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كوردستان لە رووبەڕوبوونەوەی داعشدا:
رووداو و ئەگەرە فرەڕەهەندەكان

1

د .بورهان أ .یاسین

٥١٩٢/٩/٩١

 1ئەم باسەی بەردەست پێشتر لە کۆڕێك لە شاری یۆتۆبۆری  -سوید پێشکەش کراوە لە بەرواری .٥١٩٢-٩١-٩١
کۆڕەکە لە الیەن کۆمەڵەی ئەکادیمیکارانی کورد رێکخرابوو .هەر ئێرە دەرفەتێکی باشە کە بە گەرمی سوپاسی
کۆمەڵەی ئەکادیمیکارانی کورد و رەوەندی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری بکەم بۆ رەخساندنی دەرفەت بۆ پێشکەشکردنی
ئەم بابەتە .ستایش بۆ ماندوبوونیان .بۆ بینینی کۆڕەکە بە ڤیدیۆ بڕوانە:
https://www.youtube.com/watch?v=Hc5FkeYA9Ck&feature=youtu.be
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دەستپێك

رووداوەكانی چەند مانگی دوایی بە پەیوەندی لەگەڵ شەڕ و پێكدادان و هەڕەشەكانی
داعش كۆمەڵێك رووداوی هەڵتەكێنەر بوون لە ئاستە جیاجیاكانی سیاسەت و مەسەلە
ستراتیژیەكان .یەكێك لە رەهەندە هەرە گرنگەكانی ئەم پێشوەچوونانە ئەوەبوو كە سێ
بەشی كوردستان (پێشتر ناسراو بە كوردستانی عوسمانی  -باكووری كوردستان ،خۆرئاوای
كوردستان وە باشووری كوردستان) بە شێوەیەكی چڕ و لە كۆمەڵێك ئاستی فرەڕەهەندەوە
تێكەاڵوی یەكتر بوون .ئەم تێكەاڵو بوونە تێكهەڵكێشیێكی سیاسی و ستراتیژیە كە لە
ئاستێكی دابڕاوی كوردستانیدا نەماوەتەوە بەڵكو ئاستە ئیقلیمی و نێونەتەوەییەكان بە
توندی تێكەاڵوی ئاستە كوردستانیەكە بوون.
لە رۆشنایی ئەوەی گوترا ،ئەم بابەتەی بەردەست تەنها تایبەت نیە بە باسكردن لە
رەوشی یەك بەشی كوردستان ،بەڵكو زێتر هەوڵدانە بۆ تێگەیشتن لە رووداوەكان لە
پانتاییە هەرە فراوانەكەی كوردستانی گەورەدا ،بە تایبەتی ئەو سێ بەشەی كوردستان
كە پێشتر بەیەكەوە بە كوردستانی عوسمانی ناسرابوون .لەگەڵ ئەوەشدا رۆشنایی زێتر
دەخرێتە سەر خۆرئاواو و باشووری كوردستان.
لە رووی زەمەنیەوە ئەم بابەتە زیاتر كۆمەڵێك سەرنج و تێبینین لەمەڕ رووداوەكانی
هەرە دوایی ،بە ئاشكراتر زیاتر باس و خواسی قۆناغی دوای داگیركردنی موسڵ و
رووداوەكانی هەرە دوایی خۆرئاوای كوردستانە .جگە لەوەش لە هەندێ حاڵەتدا
هەوڵدەدەم بابەتەكە لە رووی زەمەنیەوە فراوانتر بكەم و بگەڕێمەوە دواوە بۆ هەندێ
نموونەی مێژوویی و رووداوی پەیوەندیدار.

پێشڕەویە سەربازیەكانی داعش

هەرچەندە باسكردن لە هێزی داعش و ئەو پێشڕەویەی كە بەو خێرایی و لەو ماوە كەمە
كردی ئاسان نیە ،بەاڵم دەتوانین بە گشتی بڵێین كە هەندێك هۆ هەن بۆ ئەم بەهێزبوون
و پێشڕەویە خێرایە )٩ :بەهاری عەرەبی وەك ژینگەیەكی لەبار بۆ خۆنمایشكردن و
خۆڕێكخستنی ئیسالمی توندڕەو ،بە تایبەتی لە سوریا .لەم واڵتەدا دەوڵەتی ئیسالمی لە
واڵتی شام لە چوارچێوەی بەهاری عەرەبیدا سەریهەڵدا و هەر لەم چوارچێوەیەشدا
پشتگیری هەندێ الیەنی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی بە دەستهێنا .ئەو شتەی كە دەوڵەتی
ئیسالمی لە واڵتی شام سودی لێبینی ئەوە بوو كە لە نێوان خۆی و هێزە توندڕەوە
چەكدارە ئیسالمیەكانی تردا (لە چوارچێوەی بەرهەڵستكاری سوریدا) نەك هەر سنوورێكی
تەماوی هەبوو ،بەڵكو بگرە شێوەیەك لە هاوكاری و هاوپەیمانیش لێرە و لەوێ بەدیدەكرا؛
 )٥ك ەوتنی رژێمی سەددام و بۆشایی ئەمنی لە عیراق و سەرهەڵدانی بەرهەڵستكاری دژی
ئەمریكا لە عیراق .هەڵبەتە بەشێك لەم بەرهەڵستكاریە هی قاعیدە و دواتر هی دەوڵەتی
ئیسالمی بوو .دیارە ئاشكرایە كە دوای كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە عیراق ئیتر ئەو
بۆشاییە ئەمنیە چووە ئاستی ترەوە و دەرفەت لەبەردەم دەوڵەتی ئیسالمی لە عیراق
دەها فراوانتر بوو بۆ گەشەكردن و خۆ بەهێزكردن؛  )٣بەرهەڵستكاری سوننە لە عیراق وە
سوود وەرگرتنی دەوڵەتی ئیسالمی لەم بەرهەڵستكاریە .یەكێك لە شێوازەكان
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سودوەرگرتن بووە لە جۆرێك لە هاوئاهەنگی لەگەڵ بەعس (یا پاشماوەكانی بەعس) بە
هەمان مەبەستی سەرەكی (دەستبەسەرداگرتنی بەغدا) ،بەاڵم لە راستیدا بە دوو
ئەجێندای زۆر جیاوازەوە؛  )٢الوازی دەوڵەت لە عیراق و سوریا ،بەڵكو بگرە شكستی ئەو
دوو دەوڵەتە لە چوارچێوەی ئەوەی پێیدەگوترێ دەوڵەتی شكستخواردو (.)the failed state
لە راستیدا ئەم حاڵەتە ،واتە دەوڵەتی شكستخواردو ،تەنها لە سوریا و عیراق بەدیناكرێ
بەڵكو لە ك وێ ،لە جیهانی ئیسالمیدا ،دەوڵەت الوازە هەر لەوێش گروپە ئیسالمیە
توندڕەوەكان بەهێزن وەك نموونەی یەمەن ،فەلەستین ،سۆماڵ ،ئەفغانستان ،لیبیا. . .
هتد.؛  )٢پشتگیریكردن لە داعش و هەندێك گروپی دیكەی توندڕەوی ئیسالمی سوننی لە
الیەن هەندێك هێزی ئیقلیمیەوە ،وەك تامپۆنێكی ئیسالمی سوننی بەرامبەر بە ئێران و
رێگرتن لە زێدەبوون و پەرەسەندنی هەژمونی ئەم واڵتە لە ناوچە و تەنگپێهەڵچنینی .بۆ
ئەم مەبەستە و لەم ئاراستەیەدا زۆر الیەن لە كاتی جیاجیا رۆلیان هەبووە لەو
پشتگیریكردنەی ئیسالمی سوننی .لە راستیدا ئەم خاڵە پێویستی بە روونكردنەوەی زۆرترە
وە هەر لێرەدا هەوڵ دەدەم ئەم رەهەندە بخەمە چوارچێوە ئیقلیمیەكەی.

داعش لە نەخشەی جیۆستراتیژی ناوچەكەدا

بۆ تێگەیشتن لەم مەسەلەیە دەبێ كەمێك بگەڕێینەوە دواوە بۆ ئەوەی وێنەیەكی گشتی و
فراوانمان لە رۆلی ئێران بۆ روونتر ببێتەوە ،ئەو رۆلەی كە ئەم واڵتە هەر لە دوای
سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی و لە بەردەوامیشدا بینیویەتی .یەكێكیش لە مەسەلە هەرە
گرنگەكان لەم رۆلەدا پشتگیریكردن بووە لە هێزە ئیسالمیە توندڕەوەكان لە دەرەوەی
ئێران وە هەرەشەكردن بووە لە ئاسایشی رژێمەكانی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بە
تایبەتی رژێمە عەرەبیەكانی ناوچەی كەنداو .ئەم ئاراستە سیاسی و رۆلەی ئێران لە ژێر
دروشمی ناردنەدەرەوەی شۆڕشی ئیسالمی (صدور انقالب) بەڕێوەچووە و كۆمەڵێك
كاردانەوەی توند و ملمالنێی خویناویشی لێكەوتۆتەوە .نموونەیەكیش لە كاردانەوەكان
بەرامبەر ئەم دروشمە جەنگی عیراق و ئیران بوو (بەبێ ئەوەی ئەوەم گوتبێ كە دروشم و
ستراتیژی ناردنەدەرەوەی شۆڕشی ئیسالمی تەنها هۆكارێك بوو بۆ دەستپێكردنی
شەڕەكە).
یەكێك لە هۆكارەكانی پشتگیریكردنی الیەنە ئیقلیمی و جیهانیەكان لە داعش لە
چوارچێوەی سیاسەتی تەنگپێهەڵچنین بە ئێران و رێگرتن لە زێدەبوونی كاریگەری ئەم
واڵتە بەسەر پێشوەچوونەكانی ناوچەکەدا بووە .جگە لەوەی كە پێشتریش ئەم پشتگیریە
لە سوریاش لەو گروپە توندڕەوە كرا بە مەبەستی خستنی رژێمی ئەسەد .بەاڵم پێویستە
لێرەدا ئەوەش بڵێین كە رەهەندێكی جختكردنەوە لەسەر لەناوبردنی رژێمی سوریا(بە
تایبەت لە الیەن ئەمریكا و واڵتانی عەرەبی كەنداو) دیسان پەیوەندیدار بووە بە مەترسی
قەلەمڕەوی شیعە (لە ژێر سێبەر و بە سەركردایەتی ئێران) لە ناوچەدا .بە واتایەكی تر
ئەم جختكردنەوەیە لەو بۆچوونەوە پێهەڵدەگرێ كە سوریا بەشێكی گرنگ لە پشتێن (یا
هیاللی) شیعی لە ناوچەدا پێكدەهێنی وە كەوتنی رژێمی سوریا پچڕانێكی یا
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الوازبوونێكی جددی دەبێت بۆ ئەو پشتێنە ،وە دەرئەنجام دەبێتە هۆی الوازبوونی رۆلی
ئێران.
بە پێی ئەم بۆچوونە دەتوانین بڵێین ئەوەی كە پێشتر (واتە بەر لە داگیركردنی
موسڵ) لە سوریا و عیراق روویدەدا ،كەم یا زۆر ،شەڕێك بوو لە نێوان دوو هیاللی
ئیسالمیدا؛ یەكێكیان هیاللی سوننی و ئەوەی تریشیان هیاللی شیعی .دەڵێم پێشتر،
چونكە بە هۆی پێشڕەویەكانی داعش لە عیراق  ،هەروەها توندڕەوی لە رادەبەری ئەم
هێزە ئیسالمیە و گۆڕانكاری لە گوتار و بژاردە ستراتیژیەكانی ئەم گروپە توندڕەوە
بوونەتە هۆی دابڕانێكی زۆر لە نێوان داعش و هیاللی سوننی؛ لەراستیدا نەك هەر
دابڕان ،بەڵكو بگرە دژایەتی و ملمالنێیەكی زۆریش لە ناو خودی ئەم هیاللەدا
سەریهەڵداوە .بە واتایەكی تر ئەو واڵتە سوننیانەی كە تا دوێنێیەكی نزیك (راستەوخۆ یا
ناڕاستەوخۆ) هاوكاری داعش بوون ،ئەمڕۆ دژی دەوەستنەوە.
لێرەوە پێویستە پرسیاری ئەوە بكەین ئایا كامەن ئەو دەوڵەتانەی كە رۆلی ناوەندی
ئەم دوو هیاللە (واتە هیاللی سوننی و هیاللی شیعی) دەگێڕن و بزوێنەری سەرەكییانن؟
بە گشتی دیاریكردنی ناوەندی هیاللی شیعی ئاسانە ،كە ئەویش كۆماری ئیسالمی
ئێرانە .ئەم هیاللە خۆی لە شیعەكانی پاكستان و ئەفغانستانەوە درێژدەكاتەوە و بە
عیراق و سوریادا تێدەپەڕێ تا دەگاتە لوبنان 2،واتە تا دەگاتە سەر سنووری ئیسرائیل وە
بە تایبەتی لە رێگای رۆلی گرنگی حیزبوڵالی لوبنانیەوە .بەم شێوەیە هیاللی شیعی ،وە
بە تایبەتی ئێران ،تێكەاڵوی ملمالنێی عەرەبی -ئیسرائیلی (بە دیوێكی تریدا ملمالنێی
فەلەستینی -ئیسرائیلی) دەبێ و كاریگەری راستەوخۆ لەسەر ئەم ملمالنێیە گرنگە
دادەنێت.
لە الیەكی ترەوە ،ئاسان نییە ناوەند و چەقی هیاللی سوننی دیاریبكەین .تا ئێستا
لەم بارەیەوە باسی سعودیە و توركیا كراوە.
بە هەر حاڵ ،هەرچی سعودیەیە وەك ناوەندێكی هیاللی سوننی ،ئەوا كاراكردنی
فاكتەری ئیسالمی و بەكاربردنی لە سیاسەتی دەرەوەی ئەم واڵتەدا تا ئێستا بە دوو
قۆناغی سەرەكیدا تێپەڕیوە )٩ :قۆناغی ٩١٢١كان تا كۆتایی٩١٧١كانی سەدەی رابردوو:
لەم قۆناغەدا مەبەست لە بەكاربردنی فاكتەری ئیسالمی وەستانەوە بوو بەرامبەر بە
تەوژمی رادیكالیزمی نەتەوەیی عەرەبی بە سەركردایەتی میسر و دواتریش سوریا و
عیراق وە هەروەها بە گشتی مەبەست لەو بەكاربردنەی فاكتەری ئیسالمی بەهێزكردنی
رۆلی سعودیە بوو لە چوارچێوەی جیهانی ئیسالمی و پەیوەندیە نێونەتەوەییەكاندا؛ )٥
هەرنەبێ لە ساڵی  ٩١٧١بەدواوە ،واتە هەر لەگەڵ سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی ئێران،
شانشینی سعودیە بە شێوەیەكی چااڵكانە هەم لە رێگەی هاوكاری ئابووری وە هەم لە
رێگای گەشەپێدان و باڵوكردنەوەی مەزهەبی وەهابی لە دەرەوەی سنوورەكانی خۆی،
رۆلێكی گرنگی بینیوە لە باڵوبوونەوەی توندڕەوی ئیسالمی .لە بۆچوونێكی گشتیشدا،
هۆكارێكی دیكەی گرنگ بۆ ئەم ستراتیژەی سعودیە ،واتە بەكاربردنی فاكتەری ئیسالمی،
 2بە پێی هە ندێک بۆچوون هیاللی شیعی لە کەمایەتیە شیعیەکانی واڵتە عەرەبیەکانی کەنداو دەستپێدەکات و
دەپەڕێتەوە ئێران و دواتر لە رێگای لوبنانەوە دەگاتە سەر سنووری ئیسرائیل.

5

www.burhanyassin.com

ئەوە بووە كە توندڕەوی لە ناوەوەی واڵتەوە بنێرێتە دەرەوە .مەبەستی سەرەكیش لەم
ناردنە دەرەوەیە پاراستنی ئاسایشی خۆی بووە لەم توندڕەویە ئیسالمیە و رزگاربوون
بووە لێی .بەم واتایەش ،دەسەاڵتدارانی ئەم واڵتە پێیان باش بووە كە توندڕەوە
ئیسالمیەكانی سعودیە پاڵدەنە دەرەوەی ئەم شانشینیە و بەمەش سعودیە بە كردارێك
دوو ئامانجی پێكاوە :بەدەستهێنانی مەبەستی سەرەكی كە پاراستنی ئاسایشی ناوەخۆی
رژێمە ،چونك ە ئەگەر ئەم توندڕەوانە نەچنە دەرەوەی سعودیە ئەوا بە ئەگەری زۆر
رژێمی ئەم واڵتە خۆی دەبێتە ئامانجیان .جگە لەوەش ئەم توندڕەوانە كە هەڵگرانی
مەزهەبی وەهابین ،كە مەزهەبی رەسمی واڵتە" ،ناردراونەتە" دەرەوە بە مەبەستی
باڵوكردنەوەی مەزهەبەكە 3.بێگومان  ،لە چوارچێوەی بەهاری عەرەبیدا ،بە تایبەتی
سعودیە رۆلێكی گرنگی بینی لە پشتگیریكردنی ئیسالمی تونڕەو لە سوریا ،بە دوو
مەبەستی سەرەكی )٩ :هەوڵ بۆ كۆتاییهێنان بە رژێمی ئەسەد وە ئەمەش زیاتر بۆ
شكستپێهێنانی پێگەیەكی ستراتیژی ئێران لە ناوچەكەدا بوو؛  )٥بە گشتی لە پێناو
4
بەهێزكردن و سەرخستنی هیاللی سوننی لە ناوچەكەدا.
لە الیەكی ترەوە هەروا ئاسان نیە لە هیاللی سوننیدا رۆلی ناوەندبوون بدەین بە
توركیا ،چونكە ئەم رۆلە نەگونجاوی و دژایەتیەكی بەهێز لە ناو پڕۆژەی (أ ك پ)دا
دروست دەكات :لە الیەكەوە ئەم رۆلە پڕ بە پێستی تیوریەكەی (ئەحمەد داود ئۆغلو)ە لە
چمكی قواڵیی ستراتیژیدا ،كە زیاتر مەبەست لێی رۆلی چااڵكانەی توركیایە لە قواڵیی
سوننیدا لە جیهانی ئیسالمی ،بە تایبەتی لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست .كەچی لە
الیەكی ترەوە هەمان رۆلی ناوەندبوون لە هیاللی سوننیدا توركیا بەرەوڕووی كۆمەڵێك
ملمالنێ ،دژایەتی و بگرە دوژمنایەتی دەكاتەوە ،بە تایبەتی ئەگەری
بەرەوڕوبوونەوەیەكی سەربازی لەگەڵ ئێران (تۆ بڵێ ناوەندی هیاللی شیعی) .توركیا
بەردەوام خۆی لەم بەرەوڕوبوونەوەیە پاراستوە ،بە تایبەتی لە چوارچێوەی چمكی كێشە
لە ئاستی سفردا (واتە بێكێشەكردنی پەیوەندیەكانی توركیا لە ناوچە تا ئاستی سفر) ،كە
دیسان خاوەنەكەی هەر داودئۆغلوە .
بەدیوێكی تردا ،دەكرێ بە ئاسانی بڵێین كە رۆلی توركیا لە "پشتگیریكردنی" داعش
(راستەوخۆ یا ناراستەوخۆ) مەسەلەیەكی ئاڵۆزە و تا ئێستا رۆشناییەكی ئەوتۆی
Thomas Hegghammer, (2009). “Jihad, yes, but not revolution: Explaining the extraversion of Islamist violence
in Saudi Arabia.” in British Journal of Middle Eastern Studies, 36(3), 395-416

3

 4بەاڵم دەبێ بگوترێت کە ئەم سیاسەتی ناردنە دەرەوەی جیهادیە سعودیەکان بێ کێشە نەبووە ،بەڵکو ئەم
سیاسەتە بۆتە بنەمایەکیش بۆ نائارامی لە ناو خودی ئەم شانشینە کاتێک کە ئەم جیهادیانە گەڕاونەتەوە بۆ
سعودیە .ئەم حاڵەتە بە تایبەتی روویدا دوای کشانەوەی هێزەکانی سۆڤیەت لە ئەفغانستان .بڕوانە بۆ نموونە:
Patrick Conge and Gwenn Okruhlik, “The Power Narrative: Saudi Arabia, the United States and the Search for
security” in Matteo Legrenzi, Security in the Gulf: Historical Legacies and Future Prospects, Routledge, 2010,
p. 32.
بۆ خوێندنەوەیەکی گرنگ دەربارەی چۆنیەتی بەکاربردنی فاکتەری ئیسالمی لەالیەن سعودیەوە بە مەبەستی
پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی خۆی و بەهێزکردنی پێگەکەی لە چوارچێوەی جیهانی ئیسالمی و رۆژهەاڵتی
ناوەڕستدا ،بڕوانە:
Pinar Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, Routledge, 2011, pp. 67-111.
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نەخراوەتە سەر ،رۆشنایێك كە دوور بێ لە پڕوپاگەندەی شەڕ و خاڵی لێوەدەرچوونی
الیەنگیرانە .بە هەر حاڵ زۆر پێویستە ئەم رۆلەی توركیا لە دوو ئاستی جیاوازەوە
بخوێنینەوە و تێگەیشتنی بۆ بكەین )٩ :رۆلی "دەوڵەتی توركیای رەسمی" 5وە بە
تایبەتیش حكومەتی أ ك پ .لێرەشدا گرنگە ئەم پرسیارە بكەین :ئایا ئەم رۆلە چەند
بووە ،چۆن بووە ،چی بووە و لە چ ئاستێكدا بووە؟ وەاڵمی ئەم پرسیارە لەم دەرفەتەدا
هەروا ئاسان نیە؛  )٥رۆلی" دەوڵەتی قوڵ" (یا دەوڵەتی شاردراوە) ،كە هێزی چەكداری،
(میت)ی توركی ،بەشی شاراوە لە زۆرێك لە دامودەزگاكانی واڵت وە هێزە ناسیۆنالیستە
توركە توندڕەوەكان دەگرێتەوە 6وە رۆلی سەرەكی هەبووە لە پشتگیری كردنی داعش 7.بەم
واتایەش زۆر بە چڕی و بە كورتی :پشتگیریكردن (لە رووە توركیەكەیەوە) لە داعش دژ بە
خۆرئاوای كوردستان وە لێدانی كانتۆنەكان ،پێش هەر شتێك ئاراستە و كاری دەوڵەتی
قوڵی توركیا بووە .ئەم ئاراستەیەش بەشێكە لە هەوڵی ئەم دەوڵەتی قوڵە بۆ الوازكردنی
پێگە ،رۆل و كاریگەری پ ك ك .جگە لەوەش ،ئەمە هەوڵێكە بۆ بێبەشكردنی پ ك ك لە
هەر سەركەوتنێك لە خۆرئاوای كوردستان .هەر بەم واتایەش لە تێڕامانێكی گشتیدا ئەم
دوو مەسەلەیە (واتە باكوور و خۆرئاوا) لە یەكتر جیاناكرێنەوە وە رووداوەكانی پەیوەست
بە خۆرئاوای كوردستان هەر زوو ،بەاڵم بە تایبەتی لە ماوەی دواییدا ،ئەوەیان دەرخست
كە بەیەكەوە گرێدانی ئەم دوو دیوەی هاوكێشە ،بە تایبەتی لە دیدی دەوڵەتی قوڵی
توركیاوە ،گرنگ بووە .بەاڵم ئەوەی كە ئەم بەیەكەوە گرێدانە دەباتە ئاستێكی تری گرنگ
ئەوەیە كە دەوڵەتی رەسمی توركیاش ئەم بەیەكەوە گرێدانە دەكات و لە رۆشنایی ئەم
بەیەكەوە بەستنەوەیەش (پ ك ك) و (پ ی د) دەخاتە یەك قاڵبەوە .ئەوەتا سەرۆكی
توركیا رەجەب تەیب ئەردۆگان جختدەكاتەوە كە "پارتی كرێكارانی كوردستان و پارتی
یەكێتی دیموكراتی هەمان شتن ،خەمی ئەوان دروستكردنی دەوڵەتێكە لە باكووری سووریا
و ئێمەش بە گەشبینیەوە سەیری ئەمە ناكەین" 8.بە مانایەكی دیكە جیاكاری لە
ئاراستەی دوڵەتی رەسمی و دەوڵەتی قوڵ زیاتر لە ئاستی میتۆدی كار و ئامرازە بەكار
بردراوەكانە تا ئاراستە و خوێندنەوە گشتیەكە.
هەڵبەتە ،هەر بۆ بیرهێنانەوە ،دەوڵەتی قوڵ ئامرازێكی گرنگی ئەو شەڕە بوو ،كە
تورکیا لە بەرامبەر بە كورد و پ ك ك لە باكووری كوردستان لە ٩١١١كان و ٩١١١كانی
سەدەی رابردوو ،بەرپایکرد .لەراستیدا دەوڵەتی قوڵ نەك هەر ئامرازی شەڕەكە بوو،
 5دیارە مەبەست لە چمکی دەوڵەتی رەسمی هەموو ئەو دامودەزگایانەن کە بە شێوەیەکی رەسمی و بینراو وە لە
چوارچێوەی سیستەمێکی سیاسی دامەزراو و بە شێوەیەکی ئاشکرا ئیدارە و نوێنەرایەتی دەوڵەتی تورکیا دەکەن.
هەندێک جار دەوڵەتی رەسمی وەک باڵی "مەدەنی" لە پێکهاتەی دەسەاڵتی سیاسی گوزارشی لێوە دەکرێ ،لە
بەرامبەریشدا دەوڵەتی قوڵە ،کە زیاتر یەکسانە بە باڵی "سەربازی" ئەو دەسەاڵتە.
 6جگە لەم رەگەزانە مافیا و هەندێ گروپ و کەسی چااڵك لە دەرەوەی یاسا یا لە یاساراکردووش دەگرێتە خۆی.
دەوڵەتی قوڵ هەندێك جار وەك دەوڵەتی هاوتەریبیش گوزارشی لێدەکرێت. . .
 7باسوخواسێکی زۆر کراوە دەربارەی رۆلی راستەوخۆی (میت)ی تورکی لە پشتگیریکردنی داعش وە سەرچاوەی زۆرێك
لەو باسوخواس و هەوااڵنە (پ ک ک)یە ،یا دەزگاکانی راگەیاندنی نزیکی ئەو حزبەن .بۆ نموونە لە راگەیاندنی پ
ک ک لە کۆتایی ساڵی رابردوو باس لەوە دەکرێ کە توانراوە پێنج کوژراوی کەسانی سەر بە میت لە ناو کوژراوانی
داعش لە عیارق بدۆزنەوە:
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=24571 accessed 10-12-2014

http://rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/070120151
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بەڵكو رۆلی گرنگیشی هەبوو لە ئاراستەكردن و داڕشتنی پالن و ستراتیژی شەڕەكەش .لە
شەڕی دەوڵەتی قوڵدا نەك هەر دامەزراوەیەكی "شاردراوەی" وەك ژیتەم 9و هێزێكی
ئیسالمی توندڕەو وەك حزبوڵاڵی توركی رۆلی گرنگیان بینی ،بەڵكو بگرە مافیاكانی
توركیا و هەندێك رەگەزی دەرەوەی یاسا و یاخی بوو لە دەوڵەت وەك ئامراز دژ بە كورد
لە شەڕەكەدا بەكارهێنران ،زۆر بە تایبەتی رۆلی ئەم ئامرازە لە كاتی حوكمڕانی
10
سەرۆكوەزیران تانسو چیلەر زۆر چڕ بوویەوە.
هەڵبەتە پێگەی عیراق لە شەڕی دوو هیاللی شیعی و سوننیدا یەكجار گرنگە وە لە
ئاستی هەرە گرنگی ستراتیژیدایە ،بگرە رۆلی ئەم واڵتە لەم پەیوەستەدا دەتوانێ
یەكالكەرەوەش بێت .گرنگی پێگەی جیۆستراتیژی عیراق لە هاوسەنگی هێزی ئیقلیمی و
هاوكێشە ئاڵۆزەكانیدا ،نوێ نیە .بەاڵم تا ئەو جێگایەی پێگەی عیراق پەیوەندی بە
گەشەكردنی ئیسالمی سیاسی و رۆلی ئیقلیمی ئێرانی ئیسالمی(تۆ بڵێ شیعی)ەوە هەبێ،
بۆچونێكی گرنگ هەیە لە هزری ستراتیژی ئەمریكیدا كە هەرنەبێ پێشینە مێژووییەكەی
بۆ ساڵی  ٩١٧١دەگەڕێتەوە ،واتە بە دیاریكراوی بە پەیوەندی لەگەڵ (یا یەكسەر دوای)
سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی .بە بۆچوونی زبیگنیو برزێزنسكی (راوێژكاری ئاسایشی
نەتەوەیی لە زەمانی سەرۆك جیمی كارتەر) هەر لە یەكتر نزیكبوونەوەیەك (یا لەوە
زیاتر هەر هاوپەیمانیەك) لە نێوان ئێران و عیراق و سوریا هەڕەشەیەكی جددی و
راستەوخۆ دەبوو بۆ سەر ستراتیژی ئەمریكا و بەرژەوەندیەكانی .هەروەها پێشوەچوونێكی
ئەوها هەڕەشەش دەبوو بۆ سەر دۆستان و هاوپەیمانانی ئەمریكا لە ناوچە ،بەتایبەتی
رژێمە عەرەبیەكانی ناوچەی كەنداو .برزێزنسكی ناوی ئەو لە یەكتر نزیكبوونەوەیە (
هاوپەیمانییە)ی ناوە پشتێنی غەزەب .لە رۆشنایی ئەم بۆچوونەوە ،وەك خویندنەوەیەكی
جیۆ -ستراتیژی لە ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا ،هەر لە دوای سەركەوتنی شۆڕشی
ئیسالمییەوە ،پێویست بوو ئەم پشتێنە تا بكرێ بە پچڕاوی بهێڵرێتەوە؛ واتە ئەمریكا
لێنەگەڕێ عیراق بكەوێتە دەست هێزگەلێك كە یەكسەر ئەم واڵتە (واتە عیراق) بكات بە
بەشێك لە هاوپەیمانیەكی سێالیەنی توندڕە و دژەئەمریكی .بە واتایەكی دیكە ،تا بكرێ
 9ژیتەم ) (JITEMکورتکراوەی تورکیە بۆ دەزگای هەواڵگری و دژەتیرۆری هێزی جەندرمە (Jandarma İstihbrat ve
) Terörle Mtücadeleکە بە تایبەتی لە ٩١١١کان لە کوردستان چااڵک بوو:
لە سەرەتادا بەرپرسانی دەوڵەتی تورکیا ئینکاری بوونی ئەم دەزگایەیان دەکرد ،بەاڵم لە ساڵی  ٩١١٧بە هۆی
رووداوێك (کە ناسراوە بە رووداوی سوسورلوك) دەوڵەتی قوڵی تورکیا (بە تایبەتی دەزگای ژیتەم) بۆ هەموو الیەك
ئاشکرا بوو وە نەکرا چیتر ئینکاری بوونی بکرێت .بواڵند ئەجەڤید (کە ئەو کاتە سەرۆکوەزیران بوو) وە مەسعود
یەلماز (سەرۆکی پارتی دایك  ٩١١٩تا  )٥١١٥راشکاوانە ئەوەیان راگەیاند کە ژیتەم بوونی هەبووە و هەیە .بەاڵم بۆ
یەکەم جار لە ساڵی  ٥١١١زانیاری بە وردەکاریەکی زۆرەوە لەسەر ئەم دەزگایە باڵوبوویەوە ،ئەوەش بە پەیوەندی
لەگەڵ دادگاییکردنی الیەنگران و چااڵکوانانی ئەرگەنەکۆن ( بەشی رێکخراو و سەربازی دەوڵەتی قوڵی تورکیا) .هەر
لەم دادگایەشدا بۆ یەکەم جار پەردە لەسەر زۆرێك لە چااڵکیەکانی ژیتەم الدرا وە ئەوەش پشتڕاستکرایەوە کە
مەیدانی سەرەکی کار و چااڵکیەکانی ئەم دەزگایە هەواڵگری و تۆقێنەرە باکووری کوردستان بووە .هەڵبەتە ئامانجی
ئەم چااڵکیانەش تێکشکاندنی بەرهەڵستکاری کوردان بووە لەو بەشەی کوردستان.
 10رۆڵی دەوڵەتی قوڵ لە شەڕ دژی کورد لە باکووری کوردستان وە لە تورکیا بە گشتی کەمتر بۆتە ئامانجی
لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی .یەکێک لەو لێکۆڵەرانەی دەربارەی ئەم بابەتەی نووسیوە (مایکل گونتەر)ە .بڕوانە:
Michael M. Gunter, The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey,
Palgrave, 2008, 2nd ed, pp. 107-131.
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چارەنووسی ئەم واڵتە بە تەواوەتی نەكەوێتە دەست شیعە .دیارە ،لە گۆشەبینی ئەم
بۆچوونەوە ،باشتر وابوو كە نەك ئەم پشدێنە هەر بە پچڕاوی بمێنێتەوە ،بەڵكو عیراق بە
دژایەتی و ملمالنێ لەگەڵ دوو پارچەكەی تری پشتێنەكە (سوریا و ئێران) بمێنێتەوە.
دیارە لە ئاوڕدانەوەیەكی مێژووییدا ئەوە دەردەكەوێ كە جەنگی عیراق و ئێران -٩١١١
 ٩١١١ئەم ئامانجەی ئەمریكای بە باشی پێكا؛ بەبێ ئەوەی ئەوەم گوتبێ كە شەڕەكە
پیالنێكی ئەمریكی لە پشتەوە بووبێت!
دەمەوێ هەر لەم پەیوەست()contextەدا ئەوە بڵێم كە پێداگری بەردەوامی ئەمریكا
لەوەی كە عیراق بە یەكپارچەیی بمێنێتەوە وە تیایدا هاوسەنگیەكی سیاسی لەنێوان
سوننە و شیعە لە الیەك وە عەرەب و كورد لە الیەكی دیكە پارێزراو بێت ،تا رادەیەكی
زۆر دەگەڕێتەوە بۆ ئەم خوێندنەوەیە؛ واتە تا بكرێ عیراق خاڵی هەرە الواز بێت لەو
هیاللە شیعیەدا وە پڕۆژەی ئێران سەد لە سەد سەركەوتوو نەبێت لە توكمەكردنی
هیاللەكەدا .دیارە پێداگری ئەمریكیەكان (لە دوانزە ساڵی رابردوودا – واتە لە دوای
كەوتنی رژێمی سەددامەوە) لەوەی كە كورد دەبێ لە چوارچێوەی عیراقدا بمێنێتەوە
دەربڕ و چڕبوونەوەی خواست و هەوڵی ئەمریكا بووە بۆ ئەوەی عیراق بە تەواوەتی
نەكەوێتە دەست شیعە .بە تایبەتی رۆلی ئەمریكا لە پێكهێنانی حكومەتی عەبادی،
دیسان چڕبوونەوەیەكی دیكەی هەوڵەكانی ئەو واڵتە بوو بۆ هێشتنەوەی عیراق بە
یەكپارچەیی لە رێگای پاراستنی هاوسەنگی مەزهەبی و ئیتنی ،بەم شێوەیەش
مسۆگەركردنی ئەوەی كە عیراق بە تەواوەتی نەكەوێتە ژێر دەسەاڵتی شیعە ( تۆ بڵێ
نەكەوێتە ژێر هەژمونی ئێران).
هەر لێرەشەوە دەتوانین بە ئاسانی ئەوە بڵێین كە پشتگیریە سنووردارەكەی ئەمریكا
لە كورد ،وە پشتگیریەكی زێتریش لە عەرەبی سوننەی عیراق (دوای كەوتنی رژێمی
سەددام) ئامرازێكی كاریگەر بووە بۆ سنوورداركردنی دەسەاڵتی شیعە لە عیراق .لەم
پڕۆژەیەدا ئەمریكا تا رادەیەكی كەم "سەركەوتوو" بووە ،هەر وەك چۆن بەریتانیەكان لە
دامەزراندنی عیراقدا "سەركەوتوبوون" لەوەی كە ئەو واڵتە نەكەوێتە دەست شیعە؛
ئەگەرچی خودی پڕۆژە ئەمریكیەكە ،واتە هێشتنەوەی عیراق بە یەكپارچەی بەبێ
هەژمونی شیعە زۆر گران لەسەر خودی ئەم پێكهاتانە ،واتە كورد و سوننەی عەرەب،
كەوتووە ،بەو واتایەی كە بەشێكی زۆری بەرهەڵستكاری بەرامبەر هەژمونی شیعە لە
عیراق بە كورد و سوننەی عەرەب "سپێردراوە" یا لە رێگەی ئەوانەوە بەجێ
دەگەیێندرێت .بەاڵم ئێستا لەوەدەچێ چیتر ئەمریكا لە قۆناغی دوای داعش بە ئاسانی
نەتوانێ هاوسەنگییەكان لە عیراقدا (لە شێوە كۆن و تەقلیدیەكەیدا) راگرێ.

داگیركردنی موسڵ و مەسەلەی كورد

هێشتان زووە بۆ ئەوەی بتوانین خوێندنەوەیەكی ورد و دروست لەسەر بابەتی داگیركردنی
موسڵ (لە الیەن داعشەوە) بگەین وە بە ئاسانی بتوانین وەاڵمێكی تەواو بۆ پرسی شكستی
لەشكری عیراق بدەینەوە .بەاڵم لە هەوڵێكی سەرەتاییدا دەتوانم بڵێم كە ئەم پێشڕەویەی
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داعش فەراهەم بوو بە هۆی )٩ :سودوەرگرتنی داعش لە نارەزایەتیەكانی سوننە؛ )٥
الوازی هێزی سەربازی عیراق؛  )٣شێوەیەك لە شێوازەكانی پاشقولگرتنی الیەنێك لە ناو
هێزی سەربازی (یا لە ناو دەسەاڵتی سیاسی لە عیراق) لە الیەنەكەی تر؛  )٢گومانی تێدا
نیە كە ،بە تایبەتی لە قۆناغەكانی پێشوودا ،داعش و بەعس بە شێوەیەك لە شێوەكان
هاوكاری یەكتر بوون .بەم واتایەش دەكرێ كەوتنی موسڵ لە چوارچیوەی جۆرێك لە
هاوپەیمانی نێوان داعش و بەرهەڵستكاری سوننی بووبێت ،زۆر بە تایبەتیش رۆلی بەعس
لەم بارەیەوە ناوەندی و گرنگ بووە .بەاڵم بە بۆچوونی خۆم دوای كەوتنی موسڵ لە نیوان
بەعس و داعش (وە سوننە و داعش بە گشتی) شێوازیك لە شێوازەكانی دابڕان و بگرە
تەنگژەش لە ئامانج و ئاراستەدا سەریهەڵداوە.
بە هەر حاڵ بە ئەگەری زۆرە ئێستاش بەعس چاوی لەوەیە ،وە بگرە كاریش بۆ ئەوە
دەكات ،كە سوود لە تواناكانی داعش وەرگرێ بۆ ئەوەی جارێكی تر دەسەاڵت لە عیراق
بگرێتەوە دەست .دەكرێ شەڕ لەسەر بەغدا پرسێكی هەرە یەكالكەرەوە بێت بۆ ئەم
پەیوەندیانەی نێوان بەعس و داعش ،جا چ ئەم یەكالبوونەوەیە خوێناوی و بە الدانی
الیەكەی تر تەواو دەبێت ،یا لە رێگای شێوازێك لە لەیەكترگەیشتن .دوور نیە رۆلێكی
زێتر و چااڵكانەتری ئێران لە شێوەی بەشداریەكی راستەوخۆ لە شەڕ لە عیراق ببێتە
یەكێك لە هۆكارە یەكالكەرەوەكانی نزیك بوونەوەی زیاتر و بگرە هاوپەیمانیەكی
ئاشكرای بەعس و داعش ،بە گشتیش لە نێوان داعش وە سوننە لە عیراق لە الیەكی دیكە.
بەم واتایەش ،ئەگەرێكی بەهێزە ئەوەیە كە رۆلێكی ئاشكرا و هێڕشبەرانەی ئێران لە
عیراق بە زیانی خودی ئێران تەواو ببێت!
راستەوخۆ دوای داگیركردنی موسڵ لە الیەن داعشەوە ،داڕمان و تێكشكانی هێزی
سەربازی عیراق بە ناوچەكانی تری سوننەنشیندا باڵوبوویەوە ،هاوتەریبیش
پێشڕەویەكانی داعش بووە هۆی داگیركردنی زۆر ناوچەی تر لە الیەن ئەم ریكخراوە
توندڕەوەوە .ئەم رووداوانە بوونە هۆی ئەوەی كە هێزی پێشمەرگەش لە الی خۆیەوە
بكەوێتە پێشڕەوی ،وە یەكێك لە لێكەوتەكانی ئەم پێشڕەویە ئەوە بوو كە پێشمەرگە
زۆرێكی لە ناوچە دابڕێنراوەكان گەڕاندەوە .لەڕاستیدا كۆنتڕۆڵكردنی ئەم ناوچانە لە
الیەن پێشمەرگەوە زێتر لە ئاكامی داڕمانی هێزی سەربازی عیراق بوو تا هەر شتێكی تر.
بە واتایەكی تر ئەم پێشڕەویە بە زەرورەت دەربڕی هێز و توانای پێشمەرگە نەبوو!
رەهەندێكی ئەم پێشڕەویەی پێشمەرگە لە ناوچە دابڕاوەكان ئەوە بوو كە هەندێك
شت روویدا وایانكرد كە یەكێك لە گەورە ئایەتوڵالكانی شیعە بڵێت :قەبوڵی ناكەین كورد
لەسەر زامەكانمان هەڵپەڕێ . . .یەكێ لەو شتانەی ،بۆ نموونە ،روویدا ئەوە بوو كە بە
ئاشكرا پێشمەرگە ئااڵی عیراقی هێنایە خوارەوە وەك ئەوەی كە ئەم هێزانە چووبێتنە ناو
خاكی واڵتێكی تر كە لە حاڵەتی شەڕدایە لەگەڵیدا ،نەك واڵتێك كە تۆ لە رێگەی
دەستورێكەوە پێیەوە بەسترابیتەوە؛ دەستورێك كە كورد خۆی دە ساڵ بەر لە ئێستا لە
ریفراندەمێكدا رەزامەندی لەسەر دەربڕی .بە بۆچوونی خۆم ئەم گوزارشەی كەسایەتیەكی
شیعە گوزارشت بوو لە دەربڕینی هەستێكی گشتی و بەرفراوانی شیعی .ئەم رووداوانە
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دەكرێ بۆ داهاتوو كاریگەری نەرێنی (نێگەتیڤ) بەجێبهێڵێ لەسەر پەیوەندیەكانی شیعە
و كورد!
جگە لەوەش هەر زوو لە سەر پانتایی سیاسی باشووری كوردستان (رەسمی و
نارەسمی) بۆچوونێك لە الیەن دەسەاڵتەوە سەریهەڵدا ئەویش ئەوەبوو كە ئیتر ناوچە
دابڕێنراوەكان گەڕانەوە باوەشی كوردستان وە كوردیش لەو ناوچانە ناكشێتەوە .بەاڵم
هەرزوو لە دیمانەیەكی پێگەی مالمۆ -كوردا لە  ٥١٩٢-٦-٥١گوتم كە ئەم مەزەندە و
خوێندنەوەیە دروست نیە ،چونكە زۆر بە سادەیی لەگەڵ روحی دەستوری عیراق یەكانگیر
نیە؛ دەستورێك كە كورد خۆی ئیمزای كردوە ،واتە لە رێگای ریفراندەم خەڵكی كوردستان
دەنگی بۆ داوە 11.جگە لەوەش ،الیەنی كوردی بەردەوام ئەوەی دووپاتكردۆتەوە كە ئەوە
دەسەاڵتدارانی عیراقن (تۆ بڵێ عیراقی عەرەبی)ن كە دەستور پێشێل دەكەن ،بەاڵم چۆنە
الیەنی كوردی خۆی ئەو دەستورە "پێشێل" بكات( :پێشێلكردنی دەستور شانبەشانی
هەڵپەڕین لەسەر برینەكانی ئەوانی تر!).

هەڵچوونێكی سیاسی

تەسەورێكی هەڵە لە رووداوەكان ،راستەوخۆ دوای كەوتنی موسڵ و پێشڕەویەكانی
پێشمەرگە لە ناوچە دابڕێنراوەكان ،ئەوە بوو كە بۆ نموونە مەسعود بارزانی هەر زوو
گووتی ئیتر مادەی  ٩٢١وەك ئەمری واقع جێبەجێ بووە وە چیتر پێویست ناكات باسی ئەم
مادەیە بكەین .بەاڵم دواتر دەركەوت كە هەرنەبێ بۆچوونی یەكێتی نیشتمانی
پێچەوانەی ئەم بۆچوونە بوو  ،یا لەباشترین حاڵەتدا زۆر جیاواز بوو لێی .بە هەر حاڵ،
هەر زوو الیەنی كوردی پاشەكشەی لەم بۆچوونەی مەسعود بارزانی كرد وە جارێكی تر
مادەی ٩٢١ی كردەوە بە بەشێكی سەرەكی لە گفتوگۆكانی لەگەڵ بەغدا.
بۆچوونێكی تری هەڵە ئەوەبوو كە گوایە داعش هێرش ناكاتە سەر كوردستان! الیەنی
پارتی لە دەسەاڵتدا زێتر هەڵگری ئەم بۆچوونە بوو ،نەك یەكێتی نیشتمانی .دەكرێ
هۆكارێكی ئەم بۆچوونەش ئەوە بووبێ كە پێشتر جۆرێك لە لەیەكگەیشتنێك لە نێوان
پارتی و سوننە (بەتایبەتی بەعس) هەبووبێ ،بەاڵم لە قۆناغێكدا بە هۆی كێشەكانی ناو
"هاوپەیمانی" داعش و سوننە (بە تایبەتی بەعس) ،یا بە هۆی گۆڕانكاری چاوەڕواننەكراو
12
لە ئاراستە ستراتیژیەكانی داعشدا ،لێكپچڕانێكی سوننی لەگەڵ داعشدا روویدابێت.
دواجار بە ئەگەری زۆر هەر ئەم لێكدابڕانەش وایكردبێ كە داعش ئاراستەی هێڕشەكانی
بەرەو كوردستان بگۆڕێ!
11

https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be
 :12بۆ بۆچوونێکی ئەوها ،بۆ نموونە ،بڕوانە
https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be
لە الیەکی دیکەوە لەوە دەچێ کە بۆچونێکی جێگیر بەر لە داگیرکردنی شنگال لە الی سەرکردایەتی پارتی
دیموکراتی کوردستان هەبووبێ کە داعش هاتووە بۆ ئەوەی "شەڕ دژی مالکی و شیعە بکات" نەک کوردستان .بۆ
نموونە نوری مالکی ،سەرۆکوەزیرانی پێشووی عیراق ،لە زیاتر لە بۆنەیەکدا جختیکردۆتەوە کە بە تایبەتی مەسعود
بارزانی هەڵگری بۆچوونێکی ئەوها بووە .بڕوانە ،بۆ نموونە:
http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=13922&Jor=2, accessed 8-12-2014
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رەهەندێكی تری كاردانەوەی الیەنی كوردی بە هۆی داگیركردنی موسڵ ئەوەبوو كە
هەر زوو هەندێك لە بەرپرسە هەرە بااڵكانی كوردستان ئەوەیان خجتكردەوە كە ئیتر
دوای ئەو رووداوە عیراق ،بە تایبەتی پەیوەندییەكانی كورد و بەغدا ،كەوتە قۆناغی
"دوای موسڵ" .پەیامێكی ئەم بۆچوونەش ئەوەبوو كە ئیتر دوای داگیركردنی موسڵ ناكرێ
پەیوەندیەكانی كورد لەگەڵ بەغدا هەر لەسەر بنەماكانی بەر لە داگیركردنی ئەو شارە
بەردەوام بن .هەر زوو ،لە رۆشنایی ئەم بۆچوونە ،مێژووی پەیوەندیەكانی كورد و بەغدا
كرایە دوو بەشەوە :بەر لە داگیركردنی موسڵ وە دوای داگیركردنی ،بە واتای ئەوەی كە
13
ئیتر كورد بە چوارچێوەكانی قۆناغی بەر لە داگیركردنی موسڵ رازینابێت.
لە الیەكی ترەوە ،هەر زوو بۆچوونی خۆم وابوو كە بۆچوونی دەسەاڵتدارانی باشووری
كوردستان ،كە گوایە ئیتر باشووری كوردستان دوای داگیركردنی موسڵ قۆناغی پێش
موسڵی تێپەڕاندوە ،لە باشترین حاڵەتدا خوێندنەوەیەكی نادروست و خۆشبینیەكی بێ
بنەما بوو .بە واتایەكی دیكە ،ئەم خوێندنەوەیە زیاتر پەرچەكردارێكی بە پەلە بوو،
هەروەها حوكمدان بوو لە مەسەلەیەكی گرنگ لەسەر بنەمای هەست و نەست ،نەك
14
خوێندنەوەیەكی راستگۆیانە و عەقاڵنی لە سیاسەت و روانگەكانی.
لە راستیدا هەر زوو نادروستی ئەم بۆچوونەی دەسەاڵتداران دەركەوت ،بەو مانایەی
كە بەشداری كورد لە حكومەتەكەی (حەیدەر عەبادی)دا ،لە قۆناغی دوای موسڵ ،نەك
هەر لە پێگەیەكی بەهێزترەوە نەبوو ،بە بەراورد بە بەشداریەكانی پێشتری ،بەڵكو بگرە
ئەو بەشداریە نسكۆیەكی سیاسیش بوو :لە راستیدا كورد بە چۆكداداوی و بێچارەییەوە
15
ئەم هەنگاوەی هاوێشت.
گرنگە لێرەدا ئەوەش جختبكەینەوە كە ئەم چۆكدادانە نابێ هەر بخرێتە چوارچێوەی
شكست و كارەساتی شنگال و الوازی پێگەی كورد دوای ئەو رووداوە ،بەڵكو باشتر وایە ئەم
الوازیە بخەینە چوارچێوەیەكی فراوانترەوە .بۆ تێگەیشتن لەم پێگە الوازە پێویستیمان
بە تێڕامان و خوێندنەوەیە لە سەروبەری ئەو سیستەمە سیاسیەی كە لە عیراقی دوای
سەددام هاتە كایەوە ،كە هەر كورد خۆیشی الیەنێكی چااڵكی بەرهەمهێنانی ئەم
سیستەمە بوو .بەبێ ئەوەی لێرەدا بچمە ناو وردەكاریەكانی ئەم بابەتەوە ،گرنگە بە
شێوەیەكی سەرەكی ئەوە بڵێین كە ئەم سیستەمە دواجار لە باشترین حاڵەتدا لەسەر
بنەمای كەمینە و زۆرینە دامەزراوە (كورد كەمینە و الیەنی عەرەبیش زۆرینە) .هەر ئەم
راستیەش یارمەتیمان دەدات بۆ ئەوەی لەوە بگەین كە چەندە ئاسان بوو بۆ الیەنی
زۆرینەی عەرەبی (بە سوننە و شیعەوە) كە چۆك بە كورد (كەمینە) دابدات ،لە ئاكامی
بڕیارێكی هاوبەشی سوننە و شیعە كە بڕیاری پێشوەختەیان دابوو كە "هەتا بەبێ

 13بۆ نموونە ،بڕوانەhttp://www.sbeiy.com/Detail.aspx?id=3580&LinkID=4 :
 14بۆ ئەم بۆچوونەی نووسەر بڕوانەhttps://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be :
 15ئەو هەوااڵنەی کە دەربارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی ٥١٩٢/١/١ی "سەرکردایەتی سیاسی کورد" باڵوکرانەوە
ئەوەیان پشتڕاستکردەوە کە بڕیاری بەشداری لە حکومەتی عەبادی ،بڕیارێکی بێبژاردەیی و بێچارەیی بوو .بۆ
نموونە بڕوانە:
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=22598 accessed 17-10-2014
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بەشداری الیەنی كوردیش ئەوان حكومەت هەر پێكدەهێنن" 16.ئاكامی ئەم هەڵوێستەش
ئاشكرایە ،ئەویش ئەوەیە كە لە "بێ چارەیی" واتە بەبێ بوونی هیچ ئەلتەرناتیڤێك لە
بەردەم كوردا ،بەرامبەر ئەم دیكتاتۆریەتی زۆرینەیە 17،لە دوا چركەدا پەرلەمانتارە
كوردەكان چوونە ناو هۆڵی پەرلەمان وە دەنگیان بە حكومەتەكەی عەبادی دا.
دوای ئەم رووداوە ،جارێكی تر الیەنی كوردی دەرفەتێكی تری هەیە كە بۆ تێگەیشتن
لە حاڵەتی بنبەست و پەیوەندیەكی پڕ لە تەنگژە و قەیراناوی لەگەڵ بەغدا پەنا بۆ
بیركردنەوەیەكی جیاوازتر ببات لەبەرەوڕووبونەوەی عیراقی عەرەبیدا (واتە عیراق بەبێ
باشووری كوردستان) .بیركردنەوەیەكی جیاوازتریش لەسەر بنەمای پێداچوونەوە دەبێت
بە تەواوی پەیوەندیەكانی كورد و بەغدا .راستیەكەش ئەوەیە كە لەسەر بنەمای
دەستووری عیراق كورد بەر لە ،كەم یا زۆر ،دە ساڵ بەوە رازی بوو كە دەسەاڵتەكان
لەگەڵ بەغدا بەشبكات :دەسەاڵتی نەتەوەیەك (واتە دەسەاڵتی كورد) بەسەر چارەنووسی
خۆیدا كەمكراوەتەوە لە رێگای دەستورەوە كە ئەویش بااڵدەستی نەتەوەی زۆرینەیە لە
بڕیارە هەرە گرنگەكان ،بە تایبەتی ئەوانەی پەیوەستن بە سەروەری نیشتمانی ،ئابووری
و سیاسەتی دەرەوە .بەم پێیەش كورد خۆی بەوە "رازیبووە" كە بكەوێتە ناو گەمەیەكەوە
كە تیایدا كورد ك ەمینەیە و بەم پێیەش لە هەموو ئەو مەسەالنەی كە بەبێ چارەسەری
ماونەتەوە و لەو مەسەالنەشی كە لە دەستوردا یەكالینەكراونەتەوە ،شەڕێكی بەردەوامی
تەفسیر و دژەتەفسیر لە نێوان كورد و بەغدا هەیە .چاوەڕوانكراوە كە زۆر جار كورد
دووچاری غەدری ئەو دیكتاتۆریەتی زۆرینەیە ببێتەوە ،كە پێشتریش لە ماوەی دە ساڵی
رابردوودا دووچاری بۆتەوە .ئەوەتا لە بەشێكی زۆری ساڵی ٥١٩٢دا كورد كەم یا زۆر
نانبڕاو كرا لە الیەن بەغداوە :هێما و دەربڕی دەسەاڵتی نەتەوەی سەردەست و
دكتاتۆریەتی زۆرینە!
دەرئەنجامێكی ئەم بۆچوونە ئەوەیە كە تا كورد لە چواچێوەی عیراقدا مابێتەوە (ئەو
چوارچێوەیەی كە تیایدا نەتەوەی سەردەست خاوەنی پێگەیەكی بەهێزترە لە بڕیاری
سیاسیدا) ئەوا دەبێ كورد لە حاڵەتی بگرە و بەردە ،بنبەست و قەیران و ملمالنێی
بەردەوامدابێت لەگەڵ بەغدا .هەر لێرەشدا دتوانم بڵێم كە هۆكارەكانی بەرەوڕوبوونەوەی
سەربازی لە نێوان كورد و بەغدا ،دوای رووداوەكانی ئەم چەند مانگانەی دوایی ،زێتر
بوون و كەمتر نەبوونەتەوە .ئەوەشی كە "نوێیە" وە پێویستە الیەنی كوردی بە
نیگەرانیەكی زۆرەوە لێی نزیكبێتەوە ئەوەیە كە شیعە لە رێگای ناردنی هێزەكانی بۆ
ناوچە دابڕێنراوەكان ،بە تایبەتی ناوچەی كەركوك ،هەڕەشەكانی خۆی لە "دوورەوە"
 16هەرنەبێ دوو نموونەی تری زەق هەن لە خۆسەپاندنی الیەنی عەرەبی لە پەرلەمانی عیراق ،چونکە زۆرینە بوون
بەرامبەر بە "کەمینەی" کوردی .یەکەم یاسایەکی گرنگ دەربارەی کەرکوک کە ناسراوە بە یاسای ژمارە  ٥٣لە
رێگای زۆرینەی عەرەبیەوە بەسەر کوردا سەپێندرا؛ دوەمیشیان تێپەڕاندنی بودجەی  ،٥١٩٢لەگەڵ ئەوەشی کە کورد
هۆڵی پەرلەمانی جێهێشت وەك هەڵوێستێك دژی دەنگدان بە بودجەکە.
 17بۆ خوێندنەوەی هەندێک توێژینەوە و دیمانە دەربارەی ئەو سیستەمە سیاسیەی کە دوای کەوتنی رژێمی سەددام
هاتە کایەوە وە رۆلی کورد لەو بارەیەوە ،بڕوانە :د .بورهان أ .یاسین ،عیراقی دوای سەددام و چارەنووسی باشووری
کوردستان :کۆمەڵێ لێکۆڵینەوە و چاوپێکەوتن ،دهۆك ،مەتین  .٥١١١ئەوەی بە تایبەتی لە بەشێك لەو توێژینەوە و
دیمانانەدا جخکراوەتەوە ئەوەیە کە ئەو سیستەمەی بەرهەمهات سیستەمی دکتاتۆریەی زۆرینە (ستەمکاری
زۆرینە)ی عەرەبی بوو ،بەاڵم لە رێگەی دەستور و ئامرازی "دیموکراتیانەوە"!
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هێنایە ناو ماڵی كورد ،نەك هەر بەر دەرگای كورد .نەك هەر بە ئەگەریش ،بەڵكو تا
رادەیەكی زۆر دەتوانم بە دڵنیاییەوە بڵێم ئەم هێڕش و پاڵەپەستۆ شیعی -ئێرانیە كە
ئێستا لەسەر پێیە ئاكامی مەترسیداری دەبێ بۆ سەر ئارامی ،ئاسایش وە یەكڕیزی
سیاسی لە باشووری كوردستان !. . .

كارەساتی شنگال :هۆكار و دەرهاوێشتە

پێویستە لە سەرەتا ئەوە بگوترێ كە وشەی شنگال ئیتر بووە بە سیمبۆلێكی تری
تراژیدیای كوردی ،تراژیدیاكەش لە تەواوی شكستەكانی دەسەاڵتی باشووری كوردستان
جیا ناكرێتەوە ،هەر لە شنگال تا جەلەوال .جگە لەوەش هەر یەكسەر دوای كەوتنی شنگال
هەڕەشەی جددی لەسەر كەوتنی هەولێر و دهۆكیش هەبوو :لە راستیدا دەكرا ئەم
هەڕەشەیەی سەر هەولێر و دهۆك ،تەنها بە جیاوازی چەند كاتژمێرێك ،بە كارەساتێكی
زۆر گەورەتر بۆ كورد تەواو ببێ.
شنگال شكستی سەروبەری دەسەاڵتی  ٥٣ساڵەی كوردی بوو؛ هەروەها
پشتراستكرنەوەیەكی جددی بوو لە كڵۆڵی ئەو دەسەاڵتە و كڵۆڵی ناسیۆنالیزمی كوردی.
ئەم كارەساتە بوو بە سەلماندنێکی دیكە بۆ ئەو بۆچوونەی كە بەردەوام جختی لە
پێداویستی بە دامەزراوكردن و بە نیشتمانیكردنی تەواوی دامەزراوەكانی دەسەاڵتی
كوردی كردۆتەوە ،بە تایبەتی بەدامەزراوكردنی هێزی چەكداری لە كوردستان ،یا راستتر
و راشكاوانەتر بڵێین ،هێزە چەكدارەكانی كوردستان (بەو واتایەی كە تا ئێستا بەشێكی
زۆری ئەم هێزانە نەك هەر هی دوو حیزبی سەرەكی دەسەاڵتن ،بەڵكو بگرە زۆرێك لە
سەركردەكان یەكەی سەربازی (لیوا و فەوجی) تایبەت بە خۆیانیان هەیە) .ئەمە جگە
لەو راستیەی كە تا ئێستاش پانتایی نەتەوە لە باشووری كوردستان نەك هەر لە
رەهەندی هێزی سەربازیەوە ،بەڵكو لە زۆربەی زۆری رەهەند و كایەكانی حوكمڕانیەوە
دابەشكراوە .لەمەش خەرابتر جگە لە دابەشبوونی دەسەاڵت لە رووە رەسمی و
بینراوەكەیدا ،دابەشبوونێكی تری شاردراوە (قوڵ و نادیار) لە نێوان پارتی و یەكێتی
هەیە ،بە تایبەتی لە بواری چااڵكیە ئابووریەكان وە دەستگرتن بەسەر سەرچاوەكانی
دەوڵمەندی لە دەرەوەی سنوورەكانی یاسا و رێسا ڕەسمیەكان ،بە تایبەتی بوونی دوو
18
دانە ئابووری رەش (بۆ نموونە كۆمپانیا وەهمیەكان)ی دوو حزبی دەسەاڵت.
دەستنیشانكردنی هۆكارەكانی كارەساتی شنگال وە دەرهاوێشتەكانی كارێكی هەر وا
ئاسان نیە .بە هەر حاڵ لە مەڕ هۆكارەكانی ئەم كارەساتە ،دەتوانین باس لە دوو شێوەی
بۆچوون بكەین كە یەكێكیان هی دەسەاڵتە وە ئەوەی تریشیان هی دەرەوەی دەسەاڵتە.
هەر زوو دوای كارەساتی شنگال ،لەو روونكردنەوانەی كە لە دەسەاڵتەوە دەركەوتن
بە شێوەیەكی تایبەتی دووانیان جێگەی سەرنجن:
 18بۆ خوێندنەوەیەکی لەم جۆرە بە شێوەیەکی فراوانتر ،بڕوانە د .بورهان أ .یاسین" ،باشووری کوردستان دوای
هەڵبژاردنەکانی  :٥١١١/٧/٥٢ئەگەرەکان بە رووی داهاتوودا" ،بە تایبەتی ل .٦-٢ئەم بابەتە لە ئوکتۆبەری  ٥١١١دا
باڵوبۆتەوەhttp://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf :
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أ -جختكردنەوە لەوەی كە كشانەوەی هێزی پێشمەرگە لە شنگال لە بەرامبەر هێڕشی
داعش "تاكتیك" بوو وە ئامانج لێی خۆڕێكخستنەوە بوو ،بۆ ئەوەی دواتر پێشمەرگە خۆی
هێڕش بكاتەوە.
لەسەر مەسەلەی ئەو پاشەكشە "تاكتیكیە" ،هەر زوو كاردانەوەی دەسەاڵت ،بە
تایبەتی مەسعود بارزانی ،ئەوە بوو كە لیژنەیەك پێكهێنرا بۆ لێكۆڵینەوە لە هۆكارەكانی
كارەساتەكە ،بە تایبەتی دەستنیشانكردن و بە دادگا گەیاندنی ئەو بەرپرسە
سەربازیانەی كە هۆكاری شكستەكە (تۆ بڵێ كشانەوە تاكتیكیەكە) بوون .بەاڵم ئێستاش،
دوای ئەم هەموو ماوەیە كە تێپەڕیوە بەسەر كارەساتەكەدا ،خەڵكی كوردستان بۆی روون
نەبۆتەوە كە ئایا بەرپرسانی ئەم كارەساتە كێ بوون وە راستی و دروستی ئەوەی بەسەر
ئەم شارە و دەورووبەریدا هات چی بوو!
بە باوەڕی خۆم بەرپرسی سەرەكی دەشێ مەسعود بارزانی خۆی بێت ،بە سیفەتی
ئەوەی سەرۆكی هەرێمی كوردستانە و سەركردەی گشتی هێزە چەكدارەكانی هەرێمیشە.
جگە لەوەش هەر خۆیشی سەرۆكی پارتیە ،ئەو حزبەی كە هەتا دوای كەوتنی شنگالیش
19
"بە شانازیەوە" ئەوەی جختكردۆتەوە كە بەڵێ شنگال "زۆنی زەردە ،واتە زۆنی پارتیە".
نەك هەر ئەوە ،بەڵكو دواتریش هەندێك لە بەرپرسانی پارتی ئەوەیان دووپاتكردەوە كە
پارتی خۆی بەرپرسە لە پالندانان بۆ ئازادكردنەوەی شنگال وە دەرهێنانیشی لە چنگی
داعش هەر بەرپرسیاریەتی ئەو حزبەیە .یەكێك لە سەركردە سەربازیەكانی پارتی
(عومەر عوسمان ،ناسراو بە زەعیم عەلی) بە راشكاوی ئەم بۆچوونە جختدەكاتەوە و
دەڵێت " پالنى رزگاركردنى ئهو بهشهى قهزاى شهنگال كه ئێستا رزگاركراوه تهنها
لهالیهن پارتیهوه ئهنجامدراوهو ههر ئهویش دهتوانێت بیپارێزێت ،دهڵێت ئهو هێزهى
یهكێتیش ئهگهر بهشداریان كردوه كهمبونو رۆڵیان نهبوه 20".بەاڵم جێگای سەرنجە كە بە
پێی ئەم سەركردەیە مەسعود بارزانی وەك سەرۆكی پارتی سەرپەرشتی بەرەی جەنگی لە
شنگال كردوە ،نەك فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكانی هەرێم ،كاتێك دەڵێت "پالنی
21
رزگاركردنی شەنگال تەنها پارتی كردویەتی بە سەرپەرشتی سەرۆك بارزانی"
لە الیەكی تریشەوە ،دەبێ ئەوەش جختبكەینەوە كە شكستەكەی شنگال لە زەمەنێكدا
روویدا كە تیایدا ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ بووەتە بەشێك لە دەسەاڵت .لەوەش گرنگتر ،لە
كاتی روودانی كارەساتەكەی شنگال وەزارەتی پێشمەرگە ،یا راستتر بڵێین پۆستی وەزیری
پێشمەرگە ،بە دەستی بزووتنەوەی گۆڕانەوە بوو .بە باوەڕی خۆم كەوتنی شنگال چەندە
ئەزموونێكی تاڵی شكستخواردووی دەسەاڵتدارانی پێشووی پشتڕاست كردەوە ،ئەوەندەش
ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێی (كە ئەمڕۆ بەشێكە لە دەسەاڵت) بەرەوڕووی ئەزمونێكی تاڵ لە
 19ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتی (هێمن هەورامی) بە شانازیەوە دەڵێ "شنگال هەموو كات قەاڵی زەردی
پارتی بووە ،هەر بە زەردیش دەمێنێتەوە" .بڕوانە:
accessed 13-9-2014http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=10360&Jor=1
 20بڕوانە:
http://hawlati.co/%d8%a6%db%95%d8%b1%d8%b4%db%8c%da%a4%db%95%da%a9%d8%a7%d9%86/630
25
 21هەمان سەرچاوە.
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حوكمڕانی كردەوە وە بەرەوڕووی تاقیكردنەوەیەكی كردەوە كە دەرچوون لێی هەروا ئاسان
نیە .دەتوانین مەسەلەكە بەم شێوەیە چڕ بكەینەوە )٩ :ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ خۆی خاوەنی
ئەوەندە دەسەاڵتە نیە كە بۆ خۆی جلەوی رووداوەكان بگرێتە دەست و بەرپرسیارەتیان
هەڵبگرێ؛  )٥خەرابتر لەوە ،هەر ئەو كاتە ئەم بەشەی دەسەاڵت (واتە ئۆپۆزیسیۆنی
پێشوو) نەیتوانی پرسیاری "تاكتیكی كشانەوەیە" بوێرانە و بەبێ پەناو پێچ بەرەوڕووی
پارتی ،وە زۆر بە تایبەتی سەرۆكی ئەو حزبە مەسعود بارزابی بكاتەوە وە لەوە دەچێ
ئێستاش و لە داهاتووشدا نەتوانێ ئەم پرسیارە بكا!
لێرەدا پێویستە بگوترێت كە مەسەلەی بەناو "كشانەوەی تاكتیكی" دەكەوێتە ملی
وەزیری پێشمەرگەش ،تا ئەو كاتەی كە خۆی بۆ رای گشتی ئەوە رووندەكاتەوە كە چەند،
چۆن وە تا چ رادەیەك ئەم وەزیرە ئاگاداری ئەو كشانەوە تاكتیكیە بووە! بە هەردوو
دیویدا پێویستە شتەكە روونبكاتەوە :جا چ بە شداربووبێ لە بڕیاری كشانەوە یاخود بەبێ
ئاگاداری ئەو بڕیارەكە درابێ!
بە باوەڕی خۆم ئەم پرسیارە هی ئەوەیە كە لە ئاستی هەرە بااڵی سەركردەكانی
ئۆپۆسیۆزیۆنی پێشوو بك رێ و خودی مەسعود بارزانی بەرەوڕووی ئەو بەرپرسیاریەتە
بكرێتەوە! ئەگەر ئەوەش نەكرێ ،ئایا ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ ،بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان،
ئامادەیە لە داهاتوودا باجێكی زۆر گرانی هەڵە ،هەڵوێست و بڕیارە تەماویەكانی ئەوانی
تر بدات ،ئەو باجەی كە هەر زوو پێویست بوو ،وە ئێستاش پێویستە ئەوانی تر كە
دەسەاڵتدار و بەرپرسی راستەقینەن ،بیدەن.
ئەم مەسەلەیە نەك هەر كێشەیە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ ،بەڵكو مەسەلەیەكی
گرنگە لە مەڕ ئەو پرسیارەی كە ئایا رۆڵ و ئاگاداری هاوپەیمانە ستراتیژیەكەی پارتی
(واتە یەكێتی نیشتمانی كوردستان) لە بڕیار و كرداری كشانەوەكە چەند بووە :پێویستە
ئەم حزبە بە راشكاوانەتر هەڵوێستی خۆی روونبكاتەوە كە ئایا ئەم ئاگاداری و رۆڵە چۆن
بووە و لە چ ئاستێكیش بووە ،یا ئەسلەن یەكێتی هەر ئاگادار نەبووە!
ب -بەهانەی دەسەاڵت كە گوایە چەكەكانی پێشمەرگە كۆن بوون :هەر زوو دوای
كارەساتی شنگال ،لەسەر زاری زۆرێك لە بەرپرسانی دەسەاڵت پڕوپاگەندەی ئەوە كرا كە
گوایە لەبەر ئەوەی چەكەكانی داعش مۆدێرنتر بوون وە بەو واتایەش چەكی پێشمەرگە
كۆن بوون ،هێزی پێسمەرگە نەیتوانی بەرگری بكات .دواتر بەرپرسانی هەرێم ،بە
تایبەتی سەرۆكی هەرێم مەسعود بارزانی ،بە جختكردنەوە ئەوەیان دووپاتكردۆتەوە كە
گوایە داعش بە "چەكی دوو دەوڵەت" شەڕی كورد دەكات.
لە الیەكی دیكەوە دەتوانین ئاماژە بە بۆچوونی جیاواز لە هی دەسەاڵت بكەین ،بە
واتای )٩ :بۆچوونی كەسانی شارەزا ،ئەوەیان پشتڕاست كردۆتەوە كە شكستی پێسمەرگە
هی نەبوونی چەكی مۆدیرن نەبوو ،بەڵكو بە هۆی زۆر فاكتەری دیكەوە بوو؛ )٥ 22بە
 22هەروەها لە دیمانەیەکدا لەگەڵ نووسەری ئەم وتارە لە هاوینی پار ( ،)٥١٩٢بەر لە داگیرکردنی شنگال،
شارەزای بواری سەربازی فەریق سەروەر قادر بەرزنجی گومانی لەوە هەبوو کە پێشمەرگە لە توانایدا هەبێ
بەرامبەر داعش بوەستێتەوە ،وە بەهانەکەشی ئەوە بوو کە ئەو دیاردەیەی کە لە ناو پێشمەرگەدا ( کە هەفتەیەك
لە دەوام بێت وە سێ هەفتە لە ماڵەوە بێت) لە هێزی چەکداری واڵتانی دیکەدا نیە .هەڵبەتە ئەمە تەنها
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بەراوردێكی بە پەلە لەنێوان هێزەكانی خۆرئاوای كوردستان (بە تایبەتی لە حاڵەتی
بەرخودانی بێوێنەی شەڕڤانان لە کۆبانێ) لە الیەك وە لەالیەكی ترەوە جێهێشتنی
شنگال لە الیەن هێزی پێشمەرگەوە بەبێ هیچ بەرگریەك ،ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە نە
لە رووی ژمارە ،چەك وە نەش لەڕووی لۆجیستیەوە هیچ بەراوردێك نیە لە نێوان ئەو
هەموو توانستەی پێشمەرگە لە چەك و كەرەسەی شەڕ و توانا لۆجستیەكان وە ئەو توانا
زۆر سنووردارەی كە شەڕڤانان لە خۆرئاوا هەیانبوو .لەگەڵ ئەوەشدا هەموو جیهان نەك
هەر ك ورد خۆی شاهێدی ئەو هەموو بەرخودانە سەرسوڕهێنەرە بووە كە هێزەكانی
خۆرئاوای كوردستان كردویانە و دەیكەن؛  )٣بۆچوونێك كە دەمێكە لە بواری تیوری
جەنگدا جختی لەسەركراوەتەوە ئەوەیە كە جەنگ دوو رەهەندی سەرەكی و هەرە گرنگی
هەیە ،یەكێكیان رەهەندی چەك ،تەكنۆلۆژیای جەنگ و الیەنی لۆجیستی ،بەاڵم
رەهەندەكەی تریان تەواو جیاوازە ،كە ئەویش ئەو "ریكخستنە كۆمەاڵیەتیە" ( social
)organizationەیە كە جەنگ پشتی پێ دەبەستێت ،واتە ئەو رەهەندە كۆمەاڵیەتیەیە كە
دەبێتە قواڵیی و پشتگیر بۆ جەنگەكە وە هەر لەو قواڵییەش هێز و وزە بە ماكینەی جەنگ
دەدرێ .لەراستیدا نەك هەر هێز و وزە بە مانا فیزیكی (یا ماددی)ەكەی ،بەڵكو ئەم
رێكخستنە كۆمەاڵیەتیە چوارچێوەیەكیشە بۆ خەماڵندنی گوتاری جەنگ و ڕەواییدان بە
جەنگ وە هەروەها مۆبیلیزەكردنی توانا مرۆییەكان ،بە بەهانەی بەرگری لە سەروەری و
ئاسایشی نیشتمانی و هەندێك بەهای گرنگ كە بنەمای ئەو رێكخستنە كۆمەاڵیەتیەن
23
(وەك بۆ نموونە دەوڵەتی مۆدێرن).
جگە لەمەش ،دەبێ بە جختكردنەوە ئەوە بگوترێ كە رووداوەكانی شنگال و ئەو
قەیرانە ئابووری و بنبەستە سیاسیەی كە هەرێم لەگەڵ بەغدا تێیكەوتووە ،بە جوانی
ئەوەیان پشتڕاستكردەوە كە مەسەلەی كوردستانی سەربەخۆ تەنها هەڵدانی دروشم نیە و
تەنها و تەنهاش بە بزواندنی هەست و سۆزی خەڵكی كوردستان نایەتەدی .ئەم شكستە و
كۆی قەیران و كێشەكان ئەوە پشتڕاست دەكەنەوە كە مەسەلەی سەربەخۆیی دەبێ بە
ناوەڕۆك بكرێ وە لە بۆچوونێكی فرەڕەهەندی و فرەئاستیدا وردبوونەوە و تێگەیشتن و
24
ئامادەكاری بۆ بكرێ.
ئەوەی لە شنگال رویدا زەربەیەكی كوشندە بوو لە بیرۆكەی جیاكردنەوەی باشووری
كوردستان لە عیراق و راگەیاندنی ئەو بەشەی كوردستان وەك دەوڵەتێكی سەربەخۆ ،نەك
بەهانەیەکە وە زۆر هۆکاری دیکە بۆ شکستی هێزی پێشمەرگە هەن کە مرۆڤ دەتوانێ باسیان لێوە بکات ،کە
گرنگترینیان بە نیشتمانینەبوون و بەدامەزراونەبوونی ئەو هێزە چەکدارەیە.
 23بۆ بۆچوونێکی ئەوها ،بۆ نموونە ،بڕوانە:
Harry Holbert Turney-High, Primitive War; Its Practice and Concept, Columbia, University of South Caroline
Press, 1971.
 24بە باوەڕی خۆم وتارەکەی رێکخەری گشتی بزاڤی گۆڕان (نەوشیروان مستەفا) ،بە بۆنەی نەورۆزی  ،٥١٩٩هەوڵێکی
جددی بوو بۆ بە ناو ەڕۆککردن و بە کێشە بینینی مەسەلەی سەربەخۆیی کوردستان وە هەوڵێکی گرنگ بوو بۆ
تێگەیشتن لەو کێشانەی کە پەیوەندیان بە بڕیار و راگوزەری بەدەوڵەتبوونەوە هەیە .ئەم راگەیاندنە دەکرێ بە زۆر
شێوە بخوێندرێتەوە وە تێگەیشتنی بۆ بکرێ .یەکێك لەو شتانەی کە بە زەقی لە وتارەکەدا دەردەکەوێ ئەوەیە کە
ئیتر مەسەلەی بەدەوڵەتبوون تەنها بە بزواندنی هەست و نەستی جەماوەر ناکرێ .لە راستیدا دەکرێ بزواندنێکی
ئەوها زۆریش مەترسیدار بێت بۆ پڕۆسەی بە دەوڵەتبوون.
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هەر لە واتا جوگرافیەكەیدا (واتە لەدەستدانی هەندێ شوێن) ،بەڵكو لە ناخ و ماهیەتی
بیرۆكە و مەرجەكانی سەربەخۆیی و دەوڵەتی سەربەخۆدا .هەرچەندە ئەم نوسراوە خۆی
لەوە بەدور دەگرێ كە لەم بارەیەوە بە دوور و درێژی شێوازی چارەسەر بخاتەڕوو ،بەاڵم
ئەوەی كە دەكرێ بە پەیوەندی لەگەڵ تێبینیەكانی سەرەوە بیڵێین ئەوەیە كە
ناسیۆنالیزم (وەك پڕۆژەیەكی ئایدیۆلۆژی -سیاسی و بزاڤێكی كۆمەاڵیەتی فرەڕەهەند)
ئەو كاتە سەركوتوو دەبێ كە توانیبێتی كۆمەڵگایەكی مرۆیی (تۆ بڵێ نەتەوە بە واتا
كلتوریەكەی) واتە لە حاڵەتی بەیەكەوەگرێدان لەسەر بنچینەی هەست و نەست و مێژووی
هاوبەش و ...هتد بگوازێتەوە بۆ حاڵەتی بەدەستهێنانی سەروەری نەتەوەیی لە شێوازی
دەوڵەتی مۆدێرندا .ئەم سەروەریەش ئاوێتەبوونێكی فرەڕەهەند و ئۆرگانیكیە لە نێوان
ریكخستنی كۆمەاڵیەتی (تۆ بڵێ نەتەوە بە واتا سیاسیەكەی) لە الیەك وە پانتایی و
فەزای جوگرافی نەتەوە ،كە پێی دەگوترێ نیشتمان ،لە الیەكی ترەوە .هەڵبەتە باشترین
شێوازی ئەو ئاوێتەبوونەش لە نێوان فەزای جوگرافی و فەزای كۆمەاڵیەتی بوونی
دەستورێكی پێشكەوتووە كە لە ناوەڕۆکیدا ،بۆ نموونە ،حوكم و سەروەری یاسا ،مافی
مرۆڤ ،ئازادیەكان ،هاواڵتیبوون و بەها دیمۆكراتیەكانی بەرجەستە و پارێزراو بێت .تا
ئێستا دەستورێكی ئەوها لە كوردستان نیە و بەوەش دەتوانین بڵێین هێشتان میكانیزم و
چوارچێوەی ئاوێتەكردنی ئەو دوو فەزایە (جوگرافی و كۆمەاڵیەتی) بوونی نیە ،بەو
مانایەش ئەمە الوازیەكە لە بوونی دەسەاڵتی كوردیدا ،لە حاڵەتی ئاشتی و جەنگدا بەاڵم
لە حاڵەتی جەنگدا ئەم الوازیە زیاتر رەنگدەداتەوە.

توركیا :شنگال و رووداوە پەیوەندیدارەكان

داگیركردنی شنگال و هەندێ ناوچەی دیكە لە الیەن داعشەوە ،وە هەتا بگرە دروستبوونی
مەترسیەكی جددیش لەسەر كەوتنی هەولێر و دهۆك ،لە زۆر رووەوە زەنگێكی یەكجار
مەترسیدار بوو.
دەشكرێ بڵێین كە كەوتنی شنگال و بەسەرهاتی كوردە ئێزدیەكان ،لە واتا و
ڕەهەندە ستراتیژیەكەی (بە واتا سەربازی و سیاسیەكەی) ،كارەساتەكەی ئاداری ٩١٧٢ی
بیرخستینەوە .لەم بەراورد و بیرخستنەوەیە ،مەبەستمە زۆر بە كورتی بڵێم كە
بەسەرهاتی شنگال شكست و داڕمانی كۆمەڵێك "وەهم" بوو ،هەر وەك چۆن نسكۆی
٩١٧٢یش داڕمان و وااڵبوونی كۆمەڵێك وەهم بوو.
بەم واتایەش ،كارەساتەكەی شنگال و رووداوە پەیوەندیدارەكان ،تا رادەیەكی زۆر
دووبارەبوونەوەی تەرتیباتە ستراتیژیەكانی خەباتی چەكداری بوو ،هەرچەندە زەمەنێكی
زۆر بەسەر خەباتی چەكداریدا تێپەڕیوە و بە قسەی زۆرێك لە سەركردەكانی باشووری
كوردستانیش زەمەنی خەباتی چەكداری بە تەواوەتی بەسەر چووە 25.بە پێی ئەم
 25مەبەست لە تەرتیباتە ستراتیژیەکانی خەباتی چەکداری ئەو پێکهاتە بازنەییەیە کە لە نێوان جواڵنەوەی
چەکداری کوردی لەالیەك وە رژێمێکی داگیرکاری کوردستان لە شێوەی هاوپەیمانیەکی بازنەیی (تۆ بڵێ
هاوپەیمانیەکی ناموقەدەس) دروست دەبێت .بە واتای ئەوەی کە نیوەی بازنەکە لەو هاوپەیمانیەدا لە
جواڵنەوەیەکی "ئازادیخوازی" پێکدێت ،بەاڵم نیوەکەی تری بازنەکە وابەستەیی ،خۆبەدەستەوەدان و تەسلیمکردنی
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بۆچوونە (تۆ بڵێ بەراوردە) بە تایبەتی خەسلەتێكی سەرەكی ئەزمونەكانی خەباتی
چەكداری لە باشووری كوردستان ( ٩١٦٩تا  )٩١٧٢وە ( ٩١٧٦تا  )٩١١١وە دواتر لە
باكووری كوردستان لە ( ٩١١٢تا  )٩١١١كۆ دەكاتەوە :لەالیەكەوە جواڵنەوەكە ئازادیخوازە
و جەنگی بەرامبەر بە داگیكار بەرپا كردوە ،بەاڵم لەالیەكی ترەوە هەمان ئەم
جواڵنەوەیە "ئازادیخوازە" تا سەر ئێسقان وابەستەیە بە داگیركارێكی دیكەوە .بە پێی
ئەم تێڕوانینە تیوریە  ،دوێنێ لە باشوور لە نێوان شای ئێران و بارزانیدا ،ئایەتوڵالكان و
جواڵنەوەی چەكداری باشوور و لە نێوان رژێمی ئەسەد و (پ ك ك)دا ،وە لەگەڵ
رووداوەكانی شنگال و هەڕەشەكانی سەر خودی هەولێر و دهۆك لە نێوان پارتی و
توركیادا .دەڵێم لە نێوان پارتی توركیا ،چونكە:
 )٩هەر لە سەرەتای ٩١١١كانەوە ،زۆر بە تایبەتی دوای كەوتنی رژێمی سەددام،
پەیوەندیەكی تاكالیەنە لە نێوان پارتی و توركیادا پەرەیسەندووە .بە واتایەكی تر،
ماوەیەكی زۆرە كە لە نێوان باشووری كوردستان (تۆ بڵێ پارتی دیموكراتی كوردستان) و
توركیا شێوەیەك لە "هاوپەیمانێتی" رانەگەیەندراوی هەمەالیەنە دروست بووە .لە ماوەی
چەند ساڵی كەمی رابردووشدا ئەم پەیوەندیانە هەندێك مەدای ستراتیژی هەستیاریان
وەرگرتووە ،لە پێش هەمووشیانەوە پەیوەندیە ئابووریەكان وە لەوێشدا زۆر بە تایبەتی
فایلە هەرە هەستیار و مەترسیدارەكەی نەوت و گاز ،كە ئێستاش لە دیوە كوردیەكەیدا
فایلێكی تەماوی و ناڕوونە و هەر بە دەست پارتیشەوەیە.
هەڵبەتە بەشێكی كێشەكەش ئەوەیە كە ئیمڕۆ وەك سااڵنی سەدەی نۆزدەهەم 26دوو
هێزی سەرەكی لە كوردستان بوون بە درێژكراوەی دوو هێزی ئیقلیمی :ئیران و درێژكراوەی
بەرژەوەندیەكانی و پەیوەندیەكانی لە قواڵیی باشووری كوردستاندا لەگەڵ یەكێتی
نیشتمانی كوردستان ،وە لە الیەكی ترەوە بە هەمان شێوە توركیا و درێژكراوەی
بەرژەوەندیەكانی و پەیوەندیەكانی لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستان؛
 )٥پەیوەندیەكانی توركیا و پارتی لە مەسەلەی ئابووری دەرچووە و چووەتە خانەیەكی
سیاسی زۆر هەستیارەوە كە ئەویش پەیوەندیداربوونی دوو فایلی باكووری كوردستان (بە
ئیرادەی جواڵنەوەکەیە بە داگیرکار .ئەمە یەکێک بووە لە دژایەتیە هەرە کوشندەکانی خەباتی چەکداری .ئەم
شێوازی تیوریزەکردنەی خەباتی چەکداری نەک هەر یارمەتیمان دەدات لە تێگەیشتن لە ،بۆ نموونە ،نسکۆی  ٩١٧٢و
هەندێ شکستی دیکەی پشتشکێن ،بەڵکو بوونی ئەم شێوە هاوپەیمانیە لە ماوەیەکی دورودرێژدا بۆتە هۆی
بەرهەمهێنان و بەرجەستەکردنی شێوازێک لە کلتوری سیاسی لە بزاڤی سیاسی کوردستاندا ،کە کلتوری وابەستەییە
بە داگیرکارەوە وە لە هەمان کاتدا رەواییدانێکی مەترسیداریشە بەو کلتوری وابەستەییە .ئەوە بۆ نموونە رێك ئەو
کلتورەیە کە رێگا دەدات ،یا راستتر بڵێین ڕەوایەتی دەدات ،بە هێزێکی کوردستانی کە یارمەتی لە لەشکری ئەنفال
(واتە لەشکری بەعس) وەرگرێ بۆ بە ناو "ئازادکردنی" هەولێر لە هێزێکی دیکەی کوردستانی .ئەم کلتورە سیاسیە
هۆکارێکی گرنگ و ناوەندیە لە کڵۆڵی ناسیۆنالیزمی کوردی ،ئەگەر نا ئایا دەکرێ تۆ (هەر وەک پێشتر لە جێگا و
بۆنەی دیکەدا گوتومە) تەنها پێنج دانە کەسی جوو پەیداکەیت کە تەنها تەسەور بکەن کە حزبێکی جوولەکە (یا
ئیسرائیلی) یارمەتی لە لەشکری نازی بەسەرکردایەتی هیتلەر وەرگرێ بۆ "ئازادکردنی" تەلئەبیب لە دەستی
حزبێکی دیکەی جولەکە؟ بۆ دوو باسی نووسەر دەربارەی بابەتی خەباتی چەکداری و مەسەلە پەیوەندیدارەکان
بڕوانە :د .بورهان أ .یاسین ،ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتە ..سبەی مێژووە ،سلێمانی،٥١١٥ ،الپەڕە  ٩٢٥ -٩١٢وە .٩٦١ -٩٢٣
 26لە راستیدا نەک هەر لە سااڵنی سەدەی نۆزدەهەم ،بەڵکو بگرە لە سەرەتای سەدەی شانزەهەمەوە کورد ،بە
تایبەتی ئیمارەتە کوردیەکان ،بەسەر دوو هەژمونیدا دابەش ببوون ،یەکێکیان سەفەوی (دواتر قاجاری) وە ئەوەی
تریشیان عوسمانی.
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تایبەتی پ ك ك) وە خۆرئاوای كوردستان ،وە بگرە تێكەاڵوبوونی ئەم دوو فایلە لە
قاڵبێكی یەكبووشدا .لە دوو دیدی جیاوازەوە ،بەاڵم تا رادەیەكی زۆر یەكانگیر ،توركیا و
پارتی هەردووكیان لە رۆلی چااڵكی پ ك ك لە خۆرئاوای كوردستان نیگەرانن .دیوەكەی
تری گرنگی ئەم هاوكێشەیەش ئەوەیە كە پ ك ك نەیشاردۆتەوە كە خۆرئاوای كوردستان
بۆ ئەو حزبە مەسەلەیەكی "ستراتیژیكە" .هەر بەم پێیەش ئەو بەیەكەوە گرێدانەی كە لە
نێوان باكوور و خۆرئاوای كوردستان دروستبووە نەك هەر بۆ پ ك ك بەڵكو بە هەمان
27
راددە ،وە بگرە كەمێكیش زێتر ،بۆ پارتی و توركیاش گرنگە.
هەروەك پێشتر ئاماژەی پێكرا ،بۆچوونی پارتی ،بە تایبەتی لە بارەی خۆرئاوای
كوردستان ،زۆر لە بۆچوونی توركیاوە نزیك بووە تا لە هی پ ك ك .بەم واتایەش
دیوەكەی تری هاوكێشەكە ئەوەیە كە نەك هەر یەكانگیری نەبووە لە نێوان بۆچوونی
پارتی و پ ك ك ،بەڵكو بگرە دژایەتیەكیش هەبووە لە مەسەلەی خۆرئاوادا .ئەوەتا دوای
رووداوەكانی كۆبانێ ،یەكەم جار سالح موسلم بە رەسمی داوەتی ئەنقەرە دەكرێ وە
لەگەڵ سەرۆكوەزیرانی ئەو واڵتە ئەحمەد داودئۆغلودا كۆدەبێتەوە ،بەاڵم كەم یا زۆر،
هەفتەیەك دوای ئەم كۆبوونەوەیە ،ئینجا موسلم بانگهێشت دەكرێ بۆ سەردانیكردنی
باشووری كوردستان بۆ كۆبوونەوە لەگەڵ مەسعود بارزانی .بە خوێندنەوەی خۆم بە پلەی
یەكەم بەرخودانی شەڕڤانانی رۆژئاوا و ئەو كاردانەوە نێودەوڵەتیانەی كە لەم
بەرخودانە كەوتنەوە رێگایان بۆ موسلم خۆشكرد كە سەردانی باشوور بكا و لەگەڵ
بارزانی كۆبێتەوە؛
 )٣هەندێك لە راگەیاندنە رۆژنامەوانیەكانی دەسەاڵتدارانی باشوور (بە تایبەتی
روونكردنەوەكانی مەسعود بارزانی و فوئاد حوسێن) رووی گلەییان لە توركیا بووە ،بەو
واتایەی كە ئەم واڵتە بەرامبەر بە كەوتنی شنگال و ناوچەكانی تر بێ هەڵویست بوو وە
كاردانەوەی چاوەڕوانكراوی نەبووە 28.بەرپرسانی پارتی دیموكراتی كوردستان
هەڵوێستەكەی توركیایان بەالوە سەیر بوو ،هەر وەك چۆن كاتی خۆیشی سەركردایەتی
ئەم حزبە بڕیاری شای ئێرانیان (بە پشتشكاندنی بزاڤی چەكداری لە ئاداری  )٩١٧٢ال
29
سەیر بوو وە وەك "خیانەتێكی" شایان بەرامبەر بە كورد لە قەڵەمدا.
 27لەم بارەیەوە دەمەوێ بڵێم کە یەکێک لەو هۆیانەی وایکرد کۆنگرەی نەتەوەیی (کە بڕیار بوو لە کۆتایی ساڵی
 ٥١٩٣ببەسترێ) دوابخرێ و دواتریش نەبەسترێ ئەوەبوو کە ئەگەری ئەوە هەبوو بۆچوون و رۆلی تورکیا و پارتی لەو
کۆنگرەیەدا دەربارەی چارەنووسی خۆرئاوای کوردستان و هەندێك مەسەلەی دیکەی گرنگ ،وەك بۆ نموونە
سەرۆکایەتی کۆنگرە ،بااڵدەست بێت .بەم واتایەش مەترسی پ ك ك ئەوە بوو کە ئەم بااڵدەستبوونەی پارتی لە
کۆنگرەدا ببێتە هۆی کەمبوونەوەی رۆل و کاریگەری پ ك ك لە کۆنگرە و لەو بڕیار و تەرتیباتانەشی کە لە کۆنگرەکە
دەکەوتنەوە.
 28بۆ نموونە بارزانی دەڵێ "چاوەڕوانی زیاترمان لە تورکیا هەبوو" .بڕوانە:
Jor=1&jmare=15510&http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal accessed 23-12-2014
 29لە راستیدا سەیرە چمکی خیانەت بۆ داگیرکار و دوژمن بەکارببرێ .دواجار شای ئێران داگیرکاری بەشێکی تری
کوردستان و دوژمنی سەرسەختی کوردایەتی راستەقینە بوو ،تا بۆی کرا گەلی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە ناو
پرۆژەی ئاریانیزم (تۆ بڵێ فارسیزم)دا تواندەوە و هەر بە بڕیاری ئەویش کاتی خۆی سەرۆکی یەکەم کۆماری
کوردستان لەسێدارەدرا .بە واتایەکی دیکە ئەوە شای ئێران نەبوو کە لە پڕێکدا لە داگیرکارێکی کوردستان بوو بە
فریادڕەس ،بەڵکو ئەوە بزاڤی چەکداری باشووری کوردستان بوو کە لەسەر بنەمای وەهم ،خوێندنەوەیەکی تەماوی و
کلتوری سیاسی وابەستەیی شای ئێرانی لە داگیرکارەوە کردبوو بە فریادڕەس!
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بەاڵم لەراستیدا ،النی كەم بە الی خۆمەوە ،ئەم هەڵسوكەوتەی توركیا
چاوەڕواننەكراو نەبوو (یا راستتر بڵێین چاوەڕوانكراو بوو) :زووتر ،زۆر بەر لە
كارەساتەكەی شنگال ،هەرنەبێ لە دوو وتارمدا ( )٥١٩٥وە لە گفتوگۆیەكی راستەوخۆ
لەگەڵ یەكێك لە بەرپرسە سیاسیە هەرە بااڵكانی باشووری كوردستان (لە ئۆگۆستی
 )٥١٩٣مەترسی ئەوەم خستۆتە روو كە ئەگەر هەیە توركیا لە ناكاو شتێك بكات (هەروەك
ئەوەی شای ئێران كردی لە ٩١٧٢دا) و بەم شێوەیەش شكست بە دەسەاڵتە كوردیەكەی
باشوور بهێنێ! 30لە راستیدا دەتوانین بڵێین ئەو هەڵوێستەی كە توركیا هەیبوو لە كاتی
كەوتنی شنگال و دروستبوونی هەڕەشەی جددی لەسەر هەولێر و دهۆك ،دەیتوانی ،بە
جیاوازی چەند كاتژمێرێك ،زۆر پشتشكێنتر بێت و كارەساتێكی سیاسی و مرۆیی زۆر
گەورەی (لە جۆری كارەساتەكەی ٩١٧٢ی) لێبكەوێتەوە؛
 )٢پرسیارێكی گرنگیش ئەوەیە ئایا بۆچی یەكێتی بە هەمان شێوەی پارتی لەسەر رۆلی
توركیا زۆر ،یا راستتر بڵێین هیچ ،سەرسوڕمانیەك دەرنابڕێت .ئایا ئەم دەنگهەڵنەبڕینەی
یەكێتی پێزانینێكی راستەوخۆ نیە لەو راستیەی كە پەیوەندیەكانی باشوور لەگەڵ توركیا
هی هەموو دەسەاڵتی كوردی (بە هەموو الیەنەكانەوە) نین ،بەڵكو پەیوەندی پارتی و
توركیان؟ لەراستیدا لە یاداشتێكی چوار خاڵی مەكتەبی سیاسی یەكێتیدا ،كە ئاراستەی
مەكتەبی سیاسی پارتی كراوە ،دەتوانین تا رادەیەكی زۆر وەاڵمی ئەم پرسیارە گرنگە
وەدەستبخەین .لە یاداشتەكەدا یەكێتی راشكاوانە داوا دەكات "پارتی پەیوەندیەكانی
لەگەڵ توركیا سنورداربكات ،چونكە ئەو پەیوەندیە چڕە لە زۆر باردا بە زیانی خەڵك
شكاوەتەوە 31".بەهەرحاڵ شتێكی شاردراوە نیە كە یەكێتی نیشتمانی لە پەیوەندیە
ئیقلیمیەكانیدا پشت بە توركیا نابەستێ ،بەڵكو تەواوی پشتبەستویی ئەو حزبە بە
32
ئێرانەوەیە ،وە ئەوەش دیوەكەی تری هاوكێشە و تراژیدیای سیاسەتی هێزە كوردیەكانە.
لەالیەكی ترەوە دەتوانین بشپرسین ئایا دیدی ئەو هێزانەی تا دوێنێ ئۆپۆزیسیۆن
بوون ،لە مەڕ ئەو پەیوەندییانەی یەكێتی و پارتی لەگەڵ ئێران و توركیا ،چیە و چۆنە؟
بەهەرحاڵ ،دەتوانم بڵێم جێگەی مەترسیە كە ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ زۆر خۆی بە مەسەلەی
پەیوەندیە ئیقلیمییەكانەوە خەریك نەكردووە؛ ئەمەش نەنگی و نوقسانیە كە لە ئاستێكی
زۆر ستراتیژی و چارەنووسسازدا .كرۆكی مەترسیەكەش ئەمەیە :ئەگەر پاپۆڕەكە (واتە
تەواوی باشووری كوردستان و دەسەاڵتەكەی) بە هۆی شكستی هاوپەیمانیەكی ئیقلیمیەوە
غەرق بوو ،ئەوا واتای ئەوەیە كە ئەوە نەك هەر غەرقبوونی بەشێكی دەسەاڵت (واتە
 30بۆ باسێکی فراوانتر لەم بارەیەوە بڕوانە :د .بورهان یاسین" ،کاتێك سیاسەت ئاراستە راست و دروستەکانی
لەدەست دەدات" ،لەhttp://burhanyassin.com/qeyrany%20syasy-%202012.pdf :
ئەم بابەتە هەروەها لە پێگەی سبەی وە رۆژنامەی هاواڵتی (بە دوو بەش) لە نۆڤەمبەری ٥١٩٥دا باڵوبۆتەوە.
http: //hawlati.co 59599
accessed 30-10-2014 31
 32بۆ نموونە راوێژکاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان (دلشاد عەبدولرەحمان) لە چاوپێکەوتنێکدا،
کە لە کۆتایی مانگی ئۆکتۆبەری  ٥١٩٢سازکراوە ،راشکاوانە دان بەوەدادەنێت کە "حزبەکەی لە زۆر بڕیاری
چارەنوسسازی هەرێمی کوردستاندا بەشدار نەبوەو پارتی بڕیاریداوە" هەروەها ئەم راوێژکارە ئەم حاڵەتە
دەبەستێتەوە بە رێکەوتننامەی ستراتیژی نێوان حزبەکەی وە پارتی دیموکراتی کوردستان و دەڵێت "لەو کاتەوەی
رێکەوتننامەی ستر اتیژی هەبوە بڕگەیەکی تێدا نەبوە لەسەر ستراتیژیەتی هاوبەشی هەردوال بۆ هەرێم . . .هێزە
سیاسیەکان روئیاو تێگەیشتنیان جیاوازە" .بڕوانە:
http://hawlati.co/%d8%a6%db%95%d8%b1%d8%b4%db%8c%da%a4%db%95%da%a9%d8%a7%d9%86/59022
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دەسەاڵتی پێشووە) ،بەڵكو غەرقبوونێكە كە هەموو خەڵك و دەسەاڵت ،بە ئۆپۆزیسیۆنی
دوێنێشەوە ،لەگەڵ خۆیدا راپێچدەكات! ئەو كاتە درەنگە بۆ گلەو گازندە كردن،
شكستەكەش هی هەمووانە :لەراستیدا ئەو كاتە باس لە ریفۆرم و چاكسازی واتایەكی بۆ
نامێنێتەوە ،كاتێك كە پاپۆرەكە بە هەموویەوە (گەندەڵكار و چاكساز و ریفۆرمخوازەوە)
غەرق دەبێ.
دەرئەنجام ،ئەوەی لێرەدا دەبێ بەڕوونی بگوترێ ئەوەیە كە چەندە گرنگە لە
مەسەلە ئابووری و ئیداری و سیاسیەكانی ناوخۆییدا شەفافیەت هەبێ ،ئەوا بە بۆچوونی
من دەها گرنگترە كە چیتر فایلەكانی سیاسەتی دەرەوەی هەرێم مۆنۆپۆڵی ئەو حیزب یا
ئەم حیزبە نەبێت؛ چونكە گەر گەندەڵی هۆكارێك بێت بۆ غەرق بوونی تەواوی پاپۆڕەكە
ئەوا پەیوەندیە ئیقلیمیەكان ،كە نەك هەر پەیوەندی حزبین ،بەڵكو لەسەر بنچینەیەكی
33
ناتەندروست وە بە میكانیزمێكی گەندەڵ و لە كۆمەڵێك فایلی تەماویدا خەمڵێندراون،
34
هۆكارێكی دەها گرنگتر و پشتشكێنترن.

خۆرئاوای كوردستان :توركیا ،پارتی و پ ك ك

هەر زوو ،لە سەرەتاكانی سەرهەڵدانی راپەڕینی خەڵكی سوریا دژی رژێمی ئەسەد ،هەوڵ
و تەقەاڵكان چڕكرانەوە بۆ رزگاركردنی خۆرئاوای كوردستان وە دواتر دامەزراندنی
ئیدارەیەكی كوردی لە چوارچێوەی ئەوەی پ ك ك و ئۆجەالن پێیدەبێژن "خوەسەریا
دیموكراتیك" .ئەم پێشوەچوونە بەتایبەتی سێ ئەكتەری سیاسی گرنگی بەخۆوە
پەیوەندیدار كرد ،واتە توركیا ،پ ك ك وە باشووری كوردستان (زۆر بە تایبەتیش پارتی
دیموكراتی كوردستان).
 33لە راستیدا تەماویبوونی فایلە هەرە هەستیارەکان لە پەیوەندیە ئیقلیمیەکان راستیێکە کە خودی یەکێتی
نیشتمانی کوردستان ،کە هاوپەیمانیەکی ستراتیژی بە پارتیەوە دەیبەستێتەوە ،دانیپێدادەنێ و بە نیگەرانیشەوە
لەم راستیە دەڕوانێ .بەپێی جختکردنەوەیەکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی "پارتی تاکڕەوانە بڕیاری فرۆشتنی نەوتی
هەرێمی داوە ،ئەوەش هۆکارێك بووە لە قوڵبوونەوەی کێشەکانی نێوان هەولێرو بەغدا ،کە زیاتر لە نۆ مانگە
کوردستانی روبەرووی قەیرانی دارایی کردۆتەوە" .بڕوانەhttp: //hawlati.co 59599 accessed 30-10-2014 :
لەراستیدا تەماویبوونی فایلی نەوت بگرە لەالیەن رۆژنامەنووسێکی نزیک لە پارتی (رێبوار کەریم وەلی)،
پشڕاستکردۆتەوە .لە وتارێکیدا بە ناونیشانی "پارتی و پەتای نەوت" وەلی دەنووسێ کە نەوت "سەرچاوەی داهاتێکی
نادیارە" و "رووی قسەکە لە مەسەلەی نەوتدا لە پارتیە نەك حکومەتی هەرێمی کوردستان یا یەکێتی نیشتمانی و
حزبە بەشداربووەکانی دیکەی ناو حکومەت ،چونکە پارتی لە 2005وە کۆنترۆڵی کەیسی نەوتی کردووە ،ئەگەرچی
لە دوای  2009و لە کابینەی شەشەمدا حکومەت دەستاودەستی پێکرا ،بەاڵم لەو دوو ساڵەشدا . . .کەیسی نەوت هەر
لە دەستی پارتیدا مایەوە" .بڕوانە:
http://rudaw.net/sorani/opinion/021220141 Accessed 2-12-2014
 34لە بابەتێکی ترمدا تیشکم خستۆتە سەر ئاستە جیاوازەکانی سیستەمی سیاسی لە باشووری کوردستان وە ئەو
بۆچوونەم جختکردۆتەوە کە ناتەندروستی سیستەم و رادەی مەترسیداری گەندەڵی تەنها لە ئاستی ناوخۆیی (تۆ بڵێ
ناوخۆیی هەرێم) رەنگینەداوەتەوە ،بەڵکو لە ئاستەکانی پەیوەندی هەولێر و بەغدا ،کوردستانی مەزن ،ئیقلیمی و
نێونەتەوەییشدا ئەم ناتەندروستبوون و گەندەڵیە بەشێوەیەکی زۆر نێگەتیڤانە کاریگەری خستۆتە سەر ئەو
سیستەمە .بڕوانە :د .بورهان أ .یاسین" ،باشووری کوردستان دوای هەڵبژاردنەکانی  :٥١١١/٧/٥٢ئەگەرەکان بە رووی
داهاتوودا" ،بە تایبەتی ل .٦-٢ئەم بابەتە لە ئوکتۆبەری  ٥١١١دا باڵوبۆتەوە:
http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf
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بەم واتایەش هەر زوو لێكترازان ،بگرە ملمالنێی بەرژەوەندیەكان ،لە خۆرئاوای
كوردستان سەریهەڵدا .ئەوەی كە ڕوویدا ،هەروەك پێشتر ئاماژەی پێدرا ،ئەوەبوو كە
پێشوەخت پ ك ك ئەوەی نەشاردەوە كە خۆرئاوای كوردستان بۆ پ ك ك "مەسەلەیەكی
ستراتیژیە" .هەر لە رۆشنایی ئەم بۆچوونەشەوە پ ك ك هەموو هەوڵێكی خستە گەڕ لە
پێناو ئەوەی كە دەستكەوتەكانی خۆرئاوا بكات بە سەركەوتنی خۆی و بەس وە هیچ
الیەنێكی تر پشكی لەم سەركەوتنەدا نەبێت .بەواتایەكی دیكە ئەم حزبە هەر زوو
هەوڵیدا كە خۆرئاوای كوردستان بكات بە ئەزمونێكی سیاسی كە خۆی تیایدا بااڵدەست
بێت و قەڵەمڕەوی تەواو (تۆ بڵێ سەد لە سەد)ی تیادا هەبێت وە ئەم فەزایە لە رۆشنایی
جیهانبینیەكانی پ ك ك رێكبخات .مەبەستێكی دیكەی گرنگی ئەو حزبە ئەوە بوو كە
"سەركەوتنەكەی" خۆی لەو بەشەی كوردستان بكات بە كارتێكی فشاری سیاسی بەرامبەر
بە توركیا.
لە بەرامبەر ئەوەدا ،هەر زوو توركیا هەستی بەوە كرد كە پ ك ك دەخوازێ لەسەر
سنوورەكانی ئەو واڵتە ئیدارەیەكی درێژكراوەی سیاسەت و جیهانبینی خۆی دامەزرێنێ،
وە ئەمەش لە دیدی ئەم واڵتەوە رێگا پێنەدراو بوو .لە الیەكی ترەوە هەر زوو پارتی
هەوڵیدا تێكەالوی ئەو ئەزموونە ببێ ،یا هەر نەبێ تا بۆی بكرێ كاریگەی بخاتە سەر ئەو
ئەزموونە؛ ئەمەش لەبەر كۆمەڵێك هۆ )٩ :بەالی پارتیەوە جێگەی رەزامەندی نەبوو كە
ببینێ پ ك ك ببێ بە خاوەنی سەركەوتنێكی ئەوها كە دواجار دەبێ بە هۆی زێدەبوونی
قەلەمڕەوی پ ك ك ،نەك هەر لە باكوور و خۆرئاوای كوردستان ،بەڵكو لە تەواوی
كوردستانی مەزن؛  )٥پارتی دەیخواست هەرنەبێ پەنجا لە سەد (بەڵكو بگرە زیاتریش)
لە ئەو ئیدارەیەی كە لە خۆرئاوا بەرهەمدێت هی ئەو بێت ،یا راستتر بڵێین هی ئەو
حزبانە بێت كە لە خۆیەوە (واتە لە پارتیەوە) نزیكن ،یا كەم یا زۆر سەر بەو حزبەن؛ )٣
پارتی ،بە پەیوەندی لەگەڵ خۆرئاوای كوردستان ،رۆلی "سەمامی ئەمانی" بۆ توركیا
گێڕاوە ،بە تایبەتی بە مەبەستی هاوبەش لە سنووردانان بۆ سەركەوتن و قەلەمڕەوی
35
سەد لە سەدی پ ك ك لەو بەشەی كوردستان.
هەروەك لە پێشەكی ئەم وتارەدا جختكراوەتەوە ،رووداوەكانی سوریا لە ()٥١٩٩ەوە
بە چڕی و بە شێوەیەكی سەرنجڕاكێش بوونەتە هۆی تێكەاڵوبوونی سێ بەشی كوردستان
بەیەكتر (باكوور ،خۆرئاوا ،باشوور) .لەگەڵ ئەوەشی كە ئەو تێكەاڵوبوونە زۆر الیەنی
گەش و ئەرێنی هەبووە ،بەاڵم لە چوارچێوە هەرە فراوانەكەیدا زۆر رەگەزی نێگەتیڤیشی
لەخۆگرتووە .ئەم رەگەزە نێگەتیڤانە بەیەكەوە كڵۆڵی ناسیۆنالیزمی كوردی
پشتڕاستدەكەنەوە .زۆرێكیش لەو كێشە و رەگەزە نێگەتیڤانە ،بەتایبەتی ئەوانەی
پەیوەندیان بە كڵۆڵی ناوماڵی كوردەوە هەیە ،شتێكی نوێ نین ،بەڵكو دووبارە بوونەوە و
درێژبوونەوەی كلتورێكی سیاسی ناتەندروستە كە هەم خۆی لە باشوورەوە بەرەو خۆرئاوا
 35بۆچوونی رەسمی یەکێتی دەربارەی سیاسەتی پارتی لە خۆرئاوای کوردستان ئەو بۆچوونە پشتڕاستدەکاتەوە کە
رۆلی پارتی لەو بەشەی کوردستان نەرێنی و نیگەرانئامێز بووە .لە یاداشتێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتیدا ،کە
بەرەوڕووی پارتی کراوەتەوە ئەوە هاتووە کە "پارتی بە هەڵوێستە سلبیەکانیدا بچێتەوە دژی پارچەکانی رۆژئاواو
باکووری کوردستان ،دەستهەڵبگرێت لە دەستوەردان لە کانتۆنەکانی رۆژئاواو سەپاندنی ویستی خۆی بەسەر الیەنە
کوردیەکانی ئەو پارچەیەدا"http: //hawlati.co 59599 accessed 30-10-2014 .
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وە هەمیش لە باكوورەوە بەرەو خۆرئاوا درێژكردۆتەوە .دەشكرێ ئەم كلتورە سیاسیە لە
كۆمەڵێك توخم و بەها و جیهانبینیدا چڕ بكەینەوە كە ئەویش پاوانخوازی ،خۆ بە هەموو
شت زانی ،قەبووڵنەكردنی ئەویتر و مۆنۆپۆڵكردن و یەكڕەنگكردنی فەزای نەتەوە بە
ڕەنگی تاكە حزب و تاكە سەركردەیەك و . . .هتد.
لێرەدا دەكرێ ئەو كلتورە سیاسیەی ،كە سااڵنێكی یەكجار زۆرە بۆتە چوارچێوەی كار
و پەیوەندیە سیاسیەكان لە نێوان حزبە سیاسیەكانی كوردستان ،بە چوارچێوەیەك
بخەینەروو ،كە لە چڕكردنەوە و كورتكردنەوەیدا بەم شێوەیەیە :حزبی (أ) هەر
سەركەوتنێكی حزبی (ب) بە زەرورەت بۆ خۆی بە شكست دەزانێ ،وە شكستی (ب) بە
زەرورەت بە سەركەوتنی خۆی دەزانێ ،وە بە پێچەوانەشەوە .ئەم شێوە پەیوەندی و
جیهانبینیە بە گەمەی سفری( )zero-sum gameناسراوە 36.ئەوەی كە روویدا ،بە پەیوەندی
لەگەڵ شكستەكانی شنگال و جەلەوال ،ئەم لۆژیكی (گەمەی سفری)یەی بە جوانی
پشتڕاست كردەوە :پارتی تەنها خاوەنی سەركەوتنەكانە و خۆیشی لە شكستەكان
دەدزێتەوە ،یەكێتیش هەروەها .لە ئاكامی ئەم لۆژیکەشدا نەتەوەی كورد و دۆزی كورد
زەرەرمەندە ،هەروەك ئەم حاڵەتە لەالیەن كارگێڕی مەكتەبی سیاسی پارتی دیموكراتی
37
كوردستان (فازڵ میرانی)ش پشتڕاستكرایەوە كاتێ دەربارەی "شەڕی جەنەڕالەكانی"
پارتی و یەكێتی وتی " :هەردووالمان زەرەر لە كورد دەدەین" 38.نمونەیەكیش لەم شەڕەی
جەنەڕالەكان ئەمەیە :كاتێك مەخمور رزگاركرا شەڕی جەنەڕالەكانی ئەو دوو حزبە
گەرمتر بوویەوە و وااڵتر بوو لەسەر ئەوەی كە ئایا سەركەوتن هی كێیە و شكستیش هی
كێ .بەرپرسێكی پارتی رایدەگەیێنێ كە هێزەكانی سەر بە پارتی مەخموریان رزگارکرد،
بەاڵم لە وەاڵمیدا بەرپرسی دژەتیرۆری یەكێتی دەڵێت "ئێمە لە كاتی چۆڵكردنی مەخمور
لەوێ نەبووین ،بەاڵم لە كاتی رزگاركردنی لەوێ بووین" 39لەڕاستیدا ئەم جۆرە گوزارشە
 36ئەوەی کە زانراوە و زۆر جار ئاماژەی پێدەکرێ ئەوەیە کە "گەمەی سفری" میکانیزمی هەرە گرنگ بوو لە
ملمالنێی یەکێتی سۆڤیەت و هاوپەیمانانی لە الیەکەوە وە ئەمریکا و هاوپەیمانانی لە الیەکی ترەوە ،لە چوارچێوەی
جەنگی سارد .بەم واتایەش گەمەی سفری زیاتر میکانیزم (ئالیەت)ی پەیوەندیەکانی دوو دژ یا دوو دوژمنە نەك
ئالیەتی پەیوەندیەکانی دوو هێزی سیاسی کە هەردووکیان بانگەشەی هاوخەباتی ،کوردستانیبوون (تۆ بڵێ
نیشتمانیبوون) و دیموکراتیبوون دەکەن .بۆ بۆچوونێکی نووسەر دەربارەی ئەم گەمە سفریە بڕوانە :د .بورهان أ.
یاسین ،ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتە ..سبەی مێژووە ،سلێمانی ،٥١١٥ ،الپەڕە .٥١٣-٥١٥
 37ئەم چمکە سەرنجڕاکێشە لە سەردێڕی هەواڵێکی سپی میدیادا هاتووە بە ناوی " دوای شەڕی پەرلەمانتاران،
شەڕی جەنەراڵەکانی پارتی و یەکێتی دەستیپێکرد " .بڕوانە:

http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1 accessed 29-8-2014
38
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=21959
accessed 30-9-2014
accessed 29-8-2014 http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1 39
لە راپۆرتێکی شیکاریدا رۆژنامەنووس محەمەد رەئوف بە سەروتارەکەی ئەم شەڕەی جەنەڕالەکان جوان دەپێکێ،
کاتێک دەنووسێ" :پڕۆسەکە کرا بە سەروەری حزبێك :رزگارکردنی شنگال . .لە نێوان پاڵەوانەکانی ئەمڕۆو
هەڵهاتووەکانی دوێنێدا" .بڕوانەhttp://sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=25033 accessed 23-11-2014 :
بەشێوەیەك لە شێوەکان مرۆڤ دەتوانێ بڵێ کە خودی سەرۆکی هەرێمیش تێکەاڵوی ئەم شەڕی جەنەڕااڵنە بووە،
دوای دوو رۆژیش لە ئازادکردنی جەلەوال و سەعدیە "بە دێڕێکیش پیرۆزبایی لە خەڵکی ناوچەکەو پێشمەرگەکان
نەکردووە".
http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=14254&Jor=1 accessed 25-11-2014
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لە بۆچوونی دوو هێزی سەرەكی كوردستان كە ئێستاش خاوەنی هێزێكی چەكداری زۆرن،
زێتر لە نەفەسی شەڕی براكوژی و سڕینەوەی یەكتر نزیكە تا گوتاری دوو هاوپەیمان و
دوو هاوخەبات!
هەر لە چوارچێوەی ئەم بۆچوونەدا (بە پەڕینەوە بۆ بەشێكی تری كوردستان ،بەاڵم
لە چوارچێوەی هەمان كلتورە ناتەندروستەكە و ناسیۆنالیزمە كڵۆڵەكە) كێشەی هەرە
گەورە لە خۆرئاوای كوردستان ئەوەیە كە پ ك ك  ،وەك پێشتر ئاماژەی پێكرا ،دەخوازێ
ئەو بەشەی كوردستان بكات بە )٩:سەركەوتنێك تەنها و تەنها بۆخۆی ،بە واتایەكی تر
سەد لە سەدی دەسەاڵت بۆخۆی بێت؛  )٥ئەم سەركەوتنە بكات بە بەشێك لە شەڕی خۆی
بەرامبەر بە توركیا .لەالیەكی ترەوە بەشەكەی تری كێشەكە ئەوەیە كە پارتی پەنجا لە
سەدی (بگرە كەمێك زیاتریش)ی لە دەسەاڵت لە خۆرئاوای كوردستان بۆ الیەنگرانی خۆی
دەوێت .بەاڵم ئەوەی راستی بێت نە سەد لە سەدەكەی پ ك ك دروستە و نەش پەنجا لە
سەدەكەی پارتی .بە واتایەكی دیكە ،ئەو پشتگیریەی كە پ ك ك لەو بەشەی كوردستان
هەیەتی كەمترە لە سەد لە سەد وە ئەوەشی پارتی هەیەتی ناگاتە پەنجا لە سەد.
لەراستیدا هەم مۆنۆپۆڵە سەد لە سەدەی پ ك ك جێگەی مەترسیە بۆ ئەزموونی خۆرئاوا،
هەمیش پەنجا بە پەنجا(فیفتی بە فیفتی)یەكەی پارتی.
زۆرێك لە هێماكان ئەوەمان پێدەڵێن كە خەریكە لە هەر چوار پارچەی كوردستان
(واتە لە كوردستانی مەزن) ،بەاڵم زۆر بە تایبەتی لە باكوور ،باشوور و خۆرئاوا،
جەمسەرگیریەكی نیگەرانئامێز جێگیر دەبێ ،لە الیەكەوە پارتی و هێزە هاوكارەكانی،
پشتئەستور بە پەیوەندیە ئیقلیمیەكانی ،وە لە الیەكی ترەوە پ ك ك و ئەو هێزانەی كە
لە دەوری ئەو حزبە كۆبوونەتەوە ،پشتئەستور بە قواڵییەكی ئیقلیمی 40.ئەم
جەمسەرگیریە لە هەناویدا ملمالنێیە لەسەر هەژمون لە چوارچێوەی ناسینالیزمی
كوردیدا وە بە ئەگەری زۆر چ لە دابەشكردن و قۆرخكردنی فەزا و پانتایی نەتەوەیی لە
شێوازی پەنجا بە پەنجا (لە نێوان پارتی دیموكراتی كوردستان و هاوكارانی لە الیەك وە
پ ك ك وە پشتگیرانی لە الیەكی ترەوە) وە چ لە شێوەی مۆنۆپۆل بەسەر ئەو فەزایەدا
لەالیەن یەك تاكە حزب زیانێكی زۆر بە گەشەكردنێكی دیموكراتیانەی ناسیۆنالیزمی
كوردی دەگەیێنێت .هەروەك لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا هەردوو شێوازی خەماڵندنی فەزای
نیشتمانی (واتە مۆنۆپۆل وە پەنجا بە پەنجا) لە باشوور تاقیكراونەتەوە و هەردووكیشیان
تا بڵێی زیانبەخش بوونە بۆ دەسەاڵتی كوردی و ئەزموونە سیاسیەكەی ئەو بەشەی
كوردستان.
بە باوەڕی خۆم بۆ رێگەگرتن لە مۆنۆپۆلێكی بەتەواوەتی لە الیەن (پ ك ك)ەوە لە
خۆرئاوای كوردستان ،توركیا و پارتی (هەردووكیان بەیەكەوە یا بە جیا ،لەبەر هۆی
هاوبەش یا هۆی جیا) هەموو هەوڵەكانیان خستۆتە گەڕ .ئەگەر پارتی لە پەیوەندیە
"داخراو و تەماویەكان" لەگەڵ توركیا ئەو پەیمانەی بە توركیا دابێت كە بەڵی ئەو (واتە
 "40بۆ نموونە بڕوانە ":کوردستان بەسەر دوو بەرەدا دابەشدەبێت :بەرەیەك داوای سەربەخۆیی دەکات و
بەرەیەکیش دژی دەوەستێتەوە" .ماڵپەڕی شار پرێس:٥١٩٢/٩/١
http://sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=25623
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پارتی) سەمامی ئەمانە لەوەی كە رێگر دەبێت لەوەی كە پ ك ك دەست بگرێت بەسەر
هەموو جومگەكانی ژیانی رۆژئاوای كوردستان و ئەزموونە سیاسیەكەی  ،ئەوا بەو واتایە
رۆلی پارتی لە خۆرئاوا دەبێ بە دووان ،یا ئەم رۆلە دوانەیەكی ئۆرگانیكیە :یەكێكیان لە
رۆشنایی بەرژەوەندیە حزبیەكانی خۆی وە ئەوەی تریشیان بە پەیوەندی لەگەڵ
بەرژەوەندیەكانی توركیا واتە بە پێی بەرژەوەندیە هاوبەشەكانیان .بەم واتایە ،كاركردن
بۆ پاراستنی ئەو پەیوەندیە ستراتیژیەی كە لە نێوان ئەو دوو الیەنە (واتە توركیا و
پارتی) لە ماوەیەكی دوور و درێژدا پەرەی سەندوە ،كە لە ماوەی دواییدا گەیشتۆتە
41
ئاستی هەرە " مەترسیدار".
گرنگە لێرەدا ئەوە بەبیربهێنینەوە ،هەروەك لەسەرەوە گوترا ،كە هەر دوو مێتۆدی
قۆرخكاری سیاسی و پەنجا بە پەنجا پێشتر لە باشووری كوردستان تاقیكراونەتەوە ،بەاڵم
هەردووكیان نەك هەر ئەزموونی شكستخواردو بوون ،بەڵكو سەرچاوەی نەهامەتی بوون بۆ
خەڵكی كوردستان وە هۆیەكی سەرەكیش بوون لە سەرنەكەوتوویی ئەزموونی
"دیموكراتیزەكردن" لە باشووری كوردستان .بۆ یەكەم جار دوای سەرهەڵدانی بزاڤی گۆڕان
و ئۆپۆزیسیۆنێكی كارا خەریكە هەم مۆنۆپۆڵی سیاسی هەمیش پەنجا بە پەنجا گۆڕانكاری
بەسەردا دێت .بەم واتایەش ناڵێم كە ئەم دوو دیاردە وێرانكار و نێگەتیڤە (مۆنۆپۆڵ و
پەنجا بە پەنجا) بە ئاسانی كۆتاییان پێدێت.
زۆر گرنگە ئەوەش خجتبكرێتەوە كە لە حاڵەتی باشووری كوردستان تەنها هەندێك
ریفۆرم لە ئاستی ناوەخۆی سیستەمی سیاسی هەرێمی كوردستاندا بە ئاراستەی
كۆتاییهێنان بەم دوو دیاردە نێگەتیڤە بەس نین ،بەڵكو دەبێ بنەماكانی مۆنۆپۆڵ و پەنجا
بە پەنجا لە ئاستەكانی (پەیوەندیەكانی كوردستان و بەغدا؛ پەیوەندیە كوردستانیەكان -
واتە پەیوەندیەكان لە ئاستی كوردستانی مەزن؛ پەیوەندیە ئیقلیمیەكان وە هەروەها
پەیوەندیە نێونەتەوەییەكان)یش بنبڕبكرێن .بە واتایەكی دیكە ،سەركەوتویی حكومەتی
بنكەفراوان بەندە بەوەی كە لە هەموو ئاست و رەهەندە سیاسیەكاندا بەشداری و
كاریگەری چااڵكانەی هەموو الیەنە بەشداربووەكان لە گشت كار و چااڵكیەكانی ئەو
حكومەتە وە لە هەموو ئاستەكانی سیاسەتكردندا رەنگبداتەوە.

ئێران

یەكێك لەو مەترسیانەی كە ئێستا هەن ئەوەیە كە ئێران بەوەی كە تا ئێستا كردوویەتی
(بۆ نموونە بەشداری لە شەڕ دژی داعش بە شێوەی راویژكار و بەشداریەكی سەربازی
سنووردار) نەوەستێت ،بەڵكو لە داهاتوودا كاردانەوەی ئەم واڵتە بگاتە رادەی شەڕێكی
41

ئەم بۆچوونە بەشێکە لە نووسراوێکی فراوانتر ( بە ناوی نەخشەڕێگایەك بۆ سیاسەتێکی کوردستانیانە روو لە

خۆرئاوای كوردستان :سیاسەتی "لە دەرەوە" و "لە سەرەوە") کە هەم نیگەرانیەکان دەربارەی پێشوەچوونەکانی
خۆرئاوای کوردستان دەخاتەڕوو وە هەمیش چارەسەری و باشترین شێوازی رێکخستنی فەزای کوردستانی (نەتەوەیی و
نیشتمانی) بۆ رێگرتن لە دوو شێوازی نەرێنی و وێرانکاری مۆنۆپۆلی سیاسی (لە الیەن یەکێک لە هێزەکان – پارتی
یا پ ک ک) وە پەنجا بە پەنجا (لە الیەن هەردووکیانەوە) وەک دوو شێوازی سەرنەکەوتوو و زیانبەخش ،دەخاتە
روو .بە هیوام لە داهاتوودا نووسراوی ناوبراو باڵو بکەمەوە.
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گەورە و راستەوخۆی بەرە لەگەڵ داعش .هەڵبەتە سیناریۆیەكی ئەوها گرێدراوی زۆر
پێشوەچوونە كە یەكێكیان پەیوەندی بە بژاردە و رادەی پێشڕەویەكانی (داعش)ەوە هەیە.
جگە لەوەش دەكرێ گۆڕانكاری لە هەڵوێست و ستراتیژی ئەمریكا ،روو لە عیراق و شەڕی
داعش ،كاریگەری راستەوخۆ کاریگەری لەسەر بژاردەكانی ئێران و ئەگەری
رووبەروبوونەوەی توندتر و ئاشكراتر لە نێوان ئێران و ئەو هێزە توندڕەوەدا دابنێت.
هەڵبەتە لەم بارەیەوە یەكێك لە هۆیەكانی ئەگەری زێدەبوونی رۆلی ئێران لە
عیراق و ئەگەری روبەروبوونەوەی راستەوخۆ لەگەڵ داعش ئەوەیە كە ئێران سنوورێكی
دوور و درێژی هاوبەشی لەگەڵ عیراق هەیە ،جگە لەوەش عیراق بەبوونی دوو شاری
پیرۆزی شیعی و حزورێكی شیعی بە هێز (وەك زۆرینەی دانیشتوان لەو واڵتە) ناسراوە.
هەروەها لە ڕەهەندی ئقلیمی و جیهانیەوە ،ئێران وا دەزانێ كە سەروبەری داعش
پیالنێكی (ئیسرائیلی -ئەمریكی -سعودی)یە بەرامبەر بە ئێران 42.هەر لە ڕەهەندی
ئیقلیمیەوە ،ئەگەرهاتو ئێران هەستی بەوە كرد كە ئیتر رژێمی ئەسەد دۆڕاوە و بەم
واتایەش پێگەی ئێران لەو واڵتە شتێكی لەدەست چووە ،ئەوا بێگومان ئێران هەوڵەكانی
خۆی دەها چڕ دەكاتەوە بۆ ئەوەی بەهەر نرخێك بێت پێگەی خۆی لە عیراق بەهێزتر
بكات و بەرگری لەو پێگەیە بكات و دەستی پێوە بگرێ .بەم واتایەش بە ئەگەری زۆر
عیراق لە ئایندەدا چاوەڕوانی شەڕی گەورەتر و فراوانتر و چارەنووسسازتر دەكات كە
تیایدا ئەم واڵتە دەبێتە ناوەندێكی هەرە گرنگی شەڕەكە.
بەاڵم دەتوانین بپرسین ئایا ئەم هەموو ئەگەرانە چ پەیوەندیەكیان بە كوردەوە
هەیە .وەاڵمی ئەم پرسیارە پێویستی بە هەڵوەستەكردن و لەسەر وەستانێكی زۆر زێترە.
بەاڵم لێرەدا دەكرێ ئەوە بڵێین كە چڕبوونەوەی رۆلی ئێران لە عیراق لە زیاتر لە
روێكەوە كورد پەیوەندیدار دەكات .دیارە یەكێك لە ئەگەرە هەرە مەترسیدارەكان ئەوەبێ
كە ئێران لەمەودوا هەوڵەكانی بۆ "بەئێرانیكردن و بەشیعیكردنی" عیراق دەها چڕتر
بكاتەوە وە یەكێكیش لە دەرهاوێشتەكانی ئەم ئەگەرە بەشیعیكردنی زێتری ملمالنێی
عەرەبی -كوردی دەبێت .یەكێكیش لە ئاكامەكانی ئەوها سیناریۆیەك چڕبوونەوەی
هەوڵەكانی ئیران دەبێت بۆ فشارخستنە سەر باشووری كوردستان ،وەك دەرهاوێشتەیەكی
"پڕۆژەی" بەهێزكردنی پێگەی خۆی لە عیراق.
دیارە بەشێكی راستەوخۆ و هەرە گرنگ لە ستراتیژی ئێران لە ئێستادا
بەرەوڕوبوونەوەی هەڕەشەكانی سەر ئێرانە لە دەرەوەی ئێران خۆی ،یا راستتر بڵێین
ستراتیژی شەڕ لە دەرەوەی ئێران ،بەاڵم لە پێناوی ئێران خۆی .ئەمە رێك ئەو ستراتیژەیە
كە لە ئێستادا ئێران ،بۆ نموونە ،لە سوریا و عیراق سەرسەختانە پیادەیدەكات .وەك
پشتڕاستكردنەوەیەك ی ئەم بۆچوونە ،ئەحمەد رەزا پوردستان ،فەرماندەی هێزە

 42بۆ نموونە ،عەلی الریجانی سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە وتارێکیدا لە زانکۆی بەیروت ،لە کۆتایی ساڵی رابردوو،
ئەوەی دووپاتکردەوە کە ئەمریکا لە عیراق گفتوگۆی لەگەڵ داعش کردووە وە ئیسرائیل و هەندێك واڵتی عەرەبی بە
پشتگیری داعش دژی ئێران گوناهبارکرد .بڕوانە:
http://knnc.net/Drejey-hawal.aspx?id=38370&LinkID=6&video=False&leguaid=#.VJk1Id0MBg accessed 2311-2014

27

www.burhanyassin.com

وشكاییەكانی سوپای كۆماری ئیسالمی ئێران دەڵێت "تا قواڵیی  ٢١كیلۆمەتری خاكی
43
عێراق ،هێڵی سووری ئێرانە".

دەرئەنجام

داگیركردنی موسڵ لە الیەن داعشەوە رووداوێكی زۆر گرنگ بوو .بەاڵم كە باس دێتە سەر
دەرفەتی دوای داگیركردنەكە ،من باوەڕم وایە كە ئەو دەرفەتە بچووككراوەی دەستی كورد
خۆیەتی ،بەو واتایەی كە دە ساڵ بەر لە ئێستا رازیبوو بە دەستوری عیراق ،كە لە
رێگەیەوە خۆی خستۆتە گەمەیەكەوە كە دواجار كەمینە تیایدا زۆر جار دۆڕاوە و
زۆرینەش براوە .بەم واتایەش بە دەستی خۆی (تۆ بڵێ بە ئیرادەی خۆی) دەرفەتەكانی
دواتری (واتە دەرفەتەكانی قۆناغی دوای ئیمزاكردنی دەستور)ی بچووككردۆتەوە!
كارەساتی شنگال دەچێتە مێژووەوە وەك یەكێك لە تراژیدیا مرۆییەكان كە بەسەر
كورد هاتووە ،وە جێگایەكی هەرە تایبەت وەردەگرێت لە تۆماری تراژیدیاكانی مێژووی
مۆدێرنی كوردا .جێگەی خۆیەتی كە خودی سەرۆكی هەرێم بە بێ هەڵسوكەوتی تەماوی و
پشتبەستن بەوەی كە لە سبەینێیەكی نزیكدا كارەساتەكە لە بیر خەڵك دەچێتەوە،
هەڵوێستی راشكاوانەی خۆی لەمەڕ كشانەوەی بە ناو "تاكتیكی" لە شنگال ،روون و ئاشكرا
بكات.
بە هەر حاڵ شكستی دەسەاڵت لە شنگال ئەوەی پشتڕاستكردەوە كە  ٥٣ساڵە
سیاسەتەكانی دەسەاڵت و ئەوەی پێیدەگوترێ ئەزموونی كوردی چیڕۆكی ناسەركەوتوویی
و ناكارامەیی بووە .ئەم كارەساتە و زۆر شكستی تر لە راگوزەری ئەم دەسەاڵتە كڵۆڵیەكی
زۆر مەترسیداری هەمەڕەهەند لە قواڵیی و ماهیەتی ئەم دەسەاڵتەدا دەردەخات.
پێویستە هەر لێرەشدا ئەوە بڵێین كە لەبەر ئەوەی ئەم كڵۆڵیە فرەڕەهەندە ،دەبێ
چارەسەرەكەشی فرەڕەهەند بێت .لە حاڵەتی چارەسەرنەكردنی ئەم كڵۆڵیەش،
ئەگەرەكان بەڕووی روودانی كارەساتی دیكە لە جۆری ئەوەی شنگال بە كراوەیی
دەمێننەوە.
ئەگەر چی ئەوە ئاشكرایە ،وەك بەشێك لە ستراتیژی بەرەوڕوبوونەوەی داعش لە
عیراق ،ئەمریكا هەموو هەوڵێكی خستە گەڕ بۆ ئەوەی بەزووترین كات وە بە بەشداری
هەر سێ پێكهاتە سەرەكیەكە (شیعە ،سوننە ،كورد) حكومەتی عەبادی پێكبهێنرێت ،بەاڵم
هەر زوو ئەوە دەركەوت كە پێكهێنانی حكومەت بەس نیە بۆ ئەو بەرەوڕوبوونەوەیە .بۆ
ئەوەشی ئەمریكا بتوانێ لە ناوچەكە ،بە تایبەتی لە عیراق و سوریا ،شەڕێكی
سەركەوتوو دژی داعش بكات ،ئەوا ئەم واڵتە پێویستی بە كۆمەڵێك هەنگاوی دیكەیە)٩ :
بەشداریكردن لە شەڕ بە قەوارە و ژمارەیەكی زۆر لە هێزی وشكانی؛  )٥رۆلێكی چااڵكتری
توركیا و ئامادەیی ئەم واڵتە بۆ بەشداری لە شەڕ دژی داعش ،بە شێوەی جۆراوجۆر .بۆ
ئەم مەبەستەش گرنگە ئەمریكا هەوڵبدات كە كۆمەڵێك دژایەتی و ئاستەنگ كە لە
بەردەمی ئەم بەشداریەدان چارەسەر بكات ،لەمانەش بە تایبەتی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی
43

accessed 7-1-2015
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دژایەتی و گرژی لە هەڵوێستی توركیا لە بەرامبەر خۆرئاوای كوردستان؛  )٣لە
بەرامبەریشدا ئەمریكا پشتگیری لە داواكاری توركیا بكات بۆ البردنی رژێمی ئەسەد لە
سوریا؛  )٢پەیوەندیەكی راستەوخۆتر و راشكاوانەتر پێویستە لە نێوان دەسەاڵتە
كوردییەكەی خۆرئاوای كوردستان و واڵتانی هاوپەیمان ،بە تایبەتی ئەمریكا بخەمڵێنرێ؛
 )٢فەراهەمكردنی رۆلێكی چااڵكتری ناتۆ و نەتەوەیەكگرتووەكان لەپێناو لەناوبردنی
داعش؛  )٦زۆر پێویستە كە رێگا نەدرێ ئێران قەلەمڕەوی خۆی ،لە سێبەری شەڕی داعشدا،
بەرادەیەك زێدە بكات كە دواجار لە داهاتودا ،زۆر یا كەم ،پێویست بە شەڕێكی تر بكات
بۆ دەرهێنانی عیراق لە چنگی ئێران.
هەڵوێستی توركیا بەرامبەر بە خۆرئاوا نامۆ و ناسروشتی نییە ،هەڵبەتە لە
گۆشەنیگای دەوڵەتی توركیاوە .ئەم واڵتە دەبینێ كە پ ك ك بە ئاشكرا دەخوازێ
ئەزموونی خۆرئاوا درێژكردنەوەی سیاسەت و جیهانبینی خۆی بێت وە بگرە خۆیشی
قەڵەمڕەوی تەواوی بەسەر ئەو بەشەی كوردستانەدا هەبێت ،بۆ توركیا ئەوەش جێگەی
قەبوڵكردن نیە .هۆیەكی گرنگی ئەم بۆچوونەی توركیاش ،بەرادەی یەكەم ،ئەوە بووە كە
سەركەوتنی پ ك ك لە خۆرئاوای كوردستان كاریگەری زۆری لەسەر هاوسەنگی هێز ،لە
نێوان پ ك ك و توركیا ،دەبێت .جگە لەوەش ،مەترسی توركیا لەوەشەوەیە كە خواستی
درێژكردنەوەی ئەزموونی خۆرئاوا بۆ باكووری كوردستان سەرهەڵبدات و بەم واتایەش
"خوەسەریا دیموكراتیك" ،زوو یا درەنگ ،ببێتە داواكاری كوردانی باكووریش.
بەاڵم ئەوەی كە ئەستەمە مرۆڤ تێگەیشتنی بۆ هەبێ ئەم هەموو گەمە سفریەیە لە
نێوان هێزە سیاسەكانی كوردستان ،بەتایبەتی لە باشوور و خۆرئاوا ،هاوتەریب لەگەڵ
ئەو ڕاستیەی كە ئەمڕۆ كورد هەرنەبێ لە دوو بەشی كوردستان روبەرووی دوژمنێكی
دڕندە دەبێتەوە .بەبڕوای من ئەو كلتورە سیاسیە ناتەندروستەی كە تا ئەمڕۆش بە
شێوەیەكی بەرباڵو بااڵدەستە لە پەیوەندیەكانی نێوان هێزە سیاسیەكانی كوردستان (زۆر
بە تایبەتی حزبە گەورە و كاریگەر و خاوەن هێزی چەكداری) ،هێشتان هەر گەمەی
سفریە ،بەو واتایەی كە پەیوەندی هێزە سیاسیەكان لە كوردستان بەردەوام لە شێوازە
نێگەتیڤەكەیدا دەخولێتەوە .هەروەك لە ناواخنی بابەتەكە ئاماژەیپێدراوە ،بەپێی ئەم
كلتورە سیاسیە ناتەندروستە :حزبی (أ) وا دەزانی شكستەكانی (ب) بە زەرورەت
سەركەوتنە بۆ ئەو ،وە بە پێچەوانەشەوە .دیوێكی تری ئەم پەیوەندی و جیهانبینیە
نەرێنی (نێگەتیڤ)ە ئەوەیە كە زۆرێك لە هێزە سیاسیەكان بەردەوام هەوڵی ئەوە دەدەن
كە هەموو سەركەوتنەكان بكەن بە هی خۆیان وە شكستەكانیش بخەنە پاڵ ئەوی
(ئەوانی) تر .لە ئاستی كوردستانی مەزن ،ئەم كلتورە سیاسیە لە ماوەیەكی زۆر دوور و
درێژدا بااڵدەست بووە.
لەالیەكی دیكەوە ،بۆ ئەوەی كار و خەباتی هێزە كوردستانیەكان بچێتە ئاستێكی
تەندروستتر و ناسیۆنالیزمی كوردی و كەسایەتی كوردیش لەو كڵۆڵیە رزگاری ببێت،
پێویستە هەرچی زووە زهنیەت و شێوازی پەیوەندی گەمەی سفری تێپەڕ بكرێت .لێرەدا
دەتوانین بڵێین كە دوو شێواز لە پەیوەندی و جیهانبینی سیاسی دەتوانن ببنە هۆی ئەو
تەندروستبوونە لە پەیوەندیەكانی نێوان هێزە سیاسیەكانی كوردستان و دواجار بشبنن بە
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هۆی تەندروستبوونی ناسیۆنالیزمی ك وردی و تەواوی بزاڤی سیاسی لە كوردستان وە
رێكخستنێكی دیموكراتیانەتری فەزای نەتەوە:
شێوازی یەكەم؛ بێالیەنكردنی شكست و سەركەوتنەكان :بەمپێیە حزبی (أ) وا بزانێ نە
سەركەوتنی حزبی (ب) بە زەرورەت شكستە بۆ خۆی (واتە بۆ أ) ،وە نەش شكستەكانی (ب)
سەركەوتنە بۆ خۆی (واتە بۆ أ) ،وە بە پێچەوانەشەوە؛
شێوازی دووەم؛ بەرژەوەندیەكانی نەتەوە پێوەری راستەقینەی هەر شكست و

سەركەوتنێكن .بەم واتایەش شكست و سەركەوتنی حزب ،شكست و سەركەوتنی نەتەوەیە.

بەم پێیە حزبی (أ) وا بزانێ كە لەبەر ئەوەی حزبی (ب) هێزێكی كوردستانیە و بەشێكی
چااڵك و دانەبڕاوی فەزای نەتەوە پێكدەهێنێ ،هەر سەركەوتنێكی حزبی (ب)،
بنچینەیەكە بۆ سەركەوتنی كورد ،شكستەكەشی شكستە بۆ كورد .بە واتایەكی دیكە
پێوەری قازانج و زیانی (أ) و (ب) بە پەیوەندی لەگەڵ یەكتردا ،بەرژەوەندی نەتەوەی
كورد و دۆزی كوردستان و بەرهەمهێنانی رێكخستنێكی دیموكراتیە ،وەك گونجاوترین
شێوازی رێكخستنی فەزای نەتەوە .ئەم شێوازە لە پەیوەندی و جیهانبینی دەبێ بەرزترین
ئایدیاڵ بێت كە حزبە سیاسیەكان لە پڕۆسەی بە دیموكراتیزەكردن و كوردستانیكردن
خەباتی جددی بۆ بكەن 44.بەاڵم بۆ گەیشتن بەم شێوازە ئایدیاڵە (واتە شێوازی دووەم)،
پێویستە سەرەتا هەرنەبێ ڕاگوزەری بكرێ بە شێوازی یەكەمدا لە پەیوەندی و
جیهانبینی.
بەهەرحاڵ لێرە و لەوێ تێبینی دەكرێ كە هەوڵێك هەیە بۆ هەرنەبێ پەڕینەوە لە
شێوازی گەمەی سفری بۆ شێوازی یەكەم (سەرەوە) ،واتە شێوازی بێالیەنكردن و
بێالیەنبینینی سەركەوتن و شكستەكانی خۆ و هی ئەویتر (ئەوانیتر) .دەتوانین بڵێین لێرە
و لەوێ ،لە الی ئەم حزب یا ئەو حزب ،ئەم پەڕینەوە روویداوە ،بەاڵم تا ئێستا
پەیوەندیەكان نەیانتوانیوە بپەڕنەوە شێوازی دووەم كە ئەویش كردنی نەتەوە و
بەرژەوەندیەكانی بە پێوەر بۆ شكست و سەركەوتنەكانی هەر هێز و الیەنێك.
بە بڕوای خۆم باشترین وە شیاوترین سیاسەت و هەڵوێستی كوردستانیانە (تۆ بڵێ
كوردانە) ئیمڕۆ ،بەتایبەتی روو لە خۆرئاوای كوردستان ،ئەوەیە كە هەوڵ بدرێت
سیاسەتێكی كوردستانیانە بخەمڵێنرێ ،سیاسەتێك كە خۆی لە ئاوێتەبوونی دوو چمکدا
دەبینێتەوە :لە دەرەوە و لە سەرەوە ،كە هەردووكیشیان بە توندی گرێدراوی یەكترن لە
یەك چوارچێوەدا .مەبەست لە وشەی دەرەوە ئەوەیە كە لە پەیوەندیە ئاسۆییەكاندا حزب
خۆی دوور بگرێ لە هەر شێوازێكی "بە رەش یا سپی دیتنی شتەكان" وە بەم واتایەش
خۆدوورگرتن لە هەر جەمسەرگیریەكی حزبی كە دواجار زیانی بۆ نەتەوەی كورد و
بەرژەوەندیە بااڵكانی دەبێت .جگە لەوەش لە دەرەوەی چوارچێوەی سنورداركراوی حزبی
چواچێوەیەكی هەرە فراوانی نیشتیمانی (تۆ بڵێ دەرەوەیەك) هەیە وە ئەوە ئەم
دەرەوەیەیە كە هەموان ،بە جیاوازی رەنگی ئایدیۆلۆژی و بەرژەوەندی حزبی،
 44ئەم دوو شێوازەی پەیوەندی سیاسی و جیهانبینیە وەك بەشێك لە کلتورێکی سیاسی جیاوازترە کە دەتوانێ ببێتە
بنەما بۆ رێکخستنی باشتری ئەو پەیوەندیانە و دواجار رێکخستنێکی تەندروستی فەزای نەتەوە .پێشتر لە کتێبێکی
نووسەردا گفتوگۆی لەسەر کراوە ،بڕوانە :د .بورهان أ .یاسین ،ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتە ..سبەی مێژووە ،سلێمانی،
 ،٥١١٥الپەڕە .٥١٣-٥١٥
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كۆدەكاتەوە .مەبەست (لە وشەی سەرەوە)ش ئەوەیە كە ،لە رۆشنایی گوتارێكی
نیشتمانیدا ،جیهانبینی و پەیوەندیە سیاسیەكان وەسەربخرێن بۆ ئاستی هەرە سەرەوە،
ئاستی سەرەوەی حیزب (ئاستە هەرە بااڵكەی بەرژەوەندی و ستراتیژە نەتەوەیی و
نیشتمانیەكان) .بەباوەڕی خۆم ،بە تایبەتی ئەو حزبانەی كە پێشتر شەڕی براكوژیان
نەكردووە و تا رادەیەك توانیویانە لە گەمەی سفری دوور بكەونەوە ،وە گوتاری نیشتمانی
لە بڕی گوتاری حزبی جختبكەنەوە ،ئەو حزبانە بەڕادەی یەكەم ئەو بەرپرسیارەتیەیان
دەكەوێتە سەر شان كە هەوڵی جددی بدەن بۆ خەماڵندنی ئەو چوارچێوە هەرە فراوانەی
كە من پێیدەبێژم (لە دەرەوە و لە سەرەوە) .خۆدوورگرتن لە هەموو شێوەیەكی
جەمسەرگیری "زلحزبەكان" ،مەرجێكە بۆ ئەوەی ئەم حزبانە بتوانن یارمەتیدەر بن بۆ
خەماڵندنی ئەوها چوارچێوەیەك ،كە تەواوی نەتەوە كۆدەكاتەوە و ناسیۆنالیزمی كوردیش
تەندروست و بەهێز دەكات.
لەكۆتاییدا ئەوەی ئەمڕۆ جێگەی نیگەرانیە ،هەرنەبێ بەبۆچوونی خۆم ،ئەوەیە كە
دوو هێزی سەرەكی لە ئاستی كوردستانی مەزن لە گەمەیەكی سفری زۆر نەرێنی و
مەتریسیداردان ،ئەو دوو حزبەش پارتی و (پ ك ك)ن .پەڕینەوەی پ ك ك لە باكوور و
خۆرئاوا بۆ باشووری كوردستان وە ئامادەیی و كاریگەری لەو بەشەی كوردستان دوو
رەگەزی دژبەیەكتر دەگرێتە خۆی :لە الیەكەوە لێكنزیكردنەوەی سێ بەشی كوردستان
(كوردستانی پێشوو) بە چڕی ،كە ئەمەش زۆر ئەرێنیە ،بەاڵم الیەنە نەرێنیەكەی ئەوەیە
ك ە ئەگەر ئەم پەڕینەوەیە لە چوارچێوەی گەمەی سفریدا بگرێ ئەوا ئەو پەڕینەوەیە زۆر
نەرێنی و مەترسیدار دەبێت .ئەگەر هەموو الیەك ئاگادار و یارمەتیدەر نەبن ،ئەوا
بەرەوڕوبوونەوەی سەربازیش لە نێوان ئەو دوو هێزە نابێ بە دوور بگیرێ!
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