیەنە 
خزمەتی  دیكتاتۆری،  و  پاوانخواز  سیاسی 
لە  بــەشــداری  و  كــردوە  تــاك و كۆمەڵگە  بە 
پرۆسەی پێشكەوتن و وشیاركردنەوەی تاك 
و كۆمەڵگەكان كردوە، بەاڵم لە بارودۆخێكی 
ئایدیۆلۆجیا  كاتانەی  لەو  هاوكات  و  جێگیردا 
دەخوڵقێنێت.  كــارەســات  دەســـەاڵت،  دەبێتە 
ئەوەیە،  ئایدیۆلۆجیا  خەسڵەتەكانی  لە  یەكێك 
كە بە تیۆری زۆر رەوانە، بەاڵم كۆی قەیران 
تەنگوچەڵەمەكانی  و  ناكۆكی  و  نێواندژی  و 
بەربەست  دەبنە  هەر  نەك  پراكتیكە  لەبواری 
دۆخێكی  و  كۆمەڵگە  پێشكەوتنی  لــەبــەردەم 
ــات،  تــاكــدا دروســـت دەك لەژیانی  نــادروســت 
قەیران،  خوڵقێنەری  دەبێت  بۆخۆی  بەڵكو 
لــەو بەربەست و  ــوون  ــارب زۆرجـــار بــۆ رزگ
قەیرانانە پەیڕەوانی پەنادەبەنە بەر خراپترین 
چەوسانە،  دەكەونە  بەتوندی  زۆر  و  ئامڕاز 
بگرە  كۆمەڵگەكان.  و  تاك  تێكشكانی  زوڵــم، 
دروستكردنی  چــاالكــی  كارگەیەكی  دەبێتە 
دیكتاتۆریەت و تاكڕەوی و زوڵم و ناعەدالەتی، 
لەئەزمونی  بەڕوونی  راستیەش  ئەم  نمونەی 
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ئیسالمییە  و  كۆمۆنیست  ــە  واڵت حوكمڕانی 
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 
ئامادەن هەموو  ئایدیۆلۆجیاندا  دنیابینی  بیرو 
دنیابینیان  و  بیر  نــەیــارانــی  بــە  دژ  تاوانێك 
پەیڕەو بكەن، لەم بارەدایە ئایدیۆلۆجیا دەبێتە 
ـــی بــە هــەمــوو تاوانێك  ئــەو چــەتــرەی، رەوای
مەڕ  لە  دڕنــدە.  دەكاتە  مرۆڤەكان  و  دەدات 
لەسەر  ئایدیۆلۆجیا  نەرێنیەكانی  كاریگەریە 
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.
ــوون بە  ــەب ــەســت ــە پـــەیـــڕەوكـــردن و واب ل
زۆر  كە  دەخوڵقێت،  بارە  ئەو  ئایدیۆلۆجیاوە 
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 
شیكاركردنی  و  دنیابینی  ئاسایەكانیشدا،  و 
ــات.  دەك ســنــوردار  وپێشبینیكردن  عەقانی 
بۆ  گونجاو  پانتایەكی  هیچ  بارەدا  لەم  بەواتە 
خۆی  وەك  راستیەكان  لــە  گــوزارشــتــكــردن 
و  عەقڵ  بەرهەمی  چنینەوەی  و  نامێنێتەوە 
دۆخەدا  لەم  دەبێت،  سنوردار  زۆر  دنیابینی 
تــەواوی  پۆاڵیینەی  تــۆڕە  ئــەو  دەبێتە  ــاوەڕ  ب
مێشك و هۆش سڕ دەكات و هەموو هەوڵ و 
خواستەكان بۆ دەرچون لەو قاڵبە بە تەواوەتی 
تەسك دەكاتەوە، لێرەوە وەك ئەوەی ژیژەك 
كە  شۆڕشێكە،  بــە  پێویستی  ــاك  ت دەیــڵــێــت، 
بــدات.  ئەنجامی  خۆیدا  ناوخۆی  لە  سەرەتا 
ــە كـــۆت و  ــت خـــۆی ل ــێ بــەواتــە ســەرەتــا دەب
لە  ئــەوەی  بكات.  رزگــار  ئایدیۆلۆجیا  بەندی 
دنیابینی  لەبناغەی  بەشێك  بە  بووە  ئەمڕۆدا 
كۆمەڵگە  لە  تایبەتی  بە  تاكەكان،  ژیانی  و 
پێشكەوتوەكان بۆ رزگار بوون لەبەندیخانەی 
كۆمەڵێك  لەسەر  خۆیان  ژیانی  ئایدیۆلۆجیا، 
بنەما و بەهای نوێ رادەهێنێت و بەردەوام لە 
لە  دایە، كە  دنیابینیەك  بیرو  داهێنانی  هەوڵی 
گەڵ گۆڕانكاریەكانی ئەمڕۆدا بگونجێت، لێرەدا 
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سەرەتا  دەبێت  كە  ئەوەیە،  دەستپێك  خاڵی 
كودەتایەكی شەرعی بە سەر بیر و دنیابینی 

خۆیدا ئەنجام بدات.

شوێن پەنجەكانی ئایدیۆلۆجیا
و  رێــگــە  دەبێتە  ئایدیۆلۆجیا  كــاتــەی  ــەو  ئ
ــۆ تـــاك و كــۆمــەڵــگــەیــەك،  ـــان ب ــامــەی ژی ــەرن ب
كۆمەڵگە  و  تاك  ژیانی  جومگەكانی  سەرجەم 
ــەهــەنــاوی  ـــەم كـــاتـــەدا ل ــڕۆڵ دەكـــــات. ل ــت ــۆن ك
نایەكسانی  و  ــم  زوڵ بــەڕوونــی  دیموكراسیدا 
وردبــوونــەوە  بــە  دەبینرێت،  دیكتاتۆریەت  و 
توێژەر  ئایدیۆلۆجیا،  كاركردنی  لەسروشتی 
هەناوی  لە  كە  راستیەی،  ئەو  بگاتە  دەتوانێت 
دیموكراسیدا دیكتاتۆریەتێكی راستەقینە بوونی 
ئاراستەی  و  دەكات  كار  بە وردی  هەیە، زۆر 
ئامانجەكان  و  دیاردەكان  سروشتی  و  روداو 

بەو شێوەی خۆی دەیەوێت دیاریدەكات. 
ئەو  ئایدیۆلۆجیا  سایكۆلۆجیادا  بــواری  لە 
نەرێنی  كاریگەری  راستەوخۆ  كە  فاكتەرەیە، 
تــاك  هــەســتــی  و  ســـۆز  و  دەروون  لــەســەر 
دەخوڵقێنێت. دیاردە و رووداوەكان بەو شێوەیە 
ئایدیۆلۆجیا بۆی  نمایش دەكات، كە تۆڕەكانی 
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خەیاڵیكردنی  بــە  لــێــرەوە  بۆیە  دیــاریــكــردوە، 
بەرجەستە  تــاك  بیركردنەوەكانی  و  ئامانج 
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 
لــەجــەوهــەردا  ئایدیۆلۆجیا  دەیــڵــێــت،  ســروش 
پرسێكی نا مەعریفیە و بەرگی مەعریفەی لە بەر 
باوەڕ  ئایدیۆلۆجیا  بەوەی  پێیوایە  بۆیە  كراوە. 
لەجەوهەردا  ــەوەی  ب بــاوەڕیــش  دەخوڵقێنێت، 
لێرەوە  بۆیە  هزر،  نەك  ئیرادەیە،  رەگــەزی  لە 
ئەو  دەبــێــتــە  ئایدیۆلۆجیا  دەرئــەنــجــامــەكــەی 
لە  و  دادەبڕێت  واقیع  لە  كە مرۆڤ  ــوارەی،  دی

ئاست راستیەكاندا نابینای دەكات.
دەبێتە  ئایدیۆلۆجیا  دەســەاڵتــدا  ــواری  ب لە 
دەدات  دەســـەاڵت  بــە  هــێــزەی شەرعیەت  ئــەو 
ــە  ــی دەخــات ــان ــارەك ــڕی و هــەمــوو كــــردار و ب
یان  لێبگیرێت  رەخنەی  ناكرێت  كە  دۆخێكەوە، 
ناعەدالەتی  و  زوڵم  بە  رەوای  رەتبكرێتەوە،  
هەڵە و كەموكوڕیەكان دەدات، هەر بۆچونێكی 
ــەت و  ــان ــی ـــەی خ ـــازن ـــە ب جـــیـــاوازیـــش دەخـــات

دوژمنكاریەوە. 
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ئایدیۆلۆجیا خوڵقینەری توندوتیژی
دەقێكی  دەبێتە  ئایدیۆلۆجیا  كاتەی  ئــەو 
پیرۆز و بەرگی باوەڕ لەبەردەكات، هەر هێرش 
و هەوڵێك بۆ لەكەداركردن و شكاندنی بازنەی 
توندوتیژی  ــاوان.  ت و  كوفر  دەبێتە  دنیابینی 
ئایدیۆلۆجی بەوەی پشت بە بناغەیەكی هزری 
دەبەستێت و شەرعیەت لە باوەڕ و دنیابینی 
هزری و فەلسەفیەوە وەردەگرێت، لە واقیعدا 
جۆری  ناشرینترین  و  ترسناكترین  دەبێتە 

تیرۆر و توندوتیژی. 
بە  ئایدیۆلۆجیا  كە  ــەوەی،  ئ هاوشانی  لە 
دەبێتە  پراكتیزەبوونیدا  لەگەڵ  بــەردەوامــی 
باوەڕیشدا  بە  بــوون  لەگەڵ  هاوكات  ــاوەڕ،  ب
دەبێتە سەرچاوەیەكی سەرەكی دروستكردن 
بە  ئــەمــڕۆدا  لە  توندوتیژی.  بەرپاكردنی  و 
ئاینی  هـــزری  الوازبــــوونــــی،  و  پــاشــەكــشــێ 
ــەوەی  ب ــارەشــدا  ب ــەم  ل ــەوە،  ــت جێگەی دەگــرێ
ــەردا لــەســەر بــنــاغــەی بــاوەڕ  ــەجــەوه ئــایــن ل
دروستبووە، دەبێتە سەرچاوەی دروستكردن 
دەرئەنجامی  بەڵكو  توندوتیژی،  خوڵقاندنی  و 
و  توندترین  ئایدیۆلۆجیا  بــۆ  جێگرتنەوەی 
پەیڕە  سیاسەت  و  هەڵسوكەوت  درندەترین 
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گروپێكی  ئاستەی  ئەو  دەگاتە  تا  دەكــات،  و 
تیرۆرستی درندەی وەك داعش دەخوڵقێنێت.

ئایدیۆلۆجیا خوڵقێنەری باوەڕە
تاكەكان  باوەڕ،  دەبێتە  ئایدیۆلۆجیا  كاتێك 
و  سیاسەتمەداران  دەستی  رۆبۆتێكی  دەبنە 
ئەو  بیركردنەوە  بێ  بە  ئایدیۆلۆجیستەكان، 
هەموو  كــە  دەخوڵقێت،  تــیــادا  ئامادەییەیان 
ئەمەش  بــدەن،  ئەنجام  نادروست  كردارێكی 
بڕیاری سیاسەتمەداران و  تەنیا لەسەر  نەك 
لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەكانی ئایدیۆلۆجیادا، 
وەك  ئایدیۆلۆجیا  خــودی  لەپێناوی  بەڵكو 

تێكستێكی پیرۆز.
لەئەمڕۆدا، لەپەراوێزی مەرگی ئایدیۆلۆجیا 
دنیابینیە گشتگیریەكاندا،  بیر و  و كۆتایهاتنی 
لەژیان  نــوێ  قۆناغێكی  سیمای  و  تارمایی 
و  سیاسی  لەسیستمی  جیاواز  مۆدێلێكی  و 
بنەمای  لەسەر  لەبناغەدا  كە  بــەڕێــوەبــردن، 
بەرجەستە  پراگماتی و عەقانی  ستراتیجێكی 
ــاغــەدا ئــــەوەی بــۆ گــەالنــی  ــت، لـــەم قــۆن ــێ دەب
دواكەوتوو دەبێتە گرفت و قەیران و بەربەست 
ــە بــــەردەم پــێــشــكــەوتــن و گــەشــەكــردنــیــان  ل
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خۆیان  ناتوانن  كە  ئەوەیە،  دەكــات  دروســت 
بە  بكەن.  رزگــار  ئایدیۆلۆجیا  كۆتوبەندی  لە 
و  گــۆڕان  وەرگرتنی  لە  تواناییمان  بێ  هۆی 
راستەقینەی  لەسروشتی  تێنەگەیشتنمان 
ناروونی و  فــەوزا و  لە  بارێك  رووداوەكـــان 
ناجێگیری دەروونی و بێ هێوایی بۆ خۆمان 

دەخوڵقێنین. 
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كورد لە گەمەی هێزە 
هەرێمایەتیەكاندا

نێوان  گرفتی  ــران  و  ــەی ق گـــەوهـــەردا  ــە  ل
یان  دو حزب،  نێوان  كێشەی  شیعە  و  كورد 
بەرژەوەندی،  لەسەر  نییە  جیاواز  گروپی  دو 
دو  نــێــوان  گرفتی  كێشەكە  راستیی  بەڵكو 
ــاوازە. كــورد  بــۆچــوون  و بــیــركــردنــەوەی جــی
دیموكراسی  و  رەشید  دەسەاڵتێكی  دەیەوێت 
لە عێراقدا دابمەزرێت  و لەسێبەری ئەم مۆدێلە 
حوكمڕانییەدا تەواوی پێكهاتە  و گەالنی عێراق 
بە ئازادی  و یەكسانی پێكەوە ژیان بگوزەرێنن، 
ــی  ــڕۆ دەســەاڵت ــەم ــــەوەی ئ لــەبــەرامــبــەردا ب
ستراتیژی  لــە  شێك  بــە  بۆ تە  شیعەگەرایی  
دامەزراندنی  بۆ تە  سەرەكیی  ئامانجی  ئێران، 
مۆدێلی حوكمڕانیی ئێرانی لە عێراق، واتە لە 
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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، 
لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  كۆی  كە 
عێراق  دەژی،  ئاشوبدا  و  ناجێگیر  و  كــواڵن  
دەبات.  گــەورە  كارەساتێكی  بــەرەو  گشتی  بە 
چەقی  دەكەوێتە  ئەمڕۆ  كوردستان  هەرێمی 
ملمالنێ  و ناكۆكیی نێوان سێ هێزی گەورەی 
نەیاری یەكتر:  توركیا، ئێران، رەوتی سوننەی 
عەرەبی. لە رەهەندێكی دورتریشدا، بەشێك لە 
جەمسەری  هــەردو  نێوان  ملمالنێكانی  شەڕو 
گەورەی دنیا: روسیا و ئەمەریكا، ناڕاستەوخۆ 
ــگــەی پــاشــكــۆو هــاوپــەیــمــانــەكــانــیــانــەوە  ــە رێ ل
واتا  بە  دەدرێــت.  ئەنجام  ئێمەدا   واڵتــەی  لەم 
كوردستان ئەمڕۆ دەبێتە بەشێك لە هاوكێشەی 
ــی  و نــێــودەوڵــەتــی.  ــەت ــای ــم ــەرێ ســیــاســیــی ه
لــەوەدا  كــورد  كەمتەرخەمیی  و  گوناه  لێرەدا 
دەردەكەوێت، كە لەم هاوكێشەیە تێنەگات، یان 
لەم هاوكێشەیەدا  بكات.  بە هەڵە شیكاریی بۆ 
ئێران وەك جەمسەرێكی شیعەگەرایی دەست 
ــاری كــۆی واڵتــانــی عــەرەبــی و  دەخــاتــە كــاروب
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لە  بازنەیەشدا  لــەم  ــاوەڕاســت،  ن خۆرهەاڵتی 
لە چەقی شەڕ  نزیكیی  بە حوكمی  كوردستان 
و ناكۆكییەكان، دەستێكی زیاتری هەیە. ئێران 
لەشێوازی مامەڵەكردنی لەگەڵ ئەم واڵتانەدا بە 
ناكات،  كار  ئاڕاستەدا  یەك  بە  ستایل  و  یەك 
بەڵكو سیاسەتێكی دوو فاقی هەیە، بۆ نموونە 
لەشێوازی مامەڵەكردنی لەگەڵ میسر و تونس دا 
لە سوریا  بــەاڵم  دەكــات،  گــەالن  لە  پاڵپشتی 
دژی گەلە و بەرگری لە سیستمی حوكمڕانیی 
ئەم سیاسەتە  دەكات.  ئەسەد  دیكتاتۆریانەی 
سیاسییەوە  ئــاكــاری  رووی  لــە  فاقییە  دو 
ئێرانییەكان  بــۆ  زۆری  كێشەی  گــرفــت  و 
لە  ئێران  دەستتێوەردانی  كردوە؛  درووست 
كوردستان رەگ و ریشەیەكی مێژوویی هەیە، 
بە درێژایی مێژووی خەباتی رزگاری كورد، 
و حزبە  بزوتنەوە  لەزۆربەی  دەستی  ئێران 
و  شێواز  هەندێكجار  هەبووە،  سیاسیەكاندا 
مۆدێلی كاركردنیشیان ئەو دایڕشتووە، بگرە 
لەهەندێك نموونەدا ئاییندەی شۆڕشەكانیش 
بە  ئەمڕۆ، زۆر  ئەو بووە، بەاڵم  بە دەستی 
فرا وانتر و قوڵتر، كاریگەریی لەسەر رووداو 
گشتی  بە  عێراق  دەسەاڵتی  بڕیارەكانی  و 
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لەسەر  كــار  بــەزەقــی  زۆر  الیــەك  لە  هەیە، 
ئاڕاستەكردنی دەسەاڵتی شیعەگەرایی مالكی 
بەرژەوەندیی  لە  كە  دەكات،  ئاڕاستەیە  بەو 

رەوتی شیعەگەراییدا بێت.
لە روویەكی  ترەوە، توركیا وەك رابەری 
ــگــەی چەند  ــە رێ رەوتــــی ســونــنــەگــەرایــی ل
هاوپەیمانێكەوە و بە پاڵپشتی ئەمەریكا زۆر 
و  كوردستان   خستووەتە  دەستی  زەقی  بە 
عێراق  و ئیدارەی شەڕێكی هەرێمایەتی لەم 

ناوچەیە دەكات.
ئەمڕۆ  سوننەشدا،  عــەرەبــی  بـــەرەی  لــە 
قەتەر  لە  هەریەك  پاڵپشتی  رابەرایەتی و  بە 
عێراقییەكان  عــەرەبــە  سوننە  سعودیە،  و 
عەرەبی  بەهاری  بانگەشەی  دەجوڵێنرێت  و 

لە عێراقدا دەكەن.
لەم نێوەندەدا كورد بۆ خۆی دابەش دەبێت 
توركیاو  بەرەی  بەرەی جیاوازدا،  دو  بە سەر 
سوننەی عەرەبی لە گەڵ بەرەی ئێران و مالكیدا. 
لەم بازنەیەدا كرۆكی كێشەكە لە نەخۆشكەوتنی 
راستی  بە  چونكە  كرد،  تەشەنەی  تاڵەبانییەوە 
كورد  پەیوەندییەكانی  لە  بۆشاییەك  ئەمڕۆ 
ئەمڕۆ  تــا  ـــووە؛  ب دروســـت  دەرەوەدا  لــەگــەڵ 
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نەبووە  لەیەكێتیدا دروست  هیچ سەركردەیەك 
الی  كــە  بــكــاتــەوە،  پــڕ  بۆشاییە  ــەم  ئ بتوانێت 
بۆیە  راگــرێــت.  ئــێــران  و  مالكی   تــەرازوەكــەی 
لەسەر  كــاریــگــەریــی  تەنیا  یەكێتی  قــەیــرانــی 
بارودۆخی خۆی نییە، بەڵكو گرفت  و كێشە بۆ 

كۆی عێراق  و ناوچەكە درووست دەكات .
لەم چوارچێوەیەدا، تا ئەمرۆ دیارنییە، كە ئایا 
بەرژەوەندییدایە،   لە  دابەشبوونەی كورد  ئەم 
مانەوەی  كە  كاتێكدا،  لە  پێچەوانەوە.  بە  یان 
تەنگژەیەكی  توشی  تاڵەبانی  بێ  بە  مالكی 
داهێنانی  ــای  ــوان ت كــــردوە؛  قــوڵــی  سیاسیی 
هاوكێشە  هاوسەنگیی  راگرتنیی  و  چارەسەر 
راگرتنی  بــۆ  بــۆیــە  نــەمــاوە.  سیاسییەكەی 
بارودۆخەكە  و چارەسەری كێشە و گرفتەكان، 
بەردەوام كار لەسەر خوڵقاندنی كێشە و گرفتی 
نەخۆشكەوتنی  لەجێگایەكی تردا  دەكات.  نوێ 
دیمكراتی  پارتی  بۆ  گەورەی  گرفتی  تاڵەبانی 
كوردستانیش دروست كردووە؛ نەخۆشكەوتنی 
لەجێگەیدا  شیاو  كەسێكی  نەبوونی  تاڵەبانی 
ئەو زەمینەیەی خوڵقاندوە، كە كۆی ناوچەی 
سلێمانی و 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.
هاوكێشەی  ــدیــی  فــرەڕەهــەن فـــرەوانـــی و 
ــە، ئـــەو زەمــیــنــەیــەی  ــاوچــەی ســیــاســی لـــەم ن
گرفتەكان  كــێــشــە و  كـــۆی  كــە  ــقــانــدوە،  خــوڵ
لەم  هەبێت.  یەكتردا  ســەر  لە  كاریگەرییان 
نـــێـــوەنـــدەدا تــەنــگــەژەی ســیــاســیــی ســوریــا 
لەسەر  راستەوخۆی  نەگەتیڤی  كاریگەریی 
نــاكــۆك  و  الیــەنــی  نــێــوان  پەیوەندییەكانی 
لەسەر  مالكی  هــەیــە.  عــێــراقــدا  نــەیــارەكــانــی 
لە  خواست  و داوای ئێران  و وەك بەرگری 
رەوتێكی شیعە گەرای، پاڵپشتی لە دەسەاڵتی 
ئەسەد لەسوریا دەكات. بۆ ئەم مەبەستەش 
چەندینجار هەوڵی شكاندنی ئەو گەمارۆیەی 
داوە، كە بەرەی توركیا بە هاوكاریی پارتی 
ــەســەر ســوریــا  ــان ل ــوردســت ــمــوكــراتــی ك دی

دروستییان كردوە.
روسیا  ملمالنێی  و  شەڕ  ئاستی  سەر  لە 
و ئەمەریكا لە رێگەی كۆمپانیا نەوتیەكانەوە،  
پرۆمی  گــاز  كۆمپانیای  هـــەردو  تایبەتی  بــە 
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ــەكــســۆن مــوبــیــلــی ئــەمــەریــكــی،  ڕوســــی  و ئ
كــوردســتــان دەكرێتە  ـــرەوە  ــی  ت ــەك لــە رووی
الیەنانە.  ئەم  رووبــەڕووبــونــەوەی  گۆڕەپانی 
بەشێكی  كــورد  ئەمڕۆ  ئاماژانە،   ئەم  پێی  بە 
سەرەكیی هاوكێشەی سیاسیی هەرێمایەتی و 
ئەم  سەرەكیی  یاریكەرێكی  نێودەوڵەتییە؛ 
گەمانەیە. بۆیە لێرەدا كاتێك، كە كورد دەبێت 
بە قوربانی و دەكەوێتە پەراوێز، هۆی سەرەكی 
خۆیەتی، كە نازانێت یاریەكی دروست بكات.   
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گەمە گاڵتەجاڕیەكانی ئەنفال

بە  بەهار  پێنج  بیست  و  لە  زیاتر  ئەمڕۆ 
لە  زیاتر  ئەنفالدا،  هەڵەبجە و  كارەساتی  سەر 
بەعسدا  رژێمی  رووخانی  بە سەر  بەهار  دە 

تێدەپەڕێت.
ئەو  برینێكی  هیچ  ئـــەوەی  هــاوشــانــی  لــە 
ــگــرە كــۆی  ـــراوە، ب ـــەك كــارەســاتــە ســاڕێــژ ن
كەوتوەتە  عێراقیش  حوكمڕانیی  سیستمی 
عێراق  نوێی  دەسەاڵتی  گــەورەوە،  قەیرانێكی 
لەبریی هەنگاونان بۆ دامەزراندنی سیستمێكی 
ــد، كــار  حــوكــمــڕانــیــی دیــمــوكــراســی  و رەشــی
سیناریۆی  هەمان  دووبارەكردنەوەی  لەسەر 
ــمــی ســونــنــەگــەرایــی بــەعــس دەكـــاتـــەوە.  رژێ
شەریكێكی  كـــورد  ــە  ك ــــارودۆخــــەدا،  ب لـــەم 
جارێكی  شیعەیە،  ستەملێكراوی  مێژوویی 
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دی رووبەڕووی غەدرو زوڵم دەبێتەوە، نەك 
پێنج ساڵ  بیست و  لــەدوای  كە  لــەوەی،  تەنیا 
و  دێــریــن  دۆســتــە  جینۆسایدكردن،  تــاوانــی 
قەرەبووی  نییە  ئامادە  هاوستەملێكراوەكەی 
ئەو تاوانە بكاتەوە و بە زوڵمی تۆمار بكات، 
ئاڕاستەیەن ،  ئەو  بەرەو  سیاسەتەكانی  بەڵكو 
كە جارێكی تر ئەم نەتەوەیە بخرێتەوە دۆخی 
لەبەرامبەردا  ژێردەستە یی  و زوڵم  و زۆریی 

بكرێت. 
ئەوەندە  پێنج ساڵەدا  بیست و  ئەم  لەماوەی 
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 
قسەكردن و  مەبەستی  بە  تەنیا  رەنگە  نوسینە 
واتــاو  ــان  وشــەك چونكە  بــێــت،  كوشتن  كــات 
زۆر  من  بۆ  بــەاڵم  لەدەستداوە،  كاریگەرییان 
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
كات: 14/4ی ساڵی 1988.

شوێن: گوندی كوڵەجۆی حاجی حەمەجان
 سیناریۆ: ئەنفال  و جینۆسایدی نەتەوەیەك 
ناوەرۆك: لەم سیناریۆیەدا دوو بەرە هەن، 
بەرەیەكی گەلێكی داماو و كڵۆڵ   و دەسەاڵتێكی 

دیكتاتۆری بێ ویژدان  و زۆردار.
ــی هــەمــوو  ــدن ــان ـــار: كــوشــتــن و ســوت ـــڕی ب
رووەك..  باڵدار،  ئــاژەڵ،  مرۆڤ،  گیانلەبەرێك، 

هتد.
بە تااڵنبردنی هەموو ماڵ  و موڵكێكی خەڵكی 

ئەنفالكراو
سوتان و رووخانی ئەوەی بە تااڵن نابرێت. 
بەرجەستەكردنی  ســیــنــاریــۆ:  نـــاوەرۆكـــی 
قــڕكــردنــی  زەوی  و  ســوتــانــدنــی  ســیــاســەتــی 
بــۆ رازیــكــردنــی دەروونـــی  نــەتــەوەیــەك تەنیا 

نەخۆشێك.
نمایشی دراماكە: 

ئەكتەرەكان:
بەرەی یەكەم: جەالدەكانی بەعس، عەشایەرە 
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چەكدارەكان، جاشە كوردەكان.
بەرگێكی  بــە  مــنــداڵــێــك  دووەم:  ــــەرەی  ب
ــوە و  ــی ــۆق رووتـــوڕەجـــاڵـــەوە چــاوەكــانــی دەرپ
تــێــنــاگــات. ژنــێــك لــەتــرســا واقـــی وڕدەمــێــنــێــت، 
ئــەبــەدی  سوباتێكی  تــوشــی  ــاوی  هــەن سیماو 
بووە. پیاوەكان بە قوڵپەی گریانەوە لەتیمەكانی 
ببرێن و  ئەمان  هێوایەی  بەو  دەڕوانــن  كوشتن 

منداڵەكانیان ئازادكرێن.
جێبەجێكردنی بڕیار: 

جیاكردنەوەی ژنو مندااڵن لە پیاوان.
پیاوان لە دوورەوە بە چاوێكی پڕ لە خەم  
چ  ئاخۆ  رادەمێنن،  لەخێزانەكانیان  ئــازارەوە  و 
لە چاویاندا  دەكات،  چارەنوسێك چاوەڕوانیان 
ئاخۆ  دەكران.  نمایش  دابڕان  زامی  ئازارەكانی 
ساتێك دەگەڕێتەوە بۆ بە یەكتر شادبوونەوەیان.
ــدااڵن چــــاوەڕوان بـــوون وەك  ژنـــان  و مــن
لەدەمی  بكەون  و  فریایان  باوكەكان  هەمیشە 

ئەو گورگانە رزگاریان بكەن.
ئەو رۆژە )مەلەكوتی مەرگ( هەموو بن  و 
با  بۆ كوڵەجۆ، وتی  بارەگای خۆی گواستەوە 
خەڵقانیتر ئەمڕۆ سەرفراز بن، من تەنیا فریای 

كوڵەجۆ دەكەوم.
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ـــردن  و  ـــوســـك ـــاون ن دووەم:  قـــۆنـــاغـــی 
سەربازگەكانی  بۆ  گوندنشینان  گواستنەوەی 
ئــەو رۆژە نەیتوانی  تــۆپــزاوا  بــەاڵم  تــۆپــزاوا، 
رۆژەكانیتر  هەموو  لە  بگرە  بگێڕێت،  شایی 

زیاتر تەعزێبار بوو.
بە شێكیتر گوازرانەوە بۆ نزیك چاڵەكانی 
)نوگرەسەلمان(و  گۆڕەپانەكانی  بۆ  مــەرگ 
)نوگرەسەلمان ( و  تۆ  تۆپزاوا  ئای  سەماوە، 
یـــادوەریـــەكـــتـــان لە  ــان چـــی  ــت ــان ــەك و ســەگ

بیرەوەریەكانماندا تۆماركردوە.
خەڵكانی  ســەربــازەكــان  سێیەم:  قۆناغی 
تیمەكانی  و  چاڵەكانەوە  دەخەنە  ئەنفالكراو 
دەكەن،  گوللەبارانیان  ســەرەوە  لە  مەرگیش 
لەم دیمەنەدا، چانسدار ئەوەیە زوو گوللەیەكی 
بكەوێتە ژێر خۆڵەوە،  بەمردویی  بەركەێت  و 

دەنا دەبوو بە برینداری زیندە بەچاڵبكرێت.
ـــدە  ـــەوەن ــــە ئ ــــای ــــەم درام لـــەكـــۆتـــایـــیـــدا ئ
ــە هــیــچ شــێــوەیــەك  ب بـــوو  قـــێـــزەوەن  الوازو 
بـــۆ چــركــەســاتــێــكــیــش ســـەرنـــج  و ســـۆزی 
ختوكە  ئیسالمی  عــەرەب  و  تەماشاكەرانی 
ــــەوەی، كــە بــەم  ـــوون ل ـــووڕەب نــــەدا، بــۆیــە ت
دراوە،                           فیڕۆ  بە  كاتییان  بێتامەوە  سیناریۆ 
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سێكسییان  ســیــنــاریــۆیــەكــی  ئـــــەوان  ــاخــر  ئ
و  دڵ  دەویــســت  سیناریۆیەكیان  دەویــســت. 
دەروونە نەخۆشەكانیان، وەك ناوگەڵیان تێر 

بكات.
دامەزراندنی  پێش   1992 حوزەیرانی  لە 
مۆڵەتی  بە  كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی 
رووناكبیر،  كۆمەڵێك  كوردستانی  بـــەرەی 
مافی  ــە  ل بــەرگــریــكــردن  بــۆ  كۆمیتەیەكیان 
ئەنفالكراوەكان دامەزراند، ئەركی ئەم رێكخراوە 
زانیاری و  كۆكردنەوەی  ئەنفال و  ئاماركردنی 
شیكاركردن و  ئاكامی  لــە  ــوو.  ب دیكیۆمێنت 
دۆكۆمێنتانە،  زانــیــاری و  ئــەو  دیراسەكردنی 
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 عەبدوڵا ئەوكات 
پێشنیاریكرد، رۆژی 14/4ی هە رساڵێك، وەك 
بۆ  بە  واتا رۆژێكمان  بناسرێت،  ئەنفال  یادی 

پرسەو رۆڕۆ دیاریكرد. 
ئەو  بە ســەر  ئەمڕۆ چــارەكــە ســەدەیــەك 
سەر  بــە  ســاڵ  دە  تێدەپەرێت،  كــارەســاتــەدا 
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هێشتا  تێدەپەرێت.  بەعسدا  رژێمی  ڕووخانی 
سااڵنە  ـــەداوە.  ن فــڕێ  رەشــمــان  بەرگی  ئێمە 
پرسە،  بــۆ  تــەرخــانــكــردوە  رۆژێــكــمــان  چەند 
كارەساتەكان  گێڕانەوەی  گریان  و  كۆتەڵ ، 
ئەمڕۆش  تا  ئێمە  قوربانیان.  پێداهەڵدانی   و 
قێزەوەنەدا خەون  تاوانە  ئەو  زەلكاوی  لەنێو 
خــەون  دەبینین.  تــاوانــبــارانــەوە  بــەســزادانــی 
شەریكەكانمان  و  دۆستان   دەبینین  ــەوەوە  ب
لەدەسەاڵتی نوێی عێراق ئەم تاوانە بە راستی 
بناسن  و قەرەبووی زیانلێكەوتوانی بكەنەوە. تا 
ئەمڕۆ ئێمە بە زەبوونیەوە خەم  و ئازارەكانی 
ئەنفال  و جینۆسایدمان داوە بە كۆڵماندا و واڵت 
دەدەیــن،  پەرلەمانەكان  دەرگــای  لە  واڵت  بە 

تەنیا بۆ ئەوەی ئەم تاوانە بە تاوان بناسن.
حیكایەت  بەهار  پێنج  و  بیست   دوای  لە 
ــفــال، خــەریــكــە دەبــنــە   و تــراجــیــدیــاكــانــی ئــەن
سیناریۆیەكی بێ ماناو بەتاڵ، لە یادی بیست و 
هیچمان  هێشتا  كارەساتەدا  ئەو  ساڵەی  پێنج 

نەوتووە و هیچیش نەماوە بیڵێین. 
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شەراكەت و سازان
هەوڵێك بۆ رزگاربوون لە قەیران

ئەمڕۆ  كوردستان  سیاسی  گۆڕەپانی 
هەنوكەیی و  رووداوی  ســێ  بــــەردەم  ــە  ل
كۆنگرەی  چــارەنــوســســازدایــە.  هەستیارو 
كۆمەڵی  بە  رەوی  كوردستان،  نەتەوەیی 
ــی رۆژئــــاواو رەوشـــی بــە كۆمەڵ  ــوردان ك
كوشتنیان، پرۆسەی هەڵبژاردن لە هەرێمی 

كوردستاندا.
نــەتــەوەیــی  گــۆنــگــرەی  ــرۆســەی  پ وەك 
رەخنەی  گلەیی و  كۆمەڵێك  بوونی  لەگەڵ 
تووڕەیی  كوردییەكان و  سیاسییە  الیەنە 
نەیاران و قەڵسبوونیان، بەاڵم ئەم پڕۆسەیە 
ویستگەیەك و هەنگاوێكی گرنگ و هەستیاری 
مێژووی سیاسیی كوردە، لەم بارودۆخەدا 
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بە  پێویستی  زیاتر  هەموو شتێك  لە  كورد 
یەكتر خوێندنەوە و لێكتێگەیشتن  و پاڵپشتی 

یەكترە.
رەنگە ئەمە بۆ یەكەمجار بێت لە مێژووی 
هەموو  كوردانی  توانیبێتمان  كورددا  سیاسی 
كۆبینەوە و  ســفــرە  یــەك  لــەســەر  بــەشــەكــان 
بكەین،  تاوتوێ  خۆمان  سیاسی  بارودۆخی 
بهێڵینەوە.  زیندوویی  بە  خۆمان  بۆ  ئومێدێك 
لەدایكبونیدایە،  ژانی  لە  ئەمڕۆ  پڕۆسەیە  ئەم 
هێشتا رووی خۆری بە چاوی خۆی نەبینیوە،  
هیوای  تەنیا  ئێمە  كــاتــەدا   لــەم  دەبــێــت  بۆیە 
البردنی  بۆ  كار  بخوازین و  بۆ  سەركەوتنی 
بۆ  ــەك  ن بكەین،  ــەردەمــی  ب بەربەستەكانی 
ریسوای  ســوك و  وێــزەی و  بكەوینە  خۆمان 

بكەین.
و  كوردستان   خــۆرئــاوای  رووداوەكــانــی 
رەنگدانەوە و كاریگەرییەكانی لەسەر هەرێمی 
ســیــاســی و  ــــەردو رووی  ه لــە  كــوردســتــان 
الیەكیان  هەموو  سەرنجی  مرۆڤایەتییەوە، 

بە الی خۆیاندا راكێشاوە. 
هێزە  نێوان  ملمالنێی  سیاسییەوە  رووی  لە 
كوردستان  رۆژئــاوای  لە  كوردییەكان  سیاسییە 
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ئەمڕۆ  تا  پەكەكە،  و  پارتی  لەنێوان  تایبەتی  بە 
ئاماژەیەكی دڵخۆشكەر نییە، تا ئەمڕۆ ملمالنێ  و 
بەرژەوەندی تەسكی حزبایەتی بە سەریاندا زاڵە. 
دپلۆماسیەتی كوردی تا ئەمڕۆ نەیتوانیوە سنوری 
لۆكاڵی ببڕێت، نە لە بازنەی هەرێمایەتی  و نە لە 
بازنەی نێودەوڵەتی هیچ جووڵە  و رەنگێكی نییە.

لە رووی مرۆڤایەتییەوە لە سەدەی بیست و 
یەكدا كورد لەبەرامبەر جینۆساید و دە ربەدەری  
و ترسناكترین تاواندایە . لەم بارەدا رەوێكی بە 
كۆمەڵ لە رۆژئاواوە بۆ باشوری كوردستان 
لە  رۆژ  بە  رۆژ  واڵت  چۆڵكردنی  واتــەی  بە 
ترسی  ژێر  لە  بــارەیــەداو  لەم  زیادبووندایە، 
لەناوچوون، رێگە چۆڵكردن بۆ بەرەی دژ بە 
كورد تا كۆنتڕۆڵی كوردستان بكەن  و كورد 
لەقۆناغی نوێدا بگەڕێننەوە سەردەمی پێشوو 
بۆ ژێر رەحمەتی دوژمنانێكی نوێ  و بەردەوام 
نەتەوەی  شوناسی  سڕینەوەی  لەسەر  بوون 
كورد لەو بەشەی كوردستان، پێموانییە كارێكی 
نەك  بگرە گورزێكی جەرگبڕە  بێت،  دروست 
گورزە  بەڵكو  ــاوا،  رۆژئ كوردانی  لە  بە  تەنیا 
نــەتــەوەیــی  و نیشتمانیی  پــرۆســەی  لــە كــۆی 
كــــوردی. لــەم بـــارەیـــەدا ئــەركــی دەســەاڵتــی 
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كوردانی  یارمەتیی  بە  كوردستانە  هەرێمی 
ئەم  رۆژئاوا، كە میكانیزمێك بۆ چارەسەری 
دپلۆماسییەتی  دەشــێــت  بــدۆزێــتــەوە،  گرفتە 
كوردی كار بۆ ئەوە بكات سەرەتا ناوچەیەكی 
ئارام لە الیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە لەناو 
خاكی سوریا بۆكوردان بڕەخسێنێت  و دواتر 
ناو  بگوازێتەوە  یارمەتییەكان  و  هــاوكــاری  

كوردستانی رۆژئاوا.
لە  جگە  دوژمنانییەوە،  هێرشی  رووی  لە 
زۆر  ئەمڕۆ  كە  ئیسالمی،  )نوسرە(ی  بەرەی 
دڕندەتر لە بەعس دوژمنایەتی كورد دەكات. 
سیناریۆی  هەمان  بە  ئەسەدیش  رژێمەكەی 
ئەوەی  دوای  حوسێن(،  )ســەدام  رژێمەكەی 
ــــەرەی ئــۆپــۆزســیــۆنــی  ــە ب ــی شــكــســت ب ــوان ت
لێدان  و  دەكەوێتە  بهێنێت،  عەرەبی  ئیسالمی 
بە  رەوی  سیناریۆی  هەمان  و  كورد  وێزەی 
لە  1991ی كوردانی رۆژئاوا  كۆمەڵی ساڵی 

باشوریش دووبارە دەبێتەوە.
لــە هــەرێــمــی  هـــەڵـــبـــژاردن  ــرســی  پ وەك 
درزێــك  خەریكە  ئــەمــڕۆ  كــە  كوردستانیش، 
دەخاتە بەرەی الیەنە سیاسییە كوردییەكانەوە، 

خودی پڕۆسەكە بۆ خۆی دەبێتە قەیران.
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نەتەوە   گــەل  و  ئــەو  زۆربــەی  راستیدا  لە 
لـــــــەدوای خــەبــاتــێــكــی  و كــۆمــەڵــگــەیــانــەی 
دەتوانن واڵتەكەیان  دوورودرێــژی چەكداری 
لەگەڵ  زۆرجـــار  بكەن،  ــار  رزگ داگیركەر  لە 
داگــیــركــەر  سیاسیی  ــی  ــەدەســەاڵت ل ئــــەوەی 
و  لە كولتور  ناتوانن  بەاڵم  رزگاریان دەبێت، 
كۆمەاڵیەتییانەی  نەخۆشییە  عەقڵیەت  و  ئەو 
داگیركەر بە چەندین ساڵ بێ هەستپێكردنیان 
ببێت،  رزگــاریــان  چاندویەتی  هەناویاندا  لە 
داگیركەر  فاشیزم  و  دەسەاڵتی  میراتگەری 
بە  جەرگبڕە  كۆمەاڵیەتی  دەروونــی  گرێیەكی 
تایبەتی بۆ ئەو گەالنەی لە ئاستێكی زۆر نزمی  
هۆشیاری  و دواكەوتندان، زۆر درەنگ هەست 

بەو دەردە دەكەن.
بە شێوەیەكی گشتی ئەو دەردانە، كە دواتر 
كۆمەڵگە  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بە  تێكەڵ  ئەوەندە 
ــدا وا دەردەكـــەوێـــت ببن بە   ــەت دەبـــن، لــە رواڵ
سروشتی  خەسڵەتێكی  دەبێتە  دواتــر  دیــاردە و 
بە  ــە  دەردان ئەو  ترسناكترین  كۆمەڵگەیە.  ئەو 
ناشرینییە  خەسڵەتی  هەڵگرتنی  شەرعیكردن و 
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 
ــەم چــوارچــێــوەیــەدا خــۆدزیــنــەوە  پــێــدەدرێــت. ل
لە  هەڵهاتن  مـــراوەغـــە و  بــە  راســتــیــیــەكــان  ــە  ل
واڵمدانەوەی پرسیارە هەستیارەكان، شاردنەوە، 
داپۆشینی تاوان  و درۆكان بە بیانووی رەوایی و 

پیرۆزی كارەساتێكی تری ئەم كۆمەڵگایانەیە.
ئێمە وەك كورد لەدوای رووخانی رژێمی 
لە  داگیركەر  وەدەرنانی  بەعس و  دیكتاتۆری 
حوكمرانی  سیستمێكی  كوردستان،  هەرێمی 
نیمچە دیموكراسی ، نیمچە شەرعی، پڕ كێشە 
 و گرفتمان دامەزراند، كارەسات لەوێدایە ئێمە 
شكڵەی  مۆدێل و  ئەم  بیسەلمێنین  دەمانەوێت 
دیموكراسی ئێمە مۆدێرنترین، بااڵترین، عەیار 
لە  ناوەند  جیهانە،  هەموو  چــواری  بیست  و 
بەغداد و گەالنی دەوروبەر دەبێت چاو لە ئێمە 
بڕێك  دوای  لە  جارێك  هەرچەندساڵ  بكەن. 
هەڵبژاردەنێكی  بۆڵە،  پڕتەو  گلەیی و  رەخنەو 
پەر لەمانی الوازو نیمچە مردو ئەنجام دەدەین.
گـــــــۆڕان وەك  ـــی  ـــوون ـــب ـــك ـــەدای ل پـــێـــش 
ــوو  ــەم بـــزوتـــنـــەوەیـــەكـــی ئـــۆپـــۆزســـیـــۆن، ه
بێ  ئێشە و  ســەر  بێ  هەڵبژاردنێكی  خولێك 
هەمومان  وەخت  پێش  ئەنجامدەدا،  گلەییمان 
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دروستبوونی  دوای  دەزانـــی،  ئاكامەكانمان 
گۆڕان پرۆسەی هەڵبژاردن ئەمڕۆ بە ئاشكرا 
بووە بە شەڕی دەستخستنی سامان و گەیشتن 
بە دەسەاڵت، لە راستیدا ئەوەی وایكرد گۆڕان 
بە ئیفلیجی لەدایكببێت ئەو راستییەیە،  كە ئەم 
ستایلی  و  مۆدێل   هەمان  بە  بزوتنەوەیەش 
حزبەكانی  تر نەیتوانی عەقڵیەت  و شەرعیەتی 

شاخ رەتبكاتەوە.
ئەمڕۆ ئەوە بووە بە راستی، كە زۆربەی 
هەڵبژاردن  بۆ  ئامادەكاریدان  لە  الیەنەكان 
فێڵ   تەزویرو  ئەنجامدانی  لە  بیر  ئــەوەنــدەی 
تــەفــرەدانــی  و  ــدەر  ــگ دەن ــی  ــژدان وی كڕینی  و 
لــەوە  بیر  ــدە  ــەوەن ئ دەكـــەنـــەوە،  گشتی  رای 
بۆ  نیشتمانییان  پــڕۆژەیــەكــی  كە  نــاكــەنــەوە،  
لەم  نیشتمانییان  و  نەتەوەیی   بــەرژەوەنــدی 
قۆناغە هەستیارەدا هەبێت. كۆی ئەم باوەڕ و 
خوڵقاندوە،  زەمینەیەیان  ئەو  ئەمڕۆ  دیاردانە 
بە  ببێت  خــۆی  بۆ  هەڵبژاردن  پــرۆســەی  كە 
بارودۆخەی،  ئەو  كەوتۆتە  كێشە.  و  قەیران  
كاری  بۆ  بێت  میكانیزمێك  ئەوەی  لەبری  كە 
ناكۆكی  و  شــەڕ  بە  كۆتاییهێنان  و  سیاسی  
دەبێتە  بۆخۆی  سیاسییەكان،  الیەنە  نێوان 
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سەرچاوەی داهێنانی قەیران و كێشە.
ــەوە ئــەمــڕۆ  ــان ــەك ــژاردن ــب ــەڵ لــه بــــارەی ه
دەسەاڵتدار  حزبی  هــەردو  لەنێوان  تەنانەت 
جۆرێك  پارتی(،  )یەكێتی و  هاوپەیمانیشدا  و 
لەبارەی  بۆچوون   و  هەڵوێست   لەجیاوازیی 
ــووە.  هــەڵــبــژاردنــەكــانــی داهـــاتـــووەوە پــەیــدا ب
ــــەوەدا نـــاوە،  ـــی ب لــەكــاتــێــكــدا كــۆمــســیــۆن دان
ــردوان  و  م دەنگی  هــەزار   178 لە  زیاتر  كە 
یەكێتی   لیستی دەنگدەراندا هەیە،  لە  دووبارە 
و ئۆپۆزیسیۆن پێداگرن لە سەر پاككردنەوەی 
تۆماری دەنگدەران  و ساغكردنەوەی كێشەی 

پێدانی ناسنامە بە هەزاران كوردی سوریا.
لەم بارودۆخەدا و لە هەر سێ رووداوەكە، 
لە غیابی سیستمێكی دامەزراوەیی، بارودۆخی 
بێ  نێودەوڵەتی  هەرێمایەتی  و  ناجێگیری 
رێككەوتن ، سازان   لە  بارێك  دۆخ ،  سەپاندنی 
و شەراكەت، مەحاڵە كورد بتوانێت بێ زیان  و 

بە سەروەری لێی دەرباز ببێت. 
ناڕاستەوخۆ  پێكەوە  رووداوە  سێ  ئــەم 
گرنگن  گـــەوهـــەری  و  ـــی  گـــۆڕان ئـــامـــاژەی 
كــوردا  نەتەوایەتی  سیاسی و  لــەبــارودۆخــی 
ئایندەیەكی  ئــەرێــنــی  و  قۆناغێكی  بــــەرەو 
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كە  رووداوە،  سێ  ئەو  الیــەك  لە  رووناكتر. 
ــوری هــەمــوو  ــە رووی جــوگــرافــیــیــەوە ســن ل
رووی  لە  دەبڕێت  و  كوردستان  بەشەكانی 
هەنگاوێكە  ـــوردەوە  ك خۆیەتی  ناوخۆیی  و 
بەرەو خۆ رێكخستنەوە و خۆ ئامادەكردن بۆ 
زیندوی  بەڵگەی  نوێ،  قۆناغێكی  و  ســەردەم  
ئەم خوێندنەوەیە لێدان  و دژایەتیكردنی كوردە 
لەم كاتەدا لە الیەن كۆی واڵتە داگیركەرەكانی 
كوردستان. )توركیا و سوریا و ئۆپۆزسیۆنی 
ئاستێك عێراق و  تا  ناو ئیسالمی سوری  بە 

ئێرانیش(.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی

 چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

2014فازڵ حسێن مەال رەحیمماوتسی تۆنگكتێبی سور27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34
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35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسەجعان میالد ئەلقزی

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65
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66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98
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2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی 

عێراق - كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128
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2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان 

لە توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 

كەنارو بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197
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2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم..  خەالفەت و تیرۆر211
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