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کاتێک سیاسەت ئاڕاستە راستو
دروستەکانی لەدەست دەدات
د .بورهان ا .یاسین
بهشى دووەمو کۆتایی
قەیران :ئۆپۆزیسیۆنو دەسەاڵت
ب���ە گ��ش��ت��ی ل������ەدوو ش���ێ���وە ب���ۆن���ەدا
س��ەرۆک��ی ه��ەرێ��م ک��ۆب��وون��ەوەی هێزە
رێکدەخات .یەکێکیان
سیاسیەکان
کاتی سەفەرێکی دەرەوەی کردبێ بۆ
گ��ێ��ڕان��ەوەی «سەرکەوتنەکانی خ��ۆی»
لە سەفەرەکانیدا وە ئ��ەوەی تریشیان
ک��ات��ێ دەک��ەوێ��ت��ە ت��ەن��گ��ان��ەو قەیرانی
جددیەوەو پێویستی بەوەیە کە قەیران
ب��ەس��ەر ئ��ام��ادەب��ووان��ی ک��ۆب��وون��ەوەدا
«داب����ەش ب��ک��ات»و بیانکا بەشەریکی
قەیرانەکانی خۆیو دەسەاڵت .لەڕاستیدا
ئۆپۆزیسیۆن نە پێویستیەتی گوێبیستی
«س��ەرک��ەوت��ن��ەک��ان��ی دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ەت��ی
سەرۆکی هەرێم» بێ وە نەپێویستیەتی
خۆی بکات بە«شەریک لەقەیرانێک» کە
رێ��ک دەرهاوێشتەی سیاسەتی چەوتی
دەس���ەاڵت خ��ۆی��ەت�یو ب��ەره��ەم��ی ک��اری
تاکڕەوانەی هەندێک لەسەرکردە هەرە
بااڵکانی ئەو دەسەاڵتەیە.
ل����ەم گ���ۆش���ەن���ی���گ���ای���ەوە دەت���وان���ی���ن
بڵێین ئ��ام��ادەب��وون��ی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن
لەکۆبوونەوەکەی سەرۆکی هەرێم لە
٢٢ی ئ��ەم مانگەدا (نۆڤەمبەری )٢٠١٢
هەنگاوێکی ن��اک��ارام��ە ب��وو وە زیاتر
ب��ەره��ەم��ی ب��زوان��ی ه��ەن��دێ ه��ەس�تو
نەست بوو کە لەسیاسەتێکی عەقاڵنیدا
جێگەی نابێتەوە )١ :بەباوەڕی خۆم ئەم
ئامادەبوونە ،کەم یا زۆر ،ئیمزاکردنی
شێکێکی سپی بوو بۆ دەسەاڵت ،یا راستتر
بڵێین بۆ سەرۆکی هەرێم .ئەگەر چی
گرنگە هەر زوو ئەوە بڵێین کە گومان
لەوەدا نیە ئۆپۆزیسیۆن ئەو تێگەیشتنە
رەد دەکاتەوە کە بۆ ئەو مەبەستە (واتە
بۆ ئیمزاکردنی شێکێکی سپی) ئامادەی
ئەو کۆبوونەوە بووبێت ،بەاڵم پرسیار
ئەوەیە ئایا گەر سەرۆکی هەرێم بەم
شێوەیە ل��ەو ئامادەبوونە گەیشت وە
هەنگاوەکانیشی ب��ەرەو قوڵبوونەوەی
تەنگەژە لەسەر تێگەیشتنێکی ئەوها
بینا ک���رد ئ���ەی ئ���ەو ک��ات��ە چ���ی؟؛ )٢
ئ����ەوەی ک��ە پ��ەی��وەن��دی ب��ەگ��ۆڕان��ەوە
هەیە ،دەمێکە باوەڕم وایە کە دەسەاڵت
مەراقیەتی وە لەسەر هەموو ئاستێکو
بەهەموو ئامڕازێک کار بۆ ئەوە دەکات
کە گ��ۆڕان لەژمارەیەکی «موتەمەییز»
بکات ب��ەژم��ارەی��ەک��ی ن��ۆرم��اڵ (ت��ۆ بڵێ
ئ��اس��ای��ی) وە ل��ەژم��ارەی��ەک��ی «گ���ەورە»
بیکات بەژمارەیەکی بچووک (هەڵبەتە
مەبەست لەژمارەی موتەمەییزو ژمارەی
گ��ەورە ه��ەردوو رەه��ەن��دی چۆنایەتیو
چەندایەتییە) .زۆر بەکورتیو بەچڕی،
م��ەب��ەس��ت��ی دەس�����ەاڵت ک��اڵ��ک��ردن��ەوەو
بێڕەنگکردنی ئەو بزاڤەیە ،بگرە لەوەش
زێتر لەڕێگەی ئ��ەوەی کە گ��ۆڕان دەکا
بە بەشێک لەسیاسەتێکی گشتگیرتر
(بەبیانۆی مەسەلە نەتەوەییەکان)،
ک��ە ل��ەڕاس��ت��یو ب��ن��ەڕەت��دا م��ەس��ەل��ەی
نەتەوەیی نین بەڵکو درێ��ژب��وون��ەوەی
سیاسەتە چەوتەکانی دەسەاڵتە لەسااڵنی
راب���ردوودا ،وا ل��ەگ��ۆڕان دەک��ات کەڕێک
رەن��گ��ی دەس����ەاڵت وەرب���گ���رێ .ئ��ەوەش
یارمەتی ن��ادات سەرکردەکانی گ��ۆڕان
هەر بەهانەیەک بهێننەوە ،بەڵکو گرنگ
رێک دەرهاوێشتەکەیە کە ئەویش بوونی
ب��زاڤ��ی گ��ۆڕان��ە بەشەریک لەسیاسەتە

هەموو ئەو
راگەیاندنانەی
الیەنەکانی دەسەاڵت،
کە زۆر جار
لەموزایەدەیەکی
ئەو الیەنو کەسانە
تێپەڕ ناکات

ش��ک��س��ت��خ��واردووەک��ان��ی دەس�����ەاڵت؛ )٣
ب��ەب��اوەڕی خ��ۆم ئ��ەو راگ��ەی��ێ��ن��دراوەی
کە لەو کۆبوونەوەیە کەوتەوە تا بڵێی
سەرپێیو گەواهیدان ب��وو بەدەسەاڵت
وە لەناوەڕۆکیشدا زۆر الواز ب��وو ،بە
ب���ەراورد لەگەڵ جددیەتی ئ��ەو ساتو
کاتەی کە ئێستا ب��اش��ووری کوردستان
بەرەو رووی بۆتەوە .لەبەرامبەر ئەوەدا،
بە باوەڕی خۆم ئەوە کاتێکی زۆر گونجاو
بوو کە الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن ئەوها
بەئاسانیو بەئەرزانی (واتە بەبێ ئەوەی
کە دەس��ەاڵت هیچ تەنازولی لەمەسەلە
ب��ن��چ��ی��ن��ەی��ی��ەک��ان��دا ک���ردب���ێ)« ،شێکە
سپیەکەیان» بۆ سەرۆکی هەرێم مۆر
نەکردایە .نەک هەر ئەوە ،بەڵکو ئەوە
رێک ئەو کاتە لەبارەیە بۆ ئۆپۆزیسیۆن
کە دەسەاڵت هوشیار بکاتەوەو بەئاگای
بهێنێ؛ ئەوەیە رێک ئەو کاتەی کە تیایا
ئۆپۆزیسیۆن کۆمەڵێ تەنازولی ناوخۆیی
بەسەرۆکی هەرێم بکات .من باوەڕم وایە
بزاڤی گۆڕان لەژێر کاریگەری هەستو
نەستێکی ورووژێنراو و هەواوکەشێکی
س��ای��ک��ۆل��ۆژی ت��ەش��ەن��ە ب����ووەوە چ��ووە
کۆبوونەوەکە؛  )٤لەڕاگەیندراوەکەدا،
بۆ نموونە ،ئامادەبوانی کۆبوونەوەکە
ه��ەڵ��ب��ەت��ە ب���ە ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی��ش��ەوە،
پشتگیری لەهێزی «پێشمەرگە» دەکەن،
ئەو هێزەی ب��ەردەوام جێگەی رەخنەی
هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن ب���ووە .بگرە
کەمیش نین ئ��ەو دەنگانەی لەئاستی
ج��ددی��ەتو ب��ەرپ��رس��ی ب����ەرزدا ل��ەن��او
ئۆپۆزیسیۆن ئەوە ناشارنەوە کە شتێک
ن��ی��ە ب���ەن���اوی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەو لەشکری
نیشتمانی بەڵکو ئەوەی هەیە کۆمەڵێک
هێزی چەکداری حزبن ...ناشکرێ ئەو
پ��رس��ی��ارەش ن��ەک��ەی��ن ،ئ��ای��ا ئ��ەو هێزە
پێشمەرگەیەی ئامادە بێ بچێتە سەر
بارەگای هەندێک لەهێزە سیاسیەکانی
ئۆپۆزیسیۆنو بەچەکی قورس دەورەی
ب��ارەگ��اک��ان��ی��ان ب��گ��رێو دەن��گ��ی خەڵکی
راپەڕیوی کوردستان بەکوشتنو تێهەڵدان
کپبکات ،ئایا ه��ەر ئ��ەو هێزە دەتوانێ
پارێزگاری لە هەمان ئەو خەڵکەو خاکی
واڵتەکەیان بکات؟ ئایا دەک��رێ هێزێک
ببێ بەداردەستی دەس��ەاڵت لەکپکردنی

ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان کەچی
روو لەدەرەوە ئەو هێزە ببێ بەئامرازی
بەدەستهێنانو پاراستنی ئازادی هەمان
خەڵک؟ دەشکرێ بپرسین ئەو پشتگیری
کردنەی ئۆپۆزیسیۆن لە«پێشمەرگە» هی
هەستو نەستێکی بێ بنەمای کوێرانە
ب��وو ی��ا ه��ی عەقاڵنیەتێکی سیاسی؟
من ب���اوەڕم وای��ە هی یەکەمیانە نەک
دووەم��ی��ان .ب��ەڕاگ��ەی��ەن��دراوێ��ک هێزی
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە ل��ەئ��ام��رازی داپ��ڵ��ۆس��ی�نو
ب��ەرگ��ری��ک��ردن ل��ەع��ەرش��ی ستەمکار
ناتوانێت ببێت بەئامرازی پاراستنی
ئازادییەکانی خ��ەڵ��ک :بەڵێ دەت��وان��ێ
ببێ ب��ەئ��ام��رازی زامنکردنی ئاسایشی
دەس��ەاڵت��ێ��ک��ی گ����ەوجو گ���ەن���دەڵ ن��ەک
پاراستنی ئاسایشی نەتەوەو تاکەکانی
ئەو نەتەوەیە.
دەکرێ هەندێک کەسو الیەن پرسیاری
ئ���ەوە ب��ک��ەن ئ��ای��ا گ��ەر ئۆپۆزیسیۆن،
بەتایبەتی بزاڤی گ���ۆڕان ،نەچوایەتە
ئ��ەو کۆبوونەوەیە ئ��ەی چی بکردایە؟
وەاڵم����دان����ەوەی ئ���ەم پ��رس��ی��ارە زێتر
لەگریمانە پێ هەڵدەگرێ تا شیکردنەوەی
شتێک کە روویدابێتو بیناکراو بێت
لەسەر خوێندنەوەو تێگەیشتنی هەندێ
هەڵومەرج.
ب���ەب���اوەڕی خ��ۆم ل��ەب��ڕی ئ��ام��ادەب��وون
لەکۆبوونەوەکە ،دەک��را بزاڤی گ��ۆڕان
لەئاستی بەرپرسە ه��ەرە بااڵکانی وە
لەپێش هەموویانەوە رێکخەری گشتی
ئ��ەو بزاڤە (ن��ەوش��ی��روان مستەفا) بەر
ل��ە دوو ی��ا س��ێ ک��ات��ژم��ێ��ر لەبەستنی
ئ��ەو ک��ۆب��وون��ەوەی��ە ل��ەگ��ەورەت��ری��ن وە
شایستەترین کۆنفرانسی میدیاییدا
ت��ەواوی بۆچوونو خوێندنەوەی خۆی
بۆ ئەو قەیرانە راگەیاندایە وە لەپێش
هەمووشیانەوە جەختکردنەوەی ئەوەی
کە بەڵێ ئەو قەیرانەی نێوان هەولێرو
ب��ەغ��دا درێ���ژک���ردن���ەوەو ب���ەردەوام���ی
قەیرانی سیاسی دەس��ەاڵت��ە لەناوخۆی
ک��وردس��ت��ان .جگە ل���ەوەش ب��ەڕوون �یو
ب��ەڕاش��ک��اوی ه���ەر ل���ەو ک��ۆن��ف��ران��س��ەدا
ت���ەواوی بۆچوونەکانی گ���ۆڕان لەمەڕ
شێوازی 0چارەسەرکردنی ئەو قەیرانەو
نەخشەرێگای ئەو بزاڤە لەو بارەیەوە
بخرایەتەڕوو .بەباوەڕی خۆم هەنگاوێکی
ئەوها دەیتوانی )١ :ئەو بزاڤە لەئاستی
موتەمەییز بوونو گەورەیی هەڵوێستی
خ��ۆی��دا خ���ۆی راگ����رێ وە پێگەیەکی
بەهێزتر بەدەستبهێنێت وە بیکات
بەخاڵی لێوەدەرچوون بۆ گفتوگۆکردن
لەسەر چارەسەری قەیرانو خەماڵندنی
رێگە چارەیەک؛  )٢بەهەنگاوێکی ئەوها
گ��ۆڕان دەیتوانی خۆی بباتە س��ەرەوەی
ق��ەی��ران��ەک��ە وە ل���ەس���ەرەوە دەی��ت��وان��ی
هێما دیپلۆماسیو سیاسیەکان روو بە
دەرەوەی خ���ۆیو دەرەوەی ب��اش��ووری
کوردستانیشدا باڵوکاتەوە .بەاڵم ئەوەی
کرا پێچەوانەکەی بوو.
هەتا هەنووکە لەئاستی هەڵسوکەوتی
دەس��ەاڵت روو لەقەیران لەگەڵ بەغدا،
ک��ەم��ت��ری��ن ب��ن��ەم��ای ع��ەق�ڵان��ی��ەتو
ل���ێ���ووردب���وون���ەوەی س��ی��اس��ی��دا ب��ەدی
ن��اک��رێ ،زۆر بەتایبەتی ه��ەم��وو ئەو
راگەیاندنانەی الیەنەکانی دەس��ەاڵت،
ک��ە زۆر ج��ار ل��ەم��وزای��ەدەی��ەک��ی ئ��ەو
الیەنو کەسانە تێپەڕ ناکات کە خۆیان
س��ەرچ��اوەی ئ��ەو گ��ێ��ژاوە سیاسیەن کە
باشووری کوردستانی تێیدا گوزەر دەکا.

بؤضوون
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د .دهرباز محهمهد

عێراقی نوێ
کوردستانی
کۆن
پاش پرۆسهى ئازادی عێراق ( )2003زاراوهى عێراقی نوێ هات ه کایهوه،
بهتایبهت ئێمهى کورد زۆر جهختمان لهسهر ئهم دهستهواژهی ه دهکردهوه.
عێراق لهچیدا نوێیه؟
ئهگهر عێراق لهماوهیهکی زۆر کورتدا ،بهنهمانی دیکتاتۆرێک ،نوێ بووبێتهوه،
بهراستی ئهم ه خوێندنهوهیهکی ههڵهیه ،چونک ه ئهو ه دیکتاتۆرهک ه نهبوو،
عێراقی وێنا دهک��ردو گهلهکهى حوکم دهک��رد ،بهڵکو ئهو ه گهلهکهى بوو
دیکتاتۆرێکی وهکو سهدامی بهرههم هێنابوو.
عێراق نوێ بوو ،بهو پێودانگهى لهسهر بنهمای فرهیی سیاسی ،لهڕێگهى
سندوقهکانی دهنگانهوه ،سهرۆکهکان دێن ه سهر حوکمو دهگۆڕدرێن ،بهاڵم
دهرکهوت سندوقهکان ناتوانن سهرۆکهکان بگۆڕن ،بهڵکو ئهو ه سهرۆکهکانن
ئهنجامی سندوقهکانی ههڵبژاردن ،بهئارهزووى خۆیان دهگۆڕن.
عێراق نوێ بوو ،بهو پێوهرهى پێکهو ه ژیانی ههرسێ پێکهات ه سهرهکیهکهى
(کورد ،شیعهو سوننه) لهبۆتهى یهک نیشتیماندا ،مایهی رهزامهندی ههمووان
بێت ،بهاڵم دهرکهوت ههر پێکهاتهو ئامانجی خۆی ههیهو ،دژ ه لهگهڵ ئامانجی
ئهوی تر ،یان ئهوانی تر.
عێراق بۆ ئێمهی کورد نوێ بوو ،چونک ه سهرۆکهکهى کورده ،کورد لهئهنجومهنی
وهزیرانو پەرلهمانهکهیدا ،بوونی کاریگهرى ههیه ،بهاڵم دهرکهوت ،دهسهاڵتی
سهرۆکهکهى تهشریفاتیهو لهسایهی سهرۆک ه کوردهکهیدا ،هێزی سهربازی بۆ
کوردستان دهنێردرێتو ههڕهشهى جۆراوجۆریشی لێدهکرێت ،بهڵکو سهرۆکه
شیعهکهى ههموو دهسهاڵتهکانى ههیه ،تهنانهت حکوم هتو پەرلهمانهکهشی،
بهزهبری هێز کۆنترۆڵ کردووه.
عێراق نوێ بوو بۆ ئێمهی هاواڵتی
کورد ،لهبهر ئهوهى لهسایهى نهوتی
ع��ێ��راق��دا ،ئ��اش��ن��ا ب��ووی��ن بهماڵی
کهشخهو ئۆتۆمبیلی لیکسزو گهشتی
واڵت���ان ،ب��هاڵم لهبیرمان ک��ردب��وو،
دهکرێ لهچرکهیهکدا بکهوینهو ه سهر
ساجی عهلی.
ت�هح�هداک�هى عێراق ئ �هوهی �ه ،ئایه
ع��ێ��راق ن��وێ��ی�ه ،ی��ان ه��هر عێراقه
کۆنهکهیه ،ب��هاڵم دهره��ێ��ن�هرهک�هو
ئهکتهرهکان گۆڕاون؟
رووداوهک��ان��ی ههشت ساڵی راب��ردوو
دهریخست ،بهشێکی زۆر کهمی عێراقی
گ��ۆڕاوه ،بهاڵم بهش ه ههستیارهکهى،
ک ه عهقڵیهتی حوکمڕانیه ،هێشتا،
ن�هک خ��ۆی ن��وێ ن�هک��ردووهت�هو ه بۆ
ئ���هوهى لهگ ه ڵ پێشهات ه تازهکاندا
بگونجێ ،بهڵکو ج �هخ��ت لهسهر
میکانیزم ه ک��ۆن �هک��ان دهک��ات��هوه،
ب��ۆ چ���ارهس���هرک���ردن���ی ک��ێ��ش�هک��ان،
هێشتا عهقڵیهتی س�هرب��ازی ،کهسه
مهدهنیهکان ئاڕاست ه دهکات ،هێشتا فهرماندهى گشتی هێز ه چهکدارهکان،
بهم پۆستهیهو ه زیاتر دهنازێو ههڵسوکهوت دهکات ،نهک بهپۆستی سهرۆکی
حکومهتێکی بهناو نیشتیمانیهوه.
دهبێ ئێمهى کورد خۆمان ساغ کهینهوه ،ئایا دهمانهوێ عێراق نوێ بکهینهوه،
ب�هرهو دیموکراتییهتی بهرینو ،لهوێو ه مافهکانمان لهچوارچێوهى ئهم
دهوڵهت ه قهیراناویه ،بهدهست بهێنین؟ یان ئهوهتا خهونی ئێم ه بههێزکردنی
کوردستانهو ،مانهوهمان لهعێراقدا بهند ه بهکاتو ههلهوه.
ئهگهر ئ �هوهی یهکهمیانه ،ساوێلکهییو کاڵفامیه ،بمانهوێ لهعێراقدا
دیموکراتیهتی راستهقین ه بێت ه کایهوه ،عێراقێک ک ه هێشتا عهقڵی خێڵو
حزبی خێڵو حکومهتی خێڵ بهڕێوهی دهباتو ،تا دێت بهرهو دواو ه ههنگاو
دهنێت.
خۆ ئهگهر ئامانجمان بههێزکردنی کوردستانه ،جیابوونهوهمان ه لهو
عێراقهی ،ب���هردهوام مایهی کوشتنو نههامهتیو سهرلێشێوان ب��وو ه بۆ
ئێمه ،ئیتر کاتو ههل لهمهى ئێستا باشتر کهیه؟! ئهوهتا تا دێت بهغدا
بههێز دهبێتو زیاتر خۆی پڕچهک دهکات ،لهبهرامبهردا سهنگو قورسایی
کوردستان تا دێت الوازتر دهبێت لهچاو بهغدا.
ئهگهر ئهم سهرکردانهى ئێستای کوردستان بهتهماى ئهوهبن ،تورکیاو ئێران
رازی بکهن ،یان ئهمەریکاییهکان پشتگیریمان بکهن ،ئهوا ههزار ساڵی تر
ئهوان بهم ئامانجهى ئێم ه رازی نابن .خۆ ئهگهر بهتهماى بهغداش بن،
دهرمان بکات لهعێراق ،بێگومان بهغدا ئهو ه ناکات ،چونک ه بهرژهوهندی
بهغدا لهبوونی ههرێمی کوردیی الوازدایه ،نهک دهوڵهتێکی درواسێی نهیار.
کاتی ئهو ه هاتووه ،سهرکردایهتی ههرێم ،بۆ تهنها جارێک جورئهتی مێژوویی
بدات ه بهر خۆی ،بهوردی بیر لهڕاگهیاندنی دهوڵهتی کوردستان بکاتهوه،
ئهگهر نا ،ئهى سهرکردهکانى ئهمڕۆ ،بۆ مێژوو ،بۆ نهوهى داهاتوو ،ئێوه
بهرپرسن ل ه لهدهستدانی ئهم ههل ه گهورهیه.

تهحهداکهى عێراق
ئهوهیه ،ئایه عێراق
نوێیه ،یان ههر
عێراقه کۆنهکهیه،
بهاڵم دهرهێنهرهکهو
ئهکتهرهکان گۆڕاون؟

