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. ٥١٩٢-٩١-٩١سوید پێشکەش کراوە لە بەرواری   - لە شاری یۆتۆبۆری كئەم باسەی بەردەست پێشتر لە کۆڕێ  

گەرمی سوپاسی هەر ئێرە دەرفەتێکی باشە کە بە . کۆڕەکە لە الیەن کۆمەڵەی ئەکادیمیکارانی کورد رێکخرابوو
کۆمەڵەی ئەکادیمیکارانی کورد و رەوەندی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری بکەم بۆ رەخساندنی دەرفەت بۆ پێشکەشکردنی 

: بۆ بینینی کۆڕەکە بە ڤیدیۆ بڕوانە .ستایش بۆ ماندوبوونیان. ئەم بابەتە
https://www.youtube.com/watch?v=Hc5FkeYA9Ck&feature=youtu.be 
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 كدەستپێ

انی كدادان و هەڕەشەكشەڕ و پێ لەگەڵندی انی چەند مانگی دوایی بە پەیوەكرووداوە
جیاكانی سیاسەت و مەسەلە ێنەر بوون لە ئاستە جیاكرووداوی هەڵتە كۆمەڵێكداعش 
ە سێ كانی ئەم پێشوەچوونانە ئەوەبوو كلە رەهەندە هەرە گرنگە كێكیە. انكیەستراتیژ
ای ، خۆرئاووردستانكووری كبا  -ی وردستانی عوسمانكبە پێشتر ناسراو )وردستان كبەشی 

ئاستی فرەڕەهەندەوە  كۆمەڵێكی چڕ و لە كبە شێوەیە( وردستانكوردستان وە باشووری ك
لە ە كسیاسی و ستراتیژیە  یكێێشیكهەڵكتێ نەەاڵو بووكئەم تێ. تر بوونكەاڵوی یەكتێ

ان بە كو ئاستە ئیقلیمی و نێونەتەوەییەكنەماوەتەوە بەڵ یداوردستانكی دابڕاوی كێئاست
 . ە بوونكوردستانیەكوی ئاستە ەاڵكتوندی تێ

ردن لە كباس تایبەت نیە بەتەنها  ی بەردەستئەم بابەتە ،لە رۆشنایی ئەوەی گوترا      
كان لە رووداوەهەوڵدانە بۆ تێگەیشتن لە  زێترو كبەڵ ،وردستانكبەشی  كیەرەوشی 

دستان ورك، بە تایبەتی ئەو سێ بەشەی وردستانی گەورەداكەی كتاییە هەرە فراوانەپان
ئەوەشدا رۆشنایی زێتر  لەگەڵ . وردستانی عوسمانی ناسرابوونكەوە بە كیەكە پێشتر بە

 . وردستانكدەخرێتە سەر خۆرئاواو و باشووری 
انی كرووداوە مەڕج و تێبینین لەنرسە كۆمەڵێكیەوە ئەم بابەتە زیاتر لە رووی زەمەن      

و  ڵردنی موسكی دوای داگیرراتر زیاتر باس و خواسی قۆناغكهەرە دوایی، بە ئاش
حاڵەتدا ەش لە هەندێ وجگە لە .وردستانەكرە دوایی خۆرئاوای انی هەكرووداوە

ەم و بگەڕێمەوە دواوە بۆ هەندێ كفراوانتر ب ەوەە لە رووی زەمەنیكهەوڵدەدەم  بابەتە
    . نموونەی مێژوویی و رووداوی پەیوەندیدار

 
 

 داعشانی كە سەربازیەپێشڕەوی

ەمە كلەو ماوە بەو خێرایی و ە ك ەیپێشڕەویردن لە هێزی داعش و ئەو كاسهەرچەندە ب
هۆ هەن بۆ ئەم بەهێزبوون  كە هەندێكبڵێین  بەاڵم دەتوانین بە گشتی ،ردی ئاسان نیەك

ردن و كی لەبار بۆ خۆنمایشكژینگەیە كبەهاری عەرەبی وە (٩ :خێرایە ەپێشڕەویو 
 لە یدەوڵەتی ئیسالمتەدا اڵلەم و. ی لە سوریاخستنی  ئیسالمی توندڕەو، بە تایبەتكخۆڕێ
لەم چوارچێوەیەشدا هەر سەریهەڵدا و  دالە چوارچێوەی بەهاری عەرەبی شام واڵتی

ە دەوڵەتی كئەو شتەی . پشتگیری هەندێ الیەنی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی بە دەستهێنا
 ەتوندڕەوە لە نێوان خۆی و هێزە كشام سودی لێبینی ئەوە بوو  واڵتی ئیسالمی لە

ی كهەر سنوورێ كنە( اری سوریداكلە چوارچێوەی بەرهەڵست) انی ترداكەدارە ئیسالمیكچە
؛ راكاری و هاوپەیمانیش لێرە و لەوێ بەدیدەكلە هاو كو بگرە شێوەیەكبەڵ ،تەماوی هەبوو

 دژیاری كەوتنی رژێمی سەددام و بۆشایی ئەمنی لە عیراق و سەرهەڵدانی بەرهەڵستك( ٥
اریە هی قاعیدە و دواتر هی دەوڵەتی كلەم بەرهەڵست كهەڵبەتە بەشێ. عیراقا لە كئەمری

ئیتر ئەو  عیراقا لە كانی ئەمریكشانەوەی هێزەكە دوای كرایە كدیارە ئاش. ئیسالمی بوو
 عیراقە ئاستی ترەوە و دەرفەت لەبەردەم دەوڵەتی ئیسالمی لە وبۆشاییە ئەمنیە چو

اری سوننە لە عیراق وە كبەرهەڵست( ٣ ؛ردنكۆ بەهێزردن و خكدەها فراوانتر بوو بۆ گەشە
 انكەلە شێواز كێكیە. اریەكسوود وەرگرتنی دەوڵەتی ئیسالمی لەم بەرهەڵست
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بە  (انی بەعسكپاشماوە یا)ڵ بەعس ەگەئاهەنگی للە هاو كسودوەرگرتن بووە لە جۆرێ
دوو  ەم لە راستیدا باڵبە ،(ستبەسەرداگرتنی بەغداەد) یكمەبەستی سەرە هەمان

ستی ئەو كو بگرە شكالوازی دەوڵەت لە عیراق و سوریا، بەڵ( ٢؛ ەوەئەجێندای زۆر جیاواز
 .(the failed state) ردوستخواكشدەوڵەتی دوو دەوڵەتە لە چوارچێوەی ئەوەی پێیدەگوترێ 

رێ كبەدینا عیراقتەنها لە سوریا و  ستخواردو،ك، واتە دەوڵەتی شلە راستیدا ئەم حاڵەتە
وێ، لە جیهانی ئیسالمیدا، دەوڵەت الوازە هەر لەوێش گروپە ئیسالمیە ك و لەكبەڵ

. . . ، لیبیانموونەی یەمەن، فەلەستین، سۆماڵ، ئەفغانستان كان بەهێزن وەكتوندڕەوە
لە  ەی توندڕەوی ئیسالمی سوننیكگروپی دی كو هەندێلە داعش  ردنكپشتگیری( ٢؛ .هتد

و بەرامبەر بە ئێران  ی ئیسالمی سوننیكمپۆنێتا كوە هێزی ئیقلیمیەوە، كالیەن هەندێ
بۆ . ەم واڵتە لە ناوچە و تەنگپێهەڵچنینیئ هەژمونیرێگرتن لە زێدەبوون و پەرەسەندنی 

لەو  یان هەبووەرۆلجیاجیا  اتیكمەبەستە و لەم ئاراستەیەدا زۆر الیەن لە  ئەم
ردنەوەی زۆرترە كوونلە راستیدا ئەم خاڵە پێویستی بە ر .ردنەی ئیسالمی سوننیكریپشتگی

 .  ەیكیەم رەهەندە بخەمە چوارچێوە ئیقلیموە هەر لێرەدا هەوڵ دەدەم ئە
 
    

 داەكداعش لە نەخشەی جیۆستراتیژی ناوچە

و  گشتی یكوێنەیە بۆ ئەوەیینەوە دواوە ێبگەڕ كەمێكبۆ تێگەیشتن لەم مەسەلەیە دەبێ 
هەر لە دوای ئەم واڵتە ە ك ەیرۆل، ئەو بۆ روونتر ببێتەوەێران ی ئرۆلمان لە فراوان
یش لە مەسەلە هەرە كێكیە. یویەتیبینبەردەوامیشدا و لە  ەوتنی شۆڕشی ئیسالمیكسەر

لە دەرەوەی  انكتوندڕەوە ئیسالمیە هێزە لە ەبوو ردنكەدا پشتگیریرۆلان لەم كگرنگە
 ی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەانی ناوچەكلە ئاسایشی رژێمە ەبووردن كئێران وە هەرەشە

لە ژێر  ەی ئێرانرۆلو  یسیاسئاراستە ئەم . ەنداوكانی ناوچەی كتایبەتی رژێمە عەرەبیە
 كۆمەڵێكو  ەڕێوەچووبە( صدور انقالب) ناردنەدەرەوەی شۆڕشی ئیسالمی دروشمی

 انكەاردانەوكلە  یشكنموونەیە .ەوتۆتەوەكلێ شیاردانەوەی توند و ملمالنێی خویناویك
دروشم و ە كبەبێ ئەوەی ئەوەم گوتبێ ) بوو یراق و ئیرانجەنگی عر ئەم دروشمە بەبەرام

ردنی كبۆ دەستپێ بوو كارێكتەنها هۆ تراتیژی ناردنەدەرەوەی شۆڕشی ئیسالمیس
 (.  ەكشەڕە
ان لە داعش لە كیەردنی الیەنە ئیقلیمی و جیهانكانی پشتگیریكارەكلە هۆ كێكیە      

ئەم اریگەری ك یزێدەبوونگرتن لە رێێوەی سیاسەتی تەنگپێهەڵچنین بە ئێران و چوارچ
ئەم پشتگیریە  یشە پێشتركجگە لەوەی  .بووە داکەانی ناوچەكواڵتە بەسەر پێشوەچوونە

پێویستە بەاڵم . خستنی رژێمی ئەسەد ەبەستیبە م راكلەو گروپە توندڕەوە سوریاش لە 
بە )ی سوریالەسەر لەناوبردنی رژێم ەوەردنكی جختكە رەهەندێكلێرەدا ئەوەش بڵێین 

ە بە مەترسی بوو دیسان پەیوەندیدار (ەنداوكا و واڵتانی عەرەبی كلە الیەن ئەمریتایبەت 
ی تر كیەواتابە  .دالە ناوچە( ردایەتی ئێرانكلە ژێر سێبەر و بە سەر)قەلەمڕەوی شیعە 

یا ) نێتی گرنگ لە پشكە سوریا بەشێك پێهەڵدەگرێردنەوەیە لەو بۆچوونەوە كئەم جخت
یا ی كەوتنی رژێمی سوریا پچڕانێكدەهێنی وە كە ناوچەدا پێشیعی ل (یهیالل
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ی رۆلالوازبوونی  وە دەرئەنجام دەبێتە هۆی، ێنەتبۆ ئەو پشدەبێت ی جددی كالوازبوونێ
 .  ئێران
ردنی كبەر لە داگیرواتە ) پێشترە كبە پێی ئەم بۆچوونە دەتوانین بڵێین ئەوەی       
هیاللی دوو  لە نێوانبوو  كشەڕێم یا زۆر، ەكیدەدا، لە سوریا و عیراق روو( موسڵ

 ،دەڵێم پێشتر. هیاللی شیعیو ئەوەی تریشیان هیاللی سوننی  یانكێكئیسالمیدا؛  یە
ەوی لە رادەبەری ئەم هەروەها توندڕ ،لە عیراق داعش  انیكەپێشڕەویی ۆە بە هكچون

پە توندڕەوە انی ئەم گروكاری لە گوتار و بژاردە ستراتیژیەكو گۆڕانیە هێزە ئیسالم
هەر  كراستیدا نە؛ لەزۆر لە نێوان داعش و هیاللی سوننی یكبڕانێتە هۆی داوونەب

لە ناو خودی ئەم هیاللەدا  زۆریش یكو ملمالنێیە و بگرە دژایەتیكبەڵ ،دابڕان
راستەوخۆ یا ) كی نزیكە تا دوێنێیەكیانەی ننی تر ئەو واڵتە سوكیەواتابە . سەریهەڵداوە
 .  دەوەستنەوە دژیاری داعش بوون، ئەمڕۆ كهاو( ناڕاستەوخۆ

 یی ناوەندرۆلە كەتانەی ڵامەن ئەو دەوكەین ئایا كلێرەوە پێویستە پرسیاری ئەوە ب      
 ؟ ییاننكو بزوێنەری سەرە دەگێڕن( یواتە هیاللی سوننی و هیاللی شیع)ئەم دوو هیاللە 

ۆماری ئیسالمی كئەویش  ەك، ئاسانە ناوەندی هیاللی شیعیردنی كدیاری بە گشتی      
و بە  اتەوەكدرێژدە ەوەستان و ئەفغانستانكانی پاكئەم هیاللە خۆی لە شیعە .ئێرانە

واتە تا دەگاتە سەر سنووری ئیسرائیل وە  2بنان،وتا دەگاتە ل ێعیراق و سوریادا تێدەپەڕ
وە  ،هیاللی شیعی بەم شێوەیە. ەوەبنانیوی گرنگی حیزبوڵالی لرۆلە رێگای لبە تایبەتی 

ی تریدا ملمالنێی كبە دیوێ)ئیسرائیلی  -مالنێی عەرەبیمل یەاڵوكتێ ،بە تایبەتی ئێران
ئەم ملمالنێیە گرنگە اریگەری راستەوخۆ لەسەر كو دەبێ ( ئیسرائیلی -فەلەستینی

    .دادەنێت
ا تا ئێست. ەینكئاسان نییە ناوەند و چەقی هیاللی سوننی دیاریب ،ی ترەوەكلە الیە      
 . راوەكیا كباسی سعودیە و توربارەیەوە لەم 
ردنی كاراكئەوا  ی هیاللی سوننی،كناوەندێ كوە هەرچی سعودیەیە ،بە هەر حاڵ      

بە دوو تا ئێستا  ئەم واڵتەدا لە سیاسەتی دەرەوەیاربردنی كو بەتەری ئیسالمی كفا
 :ی رابردوونی سەدەاك٩١٧١ۆتاییك تان اك٩١٢١قۆناغی ( ٩: یوەیدا تێپەڕكقۆناغی سەرە

وەستانەوە بوو بەرامبەر بە تەری ئیسالمی كاربردنی فاكلە بەلەم قۆناغەدا مەبەست 
میسر و دواتریش سوریا و  ردایەتیكسەربە  الیزمی نەتەوەیی عەرەبیكتەوژمی رادی

ردنی كبەهێز تەری ئیسالمیكاربردنەی فاكلەو بەبە گشتی مەبەست وە هەروەها  عیراق
( ٥؛ داانكیە نێونەتەوەییەرچێوەی جیهانی ئیسالمی و پەیوەندای سعودیە بوو لە چورۆل

 ،ەوتنی شۆڕشی ئیسالمی ئێرانكسەر لەگەڵ، واتە هەر وەدوابە ٩١٧١ یڵبێ لە ساهەرنە
اری ئابووری وە هەم لە كانە هەم لە رێگەی هاوكی چااڵكبە شێوەیەشانشینی سعودیە 

، خۆیانی كدەرەوەی سنوورە مەزهەبی وەهابی لە ردنەوەیكاڵورێگای گەشەپێدان و ب
 ،ی گشتیشداكلە بۆچوونێ. ئیسالمیی ڕەودتون باڵوبوونەوەیی گرنگی بینیوە لە كێرۆل
 تەری ئیسالمی،كاربردنی فاك، واتە بەسعودیە تراتیژەیبۆ ئەم س ەی گرنگكی دیكارێكهۆ

                                                 
2
ندێک بۆچوون هیاللی شیعی لە کەمایەتیە شیعیەکانی واڵتە عەرەبیەکانی کەنداو دەستپێدەکات و بە پێی هە  

 .دواتر لە رێگای لوبنانەوە دەگاتە سەر سنووری ئیسرائیل و تەوە ئێرانێدەپەڕ
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لەم  یشكسەرەمەبەستی  .بنێرێتە دەرەوە واڵتەوەە توندڕەوی لە ناوەوەی كئەوە بووە 
لەم توندڕەویە ئیسالمیە و رزگاربوون بووە پاراستنی ئاسایشی خۆی ناردنە دەرەوەیە 

ە توندڕەوە ك بووە شباتدارانی ئەم واڵتە پێیان اڵدەسە ،یەشواتابەم . بووە لێی
 كردارێكدەرەوەی ئەم شانشینیە و بەمەش سعودیە بە  پاڵدەنەانی سعودیە كیەئیسالم

ناوەخۆی پاراستنی ئاسایشی  ەك یكی سەرەنی مەبەستبەدەستهێنا: اوەكئامانجی پێدوو 
ە ئەگەر ئەم توندڕەوانە نەچنە دەرەوەی سعودیە ئەوا بە ئەگەری زۆر ك، چونەرژێم

گرانی ڵهەە كئەم توندڕەوانە  ەشوجگە لە. انرژێمی ئەم واڵتە خۆی دەبێتە ئامانجی
 بە مەبەستیە دەرەو" راونەتەنارد" ە مەزهەبی رەسمی واڵتە، كن، مەزهەبی وەهابی

یدا، بە تایبەتی ب، لە چوارچێوەی بەهاری عەرەبێگومان   3.ەكردنەوەی مەزهەبەكباڵو
بە دوو  ،ردنی ئیسالمی تونڕەو لە سوریاكی گرنگی بینی لە پشتگیریكێرۆلسعودیە 
رژێمی ئەسەد وە ئەمەش زیاتر بۆ هێنان بە یۆتایكهەوڵ بۆ  (٩: یكی سەرەمەبەست

لە پێناو  بە گشتی (٥؛ بوو ەداكستراتیژی ئێران لە ناوچە یكپێگەیەستپێهێنانی كش
   4.ەداكسەرخستنی هیاللی سوننی لە ناوچەردن و كبەهێز
ی ناوەندبوون بدەین بە رۆل نیدانلە هیاللی سو ی ترەوە هەروا ئاسان نیەكلە الیە      

 دا(پ ك أ)لە ناو پڕۆژەی  ی بەهێزكدژایەتیە نەگونجاوی و ەرۆلە ئەم كچون، یاكتور
ە لە (ئەحمەد داود ئۆغلو)ەی كیەە پڕ بە پێستی تیوررۆلەوە ئەم كلە الیە:  اتكدروست دە

قواڵیی یایە لە كانەی توركرۆلی چااڵە زیاتر مەبەست لێی ك قواڵیی ستراتیژیدا، یكچم
ەچی لە ك .بە تایبەتی لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،یجیهانی ئیسالملە دا نینسو

 كۆمەڵێكیا بەرەوڕووی كتور داناوەندبوون لە هیاللی سوننیی رۆلمان هەی ترەوە كالیە
ئەگەری بە تایبەتی ، اتەوەكەو بگرە دوژمنایەتی د ، دژایەتیملمالنێ

 یاكتور(. تۆ بڵێ ناوەندی هیاللی شیعی) ئێران لەگەڵی سەربازی كبەرەوڕوبوونەوەیە
ێشە كی كوەی چمێلە چوارچ بە تایبەتی ،پاراستوەیە لەم بەرەوڕوبوونەوەخۆی  بەردەوام

ە ك ،(تا ئاستی سفر یا لە ناوچەكانی توركیەردنی پەیوەندكێشەكواتە بێ) لە ئاستی سفردا
 .  داودئۆغلوەهەر ەی كدیسان خاوەنە

داعش " ردنیكپشتگیری"یا لە كی توررۆلە كبە ئاسانی بڵێین  ێركدە ،ی ترداكدیوێبە      
ی ئەوتۆی كئاڵۆزە و تا ئێستا رۆشناییەی كمەسەلەیە (راستەوخۆ یا ناراستەوخۆ)

                                                 
3 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 
 

بەاڵم دەبێ بگوترێت کە ئەم سیاسەتی ناردنە دەرەوەی جیهادیە سعودیەکان بێ کێشە نەبووە، بەڵکو ئەم   4
کە ئەم جیهادیانە گەڕاونەتەوە بۆ سیاسەتە  بۆتە بنەمایەکیش بۆ نائارامی لە ناو خودی ئەم شانشینە کاتێک 

 :بڕوانە بۆ نموونە. ئەم حاڵەتە بە تایبەتی روویدا دوای کشانەوەی هێزەکانی سۆڤیەت لە ئەفغانستان. سعودیە
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. 

بە مەبەستی  الیەن سعودیەوەلە ەوەیەکی گرنگ دەربارەی چۆنیەتی بەکاربردنی فاکتەری ئیسالمیبۆ خوێندن
پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی خۆی و بەهێزکردنی پێگەکەی لە چوارچێوەی جیهانی ئیسالمی و رۆژهەاڵتی 

:بڕوانە ناوەڕستدا،  
Pinar Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, Routledge, 2011, pp. 67-111. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Matteo%20Legrenzi
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ندەی شەڕ و خاڵی لێوەدەرچوونی پاگەودوور بێ لە پڕ ەك ك، رۆشنایێنەخراوەتە سەر
لە دوو ئاستی جیاوازەوە  یاكی تورەرۆلبە هەر حاڵ زۆر پێویستە ئەم . الیەنگیرانە

ە وە ب 5"مییای رەسكتوردەوڵەتی " یرۆل( ٩: ەینكو تێگەیشتنی بۆ ب ینەوەبخوێن
ە چەند رۆلئایا ئەم  :ەینكب پرسیارە مەلێرەشدا گرنگە ئ. پ كومەتی أ كتایبەتیش ح

وەاڵمی ئەم پرسیارە لەم دەرفەتەدا  دا بووە؟كو لە چ ئاستێ چی بووە ،چۆن بووە ،بووە
داری، كچەە هێزی ك ،(اوەدرشاردەوڵەتی یا ) "دەوڵەتی قوڵ "یرۆل( ٥ هەروا ئاسان نیە؛

وە هێزە ناسیۆنالیستە  انی واڵتكلە دامودەزگا كاراوە لە زۆرێبەشی ش ی،كی تور(یتم)
بەم  7.ردنی داعشكی هەبووە لە پشتگیری كی سەرەرۆل وە 6دەگرێتەوەان كە توندڕەوەكتور
دژ بە داعش لە ( ەیەوەكیەكلە رووە تور)ردن كپشتگیری: ورتیكیەش زۆر بە چڕی و بە واتا

ەتی وڵدە اریكئاراستە و  كپێش هەر شتێ ،انكانتۆنەكوە لێدانی وردستان كی خۆرئاوا
ردنی كالوازە لە هەوڵی ئەم دەوڵەتی قوڵە بۆ كش بەشێیەتەئاراسئەم  .بووە یاكتورقوڵی 
لە  ك كردنی پ كە بۆ بێبەشكئەمە هەوڵێ ەش،وجگە لە .ك كپ  اریگەریكو  رۆل، پێگە

ی گشتیدا ئەم كیەش لە تێڕامانێواتاهەر بەم  .وردستانكلە خۆرئاوای  كەوتنێكهەر سەر
پەیوەست انی كرێنەوە وە رووداوەكتر جیاناكلە یە (وور و خۆرئاواكواتە با)دوو مەسەلەیە 

دەرخست  انی دواییدا، ئەوەیەوردستان هەر زوو، بەاڵم بە تایبەتی لە ماوكبە خۆرئاوای 
ەتی قوڵی ڵلە دیدی دەو ، بە تایبەتیێشەكگرێدانی ئەم دوو دیوەی هاو ەوەكبەیەە ك

ی تری گرنگ كەوە گرێدانە دەباتە ئاستێكە ئەم بەیەكبەاڵم ئەوەی . گرنگ بووە ،اوەیكتور
ات و لە رۆشنایی ئەم كگرێدانە دە ەوەكیاش ئەم بەیەكە دەوڵەتی رەسمی توركئەوەیە 

ی كئەوەتا سەرۆ. قاڵبەوە كدەخاتە یە( پ ی د)و ( ك كپ )بەستنەوەیەش  ەوەكبەیە
وردستان و پارتی كارانی كرێكپارتی "ە كوە اتەكەیا رەجەب تەیب ئەردۆگان جختدكتور
ووری سووریا كە لە باكردنی دەوڵەتێكراتی هەمان شتن، خەمی ئەوان دروستكێتی دیموكیە

اری لە كە جیاكی دیكبە مانایە 8".ەینكیەوە سەیری ئەمە ناو ئێمەش بە گەشبین
ار كو ئامرازە بەار كتۆدی یئاراستەی دوڵەتی رەسمی و دەوڵەتی قوڵ زیاتر لە ئاستی م

   .ەكانە تا ئاراستە و خوێندنەوە گشتیەكبردراوە
ە ك ،بووئەو شەڕە ی گرنگی كئامرازێدەوڵەتی قوڵ  ،هەر بۆ بیرهێنانەوە ،هەڵبەتە      

انی ك٩١١١ان و ك٩١١١لە  وردستانكووری كلە با ك كورد و پ كبەرامبەر بە لە تورکیا 
 ،ە بووكهەر ئامرازی شەڕە كەوڵەتی قوڵ نەراستیدا دلە. یکردبەرپا ،سەدەی رابردوو

                                                 
5
دەزگایانەن کە بە شێوەیەکی رەسمی و بینراو وە لە کی دەوڵەتی رەسمی هەموو ئەو دامودیارە مەبەست لە چم   

. چوارچێوەی سیستەمێکی سیاسی دامەزراو و بە شێوەیەکی ئاشکرا ئیدارە و نوێنەرایەتی دەوڵەتی تورکیا دەکەن
وە دەکرێ، لە لێە پێکهاتەی دەسەاڵتی سیاسی گوزارشی ل" مەدەنی"وڵەتی رەسمی وەک باڵی هەندێک جار دە

 .    ئەو دەسەاڵتە" سەربازی"کە زیاتر یەکسانە بە باڵی  ،بەرامبەریشدا دەوڵەتی قوڵە
6
. ۆیراکردووش دەگرێتە خیا لە یاسا الە دەرەوەی یاس كجگە لەم رەگەزانە مافیا و هەندێ گروپ و کەسی چااڵ  

 . . .شی لێدەکرێتی هاوتەریبیش گوزاردەوڵەت كجار وە كدەوڵەتی قوڵ هەندێ
7
 كی تورکی لە پشتگیریکردنی داعش وە سەرچاوەی زۆرێ(میت)باسوخواسێکی زۆر کراوە دەربارەی رۆلی راستەوخۆی   

نە لە راگەیاندنی پ بۆ نموو. یە، یا دەزگاکانی راگەیاندنی نزیکی ئەو حزبەن(پ ک ک)لەو باسوخواس و هەوااڵنە 
یت لە ناو کوژراوانی پێنج کوژراوی کەسانی سەر بە م وو باس لەوە دەکرێ کە توانراوەک ک لە کۆتایی ساڵی رابرد

 :نەوەبدۆز لە عیارق داعش
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=24571     accessed 10-12-2014  

8
 http://rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/070120151 

http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=24571
http://rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/070120151
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لە . ەشكستراتیژی شەڕەپالن و ردن و داڕشتنی كئاراستەرۆلی گرنگیشی هەبوو لە  وكبەڵ
ی كهێزێو  9ژیتەم كوە" شاردراوەی" یكدامەزراوەیەهەر  كی دەوڵەتی قوڵدا نەڕشە

 انیكافیاو بگرە مكبەڵ ،ی گرنگیان بینیرۆل یكحزبوڵاڵی تور كئیسالمی توندڕەو وە
 وردكدژ بە ئامراز  كوە رەگەزی دەرەوەی یاسا و یاخی بوو لە دەوڵەت كو هەندێ یاكتور

مڕانی كاتی حوكلە رۆلی ئەم ئامرازە ، زۆر بە تایبەتی ارهێنرانكبە داەكلە شەڕە
        10.چڕ بوویەوەزۆر تانسو چیلەر وەزیران كسەرۆ
جار گرنگە وە لە كیە شیعی و سوننیدای لە شەڕی دوو هیالل ی عیراقپێگەهەڵبەتە       

رۆلی ئەم واڵتە لەم پەیوەستەدا دەتوانێ ، بگرە ستراتیژیدایە ئاستی هەرە گرنگی
هاوسەنگی هێزی ئیقلیمی و  لە عیراقجیۆستراتیژی پێگەی گرنگی . ەرەوەش بێتكالكیە

بە پەیوەندی  پێگەی عیراقتا ئەو جێگایەی بەاڵم  .نوێ نیە، انیداكێشە ئاڵۆزەكهاو
، بێهە ەوە(تۆ بڵێ شیعی)ی ئیسالمیی ئیقلیمی ئێرانرۆلئیسالمی سیاسی و ردنی كگەشە
 ەیكەێشینە مێژووییپ هەرنەبێە كیدا كئەمری هەیە لە هزری ستراتیژی ی گرنگكێبۆچون

 (دوایسەر كیا یە)بە پەیوەندی لەگەڵ راوی كدیاری، واتە بە دەگەڕێتەوە ٩١٧١ساڵی بۆ 
اری ئاسایشی كراوێژ)ی كنسێززبر ویگنیبە بۆچوونی زب. یشۆڕشی ئیسالمەوتنی كسەر

یا لەوە ) كیەبوونەوەكنزیتر كیەهەر لە ( ارتەركجیمی  كسەرۆ نەتەوەیی لە زەمانی
جددی و  یكهەڕەشەیەئێران و عیراق و سوریا نێوان  لە (كەهاوپەیمانیهەر زیاتر 

ی كهەروەها پێشوەچوونێ. انیكا و بەرژەوەندیەكئەمری ستراتیژی سەر بۆ دەبوو  راستەوخۆ
ا لە ناوچە، بەتایبەتی كئەمری مانانیسەر دۆستان و هاوپەیبۆ  بوو دەئەوها هەڕەشەش 

) بوونەوەیە كنزی تركەو لە یەئناوی ی كنسێزبرز. ەنداوكناوچەی  انیكەرژێمە عەرەبی
ی كخویندنەوەیە ك، وەوەرۆشنایی ئەم بۆچوونە لە .غەزەبنی شتێپ وەنا ی(یەهاوپەیمانی

شۆڕشی  ەوتنیكدوای سەرهەر لە ا، كئاسایشی نەتەوەیی ئەمری لە ستراتیژی -ۆجی
ا ك؛ واتە ئەمریهێڵرێتەوەبە پچڕاوی ب ێركێنە تا بتپێویست بوو ئەم پش ،ئیسالمییەوە

ات بە كب( واتە عیراق)سەر ئەم واڵتە كە یەك كزگەلێێەوێتە دەست هكب عیراقلێنەگەڕێ 
رێ كب تا ە،كی دیكیەواتا بە .یكنی توندڕە و دژەئەمریی سێالیەكلە هاوپەیمانیە كبەشێ

                                                 
 Jandarma İstihbrat ve) رۆری هێزی جەندرمەیهەواڵگری و دژەتکورتکراوەی تورکیە بۆ دەزگای  (JITEM) ژیتەم    9

Terörle Mtücadele)  کان لە کوردستان چااڵک بوو٩١١١کە بە تایبەتی لە: 
 بە هۆی ٩١١٧بەاڵم لە ساڵی  ،لە سەرەتادا بەرپرسانی دەوڵەتی تورکیا ئینکاری بوونی ئەم دەزگایەیان دەکرد

 كبۆ هەموو الیە( ی ژیتەمبە تایبەتی دەزگا)دەوڵەتی قوڵی تورکیا ( كکە ناسراوە بە رووداوی سوسورلو) كرووداوێ
وە مەسعود ( کوەزیران بووۆکە ئەو کاتە سەر)بواڵند ئەجەڤید . تر ئینکاری بوونی بکرێتیئاشکرا بوو وە نەکرا چ

بەاڵم بۆ . ەیەو ه راشکاوانە ئەوەیان راگەیاند کە ژیتەم بوونی هەبووە (٥١١٥تا  ٩١١٩ كسەرۆکی پارتی دای)یەلماز 
بە پەیوەندی ەش وئەانیاری بە وردەکاریەکی زۆرەوە لەسەر ئەم دەزگایە باڵوبوویەوە، ز ٥١١١یەکەم جار لە ساڵی 

هەر  .(بەشی رێکخراو و سەربازی دەوڵەتی قوڵی تورکیا) ئەرگەنەکۆن یکردنی الیەنگران و چااڵکوانانی یدادگا لەگەڵ
وە ئەوەش پشتڕاستکرایەوە کە الدرا  ژیتەملە چااڵکیەکانی  كلەم دادگایەشدا بۆ یەکەم جار پەردە لەسەر زۆرێ

ئامانجی هەڵبەتە . بووەباکووری کوردستان ئەم دەزگایە هەواڵگری و تۆقێنەرە  و چااڵکیەکانی کارسەرەکی مەیدانی 
. ئەم چااڵکیانەش تێکشکاندنی بەرهەڵستکاری کوردان بووە لەو بەشەی کوردستان   

ان وە لە تورکیا بە گشتی کەمتر بۆتە ئامانجی رۆڵی دەوڵەتی قوڵ لە شەڕ دژی کورد لە باکووری کوردست 10
  :بڕوانە. ە(مایکل گونتەر)ەرانەی دەربارەی ئەم بابەتەی نووسیوە ۆڵیەکێک لەو لێک. لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی

Michael M. Gunter, The Kurds Ascending: The Evolving Solution to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey, 

Palgrave, 2008, 2
nd
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، لە گۆشەبینی ئەم دیارە .ەوێتە دەست شیعەكتە بە تەواوەتی نەاڵچارەنووسی ئەم و
یراق بە و عكبەڵ ،ئەم پشدێنە هەر بە پچڕاوی بمێنێتەوە كە نەك باشتر وابوو بۆچوونەوە،

 .بمێنێتەوە( ئێرانسوریا و ) ەكێنەشتەی تری پكدوو پارچە لەگەڵ تی و ملمالنێدژایە
 -٩١١١ە جەنگی عیراق و ئێران كەوێ كیدا ئەوە دەردەیی مێژووكدیارە لە ئاوڕدانەوەیە

ە كە شەڕەك؛ بەبێ ئەوەی ئەوەم گوتبێ اكای بە باشی پێكئەم ئامانجەی ئەمری ٩١١١
 !بێتی لە پشتەوە بووكئەمری یكیالنێپ

ا كئەمری بەردەوامی ە پێداگریكەوە بڵێم ئ ەدا(context)لەم پەیوەستدەمەوێ هەر       
ی سیاسی لەنێوان كپارچەیی بمێنێتەوە وە تیایدا هاوسەنگیەكە عیراق بە یەكلەوەی 

ی كتا رادەیە ،پارێزراو بێتە كی دیكورد لە الیەكوە عەرەب و  كلە الیەسوننە و شیعە 
الواز بێت لەو اق خاڵی هەرە ررێ عیكواتە تا ب خوێندنەوەیە؛ئەم  ەگەڕێتەوە بۆزۆر د

ردنی كمەكنەبێت لە تو وەوتوكرسەد لە سەد سەهیاللە شیعیەدا وە پڕۆژەی ئێران 
واتە لە دوای   –نزە ساڵی رابردوودا ادولە )ان كیەكدیارە پێداگری ئەمری .ەداكهیاللە

 ورد دەبێ لە چوارچێوەی عیراقدا بمێنێتەوە كە كلەوەی ( رژێمی سەددامەوە ەوتنیك
ا بووە بۆ ئەوەی عیراق بە تەواوەتی كوەی خواست و هەوڵی ئەمریدەربڕ و چڕبوونە

، عەبادی ومەتیكحهێنانی كپێا لە كرۆلی ئەمریبە تایبەتی . ەوێتە دەست شیعەكنە
بە عیراق هێشتنەوەی  بۆبوو و واڵتە انی ئەكەی هەوڵەكدیی كدیسان چڕبوونەوەیە

بەم شێوەیەش  ،راستنی هاوسەنگی مەزهەبی و ئیتنیلە رێگای پاپارچەیی كیە
تۆ بڵێ ) ەوێتە ژێر دەسەاڵتی شیعە كە عیراق بە تەواوەتی نەكردنی ئەوەی كمسۆگەر

 .  (ئێران هەژمونیەوێتە ژێر كنە
ا كی ئەمریەكرەسنووردا پشتگیریەە كبە ئاسانی ئەوە بڵێین دەتوانین هەر لێرەشەوە       
ەوتنی رژێمی كدوای ) ی عیراقسوننەعەرەبی لە  یشی زێتركپشتگیریەە و ،وردكلە 

لەم . ردنی دەسەاڵتی شیعە لە عیراقكبۆ سنووردار ەاریگەر بووكی كئامرازێ (سەددام
ان لە كچۆن بەریتانیە كهەر وە، بووە "ەوتووكسەر" ەمكی كتا رادەیەا كئەمری پڕۆژەیەدا

 ؛ەوێتە دەست شیعەكە ئەو واڵتە نەكلەوەی  "ەوتوبوونكسەر"دامەزراندنی عیراقدا 
پارچەی بەبێ كبە یە عیراقە، واتە هێشتنەوەی كیەكئەمری خودی پڕۆژەئەگەرچی 

ورد و سوننەی عەرەب، كواتە  ،هاتانەكعە زۆر گران لەسەر خودی ئەم پێیش هەژمونی
شیعە لە  هەژمونیبەرامبەر اری كی زۆری بەرهەڵستكبەشێە كیەی واتابەو  ،ەوتووەك

رێگەی ئەوانەوە بەجێ  یا لە" سپێردراوە"ورد و سوننەی عەرەب كعیراق بە 
بە ئاسانی لە قۆناغی دوای داعش ا كم ئێستا لەوەدەچێ چیتر ئەمریاڵبە. ندرێتیێدەگە

 .راگرێ (ەیداكو تەقلیدیە ۆنكلە شێوە )ان لە عیراقدا كنەتوانێ هاوسەنگییە
      
 

  وردك مەسەلەی و موسڵ ردنیكداگیر

ردنی كبابەتی داگیرلەسەر  دروست ورد و یكخوێندنەوەیەهێشتان زووە بۆ ئەوەی بتوانین  
ستی كش پرسیبۆ  ی تەواوكوەاڵمێبتوانین بە ئاسانی  ەەین وگب (لە الیەن داعشەوە)موسڵ 

ی ەپێشڕەویە ئەم ك دەتوانم بڵێمی سەرەتاییدا كێلە هەوڵبەاڵم  .دەینەوەری عیراق بكلەش
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( ٥سوننە؛ انی كسودوەرگرتنی داعش لە نارەزایەتیە( ٩: فەراهەم بوو بە هۆی داعش
لە ناو  كانی پاشقولگرتنی الیەنێكلە شێوازە كشێوەیە( ٣عیراق؛  سەربازیالوازی هێزی 

ێدا گومانی ت( ٢ەی تر؛ كلە الیەنە( یا لە ناو دەسەاڵتی سیاسی لە عیراق)هێزی سەربازی 
 انكلە شێوە كداعش و بەعس بە شێوەیەانی پێشوودا، كلە قۆناغە بە تایبەتی، ەكنیە 
لە  كەوتنی موسڵ لە چوارچیوەی جۆرێكرێ كدەیەش واتابەم  .تر بوونكاری یەكهاو

ی بەعس رۆلزۆر بە تایبەتیش  ،بووبێت اری سوننیكستڵهاوپەیمانی نێوان داعش و بەرهە
موسڵ لە نیوان ەوتنی كخۆم دوای  بۆچوونیم بە اڵبە. بووە لەم بارەیەوە ناوەندی و گرنگ

ە انی دابڕان و بگركلە شێوازە كشێوازی( وە سوننە و داعش بە گشتی)بەعس و داعش 
 . وەسەریهەڵدا دالە ئامانج و ئاراستە ژەشتەنگ
اریش بۆ ئەوە كبەعس چاوی لەوەیە، وە  بگرە  ئێستاش ەئەگەری زۆربە هەر حاڵ بە       

 ی تر دەسەاڵت لە عیراقكبۆ ئەوەی جارێ انی داعش وەرگرێكە سوود لە تواناكات، كدە
ەرەوە بێت بۆ ئەم كالكیەی هەرە كپرسێرێ شەڕ لەسەر بەغدا كدە. بگرێتەوە دەست

بە الدانی  والبوونەوەیە خوێناوی ك، جا چ ئەم یەی نێوان بەعس و داعشپەیوەندیانە
ی كێرۆلدوور نیە . گەیشتنتركلەیەلە  كشێوازێ، یا لە رێگای تەواو دەبێت ەی تركیەال

ببێتە  عیراقشەڕ لە تەوخۆ لە ی راسكی ئێران لە شێوەی بەشداریەترانەكچااڵزێتر و 
ی كبوونەوەی زیاتر و بگرە هاوپەیمانیە كانی نزیكەرەوەكالكارە یەكلە هۆ كێكیە

 .ەكی دیكلە الیە سوننە لە عیراق وە داعش بە گشتیش لە نێوان ،رای بەعس و داعشكئاش
را و هێڕشبەرانەی ئێران لە كی ئاشكێرۆلە كئەوەیە ی بەهێزە كیەش، ئەگەرێواتابەم 

   !یراق بە زیانی خودی ئێران تەواو ببێتع
انی هێزی كشكموسڵ لە الیەن داعشەوە، داڕمان و تێ ردنیكداگیرراستەوخۆ دوای       

انی تری سوننەنشیندا باڵوبوویەوە، هاوتەریبیش كسەربازی عیراق بە ناوچە
 خراوەكردنی زۆر ناوچەی تر لە الیەن ئەم ریكانی داعش بووە هۆی داگیركەپێشڕەوی

ە هێزی پێشمەرگەش لە الی خۆیەوە كئەم رووداوانە بوونە هۆی ئەوەی . توندڕەوەوە
ە پێشمەرگە كبوو  ئەوە ەپێشڕەویانی ئەم كەوتەكلە لێ كێكوە یە ،پێشڕەویەوێتە كب

ردنی ئەم ناوچانە لە كۆنتڕۆڵكاستیدا ڕلە. اندەوەڕگە انكاوەێنرناوچە دابڕی لە كزۆرێ
. ی تركهێزی سەربازی عیراق بوو تا هەر شتێداڕمانی امی كالیەن پێشمەرگەوە زێتر لە ئا

  !بە زەرورەت دەربڕی هێز و توانای پێشمەرگە نەبوو ەپێشڕەویی تر ئەم كیەواتابە 
 كهەندێە كئەوە بوو ان كلە ناوچە دابڕاوەپێشمەرگە  یەپێشڕەویی ئەم كرەهەندێ      

ورد كەین كقەبوڵی نا: ی شیعە بڵێتانكلە گەورە ئایەتوڵال كێكیەە كرد كانشت روویدا وای
ە بە كێ لەو شتانەی، بۆ نموونە، روویدا ئەوە بوو كیە ..  .انمان هەڵپەڕێكلەسەر زامە

نە چووبێتنە ناو ە ئەم هێزاكئەوەی  كرا پێشمەرگە ئااڵی عیراقی هێنایە خوارەوە وەكئاش
لە رێگەی  ە تۆك كواڵتێ ك، نەڵیداگەە لە حاڵەتی شەڕدایە لەكر ی تكی واڵتێكخا

ورد خۆی دە ساڵ بەر لە ئێستا لە كە ك ك؛ دەستورێبەسترابیتەوەوە یەەوە پێكدەستورێ
ی كەەسایەتیكچوونی خۆم ئەم گوزارشەی بە بۆ. رەزامەندی لەسەر دەربڕیدا كریفراندەمێ

ە انئەم رووداو. عیشیبەرفراوانی و  گشتی یكدەربڕینی هەستێلە  بوو شیعە گوزارشت



www.burhanyassin.com 

 

 
11 

انی شیعە كلەسەر پەیوەندیە جێبهێڵێبە( ڤینێگەت)ریگەری نەرێنی اك رێ بۆ داهاتووكدە
 !وردكو 

رەسمی و )وردستان كسیاسی باشووری سەر پانتایی زوو لە  ەش هەروجگە لە      
ئیتر ناوچە ە كسەریهەڵدا ئەویش ئەوەبوو لە الیەن دەسەاڵتەوە  كبۆچوونێ (نارەسمی

بەاڵم . شێتەوەكوردیش لەو ناوچانە ناك وەوردستان كگەڕانەوە باوەشی  انكێنراوەدابڕ
و  مەزەندەە ئەم كگوتم  ٥١٩٢-٦-٥١ردا لە وك -ی پێگەی مالمۆكهەرزوو لە دیمانەیە

انگیر كروحی دەستوری عیراق یە لەگەڵە زۆر بە سادەیی كدروست نیە، چون خوێندنەوەیە
وردستان كی كەڵفراندەم خریلە رێگای واتە  ،ردوەكی ئیمزاورد خۆی كە ك كیە؛ دەستورێن

ە ئەوە كردۆتەوە كئەوەی دووپاتبەردەوام وردی كالیەنی  ،ەشوجگە لە 11.دەنگی بۆ داوە
م چۆنە اڵەن، بەكە دەستور پێشێل دەكن (تۆ بڵێ عیراقی عەرەبی)دەسەاڵتدارانی عیراقن 

ردنی دەستور شانبەشانی كپێشێل) :اتكب "پێشێل"وردی خۆی ئەو دەستورە كالیەنی 
 (.!انی ئەوانی تركر برینەهەڵپەڕین لەسە

 
 

 ی سیاسیكهەڵچوونێ

 انیكەپێشڕەویەوتنی موسڵ و ك، راستەوخۆ دوای انكی هەڵە لە رووداوەكتەسەورێ
بۆ نموونە مەسعود بارزانی هەر زوو ە كبوو  ئەوە ،انكێنراوەپێشمەرگە لە ناوچە دابڕ

ات باسی ئەم كناوە چیتر پێویست  ەئەمری واقع جێبەجێ بوو كوە ٩٢١گووتی ئیتر مادەی 
ێتی نیشتمانی كە هەرنەبێ بۆچوونی یەكەوت كبەاڵم دواتر دەر. ەینكمادەیە ب

بە هەر حاڵ،  .لێی ، یا لەباشترین حاڵەتدا زۆر جیاواز بووپێچەوانەی ئەم بۆچوونە بوو
ی تر كرد وە جارێكی مەسعود بارزانی شەی لەم بۆچوونەكوردی پاشەكالیەنی  هەر زوو
 .بەغدا لەگەڵانی كتوگۆفگ ی لەكی سەرەكبە بەشێ ردەوەكی ٩٢١مادەی 

الیەنی ! وردستانكاتە سەر كش نارگوایە داعش هێە كی تری هەڵە ئەوەبوو كبۆچوونێ      
رێ كدە .ێتی نیشتمانیكیە ك، نەزێتر هەڵگری ئەم بۆچوونە بووپارتی لە دەسەاڵتدا 

لە نێوان  كێگەیشتنكیەلەلە  كپێشتر جۆرێ ەكبووبێ ی ئەم بۆچوونەش ئەوە كارێكهۆ
ناو انی كێشەكدا بە هۆی كلە قۆناغێبێ، بەاڵم هەبوو (بەتایبەتی بەعس)سوننە  و پارتی

راو كاری چاوەڕواننەكیا بە هۆی گۆڕان ،(بەعسبە تایبەتی )سوننە داعش و  "هاوپەیمانی"
 12.روویدابێتداعشدا  لەگەڵ ی سوننیكپچڕانێكلێ ،انی داعشداكیەلە ئاراستە ستراتیژ

 انیكهێڕشەە داعش ئاراستەی ك بێردكوای دابڕانەشكم لێجار بە ئەگەری زۆر هەر ئەدوا
 ! وردستان بگۆڕێكبەرەو 

                                                 
11 https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be 

 بۆ بۆچوونێکی ئەوها، بۆ نموونە، بڕوانە : 12
https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be 

ال لە الی سەرکردایەتی پارتی بەر لە داگیرکردنی شنگبۆچونێکی جێگیر  کە ێلە الیەکی دیکەوە لەوە دەچ
بۆ . نەک کوردستان" بکات شەڕ دژی مالکی و شیعە"بۆ ئەوەی کراتی کوردستان هەبووبێ کە داعش هاتووە ودیم

دۆتەوە کە بە تایبەتی مەسعود کریلە زیاتر لە بۆنەیەکدا جختنوری مالکی، سەرۆکوەزیرانی پێشووی عیراق،  نموونە
:بۆ نموونە ،بڕوانە. بارزانی هەڵگری بۆچوونێکی ئەوها بووە  

http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=13922&Jor=2,   accessed    8-12-2014 

https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be
http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=13922&Jor=2
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ە كردنی موسڵ ئەوەبوو كبە هۆی داگیر یوردكاردانەوەی الیەنی كی تری كرەهەندێ      
ە ئیتر كردەوە كوردستان ئەوەیان خجتكانی كلە بەرپرسە هەرە بااڵ كهەر زوو هەندێ

ەوتە قۆناغی كورد و بەغدا، كانی كەو رووداوە عیراق، بە تایبەتی پەیوەندییەدوای ئ
رێ كسڵ ناوردنی مكدوای داگیرە ئیتر كئەوەبوو بۆچوونەش ی ئەم كپەیامێ ".دوای موسڵ"

 ئەو شارەردنی كانی بەر لە داگیركلەسەر بنەماهەر بەغدا  لەگەڵ وردك انیكیەپەیوەند
 ورد و بەغداكانی كەمێژووی پەیوەندی ایی ئەم بۆچوونە،، لە رۆشنهەر زوو .نبەردەوام ب

 ەك، بە واتای ئەوەی ردنیكدوای داگیروە  ردنی موسڵكبەر لە داگیر: یە دوو بەشەوەراك
      13.موسڵ رازینابێت ردنیكداگیربەر لە قۆناغی انی كوەێورد بە چوارچكئیتر 
تدارانی باشووری اڵدەسە ۆچوونیبە كوابوو  ی خۆمهەر زوو بۆچوون ،ی ترەوەكلە الیە      

ردنی موسڵ قۆناغی پێش كوردستان دوای داگیركە گوایە ئیتر باشووری ك ،وردستانك
ی بێ كو خۆشبینیەی نادروست ك، لە باشترین حاڵەتدا خوێندنەوەیەاندوەموسڵی تێپەڕ

ی بە پەلە بوو، كردارێكزیاتر پەرچە خوێندنەوەیەئەم ە، كی دیكبە واتایە. بوو بنەما
 كنە، و نەست ی گرنگ لەسەر بنەمای هەستكلە مەسەلەیەبوو مدان كەروەها حوه

  14.انیكی راستگۆیانە و عەقاڵنی لە سیاسەت و روانگەكخوێندنەوەیە
نایەی ابەو م ،ەوتكدەر ی دەسەاڵتدارانبۆچوونەنادروستی ئەم  زووهەر لە راستیدا       

 كنە ،قۆناغی دوای موسڵلە  ،اد(عەبادیحەیدەر ) ەیكەومەتكح لەورد ك بەشداریە ك
و بگرە ك، بەڵیپێشتر انیكبەشداریە بە بەراورد بە ،نەبووی بەهێزترەوە كلە پێگەیەهەر 
 رەییەوەاو بێچ داداویكورد بە چۆكلە راستیدا : بوو شیسی سیاكۆیەكنسبەشداریە ئەو 

  15.ئەم هەنگاوەی هاوێشت
ادانە نابێ هەر بخرێتە چوارچێوەی دكئەم چۆە كەینەوە كئەوەش جختبلێرەدا گرنگە       

 ئەم و باشتر وایەكبەڵ ،ورد دوای ئەو رووداوەكشنگال و الوازی پێگەی  ارەساتیكست و كش
مان یبۆ تێگەیشتن لەم پێگە الوازە پێویست . فراوانترەوەی كوەیەێبخەینە چوارچە الوازی

عیراقی دوای  ە لەكو سیستەمە سیاسیەی سەروبەری ئە بە تێڕامان و خوێندنەوەیە لە
ی بەرهەمهێنانی ئەم كی چااڵكخۆیشی الیەنێ وردكهەر  ەك، ایەوەكدام هاتە دسە

گرنگە بە  ،بابەتەوەانی ئەم كاریەكوردەناو بچمە لێرەدا بەبێ ئەوەی . بوو سیستەمە
لەسەر لە باشترین حاڵەتدا ە ئەم سیستەمە دواجار كی ئەوە بڵێین كی سەرەكشێوەیە

هەر ئەم  .(رەبیش زۆرینەەەمینە و الیەنی عكورد ك) دامەزراوە ەزۆرینو  ەمینەكبنەمای 
ە چەندە ئاسان بوو بۆ الیەنی كلەوە بگەین بۆ ئەوەی یارمەتیمان دەدات  شراستیە

امی كلە ئا ،دابدات( ەمینەك)ورد كبە  كچۆ ەك( بە سوننە و شیعەوە)عەرەبی زۆرینەی 
بەبێ هەتا "ە ك تەیان دابووبڕیاری پێشوەخ ەكسوننە و شیعە ی هاوبەشی كبڕیارێ

                                                 
13

  http://www.sbeiy.com/Detail.aspx?id=3580&LinkID=4  :بۆ نموونە، بڕوانە  
14

 https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature=youtu.be :چوونەی نووسەر بڕوانەۆبۆ ئەم ب  
15

باڵوکرانەوە " سەرکردایەتی سیاسی کورد"ی ١/١/٥١٩٢ئەو هەوااڵنەی کە دەربارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی   
بۆ . بووو بێچارەیی ئەوەیان پشتڕاستکردەوە کە بڕیاری بەشداری لە حکومەتی عەبادی، بڕیارێکی بێبژاردەیی 

  :نموونە بڕوانە
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=22598  accessed 17-10-2014          

http://www.sbeiy.com/Detail.aspx?id=3580&LinkID=4
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=22598
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امی ئەم هەڵوێستەش كئا 16."دەهێننكپێهەر ومەت كحوردیش ئەوان كبەشداری الیەنی 
 لە كبەبێ بوونی هیچ ئەلتەرناتیڤێ اتەو "بێ چارەیی" ە لەكئەوەیە ئەویش رایە، كئاش

پەرلەمانتارە ەدا كچرلە دوا  17،تاتۆریەتی زۆرینەیەكدیەم ئبەرامبەر وردا، كبەردەم 
 . اد ەی عەبادیكومەتەكوە دەنگیان بە حپەرلەمان  هۆڵیچوونە ناو ان كوردەك

ە بۆ تێگەیشتن كی تری هەیە كوردی دەرفەتێكی تر الیەنی كجارێ ،دوای ئەم رووداوە      
بەغدا پەنا بۆ  لەگەڵ اویقەیرانژە و تەنگپڕ لە ی كپەیوەندیەحاڵەتی بنبەست و  ەل

واتە عیراق بەبێ ) دانەوەی عیراقی عەرەبیوبووڕوەبەرەی جیاوازتر ببات لكردنەوەیەكبیر
دەبێت ی جیاوازتریش لەسەر بنەمای پێداچوونەوە كردنەوەیەكبیر(. وردستانكباشووری 

ە لەسەر بنەمای كئەوەیە  شەكەراستی. ورد و بەغداكانی كەتەواوی پەیوەندی بە
ان كە دەسەاڵتەكو ساڵ بەوە رازی بو دە ەم یا زۆر،ك، ورد بەر لەكدەستووری عیراق 

چارەنووسی بەسەر ( وردكواتە دەسەاڵتی ) كدەسەاڵتی نەتەوەیە: اتكبەغدا بەشب لەگەڵ
لە  یەنەتەوەی زۆرینە دەستیااڵب ە ئەویشكای دەستورەوە راوەتەوە لە رێگكەمكخۆیدا 

ئابووری  ،نیشتمانیپەیوەستن بە سەروەری ، بە تایبەتی ئەوانەی انكبڕیارە هەرە گرنگە
ەوە كەوێتە ناو گەمەیەكە بك" ووەرازیب"بەوە ورد خۆی ك بەم پێیەش .ەتی دەرەوەو سیاس

ە بەبێ چارەسەری كەمینەیە و بەم پێیەش لە هەموو ئەو مەسەالنەی كورد كە تیایدا ك
ی بەردەوامی كشەڕێ ،راونەتەوەكالینەكە لە دەستوردا یەكماونەتەوە و لەو مەسەالنەشی 

ورد كە زۆر جار ك ەراوكچاوەڕوان .ورد و بەغدا هەیەكو دژەتەفسیر لە نێوان  رتەفسی
دە ساڵی ماوەی ە پێشتریش لە ك، ببێتەوە تاتۆریەتی زۆرینەیەكدیدووچاری غەدری ئەو 

ەم یا زۆر كورد كدا ٥١٩٢ی زۆری ساڵی كئەوەتا لە بەشێ .رابردوودا دووچاری بۆتەوە
ەتەوەی سەردەست و دەسەاڵتی ن هێما و دەربڕی: را لە الیەن بەغداوەكنانبڕاو 

 !تاتۆریەتی زۆرینەكد
ئەو ) مابێتەوەوەی عیراقدا ێورد لە چواچكە تا كی ئەم بۆچوونە ئەوەیە كدەرئەنجامێ      

ی بەهێزترە لە بڕیاری كە تیایدا نەتەوەی سەردەست خاوەنی پێگەیەكچوارچێوەیەی 
و ملمالنێی  ناورد لە حاڵەتی بگرە و بەردە، بنبەست و قەیركئەوا دەبێ  (سیاسیدا

انی بەرەوڕوبوونەوەی كارەكە هۆكهەر لێرەشدا دتوانم بڵێم  .بەغدا لەگەڵ بەردەوامدابێت
ەی دوایی، زێتر انانی ئەم چەند مانگكورد و بەغدا، دوای رووداوەكسەربازی لە نێوان 

وردی بە كالیەنی پێویستە  ەو" نوێیە"ە كئەوەشی . ەمتر نەبوونەتەوەكبوون و 
انی بۆ كە شیعە لە رێگای ناردنی هێزەكبێتەوە ئەوەیە كرەوە لێی نزیی زۆكنیگەرانیە

" دوورەوە"انی خۆی لە ك، هەڕەشەكوكەركان، بە تایبەتی ناوچەی كناوچە دابڕێنراوە
                                                 

16
سەپاندنی الیەنی عەرەبی لە پەرلەمانی عیراق، چونکە زۆرینە بوون ێ دوو نموونەی تری زەق هەن لە خۆهەرنەب  

لە  ٥٣ی کەرکوک کە  ناسراوە بە یاسای ژمارە یەکەم یاسایەکی گرنگ دەربارە. کوردی" کەمینەی"بەرامبەر بە 
ئەوەشی کە کورد  لەگەڵ ،٥١٩٢رێگای زۆرینەی عەرەبیەوە بەسەر کوردا سەپێندرا؛  دوەمیشیان تێپەڕاندنی بودجەی 

 .            دژی دەنگدان بە بودجەکە كهەڵوێستێ كهۆڵی پەرلەمانی جێهێشت وە
ەددام سنە دەربارەی ئەو سیستەمە سیاسیەی کە دوای کەوتنی رژێمی بۆ خوێندنەوەی هەندێک توێژینەوە و دیما  17

عیراقی دوای سەددام و چارەنووسی باشووری یاسین، . بورهان أ. د: هاتە کایەوە وە رۆلی کورد لەو بارەیەوە، بڕوانە
توێژینەوە و  لەو كئەوەی  بە تایبەتی لە بەشێ. ٥١١١، مەتین كدهۆ، نکۆمەڵێ لێکۆڵینەوە و چاوپێکەوت: کوردستان

ستەمکاری )دکتاتۆریەی زۆرینە جخکراوەتەوە ئەوەیە کە ئەو سیستەمەی بەرهەمهات سیستەمی  دانەمانادی
                         "!      وەکراتیانەودیم"عەرەبی بوو، بەاڵم  لە رێگەی دەستور و ئامرازی ی (زۆرینە
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و تا كهەر بە ئەگەریش، بەڵ كنە. وردكهەر بەر دەرگای  ك، نەوردكهێنایە ناو ماڵی 
ە ك ەئێرانی -شیعی پاڵەپەستۆ و هێڕشم بڵێم ئەبە دڵنیاییەوە ی زۆر دەتوانم كرادەیە

زی ڕیكبۆ سەر ئارامی، ئاسایش وە یەامی مەترسیداری دەبێ كئێستا لەسەر پێیە ئا
 !. . .وردستان كسیاسی لە باشووری 

 
    
 شتە  ێار و دەرهاوكهۆ: ارەساتی شنگالك

ی تری كە وشەی شنگال ئیتر بووە بە سیمبۆلێك گوترێپێویستە لە سەرەتا ئەوە ب
وردستان كتی باشووری اڵانی دەسەكستەكلە تەواوی ش ەشكتراژیدیا ،یوردكراژیدیای ت

ەوتنی شنگال كسەر دوای كهەر یەلەوەش جگە . هەر لە شنگال تا جەلەوال ،رێتەوەكجیا نا
ئەم را كدەلە راستیدا  :هەبوو یشكەوتنی هەولێر و دهۆكهەڕەشەی جددی لەسەر 

ی كێارەساتكبە  ،كاتژمێرێكبە جیاوازی چەند ا تەنه، كی سەر هەولێر و دهۆهەڕەشەیە
 . ورد تەواو ببێكبۆ  ترزۆر گەورە

وردی بوو؛ هەروەها كساڵەی  ٥٣تی اڵستی سەروبەری دەسەكششنگال      
. وردیكڵۆڵی ناسیۆنالیزمی كڵۆڵی ئەو دەسەاڵتە و كی جددی بوو لە كرنەوەیەكتپشتراس

ە بەردەوام جختی لە كەو بۆچوونەی ئ ە بۆكدی سەلماندنێکیارەساتە بوو بە كئەم 
دەسەاڵتی  انیكتەواوی دامەزراوە ردنیكردن و بە نیشتمانیكزراومەپێداویستی بە دا

وردستان، یا راستتر كداری لە كردنی هێزی چەكردۆتەوە، بە تایبەتی بەدامەزراوكوردی ك
ی كبەشێا تا ئێست ەك یەیواتابەو ) وردستانكانی كدارەكهێزە چە ،تر بڵێینانەاوكو راش
لە  كو بگرە زۆرێكبەڵ ،دەسەاڵتنی كسەرەهەر هی دوو حیزبی  كئەم هێزانە نەزۆری 

ئەمە جگە  .(ن هەیەنیاتایبەت بە خۆیا (لیوا و فەوجی)ەی سەربازی كان یەكردەكسەر
هەر لە  كوردستان نەكشووری اپانتایی نەتەوە لە ب شە تا ئێستاكلەو راستیەی 

مڕانیەوە كحوانی كایەكربەی زۆری رەهەند و ۆو لە زكڵبە ،رەهەندی هێزی سەربازیەوە
لەمەش خەرابتر جگە لە دابەشبوونی دەسەاڵت لە رووە رەسمی و  .راوەكدابەش

ێتی كلە نێوان پارتی و یە( قوڵ و نادیار)ی تری شاردراوە كەیدا، دابەشبوونێكبینراوە
انی كسەر سەرچاوەان وە دەستگرتن بەكیە ئابووریەكبە تایبەتی لە بواری چااڵ ،هەیە

، بە تایبەتی بوونی دوو انكیەەسمڕسا ێانی یاسا و ركدەوڵمەندی لە دەرەوەی سنوورە
  18.حزبی دەسەاڵت ی دوو(انكۆمپانیا وەهمیەكبۆ نموونە ) ئابووری رەشدانە 
هەر وا ی كارێكانی كشنگال وە دەرهاوێشتە ەساتیاركانی كارەكردنی هۆكدەستنیشان      

باس لە دوو شێوەی دەتوانین  ،ەارەساتك مئەانی كارەكهۆلە مەڕ ر حاڵ بە هە. ەئاسان نی
 .تەاڵان هی دەرەوەی دەسەشیتە وە ئەوەی تریاڵیان هی دەسەكێكە یەكەین كبۆچوون ب

ەوتن كە لە دەسەاڵتەوە دەركردنەوانەی كروونەو ل ،لارەساتی شنگاك دوایهەر زوو       
 : رنجنجێگەی سەدووانیان  تایبەتیی كبە شێوەیە

                                                 
18

باشووری کوردستان دوای "یاسین، . بورهان أ. ، بڕوانە دبۆ خوێندنەوەیەکی لەم جۆرە بە شێوەیەکی فراوانتر  
دا  ٥١١١ئەم بابەتە  لە ئوکتۆبەری . ٦-٢، بە تایبەتی ل"ئەگەرەکان بە رووی داهاتوودا: ٥٢/٧/٥١١١هەڵبژاردنەکانی 

 http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf   :باڵوبۆتەوە

 



www.burhanyassin.com 

 

 
15 

لە شنگال لە بەرامبەر هێڕشی شانەوەی هێزی پێشمەرگە كە كلەوەی ەوە نردكجخت -أ 
خۆی پێشمەرگە بۆ ئەوەی دواتر  ،ەوە بوونخستكبوو وە ئامانج لێی خۆڕێ "كتیكتا"داعش 

 .  ەوەاتكهێڕش ب
بە  ،اردانەوەی دەسەاڵتكهەر زوو ، "یەكتیكتا"شە كئەو پاشە مەسەلەیلەسەر       

انی كارەكلە هۆ ۆڵینەوەكبۆ لێ ارهێنكپێ كە لیژنەیەكئەوە بوو  ،ی مەسعود بارزانیتایبەت
ئەو بەرپرسە گەیاندنی  ردن و بە دادگاكە، بە تایبەتی دەستنیشانكەارەساتك

 بەاڵم ئێستاش، .بوون( ەكیەكتیكشانەوە تاكتۆ بڵێ )ە كستەكاری شكە هۆك یسەربازیانە
وردستان بۆی روون كی كخەڵ ەدا،كارەساتەكبەسەر  ە تێپەڕیوەك دوای ئەم هەموو ماوەیە

ێ بوون وە راستی و دروستی ئەوەی بەسەر كە ارەساتكە ئایا بەرپرسانی ئەم ك ۆتەوەنەب
  !هات چی بوو ئەم شارە و دەورووبەریدا

بە سیفەتی  بێت،خۆی  مەسعود بارزانیی دەشێ كسەرەبە باوەڕی خۆم بەرپرسی       
. ی هەرێمیشەانكدارەكردەی گشتی هێزە چەكو سەر ەردستانوكی هەرێمی كئەوەی سەرۆ

ەوتنی شنگالیش كە هەتا دوای ك حزبەیئەو  ،ی پارتیەكسەرۆ شیهەر خۆی شجگە لەوە
 19."واتە زۆنی پارتیە ،زۆنی زەردە"ە بەڵێ شنگال كردۆتەوە كئەوەی جخت" بە شانازیەوە"

ە كردەوە كی ئەوەیان دووپاتلە بەرپرسانی پارت كو دواتریش هەندێكبەڵ ،هەر ئەوە كنە
 چنگیلە  شییدەرهێنانردنەوەی شنگال وە كپارتی خۆی بەرپرسە لە پالندانان بۆ ئازاد

انی پارتی كردە سەربازیەكلە سەر كێكیە .هەر بەرپرسیاریەتی ئەو حزبەیە داعش
اتەوە و كاوی ئەم بۆچوونە جختدەكبە راش( عومەر عوسمان، ناسراو بە زەعیم عەلی)

نها  ته  راوهكئێستا رزگار  هكنگال  زاى شه ى قه شه و به ردنى ئهكپالنى رزگار "دەڵێت 
ى  و هێزه ڵێت ئه توانێت بیپارێزێت، ده ویش ده ر ئه و هه  نجامدراوه ئه  وه ن پارتیه الیه له
ە بە كبەاڵم جێگای سەرنجە  20." بوه و رۆڵیان نه مبون هك  ردوهكشداریان  ر به گه ێتیش ئهك یه

رشتی بەرەی جەنگی لە ەی پارتی سەرپكسەرۆ كردەیە مەسعود بارزانی وەكەم سەرپێی ئ
پالنی "دەڵێت  كاتێك انی هەرێم،كدارەكفەرماندەی گشتی هێزە چە ك، نەردوەكشنگال 

21"بارزانی كردویەتی بە سەرپەرشتی سەرۆكتەنها پارتی  النگەردنی شكرزگار
 

دا كەی شنگال لە زەمەنێكستەكە شكنەوە ەیكجختب شدەبێ ئەوە ،ەوەیشی تركلە الیە      
لە  ،گرنگتر وەشلە .لە دەسەاڵت كبەشێ ووەتەنێ بێە تیایدا ئۆپۆزیسیۆنی دوكروویدا 

راستتر بڵێین پۆستی وەزیری ەی شنگال وەزارەتی پێشمەرگە، یا كەارەساتكاتی روودانی ك
شنگال چەندە  ەوتنیكبە باوەڕی خۆم  .بە دەستی بزووتنەوەی گۆڕانەوە بوو ،پێشمەرگە
ئەوەندەش  ،ردەوەكپشتڕاست  پێشوویستخواردووی دەسەاڵتدارانی كی تاڵی شكئەزموونێ

ی تاڵ لە كووی ئەزمونێڕبەرەو( ە لە دەسەاڵتكە ئەمڕۆ بەشێك)ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێی 
                                                 

19
ی زەردی شنگال هەموو كات قەاڵ"بە شانازیەوە دەڵێ (  هێمن هەورامی)ردایەتی پارتی ئەندامێکی سەرک  

 :بڕوانە ".یش دەمێنێتەوەپارتی بووە، هەر بە زەرد
    accessed 13-9-2014http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=10360&Jor=1        

20
: بڕوانە  

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     
21

 .هەمان سەرچاوە  

http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=10360&Jor=1
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ە دەرچوون لێی هەروا ئاسان كردەوە كی كردنەوەیەكرەوڕووی تاقیەوە ب ردەوەكمڕانی كحو
ێ خۆی خاوەنی ئۆپۆزیسیۆنی دوێن (٩: ەینەوەكبەم شێوەیە چڕ ب ەكمەسەلەدەتوانین . نیە

و بەرپرسیارەتیان  ان بگرێتە دەستكرووداوە یە  بۆ خۆی جلەوكیە ئەوەندە دەسەاڵتە ن
واتە ئۆپۆزیسیۆنی )اتە ئەم بەشەی دەسەاڵت كهەر ئەو  ،خەرابتر لەوە (٥؛ هەڵبگرێ

بەرەوڕووی  ێچبوێرانە و بەبێ پەناو پ "وەیەشانەكی كتیكتا"نەیتوانی پرسیاری ( پێشوو
وە لەوە دەچێ  اتەوەكبمەسعود بارزابی  ی ئەو حزبەكوە زۆر بە تایبەتی سەرۆ ،پارتی

  !اكئێستاش و لە داهاتووشدا نەتوانێ ئەم پرسیارە ب

ەوێتە ملی كدە" یكتیكتا یشانەوەك"مەسەلەی بەناو ە كوترێت گلێرەدا پێویستە ب      
 ،ە چەندك اتەوەكدەخۆی بۆ رای گشتی ئەوە روونە كاتەی كتا ئەو  ،ەرگەشوەزیری پێشم

بە هەردوو  !ەبوو یەكتیكتا شانەوەكری ئەو دائاگا ەوەزیرئەم  كوە تا چ رادەیەچۆن 
بەبێ  خودشانەوە یاكبووبێ لە بڕیاری جا چ بە شدار: اتەوەكە روونبكپێویستە شتە دیویدا

  !درابێ ەكەئاگاداری ئەو بڕیار
انی كردەكە لە ئاستی هەرە بااڵی سەركبە باوەڕی خۆم ئەم پرسیارە هی ئەوەیە       

رێ و خودی مەسعود بارزانی بەرەوڕووی ئەو بەرپرسیاریەتە كئۆپۆسیۆزیۆنی پێشوو ب
 ،بە تایبەتی بزاڤی گۆڕان ،ئایا ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ رێ،كئەگەر ئەوەش نە !رێتەوەكب

انی ئەوانی كو بڕیارە تەماویە ، هەڵوێستۆر گرانی هەڵەی زكئامادەیە لە داهاتوودا باجێ
ە ك ئەوانی ترپێویستە وە ئێستاش  ،ویست بووێە هەر زوو پكتر بدات، ئەو باجەی 

 .بیدەن ،دەسەاڵتدار و بەرپرسی راستەقینەن
ی كمەسەلەیەو كێشەیە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ، بەڵكهەر  كنەئەم مەسەلەیە       

ەی پارتی كو ئاگاداری هاوپەیمانە ستراتیژیە ڵرۆە ئایا كسیارەی ئەو پر گرنگە لە مەڕ
پێویستە : ە چەند بووەكشانەوەكرداری كلە بڕیار و ( وردستانكشتمانی یێتی نكواتە یە)

چۆن ە ڵە ئایا ئەم ئاگاداری و رۆك اتەوەكاوانەتر هەڵوێستی خۆی روونبكبە راش حزبەئەم 
 !هەر ئاگادار نەبووەێتی كیە ، یا ئەسلەنیش بووەكبووە و لە چ ئاستێ

هەر زوو دوای : ۆن بوونكانی پێشمەرگە كەكچە ە گوایەكدەسەاڵت  بەهانەی -ب
ە كرا كئەوە  پڕوپاگەندەی ی دەسەاڵتلە بەرپرسان كێلەسەر زاری زۆر ارەساتی شنگال،ك

ی پێشمەرگە كیەش چەواتاانی داعش مۆدێرنتر بوون وە بەو كەكلەبەر ئەوەی چەگوایە 
، بە دواتر بەرپرسانی هەرێم. اتكون، هێزی پێسمەرگە نەیتوانی بەرگری بۆن بوك

ە ك ۆتەوەردكئەوەیان دووپاتردنەوە كتجخبە  ی هەرێم مەسعود بارزانی،كتایبەتی سەرۆ
  .اتكورد دەكشەڕی " ی دوو دەوڵەتكچە"عش بە داگوایە 
بە ەین، كبدەسەاڵت ەوە دەتوانین ئاماژە بە بۆچوونی جیاواز لە هی كی دیكلە الیە      
ستی پێسمەرگە كە شك ردۆتەوەكپشتڕاست  یانئەوە ا،ەسانی شارەزكبۆچوونی  (٩: یواتا

بە  (٥ 22؛بوو وەەكتەری دیكزۆر فاهۆی  بەو كبەڵ ،ی مۆدیرن نەبووكهی نەبوونی چە
                                                 

22
بەر لە داگیرکردنی شنگال،  ،(٥١٩٢)نووسەری ئەم وتارە لە هاوینی پار  لەگەڵدا هەروەها لە دیمانەیەک   

سەروەر قادر بەرزنجی گومانی لەوە هەبوو کە پێشمەرگە لە توانایدا هەبێ  قشارەزای بواری سەربازی فەری
 ەكکە هەفتەی) بەرامبەر داعش بوەستێتەوە، وە بەهانەکەشی ئەوە بوو کە ئەو دیاردەیەی کە  لە ناو پێشمەرگەدا 

هەڵبەتە ئەمە تەنها . دا نیەچەکداری واڵتانی دیکە یلە هێز (ە بێتلە دەوام بێت وە سێ هەفتە لە ماڵەو
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بە تایبەتی لە حاڵەتی ) وردستانكی ئاواانی خۆركنێوان هێزەی بە پەلە لەكبەراوردێ
ی ترەوە جێهێشتنی كالیەلەوە  كلە الیە( کۆبانێە ل وێنەی شەڕڤانانبەرخودانی بێ

ە نە ك ەوێتكئەوەمان بۆ دەردە ،كالیەن هێزی پێشمەرگەوە بەبێ هیچ بەرگریەشنگال لە
نیە لە نێوان ئەو  كووی لۆجیستیەوە هیچ بەراوردێڕوە نەش لە كچە ،لە رووی ژمارە

وە ئەو توانا ان كیەلۆجست تواناەڕ و ەرەسەی شكو  كلە چەپێشمەرگە  ستەیهەموو توان
 كئەوەشدا هەموو جیهان نە لەگەڵ.  هەیانبوو خۆرئاوا شەڕڤانان لەە ك سنووردارەیزۆر 

انی كە هێزەك بووە ورد خۆی شاهێدی ئەو هەموو بەرخودانە سەرسوڕهێنەرەكهەر 
ی ە بواری تیورە لكە دەمێك كبۆچوونێ( ٣ەن؛ كردویانە و دەیك وردستانكی خۆرئاوا

هەرە گرنگی ی و كسەرەو رەهەندی وە جەنگ دكراوەتەوە ئەوەیە كجەنگدا جختی لەسەر
 بەاڵم ،و الیەنی لۆجیستی جەنگ اینۆلۆژیكتە ،كچەرەهەندی یان كێكیە ،هەیە

 social)" ۆمەاڵیەتیەكخستنە كری" یش ئەوئەو ەك، تریان تەواو جیاوازە ەیكرەهەندە

organization)ە كیە ەۆمەاڵیەتیكبەستێت، واتە ئەو رەهەندە ە جەنگ پشتی پێ دەك ەیە
ینەی جەنگ كبە ما وزەهێز و  هەر لەو قواڵییەش ە وەكبۆ جەنگە پشتگیر و دەبێتە قواڵیی

و ئەم كبەڵ ،ەیكە(یا ماددی) یكهەر هێز و وزە بە مانا فیزی كراستیدا نەلە .درێدە
ەواییدان بە ڕنگ و یشە بۆ خەماڵندنی گوتاری جەكوەیەێۆمەاڵیەتیە چوارچكخستنە كرێ

ان، بە بەهانەی بەرگری لە سەروەری و كردنی توانا مرۆییەكجەنگ وە هەروەها مۆبیلیزە
ۆمەاڵیەتیەن كخستنە كە بنەمای ئەو رێكرنگ گبەهای  كئاسایشی نیشتمانی و هەندێ

   23(.بۆ نموونە دەوڵەتی مۆدێرن كوە)
انی شنگال و ئەو كەووداورە ك گوترێردنەوە ئەوە بكجگە لەمەش، دەبێ بە جخت      

بە جوانی  ،ەوتووەكیبەغدا تێ لەگەڵە هەرێم كقەیرانە ئابووری و بنبەستە سیاسیەی 
دروشم نیە و  هەڵدانیوردستانی سەربەخۆ تەنها كە مەسەلەی كردەوە كپشتڕاست انئەوەی

ستە و كئەم ش. وردستان نایەتەدیكی كخەڵ هەست و سۆزیتەنها و تەنهاش بە بزواندنی 
دەبێ بە ە مەسەلەی سەربەخۆیی كەنەوە كان ئەوە پشتڕاست دەكێشەكقەیران و ۆی ك

و  ی فرەڕەهەندی و فرەئاستیدا وردبوونەوە و تێگەیشتنكوە لە بۆچوونێ رێكب كناوەڕۆ
  24.رێكاری بۆ بكئامادە
ردنەوەی باشووری كەی جیاكوشندە بوو لە بیرۆكی كئەوەی لە شنگال رویدا زەربەیە      

 ك، نەی سەربەخۆكدەوڵەتێ كوردستان وەكە عیراق و راگەیاندنی ئەو بەشەی وردستان لك

                                                                                                                                                         
نێ باسیان لێوە بکات، کە ابەهانەیەکە وە زۆر هۆکاری دیکە بۆ شکستی هێزی پێشمەرگە هەن کە مرۆڤ دەتو

 .  چەکدارەیە گرنگترینیان بە نیشتمانینەبوون و بەدامەزراونەبوونی ئەو هێزە

 :بڕوانە ،موونەبۆ ن ،بۆ بۆچوونێکی ئەوها 23  
 Harry Holbert Turney-High, Primitive War; Its Practice and Concept, Columbia, University of South Caroline 

Press, 1971. 
، هەوڵێکی ٥١٩٩، بە بۆنەی نەورۆزی (نەوشیروان مستەفا)بە باوەڕی خۆم وتارەکەی رێکخەری گشتی بزاڤی گۆڕان   24

بۆ بوو ەڕۆککردن و بە کێشە بینینی مەسەلەی سەربەخۆیی کوردستان وە هەوڵێکی گرنگ جددی بوو بۆ بە ناو
ئەم راگەیاندنە دەکرێ بە زۆر . تێگەیشتن لەو کێشانەی کە پەیوەندیان بە بڕیار و راگوزەری بەدەوڵەتبوونەوە هەیە

ەکەدا دەردەکەوێ ئەوەیە کە کە بە زەقی لە وتارتانەی لەو ش كیەکێ .تەوە وە تێگەیشتنی بۆ بکرێێشێوە بخوێندر
اندنێکی لە راستیدا دەکرێ بزو .جەماوەر ناکرێ یئیتر مەسەلەی بەدەوڵەتبوون تەنها بە بزواندنی هەست و نەست

   .بێت بۆ پڕۆسەی بە دەوڵەتبوون ئەوها زۆریش مەترسیدار
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یەتی ناخ و ماهو لە كبەڵ ،(واتە لەدەستدانی هەندێ شوێن)ەیدا كجوگرافیە واتاهەر لە 
هەرچەندە ئەم نوسراوە خۆی . و دەوڵەتی سەربەخۆدا سەربەخۆیی انیكو مەرجە ەكبیرۆ

وو، بەاڵم ڕشێوازی چارەسەر بخاتەدوور و درێژی  بەلەم بارەیەوە ە كلەوە بەدور دەگرێ 
ە ك ئەوەیە ڵێینیانی سەرەوە بكتێبینیە لەگەڵرێ بە پەیوەندی كە دەكئەوەی 

 (ڕەهەندۆمەاڵیەتی فرەكی كبزاڤێسیاسی و  -ژیلۆی ئایدیۆكپڕۆژەیە كوە)ناسیۆنالیزم 
 واتابە  ەوەتۆ بڵێ نەت)ی مرۆیی كۆمەڵگایەكێتی ە توانیبكدەبێ  وتووكاتە سەركئەو 

و مێژووی گرێدان لەسەر بنچینەی هەست و نەست ەوەكیەلە حاڵەتی بە واتە (ەیكیەلتورك
بەدەستهێنانی سەروەری نەتەوەیی لە شێوازی بگوازێتەوە بۆ حاڵەتی هتد ... بەش ووها

یە لە نێوان كی فرەڕەهەند و ئۆرگانیكئەم سەروەریەش ئاوێتەبوونێ. رنداێدەوڵەتی مۆد
پانتایی و وە  كلە الیە( ەیكسیاسیە واتاتۆ بڵێ نەتەوە بە ) ەاڵیەتیۆمكخستنی كری

ڵبەتە باشترین هە .ی ترەوەك، لە الیەە پێی دەگوترێ نیشتمانك جوگرافی نەتەوە، فەزای
ۆمەاڵیەتی بوونی كبوونەش لە نێوان فەزای جوگرافی و فەزای شێوازی ئەو ئاوێتە

مافی م و سەروەری یاسا، كحو نموونە، بۆ ،ناوەڕۆکیداە لە كەوتووە كی پێشكدەستورێ
تا . انی بەرجەستە و پارێزراو بێتكراتیەكان، هاواڵتیبوون و بەها دیمۆكئازادیەمرۆڤ، 

انیزم و كوردستان نیە و بەوەش دەتوانین بڵێین هێشتان میكی ئەوها لە كئێستا دەستورێ
ونی نیە، بەو بو( ۆمەاڵیەتیكجوگرافی و )ردنی ئەو دوو فەزایە كچوارچێوەی ئاوێتە

بەاڵم  لە حاڵەتی ئاشتی و جەنگدا ،وردیداكە لە بوونی دەسەاڵتی كمانایەش ئەمە الوازیە
 . زیاتر رەنگدەداتەوەئەم الوازیە لە حاڵەتی جەنگدا 

 
         

 ان كە پەیوەندیدارەرووداوشنگال و  :یاكتور

بگرە دروستبوونی  اە هەتو ،ەوەلە الیەن داعش ەكدیشنگال و هەندێ ناوچەی  ردنیكداگیر
 جاركیەی كلە زۆر رووەوە زەنگێ ،كەوتنی هەولێر و دهۆك سەرلە شی جددیكیەترسمە

 . مەترسیدار بوو
و  واتاان، لە كوردە ئێزدیەكەوتنی شنگال و بەسەرهاتی كە كرێ بڵێین كەشد      

 ی ٩١٧٢ ی ئاداریەكەارەساتك، (ەیكسەربازی و سیاسیە ابە وات) ەیكەندە ستراتیژیەەهڕ
 ەكبڵێم  ورتیكۆر بە مە زتلەم بەراورد و بیرخستنەوەیە، مەبەس .بیرخستینەوە

ۆی كچۆن نس ك، هەر وەبوو "وەهم" كۆمەڵێكست و داڕمانی كبەسەرهاتی شنگال ش
 .بوو وەهم كۆمەڵێكیش داڕمان و وااڵبوونی ٩١٧٢
ی زۆر كدەیەتا را ،انكشنگال و رووداوە پەیوەندیدارەەی كارەساتەكبەم واتایەش،       

ی كهەرچەندە زەمەنێ و،بو داریكانی خەباتی چەكتەرتیباتە ستراتیژیە دووبارەبوونەوەی
انی باشووری كردەكلە سەر كو بە قسەی زۆرێداریدا تێپەڕیوە كزۆر بەسەر خەباتی چە

بە پێی ئەم  25.داری بە تەواوەتی بەسەر چووەكزەمەنی خەباتی چە یشوردستانك
                                                 

نەوەی اڵە لە نێوان جومەبەست لە تەرتیباتە ستراتیژیەکانی خەباتی چەکداری ئەو پێکهاتە بازنەییەیە ک  25 
تۆ بڵێ )کاری کوردستان لە شێوەی هاوپەیمانیەکی بازنەیی روە رژێمێکی داگی كالیەچەکداری کوردی لە

نیوەی بازنەکە لەو هاوپەیمانیەدا لە واتای ئەوەی کە بە . دروست دەبێت (ناموقەدەسەکی هاوپەیمانی
ی وەدان و تەسلیمکردنەخۆبەدەستوابەستەیی،  کەبازنەبەاڵم نیوەکەی تری  ،پێکدێت" خوازییئازاد"نەوەیەکی اڵجو
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انی خەباتی كئەزمونە یكی سەرەكێخەسلەت بە تایبەتی( ەتۆ بڵێ بەراورد) نەبۆچوو
وە دواتر لە ( ٩١١١تا  ٩١٧٦)وە ( ٩١٧٢تا  ٩١٦٩) وردستانكی داری لە باشووركچە
ە ئازادیخواز ەكنەوەاڵەوە جوكالیەلە :اتەوەكۆ دەك( ٩١١١تا  ٩١١٢) لە وردستانكی ووركبا

هەمان ئەم  ەوەی تركیەلەالردوە، بەاڵم كار بەرپا كداگیبە و جەنگی بەرامبەر 
بە پێی  .ەوەكدیی كارێكتا سەر ئێسقان وابەستەیە بە داگیر "ئازادیخوازە" جواڵنەوەیە

ان و كئایەتوڵال، ، دوێنێ لە باشوور لە نێوان شای ئێران و بارزانیدایەڕوانینە تیورئەم تێ
 لەگەڵوە  ،دا(ك ك پ)لە نێوان رژێمی ئەسەد و داری باشوور و كنەوەی چەاڵجو

لە نێوان پارتی و  كو دهۆانی سەر خودی هەولێر كانی شنگال و هەڕەشەكووداوەر
  :ەكیا، چونكدەڵێم لە نێوان پارتی تور. یاداكتور

 ،سەددامرژێمی ەوتنی كدوای بە تایبەتی زۆر  ،انەوەك٩١١١سەرەتای  هەر لە (٩
ی تر، كیەتاوابە .  پەرەیسەندووەیادا كێوان پارتی و تورلە ن نەالیەكی تاكپەیوەندیە

و ( وردستانكراتی كوتۆ بڵێ پارتی دیم)وردستان كە لە نێوان باشووری كی زۆرە كماوەیە
لە ماوەی  .هەمەالیەنە دروست بووە یندراوەرانەگەی "ێتیهاوپەیمان"لە  كشێوەیەیا كتور

 هەستیاریان مەدای ستراتیژی كەمی رابردووشدا ئەم پەیوەندیانە هەندێكچەند ساڵی 
زۆر بە تایبەتی وێشدا ان وە لەكیە ئابووریەدلە پێش هەمووشیانەوە پەیوەنوەرگرتووە، 

ەیدا كوردیەكە ئێستاش لە دیوە ك، ەی نەوت و گازكفایلە هەرە هەستیار و مەترسیدارە
 . شەوەیەبە دەست پارتیهەر ناڕوونە و تەماوی و ی كفایلێ
دوو  26دەی نۆزدەهەمسەسااڵنی  كە ئیمڕۆ وەكیە ئەوەەش كێشەكی كهەڵبەتە بەشێ      

راوەی كدرێژئیران و : دوو هێزی ئیقلیمیوەی راكوردستان بوون بە درێژكلە ی كهێزی سەرە
 ێتیكیە لەگەڵوردستاندا كقواڵیی باشووری  انی لەكیەپەیوەندانی و كیەبەرژەوەند

راوەی كیا و درێژكی ترەوە بە هەمان شێوە توركلە الیەوە ، وردستانكنیشتمانی 
 ؛وردستانكراتی كوپارتی دیم لەگەڵانی كپەیوەندیەانی و كبەرژەوەندیە

ی كەتە خانەیەویا و پارتی لە مەسەلەی ئابووری دەرچووە و چوكانی توركپەیوەندیە (٥
بە ) وردستانكی ووركدوو فایلی باپەیوەندیداربوونی ە ئەویش كسیاسی زۆر هەستیارەوە 

                                                                                                                                                         
ئەم . ئەمە یەکێک بووە لە دژایەتیە هەرە کوشندەکانی خەباتی چەکداری. بە داگیرکارکەیە وەجواڵنەئیرادەی 

و  ٩١٧٢یارمەتیمان دەدات لە تێگەیشتن لە، بۆ نموونە، نسکۆی شێوازی تیوریزەکردنەی خەباتی چەکداری نەک هەر 
بەڵکو بوونی ئەم شێوە هاوپەیمانیە لە ماوەیەکی دورودرێژدا بۆتە هۆی تی دیکەی پشتشکێن، هەندێ شکس

ی وابەستەییە کلتور، کە دالە بزاڤی سیاسی کوردستان ی سیاسیکلتورلە نی شێوازێک کردبەرهەمهێنان و بەرجەستە
ئەو  كئەوە بۆ نموونە رێ. ەستەییەوابکلتوری بەو  ێکی مەترسیداریشەیدانیرەوا ە لە هەمان کاتدابە داگیرکارەوە و

ەوایەتی دەدات، بە هێزێکی کوردستانی کە یارمەتی لە لەشکری ئەنفال ڕەیە کە رێگا دەدات، یا راستتر بڵێین کلتور
ە سیاسیە کلتورئەم . هەولێر لە هێزێکی دیکەی کوردستانی" ئازادکردنی"وەرگرێ بۆ بە ناو ( واتە لەشکری بەعس)

هەر وەک پێشتر لە جێگا و )ەندیە لە کڵۆڵی ناسیۆنالیزمی کوردی، ئەگەر نا ئایا دەکرێ تۆ هۆکارێکی گرنگ و ناو
یا ) کە حزبێکی جوولەکە  کەنتەنها تەسەور ب کەیت کەدانە کەسی جوو پەیدا پێنجتەنها ( بۆنەی دیکەدا گوتومە

تەلئەبیب لە دەستی  "دنیئازادکر"یارمەتی لە لەشکری نازی بەسەرکردایەتی هیتلەر وەرگرێ بۆ ( ئیسرائیلی
حزبێکی دیکەی جولەکە؟ بۆ دوو باسی نووسەر دەربارەی بابەتی خەباتی چەکداری و مەسەلە پەیوەندیدارەکان 

 . ٩٦١ -٩٢٣وە  ٩٢٥ -٩١٢،الپەڕە ٥١١٥سلێمانی،  سبەی مێژووە،.. ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتەیاسین، . بورهان أ. د: بڕوانە
بەڵکو بگرە لە سەرەتای سەدەی شانزەهەمەوە کورد، بە  ،ی سەدەی نۆزدەهەملە راستیدا نەک هەر لە سااڵن  26

وە ئەوەی ( دواتر قاجاری)ببوون، یەکێکیان سەفەوی  شدابە ەژمونیداتایبەتی ئیمارەتە کوردیەکان، بەسەر دوو ه
 . تریشیان عوسمانی
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اڵوبوونی ئەم دوو فایلە لە ەك، وە بگرە تێنوردستاكوە خۆرئاوای ( ك كتایبەتی پ 
یا و كتور ،انگیركیەی زۆر كتا رادەیەاڵم ەب ،لە دوو دیدی جیاوازەوە. داشبووكی یەكقاڵبێ

ەی كدیوە. نیگەرانن وردستانكلە خۆرئاوای  ك كی پ كی چااڵرۆلیان لە كپارتی هەردوو
 ستانوردكخۆرئاوای ە كنەیشاردۆتەوە  ك كە پ كئەوەیە  شێشەیەكئەم هاو گرنگی تری

ە لە كەوە گرێدانەی كئەو بەیەبەم پێیەش هەر  ."ەكستراتیژی"ی كمەسەلەیە بۆ ئەو حزبە
و بە هەمان كبەڵ ك كهەر بۆ پ  كوردستان دروستبووە نەكوور و خۆرئاوای كوان بانێ

  27.یاش گرنگەكتورپارتی و زێتر، بۆ  یشكەمێكراددە، وە بگرە 
بە تایبەتی لە بارەی خۆرئاوای  ،ی پارتیبۆچوون را،كئاماژەی پێپێشتر  كهەروە      

یەش واتابەم . ك كتا لە هی پ  بووە كنزی وەیاكزۆر لە بۆچوونی تور ،وردستانك
انگیری نەبووە لە نێوان بۆچوونی كهەر یە كە نەكە ئەوەیە كێشەكەی تری هاوكدیوە

ا دوای ئەوەت .دایش هەبووە لە مەسەلەی خۆرئاواكو بگرە دژایەتیەكبەڵ ،ك كتی و پ رپا
وە رێ كموسلم بە رەسمی داوەتی ئەنقەرە دە الحەم جار سكیە ،ۆبانێكانی كرووداوە

ەم یا زۆر، ك بەاڵم ،ۆدەبێتەوەكوەزیرانی ئەو واڵتە ئەحمەد داودئۆغلودا كلەگەڵ سەرۆ
 ردنیكبۆ سەردانیرێ كدە موسلم بانگهێشتئینجا ۆبوونەوەیە، كی ئەم دوا كهەفتەیە

بە خوێندنەوەی خۆم بە پلەی . مەسعود بارزانی  لەگەڵبوونەوە ۆك بۆوردستان كووری شبا
ە لەم كاردانەوە نێودەوڵەتیانەی كو ئەو  ەم بەرخودانی شەڕڤانانی رۆژئاواكیە

 لەگەڵا و كە سەردانی باشوور بك ردكخۆشرێگایان بۆ موسلم  ەوتنەوەكبەرخودانە 
 ؛ ۆبێتەوەك بارزانی

بە تایبەتی )دەسەاڵتدارانی باشوور انی كەلە راگەیاندنە رۆژنامەوانی كهەندێ (٣
بەو  ،یا بووەكرووی گلەییان لە تور( فوئاد حوسێن مەسعود بارزانی و  انیكردنەوەكروون
 ەبێ هەڵویست بوو وانی تر كەوتنی شنگال و ناوچەكرامبەر بە بە ئەم واڵتە ەكیەی واتا

 وردستانكی راتكودیم پارتی بەرپرسانی 28.ەنەبوو راویكچاوەڕواناردانەوەی ك
ردایەتی كشی سەراتی خۆیكچۆن  كبەالوە سەیر بوو، هەر وە انیایكەی توركهەڵوێستە

 ال( ٩١٧٢ ئاداری داری لەكاندنی بزاڤی چەكبە پشتش)بڕیاری شای ئێرانیان ئەم حزبە 
   29.لە قەڵەمداورد كشایان بەرامبەر بە " یكێخیانەت" كوەسەیر بوو وە 

                                                 
کە بڕیار بوو لە کۆتایی ساڵی )یی لەم بارەیەوە دەمەوێ بڵێم کە یەکێک لەو هۆیانەی وایکرد کۆنگرەی نەتەوە  27

دوابخرێ و دواتریش نەبەسترێ ئەوەبوو کە ئەگەری ئەوە هەبوو بۆچوون و رۆلی تورکیا و پارتی لەو ( ببەسترێ ٥١٩٣
بۆ نموونە  كوە ،مەسەلەی دیکەی گرنگ كکۆنگرەیەدا دەربارەی چارەنووسی خۆرئاوای کوردستان و هەندێ

ئەوە بوو کە ئەم بااڵدەستبوونەی پارتی لە  ك كبەم واتایەش مەترسی پ . تبااڵدەست بێسەرۆکایەتی کۆنگرە، 
لە کۆنگرە و لەو بڕیار و تەرتیباتانەشی کە لە کۆنگرەکە  ك كکۆنگرەدا ببێتە هۆی کەمبوونەوەی رۆل و کاریگەری پ 

  .دەکەوتنەوە
28

 :بڕوانە". هەبووچاوەڕوانی زیاترمان لە تورکیا "بۆ نموونە بارزانی دەڵێ   
  accessed 23-12-2014 http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=15510&Jor=1 

ی تری دواجار شای ئێران داگیرکاری بەشێک. لە راستیدا سەیرە چمکی خیانەت بۆ داگیرکار و دوژمن بەکارببرێ  29
بوو، تا بۆی کرا گەلی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە ناو کوردایەتی راستەقینە کوردستان و دوژمنی سەرسەختی 

سەرۆکی یەکەم کۆماری واندەوە و هەر بە بڕیاری ئەویش کاتی خۆی دا ت(تۆ بڵێ فارسیزم)ئاریانیزم  پرۆژەی
ان نەبوو کە لە پڕێکدا لە داگیرکارێکی کوردستان بوو بە ئەوە شای ئێر دیکەبە واتایەکی . درادارەێسکوردستان لە

و  خوێندنەوەیەکی تەماوی ،وەهمفریادڕەس، بەڵکو ئەوە بزاڤی چەکداری باشووری کوردستان بوو کە لەسەر بنەمای 
 !فریادڕەس کردبوو بەداگیرکارەوە شای ئێرانی لە  کلتوری سیاسی وابەستەیی

http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=15510&Jor=1
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یا كەوتەی توركئەم هەڵسوەم بە الی خۆمەوە، كراستیدا، النی بەاڵم لە      
زۆر بەر لە  ،زووتر :(راو بووكبڵێین چاوەڕوان ریا راستت)نەبوو راو كچاوەڕواننە

ی راستەوخۆ كوە لە گفتوگۆیە( ٥١٩٥) داموتارلە دوو  ێنەبهەر ،ەی شنگالكەارەساتك
ئۆگۆستی  لە) وردستانكی انی باشووركبااڵ هەرە لە بەرپرسە سیاسیە كێكیە لەگەڵ
 كهەروە)ات كب كاو شتێكیا لە ناكتور ئەگەر هەیە ەك خستۆتە روومەترسی ئەوەم ( ٥١٩٣

ەی كوردیەكست بە دەسەاڵتە كشبەم شێوەیەش و  (دا٩١٧٢لە ردی كشای ئێران  ئەوەی
اتی كیا هەیبوو لە كتورە كلە راستیدا دەتوانین بڵێین ئەو هەڵوێستەی  30!باشوور بهێنێ

، بە دەیتوانی ،كەشەی جددی لەسەر هەولێر و دهۆڕهە روستبوونیدەوتنی شنگال و ك
ی سیاسی و مرۆیی زۆر كارەساتێكو  ێنتر بێتكزۆر پشتش ،كاتژمێرێكجیاوازی چەند 

 ەوێتەوە؛كلێب (ی٩١٧٢ەی كارەساتەكلە جۆری ) گەورەی
ی رۆلێتی بە هەمان شێوەی پارتی لەسەر كبۆچی یە ئایا ئەوەیە یشی گرنگكپرسیارێ (٢
هەڵنەبڕینەی ئایا ئەم دەنگ. دەرنابڕێت كیەسەرسوڕمان ،هیچ زۆر، یا راستتر بڵێینیا كرتو
 یاكتور لەگەڵانی باشوور كندیەپەیوەە كلەو راستیەی ی راستەوخۆ نیە كپێزانینێێتی كیە

و پەیوەندی پارتی و كنین، بەڵ (انەوەكبە هەموو الیەنە)وردی كدەسەاڵتی هەموو  هی
ە ئاراستەی كێتیدا، كتەبی سیاسی یەكچوار خاڵی مە یكیاداشتێە راستیدا للە ؟یانكتور
ی زۆر وەاڵمی ئەم پرسیارە گرنگە كدەتوانین تا رادەیە ،راوەكتەبی سیاسی پارتی كمە

انی كپارتی پەیوەندیە"ات كاوانە داوا دەكشاێتی ركیەەدا كەیاداشتلە . وەدەستبخەین
 كباردا بە زیانی خەڵ ە ئەو پەیوەندیە چڕە لە زۆركات، چونكسنورداربیا كتورلەگەڵ 

لە پەیوەندیە نیشتمانی ێتی كیەە ك ی شاردراوە نیەكحاڵ شتێبەهەر 31".اوەتەوەكش
بە حزبە ی ئەو یو تەواوی پشتبەستوكبەڵ ،ێیا نابەستكانیدا پشت بە توركئیقلیمیە

  32.انەكوردیەكێزە ێشە و تراژیدیای سیاسەتی هكەی تری هاوك، وە ئەوەش دیوەئێرانەوەیە
پرسین ئایا دیدی ئەو هێزانەی تا دوێنێ ئۆپۆزیسیۆن شدەتوانین بی ترەوە كالیەلە      
 ؟و چۆنە چیە ،یاكئێران و تور لەگەڵێتی و پارتی كی یەلە مەڕ ئەو پەیوەندییانە ،بوون

ە ئۆپۆزیسیۆنی دوێنێ زۆر خۆی بە مەسەلەی كحاڵ، دەتوانم بڵێم جێگەی مەترسیە بەهەر
ی كێە لە ئاستك ردووە؛ ئەمەش نەنگی و نوقسانیەكنە كانەوە خەریكەیوەندیە ئیقلیمییەپ

واتە )ە كئەگەر پاپۆڕە: یەمەئە شەكمەترسیەی كرۆك. داو چارەنووسساز ستراتیژیزۆر 
 ی ئیقلیمیەوەكستی هاوپەیمانیەكبە هۆی ش( ەیكوردستان و دەسەاڵتەكتەواوی باشووری 

 واتە) دەسەاڵتی كبەشێغەرقبوونی هەر  كنەە وە ئەكیە ی ئەوەواتائەوا  ،غەرق بوو
                                                 

سیاسەت ئاراستە راست و دروستەکانی  كکاتێ"بورهان یاسین، . د: ە بڕوانەبۆ باسێکی فراوانتر لەم بارەیەو  30
 http://burhanyassin.com/qeyrany%20syasy-%202012.pdf :، لە"لەدەست دەدات

.دا باڵوبۆتەوە٥١٩٥لە نۆڤەمبەری ( بە دوو بەش)تی ئەم بابەتە هەروەها لە پێگەی سبەی وە رۆژنامەی هاواڵ  
31
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، لە چاوپێکەوتنێکدا( دلشاد عەبدولرەحمان)بۆ نموونە راوێژکاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان   
حزبەکەی لە زۆر بڕیاری "ان بەوەدادەنێت کە وانە دراشکا سازکراوە، ٥١٩٢تۆبەری ککە لە کۆتایی مانگی ئۆ

هەروەها ئەم راوێژکارە ئەم حاڵەتە " چارەنوسسازی هەرێمی کوردستاندا بەشدار نەبوەو پارتی بڕیاریداوە
لەو کاتەوەی "کراتی کوردستان و دەڵێت ودەبەستێتەوە بە رێکەوتننامەی ستراتیژی نێوان حزبەکەی وە پارتی دیم

هێزە . . . ەرێماتیژی هەبوە بڕگەیەکی تێدا نەبوە لەسەر ستراتیژیەتی هاوبەشی هەردوال بۆ هرترێکەوتننامەی س
 :بڕوانە". تێگەیشتنیان جیاوازە سیاسیەکان روئیاو

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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 بە ئۆپۆزیسیۆنی ،و دەسەاڵت كە هەموو خەڵكە كغەرقبوونێ وك، بەڵ(دەسەاڵتی پێشووە
ردن، كبۆ گلەو گازندە اتە درەنگە كئەو  !اتكپێچدەخۆیدا را لەگەڵ ،ەوەدوێنێش

بۆ ی كیەواتاسازی كاچو  ریفۆرم باس لەاتە كئەو  راستیدالە :هی هەمووانەەش كستەكش
 (وەو ریفۆرمخوازە سازكار و چاكڵگەندە)ە بە هەموویەوە كپاپۆرە ەك كاتێك ،ەوەنامێنێت
 . ێبدەغەرق 

چەندە گرنگە لە ە كئەوەیە بگوترێ وونی ڕبەدەبێ ئەوەی لێرەدا دەرئەنجام،       
بۆچوونی یەت هەبێ، ئەوا بە شەفاف یدایناوخۆانی كمەسەلە ئابووری و ئیداری و سیاسیە

مۆنۆپۆڵی ئەو حیزب یا  سیاسەتی دەرەوەی هەرێمانی كە چیتر فایلەكمن دەها گرنگترە 
 ەكپاپۆڕەتەواوی بێت بۆ غەرق بوونی  كارێكە گەر گەندەڵی هۆكنەبێت؛ چون ەئەم حیزب

ی كو لەسەر بنچینەیەكبەڵ ،هەر پەیوەندی حزبین كە نەك، انكقلیمیەیئەوا پەیوەندیە ئ
 33،خەمڵێندراونفایلی تەماویدا  كۆمەڵێكو لە  ڵگەندەی كانیزمێكمی ناتەندروست وە بە

  34.ێنترنكی دەها گرنگتر و پشتشكارێكهۆ
 
 

 ك  كتوركیا، پارتی و پ : خۆرئاوای كوردستان

هەوڵ ی سوریا دژی رژێمی ئەسەد، كراپەڕینی خەڵهەڵدانی  انی سەركسەرەتا لە ،هەر زوو
وردستان وە دواتر دامەزراندنی كخۆرئاوای  ردنیكرزگاررانەوە بۆ كان چڕكو تەقەاڵ
 اسەریەوخ"یدەبێژن ێو ئۆجەالن پ ك كوەی ئەوەی پ ێوردی لە چوارچكی كئیدارەیە

تەری سیاسی گرنگی بەخۆوە كتایبەتی سێ ئەئەم پێشوەچوونە بە. "كراتیكودیم
تی زۆر بە تایبەتیش پار) وردستانكباشووری وە  ك كپ  ،یاكتور، واتە ردكپەیوەندیدار 

 . (وردستانكراتی كودیم

                                                 
33

لە راستیدا تەماویبوونی فایلە هەرە هەستیارەکان لە پەیوەندیە ئیقلیمیەکان راستیێکە کە خودی یەکێتی   
رانیشەوە گەنیشتمانی کوردستان، کە هاوپەیمانیەکی ستراتیژی بە پارتیەوە دەیبەستێتەوە، دانیپێدادەنێ و بە نی

پارتی تاکڕەوانە بڕیاری فرۆشتنی نەوتی "پێی جختکردنەوەیەکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە. لەم راستیە دەڕوانێ
بووە لە قوڵبوونەوەی کێشەکانی نێوان هەولێرو بەغدا، کە زیاتر لە نۆ مانگە  كهەرێمی داوە، ئەوەش هۆکارێ

   http: //hawlati.co 59599    accessed 30-10-2014: وانەبڕ ".وی قەیرانی دارایی کردۆتەوەوکوردستانی روبەر

، (ر کەریم وەلیارێبو)الیەن رۆژنامەنووسێکی نزیک لە پارتی تەماویبوونی فایلی نەوت بگرە لە راستیدالە
سەرچاوەی داهاتێکی "وەلی دەنووسێ کە نەوت " پارتی و پەتای نەوت"لە وتارێکیدا بە ناونیشانی . تەوەدۆپشڕاستکر

حکومەتی هەرێمی کوردستان یا یەکێتی نیشتمانی و  كیە نەقسەکە لە مەسەلەی نەوتدا لە پارترووی "و " ادیارەن
وە کۆنترۆڵی کەیسی نەوتی کردووە، ئەگەرچی  2005چونکە پارتی لە  ،حزبە بەشداربووەکانی دیکەی ناو حکومەت

کەیسی نەوت هەر . . . بەاڵم لەو دوو ساڵەشدا ،دەستاودەستی پێکراحکومەت لە کابینەی شەشەمدا  و  2009لە دوای 
 :بڕوانە". لە دەستی پارتیدا مایەوە

Accessed 2-12-2014   http://rudaw.net/sorani/opinion/021220141 
و ەتەمی سیاسی لە باشووری کوردستان وە ئلە بابەتێکی ترمدا تیشکم خستۆتە سەر ئاستە جیاوازەکانی سیس 34

تۆ بڵێ ) بۆچوونەم جختکردۆتەوە کە ناتەندروستی سیستەم و رادەی مەترسیداری گەندەڵی تەنها لە ئاستی ناوخۆیی
ئیقلیمی و کوردستانی مەزن، ی پەیوەندی هەولێر و بەغدا، ەکانبەڵکو لە ئاست ،رەنگینەداوەتەوە (ناوخۆیی هەرێم

ئەم ناتەندروستبوون و گەندەڵیە بەشێوەیەکی زۆر نێگەتیڤانە کاریگەری خستۆتە سەر ئەو یشدا ینێونەتەوە
ئەگەرەکان بە رووی : ٥٢/٧/٥١١١باشووری کوردستان دوای هەڵبژاردنەکانی "یاسین، . بورهان أ. د: بڕوانە. سیستەمە
 :دا باڵوبۆتەوە ٥١١١ئەم بابەتە  لە ئوکتۆبەری . ٦-٢، بە تایبەتی ل"داهاتوودا

http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20Yassin.pdf 
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لە خۆرئاوای  ،انكیەبگرە ملمالنێی بەرژەوەند ،ترازانكلێیەش هەر زوو واتابەم       
ە كبوو ئەوە پێشتر ئاماژەی پێدرا، ك، هەروەوویداڕە كئەوەی .  وردستان سەریهەڵداك

ی كمەسەلەیە" ك كبۆ پ  وردستانكە خۆرئاوای كئەوەی نەشاردەوە  ك كپ  پێشوەخت
لە  ی خستە گەڕكهەوڵێهەموو  ك كپ  ەوەهەر لە رۆشنایی ئەم بۆچوونەش. "یەاتیژستر

هیچ و بەس وە  خۆی ەوتنیكسەر ات بەكبخۆرئاوا انی كەوتەكە دەستكئەوەی  پێناو
ئەم حزبە هەر زوو ە كی دیكواتایەبە .تێنەبدا ەوتنەكی لەم سەركی تر پشكالیەنێ

دەست ە خۆی تیایدا بااڵكی سیاسی كزمونێبە ئە اتكب وردستانكخۆرئاوای ە كهەوڵیدا 
وە ئەم فەزایە لە رۆشنایی  ی تیادا هەبێت(تۆ بڵێ سەد لە سەد) بێت و قەڵەمڕەوی تەواو

ە كەی گرنگی ئەو حزبە ئەوە بوو كی دیكمەبەستێ .بخاتكرێ ك كانی پ كجیهانبینیە
بەرامبەر  ی سیاسیی فشاركارتێكات بە كبوردستان ك لەو بەشەیخۆی  "ەیكەوتنەكسەر"

 . یاكبە تور
لەسەر  ێدەخواز ك كپ ە كرد كیا هەستی بەوە كدا، هەر زوو تورلە بەرامبەر ئەوە      

، امەزرێنێد هانبینی خۆیراوەی سیاسەت و جیكژی درێكتە ئیدارەیەاڵانی ئەو وكسنوورە
پارتی هەر زوو ی ترەوە كلە الیە. بوو رێگا پێنەدراوواڵتەوە  ملە دیدی ئەوە ئەمەش 

ئەو  ە سەراتبخاریگەی كرێ كتا بۆی بیا هەر نەبێ  ێ،ەالوی ئەو ئەزموونە ببكتێەوڵیدا ه
ە كالی پارتیەوە جێگەی رەزامەندی نەبوو بە (٩ :هۆ كۆمەڵێكلەبەر ئەمەش  ؛ئەزموونە
ە دواجار دەبێ بە هۆی زێدەبوونی كی ئەوها كەوتنێكببێ بە خاوەنی سەر ك كببینێ پ 

و لە تەواوی كبەڵ ،وردستانكو خۆرئاوای وور كر لە باهە ك، نەك كقەلەمڕەوی پ 
( یشرو بگرە زیاتكبەڵ) پەنجا لە سەدپارتی دەیخواست هەرنەبێ  (٥ وردستانی مەزن؛ك

یا راستتر بڵێین هی ئەو بێت،  بەرهەمدێت هی ئەو ە لە خۆرئاواك لە ئەو ئیدارەیەی
( ٣؛ و حزبەنسەر بەم یا زۆر ەكیا  ،نكنزی( واتە لە پارتیەوە)ە لە خۆیەوە كحزبانە بێت 

یا كبۆ تور "سەمامی ئەمانی" رۆلی ،وردستانكخۆرئاوای  لەگەڵبە پەیوەندی  ،پارتی
قەلەمڕەوی  و ەوتنكسنووردانان بۆ سەرهاوبەش لە ، بە تایبەتی بە مەبەستی وەگێڕا

   35.وردستانكلەو بەشەی  ك كپ  سەد لە سەدی
ەوە (٥١٩٩)انی سوریا لە ك، رووداوەتەوەوەراكئەم وتارەدا جخت یكپێشەلە  كهەروە      

وردستان كەاڵوبوونی سێ بەشی كهۆی تێ وونەتەێش بكی سەرنجڕاكبە چڕی و بە شێوەیە
ەاڵوبوونە زۆر الیەنی كە ئەو تێكئەوەشی  لەگەڵ. (وور، خۆرئاوا، باشووركبا)تر كبەیە

رەگەزی نێگەتیڤیشی یدا زۆر ەكەرە فراوانەهوە ێبەاڵم لە چوارچ ،گەش و ئەرێنی هەبووە
وردی كڵۆڵی ناسیۆنالیزمی كەوە كیەبە ئەم رەگەزە نێگەتیڤانە. گرتووەلەخۆ

ەی انتایبەتی ئەوبە ،ە و رەگەزە نێگەتیڤانەێشكلەو  یشكزۆرێ .ەنەوەكپشتڕاستدە
دووبارە بوونەوە و  وكبەڵ ،ی نوێ نینك، شتێوردەوە هەیەكماڵی ڵۆڵی ناوكبە  انپەیوەندی

ە هەم خۆی لە باشوورەوە بەرەو خۆرئاوا كناتەندروستە  ی سیاسیكێورلتكدرێژبوونەوەی 
                                                 

35
بۆچوونی رەسمی یەکێتی دەربارەی سیاسەتی پارتی لە خۆرئاوای کوردستان ئەو بۆچوونە پشتڕاستدەکاتەوە کە   

تیدا، کە ێیەک لە یاداشتێکی مەکتەبی سیاسی. رۆلی پارتی لەو بەشەی کوردستان نەرێنی و نیگەرانئامێز بووە
ە هەڵوێستە سلبیەکانیدا بچێتەوە دژی پارچەکانی رۆژئاواو بپارتی "کە  هاتووە ئەوەوڕووی پارتی کراوەتەوە ەبەر

باکووری کوردستان، دەستهەڵبگرێت لە دەستوەردان لە کانتۆنەکانی رۆژئاواو سەپاندنی ویستی خۆی بەسەر الیەنە 
   http: //hawlati.co 59599    accessed 30-10-2014 ".کوردیەکانی ئەو پارچەیەدا
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لتورە سیاسیە لە كرێ ئەم كدەش .ردۆتەوەكوورەوە بەرەو خۆرئاوا درێژكوە هەمیش لە با
ە ئەویش  پاوانخوازی، خۆ بە هەموو كینەوە ەكتوخم و بەها و جیهانبینیدا چڕ ب كۆمەڵێك

ردنی فەزای نەتەوە بە كڕەنگكردن و یەكپۆڵردنی ئەویتر و مۆنۆكشت زانی، قەبووڵنە
  .هتد. . . و كردەیەكە سەركە حزب و تاكڕەنگی تا

ار كجار زۆرە بۆتە چوارچێوەی كی یەكنێاڵە ساك ،ە سیاسیەیلتوركئەو رێ كدەلێرەدا       
 كچوارچێوەیەبە ، وردستانكانی كان لە نێوان حزبە سیاسیەكو پەیوەندیە سیاسیە

 رهە( أ)حزبی  :ردنەوەیدا بەم شێوەیەیەكورتكردنەوە و كچڕلە ە ك، رووبخەینە
بە  (ب)ستی ك، وە شست دەزانێكخۆی بە شبۆ بە زەرورەت ( ب)ی حزبی كەوتنێكسەر

پەیوەندی و م شێوە ئە. ، وە بە پێچەوانەشەوەدەزانێ خۆیی ەوتنكسەرزەرورەت بە 
بە پەیوەندی روویدا،  ەكئەوەی  36.ناسراوە (zero-sum game)گەمەی سفری بە جیهانبینیە
بە جوانی  ەیی(گەمەی سفری)ی كئەم لۆژی ،انی شنگال و جەلەوالكستەكلەگەڵ ش

ان كستەكانە و خۆیشی لە شكەوتنەكپارتی تەنها خاوەنی سەر: ردەوەكپشتڕاست 
ورد كورد و دۆزی كنەتەوەی  لۆژیکەشداامی ئەم كئالە . ێتیش هەروەهاكدەدزێتەوە، یە

راتی كوتەبی سیاسی پارتی دیمكارگێڕی مەكالیەن ەم حاڵەتە لەئ كوەزەرەرمەندە، هەر
 37"انیكشەڕی جەنەڕالە"دەربارەی  ێاتكرایەوە كش پشتڕاست(فازڵ میرانی)وردستان ك

لەم شەڕەی  یشكنمونەیە 38."كورد دەدەین هەردووالمان زەرەر لە : "ێتی وتیكپارتی و یە
انی ئەو دوو حزبە كجەنەڕالەرا شەڕی كمەخمور رزگار كاتێك: ان ئەمەیەكجەنەڕالە

ستیش هی كێیە و شكەوتن هی كسەرە ئایا كئەوەی لەسەر  و وااڵتر بوو وەیەبوو ترگەرم
 کرد،انی سەر بە پارتی مەخموریان رزگاركە هێزەكدەگەیێنێ یی پارتی راكبەرپرسێ. ێك

ور ردنی مەخمكاتی چۆڵكئێمە لە "ێتی دەڵێت كبەاڵم لە وەاڵمیدا بەرپرسی دژەتیرۆری یە
شە لەڕاستیدا ئەم جۆرە گوزار  39"ردنی لەوێ بووینكاتی رزگاركلەوێ نەبووین، بەاڵم لە 

                                                 
لە میکانیزمی هەرە گرنگ بوو " گەمەی سفری"ئەوەی کە زانراوە و زۆر جار ئاماژەی پێدەکرێ ئەوەیە کە  36 

 چوارچێوەی ، لەالیەکی ترەوەلە  مانانیئەمریکا و هاوپەیوە وە ەانی لە الیەکنامملمالنێی یەکێتی سۆڤیەت و هاوپەی
 كی پەیوەندیەکانی دوو دژ یا دوو دوژمنە نە(ئالیەت)واتایەش گەمەی سفری زیاتر میکانیزم  بەم. جەنگی سارد

تۆ بڵێ )کوردستانیبوون هاوخەباتی، ئالیەتی پەیوەندیەکانی دوو هێزی سیاسی کە هەردووکیان بانگەشەی 
. بورهان أ. د: یە بڕوانەنووسەر دەربارەی ئەم گەمە سفر بۆ بۆچوونێکی.  کراتیبوون دەکەنوو دیم( نیشتمانیبوون

 .٥١٣-٥١٥ الپەڕە ،٥١١٥سلێمانی،  سبەی مێژووە،.. ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتەیاسین، 
37

دوای شەڕی پەرلەمانتاران،  "هاتووە بە ناوی  میدیادا سپیڕاکێشە لە سەردێڕی هەواڵێکی جئەم چمکە سەرن  
: بڕوانە. " شەڕی جەنەراڵەکانی پارتی و یەکێتی دەستیپێکرد

http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1  accessed   29-8-2014       
 

38
   accessed 30-9-2014                 http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=21959       

39
   accessed 29-8-2014 http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1   

راپۆرتێکی شیکاریدا رۆژنامەنووس محەمەد رەئوف بە سەروتارەکەی ئەم شەڕەی جەنەڕالەکان جوان دەپێکێ،  لە
لە نێوان پاڵەوانەکانی ئەمڕۆو . . گالرزگارکردنی شن: كپڕۆسەکە کرا بە سەروەری حزبێ: "کاتێک دەنووسێ

  accessed 23-11-2014  http://sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=25033 :  بڕوانە". هەڵهاتووەکانی دوێنێدا

ئەم شەڕی جەنەڕااڵنە بووە، میش تێکەاڵوی لە شێوەکان مرۆڤ دەتوانێ بڵێ کە خودی سەرۆکی هەرێ كشێوەیەبە
بە دێڕێکیش پیرۆزبایی لە خەڵکی ناوچەکەو پێشمەرگەکان "دوای دوو  رۆژیش لە ئازادکردنی جەلەوال و سەعدیە 

 ." نەکردووە
                http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=14254&Jor=1   accessed 25-11-2014     

           

http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewalHYPERLINK%20%22http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1%22&HYPERLINK%20%22http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1%22jmare=12135HYPERLINK%20%22http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1%22&HYPERLINK%20%22http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1%22Jor=1%20%20accessed%20%20%2029-8-2014
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=21959
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=21959
http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1
http://sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=25033
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داری زۆرن، كی چەكە ئێستاش خاوەنی هێزێكوردستان كی كلە بۆچوونی دوو هێزی سەرە
ە تا گوتاری دوو هاوپەیمان و كتر نزیكوژی و سڕینەوەی یەكزێتر لە نەفەسی شەڕی برا

  ! دوو هاوخەبات
، بەاڵم وردستانكی تری كپەڕینەوە بۆ بەشێ بە) بۆچوونەدائەم وەی ێهەر لە چوارچ      

ێشەی هەرە ك (ەكڵۆڵەكنالیزمە ۆە و ناسیكە ناتەندروستەلتوركلە چوارچێوەی هەمان 
دەخوازێ را، كپێشتر ئاماژەی پێ ك، وە ك كە پ كئەوەیە  وردستانكی گەورە لە خۆرئاوا

تر ی كبە واتایەتەنها و تەنها بۆخۆی،  كەوتنێكسەر (٩:ت بەاكوردستان بكئەو بەشەی 
 خۆیلە شەڕی  كبەشێات بە كەوتنە بكئەم سەر( ٥؛ بێت سەاڵت بۆخۆیدەسەد لە سەدی 

ە پارتی پەنجا لە كە ئەوەیە كێشەكتری  ەیكبەشەی ترەوە كالیەلە .یاكبەرامبەر بە تور
بۆ الیەنگرانی خۆی تان وردسكلە خۆرئاوای ت اڵدەسەلە ی (یشرزیات كەمێكبگرە )سەدی 
دروستە و نەش پەنجا لە  ك كی پ ەكەسەد لە سەدبەاڵم ئەوەی راستی بێت نە . دەوێت
 وردستانك و بەشەیلە ك كە پ كپشتگیریەی ەو ئە، كی دیكیەواتابە . ەی پارتیكسەدە

 .هەیەتی ناگاتە پەنجا لە سەد پارتیئەوەشی وە  ەمترە لە سەد لە سەدكهەیەتی 
جێگەی مەترسیە بۆ ئەزموونی خۆرئاوا،  ك كپ  سەد لە سەدەیم مۆنۆپۆڵە راستیدا هەلە

 . پارتی ەیكیە(فیفتی بە فیفتی)بە پەنجاپەنجا  هەمیش 
 وردستانكلە هەر چوار پارچەی ە كە خەریكان ئەوەمان پێدەڵێن كێمالە ه كزۆرێ      

 ئاوا،رۆخ و روور، باشووك، بەاڵم زۆر بە تایبەتی لە با(وردستانی مەزنكواتە لە )
، انیكارەكەوە پارتی و هێزە هاوكی نیگەرانئامێز جێگیر دەبێ، لە الیەكجەمسەرگیریە

ە كو ئەو هێزانەی  ك كی ترەوە پ كوە لە الیەانی، كپشتئەستور بە پەیوەندیە ئیقلیمیە
ئەم  40.ی ئیقلیمیك، پشتئەستور بە قواڵییەۆبوونەتەوەكئەو حزبە لە دەوری 

لە چوارچێوەی ناسینالیزمی  هەژمونملمالنێیە لەسەر ویدا جەمسەرگیریە لە هەنا
لە  فەزا و پانتایی نەتەوەیی  ردنیكو قۆرخ ردنكوردیدا وە بە ئەگەری زۆر چ لە دابەشك

وە  كارانی لە الیەكوردستان و هاوكراتی كولە نێوان پارتی دیم)ازی پەنجا بە پەنجا شێو
ی مۆنۆپۆل بەسەر ئەو فەزایەدا ە شێوەوە چ ل( ی ترەوەكوە پشتگیرانی لە الیە ك كپ 
ی راتیانەی ناسیۆنالیزمكوی دیمكدنێركبە گەشەی زۆر كزیانێ ە حزبكتا كالیەن یەلە
ماڵندنی فەزای لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا هەردوو شێوازی خە كوەهەر .وردی دەگەیێنێتك

یشیان كهەردووتەوە و نەراوكلە باشوور تاقی( پەنجا بە پەنجا ەواتە مۆنۆپۆل و) نیشتمانی
ئەو بەشەی ەی كوردی و ئەزموونە سیاسیەكتا بڵێی زیانبەخش بوونە بۆ دەسەاڵتی 

  .وردستانك
لە  وەە(ك ك پ)مۆنۆپۆلێكی بەتەواوەتی لە الیەن لە بە باوەڕی خۆم بۆ رێگەگرتن       

لەبەر هۆی  ،هەردووكیان بەیەكەوە یا بە جیا)، توركیا و پارتی وردستانكخۆرئاوای 
ە ئەگەر پارتی لە پەیوەندی. گەڕ خستۆتەهەموو هەوڵەكانیان ( ەش یا هۆی جیاهاوب

واتە )توركیا ئەو پەیمانەی بە توركیا دابێت كە بەڵی ئەو  لەگەڵ "انكداخراو و تەماویە"

                                                 
داوای سەربەخۆیی دەکات و  كبەرەیە: کوردستان بەسەر دوو بەرەدا دابەشدەبێت:" بۆ نموونە بڕوانە " 40

 : ١/٩/٥١٩٢ماڵپەڕی شار پرێس". بەرەیەکیش دژی دەوەستێتەوە
http://sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=25623 
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دەست بگرێت بەسەر ك ك  سەمامی ئەمانە لەوەی كە رێگر دەبێت لەوەی كە پ( پارتی
 و واتایە، ئەوا بە یەكەیو ئەزموونە سیاس وردستانكی هەموو جومگەكانی ژیانی رۆژئاوا

 یەكێكیان لە :یەكی ئۆرگانیك، یا ئەم رۆلە دوانەیەی پارتی لە خۆرئاوا دەبێ بە دووانرۆل
بە پەیوەندی لەگەڵ ی تریشیان ەوە ئەو خۆیانی كرژەوەندیە حزبیەەبرۆشنایی 

ردن كاركبەم واتایە، . نیانبە پێی بەرژەوەندیە هاوبەشەكا واتە یاكانی توركبەرژەوەندیە
واتە توركیا و )یە ستراتیژیەی كە لە نێوان ئەو دوو الیەنە دبۆ پاراستنی ئەو پەیوەن

لە ماوەی دواییدا گەیشتۆتە  ەكلە ماوەیەكی دوور و درێژدا پەرەی سەندوە، ( پارتی
 41."مەترسیدار "ئاستی هەرە 

هەر دوو مێتۆدی ە ك سەرەوە گوترا،لە ك، هەروەنەوەهێنیبگرنگە لێرەدا ئەوە بەبیر      
بەاڵم  ،راونەتەوەكوردستان تاقیكلە باشووری پێشتر  اپەنجا بە پەنج واری سیاسی كقۆرخ

و سەرچاوەی نەهامەتی بوون بۆ كبەڵ ،ستخواردو بوونكهەر ئەزموونی ش كیان نەكهەردوو
ئەزموونی  ەوتووییكسەرنەبوون لە  شیكی سەرەكوردستان وە هۆیەكی كخەڵ

ەم جار دوای سەرهەڵدانی بزاڤی گۆڕان كبۆ یە. وردستانكی باشوورلە " ردنكراتیزەكومدی"
اری كگۆڕانپەنجا بە پەنجا  ە هەم مۆنۆپۆڵی سیاسی هەمیشكخەریارا كی كو ئۆپۆزیسیۆنێ
مۆنۆپۆڵ و ) ار و نێگەتیڤەكە ئەم دوو دیاردە وێرانكیەش ناڵێم واتابەم  .بەسەردا دێت

 .پێدێتان ۆتاییكسانی بە ئا (پەنجا بە پەنجا
 كێدهەن تەنهاوردستان كلە حاڵەتی باشووری ە كرێتەوە كگرنگە ئەوەش خجتبزۆر       

بە ئاراستەی  داوردستانكسیستەمی سیاسی هەرێمی  ناوەخۆیئاستی ریفۆرم لە 
پەنجا  انی مۆنۆپۆڵ وكاو دەبێ بنەمكبەڵ ،بەس نینهێنان بەم دوو دیاردە نێگەتیڤە یۆتایك

 - انكوردستانیەكوردستان و بەغدا؛ پەیوەندیە ك یانكوەندیەیپە) انیكلە ئاستە بە پەنجا
وە هەروەها  انكقلیمیەیپەیوەندیە ئ ن؛وردستانی مەزكان لە ئاستی كواتە پەیوەندیە

ومەتی كی حەوتویكە، سەركی دیكیەواتابە  .نرێكبنبڕب یش(انكپەیوەندیە نێونەتەوەییە
و اندا بەشداری كسیاسیە ندەەو رەه ەموو ئاستە لە هكەفراوان بەندە بەوەی كبن
انی ئەو كیەكار و چااڵك گشتلە ان كبووەانەی هەموو الیەنە بەشداركچااڵاریگەری ك
  .رەنگبداتەوە داردنكانی سیاسەتكوە لە هەموو ئاستەومەتە كح

 
 

 ئێران

ەتی ردوویكستا ێتا ئە ك یە ئێران بەوەكئەوەیە  نە ئێستا هەكلەو مەترسیانەی  كێكیە
ی سەربازی كداریەشار و بەكوەی راویژێبۆ نموونە بەشداری لە شەڕ دژی داعش بە ش)

ی كبگاتە رادەی شەڕێ ئەم واڵتەاردانەوەی كدا ولە داهاتوو كڵبە ،وەستێتەن (سنووردار

                                                 
بە ناوی نەخشەڕێگایەك بۆ سیاسەتێکی کوردستانیانە روو لە ) ترفراوان ئەم بۆچوونە بەشێکە لە نووسراوێکی 41
ەکانی ە هەم نیگەرانیەکان دەربارەی پێشوەچوونک"( لە سەرەوە"و " لە دەرەوە"سیاسەتی : رئاوای كوردستانخۆ

نەتەوەیی و )رین شێوازی رێکخستنی فەزای کوردستانی وو وە هەمیش چارەسەری و باشتڕخۆرئاوای کوردستان دەخاتە
پارتی  –کان ەلە الیەن یەکێک لە هێز)ەرێنی و وێرانکاری مۆنۆپۆلی سیاسی نبۆ رێگرتن لە دوو شێوازی ( نیشتمانی

، دەخاتە وەک دوو شێوازی سەرنەکەوتوو و زیانبەخش( لە الیەن هەردووکیانەوە)پەنجا بە پەنجا  ەو( یا پ ک ک
    .ە هیوام لە داهاتوودا نووسراوی ناوبراو باڵو بکەمەوەب. روو
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ی ئەوها گرێدراوی زۆر كاریۆیەنهەڵبەتە سی .داعش لەگەڵ بەرەخۆی وگەورە و راستە
. وە هەیەە(داعش) انیكەپێشڕەویو رادەی  بژاردەەیوەندی بە پ یان كێكە یەكپێشوەچوونە 

روو لە عیراق و شەڕی  ،اكهەڵوێست و ستراتیژی ئەمریری لە اكناگۆڕرێ كدەەش وجگە لە
انی ئێران و ئەگەری كلەسەر بژاردەکاریگەری  اریگەری راستەوخۆك، داعش

  .ابنێتد داتوندڕەوە راتر لە نێوان ئێران و ئەو هێزەكرووبەروبوونەوەی توندتر و ئاش
ی ئێران لە رۆلی ئەگەری زێدەبوونی انكلە هۆیە كێكیەهەڵبەتە لەم بارەیەوە       

 یكێسنوور ئێران ەكئەوەیە داعش  لەگەڵو ئەگەری روبەروبوونەوەی راستەوخۆ عیراق 
بوونی دوو شاری عیراق بە جگە لەوەش ،هەیە عیراق لەگەڵژی هاوبەشی ێدوور و در

. ناسراوە( لەو واڵتە زۆرینەی دانیشتوان كوە)ی شیعی بە هێز كو حزورێ یپیرۆزی شیع
ە سەروبەری داعش كران وا دەزانێ ێئ ەهەندی ئقلیمی و جیهانیەوە،ڕلە  وەهاهەر

ەهەندی ڕهەر لە  42.بەرامبەر بە ئێران یە(یسعود -یكئەمری -ئیسرائیلی)ی كپیالنێ
بەم رژێمی ئەسەد دۆڕاوە و  ئیتر ەكرد كو ئێران هەستی بەوە ئەگەرهاتئیقلیمیەوە، 

انی كئێران هەوڵەئەوا بێگومان ی لەدەست چووە، كپێگەی ئێران لەو واڵتە شتێواتایەش 
 تربێت پێگەی خۆی لە عیراق بەهێز كهەر نرخێاتەوە بۆ ئەوەی بەكخۆی دەها چڕ دە

 بە ئەگەری زۆریەش واتابەم  .پێوە بگرێ یو دەست اتكو بەرگری لەو پێگەیە ب اتكب
ە كات كەد ارەنووسسازترچچاوەڕوانی شەڕی گەورەتر و فراوانتر و لە ئایندەدا عیراق 
  .ەكگرنگی شەڕەی هەرە كناوەندێ تەدەبێ ئەم واڵتەتیایدا 

وردەوە كبە  انیكبەاڵم دەتوانین بپرسین ئایا ئەم هەموو ئەگەرانە چ پەیوەندیە      
 .زێترە ی زۆركردن و لەسەر وەستانێكوەاڵمی ئەم پرسیارە پێویستی بە هەڵوەستە. هەیە

ی ئێران لە عیراق لە زیاتر لە رۆلە چڕبوونەوەی كرێ ئەوە بڵێین كبەاڵم لێرەدا دە
ان ئەوەبێ كلە ئەگەرە هەرە مەترسیدارە كێكدیارە یە. اتكورد پەیوەندیدار دەك وەەكروێ

 ترەها چڕدعیراق " ردنیكشیعیو بە ردنكئێرانیبە"انی بۆ كەڵە ئێران لەمەودوا هەوك
ردنی زێتری ملمالنێی كانی ئەم ئەگەرە بەشیعیكیش لە دەرهاوێشتەكێكاتەوە وە یەكب

چڕبوونەوەی  كئەوها سیناریۆیە انیكامەكئالە  یشكێكیە. وردی دەبێتك -عەرەبی
ی كدەرهاوێشتەیە كوە وردستان،كانی ئیران دەبێت بۆ فشارخستنە سەر باشووری كهەوڵە

 .خۆی لە عیراق ردنی پێگەیكبەهێز" پڕۆژەی"
 ی ئێران لە ئێستادای راستەوخۆ و هەرە گرنگ لە ستراتیژكدیارە بەشێ      

، یا راستتر بڵێین خۆی انی سەر ئێرانە لە دەرەوەی ئێرانكڕەشەبەرەوڕوبوونەوەی هە
ئەو ستراتیژەیە  كرێئەمە  .خۆی ئێران یپێناولە  دەرەوەی ئێران، بەاڵم شەڕ لە ستراتیژی

 كوە .اتكسەختانە پیادەیدەبۆ نموونە، لە سوریا و عیراق سەرئێران، لە ئێستادا ە ك
ی ئەم بۆچوونە، ئەحمەد رەزا پوردستان، فەرماندەی هێزە كردنەوەیەكپشتڕاست

                                                 
42

الریجانی سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە وتارێکیدا لە زانکۆی بەیروت، لە کۆتایی ساڵی رابردوو،  ، عەلیبۆ نموونە  
ەبی بە واڵتی عەر كئەمریکا لە عیراق گفتوگۆی لەگەڵ داعش کردووە وە ئیسرائیل و هەندێ ئەوەی دووپاتکردەوە کە

 :بڕوانە. پشتگیری داعش دژی ئێران گوناهبارکرد
http://knnc.net/Drejey-hawal.aspx?id=38370&LinkID=6&video=False&leguaid=#.VJk1Id0MBg  accessed 23-

11-2014 

http://knnc.net/Drejey-hawal.aspx?id=38370&LinkID=6&video=False&leguaid=#.VJk1Id0MBg
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ی كیلۆمەتری خاك ٢١تا قواڵیی "ۆماری ئیسالمی ئێران دەڵێت كانی سوپای كاییەكوش
 43."عێراق، هێڵی سووری ئێرانە

 
 

 دەرئەنجام

ە باس دێتە سەر كبەاڵم . ی زۆر گرنگ بووكموسڵ لە الیەن داعشەوە رووداوێ ردنیكداگیر
ورد ك یراوەی دەستككدەرفەتە بچووئەو ە كباوەڕم وایە  ە، منكردنەكدەرفەتی دوای داگیر

ە لە ك، ساڵ بەر لە ئێستا رازیبوو بە دەستوری عیراق دەە كیەی واتابەو  خۆیەتی،
ەمینە تیایدا زۆر جار دۆڕاوە و كە دواجار كەوە كە گەمەیەۆتخۆی خست رێگەیەوە

انی كدەرفەتە( تۆ بڵێ بە ئیرادەی خۆی)یەش بە دەستی خۆی واتابەم . وەازۆرینەش بر
 !ۆتەوەردككی بچوو(ردنی دەستوركانی قۆناغی دوای ئیمزاكواتە دەرفەتە)دواتری 

ە بەسەر ك انكەمرۆیی لە تراژیدیا كێكیە ككارەساتی شنگال دەچێتە مێژووەوە وە      
مێژووی انی كی هەرە تایبەت وەردەگرێت لە تۆماری تراژیدیاكوە جێگایەورد هاتووە، ك

وی و اەوتی تەمكبێ هەڵسو ی هەرێم بەكە خودی سەرۆك جێگەی خۆیەتی .اردوكی مۆدێرن
تەوە، ێدەچ كە لە بیر خەڵكەارەساتكدا كی نزیكە لە سبەینێیەكپشتبەستن بەوەی 

را كروون و ئاش ،شنگالە ل" یكتیكتا" ی بە ناوشانەوەكی لەمەڕ اوانەی خۆكهەڵوێستی راش
 .اتكب

ساڵە  ٥٣ە كردەوە كستی دەسەاڵت لە شنگال ئەوەی پشتڕاستكبە هەر حاڵ ش      
ی یەوتووكی ناسەركوردی چیڕۆكانی دەسەاڵت و ئەوەی پێیدەگوترێ ئەزموونی كسیاسەتە

ی كڵۆڵیەكی ئەم دەسەاڵتە اگوزەررلە  ستی تركارەساتە و زۆر شكئەم . ارامەیی بووەكو نا
.  دەردەخات ئەم دەسەاڵتەدا ماهیەتیلە قواڵیی و  ەهەندڕمەترسیداری هەمەزۆر 

دەبێ  ،ەهەندەڕڵۆڵیە فرەكئەم لەبەر ئەوەی ە ك ینرەشدا ئەوە بڵێێپێویستە هەر ل
 ،شڵۆڵیەكئەم  ردنیكلە حاڵەتی چارەسەرنە .فرەڕەهەند بێت ەشیكەچارەسەر

راوەیی كبە ە لە جۆری ئەوەی شنگال كی دیارەساتك ووی روودانیڕبە انكەئەگەر
 .نەوەدەمێن
لە ستراتیژی بەرەوڕوبوونەوەی داعش لە  كبەشێ كوە ،رایەكئەگەر چی ئەوە ئاش      

شداری بەات وە بە كزووترین ی خستە گەڕ بۆ ئەوەی بەكا هەموو هەوڵێكئەمری ،عیراق
ێت، بەاڵم هێنربكومەتی عەبادی پێكح( وردكوننە، شیعە، س)ە كیەكهاتە سەرەكهەر سێ پێ

بۆ . ومەت بەس نیە بۆ ئەو بەرەوڕوبوونەوەیەكهێنانی حكە پێكەوت كهەر زوو ئەوە دەر
ی كشەڕێە، بە تایبەتی لە عیراق و سوریا، كناوچەلە ا بتوانێ كی ئەمریشئەوە
( ٩ :ەیەكدیوی هەنگا كۆمەڵێكپێویستی بە ات، ئەوا ئەم واڵتە كەوتوو دژی داعش بكسەر

تری كی چااڵكێرۆل( ٥انی؛ كهێزی وشی زۆر لە كقەوارە و ژمارەیەردن لە شەڕ بە كبەشداری
بۆ . جۆروەی جۆراوێبە ش ،تە بۆ بەشداری لە شەڕ دژی داعشاڵیا و ئامادەیی ئەم وكتور

 ە لەك دژایەتی و ئاستەنگ كۆمەڵێكە كبدات هەوڵا كئەم مەبەستەش گرنگە ئەمری
لەمانەش بە تایبەتی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی  ،اتكەشداریەدان چارەسەر بدەمی ئەم ببەر
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لە ( ٣؛ وردستانكیا لە بەرامبەر خۆرئاوای كدژایەتی و گرژی لە هەڵوێستی تور
بۆ البردنی رژێمی ئەسەد لە ات كبیا كاری توركداوالە ا پشتگیری كریشدا ئەمریەبەرامب

تە اڵلە نێوان دەسەەتر پێویستە نااوكتر و راشراستەوخۆی كەپەیوەندی( ٢سوریا؛ 
؛ بخەمڵێنرێ اكتانی هاوپەیمان، بە تایبەتی ئەمریاڵو وردستان وكی ەی خۆرئاواكوردییەك
پێناو لەناوبردنی ان لەكگرتووەكیەتری ناتۆ و نەتەوەكی چااڵكێرۆلردنی كفەراهەم( ٢

ڕی داعشدا، خۆی، لە سێبەری شە ە رێگا نەدرێ ئێران قەلەمڕەویكپێویستە  زۆر( ٦؛ داعش
ات كی تر بكپێویست بە شەڕێ ،ەمكە دواجار لە داهاتودا، زۆر یا كات كزێدە ب كرادەیەبە
 .ئێران یچنگ دەرهێنانی عیراق لەبۆ 

هەڵبەتە لە  یا بەرامبەر بە خۆرئاوا نامۆ و ناسروشتی نییە،كهەڵوێستی تور      
را دەخوازێ كئاش بە ك كە پ كدەبینێ  ئەم واڵتە. وەیاكتور گۆشەنیگای دەوڵەتی

بێت وە بگرە خۆیشی  خۆیردنەوەی سیاسەت و جیهانبینی كئەزموونی خۆرئاوا درێژ
جێگەی  شئەوە یاكتور ، بۆهەبێت داوردستانەكقەڵەمڕەوی تەواوی بەسەر ئەو بەشەی 

ە كئەوە بووە ەم، كرادەی یەبەیاش، كی توری گرنگی ئەم بۆچوونەكهۆیە. ردن نیەكقەبوڵ
لە  ،اریگەری زۆری لەسەر هاوسەنگی هێزك وردستانكە خۆرئاوای ل ك كەوتنی پ كسەر

خواستی  ەك شەوەیەیا لەوەك، مەترسی تورەشوجگە لە. دەبێت ،یاكو تور ك كنێوان پ 
 بەم واتایەش دات وبوردستان سەرهەڵكووری كبۆ با اخۆرئاو یردنەوەی  ئەزموونكدرێژ

 .ووریشكوردانی باكاری كبێتە داواب ، زوو یا درەنگ،"كراتیكوسەریا دیمەخو"
لە  گەمە سفریەیەستەمە مرۆڤ تێگەیشتنی بۆ هەبێ ئەم هەموو ەە ئكبەاڵم ئەوەی       

تایبەتی لە باشوور و خۆرئاوا، هاوتەریب لەگەڵ وردستان، بەكانی كنێوان هێزە سیاسە
ی كوردستان روبەرووی دوژمنێكورد هەرنەبێ لە دوو بەشی كە ئەمڕۆ كاستیەی ڕئەو 

بە ە تا ئەمڕۆش ك سیاسیە ناتەندروستەیە لتورك وبڕوای من ئەبە. دەبێتەوەدڕندە 
زۆر ) وردستانكی انكهێزە سیاسیەنێوان انی كلە پەیوەندیە دەستەبااڵی بەرباڵو كشێوەیە

گەمەی  هێشتان هەر، (داریكو خاوەن هێزی چە اریگەركبە تایبەتی حزبە گەورە و 
وازە ێوردستان بەردەوام لە شكان لە كسیاسیەپەیوەندی هێزە ە كیەی واتاە، بەو سفری

پێی ئەم ە ئاماژەیپێدراوە، بەكلە ناواخنی بابەتە كهەروە. تەوەێخولدە ەیداكنێگەتیڤە
 بە زەرورەت (ب)انی كستەكوا دەزانی ش (أ)حزبی  :لتورە سیاسیە ناتەندروستەك

یهانبینیە ی تری ئەم پەیوەندی و جكدیوێ. ، وە بە پێچەوانەشەوەەوتنە بۆ ئەوكسەر
ان بەردەوام هەوڵی ئەوە دەدەن كلە هێزە سیاسیە كە زۆرێكە ئەوەیە (نێگەتیڤ) نەرێنی

ئەوی انیش بخەنە پاڵ كستەكەن بە هی خۆیان وە شكان بكەوتنەكە هەموو سەرك
ی زۆر دوور و كە سیاسیە لە ماوەیەلتوركئەم  ،وردستانی مەزنكلە ئاستی  .تر (ئەوانی)

  .درێژدا بااڵدەست بووە
ی كبچێتە ئاستێ انكەوردستانیكهێزە ار و خەباتی كبۆ ئەوەی ، ەوەكی دیكالیەلە      

 ببێت، رزگاریڵۆڵیە كلەو  شوردیكەسایەتی كوردی و كتر و ناسیۆنالیزمی تتەندروس
لێرەدا  .رێتكپێویستە هەرچی زووە زهنیەت و شێوازی پەیوەندی گەمەی سفری تێپەڕ ب

ئەو ببنە هۆی ن دەتوانسیاسی  جیهانبینیو پەیوەندی  لە ە دوو شێوازكدەتوانین بڵێین 
ە ن بوردستان و دواجار بشبنكانی كنێوان هێزە سیاسیە انیكپەیوەندیەلە  ەتەندروستبوون
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وە  وردستانك وردی و تەواوی بزاڤی سیاسی لەكهۆی تەندروستبوونی ناسیۆنالیزمی 
 :راتیانەتری فەزای نەتەوەكوی دیمكخستنێكرێ

نە  ێزانبوا ( أ)حزبی پێیە بەم :انكەوتنەكست و سەركردنی شكبێالیەن؛ ەمكشێوازی یە
( ب)انی كستەكش ش، وە نە(واتە بۆ أ) ستە بۆ خۆیكبە زەرورەت ش( ب)ەوتنی حزبی كسەر
 ؛، وە بە پێچەوانەشەوە(واتە بۆ أ) ەوتنە بۆ خۆیكسەر

ت و سكستەقینەی هەر شاانی نەتەوە پێوەری ركبەرژەوەندیە ؛شێوازی دووەم
 .ەوتنی نەتەوەیەكست و سەركەوتنی حزب، شكست و سەركیەش شابەم وات .نكەوتنێكسەر

ی كو بەشێ وردستانیەكی كهێزێ( ب)ە لەبەر ئەوەی حزبی كزانێ بوا ( أ)حزبی بەم پێیە 
، (ب)حزبی ی كەوتنێك، هەر سەردەهێنێكپێ ەزای نەتەوەفو دانەبڕاوی  كچااڵ

 ەكدیی كبە واتایە .وردكستە بۆ كەشی شكستەكورد، شكەوتنی كە بۆ سەركبنچینەیە
تردا، بەرژەوەندی نەتەوەی كیە لەگەڵبە پەیوەندی ( ب)و ( أ)پێوەری قازانج و زیانی 

گونجاوترین  كەو ،راتیەكوی دیمكخستنێكو بەرهەمهێنانی رێ وردستانكورد و دۆزی ك
دەبێ بەرزترین  ئەم شێوازە لە پەیوەندی و جیهانبینی .خستنی فەزای نەتەوەكشێوازی رێ

 ردنكوردستانیكو  ردنكزەراتیكمودیان لە پڕۆسەی بە كە حزبە سیاسیەكئایدیاڵ بێت 
، (واتە شێوازی دووەم) بەاڵم بۆ گەیشتن بەم شێوازە ئایدیاڵە 44.نەكخەباتی جددی بۆ ب

لە پەیوەندی و  داەمكرێ بە شێوازی یەكاگوزەری بڕسەرەتا هەرنەبێ پێویستە 
 .جیهانبینی

لە هەیە بۆ هەرنەبێ  پەڕینەوە  كە هەوڵێكرێ كلێرە و لەوێ تێبینی دەحاڵ ەهەرب      
ردن و كبێالیەن، واتە شێوازی (سەرەوە) ەمكبۆ شێوازی یەشێوازی گەمەی سفری 

دەتوانین بڵێین لێرە . (ئەوانیتر)یتر ئەو هی خۆ وانی كستەكەوتن و شكبێالیەنبینینی سەر
 تا ئێستام اڵبەب، ئەم پەڕینەوە روویداوە، و لەوێ، لە الی ئەم حزب یا ئەو حز

ردنی نەتەوە و كە ئەویش كوازی دووەم ێوە بپەڕنەوە شان نەیانتوانیكپەیوەندیە
 .كانی هەر هێز و الیەنێكەوتنەكست و سەركی بە پێوەر بۆ شانكبەرژەوەندیە

ڵێ تۆ ب)وردستانیانە كوێستی ڵبە بڕوای خۆم باشترین وە شیاوترین سیاسەت و هە      
رێت هەوڵ بد ئەوەیە كەوردستان، كتایبەتی روو لە خۆرئاوای ئیمڕۆ، بە( وردانەك

 چمکدادوو بوونی ە خۆی لە ئاوێتەك ك، سیاسەتێوردستانیانە بخەمڵێنرێكی كسیاسەتێ
ترن لە كیشیان بە توندی گرێدراوی یەكە هەردووك ،سەرەوە لە و دەرەوە لە :نێتەوەدەبی

حزب  ئاسۆییەكاندائەوەیە كە لە پەیوەندیە  دەرەوەوشەی مەبەست لە  .چوارچێوەدا كیە
یەش واتاوە بەم " بە رەش یا سپی دیتنی شتەكان"لە هەر شێوازێكی  ێگربدوور  یخۆ
 كورد ونەتەوەی كە دواجار زیانی بۆ  ی حزبیهەر جەمسەرگیریەكگرتن لە دوورخۆ

ی حزبی راوكسنوردارچوارچێوەی  دەرەوەیجگە لەوەش لە  .دەبێتانی كبەرژەوەندیە بااڵ
هەیە وە ئەوە ئەم ( كتۆ بڵێ دەرەوەیە)ی هەرە فراوانی نیشتیمانی كچواچێوەیە
هەموان، بە جیاوازی رەنگی ئایدیۆلۆژی و بەرژەوەندی حزبی، ە ك دەرەوەیەیە
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توانێ ببێتە کە دە جیاوازترە کلتورێکی سیاسیلە  كبەشێ كو جیهانبینیە وە ئەم دوو شێوازەی پەیوەندی سیاسی  
پێشتر لە کتێبێکی  .ەو پەیوەندیانە و دواجار رێکخستنێکی تەندروستی فەزای نەتەوەئبنەما بۆ رێکخستنی باشتری 

سلێمانی،  سبەی مێژووە،.. ئەوەی ئەوڕۆ سیاسەتەیاسین، . بورهان أ. د: نووسەردا گفتوگۆی لەسەر کراوە، بڕوانە
 .٥١٣-٥١٥، الپەڕە ٥١١٥
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 یكێلە رۆشنایی گوتار ،ش ئەوەیە كە(وەەسەروشەی لە )مەبەست . اتەوەكۆدەك
، سەرەوەهەرە  یبۆ ئاسترێن وەسەربخان كسیاسیەدیە دا، جیهانبینی و پەیوەننیشتمانی

نەتەوەیی و ەی بەرژەوەندی و ستراتیژە كئاستە هەرە بااڵ) ئاستی سەرەوەی حیزب
وژیان كە پێشتر شەڕی براكباوەڕی خۆم، بە تایبەتی ئەو حزبانەی بە .(انكەنیشتمانی

وە گوتاری نیشتمانی  ەونەوە،كتوانیویانە لە گەمەی سفری دوور ب كردووە و تا رادەیەكنە
ەم ئەو بەرپرسیارەتیەیان كادەی یەڕئەو حزبانە بەەنەوە، كلە بڕی گوتاری حزبی جختب

خەماڵندنی ئەو چوارچێوە هەرە فراوانەی  ۆبە هەوڵی جددی بدەن كەوێتە سەر شان كدە
ی كخۆدوورگرتن لە هەموو شێوەیە(. سەرەوەدەرەوە و لە لە )ە من پێیدەبێژم ك

بتوانن یارمەتیدەر بن بۆ ئەم حزبانە ە بۆ ئەوەی كمەرجێ ،"انكلحزبەز"جەمسەرگیری 
وردیش كو ناسیۆنالیزمی اتەوە كۆدەكە تەواوی نەتەوە ك، كخەماڵندنی ئەوها چوارچێوەیە

  .اتكتەندروست و بەهێز دە
ە كبۆچوونی خۆم، ئەوەیە ەوەی ئەمڕۆ جێگەی نیگەرانیە، هەرنەبێ بەۆتاییدا ئكلە      

و  ی سفری زۆر نەرێنیكوردستانی مەزن لە گەمەیەكی لە ئاستی كەرەدوو هێزی س
وور و كلە با ك كپەڕینەوەی پ  .ن(ك كپ )حزبەش پارتی و دوو دان، ئەو مەتریسیدار

وردستان دوو كاریگەری لەو بەشەی ك ئامادەیی ووردستان وە كخۆرئاوا بۆ باشووری 
وردستان كردنەوەی سێ بەشی كینزكەوە لێكلە الیە: تر دەگرێتە خۆیكبەیەرەگەزی دژ

ەی ئەوەیە كە ئەمەش زۆر ئەرێنیە، بەاڵم الیەنە نەرێنیەكبە چڕی، ( وردستانی پێشووك)
ە ئەگەر ئەم پەڕینەوەیە لە چوارچێوەی گەمەی سفریدا بگرێ ئەوا ئەو پەڕینەوەیە زۆر ك

ئەوا  ،ئاگادار و یارمەتیدەر نەبن كئەگەر هەموو الیە.  نی و مەترسیدار دەبێتێنەر
  !بەرەوڕوبوونەوەی سەربازیش لە نێوان ئەو دوو هێزە نابێ بە دوور بگیرێ


