
به شى دووەم و کۆتایی

       
قەیران: ئۆپۆزیسیۆن و دەسەاڵت

ب���ە گ��ش��ت��ی ل������ەدوو ش���ێ���وە ب���ۆن���ەدا 
ک��ۆب��وون��ەوەی هێزە  س��ەرۆک��ی ه��ەرێ��م 
سیاسیەکان         رێکدەخات. یەکێکیان 
بۆ  کردبێ  دەرەوەی  سەفەرێکی  کاتی 
خ��ۆی«  »سەرکەوتنەکانی  گ��ێ��ڕان��ەوەی 
تریشیان  ئ��ەوەی  وە  سەفەرەکانیدا  لە 
قەیرانی  ت��ەن��گ��ان��ەو  دەک��ەوێ��ت��ە  ک��ات��ێ 
قەیران  کە  بەوەیە  پێویستی  جددیەوەو 
ب��ەس��ەر ئ��ام��ادەب��ووان��ی ک��ۆب��وون��ەوەدا 
بەشەریکی  بیانکا  ب��ک��ات«و  »داب����ەش 
قەیرانەکانی خۆی و دەسەاڵت. لەڕاستیدا 
گوێبیستی  پێویستیەتی  نە  ئۆپۆزیسیۆن 
»س��ەرک��ەوت��ن��ەک��ان��ی دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ەت��ی 
نەپێویستیەتی  وە  بێ  هەرێم«  سەرۆکی 
کە  لەقەیرانێک«  بە»شەریک  بکات  خۆی 
چەوتی  سیاسەتی  دەرهاوێشتەی  رێ��ک 
دەس���ەاڵت خ��ۆی��ەت��ی و ب��ەره��ەم��ی ک��اری 
هەرە  لەسەرکردە  هەندێک  تاکڕەوانەی 
بااڵکانی ئەو دەسەاڵتەیە.                     

ل����ەم گ���ۆش���ەن���ی���گ���ای���ەوە دەت���وان���ی���ن 
ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن  ئ��ام��ادەب��وون��ی  بڵێین 
لە  هەرێم  سەرۆکی  لەکۆبوونەوەکەی 
 )٢٠١٢ )نۆڤەمبەری  مانگەدا  ئ��ەم  ٢٢ی 
زیاتر  وە  ب��وو  ن��اک��ارام��ە  هەنگاوێکی 
ب��ەره��ەم��ی ب��زوان��ی ه��ەن��دێ ه��ەس��ت و 
عەقاڵنیدا  لەسیاسەتێکی  کە  بوو  نەست 
جێگەی نابێتەوە: ١( بەباوەڕی خۆم ئەم 
ئیمزاکردنی  زۆر،  یا  کەم  ئامادەبوونە، 
شێکێکی سپی بوو بۆ دەسەاڵت، یا راستتر 
چی  ئەگەر  هەرێم.  سەرۆکی  بۆ  بڵێین 
گومان  کە  بڵێین  ئەوە  زوو  هەر  گرنگە 
تێگەیشتنە  ئەو  ئۆپۆزیسیۆن  نیە  لەوەدا 
رەد دەکاتەوە کە بۆ ئەو مەبەستە )واتە 
ئامادەی  سپی(  شێکێکی  ئیمزاکردنی  بۆ 
پرسیار  بەاڵم  بووبێت،  کۆبوونەوە  ئەو 
بەم  هەرێم  سەرۆکی  گەر  ئایا  ئەوەیە 
وە  گەیشت  ئامادەبوونە  ل��ەو  شێوەیە 
قوڵبوونەوەی  ب��ەرەو  هەنگاوەکانیشی 
ئەوها  تێگەیشتنێکی  لەسەر  تەنگەژە 
 )٢ چ���ی؟؛  ک��ات��ە  ئ���ەو  ئ���ەی  ک���رد  بینا 
ئ����ەوەی ک��ە پ��ەی��وەن��دی ب��ەگ��ۆڕان��ەوە 
دەسەاڵت  کە  وایە  باوەڕم  دەمێکە  هەیە، 
ئاستێک و  هەموو  لەسەر  وە  مەراقیەتی 
دەکات  ئەوە  بۆ  کار  ئامڕازێک  بەهەموو 
»موتەمەییز«  لەژمارەیەکی  گ��ۆڕان  کە 
بڵێ  )ت��ۆ  ن��ۆرم��اڵ  ب��ەژم��ارەی��ەک��ی  بکات 
»گ���ەورە«  ل��ەژم��ارەی��ەک��ی  ئ��اس��ای��ی( وە 
)هەڵبەتە  بچووک  بەژمارەیەکی  بیکات 
مەبەست لەژمارەی موتەمەییزو ژمارەی 
چۆنایەتی و  رەه��ەن��دی  ه��ەردوو  گ��ەورە 
بەچڕی،  بەکورتی و  زۆر  چەندایەتییە(. 
م��ەب��ەس��ت��ی دەس�����ەاڵت ک��اڵ��ک��ردن��ەوەو 
بێڕەنگکردنی ئەو بزاڤەیە، بگرە لەوەش 
دەکا  گ��ۆڕان  کە  ئ��ەوەی  لەڕێگەی  زێتر 
گشتگیرتر  لەسیاسەتێکی  بەشێک  بە 
نەتەوەییەکان(،  مەسەلە  )بەبیانۆی 
ک��ە ل��ەڕاس��ت��ی و ب��ن��ەڕەت��دا م��ەس��ەل��ەی 
درێ��ژب��وون��ەوەی  بەڵکو  نین  نەتەوەیی 
سیاسەتە چەوتەکانی دەسەاڵتە لەسااڵنی 
ل��ەگ��ۆڕان دەک��ات کەڕێک  وا  راب���ردوودا، 
رەن��گ��ی دەس����ەاڵت وەرب���گ���رێ. ئ��ەوەش 
گ��ۆڕان  سەرکردەکانی  ن��ادات  یارمەتی 
هەر بەهانەیەک بهێننەوە، بەڵکو گرنگ 
رێک دەرهاوێشتەکەیە کە ئەویش بوونی 
لەسیاسەتە  بەشەریک  گ��ۆڕان��ە  ب��زاڤ��ی 

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

کەچی  کوردستان  خەڵکی  ئازادییەکانی 
روو لەدەرەوە ئەو هێزە ببێ بەئامرازی  
هەمان  ئازادی  پاراستنی  بەدەستهێنانو 
خەڵک؟ دەشکرێ بپرسین ئەو پشتگیری 
کردنەی ئۆپۆزیسیۆن لە»پێشمەرگە« هی 
کوێرانە  بنەمای  بێ  نەستێکی  هەست و 
سیاسی؟  عەقاڵنیەتێکی  ه��ی  ی��ا  ب��وو 
نەک  یەکەمیانە  هی  وای��ە  ب���اوەڕم  من 
هێزی  ب��ەڕاگ��ەی��ەن��دراوێ��ک  دووەم��ی��ان. 
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە ل��ەئ��ام��رازی داپ��ڵ��ۆس��ی��ن و 
ستەمکار  ل��ەع��ەرش��ی  ب��ەرگ��ری��ک��ردن 
پاراستنی  بەئامرازی  ببێت  ناتوانێت 
دەت��وان��ێ  بەڵێ  خ��ەڵ��ک:  ئازادییەکانی 
ئاسایشی  زامنکردنی  ب��ەئ��ام��رازی  ببێ 
دەس��ەاڵت��ێ��ک��ی گ����ەوج و گ���ەن���دەڵ ن��ەک 
تاکەکانی  نەتەوەو  ئاسایشی  پاراستنی 
ئەو نەتەوەیە.                                                

پرسیاری  الیەن  کەس و  هەندێک  دەکرێ 
ئۆپۆزیسیۆن،  گ��ەر  ئ��ای��ا  ب��ک��ەن  ئ���ەوە 
نەچوایەتە  گ���ۆڕان،  بزاڤی  بەتایبەتی 
بکردایە؟  چی  ئ��ەی  کۆبوونەوەیە  ئ��ەو 
زێتر  پ��رس��ی��ارە  ئ���ەم  وەاڵم����دان����ەوەی 
لەگریمانە پێ هەڵدەگرێ تا شیکردنەوەی 
بێت  بیناکراو  روویدابێت و  کە  شتێک 
هەندێ  تێگەیشتنی  خوێندنەوەو  لەسەر 

هەڵومەرج. 
ب���ەب���اوەڕی خ��ۆم ل��ەب��ڕی ئ��ام��ادەب��وون 
گ��ۆڕان  بزاڤی  دەک��را  لەکۆبوونەوەکە، 
وە  بااڵکانی  ه��ەرە  بەرپرسە  لەئاستی 
گشتی  رێکخەری  هەموویانەوە  لەپێش 
بەر  مستەفا(  )ن��ەوش��ی��روان  بزاڤە  ئ��ەو 
لەبەستنی  ک��ات��ژم��ێ��ر  س��ێ  ی��ا  دوو  ل��ە 
ئ��ەو ک��ۆب��وون��ەوەی��ە ل��ەگ��ەورەت��ری��ن وە 
میدیاییدا  کۆنفرانسی  شایستەترین 
خۆی  خوێندنەوەی  بۆچوون و  ت��ەواوی 
لەپێش  وە  راگەیاندایە  قەیرانە  ئەو  بۆ 
ئەوەی   جەختکردنەوەی  هەمووشیانەوە 
هەولێرو  نێوان  قەیرانەی  ئەو  بەڵێ  کە 
ب��ەغ��دا درێ���ژک���ردن���ەوەو ب���ەردەوام���ی 
لەناوخۆی  دەس��ەاڵت��ە  سیاسی  قەیرانی 
ب��ەڕوون��ی و  ل���ەوەش  ک��وردس��ت��ان. جگە 
ب��ەڕاش��ک��اوی ه���ەر ل���ەو ک��ۆن��ف��ران��س��ەدا 
لەمەڕ  گ���ۆڕان  بۆچوونەکانی  ت���ەواوی 
قەیرانەو  ئەو  0چارەسەرکردنی  شێوازی 
بارەیەوە  لەو  بزاڤە  ئەو  نەخشەرێگای 
بخرایەتەڕوو. بەباوەڕی خۆم هەنگاوێکی 
لەئاستی  بزاڤە  ئەو   )١ دەیتوانی:  ئەوها 
هەڵوێستی  گەورەیی  بوون و  موتەمەییز 
پێگەیەکی  وە  راگ����رێ  خ���ۆی  خ��ۆی��دا 
بیکات  وە  بەدەستبهێنێت  بەهێزتر 
گفتوگۆکردن  بۆ  لێوەدەرچوون  بەخاڵی 
قەیران و خەماڵندنی  چارەسەری  لەسەر 
ئەوها  بەهەنگاوێکی   )٢ چارەیەک؛  رێگە 
س��ەرەوەی  بباتە  خۆی  دەیتوانی  گ��ۆڕان 
ل���ەس���ەرەوە دەی��ت��وان��ی  ق��ەی��ران��ەک��ە وە 
بە  روو  سیاسیەکان  دیپلۆماسی و  هێما 
ب��اش��ووری  دەرەوەی  خ���ۆی و  دەرەوەی 
ئەوەی  بەاڵم  باڵوکاتەوە.  کوردستانیشدا 
کرا پێچەوانەکەی بوو.                                                                                
هەڵسوکەوتی  لەئاستی  هەنووکە  هەتا 
بەغدا،  لەگەڵ  لەقەیران  روو  دەس��ەاڵت 
ک��ەم��ت��ری��ن ب��ن��ەم��ای ع��ەق��اڵن��ی��ەت و 
ل���ێ���ووردب���وون���ەوەی س��ی��اس��ی��دا ب��ەدی 
ئەو  ه��ەم��وو  بەتایبەتی  زۆر  ن��اک��رێ، 
دەس��ەاڵت،  الیەنەکانی  راگەیاندنانەی 
ئ��ەو  ل��ەم��وزای��ەدەی��ەک��ی  ک��ە زۆر ج��ار 
خۆیان  کە  ناکات  تێپەڕ  کەسانە  الیەن و 
کە  سیاسیەن  گ��ێ��ژاوە  ئ��ەو  س��ەرچ��اوەی 
باشووری کوردستانی تێیدا گوزەر دەکا.                                      
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 عێراقی نوێ 
کوردستانی

 کۆن

کایه وه ،  هاته   نوێ  زاراوه ى عێراقی   )٢٠٠٣( ئازادی عێراق  پاش پرۆسه ى     
به تایبه ت ئێمه ى کورد زۆر جه ختمان له سه ر ئه م ده سته واژه یه  ده کرده وه . 

عێراق له چیدا نوێیه ؟
ئه گه ر عێراق له ماوه یه کی زۆر کورتدا، به نه مانی دیکتاتۆرێک، نوێ بووبێته وه ، 
به راستی ئه مه  خوێندنه وه یه کی هه ڵه یه ، چونکه  ئه وه  دیکتاتۆره که  نه بوو، 
بوو  گه له که ى  ئه وه   به ڵکو  ده ک��رد،  گه له که ى حوکم  ده ک��ردو  وێنا  عێراقی 

دیکتاتۆرێکی وه کو سه دامی به رهه م هێنابوو.
له ڕێگه ى  فره یی سیاسی،  بنه مای  له سه ر  پێودانگه ى  به و  بوو،  نوێ  عێراق 
به اڵم  ده گۆڕدرێن،  دێنه  سه ر حوکم و  ده نگانه وه ، سه رۆکه کان  سندوقه کانی 
ده رکه وت سندوقه کان ناتوانن سه رۆکه کان بگۆڕن، به ڵکو ئه وه  سه رۆکه کانن 

ئه نجامی سندوقه کانی هه ڵبژاردن، به ئاره زووى خۆیان ده گۆڕن. 
عێراق نوێ بوو، به و پێوه ره ى پێکه وه  ژیانی هه رسێ پێکهاته  سه ره کیه که ى 
)کورد، شیعه و سوننه ( له بۆته ى یه ک نیشتیماندا، مایه ی ره زامه ندی هه مووان 
بێت، به اڵم ده رکه وت هه ر پێکهاته و ئامانجی خۆی هه یه و، دژه  له گه ڵ ئامانجی 

ئه وی تر، یان ئه وانی تر.  
عێراق بۆ ئێمه ی کورد نوێ بوو، چونکه  سه رۆکه که ى کورده ، کورد له ئه نجومه نی 
وه زیران و پەرله مانه که یدا، بوونی کاریگه رى هه یه ، به اڵم ده رکه وت، ده سه اڵتی 
سه رۆکه که ى ته شریفاتیه و له سایه ی سه رۆکه  کورده که یدا، هێزی سه ربازی بۆ 
کوردستان ده نێردرێت و هه ڕه شه ى جۆراوجۆریشی لێده کرێت، به ڵکو سه رۆکه  
شیعه که ى هه موو ده سه اڵته کانى هه یه ، ته نانه ت حکومه ت و پەرله مانه که شی، 

به زه بری هێز کۆنترۆڵ کردووه .
هاواڵتی  ئێمه ی  بۆ  بوو  نوێ  عێراق 
کورد، له به ر ئه وه ى له سایه ى نه وتی 
به ماڵی  ب��ووی��ن  ئ��اش��ن��ا  ع��ێ��راق��دا، 
که شخه و ئۆتۆمبیلی لیکسزو گه شتی 
ک��ردب��وو،  له بیرمان  ب��ه اڵم  واڵت���ان، 
ده کرێ له چرکه یه کدا بکه وینه وه  سه ر 

ساجی عه لی.
ئایه   ئ��ه وه ی��ه ،  عێراق  ت��ه ح��ه داک��ه ى 
ع��ێ��راق ن��وێ��ی��ه ، ی��ان ه��ه ر عێراقه  
ده ره��ێ��ن��ه ره ک��ه و  ب��ه اڵم  کۆنه که یه ، 

ئه کته ره کان گۆڕاون؟ 
راب��ردوو  رووداوه ک��ان��ی هه شت ساڵی 
ده ریخست، به شێکی زۆر که می عێراقی 
هه ستیاره که ى،  به شه   به اڵم  گ��ۆڕاوه ، 
هێشتا،  حوکمڕانیه ،  عه قڵیه تی  که  
ن��ه ک خ��ۆی ن��وێ ن��ه ک��ردووه ت��ه وه  بۆ 
تازه کاندا  پێشهاته   له گه ڵ   ئ���ه وه ى 
له سه ر  ج��ه خ��ت  به ڵکو  بگونجێ، 
ده ک��ات��ه وه ،  ک��ۆن��ه ک��ان  میکانیزمه  
ب��ۆ چ���اره س���ه رک���ردن���ی ک��ێ��ش��ه ک��ان، 
که سه   س��ه رب��ازی،  عه قڵیه تی  هێشتا 
چه کداره کان،  هێزه   گشتی  فه رمانده ى  هێشتا  ده کات،  ئاڕاسته   مه ده نیه کان 
به م پۆسته یه وه  زیاتر ده نازێ و هه ڵسوکه وت ده کات، نه ک به پۆستی سه رۆکی 

حکومه تێکی به ناو نیشتیمانیه وه .
ده بێ ئێمه ى کورد خۆمان ساغ که ینه وه ، ئایا ده مانه وێ عێراق نوێ بکه ینه وه ، 
ئه م  له چوارچێوه ى  مافه کانمان  له وێوه   به رین و،  دیموکراتییه تی  ب��ه ره و 
ده وڵه ته  قه یراناویه ، به ده ست بهێنین؟ یان ئه وه تا خه ونی ئێمه  به هێزکردنی 

کوردستانه و، مانه وه مان له عێراقدا به نده  به کات و هه له وه . 
له عێراقدا  بمانه وێ  کاڵفامیه ،  ساوێلکه یی و  یه که میانه ،  ئ��ه وه ی  ئه گه ر 
دیموکراتیه تی راسته قینه  بێته  کایه وه ، عێراقێک که  هێشتا عه قڵی خێڵ و 
حزبی خێڵ و حکومه تی خێڵ به ڕێوه ی ده بات و، تا دێت به ره و دواوه  هه نگاو 

ده نێت.
له و  جیابوونه وه مانه   کوردستانه ،  به هێزکردنی  ئامانجمان  ئه گه ر  خۆ 
بۆ  ب��ووه   سه رلێشێوان  نه هامه تی و  کوشتن و  مایه ی  ب���ه رده وام  عێراقه ی، 
تا دێت به غدا  له مه ى ئێستا باشتر که یه ؟! ئه وه تا  ئێمه ، ئیتر کات و هه ل 
به هێز ده بێت و زیاتر خۆی پڕچه ک ده کات، له به رامبه ردا سه نگ و قورسایی 

کوردستان تا دێت الوازتر ده بێت له چاو به غدا.
ئه گه ر ئه م سه رکردانه ى ئێستای کوردستان به ته ماى ئه وه بن، تورکیاو ئێران 
ئه وا هه زار ساڵی تر  یان ئه مەریکاییه کان پشتگیریمان بکه ن،  رازی بکه ن، 
بن،  به غداش  به ته ماى  ئه گه ر  خۆ  نابن.  رازی  ئێمه   ئامانجه ى  به م  ئه وان 
به رژه وه ندی  چونکه   ناکات،  ئه وه   به غدا  بێگومان  له عێراق،  بکات  ده رمان 
به غدا له بوونی هه رێمی کوردیی الوازدایه ، نه ک ده وڵه تێکی درواسێی نه یار. 

کاتی ئه وه  هاتووه ، سه رکردایه تی هه رێم، بۆ ته نها جارێک جورئه تی مێژوویی 
بکاته وه ،  کوردستان  ده وڵه تی  له ڕاگه یاندنی  بیر  به وردی  خۆی،  به ر  بداته  
ئێوه   داهاتوو،  نه وه ى  بۆ  مێژوو،  بۆ  ئه مڕۆ،  ئه ى سه رکرده کانى  نا،  ئه گه ر 

به رپرسن له  له ده ستدانی ئه م هه له  گه وره یه .

د. ده رباز محه مه د

کاتێک سیاسەت ئاڕاستە راست و
 دروستەکانی لەدەست دەدات

د. بورهان ا. یاسین

هەموو ئەو 

راگەیاندنانەی 

الیەنەکانی دەسەاڵت، 

کە زۆر جار 

لەموزایەدەیەکی

ئەو الیەن و کەسانە 

تێپەڕ ناکات

ته حه داکه ى عێراق 

ئه وه یه ، ئایه  عێراق 

نوێیه ، یان هه ر 

عێراقه  کۆنه که یه ، 

به اڵم ده رهێنه ره که و 

ئه کته ره کان گۆڕاون؟


