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پێشەکی

دوای باڵوبوونـەوەی پەرتوکێکـی پێشـووترم، بـە نـاوی عێراقـی 
دوای سـەدام و چارەنووسـی باشـووری کوردسـتان لـە سـاڵی 
دیمانـە  و  بابـەت  ئـەو  هەمـوو  زانـی  پێویسـتم  بـە  ٢٠٠٨دا، 
ڕۆژنامەوانییانـەی لـەدوای ئـەو مێـژووەوە بـاڵو بوونەتـەوە، لـە 

بکەمـەوە.  بـاڵو  بەردەسـتدا  پەرتووکـەی  ئـەم  دووتوێـی 
ئـەم  پێویسـتە  خوێنـەر،  بەرچاوڕوونیـی  و  کارئاسـانی  بـۆ 
تێبینییانـەی خـوارەوە بخەمـە ڕوو، کـە دەکـرێ یاریـدەدەر بـن لـە 

بابەتەکانـدا: خوێندنـەوەی  کاتـی 
١- بابەتـەکان لـەم کتێبـەدا بەپێـی مێـژووی باڵوبوونەوەیـان ڕێک 
خـراون، ئـەوەش بەتایبەتـی لەبـەر ئـەوەی لـە کاتـی خوێندنـەوەی 
بـە  ڕووداوەکان  بـکات  هەسـت  خوێنـەر  وتـارەکان،  و  دیمانـە 
شـێوەیەکی سروشـتی بـە تەرتیبێکـی زەمەنـی بـەدوای یەکتـردا 

هاتـوون. 
زیاتـر  لـە  بابـەت  هەمـان  دەکرێـت  هەسـت  جـار  هەندێـک   -٢
جەختیـان  و  کـراوە  پـێ  ئاماژەیـان  وتـار  یـا  دیمانـە  یـەک  لـە 
بـە  هەسـت  خوێنـەر  لەوانەیـە  ئـەوە  لەبـەر  کراوەتـەوە،  لەسـەر 
بـۆ  تـرەوە  الیەکـی  لـە  بـکات.  ناپێویسـت  دووبارەبوونەوەیەکـی 
پاراسـتنی ئەمانەتـی دەقـەکان، چ دیمانـە یـا وتـار، هەوڵـم نـەداوە 
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دووبـارەکان ال بـەرم. جگـە لـەوەش، دووبارەبوونـەوەی هەنـدێ 
تـا  بکـرێ  بابەتـی گرنـگ دەکـرێ وەک جەختکردنـەوە* تەماشـا 

ناپێویسـت. دووبارەبوونەوەیەکـی 
٣- نووسەر هەوڵی داوە بە هیچ شێوەیەک دەستکاریی دەقەکان 
نەکات، تەنها لە ڕووی ڕاسـتکردنەوەی هەندێ وشـە و هەڵەچنی 
نەبێـت، یـا لـە حاڵەتـی زۆر کەمـدا ڕێکخسـتنەوەی هەندێـک وشـە 
لـە سـیاقی ڕسـتەدا. بـە هەرحـاڵ، بـە هەموو شـێوەیەک نـاوەڕۆک 

بـە هەموو وردەکارییەکانیـەوە پارێزراوە.
٤- دەکـرێ گرنگتریـن تێبینـی ئـەوە بێـت، کـە دیمانـە و بابەتـەکان 
زۆربەیـان پەیوەندییـان بـە ئـەو ڕووداوانـەوە هەیـە، کـە لـە کاتـی 
ڕوودانیانـدا نووسـراون یـا بـە ئەنجـام گەیشـتوون. لەبـەر ئـەوە 
پێویسـتە خوێنـەر زۆر ئـاگاداری بـەرواری باڵوبوونـەوەی وتـار 

یـا دیمانـە بێـت لـە کاتـی خوێندنەوەیانـدا.
ئایـا  ئەوەیـە،  بیـکات  خوێنـەر  دەکـرێ  گرنـگ  پرسـیارێکی   -٥
بـۆ گرنگـە بابەتێـک کـە پێشـتر بـاڵو بووه تـەوە، ئێسـتا جارێکـی 
تـر بـاڵو بکرێتـەوە؟ لـە وەاڵمـدا دەکـرێ بڵێیـن، هـەر نەبـێ سـێ 
هـۆی گرنـگ هـەن بـۆ ئـەوە: ١- زۆرێـک لـەو وتـار و دیمانانـە 
لـە کاتـی باڵوبوونەوەیانـدا دەسـتکەوتنی لەالیـەن خوێنـەر زۆر 
تـر  جارێکـی  باڵوبوونەوەیـان  مانایـەش  بـەم  بـووە.  سـنووردار 
دەرفەتێکـە بـۆ ئـەوەی بابەتـەکان بکەونـە بەردەسـتی زۆرتریـن 
ژمـارە لـە خوێنـەر. ٢- هەندێـک لـە بابەتـەکان گرنگیـی تیـۆری 
تەنهـا  دەربارەیـان  قسـەکردن  بەمـەش  هەیـە،  مێژوویییـان  و 
پەیوەسـتی کاتێک و ڕووداوێکی دیاریکراو و کۆتاییپێهاتوو نییە، 

وەک   )bold( تۆخکردنــەکان  و   )italic( خواربوونــەوەکان  هەمــوو    *

هێنــراون. بــەکار  جەختکردنــەوە 
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بەڵکـوو زەمـەن بـە ڕوویانـدا کراوەیـە. ٣- هەندێـک لـە بابـەت و 
دیمانـەکان بـۆ ڕووداوێکـی زۆر دیاریکـراو نووسـراون، لە هەمان 
کاتـدا پێشبینیشـیان تیـادا کـراوە ڕوو بـە داهاتـوو، واتـە هەندێـک 

سـیناریۆیان تیـادا وێنـا کـراوە. 
دەرفەتـی  خوێنـەر  باڵوبوونەوەیـان،  دوای  سـااڵنێک  ئەمـڕۆ 
ئەوەی دەبێ بپرسـێ، کە ئایا ئەمڕۆ سـااڵنێک دوای ڕووداوەکان 
و قسەکردن لەسەریان، دەکرێ چ دەرەنجامێکی تر لە بابەتەکان 
هەڵێنجیـن لـە کاتـی خوێندنەوەیـان لـە زەمەنێکـی تـری و مەرجـی 
مێژوویی و سیاسیی تردا، بەتایبەتی ماوەیەک دوای ڕووداوەکان. 
٦- هۆیه کـی تـر بـۆ باڵوکردنـەوەی دیمانـە و وتـارەکان وەک 
باسـەکان،  و  قسـە  بڵـێ  خوێنـەر  بـە  نووسـەر  ئەوەیـە،  خۆیـان 
لـە جیهانبینـی و  مێژوویـی و سیاسـیدا، گوزارشـت  لـە سـیاقی 
میتۆدێکـی زانسـتیی دیاریکـراو دەکـەن و خوێنەر لە خوێندنەوەی 

کـۆی بابەتـەکان دەتوانـێ خـۆی بـگات بـە هەندێـک دەرەنجـام.
٧- لـە کۆتاییـی ئـەم پەرتووکەی بەردەسـتدا کۆمەڵێک هاوپێچ 
دوو  بـۆ  نووسـەرن  نامـەی  دووانیـان  کـە  دەکـەون،  بەرچـاو 
نامـەکان لەوەدایـە، کـە نووسـەر  کەسـایەتیی سیاسـی. گرنگیـی 
بـۆ جارێکیـش پەنـای نەبردۆتـە بـەر نامـەی نهێنـی بۆ بەرپرسـان، 
بەڵکـوو بـە پێچه وانـەوە هـەر لـە کاتـی ناردنیانـدا بـە شـێوەیەکی 
مەبەسـتی  دوو  کردوونەتـەوە.  بـاڵوم  میدیاکانـدا  لـە  کـراوە 
سـەره کییش لەپشـت ئـەم میتـۆدەی کارکردنـەوەن: ١- خوێنـەر 
بەشـداریی پـێ بکرێـت لـە ناوەڕۆکـی نامـە، واتە نامەکـە لە هەمان 
کاتـدا بـۆ ئـەو کەسـایەتییەیە کـە مەبەسـتی نامەکەیـە، بـەاڵم وەک 
ئەوەشە نامەکە بۆ هەموو خوێنەرێکیش نووسرابێت. ٢- خوێنەر 
ببـێ بـە گەواهیـدەر بـۆ حاڵەتێـک، ئەویـش ئەوەیـە کـە زۆربـەی 
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جـار نامـەکان بەبـێ وەاڵم ماونەتـەوە و لـەم حاڵەتەشـدا خوێنـەر 
دەرفەتـی هەیـە ببـێ بە گەواهیـدەری ڕووداوەکان و خوێندنەوەی 

ئـەو نامانـەی ڕووداوەکان پەیوەندیـدار دەکـەن. 
و  نووسـین  ڕێگـەی  لـە  ١٩٩٠ەکانـەوە،  سـەرەتای  لـە  هـەر 
ئاخافتـن، متمانه یـەک لەنێـوان ژمارەیەکـی زۆر خوێنـەر لـە الیەک 
و نووسـەری ئـەم پەرتووکـە لـە الیەکـی تـرەوە، دروسـت بـووە. 
بـووە،  دروسـت  چاوەڕوانییەکیـش  زوو  هـەر  کاتـدا  هەمـان  لـە 
کـە لەوێـدا خوێنـەر چاوەڕوانـی ئەوەیـە نووسـەر ئـەو متمانەیـە 
ئـەم  بێـت.  چاوەڕوانییەکانـدا  ئاسـتی  لـە  هەروەهـا  بپارێـزێ، 
پەرتووکەی بەردەسـتت، دەتوانێ لەم بارەیەوە وەاڵمدەرەوەیەک 
بێـت و لـە ڕێگەشـیەوە خوێنـەری هێـژا دەرفەتـی هەیـە نووسـەر 
تاقـی بکاتـەوە. دواجـار نووسـین و ئاخافتـن بەرپرسـیارێتییەکی 
گەورەیە، متمانەش ئەمانەتێکی پڕ بەهای خوێنەرە الی نووسەر. 
ئـەم ئەمانەتـە دەبـێ و پێویسـتە وەک گلێنـەی چـاو بپارێزرێـت، 

نەبـووردراوە! گوناهێکـی  تەراتێنپێکردنیشـی 
نووسـەرن  هەڵوێسـتی  هەندێـک  هاوپێـچ،  لـە  تـر  بەشـێکی 
لەمـەڕ چەنـد ڕووداوێکـی گرنـگ، کـە ناکـرێ مـرۆڤ لـە ڕوویانـدا 
ڕووداوانـەش  ئـەم  سروشـتی  بێـت.  بێدەنـگ  و  بێهەڵوێسـت 
ئـەوە  لەبـەر  دەگـرن،  لەخـۆ  گرنـگ  ڕەهەندێکـی  چەنـد  ئەوەیـە، 
خـودی هەڵوێسـتەکەش فرەڕەهەنـدە. باڵوکردنەوەیـان نـەک هـەر 
هەڵوێسـتی دوێنێی نووسـەر پشتڕاسـت دەکاتەوە، بەڵکوو ئەمڕۆ 
پارێـزراو  و  دەبێـت  بەردەوامیـی  هەڵوێسـتە  ئـەم  سـبەینێش  و 

سـەرەکییەکەیە.  پەیامـە  ئەمـەش  دەبێـت. 
لـە کۆتاییـدا سوپاسـێکی گـەرم بـۆ برایـان کاک فـازڵ نەجیـب 
و کاک سـامان سـەدیق محەمـەد، کـە ڕۆڵـی سـەرەکییان هەبـووە 
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لـە فەراهەمکردنـی هەڵەچنیـی ئـەم بەرهەمـەی بەردەسـتت، بـەاڵم 
بەرهەمەکـەدا  لـە  هەڵەیـەک،  هـەر  لـە  بەرپرسـم  خـۆم  دواجـار 

هاتبێـت.
لـە کۆتاییـدا سوپاسـێکی گـەرم بـۆ بـرای ئازیـزم ئیبراهیـم أ. 
بابەتـەکان  کۆکردنـەوەی  لـە  بێسـنووری  هاوکاریـی  بـۆ  یاسـین 
و دانانیـان لـە ماڵپـەڕی تاکەکەسـیم و دواتریـش یارمەتیـدان لـە 
پرۆسـەی کۆکردنـەوەی بابەتـەکان لـەم بەرهەمـەی بەردەسـتتدا.

             بورهان أ. یاسین، 
هەولێر، پاییزی ٢٠١٥ 





7

ڕاپەڕین سەر کەوت،
با نەهێڵین دەستکەوتەکانی بەفیڕۆ بڕۆن

دیمانەی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ،
ژمارە 452٠، 3/13/2٠٠٨

سازدانی سکرتێری نووسین

وەک زۆر پسپۆڕی تری بواری سیاسی و دیپلۆماسی )د.بورهان 
و  کـورد  سیاسـیی  کێشـەی  لـە  شـارەزا  و  لێکۆڵـەر  یاسـین(ی 
مامۆسـتای زانکـۆی لونـدی سـویدی، پێـی وایە سـەردانەکەی مام 
جـەالل سـەرۆککۆماری عێـراق بـۆ تورکیـا لـە کاتێکـی لەبـار و 
گونجـاودا بـووە. ئـەو ڕای وایـە پێشـنیارکردن بـۆ تورکـەکان، کـە 
گفتوگـۆ لەگـەڵ حکومەتـی هەرێمـی کوردسـتاندا بکـەن، لـە جێـی 
خۆیـدا بـووە و ناکـرێ لـەوە کەمتـر لـە مـام جـەالل چـاوەڕوان 
ئەمەریـکا  دیپلۆماسـیدا،  ئاسـتی  لـە  گرنگـە  بەالشـیەوە  بکرێـت. 
پشـتیوانی لـەو پێشـنیارە بـکات، پەکەکـەش لـەوە وریـا دەکاتـەوە، 
لـەو  بـاش  و  نـەکا  غـرور  لـە  ڕوو  ڕووداوانـەوە  ئـەو  لـەدوای 
حیکمەتـەی وینسـتن چرچـل نزیـک ببێتەوە کە دەڵـێ، “لە گەرمەی 
شەڕدا بیر لە ئاشتی بکەرەوە و لە لووتکەی سەرکەوتنیشدا دان 
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بـە خۆتـدا بنـێ.” ئەمـە و چەندیـن بۆچوونـی تـری سـەرنجڕاکێش 
لـەم گفتوگۆیـەدا دەبینیـن.

کوردسـتانی نـوێ: بەگوێـرەی ڕاپۆرتێکـی )سـی ئێـن ئێـن-ی 
تورکـەکان،  بـۆ  مـام جـەالل  لـە ڕاسـپاردەکانی  یەکێـک  تورکـی( 
لـە سـەفەری ئـەم دوایییـەی بـۆ تورکیـا، کردنـەوەی دەزگایەکـی 
دیالـۆگ بـووە لەنێـوان ئەنکـەرە و هەولێـر... بـە ڕای ئێوە ئەگەری 
حکومەتـی  لەگـەڵ  گفتوگـۆ  تورکیـا  جارەیـان  ئـەم  هەیـە  ئـەوە 
هەرێمـدا قبـوڵ بـکات؟ ئایـا ئەگـەر حکومەتـی ئەنکـەرە قبوڵیشـی 
بکات، سـوپا و هێزە نەتەوەیییەکانی تورکیا نابنە ڕێگر و کێشـە؟

ب. یاسـین: پێشـەکی سـەردانەکەی سـەرۆککۆماری عێراق بۆ 
تورکیـا هـەر وا ڕووداوێکـی سـادە نەبـوو. هـەر نەبـێ لـە ئاسـتی 
عێـراق و باشـووری کوردسـتاندا هەنـدێ گفتوگـۆ و بۆچوونـی 
دژی یەکتـری دروسـت کـرد. هـەر نەبـێ ئـەو سـەردانە لـە کاتێکدا 
هـات، کـە قەیرانـی نێـوان کـورد و تورکیـا تەنهـا چەنـد ڕۆژێکـی 
لـەم  گەڕابوویـەوە.  جیـددی  قەیرانێکـی  لووتکـەی  لـە  بـوو  کـەم 
کاتانـەدا هـۆکارە دەروونییـەکان و هەسـت و نەسـت و سیاسـەت 
لـە ئاسـتە هـەرە جیـددی و هەسـتیارەکانیدا بەچـڕی تێکـەاڵو بـە 
یەکتـری دەبـن، بـە ڕادەیـەک، کـە ئاسـان نییـە کاردانـەوەکان لـەو 
ئاسـتانەدا لـە یەکتـر جیـا بکرێنـەوە. لـە ڕاسـتیدا هێشـتا الیەنـەکان 
لەژێـر کاریگەریـی قووڵـی دەروونیـی قەیرانەکەدان. ئەوەشـی لەم 
حاڵەتـەدا کەسـی سیاسـی لـە خەڵکـی تـر جیـا دەکاتـەوە ئەوەیـە، 
کـە سیاسـی لـە قوواڵییـی قەیرانـدا دەرفـەت دەبینێ و هەمیشـە بۆ 

ئـەو، هـەر نەبـێ نیـوەی قەیـران، دەرفـەت و کرانەوەیـە.
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بـەم مانایـەش هەرچەندە لە ماوەیەکی درێژدا پەیوەندییەکانی 
کـورد لـە باشـوور لـە الیـەک و تورکیـا لـە الیەکـی تـرەوە، ئـەو 
ئـەوەی  وەکـوو  نەدیـوە  خـۆوە  بـە  قەیـران  لـە  جیددییـەی  ڕادە 
مـاوەی دوایـی، بـەاڵم لـە الیەکـی تـرەوە، ئـەم قەیرانـە خزمەتـی 
کـوردی کـرد، هـەر نەبـێ بەو مانایەی یارمەتیی هەندێک لە الیەنە 
پەیوەندیدارەکانـی دا، کـە شـتەکان بـە شـێوەیەکی تـر ببینـن. بـە 
بـاوەڕی خـۆم، لـە مەودایەکـی درێژخایەنـدا ئـەم قەیرانـە خزمەتی 
هـەر  نـەک  کێشـەی  ئاشتییانە-چارەسـەرکردنی  بـە  ئاراسـتەی 
پەکەکـەی کـرد، بەڵکـوو خزمەتـی بـەو بـاوەڕ و قەناعەتـەش کـرد، 
کە کێشـەی کورد بە شـەڕ و زەبروزەنگ چارەسـەر ناکرێ. هەر 
لێرەشـەوە لـەو بـاوەڕەدام، کۆمەڵگـه ی نێودەوڵەتـی، لەناویشـیان، 
ئەگـەر نەڵێیـن لەپێشـەوەیان ئەمەریـکا و یەکێتیـی ئەوروپـا، بـە 
شـێوەیەک یـا شـێوەیەکی تـر ئـەو باوەڕەیـان زیاتـر لـە جارێـک لە 

کاتـی قەیرانـدا دەر بـڕی.
کاتـی  بۆچـوون،  هەنـدێ  پێچەوانـەی  بـە  وایـە،  بـاوەڕم  مـن 
سـەرۆککۆمار  ئـەوەی  بـەاڵم  بـوو،  لەبـار  بەگشـتی  سـەردانەکە 
و  گفتوگـۆ  جێگـەی  سـەفەرەدا،  لـەم  وتوویەتـی  و  کردوویەتـی 
دژایەتیدروسـتکردنە. بە پێشـنیاریش کە وا باشـە ئەنکەرە لەگەڵ 
کەمتـر  لـەوە  و  خۆیەتـی  جێگـەی  دیالـۆگ،  بکەوێتـە  هەولێـردا 
ناکـرێ لـە مـام جـەالل چـاوەڕوان بکـرێ. لـە ڕاسـتیدا کەمتـر لەوە 
و  سـەرکردە  لـە  بەتەواوەتـی  جـەالل  مـام  ئەوهـادا  کارێکـی  لـە 
کەسـایەتیی کـورد دەکا بـە سـەرکردەیەکی عێراقـی بـە کەمتریـن 
ڕادەی پەیوەنـدی و گرنگیـی بـە کێشـەی کـوردەوە و نزیکتـر لـە 
بۆچوونـی عەرەبـی تـا کوردی. ئەوەشـی لـە الیەکی ترەوە گرنگە، 
نـەک هـەر پێشـنیارەکەیە، بەڵکـوو هـەر نەبـێ دوو ڕەهەنـدی تری 



د. بورهان أ. یاسین

1٠

سیاسـی و دیپلۆماسـیش زۆر گرنگـن:
١- لـە ئاسـتی ئیقلیمـی و کوردسـتانیدا، بـۆ ئـەوەی پێشـنیارەکەی 
مـام جـەالل شـتێکی پۆزەتیڤیـی بۆ کـورد لێ بکەوێتەوە، پێویسـتە 
لـەم ئاسـتە سیاسـییەدا ئەوپـەڕی یەکڕیزیـی کـوردی لـە ئاسـتی 
لەیەکترگەیشـتنە و خەماڵندنـی سـتراتیژی  لـەم  هەبێـت.  هەرێـم 
سیاسـی لەم ئاراسـتەیەدا، هەر نەبێ پێویسـتی بە یەکهەڵوێسـتیی 
سـێ ڕەمـز هەیـە: سـەرۆککۆمار، کـە سـکرتێری گشـتیی یەکێتیـی 
نیشتیمانیی کوردستانە، سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی ئەنجومەنی 

وەزیران.
٢- لـە ئاسـتی دیپلۆماسیشـدا زۆر گرنگـە الیەنـی ئەمەریکـی هـەر 

زوو پاڵپشـتی ئـەو پێشـنیارە بێـت. 
بـێ  و  سـەرنەکەوتن  مانایـە،  بـەم  و  خاڵـە  دوو  ئـەو  بەبـێ 
کاریگـەری ئـەو پێشـنیارەی سـەرۆککۆمار نـەک هـەر لـە ئاسـتە 
تورکییەکەیـدا، کـە هەڵبەتـە ئەو ئەگەرە جیددییـە، بەڵکوو لەوانەیە 
لـە ئاسـتی کوردیشـدا ئـەو هەنـگاوە بـەرەو پێـش نەچـێ و قەتیس 
ببـێ. هەڵبەتـە لـەو بارەیـەوە نابـێ ڕۆڵـی بەغـداد هـەر وا بە گرنگ 
نەگیـرێ و کـورد تەنهـا لـە چاویلکـەی برایەتـی و باوەڕبـوون بـە 
بەغـداد، ئـەو ڕۆڵـە هەڵبسـەنگێنێ. بـە مانایەکـی زۆر ئاشـکراتر، 
بەغـدادی عەرەبـی،  بڵێـم  یـا ڕاسـتتر  بەغـداد،  وایـە  بـاوەڕم  مـن 
حـەز نـاکات گفتوگـۆی ڕاسـتەوخۆ لەنێـوان ئەنکـەرە و هەولێـر 
دەسـت پـێ بـکات. نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکـوو هـەر نەبێ بەشـێک لە 
بەرپـرس و هێـزە عەرەبییەکانـی بەغـداد حەزیـش دەکـەن هەولێـر 
واتـە کـورد لـە باشـوور، لەنێـوان فشـاری بەغـداد و ئەنکـەرەدا 
تەنگـی پـێ هەڵبچنـرێ و پەراوێـزە سیاسـی و دیپلۆماسـییەکانی 

تەسـک ببنـەوە.



لە قوواڵییی سیاسەتدا

11

دەربـارەی ئـەم پرسـیارەتان یـەک شـت مـاوە بیڵێـم، ئەویـش 
ئەوەیـە کـە جێگـەی خۆیەتـی الیەنـی کـوردی لـە ئاسـتی مێدیـا و 
سیاسـەتکردندا جیاوازیـی هەڵوێسـتەکان لـە تورکیـا بەرامبـەر بـە 
کێشـەی کـورد ببینـێ، بـەاڵم ئـەو جیاوازیکردنـە نابـێ خـۆی لـە 
دەربڕینـە دیپلۆماسـییە کوردییەکانـدا ئاشـکرا بـکات: کـورد دەبـێ 
جیـاوازی بـکات لەنێـوان ڕاڤەکـردن و هەوڵـدان بـۆ تێگەیشـتن لـە 
شـتەکان لـە الیەکـەوە و نـاردن و دەربڕینـی هێما دیپلۆماسـییەکان 
ئاسـتی  لـە  کـورد  ئـەوەی  تـر،  مانایەکـی  بـە  تـرەوە.  الیەکـی  لـە 
دیپلۆماسـیدا پێویسـتە بیـکات ئەوەیـە، تۆپـی یاریکردنـی سیاسـی 
بخاتـە یاریگـەی تورکـەوە، جا دواتر تورکیا چۆن یارییەکە دەکات، 
ئـەوە شـتێکی تـرە. تەواوکەرێکـی گرنگـی ئەو یارییەش لە ڕاسـتیدا 
وتاری کوردییە لە باشوورەوە ڕوو لە باکوور دەربارەی پەکەکە، 
باشـوور  لـە  کـوردی  وتـاری  ئـەوەی  وەک  زێدەڕۆیییـەک  هـەر 
تورکیـا،  دڵـی  ڕازیکردنـی  بـۆ  ئـۆردوگای دژەوە،  بخاتـە  پەکەکـە 
دەتوانـێ بـە زیانـی کـورد بەگشـتی و ڕێـک بـە لەباربردنی دیالۆگی 
ئەنکـەرە – هەولێـر تـەواو ببـێ، چونکـە ئـەو جـۆرە لـە سیاسـەتی 
ڕازیکـردن لەوانەیـە لـە ئەنکـەرەوە ئەوهـا بخوێندرێتـەوە وەکـوو 
ئـەوەی کـورد لـە باشـوور ئامـادە بێـت بـۆ ڕووبەڕووبوونـەوەی 
پەکەکـە. بـە مانایەکـی تـر، لەالیـەن کـورد لـە باشـوور، تـۆ بڵـێ لـە 
هەولێـر، پێویسـتە لـەو گەمەیـەدا نـەک هـەر حسـاب بـۆ ئەنکـەرە، 
بەتایبـه ت هەنـدێ لـە دامودەزگاکانـی تورکیـا بـکات، بەڵکـوو زۆر 
گرنگە لە هەڵوێست و نیەتە ڕاستەقینەکانی بەغداد بگا و وتارێکی 
ئەوپەڕی هاوسەنگی هەبێ لە بەرامبەر پەکەکە و جووتبوونی )یا 
یەکانگیربوونـی( هەڵوێستەکانیشـی لـەو بارەیەوە لەگـەڵ ئەمەریکا 

و کۆمەڵگـه ی جیهانـی تـا دەکـرێ یەکانگیـر بـکات.
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بەکورتـی و بەچـڕی، ئـەو مەرجە دیپلۆماسـی و سیاسـییانەی 
ئێستا هەن، تێری ئەوە ناکەن هەر ئێستا یا تەنانەت بەم زووانەش، 
گفتوگۆ لەنێوان هەولێر و ئەنکەرە دەسـت پێ بکات. بۆ ئەوەشـی 
ئـەوە ڕوو بـدات، لەبەرچاوگرتنـی ئـەوەی لەسـەرەوە وترا گرنگە. 
لە ڕاسـتیدا قەیرانی هەرە دواییی تورکیا لەگەڵ قەندیل و هەولێر 
لـە ڕۆژانـی دواییـدا گواسـتراوەتەوە بـۆ ئەنکـەرە، بـە شـێوەیەک، 
کـە دوور نییـە قەیرانـی ئەنکـەرە، بەتایبەتـی درێژکردنـی پەنجـەی 
گوناهبـاری بـۆ حکومـەت و هێـزی سـەربازیی تورکیـا، کـە گوایـە 
لەژێر فشـاری ئەمەریکا هێزەکانی کشـاندۆتەوە، لە ڕۆژانی دادێ 
یا ئەوەتا فراوانتر ببێ یا ئەوەتا ئەو قەیرانە سەر لە هەوڵێکی تر 
بداتەوە بۆ هێرشکردن جارێکی تر بۆ سەر ناوچە سنوورییەکانی 
باشـووری کوردسـتان، چونکـە لەو قەیرانەی ئەنکـەرەدا، خەریکە 
دامـەزراوەی سـەربازی بەتـەواوی بەهـا و متمانەکـەی لەدەسـت 
دەدات و شـێوەیەکی ڕێگەگرتـن لـە پێشـهاتێکی ئەوهـا، هێرشـێکی 
تـرە بـۆ سـەر باشـوور بۆ گەڕاندنـەوەی متمانەکەی. بـە هەرحاڵ، 
پێشنیارەکانی ڕۆبەرت گێیتســی وەزیری بەرگریی ئەمەریکا، کە 
بـەر لـە دوو ڕۆژ لـە کۆتاییهاتنـی هێرشـەکەی تورکیـا لـە ئەنکەرە 
کـردی، کـە لـە سـێ خـاڵ پێـک هاتبـوو: چارەسـەرکردنی کێشـەی 
کـورد بـە ئاشـتییانە، کشـانەوەی یەکسـەریی هێزەکانـی تورکیـا و 

فراوانکردنـی هـاوکاری لەگەڵ تورکیا.

تورکیـا  گوایـە  هـەن،  بۆچـوون  هەنـدێ  نـوێ:  کوردسـتانی 
گەیشـتۆتە قەناعـەت، کـە دەبـێ لـە بەرامبـەر کێشـەی کـورددا لـە 
تورکیـا بکرێنـەوە بـۆ ئـەوەی کاریگەریـی پەکەکـە کـەم بکەنـەوە، 

ئایـا پێـت وایـە تورکـەکان جیـددی بـن لـەم مەسـەلەیەدا؟
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ب. یاسـین: لـە ڕاسـتیدا زۆر دەمێکـە تورکیـا گەیشـتۆتە ئـەو 
قەناعەتـە. ئـەوەی گرفتـە قەناعەتەکـە خـۆی نییـە، کـە بـە بـاوەڕی 
مـن، سـەرهەڵدانی ئـەو قەناعەتـە نـەک هـەر نەبـێ بـۆ سـەرەتای 
١٩٨٠کانـی سـەدەی ڕابـردوو دەگەڕێتـەوە، بەڵکـوو کێشـەکە لـە 
ناوەڕۆکی فەلسـەفی و سیاسـیی قەناعەتەکەدایە. بە واتایەکی تر، 
هەتـا ئەمـڕۆش بەشـی هـەرە زۆری دەوڵەتـی ڕەسـمیی تورکیا بە 
دەسـەاڵت و ئۆپۆزسـیۆنەوە لـەو باوەڕەدایـە، کێشـەی کـورد لـە 
دواکەوتووییـی کۆمەاڵیەتـی و ئابووریـی ناوچـە کوردییەکاندایـە. 
بـەم مانایـەش، بـە چارەسـەرکردنی ئـەو حاڵەتـی دواکەوتوویییـە 
قەناعەتـە  ئـەم  ڕاسـتیدا  لـە  دەبـێ.  چارەسـەر  کـورد  کێشـەی 
بۆچوونێکـی کالسـیکییانەیە، کە چوارچێوەکـەی مۆدێرنیزەکردنە، 
وەک چەمکێکـی سۆسـیۆلۆژی. هـەر ئـەو بۆچوونەشـە کـە خـۆی 
لەپشـت پـرۆژەی )گاپ(دا حەشـار داوە، هـەر نەبـێ لـە ڕۆشـناییی 
ئـەو گۆڕانکارییانـەی کـە بەسـەر ماسـتەرپالنی پـرۆژەی )گاپ(دا 

هـات لـە سـەرەتای ١٩٨٠کانـدا.
دوای ماوەیەکیش لە دەربڕینی ئەو چه مک و نزیکبوونەوەیە، 
هاتـە  بەئاشـکرا  لـە ١٩٩٠ەکان، دەزگای سـەربازیش  بەتایبەتـی 
کێشـەی  چارەسـەرکردنی  بـۆ  بەڵـێ  کـە  قەناعەتـە  ئـەو  سـەر 
کـورد لـە تورکیـا، یـا بـە زمانـی ئـەوان بڵێیـن کێشـەی خـوارووی 
بـەس  سـەربازییەکان  کالسـیکییە  ئامـرازە  تورکیـا،  ڕۆژهەاڵتـی 
نیـن و تەنانـەت لـەو کاتەشـەوە هێـزە چەکدارەکانـی تورکیـاش لـە 
ناوچـە کوردییـەکان لـەو ئاراسـتەیەدا هەنـدێ خزمەتگوزارییـان، 
بەتایبـەت لـە الیەنـی تەندروسـتییەوە، ئەگـەر سـنوورداریش بێـت، 
ڕاسـتە  بـە چـڕی:  کورتـی و زۆر  بـە  کـردووە. زۆر  پێشـکەش 
ئاسـتی ئابـووری و کۆمەاڵیەتـی باکـوری کوردسـتان بـە بەراورد 
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لەگـەڵ ڕۆژئـاوای تورکیـا، جیاوازیـی یەکجـار زۆرە، بـە ڕادەیـەک 
ڕاپۆرتێکـی تورکـەکان خۆیـان لـە کۆتاییـی ١٩٩٠ەکان، بـاس لـە 
واتـە ڕۆژهـەاڵت و خـوارووی ڕۆژهـەاڵت  ئەفەریقـا،  یەکگرتنـی 
و ئەوروپـا، واتـە ڕۆژئـاوای تورکیـا، لەنـاو تورکیـادا دەکات. بـە 
هەرحاڵ، تا ئەم قەناعەتە ڕەسـمییەی تورکیا گۆڕانێکی بنەڕەتیی 
ناسـنامە و الیەنـی سیاسـی و  ئاراسـتەی  لـە  نەیـەت،  بەسـەردا 
هـەر  کـورد  کێشـەی  چارەسـەری  ئایدیۆلـۆژی،  و  کولتـووری 
لـە چه مکـە کالسـیکییەکەدا دەمێنێتـەوە، کـە ئەویـش هەرگیـز بـۆ 
چارەسـەری کێشـەی کـورد بـەس نییـە. لە الیەکی ترەوە کێشـەی 
پەکەکـە چـۆن لـەم کات و حانەدا چارەسـەر دەکرێ، پێویسـتی بە 
هەنـدێ پێداچوونـەوەی جیـددی هەیە، ئـەو پێداچوونەوانە دەکرێ 
هەندێـک لێکنزیکبوونـەوە بەرهـەم بهێنـن، کـە تـازەن و دەتوانـن 
کرانەوە لە هەڵوێسـتی ئەکتەرە پەیوەندیدارەکاندا دروسـت بکەن.

لـە پەکەکـە دەکات،  کوردسـتانی نـوێ: عەبدوڵـاڵ گیـول داوا 
چـەک دابنێـن و خەباتـی دیموکراتـی بکەن، ئایا بەبێ لێبووردنێکی 
تـا چەنـد  پەکەکـە  تـۆ  بـە ڕای  ئـەی  ئـەم کارە دەکـرێ؟  گشـتی 

پێشـوازیی لـێ دەکات؟

ب. یاسـین: بـە بـاوەڕی مـن، ئەگـەر ئـەو شـتە تـا دوو ڕۆژیـش 
بـەر لـە هێرشـەکەی تورکیـا مومکیـن بووبێـت، کـە دیـارە نەبـوو، 
نییـە،  هیـچ جـۆرێ مومکیـن  بـە  ناڵێـم  ئـەو هێرشـە،  ئـەوا دوای 
بـەاڵم دەڵێـم زۆر ئاسـتەمە. لـە ڕاسـتیدا بـەو شـێوەیەی هێرشـی 
تورکیا بۆ سـەر قەندیل و باشـوور تەواو بوو لە ئاسـتی سیاسـی 
لـە ڕووی  و دیپلۆماسـی و سـەربازی و جەمـاوەری هەروەهـا 
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سـایکۆلۆژیای ملمالنێوە، هەڵوێسـتی پەکەکەی زۆر بەهێزتر کرد. 
بـە تەکانێکـی وەهـا هەبـوو. قەیرانـی  پەکەکـە دەمێکـە پێویسـتی 
و  بـەرز  هـەرە  ئاسـتە  لـە  ئۆپەراسـیۆنەکان،  تەواوبوونـی  دوای 
هەسـتیارەکانی سیاسـەت لـە ئەنکـەرە، هێمـا و هۆیەکـی تـرە، کـە 
هەڵوێستەکەی پەکەکە بەهێز دەکات. لە کاتێکدا ترسی ئەوە هەیە 
پەکەکـە لـە خوێندنەوەکانیـدا بـۆ قۆناغـی دوای ئۆپەراسـیۆنەکان 
زێدەڕۆیـی بـکات و بکەوێتـە هەڵوێسـتێکی سیاسـیی ناواقیعییـەوە، 
لـە الیەکـی تـرەوە زۆر ناواقیعییانەیـە ئەگـەر عەبدوڵـاڵ گیـول وا 
بزانـێ بـەو ئاسـانییە پەکەکـە ڕازی دەبێـت چـەک دابنـێ. تورکیـا 
کـە  هەیـە،  مەترسـییەش  ئـەو  داوە،  لەدەسـت  دەرفەتـی  زووتـر 
ئـەم دەرفەتـەش لەدەسـت بـدات. ئەوەشـی لـەو بارەیـەوە گرنگـە 
نـەک هـەر هەڵوەسـتەی ئەنقـەرە و پەکەکەیـە، بەڵکـوو زۆر گرنگـە 
دیالۆگ و لەیەکتێگەیشـتنێکی شـەفاف و کراوەش لەنێوان هەولێر 
و قەندیلیشـدا هەبێ. پێشـتریش لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی 
کوردستانی نوێ وتوومە ئەو دیالۆگە دەبێ کراوە بێت و شێوەی 
نهێنـی وەر نەگـرێ، ئەگەرنـا هەر شـێوە دیالۆگێکی نهێنی لەوانەیە 
وەک پیالنگێڕییەکـی کوردی-کـوردی دژ بـە تورکیـا وەر بگیـرێ، 
کـە ئـەوەش پێشـوەچوونەکان بـەرەو گرژییەکـی تـر دەبـات. لـەم 
بارودۆخـەدا وا باشـە پەکەکـە بـەش بـە حاڵی خـۆی ڕوو لە غرور 
نـەکا و بـاش لـەو حیکمەیـەی وینسـتن چەرچـل نزیـک ببێتـەوە کـە 
دەڵـێ، “لـە گەرمـەی شـەڕدا بیـر لـە ئاشـتی بکـەرەوە، لـە لووتکەی 
سەرکەوتنیشدا دان بە خۆتدا بنێ.” سەرانی باشووریش وا باشە 
لە ئاستێکی هەرە سیاسییانە و بە عەقڵێکی کراوەوە لەو حاڵەتەی 
ئێسـتا نزیک ببنەوە، باری سیاسـیی ئەمڕۆی کورد چۆن دەرفەت 

هەڵدەگـرێ، ئەوەنـدەش تـرس و نیگەرانـی هەڵدەگـرێ!





17

گوتاری سیاسیی ڕەسمیی باشووری کوردستان هێشتا 
دیلی “ئۆتۆنۆمیزمە”

دیمانەی ڕۆژنامەی ئااڵی ئازادی،
ئااڵی ئازادی ژمارە 7٦7، 7٦٨، 7٦9؛ لە 7/1٦، 

7/22 و 7/3٠/2٠٠٨
سازدانی: ڕەزا مەنوچەهری

لـەم ماوەیـەدا چەندیـن کەسـایەتیی سیاسـی و ئەکادیمـی هەوڵـی 
خۆیـان یـەک خسـتووە بـۆ ڕێکخسـتنی کۆنفرانسـی کوردسـتانی 
دیاریکردنـی  کۆنفرانسـە،  ئـەو  ئامانجـی  دیالـۆگ،  و  ئاشـتی  بـۆ 
کەسـایەتی  و  الیەنـە سیاسـییەکان  کـە  نەتەوەیییـە،  پرنسـیپێکی 
بکـەن  و حیزبـەکان وەکـوو هێڵـی سـوور و هاوبـەش سـەیری 
ئـەم  ئامـادەکاری  کۆمیتـەی  ئەندامێکـی  بـن،  پابەنـد  پێیـەوە  و 
چاوپێکەوتنـەی  لـەم  یاسـین(ە،  بورهـان  )دکتـۆر  کۆنفرانسـە 
ئـااڵی ئازادیـدا تیشـک دەخاتـە سـەر الیەنەکانـی کۆنفرانسـەکە و 

دەکات. وردەکارییەکانـی  لەسـەر  هەڵوەسـتە 



1٨

بەشی یەکەم

ئـااڵی ئـازادی: بڕیـار وایـە ئـەم ماوەیـە کۆنفرانسـێکی نەتەوەیـی 
ببەسـترێت، ئامادەکارییەکانتـان بـۆ ئـەو کۆنفرانسـە گەیشـتووەتە 
ئێسـتا  تاکـوو  و  پرنسـیپێکە  چ  لەسـەر  هەنگاوەکانتـان  و  کـوێ 

چیتـان بـۆ کـردووە؟

ب. یاسـین: ئـەوەی ڕاسـتی بێـت، بـەر لـە دوو سـاڵ ئێمـە دوو 
مـام جـەالل و کاک  بـە جەنابـی  کـردووە  پێشـکەش  پڕۆژەمـان 
عێراقـە  سـەرۆککۆماری  جـەالل  مـام  سـیفەتەی  بـەو  مەسـعود 
یەکـەم  کوردسـتانە.  هەرێمـی  سـەرۆکی  مەسـعودیش  کاک  و 
پـرۆژە لەسـەر ئـەوە بـوو کـە دەسـەاڵتی باشـووری کوردسـتان 
تواناکـەی گەیشـتووەتە ئـەو ئاسـتەی بتوانێـت ناوبژیوانـی بـکات 
سـەرکەوتنی  ئەنجامـی  لـە  دیـارە  تورکیـا.  و  پەکەکـە  لەنێـوان 
ئـەو ناوبژیوانییـەدا، پێگـەی سیاسـی و دیپلۆماسـیی دەسـەاڵتی 
باشـووری کوردسـتان بەهێـز دەبێـت، کـورد لێـرە و لـە باکـوور 
سـوودمەند دەبێـت و ئەمریـکا سەرئێشـه یەکی دیکـەی لـە کـۆڵ 
دەبێتـەوە و پەیوەندییەکانـی باشـوور و تورکیـا بـەرەو باشـبوون 
دەڕۆن. واتـە کۆمەڵێـک ئەنجامـی باشـمان دەبێت، لـە هەمان کاتدا 
لـەو پرۆژەیـەدا ئەوەشـمان خسـتە بەرچـاو، کـە لـە هەوڵێکـی لـەو 
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جۆرەدا باشووری کوردستان بەهێزتر دەبێت لەبەرانبەر بەغداد، 
پەراوێـزی  دیپلۆماسـیی خـۆت هەیـە و  تـۆ کەسـایەتیی  چونکـە 

خـۆت هەیـە، کـە تیایـدا بجووڵێیتـەوە.
ئـەوە  کاتـی  کـە  بـوو،  ئـەوە  دەربـارەی  پـرۆژەی دووەمیـان 
هاتـووە باشـووری کوردسـتان ببێـت بـە ناوەندێـک بـۆ ئـەوەی 
لەوێ هەر چوار پارچەی کوردستان لە کۆنفرانسێکی نەتەوەییدا 
کـۆ ببنـەوە و ئـەو کۆنفرانسـەش تەنهـا سیاسـی نەبێـت، بەڵکـوو 
سیاسـی و ئەکادیمـی بێـت. جگـە لـەوەش کۆنفرانسـەکە لەسـەر 
پانتاییـی  گرنگـە  بەتایبەتـی  کـە  بخرێـت،  ڕێـک  ئـەوە  پرنسـیپی 
هەبێـت.  بوونـی  جـۆرەدا  لـەو  پرۆژەیەکـی  لـە  نەتـەوە  هەمـوو 
دەبێـت کۆنفرانـس هەمـوو ئـەو پانتایییـە بگرێتـەوە لـە هـەر چـوار 
پارچـەی کوردسـتان و لەگـەڵ ئەوەشـدا کوردەکانـی سـۆڤیەت، 
کوردەکانـی لوبنـان و الیەنـە سیاسـی و ئەکادیمییـەکان. هەروەها 
لـە  شـارەزا  هـەرە  پسـپۆڕانی  لـە  کۆمەڵێـک  بەشـداربوونی  بـە 
ببێـت  قسـەیان  ئەمەریکییـەکان  ئەوروپییـەکان،  دەرەوەی واڵت، 
لـەو کۆنفرانسـەدا. بڕیـارە لـەو کۆنفرانسـەدا کۆمەڵێـک پرنسـیپی 
کوردسـتانی دەربچێـت لـە شـێوەی بەیانێکی کۆتایـی کە هێزەکان 

لەسـەری کۆکـن.

کۆنفرانسـەکەتان  ئامادەکاریـی  و  کار  ئـازادی:  ئـااڵی 
کـوێ؟ گەیشـتووەتە 

ب. یاسـین: لـە ڕاسـتیدا لەبـەر هەندێـک هـۆی تەکنیکـی، یـەک-
دووجـار کۆنفرانسـەکەمان دوا خسـت، بـەاڵم ئێسـتا بەتەواوەتـی 
بڕیـار دراوە کـە ئیـدی کاتی کۆنفرانس ناگۆڕێت و لە ناوەڕاسـتی 
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مانگـی ١٠ی ڕۆژانـی ١٦ و ١٧ و ١٨ کۆنفرانسـەکە لـە هەولێـر 
لـەو  بەتایبەتـی  کۆنفرانـس  کارەکانـی  ڕاسـتیدا  لـە  دەبەسـترێت. 
زۆر  ئـەوەی  پێـش.  چوونەتـە  بەباشـی  زۆر  دواییـدا  ڕۆژانـەی 
هێـزە  کوردسـتان،  هێزەکانـی  دەکەیـن  هەسـت  ئەوەیـە،  باشـە 
هەبێـت،  ملمالنێیـان  خۆیانـدا  لەنـاو  هەرچەنـدە  سیاسـییەکان، 
هـەر هەموویـان بەڕێـزەوە تەمەشـای ئـەو هەوڵـە دەکـەن و هـەر 
هەمووشـیان بـۆ ئێمـە جەختیـان کردووەتـەوە کـە خۆشـحاڵن بـە 
بەشـداربوون. دەتوانم بڵێم بە گرنگییەکی سـتراتیژییەوە سـەیری 

ئـەو کۆنفرانسـە دەکـەن.

ئـااڵی ئـازادی: ئێـوە سـڵ لـەوە ناکەنـەوە، کـە یەکێتـی و پارتی 
و حیزبـی تریـش لـە کوردسـتان لـەو کۆنفرانسـەدا هەندێـک مەرج 

بەسـەر ئێوەدا بسـەپێنن؟

ب. یاسین: دەمەوێت لێرەدا بە ڕاشکاوانە ئەوە بڵێم، تا ئێستا 
هیچ ئاماژەیەک نییە بەو ئاراستەیەدا و تا ئێستا شتەکان هەموو 
بـە دەسـت کۆمیتـەی ئامـادەکارن و هەرکاتێکیش گەیشـتە ئەوەی 
هەسـت بکـرێ چ پارتـی یـا یەکێتـی یـا هەر الیەنێکی تـر بۆچوونی 
لـە کۆمیتـەی  ئەندامێـک  مـن وەکـوو خـۆم و  بسـەپێنێت،  خـۆی 
ئامـادەکار، وەکـوو کەسـێک کـە لـە سـەرهەڵدانی بیرۆکـەی ئـەو 
دوو پڕۆژەیـە کارم کـردووە، هیـچ الریـم لـەوە نییـە بیکـەم بـە 
کۆنفرانـس  بکـەم.  لەسـەر  قسـەی  ڕاشـکاوانە  بـە  و  قەیرانێـک 
دەبێـت پانتاییـی نەتـەوەی کـورد دابپۆشـێت بـە هەمـوو بۆچوونـە 
ئایدیۆلـۆژی و سیاسـییەکانەوە، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن، هەمـوو ئـەو 
بۆچوونانـە کـۆ بکاتـەوە. حـەز دەکـەم ئـەوەش بڵێـم ئێمـە، لـەالی 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

21

حیزبـەکان جەختمـان لـەوە کردۆتـەوە، کـە حیـزب گەورەیـە نـەک 
ئـەو  پرنسـیپەکانی؛  بـە  گەورەیـە  حیـزب  بەڵکـوو  ژمـارەی،  بـە 
پرنسـیپانەی لەگـەڵ ڕۆحـی کۆنفرانـس دەگونجێـن، زۆر گرنگن و 
بەخێرهاتنیـان دەکەیـن و پشـتگیرییان لـێ دەکەیـن و بەبێ سـێ و 
دوو جێگەیـان دەکەینـەوە لەنـاو ڕاگەیاندنـی کۆتاییـی کۆنفرانـس. 
هەڵبەتە ئەوە کارێکی ئاسـان نییە، بۆ یەکەم جارە کۆنفرانسـێکی 
لەو شـێوەیە لەسـەر خاکی کوردسـتان دەبەسـترێت. پڕۆژەیەکی 
ترمـان  نەتەوەییـی  پـڕۆژەی  پێشـتر  گەورەیـە،  زۆر  نەتەوەییـی 
هەبـووە، بەداخـەوە شکسـتیان هێنـاوە، بـەاڵم ئیمە گەیشـتووینەتە 
بنێیـت،  گـەورە  زۆر  هەنـگاوی  تـۆ  ناکرێـت  کـە  بڕوایـەی،  ئـەو 
لـەو  بچووکتـر.  زۆر  هەنـگاوی  لـە  ئاسـانترە  زۆر  کەوتنـی  کـە 
کۆنفرانسـەدا بەڕاسـتی تـۆ کۆمەڵێک دەسـتکەوتت دەبێـت: یەکەم، 
تێکشـکاندنی ئـەو دیـوارە سـایکۆلۆژییەی، واتـە ئـەو ترسـەی کـە 
هـەر تاکێکـی کـورد بـە هـەر چـوار پارچەکەیـەوە کـۆ بوویـەوە، 
ئەگـەر  بکـەن.  دروسـت  قیامـەت  و  دەنـگ  بێنـە  واڵتـان  هەمـوو 
بتوانین لەو کۆنفرانسـەدا ئەو ترسـە تێک بشـکێنین، ئەوە یەک لە 
سـەرکەوتنە هـەرە گەورەکانـی کۆنفرانـس دەبێـت، ئەگەرچـی ئەو 
سـەرکەوتنە لەوانەیـە بـە شـێوەی نووسـراو خـۆی دەر نەخـات.

لـە گرفتەکانـی ئـەو جـۆرە  تـا ئێسـتا یەکێـک  ئـازادی:  ئـااڵی 
نـەدراوە،  کوردنـاس  هەندێـک  بـە  گرنگـی  ئەوەیـە،  کۆنفرانسـانە 
گەرچـی هەندێکیـان کوردیـش نەبـوون، لەسـەر کـورد گیـراون و 
سزایان بەسەردا سەپاوە، ئێوە هەوڵتان نەداوە لەو کۆنفرانسەدا 
لـە سـەرنج و  گـوێ  بکـەن و  بانگهێشـت  لـەو کەسـانە  بەشـێک 

بگیرێـت؟ تێبینییەکانیـان 
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ب. یاسـین: لـە ڕاسـتیدا ئێمـە لـە کارێکـی زۆر دوورودرێـژدا 
پەیوەندیمـان کـردووە بـە کۆمەڵێـک لـە کوردناسـی زۆر شـارەزا، 
هـەم ئەمەریکـی و هـەم ئەوروپـی، کـە سـااڵنێکی زۆرە خەریکـی 
لێکۆڵینـەوەن لـە بـوارە جیاجیاکانـدا، هەتـا بگـرە هەندێـک لەوانـە 
تەنانـەت لـە بڕیـاری ناوەنـدە گرنگەکانـی جیهـان، وەک کۆشـکی 
ئـەو  سـپی، ڕاوێژیـان پـێ دەکرێـت. بـەالی ئێمـەوە زۆر گرنگـە 
کەسـایەتییانە ئامادە بن. لە ڕاسـتیدا نەک هەر ئامادە بن، بەڵکوو 
پـێ  تایبەتیشـیان  کۆبوونـەوەی  و  چاوپێکەوتـن  بـواری  ئەوانـە 
بدرێـت لەگـەڵ سـەرکردەکان، لەگەڵ حیزبە سیاسـییەکان و لەناو 
کۆنفرانـس و لـە دەرەوەی کۆنفرانـس. لەوانـەی لـە دەوروبـەری 
ئێمـەن، ئیسـماعیل بێشـکچیمان لەبەرچـاو گرتـووە، بـەاڵم دەبێـت 
لـە  بێشـکچی  ئیسـماعیل  ئەگـەر  بگریـن،  لەبەرچـاو  ئـەوەش 
کۆنفرانسـێکی کوردسـتانیدا بەشـداری بـکات، بـۆ ئـەو چـی ڕوو 
دەدات کـە گەڕایـەوە تورکیـا. لەگـەڵ ئەوەشـدا، ئـەو یەکێکـە لـەو 
ناوانـەی، کـە ئێمـە خەریکیـن بـە جیـددی کار بـۆ ئـەوە دەکەیـن 
ئامـادە بێـت و بیریـش لـەوە دەکەینـەوە، بـە شـێوەیەکی شاییسـتە 
وەک  کەسـایەتییەکی  بەخێرهاتنـی  تایبەتـدا  مەراسـیمێکی  لـە  و 

ئیسـماعیل بێشـکچی بکرێـت.
گرنـگ ئەوەیـە، پـاش چەندیـن جـار بینینی حیزبـەکان و جاری 
دواییـش کـە حیزبەکانمـان بینییـەوە، شـتێک گەاڵڵـە بـووە ئەویـش 
ئەوەیـە، هەسـتێک هەیـە لەنـاو حیزبـە سیاسـییەکاندا و بەتایبەتـی 
لەنـاو کۆمیتـەی ئامـادەکاری کـە نابێـت ئەو کۆنفرانسـە ڕووداوی 
یـەک جـار بێـت و کۆتاییـی پـێ بێـت، بەڵکـوو دەبێـت ببێـت بـە 
نەریتێـک لەنـاو هێـزە سیاسـییەکان کـە بـە شـێوەیەکی دەوری کۆ 
ببنـەوە. لەبـەر ئـەوەش ناومـان لـێ نەنـاوە کۆنگـرەی نەتەوەیـی، 
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چونکـە ئەمـە ترسـێک دروسـت دەکات و دەکرێـت ببـێ بـە هـۆی 
ئـەوەی هەندێـک هێـزی سیاسـی لەبـەر هۆیـە جیۆسیاسـییەکان 
کاتێـک  بۆیـە  کۆنفرانسـەکە.  بەشـداربوونی  لـە  بکەونـەوە  دوور 
پێشـنیار  تریشـمان  مەیـدان، دوو وشـەی  بیرۆکەمـان هاویشـتە 
کـرد: مونتـەدا یـا کۆڕبەنـدی کوردسـتانی بـۆ ئاشـتی و دیالـۆگ، 
واتـە ئاشـتی هـەم لـە نـاوەوە و هـەم بـەرەو ڕووی دەرەوە، هـەم 
دیالۆگـی کوردی-کـوردی و دیالۆگـی کـوردی و غەیرەکـوردی. 
ئـەم دوو وشـەیە دەتوانـێ هێزێکـی ڕاکێشـانی باشـی هەبێـت و 
دەشـتوانێت وەاڵمدەرەوەی ئەو پێشـوەچوونانەی هاوچەرخ بێت 
لـە سیاسـەتدا. دیـارە دوورکەوتنـەوە لـە بەکارهێنانی هێز و چەک 
ڕۆژبـەڕۆژ دەبێـت بـە نەریتێـک، کـە بـاڵ دەکێشـێت بەسـەر کاری 
سیاسـیدا، بـەاڵم لـە هەمـان کاتـدا ڕەواندنەوەی ترسـی دەرەوەش 
بێـت، لـە هەمـان کاتیشـدا ڕەواندنـەوەی ترسـی هێـزە سیاسـییە 
بەشـدارەکانیش بێـت. ئێمـە بـە زمانێـک قسـە دەکەیـن، کـە نابێتـە 
لـەو  مەبەسـت  نموونـە  بـۆ  الیـەن  هەندێـک  ورووژاندنـی  هـۆی 
کوردسـتانییە،  کۆڕبەندێکـی  مونتـەدا  دورسـتکردنی  کۆنفرانسـە 
هاوشـێوەی مونتـەدای دەوحـە، داڤـۆس، کـە سـااڵنە کۆبوونەوەی 
تێـدا دەکرێـت. لـە کۆنفرانسـەکەدا گفتوگـۆ لەسـەر شـتە بنەڕەتـی 
و بنچینەییـەکان دەکرێـت. ئێمـە بـەو ئاراسـتەیە کار دەکەیـن و 
ئـەوەی کـە چەنـد سـەرکەوتوو دەبیـن، دەمێنێتـەوە سـەر خـودی 

کۆنفرانسـەکە. بەڕێوەچوونـی 

دەتوانـن  ئامـادەکاری،  کۆمیتـەی  وەک  ئێـوە  ئـازادی:  ئـااڵی 
لـەو هێـڵ و  ئـەوەی هێـزەکان  بـۆ  بکـەن  چ میکانیزمێـک گەاڵڵـە 

کـرد؟ پـێ  ئاماژەتـان  کـە  نـەدەن،  ال  نەتەوەیییانـە  پرنسـیپە 
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ب. یاسـین: لـە ڕاسـتیدا کۆمیتـەی ئامـادەکاری ڕەشنووسـێکی 
زۆر کراوە و خاو دەخاتە بەردەم  هێزە سیاسییەکان، کەسایەتی 
و ئەکادیمییـە کـوردەکان و لەنـاو کۆنفرانـس و وۆرکشـۆپەکاندا 
وۆرکشـۆپی  چـوار  کۆنفرانسـدا  لـە  دەکرێـت.  لەسـەر  باسـی 
دەچـن.  بەڕێـوە  کوردسـتان  پارچـەی  چـوار  بـۆ  هاوتەریـب 
وۆرکشـۆپەکان لەسـەر هەمـان پرۆگـرام قسـەدەکەن. یەکێـک لـە 
خاڵەکانی ئەجێندای کۆنفرانس، ئاخافتن و گفتوگۆکردن دەربارەی 
ڕاگەیاندنـی کۆتایـی دەبێـت. ڕاگەیاندنی کۆتایی وەکو ڕەشـنووس 
دەنێردرێت بۆ هێزە سیاسـیەکان و کەسـایەتییەکان و لەوێشـەوە 
بـۆ وۆرکشـۆپەکان و دواتـر لەوێـوە دێتـەوە بـۆ نـاو کۆنفرانسـە 
هەڵبەتـە  ڕادەگەیه ندرێـت.  پرنسـیپانە  ئـەو  لەوێـدا  و  فراوانەکـە 
کۆمسـیۆنێکی تایبەتیـش پێـک دەهێنیـن، کـە زۆر تایبـەت دەبێـت 
بـە داڕشـتنی دەقـی کۆتاییـی ڕاگەیاندنەکە، دوای کۆنفرانسـەکە لە 
پرێـس کۆنفرانسـێکدا ڕادەگەیه نرێـت. ڕاگەیاندنەکـە هەندێـک هێڵی 
نەتەوەیـی و نیشـتمانیی وەک قەدەغەکردنـی شـەڕی براکـوژی و 
تەبەنناکردنی دیالۆگ و هەندێک بەهای هاوچەرخی وەاڵمدەرەوە 
بە سەردەمی ئێمەن و فەرمانڕەواییی دیموکراتی و مافی مرۆڤ 
و مافی ئافرەتان و... هتد، واتە کۆمەڵێک پرنسیپ لە مامەڵەکردن 
لەگـەڵ جیهانـی دەرەوە، مامەڵەکـردن لەگـەڵ کوردانـی دیاسـپۆرا 
دەخوازیـن  ئێمـە  ڕاسـتیدا  لـە  نەتەوەیـی.  سـەروەتێکی  وەکـوو 
کۆمەڵێک شـت بورووژێنین، کە پانتاییی سـتراتیجی و نەتەوەییی 
هەمـوو کوردسـتان دەگرێتـەوە و ڕێک دەخـات. ئەو بۆچوونانەی 
جوانـن و دەگونجێـن، لەنـاو ڕاگەیاندنەکـە جێگەیـان دەکرێتـەوە، 
ئەوجـا ئەگـەر ئـەم بۆچوونانـە لەالیـەن حیزبێکـی بچووکـەوە یـا 
حیزبێکی گەورەوە پێشـنیار کرابن. کاری ئێمەش بەم کۆنفرانسـە 
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کۆتایـی نایـەت، بەڵکـوو ئەمە تەنها ئێسـتگەیەکە. بە هیوای ئەوەی 
کۆنفرانسـەکە شـتی تـری بـەدوادا بێـت، تۆکمەتـر، ڕێکوپێکتـر و 
پێشـکەوتووتر لە شـێوەی ئەوەی ئێمە لەسـەرەوە باس کرا، واتە 

کۆڕبەنـدی کوردسـتانی بـۆ ئاشـتی و دیالـۆگ.

ئااڵی ئازادی: هەر وەک باسـتان کرد، یەکێک لە پرۆژەکانتان 
کوردسـتان  هەرێمـی  حکومەتـی  هاتـووە  ئـەوە  کاتـی  ئەوەیـە، 
ناوبژیوانـی لەنێـوان پەکەکـە و تورکیـا بـۆ ئاشـتی و چارەسـەری 
نـاوە، حکومەتـی  ئێـوە چەنـد هەنگاوتـان  بـکات.  کـورد  کێشـەی 
هەرێـم چەنـد پێشـوازی لەو پرۆژە و پێشـنیارە کـردووە، بە کوێ 

گەیشـتوون؟

ب. یاسـین: ئـەم پرۆژەیـە گرنگییەکـی تایبەتـی پـێ دراوە. ئـەو 
وەاڵمـەی ئێمـە لـە مـام جەالل وەرمان گرتەوە ئەوە بوو، کە وەک 
سـەرۆککۆمار بـە ڕێگـەی خـۆی کار دەکات بۆ ئـەو پڕۆژەیە، ئەو 
بەڵێنیشـی پـێ دایـن ئـەو کارە بـکات. لـە قسەکردنیشـمان لەگـەڵ 
ئەویـش  بارزانـی،  نێچیرڤـان  وەزیـران  ئەنجومەنـی  سـەرۆکی 
ئەوەی پشتڕاست کردەوە، کە ئەوانیش میکانیزمیان هەیە بۆ ئەو 
مەسـەلەیە. ئـەو کاتـەی ئێمـە پرۆژەکەمـان پێشـکەش بـە ئەو کرد، 
دیـارە ئەمەریـکا هەنـگاوی ئـەوەی هاوێشـتبوو، کـە جەنەڕاڵێـک 
جۆزیـف ڕالسـتۆن دیـاری بـکات بـۆ فاییلـی پەکەکـە. لە سـەرەتادا 
مەبەسـتی ئەمەریـکا ئـەوە بـوو، بـە شـێوەی دیالـۆگ و ئاشـتی 
تورکیـا  تەرجومـەی  بـەاڵم  بکرێـت،  پەکەکـە چارەسـەر  کێشـەی 
بـۆ ئـەو بڕیـارەی ئەمەریـکا ئـەوە بـوو، کـە ئەمەریـکا لـە ڕێگـەی 
دانانـی ئـەو جەنەراڵـەوە، بە شـێوەی سـەربازی هاوکاریی تورکیا 
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بـکات. لـە الیەکـی تـرەوە نێچیرڤـان بارزانـی ئـەوەی پشتڕاسـت 
کـردەوە، کـە ئـەوان خەمخـۆری ئـەو بابەتـەن و دەشـکرێت ئـەو 
پڕۆژەیـە لـە چوارچێـوەی ئـەوەی کـە پێـی دەوترێـت دیپلۆماسـیی 
نهێنـی ببرێتـە پێشـەوە. ئێمـەش الی خۆمانـەوە، واتـە ئـەو چەنـد 
کەسـەی ئـەو پڕۆژەیەمـان پێشـکەش کـرد، باوەڕمـان بـەوە هێنـا، 
سیاسـەتی باشـووری کوردسـتان بەو ئاقارەدا دەڕوات. تەنانەت 
نایـە  پێـی  لـەو دوو قەیرانـەی دواییشـدا، کـە تورکیـا دوو جـار 
بـە  بڕوایـەدام  لـەو  مـن  کوردسـتانەوە،  باشـووری  خاکـی  نـاو 
شـێوەیەکی گشـتی کاردانەوەی دەسـەاڵتی سیاسـی لە باشووری 
قسـە  هەندێـک ڕەخنـە و  لـەوێ  و  لێـرە  ئەگەرچـی  کوردسـتان، 
هەبێـت لەسـەر هەڵوێسـتەکە، بـەاڵم گـەر بـە شـێوەیەکی گشـتی 
هەڵوێسـتەکە تێڕامانـی بـۆ بکرێـت، ئـەوا بـە بـڕوای ئێمـە زیاتـر 
وەاڵمدانـەوەی ئـەو پڕۆژەیـە بـوو تـا خۆدوورگرتن لـەو پڕۆژەیە، 
هەمیشـە  بـوو،  ئـەوە  سیاسـی  دەسـەاڵتی  ئاراسـتەی  چونکـە 
تۆپەکـە بخاتـەوە یاریگـەی تورکـەکان و ئامادەییـی خۆیشـی بـۆ 
دیالـۆگ و چارەسـەری سیاسـی دووپـات کردۆتـەوە و ئەوەشـی 
جەخـت کردۆتـەوە کـە بـە شـێوەیەکی سـەربازی ئـەو مەسـەلەیە 
چارەسـەر نابیـت. ئـەوە لـە ڕاسـتیدا ڕۆحـی بۆچوونەکەیـە، بـەاڵم 
لـە ئاسـتە دیپلۆماسـییەکەدا دیـارە، خواسـتی ئێمـە دەسـتەیەک لـە 
ڕووناکبیرانـی کوردسـتانی ئـەوە بـوو، کـە هەوڵێکـی لـەو جـۆرە 
بـۆ باشـووری کوردسـتان دەبێـت، ئەمەریـکا  زۆر دەسـتکەوتی 
دەسـتکەوتی دەبێـت، چونکـە لـە ڕاسـتیدا یەکێـک لە سەرئێشـەکان 
لـە پەیوەندییەکانـی نێـوان ئەمریـکا و تورکیـا کێشـەی پەکەکەیـە. 
الیەنـی کـوردی لـەم خاڵـەدا دەیتوانـی ئـەو کاتـەی پڕۆژەکەمـان 
پێشـکەش کـرد، ئەمەریـکا بهێنێتـە نـاوەوە و لـە ڕاسـتیدا ئـەوەش 
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دووپـات  ئەوەیـان  خۆیـان  جارێـک  چەنـد  ئەمەریکییـەکان  کـرا. 
کردووەتـەوە، کـە ڕۆڵێکـی پۆزەتیڤانەی کوردەکانی عیراق بوونی 
کـردەوە،  جەخـت  ئـەوەی  خەلیلـزاد  زاڵمـای  بەتایبەتـی  و  هەیـە 
و  پەکەکـە  لەنێـوان  ئاشـتی  هێنانەکایـەی  بابەتـی  لـە  بەتایبەتـی 
باشـووری  دەسـەاڵتی  دیالۆگـی  ئەوەشـدا،  لەگـەڵ  تورکیـادا. 
کوردسـتان لەگـەڵ پەکەکـە دیالۆگیکـی تۆکمـە و ڕێکوپێک نەبووە 
و بـە میکانیزمێکـی سـەرکەوتوو پێـش نەکەوتـووە. جگـە لـەوەش، 
دیالۆگـی باشـوور لەگـەڵ تورکیا ئەوەندە ئاسـان نەبـووە و دیارە 
کوردسـتانیش  باشـووری  دەسـەاڵتی  دیالۆگـی  ئاسـاننەبوونی 

لەگـەڵ تورکیـا، کۆمەڵێـک بۆچـوون و تەفسـیر هەڵدەگرێـت...



2٨

بەشی دووەم

ئـااڵی ئـازادی: لـە باکـوور چـۆن پەکەکـە لـە پڕۆژەکەتـان نزیـک 
بنێـت  پێویسـت  هەنـگاوی  ئاشـتی  بـۆ  بـوو  ئامـادە  بوویـەوە، 
و ئـەوەی پێـی کـرا درێغیـی نەکـرد، چونکـە وەک ئامـاژەت پـێ 
کـرد، پەیوەندییەکانـی دیالۆگـی باشـوور لەگـەڵ پەکەکـە تۆکمـە و 

نەبـووە؟ ڕێکوپێـک 

ب. یاسـین: دوو خـاڵ هەیـە، هەڵبەتـە یەکێـک لـەو ئەکتەرانـەی 
هـەر زوو پڕۆژەکـەی دەسـت کەوتـووە، کۆنگـرەی گەل بوو، واتە 
بـە شـێوەیەک لـە شـێوەکان الیەنـی پەکەکـە بـوو. پێمـان گرنـگ 
بـوو ئـەوان کاردانەوەیـان هەبێـت. ئـەوان بـە شـێوەیەکی گشـتی 
ئـەو هەنـگاوە، بـەاڵم شـتێک  بـۆ  بـوو  کاردانەوەیـان پۆزەتیڤانـە 
هەیـە زۆر گرنگـە، ئەویـش ئەوەیـە پەکەکـە و کۆنگـرەی گـەل و 
ئـەو ڕێکخراوانـەی نزیکـن لـە پەکەکە، سیاسـەتیان ئەوەیە، دەبێت 
تورکیـا لەگـەڵ ئەوانـدا گفتوگـۆ بـکات، بـەاڵم بەداخـەوە تورکیـا تـا 
ئێسـتا بـۆ ئـەو گفتوگۆیـە ڕاسـتەوخۆیە ئامـادە نییـە. دیـارە لێـرەدا 
پـڕۆژە  لەگـەڵ  بکەیـن  جیـاکاری  دەبێـت  و  بیرۆکەیـە  پڕۆژەکـە 
بـۆ بەجێهێنانـی  لـە الیـەک و پالنێکـی تۆکمـە  بیرۆکـە(  )وەکـوو 
پڕۆژەکـە لـە الیەکـی تـرەوە. ئەگـەر بهاتایە دەسـەاڵتی باشـووری 
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کوردسـتان بـە شـێوەیەکی تـر بەخێرهاتنیان لـە پڕۆژەکە بکردایە 
دابنێـن  میکانیزمێـک  و  جێبەجێـکار  پالنێکـی  ئێـوە  بیانوتایـە  و 
دەگەڕاینـەوە  ئێمـە  ئـەوکات  ئـەوا  پڕۆژەکـە،  جێبەجێکردنـی  بـۆ 
کاردانـەوەی  ئـەوەی  بـەاڵم  دەکـرد،  پێشـکەش  پالنێکیشـمان  و 
دەسـەاڵت بـوو ئـەوە بـوو، کـە بەڵـێ ئێمـە بـە شـێواز و میکانیزمی 
خۆمـان ئـەو شـتە دەکەیـن! لەبـەر ئـەوە دەتوانین بڵێیـن بیرۆکەکە 

کەوتـە سـەر مێـزی دەسـەاڵت لـە باشـووری کوردسـتان...

 - حەڤـدە  ئەزموونـی  ئێـوە،  بـڕوای  بـە  ئـازادی:  ئـااڵی 
هـەژدە سـاڵەی حکومڕانـی لـە باشـووری کوردسـتان، گوتـاری 
ئایـا  و  بـردووە  ئاراسـتەیەکدا  چ  بـە  کوردیـی  ناسـیۆنالیزمی 
کـوردی  کێشـەی  چارەسـەری  کـە  مۆدیلێـک،  ببێتـە  توانیویەتـی 
ناوخۆیـی  قەیرانـی  کۆمەڵێـک  ڕووبـەڕووی  یـا  بکەوێتـەوە،  لـێ 

بپەڕێنێـت؟ تێـی  نەیتوانیـوە  و  بووەتـەوە 

ب. یاسـین: بـە ڕای مـن گوتـاری سیاسـیی، تـۆ بڵـێ گوتـاری 
ڕەسـمی لـە باشـووری کوردسـتان لـە چوارچێـوەی ئـەوەی مـن 
پێـی دەڵێـم ئۆتۆنۆمیـزم، دەر نەچـووە. مـن دەڵێـم ئۆتۆنۆمیـزم و 
ناڵێـم ئۆتۆنۆمـی، چونکـە ئۆتۆنۆمـی تەرتیباتێکـی ئیدارییـە، بـەاڵم 
ئۆتۆنۆمیـزم چەمکێکـی فرەڕەهەنـدە، کە تیایدا جێگەی کولتووری 
سیاسی و سایکۆلۆجیەتی ئەو گروپەی داوای ئۆتۆنۆمی دەکات، 
نەتـەوەی  لەگـەڵ  پەیوەنـدی  خۆدیتـن،  خۆناسـاندن،  شـێوەی 
سەردەسـت یـا نەتـەوەی زۆرینـە نیشـان دەدات، لەبـەر ئـەوە مـن 
وشـەی ئۆتۆنۆمیـم گۆڕیـوە بـۆ ئۆتۆنۆمیـزم. ئەگەرچـی لەسـاڵی 
١٩٩٢وەوە، بە شـێوەیەکی ڕەسـمی پەرلەمانی کوردسـتان دوای 
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هەڵبـژاردن، فیدراڵیـی پەسـەند کـردووە، بـەاڵم بـە خوێندنـەوەی 
مـن، فیدراڵـی ناوێکـی تـرە بـۆ ئۆتۆنۆمـی، لـە ڕاسـتیدا کۆمەڵێـک 
ئۆتۆنۆمی لە جیهاندا بوونیان هەیە کە بەهێزترن لەو فیدراڵییەی 
بـۆ کـورد قبـوڵ کـراوە لـە ڕەشنووسـی دەسـتووردا. لـە هەندیـک 
خاڵدا ئۆتۆنۆمییەکەی دوورگەی )ئۆالند( لەنێوان فینلەندا و سوید 
بەهێزترە لەم فیدراڵییەی باشـووری کوردسـتان، ئۆتۆنۆمییەکەی 
فیدراڵییـە،  لـەو  بەهێزتـرە  دانیمارکـە،  بـە  سـەر  کـە  )گرینالنـد(، 
چونکـە ئـەوان مافـی ئەوەیـان هەیـە، لـە هـەر ڕێکخراوێکـدا بـن یـا 
نەبـن، مـەرج نییـە دانیمارکیـی تێـدا بێـت یـا نا. بۆ نموونە لە سـاڵی 
١٩٨٢ گرینالنـد بڕیـاری دا لـە بـازاڕی هاوبەشـی ئەوروپـی بچنـە 
کوردسـتان  هەرێمـی  مایـەوە.  تیایـدا  دانیمـارک  کەچـی  دەرەوە، 
مافـی ئەوەیـان پـێ نـەدراوە لـە کۆمکاری عەرەبیـدا نەبێت، چونکە 
هەرێـم حـەز بـکات یـا نـا، دەبـێ وەک بەشـێک لـە عێـراق لەنـاو 
ئـەو کۆمـکارە عەرەبییـەدا بێـت. هەروەهـا )کەتەلۆنیـا( لە ئیسـپانیا 
- پەراوێزێکـی زیاتریـان هەیـە لـە سیاسـەتی دەرەوەی ئیسـپانیا 
تـا هەرێـم لـە سیاسـەتی دەرەوەی عێراقـدا. بـە هەرحـاڵ، ئـەوەی 
دەمەوێت جەختی لێ بکەمەوە ئەوەیە، گوتاری سیاسیی ڕەسمی 
لـە باشـووری کوردسـتان هێشـتا دیلـی بۆچوونـی ئۆتۆنۆمیزمـە. 

ئـااڵی ئـازادی: ئەمـڕۆ زۆر باسـی ئـەوە دەکرێـت، کـە بـاوی 
میکانیزمەکانـی  دەشـزانرێت،  وەک  نەمـاوە،  چەکـداری  شـەڕی 
دەستڕاگەیشـتن بـە مافـەکان گـۆڕاوە. بـە بـڕوای ئێـوە حکومەتـە 
دەسـەاڵتدارەکانی کوردسـتان، بڕوایـان بـەوە هەیـە ڕێگەچـارەی 
سیاسـی بـۆ کێشـەی کـورد بگرنـە بـەر و پەنـا بـۆ چارەسـەری 

نەبـەن؟ عەسـکەرییانە 
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ب. یاسـین: بـە بـڕوای مـن لـە کۆتاییـی پرۆسـەی ئەنفالـدا و 
لـە شکسـتی هـەرە مێژووییـی جوواڵنەوەی چەکداریی باشـووری 
کوردستان، بە شێوەیەکی گشتی قەناعەتێک لەالی سەرکردەکان 
دروست بوو، کە ئیدی بەڕاستی بە شێوەیەک لە شێوەکان دەست 
لـە خەباتـی چەکـداری هەڵبگیرێـت. هەندێـک لـەو قسـە و باسـانەی 
لـەو کاتـەدا بـاڵو بوونـەوە ئـەوە بـوو، کـە ئیـدی دوژمـن بـووە بـە 
خاوەنـی چەکـی کیمیـاوی و بایۆلـۆژی و ئێمـە توانـای ئەوەمـان 
نییـە ڕووبـەڕووی ئـەو چەکـە ببینـەوە. هەندێـک لـە بۆچوونەکانی 
تـر، کـە بـە بـڕوای مـن سـەرنجڕاکێش بـوون، ئـەوە بـوو، نەخێـر 
شکسـتی خەباتـی چەکـداری بـە هـۆی جـۆری چـەک نییـە کـە بـە 
دەسـت دوژمنـەوەن، بەڵکـوو خەباتـی چەکـداری بەگشـتی مانـا و 
گرنگیی خۆی لەدەسـت داوە. بەڕاسـتی کەسـێکی وەک مەسـعود 
بارزانـی ئـەوەی زۆر جـار جەخـت کردۆتـەوە، کـە کاتـی خەباتـی 
چەکـداری بەسـەر چـووە. لەوانەیـە ئـەو قسـەیەی بارزانـی زیاتـر 
ئاماژەیـەک بێـت بـۆ پەکەکـە و باکـووری کوردسـتان، کـە کاتـی 
چـەک نەمـاوە، بـەاڵم بۆخۆیشـم بـە شەخسـی لـە سـاڵی ١٩٨٩ لـە 
سـتۆکهۆڵم گوێـم لـە مەسـعود بارزانـی بووە، کە کـورد لە قەیران 
و تراژیدیایەکی هەرە مێژووییدا دەژیا دوای شکستەکەی ١٩٧٥. 
ئـەو بەڕاشـکاوی وتـی کاتـی خەباتـی چەکـداری بەسـەر چـووە. 
لەبـەر ئـەوە بـە بـڕوای مـن، خەریکـە قەناعەتێـک دروسـت دەبێت، 
کـە خەباتـی چەکـداری ئـەو بەهایـەی هەیبـوو لەدەسـتی داوە، ئەو 
لەدەسـتدانی بەهایـه ش، بەڕاسـتی لەبـەر جـۆری چـەک نییـە کـە 

دوژمـن بـەکاری دەهێنێـت.

ئـااڵی ئـازادی: ئێمـە وەک کـورد بڕوامـان بـەو گۆڕانکارییانـە 
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چ  تـا  کورسـتان  سەردەسـتی  دەسـەاڵتدارانی  بـەاڵم  هەیـە، 
داپڵۆسـینی  شـێوازی  ئیـدی  کـە  بەوەیـە،  قەناعەتیـان  ڕادەیـەک 
کـورد، شـێوازی چەکـداری، تیـرۆری کەسـایەتییە کـوردەکان و 
سـووتاندنی الدێکانی کوردسـتان بەکار نەهێنن. تا چەند بڕوایان 
بـەوە هەیـە، بـه  دانیشـتن لەگـەڵ کورد کێشـەکە چارەسـەر بکرێت 
واتـە دەسـەاڵتە سەردەسـتەکانی کوردسـتان و ئێـران، تورکیـا و 
سـوریا چ قەناعەتێکیان هەیە، کە دانیشـن لەگەڵ هێزێکی کوردی 
چارەسـەر  دیپلۆماسـی  و  شـێوەی سیاسـی  بـە  کـورد  کێشـەی 
بکـەن و شـەو و ڕۆژ هێـرش نەکەنـە سـەر الیەنـی کـوردی و 
توندوتیـژی بەرامبـەر کـورد بـەکار نەهێنـن؟ ئەوان چەنـد بڕوایان 

بـەو گۆڕانکارییـە هەیـە کـە ئامـاژەت پـێ کـرد؟

ب. یاسـین: ناکرێـت ئـەو گۆڕانکارییـە هیـی ڕۆژ و شـەوێک 
کـە  بکەیـت،  تورکیـا  سـەیری  نموونـە  وەکـوو  تـۆ  گـەر  بێـت. 
یەکێکـە لـەو ڕژێمـە هـەره  ڕەگەزپەرسـتانە لەمـەڕ کێشـەی کـورد. 
بەرجەسـتەی  زۆردا  سـااڵنێکی  مـاوەی  لـە  تورکیـا  ڕاسـتیدا  لـە 
سیسـتمی ئاپارتایـدە )جیاکاریـی ڕەگـەزی(ی بەرامبـه ر بـە کـورد 
کردووە، بەاڵم ئەگەر سەیر بکەیت لە ساڵی ١٩٩١ەوە، کۆمەڵێک 
گۆڕانکاریـی گـەورە لـە سیاسـەتی تورکیـادا ڕووی داوە. یەکێـک 
لـەو گۆڕانکارییانـە ئـەوە بـووە، کـە لـە سـاڵی ١٩٩١ دانـی بـەوەدا 
نـا، گەلێـک هەیـە لـە تورکیـا بـە نـاوی کـورد، ژمارەیـان ١٢ ملیـۆن 

کەسـە.
لـەو هەمـوو ماوەیـەدا، دیـارە هێزگەلێـک لـە تورکیـادا هـەن، 
دەڵێـن دەبێـت کێشـەی کـورد بە شـێوەیەکی ئاشـتییانە چارەسـەر 
بکرێـت. باوەڕێـک هەیـە، کـە کـورد کێشـەیەکی هەیـە دەبـێ بـە 
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شـێوازی ئاشـتییانە چارەسـەر بکرێ، بەاڵم تا ئێستاش بۆچوونی 
بااڵدەسـت لـە تورکیـا ئەوەیـه،  چارەسـەری ئاشـتییانە بـە ڕێگـەی 
مانایـەش،  بـەم  دەبێـت،  کۆمەاڵیەتـی  و  ئابـووری  گۆڕانکاریـی 
ببینـن،  کێشـەکە  سیاسـییەکەی  و  کولتـووری  الیەنـە  نایانـەوێ 
واتـە الیەنـی سیاسـییانەی مافـی نەتـەوەی کـورد نابینـن، بـەاڵم 
لەگـەڵ ئەوەشـدا، ئەمـە خـۆی لـە خۆیـدا دانپێدانانێکـە، کە کێشـەی 
کـورد دەبێـت بـە شـێوازی ئاشـتییانە چارەسـەر بکرێـت. ئـەوان 
پێشخسـتنی  لـە  دەیانەوێـت  و  بینیـوە  کوردیـان  مافخـوراوی 
ئابـووری و کۆمەاڵیەتییـەوە چارەسـەری کێشـەی کـورد بکـەن، 
ئـەوە  تێـری  گۆڕانکارییـە  ئـەو  و  هەیـە  گۆڕانکارییـەک  دیسـان 
نـاکات وەاڵمـدەرەوەی داواکارییەکانـی کـورد بێـت. بەاڵم دەکرێت 
مـن  ببینێـت.  خۆیـەوە  بـە  موفاجەئەیـەک  پێشـوەچوونەکەدا  لـە 
لـەو بڕوایـەدام، ڕەجـەب تەیـب ئـەردۆگان و حیزبەکـەی ئـەوڕۆ، 
دەخـوازن زیاتـر کار بکـەن لـەوەی کـە هەیـە بـۆ چارەسـەرکردنی 
کێشـەی کـورد. ئـەم زیاتـرە چییـە مـن نایزانـم، بـەاڵم ئـەوان لـەو 
بڕوایـەدان، ئـەو کێشـەیە دەبێـت بـە ئاشـتی چارەسـەر بکرێـت. 
بەاڵم کێشـەیەکی گەورە ئەوەیە، دامودەزگای سـەربازیی تورکیا، 
ڕێگرێکـی هـەرە گەورەیـە بـۆ ئاراسـتەی چارەسـەری ئاشـتییانە.

هەشـت  ئازادکردنـی  لەپـاش  ئاڵتـان  ئەحمـەد  ئـازادی:  ئـااڵی 
لـە وتارێکـدا دەڵێـت پەکەکـە  لەالیـەن پەکەکـەوە  دیلـە تورکەکـە 
تاکـوو ئێسـتا بەبەردەوامـی گرەوەکانـی دۆڕانـدووە، واتـە تورکیـا 
گـرەوەکان دەباتـەوە و پەکەکـە ئەیاندۆڕێنێـت، بەاڵم ئەم جارەیان 
پەکەکـە گـرەوی خەڵـک و ڕای گشـتیی جیهانـی بـردەوە، ئیـدی 
جـاران  چـاوەی  بـەو  گرنگـەوە  ڕێکخـراوی  کۆمەڵێـک  لەالیـەن 
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سـەیری پەکەکەیـان نەدەکـرد، لـە مێدیاکانـی جیهانـدا زۆر زیاتـر 
قسـەکەی  تیرۆریسـت.  نـەک  پەکەکـە  جەنگاوەرانـی  دەیانـوت 
ئەحمـەت ئاڵتـان ڕاسـتە، پەکەکـە تـا سـەر ناتوانێـت ئـەو گرەوانـە 
چـی؟  لـە  ئەڵمانییانـە  گەشـتیارە  ئـەو  دەسـتگیرکردنی  بباتـەوە، 

تورکیـا چەنـد لـەو گـرەوە قازانـج دەکات؟

ب. یاسـین: گومـان لـەوەدا نییـە، کـە تورکیـا لـە کارێکـی لـەو 
جـۆرەدا براوەیـە و کوردیـش دۆڕاو. لـە ڕاسـتیدا ئیتـر کاتـی ئەوە 
یـا هـەر  یـا ئەوروپـی  ئەڵمانـی  تـۆ هەندێـک گەشـتیاری  نەمـاوە 
واڵتیـک بـە بارمتـە بگریـت، بـۆ ئـەوەی سیاسـەتێک بەسـەر ئـەو 
واڵتـەدا بسـەپێنیت، کـە بـە دڵـی تـۆ بێـت، بـەاڵم واڵتەکـە نەیـکات. 
پەکەکـە، بـە شـێوەیەکی گشـتی، پێویسـتی بـە پێداچوونەوەیەکـی 
ڕیشـەیی و جیـددی هەیـە. بـە بـڕوای مـن پەکەکـە زۆر دەرفەتـی 
لەدەسـت دا بـۆ پێداچوونەوەیەکـی سەرتاسـەری و قـووڵ، دەکـرا 
وەاڵمـدەرەوەی ئـەو گۆڕانکارییانـە بێـت، کـە لـە کۆتاییـی جەنگـی 
ساردەوە بەسەر جیهان و ناوچەکەدا هاتوون. مەسەلەکە لەسەر 
ئـەوە نەوەسـتاوە کـە تورکیـا چـۆن هەڵسـوکەوت دەکات، بەڵکـوو 
بە هەمان ڕادە گرنگە کە پەکەکە چۆن لە هاودەم دەگات و چۆن 
جیهان دەخوێنێتەوە و چۆن گۆڕانکارییەکان هەڵدەسەنگێنێت. بە 
بۆچوونـی مـن، ئێسـتاش پەکەکـە لـە جیهانـی هەشـتاکاندا دەژی 
دەژی  تونـدڕەودا  بەلشـەڤیی  ڕێکخراوێکـی  کولتـووری  لـە  و 
پانتاییـی  سیاسـییەکانی  هێـزە  بـۆ  حیزبـە  ئـەم  خوێندنـەوەی  و 
باکـوور و دەرەوەی کوردسـتان، بۆچوونێکـی نزیـک لـە چەوتـە 
پەکەکـەدا  کولتـووری  لـە  دیکـە  ئـەوی  ڕاسـت. خوێندنـەوەی  تـا 
و  دیکـە  ئـەوی  خەباتـی  بەڕەوازانینـی  و  جێگەدانـان  و  الوازە 
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جـا  دی،  ئەوانـی  قوربانییەکانـی  و  خەبـات  شاییسـتەبینینی  بـە 
بـە شـێوەی خەباتـی سیاسـی بێـت یـا هـەر شـێوەیەکی تـر، لـە 
کولتـووری پەکەکـەدا زۆر الوازە، ئـەوا ئەگـەر بوونیشـی هەبێـت! 
بـە بـڕوای مـن، کۆمەڵێـک گۆڕانکاریـی ئایدیۆلـۆژی، سیاسـی و 
ڕێکخستنی، بەتایبەتی لە کولتووری سیاسیی پەکەکەدا پێویستن 
بـۆ ئـەوەی ئێمـە کەشـێکی باشـترمان هەبێـت بـەرەو پرۆسـەی 
بەئاشتیچارەسـەرکردنی کێشـەی کورد لە باکووری کوردسـتان.



3٦

بەشی سێیەم

سیاسـیی  کولتـووری  کـرد،  پـێ  ئامـاژەت  وەک  ئـازادی:  ئـااڵی 
بەرانبـەری  کەسـی  کـە  هەیـە،  قەیرانـی  کۆمەڵێـک  پەکەکـە 
ناخوێنێتـەوە، بـەاڵم لـەم سـااڵنەی دواییـدا کۆمەڵێـک گۆڕانـکاری 
ڕووی داوە، ئـەو پێشـوازییانه ی پەکەکـە لـە ئاگربـڕەکان، بوونـی 
پەرلەمانتارانـی دەتەپـە لـە پەرلەمانی تورکیـا، خەباتی جەماوەری 
لە باکووری کوردستان، کە ڕۆژانە خەڵک دێنە سەر شەقامەکان، 
و  کوردسـتان  باکـووری  لـە  کـوردی  ڕاگەیاندنـی  گەشـەپێدانی 
دروسـتکردنی چەندیـن ڕێکخـراو لـە بـوارە جۆراوجۆرەکانـدا و 
گرنگیـدان بـەو شـێوازە کارکردنـە، نیشـانەی ئـەوە نییـە پەکەکـە 
هەوڵیک ئەدا بۆ ئەوەی لەو کولتوورە بچووکەی هی هەشـتاکانە 
و بـۆی ماوەتـەوە، ئـەو کولتـوورە سیاسـییەی کـە بەرامبەرەکـەی 
کەمتـر دەخوێنێتـەوە، هەروەهـا لـەو شـەڕە چەکدارییەی کە هەیە، 
هەندێـک خـۆی دوور بخاتـەوە و بچێتـە نـاو شـەقام و دامـودەزگا 
لـەو  بـە هەوڵێکـی  بـازاڕەکان. دەکرێـت ئەوانـە  نـاو خەڵـک و  و 

جـۆرە پێناسـە بکەیـن؟

ئـەوەی  پەکەکـە  تـرەوە  الیەکـی  لـە  ڕاسـتیدا  لـە  یاسـین:  ب. 
پیشـانی ئێمە داوە، پیشـانی خەڵکی کوردی داوە، کە توانای هەیە 
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داهێنانـی هەبێـت لـە سیاسـەتدا، یانـی میتـۆدی ڕاهێنانـی هەبێـت. 
میتـۆدی ئـەوەی هەبێـت شـتی تـازە دابهێنـێ، بۆ نموونـە لەو کارە 
تازانـە پەرلەمانـی کوردسـتان لـە دەرەوەی واڵت، دامەزراندنـی 
یەکەم تەلەڤزیۆنی سەتەالیتی کوردی، بەدامەزراوکردنی چاالکیی 
دواتریشـیان  و  بەتایبەتـی  واڵت  دەرەوەی  لـە  کـورد  سیاسـیی 
ئەوەیـە کـە لـە ڕێگـەی پەرلەمـان و هێـزە یاسـایییەکانی پانتاییـی 
سیاسـی لـە تورکیـا گوشـار بهێنێـت بـۆ سـەر ئـەو واڵتە، بـەاڵم بە 
بـڕوای مـن، تـا ئێسـتاش پەکەکـە سـەرکەوتوو نەبـووە لـەوەدا، یـا 
بەو ڕادەیە خۆی ماندوو نەکردووە لەوە بگات، بۆچی ئەوروپای 
ڕۆژئـاوا و ئەمەریـکا بـەو ڕادەیـە حەساسـیەتیان هەیـە بەرامبـەر 
بـە پەکەکـە، یانـی پێویسـتە پەکەکـە پێداچوونـەوەی وا بـکات، بـە 
ڕادەیەکـی قـووڵ و هەمەالیەنـە وەاڵمدەرەوەی ئەو پێداویسـتییانە 
بێت کە هەن. لە الیەکی تریشـەوە پەکەکە توانیویەتی لە هەندێک 
خزمەتـی  لـە  منـاوەرەکان  کـە  بنێـت  هەنـگاو  هەندێـک  قۆناغـدا 
کێشـەی کـورد دەبـن وەک پشـتگیریکردن، بـەاڵم جارێکـی تریـش 
هێـزە  ئـەو  ئەگـەر  نـاکات  هێزێکـی سیاسـی  پشـتگیریی  پەکەکـە 
سیاسـییە قبـوڵ نـەکات، لـە سـێبەری خۆیـدا بژێـت، ئـەوە جارێکی 
هێزێکـی سیاسـی  پەکەکەیـە،  کولتـووری سیاسـیی  کێشـەی  تـر 
بـەاڵم خزمەتـی  بێـت،  ئـەو  قەڵەمـڕەوی  لـە دەرەوەی  دەتوانێـت 
ناکرێـت  مانایـە  بـەو  تـر.  میتۆدێکـی  بـە  بـکات  ئامانـج  هەمـان 
کرۆکەکـەی  کـە  بـڕۆم،  سیاسـییە  کولتـوورە  ئـەو  لەسـەر  مـن 
ئەمەیـە: ئـەوەی لەگـەڵ مـن نەبێـت، دژی منـە. بـە هەرحـاڵ، ئـەو 
گۆڕانکارییـەی دەبێـت بەسـەر پەکەکـەدا بێـت ئەمەیـە: نـا ئـەوەی 
لەگـەڵ مـن نەبێـت دەتوانێـت تەواوکـەری مـن بێـت، ئـەوەی لەگەڵ 
مـن نەبێـت بـە زەرورەت دژی مـن نییـە، ئـەوەی لەگـەڵ من نەبێت 
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دەتوانێـت خزمەتـی هەمـان ئامانـج بـکات، جـا بـە هـەر شـێوە و 
میتۆدێکـی تـری خەبـات دەبێـت بـە هـەر ئایدۆلۆجیایـەک دەبێـت 
بـا ببێـت. لـە باکـووری کوردسـتان، ئەمـڕۆ ئیسـالمی میانڕەویـش 
دەتوانێـت خزمـەت بـە ئامانجە سیاسـییەکانی کورد بـکات. کەواتە 
ئەگـەر پەکەکـە ئامـادە نەبێـت لـە پانتاییـی نەتەوەیییەوە تەماشـای 
کێشەکان بکات و هەر لە پانتاییی حیزبەوە تەمەشای مەسەلە و 
دیاردەکان بکات، ئەوسـا کێشـەی خۆی لەگەڵ جەماوەری کورد، 
کێشـەی خـۆی لەگـەڵ تورکیـا، کێشـەی خـۆی لەسـەر دەسـەاڵتی 
باشـووری کوردسـتان یـا جیهـان، لـە قەتیسـبووندا دەمێنێتـەوە: 
قەتیسـبوون لە کولتوورێکدا، کە کاتی بەسـەر چووە و مانەوە و 

پاراسـتنی ئـەم کولتـوورەش زەرەربەخشـە بـۆ کـورد.

ئێـران  لـە  ئێسـتا خاتەمـی  پێـش  ئـازادی: چەنـد سـاڵ  ئـااڵی 
دەسـەاڵتی گرتـە دەسـت و بانگەشـەی ڕیفۆرمـی دەکـرد، بـەاڵم 
پـێ  کـورد  کێشـەی  چارەسـەری  بـۆ  هیچـی  ڕیفۆرمەکەیـدا  لـە 
نەبـوو. ئایـا ئەمـڕۆ ئاکەپـە و ئەردۆغـان، کـە بـاس لـە ڕیفـۆرم 
دەکـەن، پڕۆژەیەکـی لـەو جۆرەیـان پێیـە بتوانێـت کێشـەی کـورد 

بـکات؟ چارەسـەر  کوردسـتان  باکـووری  لـە 

ئێـران. یەکێـک  لـە  ب. یاسـین: بێگومـان تورکیـا زۆر جیایـە 
ئەوەیـە،  ئێـران  لەگـەڵ  تورکیـا  جیاوازیـی  ڕەهەندەکانـی  لـە 
تورکیـا خەونێکـی زۆر سـتراتیژی و دێرینـی هەیـە. تەنانـەت لـە 
ئـەوەی  بـۆ  هەبـووە  ئـەو خەونـە  عوسـمانییەکانەوە  سـەردەمی 
ببێـت بـە بەشـێک لـە “شارسـتانیەتی ڕۆژئـاوا،” ببێـت بـە بەشـێک 
لـە بـازاڕی هاوبـەش و دواتـر یەکێتیـی ئەوروپـا. ئـەوە یەکێکـە لـە 
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جیاوازییـەکان و لـە ڕاسـتیدا بەراوردکردنـی حیزبەکـەی ڕەجـەب 
تەیـب ئـەردۆگان لەگـەڵ دارودەسـتەی حوکـم لـە ئێرانـدا بـە هیـچ 
شـێوەیەک ناکرێـت. لـە ڕاسـتیدا حیزبەکـەی ئـەردۆگان لـە حیزبـە 
کریسـتیان دیموکراتەکانـی ئەوروپـا نزیکتـرە تا لـە هێزێک وەکوو 
تاڵیبـان، قاعیـدە، ڕژێمێکـی وەک سـعودیە، کـە لەسـەر شـەریعەت 
دامەزرابێـت و ڕژێمێـک بێـت، ئایدۆلۆجیـای شـیعیزم و تونـدڕەو، 
لـە ڕەهەنـدی سیاسـەتە ناوخۆیییـەکان، لـە ڕەهەنـدی سیاسـەتی 
دەرەوە و لـە ڕەهەنـدی چارەسـەرکردنی کێشـە نەتەوەیییـەکان 
پیـادە بـکات. بـە بـڕوای مـن، بەراوردێـک لەنێـوان ئـەو دوو ڕژێمە 
وامـان لـێ دەکات، بە شـێوەیەکی گشـتی بگەینە ئـەو قەناعەتە، کە 
کرانـەوە لـە تورکیـادا زۆر زۆر ئەگـەری زیاتـرە نـەوەک لە ئێران. 
پێشـتر لـە تورکیـا پاشەکشـێ مەزەنـدە دەکـرا لـەوەی بـە شـێوەی 
کودەتایەکـی عەسـکەری هەلومەرجـە سیاسـییەکە بگۆڕێتـەوە و 
واڵتەکـە ببرێتـەوە بـۆ چوارگۆشـەی ژمـارە یەک، بـەاڵم بە بڕوای 
مـن ئـەو کات و سـەردەمە تـا ڕادەیەکـی زۆر لـە تورکیـا تێپەڕیوە 
و ئـەو واڵتـە کەوتووەتـە نـاو پرۆسـەیەکی سیاسـییەوە، لەوێـدا 
ئاشـکرایە کـە ئیسـالمی میانـڕەو قبـوڵ کـراوە. کاتێـک ئیسـالمی 
لـە  سـەرەکی  هـەرە  کۆڵەکەیەکـی  کـراوە،  قبـوڵ  میانڕەویـش 
ئایدیۆلۆژیای کەمالیزم هەژێنراوە، ئەویش کۆڵەکەی سیکۆالریزم 
عەلمانیەتـە. لـە ڕاسـتیدا دیسـان بـە یارمەتیـی ئیسـالمی میانـڕەو، 
کۆڵەکەی ناسـیۆنالیزمیش )هەڵبەتە ئەم چەمکە وەک پێناسـەکراو 
لـە چوارچێـوەی کەمالیزمـدا( هەژێنـراوە. کەواتـە لـە بۆچوونێکـی 
سـوودمەند  زیاتـر  کـورد  مـن،  بـڕوای  بـە  کوردسـتانییەوە، 
دەبێـت ئەگـەر هـەر هیـچ نەبێـت ئـەردۆگان بـۆ ماوەیەکـی تریـش 
شانسـی هەبێـت بـەردەوام بێـت. لەگـەڵ ئەوەشـدا بـە بۆچوونـی 
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لەسـەر  بگۆڕێـت  خـۆی  بۆچوونـی  پێویسـتە  کوردیـش  مـن، 
خەماڵنـدن و مۆبیلیزەکردنـی سیاسـی لـە باکـووری کوردسـتان. 
بـە واتایەکـی تـر، پێویسـتە پەکەکـە واز لـەو میتـۆدە بهێنێـت لـە 
خەماڵندنـی فـەزای نەتـەوە، کـە ئەویـش میتـۆدی “چـەپ، چـەپ و 
جارێکـی تریـش هـەر چەپـە.” بـە واتایەکـی تـر، پێویسـتە پانتایـی 
و فـەزای نەتـەوە فراوانتـر ببینرێـت. بـە دیوێکـی تـردا یەکێـک لـە 
نەتەوەیـی  پانتاییـی  بـووە،  ئـەوە  کێشـە سـەرەکییەکانی پەکەکـە 
لـە باکـووری کوردسـتان و کێشـەی کـورد لـەو بەشـەی واڵت، 
سـنووردار و چـڕ کراوەتـەوه  لـە پانتاییـی چەپدا. جا هەمیشـە ئەو 
پانتایییـە چەپـە کاریگەرییەکـی تورکیی زۆری لەسـەرە. بە بڕوای 
مـن پەکەکـە لەنـاو هەنـاو و منداڵدانی چەپی تورکی هەڵقوواڵوە و 
لەو هەڵقوواڵنەشـی تا ئێسـتا کاریگەری و هۆکاری چەپی تورکی 
پێـوە دیـار بـووە لـە سیاسـەت و جیهانبینییەکانیـدا، تەنانـەت لـە 
پێکهاتـەی ڕێکخسـتنیدا و لـە ئایدیۆلۆژیەتیـدا ئـەم دیاردەیـە زەق 
دەبێتـەوە. لەبـەر ئـەوە یەکێـک لـە کێشـەکانی باکـوور بەڕاسـتی 
بەرامبـەر  لـە  تـورک  و  کـورد  هەمیشـە  ئێمـە  ناکرێـت  ئەوەیـە، 
یەکتـردا ڕاگریـن بـۆ تێگەیشـتنی کێشـەی کـورد، بەڵکـوو دەبـێ 
سۆسـیۆلۆژیای سیاسـەتی کـوردی بخوێنینـەوە و بزانیـن لەوێـدا 
بـە  هەیـە،  کـە  کەموکووڕییـەی  ئـەو  هەیـە.  کەموکووڕییـەک  چ 
بڕوای من سـەپاندنی ڕووبەری چەپە بەسـەر تەواوی ڕووبەری 

نەتەوەییـی کـورددا، ئەمـەش کێشـەیەکی گەورەیـە.

ئـااڵی ئـازادی: لـە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان لـە ١٩٩٠ بـەدواوە، 
شەڕی چەکداری نەماوە و حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت پاشەکەشەیان 
لەنێـوان  دابڕانێـک  بـوون.  نیشـتەجێ  باشـوور  لـە  و  کـردووە 
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حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردسـتان و جەماوەردا دروسـت بووە. 
ئایـا گرتنەبـەری سیاسـەتێکی لـەو شـێوەیە و دانیشـتن لەدیـوی 
باشـوور هەڵقوواڵوی سیاسـەت و ئیرادەی خۆیانە، یا سیاسـەتی 

باشـوورە بەرامبـەر ئـەوان؟

ڕۆژهەاڵتـی  هێزەکانـی  بوونـی  دیـارە  یەکـەم،  یاسـین:  ب. 
لـە باشـووری کوردسـتان مـەودای ئازادیـی ئـەوان  کوردسـتان 
زۆر کەم دەکاتەوە، بەم مانایەش ئەم ئازادییە زۆر سـنووردارە. 
حیزبانـە  ئـەم  الیەنگرانـی  و  جەمـاوەر  کەمبوونـەوەی  دووەم، 
نابینێتـەوە،  خـۆی  چەکداریـدا  خەباتـی  مەسـەلەی  لـە  تەنهـا 
لێکجودابوونـەوە  دابەشـبوون و حاڵەتـی  پەرتەوازەیـی،  بەڵکـوو 
لـە  پەرتەوازەیییـە،  ئـەم  هەبـووە.  گـەورەی  کاریگەرییەکـی زۆر 
حاڵەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان )سێ کۆمەڵە، دوو دیموکرات و... 
هتد( و هەروەها پاشەکشەیەکی گشتی لە سیاسەتە کوردییەکان 

دەکرێـت هـۆکاری سـەرەکی بێـت. 
نووسـراوێکم  زوو  زۆر  چەکداریـدا  خەباتـی  مەسـەلەی  لـە 
نووسـیوە، کـە زۆر ڕەخنەگرانەیـە لەسـەر خەباتـی چەکـداری و 
سـاڵی ١٩٩١ باڵو بووه تەوە، زیاتر لەسـەر ئەزموونی باشـووری 
بـاڵو  تـرم  لـە سـاڵی ١٩٩٩ وتارێکـی  بـەاڵم دواتـر  کوردسـتانە، 
کـردەوە دەربـارەی شکسـتی پەکەکـە لـە سـاڵی ١٩٩٨-١٩٩٩دا، 
سـوریا.  لـە  ئۆجـەالن  دەرکردنـی  بـە  پەیوەندیـدارە  زیاتـر  کـە 
کوردسـتان  باشـووری  لـە  چەکـداری  خەباتـی  بەکورتـی:  زۆر 
خسـتۆتە  کـوردی  کوردسـتان،  ڕۆژهەاڵتـی  و  باکـوور  لـە  و 
نـاو هاوپەیمانیێکـەوە و ئـەم بازنەیـە دوو نیـوەی هەیـە: نیـوەی 
هـی جوواڵنەوەیەکـی “ئازادیخوازییـە” و نیوەکـەی دیکـەی هـی 
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لەگـەڵ  بوویـت”  “ناچـار  تـۆ  باشـوور  لـە  “خۆبەدەسـتەوەدانە” 
ڕژێمێـک هاوپەیمـان بیـت، کـە لـە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان کوردی 
چەوساندۆتەوە. ئەم هاوپەیمانییە ناسروشتی بوو، ناتەندروست 
بـوو و لـە ڕاسـتیدا پشتشـکێنیش بـوو. کاتێـک سـاڵی ١٩٧٥ ئـەو 
بازنەیەی هاوپەیمانییە شکسـتی هێنا، کورد لە باشـوور تووشـی 
 ١٩٩٨-١٩٩٩ لـە  دایـەوە  ڕووی  حاڵـەت  هەمـان  بـوو،  تراژیدیـا 
لەگـەڵ دەرکردنـی ئۆجـەالن و شکسـتهێنانی هاوپەیمانیـی پەکەکە 
لەگـەڵ سـوریا، بـەاڵم جیاوازیـی ئـەم دوو حاڵەتـە ئـەوە بـوو، لـە 
١٩٧٥ تـۆ هیـچ جێگەیەکـت نەبـوو پەنـای بـۆ بەریـت، بـەاڵم لـە 
١٩٩٨-١٩٩٩ دیـارە بۆشـایییەکی سـەربازی، سیاسـی و ئیـداری 
لە باشـووری کوردسـتان هەبوو، کە پەکەکە خۆی پێوە گرتەوە. 
پەکەکـە خـۆی بـە شـتێکی تریـش گرتـەوە، کـە ئەویـش ئـەوە بـوو، 
ڕێکخسـتن و سـەرچاوە ئابوورییەکانـی خـۆی لـە دەرەوەی واڵت 
بەهێـز کردبـوو و توانیـی بمێنێتـەوە. بـە هەرحـاڵ، ئێمـە بەڕاسـتی 
لـە هەڵسـەنگاندنی خەباتـی چەکداریـدا پێویسـتمان بـە گوتارێکـی 
لێکۆڵینـەوە  بـە  پێویسـتمان  بەڵکـوو  نییـە،  سـەرپێی  سیاسـیی 
هەیـە. لێکۆڵینـەوە لـەوەی کـە ئایـا ئـەو خەباتـە چەکدارییـە چەنـد 
چەنـد  و  کـوردەواری  کۆمەڵگـه ی  لەسـەر  هەبـووە  کاریگەریـی 
لەنێـوان ڕۆخ و  هێـز  لەسـەر هاوسـەنگیی  هەبـووە  کاریگەریـی 
پەراوێزێکـی الواز، کـە کوردسـتانە، لەبەرامبـەر ناوەندێکی بەهێز، 
کـە تـاران و بەغـداد و ئەنقەرەیـە. جگـە لـەوەش، پێویسـتە ئـەو 
پەیوەندییـە هەرێمـی و نیودەوڵەتییانـەی بە هۆکاری خەباتی دێنە 

گـۆڕێ، لێکۆڵینەوەیـان لەسـەر بکرێـت.
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ئۆتۆنۆمیزم ڕێگرێکی جیددی بووە لە بەردەم 
بەنێودەوڵەتیبوونی کێشەی کورد

دیمانەی ڕۆژنامەی میدیا
میدیا ژمارە 3٦٠ و 3٦1، تشرینی یه که می 2٠٠٨

سازدانی: بەرهەم عومەر

میدیـا: تـا چەنـد کـورد دەتوانێت سـوود لـە یاسـا نێودەوڵەتییەکان 
وەر بگرێـت بـۆ دیاریکردنـی مافـی چارەی خۆنووسـین؟

ب. یاسین: دوو شتی جیاواز هەیە، لە الیەکەوە ئەو پرنسیپانەی 
جەخـت لەسـەر مافـی چـارەی خۆنووسـین دەکەنـەوە، بەتایبەتـی 
ئـەو پرنسـیپەی نەتـەوە یەکگرتـووەکان، کـە جەخـت لەسـەر ئـەوە 
دەکاتـەوە، هـەر نەتەوەیـەک مافـی چـارەی خۆنووسـینی هەیـە، 
لـە الیەکـی تـرەوە لـە واقیعـی پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەکانـدا زۆر 
جـار لەبـری حسـابکردن بـۆ پرنسـیپەکان لە یاسـای نێودەوڵەتیدا، 
سیاسـەتی واقیعـی بااڵدەسـت و چارەنووسسـازە. بـە مانایەکـی 
تـر، ئـەوەی ئێسـتا زیاتـر کاری پـێ دەکرێـت، سیاسـەتی واقیعییـە.
سـەبارەت بـە مافـی چـارەی خۆنووسـین، لـە سـەرەتادا وەک 



د. بورهان أ. یاسین

44

چەمـک بـۆ تـاک بـەکار دەهێنـرا، تا کاتێک لە شۆڕشـی فەرەنسـیدا 
ئـەو چەمکـە گـۆڕاوە بـۆ مافـی چـارەی خۆنووسـینی نەتـەوەکان. 
لـەدوای جەنگـی یەکەمـی جیهانییـەوە دوو جـۆر سیسـتم هاتنـە 
بـوون،  سۆسـیالیزم  سیسـتمی  و  کاپیتالیـزم  سیسـتمی  ئـاراوە، 
هەردووکیـان قبوڵـی مافـی چـارەی خۆنووسـینیان بـۆ نەتـەوەکان 

کرد.
هـەر وەک ئامـاژەی پـێ کـرا، ئەگـەر لـە فەلسـەفەی سیاسـی 
و یاسـای نێودەوڵەتـی بترازێیـن و بێینـە سـەر الیەنـی پراکتیکـی، 
پەیوەندییـە  نێودەوڵەتیـدا،  یاسـای  لەبەرانبـەر  دەبینیـن  ئـەوا 
زۆر  دەکـرێ  هـەن،  دەوڵەتـان  سیاسـەتی  و  نێودەوڵەتییـەکان 
جـار ئـەو پرنسـیپانە لـە الیـەک و پەیوەندییـە نێودەوڵەتییـەکان و 
سیاسـەتی دەوڵەتـان لـە الیەکـی تـرەوە بکەونـە دژایەتـی لەگـەڵ 
یەکتـردا. بـە هەرحـاڵ، ئـەوەی گرنگـە ئەوەیـە، لـە ئاسـتی تیۆریـدا، 
خۆنووسـینی  چـارەی  مافـی  داوای  ئێسـتا  تـا  بەگشـتی  کـورد 
لـە  کـردووە،  لـێ  وا  دەرەوەی  جیهانـی  ئـەوەش  نەکـردووە. 
دەرەوەی مافی چارەی خۆنووسـین مامەڵە لەگەڵ کورددا بکات.
ئـەوەش وا دەکات، کێشـەی کـورد لـە کێشـەیەکی جیهانییـەوە 
دەوڵەتانـەی  لـەو  نێوخۆیـی  بـە مەسـەلەیەکی  ببێـت  ڕاسـتەوخۆ 
ناتوانـن وەک دەگوترێـت  لێـرەدا واڵتـان  تیایانـدا دەژیـن.  کـورد 
“لـە مەلیـک مەلیکتـر بـن،” بـەو واتایـەی تـا ئێسـتا کـورد خـۆی 
داوای مافـی چـارەی خۆنووسـینی نەکـردووە تـا خەڵکـی تـر بێـت 
پشـتگیریی لـێ بـکات. هـەر بۆیـە دەرەوە، واتـە واڵتـان، بـەردەوام 
چاوەڕێـی ئـەوە بـوون، کێشـەی کـورد لـە چوارچێـوە و ناوخـۆی 

ئـەو واڵتانـەدا چارەسـەر بکرێـت، کـە کـورد تیایانـدا دەژی.
لـە الیەکـی تـرەوە، کاتێک باسـی مافی چارەی خۆنووسـین بۆ 
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کـورد دێتـە گـۆڕێ، خەڵـک لەپێشـدا سـەیری بەرژەوەندییەکانـی 
خـۆی دەکات، ئینجـا دواتـر لە چوارچێوەی ئـەم بەرژەوەندییانەدا 
هەڵوێسـت لەمـەڕ مەسـەلەی مـاف و داواکارییەکانـی کـورد وەر 

دەگرێت.
لـە مێـژووی ئـەم پەنجـا - شەسـت سـاڵەی دواییـدا، خەباتـی 
بـە  کـە  بـووە،  گـەورە  ئیزدواجیەتێکـی  دوالیـزم  تووشـی  کـورد 
بـڕوای مـن پشتشـکێن بـووە. دوالیزمەکـەش ئەوەیـە، تـۆ حەزێکی 
گـەورەت هەیـە بـۆ بەنێودەوڵەتیکردنـی کێشـەکەت و کاریـش بەو 
ئاراستەیەدا دەکەیت، لە کاتێکدا دروشمی بەنێودەوڵەتیکردنەکەت 
لەمپەڕێکـی جیددیـی لەپێشـە، ئەویـش ئەوەیـە کـە تـۆ خـۆت لـە 
گۆشـەنیگای  لـە  واتـە  فیدراڵـی،  دواتـر  ئۆتۆنۆمـی  چوارچێـوەی 
قسـە  نێودەوڵەتیـدا  کۆمەڵگـه ی  لەگـەڵ  ناوخۆییـدا  چارەسـەری 
دەکەیت. بەم واتایە، ئەگەر بتەوێت کێشەکەت بە جیهانی بکەیت، 
دەبێـت ئـەو چەمـک و جیهانبینییـە، واتـە ئۆتۆنۆمـی، تێپەڕێنیـت و 
داوای شـتێک بکەیـت، کـە کێشـەکەت بەرێتـە دەرەوە بـۆ ئـەوەی 
دنیـا باشـتر لێـت تێبـگات، واتـە داوای مافـی چـارەی خۆنووسـین 

بکەیت.
بۆیـە مـن دەڵێـم، دەبێـت پێـش ئـەوەی خەڵـک تاوانبـار بکەیـن 
بـەوەی پشـتگیری لـە داوای مافـی چـارەی خۆنووسـینی کـورد 
ناکـەن، کـورد خـۆی دان بـەوەدا بنێـت، کـە شۆڕشـی کـورد بـە 
شـێوەیەکی گشـتی، هەندێـک حاڵەتـی کەمـی لـێ بترازێـت، داوای 
ئۆتۆنۆمـی دواتـر فیدراڵیـی کـردووە نەک سـەربەخۆیی. بە تێبینی 
ئـەوەی کـە هـەر وەک پێشـتر وتـرا، فیدراڵـی تەنهـا دیوێکـی تـری 

ئۆتۆنۆمییـە و کێشـەکە بـە ناوخۆیـی دەهێڵێتـەوە.
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کـە  ئـەوەی  وەک  نێودەوڵەتییـەکان  یاسـا  چەنـد  تـا  میدیـا: 
هـەن، جێبەجـێ دەکرێـن، چونکـە وەک دەزانیـن، هەمـوو کێشـە 
دەڕوات؟ زلهێـزەکان  بەرژەوەندیـی  بەپێـی  نێودەوڵەتییـەکان 

ئـەو  نێودەوڵەتییـە،  یاسـای  نـاوی  هەیـە  شـتێک  یاسـین:  ب. 
یاسـایە لـە چوارچێـوەی دەقێکـی نووسـراودا دەمێنێتـەوە کاتێـک 
بـە کـردار بەهایەکـی سیاسـیی عەمەلـی وەر ناگرێـت. هۆیەکـی 
گرنگـی ئـەم حاڵەتـەش ئەوەیـە، لـە بەرانبـەر یاسـای نێودەوڵەتیـدا 
پەیوەندیـی نێودەوڵەتـی و بەرژەوەندیـی دەوڵەتانمـان هەیـە، کـە 
و  سـەربەخۆ  دەوڵەتانـی  بەرجەسـتەی  و  دەربـڕ  هەردووکیـان 
خاوەنسـەروەرین. هەرچەنـدە ئـەو نەتەوانـەی خاوەنـی دەوڵەتـی 
خۆیان نین لە ماوەی سی – چل ساڵی ڕابردوودا جێگەی خۆیان 
لەسـەر مەیدانی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان کردووه تەوە، لەگەڵ 
ئەوەشـدا ئەمڕۆشـی لەگەڵـدا بێـت، نەتـەوە خاوەنسـەروەرییەکان 

بااڵدەسـتن لـە بـواری پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەکانـدا.

میدیـا: فەلەسـتینییەکان لەگـەڵ ئـەوەی دەوڵەتی سـەربەخۆیان 
نییـە، لـە نەتـەوە یەکگرتـووەکان چاودێریـان هەیـە، بـەاڵم کورد تا 

ئێسـتا ئـەوەی نییە، هـۆی چییە؟

ب. یاسـین: کار کراوە بۆ ئەوە، بەاڵم بەپێی پێویسـت نەبووە. 
لـە الیەکـی تـرەوە، کار لـەو ئاراسـتەیەدا، کـورد دەخاتـە دژایەتـی 
لەگـەڵ بەرنامـە ئۆتۆنۆمیخوازییەکـەی. کاتێـک داوای ئۆتۆنۆمـی 
دەکەیـت، ئـەوە خـۆت دژی ئـەو داوایـە دەوەسـتیتەوە کـە خـۆت 
دەیکەیـت، ئەویـش بوونـە بـە چاودێـر لـە نەتـەوە یەکگرتـووەکان. 
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بـەم واتایـە ئۆتۆنۆمـی کێشـەیەکی گەورەیـە بـۆ کـورد، چونکـە 
کـە  کـورد،  کێشـەی  بەنێودەوڵەتیبوونـی  بـۆ  ڕێگرێکـی جیددییـە 
مـن لـەم دوایییانـەدا بـە “ئۆتۆنۆمیـزم” نـاوم بـردووە. کاتێـک وتت 
ئۆتۆنۆمیـزم، ئیـدی ئـەوە دەبێتـە چەمکێکـی ئاڵـۆزی ڕۆشـنبیری، 
داوای  گەلـەی  ئـەو  بـۆ  سـایکۆلۆژی  و  کولتـووری  سیاسـی، 
ئۆتۆنۆمـی دەکات. بـە واتایه کـی تـر، ئەوانـەی داوای ئۆتۆنۆمـی 
ئـازادی یـا چارەکێـک  لـە باشـترین حاڵەتـدا داوای نیـو  دەکـەن، 
ئازادی دەکەن، بەاڵم ئەوانەی داوای دەوڵەتی سەربەخۆ دەکەن، 
قسـەکە  تـری  دیوێکـی  دەکـەن.  کامـڵ  و  تـەواو  ئازادیـی  داوای 
کەسـەی،  ئـەو  لەنێـوان  هەیـە  گەوهـەری  جیاوازییەکـی  ئەوەیـە، 
یـا ڕاسـتتر بڵێیـن ئـەو “کەسـایەتییەی،” داوای نیوئـازادی دەکات 
لەگەڵ ئەو کەسایەتییەی داوای ئازادیی تەواو دەکات؛ بە تێبینیی 
ئـەوەی وشـەی کەسـایەتی، گوزارشـت لـە پێکهاتەیەکـی ئاڵـۆز لـە 
سـایکۆلۆژی  و  سیاسـی  کولتـووری  جیهانبینـی،  ڕەگەزەکانـی 

دەکات، کـە تاکەکـەس هەڵگریەتـی. 

میدیـا: تـا چەنـد لـە دنیـای ئێسـتادا مۆدێلـی دەوڵـەت - نەتـەوە 
جێگـەی دەبێتـەوە. لـە کوردستانیشـدا یـەک نەتـەوە نـاژی تـا تـۆ 
داوای دەوڵەتـی سـەربەخۆی ئـەو نەتەوەیـە بکەیـت کـە کـوردە؟

ب. یاسـین: دەوڵـەت - نەتـەوە لـە سـیفەتی سیاسـیدا لەسـەر 
بناغـەی دەسـتووری دەوڵەتێکـی مەدەنـی و هاونیشـتیمانیبوون 
و بوونـی جۆرێـک لـە گرێبەسـتی کۆمەاڵیەتـی لەنێـوان تاکـەکان 
و دەوڵەتـدا ڕێـک دەخرێـت. بـە واتایەکـی تـر، لـە جیهانبینییه کـی 
ئەوهـادا جێگـەی هەمـوو پێکهاتەکان، بە کورد و غەیرە کوردەوە، 
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بۆیـە  دەژیـن،  تریـش  پێکهاتـەی  کوردسـتاندا  لەنـاو  دەبێتـەوە. 
دەبێـت کـورد لـەوە ئـاگادار بێـت، کـە وا باشـە هـەر زوو چەمکـی 
کوردستان و “کوردستانی” بەکار بهێنێت، بە واتایەکی نیشتمانی 

نـەوەک ئیتنیکـی ڕووت.

میدیـا: تـۆ دەڵێیـت کوردسـتان هەبێـت و نەتەوەکانـی تریـش 
لەگـەڵ کـورددا بژیـن، ئایـا ئەمـە هەمـان قسـە نییـە کـە عەرەبێـک 
دەڵێـت عێـراق هەبێـت و کوردەکانیـش لەگەڵمانـدا بژیـن، ئـەوەی 
تـۆ دەیخوازیـت، جۆرێـک نییـە لـە دووبارەبوونـەوەی هەڵوێسـتی 
دوژمنانـە بەرانبـەر بـە کـورد، بـەاڵم لە کاتێکی تردا و بە جۆرێکی 

تر؟

ب. یاسـین: ناکرێت هەمان پێناسـە و تێگەیشـتن بێت، پێویستە 
جیاوازییەکـی گـەورە بکەیـن لەنێـوان ئـەو دوو حاڵەتـەدا، چونکـە 
مـاوەی حوکمڕانیـی کـورد لـە باشـووری کوردسـتان بـە هەمـوو 
جیددیـش  زۆر  نوقسـانیی  جـار  هەندێـک  کـە  نوقسـانییەکەوە، 
لەگـەڵ  هەڵسـوکەوتکردن  لـە  بـووە  بـاش  نموونەیەکـی  بـوون، 
کاری  ئازادیـی  لـە  زۆر  پەراوێزێکـی  چونکـە  کەمایەتییـەکان، 
سیاسـی و خۆڕێکخسـتن و مافـە کولتوورییەکانیـان بـۆ فەراهـەم 

کـراوە. 
بـۆ  بکەیـن  ئۆتۆنۆمـی  مافـی  لـە  بـاس  دەتوانیـن  ئێمـە 
کەمایەتییەکانـی نـاو کوردسـتان، ئەگـەر بێت و ئەوان بیسـەلمێنن، 

زۆرینـەن. کوردسـتاندا  خاکـی  لـە  پارچەیـەک  لـە 

میدیا: لە دنیای ئێستادا تا چەندە کورد دەتوانێت بە شۆڕشی 
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چەکداری ئامانجەکانی بهێنێتە دی؟

ب. یاسـین: خەباتـی چەکـداری دەتوانێـت ئامرازێـک بێـت بـۆ 
ڕاگرتنـی ئاسـتی باوەڕبەخۆبـوون و ژیاندنـەوەی ئـەو ڕۆحـەی 
خەوتـووە یـا الوازە لـە کەسـایەتیی نەتـەوەدا، بـەاڵم ئـەم جـۆرە 
خەباتـە ناتوانێـت ئامرازێـک بێـت بـۆ بەدەسـتهێنانی سـەربەخۆیی 
لەسـەر خاکـی کوردسـتان، ئـەوە بـاوەڕی منـە لـە هەڵسـەنگاندنی 

خەباتـی چەکداریـدا.
تـۆ  سـنوورەکەی  هەمـوو  داخـراوە،  خاکێکـی  کوردسـتان 
بـە ئـەو واڵتانـەوە، کـە داگیرکـەری خاکەکەتـن، بـەم  بەسـتراوە 
واتایەش دەستت ناگاتە سنوورێکی ئاویی ئازاد، کە لە ڕێگەیەوە 
پەیوەنـدی لەگـەڵ دەرەوەدا ببەسـتیت. ڕێـک لەبـەر ئـەم هۆیـە لـە 
خەباتـی چەکداریـدا پەیوەندیـت لەگـەڵ جیهانـی دەرەوە لە ڕێگەی 
بڵـێ دوژمنـی ژمـارە دووەوە،  تـۆ  تـر،  دوژمـن و داگیرکارێکـی 
دەبێـت. بـەم مانایـەش، تـۆ دەکەویتـە نـاو کۆمەڵێـک هاوپەیمانـی، 
کـە نـەک هـەر ناموقـەددەس نیـن، بەڵکـوو پشتشـکێنن بـۆ کـورد. 
زیاتر لە دوو جار، لە مێژووی سـی-چل سـاڵی ڕابردوودا، کورد 
لـە باشـووری کوردسـتان تووشـی کێشـە بـووه  لـە ئەنجامـی ئـەم 
دوو  کۆتایـی ١٩٨٠کان،  و  هاوپەیمانییانـە: سـاڵی ١٩٧٥  جـۆرە 
هەرەسی پشتشکێنی خەباتی چەکداری بوون، بەاڵم جیاوازییەکی 
گرنـگ لەنێـوان ئـەو دوو شکسـتەی خەباتـی چەکداری ئـەوە بوو، 
ڕاگه یه نـدرا،  بەڕاشـکاوی  بارزانـی  لەالیـەن   ١٩٧٥ شکسـتەکەی 
جیاوازییەکـی  ڕانەگەیەنـدرا.  ١٩٨٠کان،  کۆتایـی  ئـەوەی  بـەاڵم 
تریـش ئـەوە بـوو، ماوەیەکـی کـورت دوای ئەم شکسـتەی کۆتایی 
١٩٨٠کان، سەدام حسێن هەڵە مێژوویییەکەی لە پاییزی ١٩٩٠دا 
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کـرد، کاتێـک چـووە نـاو کوەیتەوە و دواتریـش ڕاپەڕین ڕووی دا. 
بـە بـڕوای مـن، مۆدێلێکـی تـری خەباتـی چەکـداری هەیە تا ئێسـتا 
ڕۆخێکـی  لـە  خـۆت  خەباتـی  ئەوەیـە  ئەویـش  نەهاتـووە،  بـەکار 
الوازەوە کـە کوردسـتانە، ببەیـت بـۆ ناوەنـد واتـە “شـەڕ لـە ڕۆخ، 
بـە مانایەکـی تـر شـەڕ لـە ماڵی خۆت، بگوازیتەوە بـۆ ناوەند، واتە 
بـۆ نـاو ماڵـی دوژمـن خـۆی و لەوێـدا، بـەاڵم بـە شـێوازێکی نـوێ 
شـەڕی ئـەو دوژمنـە بکەیـت.” ئەگـەر بتوانیـت سـاڵی جارێکیـش 
شـوێنێکی  یـا  بتەقێنیتـەوە  گـەورە  پردێکـی  ئەسـتەنبوڵ  لەنـاو 
سـتراتیژی بکەیتـە ئامانـج، ئـەوا بـەو مانایە دێت، توانیت شـەڕەکە 

ببەیتـە نـاو خاکـی دوژمنـەوە.

میدیا: بەاڵم ئەوەش هەر شەڕی چەکداری نییە؟

“بـە  ئـەوکات  بـەاڵم  چەکدارییـە،  خەباتـی  بەڵـی  یاسـین:  ب. 
شـێوازێکی نوێ،” واتە تۆ شـەڕەکەت لە ماڵی خۆت دەر کردووە 

و بردووتەتـه  نـاو ماڵـی دوژمـن. 
باکـووری  لـە  ئێمـە باسـی زیانەکانـی خەباتـی چەکـداری  بـا 
کوردسـتان بکەیـن، کـە بەداخـەوە زۆر کـەم باس دەکرێت. یەکێک 
لـەو زیانـە کوشـندانە ئەوەیـە، ٣٥٠٠ گونـد چـۆڵ کـراوە. بـۆ ئێمـە، 
وەک الیەنـی کـوردی، ڕاسـتە زۆر ئاسـانە بڵێیـن ئـەم تراژیدیایـە 
بـەو  بـەاڵم  ئەنقەرەیـە،  دەسـەاڵتدارانی  فاشـییانەی  سیاسـەتێکی 
ئاسـانییەش نییـە، بەڵکـوو بەشـێکی زۆر لـەو چۆڵکردنـە، باجێکـە 
ئەویـش  خەبـات،  لـە  شـێوەیەک  بەکاربردنـی  ئاکامـی  لـە  داوتـە 

خەباتـی چەکدارییـە لـە ڕۆخـەوە، لەنـاو ماڵـی خۆتـەوە.
تۆقێنـدراون  خەڵـک  لـە  بەشـێک  ئەوەیـە،  تـر  دەرەنجامێکـی 
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چەکـی  هەڵگرتنـی  بـۆ  دەوڵەتـەوە  لەالیـەن  کـراون  ناچـار  و 
دێـت  پەکەکـە  هەڵگـرت،  چەکەشـی  ئـەو  کاتێـک  “جاشـایەتی.” 
خـۆی و ماڵومنداڵەکـەی ئـازار دەدات یـا دەیکوژێـت، ئـەوەش وا 
دەکات، کورد لە ڕۆخە الوازە دواکەوتوو و بێبەشـەکەدا باجێکی 
زۆرتـر دەدات. هـەر بـۆ نموونـە لـە سـاڵی ١٩٩٧ جەمیـل بایـک، 
یەکێـک لـە سـەرکردە هـەرە کاریگەرەکانـی پەکەکـە، لـە وەاڵمـی 
لـە  چەکـداری  شـەڕی  ئایـا  کـە  ڕۆژنامەنووسـێکدا  پرسـیاری 
باکـووری کوردسـتان ئەوەنـدەی دەهێنـا ئـەو هەمـوو منداڵـە بـێ 
خوێنـدن بمێننـەوە و ئـەو هەمـوو الدێیـە چـۆڵ بکرێـت؟ بایـک لـە 
وەاڵمـدا دەڵـێ، “ئێمـە نەماندەزانی خەباتی چەکداری بەو شـێوەیە 
بـە  لـێ دەکەوێتـەوە!  ئـەم دەرەنجامـه ی  بـە واتـای  دەشـکێتەوە، 
هەرحاڵ، ئەو پاساوەشی بەردەوام دەڵێ، ›دوژمن هێرش دەکاتە 
سەر تۆ، لەبەر ئەوە تۆ ناچارین وەاڵمی ئەو بە چەک بدەیتەوە‹ 
مانـای وایـە، تـۆ سـتراتیژێکت بـۆ خەباتـی خـۆت هەڵبـژارد، کـە لـە 
ڕاسـتیدا بـژاردەی دوژمنـە نـەک هـی تـۆ، بگـرە زۆر جاریـش بـە 
دڵـی دوژمنـە. ئەمـە جەدەلێکـی زۆر گرنگە و پێویسـتی بە گفتوگۆ 

و لێکۆڵینـەوەی زۆر زیاتـر هەیـە!”

میدیـا: بەپێـی قسـەکانی تـۆ، ئـەوەی کە ئێسـتا کـورد لە بەغداد 
شەڕی لەسەر دەکات لە کاتی دانانی دەستووردا دۆڕاندوویەتی؟

ب. یاسـین: ئێمـە پێـش دانانـی دەسـتوور و ڕووخانـی ڕژێمـی 
یه کـه م  کانوونـی  لـە  لەندەنیـش  کۆنفرانسـی  بەسـتنی  و  بەعـس 
٢٠٠٠دا، ئـەو شـەڕەمان دۆڕاندبـوو. کـورد هەڵگـری گوتارێکـە، 
لـە  سـەرپێ  بخەیتـە  نەتەوەیـە  ئـەو  نـاکات  ئـەوە  تێـری  کـە 
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چوارچێوەیەکـدا کـە زامنـی ئـەوە بێـت، جارێکـی تر بەغـداد چاوی 
لـەوە نەبێـت وات لـێ بـکات شـارەکانت بەجـێ بهێڵیـت و جارێکـی 
تـر لـە شـاخەکاندا گەمـارۆت بـدات و... هتـد. تـۆ لـە پرسـیارەکەتدا 
شـتێکی باشـت ورووژانـد. بـە بـاوەڕی مـن لـە ڕۆژی ڕووخانـی 
دروسـتکردنەوەی  پرۆسـەی  نـاو  کەوتـە  کـورد  دیکتاتـۆرەوە، 
دەوڵەتێـک، کـە دواتـر بچێـت لـە هەمـان دەوڵـەت داوای مافەکانـی 
بـکات. ئـەوە کێشـەی سـەرەکیی کـوردە لـە عێراقـی دوای سـەدام. 
کـە  کوردیەیـە،  جیهانبینییـە  و  گوتـار  ئـەو  مەسـەلەکە  ئەسـڵی 
پێیدەگوترێ “برایەتیی کورد و عەرەب”. لە ڕاستیدا لەنێوان هیچ 
گەلێکـی داگیرکـەر و داگیرکـراودا ئـەو چەمکـی برایەتییـە بـەکار 
ناهێنرێـت. تەنیـا کـورد ئـەو چەمکـە بـەکار دەهێنێت بۆ داپۆشـینی 
نەتـەوەی  شـۆڤێنیزمی  سیاسـەتە  ئـەو  نیـوەی  کـە  سیاسـەتێک، 
سەردەسـتە، بـەاڵم نیوەکـەی تریشـی سیاسـەتی الیەنێکـی الوازە، 
واتـە الیەنێکـی کـوردی کـە ئەویـش گوتـاری ئۆتۆنۆمیزمـە. لەبـەر 
ئـەوە، بـە بـڕوای مـن، ڕەنگکردنـی ئـەو هاوکێشـە ناهاوسـەنگە بـە 
بۆیاخـی برایەتـی، بەنجێکـی بەکۆمەڵـی گەلـی کـوردە. ئەم “بەنجی 
برایەتییـە” مێشـکی کـورد سـڕ دەکات، دەیخەوێنێـت، بـە الڕێیـدا 
دەبـات، ڕێـی ڕاسـتەقینەی لـێ بـزر دەکات، ناهۆشـیار دەمێنێتـەوە 

و نیگەرانییەکانـی ڕوو لـە داهاتـوو لـێ دەسـێنێت.
بـەردەوام  و  بوویـت  نیگـەران  تـۆ  ئەگـەر  تـر،  واتایەکـی  بـە 
پرسـیارت کـرد، ئـەوا بـەردەوام بـەدوای چارەسـەر و وەاڵمەکاندا 
ڕۆژی  لـە  هـەر  کـوردی  سیاسـەتی  ئـەوەی  لەبـەر  دەگەڕێیـت. 
دوای ڕووخانـی عێراقـەوە، دروشـمی ئـەوەی بـەرز کـردەوە، کـە 
عێـراق عێراقێکـی نوێیـە، ئەوا خەڵکی کوردسـتان ئەو تەسـەورەی 
لـە  و  کـراوە  چارەسـەر  کێشـەکەی  ئیتـر  کـە  بـوو،  دروسـت  ال 
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داهاتووشـدا، لە چوارچێوەی عێراقێکی نوێدا، خەڵکی کوردسـتان 
هیـچ مەترسـییەکی لەسـەر نییـە.

بـە بـڕوای مـن، عێراقـی دوای سـەدام نـەک هـەر نـوێ نییـە، 
بەڵکـوو دوو جاریـش کۆنـە: جارێکیـان سیاسـەت و جیهانبینیـی 
کوردیـی کۆنـە، چونکـە لـە باشـترین حاڵەتـدا ئـەم جیهانبینییـە هی 
١٩٥٠کان و ١٩٦٠کانـی سـەدەی ڕابـردووە. جارێکـی تریشـیان 
کۆنـە، چونکـە ئەوانەشـی لـە بەغدادی دوای سـەدام فەرمانڕەوان، 

هەڵگـری ئەقڵیـەت و بیرکردنـەوەی عێراقـی کۆنـن.
بـەم مانایـەش، لەبـەر ئـەوەی عێـراق دوو جـار کۆنـە، کارێکـی 
دروسـت نییـە بـەردەوام بـە گوێـی خەڵکـی کـورددا بدرێـت، کـە 

عێـراق عێراقێکـی نوێیـە.

نەتەوەییـی  سـتراتیژیەتێکی  بنەڕەتـدا  لـە  وایـە  پێـت  میدیـا: 
بێـت؟ لەئـارادا  کـوردی 

ب. یاسـین: مـن بـاوەڕم وایـە، کێشـەکە ئـەوە نییـە مەترسـی 
لـە شـەمەندەفەرەکە  لـە وێسـتگەیەکی هەڵـە  ئێمـە  ئـەوە هەبێـت 
تـەواو  شـەمەندەفەرەکە  ئەوەیـە،  کێشـەکە  بەڵکـوو  دابەزیـن، 
بەسـەر سـکەیەکی هەڵـەدا دەڕوات، لەبـەر ئـەوەش دەمانگەیه نێتـە 

هەڵـە! کۆتایییەکـی 

میدیـا: سـنووری دەسـەاڵتی ئـەم فیدراڵیەتـەی لـە کوردسـتاندا 
هەیـە، بـە بـەراورد لەگـەڵ هەرێمـە فیدراڵیەکانـی دەرەوەدا لـە چ 

ئاسـتێکدایە؟



د. بورهان أ. یاسین

54

کوردسـتان  هەرێمـی  دەسـەاڵتی  دەمەوێـت  مـن  یاسـین:  ب. 
یەکەمیـان  ئۆتۆنۆمـی،  ئەزموونـی  دوو  لەگـەڵ  بکـەم  بـەراورد 
ژمـارەی  و  دانیمارکـە  بـە  سـەر  کـە  گرینالنـد،  ئۆتۆنۆمیـی 
دانیشـتووانی لـە پەنجـا هـەزار کـەس تێپـەڕ نـاکات. ئـەم هەرێمـە 
لـە سـاڵی ١٩٨٢ لـە ڕیفراندۆمێکـی ناوخۆییـدا بڕیـاری دا لەنـاو 
یەکێتیـی ئەوروپـا )هەڵبەتـە ئـەو کاتـە نـاوی بـازاڕی ئەوروپـای 
نـا،  هاوبـەش بـوو( نەمێنێتـەوە، دانیمارکیـش بـۆی نەبـوو بڵێـت 
ئـەم  ئـەو یەکێتییـەدا مایـەوە.  لەنـاو  ئەگەرچـی دانیمـارک خـۆی 
دۆخـە بـەراورد بکەیـن بـە دەسـتووری عێـراق و نەبوونـی هیـچ 
بژاردەیـەک بـۆ کـورد، کـە وەک هەرێمێکـی فیدراڵـی لـە کۆمـکاری 
لەنـاو  عێـراق  بـەاڵم  نەبێـت،  عەرەبـی(دا  )جامیعـەی  عەرەبـی 
کۆمـکار بمێنێتـەوە. بوونـی هەرێمی کوردسـتان لەناو کۆمکارێکی 
عەرەبیـدا )وەک بەشـێک لـە عێـراق( کێشـەیە بۆ کـورد. بۆ نموونە 
هاوپەیمانیـی عەرەبیـی سـەربازیی هاوبـەش، کـە لـە چوارچێـوەی 
جەخـت  کـراوە،  مـۆر   ١٩٥٢ سـاڵی  لـە  عەرەبیـدا  کۆمـکاری 
دەکاتـەوە کـە ئەگـەر هـەر دەوڵەتێکـی عەرەبـی تووشـی هێرش یا 
هەڕەشـەیەکی دەرەکـی ببێتـەوە، ئـەوا پێویسـتە هەمـوو واڵتانـی 
عەرەبـی پابەنـدی ئـەوە بـن، بەرگـری لـەو واڵتـە عەرەبییـە بکـەن. 
کەواتـە تـۆ وەکـوو کـورد، دەکرێـت پەلکێش بکرێیتە ناو شـەڕێکی 
ڕێگـەی  لـە  ئەوەیـە،  ڕاسـتییەش  ئـەو  ڕەهەندێکـی  گـەورەوه . 
ئەندامێتیـی عێـراق لـە کۆمـکاری عەرەبیـدا، کـورد لـە چوارچێوەی 
کۆمکارەکـەدا دەبـێ بـە کەمایەتییەکـی ئیتنـی کـە کەمتـرە لـە ١%ی 
دانیشـتووانی ئـەم کۆمـکارە: کـورد دوو جـار، لـە ڕووی ژمـارەوە 
دەبـێ بـە کەمایەتـی، جارێکیـان لە چوارچێوەی عێراقدا و جارێکی 

تریشـیان لـە چوارچێـوەی کۆمـکاری عەرەبیـدا. 
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نموونەی دووەم سەبارەت بە دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان، 
نموونـەی هەرێمـی ئۆتۆنۆمیـی ئۆالنـدە، کـە سـاڵی ١٩٢٠، وەک 
هەرێمی ئۆتۆنۆمی درا بە فینالند و نەدرا بە سـوید. هەر زوو لە 
سـەرەتای دامەزرانـی ئـەم ئۆتۆنۆمییـەوە، بڕیار درا سـویدییەکان 
بۆیان نەبێت یەک مەتریش خاک بکڕن لەو هەرێمە ئۆتۆنۆمییەدا، 
بـەاڵم به پێـی ئـەو فیدراڵییەی لە دەسـتووری عێراقدا جێگیر بووە، 
بەپێـی مـاددەی ٢٣، هـەر عێراقییـەک بـۆی هەیـە لـە هەرکوێیەکـی 
عێـراق نیشـتەجێ ببـێ و موڵکـی هەبێـت. ئەی ئەمە هەڕەشـەیەکی 
جیـددی نییـە لەسـەر هەرێمـی کوردسـتانی فیدراڵـی؟ ئـەی ئـەم 

فیدراڵییـە لـە ئۆتۆنۆمییەکـەی ئۆالنـد الوازتر نییە. 

میدیـا: ڕات چییـە لەسـەر ئـەو ڕێککەوتنـە ئاساییشـییەی کـە 
بڕیـارە لەنێـوان عێـراق و ئەمەریـکادا ئیمـزا بکرێـت؟

نێـوان  ئاساییشـییەی  ڕێککەوتنـە  ئـەو  دەکرێـت  یاسـین:  ب. 
بەجیـددی  مـن  کـورد.  بـۆ  بێـت  پشتشـکێن  ئەمەریـکا  و  عێـراق 
دەخـوازم چـرای سـووری مەترسـی داگیرسـێنم. ئەگـەر هـات و 
الیەنی عەرەبی ڕێک کەوت لەگەڵ ئەمەریکا و ڕازی بوو لەسـەر 
مانـەوەی ئەمەریـکا لـە عێـراق، ئـەوکات پێگەی الیەنـی عەرەبی لە 
عێـراق زۆر بەهێزتـر دەبێـت بەرانبـەر بـە کـورد. لـە بەرامبـەردا 
کەمتـر  زۆر  هاوپەیمـان  وەک  کـورد  بـە  ئەمەریـکا  پێویسـتیی 
دەبێتـەوە. لـە الیەکـی تـرەوە مـام جـەالل و هۆشـیار زێبـاری و 
ئـەو کوردانـەی لـە دەسـەاڵتن )لـە بەغـداد( ڕۆژ و شـەو بـۆ ئـەوە 
کار دەکـەن، کـە ئـەو ڕێککەوتنـە مـۆر بکرێـت. بـە بـاوەڕی مـن، 
ئـەو بانگەشـە و پێداگرییـەی ئـەوان دوو زیانـی لـێ دەکەوێتـەوە، 
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یەکێکیان ئەوەیە کە کورد لە ڕێککەوتنەکەدا جێگەی نەکراوەتەوە 
و باسـی ناکرێـت. 

ئـەو ڕێککەوتنـە ئاساییشـییەی ئێسـتا بـاس دەکرێـت، لەسـەر 
ڕێککەوتنـی مالیکـی و بـۆش دادەمەزرێـت، کـە ئەویـش سـاڵێک 
پێـش ئێسـتا مـۆر کـراوە. لـه  الیەکـی تـرەوە، مـن زانیاریـم هەیـە، 
کـە فراکسـیۆنی هاوپەیمانیـی کوردسـتانی لـە بەغداد، تا ئێسـتا بۆ 
پێنـج خولەکیـش گفتوگۆیان لەسـەر ئـەو ڕێککەوتنەی نێوان بۆش 
و مالیکـی نەکـردووە. ئـەم ڕێککەوتنـەی نێـوان بـۆش و مالیکـی لە 
هـەژدە بەنـد پێـک دێـت. لـە بەشـی سیاسـی لـە یەکـەم پەرەگرافـی 
تواناکانیـەوە  بـە هەمـوو  ئەمەریـکا  کـە  ڕێککەوتنەکـەدا هاتـووە، 
هـەر  ڕووبەڕووبوونـەوەی  بـۆ  دەوەسـتێت  عێـراق  لەپشـت 
هەڕەشـەیەکی ناوخۆیـی و دەرەکـی. شـایانی جەختکردنەوەیە، لە 
قۆناغێکـدا دەکـرێ کـورد وەکـوو هەڕەشـەی ناوخۆیـی بـۆ سـەر 
ئاساییشـی ناوخـۆی عێـراق وێنـا بکرێت. ئەگـەر کورد لە خانەقین 
و قەرەتەپە و کەرکوک و شوێنەکانی تر بەپێی بۆچوونی عێراقی 
لـێ  گوزارشـتی  ڕێککەوتنەکـەدا  لـە  کـە  ئەمەریکـی،  و  عەرەبـی 
کـراوە، هەڵسـوکەوتی نەکـرد، ئەوا مانـای وایە کورد بەرەوڕووی 
عـەرەب و ئەمەریـکا دەوەسـتێتەوە. لـە پەرەگرافـی دووی بەشـی 
ئاسـاییش لـە ڕێککەوتنەکـە ئـەوە هاتـووە، کـە ئەمەریـکا پاڵپشـتی 
عێـراق دەکات لـە شـەڕدا دژی گروپـە چەکـدارە نایاسـایییەکان. 
لـە ڕاسـتیدا هـەر زووتـر لـە کاتـی کێشـەکانی خانەقینـدا، کۆمەڵێک 
پەرلەمانتـاری عـەرەب نـاوی هێـزی پێشـمەرگەیان وەک هێـزی 
نایاسایی هێناوە. ئەوە بەڕێکەوت نەکراوە، بەڵکوو ئەمە هەوڵێکە 
بـۆ ئـەوەی عێراقـی عەرەبـی پاڵپشـتیی ئەمەریـکا لـەم کێشـانەدا 
لەگـەڵ کـورد بەدەسـت بهێنـێ. بـەم مانایـەش الیەنـی عەرەبـی بـە 
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ئاگادارییـەوە ئـەوە دەکات، بـەاڵم کـورد لـەم شـتە بێئاگایـە.

میدیـا: ئایـا تـۆ بەتـەواوی ڕێککەوتنەکـە ڕەت دەکەیتـەوە، یـا 
پێـت وایـە دەکرێـت چەنـد بەندێکـی لـێ زیـاد بکرێـت، کـە مافـی 

لەبەرچـاو بگیرێـت؟ تێـدا  کـوردی 

لـەو پەرەگرافانـەی عەرەبـە  یەکێـک  بـۆ نموونـە  یاسـین:  ب. 
سـوننیەکانیش دژایەتیـی دەکـەن ئەوەیـە، ڕێککەوتنەکـە ڕێگـە بـە 
عێـراق دەدات ڕێککەوتنـی هاوشـێوە لەگـەڵ واڵتانـی دراوسـێدا 
واژۆ بـکات. بـە بـڕوای مـن، الیەنـی کـوردی هەر نەبێـت دەتوانێت 
ئـەو  بەردەوامیـی  لـە  کـە  بـکات،  پێداگـری  ئـەوە  لەسـەر  هـەر 
پەرەگرافەدا ئەوە بنووسـرێت، “بە مەرجێک ئەو ڕێککەوتنە دژی 
بەرژەوەندیـی هیچـکام لـە پێکهاتەکانی عێراق نەبێت،” بەاڵم کورد 

تـا ئێسـتا پێداگریـی لەسـەر مەرجێکـی لـەم چەشـنە نەکـردووە.

میدیـا: ئـەم ڕێککەوتنـەی نێـوان عێـراق و ئەمەریـکا لەکوێـی 
لـە  ئەمەریـکا  کـە  ناوەڕاسـتی گەورەدایـە،  پـرۆژەی ڕۆژهەاڵتـی 

سـاڵی ٢٠٠٣ خسـتیە ڕوو؟

ب. یاسین: لە کاتی پێشکەشکردنی ئەو پڕۆژەیە بە دوو قۆناغ 
لـە سـاڵی ٢٠٠٣-٢٠٠٤، باسـی لـە دیموکراتیزەکردنـی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاسـتی گـەورە دەکـرد. لـە کاتی باڵوبوونـەوەی ئەم پڕۆژەیە، 
لەناو کورددا گەشبینییەک هاتە ئاراوە، هەرچەندە لە پڕۆژەکەدا، 
بێدەوڵەتـەکان،  نەتـەوە  مافـی  و  کەمایەتییـەکان  مەسـەلەی  لـە 
لـە  سـاڵ  چـوار  لـەدوای  ئێسـتا  نەدەکـرا.  بـەدی  پێشـکەوتنێک 
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و سیاسـەتمەداراندا  ئەکادیمـی  لەنـاو  پڕۆژەکـە،  باڵوبوونـەوەی 
باسـی ئـەوە دەکرێـت، کـە ئەمەریـکا لـە پڕۆژەکـەی پاشەکشـەی 
کـردووە، چونکـە ئەمەریـکا نەیتوانـی ئامانجـی خـۆی بەتایبەتـی 
لـە ئەفغانسـتان بەدەسـت بهێنێـت. جگـە لـەوەش، ئێسـتا جارێکـی 
تـر ئـەم واڵتـە، واتـە ئەمەریـکا، کار بـۆ ئـەوە دەکات، ئاساییشـی 
هاوپەیمانییەکان لە ناوچەکەدا لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی 
خۆی بپارێزێت، نەک بۆ پەرەپێدانی دیموکراسی و مافی مرۆڤ.
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هاوپەیمانیی سیاسیی یەکێتی و پارتی
ترسناکترین گەندەڵیی سیاسییە

دیمانەی ڕۆژنامەی ڕۆژنامە
ڕۆژنامە ژمارە 377 و 37٨، 1/5 و ٦/2٠٠9/1

کـراون  پێشـکەش  پڕۆژەیـەک  چەنـد  دوایییانـەدا  لـەم  ڕۆژنامـە: 
لـە هەرێمـی کوردسـتان، وەک پڕۆژەکانـی کاک  بـۆ چاکسـازی 
نەریتـە  ئـەم  مـام جـەالل، چـوار حیزبەکـە. ڕاسـتە  نەوشـیروان، 
چەنـد  تـا  بـەاڵم  بکەوێـت،  دەر  هەرێـم  لـە  باشـە  هەنگاوێکـی 

بکـەن؟ گۆڕانـکاری  و  هەبێـت  سـوودیان  دەتوانرێـت 

و  چاكسـازی  لـه   باسـكردن  هه رشـتێك،  لـه   بـه ر  یاسـین:  ب. 
شـتێكی  كوردسـتاندا  باشـووری  ئه زموونـی  لـه   گۆڕانـكاری 
تـازه  نییـه  و  ده توانیـن بڵێیـن باسـكردن لـه  شـێوه ی خه ماڵندنـی 
ده سه اڵتی سیاسی له م بەشەی کوردستان و خواستی به رده وام 
بـۆ چاكسـازی لـه م ده سـه اڵته دا، هـه ر لـه  ڕۆژی سـه رهه ڵدان و 
ده سـتپێكردنی ئـه م ئه زموونـه  لـه ١٩٩١–١٩٩٢ له سـه ر پـێ بـووه . 
لـه  ڕاسـتیدا ده كـرێ هـه ر لـه  سـه ره تای ده سـتپێكردنی ئه زموونـی 
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لـه  ده یـان هه وڵـی دڵسـۆزانه ی  باشـووری كوردسـتانه وه ، بـاس 
نووسـه ران و ڕۆشـنبیرانی كـورد بـۆ چاكسـازی و به رهه مهێنانـی 
لـه و  به شـێك  ڕاسـتیدا  لـه   بكرێـت.  ته ندروسـت  ده سـه اڵتێكی 
بیروبۆچوونانـه ی ئـه و كاتـه  بـاڵو كراونه تـه وه  و  ده سـه اڵتدارانی 
باشووری كوردستان زۆر به چاكی لێیان ئاگادار بوون، ئێستاش 

به هـای فیكـری و سیاسـیی خۆیـان له ده سـت نـه داوه . 
جه ختكردنیشـه وه ،  بـه   و   شـتێك  هه مـوو  لـه   بـه ر  كه واتـه  
چاكسازی و گۆڕانكاری، پێویستی به  هه نگاو و به رجه سته كردنی 
بیروبۆچوونـی چاكسـازین، نـه ك ته نها به  به رده وامیی قسـه كردن 
ده ربـاره ی چاكسـازی، به بـێ ئـه وه ی هیـچ هه نگاوێـك بنێـت. بـه  
هه رحـاڵ، ئـه وه ی تێبینـی ده كـرێ، ئه وه یـه  كه  ئـه و هه موو هه واڵنه  
وه كـوو چه نـد دوورگه یـه ك لـه  یه كتـر دابـڕاون و  لـه وه ش خراپتـر، 
زۆر جار كه  الیه نێك یا كه سـایه تییه ك یا چه ند الیه نێكی سیاسـی 
بـاس لـه  چاكسـازی ده كـه ن،  وا باسـی  ده كـه ن، وه كـوو ئـه وه ی نـه  
كـه س و  نـه  الیه نـی تـر باسـیان لـه و چاكسـازییانه  نەكردبـێ. ئـه م 
حاڵه تـه ش هێمـا و ده ربـڕه  بـۆ شـتێكی زۆر مەترسـیدار، ئه ویـش 
زهنیه تـی  لـه   و   به گشـتی  كورده واریـدا  پانتاییـی  لـه   ئه وه یـه ، 
زۆربـه ی حیزبـه  سیاسـییه كانی كوردسـتان دیـارده  و كولتـووری 
یه كترخوێندنـه وه  نـه ك هـه ر الوازه،  به ڵكـوو زۆر جـار وا هه سـت 
ده كرێـت، له پشـتی هه وڵـه كان نـه ك هـه ر نه خوێندنـه وه ی یه كتـر، 
هه وڵـی  هه ڵنه گرتنـی  به هه نـد  و  یه كتـر  ئینكاركردنـی  به ڵكـوو  
ئـه وی تـر، كـه س یـا الیـه ن، بـه دی ده كرێـت. ئاخـر ئه وه تـا ڕه وتـی 
ڕه گ له بـه ر ئـه وه ی داوای چاكسـازی و گۆڕانـكاری لـه  حیـزب 
حیزبـی  سـزای  ڕه گ  هه ڵسـووڕێنه رانی  ده كات،  ده سـه اڵت  و 
تـره وه ،  لـه  الیه كـی  لێكردنیـان.  ده ستخۆشـی  له بـری  ده درێـن، 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦1

مـام جـه الل خـۆی لـه  سـه ری لووتكـه ی ئـه و حیـزب و ده سـه اڵته  
ده بینێتـه وه ، كـه  سـزا بـۆ ڕه گی چاكسـازیخواز ده ر ده كات، كه چی 
ئه وه تـا خـۆی هاتـووه  به بـێ خوێندنـه وه  حسـاب بۆكردنـی ڕه گ و 
چاكسـازیخوازانی تـر، پڕۆژه یه كـی تـری چاكسـازی ده خاته  ڕوو. 
نموونه یه كـی تـر لـه و شـێوه  هه ڵوێسـته ، گرنگینه دانـه  بـه  پـڕۆژه ی 
بـه   پێشـكه ش  زۆره   ده مێكـی  كـه   حیزبه كـه،   چـوار  چاكسـازیی 
ده سـه اڵتی سیاسـیی و دوو حیزبـه  سـه ره كییه كه  كـراوه ، كه چـی 
ماوه تـه وه . وه اڵم  به بـێ  پڕۆژه یـه   ئـه و  ماوه یـه دا  هه مـوو   لـه و 
لـه  الیـه ن و كه سـی جیاجیـا ده ر  ئـه وه ی  له بـه ر  پڕۆژانـه   ئـه م   
له گـه ڵ  بـه اڵم  نه بینیـن،  له نێوانیانـدا  جیـاوازی  ناكـرێ  چـوون، 
بینیـن و خوێندنـه وه ی جیاوازییه كانیـش له نێـوان ئـه م پڕۆژانـه دا، 
ده ستنیشـانكردنی  وه كـوو  زیاتـرن،  هاوبه شـن  شـتانه ی  ئـه و 
خاڵه كانـی  و  چاكسـازی  چه مكه كانـی  و   كێماسـیه كان  و  گرفـت 

گۆڕانـكاری.  لێوه ده رچوونـی 
و  هێـز  ئه گـه ر  سـه ره وه دا،  ئـه وه ی  ڕۆشـناییی  له ژێـر 
ده ره وه ی  لـه   ئه وانـه ی  و  ده سـه اڵت  نـاو  ئه وانـه ی  الیه نـه كان، 
ده سـه اڵت، ئه گـه ر بخـوازن هه وڵه كانـی چاكسـازی و گۆڕانـكاری 
ئـه و  هه مـوو  حه یاتییـه   پێویسـتییه كی  ئـه وا  بـن،  سـه ركه وتوو 
هه رشـتێك،  لـه   بـه ر  جـارێ  چاكسـازیخوازانه   الیه نـه   و  كـه س 
یه كتـر و هه وڵه كانـی یه كتـر بخوێننـه وه . نـه ك هـه ر ئـه وه،  به ڵكـوو 
تێكهه ڵكێشـكردنی هه وڵـه  به رجه سـته  و جیددییـه كان له نـاو یـه ك 
خوێندنـه وه  و چوارچێـوه دا مه سـه له یه كی گرنگـه . ئـه م هه ڵوێسـت 
 -١ ده گـرێ:  له خـۆ  تایبه تـی  گرنگیـی  هه نـدێ  نزیكبوونه وه یـه   و 
خوێندنـه وه ی یه كتـر نه ریـت و هه ڵوه سـته یه كه،  له نـاو كولتـووری 
دیموكراتی جێگه ی ده بێته وه  و به رجه سته  ده بێت. ٢- هه نگاوێكی 
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ئه وهـا ده توانـێ جگـه  لـه  گرنگییـه  سیاسـییه كه ی، خـۆی لـه  خۆیـدا 
ڕەگەزێکـی گرنگـی سه رخسـتنی خـودی هه نـگاوه  عه مه لییه كانـی 

چاكسـازی بێـت. 

ڕۆژنامـه : پڕۆژه كـه ی كاك نه وشـیروان بـۆ ڕای گشـتی بـوو، 
كاری  یەکێتـی  سیاسـیی  مه كته بـی  لـه   جـه الل  مـام  پڕۆژه كـه ی 
له سـه ر ده كرێـت و ئـه وه ی چـوار حیزبه كـه ش بۆ ڕای گشـتی بوو 
و پێشـكه ش بـه  حكومه تیـش كـرا، بـه اڵم وه اڵمیـان نه دراوه تـه وه ، 
پـڕۆژه ی  پێشكه شـكردنی  دروسـتی  شـێوازێكی  ئه مـه   ئایـا 
لـه  هه رێـم،  بـۆ گۆڕانـی سیسـتمی به ڕێوه بـردن  چاكسـازیكردنه  
لـه  كاتێكـدا ئـه و هه مـوو گله یـی و كه موكووڕییـه  لـه  سیسـتمه كه دا 

هه یـه؟ 

ب. یاسـین: هه ڵبه تـه  پڕۆژه كـه ی مـام جـه الل، له گـه ڵ تێبینییـش 
له سـه ر نـاوه ڕۆك و ئه گـه ری جێبه جێنه بوونـی تـا پێچه وانه كـه ی، 
سـاده ،  زۆر  هۆیه كـی  له بـه ر  ده گـرێ،  وه ر  تایبه تـی  گرنگییه كـی 
ئه ویـش ئه وه یـه ، لـه  هیـچ كات و زه مانێكدا ئه نجامدانی چاكسـازی 
به هێـزی  زۆر  ده سـه اڵتێكی  و  توانـا  ئه گـه ر  نابێـت،  فه راهـه م 
له پشـت نه بێت. ئه و وه كوو سـكرتێری گشـتیی یه كێتیی نیشـتمانی 
و كلیلبه ده سـتێك لـه  پانتاییـی سیاسـیی باشـووری كوردسـتان، 
ده رفه تێكـی سـه ركه وتنی لـه  به رده سـتدا هه یـه . لـه  الیه كـی تـره وه ، 
نابـێ زێده ڕۆیـی بكه یـن لـه  هه ڵسـه نگاندنی ده سـه اڵت و تواناكانـی 
تاڵه بانـی له سـه ر مه یدانـی باشـووری كوردسـتان. ئـه و ده سـه اڵته  
دواجـار زۆر سـنوورداره  له سـه ر ئاسـتی تـه واوی ئـه و پانتایییـه ، 
پارتـی دیموكراتـی  ئه مـڕۆ  كـه   نییـه،   بـۆ كـه س شـاراوه   چونكـه  
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كوردسـتان و سـه رۆكه كه ی، مه سـعود بارزانی، نه ك هه ر نیوه ی 
ده سـه اڵتی سیاسـی لـه  باشـوور پێـك ده هێنـن، به ڵكـوو هه ندێـك 
زیاتریـش لـه  نیـوه ی ده سـه اڵت. لـه  ڕاسـتیدا پارادۆكس-موفاره قـه  
ئه وه یـه،  خـودی ئـه و ته رتیباتـه  سیاسـییه ، كـه  یه كێتـی و پارتـی 
له سـه ری پێـك هاتـوون، ئـه و ته رتیباتـه ی زیاتـر سـووڕانه وه  و 
“موئامه ره یـه”  لـه  دیموكراسـییه كی ڕاسـته قینه ، ڕێگـره  لـه  بـه رده م 
بتوانـێ  كـه   سـه ركه وتوو،  و  ته ندروسـت  چاكسـازییه كی  هـه ر 
باشـووری  لـه   سیاسـی  حوكمڕانیـی  گرنگه كانـی  هـه ره   الیه نـه  
ئـه و  بڵێیـن  ڕاسـتتر  یـا  ته رتیباتـه ی  ئـه و  بگرێتـه وه .  كوردسـتان 
هاوپه یمانییـه  سیاسـییه  “ناموقه دده سـەی،” كـه  یه كێتـی و پارتـی 
سیسـتمێكی  حاڵه تـدا  باشـترین  لـه   هاتـوون،  پێـك  له سـه ری 
ترسـناكترین  ئه مـه ش  كـه   به رهـه م،  هێناوه تـه   “حیزبۆكراتـی”ی 
شـێوازی گه نده ڵیـی سیاسـییه  و گه وره تریـن كۆسـپ و ڕێگـره  لـه  
بـه رده م به دیموكراتیزەکردنـی ڕاسـتەقینەی ڕوانگـەی سیاسـی لـە 

کوردسـتان.
چاكسـازیی  لـه   تـردا،  میلله تانـی  و  واڵتـان  ئه زموونـی  لـه  
سیاسـیدا شـێوازی جیاجیـا گیراونه تـه  بـه ر. چاكسـازی ده كـرێ 
كه رته كانـی  لـه   كه رتێـك  دامه زراوه یـه ك  یـا  حیزبێـك،  ته نیـا  بـه  
ئه زموونـی  بـه اڵم  بگرێتـه وه ،  سیاسـی  ده سـه اڵتی  یـا  كۆمه ڵگـه  
واڵتانـی  تـری  ئه زموونـی  زۆر  لـه   كوردسـتان،  باشـووری 
جیهـان جیایـه ؛ لـه  ڕاسـتیدا بـه  مانایـه ك لـه  مانـاكان ئه زموونـی 
باشـووری كوردسـتان ده توانـێ تاكیـش بێـت. ته نهـا ئه زموونێـك 
لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـتدا زۆر لـه  هیـی باشـووری كوردسـتان 
واتـه   فه له سـتینه ،  نیشـتمانیی  ده سـه اڵتی  ئه زموونـی  ده چێـت، 
فه لەسـتینییه كانه   سیاسـی  ده سـه اڵتی  ئه زموونـی  مه به سـت 
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چـوار  ئه زموونـه دا،  دوو  لـه و  ئۆسـلۆ.  ڕێکكه وتنـی  لـه دوای 
تێكـه اڵو  زۆره وه   ئاڵۆزییه كـی  بـه   و  به تونـدی  گرنـگ  پڕۆسـه ی 
كۆمه ڵگه یه كـی  ئافراندنـی  پڕۆسـه ی   -١ بـوون :  یه كتـر  بـه  
سیاسـی له سـه ر بنه مـای په رله مانتاریـزم و نه ریـت و میكانیزمـه  
دیموكراسـییه كان و ڕێزگرتن له  مافی مرۆڤ... هتد. به  مانایه كی 
تـر،  زۆر به كورتـی به رجه سـته كردنی سیسـتمی دیموكراسـی. ٢- 
داهێنـان و به رجه سـته كردنی كۆمه ڵگـه ی به دامه زراوكـراو، واتـه  
خه ماڵندنـی ده وڵـه ت لـه  بنه مـا هـه ره  سـه ره كییه كانیه وه  تـا ده گاتـه  
میكانیزمـه  هـه ره  ئاڵۆزه كانـی كۆمه ڵگـه ی به دامه زراوكـراو. ٣- لـه  
هـه ردوو حاڵه تـی كـورد و فه لەسـتینییه كاندا، نـه ك هێشـتا ئازادیی 
جیاوازییـه وه ،  هه ندێـك  بـه   به ڵكـوو  نه هاتـووه،   به ده سـت  تـه واو 
سـتراتیژی  كێشـه ی  كۆمه ڵێـك  و  داگیركـراو  خاكـی  كێشـه ی 
ده كـه ن،  چاره سـه ری  چاوه ڕوانـی  حاڵه تـدا  باشـترین  لـه   هێشـتا 
له وانـه  بـۆ نموونـه  كێشـه ی ده ستنیشـانكردنی سـنوور. ٤- كێشـه  
لـه   نیشـتمانی  ماڵـی سیاسـی –  نـاو  و ملمالنـێ و گرژییه كانـی 
بـه  كه مـێ جیاوازیـی  هـه ردوو حاڵه تـی كـوردی و فه لەسـتینیدا، 
مامه ڵه كـردن  شـێوه ی  له سـه ر  ڕه نگدانـه وه   بـه   مه قته عییـه وه ، 
له گـه ڵ حاڵه تـی ده سـه اڵتی سیاسـی، به گشـتی هه ڵوه سـته  لـە هـەر 

سـێ خاڵـی یەکـەم و دووەم و سـێهەمدا تێبینـی دەکرێـت. 
پێشـوه چوونە سیاسـییه ی  و  ڕوانگـه   ڕه هه نـده ی  چـوار  لـه  و 
سه ره وه،  له  الیه كه وه  ئاڵۆزیی پانتاییی سیاسی و  له وێشدا كێشه  
و گرفته كانمـان بـۆ ده ر ده خـه ن،  لـه  الیه كـی تریشـه وه ، پانتایـی و 
ئاڵۆزیی سیاسـه ته كانی چاكسـازیمان پێ ده ناسـێنن. ئه وه ی زۆر 
گرنگـه  ئه وه یـه ، كێشـه كان لـه  الیـه ك و  چاره سـه ره كان لـه  الیه كـی 
تـره وه  بـه  شـێوه یه كی ئۆرگانیكـی تێكـه اڵو بـه  یه كتـر ده بـن. بـه م 
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مانایـه،  هـه ر هه وڵێكـی چاكسـازی و گۆڕانـكاری، كـه  ده خوازێـت 
سه رانسـه ری بێت و  وه اڵمده ره وه ی پرسـه  مێژوویی و سیاسـییه  
هه نووكه یییـه كان و  دواڕۆژێكـی باشـتر بێـت بـۆ نه تـه وه ، دەبـێ 
چوارچێوه یه كـی هـه ره  فراوانـی نیشـتمانیی هه بێـت و  لـه  هه مـان 
ده بـێ  واتـه   په یوه ندیـداره كان.  كێشـه   بـۆ  بێـت  كاتـدا چاره سـه ر 
 چوارچێوه ی هه ر چوار ڕه هه نده كه ی سه ره وه  له  به رچاو بگیرێن. 

ڕۆژنامـه : لـه  واڵتانـی ده ره وه  پـرۆژه ی لـه و شـێوه یه  چـۆن كاری 
له سـه ر ده كرێـت؟

له نێـوان  هه یـه   گـه وره   جیاوازیـی  ڕاسـتیدا  لـه   یاسـین:  ب. 
واڵتانی به  سیستمنادیموكراسی له  الیه ك و  واڵتانی دیموكراسی 
لـه  الیه كـی تـره وه . لـه  حاڵه تـی یه كه مـدا، پـڕۆژه ی چاكسـازی و 
گۆڕانـكاری هیـی هه ڵبـژارده  نوخبه یـه  یـا ڕاسـتتر بڵێیـن، هیی تاكه  
سـه ركرده یه ، واتـه  ئـه وه ی پێـی ده بێـژن چاكسـازی له  سـه ره وه ڕا 
بـۆ خـوارەوە. ئه مانـه ش نموونه یـان لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـتدا 
زۆرن؛ وه ك ئه تاتـورك، ڕه زا شـا و جه مـال عه بدولناسـر... هتـد، 
بـه اڵم لـه  حاڵه تـی دووه مـدا، له  سیسـتمی دیموكراسـیدا پڕۆسـه كه  
تـه واو جیـاوازه . ئـه وه ی گرنگـه  ئه وه یـه ، هه رچه نـده  میكانیزمه كان 
زۆرن له  حاڵه تی سیسـتمی دیموكراسـیدا، به اڵم شـتێكی سه ره كی 
لـه  حاڵه تـی گۆڕانـكاری لـه  سیسـتمه  دیموكراسـییه كان ئه وه یـه  كه  
ڕای گشـتی بـه  چاالكـی، به بـێ ئه وه ی مه جبـوور كرابێت، چاالكانه  
به شـداری لـه  پڕۆسـه ی گۆڕانكاریـدا ده كات. هه ڵبه تـه  مه رجێكـی 
گرنگی ئه و به شـدارییه ش ئه وه یه،  مێدیایه كی ته واو ئازاد و به بێ 
مـه رج، به شـداری  لـه  ژیانـی سیاسـی و گۆڕانكارییه كانـدا بـکات، 
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هـه ر لـه  به رهه مهێنانـی چوارچێـوه  فیكرییه كـه ی گۆڕانـكاری، تـا 
پـڕۆژه ، تـا پالندانـان بـۆ گـۆڕان و  تـا ده گاتـه  خـودی گۆڕانـكاری 
ڕاسـتیدا  لـه   عه مه لیـدا.  و  به رجه سـته بوون  هـه ره   ئاسـتی  لـه  
زۆرجـار بـۆ چاكسـازی لـه  بوارێكدا مه سـه له ی ده ستنیشـانكردنی 
كێشـه كان و گه اڵڵه كردنـی چوارچێـوه ی چاكسـازی وه كـوو ئه رك 
ئـه و  دواتـر  و   ده سـپێردرێت  بێالیـه ن  پسـپۆڕی  لیژنه یه كـی  بـه  
ده كه وێتـه   ده كات،  ئامـاده ی  پسـپۆڕییه   كۆمیتـه   ئـه و  ڕاپۆرتـه ی 
بـه ر  بـاس و لێكۆڵینـه وه ی ڕای گشـتی و هه مـان ڕاپـۆرت ڕێگـه ی 
بـه اڵم  لـه  پڕۆسـه یه كی سیاسـی – په رله مانیـدا،  خـۆی ده گرێـت 
گرنگـه  حیزبـی )یـا حیزبه كانـی( ده سـه اڵتدار و  ئۆپۆزسـیۆن بـه 

 شـێوه یه كی ئۆرگانیكـی تێكـه اڵوی ئـه و پڕۆسـه یه  ببـن. 

شـێوه یه ی  بـه م  پڕۆژانـه   ئـه م  جه نابتـان،  ڕای  بـه   ڕۆژنامـه : 
بـۆ  هەوڵـە  بەڕاسـتی  یـا  بانگەشـەکردنە  بـۆ  خراونه تـه  ڕوو، 

گۆڕانـکاری؟ 

ب. یاسـین: وه اڵمدانـه وه ی ئـه م پرسـیاره  كارێكـی ئه سـته مه . لـه  
الیه كی تره وه ، له  ڕاستیدا به راوردكردنی ئه و ده قانه ی )تەنها وه ك 
ده ق( بـاس لـه  چاكسـازی ده كـه ن، كارێكـی زه حمه ت نییه ، هه ڵبه ته  
جه خـت ده كه مـه وه  ته نهـا وه كـوو ده ق، به بـێ حسـابکردن بـۆ ئـه و 
الیـه ن یـا كه سـه ی ده قه كـه ی پێشـكەش كـردووه ، بـه اڵم ئـه وه ی  
زۆر زه حمـه ت و ئاڵـۆزه  ئه وه یـه،  تـۆ تیشـكێكی سۆسـیۆلۆژیانه  
بخه یتـه  سـه ر ئـه م ده ق و هه واڵنـه ی چاكسـازی، كـه  تـا ئێسـتا 
كـراون، هـه ر لـه  سـه رهه ڵدانی ئه زموونـی باشـووری كوردسـتان 
لـه  ١٩٩١-١٩٩٢ تـا ئێسـتا، واتـه  هه ڵسـه نگاندنێكی هه مه الیه نـه ی 
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ئـه و كـه س و الیه نانـه  بكه یـت، كـه  پڕۆژه كان پێشـكه ش ده كه ن. بە 
هەرحـاڵ، باشـتر وایـە ئـەوە لێکۆڵینـەوە و باسـی تێزێکی ماسـتەر 

یـا دکتـۆرا بێت...
قسـه  و ده قـی چاكسـازی زۆرن، بـه اڵم ئـه وه ی نییـه  یـا بوونـی 
زۆر الوازه  ئه وه یـه،  ئێمـه  كه سـی چاكسـازی خاوه نده سـه اڵتمان 
كه مده سـه اڵتن،  یـا  بێده سـه اڵتن  یـا  چاكخـوازه كان  كه مـه ؛ 
لـه وه ش  نییـه .  بـه  چاكسـازی  پێویسـتی  خاوه نده سـه اڵتیش زۆر 
گرنگتـر ئه وه یـه ، مـن گومـان ده كـه م ئـه و عه قڵیه تـه ی سـه رچاوه ی 
ئـه و ده سـه اڵته  گه نده ڵـه ی كوردسـتان بێـت، هـه ر هه مـان عه قڵیه ت 
)یـا  بۆچـوون  ئـه و  هـه ر  ئاخـر  بێـت.  چاكسـازی  سـه رچاوه ی 
گومانه یـه ( وای كـردووه ،  خه ڵكـی كوردسـتان خـاوه ن ڕاده یه كـی 
متمانـه ی هـه ره  نـزم بـن به رامبـه ر به  ده سـه اڵتدارانی كوردسـتان، 
بـە  بەرامبـەر  کەمـە  زۆر  متمانـەی  خەڵـک  ئـەوەی  واتـای  بـە 
ئـه و  بڵێـم،  ئـه وەی   بـۆ  ده رفه تـه   ئێـره ش  هـه ر  دەسـەاڵتداران. 
نه بوونـی متمانه یـه  ئه مـڕۆ بۆتـه  كێشـه یه كی زۆر جیـددی نـه وه ك 
هـه ر لـه  بابه تـی چاكسـازیدا، به ڵكـوو بـۆ تـه واوی په یوه ندییه كانـی 
به ڵكـوو  سیاسـییه وه ،  ده سـه اڵتی  بـه   هـه ر  نـه ك  كـورد،  تاكـی 
به تـه واوی وابه سـته بوون و خۆگرێدانـی بـه  مه فهوومـی نه تـه وه  
ئـه و ده سـه اڵته ی كـه  دواجـار پێویسـته  وه ك  و نه ته وه بـوون و 
به رجه سـته بوونی خه ونێكـی ئـه و تاكـه  و باووباپیرانـی بێـت؛ لـه  
ڕاسـتیدا به رجه سـته بوونی نه تـه وه  بێـت لـه  مانـا و مه غـزا هـه ره  

سیاسـییه كانیدا.

كاتـه دا؟  لـه م  بێـت  په رله مـان چـی  ڕۆژنامـه : ده كرێـت ڕۆڵـی 
ئه گـه ر بیه وێـت یه كێـك لـه و پڕۆژانـه  بكاتـه  یاسـا، ئایـا ده توانێـت 
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لـه م بارودۆخـه دا یه كێكیـان ده ستنیشـان بـكات، پێـت وا نییـه  گـه ر 
بیه وێـت  ئـه وه  بـكات، ئـه وا ده بێت هه رسـێكیان بكاته  یاسـا، چونكه  

الیه نه كـه ی دی عاجـز ده بـێ؟

ب. یاسـین: جـارێ بـه ر لـه  هه رشـتێك، مـن گەشـبین نیـم بـه وه ی 
ئـه و په رله مانـه ی هه یـه  بتوانێـت پڕۆژه یه كـی هـه ره  فـراوان، كـه  
هه مـوو ئاسـت و ئه ركـه  سیاسـییه  گرنگـه كان بگرێتـه وه ، ئه نجـام 
بدات. نه ك هه ر خه ڵك به گشـتی، به ڵكوو به رپرسـه  كورده كانیش، 
به تایبه تـی ئه وانـه ی لـه  به غـداد ده سـتبه كارن، ئـه وه  بـاش ده زانـن، 
هـەر  گرفتیـش،  و  گـرژی  و  كۆسـپ  زۆر  بوونـی  له گـه ڵ  كـه  
په رله مانه كـه ی به غـداد لـه  په رله مانه كـه ی هه ولێـر “په رله مانتێـرە،” 
له گـه ڵ ئه وه شـی په رله مانـی كوردسـتان ئـه وه )هـه ر نه بـێ بـه  ناو(  
١٧ سـاڵه  هه یـه،  بـه اڵم په رله مانـی به غـداد بـه  بوونـی زۆر كێشـه   
په رله مانـی  “كەمـه.”  تەنهـا چه نـد سـاڵێكی  ته مه نیشـی  و گرفـت ، 
كوردسـتان ئیفلیجه  و ده ربڕی ئه و سـتره كتوره  حیزبۆكراتییه یه،  
كـه  پارتـی و یه كێتـی به رهه میـان هێنـاوه  و ڕۆڵـی سیاسیشـی لـه  

هـی زۆرێـك لـه  په رله مانه كانـی واڵتانـی ئه فەریقـاش كه متـره . 
ئایـا  )فه ره زیه یـه (،  ئه گـه ره   پرسـیاره كه ت  لـه   تـر  به شـه كه ی 
ئـه وه   هه ڵده بژێـرێ،  دراون،  كـه   له وانـه ی  پڕۆژه یـه ك  په رله مـان 
ئه سـڵه ن ئه گـه ر هیـچ یه كێكیـان هه ڵبژێـرێ، یـا چـی ده كات. به پێـی 
ئه و بنه مایانه ی كه  ده سه اڵتی سیاسییان له  باشووری كوردستان 
له سـه ر بینـا كـراوه ، هـه ر پڕۆژه یـه ك به بـێ قبووڵكردنـی پارتـی و 
سـه رۆكه كه ی زۆر ئه سـته مه ، به ڵكـوو ئه سـڵه ن مومكینیـش نییـه  

تێپـه ڕ ببێت. 
بگـره   و  سه رسـووڕمان  جێگـه ی  ئـه وه ی  هه رحـاڵ،  بـه  
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زۆره   ماوه یه كـی  یه كێتییـه وه   الیه نـی  لـه   ئه وه یـه ،  نیگه رانییشـه  
نـه ك هـه ر بـاس و خـواس ده كـرێ له سـه ر چاكسـازی، به ڵكـوو 
پێشـوه چوونه كانی په یوه سـت بـه و ڕه وتـه ی نه وشـیروان مسـته فا 
و  ئامـاژه   تـر  شـتی  زۆر  و  ڕه گ  سـه رهه ڵدانی  و  بـه ر  گرتیـه  
هێمـای ئـه وه  بـوون،   بـاس و خواسـه كان بـۆ چاكسـازی تـا ئێسـتا 
ئاراسـته ی  لـه   بـه اڵم  هاتـوون،  یه كێتییـه وه   ئاراسـته ی  لـه   هـه ر 
پارتییـه وه  كـه م تـا زۆر بـاس لـه  پـڕۆژه ی چاكسـازیی ده سـه اڵت 
چاودێرانـی  بـه ره وڕووی  هـه ر  نـه ك  حاڵه تـه   ئـه م  نه كـراوه . 
سیاسـی ده بێتـه وه ، به ڵكـوو بـۆ نموونـه ، به جـددی بـه ره وڕووی 
بـۆ  یه كێتـی  هه وڵێكـی  هـه ر  و  جـه الل  مـام  پڕۆژه كـه ی  خـودی 
پانتایییه كـی  لـه   چاكسـازی  تـۆ  دواجـار  ده بێتـه وه .  چاكسـازی 
به شـدارێكی  هـه ر  نـه ك  تیایـدا  پارتـی  كـه   ده كه یـت،  سیاسـیدا 
 كارای سیاسـییه ، به ڵكـوو بـه  زۆربـه ی پێـوه ره کان بااڵده ستیشـه . 
بـۆ مه سـه له ی  به رێـت  په رله مـان ده سـتیش  گـه ر  بـه  هه رحـاڵ،   
خاڵـی  گرنگـه   زۆر  ئـه وا  سه رانسـه ری،  سیاسـیی  چاكسـازیی 
ده سـتپێكردنی پێزانیـن بێـت بـه  هه مـوو ئـه و هه واڵنـه ی تـا ئێسـتا 
دراون بـه  ئاراسـته ی چاكسـازی. ئه مـه  كارێكـی دیموكراسـییانه یه  
و هێمایه كه ، كه  هه موو هه وڵه كان ده خوێندرێنه وه  و حسابیشیان 
خـاوه ن  بـه   ده بـن  الیه نێـك  هه مـوو  شـێوه یه   بـه م  ده كرێـت.  بـۆ 
پڕۆژه كه  و هه مووشـیان له  به رپرسـێتیی سـه ركه وتنیه وه  ده گلێن 
و بـه و مانایـه ش چاكسـازیی سیاسـی تـه واوی پانتاییـی سیاسـی 
ده گرێتـه  خـۆ؛ بـه م شـێوه یه ش تـه واوی چاكسـازی لـه  پانتاییـی 
سیاسـیی نه تـه وه دا، نـه ك هه ر هی تاقمێـك یا حیزبێك دەگرێتەوە.
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دەستپێک

هیـچ کێشـەیەک لـە مێـژووی هاوچەرخـی کـورددا، هـەر نەبـێ تـا 
ئەو جێگەیەی مەبەسـت باشـووری کوردسـتانە، بەقەدەر کێشەی 
کەرکوک چارەنووسساز و گرنگ نەبووە. لە ڕووبەڕوبوونەوەی 
کـورد لەگـەڵ دەسـەاڵتداران و ڕژێمـە یەکلەدواییەکەکانـی بەغداد، 
جـا سروشـتی سیاسـی و ئایدیۆلۆژیـی ئـەو ڕژێمانـە هەرچییـەک 
ناوەنـدی  و  چـەق  لـە  هـەر  دیسـانەوە  کەرکـوک  ئـەوا  بووبێـت، 
کێشـە و ملمالنێکانـدا بـووە. لـە هەمـان کاتـدا کێشـەی کەرکـوک 
لەالیـەن هێـزە ئیقلیمییەکانـی پەیوەندیـدار بـە کێشـەی کـوردەوە 
بەتایبەتـی تورکیـا، تـا کـراوە بـە کوردسـتانی و ئیقلیمـی بینراوە و 
کـراوە. هەڵبەتـە مەبەسـت لـە کوردسـتانیکردن، بەزۆردەرکردنـی 
ئـەو کێشـەیەیە لـە پانتایییـە جوگرافـی و سیاسـییەکەی، کـە بـە 
هەرحـاڵ، ئـەو پانتایییـە لـە ڕووە کوردییەکـەوە زیاتـر باشـووری 
کوردسـتانە، هەروەهـا بەسـتنەوەی ئـەو کێشـەیەیە بـە ئەگـەری 
سـەرهەڵدانی قەوارەیەکـی سـەربەخۆی کوردسـتانی )دەوڵەتێکـی 
سـەربەخۆ( لـەو بەشـەی کوردسـتان. بـە واتایەکـی تـر، مەبەسـتی 
ئەو هەڵوەستەیەی تورکیا دەرکردنی کێشەی کەرکوک بووە لەو 
حاڵەتە سیاسـییە دیاریکراوەی باشـووری کوردسـتان و گرێدانی 
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بـە کێشـە و سیاسـەتە کوردییـەکان لـە کوردسـتانی مـەزن، زۆر 
بەتایبەتیش کێشـە و حاڵەتە سیاسـییەکەی باکووری کوردسـتان. 
ئەمـەش خـۆی لـە خۆیـدا پارادۆکسـێکی زۆر گەورەیـە، چونکـە 
سروشـتیتر ئەوەیە، کورد خۆی کێشـەکانی خۆی بە کوردسـتانی 
ببینێ و بە کوردستانییان بکات و هێزە ئیقلیمییە پەیوەندیدارەکان 
لـە ڕۆشـناییی  لـەو بەکوردسـتانیکردنە. بـە هەرحـاڵ،  ڕێگـر بـن 
بۆچوونـی ڕەسـمیی تورکیـاوە لەو بەکوردسـتانیکردنەی کێشـەی 

کەرکوکـدا، هـەر نەبـێ دوو شـت گرنگـن:
١- بەپێی ئەو بۆچوونە ڕەسمییە، هەرکاتێک کورد لە باشووری 
کوردسـتان کەرکوکـی بەدەسـت هێنـا، ئـەوا کـورد لـەو بەشـەی 
کوردسـتان مەرجێکـی گرنگـی جیابوونـەوە بەدەسـت دەهێنـێ و 
بەتونـدی بـەرەو سـەربەخۆیی دەڕوا. هەڵبەتـە ئەمـە زیاتـر لـەو 
لـە هێـز و  گۆشـەبینینەوە، کـە دەڵـێ هێـز و توانسـتی سیاسـی 
ئابوورییەکـەی  کـورد  هەرکاتێکیـش  و  ئابووریدایـە  توانسـتی 
بەهێـز و سـەربەخۆ بـوو، هەڵبەتـە لـە گۆشـەبینینی ئەو سیاسـەتە 
ڕەسـمییەی تورکیـاوە، ئـەوا سـەرهەڵدانی کوردسـتانێکی مەزنـی 

سـەربەخۆ دەسـت پـێ دەکات.
٢- ئەو بۆچوونە ئەو پێداگیرییە دەکات، کە هەر پێشـوەچوونێک 
گرێـدراوە  دوو  و  سـێ  بەبـێ  کوردسـتان  بەشـێکی  هـەر  لـە 
ڕاسـتەوخۆ یـا ناڕاسـتەوخۆ بـە بەشـەکانی تـری کوردسـتانەوە، 
باکـووری  لـە  سیاسـی  پێشـوەچوونی  بـە  بەتایبەتییـش  زۆر 
بەسـتنەوەی  گرێیەکـی  کـە  ئاشکراشـە  هەڵبـەت  کوردسـتان، 
تورکیـا بـە کێشـەی کەرکوکـەوە، جـا چ لـە ڕواڵەتـەوە بێـت یـا لـە 
واقیعبینییەکی سیاسـییەوە، مەسـەلەی بوونی تورکمانە لە عێراق 

لـە کەرکـوک. و کوردسـتان و بەتایبەتـی 
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قۆناغێکـی  ناوەتـە  پێـی  کەرکـوک  کێشـەی  ئـەوەی  لەگـەڵ 
هەسـتیار و ڕۆژ لـەدوای ڕۆژیـش هـاوکات لەگـەڵ بەهێزبوونـی 
حکومەتی ناوەندی لە بەغداد و لە چوارچێوەی پاشگەزبوونەوەی 
ئاسـۆی  و  دەبـێ  ئاڵۆزتـر  الیەنـی عەرەبیـدا، کێشـەی کەرکـوک 
گرنگـەدا،  زۆر  سـیاقە  لـەم  دەبـێ.  الوازتـر  چارەسەرکردنیشـی 
هەڵبەتـە لـە بۆچوونێکـی کوردسـتانییەوە، کێشـەی کەرکـوک بـە 
دابڕاوی نەبینرێ و هەڵنەسـەنگێندرێ. گرێدانی کێشـەی کەرکوک 
بـە هەمـوو کێشـە و مەسـەلە سـتراتیژییەکانی تـر و بیرکردنـەوە 
چوارچێـوەی  لـە  نـوێ  بیرکردنـەوەی  هەندێـک  داهێنانـی  لـە 
و  سـەرلەنوێ  هەڵسـەنگاندنێکی  لەوێـدا  کـە  نـوێ،  سـتراتیژی 
پێداچوونەوەیەکـی تـازە لەمـەڕ دیـد بـۆ تـەواوی کێشـەی کـورد، 
بەتایبەتـی لـە چوارچێـوەی ئیقلیمیدا، خاڵـی لێوەدەرچوون دەبێت. 
بـە مانایەکـی تـر، لـەم وتـارەی بەردەسـتتدا کێشـەی کەرکـوک لـە 
چوارچێوە هەرە فراوانەکەیدا دەبینرێ. واتە مەبەسـت لەم وتارە 
ئـەوە نییـە، کـە لـە گۆشـەبینینی دەسـتووری عێـراق و مـاددەی 
١٤٠ و باس و خواسـە پەیوەندیدارەکان، ڕۆشـنایی بخەمە سـەر 

کێشـەی کەرکـوک.

گریمانە و خاڵی لێوەدەرچوون

ئـەو گریمانەیـەی ئـەم وتـارەی بەردەسـتت لێیـەوە دەر دەچێـت 
ئەوەیـە، بـەو ڕادە و ئاسـتەی کـە تورکیـا کێشـەی کەرکوکـی بـە 
کوردسـتانی* و ئیقلیمـی دیـوە و مامەڵـەی لەتەکـدا کـردووە، بـە 
ڕادەیەکـی زۆر کەمتـر الیەنـی کـوردی لـە باشـووری کوردسـتان 

*  مەبەست کوردستانی مەزنە.
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ئەو گرنگییە شاییسـتەیەی بە الیەنی کوردسـتانی و ئیقلیمیی ئەو 
کێشـەیە داوە. بـە مانایەکـی تـر، بەتایبەتـی دوای کەوتنـی ڕژێمـی 
سەدام و دەستپێکردنی ئەوەی پێی دەبێژن پرۆسەی سیاسی لە 
عێـراق، الیەنـی کـوردی تـەواوی بـاوەڕی ئـەوە بـوو، ئەو کێشـەیە 
لـە ڕێگـەی بەغـدادەوە، بەتایبەتـی لـە ڕێگـەی بەرجەسـتەکردنی 
ڕاسـتەوخۆتر  یـا  عێـراق،  دەسـتووری  ناواخنـی  لـە  چارەسـەر 

بڵێیـن، لـە ڕێگـەی مـاددەی ١٤٠ەوە چارەسـەر دەکـرێ. 
لـە ڕووی میتـۆدەوە، ئـەم وتـارە لـە بەراوردێکـی مێژوویـی 
لـە مێـژووی هاوچەرخـی کـورد و سیاسـەتە ئیقلیمییـەکان، لەگـەڵ 
هەڵسـەنگاندنی هەنووکەیییانەی کێشـەی کەرکوک پێ هەڵدەگرێ. 
و  بـەراوردەوە  ڕێگـەی  لـە  ئەوەیـە،  میتـۆدە  لـەم  مەبەسـتیش 
نزیکبوونەوەمان لە مێژوو، تیشـک بخەینە سـەر کێشـە سیاسـییە 
و  کەرکـوک  کێشـەی  حاڵەتـەدا  لـەم  هەڵبەتـە  هەنووکەیییـەکان، 
ڕەهەنـدە کوردسـتانی و ئیقلیمییەکانـی ئـەو کێشـەیە، لـە الیەکـی 
تریشـەوە لە تێگەیشـتنمان بۆ ڕێگەکانی چارەسـەر و دۆزینەوەی 
ڕێگەچـارەی هـەرە شـیاو. ئەمـەش ڕێـک یارمەتیـدەر دەبێـت لـە 
جیـاوازە  کـە  کێشـەکە،  لـە  تـر  گۆشـەنیگایەکی  بەرهەمهێنانـی 
لـەوەی تـا ئێسـتا باڵی بەسـەر سیاسـەتە کوردییەکانـدا گرتووە لە 

کوردسـتان. باشـووری 

حاڵەتێک بۆ بەراورد، وانەیەک لە مێژوو

لــە خوێندنەوەیەکــی بەپەلــەی شــێوەی خەمــاڵن و بەڕێوەچوونــی 
پەیوەندییەکانی حکومەتی ناوەندی لە بەغداد لەگەڵ ئێران و کورد 
لــە عێراقــی بــەر لــە کەوتنــی ســەدام، شــێوەیەکمان لــە پەیوەنــدی 
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دەدات بــە دەســتەوە، کــە لــە زۆر الیەنــەوە لــە پەیوەندییەکانــی 
باشــووری کوردســتان و تورکمانەکانــی  لــە  کــورد  تورکیــا و 
ــی  ــدا ســێ الیەن ــە هــەردوو حاڵەت ــراق دەچــێ. ل کوردســتان و عێ
ــن و  ــە هاوکێشــەی جیۆسیاســی دەب ــێ بەچــڕی تێکــەاڵو ب ملمالن
ملمالنێــش باڵــی کێشــاوە بەســەر پەیوەندییەکانــدا، لــە هــەردوو 
حاڵەتیشــدا هەوڵــی چارەســەر هــەن و دواجــار لە هــەردوو حاڵەتدا 
چارەســەرییەکان ناکامڵــن. بــە مانایەکــی تــر، پرســیار ئەوەیــە: ئایــا 
ــەدا چ جــۆرە  ــی ملمالنێی ــەو دوو حاڵەت ــدارەکان ل ــە پەیوەندی الیەن
تێگەیشــتنێکیان هەبــووە بــۆ ملمالنێــکان و چــۆن هەڵســوکەوتیان 

کــردووە و دەکــەن لەتــەک ئــەو ملمالنێیانــەدا.
وەکــوو ئاشــکرایە لــە شەســتەکان و نیوەی دەیــەی ١٩٧٠کاندا، 
لــە باشــووری  لــە بزاڤــی چەکداریــی کــورد  ئێــران پشــتگیری 
کوردســتان کــرد، بــە مەبەســتی بێهێزکردنــی دەوڵەتــی عێــراق و 
ســەپاندنی مەرجەکانــی ئــەو واڵتــە بەســەر عێراقــدا و بەگشــتیش 
ــداو  ــە ناوچــەی کەن ــران ل ــەی ئێ ــی هەیمەن ــرەودان و بەهێزکردن ب
ــراق  ــە عێ ــی بەعــس ل ــش حیزب ــی ناوەڕاســتدا. کاتێکی و ڕۆژهەاڵت
هاتــە ســەر حوکــم لــە ١٩٦٨، ئــەو حیزبــە بــە گرنگییەکــی زۆرەوە 
بــەدوای دۆزینــەوەی میتۆدێکــدا گــەڕا کــە ئیتــر ئێــران لــە الیــەک 
و کــورد لــە عێــراق لــە الیەکــی تــرەوە لــە یەکتــر دابڕێنــێ بــەم 
شــێوەیەش هــەم لــە حوکمــدا مانــەوەی خــۆی مســۆگەر بــکات و 
ــۆ  ــەڕ ب ــر بخاتەگ ــراق بەشــێوەیەکی چاالکانەت ــی عێ ــەم تواناکان ه
ــا  ــراق لەســەر ئاســتی ئیقلیمــی و هــەم ت ــی پێگــەی عێ بەهێزکردن
بشــکرێ ســنوورێکیش بــۆ کاریگــەری و هەژموونــی ئێــران دابنــێ. 
ــە مــاوەی پێنــج  زۆر بەکورتــی و زۆر بەچــڕی، ڕژێمــی بەعــس ل
ســاڵدا ١٩٧٠-١٩٧٥ دوو شــێوازی نزیکبوونــەوەی لــە حاڵــەت یــا 
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ــا: ــەکار هێن ــدا ب گرێکوێــرەی کــوردی - ئێرانی
١- جارێکیان لە ڕێگەی نزیکبوونەوەی ڕژێم لە بزاڤی چەکداریی 
ئــەو کاتــەی باشــووری کوردســتان لــە ڕێگــەی بەیاننامــەی ١١ ی 
ئــازاری،١٩٧٠ بــە مەبەســتی بێبەشــکردنی ئێــران لــە بەکارهێنانــی 
ئــەم بزاڤــە وەکــوو کارتــی فشــار و کەمکردنــەوەی ڕۆڵــی ئیقلیمیــی 

ئێــران و مســۆگەرکردنی مانــەوەی خــۆی لــە دەســەاڵت.
٢- جارێکــی تریشــیان تــەواو بــە پێچەوانــەی جــاری پێشــوو، واتــە 
لــە ڕێگــەی پەیمانــی جەزائیــری ١٩٧٥ بــۆ ڕێککەوتــن لەگــەڵ ئێــران 

و هەرەســهێنان بــە بزاڤــی چەکداریــی باشــووری کوردســتان. 
عێــراق  ئەوەیــە، ڕژێمــی  ئــەوەی جێگــەی جەختکردنەوەیــە 
لــە هــەردوو شــێوازی نزیکبوونــەوەی لــە پەیوەندییەکانــی ئێــران 
ــی  ــە حاڵەت ــە ل ــوو، ن ــراق ســەرکەوتوو نەب ــە عێ ــورد ل ــی ک و بزاڤ
یەکەمیــان و نــە لــە حاڵەتــی دووەمــدا. بــە مانایەکــی تــر، ئــەو دوو 
شــێوازی نزیکبوونەوەیــە بــە مەبەســتی دابڕانــدن و جیاکردنــەوەی 
هــەردوو کێشــەکە لــە یەکتــر نــەوەک بەیەکەوەچارەســەرکردنیان، 
نەیتوانــی نــە کۆتایــی بــە بزاڤــی کــورد لــە باشــووری کوردســتان 
بهێنــێ و نەشــیتوانی ســنوورێک بــۆ کاریگەریــی ئێــران لەســەر 

عێــراق و هاوکێشــەی جیۆســتراتیژیی ئیقلیمــی دابنێــت. 
جــا، وەک بــەراورد لەگــەڵ پەیوەندییــە ئاڵۆزەکانــی تورکیــا و 
باشــووری کوردســتان و تورکمان، بەتایبەتی لە حاڵەتی کێشــەی 
کەرکوکــدا، پرســیار ئەوەیــە: ئایــا دەکــرێ دەســەاڵتی سیاســی 
لــە باشــووری کوردســتان بــه  دابڕینــی تورکمــان لــە عێــراق و 
بەتایبەتــی لــە کوردســتان لــە الیــەک و تورکیــا لــە الیەکی تــرەوە لە 
یەکتــر بگاتــە ئامانــج، کــە ئەویــش چارەســەری کێشــەی کەرکوکــە 

بــە گەڕاندنــەوەی ئــەو شــارە بــۆ ســەر باشــووری کوردســتان؟
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باشووری کوردستان و ئاڵۆزیی کێشەکان

پێشـوەچوونە سیاسـییەکانی عێـراق دوای سـەدام و ئـەو شـێوە 
کێشـەکان،  بـۆ  بـژارد  هەڵـی  کـوردی  الیەنـی  “چارەسـەرییەی” 
لەپێش هەمووشـیانەوە کێشـەی کەرکوک لە ڕێگەی دەسـتووری 
دەر  ئـەوەی  پەیوەندیـدارەکان،  سیاسـییە  تەرتیباتـە  و  عێـراق 
لـە باشـووری کوردسـتان  خسـت، کـە سـەرکردایەتیی سیاسـی 
میتـۆدی بەناوخۆییکردنـی کێشـە و چارەسـەرەکانیانی هەڵبـژارد. 
بـە مانایەکـی تـر، خواسـت و قەناعەتـی ئـەو سـەرکردایەتییە ئـەوە 
بـوو، کـە ئیتـر بەناوخۆیییکردنـی کێشـەکان باشـترین و کاراتریـن 
ئامـرازی دابڕینـی تورکیایـە لـە کێشـە ناوخۆیییەکانـی عێـراق و 
بـەم شـێوەیەش، کەمکردنـەوەی ڕۆڵ و کاریگەریـی ئـەو واڵتەیـە 
لەسـەر کێشـەکانی عێـراق و باشـووری کوردسـتان. لـە ڕاسـتیدا، 
هـەر ئـەوەش بـوو ڕەنگدانەوەیەکـی تونـدی دروسـت کرد لەسـەر 
کوردسـتان،  باشـووری  لـە  دیپلۆماسـی  و  سیاسـی  گوتـاری 
الیەنـە  و  ناوخۆییـە  کێشـەیەکی  کەرکـوک  کێشـەی  بەڵـێ  کـە 
دەرەکییـەکان بـە هیـچ شـێوەیەک بۆیان نییە دەسـت لە کاروباری 
ناوخـۆی عێـراق وەر بـدەن. لـه  الیەکـی تـرەوە، بـە تێڕوانینێکـی 
بەپەلە، بۆمان دەر دەکەوێ ئەم بۆچوونە لە باشترین حاڵەتدا لە 
دژایەتییەکـی جددیـدا بـووە لەگەڵ کۆمەڵێک ڕاسـتی، کە نەک هەر 
ناکـرێ نەبینرێـن، بەڵکـوو دەبـێ بـە بۆچوونێکـی هـەرە کـراوە و 
فراوان ببینرێن و مامەڵەیان لەتەکدا بکرێ. هەندێک لەو ڕاسـتییە 

هـەرە گرنگانـە ئەمانـەن:
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١- تێگەیشـتنێک و جیهانبینییەکی لەمێژینە و بەردەوامیی تورکیا 
حاڵەتـە  و  سیاسـەت  لـە  پێشـوەچوونێک  هـەر  کـە  بـووە،  ئـەوە 
ئـەو  عێـراق،  لـە  بەتایبەتـی  تـر،  واڵتیکـی  هـەر  لـە  کوردییـەکان 
واڵتـە )واتـە تورکیـا( پەیوەندیـدار دەکـەن، هەنـدێ جاریـش ئـەو 

سـتراتیژییەکان. ئاسـتە  دەگاتـە  پەیوەندیدارکردنـە 
ڕاسـتەوخۆ  بوونـە  ئـەو  کـە  تورکمـان،  فاکتـەری  بوونـی   -٢
ڕەهەندێکـی ئیقلیمـی وەر دەگرێـت بـە ڕێگـەی پەیوەندیداربوون و 

کەمایەتییـەوە. کێشـەی  بـە  تورکیـا  تێکەاڵوبوونـی 
بـە  تورکیـای  کوردسـتان،  باشـووری  لـە  پەکەکـە  بوونـی   -٣
پێشـوەچوونەکانی  هەمـوو  بـە  کـردووە  پەیوەندیـدار  تونـدی 
باشـووری کوردسـتان و دەسـتی قورسـی خـۆی خسـتۆتە سـەر 
پەیوەندییەکانی باشووری کوردستان و عێراق و پەیوەندییەکانی 

ئەمەریـکا. و  کوردسـتان  باشـووری 
٤- بەرژەوەندییە ئابوورییەکان )لەو ڕێگەیەشـەوە بەرژەوەندییە 
سیاسـییەکان(ی تورکیـا لـە باشـووری کوردسـتان. لـەم ڕووەوە 
شـاردراوە نییـە کـە ئەمـڕۆ چاالکییـە ئابوورییەکانـی تورکیـا لـە 
باشـووری کوردسـتان بااڵدەسـتن بـە بـەراورد لەگـەڵ چاالکییـە 

ئابوورییەکانـی واڵتانـی تـر.
٥- الیەنـی کـوردی حـەز بـکات و حـەز نـەکات، بەغـداد بـەردەوام 
لەگـەڵ  پەیوەندییەکانـی  بەهێزکردنـی  بـۆ  هەوڵەکانـی  لـە  دەبـێ 
دەدات،  ئـەوە  هەوڵـی  عەرەبـی  الیەنـی  بارەیـەوە  لـەم  ئەنقـەرە. 
دەبێـت تـا بکـرێ لـە ڕێگـەی ئـەو پەیوەندییانـەی لەگـەڵ ئەنقـەرەدا 
هەیانـە، پێگـەی سیاسـیی الیەنـی کـوردی لـە عێـراق الواز بـکات.
٦- زۆربـەی کێشـە و مەسـەلە سیاسـییە چارەنووسسـازەکانی 
دەکـەن.  پەیوەندیـدار  کوردسـتان  باشـووری  بەتونـدی  تورکیـا، 
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مەسـەلەیەکی زۆر گرنـگ لـەم بارەیـەوە ئەندامبـوون یـا نەبوونـی 
حاڵەتـی  لـە  بەتایبەتیـش  ئەوروپـادا،  یەکێتیـی  لـە  تورکیایـە 
قبووڵنەکردنـی وەک ئەنـدام لـە یەکێتیـی ئەوروپـادا چ جێگـرەوە 

تورکیـا. بـەردەم  دەکەوێتـە  ئەلتەرنەتیڤێـک 
ئـەم مەسـەالنە و زۆر مەسـەلەی تـری پەیوەندیـدار ئەوەمـان 
پـێ دەڵێـن، کـە نـەک هـەر هەوڵـی بەناوخۆییکردنی کێشـەی کورد 
لە باشووری کوردستان و دوورگرتن و پاراستنی لە کاریگەریی 
نێگەتیڤانـەی تورکیـا، کارێکـی زۆر قورسـە، ئـەوا ئەگـەر ئەسـڵەن 
بشـکرێ، بەڵکـوو کارکـردن بـۆ دابڕانێکـی ئەوهـا، زۆریـش زیـان 
و  باشـوور  لـە  کـورد  یەکـەم  ڕادەی  بـە  دەگەیەنـێ،  کـورد  بـە 
باکـووری کوردسـتان و بەگشـتی زیـان بـە بیرۆکـە و سیاسـەتی 

بەکوردسـتانیبینین و بەکوردسـتانیکردنی کێشـەکە دەگەیەنـێ.
لـە ڕاسـتیدا ئـەم ئاڵۆزییە جگە لـەوەی حاڵەتێکە لە جوگرافیای 
سیاسیی کێشەی کورد لە باشووری کوردستان، ڕوانگەیەکیشە، 
وەک حاڵەت پرسـیارێک دەهێنێتە گۆڕێ، ئەویش ئەوەیە، کە ئایا 
الیەنـی کـوردی بەتایبەتی کاربەدەسـتانی باشـووری کوردسـتان، 
چـۆن کار لەگـەڵ ئـەم ڕاسـتییە جوگرافییـە سیاسـییەدا دەکـەن. 
هەڵبەتـە ئـەم پرسـیارە زۆر ڕەهەنـدی گرنـگ لەخـۆ دەگـرێ، لـە 
هەمووشـیان گرنگتـر، دوو ئاسـتی هـەرە بەرچـاون، لـە الیەکـەوە 
ئاسـتی تیـۆری سیاسـی لـە تێگەیشـتنی کێشـەکان و لـە ئاسـتی 
دووەمیشـدا پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا لـە ڕووی عەمەلییـەوە چەنـدە 
دەرگا و مـەودا سیاسـی و دیپلۆماسـییەکان لـە بـەردەم کـورددا 
کراوەن بۆ ئەوەی پڕ بە پێست لەگەڵ ئەو جوگرافییە سیاسییەدا 

کار و تەفاعـول بـکات.
بـە بـڕوای مـن، لـە هـەردوو ئاسـتی تیـۆری و عەلمانیدا الیەنی 
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کوردی لە ئاسـت ئەو ڕوانگەی جوگرافیای سیاسـییەدا بەردەوام 
بەئیقلیمکردنـی  بـۆ  پەنابردنـە  بـووە: جارێکیـان  لـە دژایەتییەکـدا 
کێشـەکانی، بـۆ ئـەوه ی پاڵەپەسـتۆ بخاتـە سـەر الیەنـی )ناوخۆیـی 
واتـە دەسـەاڵتی ناوەندیـی بەغـداد( و جارێکـی تریشـیان تـەواو 
)بـە  بەناوخۆییکردنـی  بـۆ  بـردووە  پەنـای  پێچەوانـەوە،  بـە 
فاکتـەرە  کەمکردنـەوەی  مەبەسـتی  بـە  کێشـەکان  عێراقیکردنـی( 
نێگەتیڤـە ئیقلیمییـەکان لەسـەر دۆزی کـورد لـە عێـراق. واتـە بـە 
مانایەکـی تـر، دابڕینـی ئاسـتە ئیقلیمـی و عێراقییەکـە لـە یەکتـر 
سـااڵنی  لـە  لـەوەی  جگـە  هەرحـاڵ،  بـە  مەبەسـت.  هەمـان  بـە 
بوونـی  بەتایبەتـی  هەبـوون  لەمپـەر  و  ڕێگـر  هەنـدێ  دواییـدا 
هێزەکانـی پەکەکـە لـە باشـووری کوردسـتان، کـە ڕێگـر بـوون لـە 
خەماڵندنـی پەیوەندییەکـی پۆزەتیڤتـر، سـەرکردایەتیی سیاسـیی 
باشـووریش ڕۆڵـی سـەرەکیی هەبـووە لـەدوای ڕووخانـی ڕژێمی 
سـەدامەوە لـە بەتونـدی بەناوخۆییکردنـی دۆزی کـورد و کێشـە 
پەیوەندیدارەکانـی، بـە ئومێـدی ئـەوەی بـەم شـێوەیە کاریگەریـی 
نێگەتیڤانـەی تورکیـا لەسـەر کێشـەکان کـەم بکاتـەوە و دابڕانێـک 

لەنێـوان ئـەم دوو ئاسـتەدا فەراهـه م بـکات.
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پێشەکی

ماوه یه كـه  باشـووری كوردسـتان جووڵـه  و بزاڤێكـی زۆری تـێ 
كه وتـووه  بـه  په یوه نـدی له گـه ڵ هه ڵبژاردنـه  چاوه ڕوانكـراوه كان. 
ده كـرێ ئـه م جۆشوخرۆشـه  لـه  دوو وشـه دا كـورت بكرێتـه وه : 
لـه   تـرس  و   الیـه ك  لـه   گـۆڕان*  بـه   هیواخواسـتن  و  ئـاره زوو 
گـۆڕان له الیه كـی تـره وه . جێگـه ی سـه رنجه ،  ئه وانـه ی لـه  گـۆڕان 
و  دێوانـدن  و  ترسـاندن  جۆراوجـۆری  ئامـرازی  بـه   ترسـاون، 
تۆقانـدن ئـه و ترسـه  به رهـه م ده هێننـه وه  بـه  هیـوای ئـه وه ی ڕێگـه  
لـه  گۆڕانكارییـه كان بگـرن،  یا هه ر نه بـێ، گۆڕانکارییەکان ئه وه نده  
لـه   مانه وه یـان  ئـه وه ی  بـۆ  بكـه ن،  كه مكاریگـه ری  و  سـنووردار 

ده سـه اڵتدا بـه و شـێوه یه ی خۆیـان دەخـوازن، مسـۆگەر بێـت. 
)تـرس  تـرس  و  دێوانـدن  هـه ردوو چه مكـی  گرنگـه   سـه ره تا 
و  ترسـاندن  و   تـر  ئـه وی  لـه   تـرس  هـه ردوو ڕووه كه یـه وه :  بـه  
تۆقاندنـی ئـه و ئـه وی تـره ( ڕوون بكه ینـه وه ، وه ك بـۆ مه به سـتی 
ئـه م وتـاره ی به رده سـتت به كار هاتوون. دێواندن )ناشـیرینكردن(
یـا  تـر  ئـه وی  له ناوبردنـی  مه به سـتی  بـه   یـا  تـر  ئـه وی  ی 

*  وشــەی گــۆڕان لــەم وتــارەی بەردەســتتدا بــە مەبەســتە هــەرە گشــتییەکەی 
ــاوی لیســتێکی  ــە ن ــە مەبەســتی گوزارشــت ل ــەک ب ــووە ن ــەکار هات وشــەکە ب

دیاریکــراو.
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ئـه و  ئاسـانكاریی سـڕینه وه ی  بـه  مه به سـتی  یـا  بێبه هاكردنـی و  
ئـه وی تـره  بـه كار دەهێنرێـت. دێوانـدن ئـه و میتۆده یـه،  كـه  لـه  هیچ 
كه لێنێكـی كولتـووری سیاسـیی دیموكراسـیدا جێگـه ی نابێته وه ، تا 
ئـه و جێگه یـه ی ئـه و ئـه وی تـره  نه چووبێتـه  ئه وپـه ڕی سیاسـه ت و 
ئایدیۆلۆژیـا و ئه وه شـی قبـوڵ بـێ، كـه  ڕێـز بـۆ به هـا و میكانیزمـه  
خوازیـاری  و  دانابێـت  دیموكراسـی  بنچینه یییه كانـی  هـه ره  

بێـت.  دیموكراسـیدا  پڕۆسـه ی  لـه   به شـداریكردن 
بده یـن  تـرس  پێناسـه ی  هه وڵـی  لێـره دا  ئـه وه ی  به بـێ 
كاتـی  لـه   تـرس  ده كـرێ  ڕووت،  ده روونـی  دیارده یه كـی  وه ك 
کۆمەاڵندنییـدا ببـێ بـه  ده ربـڕی حاڵه تێكـی هه سـتكردن بـه  تـرس 
یـا  حیزبێـك   كۆمه اڵیه تـی،  بزاڤێكـی  كـه س،  كۆمه ڵـێ  له الیـه ن 
و  نادیموكراتـه كان  سـه ركرده   و  ده سـه اڵت  هتـد.  ده وڵه تێـك... 
بهتایبه تـی دیكتاتـۆره كان لـه  دوو ڕه هه نـده وه  ئالووده  و ئه سـیری 
لـه  ڕاسـتیدا هـه ردوو ڕه هه نده كـه  ڕێـك دوو دیـوی  ترسـن، كـه  
هه مـان دراو پێـك ده هێنـن و  له سـه ر هـه ردوو دیـوی ئـه و دراوه  
جیاوازیـی  یـه ك  بـه   بـه اڵم  نووسـراوه،   تـرس  وشـه ی  هه مـان 
ئیراده كـه ی  و  جه مـاوه ر  لـه   دیكتاتـۆر  دیوێكیـان  لـه   گرنگـه وه : 
ده ترسـێ و ده تۆقـێ، بـه اڵم لـه  دیوه كـه ی تریـان، دیكتاتـۆر تا بۆی 

ده تۆقێنـێ. و  ده ترسـێنێ  ئیراده یـه   ئـه و  ده كـرێ 
لـه  ڕاسـتیدا هیواخواسـتن بـه  گـۆڕان لـه  الیـه ك و  تـرس لـه  
گـۆڕان لـه  الیه كـی تـر، دوو خه سـڵه تی له یه كتـر جیانه كـراوه ن لـه  
په یوه نـدی بـه  گۆڕانـكاری و چاكسـازی سیاسـی و ئابـووری و 
كۆمه اڵیه تـی لـه  هـه ر كۆمه ڵگه یه كـدا، كـه  تیایـدا هه وڵـی گـۆڕان و 
چاكسـازی درابێـت و  بدرێـت. ئـه م بۆچوونـه ، واتـه  هیواخواسـتنی 
لـه  الیـه ك  بـۆ گـۆڕان  هه ندێـك كـه س و پێكهاتـه ی كۆمه اڵیه تـی 
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ڕێـك  تـره وه ،  الیه كـی  لـه   گـۆڕان  لـه   تـر  هه ندێكـی  ترسـی  و  
مه نهه جـی تێگه یشـتنی شـاره زای نـاودار ئیلـی كیدوریـــیه  له مـه ڕ 
ڕیفۆرمه كانـی ده وڵه تـی عوسـمانی لـه  سـه ده ی نۆزده هه مدا، به اڵم 
ئـه وه ی حاڵه تـی باشـووری كوردسـتان لـه و حاڵه تـه  مێژوویییانـه  
بگـره   و   ناكـۆك  یه كجـار  دژایه تییه کـی  ئه وه یـه،   ده كاتـه وه   جیـا 
كوشنده ش سه ری هه ڵداوه  له و به شه ی كوردستان به  په یوه ندی 
له گـه ڵ نزیكبوونـه وه  و جۆشـوخرۆش بـه  ڕووی هه ڵبژاردنه كانـی 
وه ك  ده رهاویشـته یان،  كـه   كوردسـتان،  په رله مانـی  داهاتـووی 

چـاوه ڕوان ده كرێـت، هه نـدێ گۆڕانـکاری ده بێـت. 
دژایه تییه كـه  لـه  ڕه فتـاری ده سـه اڵتی باشـووری كوردسـتان 
ئه وه یه،  له  الیه كه وه  بانگه شـه یه  بۆ دیموكراسـی، به اڵم له  الیه كی 
تـره وه  ئه وپـه ڕی دێوانـدن و ترسـاندن و تۆقاندنـی ئـه وی تـره  بـه  
مه به سـتی ته سـككردنه وه ی پانتاییی پڕۆسـه ی دیموكراسـی. هه ر 
لێره وه  وه كوو خاڵی لێوه ده رچوون پێویسته  ئه وه  بڵێین، دێواندن 
و تۆقانـدن لـه  هیـچ ڕه هه ندێـك و بڕگه یه كـدا له گـه ڵ كولتـوور و 
ڕه وتـی دیموكراسـیی ته ندروسـت یـه ك ناگرنـه وه ، به ڵكـوو زیاتـر 
له گـه ڵ خه سـڵه ت و هه ڵسـوكه وتی فاشـییانه  یـه ك ده گرنـه وه. بـه م 
مانایـه ، دێوانـدن و تۆقانـدن ئامـرازی هـه ره  كاریگـه ر بـوون، كـه  
فاشـییه كانی لـه  ئیتاڵیـا لـه  سـه ره تای بیسـته كان و  نازییه كانـی لـه  

ئه ڵمانیـا پـێ هاتنـه  سـه ر حوكم. 
له  نیگا و لێوردبوونه وه یه كی به په له  له  شێوه ی هه ڵسوكه وتی 
لـه  باشـووری كوردسـتان، ده توانیـن به ئاسـانی  سـه رانی كـورد 
ئـه وه  تێبینـی بكه یـن، كـه  ده سـه اڵتدارانی كوردسـتان نـه ك هـه ر 
ترسـاون لـه  هه ڵبژاردنـه كان، به ڵكـوو ده توانیـن بـاس لـه  حاڵه تـی 
تووشـی  واڵتێـك  كاربه ده سـتانی  كاتێكیـش  بكه یـن.  هیسـتریاش 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٨7

نزیـك  ده روونی–سیاسـییه   حاڵه تـه   لـه و  یـا  ده بـن،  هیسـتریا 
ده بنـه وه،  ئـه وا سروشـتییه  چاوه ڕوانـی هه ڵـه ی کوشـندە و بگـرە 

هەنـگاوی کاریسەئامێزیشـیان لـێ بکـرێ. 

ئاماده كاری بۆ هه ڵبژاردنه كان

هه نگاوه كانـی  لـه   به تایبه تـی  و   ڕابـردوودا  كورتـی  مـاوه ی  لـه  
سـیگناڵی  و  هێمـا  كۆمه ڵێـك  هه ڵبژاردنـه كان،  بـۆ  ئامـاده كاری 
ئـه و  به سـه ر  کێشـاوه   باڵیـان  نیگه رانئامێـز  و  ناته ندروسـت 
ئاماده كارییانـەدا . ئـه و هێمایانـه  ده ربـڕی هه ندێـك ڕه فتـارن، كه  له  
چڕبوونه وه یاندا ئه گه ری ئه وه  هه یه  باشووری كوردستان به ره و 
ئاقـاری ترسـناكیش ببـەن. گفتوگـۆ له سـه ر یاسـای هه ڵبژارنـه كان، 
سـاڵی  چـوار  مـاوه ی  لـه   كوردسـتان  په رله مانـی  بڵێـی  وه ك 
ڕابـردوودا خه وتـن، بـۆ كاتێكـی كورت به ر له  هه ڵبژاردن دوا خرا، 
بـۆ ئـه وه ی بـه  به هانـه ی كه میـی كات، هه مـان یاسـای هه ڵبژاردنـی 
بوودجـه ی  زامنكردنـی  مه سـه له ی  بهێنیـن.  بـه كار   ١٩٩١ سـاڵی 
هه ڵبژاردنـه كان یارییه كـی تـر و ده ربڕێكـی تری ترسـی ده سـه اڵت 
بـوو لـه  هه ڵبـژاردن. له مانـه ش هه مـووی گرنگتـر دیارینه كردنـی 
ڕۆژی هه ڵبژاردنه كانه ؛ كه چی كاتی ناونووسـكردنی لیسـته كانیش 
هاوپه یمانییه كانیـش  گه اڵڵه كردنـی  كاتـی  و خه ریكـه   بـوو  تـه واو 
تـه واو ده بـێ، بـه اڵم له گـه ڵ ئه وه شـدا، كاتی هه ڵبژاردنـه كان دیاری 
نه كـراوه . ئـه م شـێوه ی هه ڵسـوكه وتی ده سـه اڵت، كۆمه ڵێـك شـت 
هه ڵبـژاردن.  لـه   دڵەڕاوكـێ  و  تـرس   -١ ده سـته وه :  بـە   ده دات 
لـه   ده سـه اڵت  بارمته یه كـه،   هه ڵبـژاردن  ڕۆژی  دیاریكردنـی   -٢
ده سـتی خۆیدا ده یهێڵێته وه  تا چركه سـاتێكی چاره نووسسـاز. ٣- 
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سـه روه ریبوونی یاسـا گاڵته جاڕییه كـه  و لـه  ڕوانگـه ی سیاسـیی 
سـه روه ره.  یاسـا  ده ره وه ی  ده سـه اڵتی  كوردسـتاندا  باشـووری 
٤- بڕیـار له سـه ر لیسـتی داخـراو ئامرازێكـه  بـۆ ته سـككردنه وه ی 
الیه نـی  دوو  به ده سـت  ئامرازێكیشـه   و   دیموكراسـییه كان  مافـه  
هه ڵبژاردنـه كان.  لـه   بردنـه وه   مسـۆگه ركردنی  بـۆ  ده سـه اڵته وه  
٥- دابه زینـی پارتـی و یه كێتـی بـه  یـه ك لیسـت و بگـره  هـه ر لـه  
ئێستاشـه وه  ئامـاژه دان به  دابه شـكردنی پۆسـته  هـه ره  گرنگه كانی 
ده سـه اڵت، هێمایه كـه  بـه  ئاراسـته ی هه وڵـی ئـه و دوو حیزبـه  بـۆ 

پاراسـتنی ده سـه اڵتیان بـۆ ماوه یه كـی تریـش. 
ڕه هه ندێكـی گرنگیـش لـه  پرۆسـه ی ئاماده كاری بـۆ هه ڵبژاردن 
و ناهاوسـه نگییه كی جددی ئه وه یه ، الیه نه كانی ده سـه اڵت خاوه نی 
ده یـان دامـوده زگای ڕاگه یانـدن و كاریگـه رن و زۆریـش بـه ر لـه  
ده سـتپێكردنی پڕوپاگه نده به  ڕه سـمی ئه م ده زگایانه ی ڕاگه یاندن 
خراونه تـه  گـه ڕ بـۆ كاریگه ریخستنه سـه ر بۆچوونـی هاوواڵتییانـی 
ده سـه اڵتی  كـه   نییـه   شـاردراوه   لـه وه ش،  جگـه   كوردسـتان. 
سـه رچاوه كانی  قۆرخكردنـی  شـێوه ی  لـه   به تایبه تـی  ئابـووری، 
فه رمانبه رانـی  هیـی  به تایبه تییـش  )زۆر  و   خه ڵـك  بژێویـی 
ده وڵـه ت( و به كارهێنانیـان بۆ كاریگه ریخستنه سـه ر ڕای تاكه كان. 
لـه  ڕاسـتیدا ئـه و حاڵه تـه ش نزیكتـره  لـه  كاراكتـه ری ئـه و ڕژێمـه  
سیاسـی  ڕیفۆرمـی  هه ندێـك  دڵه ڕاوكێـوه   بـه   كـه   شـمولییانه وه،  
ده كـه ن بـه  مه به سـتی جوانكردنـی ڕووی دزێـوی ده سـه اڵتیان. 
ده ستنیشـاننه كردنی كاتـی هه ڵبـژاردن تـا دوای ده سـتپێكردنی 
ده ربـڕی  هـه ر  نـه ك  هاوپه یمانییـه كان،  خه ماڵندنـی  كاتـی 
ڕێزدانه نانـه  بـۆ ئوسـوڵه  یاسـایییه كان، به ڵكـوو ده ربـڕی حاڵه تـی 
گومـان و ترسـه  له مـه ڕ ئه گـه ر و ده رهاوێشـته كانی هه ڵبـژاردن. 
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لـه  چوارچێـوه ی ئـه و گومـان و ترسـه دا، نیشـانه ی پرسـیارێكی 
پارتیـش له سـه ر جه دوای هاوپه یمانـی له گه ڵ یه كێتیدا، گرنگییه كی 
تایبه تـی وه ر ده گـرێ، هه رچه نـده  ئـه م هاوپه یمانییـه  لـه  ڕواڵه تێكی 
ئـه و  ئـه وه ی  وه ك  ده كرێـت،  لـێ  گوزار شـتی  وا  ڕه سـمیدا 
هاوپه یمانییـه  چاره سـه ر بێـت بـۆ كۆمه ڵـێ كێشـه  و سه رئێشـه ی 
چاره نووسسـاز، بـه اڵم ڕاسـتییه كه ی ئـه م هاوپه یمانییـه  كۆمه ڵـێ 
كێشـه  و گرفتیش ده شـارێته وه،  كه  دواجار ده كرێ له  هه ركاتێكدا 
بته قنـه وه . ئاخـر، بـۆ نموونـه ، كـه م نیـن ئه وانـه ی له نـاو پارتیـدا 
“پیـالن”  بـه   جیـاواز  لیسـتی  بـه   مسـته فا  نه وشـیروان  دابه زینـی 
تێده گـه ن، به پێـی ئـه م بۆچوونـه ش، خـودی یه كێتـی بێگوناهــ نییـه! 
هاوپه یمانییـه ی  ئـه و  ئه گـه ر  كـه   ده ڵێـن،  پـێ  ئه وه مـان  هێمـاكان 
بـه رده وام  هه ڵبژاردنه كانیـش  ئه نجامدانـی  تـا  یه كێتـی  و  پارتـی 
بێـت، ئـه وا دیسـان ئه گـه ری ڕوودانـی هه ندێـك “موفاجه ئـه ” هه یـه  

هه ڵبژاردنیـش. دوای 

دێواندن و تۆقاندن و هەڵبژاردن

ده سـه اڵتدارانی  ڕاگه یاندنـی  و  مێدیـا  لـه   به په لـه   تێبینییه كـی 
باشـووری كوردسـتان، كـه  تیایـدا بـه  زۆر شـێوه ی دێوانـدن و 
ناشـیرینكردنی ئـه وی تـر و هه نـدێ جاریـش باسـكردن لـه  هێڵـی 
سـوور و هه ڕه شـه ی ڕاسـته وخۆ، وه ك ئه وه ی له  عه بدولمسـه ور 
بارزانـی كـراوه ، ده خـوازرێ هـه ر لـه  ئێسـتاوه  بـه  ئاراسـته یه كی 
ڕوون و ئاشـكرا، بـه ده ر لـه  خه سـڵه ته  زانراوه كانـی كۆمه ڵگـه ی 
دیموكراتی، كاریگه ری بخرێته  سـه ر ده رئه نجامه كانی هه ڵبژاردن 
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بـه  ئاقـاری مانـه وه ی ده سـه اڵت بـه  ده سـت پارتـی و یه كێتییـەوە. 
ئه گه ر ده سـه اڵت به رده وام بێ له  هه ڵسـوكه وتكردن به م شـێوه یه،  
)له وانـه ش  نه خـوازراو  پێشـوه چوونی  زۆر  هه یـه   ئه گـه ر  ئـه وا 

لـێ بكه ونـه وه .  به كاربردنـی زه بروزه نـگ(ی 
لـه  چه نـد  لـه و هێمایانـه  ده كـرێ  لـه  خوێندنه وه یه كـی به په لـه  
تۆقانـدن  و  ناشـیرینكردن  و  دێوانـدن  دیـارده ی  ئـه و  خاڵێكـدا 
كـورت بكه ینـه وه : ١- زۆر جـار لـه  مێدیـا حزبییـه كان و هه نـدێ 
بـۆ  ده سـه اڵت  بـه رزی  به رپرسـانی  زاری  له سـه ر  جاریـش 
شـێواندنی ڕوانگه ی ئیسـالمی سیاسـی له  كوردسـتان و تۆقاندنی 
خه ڵـك بـه  ئه گه ره كانـی سـه ركه وتنی ئـه و ڕه وتـه  لـه  كوردسـتان، 
حه ماسـی  بـه   ڕه وتـه   ئـه و  لێكچوواندنـی  ڕێگـه ی  لـه   به تایبه تـی 
فه له سـتینییه كانه وه ، شـێوه یه كی هـه ره  به رچـاوی دێواندنـه . هـه ر 
حه مـاس  سـه ركه وتنی  ئـه وه ی  بـۆ  بانگه شـه كردن  ئێسـتاوه   لـه  
فه له سـتینی  كێشـه ی  فه له سـتینییه كاندا  هه ڵبژاردنه كانـی  لـه  
بـه ره و كـوێ بـرد “ده كـرێ سـه ركه وتنی ڕه وتـه  ئیسـالمییه كانی 
باشـووری كوردسـتانیش بـه  هه مـان شـێوه  كوردسـتان بـه ره و 
كاریسـه  ببـه ن.” لـه م ڕووه وه  مـرۆڤ ده توانـێ چه نـد تێبینییـه ك 
بدات، كه  له  الیه كه وه  ناڕاسـتگۆیی و  له  الیه كی تره وه  ترسـناكیی 
ئـه و جـۆره  دێواندنـه ی ئیسـالمی سیاسـی لـه  كوردسـتان ده خه نـه  
ببێتـه   ده كـرێ  دێواندنـه   جـۆره   ئـه م  مـن،  بـاوه ڕی  بـه   أ-  ڕوو: 
لـه   نه تـه وه   پانتاییـی  ده بێـژم  پێـی  مـن  ئـه وه ی  له تبوونـی  هـۆی 
باشـووری كوردسـتان و  بـه م مانایـه ش ده كـرێ سـه ره تایه ك بێت 
یـا ڕێگه خۆشـكه ر بێـت بـۆ وه ده رنانـی ڕه وتـی ئیسـالمی سیاسـی 
لـه  پانتاییـی نه تـه وه . لـه م ڕووه وه  ترسـی جیـددی ئه وه یـه،  كـه  به م 
شـێوه ی دێواندنـه  ئـه م ڕه وتـه  بـه ره و ده ره وه ی ئـه م پانتایییـه  پـاڵ 
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بدرێـت و  لـه وه ش خه ته رێكـی سـتراتیژی ده كه وێته وه . ب- مرۆڤ 
ده توانـێ پرسـیارێكی جیـددی بـكات، كـه  لـه  ڕاسـتیدا لـه  وه اڵمێكی 
ئه رێنیـدا بـۆ ئـه و پرسـیاره،  ده كـرێ ناڕاسـتیی ئـه و دێواندنـه  ده ر 
بكـه وێ، پرسـیاریش ئه وه یـه : ئایـا بـۆ ناكـرێ هـه ر نه بـێ به شـی 
باشـووری  لـه   سیاسـی  ئیسـالمی  لـه   كاریگـه ر  و  گرنـگ  هـه ره  

كوردسـتان لـه  حیزبـی )ئاکەپـە(ی توركیـا بچووێندرێـت؟ 
بــه  هه رحــاڵ، بــه  بــاوه ڕی مــن، له یه كچوواندنــی یه كگرتــووی 
ئیســالمی له گــه ڵ )ئاکەپــە( ڕاســتیی زیاتــر تیایــه  تــا لێكچوواندنــی 
كه متــر  یه كێتــی  و  پارتــی  سیاســه تی  ج-  حه مــاس.  له گــه ڵ 
بــۆ  حه مــاس  لــه وه ی  كــورد  بــۆ  نه بــووه   كاریســه ئامێز 
فه له ســتینییه كان. ئاخــر شــه ڕه  خۆكــوژی و نه ته وه كوژییه كــه ی 
و  ڕابــردوو  ســه ده ی  نه وه ده كانــی  لــه   حیزبــه،   دوو  ئــه و 
ــردووه   ــه ڕی ك ــه  ده ســه اڵتدا، زۆر تێپ ــان ل سیاســه ته  گه نده ڵه كه ی
حه مــاس  سیاســه تی  لــه   چه وتییانــه ی  و  نه هامه تــی  لــه و 
بــوو  نه گریســه ش  شــه ڕه   ئــه و  هــه ر  بگــره   و   كه وتوونه تــه وه  
یارمه تیــی ئیســالمی سیاســیی دا لــه  كوردســتان بــۆ گه شــه كردن. 
ماڵــی  پێكهاته كانــی  فیدراڵیــدا،  ته رتیباتــی  لــه  چوارچێــوه ی  د- 
كــورد هــه م لــه  به غــداد و  هــه م لــه  هه رێمیــش وااڵ و كراوه یــه  بــۆ 
ئــه وه ی ده ســتی نه تــه وه ی زۆرینــه ی لــه  عێــراق بــه و پێكهاتانــه  بگا 
ــی  ــی ماڵ ــه  مه به ســتی الوازكردن ــكا ب ــدا ب ــان له ته ك و هاوپه یمانیی
ــه ی وا به ئاســانی  ــه و كــه س و الیه نان كــورد. ڕ- پرســیارێكیش ل
ڕه وتــی ئیســالمی سیاســی بــه  حه مــاس ده چووێنــن ئه وه یــه : ئایــا 
ده ســه اڵتی كــوردی بــۆ “حه ماســه كانی” به غــدای قه بووڵــه  كــه  
ــه  گۆشــه بینینێكی تــه واو  هــه ر نه بــێ به شــێكی گرنگیــان ئه مــڕۆ ل
عوروبــی و شۆڤێنیســتانه وه  مامه ڵــه  له تــه ك كــورددا ده كــه ن. 
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ــه   ــن، ك ــه وه  بزان ــی ئ ــی و یه كێت ــه  ده ســه اڵتی پارت ــش گرنگ زۆری
ئیتــر بۆچوونــی ڕه ســمیی جیهانــی ڕۆژئــاوا بــه  ئه مەریكاشــه وه ، 
لــه   زۆر  یه كجــار  ژماره یه كــی  بۆچوونــی  له گــه ڵ  یه كانگیــره  
ناوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  و  ئیســالم  بواره كانــی  پســپۆڕانی 
ئه گــه ر  به ڵــێ  كــه   فولــه ر(  گراهــام  نموونــه   بــۆ  )له وانــه ش 
پڕۆســه ی دیموكراســی ده رفه تــی ســه ركه وتنی لــه  ڕۆژهه اڵتــی 
ــه   ــه وا ل ــت، ئ ــی ئیســالمی به گشــتی هه بێ ــه  جیهان ناوه ڕاســت و  ل
ڕێگــه ی به شــداریپێكردنی ئیســالمی سیاســیی میانــڕه و )جه ختــی 
ده كه مــه وه ، میانــڕه و( ده بێــت. ٢- ده ســه اڵت ده خــوازێ كــورد 
بــه وه  بترســێنێ، كــه  گوایــه  ئــه و بارودۆخــه ی كــورد لــه  باشــوور 
گۆڕانكاریــی  بارودۆخه كــه   مانایــه ش  بــه و  و  ناســكه   تیایه تــی 
ئــه وه   هه رشــتێك،  لــه   بــه ر  هه ڵناگــرێ...  بنه ڕه تــی  و  گــه وره  
هاوشــێوه كانی  ڕژێمــه   و  پێشــوو  ســۆڤیه تی  گووتــاری  ڕێــك 
لــه  ڕۆژهه اڵتــی ئه وروپــا و ڕژێمــه  نادیموكراته كانــی جیهانــی 
ڕۆژهه اڵتــی  هاوشــێوه كانی  ڕژێمــه   به تایبه تییــش  و   ســێهه م 
كــه   كه وتــووه ،  ده ر  لێكۆڵینــه وه ش  بــه   بــووه .  ناوه ڕاســت 
ده یــان  به درێژاییــی  عه ره بییــه كان  ڕژێمــه   جه ختكردنــه وه ی 
نه ته وه ییــی  “ئاساییشــی  پێــی ده وتــرێ  ئــه وه ی  له ســه ر  ســاڵ 
عــه ره ب و تــرس لــه  هه ڕه شــه كانی زایۆنیــزم و ئیمپریالیــزم،” 
شــمولییه كانی  ڕژێمــه   به هێزبوونــی  هۆكاره كانــی  لــه   یه كێــك 
واڵتانــی عه ره بــی و دواكه وتنــی ڕه وتــی به دیموكراتیزه كردنــی 
ــه،  هه ندێــک جــار به شــێك  ــووه . جێگــه ی نیگه رانیی ــه  ب ــه و واڵتان ئ
كــه   هه ڵه یــەی  ئــە  ده كه ونــه   ڕۆژنامه نووســیش  و  نووســه ر 
نغرۆبوونــی  و  پاپۆڕێكدایــه   له نــاو  هه مــووی  كــورد  گوایــه  
مانــای  ڕێــك  باشــووری كوردســتان  لــه   ده ســه اڵتی سیاســی 
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نغرۆبوونــی تــه واوی نه تــه وه ی لــێ ده كه وێتــه وه . ئــه وه  ڕێــك 
ئــه و گووتاره یــه ، كــه  ده ســه اڵت حــه ز ده كات بــه كاری بهێنێــت و 
بیبیســتێت. هــه ر ئــه و هه ڵه یه شــه،  كــه  به شــێك لــە نووســەر و 
ڕۆشــنبیر و ڕۆژنامەنووســانی واڵتانــی عەرەبــی تێــی دەکــەون. 
٣- ترســاندنی ڕاســته وخۆ: ئــه وه ش گه یشــته  ئاســتێكی هــه ره  
بارزانــی.  عه بدولمســه ور  لــه   هه ڕه شــه كردن  له گــه ڵ  ترســناك 
ــه  به رده ســتدا  ڕاســته  ئێمــه  هیــچ به ڵگه نامه یه كــی نووســراومان ل
نییــه ، كــه  ئــه م هه ڕه شــه یه  ڕێــك بــه و شــێوه یه ی لــه  هه ندێــك 
ــه وه،   ــه ن ســه رۆكی هه رێم ــت له الی ــووه ، كرابێ ــدا هات ــه  مێدیاكان ل
بــه اڵم تــا ئــه و كاتــه ی ســه رۆكی هه رێــم لــه م مه ســه له یه  بێده نــگ 
بــێ و به ڕه ســمی و بــه  شــێوه یه كی شــه فافانه  ئــه و هه واڵــه  ڕه ت 
بێده نگــی و ڕه تنه كردنه وه یــه   ئــه و  ئــه وا ده توانــرێ  نه كاتــه وه ، 
وه ك پشتڕاســتكردنه وه ی ئــه م هه وااڵنــه  بخوێنرێتــه وه . ئه گــه ر 
ئــه و هه ڕه شــه یه  نه كــراوه،  بــا ســه رۆكی هه رێــم ڕاگه یه ندراوێكــی 
ڕه ســمی بــدات و  كه یســه كه  بــدات بــه  دادگا وه كــوو حاڵه تــی 
كوشــتن.  هه ڕه شــه ی  بــه   تۆمه تباركــردن  و  گوناهباركــردن 
ئه گــه ر ســه رۆكی هه رێــم خــۆی بــه  هاونیشــتمانییه ك ده زانــێ 
ــه   ــه و كه یســه  بدات ــا ئ ــت، ب و خۆیشــی له ســه ره وه ی یاســا دانانێ
دادگا! تێگه یشــتنێكیش بــۆ ئــه وه ی ســه رۆكی هه رێــم كارێكــی 
ئــه م كێشــه یه   ئه وه یــه،  ســه رۆكی هه رێــم  نــاكات  لــه و جــۆره  
لــه  چوارچێوه یه كــی بنه ماڵه یــی و خێڵەکیــدا ده بینێــت و له بــه ر 
ــی یاســا و  ــه  قاڵب ــه و كێشــه یه  بكه وێت ــاكات ئ ــه وه ش پێویســت ن ئ

ڕەهەنــدی هاوواڵتیبــوون و دادپــەروەری!  
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گرنگیی ئەم هەڵبژاردنانە

ناكـرێ به ئاسـانی بۆچوونێـك پیـاده  بكه یـن وه كـوو ئـه وه ی كـه  
گوایـه  ئـه م هه ڵبژاردنانـه  ده بنـه  ئامرازی دانانی كۆتایی بۆ قۆناغی 
پێشـوو و  سـه ره تادانان بـۆ قۆناغێكـی تـه واو تـازه . بـه  هه ر  حـاڵ، 
لـه  ده رهاویشـته ی ژمـاره ی ئـه و ده نگانـه  نییـه  كـه   چاره نـووس 
ئـه و یـا ئـه م لیسـت ده یهێنێـت، به ڵكـوو له وه دایـه،  كـه  تـا چه نـد لـه  
ڕووی چه ندایه تییـه وه  سیاسـه ته كان دوای هه ڵبـژاردن ده كه ونـه  
قۆناغێكی نوێوه  و ئه و سیاسـه تانه  له  ڕووی چۆنایه تییه وه  چه ند 
گـۆڕاو ده بـن. لـه  الیه كـی تـره وه ، هه ڵبژادنه كانـی داهاتـوو ده توانن 
لـه  دوو ڕووه وه  گرنگییـان هه بـێ، كـه  بـه   لـه  ڕووی ناو خـۆوه ، 
جیـا  یه كتـر  لـه   ناكـرێ  ڕه هه نـده (  )یـا  ئـه م دوو ڕووه   هه رحـاڵ 
بكرێنه وه : أ- ته كاندان به  گۆمه  مه نگه كه ی باشووری كوردستان، 
كـه  تیایـدا چیـی تـر گه نده ڵـی و ناپاكیـی ده سـه اڵتداران لـه  ئاسـتی 
و  به رپرسـێك  چه نـد  چاوبرسـێتیی  یـا  ئیـداری  هه ڵـه ی  هه نـدێ 
هه نـدێ هه ڵـه،  كـه  لـه  ئاكامـی نه بوونـی ئه زموونـی ده وڵه تـداری و 
به ده وڵه تبوونـدا نیـن. گه نده ڵـی تـه واوی ده سـه اڵتی گرتۆتـه وه  و 
بـووه  بـه  شـێرپه نجه یه ك له  جه سـته ی نه ته وه ی كـورددا، گه نده ڵی 
لـه  تاكـی كـورد كـردووه،  له بـری  بووه تـه  ئـه و دیارده یـه ی وای 
كوردسـتان  باشـووری  ده سـه اڵتی  و  كوردبـوون  بـه   شـانازی 
هه سـت بـه  نامۆبـوون و دابـڕان و بێئاراسـته بوونی سیاسـی و 
ناڕوونیـی چاره نـووس و ئایینـده ی نه ته وه كـه ی بكات. ده نگدان به  
ئاراسـته ی یـا ڕاسـتتر بڵێیـن بـه  مه به سـتی شـڵه قاندنی ئـه و گۆمـه  
بۆگه نكـردووه،  خـۆی لـه  خۆیـدا گرنگییه كـی تایبه تـی وه ر ده گرێ. 
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ب- لـه  الیه كـی تریشـه وه ، ده كـرێ ده رهاویشـته ی هه ڵبـژاردن بـۆ 
یه كـه م جـار له دایكبوونـی ئۆپۆزسـیۆن بێـت، كـه  لـه و حاڵه ته شـدا 
ئۆپۆزسـیۆنێكی  كوردسـتان  باشـووری  ده بێـت  یه كـه م  كه ڕه تـی 
بوونـی  لـه   باسـكردن  دواجـار  ببینێـت.  خۆیـه وه   بـه   ڕاسـته قینه  
ئه زموونـی دیموكراسـی لـه  باشـووری كوردسـتان لـه  مـاوه ی ١٨ 
سـاڵی ڕابـردوودا ناڕاسـتگۆیییه كی گـه وره  و چه واشـه كارییه كی 
ئاشـكرایه : ئاخـر له كوێـی ئـه م دونیایـه  سیسـتمێكی دیموكراسـی 
بـه دی ده كـرێ، كـه  ئۆپۆزسـیۆنێكی كارا و ئـازادی تێـدا نه بێـت. 
ده ستبه سـه رداگرتنی  و  ده سـه اڵت  قۆرخكردنـی  ڕێگـه ی  لـه  
ژیانیـان، كۆمه ڵگـه ی  بژێویـی  تـاك و  پێداویسـتییه  ماددییەکانـی  
هـه ره   ئامـرازی  و  سـه ره كی  هـۆكاری  حیزبـه كان  و  مه ده نـی 
كارا  ئۆپۆزسـیۆنێكی  هاتنه كایـه ی  لـه   ڕێگه گرتـن  لـه   كاریگـه ره  
هه ڵبژاردنه كانـی  ڕه هه ندێكـی  ڕاسـته قینه .  و  خاوه نئیـراده   و 
داهاتـووی كوردسـتان ده بـێ باسـوخواس و هه ڵوه سـته  بێـت لـه  
ئه گه ره كانی پێشـه چوونی په یوه ندییه كانی باشـووری كوردسـتان 
و عێـراق. لـه م باره یـه وه  ده بـێ ئـه و پرسـیاره  بێتـه  گـۆڕێ. ئایـا 
لیسـته  ئه لته رناتیڤه كانـی، واتـه  ئـه و لیسـتانه ی ده ره وه ی لیسـتی 
پارتـی و یه كێتـی، لـە هه ڵبژاردنـی داهاتـووی كوردسـتاندا چه نـده  
بۆچوونه كانیـان له گـه ڵ ئـه وه ی پارتـی و یه كێتی جیا ده بێ، كاتێك 
بـاس دێتـه  سـه ر په یوه ندییه كانـی باشـووری كوردسـتان له گـه ڵ 
حكومه تـی ناوه نـدی. لـه م باره یـه وه  ده كـرێ ئاماژه  بـه  دوو تێبینی 
پارتـی  لیسـتی  ده ره وه ی  لیسـته كانی  ناكـه م  بـاوه ڕ   -١ بكـرێ: 
بـه  شـێوه یه كی  پڕۆگرامـی هه ڵبژاردنیانـدا  لـه   بتوانـن  یه كێتـی  و 
ڕیشـه كێش خۆیـان لـه  پاشـماوه كانی سیاسـه تی پارتـی و یه كێتی، 
به تایبه تـی گرێدانـه وه ی كـورد جارێكـی تـر به  ده وڵه تـی عێراقەوە، 
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ڕزگار بكـه ن. چ لیسـتی پارتـی و یه كێتـی و چ هـه ر لیسـتێكی تـر 
بـه  بااڵده سـتی لـه  هه ڵبـژاردن ده ر بچـێ یـا بـه  شـێوه یه ك بـرا وه  
بێـت، كـه  خـۆی بتوانێـت حكومه تـی داهاتـوو دامه زرێنـێ، ئـه وا لـه  
هه مـوو حاڵه تێكـدا حكومه تـی داهاتووی كوردسـتان، به ره وڕووی 
هه مـان ئـه و ته حـه ددا و كێشـانه  ده بێتـه وه،  كـه  ئه مـڕۆ باشـووری 
كوردسـتان به ره وڕوویانـه  له گـه ڵ به غـداددا. ٢- له  الیه كی تره وه،  
هه ڵكه وتـه ی  نه خشـه ی سیاسـی و  لـه   بنه ڕه تـی  گۆڕانكارییه كـی 
حكومه تی داهاتوو ده توانێ دوو كارئاسـانی بۆ كورد له  باشـوور 
بـكات: أ- ئه گـه ری ئـه وه  هه یـه  حكومه تێكی تازه ی كوردی مه یدان 
له بـه ر شـێوه یه كی تـری مامه ڵه كـردن له گـه ڵ به غـداد و له الیـه ن 
به غدادیشـه وه  بـه  ڕووی كوردسـتان بكاتـه وه. ب- حكومه تێكـی 
نـوێ، كـه  له ژێـر هه یمه نـه ی پارتـی و یه كێتیـدا نه بێـت ده توانـێ، 
مه سـه له   له سـه ر  پێداگـری  تـازه   جۆرێكـی  بـه   بخـوازێ  گـه ر 

بـكات.  چاره نووسسـازه كان 
لـه  ڕووی جیهانییـه وه  ده كـرێ ئـه م هه ڵبژاردنانـه  زۆر جیـاواز 
لـه   مـن،  بۆچوونـی  بـه   پێشـوو.  هه ڵبژاردنه كـه ی  دوو  لـه   بـن 
ده كـرێ  پێشـوه چوون،  و  هێمـا  هه ندێـك  خوێندنـه وه ی  ڕێگـەی 
گرنگییه كـی  بگـره   جـاره   ئـه م  هه ڵبژاردنه كانـی  كـه   بڵێیـن،  ئـه وه  
ئیستسـنائیش لـه الی كۆمه ڵگـه ی جیهانـی وه ر ده گـرن. لێره شـدا 
ده سـه اڵتی پارتـی و یه كێتـی بـه  تـرس و دڵه ڕاوكـێ لـه و هێمـا و 
پێشـوه چوونانه  نزیـك ده بێتـه وه . ئاخـر ئه وه تـا سـه رانی كـورد لـه  
الیه كـه وه  بـه  نیگه رانیـی زۆره وه  هێماكانـی ئیـداره ی ئۆبامـا، بـه  
كشـانه وه  لـه  عێـراق، وه ر ده گـرن و ئاره زوویه كـی زۆر توندیـش 
ده ر ده بـڕن بـۆ مانـه وه ی ئـه و هێزانـه ، هـه ر نه بـێ لـه  باشـووری 
ده سـه اڵته   ئـه و  هـه ر  تـره وه ،  الیه كـی  لـه   كه چـی  كوردسـتان. 
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دوای باڵوبوونـه وه ی ده نگـۆی ئـه وه ی ئه مەریـكا سـێ به تالیـۆن 
ده نێرێتـه  كوردسـتان بـه  مه به سـتی پاراسـتنی ئاسـاییش لـه  كاتـی 
هه ڵبژاردنه كانـدا، چه نـد ڕۆژ بـه ر لـه  ئێسـتا وته بێـژی وه زاره تـی 
پێشـمه رگه  )جه بـار یـاوه ر(، به ڕاشـكاوی ئـه وه ی ڕاگه یانـد، كـورد 
پێویسـتی بـه  هێـزی ئه مەریـكا نییـه  بـۆ پاراسـتنی هه ڵبژاردنـه كان. 
ئاخـر ئه مەریـكاش ده زانـێ هێـزه  كوردییـه كان توانـای پاراسـتنی 
ناوخـۆی  ئاساییشـی  نه بـێ  هـه ر  هه رحـاڵ،  بـه   ئاساییشـی، 
كوردسـتانیان هه یـه ، بـه اڵم ئـه و ڕاسـتییه ی تریـش كـه  ئه مەریـكا 
ده یزانـێ ئه وه یـه ، ده سـه اڵتی پارتـی و یه كێتـی له وه  سـڵ ناكه نه وه  
هـه ر ئـه و هێـزه  كوردییانـه  بـه كار بێنـن بـۆ ترسـاندن و تۆقاندن و 

هەڵبژاردنـەکان.  ڕەوتـی  کاریگەریخستنەسـەر 
ئـه م هه ڵوێسـته  پـڕ لـه  ناكۆكییه ی ده سـه اڵتی پارتـی و یه كێتی، 
كه  ته واو پراكتیزه كردنی سیاسه تی بانێكه  و دوو هه وایه ، ده توانێ 
به  زیانی گه وره  بۆ كورد ته واو ببێ، كه  ئه گه ری ئه وه ش ده كرێ 
ئـه و زیانلێكه وتنـه  بگاتـه  ئاسـته  هـه ره  سـتراتیژییه كانیش. مـرۆڤ 
ڕژێمه كانـی  نموونـه ،  بـۆ  لێره ولـه وێ  كـه   بـگات،  لـه وه   ده توانـێ 
بـه اڵم  ئه مەریـكا،  له گـه ڵ  دژایه تـی  بكه ونـه   سـوریا  و  ئێـران 
“ناكۆكییـه ی” ده سـه اڵتی كـوردی  لـه و  ناتوانـێ  هه رگیـز مـرۆڤ 
بـگات له مـه ڕ ڕه تكردنـه وه ی هاتنـی هێـزی ئه مەریـكا، یا به  قسـه ی 
پاراسـتنی  بـۆ  كوردسـتان  بـۆ  هاوپه یمانـن،  و  دۆسـت  خۆیـان، 
هه ڵبژاردنـه كان. ئاخـر ئـه و هێزانـه  بـه  گـوڵ له الیـه ن ده سـه اڵتی 
پارتـی و یه كێتـی به خێرهاتنیـان لـێ ده كـرا، ئه گـه ر بـۆ پاراسـتنی 
پارادۆكـس  بهاتنایه تـه  كوردسـتان!  ئـه و دوو حیزبـه   ده سـه اڵتی 
-موفاره قـه  ئه وه یـه ،  كـورد ده یـان سـاڵه  خه باتێكـی پـڕ لـه  خوێن و 
تراژیدیاییـان بـۆ كرانـه وه ی هه رچـی ده رگا و په نجـه ره ی جیهـان 
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هه یـه  بـه  ڕووی كوردسـتاندا کـردووه ، بـه اڵم ئه وه تـا ده سـه اڵتی 
لـه  ترسـی ئـه وه ی نـه وه ک ده رهاویشـته كانی  پارتـی و یه كێتـی، 
دڵه ڕاوكێـوه   و  تـرس  بـه   نه بـێ،  ئـه وان  دڵـی  بـه   هه ڵبژاردنـه كان 
ئـه وان  به ڵـێ  ده بنـه وه ؛  نزیـك  كراوانـه   په نجـه ره   و  ده رگا  لـه و 
خوازیـاری  زیاتـر  خۆیـان،  ده سـه اڵتی  پاراسـتنی  بـه  مه به سـتی 

بەداخـراوی هێشـتنەوەی کۆمەڵگـه ی کوردەواریـن. 
گرنگـه،   ئه وانـه   بـۆ  ئه مەریـكا  نییـه  هه ڵوێسـتی  جێـی گومـان 
كـه  ئه مـڕۆ لـه  ده سـه اڵتدان و  بـۆ ئه وانـه ش گرنگـه  كـه  خوازیـارن 
گۆڕانكاری بنه ڕه تی له  ده سه اڵت له  باشووری كوردستاندا بكه ن. 
زۆر به كورتـی و زۆر به چـڕی: ئـه و بۆچوونـه  هه ڵه یـه  كـه  ده ڵێـت 
ئه مەریـكا تـا سـه ر، بـه  هـه ر نرخێـك ده بـێ بـا ببـێ، پشـتگیری لـه  
ده سـه اڵتی پارتـی و یه كێتـی ده كات، بـه اڵم ئـه وه ش هه ڵه یه  گه ر وا 
بزانرێـت ئه مەریـكا بـه  هه موو شـێوه یه ك پشـتگیری له  هه وڵه كانی 
گـۆڕان ده كات، لـه  ڕۆشـناییی ئـه و بۆچوونه ی كـه  گوایه  ئه مەریكا 
به  زه روره ت له گه ڵ ڕه وتی دیموكراسـی و چاكسـازیدایه . ڕاسـته  
ئه مەریكییـه وه   به رپرسـی  هه نـدێ  له الیـه ن  هـه ن  هێمـا  هه ندێـك 
ده ر بـڕاون، كـه  ده توانـرێ وه ك الیه نگیربـوون لـه  گۆڕانـكاری لـه  
كوردسـتان بخوێندرێنه وه،  به اڵم ڕاسـتییه كه ی ئه وه یه ، سیاسـه تی 
واقیعییـه وه   گۆشـه بینییه كی  لـه   ئه مەریـكا  ئیـداره ی  ڕه سـمیی 
ناخـوازێ به تونـدی و ڕاشـكاوانه  پشـتگیر بێـت بـۆ گۆڕانكاریـی 
بنه ڕه تـی لـه  باشـووری كوردسـتان. لـه  الیه كـی تـره وه،  ئه مەریـكا 
ڕێگه  له و جۆره  گۆڕانه  ناگرێ، به ڵكوو به  زووییش خۆی له گه ڵدا 
ئـه وه   دواجـار  ده كات.  لـێ  به خێرهاتنیشـی  بگـره   و  ده گونجێنـێ 
ئه مەریـكا نییـه  شـته كان یه كالیی ده كاته وه،  به ڵكـوو ئه وه  ئیراده ی 
بـه   ئه مەریـكاش  یه كالكـه ره وه .  ده بێتـه   كوردسـتان  ده نگده رانـی 
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ئه گـه ری زۆر به بـێ دواكه وتـن خـۆی له گـه ڵ گۆڕانـدا ده گونجێنـێ 
و هـه وڵ ده دات پردێكـی له یه كگه یشـتن له گـه ڵ ئه كتـه ره  تازه كانـی 

دەسـەاڵتی کوردسـتاندا بینـا بکات. 

ده رئه نجام

ئاشــكرایه  كــه  ڕوو لــه  هه ڵبژاردنه كانــی داهاتــووی باشــووری 
كوردســتان كۆمه ڵــێ ئه گــه ری گرنــگ له خۆ ده گرن، هیوابه خشــبن 
دوو  هه ڵبژاردنــه كان  ده رهاویشــته ی  لــه   تــرس  و   الیــه ك  لــه  
خه ســڵه تی هــه ره  گرنگــی ئــه و هه ڵبژاردنانــه ن. لــه م باره یــه وه  
ده ســه اڵتی پارتــی و یه كێتــی ده خــوازن ڕوانگــه ی كوردســتان، 
بــه  هــه ر جۆرێــک بــووە بــه  زمنــی، وه هــا وێنــا بكــه ن، وه ك 
ئــه وه ی هه مــوو خه ڵكــی باشــووری كوردســتان لــه  پاپۆڕێكــدان و 
ــه ری  ــه وا ئه گ ــه وه ، ئ ــه و ده ســه اڵته  نه دات ــگ ب ــه ر خه ڵكــی ده ن ئه گ
بــه  ته واوه تــی نقوومبوونــی ئــه و پاپــۆڕه  هه یــه . لــه م شــێوه ی 
گووتــاره  ده خــوازرێ ئــه وه  بــه  خه ڵكــی بوتــرێ، به ڵــێ كلیلــی 
دواڕۆژی باشــووری كوردســتان لــه  ده ســت پارتــی و یه كێتــی 
دایــه ، هــه ر ئه وانیشــن ده توانــن ئــه و پاپــۆڕه  بگه یه ننــه  ئاقــاری 
كــه  سیاســه تی  ئه وه یــه ،  بــه  هه رحــاڵ، ڕاســتییه كه ی  هێمنــی... 
شــه ڕی  نه هامه تییه كانــی  لــه   به رپرســه   یه كێتــی  و  پارتــی 
تــا  ده ســه اڵتێكی  به رهه مهێنانــی  و  نه ته وه كــوژی  و  خۆكــوژی 
ســه ر ئێســقان گه نــده ڵ، كــه  بــووه  ته هــۆی تێكشــكاندن لــه  نــاخ و 

نــاوه وه ی بــاوه ڕ بــه  نه ته وه بــوون و بــه  دواڕۆژبــوون. 
هــه ر نه بــێ به شــێك لــه  خه ڵــك لــه  باشــووری كوردســتان له وه  
گه یشــتوون، ترســاندنی خه ڵــك بــه وه ی كــورد بــاری ناســكه  و 
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ده وری دراوه  بــه  ناحــه ز و  هه ڕه شــه ی زۆری له ســه ره  و ترســی 
ــاری كوردســتان  ــه وه  ب ــه ر ئ ــه ، له ب ــه ی هه ی ــی پاپۆڕه ك نغرۆبوون
گۆڕانكاریــی بنه ڕه تــی و به رفــراوان هه ڵناگــرێ، هیــچ بنه مایه كــی 
نییــه . لــه  ڕاستیشــدا، هــه ر نه بــێ دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســه دام، 
ئــه وه  به جوانــی ده ر كــه وت كــه  بانگه شــه ی ده ســه اڵت بــه  بوونــی 
كۆمه ڵــێ هه ڕه شــه  له ســه ر كوردســتان، وه ك بیانــووی نه كردنــی 
ناڕاســتگۆیانه ش  بانگه شــه یه كی  ته نانــه ت  گرنــگ،  گۆڕانكاریــی 
بــووه . خه ڵكــی كوردســتان بگــره  بــه  ده سه اڵتیشــه وه ، ئــه وه  بــاش 
ــی  ــم، الیه ن ــی ڕژێ ــه ی دوای كه وتن ــاوه  كورت ــه و م ــه  ب ــن، ك ده زان
ــری  ــن به غــداد، پێشــكه وتنی زیات ــا بڵێی ــا ب ــراق، ی ــه  عێ ــی ل عه ره ب
به ده ســتهێناوه  بــه  بــه راوورد له گــه ڵ ١٨ ســاڵه كه ی باشــووری 
ــه دا هه ڕه شــه كانی  ــه م ماوه ی ــه  ل ــدا ك ــه  كاتێك ــه  ل كوردســتان. ئه م
ســه ر به غــدا، لــه  نــاوه وه  و لــه  ده ره وه ڕا، یه كجــار زۆرتــر بــوون  
ــه   ــه  ڕاســتیدا ل ــه و هه ڕه شــانه ی ســه ر باشــوری كوردســتان. ل ل
و  ناو خــۆ  ئاســتی  لــه   ملمالنــێ  كۆمه ڵێــك  عه ره بیــدا  عێراقــی 
ــه وه   ــان گرت ــدی یه كتری ــی به چــڕی و به تون ئیقلیمــی و نێودەوڵەت
لــه  الیه كــه وه   تــا ڕاده یه كــی یه كجــار ترســناك. ئاخــر ئه وه تــا 
ســه رانی هه رێــم بــه  شــانازییه وه  هیــچ ده رفه تێكیــان له ده ســت 
ــه   نــه داوه  كــه  تیایــدا جه خــت نه كــه ن له ســه ر بوونــی ئاســاییش ل
به بــێ  )عێــراق  له گــه ڵ عێراقــی عه ره بــی  بــه راورد  بــه   هه رێــم 
ترســاندنی  بــۆ  خۆیــان،  هــه ر  بــه اڵم  كوردســتان(  باشــووری 
خه ڵكــی باشــووری كوردســتان، بــه  تایبه تــی وه ختێــك باســی 
ــی كۆمه ڵێــك هه ڕه شــه   ــه ی بوون ــه  گــۆڕێ، به هان ــكاری دێت گۆڕان

ــه وه .  ــه و به شــه ی كوردســتان ده هێنن له ســه ر ئ
پانتاییــی  به هێزیــی  و  تۆكمه یــی  خه مــی  لــه   ئه وانــه ی 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

1٠1

ته ندروســت  بــه  شــێوه یه كی  ده یانــه وێ  و   نه تــه وه دان 
پر نســیپی  دوو  ده بــێ  ئــه وا  بخــه ن،  ڕێــك  پانتایییــه   ئــه م 
بــاوه ڕه وه   قوواڵییــی  لــه   دیموكراتیبــوون  و  كوردســتانیبوون 
لــه   كــورد  كــه   بێــت،  قبــوڵ  ئه وه مــان  ئه گــه ر  بكــه ن.  په یــڕه و 
و  بووەتــەوە  نادیــار  چاره نووســێكی  بــه ره وڕووی  باشــوور 
الیه نــی عه ره بییــش لــه وه  ســڵ ناكاتــه وه،  كــه  تــا لــه  توانایــدا 
بێــت درز ده خاتــه  نــاو ئــه و پانتایییــه وه  و دزه  ده كاتــه  نــاوی، 
پێكهاته یــه ك  چه نــد  یــا  پێكهاته یــه ك  دابڕاندنــی  مه به ســتی  بــه  
لــه  ڕۆشــناییی  لــه م پانتایییــه ، ئــه وا پێداویســتییه كی حه یاتییــه  
مامه ڵــه   ڕاســته قینه   به دیموكراتیبوونــی  و  به كوردســتانیبوون 
بكرێــت.  نه تــه وه دا  پانتاییــی  لــه   پێكهاتــه كان  هه مــوو  له گــه ڵ 
ــی  ــۆ ســه پاندنی ڕه نگێك ــدان ب ــه م دوو پرنســیپه  و هه وڵ ــه ده ر ل ب
و  پانتایییــه دا چه وتییه كــی جیددیــه   ئــه و  به ســه ر  ئایدیۆلــۆژی 

ببــێ.  تــه واو  بــۆ نه تــه وه   بــه  كاریســه   ده شــكرێ 
خۆشــیان  كوردســتان  باشــووری  ده ســه اڵتدارانی  ڕه نگــه  
ئــه وه  بزانــن، كــه  هــه ر ئــه و گۆڕانكارییــه  ئیقلیمــی و جیهانییانــه ی 
ــه  ده ســت  ــه وان ده ســه اڵت بگرن ــه وه ی ئ ــۆ ئ ــده ده ر ب ــه  یاری بوون
كــه   گۆڕانكارییانه شــن  ئــه و  هــه ر  كوردســتان،  به شــه ی  لــه و 
بــه  ئه گــه ری زۆر، زوو یــا دره نــگ، ده بنــه  هــۆی له ده ســتدانی 

ده ســه اڵت.  هه مــان 
ئــه وه دان  لــه  خه مــی  یه كێتــی  پارتــی و  ئه گــه ر ده ســه اڵتی 
ئــه وا  ئاقــاری هێمنــی،  بگاتــه   پاپــۆڕی باشــووری كوردســتان 
ــی  ــوه ی په یڕه وكردن ــه  چوارچێ ــراوه  و ل ــی ك ــه  بیرێك پێویســته  ب
ڕاســته قینه   دیموكراتیــی  و  كوردســتانی  پرنســیپی  هــه ردوو 
كوردســتان.  باشــووری  تازه كانــی  ڕوانگــه   له گــه ڵ  بكــه ن  كار 
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ڕێگه گرتــن  ئیتــر  كــه   بزانــن،  ئــه وه ش  ده ســه اڵتداران  گرنگــه  
ببێتــە هــۆی نغرۆبوونــی پاپۆڕه كــه !  لــه  گۆڕانــكاری ده توانــێ 
بــه   ده تۆقێنــن  تــر  ئــه وی  و  ده دێوێنــن  تــر  ئــه وی  ئه وانــه ی 
مه به ســتی مانــه وه  لــه  ده ســه اڵت، لــه  ڕاســتیدا هــه ر ئه وانــه ن 
ده توانــن ببنــە هــۆی هه ڵته كانــی ماڵــی كــورد و په رته وازه بوونــی 

نغرۆبوونێكیــش.  هــه ر  و 
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نانبڕین لووتکەی فاشیزمە

دیمانەی ڕۆژنامه ی ڕۆژنامه ،
ڕۆژنامە، ژماره  517، 2٠٠9/7/22

سازدانى ڕۆژنامەنووسان
سامان به شاره تى و ئارام شێخ وه سانی

ڕۆژنامـه : ئێسـتا ئێمـه  له نـاو پرۆسـه ى هه ڵبژاردندایـن، بۆچوونـت 
چییـه  سـه باره ت بـه  هه ڵبژاردنـى ئـه م جـاره ؟

ب. یاسـین: بـه  بۆچوونـى مـن، ئـه م هه ڵبژاردنـه  جیـاوازه  لـه  
تایبه تمه ندیـی  جـاره   ئـه م   ،١٩٩٢ و   ٢٠٠٥ سـاڵی  هه ڵبژاردنـى 
باشـوورى  جـاره    یه كـه م  بڵێیـن  ده توانیـن  ده گرێـت.  له خـۆ  زۆر 
كوردسـتان هه ڵبژاردنێـك بـه  خۆیـه وه  ده بینێـت، كـه  جۆرێـك لـه  
هیـواى بـه  خه ڵـك به خشـیوه ، بـه و مانایـه ى ئـه و ده سـه اڵته ى لـه  
مـاوه ى هـەژدە سـاڵى ڕابـردوو مۆنۆپۆلى ده سـه اڵتی كردووه  له م 
ئـه و  نه بـێ  هیـچ  كـه   هه یـه   هیوایـه ك  ئیتـر  به شـه ى كوردسـتان، 
مۆنۆپۆلـه  درزى تـێ بكه وێـت. وێـڕاى ئـه و ئه گـه ره ى بـاس لـه وه 
 ده كات، لـه  موفاجه ئه یه كـدا دواى ٢٥ى ئـه م مانگـه ، ئـه و مۆنۆپۆلـه  
كۆتاییـى پـێ بێـت. هێزێكـى تـازه  ده رفه تـى پـێ بدرێـت بـۆ ئـه وه ى 
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هه روه هـا  گـۆڕان.  لیسـتى  واتـە  بكاتـه وه ،  تاقـی  خـۆى  چانسـى 
هاوپه یمانییـه ك  حیزبه كـه   چـوار  و  گـۆڕان  لیسـتى  ده كرێـت 
بهێنـن،  بەرهـەم  تـازه   ده سـه اڵتێكى  شـێوه   و  بكـه ن  دروسـت 
بـەاڵم ئه مـه شـتێكى ئاسـان نییـه ، چونكـه  لـه دواى هه ڵبژاردنیـش 
بێـت  لیسـته كاندا  نـاو  لـه  جـا  ده دات،  ڕوو  موفاجه ئـه   كۆمه ڵێـك 
ئـەوەی  ئەگـەری  له وانـه   لیسـته كان.  نێـوان  هاوپه یمانیـی  لـه   یـا 
په یوه ندییه كانـى یه كێتـی و پارتـى موفاجه ئـه ى جیـددى بـه  خـۆوه  
بگـرن. هەڵبەتـە ئـه م موفاجه ئانه  دوا خـراون بۆ دواى ٢٥ى مانگ، 
ئه مـه ش له پێنـاو ئـه وه ى ئـه م دوو هێـزه  سـه ره تا به شـدار بـن و 
بچـن بـۆ ده نگـدان دواتر شـتەکان لەنێوان خۆیانـدا یەکال بکەنەوە، 
ئه نجامـى  لـه   دەچـێ   تێـك  هه میشـه یییه كه   هاوسـه نگییه   چونكـه  
ئـه وه ى یه كێتـى ده نگێكـى زۆر له ده سـت ده دات، بـه  هـۆى لیسـتى 

گۆڕانـه وه . 
هاوتـاى  یه كێتـى  نابێـت  ڕازی  بـه وه   پارتـى  به رامبـه ردا  لـه  
لیسـته كان ڕوویه كـى  لـه م جـاره دا  بێـت،  بێـت. هه رچۆنێـك  ئـه و 
سـاڵه   هـه ژده   مـاوه ى  چونكـه   هه ڵبژاردنه كـه ،  بـه   ده ده ن  نـوێ 
ئـه و بازنه یـه ى ده سـه اڵت ده خولێتـه وه . ئه وانـه ى ته حه كـوم بـه و 
بازنه یـه  ده كـەن، پارتـی و یه كێتیـن. لـه ڕاسـتیدا فەرمانڕەواییـی 
ئـەم دوو حیزبـە مانـاى حیزبۆكراتـى ده گه یه نـێ نـه ك دیموكراتى، 
چونكـه  لـه ڕێگـه ى مه كته بى سیاسـیی ئـه و دوو حیزبه وه  ئیداره ى 

ئـه م هه رێمـه  كـراوه . 
لـە الیەکـی تـرەوە، ئێمـه  حـه ز بكه یـن یـا نـا، هـه ر پێـش ٢٥ى 
مانگیـش لیسـتى گـۆڕان گۆمه كـه ى شـڵه قاندووه ، بـه اڵم ده كرێـت 
هه روه هـا  تـازه وه ،  مه دایه كـى  بخاتـه   شـڵه قانه كه   مانـگ  ٢٥ى 
ده رفه تێـك بخەمڵێنـێ بـۆ شـێوه  ده سـه اڵتێكى نـوێ. ئه گـه ر شـێوه  



لە قوواڵییی سیاسەتدا

1٠5

ده سـه اڵتێكى تـازه ش نه یه تـه  دى، ئـه وا ده توانیـن دڵنیـا بیـن شـێوه  
په رله مانێكـى تـازه  دێتـه  كایـه وه . په رله مانێكـى كاراتـر و چاالكتـر، 
كه  تیایدا ئه ندامانی په رله مان هه موویان وه ك یه ك بیر ناكه نه وه ، 
به ڵكـوو به جیـاوازى بیـر ده كه نـه وه . هـه ر ئه وه شـه  په رله مانه كـه  
ده خاتـه  حاڵه تێكـى ته ندروسـته وه . خاڵێكـى دیكـه  ئه وه یـه ، كـه  بـۆ 
یه كـه م جـار ئۆپۆزسـیۆن دێتـه  كایه وه ، ئه و ئۆپۆزسـیۆنه  ده كرێت 
ببێته  دڵى ئه زموونێكى دیموكراسـى، كه  له ڕاسـتیدا له دواى ٢٥ى 
مانگـه وه  ده سـت پـێ ده كات. لێـره دا دیـاره  ئـه و هـه ژده  سـاڵه ى  
تێپـه ڕى، ئەندامانـی پەرلەمـان، کـەم یـا زۆر، هه موویان وه ك یه ك 
بیریـان كردۆ تـه وه ، ئـه وه ش بووه ته  هۆى ئـه وه ى،  نه  په رله مانێكى 
سـه ركه وتوو  سیاسـیى  سیسـتمێکی  نـه   و  هه بـووه   چاالكمـان 
هه بـووه . ته واوكـه رى ئـه و قسـانه  ئه وه یـه ،  خۆكاندیدكردنـى چه نـد 
كه سـێك بـۆ سـه رۆكى هه رێـم گرنگییه كـى ئێجـگار زۆرى هه یـه . 
باشـوورى  لـه   ئاشـناین  پێـی  ئێمـه   سیاسـییه ى   كولتـووره   ئـە و 
كوردسـتان ئه وه یـه، كـه  ته نیـا چه ند كه سـانێك شاییسـته ى ئه وه ن 
سـه رۆكى ئـه م واڵتـه  بـن، بـه اڵم كاتێـك چـوار كـه س دێـن خۆیـان 
كاندیـد ده كـه ن، ئـه وا ئـه و په یامه مـان پـێ ده دەن، كـه  بەڵـێ هـه ر 
كوردێـك لـه  باشـوورى كوردسـتان ده توانێـت له سـه ر كورسـیى 
سـه رۆكایه تیى هه رێـم دانیشـێت. بـه  بۆچوونـى مـن، ئێسـتا هـەر 
شـكاوه ،  تێـك  هەرێـم  سـه رۆكایه تیى  ته لیسـمى  ٧/٢٥یـش  پێـش 
ئه مـه ش ڕێگه خۆشـكه ره  بـۆ ئـه وه ى تـرس بڕه وێتـه وه ، هه روه هـا 
خه ڵـك متمانـه  بـه  خـۆى و سیاسـه ت و دواڕۆژى خـۆى بـكات و 
ئـەوە بـە سروشـتی ببینێـت، کـە هـەر هاوواڵتییـەک دەتوانـێ ببـێ 

بـە سـەرۆکی هەرێـم.
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ڕۆژنامه : مه به سـتت ئه وه یه  به و پرۆسـه یه  متمانه  ده گەڕێته وه  
بـۆ خه ڵك؟

گەڕانـه وه ى  بـۆ  هێمایـه   ئـه وه   به دڵنیایییـەوە،  یاسـین:  ب. 
متمانـە بـۆ سیاسـه ت و باوەڕبـوون بـه  ئیـراده ی تـاک لە قوواڵییی 
سیسـتمدا. لـه  ڕاسـتیدا لـه  مـاوه ى هـه ژده  سـاڵى ڕابـردوودا زۆر 
ترسـناکی  هـه ره   ڕوویه كـى  بـه اڵم  كـراوه ،  گه نده ڵـى  لـه   بـاس 
تووشـى  و  هه ڵـوه راوه   نه تـه وه   جه سـته ى  ئه وه یـه ،  گه نده ڵـى 
چه ندیـن قه یرانـى جیـددی بـووه . له بـه ر ئـه وه  گه ڕانـه وه ى متمانـه  
ئه مـه ش  كـه س،  ڕێگـه ى هه ڵبژاردنـى چـوار  لـه  كـورد  تاكـى  بـۆ 
ئـه وه  ده گه یه نێـت، ده توانرێـت داهاتـووى سیاسـه ت لـه م واڵتـه دا 
كه مـال  ئه گـه ر  مـن،  بۆچوونـى  بـه   بێـت.  به سـەردا  گۆڕانکاریـی 
میراوده لـى ١٠ یـا یـه ك ملیـۆن بهێنێـت، ئـه وا دواجـار سـه نگه كه  
ئه مـه ش  ڕه وانـده وه ،  ئـه وه ى  ترسـى  میراودەلـی  كـه   له وه دایـه ، 

هه یـه . تایبەتیـی  گرنگییه كـى 

لـه دواى ٢٥ى  واقیـع  بوونـه   پێشـبینییه كان  ئه گـه ر  ڕۆژنامـه : 
قبـوڵ  ئـه وه   ده توانـن  چه نـد  تـا  ده سـه اڵتدار  پارتـى  دوو  مانـگ، 

بكـه ن؟

ب. یاسین: ئێمه  ده بێت هیوامان به وه  بێت، كاره كان به گوێره ى 
ده نگـه كان به ڕێـوه  بچـن، واتـە هه مـوو الیـه ك ئـه و ئه نجامانه  قبوڵ 
ئـه وه ى  وه ك  نه كـه ن  نایاسـایى  شـتێكى  هیـچ  هه روه هـا  بكـه ن. 
قه یرانێكـى گـه وره  دروسـت بكـه ن، بـۆ گه ڕاندنـەوەی ڕەوڕەوەی 
مێـژوو بـۆ دواوە، واتـا بـۆ بارودۆخـى پێـش ٢٥ى مانـگ. ئه گـه ر 
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هه وڵێكى له و جۆره  بدرێت، ئەوا باشـوورى كوردسـتان تووشـى 
كۆمه ڵێـک  ڕه نگـه   قه یرانه شـدا  لـه م  ده بێتـه وه .  زۆر  قه یرانێكـى 
كـه   ئه وه یـه   لـه و موفاجه ئانـه   یه كێكیـش  بكـه ون،  موفاجه ئـه  ده ر 
كۆنتـرۆڵ لـه  ده سـتى بـژارده  و نوخبـه ى سیاسـى ده ر بچێـت و 
بكه وێتـه  سـه ر شـه قامه كان و هه ندێـك هێـزى دیكه  بتوانن شـه قام 

داگیـر بكه ن .

ڕۆژنامـه : پێـت وایـه  كۆمه ڵگـه ى نێوده وڵه تـى تـا چه نـد ده بێتـه  
هێـزى فشـار بـۆ ئـه وه ى الیه نـه كان ئه نجامـه كان قبـوڵ بكـه ن؟

ئـه م  هه ڵبژاردنه كانـى  جوانـه .  پرسـیارێكى  ئه مـه   یاسـین:  ب. 
لـه   هه یـه   جیـددى  گرنگیپێدانێكـى  له وه دایـه،  جیاوازییـان  جـاره  
ئه مەریكییـه كان  به رپرسـه   نموونـه   بـۆ  نێوده وڵه تییـه وه ،  ڕووی 
بـه م  تایبـه ت  گرنگیـى  ئـه وان  كـه   نه شـاردووه ته وه   خۆیـان  ڕاى 
لـه   ڕێگـر  ده بێتـه   گرنگیدانـەش   جـۆره   ئـه م  ده ده ن.  هه ڵبژاردنـه  
ئـه و هێزانـه ى چیكڵدانیـان ته سـكه  و قبوڵـى ئاكامـه كان  بـه رده م 
کۆمەڵگـه ی  مەدەنییەکانـی  ڕێكخـراوه   ڕۆڵـی  لێـره دا  ناكـه ن. 
هه روه هـا  دیـاره ،  به ڕوونـى  جیهـان  زلهێزه كانـى  و  نێودەوڵەتـی 
الیه نـه  كوردییه كانیـش به ڕوونى ئـه وه  ده زانن، كه  ئه م هه ڵبژاردنه  

جیـاوازه .

لـه م  خه ڵـك  گه شـبینییه كانى  هـۆكارى  وایـه   پێـت  ڕۆژنامـه : 
پرۆسـه ى  كـه   جیـاوازه ،  لیسـتێكى  چه نـد  بوونـى  هه ڵبژاردنـه  

كـردووه ؟ جوانتـر  دیموكراسـیى  و  هه ڵبـژاردن 
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كـه   لیسـتێك،  هاتنه كایـه ى  مـن،  بۆچوونـى  بـه   یاسـین:  ب. 
گه نـدەڵ،  ده سـه اڵتی  لـه   نه بێـت  به شـێك  داوه   ئـه وه ى  بڕیـارى 
ئه گـه ر كـه م بهێنێـت یـا زۆر، ئـه وا خـۆى لـه  خۆیـدا هیوابه خشـه  
ئه نجامدانـى  نـاو  چووبێتینـە  ئێمـه   ئه وەشـی  پێـش  تەنانـەت 
پرۆسـەی هەڵبژاردنەوە . له م ڕووه وه  ئەم هه ڵبژاردنانه  موفاجه ئه  
له خـۆ ده گـرن، بـۆ نموونـه  ئه گـه ر لیسـتى گـۆڕان ده نگێكـى زۆر 
بهێنێـت، وه ك ئـه وه ى لـه  توركیـا ڕووی دا لـه  سـاڵى ١٩٥٠، كـه  
هێـزه   ئـه و  هه رچه نـده   كه مالـى،  حیزبـى  بـه   بـوو  كۆتاییهێنـان 
هه ڵگـرى پـرۆژه ى مۆدێرنیزه كردنـى توركیـا بـوو هـه ر لـه  سـاڵى 
١٩٢٣وە، له گـه ڵ ئه وه شـدا خه ڵكـى توركیـا بڕیـارى خـۆی دا “تـا 
ئێـره  و بـه س،” زۆربـه ى ده نگـه كان بـۆ حیزبى دیموكـرات چوون، 
بـەاڵم کەمالییـەکان قبوڵـى ئه نجامه كانیـان كـرد. مـن لێـره دا ئـه و 
بـه راورده  ده هێنمـه وه  و مەبەسـتم ئەوەیـە، كـه  هەر نەبێ با پارتی 
دیموكراتیخـواز  ئه تاتـورك  كه مـال  حزبه كـه ى  به قـه د  یه كێتـى  و 
بـن و ڕێگـه  بـه وه  بـده ن ئه گـه ر هـات و هێزێـك یـا چه نـد هێزێـك 
ده نگێكـى زیاتریـان هێنـا و دەرفەتـی ئه وه یـان هەبـوو حكومـه ت 
بكـه ن. ده بێـت  لێگه ڕێـن حكومـه ت دروسـت  بـا  بكـه ن،  دروسـت 
پارتـی و یه كێتـى بزانـن، كـه  ئێمـه  لـه  سـاڵى ١٩٩٢دا ناژیـن، ئێسـتا 

دیكه یـه . بارودۆخێكـى 

لـه   كـه   هه یـه،   نموونه یـه ك  چه نـد  ده زانیـت،  وه ك  ڕۆژنامـه : 
خۆرهـه اڵت، هه ندێـك جـار ئه نجامـى هه ڵبـژاردن قبـوڵ ناكرێـت، 
واتا لیسـتى سـه ركه وتوو ناتوانێت حكومه ت دروسـت بكات، وه ك 
ئـه وه ى لـه  فه له سـتین ڕووی دا، تـا چه نـد ئـه و جۆره  سـیناریۆیانه  

ئه گـه رى ڕوودانیـان هه یـه ؟
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ب. یاسـین: ئـه و جـۆره  سـیناریۆیانه  نابێـت بـه دوور بگیرێـن، 
بكه یـن،  بـه راورد  ئه گـه ر  چونكـه   نییـه ،  نزیـك  زۆریـش  بـه اڵم 
بـه   جیـاوازه .  فه له سـتینییه كان  ناوچـه   له گـه ڵ  ئێمـه   بارودۆخـى 
كـه   بینیـوه،   بـه وه وه   خه ونیـان  ئـه وان  بـه رده وام  ئـه وه ى  هـۆى 
بـن  فەلەسـتین  چاودێـر  لـه   نێودەوڵەتـی  پۆلیسـى  تەنانـەت ٢٠٠ 
کەچی بۆیان نەچۆتە سـەر، به اڵم له  كوردسـتاندا ئێمه  ئاگادارین 
بـه   تـازه  و  بـه  پرۆژه یه كـى  لـه وه ى گه وره تریـن زلهێـزى دونیـا 
هێزێكـى ئێجـگار زۆره وه  لێـره  ئاماده یـه ، هه روه هـا گرنگیپێدانێكـى 
زۆریـش ئاماده یـه . كه واتـه  بارودۆخـه كان جیـاوازه  له گـه ڵ ئه وه ى 
ئـه و ترسـه ى لـه  ناواخنـى ئه و پرسـیاره دا سـه ر هه ڵـده دات، با ئه و 

ترسـه مان لـه بەرچـاو بێـت، بـا ڕێگـر بیـن لـه و سـیناریۆیه .

ڕۆژنامـه : بوونـى چه نـد لیسـتێكى جیـاواز بووه ته  ڕێگه یه ك بۆ 
ئـه وه ى خه ڵـك ویسـتى گۆڕانـى تێـدا موماره سـه  بـكات، ئایـا ئـه و 

قۆناغـه  كامـڵ بـووه  كـه  خه ڵـك خواسـتى گۆڕانـى هه بێـت؟

ب. یاسـین: بێگومـان ده توانیـن زۆر گفتوگـۆ بكه یـن له سـه ر 
نابێـت زۆر  بـه اڵم هه رگیزاوهه رگیـز مـرۆڤ  ناكامڵـی،  كامڵـی و 
كوردسـتان  بارودۆخـى  مـن،  بۆچوونـى  بـه   بـكات.  چاوه ڕوانـی 
بـدات.  نیشـان  گـۆڕان  خواسـتى  تـرس  بـێ  خه ڵـك  كـه   له بـاره  
هه ڵبه ته  ده زانین خواستى گۆڕان خواستێكى به رده وامه  و له گه ڵ 
بوونـى مرۆڤیشـدا سـه ری هه ڵـداوه . بـۆ هه مـوو گۆڕانکارییه کیـش 
ئـه و  پێشـه نگى  كـه   كۆمه اڵیه تـى،  هێزێكـى  پێویسـتن:  شـت  دوو 
گۆڕانكارییـه  بـكات، دووه میـان ئـه و هێز و نوخبه یـه ى كه  ده توانن 
زۆر  بـده ن.  قاڵـب  لـه   به رنامه یه كـدا  لـه   گۆڕانـکاری  ئاراسـتەی 
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گرنگـه لـه و پڕۆگرامـه دا  خه ونـى خه ڵـك به زیندوویـی ڕابگیرێـت و  
بـۆ بەجێهێنانـی خەونەکـەش کار بکرێـت. ده كرێـت بوترێـت ئێمـە 
لێرەیـن و دەبینـە ئامرازێـك بـۆ وه ده سـتهاتنى ئه و خه ونه؛ لیسـتى 
گـۆڕان ده توانێـت ئـه و ئامرازه  بێت، به اڵم به  بڕواى من، پرسـیاره  
گرنگه كـه  بـۆ هه موومـان ئه وه یـه ، ئایـا دواى ٧/٢٥ لیسـتى گـۆڕان 
چیـی به سـه ر دێـت. ناردنـى چه نـد ئه ندامێـك بۆ په رله مـان له الیه ن 
هه یـه ،  جه مـاوه رى  پشـتگیریى  بـه   پێویسـتى  گۆڕانـه وه ،  لیسـتى 
ئـه و پشـتگیرییه  جه ماوه رییـه ش ده بێـت بـۆ دواى ٢٥ى مانگیـش 
بـه رده وام بێـت. له بـه ر ئـه وه  به رده وامیـى ئه و ته وژمى پشـتگیرییه  
ده بێـت زینـدوو ڕابگیرێـت، هه روه هـا لـه  شـێوەی ڕەوتێکیشـدا لـە 

قاڵـب بدرێـت، بـەاڵم چـۆن ئـەوە ده كرێـت، مـن نازانـم!

ڕۆژنامـه : ئایـا لیسـتى گـۆڕان خواسـتى گۆڕانـى بـه وه  كۆتایـى 
په رله مـان  لـه   ئۆپۆزسـیۆنبوونى  و  چاالكـی  هه ندێـك  كـه   دێـت، 

نیشـان بـدا و تـه واو؟

ب. یاسـین: بـه  بۆچوونـى مـن، نابێـت پێشـبینیى ئـه وه  بكه یـن 
لـه  مـاوه ى شـه و و ڕۆژێكـدا هه مـوو شـتێك بگۆڕێـت. لـە الیەکـی 
تـرەوە، وەک پێشـتر وتـرا، دروسـتبوونى لیسـتى گـۆڕان بـه ر لـه   
گه یانـدووه ،  به جـێ  خـۆى  ئه ركه كانـى  لـه   كۆمه ڵێـك  ٧/٢٥یـش 
یه كێـك لـه و ئەرکانـەش  شـڵه قاندنى ئـه و گۆمـه  مه نگبووه یـه  کـە 
ئـه و شـڵه قاندنه   بـە شـڵەقاندنە.  پێویسـتی  هـه ژده  سـاڵە  مـاوەی 
لـه  لـە ڕووى كۆمه اڵیه تییـه وه ،  بـووە،  لـه کۆمەڵێـک ڕەهەنـدەوە 
و  شـه قام  لـه   گفتوگۆیانـه ى  ئـه و  لـه  ڕووى  فیكرییـه وه ،   ڕووى 
فـەزای گشـتیی كوردسـتاندا دەکرێـن. هه تـا بگـرە ده توانیـن بڵێیـن 
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و  یه كێتـی  بـه ر  خسـته وه   ژیانـى  گـۆڕان  لیسـتى  دروسـتبوونى 
پارتـى، چونكـه  تـۆ ئه گـه ر به رامبه رێکـی چاالکـت نه بێـت، خـۆت 
به بـێ خـه م ده خه ویـت، بـه اڵم ئه گـه ر تـۆ بزانـى به رامبـه رت هه یـه 
 و داواى سـه ندنه وه ى ده سـه اڵت لـە تـۆ ده كات لـه  ٢٥ى مانـگ، 
ئـه وكات خۆشـت هـەوڵ دەدەیـت چاالکانـە له سـه ر پـێ بوه سـتیت 

بـۆ ئـه وه ى ئـه و ده سـه اڵته ی خـۆت بپارێزیـت. 
گه یانـد  بـه  جـێ  ئه ركـى  كۆمه ڵێـك  گـۆڕان  لیسـتى  كه واتـه  
و  سیاسـەت  بـە  متمانـه   گه ڕاندنـه وه ى  لـه   و  چاالككـردن  لـه  
سیاسـەتکردن. مـن ته سـه ور ده كـه م، پێـش شـه ش مانگ له  ئێسـتا 
خه ڵكێكـى زۆر بڕیـارى ئه وه یـان دابـوو. نه چـن بۆ ده نگـدان، به اڵم 
ئێسـتا دڵنیـام ئه وانـه  ٢٥ی مانـگ بـه  متمانه یه كـى زۆره وه  ده ڕۆن 
بـۆ ده نگـدان، چونكـه  لیسـتى گـۆڕان لـه وه دا سـه ركه وتوو بـوو، 
كـه  هه ژانێـك بخاتـە نـاو كۆمه ڵگـه  ى كـورده وارى، هه روه هـا بڵێـت 
ئیـراده ى خه ڵـك خـۆى ده توانێـت كۆتایـى بـه م ده سـه اڵته  هـه ژده  

سـاڵییه  بهێنێـت.

ڕابـردوو  لـه  هه ڵبژاردنه كانـى  ئـه وه ى  بـه  حوكمـى  ڕۆژنامـه : 
سـاخته كارى ڕووی داوه ، هه ندێـك خه ڵـك ترسـى لـه وه  هه یه ، ئایا 
ئه م جاره  وێڕاى هه موو ڕێوشوێنه كان، ئه گه ر ساخته كارى ڕوو 
بـدات، هه سـت ناكه یـت حاڵه تێكـى لـه وه ى ئێـران لـه  كوردسـتاندا 

ڕوو ده دات؟

ب. یاسـین: ده توانـم به دڵنیایییـەوە ئـه وه  بڵێـم، كـه  ئه و حیزبانه   
سـڵ ناكه نـه وه  لـەوەی ئەگـەر بۆیـان بكرێـت، ته زویـر ده كـه ن بـۆ 
پاراسـتنى ده سـه اڵتیان، چونكـه  هه ندێـك شـتى دیكه یـان كـردووه  
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ناشـرینتریش لـه  ته زویـر، بـۆ نموونـه  نانبڕیـن. بـه  بـڕواى مـن، 
بڕیـارى  نانبڕینـه وه   ڕێگـه ى  لـه  فاشـیزمه،  لووتكـه ى  نانبڕیـن 
الیەنەکانـی دەسـەاڵت بـۆ دژایەتیکردنـی گـۆڕان گه یشـته  لوتكـه . 
له بـه ر ئـەوە هه سـت ناكـه م ئـه و الیەنانـەی نانـی خەڵـک دەبـڕن، 
بلوێـت  بۆیـان  تـا  تـر،  واتایەکـی  بـە  ته زویـر.  لـه   بكه نـه وه   سـڵ 
تەزویـر دەکـەن، بـه اڵم هه ندێـك ئامـراز و توانـا  وه ك ئیمكانیاتـى 
به غـداد، كۆمسـیۆنى بـااڵ، كۆمه ڵگـه  ى نێوده وڵه تـى و زیندووییـى 
تاكـى كـورد، کـە دەتوانـن ڕۆڵیان هەبێت لـە ڕێگەگرتن لە تەزویر. 
تاكـى كوردسـتانى ئێسـتا تاكـى سـاڵی ١٩٩٢ نییـه ، ئێسـتا شـێوه  
ڕۆشـنبیرییه كى دیموكراتـى هەیـە، شـاره زایی و ئاشـناییى زۆر 

په یـدا بـووه  سـه باره ت بـه  هه ڵبـژاردن.
لـه  الیه كـى دیكـه وه،  زۆر قسـه  له سـه ر ئه گـه رى سـاخته كارى 
دا و شـه قام  ئێـران ڕووی  لـه   بـەوەی  بـەراورد  دەکرێـت وەک 
لـه   هەبـێ  ئـەوە  ئەگـەری  ئـەوەی  وەک  پـێ  سـەر  هه ڵسـایە 
سـیناریۆیه كى  بابه تـه   ئـه م  ببێتـەوە .  دووبـاره   كوردسـتانیش 
فاکتـەر،  زۆر  سـه ر  ده كه وێتـه   ڕوودانیشـی  و   هه یـه  كـراوه ى 
یه كێـك لـه و فاکتەرانـەش ئه وه یـه  ئاخۆ تا چه ند الیه نه كان ئاماده ن 
ملمالنێـكان ببه نـه  سـه ر شـه قام. بـۆ هـه ر ئه گه رێكى لـه و جۆره ش، 
و  گـۆڕان  لیسـتى  به تایبه تـی  به رپرسـن،  جیـددى  بـه   هه مـووان 

حیزبه كـه .  چـوار  و  كوردسـتانی  لیسـتى 

ڕۆژنامـه : ئه گـه ر خه ڵـك متمانـه ى بـه  لیسـتى گـۆڕان دا و بـه  
قه باره یه كـى بـاش چـووه  په رله مـان، تـۆ پێشـبینیى چى له و لیسـته  

ده كه یـت، كـه  مۆدێلـى ده سـه اڵتی ڕابـردوو دووبـاره  نه كاتـه وه ؟
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دوو  ئێسـتا  لـە  بـەر  ماوەیـەک  مـن  ڕاسـتیدا  لـه   یاسـین:  ب. 
سـیناریۆم بـاس كـردووه ، ئه وانیـش ئه وه یـه : ئایـا لیسـتى گـۆڕان 
هه ندێـك  له پێنـاو  حكومـه ت  هاوبه شـى  ده بێتـه   په رله مـان  لـه  
پۆسـتدا یاخـود بڕیارێكـى كۆتایـى هه یـه ، كـه  ئـه و لیسـته  بـه  هـه ر 
قه باره یه كـه وه  بچێتـه  په رله مـان، ئـه وا لـە هەمـوو حاڵەتێکـدا وه ك 
ئۆپۆزسـیۆن دەمێنێتـه وه . ئـه وه ى مـن بیسـتوومه  لـه  سـه رچاوه ى 
زۆر نزیكـه وه ، ئه وه یـه  كـه  ئـه و لیسـتە بڕیـارى خۆیـان یه كالیـى 
كردۆ تـه وه، ئـه وان نایانـەوێ ببـن بـه  به شـێك لـه  ده سـه اڵت. ئـه م  
چاره نووسسـازه.  زۆریـش  گرنگـه  و  زۆر  گـۆڕان  بـۆ  په یامـە  
گرنگـە گـۆڕان ئـه و په یامـه  دووبـاره  و ده بـاره  بكاتـه وه  بۆ خه ڵكى 
كوردسـتان، كه  ئه وان ته ماحیان له  كورسـی و پاره  و ده سـه اڵت 
نییـه . پێویسـته  بڵێـن ئێمـه  خه ڵكێكیـن بـه  یاسـا قسـه  ده كه یـن، بـۆ 
ئـه وه ش هاتوویـن ئـه و كۆمه ڵگه یـه  له سـه ر بنه مایەکـی مۆدێـرن و 
ته ندروسـت به دامـه زراو بكه یـن، كـه  تاكـى كورد هه مـوو به هاكانى 
بەسـەر  کاریگەرییشـی  و  هه بێـت  ئاماده ییـی  بگرێتـه وه ،  وه ر 
بڕیـاری سیاسـیدا هەبێـت. له بـه ر ئـه وه  بـه  بـڕواى خـۆم لیسـتى 
ته نهـا  نییـه ،  له به رده سـتدا  دیكـه ى  ئه لته رناتیڤێكـى  هیـچ  گـۆڕان 
ئـەوە نەبـێ، كـه  ئۆپۆزسـیۆنبوون هه ڵبژێرێـت، ئه گـه ر ده خوازێـت 
دیكـه وه   الیه كـى  لـه   گۆمـه .  ئـه و  شـڵه قاندنى  بداتـه   به رده وامـى 
ده بێـت لـه وه  ئـاگادار بیـن، ئـه و جه مـاوه ره ى پشـتگیری لـه  لیسـتى 
گـۆڕان ده كات، له وانه یـه   تووشـى هه مـان ئـه و گرفتانـه  ببنـه وه،  كه  
بـه ر لـه  ٢٥ى مانـگ تووشـى هاتـن، به تایبه تـی بابه تـى نانبڕیـن و 
گواسـتنه وه ، كه مكردنـه وه ى پلـه ى وه زیفـى، چه ندانـى دیكـه ش لـە 

سـزادانی هاوشـێوە  بـه رده وام ده بـن.
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ڕۆژنامه : چۆن ده توانرێت ئه و حاڵه ته  چاره سه ر بكرێت؟

ئه گـه ر  كـه   بڵێـم،  ئـه وه   به ئاسـانى  ده توانـم  مـن  یاسـین:  ب. 
لیستى گۆڕان ئۆپۆزسیۆنبوون هه ڵبژێرێت، هیچ نه بێت ده توانێت 
هـەر وەک ڕه وتـى سـه در لـه  په رله مانـى عێـراق، كاریگـه ر بێـت 
ڕەوتـی سـەدر، ٣٠  واتـە  ئـه وان،  پەرلەمانـی کوردسـتان.  لەنـاو 
كورسـییان هه یـه ، بـه اڵم له  زۆرینه ى بڕیاره  چاره نووسسـازه كان 
لـه   شـه ڕه ى  ئـه و  كه واتـه   بـووه .  خۆیانـدا  ده سـتی  لـه   كلیله كـه  
شـه قامه وه   ده یگوازێتـه وه  بـۆ نـاو په رله مـان، لـه  ڕێگـه ى پێداگـرى 
بـكات،  گۆڕانـكارى  ده توانێـت  ئۆپۆزسـیۆنبوون،  هه ڵوێسـتى  لـه  
بـەاڵم ئـه و گۆڕانكارییـە باجیشـی هه یـه . هەڵبەتـە ئـه و باجه ش ئه و 
نانبڕیـن و گواسـتنه وه  و سـزایەیە بـە جۆرەهـای تـر. مـن بـه ر 
لـه  سـێ مانـگ له سـه ر ئـه و حاڵه تـه م نووسـیوه ، پێویسـته  بزانیـن 
ده سـه اڵت دواى ٢٥ی مانـگ ناخه وێـت و بـه رده وام ده بێـت لـه و 
كارانـه ، پێویسـته  تـۆ لـه  به رامبـه ر ئـه وه دا لـه  ڕێگـه ى زمانـى یاسـا 
خه تـى  و  ڕوو  بخه یتـه   بۆچوونه كانـت  په رله مانییـه وه   کاری  و 

هه ڵبژێریـت. ئۆپۆزسـیۆن 

ڕۆژنامـه : ئایـا گـۆڕان ده توانێت ئه و ئۆپۆزسـیۆنه  چاالكه  بێت، 
كـه  ڕێگـر بێـت له  دووباره بوونـه وه ى زۆرێك له  مۆدێله  هه ڵه كان؟

ب. یاسـین: لـه  ڕاسـتیدا جـارێ ئـه وه  دیار نییـه  كه  ئه نجامه كان 
چـۆن ده بـن، بـه اڵم مـن بـاوه ڕم وایـه ، ئه وانـه ى بڕیاریـان داوه  بـه  
ده نـگ و بڕیـارى تـازه وه  بێنـه  نـاو په رله مانـه وه،  ده بێـت بیریـان 
لـه وه  كردبێتـه وه،  كـه  ئایـا ئامرازه كانـى ئـه و گۆڕانكارییانـه  چیـن. 
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چـۆن ده كرێـت به شـێك لـه  پڕۆگرامـه كان وه ده سـت بخه یـن ، بەاڵم 
ئه گـه ر هـەر به ده سـت نه یـه ت، ده بێـت تـۆ هـەر نەبـێ ڕێگـرى لـه  
یه كه مـدا  قۆناغـى  لـه   ئه گـه ر  واتـا  بكه یـت.  گه نده ڵه كـه   ده سـه اڵته  
لیسـتى گـۆڕان توانـى بـۆ یه كـه م جـار له سـه ر حكومه تـى فـه رز 
بـكات، كـه  “بوودجـه  لـه  په رله مانـدا تێناپەڕێت تا دوادینار حیسـاب 

نه كرێـت،” ئـه وا ئەمـە  سـه ركه وتنێكى مێژوویـی دەبێـت .

ڕابـردوو  بارودۆخـه ى  ئـه و  دروسـتبوونى  ئایـا  ڕۆژنامـه : 
ئـه و ده سـه اڵته یه   بێمتمانه ییـى  یـا  هـۆكاری الوازیـى کۆمه ڵگه یـه  

نه بێـت؟ پێویسـت  وه ك  كـه   كۆمه ڵگـه،   به رامبـه ر 

ب. یاسـین: لـه  ڕاسـتیدا هـه ردوو الیه نه كه یـه، چونكـه  ئه گـه ر 
ده سـه اڵت بزانێـت هاونیشـتمانییانى ئـەم واڵتـە له سـه ر بنەمـای 
ئـەو  ئـەوا  ده دات،  پـێ  ده نگـى  بۆچـوون  و  بیـر  و  پڕۆگـرام 
دەسـەاڵتە هەرگیـز په نـا نابا تـه  بـه ر ئـه و جـۆره  ئامرازانـه ى كـه  
ئێسـتا هـه ن  بـۆ ده نگكڕیـن، نانبڕیـن، ترسـاندن و تۆقانـدن، بـه اڵم 
كاتێـك ده زانـێ ئـه و ده نگـه پێویسـتە  به ده سـت نایـه ت، ئـەوا په نـا 
ده باتـه  بـه ر ترسـاندن و تۆقانـدن و نانبڕیـن ، به شـینه وه ى پـاره  
و كه لوپـه ل و هه وڵـدان  بـۆ كڕینـى ئیـراده  . ئـه وه  به رده وامییـه  بـه  
ئاراسـته ى تۆتالیتـارى و سیسـتمى ئۆتۆكراتـى، كـه  بـه بانگەشـە 
ده خـوازن كۆمه ڵگه كانیـان دیموكراتیـزه  بكـه ن، کەچی لە ڕاسـتیدا 
ده دات،  ڕوو  لێـره دا  ئـه وه ى  ئۆتۆكراتییه كه یـه .  سیسـتمه   هـه ر 
جیـا ناكرێتـه وه  لـه وه ى لـه  زۆر واڵتانـى تـردا هه یـه ، ئـه و قۆناغـه  
لـه  حاڵه تـى ژانكردندایـه  بـۆ په ڕینـه وه  بـۆ قۆناغـى دیموكراسـیى 
دوو  بـه   ده كات  كۆمه ڵگـه    گۆڕانکاریـی  خواسـتی  ڕاسـتەقینە. 
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دەسـەاڵتمان  و  لێره یـن  ئێمـه   كـه   ئه وه یـه   به شـێكیان  به شـه وه ، 
به شـێكی  بـەاڵم  دەپارێزیـن،  دەسـەاڵتەش  ئـه م  بەدەسـتەوەیە، 
تریشـیان ده ڵێـت ئێمـە بـەو دەسـەاڵتە  ڕازی نیـن و ده خوازیـن 
گۆڕانكارى به ده سـت بێت. له به ر ئه وه  ئه و دووجه مسـه ربوونه ى 
كۆمه ڵگـه ،  ئه وانـه ى لـە الیەکـەوە ده خـوازن گۆڕانـکاری بکرێـت 
و ئه وانـه ى لـە الیەکـی تـرەوە نایا نه وێـت گۆڕانـکاری دروسـت 
بێـت، ڕاسـتییەکی کۆمەاڵیەتـی- سیاسـییە. ئەمـە ملمالنێیه كـه،  كـه  

هیـوادارم لـه  پرۆسـه ى ده نگدانـدا یەکالیـی بکرێتـەوە.

هه ڵبـژاردن  بانگه شـه ى  مـاوه ى  ده زانیـت  وه ك  ڕۆژنامـه : 
بـه ره و كۆتایـى ده چێـت، تـۆ چ ئاماژه یه كـى سـه ره تاییت بـۆ ده ر 

پرۆسـه كه ؟ ته ندروسـتیی  بـه   سـه باره ت  كه وتـووه  

ب. یاسـین: ئه گـه ر لـه  چـاوى واڵتێكى دیموكراتییه وه  سـه یرى 
واڵتێكـى  هیـچ  لـه   چونكـه   ناته ندروسـتە،  پرۆسـه كه   بكه یـن، 
دیموكراتیـدا تـاك نانبـڕاو ناكرێـت . لـه  کوردسـتان  ئـه و ئازادییـه  
نییـه ، له گـه ڵ ئه وه شـدا دەبـێ ئـەوە بڵێیـن، به راوردێـك لەنێـوان 
سـاڵى  هـه ژده   مـاوەی  لـە  ئـەوەی  و  كوردسـتان  باشـوورى 
ڕابـردوودا بەدەسـت هاتـووە لـە الیەکـەوە و واڵتانـی دەوروبـەر 
لـە الیەکـی تـرەوە، ئـەوا دەبینیـن ئـەم بەشـەی کوردسـتان شـێوه  
ئێمـه   مەترسـیدارە  شـتێکی  بینیـوه .  خـۆه   بـه   گۆڕانكارییه كـى 
چاومـان لـه  موتڵـه ق بێـت، ئه گـه ر چاویشـمان لـه وه  بێـت به بـێ 
بكه یـن،  بـه ڕێ  هه ڵبـژاردن  سـاخته كارى  چاوسـووركردنه وه  و 
ده بـێ ده یـان سـاڵى دیكـه  چـاوه ڕێ بكه یـن، به اڵم نابێـت چاوه ڕێ 
بكه یـن، ده بێـت ئـه و ته جروبه یـه ش بكه یـن. بـه  بـڕواى مـن، دوو 
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به ده سـته وه   لـه  چه نـد دەرفەتێکیـان  حیزبـى ده سـه اڵتدار زیاتـر 
بـوو بـۆ نیشـاندانى ڕوویه كـى جوانتـرى ده سـه اڵت، بـەاڵم لـه وه دا 
پێویسـته  ڕاشـکاوانە  تاكـى كوردسـتانی  نه بـوون.  سـه ركه وتوو 
بڵێـت باشـه  هـه ژده  سـاڵ بـوارم دا بـه  تـۆ، بـەاڵم سـه ركه وتوو 
نه بوویـت، ئێسـتا بـوار ده ده م بـه  هێزێكـى دیكـه  بـۆ ئـەوەی بـۆ 
چـوار سـاڵى داهاتـوو ئه ویـش خـۆى تاقـی بكاتـه وه . خه ڵـك لـه  
ده رفه تـى  مـن  بێـت  هه رچۆنێـك  ده ڵێـت  دیموكراتیـدا  سیسـتمى 
بـە بەدیلێکـی تـر ده ده م، چونكـه  هـه ژده   چـوار سـاڵى داهاتـوو 
سـاڵه  ئـه وی تـر هیچـى نه كـرد، واڵته كه مـى گه نـده ڵ كـرد، مرۆڤـى 
ئـه و واڵتـه ى بێئومێـد و بێمتمانـه  كـرد، دای بڕانـد لـه  خواسـتى 
خه بـات و شووناسـی نه ته وه یـى. كه واتـه  جێگـه ى خۆیه تـى ده نـگ 
بـه  هێزێكـى دیكـه  بـده م بـۆ ئـەوەی  خـۆى تاقـی بكاتـه وه ، ئه مـه ش 
مافێكـى دیموكراتییـه  بـۆ تـاك و بـۆ ئـەو گروپەشـی دەخـوازرێ 

تاقـی بکرێتـەوە .

بـاش  شـێوه یه كى  بـه   حكومـه ت  ئێسـتادا  لـه   ڕۆژنامـه : 
كه وتووه تـه  خزمه تكردنـى هاوواڵتییـان، پرسـیار ئه وه یـه:  بـۆ لـه  

ڕابـردوو؟ ئـه ى  ئێسـتادا، 

ده سـه اڵت  نه بـوو  ترسـیان  ئـه وان  چونكـه   یاسـین:  ب. 
له ده سـت بـده ن، ئه وه نـده  متمانه یـان بـه  خۆیـان هەبـوو، كـه  ئیتـر 
پانتایییه كه یـان داگیـر كردبـوو ، هیـچ ده نگێكـى جیددى و دژ سـه ر 
هه ڵنادات، كه  ببێته  هۆى ئه وه ى ده سه اڵت له ده ست بده ن. لێره دا 
هیـچ ڕێگاەیـه ك بـۆ هێـزه كان نەماوەتـەوە، یـا ده بـێ به شـێك بێـت 
له  ده سـه اڵت یا دەبێ له  ده ره وه ى ده سـه اڵت بێت. لیسـتى گۆڕان 



د. بورهان أ. یاسین

11٨

بـووە هـۆی ئـەوەی دواى هـه ژده  سـاڵ لـە دەسـەاڵتی پارتـی و 
یه كێتـى، ئـەو دوو حیزبـە بگەنـە ئـەو بـاوەڕەی، کـە ده سـه اڵت 
گۆڕانـى به سـه ردا دێـت، ئه گـه ر نەڵێیـن ترسـیان لـەوەش هەیـە 

دەسـەاڵت بەتەواوەتـی لەدەسـتی دەدەن.

ڕۆژنامـه : كه واتـه  ئـه وه  مانـاى ئه وه یـه،  لـه  مـاوه ى ڕابـردوودا 
كار بـۆ خه ڵـك نه كـراوه ؟

ب. یاسـین: هیچ كه س ناتوانێت ئه و ڕاسـتییه  بشـارێته وه ، كه  
ئه مـڕۆ پارتـی و یه كێتـى دوو هێـزى ئابووریـى زۆر به تواناتـرن 
لـه و حكومه تـه ى هه مانـه . له بـه ر ئـه وه  ئـه و شـێوه  ده سـه اڵته ى لـه  
ماوه ى هه ژده  سـاڵدا هەبووه ، ئێسـتا ترسـێكى لێ په یدا بووه ، كه  
له وانه یـه  ده سـه اڵت له ده سـت بـدات، یـا ئۆپۆزسـیۆنێكى زینـدوو 
ببێـت، كـه  شـه وانه  و ڕۆژانـه  چاودێـرىی دەسـەاڵت  دروسـت 
ده كات و چیی تر ناهێڵێت پاره ى ئه م واڵته  ته خشان و په خشان 
وتوومـه   مـن  نیشـتووە.  لـێ  ترسـى  هۆیه شـەوه   بـه و  بكرێـت، 
دیكتاتـۆر هـه م ده ترسـێت هه میـش ده ترسـێنێت، ئه گـه ر دیكتاتـۆر 
زۆر نه ترسـێت، پێویسـتی بـەوە نابێـت بترسـێنێ. مـن بەئاسـانى 
لـه   نـه ك هـه ر  بڵێـم ده سـه اڵتی باشـوورى كوردسـتان  ده توانـم 
حاڵه تى ترسـدا ده ژی، به ڵكوو له  حاڵه تى هیستریاشـدا ده ژی. له  
وتارێكیشـما نووسـیومه ، ئه گه ر سـه ركرده یه ك تووشـى هیستریا 
بـوو، دەکرێـت هـه ر هه ڵه یـه ك بـكات، له به ر ئه وه  من ترسـم هه یه .



119

کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا لە عێراق:
ئەگەر و دەرفەت

لە گۆڤاری وااڵپرێس،
ژمارە 3 و 4، حوزەیرانی 2٠٠9، باڵو بۆتەوە

ناوەڕۆک

دەستپێک .......................................................................... ١٢٠
کشانەوە لە عێراق .......................................................... ١٢٢
ئۆباما و کشـانەوە لە عێراق ......................................... ١٢٦
نیگەرانییـەکان .................................................................. ١٢٩
کشانەوە: ڕۆڵى تورکیا و کورد، ئەگەر و دەرفەت ..... ١٣١



12٠

دەستپێک

عێـراق  لـە  ئەمەریـکا  هێزەکانـى  کشـانەوەى  مەسـەلەى  دەمێکـە 
لـەدواى  هـەر  ڕاسـتیدا  لـە  باسـوخواس.  جێگـەى  بووەتـە 
هاتنەنـاوەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا و بەتایبەتى دواى زیادبوونى 
هێزەکانـى  هەردووکیـان  کـە  تیرۆریـزم،  و  بەرهەڵسـتکارى 
ئەمەریکایـان کردبـووە ئامانـج، ئـەم باسوخواسـە چڕبوونـەوەى 
بـە خـۆوە بینـى. لـە ڕاسـتیدا گفتوگـۆ لەمـەڕ ئـەو کشـانەوەیە و 
هەڵوەستەوەرگرتن لێى، تەنها لە تایبەتمەندیى دوو حکومەتەکەى 
ئەمریـکا و عێـراق نەبـووە، چونکـە لـە ئاسـتى جیهانى و ئیقلیمى و 
عەرەبیشـدا ئـەو بابەتـە گرنگیـى خـۆى هەبـووە. لـە الیەکـى ترەوە 
مەسـەلەى کشـانەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا لـە عێـراق بەتایبەتـى 
و بەتونـدى الیەنـى کـوردى لـە عێـراق پەیوەندیـدار کـردووە. لـەم 
لـە کۆمەڵێـک نیگەرانـى و ئەگـەر و  بـاس  بارەیەشـەوە دەکـرێ 
دەرفـەت بکەیـن. واتـە نیگەرانییەکانى الیەنى کوردى و ئەو ئەگەر 
و دەرفەتانـەش، کـە پەیوەندیـدارن یـا دەبنـە دەرهاوێشـتەى ئـەو 

خۆکێشـانەوەیە.
لـەم بابەتـەى بەردەسـتتدا، هـەوڵ دەدەم تیشـک بخەمـە سـەر 
ئـەوەى  بەتایبەتـى  ئەمەریـکا  هێزەکانـى  کشـانەوەى  مەسـەلەى 
جێگـەى  و  پێگـە  بـە  ناڕاسـتەوخۆى  یـا  ڕاسـتەوخۆ  پەیوەندیـى 
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گرنگـە  ئاواشـدا،  هەوڵێکـى  لـە  هەیـە.  کوردسـتانەوە  باشـوورى 
تیشـک نـەک هـەر بخرێتـە سـەر کشـانەوە و قەبـارە و شـێواز و 
کاتى کشـانەوەکە، بەڵکوو زۆریش پێویسـتە، بە جەختکردنەوە لە 
دیدێکى کوردسـتانییەوە، ئەو مەسـەلەیە گرێ بدرێ بە پڕۆسـەى 
کوردسـتان  باشـوورى  چارەنووسـى  و  عێـراق  لـە  سیاسـى 
لەوێدا. لە هەمان کاتدا پێویسـتە تیشـکیش بخەینە سـەر شـێوەى 
بیرکردنـەوەى ئیـدارەى ئۆبامـا دەربـارەى کشـانەوەى هێزەکانـى 
ئەمەریـکا، بەتایبەتـى شـێوەى پێشـوەچوونى ئـەو سیاسـەتە لـە 
ڕۆشناییى ئەو ئاراستەیەى ئۆباما ڕای گەیاند بەر لە هەڵبژاردنى 
ئـەو  بەسـەر  گۆڕانکارییانـەى  ئـەو  ئایـا  و  سـەرۆککۆمار  وەک 
ئاراسـتەیەدا دێـن چیـن و دەرهاوێشـتەکانى ئـەو گۆڕانکارییانـە 
چـى دەبـن. هەڵبەتـە بابەتێکـى پەیوەندیداریـش ئـەو گۆڕانـکارى 
یـا  بەتەواوەتـى  کشـانەوەى  لـە  کـە  ئیقلیمییانـەن،  کاردانـەوە  و 
کەمبوونـەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا ڕوو دەدەن، لـەو حاڵەتەشـدا 
بەتایبەتـى  و  کـورد  کێشـەى  ناڕاسـتەوخۆ  یـا  ڕاسـتەوخۆ 

دەکات. پەیوەندیـدار  کوردسـتان  باشـوورى  چارەنووسـى 
لـە  لـە نزیکـەوە جگـە  ئـاوا، گرنگـە  بـۆ ئەنجامدانـى باسـێکى 
ڕێکەوتنـى عێـراق و ئەمەریـکا )ناسـراو بـە سـۆفا(، تەماشـاى ئـەو 
مـاوەى  لـە  شـارەزایان  و  گرنگـەکان  ئەکتـەرە  باسوخواسـانەى 
ئەمەریـکا  هێزەکانـى  کشـانەوەى  لەمـەڕ  کردوویانـە  ڕابـردوودا 
بکه یـن. لـە ڕاسـتیدا گرنگتریـن بەڵگەنامـە، کـە بۆچوونـى ڕەسـمى 
عێـراق لـە الیـەک و ئەمەریـکا لـە الیەکـى تـرەوە لـە قاڵـب دەدات، 
ڕێکەوتنى عێراق و ئەمەریکایە، کە لە کۆتاییى ساڵى ڕابردوو بە 
ماوەیەکى زۆر کەم بەر لە هەڵبژاردنەکانى ئەمەریکا واژۆ کرا. لە 
الیەکـى تـرەوە بـۆ تێگەیشـتن لە مەسـەلەى کشـانەوەى هێزەکانى 
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ئەمەریـکا لـە عێراق، گفتوگۆکانـى ناو ئیدارەى ئەمەریکى، لەنێوان 
الیەنگرانـى کشـانەوەیەکى بەپەلـە لـە الیـەک و الیەنگرانـى مانـەوە 

بـۆ ماوەیەکـى درێژتـر، شـتێکى هـەرە پێویسـتە.

کشانەوە لە عێراق

دواى  واتـە  ئێسـتاش  تـا  عێـراق،  لەمـەڕ  ئەمەریـکا  سیاسـەتى 
هەڵبژاردنـى بـاراک ئۆبامـاش، یەکێکـە لـە پرسـە سـەرەکییەکانى 
سیاسـەتى ئەمەریـکا لـە ئاسـتى جیهانـى و بەتایبەتییـش بەرامبـەر 
بڵێیـن،  گرنگـە  ئـەوە  لێرەشـەوە  هـەر  ناوەڕاسـت.  ڕۆژهەاڵتـى 
زۆر  و  سـۆڤیەت  یەکێتیـى  هەڵوەشـانەوەى  لـەدواى  بەتایبەتـى 
بەتایبەتییـش دواى ڕووداوەکانـى ١١ى سـێپتەمبەرى ٢٠٠١ەوە، 
ئیتـر بەچـڕى و لـە زۆر ڕەهەنـدەوە ڕۆژهەاڵتـى ناوەڕاسـت نـەک 
هـەر کراوەیـە بەرامبـەر ناوچـە قەیراناوییەکـەى ئەفغانسـتان و 
پاکسـتان، بەڵکـوو بەچـڕى ئـەم دوو ناوچەیـە بـە یەکـەوە گـرێ 
دەدرێـن و تێکـەاڵوى یەکتـر دەبـن. هـەر لێرەوەیە بـە فراوانبوونى 
لـە مەسـەلە  ئـەوە لەسـەر زۆر  ناوچـەى قەیـران و کاریگەریـی 
بەتایبەتـى  زۆر  زلهێـزەکان،  هەسـتیاریى  و  سـتراتیژییەکان 
ئەمەریکا، بەرامبەر ئەو ناوچەیە زیاد دەکات. جا هەر لەو سـیاق 
و خوێندنەوەیـە گرنگیـى عێـراق و مەسـەلەى مانـەوەى هێزەکانـى 

ئەمەریـکا لـەم واڵتـە پـێ هەڵدەگـرێ.
لـە الیەکـى تـرەوە، دەمێک بەر لە هاتنەسـەرکارى ئۆباما وەک 
لـە خواسـتى  سـەرۆکى ئەمەریـکا، ڕاى گشـتیى ئەمەریکییـەکان 
کشـانەوەى بەتەواوەتـى، یـا هـەر نەبـێ بەشـی زۆرى هێزەکانـى 
ئەمەریـکا بەبەردەوامـى لـە زیادبوونـدا بووە. جگـە لەمەش ئۆباما 
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لـە کەمپینـى هەڵبژادنەکانـدا بەردەوام جەختى لەسـەر کشـانەوەى 
هێزەکانـى ئەمەریـکا لـە مـاوەى شـازدە مانگـدا، واتـە لـە ڕۆژى 
دەسـتبەکاربوونیەوە کـردووە. هەروەهـا جگـە لـەم دوو فاکتـەرە، 
قەیرانـى ئابووریـى ئەمەریکاش کاریگەریى خۆى هەبووە لەسـەر 
هەڵوێسـتى ئەمەریکییـەکان لـە مانـەوە لـە عێراق یا کشـانەوە لێى، 
بە شـکانەوەى تاى تەرازوو بەالى ئەوانەى خوازیارن هێزەکانى 
ئەمەریـکا لـەو واڵتـە بکشـێنەوە. ئەمـەش لەبـەر هەنـدێ هـۆ، کـە 
هێزەکانـە  مانـەوەى  تێچوونـى  لەبەرچاوگرتنـى  گرنگترینیـان 
لـە عێـراق، ئـەو ئەرکـەى ئـەو مانەوەیـە بەگشـتى دەیخاتـە سـەر 
لـە  کـە  ئەفغانسـتان  بارودۆخـى  ئەمەریـکا،  هێزەکانـى  شـانى 
مـاوەى دواییـدا خراپتـر بـووە و بۆتەهـۆى فشـارى زیاتـر لەسـەر 
هێزەکانى ئەمەریکا، مانەوەى هێزەکانى ئەمەریکا لە عێراق وەک 
بارگرانییەکـى ئابوورییـە بـۆ ئەمەریـکا، چونکـە شـەڕى عێـراق و 
ئەفغانسـتان تـا ئێسـتا زیاتـر لـە ٨٠٠ ملیـار دۆالرى تـێ چـووە و 
کۆنگرێـس ماوەیەکـى کـەم بەر لە ئێسـتا بڕیارى تەرخانکردنى٩١ 
ملیـار دۆالرى تـرى دا بـۆ تێچووەکانـى بەردەوامبـوون لـە عێـراق 

و ئەفغانسـتان.
لـە ئاسـتى ئیقلیمیـدا بـە پلـەى یەکـەم ئێـران پێداگـرى دەکات 
لەسـەر کشـانەوەى ئەمەریـکا لـە عێـراق و ئـەو واڵتـە تـا بتوانـێ 
دەیکاتـە  و  جۆراوجـۆر  شـێوەى  بـە  دەکات،  پێداگرییـە  ئـەو 
کاریگەرى و فشـار لەسـەر ئەمەریکا بۆ ئەنجامدانى کشـانەوەکە. 
و  دەسـتەوەن  بـە  کارتـى  کۆمەڵێـک  ئێـران  بارەیەشـەوە،  لـەم 
بـۆ  عێـراق،  شـیعەکانی  کاریگەریخستنەسـەر  کارتـى  بەتایبەتـى 
ئـەوەى ئەوانیـش بـەدەورى خۆیـان فشـار بخەنـە سـەر ئەمەریـکا 
بـۆ کشـانەوە. کارتەکـەى تریـش پشـتگیریکردنى هەندێـک گروپـى 
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چەکـدارە لـە عێـراق بـۆ نانـەوەى ئـاژاوە و ناهێمنـى بـە مەبەسـتى 
زۆربۆهێنـان بـۆ ئـەوەى ئەمەریـکا بکشـێتەوە لـە عێـراق، بـەاڵم 
لـە  عێـراق  لـە  ناهێمنـى  کـە  کـەوت،  دەر  دواتـر  ئێرانییـەکان  بـۆ 
ڕێگـەى پشـتگیریى هەنـدێ گروپـى چەکدارییـەوە، بـە مەبەسـتى 
پێچەوانـەى  کاریگەریـى  دەتوانـێ  ئەمەریـکا،  فشارخستنەسـەر 
لـێ بکەوێتـەوە، واتـە دژ بـە خواسـتى ئێـران تـەواو ببـێ. بەپێـى 
ئـەو بۆچوونـە تازەیـە، ئەگـەرى ئـەوە هەیـە ئەمەریـکا ناهێمنـی لە 
عێـراق وەک بەهانەیـەک بـۆ پێویسـتبوونى مانـەوەی هێزەکانـى 
لـە عێـراق بـۆ ماوەیەکـى دوورودرێژتـر بـه کار بێنـێ. لـە ڕاسـتیدا 
بەپێـى هـەر نەبـێ هەندێـک بۆچـوون، یەکێـک لـەو هۆیانـەى وای 
ڕاگـرێ،  خـۆى  سـەربازییەکانى  چاالکییـە  سـەدر  ڕەوتـى  کـرد 
ئـەو ئاڕاسـتە تازەیـەى ئێـران بـوو. هـەر لـە ئاسـتى ئیقلیمیشـدا 
حەزێـک لەالیـەن تورکیاشـەوە هەبـووە بـۆ کشـانەوەى ئەمەریـکا 
لـە عێـراق، چونکـە بەپێـى بۆچوونـى هەندێـک الیـەن لـە تورکیـا، 
بوونـى ئەمەریـکا لـە عێـراق، یارمەتیـدەر بـووە بۆ ئـەوەى پەکەکە 
بەردەوامـى بـە چاالکییەکانـى بـدات. لـەم بارەیـەوە نەبوونـی هیـچ 
هەنگاوێکـى عەمەلیـى ئەمەریکـى بـۆ لێدانـى پەکەکـە، بەشـێکى لـە 
کـردووە.  بێـزار  دامـەزراوەى سـەربازى،  بەتایبەتـى  تورکـەکان، 
لـە ڕۆشـناییى ئـەم بۆچوونەشـەوە، کشـانەوەى ئەمەریـکا  هـەر 
لـە عێـراق، ئازادیـى تـەواو دەدا بـە لەشـکرى تورکیـا بـۆ ئـەوەى 
لـە  پەکەکـە.  بنکەکانـى  سـەر  بکاتـە  هێـرش  بیەوێـت  هەرکاتێـک 
الیەکـى تـرەوە هەڵوێسـتى تورکیـا زۆر جیایـە لـە هیـى ئێران و بە 
تایبەتییـش ئـەو حـەزە نەبووە بە سیاسـەتێکى ڕەسـمیى تورکیا و 
پشتگیرییشـى بـۆ نموونـە لـە هیـچ گروپێکی عێراقى نەکـردووە بە 

ئەمەریـکا. فشارخستنەسـەر  مەبەسـتى 
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لـە ئاسـتى ناوخۆییـی عێراقیشـدا، الیەنـەکان وەک یـەک بیـر 
ناکەنەوە لە مەسـەلەى کشـانەوەى هێزەکانى ئەمەریکا لە عێراق. 
جیاوازى هەرە گەورە لە هەڵوێستى پۆزەتیڤانەى الیەنى کوردی 
بەرامبـەر بـە الیەنـى عەرەبییـە. بـە هەرحـاڵ، کاتێـک هەڵوێسـتى 
زۆر لەیەکنزیـک، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن یەکهەڵوێسـتى لەنێـوان هێـزە 
کوردییەکانـدا بـەدی دەکرێ، لەنێوان هێزە عەرەبییەکان خۆبەخۆ 
جیـاوازى تێبینـی دەکـرێ. لـە الیەکـى ترەوە ڕەشوسـپیکردنى ئەو 
بـەم مانایـەش هەندێـک جـار جێگۆڕکـێ  هەڵوێسـتانە ئەسـتەمە، 
و گۆڕانـکارى لـە هەڵوێسـتە “عەرەبییەکانـدا” بـەدی دەکـرێ، بـۆ 
نموونـە لـە “دژ،” واتـە دژ بـە مانـەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا، بـۆ 
“لەگـەڵ” یـا بـە پێچەوانـەوە. جگـە لـەوەش، هەڵوێسـتى تەماویـى 
لـەو  بۆچوونەکانـە  خەماڵندنـى  تـرى  خەسـڵەتێکى  نادیـار  و 
بارەیـەوە، بـۆ نموونـە الیەنـى سـوننە هەڵوێسـتێکى تەمـاوى هەیە 
لەبـەر ئـەوەى لـە الیەکـەوە خواسـتى کشـانەوەى ئەمەریـکا دەر 
و  عەرەبـى  ناسـیۆنالیزمى  دەربـڕى  حـەزە  ئـەو  کاتێـک  دەبـڕێ 
ئەنتـى ئەمەریکانیزمـە، لـە الیەکـى ترەوە خوازیـارى مانەوەى ئەو 
هێزانەیـە بـۆ پارێزگاریکـردن لـە خۆیـان لـە ترسـى هەڕەشـەکانى 

شـیعە و هه ژموونـى ئێـران بەسـەر عێـراق و ناوچـەدا.
بـە شـێوەیەکى گشـتى، ئـەوەى بەتەواوەتـى بۆچوونـى کـورد 
بـۆ هێـزە  لـە هیـى الیەنـى عەرەبـى جیـا دەکاتـەوە، ئەوەیـە کـە 
عەرەبییـەکان مانـەوەى ئەمەریـکا کاتییە، بەاڵم هیچ هێمایەک نییە 
بـۆ ئـەوەى الیەنـى کـوردى بخـوازێ ئـەو مانەوەیـە سـنووردار 
بکرێـت، بەڵکـوو بەتایبەتـى دەخـوازێ بـێ سـێ و دوو کوردسـتان 
زۆر(  یـا  )کـەم  سـەربازیى  بنکـەى  دامەزراندنـى  بـۆ  بـکات  وااڵ 

دائیمـى.
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ئۆباما و کشانەوە لە عێراق

واژۆکردنى ڕێکەوتننامەى عێراق و ئەمەریکا )ناسـراو بە سـۆفا( 
ئیـدارەى  کـە  بـوو،  کارئاسـانییەک  ڕابـردوو  کۆتاییـى سـاڵى  لـە 
هێشـت،  بەجێـی  یـا  کـرد  ئۆبامـاى  تازەکـەى  ئیـدارە  بـۆ  بـوش 
چونکـە دواى وەرگرتنـى پۆسـتەکەى وەک سـەرۆککۆمار، ئۆبامـا 
شـتێکى ئامادەکـراوى بـۆ مایـەوە کـە یارمەتیی دەدات شـێوازێکى 
سیاسـەتى ئەمەریـکا لەمـەڕ عێـراق گەاڵڵـە بـکات، کـە لـە ڕاسـتیدا 
پاشـماوەیەکى  و  الیـەک  لـە  خـۆى  سیاسـەتى  لـە  تێکەاڵوییەکـە 
سیاسـەتى بوشـــیشە لـە الیەکـى تـرەوە. ئەمـە بەتایبەتـى گرنگـە 
و  دیموکراتـەکان  پشـتگیریى  کـە  سیاسـەتێک،  خەماڵندنـى  بـۆ 
ئیدارەکـە  ئاراسـتە سـەربازى و سیاسـییەکانی  کۆمارییـەکان و 
نەتـەوەى  پشـتگیریى  بەگشـتى  بکاتـەوە،  کـۆ  خـۆى  لـەدەورى 
ئەمەریکـى بەدەسـت بهێنـێ. لەبـەر ئـەوە هەندێـک لـە بەرپرسـانى 
پنتاگـۆن وای بـۆ دەچـن، کـە ڕێکه وتنەکـەى عێـراق و ئەمەریـکا 
لەمەڕ شـێوەى مانەوە و کاتى کشـانەوەى هێزەکانى ئەمەریکا لە 

عێـراق، تەنانـەت دیارییەکـى ئیـدارەى بـوش بـوو بـۆ ئۆبامـا.
حاڵەتـە،  ئـەو  دەربڕێکـى  وەک  و  گۆشـەبینینەوە  لـەو  هـەر 
ڕاسـتەوخۆ دواى هەڵبژاردنـى بـاراک ئۆبامـا، رۆبـەرت گێیتســـى 
وەک  هـەر  هێشـتەوە،  بەرگـرى  وەزیـرى  وەک  پۆسـتەکەى  لـە 
زانـراوە، گێیتـس بـەردەوام دژى دەستنیشـانکردنى خشـتەیەکى 
عێـراق.  لـە  ئەمەریـکا  هێزەکانـى  بـۆ کشـانەوەى  بـووە  زەمەنـى 
ئـەم هەنـگاوەى ئۆبامـا، واتـە هێشـتنەوەى گێیتـس لە پۆسـتەکەى، 
بـە دڵـى زۆرێـک لـە ڕاوێژکارانـى ئۆبامـا نەبـووە. ئـەم هەنـگاوەى 
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ئۆبامـا بـە شـێوەى جۆراوجـۆر لێـک دراوەتـەوە. تێگەشـتنێکیش، 
بـۆ نموونـە ئەوەیـە، ئـەم هەنـگاوە وا دەگەیه نـێ، کـە ئۆبامـا کراوە 
بێـت بـۆ گۆڕینـى بۆچوونـى خـۆى لەمـەڕ کشـانەوە لـە عێـراق. 
هەروەهـا ئـەم هەنـگاوە وا لێـک دراوەتـەوه ، کـە ئەمـە شـێوەیەکى 
نزیکبوونـەوەى ئۆبامـا بێـت لـە بۆچوونى جەنەراڵـەکان، لەوانەش 
پترایـۆس بەرپـرس  بەتایبەتـى مایـکڵ مۆلـن سوپاسـاالر، دێیڤـد 
لـە عێـراق، گەوره سـەرکردەى  تـەواوى هێزەکانـى ئەمەریـکا  لـە 
سـەربازى لـە عێـراق ڕاى ئۆدێرنـۆ و ئەنجوومەنـى ئاساییشـى 
نەتەوەیـى، کـە ئەوانیـش زۆربەیـان وەک گێیتـس بیـر دەکەنـەوە، 
لـەو  بەشـێک  مانـەوەى  و  لەسـەرخۆ  کشـانەوەى  لەگـەڵ  واتـە 
هێزانـەن لـە عێـراق بـۆ ماوەیەکـى درێژتـر. بـە مانایەکـى تـر، ئـەو 
بەسـەر  گۆڕانـکارى  ئامادەیـە  ئۆبامـا  دەگەیەنێـت،  وا  هەنـگاوە 
بۆچـوون ئـەو پەیمانانـەی بەر لە هەڵبژاردنى وەک سـەرۆککۆمار 
 combat( دابـووى، دەربـارەى کێشـانەوەى هێـزە جەنـگاوەرەکان
troops(ی ئەمەریـکا لـە عێـراق لـە مـاوەى شـازدە مانگـدا، واتـە 
بـەم شـێوەیەش سـەرۆک دەخـوازێ دڵـى  تـا ناوەڕاسـتى٢٠١٠. 
جەنەراڵـەکان ڕابگرێـت، بەپێـى زۆر بۆچـوون، ئۆباما هیچ چارەى 

نییـە جگـە لـەوەی سـازش لەگـەڵ جەنەراڵەکانـدا بـکات.
گرنگـە هـەر لێـرەدا ئـەوە جەخـت لـەوە بکەینـەوە، مەبەسـت لە 
کشـانەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا تـەواوى ئـەو هێزانـەى ئەمەریـکا 
نیـن کـە لـە عێراقـن، بەڵکـوو مەبەسـت تەنهـا ئـەو هێزانـەن، کـە 
لـە  چه مکەشـە  ئـەو  هـەر  دەگـرن،  وەر  جەنـگاوەر  خەسـڵەتى 
ڕێککەوتنـی عێـراق و ئەمریـکادا بـەکار هێنـراوە. بـەم مانایـەش، 
الیەنـەکان، بەتایبەتـى ئەوانـەى دەخـوازن ژمارەیەکـى زۆری هێـز 
نـاوى هێـزى ناجەنـگاوەر،  لـە عێـراق بهێڵنـەوە، دەتوانـن لەژێـر 
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ئـەو  مەشـقپێکردن،  یـا  ڕاهێنـان  و  پشـتگیرى  هێـزى  بەتایبەتـى 
کارە بکـەن و هـەر ئـەو چه مکـەش بـە ئەگـەرى زۆر لـە داهاتـوودا 
چاالکانـە بـەکار دێـت بـە مەبەسـتى مونـاوەرە بـۆ فەراهەمکردنـى 

مانـەوەى ژمارەیەکـى زۆرى هێـزى ئەمەریکـى لـە عێـراق.
بەپێـى بۆچوونـى هەندێک لە بەرپرسـە ئەمەریکییەکان، ئەگەر 
هێزەکانـى ئەمەریـکا بشکشـێنەوە لـە عێراق، ئـەوا دەبێ هەر نەبێ 
٥٥٠٠٠ سـەرباز بـە نـاوى هێـزى ڕاوێـژ و پشـتگیر و ڕاهێنـەر 
بمێننەوە. فێڵێک، کە لەوانەیە لە عێراقییەکان و ئەو ئەمەریکییانەى 
دژى مانەوەى هێزە جەنگاوەرەکانن، بکرێ، ئەوەیە کە سروشتى 
هەندێـک لـە یەکـە سـەربازییەکانى ئەمەریـکا بگۆڕدرێـت لـە هێزى 
جەنـگاوەرەوە بـۆ هێـزى پشـتگیر و مەشـقپێکردن. لـەوەش زیاتر، 
لەو دوایییانەدا هەندێک سـەرچاوە باسـیان لەوە کرد، کە هەر لە 
ئێسـتاوە بەشـى پالندانـان لـە پنتاگـۆن سـەرقاڵى ئەوەیە، سـیفەتى 
ژمارەیەکـى زۆر لـە هێزەکانـى ئەمەریـکا بگۆڕن لـە جەنگاوەرەوە 
ئەوەیـە،  کارە  لـەم  مەبەسـتیش  ڕاهێنـەر.  و  پشـتگیر  هێـزى  بـۆ 
بـۆ ئۆبامـا وەزەحمـەت بکـەوێ، کـە ئـەم هێزانـە دواى گۆڕینـى 
خەسـڵەت و تایبەتمەندییـان، بکێشـێتەوە و بـەم پێیـەش هـەر نەبێ 
مانەوەى٥٠٠٠٠ تا ٧٠٠٠٠ سـەربازى ئەمەریکى مسـۆگەر بکرێ 
تەنانـەت بـۆ دواى ٢٠١١ش. لـە ڕاسـتیدا هـەر ئێسـتا بـاس لـەوە 
دەکـرێ، کـە هـەر نەبـێ چەنـد یه که یه کـی سـەربازى سـیفەتیان 

گـۆڕدراوە بـۆ یه کـه ی پشـتگیر و ڕاهێنـەر.
لـە الیەکـى تـرەوە، زۆر جـار و بەتایبەتـى لەالیـەن ئۆبامـاوە، 
 )responsible withdrawal( بەرپرسـانە  کشـانەوەى  چه مکـى 
بـە  هەڵبژاردنیشـى  دواى  و  هەڵبژاردنـەکان  هەڵمەتـى  کاتـى  لـە 
لـە زۆر ڕووەوە گرنگـە  سـەرۆک بـەکار هێنـراوە. ئـەم چه مکـە 
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و دەتوانـێ پەراوێزێکـى مونـاوەرەى چـاک بـە ئۆبامـا ببەخشـێ. 
هەتـا گـەر بـۆ نموونـە بەئاشـکرا لـە خشـتە زەمەنییەکـەى خـۆى 
ئـەو  دەتوانـێ  بەئاسـانى  سـەرۆک  ئـەوا  بوویـەوە،  پەشـیمان 
چه مکـەى کشـانەوەى بەرپرسـانە بـەکار بێنێـت وەک بەهانەیـەک، 
سیاسـیی  و  ئاسـاییش  “بارودۆخـى  نمونـە،  بـۆ  ئـەوەى  وەک 
لـە  بکێشـینەوە.”  بەزوویـى  هێـزەکان  نـادات  ڕێگەمـان  عێـراق 
لـە  هەیـە  دەرفەتیشـى  و  دەتوانـێ  کوردییـش  الیەنـى  ڕاسـتیدا 
فراوانکردنـى ئـەو چه مکـە و بـە شـارەزایى جەختکردنـەوە لێـى، 
لـەو چه مکـە  لـە دیدێکـى کوردسـتانییەوە، زۆر سـوود  هەڵبەتـە 
وەر بگرێ. الیەنى کوردى زۆر بەڕاشـکاوى دەتوانێ پێ لەسـەر 
ئـەوە دابگـرێ، کـە کشـانەوەى بەرپرسـانە مانـاى ئەوەیـە، دەبـێ 
نیگەرانییەکانـى کـورد لـە بەرچـاو بگیـرێ و گرێکوێـرەکان، کـە 
بـۆ  وەک  بەرهەمهێنانیـان،  لـە  بەشـداربوون  ئەمەریکییـەکان 
نموونـە کێشـەى کەرکـوک و ناوچـە دابـڕاوەکان و زۆر کێشـەى 
تـر، چارەسـەر بکرێـن و ئەمەریـکا ڕۆڵـى بەرپرسـانەى خـۆى لەو 

ببینـێ. چارەسـەرییەدا 

نیگەرانییەکان

بەگشـتى ئەگـەرى کشـانەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا لـە عێـراق لـە 
کۆتاییى ساڵى٢٠١١، بۆتە هۆى کۆمەڵێک نیگەرانى، لەوانەش ترس 
لـە هەڵگیرسـانى شـەڕێکى ناوخۆیـی لە عێـراق و بەهێزبوونەوەى 
ئەلقاعیدە لە عێراق و ڕووبەڕووبوونەوەى شیعە و سوننە لەگەڵ 
یەکتـر و بەتایبەتییـش تـرس لـە هەڵگیرسـانى شـەڕ لەنێـوان کورد 
و حکومەتـى ناوەنـدى. بەتایبەتـى بینینى شـتەکان لە گۆشـەبینینى 
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بەرپرسـانى هەرێمـى کوردسـتان، نیگەرانییەکـە هەمەالیەنـە: ١- 
ئەگـەرى هەڵگیرسـانى شـەڕ لەنێـوان کـورد و بەغـداد. ٢- ئـەو 
کێشـانەى تـا ئێسـتا بـە هەڵپه سـێردراوى ماونەتـەوە، چارەسـەر 
ناکرێـن گـەر ئەمەریـکا بکشـێتەوە. ٣- فشـارى تورکیـا و واڵتانـى 
ئیقلیمیـى تـر )بەتایبەتـى ئێـران و سـوریا( لەسـەر هەرێـم زیـاد 
دەبێـت. ٤- نیگەرانیـى ئـەوەى ئایـا ئەسـڵەن پڕۆسـەى سیاسـى لە 

عێراقـدا بـەو کشـانەوەیە بەتەواوەتـى شکسـت ناهێنێـت!
و  دروسـتە  نـە  نیگەرانییـە  ئـەم  مـن،  بۆچوونـى  بـە  بـەاڵم 
یەکـەم  چونکـە  خۆیەتـى،  جێـى  سیاسیشـەوە  ڕووى  لـە  نـە 
پەیامـى ناڕاسـتەوخۆى ئـەم نیگەرانییـە کوردییـە ئەوەیـە، کێشـە 
ئەمەریکییەکانیـش  کشـانەوەى  کاتـى  تـا  هەڵپه سـێردراوەکان 
چارەسـەر ناکرێـن، دووەمیـان بـەو نیگەرانییـە کـورد دەخـوازێ 
کـراوە،  مـۆر  عەرەبیـدا  الیەنـى  لەگـەڵ  دەسـتوورەى  ئـەو  بڵـێ 
بـە  ئەگەرچـى  نییـە،  کێشـەکان  هەمـوو  زامنـى چارەسـەرکردنى 
ڕواڵـەت هـەردەم سـەرانى کـورد ئەوەیان دووپـات کردۆتەوە، کە 
هەموو کێشـەکان لە چوارچێوەى دەسـتووردا چارەسـەر کراون، 
سـێهەمیان چەوتییەکـى گەورەیـە و دەتوانـێ پشتشـکێنیش بێـت، 
ئەگـەر الیەنـى کـوردى لـەو بـاوەڕەدا بێـت، مانـەوەى ئەمەریـکا 
بـە زەرورەت لـە بەرژەوەندیـى کـورد تـەواو دەبـێ، ئاخـر گۆڕانى 
لـە  پشـتگیرى  بەتونـدى  کـە  ئەمەریـکا،  سیاسـەتى  ئاراسـتەى 
حکومەتێکـى ناوەندیـى بەهێـز لـە بەغـداد بکات، دەتوانـێ بۆ کورد 
پشتشـکێن بێـت لـە جیاتیـى ئـەوەى یارمەتیـدەر بێـت و کەسـیش 
ناتوانـێ ئـەوە زامـن بـکات، کـە ئەو گۆڕانە ڕوو نادات. لە ڕاسـتیدا 
ئۆبامـا  ئیـدارەى  کـە  هەیـە،  پشتڕاسـتکردنەوەیەک  ئێسـتا  هـەر 
دڵخۆشـە بـە بەهێزبوونـى پێگـەى حکومەتى مالیکـى و بە ئەگەرى 
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زۆر پشتگیرییش دەکات لە هەوڵەکانى مالیکى بۆ بەهێزترکردنى 
شـێوەى  هەرحـاڵ،  بـە  هەرێمـەکان.  حسـابى  لەسـەر  ناوەنـد 
پێشـوەچوونى سیاسـەتى ئەمەریکا لەمەڕ ئێران، کاریگەریى زۆر 
دەبێـت لەسـەر شـێوەى نزیکبوونـەوەى ئەمەریـکا لـە مەسـەلەى 
شـێوازى حوکـم لـە عێـراق و خەماڵندنـى ئەفزەلیاتـى سیاسـەتى 

ئەمەریـکا لـەوە بەرامبـەر ئـەو واڵتـە، واتـە عێـراق.

کشانەوە: ڕۆڵى تورکیا و کورد، ئەگەر و دەرفەت

کشـانەوەى تەواوەتـى یـا کەمکردنـەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا بـە 
ڕادەیەکـى زۆر، ڕاسـتەوخۆ کاریگەریـى نێگەتیڤیـى دەبێت لەسـەر 
هاوسەنگییەکانى هێز. بە ئەگەرى زۆر، یەکێک لە دەرهاوێشتەکان 
زیادبوونى ڕۆڵى ئێران دەبێت بە شـێوەى ڕاسـتەوخۆ، بە ڕێگەى 
زیادکردن و بەهێزکردنى هەژموونى ئیقلیمى و پێگەى ستراتیژى 
وەک جێگرەوەیەک بۆ کەمبوونەوەى هێز و کاریگەریى ئەمەریکا 
کاریگەریخستنەسـەر  شـێوەى  لـە  ناڕاسـتەوخۆ،  یـا  عێـراق،  لـە 
عێـراق  شـیعییەکانى  گروپـە  لەگـەڵ  پەیوەندیتوندوتۆڵکـردن  و 
و بەگشـتى کاریگەریخستنەسـەر پڕۆسـەى سیاسـى لـە عێـراق. 
لـەم ڕوانگەیـەوە، ئـەوەى ئەمەریـکا پێویسـتیەتى ئەوەیـە، بـەر لـە 
کشـانەوەى ئـەو واڵتـە پێگەى دۆسـتەکانى لـە ناوچەکه دا بەهێزتر 

بکات.
لەم بارەیەوە دەکرێ بڵێین، ئەگەرچى ئەم هەنگاوە گرنگە، بەاڵم 
هەرگیز ئاسـان نییە. دوو لەو ئەکتەرانەى پێویسـتە پێگەیان بەهێز 
بکرێ، تورکیا و دەسـەاڵتى کوردییە لە باشـوورى کوردسـتان. لە 
الیەکـى تـرەوە، ئەگەرچـى ژمارەیەکـى زۆر مەرجـى لەبـار هەن بۆ 
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هەنگاوێکى ئەوها بەتایبەتى لە ڕەهەندە تورکییەکەوە، هەنگاوێکى 
ئەوها کۆمەڵێک کۆسـپ و تەگەرەشـى ڕێیە.

مەرجێکى لەبار ئەوەیە، تورکیا لە ماوەى چەند ساڵى دواییدا 
نیشـانی داوە، کـە ئـەو واڵتـە ئەکتەرێکـى گرنگـە و ئەگـەر هـەر 
زلهێزێک، بەتایبەتى ئەمەریکا، دەخوازێ لە ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاستدا 
پێگـەى خـۆى بەهێـز بـکات، ئـەوا هه میشـه  دەبـێ حسـابى تورکیـا 
بـکات. جگـە لـەوەش، زیادبوونـى ڕۆڵ و سـەنگى تورکیـا لەمـەڕ 
دیپلۆماسـیەتى ئاشـتى و پەیوەندییـە هەمەالیەنەکانـى ئـەم واڵتـە 
لەگـەڵ الیەنـە پەیوەندیـدارەکان، ئـەو پێگـە و ڕێگەیـەى بەهێزتـر 
کـردووە. هەڵبژاردنـى ئۆباما بۆ سـەردانیکردنى تورکیا، پەیامێکى 
گرنگ بوو بۆ خودى تورکیا و زۆرێک لە ئەکتەر و هێزە ئیقلیمى 
و جیهانییـەکان. ئـەو شـێوازى نزیکبوونەوەیـەى ئۆبامـا لە تورکیا 
و دانـى ئـەو پەیامـە و جەختکردنـەوەى گرنگیـى ڕۆڵـى تورکیـا، 
ڕاسـتەوخۆ گـرێ دراوە بـە کۆمەڵێـک فاییلـى گرنگـەوە، لەوانـەش 
بەرەوڕووبوونـەوەى  ئێـران و دواڕۆژى  فاییلـى  بەتایبەتـى: ١- 
ئەمەریـکا لەگـەڵ ئێـران و شـێوەى ئـەو بەرەوڕووبوونەوەیـە. ٢- 
فاییلـى عێـراق و بەتایبەتـى چارەنووسـى پڕۆسـەى سیاسـى لـەو 
واڵتـە. ٣- فاییلـى کـورد، هەڵبەتـە بەتایبەتـى بـە دوو ڕەهەنـدى 
تورکیـاى و عێراقییـەوە، واتـە باکـوور و باشـوورى کوردسـتان.

پشـتیوانى و  ئەمەریـکا  بـۆ  یەکەمـدا، زۆر گرنگـە  فاییلـى  لـە 
هـەر  لـە چوارچێـوەى  جـا  بـکات،  تورکیـا مسـۆگەر  الیەنگیریـى 
بەرەوڕووبوونـەوەى  بێـت،  پێشـوەچوونێک  و  سـیناریۆیەک 
یـا  دیپلۆماسـى  فشـارى  یـا  ئابـوورى  گەمـارۆى  یـا  سـەربازى 
هـەر شـێوەیەکى تـرى مامەڵەکـردن بێـت لەگـەڵ ئـەم فاییلـەدا. ئەم 
لـە چوارچێـوەى  دەگـرێ،  وەر  تایبەتـى  گرنگییەکـى  پشـتیوانییە 
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جەختکردنەوەى ئۆباما لەسـەر ئامراز و فشـارە دیپلۆماسـییەکان 
و  ئێـران  بەرەوڕووبوونـەوەى  بـۆ  یەکـەم  ئەلتەرنەتیڤـى  وەک 
نزیکبوونـەوە لـە کێشـە ئیقلیمـى و نێودەوڵەتییـەکان. لـە الیەکـى 
تـرەوە، ئەمەریـکا ئـەو ڕاسـتییە بـاش دەزانـێ، کـە تورکیایـەک بـە 
کۆمەڵێـک کێشـە و ملمالنێـوە سـەرقاڵ بێـت، ناتوانێـت ئەو ڕۆڵەى 
کـە پێویسـتە، بیبینێـت. بەتایبەتـى لێـرەدا فاییلـى کـورد و عێـراق 

گرنگـن. هەردووکیـان 
کاتێـک دەڵێیـن فاییلـى کـورد، ئـەوا مەبەسـتمان: ١- کێشـەى 
کـوردە لـە تورکیـا. ٢- پەیوەندییەکانـى تورکیایـە بـە دەسـەاڵتى 
کۆمەڵێـک  بـە  ڕەهەنـدە  دوو  ئـەم  کوردسـتانەوە.  باشـوورى 
جەمسـەرەوە و لـە زۆر ئاسـتى سیاسـەتەوە بـە یەکـەوە گـرێ 
هـەر  نـەک  لێککردنەوەیـان  هەوڵـى  کـە  شـێوەیەک،  بـە  دراون، 
ئەسـتەمە، بەڵکـوو بگـرە هەنگاوێکـى ناسـەرکەوتوو و هەڵەیەکـى 
گەورەشـە. بەپێى خوێندنەوەى خۆم لە سـەردانەکەیدا بۆ تورکیا 
و کۆبوونـەوەى لەگـەڵ سـەرکردەیەکى کـورد لـە تورکیا )ئەحمەد 
تـورک( و لـە بەردەوامییـدا سـەردانى بـۆ عێـراق و کۆبوونـەوەى 
لەگـەڵ سـەرانى کـورد لـە بەغـداد، سـەرۆک ئۆبامـا ئـەو بەیەکەوە 
دیتن و بگرە گرێدانەى کێشەى کورد لەمدیو و لەودیوى سنوور 
و پەیوەندیـى هـەردوو کێشـەکە بـە تورکیـاوە، جەخـت کـردەوە.

بـە بـاوەڕى مـن، لـە ئاسـاییبوونەوەى پەیوەندییەکانـى تورکیـا 
کێشـەى  فاییلـى  لـە  پێشـوەچوون  و  کوردسـتان  باشـوورى  و 
کـورد لـە تورکیـا، لـە هەمـان کاتـدا سـوود بـە بەرژەوەندییەکانـى 
هـەر سـێ الیەنـى کـوردى، تورکـى و ئەمەریکـى دەگەیه نێـت. هـەر 
لێرەشـەوەیە کـە هـەر هەنگاوێـک بـە ئاراسـتەى کەمکردنـەوەى 
ئاڵۆزییـەکان و دۆزینـەوەى ڕێگەچـارەى سیاسـى و دیپلۆماسـى 
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لەگـەڵ  ئەکتـەرە  سـێ  ئـەو  پەیوەندییەکانـى  کێشـەکان،  بـۆ 
یەکتـردا بەهێزتـر دەکات. هەڵبەتـە یەکێـک لـە دەرهاوێشـتەکانى 
لـێ  ئێـران  پێشـوەچوونێکى ئەوهـا، زیادبوونـى فشـارى لەسـەر 
دەکەوێتـەوە، ئـەم مەسـەلەیەش گرنگییەکـى تایبەتـى وەر دەگـرێ 

لـە سـاتەوەختى حوکمڕانیـى ئیـدارەى ئۆبامـا.
و  کار  فەراهەمبوونیشـى  و  سـیناریۆیه کە  سـەرەوە  ئـەوەى 
چاالکیـى سیاسـى و دیپلۆماسـیى زۆرى دەوێـت، لـە هەمـان کاتـدا 
گرنگـە ئـەوە بزانیـن، کـە فاکتەرەکانـى سـیناریۆیەکى ئەوهـا نـەک 
هـەر ئامـادەن، بەڵکـوو لـە ڕاسـتیدا گـەر بـە شـێوەیەکى کەمتـر 
کارا و چاالکیـش بێـت، کەوتوونەتـە قۆناغى عەمەلیشـەوە. ئەوەى 
کـە یەکجـار گرنگـە، هەڵبەتە لە دیدێکى کوردسـتانییەوە، پێویسـتە 
الیەنـى کـوردى: ١- باشـتر لـە هاوکێشـە و هێمـاکان بـگات. ٢- 
لـە دیدێکـى کوردسـتانییەوە و لـە گۆشـەیەکى واقیعبینانـەوە، نەک 
هـەر دوو کێشـەکە، لەودیـو و ئەودیـوى سـنوور لـە یەکتـر جـودا 
نەبینێ، بەڵکوو هەوڵ بدات وەک ئەوەی کە هەیە، شتەکان ببینێ. 
لـە ڕاسـتیدا لـە دیـدى شـارەزایەکى وەک هێنـرى بەرکـى، خـاوەن 
سیاسـەتى  لەمـەڕ  ئەمەریـکاوە  ئیدارەکانـى  بەسـەر  کاریگـەرى 
ئـەو واڵتـە لـە ڕۆژهەاڵتـى ناوەڕاسـت، لـە دواتریـن ڕاپۆرتیـدا، کـە 
نزیکەى چوار مانگ بەر لە ئێستا پێشکەشى کردووە بە ئیدارەى 
ئۆبامـا، کێشـەکانى باکـوورى کوردسـتان و پەیوەندیـى ئیـدارەى 
کێشـەى  چارەسـەرى  و  تورکیـا  لەگـەڵ  کوردسـتان  باشـوورى 
کەرکـوک، بـە یەکـەوە گـرێ دەدات. ڕاسـپاردەى بەرکـى ئەوەیـە، 
ئیدارەى ئۆباما پێویسـتە، هەڵبەتە بە ڕادەى یەکەم لە ڕۆشـناییى 
بەرژەوەندییـە نیشـتمانییەکانى ئەمەریـکادا، بـەر لـە کێشـانەوەى 
هێزەکانـى لـە عێـراق، هەوڵـى جیـددى بـدات بـۆ فەراهەمکردنـى 
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پێشـوەچوونى پۆزەتیڤانـە لـە پەیوەندییەکانـى حکومەتى هەرێم و 
تورکیا لە الیەک و یارمەتیدان لە دۆزینەوەى چارەسـەرییەک بۆ 
کێشەى کورد لە تورکیا، هەروەها یارمەتیدان لە چارەسەرکردنى 
کێشـەى کەرکـوک. ٣- پێویسـتە ئیـدارەى کـوردى هـەوڵ بـدات 
نیگەرانییەکانـى بـەرەوڕووى کشـانەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا لـە 
عێـراق، نەبنـە سـێبەرێکى قـورس بەسـەر پەیوەندییەکانى کورد و 
ئەمەریکا و دەسـتەپاچەییى ئەو ئیدارەیە. گرنگە ئەو سـەرکردەیە 
خـۆ دوور بگـرێ لـەوەى هـەر لـە ئێستاشـەوە وەک بڵێـى خـۆى 
ئامـادە بـکات بـۆ حاڵەتێـک، کـە تیایـدا کـورد هەمـوو شکسـتەکانى 
بـە فاکتـەرى ئەمەریکییـەوە هەڵبواسـێ. بـە بـاوەڕى مـن، الیەنـى 
کـوردى دەرفەتـى هەیـە، یـا هـەر نەبـێ چـارەى تـرى نییـە ئـەوە 
نەبـێ، کـە نیگەرانییەکانـى ئێسـتاى ڕوو بـە کشـانەوە و ئەگـەرى 
و  وزە  بکاتـە  کـورد  بـە  ئەمەریـکا  گرنگیدانـى  کەمبوونـەوەى 
ئەوپەڕى سوود لەو کات و دەرفەتە وەر بگرێ کە بەدەستەوەیە. 
بەیەکەوەگرێدانـى کێشـەى کـورد  لـەوە دەچـێ ڕۆژ دواى ڕۆژ 
بـە حکومەتـى  تورکیـا  پەیوەندییەکانـى  لـە الیـەک و  تورکیـا  لـە 
باشـوورى کوردسـتانەوە توندتـر و چڕتـر ببێتـەوە، هەڵبەتـە بـە 
جیاوازییەکـى زۆرەوە. لـە ڕابـردوودا بـە شـێوەیەکى نێگەتیڤانـە 
ئـەو گرێدانـە کـراوە، بـەاڵم ئەمـڕۆ بە شـێوەیەکى پۆزەتیڤانە ئەوە 
دەکـرێ، بگـرە دەکـرێ سـبەینێ زۆر پۆزەتیڤانەتـر تـەواو ببـێ، بە 
ئەگـەرى زۆریـش هـەر وا دەبـێ. بە پێچەوانەشـەوە خۆدزینەوەى 
دەسـەاڵتى باشـوورى کوردسـتان و هێـزە خاوەنکاریگەرییەکانـى 
بـە  ئۆرگانیکییـە،  بەیەکەوەگرێدانـە  لـەو  کوردسـتان  باکـوورى 
ئەگـەرى زۆر زیـان و پاشەکشـەى جیـددى بـۆ الیەنى کوردى )بە 

باکـوور و باشـوورەوە( لـێ ده کەوێتـەوە.
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سـەرچاوە  هەنـدێ  دواییـدا  مـاوەى  لـە  تـرەوە،  الیەکـى  لـە 
ئاماژەیـان بـەوە کـردووە، کـە گوایـە ئەمەریـکا بەرپرسـیارێتیی 
دەداتـە(  )یـا  داوەتـە  کوردسـتانى  باشـوورى  “پاراسـتنى” 
تورکیـا، لـە حاڵەتـى کشـانەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا لـە عێـراق. 
پشتڕاسـتکردنەوەى ئـەم هەواڵـە یـا ڕەتکردنـەوەى هەر وا ئاسـان 
نییـە، لـە کاتێکـدا لـەوە دەچێـت ئەمەریـکا بخـوازێ ڕۆڵـى تورکیـا 
لەمـەڕ باشـوورى کوردسـتان کاراتـر و توندوتۆڵتـر بێـت، بـەاڵم 
بەخشـینى ڕۆڵـى پاراسـتنى باشـوورى کوردسـتان بەتەواوەتـى 
بـەو واڵتـە )واتـە بـە تورکیـا( بەبـێ گوێدانـە کاردانـەوەى عێـراق 
و سـوریا و ئێـران و بگـرە واڵتانـى عەرەبییـش هـەر وا کارێکـى 

ئاسـان نییـە.
و  کاردانـەوە  ئەوهـادا  هەنگاوێکـى  لـە  دەبـێ  لەمـەش،  جگـە 
هەڵوێسـتەى الیەنـى کوردیـش لـە بەرچـاو بگیـرێ. بـە مانایەکـى 
هێـزى  بـە  ئەمەریـکا  هێزەکانـى  بەئاسـانى  وا  هـەر  ناکـرێ  تـر، 
تورکـى بگۆڕدرێنـەوە و بـەو مانایـەش بەرپرسـیارێتیی ئەمەریـکا 
بـە داگیرکاریـی تورکیـا بگۆڕدرێتـەوە. لەگـەڵ ئەوەشـدا، هـەواڵ 
و بۆچوونێکـی ئەوهـا دەتوانـێ هـەر نەبـێ ڕاسـتییەک پشتڕاسـت 
بکاتـەوە، کـە ئەویـش زیادبوونـى ڕۆڵـى تورکیایـە. جـا دەمێنێتەوە 
الیەنـى  و  دەوەسـتێ  پێشـوەچوونە  ئـەم  لەکوێـى  ئەمەریـکا 

دەکات! لەگەڵـدا  هەڵسـوکەوتی  چـۆن  کوردییـش 
لـە بۆچوونێکـى کوردسـتانییەوە، وا باشـترە الیەنـى کـوردى 
بەو ئاقارە بجووڵێتەوە، وەک ئەوەى ئیتر پرسـیارەکە دەربارەى 
پرسـیار  بەڵکـوو  نییـە،  تورکیـا  ڕۆڵـى  کەمبوونـى  یـا  زیادبـوون 
دەربارەى چۆنێتى و ئاکامەکانى زیادبوونى ئەو ڕۆڵە و چۆنێتیى 

هەڵسـوکەوتکردنى کـوردە لەگـەڵ پێشـوەچوونێکى ئەوهـادا.
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کورد لە پەراوێزی ڕێککەوتنی ستراتیژیی درێژخایەنی 
ئەمەریکا و عێراقدا*

لە ڕۆژنامه ی ڕۆژنامه ،
ژماره  1٨9 و 19٠، ئه یلوولی 2٠٠9دا باڵو بۆتەوە

ناوەڕۆک

پێشەکى ............................................................................ ١٣٨
پاشکۆى مێژوویى .......................................................... ١٣٩
جوگرافیاى سیاسیى ڕێککەوتنە ستراتیژەکە ............. ١٤١
کورد لە بنەماکانى ڕێککەوتنى ستراتیژیدا ................. ١٤٣
گفتوگۆ ستراتیژییەکان لە زەمەنێکى تردا .................. ١٤٧
الیەنەکانى گەمە: هەڵوێست و ئەگەرەکان؟ ................ ١٥٠
چ سیناریۆیەک ................................................................ ١٥٣

*   لە نووسینی ئەم بابەتەدا سوود لە کۆمەڵێک سەرچاوە وەر گیراوە. 
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پێشەکى

ماوەیەکـە زۆرێـک لـە ناوەنـدە سیاسـی و مێدیایـى و دیپلۆماسـى 
ڕێککەوتنـە  ئـەو  دەربـارەى  باسـوخواس  جیاجیـادا  ئاسـتى  لـە 
ڕێککەوتنـەی  ئـەو  دەکـەن،  عێـراق  و  ئەمەریـکا  سـتراتیژییەى 
ماوەیەکـى زۆرە کارى بـۆ دەکـرێ. هەندێـک لـەو باسوخواسـانە 
مەبەسـتى  بـە  هەندێکیشـیان  و  بەدواداچـوون  مەبەسـتى  بـە 
ئەکتەرەکانـى  یـا  الیەنەکانـى  هەڵوێسـتى  ڕوونکردنـەوەى 
لـە هەڵوێسـتى  ئاشکراشـە جگـە  لـەو ڕێککەوتنـەن.  پەیوەندیـدار 
ڕەسـمیى دەوڵەتـى عێـراق لـە الیـەک و ئیـدارەى ئەمەریکـى لـە 
الیەکـى تـر، دەتوانیـن بـاس لـە چەندیـن هەڵوێسـتى تـر بکەیـن، 
لـە  پانتاییـی سیاسـى  بەتایبەتـى هیـى الیەنـە جیاجیاکانـى سـەر 
عێـراق. لـە کـۆى هەڵوێسـتەکان، جگـە لـە هەندێکیـان، کـە دەکـرێ 
وەک ڕەش و سـپى بخوێندرێنـەوە، زۆر هەڵوێسـتى تـر هـەن، کـە 

نـە ئـەو ڕەش یـا سـپییەن و نـە ئـەو ڕوون و ڕاشکاوەشـن.
لێکۆڵینەوەیەکـى  بەردەسـتت،  وتـارەى  ئـەم  مەبەسـتى 
لـەو ڕێککەوتنـە و ئەگەرەکانـى پێشـوەچوونى  هەمەالیەنـە نییـە 
سیاسى و دیپلۆماسیی پەیوەست پێیەوە. بەم مانایەش تا دەکرێ 
باسـەکە سـنووردار دەکـەم لـە ڕێگـەى مامەڵەکردنـى بابەتەکـە لـە 
سـۆنگەیەکى کوردسـتانییەوە. هـەر زووش دەبـێ ئـەوە جەخـت 
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بکەینـەوە، کـە الیەنـى کـوردى وەک پێویسـت، جـا چ دەسـەاڵتى 
سیاسـى لـە باشـوورى کوردسـتان یـا هێـزە سیاسـییەکان و چ 
مێدیـاکان، ئـەو گرنگییـە پێویسـتەیان بـە بابەتـى ئـەو ڕێککەوتنـە 
نـەداوە. باسوخواسـە کوردییـەکان بەگشـتى گەشـبینى بەرامبـەر 
ئەمەریـکا،  هێزەکانـى  مانـەوەى  ئەگـەرى  و  هاوپەیمانییـە  ئـەو 
بەتایبەتـى مانەوەیـان لـە کوردسـتان، لەخـۆ دەگـرن. هۆیەکـى ئەم 
حاڵەتەش دەکرێ ئەو گەشـبینییە بێت، کە لەم بارەیەوە بەگشـتى 
تـا ئێسـتا باڵـى بەسـەر بۆچوونـى ڕەسـمیی دەسـەاڵتى کوردیـدا 

گرتـووە.

پاشکۆى مێژوویى

لـە ڕاسـتیدا دەکـرێ بـاس لـە پێشـینەى مێژووییـى ئـەو ڕێککەوتنە 
دیدێکـى  لـە  هەڵبەتـە  بکەیـن،  جـودا  تـەواو  شـێوەى  دوو  بـە 
کوردسـتانییەوە. یەکێکیـان ئـەو ئەزموونـە مێژوویییەیـە کە کورد 
زووتـر لەگـەڵ دەوڵەتـى عێـراق هەیبـووە بەر لە سـەربەخۆبوونى 
 ،١٩٣٠ لـە  ڕەسـمییە  سـەربەخۆییی  مەبەسـت  هەڵبەتـە  عێـراق، 
ئـەو  و  عێـراق  لـە  مـەزن  بەریتانیـاى  هەڵسـوکەوتى  لەمـەڕ 
واڵتـە  لـەو  کـوردى  هەڵوێسـتەدا  لـەو  تەرتیبانـەى  و  سیاسـەت 
ڕاسـتەوخۆیان  کاریگەریـى  و  کـرد  پەیوەندیـدار  بەتونـدى 
خسـتە سـەر چارەنووسـى کـورد و دۆزەکـەى لـەو واڵتـە. زۆر 
هاوپەیمانـى  بـە  ناسـراو  ڕێککەوتنـى  بەچـڕى  زۆر  و  بەکورتـى 
عێراقـى– بەریتانیـى سـاڵى ١٩٣٠ کـورد و کێشـەکەى لـە عێـراق 
بـردە قۆناغێکـى تـر، کـە بەگشـتى دەتوانـرێ وەک پاشەکشـەیەکى 
هـەر  نـەک  ڕاسـتیدا  لـە  بخوێندرێتـەوە.  کـورد  بـۆ  سیاسـى 
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خوێندنـەوە لـە ئاسـتى تیۆریـدا، بەڵکـوو بـە ئەزمـوون سـەلمێندرا، 
توانـا سـەربازییەکەى  بـە هەمـوو  بەریتانیـا  پشـتگیریکردنى  کـە 
بـە  شکسـتپێهێنان  بـۆ  ئاسـمانى  هێـزى  لەوێشـدا  و  عێـراق  لـە 
بزاڤـى بـارزان لـە پاییـزى ١٩٤٥، ڕێـک تەرجومـەى بـە پراکتیکـى 
هاوپەیمانییەکـەى ١٩٣٠ بـوو، چونکـە زۆر بەکورتـى، بەپێـى ئـەو 
عێـراق  لـە  بەرگـرى  مـەزن  بەریتانیـاى  دەبووایـە  هاوپەیمانییـە، 
بـکات بەرامبـەر هـەر هەڕەشـەیەکى دەرەکـى یـا ناوخۆیـى. بەپێـى 
لۆژیکـى بەکارهێنانـی مێـژوو بـۆ تێگەیشـتنى سیاسـەت و حاڵەتـە 
سیاسـییە هەنووکەیییـەکان، گرنگـە بگەڕێینـەوە دوێنێـى عێـراق و 
سیاسـەتى کۆلۆنیالیـى بەریتانیـاى مـەزن بـۆ تێگەیشـتنى زۆرێـک 
لـە کێشـەکانى ئـەوڕۆ و سـبەینێى عێـراق و سیاسـەتى ئەوکاتـى 
بەریتانیـاى مـەزن لـە الیەک و تێگەیشـتنى سیاسـەتى ئەمەریکا لە 

عێـراق و سـبەینێیەکەى. ئەمـڕۆى 
بـەم پێشـینەیە مـن ئـەوەم نەوتـووە کـە مێـژوو بـە زەرورەت 
دووبـارە دەبێتـەوە لـە حاڵەتـى ڕێککەوتنـى عێراقـى– ئەمەریکیـدا، 
ئـەو لەیەکچوواندنـە هـەر نەبـێ هەندێـک شـتى  نەخێـر، بەڵکـوو 
پێویسـتمان پـێ دەڵـێ، کـە گرنگترینیـان ئەوەیـە، پێویسـت نـاکات 
کـورد هـەر بـە گەشـبینییەوە لـە ڕێککەوتنـى ئەمەریکـى– عێراقـى 
بڕوانێ، بەڵکوو بگرە هەندێ الیەنى نیگەرانئامێزیشـى لە بەرچاو 
بگـرێ، هـەر نەبـێ بـەر لـەوەى ئەسـڵەن شـێوە و ناوەڕۆکى هەرە 
نیگەرانـی  بـە  هەروەهـا  کەوتبـێ.  دەر  ڕێککەوتنەکـە  کۆتاییـى 
و  هەسـتیار  بابەتـە  ئـەم  لەگـەڵ  پرسیاریشـەوە  نیشـانەى  و 

سـتراتیژییەدا کار بـکات.
بەشـەکەى ترى پێشـینەى مێژووییى ڕێککەوتنەکەى عێراق و 
ئەمەریکا پەیوەندیى بەو گۆڕانکارییە مێژوویییەوە هەیە، کە بەسەر 
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هاوسـەنگیى هێـز لـە ئاسـتى گلۆباڵیـدا هاتـووە، دواى تەواوبوونى 
سـەرلەنوێخەماڵندنى  لـە  ئەمەریـکا  خواسـتى  و  سـارد  جەنگـى 
سیسـتمى جیهانـى لەسـەر بنچینـەى هەیمەنـەى ئەمەریکـى. لـەم 
چوارچێوەیـەدا، دەکـرێ هـەر نەبـێ ئاماژە بـەو بۆچوونانە بکەین، 
کـە لـە ئەمەریـکا دەر کەوتـن، پەیوەسـت بـە تەواوبوونـى جەنگـى 
بەئاشـکرا  کـە  ناوەڕاسـتى ١٩٩٠ەکانـەوە،  لـە  بەتایبەتـى  سـارد، 
بانگەشـەى گرنگـى و سـتراتیژیبوونى جێگیربوونـى ئەمەریـکا لـە 
ناوچـەى کەنـداو و ڕۆژهەاڵتـى ناوەڕاسـت، یـا بـە مانایەکـى تـر 
بڵێیـن ڕۆژئـاواى ئاسـیا بەگشـتى، دەکـرد. بێگومـان ڕووداوەکانـى 
١١ى سـێپتەمبەرى ٢٠٠١ و شـەڕى ئەمەریـکا دوو سـاڵ دواتـر 
دەرفەتێکـى  حسـێن،  سـەدام  ڕژێمـى  کەوتنـى  و  عێـراق  دژی 
زێڕیـن بـوو، کـە زۆرێـک لە ئەندازیارانى سـتراتیژى و ئاساییشـى 
نەتەوەییـى ئەمەریکـى خەونیـان بـە ڕوودان و فەراهەمبوونیـەوە 

دەبینی.

جوگرافیاى سیاسیى ڕێککەوتنە ستراتیژییەکە

کاتێـک بـاس لـە جوگرافیـاى سیاسـیى ڕێککەوتنەکـەى عێـراق و 
ئەمەریـکا دەکەیـن، مەبەسـت جوگرافیایەکـى نەگـۆڕ نییـە، بەڵکـوو 
تـەواو بـە پێچەوانـەوە، جوگرافیایـەک، کـە بـە پەیوەنـدى لەگـەڵ 
گۆڕانکاریـى بـەردەوام لـە ڕوانگـە سیاسـییەکاندا، لـە پەیوەندییـە 
خـۆوە  بـە  بـەردەوام  گۆڕانکاریـى  ئاسـۆیییەکاندا،  و  شـاقووڵى 
بـە  ئامـاژە  کورتـى  بـە  زۆر  دەکـرێ  بارەیـەوە  لـەم  دەبینـێ. 
کۆمەڵێـک توخـم بکەیـن، کە لـە خوێندنەوەیەکى جیۆسـتراتیژییانە 

و جوگرافیـاى سیاسـیدا زۆر گرنگـن.
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عێـراق دەکەوێتـە یەکەیەکـى جوگرافیـى گەورەتـر، پاکسـتان 
تـا باکـوورى ئەفەریقـا، کـە تیایـدا کۆمەڵـێ دیـاردە و ڕوانگـەى 
گرنـگ هـەن، کـە دواجـار لـە کۆیانـدا گرنگیـى عێـراق و مانـەوەى 
دوورخایەنـى ئەمەریـکا لـەوێ دەر دەکـەوێ. هەندێـک لـە ڕاسـتى 
ئاساییشـى  و  بـوون   -١ ئەمانـەن:  سیاسـییەکانیش  ڕوانگـە  و 
و  نـەوت  دەوڵه مەندیـى  سـەرچاوەى   -٢ ئیسـرائیل.  دەوڵەتـى 
گاز. ٣- ژمارەیـەک ڕژێمـى دۆسـت بـە ئەمەریـکا. ٤- تـرس لـە 
باڵوبوونـەوەى چەکـى ئەتۆمـى و زۆر بەتایبەتییـش تـرس لەوەى 
ئێران ئەو چەکە بەدەست بهێنێ. ٥- شەڕ دژى تیرۆر، بەتایبەتى 
لـە پێکهاتـەى پاکسـتان– ئەفغانسـتاندا، لەوێـدا بەتایبەتـى ئەگـەرى 
ئـەوەى، کـە ئەلقاعیـدە دەسـتى بگاتـە چەکـى ئەتۆمـى. ٦- ئەگـەر 
لـە تەشـەنەبوونى زیاتـرى پەیوەندییەکانـى ڕوسـیا و ئەمەریـکا. 
٧- خەتەرى فاکتەرى شیعەگەرایى بەتایبەتى لە سیاقی پرۆژەى 

هەژموونـى و بااڵدەسـتیى ئێرانـدا.
و  گرنگـى  کـە  بوتـرێ،  ئـەوە  گرنگـە  زۆر  لێـرەوە  هەڵبەتـە 
هەستیاریى ئەو خااڵنە، ڕاستەوخۆ کوردستانى مەزن و لەوێشدا 
باشـوورى کوردسـتان، کـە لێـرەدا زیاتـر بابەتـى باسـە، بەتونـدى 
پەیوەندیـدار دەکـەن، بـەاڵم بـە یـەک جیاوازیـى گـەورەوە. تـا ئـەو 
لـە چوارچێـوە و  ڕۆژەى گرنگییـە سـتراتیژییەکانى کوردسـتان 
پەیوەندییەکانـى واڵتانـى عێـراق و ئێـران و تورکیـا و سـوریادا 
مامەڵە بکرێن، ئەو گرنگییەى کوردستان نەک باش و ڕاستەوخۆ 
بـۆ کـورد بـە خـۆى ناگەڕێتـەوە، بەڵکـوو ئەگـەرى ئـەوەش هەیـە، 
بـۆ کـورد بـە زەرەرى چارەنووسسـاز و کوشـندەش بگەڕێتـەوە، 
هـەروەک لـە ڕابـردوودا ڕووی داوە. ئـەوەش ڕێـک ئـەو تـرس 
و نیگەرانییەیـە کـە مـن هەمـە لـە ئـەو ڕێککەوتنـە سـتراتیژییەى 
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لـە فۆڕمگرتندایـە لەنێـوان ئەمەریـکا و عێـراق. بـە مانایەکـى تـر، 
تـا گرنگیـى سـتراتیژیى باشـوورى کوردسـتان وەکـوو بەشـێکى 
دانەبـڕاو لـە عێراقێکـى یەکپارچـە بنرخێنـدرێ و مامەڵـەى لەتەکـدا 
ئـەو  عێـراق  عەرەبـى،  الیەنـى  زۆر  ئەگـەرى  بـە  ئـەوا  بکرێـت، 
ڕوانگەیـە بـەکار بهێنـێ بـۆ زیاتـر و توندوتۆڵگرێدانـى باشـوورى 
کوردسـتان بـە بەغـدادەوە، ترسـى جیددییـش ئەوەیـە، ئیـدارەى 

ئەمەریکـى هـەر نەبـێ الریـى لـەوە نەبێـت !

کورد لە بنەماکانى ڕێککەوتنى ستراتیژیدا

و  عێـراق  گفتوگۆکانـى  سـەرچاوەى  گشـتى  شـێوەیەکى  بـە 
سـاڵى  مـاوەى  لـە  سـتراتیژى  ڕێککەوتنـى  دەربـارەى  ئەمەریـکا 
ڕێککەوتنـە  ئـەو  لـە  پـێ  سـەرەکى،  شـێوەیەکى  بـە  ڕابـردوودا، 
یـا ڕاسـتتر ڕاگەیاندنـى پرنسـیپەکان هەڵدەگـرێ، کـە سـاڵى پـار 
لەنێـوان سـەرۆکوەزیرانى عێـراق نـورى ئەلمالیکـى لـە الیـەک و 
کـرا.  مـۆر  تـرەوە  الیەکـى  لـە  ئەمریـکا  بـوش سـەرۆکى  جـۆرج 
لـە ڕۆژى ٢٠٠٧/١١/٢٦  ئـەم ڕێکەوتنـەى “مالیکـى– بـوش” کـە 
ڕاگەیەندرا، لە سێ بەش پێک دێت: بەشى سیاسى و دیپلۆماسى 
و کولتـوورى بـە حـەوت بەنـد، بەشـى ئابوورى بە هەشـت بەند و 

بەشـى ئاسـاییش بـە سـێ بەنـد.
ئـەو  تـەواوى  لـە  بەپەلـە  خوێندنەوەیەکـى  و  نیـگا  لـە 
ڕێککەوتنـە، دەتوانیـن بەگشـتى تێبینـى بکەیـن، کـە تایبەتمەندییـە 
کوردسـتانییەکان، واتـە نـە وشـەى کـورد، نـە کوردسـتان و نـە 
شـێوەیەک  هیـچ  بـە  کوردسـتان،  هەرێمـى  سیاسـیى  دەسـەاڵتى 
ناویـان نەهاتـووە. جگـە لـەوەش، بـە ئاماژە بە سیسـتمى سیاسـى 
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لـە  بـاس  بەشـى سیاسـى،  واتـە  یەکەمـدا،  بەنـدى  لـە  عێـراق  لـە 
سیسـتمى دیموکراتـى لـە عێـراق دەکـرێ بەبـێ ئـەوەى لـە هیـچ 
بەندێکـى ئـەو ڕێککەوتنـەدا ئامـاژە بـە سیسـتمى فیدراڵـى بکـرێ. 
لـە کاتێکـدا ناکـرێ ئـەوە بـەدوور بگرین، کە لە الیەنـى عێراقییەوە 
الیەکـى  لـە  نەبینـرێ.  نیەتـدا  لـە  ناپاکـى  و  تەعەممـود  بـە  ئـەوە 
تـرەوە قبوڵکردنـى ئـەو حاڵەتـە، واتـە داڕشـتنى بەنـدەکان بەبـێ 
هیـچ ئاماژەکـردن لـە بەندەکانـدا بـە سیسـتمى فیدراڵـى، لەالیـەن 
ئیـدارەى  ڕێکبوونـى  وەک  نەبـێ  هـەر  دەکـرێ  ئەمەریکاشـەوە، 
ئـەو واڵتـە لەگـەڵ بۆچوونێکـى عێراقـى– عەرەبـى بخوێندرێتـەوە. 
بەرامبـەر ئـەم حاڵەتـە، دەبـێ هـەر نەبـێ دوو شـت بورووژێنیـن: 
١- الیەنـى کـوردى لـە عێـراق هـۆ و بەهانەیەکـى بەهێـزى هەیـە، 
کـە بـە نیگەرانییـەوە نـەک هـەر لـە ڕوانگەکانـى ئـەو ڕێککەوتنـەى 
زۆر  بەڵکـوو  ببێتـەوە،  نزیـک  لێـى  و  بڕوانـێ  بـوش   – مالیکـى 
گرنگیشـە بـە گومـان و نیگەرانییەکـى زۆریشـەوە لـە نـاوەڕۆک و 
شـێوەى بەڕێوەچوونى ئەو گفتوگۆیانەى بەچڕى لەسـەر پێن بۆ 
بەرهەمهێنانـى ڕێککەوتنـى سـتراتیژیى درێژخایەن لەنێوان عێراق 
ڕێککەوتنـى  بەئاکامگەیشـتنى   -٢ ببێتـەوە...  نزیـک  ئەمەریـکا  و 
“مالیکـى – بـوش” بـەو شـێوەیەى کـە هەیـە، جارێکـى تر بەتوندى 
نیشـانەى پرسـیار دەخاتـە سـەر ڕۆڵـى کـورد، بەتایبەتـى ڕۆڵ و 
کارابوونـى نوێنەرانـى کـورد لـە بەغـداد. لـە ڕاسـتیدا تەنهـا بـەر لە 
چەنـد ڕۆژێـک لـە ئێسـتا، لـە ڕێگـەى سـەرچاوەیەکى نـاو خـودى 
هاوپەیمانیى کوردسـتانیى ئەوە بۆ خودى نووسـەرى ئەم وتارە 
پشتڕاسـت کرایـەوە، کـە ئـەو هاوپەیمانییە لـە دوور و نزیک لەناو 
خۆیانـدا گفتوگۆیه کیـان دەربـارەى ئـەو ڕێککەوتنـەى “مالیکـى – 

بـوش” نەکـردووە.
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لـە ڕاسـتیدا ڕاگەیاندنەکانـى مالیکـى لە ڕۆژانـى دواییدا تایبەت 
کوردسـتانییەکان،  تایبەتمەندییـە  مامەڵەکردنـى  ئەگـەری  بـە 
بەتایبەتى حەساسیەتى ئەو دەربارەى ئەگەرى دامەزرانى بنکەى 
تێگەیشـتنەى  شـێوە  ئـەو  کوردسـتان،  لـە  ئەمریکـى  سـەربازیى 
سـەرەوە لەمـەڕ ڕێککەوتنـى “مالیکـى – بـوش” تـا ڕادەیەکـى زۆر 
پشتڕاسـت دەکاتـەوە. ئەوەتـا مالیکـى بـەوەش ناوەسـتێ، بەڵکـوو 
لیژنـەى عێراقـى بـۆ گفتوگـۆ دەربـارەى ڕێککەوتنـى سـتراتیژى لە 
کـورد “پـاک دەکاتـەوە.” لـە الیەکـى تـرەوە، لێرەولـەوێ هەنـدێ 
بـەرز  دواییـدا  ڕۆژانـى  لـە  ناسیۆنالیسـتەکان  عەرەبـە  دەنگـى 
کوردییـە  الیەنـى  گوناهبارکردنـى  مەبەسـتیان  کـە  بوونەتـەوە، 
بـەوەى ئـەو الیەنـە هـەوڵ دەدات عێـراق ڕێککەوتنـى سـتراتیژى 
لەگـەڵ ئەمەریـکا مـۆر بـکات، بـە مەبەسـتى مانـەوەى هێزەکانـى 

ئەمەریـکا لـە عێـراق.
جگە لەوەى ئاماژە بە هیچ تایبەتمەندیى کوردى و سیسـتمى 
بەندەکانـى  لـە  دوو  نەبـێ  هـەر  دەتوانـرا  نـەدراوە،  فیدراڵـى 
ڕێکەوتنـى مالیکـى – بـوش ڕاسـتەوخۆ دژ بـە کـورد بـەکار بێـن. 
لـە بەنـدى یـەک بەشـى )سیاسـى و دیپلۆماسـى و کولتـووری(دا 
هاتـووە، “پشـتگیرى لـە حکومەتـى عێراقى لە پاراسـتنى سیسـتمى 
دیموکراتـى لـە عێـراق لـەو مەترسـییە ناوخۆیـى و دەرەکییانـەى 
بەنـدە  ئـەو  دەکـرێ  ڕاسـتیدا  لـە  دەبێتـەوە.”  بەرەوڕوویـان  کـە 
بەئاسـانى دژى کـورد بـەکار بێـت، ئەگـەر بۆ نموونە سـبەینێ لەو 
ناوچانـەى کوردیـان لـێ دەر دەکـرێ یـا لێیانـدا زۆرى بـۆ دێـت 
لەالیـەن حکومەتـى بەغـدادەوە، کـورد بەرگرى لە خـۆى بکا. ئەوە 
هـەر نەبـێ تێگەیشـتنێکى عێراقـى – عەرەبییـە، کـە خـۆى لەنـاو 
ڕۆحى ئەو بەندەدا حەشـار داوە. هەر ئەوەشـە وامان لێ دەکات، 
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کـە هاوپەیمانییەکـەى عێـراق و بەریتانیـاى مەزنـى سـاڵى١٩٣٠ی 
بیـر بخەینـەوە.

لە بەندى دوو بەشى )الیەنى ئاساییش(دا هاتووە، “یارمەتیدانى 
حکومەتـى عێـراق لـە هەوڵەکانیـدا بۆ بەرەوڕووبوونـەوەى هەموو 
گروپە تیرۆریستییەکان و لەپێش هەموویانەوە ڕێکخراوى قاعیدە 
و سەدامییەکان و هەموو ئەو گروپانەى چەکدارى نایاسایین.” بە 
بـاوەڕى مـن، لـە هەنـدێ حاڵەتدا هێزە چەکـدارە کوردییەکان، هەر 
نەبێ لە بۆچوونى عێراقى– عەرەبییەوە، وەکوو “گروپى چەکدارى 
نایاسایى” تەماشا بکرێن و هەر ئەوهاش مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ، 
ئەگـەر سـبەینێ بـەرەوڕووى تەوژمـى عەرەبە ناسیۆنالیسـتەکانى 
بەغداد ببنەوە، بەتایبەتى ئەو ناسیۆنالیسـتانەى کە نەک کەرکوک 
و خانەقین، بەڵکوو شاخەکانیش بە کورد ڕەوا نابینن، لە ڕاستیدا 
هەندێکیـان، بـا ئەوانـە ژمارەشـیان کـەم بێـت، مافـى ژیانیـش بـە 
وەکـوو  دەربڕینێکـى  لـە  لـەوە،  جگـە  نابینـن.  شاییسـتە  کـورد 
“هەمـوو گروپـە تیرۆریسـتییەکان،” کـە لـەو بەنـدەى سـەرەوەدا 
هاتـووە، هـەر نەبـێ پارتـى کرێکارانـى کوردسـتان پارێـزراو نییـە. 
پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا بەپێـى ئـەم تێگەیشـتنە، سـبەینێ کـورد لـە 
عێـراق بەرەوڕووبوونەوەیەکـى خوێناوى لەگەڵ کوردانى باکوور 
بـکات وەکـوو بەشـێک لـە ئۆپەراسـیۆنێکى سـەربازیى عێراقیـدا، یا 
هـەر نەبـێ بـە بەرچـاوى کوردەوە لە باشـوورى کوردسـتان هێزە 

چەکدارەکانـى عێـراق ئۆپەراسـیۆنێکى لـەو جـۆرە پیـادە بکەن؟
دەرەنجـام، زۆر بەکورتـى و بەچـڕى لـە “ڕێککەوتنـى” مالیکى 
نییـە کـە وەک شـەریک  نـەک هـەر شـەریکێک  – بوشـدا کـورد 
خوێندرابێتـەوە و حسـابى بـۆ کرابێـت، بەڵکـوو لـە هیـچ قوژبنێکـى 

ئـەو ڕێککەوتنـەدا بوونیشـى بەرچـاو ناکەوێـت!
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گفتوگۆ ستراتیژییەکان لە زەمەنێکى تردا

ئـەو گفتوگۆیانـەى لەسـەر پێـن لەنێـوان عێـراق و ئەمەریـکادا بـۆ 
بەرهەمهێنانـى هاوپەیمانییەکـى درێژخایـەن، لـە ڕۆژانـى دواییـدا 
چـڕ بوونەتـەوە و پڕۆسـەکەش بووەتـە هۆى کاردانەوەى جیاجیا 
لـە ناوەنـدە سیاسـییەکاندا، بـەاڵم بـە شـێوەیەکى سـەرنجڕاکێش 
الیەنى کوردى ڕەسـمى ئەو کاردانەوە پێویسـتەى نەبووە. لەگەڵ 
ئەوەشـدا، دەتوانین باس لە چەند ڕاسـتییەکى پەیوەندیدار بکەین: 
١- بەگشـتى الیەنـى کـوردى هەڵوەسـتەیەکى پۆزەتیڤانـەى لـەو 
گفتوگۆیانـە و زۆر بەتایبەتییـش مانـەوەى هێـزە ئەمەریکییـەکان 
بـۆ مـاوەى دوورودرێـژ لـە عێـراق، بەئاشـکرا و شـاردراوە دەر 
بڕیـوە. ئـەو هەڵوەسـتەیە نیگەرانئامێـزە نـەک دڵخۆشـکەر، چونکە 
دەکـرێ  درێژخایـەن،  سـتراتیژیى  ڕێکەوتنێکـى  بەرهەمهاتنـى 
نـەک هـەر تایبەتمەندییەکانـى ڕوانگـەى سیاسـەتە کوردییـەکان و 
بەرژەوەندیـى کـورد لـە بەرچـاو نەگـرێ، بەڵکـوو ئـەو ڕێککەوتنـە 
بەکار بهێنرێت بۆ بەهێزتر و توندوتۆڵتر گرێدانەوەى باشـوورى 
سـنووردارکردنى  و  کاڵکردنـەوە  و  عێراقـەوە  بـە  کوردسـتان 
دەسـتکەوتەکانى کـورد لـەو بەشـەى کوردسـتان. بە بـاوەڕى من، 
الیەنـى عەرەبـى لـە عێـراق، تـا بۆى دەکـرێ کار دەکات بۆ ئەوەى 
کـورد بێچـارە بهێڵێتـەوە لـەو ڕێککەوتنـەدا و ڕوانگـەى سیاسـیى 
کـوردى لـە عێراقـدا بێڕەنـگ بکـرێ و ئیختیـزال بـکات. ٢- ئـەو 
گفتوگۆیانـە لـە کاتێکـدا چڕ دەبنەوە و کاردانەوەکانیش هاوتەریب 
چـڕ دەبنـەوە، کـە تیایـدا بەرەوڕووبوونـەوەى بەغـداد لە بەرامبەر 
هەرێمى کوردسـتان خەسـتییه ک و ئاسـتێکى تایبەتى بە خۆیەوە 
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دەبینـێ. ئـەوە ناکـرێ وەکـوو ڕێکـەوت تەماشـا بکـرێ، ئەوەیـە 
کـە پێویسـتى ئەمەریـکا بـەو پێداگرتنـى لەسـەر مۆرکردنـى ئـەو 
ڕێککەوتنـە لەالیـەن عەرەبـەوە لـە بەغـداد بەکار دێت، یا سـوودى 
سیاسـیى لـێ وەر دەگیرێـت، بـۆ تەنـگ بـە کـورد هەڵچنیـن. لـەوە 
لـە دوو  بێـت  بـراوە  لـەو “گەمەیەشـدا” الیەنـى عەرەبـى  دەچـێ 
قۆڵـەوە: یەکێکیـان تـا دەکـرێ فەرزکردنى بۆچوونـى خۆیان، واتە 
هیى الیەنى عەرەبى، لە گفتوگۆکانى پەیوەندیدار بە ڕێککەوتننامە 
بێالیەنکردنـى  نەبـێ  هـەر  تریشـیان  ئـەوەى  و  سـتراتیژییەکە 
ئەمەریـکا لـە ملمالنێـى کـورد و بەغـداددا، ئـەوە ئەگـەر ئەسـڵەن 
بەغـدادى عەرەبـى هەوڵـى ئـەوەش نـەدات پشـتگیریى ئەمەریـکا 
لـەو ملمالنێیـەدا بـۆ هەڵوێسـتى خـۆى مسـۆگەر بـکات بەرامبـەر 
بـە دانـى هەنـدێ هێمـاى عەرەبـى بـە قبوڵکردنـى ڕێککەوتنەکـە. 
لـەو بارەیـەوە و گرێـدراو بـەم بۆچوونـەوە، مـن بـاوەڕم وایـە، 
تـر  ڕووداوى  زۆر  و   ٢٤ یاسـاى  و  قەرەتەپـە  ڕووداوەکانـى 
دەچنـە خانـەى تاکتیکێکـى سیاسـییەوە، کـە لـەوە دەچـێ بەشـێک 
بـن لـە بۆچـوون و سـتراتیژێکى عەرەبیـى فـراوان و هەمەالیـەن 
لـە کات و سـاتێکى زۆر هەسـتیار و تایبەتـدا. بـە مانایەکـى تـر، 
ئـەو دەنگانـەى )ڕەسـمى و ناڕەسـمى(، کـە هەوڵـى ئـەوە دەدەن 
ئـەم ڕووداوانـە وەک “سروشـتى” یـا چەنـد ڕووداوێکـى دابـڕاو و 
دابڕاولەیەکتـر بدەنـە ناسـاندن، دەکەونـە هەڵه یەکـى کوشـندەوە. 
بـە بۆچوونـى مـن، مەبەسـتى بەغـدادى “عەرەبـى” پاڵدانـى کوردە 
بـۆ ئـەو هێڵـەى کـە بـۆ دەسـەاڵتى کـوردى لـە دەسـتووردا دیـاری 
کـە  جێگەیانـەى  لـەو  کوردییـە  دەسـەاڵتى  ئەویـش  کـە  کـراوە، 
لێـی بـوو تـا ٢٠٠٣/٣/١٩ واتـە تـا ڕۆژێـک بـەر لـە دەسـتپێکردنى 
ڕەسـمیى شـەڕى ئەمریـکا دژى عێـراق. جـا ئـەوە باسـێکى ترە کە 
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ئایـا لـەو هەواڵنەیـدا سـەرکەوتوو دەبـێ یـا نـا. ٣- هـاوکات لەگەڵ 
زیادبوونـى سـەرقاڵیى ئیـدارەى ئەمەریکـى بـە فاییلـى ئێرانـەوە، 
پێویسـتیى مانەوەیەکـى سـتراتیژیى هێزەکانـى ئەمەریکا لە عێراق 
زیـاد دەکات، بـەاڵم بەرامبـەر ئەمـەش، فشـارى ئێران لەسـەر هەر 
نەبێ سـەرکردە شـیعەکانى عێراق زیاد دەکات لە دژى خواسـتى 
ماوەیەکـى  بـۆ  واڵتـە  لـەو  هێزەکانـى  مانـەوەى  بـۆ  ئەمەریـکا 
دوورودرێـژ. ٤- لـە دیدێکـى ئەمەریکییـەوە، زیادبوونـى نـاڕوون 
و بگرە نیگەرانئامێز لە پێشـوەچوونە سیاسـییەکانى ناو پاکسـتان 
و خەسـتبوونەوەى هەوڵەکانـى تاڵیبـان نـەک هەر لە ئەفغانسـتان، 
بەڵکـوو لـە پاکسـتانیش، بـۆ فەرزکردنـى ئەجێنـداى ئـەو ڕەوتـە، 
زەرورەتـى پێداگرتنـى ئەمەریـکا لـە عێـراق زیاتـر و زیاتر دەکات. 
٥- ئیـدارەى بـوش تـا بـۆى دەکـرێ بـە ئەگـەرى زۆر لـە ڕۆژانـى 
داهاتـوودا هەوڵەکانـى چـڕ دەکاتـەوە لەپێنـاو بەئەنجامگەیاندنـى 
گفتوگـۆکان و ئیمزاکردنـى ڕێککەوتننامەکـە بـەر لـە تەواوبوونـى 
ویالیەتـى بـوش، بـەاڵم لـەوە دەچـێ ئـەو ئەنجامـە لـە باشـترین 
حاڵەتدا بەرەوڕووى ئەگەرى قبوڵنەکردنى ڕێککەوتنەکە ببێتەوە، 

لـە هـەردوو حاڵەتـى کۆنگرێـس و پەرلەمانـى عێراقـدا.
لەسـەر  شـتەکە  جێگەیـەى  ئـەو  تـا  مـن،  بـاوەڕى  بـە  بـەاڵم 
جیاوازیـى  لەگـەڵ  ئـەوا  وەسـتابێ،  کۆنگرێـس  قبوڵکردنـى 
بۆچوونـەکان لـە ئەمەریـکا تـا ئێسـتا دەربـارەى شـەڕى عێـراق و 
لەگـەڵ ئەگـەرى ئـەوەى ئایـا ئۆبامـا یـا مەکیـن لـە هەڵبژاردنەکاندا 
دەباتەوە، ئەوا دیسـانەوە دژایەتى لە دوورینەوەى بەرى شـەڕى 
ئەمەریـکا لـە عێـراق و چۆنێتیى ئەو دوورینەوەیە کەمتر ناکۆکیى 
بـەم  کۆمارییـەکان.  و  دیموکراتـەکان  لەنێـوان  دەبـێ  لەسـەر 
مانایـەش، ئەوانـەى گـرەو لەسـەر ئەوە دەکەن، کـە دیموکراتەکان 
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یـا ئیـدارەى ئۆبامـا، ئەگـەر ئـەو بـراوە بـوو، قبوڵـى ڕێککەوتنێکـى 
سـتراتیژى بـە مانـەوەى هێـزى ئەمەریکى بۆ مـاوەى دوورودرێژ 
ناکـەن، ئەوانـە گرەوەکەیـان بـە ئەگـەرى زۆر دۆڕاو دەبـێ. لـە 
قبوڵکردنـى  بابەتـى  کـە  بەهێـزە،  ئـەوە  ئەگـەرى  تـرەوە،  الیەکـى 
مـاوەى  بـۆ  ئەمەریـکا  هێزەکانـى  مانـەوەى  بـە  ڕێککەوتنێـک 
دوورودرێـژ، گرژییەکـى سیاسـیى زۆر لەنێـوان هێـزە سیاسـییە 
عەرەبییەکانـى عێـراق دروسـت بـکات، بـە ڕادەیـەک، کـە لەوانەیـە 
نەخشـەى هاوپەیمانییە سیاسـییەکان لە سیاقی عەرەبیدا، گۆڕانى 
جیددیـى بەسـەردا بێـت و بەم پێیـەش قبوڵکردنى ڕێککەوتنەکە لە 

پەرلەمـان زۆر ئاسـتەم بێـت.

الیەنەکانى گەمە: هەڵوێست و ئەگەرەکان؟

لـە هەوڵـدان بـۆ بەرهەمهێنانـى ڕێککەوتنێکى درێژخایـەن، دەکرێ 
باس لە چوار الیەنى سـەرەکى بکرێ: ئەمەریکا، عەرەبى سـوننە، 
عەرەبـى شـیعە و کـورد، بـەاڵم دەتوانیـن بـە شـێوەیەکى تریـش 
پۆلێنەکـە بکەیـن، ئـەم جارەیـان ئەمەریـکا لـە الیـەک و عێـراق بـە 
هەمـوو پێکهاتەکانیـەوە لـە الیەکـى تـرەوە. جگـە لەوانـەش، ناکرێ 
نەکرێـت،  ئێـران  بـە ڕۆڵـى گرنگیـى  ئامـاژە  ئیقلیمیـدا  ئاسـتى  لـە 
بەتایبەتـى لـە ڕێگـەى کاریگەریـى ئـەم واڵتە لەسـەر الیەنى شـیعە 

لە عێـراق.
الیەنەکانـی  گرنگیـى  و  هەڵوێسـت  بـە  گشـتى  نیگایەکـى  بـە 
عێراقـدا )سـوننە، شـیعە و کـورد( دەتوانیـن بڵێین سـوننە و شـیعە 
هەردووکیان پێگە و کاریگەرییان لە کورد زیاترە لەسەر ڕەوت و 
چارەنووسى گفتوگۆکان بە ئاراستەى بەرهەمهێنانى ڕێککەوتنێک 
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لەگـەڵ ئەمەریـکا. الیەنـى کـوردى، هەرچەنـدە ئامادەییـى هەیـە لـە 
بەغـداد، بـەاڵم کاریگەرییەکـەى پەراوێزە و لـە بەپەراوێزکردنێکى 
بەردەوامیشـدایە. ئەم جیاوازییەش لە ڕۆڵ و کاریگەرى لە چەند 
فاکتەرێـک پـێ هەڵدەگـرێ: ١- شـیعە قوواڵیییه کـى ئیقلیمیى هەیە، 
کـە ئەویـش ئێرانـە و هـەوڵ دەدات سـوود لـەو قوواڵیییـە وەر 
بگرێـت، ئەگـەر تەنهـا بـە هێمـا و ئامـاژەش بێـت، لـە هاوسـەنگیى 
هێـزدا بەرامبـەر ئەمەریکییـەکان. قوواڵییـى سـوننەى عەرەبیـش 
واڵتانى عەرەبییە بەتایبەتى هەندێک لەوانە، سـوننەش بە دەورى 
خـۆى سـوود لـەو قوواڵیییـە وەر دەگـرێ لـە هاوسـەنگییەکانى 
هێـزدا. ئـەوەى دەمێنێتـەوە کـوردە، کە هیـچ قوواڵیییەکى ئیقلیمیى 
ئەوتـۆی نییـە، بگـرە هـەر خۆیشـى خـۆى بـە بێچـارە دەبینـێ. لـە 
دەرەنجامدا ئەمەریکییەکان حساب بۆ ئەو هاوسەنگییە، یا ڕاستتر 
سیاسـەتەکانیان.  خەماڵندنـى  لـە  دەکـەن  ناهاوسـەنگییە،  بڵێیـن 
٢- مەسـەلەیەکى تریـش بـوون لـە ناوەنـد، بـا بڵێیـن لـە بەغـداد، 
بـە  کەمتـرەوە.  کاریگەریـى  بـە  دژەکـەى،  یـا  کاریگەرییـەوە  بـە 
بـاوەڕى مـن، لەگـەڵ ئامادەییـى کوردیـش لە ناوەند لە پێنج سـاڵى 
دواییـدا، بـەاڵم کاریگـەرى و جێـى پەنجـەى بە ڕادەى پێویسـت بە 
مەسـەلە هـەرە چارەنووسسـازەکاندا دیـار نەبـووە. مـن گومانـم 
لـەوەدا نییـە، کـە لـە مـاوەى داهاتـوودا هەوڵـى شـیعە و سـوننە 
بـۆ پەراوێزخسـتنى کـورد چڕتـر دەبێتـەوە، ئەمـەش بەشـێکە لـە 
سیاسـەتێکى فراوانتـر و بـە ئامانجێکـى دوورودرێژتـر. ٣- یـەک 
خواسـتى  لەگـەڵ  یەکانگیربـوون  ئەویـش  کـە  دەمێنێتـەوە،  شـت 
ئەمەریکایـە بـۆ مانـەوەى دوورودرێژتـر یـا پێچەوانەکـەى، واتـە 
عێـراق  لـە  سـەربازیدا  مانـەوەى  لـە  ئەمەریکایـە  دژایەتیکردنـى 
بـۆ ماوەیەکـى دوورودرێـژ. بـە بـاوەڕى مـن لەنێـوان ئـەو دوو 
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هەڵوێسـتەدا هـەر زوو الیەنـى کـوردى بۆچوونـى خـۆى بـەالى 
قبوڵکردنـى ئـەو مانـەوە دوورودرێـژەدا سـاغ کردۆتـەوە، بـەاڵم 
هەڵوێسـتى الیەنـى سـوننە و شـیعە )بەتایبەتـى هـى شـیعە( زیاتـر 
ئەگـەرى دژایەتـى هەڵدەگـرێ تـا قبوڵکـردن. دیـارە گرنگیـى ئـەو 
ئەمەریـکا  ڕازیبوونـى  پرسـیاریى  بـە  بەنـدە  زۆرتـر  ڕەهەنـدە 
بـە کشـانەوەى تەواوەتیـى هێزەکانـى لـە عێـراق، بـۆ نموونـە لـە 

کۆتاییـى ٢٠١١دا یـا نـا.
وەک  دەکـرێ،  کوردسـتانییەوە  گۆشـەبینینێکى  لـە  دیـارە 
بڵێیـن  سـەرەوە،  لـە  دوایـى  هـەرە  خاڵـى  بـۆ  ڕوونکردنـەوە 
زوو  هـەر  کوردسـتان،  باشـوورى  لـە  سیاسـى  سـەرکردایەتیى 
بـە ئاشـکراکردنى هەڵوێسـتى پۆزەتیڤانـەى خـۆى لـە مەسـەلەى 
مانـەوەى دوورودرێـژى هێـزى ئەمەریـکا لـە عێـراق، دوو زیانـى 
لـە خـۆى و هەڵوێسـتى هـەرە کۆتاییـى خـۆی دا. هەڵوێسـتێک، 
کـە ئاشـکراکردنی دواتـر، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن لـە کاتـى موناسـیبتر، 
لەمـەش،  جگـە  خـۆى.  کـورد  بـۆ  بووایـە  سوودبەخشـتر  زۆر 
زووتـر ئاشـکراکردنى هەڵوێسـتى خۆى بووە هـۆی تووڕەیییەکى 
بـەم شـێوەیەش خـۆى  ناپێویسـتى الیەنـى عێراقیـی عەرەبـى و 
مەحـروم کـرد لـە بەکاربردنـى کارتێـک بەرامبەر الیەنـى عەرەبى. 
کـوردى  توخمـى  دوورخسـتنەوەى  هەوڵـى  مـن،  بۆچوونـى  بـە 
لـەو گروپـە عێراقییـەى گفتوگـۆ لەگـەڵ ئەمەریکییـەکان دەربارەى 
ڕێککەوتنى سـتراتیژى دەکەن، تەنها بە مەبەسـتى کەمکردنەوەى 
بەڵکـوو  سیاسـیدا،  پرۆسـەى  لـە  بەگشـتى  نییـە  کـورد  ڕۆڵـى 
دەتوانـێ ڕەواندنـەوەى تـرس و نیگەرانیـى الیەنـى عەرەبـى بێـت، 
لـەوەى کـە کـورد هـەر زوو هەڵوێسـتى پۆزەتیڤـى ئاشـکرایە و 
خواسـتى  بەئەنجامگەیاندنـى  بـۆ  دەدات  هـەوڵ  مانایـەش  بـەو 
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ئەمەریکییـەکان بـۆ مـاوەى دوورودرێـژ لـە عێـراق. لەبـەر ئـەوە، 
بـە  بـاوەڕى مـن، کـورد دەبوایـە هەڵوێسـتى خـۆى هـەر وا  بـە 
سـووک و ئاسـانى بـەو ئاشـکرایى و ڕوونییـە نەدایەتـە دەسـت، 
بەڵکوو تا بیتوانییایە بیپارێزێت تا کاتى هەرە پێویسـت. هەر لەو 
سـۆنگەیەوە، هەڵوێسـتى کـورد بەرامبـەر بـە الیەنـى ئەمەریکیـش 
بەهێزتـر دەبـوو ئەگـەر تـا ماوەیـەک ئـەو هەڵوێسـتە بـە ناڕوونـى 
بمابایەتـەوە، چونکـە ناڕوونـى لـەو هەڵوێسـتەدا، دەیتوانـى وا لـە 
الیەنـى ئەمەریکـى بـکات، کـە ئـەو شـتە بکـەن کـە پێویسـتە بـۆ 

زامنکردنـى هەڵوێسـتێکى پۆزەتیـڤ لـە کـورد.

چ سیناریۆیەک؟

لـە باسـێکى ئەوهـادا، دەکـرێ مـرۆڤ بـاس لـە کۆمەڵێـک سـیناریۆ 
بکات، کە دەکرێ بخەمڵێنرێن، بینا لەسەر ئەگەر و پێشوەچوونى 
و  عێـراق  بـە  پەیوەندیـدارن  ئەوانـەى  بەتایبەتـى  جۆراوجـۆر، 
ڕێککەوتننامەیەکـى  بەرهەمنەهاتنـى  بارەیـەوە  لـەو  ئەمەریـکاوە. 
درێژخایـەن تـا کۆتاییـى ئەمسـاڵ و سـەرەتاى سـاڵى داهاتـوو، کە 
تیایـدا دەرفەتـى یاسـاییى مانـەوەى هێزەکانـى ئەمەریـکا بەسـەر 
زەحمـەت  بـە  زۆر  پڕۆسـەکە  ئـەوا  نەیـەت،  بەرهـەم  دەچێـت، 
دەکەوێـت، چونکـە سـاڵى جارێـک ڕێککەوتنەکە نوێ دەکرێتەوە و 

لـەو ماوەیەشـدا ئیـدارەى بـوش دەگۆڕێـت.
هەرچەنـدە  بمێنێتـەوە،  بەکراوەیـى  دەبـێ  کـە  سـیناریۆیەک، 
ئەگەرەکـە الوازیـش بێـت، ئەوەیـە کـە ئەمەریـکا لەگـەڵ عێراقـى 
عەرەبـى بـە بنبەسـت بـگات و بـە هیـچ شـێوەیەک الیەنـى عەرەبى 
هێزەکانـى  دوورودرێـژى  مانـەوەى  بـە  )نەبـن(  نەبێـت  ڕازى 
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دوورخایـەن،  ئەمنیـى  ڕێککەوتنێکـى  بنەمـاى  لەسـەر  ئەمەریـکا 
ئـەوا ئـەو کاتـە بـە ئەگـەرى زۆر ئەمەریـکا، بـۆ ئـەو مانەوەیـەى 
ئـەو  بـەرەوڕووى  بـەاڵم  کوردسـتان،  بـەر  بباتـە  پەنـا  خـۆى، 
ئەگـەرە، دەبـێ هـەردوو الیەنـى کـوردى و ئەمەریکى ئـەوە بزانن، 
کـە ئـەو تەرتیباتـە فیدراڵییـەى لـە دەسـتوورى عێراقـدا هێڵـى بـۆ 
کێشـراوە، ڕێگـە بـە دەسـەاڵتى کـوردى نـادات لـە یـەک الوە، واتـە 
بەبـێ بەغـداد، فەرمـووى مانـەوە لـە چوارچێـوەى ڕێککەوتنێکـى 
ئەمەریکـى – کوردسـتانیدا لـە هێزەکانـى ئەمەریکا بـکات. هەڵبەتە 
دەبـێ ئـەو ئەگـەرەش لـە بەرچـاو بگیـرێ، کـە الیەنـى عەرەبـى لـە 
عێراق هەموو هەوڵێک دەدات بۆ ئەوەى ڕێگە لە پێشوەچوونێکى 

ئەوهـاش بگرێـت.
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دەستپێک*

هەڵبژاردنەکانـى٧/٢٥ى ئەمسـاڵ ٢٠٠٩، ڕووداوێکـى گەلێ گرنگە، 
بـە هەمـوو پێوەرێـک، ئەرزهەژێکـى سیاسـییە. ئـەم ڕووداوە بۆتە 

چەقى گرنگیپێدانێکى زۆر لە ڕووى سیاسـى و ڕۆشـنبیرییەوە.
و  تێبینـى  ئـەو  کـۆى  زیاتـر  بەردەسـتت  نووسـراوەى  ئـەم 
ڕووداوەکان  چاودێریکردنـى  لـە  کـە  نووسـەرن،  بۆچوونانـەى 
پێیان گەیشتووە نەک دەرهاوێشتەى پێداچوونەوەی هەموو ئەو 
شـتانەیە، کە وتراون و نووسـراون لەبارەى ئەو هەڵبژاردنانەوە. 
هەروەهـا ئـەم وتـارە هـەوڵ دەدات بـە ڕووى داهاتـوودا هەنـدێ 
بۆچـوون بخاتـە ڕوو، کـە مەبەسـت تیایـدا زیاتـر باسـکردنە لـەو 
کوردسـتان  باشـوورى  بـەرەوڕووى  تەحەددایانـەى  و  ئەگـەر 
هەڵبژاردنەکانـى  و  هەڵبژاردنەکانـى٧/٢٥  ئاکامـى  لـە  دەبنـەوە 
داهاتـووى عێـراق. لـە الیەکـى تـرەوە، هەرچەندە مەبەسـت لێرەدا 
ڕابـردووى  سـاڵى  هـەژدە  وردەکارانـەى  پێداچوونەوەیەکـى 
پڕۆسـە و ڕووداوە سیاسـییەکانى باشـوورى کوردسـتان نییـە، 
بـە هەرحـاڵ، ئاوڕدانەوەیەکـى بەپەلـە لـە بەسـەرهاتى مـاوەى ١٨ 

سـاڵى ڕابـردوودا پێداویسـتییەکى بابەتییـە.

ــە  ــە شــارى مالمــۆى ســوید ل ــاوازدا، ل ــە ســێ ســیمیناری جی ــە ل ــەم بابەت *  ئ
٢٠٠٩/٨/١٥، لــە ژوورى ئۆپۆزســیۆن - پاڵتــاک لــە ٢٠٠٩/٨/٢١ و لــە ئۆســلۆى 

پایتەختــى نەرویــج لــە ٢٠٠٩/١٠/٩، پێشــکەش کــراوە.
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١- بەر لە هەڵبژاردن

١ -١ ئەزموونی هەژدە ساڵە
لـە ئاکامـى ڕووداوەکانـى١٩٩٠-١٩٩١، لـە داگیرکردنـى کوه یتـەوە 
تـا ڕاپەڕیـن و کۆچـڕەوى ملیۆنـى، نـەک هـەر بزاڤـى سیاسـى لـە 
سـاڵى  لـە  کـە  حەقیقـى،  هەرەسـێکى  لـە  کوردسـتان  باشـوورى 
١٩٨٨-١٩٨٩ تێـی کەوتبـوو، نەجاتـی بـوو، بەڵکـوو هـەر بـە هـۆى 
ئـەم ڕووداوانـە، دەرفـەت و دەرەتانێکـى مێژووییـى بێهاوتـاش بۆ 
کـورد، بەتایبـەت لـە باشـوورى کوردسـتان، هاتـە گـۆڕێ و کـورد 

لـەو بەشـەى کوردسـتان بـوو بـە خـاوەن دەسـەاڵتى خـۆى.
بڵێیـن  ڕاسـتتر  یـا  سیاسـى،  دەسـەاڵتى  تـرەوە،  الیەکـى  لـە 
دەسـەاڵت و سیاسـەتەکانى پارتـى و یەکێتـى، لـە مـاوەى هـەژدە 
و  خـەون  وەاڵمـدەرەوەى  ببنـە  نەیانتوانـى  ڕابـردوودا  سـاڵى 

کوردسـتان. خەڵکـى  پێداویسـتییەکانى 
بەدامەزراوکردنـى بزاڤـى سیاسـى لـە باشـوورى کوردسـتان، 
لـە  بەنەتەوەبـوون  و  یاسـا  دەوڵەتـى  دەزگاکانـى  شـێوەى  لـە 
ڕێگـەى بەرهەمهێنانـى دەسـەاڵتێکى نەتەوەییـى بەهێـز و تۆکمـە 
و پاراسـتنى بەرژەوەندییەکانـى، بـە هەمـوو پێوەرێـک شکسـتى 
لـە  بـوون  ڕێگرێـک  پارتـى  و  یەکێتـى  بەتایبەتـى  حیـزب،  هێنـا. 
بـەردەم پڕۆسـەیەکى ئەوهـادا. نـەک هەر ئـەوە، بەڵکوو لە ئاکامى 
پڕۆسـەیەکى ناتەندروسـت و پـڕ لـە چەوتـى و هەڵـەى پشتشـکێن 
ئـەو شـێوە دەسـەاڵتەى بەرهەمیـش هاتـووە، کات و توانایەکـى 
حیـزب  دەسـەاڵتەدا،  لـەو  بکرێتـەوە.  چـاک  تـا  دەوێ  زۆرى 
کۆنترۆڵى دەوڵەتى کردووە و نموونەى دەوڵەتى سـۆڤیەتى، بەو 
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شـێوە دواکەوتوویییەى کە لە جیهانى سـێهەمدا تاقی کراوەتەوە، 
و  خۆکـوژى  شـەڕى  ئاکامـى  لـە  کـراوە.  پیـادە  کوردسـتان  لـە 
دانـە  دوو  خاوەنـى  بـە  بـوو  کـورد  نەتەوەکوژیـی ١٩٩٤-١٩٩٨ 
حکومەتـى ژێردەسـتەى دوو حیـزب، کـە هیچکامیـان مەبەسـتى 
دامەزراندنـى دەسـەاڵتێکى نەتەوەییـى مۆدێرنـى نەبـوو، بەڵکـوو 
مەبەسـت بەکارهێنانـى دامودەزگاکانـى ئـەو دەسـەاڵتە بـوو بـۆ 
بەهێزکردنـى حیـزب و دارودەسـتەیەکى تەماحـکار و چاوچنـۆک.
عەقڵیەتـى پاوانخـوازى و مۆنۆپۆلکردنـى دەسـەاڵتى سیاسـى 
لەالیـەن پارتـى و یەکێتییـەوە بااڵدەسـت بـووە. لـە ڕاسـتیدا دواى 
“یەکگرتنـەوەى” دوو حکومەتەکـەى یەکێتـى و پارتیـش، لەبـرى 

یـەک حکومـەت، سـێ حکومـەت هاتنـە کایـەوە:
الوازى  حکومەتێکـى   -٢ پارتـى.  بەهێـزى  حکومەتێکـى   -١
سـێ  پێکهاتـەى  هاوبـەش.  الوازى  حکومەتێکـى  یەکێتـى.٣- 
حکومەتەکـە بـەم شـێوەیە بـوو: أ- دارایـى و پێشـمەرگە و ناوخـۆ 
“سـێبەرى”  لـە  یەکێتیـش  ب-  بـوون.  پارتـی  هیـى  هەولێـر  لـە 
ئـەو سـێ وەزارەتـەدا سـێ دانـە وەزیـرى هەبـوو. ج- وەزارەتـە 
وەزارەتـە  کاروبـارى  ڕاپەڕاندنـى  هیـى  هاوبەشـەکانیش 

بـوون. “یەکگرتـووەکان” 
لە ماوەى هەژدە ساڵدا گەندەڵى گەیشتە ئاستى هەڕەشەکردن 
لـە ئاساییشـى نەتەوەییـى باشـوورى کوردسـتان، بەتایبەتـى لـەم 
سـیاقەدا چـوار دانـە ڕەهەنـدى ئـەو گەندەڵییـە گرنگـن، کـە لێـرەدا 

ئاماژەیـان پێدەکەین:
١- گەندەڵى گەیشتە ئاستێکى مەترسیدار لە ڕێگەى هاوپەیمانیى 
دووقۆڵیـى پارتـى و یەکێتییـەوە. لـە ڕاسـتیدا ئـەم هاوپەیمانییـە 
هـى شـاردنەوەى گەندەڵـى و جیاوازییەکانـی یەکێتـی و پارتـی و 
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ئیفلیجکردنى دامەزراوەکانى دەوڵەت و هێشتنەوە و بەهێزکردنى 
بااڵدەسـتیی حیـزب بـووە لەسـەر حکومـەت، نـەک هیـى پاراسـتنى 
ئاساییشـى نەتەوەیـى، وەک ئـەو دوو حیزبـە خۆیـان گوزارشـت 
لـە هاوپەیمانییەکـە دەکـەن. ئـەم هاوپەیمانییە بـە زەرورەت زامنى 
و  پارتـى  لەنێـوان  بەرەوڕووبوونـەوە  و  قەیـران  سـەرهەڵدانى 
یەکێتیـدا نـاکات. لـە ڕاسـتیدا کاتێـک پارتـى و یەکێتـى لـە ١٩٩٤ 
دەسـتیان دایـە وێرانکارتریـن شـەڕى خۆکـوژى و نەتەوەکـوژى، 
حـەوت دانـە هاوپەیمانـی )هاوپەیمانیـى دوو سـەرکردە و بـەرەى 
کوردسـتانى و هاوپەیمانیـى دوو مەکتەبـى سیاسـى و... هتد(یـان 

لەنێوانـدا هەبـوو.
٢- الیەنێکى ترى ئەو ئاسـتە سـتراتیژییە مەترسـیدارەى گەندەڵى 
و  خـۆى  نەتەوەبوونـى  بـە  بـاوەڕى  خەڵـک  کـە  بـووە،  ئـەوە 
دەسـەاڵتى سیاسـى و حیزبـە دەسـەاڵتدارەکان، بەتایبەتـى پارتـى 
و یەکێتى و سیاسـییەکان و دواڕۆژى خۆیان، زۆر کز بوویەوە. 
لە ڕاسـتیدا متمانەنەبوون بە دەسـەاڵت و دەسـەاڵتداران گەیشـتە 

ئاسـتێکى هـەرە نـزم.
٣- سـەرهەڵدانى شـێوازى دوو دەوڵەتـى هاوتەریـب، لـە الیەکەوە 
دامـەزراوە  هەمـوو  و  کابینـە  و  پەرلەمـان  ڕەسـمى،  دەوڵەتـى 
ڕەسـمییەکانى تـر، کەچـى لـە الیەکى ترەوە دەوڵەتى شـاردراوەى 
دەوڵەتـى  تـر،  واتایەکـى  بـە  دارودەسـتەیان،  و  حیزبـەکان  دوو 
ئابووریـى ڕەش و کۆمپانیـا وەهمییـەکان و قاچاغچێتـى بـە نەوت 
و سـەرچاوەکانى تـرى دەوڵەمەنـدى و کۆمپانیـا زەبەالحەکانـى 
هەنـدێ  و  بنەماڵـە  دوو  بەهێزەکانـى  کەسـە  و  حیزبەکـە  دوو 
پێکهاتـە، کـە لـە شـێوازى چاالکـى و ماهییەتیانـدا زیاتـر لـە مافیـا 

دەچـن تـا هـەر شـتێکى تـر.
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سـاڵە  هـەژدە  ئـەو  ئەزموونـى  دەرهاوێشـتەى  ڕاسـتیدا  لـە   -٤
مێـژووى  “دووبارەبوونـەوەى”  شـێوەکان  لـە  شـێوەیەک  بـە 
بـە  لێـرەدا  مێـژوو؟  دووبارەبوونـەوەى  چـۆن  کەوتۆتـەوە.  لـێ 
بەراوردکردنـى سـێ حاڵەتـى مێژوویـى هـەوڵ دەدەم وەاڵمى ئەو 

بدەمـەوە. پرسـیارە 
لـە سـاڵى١٩٤٣دا ڕاپۆرتێکـى دوورودرێـژ دەربـارەى کێشـەى 
کـورد لـە عێـراق پێشـکەش بـە حکومەتـى مەلەکیـى ئـەو کاتـەى 
عێـراق کـرا. مەبەسـت لـەو ڕاپۆرتـە ئـەوە بـوو، کـە ئـەو حکومەتـە 
لەسـەر بنچینـەى شـارەزایی لـەو کێشـەیە نزیـک ببێتـەوە. ئـەوەى 
لێـرەدا مەبەسـتە ئەوەیـە، ڕاپۆرتەکـە بـە دەرەنجامێکى زۆر گرنگ 
گەیشـتووە ئەویـش ئـەوە بـوو، بەپێـى ئامادەکاریـى ڕاپۆرتەکـە، 
ڕەواییـى  الیەنـى  یەکێکیـان  هەیـە،  الیەنـى  دوو  کـورد  کێشـەى 
کێشـەکەیە و ئـەوەى تریشـیان ئەوەیـە، کـە توێژێکـى خۆپەرسـت 
دەخوازێ لەسەر حسابى ئەو مەسەلە ڕەوایە بەرژەوەندییەکانى 
بپارێزێ. دیسـان لە سـاڵى ١٩٦٩ ڕاپۆرتێکى بەرفراوان پێشـکەش 
بە کۆنگرەى قوترى حیزبى بەعس )لە عێراق( کراوە، کە دیسـان 
تیایـدا جەخـت لەسـەر دوو ڕەهەنـدى کێشـەى کـورد کراوەتـەوە: 
لـە الیەکیـان ڕاپۆرتەکـە دەڵـێ کێشـەى کـورد مەسـەلەیەکى ڕەوا 
و دیموکراتـى و نیشـتمانى و پێشـکەوتنخوازە، لـە الیەکـى تـره وە 
کەسـانێک هـەن، خۆیـان لەپشـت ئـەو کێشـە ڕەوایـەوە حەشـار 
داوە و دەخوازن ئەو مەسەلەیە بۆ خزمەتى بەرژەوەندییەکانیان 
بـەکار بهێنـن... ئەوەتـا بـۆ جارى سـێهەم لە مێـژووى هاوچەرخى 
ئـەو کێشـەیەدا مێـژوو خـۆى “دووبـارە دەکاتـەوە.” ئەمڕۆ گومان 
نییـە کـە لـە باشـوورى کوردسـتان کێشـەى ڕەواى گەلێـک هەیـە، 
بـەاڵم  دوورودرێـژە،  مێژوویەکـى  بەردەوامیـى  ڕاسـتیدا  لـە  کـە 
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و  خۆپەرسـت  توێژێکـى  عادیلـەوە،  کێشـە  ئـەو  هێڵـى  لەپشـت 
لەسـەر حسـابى  هـەر  نـەک  کـە  هەیـە،  تەماحـکار و چاوچنـۆک 
ئـەو مەسـەلە عادیالنەیـە بەرژەوەندییەکانـى خۆیـان دەپارێـزن، 
ئـەو  قوربانیـى  بـە  بکـەن  مەسـەلەیە  ئـەو  ئامادەشـن  بەڵکـوو 
ئەمـڕۆ  ڕاسـتیدا  لـە  تەسـکانەیان...  و  تایبەتـى  بەرژەوەندییـە 
بەشـێکى گرنـگ لـە ملمالنـێ و کێشمەکێشـى هەولێـر و بەغـداد 
دەسـەاڵتە  ڕێگـەى  لـە  کـە  شـاردراوەیە،  دەسـەاڵتى  کێشـەکانى 
ڕەسـمییەکەى هەرێمـى کوردسـتانەوە و لـە ڕێگـەى وێناکـردن و 
ناساندنی ئەو کێشانەى دەسەاڵتى شاردراوە وەک کێشەى ڕەوا 
و بەرژەوەندییەکانـى گـەل بـەرەو ڕووى بەغـداد دەکرێنـەوە. بـەم 
مانایـەش، دۆزە ڕەواکـە و خەڵکـى کوردسـتان باجـى ملمالنێیـەک 
دەدەن، کـە نـە هیـى خۆیانـە و نـە هیـى بەرژەوەندى و ئاساییشـى 
و  چاوچنـۆک  و  چاوبرسـى  کێشـەى  بەڵکـوو  نەتەوەییشـیانە، 
مانایەکـى  بـە  “کوردییـە.”  گەندەڵەکانـى دەسـەاڵتى شـاردراوەى 
تـر، کێشـەى نـەوت لەگـەڵ بەغـداد دوو ڕووى هەیـە، لـە الیـەک 
مەسـەلەى  تـرەوە  الیەکـى  لـە  بـەاڵم  نەتەوەیییـە،  مەسـەلەیەکى 
دەسـەاڵتى کۆمپانیـا نایاسـایییەکانى پارتـى و یەکێتـى و کۆمپانیـا 
هـەرە  و  سـتراتیژى  کااڵیەکـى  بـە  قاچاغیکردنـە  وەهمییەکانـى 
هەسـتیار لـە ڕووى ئاساییشـى نەتەوەیییـەوە. لـە ڕاسـتیدا هـەر 
لـە چوارچێـوەى ئـەم بۆچوونـەدا، خەریکە بە شـێوەیەکى بەرچاو 
چاالکییەکانى “دەسـەاڵتى شـاردراوە” لە ئاسـتى نێودەوڵەتییشـدا 
دەبێتـە بارگرانییـەک بەسـەر کێشـەى ڕەواى کـورد و دەشـبێتە 
ڕێگرێـک لـە بـەردەم کارسـاز و وەبەرهێنـەر و سـەرمایەى بیانى، 
کـە خوازیـارن لـە کوردسـتان وەبەرهێنـان بکـەن. ڕووداوەکانـى 
لـە  تێوەگالنـى حکومەتـى هەرێمـى کوردسـتان  لـە  ئـەم دوایییـە 
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هەندێـک سـەودا لەگـەڵ )د ن ۆ(ى نەرویـژى و )گینـەل ئەنـەرژى(
ترسـناک  ڕادەیەکـى  چ  تـا  کـە  دەخـەن،  دەر  ئـەوە  تورکـى  ی 
دەسـەاڵتى شـاردراوە بووەتە جێگەى مەترسـى بەسەر دەسەاڵتە 
ڕەسمییەکەى باشوورى کوردستاندا. لە ڕاستیدا پارتى و یەکێتى 
دوو جەمسـەرى یا ڕاسـتتر بڵێین دوو دیوى، دەسـەاڵت، ڕەسـمى 
لـە الیـەک و دەسـەاڵتى شـاردراوە لـە الیەکـى تـرەوە، بـە یەکـەوە 
گـرێ دەدەن. ئـەو دوو حیزبـە لـە الیەکـەوە لـە ڕێگـەى حکومـەت 
و پەرلەمان و دەزگا ڕەسـمییەکانى دەسـەاڵتەوە، واتە دەسـەاڵتى 
ڕەسـمى و لە الیەکى ترەوە لە ڕێگەى کۆمپانیاکانیان و چاالکییە 
ئابوورییـە نایاسـایییەکانیان و کۆمپانیـا وەهمییەکانیانـەوە، واتـە 
چاالکییـە ئابوورییـە ڕەشـەکان، هـەردوو دەسـەاڵتی شـاردراوە و 
ڕەسـمییان کۆنتـرۆڵ کـردووە. ئـەوەى جێگـەى گرنگییـە ئەوەیـە، 
ئـەو دوو جەمسـەرە لـە ڕێگـەى هاوپەیمانیـى ئـەو دوو حیزبـە بـە 

یەکـەوە گـرێ دراون و پارێـزراون.

١-٢ ڕەخنە لە دەسەاڵت و خواستى گۆڕانکاری
کوردسـتانەوە،  باشـوورى  ئەزموونـى  سـەرەتاى  لـە  هـەر 
بۆچوونێکـى ڕەخنەگرانـە لـە بەرامبەر دەسـەاڵتی کوردیدا هەبوو. 
جیـادا  پانتاییـى  و  فـەزا  دوو  لـە  ڕەخنەگرانەیـە  بۆچوونـە  ئـەم 
خۆیان دەر دەبڕى، یەکێکیان لەناو چوارچێوەى حیزبدا، هەڵبەتە 
مەبەسـت یەکێتیـى نیشـتمانیى کوردسـتانە، ئـەوەى تریشـیان لـە 
دەرەوەى پانتاییـى حیزبـدا، لەنـاو جەمـاوەردا بـە بنکەیەکـى هەرە 
فـراوان. لـە پانتاییـى دووەمـدا مێدیـاى ئەهلـى بەتایبەتـى و دواتـر 
سـایتە کوردییـەکان و بەشـێک لـە کۆمەڵگـه ى مەدەنـى و هەندێـک 
کۆمەاڵیەتیـى  توێـژى  و  توخـم  و  نووسـەران  و  ڕۆشـنبیر  لـە 
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بـاس  دەتوانیـن  مانایـەش،  بـەم  بینـى.  گرنگیـان  ڕۆڵـى  جیاجیـا، 
هـەرە  مانـا  بـە  گـۆڕان،  یـا  گۆڕانخـوازى  جەمسـەرى  دوو  لـە 
گشـتییەکەى، لـە باشـوورى کوردسـتان بکەیـن. ئـەوەى ڕووی دا 
ئەوە بوو، کە الیەنگرانى گۆڕانکارى لە دەسـەاڵتى کوردیدا لەناو 
حیزبـەوە، واتـە لەنـاو یەکێتییەوە، پێیه کیـان هەڵگرت بۆ دەرەوەى 
حیـزب و بـەم مانایـەش بـوارى یەکگرتنـى دوو فـەزاى گـۆڕان لـە 
هـەردوو پانتایییەکـە بـۆ یـەک بزاڤـى بەرفـراوان و دواتـر لیسـتى 
گـۆڕان، ڕەخسـا. بـەم مانایـەش، ڕووداوى هـەرە گـەورە ئەوەیـە، 
کـە ئیتـر بزاڤـى گـۆڕان حیزبێـک یـا هێزێکـى سیاسـیى تەقلیـدى 
دیاردەیـە،  بەڵکـوو  نییـە،  مەدەنـى  کۆمەڵگـه ى  ڕێکخراوێکـى  یـا 
و  ڕیفـۆرم  ئەکتەرەکانـى  و  ڕەمـز  نوێیـە.  تـەواو  دیاردەیەکـى 
گـۆڕان، پێیه کیـان لەنـاو حیزبـە و پێیەکـەى تریشـیان هاویشـتۆتە 
نـاو قوواڵیـى و پانتاییـى دەرەوە، واتـە پانتاییـى جەمـاوەر بـە مانا 

فراوانەکـەى... هـەرە 
مێـژووى  لـە  کەمهاوتایـە،  یـا  کەموێنـە  پێشـوەچوونە  ئـەم 
سیاسـیى باشـوورى کوردسـتاندا، ئـەوە ئەگـەر بێهاوتـاش نەبـێ، 
تەنهـا بزووتنەوەیـەک، کـە دەکـرێ بـەراوردى بکەیـن بـە بزاڤـى 
گۆڕان، بەاڵم بە جیاوازیی زۆریشەوە، جوواڵنەوەى ڕیفراندۆمە. 
هـەر لـە ڕێگـەى ئـەو بەراوردەشـەوە، لەنێـوان بزاڤـى گـۆڕان و 
بکەوێـت  دەسـت  بەرچاوڕوونیمـان  هەنـدێ  دەکـرێ  ڕیفرانـدۆم، 
لەمـەڕ ئـەو نیگەرانییانـەى کـە هـەن، دەربـارەى دواڕۆژى لیسـت 
)یـا بـزاڤ(ى گـۆڕان، بـەو مانایـەى، ئەگەرى ئـەوەى بزووتنەوەى 
گـۆڕان تووشـى شکسـتێک بێـت، کـە دواجـار بزاڤـى ڕیفرانـدۆم 
دووچـارى بوویـەوە. هەر لەبەر ئەوەش گرنگە هەڵسـووڕێنەرانى 
بەرچـاو  لـە  بەزیندوویـى  ڕیفرانـدۆم  بزاڤـى  ئەزموونـى  گـۆڕان 
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بگـرن و کۆمەڵێـک وانـەى سیاسـیى لـێ هەڵێنجـن.
لیسـتى گـۆڕان هـەر زوو، بـەر لـە ٧/٢٥، کۆمەڵێـک ئامانجـى 
پێکا، گرنگترینیان تێکشـکاندنى سـنوورى داخراو و )موقەددەس(
ى حیـزب و ژیاندنـەوە و گەڕاندنـەوەى بـاوەڕ و متمانـەى تاکـى 
کورد بە کۆمەڵێک شـت، لەوانە گرنگیى دەنگدان و سیاسـەتکردن 
بـۆ  جیاوازتـر  سیاسـەتکردنێکى  و  دواڕۆژ  بـە  هیوابـوون  و 
بەرهەمهێنانى دەسـەاڵتێکى جیاواز... لە ڕاسـتیدا هاتنەگۆڕێى ئەم 
لیسـتە، ژیـان و جووڵەیەکـى تـازەى خسـتە بـەر )یـا ڕاسـتتر بڵێین 
نـاو( خـودى پارتـى و یەکێتییـش و لـە ئەنجامـدا بـە گوڕوتینێکـى 

جیـاواز لـە پێشـتر کەوتنـە خۆیـان لـە ملمالنێـى هەڵبژاردنـدا...

١-٣ کاردانەوەى دەسەاڵتى پارتى و یەکێتى
هەر لەو کاتەى نەوشـیروان مسـتەفا ڕای گەیاند، کە بە لیسـتێکى 
سەربەخۆ بەشدارى لە هەڵبژاردنەکاندا دەکات، دەسەاڵتى پارتى 
و یەکێتـى کەوتنـە جۆرەهـاى کاردانـەوە، کـە زۆربـەى زۆرى ئەو 
کاردانەوانـە ڕەنگدانـەوە و دەربـڕ بوون لە ترس و نیگەرانیى ئەو 
دوو هێزە. سەرچاوەى ئەو نیگەرانییەش ترس بوو لە لەدەستدانى 
دوو  ئـەم  پەراوێـزی  کەمبوونـەوەى  نەبـێ،  هـەر  یـا  دەسـەاڵت، 
هێـزە لـە مۆنۆپـۆل و کۆنترۆڵکردنى دەسـەاڵت. بەر لە هەڵبژاردن 
پەنـا بـردرا بـۆ زۆر شـێوەى ترسـاندن و تۆقانـدن و دێوانـدن-
ناشـیرینکردنى ئـەو هێزانـەى کـە ئەگـەرى ئەوەیـان لـێ دەکـرا بـە 
شـێوەیەکى جیددى ببنە هۆى کەمکردنەوەى دەرفەتەکانى پارتى 

و یەکێتـى لـە بردنـەوەى ڕەهـاى هەڵبژاردنەکان.
ئیتـر شـتێک بـۆ ئـەو دوو حیزبـە ئاشـکرا بـوو، ئەویـش ئـەوە 
بـوو، کـە ئیتـر ئەگـەرى ئـەوە بەهێـز بـوو، کە لیسـتە ڕکابـەرەکان، 
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بەتایبەتـى لیسـتى گـۆڕان، ژمارەیەکـى زۆر لـە دەنـگ بەدەسـت 
لـە الیەکـى تریشـەوە، بەتایبەتـى لەنـاو سـەرکردایەتیى  بهێنێـت. 
یەکێتیـدا، بۆچوونێـک هەبـوو، کـە بەئاشـکرا دەرفەتەکانـى لیسـتى 
گۆڕانـى بـە کـەم و الواز دەزانـى. ئـەوەش دیـار نییـە، ئایـا ئـەو 
بەکەمزانییە لە خوێندنەوەیەکى سیاسیى هەڵەوە پێی هەڵگرتبوو، 
و  حـەز  زاڵکردنـى  یـا  خۆبەزلزانییـە،  زیاتـر  سـەرچاوەکەى  کـە 
هەسـت و نەسـت بوو بەسـەر خوێندنەوەى سیاسـیى بابەتییانەدا.
لـە هەڵمەتـى دێواندنیشـدا کۆمەڵێـک تاوانـى زۆر جیـددى و 
پـاڵ مێدیـاى “ئەهلـى” و گروپەکانـى ئیسـالمى  ترسـناک خرانـە 
سیاسى و د. کەمال میراودەلى و... هتد، گوایە بەشێک لە مێدیاکانى 
تەواوکـەرى ڕۆڵـى دەزگا موخابەراتییـە  باشـوورى کوردسـتان 
ئیقلیمییەکانـە و هەنـدێ هێـزى سیاسـیى ڕەتڵـى پێنجەمـن و د. 
کەمـال میراودەلیـش بـە یارمەتیـى )میـت(ى تورکـى خـۆى کاندیـد 
لـە  ئیسـالمى سیاسـییش  و  هەرێـم  بـۆ سـەرۆکایەتیى  کـردووە 
کوردسـتان تەنهـا )حەماس(ێکـى تـرە لـە بەرگێکى کوردیـدا، چەند 
نموونەیەکـى هـەرە جیددیـن، کـە ئـەو تۆمەتبارکردنەیـان گەیانـدە 
لووتکـە. لـە ڕاسـتیدا هەر گوناهبارکردنێـک لەوانە بەتەنیا ئەوەندە 
جیـددى بـوون، کـە ئەگـەر لـە هـەر واڵتێکى نیمچە ئـازاد و لە هەر 
کۆمەڵگه یەکـدا، کـە تـا ڕادەیەکـى کەمیـش یاسـا تیایانـدا سـەروەر 
یاسـایى  لێپێچینـەوەى  و  سـزا  بەبـێ  وا  هـەر  بکرانایـە،  بێـت، 
تێپـەڕ نەدەبـوون. بگـرە هـەر گوناهبارکردنێکـی لـەم شـێوەیەش 
لـە کۆمەڵگـه  دیموکراتییەکانـدا، لەوانەیـە بۆخـۆى بـەس بێـت بـۆ 

ئـەوەی قەیرانـى سیاسـیى گـەورە بـەدواى خۆیـدا بهێنێـت.
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٢- هەڵبژاردنەکانى ٧/٢٥

٢-١ دەنگدان و هەڵبژاردن
ڕابـردوودا  سـاڵى   ١٨ مـاوەى  لـە  گـەورە  هـەرە  موفاجەئـەى 
ئـەوە بـوو، کـە لـە هەڵبژاردنەکانـى٧/٢٥دا لیسـتى گـۆڕان ٢٥%ى 
دەنگەکانـى بەدەسـت هێنـا. ئـەم دەرەنجامـە، کـە پاشەکشـەیەکى 
بەرچـاو بـوو بـۆ یەکێتـى و پارتـى، دەسـەاڵتى ئـەو دوو حیزبـەى 
دیسـان  بـەاڵم  کـرد،  سیاسـى  شـۆکێکى  و  ڕاچڵەکیـن  تووشـى 
جیاوازییەکیـش هەبـوو لـە کاریگەریـی دەرەنجامەکـە لەسـەر دوو 
حیزبەکـە، کـە دیـارە زیاتـر بە نێگەتیڤ شـکایەوە بەسـەر یەکێتیدا 
پاشەکشـەکە  بڵێیـن،  دەتوانیـن  ڕاسـتیدا  لـە  پارتیـدا.  بەسـەر  تـا 
هەمووى بەسـەر یەکێتیدا شـکایەوە و بگرە پاشەکشـەى پارتیش 
ناواخنـى پاشەکشـەکەى یەکێتـى کـرا. بـەم مانایـەش، هـەر نەبـێ 
کـە  بـوو،  گرنـگ  ئـەوە  پارتییـەکان  بـۆ  دەروونییـەوە  لـە ڕووى 
نـەک هـەر پشـکى شـێر لـە پاشەکشـەکە هیی یەکێتى بێـت، بەڵکوو 
تـەواوى “شکسـتەکە” بـەر یەکێتـى بکـەوێ و وەک ئـەوەى پارتـى 
حاڵەتـە،  ئـەم  نەکەوتبێـت.  بـەر  پاشەکشـەکە  لـە  بەشـێکى  هیـچ 
دواتـر لـە هاوکێشـە و ڕوانگـەى سیاسـیى دواى هەڵبـژاردن، بـۆ 
پارتـى گرنـگ بـوو بـۆ ئـەوەى لـە دامەزراندنـەوەى حکومـەت و 
دابەشـکردنى پۆسـتەکان لە بەغداد سـوود لەو شکسـتەى یەکێتى 

و “سـەرکەوتنى خـۆى” وەر بگـرێ.
الیەنێکـى ترى زەرەرمەنـد لەو هەڵبژاردنانەدا “هاوپەیمانى”ی 
سـیاقەدا  لـەم  زەرەرمەنـد  هـەرە  بـەاڵم  بـوو،  حیزبەکـە  چـوار 
حیزبەکـە،  چـوار  هـەر  هەرچەنـدە  بـوو.  ئیسـالمى  یەکگرتـووى 
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بـەم  یـا چەنـد هۆیـەک، پێویسـتیان  لەبـەر هۆیـەک  هەریەکەیـان 
هاوپەیمانییـە بـوو، بـەاڵم ئـەو الیەنـەى بەشـى شـێرى لـە زیانەکـە 
بـەر کـەوت، یەکگرتـووى ئیسـالمى بـوو. ئـەم هاوپەیمانییـە، لـە 
الیەکـى تـرەوە، شـتێکى پێویسـت بـوو بـۆ هـەر چـوار حیزبەکە بۆ 
ئـەوەى پاشەکشـەى تاکـە تاکەیـان لەنـاو پاشەکشـەیەکى گشـتیى 
یەکگرتـووى  بەتایبەتـى  دەچێـت  لـەوە  بشـارنەوە.  چـواردا  هـەر 
ئیسـالمى پێویسـتى بە کات و وزەیەکى زۆر بێت بۆ ئەوەى هەر 

نەبـێ بگەڕێتـەوە دۆخـى “بەهێـزى”ی بـەر لـە هەڵبـژاردن.
باشـوورى  سێکوالریسـتەکانى  دیـدى  لـە  هەرحـاڵ،  بـە 
بەرچاویـان،  بەشـێکى  دیـدى  لـە  نەبـێ  هـەر  یـا  کوردسـتان، 
الوازبوونـى ئیسـالمییەکان لـە ئاکامـى هەڵبژادنەکانـدا خـۆى لـە 
چونکـە  سێکوالریسـتەکان،  هێـزە  بـۆ  بـوو  سـەرکەوتن  خۆیـدا 
دەمێک بوو ئەو ئاگادارییە هەبوو، کە ئیسـالمى سیاسـى خەریکە 
دەبـێ بـە هێزێکـى گـەورە و کاریگـەر لـە باشـوورى کوردسـتان 
“لەسـەر حسـابى” هێز و پانتاییى جەماوەریى سێکوالریسـتەکان.
لـە الیەکـى تـرەوە، زۆر گرنگـە ئـەوە لەبیـر نەکەیـن، کـە لـەم 
هەڵبژاردنانـەدا بـۆ یەکـەم جـار ڕەمـز و تەلیسـمى دەسـەاڵت، واتە 
سـەرۆکى هەرێـم، بـە شـێوەیەکى جیـددى خرایـە ژێـر نیشـانەى 
بەتایبەتـى  کەسـێک،  چەنـد  خۆکاندیدکردنـى  بـە  پرسـیارەوە 
لـە  دەنگەکانـى  ٢٥%ى  زۆر  یـا  کـەم  کـە  میراودەلـى  کەمـال  د. 
گرنگییەکـەى  هێنـا...  بەدەسـت  هەرێمـدا  سـەرۆکى  هەڵبژاردنـى 
هەتـا  ئێمـە،  واڵتـى  سـەرۆکەکانى  لەوەدایـە،  دەسـتکەوتە  ئـەم 
ئێسـتاش وا دەزانـن و دەخـوازن خەڵکیـش هـەر لـەو بـاوەڕەدا 
بێت، لە ڕاسـتیدا خەڵکانیش لە ئاسـتى جیاجیادا هەن کە هەڵگرى 
ئـەو بیروباوەڕەشـن، کـە هـەر ئەوانـن دەتوانـن و هـەر ئەوانـن 
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شاییسـتەى ئـەوەن سـەرۆکایەتیى کـورد بکـەن. لـەم ڕوانگەیـەوە، 
دەتوانیـن بڵێیـن بـە مانایـەک لـە مانـاکان، مەغـزاى “سـەرکەوتنى” 
د. کەمال میراودەلى، لە سـەرکەوتنى لیسـتى گۆڕان کەمتر نەبوو 
یـا هـەر نەبـێ تەواوکەرێکـى گرنـگ بـوو بـۆ ئـەو سـەرکەوتنەى 
لیسـتى گۆڕان بەدەسـتی هێنا. دیارە ئەم سـەرکەوتنەى د. کەمال 
میراودەلى لە ڕووى سـایکۆلۆژى و سیاسـییەوە ڕێگەخۆشـکەرە 
نـەک هـەر بـۆ گۆڕانـکارى لـە دیدگـە و جیهانبینییـە سیاسـییەکاندا 
لە کوردسـتان، بەڵکوو بۆ کاریگەریخستنەسـەر ژیانى سیاسییش 

لـە باشـوورى کوردسـتان لـە مـاوەى داهاتـوودا...
حیزبەکانـى  لەالیـەن  سیسـتیماتیک  خروقاتـى  و  تەزویـر 
دەسـەاڵتەوە، بەتایبـەت لـە هەولێـر و دهـۆک، کـە بەپێـى هەندێـک 
تەقدیـر بـە سـەدان هـەزارە، لـە الیەکـەوە دەربـڕى ترسـى دوو 
لەدەسـتدانى  لـە  بـوو  یەکێتـى  و  پارتـى  دەسـەاڵت،  کۆڵەکـەى 
دەستاودەسـتکردنى  بـۆ  نائامادەیییـان  لـە  هێمایـە  و  دەسـەاڵت 

دەسـەاڵت. دیموکراتییانـەى  و  ئاشـتییانە 
ئەرزهـەژى  ڕووەوە  زۆر  لـە  هەڵبژاردنانـە  ئـەم  بەکورتـى، 
سیاسـی بـوون. ئەمـەش گرنگـە، چونکـە لـە مێـژوودا ئەرزهـەژە 
و  دەروازە  کۆمەڵێـک  کرانـەوەى  هـۆى  بوونەتـە  سیاسـییەکان 
دەرفـەت بـۆ لەقاڵبدانـەوەى سـەرلەنوێى پەیوەنـدى و هاوکێشـە و 

و سیاسـییەکان... کۆمەاڵیەتـى  ڕوانگـە 

٢-٢ هەندێک دەرهاوێشتەى گرنگ
مـاوه ى  دوو  لەنێـوان  جیاکـەرەوەن  هێڵـى  هەڵبژاردنانـە  ئـەم 
زەمەنیـى لەیەکتـر جیـا، واتـە لـە الیـەک فەترەى بەر لـە ٧/٢٥ و لە 

الیەکـى تـرەوە مـاوه ى دواى ئـەم مێـژووە، لـە ڕووى:
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تـا  نێـوان١٩٩٢  مـاوەى  لـە  ڕاسـتە  ئۆپۆزسـیۆن:   -١
هەڵبژاردنەکانـى٧/٢٥ هەندێـک گلەیـی و گازنـدە دەکـران لەالیـەن 
دەسـەاڵتى  بـە  بەرامبـەر  “بچووکەکانـەوە”  حیزبـە  لـە  هەندێـک 
پارتـى و یەکێتـى، بـەاڵم هەرگیـز ئـەم حیزبانـە نەیانتوانـى ببـن بـە 
ئۆپۆزسـیۆنى ڕاسـتەقینە. هەندێـک جـار وابەسـتەییى سیاسـى و 
هەندێـک جاریـش تەماحـى بەشـداریکردن لە دەسـەاڵتدا یا لەپێناو 
جاریـش  زۆر  چاالکڤانانـى،  و  حیـزب  بژێویـى  مسـۆگەرکردنى 
ئـەم سـێ فاکتـەرە بـە یەکـەوە، وایـان کـرد ئـەو حیزبانـە نەتوانـن 
ئۆپۆزسیۆنێکى ڕاستەقینە بن. بە هەرحاڵ، هەموو هێماکان ئەوە 
نیشـان دەدەن، کـە لیسـتى گـۆڕان ڕۆڵـى ئۆپۆزسـیۆنبوونى بـۆ 
خۆى هەڵبژاردووە و لەوەش دەچێ ڕەوتەکە هەر بەو ئاقارەشدا 
بڕوا، لەگەڵ ئەوەشـى کە دەسـەاڵتدارانى پارتى و یەکێتى هەوڵى 

بەشـداریپێکرنى گۆڕانیـان لـە دەسـەاڵتى جێبەجێکردنـدا داوە.
٢- بۆ یەکەم جار دەرفەتى هاتنەکایەى پەرلەمانێکى کارا هاتۆتە 
ئـاراوە. واتـە بـۆ یەکـەم جـار پێویسـت نـاکات “هەمـوو” ئەندامانى 
لـە  دەچـێ  لـەوە  بەڵکـوو  بکەنـەوە،  بیـر  یـەک  وەک  پەرلەمـان 
داهاتوودا ملمالنێى پەرلەمانی و جیاوازیى بیرکردنەوە لە پرسـە 

سیاسـى و یاسـایى و دەسـتوورییەکاندا بااڵدەسـت بـن.
٣- بە ئەگەرى زۆر ئەم هەڵبژاردنانە دەبنە سەرەتا و یاریدەدەرێک 
لـە پڕۆسـەى لەگۆڕنانـى مۆنۆپۆلکـردن و قۆرخکردنـى دەسـەاڵت 

لەالیەن پارتى و یەکێتییەوە.
٤- سەرکەوتنى گۆڕان و بەهێزبوونى لە بەردەوامیدا بە ئەگەرى 
زۆر، کاریگەریـى زۆرى دەبـێ لەسـەر نـاوەوەى پارتى و یەکێتى، 
بـەاڵم ئـەوە زۆر دەکەوێتـە سـەر شـێوەى پێشـوەچوونى گـۆڕان 
وەک بزاڤێکى کۆمەاڵیەتى و سیاسى و ئەو ستراتیژەى بۆ خۆیى 
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بـۆ  ئەگـەر  دەکات.  پەیڕەویـان  تاکتیکانـەى  ئـەو  و  هەڵدەبژێـرێ 
نموونە گۆڕان لە ناوچەى سـلێمانیدا قەتیس ببێ و چاالکییەکانى 
بااڵدەسـتبوونى  ناوچـەى  بـە  ناوچەیـەى  لـەو  ببـن  سـنووردار 
گـۆڕان  کاریگەریـى  زۆر  ئەگـەرى  بـە  ئـەوا  ناسـراون،  یەکێتـى 
لەسـەر یەکێتـى، نـەک هـەر لـە دەرەوەڕا، بەڵکـوو لەسـەر خـودى 
نـاوەوەى یەکێتـى زۆر زیـاد دەبێـت. لـە سـیناریۆیەکى ئەوهـادا، 
پارتـى بـە ئەگـەرى زۆر هـەوڵ دەدات سـوود لـەو ملمالنێیـە وەر 
بگـرێ و ئیستیسـمارى بـکات بـۆ بەهێزکردنـى خـۆى، بـەاڵم بـە 
بەرجەستەبوونى گۆڕان لە ئاستى باشوورى کورستاندا، واتە لە 
ناوچەکانـى بااڵدەسـتیى پارتـى و یەکێتـى، کە ئەمەش لەوە دەچێ 
شـتێکى هـەر وا ئاسـان نەبـێ، سروشـتى ملمالنـێ لـە ملمالنێـى 
نێـوان گـۆڕان و یەکێتـى دەبـێ بـە ملمالنێـى گـۆڕان لـە الیـەک و 
دەسـەاڵت و هەیمەنـەى پارتـى و یەکێتـى لـە الیەکـى تـرەوە. لـە 
ئەگـەرى گۆڕانـکارى لـە سروشـتى ملمالنێـدا لـە شـێوەى یەکـەم، 
بـۆ شـێوەى دووەمـى ملمالنـێ،  یەکێتـى،  گـۆڕان و  نێـوان  هیـى 
واتـە ملمالنێـى نێـوان گـۆڕان لـە الیـەک و پارتـى و یەکێتـى لـە 
الیەکـى تـر، تاکتیـک و سـتراتیژى ئـەو سـێ هێـزە ڕۆڵـى گرنـگ 
دەبینـن لـە شـێوەى ملمالنێـکان: هەندێـک جـار لـە شـێوەى سـێ 
دانـە سـتراتیژى جیـا )هیـى پارتـى، هیـى یەکێتـى و هیى گـۆڕان( و 
هەندێک جاریش دوو دانە سـتراتیژ لە شـێوەى دوو جەمسـەریدا، 
کـە جەمسـەرێکیان گۆڕانـە و جەمسـەرێکى تریشـیان پارتـى و 

یەکێتییـە بـە یەکـەوە.
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٣- تەحەددا و ئەگەرەکانى دواى هەڵبژاردنەکانى ٧/٢٥

بـۆ تیشکخستنەسـەر ئـەو تەحـەددا و ئەگەرانـەى کـە باشـوورى 
بـەرەوڕووی  دەکـرێ  چـاوەڕوان  و  بەرەوڕوویانـە  کوردسـتان 
هەندێکى تریشیان ببێتەوە دواى هەڵبژاردنەکانى داهاتووى عێراق، 
بەتایبەتییـش بـە لەبەرچاوگرتنـى ئەو ئەگـەر و ئەڵتەرناتیڤانەى لە 
بـەردەم لیسـتى گۆڕانـن، پێویسـتە ئـەو تەحـەددا و ئەگەرانـە لـە 
ئاسـتەکانى ناوخۆیـى واتـە باشـوورى کوردسـتان، کوردسـتانى 
مـەزن و ئیقلیمـى، عێراقـى و جیهانیـدا ببینرێـن و خوێندنەوەیـان 

بـۆ بکرێ.

٣-١ لە ئاستى باشووری کوردستاندا

3-1-1 گۆڕان: تەحەددا و ستراتیژ
هـەر وەک پێشـتر ئامـاژەم پێـدا، گـۆڕان وەک بزاڤێکـى سیاسـى و 
کۆمەاڵیەتـى لەسـەر دوو پێگـە وەسـتاوە: پێگەیەکیـان تا ئێسـتاش 
تـا ئێسـتاش بڕیـارى  بڵێیـن  لەنـاو حیزبـدا هـەر نەبـێ دەتوانیـن 
بەتەواوەتـى نـەداوە کـە واز لـە حیزب بهێنـێ یا نا، بەاڵم پێگەکەى 
تریـان لەنـاو جەمـاوەرە. تا ئێسـتا ئەم دوالیزمـى دوو پێ )پێگە(یە 
سـەرچاوەى هێز بووە بۆ گۆڕان، بەاڵم پرسـیارى گرنگ ئەوەیە: 
ئایـا تـا کـەى گـۆڕان دەتوانـێ ئـەم خاڵـى هێـزەى خـۆى بپارێـزێ. 
بـە واتایەکـى تـر، تـا کـەى گـۆڕان دەتوانـێ سـوود لـەوە ببینێ، کە 
پێیەکى لەناو حیزب بێ و پێیەکیشى لە دەرەوە، بە پێچەوانەشەوە، 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

173

کـەى دەکـرێ ئـەو دوالیزمـە ببـێ بە بارگرانى و کێشـە بۆ گۆڕان؟ 
دیـارە وەاڵمـى ئـەم پرسـیارە هـەر وا ئاسـان نییـە، چونکـە ئـەوە 
تەنهـا لەسـەر حـەز و خواسـتى سـەرکردە و جەمـاوەرى گـۆڕان 
ناوەسـتێ، بەڵکـوو ئـەو تاکتیکانـەی یەکێتى دەیانگرێتـە بەر و ئەو 
بڕیارانـەى دەیانـدات، گرنگـن بـۆ شـێوەى پێشـوەچوونى جـەدەل 
لەمـەش،  یەکتـردا. جگـە  لەگـەڵ  پێگەیـە  دوو  ئـەو  پەیوەندیـى  و 
شـێواز و تاکتیکـى نزیکبوونـەوەى پارتیـش لـەم پرسـانە، جـا چ 
بـە هـاوکارى لەگـەڵ یەکێتـى بێـت، لـە ڕێگـەى پاڵدانـى یەکێتـى بـە 
ئاراسـتەیەکدا، یا لە ڕێگەى تاکتیکێکى تاکجەمسـەریى خۆى بێت، 
دیسـان دەتوانـێ کاریگەریـى هەبێ لەسـەر شـێوەى مامەڵەکردنى 
ئـەو پرسـانە. بـە هەرحـاڵ، ئـەوەى ئاشـکرایە، تا ئێسـتاش زۆرێک 
لـە ئەنـدام و کادر و ڕەمـزە گرنگەکانـى گۆڕان، خۆیان بە یەکێتى، 
یـا هـەر نەبـێ بـە یەکێتیـى “ڕاسـتەقینە” و “خاوەنـى” ئـەو حیزبـە 
دەزانـن. جگـە لـەوەش، کـەم نیـن ئەوانـەى ئەمـڕۆ لەنـاو یەکێتـى 
ماونەتـەوە، بـەاڵم “دڵ و هۆشـیان” الى ئـەو هاوڕێیانـەى دوێنێـى 
شـێوەیەش  بـەم  و  دەرەوە  هاویشـتۆتە  پێیه کیـان  کـە  خەباتـە، 
پۆتانسـیال )توانایەکـی شـاردراوه ( پێـک دەهێنـن، کـە لەوانەیـە لـە 
سـاتەوەختى هەسـتیاردا بڕیارى یەکالکردنەوە و سـاغکردنەوەى 
خۆیـان بـە ئاراسـتەیەکدا چارەنووسسـاز بێـت. لـە الیەکـى ترەوە، 
بـە ئەگـەرى زۆر، سـەران و کادیرانـى گۆڕانیـش هـەر هەموویـان 
بـە زەرورەت وەک یـەک بیـر ناکەنـەوە لـە مەسـەلەى پەیوەندی و 
هەڵوێسـتیان لـە یەکێتیـى نیشـتمانیى کوردسـتان و دواڕۆژى ئـەو 
حیزبـە و شـێوەى نزیکبوونـەوە لـە هەنـگاوى داهاتـوو لەمـەڕ ئەو 
پەیوەندییـەوە. بـە مانایەکـى تـر، ئـەو دوو دیـوى پێکهاتـە ئاڵـۆزە، 
واتـە دیالەکتیکـى پێیـەک لـە نـاوەوە و پێیەکیـش لـە دەرەوە، وا 
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سـەر  یـا  هەبـن  گۆڕانـدا  بـەردەم  لـە  ئەگـەر  کۆمەڵێـک  دەکـەن 
هەڵبدەن:

دەرەوەش  پێکـەى  بـدات  هـەوڵ  گـۆڕان  ئـەوەى  ئەگـەرى   -١
ڕاکێشێتە ناوەوە: ئەم ئەگەرە زۆر الوازە، بەاڵم ئەگەر ڕوو بدات 
یـا هەتـا هـەر هەوڵێـک لـەو جـۆرە دەتوانـێ بـۆ گـۆڕان زیانبەخش 
و بگـرە پشتشـکێنیش بێـت. بـە هەرحـاڵ، ئـەوەى تا ئێسـتا لەسـەر 
زارى کەسـى یەکەم لە گۆڕاندا )نەوشـیروان مسـتەفا( و هەندێک 
نـاو گـۆڕان پشتڕاسـت کراوەتـەوە ئەوەیـە، کـە  لـە چاالکڤانانـى 
نـە بـوارى گەڕانـەوە بـۆ نـاو یەکێتـى مـاوە و نـە هیـچ بوارێـک 
ماوەتـەوە بـۆ ڕیفۆرمکردنـى ئـەو حیزبـە. بـە هەرحاڵ، باسـکردنى 
ئـەم ئەگـەرە، هـەر نەبـێ لـە ئاسـتى تیـۆرى و وەک ڕەنگدانـەوەى 
تـرس و دڵڕاوکێیەکیـش، هـەر نەبـێ الى هەنـدێ کـەس، گرنگیـى 

خـۆى هەیـە.
٢- هاوپەیمانیـى سـتراتیژیى پارتـى و یەکێتـى، کەوتـە بەرامبـەر 
بـە  و  هەڵبژاردنەکانـى٧/٢٥دا  لەگـەڵ  گرنـگ  تاقیکردنەوەیەکـى 
ئەگەرى زۆر، هەر بەسـەرهاتێک، کە سروشـتى ئەو هاوپەیمانییە 
بگـۆڕێ، دەتوانـێ ڕاسـتەوخۆ کاریگەریـى هەبـێ لەسـەر گـۆڕان.
٣- بە بۆچوونى من، لەو سـەرکردانەى لەناو یەکێتى ماونەتەوە، 
هەندێکیان، بەتایبەتى کۆسرەت ڕەسوڵ، کارتێکى هەرە ناجێگیرە 
و دەکرێ لە هەرکاتێکدا بڕیارێکى لەو شـێوەیەى سـەرکردەکانى 
چوارچێـوەى  دواجـار  و  هێشـت  جـێ  یەکێتییـان  کـە  بـدەن،  تـر 
گۆڕانیـان بـۆ خۆیـان هەڵبـژارد. ڕووداوێکـى ئەوهـا زۆر ئەگـەرى 
بـۆ داهاتـووى یەکێتـى گرنگـە،  لـێ دەکەوێتـەوە، کـە نـەک هـەر 
بەڵکـوو بـۆ خـودى گۆڕانیـش بایەخـدارە، بـەاڵم ئـەوەى دەکـرێ 
و گرنگـە لێـرەدا بوتـرێ ئەوەیـە، کـە ئەگـەر کۆسـره ت ڕەسـوڵ 
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چوونـە نـاو گۆڕانـى هەڵبـژارد، ئـەوە دەبێتـە سـەرچاوەى هێـز بـۆ 
گـۆڕان یـا بارگرانـى بەسـەریەوە؟ بە بـاوەڕى من، هەردوو ئەگەر 
لـە هەمـان کات و سـات لـە دوالیزمێکـى ئاڵـۆزدا لەئـارادان، بـەاڵم 
ئەگـەرى دووهەمیـان بەهێزتـرە. واتـە ئەگـەرى ئـەوەى کۆسـرەت 
ڕەسـوڵ ببـێ بـە بارگرانـى بەسـەر گۆڕانـەوە ئەگـەر چوونـە نـاو 

ئـەو بزووتنەوەیـەى هەڵبـژارد.
ئیلحـاح  بـە  مەسـەالنەى  لـەو  یەکێـک  کـە  نییـە  شـاردراوە   -٤
هاتوونەتـە پێشـەوە، بەتایبەتـى دواى ٧/٢٥، مەسـەلەى دواڕۆژى 
گۆڕانـە بەتایبەتـى ئـەوەى ئایـا گـۆڕان دەبـێ بە حیـزب یا بزاڤێکى 
“ڕێکخراو” و لەو دوو حاڵەتەشدا کەى و بە چ میکانیزمێک. لەوە 
دەچـێ لـەم بارەیـەوە لەنـاو گۆڕانـدا بۆچوونـى جیـا جیـا هەبـێ، 
بـە هەرحـاڵ، ئـەو بۆچوونـەى کـە دەخـوازێ گـۆڕان، هـەر نەبـێ 
لـە  تـا ماوەیەکـى نادیـار وەک بزووتنـەوە یـا ڕەوت بمێنێتـەوە، 

ئێسـتادا ئاراسـتەى هـەرە زاڵـە.
نەوشـیروان  ئێسـتا  لـە  بـەر  کـەم  ماوەیەکـى  هەرحـاڵ،  بـە 
مسـتەفا بە شـێوەیەکى سـەرنجڕاکێش گوزارشـتى لەو مەسـەلەیە 
“سـتالینى/ حیزبێکـى  بـە  ببـێ  گـۆڕان  نابـێ  کـە  بـەوەى  کـرد، 
بەلشەفى/کالسـیکى.” دەکـرێ لـەم ئاماژەیـە ئـەوە هەڵێنجیـن، کـە 
بەڵـێ ئەگـەرى ئـەوە کراوەیـە گـۆڕان ببـێ بـە حیـزب، بـەاڵم نـەک 
لـە  ئـەو خوێندنەوەیـەش  ئەگـەر  حیزبێکـى “ستالینى/بەلشـەفى!” 
تـاى  ئـەوا مانـاى وایـە  بێـت،  قسـەکەى نەوشـیروان مسـتەفا وا 
تـەرازوو بـەالى ئـەوەدا دەشـکێتەوە، کـە دواتـر گـۆڕان، زوو یـا 
مەبەسـتى  ئەوەیـە،  تریـش  ئەگەرێکـى  حیـزب.  بـە  ببـێ  درەنـگ 
نەوشـیروان لـە قسـەکەى ئـەوە بووبـێ، کـە لـە ڕێگـەى فڕێدانـى 
ئـەو قسـەیەوە گفتوگۆیـەک لـەم بارەیـەوە بورووژێنـێ و دواتـر 
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بـۆ  ببینـێ  ئاراسـتەکانیان  و  کاردانـەوەکان  ئاسـتى  لـە  سـوود 
لـە الیەکـى  بابەتـەدا بخەمڵێنـێ.  لـەم  ئـەوەى دواتـر تەسـەورێک 
تـرەوە، کـەم نیـن ئەوانـەى دەخـوازن گـۆڕان وەکـوو ڕەوتێکـى 
یـا بزووتنەوەیەکـى هـەرە بەرفراوانـى جەمـاوەرى بمێنێتـەوە. لـە 
ڕاسـتیدا ئـەو بۆچوونـە، وەک وتـرا، لـە ئێسـتادا بااڵدەسـتە لەنـاو 
مانـەوەى  بـاوه ڕه دان،  لـه و  بۆچوونـە  ئـەو  هەڵگرانـى  گۆڕانـدا. 
دەروازە  دەکات،  وا  جەمـاوەرى  ڕەوتێکـى  شـێوەی  بـە  گـۆڕان 
هـەرە فراوانـەکان لـە بـەردەم گۆڕانـدا کـراوە بـن و مەیدانـە هـەرە 
فراوانەکانى مانۆڕى سیاسى بەردەوام وااڵ بن لەپێش ئەم بزاڤە. 
بـە بـڕواى مـن، پەلەکـردن لـەوەى گـۆڕان بکـرێ بـە حیـزب بـە 
ئەگـەرى زۆر بـەرەو حیزبێکـى ئێلیتیسـت، کـەم یا زۆر دیسـانەوە 
حیزبێکـى بەلشـەفى و لەژێـر کاریگەریـى حیزبییەکانـى پێگەکـەى 
نـاو حیـزب دەهێڵێتـەوە. بـە پێچەوانەشـەوە، لەوانەیـە مانـەوەى 
گـۆڕان بـە شـێوەى ڕەوت یـا بـزاڤ بـۆ ماوەیەکـى بـاش دەرفـەت 
بـدات، کـە ئەگـەر بشـبێ بـە حیـزب، ئـەوا ئەگـەرى ئـەوە بەهێز بێ 
لـە خـوارەوە بـۆ سـەرەوە ببـێ بـە حیـزب، نـەک بـە پێچەوانـەوە و 
بەم شـێوەیەش هاوسـەنگیی دوو پێگەکە لە قازانجى دواڕۆژێکى 
بـاش بـۆ گـۆڕان بپارێـزرێ. بە مانایەکى تر، ئەگەر گۆڕان زوو بە 
زوو لەژێـر کاریگەریـى پەرچەکـردار و گیانـى “تۆڵەسـەندنەوەدا” 
ببـێ بـە حیـزب، ئـەوا بـە ئەگـەرى زۆر نـەک هـەر تەقـە لـە خـۆى 
لـەم  بـێ.  هیـى خۆکوشـتنیش  تەقەکـە  لەوانەیـە  بەڵکـوو  دەکات، 
بارودۆخـەدا ئـەوەى گـۆڕان پێویسـتیەتى، زنجیرەیەکـى زۆر و 
دەوڵەمەنـدە لـە سـیمینار و وۆرکشـۆپ، کـە چاالکڤانانـى هـەردوو 

پێگەکـە بەشـدارى و ئامادەیـى و قورسـایییان تیـادا هەبـێ.
زۆر بەکورتـى؛ لـە کاتێکـدا گرنگـە گـۆڕان تەنهـا وەک لیسـت 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

177

نەمێنێتـەوە، گونجاوتریـن شـێوەى خۆڕێکخسـتن، بـە هەرحـاڵ لـە 
نزیـک مـەودادا، ئەوەیـە لیسـتى گـۆڕان ببـێ بـە ڕەوت یـا بـزاڤ و 
بـەم شـێوەیەش تـا دەکـرێ دوو جەمسـەرى دوو پێیەکـە )پێیـەک 
لـە نـاوەوە و پێیـەک لـە دەرەوە( لـە شـێوەى بزاڤێکـى بەرەییـى 

جەماوەریـدا بپارێـزێ.
دواى  زوو  هـەر  دیـارە  سـێبەر:  حکومەتـى  دامەزراندنـى   -٥
هەڵبژاردنەکان، لیسـتى گۆڕان باسـى لە دروسـتکردنى حکومەتى 
سـێبەر کـرد. ئـەم مەسـەلەیە بـووە هـۆى گفتوگۆیەکـى زۆر لـە 
خۆیـدا  لـە  خـۆى  ئەمـەش  کـە  گـۆڕان،  دەرەوەى  لـە  و  نـاوەوە 
دیاردەیەکى تەندروسـتە. هەنگاوێکى ئەوها لە سیسـتمێکى تەواو 
دیموکراسـیدا، بـۆ نموونـە بەریتانیـا، نـەک هـەر مومکینـە، بەڵکـوو 
ڕاگەیاندنـى حکومەتـى  بـەاڵم  پەیڕەوکراویشـە،  بـاش و  شـتێکى 
سـێبەر لەالیـەن لیسـتى گۆڕانـەوە، لـە بارودۆخـى کوردسـتاندا، 
دەکـرێ هەندێـک دەرەنجامـى نێگەتیڤیـى لـێ بکەوێتـەوە، چونکـە 
بـەر لـە هەمـوو شـتێک، خەڵکـى کوردسـتان ئەزموونێکـى تاڵیـان 
لەگـەڵ حوکمـداری و بوونـى چەنـد حکومەتێـک لـە هەمـان کاتـدا 
هەیـە و بـە دەسـتى “فرەحکومەتیشـەوە” نااڵندوویەتـى. لە الیەکى 
تـرەوە، ئەزموونـى سـوید، لـەوەى کـە ئۆپۆزسـیۆن بەرامبەر هەر 
وەزارەتێکى دەسـەاڵت قسـەکەرێکى خۆى دەبێ و ئەو قسـەکەرە 
ئەندامـى پەرلەمـان دەبێ و پسـپۆڕیش دەبـێ لە بوارى کاروبارى 

وەزارەتێکـى تایبەتیـدا، مۆدێلێکـى گونجـاوە.
ئـەوەى  وەک  دەکـەوێ  دەر  وا  گفتوگۆکانـدا  لـە  جـار  زۆر   -٦
باشـورى  ناوخـۆى  کاروبـارى  تەنهـا  گـۆڕان  سەرئێشـەى 
کوردسـتان و هەڵوەسـتە لـە مەسـەلە سیاسـییە ناوخۆیییـەکان، 
بەتایبەتـى مەسـەلەى حوکمڕانـى بێـت، بـەاڵم لەبـەر کۆمەڵێک هۆ، 
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هەر زوو دەر دەکەوێ کە ئاسـتەکانى سیاسـەتکردن و داڕشـتنى 
سـتراتیژى کارکردن، پێویسـتە پێنج ئاسـت وەر بگرێ کە هەموو 
ئاسـتەکانیش لـە سـۆنگەیەک یـا چەند سـۆنگەیەکەوە پەیوەندییان 
بـە یەکـەوە هەیـە و کاریگەرییـان بەسـەر یەکـەوە هەیـە: ئاسـتى 
باشـوورى کوردسـتان، ئاسـتى کوردسـتانى گـەورە و ئیقلیمـى، 
ئاستى عێراقى و ئاستى جیهانى. ئەوە گرنگە کە گۆڕان لە هەموو 
ئاسـتەکاندا بۆچوونـى خـۆى هەبێـت و ئـەم بۆچوونـەش لە کار و 
گووتـارى بزاڤـى گۆڕانـدا ڕەنـگ بداتەوە و کاریگەریى ئاشـکرایان 
لەسـەر دابنـێ. لـە الیەکـى تـرەوە، گرنگـە گـۆڕان بـەردەوام بێـت 
کۆمەڵگـه ى  و  دەسـەاڵت  کێشـەکانى  لـە  جەختکردنـەوە  لەسـەر 
سیاسـى لـە باشـوورى کوردسـتان و خسـتنەڕووى چارەسـەرى 
بەردەوامیـى  لـە  ئاراسـتەیەدا.  بـەو  ئـەو کێشـانە و کارکـردن  و 
ئـەم وتـارەدا، هـەوڵ دەدەم لـەو ئاسـتانەدا بۆچوونێکـى فراوانتـر، 
لەوێشـدا دەرفـەت و تەحەدداکانـى بـەردەم گـۆڕان، بخەمـە ڕوو.
لـە تەحـەددا هـەرە گـەورە و جیددییەکانـى بـەردەم  ٧- یەکێـک 
گـۆڕان، کێشـەى ناسـنامە و جوگرافیـاى سیاسـیى کارکردنـى ئەو 
بزاڤەیە. کاتێکیش دەڵێین ناسـنامە، ئەوا خەماڵندنى ناسـنامەیەکى 
تایبەتـە بـەو بزاڤـە لـە ڕووى ئامانجـە ئایدیـۆ- سیاسـییەکان و 
کارکـردن و  میتـۆدى  ئاسـتەکانى سـتراتیژ و  کار و  بەرنامـەى 
ئەوهـاش،  ناسـنامەیەکى  بـۆ  خەبـات.  )ئامـرازەکان(ى  ئامـراز 
نـەک هـەر خودناسـین )ناسـنامە لـە نـاوەوەڕا( گرنگـە، بەڵکـوو بـە 
هەمـان ڕادە خۆناسـاندن بـە پەیوەنـدى لەگـەڵ دەرەوەى خـۆى 
)ناسـنامە بـە دیـوى دەرەوەڕا( گرنگـە. لـەم بارەیـەوە، تەحـەدداى 
هـەرە گـەورە ئەوەیـە، جوگرافیـاى گـۆڕان لـە سـلێمانییەوە ببـێ، 
یـا ڕاسـتتر بڵێیـن بکـرێ، بـە تـەواوى باشـوورى کوردسـتان. جگە 
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لـە ڕەنگدانـەوە و  بزاڤـە  ئـەو  لەمـەش، کێشـە و سەرئێشـەکانى 
کاردانـەوە لەسـەر پـرس و کێشـەکانى یەکێتـى ببـێ بـە بزاڤێـک، 
کە تەواوى باشـوورى کوردسـتان و سیاسـەتە پەیوەندیدارەکان 
لـە هەمـوو ئاسـتەکانى )عێراقـى، ئیقلیمـى و جیهانـى(دا بـکات بـە 
پانتاییى سیاسـەتکردن و هەڵوەسـتە لە ڕەهەندەکانى وەر بگرێ.
زۆرى  بەشـێکى  ئەوەیـە،  دەکـرێ  تێبینـى  ئەمـڕۆ  ئـەوەى 
بـە ڕووى گۆڕانـدا قسـە  نـوێ ڕۆژانـە  ڕۆژنامـەى کوردسـتانى 
دەکات، وەک بڵێى گۆڕان سـەرى هەموو کێشـەکانە، بەاڵم کاتێک 
باسـێک  بەدەگمـەن  زۆر  دەکەیـن،  خەبـات  ڕۆژنامـەى  تێبینیـى 
لەسـەر گـۆڕان دەدۆزینـەوە، چ جـاى ئـەوەى کـە خەبـات خـۆى 
کردبێتـە مینبـەرى شەڕەقسـە لەگـەڵ گۆڕانـدا، ئەگەرچـى پارتـى 
موحافیزکارتـرە لـە یەکێتـى بە ڕووى ڕیفۆرمدا. بە هەرحاڵ، لەوە 
دەچێـت ئەجێندایەکـى نەنووسـراو هەبێت بۆ قەتیسـکردنى گۆڕان 
لـە ناوچـەى سـلێمانیدا و لـەم بارەیـەوە لـەوە دەچێـت نائاگایـى 
و بگـرە کێماسـی و خوێندنـەوەى بـە هەڵـەش بـۆ شـتەکان لەنـاو 

ڕیزەکانـى خـودى گۆڕانیشـدا هەبێـت.
٨- ئۆپۆزسـیۆنبوون یـا بەشـدارى لـە دەسـەاڵتدا؟ لـەوە دەچێـت 
گـۆڕان لـە ئاسـتى باشـوورى کوردسـتاندا بەبـێ هیـچ دوودڵییەک 
سـتراتیژى کارکـردن وەک ئۆپۆزسـیۆنى بـۆ خـۆى هەڵبژاردبێـت. 
بـە بـاوەڕى مـن، بـۆ بزاڤێکـى تـازە سـەرهەڵداوى وەک گـۆڕان، 
ئەلتەرنەتیڤى ئۆپۆزسـیۆنبوون بەرامبەر بەشـدارى لە دەسـەاڵتدا 
ڕێگـەى  لـە  گـۆڕان  زووە  هێشـتا   -١ هەڵبژاردەیـە:  شـیاوترین 
لـەو  دەسـەاڵت  بتوانـێ خەسـڵەتى  لـە حکومەتـدا  بەشـداریکردن 
ئاسـتەى گەندەڵـى، کـە ئێسـتا تیایەتـى، بگـۆڕێ بـە دەسـەاڵتێکى 
تەندروسـت و شـەفاف. بـە پێچەوانەشـەوە، بەشـداریکردن هـەر 
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ئێسـتا لـەو دەسـەاڵتەدا ئەگـەرى ئـەوە بەهێـز دەکات، کـە گـۆڕان 
خۆشـى لەنـاو ئـەو دەسـەاڵتەدا گەنـدەڵ ببـێ، وەک ئـەو دکتۆرەى 
بـۆ چارەسـەرى ناسـاغ بچـێ، بـەاڵم خـۆى نەخۆشـییەکەى ئـەو 
ناسـاغە بگرێتـەوە. ٢- ئۆپۆزسـیۆنبوون )لـە مـاوەى چوار سـاڵدا( 
باشـوورى  سیاسـیى  ئەزموونـى  لـە  جـار  یەکـەم  بـۆ  دەتوانـێ 
کوردسـتاندا شـێوە بیرکردنەوە و کارکردن و بگرە کولتوورێکى 
هەردووکیـان  ئۆپۆزسـیۆن  و  دەسـەاڵت  تیایـدا  )کـە  سیاسـییش 
گرنگن( بەرجەسـتە بکات. دواجار گۆڕان بتوانێ ئەوە بسـەلمێنێ، 
کە سیسـتمێکى دیموکراسـى بەبێ ئۆپۆزسـیۆن غەیرە مومکینە و 
گۆڕانکاریش لەو ڕوانگە سیاسـییە ناتەندروسـتەى لە باشـوورى 
کوردستان هەیە، بەبێ بوونى ئۆپۆزسیۆنێکى ڕاستەقینە فەراهەم 
نابێـت. ٣- جگـە لـەوەش، لـە ڕووى تەکتیکـى سیاسـى و متمانـەى 
جەمـاوەر بـە گـۆڕان، باشـترین ئەلتەرنەتیـڤ بۆ ئەم لیسـتە-بزاڤە 
ئەلتەرنەتیـڤ  دەستنیشـانکردنى  لـە  ئۆپۆزسـیۆن.  بـە  بوونیەتـى 
و هاوێشـتنى هەنـگاوە سیاسـییەکاندا، لەبەرچاوگرتنـى متمانـەى 
خەڵـک گرنگییەکـى تایبەتـى وەر دەگـرێ، ئـەو متمانەیـەش دەبـێ 
وەک سـەرمایە و سـەرچاوەیەکى هێزى سیاسـى و مۆڕاڵیى زۆر 
هەڵبژاردنـى  تـرى  الیەکـى   -٤ بکرێـت.  له گـه ڵ  مامەڵـەی  گرنـگ 
ئەلتەرنەتیڤـى ئۆپۆزسـیۆن ئەوەیـە، بـە ئەگـەرى زۆر خەڵکانێکـى 
بـۆ  دەکـەن  سیاسـەت  ئەوانـەى  و  چاوچنـۆک  و  هەلپەرسـت 
خۆدەوڵەمەندکـردن لـە گـۆڕان نزیـک ناکەونـەوە یـا ئەگـەر ئەمڕۆ 
لێشى نزیک بن، دواجار لێى دوور دەکەونەوە، چونکە ئەو توخم 
و کەسـانە دەزانـن ئۆپۆزسـیۆنکردن نـەک هەر مـرۆڤ دەوڵەمەند 
ناکات، بەڵکوو لەوانەیە زیانێکى ماددیى ئەو ئۆپۆزسیۆنبوونەشى 
لێ بکەوێت. پرۆسـەیەکى ئەوهاش دەتوانێ بوار بە گۆڕان بدات، 
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کـە زیاتـر خەڵکـى خۆبەخـش لـە خـۆى کـۆ بکاتـەوە نـەک خەڵکـى 
خۆپەرسـت. ٥- لـە ڕێگـەى بەئۆپۆزسـیۆنبوون، گـۆڕان دەتوانـێ 
ڕێگـە لـە ئەگـەرى کاڵبوونەوەى ناسـنامەى سیاسـیى خۆى بگرێ. 
لـەم قۆناغـەدا، گـۆڕان پێویسـتییەکى حەیاتـى بـە زەقکردنـەوەى 
سـنوورەکانى ناسـنامەى سیاسـیى خـۆى هەیـە، نـەک کاڵکردنەوە 

و ئیختیزالبوونـى ئـەو سـنوورانە.

3-1-2 هاوپەیمانیى ستراتیژیى پارتى و یەکێتى
یەکێـک لـەو شـتانەى دواى ڕووخانـى ڕژێمـى بەعـس لـە عێـراق 
کاریگەریـى هەبووبـێ لـە بەڕێوەبـردن و ڕێکخسـتنى باشـوورى 
نێـوان  هاوپەیمانیـى  دەرەکییەکانـى،  پەیوەندییـە  و  کوردسـتان 
و  تێگەیشـتن  لـە  تـرەوە  الیەکـى  لـە  بـووە.  یەکێتـى  و  پارتـى 
دیـارە  هـەن.  بۆچـوون  زۆر  هاوپەیمانییەشـدا،  ئـەو  وێناکردنـى 
ئـەو  لەمـەڕ  پۆزەتیڤانـە  ڕەسـمیى  بۆچوونـى  بەرچاوترینیـان 
هاوپەیمانییـە، هیـى دەسـەاڵتى پارتـى و یەکێتـی بـووە. لـە الیەکـى 
لـە  هاوپەیمانییـە  ئـەو  ڕەخنەگرانـەوە،  بۆچوونێکـى  لـە  تـرەوە، 
باشـترین حاڵەتـدا ڕێگـر بـووە لـە بـەردەم نوێبوونـەوەى شـەڕى 
براکوژى لەنێوان ئەو دوو هێزەدا و هیى شاردنەوەى کێشەکانى 
نێـوان ئـەو دوو حیزبـە بـووە تـا چارەسـەرکردنیان. لـە خراپتریـن 
حاڵەتیشـدا، ئـەو هاوپەیمانییـە هـۆکارى یەکـەم و هەرەگرنگى ئەو 
گەندەڵییـە بـووە، کـە سـەرتاپاى سیسـتمى سیاسـى و ئیداریـی لـە 

گرتۆتـەوە. کوردسـتاندا 
کـرد،  پیـادە  بۆچوونێکـم  هەڵبژاردنـەکان  لـە  بـەر  ماوەیـەک 
ئەویـش ئـەوە بـوو کـە دواى ٧/٢٥ ئەگـەرى ئـەوە هەبـوو هەندێک 
موفاجەئەى سیاسـى ڕوو بدەن و لە هەمووشـیان گرنگتر دەبوو 
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هەرحـاڵ،  بـە  بـێ.  هاوپەیمانییـە  ئـەو  هەڵوەشـانەوەى  ئەگـەرى 
بـە شـێوەیەک مامەڵـەى  توانیویانـە  یەکێتـى  پارتـى و  ئێسـتا  تـا 
دەرهاوێشـتەکانى هەڵبژاردنـەکان بکـەن، کـە هەرچۆنێـک بێـت، تـا 
ئێـرە هاوپەیمانییەکـە پارێـزراو بێـت. لـە الیەکـى تـرەوە، زیاتـر لـە 
ئاماژەیـەک هەیـە کـە ئـەو مامەڵەکردنـە ڕەنگدانـەوەى الوازبوونى 
پێگەى یەکێتیى پێوە دیارە و لەسـەرووى هەموویانەوە، شـێوەى 
تەکلیفکردنـى سـەرۆکوەزیر و دانانـى جێگرێـک بـۆ بەرهەم سـاڵح 
لـە بەغـداد )واتـە پۆسـتى جێگـرى نـورى ئەلمالیکـى(. لـەوە دەچـێ 
لـە هـەردووک فاییلەکـەدا پارتـى مامەڵـەى یەکێتـى وەک “دۆڕاو” 
بـکات، بـەم مانایـەش گومانێکى جیددى دەکەوێتە سـەر دواڕۆژى 

ئـەو هاوپەیمانییـە.
دانـە  دوو  بەئاشـکرا  سـەرۆکوەزیر  تەکلیفکردنـى  لەبـارەى 
بۆچوونـى جیـا لـە مێدیاکانـى پارتـى و یەکێتیـدا تێبینـی کـراون، 
لـە یەکەمیانـدا بەبەردەوامـى بـاس لـە تەکلیفکردنـى بەرهەم سـاڵح 
و ئـازاد بـەروارى دەکرێـت، کەچـى لـە دووەمیانـدا بـە بەردەوامـى 
جەخـت کراوەتـە سـەر ئـەوەى “تەنهـا” بەرهـەم سـاڵح بـۆ ئـەم 
ئەرکـە تەکلیـف کرابـێ. لە ڕاسـتیدا لە هیـچ جێگەیەکى ئەم دونیایە 
نەبیسـتراوە دوو کـەس بـۆ دامەزراندنـى حکومـەت ڕاسـپێردرێن 
تەنهـا لـە باشـوورى کوردسـتان نەبێـت. الیەکـەى تریـش ئەوەیـە، 
لـە هەسـتیارترین کاتـى پەیوەندییەکانـى باشـوورى کوردسـتان و 
بەغـداد، ئەوەتـا جێگـەى بەرهـەم سـاڵح لـە بەغـداد تـا ئێسـتاش پڕ 
نەکراوەتـەوە! لـەم بارەیـەوە مەسـعود بارزانـى لـە ڕاگەیاندنێکـى 
سـەرۆکایەتیى هەرێمـدا بـاس لـەوە دەکات، کـە دەستنیشـانکردنى 
تایبەتمەندیـى سـەرۆکایەتى  لـە  تەنهـا  پۆسـتە  ئـەو  بـۆ  کەسـێک 
هەرێمدایـە. لـە الیەکـى تـرەوە یەکێتیـى نیشـتمانى ئـەوەى جەخـت 
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کردۆتـەوە، هـەر نەبـێ لـە سـەرەتادا، کـە ئـەو جێگەیـە دەبـێ بـە 
هـاوکارى هـەردووال )پارتـى و یەکێتـى( پـڕ بکرێتـەوە.

بـە بـاوەڕى مـن، ئێسـتاش کۆمەڵێـک هـۆکار هـەن بـۆ ئەگەرى 
هەڵوەشـانەوەى ئـەو هاوپەیمانییـە یـا هـەر نەبێـت لێکتـرازان و 
ئەمـڕۆ  تـرەوە  الیەکـى  لـە  قەیرانێکـدا.  لـە  بەرەوڕووبوونـەوە 
مۆنۆپۆلکردنـى  پاراسـتنى  لەپێنـاو  زیاتـر،  ڕۆژێـک  هەمـوو  لـە 
دەسـەاڵت و بـۆ دژایەتیکردنـى بزاڤـى گـۆڕان، پارتـى و یەکێتـى 
پـێ لەسـەر بەردەوامیـى ئـەو هاوپەیمانییـە دادەگـرن. کەواتە چین 
ئـەو شـتانەى وامـان لـێ دەکـەن لـە ئەمـڕۆ و داهاتووشـدا، وەک 
ئەگەر قەیرانى جیددى و بگرە هەڵوەشانەوەش لەو هاوپەیمانییە 

بکەیـن؟: چـاوەڕوان 
لـە  یەکێتـى  و  پارتـى  نێـوان  هاوسـەنگیى  تێکچوونـى   -١
کـردووە،  وای  هاوسـەنگییە  تێکچوونـى  ئـەم  هەڵبژاردنەکانـدا: 
لەگـەڵ حـەزى پاراسـتنى هاوپەیمانیشـدا، یەکێتـى وەک الیەنێکـى 
الوازتـر لـە جـاران مامەڵـە بکـرێ، کەچـى لە ڕاسـتیدا ئەم شـێوەى 
لـە پەیمانـى واشـنتۆنى ١٩٩٨ەوە بااڵدەسـت  مامەڵەکردنـە هـەر 
بـووە لـە پەیوەندیـى ئـەم دوو حیزبـەدا، هەر ئـەو حاڵەتەش بووە، 
و  کادیـران  ناڕەزایییەکانـی  لـە  هەندێـک  سـەرچاوەى  بۆتـە  کـە 
چاالکڤانانى یەکێتیى نیشـتمانى. کەچى تا ئێسـتاش یەکێتى هەوڵ 
دەدات لەگـەڵ ئـەو حاڵەتـەدا بسـازێت، بـەاڵم پرسـیار ئەوەیـە، ئایا 
کـەى ئـەو شـێوە مامەڵەیـەى پارتـى لـە یەکێتـى، هاوپەیمانییەکـە 
دەگەیەنێتـە بنبەسـت؟ ئـەم پرسـیارە کراوەیـە، بەاڵم شـتێک کە بە 
ئەگەرى زۆر وا لە یەکێتى بکات، چیی تر “تەنازول” قبوڵ نەکات، 
ئەوەیـە کـە لەنـاو خـودى یەکێتـى، بەتایبەتـى لـە سـەرکردایەتى و 
ڕیـزى کادیـرە پێشـکەوتووەکانیدا، ناڕەزایـى بەرامبـەر شـێوەى 
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بەئاشـکرا  یەکێتـى  و  پارتـى  پەیوەندییەکانـى  بەڕێوەچوونـى 
سـەر هەڵبـدا و زیاتـر دەرگا لـە بـەردەم کادیـر و سـەرکردەکانى 
یەکێتـى وااڵ بـکات بـۆ جێهێشـتنى ڕیزەکانـى یەکێتى. لە ترسـى، یا 
لەژێـر فشـارى ئەگەرێکـى ئەوهـا، یەکێتـى ڕێگەیـەک لەنێـوان ئـەم 
دووانـەدا هەڵبژێـرێ: تەنازولنەکردنـى زیاتـر و پێداگـرى لەسـەر 
یـا پێچەوانەکـەى، واتـە سازشـى  یەکسـانبوونى لەگـەڵ پارتیـدا، 

زیاتـر و الوازبوونـى زیاتـر.
٢- شـتێکى تـر کـە ئەگـەرى هەڵوەشـانەوەى ئـەو هاوپەیمانییـە 
ڕادەیەکـى  تـا  هاوپەیمانییـە  ئـەم  أ-  ئەوەیـە:  دەکات  بەهێـز 
یەکجـار زۆر هیـى دوو حیـزب نەبـووە، واتـە لـە ئاسـتى قاعیـدە 
و سـەرکردایەتیدا نەبـووە، بەڵکـوو بـە پلـەى یەکـەم هیـى تاڵەبانـى 
و بارزانـى بـووە. ب- ئـەم هاوپەیمانییـە لـە ئاسـتى حوکمڕانـى 
و دامـەزراوەى یەکگرتـووى دەوڵەتـدا نـەک هـەر بەرجەسـتە و 
دوو  پێچەوانەشـەوە،  بـە  بگـرە  بەڵکـوو  نەبـووە،  سـەرکەوتوو 
و  جیـاواز  سیاسـیى  دەسـەاڵتى  جوگرافیـاى  دوو  و  دەسـەاڵت 
هاوتەریبی پارتى و یەکێتیشـى لێ کەوتۆتەوە. ئەم بیناسـازییەى 
دەسەاڵت و دامەزراوەکانى بە ڕووخێنەرترین شێوە لە کەرکوک 
ڕەنگـى داوەتـەوە و بـە گرانیـش بـۆ دۆزى ئـەو شـارە و ناوچـە 

دابـڕاوەکان و باشـوورى کوردسـتان بەگشـتى تـەواو بـووە.
٣- لەگەڵ ئەوەى پۆسـتى سـەرۆکوەزیران درا بە بەرهەم سـاڵح، 
ئـازاد  بـە  بەرامبـەر  ئـەو  دەسـەاڵتى  ئـەوەى  پرسـى  دیسـانەوە 
بـەروارى چەنـد و چـۆن دەبـێ و دەسـەاڵتى فیعلیـى وەزیـرەکان 
چـۆن دەبـێ و ئەگـەرى ئـەوەى ئایـا دواجـار بەرهـەم سـاڵح لـەو 
پۆسـتەدا چـوار یـا تەنهـا دوو سـاڵ دەمێنێتـەوە و ئەو دوو الیەنى 
هاوپەیمانییە پۆسـتەکانى بەغداد لەنێوانیاندا چۆن دابەش دەکەن 
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و زۆر پرسى تریش، دەرگا لە بەردەم قەیران و هەڵوەشانەوەى 
ئـەو هاوپەیمانییـە بەوااڵیـى جـێ دەهێڵـن.

٤- مەسەلەیەک کە کەمتر قسەى لەسەر کراوە، کەچى گرنگییەکى 
تایبەتـى هەیـە، داهاتـووى سیاسـیى نێچیرڤـان بارزانییـە، کـە لـە 
بـە خـاوەن پێگەیەکـى بەهێـز  بـووە  مـاوەى سـااڵنى ڕابـردوودا 

لەنـاو دەسـەاڵتدا.
پرسى هەرەگرنگ دەربارەى دواڕۆژى نێچیرڤان ئەوەیە، ئایا 
چ ڕۆڵێکـى پـێ دەدرێ یـا ئـەو خـۆى چ ڕۆڵێـک بۆ خۆى موناسـب 
دەبینـێ. ئـەو پرسـیارە گرنگییەکـى تایبەتـى وەر دەگـرێ، کاتێـک 
دەزانیـن ئـەو کەسـایەتییە جێگـەی لەسـەر کـەم کورسـیى )حیزبى 
و ئیـدارى( دەبێتـەوە، ئـەوە ئەگـەر جێگـەى لەسـەر کورسـییەکى 
تر جگە لە هیى سـەرۆکوەزیرانى کوردسـتان ئەسـڵەن بشـبێتەوە. 
بـەو مانایـەش، داتاشـینى کورسـییەک بـۆى، بـۆ نموونە کورسـیى 
سـەرۆکایەتیى پارتى، ئاسـان نییە. بە بۆچوونى من، داتاشـینێکى 
لـەم جـۆرە نـە بـۆ پارتـى ئاسـانە و نـە بـۆ مەسـعود بارزانـى و نـە 
ئـەو کارەش ئاسـانە لـە چوارچێـوەى پەیوەندییەکانـى پارتـى و 
یەکێتیدا. لە الیەکى ترەوە، وەرگرتنەوەى پۆستى سەرۆکوەزیران 
پەیوەندییەکانـى  لەسـەر  دەبێـت  کاریگەریـى  نێچیرڤـان،  لـە 
سـێکوچکەى دەسـەاڵتى نـاو خـودى پارتـى )مەسـعود بارزانـى، 

مەسـرور بارزانـى و نێچیرڤـان بارزانـى(.

3-1-3 چوار حیزبەکە
پێشـتر لـەم وتـارەدا باسـى هاوپەیمانـى، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن یـەک 
لیستیى یەکگرتووى ئیسالمى و کۆمەڵى ئیسالمى و سۆسیالیست 
هەڵبـژاردن  دواى  کـە  ئەگەرێـک،  وەک  کـرد،  زەحمەتکێشـانم  و 
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و لـە سـەروبەندى دامەزراندنـى حکومەتـى نـوێ لـە باشـوورى 
کوردسـتان بێتـە کایـەوە. لـەوە دەچێـت ئـەم هاوپەیمانییـە زۆر 
تەمـەن نـەکات، لەگـەڵ ئـەوەى هەندێـک شـتى هاوبەش یـا حاڵەتى 
سیاسیى لەیەکچوو لەنێوان چوار حیزبەکەدا هەن بۆ بوونى ئەم 
هاوپەیمانییـە. دواجـار لـەوە دەچـێ هـەر زوو بـۆ یەکگرتـوو دەر 
کەوتبـێ، کـە دوورکەوتنـەوەى لـەو هاوپەیمانییـە باشـترە لـەوەى 
تیایـدا بـەردەوام بێـت. مەسـەلەیەکى هـەرە گرنگیـش لـە پەیوەندى 
مەسـەلەى  ئێسـتادا  لـە  حیزبـە،  چـوار  ئـەم  هەڵوەسـتەکانى  و 
بەشـداریکردنە لـە حکومەتـى نوێـدا: لـە کاتێکـدا زەحمەتکێشـان، 
هەڵبەتە مەبەسـت باڵى قادر عەزیزە و سۆسیالیسـت بە ئەگەرى 
بکـەن، هەڵوێسـتى کۆمـەڵ زۆر ڕوون  بەشـدارى  یەکجـار زۆر 
نییـە. لـە الیەکـى تـرەوە ئەو ئەگەرەش هەرە بەهێزە کە یەکگرتوو 
بەشـدارى لـە حکومەتـدا نـەکات. هەروەهـا لـە ئاسـتى عێراقیشـدا 
دەرەوەى  لـە  پێشـوو  وەک  هـەر  دەدات  هـەوڵ  یەکگرتـوو 
هاوپەیمانیـى یەکێتـى و پارتیـدا بمێنێتـەوە، هـەر چەنـدە ئـەم جارە 
بـە ئەگـەرى زۆر پارتـى و یەکێتـى پێداگرییەکـى زۆرتر لە پێشـوو 
لـە بەشـداریکردنی یەکگرتـووى ئیسـالمى لـە حکومەتـى هەرێمـدا 
دەکـەن بـۆ ئـەوەی ئـەو حیزبـە لـە ئاسـتى عێراقیشـدا ئـەوە قبـوڵ 
هەرحـاڵ،  بـە  کوردسـتانى.  هاوپەیمانیـى  نـاو  بچێتـە  کـە  بـکات 
سیاسـەتى ئـەو چـوار حیزبـە هەرچـى ئاراسـتەیەک وەر بگـرێ، 
ئـەوا لـە هەمـوو حاڵەتەکانـدا ناتوانـێ بـە ڕادەى گـۆڕان قورسـایى 
و کاریگەریـى بەسـەر هاوکێشـە و پڕۆسـە سیاسـییەکاندا هەبـێ.
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٣-٢ لە ئاستى عێراقیدا
دواى شـەش سـاڵ لـەوەى پێـی دەوتـرێ پڕۆسـەى سیاسـى لـە 
بـە  بگـەن  هەولێـر  و  بەغـداد  پەیوەندییەکانـى  خەریکـە  عێـراق، 
بنبەسـت. لـە ڕاسـتیدا پاشەکشـە و بنبەسـت دەمێکـە لەسـەر پێیـە، 
دواى  لووتکـە،  دەگاتـە  پاشەکشـەیە  ئـەو  وایـە،  بـاوەڕم  بـەاڵم 
هەڵبژاردنەکانـى داهاتـووى عێـراق. بـۆ پاشەکشـە دەگاتـە لووتکـە 
و ئەگەرەکانى گۆڕانکارى لە نەخشـەى سیاسـیى ناو عێراق ڕوو 

لـە باشـوورى کوردسـتان چـى دەبـن؟
جارێ با بزانین سەرچاوەى ئەو پاشەکشەیە چییە؟ واتە چى 
ڕووی دا لـە سـەرەتاى پڕۆسـەى سیاسـى لـە عێـراق، بـۆ ئـەوەى 

دواتـر مەسـەلەکان بگەنـە ئـەو ئاقارەى کە پێی گەیشـتوون؟
خاڵـی  لـە  پێـى  عێـراق  لـە  کـورد  مـن،  بۆچوونـى  بـە 
لێوەدەرچوونێکی سـتراتیژی و بۆچوونێکەوە هەڵگرت، کە دواتر 
بەغـداد و  پەیوەندییەکانـى  کـە  ئـەو حاڵەتەیـە  دەرهاوێشـتەکەى 
بـوو،  ئـەوە  کارکردنەکـەش  کەوتـوون. سـتراتیژى  تێـی  هەولێـر 
سیاسـەتى کـوردى بـە ئاراسـتەى پتەوکـردن و بەرجەسـتەبوونى 
یەکـەوە  بـە  هەرسێکیشـیان  بـرد،  هیوابـوون  بـە  دانـە  سـێ 
دەرەنجامـى ئـەو حاڵەتـەى لـێ کەوتـەوە، کـە کـورد خـۆى ئەمـڕۆ 

بەرەوڕوویەتـی:
١- هیوابوونـى کـورد بـە پـڕۆژەى دەوڵەتـى عێراقـى “دیموکراتـى 
فەلسـەفە  ئـەو  بەردەوامیـى  هیوابوونـەش  ئـەم  فیدراڵـى.”   –
سیاسـییە بووە، کە سـااڵنێکى زۆر بوو کورد لە چوارچێوەیدا لە 
باشـوورى کوردسـتان خەباتـى دەکـرد، کە ئەویـش ئۆتۆنۆمیزمە، 
دیمۆکراتی بۆ عێراق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردسـتان. ٢- هیوابوونى 
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دەوڵەتـى  پـڕۆژەى  سـەرکەوتنى  و  مومکینبـوون  بـە  ئەمەریـکا 
عێراقـى یەکبـوو، کـە لـە چوارچێوەیـدا کێشـەکانى ئـەو واڵتـە بـە 
چارەسـەر دەگـەن. ٣- هیوابوونـى سـوننە بـە شـیعە و شـیعە بـە 
سـوننە: لـەم ئاراسـتەیەدا الیەنـى کـوردى هەوڵـى زۆرى دا بـۆ 
ئـەوەى: ١- سـوننە و شـیعە لـە یەکتـر نزیـک ببنـەوە. ٢- کـورد 
مەرجى پێشـوەختى الیەنێکى سـوننەى )حیزبى ئیسـالمى(ی قبوڵ 
لـە  کـرد، کـە بـە مەرجـى پێداچوونـەوەى دەسـتوور بەشـداریى 
هەڵبژاردنەکانـى ٢٠٠٥دا بـکات. هەڵبەتـە ئـەم قبوڵکردنـەش دواتـر 
لـە  کـوردى  الیەنـى  بـۆ  دەتوانـێ  جیاوازتـردا(  هەلومەرجـى  )لـە 
عێراقدا کاریسـەئامێز بێ. ٣- الیەنى کوردى هەموو شـتێکى کرد 
بـۆ ئـەوەى سـوننە بایکۆت-موقاتەعـەى هەڵبژاردنەکانـى ٢٠٠٥ى 

عێـراق نەکـەن.
لـە کاتـى کەوتنـى ڕژێمـى بەغـداد لـە ٩ى نیسـانی٢٠٠٣، دوو 
حکومەتەکـەى پارتـى و یەکێتـى لـە دەسـەاڵتدا بـوون، ئـەو کاتـە 
نەیانتوانی پرسیارێکى جیددى لە خۆیان و الیەنە پەیوەندیدارەکان، 
بەتایبەتـى لـە ئەمەریکییـەکان بکەن. پرسـیارەکەش ئەمە بوو: ئایا 
کـە پـرۆژەى بەریتانیـاى مـەزن لـە سەرخسـتنى دەوڵەتـى عێراقـى 
یەکگرتـوو لـە مـاوەى٨٠ سـاڵ زیاتـردا سـەرکەوتوو نەبـوو، ئـەوە 
چییە وا دەکات ئەمەریکا لە هەمان پڕۆژەدا سەرکەوتوو بێت؟ بە 
بـاوەڕى مـن، الیەنـى کـوردى نەک هـەر دەبووایە ئەو پرسـیارەى 
بـە ڕووى ئەمەریکـى و الیەنەکانـى تـردا بورووژاندایـە، بەڵکـوو 
پێویسـت بوو بەڕاشـکاوى گومانى خۆیشـی بخسـتایەتە ڕوو، کە 
بەڵـێ الیەنـى کـوردى گومانـى هەیـە ئـەو پڕۆژەیـە سـەر بگـرێ! 
بـەاڵم ئـەوەى الیەنـى کـوردى کـردى پێچەوانەکـەى بـوو، واتـە بـە 
باوەڕێکـى زۆرەوە چـوو بـەرەو دامەزراندنـەوەى دەوڵەتى عێراق 
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دروسـت  تریـش  خەڵکانـى  الى  بـاوەڕى  ئاراستەیەشـدا  لـەم  و 
کـرد. بـە هەرحـاڵ، بەگەرمـى پێشـوازیکردنى الیەنـى کـوردى لـە 
سـەرلەنوێدامەزراندنەوەى دەوڵەتى عێراق، هەر وەک لەسـەرەوە 
وتـرا، زیاتـر دەرهاوێشـتەى حاڵەتێکـى ئایدیۆلـۆژى و سیاسـى و 
نەفسـى بوو، کە زیاتر دەربڕى ئەسـیربوونى سـەرانى کورد بوو 
بـۆ ئـەوەى مـن پێـی دەڵێـم )کولتـوورى سیاسـیى ئۆتۆنۆمیـزم(، 
نـەک بـە زەرورەت دەرهاوێشـتەى فشـارى ئەمەریکییـەکان بـوو 

بـۆ قبوڵکردنـى پـڕۆژەى ئـەو دامەزراندنەوەیـە.
چـى  ئایـا  بکەیـن:  گرنگـە  پرسـیارە  ئـەو  لێـرەدا  دەتوانیـن 
دەبـوو ئەگـەر الیەنـى کـوردى بەپێـى سیاسـەتى بێهیوابـوون و 
بێهیواکردنـى الیەنەکانـى تـر کارى بکردایە؟ یا هەر نەبێ چاالکانە 
دەوڵەتـى  بـە  کـورد  هیوابوونـى  ئاراسـتەى  بـە  نەکردایـە  کارى 
عێـراق و هیوابوونـى ئەمەریـکا بـەو پڕۆژەیـە و هیوابوونى شـیعە 

و سـوننەى عـەرەب بـە یەکتـر.
بەکورتـى، پارادۆکس-موفارەقەکـە ئەوەیـە، کـورد لـە مـاوەى 
شـەش سـاڵى ڕابـردوودا بـە هەمـوو تواناکانـى دەوڵەتـى عێراقـى 
دروسـت کردەوە بۆ ئەوەى هەمان دەوڵەت دواتر ئینکاریى مافە 

هـەرە گرنگەکانـى کـورد بکات.
ئەى ئێسـتا، دواى دروسـتبوونەوەى دەوڵەتى عێراق چى؟ بە 
بۆچوونى من، ئێستاش ئەگەر و دەرفەتى ئەوە ماوە، هۆکارەکانى 
هـەر سـێ بێهیوابوونـە کـە بگەڕێنـەوە مەیدانـى سیاسـیى عێـراق، 
بـەاڵم ئـەو ئەگـەرە لـە ئێسـتادا الوازتـرە لەوەى ڕاسـتەوخۆ دواى 
دەوڵەتـى  کاتـەى  ئـەو  بـوون،  لەئـارادا  بەغـداد  ڕژێمـى  کەوتنـى 

عێـراق لـە تـەواوى بنەماکانیـەوە هەڵوەشـابوویەوە.
بـە هەرحـاڵ، ئێسـتا سـیناریۆیەک کـە زۆر جێگـەى مەترسـی 
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و نیگەرانییـە ئەوەیـە، لـە ئاکامـى هەڵبژاردنـە چاوەڕوانکراوەکانـى 
عێـراق، الیەنـى کـوردى بەتونـدى پەراوێـز بخـرێ و دووچـارى 
حاڵەتێک ببێتەوە، کە من پێی دەڵێم “حاڵەتى عێراق وەک موسڵى 
گـەورە” واتـە ئـەوەى لـە موسـڵ بەسـەر کـورد هـات، ئـەم جـارە 
ببێتـەوە.  یـا زۆر، دووبـارە  دواى هەڵبژاردنەکانـى عێـراق، کـەم 
نیگەرانـى و ترسـەکەش پـێ لـەو خااڵنـەى خـوارەوە هەڵدەگـرێ:

هەڵبژاردنـى  لـە  ئـەوەى  هاوشـێوەى  کـە  ئەگـەرەى  ئـەو   -١
لـە ئاسـتى هەمـوو عێراقیشـدا  لـە موسـڵ ڕووی دا،  شـارەوانی 
ڕوو بـدات، واتـە عێـراق ببـێ بـە موسـڵێکى گـەورە. چونکـە لـەوە 
دەچێت سـوننەکان بە قورسـاییى تەواو هەتتا بەعسـییەکانیش، بە 
نـاوى تـر یـا لـە ڕێگـەى پشـتگیرى لـە گروپێـک یـا چەنـد گروپێکـى 
تـر، بەشـدارى لـە هەڵبژاردنەکانـدا دەکـەن و هاوپەیمانیى کورد و 

شـیعەش گۆڕانـى بەسـەردا دێـت.
٢- پرنسیپى تەوافوق بەرەو الوازى و نەمان دەچێت.

٣- ئاراسـتەى هـەرە بەهێـز ئەوەیـە، دەسـتوورى عێـراق بـەر لـە 
هەڵبـژاردن هەمـوار نەکـرێ و بمێنێتەوە بۆ دواى هەڵبژاردنەکانى 
کـورد دووچـارى  ئەگـەرى زۆر  بـە  لـەم حاڵەتەشـدا  پەرلەمـان. 
مەرجەکانـى  چونکـە  دەکـرێ.  زیاتـر  سازشـى  و  تەنـازول 
سیاسـەتکردن و هاوکێشـە سیاسـییەکان دواى هەڵبژاردنەکانـى 
دەبێـت.  کـورددا  بەرژەوەندیـى  لـە  کەمتـر  عێـراق  پەرلەمانـى 
و  بەغـداد  نێـوان  چارەنووسسـازەکانى  هـەرە  کێشـە  مانـەوەى 
هەولێـر بـە چارەسـەرنەکراوى، ئـەم مەسـەلەیە ئاڵۆزتـر دەکا و 

دەبێتـەوە. کەمتـر  ئاراسـتەیەدا  لـەم  کوردیـش  دەرفەتـى 
الیەنـى  پەرتەوازەییـى  ئەگـەرى  هەڵبژاردنـەکان،  دواى   -٤
کـوردى هەیـە، بەتایبەتـى بـە هـۆى نەتوانسـتى پارتـى و یەکێتـى 
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لـە مامەڵەکـردن لەگـەڵ ڕوانگـەى تـازەدا، کـە ئەویـش هاتنەکایـەى 
لیسـتێکى تازەى کوردسـتانییە لە ئاسـتى عێراقدا )لیسـتى گۆڕان(. 
گـۆڕان ئامـادە نییـە ببـێ بـە پاشـکۆى پارتـى و یەکێتـى، بەڵکـوو 
کاریـش دەکا بـۆ کۆتاییهێنـان بـە مۆنۆپۆلـى سیاسـیى ئـەو دوو 
حیزبە. لە الیەکی ترەوە پارتى و یەکێتى ناتوانن بەئاسـانى ئەوە 
قبـوڵ بکـەن، کـە گـۆڕان ببێتـە خـاوەن پێگەیەکـى سیاسـیى بەهێـز 

لەسـەر ئاسـتى عێـراق.
٥- الیەنـە عەرەبییەکانـى عێـراق لـە هەوڵەکانیانـدا بـۆ خەماڵندنـى 
پانتاییـى سیاسـى عێـراق بـەرەو حاڵەتێـک دەبـەن، کـە تیایدا کورد 
لـە ئاسـتى عێراقـدا بەبـێ هاوپەیمـان یـا بـە هاوپەیمانییەکـى الواز 

بمێنێتەوە.
٦- لـە ڕووى پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەکانـەوە، بەتایبەتـى لەمـەڕ 
الیەنـى  عێـراق،  لـە  ئەمەریـکا  و  یەکگرتـووەکان  نەتـەوە  ڕۆڵـى 
عەرەبـى هـەوڵ دەدات الیەنـى کـوردى وەک کۆسـپ و گوناهبـار 
بناسـێنێ: وەک ئـەوەى کـورد ڕێگـر بێـت لـە بـەردەم چارەسـەرى 
هـەر زووتـر  دەترسـم الیەنـى عەرەبـى  مـن  عێـراق.  کێشـەکانی 
لـەم ڕووەوە هەندێـک سـەرکەوتنى بەدەسـت هێنابێـت، چونکـە لـە 
ڕاستیدا هەر ئێستا لێرە و لەوێ، هەندێک جار ئەمەریکییەکانیش 
نێـوان  کێشـەکانى  دەخـوازرێ  ئەگـه ر  کـە  ڕوو،  دەخەنـه   ئـەوە 
بەغـداد و هەولێـر چارەسـەر بکرێـن، ئـەوا لەسـەر الیەنـى کوردى 
پێویسـتە سازشـى زیاتـر بـکات. ئەمـەش خـۆى لـە خۆیـدا شـتێکى 

مەترسـیدارە.
دیـارە  بکرێـت؟  دەتوانـرێ  چـى  بارودۆخـەدا  لـەم  ئایـا 
وەاڵمدانـەوەى ئـەم پرسـیارە ئاسـان نییـە. بـە هەرحـاڵ، دەکـرێ 
مرۆڤ باس لە هەندێک ئاسـتى سیاسـى و دیپلۆماسـى بکات، کە 
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هەبـێ: کاردانـەوەى  و  کار  دەتوانـێ  کـوردى  الیەنـى  تیایانـدا 
الوازبوونـى  ئەگـەرى  و  کـورد  پەرتەوازەییـى  دەربـارەى   -١
بەرامبـەر بەغـداد: بـە بـاوەڕى مـن، مـەرج نییـە لیسـتى گـۆڕان بـە 
دابـەزێ،  هاوپەیمانیـى کوردسـتانى  لیسـتى  لەگـەڵ  لیسـت  یـەک 
بـەاڵم زۆر گرنگـە هاوکاریـى هەبێـت لـە بەغـداد لەنێـوان ئـەو دوو 
لیسـتەدا. بـەم مانایـەش، گرنگـە هەموو الیەنێک ئاراسـتەى گۆڕان 
لـە شـێوەى دوالیزمـى ئۆپۆزسـیۆن لـە کوردسـتان لـە الیـەک و 
هـاوکارى لـە بەغـداد لـە الیەکـى تـرەوە قبـوڵ بکـەن. هەنـگاوى 
نێچیرڤان بارزانى لە سەردانیکردنى بارەگاى گۆڕان و دواتریش 
دوو  گـۆڕان،  سـەرکردایەتیى  بـۆ  سـاڵح  بەرهـەم  د.  سـەردانى 
هێمـاى گرنـگ بـوون لـە ئاراسـتەیەکى تەندروسـتدا و پێویسـتە 
سیاسـەتدا  ئاراسـتەکانى  و  ئاسـت  هەمـوو  لـە  هەنگاوانـە  ئـەو 
بەرجەسـتە بکرێـن، نـەک وەکـوو دوو کاردانـەوەى دابـڕاوى دوو 
سـەرکردە بمێننـەوە. کەواتـە کارکـردن بـە ئاراسـتەى قبوڵکردنـى 
گرنگـە  گرنگـە.  زۆریـش  و  ئەلتەرنەتیڤـە  تاکـە  گـۆڕان  لیسـتى 
کارکـردن  لـە  ڕاسـتەقینە  دیموکراتیبوونـى  و  کوردسـتانیبوون 
لەگەڵ واقیعى سیاسـیى نوێى باشـوورى کوردسـتاندا سەرپشـک 
بێـت. زۆر گرنگـە دەسـەاڵتى پارتـى و یەکێتـى ئـەوە بزانـن، کـە 
تەنگپێهەڵچنیـن  کوردسـتان سیاسـەتى  لـە  ناشـکرێت  و  ناتوانـن 
بەرامبـەر گـۆڕان پیـادە بکـەن و وەک “دوژمـن” مامەڵـەى له گه ڵـدا 
بکـەن، کەچـى لـە ئاسـتى عێراقـدا چاوەڕوانـى و داواى یەکلیسـتی 
لـە گـۆڕان بکـه ن. جگـە لەمـەش، ناکرێ پارتـى و یەکێتى لە بەغداد 
داوا لە الیەنە عەرەبییەکان بکەن، پرنسـیپى تەوافوق پیادە بکەن، 
کەچـى لـە کوردسـتان نکۆڵـى لـەو پرنسـیپە بکـەن، کاتێـک قسـە 
دێتـە سـەر شـێوازى مامەڵەکـردن لەگـەڵ گۆڕان. گرنگیشـە پارتى 
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و یەکێتـى دەسـت لـەو سیاسـەتى دووفاقییەیـان هەڵبگـرن، کـە لـە 
الیەکەوە پێداگیرییە لەسـەر سیسـتمى دیموکراسى لەسەر ئاستى 
عێـراق و ڕوو لـە بەغـداد، لـە الیەکـى ترەوە شـتێکى تەواو جیاواز 

بکـەن لـە کوردسـتان.
لـە پەیوەنـدى لەگـەڵ حکومەتـى  بـەرەوڕووى بەغـداد و  لـە   -٢
دوو  چارەنووسسـازەکاندا،  مەسـەلە  لـە  بەتایبەتـى  ناوەندیـدا، 
ئاسـتى سیاسـى، یەکێکیان سـتراتیژى و ئەوی تریشـیان تاکتیکى، 
لە بەردەم گۆڕاندان: لە ئاستى ستراتیژیدا واتە لە ئاستى گرێ و 
کێشـە هەرە ناوەندییەکان و چارەنووسـى پەیوەندییەکان لەنێوان 
هەولێـر و بەغـداد، جیاوازییەکـى گـەورە لەنێـوان بۆچوونى پارتى 
لـە  نابینـرێ.  تـرەوە  لـە الیەکـى  لـە الیـەک و گـۆڕان  یەکێتـى  و 
تـا  زیاتـرن  هاوبـەش  خاڵـى  سـتراتیژییەدا  ئاسـتە  لـەو  ڕاسـتیدا 
خاڵـى جیـاوازی. بـۆ نموونـە گـۆڕان چارەسـەرى کێشـەى کـورد 
لـە چوارچێـوەى عێراقـدا  مانـەوە  لـە  باشـوورى کوردسـتان  لـە 
بـۆ  گەڕانەوەیـە  کێشـەکانیش  چارەسـەرى  میتـۆدى  و  دەبینـێ 
دەسـتوور و دەزگا دەسـتوورییەکان، بـەاڵم لـە ئاسـتى تاکتیکیـدا 
جیاوازییەکـە بەرچـاوە، بـە زەرورەتیـش ئـەم جیاوازییـە لە زیانى 
کـورد نییـە. جیاوازییەکـەش لـە ئاسـتە تاکتیکییەکـەدا بـە ڕادەى 
یەکـەم، سـەرچاوە دەگـرێ لـە خواسـتى بزووتنـەوەى گـۆڕان بـە 
دابەزیـن بـە لیسـتى جیـا لـە هەڵبژاردنەکانى عێراقـدا و نەگونجانى 
ئـەو ئاراسـتەیە لەگـەڵ خواسـتى پارتـى و یەکێتـى لـەم بارەیـەوە.
بـە هەرحـاڵ، لـەوە دەچـێ لەبـەر زۆر هـۆ، دابەزینـى گـۆڕان 
هـەرە  بڕیـارى  عێراقـدا،  ئاسـتى  لـە  خـۆى  تایبەتـى  لیسـتى  بـە 
شـیاو بـێ بـۆ ئـەو لیسـتە، هـەر نەبـێ بـۆ مـاوەى چـوار سـاڵى 
بـە  و  بەغـداد  بـەرەوڕووى  دەکـرێ  مانایـەش  بـەم  داهاتـوو. 
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پەیوەنـدى لەگـەڵ حکومەتـى ناوەنـدى هاوکاریـى ڕەخنەگرانـە و 
بـە جەختکردنـەوەى تایبەتمەندییەکانـى خـۆى، بەبـێ ئـەوەى ئـەم 
هاوکارییـە بـە زەرورەت مانـاى توانـەوە بێـت لەنـاو یـەک لیسـت 
لەگـەڵ ئـەو دوو حیزبـەدا، سـیغەى هـەرە گونجاو بێـت بۆ گۆڕان. 
نموونـەى هاوکاریـى یەکگرتـووى ئیسـالمى لـە بەغـدا لـە چـوار 
سـاڵى ڕابـردوودا لەگـەڵ لیسـتى هاوپەیمانـى نموونەیەکـى بـاش 
ئەزموونـە  لـەو  سـوود  دەتوانـێ  گـۆڕان  بـووە.  سـەرکەوتوو  و 
لـە  نکۆڵـى  نابـێ،  ئاسـان  یەکێتیـش  و  پارتـى  بـۆ  و  بگـرێ  وەر 

بکـەن. ئەزموونـە  ئـەو  گونجاویـى  و  سـەرکەوتوویى 
٣- هەرچەندە تا ئێسـتا زۆر دەرفەتى مێژوویى لەدەسـت چوون، 
لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە کورد لە باشوورى کوردستان دەروازە 
لـە ڕووى سـێ دانـە بێهیوابـوون بکاتـەوە، جـا چ بـە مەبەسـت و 
ئاراسـتەیەکى سـتراتیژى بێـت یـا ته نهـا تاکتیکـى یـا هەردووکیـان: 
 -٢ عێـراق.  دەوڵەتـى  پـڕۆژەى  لـە  کـورد  بێهیوابوونـى   -١
بێهیوابوونـى ئەمەریـکا لـە سـەرکەوتنى پـڕۆژەى دەوڵەتى عێراق، 
بـەم شـێوەیەش ڕێگـە خـۆش ببێـت بـۆ گۆڕانکارییەکـی بنەڕەتـی 
لـە سـتراتیژى ئەمەریـکا لـە عێـراق لـە مۆدێلـی یـەک سیاسـەتەوە 
بـۆ دوو حاڵـەت )حاڵەتـى کـوردى لـە الیـەک و حاڵەتـى عەرەبـى 
لـە الیەکـى تـر لـە عێراقـدا(، بـۆ مۆدێلـی دوو سیاسـەت بـۆ دوو 
حاڵـەت )واتـە سیاسـەتێک بـۆ کوردسـتان و سیاسـەتێکی تریـش 
بۆ عێراقى عەرەبى(. ٣- بێهیوابوونى عەرەبى سوننى و عەرەبى 

شـیعى لـە یەکتـر. 
زۆر بەکورتـى و بەچـڕى: دەکـرێ هیواى ڕاسـتەقینە بۆ کورد 

لەم سـێ بێهیوابوونەدا بێت.
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٣-٣ لە ئاستى ئیقلیمی و کوردستانى مەزندا
لـەم ئاسـتەدا پەیوەندییەکانـى کـورد، لـە باشـوور و لـە باکـوور، 
بـە  و  هەڵدەگـرێ  پـێ  تـازە  قۆناغێکـى  بـەرەو  تورکیـا  لەگـەڵ 
بۆچوونـى مـن، ئـەو پەیوەندییانـە لـە داهاتـوودا زیاتـر دەرفـەت 
بـەم  هەڕەشـە.  تـا  کوردسـتان  باشـوورى  بـۆ  دەگـرن  لەخـۆ 
لـە  مانایـەش، ماوەیەکـە تورکیـا هـەوڵ دەدات ببـێ بـە بەشـێک 
چارەسـەرى تـا بەشـێک لـە کێشـە. لـەم بارەیـەوە زۆر بەگشـتی 
گۆڕانکارییـەکان زیاتـر بـە ئاراسـتەیەکى تەندروسـتدا دەڕۆن: ١- 
کرانـەوەى حیـزب و حکومەتەکـەى ئـەردۆگان لـە ڕووى جـۆرە 
چارەسـەرییەک بۆ کێشـەى کورد. ٢- زیادبوونى ڕۆڵى ئیقلیمیى 
تورکیـا. ٣- ئەگـەرى ئـەوەى ئەمەریـکا بەرپرسـیارێتیى زیاتـر بـدا 
بـە تورکیـا، تورکیـا خۆشـى چـاوى لـەوە بێت، کە بەرپرسـیارێتیى 
خـۆى و کاریگەریـى لەسـەر باشـوورى کوردسـتان زیاتـر بـکات، 
هێزەکانـى  کشـانەوەى  ئەگـەرى  لەگـەڵ  هاوتەریـب  بەتایبەتـى 
ئەمەریـکا لـە عێـراق. ٤- ئـەو قەناعەتـەى کـە هـەر پتەوییـەک و 
نێـوان  پەیوەندییەکانـى  لـە  پۆزەتیڤانـە  بەرەوپێشـوەچوونێکى 
باشـوورى کوردسـتان و تورکیا بەهێزبوونی باشـوورە لە ڕووى 
لەسـەر  پێداگـرى   -٥ بەغـداد.  بەرامبـەر  بەتایبەتـى  ئیقلیمییـەوە، 
ئـەو ڕاسـتییەى کـە ئەمـڕۆ لـە هەمـوو ڕۆژێـک زیاتـر باشـوورى 
کوردسـتان پێویسـتى بـە کرانـەوەى هەرچـى زیاتـرە بەرامبـەر بە 
تورکیـا. ئـەو دەرفەتـەى لـە تورکیـا هاتۆتـە کایـەوە، کـە بـەرەو 
چارەسەرکردنى کێشەى کورد و کرانەوەى دەروازەى زیاترە بە 
ڕووى ئـەو کێشـەیە، بـە مانـاى کرانـەوە و پەیوەندیـى توندوتۆڵتر 
کـورد  کـە  لێرەوەیـە  هـەر  دێـت.  کوردسـتان  باشـوورى  لەگـەڵ 
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پێویسـتیى بـە بەکوردسـتانیکردنى کێشـەى کـورد هەیـە لەمدیو و 
ئەودیـوى سـنوور، تـەواو بـە پێچەوانەى فەلسـەفەى ئۆتۆنۆمیزم، 
کـە بـەردەوام لەسـەر جیهانبینییەکـەی لەسـەر بنچینـەی دابڕینـى 
کێشـەى کـورد لـە پارچەیەکـى کوردسـتان لـە پارچەکانـى تـرى 

کوردسـتان و لـە واڵتێـک لـە واڵتەکانـى تـر بـووە.
دەرەنجام لەوە دەچێت باشـوورى کوردسـتان، بە ئۆپۆزسـیۆن 
و حکومەتـەوە، تەنهـا یـەک ئەلتەرنەتیڤیـان لـە بـەردەم بێت، ئەویش 
کارکردنە بە شێوەیەکى پۆزەتیڤانە لەگەڵ هەموو ئەو پێشوەچوون 
باشـوورى  پێگـەى  بەهێزکردنـى  بـۆ  سـەرەوە،  ئاراسـتانەى  و 
کوردسـتان و پاڵدانـى کێشـەى کـورد لـە تورکیـا بـەرەو چارەسـەر.
لە الیەکى ترەوە، بزاڤى سیاسـى لە باشـوورى کوردسـتان لە 
ماوەیەکى دوورودرێژدا ئەسـیرى کولتورێکى سیاسـیى ڕوخێنەر 
ئاسـتى  لـە  سیاسـییەکان  حیزبـە  سیاسـەتى  بابەتـى  لـە  بـووە 
ئیقلیمیـدا. بـە مانایەکـى تـر، ئامانجێکـى ئـەو پەیوەندییانـە زیاتر بۆ 
پشتشکاندنى یەکتر بووە تا پەیڕەوکردنى بەرنامەیەکى سیاسیى 
نەتەوەیـى. ئێسـتا دەرفەتـى ئـەوە هەیـە، بـۆ نموونـە بزووتنـەوەى 
گۆڕان سیاسـەتێکى ئاشـکرا و ڕوون، ڕوو لەو ئاسـتە تێکەاڵوەى 
کوردسـتانى مـەزن و ئیقلیمـى پیـادە بـکات و خـۆى بپارێـزێ لـە 
هەمـوو یارییـەک لـە پەیوەندییـە ئیقلیمییەکانـدا، کـە ڕەنگدانـەوەى 
خواسـتى تەسـکى حیزبی بووە و مەبەسـتیش تیایدا پشتشکاندنى 
یەکتـرى بـووە. لـە الیەکـى تـرەوە، گرنگـە بزووتنـەوەى گـۆڕان 
وەک ئۆپۆزسـیۆن لـە وتارێکـى ڕوون و ئاشـکرادا خوێندنـەوە و 
بۆچوونـى خـۆى لـە دیپلۆماسـى کوردسـتانى بناسـێنێت و هـەوڵ 
بـدات بـە هـاوکارى لەگـەڵ حیزبەکانى تر یا بەتەنیا، پەیڕەوى ئەو 

خوێندنەوەیـەى خـۆى لـەو ئاسـتەدا بـکات.
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٣-٤ لە ئاستى جیهانیدا
لە ئاسـتى جیهانیدا باشـوورى کوردسـتان بەرەوڕووى کۆمەڵێک 
لـە  ئەمەریکایـە  سیاسـەتى  گرنگتـر  هەمووشـیان  لـە  ئەگـەرە، 
لەسـەر  سیاسـەتەیە  ئـەو  کاریگەریـى  و  ناوچەکـه   و  عێـراق 
چارەنووسـى باشـوورى کوردسـتان. بـە ئەگـەرى زۆر لـە ماوەى 
و  ئەمەریـکا  بەتایبەتـى  نێودەوڵەتییـەکان  ئەکتـەرە  داهاتـوودا 
بکـەن  کات  کەمیـى  و  فشـار  بـە  هەسـت  نەتەوەیەکگرتـووەکان، 
بارەیـەوە  لـەم  ئـەوەى  عێـراق.  کێشـەکانی  بـۆ چارەسـەرکردنى 
پێویسـتە بوتـرێ ئەوەیـە، لـەم سـیاقەدا الیەنـى کـوردى بەتونـدى 
نێـوان  ملمالنێـى  لـە مەسـەلەى  بەتایبەتـى  دەکـرێ،  پەیوەندیـدار 

هەولێـر و بەغـداد.
ئـەوەى لێـرەدا گرنگییەکـى تایبەتـى وەر دەگـرێ ئەوەیـە، لـە 
زۆر ئاسـتى سیاسـى و دیپلۆماسـى و مێدیایى و بگرە سەربازیی 
ئەمەریکاشـدا، جەخـت لـەوە دەکرێتـەوە، ملمالنێـى هـەرە جیـددى 
و  کـورد  نێـوان  کێشـەى  دەبێتـەوە،  عێـراق  بـەرەوڕووى  کـە 
عەرەبـە. جگـە لـەوەش، خەریکـە بۆچوونێـک، هەر نەبێ لە ئاسـتى 
مێدیـای ئەمەریکـى و ئەکادیمیـدا بەرجەسـتە دەبێـت، ئەوەیـە کـە 
بۆ چارەسـەرکردنى کێشـەکان پێویسـتە الیەنى کوردى سازشـى 
کشـانەوەى  بـە  پەیوەندیـى  زۆر  حاڵەتـەش  ئـەم  بـکات،  زیاتـر 
هێزەکانـى ئەمەریـکا لـە عێـراق هەیـە، بەتایبەتـى ئـەو خواسـتەى 
کـە فەراهەمبوونـى کشـانەوەى ئەمەریـکا لـە عێـراق، نـەک هـەر 
پێویسـتە الیەنـى هێمنـى و ئاسـاییش لـەو واڵتـە زامـن کرابێتـن، 

بەڵکـوو دەبـێ کێشـە سیاسـییەکانیش چارەسـەر کرابـن. 
ئەمەریـکا  دەچـێ  لـەوە  زۆر  ئەگـەرى  بـە  سـۆنگەیەوە  لـەم 
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لـە “چارەسـەرکردنى” کێشـە  بـکات  پەلـە  لـە مـاوەى داهاتـوودا 
هەڵپه سـێردراوەکان لەنێـوان هەولێـر و بەغداد، لەوەشـدا ئەگەرى 
ئـەوە زۆرە، ئەمەریـکا فشـارى زیاتـر بخاتـە سـەر الیەنى کوردى. 
کـورد  کـە  ئـەوەى  ئەگـەرى  لەگـەڵ  ئەگـەرە  ئـەم  ئـەوە  لەبـەر 
دواى هەڵبژاردنەکانـی عێـراق زیاتـر پەراوێـز بخـرێ و لـە ڕووى 
سیاسیشـەوە زیاتـر پەرتـەوازە بێـت، دەکـرێ ببێتـە سـەرچاوەى 
جۆرێـک لـە پاشەکشـەى جیـددى بـۆ الیەنـى کـوردى لـە عێـراق.

پێشـوەچوونى  هەندێـک  بوونـى  لەگـەڵ  بەکورتـى،  زۆر 
بـوارى  ئێسـتاش  تـا  جیهانییـەوە،  ئاسـتى  لـە  نیگەرانئامێزیشـدا، 
کـورد  بـۆ  دەرفـەت  کاتـە  ئـەو  بـەاڵم  مـاوە.  کـورد  بـۆ  دەرفـەت 
بەباشـى دەشـکێتەوە و دەبێ بە دەرفەتێکى ڕاسـتەقینە، وەختێک 
الیەنـى کـوردى خوێندنەوەیەکـى شاییسـتە و نەتەوەیـی بـۆ ئـەو 
دەرفەتـە بـکات و هەڵسـوکەوتى هـەرە پێویسـت و شاییسـتە بـە 
دەرفەتەکـە بـکات، نـەک بـە هـۆى پەرتەوازەیـى و پەیڕەوکردنـى 

بەرێـت. لەبـار  دەرفەتـە  ئـەو  پاشـقوللەیەکترگرتن  سیاسـەتى 
بـە مانایەکـى تـر، لـە ئاسـتیى جیهانیـدا دوالیزمـى دەرفـەت لـە 
الیـەک و نیگەرانـى لـە الیەکـى تـر بـەدی دەکرێـن، بـە پەیوەنـدى 
لەگـەڵ چۆنێتـى پێشـەوەچوونى پەیوەندییـەکان لـە سـێکوچکەى 
چوارچێـوەى  لـە  عەرەبـی(  عێراقـی   – ئەمەریـکا   – )کـورد 

ئاڵـۆزدا... زۆر  جیهانیـى  و  ئیقلیمـى  سیاسـیى  جوگرافیایەکـى 
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٤- دەرەنجام

لە هەژدە ساڵى ڕابردوودا پارتى و یەکێتى سەرکەوتوو نەبوون 
لـە ئەزموونـى بیناسـازیى دەوڵەتـى دامـەزراوە و فەرمانڕەواییـی 
یاسا، ئەوە ئەگەر باسى کاریسە نەتەوەیییەکەى شەڕه  خۆکوژى 
و کوردکوژییەکەى ١٩٩٤-١٩٩٨ و هەندێک ڕووداو و سیاسەتى 

چەوتى پشتشـکێنیش نەکەین.
یەکێک لە دەرەنجامە هەرە ترسـناکەکانى ئەو سـەرنەکەوتنە، 
بەرهەمهێنانـى دوو دەسـەاڵتى هاوتەریبـى ڕەسـمى لـە الیـەک و 
شـاردراوە لە الیەکى ترەوە بووە. جگە لەوەش دەبێ ئاماژە بەو 
ڕاسـتییەش بکـرێ، کـە نـەک هـەر یەک دانە دەسـەاڵتی شـاردراوە 
هەیـە، بەڵکـوو دوو دانـە هەیـە: یەکێتـی دەسـەاڵتى شـاردراوەى 
)دەسـەاڵتی دەرەوەى یاسـا(ی تایبـەت بـە خـۆی هەیـە و پارتیـش 
دەسـەاڵتى شـاردراوەى خـۆى هەیـە. لـەم سـۆنگەیەوە تەحەدداى 
هـەرە جیـددى، کـە بـۆ ماوەیەکـى نادیـار بـەرەوڕووى ئەزموونـی 
باشـوورى کوردسـتان دەبێتـەوە، ئـەو دەسـەاڵتە شـاردراوەیەیە 
کە دەکرێ لە بەردەوامیدا تەواوى ئەزموون بخاتە مەترسـییەوە. 
لە ڕاسـتیدا کورد لە باشـوور دەبێ خاوەنی یەک دەسـەاڵت بێت، 
ئەویـش دەسـەاڵتێکى ئاشـکرا و ڕەسـمییە کـە دەربـڕى ڕەوایەتیى 
لـە  ناوخۆیییـە  سـەروەریى  بەرجەسـتەکردنى  و  دیموکراسـى 
سیسـتمێکى شـەفافدا. بـە مانایەکـى تـر، بەردەوامیـى دەسـەاڵتى 
شـاردراوە لە کوردسـتان لە درێژبوونەوەیدا، یەکێکە لە هەڕەشـە 
لـە  سیاسـى  پـڕۆژەى  تـەواوى  سـەر  بـۆ  جیددییـەکان  هـەرە 

باشـوورى کوردسـتان.
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سـەری  سـەرنجڕاکێش  زۆر  شـێوەیەکى  بـە  گـۆڕان  بزاڤـى 
هەڵـدا. یەکـەم جـار بـۆ ماوەیەکـى زۆر لـە دوو فـەزاى دابـڕاو لـە 
تریشـیان  یەکێکـی  و  )لەنـاو حـزب(  لەنـاوەوە  یەکێکیـان  یەکتـر، 
لـە  دەرەوەیـە  و  نـاوەوە  ئـەم  حیـزب.  لـەدەرەوەى  لـەدەرەوە، 
لیسـتى گۆڕانـدا یەکتریـان گـرت و بـەم شـێوەیەش ڕوانگەیەکـى 
نـوێ لـە سیاسـەتکردن هاتـە کایـەوە، کـە بزاڤـى حیزبـى و بزاڤـى 

یەکـەوە گـرێ دەدات. بـە  جەمـاوەرى 
هاتنەکایەى لیسـتى گۆڕان کۆمەڵێک دەرفەت دەهێنێتە گۆڕێ 
تەندروسـتکردنى  ئاراسـتەى  بـە  گرنـگ  هەڵتەکانـى  کۆمەڵێـک  و 
ئەزموونى کوردى فەراهەم دەکات. بەاڵم لیسـتی گۆڕان خۆشـى 
بەرەو داهاتوو بەرەوڕووى زۆر تەحەددا و کێشەیە، گرنگترینیان 
ئەوەیـە: ئایـا ئـەم لیسـتە چـۆن خـۆى دەکاتـە ئاراسـتە و بزاڤێـک، 
کـە بتوانـێ دواجـار دوو پێیەکـە یـەک بـکات و خـۆى لـە هەندێـک 
کێشـە و قەیرانـى دوالیزمیـى دووپێیـی )دووپێگەیـی( بپارێـزێ. بـە 
مانایەکـى تـر، پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا گـۆڕان چـۆن دەتوانـێ ئـەم 

دوالیزمـە وەک سـەرچاوەى هێـزى بزاڤەکـە بپارێـزێ.
ئێسـتا بزاڤـى گـۆڕان لەگـەڵ پێداویسـتییەک ڕووبـەڕووە، کـە 
بـۆ داهاتووەکەشـى گرنگـە، ئەویـش  ئـەو بزاڤـە و  بـۆ ئەمـڕۆى 
خۆسـاغکردنەوە و خەماڵندنى ناسـنامەیەکى تایبەت بە خۆیەتی. 
الیەنـى هـەرە گرنگیـش لـەو ناسـنامەیە ئەوەیـە، ئـەم بزاڤـە ڕۆڵـى 
خۆى لە پێنج ئاسـتى سـتراتیژیدا دەستنیشـان بکات. بە بۆچوونى 
مـن، شـێوەیەکى ئـەم دەستنیشـانکردنە دەتوانـێ ئەوهـا بێـت: ١- 
لـە  هـاوکارى   -٢ کوردسـتان.  باشـوورى  لـە  ئۆپۆزسـیۆنبوون 
بەغـداد، بەبـێ ئـەوەى بـە زەرورەت بچێتـە نـاو یـەک لیسـتەوە 
لەگـەڵ پارتـى و یەکێتـى. ٣- لـە ئاسـتى ئیقلیمیـدا هاوکاریکـردن 
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و یەکهەڵوێسـتى لەگـەڵ حیزبەکانـى تـر، بـەاڵم بـە تایبەتمەندیـى 
دۆڕاوەکان  کالسـیکییە  گەمـە  لـە  خۆدوورگرتـن  و  خۆیـەوە 
لەگـەڵ هێـزە ئیقلیمییەکانـدا. ٤- لـە ئاسـتى جیهانییشـدا، دوالیزمـى 
لـە  لـە دەسـەاڵت(  )هەڵوێسـتی ڕەخنەگرانـە  بـوون  ئۆپۆزسـیۆن 

الیـەک و هـاوکارى لـە الیەکـی تـرەوە.
زۆر هێمـا هـەن کـە ئەسـڵەن پارتـى و یەکێتـى ئامـادە نیـن بـە 
شـێوەیەک لەگـەڵ گۆڕانـدا هەڵسـوکەوت بکـەن، وەک ئـەوەى ئـەو 
بزووتنەوەیـە هەڵقـوواڵوى ناڕەزایەتییەکانـى خەڵکى کوردسـتانە. 
لـە الیەکـی تـرەوە، ناکـرێ جەمـاوەری گـۆڕان هـەر وا بەئاسـانى 
وەک کۆمەڵێـک خەڵکـى جیابـووه وە لـە حیزبێـک لـە قەڵـەم بدرێـن 
و ئـەو ڕاسـتییەش نەبینـرێ کـە ئـەم بزاڤـە بـە توانـاى خـۆى و بـە 
پشتگیریى بەشێکى زۆرى خەڵکى کوردستان )دوور لە ئینتیمای 
حیزبـی( هاتۆتـە کایـەوە. جگە لەوەش، لـە ئاکامى هەڵبژاردنەکانى 
نەبـێ ٢٥%ی دەنگـى خەڵکـى کوردسـتانى بەدەسـت  ٧/٢٥ هـەر 

هێناوە. 
یەکێتیـى  هەڵبژاردنـەکان،  دواى  بەتایبەتـى  ماوەیەکـە، 
گـۆڕان  دژایەتیکردنـى  بـۆ  تواناکانـى  و  هێـز  هەمـوو  نیشـتمانى 
تەرخـان کـردووە. جگـە لەمـەش، لـە الى گۆڕانیشـەوە هەسـت بـە 
ئـەم کار و کردارانـە  کـە دەکـرێ دواجـار  کاردانـەوە دەکرێـت، 
ئـەم ئاراسـتەیە ترسـناکە و  ببـەن.  بـەرەو پشـێوى  مەسـەلەکان 
بەرپرسـیارێتیى دەکەوێتە سـەر شـانى هەموو الیەک، کە ڕێگە لە 
تەشـەنەبوونى زیاتـرى ئـەم ئاراسـتەیە بـۆ ئاسـتێکى شـەڕخوازى 

بگـرن. خوێنـاوى  بەره وڕووبوونـەوەى  و 
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ناسیۆنالیزم وەک ئایدیۆلۆژیا دەبێتە جۆرێک لە دین، 
لە هەندێک حاڵەتیشدا کتومت دەبێتە جێگرەوەی

دیمانەی گۆڤاری سەرچاوە،
سەرچاوە، ژمارە 5، ئایاری 2٠1٠ باڵو بۆتەوە

سازدانی ڕۆژنامەنووس 
مەجید ساڵح

سیاسـییه كان  سـنووره   جیهانگیـری   كاتێكـدا  لـه   سـەرچاوە: 
تێده په ڕێنێـت و مانایـه ك ناهێڵێتـه وه  بـۆ بوونـی  چوارچێوه یه كـی  
سیاسـیی  دیاریكـراوی  نه ته وه یـی ، گووتـاری  ناسـیۆنالیزم بـه ره و 

ده چێـت؟ كـوێ  

ب. یاسـین: لـه  سـه ره تادا پێویسـته  ئـه وه  بڵێیـن، باسـوخواس 
ده ربـاره ی جیهانگیـری، لـه  كـه م یـا زۆر، ٣٠ سـاڵی دواییـدا چـڕ 
بۆتـه وه ، بـەاڵم لـه  ڕاسـتیدا ئه م باسوخواسـه  لـه  ڕووی تیۆرییه وه  
زۆر كۆنه . بۆ نموونه  له  سه ره تای ١٩٧٠كانی سه ده ی ڕابردوودا 
بـاس لـه  الدێـی جیهانـی)Global village( كـراوه  وه كـوو چه مـك 
بـۆ گوزار شـتكردن لـه  سیسـتمی جیهانـی. هـه ر له بـه ر ئه وه شـه  
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كاتێـك بـاس و لێكۆڵینـه وه كان ده ربـاره ی سیسـتمی نوێی جیهانی 
چـڕ بوونـه وه  لـه  سـه ره تای ١٩٩٠كانـه وه ، یه كێـك لـه  چوارچێـوه  
بـوو  ئـه و الدێـی جیهانییـه   كـراون، هـه ر  بـاس  كـه   تیۆرییـه كان، 
وه كـوو مۆدێلێـك بـۆ تێگه یشـتن لـه  سیسـتمی نوێـی جیهانـی. هه ر 
بـه م مانایـه ش زۆر جـار گوزار شـت لـه  سیسـتمی نوێـی جیهانـی 
ئـه و  حـاڵ،  هـه ر  بـه   جیهانگیـری.  لـه   گوزاره شـته   زۆر  یـا  كـه م 
بـوو  چاره نووسسـاز  و   له نێوانیانـدا  بـوو  هاوبـه ش  ڕووداوه ی 
بـۆ هـه ردوو مه سـه له ی جیهانگیـری و سیسـتمی نوێـی جیهانـی، 
كۆتاییـی جه نگـی سـارد بـوو. لـه  ڕاسـتیدا هـه ر ئـه و كۆتایییـه ی 
ڕووی  لـه   جیهانگیریـی  ده رفه تـی  كـه   بـوو،  سـارد  جه نگـی 
عه مه لـی و ئایدیۆلۆژییـه وه  فه راهـه م كـرد و چڕتـر كـرده وه . لـه  
سۆسیالیسـت  سیسـتمی  هه ڵوه شـانه وه ی  عه مه لییـه وه،   ڕووی 
سـه ركه وتن بـوو بـۆ بـازاڕی ئـازاد. لـه  ڕووی ئایدیۆلۆژیشـه وه،  
ده رفه تـی  و  تـازه   گوڕوتینێكـی  سیسـتمه   ئـه و  هه ڵوه شـانه وه ی 
سـه رله نوێی به  لیبرالیزم به خشـی و  ئه و هه ڵوه شـانه وه  یه   وه كوو 

سـه ركه وتنێكی مێژوویـی بـۆ لیبرالیـزم تۆمـار كـرا. 
ئایا به راستی جیهانگیری مانایه ك ناهێڵێته وه  بۆ چوارچێوه ی 
سیاسـیی دیاریكـراو یـا ئاشـكرایانەتر بڵێیـن مانایـه ك بـۆ ده وڵـه ت 

ناهێڵێته وه ؟ 
بۆچوونه كانـدا  له نێـوان  زۆر  دژایه تییه كـی  باره یـه وه   لـه م 
هه یـه  و ده رهاویشـته كانیش ئـه و بۆچوونـه ی نـاو پرسـیاره كه تان 
پشتڕاسـت ناكه نـه وه ، كـه  گوایـه  “جیهانگیـری مانایـه ك ناهێڵێتـه وه  
نه ته وه یـی.”  دیاریكـراوی  سیاسـیی  چوارچێوه یه كـی  بوونـی  بـۆ 

لێـره دا بـه  چه نـد خاڵێـك ئـه م بۆچوونـه م ڕوون ده كه مـه وه :
تیـۆری  الیه نگرانـی  زیاتـر  ئـه وه   تیۆرییـه وه   ڕووی  لـه    -١
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نێونه ته وه یییـه كان  په یوه ندییـه   بابه تـی  لـه   كـه   نیولیبرالیزمـن، 
بـه  جه ختكردنـه وه وه  ئـه و بۆچوونـه  پیـاده  ده كـه ن، كـه  گوایـه  لـه  
چه رخـی جیهانگیریـدا مانایه ك بۆ سـنووری ده وڵه تان نامێنێته وه، 
ریالیسـتی   - نیـو  و  ڕیالیسـتی  مه دره سـه ی  الیه نگرانـی  بـه اڵم 
)neo-realist( ئـه وه  جەخـت ده كه نـه وه ، كـه  هه رچه نده  جیهانگیری 
له سـه ر  تـر،  شـێوه یه كی  یـا  شـێوه یه ك  بـه   ده بێـت،  كاریگه ریـی 
تـا ماوه یه كـی دوورودرێـژ  بـه اڵم ده وڵـه ت  نه ته وه یـی،  ده وڵه تـی 
لـه   باشـتری  چوارچێوه یه كـی  مرۆڤایه تـی  چونكـه   ده مێنێتـه وه ، 
ده وڵـه ت به رهـه م نه هێنـاوه  بـۆ ڕێكخسـتنی كۆمه ڵگـه  مرۆیییه كان.
زۆر  جیهانگیـری  كاریگه رییه كانـی  له به رئـه وه ی   -٢
ناهاوسـه نگه  لـه  ئاسـتی جیهانیـدا، ئـه م كاریگه رییـه  ناهاوسـه نگه  
و  بـوون  سـه ر  بـۆ  كاریگـه ری  بابه تـی  لـه   به رچـاوه   به تایبه تـی 
دواڕۆژی چوارچێوه  سیاسییه كان، واته  ده وڵه تان. زۆر به كورتی 
سـنووره كانی  ڕۆژئـاوا  ئه وروپـای  لـه   كاتێكـدا  لـه   به چـڕی:  و 
لـه   به تایبه تـی  جیهـان،  تـری  به شـێكی  لـه   كاڵده بنـه وه ،  ده وڵـه ت 
زۆر  ژماره یه كـی  ئه وروپـا،  ڕۆژهه اڵتـی  و  پێشـوو  سـۆڤیه تی 
ده وڵه تـی نـوێ ڕاگه یه نـدراون و سـنووره كانیش بـه رده وام به هێـز 
ده بـن. لـه  كاتێكـدا لـه  قۆناغێكـی بـه رزی كاپیتالیزمدا لـه  ئه وروپای 
ڕۆژئـاوا پێداویسـتی بـه  فه راهه مكردنـی بـازاڕی كـراوه  ئـازاد و 
ئاسـانكاری بـۆ هاتووچـۆی هێـزی كار و سـه رمایه ، به تایبه تـی 
سـه رمایه ی وه به رهێنان، خۆی سـه پاندووه  و ده رهاویشته كه شـی 
قووڵبوونـه وه  و فراوانبوونـی یه كێتیـی ئه وروپـا بـووه ، به شـه كانی 
تـری جیهـان ئـه م پێشـكه وتنه یان بـه  خـۆوه  نه بینیـوه . بـه م پێیـه ش 
جیهانـی  وه ك  به شـه ی  ئـه و  )به تایبه تـی  جیهـان  به شـه ی  لـه و 
سـێهه م ناسـراوه ( پێویسـتی بـه  سـنووری نه ته وه یـی هێشـتا مـاوه  
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و تـا ماوه یه كـی تریـش هـه ر وا ده مێنێتـه وه.
٣- به پێی بۆچوونی هه ندێ له  شاره زایان، قه یرانی ئابووریی 
هـه ره  دواییـی جیهـان، كـه  سـه ره تاكه ی لـه  ئه مەریـكاوه  سـه ری 
هه ڵـدا، لـه  زۆر ڕووه وه  بۆتـه  هـۆی الوازی و كزیـی جیهانگیـری 
و  به هێزبوونـی ده نـگ و ئاراسـته ی به هێزكردنـی ڕۆڵـی ده وڵـه ت 
ڕه هه نـده   لـه   سـه رمایه ،  و  بـازاڕ  “ئازاده كانـی”  هێـزه   به رامبـه ر 
به ڵكـوو هه ندێـك  ئـه وه،   نـه ك هـه ر  ئابوورییه كانیـدا.  سیاسـی و 
 وای بـۆ ده چـن، ئـه و قه یرانـه  جیهانییـه  بووه تـه  هـۆی له گۆڕنانـی 
جیهانگیـری، بـه اڵم بـه  بـاوه ڕی مـن، ئـه و بۆچوونـه  لـه  له گۆڕنانـی 
قه یرانـی  تریشـه وه   الیه كـی  لـه   ڕۆیشـتنه .  دوور  جیهانگیریـی 
هه ره دوایی یۆنانسـتان كاریگه ری بووه  و له  ماوه ی داهاتووشـدا 
زیاتـر ده بـێ له سـه ر پر نسـیپ و میكانیزمه كانـی ئیندیمـاج له نـاو 
بـه ره و  هه نگاوێـك  به چـڕی،  و  به كورتـی  ئه وروپـادا:  یه كێتیـی 
به هێزبوونـه وه ی سـنووره  نه ته وه یییه كانـی نـاو یه كێتیـی ئه وروپا، 
كه  ئه مه ش خۆی له  خۆیدا پاشه كشـه یه كه  له  جیهانگیری، چونكه  
لـه   به رجه سـته   نموونه یه كـی  وه ك  ئه وروپـا  یه كێتیـی  بـه رده وام 
سـه ركه وتنی جیهانگیـری و الوازبوونـی پر نسـیپ و ئه ركه كانـی 

ده وڵـه ت -نه تـه وه  بـاس كـراوه.
٤- بـه  شـێوه یه كی گشـتی له بـه ر تـه وژم و له ژێـر كاریگه ریـی 
جیهانگیریدا، له بری توانه وه یان، ناسنامه  لۆكاڵی یا ناوچه یییه كان 
و  نوێبوونـه وه   هتـد(  جوگرافـی...  مه زهه بـی،  دینـی،  )ئیتنـی، 
به هێزبوونیان به  خۆوه  بینیوه . تێگه یشتنێكیش له و حاڵه ته  ئه وه یه  : 
أ- مرۆڤ له  سروشـتی خۆیدا بوونه وه رێكی كۆمه اڵیه تییه  و به م 
مانایـه ش پێویسـتیی به رده وامـی بـه  چوارچێوه یه كـی كۆمه اڵیه تـی 
)تۆ بڵێ ناسـنامه یه ك، كه  سـنووره كانی دیار و ته عریفیكراو بێت( 
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هه یـه . ب- گه شـانه وه ی ئـه و ناسـنامه  ناوچه یییانـه  شـێوه یه كی یـا 
میكانیزمێكـی به رگریله خۆكردنـه  له  بـه رده م ته وژمی جیهانگیریدا.
هێـزه   و  ده نـگ  كـه   ده كـرێ،  ئـه وه   تێبینیـی  لـه وه ش،  جگـه  
)تـۆ  ڕۆژئـاوا  ئه وروپـای  لـه   تونـدڕه وه كان  ناسیۆنالیسـتییه  
هاوته ریـب  شـێوه یه كی  بـه   جیهانگیریـدا(  هه نـاوی  له نـاو  بڵـێ 
كاردانـه وه ی  زۆر  ڕادده یه كـی  تـا  ئه مـه ش  به هێزبووندایـە .  لـه  
هاتنـی  ئه ویـش  جیهانگیرییـه،   ڕه هه ندێكـی  ڕاسـته وخۆی 
ژماره یه كـی زۆری خه ڵكـی بیانییـه  بـۆ ئه وروپـا، كـه  بـه  بۆچوونـی 
ئه و هێزه  توندڕه وانه ، هاتنی ئه و بیانییانه  هه ڕه شـه ن له  كۆمه ڵگه  
ئه وروپییـه كان، هـه ر نه بـێ لـه  سـێ ئاسـته وه : ئاسـاییش و هێمنیی 
نـاو كۆمه ڵگـه ، ده رفه تـی كار و به هـا كولتوورییـه  خۆماڵییه كانـی 
ئـه و كۆمه ڵگه یانـه . به پێـی زۆر بۆچوونیـش، ئـه م هێـزه  ڕاسـتڕه وه  
توندڕه وانـه  لـه  زیاد بـوون و فراوانبوونـدان و  ده كـرێ به گشـتی 
كرانه وه یه كـی  پڕۆسـه ی  سـه ر  بكه نـه   زۆر  كاریگه رییه كـی 
زیاتـری كۆمه ڵگه كانـی یه كێتیـی ئه وروپـا و  سیاسـه تی كرانـه وه  و 

یه كێتییـه .  ئـه و  ئه ندامانـی  تاكه تاكـه ی  ئیندیماجـی 

سـەرچاوە: ده كرێـت بڵێیـن قسـه كردن له سـه ر جیهانگیـری  واتـه  
تێكه اڵوبـوون  یاخـود  ناسـیۆنالیزم؟  غیابـی   له سـه ر  قسـه كردن 
هه یـه ؟ جیهانگیریـدا  خواسـتی   و  ناسـیۆنالی   خواسـتی   له نێـوان 

ب. یاسین: ده بێ بۆ وه اڵمدانه وه ی به شی یه كه می پرسیاره كه تان 
شـێوه ی  دوو  له نێـوان  په یوه سـته دا  لـه م  ئاشـكرا  جیاوازییه كـی 
و  جیهانگیـری  كاریگه ریـی  ژێـر  ده كه ونـه   كـه   ناسـیۆنالیزم، 
بـه ره وڕووی ده بنـه وه ، بكه یـن: یه كێكیـان ناسـیۆنالیزمی ده وڵه تـه،  
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كه  زیاتر به patriotism ناسـراوه ،  ئه وی تریشـیان ناسـیۆنالیزمی 
ئـه و ئه كتـه ر یـا بزاڤـه  ناسیۆنالیسـتانه یه،  كـه  خاوه نـی ده وڵه تـی 

خۆیـان نیـن، بەتایبەتـی نەتـەوەی بێدەوڵـەت. 
بـه  شـێوه ی جیـاواز  ده وڵه تـان  كـه   نییـه   شـتێكی شـاردراوه  
بـۆ  ده خه مڵێنـن،  جیاجیاكانـدا  بـواره   لـه   خۆیـان  سیاسـه تی 
به ره وڕووبوونـه وه ی جیهانگیـری یـا خۆگونجانـدن له گه ڵیـدا. لـه  
الیه كی تره وه  بزاڤه  ناسیۆنالیستییه كان، كه  بزاڤی ناسیۆنالیستیی 
كـوردی یه كێكـه  لـه و بزاڤانـه ، دوو جـار ده كه ونـه  ژێـر كاریگه ریـی 
به هـا  باڵوبوونـه وه ی  ڕووی  لـه   جارێكیـان   -١ جیهانگیـری: 
گه ردوونییـه كان و كاڵكردنـه وه ی ئـه و ناسـنامه  و كولتوورانـه ی  
جیهانگیـری  پێچه وانه شـه وه   بـه   و  ده كـه ن  دروسـت  جیـاوازی 
ده بێتـه  هـۆی به هێزبوونـی به هـا گه ردوونییـه كان. ٢- تا ڕاده یه كی 
تیۆرییـه وه ،  ڕووی  لـه   نه بـێ  هـه ر  جیهانگیـری،  ته وژمـی  زۆر 
بووه تـه  هـۆی الوازبوونـی به هانـه ی خه باتكـردن و هه وڵـدان بـۆ 
به ده سـتهێنانی ده وڵه تـی نه ته وه یـی. بـه  مانایه كـی تـر، لـه  الیه كه وه  
ده وڵه تـی  خـاوه ن  نه ته وانـه ی  ئـه و  حاڵه تـی  لـه   ناسـیۆنالیزم  بـۆ 
جیهانگیـری  كـوردی،  ناسـیۆنالیزمی  له وێشـدا  نیـن،  خۆیـان 
بووه تـه  مانایـه ی  جیهانگیـری  بـه و  هه یـه   پۆزه تیڤـی  كاریگه ریـی 
 هۆی الوازبوونی ده وڵه ت و كاڵبوونه وه ی سنووره كانی. ده وڵه ت 
چیـی تـر بـه  شـێوازه  كالسـیكییه كان، واته  له  ڕێگـه ی به هێزكردنی 
سـنووره كانی و  خۆحه شـاردان له پشـت ئه و سنوورانه وه،  ناتوانێ 
خـۆی بپارێـزی. بـه  مانایه كـی تـر، هـه ر وه ك سیاسـییه كی تـورك 
ده ربـاره ی ڕۆڵـی سـه ته الیت تیڤـی و ئینته رنێـت لـه  گه شـه كردنی 
زمانـی كـوردی و به هێزبوونـی هه سـتی نه ته وه ییـی كوردی ده ڵێ، 
بـۆ ژوورێـك  ده رگا  دانانـی  بـه   نـاكات خۆمـان  پێویسـت  “ئێمـه  
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خه ریـك بكه یـن، كاتێـك ده بینیـن ژووره كـه  هه مـوو دیواره كانـی 
ڕووخـاون.” لـه  الیه كـی تـره وه،  كاریگه ریـی نێگه تیڤیشـی ده بێـت 
به پێـی ئـه و دوو خاڵـه ی كـه  له سـه ره وه  لـه م وه اڵمـه دا خرانه  ڕوو. 
لـه  الیه كـی تـره وه ، ده رباره ی به شـی دووه می پرسـیاره كه تان، 
ده توانـم بڵێـم ئـه وه  جاری یه كـه م نییه ، كه  به  هۆی جیهانگیرییه وه  
ژێـر  بكه وێتـه   كـوردی،  ناسـیۆنالیزمی  له وێشـدا  و   ناسـیۆنالیزم 
مـرۆڤ،  مافـی  نموونـه ،  بـۆ  گه ردوونییـه كان،  به هـا  كاریگه ریـی 
هـه ر  چونكـه   تاكه كـه س،  مافه كانـی  به گشـتی  و   ئازادییـه كان 
گه شـه كردنی  به رده وامیـی  لـه   و  ڕۆشـنگه رییه وه   زه مانـی  لـه  
ناسـیۆنالیزم لـه  ژینگـه  مێژوویییـه  جیاجیاكانی جیهانـدا، به رده وام 
ئـه و دژایه تییـه  له نێـوان به هـا گه ردوونییـه كان لـه  الیـه ك و  به هـا 
تایبه تییـه كان لـه  الیه كـی تـره وه  له نـاو ئایدیۆلۆژیـای ناسـیۆنالیزم 
هه بـووه .  ناسیۆنالیسـته كاندا  بزاڤـه   سیاسـییه كانی  پڕۆگرامـه   و 
ئـه وه ی جیـاوازه  ئه وه یـه ، هاوسـه نگیی ئـه و دژایه تییـه،  یـا ڕاسـتتر 
بڵێیـن ئـه و دوو ڕه هه نـده  دژبه یه كـه : گه ردوونـی و تایبه تـی، له ژێر 
په یوه ندییه كـه  السـه نگ  و  تێـك چـووه   كاریگه ریـی جیهانگیریـدا 
بـووه  لـه  سـوودی به هـا گه ردوونییـه كان، به تایبه تـی دیموكراسـی 
توخمـه   به هێزبوونـی  و   تـاك  ئازادییه كانـی  و  مـرۆڤ  مافـی  و 
گه ردوونییه كانـی ناسـنامه  به رامبـه ر توخمـه  سـنووردار و تایبه ت 
و لۆکاڵییە كانـی ناسـنامه . هـه ر ئه وه شـه  وا لـه  بزاڤـی نەتەوەییـی 
ته حه ددایه كـی  بـه   هه سـت  كـه   ده كات،  بێده وڵه تـه كان  نەتـەوە 
جیـددی بكـه ن لـه  به رامبـه ر ته وژمـی جیهانگیریـدا... هـه ر له بـه ر 
ئه وه شـه  مـن لـه  هه نـدێ ده رفه تـی تـردا وتوومـه ،  ئه ركـی هـه ره  
گـه وره ی ناسـیۆنالیزمی كـوردی لـه  قۆناغی داهاتـوودا یه ككردنی 
دژایه تییه كانـه ، بـه  شـێوه یه ك، كـه  یەکێـک لـەو دژایه تییانـە  له نێوان 
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دوو ڕه هه نـدی به هـا گه ردوونییـه كان و به هـا تایبه تییـه كان ببـێ 
به  شـێوه  هاوئاهەنگییه ك له  فه لسـه فه ی سیاسـیی ناسـیۆنالیزمدا. 

سـەرچاوە: تیۆریسـتی  به ناوبانگ ئارنست گیلنه ر بڕوای  وایه ، 
“ئـه وه  نه تـه وه  نییـه  كـه  ده وڵـه ت و ناسـیۆنالیزم دروسـت ده كات، 
به ڵكـوو ئـه وه  ناسـیۆنالیزمه  ده وڵه تـی  نه تـه وه  دروسـت ده كات،” 
گـه ر لـه م بڕوایـه وه  بڕوانین، ئایا هێزه  ناسیۆنالیسـته  كوردییه كان 
لـه  ڕێگـه ی  گووتـاری  ناسیۆنالیسـتییه وه  تـا چه نـد كاریـان له سـه ر 

به رهه مهێنانـی  نه تـه وه  كـردووه ؟

مـرۆڤ  گیلنـه ر،  بۆچوونـه ی  ئـه م  ده ربـاره ی  یاسـین:  ب. 
ده توانـێ بڵـێ: ١- ئه مـه  ته نهـا یه كێكـه  لـه  بۆچوونـه كان، چونكـه  
هـه ن.  گیلنـەر  بۆچوونـەی  لـەو  دژیـش  بگـره   و  تـر  بۆچوونـی 
٢- لـه  ڕاسـتیدا ئـه م بۆچوونـه  زیاتـر له گـه ڵ سـیاقی مێژووییـی 
جیهانـی ڕۆژئـاوا گونجـاوه، چونكـه  لـه  ناوچـه ی به لقـان و جیهانی 
ده وڵه تانـه   ئـه و  دواتـر  هاتـوون،  به رهـه م  ده وڵـه ت  سـێهه م زۆر 
گونجـاو  نه ته وه ییـی  ناسـنامه یه كی  به رهه مهێنانـی  ئه ركـی 
له گـه ڵ سـنووره كانی ده وڵـه ت و پێكهاتـه  كۆمه اڵیه تییه كانـی ئـەو 

ئەسـتۆ. کەوتۆتـە  دەوڵەتانەیـان 
بڵێـم،  ده توانـم  پرسـیاره كه ت،  دووه مـی  به شـی  ده ربـاره ی 
بـه   گه یشـتن  قۆناغـی  لـه   بـه ر  ناسیۆنالیسـتییه كان  گووتـاره  
ده وڵه تـی نه ته وه یـی، ڕۆڵیـان هه بـووه  لـه  به رهه مهێنانـی نه تـه وه  
هـه ر  كـه   چوارچێـوه ،  و  به هـا  كۆمه ڵێـك  بـه   باوه ڕبـوون  وه ك 
هه بـووه .  ئاماده ییـی  “نه تـه وه دا”  ئه ندامانـی  زیهنـی  لـه   نه بـێ 
مشـتومڕێكی  و  جـه ده ل  جێگـەی  دیسـان  ئـه وه ش  به هه رحـاڵ، 
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بـه ر  مومكینـه   نه تـه وه   به رهه مهێنانـی  ئه سـڵه ن  ئایـا  كـه   زۆره ، 
لـه  الیه كـی تـره وه ، گووتـاری ناسـیۆنالیزمی  لـه  به ده وڵه تبـوون! 
بـووه   پـڕ  گووتارێكـی  گشـتی  بـه  شـێوه یه كی  دیـاره   كـوردی، 
لـه  دژایه تـی، بەتایبەتـی گووتـاری حیزبـە سـەرەکییەکانی سـەر 
لـه  الیه كـه وه  ده خـوازێ نه تـه وه   پانتاییـی سیاسـیی کوردسـتان: 
و نه ته وه بـوون بخه مڵێنـێ، كاتێـك داوای “ئـازادی” لـه  ئـه وی تـر 
چونكـه   گووتـاره ،  ئـه و  هـه ر  تـره وه   الیه كـی  لـه   كه چـی  ده كات. 
گووتارێكـی ئۆتۆنۆمیسـتی بـووه ، وابه سـته ییی كـورد بـه  چه مكـی 
دەوڵەت - نه ته وه )توركیا، عێراق، سـوریا، ئێران(ه وه  گرێ داوه ، 
كـه  نه ته وه یه كـی تـری زۆرینـه  )تـورك، عـه ره ب یـا فـارس(ی تیادا 
بااڵده سـت بـووه . بـه م مانایـه ش، ئـه م گووتاره  هیـی به خۆبوونێك 
حاڵه تـدا،  باشـترین  لـه   به ڵكـو  نییـه ،  ئازادییه كـی  ته واوه تـی  و 
ئاڵـۆزه .  ناسـنامه یه كی  و  ناكامـڵ  ئازادییه كـی  و  نیوبه خۆبـوون 
لـه  الیه كـی تـره وه ، لـه  پڕۆسـه ی “به رهه مهێنـان” و خه ماڵندنی 
بـه  مانـا سیاسـییه كه ی، هێـزه  سیاسـییه  كوردییـه كان  نه تـه وه دا، 
نـه ك هـه ر سـه ركه وتوو نه بـوون،  به ڵكـوو  لـه  ڕووی كـرداره وه  

به جیـددی كورتیـان هێنـاوه :
سیاسـییه   هێـزه   الی  بااڵده سـت  سیاسـیی  كولتـووری   -١
كوردییه كان، له  زۆربه ی هه ره  زۆری حاڵه ته كاندا، نه خوێندنه وه ی 
یه كتـر و بگـره  ڕه تكردنـه وه ی یه كتـر بـووه . جێگـه ی سـه رنجه  كـه  
ئـه و ڕه تكردنه وه یـه ، زۆر جـار لـه  پرۆسـه یه كی زۆر تێكده رانـه  و 
بگـره  خوێنـاوی و تراژیدیشـدا خـۆی نوانـدووه . جـا بـه م مانایـه ، 
گووتـاری  زۆرن،  یه كجـار  كـورددا  مێـژووی  لـه   نموونـه ی  كـه  
نه ته وه ییـی کـوردی لـه  ڕواڵه تـدا چه ند جوان گوزارەشـت لە خۆی 
بـكات، ئـه وا هه ڵگرانـی ئـه و گووتـاره  به ناونه ته وه یییـه،  مه به سـت 
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سـه ركرده  و هێـزه  سیاسـییه كانه ، لـه و پڕۆسـه  كرده یییـه دا، كـه  
هیـی ڕه تكرنـه وه ی یه كتـر و پاوانكردنی پانتاییی سیاسـیی نه ته وه  
لـه وه ی تـر و بـه  نـاڕه وا، بـۆ نموونـە بـە خائیـن له قه ڵه مدانـی ئه وی 
و  خۆبه ڕاسـتزانی  بـەردەوام  و  خه باته كـه ی  هیچكردنـی  و  تـر 
بزانێـت،  تاكه خه باتـی ڕه وا و سـه ركه وتوو  بـه   خه باتـی خۆشـی 
و  جه سـته   په رته وازه بوونـی  و  کڵۆڵبـوون  هه راسـانبوون،  کـە 
ڕۆحـی نه تـه وەی لـێ كه وتۆتـه وه . ده كـرێ باشـووری كوردسـتان 
لـه  سـی سـاڵی ڕابـردوودا وه ك نموونـه  بهێنینـه وه ، به بـێ ئـه وه ی 
باسـمان لـه  ڕاسـتییه  تاڵه كانـی یه كترڕه تكرنـه وه  و یه كتركوژیـی 
به چـڕی،  زۆر  و  به كورتـی  زۆر  كردبـێ.  سـاڵه   سـی  لـه و  بـه ر 
ده سـه اڵتی  بـه   ده سـه اڵتداره كان  حیزبـه   كـه   ده سـه اڵته ی  ئـه و 
“نه ته وه یـی”ی لـه  قه ڵـه م ده ده ن، لـه  هیـچ ئاسـت و ڕه هه ندێكیـدا 
بـه كار نه هاتـووه  بـۆ به رهه مهێنانـی نه تـه وه،  به ڵكـوو لـه  ئاكامـی 
به حیزبیكردنـی گووتـاری نه ته وه یـی، جه سـته  و ڕۆحـی نه تـه وه  
هه راسـان و په رتـه وازه  كـراوه ... لـه  ڕاسـتیدا ئـه وه ی ئه مـڕۆ لـه  
باشـووری كوردسـتان دوو هێـزی ده سـه اڵتدار له سـه ری ده ژیـن 
ناوچـه ی  له نێـوان  )به رلیـن(ه   دیوارێكـی  ده كـه ن،  به هێزیشـی  و 
به رهه مهێنانـی  حاڵه تیشـدا  خراپتریـن  لـه   و   سـۆران  و  بادینـان 
“دوو زمانـی” بادینـی و سـۆرانییه . ئه مـه  تـه واو پێچه وانـه ی، بـۆ 
ئه زموونـی  بڵێیـن،  ڕاسـتتر  یـا  جووه كانـه ،  ئه زموونـی  نموونـه  
لـه   بـه ر  فه لەسـتین  لـه   زایۆنیزمـه ،  واتـه   جـوو  ناسـیۆنالیزمی 
دامه زراندنـی ده وڵه تـی ئیسـرائیل لـه  ١٩٤٨. لـه و ئه زموونـه دا، بـه  
پێچه وانـه ی ئه زموونـی كـوردی، گووتـاری ناسیۆنالیسـتی و كار 
و چاالكیـی سیاسـیی ڕۆژانـه ی ڕه وت و هێـز و حیزبـه  سیاسـییه  
جیاجیاكانـی نـاو زایۆنیـزم یه كانگیـر بـوو له گـه ڵ یه كتـردا، كاتێـك  
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شـته كه  په یوه ندیـی بـه  بـوون و چاره نووسـی نه تـه وه  و پـڕۆژه ی 
نه ته وه یییـه وه  هه بـوو. بـه  مانایه كـی تـر، لـه  ئه زموونـی كوردیـدا 
نـه ك هـه ر ئـه و یه كانگیرییه  نه بووه،  به ڵكوو دژایه تییه كی وێرانكار 
له نێـوان ئـه وه ی كـه  پێویسـت بـە گووتـار و كـرداری نه ته وه یـی لە 
الیەکـەوە و  ئـه وه ی كـه  گووتـار و كردارێكـی ته سـكی حیزبیـی 

هێـزه  بااڵده سـته كان لـە الیەکـی تـرەوە بـووه .
٢- ئه مـڕۆ كـه  بـاس لـه  كـورد و نه ته وه بوونـی ئـەم گەلـە ده كه یـن، 
جیاجیاكانـی  به شـه   لـه   بـاس  حاڵه ته كانـدا  زۆری  زۆربـه ی  لـه  
كـه   دانپێدانانێـك،  و  ڕوانگه یـه ك  وه كـوو  ده كه یـن،  كوردسـتان 
هیـی حاڵه تـی دابه شـبوونی كـورد و خاكه كه یه تـی لـه  ژماره یـه ك 
ئۆتۆنۆمیخـواز  “ناسیۆنالیسـتی”  گووتـاری  به تایبه تـی  واڵتـدا. 
گووتارێكـه  لـه  باوه ڕبـوون، لـه  ڕووی سیاسـییه وه ، بـه  “حاڵه تـی 
چونكـه   ئۆتۆنۆمـی،  ده ڵێـم  كـورد،  نه ته وه یه كـی”  چه نـد  بوونـی 
لـه  كولتـووری  فیدراڵییه كـه ی باشـووری كوردسـتانیش ده ربـڕه  
ده ڵێـن  پێـی  ئیدارییـه ی  ته رتیبـه   ئـه و  و  ئۆتۆنۆمیـزم  سیاسـیی 
به رچـاو  لـه   شـت  هه ندێـك  ئه گـه ر  ڕاسـتیدا  لـه   ئۆتۆنۆمـی. 
نه گریـن، كـه  زاده ی ئه مـری واقیعـه  لـه  باشـووری كوردسـتان تـا 
ته رتیباتێكـی ده سـتووری، ئـه وا ده توانیـن بڵێیـن ئۆتۆنۆمییه كـه ی 
سـاڵی ١٩٧٠ ڕاشـكاوانه تر گوزارشـت و پێزانیـن بـوو لـه  كێشـه ی 
خـاك تـا سیسـتمه  فیدراڵییه كـه ی ئێسـتای ناو ده سـتووری عێراق: 
فەرمانڕەواییـی  ده سـه اڵتی  بـه   پێزانینـه   عێـراق  ده سـتووره كه ی 
كوردی له و شـوێنانه ی تا ٢٠٠٣/٣/١٩ به ده سـت كورده وه  بوون، 
نـه ك پێزانینێكـی ڕاشـكاوانه  لـه  واڵتـی كـورد، واتـە كوردسـتان. 

سـەرچاوە: لـه  پرۆسـه ی  به رهه مهێنانـی  نه تـه وه دا، كورد ئیشـكالی  
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له گـه ڵ كام بنه مـادا هه بـووه  بـۆ ئه وه ی  له  بـه راوردی  لێكنه چوونی  
له گـه ڵ ئـه وی تـردا نه ته وه بوونی  خۆی  بسـه لمێنێت؟

به رهه مهێنانـی  لـه   ئیشـكالیه ت  دانـه   سـێ  ده توانیـن  یاسـین:  ب. 
هه رسـێكیان  كـه   بكه یـن،  بـاس  كـورددا  حاڵه تـی  لـه   نه تـه وه دا، 
نێگه تیڤیـان  كاریگه ریـی  جیاجیـادا  ئاسـتی  سـێ  لـه   یه كـه وه   بـه  
هه بـووه  له سـه ر پڕۆسـه ی به نه ته وه بـوون و خه ماڵندنـی نه تـه وه . 
په یوه سـت  ده كـرێ  ئیشـكالیه تانه   ئـه م  بڵێیـن،  ده بـێ  هـه رزووش 
لـە الیـەک  كـوردی  بنه مـا كۆمه اڵیه تییه كانـی کۆمه ڵگـه ی  بـه   بـن 
و  بنه مـای فیكـری و ژینگـه ی فیكـری ناسـیۆنالیزمی كـوردی لـە 

تـرەوە: الیەکـی 
١- هۆز-عه شیره ت و  كۆمه ڵگه   و ناسنامه  لۆكاڵییه كان: ڕاستییه كی 
مێژوویـی ئه وه یـه ، كـه  هـۆز و عه شـایر نـه ك هه ر بێالیـه ن نه بووه  
لـه  پێشـوه چوونی بزاڤـی كوردایه تیـدا، به ڵكـوو به توندی و به چڕی 
پێیـه ی  بـه و  پێشـوه چوونه وه .  ئـه و  به سـه ر  كاریگه ریـی هه بـووه  
ڕۆژهه اڵتـی  تـری  كۆمه ڵگه  كانـی  وه ك  كـورده واری  كۆمه ڵگـه ی 
لـه   نه ته وه یـی  فیكـری  سـه رهه ڵدانی  کاتـی  لـه   ناوه ڕاسـت 
ناوچه کـه دا به تونـدی ته قلیـدی بـوون، ئـه وا هـه ردەم ئـه م حاڵه تـی 
سیاسـی  و  كۆمه اڵیه تـی  و  ئابـووری  ڕووی  لـه   ته قلیدیبوونـه،  
له سـه ر  هه بـووه   جیددیـی  كاریگه ریـی  فه رهه نگیشـه وه،  بگـره   و  
گه شـه كردن و پێشـكه وتنی ناسـیۆنالیزمی كـوردی. لـه  ڕاسـتیدا 
ئاماده ییـی هێـز و توێـژه  كۆمه اڵیه تییـه  ته قلیدییـه كان لـه  الیه كـه وه  
الیه كـی  لـه   و   كوردایه تـی  بزاڤـی  بـۆ  بـوون  هێـز  سـه رچاوه ی 
پووكانـه وه   و  په رته وازه یـی  و  الوازی  سـه رچاوه ی  تریشـه وه  
بوون ، ئەمەش خودی دژایەتییەکەیە. به م مانایه  بزاڤی كوردایه تی 
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به تایبه تـی لـه  باشـووری كوردسـتان، ده رهاوێشـته ی ئاماده بوون 
و ئاوێته بوونـی ته قلیـدە له نـاو مۆدێرنیتـه دا بـووه . ئـه م دژایه تییـه  
ئه نجامـی  لـه   ڕابـردوودا  سـه ده ی  چله كانـی  لـه   یه كبوونـدا  لـه  
نزیكبوونه وه ی توێژی شار، تۆ بڵێ خوێنده وار – به  هه ندێ مانا 
ورده بـۆرژوا، لـه  بزاڤـی خوالێخۆشـبوو بارزانی، ئـه و ئاوێته بوون 
و یه كبوونـه ی لـێ كه وتـه وه  له نێـوان توێـژی ته قلیـدی لـه  الیـه ك 
دامه زراندنـی  ڕاسـتیدا  لـه   تـره وه .  لـه  الیه كـی  “شـار”  توێـژی  و  
پارتـی دیموكراتـی كوردسـتان لـه  ١٩٤٦، لووتكـه ی ئـه و یه كبـوون 
و ئاوێته بوونـه  بـوو. لـه  ئاسـتی ئیشـكالیه تی ناسنامه شـدا، دیـاره  
هۆز-عه شـیره ت چوارچێوه یه كـی كۆمه اڵیه تییـه،  كـه  ناسـنامه یه ك 
و وه الئێكـی ناوچه ییـی ته سـك ده دات بـه  ئه ندامانـی عه شـیره ت، 
كـه  دواجـار ئـه م جـۆره  ناسـنامه یه  ڕێگره  له  بـه رده م گه اڵڵه بوونی 

ناسـنامه یه كی “گشـتگیری” نه ته وه ییـی خۆڕاگـر و به هێـز.
٢- ئیشـكالیه تی دووه م هیـی ده وڵـه ت - نه ته وه یـه : بـه م مانایـه ش 
كوردان به رده وام هه ر له  بیسـته كانی سـه ده ی بیسـته مه وه  له گه ڵ 
دوو دانـه  ناسـنامه دا، كـه  هەمیشـە له گـه ڵ یه كتـردا لـه  دژایه تیـدا 
بـوون ، ژیـاون. نـه ك هـه ر ئـه وه،  به ڵكـوو هـه ر وه ك لـه  وه اڵمـی 
پێشـتردا ئامـاژه م پێكـرد، گووتـاری كـوردی و ڕوانگـه ی ژیانـی 
ڕۆژانـه ی كـوردان، كاریگه رییه كـی تونـدی بووه  لـه  به رهه مهێنانی 
لـه   سیاسـیدا:  ژیانـی  موماره سـه ی  و  گووتـار  لـه   ئیزدواجیـه ت 
گووتـاردا كـورد هه ڵگری دروشـمه كانی كوردبـوون و كوردایه تی 
بـووه،  كه چـی لـه  الیه كـی تـره وه  “به  شـانازییه وه ” ئێرانی، عێراقی، 
سـوری یا توركی بووه . هه روه ها له  موماره سه شـدا ئۆتۆنۆمیزم 
لـه   بااڵده سـتبوونی  ئاماده بـوون و  لـه  سـااڵنێكی دوورودرێـژی 
مه یدانی سیاسـیدا هه ڵگر و به رجه سـته كاری ئه و دژایه تییه  بووه ! 
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٣- ئیشـكالیه تی ئایدیۆلۆژییـه  گه ردوونییـه كان، به تایبه تـی چه پـی 
سه رده سـت،  نه تـه وه ی  چه پـی  ده ڵێـم  سه رده سـت:  نه تـه وه ی 
وه ك  چـه پ  بیـری  له نێـوان  ده بینـم  جیاوازییـه ك  مـن  چونكـه  
لـه  بزاڤـه   لـه  ئه زموونـی زۆرێـك  ئاراسـته یه كی گه ردوونـی، كـه  
ئازادیخوازه كانـی جیهانـی سـێهه م ئاماده ییـی هه بووه  و  له  الیه كی 
تـره وه  بیـری چـه پ لـه  ڕێگـه ی فیلته ری ئایدیۆلـۆژی و كولتووری 
نه تـه وه ی سه رده سـت و زمانـی ئـه و نه ته وانـه  )تـورك، عـه ره ب، 
فـارس(ه وه  خزابێتـه  نـاو ناسـیۆنالیزمی كـوردی و بیركردنـه وه  و 
كـرده ی ناسیۆنالیسـته  كـورده كان... له سـه ر ئـه م خاڵـه  ده توانیـن 
زۆر ڕابوه سـتین، بـه اڵم ئـه وه ی لێـره دا گرنگـه  ئه وه یـه ، كـه  چه پـی 
هه بـووه   كاریگـه ری  ڕۆڵێكـی  هه میشـە  سه رده سـت،  نه تـه وه ی 
لـه  دوورخسـته وه ی كـورد لـه  بیـری سـه ربه خۆیی و هه وڵدانـی 
ئـه و  جیانه بوونـه وه ی:  بـه   كـورد  باوه ڕپێهێنانـی  بـۆ  بـه رده وام 
هه واڵنـه  هه نـدێ جـار لـه  به هانـه ی ڕووتـی ئایدیۆلۆژییـه وه  پێـی 
هه ڵگرتـووه  و  هه نـدێ جـار لـه  به هانـه ی سیاسـه تی واقیعـی، كـه  
گوایـه  ده وڵه تـی كـوردی لـه و ژینگـه  جوگرافییـه  سیاسـییه ی كـه  
لـه   كـورده   به رژه وه ندیـی  لـه   ئـه وه   له بـه ر  بـژی،  ناتوانـێ  هه یـه ، 
چوارچێـوه ی ئـه و ده وڵه تانـه دا بـژی، كـه  سـااڵنێكه  تیایانـدا ده ژی!

سـەرچاوە: لـه  په یوه ندیـی  نێـوان ناسـیۆنالیزم و ئایینـدا دوو 
دیـدی  پێچه وانـه  بوونـی  هه یـه ، دیدێكیـان پێـی وایـه  ناسـیۆنالیزم 
ده بێتـه  ئه ڵته رناتیڤـی  ئاییـن و كتومـت جێگـه ی  ئاییـن ده گرێتـه وه ، 
ده به خشـێت  مانـا  ئاییـن  هاوشـێوه ی   ناسـیۆنالیزم  بـه  جۆرێـك، 
بـه  مـردن و بـه  هه مـان شـێوه ی  ئاییـن خاوه نـی  چه نـدان بۆنـه ی  
تایبـه ت و سـروت و شـوێنی  پیـرۆزه ، ئـه م جـۆره  بیركردنه وهیـە  
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له نێـوان ئاییـن و ناسـیۆنالیزمدا دابـڕان دروسـت ده كات، بـه اڵم 
لـه  به رامبـه ردا بڕوایه كـی  دیكـه  پێـی وایـه  له نێـوان ناسـیۆنالیزم 
به ده گمـه ن  و  هه یـه   هه مه الیـه ن  و  قـووڵ  په یوه ندیـی   ئایینـدا  و 
بزووتنه وه یه كـی  ناسیۆنالیسـتی  ده بینرێـت په یوه ندیـی  تایبه تیی  به  
ئایینـه وه  نه بێـت. له نێـوان ئـه م دوو بۆچوونـه  جیـاوازه دا بیـروڕای  

به ڕێزتـان چییـه ؟

ب. یاسین: له  ڕاستیدا هه ردوو بۆچوونه كان له  ئاستی فیكری 
و ئاسـتی كرده ییـدا دروسـتن، بـه  جیاوازیـی ئه زمـوون و حاڵه تـه  
مێژوویییـه كان. له بـاره ی بۆچوونی یه كه مەوە، له  پێشـوه چوونێكی 
مێژووییـدا لـه  جیهانـی ڕۆژئـاوا، ناسـیۆنالیزم تـا ڕاده یه كـی زۆر 
لـه  ئه ركـه  سیاسـی و فیكـری و كۆمه اڵیه تییه كانـدا، جێگـه ی دینـی 
گرتـه وه  یـا هـه ر نه بـێ جێگـه ی بـه  دیـن لـه ق كـرد. ئه مـه  به گشـتی 
و   كـرد  پـێ  ده سـتی  هه ژده هـه م  سـه ده ی  لـه   بـوو،   پڕۆسـه یه ك 
ده رهاویشـته ی كۆمه ڵێـك پێشـوه چوون یـا پڕۆسـه  بـوو، كـه  دوو 
گرنگترینیان ئه مانه  بوون: ١- چڕبوونه وه ی گووتاری فه لسـه فیی 
گووتـاره   ئـه م  ئایـن.  بـه   دژ  و  مێتافیزیكـی  فیكـری  لـه   ڕه خنـه  
ڕێگه خۆشـكه ر بـوو بـۆ جێگره وه -ئه لته رنا تیڤێكـی تـر، كـه  ئه ویـش 
ناسـیۆنالیزم بـوو. هـه ر له بـه ر ئه وه شـه  هـه ر لـه  ١٧٠٠كانـدا، بـه  
شـێوه یه كی سـه رنجڕاكێش بـاس لـه  ناسـیۆنالیزم وه ك “ئایینێكـی 
عه لمانـی” كـراوه. ٢- گه شـه كردنی ده وڵـه ت - نه تـه وه ، به تایبه تـی 
دوای ئاشـتیی ویسـتڤالیا لـه  ١٦٤٨، ئـه و ئاشـتییه ی كۆتاییـی بـه  
شـه ڕێكی سـی سـااڵنه ی ئایینـی هێنـا و  گووتـاری ناسـیۆنالیزمی 
 - ده وڵـه ت  پـڕۆژه ی  ئـه و  فیكـری  و چوارچێـوه ی  ئامـڕاز  وه ك 
نه ته وه یه بەکارهێنا . ئیتر له و كاته وه،  خه سـڵه تی شـه ڕه كانی سـه ر 
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گۆڕه پانـی ئه وروپـاش گـۆڕا لـه  شـه ڕی ئایینـی بـۆ شـه ڕ بـه  نـاوی 
نه تـه وه  و به رژه وه ندییه كانـی ده وڵـه ت - نه تـه وه : جـا چ شـه ڕی 
به رگـری بێـت یـا شـه ڕی هێرشبردنه سـه ر الیـه ن و ده وڵه تانـی تـر.
لێـره دا ده بـێ ئـه وه ش بوتـرێ، كه  نه ك هه ر ناسـیۆنالیزم وه ك 
ئایدیۆلۆژیـا ده بێتـه  جۆرێـك لـه  دیـن و لـه  هه ندێـك حاڵه تیشـدا 
ئـه و  ئایدیۆلۆژیـا به گشـتی  به ڵكـوو  كتومـت ده بێتـه  جێگـره وه ی، 
خه سـڵه ته  بـه  خـۆوه  ده گـرێ، هـه ر ئه وه شـه ، بـۆ نموونـه  زۆر جار 
وا ده كات ئایدیۆلۆژیایه كـی عه لمانـی زۆر جـار خه سـڵه تی دیـن 
وه ر ده گـرێ بـۆ نموونـه  لـە گووتاری ڕه واییـدان به  “زه بروزه نگی 
چوارچێـوه ی  لـه   تـر  كرده یه كـی  هـه ر  یـا  شۆڕشـگێڕی” 

ئایدیۆلۆژیایـه ... حه رفییانـه ی  موماره سـه كردنی 
په یوه سـت بـه  به شـی دووه مـی پرسـیاره كه ت، ده كـرێ ئێمـه  
زۆر نموونه ی زیندوو بهێنینه وه ، كه  له وێدا ئایین ڕۆڵێكی گرنگی 
بینیـوه  و ده بینـێ لـه  به هێزكردنـی ناسـیۆنالیزم. لـه  الیه كـی تـره وه  
نموونـه ش هـه ن كـه  له وێـدا بـۆ خزمه تـی خـۆی، ناسـیۆنالیزمێك 
مه زهه بێكـی  یـا  ئایینێـك  به هێزكردنـی  خزمـه ت  ده خاتـه   خـۆی 
ئایینـی دیاریكـراو. لـه و حاڵه تەدا  شـێوه  یه كبوونێكـی دژایه تییه كان 
)ناسـیۆنالیزم وه ك ئایدیۆلۆژیایه كـی عه لمانـی لـه  الیـه ك و  ئاییـن 
لـه  الیه كـی تـر( لـه  به رجه سـته بوونێكی دیالێكتیكییانـه ، زۆربـه ی 
جـار له سـه ر بنه مایه كـی پراگماتیكـی نـه ك بـه  زه روره ت فیكـری 

فه راهـه م دەكـرێ.

پێویسـتی   نه تـه وه   دروسـتكردنی   حوكمـه ی   بـه و  سـەرچاوە: 
بـه  هه مـوو شـتێكه ، ئاییـن هه میشـه  یه كێـك بـووه  لـه  ئامرازه كانـی  
بزووتنـه وه ی   ئایـا  ناسیۆنالیسـتییه كان،  بزووتنـه وه   به رده سـتی  
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ناسیۆنالیسـتیی  كـوردی  توانیویه تـی  سـوود وه ر بگرێـت لـه  ئاییـن 
نه ته وه كـه ی ؟ خزمه تـی   بـۆ 

ب. یاسـین: بەڵـێ، تـا ڕادده یـه ك. ئه مـه ش زیاتـر لـه  هه ندێـك لـه  
سـه ره تایییه كانی  ده یـه    و  نۆزده هـه م  سـه ده ی  جوواڵنه وه كانـی 
ئـه وه   مانـای  بـه   ئـه وه ش  كه وتـووه .  ده ر  بیسـته م  سـه ده ی 
نایـه ت، كـه  كـورد سـه ركه وتوو بـووه  لـه  به كارهێنانـی ئاییـن بـۆ 
سه رخسـتنی به ته واوه تـی پڕۆژه یه كـی نه ته وه یـی لـه  كوردسـتانی 
مـه زن یـا لـه  هـه ر پارچه یه كـی كوردسـتان. ئه مڕۆ ئایین )ئیسـالم( 
لـه  كوردسـتاندا لـه  ڕێگـه ی ئیسـالمی سیاسـییه وه  ڕۆڵێكـی نوێ و  
بـه  شـێوازی تـر ده بینـێ. بـۆ ئـه وه ی گووتـاری ئیسـالمی سیاسـی 
نه بێته  هۆی الوازبوونی پڕۆژه ی نه ته وه ییی كوردستان، پێویسته  
له سـه ر دوو پر نسـیپی گرنـگ، كـه  ئه وانیـش كوردسـتانیبوون و 
نـه ك  كوردسـتان،  دینییه كانـی  و  عه لمانـی  هێـزه   دیموكراسـین، 
هـه ر وه ك دژ ته ماشـای یه كتـر نه كـه ن، به ڵكـوو وه ك ته واوكـه ری 
یه كتـر، یه كتـر بخوێننـه وه  و هه ڵسـوكه وت له تـه ك یه كتـردا بكـه ن. 

سـەرچاوە: كاتێك قسـه  له سـه ر په یوه ندیی  نێوان ناسـیۆنالیزم 
و دیموكراسـی  ده كرێـت، ده بینیـن له  هه نـاوی  زۆربه ی  بزووتنه وه  
ناسیۆنالیسـتییه كاندا نه ك دیموكراسـی  ئاماده ییی  نه بووه ، به ڵكوو 
له  زۆر كاتدا گه شـه ی  ناسـیۆنالیزم هۆكاری  سـه ره كیی  شكسـتی  
دیموكراسـی  بـووه ، بـه اڵم ناسـیۆنالیزمی  نه تـه وه  بنده سـته كان لـه  
زۆر كاتـدا دیموكراسـییان كردۆتـه  به یداخـی  دروشـمه كانیان، ئایـا 
لـه  مێـژووی  بزووتنـه وه ی  ناسیۆنالیسـتی  كوردیـدا په یوه ندییـه ك 

ده بینیـن له گه ڵ دیموكراسـیدا؟
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لـه   گوزار شـته   و  گرنگـه   پرسـیارێكی  ئه مـه   یاسـین:  ب. 
په یوه ندییه كـی پـڕ ئیشـكالیه ت. سـه ره تا ده بـێ بڵێیـن: ١- لیبرالیـزم 
و ناسـیۆنالیزم لـه  هه مـان كاتـدا گه شـه یان كـردووه  و  هه ندێـك 
جاریـش ناسـیۆنالیزم وه كوو به شـێك و درێژبوونـه وه ی لیبرالیزم 
بینـراوه ، له گـه ڵ بوونـی هه ندێـك دژایه تییـش له نێوانیانـدا. ٢- لـه  
مێژوودا ناسیۆنالیزم به  زۆر شێوه  خۆی ده ر بڕیوه ، ناسیۆنالیزم 
وه ك  شـۆڤینیزم،  درێژبوونـه وه ی  وه ك  ئیمپریالیـزم،  وه ك 
ئایدیۆلۆژیایـەک بـۆ ڕه واییـدان بـه  ده سـتدرێژی بـۆ سـه ر واڵت و 
نه ته وه ی تر، به اڵم وه ك ئایدیۆلۆژیایه ك بۆ بزاڤی ئازادیخوازیش 
لـه  خه بـات دژی كۆلۆنیالیـزم یـا داگیركـه ری ناو خۆ. بـه م مانایه ش 
ڕاسـتتره  ناسـیۆنالیزم بـه  كـۆ گوزار شـتی لـێ بكـرێ نەک بـه  تاك، 

لـه  ڕاسـتیدا به كارهێنانـی هـه ردوو شـێوه کە دروسـته .
لـه  الیه كـی تـره وه،  لـه  ڕووی تیـۆری و کردارییـه وه ، جۆرێـك 
لـه  دژایه تـی هه یـه  له نێـوان دیموكراسـی لـه  الیـه ك و  ناسـیۆنالیزم 
به گشـتی لـه  الیه كـی تـره وه . ئـه م دژایه تییـه  چه نـد گرنگـه  و چه نـد 
تـه واو  به ڵكـوو  ناوه سـتێ،  تیۆریـدا  ئاسـتی  لـه   ته نهـا  جیددییـه  
له سـه ر ئه كتـه ره  سیاسـییه كان ده وه سـتێ لـه  نزیكبوونه وه یـان لـه  
ناسـیۆنالیزم و دیموكراسـی. هه ڵبه تـه  جیاوازییـش هه یـه  له نێـوان 
حاڵه تێـك و ژینگه یه كـی سیاسـی بـۆ حاڵه تێكـی تـر و ژینگه یه كـی 
سیاسـیی تـر. لـه  ڕووی تیۆرییـه وه  ناسـیۆنالیزم جه ختكردنه وه یـه  
گـروپ  له نێـوان  جیاوازییـه كان  كه مكردنـه وه ی  بـۆ  كاركردنـه   و  
هـه ر  نـه ك  یه كڕه نگكردنـی  ئاراسـته ی  بـه   كۆمه ڵگـه   تاكه كانـی  و 
كولتـووری، به ڵكـوو ئایدیۆلـۆژی و سیاسـیش. بـه  مانایه كـی تـر، 
گووتـاری ناسیۆنالیسـتی تـا بـۆی ده كـرێ به شـه كانی كۆمه ڵگـه  به 
 یه كتر ده چووێنێ و  زۆر جار دژی گووتاری جیاكاری له  ئاڕاسته  و 
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به رژه وه ندیـی توێـژ و گروپه  جیاجیاكانی كۆمه ڵگه  ده وه سـتێته وه ، 
بـه  به هانـه ی پاراسـتنی یه كگووتـاری و یه كڕیزیـی “نه تـه وه .” ئـه م 
گووتـاری ناسیۆنالیسـتییه  نـه ك هـه ر لـه  گرنگیـی هه مه ڕه نگیی ناو 
به رامبه ریشـی ده وه سـتێته وه ،  به ڵكـوو  ده كاتـه وه،   كـه م  كۆمه ڵگـه  
بگره  له  هه ندێك حاڵه تدا ڕه واییش به  به كارهێنانی زه بروزه نگیش 
به پێـی  هه مه ڕه نگییـه .  ئـه و  له ناوبردنـی  و  كه مكردنـه وه   بـۆ  ده دا 
ئـه م گووتـاره ، هه مه ڕه نگـی الوازییـه  بـۆ نه تـه وه  و یه كڕیزییه كـه ی، 
یـا  ڕاسـته قینه   ده ره كـی  هه ڕه شـه ی  به رامبـه ر  لـه   به تایبه تـی 
نـه ك  كۆمه ڵگـه   یه كڕه نگكردنـی  گووتـاری  ڕاسـتیدا  لـه   وه همیـدا. 
هـه ر بێكێشـه  نییـه ، به ڵكـوو ئـه و گووتـاری یه كڕه نگكردنـه  ده توانێ 
حاڵه تـی  لـه   سـه ریش  هه ڵگـرێ،  فاشـی  هه ناسـه یه كی  لـه   پـێ 
به رهه مهاتنـی سیسـتمێكی ڕه فتارفاشـی یـا ته واوفاشـی بـدات. لـه  
ڕاسـتیدا لـه  زۆرێـك لـه  لێكۆڵینـه وه كان ئـه وه  جه خـت كراوه تـه وه ، 
كه  ناسـیۆنالیزمی توركی به  مه فهومی ئه تاتورك و  ناسـیۆنالیزمی 
كاریگه ریـی  ژێـر  كه وتوونه تـه   به عـس  مه فهومـی  بـه   عه ره بـی 
فاشـیزم و له به ر ئه وه شـه  به و ئاراسـته یه  موماره سـه یان كردووه .
یه كڕه نگكردنـه ،  گووتـاری  ئـه و  بـه   دژ  تـره وه ،  الیه كـی  لـه  
هه مه ڕه نگـی  له سـه ر  جه ختكردنه وه یـه   دیموكراسـی  گووتـاری 
و وردكرنـه وه ی كۆمه ڵگـه  بـۆ تاكـه كان )یـا ئـه وه ی هـه ر زوو لـه  
atom-(  ١٧٠٠كان پێی وتراوه  باسوخواسی فه لسه فه ی سیاسیدا له 
ization( واتـه  “پارچـه  پارچه كـردن.” به م شـێوه یه ش دیموكراسـی 
ئیـراده ی تـاك و هه مه ڕه نگیـی نـاو كۆمه ڵگـه  لـه  به رچـاو ده گـرێ و 
به هێزیـان ده كا بـۆ ڕێكخسـتنی په یوه نـدی له نێـوان تـاك و توێـژ 
لـه  ڕێگـه ی بـه  سیسـتمكردنی ئـه و په یوه ندییانـه   و گروپه كانیـدا، 
لـه  چوارچێـوه ی به هـا و میكانیزمـه  دیموكراسـییه كانه وه . كه واتـه  
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لـه  ئاراسـته  هـه ره  گشـتییه كه دا، شـێوازێك لـه  دژایه تـی له نێـوان 
گووتـاری ناسیۆنالیسـتی لـه  الیـه ك و  گوتـاری دیموكراسـی لـه  
له سـه ر  جه ختكردنـه وه   بـه   هه ڵبه تـه   ده كـرێ،  بـه دی  تـر  الیه كـی 
جیاوازیی ئه زموون و حاڵه ته  مێژوویییه كان له  ئاستی جیهانیدا، له  
جێگەیه ك بۆ جێگەیه كی تر و  له  ئه زموونێك بۆ ئه زموونێكی تر... 
ئه وه ش به و مانایه  نایه ت، كه  ناكرێ ناسـیۆنالیزم و دیموكراسـی 
یه كانگیـر بـن: لـه  ئه زموونـی جیهانـی ڕۆژئـاوادا، ده وڵه تـی نه تـه وه  
ئـه و كاتـه  به هێـز بـووه ، كـه  توانیویه تـی به رژه وه ندی و ئاساییشـی 
نه تـه وه  و تاكـه كان بپارێـزی، كاتێـك ده وڵـه ت نه تـه وه ی له سـه ر 
به كورتـی  زۆر  خسـتووه .  ڕێـك  دیموكراتییـه كان  به هـا  و  بنه مـا 
ئاراسـته یه كی  و  نـاوه ڕۆك  ده توانـێ  ناسـیۆنالیزم  به چـڕی،  و 

دیموكراسـییانه ی هه بـێ.
له  مێژووی بزاڤی ناسیۆنالیسـتی كوردی )تۆ بڵێ كوردایه تی(
دا، دژایه تییه كـی به هێـز هه بـووه  له نێوان دوو گووتار و ئاڕاسـته ی 
ناسـیۆنالیزم و دیموكراسـی به تایبه تـی له نێـوان تیـۆری لـه  الیـه ك 
و  كـرده  لـه  الیه كـی تـره وه . جگـه  له مـه ش، ئـه م ناسـیۆنالیزمه  ڕوو 
لـه  ده ره وه  تـا بـۆی كـراوه  جه ختـی له سـه ر دیموكراسـی و مافـه  
دیموكراسییه كان بۆ كورد كردۆته وه  و به رده وام جه ختی له سه ر 
دیكتاتۆری و فاشـییه تی ڕژێمه  ناوه ندییه كانی واڵتانی داگیركاری 
كوردسـتان كردۆتـه وه، بـه اڵم لـه و جێگەیانـه ی پێویسـتی كردبـێ 
ڕێكخسـتنی  له نـاو  خۆیانـدا،  له نـاو  كوردایه تییـه   ئـه و  هێزه كانـی 
خۆیانـدا و لـه  په یوه ندییه كانـی نێوان یه كتردا دیموكراسـی بن، ئه م 
هێزانه  تا بڵێی كورتیان هێناوه . نه ك هه ر ئه وه،  به ڵكوو به شه كانی 
ناوخۆی ئه و كوردایه تییه ، واته  حیزب و هێزه  سیاسییه كانی، ئه و 
بزاڤـه  نه یانتوانیـوه  پانتاییـی خه بات و پانتاییی ده سـه اڵتی سیاسـی 
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به  شێوه یه كی دیموكراتییانه  ڕێك بخه ن، به ڵكوو له و ڕێکخستنه دا 
ڕۆحـی خۆبه زلزانـی و خۆبه هه مووشـتزانی و به كه مزانـی ئـه وی 
تـر و بگـره  ڕه تكردنـه وه ی به ته واوه تـی ئـه و ئـه وی تره ، بااڵده سـت 
بـووه . لـه  الیه كـی تریشـه وه ، بزاڤـی سیاسـیی كوردسـتان تـا بـۆی 
كرابێـت خـۆی دوور گرتـووه  لـه  كرانـه وه ی ناو خـۆی حیـزب و 
كۆمه ڵگـه ، بـه  به هانـه ی ئه وه ی هه ڕه شـه ی ده ره كی له سـه ر نه ته وه  

هه یه .
خـۆی  شـێوه   تێكده رتریـن  بـه   دژایه تییـه   ئـه م  ڕاسـتیدا  لـه  
ده ر بڕیـوه  لـه  سـێبه ر و چوارچێـوه ی ده سـه اڵتی “خۆماڵـی” لـه  

ڕابـردوودا.  سـاڵی   ١٩ لـه   كوردسـتان  باشـووری 
زۆر به كورتـی و به چـڕی، كۆمه ڵێـك دژایه تـی هه بـوون  له نـاو 
بوونه تـه وه   چـڕ  دژایه تییانـه   ئـه و  کـه   كوردیـدا،  ناسـیۆنالیزمی 
 -٢ جیهانگیـری.  ته وژمـی   -١ هـۆی:  بـه   بـوون   ئاشـكراتر  و 
ده سـه اڵتی  ئه زموونـی  لـه   كـوردی  ده سـه اڵتی  سـه رنه كه وتنی 
دیموكراسـی  سیسـتمی  بـواری  لـه   به تایبه تییـش  خۆماڵیـدا، 
و  دیموكراتییانـه   ڕێكخسـتنی  و  ئازادییـه كان  زامنكردنـی  و 
ماڵـی  بڵـێ  )تـۆ  پانتاییـی سیاسـیی كوردسـتان  كوردسـتانییانه ی 

كـورد(. 
لـه  داهاتـوو ناسـیۆنالیزمی كـوردی  بـه  بۆچوونـی مـن، ڕوو 
و   جیـددی  ته حـه ددای  كۆمه ڵێـك  له گـه ڵ  ده بـێ  ڕووبـه ڕوو 
گووتـاری  سه رله نوێڕێكخسـتنه وه ی  گرنگتـر  هه مووشـی  لـه  
ته ندروسـتی  چاره سـه ركردنێكی  ئاراسـته ی  بـه   ناسیۆنالیسـتییه  
ئـه و دژایه تییانـه  له سـه ر دوو پرنسـیپ و بنچینـه ی دیموكراسـی و 

بـوون. كوردسـتانی 
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هەڵبژاردنەکانی عێراق ٢٠١٠ و 
هەندێک پرسی دیکە

دیمانەی ڕۆژنامەی ڕۆژنامه ، ژماره  595، 59٦، 597، 
هەروەها

لە پێگەی سبەی له  ئابی 2٠1٠دا باڵو بۆتەوە

ئێـوە  بکەیـن،  پـێ  دەسـت  پرسـیارەوە  لـەو  بـا  سـبەی: سـەرەتا 
وەک که سـایەتییەکى سـەربه خۆ بۆچـى پشـتیوانیى بزووتنـەوەى 

گۆڕانتـان کـرد؟

لـەو  یەکێکـم  زۆرە  سـااڵنێکى  مـن  ڕاسـتیدا  لـە  یاسـین:  ب. 
لـە  ڕەخنەگرتـن  لـە  الیەکـەوە  لـە  نەکردۆتـەوە  سـڵم  کەسـانەى 
لـە باڵوکردنـەوە و  دەسـەاڵتى کـوردى و لـە الیەکـى تریشـەوە 
پێشکەشـکردنى کۆمەڵێـک هەڵسـەنگاندن و بۆچـوون و پـڕۆژە، 
بـە ئومێـدى ئـەوەى دواجـار خزمـەت بـە ڕەوتـى گۆڕانـکارى لـە 
کوردستان بکەن. بۆ نموونە لە کۆمەڵێک لێکۆڵینەوە و بابەتدا، هەر 
لـە سـەرەتاى سـااڵنى١٩٩٠کان، لـە ئاوڕدانەوەیەکـى ڕەخنەگرانـە 
خوێندنـەوەى  لـە  و  کوردسـتان  لـە  سیاسـى  بزاڤـى  سـەر  بـۆ 
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گۆڕانکارییەکانى کۆتاییى١٩٨٠کان و سـەرەتاى١٩٩٠کان و دانى 
هەنـدێ تەسـەور ڕوو لـە داهاتـوو، کۆمەڵێـک ڕەخنـە و بۆچوونـى 
جیددیـم هەبـووە، کـە هەمووشـیان دەخزێنـە خزمـەت پرۆسـەى 
کوردایەتـى:  بزاڤـى  تەندروسـتبوونى  و  نوێبوونـەوە  و  گۆڕیـن 
لـە گرنگیـى بەدامەزراوەییکرنـى  لـەو کاتـەدا باسـم  بـۆ نموونـە، 
بزاڤـى سیاسـیى کوردسـتان و نوێبوونـەوە لـەو بزاڤـەدا لە الیەنى 
ئایدیۆلـۆژى و ڕێکخراوەیـى و سیاسـی و ئامـرازى خەبـات و... 

هتـد کـردووە.
لـەم پێشـەکییە بـۆ وەاڵمـى پرسـیارەکەت، دەمەوێ ئـەوە بڵێم، 
کـە سـااڵنێکە خـۆم بـە یەکێک لـە دەنگە گۆڕانخـوازەکان دەزانم و 
هـەر لـەم سۆنگەیەشـەوە بـە سروشـتیم زانیـوە، تا ئـەو جێگەیەى 

دەکـرێ پشـتگیرى لـە بزاڤى گـۆڕان بکەم.
لـە الیەکـى تـرەوە، هـەروەک لـە بابەتێکمـدا، کە بـەر لە نزیکەى 
سـاڵێک بـاڵو بۆتـەوە، باسـم کردووە، دەرکەوتنـى بزاڤى گۆڕان لە 
باشـوورى کوردسـتان ئەرزهەژێکـى سیاسـى بـوو و ڕووداوێکـى 
زۆر گرنگ بوو، بە ڕادەیەک گرنگ، کە دەکرێ بڵێین ئەو ڕووداوە 
مێژووى هاوچەرخى باشوورى کوردستان دەکاتە دوو بەشەوە: 
بـەر لـە دەرکەوتنـى گـۆڕان و دواى دەرکەوتنى گۆڕان. هەر لەبەر 
ئەوەش بۆ خۆم سروشتیتر ئەوە بوو، کە هەڵوێستێکى پۆزەتیڤم 
هەبـێ لـەو ڕووداوە مێژوویییـە نـەک بێهەڵوێسـت بـم، یـا خراپتـر 

لەوە، هەڵوێسـتى نێگەتیڤم بەرامبەرى هەبێ.
هەڵبەتـە لـە هەڵوێسـتى خۆمـدا تـا ئێسـتا زۆر تەحەفـوزم لـە 
و  و سیاسـى  ئایدیۆلـۆژى  ڕووى  لـە  بزاڤـە  ئـەو  الیەنـى  چەنـد 
ڕۆڵـى ئـەو پێکهاتەیـەى بـە کۆڵەکـە و بڕبـڕەى پشـتى ئـەو بزاڤـە 

هەبـووە. دەژمێـردرێ، 
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لە دیدێکى کوردستانییەوە، من باوەڕم وایە، بزاڤى کوردایەتى 
لە هەموو پارچەکانى کوردسـتان پێویسـتى بە نوێبوونەوە هەیە. 
لـە ڕووى فیکرییـەوە کـۆن  ئـەو کوردایەتییـە  تـر،  بـە مانایەکـى 
بـووە، کـە بـۆ زەمەنێکـى زۆر پێشـتر و هەلومەرجـە سیاسـی و 
کۆمەاڵیەتییەکانـى ئـەو زەمەنـە لـە قاڵـب دراوە. لـەم سـۆنگەیەوە، 
بـە ئامـراز و پالتفۆڕمـى  بـکات  ئەگـەر گـۆڕان بەئاشـکرا خـۆى 
لـەو  بزاڤـە  ئـەو  سـەرکەوتنى  ئـەوا  کوردایەتـى،  نوێبوونـەوەى 
ئەرکەدا ئاسۆیەک و دەروازەیەک دەکاتەوە، بۆ ئەوەى گۆڕین و 
نوێبوونەوە لە بزاڤى کوردایەتى بەشـەکانى ترى کوردستانیشـدا 

بکرێ.
گـەورە،  کوردسـتانی  لـە  کوردایەتـی  نوێبوونـەوەی  دەڵێـم 
چونکە زۆرێک لەو بابەتانەى بزاڤى گۆڕان باسـى لێوە کردوون، 
بـە هەمـان ڕادە بـۆ بەشـەکانى تـرى کوردسـتانیش گرنگـن نـەک 
تەنها بۆ باشـووری کوردسـتان. ئەو بابەتانەى لە کۆیاندا دەکرێ 
نـاوى بنێیـن نوێبوونـەوەى کوردایەتـى. بـۆ نموونـە گۆڕانکارى لە 
ماهیەتى حیزب و حیزبایەتى، گۆڕانکارى ئایدیۆلۆژى و سیاسى، 
بەمەدەنیکردنـى خەباتـى کوردایەتـى، بەدامەزراوەییکردنـى بزاڤـى 
کوردایەتـى، سـەرلەنوێ پێناسـەکردنەوەى ئاساییشـى نەتەوەیـى، 
بەرجەسـەتەکردنى کولتوورێکى سیاسـیى دامەزراو لەسـەر بەها 
دیموکراسـییەکان و چەمکـە هـەرە مۆدێرنەکەى کوردسـتانیبوون 

)هاوواڵتیبـوون( و زۆر بابەتـى تریـش...
سیاسـیی  گووتـارى  لـە  ئەگەرچـى  بۆچوونـەوە،  لـەو  هـەر 
سـەرانى گـۆڕان خۆیانـدا ئـەم ڕەهەنـدە، واتـە ڕەهەنـدى گۆڕان لە 
سـۆنگەى کوردسـتانى مەزنـەوە، بەتەواوەتـى غایبـە، مـن وەکـوو 
کوردسـتانییەک ڕۆڵی بزاڤى گۆڕان لەو ڕەهەندە کوردسـتانییەوە 
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بـە پێویسـت و مێژوویـی دەبینـم. بـۆ ئەوەشـى ئـەو ڕەهەنـدەى 
گۆڕان ببێ بە ڕاسـتى و بە پانتاییى تەواوى کوردسـتانى مەزندا 
هەڵسـەنگاندنێکى  گـۆڕان  سـەرکردەکانی  گرنگـە  ببێتـەوە،  بـاڵو 
ڕۆشنایییەشـەوە  لـەو  و  بکـەن  مەسـەلەیە  ئـەم  بـۆ  جیـددى 
گووتارێـک بخەمڵێنـن، کـە ئـەو ڕەنگدانەوەیـەى تیادا بـەدی بکرێ. 
بـە هەمـان شـێوە، کوردسـتانییانى پارچەکانـى تـر بـەو گرنگییەوە 

لـە بزاڤـى گـۆڕان بڕوانـن و لێـى نزیـک ببنـەوە.
ئاخـر، بـۆ نموونـە، مەسـەلەیەک کـە گـۆڕان ورووژاندویەتـى 
کالسـیکیبوونى  گرنگـە،  کوردسـتان  بەشـەکانى  هەمـوو  بـۆ  و 
بەشـى هـەرە زۆرى حیزبـە کوردسـتانییەکانە، کـە زیاتـر هەڵگرى 
کولتوورى سیاسـیى حیزبی بەلشـەفیزمن و بە کۆمەڵێک کێشـەى 
ئایدیۆلـۆژى و سیاسـى و ڕێکخسـتنیەوە دەناڵێنـن. زۆر بەکورتـى 
ئەمـڕۆ کولتوورێکـى سیاسـى لـە کوردسـتانى مـەزن بااڵدەسـتە، 
کـە هیـى بەکەمزانیـى خەباتـى ئـەوی تـرە، خۆنوانـدن لـە ڕێگـەى 
ئینکارکردنـى بـوون و خەباتـى ئـەوی تـر و زۆر کێشـەى جیددیی 
تـر، کـە دەکـرێ لـە کولتوورێکـى سیاسـیدا کـۆی بکەیتـەوە، تیایـدا 
دوو پرنسیپى هەرە گرنگى کوردستانیبوون و دیموکراسیبوونى 

ڕاسـتەقینە زۆر الوازن و... هتـد.
لێـرەدا گرنگـە ئـەوەش بڵێیـن، لـە گووتـارى کوردسـتانیکردنى 
مەسـەلەى گۆڕانـکاری لـە ئاسـتى کوردسـتانى مەزنـدا، پێویسـت 
هەڵـەى  و  براگـەورە  بـە  بـکات  خـۆى  گـۆڕان  بزاڤـى  نـاکات 
کولتووریـى براگەورەییـى ئەوانـی تـر دووبـارە بکاتـەوە، بەڵکـوو 
ئـەوە بەسـە لـە کات و بابەتـى پێویسـتدا قسـە و باسـەکانى ئـەو 

بزاڤـە مـەدا هـەرە فراوانـە کوردسـتانییەش وەر بگـرن.
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سـبەی: تـۆ لـە هەڵبژاردنـى٧ى ئـازارى ڕابـردوو، کاندیدى ئەم 
بزووتنەوەیـە بوویـت، بۆچـى ئـەو بڕیارەت دا؟

ب. یاسـین: لە ڕاسـتیدا بڕیارێکى ئاسـان نەبوو و تا ڕادەیەکى 
زۆر بەشـێک لـەوەى پێشـتر وتـرا یاریـدەدەرە لـە ڕوونکردنەوەى 

بڕیارەکەم.
بەکورتى، بزاڤێک کە دروشمى ئۆپۆزسیۆنبوونى ڕاستەقینەى 
هەڵگرتـووە و ئەندامـان و الیەنگرانـى ئامـادەن قوربانیى پێویسـت 
بـدەن بـۆ ئەم مەبەسـتە، ناکرێ مرۆڤیـش لە هەنگاوێکى عەمەلیدا، 
کـە  نەخـات  دەر  ئـەوە  قسـەوباس،  و  نووسـین  بـە  هـەر  نـەک 
بـۆ  ئامادەیـە  بەڵکـوو  بـەو پێشـووەچوونە،  نـەک هـەر دڵخۆشـە 
ئەنجامدانـى ئـەو ئەرکـە عەمەلییـەى دەکەوێتـە سـەر شـانی، جـا 
بـا ئـەو ئەرکـە لـە ئەنجامدانیـدا ختورەتـى قوربانیدانـى گـەورەش 

لەخـۆ بگـرێ.
جگە لەوەش، ئەو پرسیارەى ئێوە مانایەکى تر یا پرسیارێکى 
تـر لـە ناواخنـى خۆیـدا هەڵدەگـرێ. ئەویـش ئەوەیـە: چـۆن دەکرێ 
تـا  و  عێـراق  دەوڵەتـى  بـە  نەبووبـێ  بـاوەڕى  یاسـین  بورهـان 
ئێستاش باس لە باشوورى کوردستان )نەک کوردستانى عێراق( 
بـکات و بەئاشـکرا لـە بزاڤـى ڕیفراندۆمـدا داواى سـەربەخۆییى 
باشـوورى کوردسـتانى کردبـێ، خـۆى بەربژێـر کاندیـد بـکات لـە 
هەڵبژاردنەکانـى عێراقـدا. لـەم سـۆنگەى پرسیاره شـەوە، دیسـان 
قسـەکانى  لـە  نەبـوو، جگـە  ئاسـان  بڕیارێکـى  بەربژێکـردن  خـۆ 

پێشـترم، لـە وەاڵمـى ئـەم بەشـەى پرسیاریشـدا دەتوانـم بڵێـم:
١- سـااڵنێکى زۆرە بـە نووسـین و کـۆڕ و سـیمینار و چاالکییـە 
مەدەنییه کان و زۆر شێوەى خەباتى تر لە دەرەوەى واڵت، وەک 
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کەسـێکى بێالیـەن، خـۆم لـە بزاڤـى کوردایەتیـدا خەریـک کـردووە. 
لەگـەڵ ئەوەشـدا زۆر جـار ڕووبـەڕووى ڕەخنە بوومەتەوە لەبەر 
نییـە،  عەمەلیـم  حـزوورى  کوردسـتاندا  لـە  مـن  دواجـار  ئـەوەی 
ئەگەرچـى دەسـەاڵتێکى کوردیـش حوکمڕانیـى واڵت دەکات! لـە 
وەاڵم و چارەسەرکردنى ئەم پرس و پارادۆکسەدا دەڵێم، ئەوەم 
ڕەفز کرۆتەوە کە لە سێبەرى دەسەاڵتێکى تا سەرئێسقانگەندەڵدا 
بژیـم، دەسـەاڵتێک، کـە بەشـێک لـە سیاسـییەکانى بـەر لـە نیـوڕۆ 
لـە پۆسـتە سیاسـى و ئیدارییـە ڕەسـمییەکاندا دەبینرێـن، بـەاڵم 
دواى نیـوه ڕۆ خەریکـى قاچاغچێتیکردنـن بە کااڵیەکى نیشـتمانیی 
خۆبەربژێرکردنـم  تـرەوە،  الیەکـى  لـە  نـەوت.  وەک  سـتراتیژیى 
مانـاى چـوون بـوو بـۆ کوردسـتان لەژێـر سـێبەرى بزاڤێکـدا، کـە 
گەندەڵییـە.  ئـەم  بەرامبـەر  ڕاگەیانـدووە  مەدەنییانـەى  خەباتێکـی 
هەروەهـا ئـەو هەنـگاوەم وەک پشـتگیرى بـوو لـەو ئەندامانـەى 
گۆڕانـەوە  بزاڤـى  چوارچێـوەى  لـە  کـە  کوردسـتان،  پەرلەمانـى 

خەباتێکـى هێـژا دژ بـەو گەندەڵییـە دەکـەن.
٢- هەرگیز ڕازى نەبووم و نیم بەو دەستوورەى عێراق، کە هەیە 
و باوەڕیشـم وا بووە و ئێسـتاش باوەڕم وایە، کە چۆن عەرەبى 
سـوننە کاتـى خـۆى لـە ڕێگـەى بەشـداریى حیزبـى ئیسـالمییەوە، 
کـە بەشـیکی کەمیـش بـوون لـە کەمایەتیـى سـوننەى عـەرەب، لـە 
پڕۆسـەى سیاسـى و هەڵبژاردنەکانـى عێـراق لـە ٢٠٠٥ کۆمەڵێـک 
مەرجى فەرز کرد، یەکێ لەوانە ماددەى ١٤٢ی دەستوور، بزاڤى 
گـۆڕان دەیتوانـى و ئێسـتاش دەرفەتـى هەیـە داواى سەرخسـتنى 
سـەقفى دەسـتوورى بـکات، لـەو جێگەیانـەى بـاس لـە مافـى کورد 
و مەسـەلە پەیوەندیـدارەکان دەکـرێ. گـۆڕان دەتوانـێ ئـەو کارە 
بـکات، بـە بەهانـەى ئـەوەى گـۆڕان وەک بـزاڤ و وەک لیسـت 
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واژوی لەسـەر ئـەم دەسـتوورە نەکـردووە. هـەر بـەم لۆژیکـەش، 
یەکێک لە خاڵەکانى پرۆگرامى تایبەتیى خۆم لە کاتى بانگەشـەى 
و  کوردسـتان  خەڵکـى  بـۆ  بـوو  ڕیفرانـدۆم  مافـى  هەڵبـژاردن، 
خاڵێکـى تریـش گەڕانـەوە بـوو بـۆ ئیـرادەى ئـەو خەڵکـە )خەڵکـی 
کوردسـتان( لـە حاڵەتـى هـەر بەره وڕووبوونەوەیەک و قەیرانێکى 

سیاسـى لەگـەڵ بەغـداد.
ئـەو ئەندامانـەى پەرلەمانـى عێـراق و ئێسـتاش  ٣- زۆر بـوون 
شـتانەى  ئـەو  هەمـوو  و  دەسـتوور  دەرەوەى  لـە  کـە  زۆرن، 
ڕێکەوتنـى سیاسـى لەسـەر کـراوە، باوەڕیـان بـە ئەجێنـداى تەواو 
جـودا و “نەنووسـراو” هەیـە و زۆرن ئـەو ئەندامانـەی پەرلەمانـی 
عێـراق، کـە بیـر لـە جۆرێـک لـە شیعیسـتان دەکەنـەوە و زۆرن 
ئەوانـەى دەخـوازن لـە ڕۆشـناییى فکرێکـى عروبییـەوە هەرچـى 
ئاسـارى فیدراڵـى و دابەشـکردنى دەسـەاڵت و پێزانیـن بـە مافـە 
و  بسـڕنەوە  مـادەى١٤٠،  بەتایبەتـى  کـورد،  نەتەوەیییەکانـى 
زۆریشـن ئەوانـەى تەنانـەت بـە ڕۆحێکـى کودەتایـى بـە ئەجێنـدا 
شـاردراوەکانیانەوە لـە چوارچێـوەى هەمـان پەرلەمانـى عێراقـدا 
بـۆ سیاسـەتکردن  هەموویـان  توخمانـە  ئـەم  دەکـەن.  سیاسـەت 
چوونەتە پەرلەمانى عێراقەوە، نەک بە زەرورەت بۆ چەسـپاندنى 
عێراقێکـى “دیموکـرات و فیـدراڵ” کەواتـە پرسـیار ئەوەیـە، ئایـا 
تـر  بـۆ مەبەسـتێکی  تـر و  ئەجێندایەکـی  بـە  منیـش  ناکرێـت  بـۆ 

عێـراق؟  پەڕلەمانـی  بچوومایەتـە 
بەکورتـى، مـن دەمخواسـت وەک کوردسـتانییەکى واقیعبیـن، 
بـە هەمـوو توانایەکـم لـە پێگەیەکـى سیاسـیى زۆر پێشـکەتووەوە 
خەبـات بـۆ ئـەو شـتانە بکـەم، کـە بـاوەڕم پێیانـە. هـەر لێرەشـەوە 
کەسـانەى  ئـەو  هاتـووە  ئـەوە  کاتـى  بڵێـم،  ئـەوە  دەمـەوێ 
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خۆیـان بـە کوردسـتانى دەزانـن، چەکـى واقیعیبـوون لـە دەسـت 
ئۆتۆنۆمیخـوازەکان دەر بێنـن: تـۆ دەکـرێ کوردسـتانى بیـت و 
واقیعبینیش بیت. بە مانایەکى تر، کاتى ئەوە هاتووە کوردستانیان 
پیشـانى بدەن، ئەوان تەنها کۆمەڵێک خەڵکى ئایدیالیسـت نین، کە 
هەندێ خەونى خۆش دەبینن و بەس و ئارەزووە سیاسییەکانیان 
ئـەوان  بەڵکـو  دەبـڕن،  دەر  جوانـدا  پارچەشـیعرى  چەنـد  لـە 
خەڵکێکـن، کـە لـە مەرجە سـەختەکانى سیاسـەت و سیاسـەتکردن 
دەگـەن، هـەر لـەو سۆنگەیەشـەوە، دەسـته وئەژنۆ بە دیـار هەندێ 
لـە  بەڵکـوو دەتوانـن، بگـرە پێویستیشـە،  دروشـمەوە دانانیشـن، 

چوارچێـوەى هەلومەرجـە دژوارەکانیشـدا سیاسـەت بکـەن!

دەنگـى  دهـۆک  لـە  لیسـتەکەت  و  خـۆت  کـە  بۆچـى  سـبەی: 
ئەمـە  ئایـا  ئەوروپـا،  گەڕایتـەوە  یەکسـەر  نەهێنـا  پێویسـتتان 
نیشـانەى بێئومێدبوونت بوو لە دەرنەچوونى خۆت و لیسـتەکەت 
و  گۆڕیـن  ڕەوتـى  بەردەوامبوونـى  سـەختیى  و  پارێزگایـە  لـەو 

بادینـان؟ ناوچـەى  لـە  گۆڕانخـوازى 

هـۆى  بـە  ئەوروپـا  بـۆ  گەڕانـەوەم  ڕاسـتیدا  لـە  یاسـین:  ب. 
بێئومێـدى نەبـوو. خۆبەربژێرکردنـم بەشـێک و مەقتەعێـک بـوو 
لـە نەفەسـێکى درێـژ لـە خەباتـى کوردایەتیمـدا، هـەر بـەو پێیـەش، 
سیاسـییەکانى  ئەزموونـە  وەک  هـەر  هەڵبـژاردن  مەسـەلەى 
تـرم، بـە پارچەیەکـى دانەبـڕاو لـەو خەباتـە ئەژمـار دەکـەم. جگـە 
لـەوەش، مامەڵـەى مـن لەگـەڵ مەسـەلەى گۆڕان لە کوردسـتان لە 
نەفەسـێکى درێژەوە بووە. لەو باوەڕەشـدام، کە بەگشـتى یەکێک 

لـە کێشـەکانى سیاسـەتکردن نەفەسـکورتییە.
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هەروەهـا گەڕانـەوەم بـۆ ئەوروپـا یەکسـەر نەبـوو، بەڵکـوو بە 
مەبەسـتى ئەنجامدانـى بەدواداچوونێـک دەربـارەى بزاڤـى گـۆڕان 
لـە دەڤـەری بادینـان، چەنـد هەفتەیـەک مامـەوە و بـە یارمەتـى و 
بەشـداریى سـتافەکانى گـۆڕان لـەو ناوچەیـە، بەدواداچوونەکـەم 
ئەنجام دا. دواجار، گەڕانەوەم بۆ ئەوروپا شتێکى سروشتى بوو: 
١- مـن نەهاتبوومـە کوردسـتان بـۆ مانـەوە، ئەگـەر لـە هەڵبژاردن 
دەر نەچـووم، بـە مانایەکـى تـر، هاتنەوەم بۆ کوردسـتان، تەنها لە 
چوارچێـوەى بەرنامـەى بەشـداریکردنم بـوو لـە هەڵبژاردنەکانـدا. 
تـا ئێسـتا جێگـە و ڕێگـەى ژیانـم لـە ئەوروپایـە. ٢- هەرچەنـدە بـۆ 
مەبەسـتى بەشـدارى لـە هەڵبژاردنەکانـدا ئیجـازەى شـەش مانگـم 
لـە کارەکـەم وەر گرتبـوو، بـەاڵم بـە شـێوەى چاوەڕواننەکـراو لـە 
کارەکەمەوە هەندێ ئەرکم پێ سـپێردرا، کە دەبێ بۆ ئەنجامدانى 
لـە کۆتاییـى مانگـى پێنـج و سـەرەتاى مانگـى شـەش لـە سـوید 
مـن  بێئومێدبـوون،  پێچەوانـەى  بـە  ڕاسـتیدا،  لـە   -٣ بوومایـە. 
بـەش بـە حاڵـى خـۆم ئـەو ئەنجامـەى گـۆڕان لـە دەڤـەری بادینـان 
بەدەسـتی هێنـا، سـەرکەوتنێکى گەورە بـوو، هەرچەندە بەداخەوە 
سـەرکردەکانى گـۆڕان ئـەو پێزانینەیـان نەبـووە. بەتایبەتـى لـەو 
ڕاگەیاندنـەى لـە ڕێگـەى )کـەی ئێـن ئێـن(ەوە بـاڵو بوویـەوە، بـە 
بۆنـەى کۆتاییهاتنـى هەڵبژاردنـەکان، هیـچ ئاماژەیەکـى تایبەتـى و 
شاییسـتەى دەربـارەى ئـەو سـەرکەوتنەى ناوچـەی بادینانـی تیـا 

نەبوو.

پارێـزگاى  سـنوورى  لـە  هەڵبژاردنـەدا  لـەم  گـۆڕان  سـبەی: 
دهـۆک، دوو هێنـدەى هەڵبژاردنـى٧/٢٥ ی سـاڵى پـار دەنگـى هێنا، 
هەندێـک لـە چاودێران دەڵێـن، بەرزبوونەوەى کێرڤى جەماوەریى 
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گـۆڕان لـە بادینـان لـەو هەڵبژاردنـە، پەیوەندیـى بـە کەسـایەتیى 
تـۆوە هەبـووە، ڕاى بەڕێـزت؟

ب. یاسـین: بـە بـاوەڕى مـن، ئـەو دەنگانـەى گـۆڕان لـە بادینان 
بەدەسـتی هێنـان، بـە پلـەى یەکـەم هیـى بێزاریـى جەمـاوەرى ئـەو 
دەڤـەرە بـوو، هەرچەنـدە ئەگـەر بەپێـى بێزاریـی ڕاسـتەقینە بێـت، 
کـە لـەو دەڤـەرە هەیـە، دەبووایـە دەنگەکانـى گـۆڕان زۆر زیاتـر 
و بگـرە چەندبـارە زیاتـر بوونایـە، بـەاڵم بەداخـەوە خەڵـک ئـازاد 
نییـە لـە دەنگـدان. هۆکارەکـەى تـری ئـەو سـەرکەوتنەى گـۆڕان 
لـەو دەڤـەرە ڕۆڵـى ماندوونەناسـانەى سـتافى گـۆڕان بـوو، لەنـاو 
دهـۆک و لـە قـەزا و ناحیـە و الدێـکان لـە دەڤەرەکـە. بەتایبەتـى 
دەخـوازم ئامـاژە بـە ڕۆڵـى بەڕێـز کاوە بـەروارى بکـەم، کـە وەک 
و  گەڕابوویـەوە  نەرویـج  لـە  دووەم  جـارى  بـۆ  گۆڕانخوازێـک 

یارمەتییەکـى زۆرى دایـن لـە کاتـى بانگەشـەى هەڵبژاردنـدا.
نـاو  برایانـى  و  خوشـک  و  مـن  واتـە  ئێمـە،  لـەوەش،  جگـە 
لیسـتەکەى گـۆڕان لـە سـنوورى پارێـزگاى دهۆک، بەبـێ دوودڵى 
لەگـەڵ  قبـوڵ کـرد،  ئـەرک و تەحەددایەمـان  ئـەو  و سـڵەمینەوە 
لـەدەرەوەى  سیاسـییش  چاالکیـى  ڕادەبـەدەرى  لـە  هەسـتیاریى 
حیزبـى دەسەاڵتیشـدا لـەم ناوچەیـە. لە کاتى بانگەشـەدا بەردەوام 
شانبەشـانى سـتاف و چاالکوانانى گۆڕان بووین و تا توانیشـمان 
بانگەشـەی  پڕۆسـەى  سەرخسـتنى  بـۆ  جەمـاوەر  نـاو  چووینـە 

هەڵبـژاردن.
لـە الیەکـى تـرەوە، پێویسـتە ئەو سـەرکەوتنە بەجوانى ببینرێ 
و بەجیددى و گرنگی و بەهەندهەڵگرتنى زۆرەوە سەرکردایەتیى 
گۆڕان کار لەسـەر ئەو ژمارەیە، کە لە دەڤەری بادینان بەدەسـت 
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هاتـووە، بـکات، کـە مـن بەداخـەوە بـە ڕاشـکاوانە دەڵێـم نەکـراوە، 
هـەر وەک پێشـتریش ئامـاژەم بـە الیەنێکى ئەم مەسـەلەیە دا!

سـبەی: بـە ڕاى ئێـوە، کـە ئـەو ماوەیـە لـە سـنوورى پارێزگاى 
گـۆڕان  هەڵبەتـە  گـۆڕان،  بـۆ  خواسـت  بۆچـى  مانـەوە،  دهـۆک 
وەک پرۆسـەیەکى کۆمەاڵیەتـى و سیاسـى نـەک وەک حیـزب، لـە 
ناوچەى بادینان الوازە؟ ئایا ئەم خواسـتە الى خەڵکەکەى الوازە 

یـا دەسـەاڵت لـەو ناوچەیـە ئاسـتەنگە؟

ب. یاسین: جارێ سەرەتا کەس ناتوانێ نکۆڵى لەوە بکات، کە 
لـە ڕووداوە سیاسـی و گۆڕانکارییـە کۆمەاڵیەتییەکانـدا، بەگشـتى 
بادینـان لەسـەرخۆیى و درەنگکەوتنێکـى پێـوە دیـار بـووە. ئەگـەر 
بشـمانەوێ ئـەو دیاردەیـە هەنـدێ جـوان بکەیـن، دەتوانیـن بڵێیـن 
جیـا لـە ناوچەکانـى تـر، بەتایبەتـى جیـاواز لـە ناوچـەى سـلێمانى 
نەفەسدرێژ-لەسـەرخۆییەکى  بادینـان  دەڤـەری  دەوروبـەرى،  و 
بەرچـاوى پێـوە دیـار بـووە، جـا بـا ئـەو نەفەسـدرێژییە مانایەکـى 
ئـەو  درەنگکەوتنـى  نموونـە  بـۆ  بگـرێ،  خـۆوە  بـە  سـلبییش 
تـرەوە،  الیەکـى  لـە  بەهـارى١٩٩١دا.  ڕاپەڕینەکـەى  لـە  دەڤـەرە 
بوونـى  یەکێکیـان  کـە  دەدات  شـت  دوو  باجـی  دەڤـەرە  ئـەو 
دەسـەاڵتى ڕەهـاى پارتییـە و ئـەوی تریشـیان باجی دابەشـبوونى 
یەکێتـى،  و  پارتـى  دەسـەاڵتى  لەنێـوان  کوردسـتانە  باشـوورى 
دابەشـکردنى  دوورودرێـژى  بـۆ سـااڵنێکى  ڕەگوڕیشـەکانى  کـە 
پارتـى  هەژموونـی  ناوچـەى  دوو  بـۆ  کوردسـتان  بەشـەى  ئـەو 
و یەکێتـى دەگەڕێتـەوە. بەداخـەوە ئـەو دابەشـبوونە، کـە دەکـرێ 
وەکـوو کاریسـەیەکى سیاسـى بـۆ نەتەوەى کـورد هەژمار بکرێ، 
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لـە چوارچێـوى ئـەو لەیەکگەیشـتنە ناموقەددەسـەى پێـى دەوتـرێ 
هاوپەیمانیـى سـتراتیژى )پارتـى و یەکێتـى( زیاتـر بەرجەسـتە و 

قووڵتـر کراوەتـەوە.
لـە الیەکـى تـرەوە، بەپێـى ئـەو ئاگادارییـەى من هەمـە لە بارى 
سیاسـیى ئەو دەڤەرە، بێزارى لە دەسـەاڵتى پارتى و خواسـت بۆ 
گـۆڕان، لـەوە زۆر زیاتـرە کـە تـۆ بتوانـى بـە ژمارەی ئـەو دەنگانە 
بەدەسـتی  گـۆڕان  دا  هەڵبژارنـى٣/٧  لـە  کـە  بسـەنگێنى،  هەڵـی 

هێناون.
دەڵێـم  وەاڵمەکەمـدا،  بەشـەى  ئـەم  سـۆنگەى  لـە  هـەر 
تەحه ددایەکـى هـەرە گـەورەى بـەردەم بزاڤـى گـۆڕان ئەوەیە، ئەو 
دیوارەى نێوان “دەڤەری بادینان” و “ناوچەی سۆران،” کە من بە 
دیـوارى بەرلیـن نـاوزەدم کـردووە، ببینێ و بە ڕاشـکاوانەتر باس 
لەو مەسـەلەیە بکات و درووشـمى ڕووخاندنى ئەو دیوارە بەرز 
بکاتـەوە. بـە خوێندنەوەیەکـى ڕاسـتگۆیانە لـەم ڕوانگـە سیاسـییە 
تاڵـەوە و بـە بەرزکردنـەوەى درووشـمى ڕووخاندنى ئەو دیوارە، 
گـۆڕان دەتوانـێ ببـێ بـە بزاڤـى هەمـوو باشـوورى کوردسـتان و 
لـەم ڕێگەیـەوە مـۆرى “بەناوچەییبوون” و ناوچەگەرییش لەسـەر 
خـۆی ال بـدا. نـەک هـەر ئەمـە، بەڵکـوو گـۆڕان بشـبێ بـە هەڵگـر 
پانتاییـى  لـە خەماڵندنـى  نەتەوەیـى  پەیـڕەوکارى پڕۆژەیەکـى  و 
سیاسـیى نەتـەوەدا لـە باشـوورى کوردسـتان. جگـە لـەوەش، بـە 
کارێکـى ئەوهـا، گـۆڕان دەتوانـێ یەکێـک لە بنەماکانـى جوگرافیاى 
سیاسـیى دەسـەاڵتى دوو ئیـدارە و گەنـدەڵ بهەژێنـێ و بەجیـددى 

الوازى بـکات.

سبەی: وەک لێکۆڵەرەوەیەکى سیاسى و بەئاگا لە بارودۆخی 
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ئەگەرچـی  بەدواداچوونتـان هەیـە و  بـەردەوام  کـە  کوردسـتان، 
لـە  پێتـان وایـە  بـەاڵم  لـە سـەرزەمینی ڕووداوەکان،  دووریشـن 
مـاوەی سـاڵێکدا بزووتنـەوەی گـۆڕان لەکوێـوە دەسـتی پێ کرد و 

بـۆ کـوێ گـوزەر دەکات؟

ب. یاسـین: بە باوەڕى من، بە زۆر پێوەر، سـاڵێک و ئەوەندە 
لـە تەمەنـى گـۆڕان زیاتـر چیرۆکـى سـەرکەوتنە تـا هەرشـتێکى 
تـر. هـەر وەک لـە بابەتێکمـدا بـەر لـە نزیکـەى سـاڵێک ئامـاژەم 
پـێ کـردووە، گـۆڕان کۆمەڵێـک میتـۆدى کارکـردن و جیهانبینیـى 
سیاسـیى بـۆ خـۆى هەڵبـژارد، کـە پێشـتر تـا ڕادەیەکـى زۆر لـە 
بـوون،  الواز  زۆر  یـا  نەبـوو  بوونیـان  کوردسـتان  باشـوورى 
وەک  خۆڕاگەیانـدن  بـوون،  ئۆپۆزسـیۆن  نموونـە  بـۆ  لەوانـەش 
بزاڤێکـى مەدەنـى، ڕەفزکردنى دیـاردەی نێگەتیڤانەى پڕچەککردن 
و بەمیلیشـیاکردنى حیـزب، لـە الیەکـی تریشـەوە بانگەشـەکردن 
بـۆ کولتوورێکـى سیاسـیى نـوێ لەمـەڕ تێگەیشـتن لە سیاسـەت و 

مەرجەکانـى خەباتـى و خۆڕێکخسـتنی سیاسـى.
لە الیەکى ترەوە، وەاڵمدانەوەى بەشى دووەمى پرسیارەکەت 
زەحمەتتـرە. بـە هەرحـاڵ، وەاڵمەکـە دەکـرێ دوو شـێوەى هەبـێ، 
کـە یەکێکیـان هیواخواسـتنە و ئەوەى تریـان تەواو جیایە، ئەویش 
دانى هەندێ پێشبینییە ڕوو لە داهاتوو. لە ڕاستیدا وەاڵمدانەوەش 
لەو دوو سـۆنگەیەوە، پێویسـتى بە قسـەى زۆرە. زۆر بەکورتى، 
گـۆڕان لـە بـەردەم کۆمەڵێکـى زۆرى تەحەددادایـە، کـە هەندێکیان 
و  ڕێکخراوەیـى  ئاسـتى  هەندێکیـان  و  ئایدیۆلـۆژى  ئاسـتى 
هەندێکیشـیان ئاسـتى سیاسـەتى عەمەلـى، بەتایبـەت لـە بەغـداد یا 
بەرامبـەر بەغـداد، دەگرنـە خـۆ. بـە بـاوەڕى مـن، ئەرکێکـى هـەرە 
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قورسـى سـەر شـانى سـەرکردایەتیى گۆڕان ئەوەیە، بەتەواوەتى 
نیشـتمانیى  یەکێتیـى  قورسـى  سـێبەرى  لـە  بـکات  ڕزگار  خـۆى 
کوردسـتان، ئەمـەش خـۆى لە خۆیـدا کۆمەڵێک هەنگاو دەخوازێ، 
هەیـە  مێژوویییەکانـەوە  بـە مەسـەلە  پەیوەندیـى  کـە هەندێکیـان 
بـە  پەیوەسـتن  هەندێکیشـیان  و  ئایدیۆلۆژیـن  هەندێکیشـیان  و 

سیاسـەتى عەمەلییـەوە.
هـەر بـۆ نموونـە، لـە ڕووى سیاسـەتى عەمەلییـەوە، ئـەوەى 
پەیوەندییەکـى  کـە  بـوو،  ئـەوە  دا  ڕووی  کەمـدا  فەترەیەکـی  لـە 
“باشـترى” گـۆڕان لەگـەڵ پارتـى بـە پەیوەندییەکـى خراپتـر لەگەڵ 
یەکێتـى تـەواو بـوو، بـەاڵم دەکـرێ بڵێیـن پێچەوانەکەشـى ڕاسـتە: 
پەیوەندیى خراپ لەگەڵ یەکێتى، گۆڕانى پاڵ دا بەرەو پەیوەندیى 
لـە ئاسـتى تەکتیکیـدا ئـەوە دەوتـرێ، کـە  باشـتر لەگـەڵ پارتـی! 
گـۆڕان ناتوانـێ هـاوکات ملمالنێـى پارتـى و یەکێتـی بـکات. ئەگـەر 
ئـەم تێـزەش ڕاسـت بێـت، ئـەوا لـە ئاسـتى سـتراتیژیدا، بێگومـان 
“موجامەلـەى” زیـادى گـۆڕان لەگـەڵ هـەر الیـەن و دەسـەاڵتێکى 
گەنـدەڵ، لـە ئاکامـدا گـران دەکەوێ لەسـەر بزاڤى گـۆڕان. دواجار 
گـۆڕان نابـێ شـتێک بـکات، کـە حاڵەتێکـى دژایەتـى دروسـت ببێت 
لەگـەڵ ئـەو متمانـە جەماوەرییە گەورەیە، کە ئەو بزاڤە بەدەسـتی 
هێنـاوە. یـا بـە واتایەکـی تـر، نابـێ کارێـک بـکات، کـە ببێتـە هـۆی 

هەژانـی بنەمـا هـەرە گرنگەکانـى متمانەکـە!

سـبەی: بـە دیاریکـراوى ڕەخنەکانـت لەسـەر ماوەى یەکسـاڵى 
کارکردنـى )فراکسـیۆنى گـۆڕان( لـە پەرلەمانـى کوردسـتان چییە؟

ب. یاسین: بەگشتى ئەم فراکسیۆنە چاالک بووە و توانیویەتى 
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وەک هێزێکـى سـەرەکیى ئۆپۆزسـیۆن، ڕۆڵێکـى چـاالک ببینـێ لـە 
پەرلەماندا. بەتایبەتى لە مەسـەلەى بوودجەدا فراکسـیۆنى گۆڕان 
مێژوویـان بـۆ خۆیـان و بزاڤەکەیـان تۆمـار کـرد. بـڕوام وایـە ئـەم 
سـەرکەوتنە یاریـدەدەرى گـۆڕان بوو لـە هەڵبژاردنەکانى ٣/٧ دا.

لـە الیەکـى تـرەوە، یەکێـک لـەو تێبینییانەى کە مـرۆڤ دەتوانێ 
هەیبێـت ئەوەیـە، کـە ئـەم گروپـە پەرلەمانییـە کەمتـر گرنگـی داوە 
لـە  نموونـە  بـۆ  هەرێـم.  سیاسـەتى  دەرەوەى  ڕەهەندەکانـى  بـە 
سـەروبەندى سـەفەرى سـەرۆکى هەرێم بۆ تورکیا و قسـەکردنى 
لـە بـەردەم پەرلەمانـی کوردسـتان، لـەدوای گەڕانـەوەی، دەرفـەت 
ڕەخسـا بۆ فراکسـیۆنى گۆڕان، کە هەڵوێسـتى خۆیان دەربارەى 
بـۆ خەڵکـى  نەبـێ  ڕەهەنـدى سیاسـەتى دەرەوەى هەرێـم، هـەر 
کوردسـتان، ڕوون بکەنـەوە. دەکـرا لـەو ڕوونکردنەوەیـەدا جگـە 
دەرەوە،  ڕەهەندەکانـى سیاسـەتى  دەربـارەى  گـۆڕان  دیـدى  لـە 
سیاسـەتە کوردستانییەکانیشـى، واتـە سیاسـەتی بزاڤـى گـۆڕان 
ڕوو لـە کوردسـتانی مـەزن، ئاشـکرا بکـەن. تـا ئـەو جێگەیـەى مـن 
ئـاگادار بـم، فراکسـیۆنى گـۆڕان لـەو بۆنەیـەدا ڕوونکردنەوەیەکى 
بـاڵو کـردەوە، کـە بۆچوونـى ئـەو فراکسـیۆنەى تیـادا دیـاری کـرد 
لەسـەر یەکێـک لـە ڕەهەندەکانـى قسـەکانى سـەرۆکى هەرێـم، کـە 
لـە پەرلەمانـدا کـردى، ئەویـش بابەتـى مێدیـا بـوو بـە پەیوەنـدى 
لەگـەڵ مەسـەلەى تیرۆرکردنـى سەردەشـت عوسـمان. لێرەشـدا 
دەبێ ئەوە بوترێ، یەکێک لەو کارە باشـانەى فراکسـیۆنى گۆڕان 
و بزاڤەکـە کردبێتیـان، گرنگیـدان بـووە بەو بابەتە، کە تا ئێسـتاش 
ئەو گرنگیدانە هەر بەردەوامە. لە الیەکى ترەوە، گرنگ و پێویست 
بـوو لـەو دەرفەتـەدا ئـەو فراکسـیۆنە بۆچوونـى خـۆى دەربـارەى 
لـە  بکردایەتـەوە.  ڕوون  تورکیـا  بـۆ  هەرێـم  سـەرۆکى  چوونـى 
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ڕاسـتیدا ئێمە حەز بکەین یا نا، ئەوا بە شـێوەیەک یا شـێوەیەکى 
تـر، لـە دیـدی دەوڵەتـی تورکیـاوە کێشـەى کـورد لـە تورکیـا بـە 
باشـوورى کوردسـتانەوە گـرێ دراوە، هه تـا بگـرە بابەتـى بوونـى 
بنکەکانـی پەکەکـەش لـەو بەشـەی کوردسـتان پەیوەندیـدارە بـە 
تورکیا و کێشەی کورد لەو واڵتە. ئەى باشە الیەنە کوردییەکان 
بۆ ئەو بەیەکەوەگرێدانە نەبینن و هەوڵى خەماڵندنى سیاسەتێکى 
پڕبەپێسـت نـەدەن لـەو بارەیـەوە. دەبـێ ئـەوەش بڵێیـن، کـە لـە 
نەبوونـی سیاسـەتێکی ئەوهـادا بەرپرسـیارییەکی زۆر دەکەوێتـە 
سەرشـانی پەکەکـەش. ئێسـتاش ئـەم هێـزە ئەسـیری خۆبەزلزانی 
ئـەو  هـۆی  بۆتـە  کـە  ئایدیۆلۆژییەکـە،  سیاسـیی  جیهانبینیـی  و 

دابڕانـەی لـە هەڵوێسـتەکاندا هەیـە. 

سبەی: ئێستا بزووتنەوەى گۆڕان لە هەوڵی ئۆرگانیزەکردندایە، 
بـە ڕای ئێـوە پێویسـتە چـی بـکات بـۆ ئـەوەی پـڕۆژەی گـۆڕان 

کامڵتـر بکات؟

ب. یاسـین: سـەرەتا وا دەزانـم گـۆڕان لـەوەدا سـەرکەوتوو 
یـا  خۆڕێکخسـتنى  مەسـەلەى  لـە  نەکـردووە  پەلـەى  کـە  بـوو 
ئەوەشـدا،  لەگـەڵ  بەحیزبکردنـی خـۆی.  لـە  بڵێیـن،  ڕاشـکاوانەتر 
لـەوە دەچێـت کـە بەحیزببوون مەسـەلەیەکى حەتمییـە، دەبێ زوو 
یـا درەنـگ ڕوو بـدا. ئـەو شـتەى تـر کە ڕووی داوە و تەندروسـتە 
ئەوەیە، ئەم باسوخواسـى بەحیزببوونە لەناو ژمارەیەکى کەم لە 
هەڵسـووڕاوانى گـۆڕان سـنووردار نەکـراوە، بەڵکـوو بگـرە شـۆڕ 
بۆتـەوە بـۆ نـاو جەماوەریـش. ئەمـە خـۆى لـە خۆیـدا یارمەتیدەرە 
لـەوەى تاکـى چاالکڤانـى گـۆڕان خـۆى وەک ژمارەیەکـى سـادە 
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نەبینـێ لەنـاو ژمارەیەکـى گـەورەدا، بەڵکـوو وەک چۆنایەتییەکـى 
ڕەوتـى  لەسـەر  هەبـێ  زۆرى  کاریگەریـى  دەتوانـێ  کـە  گرنـگ، 
بەحیزببـوون. نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکوو داوەتکردنـى گۆڕانخوازان 
بـۆ ئـەوەى بۆچـوون و پـڕۆژەى خۆیـان لەمـەڕ بەحیزببـوون و 
پڕۆگرامـى سیاسـیى ئـەو حیزبـەى دروسـت دەکـرێ، بخەنە ڕوو، 
ڕۆڵـى گرنگـى دەبـێ لـە بەدیموکراسـیکردنى سیاسـەت لـە واڵتـى 
ئێمـەدا. ئەگەرچـى دەبـێ ئـەوەش بوتـرێ، کـە بـۆ سـەرکردەکانى 
گـۆڕان کارێکـى یەکجـار قورسـە ئـەو هەموو بۆچـوون و پڕۆژانە 
پۆلێـن بکـەن و کەنالیزەیـان بکـەن بـۆ کۆنگـرەى دامەزرانـدن )یـا 

کۆنگـرەى یەکـەم(ى گـۆڕان.

سـبەی: نەوشـیروان مسـتەفا دەڵێت، ئێمە حیزبێکی عەقائیدیی 
هـەم  خۆتـان  ڕای  هـەم  جەنابتـان،  دەکرێـت  نیـن،”  ئایدیۆلـۆژی 
ڕوونکردنـەوەی زیاتـر لەسـەر ئـەم بۆچوونـە بـدەن، ئایـا دەبێـت 
بزووتنـەوەی گـۆڕان خاوەنـی ئایدۆلۆجیایەکـی دیاریکـراو بێـت، 
یـا خـاوەن الئیحـە، یـا بڵێـم، بەرنامەیەکـی سیاسـیی کۆمەاڵیەتیـی 

ڕۆشـنبیریی بەرفـراوان بێـت؟

ب. یاسـین: ئـەو قسـەیە بـە شـێوەى جیاجیـا کـراوە، یـا هـەر 
نەبـێ خەڵکـى بـە شـێوەى جیاجیـا وەرگێـڕان و تێگەیشـتنى بـۆ 
کـردووە. دیـارە بـۆ تێگەیشـتنى زیاتـر لـەو قسـەیە، داوا لـە خـۆى، 
واتە ڕێکخەری گشتی بکرێت، باشترە بۆ ئەوەى ڕوونکردنەوەى 
لەوانەیـە  بـە بۆچوونـى مـن،  بـەاڵم  بارەیـەوە،  لـەم  بـدات  زیاتـر 
لـەم  هەڵبەتـە  ئایدیۆلـۆژى،  و  عەقیـدى  وشـەى  لـە  مەبەسـت 
حاڵەتـەدا، زیاتـر هـەوڵ بێـت بـۆ خۆدوورگرتـن یـا ڕاسـتتر بڵێیـن، 
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دوورگرتنـى گـۆڕان لـە هەوڵـى یەکڕەنگکردنـى ئایدیۆلۆژیـى ئـەو 
حیزبـەى لـە گۆڕینـی بزاڤەکـە بـۆ حیـزب دەر دەکەوێـت. ئەگـەر 
ئـەوەش وا بێـت، ئـەوا بۆچوونەکـە گرنگ و پێویسـتە، چونکە هەر 
زوو ئێمـە دەزانیـن، لەنـاو بزاڤـى گۆڕانـدا، بۆچوونـى ئایدیۆلۆژیى 
لـە  ڕاسـتەوخۆ  فرەڕەنگییـەش  ئـەم  پاراسـتنى  هـەن،  جوداجـودا 
ڕێگـەى خۆدوورگرتـن لـە “یەکڕەنگکردنـى ئایدیۆلـۆژى” دەبێـت. 
لـە الیەکـی تـرەوە، لـە تێڕوانینێکـى گشتیشـدا، ناکـرێ خـۆت 
لـە بۆچوونـى ئایدیۆلـۆژى دوور بگـرى، چونکـە زۆربـەى جـار 
هـەر بۆچوونێکـى سیاسـى خاڵـى لێوەدەرچوونێکـى فکـرى )تـۆ 
بڵـێ ئایدیۆلـۆژى(، لەپشـتەوەیە. بـە مانایەکـى تـر، ئـەو بۆچوونـە 
فکرییـە سـەرچاوەى ئیلهـام و خاڵـى بـۆ گەڕانـەوە )reference(ە 

بـۆ بۆچـوون و پڕۆگرامـی سیاسـیی بزاڤەکـە.
جگـە لـەوە، مـن زۆرتـر پەنـام بردۆتـە بـەر چەمکـى بەلشـەفى، 
لـە  لینینـی،  حیزبـی  جاریـش  هەندێـک  بەلشـەفى،  حیزبـى  یـا 
باسـکردنى حیزبەکانـى سـەر پانتاییـى کوردسـتانى مـەزن، نـەک 
چه مکـى  واتـە  چەمکـە،  ئـەو  مـن،  بۆچوونـى  بـە  باشـوور.  هـەر 
بەلشـەفى و بەلشـەفیزم، لە فراوانکردنیدا دەکرێ گوزارشـت بێت 
لـە کۆمەڵـێ شـتى گرنـگ لـە مێژووى حیزبى شـیوعیى سـۆڤیەتى، 
شـیوعییەکانى ئەوروپـاى ڕۆژهـەاڵت و تەجرەبـەى سـۆڤیەت و 
و  دەوڵەتـدارى  لـە  پێشـوو  سۆسیالیسـتى  مەنزومـەى  واڵتانـى 
سیسـتمى سیاسـیدا. لـە فراوانکردنـى جوگرافیشـدا ئـەو ئەزموونە 
تاقـی  فراوانـى  بـە  سـێهەمیش  جیهانـى  لـە  )سـەرنەکەوتووە( 

کراوەتـەوە.
لـە چه مکـى بەلشـەفى یـا بەلشـەفیزم، کۆمەڵێـک دیـاردە کـۆ 
پێویسـتە: ١- خۆوێناکـردن  لێیـان  ڕزگاربـوون  کـە  بوونەتـەوە، 
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سـەپاندنى   -٢ پێشـەنگ.  و  پێشـڕەو  سـەرکردە،  حیزبـى  وەک 
ئایدیۆلـۆژى  بۆچوونێکـى  بنەمـای  لەسـەر  سیاسـى  ڕەوایەتیـى 
بنچینـەی  لەسـەر  نـەک  ئایدیۆلـۆژى(،  دۆگمایەکـى  جـار  )زۆر 
ڕەوایەتـى و نوێنەرایەتیـى دیموکراسـى. زۆر جاریش “ڕەوایەتیی 
کولتـوورە  جـۆرە  لـەم  جیددیـە  کێشـەیەکی  شۆڕشـگێڕی” 
سیاسـییەدا. ٣- سـەپاندنى ئیرادەى تاکە حیزبێک لەسـەر تەواوى 
پانتاییى کۆمەاڵیەتى و سیاسـیى نەتەوە، بە واتاى یەکسـانکردنى 
کـە  پانتاییـى حیـزب،  بـە  دەوڵـەت  یـا  نەتـەوە  فـەزای  و  پانتایـى 
هەندێـک  بگـرە  تونـد،  ملمالنێـی  و  گـرژى  کۆمەڵێـک  ئەمـەش 
جـار خوێناوییشـی لـێ دەکەوێتـەوە. ٤- خـۆ، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن 
حیزبـى خـۆ، بەهەمووشـتزانى و قبوڵنەکردنـى ئەو ڕاسـتییەى، کە 
حیزبەکـەى ئـەو تەنهـا ژمارەیەکـە لەنـاو ژمـارەکان، واتـە تەنهـا 
گەورەیـەی  پانتایییـە  لـەو  دەهێنێـت  پێـک  بچـووک  پانتایییەکـی 
پێـی دەوتـرێ نەتـەوە یـا نیشـتمان. زۆر جـار لـە نوکتـە سیاسـییە 
بـە  فاڵنـى  حیزبـى  دەوتـرێ  نموونـە،  بـۆ  هـەر  کوردییەکانـدا، 
ئەندامـان و سـەرکردەکەیەوە بـە یـەک قابلەمە دۆڵمە تێر دەخۆن. 
بەداخـەوە ئـەم نوکتەیـە دەربـڕى کولتوورێکـى سیاسـیى سـەقەتە 
و لەسـەر بنەمـاى بەهیچزانیـن و بەهەندهەڵنەگرتنـى ئـەوى تـر 
تـر( پـێ هەڵدەگـرێ. ٥- شـتێک کـە  تـر، هێزەکـەی  )حیزبەکـەی 
لـە سـایەى کولتـوورى حیزبـە بەلشـەفییەکان گەشـەى کـردووە، 
فەرزکردنـى دەسـەاڵتى حیزبـە بەسـەر دەوڵەتـدا. دواجـار لەسـەر 
حسـابی یـا ڕاسـتتر بڵێیـن لەپێنـاو بەرهەمهێنانـی حیزبـى بەهێـز 
تاکێکـى  و  بێهێـز  کۆمەڵگـه ى  و  دەوڵـەت  بێهێـزى  دامـەزراوەى 
لـە  زیاتـر  پێشـوەچوونەش  ئـەم  دەهێنرێـت.  بەرهـەم  بێهێـز 
دەوڵـەت  لـەوەى  هەڵدەگـرێ،  پـێ  لینینـى  مارکسـى-  بۆچوونـى 
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تەنهـا ئامرازێکـە لـە دەسـت چینێکـى کۆمەاڵیەتیدا، تـۆ بڵێ دواجار 
ئـەوەش  تـر،  چینێکـى  بـە  دژ  چینـەدا  ئـەو  حیزبـى  دەسـتى  لـە 
ئاسـانکارى دەکات بـۆ ئـەوەى حـزب کۆنترۆڵـى دەوڵـەت بـکات. 
لە١٩٣٠یەکانـدا  بەتایبەتـى  کـە سـتالین  بۆچوونەوەیـە  لـەو  هـەر 
پڕۆسـەیەکى کۆمەڵکوژیى لەناو کۆمەڵگه ى سـۆڤیەتدا پیادە کرد، 
لـە ڕێگـەى بەکاربردنـى ماکینـەى دەوڵـەت )تـۆ بڵـێ بیرۆکراسـیی 
دەوڵـەت بـە هەمـوو بەشـەکانیەوە( لـە پرۆسـەیەکی کۆمەڵکوژیدا، 
پرۆسـەیە  ئـەو  تەنانـەت  لـە شـارەزایان،  دیـدی زۆرێـک  لـە  کـە 
وەک جینۆسـایدیش تێگەیشـتنی بـۆ دەکرێـت. ٦- دیموکراسـیى 
مەرکـەزى، کـە پەراوێـزى زۆر ناهێڵێتـەوە بۆ گەشـەکردنى ئیرادە 

و تواناکانـى داهێنانـى ئەندامـان و جەمـاوەرى حیـزب.
بـەش بـە حاڵـى خـۆم، حـەز دەکـەم لـەو بابەتـەدا جگـە لـەو 
ڕوونکردنەوەیـەى چەنـد خاڵی پێشـتر، بە گرنگییەکـى تایبەتییەوە 
جەخت لەسەر دوو چەمکی کوردستانیبوون و دیموکراسیبوونى 
ڕێکخسـتنى  بـۆ  هەوڵێکـدا  هـەر  لـە  کـە  بکەمـەوە،  ڕاسـتەقینە 
تاکـەکان، لـە چوارچێـوەى پانتاییـى نەتـەوەدا زۆر گرنگـن. لێـرەدا 
کوردسـتانیبوون نـەک بـە زەرورەت بـە مانـا ئیتنییەکـەى، بەڵکـوو 
بـە مانـا هـەرە فراوانەکـەى، هاوواڵتیبـوون لـە پانتایـی و فـەزای 
کۆمەاڵیەتیـی نیشـتماندا، کـە ئەویـش بـە دەسـتوور و یاسـا ڕێـک 
دەخـرێ. لـەو چوارچێوەیەشـدا مـاف و ئازادییەکانـى تاکەکانـى 
ئـەو پانتایییـە پارێـزراو دەبـێ و فەزای نەتەوەش بەم مانایە بەبێ 
جیـاوازى سیاسـى و ئایینـى و ڕەگـەزى و چینایەتـى هیـى هەموو 

تاکـەکان دەبـێ.

سـبەی: گـۆڕان کـە دەڵێت من شـێوازێکی نوێـی حیزبایەتی پیا 
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دەدەکـەم و السـاییی حیزبـە سـتالینی و تەقلیدییـەکان ناکەمـەوە، 
تێگەیشـتنی تـۆ بـۆ ئـەم مۆدێلـە چییـە و دەبێـت چـۆن بێت؟

ب. یاسـین: بـاوەڕم وایـە وەاڵمـى ئـەم پرسـیارە لـە ناواخنـى 
وەاڵمـى پێشـووترمدا ڕوون بۆتـەوە.

سـبەی: گـۆڕان چـۆن دەتوانێـت هەڵسـوکەوت لەگـەڵ نـەوەی 
کـە  دووانـە،  ئـەم  بـکات،  خـۆی  پێـش  کۆنەکـەی  نـەوە  و  نـوێ 
ئێسـتا لەنـاو بزووتنەوەکـەدا سـەنگ و قورسـاییی خۆیـان هەیـە، 
بـە چ میکانیزمێـک کاری پێکەوەیـی بکـەن؟ یـا پێکـەوە میکانیزمـی 

هاوبـەش بـۆ سەرخسـتنی بزووتنەوەکـە بدۆزنـەوە؟

و  گەوهەرییـە  مەسـەلەیەکى  ئـەوە  پێشـەکى  یاسـین:  ب. 
کارلەسەرکردنیشـى بـۆ دواڕۆژى بزاڤـى گـۆڕان یەکجـار گرنگـە، 

چارەنووسسازیشـە. بگـرە  بەڵکـوو 

دیموکراسـییە  لـە  حیزبـى  کارى  ئەزموونـى  لـە  هەڵبەتـە 
ڕۆژئاوایییەکاندا، تۆ بڵێ سیستمە لیبڕال-دیموکراسییەکاندا ئەوە 
دەر کەوتـووە، کـە حیزبـە سیاسـییەکان توانـاى کۆکردنەوەى پیر 
)نـەوەى کـۆن( و گەنـج )نـەوەى نوێ(یـان بـە یەکـەوە هەیـە. جگـە 
لەوەش، حیزبەکان زۆربەى زۆریان، ڕێکخراوى گەنجانى تایبەت 
بـە خۆیـان هـەن، بـەاڵم نـەک لە شـێوەى سیسـتمە بەلشـەفییەکان، 
کـە لـە چوارچێوەیـدا ڕێکخـراوى گەنجان و ڕێکخراوە جەماوەرى 
و پیشەیییەکان تەواو دەکەونە ژێر سێبەرى قورس و کۆنترۆڵى 
حیـزب. لـە دیموکراسـییە ڕۆژئاوایییەکانـدا، ڕێکخـراوى گەنجـان 
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زۆربـەى  و  حیـزب  بـە  بەرامبـەر  هەیـە  زۆرى  سـەربەخۆییى 
جاریـش دەنگـى ڕەخنەگرانەیـە بەرامبـەر بـە حیـزب و داواکارى 

لێـى بـۆ نوێبوونـەوە لـە ڕێکخـراوى الوان دەر دەچێـت.
بۆ ئەوەى ڕۆڵى گەنج )تۆ بڵێ نەوەى نوێ( بەسەرکەوتوویى 
دەستنیشـان بکـرێ و جێگـە و پێگـەى نـەوەى گەنـج لە باشـوورى 

کوردسـتان زامن بکرێ، پێویستە:
زۆرى  سـەربەخۆیییەکى  گـۆڕان،  گەنجانـى  ڕێکخـراوى   -١
هەبـێ، نـەک وەک ئەزموونـى سیسـتمە تۆتالیتارییـەکان یـا ئـەو 
حاڵەتەى ئێسـتا لە باشـوورى کوردسـتان و واڵتانى ناوچە هەیە، 
لەژێـر سـێبەرى قورسـى حیزبـدا هیـچ پەراوێزێکى سـەربەخۆییى 

بـۆ نەمێنێتـەوە.
زیاتـر  لـەوەش  و  دەبـێ  کـۆن  فکـر  بـەوەى  باوەڕهێنـان   -٢
زۆر جـار کەسـەکان هێـزە سیاسـییەکان و حیزبـەکان دەبـن بـە 
ئەسـیرى فکرێـک، کـە بـۆ زەمەنێکـى زووتر، واتە بـۆ هەلومەرجى 
سیاسـى و کۆمەاڵیەتـى و کولتووریـى پێشـتر بەرهـەم هاتووە. لە 
الیەکـى تـرەوە، شـتێکى سروشـتییە، بگـرە پێویستیشـە، کـە فکر و 
بەرنامـە سیاسـییەکان نوێبوونـەوەى بەردەوامیان بەسـەردا بێت.
دەبـێ  کـۆن  نـەوەى  جـار  زۆر  چونکـە  تـرەوە،  الیەکـى  لـە 
بـە ئەسـیرى فیکـر و بۆچوونـە کاتبەسـەرچووەکان، ئـەو نـەوە 
کۆنـە توانـاى نوێکردنـەوەى فکـر و جیهانبینییەکانـى خـۆی نابـێ، 
ئەگەرچـى خواسـت و پێداویسـتییه کی لـەو جـۆرەش هەبـێ. دەبـێ 
نەوەى کۆن ئەوە قبوڵ بکات، کە ئەو نەوەیە پێویسـتى بە کەناڵ 
و دەروازەى کـراوە هەیـە، ڕوو لـە بۆچوونـە نوێـکان، بـۆ ئـەوەى 
هەر نەبێ دەرفەتی “متربەکردنی” بۆچوونە نوێکان بە کۆنەکانى 
هەبـێ، تەنانـەت بگـرە ئـەم بۆچوونە نوێیانە، بواریشـیان هەبێ بۆ 
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ئـەوەی بەتەواوەتـى جێگـەى بۆچوونـە کۆنـەکان بگرنـەوە.
٣- مەسـەلەیەکى یەکجـار گرنـگ ئەوەیـە، پەیوەندیـى نـەوەى 
بەهـا  لـە سـۆنگەى کولتـوورى سیاسـى و  دەبـێ  نـوێ  کـۆن و 
دیموکراسـییەکانەوە ڕێـک بخـرێ و مامەڵـەى لەتەکـدا بکـرێ. بـۆ 
نموونـە کاتێـک سـەرکردەیەک دەڵـێ دەوڵەتـى کـوردى خەونـى 
شـاعیرانە، ئـەوا لـە دیدێکـى دیموکراسـییانەوە، جگـە لـەوەى ئـەم 
کەسـانەى  ئـەو  دیموکراسـییانەى  مافـى  بەتەواوەتـى  بۆچوونـە 
ئەمڕۆ لە ژیاندان و باوەڕیان بە دەوڵەتى کوردستانى سەربەخۆ 
هەیـە، پێشـێل دەکات، لـە هەمـان کاتیشـدا هیـچ پەراوێزێـک بـۆ 
بـە  مافـە  ئـەو  کـە  ناهێڵێتـەوە،  نـەوەى سـبەینێ  نـوێ و  نـەوەى 

خۆیـان ڕەوا ببینـن و خەباتـى بـۆ بکـەن.
لـەو بارەیـەوە، ئـەوەى گۆڕان پێویسـتە خوێندنـەوەى جیددیى 
بـۆ بـکات ئەوەیـە، کـە لـە باشـوورى کوردسـتان نـەوەی ڕاپەڕیـن 
)ئەوانەى لە ساڵى ١٩٩١ و دەوروبەرى ئەو ساڵە لەدایک بوون( 
سـەرى هەڵـداوە، کـە تـەواو دوور و لـە دەرەوەى هەژمـوون و 
کاریگەریـى زمـان و کولتـوورى نەتـەوەى سەردەسـت گەشـەی 
کـردووە و پێگەیشـتووە. لـە ڕاسـتیدا سیاسـەتى هەنووکـە ئەمـڕۆ 
لـە هەرشـتێکی تـر زیاتـر قسـەیە دەربـارەى سـبەینێ و دواڕۆژى 
ئـەم نەوەیـە و خەباتـە لەپێنـاو ژیانێکـی باشـتر بـۆی. هـەر ئـەو 
سیاسـەتى  دەستڕۆیشـتووەکانى  و  سـەرکردە  کـە  نەوەیەشـە 
هیـی  دواڕۆژ  دەهێنـن،  پێـک  کوردسـتان  باشـوورى  سـبەینێى 

ئەوانـە تـا هیـی نـەوەی کـۆن. 
لـەم بارەیـەوە، هـەر وەک لـە هەنـدێ جێگـەى تریـش وتوومـە، 
تـرى  بەشـەکانى  لەگـەڵ  بـەراورد  بـە  کوردسـتان  باشـوورى 
کوردسـتانی مـەزن، لـە بـەردەم حاڵەتێکـى مێژووییـى ناوازەدایـە: 
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کورد بەگشـتى، واتە لەسـەر ئاسـتى کوردستانى مەزن، بۆ یەکەم 
جـارە دەبێـت بـە خاوەنـى نەوەیەک، کـە دوور لە هەیمەنەى زمان 
و کولتـوورى نەتەوەیـى سەردەسـت و کاریگەریـى نێگەتیڤانـەى 
ئـەوە  لەبـەر  کـردووە.  گەشـەى  سەردەسـت  نەتـەوەى  چەپـى 
پێویسـتە نـەوەى کـۆن بزانـێ، کـە ئـەو دوێنێـى هەبـوو و دەکـرێ 
ئەمڕۆشـى هەبـێ، بـەاڵم مـەرج نییـە سـبەینێى هەبـێ، بێگومـان 

سـبەینێ هیـى ئـەو نـەوە نوێیەیـە!

سـبەی: ئایـا بزووتنـەوەی گـۆڕان دەتوانێـت وەک حیزبێکـی 
نیشـتنەوە  دواتـر  و  گەرموگـوڕ  هەڵبژاردنـەکان  بـۆ  پەرلەمانـی 
بێـت؟ تـۆ مۆدێلێکـی وای حیزبایەتـی بـە سـەرکەوتوو دەزانێـت، 
مەبەسـتمە بڵێـم، ئایـا خەڵکـی ئێمـە لەگـەڵ ئـەم شـێوە حیزبایەتییە 

دەبێـت؟ سەروسـەودایان چـۆن 

ب. یاسـین: لـە کۆمەڵگـه ى ئێمـەدا ناگونجێ بزاڤى گۆڕان تەنها 
حیزبێـک،  واتـە  بخـات،  ڕێـک  خـۆى  پەرلەمانـى  حیزبێکـى  وەک 
کـە تەنهـا کاتـى هەڵبژادنـەکان دەر کـەوێ. تـۆ وەک ئۆپۆزسـیۆن 
دەسـەاڵت  هێـزى  هەنـدێ  لەگـەڵ  کوردسـتان،  باشـوورى  لـە 
بەرەوڕوویـت، کـە خاوەنـى جگـە لـە هەیکەلـى حیـزب، سـازمانى 
سیخوڕى و هێزى چەکدار )تۆ بڵێ میلیشیا( و کۆمەڵێ کۆمپانیاى 
زەبەالحـى ئاشـکرا و وەهمیـن. لەبـەر ئەوە تۆ لـە بارێکى ئەوهادا، 
ناکـرێ ناڕێکخـراو بیـت یـا تەنهـا کاتـی هەڵبـژاردن دەر بکەویـت.

لـە ڕاسـتیدا ئـەوە خـۆى لـە خۆیـدا بـار و ئەرکێکـى قورسـە، 
کـە گـۆڕان هـەر لـە سـەرەتاوە ڕەفـزى ئـەوەى کـردووە خاوەنـى 
دەزگاى سـیخوڕى و میلیشـیا و کۆمپانیـا و چاالکیـى ئابووریـى 
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گەورەیـە،  و  ناهاوسـەنگ  تەحەددایەکـى  ئـەوە  بێـت.  نایاسـایی 
گـۆڕان بەرامبـەر حیزبەکانـى دەسـەاڵت دەیـکات، بـەو مانایـەى 
ناهاوسەنگییەکى یەکجار زۆر لە تەرازووى هێز، لە توانا ماددى 
و مرۆیییەکانـى بزاڤـى گـۆڕان بەرامبـەر بـە حیزبەکانى دەسـەاڵت 
هەیـە. لەبـەر ئـەوە گـۆڕان پێویسـتى بـە بنەمایەکـى ڕێکخراوەیـى 

هەیـە بـۆ لـە چوارچێوەدانـى هێـز و تواناکانـى خـۆى.
گـۆڕان  بزاڤـى  گرنگـە  ئێسـتاوە  لـە  هـەر  تـرەوە،  الیەکـى  لـە 
هـەر  حیـزب،  بـە  دەکات  خـۆى  کاتێـک  کـە  نەبـێ،  لـەوە  چـاوى 
بـە  دەکـەن،  گـۆڕان  بەرنامـەى  لـە  پشـتگیرى  ئەوانـەى  هەمـوو 
زەرورەت ئەندامى مولتەزیم و کاراى ئەو حیزبە بن. لە ڕاسـتیدا 
لـە سیسـتمە دیموکراسـییەکانى ڕۆژئـاوادا، ژمـارەى پشـتگیرانى 
حیزبێـک چەندەهـا جـار زیاترە لە ژمارەى ڕاسـتەقینەى ئەندامانى 
بزاڤـى  بـۆ  دەبێـت  داهێنـان  ئـەوەش  هەرحـاڵ،  بـە  حیزبـە.  ئـەو 
گـۆڕان، ئەگـەر پەیڕەویـى ئەو شـێوازە نوێیە لـە حیزبایەتى بکات، 
بـە  حیـزب،  الیەنگرانـى  هەمـوو  هـەر  نییـە  مـەرج  واتایـەی  بـەو 
مانـا تەقلیدییەکـەى حیزبیبـوون، حیزبـى بـن و ئەندامـى چـاالک 
بـن. لـە الیەکـی تـرەوە، لـەم داهێنانـە سیاسـییەدا ئەرکـى گـۆڕان 
ئاسـان نابێـت، چونکـە ئەمـڕۆ نـەک هـەر الیەنگرانـى حیزبەکانـى 
دەسـەاڵت دەبـێ حیزبـى بـن، بەڵکـوو بـە دەیـان هـەزار کـەس لـە 
باشـوورى کوردسـتان بە نادڵى و بگرە بە زۆردارى بە ئامرازى 
جۆراوجـۆر دەکرێـن بـە حیزبى. ئەمەش لە زۆر ڕێگەوە دەکرێت، 
بـۆ نموونـە داخسـتنی دەرگاى زۆرێـک لـە مـاف و ئیمتیازەکان بە 

ڕووى خەڵکـى ناحیزبیـدا.

هەماهەنگـی  و  هاوسـەنگی  دەتوانێـت  چـۆن  گـۆڕان  سـبەی: 
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لەنێـوان پرسـە کوردسـتانی و عێراقییەکانـدا بـکات؟ کامیان بخاتە 
خزمەتـی کامیانـەوە؟

ب. یاسین: پێشتر لەسەر ئەم بابەتە، بەر لە ساڵێک، نووسیومە 
و وتوومـە ئـەو بەیەکەوەگرێدانـە ئاسـان نابێـت. لـە الیەکـى ترەوە 
بـەردەوام الیەنگـرى ئـەوەش بـووم، کـە گـۆڕان بەڕاشـکاوانە بـە 
حیزبەکانـى دەسـەاڵت و بـە جەماوەریـش بڵێـت، ناکـرێ گۆڕان لە 
کوردسـتان نانبـڕاو بکرێـت و لـە بەغدادیـش داواى برایەتیـى لـێ 
بکـرێ. لەگـەڵ ئەوەشـدا بەیەکەوەگرێدانـى بەغـداد و کوردسـتان، 
کۆمەڵێـک پرنسـیپ و تەرتیبـات و میکانیزمـى گەرەکە، کە دواجار 

کارى زۆرى پێویسـتە.
بنەمـاى  لەسـەر  سیاسـەتکردن  جـار  زۆر  هەرحـاڵ  بـە 
بەیەکەوەتەرتیبدانـى دژایەتییـەکان دەکـرێ نـەک جیاکردنەوەیـان 
یـا سـپى”  “بـە ڕەش  بـەم شـێوەیەش مەسـەلەکان  لـە یەکتـر و 
نامێننـەوە. لـەم چوارچێوەیـەدا، هـەر لـە بابەتـى ناوبراومـدا ئـەو 
بۆچوونـەم پیـادە کردبـوو، کـە گـۆڕان لـە کوردسـتان لـە سـیغەى 
و  نییـە  تـرى  ئەلتەرنەتیڤێکـى  هیـچ  بـەوالوە  ئۆپۆزسـیۆنبوون 
پێویسـتە ئـەوە بـکات، بـەاڵم لـە بەغـداد پێویسـتى بـە هاوکارییـە 
یـەک  بـە  بـکات  پێویسـت  ئـەوەى  بەبـێ  تـر،  الیەنەکانـى  لەگـەڵ 
لیسـت لەگـەڵ ئـەو الیەنانـە لـە هەڵبژاردنەکانـى عێراقـدا دابـەزێ: 
و  تەحەفـوز  بـە  بـەاڵم  هـاوکارى،  بەغـداد  لـە  تـر،  مانایەکـى  بـە 

سـەربەخۆوە. سیاسـەتێکی 
بـۆ نموونـە، لـە بابەتـى نەوتـدا، کـە ئەمـڕۆ بـە تـااڵن دەبـرێ 
ئـەوەى  بەبـێ  گـۆڕان  دەبـێ  دەکـرێ،  پێـوە  قاچاغچێتیـى  و 
ڕاشـکاوانە،  بەرەوڕووبوونەوەیەکـى  هەبـێ،  تـرى  ئەلتەرنەتیڤـى 
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بـەاڵم مەدەنیانـە، لەگـەڵ دوو حیزبە دەسـەاڵتدارەکە و دەسـەاڵتى 
شـاردراوەى باشـوورى کوردسـتان هەڵبژێـرێ. دەبـێ نـەوت لـە 
قاچاغچێتیپێکردن و تێرکردنى چاوبرسێتیى هەندێ هێز و کەسى 
بااڵدەسـتی چاوبرسـییەوە بکرێ بە مەسـەلەیەکى نەتەوەیى، واتە 
یـا  بەنەتەوەییکردنـى  مێـژوودا  لـە  بکرێـت.  بەنەتەوەیـی  نـەوت 
خۆماڵیکردنـى نـەوت زیاتـر مانـاى بەخۆماڵیکـردن و دەرهێنانـى 
ئـەم کااڵیـە بـووە لـە چنـگ کۆلۆنیالیسـت و کۆمپانیـا بیانییـەکان، 
بەاڵم لە حاڵەتى باشـوورى کوردسـتان، دەرهێنانیەتى لە دەسـت 
قاچاغچییـەکان و دەسـەاڵتى شـاردراوەی خۆماڵـی. ئـەم کااڵیـە 
نیشـتمانییە، لـە حاڵەتـى بەهەڵەمامەڵه کـردن لەتەکیـدا، دەکـرێ لـە 
ئاسـتە هـەرە سـتراتیژییەکاندا، پشتشـکێن بێـت بـۆ کـورد، لەبـرى 
ئەوەى ببێتە مایەى خێروخۆشى و گەیشتن بە ئامانجە سیاسییە 
بەتایبەتـى  ئۆپۆزسـیۆن،  هێزەکانـى  ئەرکـى  لێرەشـدا  بـااڵکان. 
گـۆڕان، زۆر قورسـە لـەوەى ئـەو بەکاربردنـە بخرێتـە خزمـەت 
خێروخۆشـیى خەڵکى کوردسـتان و بەدەسـتهێنانى ئامانجەکانى.
زۆر پشتڕاسـت نیم لە تێگەیشـتنى مەبەسـتى بەشـى دووەمى 
پرسـیارەکەت، کـە دەڵێـى کامیـان بخاتـە خزمەتـی کامیانـەوە، بـە 
هەرحـاڵ، هەردووکیـان بخاتـە خزمـەت ئامانجـە دیموکراسـى و 

نیشـتیمانییەکانى خەڵکـى کوردسـتان.

سـبەی: فراکسـیۆنە کوردسـتانی و عێراقییەکەی گۆڕان چۆن 
دەتوانێـت خەباتـی پارلەمانـی و شـەقامی کـوردی پێکـەوە گـرێ 
بـدات؟ ئایـا هەلومەرجـی ئـەو خەباتـە لـە ئارادایـە؟ نموونەیەکمـان 

بدەرێ؟
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ئـەو  نییـە.  ئاسـانیش  گەرچـى  دەکـرێ،  بەڵـێ،  یاسـین:  ب. 
پێویستیشـە،  بگـرە  و  مومکینـە  ئـەوە  دەڵـێ  پێمـان  نموونەیـەى 
هەڵوێسـتەى پەرلەمانتارانـى گـۆڕان و الیەنگرانـى گـۆڕان بـوو لـە 
مەسـەلەى تیرۆرکردنـى خوێنـدکار و ڕۆژنامەنووس سەردەشـت 
عوسـمان. ڕاسـتە ئەم هەڵوێسـتەیە ئاسـان نەبوو و گرژى و بگرە 
هەڕەشەشـى هێنایـە بـەر دەرگاى بزاڤـى گـۆڕان، بـەاڵم دواجـار 
هـەر ئـەو قەیرانـە کۆمەڵێـک سەرئێشـەى لـە گـۆڕان کـردەوە و 
شـێوازی  لەسـەر  پرسیاریشـى  نیشـانەى  و  گومـان  هەندێـک 
بیڵێیـن  بـا ڕوونتـر  بـرد.  بزاڤـە ال  ئـەو  کارکردنـى سیاسـییانەى 
“نزیکبوونـەوەى” گـۆڕان لـە پارتـى بـەر لـەو ڕووداوە هەندێـک 
نیگەرانـى، هه تـا بگـرە الى هەندێـک لـە هەڵسـووڕاوانى گۆڕانیـش، 
دروسـت کردبوو. بە مانایەکى تر، ئەم قەیرانە بوو بە چارەسـەر 

و وەاڵم بـۆ ئـەم حاڵەتـی نیگەرانییـە.
کـە  دا  پیشـانی  هەڵوێسـتەیدا  لـەو  گـۆڕان  تـر،  مانایەکـى  بـە 
ڕادەربڕیـن  ئازادیـى  لـە  بەرگریکـردن  مەسـەلەى  لـە  ڕاسـتگۆیە 
و ڕۆژنامەوانـى. لـە الیەکـى تریشـەوە، ئـەو جەمـاوەرەى سـەر 
شەقامیشـى بەتەنیـا نەهێشـتەوە کـە داکـۆککارى هەمـان مەسـەلە 
بوون، بەم شـێوەیە، یەکانگیربوونێک لە هەڵوێسـتەکاندا دروسـت 

بوو.
ئێسـتا  تـا  بەگشـتى  کـوردى  الیەنـى  عێراقـدا،  بابەتـى  لـە 
بەرەوڕووبوونـەوەکان  لـە  جەمـاوەر،  پشـتگیریى  لـە  سـوودیان 
لەگـەڵ بەغـداد، وەر نەگرتـووە. بەڕاسـتى ئـەوە سـوودوەرگرتن 
نییـە لـە هێـزى جەمـاوەر، تـۆ بڵـێ هێـزى شـەقام، کـە بەزۆرەملـێ 
و بە چاوسـوورکردنەوەى حزب خەڵک بێنیتە سـەر شـەقام. ئەم 
سیغەیە جەماوەر بێئیرادە دەکات لەبرى ئەوەى سوودى نەتەوەیى 
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لـە ئیرادەکـەى وەر بگـرێ. لێرەشـدا گـۆڕان ئەرکێکـى قورسـى لـە 
بەردەم و لەسـەر شـانە، لە هەڵگێڕانەوە و سـەرەوژێرکردنى ئەو 
کولتـوورە سیاسـییە سـەقەتە و ئافراندنـى کولتوورێکـى سیاسـى، 
دروسـت  سیاسـى  ڕووداوى  جەمـاوەر،  ئیـرادەى  تیایـدا  کـە 
دەکات و لـە خزمـەت بەدیموکراسـیکردنى سیاسـەت و پاراسـتنى 
بەرژەوەندییەکانـى جەمـاوەر و بەدەسـتهێنانى ئامانجـە بـااڵکان 
دەبێ نەک خواسـتى تەسـکى حیزب یا خۆنواندنى سـەرکردەکان.

سـبەی: گـۆڕان لـە کوردسـتان ئۆپۆزسـیۆنە، ئایـا لـە عێراقیش 
هـەر وا بێـت یـا بەشـداری حکومـەت بـکات؟ کامیان باشـە؟

بارەیـەوە.  لـەم  وت  شـتم  هەندێـک  پێشـتر  یاسـین:  ب. 
بەقـەدەر  بەغـداد  لـە  حکومـەت  لـە  گـۆڕان  بەشـداریکردنى 
بەشـداریکردن لـە حکومەتـى هەرێمـی کوردسـتان پڕئیشـکالیەت 
نییـە، بگـرە ئیشـکالیەتى زۆر کەمتریشـە، ئەگەرچـى لـە هـەردوو 
حکومەتـدا کێشـەى گەندەڵـى، بـەم ڕادەیـە یـا ڕادەیەکـى تـر هەیـە.
هەروەهـا لـە وەاڵمـى ئـەم پرسـیارەدا دەبـێ مرۆڤ حسـابێکى 
جیـددى بـۆ ئـەو ڕاسـتییەش بـکات، کـە ئێسـتا گـۆڕان گرێـدراوى 
هاوکارییه کـە ڕوو لـە بەغـداد لەگـەڵ الیەنـە کوردسـتانییەکانى تـر 
و بەشـداریى ئـەو الیەنانـە لـە حکومـەت، بەبـێ بەشـداریى گـۆڕان 
میکانیزمەکانـى  بـۆ  گـۆڕان و  بـۆ  ئیشـکالیەت  ئەگـەرى زۆر  بـە 
ئـەو هاوکارییـە دروسـت دەکات. جگـە لـەوەش، بەشـداریکردنى 
سـەرچاوەیەکى  و  پالتفۆڕمێـک  عێراقـدا،  حکومەتـی  لـە  گـۆڕان 
هێـز و کەناڵێکـى کاریگـەری لەسـەر ئاسـتى عێراق و کوردسـتان، 
لـە  بەشـدارینەکردن  پێچەوانەشـەوە،  بـە  دەبەخشـێ.  هێـزە  بـەو 
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حکومەتـی ناوەندیـدا دەبێتـە هـۆى لەدەسـتدانى پالتفۆڕمێکـى ئـاوا 
گرنگ.

هەمـوو  ئۆپۆزسـیۆنبوونى  پرسـى  دەبـێ  تـرەوە  الیەکـى  لـە 
کـورد لـە بەغـداد، نـەک تەنهـا هـى گـۆڕان بەتەنهـا، بـە جیـددى 
بـاس بکـرێ لـە چوارچێـوەى هاوکارییە کوردسـتانییەکەدا و ڕوو 
لـە شـەقامیش ئـەو باسـە بـە هەنـد وەر بگیـرێ. بـە بـاوەڕى مـن، 
گـۆڕان دەرفەتـى ئـەوەى هەیـە ئـەم مەسـەلەیە، واتـە مەسـەلەى 
ئۆپۆزسـیۆنبوونى هەمـوو کـورد لـە بەغـداد، وەک ئەلتەرنەتیڤێکى 
سیاسـى بورووژێنێ. لە ڕاسـتیدا هەندێک جار “لەدەرەوەمانەوە” 
یا هەر نەبێ هەڕەشەکردن بە کارتی لەدەرەوەمانەوە، پەراوێزى 
سیاسـەتکردن فراوانتـر دەکات تـا تەسـکتر. جگـە لـەوەش، زۆر 
جـار لـە چوونەنـاوەوە باجێکـى سیاسـیى گرانتـر دەدەى لـەوەى 
ئـەو  خسـتنەڕووی  ئەگـەر  دەزانـم  وا  بمێنیتـەوە!  لـەدەرەوە 
لـە  عەرەبـى  عێراقـى  لـە  ڕوو  بێـت  تاکتیکیـش  بـۆ  ئەلتەرنەتیڤـە 
کاتـى گفتوگۆکانـدا، ئـەوا لـە ئاکامـدا بـە ئەگـەرى زۆر الیەنـەکان 
بـە جیددیتـر دەڕواننـە کـورد، چونکـە لـەو حاڵەتـەدا الیەنـەکان، 
عێراقـى و ئیقلیمـى و نێودەوڵەتـى، دەزانـن کـورد بێچـارە یاخـود 

بـێ ئەلتەرنەتیـڤ نییـە.

کەمیـی  و  کوردسـتان  سیاسـیی  سروشـتی  سـبەی: 
لێبووردەیـی، وای کـردووە هەمـوو بۆچوونێکـی جیـاواز بـە الدان 
یـا بـە یاخیبـوون یـا بـە شـەیتان سـەیر دەکرێـت... تەنانـەت لەنـاو 
هەمان بزووتنەوەشدا وەک باڵباڵێن پێناسە دەکرێت... ئایا ئەگەر 
ئێمـە بمانەوێـت دیموکراسـیەت بچەسـپێنین، نابێـت ئـەم دیـاردەی 

جیاوازییـە بـە دیاردەیەکـی ئاسـایی بزانیـن؟
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ب. یاسـین: هەڵبەتـە ڕاسـتتر وایـە بڵێیـن کولتـوورى سیاسـى، 
نەک سروشـتى سیاسـى. بەم مانایەش تەحەمولکردنى ئەوی تر، 
دوو ڕەهەندى هەیە، ناوەوە و دەرەوە: ڕەهەندى دەرەوە، بە ماناى 
قبوڵکردنى هێز و حیزبەکانى دەرەوەى حیزبى خۆت دێت، بەاڵم 
لـە ڕەهەنـدى نـاوەوە، تەحەمولکردنـى بۆچوونەکانـى نـاو حیـزب 
لەنـاو خۆیـدا، هـەردوو ڕەهەندەکـەش لـە یەکتـر جیـا ناکرێنـەوە. 
بەداخـەوە ئـەو کولتـوورە سیاسـییەى لـە کۆمەڵگه ى ئێمـەدا باو و 
بااڵدەسـتە، زیاتـر هیـى تەحەمولنەکـردن و ڕەتکردنـەوەى ئـەوی 
تـرە تـا قبوڵکردنـى. ئـەو ڕەتکردنەوەیـەش شـێوازى جیاجیـا وەر 
دەگـرێ، لەوانـەش بـۆ نموونە سـڕینەوەى مێـژووى ئەوی تر بەو 
مانایـەش لـە هەڵوه سـتەیەکى نادیموکراتییانـەدا حیـزب نـەک هـەر 
پـاوان و  پانتاییـى سیاسـیى هەنووکـە )واتـە ئەمـڕۆ(  دەخـوازێ 
یەکڕەنگ بکات، بەڵکوو هەوڵ دەدات پانتاییى مێژووش بۆ خۆى 
قـۆرخ بـکات و ئـەوى تریـش، یـا ئەوانـى تـر، دەکا بـە نامێژوویـى 
بێمێـژوو، پەراوێـزی مێـژوو و تـەواوى خەباتیشـیان دەسـڕێتەوە. 
لـەم پێناوەشـدا حیـزب شـتەکان وا وێنـا دەکات، وەک ئـەوەى لـە 
مێـژوودا هـەر خـۆى خەباتـى کـردووە و ئەوانـی تریـش نەک هەر 
نەبینـراو و نەبیسـتراو دەکرێـن، بەڵکـوو زۆر جـار مێژووەکەیـان 
تاریـک و ناشـرین دەکرێـت، لـە ڕێگـەى تەخویـن و گوناهبارکردن 
ئەوەشـە  لەبـەر  هـەر  هتـد.  و...  و جاشـایەتى  بەکرێگیـراوى  بـە 
زۆر جـار لـە نووسـینەوەى مێـژوودا بـاس لـە نووسـینەوەیەکى 
دیموکراسـییانە لە الیەک و نووسـینەوەیەکى نادیموکراسـییانە لە 
الیەکـى تـرەوە دەکرێـت. ئـەم پۆلێنکردنەى نووسـینەوەى مێژووە 
جیهانـى  لـە  ئەوەنـدەش  گرنگـە،  چەنـدە  ئەکادیمیـدا  جیهانـى  لـە 

سیاسـەتیى عەمەلیـدا گرنگـە، بگـرە گرنگتریشـە.
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هێـزە  تەحەمولنەکردنـى  لـە کێشـەى  بەشـێک  لـەوەش،  جگـە 
سیاسییەکان بۆ یەکتر، پەیوەندیى بە گووتارى ناسیۆنالیستییەوە 
بەچەوتبەکارهێنانـی  بـە  پەیوەندیـى  بڵێیـن،  ڕاسـتتر  یـا  هەیـە، 
گووتـارى  زیاتـر  گووتـارە  ئـەم  هەیـە، چونکـە  گووتـارەوە  ئـەو 
لـە حاڵەتـى  تـر،  مانایەکـى  بـە  فرەڕەنگکـردن.  تـا  یەکڕه نگکردنـە 
خراپبەکارهێنانـى گووتـارى ناسیۆنالیسـتى، دەکـرێ حیزبێـک وا 
پیشـانی بـدات، کـە فرەحیزبیبـوون پەرتەوازەییـى نەتەوەییـى لـێ 
دەکەوێتـەوە و هەڕەشەشـە بـۆ سـەر ئاساییشـى نەتەوەیـى. لـەم 
سـۆنگەیەوە، یـا بـەم بەهانەیـەوە، ئـەو حیزبـە خـۆى بـە زامنکارى 
پاراسـتنى نەتـەوە لـە قەڵـه م دەدات و بـەم مانایـەش ڕەوایەتیـى 
خـۆى  بـە  تەنهـا  و  تەنهـا  نەتـەوە  تـەواوى  نوێنەرایەتیکردنـی 
بـە حیزبێکـى “مۆدێـرن”  ئـەوەى خـۆى  لەبـەر  یـا  ڕەوا دەبینـێ. 
بـۆ  بـە مەترسـى  دینییـەکان  تەقلیـدى و  دەزانـێ،  “عەلمانـى”  یـا 
مۆدێرنیـزم و عەلمانیـەت لـە قەڵـەم دەدات. هـەر لەبـەر ئەوەش، یا 
بەپێـى ئـەم لۆژیکـە، نابـێ هێزە “تەقلیدى” و “دینییـەکان” بوونیان 

هەبـێ.
لـە باشـترین حاڵەتـدا لـە بوونـى ئـەو دژایەتییـەدا، قەیرانێکـى 
بـەردەوام وجـودى دەبێـت، کـە هەندێـک جـار لـە یەکالکردنـەوەى 
لەناوبردنـى  کـردارى  و  گووتـار  بـەر  دەبرێتـە  پەنـا  قەیرانەکـە، 

بەتەواوەتیـى ئـەوی تـر.
دەرەوەى  ڕەهەنـدى  لـە  بـوو  قسـەیەک  زیاتـر  وتـرا  ئـەوەى 
مەسەلەى تەحەمولنەکردنى یەکتر، بەاڵم ئەم ئیشکالیەتە، بە هۆى 
یەکبوونى کولتوورى سیاسى و بەها گشتییە کولتوورییەکان، لە 
ڕەهەندى ناوەوەشدا قوت دەبنەوە و بە هەمان شێوە ملمالنێکان 
لـە دەرەوەڕا دەهێنێتـە نـاوەوە، یاخـود بـە پێچەوانـەوە. ڕاسـتتر 
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بڵێیـن، ئـەم کولتـوورە سیاسـییە ئـەو چوارچێـوە و بنەمایەیـە، کـە 
ڕەهەنـدى دەرەوە و نـاوەوەى دیـاردەى تەحەمولنەکردنـى یەکتـر 

بـە یەکـەوە گـرێ دەدات.
ئەگەر قسـەکە لەسـەر بزاڤى گۆڕانە، ئەوا بێگومان دیسـانەوە 
ئەرکى ئەو بزاڤە قورسـە لە پیادەکردنى گووتارێک و ڕەفتارێک، 
لـە نـاوەوە، کـە بەرجەسـتەکردنى پرنسـیپى  لـە دەرەوە و  ڕوو 
فرەڕەنگییـە، “فرەڕەنگـى سـەرچاوەى هێـزە نـەک الوازى، هێـزى 
نەتـەوەش لـە ئیـرادەى ئازادیـى تاکـەکان پـێ هەڵدەگـرێ نـەک لـە 

پێچەوانەکەى.”
خۆیـەوە  لـە  گـۆڕان  باشـە  وا  بەرجەسـتەکردنەش  ئـەو  بـۆ 
دەسـت پـێ بـکات. ڕەخنەیەکـى جیـددى کە لەم بارەیەوە پێویسـتە 
لـە گۆڕانـى بگریـن، ئەوەیـە کـە بەئـاگا یـا بەبـێ ئاگا، بزاڤـى گۆڕان 
شـانازیى خەباتـى مەدەنـی تەنهـا و تەنهـا بـۆ خۆى تۆمـار ئەکات. 
ئاشـکرا و  بـە مەنهەجیەتێکـى  ڕاسـتییەکەى ئەوەیـە، کـە پێشـتر 
لـە ئەزموونێکـى چەنـد سـاڵەییدا یەکگرتـووى  بەبـێ دوودڵـى و 
ئیسـالمیى کوردسـتان دەسپێشـخەریى خەباتـى “مەدەنـی،” یـا تـۆ 

بڵـێ خەباتـى دوور لـە بەکارهێنانـى زەبروزەنگـى کـردووە.
هـەر پێزانینێـک و حسـاببۆکردنێک، کـە گـۆڕان لـە گووتـارى 
خۆیـدا بـۆ ئەوانـى تـر بیـکات، ئـەوا گـۆڕان ڕاسـتەوخۆ بەشـدارى 
لـە  ئێسـتا  تـا  لـەوەى  جیـاواز،  کولتوورێکـى  بەرهەمهێنانـى  لـە 
سیاسـیی  کولتـوورى  دەکات.  بـووە،  بااڵدەسـت  کوردسـتان 
بااڵدەسـت لـە فـەزای کوردیـدا، زۆربـەى جـار هیـى نەخوێندنـەوە 
و ناپێزانینـى بـوون و خەباتـى مێژووییـى ئـەوی تـر )ئەوانـی تـر( 

بـووە.
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سـبەی: پێـت وایـە گـۆڕان بتوانێـت لـە موعادەلەیەکی سـەختی 
بەرهەڵسـتکاریی ناوخۆیـی و پێویسـتیی هەماهەنگـی لـە بەغـداددا 
سـەرکەوتوو بێت؟ یا ئێمە دەزانین سـەختترین موعادەلە ئەوەیە، 
لـە دەرەوەش  لەنـاو خـۆدا بەرهەڵسـتکارێکی سەرسـەخت بیـت 
هەماهەنـگ و تەبـا، چـۆن ئـەم هاوکێشـەیە چارەسـەر دەکرێـت بە 

ڕای تـۆ؟

ب. یاسـین: بەڵـێ، کارێکـى ئەسـتەمە، بـەاڵم نامومکیـن نییـە. بە 
هەرحاڵ، باوەڕم وایە لە بەشـێک لە وەاڵمەکانى پێشـترم ئاماژەم 
بەم مەسەلەیە کردووە. ئەوەى دەبێ بە ڕوونتر بیڵێن ئەوەیە، کە 
دوو حیزبە دەسەاڵتدارەکە قاچاغچێتى بە نەوتەوە دەکەن و هەر 
خۆیـان ڕێگـری دەکـەن لـەوەى مەسـەلەى پێشـمەرگە مەسـارێکى 
دەسـتوورى و یاسـایى وەر بگـرێ، کەچـى ڕوو لـە بەغـداد ئـەم 
دادەپۆشـن،  “نەتەوەیـى”  بەرگێکـى  بـە  مەسـەلەکان  حیزبـە  دوو 
وەک ئـەوەى، بـۆ نموونـە ڕێکنەخسـتنى پێشـمەرگە لـە هێزێکـى 
دوو  بوونـى  ئـەوەى  وەک  بێـت،  بەغـداد  گوناهـى  یەکگرتـوودا 
دەسەاڵتى گەندەڵ لە کوردستان، کە ناواخنى دەسەاڵتێکى بە ناو 
یەکگرتوون، لەم بارەیەوە هیچ گوناهیان نەبێت! ورووژاندنى ئەم 
مەسـەالنە و زۆر مەسـەلەى تر وەکوو هەن، بەرامبەر دەسـەاڵتى 
دوو حیزبەکە و شۆڕکردنەوەى ڕاستییەکان بۆ ناو جەماوەر، بۆ 
گـۆڕان کارێکـى ئاسـان نابێـت، چونکـە دوور نییـە پارتى و یەکێتى 
کارتـى  بەغـداد وەک  بـە  بەرامبـەر  کـورد  مەسـەلەى سیاسـەتى 
فشـار بـەکار بهێنـن، لەپێناو بێدەنگکـردن و چۆکپێدادانى گۆڕان لە 
کوردسـتان. بگـرە ئامادەشـن بـۆ هەمـان مەبەسـت ئـەم هاوکارییە 
وەک بەهانە بۆ هەندێک ئاقارى قەیراناویى ترسناکیش پاڵ بدەن.
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سـبەی: پێـت وایـە گـۆڕان بـە گیرفانێکـی هـەژارەوە بتوانێـت 
بەرگەی گوشـاری یەکێتی و پارتی بگرێت لە ماوەی پێنج سـاڵی 
داهاتـوودا؟ دوو حیزبـی دەوڵەمەنـد... دوو حیـزب بوودجەیەکـی 
زەبەالحیـان لـە بەردەسـتە، دوو حیـزب تەنانەت پەنایان بردە بەر 

سـزای سیاسییش!

بـەاڵم  ئەسـتەمە،  نییـە، زۆریـش  ئاسـان  نەخێـر،  یاسـین:  ب. 
مومکینـە. هـەر وەک تـا ئێسـتا بیسـتراوە و بینـراوە، الیەنگرانـى 
گـۆڕان بـەرەوڕووى گوشـارى جوداجـودا بوونەتـەوە، کـە ناکرێ 
بەشـێک لەو گوشـارانە نەشـوبهێنین بە مەنهەجى سیاسیى ڕژێمە 

ڕەفتارفاشـییەکانى ناوچـە و جیهـان!





2٦1

مەبەستى دەسەاڵت كۆتوبەندكردن و سنوورداركردنێكى 
ترسناكى مافى خۆپیشاندانە

دیمانەی پێگەی ڕادیۆی هاوپشتی،
کانوونی دووەمی 2٠11

یاسـای خۆپیشـاندانه كان لـه  كوردسـتان لـه  مـاوه ی چه نـد هه فته ی 
ڕابـردوودا شـه پۆلێكی فراوانـی لـه  “ناڕه زایه تی” له نێـو جه ماوه ری 
كوردسـتاندا خوڵقانـد و زۆر شـار و شـارۆچكه ی كوردسـتان، 
خۆپیشـاندانی بێمۆڵه تـی لـه  دژی ئـه م یاسـایه  بـه خۆیـه وه  بینـی، 
لـه   ناڕه زایه تـی  ده نگـی  كوردسـتانیش  لـه ده ره وه ی  هه روه هـا 
ئه وروپـا  شـاره كانی  و  پایته خـت  لـه   ژماره یـه ك  شـه قامه كانی 
لـه  به رامبه ریـدا بـه رز بـۆوه . خـودی ده ركردنـی یاسـاكه  و نیـاز 
و مه رامه كانـی پشـت ده ركردنـی  و ئـه و جوواڵنه وه یـه  ، كۆمه ڵێـك 
پرسـیار دروسـت ده كـه ن، كـه  ده كرێـت لـه  ڕوانگـه ی جیـاوازه وه  
وه اڵمـی جۆراوجۆریـان پـێ بدرێتـه وه . لـه  گفتوگـۆی ئـه م جـاره ی 
ته وه ری ماڵپەڕی هاوپشتیدا، نووسەر و لێكۆڵەری سیاسی، بەڕێز 

د. بورهـان یاسـین وه اڵمـی پرسـیاره كانی هاوپشـتی ده داتـه وه .
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گیـراوه ،  یاسـاكه   لـه   ڕه خنـه   سـۆنگه وه   زۆر  لـه   هاوپشـتی: 
جـێ  الیه نـه   یـا  كه موكـووڕی،  سـه ره كیترین  ئێـوه   بـڕوای  بـه  

چیـن؟ یاسـایه   ئـه م  ڕه خنه كانـی 

ب. یاسـین: بە بۆچوونى من، ناكرێ ئەو كار و كاردانەوانەى 
لـە  تەنهـا  كەوتوونەتـەوە،  خۆپیشـاندان  یاسـاى  مەسـەلەى  لـە 
تێگەیشتنى دەقى خودى ئەو یاسایەوە خوێندنەوەیان بۆ بكرێت، 
چ لە ڕووى وردەكارییە زمانەوانییەكانى یا یاسایییەكانى، بەڵكوو 
باشـتر وایـە لـە ڕێگـەى بینین و خوێندنەوەى زۆر دیاردەى سـەر 
پانتاییـى سیاسـیى كوردسـتان و گرێدانـى ئـەو مەسـەلە یاسـایییە 

بـەو دیاردانـەوە، تێگەیشـتنێكى فراوانتـرى بـۆ بكەین.
ئەو كەشـوهەوا سیاسـى و دەروونییەى ئەمڕۆ لە باشـوورى 
كوردسـتان دەبینـرێ و هەسـتى پـێ دەكـرێ، خەریكـە بەتونـدى 
كۆمەڵگـه ى كـوردى لـەو بەشـەى كوردسـتان بكا بـە دوو بەرەوە: 
یەكێتـى(  و  )پارتـى  حوكمڕانـەكان  حیزبـە  و  دەسـەاڵت  بـەرەى 
لـە الیـەك و بـەرەى نـاڕازى و دواتـر ئـەم دابەشـبوونە بـەرەو 
ئەوەشـى  ببـا.  توندتـر  و  ڕاشـكاوانەتر  ڕووبەڕووبوونەوەیەكـى 
گرنگـە، ئەوەیـە كـە ئـەم بـەرە ناڕازییـەش زۆر پێكهاتەى گرنگ لە 
خۆ دەگرێ: هەر لە ئۆپۆزسـیۆن و مێدیاى ئازاد و خەڵكى بێزار 
و بەشێك لە ڕۆشنبیران و نووسەران و ئەو بەشەى كۆمەڵگه ى 
مەدەنـى، كـە لـەدەرەوەى بازنـەى دەسـەاڵت خـۆى دەبینێتـەوە. 
لێـرەدا گرنگـە ئـەوە بڵێیـن، كە ئەسـتەمە سـنوورێك دیـاری بكەین 
لـە  ناڕەزایـى  ئـەو بەرەیـە، كاتێـك دەنگـى  پێكهاتەكانـى  لەنێـوان 
ڕێگـەى جۆرەهـا كەمپیـن و چاالكییـە جەماوەرییـەكان، بەتایبەتـى 
لـە ڕێگـەى خۆپیشـاندانەوە دەبیسـترێ. بـە واتایەکـی تـر، ناکـرێ 
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ئـەم هەمـوو دەنـگ و شـێوازانەی ناڕەزایەتـی وەك ژمارەیـەك 
دوورگـەى لەیەكتردابـڕاو ببینیـن. بـە دیوێكى تردا، دەتوانین بڵێین 
بـوون و چاالكییەكانـى ئـەم بەرەیـە، هـەر لەنـاو هۆڵـى پەرلەمـان 
دەسـت پـێ دەكات بـە الپەڕەكانـى هەندێـك ڕۆژنامـە و گۆڤـار و 
پێگەى ئینتەرنێت و ئامرازەكانى ترى مێدیاى بینراو و بیستراودا 

تێپـەڕ دەبـێ تـا دەگاتـە بزاڤـى شـەقام. 
بـە مانایەكـى تـر، زۆر گرنگـە ئـەم هەمـوو جـۆرە چاالكییانـە 
بـە لەیەكتردابـڕاوى نەبینیـن و نەخوێنینـەوە. ئـەم جۆرە بۆچوونە 
زانسـتییانەى  تێگەیشـتنێكى  و  هەڵسـەنگاندن  لـە  گرنگـە  چەنـدە 
دیـارە  سیاسـییەوە.  ڕووى  لـە  گرنگـە  ئەوەنـدەش  دیاردەكـە، 
ئاشـكرایە كـە دەسـەاڵت ئـەم هەمـوو ڕەهەندانـەى چاالكییەكانـى 
ناڕەزایى بە یەكەوە گرێ دەدات بەتایبەتى لە چوارچێوەى تیۆرى 
پیالنگێـڕی )conspiracy theory(، كـە ئەمـەش دێواندنـى تـەواوى 
پانتاییـى ناڕەزایەتییـە، بـە هەمـوو پێكهاتەكانى ئـەو پانتایییەوە. لە 
الیەكى ترەوە، دەسـەاڵت حەز بە پەرتەوازەیى و بەشبەشـبوونی 
پانتایییەکـە دەكات، بگـرە كاریـش بـەو ئاراسـتەیەدا دەكات، بـەاڵم 
بەرامبـەر ئـەم هەوڵـەی دەسـەاڵت، گرنگـە لـە ڕووى سیاسـى و 
سـتراتیژییەوە پێكهاتەكانـی ناڕەزایەتـى خۆیان لەناو یەك پانتایى 
ببیننـەوە: هێـز بـە یەكتـر بـدەن و هێزیـش لـە یەكتـر وەر بگـرن، 
هیـچ پێكهاتەیەكیـان لـە بەهـاى پێكهاتـەى تر كـەم نەكاتەوە و هیچ 
پێكهاتەیه كیشـیان هەوڵـى داگیركـردن و قووتدانـی پێكهاتەکەى تر 

نەدات و... هتد. 
لـە ڕۆشـناییى ئـەم بۆچوونـەوە، دەتوانیـن بڵێیـن پێكهاتەكانـى 
بـەرەى نـاڕازى چەنـدە زۆرن، كاردانەوەكانـى دەسـەاڵتیش بـەو 
لـە  هـەر  جۆرێكـە:  چەنـد  بەڵكـوو  نییـە،  جـۆر  یـەك  تەنهـا  پێیـە 
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تیـرۆر و ترسـاندن و بـە نـاوى یاسـاوە بێدەنگكـردن و تـا دەكـرێ 
سـنوورداركردنى بوارى چاالكیى سیاسـى و ئازادییەكان و وەك 
دوژمـن خوێندنـەوەى چاالكییەكانـى ئۆپۆزسـیۆن، واتـە دێواندنـى 
ئـەو ئۆپۆزسـیۆنە و نانبڕیـن و تـا دەشـكرێ بەرجەسـتەكردنى 
هەمـوو  ئـەم  هتـد.  و...  سیاسـى  دەسـەاڵتى  مۆنۆپۆلكردنـى 
و  جیددیـن  ترسـێكى  دەربـڕى  دەسـەاڵت،  كاردانەوانـەی  جـۆرە 
ئـەو ترسـەش شـۆڕ بۆتـەوە بـۆ نـاو قوواڵیییـە دەروونییەكانـى 
بڵێین ئـەو  دەكات،  لـێ  وامـان  ئـەوەش  سیاسـییەوە،  دەسـەاڵتى 
ترسـە دەربڕى ئەو ڕوانگەیەیە، كە دەسـەاڵت هەموو بەشـەكانى 

بـەرەى نـاڕازى بـە یەكـەوە گـرێ دەدات.
كەواتـە گرنگـە ئێمـە لە ڕۆشـناییى خوێندنەوەیەكـى ئەوهادا لە 
مەسـەلەى یاسـاى خۆپیشـاندان نزیـك ببینـەوە، نـەك بەدابـڕاوى 
لـە كار و هەنگاوەكانـى دەسـەاڵت بـە ئاراسـتەى تەسـككردنەوەى 
پانتایـى و پەراوێـزى ئازادییـەكان، ئـەو یاسـایە ببینیـن و هەڵـی 

سەنگێنین.
دیـارە زەقتریـن بەشـى ڕەخنەلێگیـراوى ئـەو یاسـایە ئەوەیـە، 
دەرفەتەكانـى خۆپیشـاندان،  و  ئـازادى  دەخاتـە سـەر  كۆتوبەنـد 
بـە ڕادەیـەك، كـە ئـەو ئازادییـە ئیفلیـج دەكا. هەڵبەتـە ڕەخنەكـە 
كۆمەڵێـك  بـە  دەبەسـتێتەوە  یاسـایە  ئـەو  فراوانبوونیـدا،  لـە 
خزمـەت  دەخزێنـە  هەمووشـیان  كـە  تـر،  هەنـگاوى  و  “یاسـا” 
و  ڕادەربڕیـن  ئازادییەكانـى  جیددیـى  تەسـكکردنەوەیەكى 

هتـد. و...  خۆپیشـاندان 

ئێـوه   بـڕوای  بـه   كـه   دروسـت،  هه ڵوێسـتی  ئایـا  هاوپشـتی: 
پێویسته  ڕه خنه گرانی ئه م یاسایه  و جه ماوه ری ناڕازی له سه ری 
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كـۆك و یه كگرتـوو بـن، چییـه ؟ ئایا ئه م یاسـایه  هه مـوار بكرێته وه ، 
یـا ڕه ت بكرێتـه وه  و به یه كجـاری وه ال بنرێـت؟

ب. یاسـین: بـە بـڕواى مـن، ئـەم هەڵوێسـتە دوو الیەنى گرنگى 
هەیـە نـەك هـەر یـەك: یەكەمیـان الیەنـى یاسـایییە، كەواتـە ئـەو 
بـەو  سیاسـییە،  دووەمیشـیان  نەبـێ؛  یـا  ببـێ  ئەسـڵەن  یاسـایە 
بـە  پێچەوانەكـەى  یـا  دابـڕاوى،  بـە  یاسـایە  ئـەو  ئایـا  مانایـەى 
گرێـدراوى، بـە هەندێـك یاسـا و هەنـگاوى ترى دەسـەاڵت ببینرێ 

و كارى لەتەكـدا بكـرێ. 
دیـارە باشـتر وایـە ئـەم یاسـایە هـەر هەمووى هەڵبوەشـێتەوە 
و دەسـەاڵت بێتـە سـەر ئـەو بـاوەڕەى، كـە هیـچ پێویسـت بـەو 
یاسـایە نـاکات، بـەاڵم دەشـكرێ ئـەو یاسـایە هەمـوار بكرێتـەوە، 
بـە مەرجێـك، ئـەو یاسـا هەمواركراوەیـە تەنهـا و تەنهـا ئەركـى 
لەالیـەن  دەسـەاڵت  ئاگاداركردنـەوەى  )واتـە  ئاگاداركردنـەوە 
جـۆرە  هیـچ  بەبـێ  بـكات  دیـاری  خۆپیشـاندان(  ڕێكخەرانـى 
بـە  واڵتانـى  لـە  ڕاسـتیدا  لـە  سـەپێنراو.  كۆتوبەندێكـى  و  مـەرج 
لـە  پۆلیـس  ئاگاداركردنـەوەى  مەسـەلەى  سیسـتمدیموكراتیش، 
خۆپیشاندان هەیە، بەبێ ئەوەى بە زەرورەت ئەو خۆپیشاندانانەى 
بەبـێ ئاگاداركردنـەوە ئەنجـام دەدرێن، خرابێتنـە قاڵبى تاوانەوە... 
لـە الیەكـى تـرەوە، لـە ڕووى سیاسـییەوە، گرنگـە الیەنە ناڕازى و 
ڕەخنەگـرەكان لـە دەسـەاڵت، ئـەم یاسـایە لـە هەنـگاو و كاردانەوە 
و یاسـا زۆرەملێكانـى تـرى دەسـەاڵت جیـا نەكـەوە، چونكـە هـەر 
ئەوەیـە،  بەیەكەوەبەسـتنە  ئـەو  باشـییەكانى  لـە  یەكێـك  نەبـێ، 
لـە  نـاڕازى  بـەرەى  دەسـەاڵت پێكهاتەكانى  بـە  نـادات  دەرفـەت 

یەكتـر جیـا بكاتـەوە.
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هاوپشـتی: مه رامـی ده سـه اڵتدارانی كوردسـتان لـه  ده ركردنـی 
یاسـای خۆپیشـاندان چییه ؟

وەك  هـەر  گشـتى،  شـێوەیەكى  بـە  دیـارە  یاسـین:  ب. 
لەسـەرەوە ئامـاژەى پێـدرا، مەبەسـتى دەسـەاڵت كۆتوبەندكـردن 
ئـەوەش  خۆپیشـاندانە،  مافـى  ترسـناكى  سـنوورداركرنێكى  و 
و  ئـازاد  مێدیـاى  بەهێزبوونـى  پڕۆسـەى  كـە  دێـت،  كاتێكـدا  لـە 
ئۆپۆزسـیۆن و چاالكییـە سیاسـى و مەدەنییـەكان ڕۆژ بـە ڕۆژ 
ڕووداوەكانـى  دواى  دەزانـم  وا  دەبـن.  بەهێزتـر  و  بەرفراوانتـر 
تونـس و واڵتانـى تـر، ترسـى دەسـەاڵتى كـوردى زۆرتـر دەبـێ، 
لەبـەر ئـەوەش دەرفەتـى هەمواركردنـەوەى ئـەو یاسـایە لەمـڕۆدا 

بۆتـەوە. كـەم 

كوردسـتان  ده سـه اڵتدارانی  ناوەنـدی  هه ندێـك  هاوپشـتی: 
ده ڵێن، سه ره ڕای كه موكووڕییه كان، ئه م یاسایه  پێشكه وتووترین 

یاسـایه  لـه  ناوچه كـه ، ڕای ئێـوه  لـه و باره یـه وه  چییـه ؟

ب. یاسـین: لـە ڕاسـتیدا سـەروبەرى ئـەو بـەراوردە دروسـت 
نییـە و دواجـار كـەس ناتوانـێ تەنانـەت لـە حاڵەتـى بەراوردیشـدا 
ئـەوە نەبینـێ، کـە لـە بوارەكانـى فـەزاى ئازادى و ڕۆڵـى پەرلەمان 
جێبەجێكـردن  دەسـەاڵتى  كارەكانـى  چاودێریكردنـى  بـوارى  و 
كوردسـتانى  باشـوورى  عەرەبـى،  عێراقـى  تـر،  بـوارى  زۆر  و 
شـانازییەكان  هەمـوو  دەبـێ  بـەراوردەش  ئـەم  هێشـووە.  جـێ 
هـەر  لـە  لەمـەش،  جگـە  بسـەنێتەوە.  كـوردى  دەسـەاڵتى  لـە 
كۆمەڵگه یەكـى مرۆییـدا، گـەر نوخبـە و دەسـەاڵتداران خۆیـان بـە 
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باشـتر و پێشـكەوتووتر بەراورد نەكەن، ئەوا بوارى گەشـەكردن 
و پێشـكەوتنیان زۆر كەم دەبێتەوە، ئەوە ئەگەر ئەسـڵەن بشـبێ. 
بـە دیوەكـەى تریشـدا، خۆبەراوردكـردن بـە ڕژێمـە دیكتاتـۆرى و 
نیمچـە دیكتاتۆرییەكانـى ناوچـە، كە دەسـەاڵتى كـوردى بەردەوام 
نیمچـە  و  دیكتاتـۆرى  ڕژێمـە  لـەو  كـوردى  دەسـەاڵتى  دەیـكا، 

تـا دوورخسـتنەوەی. دیكتاتۆرییانـە نزیكتـر دەكاتـەوە 
هاوپشـتی: جوواڵنـه وه ی ڕه تكردنـه وه ی ئـه م یاسـایه  هێشـتا 
به رده وامـه   و لـه  گه لێـك جێگـە جه مـاوه ر نەخێریـان بـه م یاسـایه  
ئاسـۆی  هه ڵده سـه نگێنن  و  چـۆن  جوواڵنه وه یـه   ئـه م  وت، 

ده بینـن؟  چـۆن  سـه ركه وتنی 

ب. یاسین: بە باوەڕى من، ئەم جوواڵنەوەیە تەنها لە بوارێكدا 
سـنووردار نابـێ. ڕاسـتە بەگشـتى بزاڤەكـە بـۆ ڕەتكرنـەوەى ئـەو 
یاسـایەیە، بـەاڵم لـە ماهییەتیـدا زۆر ڕەهەنـدى گرنگـى تـر لەخـۆ 
دەگـرێ. بـە هەرحـاڵ، دەكـرێ گرنگیـى ئەم بزاڤە لـە چەند خاڵێكدا 
كـۆ بكەینـەوە، دەكـرێ هـەر كـەس و الیەنێكیـش گرنگییـەكان بـە 
شێوەیەكى جیا ببینێ، یا هەر نەبێ لە گرنگییاندا بە ڕیزبەندییەكى 
جیـا ڕێـك بخرێـن: ١- ئـەم بزاڤـە بۆ یەكەم جـار مانایەكى جیددى 
 -٢ سیاسـەت.  لەسـەر  كاریگەرییەكانـى  و  شـەقام  دەبەخشـێتە 
خەڵـك ڕادەهێنـێ لـە مومارەسـەكردنى مافێكـى خـۆى، كـە ئەویش 
دواجـار تـاك و پێكهاتـەكان بـە شـێوازێكى تـازە دەخاتـە سـەر 
نەخشـەى سیاسـیى كۆمەڵگه ى كوردەوارى. ٣- شێوازى خەباتى 
مەدەنـى بەهێـز و پـڕ مانـا دەكات. جگـە لەمـەش، چەنـد ئەو شـێوە 
هەنـدێ  و  بكـەوێ  پێـش  و  بـكات  گەشـە  مەدەنییـەش  خەباتـە 
ئامانجـى كۆنكرێتیـى لـێ دەسـت بكـەوێ، ئەوەنـدەش خەڵـك لـە 
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گرنگیـى بەكارهێنانـى چـەك و زەبروزەنـگ، بـۆ یەكالییكردنەوەى 
ئیـرادەى  بەرجەسـتەبوونى  دەكەوێتـەوە. ٤-  ملمالنێـكان، دوور 
خەڵـك. ٥- لـە ڕێگـەى بزاڤى شـەقامەوە، هەریەك لە ئۆپۆزسـیۆن 
بـۆ  كـە  دەهێنـن،  بەدەسـت  پشـتگیرییەك  ئـازاد،  مێدیـاى  و 
بەردەوامى و تواناكانى بەرەوڕووبوونەوە و گەشەكردنیان زۆر 

گرنگە.
دەربـارەى  كۆنكرێتـی  شـتێكى  نەبـێ  ئاسـان  لەوانەیـە 
بڵێیـن  دەتوانیـن  بەگشـتى  بـەاڵم  بڵێیـن،  بزاڤـە  ئـەو  ئاسـۆكانى 
دەتوانـرێ  ئاسـتەوە  دوو  لـە  بزاڤـە  ئـەم  سـەركەوتنى  ئاسـۆى 
ببینـرێ: ١- ئامانجـە كورتخایەنـەكان. ٢- ئامانجـە درێژخایـەن و 
“نەبینـراوەكان.” لەبـارەى ئامانجـە كورتخایەنەكانـەوە دەتوانیـن 
بڵێیـن، كـە هەرچەنـدە تـا ئێسـتا دەسـەاڵت بڕیـارى هەڵوەشـانەوە 
یـا هەمواركردنـى یاسـاى خۆپیشـاندانى نـەداوە، بـەاڵم كۆمەڵێـك 
هێماى جیددى هەن، كە لە ئاكامى ئەو خۆپیشـاندانەدا دەسـەاڵت 
بگـرە  و  خۆپیشـاندانەكان  كاریگەریـى  ژێـر  كەوتۆتـە  بەڕوونـى 
پەشۆكاوییشـى پێـوە دیـارە. خوێندنـەوەى خـۆم، بـۆ قسـەى یـا 
ڕاسـتتر بڵێیـن بەهانـەى سـەرۆكى هەرێـم، كـە دەڵـێ “مـن ئیمـزام 
كـرد، چونكـە زۆرینـەى پەرلەمـان ئیمزاى كردبـوو” هێماى بوونى 
پەشـۆكاویى  نیشـانەى  و  خۆپیشـاندانەكانە  كاریگەرییـەى  ئـەو 
هەرێـم  سـەرۆكى  پەشـۆكاوئامێزەدا،  بەهانـە  لـەم  دەسـەاڵتە. 
كۆمەڵێـك هەڵـەى جیددیـى كـرد: ١- ئـەو ژمارەیـەى كـە ئیمـزاى 
تـەواوى  لـە  زۆرینـە  نـەك  ئەنـدام،   ٧٥ لـە  زۆرینەیـە  كـردووە، 
ئەندامانـى پەرلەمـان. ٢- دەبـێ ڕاوێـژكارە نزیكەكانـى سـەرۆكى 
سیسـتمە  لـە  شـارەزاییى  كەمتریـن  ئـەوەی  تەنانـەت  هەرێـم، 
سیاسـییەكان، بەتایبـەت سیسـتمى دیموكراسـى هەبـێ، ئەوەیـان 
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فێـرى سـەرۆكى هەرێـم كردبـێ، كـە لـە سیسـتمى دیموكراسـیدا 
شـتێك هەیـە پێـی دەوترێـت “دیكتاتۆریەتـى زۆرینـە.” لـە ڕاسـتیدا 
ئەلێكسـیس دى  نۆزدەهـەم،  ناوەڕاسـتى سـەدەى  لـە  هـەر زوو 
تویكڤێللـى، كـە یەكێكـە لـەو بیرمەندانـەى بەشـداریى هـەرە گرنگى 
كـردووە لـە باسـوخواس دەربـارەى سیسـتمى دیموكراسـى، بـە 
و  دەكا  زۆرینـە  دیكتاتۆریەتـى  مەترسـیى  لـە  بـاس  گرنگییـەوە 
هەمووانیـش لـە ئاراسـتەیەكى ئـاوا مەترسـیدار ئـاگادار دەكاتەوە. 
٣- سـەرۆكى هەرێـم بـە جەختكردنەوەیەكـى زۆرەوە پێداگـرى 
لـە پرنسـیپى سـازان-تەوافوق دەكاتـەوە و تـا دەشـكرێ كارى بۆ 
دەكات، كاتێك باس دێتە سـەر دروسـتكردنەوەى دەوڵەتی عێراق 
عـەرەب(،  )واتـە  نەتـەوەى سەردەسـت  لەگـەڵ  و سیاسـەتكردن 
بـەاڵم لـە كاركـردن لەگـەڵ ئۆپۆزسـیۆن لـە كوردسـتان، ناخـوازێ 
وشـەى تەوافـوق ببیسـتێ، چ جـاى ئـەوەى كارى پـێ بـكات! ٤- 
لـە  بەرگریكـردن  بـۆ  هەڵەیـە  بەهانەیەكـى  زۆرینـە  ئیمزاكردنـى 
ئـەوەى  مافـى  هەرێـم  سـەرۆكى  گـەر  باشـە  هەڵـە.  هەنگاوێكـى 
ڕاسـتیدا  لـە  كـە  پەرلەمـان،  بگەڕێنێتـەوە  پڕۆژەیاسـایەك  نەبـێ 
بـۆ  یاسـاكان  ئـەى كەواتـە  ئـەو مافـەى هەیـە و كردووشـیەتى، 
دەنێردرێـن بـۆ الى ئـەو. ٥- زۆر گرنگـە سـەرۆكى هەرێـم ئـەو 
ڕاسـتییە بـە جەختكردنـەوە لـە بەرچـاو بگـرێ، كـە ئـەو سـەرۆكى 
هەمـوو هەرێمـى كوردسـتانە نـەك تەنهـا سـەرۆكى زۆرینەیەكـی 
“دەسـەاڵتدار” یـا پێكهاتەیەكـى سیاسـیى تایبەتـى، بـەاڵم جێگـەى 
ئامـاژە و بگـرە نیگەرانیشـە، كـە سـەرۆكى هەرێـم زۆر جـار لـە 
قسـەوباس و ڕەفتارەكانیـدا چەنـد ڕۆڵێـك تێكـەاڵو بـە یەكتر دەكا، 
حیزب، خێڵ، بنەماڵە، سەرۆكایەتیى هەرێم و... هتد. ٦- ئێستاش 
دواى ئەو هەموو ساڵە لە بوونى ئەزموونى حوكمڕانیى خۆماڵى 
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لـە باشـوورى كوردسـتان، هێشـتا پۆسـتى سـەرۆكایەتیى هەرێـم 
نەبـووە بـە دامـەزراو و لـە ڕاستیشـدا هیـچ بااڵخانەیەكیـش نییـە 
بـەو نـاوەوە و ئـەم سـەرۆکایەتییە ئەدرەسـێكى دیـاری نییـە، كـە 
تایبـەت بێـت بـە سـەرۆك، یـا سـەرۆكایەتیى هەرێـم. لـە ڕاسـتیدا 
كـە  مۆدێـرن،  دامەزراویه كـى  بـە  هەرێـم  سـەرۆكایەتیى  كردنـى 
تیایـدا كۆمەڵێـك ڕاوێـژكارى بـوارى جیاجیـا هـاوكارى سـەرۆكى 
هەرێـم بـن، پێداویسـتییەكى بـەردەوام بـووە، بەاڵم ئەمـە نەكراوە. 
مـن بـاوەڕم وایـە، ئەگـەر چەنـد ڕاوێـژكارى زمانـزان و شـارەزا 
لـە بـوارى كۆمەڵناسـى و سیاسـی... هتـد بـۆ سـەرۆكى هەرێمیـان 
ڕوون بكردایەتـەوە، كـە هیـچ وشـەیەك جێگـرەوەى جێنـدەر نییە، 
لـە بـوارى  چونكـە تەنهـا ئـەم وشـەیە دەتوانـێ بـەكار بهێنرێـت 
لێكۆڵینـەوەى ئەكادیمـى و دەقـە سیاسـى و یاسـایییەكاندا، زۆر 
كـە  كاتێـك  ئەكادیمییەكانـدا،  لێكۆڵینـەوە  بـوارى  لـە  بەتایبەتـى 
بـاس دێتـە سـەر سـیاقی “ڕەگـەزى” نێرینـە و مێیینـە. لـە ڕاسـتیدا 
ئـەم وشـەیە تەنانـەت لـە كۆمەڵگـه  پێشكەوتووەكانیشـدا تەمەنـى 
بەكارهێنانـى زۆر درێـژ نییـە، بـەاڵم داهێنانێكـى نـوێ و گرنگـە. لە 
ڕاسـتیدا گەڕاندنـەوەى ئـەو یاسـایەى ئۆپۆزسـیۆنیش پشـتگیریى 
لـێ كـردووە و تیایـدا وشـەى جێنـدەر بـەكار هاتـووە و سـەرۆكى 
هەرێـم گەڕاندوویەتیـەوە پەرلەمـان، ئاسـتى نائاگاییـى سـەرۆكى 
هەرێـم لـە مەسـەلەیەكى گرنـگ دەر دەخـا. بـە مانایەكـى تـر، ئـەم 
گەڕاندنەوەیـە لـە خەمخۆریـى ئـەو بـۆ توێژێكـى كەمینـە نییـە كـە 
لەگـەڵ بەكارهێنانـى ئـەو چه مكـە نین. دووریـش نییە ئەم هەنگاوە 
تەكتیكیـش بێـت بـۆ نزیككردنـەوەى توێژێكـى گرنگـى كۆمەڵگـه ى 
بـە  تەسـك،  سیاسـیى  مەبەسـتێكى  بـە  )مـەالکان(  كـوردەوارى 
بـە  نـاڕازى و الوازكردنـى.  مەبەسـتی پەرتەوازەكردنـى بـەرەى 
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دامـەزراو  هەرێـم  سـەرۆكایەتیى  بهاتایـە  ئەگـەر  زۆر،  ئەگـەرى 
بووایە و لەوێدا چەند شارەزایەك وشەى جێندەریان بۆ سەرۆكى 
هەرێم ڕوون بكردایەتەوە، ئەو كاتە پێویست نەدەبوو بۆ هەمان 
ڕوونكردنەوە یاسـاكە بنێردرێتەوە پەرلەمان. بەداخەوە لە واڵتى 
ئێمـە هێشـتا دامـەزراو “پڵینگـى سـەر كاغـەزە” و ڕاوێژكاریـش 
بـۆ  كـە  دەسـەاڵتێک،  دەبینـێ،  دەسـەاڵتێك  جوانكردنـى  ئەركـى 
بەدامەزراوكردنـى خـۆی بـەرەو پێشـەوە ڕادەكات بـە مەبەسـتی 
خۆدزینـەوە لـە مامەڵەكردنێكـى عاقاڵنە لەگەڵ واقیعە كۆمەاڵیەتى 

و سیاسـییەكەى كۆمەڵگـه ى كـوردەوارى.
لـە الیەكـى تریشـەوە، مـرۆڤ دەتوانێ پەشـۆكاویى دەسـەاڵت 
ناڕەزایەتییانـەش  ئـەو  سـەركەوتنى  ئەگـەرى  هه تـا  ببینـێ، 
بخوێنێتـەوە لـە ڕاگەیاندنەكـەى نێچیرڤـان بارزانیـدا، كـە بـاس لـە 
ئامادەییى “دەسـەاڵت” دەكات، کە قسـە لەسـەر ئەو یاسـایە بكات، 
ئەگـەر وەك خـۆى دەڵـێ، “زۆرینـە بـەو یاسـایە ڕازى نەبێـت!”

جگـە لەمـەش، زۆر گرنگـە الیەنـى نـاڕازى بـە تەسـكبینى و 
نەفەسـكورتییەوە لەگـەڵ ئـەو دیـاردەى خۆپیشـاندانانەدا ڕەفتـار 
نـەكات، بەڵكـوو گرنگییـە درێژخایەنەكانى خۆپیشـاندانەكان ببینێ 
و بیـكا بـە كولتـوورى خەباتـى خۆى، هەر وەك لە وەاڵمى پێشـتر 

هەوڵـم دا تیشـك بخەمـە سـەر ئـەم الیەنـە گرنگـە.
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پێشەکی

لـە مـاوەى ڕۆژانـى دواییـدا کەشـوهەوایەکى سیاسـیى زۆر گـرژ 
ڕووى لـە باشـوورى کوردسـتان کـردووە. ئـەم بارودۆخـە زۆر 
نـا کـە  نیگەرانئامێـزە، بگـرە ترسناکیشـە. ترسـناکە لەبـەر ئـەوە 
بـۆ  هەیـە  جەماوەرییـەکان  داواکارییـە  وەسەرخسـتنى  ئەگـەرى 
ئێسـتاش  ئێمـە  واڵتـى  ئـەوەى  لەبـەر  بەڵکـوو  ڕاپەڕیـن،  ئاسـتى 

پڕیەتـى لـە لۆردەکانـى شـەڕ. 
و  کوردکـوژى  شـەڕى  سەرمەشـقى  ئەوانـەى  ڕاسـتیدا  لـە 
و  کاربەدەسـت  ئێسـتاش  کـرد،  ١٩٩٠کانیـان  خۆکوژییەکـەى 
دەسـەاڵتدارى واڵتـن. لـە واڵتـى ئێمە، کەسـانێک کاربەدەسـتن، کە 
نەک هەر حوکمڕانیى واڵت تەنها بە خۆیان ڕەوا دەبینن، بەڵکوو 
کوڕەکانیـان،  هـەر  نـەک  کـە  بهێنـن،  ڕامـان  لـەوەش  دەیانـەوێ 
بـە سـەرۆک و سـەرکردەى  ببـن  دەبـێ  نەوەکانیشـیان  بەڵکـوو 
خوێـن  “بـە  دەڵێـن،  پێمـان  ئاشـکراش  بـە  جـار  هەندێـک  واڵت. 

هاتوویـن و بـە خوێنیـش دەڕۆیـن.” 
ئـەو  بـۆ  بەپەلـە  خوێندنەوەیەکـى  دەدات  هـەوڵ  وتـارە  ئـەم 
پێشوەچوونانە بکات، کە ئەمڕۆ پانتاییى باشوورى کوردستانیان 
تەنیوەتـەوە، بـە جەختکردنـەوە لەسـەر پەیوەندیداربوونـى، یـا لـە 
هەندێـک حاڵەتـدا پێوەلکاندنـى، ئەم پێشـوەچوونانە لە کوردسـتان 
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بـەو دیـاردەى ڕاپەڕیـن و هەڵسانەسـەرپێیەى بەشـێک لـە واڵتانى 
ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاستى گرتۆتەوە. هەڵبەتە ئەم بەیەکەوەگرێدانەى 
ڕۆژهەاڵتـى  واڵتانـى  ڕاپەڕینەکانـى  بـە  کوردسـتان  باشـوورى 
ناوەڕاسـت، لە دوو سـۆنگەى تەواو جیاوازەوە دەکرێ: شـەقامى 
کـوردى ئـەو بەیەکەوەگرێدانـە دەکا لـە ڕۆشـناییى ئـەو بـاوەڕەى 
لـە بنەماکانـى دەسـەاڵتى سیاسـیدا  کاتـى گۆڕانکاریـى بنەڕەتـى 
بـە  کوردسـتان  باشـوورى  سیسـتمەى  ئـەو  ئیتـر  و  هاتـووە 
جوانـکاری یـا دەسـتکارییەکى کـەم، چـاک و تەندروسـت ناکـرێ. 
لـە الیەکـى تـرەوە، هـەر ئـەو بەیەکەوەگرێدانـە بۆتـە سـەرچاوەی 
دڵەڕاوکێ و ترسـى دەسـەاڵتى کوردی، بەو واتایەى ئەگەر هەیە 

ڕاپەڕینـە جەماوەرییـەکان کوردسـتانیش بگرنـەوە! 
گرنگـە هـەر زوو ئـەوە بڵێیـن، کـە ئـەم پەیوەندیدارکردنـەى 
باشـوورى کوردسـتان بـە جۆشوخرۆشـە جەماوەرییەکانـەوە، لە 
ڕووى عەمەلییـەوە دوو ئاراسـتەى هەیـە، ئەگەریـش هەیـە ئـەم 
دوو ئاراسـتەیە لـە ئـان و سـاتێکدا یەکتـر بگرنـەوە و تێکـەاڵوى 

یەکتـر ببـن:
١- لـە دەرەوەڕا ڕاپەڕینەکانـى واڵتانـى تـر کاریگـەرى دادەنێـن 

کوردسـتان.  لەسـەر 
و  کوردسـتان  خەڵکـى  هیـواى  مەزنبوونـى  ناوەوەشـڕا  لـە   -٢
دەسـەنێت،  پـەرە  خـۆى  بـە  جەمـاوەر  متمانـەى  بەهێزبوونـى 
بـە واتـای ئـەوەى شـەقامى کوردییـش دەتوانـێ وەک شـەقامى 
واڵتانى تر بنەماکانى سیاسـەت و بگرە دەسـەاڵتى سیاسـییش لە 

بگـۆڕێ! بەتەواوەتـى  کوردسـتان 
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دەسەاڵتێکى تۆقێنەر، بەاڵم ترساویش

ئەوەى ڕاسـتى بێت بوونى ترسـێکى بەردەوام لە الی دەسـەاڵت، 
لـە الیەکـى تـرەوە بەکارهێنانـى ئامـرازى تۆقانـدن و ترسـاندن، 
دوو خەسـڵەتى بەیەکەوەگرێـدراوى دەسـەاڵتى پارتـى و یەکێتـى 
بـووە. لـە حاڵەتـى گشتاندنیشـدا، ئەمـە ڕێـک خەسـڵەتى سیسـتمە 
نادیموکراتییەکانـە. ئـەم جەدەلـى تـرس و هیسـتریاى دەسـەاڵتە 
لـە الیـەک و چاوسـوورکردنەوە و تۆقانـدن لـە الیەکـى تـرەوە، 
بەئاشـکرا لـە زیاتـر لـە بۆنەیـەک و ڕووداوێکـدا خـۆى دەر بڕیوە.
دەرکەوتنـى بزاڤـى گـۆڕان بەر لە هەڵبژاردنەکانى ٢٠٠٩/٧/٢٥ 
ئـەو  بەرامبـەر  لـە  دەسـەاڵت  کاردانەوەکانـى  و  کار  دواتـر  و 
بزاڤـە، ئـەو جەدەلـى تـرس لـە الیـەک و ترسـاندن لـە الیەکـى تـری 
بەجوانـى دەر خسـت... بـە هەرحـاڵ، وا دەزانـم ترسـى دەسـەاڵت 
جارێکـى تـر بـە لووتکـە گەیشـتەوە، کاتێـک چەنـد ڕۆژێـک بـەر لـە 
ئێسـتا لـە ٢٠١١/١/٢٩ بزاڤـى گـۆڕان ڕاگەیه ندراوێکـى پێکهاتـوو 
لـە حـەوت خـاڵ، بـاڵو کـردەوە. کاردانەوەکانـى دەسـەاڵت لەسـەر 
ئـەم ڕاگەیانـدراوە، هـەر لـە بەیاننامە هاوبەشـەکەى دوو مەکتەبى 
سیاسـیى یەکێتـى و پارتـى و کۆمەڵێـک جموجوڵـى سیاسـى و 
بگـرە دانانـى زرێپـۆش و چەکـى قورس بەرامبەر گردى زەرگەتە، 
بنکەى سەرەکیى بزاڤى گۆڕان، ڕێک دەربڕى ترس و هیستریاى 
دەسـەاڵت بـوون. بـە هەرحـاڵ، لەنـاو ئـەو هەمـوو کاردانەوانـەى 
دەسـەاڵت، هەڵچوونەکـەى سـەرۆکى حکومـەت د. بەرهەم سـاڵح، 
لیبراڵەکـەى دەسـەاڵتە، زۆر  و  هـەرە مەدەنـى  گوایـە ڕووە  کـە 
گەیانـدە  دەسـەاڵتى  هیسـتریاى  ئاسـتى  و  بـوو  سـەرنجڕاکێش 
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ئاقارێکـى ترسـناک. لـە کاتێکـدا بەرهـەم سـاڵح خـۆى بـە لیبراڵێکى 
ڕاسـتەقینە دەداتە قەڵه م و سـااڵنێک لە واڵتانى ڕۆژئاوا دەرفەتى 
ئـەوەى هەبـووە لـە نزیکـەوە ئاشـنا بێـت بـە سیسـتمى لیبـراڵ - 
دیموکراسـى، کۆنفرانسـە چاپەمەنییەکـەى ئـەو لـە سـلێمانى، کـە 
تیایـدا داواى لـە بزاڤـى گـۆڕان کـرد گـردى زەرگەتـە چـۆڵ بـکات، 
زیاتـر لـە هەڵچوونـى لۆردێکـى شـەڕ ئەچوو، تا کەسـێکى مەدەنى 
بابەتـى  لـە  کـە  دەزانـێ،  بـاش  حکومـەت  سـەرۆکى  لیبراڵـى.  و 
داگیرکردنـى خانـوو و زەوى و مومتەلـەکات و سـەرچاوەکانى 
دەوڵەمەنـدى و ئامرازەکانـى وەبەرهێنانـدا پارتى و یەکێتى ماڵیان 
بـۆ  بـێ  شـارەزا  زۆر  نـاکات  پێویسـت  مـرۆڤ  شووشـەیە.  لـە 
ئـەوەى بزانـێ قەاڵچـواالن و دوکان و سـەرى ڕەش و بەشـێکى 
هـەرە باشـى زەوى و بەرزایییـە هـەرە گرنگەکانـى بادینان و زۆر 
شـوێنى تـر لەالیـەن ئـەو دەسـەاڵتەوە داگیـر کـراون... لـە ڕاسـتیدا 
لـە  سـاڵح  بەرهـەم  د.  دوایییەکـەى  هـەرە  چاوپێکەوتنـە  کاتێـک 
سـایتى ئاوێنـەدا دەخوێنیتـەوە، کۆمەڵێـک شـتت بـۆ دەر دەکـەوێ، 

دووان لەمانـە:
١- یاریکردنێکـى زۆر بـە وشـە و زمـان لەالیـەن د. بەرهەمـەوە 
لەپێناو شـاردنەوەى ڕاسـتییە تاڵەکانى دەسـەاڵتێکى ناتەندروست 
و نغرۆ لە ناڕاسـتگۆیى و گەندەڵى، وەک ئەوەى هەوڵ بدات فیل 

لە پێسـتەى مشـکدا بشـارێتەوە. 
٢- لـەو دیمانەیـەدا تراژیدیـاى بێدەسـەاڵتیى سـەرۆکوەزیرانێک 

دەکـەوێ... دەر 
کـۆى کاردانەوەکانـى دەسـەاڵت، واتـە دوو حیزبەکـە - پارتـى 
بینینـى  تـا  پێکـدادان  و  شـەڕ  بـۆ  بانگه شـەیە  زیاتـر  یەکێتـى،  و 
لـە ڕاسـتیدا سـەرکردەى دیموکـرات  شـتەکان وەکـوو دەرفـەت. 
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و خاوەنتوانسـت و سیاسـەتى عاقاڵنـە، قەیـران وەکـوو دەرفـەت 
دەخوێنێتـەوە تـا وەک کێشـە و تەنگـژە، ئـەوا ئەگـەر لـە خراپتریـن 
حاڵەتـدا بۆچوونـى دەسـەاڵتمان قبـوڵ بـێ، کـە ڕاگەیاندراوەکـەى 
تراژیدیـاى  قەیرانەکەیـە!  خـودى  یـا  قەیرانـە  سـەرەتاى  گـۆڕان 
دەسـەاڵت لەوەدایـە، کـە نـە دان بـەو ڕاسـتییەدا دەنـێ کـە خۆى و 
سیستم و کۆمەڵگه ى باشوورى کوردستان سااڵنێکە بەتەواوەتى 

لـە قەیراندایـە!
دوو  ئـەو  مێدیاکانـى  کـە  سـەرنجە  جێگـەى  بەتایبەتـى 
حیزبـە دەسـەاڵتدارە بەشـدارییەکى چاالکانـە دەکـەن لـە پاڵدانـى 
بارودۆخەکە بەرەو تەنگژە و بارگرژى و سیناریۆیەکى ترسناک. 
لە ڕۆژنامەى )خەبات(دا زمانە ناشـیرینەکەى دێواندن گەیشـتۆتە 
لووتکـە، بـەاڵم لـەوە دەچـێ ئەوانـەى ئەمـڕۆ بارودۆخەکـە بـەرەو 
هەڵدێرێکـى ترسـناک پاڵ دەدەن، ڕابـردووە نزیکە خوێناوییەکەى 
باشـوورى کوردسـتانیان لەبیـر چووبێتـەوە و باکیشـیان نەبـێ لە 
چ دەرگایەکـەوە لـە داهاتـوودا دەچنـە نـاو الپەڕەکانـى مێـژووەوە، 

هـەر وەک چـۆن لـە ڕابردووشـدا باکیـان لـەوە نەبـووە.

زهنییەتى داخران و ترس لە کرانەوە

و  کار  بەتایبەتـى  کـوردى،  دەسـەاڵتى  ئەمـڕۆى  بەسـەرهاتى 
کاردانەوەکانى ڕۆژانى دواییى ئەو دەسەاڵتە، ئەوەمان پێ دەڵێن، 
کە لەبەر ئەوەى ئەم دەسـەاڵتە خوازیارە باشـوورى کوردسـتان 
بەداخـراوى بهێڵێتـەوە، هـەر کرانەوەیـەک، لـە کوردسـتانەوە ڕوو 
بـە دەرەوە و لـە دەرەوە ڕاپەڕیوەکـەى ڕۆژهەاڵتـى ناوەڕاسـتیش 
ڕوو بە ناوەوەى کوردسـتان، ترس الى ئەو دەسـەاڵتە دروسـت 
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دەکات. بەتایبەتـى کاتێـک هـەردوو ئاراسـتەکەى کرانەوە هاوکات 
دەبـن و یەکتـر دەگرنـەوە و تێکـەاڵوى یەکتر دەبـن، ئەوا بێگومان 

ترسـى دەسـەاڵت دەگاتـە لووتکە.
بـەو مانایـەش، شـێوە خوێندنەوەیەکـى ئەوها لە کات و سـیاق 
و ئاراسـتەکانى کرانـەوە ئەوەمـان پـێ دەڵێـن، کـە دەکـرێ کات و 
چۆنێتیى دەرچوونى ڕاگەیاندراوەکە و سـیاقەکەى، لە ئاراسـتەى 
لەسـەر  بووبـێ  زیاتـرى  کاریگەریـى  دەرەوەدا،  و  نـاوەوە 
دەسـەاڵت تـا خـودى ناوەڕۆکـى ڕاگەیاندراوەکە لە ڕووە یاسـایى 
و دەسـتوورییەکەیەوە. بـەو مانایـەى کـە: ١- ڕاگەیاندراوەکـە لـە 
کاتێکدا دەر دەچێ، کە شەقامى واڵتانێکى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست، 
جۆشوخرۆشـێکى جەماوەریـى بێهاوتـا لە مێژووى سیاسـیى ئەم 
ناوچەیـەدا بـە خـۆوە دەبینـێ. ئەوەشـى لـەو ڕاگەیاندنـەدا ترسـى 
دەسـەاڵتى زیاتـر ورووژانـد و تـوڕەی کـرد، دێڕەکانى دەسـتپێکى 
ڕاگەیاندراوەکەیـە، کـە ئامـاژە بـە ڕاپەڕینەکانـى شـەقامى واڵتانـى 
تـر دەکات. بـەو مانایـەش، کرانـەوە بە هەردوو ئاراسـتەى ناوەوە 
و دەرەوە و بگـرە یەکگرتنـەوەى هـەردوو ئاراسـتەکە لـە دەقـى 
ڕاگایەندراوەکـەدا، ترسـى دەسـەاڵتى پارتـى و یەکێتیـى گەیاندۆتە 
بزاڤـى  ئەگـەر  هەتـا  نـادات  یارمەتـى  ئـەوەش  دیـارە  لووتکـە. 
گـۆڕان خۆشـى بڵـێ مەبەسـت لـەو ئاماژەیـەى دەسـتپێک تەنهـا 
نـەک خستنەسـەرپێ  بـۆ ڕاگەیاندراوەکـە،  پێشـەکییەکى گشـتییە 
خۆیـدا  لـە  خـۆى  ئـەوەش  کـوردی!  شـەقامى  ڕاپەڕاندنـى  و 
کێشـەیەکى جیددیـى سیاسـەتە: تەنهـا ئـەوە بـەس نییـە تـۆ نیـەت 
لـەوە،  و مەبەسـتى سیاسـیت چییـە، بەڵکـوو زۆر جـار گرنگتـر 
شـێوازى تێگەیشـتنى بەرامبـەرە لـە نیـەت و مەبەسـتەکانت، جـا چ 
لـە ڕێگـەى خوێندنـەوەى دەقەکانـەوە بـێ یـا “خوێندنـەوەى شـتە 
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نەنووسـراوەکان” لەنێـوان دێـڕ و وشـە و پیتەکانـدا. بـە مانایەکـى 
تر، تێگەیشتنى دەسەاڵت لە ڕاگەیاندراوەکە ئەوەیە، وەک ئەوەى 
مەبەستى گۆڕان ئەوە بووبێ، کە درزێکى جیددى بخاتە دیوارى 
باشـوورى کوردسـتان  بـەم شـێوەیەش  و  داخـراوى دەسـەاڵت 
بکاتە بەشـێک لەو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسـتەى کە هەڵسـاوەتە سـەر 
پـێ. ٢- ڕاگەیاندراوەکـە لـە کاتێکـدا دەردەچێ، کە دوو ڕۆژ دواتر 
بڕیـار وا بـوو خۆپیشـاندانێکى گـەورە لـە سـلێمانى بکـرێ و هـەر 
زوو بۆچوونێکیش هەبوو، کە ئەو خۆپیشاندانە ئەگەرى هەیە لە 
ماوەیەکى کەمدا هەموو کوردستان بگرێتەوە. ٣- ڕاگەیاندراوەکە 
بـە  موفاجەئـە(ى  )عاملـى  کتوپـڕ  فاکتـەرى  زۆر  ڕادەیەکـى  تـا 
خـۆوە بینـى، کـە ئـەوەش لـە کەشـوهەوایەکى تەنـراو بـە گومـان 
و گومانـکارى و بااڵدەسـتیى فکـرى پیالنگێـڕى )لـە خوێندنـەوە 
سیاسـییەکان و تێگەیشـتنى دیـاردەکان( ڕادەى تـرس و گومانـى 
الى دەسـەاڵتداران زێدەتـر کـرد و کاردانەوەکانیـان گەیشـتە ئـەو 
ڕادەیەى، کە ئەو ڕاگەیاندراوە بە بەشـێک لە کودەتایەکى گۆڕان 

بـۆ سـەر دەسـەاڵت لـە قەڵـەم بـدرێ.

گۆڕان لەنێوان دەسەاڵتێکی تۆقێنەر و فشارى شەقامدا

دەکـرێ بڵێیـن ئەمـڕۆ گـۆڕان بەشـێکە لـە سـیاقێکی فراوانتـر، کـە 
چەنـد توخـم و پێکهاتەیـەک لـە خـۆى دەگـرێ. ئـەو پێکهاتانـەش 
ناڕەزایەتیـى   -٢ ئۆپۆزسـیۆن.  وەک  گـۆڕان   -١ لـە:  بریتیـن 
شـەقام. ٣- مێدیـاى ئـازاد و هەنـدێ پێگـە و ژوورى پاڵتاڵـک لـە 
ئینتەرنێـت. ٤- ئـەو بەشـەى کۆمەڵگـه ى مەدەنـى، کـە سـێبەرى 
قورسـى دەسـەاڵت قبـوڵ نـاکات. ٥- نووسـەر و ڕووناکبیرانێکـى 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

2٨1

کاریگـەر و خاوەنهەڵویسـت و ڕەخنەگـر. ئـەم توخمانە هەموویان 
بـە یەکـەوە، هەریەکەیـان بـە جیـاواز، سەرئێشـه ن بـۆ دەسـەاڵتى 
پارتى و یەکێتى. ئەوەشـى جێگەى جەختکردنەوەیە ئەوەیە، زۆر 
جـار خوێندنـەوەى دەسـەاڵت لـەو پێکهاتانـە ئەوەیـە، کـە دەسـتى 
یەکێکیان لەپشت ئەوەى ترەوەیە و بە شێوەیەکیش لە شێوەکان 
هەموویـان بەشـێکن لـە پیالنێکـى فراوانتـر بەرامبەر بە دەسـەاڵت.
لـەم بۆچوونـەوە تێگەیشـتنێک لـە واقیعـى پانتاییـى سیاسـیى 
باشـوورى کوردسـتان دەکـرێ بینینـى ئـەو پانتایییـە بێـت وەک 
حاڵەتێکى دووجەمسـەرى، کە سـەرێکیان دەسـەاڵتە و سەرەکەى 

تریشـیان ئـەو پێنـج پێکهاتەیـەى سـەرەوەیە.
بـە  گـۆڕان  پێگـەى  دەبـێ  دووجەمسەرییەشـدا،  ئـەو  لەگـەڵ 
الیـەک  لـە  ببینـرێ:  ئاڵـۆزەوە  و  تایبـەت  زۆر  تایبەتمەندییەکـى 
گـۆڕان لـە پەرلەماندایـە، واتـە لـە دەسـەاڵتى یاسـاداناندایە، بـەو 
مانایـەش دەسـەاڵت چاوەڕوانـى ئەوەیـە، گـۆڕان لـەم پێگەیەیـدا 
پەیـڕەوى “ئوسـوڵەکانى یاریکردنـى سیاسـى” بـکات، کـە هەڵبەتـە 
وەک پارتـى و یەکێتـى خۆیـان دەخـوازن، هێڵەکانـى ئەو ئوسـوڵى 
گەمەیـە دیـاری بکـەن، بـۆ ئـەوەى بتوانـێ بـژی. لە الیەکـى ترەوە، 
بزاڤـى گـۆڕان دەرهاوێشـتەى شـەقامى )جەمـاوەرى( ناڕازییە. بۆ 
گـۆڕان هەردووکیـان گرنگـن، بـەاڵم لـە بارێکـى تایبەتیـدا دەکـرێ 
هاوسـەنگیى گرنگـى بـە الیەکیانـدا بشـکێتەوە. بـە مانایەکـى تـر، 
دەسـەاڵت تـا دەتوانـێ کـۆت و بەنـد بـۆ گـۆڕان دادەنـێ بـەوەى 
ئۆپۆزسـیۆنێکى  گـۆڕان  “دەبـێ  دەڵـێ،  نموونـە  بـۆ  جـار،  زۆر 
مەعقـول بێـت” یـا “دەبـێ گـۆڕان ئۆپۆزسـیۆنێکى پۆزەتیـڤ بێـت” 
جگـە لـە زۆر شـێوەى تـرى نانبڕیـن و سـزاى سیاسـى و... هتـد. 
پەراوێـزى  بـووە  توانایـدا  لـە  تـا  دەسـەاڵت  لۆژیکـە،  بـەم  هـەر 
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سیاسـیى گۆڕانـى لـە کارى پەرلەمانـى و دەرفەتـى بەشـداریى لـە 
بەغـداد تەسـک و کـەم کردۆتـەوە، بـە ڕادەیـەک، کـە هەسـت بـە 
خواسـتى ڕاشـکاوانەى دەسـەاڵت دەکرێ بە ئاراسـتەى خنکاندنى 
ئـەم  هەوڵـى  ڕاسـتیدا  لـە  بەتەواوەتـى.  گـۆڕان  سیاسـییانەى 
خنکاندنـە دەگاتـە لووتکەیەکـى زۆر ترسـناک، کاتێـک سـەرۆکى 
مالیکـى،  بەتایبەتـى  عەرەبییـەکان  الیەنـە  لەگـەڵ  دەسـت  هەرێـم 
تێکـەاڵو دەکات بـۆ بێبەشـکردنى گـۆڕان “هه تـا بگـرە لـە پێگـەى 
پۆلیسـێک” لـە بەغـداد. لـە الیەکـى تـرەوە، ئـەوە شـاردراوە نییـە 
کـە ئـەو متمانەیـەى بـە بزاڤى گۆڕان بەخشـراوە لەالیەن شـەقامى 
لـەو  ناڕازییـەوە و ئـەو هەمـوو چاوەڕوانییـەى ئـەو جەمـاوەرە 
بزاڤەى هەیە، ئەو بزاڤە دەخاتە حاڵەتێکى سیاسـیى زۆر تایبەتی 

و بگـرە ئیستیسـنائییەوە.
کەواتـە لـەم دیـدەوە ڕاگەیاندراوەکـەى گـۆڕان دەتوانـێ ڕێـک 
دەربـڕى ئـەو حاڵەتـە بێـت، پێیـه ک لەنـاو پەرلەمـان و پێیەکـەى 
تریشى لەناو جەماوەرى ناڕازى، لە ڕووى ئامانجیشەوە، وا خویا 
دەکـرێ – دەردەکـەوێ، کـە گۆڕان مەبەسـتى لـە ڕاگەیاندراوەکە، 
چونکـە  زیاتـر،  فشـارى  بـۆ  بـێ  پێگەکـە  هـەردوو  بەکارهێنانـى 
ڕاگەیاندراوەکـە ڕووى قسـەى لـە دەسـەاڵتە بـە پشتئەسـتووری 
بـە پێگەکـەى لەنـاو جەمـاوەرە ناڕازییەکـە. هەروەهـا دەکـرێ ئـەو 
ڕاگەیانـدراوە هێمـاى جۆرێـک لـە بێهیوابوونیـش بێـت بـەوەى کـە 
“گـۆڕان چیـی تـر ناتوانـێ بـە دیـار خنکانـى خـۆی و بێدەنگکردنـى 
دابنیشـێ”  دەسـته وئەژنۆ  جەمـاوەرەوە  ناڕەزایەتییەکانـى 
پێگەیەتـى  دەربـڕى  ڕاگەیاندراوەکـە  لـە  خـاڵ  پێنـج  ئەگەرچـى 
لەنـاو پەرلەمـان و کارى پەرلەمانیـدا، بـەاڵم دوو خاڵەکـەى تـرى 
هەوڵـە بـۆ وەاڵمدانـەوەى داخـوازى و چاوەڕوانییەکانـى شـەقامى 
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کـە  نـوێ،  گووتارێکـى  بـە  کوردسـتان،  باشـوورى  لـە  نـاڕازى 
لەوانەیـە هێمـاى ڕاپەڕینـى شـەقامى لـێ هەڵێنجـرێ. بـە هەرحـاڵ، 
هـەر وەک دەسـەاڵت کردوویەتـى. لـەم بۆچوونەشـەوە لەوانەیـە 
بەشـێکى گرنـگ لـە “تراژیدیـاى” گـۆڕان ئـەوە بـێ، کـە ئیتـر پێگـە 
پەرلەمانییەکـەى ناتوانـێ وەاڵمـدەرەوەى چاوەڕوانییەکانى خەڵک 
بێت لەو بزاڤە، بەو مانایەى دەسـەاڵت بە سیاسـەتێکى داڕێژراو، 
هیـچ پەراوێزێکـى بـۆ ڕۆڵـى گـۆڕان لـە پەرلەمانـى کوردسـتان و 
نەهێشـتۆتەوە.  بەغـداد  لـە  بزاڤـە  ئـەو  کاریگەریـى  و  بەشـدارى 
دەسـەاڵتیش بـاش دەزانـێ، ئەگـەر لـەو سیاسـەتى “خنکاندنەیـدا” 
سـەرکەوتوو بـوو، کەواتـە گـۆڕان دەکرێتـە “پڵینگى سـەر کاغەز” 
و هەرچـى متمانـە و چاوەڕوانیـى خەڵکیشـە لـەو بزاڤـە، لەدەسـتى 

دەدات.
ئـەو  گەیشـتبێتە  گـۆڕان  دەچـێ  لـەوە  مانایـەش،  بـەم 
دەرەنجامەی، کە ئەگەر زیاتر خۆى لە شـەقام نزیک نەکاتەوە و 
بگـرە خـۆى نـەکا بـە بەشـێکى چـاالک لێى، لـە ڕێگـەى گووتارێکى 
و  پەرلەمانـى  کارى  پەراوێـزى  نـە  ئاکامـدا  لـە  ئـەوا  “تـازەوە،” 
سیاسـى بەدەسـت دەمێنێ، نە توانیویشـیه تى متمانە و پشـتگیریى 
شـەقامیش لە بەردەوامیدا مسـۆگەر بکات. دیارە لە بارودۆخێکى 
ئاواشـدا، بزاڤـى گـۆڕان نـە ئامادەیـە بە دیار خنکاندنیـەوە لەالیەن 
ئـەو  پاراسـتنی  هەوڵـی  ئامادەشـە  نـە  و  دابنیشـێ  دەسـەاڵتەوە 
متمانەیـە نـەدا، کـە بەدەسـتی هێنـاوە یا پشـت لە شـەقامى ناڕازى 
بـکات. لـە ڕاسـتیدا پاراسـتنى متمانـەى جەمـاوەر و بەرزڕاگرتنـى 
خواسـتەکانى جەمـاوەر و دانەبـڕان لـە شـەقامى کـوردى، زامنـى 
بـۆ  باشتریشـە  دەرفەتێکـى  و  گـۆڕان  بـۆ  باشـترن  ئاسـۆیەکى 
شـەقام  سیاسـییەکانى  وزە  نوێبوونـەوەى  و  بـوون  بەهێزتـر 
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و  بەپەلـە  چاکسـازییەکى  ئاراسـتەى  بـە  ئەوەتـا  یـا  خۆیشـى: 
ڕاسـتەقینەى دەسـەاڵت، کـە ئـەوەش زۆر لـە نامومکیـن نزیکتـرە 
یـا هەڵسانەسـەرپێیەکى جەمـاوەرى، کـە تیایـدا  لـە مومکیـن،  تـا 
باشوورى کوردستان دەبێتە بەشێک لە ئەرزهەژە سیاسییەکەى 

ڕۆژهەاڵتـى ناوەڕاسـت، هـەر لـە تونـس و میسـر و... هتـد.
لـە کۆتاییـدا، بەکورتـى و بەچـڕى، دەسـەاڵتدارانى باشـوورى 
کوردستان دەبێ هەر نەبێ دوو ڕاستى بزانن: ١- ئەوان چیی تر 
ناتوانـن لەسـەر حسـابى مێـژوو بژیـن، نەوەیـەک سـەری هەڵـداوە 
لـە باشـوورى کوردسـتان، کـە نامۆیـە بـە ئەوەى پارتـى و یەکێتى 
بـەو  نـەک  پێـی دەبێـژن “شـانازی و سـەروەرییەکانى” مێـژوو، 
مانایـەى مێـژووى کـورد سـەروەرى و شـانازیى تیـا نییە، بەڵکوو 
بـە مانـاى ئـەو ڕاسـتییەى کـە دەسـەاڵتدارانى گەنـدەڵ لەسـەر ئەو 
مێـژووە دانیشـتوون و ناشـرینیان کـردووە. ئـەو نەوەیـە باشـیش 
دەزانێـت، کـە ئـەو مێـژووە پڕیەتـى لـە خیانەتـکارى و خوێنڕێـژى 
و کوردکوژى و... هتد. هەر زوو پێویسـتە دەسـەاڵتدارانى واڵتى 
ئێمـە ئـەوە بزانـن، کـە هەتـا سـەر ئـەوان ناتوانـن لەسـەر حسـابى 
مێـژوو بژیـن، ئەگەرچـى تـا ئێسـتا تـا ڕادەیەکـى زۆر توانیبێتیـان 
ئـەوە بکـەن! ئەوانـەى تەنهـا لەسـەر مێـژوو دەژیـن، بـە ئەگـەرى 
هـەر  گوایـە  کـە  چاکسـازییەى،  ئـەو   -٢ نییـە.  دواڕۆژیـان  زۆر 
دوو حیزبـى دەسـەاڵت دەیکـەن، لـە چەرخـى فەیسـبووکدا، بـەاڵم 
چاکسـازییە  دەچـێ.  گاڵتەجـاڕى  لـە  کیسـەڵ،  لەسـەرخۆییى  بـە 
د.  ئاماژەپێکراوەکـەى  دیمانـە  لـە  دەسـەاڵت،  کیسەڵئاسـاکانى 
بەرهـەم سـاڵح جـوان هەسـتى پـێ دەکـرێ... باشـترین دەرسـیش 
کـە دەسـەاڵتدارانى الى خۆمـان لـە حوسـنى موبـارەک فێـری ببـن 
ئەوەیە، کە “ناکرێ بە حوشـتر بەرەنگارى فەیسـبووک ببیتەوە.”
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ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست و باشووری کوردستان:
بیست ساڵ دواتر*

لە ماڵپەڕی تاکەکەسیی نووسەردا،
ئایاری 2٠11 باڵو بۆتەوە
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لــه  کۆنفرانســی ســتۆکهۆڵم )ده ربــاره ی پێشــوه چوونه  کانی  *  ئــەم بابەتــە 

ڕۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت و کوردســتان، ڕۆژانــی ٢١-٢٠١١/٥/٢٢( پێشــکه ش 
ده نگــه وه   لــه   دواتــر  و   کــراوه   پێشــکه ش  زاره کــی  بــه   بابەتەکــە   کــراوه  . 
زمانه وانییــه وه ،  ڕووی  لــه   به تایبه تــی  که مــه وه،  زۆر  گۆڕانکاریــی  بــه  

به رده ســتت . ده قــه ی  ئــه م  بــۆ   گواســترا وه ته وه   
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بەشی یەکەم: باس 
ده ستپێک و هه ندێک خاڵی لێوه ده رچوون

دیاره  باسه که ی من تایبه تمه ندییه کی ئاوای نییه،  که  بڵێین باسێکی 
سۆسـیۆلۆژی  یـا زانسـتیی سیاسـی  یـا مێژوویـی یـا ئابوورییـه،  
in-(  به ڵکـوو زیاتـر ڕوانگه یه کـی به رفـراوان و “فره تایبه تمه نـدی”
terdisciplinary( هه یـه . بـه  مانایه کـی تـر، باسـەکە ئـه و هه مـوو 

بوارانـه  له خـۆ ده گـرێ. 
ڕۆژهه اڵتـی  چه مکـی  لەبـری    جوگرافییـه وه،   لـه  ڕووی 
ناوه ڕاسـت و باکـووری ئه فریقیـا، بۆ کورتـی و دووپاتنەکردنەوە، 
ناوه ڕاسـت”  “ڕۆژهه اڵتـی  چەمکـی  لـە  ته نیـا  جارێـک  هه مـوو 
که ڵـک وه ر ده گـرم. بـە هەرحـاڵ ، ئـه و شـێوه  به کاربردنـه  له نێـو 

بـاوه . توێژه رانیشـدا 
ده ڵێـم  و  ده کـه م  پـێ  ده سـت  باسـه که مه وه   لـه  ناوونیشـانی 
“بیسـت سـاڵ دواتر، به اڵم ناڵێم دوای بیسـت سـاڵ.” بیسـت سـاڵ 
دواتـر بـه و مانایـه ی  ئه وه ی ئەمڕۆ له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسـت ڕوو 
ده دا، ده بـوو بیسـت سـاڵ پێـش ئێسـتا ڕووی بدایـه،  یـا ده توانـی 
بڵێـی ده کـرا ئـه وه ی ئێسـتا، بیسـت سـاڵ پێـش ئێسـتا ڕووی بدایه،  
لـه   گۆڕانکارییانـه ی  ئـه و  له  گـه ڵ  هاوته ریـب  پڕۆسـه یه کی  وه ک 
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ڕووخانـی  به تایبه تییـش  و  دا  ڕوویـان  ڕۆژهـه اڵت  ئه وروپـای 
به سـه ر  گۆڕانکارییانـه ی   ئـه و  هه روه هـا  سـۆڤیه تی.  سیسـتمی 
ڕۆژهه اڵتـی  شـێوه کان  لـه   شـێوه یه ک  بـه   و  هاتـن  جیهانـدا 
بـه   و  به که مـی  زۆر  بـه اڵم  کـرد،  په یوه ندیـدار  ناوه ڕاستیشـی 
شـێوه یه کی گشـتی ئـه و په یوه ندیداربوونـه   زۆر سـنووردار بـوو. 
بیسـت سـاڵ دواتر، به  الیه نی کوردسـتانییه وه   و به  بۆچوونی 
کوردییه وه، زیاتر مه به ست باشووری کوردستانه  و به تایبه تییش  
ئه و کێشمه  کێشمه  که  له و به شه ی کوردستان هه یه ، ده کرا به ر له  
بیسـت سـاڵ بـه  ڕۆحـی ڕیفـۆرم، دیموکراتیزه کـردن، دامه زراندنی 
ده وڵه تـی یاسـا، کۆمه ڵگـه ی یاسـا و کۆمه ڵگـه ی کـراوه   ده سـتیان 
پـێ بکردایـه. بـه  ئه گـه ری یه کجـار زۆر، ئه گـه ر بهاتایـه  له وێـوه  
ده سـتیان پێ بکردایه ، ئه مڕۆ باشـووری کوردسـتان دوای بیسـت 

سـاڵ واقیعێکی تری سیاسـیی ده بوو له وه ی ئێسـتا هه یه. 
مـن کۆمه ڵێـک پرسـیارم هێناوه تـه  گـۆڕێ، که   چوار پرسـیاری 
وه اڵمیـان  با سـه که مدا  لـه  ده ده م  هـه وڵ  هەروەهـا  سـه ره کیین، 
بده مه وه. پرسیارێکیان ده رباره ی مانه وه ی ڕژێمه   سته مکاره  کانه  
لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت، لـه  کاتێکـدا لـه  ئه وروپـای ڕۆژهـه اڵت 
ئه فەریقیـاش  لـه   بگـره   و  التینـی  لـه  ئه مەریـکای  ته نانـه ت  و  
زۆرێـک لـه  ڕژێمـه  سـته مکاره کان ڕووخـان و کۆمه ڵگه کانـی ئـه م 
واڵتانـه  ڕوویـان لـه  سیسـتمی دیموکراتـی یـا نیمچـه  دیموکراتـی* 
وه پـاش  مه سـه له یه دا  لـه و  ناوه ڕاسـت  ڕۆژهه اڵتـی  که چـی   کـرد، 
کـه وت. بـه  مانایه کـی تـر، پرسـیار ئه وه یـه :  ئایـا ئـه وه  چییـه  و چ 
میکانیزمێکـه  وای کـردووه  ڕژێمـه  سـته مکاره کان لـه  ڕۆژهه اڵتـی 

ــاو و وشــه  ی )دیموکراســی( ــی وه ک ئا وه ڵن ــه م باســه دا وشــه  ی دیموکرات *  ل
ــاو بــه کار هاتــوون. ش وه ک ن
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ناوه ڕاسـت بتوانـن بیسـت سـاڵی تریـش بمێننـه وه  و ئه وجا گۆڕان 
ڕوو لـه و ناوچه یـه  بـکات، بـه و شـێوه یه ی  ئێسـتا ده یبینیـن؟ چـۆن 
ده کـرێ لـه و بزووتنـه وه  کۆمه اڵیه تییـه  جه ماوه رییانه   به تایبه تی له  
واڵتـه  عه ره بییـه  کان، کـه  ئێسـتا پێـی ده گوتـرێ به هـاری عه ره بـی، 
بگه یـن؟ چواره میشـیان، چـۆن ده توانیـن لـه  بارودۆخـی ئێسـتای 
باشـووری کوردسـتان بگه ین، دوای ئه و بزووتنه وه  جه ماوه رییه  
کۆمه اڵیه تییـه  سـنوورداره  )واتـه  خۆپیشـاندانه کان(، کـه  لـه ١٧ی 
مانگی شـوبات ده سـتی پێ کرد  و  تا ١٩ی نیسـان به رده وام بوو؟ 

ئـه وه  بـه  شـێوه یه کی گشـتی پرسـیاره کانن. 
بکه یـن؛  پـێ  لـه  هه ندێـک خاڵـی گشـتییه وه  ده سـت  ده توانیـن 
قه تیـس بکرێتـه وه ،  لـه وه دا  نابـێ چه مکـی دیموکراسـی  پێشـه کی  
کـه  کۆمه ڵێـک دامـه زراوه دێنـه  به رهـه م  لـه  ڕێگـەی هه ڵبژاردنـه وه، 
په یوه سـته   دیموکراتـی  سیسـتمێكی  به رجه سـته بوونی  به ڵکـوو 
گه شـه کردن   ڕاده ی  له وانـه ش  یەکێـک  تـره وه ،  شـتی  زۆر  بـه  
دیموکراسـییه  .  سیاسـیی   کولتـووری  به رجه سـته بوونی  و 
مه سـه له یه کی تـر وه ک سـه ره تای بـاس ئه وه یـه ، له نـاو توێژه راندا، 
لـه  باسوخواسـی دیموکراسـیدا، دوو ئاراسـته ی سـه ره کی هـه ن: 
کۆمه ڵێـک لـه  تیۆرییـه کان باس له  مه رجه کانـی  دیموکراتیزه بوونی 
ڕاگواسـتن  لـه  بـاس  تریـان  هێندێکـی  که چـی  ده کـه ن،  کۆمه ڵگـه   
ده کـه ن.  دیموکراتـی  سیسـتمی  بـۆ  سـته مکاره وه    سیسـتمی  لـه  
شـێوه یه کی  بـه   دیموکراسـی،  بـۆ  دیکتاتۆرییـه وه   لـه   ڕاگواسـتن 
بخرێنـه  هه ڵوێسـته کان  ده کـرێ  تیۆرییـه وه   لـه  ڕووی  گشـتی، 
 بـه ر بـاس و توێژینـه وه ، به تایبه تـی ئـه و پرسـیاره ی ئایـا خاڵـی 
له بـه ر  ڕاگواسـتن؟  مه سـه له ی  لـه   چیدایـه  لـه   جەختکرنه وه یـان 
ئـه وه ، له مـه ڕ ڕاگواسـتن بۆچوونی جیا هـه ن، وه ک جەختکردنه وه  
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زیاتـر  مه سـه له   کـه   بوونیادگه رانـه  ،  بۆچوونێکـی  بوونـی  لـه   
ئابوورییـه کان و کۆمه اڵیه تییـه کان وه خـۆ ده گـرێ. ئـه م بۆچوونـه  
دووهه میـان  پێشـچاو.  دێنێتـه   کۆمه اڵیه تـی  بوونیـادی  چۆنێتـی 
لـه  ئه کته رانـه  ئـه و  کا ریگه ریـی  و  ڕۆڵ  لـه   جەختکردنه وه یـه  
 پرۆسـه ی به رهه مهێنانـی ئـه و سیسـتمه. سـێهه میان بۆچوونێکـی 
به رهه مهێنانـی  پرۆسـه ی  لـه   تێگه یشـتن   لـه   کولتوورگه رایانه یـه   
کۆمه ڵگـه ی دیموکراتـی و ڕاگواسـتنی کۆمه ڵگـه  بـه و ئاراسـته یه . 
جیهانـی  ده ربـاره ی  توێژینـه وه   لـه   گشـتی،  شـێوه یه کی  بـه  
کـه   ده کـرێ،  ڕووداو  سـێ  لـه   بـاس  به تایبه تـی،  زۆر  عه ره بـی 
گرنـگ بـوون لـه  هێنانه گۆڕێـی وتووێـژ و توێژینـه وه  ده ربـاره ی 
ئه نجامدانـی  دیموکراتـی و کزیـی خواسـتی  نه بوونـی سیسـتمی 
ڕیفۆرمی سیاسـی و  دیموکراتیزه کردنی سیسـتمه سیاسـییه کانی 
زۆر  عه ره بیـدا  سـیاقی  لـه   نه بـێ  هـه ر  کـه   ڕووداوێـک،  ناوچـه . 
گرنگه،  نسـکۆی  سـاڵی ١٩٦٧ی واڵتانی عه ره بییه  له  شـه ڕ له گه ڵ 
ئیسـرائیل. ئـه وکات کۆمه ڵێـک باسوخواسـی زۆر گرنـگ کـراون  
باسـی  جێگـەی  ئێـره   هه ڵبه تـه   کـه   جیا جیـا،  بابه تـی  ده ربـاره ی 
ئاراسـته   لـه   یه کێـک  بـه اڵم  نییـه،  باسـانه    ئـه و  ورده کارییه کانـی 
هـه ره  گرنگه کانـی باسـوخواس ئـه وه  بـوو، کـه  ئایـا ئـه و نسـکۆ یـا 
شکسـته،  بـۆ ڕووی دا؟ هه وڵـی هـه ره  جیـددی بـۆ وه اڵمدانـه وه ی 
ئـه و پرسـیاره  له الیـه ن ڕووناکبیرانـی سـوری و میسـری، بـه اڵم 
زۆر به تایبه تـی ڕووناکبیرانـی میسـری بـوو. له  میسـر گفتوگۆکان 
لـه  هیـی هه مـوو واڵتانـی عه ره بـی گه رمتـر و جیددیتـر بـوون، بـه  
بـه راورد له گـه ڵ واڵتانـی تـری عه ره بـی. بـه  خوێندنـه وه ی خـۆم، 
سـادات، کـه  ڕاسـته وخۆ له گـه ڵ مردنـی عه بدولناسـر لـه  ئه یلوولـی 
١٩٧٠دا بـوو بـه   سـه رۆککۆماری میسـر، لـه  بیرۆکـه ی کرانـه وه  
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- ئینفیتاحـدا سـوودی لـه و گفتوگـۆ و باسوخواسـانه  وه ر گـرت 
و  بوێریـی په  یـدا کـرد، ئـه و کرانه وه یـه  بـکات و میسـر لـه  جیهانـی 
لـه   نـوێ،  سـتراتیژێکی  بنه مـای  له سـه ر  بکاتـه وه،   جیـا  عه ره بـی 

ڕه هه نـده  نیشـتیمانی و ئیقلیمـی و نێودەوڵەتییه کانـدا. 
هێنانه گۆڕێـی  مه سـه له ی  لـه   دووهه میـان،  ڕووداوی 
دیموکراسـی،  مه سـه له ی  و  سیاسـی  ڕیفۆرمـی  باسوخواسـی 
کۆتاییـی شـه ڕی سـارد و داگیرکردنـی کوه یت لـه الیه ن عێراقه وه  
بـوو.  ئـه م ڕووداوه  بـه  شـێوه یه کی ڕاسـته وخۆ په یوه سـته گییه کی 
مێژووییـی گرنگـی په یـدا کـرد، له گـه ڵ ئـه و هه ژانـه  نێودەوڵەتـی  و 
گلۆباڵییـه ، کـه  لـه  ئاکامـی کۆتاییـی شـه ڕی سـارد هاتبـووه   گۆڕێ. 
بـه  بارێکـی دیکـه دا، ده توانیـن بڵێیـن ئه گـه ر عێـراق کوه یتـی داگیـر 
هه ڵوێسـتێکی  نێونه ته وه ییـدا  سیاسـه تی  لـه   عێـراق  و  نه کردایـه  
تـه واو جیـاوازی گرتبایه  تـه  بـه ر لـه وه ی کـه  کـردی، ئـه وا ناوچـه ی 
به تایبه تییـش  زۆر  کوردسـتان،  و  ناوه ڕاسـت  ڕۆژهه اڵتـی 
باشـووری کوردسـتان، هه رگیـز بـه و شـێوه یه  گـرێ نـه ده درا بـه و 
هه ژانـه  گلۆباڵییـه ی لـه  ته واوبوونی شـه ڕی سـارد که وتـه وه . جگه  
لـه وه ی کـه  قه یرانـی کوه یت بووه  هۆی هێنانه گۆڕێی باسـوخواس 
ده ربـاره ی زۆر کێشـه  و پێداویسـتیی ڕیفۆرمـی سیاسـی ، هـه ر 
عه ره بـی  واڵتـی  هه نـدێ  قه یرانـه ش ،  ئـه و  کاریگه ریـی  له ژێـر 
لـه   تـره وه ،  الیه کـی  لـه   سیاسـی.  ڕیفۆرمـی  هاویشـته   ده سـتیان 
ئـه م ڕووداوه ، واتـه  قه یرانـی کوه یـت،  بۆچوونێکـی کوردییـه وه ، 
کوردسـتان،  باشـووری  به تایبه تـی  کـوردی،  هه لومه رجـی  بـۆ 
یه کجـار گرنـگ بـوو، بـه و مانایـه ی که  قه یران بـووه  هۆی کرانه وه 
و ده رفه تێکـی یه کجـار مێژوویـی بـۆ کـورد، کـه  ده توانیـن بڵێیـن 

هاوشـێوه ی نییـه. 
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کـه   سـێهه میان، ڕووداوی ١١، سـێپته مبه ری سـاڵی ٢٠٠١ە ، 
ئه مـه ش جارێکـی تـر  گوڕوتینێکـی دایـه وه  بـه  باسـوخواس له مـه ڕ 
پێداویسـتیی بینیـن و تێگه یشـتنی پشـتی ڕووبـه ری ڕووداوه کـه ی 
کۆمه اڵیه تـی،  بنه مـا  بـۆ  بـوو   گه ڕانـه وه  ئه ویـش  کـه   تیـرۆر، 
ڕوانگـه   تێگه یشـتنی  و  بینیـن  واتـه   سیاسـییه کان.  و  ئابـووری 
و  ئیسـالم  جیهانـی  سیاسـییه کانی  و  کۆمه اڵیه تـی  ئابـووری، 
ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت. بـه  شـێوه یه کی گشـتی، ده توانیـن بڵێین له 
 سـه ره تای ١٩٩٠ کانـه وه ، لـه  جیهانـی عه ره بیـدا ویسـتێک هه بـووه   
بـۆ ڕیفۆرمخـوازی، به ڵکـوو هـه ر وه ک وتـرا، هه ندێک ڕیفۆرمیش، 
لێـره  و لـه وێ لـه  واڵتانـی عه ره بیـدا کـراون، بـه اڵم ڕاسـتییه که ی 
ئه وه یـه،  کـه  زۆربـه ی جـار ڕیفۆرمـی سیاسـی بـه  مه به سـتی ئـه وه  
کـراون،  بـۆ ئـه وه ی ڕژێمـه  سـته مکاره کان ته مه نـی خۆیانـی پـێ 
درێـژ بکه نـه  وه،  له بـری ئـه وه ی ڕیفۆرمـه کان  ببنـه  ڕێگه خۆشـکه ر 
بـۆ کۆتاییهاتـن بـه  ته مه نـی ئـه و ڕژێمانـه. جگـه  له مـه ش، لێـره  و 
لـه وێ ژماره یـه ک ناجێگیریـی کۆمه اڵیه تـی و هه ڵسانه سـه رپێ - 
ڕاپه ڕینـی سیاسـی و کۆمه اڵیه تـی لـه  واڵتانـی عه ره بی له  کۆتاییی 
هه شـتاکان و سـه ره تای نـه وه ده کان ڕوویا نـدا، بـه اڵم له و ڕاده یه دا 
نه بوون، که  ببنه  هۆی ڕووخانی ڕژێمه   سته مکاره کان، یا هه ندێک 
لـه و ڕاپه ڕینانـه  دزران، کـه  ئه مـه  باسـێکه  دواتـر دێمـه وه  سـه ری. 
ده رچوونـی ڕاپۆڕتـی نه تـه وه  یه کگرتـووه کان لـه  سـاڵی ٢٠٠٢، که  
یه کـه م جـار بـوو لـه  مێـژووی ئـه م ڕێکخـراوه دا ڕاپۆڕتێکـی ئـاوا 
گرنـگ له مـه ڕ پێشـوه چوونی ئابـووری، کۆمه اڵیه تـی و سیاسـی 
کاریگه رییه کـی  ڕاپۆرتـه   ئـه و  بچـێ.  ده ر  عه ره بیـدا  لـه  جیهانـی 
ئه وانـه ی  و  ڕۆشـنبیران  و  توێـژه ران  کـرده   سـه ر  به رچـاوی 
خاوه نبڕیـاری سیاسـین لـه  ئاسـته  جیاجیاکانـدا، هـه م لـه  ناوچه کـه   
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و هه میـش لـه  ئاسـتی جیهانیـدا. 
سـه ره وه   دیاردانـه ی  و  ڕووداو  بـه و  ئامـاژه   ده بـێ  لێـره دا 
یه کتـر  لـه   کـه   سیاسـی،  و  مێژوویـی  حاڵه تێکـی  وه ک  بدە یـن 
جیاکردنه وه یـان ئه سـته مه . هه ڵبه تـه  به بـێ باسـکردن و تێگه یشـتن 
ڕووداوه کانـی  بـه   دا  تایبه تیـی  گڕوتینێکـی  کـه   گلۆبالیـزم،  لـه  
و  چییـه   )گلۆبالیـزم   دواتـر.  پێشـوه چوونه کانی  و  نـه وه ده کان 
کـه ی ده سـتی پـێ کـرد و چـۆن ده سـتی پـێ کـرد باسـێکی زۆر 
هه ڵده گـرێ،  مـن ئێسـتا ناچمـه  نـاو ئـه و باسـه وه(، بـه اڵم ئـه وه ی 
لـێ بکه مـه وه  ئه وه یـه ،  به ر هه مـی  گرنگـه  و ده شـخوازم جەختـی 
گلۆبالیـزم لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت لـه  سـه ره تای نه وه ده کانـدا 
نه دوورایـه وه  و بیسـت سـاڵی پـێ چـوو تـا ناوچه کـه  لـه   ڕووی 
ئـه وه  مه سـه له یه کی   بـه ری گلۆبالیـزم  بدوورێتـه وه.  سیاسـییه وه 
گرنگـه  و په یوه ندیـی بـه  زۆر شـته وه  هه یـه  و  هیـوادارم بتوانـم لـه  

سـه ری. بێمـه وه   باسـه که مدا  درێـژه ی 

ڕژێمه  سته مکارەکانی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست

تێگه یشـتنێک  چ  ئایـا  بپرسـین  سـه ره تا  ده کـرێ  به شـه دا  لـه م 
هه یـه  لـه وه ی کـه  بـۆ و  چـۆن ڕژێمـه  سـته مکاره کانی ڕۆژهه اڵتـی 
ناوه ڕاسـت به رده وامییـان هه بـووه  و بگـره  ئـه و ناوچه یـه  جیـاواز 
بـووه  لـه  ناوچه کانـی تـری جیهـان، بـه  بوونـی کۆمه ڵێـک ڕژێمـی 
سـته مکار، کـه  ده وڵه تـی پۆلیسـییان به رهـه م هێناوه  و له سـه ر ئه و 

ده وڵه تـه  پۆلیسـییانه ش ژیـاون و  به رده وامییشـیان هه بـووه ؟
بۆچوونـی  پرسـیاره ،  ئـه م  وه اڵمدانـه وه ی  بـۆ  هـه وڵ  لـه  
ده کاتـه  جەخـت  بۆچوونێکیـان  که وتـوون.  ده ر  جۆراوجـۆر 
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 سـه ر الیه نـی کولتـووری، کـه  لـه  ڕاسـتیدا مه به سـت لـه و الیه نـه  
ڕۆشـنبیری  بنه مایه کـی  وه ک   ئیسـالمه   ڕۆڵـی  کولتوورییـه  
لـه   هـۆکاری سـه ره کی  ئیسـتیبدادی و وه ک  فیکریـی ڕژێمـی  و 
غیابـی سیسـتمی دیموکراتـی. هه ڵبه تـه  مـن ده خـوازم هـه ر زوو 
کـه   ده که مـه وه،   ڕه تـی  بکه مـه وه .  بۆیـه ش  ڕه ت  بۆچوونـه   ئـه و 
بـه   به ڵکـوو  تیـۆری،  ئاسـتی  له سـه ر  هـه ر  نـه ک  بۆچوونـه   ئـه و 
کـرده وه ش لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت لـه  سـه د سـاڵی ڕابـردوودا 
خراپتریـن شـێوازه کانی سـته مکاری و ده وڵه تـی پۆلیسـی له سـه ر 
بناغـه ی به ناوپـڕۆژه  و ئایدیۆلۆژیـای عه لما نـی، دامـه زراون، وه ک 
ڕژێمه کانـی ئه سـه دی سـوریا، ناسـری میسـر، سـه دامی عێـراق، 
بورقیبـه ی تونـس و... هتـد. له سـه ر بنه مـای بانگه شـه بـۆ پـڕۆژه ی 
لـه و ڕۆشـنایییه دا،  دامه زراندنـی سیسـتمی سیاسـی  عه لما نـی و 
ئـه و ده وڵه تـه  سـته مکارانه   توانییان ماوه یه کـی زۆر ده وام بکه ن و 
بژیـن. ده توانیـن که مالیـزم وه ک پڕۆژه یه کـی عه لما نـی، هـه ر نه بـێ 
لـه  ماوه یه کـی زه مه نیـدا، وه ک ڕژێمێکـی سـته مکار، لـه  ڕاسـتیدا لـه  

ببه یـن.  نـاوی  بـه  فاشیسـتیش  زۆر خه سـڵه تی گرنگـدا 
هه ندێـک لـه  توێـژه ران، له  وه اڵمی ئه و پرسـیاره ی سـه ره وه دا، 
جەخـت له سـه ر الیه نـی ئابـووری ده که نـه وه . لـه  ڕاسـتیدا نامـه وێ 
باسـی  موعته سـه م  دکتـۆر  شـتانه ی  ئـه و  و  ئابـووری  الیه نـی 
کـردن دووپاتیـان بکه مـه وه ، بـه اڵم مه سـه له یه کی گرنـگ ئه وه یـه،  
ناوه ڕاسـت  لـه ڕۆژهه اڵتـی  نـه وت  بوونـی  مه سـه له ی  ته نهـا  کـه  
ناتوانێـت تاکـه  هـۆ بێـت بۆ بوونی ڕژێمی سـته مکار لـه و ناوچه یه، 
له الیـه ن ده وڵه تـه وه و  به ڕێوه بردنـی کۆمه ڵگـه   به ڵکـوو شـێوه ی 
دوو  ئابوورییـه کان،  سـه رچاوه   له گـه ڵ  ده وڵـه ت  هه ڵسـوکه وتی 
مه سـه له ی یه کجـار گرنگـن. هه ڵبه ته  بوونی نـه وت یارمه تیده رێکی 
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گه وره  بووه   له  به رهه مهێنانی شـێوازێک له  حوکمڕانیی سـته مکار 
توێـژه ره وه،    زۆر  له الیـه ن  بۆچوونـه   ئـه م  خـۆی.  بـه   تایبـه ت 
به تایبه تـی )Luciani Giacomo(یـه وه توێژینـه وه ی له سـه ر کـراوه  
بـه و مانایـه ی  کاتێـک ده وڵـه ت  وه ک دیارده یه کـی زۆر تایبه تـی. 
له سـه ر سـه رچاوه یه کی داهاتـی ئابووریـی دیاریکـراو، به تایبـه ت 
نـه وت، ده ژی و  به ته واوه تـی ئـه و سـه رچاوه یه  کۆنتـرۆڵ ده کات. 
هه ڵبه تـه  ئـه و حاڵه تـه  کۆمه ڵێـک ئاکامـی لـێ ده که وێتـه وه ، کـه  
لـه  چڕکردنه وه یانـدا ده توانیـن بڵێیـن خـۆی لـه  دیـارده ی سـێبه ری 
گرنگتریـن  ده بینێتـه وه .  کۆمه ڵگـه وه  به سـه ر  ده وڵـه ت  قورسـی 
تایبه تـی   که رتـی  بێهێزبوونـی  حاڵه تـه ش  ئـه و  ده رهاویشـته کانی 
و  الوازی و که متوانایـی و که مکاریگه ریـی چینـی مامناوه ندییـه .  
یـا ناوه ندێکـی  بـه  مانایه کـی تـر، ده سـه اڵتێکی ناوه ندیـی به هێـز، 
بێهێـز .  بـه  کۆمه ڵگه یه کـی  به رانبـه ر  هه یـه   به هێـز،  سـته مکاری 
داواکارییه کانـی  ناتوانـێ  هه رگیـز  بێهێـزه،   کۆمه ڵگـه   وه ختێـک 
به سـه ر ده وڵه تـدا بسـه پێنێ. بـه  مانایه کـی تـر، بوونـی ده سـه اڵتی 
ڕه هـای ده وڵـه ت به سـه ر پێشـوه چوونی کۆمه اڵیه تـی و ئابـووری 
سیاسـیی  مه به سـتێکی  گرنگـه،  پێگـه    ئـه و  مۆنۆپۆلکردنـی  و  
گرنگـی له پشـته وه یه .  ده وڵـه ت، بـه  مه به سـت ده خـوازێ جۆرێـک 
تیایـدا  کـه   بـکات،  دروسـت  دانیشـتووان  له گـه ڵ  په یوه نـدی  لـه  
دانیشـتووان هاوواڵتیان به رده وام سوپاسـگوزار و منه تباری ئه و 
ده وڵه تـه  بـن. بـه  ڕوویه کـی تـردا، چونکـه  هاوواڵتیان بـه رده وام له  
پەیوەندیێکی  سوپاسـگوزاریدان به رامبه ر به  ده وڵه ت، ئه وا ئه وان 
خوازیـا ری ئـه وه  نابـن داواکاریـی سیاسـی له سـه ر ده وڵـه ت فـه رز 
بکـه ن و  ئه گـه ر خواسـتیش هه بێـت، ئـه وا هه رگیز توانـای ئه وه یان 
ئـه و کاره  بکـه ن . که واتـه ، ده رئه نجـام،  کۆنترۆڵـی ده وڵـه ت  نییـه  
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به سـه ر سـه رچاوه  ئابوورییـه کان و شـێوه ی به ڕێوه بردنـی ئـه و 
سـه رچاوانه  لەالیـه ن ده وڵه تـه وه ، لـه  ئاراسـته یه کدایه،  کـه  خزمـه ت 
بـه  مانـه وه  و به هێزبوونـی ڕژێمـی سیاسـیی ئـه و ده وڵه تـه  ده کات.
واتـه   پرسـیاره،  لـه و   توێژینـه وه   له مـه ڕ  بۆچـوون  سـێهه م 
سیسـتمه    به رده وامیـی  و  دیموکراتـی   سیسـتمی  غیابـی   پرسـی 
سته مکاره کان، له  ڕووی تێگه یشتنی دامه زراوه  و داموده زگاکانی 
ده وڵـه ت و شـێوازی مامه ڵه کردنـه  له ته کیانـدا، ئـه و دامه زراوانـه ی 
به تایبه تـی گرنگـن بـۆ مانـه وه  و به هێزبوونـی ڕژێمـی سـته مکار، 
coer- ئێڤـا بێلیـن لـه  لێکۆڵینه وه یه کیـدا پێیـان ده بێـژێ  ئه وانـه ن کـه 
cive apparatus )دامـه زراوه ی زۆربۆهێنـان(، کـه  مه به سـت زیاتـر 
ئاڵـۆز  بابه تـه   ئـه م  هه ڵبـه ت   هه واڵگیرییـه .  و  چه کـداره کان  هێـزه  
و فراوانـه،  چونکـه  ئـه و پرسـیارانه مان له پێـش داده نـێ، کـه  ئایـا 
مۆدێـرن،  دیارده یه کـی  ده وڵـه ت وه ک  گه شـه کردنی  و  پێکهێنـان 
لـه ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت بـه  چ پڕۆسـه یه کدا چـووه  و ده چـێ؟ 
دامه زراوه کانـی ده وڵـه ت چـۆن گه شـه یان کـردووه؟ یه کێـک لـه و  
کێشـانه ی لـه م بـواره دا جەخـت کراوه تـه وه   ئه وه یه ، لـه ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاسـت له  ڕووکه ش،  فۆڕمی سیاسـیی ڕه سـمی و دامه زراوه  
و ده زگای ڕه سـمیی ده وڵـه ت هـه ن، که چـی له  الیه کی تره وه  کاکڵ 
و ناوه ڕۆکـی کۆمه اڵیه تـی و سیاسـیی ئـه و ده وڵه تـه  بنه مایه کـی 
کۆمه اڵیه تیـی ته قلیـدی )تـۆ بڵـێ ناڕه سـمی( بـووه ،  وه ک بنه ماڵـه، 
خێـڵ، یا  هه ر شـێوازێکی به یه که وه گرێدانـی کۆمه اڵیه تیی ته قلیدی. 
لـه   ده وڵـه ت  بـه ر  ته قلیـدی  کۆمه ڵگـه ی  هیـی  تـر،  مانایه کـی  بـه  
لـه   بـه  شـێوه یه ک  ئـه و پێکهاتـه  کۆمه اڵیه تییـه  ته قلیدییانـه   بـووه . 
شـێوه کان به تونـدی ئاماده یییـان لـه  نـاو و  کاریگه رییـان له سـه ر 
ده وڵـه ت هه بـووه . لـه حاڵه تـی  ده سـه اڵت و بیناسـازی “ده وڵـه ت” 
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لـه  باشـووری کوردسـتان ئـه و ئاماده یـی و کاریگه رییـه  به ئاشـکرا 
کوردسـتاندا،  به شـه ی  ئـه و  سیاسـی  ده سـه اڵتی  لـه  ده بینیـن. 
بنه مایه کـی  یه کێکیـان  هـه ن:  سیاسـی  بنه مـای  و  ڕوانگـه   دوو 
ئـه و  “ناڕه سـمی.”  بنه مایه کـی  تریشـیان  ئـه وی  و  “ڕه سـمییه”  
بنه مایـه  ناڕه سـمییه،  کـه  هیـی بنه ماڵـه  و خێـڵ و ناوچه گه رێتیـی 
بنه مـا  ئـه و  هـه ر  و   ڕه سـمییه که   بنه مـا  لـه   به هێز تـره   ته قلیدییـه ، 
ناڕه سمییه شـه    سـه رچاوه ی دروسـتکردنی ده سـه اڵتێکه،  کـه  مـن 
پێی ده بێژم “ده سـه اڵتی شـاراوه،” دواتر دێمه وه  سـه ر ئه و باسـه 

بـه  په یوه نـدی له گـه ڵ باسـی باشـووری کوردسـتان . 
جگـه  لـه و سـێ ڕوانگانـه ی سـه ره وه،   لـه  توێژینـه وه لـه  پرسـی 
سیسـتمی  غیابـی  و  سـته مکاره کان  سیسـتمه    به رده وامبوونـی 
دیموکراتی  له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست، توێژه رانێک هه ن، که ڕازی 
نیـن بـه وه ی ته نهـا لـه  ڕوانگه ی ئابووری، کولتووری )تۆ بڵێ ڕۆڵ 
و کاریگه ریـی ئاییـن( یـا دامه زراوه یـی لـه  مه سـه له کان ڕابمێنـن. 
بـه  مانایه کـی تـر، بـه  بـاوه ڕی ئـه و توێژه رانـه ، باشـتر وایـه  ئـه و 
ڕوانگـه  یـا فاکته رانـه   بـه  یه کـه وه  گـرێ بدرێـن و  بشبه سـترێنه وه  
بـه  بـواری په یوه ندییـه نێودەوڵەتییەکانـی ده وڵـه ت لـه  ڕۆژهه اڵتـی 
ناوه ڕاسـت. بـه و مانایـه ی، ئایـا ئـه و  په یوه ندییـه نێودەوڵەتییانـەی 
ده وڵه ت له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسـت، جا له  سـێبه ری جه نگی سـارد 
ده بـێ یـا لـه  سـێبه ری هـه ر دیارده یه کـی تری گلۆباڵـی ده بێ، چین 
و  چـۆن تـا ئێسـتا ئـه و په یوه ندییانـه  لـه  خزمه تـی به رژه وه نـدی 
و ده سـه اڵتی ڕژێمـه    سـته مکاره کاندا بـوون ؟ وێـڕای ئـه وه ی  مـن 
لـه و بـاوه ڕه دام، کـه  به یه که وه گرێدانـی ئـه و ڕوانگـه  و فاکته رانـه  
تێگه یشـتنێکی باشـترمان بـۆ فه راهـه م ده کـه ن، که چـی دیسـانیش 
له سـه ر  ته نهـا  هه ڵه یـه ،  زانسـتییه وه   ڕووی  لـه   کـه   ناڵێـم،  ئـه وه  
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الیه نێـک، تـۆ بڵـێ ڕوانگه یـه ک  یـا فاکته رێـک، بوه سـتیت و پرسـه  
هـه ر  تـره وه ،  الیه کـی  لـه   بده یتـه وه .  وه اڵم  پـێ  سـه ره کییه که ی 
وه ک له سـه ره وه  گوتـم، مـن زۆرتـر ال یه نگـری به یه که وه گرێدانـی 
ڕوانگه کانـم، وه کـوو ته واوکـه ر ی یه کتـر لـه  حاڵه تێکـی مێژووییـی 
تێگه یشـتنێکی  هێنانه به رهه مـی  بـۆ  سۆسـیۆلۆژیدا،  سیاسـیی 

 .)integrated( “موته کامیـل” 
جگـه  لـه و ڕوانگانـه ی سـه ره وه،  توێـژه ران ئامـاژه  بـه  شـتێکی 
تـر ده کـه ن، کـه  بـۆ ئـه م باسوخواسـه  گرنگییـان هه یـه، ئه ویـش 
ملمالنێـی  کاریگه ریـی  و  ڕۆڵ  بـۆ  قامـک  توێـژه ران  ئه وه یـه  
عه ره بـی- ئیسـرائیلی ڕاده کێشـن. ڕژێمـه  سـته مکاره کانی و اڵتانـی 
به هێزکردنـی  بـۆ   هێنـاوه   بـه کار  ملمالنێیه یـان  ئـه و  عه ره بـی، 
په یوه نـدی  بـه   حوکمڕانیـدا،  لـه   سیاسـییان  ڕه وایه تیـی  و  پێگـه 
له گـه ڵ دانیشـتووانی واڵته کانیـان و جێگـه  و پێگـه ی ئیقلیمـی و 
نێودەوڵەتییـان. بـه  دیوێکـی تریـدا، ئـه و ملمالنێیـه  گـران که وتـووه  
له سـه ر واڵتانـی عه ره بـی، به تایبه تـی ئـه و واڵتانـه ی ڕاسـته وخۆ 
په یوه ندیـدارن بـه  ملمالنێکـه وه . به درێژاییـی نزیکـه ی سـێ نـه وه  
توانـا و وزه یه کـی یه کجـار زۆری سیاسـی، ئابووری، دیپلۆماسـی 
و گیانـی لـه  به رده وامـی ئـه و ملمالنێیـه  سـه رف کراوه  . له  ڕاسـتیدا 
هه ندێک هێز و پڕۆژه ی ئایدیۆلۆژی له سه ر ئه م ملمالنێیه  کاریان 
کـردووه و ژیـاون، بـۆ نموونـه  ئێسـتاش بۆچوونێـک، هـه ر نه بـێ 
له نـاو هه ندێـک لـه  توێـژه ران هه یـه،  کـه  ده ڵـێ سـوریا نـه ک هـه ر 
بـه  جیـددی هه وڵـی چاره سـه ری ملمالنـێ له گـه ڵ ئیسـرائیل نادات، 
لـه  به رژه وه ندیـی ڕژێمـه،  کـه  سـوریا بـه رده وام له گـه ڵ  به ڵکـوو 
ڕاده یـه ک لـه  گـرژی و ملمالنێـدا بژی... به  هه رحاڵ، ده کرێ ئێسـتا 
بڵێیـن خه ریکـه   ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت ئـه و ئایدیۆلۆژییانـه  وه ال 
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ده نـێ و خه ریکـه  بـه  بیروباوه ڕێکـی جیـاواز له گـه ڵ هیـی جه مـال 
عه بدولناسـر، حافز ئه سـه د، سـه دام حسـێن و موعه ممه ر قه زافی، 
کـه  هه موویـان لـه  به هێزکردنـی پێگـه ی خۆیـان ئـه م ملمالنێیه یـان 
بـه کار هێنـاوه،  پـێ ده نێته  گۆڕه پانی شـێوه  سیاسـه ت و خه باتێکی 

جیاواز. 
هـه ر وه ک دەزانرێـت، کۆمه ڵیـک مه رجـی تایبه تیـی هاتوونه تـه  
گـۆڕێ، کـه به تایبه تـی توێـژی گه نـج ڕۆڵ و کاریگه ریـی خۆی تێدا 
ده بینێتـه وه. ئـه م مه رجانـه  هیـی سـه رده مێکی نـوێ و جیـاوازه ، 
کـه  ئـه و گه نجانـه  تیایـدا له دایـک بـوون و گه شـه یان کـردووه . ئـه و 
مه رجانـه  زۆر جیـاوازن  لـه  هیی سـه رده می دیسـکۆڕس )گووتار(
ی نەتەوەپەرسـتانەی هه نـدێ ڕژێمـی سـته مکاری عەرەبـی، کـه 
له سـه ر ده  مارگیـری، ملمالنـێ، شه ڕوشـۆڕ و پێکـدادان ژیـان و 

گه شـه یان کـرد. 
ئـه م “پڕۆژه یـه ی” ئێسـتا له  ڕاپه ڕینـه  جه ماوه رییه کانی جیهانی 
عه ره بیـدا خه ریکـه  فـۆڕم ده گـرێ ، دیسـکۆرس و هه ڵسـوکه وتێکی 
جیـاواز ده خـوازێ. هـه ر له بـه ر ئه وه شـه  لـه  مێـژووی هاوچه رخـی 
ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـتدا، باسـی دوو پارادایـم ده که یـن. پارادایمێک 
ئـه و ناسـیۆنالیزم و ئایدیۆلۆژیا یـه،  کـه  خـۆی بـه  گرفتـی ملمالنـێ  
سیسـتمی  جێگـه ی  نه یویسـتووه   و   کـردووه  خه ریـک  گـرژی   و 
دیموکراتـی و کۆمه ڵگـه ی مه ده نـی و مافـی مـرۆڤ بکاتـه وه . لـه  
به هانـه ی  بـه   بـووه ،  به ده سـت  حوکمڕانییشـی  کاتێـک  ڕاسـتیدا 
ملمال نـێ و ناجێگیـری و هه ڕه شـه ی ده ره کـی، بـه رده وام له سـه ر 
ئـه وه ی پێـی ده وتـرێ “ڕه وایه تیـی شۆڕشـگێڕی” ژیـاوه  و بـواری 
ببـێ.  جێگیـر  و  هه ڵبـدا  سـه ر  دیموکراتـی  ڕه وایه تیـی  نـه داوه  
ئـه وه ی تریـان  پارادایمێکـی تازه یـه ، کـه  زۆرتـر له ژێـر کاریگه ریـی 
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گلۆبالیـزم و ده رفه تـه  گه ردوونییـه  نوێکانـدا گه شـه  ده کات. وێـڕای 
گووتارێکـی  چوارچێـوه ی  لـه   ده خـوازێ  پارادایمـه    ئـه م  ئـه وه ی 
نوێـدا خـۆی بنوێنـێ، ده خـوازێ لـه  هه مـان کاتـدا بیشیسـه لمێنی، 
کـه ئایدیۆلۆژیـای ناسـر، سـه دام، ئه سـه د و قه زافـی ئایدیۆلۆژیـای 
ئافراندنـی کۆمه ڵگه یه کـی داخـراو بـوون و به که ڵکـی ئـه وڕۆ )تـۆ 
بڵـێ کۆمه ڵگـه ی کـراوه ( نایـه ن. ئـه م نـه وه  تازه یـە بـه م گووتـاره  
لـه  هـه م  بـێ،  له  وپـه ڕی کراوه  ییـدا  نوێیـه وه  ده خـوازێ کۆمه ڵگـه  
 ناوخـۆ و هه میـش ڕوو بـه  جیهانـی ده ره وه ی کۆمه ڵگـه دا. هـه ر 
لـه  ڕۆشـناییی ئـه م بۆچوونـه وه،  ده توانیـن بـاس لـه وه  بکه یـن، کـه 
 هێدی هێدی ده وری ملمالنێی عه ره بی- ئیسرائیلی که م ده بێته وه ، 
بـه اڵم هه رگیـز ناڵێـم تـه واو بووه ، چونکه  هه ندێک هێـزی  توندڕه و، 
کـه  بـه ری گـوزه ران و به هێزبوونیـان زیاتـر له گـه ڵ بارگـرژی و 
ملمالنـێ هه ڵـده کات تـا ئاشـتی و هێووربوونـه وه  و گه شـه کردنی 
لـه و  تونـدڕه و  ئاراسـته یه کی  په یڕه ویـی  ئێسـتاش  تـا  ئاشـتییانه،  
ملمالنێیـه دا ده کـه ن. هه ندێـک هێـز و بزاڤـی ئیسـالمی و ڕژێمـی 
ئیسـالمیی ئێران ده خزێنه  ناو ئه و قاڵبه  سیاسـی– ئایدیۆلۆژییه وه  
و هێشـتا ڕۆڵ و کاریگه رییـان به سـه ر ڕووداوه کانـدا هـه ر هه یـه .

ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست و ئه وروپای ڕۆژهه اڵت

مێژوویـی،  سیاسـی،  هه لومه رجـه   جیاوازیـی  دیـارده ی 
له گـەڵ  ڕۆژهـه اڵت،  ئه وروپـای  کولتوورییه کانـی  و  کۆمه اڵیه تـی 
ئـەوەی  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت  کۆمه ڵێـک توێـژه ری بـه  خۆیـه وه  
خه ریـک کـردووه . با سوخواسـی ئـه م توێژه رانـه ش زیاتـر پـێ لـه و 
پرسـیاره  هه ڵده گـرێ، کـه  ئایـا بـۆ هه مان ئه و شـته ی له  ئه وروپای 
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لـه  ڕووخانـی سیسـتمه  سـته مکاره کان و  ڕۆژهـه اڵت ڕووی دا، 
په ڕینـه وه  بـۆ سیسـتمی دیموکراتـی له گـه ڵ ته واوبوونـی جه نگـی 

نـه دا.  ناوه ڕاسـتیش  ڕووی  لـه  ڕۆژهه اڵتـی  سـارد، 
یه کێـک لـه و  بۆچوونانـه ی  جێگـه ی سـه رنجن ئه وه یـه،  کاتێـک  
ئه وروپـای ڕۆژهـه اڵت   سیسـتمی سـۆڤیه تی وه ال نـا، ته نهـا یـه ک 
پـڕۆژه ی  ئه ویـش  کـه   هه بـوو،  ئایدیۆلـۆژی  ئه لته رناتیڤـی  دانـه  
لیبـراڵ – دیموکراسـی و بـازاڕی ئـازاد بـوو، بـه اڵم لـه  ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاسـت، کاتێـک جه نگـی سـارد کۆتایـی هـات، و مه نزومـه ی 
ڕۆژهه اڵتیشـه وه (  ئه وروپـای  بـە  خـۆی  )سـۆڤیه ت  سـۆڤیه تی 
دانـه   به ڵکـوو دوو  ئه لته رنا تیـڤ،  دانـه   یـه ک  هـه ر  نـه ک  ڕووخـا، 
ئه لته رناتیڤـی سیاسـی- ئایدیۆلـۆژی هه بـوون، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن، 
له سـه ر پـێ بـوون و لـه  کاردا بـوون: ئه لته رناتیڤێک، ناسـیۆنالیزم، 
ئـه و ی  کـرا،  پـێ  ئامـاژه ی  له پێشـتر  مانایـه ی  بـه و  به تایبه تـی 
تریشـیان ئیسـالمی سیاسـی بـوو. لـه  ڕاسـتیدا ئـه وه ی دووه میـان 
تـازه، واتـه  لـه  سـه ره تای نـه وه ده کان، لـه  به هـاری گه شـه کردنیدا 
ده ژیـا و  به تونـدی گه شـه ی ده کـرد. واتـه  بـه  مانایه کـی تـر، له بـه ر 
نه بوونـی ئه لته رناتیڤێـک بـۆ  کۆمۆنیـزم و سۆسـیالیزم لـه  حاڵه تـی 
کـەم(،  حاڵەتـی  هەندێـک  ئیستسـنای  )بـە  ڕۆژهـه اڵت  ئه وروپـای 
که چـی بوونـی دوو دانـه  ئه لته رناتیـڤ لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت، 
سیسـتمی  به ئاسـانی  ڕۆژهـه اڵت  ئه وروپـای  لـه   کـه   کـرد  وای 
دیموکراتـی وه ک تاکه ئه لته رناتیـڤ خـۆی بسـه پێنێ. بـه  دیوه کـه ی 
تـردا ، ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت ئـه و ده رفه تـه ی بۆ نه ڕه خسـا، له به ر 
بوونـی ئه لته رناتیڤـی تـر ، سیسـتمی دیموکراتـی وه ک جێگـره وه  
هه ڵبژێـرێ و بـه م مانایـه ش تـا ڕاده یه کـی زۆر که وتـه   په راوێـزی 
لـه  کۆتاییـی  هـه ژان و گۆڕانکارییـه گه ردوونییـه ی جیهـان  ئـه و 
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هه شـتاکان و سـه ره تای نـه وه ده کان بـه  خۆیـه وه  بینیـی. 
جگـه  له مـه ، زۆر شـتی تـر  هـه ن بـۆ وه اڵمدانـه وه ی پرسـیاری 
پێشـوو، لـه  بـه راورد له نێـوان ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسـت و ئه وروپای 
ڕۆژهـه اڵت،  ده توانـن یارمه تیمـان بـده ن. هه ڵبه تـه  جەختکردنـه وه  
له سـه ر الیه نـی ئابـووری، به تایبه تـی ڕۆڵ و کاریگه ریـی نـه وت 
هـه ردوو  بـه   ئیسـالمی،”  “هه ڕه شـه ی  فاکتـه ری  هه روه هـا  بـوو. 
بینـی.  گرنگـی  ڕۆڵێکـی  ته سـه ورکراو،  و  ڕاسـته قینه   باره کـه ی، 
لـه  به تایبه تـی  هه بـوو،  کاریگه رییه کـی زۆری  “هه ڕه شـه یه ”  ئـه م 
ورووژاندنـی ته نانـه ت ده سـه اڵتداران و ڕای گشـتی لـه  جیهانـی 
جیهانـی  پشـتگیریی  به ده سـتهێنانی  مه به سـتی  بـه   ڕۆژئـاوا، 
نموونـه   وه ک  ناوچـه ،  سـته مکاره کانی  ڕژێمـه   بـۆ  ڕۆژئـاوا 
پشـتگیریی جیهانـی ڕۆژئـاوا، به تایبه تـی ئه مەریـکا لـه  ڕژێمه کانـی  
تونـس، میسـر، یه مـه ن، ئـه رده ن و واڵتانـی عه ره بـی که نـداو، بـۆ 
پاراسـتنی ئـه و ڕژێمانـه  و به رژه وه ندییه کانـی واڵتانـی ڕۆژئـاوا له  
مه ترسـیی “هه ڕه شـه ی ئیسـالمییه کان.” جگـه  لـه وه ش، هـه ر لـه و 
چوارچێوه یـه دا، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن هـه ر بـه و هۆیـه وه، ئاسـان بـوو 
بـۆ ئـه و ڕژێمانـه ، کـه  خۆیـان بدزنـه وه  لـه  ئه نجامدانـی ڕیفۆرمـی 
ئـه وه ی  ده بێتـه  هـۆی  ڕیفـۆرم  ئـه وه ی  به هانـه ی  بـه   سیاسـی 
بزووتنـه وه  ئیسـالمییه کان ئـه و ڕیفۆرمانه  بقۆزنه وه  به  مه به سـتی 
گرتنه ده سـتی ده سـه اڵتی سیاسـی یـا هـه ر نه بـێ بـۆ به هێزکردنـی 
پێگه یـان لـه  هاوکێشـه  سیاسـییه کاندا. دیـاره  به تایبه تـی هـه ردوو 
نموونـه ی به هێزبوونـی ئیسـالمییه کان لـه  جه زائیـر، لـه  سـه ره تای 
نـه وه ده کان، و دواتریـش بااڵده سـتبوونی حه ماس له  “فه له سـتین” 
وه ک به هانه  ده هێنرانه وه  بۆ “ڕاستی و دروستیی” ئه و بۆچوونه . 
ئه وه شـی به تایبه تـی گرنگـه  لێـره دا بوتـرێ ئه وه یـه،  کـه  زۆرێـک 
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بـه م  توانییـان  ناوه ڕاسـت،  ناوچـه ی ڕۆژهه اڵتـی  لـه  ڕژێمه کانـی 
لۆژیکـه  واڵتانـی ڕۆژئـاوا، به تایبه تـی ئه مەریـکا، ڕازی بکـه ن لـه  
دانـی پشـتگیری و یارمه تیـی ئابـووری و سـه ربازی بـه و ڕژێمانـه  

له پێنـاو پاراسـتنیان لـه و “هه ڕه شـه ئیسـالمییه .”

به هاری عه ره بی

لـه   هـه ر  عه ره بـی،”  “به هـاری  دەوتـرێ  پێـی  ئـه وه ی  له بـاره ی 
بـه   بـه ش  مـن  هـه ن.   تێڕامـان  و  بۆچـوون  کۆمه ڵێـک  ئێسـتاوه  
ئابـووری- کۆمه اڵیه تـی و  له سـه ر الیه نـی  حاڵـی خـۆم، جه خـت 
سیاسـی لـه  سـه رهه ڵدانی به هـاری عه ره بـی ،  کـه  ئێسـتاش له سـه ر 
زوو  هـه ر  ده خـوازم  ئـه وه ش،  له بـه ر  هـه ر  ده که مـه وه.  پێیـه،  
ئـه و پێشـوه چوونه ، مه به سـت  بـه  ئه گـه ری زۆر  بڵێـم، کـه   ئـه وه  
سـه رهه ڵدانه کانی واڵتانـی  عه ره بییـه، درێژه  ده کێشـێ، چونکه  ئەم 
به هێـزی هه یـه ،  به رفـراوان و  بزاڤـه  زه خیره یه کـی کۆمه اڵیه تیـی 
کـه  بـه  ڕاده ی یه کـه م توێـژی گه نجـی نێـو ئـه و کۆمه ڵگه یانه یه ، ئه و 
توێـژه  بـه  کۆمه ڵێـک هـۆکار  چاویان کردۆتـه وه  و بوونه ته  خاوه ن 
کۆمه ڵێـک ئامـرازی کاریگـه ری، خۆڕێکخسـتن، په یوه ندیکـردن و 
ئاشنابوون به  جیهانی ده ره وه،  که  ته نانه ت به ر له  دوو ده یه، ئه م 
ئامرازانـه  فه راهـه م نه بـوون. بـه  مانایه کـی تـر، ئه م توێـژه  خه ریکه  
سـازانی  بـواری  ڕابـردوودا  لـه   کـه   پێگه یـه ک،  خـاوه ن  ده بێتـه  
نه بـووه . بـۆ زیاتـر ئاشـنابوون بـه  پێگه  و قورسـاییی کۆمه اڵیه تیی 
ئـه م توێـژه ، پێویسـته جگـه  لـه  ڕه هه نـدی چۆنایه تـی، کـه  لێـره دا 

ئامـاژه ی پـێ کـرا،  الیه نـی چه ندایه تییـش جەخـت بکه ینـه وه.  
ئه مـڕۆ لـه  جیهانـی عه ره بیـدا، کـه م یـا زۆر، په نجـا لـه  سـه دی 
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شەسـت  یـا  سـاڵدایه  ،  بیسـتوپێنج  له ژێـر  ته مه نیـان  دانیشـتووان 
لـە سـەد لەژێـر تەمەنـی سـی سـاڵیدایە. جگـه  لـه وه ش، ئه وانـه ی 
به شـی شـێریان لـه  بێـکاری لـه  واڵتـه  عه ره بییه کاندا بـه ر ده که وێ، 
لێره شـدا جەخـت بکه ینـه وه ، کـه   لـه و توێـژه ن. ده بـێ هـه ر  هـه ر 
به شـی زۆرتـری بێـکاران لـه و ڕێژه یـه ی کـه  هه یـه،  هیـی ڕه گـه زی 
بـه   ده دات  ڕوونتـر  وێنه یه کـی  بۆخـۆی  ئه مـه ش  کـه   مێیینه یـه ، 
ده سـته وه، کـه لـه  گۆشـه بینینیی جه نـده ردا  مه سـه له یه کی گرنگـه . 
به کورتـی و به چـڕی، ئـه و توێـژه، واته  ئـه و توێژه ی ته مه نی له ژێر 
بیسـتوپێنج یا سـی سـاڵدایه ،  له  سـێ بواردا گرنگه: یه که میان،  ئه م 
توێـژه  چـاوی کردۆتـه وه  لـه  دونیایه کـی جیـاواز لـه وه ی نـه وه ی 
کـە  لـه وه ی  ده وێ  باشـتری  دواڕۆژێکـی  دووه میـان،  پێشـوو. 
بێـکاری و هه وڵـدان  له سـه ر ڕۆڵـی   بـه  جەختکردنـه وه   هه یه تـی، 
خۆشـگوزه رانی.  مسـۆگه رکردنی  و  کار  به ده ستخسـتنی  بـۆ 
سـێهه میان، ده خـوازێ پڕۆژه یـه ک یـا پارادایمێکـی جیـاواز  لـه وه ی  
ڕژێمـه   ئایدیۆلۆژییه کانـی  و  سیاسـی  جیهانبینییـه   واتـه   پێشـتر، 
ناسـیۆنالیزمی  له وانـه ش  عه ره بـی،  جیهانـی  سـته مکاره کانی 
عه ره بـی، بئافرێنـێ. پـڕۆژه ی ئـه و نـه وه  نوێیـه  زیاتـر ئه وه یـه،  کـه  
ده خـوازێ خـۆی له گـه ڵ دونیـای ده ره وه، بـه  ڕێگـه  و ئامرازه کانی 
و  سیاسـی  پرسـه   وه اڵمدانـه وه ی  لـه   بسـازێنێ،  گلۆبالیزمـه وه، 
جیهانـه   لـه و  ئه زمـوون  و  هێـز  و  سـوو  د  کۆمه اڵیه تییه کانیشـدا، 
سـته مکاره کانی  ڕژێمـه   پێچه وانـه ی  بـه   تـه واو  بگـرێ،  وه ر 
ناوچه کـه ، بـه رده وام کاریـان کـردووه  له پێنـاو بەدابـڕاوی و بـه  
له مـه ڕ   ناوه ڕاسـت،  ڕۆژهه اڵتـی  ناوچـه ی  داخراویهێشـتنه وه ی 

گلۆبالیـزم. پۆزه تیڤه کانـی  کا ریگه رییـه  
جێگـه ی سـه رنج و تێڕامانـه ، لـه  به هـاری عه ره بیـدا بـاس لـه  
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“هه ڕه شه ی ئیسالمی سیاسی” و تیرۆریزمی “ئیسالمی” ده کرێ، 
بـه و مانایـه ی ئـه م ڕاپه ڕینانـه  ده سـتی تیرۆریسـته  ئیسـالمییه کانی 
له پشته  و  هه ندێک جار بگره  باس له  ڕۆڵی چاالکانه ی ئه لقاعیدەش  
لـه و  به تایبه تـی  ناوچـه،  ده سـه اڵتدارانی  باره یـه وه .  لـه م  ده کـرێ 
واڵتانـه ی ڕاپه ڕینـی جه مـاوه ری تیایـدا ڕووی داوه ، لـه و  شـێوه  
ڕای  ورووژاندنـی  مه به سـتی  بـه   به رده وامـن ،  جەختکردنه وه یـه  
لـه   ڕاپه ڕینانـه.  ئـه و  گشـتی و ڕه سـمیی واڵتانـی ڕۆژئـاوا دژی 
ڕاسـتیدا جارێکـی تـر ئـه و ڕژێمانـه،  هـه ر وه ک چـۆن لـه کۆتاییـی 
هه شـتاکان و سـه ره تای نـه وه ده کان ئه وه یـان کـرد، لـه  گووتـاری 
به ره وڕووبوونه وه یـان له گـه ڵ ڕاپه ڕینـه  جه ماوه رییـه کان، چه کـی 
شکسـتهێنان  مه به سـتی  بـه   هێنایـه وه   بـه کار  به هانه یـان  ئـه و 
باشـووری  دەسـەاڵتدارانی  ڕاسـتیدا  لـه   سـه رهه ڵدانانه .  بـه و 
کوردسـتانیش هـه ر بـه  هه مـان ئامانـج و بـه  مه به سـتی دێواندنـی 
به شـه  عه لما نییه کـه ی ئۆپۆزسـیۆن و ورووژاندنـی ڕای گشـتی و 
ڕه سـمی، به هانه ی “هه ڕه شـه ی ئیسـالمی سیاسی” به کار ده هێنن. 
ئـه م مه سـه له یه ، تـا ئـه و جێگەیـه ی په یوه ندیـی بـه  ڕووداوه کانـی 
جیهانـی عه ره بییـه وه  هه یه ، قسـه و گفتوگـۆی زۆری له مه ڕ کراوه 

و لـه  به رده وامییشـدا گرنگیـی ده بێـت. 
لـه  الیه کـی تـره وه ، هـه ر ئێسـتا بۆچوونێک هه یـه   له مه ڕ ڕۆڵ و 
گرنگیـی ئیسـالمی سیاسـی لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت، به تایبه تـی 
ڕوو لـه  داهاتـوو، کـه  ده ڵـێ ده بـێ ئێمـه   هـه ر له  هه نووکه وه   باسـی 
“پۆسـت ئیسـالمیی سیاسـی” بکه یـن. بـه مانایه کـی تـر، به پێـی ئه م 
بۆچوونـه ،  ئیسـالمی سیاسـی لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت، ڕۆژانـی 
هه ڵسـاوه ته   نوێیـەی   نـه وه   ئـه و  و  تێپه ڕانـدوە  خـۆی  زێڕینـی 
“نـه وه ی  به ڵکـوو  نییـه ،  سیاسـی  ئیسـالمیی  نـه وه ی  سـه رپێ، 
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بـە هـەر حـاڵ هـی شـتێکی جیایـه و جیـاوازە .   یـا  گلۆبالیزمـە،” 
زۆر نزیـک لـه و بۆچوونـه ، ده کـرێ هـه ر نه بـێ ئـه وه  بڵێیـن   کـه  
“ڕادیکالیزمـی ئیسـالمی” خه ریکـه  بـره وی خـۆی له ده سـت ده دا 
و ئیسـالمی سیاسـی ڕه وتێکـی هێورانـه، دوور لـه  به کاربردنـی 
ئایدیۆلـۆژی و سیاسـی،  لـه  ڕادیکالیزمـی  زه بروزه نـگ و دوور 
بـه  خـۆوه  گرتـووه و بووه تـه  بااڵده سـت لـه  چوارچێـوه ی ڕه وتـی 
ئیسـالمی سیاسـی لـه  پانتایییـه  هـه ره  فراوانه که یـدا. لـه ڕاسـتیدا 
پارادۆکسـێک ئه وه یه ، که  یه کێک له  هۆیه کانی ئه و پێشـوه چوونه ، 
کۆمـاری  ئه زموونـی  میانـڕه و،  ئیسـالمی  بااڵده سـتبوونی  واتـه  
ئیسـالمیی ئێرانـه، چونکـە ئـەم ئەزموونـە  سـه رکه وتوو دەبێـت لـه  
ئافراندنی “سیستمی ئیسالمی”ی سەرکەوتوو. له  ڕاستیدا ده کرێ 
بڵێیـن تـا ڕاده یه کـی زۆر ئـه وه  ڕاسـته ، کـه  ڕژێمـی ئیسـالمیی لـه  
ئێـران  “سـه رکه وتوو” بـووه  لـه  ”ناشـیرینکردنی” وێنه ی ئیسـالمی 
سیاسـی، هه تا بگره  ئیسـالم به  گشـتیش. به سـه رهاتی ئێران ڕێک 
ئـه و حاڵه تـه  پشتڕاسـت ده کاتـه وه ، که  بیرمه ندی  پاکسـتانی  ئیقبال 
ئه حمـه د به جوانـی گوزارشـتی لـێ کـردووه، کـه  ده ڵـێ “لـه  هه مـوو 
شـتێک خراپتـر، کـه  به سـه ر هێـزه  ئیسـالمییه کان بێـت، ئه وه یـه  کـه  
جه ماوه رێکـی زۆر  لـه  خۆیـان کـۆ بکه نـه وه،  کاتێـک لـه  ده ره وه ی 
ده سـه اڵتن، بـه اڵم دوای گرتنه ده سـتی ده سـه اڵت، ئـه و جه مـاوه ره  
دڵشـکاو بکـه ن و له ده سـتی بـده ن.” بـه م مانایـه ش، ئاسـان نییـه  
ئه زموونـی ئێـران  جارێکـی  تـر دووپـات ببێته وه، به ڵکـوو ڕه وته که  
به گشـتی به ره و “هێوربوون” و میانڕه وبوونی ئیسـالمی سیاسـی 
ڕێ ده کات . ئه مـڕۆ لـه  زۆرێـک لـه  ژینگـه  سیاسـییه کانی جیهانـی 
ئیسـالمیدا، زیاتـر ئامـاژه  بـه  ئه زموونـی “ئیسـالمی سیاسـی” لـه  
تـا ئه زموونـی  تورکیـا وه ک پۆزه تیـڤ و سـه رکه وتوو ده کـرێ، 
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کۆمـاری ئیسـالمیی ئێـران. مـن وای ده بینـم، کـه  ڕه وتـی ئیسـالمی 
ئـه وه  ده چـێ، وه ک  بـه ره و   ناوه ڕاسـت  لـه  ڕۆژهه اڵتـی  سیاسـی 
و  “نۆرماڵبـوون  ڕه وتـی  ده ڵـێ  پێـی  زوبه یـده   سـامی  ئـه وه ی 
تـا  پڕۆسـه  سیاسـییه کاندا  له گـه ڵ   *”routinization  – گونجانـدن 
ده رکه وتـن وه ک ڕه وتێکـی دژبـه ر لـه  ئاسـت ئـه و پڕۆسـه یه . به اڵم 
ئـه وه ی ده بـێ بخرێتـه  سـه ر بۆچوونـی زوبه یـده  ئه وه یـه ، کـه  ئـه م 
هه مـان  بـه   به ڵکـوو  نییـه،   الیه نـه  یه کسـه ره -یه ک  گۆڕانکارییـه  
شـێوه  هێـزه  عه لما نییه کانیـش لێـره  و لـه وێ، هاتوونه تـه  سـه ر ئه و 
بـاوه ڕه ی، کـه  ده کـرێ هێزه  ئیسـالمییه کان به شـێک بن له  پڕۆسـه  
سیاسـییه کانی ئافراندن و به ڕێوه بردنی سیسـتمی سیاسـی. ئه وه  
خـۆی لـه  خۆیـدا ده توانـێ دیارده یه کـی ئه رێنی-پۆزه تیـڤ بێـت و  
بخزێتـه  چوارچێـوه ی ئـه و بۆچوونـه ی کـه  ده مێکـه  هه ندێـک لـه  
توێـژه ران، به تایبه تـی ڕۆژئاوایـی، جەختیان لێ کردۆته وه،  ئه وه ی 
ناوه ڕاسـت  ڕۆژهه اڵتـی  لـه   دیموکراتیزه کـردن  پڕۆسـه ی  کـه  
به شـداریپێکردنی  یـا  به شـداریکردنی،  به بـێ  نابێـت  سـه رکه وتوو 
ئیسـالمی سیاسـی. هه ڵبه تـه  بـه  جەختکردنـه وه  لـه وه ی مه به سـت 
ئه و به شـه ی ئیسـالمی سیاسـییه،  که  ته به ننای میتۆدی ئاشـتییانه  
لـه  خه بـات و فره ڕه نگیـی سیاسـی و هه مه ڕه نگیـی ئایدیۆلـۆژی 
و  ئایدیۆلـۆژی  پلورالیزمـی  گشـتی،  شـێوه یه کی   بـه  ده کات؛ 
سیاسـیی ال په سـه نده . ئـه وه ش زۆر گرنگـه  جەخـت بکه ینـه وه،  کـه  
ئـه م بـاوه ڕه، واتـه  به شـداریپێکردنی ئیسـالمی سیاسـی میانـڕه و 
جیهانـی  لـه   هـۆوه   زۆر  بـه   ئه مـڕۆ  سیاسـییه کاندا،  پڕۆسـه   لـه  

به رامبه رێکــی  سۆســیۆلۆژییه ،  چه مکێکــی  زیاتــر  کــه   وشــه  یه ،  ئــه م   *
پڕبه پێســتیی لــه  زمانــی کوردیــدا نییــه.  هــه ر له بــه ر ئــه وه ش بــه  وه رگێڕانێکــی 

نۆرماڵبــوون.” و  “گونجانــدن  بڵێیــن  پڕۆســه ،  وه ک  ده کــرێ،  ته قریبــی 
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ڕۆژئـاوادا،  واڵتانـی  ڕه سـمیی  سیاسـه تی  لـه   واتـه   ڕۆژئـاواش، 
به رجه سـته یه . ئه مەریـکا،  به تایبه تـی 

سـه رهه ڵدانانه ی  ئـه و  ئایـا  کـه   ئه وه یـه،   گرنـگ  پرسـیارێکی 
ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسـت به ره و کوێ ده چن؟ وه اڵمی ئه م پرسـیاره  
ئاسـان نییـه ، له بـه ر هۆیه کـی سـاده ، ئه ویـش ئه وه یـه  کـه  هێشـتا 

پێـن.  له سـه ر  ڕووداوه کان 
بـه  هه رحـاڵ، ناکـرێ ته نهـا بـاس لـه  یـه ک دانـه  ئاراسـته  لـه و 
ڕووداوانـه دا  بکـرێ، به ڵکـوو ئه گـه ری هـه ره  به هێـز ئه وه یـه ، کـه  
و  بگـرن  وه ر  جوداجـودا  ئاراسـته ی  و  ڕه وت  سـه رهه ڵدانه کان 
کـه م، هه ندێـک  ببـن. النـی  تـه واو  بـه  ده رهاوێشـته ی جوداجـودا 
و  کـردووه  پرسـیاره   ئـه و  له سـه ر  گفتوگۆیـان  توێـژه ران  لـه  
ده توانیـن بـاس لـه  دوو ئاراسـته  بکه یـن له نـاو ئـه و توێژه رانـه دا:   
یه کێکیـان ئـه و ئاراسـته یه یه    کـه پێـی وایـه  ئـه م ڕاپه ڕینانـه  بـه ره و 
واتـه   ده کـه ن،  گـوزه ر   )somewhere( دیاریکـراو  ئاراسـته یه کی 
ڕاپه ڕینـه کان ئامانجێکـی دیاریکـراو ده پێکـن، کـه  ئه ویـش بـه ر لـه  
هه رشـتێک، گه یشـتنه  بـه  سیسـتمی دیموکراتـی. بـه  مانایه کـی تـر، 
مه به سـتی ئـه و ڕاپه ڕینانـه  هـه ر ئـه وه  نییـه  ڕژێمـه  سـته مکاره کان 
بڕووخێنـن، به ڵکـوو وه ک ئه لته رناتیـڤ سیسـتمێکی دیموکراتییش 
ڕاسـته   به ڵـێ  ده ڵـێ،   ئاراسـته یه ی   ئـه و  دووه میـان،  بئافرێنـن. 
نییـه   مـه رج  بـه اڵم  سـه رپێ،  هه سـتاونه ته   واڵتانێـک  جه مـاوه ری 
ئه لته ر نا تیڤێکـی کا مـڵ و پێگه یشـتوویان پێبێـت. کـه  وا بـوو، به پێـی 
ئاراسـته ی دووه میـان، ڕاسـته  ئـه و ڕاپه ڕینانـه   مه به سـتیان، یا هه ر 
نه بـێ مه به سـتی زۆربه یـان، ڕووخاندنـی ڕژێمـه  سـته مکاره کانه،  
بـه اڵم مـه رج نییـه  هه ڵگـری ئه لته رناتیڤێکـی دیاریکـراو بـن، که واتـه  

بـه  بێئاڕاسـته یی  )nowhere( گـوزه ر ده کـه ن.  
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گۆشـه بینینیی  لـه   وا یـه   باشـتر  ئاراسـته یه ،  دوو  لـه و  جگـه  
فره ڕه نگیی ئایدیۆلۆژی و سیاسـییه وه ، گوزارشـت له و ڕاپه ڕینانه  
بکـرێ و بـه و مانایـه ش بـاس لـه  سـیناریۆی جوداجـودا بکـرێ: لـه  
ڕاستیدا ده کرێ بڵێین له ناو هه ناوی ئه و سه رهه ڵدانانه دا پڕۆژه ی 
جۆراوجـۆری عه لما نـی، ئیسـالمی، لیبـراڵ- دیموکراسـی و هیـی 
تـر جێگه یـان بۆتـه وه . دەکـرێ  سـیناریۆیه ک ئـه وه  بـێ ، کـه  هـه ر 
نه بـێ به شـێک لـه و ڕاپه ڕینانـه  له الیـه ن، بـۆ نموونـه ، دامـه زراوه ی 
سـه ربازییه وه   یـا  له الیـه ن هاوپه یمانییـه ک له نێـوان دامـه زراوه ی 
سـه ربازی و ڕه وتێکـی “ئایدیۆلـۆژی - سیاسـییه وه”  بـدزرێ یـا 
بڕفێنرێ، ڕێک له  چوارچێوه ی ئه و دیارده  مێژووییی  سیاسییه ی 
بـه  دیـارده ی ›‹دزینـی شۆڕشـه کان” ناسـراوه. له  ڕاسـتیدا هه ر له  
ڕۆژانی سه ره تای  سه رهه ڵدانه کانی تونس و دواتریش میسر، من 
ترسـێکم هه بـوو لـه وه ی ئـه و سـه رهه ڵدانانه   له الیـه ن دامـه زراوه ی 
بـه   ئـه و دامه زراوه یـه بدزرێـن .*  بـه  یارمه تیـی  یـا  سـه ربازییه وه  
ته سـه وری خـۆم، ئه گـه ر ڕاپه ڕینـه  جه ماوه رییه کـه ی میسـر هـه ر 
گاردی  و  سـه ربازی  دامـه زراوه ی  له الیـه ن  نه دزرابێـت  زوو 
کۆنـه وه ، ئـه وا لـه  باشـترین حاڵه تـدا هێشـتا ئه گـه ری دزرانـی ئـه و 
ڕاپه ڕینه  هه ر له  ئارادایه . ڕاسـته  خه ڵکی میسـر به ره و ڕیفراندۆ م 
چـوون بـۆ نوێکردنـه وه ی ده سـتوور، بـه اڵم ئێسـتاش مه ترسـیی 
دزرانـی ئاراسـته ی ئـه و شۆڕشـه  هـه ر ئه گه رێکی کراوه یه . هێشـتا 
ئـه و شۆڕشـه  بـه  ئـاکام نه گه یشـتووه، لـه  پڕۆسـه یه کی ئاڵۆزدایـه ، 

*  لــه  ڕاســتیدا ئــه وه ی پێشــتریش لــه  ســاڵی ١٩٨٧ لــە تونــس ڕووی دا، ڕێــک 
دزینــی، یــا ده ستبه ســه رداگرتنی، ڕاپه ڕیــن  بــوو له الیــه ن زه یــن ئه لعابدیــن 
بــن عه لییــه وه ، هه ڵبه تــه  بــه  یارمه تــی و پشــتگیریی دامــه زراوه ی ســه ربازی و 
هه واڵگیــری و  بــه  قبوڵێکــی، هــه ر نه بــێ ناڕاســتەوخۆی، واڵتانــی ڕۆژئــاواوه، 

ئه مەریــکا. به تایبه تــی 
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که  تیایدا واته  له و پڕۆسـه یه دا، زۆر هێز و توانای ئایدیۆلۆژی و 
سیاسـیی جوداجـودا هـه ن، کـه له  به رانبـه ر یه کتر له  ملمالنێدان. 

بـه   گرنگـه   سـه ره وه   گفتوگۆیـه ی  ئـه و  مـن،  بۆچوونـی  بـه  
په یوه نـدی له گـه ڵ خۆپیشـاندانه کانی باشـووری کوردسـتان. ئایـا 
بـه ره و  ناڕەزاییەتـەکان(  )واتـە  کوردسـتان  باشـووری  ئـه وه ی 
ئاسـۆیه کی دیاریکـراو ده چـێ واتـه  )somewhere(ه  یـا ئاسـۆیه کی 
نادیار واته  )nowhere(ه، یا ئه سـڵه ن شـتێکی تره  و پێویسـتی به  

ڕۆشـناییی تایبه تـی هه یـه  بـۆ باسـکردن لـه  سـیناریۆی تـر ؟

باشووری کوردستان: له کوێوه به ره و کوێ

بـۆ  ڕاکێشـین  په نجـه   به چـڕی  و  به کورتـی  زۆر  ده بـێ  سـه ره تا 
هه نـدێ مه سـه له ی گرنـگ، کـه  په یوه ندیـدارن به  موماره سـه کردنی 
ده سـه اڵتی سیاسـی  له الیـه ن کـورد  خۆیـه وه  ، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن، 
بـه   لـه  بیسـت سـاڵی ڕابـردوودا.  له الیـه ن  یه کێتـی و پارتییـه وه ، 
به وه یـه   پێویسـتیان  هـه ن  خـاڵ  کۆمه ڵێـک  خـۆم،  ته سـه وری 
ته نهـا  کات،  که میـی  له بـه ر  بـه اڵم  سـه ر،  بخرێتـه   ڕۆشـنایییان 
په نجـه  بـۆ هه نـدێ دیـارده ی ئـه و ده سـه اڵتی خۆماڵییه  ڕاده کێشـم. 
خاڵێکیـان، کـه  بـه ر لـه  نزیکـه ی دوو سـاڵ لـه  بابەتێکمـدا* باسـم 
باشـووری  پێکهاتـه ی ده سـه اڵتی سیاسـیی  کـردووه ، مه سـه له ی 
کوردستانه . به پێی ئه م بۆچوونه م، هه ر وه ک پێشتر  ئاماژه ی پێ 
کرا،  ده سـه اڵتی باشـووری کوردسـتان به  شـێوه یه کی زۆر ئاڵۆز 

*  بڕوانــە د. بورهــان یاســین، “باشــووری کوردســتان دوای ٢٠٠٩/٧/٢٥: 

www.burh- ــه  ــوودا” ل ــه  ڕووی داهات ــه ره کان ب  ئه رزهــه ژی سیاســی و ئه گ
 anyassin.com
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له  دوو به ش پێک هاتووه : یه کێکیان ده سـه اڵتی ڕه سـمی و ئه و ی 
ده سـه اڵتی  شـاردراوه یه  .”*   – “ناڕه سـمی  ده سـه اڵتی  تریشـیان 
ڕه سـمی لـه  حکومـه ت و په رله مـان و دامـه زراوه  ڕه سـمییه کانی 
بـه   شـاردراوه   ده سـه اڵتی  بـه اڵم  دێـت،  پێـک  ده سـه اڵت  تـری 
دوو  “ناڕه سـمییه که ی”  ده سـه اڵته   لـه   سـه ره کی  شـێوه یه کی 
بنه ماڵـه   و  یه كێتـی  و  پارتـی  سـه ره کییه که ،  سیاسـییه   هێـزه  
و  سیاسـییه   هێـزه   دوو  ئـه و  ده ستڕۆیشـتووه کانی  که سـه   و 
و  کۆمپانیاکانیـان  ڕێگـه ی  لـه   ده سـه اڵته   ئـه و  موماره سـه کردنی 
کۆنتراکـت و چاالکییـه   نه وتییـه  ناڕه سـمی، تـۆ بڵێ نایاسـایییه کان، 
ئـه وه ی  له بـه ر  ڕاسـتیدا  لـه   دێـت.  پێـک  تـر  شـێوه ی  زۆر  و 
ئێسـتاش دیـارده ی دووئیداره ییـی پارتـی و یه کێتـی هـه ر هه یـه ، 
بـه  هه مـان شـێوه دوو ده سـه اڵتی شـاردراوه ش هـه ن، هـه ر وه ک 
چـۆن ده سـه اڵتی ڕه سـمی له نێـوان ئـه و دوو هێـزه  بااڵده سـته دا 
دابـه ش کـراوه ، ده سـه اڵتی شـاردراوه ش بـه  هه مـان شـێوه  دابه ش 
جۆراوجـۆری  بـواری  و  کۆمپانیـا  خـاوه ن  هه ریه که یـان  کـراوه، 
وه به ر هێنـان و چاالکییـه  ئابوورییـه  “ڕه شـه کانی” خۆیانـن. به پێـی 
ئـه و پێکهاتـه  ئاڵـۆزه ، وه زیـر پێـش نیـوه ڕۆ وه زیرێکـی ڕه سـمی 
ده سـه اڵتی کوردییه ، که چی دوای نیوه ڕۆ هه مان وه زیر خه ریکی 
قاچاغچێتیکردنـه  بـه  نه وتـه وه ، یـا خه ریکـی چاالکییـه  ئابوورییـه  

شـاردراوه کانه .  ناڕه سـمییه  

*  ده ســه اڵتی  شــاردراوه  لــه  حاڵه تــی تورکیــا  پێــی ده گوتــرێ ده وڵه تــی قــووڵ، 
کــه  زیاتــر پێکهاته یه کــی مافیایییــه . بــه م پێــوه ره ، ده کــرێ بڵێیــن ده ســه اڵتی 
شــاردراوه لــه   باشــووری کوردســتان ڕێــک ده کاتــه  ده وڵه تــی قــووڵ . لــه  
فه رمــی  ده ســه اڵتی  به ســه ر  حوکمــی  شــاردراوه   ده ســه اڵتی  کوردســتان 
ــه . ــه  هه ی ــه م حاڵه ت ــاش ئ ــه  تورکی ــه ر وه ک چــۆن ل ــه ، ه یاخــود ڕه ســمیدا هه ی
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لـه  کوردسـتان ده سـه اڵتی شـاردراوه  حوکمـی هه یـه  به سـه ر 
شـاردراوه   ده سـه اڵتی  خراپتـر،  لـه وه ش   ڕه سـمیدا.  ده سـه اڵتی 
خه ریکـی چاالکیـی مافیایییـه، که چـی لـه  ال یه کـی تـره وه  مامه ڵـه  بـه  
سیاسـه تی نه ته وه یی و مه سـه له  سـتراتیژییه  کوردسـتانییه کانه وه  
ده کات و ده یانخاته  خزمه ت به رژه وه ندییه کانی خۆی. له  ڕاستیدا 
مه سـه له ی نه ته وه یـی وه ک کۆمپانیایه کـی زه به الحـی لـێ هاتـووە،   
ئـه م   ده کات.  تیـادا  “وه به رهێنانـی”  شـاردراوه    ده سـه اڵتی  کـه  
دیارده یه  زۆر له وه  ترسـناکتره، که  بتوانین ته نها له  چوارچێوه ی 
لـه   ده بـێ  بکه یـن.   سـنوورداری  گه نده ڵیـدا  دیـارده ی  و  چه مـک 
ڕۆشـناییی ئـه م بۆچوونـه وە، و  شـه  ی گه نده ڵـی لـه  چوارچێـوه ی 
زه مه نـی و مه کانیـی زۆر تایبه تـدا، کـه  لـه م حاڵه تـه دا ده سـه اڵتی 
ڕابـردوودا،  سـاڵی  بیسـت  لـه   کوردسـتانه   باشـووری  سیاسـیی  
فـراوان بکـرێ و تێگه یشـتنی بۆ بکـرێ. له و فراوانکردنه ی چه مکی 
گه نده ڵییشـدا، ده بـێ بـاس لـه  الیه نـه  ترسـناکه کانی ئه و شـێوه یه  له  
گه نده ڵی بکه ین، که  له  زۆربه ی ئاسـته کانی چاالکییه  کۆمه اڵیه تی، 
ئیـداری و سیاسـییه کاندا ڕه گوڕیشـه ی داکوتیـوه. ئەوەش   جەخت 
سـه ره وه ،  تێگه یشـتنه ی  ئـه و  به پێـی  گه نده ڵـی  کـه   بکه ینـه وه،  
پشتشـکێنه  بۆ دۆزی سیاسـیی کوردسـتان له  ڕه هه نده   ناوخۆیی، 
بـه   هه رێمـی کوردسـتان  ئاڵۆزه کانـی  په یوه ندییـه   )واتـه   عێراقـی 
چـوار  لـه و  چونکـه   نێودەوڵەتییـەکان.  و  ئیقلیمیـی  به غـدادەوه (، 
ئاسـته دایه ، که  دیارده ی گه نده ڵی خه ریکه   پشـتی بزاڤی سیاسـیی 
کورد و پرسه  ڕه واکه ی ده شکێنێ. له  ڕۆشناییی ئه م بۆچوونه دا ، 
یه کێکیـان  لـه   به غـداد دوو مه سـه له یه ،  کـورد  ئه مـڕۆ مه سـه له ی 
مه سـه له ی ڕه وای نه ته وه ییـی کوردسـتانە، بـه اڵم ئـه وەی دیکه یان 
مه سـه له  و سه رئێشـه ی تاقمێکـه ، کـه  چاوبرسـی و ته ماحـی پـاره  
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و ده سـه اڵته. ئەم توێژە له  ده ره وه ی پڕۆسـه  ڕه سـمییه  ئابووری 
و دیپلۆماسـی و سیاسـییه  ڕه سـمییه کان و له سـه ر حسـابی دۆزه  
ڕه واکـه ی کوردسـتان ده ژی. لـه وه  خراپتـر، ئـەم تاقمـه   سـواری 
ملـی ئـه و مه سـه له  ڕه وایـه   بـووه  و بـه  ئاقـاری زۆر مه ترسـیداردا 
تێرکردنـی چاوبرسـێتیی  ئامانجیـش  ته نیـا مه به سـت و  ده یبـات: 

تاقمه کـه  خۆیه تـی. 
ئـه وه ی لـه  کوردسـتان لـه  بیسـت سـاڵی  ڕابـردوودا به رهـه م 
کرچوکاڵـی  السـاییکردنه وه یه کی  حاڵه تـدا  باشـترین  لـه   هاتـووه ، 
سیسـتمی سـۆڤیه تی و ده وڵه تـه  پۆلیسـییه کانه . لـه وه ش خراپتـر، 
بڵێیـن  ڕاسـتتر  یـا  ده وڵه تانـی،  ئه زموونـی  دووپاتبوونـه وه ی 
شێخنشـینه کانی خه لیجـه . بـه  مانایه کـی تـر، ئـه وه ی لـه  باشـووری 
سیسـتمی  لـه   کرچوکاڵـه   به رماوه یه کـی   هه یـه ،  کوردسـتان 
سـۆڤیه تی و  سـه ره تای سـه رهه ڵدانی نه موزه جێکـی خه لیجییـه  لـه  
ڕێکخسـتنی سیسـتمی سیاسـی و چاالکییـه  ئابوورییـه کان... هتـد. 
کردنی هه ولێر به  دوبه ی ، مه به سـتێکی با سـنه کراو و شـاردراوه ی 
شـێوازی  و  سیاسـی  سیسـتمی  بـه   په یوه ندیـدار  سیاسـیی 
به ڕێوه بردنـی کۆمه ڵگـه  له خـۆ ده گرێـت، ئه گه رچـی ئـه و کاراکته ره  
به ئاشـکرا  دوبـه ی،  بـه   بکـه ن   هه ولێـر  ده یانـه وێ  سیاسـییانه ی 
ئـه و الیه نـه ی مه سـه له که  ده ر نابـڕن. به پێـی خوێندنـه وه ی خـۆم، 
ئـه  و قسـه یه، واتـه  کردنـی هه ولێـر بـه  دوبـه ی، یانـی کتومتکردنـی 
شێخنشین-مشـیخه یه:  بـه   کوردسـتان  باشـووری  ده سـه اڵتی 
تیایانـدا  کـه  بنه ماڵـه   که نـداو،  شێخنشـینه کانی  شـێوازی  له سـه ر 
حاکـم بـێ، حیـزب تیایـدا دارده سـتی سـه رۆکه کان و بنه ماڵـه  بێـت 
یـا  بێـت،  سـوڵتان   - شـێخ  یـا  حیـزب  دارده سـتی  ده وڵه تیـش  و 
دەوڵـەت وەک کۆمپانیایەکـی مـەزن بێـت و بنەماڵـە وەبەرهێنانـی 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

313

تیـادا بـکات. له بـه ر ئـه وه،  ئـه و حاڵه تـه ی له  باشـووری کوردسـتان 
هه یـه،  له گـه ڵ گه وهـه ری سیسـتمی دیموکراتـی و ده وڵه تـی یاسـا 
ئاراسـته یه دا  دوو  لـه و  ڕیشـەیییانە  ڕیفۆرمـی  ئه نجامدانـی  و 
پارتـی  ڕاسـتیدا  لـه   بشـبێ.  ئه سـته مه   تەنانـەت  نییـه،  یه کانگیـر 
لـه   بوونـی،  لـه   سـاڵ  شه سـت  دوای  کوردسـتان،  دیموکراتـی 
کۆنگـره ی سـیازدەیەمیدا، به تونـدی بـوو بـه  حیزبـی “شێخنشـین.” 
لـه  کۆمه ڵێـک هێمـا و ئامـاژه  و خه ماڵندنـی سـه رکردایه تییدا، ئـه و 
حیزبـه  نـه ک هـه ر نیشـانی دا کـه  ناتوانـێ حیزبـی پێداویسـت و 
گۆڕانکارییه کانـی سـه ده ی بیسـتویه ک بێـت، به ڵکـوو بـه و هێمـا و 
ئاماژانـه ی لـه  کۆنگره کـه دا ده ر که وتـن، به تونـدی گه ڕایـه وه  بـۆ 

سـه ده ی بیسـته م و بگـره  بـۆ سـه ده ی نۆزده هه میـش.*
له  الیه کی تره وه، له  سـاڵی ٢٠٠٩  شـتێکی گرنگ  له  باشـووری 
کوردستان ڕووی دا،  ئه وه ی من پێی ده ڵێم “ئه رزهه ژی سیاسی،” 
واتـه  هه ڵبژاردنه کانـی ٧/٢٥ی ئـه و سـاڵه ، کـه ده رهاویشـته یه کی 
هه ره  گرنگی ده رکه وتنی  گۆڕان بوو وه ک  کاراکته رێکی سیاسیی 
گرنـگ و  چوونـی بـۆ نـاو پەرلەمـان بـه  ٢٥ نوێنه ره وه . له  ڕاسـتیدا 
هـات،  بـه دوادا  تریشـی  ڕووداوێکـی  سیاسـییه،   ئه رزهـه ژه   ئـه و 
ئه ویـش ئـەو خۆپیشـاندانانه  بـوون که  له  ٢/١٧ ده سـتیان پێ کرد، 
کـه  دواتـر بـه  سـه رکوتکردنێکی پۆلیسـییانه ، له الیـه ن ده سـه اڵتێک، 

کـه  هه ڵگـری عه قڵیه تـی ده وڵه تـی پۆلیسـییه،  کۆتایییـان پـێ هات.

*  یەکێــک لــە هێمــاکان ئــەوە بــوو کــە گوتــی ئــەو خاوەنــی ١٠٠٠ پیــاوی 

بارزانییــە، لەبــەر ئــەوەش باکــی لــە هیــچ هەڕەشــەیەک نییــە. 
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ده سه اڵت، ئۆپۆزسیۆن، شه قام: ڕووداو و سیناریۆکان

ئـه و   هیوابه خشـه کانی  شـته   لـه   یه کێـک  بڵێـم  ده مـه وێ  سـه ره تا 
کـه   ئه وه یـه ،   ٢٠١١ لـە  کوردسـتان  باشـووری  خۆپیشـاندانه ی 
ڕاپه ڕیـن.  نـه وه ی  نوێیـه،  نه وه یه کـی  هیـی  سـه رهه ڵدانه    ئـه و 
کـه   ئه وه یـه،   یه کێکیـان  نـه وه ی ڕاپه ڕیـن:  لـه  ڕاسـتیدا  دوو جـار 
ئـه و نه وه یـه  لـه  سـاڵی ڕاپه ڕینـی ١٩٩١، یـا لـه  ده وروبـه ری ئـه و 
سـاڵه  له دایـک بـووه ، ئـه وه ی تریشـیان ئه وه یـه،  کـه  ئـه و نه وه یـه   
واتـه    ،٢٠١١ “ڕاپه ڕینـی”  سـه ره کیی  هـه ره   وزه ی  و  زه خیـره  
خۆپیشـاندانه کانی ١٧ی شـوبات تا ١٩ی نیسـان بووه  . هه ر وه ک 
ئـه و  کـردووه ،  پـێ  ئامـاژه م  چاو پێکه وتنـدا  و  وتـار  هه ندێـک  لـه  
نه وه یـه لـه  ڕووی چۆنایه تییـه وه  جیاوازیـی زۆره  له گـه ڵ نـه وه ی 
کـۆن، واتـه  نـه وه ی شـاخ و خه باتـی چه کـداری و ئۆتۆنۆمیخـواز 
و... هتـد. لـه  ڕاسـتیدا ئـەم نه وه یـه ، یـا هـه ر نه بـێ به شـێکی زۆری، 
نامـۆن بـه و ده سـه اڵته. ئه وانـه  ناخـوازن لـه  ده سـه اڵتێکی گه نده ڵـدا  
به نه ته وه بوونـی خۆیـان، بـه  مانـای هاوواڵتیبـوون لـه  قه واره یه کی 
نیشـتمانیدا ببێننـه وه  و به رجه سـته ی بکـه ن، به ڵکـوو ده خـوازن لـه 
 ڕێگەی ده سـه اڵتێک به  مانای و  شـه   ده سـه اڵتی یاسـا و دادوەریی 
بەهاونیشـتمانیبوونی  و  نه تـه وه  بـە  دیموکـرات،  و  کۆمه اڵیه تـی 

خۆیـان پێناسـە بکـەن.
سـه ره تای  لـه   زوو  هـه ر  مـن  کـه   ئه گه رێـک،  هه وه ڵیـن 
ده سـتپێکردنی خۆپیشـاندانه کانه وه  باسـم لێـوه  کـرد، ئـه وه  بـوو 
که   پێم وا بوو، ده سـه اڵتدارانی باشـووری کوردسـتان دوور نییه  
 لـه  حوکمڕانانـی تونـس و میسـر و یه مـه ن و سـوریا  و لیبیـاش 
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دوورتـر بـڕۆن، له پێنـاو دامرکاندنه وه ی خۆپیشـاندانه کان . من له م 
بۆچوونه مدا مێژووی ئه و ده سه اڵتدارانه، که  زۆریش خوێناوییه ،  
خوێنـی کـورد بـه  کـورد بـه  کوشـتدان، یـا گـه ر حـه ز بکـه ی بڵێـی 
کوردکوشـتن،  ده که مـه  پێـوه ر. جگـه  لـەوە ش، ئـه و بۆچوونـه  لـه  
ڕاسـتییه کی تریـش پـێ هه ڵده گـرێ، ئه ویـش ئه وه یه  که  ده سـه اڵتی 
لـه   ئاڵۆزتـر  شـێوه یه کی  بـه   ئێسـتاش  کوردسـتان  باشـووری 
جـاران، دوو ئیداره یـه  و ترسـێکی گـه وره ش هـه ر لـه  سـه ره تای 
خۆپیشـاندانه کان ئـه وه  بـوو، کـه   جارێکـی تـر  ئـه و دووئیداره ییەی 
گـۆڕێ،  بێتـه وه    جوگرافـی،  یه کـه ی  دوو  بنچینـه ی  له سـه ر 
به تایبه تییـش هـه ر زوو هه نـدێ هێمـا هه بـوون لـه وه ی کـه  یه کێـک 
لـه  سـیناریۆکانی به رده مـی پارتـی، جیاکردنـه وه ی سـلێمانی بـوو، 
لـه  حاڵه تێکـدا ئه گـه ر سـیناریۆکانی تـر سـه ریان نه گـرت و پارتـی 
لـه وه  پشتڕاسـت بـوو، کـه  خۆپیشـاندانه کان هه ولێـر و بادینانیـش 
خۆپیشـاندانه کان،  ده سـتپێکردنی  دوای  زوو  هـه ر  ده گرنـه وه . 
فه له که دیـن کاکه یـی، که سـه  هـه ره  “کوردسـتانییه که ی” نێـو پارتـی 
دیموکراتـی کوردسـتان، لـه ڕۆژنامـه ی  ڕووداودا،    بـه  مانشـێتێکی 
قسـه ی  ئه مـه   سـلێمانی”*  بدرێتـه   ئۆتۆنۆمـی  “بـا  ده ڵـێ،  گـه وره  
نییـه  و  هێمایه کـی زۆر  مه ترسـیداره، ئه وه شـمان  هـه ر که سـێک 
ئامـاده  کوردسـتان   باشـووری  ده سـه اڵتدارانی  کـه   ده ڵـێ،  پـێ 
ئـه و بزاڤـه  جه ماوه رییـه  زۆر  بـوون  بـه  مه به سـتی تێکشـکاندنی 
نابه رپرسـانه    و  نانه ته وه یـی  هه ڵوێسـتێکی  هـه ر  و  بـڕۆن  دوور 
بگرنـه  بـه ر، له وانـه ش، سـه رله نوێ دابه شـکردنه وه ی باشـووری 
کوردستان بۆ دوو جوگرافیای سیاسی، نه ک هه ر لەیه کتردابڕاو، 
وه ک  هـه ر  یه کترکوشـتن،  حـه دی  بـه   دوژمنبه یه کتـر  به ڵکـوو 

*  ڕووداو، ٢٠١١/٢/٢٨.



د. بورهان أ. یاسین

31٦

و  ئاڕاسـته   کـه   یه کترکوشـتنێک،  ١٩٩٠ کان؛  یه کترکوشـتنه کەی 
ئامانـج تیایـدا سـڕینه وه ی به ته واوه تـی “ئـه وی تـر” لـه  نه خشـه ی 

سیاسـی ده بـوو. 
شـتێک، کـه  بـه  بـاوه ڕی مـن، نـه  ئۆپۆزسـیۆن و نه  شـه قامیش، 
هـه ر نه بـێ به ئاشـکرا و تـا ئـه و جێگه یـه ی مـن ئـاگادارم، حسـابی 
باشـیان بـۆ نه کردبـوو ، ئـه وه  بـوو  کـه  یه کێـک لـه  سـیناریۆکانی 
پارتـی، بـۆ کۆتاییهێنـان بـه و هه لومه رجـه   لـه  قازانجـی خـۆی و لـه  
زه ره ری ئۆپۆزسـیۆن و بزاڤـی شـه قام، ئـه وه  بـوو  کـه  نێچیرڤـان 
“پاکێجێکـی”  بـه   سـاڵح  به رهـه م  ئه لته رنا تیڤـی  وه ک  بارزانـی 
ئـه و  چاره سـه ریی  هه ڵگـری  و  فریـادڕه س  وه ک  چاکسـازییه وه  

بـکات.* تـه رح  هه لو مه رجـه، 
سیاسـه تی ده سـه اڵت ڕوو بـه  شـه قام و ئۆپۆزسـیۆن زیاتـر 
خـۆی لـه  شـه ڕی )ئیسـتینزاف(دا ده بینێتـه وه  تـا سیاسـه تێک  کـه  
مه به سـت لێـی چاره سـه ری ئـه و قه یرانه  قـووڵ و هه مه الیه نه  بێت، 
که  باشـووری کوردسـتان ده مێکه  دووچاری بۆته وه  و له  ماوه ی 
دواییشـدا هه نـدێ ڕه هه نـدی نوێـی بـه  خـۆوه  گرتـووه  . یه کێـک لـه  
به شـه کانی ئـه و شـه ڕه،  سیاسـه تی پارچه کـردن و کۆنترۆڵکـردن 
کۆنترۆڵـی  بتوانـی  ئـه وه ی  بـۆ  بکـه   پارچه پارچـه ی  واتـه   بـووە، 

هه ندێــک  لــه   خۆپیشــاندانه کاندا  ســه ره تای  لــه   هــه ر  بۆچوونــه م  ئــه م    *

ده بــێ  لێــره ش  هــه ر  تایبه تــدا خســتۆته  ڕوو.  په یوه ســته گیی  و  په یوه نــدی 
ئــه م  کۆنفرانســه ،  ئــه م  مێــژووی  لــه   دواتریــش  و   دواتــر  کــه   بگوتــرێ، 
ســیناریۆیه  بــه  پاکێجــی بــه  نــاو “چاکســازییه که ی” مه ســعود بارزانــی تــه واو 
ــا ئــه و ســیناریۆیه  ته ســه ورکراوه  بــۆ  بــوو. جــا لێــره دا پرســیاری ئــه وه ی ئای
بــه  مه ســعود بارزانــی تــه واو بــوو و  بــۆ نێچیرڤــان بارزانــی نــا، گفتوگــۆی 
ــا   ــوان )ی ــی نێ ــه  ڕۆشــناییی په یوه ندییه کان ــر ل ــێ زیات ــر هه ڵده گــرێ و ده ب زیات
ڕاســتتر بڵێیــن ملمالنێکانــی( نێــوان کا ره کته ره کانــی بنه ماڵــه ی ده ســه اڵتدار 

ــر. ــا هــه ر شــتێکی ت ــه وه  ت شــی بکرێن
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بکه یـت . ده سـه اڵتی پارتـی و یه کێتـی نـه ک هـه ر هه وڵـی جیددیـی 
داوه  بـۆ له یه کتردابڕاندنـی ئۆپۆزسـیۆن و شـه قام، به ڵکـو هه وڵـی 
بێوچانیشـی داوه  بـۆ له یه کتـر جیاکردنـه وه ی پێکهاته کانـی هـه ر 
یه کـێ لـه  شـه قام و ئۆپۆزسـیۆن. لـه م حاڵه تـه دا، بـه  ڕاده ی یه که م، 
ئۆپۆزسـیۆن بـه ره وڕووی ته حـه دا و تاقیکردنه وه یه کـی سـه خت 
بۆتـه وه . دیـاره  یه کێـک لـه  ئامـرازه  کاریگه ره کانـی ده سـه اڵت بـۆ 
لێکدابڕینـی پێکهاته کانـی ئۆپۆزسـیۆن، دێوانـدن و ناشـیرینکردنی 
وه ک  وێناکردنیانـه   و  ئۆپۆزسـیۆن   نـاو  ئیسـالمییه کانی  هێـزه  
بـه و  و  کـوردی”  ده سـه اڵتی  “ئه زموونـی  سـه ر  بـۆ  مه ترسـی 

شـێوه یه ش ئیحراجکردنـی بزاڤـی گۆڕانـه . 
  له  الیه کی تره وه ، ئه گه ر له  هه وڵه کانی دێواندنی ئیسالمییه  کان 
کـه   بـدات،  ئـه وه   هه وڵـی  نییـه   دوور  ئـه وا  نه بـوو،  سـه رکه وتوو 
هـه ر دوو هێـزه  ئیسـالمییه که ی نـاو ئۆپۆزسـیۆن به شـداری لـه  
حکومه تـدا پـێ بـکات و بـه م شـێوه یه ش گـۆڕان به ته نیـا به دابڕاوی 
بمێنێتـه وه . یه کێکـی تریـش لـه  ڕەگەزەکانـی ئـه م  سیاسـه ته  ئه وه یه  
کـه  لـه  گفتوگـۆ و دانوسـتاندن، ته نهـا که مێـک بـدات، واتـه  که مێـک 
سـازش بـکات، کـه ته نیـا تێـری ئـه وه  بکات  شـه قام و ئۆپۆزسـیۆن 
هێزه کانـی  و  شـه قام  بزاڤـی  خـودی  نـاو  پێکهاته کانـی  بگـره    و 

ئۆپۆزسـیۆن لـه  یه کتـر داترازێنـێ. 
ده توانیـن  شـه قام،  و  ئۆپۆزسـیۆن  په یوه ندییه کانـی  له بـاره ی 
بڵێین هه ڵوێسـتی ئۆپۆزسـیۆن به رامبه ر شه قام و  په یوه ندییه کانی 
لـه   گرتـووه .  له خـۆ  پارادۆکسـی  هه ندێـک  بزاڤـه دا،  ئـه و  له گـه ڵ 
الیه کـه وه ئۆپۆزسـیۆن پێـی خۆشـه  لـه  ڕێگـەی خۆپیشـاندانه کان 
ئـه و  مه رجێـک  بـه   بـه اڵم  ببێـت،  زیـاد   ده سـه اڵت  له سـه ر  فشـار 
نه توانـێ  ئۆپۆزسـیۆن  کـه   نه بێـت،  سـه ربه خۆ  ئه وه نـده   شـه قامه  
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سـوودی لـێ وه ر بگـرێ لـه داڕشـتنه وه ی هاوکێشـه ی پارسـه نگی 
بااڵده سـتبوونی  هه وڵـی  ده سـه اڵت.  و  خـۆی  له نێـوان  هێـز 
ئۆپۆزسـیۆن، به گشـتی و  هه ریه کێکیش له  هێزه کانی ئۆپۆزسـیۆن 
به ته نیـا، واتـه  هەریەکێکیـان بـۆ خـۆی، له نـاو خۆپیشـاندانه کاندا و 
ئـه و ئاراسـته یه ی وه ری ده گـرێ، یه کێـک بـوو لـه  موفاره قـه کان، 
لـه   شـه قام  هێـزی  گه شـه کردنی  کـه   بـاوه ڕه ی  ئـه و  له سـه ر 
ئـه وه ی  ببێتـه  هـۆی  ده توانـێ  ته واوسـه ربه خۆدا  پانتایییەكـی 
ده ستپێشـخه ریی سیاسـی له ده سـت ئۆپۆزسـیۆن ده ر بچـێ. بـه  
ئـه و ئیشـکالیه تانه  و هیـی تریـش، ئاسـان  هه رحـاڵ، ئیداره دانـی 
نه بـووه  بـۆ ئۆپۆزسـیۆن و لـه  داهاتووشـدا ئاسـان نابێـت. ئه مـه  
تاقیکردنـه وه ی یه که مـه  لـه و جـۆره ، کـه  لـه  ئه زموونـی سیاسـیی  
باشـووری کوردسـتاندا ڕوو ده دات، کـه  تیایـدا جگـه  لـه  بوونـی 
ده سـه اڵت و ئۆپۆزسـیۆن “ڕه وتێکـی” تریـش خـۆی نوانـد له سـه ر 
به چـڕی،  و  به کورتـی  شـه قام.  هێـزی  واتـه   سیاسـی،  پانتاییـی 
هه ڵبه تـه   کوردسـتان،  باشـووری  لـه   شـه قام  هه ڵسانەسـەرپێی 
سـنووردار بـه  ناوچه یه کـی دیاریکـراو، ته نها بۆ ده سـه اڵت ته حه دا 
نه بوو، به ڵکوو بۆ ئۆپۆزسـیۆنیش تاقیکردنه وه یه کی جیددی بوو. 
به کراوه ییمانـه وه ی  نه بـێ  هـه ر  یـا  شـه قام،  به زیندووییمانـه وه ی 
و  کات  هـه ر  لـه   خۆپیشـاندانه کان  ده سـتپێکردنه وه ی  ئه گـه ری 
ده سـه اڵت  هه بـێ  ئه گـه ر چاوه ڕوانیمـان  پێویسـته   زۆر  سـاتێک، 
توانـای  هێـز و  ئه گه رنـا،  بـدا،  ئه نجـام  هه نـدێ ڕیفۆرمـی گرنـگ 
ئۆپۆزسـیۆن، له وانـه ش کاری په رله مانـی، به ته نیـا بـەس نییـە بـۆ 
ئـه وه ی ده سـه اڵت وا لـێ بـکات هه ندێ ڕیفۆرمی ڕیشـه یی ئه نجام 

بدا... 
کۆمه ڵێـک سـیناریۆی تریـش هـه ن، کـه  ده کرێ مرۆڤ باسـیان 
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لێـوە بـکات، بـه اڵم مـن لێـره  قسـه کانی خـۆم ده بڕمـه وه. بـه  هیوای 
ئـه وه ی ده رفه تێکـی تـر هه ڵکـه وێ، لـه و بیسـت ده قیقه یـه ی تـر  کـه  
هه مانـه  بـۆ به شـی پرسـیار و وه اڵم، لـه  خزمه تتانـدا بـم و گفتوگـۆ 

بکه یـن...



32٠

به شی دووەم:
پرسیار و گفتوگۆ

* لەم  پرسـیاره وە ده سـت پێ ده که م که  ده ڵێ: ئایا کوردسـتان و 
ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت، دوای ئـه و شـه پۆله ی گۆڕانکارییـه  به ره و 

کوێ ده چن؟

جـارێ بـا بـه و پرسـیارە  ده سـت پـێ بکه یـن، که  ئایا مه به سـتی 
پرسـیاره که ت کوردسـتانی گه وره یـه  یـا باشـووری کوردسـتانه؟ 
ڕه نگبێ زۆرتر مه به سـتت باشـووری کوردسـتان بێ. به  هه رحاڵ، 
زیاتر له ڕۆشناییی باسه که  ی خۆم، وه اڵمی پرسیاره که  ده ده مه وه . 
ڕۆژهه اڵتـی  گۆڕانکارییه کانـی  ئێمـه    گرنگـه   زۆر  جـارێ  یه کـه م، 
ناوه ڕاسـت لـه  ڕووداوێکـی سـاده  ده ر  بکه یـن و وه کـوو دیـارده  
بیانبینیـن. هه روه هـا پشوودرێژیشـی ده وێ بـۆ ئـه وه ی ئاکامـی، 
ئـه م  ببینیـن.  سـه رهه ڵدانانه    ئـه و  ئاکامه کانـی،  بڵێیـن  ڕا سـتتر  یـا 
دیارده یـه  نـه  سـبه ینێ و نـه  لـه  ماوه یه کـی کورتیشـدا کۆتایی دێت. 
چونکـە ئـه م “دیارده یـه ” گۆڕانکارییه کـی بنه ڕه تیـی فره  ڕه هه ندییه ، 
کـه  کۆمه ڵێـک مه سـه له ی زۆر جیددیـی بـه  خـۆوه  گرتـووه، لـه م 
کۆنفرانسه شـدا  باسـوخواس له مـه ڕ ڕه هه نـدی جۆراوجـۆری ئـه و 
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دیارده یـه کـرا . ئـه وه ی ده مێنێتـه وه، تـا ئـه و جێگەیـه ی کـه  باسـه که  
ده ربـاره ی باشـووری کوردسـتانه، بـه  بـاوه ڕی مـن، قه یرانێکـی 
قووڵـی زۆر جیـددی هه یـه  و کۆمه ڵێـک کاراکتـه ر تیایـدا چاالکـن، 
کـه  لـه دوای ١٧ی شـوبات، واتـه  دوای جوواڵنه وه کـه ی شـه قام، 
ئـه و کا راکته رانـه  لـه  پێکهاته یه کـی دووجه مسـه رییه وه  )ده سـه اڵت 
و ئۆپۆزسـیۆن( بوونه ته  سێجه مسـه ری )ده سـه اڵت، ئۆپۆزسـیۆن 
و  بزاڤـی شـه قام(. بـه  هه رحـاڵ، هاوکێشـه  سیاسـییه که  لـه وه ش 
و  و  ئیسـالمی  قوتبـی  دوو  ئۆپۆزسـیۆنیش  چونکـه   ئاڵۆزتـره ، 
ئاڵۆزیـش  په یوه ندییه کـی  لـه وه ،  جگـه   تیایـه .  غه یره ئیسـالمیی 
له نێـوان شـه قام و ئۆپۆزسـیۆن بـه دی ده کـرێ، کـه  ده بێ ئێسـتا و 
لـه  داهاتووشـدا ئـه و په یوه ندییـه  و شـێوازی ئیداره دانـی به هه نـد 

وەر بگیـرێ. 

* پرسیارێک کرا: ئایا ئه لته رنا تیڤ و چاره سه ر چییه ؟
بـه  بـاوه ڕی خـۆم، دوور نه ڕۆیشـتووم ئه گـه ر بڵێم باشـووری 
بۆ تـه وه ،   بنچینه یـی  مه سـه له ی  دوو  بـه ره وڕووی  کوردسـتان  
یه کێکیـان کێشـه ی سیسـتم و ده سـه اڵتی سیاسـییه  له نـاو خـودی 
“هه رێمـی” کوردسـتان،  ئـه و ی تریشـیان سـتراتیژی- سیاسـییه، 
باشـووری  چاره نووسـی  لـه   گوزارشـته   زیاتـر  ئه ویـش  کـه  
کوردسـتان لـه  په یوه ندییـه  چاره نووسسـازه کانیدا، بەتایبەتی ڕوو 
لـه  به غـداد و ده وڵه تـی عێـراق. ئـه وه ی تێبینـی ده کـرێ، هـه ر نه بـێ 
تا ئێسـتا، کێشمه کێشـه کان له  گووتاری ئۆپۆزسـیۆن و گووتاری 
شـه قامدا، ڕوو بـه  مه سـه له  سـتراتیژییه که ، دیدێکـی تـه واو نـوێ 
گرنگه کانـی  کا را کتـه ره   لـه   هه ندێـک  هه رچه نـده   ناکـرێ،  بـه دی 
بزاڤی شـه قام مه سـه له ی سـه ربه خۆییی باشـووری کوردسـتانیان 
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نه وه یـه ی  ئـه و  ده کـرێ  تـره وه ،  الیه کـی  لـه   ده نـگ.  هێناوه تـه  
ناواخنیـدا هه ڵگریـی  لـه   پێـدا،  ئامـاژه م  له سـه ره وه    کـه   ڕاپه ڕیـن، 
گۆڕانـکاری بنه ڕه تـی بێـت لـه  ئاسـته  سـتراتیژییه که ی سیاسـه تدا، 
ده وڵه تـی  لـه   ڕوو  کوردسـتان  باشـووری  چاره نووسـی  واتـه  
عێـراق. هـه ر نه بـێ ئـه و نه وه یـه  خاوه نـی ئـه و توانـا  کۆمه اڵیه تییـه    
و فاکتـه ره  کولتوورییه یـه ، کـه  ده کـرێ ببێته  سـه رچاوه ی پڕۆژه ی 
بـۆ  لـه  فیدڕاڵییـه وه   لـه  درووشـمه  سـتراتیژییه کاندا،  گۆڕانـکاری 
جیاکردنـه وه  و سـه ربه خۆییی  ته واوه تیـی باشـووری کوردسـتان 
لـه  عێـراق. نـه وه ی نـوێ بـه   زمانی عه ره بی، کولتـووری عه ره ب و 
شووناسی عێراقی نامۆیه  و شانازی به  زانینی زمانی عه ره بییه وه  
نـاکات، هـه ر وه ک زۆربـه ی سـه رکرده کانی نـه وه ی کـۆن ده یکـه ن 
بـۆ  وه ک  هـه ر  نـاکات،  عه ره بییـه وه   شـیعری  بـه   شـانازییش  و  
نموونـه  مـام جـه الل بـه  شـیعری جه واهیـری و شـاعیره کانی تـری 
عه ره بـه وه  ده یـکات. ئـه م نه وه یـه  ئه مڕۆ ناتوانێ له  گه ڵ یا ڕاسـتتر، 
له ناو عێراقی عه ره بیدا سیاسه ت بکات و  له  ده وره  داهاتووه کانی 
په رله مانـی عێـراق، ناتوانـێ به پێـی پێویسـت نوێنه رایه تیـی خـۆی 
سـاده،   زۆر  هۆیه کـی  له بـه ر  بـکات،  په رله مانـه دا  لـه و  کـورد  و 
کـه   بێبه شـه،  سیاسـه تکردن  ئامـرازی  لـه   کـه   ئه وه یـه   ئه ویـش 
لـه  ڕاسـتیدا ئه گـه ر تـا ئێسـتا  زمانـی  ئه ویـش زمانـی عه ره بییـه  . 
کـوردی لـه  په رله مانـی عێراقـدا به کاریـش هاتبـێ  بـۆ “جوانـی” و 
خۆنواندنـی الیه نـی کـوردی بـووه ، ئه گه رنـا ئه وه تـا دوای بیسـت 
ئێسـتاش  کوردسـتان  په رله مانـی  خۆبه ڕێوه بـردن،  لـه   سـاڵیش 
هه ندێـک لـه  یاسـاکان بـه  عه ره بـی یـا “کوردییه کـی پـڕ لـه  هه ڵـه ی 
زمانه وانـی” ده ر ده کات. ئه وه تـا به شـێکیش لـه وه اڵمـی پـڕۆژه ی 
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ده سـه اڵت بـۆ ئۆپۆزسـیۆن بـه  زمانـی عه ره بییـه.*  بـه  مانایه کـی 
تـر، ئـه م نـه وه ی نوێیـه   ئاسـه وارێکی نه تـه وه ی سه رده سـتی پێـوه  
پارچـه ی  لـه  مێـژووی هه رچـوار  یه که میـن جـار  بـۆ  بۆیـه   نییـه،   
گـه وره   ئـاو ا  شـاردراوه (ی  )توانایەکـی  پۆتانسـیا ڵ  کوردسـتان، 
له نێـو ئـه و نه وه یـه دا لـه  باشـووری کوردسـتاندا به دیده کـرێ. بـۆ 
سـێ پارچه کـه ی تـری کوردسـتان  ئـه و ده رفه تـه   هه ڵنه که وتـووه، 
ته نهـا ئـه وه  نه بـێ کـه  لـه  ده ره وه ی واڵت لـه  تاراوگـه  نه وه یـه ک 
له دایـک بـوون، لـە ده ره وه ی کاریگه رییـه  نێگه تیڤه کانـی نه تـه وه ی 
ئاراسـته ی  بااڵده سـتیی  به ئاشـکرا  له نێویانـدا  کـه   سه رده سـت، 

بیـری کوردسـتانێکی سـه ربه خۆ ده ر ده کـه وێ. 
به  بۆچوونی من، ئه و مه سـه له یه  که متر گرنگیی پێ دراوه. له  
دوو کۆنگـره ی جیـای هـەرە دواییـی دوو حیزبـی خاوه نده سـه اڵت 
لـه باشـووری کوردسـتان، واتـه  پارتـی و یه کێتـی، کـه  بـه دوای 
یه کـدا گیـراون،  کـه م یـا زۆر ئاماژه یه کـی جیـددی بـه  ڕه هه نـدی 
کۆمه اڵیه تیـی باشـووری کوردسـتان، بـه  جەختکردنـه وه  له سـه ر 
ئـه و نـه وه   نوێیـه،  نه کراوه تـه وه . له  ڕاسـتیدا ئـه و دوو حیزبه  زیاتر 
له سـه ر شـانازییه کانی ڕابردوو ده ژین و  ئه سـیری فکرێکن که  له  

ڕابـردوو و  بـۆ ڕابـردوو به رهـه م هاتـووه .

* وه اڵمی پێشتر به م دوو پرسیاره وه  گرێ ده ده م:
ئایا هه ر هێزێکی ئۆپۆزسـیۆن به ته نیا بچێته  الی ده سـه اڵت و 

قسـه ی  له گه ڵـدا بـکات؟ ئایـا به شـداری لـه  حکومه تدا بـکات یا نا؟ 

*  ئــه م ڕســته یه  دواتــر خراوه تــه  ســه ر ده قــی وتــار، چونکــه  ئاشــکرایه  کــه  
وه اڵمه کــه  دوای بــه رواری به ســتنی کۆنفرانــس بــاڵو کرایــه وه .
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هه رگیـز بـه  ته نیـا نـا. بـۆ پرسـیاری دووه میـش؛ بـه  بـاوه ڕی 
به بـێ  حکومه تـدا  لـه   ئۆپۆزسـیۆن  به شـداریکردنی  خـۆم، 
بنچینه یـی  گۆڕدرابـن  و  ڕیشـه یی  مه سـه له ی  ئـه وه ی  هه ندێـک 
و ڕێککه وتـن له سـه ر هەنـدێ گۆڕانکاریـی  ڕیشـه یی   کرابـێ، بـۆ 
نموونـه  ده رهێنانـی هێـزی چه کـدار لـه  ده سـت پارتـی و یه کێتـی، 
ده رهێنانـی ئـه و مێدیـا زه به الحـه ، کـه  به  ده یان که ناڵـی ته له ڤزیۆن، 
گۆڤـار و ڕۆژنامـه  و ئیمکانیاتـی چاپکردنـە، لـه  ده سـتی ئـه و دوو 
حیزبـه . هه روه هـا ده رهێنانـی پاراسـتن و زانیـاری و ئاسـاییش 
بنچینه یـی،  زۆر  تـری  مه سـه له ی  کۆمه ڵێـک  و  ده سـتیان   لـه  
سـێکوچکه ی  ئاڵۆزه کانـی  په یوه ندییـه   لـه   خۆیـان  ده توانـن  کـه 
)حیـزب - ده وڵـه ت – کۆمه ڵگـه (دا ببیننـه وه، هه نـگاو و مه رجـی 
گرنگـن بـۆ به شـداریکردن. ئه مـڕۆ هێـز و توانـای کا را کته ره کانـی 
مه یدانـی سیاسـی لـه  باشـووری کوردسـتان لـه  ڕووی ده رفـه ت 
په راوێـزی کاریگه ریخستنه سـه ر کۆمه ڵگـه  و  ماڵـی و  توانـای  و 
دامـوده زگا ڕه سـمییه کان، زۆر ناهاوتـا و ناهاوسـه نگه ، هه ڵبه تـه  
لـه  به رژه وه ندیـی دوو حیزبه کـه ی ده سـه اڵت. به رده وامبـوون بـه م 
شـێوه یه وه  و چوونه نـاو هـه ر هه ڵبژاردنێـک لـه م هه لومه رجـه دا، 
جـا چ پێشـوه خت یـا لـه  کاتێکـی تـردا، بـه  ئه گـه ری زۆر لـه  زیانـی 
ئۆپۆزسـیۆن ده بێـت، به تایبه تـی گۆڕان. چونکـه  چیی تر ئه م بزاڤه  
خاوه نـی فاکتـه ری موفاجه ئـه  نییـه  و ده سـه اڵتیش بـه رده وام ده بێ 
بـۆ  به ده سـتیه وه یه  تی  ئامرازانـه ی  ئـه و  هه مـوو  به کارهێنانـی  لـه  
بردنـه وه ی  هه ڵبـژاردن.  فاکتـه ری کتوپـڕی )موفاجه ئـه (  به تایبه تـی 
لـه  هه ڵبژاردنه کانـی یه که مـدا ٢٠٠٩/٧/٢٥ گرنـگ بـوو بـۆ لیسـتی 

گـۆڕان، کـه  لـه  هه ڵبژاردنه کانـی داهاتـوودا نایبێـت . 
به  مانایه کی تر، ئه گه ر ئۆپۆزسـیۆن بچێته  ناو حکومه تێکه وه،  
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بـێ ئـه وه ی  مه سـه له  بنچینه ییـه کان  بڕابێتنـه وه، ئـه وا به کورتـی و 
ئه گه رێکـی  خۆ کـوژێ؟   بـۆ  خۆکـوژی.  ده داتـه    ده سـت   به چـڕی، 
یه کجار الوازه  و ئه سته میشـه  که  پارتی و یه کێتی الی خۆیانه وه  
ده سـت لـه کۆنترۆڵکردنـی پاراسـتن، زانیـاری، ئاسـاییش، هێـزی 
“پێشـمه رگه”  و کۆنترۆڵکردنـی داموده زگاکانـی ده وڵـه ت هه ڵگـرن . 
ئه مـڕۆ هێـزی چه کـداری پێشـمه رگه  نزیکـه ی بـه  دووسـه د هه زار، 
دوو  له الیـه ن  کوردسـتاندا،  لـه   هه یـه   چه کـدار  بـه  نـاو  هه ڵبه تـه  
هێزه کـه وه بازرگانییـان پێوەدە کـرێ و وه ک پێگه یه کـی ده سـه اڵت، 
بـه کار  کوشـتن،  بگـره    – ترسـاندن  و  تۆقانـدن  ئامـرازی  واتـە 
ده هێنرێن.  پێشـمه رگه  نه بۆته  به شـێک له  هێزی چه کداریی عێراق 
به پێی ده ستووری عێراق، ده سه اڵتیش به رده وام به غداد گوناهبار 
ده کات بـه وه ی ئـه و پڕۆسـه یه  بـه  جێ نه گه یشـتووه . ڕاسـتییه که ی 
دوو  هەژموونـی  بـه   خزمـه ت  هه یـه   دۆخـه ی  ئـه و  کـه  ئه وه یـه،  
حیزبه که ی ده سـه اڵت ده کات و به نیشـتیمانیکردنی پێشـمه رگه ش، 
مه به سـتی  ده سـه اڵته،  ناڕاسـتگۆیییه کی  و  چه واشـه کاری  ته نهـا 
ڕاسـته قینه ش  لێـی، هێشـتنه وه ی هێـزه  چه کداره کانـی کوردسـتانه  
له ژێـر ڕکێفـی خۆیـان بـۆ پاراسـتن و  به هێزکردنـی ده سـه اڵتیان ... 
و  دۆخـه   ئـه م  قبوڵکردنـی  به چـڕی،  و  به کورتـی  زۆر  که واتـه  
چوونه نـاو ئـه و شـێوه یه  لـه  ده سـه اڵت، خۆکوشـتن نه بـێ هیچـی 

تـر نییه ... 
بـه اڵم  دامرکێندرایـه وه،  نیسـاندا  ١٩ی  لـه   شـه قام  ڕاسـته  
په یامێـک  قسـه یه   ئـه و  بـا  نییـه،   کۆتایـی  دامرکانه وه یـه    ئـه و 
تـره وه ،  الیه کـی  لـه   ده سـه اڵتیش.  بـۆ  و  ئۆپۆزسـیۆن  بـۆ  بـێ 
ئه گـه ر ده سـه اڵت وا بـاوه ڕ بـکا، کـه توانیویه تـی بـۆ ماوه یه کـی 
هه ڵـه دا  بـه   ئـه وا  بـکات،  بێده نـگ  کـوردی  دوورودرێـژ  شـه قامی 
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“چاره سـه ر”  کـوردی  شـه قامی  بنچینه یییه کانـی  کێشـه   چـووه. 
ئێسـتاش  ناوه ڕاسـت  ڕۆژهه اڵتـی  لـه وه ش،  جگـه   نه کـراون . 
لـه و حاڵه تـه   به شـێکه   باشـووری کوردسـتانیش  پێیـه  و  له سـه ر 
ئـه وه ی  بـۆ  بـه  هه رحـاڵ،  لـه ته وژمـی  گلۆبالیـزم.  و به شێکیشـه  
ده سـه اڵت ڕازی ببێـت بـه  ئه نجامدانـی ڕیفۆرمـی ڕیشـه یی، زۆر 
پێویسـته  ئـه و خه یاڵـه ی ده سـه اڵت تێـک بشـکێت، کـه  گوایـا هه تـا 

بـکات! بێده نـگ  کـوردی  شـه قامی  توانیویه تـی  هه تایـه  

* پرسیارێکی، یا ڕاستتر بڵێم، کۆمێنتێکی تر.

ڕووداوانـه ی  لـه و  جگـه   ده ڵێیـت  کـه  جوانـه  بۆچوونه کـه ت 
بـاس کـرا، ڕووداوی تریـش هـه ن کـه  گرنگـن لـه  پێشـوه چوونی 
دیموکراتیزه کـردن  دەربـارەی   باسـوخواس  و  ڕیفـۆرم  خواسـتی 
مـن  باسـه که ی  کـردن،  عـه رزم  ناوه ڕاسـت.  مـن  ڕۆژهه اڵتـی  لـه  
لـه   بـوو، چونکـه  مـن  به هـاری عه ره بیـدا  لـه  چوارچێـوه ی  زیاتـر 
خزمه ت ڕادیۆی زایه ڵه شـدا له  وتووێژێکدا هه ر زوو له  سـه ره تای 
خۆپیشـاندانه کانی تونـس و میسـر، وتـم مـن بـاوه ڕ ناکـه م ئێـران 
به ئاسـانی بکه وێتـه  نـاو ئه و هه ڵسانه سـه رپێیه،  چونکـه  ئێران به پێی 
میکانیزمێـک، کـه  تایبـه ت به  خۆیه تی، به ڕێـوه  ده چێ. به و مانایه ش، 
ڕه نگبـێ ئێـران هه ڵسـێته  سـه رپێ، بـه اڵم عـه ره ب “دانیشـتبێ،” یـا 
بـه و  ئێـران “چاوه ڕێیـه.”   پـێ که چـی  عـه ره ب هه ڵسـاونه ته   سـه ر 
شـێوه یه ، ئێـران زۆر لـه  توێژه رانـی بـه  خۆیه وه  خه ریـک کردووه و 
ئـه وه ی تێبینیـش ده کـرێ لـه و توێژینه وانـه دا ، ئه وه یـه  کـه  سیسـتمی 
ئـه وه ش  له بـه ر  و  هه یـه   تایبه تمه ندیـی خـۆی  ئێـران  لـه   سیاسـی 
چه شـنێک لـه  تێگه یشـتنی تایبـه ت بـه  خۆی پێویسـتە.. . بـه  هه رحاڵ، 
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بـه  پرسـیاره که ت ده رفه تـی ئـه وه ت بـه  مـن دا که  جیـاوازی له نێوان 
عه ره ب و کورددا جەخت بکه مه وه  له مه ڕ شـێوازی هه ڵسـه نگاندنی 
شکسـته  مێژوویییه کان. من پێشـتر گرنگیم دا به  شکسـتی عه ره ب 
لـه  شـه ڕی حوزه یرانـی ١٩٦٧، چونکـه  و ه ختێـک عـه ره ب لـه  سـاڵی 
١٩٦٧دا شکسـت ده هێنـێ، یـه ک دونیـا گفتوگـۆی جیـددی له سـه ر 
ڕژێمـه   نادیموکراتبوونـی  به تایبه تـی  دیموکراسـی،  مه سـه له ی 
پێناسـه،  له سـه ر  عه ره بـی،  ناسـیۆنالیزمی  له سـه ر  عه ره بییـه کان، 
له سـه ر... هتـد ده کـرێ. ئه وانـه  هه مـووی زۆر گفتوگـۆی ده وڵه مه ند 
و گرنـگ بـوون. هـه ر وه ک وتـرا، یه کێـک لـه  ڕه هه نده کانـی گفتوگـۆ 
لـه   عه ره بـی.  واڵتانـی  لـه   بـوو  دیموکراتـی  سیسـتمی   نه بوونـی 
باشووری کوردستان تەنها له  چل ساڵی ڕابردوودا دوو شکستی 
مێژووییمـان هه یـه،  لـه  سـاڵی ١٩٧٥ و ١٩٨٩دا. یه کێکیـان، واتـه  
شکستی ١٩٧٥، به  “خیانه تی” شای ئێران لێک دراوه ته وه  و ئه وه ی 
تریشـیان بـه وه ی  کـه  گوایـه  عێـراق بۆتـه  خاوه نی چه کـی کیمیاوی، 
له بـه ر ئـه وه کـورد چیـی تـر به رگـه ی به رهه ڵسـتکاریی چه کـداری 
ناگرێ. له  ڕاسـتیدا هیچکام له و به هانه  یاخود بۆچوونانه ، ته واوی 
به شـێکی  ته نهـا  حاڵه تـدا  باشـترین  لـه   به ڵکـوو  نیـن،  ڕاسـتییه که  
که مـی ڕاسـتییه  تاڵه کـه ی تێکشـکانی خه باتی چه کداری بـوون... من 
عـه رزی خوێنه رانـم کـردووه  لـه  باسـێکمدا، کـه  لـه  ١٩٩٢دا بـاڵو 
بۆتـه وه  )ده ربـاره ی خه باتـی چه کـداری لـه  باشـووری کوردسـتان( 
وه کـوو میتۆدێکـی سـه ره کیی خه بـات.  کرۆکی باسـه که م  ئه وه بوو،  
کـه  ئـه و شـێوه  خه باتـه  چـۆن کـوردی کردۆتـه دیـل و وابەسـتەی 
“ناموقه ده سـدا،”  هاوپه یمانییه کـی  چوارچێـوه ی  لـه   داگیرکا رێـک، 
بـۆ “خۆڕزگارکـردن” لـه  چنـگ داگیرکا رێکـی تـر. ئه مـه  یه کێکـه   لـه  
گه وره تریـن پارادۆکسـه  کوژه ره کانـی بزاڤـی کـورد ، کـه  ئێسـتاش 
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پێویسـتی بـه  ڕۆشـنایی و پێداچوونـه وه ی زیاتـره  بـۆ تێگه یشـتن 
لێـی... هـه ر لـه  ڕۆشـناییی ئـه و باسه شـمدا، دواتـر لـه  وتارێکمـدا، 
١٩٩٩، وه ختێـک عه بدوڵـاڵ ئۆجـه الن کۆتایـی دێ لـه  دیمه شـق و 
یـا  کۆمپلـۆ  پیـالن  ته فسـیری  مـن  دێ،  قه یـران   تووشـی  پەکەکـە 
گه له کۆمـه ی نێودەوڵەتـی لـه  و قه یرانـه  ڕه ت ده که مـه وه و  ده ڵێـم لـه  
میکانیزمی هاوپه یمانیی نێوان پەکەکە و دیمه شقدا، ئه وه  دیمه شق 
بوو بڕیاری دا ئه و هاوپه یمانییه   هه ڵوه شـێنێته وه، هه ر وه ک شـای 
ئێـران لـه  ١٩٧٥دا بڕیـاری دا و کۆتاییـی بـه  هاوپه یمانیـی له گـه ڵ 
بارزانـی هێنـا و بـه و شـێوه یه ش بزاڤـی چه کـداری لـه  باشـووری 
کوردسـتان دووچـاری گه وره تریـن شکسـت هـات. ئـه وه  ده ڵێم به و 
مانایـه ی کـه  ئێمـه دوای شکسـتی ١٩٧٥،  ئاماده ییمـان تێـدا نه بـووه  
ته نانـه ت بـه و قـه ده ره ی خه ڵکـی عه ره بیـش )بـه  په یوه نـدی له گـه ڵ 
شکسـتی ١٩٦٧( به  خۆماندا بچینه وه و پرسـیار  بکه ین ئه رێ جگه  
لـه  “خیانه تـی شـا و چه کـی کیمیـاوی و گه له کۆمـه ی نێودەوڵەتـی” 
هـۆکار و فاکتـەری تریـش ده بـێ هه بووبـن یـا نـا و  ئه گـه ر ئـا، ئـه وا 

چـی و چـۆن؟
ئه گینا من له گه ڵت کۆکم، که  بۆ نموونه  شۆڕشی ده ستووریی 
لـه  سـه ره تای سـه ده ی ڕابـردوو  بـه  مه شـروته،  ئێـران، ناسـراو 
گرنگـه ، هه روه هـا بزاڤـی د. موسـه ده ق ڕۆڵـی به رچـاوی هه بـووه،  
“رادیکاڵیزەکردنـی  دیـارده ی  بـۆ  به ڵکـوو  ئێـران  بـۆ  هـه ر  نـه ک 
په نجاکانـی  لـه   ناوه ڕاسـت  ڕۆژهه اڵتـی  تـه واوی  لـه   سیاسـه ت” 

سـه ده ی ڕابـردوودا. 
ده وڵه تـی عوسـمانی،  ڕیفۆرمه کانـی  پێشـتر،  له مانـه ش،  جگـه  
و   گوڵخانـه  ١٨٣٩  خه تـی  “پاکێجـی”  لـه   ته نزیمـات،  بـه   ناسـراو 
“پاکێجـی” خه تـی هومایـۆن ١٨٥٦، به گشـتی ڕووداوی گرنگـن بـۆ 
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تێگه یشـتنی دیـارده ی ڕیفـۆرم و مۆدێرنیزه کـردن لـه  ڕۆژهه اڵتـی 
ناوه ڕاسـت. 

سیسـتمی  په نابردنـی  ده ربـاره ی  کـراوه   پرسـیارێک   *
ئاییـن؟  بـۆ  “عه لما نـی” 

باشـووری  ده سـه اڵتدارانی  الیـه ک  لـه   یانـی  ڕاسـته .  تـه واو 
کوردسـتان ئه مـڕۆ مه ترسـی لـە یەکترنزیکبوونـەوەی گـۆڕان و 
دوو هێـزی ئیسـالمی له به رامبـه ر ده سـه اڵتی پارتـی و یه کێتیـی 
ده کـه ن، که چـی  وێنـای  مه ترسـییه ک  ده که نـه وه  و وه ک  گـه وره  
ئه حزابـی  هه شـتاکاندا  لـه   به تایبه تـی  پێشـتر،  خۆیـان  هـه ر 
ئیسـالمییان سـاز کـردووه یـا پشـتگیرییان کـردوون . نموونـه ی 
لـه   ئه لسـادات  ئه نـوه ر  هـه ن:  ناوه ڕاسـت  ڕۆژهه اڵتـی  لـه   تـر 
حه فتـاکان، دژی چه پـی میسـری و بـه  مه به سـتی که مکردنـه وه ی 
ڕۆڵ و کاریگه ریـی ناسـریزم، پاڵپشـتیی لـە به هێزبوونـی ڕه وتـی 
ئیسـالمی کـرد، ژه نه راڵه کانـی تـورک لـه  هه شـتاکان دژی چه پـی 
ئیسـالمی.  ڕه وتـی  به هێزبوونـی  بـۆ  کـرده وه   بواریـان  تورکـی، 
هه ڕه شـه   وه ک  تـر  بارودۆخێکـی  لـه   دواتـر  کـه   ڕه وت،  هه مـان 
مه سـه له ی  ئـه وه  له بـه ر  کـرا.  له گه ڵـدا  مامه ڵـه ی  مه ترسـی  و 
ڕه ش و سـپیکردنی عه لما نـی به رامبـه ر ئیسـالمی، هـه ر نه بـێ لـه  
نەسـەقی ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـتدا نـه ک هـه ر هه ڵه یـه،  به ڵکوو بگره  
زۆریش مه ترسـیداره .  ده سـه اڵتدارانی باشـووری کوردسـتان، به  
دیاریکراوتـر پارتـی و یه کێتـی، سه رمه شـقی پڕۆسـه ی به قبوڵدانی 
ده سـتووری عێـراق بـوون، ئـه و ده سـتووره ی کـه  هـه ر نه بـێ لـه  
هه ندێـک لـه  ڕه هه نده کانیـدا ده توانـێ زۆریـش ئیسـالمی بێـت. لـه  
ڕاسـتیدا هاوپه یمانـه  هـه ره  سـه ره کییه کانی پارتـی و یه کێتـی لـه  
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ئاسـتی عێراق، هێزه  ئیسـالمییه کانن، به تایبه تی هێزه  شـیعییه کان . 
شـته کان  سـه یری  ڕه خنه گرانـه وه  چاوێکـی  بـه   پێویسـته   بۆیـه  
بکه یـن. ئایـا ئـه و  به هانه یـه ی پارتـی و یه کێتـی، کـه  گوایـه  هێـزه  
ئیسـالمییه کان هه ڕه شـه ن بـۆ سـه ر سیسـتمی “عه لما نـی،” پـێ لـه  
تـرس لـه  له ده سـتدانی ده سـه اڵت هه ڵده گـرێ یـا لـه  په رۆشـییان بۆ 
پاراسـتنی ئـه وه ی پێـی ده وتـرێ ئه زموونـی سیاسـیی باشـووری 
کوردسـتان. بـه  بـاوه ڕی مـن، یه که میانـه ، واتـه  ترسـیان لـه وه ی 
ده سـه اڵت له ده سـت بـده ن! دواجـار “ئه زموونه کـه ش” له الیه ن ئه و 

دوو هێـزه وه  ده سـتی به سـه ردا گیـراوه  )دزراوه (.
به  باوه ڕی خۆم، په رۆشی بۆ دواڕۆژی کورد و ئه زموونه که ی 
لـه  باشـوور، ده کـرێ لـه  ڕێگـەی ئـه وه ی کـه  لـه  کۆمه ڵێک نووسـین 
و چاوپێکه وتنـدا باسـم کـردووه، بـێ  ئه و یـش ئه وه یـه  کـه  پێویسـته  
یەککردنـی  یـا  “یه کبوونـی،  بنه مـای  له سـه ر  کـورد  دواڕۆژی 
دژایه تییـه کان” ڕێـک بخـرێ. لـه  “یەکانگیرکردنـی” دژایه تییه کانـدا 
گرنـگ  به ڵکـوو  چییـه ،  ئایدیۆلۆژیـت  بۆچوونـی  تـۆ  نییـه   گرنـگ 
هاونیشـتمانیبوون.  واتـە  کوردسـتانیبوون،   -١ پر نسـیپه :  دوو 
 ٢- پره نسـیپی دیموکراسـی، واتـه  ڕێکخسـتنی پانتایـی و فـەزای 
سیاسـی، تۆ بڵێ پانتاییی نه ته وه،  له سـه ر بنچینه ی مافی یه کسـان 
لـه  خۆڕێکخسـتن و  به شـداریکردنی سیاسـیدا، پشتئه سـتوور بـه و 
دوو پرهنسـیپه . بـه  مانایه کـی تـر، قبوڵکـردن و پێزانینـی پر نسـیپی 
و   لـه  الیـه ک  کۆمه ڵگـه   هه مه ڕه نگبوونـی  یـا  پارچه پارچه بوونـی 
لـه   پارچانـه   ئـه و  ئاره زوومه ندانـه  و دیموکراتییانـه ی  یه ککردنـی 
سیسـتمێکی سیاسـیی پلـوراڵ و تۆکمـه دا، لـه ڕێگاەی  به سـتنه وه ی 
پر نسیپی دیموکراتیبوون به  پر نسیپی کوردستانیبوونه وه . جێگه ی 
باسوخواسـێکی  چه نـد  چوارچێـوه ی  لـه   کـه   وه بیرهێنانه وه یـه ، 
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تریشـدا، تیشـکم خسـتۆته  سـه ر ئـه م مه سـه  النه، بـۆ نموونـه  لـه  
نوێبوونـه وه ی کوردایه تیـدا . چوارچێـوه ی چه مکـی 

* پرسیارێکی تر: ئه وانه ی له سه ر شه قامن عه لما نین یا نا؟

بـۆ وه اڵمـی ئـه م پرسـیاره  پێویسـتیم بـه  پێشـه کییه ک هه یـه  و  
باشتریش وایه  بگه ڕێمه وه  سه ر بابه تی سه ره وه به  جەختکردنه وه  
لـه وه ی، کـه  یه کبوونـی، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن یه ککردنـی دژایه تییـه کان 
)هاونیشـتمانیبوونی  نه ته وه یـی  “ته رتیبدانێکـی”  چوارچێـوه ی  لـه  
الیەکـەوە  لـە  بـۆ؟  دژایه تـی  چاره سـه ره!  ته نهـا  دیموکراتیـدا(، 
atom-(  دیموکراسـی بـه  مانای پارچه پارچه کردن و وردکردنـه وه ی
ization(ی کۆمه ڵگـە  له سـه ر هه مـوو ئاسـته کان خـۆی به رجه سـته  
ده کات، به تایبه تی له  ئاسـتی تا که  کانی کۆمه ڵگه دا، کەچی لە الیەکی 
تـرەوە ، ناسـیۆنالیزم یه کڕه نگکـردن و یه کپارچه کردنـی کۆمه ڵگه یـه. 
به کورتـی، ئـەم دوو ڕەگـەزە دوو شـتی دژ به یه کتـرن، بـه اڵم ده بـێ 
کارێکـی  وه  هـا بکـرێ، کـه  ئـه و دوو جه مسـه ره ی دژایه تییـه   له گـه ڵ 
یه کتر بسـازێن، نه ک هه ر بسـازێن ، به ڵکوو ئاوێته ی یه کتر ببن:  تۆ 
ناکـرێ بـه  نـاوی عه لما نیـه ت ڕێگـە بـه  خۆت بده یت، که  ئـه وه ی وتی 
“ئه ڵاڵهوئه کبه ر” بدێوێنی و به  هه ڕه شـه ی ناوزه د بکه یت و  له سـه ر 
ئـه و بنچینه یـه ش لـه  مه یدانـی سیاسـی وه ده ری بنێیـت، چونکـه  لـه  
ڕۆشناییی پرهنسیپی هاونیشتمانیبوون، ئه وانیش به  قه ده ر “ئه و ی 
تـری” واتـه  عه لما نییه کـه ، هاونیشـتمانین و  ئـه و پر نسـیپه  ئـه و مافـه  
لـه و عه لما نییـه  ده سـتێنێ، کـه  به پێـی هـه ر به هانه یـه ک بێـت داوای 
وه ده رنانـی ئیسـالمییه که  لـه  پانتاییـی سیاسـی بـکات و مافه کانـی 

خۆڕێکخسـتن و ڕاده ربڕیـن و... هتـدی پـێ ڕه وا نه بینێـت .
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جـا لـه م سـۆنگه یه وه ، یه کێـک لـه  جوانـی و هێژا یییه کانـی بزاڤـی 
شـه قام له  باشـووری کوردسـتان، ئه وه  بوو که  هه ردوو ڕه هه ندی 
عه لما نی و ئیسالمیی به  خۆوه  گرتبوو، به و مانایه ش، ئه م بزاڤه  بوو 
بـه  خاوه نـی داهێنانێکـی گرنگ له  شـێوازی سیاسـه تکر دن به رامبه ر 
ده سـه اڵتدارانی باشـووری کوردسـتان، بگـره  تاقیکردنه وه یه کیـش 

بـوو لـه  یه ککـردن و بگرە ئاوێتەبوونـی دژایه تییه کان!

* ئایـا ده کـرێ ئـه و شۆڕشـانه ، واتـه  ڕاپه ڕینه کانـی به هـاری 
عه ره بـی، بـه  کودەتـا یـا شـتێک لـه و جـۆره  تـه واو ببـن؟ 

مـن پێشـتر وتـم، دیـارده ی دزینـی شـۆڕش  هه بـووه  و هه یـه  و 
لێکۆڵینـه وه ی زانسـتییش له سـه ر ئـەم دیاردەیـە کـراوه . بـۆ نموونـه،  
شۆڕشـی ئێـران دوو نـاوی هه یـه:  شۆڕشـی ئێـران و شۆڕشـی 
گشـت  هیـی  ئـەم شۆڕشـە  سـه ره تادا  لـە  ڕاسـتیدا  لـه   ئیسـالمی. 
بـه   بـوو  هه سـتیاردا  قۆناغێکـی زۆر  لـه   بـه اڵم  بـوو،  ئێرانییـه کان 
ئیسـالمی، واتـه  “دزرا.” نموونه یه کـی تـر شۆڕشـی به لشـه فی،  واتـە 
شۆڕشی  ئۆکتۆبه ری ١٩١٧یە، که  هه ر نه بێ به  بۆچوونی ترۆتسکی 
و الیه نگرانـی، ئـه و شۆڕشـه  دزرا، به تایبه تـی له الیـه ن سـتالینه وه . 
هه روه ها ڕاپەڕینە جەماوەرییەکەی تونس له  ناوەڕاستی ١٩٨٠کان 
و بەتایبەتی لە سـاڵی  ١٩٨٧، هه ر وه ک پێشـتر باسـم کرد، له الیه ن 
زه ینه لعابدیـن بـن عه لـی و “بـه  یارمه تـی”ی دامـه زراوه ی هه واڵگری 
“دزرا.” بـه  مانایه کـی تـر، هیـچ زه مانه تێـک نییـه ، کـه  هه ندێـک لـه و 
شۆڕشـانه ، لـه  ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت له سـه ر پێـن، نه دزرێـن. مـن 
باسـی ئه وه شـم کرد، که  شۆڕشـی میسـر ئه گه ری زۆره  هه ر  زوو 

دزرابـێ یـا لـه  حاڵه تـی دزرانـدا بـێ! 
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* جارێکی تر پرسیار ده رباره ی ئه لته رنا تیڤ چییە؟

مـن پێـم وایـه  باسـی ئه لته  رنا تیـڤ به ره و داهاتوو کـرا.  وه نه بێ 
خه ڵکێـک، نووسـه ر و ڕووناکبیـر، هه وڵـی ئه وه یـان نه دابـێ شـتی 
جیـددی پێشـکه ش بکـه ن لـه م ئاراسـته یه دا. بـۆ نموونـه ، کۆمه ڵێـک 
باسـی جیـددی لـه  سـاڵی ٢٠٠٠ لـه  سـتۆکهۆڵم پێشـکه ش کـران لـه  
سـیمینارێکی یـه ک ڕۆژه دا، کـه  ده ربـاره ی کـورد بـه ره و  سـه ده ی 
و  ڕۆشـنبیر  خه ڵکـی  تریـش  جێگـەی  زۆر  لـه   بـوو.  بیسـتویه ک 
ئه کادیمـی شـتیان نووسـیوه،  کـه  دواڕۆژی کـورد بـه ره و کـوێ 
ده ڕوا و چـی بکـرێ باشـه . دیسـان ده گه ڕێمـه وه  و ده ڵێـم ئـه و 
بـه   قانعیـش  مه ریـوان  کاک  له تله تبوونـه ی  و  دابه شـبوون 
نیگه رانییـه وه  باسـی ده کا، جیددییـه، بـه اڵم مـن بێهیـوا نیم. ده کرێ 
پڕۆژه یه کـی “ئه لته رناتیـڤ” بـۆ کـورد یـا هـه ر وه ک له سـه ره وه  
وتـرا، یه ککردنـی کوردسـتانیبوون )نه ته وه ییبوون له سـه ر بنه مای 
ڕووی  لـه   ئـه وه   مـن  بێـت.  دیموکراسـی  بـه   هاونیشـتمانیبوون( 
تیۆرییـه وه  ده ڵێـم، جـا بـه  کـردار چـۆن ده بـێ ئـه وه  شـتێکی تـره . 

* پرسیارێکی تر:  ئایا نه وت سه رچاوه ی سیستمی سته مکاره   
له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاسـت؟ 

هه ڵبه ته له  باسـه که مدا  من نه مگووت تەنها نه وت سـه رچاوه ی 
ده وڵه مه ندییـه . سـه رچاوه ی تریـش هه ن بـۆ ده وڵه مه ندیی واڵتانی 
ڕۆژهه اڵتـی ناوه ڕاسـت،  هەرچەنـدە  نـه وت گرنگییه کـی تایبه تیـی 
هه یـه  لـه و باسوخواسـانه دا. دیـاره هـه ر وه ک وتـم،  سـه رچاوه ی 
ده وڵه مه ندیـی تریـش هـه ن، کـه  ده توانـن ده وڵه ت، یا ڕاسـتتر بڵێین 
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ڕژێمی ناوه ندی به هێز بکه ن، بۆ نموونه  داهاتی گه شتوگوزار، که  
بـۆ میسـر و هه ندێـک واڵتـی تر، سـه رچاوه یه کی گرنگـه . هه روه ها 
وه  به رهێنانـه وه   بـواری  لـه  نه وتفـرۆش  واڵتانـی  قازانجـه ی  ئـه و 
ده ستیان ده که وێ، که  زیاتر ئه و وه به رهێنانه  له  ده ره وه ی ناوچه  
ده کرێ، سـەرچاوەیەکی گرنگی داهاتە. بۆ نموونه  ئه مڕۆ کوه یت 
زیاتـر لـه  ٢٠٠ ملیـار دۆالری لـه  بـواری جیاجیـای وه به رهێنـان 
خسـتۆته   گـه ڕ، کـه  زۆربـه ی هـه ره زۆری لـه  جیهانـی ڕۆژئـاوادا 
له مانـه ش،  جگـه   ده گـرێ.  وه ر  لـێ  زۆری  قازانجـی  و  کـراوه   
عه ره بـی،  واڵتـی  هه ندێـک  بـۆ  نه بـێ  هـه ر  تـر،   سـه رچاوه یه کی 
یارمه تیـی ئه مەریکایـه ، بـۆ نموونـه  یارمه تـی لـه  بـواری جیاجیـادا 
بـۆ تونـس و میسـر و یه مـه ن و ئـه رده ن، بـه اڵم بـه  جەختکردنـه وه  
ده ڵێـم، کێشـه ی گـه وره  ئـه وه  نییـه  کـه  ده وڵـه ت چه ند سـه رچاوه ی 
ده وڵه مه نـدی هه یـه، به ڵکـوو لـه وه  گرنگتـر  “فه لسـه فه ی ده وڵه ت له  
به ڕێوه بـردن” کێشـه ی سـه ره کی و هـه ره  گه وره یـه . بااڵده سـتیی 
ده وڵـه ت، به ڵکـوو بگـره  مۆنۆپۆلکردنـی بـواری  چاالکییـه  ئابووری 
و کۆمه اڵیه تییـه کان له الیـه ن ده وڵه تـه وه  )یـا ئـه وه ی پێـی ده وتـرێ 
سـتێیتیزم، که  زیاتر به  چه مکه  فه ره نسـیه که ی étatism ناسـراوه، 
واتـە دەوڵەتگەرایـی( مه سـه له یه کی زۆر گرنگـه  لـه  به رهه مهاتنـی 
سیسـتمی سیاسـی، بگره  دەکرێ هه ره  گرنگیش  بێ. به  مانایه کی 
تـر، ئێمـه  ده بـێ مه سـه له  لـه  ڕه هه نـدی ئابووری و سـه رچاوه کانی 
ده وڵه مه نـدی فراوانتـر ببینیـن و  بـاس لـه  دیـد و ڕۆڵـی ده وڵـه ت له  
گه شـه کردنی ئابـووری - کۆمه اڵیه تـی و به ڕێوه بردنـی کۆمه ڵگـه  

و... هتـد بکه یـن.
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دەستپێک

كه م جار هه موو ئاسـته كانی سیاسـه ت، جیهانی، ئیقلیمی، عێراقی 
و كوردسـتانی ئـه و هه مـوو ڕووداو و پێشـوه چوونانه ی لـه  یـه ك 
كاتـدا بـه  خـۆوه  بینیـوه  وه ك ئـه وه ی ئێسـتا. كشـانه وه ی ئه مەریكا 
لـه  عێـراق و به رده وامیـی به هـاری عه ره بـی و گه رموگوڕبوونـی 
باسـوخواس ده رباره ی سـیناریۆكانی به ره وڕووبوونه وه ی ئێران 
ڕووداوه كانـی  و  عێـراق  دواییـی  ڕۆژانـی  پێشـوه چوونه كانی  و 
لـه   زیاتـر  لـه   و  به چـڕی  باشـووری كوردسـتان  دوایییـه ی  ئـه م 

ئاسـتێكه وه  تێكـه اڵوی یه كتـر ده بـن.
ئـه م وتـارەی بەردەسـیت  تیشـك ناخاتـە سـەر هه مـوو ئـه و 
به ڵكـوو  پێـدرا،  ئاماژه یـان  له سـه ره وه   كـه   ئاسـتانه ی سیاسـه ت، 
زیاتـر هه وڵدانـه  بـۆ ئـه وه ی  لـه  ڕۆشـناییی ڕووداوه كانـی چه نـد 
گرێدانیـان  هه ندێـك  و   هه ولێـر  و  به غـداد  نێـوان  دواییـی  ڕۆژی 
ڕه سـمییه   سیاسـه ته   له سـه ر  قسـه یه ك  تـره وه،   ئاسـته كانی  بـه  

بكـه م.  كوردییـه كان 
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كشانه وه ی هێزه كانی ئه مەریكا له  عێراق

كشـانه وه ی هێزه كانـی ئه مەریـكا لـه م كات و سـاته دا قسـه ی زۆر 
هه ڵده گرێ و گۆشـه نیگای جیاجیاش هه ن بۆ تیشكخستنه سـه ری. 
ئه وه ی به كورتی و به چڕی ده توانرێ بو ترێ، ئه وه یه  كه  ئه مەریكا 
لـه  ناگونجاوتریـن كات و سـاتدا هێزه كانـی لـه  عێراق كێشـایه وه و 
بـه  ئه گـه ری زۆر ئـه م خۆكێشـانه وه یه  كۆمه ڵێـك ده رهاویشـته ی 
ئیقلیمـی و عێراقـی و كوردسـتانیی لـێ ده كه وێتـه وه . لـه  الیه كـی 
تـره وه ، هه مـوو ئامـاژه كان ئـه وه  ده ر ده خـه ن، كـه  الیه نی كوردی، 
به تایبه تی ده سـه اڵت، كه مترین ڕاده ی ئاماده كاریی پێوه  دیاره  به  
ئاراسـته كانی داهاتووی ناوچه  و عێراق و كوردسـتان. نه ك هه ر 
ئـه وه ، به ڵكـوو لـه  ڕاسـتیدا ڕاگه یاندنـه  ڕه سـمییه كانی ده سـه اڵتی 
كـوردی، چ لـه  به غـداد و چ لـه  كوردسـتان، ڕوو بـه  مه سـه له ی 
كشـانه وه ی هێزه كانـی ئه مەریـكا لـه  عێراق، دژایه تییه كی ترسـناك 
و بێئاڕاسته ییی سیاسیی تیا به دی كراوه : له  الیه كه وه  ڕا گه یاندنی 
ڕه سـمیی ده سـه اڵت زیاتـر ئـه وه ی جەخـت كردۆتـه وه، كـه  هێـزه  
چه كداره كانـی عێـراق ئاماده ییـی ته واویـان نییه  له  پاراسـتنی خاك 
و سـه روه ریی عێـراق، ئـه وه ش بـه  مه به سـتی مانـه وه ی هێزه كانـی 
ئه مەریـكا لـه  عێـراق، كه چـی لـه  الیه كـی تـره وه،  بـه رده وام ترسـی 
هه بـووه ...  هێزانـه   ئـه و  هه مـان  پڕچه كبوونـی  و  به هێزبـوون  لـه  
كـورد  ده سـه اڵتدارانی  بـوو  پێویسـت  خـۆم،  بۆچوونـی  بـه  
بـه  دوو خـاڵ  بێئاڕاسـته یییەی  هـه ر نه بـێ  ئـه و گێـژاوی  له بـری 
هێڵـی  دوو  بـه    -١ خه ماڵندبایـه :  خـۆی  سـتراتیژیی  ئاراسـته ی 
هێزه كانـی  نه مانـه وه ی  یـا  مانـه وه   له گـه ڵ  مامه ڵـه ی  هاوته ریـب 
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ئه مەریـكا بكردایـه ، لـه  به غـداد ناڕوونـی و زیاتـر بێده نگـی، بـه اڵم 
لـه  كوردسـتان بـه  ئاڕاسـته ی به رژه وه ندییه كانـی كـورد ڕوونـی 
و ئاشـكراییی له مـه ڕ ئـه و مانه وه یـه  لـه  كوردسـتان بـه  كۆمه ڵێـك 
مه رجـه وه ، کـه  ده بووایـه  ئه مەریـكا لـه  به رچاویـان بگـرێ، ئه گـه ر 
باشـترین   -٢ كوردسـتان.  باشـووری  لـه   مانه وه یـه   خوازیـاری 
مه سـه له ی  لـه   مێژوویـی   - سیاسـی  نزیكبوونـه وه ی  شـێوه ی 
لـه  عێـراق ئه وه یـه،  كـه  له یه كچوواندنێكـی  كشـانه وه ی ئه مەریـكا 
لـه   فه له سـتین  لـه   به ریتانیـا  له نێـوان كشـانه وه ی  بكـرێ  جیـددی 
سـاڵی ١٩٤٨ و  كشـانه وه ی ئه مەریكا له  عێراق له  ئێسـتادا. دیاره  
لـه  الیه كـه وه  ئـه م به روارده  پێویسـته بكـرێ، چونكه  به م به راورده  
ده كـرێ خوێندنه وه یه كـی هـه ره  دروسـت به ده سـت بهێنیـن ، هـه ر 
نه بـێ لـه  ڕووی ده رهاویشـته كانی كشـانه وه كه ، کـه   گرنگترینیـان 
ئه وه یـه ، بـه م كشـانه وه یه  تـه واوی پـڕۆژه ی ده وڵه تـی یه كگرتووی 
عێـراق و سـه روبه ری پڕۆسـه ی سیاسـی لـه و واڵتـه  بـه ره وڕووی 

كۆمه ڵێـك سـیناریۆی نادیـار و بگـره  ترسـناكیش ده بێتـه وه . 
لـه   بەریتانیـا  هیـی  واتـه   كشـانه وه یه ،  دوو  ئـه م  بـه راوردی 
١٩٤٨ و  هیـی ئه مەریـكا لـە ئێسـتادا، لـه  دوو ڕووی سـه ره كییه وه  
لـه وه ی  جگـه   فه له سـتین،  لـه   به ریتانیـا  كشـانه وه ی   -١ گرنگـه : 
ده رهاویشته ی الوازی جێگه  و پێگه ی به ریتانیا بوو دوای كۆتاییی 
كشـانه وه یه   ئـه م  لـه وه ش ،  گرنگتـر  جیهانـی،  دووه مـی  جه نگـی 
ده ربـڕی بێهیوابوونـی به ریتانیـا بـوو لـه  پـڕۆژه ی به رهه مهێنانـی 
لێـره دا  عـه ره ب.  و  بـۆ جـوو  فه له سـتین  لـه   یه كبـوو  ده وڵه تێكـی 
گرنگه ئه وه  بڵێین، كشـانه وه ی به ریتانیا نه ك هه ر ده رفه تی دا به  
جـووه كان، تـۆ بڵـێ زایۆنیـزم، كـه  ده وڵه تـی خۆیـان )ئیسـرائیل( له  
سـات و كاتـی كشـانه وه  و به بـێ دواكه وتـن، بۆ یـه ك كاتژمێریش، 
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لـه  به ڵكـوو ڕاسـتییه كه ی جـووه كان  لـه  ١٩٤٨/٥/١٤ ڕابگه یه نـن ، 
چوارچێـوه ی  سـتراتیژێكی دیـار و نه خشه بۆكێشـراو ده مێـك بـوو 
هه وڵـی ئـه و بێهیوابوونه یـان ده دا. به تایبه تـی دوای ته واوبوونـی 
جه نگـی دووه مـی جیهانـی، لـه  ڕێگـەی ڕاپه ڕینێكـی چه كدارییـەوە 
كورتـدا  ماوه یه كـی  لـه   به ریتانیایـان  بێهیوابوونـی  جـووه كان  
گه یانـدە  لووتكـه  و بێهیوابوونەکـەش بـه  كشـانه وه ی  ته واوه تیـی 
لـه و  تـره وه،   الیه كـی  لـه   بـڕی .  ده ر  خـۆی  واڵتـه  لـه و  به ریتانیـا 
بـه راورده دا  نـه ك هـه ر ئـه وه  ده ر ده كـه وێ كـه  ده سـه اڵتی كوردی 
ئه مەریـكا  بێهیواکردنـی(  )یـا  بێهیوابوونـی  بـۆ  نه كـردووه   كاری 
بـه   تـه واو  به ڵكـوو  عێـراق،  یه كبـووی  ده وڵه تـی  پـڕۆژه ی  لـه  
ڕه سـمیی  سـه ركرده ی  چركه سـاته ش  ئـه م  تـا   پێچه وانه شـه وه ، 
كورد هیوای به  ده وڵه تی یه كبووی عێراق هه یه . له  ڕاسـتیدا نه ك 
هـه ر ئـه وه ، به ڵكـو و لـه م ڕۆژانـه دا نـه ك هـه ر له بـه ر كشـانه وه ی 
ئه مەریـكا، به ڵكـوو له بـه ر لێكترازانێكی زۆر جیددیی نێوان سـوننه  
و شـیعه،  خه ریكـه  سـه روبه ری ئـه و پڕۆژه یـه  هه ڵده وه شـێته وه . 
کەچـی سـه یر ئه وه یـه ، ده سـه اڵتی كـوردی تـا ئه و سـات و كاته ش 
دوایـی  ڕۆژانـی  و   ده كات  كار  هه ڵوه شـانه وه   پڕۆسـه ی  بـه   دژ 
شـێوه ی مامه ڵه كردنـی سـه ركردایه تیی ئـه و ده سـه اڵته ، به تایبه تـی 
حه واندنـه وه ی  و  له باوه شـگرتن  شـێوه ی  لـه   هه رێـم،  سـه رۆكی 
ئـه و سـه ركرده  سـونییانه ی لـه  به غـداد بڕیـاری ده سـتگیركردنیان 
پشتڕاسـت  ئاراسـتەیە  ئـەم  چـووه،  ده ر  بـۆ  دادگاوه   له الیـه ن 

دەکاتـەوە .
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به غداد و هه ولێر: گه مه یه كی پڕ له  گومان  

وا باشـه ئـه م به شـه ی بابـه ت بـه  پرسـیارێك ده سـت پـێ بكـه م: 
ئایـا ئه وهـی ئەمـڕۆ بەرپرسـانی باشـووری کوردسـتان ده یكـه ن، 
بـۆ  كـه   ئه وتۆیـه،   یـا عه قاڵنیەتێكـی سیاسـی  گه مه یه كـی دۆڕاوه  
مرۆڤی عاقڵیش ئەسـته مه تێگه یشـتن لێی؟ مه به سـت له م پرسیاره  
ته نهـا ئـه وه  نییـه  چوارچێوه یه ك بخه مڵێنم بۆ وه اڵمدانه وه ، به ڵكوو 
دیوی تری پرسـیاره كه  و  خسـتنه ڕووی به م شـێوه یه ، به  هه ردوو 
ئـه م  مه ترسـییه كانی  جەختکردنـەوەی  واتـە  ڕه هه نده كه یه وەیـە،  

سیاسـه ته . 
عێـراق،  حكومه تـی  لـه   سـوننه   سـه رانی  ڕاكردنـی  دوای 
به تایبه تـی تاریـق هاشـمی، جارێكـی تـر كوردسـتان ده رگاكانـی 
كـرده وه ، نـه ك هـه ر بـۆ هه وڵـدان بـه  ئاراسـته ی ئـه و سیاسـه ته  
دۆڕاوه ی كه  هیواهەڵبه ستنه  به  عێراقی یه كبوو و  مسۆگه ربوو نی 
مافه كانـی كـورد لـه و چوارچێوه یـه دا، به ڵكـوو ئـه م جاره یـان بگـره  
یاریكردنی ده سـه اڵتی كوردییه  به  ئه و ئاگره ی له  به غداد ده سـتی 
ته شـه نه بوون و باڵوبوونه وه شـی  ئاراسـته كانی  كـردووه  و  پـێ 

هه رچۆنێـك بـڕوات ترسـناكن. 
لـه  ڕاسـتیدا الیه نـی كـوردی شـه ڕێك لەپێنـاو سـه رانی سـوننه  
لـه  عێـراق له گـه ڵ به غـداددا ده كات، كـه  دژ بـه  ده سـتووری عێـراق 
و ڕێسـا و یاسـاكانی عێراقـە، كـه  بێگومـان كـورد خـۆی پابه نـد 
كـه   كردۆتـه وه ،  دووپـات  ئـه وه ی  بـەردەوام  و   پێـوه ی  كـردووه  
الیه نـی كـوردی به ته واوه تـی پابەنـدە  بـه  ده سـتوور و یاسـاكانی 
كـوردی  ڕه سـمیی  الیه نـی  به ڵكـوو  ئـه وه ،  هـه ر  نـه ك  عێراقـه وه . 
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بـه رده وام ئـه وه ی دووپـات كردۆتـه وه ، كه  ئـه وه  الیه نی ترن، نه ك 
كـورد، كـه  پابەندبوونیـان نییـه  بـه  ده سـتووره وه . بـه م مانایـه ش، 
ئـه وه ی ده سـه اڵتی كـوردی ده یـكات، ڕێگه خۆشـكه ره  بـۆ ئـه وه ی 
الیه نـه  عه ره بییـه كان به ئاسـانی ئـه و ئاماژه یـه  بكـه ن، كـه  الیه نـی 
كوردی نه ك هه ر پابەندبوون به  ده سـتوور و یاسـا و ڕێسـاكانی 
عێراقـه وه  نـاكات، به ڵكـوو داڵده دانـی تاوانبـار هاشـمی و ئه وانـی 
نـه ك  ده سـتووره .  ئـه و  دژی  شـه ڕێكه   جـۆره   ڕاگه یاندنـی  تـر، 
هـه ر ئـه وه،  به ڵكـوو بـه م هه نـگاوه ی ده سـه اڵتی كـوردی، ده كـرێ 

ئاگره كـه ی به غـداد، كوردسـتانیش بگرێتـه وه .
ده سـه اڵت  یارییـه ی  ئـه م  بـۆ  جـودا  بۆچوونـی  زۆر  ده كـرێ 
سـه ركرده ی  هه نـدێ  بـۆ  باوه شـكردنه وه یه   كـه   هەبـێ، 
ده سـه اڵتی  ڕه سـمیی  بڕیـاری  و  زانیارییـه كان  به پێـی  سـوننه ، 
و   گالون  تیرۆریسـتییه وه   كاری  هه نـدێ  لـه   عێراقـی،  دادوه ری 
دوایینترینیشـیان ته قینه وه كـه ی نـاو ناوچـه ی سـه وز بـوو: ١- لـه  
كوردسـتان  دیموكراتـی  پارتـی  جـار  دوو  مێژوویییـه وه   ڕووی 
به عـس  حیزبـی  كوده تـای  دوو  سـه ركه وتنی  بـۆ  بـووه   هـاوكار 
لـه  به غـداد )لـه  ١٩٦٣ و  ١٩٦٨( له سـه ر بنه مـای ئـه و بۆچوونـه ی 
گۆڕانـكاری لـه  به غـداد ده كـرێ، ڕێگـە بكاتـه وه  بـۆ چا ره سـه ری 
كێشـه ی كـورد! له گـه ڵ ئه وه شـی كـه  ناتوانیـن هـه ر ئێسـتا ئـه وه  
بسـه لمێنین، كـه  ده سـه اڵتی كـوردی تێكه اڵوی یارییه كه ، مه به سـت 
لێـی گۆڕینـی ده سـه اڵتی سیاسـییه  لـه  به غـداد، بـه اڵم دوور نییـه  
ئـه و یارییانـه ی كـه  پارتـی دیموكراتـی كوردسـتان لـه  ڕابـردوودا 
مه به سـتی  بـه   به غـدا  لـه   گۆڕانـكاری  ئاراسـته ی  بـه   كردنـی، 
چاره سـه ركردنی كێشـه كانی كـورد له گـه ڵ به غـدا، هـه ر ئێسـتا و 
ئه مـڕۆ خۆیـان بـه  شـێوازێكی تـر و  لـه  زه مه نێكـی تـردا دووبـاره  
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بكه نـه وه. ٢- ئـه وه ی سـه رۆكی هه رێـم ده یـكات ته واو هه وڵێكه  بۆ 
په رده پۆشـكردنی ئـه و قه یرانـه  سیاسـییه  قـووڵ و فره  ڕه هه نـده ی 
باشـووری كوردسـتانی ته نیوه تـه وه ، كـه  لـه  ڕاسـتیدا گه یشـتۆته  
ئاسـتێك، كه  هه موو سـنوور و مه وداكانی پێشـووتری به زاندووه .
بـه   به سـتنی  بـۆ  په رۆشـه   بـه   هه رێـم  سـه رۆكی  كاتێكـدا  لـه  
قه یرانه كـه ی  چاره سـه ركردنی  بـۆ  نیشـتمانی  ناوكۆنگره یه كـی 
به غـداد، لـه  الیه كـی تـره وه  ڕۆژ دوای ڕۆژ خـۆی ده دزێتـه وه  لـه  
چاره سـه ركردنی ڕاسـته قینه ی قه یرانه كه ی كوردسـتان، كه  به ر له  
هه رشـتێك، قه یرانـی حوكمڕانیـی خـۆی و ده سـه اڵتی خـۆی و ناو 
حیزبـی خۆیه تـی. ٣- ئه گـه ر ئـه و باوه شـكردنه وه یه ی سـه رۆكی 
هه رێم بۆ گوناهبارانی به غداد به  ئاماژه  و قسه ی ئه مەریكییه كان 
بێـت، ئـه وا هه رگیـز ده سـه اڵتی كـوردی شـتێكی ئه وتـۆی ده سـت 
ناكـه وێ به رامبـه ر ئـه و ڕۆڵـه  پـڕ مه ترسـییه ی کـە دەیبینـێ . نـه ك 
سـه ركرده   له باوه شـگرتنه ی  ئـه و  نییـه   دووریـش  ئـه وه ،  هـه ر 
ته شـه نه بوونێكی  ببێتـه  هـۆی  به غـداد  له یاسـاڕاكردووه كانی 
ترسـناك لـه  په یوه ندییه كانـی كـورد و ئێـران، كـه  بێگومـان دوای 
كشـانه وه ی  ته واوه تیـی ئه مەریـكا، ڕۆڵ و كاریگه ریـی لـه  عێراق و 

لـه  ئاسـتی ئیقلیمیـدا زیا تـر و فراوانتـر ده بـێ. 
هەڵوێسـتی  ئه وه یـه ،  سـه رنجه   و  تێڕامـان  جێگـه ی  ئـه وه ی 
یه كگرتـوو  و  گـۆڕان  باڵه كه یـه وه،   هه رسـێ  بـه   ئۆپۆزسـیۆن 
كشـانه وه ی  سـیناریۆكانی  و  مه ترسـی  ئاسـت  لـه   كۆمـه ڵ،  و 
ئه مەریـكا و  به تایبه تـی ئـه و هه نـگاوه ی دواییـی سـه رۆكی هه رێـم 
سـوننه   گوناهبـاری  سـه ركرده ی  هه نـدێ  له باوه شـگرتنی  بـه  
پێویسـت  ئاسـتی  لـە  بـۆ كـورد،  ئه گه ره كانـی  و ده رهاویشـته  و 
نه بـووه . بـۆ نموونـه ڕاگه یاندنـی سـه رۆكی فراكسـیۆنی گـۆڕان لـه  
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به غـداد )شـۆڕش حاجـی(، كـه  ده ڵـێ ئـه و كاره ی سـه رۆكی هه رێم 
ده یـكات، نابـێ هـه ر بۆ ده ستخۆشـی بێـت، ڕاگه یاندنێكـی الوازه  و 
ناتوانـێ مه به سـته  هـه ره  سـتراتیژییه  مه ترسـیداره كان بپێكـێ... لـه  
ئاسـت ئـه م گه مـه  مه ترسـیداره ی الیه نـی ده سـه اڵتی كـوردی، كه م 
یـا زۆر یه كگرتـوو و كۆمـه ڵ بۆچوونێكـی ئه وهـا گرنگیان نه بووه ، 

كـه  جێگـه ی ئامـاژه  بێـت. 

كۆنگره یه كی نیشتمانی بۆ باشووری كوردستان: بۆ نا؟ 

ده ربـڕی  هـه ر   نـه ك  دا،  ڕووی  بادینـان  دەڤـەری  لـە   ئـه وه ی 
كـه   كوردسـتانه ،  باشـووری  ده سـه اڵتی  هه مه الیه نـی  قه یرانێكـی 
له مێژوه ختـه  تووشـی بـووه ، به ڵكـوو ئـه و ڕووداوانـه  بوونـه  هـۆی 
ئیفلیجبوونـی  حاڵه تـی  و  شـپرزه یی  به رجه سـته بوونی  زیاتـری 
ده سـه اڵته كه. به تایبه تـی بـۆ جـاری یه كـه م لـه  ماوه یه كـی یه كجـار 
شـێوه یه ك  بـه   كوردسـتان  دیموكراتـی  پارتـی  دوورودرێـژدا 
ده كـرێ  كـه   بـووه،   سه رلێشـێواوی  بگـره   و  پشـێوی  تووشـی 
لێدوانه كانـی  بكـرێ.  لـێ  ناعه قاڵنـی  شـێكی  هـه ر  چاوه ڕوانـی 
ڕۆژانـی دوایـی سـكرتێری مه كته بـی سیاسـیی پارتـی دیموكراتـی 
كـه   پرۆسـه یه ك،  خزمـه ت  ده خزێنـه   میرانـی  فـازڵ  كوردسـتان 
و  ترسـناك  سـیناریۆی  بـه ره و  كوردسـتان  باشـووری  تـه واوی 
تاریـك ده بـات، به تایبه تـی ئـه و ڕاگه یاندنانـه ی بـاس لـه وه  ده كـه ن، 
كـه  سـه رۆكی هه رێـم ٢٠٠٠٠ پاسـه وانی شه خسـیی خـۆی هـه ن 
و پارتـی خاوه نـی ٣٠٠٠٠ چه كـداری فیدائیـی بارزانییـه  و جگـه  لـه  
هێـزی پێشـمه رگه  و... هتـد. جگـه  له مـه ش، وا هه سـت ده كرێـت بـۆ 
یه كـه م جـاره  قه یرانه كانـی ده سـه اڵتی پارتـی و ته نهـا له نێـوان ئه و 
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حیزبـه  و ده ره وه ی خـۆی  نیـن، به ڵكـوو بـه  شـێوه یه كی جیـددی 
به رۆكـی نـاو خـودی ئـه و حیزبـه  خۆیی گرتووه . لـه م بارودۆخه دا 
و  شكسـت  داپۆشـینی  و  پێشـه وه   بـه ره و  ڕاكـردن  سیاسـه تی 
سـه ركه وتنی  به ناوجوانـكاری  هه نـدێ  بـه   نـاوه وه   قه یرانه كانـی 
كۆنگره یه كـی  به سـتنی  ئـه وه ی  )وه ك  ده ره وه   دیپلۆماسـیی 
نیشـتمانی عێـراق( ته نهـا و ته نهـا قه یرانـی نـاو ماڵـی كـورد قووڵتر 
ده كات و له وانه شـه  بـه ره و ئاقارێكـی ئه وهـا ترسـناكی ببـا، كـه  تـا 
ئێسـتاش هیچ كه س و الیه نێک به  كراوه یی و ڕاشـكاوانه  باسـیان 
لێـوە نه كـردووه، وه ك ئـه وه ی باسـنه كردنی شـتێك ده بێتـه  هـۆی 

ڕوونه دانـی ئـه و شـته ! 
لـه  كاتێكـدا سـه رۆكی هه رێـم، مه سـعود بارزانـی، پێشـنیاری 
قه یرانـی  چاره سـه ركردنی  بـۆ  نیشـتمانی  كۆنگره یه كـی  به سـتنی 
به غـداد ده كات، بـه اڵم هه مـان سـه رۆك ڕوو له  قه یرانه كه ی له مه ڕ 
نـاو ماڵـی كـورد، كـه م یـا زۆر بێده نگـه ، بگـره  به رپرسـیارێتی و 
كاره كانـی ئـه و لیژنه یـه ی، كـه  بگـره  خۆیشـی بـۆ لێكۆڵینـه وه  لـه  
ڕووداوه كانـی بادینـان درووسـتی كردبـوو، دایـه وه  بـه  حكومـه ت. 
نییـه  و  باشـتر  بـۆ سـه رۆكی هه رێـم  ئایـا  بپرسـین،  ده كـرێ 
پێویسـتتر نییه،  كه  داوای كۆنگره یه كی نیشـتمانی بۆ پێكهاته كانی 
ماڵـی كـورد بـكات، كـه  بـه  شـێوه یه كی سـه ره كی هێـزی شـه قام 
لـه م قۆناغـه دا  و ئۆپۆزسـیۆن و ده سـه اڵتی پارتـی و یه كێتیـن؟ 
نـه  به رده وامیـی حكومه تـی د. به رهـه م سـاڵح چاره سـه ره  و نـه  
خـاوه ن  بـكات،   سـه ركردایه تیی  كه سـێك  پارتـی،  حكومه تێكـی 
نه بێـت.  چاكسـازی  ئه وتـۆی  و خواسـتێكی  ئه وتـۆ  ده سـه اڵتێكی 
به  هه رحاڵ، به  باوه ڕی خۆم،  به ستنی كۆنگره یه كی نیشتمانی 
بـۆ باشـووری كوردسـتان، كـه  تیایـدا سـه روبه ری ئـه و قه یرانـه ی 
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هه یـه ، تاووتـوێ بكـرێ و چاره سـه ری ڕیشـه یی بـۆ مه سـه له كان 
دابنـێ و سـتراتیژێكی كوردسـتانیی تیـادا بخه مڵێنـرێ، كـه  تیایـدا 
وتـاره   ئـه م  سـه ره تای  لـه   كـه   سیاسـه ت،  ئاسـته كانی  هه مـوو 
ئا ما ژه یان پێ كرا، جێگه ی باسـوخواس و هه ڵوێسته له سـه ركردن 
لـه   ئه وهـاش،  هه نگاوێكـی  له پێشـه.   هـه ره   پێداویسـتییه كی  بـێ، 
و  الیـه ن  هـه ر  تـا  بارزانـی،  به تایبـه ت  ده سـه اڵته ،  بـه رده رگای 
هـه ر  نـه ك  ئه وهـا  هه نگاوێكـی  لـه   تـر. خۆدزینـه وه ش  كه سـێكی 
ده سـه اڵت،  قه یرانـی  قووڵبوونـه وه ی  بـۆ  ڕێگه خۆشـكه ر  ده بێتـه  
كـورد  تیایـدا  هه یـه   ئه گـه ر  كـه   ترسـناك،  بارێكـی  به ڵكـوو 
لـه   مه ترسـیداره وه .  سیاسـیی  هه ڵدێرێكـی  بكه وێتـه   به ته واوه تـی 
الیه كـی تـره وه ، هـه ر هه نگاوێـك لـه  جـۆری به سـتنی كۆنگره یه كـی 
نیشـتمانی بـۆ باشـووری كوردسـتان، ڕوو بـه  هه مـوو ڕه هه نـد 
و  ده سـه اڵت  جوانكردنـی  بـۆ  نابـێ  سیاسـه ت،  ئاسـته كانی  و 
یارمه تیدانـی ده ربازبوونـی ئـه و ده سـه اڵته  بێت لـەو قەیرانەی تێی 
كه وتـووه ، به ڵكـوو كه متریـن مه رجـی ئـه م هه نـگاوه  لـه  كۆمه ڵێـك 
پرۆژه كانـی  قبوڵكردنـی  و  بڕیـار  و  پراكتیكـی  هه ڵوه سـته ی 

ده كات.  پـێ  ده سـت  ئۆپۆزسـیۆنه وه  

ده رئه نجام

خراونه تـه  ڕوو،  سـه رپێیی  بۆچوونـی  هه ندێـك  وتـاره دا  لـه م 
لـه  قه یرانـی  لێیـان ورووژاندنـی هه نـدێ ڕه هه نـده   كـه  مه به سـت 
ئاسـتی  هه نـدێ  له گـه ڵ  په یوه نـدی  بـه   كوردسـتان،  باشـووری 
تـری سیاسـه ت، كـه  به تونـدی باشـووری كوردسـتان په یوه ندیدار 
ده یسـه پێنن،  گۆڕانكارییانـه  ئـه و  پێداویسـتییه ی  ئـه و  ده كـەن. 
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ئاراسـته ی  بـه   کوردسـتان  باشـووری  ده سـه اڵتی  ئـه وه ی  بـۆ 
بـكات، شـتێكی  به رژه وه ندییـه  نه ته وه یییـه  كوردسـتانییه كان كار 
حاشـاهه ڵنه گره . به  پێچه وانه وه  هه ڵسـوكه وتی ده سه اڵتی كوردی، 
به تایبه تـی سـه رۆكی هه رێـم، زیاتـر خۆدزینه وه یـه  لـه  قه یرانێكـی 
هیـچ  كـورد  ئـه وه ی  وه ك  حاڵه تێـك،  بـۆ  هێمایـه   و  ڕاسـته قینه  
كێشـه یه كی نییـه  و هه مـوو ئه گه ره كانـی به رده میشـی كۆمه ڵێـك 
سـیناریۆن، كـه  بـه  زه روره ت لـه  به رژه وه ندیی كـورد ته واو ده بن. 
ده رگاوااڵكـردن بـۆ سـه رانی سـوننه ی عـه ره ب، گوناهباركـراو بـه  
بـه   یاریكردنـه   تێكـدان،  تیرۆریسـتی و هه وڵـی كوده تـا و  كاری 
ئاگـر و كـورد پێویسـتی بـه و گه مـه  پـڕ مەترسـییە  نییه . پێشـنیاری 
سـه رۆكی هه رێـم بـۆ به سـتنی كۆنگره یه كـی نیشـتمانیی عێراقـی، 
كوردسـتانه   باشـووری  ڕاكێشـانی  هه ولێـر،  لـه   هه ڵبه تـه   دیـاره  
ئه گـه ری زۆر  بـه   كـه   هه نـگاوه،   ئـه م  گـه و ره .  ئاگرێكـی  نـاو  بـۆ 
هەنگاوەکـە، جوانكردنـی  لـە  هه رێـم  تـری سـه رۆكی  ئامانجێكـی 
ڕووی دزێـو و ناشـیرینی ده سـه اڵتی كوردییـه،  ته نهـا هه نگاوێكـی 
پرۆسـه   ته مه نـی  درێژكردنـه وه ی  بـۆ  سـه رنه كه وتووانه یه   تـری 
سیاسـییه  شكسـتخواردووه كه ی عێراق  و بێئاراسـته كردنی الیه نی 

كـوردی خۆیه تـی لـه  ئاسـته  هـه ره  سـتراتیژییه كاندا. 
ئه گـه ر سـه ركرده ی باشـووری كوردسـتان حیكمـه  و توانـای 
بـه و  كار  و  نییـه   عێراقـی  ده وڵه تـی  پـڕۆژه ی  هه ڵوه شـاندنه وه ی 
ئاراسـته یه ش نـاكات، بـا هـه ر نه بـێ لێگه ڕێ ئه و شـته  لـه ده ره وه ی 

حیكمـه  و ئیـراده ی خـۆی ڕوو بـدات.
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دەربارەی دەوڵەتی سەربەخۆ

دیمانەی پێگەی سبەی، 2٠12/3/2٦
سازدانی ڕۆژنامەنووس سیروان ڕەشید

سـبەی: سـه ره تا با له وه وه  ده سـت پێ بكه ین، كورد وه ك نه ته وه  
دیوێكـی  بـه   بێـت،  ده وڵه تـی خـۆی  هه یـه  خـاوه ن  ئـه وه ی  مافـی 
تـردا، به شـێك لـه  نووسـه رانی نه ته وه كانـی سه رده سـتی كـورد لـه  
بۆچوونه كانیانـدا ئـه وه  ده ڵێـن، كـه  كورد توانـای ده وڵه تداریی نییه  

وه ك نه تـه وه ، ئایـا ئه مـه  ڕاسـته ؟

ب. یاسـین: گومانـی تێـدا نییـە كـه  نه تـه وه ی كـورد وه ك هـه ر 
مافـی  هه یـه .  سـه ربه خۆی  ده وڵه تـی  مافـی  تـر،  نه ته وه یه كـی 
چـاره ی خۆنووسـین چه مكێكـه  پێشـتر لـه  گووتـار و گفتوگۆكانـی 
لـه   ئاماده یییـان   و  كردۆتـه وه   خۆیـان  جێگـه ی  ڕۆشـنگه ریدا 
هه بـووه .  سیاسـی  فه لسـه فه ی  بـه   تایبه تـه كان  باسوخواسـه  
دواتـر مافـی چـاره ی خۆنووسـین لـه  پرۆسـه ی به رجه سـته بوون 
ڕۆژئـاوا  ئه وروپـای  لـه   نەته وه ییـدا  ده وڵه تـی  گه شـه كردنی  و 
وه ك  ده ربـڕی،  خـۆی  به تونـدی  باكـوور  ئه مەریـكای  و 
نه ته وه یـی.  ده وڵه تـی  بـۆ  سیاسـی  فه لسـه فه یی  چوارچێوه یه كـی 
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بـه اڵم  بەیـەک،  دژ  بۆچوونـی  دوو  لـه   به شـێك  وه ك  دواتریـش 
لـه   گـه الن،  خۆنووسـینی  چـاره ی  مافـی  باسـی  لـه   یه كانگیـر 
الیه كـه وه  سـه ركرده ی شۆڕشـی به لشـه فی لـه  ڕوسـیا )لینیـن( و  
لـه  الیه كـی تـره وه  سـه رۆكی ئه مەریـكا ودرۆ ویلسـۆن جەختیـان 
له سـه ر مافی چاره ی خۆنووسـینی گه الن كرده وه . دواتریش ئه م 
پر نسـیپه  لـه  پڕۆگرامـی نه تـه وه  یه كگرتووه كانـدا جێگـه ی كرایـه وه  
ڕێكخـراوه   ئـه و  ڕاگه یاندنـی  هه نـدێ  لـه   به رده وامیشـدا  لـه   و 

كراوه تـه وه .  له سـه ر  جەختـی  جیهانییـه دا  
تـا  ڕۆشـنگه رییه وه   زه مانـی  لـه   هـه ر  به په لـه   ئه گـه ر  جـا 
دواجەختكردنه وه كانـی نه تـه وه  یه كگرتـووه كان بڕوانیـن، ده بینیـن 
نموونـه   بـۆ  نه ته وه یـە،  كام  ئایـا  كـه   دانه نـراوه   مه رجێـك  هیـچ 
ژمـاره ی چه نـد بێـت و لـه  كام گۆشـه ی ئـه م سـه رزه مینه  بژیێـت 
و ئاسـتی پێشـكه وتنی ئابـووری - كۆمه اڵیه تیـی چه نـد و چـۆن 
بێـت و... هتـد، ئـه و مافـه ی هه بـێ. بـه  دیوێكـی تـردا، ئـه م مافـه  
لـه   خۆنووسـین  چـاره ی  مافـی  چـۆن  گه ردوونییـه .  پر نسـیپێكی 
ئاسـتی تاكـه كان، دیسـانه وه  بـه  گه ڕانـه وه  بـۆ قسـه  و باسـه كانی 
ڕۆسـۆ،  جـاك  جـان  نووسـینه كانی  به تایبه تـی  ڕۆشـه نگه رایی 
هیـچ جیاوازییـه ك نـاكات له نێـوان تاكـه كان، جـا بـه  هـه ر هۆیه كـی 
چینایه تـی یـا هـه ر جیاكارییه كـی كۆمه اڵیەتیـی تـر بێـت، هه روه هـا 
مافـی چـاره ی خۆنووسـین لـه  ئاسـتی گـه ل و نه ته وه كانـی جیهان، 
هیـچ جیاكارییـه ك نـاكات لـه  چه نـد و چۆنایه تیـی گه النـدا. دیـاره  
پێویسـته  هـه ر لێره شـه وه  ئـه وه  بڵێیـن، كـه  زۆربـه ی جـار مافـی 
چـاره ی خۆنووسـین لـه  ئاسـتی نه تـه وه كان بـه و واتایـه  دێـت، كـه  
هـه ر نه ته وه یـه ك مافـی ئـه وه ی هه یـه  ببـێ بـه  خاوه نـی ده وڵه تـی 

هه بـێ.  نه ته وه ییـی  ته واوه تیـی  سـه روه ریی  و  سـه ربه خۆ 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

355

ده ربا ره ی بۆچوونی، هه ر نه بێ به شێكی هه ره  زۆری نه ته وه 
سه رده سـته كان، كـه  گوایـه  كـورد توانـای به ڕێوه بردنـی ده وڵه تـی 
ئایـا نووسـه ر و ڕۆ شـنبیر و  ئـه وه  بزانیـن،  نییـه،  گرنگـه   خـۆی 
سیاسـه تمه دارانی نه ته وه كانـی سه رده سـت چـۆن بیـر ده كه نـه وه  
بـه   بـه اڵم  كوردسـتان،  سـه ربه خۆی  ده وڵه تـی  بابه تـی  له مـه ڕ 
بـاوه ڕی مـن، گرنگتـر ئه وه یـه ، ئایا كورد خۆی چۆن بیر ده كاته وه  
هه ڵوه سـتانه   و  به هانـه   جـۆره   ئـه و  بـه ره وڕووی  چۆنیـش  و 
ده بێتـه وه  و لـه  ڕابردووشـدا بۆتـه وه  . وه اڵمێكـی به په لـه بـۆ ئـه م 
پرسـیاره  ئه وه یـه،  كـه  بزاڤـه  سیاسـییه كانی هـه ره  بااڵده سـت لـه  
ئۆتۆنۆمـی  درووشـمی  لـه  چوارچێـوه ی  به تایبه تـی  كوردسـتان، 
بـۆ كوردسـتان، كـه  دواتـر بـووه  بـه  فیدڕاڵـی، و دیموكراسـی بـۆ 
نه تـه وه   بۆچوونـه ی  ئـه م  حاڵه تـدا  باشـترین  لـه   ئێـران،  عێـراق/ 
باوه ڕنه بوونێكـی  كـردووه .  به رجه سـته   سه رده سـته كانی 
كـوردی بـه وه ی ده وڵه تـی كـوردی ده توانـێ له سـه ر پـێ بوه سـتێ، 
ده توانـێ كتومـت سـه ركه وتنی ئـه و به هانـه  و بۆچوونـه ی نه تـه وه  
سـه ربه خۆی  ده وڵه تـی  مه سـه له ی  له مـه ڕ  بێـت  سه رده سـته كان 
كوردسـتان. ئـه م بۆچوونـه  كوردییـه ، بـا وه ڕی بـه وه  هێنـاوه ، كـه  
ده وڵه تـی كـوردی گـه ر ڕاشـبگه یه نرێ، ئـه وا ناتوانـێ له سـه ر پـێ 
لـه  درووشـمی  ئاسـتی سیاسـی، واتـە  لـه   نـه ك هـه ر  بوه سـتێت 
ئاسـته  ده روونییه كانـی  لـه   به ڵكـوو  بـووه،   سیاسـیدا به رجه سـته  
سیاسـه ت و سیاسـه تكردن، كوردی خسـتۆته  پێگه یه كی ترسناكی 
باوه ڕبه خۆنه بوونـه وه . لـه  ڕاسـتیدا ئـه م پڕۆسـه یه  لـه  بۆچوونێكی 
لـه   كـورد  بڵێیـن  ده توانیـن  بكه یـن،  ته ماشـای  كۆمه ڵناسـییانه وه  
سه رده سـتی  نه ته وه كانـی  بۆچوونـی  بـاوه ڕه وه   ئـه م  ڕێگـەی 
هێناوه تـه   خـۆی  لـه ده ره وه ی  شـتێكی  واتـه   کـردووە،  خۆماڵـی 
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خۆماڵیكـردن  دوورودرێـژی  پڕۆسـه یه كی  لـه   خـۆی،  نـاوه وه ی 
سـه ركه وتوو  داگیـركار  تـر،  واتایه كـی  بـه   )domestication(دا. 
بـووه  لـه  به رجه سـته كردنی بۆچوونـی خـۆی لـه  نـاو جیهانبینـی 
و پێكهاتـه ی ده روونـی و كولتـووری سیاسـیی داگیركـراودا، كـه  

كـورده . 
له گـه ڵ  بكه یـن  بـه راورد  به په لـه   مه سـه له یه   ئـه م  ئه گـه ر 
فرانـز  تیۆرییه كـه ی  ده بینیـن  ئیمپریالـی،  داگیـركاری  پڕۆسـه ی 
و  شـیكردنه وه   دەربـارەی   تیۆرییـه كان  هه مـوو  له نـاو  فانـون 
بۆچوونـی  بـه   ئیمپریالیـزم، زۆر سه رنجڕاكێشـه .  لـه   تێگه یشـتن 
فرانـز فانـون، خراپتریـن و  ترسـناكترین شـت كـه  ڕوو ده دات لـه  
پڕۆسـه ی داگیـركاری ئیمپریالیـدا، ئه وه یـه  كـه  هێـزه  ئیمپریالییه كه  
و  گـه ل  باوه ڕبه خۆبوونـی  تێكشـكانی  لـه   بێـت  سـه ركه وتوو 
نه تـه وه ی داگیركـراو و  سـه ركه وتوو بێـت لـه  باوه ڕپێهێنانـی گه لی 
خـۆی  ناتوانـێ  داگیـركار  یارمه تیـی  به بـێ  ئـه و  كـه   داگیركـراو، 
به ڕێـوه  ببـا. لـه  بارێكـی تـردا، ئـه وه ی له نـاو كـورددا ڕووی داوه  
یـا  باوه ڕلێسـه ندنه یە ،  ئـه و  ڕێـك  ڕابـردوودا،  سـاڵی   ٨٠-٩٠ لـه  

باوه ڕبه خۆبوونه یـه  ...  تێكشـكاندنی 

ده وڵه تـی  دروسـتبوونی  باسوخواسـی  ئێسـتادا  لـه    سـبەی: 
كـوردی گه رمـه ، بـه  ڕای به ڕێزت لێدوانی ڕۆژانه ی سیاسـییه كان، 
موزایـه ده ی سیاسـییه  یـا بڕوابوونـه  بـه  بوونـی ده وڵه تی كوردی؟

ب. یاسـین: بـه  بـاوه ڕی مـن، ناكـرێ قسـه  و باسـه كان هـه ر وا 
موزایـه ده   هه مـووی  مانایـه ی  بـه و  بكرێـن،  یه كڕه نـگ  به ئاسـانی 
بـێ یـا هه مـووی قسـه ی جیـددی و بڕوابـوون بێـت بـه  ده وڵه تـی 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

357

موزایـه ده ی  بـۆ  به شـێكیان  ده كـرێ  تـر،  مانایه كـی  بـه   كـوردی. 
سیاسـی بـن و مه به سـتێكی سیاسـییش لێـی ئـه وه  بێـت، الیه نێكـی 
خـۆی  و  ده ستپێشـخه ری  خاوه نـی  بـه   بـكات  خـۆی  دیاریكـراو 
بـكات بـه  ناوه نـدی بڕیاردانـی سیاسـی و دواجاریـش مه به سـت 
به كاربردنـی ئـه م بابه تـه  بێـت بـۆ به هێزكردنـی جێگـه  و پێگـه و 
هەژموونـی خـۆی لـه  نـاوه وه ی كوردسـتان. بـا بـه  ئاشـكراتر و 
ڕاشـكاوانه تر بڵێـم، لـه  مـاوه ی یـه ك - دوو سـاڵی دواییـدا، چه نـد 
جارێـك سـه رۆكی هه رێـم و ڕێكخسـتنه كانی پارتـی دیموكراتـی 
كوردسـتان، ئاماژه یـان بـه  ڕاگه یاندنـی ده وڵه تـی سـه ربه خۆ داوه  
پـار  نـه ورۆزی  لـه   بـه ر  به تایبه تـی  كـردووه،  بـۆ  بانگه شـه یان  و 
و نـه ورۆزی ئه مسـاڵ ئـه و ئاماژانـه  گـه رم و چـڕ بوونـه وه . لـه  
ڕاسـتیدا لـه  هـه ردوو حاڵه تیشـدا كاتێـك ئـه و باسـانه  گـه رم و چـڕ 
بوونه تـه وه ، كـه  قه یرانـی ده سـه اڵت  گه یشـتۆته  لووتكـه، سـاڵی پار 
لـه  ئاكامـی خۆپیشـاندانه كان و  ئه مسـاڵیش قه یرانێكـی سیاسـییه.  
بـۆ چـوار مانـگ ده چێـت پارتـی حكومه تـی پـێ وه ر نه گیراوه ته وه. 
به و مانایه ش، ئه م ئاماژانه  له   ڕاگه یاندنی ده وڵه تی سـه ربه خۆ 
تـا  ده سـه اڵتن  ده روونیـی  و  سیاسـی  قه یرانـی  ده ربـڕی  زیاتـر 
ده ربـڕی بوونـی ده سـه اڵتێكی كارامـه  و لـه  ئاسـته  نه ته وه یییـه كان 
ڕێكخـراو و لـه  ئاسـته  سـتراتیژییه كانیش ئامـاده  بـۆ هاویشـتنی 
هه نگاوێكـی لـه م جـۆره . ئه وه تـا بـۆ نموونـه  هه موو هێمـاكان ئه وه  
هاوپه یمانـه   كوردسـتان،  نیشـتمانیی  یه كێتیـی  كـه   ده خـه ن،  ده ر 
له گـه ڵ  نییـه   هاوئاهه نگیـدا  حاڵه تـی  لـه   پارتـی،  سـتراتیژییه كه ی 
پارتـی له سـه ر مه سـه له ی ڕاگه یاندنـی ده وڵه تـی سـه ربه خۆ، ئه گه ر 
نه ڵێیـن جیـاوازی و دژایه تییه كـی توندیـش هه یـه  له نێوانیانـدا لـه م 
مه سـه له ی  ئه گـه ر  ئایـا  ئه وه یـه :  گرنـگ  پرسـیارێكی  باره یـه وه . 



د. بورهان أ. یاسین

35٨

په یوه نـدی  بـه   نه بێـت  سـتراتیژی  شـتێكی  سـه ربه خۆ  ده و ڵه تـی 
له گـه ڵ هاوپه یمانییـه  سـتراتیژییه كه ی پارتـی و یه كێتـی، ئـه ی چـی 
سـتراتیژییه؟ لـه  دیـوی تـری وه اڵمـی پرسـیارێكی ئـا وادا، مـرۆڤ 
ده توانـێ بـه  پشتڕاسـتییه كی زۆره وه  بڵـێ، كـه  ئـه م هاوپه یمانییـه  
به  زه ر وره ت له سـه ر مه سـه له  سـتراتیژییه كان نییه،  به ڵكوو زیاتر 
بـۆ مۆنۆپۆلكردنـی ده سـه اڵتی سیاسـی و مۆنۆپۆلكردنـی جومگـه  
هه ره  گرنگه  ئابوورییەکانە   له  باشووری كوردستان،  له  باشترین 
دووباره بوونـه وه ی  لـه   ڕێگرییـه   هاوپه یمانییـه   ئـه و  حاڵه تیشـدا، 

تراژیدیـای شـه ڕی براكـوژی. 

سـبەی: سـه باره ت بـه  باشـووری كوردسـتان به تایبه تـی، ئایـا 
تـا چه نـد زه مینه سـازیی ده وڵه تـی كـوردی كـراوه ، یـا ڕوونتـر، بـا 
پرسـیاره كه  لـه  په یامه كـه ی نه وشـیروان مسـته فاوه  بكه یـن، ئـه و 
باشـووری  “لـه   ده ڵێـت،  به ڕاشـكاوی  نه ورۆزیـدا  په یامه كـه ی  لـه  
ده وڵـه ت،  دروسـتبوونی  بـۆ  نه كـراوه   زه مینه سـازی  كوردسـتان 
پرسـیاره كه  ئه مه یـه، ئایـا  ده وڵـه ت بـه  دروشـم دروسـت ده بێـت یـا 
بـه  زه مینه سـازیی ناوخۆیـی و دروسـتكردنی پایه كانـی ده وڵـه ت؟

بـۆ  گرنگـن  لێوه ده رچـوون   خاڵـی  یاسـین: سـه ره تا سـێ  ب. 
وه اڵمێكـی فراوانتـری ئـه م پرسـیاره : ١- مـن بـاوه ڕم وایـه  ئـه م 
گشـتیی  ڕێكخـه ری  زاری  له سـه ر  گـۆڕان  بزاڤـی  ڕاگه یاندنـه ی 
كـه وت.  دوا  زۆر  ڕاده یه كـی  تـا  مسـته فا،  نه وشـیروان  بزاڤه كـه   
مـن پێشـتر لـه  سـاڵی ٢٠٠٩ لـه  بابه تێكمـدا گۆڕانـم بـه ره وڕووی 
خه ماڵندنـی  له وانـه   یه كێـك  و   كردۆتـه وه   ته حـه ددا  كۆمه ڵێـك 
ناسـنامه  و سـتراتیژێكی موته كامـل بـوو بـۆ ئـه م بزاڤـه . هه ڵبه تـه  
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تێكـه اڵوی  سـۆنگه یه كه وه   لـه   زیاتـر  لـه   سـتراتیژ  و  ناسـنامه  
مه به سـت  ده گـرن.  وه ر  یه كتـر  لـه   هێـز  و  مانـا  و   ده بـن  یه كتـر 
لـه و به ره وڕووكردنه وه یـه ش  له گـه ڵ ناسـنامه  و سـتراتیژ لـه  پێنـج 
و  مـه زن  كوردسـتانی  و  عێراقـی  و  ناو خـۆ  كـه   بـوو ،  ئاسـته وه  
ئیقلیمـی و نێودەوڵەتـی بـوو . جـا لـه م باره یـه وه  لـه و بـاوه ڕه دام، 
كـه  لـه  ڕابـردوودا له بـه ر ئـه وه ی گـۆڕان جەختـی زیاتـری له سـه ر 
باشـووری  لـه   سیاسـی  سیسـتمی  بڵـێ  تـۆ  ناوخۆیـی،  ئاسـتی 
كوردسـتان كردۆتـه وه،  بـه ر لـه  ئێسـتا له سـه ر مه سـه له یه كی ئـا وا 
نه ته وه یـی،  ده وڵه تـی  و  سـه ربه خۆیی  مه سـه له ی  واتـه   گرنـگ، 
كـه م یـا زۆر قسـه ی نه بـووه. له گـه ڵ ئه وه شـی كـه  بزاڤـی گـۆڕان 
له بـاره ی  خـۆی  بۆچوونـی  ڕوونكردنـه وه ی  لـه   كـه وت  دوا 
مه سـه له یه كی یه كجـار گرنـگ و سـتراتیژی، واتـە سـەربەخۆیی، 
بـه اڵم ڕاگه یاندنـی بۆچوونـی خـۆی لـه  سـات و كاتێكـی یه كجـار 
پێویسـتدا گرنگییه كـی تایبه تـی هه یـه . ٢- ئـه وه ی كـه  ده كـرێ نـوێ 
بێـت و  دوو ئاسـتی ناو خـۆ )باشـووری كوردسـتان( و ده ره وه ی 
گـۆڕان  ڕاگه یاندنه كـه ی  كـه   ئه وه یـه   یـه ك،  بـه   بـكات  )عێراقـی( 
و  پرهنسـیپی  ئاسـتی  دوو  مسـته فا  نه وشـیروان  زاری  له سـه ر 
عه مه لـی بـه  یه كـەوە گـرێ دەدات  و  بـۆ یه كـه م جـار بـه م شـێوه  
مه سـه له ی  بـه  ده به سـتێته وه   به ده وڵه تبـوون  مه سـه له ی  فراوانـه  
ئاماده سـازی بـۆ هه نـگاو و قۆناغێكـی ئه وها. ٣- له گه ڵ ئه وه شـدا، 
بێـت و  حاڵه تـی  كـه  ده بێـت ڕوون  تیـۆری هه یـه ،  مه سـه له یه كی 
حاڵه تـی  بـه   به ده وڵه تبـوون  مه سـه له ی  لـه   )گه ردوونـی(  گشـتی 
تایبه تییـه وه،  واتـه  حاڵه تـی باشـووری كوردسـتان، ببه سـتێته وه . 
ئـه و  زۆرن  بڵێیـن  ده كـرێ  گشـتییه كه دا،  حاڵه تـه   لـه   لێره شـدا 
گه النـه ی یـا ئـه و ناوچانـه ی كـه  بـوون بـه  ده وڵـه ت به بـێ ئـه وه ی 
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مه رجه كانـی ده وڵه تبوونیـان تیـادا هه بێـت. بـۆ نموونـه  سـعودیه  
بـوو بـه  ده وڵـه ت لـه  ناوه ڕاسـتی بیسـته كان، بـه اڵم تـا سـه ره تای 
په نجاكانیـش ته نهـا خاوه نـی دوو تـا سـێ وه زیـر بـوو،  كاتێـك لـه  
سـاڵی ١٩٢٠ ئـوردن بـوو بـه  دەوڵـەت وەک مونته ده به ی به ریتانی 
ده وڵـه ت،  كارمه نـدی  بـه   ببـن  كـه   خوێنـده وار،  نه بوونـی  له بـه ر 
كارمه ندیـان لـه  واڵتانـی عه ره بیـی تـره وه  و لـه  به ریتانیـا هێنـا بـۆ 
قسـه یه م  ئـه و  تـری  دیـوی  ده وڵـه ت...  كاروبـاری  به ڕێوه بردنـی 
ته واوكردنـی  چاوه ڕوانـی  زه روره ت  بـه   نابـێ  تـۆ  كـه   ئه وه یـه ، 
بیناسـازیی ده وڵـه ت بیـت بـۆ ئـه وه ی درووشـمی به ده وڵه تبـوون 
بـه رز بكه یتـه وه . به رزكردنـه وه ی درووشـمی به ده وڵه تبـوون زۆر  
گرنگیـی هەیـه  : یه كه میـان، ئـه م درووشـمه  یـا ڕاسـتتر بڵێیـن ئـەم 
بیرۆكه یـه،  مـرۆڤ ده كات بـه  خـاوه ن كولتوورێكـی سیاسـی یـا 
تـۆ بڵـێ فه لسـه فه یه كی سیاسـی، كـه  بـاوه ڕی بـه  بەده وڵه تبـوون 
هه یـه. دووه میـان، درووشـمی یـا داخوازی به ده وڵه تبـوون هه ر وا 
لـه  خـۆوه  نایـه ت، به ڵكـوو ئه مـه  به تایبه تـی لـه  حاڵه تـی باشـووری 
تـاڵ  دوورودرێـژی  ئه زموونێكـی  ئاوێته بوونـی  كوردسـتاندا، 
و   تێگه یشـتن  لـه   عێـراق  ده وڵه تـی  لـه  شكسـتی  تراژیدیاوییـه   و 
چاره سـه ركردنی كێشـه ی كـورد بـه  ئاسـتی تیـۆری، كـه  ئه ویـش 
گه یشـتنه  بـەو قه ناعه تـه ی، كـه  لـه  ڕاسـتیدا ئۆتۆنۆمـی و فیدڕاڵـی 
چاره سـه ری ته واوه تـی نیـن بـۆ كێشـه ی نه ته وا یەتـی، به ڵكـوو لـه  
سـێهه میان،  چاره سـه رین.  چاره کـه   یـا  نیـوه   حاڵه تـدا،  باشـترین 
بـه  بـاوه ڕی خـۆم، ئـه و كه سـایه تییه ی كـه  بـۆ ئۆتۆنۆمـی )دواتـر 
فیدڕاڵـی( خه بـات ده كات، زۆر جیـاوازه  لـه و كه سـایه تییه ی داوای 
سـه ربه خۆیی ده كات لـه  ڕووی كولتـووری سیاسـی، لـه  ڕووی 
ده روونـی، خۆناسـین و ئـه وی تـر، واتـە نه تـه وه ی سه رده سـت، 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

3٦1

مه به سـته كه   ئـه وه ی  بـۆ  هـه ر  به كورتـی،  زۆر  هتـد.  و...  ناسـین 
ڕوونتـر بكه مـه وه ، كه سـایه تیی ئۆتۆنۆمیخواز ته سـلیمی جوگرافیا 
بـه اڵم  نه تـه وه ی سه رده سـت ده بـێ،  به هانـه  و بۆچوونه كانـی  و 
كه سـایه تیی سـه ربه خۆخواز بـاوه ڕی وایـه ، جوگرافیـا ڕێژه یه كـی 
نه گـۆڕ نییـه  و به هانـه  و بۆچوونه كانـی نه ته وه  سه رده سـته كانیش 
ئـه وه ی  توانـای  كـورد  كه سـایه تیی  كـه   ده داتـه وه ،  وه اڵم  بـه وه  
هه یـه  ببـێ بـه  خاوه نـی به هانـه  و بۆچوونـی خـۆی، كـه  گوزارشـته   
مانایـه ش،  بـه و  سـه ربه خۆبوون .  و  جیابوونـه وه  خواسـتی  لـه  
و  بـاوه ڕ  لـه   كه ڵه كه بوونێكـه   ده وڵه تبـوون،  بـه   باوه ڕبـوون 
و  هه ڵوه شـاندنه وه   له سـه ر  ده توانـێ  كـه   سیاسـی،  جیهانبینیـی 
دوێنـێ،  جیهانبینییه كانـی  و  به هانـه   قه بركردنـی  و  ڕه تكردنـه وه  
هیـی  كـه   نـوێ،  به هانـه  و جیهانبینیـی  بـه  خاوه نـی  بـكا  نه تـه وه  
كه سـایه تیی  ڕاگواسـتنی  تـر،  مانایه كـی  بـه   به ده وڵه تبوونـه . 
ئۆتۆنۆمیخـواز بـۆ كه سـایه تییه كی سـه ربه خۆخواز پڕۆسـه یه كی 
ئاڵـۆزه  و لـه  ئاسـتی تیـۆری و پـه روه رده ی سیاسـییه وه  كاری 
زۆری ده وێ، بۆ ئه م مه به سـته ش، به  زه روره ت ناكرێ چاوه ڕێ 
بیـت تـا ئـه و كاتـه ی نه تـه وه  ده بـێ بـه  خـاوه ن ئه زموونـی خۆی له  

ده وڵـه ت.  دامـه زراوه ی  به رجه سـته كردنی  و  به رهه مهێنـان 
پێـی  لـه وه ی  ده رهاوێشـته یه ك  وه ك  تـره وه،   الیه كـی  لـه  
ده بێـژرێ ئه زموونـی باشـووری كوردسـتان، نـه ك هـه ر ئـه وه ی 
لـه  ڕاگه یاندنه كـه ی نه وشـیروان مسـته فا گوزار شـتی لـێ كـراوه ، 
ڕاسـته  لـه  بیسـت سـاڵی ڕابـردوودا كار بـۆ بیناسـازیی ده وڵه تـی 
ده سـه اڵتی  لـه وه،   خراپتـر  زۆر  به ڵكـوو  نه كـراوه ،  سـه ربه خۆ 
باشـووری كوردسـتان زۆرێكـی لـه  بنچینه كانـی به ده وڵه تبـوون و 

هه ڵوه شـاندۆته وه . یه كتـر  له بـه ر  به نه ته وه بوونـی 
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له بـری  كوردسـتان  باشـووری  خه ڵكـی  لـه   زۆر  به شـێكی 
مۆته كه یـه ك  وه ك  ئه زموونـه  ئـه و  ئه زموونـه،   بـه و  شـانازی 
ته ماشای ده كه ن و بێزارییه كه یان هه موو ڕاده یه كی تێپه ڕاندووه ، 
تـه واوی سیسـتمه کەیە...  بـه  ڕاده ی یه كـه م گه نده ڵیـی  هۆكەشـی 
كاتێـك  بێـت،  باشـتر  ناكـرێ  ئه زموونـه   ئـه و  ده رهاوێشـته ی 
ده شـكێنێ،  تێـك  پێوه رێـك  هه مـوو  ده سـه اڵتداران  ناڕاسـتگۆییی 
بـه و مانایـه ی كـه  زۆر به كورتـی و به چڕی، ئازادیخوازانی دوێنێی 
باشـوری كوردسـتان بوونەتـە سـته مكار و زۆرداره كانـی ئه مـڕۆ. 
جگـه  له مـەش ،  نه وه یه كـی نـوێ ئه مـڕۆ لـه  كوردسـتان بوونـی 
خه بـات  چیرۆكـی  دوێنێـدا،  چیرۆكـی  لـه   كـه    نه وه یـه ك،  هه یـه ، 
ئـه وه ،  هـه ر  نـه ك  نا بینێتـه وه.  ئـازادی و سـه رفرازی، خـۆی  بـۆ 
به ڵكـوو لـه  ئه زموونـه  شكسـتخواردووه كه ی ئه مڕۆشـدا حـه ز و 
ئاره زووه كانی پشـتگوێ ده خرێن و له  واڵتی خۆیدا نامۆ ده كرێ 
ئـه م نه وه یـه  و  له نێـوان  بـه  نه تـه وه  و نیشـتمانی خـۆی. ئه مـڕۆ 
و  به نه ته وه ییبـوون  و   الیـەک  لـە  دەسـەاڵت  دوێنێـی  چیرۆكـی 
هاونیشـتمانیبوون لـه  هه نووكـه دا لـە الیەکـی تـرەوە ده سـه اڵتێكی 

هه یـه ...  گه نـده ڵ 
مـاوه  ئـه وه   بڵێـم، بـۆ ئـه وه ی ڕاگه یاندنه كـه ی گـۆڕان، لـە زاری 
ڕووداوی  نه بێتـه   مسـته فاوە  نه وشـیروان  گشـتی  ڕێکخـەری 
سیاسـیی  ژیانـی  لـه   ببـێ  به رجه سـته   ئـەوەی  بـۆ  و  یه كجـاره  
خه ڵكی كوردسـتاندا و به رده وامیی هه بێ له پێناو نه ك هه ر  كاری 
بیناسـازیی دامه زراوه كانـی ده وڵـه ت، به ڵكـوو بـۆ به رهه مهێنانـی 
كولتـووری سیاسـی و به هانـه  و جیهانبینیـی به ده وڵه تبوونیـش: 
ته نهـا  نـه ورۆزدا ده رگای كرایـه وه،   لـه   باسـه ی  ئـه م  ١- گرنگـه  
لێـره   هه رێـم  سـه رۆكی  باسوخواسـانه ی  لـه و  نه بـێ  كاردانـه وه  
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و لـه وێ، بـه  موناسـه به  و بـێ موناسـه به  كردوونـی ده ربـاره ی 
ده وڵه تی سـه ربه خۆ، به ڵكوو ڕاگه یاندنه كه ی نه وشـیروان مسـته فا 
هاتبێـت   بنه ڕه تیـی  پێداچوونه وه یه كـی  و  بیركردنـه وه   لـه دوای 
سـه روه ریی  ته نهـا  ئه وه یـه   گرنگترینیـان  كـه   شـت،  كۆمه ڵـێ  بـە 
نه ته وه یـی ده توانـێ كـورد بـكا ت به  خـاوه ن ئازادیی خۆی و كورد 
ده ر بهێنـێ له ژێـر ده سـتی هەژ موونـی نه تـه وه ی سه رده سـت و 
خـۆی.  دواڕۆژی  و  چاره نـووس  له سـه ر  بڕیـارده ر  بـه   بیـكات 
سه رده سـت،  نه تـه وه ی  واتـه   تـر،  كه سـانی  تـر،  واتایەکـی  بـە 
به شـدار نه بـن لـه  بڕیـاردان له سـه ر چاره نووسـی کـورد، به ڵكـوو 
بـه   خـۆی.  چاره نووسـی  له سـه ر  بێـت  بڕیـارده ر  خـۆی  ته نهـا 
مانایه كـی تـر، گرنگـه  مه سـه له ی سـه ربه خۆیی ببـێ بـه  به شـێك 
لـه  كه سـایه تیی سیاسـی و ناسـنامه ی بزاڤـی گـۆڕان بـۆ ئـه وه ی 
لـه  قاڵبـی كاردانه وه یه كـی كاتـی و سـه رپێیی ده ر بچـێ و ببێتـه  
خواست و ئامانجێكی ستراتیژیی درێژخایه ن. ٢- ڕاگه یاندنه كه ی 
نه وشـیروان مسـته فا پێویسـتی بـه  ڕوون كردنـه وه ی زیاتـر هه یـه  
له الیـه ن بزاڤـی گۆڕانـه وه،  بـۆ ئـه وه ی هه موو دیـو و ڕه هه نده كانی 
ئـه و مه سـه له  گرنگـه  ڕوونبكرێنـه وه . شـێوه یه كیش بـۆ په ره پێدانـی 
ئـه و باسـه  ئه وه یـه ،  بـه  به هایه كـی تایبه تییـه وه  ئـه م باسـه  بكرێ به  
به شـێكی گرنـگ لـه  باسوخواسـه كانی كۆنگـره ی یه كه مـی گـۆڕان، 
ئـه م  ده كـرێ  و   ده كـرێ  به سـتنی  باسـی  زۆره   ماوه یه كـی  كـه  
باسـه  به شـێك بێـت لـه  باسوخواسـی پڕۆژه یه كـی زۆر فـراوان، 
كـه  )پـڕۆژه ی نوێبوونـه وه ی كوردایه تی(یـە، كـه  بـه ر لـه  زیاتـر لـه  
دوو سـاڵ باسـم لێوه  كردووه. ٣- دوای ڕاگه یاندنی نه وشـیروان 
مسته فا له  نه ورۆزدا، یه كگرتووی ئیسالمی و كۆمه ڵی ئیسالمییش 
بـه   كـه  هه ردووكیـان  داوه،   یه كتریـان  بـه دوای  ڕاگه یاندنـی  دوو 
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سـه رۆكی  تاكڕه ویـی  لـه   نیگه رانییـه   شـێوه كان  لـه   شـێوه یه ك 
ده وڵه تـی  مه سـه له ی  ئاڵۆزییه كانـی  لـه   نه بـێ  هـه ر   یـا  هه رێـم، 
سـه ربه خۆ بـه و شـێوه یه ی سـه رۆكی هه رێـم نزیكبوونـه وه ی بـۆ 
كـردووه . بـه  هه رحـاڵ ئـه و دوو ڕاگه یاندنـه ش جەختكردنه وه یـه  
لـه  گرنگیـی مه له فـی ده وڵه تـی سـه ربه خۆ. جـا لێـره دا گرنگـه  هـه ر 
سـێ هێـزی ئۆپۆزسـیۆن بـه  گرنگییه كی تایبه تییـه وه گفتوگۆیه كی 
شاییسـته  بكه ن له سـه ر ئه م مه له فه  گرنگه  و  بگه نه  ده رئه نجامێك، 
كـه  تیایـدا ته سـه ورێكی یه كبـووی ئۆپۆزسـیۆن له مـه ڕ مه سـه له ی 
كاتـی  ئیتـر  بهێنـرێ .  به رهـه م  و  بخه مڵـێ  سـه ربه خۆ  ده وڵه تـی 
ئاسـته   لـه  گرنـگ  و  هه سـتیار  وا  مه سـه له یه كی  هاتـووه،   ئـه وه  
هـه ره  سـتراتیژییه كان لـه  قاڵبـی موزایـه ده ی حیزبی و تاكه كه سـی 
ده ر بهێنـرێ و بكـرێ بـه  مه سـه له  و سه رئێشـه ی هـه ر هێزێكـی 
سیاسـی و كۆمه ڵگـه ی مه ده نـی و هـه ر تاكێكـی واڵت . ٤- گرنگـه  
مه رجـه ع  بـه   بكـرێ  په رله مـان  هـه ر  نـه ك  باسوخواسـانه دا  لـه و 
كـه   بكرێتـه وه ،  به تایبه تـی جەخـت  به ڵكـوو  بكـرێ،  و سه  رپشـك 
مه سـه له  و بڕیـاری ده وڵه تـی سـه ربه خۆ لـه  ڕاپرسـییه كی گشـتی 
- ریفراندۆ مێكـدا بڕیـاری له سـه ر بـدرێ، كـه  تیایـدا هـه ر تاكێـك 
به رهه مهێنانـی  لـه   به شـداریی  و  بـكات  بڕیـاره   لـه و  به شـداری 

ئه وهـادا هه بـێ.  شـانازییه كی مێژووییـی 
كاتێك تاكیش به شداریی هه بوو له  به رهه مهێنانی شانازییه كی 
ئه وهـادا، ئـه وا هـه ر ئـه و تاكـه  ئامـاده ش ده بـێ وه ك سـه ربازێك 
به رگـری لـه و بڕیـار و هه نـگاوه ی خـودی خۆی  بكات و له  پێناویدا 

برسـیبوون و هـه ر جـۆره  قوربانییـه ك ته حه مـول بكات. 
و  ئیقلیمـی  و  عه ره بـی  عێراقـی  دیـدی  لـه   لـه  ڕاسـتیدا 
نێودەوڵەتیدا، به  ئه گه ری زۆر جیاكارییه كی زۆر ده كرێ له نێوان 
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دوو حاڵـه ت: یه كێكیـان ڕاگه یاندنـی ده وڵه تـه  وه ك موغامـه ره ی 
تاكه سـه ركرده یه ك لـه  الیـه ك و  بڕیـاری نه ته وه یـه ك به ته واوه تـی 
لـه  ڕێگـه ی ڕاپرسـییه  وه ، كـه  نـه ك هـه ر ده سـه اڵت و ئۆپۆزسـیۆن 
ده باتـه  سـه ر سـندوقه كانی ده نگدانـی ڕاپرسـی، به ڵكـوو كۆمه ڵگـه  
به ته واوه تـی بـه  هه مـوو ڕه نگه كانـی  و  هه مـوو تاكه كانیشـیه وه ، بـه  

حیزبـی و نـا حیزبـی لـە الیەکـی تـرەوە. 

پاسـاوێكی هه بـووه   سـبەی: هه میشـه  سـه ركردایه تیی كـورد 
ئه وه یـه،   ئه ویـش  كـوردی،  ده وڵه تـی  دروسـتنه بوونی  بـۆ 
چوارده ورمـان نه یـاری كـوردن، ئه گـه ر ئیعالنـی ده وڵـه ت بكه یـن 
لـه  برسـاندا ده مریـن و هه مـوو سـنووره كانمان له سـه ر داده خـه ن 
و گه مـارۆی سیاسـی و ئابـووری كـورد له نـاو ده بـات، ئه مـه  تـا 

ڕاسـته ؟ چه نـد 

ب. یاسـین: ترسـناكیی ئـه و بۆچوونـه  و بۆچوونـی سیاسـیی 
لـه و جـۆره، له وه دایـه ، كـه  زه مـه ن ڕووت ده كاتـه وه  لـه  مه رجـه  
زه مـه ن  تـر،  مانایه كـی  بـه   جۆراوجۆره كانـی.  مێژوویییـه  
سـااڵنێكی  هیـی  كـه   تایبه تیـدا،  هه لومه رجێكـی  لـه   ده وه سـتێنێ 
زۆر زووی بـه ر لـه  ئێسـتان. به پێـی بۆچوونێكـی ئه وهـا، لەگـەڵ 
ئـەوەی هەلومه رجـه كان ده گۆڕێـن، بـه اڵم له بـه ر ئـه وه ی مـرۆڤ 
هه ڵگـری بۆچوونێكـی ئه وهـا نه گـۆڕه،  ناتوانـێ گۆڕانكارییـه كان له  
هه نووكـه ی خۆیـدا ببینـێ و ڕوو بـه  داهاتـووش ببـێ بـه  خاوه نـی 
بۆچوونێكـی نـوێ، جیـا لـه وه ی دوێنێـی. بـه  مانایه كـی تـر، ئـه و 
بۆچوونـه ی لـه  مه رجـه  مێژوویییەکانـی چلـه كان و په نجـاكان و 
و  نه گـۆڕ  ڕێژه یه كـی  بـه   بـووه   هاتـووه،   به رهـه م  شه سـته كاندا 
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نه گـۆڕه .  ئـه و ڕێـژه   ئه سـیری  بـه   بـوون  هه ڵگرانیشـی 
كـه   ئه وه یـه   تـردا،  بارێكـی  بـه   حاڵه تـه ،  ئـه و  ده رهاوێشـته ی 
بـا رودۆخ و مه رجێكـی  لـه   بۆچوونێكـی سیاسـیی به رهه مهاتـوو 
لـه   جۆرێـك  بـه   ده بـێ  تایبه تـدا  زۆر  كۆمه اڵیه تیـی  و  مێژوویـی 
ئـه و بۆچوونـه ش وه ك  نـاو  ئایینـی” و ڕسـته كانی  “جیهانبینیـی 
ئایه تـی پیـرۆزی نەگۆڕاویـان لـێ دێـت، كـه  ده سـتبۆبردنی نـه ك 
لـه   ئه مـه   ناكـرێ.  شـێوه یه ك  هیـچ  بـه   به ڵكـوو  ئه سـته مه،   هـه ر 
حا ڵه تێكـی گه ردوونیـی گشتگیریشـدا ده كـرێ وه ك دیارده یه كـی 
مرۆیـی - ئینسـانی ببینـرێ، بـه و مانایه ش، نموونـه  زۆرن له  فیكر 
و فه لسـه فه  و زانسـتدا، كـه  تیایـدا بـۆ ماوه یه كـی زۆر بۆچوونێـك 
وه ك ڕێژه یه كی نه گۆڕی لێ هاتووه  و ده سـتبردن بۆ گۆڕینیشـی 

كارێكـی ئه سـته م و پڕمه ترسـی و بگـرە نه شـیاو بـووه .
له وه ی سه ره وه،  وه ك خاڵی لێوه ده رچوون، ده كرێ به ئاسانی 
بوتـرێ، له گـه ڵ ته واوبوونـی جه نگـی سـارد و تێكشـكانی عێـراق 
لـه  كوه یـت و ڕاپه ڕینـی ١٩٩١ و كۆچـڕه وه  مێژوویییه كـه ی هـەر 
ئـه و سـاڵه ، هه مـوو ئـەم ڕووداوانـە بـه  یه كـه وه  گۆڕانكارییه كـی 
گـه وره ی به رهـه م هێنـا، كـه  لـه  ده رهاوێشـته  هـه ره  گرنگه كەیـدا 
دەروازەیـەک  لـه  زیاتـر  تیایـدا  هێنایـه  كایـه وه،   نوێـی  حاڵه تێكـی 
کرایە وه ... به اڵم ئه وه ی زۆر جیا بوو له  هه لومه رجه كانی پێشوو، 
تێكشـكان و كه وتنـی ڕژێمـی به عـس بـوو لـه  به غـداد لـه  سـاڵی 
٢٠٠٣دا. لـه  الیه كـی تـره وه ، ئـه وه ی ڕووی دا ئـەوە بـوو، کـە: ١- 
سـه ركردایه تیی كـورد بـه  عه قڵیه تێكـی كـۆن كه وتـه  مامه ڵه كـردن 
له گـه ڵ حاڵه تێكـی نـوێ، بـه و مانایـه ش: بـۆ ئـه وه ی ده رهاوێشـته  
ببـێ بـه  شـتێكی نـوێ، ده بـێ نـه ك هـه ر حاڵـه ت و هه لومـه رج نوێ 
بـن، به ڵكـوو ده بـێ بـەر لـە هەرشـتێک، ئه وانـه ی مامه ڵـه  له گـه ڵ 
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ئـه و حاڵه تـه دا ده كـه ن، هه ڵگـری بۆچـوون و جیهانبینیـی نـوێ بـن، 
گه یشـتبنه  ئـه و قه ناعه تـه ی ، كـه  به ڵـێ له بـه ر ئـه وه ی حاڵـه ت نوێیه،  
ده بـێ بیركردنـه وه ی كوردییـش نـوێ بـێ، بـۆ ئـه وه ی سـه ر لـه  

شـتێكی نـوێ بـدات، واتـه   شـتێكی جیـاواز بێـت  لـه  كۆنه كـه . 
به  مانایه كی تر، له به ر ئه وه ی سـه ركرده  كورده كان ئه سـیری 
كاتبه سـه راچوو  هەلومه رجێكـی  هیـی  كـه   بـوون  جیهانبینییـه ك 
تێبگـه ن.  لێـی  و   ببینـن  نـوێ  هەلومه رجـی  نه یانتوانـی  بـوو، 
به عـس  ڕژێمـی  كه وتنـی  ده رهاوێشـته ی  مـن،  بـاوه ڕی  بـه    -٢
لـەو دەرفەتـەدا  ده كـرا  كـه   بـوو،  گـه وره   ده رفه تێكـی مێژووییـی 
به جیـددی هه وڵـی به ده وڵه تبـوون بـدرێ. لـه  ٢٠٠٣دا، لـە کاتێکـدا 
عێـراق  به ڵكـوو  هه ڵوه شـابوویه وه،   عێـراق  ده وڵه تـی  هـه ر  نـه ك 
یه كگرتووه كانـدا  نه تـه وه   حەوتـی  به نـدی  له ژێـر  به ته واوه تـی 
بـوو. بـه و مانایـه ش، عێـراق واڵتێكـی بـێ سـه روه ریی نه ته وه یـی 
بـوو. لـه وه ش زیاتـر، واڵتـه  عه ره بییـه كان دژی ئـه وه  بـوون، كـه  
به زوویـی به شـداری لـه  گه ڕانـه وه ی ئـه و سـه روه رییه  بـۆ عێـراق 
بكـه ن. جگـه  لەمـەش، لـه  حاڵه تـی ڕازینه بوونـی الیه نـی عه ره بـی له  
عێـراق بـه  هه نـگاوی جیابوونـه وه ی كوردسـتان لـه  عێـراق، ده كـرا 
کـورد بـه  “ئاسـانی” په نـا بـۆ بڕیاره كانـی ئه نجوومه نی ئاساییشـی 
یه كه میـان واتـە  كـه   ببـات،  یه كگرتـووه كان ٦٨٨ و ٩٨٦  نه تـه وه  
بڕیاری ٦٨٨، چوارچێوه یه ك بووه  بۆ پاراسـتنی كورد  و  له وه ش 
گرنگتـر، بڕیـاری دووه میـان بڕیـاری ٩٨٦، دانـی بـەوەدا نابوو، کە 

١٣% لـه  داهاتـی نه وتـی عێـراق  بـۆ كـورد بێـت . 
مـن پێشـتریش وتوومـه  و نووسـیومه ،  لـه  جیاتیـی كاركردنـی 
كـورد بـه  ئاراسـته ی سـێ بێهیوابـوون، كـه  ئه وانیـش بێهیوابوونی 
لـه   سـوننه   و  شـیعه   بێهیوابوونـی  عێـراق،  ده وڵه تـی  لـه   كـورده  
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یه كتـر و  له وانیـش گرنگتـر بێهیواكردنـی كۆمه ڵگـه ی نێودەوڵەتـی، 
پـڕۆژه ی سـه رله نوێدامه زرانه وه ی  لـه   بـوو  ئه مەریـكا  به تایبه تـی 
ده وڵه تی عێراق. ده ڵێم له بری ئه وه  هه مووی، سـه رانی كورد به ر 
لـه  هه موویـان “سـه رۆكی هه رێـم،” كاری بێوچانیـان كـرد بۆ هیوا 
و بـاوه ڕی  كـورد بـه  “عێراقـی نـوێ،” هیـوای شـیعه  و سـوننه  بـه  
یه كتـر و به هێزكردنـی هیـوای ئه مەریـكا بـه  سـه ركه وتنی پڕۆژه ی 
ده وڵه تـی عێـراق، كـه  لـه  بنچینـه دا پڕۆژه یه كـی شكسـتخواردووی 

به ریتانییـه ... 
به كورتـی، ئه مـڕۆ ٩ سـاڵ دوای پڕۆسـه ی ده وڵه تـی عێـراق، 
هه بـوو  سـه ره كییان  ڕۆڵـی  كـه   كـورد،  سـه رانه ی  ئـه و  هـه ر 
هه ڕه شـه ی  و  تـرس  لـه   عێـراق،  ده وڵه تـی  دامه زرانـه وه ی  لـه  
ده ڵێـن  پێمـان  و  ده كه نـه وه   ئاگادارمـان  عێـراق  پڕچه ككردنـی 
هێـزی  و  ده كرێتـه وه   ته عریـب  نـوێ  شـێوازی  بـه   كوردسـتان 
سـه ربازیی عێراقیـش لـه  كـورد “پاكتـاو” ده كـرێ و بـه  ئاشـكراش 
دووباره بوونـه وه ی  لـه   تـرس  ده ڵێـن  پێمـان  سـه ركردانه   ئـه و 
ئه نفالیـش هه یـه  و... هتـد. لـه  الیه كـی تـره وه ، هیـچ سـه ركرده یه ك 
له وانه  نایه ن به ڕاشـكاوانه  به  خه ڵكی كوردسـتان بڵێن، كه  هه ڵه ی 
بـوون  كـورد  سـه رانی  ئـه وه   چونكـه   بـوو،  كـورد  هیـی  گـه وره  
نه یانتوانـی مه رجـه  مێژوویـی و سیاسـییه  نوێیـه كان ببینـن، له بـه ر 
ئه وه ی  نه یانتوانی ته جاوزی بۆچوونه  كاتبه سـه رچووه كۆنه كانی 
خۆیـان بـن. بـه و مانایـه ش، نه یانتوانـی له ژێـر درووشـمێكی زۆر 
سـاده  بـه ره وڕووی عێراقـی عه ره بـی و كۆمه ڵگـه  ی نێودەوڵەتـی 
ببنـه وه  و به ڕاشـكاوی بڵێـن “ئێمـه ی سـه ركرده   ناتوانیـن له بـری 
خه ڵكـی كوردسـتان بڕیـار بده یـن و بـا كۆمه ڵگـه ی نێودەوڵەتـی، 
بـه ر لـه  هه موویـا ن نه تـه وه  یه كگرتـووه كان، بچن/بێـن لـه  خه ڵكـی 
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كوردسـتان بپرسـن و بزانـن ده یانـه وێ له گـه ڵ عێـراق بمێننه وه  یا 
نـا.” هـه ر نه بـێ ده یانتوانـی وه ك یاسـر عه ره فـات، كـه  لـه  سـاڵی 
٢٠٠٠ لـه  چوارچێـوه ی گفتوگۆکانـی ئاشـتیدا بـه  ئه مەریكییه كانـی 
وت: گـه ر منیـش له ژێـر فشـاره كانی ئێـوه  بـه  سـازش ڕازی ببـم، 
سازشـه   بـه و  فه له سـتینییه كان،  واتـه   جه مـاوه ر،  هه رگیـز  ئـه وا 
ڕازی نابـن... بـه  هه مـان شـێوه  سـه ركرده  كـورده كان ده یانتوانـی 
بـه  هه مـوو الیـه ك بڵێـن، گـه ر ئێمـه  وه ك سـه ركرده  ڕازیـش ببیـن، 

ئـه وا بـه  زه روره ت خه ڵكـی كوردسـتان ڕازی نابێـت! 
لـه و  دوو  كـه   ئه وه یـه ،  ڕاسـتییه كه ی  تـرەوە،  الیەکـی  لـە 
كـردووه   ئـه وه  بـۆ  كاریـان  بێوچـان  بـه   كوردانـه ی  كه سـایه تییه  
كـه  عێـراق لـه  به نـدی حه وتـی نه تـه وه  یه كگرتـووه كان ده ر بچـێ 
و سـه روه ریی تـه واوی بـۆ بگه ڕێتـه وه ، مـام جـه الل و هوشـیار 

بـوون .  زێبـاری 
به اڵم ڕاستییه كه ی ئه وه یه ، كه  هه ر هه نگاوێك به رەو پێشچوون 
لـه م ئاراسـته یه دا، واتـه  لـه  ئاراسـته ی گه ڕانـه وه ی سـه روه ری بـۆ 
هه مـان  به كاربردنـی  لـه   كـورده   مه حرومكردنـی  مانـای  عێـراق، 
نه تـه وه   ئاساییشـی  ئه نجوومه نـی  بڕیاره كانـی  به نـدی حـه وت و 
یه كگرتـووه كان. بـە واتایەکـی تـر دەرچوونـی عێـراق لەژێر بەندی 
حـەوت، بـە واتـای نه مانـی ئـه و كه لێنانـه بـووه  كـه  لـه  سـه روه ریی 
عێراقـدا هه بـوون و دواجـار تۆکمەبوونـی ئـەو سـەروەرییە بـووە. 
لـه  الیه كـی تـره وه،  پارتـی وه ك الیه نێكـی هاوپه یمانیـی سـتراتیژی 
و پشـتگیرێكی سه رسه خسـتی وه رگرتنی پۆستی سه رۆككۆماری 
له الیـه ن مـام جه اللـه وه ، به شـداره  لـه  هه مـوو به رپرسـیاریەتێکی 
زیندووبوونـه وه  و به هێزبوونـه وه ی ده وڵه تـی عێـراق. هـه ر له بـه ر 
ناتوانـێ  بارزانـی،  مه سـعود  سـه رۆكه كه ی  و  پارتـی  ئه وه شـە 
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به ئاسـانی خـۆی بـكات بـه  خاوه نـی شـانازیی ده وڵه تی سـه ربه خۆ 
وه ك  نیشـتمانی  یه كێتیـی  هاوپه یمانییـش،  تـری  الیه نه كـه ی  و 
ڕێگـر لـه و شـانازییه  پیشـان بـدات، چونکـە ئـەم دوو حیزبـە بەبـێ 
جیـاوازی بەرپرسـن لـە دەرچوونـی عێـراق لەژێـر بەنـدی حـەوت 
و دواجـار بێبەشـبوونی کـورد لـە بەکارهێنانـی هەمـان ئـەو بەندە!

سبەی: بۆچوونێكی تر هه یه ، كه  ده ڵێت ده وڵه تی كوردی ته نها 
زه مانه تـی نێوده وڵه تیـی ده وێـت، زه مانه تـی نێوده وڵه تـی، ده وڵه تی 
كوردی ده كات به  واقیع و به ده ستهێنانی ئه و زه مانه ته ش قورس 
نییـه،  چونكـه  كوردسـتان واڵتێكـی ده وڵه مه نـده ، ده توانێت جۆرێك 
لـه و ڕێكه وتنانـه  بـكات، كـه  میـر و پاشـاكانی كه نـداوی عه ره بـی 

له گـه ڵ ڕۆژئـاوادا كردوویانـه ، ڕای تۆ لـه م باره یه وه ؟

پشـتگیریی  هـه ر  مه سـه له   مـن،  بـاوه ڕی  بـه   یاسـین:  ب. 
نێودەوڵەتـی نییـه ، به ڵكـوو سـااڵنێكی زۆر بۆچوونـی بااڵده سـت 
له نـاو بزاڤـی چه كداریـی كـورد لـه  باشـووری كوردسـتان ئـه وه  
بـووه،   ئـه م بزاڤـه  به بـێ پشـتگیریی داگیركه رێكـی تـر، واتـە ئێرانـی 
له سـه ر  ناتوانـێ  ئایه توڵـاڵكان،  زه مانـی  ئێرانـی  و  شـا  زه مانـی 
پـێ بوه سـتێ. ئـه م بـاوه ڕه  زۆر ترسـناكتره  لـه وه ی كـورد به بـێ 
ده وڵه تـی  خاوه نـی  بـه   ببـێ  ناتوانـێ  نێوده وڵه تـی  پشـتگیریی 
ئه وه یـه،   ئاماژه یـه   لـه م  مه به سـتمه   ئـه وه ی  خـۆی.  سـه ربه خۆی 
لـه   بـوون و هێـزی خـۆی  تـا ڕاد ه یه كـی زۆر  بزاڤـی كـورد  كـه  
یارمەتـی  یه كـه م  پلـه ی  بـه   ئیقلیمییـه كان،  هەلومه رجـه   هه مـان 
خه ڵكـی  ئیـراده ی  لـه   تـا  دیـوه   كوردسـتانەوە،  داگیركه رانـی  لـە 
حاڵه تـدا  باشـترین  لـه   ڕاشـكاوانه تر،  زمانێكـی  بـه   كوردسـتان. 
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و   تـر  داگیركه رێكـی  ڕه حمه تـی  ژێـر  خسـتۆته   خـۆی  ئیـراده ی 
شـه ڕی خۆیشـی بـۆ “ئـازادی” كـردووه  بـه  به شـێك له  سـتراتیژی 
ئـه و حاڵه تـه ،  تـر. ده رهاوێشـته یه كی زۆر گرنگـی  داگیركه رێکـی 
باوه ڕبه خۆنه بـوون و بـاوه ڕ بـه  ئیـراده ی خه ڵكنه بـوون بـووه  و 
ماهییه تـی بزاڤه كـه ی لـه  بزاڤێكـی ئازادیخـواز گۆڕیـوه  بـه  بزاڤێـك، 
داگیركه رێکـی  چه په ڵه كانـی  گه مـه   و  سیاسـه ت  لـه   به شـێكه   كـه  

كوردسـتان. تـری  به شـێكی  تـری 
نێودەوڵەتـی،  پشـتگیریی  مه سـه له ی  له گـه ڵ  په یوه نـدی  بـه  
زۆرن ئـه و نموونانـه ی پێمـان ده ڵێـن كاتێـك گه لێـك بڕیاری خۆی 
دا، ده توانـێ ڕای جیهانیـش بگـۆڕێ و پشـتگیریی نێودەوڵەتییـش 
به ده سـت بهێنـێ. لـه  سـه ره تای ١٨٨٠كان، ژمـاره ی جوولەکـەکان 
لـه  فه له سـتین لـه  ٢٥٠٠٠ كـه س زیاتـر نه بـووه ، به اڵم هـه ر زووش 
بڕیـاری ئه وه یـان داوه ، كـه  هـه ر لـه  فه له سـتین ببـن بـه  خاوه نـی 
ده وڵه تـی خۆیـان. لـه و كاته دا هیچ پشـتگیرییه كی نێودەوڵەتییەکان 
توانـای  و  خه بـات  بـه   دواتـر  پشـتگیرییه    ئـه و  به ڵكـوو  نه بـوو، 
هـات.  به ده سـت  زایۆنیـزم  بزاڤـی  سـه ركرده كانی  دڵسـۆزانه ی 
لـه  سـه ره تای سـه ده ی بیسـته  م كه مایه تییه كـی  ئـه وان  كاتێكیـش 
بـۆ  كـرد  كاریـان  بێوچـان  بـه   بـوون،  فه له سـتین  كه مـی  زۆر 
بوونیادنانـی ده وڵه تـی داهاتوویـان، دامه زراندنـی ته لئه بیـب وه ك 
بانـك و  دانیشـگەی عیبـری و  داهاتوویـان،  پایته ختـی ده وڵه تـی 
پـه روه رده ی تایبـه ت بـه  خۆیـان و كاركـردن بـۆ زمانـی یه كبـوو و 
زۆر شـتی تـر. هه مـووی لـه  ٢٥ سـاڵی یه كه مـی سـه ده ی بیسـته م 
دەوڵەتـی  ڕاگەیاندنـی  لـە  بـەر  واتـە زۆر زووتـر  دران،  ئه نجـام 
ئیسـرائیل... ئـه م كارانـه  و زۆر كاری تـری گرنـگ لـه  چوارچێوه ی 
ئه نجـام   )yishuv( عیبـری،  واتـای  بـه   ئه لته رنەتیـڤ،  ده وڵه تـی 
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دران. ئه مانـه  هه مـووی پێچه وانـه ی ئه زموونـی كوردیـن له  بیسـت 
سـاڵی ڕابـردوودا، بـه و واتایـەی لـه  زۆربـه ی زۆری بـواره كان، 
كـوردی،  ئه زموونـی  ده بێـژن  پێـی  ئـه وه ی  چوارچێـوه ی  لـه  
چوونـه دواوه   هه یـه  تـا پێشـكه وتن... ئه مـڕۆ لـه  كوردسـتانی كـه م 
خۆراكـی  و  ده رمـان  بـه   كوردسـتان  خه ڵكـی  ئـازاددا،  زۆر  یـا 
هـه ره   ژمـاره ی  لـه   ئه وه تـا  ده كرێتـه وه،   ئه نفـال  كاتبه سـه رچوو 
دواییـی گۆڤـاری لڤینـدا له سـه ر زاری سـه رۆكی هه رێـم ده وتـرێ، 
ئـه وه ی لـه  بـواری ده رمانـی كاتبه سـه رچوو ده كـرێ، لـه  هه ڵه بجـه  

خراپتـره ... 
جێگـه ی داخـه  ئێسـتاش لـه  واڵتـی ئێمـه ، به تایبه تـی بـه  هـۆی 
هه ژ موونـی چه پـی نه تـه وه ی سه رده سـت، ئـه و بۆچوونـه  بـاو و 
بگـره  بااڵده ستیشـه ، كـه  دامه زرانـی ئیسـرائیل پیالنێكـی ئیمپریالـی 
- زایۆنـی بـوو ... جـارێ ڕاسـتكردنه وه ی ئـه م بۆچوونـه  ده توانـێ 
ئه زموونێكـی  لـه   په ندوه رگرتـن  لـه   بێـت  یارمه تیـده ر  زۆر 
لـه   جووه كانـه   ئه زموونـی  و  به سـه رهات  كـه   ده وڵه مه نـد،  زۆر 

خۆیـان...  بـه   تایبـه ت  نه ته وه ییـی  ده وڵه تـی  دامه زراندنـی 
دژایه تیـی  ئه مەریـكا  ئیـداره ی  نزیكیشـدا،  زۆر  مێـژووی  لـه  
خـۆی، لـه  سـه ره تای ١٩٩٠ەكان ده ربڕی، بـۆ ئەگەری ڕاگه یاندنی 
ئۆكرانیا بۆ سه ربه خۆییی خۆی، به اڵم كه  ئۆكرانیا سه ربه خۆییی 
خـۆی ڕاگه یانـد،  ئه مەریـكا بـه ر لـه  زۆرێـك لـە واڵتـان قبوڵـی كـرد 
هه مـان  بـه   ڕاگه یانـد...  نوێیـه   واڵتـه   بـه و  ڕه سـمیی  پێزانینـی  و 
شـێوه ، هـه ر ئـه و ئیداره یـه  دواتـر دژایه تیـی خـۆی لـه  ڕاگه یاندنـی 
سـه ربه خۆیی له الیـه ن گه النـی یوگوسـالڤیای پێشـوو ده ر بـڕی، 
بـه اڵم هـه ر ئـه و ئیداره یـه  كه مێـك دواتـر بـه  هه مـوو توانـا و هێزی 
سـه ربازی به رگریـی له وانـه  كـرد، كـه  سـه ربه خۆییی خۆیـان لـه  
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یوگوسـالڤیا ڕاگه یاندبـوو! لـه  ڕاسـتیدا ئیـداره ی ئه مەریكـی بـوو 
بـه  ئه ندازیـاری هه ڵوه شـاندنه وه ی یوگوسـالڤیا لـه  چوارچێـوه ی 
ڕێكـه وت و ته رتیباتـی ئاشـتی دایتـۆن... زۆر به كورتـی، كێشـه كه  
نییـه، به ڵكـوو  كێشـه كه  زیاتـر  نه بوونـی پشـتگیریی نێودەوڵەتـی 
بـه   باوه ڕیـان  هـه ن،  زۆر  سـه ركرده ی  ئێسـتاش  تـا  ئه وه یـه  
عێراقـی دیموكراتـی و فیدڕاڵـی هه یـه  وه ك تاكه چاره سـه ر. ئـه و 
سـه ركردانه ی له  پڕۆسـه ی دامه زراندنه وه ی عێراق و نووسـینه وه 
و قبوڵكردنـی ده سـتووردا پێیـان وتیـن ئیتـر چیی تـر كورد ئه نفال 
ئـه و  هـه ر  زه مانه ته یـه ،  ئـه و  ده سـتووره ش  ئـه و  و  ناكرێتـه وه  
سـه ركردانه  لـه م ڕۆژانـه دا بـه  خه ڵكـی كوردسـتان ده ڵێـن، ئـاگادار 
بـن “ئێسـتاش زۆرن ئـه و كه سـانه ی حوكمی عێـراق ده كه ن، به اڵم 

گـه ر بۆیـان بكـرێ، هـه ر ئـه و كه سـانه  ئه نفالمـان ده كه نـه وه!” 
به كارهێنانـی  باسـی  پرسـیا ره كه تان،  لـه   تـر  نیـوه ی 
بـه   گه یشـتن  مه به سـتی  بـه   ده وڵه مه  ندییـه   سـه رچاوه كانی 
ده وڵه تـی سـه ربه خۆ. به داخـه وه  بـه و شـێوه یه ی سـه رانی كـورد 
بـه كار  گاز،  و  نـه وت  به تایبه تـی  ده وڵه مه نـدی،  سـه رچاوه كانی 
ده سـه اڵت،   خـودی  نـاو  توێژێكـی  خزمه تـی  لـه   ته نهـا  ده هێنـن، 
له پێنـاو  توێـژە  ئـەم  چاوچنۆكـه  .  و  چاوبرسـی  به ته ماحـه ،  كـه  
حـه ز و خولیاكانـی خـۆی بـۆ ده وڵه مه ندبـوون ئاماده یـه  هه مـوو 
ژێـر  بخاتـه   كوردسـتان  خه ڵكـی  نه ته وه یییه كانـی  به رژه وه ندییـه  
پێ. له  ڕاستیدا ئه م توێژه  ته ماح و چاوبرسییه ، ئه مڕۆ له  ڕێگه ی 
كوردسـتان،  ئابووریـی  جومگه كانـی  زۆربـه ی  مۆنۆپۆلكردنـی 
له سـه ر  هـه ره  گه وره یـه   مه ترسـیی  گاز،  و  نـه وت  به تایبه تـی 
نه بوونـی  تـا  نه ته وه یییه كانـی  به رژه وه ندییـه   و  كـورد  دواڕۆژی 

نێودەوڵەتـی.  پشـتگیریی 
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زۆر به كورتـی، بـاوه ڕم وایـه ،  كـورد یه كسـه ر دوای كه وتنـی 
ڕژێمـی سـه دام ده یتوانـی كار بـكات بـۆ به ده وڵه تبـوون. باشـترین 
شـێوه ش بـۆ هەنگاوێکـی ئەوهـا، ئـەوە بـوو، کـە به رپرسـیارێتیی 
خه ڵكـی  بـۆ  بگوێزرێتـه وه   سـه ركرده كان  لـه   ئەوهـا  بڕیارێکـی 
له گـه ڵ  تـه ره ف  بكرێتـه   نـەک سـەرکردایەتی خـۆی  كوردسـتان، 
كۆمه ڵگه ی نێودەوڵەتی. هه ر ئه و ته ره فبوونه ش له و “ملمالنێیه دا” 

ده كـرا بـه  ڕیفرانـدۆ م - ڕاپرسـی یه كالیـی بكرایه تـه وه .
بـەاڵم كـه  ئه مـه ش نه كـرا، ده كـرا كورد له  ٢٠ سـاڵی ڕابردوودا 
بـكات،  گرنـگ  زۆر  شـتی  كۆمه ڵێـك  كوردسـتان  باشـووری  لـه  
هیچیـان  كـه   به ده وڵه تبوونـدا،  و  به نه ته وه بـوون  پڕۆسـه ی  لـه  
نـه  پێویسـتی بـه  پشـتگیری و نـه  پێزانینـی ڕه سـمیی نێودەوڵەتـی 
هه بـوو،  لەپێـش هه موویانـه وه  كاركـردن بـۆ زمانێكـی یه كگرتـوو، 
كـه  به داخـه وه  نـه ك هـه ر ئـه وه  نه كـراوه،  به ڵكـوو له بـه ر نه بوونـی 
خه ریكـه   به نه ته وه بـوون،  مه سـه له ی  له مـه ڕ  ڕوون  ڕوئیایه كـی 
باشـووری كوردسـتان ده بێتـه  دوو گـه ل، دوو نه تـه وه  . مـرۆڤ 
كۆمه ڵگـه ی  به رپرسـه،   حاڵه تـه   لـه و  كـێ  بپرسـێ  ده توانـێ 

كـورد خۆیـان؟  ده سـه اڵتدارانی  یـا  نێودەوڵەتـی 
كوردسـتان  خه ڵكـی  هاتـووه   ئـه وه   كاتـی  ئـه وه،   له بـه ر 
و  خـۆی  مه سـه له ی  بـه   بـكات  خـۆی  سـه ربه خۆییی  مه سـه له ی 
ده سـه اڵتدارانیش به ره وڕووی به رپرسـیارێتیی مێژوویی بكاته وه  

نێگه تیڤانـه .  ئاكامـه   و  ئاقـار  بـه و  شـته كان  گه یشـتنی  لـه  

سـبەی: كۆتاپرسـیارمان ئه وه یـه ، لـه  سـاڵی ٢٠٠٥ بزوتنـه وه ی 
ڕیفرانـدۆم هاوشـانی هه ڵبژاردنه كانـی عێـراق ده نگدانـی بـۆ مافـی 
ده نگـده ران  ٩٨%ی  زیاتـر  و  كـرده وه   كـۆ  خۆنووسـین  چـاره ی 
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كـورد  سـه ركردایه تیی  ئـه وكات  كـرد،  سـه ربه خۆیییان  داوای 
پشـتی لـه و داوایـه ی خه ڵـك كـرد، بـه اڵم لـه  ئێسـتادا ئـه و داوایـه  
لـه م باره یـه وه   تـۆ  بۆتـه  درووشـمی هه ندێـك الیـه ن، بۆچوونـی 

چییـه ؟

باسكردنیشـی  و  پڕمانایـە   پرسـیارێكی  ئه مـه   یاسـین:  ب. 
هه رێـم  سـه رۆكی  گـه ر  سـه ره تا  هه یـه .  گرنگییه كـی  لـه   زیاتـر 
جیـددی بێـت لـه  ڕاگه یاندنـی ده وڵه تـی سـه ربه خۆ، ده بـێ بـه ر لـه  
هه رشـتێك، به ڕاشـكاوی خـۆی بـه ره وڕووی مێـژوو و ئه زموونـه  
گرنگه كانـی بكاتـه وه ، به تایبه تـی ئـه و ڕووداوانـه ی په یوه ندییـان به  
مه سـه له ی ده وڵه تـی سـه ربه خۆوه  هه یـه . لـه  كاتێكـدا زۆر الیـه ن و 
لێكۆڵـه ر و چاودێـر بزاڤـی ڕیفراندۆ مـی باشـووری كوردسـتان و 
ده رهاوێشـته كانی، به تایبه تی ده نگدان له  ڕاپرسـییه كی ناڕه سـمیدا 
تێڕامـان  و  گرنگیپێـدان  جێگـه ی  كوردسـتان،  سـه ربه خۆییی  بـۆ 
بـووه ، سـه رۆكی هه رێـم لـه  هه مـوو كـه س کەمهەڵوێسـتتر بـووه  
لـه و پڕۆسـه  و ئه زموونـه  ده وڵه مه نـد و گرنگـەی ڕیفرانـدۆم.   هـه ر 
ئـه م تێبینییـه  بۆخـۆی گومانێكـی زۆر ده خاتـه  سـه ر جیددییه تـی 
ده وڵه تـی  ڕاگه یاندنـی  له مـه ڕ  هه رێـم  سـه رۆكی  بانگه شـه كانی 
عێراقـی  بـه   ده توانـێ  به ئاسـانی  بارزانـی  مه سـعود  سـه ربه خۆ... 
عه ره بـی و كۆمه ڵگـه ی نێوده وڵه تـی بڵێ، ئه وه  خه ڵكی كوردسـتانه  
بـه  ڕێـژه ی ٩٨% ده نگـی بـۆ سـه ربه خۆییی خـۆی داوه  و منیـش 
وه ك سـه رۆك و نوێنـه ری ئـه و هه رێمـه ، ته نیـا  شـتێكم له سـه ره ، 
ئه ویـش سـه ردانه واندنه  بـۆ ئـه و بڕیـاره ی خه ڵـك! له بـری ئـه وه ی   
بارزانـی خـۆی لـه و ڕووداوه  گرنگـه، واتـە بزاڤـی ڕیفرانـدۆم و 
خۆیه تـی  جێـی  بشـارێته وه ،  ئاماژه پێدانـی،  و  دەرهاوێشـتەکانی  
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بـه  گرنگـی و شـانازییه وه  ئامـاژه  بـه م ڕاسـتییه  بـكات. ئاخـر ئـه و 
ئاماژه یـه  ده یتوانـی زۆر یارمه تیـده ر بێـت، هه تـا ئەگـەر هـه ر نه بـێ 

بـۆ به هێزكردنـی به هانـه ی خۆیشـی بێـت... 
نییـه  و  سـه رپێی  ئاماژه یه كـی  هـه ر  ئه مـه   مـن،  بـاوه ڕی  بـه  
گرنگیـی زۆری هه یـه ، چونكـه  بـه ر لـه  هه مـوو شـتێك: ١- كاتێـك 
سـه رۆكی هه رێـم خـۆی لـه  باسـكردنی ئـه و ڕاپرسـییه نـا دات و 
خـۆی لـه و ڕاسـتییه  ده شـارێته وه  كـه  ٩٨%ی خه ڵكـی كوردسـتان 
ده ڵـێ  پێمـان  به ئاسـانی  ئـه وا  داوه ،  سـه ربه خۆیی  بـۆ  ده نگیـان 
نییـه،  به ڵكـوو  ئیـراده ی خه ڵـك بـۆ سـه ربه خۆیی شـتێكی گرنـگ 
ڕاسـتیدا  لـە  تاكڕه وانـه.  بڕیـاری  ته نهـا  و  ته نهـا  گرنگـه   ئـه وه ی 
سـەرۆکی هەرێـم نـەک هـەر خەمـی لـەوە نەخـواردووە کە پرسـی 
سـەربەخۆیی لـە الی هێزەکانـی ئۆپۆزسـیۆن، به ڵكـو بگـرە هەوڵی 
ئەوەشـی نـەداوە، ئـەم پرسـە الی هاوپه یمانـه  ستراتیژییه كەشـی 
كـه  یه كێتیـی نیشـتمانییه، بەرجەسـتە بـکات. لـە ڕاسـتیدا، به پێـی 
لـه   خـۆی  هاوپه یمانه كـه ی  بارزانـی  سـه رچاوه،   هه ندێـك 
سـه ربه خۆ  ده وڵه تـی  ڕاگه یاندنـی  ئه گه ره كانـی  و  باسـوخواس 
ئـه و  تـری  ئاماژه یه كـی   -٢ نه كردۆتـه وه.  ئـاگادار  نـه ورۆزدا  لـه  
هه ڵوێسـته ی سـه رۆكی هه رێـم ئه وەیـە   ،  ئـه و ده خـوازێ  شـانازیی 
ڕاگه یاندنـی ده وڵه تـی كوردسـتانی سـه ربه خۆ، ته نهـا بـۆ خـۆی، 
لـه  باشـترین حاڵه تیشـدا بـۆ خـۆی و حیزبه كـه ی خـۆی بێـت. بـە 
واتایەکـی تـر، ئەمـە شـتێكی هـه ره  مەترسـیدارە، کـە خه ریكـه  ڕوو 
ڕوو  خه ڵـك  ئیـراده ی  به رزڕاگرتنـی  و  پڕماناكـردن   -٣ ده دات. 
ئیتـر زوو  ده كات  وا  مه سـه له ی سـه ربه خۆییدا،  لـه   لـه  ده ره وه ، 
بـۆ خـودی  بـه  سه رئێشـه   ببێـت  ئیراده یـه   ئـه و  یـا دره نـگ هـه ر 
خۆی و سیسـتمی سیاسـی له  ناو خۆدا. واته  بۆ خۆپاراسـتن له و 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

377

ئیراده یـه  لـه  ناو خـۆدا، پێویسـت ده كات هه مـان ئـه و ئیراده یـه  ڕوو 
نه كرێـت!  كارا  ده ره وه ش  بـه  

بـه  هه مـوو پێوه رێـك و لـه  تێگه یشـتنی دروسـت لـه  هه مـوو 
بـوو،  پـێ  له سـه ر  ڕیفرانـدۆ م  بزاڤـی  كاتـه ی  ئـه و  ئامـاژه كان، 
ئه وه مـان بـۆ پشتڕاسـت ده كاتـه وه ، كـه  ئـه و بزاڤـه  ده یتوانـی بگاته  
پێگه یه كـی زۆر گرنـگ لـه  سـه ركه وتن، ئه ویـش ڕێگرتـن بـوو لـه  
جیاكردنـه وه ی  دواجـار  و  عێـراق  ده وڵه تـی  دروسـتبوونه وه ی 
باشـووری كوردسـتان لـه و ده وڵه تـه بـوو . به پێـی ئاگادارییه كانـم، 
شـه ره فی  واڵت  ده ره وه ی  لـه   له وانـه ی  بـووم  یه كێـك  كـه  
به رپرسـیارێتیم تـا مانگـی ٥ی ٢٠٠٤ لـه و بزاڤـه دا هه بـوو، ده زانـم 
چـۆن به گه رمـی لـه  بـاره گای نه تـه وه  یه كگرتـووه كان لـه  جنێـڤ 
لـه  سـه ره تای مانگـی ئـازاری ٢٠٠٤ پێشـوازی لـه  شـاندی بزاڤـی 
ڕیفرانـدۆ م لـه  ده ره وه ی واڵت كـرا و بـۆ مـاوه ی نزیكـه ی سـێ 
قسـه كانی  ده رهاوێشـته ی  و   كـرا  له گه ڵـدا  گفتوگۆیـان  كاتژمێـر 
الیه نـی نه تـه وه  یه كگرتـووه كان سـێ شـت بـوو: ١- هه مـوو گه لێك 
هه یـه ،  ڕیفراندۆ مـی  ئه نجامدانـی  و  خۆنووسـین  چـاره ی  مافـی 
گرنگـه   یه كگرتووه كانـه وه،   نه تـه وه   بـه الی   -٢ كوردیشـه وه.  بـه  
هه ڵوێسـتی ئه رێنیـی دوو هێـزی سـه ره كیی كوردسـتان )پارتـی 
و یه كێتـی( لـه  خواسـتی ڕیفرانـدۆ م، یـا هـه ر ئه لته رناتیڤێكـی تـر، 
پشتڕاسـت بكرێتـه وه. ٣- بـه  زووتریـن كات ئـه و ئیمزایانـه ، كـه م 
یـا زۆر نزیكـه ی یـه ك ملیـۆن و هه شـت سـه د هـه زار ئیمـزا، كـه  
بـۆ داوای ئه نجامدانـی ڕیفرانـدۆ م كـۆ كرابوونـه وه ، بگه یه ندرێنـه   
بكـرێ...  له سـه ر  كاری  ئـه وه ی  بـۆ  یه كگرتـووه كان  نه تـه وه  
دیـاره  نه گه یشـتنی ئیمـزاكان لـه  كاتـی پێویسـتدا و هه ڵبـژارده ی 
دامه زراندنـه وه ی ده وڵه تـی عێـراق، له بـری ئه لته رنەتیڤـی تـر، بـه  
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یه كێتـی. پارتـی و  ئه سـتۆی  یه كـه م ده كه وێتـه   پلـه ی 
له ڕاستیدا، له  كاتێكدا له  دوو بۆنه ی جیاوازدا له  ساڵی ٢٠٠٤ 
هـاری شـوت، به رپرسـی مه ده نیـی ئه مەریكـی له  باكـووری عێراق 
و  كۆنده لیـزا ڕایـس، وه زیـری ده ره وه ی ئـه و كاتـه ی ئه مەریـكا، 
پرسـیاریان ده رباره ی مافی ئه نجامدانی ڕیفراندۆ م له  باشـووری 
كوردسـتان لـێ كـرا، هیـچ كامیـان وه اڵمـی نێگه تیڤانه یـان نه بـوو، 
یه كه میـان ته نانـه ت ئـه وه ی وت، كـه  به ڵـێ ئێمـه  هاتووینه تـه  ئێـره  
) هه ولێـر – کوردسـتان( بـۆ ئـه وه ی گوێ لـه  ڕای خه ڵكی بگرین و  
وه اڵمـی دووه میشـیان، واتـه  هـی كۆنده لیـزا ڕایـس، ئـه وه  بـوو، كه  
به ڵـێ ئێمـه  ده زانیـن  گـه الن ئـه و مافه یـان موماره سـه  كـردووه  و 
بگـره  الی دراوسـێكانمان* دوو جـار ڕیفرانـدۆ م ئه نجـام دراوه . به  
خوێندنه وه یه كـی تـر، ده كـرێ بوتـرێ هـه ردوو بۆچوونـه كان ڕوو 
باشـووری كوردسـتان،  لـه   ئه نجامدانـی ڕیفرانـدۆم  ئه گـه ری  لـه  

پۆزه تیـڤ بـوو تـا نێگه تیـڤ. 
لـه  الیه كـی تـره وه ، ئـه و وه اڵمانـه ی بـه  زاره كـی و نووسـراو 
دراونه تـه  نوێنه رانـی بزاڤـی ڕیفراندۆ م له  ده ره وه ی واڵت، له الیه ن  
بەگشـتی   -١ كـه :  ده كه نـه وه   پشتڕاسـت  ئـه وه   جیاجیـا  واڵتانـی 
هه ڵوێسـتێكی پۆزه تیڤانـه  هه بـوو به رامبـه ر ئه نجامدانـی ڕیفراندۆ م 
له ژێـر چاودێریـی نه تـه وه  یه كگرتـووه كان. ٢- بـه اڵم له به ر ئه وه ی 
ئامـاژه   زیاتـر  دیسـان  كـورده كان،  سـه ركرده   ڕه سـمیی  ڕای 
عێراقێكـی  له گـه ڵ  ده كـرێ،  یه كێتـی  و  پارتـی  ڕه سـمیی  ڕای  بـه  
ڕێـزی  ده بـێ  نێودەوڵەتییـش  كۆمه ڵگـه ی  ئـه وا  بـووه ،   یه كبـوودا 
ئـه و بۆچوونـه  ڕه سـمییه  كوردییـه  بگـرێ. لـه  ڕاسـتیدا كاتێكیـش 

*  دیــاره   مه به ســتی كه نــه دا بــوو له ســه ر چاره نووســی ناوچــه ی كیوبــك. 

نووســەر.
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كۆتاییـی  لـه   ئیمزاكانیـان  كوردسـتان  ڕیفراندۆمـی  كۆمیتـه ی 
شـوباتی ٢٠٠٤ گه یانـده  مه جلیسـی حوكـم، به رپرسـه  كـورده كان 
ئـه و  باشـترین حاڵه تـدا،  لـه   نـه دا،  پیشـان  ئه وتۆیـان  گرنگییه كـی 
ئیمزایانـه  له الیـه ن سـه ركرده  كـورده كان بـه كار هێنـران له پێنـاو 
وه رگرتنـی پلـه  و پایـه  لـه  به غـداد. جگـه  له وه ش، به  بـاوه ڕی خۆم، 
ڕۆڵـی كۆمیتـه ی كوردسـتانیی بزاڤه كه،  خۆیشـی هـه ر زوو كه وته  
ژێـر هەژمـوون و ڕكێفـی ده سـه اڵتدارانی كـورد، زۆر به تایبه تـی 
مـام جـه الل، كـه  ئه مـه ش وای كـرد تـه واوی بزاڤه كـه  بكـرێ بـه  
به شـێك لـه  سـتراتیژی دوو هێـزه  سـه ره كییه كه ، ئه ویـش خـۆی 
لـه  زیندووكردنـه وه ی دەوڵەتـی عێـراق و لكاندنـه وه ی باشـووری 

كوردسـتان بـه و واڵتـەوە چـڕ كردبـۆوه .
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پێشەکی

هەرێمـی  پەیوەندییەکانـی  دوایییـەی  ئـەم  پێشـوەچوونەکانی 
کوردسـتان و بەغداد و شـێوازی کاردانەوە سیاسـییەکان لەسـەر 
پانتاییـی سیاسـیی باشـووری کوردسـتان، زیاتـر لـە ئەگەرێـک و 
پرسـیارێک لـە خۆیـان دەگـرن. لـە کـۆی تێبینـی و تێڕامانـەکان، وا 
دەر دەکەوێ ئەو بنبەسـتە سیاسـییەی پەیوەندییەکانی هەولێر و 
بەغـداد پێـی گەیشـتووە، ئەوەمـان پـێ دەڵـێ، کـە چیی تـر ئیمکانی 
نییـە ئـەو بنبەسـتە پـاڵ بدرێتـە پێشـەوە یـا خـۆی لـێ ال بـدرێ، 
ئەگـەر ئـەم جـارەش ئـەو بنبەسـتە پـاڵ بدرێتـە پێشـەوە، ئـەوا لـە 
باشترین حاڵەتدا لەسەر حسابی الیەنی کوردی دەبێت. الیەنێکی 
گرنگـی کێشـەکەش ئەوەیـە، سیاسـەتەکانی دەسـەاڵتی کـوردی لە 
بەرامبەر بەغداد بەتەواوەتی بە بنبەسـت و شکسـت گەیشـتوون. 
بـە هەرحـاڵ، پارادۆکـس ئەوەیـە، ئـەو دەسـەاڵتە دەیـەوێ هەمـان 
نـاوەوەی کوردسـتان،  لـە  بـۆ خـۆی، ڕوو  بنبەسـت و شکسـت 
“سـەرکەوتن.”  بـە  بـکات  ئۆپۆزسـیۆن،  بـە  بەرامبـەر  بەتایبەتـی 
ئەمەش خۆی لە خۆیدا تراژیدیایەکی تری سیاسەتە کوردییەکانە 
و بـە ئەگـەری زۆریـش لـە بەردەوامییـدا بـە نەهامەتییه کـی گەورە 

بـۆ خەڵکـی کوردسـتان تـەواو ده بـێ! 
ئەم وتارە بە شـێوەی سـەرەکی هەوڵێکە بۆ تیشکخستنەسـەر 
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بۆتـەوە،  دووچـاری  کوردسـتان  باشـووری  بارودۆخـەی  ئـەو 
نێـوان  بابەتـی پەیوەندییەکانـی  لـە  بـە جەختکردنـەوە  بەتایبەتـی 
دەسـەاڵت و ئۆپۆزسـیۆن. بـۆ فەراهەمکردنـی باسـەکەش، هـەوڵ 
دەدەم کۆمەڵێـک ڕەهەنـد و بابـەت لـە تابلۆیەکـی یەکبوودا بخەمە 

ژێـر ڕۆشـناییی بـاس.

سروشتی کێشەکان

زۆر جار کەس و الیەنەکان دەکەونە هەڵەیەکی زۆر جیددییەوە، 
پانتاییـی  بەرۆکـی  ئەمـڕۆ  قەیرانـەی  لـەو  تێگەیشـتن  بـۆ  کاتێـک 
سیاسـیی لـە باشـووری کوردسـتانی گرتـووە، بـاس لە سـەرەتای 
دروسـتبوونی ئۆپەراسـیۆنی دیجلە یا هەندێ ڕووداوی تری لەو 
جـۆرە دەکـەن. لـە بەرامبـەردا دەمـەوێ ئـەوە جەخـت بکەمـەوە، 
کـە تـەواوی کێشـەکە پـێ لـە کۆمەڵێک هەڵەی جیـددی هەڵدەگرێ، 
دەوڵەتـی  سـەرلەنوێدامەزراندنەوەی  سـەرەتای  لـە  هـەر  کـە 
سیاسـیی  سـەرکردایەتیی  دیکتاتـۆر،  کەوتنـی  دوای  عێـراق، 
سیاسـییانەش  هەڵـە  ئـەم  کـەوت.  تێیـان  کوردسـتان  باشـووری 
بێبنەمـا  و  بێبنچینـە  سیاسـیی  گەشـبینییەکی  دەربـڕی  زیاتـر 
بـە  خوێندنەوەیەکـی  دەرهاوێشـتەی  گەششـبینییەش  ئـەو  بـوو. 
هەڵـەی سـەروبەری ڕوانگـە سیاسـییەکە بـوو. خوێندنەوەکـەش 
هیـی  کـە  بـوو،  جیهانبینییـەک  دەربـڕی  و  ڕەنگدانـەوە  بۆخـۆی 
دوێنێیەکـی زوو و کاتبەسـەرچوو بـوو، جیهانبینییـەک، کـە خـۆی 
لـەو بڕوایـە دەبینییـەوە، کـە شـێوەیەک لـە شـێوەکانی ئۆتۆنۆمـی 
دەتوانـێ چارەسـەری كێشـەی کـورد بـکات. دیوەکـەی تـری ئـەو 
بـاوەڕەش ئـەوە بـووە، کە دیموکراسـی دەتوانـێ ئەو زامنە بێ کە 
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کـورد لـە چوارچێوەیـدا بـە مافەکانـی بـگات، بەبـێ ئـەوەی بیـری 
نەتـەوەی  دەکـرێ  هەڵبـژاردن  سیسـتمی  کـە  کردبێتـەوە،  لـەوە 
سەردەسـت بـکات بـە خاوەنـی پێگـەی زۆرینـەی دیکتاتـۆری. لـە 
الیەکـی تـرەوە، لـەم ڕۆژانـەدا، دوای ئـەوەی کـورد زۆر درەنـگ 
لـەوە  گـەورە  ترسـێکی  مەسـەلەیە،  ئـەو  تێگەیشـتنی  لـە  کـەوت 
هەیـە، کـە حکومەتـی داهاتـوو هیـی زۆرینە، تۆ بڵـێ دیکتاتۆریەتی 
زۆرینـە بـێ و ئەگەرێکـی هـەرە بەهێزیـش ئەوەیـە، کـورد بێبـەش 

بکـرێ لـەو حکومەتـە زۆرینەیـە... 
ئـەوە  بـەردەوام  کـورد  بـۆ  تـاڵ  ڕاسـتییەکی  ئەوەیـە،  سـەیر 
بـووە، کـە لەنـاو دامەزرێنـەرە هـەرە چاالکەکانـی هێـزی لەشـکری 
کۆمەڵێـک  ڕابـردوو،  سـەدەی  بیسـتەکانی  سـەرەتای  لـە  عێـراق 
بـە  ببووایـە  دەبـوو  ڕاسـتییە  ئـەم  هەبـوون...  کـورد  ئەفسـەری 
دەرسـێک کـە نەوەکانـی دواتـر سـوودی لـێ وەر بگـرن و ئـەو 
مێـژووە دووبـارە نەکەنـەوە، بـەاڵم لـە کاتێکـدا، کـە هـەر ئێسـتا 
قەیرانـی متمانـە لەنێـوان هەولێـر و بەغـداد دەگا بە ئاسـتێکی زۆر 
ترسـناک، سـەرۆکی هەرێـم بەبـێ ئـەوەی هەسـت بـە گوناهـ بکات 
و هیـچ هێمایەکـی دەر بڕیبـێ لەمـەڕ هەڵەکردنـی الیەنـی کـوردی 
لـە دامەزراندنـەوەی سـەرلەنوێی دەوڵەتـی عێـراق، بەڕاشـکاونە 
بـاس لـەوە دەکات، کـە لـە کاتێکـدا شـیعە و سـوننە دوودڵ بـوون 
“ئێمـەی کـورد”  لـە دامەزراندنـەوەی هێـزی سـەربازیی عێـراق، 
بووین بە سـەرچاوەی سـەرەکیی دامەزراندنەوەی ئەو لەشـکرە! 
بـەم مانایـەش، کێشـەی کـورد لەگـەڵ بەغـداد ئـەوە نییـە کـە کـێ 
الیەنـی  لەوەدایـە  کێشـەکە  بەڵکـوو  عێراقـە،  سـەرۆکوەزیرانی 
کـورد لـە ڕابـردوودا بـە هەڵـەدا چـوو، ئێسـتا لە پێگەیەکـی هەڵەوە 
سیاسـەت دەکات و بـە ئەگـەری زۆر لـە داهاتووشـدا باجـی ئـەو 
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هەاڵنـەی ده دات. ئێسـتا، بـەو مانایـە، هەڕەشـەی گـەورە بەغـداد 
نییـە، بەڵکـوو هەڕەشـە ئەوەیـە، هەڵگرانـی لۆژیکی سیاسـیی هەڵە 
سـەرکردایەتیی  شکسـتخواردوو،  و  چـەوت  جیهانبینییەکـی  و 
کـورد دەکـەن، وەک مۆتەکـە لەسـەر کێشـە جـوان و ڕەواکـەی 
دانیشـتوون، خراپتریـش لـەوە، ئـەو کێشـە جوانەیـان کـردووە بـە 
دیوارێـک، خۆیانـی لەپشـت حەشـار دەدەن و دەیکـەن بـە قەڵغانی 
بەرگریکردن لە خۆیان... بەردەوامیی هاوکێشـەکان بەم شـێوەیە، 
کـورد  بـۆ  گـەورە  نەتەوەییـی  کاریسـەیەکی  زۆر  ئەگـەری  بـە 

بـەدوای خۆیـدا دەهێنـێ.

پێگەی کورد

لـە تێڕوانینێکـی بەپەلـە لـە بارودۆخـی باشـووری کوردسـتان و 
باشـووری  کـە  بڵێیـن  ئـەوە  دەتوانیـن  سیاسـییەکەی،  سیسـتمە 
کوردستان لەم پێگە و بارودۆخەی تیایدا دەژی، نە ئامادەیە بگات 
بـە ئاشـتییەکی سـەرکەوتوو و نـە شـەڕێکی سـەرکەوتوو لەگـەڵ 
بەغـداد. بەهانـە سـەرەکییەکانی ئـەو بۆچوونـەش ئـەوەن کـە: ١- 
سیستمی سیاسی لە باشووری کوردستان لە ژمارەیەکی یەکجار 
بەرەیەکـی  بەرهەمهێنانـی  لـە  هێنـاوە  زۆر ڕەهەنـدەوە شکسـتی 
ناوخۆیی، سیسـتمێکی سیاسـیی بەهێز، کە تیایدا تاک متمانەی بە 
سیاسـییەکانی هەبێ و وابەسـتەبوونێکی توندوتۆڵی بەو سیستمە 
هەبێ و لە ڕێگەی سـەرکردایەتییه کی دڵسـۆزەوە ئامادەی هەموو 
خۆبەختکردنێـک بێـت. ئامادەییـی ڕۆژانـی خەباتـی شـار و شـاخی 
ڕابردوو لە خۆڕاگرییەکی بێوێنەدا بەرامبەر یەکێک لە دڕندەترین 
ڕژێمـە سـتەمکارەکان، چـووە مێـژووەوە و چیـی تـر بوونـی نییـە. 



د. بورهان أ. یاسین

3٨٦

لە ڕاسـتیدا ئەو وابەسـتەیییە بەهێزە بە نەتەوەوە و ئەو خواسـتی 
قوربانیدانـە لەسـەر دەسـتی دەسـەاڵتێکی گەنـدەڵ لـە ٢٠ سـاڵی 
دواییـدا، قەبـر کـرا. ٢- لەگـەڵ ئـەوەی هاوپەیمانییەکـی سـتراتیژی 
لەنێـوان پارتـی و یەکێتیـدا هەیـە، بـەاڵم بەشـێک لـەو قەیرانـەی 
هەیـە، زیاتـر هیـی پەیوەندییەکانـی نێوان پارتـی و یەکێتییە تا هیی 
کـورد لـە الیـەک و بەغـداد لـە الیەکـی تـر. هەنگاوەکانـی ئـەو دوو 
حیزبـە زیاتـر هیـی گومڕایـی و پرسـی ئەوەی کە ئایـا لە هەنگاوی 
داهاتـوودا یەکێتـی چەنـد بـراوە دەبـێ یـا دۆڕاو، یـا پارتـی چەنـد 
سـەرکەوتوو دەبێـت یـا چۆکشـکاو. ٣- لـە دەزگا ڕەسـمییەکانی 
هەرێمـدا، وەک بڵێـی هەریەکـە لـە جیهانـی خۆیـدا بـژی وایـە، بـە 
کـردووە.  قەیرانەکـەدا  لەگـەڵ  هەڵسـوکەوتیان  جیاجیـا  شـێوەی 
پەرلەمـان نەیتوانیـوە بـە جیـددی ئـەم کێشـەیە تاووتـوێ بـکات، 
سـەرۆکی حکومـەت لـە چەنـد قسـە و ڕاگەیاندنێکـی گشـتی بەدەر، 
فاییلـی  تـەواوی  نەکردۆتـەوە،  نزیـک  باسوخواسـانە  لـەو  خـۆی 
قەیرانەکـە لـە دەسـت سـەرۆکی پارتـی دیموکراتی کوردسـتان، تۆ 
بڵـێ سـەرۆکی هەرێمـدا بـووە. ٤- لـە پێگـەی ئیقلیمیدا: پشتبەسـتن 
سـەربازیدا  بەرەوڕووبوونـەوەی  لـە  کـورد  بۆچوونـەی  بـەو 
لەگـەڵ بەغـداد، جارێکـی تـر ئـەوەی بەسـەر نایـەت کـە لـە ١٩٧٥دا 
بەسـەری هـات، دەکـرێ هەڵەیەکـی زۆر کوشـندە بێـت. هەرچەندە 
پەیوەندییەکانی باشووری کوردستان و تورکیا بەرەوپێشچوونی 
بە خۆوە بینیوە، بەاڵم ئێستاش عێراق وەک واڵت، ئەو ئامرازانەی 
بە دەسـتەوە هەن، کە لە بادانەوەیەکی سیاسـیدا و بە شـێوەیەکی 
چاوەڕواننەکـراو لەگـەڵ تورکیـا بگاتە لەیەکگەیشـتنێک لە شـێوەی 
لەنێـوان عێـراق و  ئـازاری ١٩٧٥دا  لـە ٦ی  لـە جەزائیـر  ئـەوەی 

ئێرانـدا کـرا بـۆ پشتشـکاندنی کـورد. 
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بەهانەیەکـی گرنـگ بـۆ ئـەو ئەگـەری لەیەکگەیشـتنەی تورکیـا 
و عێـراق، دەکـرێ زیاتـر بەرهەمـی ئـەو بـاوەڕەی تورکیـا بێـت، 
لەگـەڵ  پەیوەنـدی  بـە  پەکەکـە  کاریگەریـی  و  ڕۆڵ  ئیتـر  کـە 
پێشـوەچوونەکانی خۆرئـاوای کوردسـتان و زێدەبوونـی ڕۆڵـی 
پەکەکـە لـەوێ و تەشـەنەبوون و زێدەبوونـی ئۆپەراسـیۆنەکانی 
پەکەکـە لـە باکـووری کوردسـتان، وا لـە تورکیـا بـکات لـە عێـراق 
نزیک ببێتەوە بۆ خەماڵندنی تێگەیشـتنێک لەسـەر فاییلی کوردی، 
کـە تیایـدا زۆر بەکورتـی عێـراق ئامادەیـی پیشـان بـدات لـەوەی 
الوازکردنـی  و  لێـدان  لەپێنـاو  هاوکارییـە  ئامـادەی  کـردار  بـە 
پەکەکـە. هـەر لێرەشـدا پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا لەنێـوان قەندیـل و 
هەولێـر هیـچ جـۆرە لـە یەکترگەیشـتنێک هەیـە بـۆ ئـەوەی ڕێگە لە 
ئەگەرێکی ئەوها بگیرێ؟ سـەیر ئەوەیە، داگیرکەرانی کوردسـتان 
لـە مامەڵەکردنیـان لەگـەڵ مەسـەلەی کـورد، هەولێـر و قەندیلیـان 
سیاسـییەکانی  بزاڤـە  ئـەوە  بـەاڵم  نەکردۆتـەوە،  جیـا  یەکتـر  لـە 
کوردسـتان خۆیانـن، کـە هەولێـر و قەندیـل بـە یەکـەوە نابینـن! 
هـەر گرێـدراو بەمەشـەوە، دەکـرێ بڵێیـن مەرجێکـی سـتراتیژیی 
خۆڕاگریی باشووری کوردستان بەرامبەر بەغداد، لە ئێستا و لە 
داهاتووشـدا، ئەوەیە کە پەیوەندییەکانی ئەم بەشـەی کوردسـتان 
لەگەڵ تورکیا نەک هەر گرنگە پارێزراو بن، بەڵکوو بەرجەستەتر 
بنەمـای  هەنـدێ  لەسـەر  گرنگتـر،  لەمـەش  بـن،  سـەقامگیرتر  و 
درێژخایـەن داڕێـژراو بـن. بـە بۆچوونـی خـۆم، هەرکاتێک تورکیا 
لەگەڵ بەغداد ڕێک کەوت بۆ لێدانی باشـووری کوردسـتان، ئەوا 
ئـەو پێشـوەچوونە بـە پشتشـکانی باشـووری کوردسـتان تـەواو 
پێشـوەچوونێکی  بڵێیـن  ئەگـەر  نەڕۆیشـتووین  دووریـش  دەبـێ. 
ئەوها باشـووری کوردسـتان دەکات بە هەرێمێکی داخراو، وەک 



د. بورهان أ. یاسین

3٨٨

کەرتـی غـەزەی فەلەسـتین. 
هـەر لێرەشـدا دەبـێ ئـەوە بوتـرێ، ڕووداوێکـی لـەو چەشـنە 
دەبێتـە هـۆی پاشـوەچوونێکی زۆر جیـددی بـۆ دۆزی کـورد لـە 
باکـووری کوردسـتانیش. لـەو گۆشـەبینینەوە و بەکارهێنانـی ئـەم 
لۆژیکـە، پێویسـت دەکات هێزەکانـی باکـووری کوردسـتان و بـە 
بکـەن و  بەوپـەڕی وشـیارییەوە هەڵسـوکەوت  پەکەکـە  تایبەتـی 
هەولێـر و قەندیـل زۆر بـەوردی و لـە ئاسـتێکی هـەرە جیددیـدا 
تـەواوی هەلومەرجـەکان لـە پێکهاتەیەکـی فراوانـی یەکبـوودا، لـە 
هاوکێشـەیەکی سـتراتیژیی موتەکامیلـدا، شـتەکان بخوێننـەوە و 
تێگەیشـتنی بـۆ بکـەن و بڕیـار و هەنگاوەکانیانی لەسـەر دابڕێژن. 

شەڕی هەولێر و بەغداد: کەی؟*

هـەر وەک پێشـتر ئامـاژەم پـێ کـرد، بـۆ تێگەیشـتن لـە قەیرانـی 
ئێسـتا، ناکـرێ و بگـرە هەڵەیەکـی گەورەشـە، کـە لـە جوواڵندنـی 
هێزی سەربازیی عێراقەوە، تۆ بڵێ لە ئۆپەراسیۆنەکانی دیجلەوە، 
ئـەو دەسـتوورەی  بـاوەڕی خـۆم، هـەر  بـە  بکەیـن.  پـێ  دەسـت 
لـە  بەغـداد،  و  هەرێـم  کێشـەکانی  بـۆ  دادەنـرێ  چارەسـەر  بـە 
هەمـان کاتـدا هەمـان دەسـتوور سـەرچاوەی کێشەکانیشـە. زۆر 
بەیاننامـەی  لـە  بەعـس  ڕژێمـی  ئـەوەی  بەچـڕی،  و  بەکورتـی 
١١ی ئـازاری ١٩٧٠دا تیایـدا سـەرکەوتوو بـوو، کـە چارەسـەری 
و...  سـنوور  و  دابڕێنـراوەکان  ناوچـە  بنچینەیییـەکان،  كێشـە 
کوردەکانـی  ئەندازیـارە  چـوار سـاڵ،  دوای  بـۆ  بخـات  دوا  هتـد 

*  لێــرەدا شــەڕ تەنهــا بــە مانــای ڕووبەڕووبوونــەوەی ســەربازی نایــەت، 

بەڵکــوو بــە مانــا سیاســییەکەش.
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نووسـینەوەی دەسـتوور لـە عێراقێکـی تـردا، واتـە عێراقـی دوای 
سـەدام، قبوڵیـان کـرد چارەسـەری هەمـان ئەو کێشـە بنچینەیی و 
حەیاتییانـە دوا بخرێـن بـۆ کاتێکـی تـر. بـە واتایەکـی تـر، دەتوانین 
لـە دەسـتووری عێراقـدا، بـە  بڵێیـن چارەسـەری کێشـەی کـورد 
هەمـان ڕۆحـی بەیاننامـەی ئـازار داڕێـژراوە! لـە الیەکـی تـرەوە، 
ئـەوەی زۆربـەی زۆری کوردسـتانیان لەسـەری کۆکـن، ئەوەیـە 
لـە داهاتووشـدا،  نـە  نـە هەنووکـە و  لـە کۆنـدا  نـە  کـە هەرگیـز، 
کێشـەی کـورد بەبـێ بەچارەسـەرگەیاندنی ئـەو بابەتانـە، ناوچـە 
نـە  و  بـووە  چارەسـەر  نـە  هتـد  و...  سـنوور  و  دابڕێنـراوەکان 

دەبـێ.  چارەسـەریش 
لـەوە دەچێـت بەرەوڕووبوونـەوەی سـەربازی لەگـەڵ بەغداد، 
کـەم یـا زۆر بـووە بـە شـتێکی حەتمـی و وای لـێ هاتـووە، کـە 
پرسـیار ئـەوە نییـە ئایـا ئـەو شـەڕە* ڕوو دەدات یـا نـا، بەڵکـوو 
پرسـیار ئەوەیـە، کـەی ڕوو دەدات و لـەوەش گرنگتـر ئەوەیە، ئایا 
کـێ و کام الیـەن تەوقیتـی ئـەو شـەڕە هەڵدەبژێـرێ، ئەگـەر ئـەم 
جارەشـیان نـا ئـەوا جارێکـی تـر... ئەگـەری هـەرە بەهێـز ئەوەیـە، 
الیەنـی کـوردی لـە توانایـدا نەبـێ کاتـی ئـەو بەرەوڕووبوونەوه یە 
هەڵبژێـرێ و ئەگـەر هـەر بیشـیکات، ئـەوا وەک خـووی دێرینـە و 
لەمێژینـەی خـۆی، جارێکـی تـر بانگەشـە بۆ هەمـان بەهانە کۆن و 
ئامادەکـەی دەکات و دەڵێـت، “حەزمـان لـە شـەڕ نەبوو، بەاڵم چی 

بکەیـن دوژمنـان ناچاریـان کردیـن.” 
بـۆ شـیکردنەوەی ئـەم بۆچوونـە، بـە پێویسـتی دەزانـم ئـەوە 
بڵێـم، ژمارەیەکـی زۆر مەرجـی گرنـگ هـەن بۆ ئەوەی تۆ بتوانیت 

بەرەوڕووبوونــەوەی  مانــای  بــە  تەنهــا  لێــرەدا  “شــەڕ”  لــە  مەبەســت    *

ســەربازی نایــەت بەڵکــوو دەکــرێ، بــۆ نموونــە شــەڕی ئابوورییــش بێــت. 
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کاتـی شـەڕ هەڵبژێـری و لـەو شەڕەشـدا سـەرکەوتوو بیـت: ١- 
بـە بۆچوونێکـی هـەرە بـاو، کـە سـەرەتا هـی ژەنەڕاڵـی پڕوسـی 
کالوسۆویچـــە، ئەوەیـە کـە “شـەڕ بەردەوامیـی سیاسـەتە، بـەاڵم 
بـە ئامـرازی تـر” و هـەر دامەزراو لەسـەر ئەم بۆچوونە ماوتسـی 
سیاسـەتیش  و  خوێناوییـە  سیاسـەتێکی  “شـەڕ  دەڵـێ،  تۆنـگ 
شـەڕێکی ناخوێناوییە.” هەر بیناکراویش لەسـەر ئەو بۆچوونە و 
گرێدراو بەوەوە، دەکرێ بڵێین هەر وەک چۆن سیاسەتی دەرەوە 
درێژکـراوەی سیاسـەتی ناوەوەیـە، هـەر ئەوهـاش دەکـرێ بڵێیـن 
دەسـەاڵت و سیسـتمێکی سیاسـیی شکسـتخواردوو لەنـاوەوەی 
باشـووری کوردسـتان لـە کاتـی جەنگـدا، لـە باشـترین حاڵەتـدا، 
دەرەوەی  بـۆ  دەکاتـەوە  درێـژ  لەنـاوەوە  خـۆی  ئـەو شکسـتەی 
خـۆی. سیاسـەتێکی ناسـەرکەوتوو و ناکارامـە لەنـاوەوە، ناکـرێ 
بـۆ  درێژکردنەوەیـدا  کاتـی  لـە  بێـت  بەرهـەم  لـێ  سـەرکەوتنی 
دەرەوەی خـۆی. ٢- کاتێـک وتـاری ناسـیۆنالیزم بـوو بـە وتـاری 
لـە  ئـەوا چوونبۆشـەڕ  یاریکـردن بـە هەسـت و نەسـتی خەڵـک، 
تراژیدیـای  تەنهـا شکسـت و  وتـارەدا  ئـەو جـۆرە  چوارچێـوەی 
دەبـێ.  نەهامەتـی  بەرهەمەکەشـی کۆمەڵێـک  لـێ دەکەوێتـەوە و 
پێویسـت ناکات خەڵکی کورد بۆ چەند جارێکی تریش دووچاری 
شـەڕ و پێکدادانـی خوێنـاوی و کۆمەڵێـک تراژیدیا ببێتەوە، ئەوجا 
بگەڕێتـەوە و بڵـێ هەسـت و نەسـت بـۆ ناسـیۆنالیزم بـەس نییـە، 
بـە  پشـت  دەبـێ  بەرەوڕووبوونـەوەدا  لـە  ناسـیۆنالیزم  بەڵکـوو 
خوێندنـەوەی عەقاڵنـی و کۆمەڵـێ ڕاسـتی و فاکـت و لێکۆڵینـەوە 
ببەسـتێ. هـەر بـۆ پشتڕاسـتکردنەوەی ڕووە عەمەلییەکـەی ئـەو 
بۆچوونـە، دەتوانیـن بڵێیـن گووتـاری ناسـیۆنالیزم لەنـاو چەقـی 
ئـەو قەیرانـە جیددییـەی بەغـداد و هەولێـردا، گووتارێکـە لەسـەر 
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بنچینەی هەندێ هەسـت و نەسـتی بێبنەما دامەزراوە. دەکرێ بۆ 
ئـەم بۆچوونـەش، تەنهـا وەک نموونـە، ئامـاژە بـە ڕاگەیەنـدراوی 
بـەر لـە چەنـد ڕۆژێکی ڕابـردووی بریکاری وەزارەتی پێشـمەرگە 
بکەیـن، کـە دەڵـێ بـە سیاسـەتی حەکیمانـەی بارزانـی، نـەک هـەر 
توانـای  بەڵکـوو  هەیـە،  عێراقمـان  بەرەوڕووبوونـەوەی  توانـای 
بەرەوڕووبوونەوەی هەموو ئوممەی عەرەبیشمان هەیە. دەکرێ 
مـرۆڤ بـە فاکتێـک لـەو بریـکارە بپرسـێ، ئایـا کاتێـک بوودجـەی 
هەرێمـی کوردسـتان زیاتـر لـە نـۆ ملیـار دۆالر بـوو و مووچـەی 
حکومەتـی  لەالیـەن  بوودجەیـە  ئـەو  دەرەوەی  لـە  پێشـمەرگە 
عێراقـەوە دابیـن دەکـرا، دەسـەاڵتی کـوردی توانـای ئـەوەی نەبوو 
ژیانـی ماددیـی پێشـمەرگە لـە شـێوەی کەمتریـن خۆشـگوزەرانی 
فەراهـەم بـکات، ئـەی ئـەوە چییـە وا دەکات، کـە هەمـان دەسـەاڵت 
لـە کاتـی بەرەوڕووبوونـەوە لەگـەڵ بەغـداد و بڕانـی ئـەو هەمـوو 
بوودجـە و ئیمتیازاتـە ماددییانـە، بتوانێ هێزێکی پێشـمەرگەی تێر 

و شـەڕکەر لەسـەر پـێ ڕاگـرێ؟ 

قەیران: ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵت

بەگشتی لە دوو شێوە بۆنەدا سەرۆکی هەرێم کۆبوونەوەی هێزە 
سیاسـییەکان ڕێک دەخات. یەکێکیان کاتێ سـەفەرێکی دەرەوەی 
کردبـێ بـۆ گێڕانەوەی “سـەرکەوتنەکانی خۆی” لە سـەفەرەکانیدا 
و ئەوەی تریشـیان کاتێ دەکەوێتە تەنگانە و قەیرانی جیددییەوە 
و پێویسـتی بەوەیـە قەیـران بەسـەر ئامادەبووانـی کۆبوونـەوەدا 
قەیرانەکانـی خـۆی و  بـە شـەریکی  بیانـکات  بـکات” و  “دابـەش 
دەسـەاڵت. لـە ڕاسـتیدا ئۆپۆزسـیۆن نـە پێویسـتیەتی گوێبیسـتی 
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نـە  و  بـێ  هەرێـم”  سـەرۆکی  دیپلۆماسـیەتی  “سـەرکەوتنەکانی 
پێویسـتیەتی خـۆی بـکات بـە “شـەریک لـە قەیرانێـک” کـە ڕێـک 
دەرهاوێشـتەی سیاسـەتی چەوتی دەسەاڵت خۆیەتی و بەرهەمی 
ئـەو  بااڵکانـی  هـەرە  لـە سـەرکردە  هەندێـک  تاکڕەوانـەی  کاری 

دەسـەاڵتەیە. 
لەم گۆشـەنیگایەوە، دەتوانین بڵێین ئامادەبوونی ئۆپۆزسـیۆن 
لە کۆبوونەوەکەی سەرۆکی هەرێم لە ٢٢ی ئەم مانگەدا تشرینی 
بەرهەمـی  زیاتـر  و  بـوو  ناکارامـە  هەنگاوێکـی  دووه مـی ٢٠١٢، 
بزوانی هەندێ هەست و نەست بوو، کە لە سیاسەتێکی عەقاڵنیدا 
جێگـەی نابێتـەوە: ١- بـە بـاوەڕی خـۆم، ئـەم ئامادەبوونـە، کەم یا 
زۆر، ئیمزاکردنـی چەکێکـی سـپی بـوو بـۆ دەسـەاڵت، یـا ڕاسـتتر 
بڵێیـن، بـۆ سـەرۆکی هەرێـم. ئەگەرچـی گرنگـە هـەر زوو ئـەوە 
بڵێیـن، کـە گومـان لـەوەدا نییـە ئۆپۆزسـیۆن ئـەو تێگەیشـتنە ڕەت 
دەکاتـەوە، کـە بـۆ ئـەو مەبەسـتە، واتـە بـۆ ئیمزاکردنـی چەکێکـی 
پرسـیار  بـەاڵم  بووبێـت،  کۆبوونەوەیـە  ئـەو  ئامـادەی  سـپی، 
ئەوەیـە: ئایـا گـەر سـەرۆکی هەرێم بەم شـێوەیە لـەو ئامادەبوونە 
گەیشـت و هەنگاوەکانیشـی بەرەو قووڵبوونەوەی تەنگژە لەسـەر 
تێگەیشـتنێکی ئەوهـا بینـا کـرد، ئـەی ئەوکاتـە چـی؟ ٢- ئـەوەی 
پەیوەندیـی بـە گۆڕانـەوە هەیـە، دەمێکە باوەڕم وایە کە دەسـەاڵت 
مەراقیەتـی و لەسـەر هەمـوو ئاسـتێک و بە هەمـوو ئامرازێک کار 
بـۆ ئـەوە دەکات گـۆڕان لـە ژمارەیەکـی “موتەمەییـز”ه وه  بـکات بە 
ژمارەیەکـی نۆرمـاڵ، تـۆ بڵـێ ئاسـایی و لـە ژمارەیەکـی “گـەورە” 
بیـکات بـە ژمارەیەکـی بچـووک، هەڵبەتـە مەبەسـت لـە ژمـارەی 
چۆنایەتـی  ڕەهەنـدی  هـەردوو  گـەورە،  ژمـارەی  و  موتەمەییـز 
و چەندایەتییـە. زۆر بەکورتـی و بەچـڕی، مەبەسـتی دەسـەاڵت، 
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کاڵکردنـەوە و بێڕەنگکردنـی ئـەو بزاڤەیـە، بگـرە لـەوەش زیاتـر 
لـە ڕێگـەی ئـەوەی کـە گـۆڕان دەکا بـە بەشـێک لـە سیاسـەتێکی 
گشـتگیرتر، بـە بیانـووی مەسـەلە نەتەوەیییـەکان، کـە لـە ڕاسـتی 
بەڵکـوو درێژبوونـەوەی  نیـن،  نەتەوەیـی  بنەڕەتـدا مەسـەلەی  و 
لـە  لـە سـااڵنی ڕابـردوودا، وا  سیاسـەتە چەوتەکانـی دەسـەاڵتە 
ئـەوەش  بگـرێ.  وەر  دەسـەاڵت  ڕەنگـی  ڕێـک  دەکات  گـۆڕان 
یارمەتیـی نادات سـەرکردەکانی گـۆڕان هەر بەهانەیەک بهێننەوە، 
بەڵکـوو گرنـگ ڕێـک دەرهاوێشـتەکەیە کـە ئەویـش بوونـی بزاڤـی 
گۆڕانە بە شـەریک لە سیاسـەتە شکسـتخواردووەکانی دەسەاڵت. 
کۆبوونەوەیـە  لـەو  ڕاگەیه نـدراوەی  ئـەو  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە   -٣
کەوتـەوە، تـا بڵێـی سـەرپێی و گەواهیـدان بـوو بـە دەسـەاڵت و 
لـە ناوەڕۆکیشـدا زۆر الواز بـوو، بـە بـەراورد لەگـەڵ جیددییەتـی 
ئەو سـات و کاتەی کە ئێسـتا باشـووری کوردستان بەرەوڕووی 
بۆتـەوە. لـە بەرامبـەر ئـەوەدا، بـە بـاوەڕی خـۆم، ئـەوە کاتێکـی 
زۆر گونجـاو بـوو، کـە الیەنەکانـی ئۆپۆزسـیۆن ئەوهـا بەئاسـانی 
و بەهەرزانـی، واتـە بەبـێ ئـەوەی دەسـەاڵت هیـچ تەنازولـی لـە 
مەسەلە بنچینەیییەکاندا کردبێ، “شێکە سپییەکەیان” بۆ سەرۆکی 
هەرێـم مـۆر نەکردایـە. نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکـوو ئـەوە ڕێـک ئـەو 
کاتـە لەبارەیـە بـۆ ئۆپۆزسـیۆن، کە دەسـەاڵت هوشـیار بکاتەوە و 
بەئـاگای بهێنـێ، ئەوەیـە ڕێـک ئـەو کاتـەی کـە تیایـدا ئۆپۆزسـیۆن 
مـن  بـکات.  هەرێـم  سـەرۆکی  بـە  ناوخۆیـی  تەنازولـی  کۆمەڵـێ 
باوەڕم وایە، بزاڤی گۆڕان لەژێر کاریگەریی هەسـت و نەسـتێکی 
تەشـەنەبووەوە  سـایکۆلۆژی  کەشـوهەوایەکی  و  ورووژێنـراو 
نموونـە،  بـۆ  ڕاگەیه ندراوەکـەدا،  لـە   -٤ کۆبوونەوەکـە.  چـووە 
ئۆپۆزسیۆنیشـەوە،  بـە  هەڵبەتـە  کۆبوونەوەکـە،  ئامادەبووانـی 
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پشـتگیری لـە هێـزی “پێشـمەرگە” دەکـەن، ئـەو هێـزەی بـەردەوام 
جێگـەی ڕەخنـەی هێزەکانی ئۆپۆزسـیۆن بووە. بگرە کەمیش نین 
ئـەو دەنگانـەی لـە ئاسـتی جیددییـەت و بەرپرسـیی بـەرزدا لەنـاو 
ئۆپۆزسیۆن ئەوە ناشارنەوە، کە شتێک نییە بە ناوی پێشمەرگە 
و لەشـکری نیشـتمانی، بەڵکـوو ئـەوەی هەیـە، کۆمەڵێـک هێـزی 
چەکـداری حیزبـن... ناشـکرێ ئـەو پرسـیارەش نەکەیـن، ئایـا ئـەو 
هێـزە پێشـمەرگەیەی ئامـادە بـێ بچێتە سـەر بـارەگای هەندێک لە 
هێـزە سیاسـییەکانی ئۆپۆزسـیۆن و بـە چەکـی قـورس دەورەی 
بارەگاکانیـان بگـرێ و دەنگـی خەڵکـی ڕاپەڕیـوی کوردسـتان بـە 
دەتوانـێ  هێـزە  ئـەو  هـەر  ئایـا  بـکات،  کـپ  تێهەڵـدان  کوشـتن و 
پارێـزگاری لـە هەمـان ئـەو خەڵکـە و خاکـی واڵتەکەیـان بـکات؟ 
ئایـا دەکـرێ هێزێـک ببـێ بـە داردەسـتی دەسـەاڵت لـە کپکردنـی 
ئـەو  لـە دەرەوە  ئازادییەکانـی خەڵکـی کوردسـتان، کەچـی ڕوو 
هێـزە ببـێ بـە ئامـرازی بەدەسـتهێنان و پاراسـتنی ئازادیی هەمان 
خەڵک؟ دەشـکرێ بپرسـین، ئەو پشـتگیریکردنەی ئۆپۆزسـیۆن لە 
“پێشـمەرگە” هیـی هەسـت و نەسـتێکی بێبنەمـای کوێرانـە بـوو یـا 
هیـی عەقاڵنیەتێکـی سیاسـی؟ مـن بـاوەڕم وایـە، هیـی یەکەمیانـە 
نەک دووەمیان. بە ڕاگەیه ندراوێک، هێزی پێشـمەرگە لە ئامرازی 
داپڵۆسـین و بەرگریکـردن لـە عەرشـی سـتەمکار، ناتوانێـت ببێـت 
بـە ئامـرازی پاراسـتنی ئازادییەکانـی خەڵک. بەڵـێ دەتوانێ ببێ بە 
ئامـرازی زامنکردنـی ئاساییشـی دەسـەاڵتێکی گـەوج و گەنـدەڵ، 

نـەک پاراسـتنی ئاساییشـی نەتـەوە و تاکەکانـی ئـەو نەتەوەیـە.
دەکـرێ هەندێـک کـەس و الیـەن پرسـیاری ئـەوە بکـەن، ئایـا 
ئـەو  نەچووایەتـە  گـۆڕان،  بزاڤـی  بەتایبەتـی  ئۆپۆزسـیۆن،  گـەر 
کۆبوونەوەیـە، ئـەی چیـی بکردایـە؟ وەاڵمدانـەوەی ئـەم پرسـیارە 
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زیاتـر لـە گریمانـە پـێ هەڵدەگـرێ تـا شـیکردنەوەی شـتێک، کـە 
ڕووی دابێـت و بیناکـراو بێـت لەسـەر خوێندنـەوە و تێگەیشـتنی 

هەلومـەرج.  هەنـدێ 
کۆبوونەوەکـە،  لـە  ئامادەبـوون  لەبـری  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە 
دەکرا بزاڤی گۆڕان لە ئاسـتی بەرپرسـە هەرە بااڵکانی و لەپێش 
هەموویانەوە ڕێکخەری گشـتیی ئەو بزاڤە، نەوشـیروان مسـتەفا، 
کۆبوونەوەیـە  ئـەو  بەسـتنی  لـە  کاتژمێـر  یـا سـێ  دوو  لـە  بـەر 
لـە گەورەتریـن و شاییسـتەترین کۆنفرانسـی مێدیاییـدا تـەواوی 
بۆچـوون و خوێندنـەوەی خـۆی بـۆ ئـەو قەیرانـە ڕاگەیاندایـە و 
لەپێـش هەمووشـیانەوە جەختکردنـەوەی ئـەوەی کـە بەڵـێ ئـەو 
قەیرانـەی نێـوان هەولێـر و بەغـداد درێژکردنـەوە و بەردەوامـی 
جگـە  کوردسـتان.  ناوخـۆی  لـە  دەسـەاڵتە  سیاسـیی  قەیرانـی 
لـەوەش، بەڕوونـی و بەڕاشـکاوی هـەر لەو کۆنفرانسـەدا تەواوی 
ئـەو  چارەسـەرکردنی  شـێوازی  لەمـەڕ  گـۆڕان  بۆچوونەکانـی 
قەیرانـە و نەخشـەڕێگەی ئـەو بزاڤـە لەو بارەیـەوە بخرایەتە ڕوو. 
بـە بـاوەڕی خـۆم، هەنگاوێکـی ئەوهـا، دەیتوانـی: ١- ئـەو بزاڤـە لە 
ئاسـتی موتەمەییزبـوون و گەورەییـی هەڵوێسـتی خۆیـدا خـۆی 
ڕابگـرێ و پێگەیەکـی بەهێزتـر بەدەسـت بهێنێت و بیکات بە خاڵی 
لێوەدەرچـوون بـۆ گفتوگۆکـردن لەسـەر چارەسـەری قەیـران و 
گـۆڕان  ئەوهـا،  هەنگاوێکـی  بـە   -٢ ڕێگەچارەیـەک.  خەماڵندنـی 
سـەرەوەڕا  لـە  و  قەیرانەکـە  سـەرەوەی  بباتـە  خـۆی  دەیتوانـی 
بـە دەرەوەی  دەیتوانـی هێمـا دیپلۆماسـی و سیاسـییەکان ڕوو 
خۆی و دەرەوەی باشـووری کوردستانیشـدا باڵو بکاتەوە، بەاڵم 

ئـەوەی کـرا پێچەوانەکـەی بـوو.
ڕوو  دەسـەاڵت  هەڵسـوکەوتی  ئاسـتی  لـە  هەنووکـە،  هەتـا 
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و  عەقاڵنیـەت  بنەمـای  کەمتریـن  بەغـداد،  لەگـەڵ  قەیـران  لـە 
لێوردبوونـەوەی سیاسـی بـەدی ناکـرێ، زۆر بەتایبەتـی هەمـوو 
لـە  جـار  زۆر  کـە  دەسـەاڵت،  الیەنەکانـی  ڕاگەیاندنانـەی  ئـەو 
موزایەدەیەکـی ئـەو الیـەن و کەسـانە تێپـەڕ نـاکات، کـە خۆیـان 
سـەرچاوەی ئـەو گێـژاوە سیاسـییەن، کە باشـووری کوردسـتانی 

دەکا.  گـوزەر  پیـادا 



397

پارتی و سەرۆکەکەی هەست بە مەترسیی لەدەستدانی 
پێگەی سەرۆکایەتیی هەرێم دەکەن

لە ڕۆژنامەی ئاوێنە،
ژمارە 374، 2٠13/4/23 باڵو بۆتەوە

کـە  ئاوێنەیـە،  دیمانـەی ڕۆژنامـەی  بەردەسـتت  دەقـەی  ئـەم 
لەگـەڵ  ئەبوبەکـر  ئـاری  ڕۆژنامەنـووس   ٢٠١٣/٤/١٩ ڕۆژی  لـە 
نووسـەردا ئەنجامـی داوە، بـەاڵم بـە کورتکـراوە لـە ڕۆژنامەکـەدا 

بـاڵو کراوەتـەوە. ئەمـە دەقـی دیمانەکەیـە وەکـوو خـۆی:
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ئاوێنـە: لـە ئێسـتادا وەزعـی سیاسـیی کوردسـتان بەگشـتی چـۆن 
دەبینیت؟

ئـەوەی  پرسـیارە دەکەوێتـە سـەر  ئـەم  یاسـین: وەاڵمـی  ب. 
مەبەسـتت لـە وەزع یـا ڕاسـتتر بڵێیـن بـارودۆخ چییـە؟ بەگشـتی 
ئـەوا  بەغـدادە،  و  هەولێـر  پەیوەندییەکانـی  مەبەسـت  ئەگـەر 
ئەوپـەڕی  بڵـێ  دەتوانـێ  مـرۆڤ  سیاسـەتەوە  ڕەهەنـدەی  لـەم 
قەیراناوییـە و لـە ڕووی دەرفەتـی سیاسیشـەوە مـن باوەڕم وایە، 
هەرێمـی کوردسـتان ڕێـک لـە پێگەیەکـی چەقبەسـتووی سیاسـیدا 
خـۆی دەبینێتـەوە. بـەم مانایـەش، نـە بـواری چوونەپێشـەوەیەکی 
جیددیـی لـە بەردەمدایـە، بـە مانـای جێبەجێکردنـی دەسـتوور و 
بەدەسـتهێنانی کۆمەڵێک ئامانجی گرنگ و چارەسـەری کۆمەڵێک 
نـە  دواخـراو،  و  هەڵپه سـێردراو  چارەنووسسـازی  پرسـی 
پەشـیمانبوونەوەیەکی جیددییـش لـە تـەواوی پڕۆسـەی سیاسـی 
و گرتنەبـەری بژاردەیەکـی تـر، بـۆ نموونـە بـژاردەی ڕاگەیاندنـی 
دەتوانـێ  مـرۆڤ  ڕاسـتیدا  لـە  دەکرێـت.  بـەدی  سـەربەخۆیی، 
بڵـێ، هـەر وەک لـە وتارێکمـدا بـەر لـە چەنـد مانگێـک نووسـیم، 
دەسـەاڵتی کـوردی لـە باشـووری کوردسـتان لـە پێگەیەکدایـە، کە 
نـە دەتوانـێ شـەڕێکی سـەرکەوتوو لەگـەڵ بەغـداددا بـکات و نـە 
دەشـتوانێ بـگات بـە ئاشـتییەکی سـەرکەوتوو. حاڵەتـی کوردی لە 
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باشـووری کوردسـتان، زیاتر لە هیی فەلەسـتینییەکان دەچێت، بە 
مانای ئیسـرائیل سـەر کەوت لە ئاشـتیی ئۆسـلۆدا ١٩٩٣ و ١٩٩٥، 
لـەوەی مەسـەلە و داواکارییـە هـەرە گرنگەکانـی فەلەسـتینییەکان 
چارەسـەریان  بەتەواوەتـی  تـا  بخـات،  دوا  نادیـار  کاتێکـی  بـۆ 
بـکات. لـە ڕاسـتیدا دەتوانیـن بڵێیـن الیەنـی عەرەبـی، هـەر وەک 
لـە دواخسـتنی چارەسـەری  بـوو  ئیسـرائیلییەکان، سـەرکەوتوو 
مەسـەلە هـەرە بنچینەیـی و چارەنووسسـازەکان. بـەم مانایـەش 
دەتوانین بڵێین، تەواوی کێشـەی کورد لە باشـووری کوردسـتان، 
بـە بارمتـە گیـراوە لـە ڕێگـەی دواخسـتنی چارەسـەرکردنی ئـەو 

کێشـانە بـۆ کاتێکـی نادیـار. 
بـەاڵم لـە ڕەهەنـدی ناوخـۆدا باشـووری کوردسـتان خەریکـە 
بیڵێـم،  ڕوونتـر  بـا  دەڕوا.  بنەڕەتـی  گۆڕانکارییەکـی  بـەرەو 
دەرکەوتنی ئۆپۆزسیۆنێکی کارا و جۆشوخرۆشی شەقام و بگرە 
ئـەو جۆشوخرۆشـەی ڕیزەکانـی نـاوەوەی یەکێتیـی نیشـتیمانیی 
دوای مـام جـەالل بـە خۆیـەوە دەبینـێ و ئـەو تەنگـژە جیددییـەی 
پەیوەندییەکانـی پارتـی و یەکێتـی بـە خۆیـەوە دەبینـێ و بـە هـۆی 
ئەمانـە هەموویـان خەریکـە باشـووری کوردسـتان، بەتایبەتـی لـە 
ڕەهەنـدی دەسـەاڵتی سیاسـییەوە، پـێ دەنێتـە قۆناغێکـی نوێـوە. 
هـەر لـەم سـۆنگەیەوە واتـە گرێـدراو بـەو هەمـوو ڕەهەندانـەی 
گۆڕانکارییـەوە، هەڵبژاردنەکانـی داهاتـوو دەکرێ لە زۆر ڕووەوە 

تایبـەت بـن و بگـرە نـاوازەش دەبـن!
پەیوەندییەکانـی  گرنگـە  یەکجـار  ئیقلیمییـەوە،  ڕووی  لـە 
دەبـێ  بەڵکـوو  بـن،  پارێـزراو  تورکیـا  و  کوردسـتان  باشـووری 
بـە  ئەرێنـی  گۆڕانکاریـی  و  بەرەوپێشـەوەچوون  بـەردەوام 
کـە  لێـرەش دەخـوازم، مەترسـییه کی خـۆم،  هـەر  ببینـن.  خـۆوە 
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بخەمـەوە  تـر  جارێکـی  بڕیبـوو،  دەرم  پێشـترمدا  وتارێکـی  لـە 
ڕوو، لـەوەی کـە باشـووری کوردسـتان دەبـێ زۆر حسـاب بـۆ 
بەغـداد،  و  ئەنقـەرە  پەیوەندییەکانـی  ئاسـاییبوونەوەی  ئەگـەری 
لەسـەر حسـابی کـورد بـکات. لـە ڕاسـتیدا مـن لـە سـیناریۆیه کی 
ئەوهـادا ئـەوە دەبینـم، کـە نـەک تەنهـا کـورد لـە باشـوور، بەڵکـوو 

بـگات.  پـێ  زۆری  سیاسـیی  زیانێکـی  باکووریـش  لـە 
ئـەوەی بەتایبەتـی جێگـەی نیگەرانییـە، ئەوەیـە کـە الیەنێکـی 
دەسـەاڵت، واتـە پارتـی، بەتەواوەتـی مۆنۆپۆلـی پەیوەندییەکانـی 
لـە  باشـووری کوردسـتان و تورکیـای کـردووە. بـەم مانایـەش 
باشـوری  لـە  ئەزموونەکـەی  و  کـورد  تـەواوی  ئـەوەی  جیاتـی 
کوردسـتان سـوود لەو نەفەسـە سیاسـییە یا پەیوەندییەی لەگەڵ 
الیەنێکـی  ئـەوە  جیاتیـی  لـە  دەڵێـم  ببینـێ،  ئارادایـە،  لـە  تورکیـا 
سیاسـیی دەسـەاڵت، ئەو نەفەسـەی داگیر کردووە و لە قازانج و 

بـەکاری دەهێنێـت.  بەرژەوەندیـی خـۆی 

ئاوێنـە: لـە مـاوەی ڕابردوودا ئۆپەراسـیۆنەکانی دیجلە یەکێک 
بـوو لـە تەنگـژە سیاسـی و تـا ڕادەیـەک سـەربازییەکانی نێـوان 
حکومەتـی مەرکـەزی لـە عێـراق و هەرێمـی کوردسـتان، کەچـی 
هەر زوو دەنگوباسی ئەم تەنگژەیە نەما، بە ڕای تۆ هۆکارەکانی 

چـی بـوو، هـەر لـە دروسـتبوون و کپبوونیشـیدا؟

بەرامبـەر  کاردانـەوە  مـن،  بـاوەڕی  بـە  یاسـین:  ب. 
ئۆپەراسـیۆنەکانی دیجلـە و کپبوونـەوە و بێدەنگبوونی تەنگژەکە، 
دەکـرێ بـە زۆر شـێوە و لـە زۆر ئاسـتی تێگەیشـتنی سیاسـی 
و سـتراتیژیدا ببینـرێ و ڕاڤـە بکـرێ. بـە بـاوەڕی خـۆم، ناردنـی 
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و  نـاو  هـەر  لەژێـر  جـا  کوردسـتان  بـەرەو  عێـراق  هێزەکانـی 
بیانوویەک دەبێت، ڕێک تەنگپێهەڵچنینە بە کورد و دەسەاڵتەکەی 
ئـەوە  کێشـەکەش  باسـنەکراوی  یـا  نەبینـراوی  ڕەهەندێکـی  و 
دەگەیه نـێ، کـە عێراقـی عەرەبـی دەخـوازێ ئەوە بـە کورد بڵێ، کە 
سـنوورەکانی ئێـوە هـەر لـەو سـنوورە ئیدارییانـەی ٢٠٠٣/٣/٢٠دا 
بـە  کـراوە.  بـۆ  پێزانینـی  دەسـتوور  بەپێـی  کـە  دەبـێ،  تـەواو 
دیوێکـی تـردا دەخـوازرێ بـە کـورد بوتـرێ، ناوچـە کوردسـتانییە 

بکـەن.  لەبیـر  دابڕێنـراوەکان 
تێگەیشـتنێکی تر بۆ ئۆپەراسـیۆنەکانی دیجلە ئەوەیە، کە ئیتر 
کـورد و بەغـداد گەیشـتوونەتە بنبەسـت، لـە ڕاسـتیدا نـەک هـەر 
ئـەوە، بەڵکـوو تـۆوی بنبەسـت لـە ناواخنـی دەسـتووری عێراقیـدا 
چێنراوە، هەر وەک چۆن تۆوی بنبەست لەنێوان فەلەستینییەکان 
و ئیسـرائیل لە ڕێککەوتنی ئۆسـلۆدا چێندرا. مەبەسـتیش لێرە ئەو 
بەنـد و الیەنانـەی دەسـتوورە، کـە الیەنـە عەرەبییـەکان بەگشـتی 
ئـەو  بەئاشـکرا  هەندێکیـان  جـا  کۆکـن،  لەسـەر جێبەجێنەکردنـی 
هەڵوێسـتە دەر دەبڕن و هەندێکیشـیان هەڵگری ئەو هەڵوێسـتەن، 
کات و سـاتێکی  بـۆ  ئاشـکرایان  و  ڕاشـکاوانە  دەربڕینـی  بـەاڵم 

لەبارتـری سیاسـی هەڵگرتـووە! 
لەسـەر  جەخـت  تیۆرییـەی  ئـەو  بەپێـی  و  تـردا  دیوێکـی  بـە 
و  دەربـڕ  بـەردەوام  دەرەوە  سیاسـەتی  کـە  دەکاتـەوە،  ئـەوە 
ئـه وە  بەئاسـانی  دەکـرێ  ناوەوەیـە،  سیاسـەتی  درێژکردنـەوەی 
بڵێیـن، کـە لەبـەر ئـەوەی دەسـەاڵتی کـوردی لـە ڕەهەنـد و دیـوی 
بـووە،  نـاوەوەی سیسـته می سیاسـیدا ئەوپـەڕی ناسـەرکەوتوو 
لەبـەر ئـەوەش و بەپێـی ئـەم لۆژیکـە لـە سیاسـەتی دەرەوەیـدا 
زیاتـر  کـوردی  دەسـەاڵتی  کاردانـەوەی  نابێـت.  سـەرکەوتوو 
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شـپرزەیی و بێبەرنامەیـی و پەرچەکرداریـی پێـوە دیـارە، لەسـەر 
بنەمای بەکارهێنانێکی ناعاقاڵنەی “هەستونەست” هەڵوێستەکانی 
بینـا کـرد. هـەر ئەوەشـە دەکرێ هۆیـەک بێت بۆ کپبوونەوەی ئەم 

تەنگژەیـە بـەو شـێوەی کـە بینیمـان. 
لـە الیەکـی تـرەوە، دەکـرێ مـرۆڤ لـە گرێدانـی ئـەو تەنگژەیـە 
بـە میتۆدێکـی کالسـیکی، کـە زۆرتـر لـە جیهانـی سـێهەم پەیـڕەو 
پێگەکانـی  پتەوکردنـی  لەپێنـاو  تەنگـژە  نانـەوەی  واتـە  کـراوە، 
دەسـەاڵت. چونکـە دەسـەاڵت لـە ڕاسـتیدا خەریکـە هەمـوو بژاردە 
سیاسـییە ڕاسـت و دروسـتەکان لەدەسـت دەدات... لە بەشـێک لە 
ئاماژەکانـی ڕۆژانـی دواییشـدا ئـەوە دەر دەکـەوێ، کە دەسـەاڵتی 
دەڕۆن  ئـەوە  بـەرەو  هەرێـم  سـەرۆکی  بەتایبەتـی  کـوردی 
پەیوەندییـەکان لەگـەڵ مالکـی، بـە هـەر نرخێـک بێـت، سروشـتی 
بكرێنەوە وەک هەنگاوێک بۆ خۆئامادەکردن بۆ هەڵبژاردنەکان... 
بۆ سـەرکەوتنی مەسـعود بارزانی لە هەڵبژاردنی داهاتوو، گرنگە 

هـەر نەبـێ پشـتگیریی بەغـداد و ئێـران بەدەسـت بێـت! 

ئاوێنە: لە ئێستادا هیچ هەماهەنگییەک نییە لەنێوان حکومەتی 
کێشـەکان  کـە  بەتایبەتـی  هەرێمـدا،  حکومەتـی  و  مەرکـەزی 
لەسـەر چـوار ملیـارد دۆالری کۆمپانیـا نەوتییەکانـن، بەشـێک لـە 
بەرپرسـانی کوردیش هەڕەشـەی ئەوە دەکەن، ئەگەر بەغداد مل 
نـەدات بـۆ چارەسـەر، ئـەوا سـەربەخۆیی و ڕاگەیاندنـی دەوڵەتـی 
پێـت وایـە کـورد دەوڵـەت  ئایـا  بـژاردەکان،  لـە  کـوردی یەکێکـە 
ڕادەگەیەنێـت بـەم زووانـە؟ یاخـود کێشـەکان دەگەنـە چارەسـەر 

لەگـەڵ بەغـداد؟
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پـێ دەکـەم.  لـە کۆتاییـی پرسـیارەکەتەوە دەسـت  ب. یاسـین: 
دەوڵەتـی کـوردی بـەم زووانە بە ئەگەری یەکجار زۆر ڕاناگەیه نرێ 
بـە موناسـەبە و بـێ موناسـەبە  و واش باشـترە سـەرانی کـورد 
مەسەلەی دەوڵەتی کوردی هەر وا بەئاسانی نەورووژێنن. لەوەش 
گرنگتـر، لـە ڕێگـەی گرێدانـی ئەو مەسـەلە سـتراتیژی و هەسـتیار و 
گرنگە بە هەندێ مەسەلەی الوەکییەوە، وەکوو پارەی کۆمپانیاکانی 
نـەوت، ئـەم بابەتـە گرنگـە سـووک و بێبەهـا نەکـرێ. ئەگـەر ئێمـە لە 
پڕۆسـەیەکی ئەوهـای بێبەهاکردنـی مەسـەلەی دەوڵەتـی کـوردی 
بـەردەوام بیـن، ئـەوا دەکـرێ لـە مەودایەکـی دوورتـردا نـە خەڵکـی 
کوردستان خۆی، نە عێراقی عەرەبی و نە کۆمەڵگه ی نێودەوڵەتییش 
چیی تر ئەو باسوخواسە بە جیددی و بەهەند وەر نەگرن و ئەگەر 
ئەمەش ڕوو بدات، ئەوا دەکرێ لە ئاکامدا باسوخواس و مەسەلەی 
بەدەوڵەتبوون و سـەربەخۆیی، گرنگیی خۆی لەدەسـت بدات و ئەو 
سـەرکردە و هێزانـەی ئـەو باسـەش دەکـەن، متمانـەی خۆیـان لـەو 

ئاسـتانەی سیاسـەتەوە لەدەسـت بدەن! 
لـە زۆر بۆنـەی پێشـتریش وتوومـە و نووسـیومە، کەمتریـن 
ڕادەی ڕاسـتگۆیی لە باسوخواسـەکانی دەسەاڵتدارانی باشووری 
دەکرێـت،  بـەدی  سـەربەخۆیی  مەسـەلەی  لەمـەڕ  کوردسـتان 
ڕاسـتییەیە،  ئـەو  ئەویـش  سـادە،  زۆر  هۆیەکـی  لەبـەر  ئەمـەش 
لـە ڕێگـەی دەسـەاڵتێکی گەنـدەڵ و ناسـەرکەوتووەوە زۆر  کـە 
لـە بنەمـا سـەره کییەکانی بەنەتەوەبـوون و بەدەوڵەتبـوون لەبـەر 
کوردسـتان  خەڵکـی  بێمتمانەییـی  هەڵوەشـێندراونەتەوە...  یەکتـر 
و  لوتکـە  گەیشـتۆتە  سیاسـی  سیسـتمی  و  دەسـەاڵتداران  بـە 
هۆکارەکانیـش بـۆ ئـەم حاڵەتـە لـە هەژمـار نایـەن، کـە زۆربەیـان 

ئەمـڕۆ لـە کوردسـتان بـۆ خەڵکـی شـتێکی شـاراوە نیـن. 



د. بورهان أ. یاسین

4٠4

ئاوێنە: سـەرۆکی هەرێم ٩/٢١ی وەک ڕۆژی هەڵبژاردنەکانی 
تـۆ  ڕای  بـە  کـرد،  دیـاری  پەرلەمـان  و  هەرێـم  سـەرۆکایەتیی 
ئـەو  هەڵبژاردنـی  ئایـا  دەکرێـت،  وادەیـەدا  لـەو  هەڵبژاردنـەکان 

چییـە؟ هۆکارەکـەی  تەوقیتـە 

ب. یاسـین: ئەمە پرسـیارێکی زۆر ئیفترازییە، لەبەر ئەوەش 
دەبـێ وەاڵمەکـەی ئیفتـرازی بێـت. لـەم سـۆنگەیەوە لـە ئەمڕۆوە 
تـا چەنـد کاتژمێرێکیـش بـەر لـە دەسـتپێکردنی دەنگـدان، دەکرێ 
لەبـەر  هـەر  ببـا.  سـیناریۆیەک  هـەر  بـۆ  دەسـت  دەسـەاڵت 
هەمـوو سـیناریۆکان  لـە  بیـر  ئۆپۆزسـیۆن  دەبـێ  کـە  ئەوەشـە 
لـە  پڕبەپێستیشـی  و  لەبـار  هەڵوێسـتی  و  هەنـگاو  و  بکاتـەوە 
بەردەسـتدا بێـت، بـۆ بڕیـار و هەڵسـوکەوتی موناسـب لـە کاتـی 
پێویسـتدا. سـیناریۆیەک، کـە باسـی لێـوە دەکرێـت، ئەوەیـە کـە 
دەکەونـە  کـە  بگـرێ  وەر  ڕۆژە  چەنـد  لـەو  سـوود  دەسـەاڵت 
نێـوان ٨ی ئه یلـوول و ٢١ی ئه یلـوول، واتـە ڕۆژی کۆتاییهاتنـی 
ڕەسـمیی مـاوەی پەرلەمـان تـا ڕۆژی هەڵبـژاردن. بـە مانایەکـی 
تـر، ئەگـەری ئـەوەی دەسـەاڵت هـەوڵ بدات سـوود لە بۆشـاییی 
بـە  بـەاڵم  ڕۆژەدا،   ١٤ ئـەو  مـاوەی  لـە  بگـرێ  وەر  دەسـەاڵت 
بـاوەڕی خـۆم، لـە بەرژەوەندیـی دەسـەاڵتدایە کـە نـە دەسـت بۆ 
دەسـتوورییەکان  و  یاسـایی  چوارچێـوە  دەرەوەی  سـیناریۆی 
و  بسـووڕێتەوە  یاسـا  لـە  بـدات  ئـەوەش  هەوڵـی  نـە  و  ببـا 
یـا  حـەز  بنچینـەی  لەسـەر  قسـەیە  ئـەم  مـن  بـکات.  لـێ  فێڵـی 
تـەواو  بەڵکـوو  ناکـەم،  مۆڕاڵـی  ڕووتـی  بنەمایەکـی  لەسـەر 
لـەو بـاوەڕەدام، کـە ئەمـڕۆ جیـا لـە سـااڵنی پێشـوو، ڕوانگـەی 
سیاسـی و هاوسـەنگییە سیاسـییەکان بـە شـێوەیەک گـۆڕاون، 
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کـە هـەر سـیناریۆیەکی فێڵکـردن لـە یاسـا یـا هـەر سـیناریۆیەک، 
کـە بـۆ نموونـە بـە مەبەسـتی نانـەوەی ئـاژاوە پیـادە بکـرێ، بـە 
بـە زیانـی دەسـەاڵت خـۆی بشـکێتەوە.  ئەگـەری یەکجـار زۆر 
و  چەنـد  بـە  و  کارا  ئۆپۆزسـیۆنێکی  بوونـی  لـە  جگـە  ئەمـڕۆ 
لـە  ئەگـەری زۆر  بـە  لـەوە  دەڵێـم جگـە  بەهێـزەوە،  چۆنییەکـی 
ئاسـتی  لـە  بگـرە  هه تـا  و  سـەرکردایەتی  خـوارەوەی  ئاسـتی 
سەرکردایەتیشـدا لەناو یەکێتیی نیشـتمانیی کوردسـتان، هەسـت 
بـە بێزارییەکـی زۆر لـە سـیناریۆکانی الیەنێکـی دەسـەاڵت، واتـە 
مانایـەش،  بـەم  دەکـرێ.  یاسـایی  فێڵکردنـی  و  لـە سـووڕانەوە 
باشـتر وایـە هـەر زوو پارتـی ئـەوە بزانـێ لە هەر سـیناریۆیەکی 
نەخـوازراو بـە ئەگـەری زۆر بەتەنیـا دەمێنێتەوە، واتە دەسـتیان 
بـۆ نەبـات باشـترە و لەبـری دەسـتبردن بـۆ هەنـدێ سـیناریۆی 
نەخـوازراو، لەگـەڵ ئـەو قەناعەتـە کار بـکات کـە ئیتـر ڕوانگـەی 
سیاسـی و هاوسـەنگییە سیاسـییەکان بە شێوەیەک گۆڕاون، کە 
ئیتـر لەبـری ئینکارکردنـی ئـەم ڕاسـتییە بـە بۆچوونێکـی کەمـێ 
نوێتـر و واقیعبینانەتـر کاریـان لەتەکـدا بـکات، بـەاڵم ئەمـە وتنـی 
نوێبوونەوەیـە  ئـەو  بـۆ حیزبێـک  لـە کردنـی، چونکـە  ئاسـانترە 
ئاسـان نییـە، کـە ئەسـیری مێژوویه کـی کات بەسـەراچوو بێت و 

لەسـەر مێـژوو و لـە وەهمـی مێـژوودا بـژی! 

لـە  هەیـە  گـەرم  سیاسـی  مشـتومڕێکی  ئێسـتادا  لـە  ئاوێنـە: 
هەرێمـی کوردسـتان، لـە پەیوەنـد بە هەڵبژاردنەکانـەوە، بەتایبەتی 
کـە ئایـا کاک مەسـعود سـێبارە خـۆی کاندیـد دەکاتـەوە یـا نـا، ئایا 

پێـت وایـە کاک مەسـعود خـۆی کاندیـد دەکاتـەوە؟ بۆچـی؟



د. بورهان أ. یاسین

4٠٦

و  هـەن  کـە  خۆیەتـی  جێگـەی  مشـتومڕانە  ئـەم  یاسـین:  ب. 
دەکرێن، لە ڕاستیدا زۆریش گرنگن و ئاماژەیەکیشن بۆ جۆرێک 
لـە زیندووییـی کۆمەڵگـه ی کوردسـتان، یا هـەر نەبێ هێمایەکن بۆ 
ئـەو ڕاسـتییەی کـە چیـی تـر کۆمەڵگـه ی کوردسـتان ڕازی نابێـت 
هەنـدێ شـتی بەسـەردا تێبپەڕێندرێـت، کە جێگـەی قبوڵکردن نین. 
بـاوەڕی خـۆم، سـەرکردایەتیی پارتـی و یەکێتـی هـەر زوو  بـە 
هەڵەیەکـی گەورەیـان کـرد، کـە ئەسـڵەن داوای درێژکردنـەوەی 
کاتـی فەرمانڕەواییـی مەسـعود بارزانییـان کـرد، یـا بـە دیوێکـی 
تـردا، هەوڵیـان دا بـە فێڵێکـی یاسـایی ئۆپۆزسـیۆن ڕازی بکـەن، 
کـە مەسـعود بارزانـی بـۆ ماوەیەکـی تـر لـە پۆسـتەکەی بمێنێتەوە 
پۆسـتی  بـۆ  سـێهەم  جـاری  بـۆ  خۆکاندیدکردنـەوەی  مافـی  یـا 
سەرۆکایەتیی هەرێم هەبێ. ئەوەشی پارتی چاوەڕوانی نەدەکرد 
ئەو کاردانەوەیە بوو نەک هەر لە هێزەکانی ئۆپۆزسیۆن، بەڵکوو 
لـە حیزبەکـەی تـری هاوپەیمـان، واتـە لەنـاو ڕیزەکانـی یەکێتیـی 
نیشـتمانیی کوردسـتان، تەنانـەت لـە ئاسـتی سـەرکردایەتیی ئـەو 
حیزبـەش. چیرۆکـی ئـەم ڕۆژانـەی دوایـی ئەوەمـان پـێ دەڵـێ، کە 
نەک هەر بۆ مەسـعود بارزانی ئاسـان نییە یاسـایەکی “نایاسایی” 
بەسـەر خەڵکـی کوردسـتان تێبپەڕێنـێ، بەڵکـوو ئـەو هەواڵنەشـی 
بـۆ  بگـرە  ئاراسـتەیەدا داویەتـی،  لـەم  لـەو دوو هەفتـەی دوایـی 

خـودی هـەردوو حیزبەکـەی دەسـەاڵت زیانبەخـش بـووە. 
تـرەوە، لەالیـەن ئۆپۆزسیۆنیشـەوە، پەیوەندیـدار  لـە الیەکـی 
بـەم باسوخواسـانە، هـەر نەبـێ دوو هەڵـە کـرا. یەکێکیـان ئەوەیـە 
کـە ئـەو جـۆرە داواکارییانـە کـە لەالی دەسـەاڵتەوە لێیـان دەکرێ، 
ئـەوەی  و  بێـت  ڕەسـمی  نووسـراوی  و  دۆکیۆمێنـت  بـە  دەبـێ 
بێـت.  بارزانییـەوە  مەسـعود  خـودی  لـە  داواکارییەکـە  تریـان 
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لـە ئاسـتی کەسـی یەکـەم،  بەتایبەتیـش پێویسـت نەبـوو گـۆڕان 
یەکێتـی  و  پارتـی  شـاندەکەی  لەگـەڵ  مسـتەفاوە،  نەوشـیروان 
دانیشـتایە، هه تـا بگـرە بـۆ کۆمـەڵ و یەکگرتـووش باشـتر بـوو، 
لە ئاسـتی تری بەرپرسـییەوە پێشـوازیی لەو شـاندەی دەسـەاڵت 
بکردایـە. پارادۆکـس ئەوەیـە، هەندێ جار شـێوازی هەڵسـوکەوتی 
کـە  دەسـەاڵت،  خۆبەزلزانیـی  هـۆی  دەبێتـە  خـۆی  ئۆپۆزسـیۆن 
ڕوانگـە  دەسـەاڵتە  ئـەو  لـەوەی  ڕێگـرە  خۆبەزلزانییـەش  ئـەو 
سیاسـییەکان، وەک هـەن ببینێـت و بـە دروسـتی قـەوارەی خـۆی 
و قـەوارەی ئەوانـی تـر وەک هـەن بزانـێ. ئـەم حاڵەتـەش، واتـە 
زیانبەخـش  سیاسـیی  تەوەهومێکـی  دەسـەاڵت،  خۆبەزلزانیـی 
بتوانـێ  ئۆپۆزسـیۆن  کـە  گـەورە  خزمەتێکـی،  دەهێنـێ.  بەرهـەم 
بـە خەڵکـی کوردسـتانی بـکات، کارکردنـە بـۆ تێکشـکاندنی ئـەو 

تەوەهومـە! 
لـە کۆتاییـی پرسـیارەکەتدا دەڵێیـت بۆچـی؟ لـە ڕاسـتیدا جارێ 
خەڵـک غـەدر دەکات بـاس لـەوە دەکات، کـە مەسـعود بارزانـی 
بڵێـن  باشـترە  وا  کـردووە،  کوردسـتانی  حوکمـی  سـاڵ  هەشـت 
ئـەوە بیسـتویەک سـاڵی ڕەبەقـە حوکـم دەکات. ڕاسـتە کـە دوو 
هەڵبژاردنـی دوایـی دەکاتـە هەشـت سـاڵ، بـەاڵم هـەر لـە سـاڵی 
١٩٩٢ مەسـعود بارزانـی دەستنیشـان کـرا، تـۆ بڵـێ هەڵبژێـردرا، 
وەک سـەرۆکی “بزاڤـی ئازادیخـوازی کوردسـتان” و بـە کـردار 
کەسـی هـەرە بااڵدەسـت لـە دەسـەاڵتی کوردیـدا. لـە ڕاسـتیدا لـە 
گوناهبـاری  بارزانـی وەک  مەسـعود  بووایـە،  تـر  هـەر واڵتێکـی 
شـەڕ تەماشـا دەکـرا و مامەڵـەی لەتەکـدا دەکـرا تـا هەرشـێکی تر! 
ئایـا خـۆی هەڵدەبژێرێتـەوە؟ وەاڵمـی ئـەم پرسـیارە ئاسـان نییـە. 
ئـەوەی تـا ئێسـتا ڕووی داوە ئەوەیـە کـە ئـەو، واتـە بارزانـی، هەمـوو 
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هەوڵێکـی خـۆی داوە و دەدات بـۆ گەیشـتن بـەو ئامانجـە، بـەاڵم ئایـا 
بـاوەڕم  ئـەوە پرسـیارێکی گرنگـە. مـن  بـۆ دەچێتـە سـەر،  ئـەوەی 
وایـە، هـەر زوو مەسـعود بارزانـی باجێکـی سیاسـیی زۆری هەوڵـی 
درێژکردنەوەی دەسەاڵتی خۆی داوە و تا کاتی هەڵبژاردن ئەو باجە 
زیاتـر و زیاتـر دەبێـت و لەوانەشـە ئـەو باجـە لـە حاڵەتـی بەردەوامـی 
لـە  بارزانـی  دەرفەتـی  لـە  جیـددی  زەربەیەکـی  درێژبوونەوەیـدا  و 
سـەرکەوتنی لـە هەڵبژاردنـەکان بـدات. بە لێکدانەوەی خـۆم، بۆ یەکەم 
جـارە پارتـی و سـەرۆکەکەی هەسـت بـە مەترسـییەکی جیـددی لـە 
لەدەسـتدانی پێگەی سـەرۆکایەتی دەکەن و لەوانەشـە زوو یا درەنگ، 
بگەنە ئەو باوەڕەی بۆ ئەوان باشتر بوو بۆ ئەوەی دواڕۆژیان باشتر 
بێت، بە شێوەیەکی تر هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کۆی شتەکاندا بکردایە. 
پارتـی هـەر بۆخۆشـی باشـترە ئـەوە بزانـێ، کـە ئـەوەی لـە 
بیسـت، پازدە یا دە سـاڵ بەر لە ئێسـتا بۆیان چووەته  سـەر، ئیتر 
بۆیـان ناچێتەسـەر... بـەو مانەیـەش، هـەر وەک پەندێکـی سـویدی 
واتـە  بگەڕێندرێتـەوە دواوە،”  کاتژمێـر  میلـی  “ناتوانـرێ  دەڵێـت، 

کات بگەڕێندرێتـەوە دواوە! 

بـۆ  یاسـایین،  ڕاوێـژی  خەریکـی  پارتـی  ئێسـتادا  لـە  ئاوێنـە: 
ئـەوەی بۆیـان دەر بکەوێـت، کـە لـە ڕووی یاسـایییەوە سـەرۆکی 
هەرێـم دەتوانێـت بـۆ جـاری سـێیەم خـۆی کاندیـد بکاتـەوە، ئایـا 
پێـت وایـە یاسـایییە کـە سـەرۆکی هەرێـم سـێبارە خـۆی کاندیـد 
بکاتەوە؟ لە کاتێکدا دەسـتوور پەسـەند نەکراوە و کار بە یاسـای 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم دەکرێـت کـە بەپێـى ماددەکانـى ٢ و١٧ لـە 
یاسـای ژمـارە ١ى سـەرۆکایەتیى هەرێـم، سـەرۆکى هەرێم مافى 

نییـە بـۆ جـارى سـێیەم خـۆى هەڵبژێرێتـەوە؟ 
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لـە  ئەمـڕۆ  دەشـزانم  بـەاڵم  نیـم،  یاسـاناس  مـن  یاسـین:  ب. 
واڵتـی ئێمـە خەڵکێـک هـەن، ئامـادەن بـە نـاوی یاسـا و لـە پێگـەی 
یاساناسـییەوە پـێ لـە زەمیـری خۆیـان بنێـن و ڕاسـتیی شـتەکان 
دواجـار  کـە  “یاسـا،”  لـە  بکـەن  تەفسـیرێک  شـێوە  و  بشـێوێنن 
بـەاڵم  بـکات،  بارزانـی  مەسـعود  خۆکاندیدکردنـەوەی  خزمەتـی 
ئەوهـا،  هەنگاوێکـی  پەیڕەوکردنـی  کاتـی  لـە  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە 
ئەگـەری ئـەوە زۆر بەهێـزە، کـە ناڕەزایییەکـی جەماوەریی زۆری 
لـێ بکەوێتـەوە و قـەوارەی خۆپیشـاندانەکانی پێشـووتر ببەزێنـێ. 
جگـە لـەوەش، ئـەو هەنـگاوە زیانێکـی زۆر بـە متمانـەی خەڵـک 
بـە مەسـعود بارزانـی دەگەیه نـێ و بگـرە دەرفەتـی کاندیدەکـەی 
ئۆپۆزسـیۆن لە سـەرکەوتن زۆر زیاتر دەکات. ئەوە جگە لەوەی 
و  سـەرهەڵدان  دروسـتبوونی  هـۆی  دەبێتـە  ئـاوا  هەنگاوێکـی 
ناڕەزایەتییەکـی زۆر لەنـاو ڕیزەکانـی حیزبی هاوپەیمان، یەکێتیی 
بـە خـودی  مـام جەاللـدا  لـە غیابـی  کـە  نیشـتمانیی کوردسـتان، 
سەرکردایەتییەکەشـی کۆنتـرۆڵ نەکـرێ و ببێتـە هەڕەشـەیەکی 

جیـددی لەسـەر دواڕۆژی ئـەو حیزبـە! 

ئێمەشـە،  کاندیـدی  مەسـعود  کاک  دەڵێـت،  یەکێتـی  ئاوێنـە: 
ئەمـە تـا چەنـد تەریبـە لەگـەڵ ڕێکەوتننامەکـەی دەباشـانی نێـوان 
گۆڕان و یەکێتی، کە کەسـی یەکەمی هەردوو ال واژۆیان لەسـەر 

کـردووە؟

ب. یاسـین: لەوانەیـە مەبەسـتت لـە وشـەی تەریـب یەکانگیـر 
بێـت! ئەگـەر ئـەوەش وا بێـت، دەتوانـم بڵێـم نەخێـر یەکانگیـر نییـە. 
بـە هەرحـاڵ، گرنگـە ئـەوە بزانیـن، کـە ڕێکەوتنـی دەباشـان، تـا 
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ئـەو جێگەیـەی پەیوەندیـی بـە بڕیارەکانـی یەکێتییـەوە هەیـەوە، 
بەرهەمـی سیاسـەتی مـام جـەالل بـوو و لـەدوای ئـەو شـتەکان 
هاوپەیمانییـە  هەتـا  ڕاسـتیدا  لـە  هـات.  بەسـەردا  گۆڕانیـان 
سـیتراتیژییەکە، کـە هـەر مـام جـەالل خـۆی ئەندازیاری سـەرەکی 
بـوو، ئەویـش گۆڕانکاریـی بەسـەردا هات. لە هـەردوو حاڵەته کەدا 
وەکـوو دیـارە یەکێتـی دوای مـام جـەالل، واتـە یەکێتـی بەبـێ ئەو، 
پەراوێـزی سیاسـەتکردنی فراوانتـر بووە، ئەمـەش موفارەقەیەکی 
گـەورەی سیاسـەتە، بـەاڵم گرنـگ ئەوەیە، ئایـا یەکێتییەکەی دوای 
مـام جـەالل ئـەو پەراوێـزە لە سیاسـەتکردن چۆن بـەکار دەهێنێت 
لەسـەر  جـۆرە سیاسـەتێکی  چ  و  دەگـرێ  وەر  لـێ  و سـوودی 
دەکا، بـۆ تێرکردنـی چاوبرسـێتیی هەندێـک لـە سـەرکردەکانی یـا 
لەپێنـاو چاکسـازیی بنەڕەتـی، کـە مـن خـۆم هیـی دووەمیـان بـە 

دوور دەزانـم!

ئاوێنە: پێت وایە لە ئێستادا یەکێتی لەبەرامبەر ڕێکەوتننامەی 
سـتراتیژیی نێـوان یەکێتـی و پارتـی و ڕێکەوتننامـەی دەباشـانی 
نێـوان یەکێتـی و گـۆڕان، کام ڕێکەوتنەیـان سـتراتیژییە و کامیـان 

تەکتیکییـە؟ بۆچی؟

ب. یاسین: لەوەی تا ئێستا لێی تێگەیشتبم، یەکێتی دەخوازێ 
هەردووکیـان ڕاگـرێ، بـەاڵم پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا دەتوانـێ ئـەوە 
بـکات؟ لەوانەیـە بتوانـێ، لـە باشـترین حاڵەتـدا، بـەاڵم تـا ڕۆژی 
لـە  نابێـت.  بـەدواوە ئاسـان  لـەو ڕۆژە  بـەاڵم  دوای هەڵبـژاردن، 
الیەکـی تـرەوە، پرسـیارێکی گرنـگ ئەوەیـە: ئایـا یەکێتـی بۆ هەوڵ 
و  الیـەک  لـە  دەباشـان  ڕێکەوتنـی  لەنێـوان  هاوسـەنگی  دەدات 
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هاوپەیمانیـی سـتراتیژی لـە الیەکـی تـر ڕاگـرێ؟ دەکـرێ مـرۆڤ 
باس لە دوو هۆی سەرەکی بکات: ١- یەکێتی بە بەراورد لەگەڵ 
ڕێگـەی  لـە  و  پێگەیەکـی الوازدایـە  لـە  پارتـی  و  گـۆڕان  پێگـەی 
بەکارهێنانـی کارتـی پەیوەندییـەکان لەگـەڵ یـا بەرامبـەر ئـەو دوو 
هێـزە، یـا حاڵەتـی هەسـتیاری هاوسـەنگیی نێـوان ئـەو دوو هێـزە، 
لـە خزمـەت پێگـەی خۆیـدا بـەکار بهێنێـت. ٢- لەنـاو ڕیزەکانـی 
ڕێکەوتنـی  بـۆ  دڵیـان  کـە  هـەن  ئەوانـە  الیەکـەوە  لـە  یەکێتیـدا، 
دەباشـان لێـدەدات و ئەوانـەش هـەن کـە دڵیـان بـۆ هاوپەیمانـی 
لەگـەڵ پارتـی لێـدەدات. هـەر لەبـەر ئـەوەش یەکێتـی پێویسـتی بـە 

هەردووکیانـە... ڕاگرتنـی 
لـە الیەکـی تـرەوە، لەوانەیـە لە بەرژەوەندیـی گۆڕان نەبێت کە 
مەسـەلەی دەباشـان ئەوهـا بە نیوزینـدوو و نیومردوو لێبگەڕێت، 
یـا ئـەو مەسـەلەیە بـۆ شـەڕە تەفسـیر لێبگەڕێ... تا ئـەو جێگەیەی 
پەیوەندیـی بـە یەکێتییـەوە هەیـە، دوور نییـە یاریکـردن لـە بازنـە 
هەسـتیارەکەی هاوسـەنگیی هێـز لەنێـوان ڕێکەوتنـی دەباشـان و 
هاوپەیمانیـی سـتراتیژی، هەمـوو شـتێک لەدەسـت بـدات، بەپێـی 
ئەو پەندە عەرەبییەی دەڵێت، ئەوەی هەموو شـتی بوێت، هەموو 

شـت دەدۆڕێنێ )من أراد کل شـی، خسـر کل شـی(! 
گرنگـە  هەیـە،  گۆڕانـەوە  بـە  پەیوەندیـی  جێگەیـەی  ئـەو  تـا 
مانایـەی  بـەو  یەکێتـی،  بـە  بـدات  دروسـت  هێمـای  بزاڤـە  ئـەو 
ڕێکەوتنـی دەباشـان تـا ئەبـەد بەکراوەیـی نامێنێتـەوە و گـۆڕان 
یاریکردنـی  کارتێکـی  تەنهـا  ڕێکەوتنـە  ئـەو  نابێـت  ڕازی  بـەوە 
دانوسـتاندنی سیاسـی بێـت لـە دەسـتی یەکێتیـدا تـا لـە هـەر جێگـە 
و پێگەیـەک بـۆی بگونجـێ یاریـی پـێ بـکات! بـەو شـێوەیەی خـۆم 
یەکجـار زۆر،  ئەگـەری  بـە  دەباشـان گەیشـتووم  لـە ڕێکەوتنـی 
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بەهێزکردنـی  ڕێکەوتنـە  لـەو  جـەالل  مـام  سـەرەکیی  مەبەسـتی 
پێگـەی یەکێتـی بـوو بەرامبـەر بە پارتی، بەتایبەتـی کاتێک یەکێتی 
هەسـتی بـە الوازی دەکـرد و پێویسـتی بـە کارتێـک هەبـوو بـۆ 
ڕاسـتکردنەوەی ئـەو ناهاوسـه نگییە، کە دەمێـک بوو هاوپەیمانییە 
سـتراتیژییەکەی پارتـی و یەکێتـی تووشـی هاتبـوو، لـە ڕاسـتیدا 

٢٠٠٩/٧/٢٥وە.  لـە  هـەر 

ئاوێنـە: مـام جـەالل لەکوێـی هاوکێشـە سیاسـییەکانی ئێسـتای 
کوردستاندایە لە پەیوەند بە هەڵبژاردنەکان و کاندیدی سەرۆکی 

هەرێمەوە؟

ب. یاسـین: بـە هەمـوو لێکدانەوەیـەک و بـە ئەگـەری یەکجـار 
بەسـەر  جـەالل  مـام  کاریگەریـی  و  جـەالل  مـام  زەمەنـی  زۆر، 
مەسەلە سیاسییە چارەنووسسازەکاندا بەسەر چووە. یەکێتییش 
لە قەیرانی دوای مام جەاللدا دەژی و ئەوەی ئەو قەیرانەی زۆر 
قووڵتـر کردۆتـەوە، ئەوەیـە کە یەکێتی بەتەواوەتی بە عەقڵیەتێکی 
ئـەو قەیرانـەدا کـردووە.  لەگـەڵ  کالسـیکیی سـۆڤیەتی مامەڵـەی 
یەکێتـی ئێسـتاش لـە وەهـم و چاوەڕوانیی گەڕانـەوەی مام جەالل 
بـۆ تەندروسـتییەکی تـەواو و ڕۆڵێکـی کاریگـەر لـە سیاسـەتدا، لـە 
ئاسـتی یەکێتیـدا، لـە ئاسـتی باشـووری کوردسـتان و عێراقـدا و... 

هتـد دەژی. 
ــە بــڕوای خــۆم، یەکێتــی هەڵەیەکــی گــەورە دەکات، ئەگــەر  ب
مەســەلەی  خزمــەت  بخاتــە  سیاســییەکانی  کارتــە  هەمــوو 
پێناوەشــدا  لــەم  و  ســەرۆککۆماری  پێگــەی  بەدەســتهێنانی 
تەنازولــی زیاتــر بــۆ پارتــی بــکات. یەکێتــی لــە ڕابــردوودا باجــی 
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مــام  بەبــێ  و  بەردەوامیــدا  لــە  بــەاڵم  داوە،  ئــەو سیاســەتەی 
جــەالل قــەوارەی ئــەم باجــە گەورەتــر و بگــرە ترســناکتریش 
ــش،  ــی دوو ئەگەری ــە بەرچاوگرتن ــە ل ــە. ب ــەم حیزب ــۆ ئ ــت ب دەبێ
ــەرە  ــی و فاکت ــی ناوخــۆی خــودی یەکێت ــەدەرەوەی فاکتەرەکان ل
ــە  ــگ بخات ــی دوو شــتی گرن ــە یەکێت ــاش وای کوردســتانییەکان، ب
قەبرکردنــی  بــەرەو  عێــراق  زۆر  ئەگــەری  بــە   -١ حســابەوە: 
پرنســیپی ســازان - ته وافــوق دەڕوات، چونکــە ئــەم پرنســیپە 
پەیمانێکــی  و  بەڵگەنامــە  هیــچ  لــە  نــە  و  دەســتوور  لــە  نــە 
ــە هاوســەنگییە  ــکاری ل ــە حاڵەتــی گۆڕان گرنگــدا نەچەســپاوە و ل
سیاســییەکاندا بــە ئەگــەری زۆر ئــەو پرنســیپە بچێتــە مێــژووەوە 
و ببێتــە بەشــێک لــە ڕابــردوو. ٢- بــە ئەگــەری زۆر، عێــراق 
بــەرەو فەرمانڕەواییــی زۆرینــە دەڕوات و لەبــەر ئــەم هۆیــەش، 
ئەگــەری هــەرە بەهێــز ئەوەیــە کــە کــورد ئەســڵەن ئــەو پێگەیــە، 
ــدات. بەکورتییەکــەی،  ــە پێگــەی ســەرۆککۆماری، لەدەســت ب وات
لــەوە دەچــێ باشــترین بــژاردە بــۆ یەکێتــی ئــەوە بێــت، کــە چیــی 
تــر حســاب لەســەر پێگــەی ســەرۆککۆماری نــەکات، بــەاڵم ئەگــەر 
ــەوەی بەغدادیــش لەدەســت بــدات و  ــە ل ــا، ترســی جیــددی هەی ن
ــەوەی  ــە هەڵبژاردن ــە هــۆی پشــتگیریکردن ل ــە کوردســتانیش ب ل
ــە کوردســتان، لەدەســتی  ــی، ل ــەوەی هەیەت ــی ئ مەســعود بارزان

ــدات!  ب

بـۆ  هەبێـت  کاندیـدی  ئۆپۆزسـیۆن  وایـە  پێـت  ئاوێنـە: 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم، لـە کاتێکـدا کـە داوای سیسـتمی پەرلەمانی 
ئەگـەر  ئۆپۆزسـیۆن  سیاسـیی  دووفاقیـی  نابێتـە  ئەمـە  دەکـەن؟ 
کاندیدیـان هەبێـت؟ پێـت وایـە کـێ کاندیـدی ئۆپۆزسـیۆن دەبێـت؟
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ب. یاسـین: بـاوەڕم وایـە ئامـاژەکان بـەرەو ئـەوە دەچـن، کـە 
ئۆپۆزسـیۆن بـژاردە و کاندیـدی خـۆی هەبێـت بـۆ هەڵبـژاردن و 
بـە بـاوەڕی خـۆم لـە کاتـی بەڕێوەچوونـی هەڵبژاردنێکـی بێگـەرد، 
هەتـا بگـرە بـە فرتوفێڵێکـی کەمیشـەوە لەالیـەن دەسـەاڵت، بـەاڵم 
بـە بوونـی کاندیدێکـی بەهێـزی ئۆپۆزسـیۆن، ئەگـەری زۆرە ئـەو 
کاندیدە بباتەوە. کۆمەڵێک بەهانە هەن بۆ ئەو بۆچوونە کە لێرەدا 
دەرفەتـی قسـەکردن دەربارەیـان نییـە. لـە بژاردەیەکـی ئەوهـادا، 
گرنگە کاندیدی ئۆپۆزسیۆن ڕەنگدانەوەی هەرە فراوانی پانتاییی 
سیاسـی و ئایدیۆلـۆژی بێـت، لـە ڕوانگـەی پێـدراوە کۆمەاڵیەتی و 

سیاسـییەکانی ئەمڕۆی باشـووری کوردسـتان. 
بـە بـاوەڕی خـۆم، نـەک هـەر دووفاقـی نییـە کـە ئۆپۆزسـیۆن 
کاندیـدی خـۆی هەبـێ، بەڵکـوو زۆر پێویسـتە لەسـەر بنچینـەی 
تێگەیشتن و بەهانەیەکی تر، کاندیدی خۆی، بەبێ دوودڵی، بخاتە 
نـاو گەمـەی هەڵبژاردنـەوە. گرنگـە ئۆپۆزسـیۆن، لەبـری ئـەوەی 
بکەوێتـە دوودڵییـەوە کـە ئایـا ئەمـە دووفاقیی سیاسـییە یـا نا، لەو 
بـاوەڕەوە کاندیـدی خـۆی بەشـداری پـێ بـکات، کـە بەڵـێ ئەگـەر 
بەدەسـت  هەرێمـی  پێگـەی سـەرۆکایەتیی  ئۆپۆزسـیۆن  و  هـات 
هێنـا، ئـەوا ئـەو کاتـە لـە پێگەیەکـی زۆر بەهێـزەوە لـە دەسـەاڵتی 
جێبەجێکردنـدا دەتوانـێ نـەک هـەر کار بـۆ چاکسـازیی بنەڕەتـی 
بـکات، بەڵکـوو ڕێـک و ڕاسـت هـەر ئـەو پێگـەی سـەرۆکایەتییە 
بـەکار بهێنێـت و سـوودی لـێ وەر بگـرێ بـۆ گۆڕینـی سیسـتمی 
سیاسـی لە باشـووری کوردسـتان لە سەرۆکایەتی بۆ پەرلەمانی، 
لـە مەبەسـتە سـەره کی و سـتراتیژییەکانی  یەکێـک  ئەمـەش  کـە 

ئۆپۆزسـیۆن بـووە. 
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کاک  سـێبارەخۆکاندیدکردنەوەی  ئەگـەری  لـە  ئاوێنـە: 
مەسـعوددا، پێـت وایـە ئۆپۆزسـیۆن هەڵوێسـتی چـی دەبێـت، یا بە 

بێـت؟ چـی  هەڵوێسـتیان  پێویسـتە  تـۆ  ڕای 

ب. یاسـین: بـە ڕای خـۆم، جـارێ پێویسـتە ئۆپۆزسـیۆن لـە 
پەیوەندییـە دیپلۆماسـییەکانیدا بـەردەوام الیەنـە پەیوەندیدارەکان، 
بەتایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، 
ئـەو مەترسـییانەش  و  بکاتـەوە  ئـاگادار  ئەگـەرەکان  لـە هەمـوو 
بەڕاشـکاوی بـەردەوام بگەیه نـێ، کـە لـە حاڵەتێکـی ئەوهـادا دێنـە 
پێشـێ. مـن پێشـتریش ئامـاژەم بـەوە دا، کـە ئەگـەری پەڕینـەوەی 
ئەم بارودۆخە بۆ ناڕەزایەتیی جەماوەریی بەرفراوان، کراوەیە و 
دەکرێ بڵێم بەهێزیشـە. لە الیەکی ترەوە، گرنگە هەر زوو پارتی 
ئـەوە بزانـێ، کـە پێداگـری لـە هەڵبژاردنـەوەی مەسـعود بارزانـی 
و لـەوەش خراپتـر دەسـتبردن بـۆ هەنـدێ فڕوفێڵـی یاسـایی، یـا 
سـووڕانەوە لە یاسـا، زیان بە خودی پارتی و مەسـعود بارزانی 
دەگەیه نـێ. دەبـێ ئـەو حیزبـە و بارزانی ئەو بەراوردانە بەجیددی 
وەر بگـرن، کـە ئەمـڕۆ لـە مێدیاکانـی کوردسـتان دەکرێـن لەنێوان 
مەسـعود بارزانـی و ئـەو دیکتاتۆرانـەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسـت و 
باکـووری ئەفەریقـا و شـوێنی تـر، کـە دەسـتکاریی دەسـتووریان 
فەرمانڕەواییـی  کورسـیی  لەسـەر  مانەوەیـان  لەپێنـاو  کـردووە 

دیکتاتۆری! 

ئێسـتادا  لـە  وایـە  پێیـان  هاوواڵتییـان  لـە  بەشـێک  ئاوێنـە: 
بتوانێـت  کـە  ئەوەیـە،  تاکەزامنـی  و  تاکەکاندیـد  مەسـعود  کاک 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم بـکات، بەتایبـەت کـە تـا ئێسـتا کێشـەکانی 
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ئایـا  ماونەتـەوە،  بەهەڵواسـراوی  بەغـداد  و  هەرێـم  نێـوان 
ناکرێـت لەبـەر بەرژەوەندیـی نەتەوەیـی سـێبارە کاک مەسـعود 

بۆچـی؟ بنێیـن؟  وەالوە  جیاوازییەکانمـان  و  هەڵبژێرینـەوە 

ب. یاسـین: جـارێ مـن بـاوەڕم وا نییـە مەسـعود بارزانـی لـەو 
پێگەیـەی کـە لێیەتـی بـەو ڕادەیـە خزمەتـی بـە تـەواوی نەتـەوە 
کردبێ. دەمێکە کاتی سـەرکردەی تاک و سـەرکردەی زەرورەتی 
مێژوویـی بەسـەر چـووە. لـەوەش زیاتـر، بـە بـاوەڕی خـۆم، ئـەوە 
ڕێـک بچووککردنـەوەی نەتـەوەی کـوردە، کاتێـک خەڵکانێـک ئـەو 
بـاوەڕە دەخەنـە ڕوو، کـە گوایـە تەنهـا مەسـعود بارزانـی دەتوانێ 
شاییسـتەی ئـەو بەرپرسـیارێتییە بـێ کـە پێگـەی سـەرۆکایەتیی 
هەرێمـە. خەڵکـی کوردسـتان پڕیەتـی لـە خەڵکـی شاییسـتە، کـە 
دەتوانـێ خزمەتێکـی زۆر زیاتـر بـەو خەڵکـە بـکات لـەو پێگـە و 

بەرپرسـیارێتییەی سـەرۆکایەتیی هەرێمـەوە. 
لـە مەسـەلەی پەیوەندیـی کوردسـتان و بەغـداد، مـن بـاوەڕم 
وایـە مانـەوەی بارزانـی مەترسـییە لەسـەر ئـەو پەیوەندییانـە. بـە 
بوونـی ئـەو لـە لووتکـەی دەسـەاڵت، نـەک هـەر ئـەو پەیوەندییانـە 
لـەو  بارزانـی  ببـن.  خراپتریـش  بەڵکـوو  نـەڕۆن،  باشـتر  بـەرەو 
پێگەیـەوە، بەپێـی ئـەوەی بەشـێک لـە ملمالنێـکان بـە شەخسـەنە 
ئـەو  بەسـەر  بارگرانـی  بووەتـە  مالکیـدا،  ئـەو و  لەنێـوان  کـراوە 

پەیوەندییانـەوە... 

بـۆ  گفتوگـۆن  خەریکـی  ئۆپۆزسـیۆن  ئێسـتادا  لـە  ئاوێنـە: 
کاندیدکردنـی کەسـێک بـۆ سـەرۆکایەتیی هەرێـم، دەنگۆیەکیـش 
هەیـە، کـە پەیوەندییـان بە تـۆوە کردبێت بۆ ئەوەی ببیتە کاندیدی 
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لـەو  شـتێک  هیـچ  ئایـا  هەرێـم،  سـەرۆکایەتیی  بـۆ  ئۆپۆزسـیۆن 
هەیـە؟  بارەیـەوە 

نییـە و مـن  بارەیـەوە  لـەو  ب. یاسـین: نەخێـر، هیـچ شـتێک 
ئـاگاداری هیـچ شـتێک نیـم و لەالیـەن هیـچ کـەس و الیەنێکـەوە 

نەکراومەتـەوە. شـێوەیە  لـەو  شـتێکی  هیـچ  ئـاگاداری 
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هەڵبژاردنەکانی ٢٠٠٩ ڕوانگەی هاوسەنگیی هێزیان 
لەنێوان یەکێتی و پارتیدا لە بنچینەوە هەڵتەکاند و 

گۆڕی

دیمانەی پێگەی چاوی گەل، 2٠13/5/29، باڵو بۆتەوە
سازدانی جیهاد محەممەد

پێشەکیی چاوی گەل بۆ دیمانەکە

بە وتە و لێدوانەکانی پارتی دیموکراتی کوردسـتان، دەسـتووری 
مـاوە.  ڕاپرسـیی  تەنیـا  و  تـەواوە  و  نەمـاوە  کوردسـتان هیچـی 
ئـەم حیزبـە دەڵێـت، “بـۆ ئامادەكردنـی ئـەو پڕۆژەیـە، كەڵـك لـە 
دەسـتووری چـل واڵت وەر گیـراوە و حـەوت سـاڵی خایانـدووە 
هەتـا ئامـادە كـراوە و بۆچوونـی پسـپۆڕانی بیانـی و ناوخۆیـی 
وەر گیـراوە و بـەر لـەوەی لـە پەرلەمـان دەنگی پـێ بدرێت، ٥٠٠٠ 
گەیشـتووە،  پـێ  كۆمەڵگـە  چینوتوێژەكانـی  لەالیـەن  پێشـنیاریان 



د. بورهان أ. یاسین

42٠

ئەنـدام بڕیـار  بـە دەنگـی ٩٦  لـە پەرلەمانـی كوردسـتان  پاشـان 
درا بدرێتـە ڕیفرانـدۆم و بـە یاسـایەك ڕەوانـەی سـەرۆكایەتیی 

هەرێمـی كوردسـتان كـرا.”
و  كـراوە  چـاپ  پڕۆژەیـە  لـەو  دانـە  هـەزار   ٩٠٠ هەروەهـا 
خانەوادەیـەك  هەمـوو  بـۆ  خۆراكـەوە  بریكارەكانـی  ڕێـی  لـە 
پێویسـتە  و  بڕیـوە  قۆناغەکانـی  هەمـوو  نێردراوە. دەسـتوور 
تێپەڕێنرێـت. و  بکرێـت  لەسـەر  کوردسـتانی  خەڵکـی  ڕاپرسـیی 
و  ئۆپۆزسـیۆن  الیەنـی  هەرسـێ  لەنێـوان  کۆدەنگییەکیـش 
دەرەوەی ئۆپۆزسـیۆن و بەشـێک لـە سـەرکردایەتیی یەکێتـی و 
زۆرێـک لـە ڕۆشـنبیران و خەڵکـی گشـتی و چاودێرانـی سیاسـی، 
نـاو  بگەڕێنرێتـەوە  پێویسـتە  ناتـەواوە و  وایـە دەسـتوور  پێیـان 
هەموارکردنـەوەی  بەتایبەتـی  هەموارکردنـەوە،  بـۆ  پەرلەمـان 
سـنووری  دیاریکردنـی  وەک  نیشـتیمانیی  پرسـی  هەندێـک 
کوردسـتان، کـە لـە دەسـتووردا خراوەتـە ژێـر ڕەحمەتـی ماددەی 
دەسـەاڵتی  هەموارکردنـەوەی  و  عێراقـه وە  دەسـتووری  ١٤٠ی 
سـەرۆکی هەرێـم بـە جۆرێـک، کـە ئەو دەسـەاڵتانە کـەم بکرێتەوە 
تـا ئـەو ئاسـتەی سـەرۆکی هەرێـم لەژێـر دەسـەاڵتی پەرلەمانـدا 
بێـت، نـەک بـە پێچەوانـەوە وەک لـە دەسـتووردا هاتـووە، دیسـان 
هەموارکردنـەوەی هەندێـک مـاددە و بڕگـەی تـری ناو دەسـتوور. 

و  دەڵێیـت  چـی  بەڕێـزت  کێشمەکێشـەدا  لـەم  پرسـیار: 
و  بێالیـەن  کەسـێکی  وەک  تکایـە  هەیـە،  خوێندنەوەیەکـت  چ 
لەسـەر  الیەنـە  دوو  لـەم  کام  بکـەرەوە؟  ڕوونـی  ڕۆشـنبیرێک 
حەقـە و چـۆن؟ کامیـان دیموکراتییانەتـرە؟ ڕای کامیـان زیاتـر لـە 

بەگشـتی؟ کوردسـتانە  خەڵکـی  بەرژەوەندیـی 
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ب. یاسـین: مـن بـاوەڕم وایـە، مەسـەلەکە بـەم شـێوەیە ڕەش 
یـا سـپییە نییـە، بـەو مانایـەی ئایـا دەسـەاڵت ڕاسـت دەکات یـا 
ئۆپۆزسـیۆن. لـە ڕاسـتیدا کێشـمەکێش و ناڕازیبـوون دەربـارەی 
سەرەتاشـەوە  لـە  هـەر  بەڵکـوو  نییـە،  نـوێ  شـتێکی  دەسـتوور 
بۆچوونی جودا هەبوو دەربارەی ئەم بابەتە گرنگ و هەستیارە. 
ئـەو دەنگانـەی لـە ڕۆژانـی دواییـدا دەر کەوتـوون، بـە پەیوەنـدی 
لەگـەڵ باسوخواسـی دەسـتوور، ئـەوە دەر دەخـەن، کـە هـەر لـە 
لـە  شـارەزایانەی  لـەو  یەکێـک  و  هەبـووە  ناڕەزایـی  سـەرەتاوە 
نووسـینەوەی  لـە  هەبـوو  بەرچـاوی  بەشـدارییەکی  سـەرەتاوە 
قۆناغێکـی  لـە  تاڵەبانی(یـە،  نـوری  د.  )مەبەسـت  دەسـتووردا 
لـەو  دەسـتی  دەسـتووردا  نووسـینەوەی  پرۆسـەی  هەسـتیاری 
پڕۆسـەیە کێشـاوەتەوە. جگـە لـەوەش، لـە ڕۆژانـی دواییدا هەندێ 
زانیاریی گرنگ ئاشـکرا بوون، وەکوو ئەوەی کاتی خۆی یەکێتی 
بەزۆرەملێ ئەو ڕەشنووسـی دەسـتوورەی قبوڵ کردبێ. شـتێکی 
تـر کـە زۆر گرنگـە ئەوەیـە، لـە کاتـی پەسـەندکردنی ڕەشنووسـی 
دەسـتوور، کۆمەڵـی ئیسـالمی و یەکگرتـووی ئیسـالمی بەشـێک 
بـوون لـە پەرلەمـان و دەنگیـان دا بـە ڕەشنووسـەکە، بەاڵم ئەمڕۆ 
ئەم دوو هێزە شانبەشـانی بزاڤی گۆڕان، بە شـێوەیەکی ڕەسـمی 
پەرلەمـان،  بـۆ  دەکـەن  ڕەشنووسـە  ئـەو  گەڕاندنـەوەی  داوای 
بکاتـەوە.  هەمـواری  سـەرلەنوێ  دامەزراوەیـە  ئـەم  ئـەوەی  بـۆ 
ئـەم خااڵنـە تەنهـا بەشـێکن لـە پێکهاتەیەکـی زۆر لـە بەهانـە، کـە 
باسوخواسـەکان لـە ڕەش یـا سـپی دەر دەکـەن و دەیانبـەن بـۆ 

ئاسـتێکی ئاڵۆزتـر. 
لـە الیەکـی تـرەوە، دەتوانیـن بڵێیـن چەنـد شـتێکی نـوێ هـەن، 
زیاتر گوزارشـت لە گۆڕانکاری لە ڕوانگەی سیاسـی و خەماڵنی 
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هاوسـەنگییەکی نوێـی هێـز لـە باشـووری کوردسـتان دەکـەن و 
هەبـووە  کاریگەرییـان  و  دەرهاوێشـتە  گۆڕانکارییانـەش  ئـەم 
لەسـەر بۆچوون و هەڵوێسـتەکان لەمەڕ مەسـەلەی دەستوور. بە 
بـاوەڕی خـۆم، سـێ شـت بەتایبەتـی لـەم بارەیـەوە گرنگن مرۆڤ 
جەختیـان لەسـەر بکاتـەوە، کـە ڕاسـتەوخۆ کاریگەرییـان هەبـووە 
دەرکەوتنـی   -١ دەسـتوور:  مەسـەلەی  لـە  هەڵوێسـتە  لەسـەر 
لەگـەڵ هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩دا.  بەهێـز  ئۆپۆزسـیۆنێکی کارا و 
بۆچوونێکـی  سـەرەتاوە  لـە  هـەر  کـە  گـۆڕان،  بزاڤـی  بەتایبەتـی 
جیـاوازی هەبـووە لـە هیـی دەسـەاڵت لەمـەڕ دەسـتوور، ڕۆڵێکـی 
ئـەوەش  دەبـێ  بارەیـەوە.  لـەم  بینیـوە  بەرچاوتـری  و  ناوەنـدی 
لـە  کـە مەسـەلەی گۆڕینـی سیسـتم  بوتـرێ،  بـە جەختکردنـەوە 
سـەرۆکایەتییەوە بـۆ پەرلەمانـی یەکێـک بـووە لـە ڕەهەنـدە هـەرە 
گـۆڕان،  هیـی  بەتایبەتـی  ئۆپۆزسـیۆن،  هەڵوێسـتەی  گرنگەکانـی 
لـە  دەربـارەی دەسـتوور. ٢- نزیکبوونـەوەی سـەرۆکی هەرێـم 
کۆتاییـی خولـی دووەمـی فەرمانڕەواییـی خـۆی لە سـەرۆکایەتیی 
یاسـای سـەرۆکایەتی  بەپێـی  نـە  نەبوونـی دەرفـەت  هەرێمـدا و 
و نـە بەپێـی ڕەشنووسـی دەسـتوور. بـە مانایەکـی تـر و وەک 
بـۆ  خۆکاندیدکردنـەوەی  بـۆ  دەرفـەت  نەبوونـی  دەرهاوێشـتە، 
خولـی سـێیەم، تەنهـا لـە یـەک حاڵەتـدا نەبێـت، ئەویـش قبوڵکردنی 
بـەر  گشـتیدا  ڕاپرسـییەکی  لـە  دەسـتوورە  تێپەڕاندنـی،  بڵـێ  تـۆ 
کۆتاییهاتنـی  لـە  بـەر  تەنانـەت  ڕاسـتیدا  لـە  هەڵبژاردنـەکان،  لـە 
وادەی خۆکاندیدکـردن و ناونووسـکردنی قـەوارە سیاسـییەکان. 
هێـزی  هاوسـەنگیی  ڕوانگـەی   ٢٠٠٩ هەڵبژاردنەکانـی   -٣
گـۆڕی.  و  هەڵتەکانـد  بنچینـەوە  لـە  پارتیـدا  و  یەکێتـی  لەنێـوان 
هەرچەنـدە ئـەم گۆڕانکارییـە لـە شـەو و ڕۆژێکـدا دەر نەکـەوت 
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دەر  خـۆی  ئـەوەی  بـۆ  بـوو  پێویسـت  درێژتـری  ماوەیەکـی  و 
ببـڕێ لـە شـێوەی جیاجیـادا، بەتایبەتـی سـەرلەنوێخەماڵندنەوەی 
لـە  ئـەم گۆڕانکارییـە  دواجـار  بـەاڵم  “هاوپەیمانیـی سـتراتیژی،” 
هاوسـەنگیی هێـزدا هۆکارێکـی زۆر گرنـگ بـوو بـۆ ئـەوەی بـە 
شـێوەیەکی نـوێ پەیوەندییـە درێژخایەنەکانـی نێـوان یەکێتـی و 
پارتـی بخەمڵێنـەوە. ئـەوەی لـەم بارەیـەوە گرنگـە، ئەوەیـە کـە لـە 
ڕێگـەی ڕێککەوتنـی دەباشـانەوە، لەنێـوان نەوشـیروان مسـتەفا و 
جـەالل تاڵەبانـی، یەکێتـی هەڵوێسـتێکی هەرە گرنگـی خۆی دیاری 
کـرد، کـە نـەک هـەر نزیـک بـوو لەگـەڵ هەڵوێسـتی بزاڤـی گـۆڕان، 
بەڵکـوو بەتونـدی یەکانگیریـش بـوو لەگەڵـی، کـە ئەویـش گۆڕینـی 
سیسـتمی سـەرۆکایەتییە بـۆ سیسـتمی پەرلەمانـی. لـە ڕاسـتیدا 
دەرهاوێشـتەیەکی زۆر گرنگـی ئـەم ڕێکەوتنـە، واتـە ڕێکەوتنـی 
دەباشـان، لـە حاڵەتـی پابەندبـوون پێیـەوە و جێبەجێکردنـی، یانـی 
ڕێگـەی  لـە  دەسـتوور  سـەرلەنوێهەموارکردنەوەی  بەڕاشـکاوی 
بـۆ پەرلەمـان. بەتایبەتـی دوای دوورکەوتنـەوەی  گەڕاندنـەوەی 
جـەالل تاڵەبانـی لـە مەیدانـی سیاسـی، ڕۆژ دوای ڕۆژ یەکێتـی لـە 
بۆچوونـی ئۆپۆزسـیۆن نزیکتـر بۆتـەوە، تـا بگـرە دواجـار ئەمـڕۆ 
هیـی  لـە  تـا  نزیکتـرە  ئۆپۆزسـیۆن  لـە  زۆر  یەکێتـی  هەڵوێسـتی 
پارتـی. ئەگەرچـی بـە تێبینییەکـی گرنگـەوە، ئـەم نزیکبوونەوەیـە 
بـۆ یەکێتـی بێکێشـە نەبـووە و لـە داهاتووشـدا بێکێشـە نابـێ. ٤- 
یەکێـک لـە دەرهاوێشـتەکانی بزاڤـی شـەقام ئـەوە بـوو، کە خودی 
دەسـەاڵت ڕازی بـوو بـەوەی دەسـتوور لـە ڕێگـەی پەرلەمانـەوە 
بڕیارەکـەی  لـە  دەسـەاڵت  دواتـر  کـە  بـەاڵم  بکرێتـەوە،  هەمـوار 

پاشـگەز دەبێتـەوە، ئـەوە شـتێکی تـرە.
لێـرەدا، جگـە لـەو تێبینییانـەی ئاماژەیـان پـێ کـرا، گرنگـە ئەوە 



د. بورهان أ. یاسین

424

جەخـت بکەینـەوە، کـە دەسـتوور لـە هـەوا و کەشـێکدا تێپەڕێندرا، 
کـە لـە ڕاسـتیدا پەرلەمـان کاتـی بەسـەر چووبـوو و کوردسـتان 
لـە هەڵبژاردنێکـی تـر، واتـە هەڵبژاردنـی ٢٠٠٩، نزیـک دەبوویـەوە.
بـە ڕای خـۆم، گرنـگ نییـە سـوود لە ئەزموونـی چەند دەوڵەت 
خوێندرابێتـەوە،  یـا  نووسـرابێ  تێبینـی  چەنـد  و  گیرابـێ  وەر 
بەڵکـوو گرنـگ چەنـد شـتێکی تـرە: ١- کامانـەن ئـەو ئەزموونانەی 
سـوودیان لـێ وەر گیـراوە. ٢- زۆر جـار دەسـتوورەکان جـوان 
دەر دەکـەون، بـەاڵم لـە جێبەجێکردنـدا شـتێکی تـرن. ٣- دەکـرێ 
لـە  لـە ڕێگـەی چەنـد ماددەیەکیـەوە خاڵـی بکرێتـەوە  دەسـتوور 
سروشـتە دیموکراتییەکـەی. ٤- جێگـەی تێگەیشـتنە، گـەر هەمـوو 
الیەنێک بە مەترسی و نیگەرانیی زۆرەوە لە دەستوورێک بڕوانن 
دەربـارەی کۆمەڵێـک  ماددەکانـی  لـە  یـا زۆر، زۆرێـک  کـەم  کـە 
دەسـەاڵتی زۆر بەهێـزی سـەرۆک بـن. ٥- لـە ڕاسـتیدا لـە مـاوەی 
ترسـناک  شـتی  کۆمەڵێـک  هەرێمـدا  سـەرۆکی  فەرمانڕەواییـی 
ڕوویـان داوە، کـە هێمـای بەرهەمهێنانی سیسـتمێکی سـتەمکاریی 
کوردییـان لـێ کەوتۆتـەوە. یەکێک لە هەنگاوە هەرە ترسـناکەکان، 
ڕەشنووسیشـە،  هێشـتا  کـە  دەسـتوورە،  ئـەو  سـێبەری  لەژێـر 
یاسـای ئاساییشـی نیشـتمانی بـوو کـە دامەزراندنـی ئەنجوومەنـی 
ئاساییشـی نیشـتمانیی لێ کەوتەوە، کە دواجار سـەرۆکی هەرێم 
بـە یارمەتیـی هەمـان ئـەو ڕەشنووسـە کوڕەکـەی خـۆی کـرد بـە 
سـەرۆکی ئـەو دەزگا گرنـگ و پڕدەسـەاڵتە. لـە خوێندنەوەیەکـی 
وردی ئـەو یاسـایەدا ئـەوە دەر دەکـەوێ، کـە کۆمەڵێک دەسـەاڵت 
نـەک هـەر  لـە سیسـتمە دیموکراسـییەکان  بـەم دەزگایـە،  دراوە 
ناکـەون،  بەرچـاو  واڵتانـەش  لـەو  بەڵکـوو  ناکـەون،  بەرچـاو 
دیموکراتیزەکردنـی  ئاراسـتەی  لـە  هەنگاویـان  هەنـدێ  کـە 
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کۆمەڵگه کانیان بڕیوە و هێشـتا نیمچەدیموکراسـین. دیوێکی تری 
بەتەواوەتـی  هێشـتا  دەسـتوورەی  ئـەو  ئەوەیـە،  ئاماژەیـەم  ئـەم 
قبـوڵ نەکـراوە، کەچـی ئەو هەموو دەسـەاڵتەی داوە بە سـەرۆکی 
خـۆی  وەک  و  بەتەواوەتـی  دەسـتوورە  ئـەو  گـەر  ئایـا  هەرێـم، 
هەمـوار کـرا بـەم شـێوەیەی کـە هەیـە، ئەو کاتە چـی ڕوو دەدات؟ 
لە ڕاسـتیدا ئەم گومان و مەترسـییانە بەهانە و پشـتگیریی گرنگن 
بۆ داواکاریی گەڕاندنەوەی ڕەشنووسـی دەسـتوور بۆ پەرلەمان. 

چاوی گەل: بە ڕای بەڕێزت، ئەگەر دەستوور بخرێتە بەردەم 
ڕاپرسـییەوە، ڕێـژەی دەنگدانـی یاسـاییی خـۆی دەهێنێـت؟ ئەگـەر 
ئـەو ڕێژەیـەی هێنـا، ئـەوا دەبێـت بـە شکسـت بـۆ ئۆپۆزسـیۆن و 
سـەرکەوتن بـۆ پارتـی لـە هەڵبژاردنەکانـدا؟ ئەگەر ئەو شکسـت و 
سـەرکەوتنە لەالیـەن پارتـی و ئۆپۆزسـیۆنەوە خوێندنـەوەی بـۆ 
کـراوە و وا وەر گیـراوە! کەواتـە ڕاپرسـی لەسـەر دەسـتوور لـەم 
کاتەدا جۆرێکە لە بانگهێشتیی هەڵبژاردنەکان؟ ئەگەر وایە؟ ئەمە 
بـە سیاسـیکردنی دەسـتوور نییـە کـە بـە دایکـی هەمـوو یاسـاکان 

دادەنرێت؟

ب. یاسـین: سـەرەتا مـن بـاوەڕم وایـە، کـە خسـتنە ڕاپرسـیی 
دەسـتوور، لـەم قۆناغـەدا هەڵەیەکـی هـەرە گەورەیـە کـە پارتـی 
کۆمەڵێـک  نیسـانەوە  مانگـی  سـەرەتای  لـە  هـەر  پارتـی  بیـکات. 
هەنگاوی هەڵەی نا، کە هەمووشیان لەپێناو دانەوەی دەرفەتە بە 
سەرۆکی هەرێم کە بۆ خولی سێیەم لە دەسەاڵتەکەی بمێنێتەوە، 
بـەاڵم باشـترە هـەر ئێسـتا پارتـی ئـەوە بزانـێ، سەرکێشـیکردنی 
لـەوەی ڕەشنووسـی دەسـتوور بخاتـە ڕاپرسـییەوە، بـە ئەگـەری 
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زۆر هەڵەکانی بە لووتکەیەکی هەرە ترسناک دەگەیه نێ، کە نە لە 
خزمەتی ئەزموونی باشووری کوردستان دەبێ و نە لە خزمەتی 
پارتـی خـۆی. دەڵێـم پارتـی، چونکـە ئـەو حیزبـە تـا ڕادەیەکی زۆر 
نەگەڕاندنـەوەی  مەسـەلەی  لـە  پێداگـری  لـە  ماوەتـەوە  بەتەنیـا 
ڕەشنووسـی دەسـتوور بـۆ پەرلەمـان و جەختکردنـەوەی کـە بـە 
هەر بەها و نرخێک بێت بخرێتە ڕاپرسییەوە. بە هەرحاڵ، ئەمڕۆ 
دوای ئەو هەموو گفتوگۆیانە و پێداگریی پارتی لەسـەر ڕاپرسـی 
دەربـارەی دەسـتوور، ڕۆژ بـە ڕۆژ لەگـەڵ نزیکبوونەوەی وادەی 
ئـەوە  پارتـی  بـۆ خـودی  بەتایبەتییـش کاتێـک  هەڵبژاردنـەکان و 
سـاغبوویەوە، کـە سـەرۆکەکەی ناتوانـێ خـۆی بۆ سـەرۆکایەتیی 
هەرێـم هەڵبژێـرێ، ئـەم هەواڵنـە، ئەگەرچـی هەڵـەن و بـە ئەگەری 
زۆر سـەر لە هەڵە و کاریسـەیەکی سیاسـیش دەدەن، زۆر زیاتر 

چڕبوونەتەوە. 
ڕێک لەم سـات و کاتە هەسـتیارەدا یەکالبوونەوە و پێداگریی 
یەکێتی لەسـەر گەڕاندنەوەی دەسـتوور بۆ پەرلەمان، گرنگییەکی 
ئـەوەی  لەسـەر  پارتـی  پێداگریـی  حاڵەتـەدا  لـەم  هەیـە.  تایبەتـی 
بخاتـە  دەسـتوور  ڕەشنووسـی  یەکێتـی  پشـتگیریی  بەبـێ  کـە 
ڕاپرسـییەوە، بـە ئەگـەری زۆر بـە کاریسـەیەکی سیاسـیی بێهاوتا 
بـۆ پارتـی و سـەرۆکەکەی تـەواو دەبـێ. لە حاڵەتێکـی تردا، ئەگەر 
بـە فـەرز لـە ڕاپرسـییەکەدا ڕەشنووسـەکە قبـوڵ کـرا، ئـەوا لـەو 
کوردسـتان  و خەڵکـی  باشـوور  لـە  کـورد  ئەزموونـی  حاڵەتـەدا 
زەرەرمەنـدی هـەرە سـەرەکی دەبـن، چونکە لە باشـترین حاڵەتدا، 
ڕەشنووسـی دەسـتوور، هه تـا بگـرە لـە حاڵەتـی سـەرکەوتنی لـە 
بـە ئەگـەری زۆر کۆمەڵگـه ی  ئـەو سـەرکەوتنە  ئـەوا  ڕاپرسـیدا، 
دژبـەر،  بەشـی  دوو  بـۆ  دەکات  دوولـەت  بەتونـدی  کـوردی 
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جگـە لـەوەش، دەرفـەت دەدات بـە سـەرۆکی هەرێـم، کـە خـۆی 
کاندیـد بکاتـەوە بـۆ سـەرۆکایەتیی هەرێـم، کـە ئـەوەش بـێ هیـچ 
گومانێـک هەنگاوێکـی ترسـناکە لـە بەرجەسـتەکردنی سـتەمکاری 
و بگـرە دەسـەاڵتی دیکتاتۆریەتـی کـوردی، دەسـەاڵتێک کـە زیاتـر 
لـە دەسـەاڵتێکی  تـا  کەنـداو دەچـێ  ناوچـەی  لـە مەشـیەخەکانی 

دیموکراسـی. 
لـە  بـاش  پارتـی  بـە خوێندنـەوەی خـۆم،  تـرەوە،  لـە الیەکـی 
مەترسـییەکانی تاکـڕەوی لـەو مەسـەلە هەسـتیارەدا گەیشـتووە، 
لـەوە  نابـڕێ. جگـە  ئـەو مەترسـییانە دەر  بەئاشـکرا  هەرچەنـدە 
باشـووری  تەنگژەکانـی  لـە  گرنـگ  ڕۆڵێکـی  ئەمـڕۆ  ئـەوەی 
کوردسـتان دەبینـێ و بەتایبەتـی لـە بابەتـی دەسـتووردا ئەوەیـە، 
لـە  کـە  لـە وەهمـی گەورەیـی و بەهێزییه کـدا دەژی،  پارتـی  کـە 
ڕاسـتیدا دەمێکـە بنەماکانـی لەدەسـت داوە لـە ڕوانگـەی سیاسـیی 
هێـزەوە.  هاوسـەنگیی  گۆشـەبینینی  لـە  بەتایبەتـی  کوردسـتاندا، 
و  گووتـار  بـەردەوام  ئەگـەر  دەکات،  گـەورە  هەڵەیەکـی  پارتـی 
هەڵوێستە سیاسییەکانی بەپێی پێوەر و ڕوانگەکانی سەرەتاکانی 
١٩٩٠کان بخەمڵێنـێ. بـەم مانایـەش، مانەوەی پارتی لە زەمەنێکی 
تـردا، کـە خـودی ڕوانگـە و هاوسـەنگیی هێـزی ئـەو زەمەنـە بـوو، 
کـە کاتـی بەسـەر چـووە، کێشـەی هـەرە گـەورەی پارتییـە و بـە 
ئەگەری زۆریش قەتیسـبوونی پارتی لەو بازنەیەدا و نەتوانسـتی 
لـە بینینـی مـەرج و ڕوانگـە تازەکانـی سیاسـەت و سیاسـەتکردن، 
دەبێ بە سـەرچاوەی شکسـتە سیاسـییەکانی داهاتووی پارتی. لە 
الیەکـی تـرەوە، گرنگە ئۆپۆزسـیۆن لـە خوێندنەوەیدا بۆ ڕوانگەی 
سیاسـی و هاوسـەنگییەکان ئـەوە بەجوانـی ببینـێ، کـە توانـا و 
پەراوێزەکانی کاریگەریی سیاسـیی پارتی زۆر سـنووردار بووە. 
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گرنگـە ئـەوەش جەخـت بکرێتـەوە، کـە چیـی تـر تواناکانـی پارتـی 
ئەمـڕۆ  پێـش  کەمیـش  سـاڵێکی  چەنـد  تـا  کـە  نیـن  ڕەهایـە  ئـەو 

ڕاسـتییەکی مەیدانـی سیاسـیی کوردسـتان بـوون... 
بـە هەرحـاڵ، جێگـەی سەرسـووڕمان و بگـرە مەترسـییەکی 
زۆریشە کە ئەمڕۆ پارتی بەبێ پێچوپەنا و بگرە بە شانازیشەوە، 
دواجار لەسەر زاری قسەکەری ڕەسمییان جەعفەر ئێمینکی، باس 
لـەوە دەکات، کـە ڕەشنووسـی دەسـتوور هـەر نەبـێ پەنجاویـەک 
لـە سـەدی ٥١%ی دەنگـی خەڵکـی کوردسـتان بەدەسـت دەهێنـێ! 
لێـرەدا گرنگـە بەراوردێکـی بەپەلـە بکەیـن لەنێـوان هەڵسـوکەوتی 
پارتـی لـە الیـەک و هەڵسـوکەوتی دەسـەاڵتدارانی تورکیـا لەمـەڕ 
حاڵەتـی  هـەردوو  لـە  دەسـتوور  هەموارکردنـەوەی  مەسـەلەی 
باشـووری کوردسـتان و تورکیـا. لـە کاتێکـدا دانیشـتووانی کـورد 
لە باکوری کوردسـتان بە ژمارە زۆر کەمترن بە بەراورد لەگەڵ 
دانیشتووانی تەواوی تورکیا و لەگەڵ ئەو ڕاستییەشی کە کوردان 
خاوەنـی دەسـەاڵتی سیاسـی نیـن و تەنانـەت لـە ڕێگـەی پارتـی 
ئاشـتی و دیموکراتیـی )بەدەپـە( تەنهـا ٦%ی ئەندامانـی پەرلەمانـی 
تورکیـا پێـک دەهێنـن، کەچـی ئەوەتـا ئەندامبوونـی ئـەو حیزبـە، 
کـە بـە هەمـوو پێوەرێـک لـە ئاسـتی هەمـوو تورکیـا، نوێنەرایەتیی 
کۆمیسـیۆنی  لـە  دەکات،  دانیشـتووان  کەمـی  زۆر  ژمارەیەکـی 
پێداچوونـەوەی دەسـتووری تورکیـا جێگـەی کرایـەوە بـۆ ئـەوەی 
بەشـدارییی چاالکانـە لـە هەموارکردنـەوەی دەسـتووری تورکیادا 
بـکات. پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا دەسـەاڵتی کـوردی و زۆر بەتایبەتـی 
پارتـی، ناتوانـێ بەقەدەر دەسـەاڵتی ڕەسـمیی تورکیـا بەرامبەر بە 
کێشـە سیاسـییەکانی کـورد و ئۆپۆزسـیۆنەکەی دیموکـرات بێـت 
و بەشـداری بـە ئۆپۆزسـیۆن بـکات لـە پڕۆسـەی پێداچوونـەوەی 
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ڕەشنووسـی دەسـتووری هەرێمـی کوردسـتان؟ دەسـەاڵتدارانی 
تورکیـاش سـااڵنێکی زۆر بـە لووتبەرزییەکـی زۆرەوە و دوور 
لـە ڕوانگـە سیاسـی، مرۆیـی، ئیتنیکـی و کۆمەاڵیەتییەکانـی تورکیا 
دەر  بۆیـان  دوایـی  بـەاڵم  کـرد،  کـورددا  لەگـەڵ  هەڵسـوکەوتیان 
کـەوت، هەمـان ئـەو لووتبەرزییـە ڕێگـر بـووە لـە بینینی ڕاسـتی و 

ڕوانگـە ڕاسـتەقینەکان!
زۆر  ڕۆحێکـی  بـە  هەرێـم  سـەرۆکی  کـە  داخـە  جێگـەی 
٢٦ی  لـە  زۆرەوە  لەخۆباییبوونێکـی  بـە  و  تەسـک  حیزبییانـەی 
حسـابکردن  بەبـێ  و  تاکالیەنانـە   )٢٠١٣/٥/٢٦( مانگـە  ئـام 
تەنانـەت بـۆ هاوپەیمانەکـەی، یەکێتیـی نیشـتمانیی کوردسـتان، بە 
لووتبەرزییەکـی زۆرەوە جەختـی لەسـەر ئـەوە کـردەوە، کە دەبێ 

ڕاپرسـییەوە.  بخرێتـە  دەسـتوور  ڕەشنووسـی 

چاوی گەل: کێشەیەکی تری ئەمڕۆی ناو حیزبە سیاسییەکانی 
کوردستان و خەڵک بەگشتی، قسەکردنە لەسەر ئەوەی کە پارتی 
دیموکراتـی کوردسـتان دەیەوێـت هەڵبژاردنـی سـەرۆکی هەرێـم 
هەرسـێ  فراکسـیۆنی  و  ئۆپۆزسـیۆن  بـەاڵم  بێـت،  لـە خەڵکـەوە 
حیزبـە ئۆپۆزسـیۆنەکە دەیانەوێـت لـە پەرلەمانـەوە بێـت، ئەگـەر 
هەڵبژاردنـی سـەرۆکی هەرێـم لەالیـەن خەڵکـەوە بێـت یـا لەالیـەن 
هەیـە؟  یاسـایی  و  جیاوازییەکـی سیاسـی  چ  بێـت،  پەرلەمانـەوە 
بـە ڕای بەڕێـزت کامیـان بـۆ بەدیموکراسـیزەکردنی کۆمەڵگـه ی 

کوردسـتان باشـترە و چـۆن؟

گرنـگ  هـەرە  مەسـەلەیه کی  مـن،  بـاوەڕی  بـە  یاسـین:  ب. 
ئەوەیـە، کـە ئایـا دەسـەاڵتەکانی سـەرۆک چەنـدن و چین؟ نەک بە 
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زەرورەت شـێوەی هەڵبژاردنی. لە ڕاسـتیدا ئەوەی لە کوردسـتان 
هەیـە، کێشـەکە لـەوەدا نییـە ئایا سـەرۆکی هەرێم لـە پەرلەمانەوە 
هەڵبژێـردراوە یـا لەالیـەن خەڵـک، واتـە ڕاسـتەوخۆ. بـە مانایەکـی 
تـر، کێشـەکە لەوەدایـە، کـە دەسـەاڵتەکانی سـەرۆکی هەرێـم لـە 
هەشـت سـاڵی ڕابـردوو و بەپێـی یاسـای سـەرۆکایەتیی هەرێـم، 
هەندێ بڕیاری داوە و بە کردار هەندێ هەڵوێستی وەر گرتووە، 
کـە تەنهـا لـە واڵتـە دیکتاتۆرییەکانـدا هەیـە. هـەر بـۆ بەراوردێکـی 
سـەرۆکیش  و  سـەرۆکایەتییە  سیسـتم  ئەمەریـکا  لـە  سـەرپێی، 
ڕاسـتەوخۆ لەالیـەن خەڵکـەوە هەڵدەبژێـردرێ، کەچـی سـەرۆک 
بـۆی نییـە بەبـێ قبوڵکردنـی کۆنگرێـس سـەفیرێکیش دەستنیشـان 
بـکات! جگـە لـەوە، سـەرۆکەکانی ئەمەریکا تەنانەت لەبەر هەندێک 
دەرەوەی  لـە  سێکسـی  پەیوەندیـی  نموونـە  بـۆ  هەڵسـوکەوت، 
چوارچێـوە عـورف و یاسـایییەکانی بـواری ڕێکخسـتنی خێـزان، 
دەکـرێ بخرێنـە بـەر بـژاردەی دەستلەکارکێشـانەوە. کەچـی لـە 
واڵتـی ئێمـە، ئەوەتـا دواجـار، تەنهـا بـۆ نموونە، خەڵكـی لە ڕێگەی 
لەدەسـت  چاویـان  کۆمـەڵ  بـە  هەڵـەوە”  “ده رمانـی  بەکاربردنـی 
دەدەن و دووچاری مردن دەبنەوە، کەچی سەرۆکی هەرێم هەر 
باسیشـی نـاکات. بـە مانایەکـی تـر، سـەرۆکێک بـە دەسـەاڵتێکی 
کەمیشەوە، گەر لە بنەڕەتدا ئاراستەی تاکڕەوی تیایدا بااڵدەست 
بێت، دەتوانێت واڵت بەرەو سیستمی ستەمکاری و دیکتاتۆریەت 
ببا، بەاڵم سـەرۆکێکی خاوەن دەسـەاڵتی زۆر، ئەگەر باوەڕی بە 
بنەماکانـی دیموکراسـی هەبـێ، ئـەوا بـە دەسـەاڵتێکی زۆریشـەوە 

واڵتەکـەی بـەرەو دیکتاتۆریـەت نابـات. 
دەتوانین ئەوەی کە وترا بە شێوەیەکی تر بەکورتی و بەچڕی 
دەسـتووری  لـە ڕەشنووسـی  کـە  دەسـەاڵتانەی  بـەو  بیڵێینـەوە: 
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هەرێم، ئەگەرچی سەرۆک لە پەرلەمانەوە هەڵبژێردرێت، واتە بە 
هەمـان دەسـەاڵتەوە، هیـچ لـە هیـچ ناگـۆڕێ. مەسـەلە بنەڕەتییەکه  

دەسـەاڵتەکانی سـەرۆکن تا میکانیزمی هەڵبژاردنی!
پێگـە  زینـدووی  زۆر  نموونـەی  بڵێیـن،  ڕاشـکاوانەتر  بـە  بـا 
ڕۆشـناییی  لـە  هەرێـم،  سـەرۆکی  جێگـری  دەسـەاڵتەکانی  و 
مەسـعود  فەرمانڕەواییـی  ڕابـردووی  سـاڵی  هەشـت  ئەزموونـی 
تاکڕەویـی  بەتونـدی  جێگرەکـەی،  لەگـەڵ  مامەڵـەی  و  بارزانـی 
ئایـا  بپرسـێ،  دەتوانـێ  خەڵـک  دەخـات.  دەر  هەرێـم  سـەرۆکی 
سـەرۆکی  جێگـری  ڕاسـتەقینەی  دەسـەاڵتی  و  پێگـە  و  جێگـە 
بـووە،  لـەو هەمـوو سـااڵنەدا چـی  )کۆسـرەت ڕەسـوڵ(  هەرێـم 
بەتایبەتـی کاتـی دیارنەمانـی سـەرۆکی هەرێـم، هەندێـک جـار بـۆ 
مـاوەی کـەم یـا زۆر-سـێ هەفتـە. ئـەوەی ڕاسـتی بێـت، پێگـەی 
ئـەو جێگـرە لـە هەشـت سـاڵی ڕابـردوودا زیاتـر لـە پێگـە فەرمییـە 
لـە سیسـتمێکی  تـا  کارتۆنییەکانـی ڕژێمـە دیکتاتـۆرەکان چـووە 
سیاسـی، کـە کەمتریـن ڕێز بۆ پێـوەرە دیموکراتییەکان دادەنێ. لە 
هەشـت سـاڵی ڕابـردوودا، جێگـری سـەرۆکی هەرێـم بـە ڕادەیەک 
دەسـەاڵتی کەم بووە، هه تا دەتوانی بڵێی ئەو جێگرە بێدەسـەاڵت 
و بێئەدرەسـێکی ڕەسـمی بووە. لە ڕاسـتیدا واڵتی ئێمە لە هەشـت 
سـاڵی ڕابـردوودا خاوەنـی سـەرۆکێک بـووە، کـە تەنانـەت دوای 
بـۆ  ئـەوەی کەوتۆتـە شـپرزەییی سیاسـی،  حـەوت سـاڵ، دوای 
جـاری یەکـەم ڕازی دەبێـت یەکێـک لـە چاالکییەکانـی جێگرەکـەی 
بکرێتـەوە.  بـاڵو  هەرێـم  سـەرۆکایەتیی  ڕەسـمیی  ماڵپـەڕی  لـە 
ئەوەتـا دوای ئـەم هەشـت سـاڵە، تـازە بـە تازە باس لـەوە دەکرێ، 
کـە کۆسـرەت ڕەسـوڵ دەسـەاڵتە ئیـداری و دراوییەکانـی زیـاد 
بکـرێ و یەکینەیەکـی سـەربازیی ئـەو بخرێتـە سـەر وەزارەتـی 
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پێشـمەرگە! دەشـکرێ مـرۆڤ بپرسـێ، ئایـا لـە پێداگـری و بڕیـار 
لەوەی کە ڕەشنووسی دەستوور بخرێتە ڕاپرسییەوە، سەرۆکی 
هەرێـم چەنـدە بەهـای بۆ بۆچوونی جێگرەکەی داناوە، پرسـی پێ 
کـردووە و ئەگـەر لـە هـەردوو حاڵەتەکەشـدا نـا، ئایـا کۆسـرەت 
لـە  نییـە  بێدەسـەاڵت  و  بێچـارە  ژمارەیەکـی  تەنانـەت  ڕەسـوڵ 

تاکـڕەودا!  سـێبەری سـەرۆکێکی 
بە پێچەوانەی بۆچوونی دەسەاڵت، زۆر بەتایبەتییش بۆچوونی 
پارتی بۆ ئەمڕۆی کوردستان، سیستمی پەرلەمانی سیستمی هەرە 
گونجـاوە، چونکـە لـە ڕێگـەی دەسـەاڵتی پەرلەمانـەوە دەکـرێ بـە 
باشترین شێوە ڕێگە لە هاتنەکایەی سیستمی تاکڕەوی و دیکتاتۆری 
بگیـرێ و هـەر لـە ڕێگـەی ئـەم سیستمەشـەوە خەڵکـی کوردسـتان 
دەتوانـێ بـە باشـترین شـێوە بەشـداری لـە بڕیـاری سیاسـیدا بکات. 
بەتایبەتی گرنگیی ئەو سیستمە و دەسەاڵت و ئیرادەی خەڵک تیایدا 
لە بڕیارە چارەنووسساز و ستراتیژییەکاندا زۆر گرنگە. هەر وەک 
نموونـە مـرۆڤ دەتوانـێ بپرسـێ، ئایـا لـە دوو قەیـران و تەنگـژەی 
ساڵی دواییدا، یەکێکیان دەربارەی ئۆپەراسیۆنەکانی دیجلە و ئەوی 
تریشـیان دەربارەی پارەی کۆمپانیا نەوتییەکان، چەندە پەرلەمانی 
کوردسـتان ئیـرادە و قسـەی خـۆی لـەو دوو قەیرانـەدا هەبـوو. ئـەم 
دوو قەیرانـە، بەتایبەتـی یەکەمیـان، کوردسـتانیان پـاڵ دا بۆ لێواری 
شەڕ. لەوەش زیاتر، ملمالنێی سەرۆکی هەرێم لەگەڵ بەغداد زیاتر 
دەربڕی میزاجی خۆی و حیزبەکەی و بەرژەوەندییەکانیان بوو تا 
بەرژەوەندییە بااڵکانی خەڵکی کوردستان. بەهانەیەکی تری گرنگ 
بۆ سیستمی پەرلەمانی، ئەوەیە کە واڵتی ئێمە سااڵنێکە دووچاری 
پەرتەوازەییی ئیداری و سیاسـی بۆتەوە و لە ڕێگەی پەرلەمانێکی 
خـاوەن دەسـەاڵتێکی ڕاسـتەقینەوە دەتوانـرێ پانتاییـی سیاسـی لـە 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

433

ڕێگەی سـازانی نیشـتمانی و بڕیاری بەکۆمەڵ بە باشـترین شـێوە 
ڕێـگای  لـە  گەلـە  ئیـرادەی  کـە دەربـڕی  ڕێکبخـرێ، ڕێکخسـتنێک 
پەرلەمانەکەیەوە. لەوەش زیاتر، واڵتێک، کە هێشتا نەبۆتە خاوەنی 
کولتـووری سیاسـیی دیموکراسـی و بنەماکانـی دەوڵەتـی یاسـا و 
بەهاکانـی هاونیشـتمانیبوون و تیایـدا هێشـتا کۆمەڵگـه ی مەدەنـی 
ڕەگ و ڕیشـەی دانەکوتیـوە، باشـتر وایـە بـژاردەی سیسـتمێکی 
پەرلەمانـی هەڵبژێـرێ. بـە هەرحـاڵ، دووپاتـی دەکەمـەوە، کـە تەنهـا 
چەند ڕۆژێک بەر لە ئێسـتا، لە ٥/٢٦ سـەرۆکی هەرێم بەڕاشـکاوی 
ئـەوەی پشتڕاسـت کـردەوە، کـە سـەرۆکێکی تاکـڕەوە و جێگـەی 
و  ئاراسـتە  لـە  مەترسـییەوە  بـە  کوردسـتان  خەڵکـی  خۆشـیەتی 
خواسـتە سیاسـییەکانی ئـەو سـەرکردەیە بڕوانـێ، مەترسـییەکەش 
لەوەدایە: ١- دەستوورخستنەڕاپرسییەوە مافی یاساییی پەرلەمانە. 
٢- خسـتنەڕووی ئـەم داخوازییـە لـە بۆنەیەکـی تـەواو حیزبیـدا. ٣- 
ئیـرادە و خواسـتی هێـزە سیاسـییەکانی خـاوەن  پێچەوانـەی  بـە 
پێگـە لـە پەرلەمانـی کوردسـتاندا، بـە هاوپەیمانەکـەی پارتیشـەوە 
)واتـە یەکێتـی(، بارزانـی تاکڕەوانـە پێداگـری لەسـەر نەگەڕانـەوەی 

ڕەشنووسـی دەسـتوور بـۆ پەرلەمـان دەکات. 

چـاوی گـەل: زۆرێـک لـە چاودێـرە سیاسـییەکان پێیـان وایـە، 
هەڵبژاردنەکانـی پەرلەمـان و سـەرۆکی هەرێـم و ئەنجوومەنـی 
ئایینـدە  سـاڵی  چـوار  بـۆ  ٢٠١٣دا  لـە  کوردسـتان  شـارەکانی 
بەڕێـزت؟  خوێندنـەوەی  بـە  وایـە  ئـەوە  ئایـا  چارەنووسسـازە؟ 
ئایـا  ئـەو چارەنووسسـازییە؟  لـە چیدایـە  ئەگـەر وایـە، چـۆن و 
بەشـێک لـەو چاره نووسسـازییە په یوەندیـی بـە گۆڕانکارییەکانـی 

هەیـە؟ ناوچەکـەوە 
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ب. یاسـین: لـە کۆتاییـی پرسـیارەکەتانەوە دەسـت پـێ دەکـەم، 
لـە ڕاسـتیدا زۆر بـەر لـە هەڵبژاردنەکانی داهاتـوو، واتە هەر زوو، 
ئـەو گۆڕانکارییانـەی واڵتانـی عەرەبیـی تەنیوەتـەوە، بـە زیاتـر لـە 
شـێوەیەک و هۆکارێـک کاریگـەری ڕاسـتەوخۆ یا ناڕاسـتەوخۆی 
نموونـەی  کۆمەڵێـک  کوردسـتان.  باشـووری  سـەر  خسـتۆتە 
بەرچاومـان هـەن لـەو کاریگەرییـە و دیارترینیـان بزاڤـی شـەقام 
لـە  ئێسـتا  ئـەوەی  تریـش.  )لـە شـوباتی ٢٠١١(یـە و زۆر شـتی 
ناوچەکـەدا دەگـوزەرێ، دیسـانەوە لـە دوو ڕووەوە کاریگەریـی 
کوردسـتان  لـە  سیاسـی  ڕاگـوزەری  بەسـەر  هەیـە  بەردەوامـی 
بـە هـەردوو ڕەهەنـدەوە، واتـە ڕەهەنـدی دەسـەاڵت و ڕەهەنـدی 
ئۆپۆزسـیۆنەوە. لـە ڕەهەنـدی دەسـەاڵتەوە ئـەو بـاوەڕە دروسـت 
بووە، کە ئیتر ئەو حاڵەتی داخران و بەتەنیا و بەدابڕاویمانەوەی 
دەنگـی نـاڕازی لـە کوردسـتان کۆتایی هات و ئـەو دەنگە ناڕازییە 
جگـە لـە هێـز و توانـای خـۆی، هێـز و پشـتگیریی مەعنـەوی لـەو 
جۆشوخرۆشە وەر دەگرێ، کە بەشێکی زۆری واڵتانی عەرەبیی 
گرتۆتـەوە؛ لـە ڕەهەنـدی ئۆپۆزسـیۆنەوە هـەر زوو ئـەوە ئاشـکرا 
بـوو، کـە ئیتـر پەیوەسـتبوونی کوردسـتان بـەو جۆشوخرۆشـە و 
هەڵتەکێنـەرە، گوڕوتینێکـی  بزاڤـە جەماوەرییـە  ئـەو  کاریگەریـی 
زیاتـر دەدات بـە ئۆپۆزسـیۆن. هـەر بـەو مانایـەش، یـا دەتوانیـن 
بڵێیـن هـەر لەبـەر ئـەو هۆیـەش، گووتاری هێزەکانی ئۆپۆزسـیۆن 
بەردەوام ئاماژەکانی ڕوو لە بەهاری عەرەبی دووپات کردۆتەوە 
و هـەر نەبـێ لـە ڕووی سـایکۆلۆژییەوە بـۆ بەهێزکردنـی خـۆی 

بەرامبـەر بـە دەسـەاڵت سـوودی لـێ وەر گرتـووە. 
پرسـیارەکەت.  یەکەمـی  بەشـی  بگەڕێمـەوە  بـا  بـە هەرحـاڵ، 
هەڵبژاردنەکانـی  لـە  دەبـێ  جیـاواز  داهاتـوو  هەڵبژاردنـی  بەڵـێ 
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هەڵبژاردنـی  لـە  تەنانـەت  دەکـرێ  و   ٢٠٠٩ هەڵبژاردنـی  پێـش 
٢٠٠٩ش. لـە الیەکـی تـرەوە جێگـەی خۆیەتـی ئـەو ڕاسـتییە بڵێین، 
کـە هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩ یەکجـار گرنـگ و جیـاواز بـوون، بـە 
ڕادەیەک، کە من هەر ئەو کاتە لە وتارێکمدا وەکوو ئەرزهەژێکی 
سیاسـی گوزارشـتم لـە هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩ کـرد. لـە ڕاسـتیدا 
هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩ بەتەواوەتـی ڕووی سیاسـیی ئەزموونـی 
کوردسـتانی لـە بنەڕەتـدا گـۆڕی لـە ئەزموونێکـی چەقبەسـتوو و 
نادینامیکـی و بگـرە گەنکـردوو بـۆ ئەزموونێـک، کـە دوای ئـەو 
ئەزموونەکـە  وەبـەر  نـوێ  ژیانێکـی  دەکەیـت  هەسـت  مێـژووە 
کەوتـووە. بـە مانایەکـی تـر، لـەم هەڵبژاردنـەدا ئـەو جیاوازییانـەی 
ئـەم  هەڵبژاردنەکانـی  لـە  کەوتنـەوە،   ٢٠٠٩ هەڵبژاردنەکانـی  لـە 

جـارەدا فراوانتـر و قووڵتـر دەبنـەوە. 
بـە بـاوەڕی خـۆم، یەکێـک لـە جیاوازییەکانـی ئـەم هەڵبژاردنـە 
ئۆپۆزسـیۆن  هێزەکانـی  کـە  هەیـە  جیـددی  دەرفەتێکـی  ئەوەیـە، 
ئەوەنـدە دەنـگ بهێنـن، کـە بتوانن دەسـەاڵت، واتە حکومەت بگرنە 
دەسـت. هەڵبەتـە یەکێکیـش لـە جیاوازییـەکان ئەوەیـە، یەکێتـی تـا 
ئێسـتاش هـەر لەسـەر ئـەو ئاراسـتەیە بەردەوامـە کە بە لیسـتێکی 
سـەربەخۆ بەشـداری لـە هەڵبژاردنەکانـدا بـکات. ئـەوەش مانـای 
یەکێتـی  کـە  دەبێـت  کـراوە  ئـەوە  ئەگـەری  لـەوەی  جگـە  وایـە، 
تـر  الیەنـی  هەندێـک  لەگـەڵ  حکومـەت  دروسـتکردنی  بـژاردەی 
هەڵبژێـرێ نـەک لەگـەڵ پارتـی، بـەاڵم گرنگییەکی تریـش لەوەدایە، 
کە بە ئەگەری زۆر ئەو بەجیادابەزینەی یەکێتی دەرفەتی تەزویر 
و فرتوفێـڵ لـە هەڵبژاردنەکانـدا لەالیـەن پارتییەوە بـە ڕادەی زۆر، 
کـەم بکاتـەوە. گرنگیـی ئـەو خاڵـەش لەوەدایە، کە تا ئێسـتا شـتێک 
کـە پارتـی لـە هەڵبژاردنەکانـدا پشـتی پێ بەسـتبێت، تەزویر بووە! 
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الیەنێکی تری جیاوازی ئەوەیە، کە بۆ یەکەم جار دەرفەتێکی 
بـۆ  خـۆی  کاندیـدی  کـە  هەیـە،  ئۆپۆزسـیۆن  لەبـەردەم  جیـددی 
ئەگـەری زۆر  بـاوەڕی خـۆم،  بـە  سـەرۆکایەتیی هەرێـم هەبـێ. 
بەهێزیـش هەیـە کـە ئـەو کاندیـدە بـراوە بێـت، گـەر ئۆپۆزسـیۆن 
ئـەو  بـۆ  دەسـت  سیاسـییەوە  شـارەزایییەکی  و  وردەکاری  بـە 
بژاردەیـە بەرێـت. بەهانەیەکـی زۆر گرنـگ بۆ ئۆپۆزسـیۆن، کە بۆ 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم بـژاردەی هەبـێ ئەوەیـە، گـەر ئۆپۆزسـیۆن 
بـۆی نەکـرا لـە ڕێگـەی پەرلەمانـەوە سیسـتم لـە سـەرۆکایەتی بـۆ 
پەرلەمانی بگۆڕێ، ئەوا بێگومان لە حاڵەتی بەدەستهێنانی پێگەی 
سـەرۆکایەتیی هەرێم ئاسـانتر دەتوانێ کار بۆ ئەو ئامانجە بکات 
و ئـەو پێگەیـە بخاتـە خزمـەت بەهێزکردنـی سیسـتمی پەرلەمانـی 

لەبـری سیسـتمی سـەرۆکایەتی. 
جیاوازییەکـی تـری یەکجـار گرنـگ ئەوەیـە، پارتـی بەئاسـانی 
ناتوانێ دەسـت بۆ سـیناریۆی پشـێوی و نانەوەی شـەڕ و ئاژاوە 
ببا. ئەوە بە مانای ئەوە نایەت کە پارتی دواجار ئەو سیناریۆیەی 
دانەناوەتە بەردەم خۆی وەک یەکێک لە بژاردەکان، بەاڵم ئەوەی 
ئـەم جـارە جیـاوازە ئەوەیـە، کـە نـە هـۆکارە ناوخۆیییـەکان و نـە 
ئیقلیمییـەکان و نـە نێودەوڵەتییەکانیـش زۆر یارمەتیـدەر نیـن بـۆ 
پیادەکردنـی ئـەم بژاردەیـە. بـەم مانایـەش، هه تـا بگـرە لـە حاڵەتـی 
دۆڕانیشـدا، پارتـی ئـەو ئامـراز و دەرفەتـە زۆرانەی لە بەردەسـت 
نییە، کە دەسـت بۆ سـیناریۆی پشـێوی ببا. لە الیەکی تریشـەوە، 
گرنگـە بـۆ ئۆپۆزسـیۆن کـە خـۆی لەو دڵەڕاوکـێ و وەهمە نەجات 
بـدات، کـە بەڵـێ پارتـی بەئاسـانی دەتوانێت دەسـت بۆ سـیناریۆی 

پشـێوی ببا، هەرکاتێـک بخوازێت. 
بـە بـاوەڕی خـۆم، هەنگاوێکـی گرنـگ بـۆ ئۆپۆزسـیۆن هـەر 
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ئێسـتا ئەوەیـە، کـە الیەنـە ئیقلیمـی و نێودەوڵەتییـەکان، بەتایبەتـی 
ئـاگادار بکاتـەوە کـە زەرەرمەنـدی یەکـەم  تورکیـا و ئەمەریـکا، 
ئـەوان دەبـن لـە هـەر پشـێوییەک، کـە لـە کوردسـتان ڕوو بـدات، 
بـۆ سەرخسـتنی پـڕۆژە ئابوورییەکانـی لـە باشـوری کوردسـتان 
و سـوودوەرگرتن لێیـان، تورکیـا پێویسـتی بـە هێمنـی هەیـە لـەو 
هەرێمە. بە پێچەوانەشەوە هەر پشێوییەک دەکرێ بەرژەوەندییە 
ئابوورییەکانی ئەو واڵتە بخاتە مەترسییەوە و زیانی پێ بگەیه نێ 
تـا ڕادەی ملیارەهـا دۆالر... لـە ئاسـتی نێودەوڵەتییـەوە، ئەمەریـکا 
کوردسـتان،  لـە  پشـێوی  لـە  ناکـەوێ  بـەر  سـوودی  هـەر  نـەک 
بەڵکـوو بەرژەوەندییەکانـی زیاتـر دەکەونـە مەترسـییەوە بە هۆی 

پشـێوییەکی لـەو جـۆرە. 
ئیتـر  کـە  لەوەدایـە،  سـەرەوە  خاڵـەی  ئـەو  تایبەتـی  گرنگیـی 
پارتـی پەراوێـزی خۆدزینـەوەی لـە دەرهاوێشـتەکانی هەڵبـژاردن 
کەمتـر دەبێتـەوە و ئۆپۆزسـیۆنیش بـە دڵەڕاوکێـی کەمترەوە و بە 

باوەڕبەخۆبوونێکـی زیاتـرەوە بـەرەو هەڵبژاردنـەکان دەڕوا.

لـە ٢٠٠٩/٧/٢٥دا،  بـوو  وا  بڕیـار  خـۆی  کاتـی  گـەل:  چـاوی 
هەرێمـدا،  سـەرۆكایەتیی  و  پەرلەمـان  هەڵبژاردنەكانـی  لەگـەڵ 
ڕاپرسـییش لەسـەر دەسـتووری هەرێم بكرێت، بەاڵم كۆمسـیۆنی 
ڕاپرسـییە  ئـەو  نییـە  توانایـدا  لـە  گەیانـد،  ڕای  هەڵبژاردنـەکان 
ئەنجـام بـدات. بۆیـە بـە یاسـای ژمـارە١٠ی سـاڵی ٢٠٠٩، كاتـی 
ڕاپرسـییەکە خراوەتـە ڕۆژێكـی نادیـار، بـە ڕای بەڕێـزت بۆچـی 
دوای ئـەو هەمـوو کاتـە، دوورودرێـژە ئێسـتا لەم کاتـەدا کە چەند 
مانگێکـی مـاوە بـۆ هەڵبژاردنـەکان، پارتـی هێنـدە سـوورە لەسـەر 
ڕاپرسـیی دەسـتوور؟ ئەگـەر ئـەو دواخسـتنە وەک سـیناریۆیەکی 
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سیاسـی لەالیـەن پارتییـەوە ئەنجـام درابێت! ئەی هەرسـێ حیزبی 
ئۆپۆزسـیۆن کەمتەرخـەم نیـن لـەوەی لـەو مـاوە دوورودرێـژەدا 
نەیانتوانیـوە پـێ دابگـرن لەسـەر گەڕانـەوەی دەسـتوور بـۆ نـاو 
پەرلەمـان؟ لـە کاتێکـدا بەگوێـرەی بڕگـەی ٢ی مـاددەی یەكەمـی 
هەمان یاسـا، واتە یاسـای ژمارە ١٠ی دواخسـتنی ڕاپرسـییەکەی 
دەسـتوور، دیاریکردنـی ڕۆژی ڕاپرسـی لـە دەسـەاڵتی پەرلەمـان 

و حکومەتـی هەرێمدایـە.

ب. یاسـین: جارێ بەشـێک لە پرسـیارەکە پێویسـتی بە هەندێ 
هـۆی  ڕاسـتییەکەی  کـە  ئەوەیـە،  ئەویـش  هەیـە،  تـر  ڕۆشـناییی 
سـەرەکیی ئەوەی ڕەشنووسـی دەسـتوور نەخرایە ڕاپرسـییەوە، 
جگـە لـەوەی ناڕازیبوونـی ناوخۆیـی هەبـوو لێی، زیاتـر لە ئاکامی 
مالکـی  عێـراق،  سـەرۆکوەزیرانی  بەتایبەتـی  و  عێـراق  فشـاری 
کـە  بهێنـێ،  بەدەسـت  ئەمەریـکاش  پشـتگیریی  توانـی  کـە  بـوو، 
نابـێ کوردسـتان ببـێ بـە خاوەنـی دەسـتوری خـۆی. لـە ڕاسـتیدا 
خەڵکـی  لـە  ڕاسـتییەیان  ئـەو  هەرێـم  دەسـەاڵتدارانی  کاتـە  ئـەو 
کوردسـتان شـاردەوە، لەبـەر هۆیەکـی سـادە، ئەویـش ئەوەیـە کە 
تەسـلیمبوون بـەو فشـارە لـە دیـدی خەڵکـەوە بـە شکسـت بـۆ ئەو 

دەسـەاڵتە لەقەڵـەم دەدرا. 
ئـەوەی پەیوەندیـی بـە بەشـی دوایـی پرسـیارەکەتەوە هەیـە، 
ئەوەیە کە ئەمڕۆ باوەڕێکی گشـتی دروسـت بووە، کە پەلەکردن 
سـێ  نەبـێ  هـەر  دەسـتوور،  ڕاپرسـیی  خسـتنە  مەسـەلەی  لـە 
ڕەهەنـدی گرنـگ لەخـۆ دەگـرێ: ١- بـۆ ئـەوەی مەسـعود بارزانی 
بتوانـێ نـەک هـەر بـۆ جـاری سـێهەم بەڵکـوو بـۆ هەشـت سـاڵی 
تریـش، واتـە بـۆ دوو خولـی تریـش، هـەر سـەرۆکی هەرێـم بێـت، 
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دوای ئـەوەی هەوڵەکانـی درێژکردنـەوەی دەسـەاڵت و بـە ڕێگەی 
پارتـی و  نەهـات. ٢-  بەدەسـت  یاسـایی مافـی خۆکاندیدکردنـی 
بـڕوات،  لـەوەی هـەر ڕۆژێـک  بارزانـی ترسـی جیددییـان هەیـە 
ئـەوا بـە ئەگـەری زۆر ڕۆژێـک لـە گۆڕینـی سیسـتمی سیاسـی 
لـە سـەرۆکایەتی بـۆ پەرلەمانـی نزیـک دەبینـەوە، لەبـەر هۆیەکـی 
زۆر سـادە، ئەویـش بـە زیادبوونـی بەردەوامیی ئـەو داواکارییەیە 
لـە  پارتییـە  تەواوەتیـی  دۆڕاندنـی  ئەگـەری  تریشـیان  ئـەوەی  و 
پێگـەی  لـە  بارزانـی  مانـەوەی   -٣ داهاتـوودا.  هەڵبژاردنەکانـی 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم بـەو هەمـوو دەسـەاڵتەی لـە ڕەشنووسـی 
دۆڕانـی  نەرێنیـی  کاریگەریـی  و  قـەوارە  لـە  هەیـە،  دەسـتووردا 
پارتـی لـە هەڵبژاردنـی پەرلەمانـدا کـەم دەکاتـەوە و دەرفەتێکـی 
جیددیـش دەدات بـەو حیزبـە، کـە لـە ڕێگـەی پاراسـتنی خـۆی لـە 
پێگـەی سـەرۆکایەتیی هەرێـم، هـەر نەبـێ دەتوانـێ بەشـێک لـەو 
پێگە سیاسییەی ئەمڕۆ هەیەتی، بپارێزێ. ناکرێ تەسەور بکرێ، 
کـە پارتـی، هەڵبەتـە لـە دیـد و جیهانبینیـی ئـەو حیزبە خۆیـەوە، لە 
هەڵبژاردنەکانـی داهاتـوودا هـەردوو پێگـەی سـەرۆکی هەرێـم و 

زۆرینـەی پەرلەمانـی لەدەسـت بـدات! 

خەڵکـی  ڕاپەڕینـی  لـە  سـاڵ  بیستوسـێ  دوای  گـەل:  چـاوی 
فاشـیی  ڕژێمـی  ڕووخانـی  دوای  سـاڵیش  دە  و  کوردسـتان 
بەغـداد و سـەدام حسـێن، دیموکراسـیەت و ئازادییـەکان چـۆن 

هەڵدەسـەنگێنیت؟

ب. یاسـین: بێگومان وەاڵمی ئەم پرسـیارە کات و مەودایەکی 
زۆرتـری پێویسـتە بـۆ وەاڵمدانـەوەی، بەاڵم ئەوەی لێرەدا دەکرێ 
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بوتـرێ، ئەوەیـە کـە بە چەنـد خاڵێکی کورت هەندێ ئاماژە بدەین، 
کـە ورووژاندنیـان گرنگیـی تایبەتیـی هەیـە: ١- ئەزموونی کوردی 
یەکجـار  بەشـێکی  ناڕاسـتگۆیی،  و  ناڕاسـتی  زۆرەدا  مـاوە  لـەو 
خەباتـی  لـە  گوایـە  کـە  خسـت،  دەر  بەرپرسـانەی  ئـەو  زۆری 
و  بـوون  دیموکراتخـواز  و  ڕزگاریخـواز  ئەوپـەڕی  شـاخیاندا 
هەڵگـری خەونـی بەدەسـتهێنانی دەسـەاڵتی نیشـتمانی بـوون. لـە 
ڕاسـتیدا بەشـێکی یەکجـار زۆری چیرۆکـی ئـەو بیستوسـێ سـاڵە 
پێچەوانـەی ئـەو درووشـم و بانگه شـانە بـووە، هـەر لـە شـەڕی 
خۆکـوژی و یەکترکـوژی و نەتەوەکـوژی تـا دەگاتـە تیرۆرکردنی 
سەردەشـت و سـۆرانی مامە حەمە و زۆرێکی تر. هەڵسـوکەوتی 
دەسـەاڵتی کـوردی بـە شـێوەیەکی جیـددی پرسـیارێکی جیـددی 
هێنایـە پێشـەوە، ئەویـش ئەوەیـە کـە ئایـا گـەر کەسـانێک لـە شـاخ 
بـۆ ئازادیـی ئـەو خەڵکـە خەباتیـان کردبـێ، چـۆن دەکـرێ لـە کاتی 
“ئازادیخـوازەی”  کەسـە  ئـەو  هەمـان  دەسـەاڵتدا  بەدەسـتهێنانی 
بـە  تەنـگ  تۆقانـدن  و  ترسـاندن  و  تیـرۆر  بـە  شـاخ،  دوێنێـی 
لـە حیزبـە جیاجیاکانـدا  ئەمانـە  ئەگـەر  ئازادیخـوازان هەڵبچنـێ؟ 
دەکـرێ  چـۆن  کردبـێ،  خەباتیـان  ئامانـج  هەمـان  بـۆ  شـاخ  لـە 
بێهاوتـاوە  کینەیەکـی  و  بـە ڕق  بەدەسـتهێنانی دەسـەاڵت  دوای 
ئـەم پرسـیارانە و زۆر پرسـیاری تریـش نـەک  یەکتـر بکـوژن؟ 
هـەر نیشـانەی پرسـیار و گومـان دەخه نـه  سـەر شـانازییەکانی 
شـانازییانەیان  ئـەو  بەتەواوەتـی  بەڵکـوو  دەسـەاڵتدارانە،  ئـەو 
لـێ دەسـێنێتەوە... ٢- لـە الیەکـی تـرەوە، ئـەو بیستوسـێ سـاڵە 
بوارێـک بـوو، کـە ئاراسـتەیەک لـە مێدیـای چـاالک، کـەم یـا زۆر، 
)یـا  بااڵدەسـتەکان  پارتـە  دەسـەاڵتی  هەیمەنـەی  لـەدەرەوەی 
تـۆ بڵـێ دژ بـەو هەیمەنەیـە( سـەر هەڵبـدات، کـە دواجـار ڕۆڵـی 
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خـۆی بینـی لـە وشـیارکردنەوەی خەڵـک و ڕێگەخۆشـکردن بـۆ 
بازنـەی  دەرەوەی  لـە  ئازادتـر  و  ئـازا  دەنگێکـی  سـەرهەڵدانی 
دەسـەاڵت و یارمەتیدەریش بوو لە سـەرهەڵدانی ئۆپۆزسـیۆنێکی 
کارا. ٣- بە باوەڕی خۆم، شـتێکی یەکجار گرنگ، کە لەو هەموو 
ماوەیـەدا ڕووی دا، سـەرهەڵدانی ئۆپۆزسـیۆنێکی کارا بـوو، لـەم 
ئۆپۆزسیۆنبوونەشـدا دەخوازم تەنها دوو شـت جەخت بکەمەوە، 
بـە  ئۆپۆزسـیۆن،   -١ گرنگـن:  یەکجـار  خـۆم  بۆچوونـی  بـە  کـە 
تایبەتـی بزاڤـی گـۆڕان، ئـەوەی سـەلماند کە خەباتـی مەدەنی نەک 
هـەر مومکینـە، بەڵکـو خەباتێکـی ئەوپەڕی شاییسـتە و کاریگەر و 
بگرە گونجاوترینیشیانە بۆ گەشەکردن و پێشخستنی کۆمەڵگه ی 
مرۆیـی، بەتایبەتـی کاتێـک قسـە دێتـە سـەر ئافراندنـی کۆمەڵگـه ی 
یاسـا و یەکترقبوڵکردن و سیسـتمی فەرمانڕەواییی دیموکراسـی. 
٢- الیەنێکـی هـەرە گەشـی ئۆپۆزسـیۆن دوای هەڵبژاردنەکانـی 
٢٠٠٩ ئەوە بوو، کە هاوکاریی نێوان جەمسەرەکانی ئۆپۆزسیۆن، 
وەهمـی دوژمنایەتیـی نێـوان عه لما نیـەت و ئیسـالمی سیاسـی تـا 
ڕادەیەکـی بـاش پووچەڵکـردەوە. بـە باوەڕی من، هاوکاریی نێوان 
ئەم دوو جەمسـەرەی ئۆپۆزسـیۆن نابێ تەنها لە ئاسـتی تاکتیکی 
سیاسـیدا قەتیـس بکـرێ، بەڵكـوو یەکجـار گرنگـە ئـەو هاوکارییـە 
بـە بنەمـا وەر بگیـرێ بـۆ سـتراتیژێکی درێژخایەن. ئەم سـتراتیژە 
دوو بەهـای یەکجـار گرنگـی هـەن: یەکەمیـان کوردسـتانیبوونی 
هەمـووان، بـە مانـا و لەسـەر بنەمـای نیشـتمانیبوون، لەسـەر ئـەو 
بنچینەیـەش هەمـووان خاوەنـی ئـەو پانتایییـەن کـە پێـی دەوتـرێ 
پانتایـی یـا فـەزای نەتـەوە )نیشـتمان( و دووهەمیشـیان بەهـای 
دیموکراتیبوونـە، بـەو مانایـەی هەموو تاکێک لەسـەر بنچینەیەکی 
سادە )یەک تاکەکەس، یەک دەنگ( مافی بەشداری و کاریگەریی 
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لـە خەماڵندنـی فـەزای سیاسـیی کۆمەڵگـه دا هەیـە، جـا ئـەو تاکـە 
هەڵگـری هـەر بۆچوونێکـی ئایدیۆلـۆژی یـا سیاسـی بێـت. 

چـاوی گـەل: ئـەو کرانـەوە سیاسـییەی حکومەتـی تورکیـا بـە 
ڕووی گەلـی کـورددا چـۆن هەڵدەسـەنگێنیت؟ پێـت وانییـە ئەمـڕۆ 
کورد بە قۆناغێکی زۆر ناسـک و هەسـتیاری وادا تێدەپەڕێت، کە 
ئەگـەر بـە عەقاڵنـی و دووربینی و بیرکردنەوەیەکی سـتراتیژییانە 
بەگشـتی  کـوردەوە،  سیاسـییەکانی  لەالیـەن  بکرێـت  بـۆ  کاری 
ئـەو  دەگەیەنێتـە  کـورد  کوردسـتاندا،  پارچەکـەی  هەرچـوار  لـە 
قۆناغـە بااڵیـەی کـە ١٠٠ سـاڵ زیاتـرە خەونـی پێـوە دەبینێـت؟ 
ئـەم ڕووداوە  ئاسـتی  لـە  کـورد  بەڕێـزت  بـە ڕای  وایـە،  ئەگـەر 
کـورد  حیزبییەکانـی  و  دەسـەاڵتدار  سیاسـییە  سیاسـییانەدایە؟ 
دەتوانـن بـە ڕووسـووری مێژوویـەک بـۆ خۆیـان و گەلـی کـورد 
بەگشـتی تۆمـار بکـەن؟ سیاسـی و حزبەکانـی گەلـی کـورد چـی 
بکـەن باشـە لـەم ڕۆژەدا، بـۆ ئـەوەی ئەو قۆناغە لەدەسـت نەچێت 

و خەونـە نەتەوەیـی و مرۆیییەکانـی گەلـی کـورد بێتـە دی؟

ب. یاسـین: بـە بـاوەڕی خـۆم، ئـەو پرسـیارە یەکجـار گرنگـە 
و کۆمەڵێـک تـەوەری زۆر هەسـتیار و گرنـگ لەخـۆ دەگـرێ، کـە 
ئەسـتەمە بـە یـەک وەاڵم یـا تەنانـەت لـە دیمانەیەکـی تایبەتیشـدا 

وەاڵمـی پڕبەپێسـتی بدرێتـەوە. 
جـارێ سـەرەتا مـن وای بـۆ دەچم، کە خەریکە بە شـێوەیەکی 
سـەرنجڕاکێش سـێ دانە پێشـوەچوون، پێشوەچوونەکانی تورکیا 
و باکـووری کوردسـتان بـە ئاراسـتەی کرانـەوەی سیاسـی ڕوو 
بـە مەسـەلەی کـورد، پێشـوەچوونی پەیوەندییەکانـی باشـووری 
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کوردسـتان و تورکیـا و هەروەهـا پێشـوەچوونەکانی خۆرئـاوای 
کوردسـتان، هەموویـان بـە یەکـەوە خەریکە دەرفەتێکی بێهاوتا لە 
سـەد سـاڵی ڕابـردوودا بـۆ کـورد بهێنێتـە کایـەوە. لەگـەڵ ئـەوەی 
لـە  ئـەم دەرفەتـەدا تـرس و گومانێکـی زۆریـش  لەنـاو هەنـاوی 
لـە  خـۆت  وەک  هـەر  گرنگـە،  ئـەوەی  بـەاڵم  هەیـە،  پاشەکشـێ 
بوارێکـی  کـورد  بـۆ  دەکەیتـەوە،  لەسـەر  جەختـی  پرسـیارەکەدا 
بـەدی  ئێسـتا  پێـش  کات  هیـچ  کـە  ڕەخسـاوە،  سیاسـەتکردن 
نەکـراوە. لـەم دەرفەتـە مێژوویییـەدا دوو شـت یەکجـار گرنگـن: 
یەکەمیـان لـە الیەنـی تورکیـاوە، پێویسـتە دەسـەاڵتدارانی تـورک 
بـە عەقڵێکـی کـراوە و گونجـاو لەگـەڵ خەونەکانـی تورکیـادا، کـە 
بـۆ نموونـە ئامانجێکـی ئـەو واڵتـە ئەوەیـە کـە بـۆ کـەم یـا زۆر، 
لـە  هەشـتەم  ئابووریـی  هێـزی  ببێتـە  واڵتـە  ئـەو  تـر  سـاڵی  دە 
جیهانـدا. تورکیـا دەبـێ ئـەوە بزانـێ، کـە لـە سـتراتیژە نوێکەیـدا، 
کـە دامـەزراوە لەسـەر بیرۆکـەی “ئاسـتی سـفر لـە کێشـە” لەگـەڵ 
ناوەڕاسـت  ڕۆژهەاڵتـی  لەگـەڵ  هەڵسـوکەوتکردن  و  دەوروبـەر 
وەکـوو بازاڕێکـی گـەورە و دەرفەتبەخـش، پێویسـتی بـە کۆمەڵـێ 
شـت هەیـە، کـە یەکێکیـان ئاشـتی و ئارامییـە لـە الیـەک و ئـەوی 
تریشیان، هەر گرێدراو بە مەسەلەی ئاشتییەوە، چارەسەرکردنی 
کێشـەی کـورد لـە تورکیـا و پەیوەندیـی باشـترە لەگـەڵ باشـوور 
و خۆرئـاوای کوردسـتان. تورکیـا ئەمـڕۆ یەکێکـە لـەو واڵتانـەی، 
کـە هـەرە تینـووی سـەرچاوەی وزەیـە )تـۆ بڵـێ نـەوت و گاز( و 
یارمەتیـدەر  لـەم ڕووەوە زۆر  دەتوانـێ  باشـووری کوردسـتان 
بێـت. دواجـار بەرابەرکردنـی ئەم پێداویسـتییە لەالیەن باشـووری 
سەرلەنوێداڕشـتنەوەی  هـۆی  ببێتـە  دەکـرێ  کوردسـتانەوە، 
پەیوەندییەکانی تورکیا و ئەو بەشـەی کوردسـتان. تا دوێنێیەکی 
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نزیـک سـەرچاوەی مەترسـی و نائارامـی، بکـرێ بـە سـەرچاوەی 
ئارامـی و یارمەتیـدەر لـە بەدەسـتهێنانی خەونەکانـی. 

کـە  ئەوەیـە  بوتـرێ  پێویسـتە  ئـەوەی  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە 
بـەردەرگای  و چارەنووسسـاز  گـەورە  و  یارییەکـی سـتراتیژی 
کـوردی لـە سـێ پارچـەی کوردسـتان گرتـووە و کارکـردن لـەو 
ئاسـتە سـتراتیژییەدا پێویسـتی بـە عەقاڵنیەتێکـی سیاسـیی زۆر 
هەیـە، کـە لەپێـش هەموویانـەوە ڕزگاربوون لە قورسـاییی مێژوو 
و کارکـردن لەگـەڵ هەنووکـە بە عەقڵێکـی کراوەتره . بە بۆچوونی 
خـۆم، ئـەوەی گرنگـە بوتـرێ و بکـرێ: ١- دەبـێ الیەنـی کـوردی 
بەقـەدەر گەورەییـی یارییەکـە تێگەیشـتنێکی گـەورە گەاڵڵـە بـکات 
و بـەو مانایـەش خـۆی لـە دوو شـێوەی بچووککردنـەوە دوور 
بەشـێکی  هـەر  ئاسـتی  بـۆ  بچووککردنـەوە  یەکێکیـان  بخاتـەوە، 
مامەڵەکـردن  و  شـتەکان  بینینـی  بەدابـڕاوی  و  کوردسـتان 
بنەمـای  لەسـەر  بچووککردنـەوەی  دووەمیشـیان  لەگەڵیـان، 
مەسـەلەکان  پەکەکـە  گرنگـە  زۆر   -٢ شـتەکان.  بەحیزبیکردنـی 
کـورت  ئۆجەالنـدا  عەبدوڵـاڵ  سیاسـیی  ڕۆڵـی  و  ئازادکـردن  لـە 
نەکاتـەوە و سـنوورداری نـەکات و ئـەوەش بـاش بزانـێ، کـە جگە 
لـە دەسـەاڵتی ڕەسـمیی تورکیـا، حکومەت و پەرلەمانـی واڵت و... 
هتـد، دەسـەاڵتێکی تـری شـاردراوە )ناسـراو بـە دەوڵەتـی قـووڵ(، 
مافیـاکان و نەتەوەپەرسـتە تونـدڕەوەکان و بەشـێک لـە میـت و 
هێزی لەشکر و... هتد هەیە، کە هەرگیز بەرژەوەندییەکانی لەگەڵ 
ئاشـتیدا نییـە. نـەک هـەر ئـەوە، بگـرە ئـەو دەسـەاڵتە شـاردراوەیە 
گوزەرانـی لەگـەڵ شەڕوشـۆڕ و بەبێچارەسـەرمانەوەی کێشـەی 
لـە  شـەڕ  درێژەدانـی  و  بەردەوامـی  بەتایبەتییـش  و  کورددایـە 
کوردسـتان. لەبـەر ئـەوەش بـە بـاوەڕی مـن، شـەڕێکی نەبینـراو 
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ئەمـڕۆ لەنێـوان دەوڵەتـی ڕەسـمیی تورکیـا لە الیەک و دەسـەاڵتی 
شـاردراوەی تورکیایـە، کـە کامیـان دەتوانـێ کلیل و چارەنووسـی 
کێشـەی کوردی لە دەسـت دا بێت، دەوڵەتی ڕەسـمی یا دەوڵەتی 
شـاردراوە. هـەر لەبـەر ئـەوەش جێگـەی خۆیەتـی الیەنـی کـوردی 
بە گومانی زۆرەوە بڕوانێتە ئەو گفتوگۆیانەی بەداخراوی لەگەڵ 
عەبدوڵـاڵ ئۆجەالنـدا دەکرێـن، چونکـە بـە باوەڕی خـۆم، نەک هەر 
دەوڵەتـی ڕەسـمی لـەو گفتوگۆیانـەدا ڕۆڵی هەیە، بەڵکوو دەوڵەتی 
خـۆی  ڕۆڵـی  تـر  شـێوەیەکی  یـا  شـێوەیەک  بـە  شـاردراوەش 
لەگـەڵ  کوردسـتان  باشـووری  پەیوەندییەکانـی   -٣ دەگێـڕێ... 
تورکیـا، دژایەتییەکـی ترسـناک لەخـۆ دەگـرن، لـە الیه کـەوە ئـەم 
پەیوەندییانـە دەکـرێ هەڵگـری ئاسـتێکی سـتراتیژی زۆر ئەرێنـی 
بـن، کـە لەوانەیـە لـە پرۆسـەی گەشـەکردنیاندا هەڵوەشـانەوەی 
کـە  تـری،  الیەنەکـه ی  بـەاڵم  بکەوێتـەوە،  لـێ  عێراقـی  دەوڵەتـی 
مەترسـیدارە، ئەوەیـە کـە حیزبێکـی سیاسـی، بـا بـە ڕوونتـر بڵێین 
و  دانیشـتووە  پەیوەندییانـە  ئـەو  چارەنووسـی  لەسـەر  پارتـی، 
خسـتوویەتیه  خزمەت خۆی و خواسـتی ئەوەی نییە ئەو ڕاسـتییە 
ببینـێ، کـە ئەگـەر ئـەو پەیوەندییانـە نەخرانـە قاڵبـی نەتەوەیـی و 
بچووککرانـەوە و لـە بەرژەوەندیـی حیزبێـک و بنەماڵەیـەک بەکار 
هێنرابـن، ئـەوا ئەگـەری کاریسـە بـۆ کـورد کراوەیـە. ئـەوەی لـەو 
بارەیـەوە لەسـەر ئۆپۆزسـیۆن پێویسـتە بیـکات، ئەوەیە کۆمەڵێک 
هێمای جیددی بدات بە دەوڵەتی تورکیا، کە گرنگترینیان ئەوانەن: 
کوردسـتان  باشـووری  لەگـەڵ  تورکیـا  بەرژەوەندییەکانـی   -١
لـە ئاسـتە هـەرە سـتراتیژیەکەیدا بـە باشـترین شـێوە پارێـزراو 
دەبـن، ئەگـەر هـات و ئـەو پەیوەندییانـە درێژخایـەن بـن و لەسـەر 
بنچینـەی مامەڵـە لەگـەڵ تـەواوی پانتاییـی سیاسـی لـە باشـووری 
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کوردسـتان دابمـەزرێ تـا بەشـێکی سـنووردار لـەو پانتایییە، واتە 
تەنهـا لەگـەڵ پارتـی. ٢- ئەگـەر تورکیـا دەخوازێ کـورد هەمووی 
هۆکارێکـی ئەرێنـی بێـت بـۆ پەڕینـەوەی ئەو واڵتە بـۆ ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاسـت، ئـەوا پێـش هەمـوو کـەس و الیەنێـک لـە بەرژەوەندیی 
تورکیایـە بـۆ میتۆدێـک و شـێوەیەکی کارکـردن بگـەڕێ، کـە ئـەو 
بـکات،  لەتەکـدا  مامەڵەیـان  و  بخوێنێتـەوە  یەکـەوە  بـە  پارچانـە 
ئـەو  پڕکێشـەبوونی  دەبێتـە  کـورد  پارچەپارچەکردنـی  ئەگەرنـا 
پـردەی تورکیـا پێویسـتیەتی، کە بەسـەالمەتی بەسـەریدا تێبپەڕێ 

بـۆ ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت.
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گۆڕان هێزێکی سیاسیی ئۆپۆزسیۆنیی جیاواز 
)موتەمەیز(ە و بگرە ئەلتەرنەتیڤێکی جیددیشە بۆ 

دەسەاڵت

دیمانەی پێگەی سبەی، لە 2٠12/٦/2٠ باڵو بۆتەوە
ڕۆژنامەنووس سیروان ڕەشید ئەنجامی داوە

لـە  لـە ئێسـتادا ژینگـەی سیاسـیی هەرێمـی کوردسـتان  سـبەی: 
وەک  بەڕێـزت  قووڵدایـە،  قەیراناویـی  و  ناتەندروسـت  دۆخێکـی 
بارودۆخەکـە  وێنـای  چـۆن  سیاسـی،  لێکۆڵەرێکـی  و  چاودێـر 

دەکـەن؟

دوورودرێـژە  ماوەیەکـی  کـە  نییـە  شـاردراوە  یاسـین:  ب. 
کۆمەڵگـه ی  تـەواوی  ئەویشـدا  لەگـەڵ  و  سیاسـی  دەسـەاڵتی 
باشـووری کوردسـتان لـە قەیرانێکـی قووڵـدا دەژیـن. لـە الیەکـی 
لەالیـەن  قەیرانـە  ئـەو  بنەڕەتیـی  چارەسـەرنەکردنی  تـرەوە، 
دەسەاڵتەوە، یا ڕاستتر بڵێین، لەالیەن دوو حیزبە دەسەاڵتدارەکە، 
قەیرانەکەی ڕۆژ دوای ڕۆژ بەرەو ئاقاری ترسناکتر و هەڵدێری 
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سیاسیی ترسناکتر پاڵ داوە. ئەوەی ڕاستی بێت، ئەمڕۆ تەواوی 
ڕەهەندەکانی سیاسەت و سیاسه تکردن لە باشووری کوردستان، 
جـا چ ڕەهەنـدی سیسـتمی سیاسـی و بـاری ناوخـۆی هەرێمـی 
کوردسـتان بێت یا سیاسـەتی دەرەوەی هەرێم، بەتایبەتی لەگەڵ 
بەغـداد، لـە کۆمەڵێـک کێشـەی چارەسـەرنەکراوی قووڵـدا دەژی.
لە الیەکی ترەوە، ئەوەی بەتایبەتی لەم ڕۆژانەدا ڕوو دەدات، 
و  بارگـرژی  ڕادەی  هەڵبژاردنـەکان  باسوخواسـی  کـە  ئەوەیـە 
نیگەرانـی و مەترسـی لـە سـیناریۆی نەخـوازراو زیاتـر کـردووە. 
لـە  بـەر  ڕۆژانـی  لـە  کـە  نییـە،  یەکـەم  جـاری  ئـەوە  هەرچەنـدە 
هەڵبژاردنەکان بارگرژی و کەشوهەوای قەیراناوی دەبنە سیمای 
ڕۆژانـەی سیاسـەت لـە باشـووری کوردسـتان، بـەاڵم بەتایبەتـی 
ئـەم جارەیـان چەنـد جیاوازییەکـی هەیـە لـە جارانـی پێشـوو: ١- 
نەبوونـی دەرفەتـی یاسـایی و دەسـتووری لـە بـەردەم مەسـعود 
بکاتـەوە.  بـۆ سـەرۆکایەتیی هەرێـم کاندیـد  بارزانـی، کـە خـۆی 
٢- دوورکەوتنـەوەی تاڵەبانـی لـە مەشـهەدی سیاسـی و بڕیـاری 
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بە بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان 
بـە لیسـتی سـەربەخۆ. ٣- ئـەوەی زۆر گرنگـە ئەوەیـە، کـە چیـی 
تـر ئەولەویاتـی پارتـی و یەکێتـی ڕوو لـە هەڵبژاردنەکان یەکانگیر 
نین لەگەڵ یەکتردا و بگرە دوو ئاراستەی جیاش دروست بوون 
ئـەم  ئەوەیـە،  کـراوەش  ئەگەرێکـی  حیزبـەدا.  دوو  ئـەم  لەنێـوان 
حاڵەتـە ببێتـە بنەمایەکـی گرنـگ، کـە دەرهاوێشـتەی زۆر جیا دەر 
هاوێـژێ، نـەک هـەر لە شـێوازی دەنگدان، بەڵکـوو بگرە لە بژاردە 
سیاسـییەکانی ئەو دوو حیزبەشـدا لەمەڕ هاوپەیمانییەکانی دوای 
هەڵبژاردنەکانیـش. ٤- بوونـی ئۆپۆزسـیۆنێکی بەهێـز و ئەگـەری 
ئـەوەی ئـەو ئۆپۆزسـیۆنە نـەک هـەر لـە هەڵبژاردنـەکان پێگەیەکی 
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بەهێـز بـۆ خـۆی مسـۆگەر بـکات، بەڵکـوو بگـرە ئەگـەری ئـەوەش 
واتـە حکومەتـی  دەسـت،  بگرێتـە  دەسـەاڵت  ئۆپۆزسـیۆن  هەیـە، 
ئەوەیـە،  نوێیـە  کـە  ئـەوەی  لـەوەش  جگـە  دامەزرێنـی.  داهاتـوو 
بـۆ  )واتـە کاندیـدی خـۆی( هەبـێ  بـژاردەی خـۆی  ئۆپۆزسـیۆن 
هەڵبژاردنـەکان و ئـەو ئەگـەرەی کـە ئـەو کاندیـدە زۆر بەهێـز بـێ 

و لـە هەڵبژاردنەکانـدا بـراوەش بێـت...
لـە الیەکـی تـرەوە، ئـەوەی قەیرانەکـە قووڵتـر دەکاتـەوە و بـە 
ببـا  نەخوازراویـش  ئاقـاری  بـەرەو  بارودۆخەکـە  زۆر  ئەگـەری 
ئەوەیـە، کـە: ١- چیـی تـر مۆنۆپۆلـی دەسـەاڵت لەالیـەن پارتـی 
و یەکێتییـەوە ئـەو ئاسـانە نییـە، ئەگـەر ئەسـڵەن مومکینیـش بێـت. 
ئەویـش  ترسـناکە،  زهنییەتێکـی  هەڵگـری  پارتـی  ئێسـتاش   -٢
ئەوەیـە کـە ئـەو حیزبـە بـە کەمتـر لـە دەسـەاڵت ڕازی نابـێ، واتـە 
هەمـوو شـتێک دەکات بـۆ پاراسـتنی پێگـەی خـۆی لـە دەسـەاڵت 
جـا لەسـەر حسـابی هـەر شـتێک دەبـێ بـا ببـێ، هه تـا بگـرە ئەگـەر 
لەسـەر حسـابی بەرژەوەندییە هەرە بااڵکانی خەڵکی کوردسـتان 
و ئەزموونـە سیاسییەکەشـی بێـت. پارتـی بـە کەمتـر بااڵدەسـتی 
لـە دەسـەاڵتدا و پێگـەی سـەرۆکایەتیی هەرێـم بـۆ سـەرۆکەکەی 

ڕازی نییـە.
لـە  پارتـی  کـە  ئەوەیـە،  بۆچوونـە  شـێوە  ئـەم  دەرەنجامـی 
هەنـدێ  بـۆ  دەسـتبردن  لـە  نەکـردووە  دوودڵیـی  ڕابـردوودا 
بـژاردەی نەخـوازراو و بگـرە تەنیـو بە تاوان و خیانەت، ئێسـتاش 
و لـە داهاتووشـدا دوودڵـی نـاکات. هـەر ئەوەشـە کـە سـەرچاوەی 
لـە  نیگەرانـی و دوودڵـی و مەترسـییەکانی خەڵکـی کوردسـتانه  
سـیناریۆکانی ڕۆژانـی داهاتـوو. لـە الیەنـی تـرەوە، گرنگـە خەڵـک 
و بەتایبەتـی ئۆپۆزسـیۆن ئـەو بـاوەڕە بەڕاشـکاوی بخەنـە ڕوو، 
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کـە لەگـەڵ ئـەو ڕابـردووەی پارتـی هەیەتـی، چیـی تـر ئـەو حیزبـە 
ناتوانێ بە هەوەسـی خۆی و هەرکاتێک ویسـتی کوردسـتان پاڵ 

بـدات بـۆ ئاقـاری شـەڕێکی تـری براکـوژی.

سـبەی: کێشمەکێشـی دەسـتوور بۆتـە چەقـی ملمالنێـی نێـوان 
گـۆڕان و ئۆپۆزسـیۆن و یەکێتـی لـە الیـەک و پارتـی دیموکراتـی 
کوردسـتانیش لـە الیەکـی تـرەوە تەنهـا کەوتـووە. بـە دیـدی ئێـوە، 
سـەرئه نجام پارتـی مـل بـۆ ڕێگـە ڕاسـتەقینەکە، کە دەسـتوورێکی 
پارتـی  نەخێـر، سەرکێشـیی  یـا  دەدات،  هەبێـت،  سـەردەمانەمان 

دۆخەکـە بـەرەو ئاقارێکـی دیکـەی مەترسـیدار دەبـات؟ 

ب. یاسـین: لە ڕاسـتیدا مرۆڤ ناتوانێ وا بەئاسـانی و کتومت 
یەکێتـی بخاتـە بـەرەی ئۆپۆزسـیۆن لەمـەڕ مەسـەلەی دەسـتوور 
و ڕەهه نـدە پەیوەندیـدارەکان. ئەمـڕۆ دەتوانیـن بـاس لـە دوو دانـە 
هەڵوێسـتی ڕوون و ئاشـکرا بکەیـن، یەکێکیـان هیـی پارتییـە، کـە 
هێشـتا پێداگرییە لەسـەر خستنەڕاپرسیی ڕەشنووسی دەستوور، 
لـە  ئۆپۆزسـیۆنە  هەڵوێسـتی  کـە  دژەکەیەتـی،  تریشـیان  ئـەوی 
پێداگری لەسەر هەموارکردنی ڕەشنووسەکە، بەر لەوەی بخرێتە 
ڕاپرسـییەوە. هەڵوێسـتی یەکێتی لە ئێسـتادا دەربارەی دەسـتوور 
و مەسـەلە پەیوەندیـدارەکان دوو خەسـڵەت لەخـۆ دەگـرێ، کـە 
یەکێکیـان ناڕوونیبوونـە لـە هەڵوێسـت و ئـەوی تریشـیان ئەوەیە، 
تا بکرێ سوودوەرگرتنە لە پەیوەندییە هاوتەریبەکانی )لە الیەک 
لەگەڵ پارتی و لە الیەکی تریشـەوە لەگەڵ گۆڕاندا(. بە مانایەکی 
تر، ئەمڕۆ یەکێتی زیاتر سیاسـەت لەسـەر ناڕوونی لە هەڵوێسـت 
و گۆڕانـکاری لـە هەڵوێسـت لـە ماوەیـه ک بـۆ ماوەیەکـی تـر و 
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دوالیزم لە هەڵوێست ده کات. ئەم هەڵوێستەی یەکێتی پەیوەندیی 
نەبوونـی   -١ گرنگترینیـان:  کـە  هەیـە،  فاکتـەرەوە  کۆمەڵـێ  بـە 
یەکهەڵوێسـتی لە سـەرکردایەتیی یەکێتیدا لەبەر کۆمەڵێک هۆ، کە 
گرنگترینیـان غیابـی تاڵەبانییـە لـە ماکینـەی بەرهەمهێنانـی بڕیـار. 
٢- هـەر نەبـێ لـە ئێسـتادا، تـا بکـرێ یەکێتـی هەوڵـی ئـەوە دەدات 
ئەو هاوسـەنگییە زۆر هەسـتیارەی نێوان هاوپەیمانیی سـتراتیژی 
لەگەڵ پارتی لە الیەک و “ڕێککەوتنی” دەباشان لەگەڵ گۆڕان لە 
الیەکـی تـرەوە ڕابگـرێ. ئەم هاوسـەنگیڕاگرتنەش لەبەر کۆمەڵێک 
هۆیـە، یەکێـک لـە هۆیـەکان ئەوەیـە، یەکێتـی هـەوڵ دەدات ئـەو 
پێگەیـەی لەدەسـتی داوە لـە ڕێگـەی ڕاگرتنـی ئـەو هاوسـەنگییە، 
بـە  هاوسـەنگییە،  بـەو  یاریکـردن  بڵێیـت  بکەیـت  حـەز  گـەر  یـا 
دەسـتی بهێنێتـەوە. بـە مانایەکـی تـر، ئـەو هاوسـەنگییە بـکات بـە 
بنەمـای بەهێزکردنـی پێگـەی خـۆی لـە ڕێگـەی سـوودوەرگرتنی 
سیاسـی لـەو ڕاسـتییەی کـە پارتیـش و ئۆپۆزسـیۆنیش هەوڵـی 
بکەنـەوە و  نزیـک  هەڵوێسـتی خۆیـان  لـە  یەکێتـی  دەدەن  ئـەوە 
لـە هەنـگاوە گرنگەکانـدا پشـتگیریی ئـەو حیزبـە بەدەسـت بهێنـن. 
٣- ئـەم سیاسـەتی هاوتەریبـەی یەکێتـی ڕۆڵێکـی گرنگتـر دەبینـێ 
هـەم  حیزبـدا،  ناوخـۆی  لـە  یەکڕیـزی  و  تۆکمەیـی  ڕاگرتنـی  لـە 
کادیـرە  ڕیزەکانـی  لەنـاو  هەمیـش  و  سـەرکردایەتی  ئاسـتی  لـە 
مامناوەنـدی و ئەنـدام و الیەنگرانیـدا. بـە مانایەکـی تـر، پێگـەی 
الوازتـر و بارودۆخـی ڕێکخراوەیـی و جیاوازی لە هەڵوێسـتەکان 
لەنـاو ڕیزەکانـی یەکێتیـدا، ڕێگـە نـادات ئـەو حیزبـە وا بەئاسـانی 
یەکێـک لـەو دوو بژاردەیـە ڕێککەوتنـی دەباشـان یـا هاوپەیمانیـی 

سـتراتیژی هەڵبژێـرێ. 
بـە  یەکێتـی  پێچەوانـەوە  بـە  بەڵکـوو  ئـەوە،  هـەر  نـەک 
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بخاتـە  خـۆی  و  هەڵبژێـرێ  یەکێکیـان  ناخـوازێ  ئاگادارییـەوە 
بـەرەی دژ لەگـەڵ الیەنەکـەی تـر. ئەمـەش ڕێـک شـێوەیەکە لـە 
کارکـردن بـە تیۆرییەکـەی ڕۆبـەرت پوتمـان، تیـۆری دانوسـتانی 
دوودیـو )مێزێـک لـە دیوێـک و مێزێکـی تریـش لـە دیوەکـەی تـر(. 
لـە ڕاسـتیدا ئـەم تیۆرییـە زۆرتـر بـۆ تێگەیشـتنی پەیوەندییەکان و 
هاوسـەنگییەکانی نێوان سیاسـەتی ناوخۆ و سیاسـەتی دەرەوەی 
واڵتـان بـەکار دێـت. بەپێـی تێگەیشـتن لـە هەڵوێسـتی یەکێتـی، لـە 
ڕێگـەی بەکاربردنـی ئـەم تیۆرییـە، لەنێوان دوو مێزی دانوسـتاندا 
یەکێتـی  مێزانـە  لـەو  یەکێـک  لەسـەر  دەبینێتـەوە.  یەکێتـی خـۆی 
لەگـەڵ ئۆپۆزسـیۆن دانوسـتاندن دەکات و بگـرە کۆکـە لەگەڵـی 
کوردسـتان  دیموکراتـی  پارتـی  لەگـەڵ  تـر  مێزەکـەی  لەسـەر  و 

دانوسـتان دەکا و بگـرە کۆکیشـە لەگەڵـی. 
پرسـیارێکی گرنـگ ئەوەیـە: ئایـا ئـەم شـێوە سیاسـەتکردنەی 
یەکێتی لەنێوان ئۆپۆزسـیۆن لە الیەک و پارتی لە الیەکی ترەوە، 

تـا کـەی بـەردەوام دەبێت؟ 
و  نییـە  ئاسـان  وا  هـەر  پرسـیارە  ئـەم  وەاڵمدانـەوەی 
گرێـدراوی کۆمەڵێـک شـتە، کـە گرنگترینیـان: یەکەم، هاوسـەنگییە 
ناوخۆیییەکانـی یەکێتییـە و دووەم شـێوەی هەڵسـوکەوتی گـۆڕان 
و  هەڵوێسـتەکانی  و  یەکێتـی  لەگـەڵ  بەگشـتی  ئۆپۆزسـیۆنه   و 
سێهەمیشـیان ئەوەیـە، کـە پارتـی بـە چەنـد و چـی ڕازی دەبێـت 
کـە بیـدات بـە یەکێتـی بـۆ ئـەوەی ئـەو حیزبـە بـۆ بـەرەی خـۆی 
تـا ڕادەیەکـی  کـە مـرۆڤ  تـرەوە، شـتێک  لـە الیەکـی  ڕابکێشـێ. 
زۆر دەتوانـێ بـە پشتڕاسـتییەوە پێشـبینی بـکات، ئـەو ئەگەرەیـه  
هـەرە  بەرەوڕووبوونـەوەی  داهاتـوودا  هەڵبژاردنەکانـی  لـە  کـە 
زۆر  بـدات،  ڕوو  یەکێتـی  و  پارتـی  لەنێـوان  چارەنووسسـاز 
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بەتایبەتیـش لەسـەر مەسـەلەی تەزویـر، لەبـەر ئـەوەی چیـی تـر 
شـتەکان لەسـەر بنچینـەی پەنجـا بـە پەنجـا نییـە لەنێـوان ئەو دوو 
حیزبە و لەبەر ئەوەشـی کە یەکێتی بە لیسـتی جیاواز دادەبەزێ، 
ئیتـر یەکێتـی بـە ڕادەی ئیسـراری ئۆپۆزسـیۆن، بگـرە زیاتریـش، 
چاودێریـی چاالکییەکانـی پارتـی بـکات لـە مەسـەلەی تەزویـر و 
فرتوفێـڵ لـە هەڵبژاردنەکانـدا. هه تـا بگـرە ئەگەرێکـی کراوەیـە کـە 
بـا  لەیەکگەیشـتن،  و  هـاوکاری  لـە  شـێوەیەک  بکەوێتـە  یەکێتـی 
ئەمـە نـە ڕەسـمی و نـە نووسـراویش بێـت، لەگەڵ ئۆپۆزسـیۆن لە 
مەسـەلەی ڕێگەنـەدان بـە پارتـی بـە شـێوەیەک تەزویـر بـکات، کە 
ئیتـر دەرهاوێشـتەکانی هەڵبـژاردن بەتەواوەتی لە قازانجی خۆی، 

واتـە پارتـی، و بـە زیانـی ئەوانـی تـر بشـکێنێتەوە.

سـبەی: یەکێتیـی نیشـتمانی، هـەم بـە هـۆی هاوپەیمانـی لەگەڵ 
پارتـی و هەمیـش بـە هۆی دوورکەوتنەوەی تاڵەبانی، لە دۆخێکی 
وڕبـوون و نەبوونـی دیدێکـی ناڕۆشـندایە بـۆ مامەڵەکـردن لەگەڵ 
ڕووداوەکان. بـە بـڕوای ئێـوە، هەڵوێسـتی دروسـت و گرنـگ بـۆ 
یەکێتـی خـۆی لـە بەرامبـەر پرسـی دەسـتوور دەبێـت چـۆن بێت؟

ب. یاسـین: لەو باوەڕەدام لە وەاڵمی پرسـیارەکەی پێشـترت، 
بەشـێکی زۆری وەاڵمـی ئـەم پرسـیارەی تیایـە. ئـەوە ماوەتـەوە 
بڵێیـن، پارادۆکـس یـا موفارەقە لەوەدایـە، کە یەکێتی لەم ڕۆژانەدا 
ڕێک ئەو ناڕوونییەی بۆ خۆی کردووە بە سـتراتیژ، “سیاسـەتی 
لەگـەڵ هەمـووان و دژی هەمـووان.” لـە الیەکـی تـرەوە، نامـەوێ 
نەسـیحەتی یەکێتـی بکـەم چـی بـکات باشـە، چونکـە وەک هەندێک 
لە سەرکردەکانی یەکێتی دەڵێن، “حیزبەکەیان سەرکردایەتییەکی 
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هەیـە، بیـر دەکاتـەوە و پێویسـتی بـەوە نییـە خەڵـک نەسـیحەتیان 
بـکات،” بـەاڵم دەکـرێ شـتێک بـە پشتڕاسـتییەکی زۆرەوە بڵێیـن، 
ئەویـش ئەوەیـە کـە ئەگـەر یەکێتـی دەخـوازێ دواڕۆژی هەبـێ و 
تەندروسـتبوون و تۆکمەییـی خـۆی بپارێـزێ و حیزبی دواڕۆژ و 
دڵسـۆز و چاکسـازیخوازان بێ، نەک حیزبی هەندێ سـەرکردەی 
نییـە،  تـری  بژاردەیەکـی  هیـچ  ئـەوا  چاوبرسـی،  و  چاوچنـۆک 
تەنهـا ئـەوە نەبـێ، قبوڵـی بەرنامـەی چاکسـازی ڕیشـەیی بـکات و 

سـتراتیژە دواڕۆژییەکانیشـی لـەو چوارچێوەیـەدا بخەمڵێنـێ!

سبەی: ئێستا لە کوردستان دەسەاڵت پرسی هەڵبژاردنەکانی 
بەسـتۆتەوە بـە پرسـی دەسـتوورەوە، لـە کاتێکـدا دەبووایـە بەدەر 
لە مەسـەلەی دەسـتوور، هەڵبژاردنەکان بەئاسـایی لە کاتی خۆیدا 
دەسـەاڵت  سـیناریۆیەی  لـەو  چـۆن  بەڕێـزت  بدرانایـە،  ئەنجـام 

دەڕوانیت؟ 

ب. یاسـین: بـە بـاوەڕی خـۆم، ئـەم پرسـیارە، یـا ئـەم بابەتـە، 
دوو ڕەهەنـدی گرنگـی هـەن، یەکێکیـان ترسـی پارتی لەوەی ئەمە 
دواییـن دەرفەتیانـە بـۆ تێپەڕاندنـی دەسـتوور، ئەگەرنـا لـەدوای 
بـە  پەرلەمـان  لەنـاو  هاوسـەنگییەکان  داهاتـوو  هەڵبژاردنەکانـی 
نابێـت،  فەراهـەم  پارتـی  بـۆ  تـر  کـە چیـی  شـێوەیەک دەگۆڕێـن، 
دەستوورێکی “بە دڵی خۆی” تێپەڕێنێت. ڕەهەندەکەی تر ئەوەیە، 
پارتی هەموو هەوڵێکی خسـتۆتە گەڕ بۆ سـێبارە هەڵبژاردنەوەی 
مەسـعود بارزانـی، دوای ئـەوەی لـە چەنـد هەوڵێکـی پێشـوویان 
سـەرکەوتوو نەبـوون، کـە بـۆ هەمـان مەبەسـت دایان. ئێسـتا وای 
لـێ هاتـووە، کـە بـە الیەنـی پارتییـەوە، ئیتـر یـا ئەوەتـا قبوڵکردنـی 
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هەڵبژاردنـەوەی بارزانـی یـا ئەوەتـا هـەر سـیناریۆ و بژاردەیەکـی 
تـر، کـە یەکێـک لەوانـە دواخسـتنی هەڵبژاردنـی سـەرۆکی هەرێمە 
بـۆ کاتێکـی نادیـار. لـەم بارەیەشـەوە، دواییـن یـاری کـە پارتـی 
کـردی، ئـەوە بـوو کـە وەاڵم و تێبینییەکانـی هێـزە سیاسـییەکان، 
لەسـەر نامه یەکی سـەرۆکی هەرێم، لەالیەن سـەرۆکی هەرێمەوە 
نێـردران بـۆ پەرلەمـان. مەبەسـتێکی شـاردراوەی ئـەم یارییـەی 
سەرۆکی هەرێم ئەوە بوو، یەکێتی نزیک بکرێتەوە لە هەڵوێستی 
پارتـی، چونکـە هەڵوێسـتی یەکێتـی میانـڕەو بـوو نـە تـەواو وەک 
هیـی ئۆپۆزسـیۆن بـوو، نـە وەکـوو هیـی پارتـی بـوو و بەئاسـانی 
وەر  لـێ  پارتـی سـوودی  و  بێـت  بەسـەردا  گۆڕانکاریـی  دەکـرا 
بگـرێ. لـە ڕاسـتیدا ئـەم هەنـگاوەی سـەرۆکی هەرێـم بـووە هـۆی 
کرانەوەیـەک لـەو قەیرانـەی پارتـی و سـەرۆکەکەی لـە سـەرەتای 
مانگـی نیسـانەوە تێـی کەوتبـوون و پڕۆسـەیەکیش دەسـتی پـێ 
کرد، کە زیاتر هیی کاتکوشـتن و فرتوفێڵ بوو تا هەرشـتێکی تر. 
لـەم سیاقەشـدا، پێویسـت نەبـوو کـە هـەر زوو، ڕاسـتەوخۆ دوای 
ناردنـی وەاڵمـی هێـزە سیاسـییەکان بۆ پەرلەمـان، ڕەنگدانەوەکان 
لەالیـەن ئۆپۆزسـیۆنەوە بـەو شـێوەیە پۆزەتیـڤ بـن، چونکـە هـەر 
زوو دەرکەوت کە هەر لە سـەرەتاوە پێویسـت بوو ئۆپۆزسـیۆن 
زوو  هـەر  لەمـەش،  جگـە  و  دەسـەاڵت  بـە  نـەدا  دەرفەتـە  ئـەو 
تۆپەکـەی بخسـتایەتەوە یاریگـەی سـەرۆکی هەرێـم، لـە ڕێگـەی 
داواکـردن لێـی، کـە مەبەسـتی خـۆی لـە ناردنـی ئـەم وەاڵمانـە بـۆ 
پەرلەمان، تەواو بێ پێچوپەنا ڕوون و ئاشـکرا بکات، بەر لەوەی 
وەر  هەڵوەسـتەیەک  یـا  بـکات  قسـەیەک  ئۆپۆزسـیۆن  ئەسـڵەن 
بگـرێ لـەو بارەیـەوە. ئەگەرنـا ئـەوەی ڕووی دا، زیاتـر جۆرێـک 
بـوو لـە بـواری هەناسـەدان و کرانـەوە لـەو قەیرانـەی پارتـی و 
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سـەرۆکەکەی تێـی کەوتبـوون. لـە ڕاسـتیدا هـەر زوو دەر کـەوت، 
مەبەسـتێکی سـەرۆکی هەرێم لەو هەنگاوە ئەوە بوو، کە دەسـتی 
وااڵ بـێ لـە ئەنجامدانـی هەنـدێ کاری تـر، وەک سـەردانەکەی بـۆ 
ڕوسـیا و دواتـر کۆبوونـەوە لەگـەڵ وەزیـری دەرەوەی تورکیـا، 
و  خـۆی  خزمـەت  لـە  سـەردانێکە  تـر،  جارێکـی  هـەر  وەک  کـە 
حیزبەکەی، لە کاتێکدا کە توانیی هەر نەبێ بۆ ماوەیەکی کەمیش 
پرسـی  بـە  کوردسـتان  لـە  مەیدانـی سیاسـی  و  پەرلەمـان  بێـت 
گفتوگۆ لەسـەر مەسـەلەی دەسـتوور لە پەرلەمان خەریک بکات، 
دوور لـە گرنگیـدان بـە هەنـدێ مەسـەلەی تـر. ئەوەی پێویستیشـە 
بوتـرێ، ئەوەیـە کـە کـۆی هەڵسـوکەوتە دیپلۆماسـییەکانی پارتـی 
و سـەرۆکی هەرێـم لـە مـاوەی دواییـدا ڕوو لـە بەغـداد و ناوچـە 
و جیهـان بـە یـەک مەبەسـت دەچێتـە پێـش، ئەویـش ئەوەیـە کـە 
سـەرۆکی هەرێم لە ڕێگەی ئەم هەنگاو و چاالکییانەی دەخوازێ 
بـە ناوخـۆ و دەرەوە بڵـێ، کـە کلیلەکانی سیاسـەتکردنی هەرێم لە 
دەسـت ئـەودان و لـە داهاتووشـدا بەرژەوەندییەکانـی ئەو الیەنانە 
لەوەدایـە، ئـەو لـەو پۆسـتەی ئێسـتایدا بمێنێتـەوە و بەبێ ئەو، ئەو 

بەرژەوەندییانـە دەکەونـە مەترسـییەوە! 
بـە هەرحـاڵ، لـە خوێندنەوەیەکـی بەپەلـەی ئـەوەی لـە مـاوەی 
دواییـدا گـوزه را و ئێسـتاش دەگـوزەرێ لەسـەر مەیدانی سیاسـی 
لـە کوردسـتان، مـن گومـان دەکـەم هـەر نەبـێ هەڵبژاردنەکانـی 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم لـە کاتـی خۆیانـدا بکرێـن. بـۆ ئـەوەی ئـەم 
شـتەش ڕوو نـەدات و هەڵبژاردنـەکان لـە کاتـی خۆیانـدا بکرێـن، 
هەر نەبێ دوو شـت پێویسـتن: یەکێکیان ئەوەیە کە ئۆپۆزسـیۆن 
ئـەم مەترسـیە بـە جیـددی وەر بگـرێ و لـە هەمـوو ئاسـتەکانی 
سیاسـەت و دیپلۆماسـی بەچـڕی و وردی کاری لەگەڵـدا بـکات 
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و ئـەوەی تریشـیان پێویسـتە یەکێتـی خـۆی نـەکات بـە ئامرازێکی 
دواخسـتنی هەڵبژاردنـەکان. یەکێتـی هەڵەیەکـی کوشـندە دەکات، 
ئەگـەر وا بزانـێ تەنهـا زەرەرمەنـد لـەو دواخسـتنە ئۆپۆزسـیۆنە، 
بەاڵم خۆی براوەیە، چونکە لە دواخستنێکی ئەوهادا، ئۆپۆزسیۆن 
و یەکێتییـش زەرەرمەنـدن! دواجـار ئەگـەر ئـەو یارییانـەی پارتـی 
ئـەوا بـێ سـێ و دوو ئەزموونـی  دەیانـکات، بـۆی بچنـە سـەر، 
نـەک هـەر زەرەرمەنـدی یەکـەم دەبـێ و  باشـووری کودسـتان 
پاشەکشـەیەکی جیددیـی بـەر دەکـەوێ، بگـرە ئەگـەری ڕۆچوونی 
ئەو بەشـەی کوردسـتان بەرەو هەڵدێرێکی سیاسـیی مەترسـیدار، 

ئەگەرێکـی کـراوە دەبـێ. 

لـە  یاسـایی  پێشـێلکاریی  تەزویـر و سـاختەکاری و  سـبەی: 
لـە  دەسـەاڵت  سـیمای  لـە  بەشـێکن  هەرێمـدا،  هەڵبژاردنەکانـی 
هەرێـم و بەتایبـەت پارتـی... بەڕێـزت چـۆن لـەم ڕەفتـارەی هەرێم 

دەڕوانیـت؟ 

لـەوە  هەڵبژاردنەکانـدا  لـە  فرتوفێـڵ  و  تەزویـر  یاسـین:  ب. 
لـە  یەکێـک  بـە  بێـت  گرێـدراو  ڕووداوێکـی  کـە  چـووە،  دەر 
هەڵبژاردنـەکان. ئـەوەی ڕاسـتی بێـت هـەر لـە یەکـەم هەڵبژاردنـی 
پەرلەمانـی کوردسـتان لـە ١٩٩٢ ئاشـکرا بـوو، کـە بـە شـێوەیەکی 
پارتـی  بەتایبەتییـش  زۆر  دراوە،  ئەنجـام  تەزویـر  بەرفـراوان 
ئەنجامـدەری سـەرەکیی ئـەو تەزویـرە بـووە. هـەر لـەو کاتـەوە لە 
هەمـوو هەڵبژاردنـەکان تەزویـر بـووە بـە کولتـوور بەتایبـەت بـۆ 
پارتی دیموکراتی کوردسـتان. ئەم کولتوورە دەربڕی زۆر شـتە، 
کـە گرنگترینیـان باوەڕنەبوونـە بـە سـەرەتاییترین و سـادەترین 
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پرنسـیپی  ئەویـش  کـە  دیموکراسـی،  سیسـتمی  پرنسـیپەکانی 
)یـەک کـەس یـەک دەنـگ(ە. جگـە لـەوەش، تەزویـر لـە هـەر تاکـە 
دەنگێکـدا خیانەتێکـی سیاسـی و پاشـقولگرتنێکی خاڵـی لـە مۆڕالی 
سیاسییە، کە لەوانی تر دەکرێ و خەسڵەتی هەڵبژاردن دەگۆڕێ 
لـەوەی کـێ و کام هێـز دەتوانـێ باشـترین پرۆگرامـی هەڵبـژاردن 
پێشـکەش بـکات، بـۆ پێشـبڕکێیەک کـە تیایـدا تەزویـر و فرتوفێـڵ 
ئامـرازی بردنەوەیـە و پێـوەری سـەرکەوتنە. لـە ڕاسـتیدا تەزویـر 
پرنسـیپی  پیادەکردنـی  شـێوەی  ناشـیرینترین  هەڵبـژاردن،  لـە 
ماکیاڤیللییـە لـەوەی کـە ئامانـج ڕەوایـی دەدات بـە ئامـراز. لەبـەر 
ئەوەی لەم حاڵەتەدا گەیشـتن بە دەسـەاڵت، یا ڕاسـتتر وایە بڵێین 
مانـەوە لـە دەسـەاڵت لـە حاڵەتـی پارتیـدا، ئامانجـی هـەرە گرنگـە، 
کەواتـە بەکارهێنانـی هـەر ئامرازێـک ڕەوایـە، جـا بـا ئـەو ئامـرازە 
ئەوپـەڕی نادیموکراتیانـە و پڕیـش بـن لـە خیانەتکـردن بـە هێـز و 

دەنگدەرانـی تـر. 
بـە بۆچوونـی خـۆم، ئـەم جارەیـان پارتی نەک هەر دەسـت بۆ 
تەزویـر دەبـات، بەڵکـوو بگـرە بـە شـێوەیەکی زۆر چڕتـر و تا ئەو 
ڕادەیەی بۆی دەچێتە سەر، تەزویر دەکات. بەهانەیەکی سادەش 
بـۆ ئـەو بۆچوونـە ئەوەیـە، کـە ئـەم جـارە پارتـی، بـۆ یەکـەم جـار 
لە ماوەیەکی دوورودرێژدا، ترسـی جیددیی هەیە لە لەدەسـتدانی 
گرنگترینیـان  کـە  هـۆ،  کۆمەڵێـک  لەبـەر  ئەمـەش  دەسـەاڵت، 
بەهێزبوونـی ئۆپۆزسـیۆن و زیادبوونـی ناڕەزایییەکانـی خەڵکە و 
ئـەوی تریشـیان دابەزینـی یەکێتییـە بە لیسـتی جیـاواز. هەرچەندە 
هاوپەیمانییـەکان  هەڵبـژاردن  دوای  نازانیـن  ئێمـە  ئێسـتاوە  لـە 
بـۆ دامەزراندنـی حکومـەت بـە چ ئاراسـتەیەکدا دەچـن و چـۆن 
دەخەمڵێـن، بـەاڵم ئـەوەی دەکـرێ لـە ئێسـتادا بوتـرێ ئەوەیـە، کـە 
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دەرگا بـۆ هـەر ئەگەرێـک، خـوازراو یـا نەخـوازراو، کراوەیـە. 
دواجـار دەکـرێ بپرسـین، ئایـا گـەر حیزبێـک لـە ٣١ی ئابـدا 
بـۆ پاراسـتنی دەسـەاڵتی خـۆی لەشـکری سـەدامی هێنابێتـە سـەر 
کەرامەتـی نەتـەوەی کـورد، دەبـێ چەنـد سروشـتی بێـت هەمـان 
حیـزب تەزویـر و ئامـرازی نادیموکراتییانـەی تـر بەکار بهێنێت بۆ 

مانـەوەی خـۆی لـە هەمـان ئـەو دەسـەاڵتەدا؟ 

هـەر  بـە  ئەگـەر  بەڕێـزت،  شەخسـیی  ڕای  وەک  سـبەی: 
بـۆ  کـردەوە  کاندیـد  خـۆی  بارزانـی  شـێوەکان  لـە  شـێوەیەک 
سـەرۆکی هەرێـم، پێـت وایـە ئـەم جـارە لـە بەرامبـەر کاندیدێکـی 

لێدێـت؟ چیـی  چارەنووسـی  ئۆپۆزسـیۆندا  هاوبەشـی 

لـە  یەکێـک  بڵـێ،  بەئاسـانی  دەتوانـێ  مـرۆڤ  یاسـین:  ب. 
جیاوازییـە هـەرە پێشـچاوەکانی ئـەم هەڵبژاردنانـە، بـە ئەگـەری 
زۆر، مەسـەلەی هەڵبژاردنـی سـەرۆکی هەرێـم دەبێـت. لە جارانی 
پێشـوودا، ئەلتەرنەتیڤێکـی بەهێـز لـە ئۆپۆزسـیۆنێکی ڕێکخـراو بە 
کاندیدێکـی بەهێـزەوە نەبـووە بـۆ ئـەوەی خەڵـک دەنگی پـێ بدات. 
هەرچەنـدە لـە هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩دا ئـەو دەنگانـەی د. کەمـال 
بـەاڵم  بـوو،  یـا زۆر ٢٥%ی دەنگـەکان  کـەم  میراودەلـی هێنـای، 
کۆمەڵێک هێمای زۆر گرنگی بەخشـی و چەند شتێکیشـی جەخت 
کـردەوە، یەکێـک لەوانـەش تێکشـکاندنی ئـەو ئەفسـانەیەی پارتـی 
بـوو، کـە گوایـە هیـچ کەسـێک و بژاردەیـەک ناتوانـێ ڕکابـەری 

لەگـەڵ مەسـعود بارزانیـدا بـکات. 
بە بڕوای خۆم، کۆمەڵێک شـت هەن وا دەکەن مرۆڤ بۆ ئەو 
بـاوەڕە بـڕوات، کـە کاندیـدی ئۆپۆزسـیۆن دەرفەتێکی گەورەی لە 
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بەردەمە نەک هەر بۆ هێنانی دەنگێکی زۆر بەرامبه ر بە بارزانی، 
بەڵکـوو سـەرکەوتووش بێـت لـە بردنەوەی پێگەی سـەرۆکایه تیی 
هەرێـم لـە هەڵبژاردنـەکان. هەرچەنـدە ئەمـە بابەتێکـی هەسـتیارە 
و  مـەرج  وردەکارییەکانـی  هەمـوو  لـە  بـاس  ناخـوازم  مـن  و 
بکـه م،  ئۆپۆزسـیۆن  کاندیـدی  سـەرکەوتنی  بـۆ  پێداویسـتییەکان 
بـەاڵم مـرۆڤ دەتوانـێ بەئاسـانی بڵـێ، بـۆ یەکەم جـار دەرفەتێکی 
ڕاسـتەقینە هەیـە بـۆ بردنـەوەی هەڵبـژاردن لـە مەسـعود بارزانـی. 
وەک  تۆکمەیییـە  ئـەو  بەتایبەتـی  کـە  ئۆپۆزسـیۆن،  تۆکمەییـی 
ئەلتەرنەتیڤ، توانیویەتی دڵنیاییبوون و متمانەی بەشێکی باش لە 
خەڵکـی کوردسـتان بەدەسـت بهێنێـت، هەروەهـا دابەزینی یەکێتی 
ئاراسـتەیەدا.  لـەم  پۆزەتیڤـن  دوو شـتی  لیسـتی سـەربەخۆ،  بـە 
الیەنگرانـی  و  ئەندامـان  بزانیـن  ئێسـتاوە  لـە  ناکـرێ  هەرچەنـدە 
لـە هەڵبژاردنـی سـەرۆکی هەرێـم چـۆن دەنـگ دەدەن،  یەکێتـی 
ئۆپۆزسـیۆن  کاندیـدی  کەسـایەتیی  بڵێیـن،  ئـەوە  دەکـرێ  بـەاڵم 
دەتوانێ ڕۆڵێکی گرنگ ببینێت لە یەکالکردنەوەی بەشێکی زۆری 
دەنگەکانی الیەنگران و ئەندامانی یەکێتی بە قازانجی خۆی، واتە 
بە قازانجی ئۆپۆزسـیۆن. هەڵبەتە شـتێک کە ئاسـانکاری بکات بۆ 
ئـەوەی جەمـاوەری یەکێتـی بـە ئازادییەکـی زۆرتـر دەنـگ بـدەن، 
ئەوەیـە یەکێتـی خـۆی ڕزگار بـکات لـەو وەهمـەی لـە داهاتـوودا 
وا بەئاسـانی دەتوانێ کورسـیی سـەرۆککۆماری، بەتایبەتی دوای 
مـام جـەالل، بەدەسـت بهێنێـت. ڕوونتـر بیڵێیـن: چیـی تـر یەکێتـی 
وا بەئاسـانی و بـەو ئۆتۆماتیکییەتـە کورسـیی سـەرۆکی هەرێـم 
نـادات بـە پارتـی، چونکـە لـە بەرامبـەردا پارتـی یارمەتـی یەکێتـی 
دەدات بـۆ بەدەسـتهێنانی کورسـیی سـەرۆککۆماری! ئازادبـوون 
سـەرۆکی  جێگـری  پێگـەی  بەدەسـتهێنانی  تریـش  وەهمێکـی  لـە 
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هەرێمـە بـە کۆمەڵێـک دەسـەاڵتی ڕاسـتەقینەوە، کـە کەمێک کەمتر 
بن لە هیی سـەرۆکی هەرێم و لە غیابی سـەرۆکی هەرێم هەمان 
مـاوەی  لـە  لـە ڕاسـتیدا  تـرە.  پێداویسـتییەکی  دەسـەاڵتی هەبـن، 
٨ سـاڵی ڕابـردوودا، بـەو شـێوەیەی سـەرۆکی هەرێـم مامەڵـەی 
لەگـەڵ جێگـری خـۆی )کۆسـرەت ڕەسـوڵ(دا کـردووە، نـەک هـەر 
بەرجەستەکردنی کۆمەڵێک دەسەاڵتی گرنگ و ڕاستەقینە نەبووە 
لـە پێگـەی ئـەو جێگـرەدا، بەڵکـوو ڕێـک بـە پێچەوانـەوە، تـا کـراوە 
لـە ڕێگـەی بێدەسـەاڵتیی ئـەو جێگـرەوە سـەرۆکی هەرێم و پارتی 
بـەردەوام بێڕێزیـی بـەو جێگـرە و بـە یەکێتـی کـردووە! پێویسـتە 
ئەمـڕۆ بـەر لـە هـەر کـەس و الیەنێـک، یەکێتییـەکان خۆیـان لـە 
جێگـری سـەرۆکی هەرێـم، کۆسـرەت ڕەسـوڵ، بپرسـن ئایـا ئـەم 
جێگـرە چەنـدە ئـاگاداری وردەکاری و ئەجێنـدای ئـەو سـەردانەی 
لەگـەڵ  کۆبوونـەوەی  و  ڕوسـیا  بـۆ  هەرێمـە  دواییـی سـەرۆکی 
وەزیـری دەرەوەی تورکیـادا؟ لە ڕاسـتیدا ئازادبوونی یەکێتی لەم 
دوو وەهمە و بگرە لە هەندێ وەهمی تریش، دەتوانێ یارمەتیدەر 
بێـت بـۆ ئـەوەی یەکێتـی لـە پێگەیەکـی بەهێزتـرەوە بەرامبـەر بـە 
پارتـی ڕەفتـار بـکات و جیهانبینییەکـەی لـە جیهانبینییەکـی زۆر 
ناواقیعبینانـەوە بـکات بـە جیهانبینییەکـی واقیعبینانـە، بـۆ ئـەوەی 
دواجـار ئـەم جیهانبینییـەش بـکات بـە بنەمـای سیاسـەتێکی زۆر 

جیـاواز لـەوەی تـا ئێسـتا پەیـڕەو و پیـادەی کـردووە.

سـبەی: ئـەی بۆچوونتـان سـەبارەت بـە ئاسـتی جەماوەریـی 
بزووتنەوەی گۆڕان و چارەنووسی ئەم هێزە لە هەڵبژاردنەکانی 

داهاتـوودا چۆنە؟ 
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ب. یاسـین: نایشـارمەوە، کـەم یـا زۆر سـاڵێک بـەر لـە ئێسـتا، 
هەندێـک نیگـەران بـووم لـەوەی دەسـەاڵت خەریکـە سـەرکەوتوو 
دەبێـت لـەوەی بزاڤـی گـۆڕان بـکات بـە هێزێکی سیاسـیی نۆرماڵ، 
واتـە هێزێکـی ئاسـایی و ناجیـاواز، بزووتنەوەیـەک کـە ڕەنـگ و 
سـیمای سیاسـیی کاڵ و بێڕەنـگ بووبێتـەوە. بـەاڵم دواتـر ئـەم 
بزاڤە پیشانی دا کە ناخوازێ و ئامادەش نییە ببێ بە ژمارەیەکی 
نۆرمـاڵ لـە هاوکێشـەی سیاسـیدا. لـە ڕاسـتیدا لـە مـاوەی دواییـدا 
ئـەم بزاڤـە نـەک هەر توانیی هەوڵەکانی دەسـەاڵت لە نۆرماڵکردن 
تێک بشکێنێ، بەڵکوو بە ڕادەیەکی زۆر جیاوازییەکانیشی جەخت 
بکاتـەوە و بـۆ خەڵکیـش بەجوانـی جیاوازییەکانـی ڕوون بکاتـەوە. 
دەشـتوانین بەئاسـانی بڵێین مێدیاکانی خەمڵێنراو لە چوارچێوەی 
پەیوەندییەکـی تایبەتـی لەگـەڵ ئـەو بزاڤە، بەتایبەتـی کەناڵی )کەی 
ئابـووری، ڕۆڵێکـی  بەتایبەتـی ژووری  ئێـن( و ژوورەکان،  ئێـن 
ڕاسـتییەی،  ئـەو  جەختکردنـەوەی  لـە  بینیـوە  گرنگیـان  یەکجـار 
جیـاواز- ئۆپۆزسـیۆنیی  سیاسـیی  هێزێکـی  گـۆڕان  بزاڤـی  کـە 

موتەمەییـزە و بگـرە ئەلتەرنەتیڤێکـی جیددیشـە بـۆ دەسـەاڵت. 
خۆڕێکخستنی ئەو بزاڤە لە ماوەی ڕابردوودا ڕۆڵێکی گرنگی 
لـەوەش،  بزاڤـە. جگـە  ئـەو  تۆکمەکردنـی ڕیزەکانـی  لـە  هەبـووە 
جەمـاوەری  زیادبوونـی  لـە  بینیـوە  گرنگـی  ڕۆڵێکـی  کـە  شـتێک 
هەرسـێ هێزی ئۆپۆزسـیۆن، ئەوە بووە کە ئەم هێزانە بەردەوام 
برەویـان داوە بـە کاری هاوبـەش، هەرچەنـدە دەسـەاڵت لـە الی 
خۆیـەوە هەمـوو هەوڵێکـی داوە بـۆ پەرتەوازەکـردن و تێکدانـی 
یەکڕیزیـی ئـەو هێزانـە. پەیامێکـی گرنـگ و بـێ پێچوپەنـا لەالیـەن 
ڕەمـزە هـەرە گرنگەکانـی ئۆپۆزسـیۆن ئـەوە بـووە کـە بـە ڕوونـی 
ئۆپۆزسـیۆنی  نـاوی  بـە  نییـە  شـتێک  کـە  کردۆتـەوە  جەختیـان 
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سـیکوالر-عه لما نی لـە الیـەک و ئیسـالمی )یـا دینـی( لـە الیەکـی 
تـرەوە، بەڵکـوو یـەک دانـە ئۆپۆزسـیۆن هەیـە.

دەرەنجـام لـەوەی کـە وترا، وەک خاڵی لێوەدەرچوون، مرۆڤ 
دەتوانـێ بڵـێ بـۆ هەڵبژاردنـی داهاتـوو بزاڤـی گـۆڕان بـە ئەگـەری 
یەکجـار زۆر نـەک هـەر ئاسـتی دەنگەکانـی، کـە لـە هەڵبژاردنـی 
٢٠٠٩دا بەدەسـتی هێنـا دەپارێـزێ، بگـرە زۆریـش زیـاد دەکات. 

سـبەی: لـەم ڕۆژانـەدا نەوشـیروان مسـتەفا پـەردەی لەسـەر 
هەندێـک حەقیقەتـی مێژوویـی هەڵدایـەوە دەربارەی چارەنووسـی 
کەرکـوک و ناوچـە دابـڕاوەکان لـە الیـەک خواسـتی تاڵەبانـی بـۆ 
بەدەسـتهێنانی پۆسـتی سـەرۆککۆماری حـەز و خولیـای بارزانـی 
لە بەدەسـتهێنانی سـەرۆکایەتیی هەرێم لە الیەکی ترەوە. جەنابت 
چـۆن لـە بۆچوونەکانـی نەوشـیروان مسـتەفا دەڕوانیـت، كـە پێـم 
وایـە بەڕێزیشـت پێـش چەنـد سـاڵێك بـەر لـە ئێسـتا ئاماژەتـان 
بـەوە دابـوو، کـە وەرگرتنـی پۆسـتی سـەرۆککۆمار بـێ زەریبـەی 

گـەورە نییە؟ 

ب. یاسـین: بـە بـاوەڕی خـۆم، وتارەکانـی ڕێکخـەری گشـتیی 
ئـەو  کۆنفرانسـەکانی  لـە  مسـتەفا،  نەوشـیروان  گـۆڕان،  بزاڤـی 
دەربـارەی  ئاماژەکانـی  بەتایبەتـی  دواییـدا  ڕۆژانـی  لـە  بزاڤـەدا 
و  ئامـاژە  دابـڕاوەکان  ناوچـە  و  بادینـان  ناوچـەی  و  هەولێـر 
لـە  هـەر  لـە ڕاسـتیدا دەبووایـە  بـوو.  تیـا  هێمـای زۆر گرنگیـان 
سـەرەتادا ئەم هێمایانە دەربارەی سـتراتیژی گۆڕان بەڕاشـکاوی 
بـەردەوام  کـە  بەتایبەتـی  کوردسـتان،  خەڵکـی  بگەیەندرانایەتـە 

هەبـووە.  گـۆڕان  بزاڤـی  ناوچەییبوونـی  لەسـەر  گومڕایییـەک 
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قسـەکانی نەوشـیروان مسـتەفا دەربارەی ئەوەی دواخسـتنی 
بـۆ  دای  کـورد  بـوو  باجێـک  دابـڕاوەکان  ناوچـە  چارەسـەری 
بەدەسـتهێنانی کورسـیی سـەرۆککۆماری، ئاماژەیەکـی ترسـناک 
بـوو، بـەاڵم بـە بارێکـی تـردا بـۆ خۆم ئەوە نەک هەر شـتێکی نوێ 
نەبـوو، بەڵکـوو زۆریـش پێشـبینیکراو بـوو. بەنـدە بـەر لـە هەشـت 
سـاڵ، واتـە لـە سـاڵی ٢٠٠٥، پرسـیارێکی گرنگـم ورووژانـدووە 
پۆسـتی  و  عێـراق  “هەڵبژاردنەکانـی  نـاوی  بـە  بابەتێکمـدا  لـە 
سـەرۆککۆماری لە گۆشـەبینینی دامەزراندنی دەوڵەتی عێراقەوە” 
کـە لـە ٢٠٠٥/٥/١دا بـاڵو کراوەتـەوە و دواتـر لـە پەرتووکێکمـدا 
باشـووری  چارەنووسـی  و  سـەدام  دوای  “عێراقـی  نـاوی  بـە 
کوردسـتان” الپەڕە ١٢١-١٥٣ پرسـیارێکی گرنگم ورووژاندووە. 
لـە  گـەل  وەکـو  کـورد  “ئایـا  بـوو  ئەوهـا  ڕێـک  پرسـیارەکەش 
چوارچێوەی عێراقدا دەبێ باجێکی سیاسـی و سـتراتیژیی چەندە 
گـەورە بداتـە الیەنـی عەرەبـی لـە عێـراق، بـۆ ئـەوەی ئـەم الیەنـی 
ئـەو  سـەرۆککۆماری  بـە  ببـێ  کوردێـک  بـکات  قبـوڵ  عەرەبییـە 
واڵتـەی خۆیـان بـە واڵتێکـی عەرەبیـی لـە قەڵـەم دەدەن و قبوڵیش 
ناکـەن ئـەو ناسـنامەیەی بگـۆڕدرێ؟” )بڕوانـە الپـەڕەی ١٣١ لـە 
پەڕتووکی ناوبراو(. دەکرێ بە شـێوەیەک لە شـێوەکان قسـەکەی 
نەوشـیروان مسـتەفا وەکوو وەاڵمێکی بێپێچوپەنای ئەم پرسیارە 
تەماشـا بکـرێ و تێگەیشـتنی بـۆ بکـرێ. گـەر حـەز بکـەی بڵێـی 
قسـەکانی نەوشـیروان مسـتەفا پشتڕاسـتکردنەوەی ئەو نیگەرانی 
پرسـیارەکەدا  فکریـی  قوواڵییـی  لـە  خـۆی  کـە  مەترسـیەیە  و 
حەشـار داوە. لـە ڕاسـتیدا نـەک هـەر ئـەم پرسـیارە، بەڵکـوو کـە 
لـە  بەنـدە  دەکـەی  تەماشـا  دەخوێنیتـەوە،  ناوبراوەکـەم  وتـارە 
بـە  کوردسـتان  باشـووری  لکاندنـەوەی  پرۆسـەی  سـەروبەری 
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دەوڵەتـی عێراقـەوە، بـە تـرس و گومانێکـی زۆرەوە لـە تـەواوی 
پڕۆسـە سیاسـییەکەم ڕوانیـوە، نـەک هـەر لـە مەسـەلەی ناوچـە 
نەوشـیروان  مەسـەلەکان.  سـەروبەری  لـە  بەڵکـوو  دابـڕاوەکان، 
مسـتەفا لـە وتارەکەیـدا ئـەو چارەسـەرییەی لـە مـاددەی ١٤٠ی 
دەسـتووری عێراقیدا هاتووە، بە هیی بەیانی ١١ی ئازاری ١٩٧٠ 
تەرتیبـە  سـەروبەری  خـۆم،  بۆچوونـی  بـە  بـەاڵم  چووانـدووە، 
فیدراڵییەکان لە دەسـتووری عێراقدا، تا ئەو جێگەیەی پەیوەندیی 
بـە چارەسـەری تـەواوی کێشـەی کـوردەوە هەیـە، بەتەواوەتـی 
دیوێکـی تـری بەیانـی ١١ی ئـازارن. بـەم مانایـەش، ئـەو خاڵـەی 
مـن بـەردەوام جەختـم لەسـەر کردۆتـەوە، ئـەوە بووە کـە فیدراڵی 
بـەو مانایـەی لـە دەسـتووری عێراقـدا هاتـووە ناوێکـی تـرە بـۆ 
ئۆتۆنۆمـی و زیاتـر نییـە. نـەک هـەر ئەوە، لە لێکۆڵینەوە و قسـە و 
باسـەکانی پێشـوومدا ئـەوەم جەخـت کردۆتـەوە کە ئـەم فیدراڵییە 
لـە هەندێکیـش لـە ئۆتۆنۆمییەکانـی دونیـا الوازتـرە. لـە ڕاسـتیدا 
هـەر لـەو بابەتـەی لەسـەرەوە نـاوی بـرا، بۆچوونێکـی پێشـتری 
بـووە  خـۆم  گومانێکـی  ئەویـش  کـە  کردۆتـەوە  جەخـت  خۆمـم 
لـە سـەروبەری مامەڵەکـردن لەگـەڵ کێشـەی کـورد و شـێوازی 
چارەسەرکردنی بە ڕێگەی لکاندنەوەی باشووری کوردستان بە 
عێراقـەوە کاتێـک دەڵێـم، “خەڵکی کورد لە باشـووری کوردسـتان، 
بەشـدارییان کـرد لـە دامەزراندنـەوەی دەوڵەتێک، کە دواجار بچن 
داوای مافەکانیـان لـە هەمـان دەوڵـەت بکـەن!” )بڕوانە الپەڕە ١٢١ 
لـە هەمـان پەڕتووکـدا(. وا دەزانـم ئـەم دەربڕینـە بـە شـێوەیەکی 
پوخـت نـەک هـەر کێشـەی ناوچـە دابـڕاوەکان، بەڵکـوو تـەواوی 
کێشـەکانی کورد لەگەڵ بەغداد و شـێوەی چارەسـەرکردنیان کۆ 
دەکاتـەوە. جێگـەی خۆیەتـی هەر لێـرەدا خوێنەر ئاگادار بکەمەوە، 
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کـە مـن لـە دوو نامـەی بـەدوای یەکتـردا بـۆ حکومەتەکانـی پارتـی 
ڕاسـتەوخۆ  واتـە  ٢٠٠٣/٤/١١دا،  وە   ٢٠٠٣/٤/١٠ لـە  یەکێتـی  و 
دوای کەوتنی ڕژێمی سـەدام، ئەو دوو حکومەتەم لە سـیناریۆی 
دامەزراندنـەوەی سـەرلەنوێی دەوڵەتێـک و دواتـر “پاڕانـەوە” لـە 
هەمـان دەوڵـەت بـۆ چارەسـەرکردنی کێشـەکانی، خسـۆتە ڕوو. 
هەمـان  پاشـکۆی  بڕوانـە  نامەکـە  هـەردوو  دەقـی  بینینـی  )بـۆ 

پەڕتووکـی ناوبـراو(.
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دەربارەی “کۆنگرەی نەتەوەییی کورد”

دیمانەی گۆڤاری سپی میدیا، ژمارە 3، 12/٨/2٠13

سـپی میدیـا: ئایـا بەسـتنی كۆنگـرە لـەم هەلومەرجـەدا لەبـارە، ئایا 
دوا كەتوویـن؟ یـا هێشـتا كات مـاوە بـۆ سـازدانی؟

زۆر  کـورد  نەتـەوەی  شـتێک،  هەمـوو  پێـش  یاسـین:  ب. 
دواکەوتـووە لـە خەماڵندنـی چوارچێوەیـەک، کـە لـه  ناوخۆیدا ئەم 
نەتەوەیـە، بـە جیاوازیـی ئایدیۆلـۆژی و سیاسـی لەگـەڵ بوونـی 
بکاتـەوە.  کـۆ  کوردسـتان،  دابەشـبوونی  حاڵەتـی  و  داگیـرکاری 
هـەر نەبـێ پێویسـت بـوو هـەر لـە سـەرەتای ١٩٢٠کانـی سـەدەی 
دەوڵەتـە  پـڕۆژەی  نەته وەییـدا  چوارچێوەیەکـی  لـە  ڕابـردوودا 
سـەپێندراوەکان و حاڵەتـی دابەشـبوونی کوردسـتان، هـەر نەبـێ 
لـە  تـر،  مانایەکـی  بـە  بکرایەتـەوە.  ڕەت  تیۆرییـەوە،  ڕووی  لـە 
پڕۆژەیەکـی سیاسـەتی هاوتەریبـدا هـەر لـە سـەرەتای ١٩٢٠کانی 
سەدەی ڕابردوو هەر نەبێ دوو ئاست یا شێوازی سیاسەتکردنی 
هاوتەریـب پێویسـت بـوون، یەکێکیـان سیاسـەتکردن لـە ئاسـتی 
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هـەر واڵتێـک کـە کـوردی تیـادا دەژی و بەشـێک لە کوردسـتانیان 
داگیـر کـردووە، لـە الیەکـی تریشـەوە پێداگـری لـەوەی کورد یەک 
نەتەوەیـە و بـۆ ئـەم مەبەسـتەش پێویسـتی بـە چوارچێوەیەکـی 
هاوئاهەنگـی نەتەوەیییـە بـۆ زیندووڕاگرتنـی بیرۆکـەی یەکبوونـی 

کـورد وەک نەتـەوە و کوردسـتان وەک نیشـتمان... 
لـە کۆتاییـی ١٩٨٠کان و سـەرەتای ١٩٩٠کان  بـە هەرحـاڵ، 
و  ئیقلیمـی  هەندێکیـان  جیهانـی،  هەندێکیـان  هـۆ،  کۆمەڵێـک  بـە 
کۆنگرەیەکـی  سـازدانی  پێداویسـتیی  ناوخۆیـی،  هەندێکیشـیان 
کوردسـتانی بەتونـدی سـەری هەڵـدا. دەبـێ هەر لێرەشـدا بوترێ، 
کـە بەتایبەتـی لـە دەیـەی ١٩٩٠کانـدا کۆمەڵێـک هـەوڵ دران لـەو 
ئاراسـتەیەدا، کـە دەکـرێ بـە پەیوەنـدی لەگـەڵ پرسـیارێکی ترتان 

تیشـکی زیاتـر بخەینـە سـەر ئـەو هەواڵنـە. 
لە الیەکی ترەوە دەبێ بڵێین، کە ئێستا باشترین و گونجاوترین 
کات نییـە بـۆ بەسـتنی ئـەو کۆنگرەیـە، باشـوری کوردسـتان لـە 
ئـەم  بـوو  لـە هەڵبژاردنـدا دەژی و پێویسـت  بـەر  کەشـوهەوای 
کۆنگرەیە چەند مانگێک دوا بخرایە، بۆ ئەوەی نە خودی کۆنگرە 
بکەوێتـە ژێـر کاریگەریـی هەڵبژاردنـەکان و نـە هەڵبژاردنەکانیـش 
بکەونە ژێر کاریگەریی کۆنگرە... بەپێی هەر نەبێ دوو ئەزموونی 
پێشـووی خـۆم، کـە لەگـەڵ هەوڵەکانـی دامەزرانـدن و سـازدانی 
کۆنگـرەی نەتەوەیـی هەمـە، هەروەهـا بەپێـی تێگەیشـتنی خـۆم لـە 
ئەزموونـی هەندێـک پـڕۆژەی تر لەم ئاراسـتەیەدا، دەکرێ بوترێ 
پڕۆسـەی بەرهەمهێنانـی کۆنگرەیەکـی نەتەوەییـی شاییسـتە بـۆ 
هـەر چـوار پارچـەی کوردسـتان، پێویسـتی بـە ئامادەکاریی زیاتر 
هەیـە. لـە ڕاسـتیدا نامەکـەی بارزانـی بـۆ هێـزە سیاسـییەکان، لـە 
سـەرەتای مانگـی ڕابـردوودا، زۆر کتوپـڕ بـوو. پێویسـت بوو ئەو 
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نامەیـە هـەر نەبـێ دوای جەولەیـەک لـە گفتوگـۆ و ڕاوێـژکاری و 
پرسـکردن لەنێـوان الیەنـە پەیوەندیـدارەکان بنێردرایە. وا هەسـت 
دواجـار  کـە  دیـارە،  هەوڵـەوە  بـەم  زۆر  پەلەکردنێکـی  دەکـەم 
لەوانەیـە ئـەو پەلەکردنـە بـە زیانێکـی زۆر بـۆ خـودی پـڕۆژەی 
داخـە.  جێگـەی  ئەمـەش  کـە  بگەڕێتـەوە،  نەتەوەیـی  کۆنگـرەی 
بەتایبەتـی جێگـەی داخـە بـۆ ئەوانەی سـااڵنێکی زۆرە چاوەڕوانی 

ڕۆژێکـی ئەوهـان و بگـرە خەباتیشـیان لەپێناویـدا کـردووە. 
کـۆی ئـەم وەاڵمـە: کـورد دەبووایـە سـااڵنێکی زۆر له مه وبـه ر 
خاوەنـی چوارچێوەیەکـی نەتەوەیی/نیشـتمانی بووایـە، بـەاڵم ئـەم 
هەوڵـەی ئێسـتا لەسـەر پێیـە، پەلەکـردن و شـێوازێک لـە ئیلحاح و 
بگرە ناڕوونییشی پێوە دیارە. ئەوەش وا دەکات لەبری گەشبینی، 
سـەرئەنجام ئـەم هەوڵـە بـە کۆمەڵێـک دڵەڕاوکـێ و مەترسـی و 
گومـان بتەنرێتـەوە. زۆر بەکورتـی، ئـەو پـڕۆژە و هەوڵـەی ئێسـتا 
لەسـەر پێیە، بەسـەر کۆمەڵێک پێشـمەرجدا بازی داوە، بازدانێک، 
کە دەکرێ دواتر بۆ خودی پڕۆژەکە چۆکشـکانی لێ بکەوێتەوە! 

سـپی میدیا: چۆن كۆنگرە دەتوانێت سـتراتیژێك دابڕێژێت بۆ 
ئـەوەی كۆنگـرە لەپێنـاو كۆنگرە  و كۆبوونەوەدا نەبێت؟

ب. یاسـین: بـە بـاوەڕی خـۆم، کۆمەڵێـک ڕەهەنـد )یـا مـەرج( 
هـەن بـۆ ئـەوەی پـڕۆژەی کۆنگرەی نەتەوەیی ببێ بە پڕۆژەیەکی 

سیاسـیی سـتراتیژی، لەمانـە سـێ دانەیـان زۆر گرنگـن: 
١- زەخیرە و کەرەسەی کۆنگرەی نەتەوەیی: بۆ ئەوەی کۆنگرەی 
سیاسـییەکانی  حیزبـە  پێویسـتە  بێـت،  سـتراتیژی  نەتەوەیـی 
کوردسـتان بە تەنها تاکە کەرەسـەی پێکهێنەری کۆنگرە نەبن. لە 
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ڕاستیدا جگە لە حیزبە سیاسییەکان، دەبێ و پێویستە کۆمەڵگه ی 
مەدەنی، ئەکادیمیکاران، ڕۆشـنبیران و کەسـانی خاوەنئەزموونی 
بێالیـەن و سـەربەخۆ ڕۆڵـی گرنـگ و چاالکانـەی خۆیـان ببینـن. 
لـە توێـژە کۆمەاڵیەتییەکانیـش، ئافرەتـان و نـەوەی نـوێ پێویسـتە 
بواری بەشـداریی چاالکانەیان لە هەوڵێکی ئەوهادا بۆ بڕەخسـێ. 
لـە  هەبـووە  تاڵـی  ئەزموونـی  کۆمەڵێـک  ڕابـردوودا  لـە  کـورد 
هاوپەیمانیـی حیزبـە سیاسـییەکان، کـە دواتـر هاوپەیمانییـەکان بە 
شـەڕی براکوژی تەواو بووە. لە ڕاسـتیدا کاتێک پارتی و یەکێتی 
لـە سـاڵی ١٩٩٤دا بـوو بـە شـەڕیان لەسـەر دەسـەاڵت، نـەک یـەک 
دانـە، بەڵکـوو گرێـدراوی یەکتـر بـوون بە کۆمەڵێـک هاوپەیمانی و 
تەرتیباتـی کاری هاوبـەش. هاوپەیمانیـی دوو مەکتەبـی سیاسـی، 

هاوپەیمانیـی دوو سـەرۆک، بـەرەی کوردسـتانی و... هتـد.
زۆر بەکورتـی و بەچـڕی، لەبـەر ئـەوەی نەتەوەیـەک تەنهـا 
لـە کۆمەڵێـک حیزبـی سیاسـی پێـک نایـەت و مەیـدان و فـەزای 
پـڕ  سیاسـی  حیزبـی  کۆمەڵێـک  بـە  تەنهـا  نەتـەوە  نیشـتمانیی 
ناکرێتـەوە و لەبـەر ئەوەشـی دواڕۆژی نەتـەوە، هەمـووان، نـەک 
هـەر تەنهـا حیزبـە سیاسـییەکان پەیوەندیـدار دەکات، لەبـەر ئـەوە 
و  قسـە  مەیدانـەدا،  و  فـەزا  لـەو  هەمـووان  پێویسـتە  هەمـووی 

هەبێـت.  کاریگەرییـان  و  بەشـداری  و  ئامادەیـی 
بـە  ببـێ  کۆنگـرە  ئـەوەی  بـۆ  سـتراتیژییەکان:  ئامانجـە   -٢
نـاو  باسوخواسـەکانی  پێویسـتە  سـتراتیژی،  چوارچێوەیەکـی 
کۆنگرە و دەرهاوێشتەی هەرە کۆتایی لە شێوەی بەڵگەنامەیەکی 
ستراتیژیدا ڕەنگبداتەوە، بەڵگەنامەیەک، کە ببێتە نەخشەڕێگەیەکی 
سـتراتیژی بۆ نەتەوه . بە مانایەکی تر، پێویسـتە ئەم کۆنگرەیە بۆ 
مەبەستێکی کاتی، لەوەش خراپتر تاکتیکی )حیزبی یا تاکەکەسی( 
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نەبێ و نەخرێتە خزمەت هەندێک ئەجێندای حیزبی، کە بۆ نموونە 
بۆ یەکێکیان کۆنگرە ببێ بە ئامرازی زێدەکردنی هه ژموونی خۆی، 
بـۆ ئـەوەی تریـان ببـێ بـە ئامـرازی چارەسـەرکردنی قەیرانەکانـی 
خۆی و بۆ ئەوی تریشـیان شـاردنەوە و داپۆشـینی شکسـتەکانی 
خـۆی و... هتـد. لەمانـەش هەمـووی خراپتـر ئەوەیـە، کۆنگـرە ببـێ 
بـە ئامـرازی بەجێگەیاندنـی ئەجێنـدای هێزێکی ئیقلیمـی، با ڕوونتر 
بڵێیـن، ئەجێنـدای تورکیـا. بـەم مانایـەش، ئەگـەری هەیـە کۆنگرەی 
نەتەوەیـی ببـێ بـە کاریسـەیەکی سـتراتیژی، ئەگـەر هـات و هـەر 
زوو ئەو کۆنگرەیە لە ئەجێندایەکی پشتی پەردەدا درێژکردنەوەی 
خواسـت و ویسـتی یەکێـک یـا هەندێـک لـە هێـزە ئیقلیمییـەکان بێت 
و بـەو مانایـەش ببێتـە هۆی بەرجەسـتەکردنی حاڵـەت و ڕوانگەی 
دابەشـبوونی کوردسـتان تـا هێمایـەک و ئاماژەیەکـی جیـددی بـە 
کۆنگـرە  خراپتـر،  هەمـووی  لـەوەش  یەکگرتنـەوەی.  ئاراسـتەی 
ببێتـە ئامـرازی ناردنـەدەرەوەی تەسـدیرکردنی کێشـەی کـورد لـە 
باکـووری کوردسـتان و تورکیـا بـۆ باشـووری کوردسـتان و بـۆ 
ئـەم مەبەسـتەش دەسـەاڵتی سیاسـی لـەو بەشـەی کوردسـتان و 

کۆنگـرەی نەتەوەیـی دوو ئامـرازی گرنـگ بـن!
سـتراتیژیی  دامەزراوەیەکـی  و  دەزگا  بەرجەسـتەکردنی   -٣
ئـەو  ئایـا  ئەوەیـە:  گرنـگ  پرسـیارێکی  لێـرەدا  نەتەوەیـی: 
هەنـگاوی  دەبێتـە  ببەسـترێ،  هەولێـر  لـە  بڕیـارە  کۆنگرەیـەی 
یەکـەم لـە بەدامەزراوکردنـی چوارچێـوە کولتوورییەکـەی نەتەوە. 
ئامرازێـک  ببێتـە  ئـەم کۆنگرەیـە دەکـرێ  ئایـا  تـر،  مانایەکـی  بـە 
بـۆ ناسـیۆنالیزمی کـوردی بـۆ ڕاگواسـتنی نەتـەوە لـە حاڵەتێکـی 
کولتووری بۆ حاڵەتێکی سیاسـیی هاوچەرخ؟ ئایا کۆنگرە دەبێتە 
ئامـرازی بەکاربـردن و یاریکـردن بـە هەسـت و نەسـتی خەڵکـی 



د. بورهان أ. یاسین

472

ئـاره زووی  بـە  سـەرکردە  و  حیـزب  هەندێـک  کـە  کوردسـتان، 
خۆیـان یاریـی پـێ دەکـەن، یـا دەبـێ بـه  چوارچێوەیـەک لـە کاری 
سـتراتیژی، کە باسـکردنە لە لەقاڵبدانی تیۆرییانەی بەرژەوەندییە 
هـەرە بااڵکانـی نەتـەوە و بـە دامەزراوکردنـی ئـەم چوارچێوەیـە؟ 
بـۆ نموونـە ئەگـەر تەماشـای زایۆنیـزم بکەیـن، وەک کۆنگرەیەکی 
هـەر  نـەک  زایۆنیـزم  ڕۆڵـی  دەبینیـن  جـووەکان،  نەتەوەییـی 
جۆشوخرۆشـدانی هەسـت و نەسـتی جووەکانە لە سەرانسـەری 
جیهـان و ئاگادارکردنەوەیـان کـە ئەمـان لەگەڵ پەرشوباڵویشـیان 
هەڵگـری کۆمەڵێـک بەهـای کولتووریـی هاوبەشـن، بەڵکـوو هـەر 
ئامانجێکـی  بزووتنەوەیـە  ئـەو  دروسـتبوونیەوە  سـەرەتای  لـە 
دەوڵەتـی  ئەویـش  کـە  کـرد،  دیـاری  خـۆی  بـۆ  سـتراتیژیی 
پێـی  گرنگـدا  بەڵگەنامـەی  کۆمەڵێـک  لـە  ئـەوەی  یـا  نەتەوەییـە 
هـەر  گرنگتـر،  لەمـەش  جـووەکان.”  نەتەوەییـی  “ماڵـی  بێـژراوە 
لـە سـەرەتای دروسـتبوونیەوە ئـەم بزووتنەوەیـە دانەنیشـت بـە 
دیـار چاوەڕوانـی لـە دەرفەتـی مێژوویـی، بەڵکـوو تـا بـۆی کـرا بـە 
خەباتـی خـۆی بەشـدارییەکی کارای کـرد لـە فەراهەمبوونـی ئـەو 
دەرفەتـە مێژوویییـە، کـە دواجـار بـە بەرهەمهێنانـی یـا ڕاگەیاندنی 

دەوڵەتێکـی تایبـەت بـە جـووەکان لـە فەلەسـتین تـەواو بـوو. 
کۆنگرەی نەتەوەییی کوردسـتان دەبێ ڕێک ئەو دامەزراوەیە 
ڕەهەنـدەوە،  دوو  لـە  و  سـتراتیژی  هـەرە  ئاسـتی  لـە  کـە  بێـت 
ڕەهەنـدی نـاو نەتـەوە خـۆی و ڕەهەنـدی پەیوەندیـی نەتـەوە بـە 
جیهانـی دەرەوە، ڕۆژانـە و بەپێـی سـتراتیژێکی درێژخایـەن کار 

لەگـەڵ مەسـەلە هـەرە چارەنووسسـازەکاندا بـکات. 
دەرەنجـام لـە کورتکردنـەوەی وەاڵمـی ئەم پرسـیارەدا، گرنگە 
ئـەوەی  بـۆ  کۆنگـرە  کـە  بکەینـەوە،  جەخـت  بەڕاشـکاوانە  ئـەوە 
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نەتەوەیـی و سـتراتیژی بـێ، نابـێ ببـێ بـە ئامـرازی بەدیهێنانـی 
خەونی چەند هێزێک لە بەرجەسـتەکردنی دەسـەاڵتی تاکڕەوییانە 
لـە مۆنۆپۆلکردنـی دەسـەاڵت  بـە هەندێـک خواسـت  و گەیشـتن 
ئامـرازی  بـە  بـەاڵم دواتـر  بەشـێکی کوردسـتان،  لـە  ئەمـڕۆ  )تـا 
کۆنگـرەی نەتەوەیـی لـە هەمـوو پانتاییـی کوردسـتانی گـەورەدا(. 
لەمـەش گرنگتـر، هەرگیـز نابـێ ڕێگـە بـدرێ کۆنگـرەی نەتەوەییی 
کوردسـتان ببـێ بە ئامـرازی بەجێگەیاندنی ئەجێندایەکی ئیقلیمیی 
شـاردراوە. ئەگـەر کۆنگرەیـەک ئـەو ئامـرازە، بێـت ئـەوا بێگومـان 

نەبوونـی باشـترە.

سـپی میدیـا: ئـەو گووتـارە سیاسـییە چییـە كـە دەبێـت كۆنگرە 
بەسـە  ئەوەنـدە  هـەر  ئایـا  دابڕێژێـت،  لەسـەر  خـۆی  سـتراتیژی 
ئامـاژە بـۆ ئـەوە بكرێـت كە پێویسـتە چارەسـەری دۆزی كورد لە 
ڕێگـەی ئاشـتییەوە بكرێـت، ئایـا لـە ڕۆژئاوا  و ڕۆژهـەاڵت بوارێك 

هەیـە بـۆ ئاشـتی، جگـە لـە لۆژیكـی چـەك  و هێـز؟

ب. یاسـین: دیارە ئەم پرسیارەشـتان فرەڕەهەندە و کۆمەڵێک 
وەاڵمدانـەوەی  بـۆ  هەرحـاڵ،  بـە  دەگـرێ.  لەخـۆ  گرنـگ  هێمـای 
یـا  لۆژیکـی  بـۆ  دەسـت  تـر  جارێکـی  دەبـێ  پرسـیارەش،  ئـەم 
فۆڕمولـەی نەتـەوە ڕوو لـە نـاوەوە و نەتـەوە ڕوو لـە دەرەوە 
گرنگـە  یەکجـار  بەیەکەوەگرێدانـە  ئـەو  جەختکردنـەوەی  ببەیـن. 
و نزیکبوونەوەیەکـی ئەوهـا لـە سـتراتیژی سیاسـیی نەتەوەییـدا، 
بـەر لـە هەرشـتێک، ئـەوە دەخوازێـت هێـزە کوردسـتانییەکان بـەر 
لـەوەی داوای دایەلـۆگ و ئاشـتی و پێکەوەژیـان و پلورالیـزم لـە 
داگیرکارانـی کوردسـتان بکـەن، دەبـێ لـە ناوخۆیانـدا توانیبێتیـان 
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النی کەم ئەم ئامانجانەیان لە خەبات و ئەزموونە سیاسییەکانیاندا 
بەرجەسـتە کردبێـت. بەداخـەوە بەتایبەتـی ئەزموونـی باشـوری 
و  بـووە  بەرجەسـتەکردنەمان  ئـەم  پێچەوانـەی  کوردسـتان 
زیاتـر ئەزموونـی پاوانخوازیـی سیاسـی و شـەڕی براکـوژی و 
قبوڵنەکردنـی یەکتـر و فڕوفێڵکـردن لـە پرۆسـە دیموکراسـییەکان 
لـە دەسـەاڵت بـە شـێوە و ئامـرازی  و بەدەسـتهێنان و مانـەوە 
نایاسـایی و نـاڕەوا بـووه . ئاخـر ئـەوە تورکیـا و سـوریا و ئێـران 
ئەنجومەنـی  ناخـوازن هەڵبژاردنـی  نـۆ سـاڵە  کـە  نیـن  و عێـراق 
پارێـزگاکان لـە باشـووری کوردسـتان بەڕێـوە بچـێ، بەڵکـوو لـە 
پارادۆکسـێکی سەرسـووڕهێنەردا، ڕێـک ئـەو دوو هێـزەن )واتـە 
پارتی و یەکێتی( کە ئەمڕۆ داینەمۆی سـەرەکیی هەوڵی بەسـتنی 
کۆنگرەی نەتەوەیی لەو بەشـەی کوردسـتان دەدەن. بە مانایەکی 
لـە  بـازدان بەسـەر ناوخـۆدا بـۆ ورووژاندنـی نەتـەوە ڕوو  تـر، 
دەرەوە هەوڵێکـی سـەرکەوتوو نییـە. چیـی تریـش ئـەو ناوەوەیـە 
لـە نـاوەوەی نەتـەوەن  داخـراو نییـە ڕوو بـە دەرەوە، ئەوانـەی 
جـوان دەرەوەی خۆیـان دەبینـن، ئەوانەشـی لـە دەرەوەن جـوان 
نـاوەوەی ئـەو نەتەوەیـە دەبینـن. دواجـار ئەزموونـی دەوڵەتانـی 
عەرەبـی لـە مـاوەی کـەم یـا زۆر ٩٠ سـاڵی ڕابردوودا لە خواسـت 
و خەبـات بـۆ بەرهەمهێنانـی یەکێتییەکـی نەتەوەیـی ڕێـک لەبـەر 
ئـەوە سـەرکەوتوو نەبـووە، چونکـە ویسـتراوە باز بدرێت بەسـەر 
ناوەوەیەکی ناتەندروست )پێکهاتوو لە کۆمەڵێک لە ناشیرینترین 
ڕژێمی ستەمکار و تاکڕەو( بۆ دەرەوەی خۆی بۆ بەدەستهێنانی 
یەکێتییەکـی نەتەوەییـی تەندروسـت و شاییسـتە. نەتـەوەی کـورد 
پێویسـتی بـە دووبارەکردنـەوەی ئـەو هەمـوو ئەزموونـە تاڵـەی 
واڵتانـی عەرەبـی بـۆ ئـەوەی دوای سـااڵنێکی تـر بـگات بـە هەمان 
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سەرئەنجام نییه ، دەرەوەیەکی تەندروست بەرهەمی ناوەوەیەکی 
تەندروسـتە، بـە مانایەکـی تـر، نەتەوەیـەک لـە ناوخۆیـدا شکسـتی 
ئەسـتەمە  هاوچەرخـەکان،  بەهـا  بەرجەسـته کردنی  لـە  هێنابـێ 
سـەرکەوتوو بێت لەو بەرجەسـتەکردنەدا لەگەڵ دەرەوەی خۆی! 
بـە بـاوەڕی خـۆم، دوو پرنسـیپ دەبـێ بکرێـن بـە ڕۆحـی هەر 
کۆڵەکـەی  بـە  بکرێـن  یـا  کوردسـتانی،  نەتەوەییـی  پڕۆژەیەکـی 
سـەرەکی و بنچینەیـی لـە ڕێکخسـتنی مەیـدان و فـەزای نەتـەوەدا 
لـە چوارچێـوەی پڕۆژەیەکـی ئەوهادا: یەکەمیان کوردسـتانیبوون 
بـە مانـای هاونیشـتمانیبوون و وابەسـتەبوون بـەو نیشـتمانەوە، 
نـەک هـەر لـە ڕێگـەی ورووژاندنـی کۆمەڵـێ بەهـای کولتووریـی 
هاوبـەش، بەڵکـوو ڕێـک لەسـەر کۆمەڵێـک بەهـای هاوچـەرخ لـە 
هاونیشـتمانیبوون و دووەمیشـیان دیموکراتیبوونـی ڕاسـتەقینە. 
دەبێ هەر لێرەشدا ئەوە بڵێین، ئەم دوو پرنسیپە، کوردستانیبوون 
)واتە هاونیشتیمانیبوون( و دیموکراتیبوون، وەک خوێن و گۆشت 
تێکـەاڵوی یەکتـرن بەپێـی تێگەیشـتن لێیـان لـە ڕۆشـناییی تیۆرییە 
هەرە نوێیەکانی تێکەاڵوبوونی سیستمی دیموکراسی بە دەوڵەتی 
هاوچەرخ و دامەزراوەکانی. بەو مانایەش، ئاوێتەکردنی ئەو دوو 
توخمە لە چوارچێوەیەکی تۆکمە لە فەلسـەفەی سیاسـی دەتوانێ 
نـەک هەر بەرجەسـتەکردنێکی تەندروسـتانە لەنـاو خودی نەتەوە 
تەندروسـتانەیە  بەرجەسـتەکردنە  ئـەم  بەڵکـوو  بـکات،  فەراهـەم 
دەشـبێ بـە ئامـرازی کارئاسـانی لـە بەدەسـتهێنانی ئامانجەکانـی 
نەتـەوە ڕوو لـە دەرەوە. )هـەر بـۆ ئاگاداریـی خوێنەر، ئەم باسـەم 
لـە کۆمەڵێـک وتـار و چاوپێکەوتنـی پێشـوومدا ورووژانـدووە، کـە 

هەموویـان لـە ماڵپـەڕی تاکەکەسـیمدا دەسـت دەکـەون(. 
کۆنگـرەی  پـڕۆژەی  کـە  ئەوەنـدەی  وەاڵمـە:  ئـەم  پوختـەی 
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بگـرە  بەقـەدەر،  بـەو  لەسـەرە،  دەرەکیـی  هەڕەشـەی  نەتەوەیـی 
زیاتریـش، هەڕەشـەی ناوخۆییـی لەسـەرە. لـە ڕاسـتیدا ئـەو هێـزە 
ئامرازێـک  نەتەوەیـی وەک  سیاسـی و سـەرکردانەی کۆنگـرەی 
دەسـەاڵتی  و  سـەرۆکایەتی  بەرجەسـتەکردنی  بـۆ  دەبینـن 
یـەک  دەرەوەش  دەسـتی  لەگـەڵ  دەتوانـن  خۆیـان،  تاکڕەوانـەی 
بگـرن و ببـن بـە پـرد و ئامـرازی پەڕینـەوەی یـا پەڕاندنـەوەی 
هەڕەشـەی دەرەوە بۆ ناوەوەی نەتەوە خۆی. لەم بارەیەشـەوە، 
بەداخەوە کورد خاوەنی زۆرێک لە ئەزموونی تاڵ و تراژیدیاوی 

ناشـیرینە! و 

سـپی میدیـا: ئەجێنـدای توركیـا  و ئێـران چـۆن دەخوێنیتـەوە 
سـەبارەت بـە بەسـتنی كۆنگـرە  و تێڕوانینـی ئێسـتایان بەرامبـەر 
مەسـەلەی كـورد لـە ناوچەكـەدا چۆنـە؟ نەرمبوونـی توركیا لەمەڕ 

بەسـتنی كۆنگـرە لـە چییـەوە هاتـووە؟

بـەو  سەرنجڕاکێشـە،  پرسـیارەکەت  پێشـەکی  یاسـین:  ب. 
مانایـەی بـاس لـە سـوریا و عێـراق ناکەیـت، کـە هەریەکێکیـان بـە 
هۆیەک یا چەند هۆیەکەوە ناپەرژێنە سـەر ئەم مەسـەلەیە، بەاڵم 
بە هەرحاڵ، پێویسـتە بەتایبەتی حسـاب بۆ کاردانەوەکانی عێراق 
)لـە ئێسـتا و لـە داهاتـوودا( بکرێـت. لـە الیەکـی تـرەوە، پێویسـتە 
ئێمـە کۆمەڵێـک جیـاوازی لەنێـوان تورکیـا و ئێرانـدا ببینیـن، کـە 
لـە هەمووشـیان گرنگتـر ئەوەیـە، بـە مانـا هـەرە زانسـتییەکەی، 
ئێـران هێشـتا سیاسـەتەکانی نـاوەوە و دەرەوە لـە چوارچێـوەی 
ئـەوەی پێـی دەوترێ دەوڵەتی شـەڕ)war state( دەخەمڵێنی، بەو 
مانایـەی ئێرانـی ئیسـالمی هێـز و توانای دەوڵـەت لە چاوی هێزی 
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چەکـداری و پڕچەکبـوون و بەکاربردنـی هەڕەشـە و زەبروزەنگ 
و خۆشـگوزەرانیی  ئابـووری  گەشـەکردنی  ئامادەیـە  و  دەبینـێ 
کۆمەاڵیەتـی بـکات بـە قوربانیی بەهێزبوون لە ڕێگەی هەژموونی 
جـۆرە  لـەو  نزیکتـرە  زۆر  ئه مـڕۆ  تورکیـا  بـەاڵم  سـەربازییەوە، 
دەوڵەتەی پێی دەوترێ دەوڵەتی بازرگانی )trade state(، یا هەر 
نەبـێ تورکیـا هـەوڵ دەدات ببـێ بەو جـۆرە دەوڵەتە، بەو مانایەی 
بەهێزبوونـی  و  کۆمەاڵیەتـی  بەختەوەریـی  لـە  دەوڵـەت  هێـزی 
پێگـەی ئابووریـی دەوڵەتـدا دەبینـرێ. ئـەم ئاراسـتەیە هـەر نەبـێ 
لـە ١٩٨٠کانـدا لـە تورکیـا لـە گەشەسـەندندا بـووە، بەتایبەتـی لـە 
دە سـاڵی ڕابـردوودا بـە جەختکردنـەوە ئـەم ئاراسـتەیە بـووە بـە 
ڕۆژهەاڵتـی  ناوچـەی  لـە  ڕوو  بەتایبەتـی  دەوڵـەت،  سـتراتیژی 
ناوەڕاسـت و جیهانـی ئیسـالمی. ئاراسـتەی ئەحمـەد داود ئۆغڵـو، 
نـاوی “قوواڵیـی  بـە  لـە کتێبەکەیـدا  وەزیـری دەرەوەی تورکیـا، 
لـە ٢٠٠١دا بـاڵوی کردۆتـەوە، بەجوانـی بـاس  سـتراتیژی،” کـە 
لەو قوواڵیییە سـتراتیژییەی تورکیا دەکات وەک چوارچێوەیەکی 
هـەرە گرنگـی تیـۆری لـەو دەوڵەتـی بازرگانییـەی باسـی دەکەیـن. 
زۆر بەکورتـی و زۆر بەچـڕی هەڵسـوکەوتی ئێـران ڕوو لـە 
ئـەو  هەڵقـوواڵوی: ١- خواسـتی  نەتەوەیـی  کۆنگـرەی  پـڕۆژەی 
ئـەو خواسـتە  لـە عێراقـدا و بەهێزبوونـی  لـە هەژموونـی  واڵتـە 
سـوریا.  لـە  هەژموونه یـە  ئـەو  لەدەسـتدانی  مەترسـیی  لەگـەڵ 
 -٣ سـوریا.  لەدەسـتنەدانی  ئاراسـتەی  بـە  هەوڵێـک  هەمـوو   -٢
لەسـەر ئاسـتی نـاوەوەش، بەردەوامبـوون بـە عەقڵیەتـی دەوڵەتـی 
شـەڕ لەگـەڵ کێشـەی کـورد، بـەم مانایـەش، نـە لـە ئێسـتادا نـە لـە 
داهاتوویه کی نزیکیشـدا ئاسـۆی گۆڕانکاری لە زهنیەتی ڕەسـمیی 
دەوڵەتـی ئێرانـدا ڕوو لـە کێشـەی کـورد بـەدی ناکـرێ، نـە لـەو 
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واڵتـە و نـە لەمـەڕ ئـەو کێشـەیە لـە ئاسـتی کوردسـتانی مەزنـدا.
لـە الیەکـی تـرەوە، تورکیـا کۆمەڵێـک خاڵـی لێوەدەرچوونـی 
ئێـران  سیاسـیی  لێوەدەرچوونـی  خاڵەکانـی  لـە  زۆر  کـە  هەیـە، 
جیـاوازن: ١- ئەمـڕۆ بەتونـدی ڕوانگـەی هەنووکـەی سیاسـیی و 
داهاتووی سیاسـی سـێ پارچەی کوردسـتان، لە عێراق و سـوریا 
و تورکیـا، بەتونـدی بـە تورکیـاوە گـرێ دراون. بـە مانایەکـی تـر، 
بـە شـێوەیەک لـە شـێوەکان ئـەوەی پێش جەنگـی یەکەمی جیهانی 
بەشـەکەی  سـێ  واتـە  عوسـمانی،”  “کوردسـتانی  دەبێـژرا  پێـی 
کوردستان، ئەمڕۆ خەریکە تورکیا لە چوارچێوەی )عوسمانیزمی 
و  بەسـتراو  بەیەکـەوە  بەتونـدی  بەشـی  سـێ  وەکـوو  نـوێ(دا 
گرێـدراو مامەڵەیـان لەتەکـدا دەکات. ٢- لـە چوارچێـوەی چەمکـی 
ئەندازیارەکـەی وەزیـری  وتـرا  کـە وەک  قوواڵییـی سـتراتیژیدا، 
دەرەوەی ئێسـتای تورکیایە، دەکرێ کورد پێداگری لەسـەر ئەوە 
بکات، کە پەڕینەوەی تورکیا بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسـت و کردنی 
وەبەرهێنـان  و  بازرگانـی  فراوانـی  بازاڕێکـی  بـە  ناوچەیـە  ئـەو 
بەبـێ چارەسـەرکردنی  نییـە  بەدەسـتهاتنی مومکـن  تورکیـا،  بـۆ 
ئەوەیـە،  نزیکبوونـەوەش  شـێوەی  باشـترین  کـورد.  کێشـەی 
تورکیـا بگاتـە ئـەو بـاوەڕەی قوواڵییی سـتراتیژیی تورکیا لەسـەر 
سـنوورەکانی عێـراق و سـوریا دەسـت پـێ نـاکات، بەڵکـوو ڕێـک 
و ڕاسـت لەنـاو تورکیـا و لـە کێشـەی کـوردەوە ئـەو قوواڵیییـە 
دەسـت پـێ دەکات. هەروەهـا کـورد ئـەوە جەخـت بکاتـەوە، کـە 
لـە  ئەگـەر  پارێـزراون  باشـتر  سـتراتیژییەکانی  بەرژەوەندییـە 
کوردسـتان  پارچـەی  هەرسـێ  لەگـەڵ  مامەڵـە  نزیکبوونـەوەدا 
وەک  نـەک  یەکبـوو  یەکەیەکـی  وەک  عوسـمانی(،  )کوردسـتانی 
سـێ پارچـەی دابـڕاو لـە یەکتـر بـکات. ٣- بـە شـێوەیەکی زۆر 
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سـەرنجڕاکێش، خەریکـە ڕۆژئـاوای کوردسـتان دەبـێ بـە خاڵـی 
لێوەدەرچـوون و خاڵـی بەیەکەوەگرێدانـی چارەنووسـی ئەو سـێ 
بەشـەی کوردسـتان و هەڵسـوکەوتی تورکیا لەم سـیاقەدا گرنگە، 
بـەاڵم شـێوازی تێگەیشـتنی الیەنـە کوردییەکانیـش زۆر گرنگـە.

بـە ڕۆڵـی تورکیـا،  ئـەم سـێ خاڵـەی سـەرەوە، پەیوەندیـدار 
دەکـرێ وەک خاڵـی ئەرێنـی ببینرێـن، بـەاڵم دوو خاڵـی نەرێنـی 
هـەن، کـە مەترسـیدارن و هەڕەشـەن لـە ڕۆڵـی ئەرێنیـی تورکیـا، 
یەکێکیـان پەیوەسـتە بـە تورکیـا و ئـەوەی تریـان بـە کـورد خـۆی: 
پێـی  لـەوەی  هەیـە  زۆر  ناڕوونییەکـی  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە   -١
دەوتـرێ “پڕۆسـەی ئاشـتی” لـە تورکیـا. نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکوو 
مـن تـا ڕادەیەکـی زۆر لـەوە پشتڕاسـتم، کـە لـە تورکیـا یارییەکـی 
کێشـەی  دەربـارەی  دەچـێ  بەڕێـوە  ترسـناک  زۆر  شـاراوەی 
کـورد. ئـەم یارییـە شـاراوەیە بـە پلـەی یەکەم دەرهاوێشـتەی ئەو 
ڕاسـتییەیە، کـە کێشـەی کـورد لـە تورکیـا تەنهـا کێشـەیەک نییـە 
لەنێـوان کـورد لـە الیـەک و دەوڵـەت لـە الیەکـی تـرەوە، بەڵکـوو 
دەوڵەتـی  تورکیـا،  لـە  دەوڵـەت  لـە  شـێوە  دوو  لەنێـوان  ڕێـک 
دەسـەاڵتی ڕەسـمی لـە الیـەک و دەوڵەتـی شـاراوە یـا قـووڵ لـە 
الیەکـی تـرەوە، دەوڵەتـی ڕەسـمی واتـە پەرلەمـان و حکومـەت، 
بـەاڵم دەوڵەتـی شـاراوە قـووڵ واتـە بەشـێک لـە میـت و بەشـێک 
لـە هێـزی چەکـداری و مافیـا و هێزە ناسیۆنالیسـتە تونـدڕەوەکان 
و بەشـێک لـە بیرۆکراتیـای تورکـی و شـێوەیەک لـە تێگەیشـتن 
لـە کەمالیـزم چوارچێـوەی ئایدیۆلۆژیـی دەوڵەتـی شـاردراوەیە. 
دەسـەاڵت،  یـا  دەوڵـەت  شـێوازه ی  دوو  ئـەم  لەنێـوان  دژایەتـی 
ڕەسـمی  دەوڵەتـی  بکرێتـەوە،  کـۆ  لـە چەنـد وشـەیەکدا  دەکـرێ 
ئامانجەکانـی  بەدەسـتهێنانی  بـۆ  ئاشـتیدایە  لـە  بەرژەوەندیـی 
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“دەوڵەتـی بازرگانـی” و گەیشـتن بـە قوواڵییـی سـتراتیژی، بـەاڵم 
تـەواو بـە پێچەوانـەوە، دەوڵەتـی شـاردراوە بەرژەوەندیـی لەگـەڵ 
شەڕوشـۆڕ و نائارامیـی واڵتدایـە، چونکـە شەڕوشـۆڕ و نائارامی 
دەبـێ  بەهێزبوونـی دەوڵەتـی شـاردراوە.  بـۆ  باشـترین ژینگـەن 
ئـەوەش جەخـت بکەینـەوە، کـە هـەردوو شـێواز لـە دەوڵەتـداری، 
لـە  شـەڕ  بەردەوامیـی  شـێوازی  و  الیـەک  لـە  ئاشـتی  شـێوازی 
الیەکی ترەوە، کاریگەریی ڕاسـتەوخۆ و ناڕاسـتەوخۆ، ئاشـکرا و 
شـاردراوەیان هەیـە بەسـەر الیەنـی کوردیـدا. هەر لەم سـیاقەدا و 
هـەر بـەم هۆیەشـەوە دەبـێ ئـەوە بڵێیـن، ئاڵـۆزی و ناڕوونییه کـی 
پێـی  ئـەوەی  لەمـەڕ  خۆیـدا  پەکەکـە  سیاسـەتی  لـە  هەیـە  زۆر 
دەوتـرێ پڕۆسـەی ئاشـتی، بـەردەوام هەنگاوێـک بـۆ پێشـەوە و 
هەنگاوێـک بـۆ دواوە. دەبـێ ئـەوەش بـۆ هەمـوو الیـەک جێگـەی 
پرسـیار بێـت، کـە چـۆن دەکرێت سـەرکردەیەک گوناهبـار کرابێت 
بە کوشـتن و لەدەسـتچوونی نزیکەی چل هەزار کەس لە تورکیا 
و لـە هەمـان کاتـدا ئـەو کەسـە بتوانـێ ئەندازیـاری ئاشـتی بێـت 
لەنـاو گرتووخانـەوە؟ ئایـا سـەرکردەیەک ڕێگـەی پـێ نـەدرێ لـە 
ماوەیەکی زۆر دوورودرێژدا چاوی بە پارێزەرانی خۆی بکەوێ، 
چـۆن ڕێگـەی پـێ دەدرێ ببـێ بـە ئەندازیاری پڕۆسـەیەکی ئەوها 
هەسـتیار، کە چارەسـەرکردنی کێشـەیەکی ئاڵۆزی وەک کێشـەی 
ئـەوەی زۆر جێگـەی مەترسـی و  بکەوێتـەوە؟ ٢-  لـێ  کـوردی 
نیگەرانییە ئەوەیە، کە الیەنێکی کوردی لە باشووری کوردستان، 
ڕاشـکاوانەتر پارتـی، کلیـل و نهێنییەکانـی پەیوەندیـی باشـووری 
بـەم  مانـەوەی شـتەکان  دەسـتدایە.  لـە  تورکیـای  و  کوردسـتان 
سـەر  بـۆ  نەتەوەیـی،  پـڕۆژەی  سـەر  بـۆ  هەڕەشـەیە  شـێوەیە 
دواڕۆژی پەیوەندییەکانـی باشـووری کوردسـتان لەگـەڵ تورکیـا، 
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دواڕۆژی ڕۆژئـاوای کوردسـتان و بـە تایبەتیـش لەسـەر دۆزی 
کـورد لـە باکـور و دواڕۆژی “ئاشـتی” لـەوێ و مەلەفـی کۆنگرەی 
ئـەو  ئایـا  ئەوەیـە:  گرنـگ  هـەرە  پرسـیارێکی  هتـد.  نەتەوەیـی... 
الیەنـە کوردییـە، واتـە پارتـی، ئامادەیـە هەموو نهێنـی و کلیلەکانی 
بەشـی کوردسـتان و  پەیوەندییەکانـی سـێ  ئاڵۆزەکـەی  مەلەفـە 
تورکیـا و زۆر بەتایبەتییـش پەیوەندییەکانـی دەسـەاڵتی کـوردی 
لە باشـووری کوردسـتان لە الیەک و تورکیا لە الیەکی تر بخاتە 
سەر مێزی کۆنگرەی نەتەوەییی کوردستان؟ یا ئەوەتا “جارێکی 
تریـش” بـە ئامادەبووانـی کۆنگـرە دەوتـرێ، “لەبـەر هەسـتیاریی 
ئـەو مەلەفـە،” هـەر وەکـوو بـەردەوام لـە مەلەفـی نەوتـدا وتـراوە، 
بەرژەوەندیـی نەتەوەیـی وا دەخوازێـت ئـەم کلیـل و نهێنییانە هەر 

وا لـە تاریکیـدا بمێننـەوە؟
بـەردەوام  کـورد  نییـە  زەرووری  وەاڵمـە:  ئـەم  پوختـەی 
یاریـکارە  نامرۆیییانـەی  و  دوژمنانـە  هەڵوێسـتی  پشتشـکاوی 
پشتشـکاوی  ڕێـک  بەڵکـوو  بێـت،  داگیـرکاران  و  دەرەکییـەکان 
ناشاییسـتە  و  ناتەندروسـت  ئەوپـەڕی  سیاسـیی  کولتوورێکـی 
بـە نەتـەوە و بـە نەتەوەبوونـە، ئەگـەر ئێمـە ئەوەمـان قبـوڵ بێـت، 
بـە  نـاوەوە و دەرەوەی نەتـەوە بـە شـێوەیەکی ئۆرگانیکـی  کـە 
یەکـەوە گرێـدراون. پرسـیار ئەوەیـە: ئایـا بەشـداربووانی کۆنگـرە 
دەتوانـن ڕاشـکاوانە و بەبـێ قبوڵکردنـی هێشـتنەوەی سیاسـەتە 
بابەتانـە  و  پرسـیار  ئـەم  تاریکیـدا،  لـە  چارەنووسسـازەکان 
بورووژێنن، یا جارێکی تریش لە کۆنگرە دەر دەچن بۆ گەڕانەوە 
بـۆ سیاسـەتێکی پـڕ لـە نهێنـی و گومـان و تێپەڕاندنـی شـتەکان 
تێکەاڵوبوونـی  دەڵێـم،  بەئاشـکرا  و  بەڕاشـکاوی  تاریکیـدا.  لـە 
دوو ناڕوونـی، یـا دوو تاریکـی، یەکێکیـان هیـی الیەنـە کوردییـە 
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تورکـی  الیەنـی  هیـی  تریشـیان  ئـەوی  و  پەیوەندیـدارەکان 
لەمـەڕ مەسـەلەی کـورد، لـە سـەر ئـەرزی کۆنگـرەی نەتەوەیـی، 
دەتوانـێ ببـێ بـە گەورەتریـن مەترسـی نـەک هـەر لەسـەر ڕۆڵـی 
کۆنگـرە خـۆی، بەڵکـوو بـۆ تـەواوی دواڕۆژی دۆزی کـورد، زۆر 

کوردسـتان! باکـووری  لـە  بەتایبەتییـش 

حیزبـە  كـە  ئارادایـە،  لـە  ئـەوە  مەترسـیی  ئایـا  میدیـا:  سـپی 
گـەورەكان بەتایبەتـی پارتـی  و پەكەكـە، ئەجێندای خۆیان بەسـەر 

بسـه پێنن؟ كۆنگـرەدا 

ب. یاسـین: پرسـیارکردن دەربـارەی ئـەم دوو حیزبـە، دەبـێ 
زیاتـر پرسـیار بێـت دەربـارەی زهنیـەت و کولتـووری سیاسـیی 
ئـەو دوو حیزبـە، نـەوەک قەوارەیـان. زۆر بەکورتـی و بەچـڕی، 
حیزبـی  بـە  بەهێزیـان  باوەڕێکـی  ئێسـتاش  تـا  حیـزب  هـەردوو 
سـەرکردە و حیزبـی پێشـەوا هەیـە، حیزبـی بـە بنەمـا بەلشـەفی، 
کـە بـاوەڕی بـە قۆرخکردنـی مەیـدان و پانتاییـی کۆمەاڵیەتـی و 
فـەزای نەتـەوە هەیـە. لەپێشـدا ئـەو دوو حیزبـە بە کـردار ئەوەیان 
بەرجەسـتە کـردووە، “یـا ئەوەتـا دەبـێ شـتەکان لـە بەردەسـت 
و لەژێـر کۆنترۆڵـی ئـەوان بـن، یـا ئەوەتـا ئـەو شـتانە نابـێ ببـن.” 
بـە بـاوەڕی مـن، هـەر لـە سـەرەتاوە دیـار بـوو ئەجێنـدای ئـەم 
هەنـگاوە بـۆ بەسـتنی کۆنگـرە لەالیـەن ئـەم دوو حیزبـەوە گەاڵڵـە 
کـراوە و هێشـتا کۆمەڵێـک ناڕوونیـی تیایـە. قورسـاییی پەکەکـە 
هـەر لـە سـەرەتادا زۆر بەرچـاو بـووە و نـەک هـەر خـۆی وەک 
حیـزب، بەڵکـوو ژمارەیـەک حیزبـی تـر هـەم لـە باکـوور و هـەم لە 
بەشـەکانی تـری کوردسـتان، ئامادەیییه کـی قورسـیان هەبـووە و 
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هەیـە لـەم پڕۆسـەیەدا. جێگـەی پرسـیار و سـەرنجە، یەکێـک لـە 
ڕێکخـراوە بەشـدارەکان لـە چاالکییەکانـی ئامادەکاریـدا )کنک(ەیە، 
واتـە کۆنگـرەی نەتەوەییـی کوردسـتانە، کـە پەکەکـە لە برۆکسـلی 
پەکەکـە  بـەردەوام  مەزرانـد.  دای   ١٩٩٨ لـە  بەلجیـکا  پایتەختـی 
بانگەشـەی ئـەوەی کـردووە، کـە زیاتـر لـە سـی هێـز و ڕێکخـراو 
لـە هەرچـوار پارچـەی کوردسـتان ئەندامـن لـە )کنـک(دا و ئەگـەر 
وایـە، ئایـا کـورد پێویسـتی بـە کۆنگرەیەکـی نەتەوەییـی تـر هەیـە؟ 
مرۆڤ دەتوانێ بپرسێ، مادام هەر زوو لە کۆتاییی ١٩٩٠کانەوە 
کۆنگرەیەکـی نەتەوەیـی هەبـووە و هەیـە، بـەاڵم ئەمـڕۆ ناتوانـێ 
چیـی تـر کۆنگـرەی نەتەوەیـی بێـت، ئایـا ئـەوە مانـای ئـەوە نییـە 
و  پـڕۆژە  تەنهـا  کـردار  و  بیرۆکـە  وەک  نەتەوەیـی  کۆنگـرەی 
ئامرازێکـی حیزبییانـەی پەکەکـە بـووە و هیچـی تـر تەنهـا لەپێنـاو 
باکـووری  لـە  هـەر  نـەک  خـۆی،  هەژموونـی  بەرجەسـتەکردنی 
کوردسـتان، بەڵکـوو لـە تـەواوی کوردسـتانی گـەورەدا؟ ئایا ئەوە 
چییـە وا دەکات ئه مـڕۆ پەکەکـە ببێتـە خاوەنـی بۆچوونێکـی نوێـی 
نەتەوەیـی، کۆنگرەیـەک،  لەمـەڕ کۆنگـرەی  دیموکراتییانـە  زیاتـر 
بـۆ  لـە هەمووانـەوە  لـە هەژموونـی حیزبـی، کۆنگرەیـەک  دوور 
هەمـووان و لەپێنـاوی ئامانجـی هەمـووان! ئایا ئەگەر پارتی دوای 
ئـەو هەمـوو سـاڵە ئامـادە نەبێـت بـە شـێوەیەکی ئاشـتییانە و لـە 
پڕۆسـەیەکی کراوە و دیموکراسـییانەدا لە باشـووری کوردسـتان 
دەستاودەسـتی دەسـەاڵت بـکات، چـۆن ئامـادە دەبێـت دەسـەاڵت 
و کاریگەریـی سیاسـی لـە چوارچێـوەی کۆنگـرەی نەتەوەییـدا بـە 
شـێوەیەکی دیموکراسـییانە دەستاودەسـت بکرێ و ڕێک بخرێ؟ 
پوختـەی ئـەم وەاڵمـە: پەکەکـە و پارتـی لەسـەر دەسـەاڵت و 
کاریگـەری لەنـاو کۆنگـرەدا، لـە باشـترین حاڵەتـدا، هەڵوێسـتیان 
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و  تـر  کاتێکـی  لـە  شـتیش،  هەمـان  لەسـەر  بـەاڵم  یەکانگیـرە، 
بارودۆخێکی تردا دەبێ بە کێشـەیان. ئەم پەیوەندییە کە پڕاوپڕە 
لـە زهنیەتێکـی سیاسـییانەی ناتەندروسـت و دووفاقـی، ڕێـک ئـەو 
شـێوە پەیوەندییـە بـووە، کـە سـااڵنێکی زۆرە سـێبەری قورسـی 
بەسـەر پەیوەندییەکانـی پارتـی دیموکراتی کوردسـتان و یەکێتیی 
نیشـتمانی کوردسـتان و تەواوی ئەزموونی سیاسـی لەو بەشـەی 

کوردسـتاندا گرتـووە.

سـپی میدیـا: ئایـا ئـەم كۆنگرەیـە كۆنگـرەی حیزبـەكان دەبێت؟ 
چـی بكرێـت بـۆ ئـەوەی كۆنگـرەی كۆمەڵگـه ی كوردسـتانی بێت؟

ئـەم  وەاڵمـی  ڕادەیـەک  تـا  پێشـتر  ڕاسـتیدا  لـە  یاسـین:  ب. 
پرسـیارە دراوەتـەوە. بـە هەرحاڵ، بـۆ ئەوەی ئەم کۆنگرەیە تەنها 
دیموکراتییانەتـر  بـە شـێوازێکی  و  نەبێـت  کۆنگـرەی حیزبـەکان 
تەنهـا  نابێـت  بێـت،  زیاتـر  سـەرکەوتنی  دەرفەتـی  و  بخەمڵـێ 
و  هاوچـەرخ  چەمکـی  لـە  بێـت.  پێـک  سیاسـییەکان  حیزبـە  لـە 
دیموکراتییانـەدا کۆمەڵگـه ی مەدەنـی، ئەکادیمیـکاران، میدیـاکاران، 
ڕۆشنبیران، توێژە هەرە گرنگەکانی کۆمەڵگه ، ناوەندە کولتووری 
و تایبەتمەنـد بـە توێژینـەوە و حیزبـە سیاسـییەکان هەموویـان بە 
یەکەوە پێک دەهێنن و پێویسـتە هەر هەمووشـیان بە یەکەوە، لە 
پڕۆسـەیەکی دیموکراتییانـە و کـراوەدا، مەیـدان و فـەزای نەتـەوە 
ڕێک بخەن. هەر لێرەشدا دەرفەتە ئەوە بڵێم، سااڵنێکی زۆرە من 
هەڵگـری ئـەو بـاوەڕە بووم، کە پڕۆژەیەکی نەتەوەییی ڕاسـتەقینە 
دەبـێ لـە سـاغکردنەوەیەکی فکرییـەوە دەسـت پـێ بـکات و دواتـر 
ئاسـتی  لـە  پڕۆژەکـە  بەرجەسـتەکردنێکی  بـۆ  هەڵێنـێ  هەنـگاو 
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سیاسـیدا. تـا ئێسـتا کۆمەڵێـک هەوڵـی زۆر دراوە بـە ئاراسـتەی 
بەرهەمهێنانـی کۆنگرەیەکـی نەتەوەییـی ڕاسـتەقینە، بەداخـەوە تـا 
ئێسـتا هیچیـان وەک پێویسـت سـەرکەوتوو نەبـوون، بەشـێکیان 
بـە داگیرکـراوی، لەالیـەن حیزبێکـەوە لەدایـک بـوون، بەشـێکیان 
لەالیـەن تاکەکەسـێکەوە داگیرکـران و دەسـتیان بەسـەردا گیـرا 
بـوون،  دڵسـۆزانە  ئـەوەی هەوڵـی  لەگـەڵ  تریشـیان  بەشـێکی  و 
بـەاڵم لەبـەر کۆمەڵێـک هـۆ دیسـان لـە ئامانجـی هـەرە گەورەیانـدا 

سـەرکەوتوو نەبـوون. 
بـە  بەردەسـتت  هەوڵـەی  ئـەم  ئەگـەر  قسـە:  پوختـەی 
پشـوودرێژییه کی زۆرتـر، ئەجێندایەکـی ڕوونتـر و بـە ئامادەیی و 
کاریگەرییەکـی ڕاسـتەقینەی توێـژی ڕۆشـنبیران و ئەکادیمیکاران 
بەئەزمـوون  و  سـەربەخۆ  سیاسـەتزانانی  و  مێدیـاکاران  و 
دەوڵەمەنـد نەکـرێ و لـە پڕۆسـەیەکی ئەوپـەڕی کـراوەدا بەرهـەم 
نەیـه ت، ئـەوا جارێکـی تریش ئەو ئەزموونـە وەک زۆر ئەزموونی 
پێشـووتر، بـە ئەگـەری زۆر ئامـرازی لەگۆڕنانـی خـۆی لەگـەڵ 

دەهێنـێ. خۆیـدا 

سـپی میدیا: ئەو میكانیزمانە چین كە سـەركردایەتییەكی كارا 
 و دیموكراسـی بـۆ کۆنگـرە دیاریی بكات؟

بـە  ئامـاژەم  سـەرەوەدا  پرسـیاری  وەاڵمـی  لـە  یاسـین:  ب. 
هەنـدێ شـت کـردووە لـەم ئاراسـتەیەدا. بـە هەرحـاڵ، بـە بـاوەڕی 
مـن، کۆمەڵێـک مـەرج هـەن دەبـێ بوونیـان هەبـێ بۆ سـەرکەوتنی 
ئەم ئەزموونە، کە دووانیان لە هەموویان گرنگتر: ١- کولتووری 
سیاسـی: بەپێـی ئـەم مەرجـە، دەبـێ هەر الیەنێکی سیاسـی ئامادە 
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و  پێشـڕەو  و  حیزبـی سـەرکردە  زهنیەتـی  لـە  بێنێـت  واز  بێـت 
پاوانخوازیـی سیاسـی و ئامـادە بێـت دەسـتبه رداری ئـەو زهنیەتـە 
لەژێـر ڕکێفـی  دەبـێ شـتەکان  یـا  دەڵێـت،  کـە  بێـت  ڕووخێنـەرە 
منـدا بـن، یـا نابـێ ببـن. بـەو مانایـە، باوەڕبـوون بـە پلورالیزمـی 
لـە  ڕاسـتەقینە و باوەڕبـوون بـەوەی مەیـدان و فـەزای نەتـەوە 
لـە  بەڵکـوو  نایـەت،  پێـک  سیاسـی  و  ئایدیۆلـۆژی  ڕەنگـی  یـەک 
تابلۆیەکـی  لـە  دواجـار  کـە  دێـت،  پێـک  ڕەنـگ  زۆر  ژمارەیەکـی 
جوانـدا نەتـەوە دەخەمڵێنـن. ٢- دامەزراوەیـی: ئەمـەش پەیوەسـتە 
بە کۆمەڵێک میکانیزمی ئیدارەدانی کۆنگرە بۆ ئەوەش ئەو شێوە 
ڕێکخسـتنەی یەکێتیی ئەوروپا نموونەیەکی سـەرکەوتووە ڕه چاو 
بکرێت. یەکەمیان، پێویسـتە سـەرۆکایەتیی کۆنگرە دەوری خولی 
بێـت و شـەش مانـگ جارێـک بگۆڕدرێـت، بەم پێیـەش، حیزبێک یا 
ڕێکخراوێکـی ئەنـدام چەنـد بچووکیـش بێت، وەک هەر حیزبێک یا 
ڕێکخراوێکـی گـەورەی نـاو کۆنگـرە بـۆی هەبێـت شـەش مانگ بە 
هەمـان دەسـەاڵتەوە، سـەرکردایەتیی کۆنگـرە بـکات. بـۆ نیەتپاکـی 
و ڕەواندنـەوەی گومـان و تـرس وا باشـترە، ئەگـەر ئەم کۆنگرەیە 
هـەر بەسـترا، سـەرکردایەتیی کۆنگـرە لـە شـەش مانگـی یەکەمـدا 
سـەربەخۆی  کەسـایەتییه کی  یـا  بچـووک  حیزبێکـی  بـە  بـدرێ 
لێهاتوو ئەم ئەرکەی پێ بسپێردرێ. دووەمیشیان ئەو ڕاستیەیە، 
سـەروەریی  لـە  بەشـێک  ئامـادەن  تـر  ئەوانـی  لەبەرئـەوەی  کـە 
سیاسـیی خۆیان بخەنە ژێر کاریگەریی تۆ لە بڕیار و کاروباری 
کۆنگـرەدا، ئـەوا تـۆش بـە هەمـان پێوەر دەبێ ئامادە بیت بەشـێک 
لـە بڕیـار و سـەروەریی خـۆت بخەیتە ژێـر کاریگەریی ئەوانی تر. 
سـێهەمیان، هـەر هێـز و ڕێکخراوێکـی ئەنـدام لـە کۆنگـرەدا دەبـێ 
مافـی ڤیتـۆی هەبێـت و لـە بڕیارەکانـدا زیاتـر پەیڕەویـی سـازان 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

4٨7

بکرێـت تـا بڕیـار لەسـەر بنچینەی زۆرینەی سـادە. لۆکسـمبۆرگی 
بچـووک لەنـاو یەکێتیـی ئەوروپـادا دەتوانـێ ڤیتـۆ بەرامبـەر بە ٢٦ 

ئەندامەکـەی تـر لەنـاو ئـەو یەکێتییـە بـەکار بهێنـێ.

هەڵمـی  لـە  بخرێتـەوە  دوور  كۆنگـرە  چـۆن  میدیـا:  سـپی 
لـەو  بەشـێك  نەبێتـە  كوردسـتان  و  باشـووری  هەڵبژاردنـی 

هەیـە؟ باشـووردا  لـە  ملمالنێیـەی 

کارێکـی  دەبووایـە  زوو  هـەر  مـن،  بـاوەڕی  بـە  یاسـین:  ب. 
ئـاوا بکرایـە، کـە ئـەم دوو شـتە، واتـە هەڵبـژاردن و کۆنگـرەی 
نەتەوەییـی کـورد، لـە ڕووی زەمەنییـەوە تێکـەاڵوی یەکتـر نەبـن، 
بـە  خزمـەت  نـە  پڕۆسـەیە،  دوو  ئـەم  تێکەڵبوونـی  ڕاسـتیدا  لـە 
بـە  نـە خزمـەت  ئامادەکارییـەکان و بەسـتنی کۆنگـرە دەکات و 
هەڵبژاردنەکانیش دەکات. لەم بارەیەشـەوە پێویسـتە بوترێت: ١- 
بـاوەڕم وایـە لـە سـەرەتادا نیەتێکـی بـاش نەبـووە لـەم بارەیـەوە 
بخرێتـە  کۆنگـرە  مەسـەلەی  کـە  هەبـووە  بگـرە خواسـتێکیش  و 
خزمـەت بەهێزکردنـی جێگـە و پێگـەی کەسـایەتییەک و حیزبێکـی 
سیاسـی لـە باشـووری کوردسـتان. ٢- بـە بـاوەڕی من، پێویسـت 
بـوو، بـەر لـە کۆبوونـەوە لەگـەڵ سـەرۆکی هەرێـم، ئۆپۆزسـیۆن 
کۆمەڵێـک مەرجـی لـە بـەردەم بارزانـی دانایـە، کـە گرنگترینیـان 
کوردسـتان  باشـووری  لـە  هەموومـان  ئـەوەی  لەبـەر  ئەمەیـە: 
سـەرقاڵی هەڵبژاردنیـن و هەمووشـمان وا دەزانیـن بـۆ ئـەوەی 
لـە ئامـادەکاری بـۆ کۆنگـرەی نەتەوەیـی سـەرکەوتوو بیـن، ئـەوا 
بـوو  پێویسـت  هەروەهـا  پێویسـتە.  زیاترمـان  کاتێکـی  بێگومـان 
ئۆپۆزسـیۆن ئـەو جەختـەی کردبایەتـەوە، کـە لەپێناوی پاراسـتنی 
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هەڵبژاردنـەکان لـە کاریگەرییەکانـی کۆنگـرە و پاراسـتنی کۆنگـرە 
لـە کاریگەرییەکانـی هەڵبـژاردن، ئێمـە وەک ئۆپۆزسـیۆن پێمـان 
دوای  بـۆ  بخرێـن  دوا  ئامادەکارییانـە  ئـەو  سـەروبەری  باشـە 
هەڵبژاردنـەکان، کـە لـە ئێسـتادا کۆمەڵێـک گومـان و مەترسـی لـە 
ئەنجامـدان و شـێوازی بەڕێوەبردنیـان لـە ئارادایـە. ئاخـر ناکـرێ 
لـە الیەکـەوە دەسـەاڵتی سـەرۆکی هەرێـم لـە ٢١ی ئابـەوە ببـێ 
نـاڕەوا،”  یاساییشـەوە  ڕووی  لـە  سـەپێندراو  “دەسـه اڵتێکی  بـە 
بەاڵم هەر تۆش وەک ئۆپۆزسـیۆن ئامادەیی و بەشـداریی کارات 
هەبێت لە کردنی ئەو سـەرۆکە بە “سـەرۆکی نەتەوەیی.” هەر بۆ 
نموونـە ئەگـەر دوای ٢١ی ئـاب ئۆپۆزسـیۆن دەسـت بـۆ بژاردەی 
خۆپیشـاندان یـا هـەر چاالکییەکـی تر دژی “سـەرۆکی سـەپێنراو” 
بـە  بـۆ کردارێـک دژ  لـە هەمـان کاتـدا دەستبردنیشـە  ئـەوا  ببـا، 
“سـەرۆکێکی نەتەوەیـی” کـە تـۆ وەک ئۆپۆزسـیۆن ڕۆڵت هەبووە 
لـە بەرجەسـتەکردنی و ڕەواییپێدانـی. کەواتـە هـەر لـە سـەرەتاوە 
پێویست بوو ئۆپۆزسیۆن بە ئاگادارییەکی زۆرەوە هەڵسوکەوتی 
کـە  دژایەتییـەک،  بەرهەمهێنانـی  هـۆی  نەبووایەتـە  و  بکردایـە 

لەوانەیـە خـۆی دواتـر باجێکـی زۆری ئـەو دژایەتییـە بـدات.

هەنـدێ  خۆشـت  پێـدا،  ئامـاژەت  پێشـتر  وەک  میدیـا:  سـپی 
ئەزموونـت هەیـە لەگـەڵ هەوڵـدان بـۆ ئەنجامـدان و دامەزراندنـی 
کۆنگـرەی نەتەوەییـی کوردسـتان، دەکـرێ لـەم بارەیـەوە شـتێک 

بڵێیـت؟

ب. یاسـین: لـە ڕاسـتیدا هـەر نەبـێ دوو ئەزموونـم هەیـە لـەو 
بارەیەوە. یەکەمیان شانبەشـانی کۆمەڵێکی زۆر لە کوردسـتانیان 
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ئەزموونـی دامەزراندنـی کۆنگـرەی نەتەوەییـی کوردسـتان بوو لە 
ستۆکهۆڵمی پایتەختی سوید لە مانگی کانوونی دووه می ١٩٩٦دا، 
ئـەم کۆنگرەیـە، دوای هـەوڵ و تەقەالیەکـی زۆر  کـە بەداخـەوە 
بـۆ گەشـەکردن و فراوانبوونـی وەک ڕێکخـراو، لـە سـاڵی ٢٠٠١دا 
کاری ڕێکخراوەییـی خـۆی ڕاگـرت. یەکێـک لـەو بڕیارانـەی کـە بـە 
بـاوەڕی خـۆم هـەرە گرنـگ بـوو لـە ژیانـی ئـەو ڕێکخـراوەدا، ئەوە 
بـوو ئـەم کۆنگرەیـە نەچـووە نـاو کۆنگـرە نەتەوەیییەکـەی پەکەکـە 
و سـەربەخۆییی خـۆی پاراسـت، زیاتـر بەو هۆیـەی ئێمە پێمان وا 

بـوو کۆنگرەکـەی پەکەکـە پڕۆژەیەکـی حیزبییـە و هیچـی تـر... 
دواتر لەگەڵ دوو هاوڕێی تردا، کاک تەحسین قادر و کاک سەلیم 
بابان، بە ناوی دەستەیەک لە ڕووناکبیرانی کوردستانی، دەستمان 
دایـە هەوڵێـک لـە ٢٠٠٥دا بـۆ بەسـتنی کۆنگـرە یـا کۆنفرانسـێکی 
کوردسـتانی لـە هەولێـر. ئـەم هەوڵـە بـە پێشکەشـکردنی پڕۆژەیەک 
بـە مەسـعود بارزانـی و جـەالل تاڵەبانـی لـە مانگـی حوزەیرانـی ئەو 
سـاڵەدا دەسـتی پـێ کـرد. هەوڵەکـە لەالیـەن نێچیرڤـان بارزانییـەوە 
بەگەرمی پشتگیریی لێ کرا و لە ڕێگەی خۆی و نوێنەرێکی تایبەتی 
خۆیـەوە بەشـداریی بەردەوامـی لـە ئامادەکارییـەکان بـۆ بەسـتنی 
کۆنگـرە هەبـوو. لـە ڕووی ماددیشـەوە هەمـوو ئاسـانکارییەکی بـۆ 
ئـەو هەوڵـە فەراهـەم کـرد. بـەاڵم زۆر بەداخـەوە، دوای هـەوڵ و 
ئامادەکارییەکی زۆر، کە نزیکەی سێ ساڵی خایاند و کاتی بەستنی 
کۆنگرەکـەش دیـاری کرابـوو، کـە ١٦، ١٧ و ١٨ی تشـرینی یه که مـی 
٢٠٠٨ بوو، لەگەڵ ئەوەی هەموو ئامادەکارییەکان تەواو بووبوون 
و میوانەکانـی کۆنگـرەش، کـە زیاتـر لـە ٢٠٠ کـەس دەبـوون، بـە 
نامـەی ڕەسـمی بانگهێشـت کرابـوون و بگـرە ژمارەیـەک لـە میوانـە 
بیانییـەکان و ئەکادیمیکارانـی کوردیـش گەیشـتبوونە کوردسـتان، 
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کەچـی لەنـاکاو دەسـەاڵت بڕیـاری دا ئـەم کۆنگرەیـە نەبەسـترێت! 
و  بڕیـارە  ئـەم  هـۆکاری  بێـت،  لەگەڵـدا  ئێستاشـی  تـا  بەداخـەوە 
شکستپێهێنانی ئەم هەوڵە لەالیەن دەسەاڵتەوە ڕوون نەکراوەتەوە. 
دەربـارەی ئـەم ئەزموونـە، سـێ تێبینیـی گرنـگ: ١- لـە خەماڵندنـی 
کۆمەڵگـه ی  چاالکوانانـی  و  ئەکادیمیـکار  ئامادەبوونـی  کۆنگـرە 
مەدەنی و ناوەندە گرنگە کولتووری و زانستییەکان و کەسایەتییە 
ناودارەکان و هێزە سیاسـییەکان لە هەرچوار پارچەی کوردسـتان 
لـە بەرچـاو گیرابـوون و بانگهێشـت کرابـوون، هەروەهـا ژمارەیەک 
میوانـی بیانـی لـە ئەکادیمی و دیپلۆماتکار بانگهێشـت کرابـوون. ٢- 
دروشـمی سـەرەکیی کۆنگـرە )ئاشـتی لـە نـاوەوە، ئاشـتی لەگـەڵ 
دەرەوە. دایەلـۆگ لـە نـاوەوە، دایەلـۆگ لەگـەڵ دەرەوە( بـوو. دیـارە 
ئـەم دروشـمە لـە وتارەکـەی بارزانیـدا لـە یەکەم کۆبوونـەوە لەگەڵ 
هێزە سیاسـییەکاندا، بە شـێوەیەکی کرچوکاڵ ڕەنگی داوەتەوە! ٣- 
لـەم هەوڵـەدا جگـە لـەوەی ژمارەیەکی زۆر لە کەسـایەتیی سیاسـی 
و ئەکادیمیکار و ڕۆشـنبیر و چاالکوانی بواری کۆمەڵگه ی مەدەنی 
گرتـە خـۆی، هەوڵەکـە ژمارەیەکـی یەکجـار زۆری لـە سـەردان و 
چاوپێکەوتنـی هێـزە سیاسـییەکانی هەرچوار پارچەی کوردسـتانی 
بـە خـۆوە بینـی. ئـەم سـەردان و چاوپێکەوتنانـەش نـەک هـەر بـە 
مەبەسـتی بانگهێشـتکردن بوون، بەڵکوو بۆ ئەوەی بەتێروتەسـەلی 
بـاس لـە هەمـوو ڕەهەندەکانـی کۆنگـرە بکرێـت و بـاری بۆچوونـی 
ئـەو هێـز و کەسـایەتییانە وەر بگیـرێ... بـۆ بینینـی دەقـی پڕۆژەکـە 
و دوو ڕاگەیاندنـی گرنـگ لـەم بارەیـەوە، بەتایبەتـی لـە بەسـەرهاتی 
شکسـتپێهێنان بـەو هەوڵـە، خوێنـەر دەتوانـێ تەماشـای ماڵپـەڕی 

تاکەکەسـیم بـکات، بەشـی پـڕۆژە و بەڵگەنامـە:
www.burhanyassin.com 
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دەستپێک

مەبەســت لــەم نووســراوە، ئــەوە نییــە کە لە هەمــوو ڕەهەندەکانی 
هەڵبژاردنەکانــی هــەرە دوایــی بڕوانــم و گفتوگۆیان لەســەر بکەم، 
بەڵکــوو مەبەســت زیاتــر ئەوەیــە، هەندێــک تیشــک بخەمــە ســەر 
مەســەلەیەکی هــەرە هەنووکەیــی، ئەویــش پێکهێنانــی حکومەتــە. 
و  ســیناریۆ*  هەمــوو  نــادەم  ئــەوە  هەوڵــی  بارەیەشــەوە  لــەم 
ئەگەرەکانــی دروســتکردنی حکومەتــی داهاتــوو، کــە هەنگاوێکــی 
ئاڵــۆزە، بــاس بکــەم، بەڵکــوو هەوڵــی ئــەوە دەدەم، زیاتــر یەکــێ 
لــە ســیناریۆکان، کــە ئەویــش ســیناریۆی حکومەتــی بنکەفراوانــە، 

بکەمــە ئامانجــی بــاس. 
ئــەم  هەرچەنــدە  ئەوەیــە،  وتــارە  ئــەم  ســەرەکیی  تێــزی 
نیشــتمانیی  یەکێتیــی  گــەورەی  شکســتێکی  بــە  هەڵبژاردنــە 
کوردســتان تــەواو بــوو، بــەاڵم هــەر یەکێتییــش لــە زۆر ڕووەوە 
دەتوانــێ هێــزی یەکالکــەرەوە بێــت لــە ســیناریۆی پێکهێنانــی 
حکومەتی بنکەفراواندا. ئەمەش بۆخۆی پارادۆکسێکی سیاسییە، 
بــە مانــای ئــەوەی، لــە الیەکــەوە ئــەم حیزبــە شکســتێکی گــەورەی 

*  بــۆ بینینــی وتارێــک دەربــارەی ژمارەیــەک ســیناریۆ بڕوانــە: هەســتیار قــادر، 
http://www.hawla- : هاوکێشــەی پێکهێنانــی حکومــەت ئاڵــۆز دەبێــت،” لــە“

ti.co/archives/12682, axcessed: 3-10-2013
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ــرەوە،  ــی ت ــە الیەک ــووە، کەچــی ل ــەر کەوت ــدا ب ــە هەڵبژاردنەکان ل
هەڵوێســتی ئــەم حیزبــە یەکالکــەرەوە دەبێــت لــە دامەزراندنــی 
ــە، کــە  ــزەش ئەوەی ــەو تێ ــوو. دیوێکــی گرنگــی ئ ــی داهات حکومەت
هــەر هەنگاوێکــی یەکێتــی لــە ئاراســتەی دروســتکردنی حکومەتــی 
دادەنێــت.  ڕەهەنــد  کۆمەڵێــک  لەســەر  کاریگەریــی  داهاتــوودا 
یەکێکیشــیان ئەوەیــە، هــەر بژاردەیــەک، کــە یەکێتــی دەســتی بــۆ 
ــە ئەگــەری  ــا، دەبێتــە هــۆی دەرهاوێشــتەیەکی جیــاواز، ڕوو ل بب
هەڵســانەوەی یەکێتــی یــا دژەکــەی، واتــە داڕمــان و شکســتی 

ــە.  ــەو حیزب ــری ئ زیات
دیوێکــی جەختکردنــەوە لەســەر باســی حکومەتــی بنکەفــراوان 
حکومەتــی  ســیناریۆی  دەرەوەی  ســیناریۆکانی  ئەوەیــە، 
بــەاڵم  الوازن،  بــژاردەی  زۆر  ڕادەیەکــی  تــا  بنکەفــراوان، 
بەهانەکانــی  گرنگتریــن  نــادەن.  ڕوو  یــا  نیــن  مومکیــن  ناڵێــم 
لەدەرەوەهێشــتنەوەی ســیناریۆکانی تــری دەرەوەی ســیناریۆی 
حکومەتــی بنکەفــراوان ئەمانــەن: ١- نــە پارتــی قبوڵــی دەکات 
بەبــێ ئــەو حکومــەت دروســت بکــرێ و نــە لــە ڕووی کــردارەوە 
ئاســانە حکومــەت بەبــێ ئــەو حیزبــە پێــک بهێنرێــت. ٢- لەوانەیــە 
ئەلتەرنەتیڤــی  هەڵبژاردنــی  یەکێتــی،  بــۆ  بــاش  چارەســەرێکی 
ئۆپۆزســیۆنبوون بێــت، بــەاڵم لــەو بــاوەڕەدا نیــم ئــەم بژاردەیــە 
بــۆ یەکێتــی ئاســان بێــت. ئەگــەر لــە ڕووی تیۆریشــەوە بخــوازێ 
ئــەوە بــکات، بــەاڵم بــە کــردار ئەســتەمە ئــەوەی بــۆ بچێتــە ســەر. 
بەهانەیەکــی ئــەم بۆچوونــەش ئەوەیــە، ئــەم حیزبــە خاوەنــی 
لــە  ناتوانــێ  کــە  دامــەزراوە،  و  مووچەخــۆر  لــە  لەشــکرێکە 
ئۆپۆزســیۆنبووندا لــە ڕووی ئابوورییــەوە دەســتیان پێــوە بگــرێ 
و بیانپارێــزێ، تــۆ بڵــێ بیانژێنــێ. ٣- لــە دروســتکردنی هــەر 
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حکومەتێکــدا، ئاســان نییــە ئۆپۆزســیۆن )واتــە هەرســێ هێزەکــە( 
لــە دەرەوەی پــڕۆژەی دامەزراندنــی حکومــەت بهێڵرێنــەوە، زۆر 
تایبەتــەی  کاریگەرییــە  و  قورســایی  بــەو  گــۆڕان،  بەتایبەتــی 
هەیەتــی. ٤- بەشــداریی گــۆڕان لــە هــەر حکومەتێــک، بــە ئەگــەری 
زۆر دوو هێزەکــەی تــری ئۆپۆزســیۆنیش لەگــەڵ خــۆی 
ــە زەرورەت  ــەی ب ــەو مانای ــەک ب ــەت. ن ــاو حکوم ــە ن دەبات
ئــەم دوو هێــزە وابەســتەی بڕیــاری گۆڕانــن، بەڵکــوو لەبــەر 
ــدێ  ــۆڕان لەســەر هەن ــەر گ ــێ “ئەگ ــەی دەخــوازێ بڵ ــەو لۆژیک ئ
مــەرج بــۆ دروســتکردنی حکومــەت ڕێــک کــەوت، ئــەوا بــۆ دوو 
الیەنەکــەی تــری ئۆپۆزســیۆنیش ئاســانە بچنــە نــاو ئــەو جــۆرە لە 
حکومــەت.” بــە مانایەکــی تریــش، ئیتــر ئەگــەر گــۆڕان بــژاردەی 
وەرگرتنــی دەســەاڵتی حکومەتــی هەڵبــژارد، مانــەوەی ئــەو دوو 
هێــزە لــە دەرەوەی حکومــەت ئەســتەم دەبــێ، یــا هــەر نەبــێ 
ئاســان نابــێ. ٥- ئەگەرچــی هەرێمــی کوردســتان لــە قۆناغــی 
دیموکراســیدایە،  ڕاگواســتنی  و  کۆمەڵگــه   بەدامەزراوکردنــی 
بــەاڵم لــە الیەکــی تــرەوە ئــەم هەرێمــە، ڕوو لــە دەرەوە، هێشــتا 
لــە قۆناغــی بزاڤــی ڕزگاریخوازیدایــە، بەتایبەتییــش مەســەلەی 
گەڕاندنــەوەی، کــەم یــا زۆر، ٤٠%ی خاکــی هەرێمــی کوردســتان. 
ئەمــەش یەکێکــە لــە بەهانــە گرنگەکانــی دەســتبردن بــۆ بــژاردەی 
حکومەتــی بنکەفــراوان لەبــری حکومەتێکــی کەمینــە یــا حکومەتــی 
زۆرینــەی ســادە. ٦- بــە ئەگــەری یەکجــار زۆر، حکومەتێکــی 
بنکەفــراوان، کــە هەرســێ الیەنەکــەی ئۆپۆزســیۆن لەخۆی بگرێ، 
دەتوانــێ ببــێ بــە ســەرچاوەی بەهێزکردنــی پێگــەی هەرێمــی 
درێژکردنــەوەی  هــۆی  ببێتــە  و  بەغــداد  لــە  ڕوو  کوردســتان 
کاری هاوبــەش لــە کوردســتان و بردنــی بــۆ نــاو حکومــەت و 
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پەرلەمانــی ناوەنــدی، لــە بەغــداد. بــە مانایەکــی تــر، حکومەتێکــی 
بنکەفراوانــی بەهێــز و تۆکمــە، دەتوانــێ پێگــەی نوێنەرایەتیــی 
ــە بەغــداد بەهێــز بــکات و چارەســەرێکی بــاش بێــت بــۆ  کــورد ل
پەرتەوازەییــی سیاســیی کــورد لــە ڕەهەنــدە عێراقییەکەیــەوە. 
ئــەم بۆچوونــە دەکــرێ بەئاســانی بخزێنرێتــە نــاو ئاســتە ئیقلیمــی 
و جیهانییەکانــی پێگــە و پەیوەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتانیش.
لەگەڵ ئەو شــەش بەهانەیەشــی لەســەرەوە ئاماژەیان پێ کرا، 
کــە دەکــرێ وەک بانگەشــە بــۆ حکومەتــی بنکەفــراوان تێگەیشــتنی 
بــۆ بکــرێ، نووســەری ئــەم وتــارە ناخــوازێ بڵــێ بــە هــەر بەهــا 
و نرخێــک دەبــێ حکومەتێکــی بنکەفــراوان پێــک بهێنــرێ. نــەک 
هــەر ئــەوە، بەڵکــوو لــە ڕووی سیاســییەوە نەبوونــی حکومەتێکــی 
بنکەفراوانــی خــراپ، کــە دەبێتــە هــۆی بەرجەســتەکردنی هەمــوو 
ــی و گەوجییەکانــی فەرمانڕەوایــی، زۆر  ناتەندروســتی و گەندەڵ

لــە بوونــی باشــترە... 
مەرجەکانــی  بــە  بنکەفــراوان  حکومەتێکــی  دامەزراندنــی 
دەسەاڵتی کۆن، یا ڕاستتر بڵێین بە مەرجەکانی پارتی و یەکێتی، 
بەتایبەتییــش بــە مەرجەکانــی پارتــی، نــەک هــەر ڕێگەخۆشــکەر 
نابــێ بــۆ دامەزراندنــی دەســەاڵتێکی تەندروســت، بەڵکــوو بــە 
ئەگــەری زۆر دەشــبێتە هــۆی ئــەوەی الیەنەکانــی ئۆپۆزســیۆن، 
بەتایبەتــی بزاڤــی گــۆڕان، جوانییــە بەدەســتهاتووەکانی دوێنێیــان 
لەدەســت بــدەن! جوانترینــی جوانییــە بەدەســتهاتووەکانیش ئــەو 
متمانــە پــڕ بەهــا و هێژایەیــە، کــە بەشــێکی زۆری جەمــاوەری 
خەڵکــی کوردســتان بــەم بزاڤــە و الیەنەکانی تری ئۆپۆزســیۆنیان 

بەخشــیوە. 
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پێشینەیەکی پێویست

ئـەوەم  تیایـدا  کـردەوە،  بـاڵو  نووسـراوێکم   ٢٠٠٩ کۆتاییـی  لـە 
جەخـت کـردەوە، کـە هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩/٧/٢٥ ئەرزهەژێکـی 
لـە  خەڵـک  کـە  دەرهاوێشـتەوە،  کۆمەڵێـک  بـە  بـوون،*  سیاسـی 
چوارسـاڵی ڕابردوودا توانییان شـایەدحاڵیان بن و هەسـتیان پێ 
بکەیـن. هەڵبەتـە یەکێـک لـە دەرهاوێشـتە هـەرە گرنگـەکان، بوونی 
ئۆپۆزسـیۆنێکی چاالک و کارا بوو، زۆر بەتایبەتی بزاڤی گۆڕان، 
کـە بەشـێکی گرنگـی لـە فـەزا و پانتاییـی سیاسـی لـە کوردسـتان 
پڕ کردەوە و بۆ یەکەم جار سیسـتمی سیاسـی پێی نایە قۆناغی 
بەتەواوەتـی  و  بـوو  یەکڕەنـگ  کـە  سیسـتمێک،  لـە  گواسـتنەوە 
بااڵدەسـت،  هێـزی  دوو  هەژموونـی  و  ڕکێـف  ژێـر  کەوتبـووە 
بـۆ سیسـتمێک، کـە بـۆ یەکـەم جـار جۆرێـک لـە هەمەڕەنگـی و 

هاودەنگیـی سیاسـیی تیـادا بـەدی کـرا...
یەکێکیـش لـە دەرهاوێشـتەکان، ئەو ڕاسـتییەیە کـە ئیتر خەڵک 
دوای چـوار سـاڵ لـە بوونـی ئـەم ئۆپۆزسـیۆنە، بـە زۆر الیەنـی 
شاردراوە و نەزانراوی ژیانی سیاسیی واڵتەکەیان ئاشنا بوون... 
ئیتـر دوای چـوار سـاڵ، دادپەروەریـی کۆمەاڵیەتـی و ئازادییـەکان 
و مافـی تاکـەکان و بوودجـە و زۆر شـتی تـر، بوونەتـە وێـردی 

ڕۆژانـەی سـەر زمانـی خەڵکی کوردسـتان. 
*  بــۆ بینینــی ئــەم بابەتــە بڕوانــە: د. بورهــان یاســین، “باشــووری کوردســتان 
دوای ٢٠٠٩/٧/٢٥: ئەرزهــەژی سیاســی و ئەگــەرەکان بــە ڕووی داهاتــوودا،” 

: لە
http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20
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یەکێک لە هەرە جوانییەکانی ئەزموونی بوونی ئۆپۆزسیۆنێکی 
کارا، بەتایبەتـی بزاڤـی گـۆڕان، لـە چـوار سـاڵی ڕابـردوودا ئـەوە 
بـووە، کـە ئیتـر خەباتـی مەدەنـی لـە ژیانـی سیاسـیی کۆمەڵگـه ی 
بەرجەسـتە  شـێوەکانی  جوانتریـن  بـە  کوردسـتاندا،  باشـووری 
بـووە. ئەمـڕۆش دوای چەنـد سـاڵێک لـە تاقیکردنەوەی ئەم شـێوە 
خەباتە، ئیتر ئەو ڕاسـتییە باش سـەلمێنرا، کە تۆ پێویسـت ناکات 
خاوەنی هێزێکی چەکداری زۆر و زەبەند و کۆمەڵێک ڕێکخراوی 
ئامـرازی  و  حیزبـی  ئاساییشـی  و  سـیخوڕیکردن  و  هەواڵگـری 
باشـووری  لـە  بتوانـی  ئـەوەی  بـۆ  بیـت،  تۆقانـدن  و  ترسـاندن 
کوردسـتان سیاسـەت بکەیـت. دوای ئـەم چـوار سـاڵە لـە خەباتـی 
مەدەنی، ئیتر کاتی ئەوەیە ڕوو لە چوار ساڵی ڕابردوو ئەم جۆرە 
خەباتـە وەک یەکێـک لـە هـەرە جوانـی و دەسـتکەوتە سیاسـی و 
کولتوورییەکانی کایەی سیاسـیی باشـووری کوردسـتان ببینرێ. 
کاتـی ئـەوەش هاتـووە، ئیتـر ڕوو لـە داهاتـوو، خەباتـی مەدەنـی 
وەک سـتراتیژ نـەک تەنهـا وەک تاکتیـک، هەروەهـا وەک فەلسـەفە 
و کولتـووری سیاسـیی ناتوندوتیـژی، نـەک تەنهـا وەک میتۆدێکی 
لەتەکـدا  مامەڵـەی  و  ببینـرێ  کاتـی و کورتخایەنـی خەباتکـردن 
بکـرێ. کاتـی ئـەوەش هاتـووە، ئـەم بەهـا گرنگـە شـۆڕ بکرێتـەوە 
بـۆ نـاو جومگـە گرنگەکانـی کۆمەڵگـه،  کـە گرنگترینیـان بوارەکانی 

مێدیـا و پـەروەردەن.*
کارا  ئۆپۆزسـیۆنێکی  بوونـی  لـە  سـاڵ  چـوار  دوای  ئەمـڕۆ 
دانـە  یـەک  کـە  بڵێیـن،  ئـەوە  دەتوانیـن  بەئاسـانی  کاریگـەر،  و 

*  ناکــرێ لێــرەدا، لــە دەرەوەی هەوڵەکانــی ئۆپۆزســیۆن، ئامــاژە بــە هەوڵێکــی 
گرنگــی ڕادیــۆی نــەوا نەکەیــن، کــە لــە پرۆگرامێکــی تایبەتــدا و بــۆ ماوەیەکــی 
کــردە   )non-violence( ناتوندوتیــژی  فەلســەفەی  و  فکــر  درێــژ  و  دوور 

ــواری ســەرەکیی گفتوگــۆ و قسەلەســەرکردن. ب
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نـەک  نیشـتمانییە،  ئۆپۆزسـیۆنێکی  ئەویـش  هەیـە،  ئۆپۆزسـیۆن 
بـەردەوام هەوڵـی داوە ئۆپۆزسـیۆن  ئـەوەی دەسـەاڵت  وەکـوو 
ئەوهـا وێنـا بـکات، وەک ئـەوەی دوو دانـە ئۆپۆزسـیۆنی جیـاواز 
ئـەوەی  و  عەلمانـی  ئۆپۆزسـیۆنی  یەکێکیـان  هەبـێ،  بوونیـان 
پالتفۆڕمێـک  ئیسـالمی.  یاخـود  دینـی،  ئۆپۆزسـیۆنی  تریشـیان 
ئەوەیـە  دەبنـەوە،  کـۆ  لەسـەری  ئۆپۆزسـیۆن  هێزەکانـی  کـە 
کـە خواسـت و باوەڕێکـی قووڵـی هاوبـەش لـە الی هەریـەک و 
ئێمـە  واڵتـی  بەڵـێ  کـە  هەیـە،  ئۆپۆزسـیۆن  هێزەکانـی  لەنێـوان 
دەبـێ ببـێ بـە خاوەنـی دەسـەاڵتێکی نیشـتیمانی و دادپـەروەر و 
ئـازادی و  تەندروسـت و چاکسـاز، دەسـەاڵتێک، کـە پارێـزەری 
مافـە بنەڕەتییەکانـی هاونیشـتمانییان بێـت... ئەمـڕۆ دوای چـوار 
سـاڵ، ئـەم ئۆپۆزسـیۆنە کەوتۆتـە بـەردەم تاقیکردنەوەیەکـی زۆر 
گرنـگ، ئەویـش مەسـەلەی پەڕینەوەیـە لـە ئۆپۆزسـیۆنبوون بـۆ 
گرتنەدەسـتی دەسـەاڵت. سـەرکەوتنی ئۆپۆزسـیۆن لـە پاراسـتنی 
حکومەتێـک،  بەرهەمهێنانـی  بـۆ  گرنگـە  زۆر  خـۆی،  یەکڕیزیـی 
کـە هـەر نەبـێ زۆربـەی زۆری پێداگیرییەکانـی ئۆپۆزسـیۆن، لـە 
چاکسـازی و گۆڕانکاری و تەندروسـتکردنی دەسـەاڵتی سیاسـی، 
لـە  داهاتـوودا  ڕۆژانـی  لـە  ئۆپۆزسـیۆن  بگـرێ. شکسـتی  لەخـۆ 
لـەو  هەریەکێـک  بـە  زۆر  زیانێکـی  یەکڕیزییـە،  ئـەو  پاراسـتنی 
هێزانـە و ئۆپۆزسـیۆنیش وەکـوو کـۆ، بەتایبەتییـش بـە ئەزموونی 
باشـووری کوردسـتان دەگەیه نـێ. مەرجێکیـش بـۆ ئـەوەی ئـەم 
هێزەکانـی  ئەمـڕۆ  پێویسـتە  ئەوەیـە،  نـەدات  ڕوو  لێکترازانـە 
ئۆپۆزسـیۆن پێشـبڕکێیان لەسـەر پاراستنی ئەو پێداگیرییانە بێت، 
چوونەناودەسـەاڵتەوە.  بـۆ  پێشـبڕکێکردن  و  هەڵپەکـردن  نـەک 
کـە  پارتـی،  پێشـمەرجی  هەندێـک  بـە  ڕازیبـوون  مانایـەش،  بـەم 
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بـە ئەگـەری زۆر قبوڵکردنـی ئـەو پێشـمەرجانە نـەک هـەر دەبێتـە 
ڕێگـر لـە بـەردەم بەدەسـتهێنانی هەنـدێ جوانیـی تـر لـە کایـەی 
سیاسـیدا، بەڵکـوو بگـرە دەشـبێتە هـۆی لەدەسـتدانی زۆرێـک لـەو 
جوانییانـەش، کـە لـە چـوار سـاڵی ڕابـردوودا بەدەسـت هاتـوون! 

هەڵبژاردنەکانی ٢١ی ئه یلوول

بە هەڵبژاردنەکانی هەرە دواییی پەرلەمان، باشووری کوردستان 
هەڵبژاردنێکـی تریشـی خسـتە سـەر ژمـارەی ئـەو هەڵبژاردنانـەی 
کـە  بڵێیـن،  بەئاسـانی  دەتوانیـن  ئێسـتا  دراون...  ئەنجـام  پێشـتر 
ئەرزهەژەکـەی ٢٠٠٩/٧/٢٥ فراوانتـر و قووڵتـر بوویـەوە و ئـەو 
گۆڕانکارییەی لە هەڵبژادنەکانی ٢٠٠٩دا بەسەر پانتایی و کایەی 
سیاسـی و مەرجەکانی سیاسـەتکردن لە باشـووری کوردسـتاندا 
هاتـن، ئەمـڕۆ وەک دەرهاوێشـتەی هەڵبژاردنەکانـی هـەرە دوایی، 
جێگیـر بـوون و بـوون بـە دیـاردە. ئیتـر لـەوە دەر چـووە، هـەر 
وەک دوو هێزەکـەی دەسـەاڵت بـەردەوام ویسـتوویانە بڵێـن، کـە 
کەفوکوڵێکـی  تەنهـا  دا،  ڕووی  ٢٠٠٩/٧/٢٥دا  لـە  ئـەوەی  گوایـە 
کاتـی بـوو. ئـەوەی ڕووی دا، نـەک هـەر کەفوکـوڵ نەبـوو، بەڵکوو 
سـەرەتایەکی  و  بـوو  گرنـگ  و  پێویسـت  زۆر  وەرچەرخانێکـی 
بنەمـای  هەندێـک  جێگیرکردنـی  و  دانـان  بـۆ  بـوو  سـەرکەوتوو 
ئیدارەدانـی  و  ڕێکخسـتن  شـێوازی  و  سیاسـەتکردن  لـە  گرنـگ 
فـەزای سیاسـی لـە کوردسـتان، کـە دواجـار مەبەسـتی سـەرەکی 
لێـی، دیموکراتیزەکردنێکـی ڕاسـتەقینەی ئـەو فـەزا و پانتایییەیـە. 
ئیتـر  ئەوەیـە،  بۆچوونـەش  ئـەم  گرنگـی  ڕەهەندێکـی 
جێگـەی  سیاسـەتکردندا  و  سیاسـی  داهێنانـی  لـە  نەفەسـدرێژی 
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بـە نەفەسـکورتییەکەی دەسـەاڵت لـە “کەفوکـوڵ” و بیرکردنـەوە 
لـەق  کودەتـاکاری  و  کودەتـا  و  پیالنگێـڕی  بنەماکانـی  لەسـەر 
کـردووە. سـەرقافڵەی دیـاردە سیاسـییە جوانـەکان، کـە پێویسـتی 
ئامـرازی  بـۆ  میتـۆد  لـە  گۆڕانکارییـە  هەیـە،  درێـژ  نەفەسـی  بـە 
خەباتـی سیاسـی، واتـە خەباتـی مەدەنـی، خەباتێـک، کـە لەبـری 
توانـای  دەخـوازێ  وزەکان،  و  توانـا  بێدەنگکردنـی  و  کوشـتن 
داهێنانـی تاکـەکان ئـازاد بـکات و پەرەیـان پـێ بـدات... نـەک هـەر 
بـوو  ئـەوە  دا،  هەڵبژاردنـەدا ڕووی  لـەم  ئـەوەی  بەڵکـوو  ئـەوە، 
کـە ئیتـر بـۆ هەڵبژاردنـی چـوار سـاڵی داهاتـوو، بـە ئەگـەری زۆر 
ئەوهـای  گۆڕانکاریـی  کوردسـتان  باشـووری  سیاسـیی  فـەزای 
بەسـەردا بێـت، کـە ئەمـڕۆ تەسـەورکردنی ئاسـان نییـە. بەکورتی، 
ئەگـەر ئـەم هەڵبژاردنـە بـە شکسـتێکی مێژوویی بـۆ یەکێتی تەواو 
بـوو، دەکـرێ هەڵبژاردنـی داهاتـوو بـە پاشەکشـەیه کی مێژوویـی 
لـە  سـاختەکاری  دەرفەتـی  بەبـێ  پارتـی  هەڵبەتـە  پارتیـش،  بـۆ 
هەڵبژاردنـدا، تـەواو ببـێ. هـەر لە ئێستاشـەوە باشـترین بـژاردە لە 
بـەردەم پارتـی ئەوەیـە، ئیتـر واز لـە پەتـای لووتبەرزیـی سیاسـی 
و داگیرکـردن و شـێواندنی مێـژوو و خوێندنـەوەی ڕووداوەکان 
بـە نەفەسـی پیالنگێـری و دوژمنانـدن و تەخوینکردنـی ئەوانـی 
تـر بهێنـێ و خۆشـی ڕابێنـێ لەگـەڵ ئـەو گۆڕانکارییانـەی ڕوویـان 
لـە ناوچـە و کۆمەڵگـه ی کـوردەواری کـردووە. چیـی تـر پارتـی 
ناتوانـێ دەرگای ژوورێـک، کـە دیوارەکانـی ڕووخـاون، مەحکـەم 

بـکات!
لـە دەرهاوێشـتە هـەرە گرنگەکانـی  یەکێـک  بڵێیـن،  دەتوانیـن 
هەڵبژاردنەکانـی هـەرە دوایـی ئـەوە بـوو، کـە سیسـتمی پەنجـا بـە 
پەنجـای پارتـی و یەکێتـی، بـە هەرحـاڵ، وەکـوو ژمارە، تێک شـکا. 
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ئیتـر ئەمـڕۆ پانتاییـی سیاسـی هەمەڕەنگییـه ک بـە خـۆوە دەبینـێ، 
کـە بـە ئەگـەری یەکجـار زۆر، تەنهـا دوو الیـەن ناتوانـن بەتەنیـا 
و بەبـێ الیەنەکانـی تـر حکومـەت لـەو پانتایییـە هەمەڕەنگـەدا پێک 

بهێنن... 
یەکێتـی  و  پارتـی  بـۆ  ڕابردووشـدا  سـاڵی  چـوار  لـە  ئەگـەر 
چووبێتە سەر، کە مۆنۆپۆلی دەسەاڵت لە شێوەی پەنجا بە پەنجا 
بکـەن، ئـەوا لـە باشـترین حاڵەتـدا لەسـەر حسـابی چۆکپێـدادان و 
پاشـکۆییبوونی یەکێتـی بـۆ پارتـی بـووە، ئـەو پاشـکۆییبوونەی لە 
٣٠ی حوزەیراندا گەیشت بە یەکێک لە لووتکە هەرە ترسناکەکانی. 
ئێستا ئیتر یا ئەوەتا ئەم دابەشکردنی دەسەاڵتە لەنێوان پارتی و 
یەکێتیـدا کۆتایـی هـات، یـا گەر ئەمـڕۆش سـەرلەنوێ بەردەوامیی 
پـێ بـدرێ، ئـەوا بێگومـان جارێکـی تـر لەسـەر حسـابی یەکێتـی 
و ئەزموونـی دیموکراتیزەکردنـی باشـووری کوردسـتان دەبێـت. 
بگـرە ئـەم جارەیـان چۆکپێدادانەکانـی یەکێتـی بـە ئەگـەری زۆر 
و  دەگات  لـەوەی ٣٠ی حوزەیـران  ترسـناکتریش  لووتکـەی  بـە 
یەکێـک لـەو لووتکانـەش دەکـرێ تێپەڕاندنـی دەسـتوور بێـت، بـەو 
نـاوەڕۆک و شـێوازەی پارتـی دەیخوازێـت. بـەم مانایـەش، ئەگـەر 
ئـەم جـارە یەکێتـی قبـوڵ بـکات لەگـەڵ پارتـی و بـە مەرجەکانـی 
پارتـی حکومـەت دروسـت بـکات، ئـەوا بـە ئەگـەری زۆر بـۆ چوار 
سـاڵی تـر یەکێتـی شکسـتێکی بـەر دەکەوێ، کە ئیتـر لەوانەیە ببێ 
بە حیزبێک لە قەوارەی زەحمەتکێشـان و سۆسیالیسـت و حیزبە 

هاوقەوارەکانیان.
تێکشکانی ئەو مۆنۆپۆلەی پارتی و یەکێتی و گەیشتنی بزاڤی 
سیاسـییەکان  حیزبـە  ڕیزبەندیـی  لـە  دووەم  پێگـەی  بـە  گـۆڕان 
گرنـگ  پێشـوەچوونێکی  سـێهەم،  پێگـەی  بـۆ  یەکێتـی  پاڵدانـی  و 
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بـوو. ئاکامێکـی ئـەو جێگۆڕکێیـە ئەوەیـە، کـە ئیتـر هـەر الیەنێـک 
حکومـەت دابمەزرێنـێ، ناتوانـێ ئۆپۆزسـیۆن، زۆر بەتایبەتییـش 

بزاڤـی گـۆڕان، نادیـدە بگـرێ. 
لـە الیەکـی تـرەوە، هـەر زوو وا باشـە بزاڤـی گـۆڕان پەیامێکی 
بـێ سـێ و دوو و ڕاشـکاوانە بـدات بـە هەمـوو الیـەک، بـە ئەنـدام 
و الیەنگرانـی، بـە الیەنەکانـی ئۆپۆزسـیۆن، بـە دەسـەاڵت – بـە 
تایبەتی پارتی، کە بەڵێ ڕاستە گۆڕان هەر بەر لە هەڵبژاردنەکان 
باسـی ئـەوەی کـردووە، دەسـەاڵت وەر دەگـرێ و ئەوەش ڕاسـتە 
بکـرێ.  دروسـت  حکومـەت  ناکـرێ  گـۆڕان  بەبـێ  وتـراوە  کـە 
هەمـووان  لـە  بـەر  گـۆڕان  پێویسـتە  تـرەوە،  الیەکـی  لـە  بـەاڵم 
ئـەوە جەخـت بکاتـەوە، کـە ناچێتـە نـاو حکومەتێکـەوە ببێتـە هـۆی 
چۆکپێدادانـی، ببێتـە هـۆی دوورکەوتنـەوەی لە پرنسـیپ و پەیامە 
سـەرەکییەکانی، ببێتە هۆی ئەوەی بۆ هێزێکی تر ببێ بە پاشـکۆ. 
بەکورتـی، گرنگـە بوتـرێ گـۆڕان ئامـادە نییـە ئەزموونـی یەکێتـی 
دووبـارە بکاتـەوە، بەڵکوو چۆن لە ئۆپۆزسـیۆنبووندا ژمارەیەکی 
جیـاواز بـوو، هـەر بە هەمان شـێوەش دەخوازێ لە دەسەاڵتیشـدا 
پێویسـتە  گـۆڕان  بـدات.  خـۆی  “جیاوازییـەی”  بـەو  بەردەوامـی 
هەرچـی زووە ئـەوە بـە هەمـوو بارێکـدا ڕوون بکاتەوە، کە بەالی 
گۆڕانـەوە ئـەوە گرنگـە، پڕۆگـرام و پرنسـیپە سیاسـییەکانی خۆی 
بپارێـزێ و بیانخاتـە بـواری جێبەجێکردنـەوە بـۆ خزمەتکردنـی 
خەڵکی کوردستان. ئەگەر ئەم خزمەتەش لە ڕێگەی دەسەاڵتێکی 
تەندروسـت و دادپـەروەرەوە بێـت، ئـەوا هەرگیـز لـە وەرگرتنـی 

دەسـەاڵتێکی ئەوهـا دوودڵـی نـاکات. 
کەواتـە دیوەکـەی تـری پەیامەکە ئەوەیە، “ئەگەر دەسـەاڵتێکی 
ئەوهـا فەراهـەم نەبـوو، ئـەوا ئـەو بزاڤـە هەرگیـز دوودڵـی نـاکات 
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لـەوەی بـە شـێوەی ئۆپۆزسـیۆنێکی کارا و پڕمەبەسـت و پڕمانـا 
بمێنێتەوە.” 

لـە  نەتوانـدرا  جـارەش  ئـەم  مه خابـن  تـرەوە،  الیەکـی  لـە 
هەڵبژاردنەکانـدا ڕێگـری لە سـاختەکاری، بەتایبەتی سـاختەکاریی 
پارتی بگیرێ، ئەگەرچی هەوڵی جیددیش لەالیەن ئۆپۆزسیۆنەوە 
درا بـە ئاراسـتەی ڕێگـری لـەو سـاختەکارییە. ئەمـڕۆش دوای ٢١ 
یـا ٢٢ سـاڵ لـە فەرمانڕەواییـی خۆماڵـی کـوردی، ئەوەتا ئێسـتاش 
تـر،  هەرکاتێکـی  لـە  زیاتریـش  ئەمـڕۆ  بگـرە  هەرکاتێـک،  وەک 
بڕبڕەی پشـتی بردنەوەی پارتی لە هەڵبژاردنەکان سـاختەکارییە. 
ئـەم سـاختەکارییە لـە قـەوارە و ئاسـتێکدایە، کـە ئیتـر دەتوانیـن 
بڵێیـن دەسـەاڵتی کـوردی، بەتایبەتـی دەسـەاڵتی پارتـی، بووەتـە 
هـۆی داهێنانـی چه مکێکـی نـوێ لـە زانسـتی سیاسـی، کـە ئەویـش 
)سـاختەکراتی(یە، واتـە فەرمانڕەوایییـەک، کـە سـەرچاوەی هێزی 
سیسـتمی  لـەو  بەشـێکیش  دەبینێتـەوە.  سـاختەکاریدا  لـە  خـۆی 
)سـاختەکراتی(یە ئەوەیـە، کـە ئەگـەری ئـەوە دەکـرێ، “لـە جیاتـی 
و بـە نـاوی” مـردووان بـە ژمارەیەکـی ئەوەنـدە دەنـگ دراوە، کـە 
ئیتـر دەتوانیـن بڵێیـن دەسـەاڵتی کـوردی بـووە بـە سـەرچاوەی 
داهێنانـی چەمکێکـی تریـش، کـە ئەویـش )مردووکراتی(یـە،* واتـە 
“فەرمانڕەواییـی مـردووەکان”! هەڵبەتـە یەکێکیش لـە ئامرازەکانی 
تـری  بەشـەکانی  کوردانـی  بەخراپبەکارهێنانـی  سـاختەکاری، 

کوردسـتانە.**

*  ئــەم دوو چه مکــی “ساختەکراســی” و “مردووکراســی”یە بــۆ یەکــەم جــارە 
بــەکار دەهێنرێــت و نووســەری ئــەم وتــارە لــە ڕووی ئەکادیمییــەوە بەرپرســە 

لــە گونجــان یــا نەگونجانیــان.
**  بــۆ نموونــە بڕوانــە شــارپرێس، “شــار بــە بەڵگــە دەیســەلمێنێت: دەیــان 
هــەزار کــوردی پارچەکانــی تــر لــە هەڵبژاردنەکــەی هەرێــم مافــی دەنگدانیــان 
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ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ٩/٢١ و پێکهێنانی حکومەت

لە هەڵبژاردنەکاندا بەدەسـتهێنانی ژمارەیەک لە کورسـی شـتێکە، 
بـەاڵم توانسـت لـە کارکـردن و یاریکردنـی سیاسـی بـەو ژمارانـە 
بـەرەو پێکهێنانـی حکومـەت بەتەواوەتـی شـتێکی تـرە. یەکسـەر 
 ،٢٠٠٩/٧/٢٥ هەڵبژاردنـی  واتـە  پێشـوودا،  هەڵبژاردنەکانـی  لـە 
دامەزراندنی حکومەت کارێکی زۆر ئەسـتەم نەبوو، چونکە بەبێ 
هەڵبژاردنیـش دەکـرا لەسـەر بنچینـەی پەنجـا بـە پەنجـا دەسـەاڵت 
لەنێـوان پارتـی و یەکێتـی دابمەزرایـە، بەتایبەتـی لەسـەر بنچینەی 
ئـەوەی پێـی دەوتـرێ هاوپەیمانیی سـتراتیژی، بـەاڵم ئەمجارەیان 
گۆڕانکارییەکـی  لەوەدایـە،  جیاوازییەکـەش  جیـاوازە،  زۆر 
بنەڕەتـی لـە هاوسـەنگیی هێـز ڕووی داوە، وەک دەرهاوێشـتەی 

هەڵبژاردنەکانـی هـەرە دوایـی. 

ــە: هەبــووە،” ل
 http:www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=6973, access:

4-10-2013
هــەر وەک پشتڕاســتکردنەوەیەکیش بــۆ ڕوودانــی ســاختەکاریی ڕێکخــراو 
)سیســتیماتیک( لــە شــەوی ٩/٢٣دا، یاخــود ئــەو ڕووداوەی بــە “ئەلبیســەکە” 
گشــتیی  ســکرتێری  دووەمــی  جێگــری  ســاڵح،  بەرهــەم  د.  ناســراوە، 
یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان، لــە کاردانەوەیەکــی تونــد و ڕاشــکاوانەدا 
بــاوەڕی  بــه   کــە  کــردوە،  بــاڵو  ڕووداوە  ئــەم  لەســەر  ڕاگەیه ندراوێکــی 
خــۆم، ناوونیشــانی باڵوکراوەکــە زۆر شــت لەســەر بابەتــی ســاختەکاری 
ــە بەرهــەم ســاڵح، “هەرکەســێک  ــەوه . بڕوان ــدا پشتڕاســت دەکات ــە هەڵبژاردن ل
بڕیــاری خەڵــک بگۆڕێــت، شــەرمەزاری و ڕســوایی بەخــۆی دەگەیەنێــت.” لــە:

acceess: 24-9-2013 ,11290/archives/co.hawlati.www//:http
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نـەک  حکومـەت  دامەزراندنـی  ئەمجارەیـان  مانایـەش،  بـەم 
پـڕ  و  قـورس  زۆر  دەچێـت  لـەوە  بەڵکـوو  نابێـت،  ئاسـان  هـەر 
لـە کێشـمەکێش بێـت. یەکێـک لـەو کێشـانەی لـە هەڵبژاردنـەکان 
کەوتۆتـەوە، نـەک هـەر ئەوەیـە الیەنێکـی دەسـەاڵت، واتـە یەکێتی، 
لـە  جێگەکەشـی  و  بۆتـەوە  بچـووک  ڕیشـەیی  شـێوەیەکی  بـە 
ڕیزبەندیـی  هێـزە سیاسـییەکان بـۆ بزاڤـی گـۆڕان جـێ هێشـتووە، 
تـری دەسـەاڵت،  کـە الیەنەکـەی  ئەوەیـە،  لـەوە گرنگتـر  بەڵکـوو 
واتە پارتی، لەسـەر دوو بنەمای زۆر ناتەندروسـت لە مەسـەلەی 
هەردووکیشـیان  کـە  دەبێتـەوە،  نزیـک  حکومـەت  دروسـتکردنی 
کێشـەن و دەشـتوانن ببـن بـە بەربەسـتی هـەرە گـەورە لەسـەر 
ڕێگەی دامەزراندنی حکومەتی داهاتوو، ئەوانیش: ١- لووتبەرزیی 
سیاسـیی پارتـی. ٢- مەترسـیی پارتـی لـە قـەوارە و کاریگەریـی 

هێزەکانـی تـر، بەتایبەتـی هیـی بزاڤـی گـۆڕان. 
یەکەمیـان دەتوانـێ هەڵقـوواڵوی کۆمەڵێـک ڕاسـتی بێـت، کـە 
هێـزە   “ ئـەو حیزبـە  بـەوەی  پارتییـە  باوەڕبوونـی  گرنگترینیـان 
هـەرە مێژوویییەکەیـە” و گەورەییـی ئـەو لـە مێـژوودا ڕێگـە بـە 
بـە  نـادات.*  کایـەی سیاسـیدا  لـە  حیزبـە  ئـەم  بچووکبوونـەوەی 

لــە ئاهەنگــی دەســتپێکردنی بانگەشــەی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان    *

ــی  ــی دیموکرات ــی ســەرۆکی پارت ــی پەرلەمــان، مەســعود بارزان ــۆ هەڵبژاردن ب
ــە  ــژوو و ســەروەریی پارتــی کەوتۆت ــد، “ماوەیەکــە مێ کوردســتان ڕای گەیان
بــەر ڕق و کینــە و دوژمنــکاری.” بەکارهێنانــی ئــەم ســێ وشــەیە )ڕق و 
ــە  ــت، وات ــە دەکــرێ زۆر سروشــتی بێ ــک، ک ــۆ حاڵەتێ ــکاری( ب ــە و دوژمن کین
سەرلەنوێهەڵســەنگاندنەوەی مێــژوو بــە شــێوەیەکی ڕەخنەگرانــە، هــەر نەبــێ 
هەڵبــژاردن،  بانگەشــەی  دەســتپێکردنی  شــێوازی  لــە  ترســناکە  هێمایەکــی 
ــەی  ــەر ئەوان ــە بەرامب ــی شــەڕ ل ــە ڕاگەیاندن ــە ئاســتی شــێوازێک ل ــە دەگات ک
//:http :هەڵگــری ئــەو هەڵوێســتی دوژمنــکاری و ڕق و کینەیــەن. بڕوانــە

access: 3-9-2013  ,7826=p?/co.hawlati.www
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مانایەکـی تـر، پارتـی دەخـوازێ بڵـێ، لەبـەر ئـەوەی لـە مێـژوودا 
ئەو حیزبە گەورە بووە، دەبێ لە پانتایی و ڕوانگەی سیاسیشدا، 
ئەمڕۆ و لە داهاتووشـدا، هەر بەگەورەیی و بااڵدەسـتیی سیاسـی 
بمێنێتـەوە. ئـەوەی دووەمیشـیان، واتـە بەربەسـتەکەی تریشـیان، 
ڕوانینـی ئـەو حیزبەیـە بـە تـرس و گومانێکـی زۆرەوە، لـە هـەر 
باسـێک، کـە هێزەکانـی تـر لەمـەڕ دروسـتکردنی حکومـەت بیکـەن 
و هـەر هەوڵێـک لـەم ئاراسـتەیەدا بیـدەن. لـە ڕاسـتیدا زۆریـش 
)محەممـەد  پارتـی  سیاسـیی  مەکتەبـی  ئەندامێکـی  مەترسـیدارە 
مەحمـود( بـەر لـە چەنـد ڕۆژێـک بۆچوونێکـی زۆر مەترسـیداری 
لەالیـەن  کـە  هەوڵیـک،  هـەر  پارتـی  کـە  کـردەوە،  جەخـت 
ئۆپۆزسـیۆن و یەکێتـی بـۆ دروسـتکردنی حکومـەت بـدرێ، ئـەم 
هەوڵـە بـە پیالنگێـڕی دژی خـۆی لـە قەڵـەم دەدات. ئەمـە ڕێـک 
ئـەو عەقڵیەتەیـە کـە پێمـان دەڵـێ، نـەک هـەر پارتـی حکومەتێـک 
قبـوڵ نـاکات کـە خـۆی تیایـدا نەبـێ و تیایـدا بااڵدەسـت نەبێـت، 

نێچیرڤــان بارزانــی، جێگــری ســەرۆکی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان، هــەر 
لــە وتــاری ســەرەتای بانگەشــەی هەڵبــژاردن، ئــەو زمانــی “بــە دوژمناندنــی” 
ئۆپۆزســیۆنی جه خــت کــردەوە و ڕێگەشــی لەبــەر ئەگــەری بەرەوڕووبوونەوە 
وااڵ کــرد، کاتێــک وتــی، “گــوێ نادەینە ڕەخنەی دووژمنکارانە و هەڵبەســتراو... 
وەک پارتــی لــە ئامادەباشــیداین بــۆ هــەر ڕووبەڕووبوونەوەیــەک.” بــۆ بینینــی 
 ,7130=id&1=B?aspx.Dreje/net.skurd//:http:دەقــی وتارەکــە، بڕوانــە

 access: 3-9-2013
لــە ڕاســتیدا تەنانــەت چەنــد کاتژمێرێــک دوای ئــەم وتــارەی بارزانــی، وەکــوو 
ئــەوەی ئــەم قســەیە داگیرســاندنی چــرای ســەوز بووبــێ لەالیــەن بارزانییــەوە، 
کەشــوهەوایەکی پشــێوی لــە هەولێــر هاتــە ئــاراوە و بگــرە مەترســییەکی 
و  گــۆڕان  بزاڤــی  بارەگاکانــی  هێرشکردنەســەر  لــە  هەبــوو  جیددیــش 
ــە  ــک ل ــی هەندێ ــە بۆچوون ــێ ب ــەر نەب ــر. ه ــە هەولێ ــی ل ئۆپۆزســیۆن بەتایبەت
بــەو  پەیوەندیــی  یەکســەر  ئــەم هەڕەشــە و گرژییــە  گــۆڕان،  بەرپرســانی 

وتــارەی بارزانییــەوە هەبــوو.
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بەڵکـوو ترسـناکتر ئەوەیـە، پارتـی ئـەو جـۆرە هەواڵنـە بـە “پیـالن 
دژی خـۆی” لـە قەڵـەم دەدا و لەسـەر ئـەم بۆچوونـە پڕاوپـڕ لـە 
ترس و گومانە، بۆچوونی خۆی بینا دەکات. ئەم شـێوە گووتارە 
هەڕەشـەیەکی ڕاسـتەوخۆیە بۆ ئەو الیەنانەی تەنانەت “بیر لەوە 
دەکەنـەوە” لـە دەرەوەی ئیـرادەی پارتـی بـاس لـە دروسـتکردنی 
حکومـەت دەکـەن. لـە ڕاسـتیدا دەتوانیـن هەندێـک دوورتـر بڕۆیـن 
و بڵێیـن ئـەم جـۆرە زمانـە هیی ڕاگەیاندنی ناڕاسـتەوخۆی شـەڕە 
لـە بەرامبـەر ئـەو الیەنانـەدا، کە ئەسـڵەن “بوێـری دەکەن” باس لە 

دروسـتکردنی حکومـەت بەبـێ پارتـی بکـەن!

حکومەتی بنکەفراوان و سیناریۆکانی

لـە چـوار سـاڵی  نووسـەری ئـەم وتـارە یەکێـک بـووە لەوانـەی 
دامەزراندنـی  لـە  دەسـەاڵتی  دەستپێشـخەرییەکانی  ڕابـردوودا 
بـە  بەرامبـەر  سیاسـی  فێڵێکـی  بـە  بنکەفـراوان  حکومەتـی 
زانیـوە.  گـۆڕان  بزاڤـی  بـە  بەرامبـەر  بەتایبەتـی  ئۆپۆزسـیۆن، 
ڕوانگـەی  دوایـی،  هـەرە  هەڵبژاردنەکانـی  دوای  ئەمـڕۆ  بـەاڵم 
لـە  سیاسـی ئەوەنـدە گۆڕانکاریـی بەسـەردا هاتـووە، باسـکردن 
بـژاردەی “وەرگرتنـی” دەسـەاڵت لـە ڕێگەی قبوڵکردنی حکومەتی 
بنکەفـراوان، ئـەو بـژاردە نەخـوازراوە نییـە، بەتایبەتییـش لەبـەر 
چەنـد هۆیـەک: ١- تێکشـکانی هاوکێشـە سـەقەتەکەی پەنجـا بـە 
پەنجـای یەکێتـی و پارتـی. هەرچەنـدە دووریـش نییـە جارێکـی تـر 
پارتی بژاردەی پەنجا بە پەنجا بخاتەوە بەردەستی یەکێتی، بەاڵم 
ئەوەی جێگەی پرسـیارە، هەر نەبێ دوو شـتن: یەکێکیان، ئەوەی 
ئەمجارەیـان ئاسـان نییـە الیەنـی یەکێتـی، هـەر نەبـێ بەشـێک لـە 
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سـەرکردایەتییەکەی و کادیرەکانی، بەوە ڕازی ببن لەگەڵ پارتی 
ئەوەیـە  دووهەمیشـیان  و  بکەنـەوە  دروسـت  حکومـەت  بەتەنیـا 
بارودۆخێ سیاسیی کوردستان و ئەو کێشە چارەنووسسازانەی 
لەپێشـەوەن و پێویسـتیان بـە چارەسـەری هەیـە، وەک ئـەوەی 
دەسـتوور، وا دەکات ئەسـتەم بێت بە زۆرینەیەکی سـادە )٥٠+١( 
حکومەت دابمەزرێ. ٢- ئەمڕۆ بەشێکی زۆر لە ئەندامانی یەکێتی 
لـەوە بـاش ئـاگادارن، کە قبوڵکردنی دامەزراندنی حکومەت لەگەڵ 
پارتی بە مانای خۆکوژییەکی سیاسـی دێت. ڕاسـتە ئەم بژاردەی 
دروستکردنی حکومەتە لەگەڵ پارتی، بەرژەوەندیپەرست و پێگە 
و پارەپەرسـتانی ناو سـەرکردایەتیی یەکێتی پڕپارەتر و “تێرتر” 
دەکات، بـەاڵم لـە هەمـان کاتیشـدا دەبێتـە هـۆی داڕمانـی زیاتـری 
ڕابـردوودا  سـاڵی  چـوار  لـە  گـۆڕان،  بزاڤـی   -٣ حیزبـەش.  ئـەو 
بەشـێکی  متمانـەی  هـەر  نـەک  بـڕی،  خۆتۆکمەکردنـی  قۆناغـی 
لـە خەڵکـی کوردسـتان، بـە بـەراورد لەگـەڵ بەدەسـتهاتووەکانی 
هەڵبژاردنی ٢٠٠٩ لەدەسـت نەدا، بەڵکوو ئەو متمانەیەی زیاتر و 
تۆکمەتر کرد. جگە لەوەش، دەتوانین بەئاسـانی بڵێین ئەمڕۆ ئەو 
بزاڤە دەتوانێ بە پشتڕاستییەکی زۆرەوە حکومەت وەر بگرێ و 

لـە تەندروسـتکردن و سەرخستنیشـیدا ڕۆڵـی کارای هەبـێ.
نووسـراوەی  لـەم  سـەرەکی  مەبەسـتی  وتـرا،  پێشـتر  وەک 
بەردەسـتدا ئەوەیە، تیشـک بخرێتە سـەر سـیناریۆکانی حکومەتی 

بنکەفـراوان، نـەک هەمـوو سـیناریۆکان:
پارتـی  دەستپێشـخەرەکەی  کـە  بنکەفـراوان  حکومەتـی   -١
بێـت: لـەو پێگەیـەی بەدەسـتی هێنـاوە، کـە یەکەمـە لـە ڕیزبەندیـی 
ئەگـەری زۆر دەستپێشـخەرییه ک دەکات  بـە  پارتـی  هێزەکانـدا، 
بـۆ دامەزراندنـی حکومەتێکـی بنکەفـراوان. ئـەوەی هـەر ئێسـتا، بە 
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دڵنیایییه کی زۆرەوە دەتوانین بیڵێین، ئەوەیە کە لە سیناریۆیه کی 
ئـاوادا پارتـی کۆمەڵێـک مـەرج دادەنـێ، بەتایبەتـی بـۆ هێزەکانـی 
ئۆپۆزسـیۆن قبوڵکردنیـان ئەسـتەمە، کـە گرنگترینیـان بوارەکانـی 
دەستوور، چاکسازیی بنەڕەتی، جیاکردنەوەی حیزب لە دەوڵەت 
و دەسـتکاریکردنی هەندێـک فاییلـی زۆر هەسـتیارە، وەک نـەوت 
و ئاسـاییش و... هتـد. ئەگـەر پارتـی ئـەم دەستپێشـخەرییە بـکا و 
پێداگـری لەسـەر مەرجەکانـی خـۆی بکات، ئەوا هـەر زوو دەکرێ 
بـاس لـە بنبەسـتێک بکەیـن، کـە خـۆالدان لێـی و بازدان بەسـەریدا 
ئەسـتەم  چارەسـەرکردنی  کـە  کێشەیەکیشـە،  و  نابێـت  ئاسـان 
دەبێـت. لـە سـیناریۆیەکی ئەوهـادا هەڵوێسـتێکی یەکێتـی “نزیکتـر 
لـە هەڵوێسـتی ئۆپۆزسـیۆن” دەتوانـێ  تـا  لـە هەڵوێسـتی پارتـی 
سـیناریۆکە ئاڵۆزتـر بـکات و کاری ئۆپۆزسـیۆن لـە مامەڵەکـردن 
لەگـەڵ بژاردەکـە قورسـتر و ئاڵۆزتـر بـکات. لـەوە دەچـێ شـتێکی 
بـاش کـە سـێ الیەنەکـەی ئۆپۆزسـیۆن بیکەن ئەوە بـێ، هەر زوو 
ئـەو  نەبـێ  لەگـەڵ یەکتـردا چـڕ بکەنـەوە و هـەر  گفتوگۆکانیـان 
ئاماژە و پەیامە بەڕوونی بدەن بە الیەنی پارتی. گرنگترینیشـیان 
ئەوەیە، ئۆپۆزسیۆن چۆن یەک دانە بووە، هەر واش بەیەکڕیزی 
دەمێنێتـەوە و لـە دروسـتکردنی حکومەتیشـدا هـەر نەبـێ کۆکـن 
زۆر  کاتـدا  هەمـان  لـە  بـەاڵم  گشـتی،  هێڵـی  کۆمەڵێـک  لەسـەر 
پرنسـیپی گرنـگ، کـە بـۆ دەسـەاڵتی داهاتـوو چارەنووسسـازن. 
گرنگـە هـەر زوو ئـەوە لـە پارتـی بگەیه نـدرێ، ئـەوەی بـۆ پارتـی 
لەگـەڵ یەکێتـی چـووە سـەر، هەرگیـز لەگـەڵ ئۆپۆزسـیۆندا بـۆی 
ناچێتە سەر و باشترین پەیامیش لەو ئاراستەیەدا ئەوەیە، هەموو 
پڕۆژە و درووشـم و پەیامەکانی چاکسـازی، کە ئۆپۆزسـیۆن لە 
مـاوەی ڕابـردوودا بـەرزی کردوونەتـەوە، تەنهـا بـۆ ئـەوە نەبووە 
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جەمـاوەری پـێ کۆبکاتـەوە و جۆشوخرۆشـی بـدات، بەڵکوو ڕێک 
بـۆ ئـەوە بـووە لـە چوارچێوەی دەسـەاڵتی جێبەجێکاریدا بیانخاتە 

بـواری کـردار و کارپێکـردن.
یەکێتیـی  دەستپێشـخەریی  بـە  بنکەفـراوان  حکومەتـی   -٢
نیشتمانی کوردستان: من بە دووری نازانم، کە یەکێتی، یا ئەوەتا 
وەک هەوڵێـک بـۆ خۆدەربازکـردن لـەو شکسـتەی تێـی کەوتـووە، 
یـا  “ناوبژیوانـی”  ڕۆڵـی  پارتـی،  ناڕاسـتەوخۆی  پاڵدانـی  بـە  یـا 
“دەستپێشخەر” ببینێ لە بانگهێشتکردنی الیەنەکان بۆ حکومەتی 
بنکەفراوان. هەوڵێکی ئاوا، یەکەم هەوڵ نابێ لەو جۆرە کە یەکێتی 
لـە ڕێگەیـەوە ویسـتبێتی پێگـەی خـۆی لـە ڕێگـەی نواندنـی “هێزی 
میانـڕەو” بەهێـز بـکات. کێشمەکێشـەکانی دەسـتوور، ماوەیەکـی 
کـەم بـەر لـە هەڵبژاردنەکان، کە تیایدا دوو هێڵی زۆر لەیەکترجیا، 
یەکێکیان ئۆپۆزسیۆن و ئەوی تریشیان پارتی، دەر کەوتن، بەاڵم 
سـێهەمیان هیی یەکێتی بوو، کە لە “هەڵوێسـتێکی زۆر تەماویدا” 
پێداگریـی لەسـەر سـازانێکی “تەمـاوی” هێنایـە گۆڕێ. ئـەم هەوڵە 
نـەک هـەر پەیوەندیـی بـە خـودی دەسـتوورەوە هەبـوو، بەڵکـوو 
تەماویبوونی هەوڵەکە شـێوەیەکیش بوو لە سیاسـەتکردن، کە لە 
ڕێگەیەوە یەکێتی وای دەزانی دەتوانێ “لەیەکگەیشتنی دەباشان” 
لـە الیـەک و هاوپەیمانیـی سـتراتیژی لە الیەکی تـرەوە بپارێزێ و 
گونجاندنێـک لەنێوانیانـدا فەراهـەم بـکات، بـەاڵم دەرهاوێشـتەکەی 
٣٠ی حوزەیـران لـە درێژکردنـەوەی دەسـەاڵتی سـەرۆکی هەرێـم 
زۆر،  تاریکییەکـی  و  ناڕوونـی  بـە  دەسـتووریش  سـپاردنی  و 
شکسـتی یەکێتـی لـەو سیاسـەتە تەمـاوی و “میانڕەوەدا” گەیشـتە 
یەکێـک لـە لووتکـە هەرە ترسـناکەکانی. دواجـار بەپێی هەندێکیش 
ئـەو  کادیرانـی  و  یەکێتـی  سـەرکردایەتیی  نـاو  دەنگەکانـی  لـە 
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حیزبـە، هـەر ٣٠ی حوزەیرانـە کـە بەرپرسـە لـە شکسـتی یەکێتـی 
لـە هەڵبژاردنەکانـی هـەرە دواییـدا. 

یەکجـار زۆر، دەسـتبردنی  تەقدیـری  بـە  تـرەوە،  لـە الیەکـی 
بـە  جـا  تەمـاوی،  بـەاڵم  میانـڕەوی،  تـری  هەوڵێکـی  بـۆ  یەکێتـی 
مەبه سـتی بەدەسـتهێنانی پێگەیەکـی باشـتر بێـت لە چـاوی خەڵکدا 
یـا بـە پاڵدانـی پارتـی، وەک پاڵدانەکەی ٣٠ی حوزەیران، ئەو کارە 

بـکات، دەرەنجـام لـە ٣٠ی حوزەیـران زۆر باشـتر نابێـت.
و  یەکێتـی  دەستپێشـخەریی  بـە  بنکەفـراوان  حکومەتـی   -٣
ئۆپۆزسـیۆن بـە یەکـەوە: لەوانەیـە لـە سـەرەتادا بـۆ هاوێشـتنی 
هەبـێ،  یەکێتییـەوە  الی  نەفسـی  ڕێگرییەکـی  ئـاوا،  هەنگاوێکـی 
بەتایبەتییـش ئەگـەر بزاڤـی گۆڕان بە سـەرچاوەی شکسـتی خۆی 
لـە هەڵبژاردنەکانـدا بزانـێ. ڕێگرێکـی تـری گرنگیـش دەکـرێ ئەوە 
بـێ، کـە ئایـا پارتـی کاردانـەوەی چـی دەبـێ کاتـێ ببینـێ یەکێتـی 
لەگـەڵ ئۆپۆزسـیۆندا گفتوگـۆ دەکات بـە مەبەسـتێکی ئەوهـا. بـە 
لـە هـاوکاری لەگـەڵ  بـاوەڕی خـۆم، ئەگـەر ئۆپۆزسـیۆن بیـری 
یەکێتـی کردبێتـەوە، باشـتر وایـە بـە ئاراسـتەی یەکڕیـزی لەگـەڵ 
بیـکات:  بنکەفـراوان  حکومەتـی  مەبەسـتی  بـە  بـەاڵم  یەکێتـی، 
لەسـەر  بنکەفـراوان،  حکومەتێکـی  سـتراتیژییەوە  ڕووی  لـە   -١
بنچینـەی پێکهاتنێکـی پێشـوەخت لەنێـوان یەکێتـی و ئۆپۆزسـیۆن 
لەسـەر بنەمـای بەرنامەیەکـی چاکسـازیی بنەڕەتـی و گشـتگیر، 
بپارێـزێ.  ئاشـتەوایی  و  بهێنێـت  بەدەسـت  شـت  زۆر  دەتوانـێ 
٢- لـە ڕووی تاکتیکییـەوە، پارتـی ناتوانـێ ئـەو نزیکبوونەوەیـەی 
یەکێتـی لـە ئۆپۆزسـیۆن بـە “خیانـەت و پاشـقولگرتن” بەرامبـەر 
ئەوهـا  شـتێکی  نابـێ  ئاسـانە  ئـەو  نەبـێ  هـەر  یـا  بزانـێ،  خـۆی 
نزیکبوونەوەیـە،  لـەم  مەبەسـت  چونکـە  بڵـێ،  گشـتی  ڕای  بـە 
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نییـە،  ئۆپۆزسـیۆن  و  یەکێتـی  حکومەتـی  “پێکهێنانـی  دواجـار 
بەڵکـوو مەبەسـت دامەزراندنـی حکومەتێکـی بنکەفراوانـە.” واتـە 
یەکێتـی  بـەرەی  تۆکمەکردنـی  یەکـەم  هەنـگاوی  مانایـە،  بـەم 
و ئۆپۆزسـیۆنە بـە ئاراسـتە و ئامانجـی دوایـی، کـە ئەویـش لـە 
هەنـگاوی دووهەمـدا بانگهێشـتکردنی پارتییـە بـۆ دروسـتکردنی 
دووهەمـدا  هەنـگاوی  لـە  ئەگـەر  بـەاڵم  بنکەفـراوان،  حکومەتـی 
پارتـی ڕازی نەبـوو بـە مەرجەکانـی ئۆپۆزسـیۆن و یەکێتـی بـۆ 
دروسـتکردنی حکومەتـی بنکەفـراوان، ئـەوا ئـەو کاتـە هەنـگاوی 
سـێهەم ئـەوە دەبـێ، ئۆپۆزسـیۆن و یەکێتـی، بەبـێ پارتـی، هەوڵی 
دروسـتکردنی حکومەت بدەن! لە هەموو حاڵەتێکدا بۆ نیشـاندانی 
نیەتـی پـاک لەالیـەن یەکێتییـەوە، پێویسـتە ئـەو حیزبـە پەیمانـی 
ئەوە بدات، کە لە سـێ مانگی یا شـەش مانگی یەکەمی حکومەتدا 
ئاساییشـی  و  چەکـدارەکان  هێـزە  هەمـوو  ئامادەیـە  یەکێتـی 
خـۆی بخاتـە ژێـر کۆنتـرۆڵ و فەرمانـی حکومـەت، بەمـەش بـۆ 
یەکـەم جـار هەنگاوێکـی چۆنایەتـی دەهاوێـژرێ لـە داپڵۆسـینێکی 
ڕاسـتەقینەی هێـزە سیاسـییەکان لـە هێـزە چەکـدارەکان و دەزگا 
هەواڵگرییەکانیـان. لـە هەنگاوێکـی ئەوهـادا، یەکێتی دەتوانێ براوە 
بێـت، چونکـە ئـەو سـیناریۆیە تاکـە سـیناریۆیەکە، یـا هـەر نەبـێ 
لـە پەیوەندییەکانـی  باشـترینیانە، کـە تیایـدا یەکێتـی هاوسـەنگی 
لەگـەڵ پارتـی لـە الیەک و ئۆپۆزسـیۆن لە الیەکـی ترەوە بپارێزێ 
و خۆی لە پێگەیەک نەبینێتەوە، کە تیایدا یا دەبێ “لەیەکگەیشتنی 
بەمـەش  هەڵببژێـرێ،  “سـتراتیژی”  هاوپەیمانیـی  یـا  دەباشـان” 

ڕیزەکانـی ناوخـۆی حیزبەکـە باشـتر بپارێـزێ.
٤- حکومەتـی بنکەفـراوان بـە دەستپێشـخەریی ئۆپۆزسـیۆن: 
ئەمـەش شـێوازێکی تـرە لـە هەوڵـدان بـۆ دامەزراندنـی حکومەتـی 
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بنکەفـراوان، کـە دەکـرێ هـەر لـە سـەرەتادا بـەرەوڕووی هەنـدێ 
گرفت و کۆسپی جیددی ببێتەوە. یەکێکیان پاڵدانێکی نەخوازراوی 
ئـەم  پارتـی.  لـە  زیاتـر  نزیکبوونـەوەی  ئاراسـتەی  بـە  یەکێتییـە 
دەرهاوێشـتە نەخـوازراوەش دەکـرێ خـۆی لـێ بـەدوور بگیـرێ، 
هێزێکـی  وەکـوو،  یەکێتـی  خوێندنـەوەی  زوو  هـەر  ڕێگـەی،  لـە 
نزیکتـر لـە ئۆپۆزسـیۆن تـا لـە پارتـی. بـە هەموو بارێکدا پێویسـت 
نـاکات ئۆپۆزسـیۆن چاوەڕوانـی دەستپێشـخەریی پارتـی بێـت بـۆ 
دروسـتکردنی حکومـەت، بەڵکـوو خـۆی چاالکانـە هەوڵـی ئـەوە 
بـدات خـۆی خاوەنـی دەستپێشـخەری بێت. لە سیاسـەتدا هەندێک 
جـار خـۆت بەئەنقەسـت قسـە دەکەیـت بـۆ ئـەوەی ئەوانـی تـر بـە 
قسـە بێنیـت و هەندێـک جاریـش ئـەو کارە دەکەیـت بـۆ ئـەوەی 
خـۆت بکەیـت بـە ناوەنـدی گەڕانـەوە بـۆی، تـا ئەوانـی تـر خۆیـان 

نەکـردووە بـەو ناوەنـدە! 

دەرەنجام

هەڵبژاردنەکانـی هـەرە دواییـی پەرلەمانـی کوردسـتان کۆمەڵێـک 
گرنگترینیـان  کـە  کەوتنـەوە،  لـێ  گرنگـی  دەرهاوێشـتەی 
کۆمەڵێـک  فراوانکردنـی  و  تۆکمەکـردن  و  بەرجەسـتەکردن 
گۆڕانـکاری بـوو، کـە هـەر زوو لـە هەڵبژاردنەکانـی ٢٠٠٩دا دەر 
هاوکێشـەی  تێکشـکاندنی  گرنگیـش  زۆر  مەسـەلەیەکی  کەوتـن. 
بـوو،  فەرمانڕەوایـی  مۆنۆپۆلکاریـی  و  دەسـەاڵتداری  دزێویـی 
لـە شـێوەی کۆتاییهێنـان بـە پەنجـا بـە پەنجـا، هـەر نه بـێ لەسـەر 

ژمـارەکان.  خـودی  ئاسـتی 
لـە الیەکـی تـرەوە، کاری قـورس دوای هەڵبژاردنەکان دەسـت 
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پـێ دەکات، ئەویـش مەسـەلەی بەرجەسـتەکردنی ئـەو ژمارانەیـە 
دەسـەاڵتێکی  شـێوەی  لـە  هاتـوون،  بەدەسـت  هەڵبژاردنـدا  لـە 

نـوێ.  جێبەجێـکاری 
لەم ئاراستەیەشـدا شـتێکی سـەرنجڕاکێش ئەو ڕاسـتییەیە، کە 
هەرچەنـدە یەکێتـی شکسـتی هـەرە گـەورەی بەر کەوتـووە، بەاڵم 
لـە الیەکـی تـرەوە، دەکـرێ لـە هەوڵەکانـی دامەزراندنـی حکومەتدا 
ببـێ بـە یاریکەرێکـی یەکالکـەرەوە. ڕاسـتە ئەمـە پارادۆکسـێکی 
هێـزە  سیاسـەتدا  جیهانـی  لـە  جـار  هەندێـک  بـەاڵم  سیاسـییە، 
هەڵبـژاردن  لـە  ژمارەیـەی  ئـەو  بـە حوکمـی  نـەک  سیاسـییەکان 
بەدەسـتیان هێناوە، بەڵکوو بە هۆی کۆی پێدراوەکانی هاوکێشـە 
هـەرە فراوانەکـە، هەنـدێ هێـزی سیاسـی پێگەیەکـی گرنگتریـان 
دەبـێ لـەوەی تەنهـا لـە ڕێگـەی ژمـارەوە تێگەیشـتنی بـۆ بکـرێ. 
پرسـیارێکی هـەرە گرنـگ ئەوەیـە: ئایـا یەکێتـی بـە چ ئاراسـتەیەک 
دەخوازێ سـوود لەو پێگەیەی وەر بگرێ. وەاڵمی ئەم پرسـیارە 
دڵنیایییەکـی  بـە  دەتوانـێ  مـرۆڤ  بـەاڵم  نییـە،  ئاسـان  وا  هـەر 
زۆرەوە ئـەوە بڵـێ، کـە دەرهاوێشـتەکە وابەسـتەی هەرە کۆتاییی 
لەنـاو خـودی یەکێتیـدا. بااڵدەسـتبوونی  هاوسـەنگییەکانی هێـزە 
گروپـی سـوودمەند، لـە پەیوەنـدی و هاوپەیمانـی لەگـەڵ پارتیـدا، 
هەڵدێرێکـی  ئاقـاری  بـە  دەدات  پـاڵ  یەکێتـی  زۆر  ئەگـەری  بـە 
بـە  ئەوانـەی  بااڵدەسـتبوونی  بەرامبـەردا،  لـە  بـەاڵم  ترسـناکتر، 
دڵسـۆزییەکی زۆرەوە دەخـوازن یەکێتـی دواڕۆژێکـی گەشـتر و 
بـەرەو  پـاڵ دەدەن  بـە ئەگـەری زۆر یەکێتـی  باشـتری هەبێـت، 

هەڵسـانەوە و گەڕاندنـەوەی “عافیەتـی” سیاسـیی خـۆی.
ئۆپۆزسـیۆن،  پێویسـتە  هەڵـەوە،  نەکەوێتـە  ئـەوەی  بـۆ 
ئەویـش  هەبـێ،  هاوتەریبـی  وتارێکـی  گـۆڕان،  بزاڤـی  بەتایبەتـی 
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ئەوەیـە لـە کاتێکـدا بزاڤـی گـۆڕان بـاس لـەوە دەکات کە دەسـەاڵت 
وەر دەگـرێ، گرنگـە لـە هەمـان کاتـدا، لەبـەر زۆر هـۆ، ئـەوەش 
بێـت  چۆکـدادان  دەسـەاڵت  لـە  بەشـداربوون  ئەگـەر  کـە  بڵێـت 
بـکات  خەڵـک  بـە  خزمـەت  زیاتـر  ئۆپۆزسـیۆنبوون  ئەگـەر  و 
ئۆپۆزسـیۆن  دوودڵـی  بەبـێ  ئـەوا  چوونەدەسـەاڵتەوە،  لـەوەی 
جەخـت  ئـەوە  ئۆپۆزسـیۆن  گرنگـە  کۆتاییـدا  لـه   هەڵدەبژێـرێ... 
بکاتـەوە، کـە “خزمەتکـردن و بەرژەوەندیـی خەڵکـی کوردسـتان 
لـە چ پێگەیـەک و جێگەیـەک بێـت ئێمـە لەوێیـن، جا ئـەو پێگەیە ناو 

دەسـەاڵت!” دەرەوەی  یـا  بێـت  دەسـەاڵت 
لـە کۆتاییـدا دەتوانیـن بڵێیـن، لـە ئەگـەری سـەرکەوتنی گروپی 
بااڵدەسـتی ناو مەکتەبی سیاسـیی یەکێتی، کە ناسـراوە بە نزیکی 
لە پارتی و پاراستنی هاوپەیمانیی ستراتیژی و بەرژەوەندییەکانی 
تاکەکەسـیی خۆیـان، بـە ئەگـەری زۆر دەبێتە هۆی دروسـتکردنی 
حکومەت لەسـەر دەسـتی پارتی و یەکێتی. شـتێک کە ئەو ئەگەرە 
بەهێـز دەکات ئەوەیـە، بـەر لە هەڵبژاردنـەکان ئەندامێکی مەکتەبی 
سیاسـیی یەکێتـی )مـەال بەختیـار( ئـەوەی نەشـاردەوە، کـە ڕاسـتە 
پارتی و یەکێتی بە لیسـتی جیاوازەوە بەشـداریی هەڵبژاردنەکان 
ڕێچکـەی  سـەر  “دەگەڕێنـەوە  هەڵبـژاردن  دوای  بـەاڵم  دەکـەن، 

جارانیـان” واتـە دەگەڕێنەوە سـەر هاوپەیمانیی سـتراتیژی. 
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دەستپێك

ڕووداوەكانـی چەنـد مانگـی دوایـی، بـە پەیوەنـدی لەگـەڵ شـەڕ و 
پێكـدادان و هەڕەشـەكانی داعـش، كۆمەڵێك ڕووداوی هەڵتەكێنەر 
بوون لە ئاستە جیاجیاكانی سیاسەت و مەسەلە ستراتیژییەكان. 
یەكێـك لـە ڕەهەنـدە هـەرە گرنگەكانـی ئـەم پێشـوەچوونانە ئـەوە 
بـە كوردسـتانی  بـوو، سـێ بەشـی كوردسـتان، پێشـتر ناسـراو 
كوردسـتان  خۆرئـاوای  كوردسـتان،  )باكـووری  عوسـمانی 
لـە كۆمەڵێـك  بـە شـێوەیەكی چـڕ و  و باشـووری كوردسـتان(، 
ئاسـتی فرەڕەهەنـدەوە تێكـەاڵوی یەكتـر بوون. ئـەم تێكەاڵوبوونە 
ئاسـتێكی  لـە  كـە  سـتراتیژییە،  و  سیاسـی  تێكهەڵكێشـییه كی 
و  ئیقلیمـی  ئاسـتە  بەڵكـوو  نەماوەتـەوە،  كوردسـتانیدا  دابـڕاوی 
كوردسـتانییەكە  ئاسـتە  تێكـەاڵوی  بەتونـدی  نێودەوڵەتییـەكان 

بـوون. 
لـە ڕۆشـناییی ئـەوەی وتـرا، ئـەم بابەتـەی بەردەسـت تەنهـا 
تایبـەت نییـە بـە باسـكردن لـە ڕەوشـی یـەك بەشـی كوردسـتان، 
بەڵكـوو زیاتـر هەوڵدانە بۆ تێگەیشـتن لـە ڕووداوەكان لە پانتایییە 
سـێ  ئـەو  بەتایبەتـی  گـەورەدا،  كوردسـتانی  فراوانەكـەی  هـەرە 
كوردسـتانی  بـە  یەكـەوە،  بـە  پێشـتر  كـە  كوردسـتان،  بەشـەی 
زیاتـر  ڕۆشـناییی  ئەوەشـدا،  لەگـەڵ  ناسـرابوون.  عوسـمانی 
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باشـووری كوردسـتان.  دەخرێتـە سـەر خۆرئـاوا و و 
لـە ڕووی زەمەنییـەوە ئـەم بابەتـە زیاتـر كۆمەڵێـك سـەرنج 
و تێبینیـن لەمـەڕ ڕووداوەكانـی هـەرە دوایـی. بـە واتایەکـی تـر، 
بابەتەکە زیاتر باسوخواسی قۆناغی دوای داگیركردنی موسڵ و 
ڕووداوەكانی هەرە دواییی خۆرئاوای كوردسـتانە. جگە لەوەش، 
لـە هەنـدێ حاڵەتـدا هـەوڵ دەدەم بابەتەكـە لـە ڕووی زەمەنییـەوە 
لـە  نموونەیـەک  چەنـد  بـۆ  دواوە  بگەڕێمـەوە  و  بكـەم  فراوانتـر 

مێـژوو و ڕووداوی پەیوەندیـدار. 

پێشڕەوییە سەربازییەكانی داعش

هەرچەندە باسكردن لە هێزی داعش و ئەو پێشڕەوییەی بەو خێرایی 
و لـەو مـاوە كەمـەدا كـردی، ئاسـان نییـە، بـەاڵم دەتوانیـن بەگشـتی 
بڵێیـن هەندێـك هـۆ هـەن بـۆ ئـەم بەهێزبـوون و پێشـڕەوییە خێرایە: 
١- بەهـاری عەرەبـی وەك ژینگەیەكـی لەبـار بـۆ خۆنماییشـكردن و 
خۆڕێكخسـتنی ئیسـالمی توندڕەو، بەتایبەتی لە سـوریا. لەم واڵتەدا 
دەوڵەتی ئیسـالمی لە واڵتی شـام لە چوارچێوەی بەهاری عەرەبیدا 
سەری هەڵدا و هەر لەم چوارچێوەیەشدا پشتگیریی هەندێ الیەنی 
ئیقلیمی و نێودەوڵەتیی بەدەست هێنا. ئەو شتەی دەوڵەتی ئیسالمی 
لـە واڵتـی شـام سـوودی لـێ بینـی، ئـەوە بـوو، كـە لەنێـوان خـۆی 
و هێـزە تونـدڕەوە چەكـدارە ئیسـالمییەكانی تـردا، لـە چوارچێـوەی 
بەرهەڵسـتكاری سـوریدا، نـەك هـەر سـنوورێكی تەمـاوی هەبـوو، 
بەڵكوو تەنانەت شێوەیەك لە هاوكاری و هاوپەیمانییش لێرەو لەوێ 
بەدی دەكرا. ٢- كەوتنی ڕژێمی سەدام و بۆشاییی ئەمنی لە عێراق 
و سـەرهەڵدانی بەرهەڵسـتكاری دژی ئەمەریـكا لـە عێـراق. هەڵبەتـە 
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بەشـێك لـەم بەرهەڵسـتكارییە هیـی قاعیـدە و دواتـر هیـی دەوڵەتـی 
ئیسـالمی بـوو. دیـارە ئاشـكرایە كـە دوای كشـانەوەی هێزەكانـی 
ئەمەریـكا لـە عێـراق، ئیتـر ئـەو بۆشـایییە ئەمنییـە چـووە ئاسـتێکی 
تـرەوە و دەرفـەت لـە بـەردەم دەوڵەتـی ئیسـالمی لـە عێـراق زۆر 
فراوانتر بوو بۆ گەشـەكردن و خۆبەهێزكردن. ٣- بەرهەڵسـتكاریی 
لـەم  ئیسـالمی  دەوڵەتـی  سـوودوەرگرتنی  و  عێـراق  لـە  سـوننە 
سـوودوەرگرتن  شـێوازەكان  لـە  یەكێكیـش  بەرهەڵسـتكارییە. 
بـووە لـە جۆرێـك لـە هاوئاهەنگـی لەگـەڵ بەعـس یـا پاشـماوەكانی 
واتـە  هەردووکیـان،  بـۆ  سـەرەكی  مەبەسـتی  هەمـان  بـە  بەعـس، 
دەستبەسەرداگرتنی بەغداد، بەاڵم لە ڕاستیدا بە دوو ئەجێندای زۆر 
جیاوازەوە. ٤- الوازیی دەوڵەت لە عێراق و سـوریا، بگرە شكسـتی 
ئـەو دوو دەوڵەتـە لـە چوارچێـوەی ئـەوەی پێـی دەوتـرێ دەوڵەتـی 
شكسـتخواردوو )the failed state(. لـە ڕاسـتیدا ئـەم حاڵەتـە، واتـە 
دەوڵەتـی شكسـتخواردوو، تەنهـا لـە سـوریا و عێـراق بـەدی ناكرێ، 
بەڵكـوو لەكـوێ لـە جیهانـی ئیسـالمیدا دەوڵـەت الوازە، هـەر لەوێش 
گروپـە ئیسـالمییە تونـدڕەوەكان بەهێـزن، وەك نموونـەی یەمـەن، 
فەلەسـتین، سـۆماڵ، ئەفغانسـتان، لیبیـا... هتـد. ٥- پشـتگیریكردن 
لـە داعـش و هەندێـك گروپـی دیكـەی تونـدڕەوی ئیسـالمی سـوننی 
ئیسـالمی  تامپۆنێكـی  ئیقلیمییـەوە، وەك  هێـزی  هەندێـك  لەالیـەن 
سـوننی بەرامبـەر بـە ئێـران و ڕێگرتـن لە زیادبوون و پەرەسـەندنی 
هەژموونی ئەم واڵتە لە ناوچە و تەنگپێهەڵچنینی. بۆ ئەم مەبەستە 
و لەم ئاراسـتەیەدا، زۆر الیەن لە كاتی جیاجیا ڕۆڵیان هەبووە لەو 
پشـتگیریكردنەی ئیسـالمی سـوننی. لە ڕاسـتیدا ئەم خاڵە پێویسـتی 
بە ڕوونكردنەوەی زۆرترە و هەر لێرەدا هەوڵ دەدەم ئەم ڕەهەندە 

بخەمـە چوارچێـوە ئیقلیمییەكەی. 
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داعش لە نەخشەی جیۆستراتیژیی ناوچەكەدا

بـۆ تێگەیشـتن لـەم مەسـەلەیە دەبـێ كەمێـك بگەڕێینـەوە دواوە، 
بـۆ ئـەوەی وێنەیەكـی گشـتی و فراوانمـان لـە ڕۆڵـی ئێـران بـۆ 
ڕوونتر ببێتەوە، ئەو ڕۆڵەی ئەم واڵتە هەر لەدوای سـەركەوتنی 
شۆڕشـی ئیسـالمی و لـە بەردەوامیشـدا بینیویەتـی. یەكێكیـش لـە 
مەسەلە هەرە گرنگەكان لەم ڕۆڵەدا، پشتگیریكردن بووە لە هێزە 
ئێـران و هەڕەشـەكردن  لـە دەرەوەی  تونـدڕەوەكان  ئیسـالمییە 
بـووە لـە ئاساییشـی ڕژێمەكانـی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسـت، 
بەتایبەتـی ڕژێمـە عەرەبییەكانـی ناوچـەی كەنـداو. ئـەم ئاراسـتە 
ناردنـەدەرەوەی  درووشـمی  لەژێـر  ئێـران  ڕۆڵـەی  و  سیاسـی 
شۆڕشـی ئیسـالمی )صـدور انقـالب( بەڕێـوە چـووە و كۆمەڵێـك 
كەوتۆتـەوە.  لـێ  خوێناوییشـی  ملمالنێـی  و  تونـد  كاردانـەوەی 
نموونەیەكیـش لـە كاردانـەوەكان بەرامبەر ئەم درووشـمە جەنگی 
عێـراق و ئێـران بـوو، بەبـێ ئـەوەی ئـەوەم وتبـێ، كـە درووشـم و 
سـتراتیژی ناردنـەدەرەوەی شۆڕشـی ئیسـالمی تەنهـا هۆكارێـك 

بووبێـت بـۆ دەسـتپێكردنی شـەڕەكە.
و  ئیقلیمـی  الیەنـە  پشـتگیریكردنی  هۆكارەكانـی  لـە  یەكێـك 
جیهانییـەكان لـە داعـش لە چوارچێوەی سیاسـەتی تەنگپێهەڵچنین 
بـە ئێـران و ڕێگرتـن لـە زیادبوونـی كاریگەریـی ئەم واڵتە بەسـەر 
پێشـوەچوونەكانی ناوچەکـەدا بـووە. جگـە لـەوەی پێشـتریش ئەم 
پشـتگیرییە لـە سـوریاش لـەو گروپـە تونـدڕەوە كرا، بە مەبەسـتی 
خسـتنی ڕژێمـی ئەسـەد، بـەاڵم پێویسـتە لێـرەدا ئـەوەش بڵێیـن، 
ڕەهەندێكـی جەختكردنـەوە لەسـەر لەناوبردنـی ڕژێمـی سـوریا، 
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بەتایبەتـی لەالیـەن ئەمەریـكا و واڵتانـی عەرەبـی كەنـداو، دیسـان 
پەیوەندیدار بووە بە مەترسـیی قەڵەمڕەویی شـیعە، لەژێر سـێبەر 
و بـە سـەركردایەتیی ئێـران لـە ناوچەکـه دا. بـە واتایەكـی تـر، ئـەم 
سـوریا  كـە  هەڵدەگـرێ،  پـێ  بۆچوونـەوە  لـەو  جەختكردنەوەیـە 
بەشـێكی گرنـگ لـە پشـتێن )یـا هیاللـی( شـیعی لە ناوچەکـەدا پێك 
دەهێنـی و كەوتنـی ڕژێمـی سـوریا پچڕانێكـی یـا الوازبوونێكـی 
جیددی دەبێت بۆ ئەو پشتێنە، دەرەنجام دەبێتە هۆی الوازبوونی 

ڕۆڵـی ئێـران لـە ناوچەکـه دا بەگشـتی. 
بەپێـی ئـەم بۆچوونـە، دەتوانیـن بڵێیـن، ئـەوەی پێشـتر واتـە 
بـەر لـە داگیركردنـی موسـڵ لە سـوریا و عێـراق ڕووی دەدا، كەم 
یـا زۆر، شـەڕێك بـوو لەنێـوان دوو هیاللـی ئیسـالمیدا. یەكێكیـان 
هیاللـی سـوننی و ئـەوەی تریشـیان هیاللـی شـیعی. دەڵێم پێشـتر، 
هەروەهـا  عێـراق،  لـە  داعـش  پێشـڕەوییەكانی  هـۆی  بـە  چونكـە 
توندڕەویـی لەڕادەبـەدەری ئـەم هێـزە ئیسـالمییە و گۆڕانكاری لە 
وتـار و بـژاردە سـتراتیژییەكانی ئـەم گروپـە تونـدڕەوە، بوونەتـە 
لـە  سـوننی.  هیاللـی  و  داعـش  لەنێـوان  زۆر  دابڕانێكـی  هـۆی 
ڕاسـتیدا نـەك هـەر دابـڕان، بەڵكـوو بگـرە دژایەتـی و ملمالنێیەكی 
زۆریـش لەنـاو خـودی ئـەم هیاللەدا سـەری هەڵـداوە. بە واتایەكی 
تـر، ئـەو واڵتـە سـوننییانەی تـا دوێنێیەكـی نزیـك، ڕاسـتەوخۆ یـا 
ناڕاسـتەوخۆ، هـاوكار و پشـتگیری داعـش بـوون، ئەمـڕۆ دژی 

دەوەسـتنەوە. 
ئـەو  كامـەن  ئایـا  بكەیـن،  ئـەوە  پرسـیاری  پێویسـتە  لێـرەوە 
دەوڵەتانـەی ڕۆڵـی ناوەنـدی ئـەم دوو هیاللە، واتە هیاللی سـوننی 

و هیاللـی شـیعی دەگێـڕن و بزوێنـەری سـەرەكییانن؟ 
بەگشـتی دەستنیشـانكردنی ناوەنـدی هیاللـی شـیعی ئاسـانە، 
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لـە  خـۆی  هیاللـە  ئـەم  ئێرانـە.  ئیسـالمیی  كۆمـاری  ئەویـش  كـە 
بـە  و  دەكاتـەوە  درێـژ  ئەفغانسـتانەوە  و  پاكسـتان  شـیعەكانی 
عێـراق و سـوریادا تێدەپـەڕێ تـا دەگاتـە لوبنـان،* واتـە تـا دەگاتـە 
سـەر سـنووری ئیسـرائیل، بەتایبەتـی لـە ڕێگـەی ڕۆڵـی گرنگـی 
حیزبوڵـاڵی لوبنانییـەوە. بـەم شـێوەیە هیاللـی شـیعی، بەتایبەتـی 
ملمالنێـی  یـا  -ئیسـرائیلی،  عەرەبـی  ملمالنێـی  تێكـەاڵوی  ئێـران، 
فەلەسـتینی - ئیسـرائیلی دەبـێ و كاریگەریـی ڕاسـتەوخۆ لەسـەر 

ئـەم ملمالنـێ گرنگـە دادەنێـت. 
لە الیەكی ترەوە، ئاسـان نییە ناوەند و چەقی هیاللی سـوننی 
دیـاری بكەیـن. تـا ئێسـتا لـەم بارەیـەوە باسـی سـعودیە و توركیـا 

كراوە. 
هیاللـی  ناوەندێكـی  وەك  سـعودیەیە  هەرچـی  هەرحـاڵ،  بـە 
بەكاربردنـی  و  ئیسـالمی  فاكتـەری  كاراكردنـی  ئـەوا  سـوننی، 
لـە سیاسـەتی دەرەوەی ئـەم واڵتـەدا تـا ئێسـتا بـە دوو قۆناغـی 
سـەرەكیدا تێپەڕیـوە: ١- قۆناغـی ١٩٥٠كان تـا كۆتاییی١٩٧٠كانی 
سەدەی ڕابردوو: لەم قۆناغەدا مەبەست لە بەكارهێنانی فاكتەری 
ئیسـالمی، وەسـتانەوە بـوو بەرامبـەر بـە تەوژمـی ڕادیكالیزمـی 
دواتریـش  و  میسـر  سـەركردایەتیی  بـە  عەرەبـی  نەتەوەییـی 
سـوریا و عێـراق. بەگشـتی مەبەسـت لـەو بەكارهێنانـی فاكتـەری 
چوارچێـوەی  لـە  بـوو  سـعودیە  ڕۆڵـی  بەهێزكردنـی  ئیسـالمی، 
جیهانـی ئیسـالمی و پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەكانـدا. ٢- هـەر نەبێ 
لە سـاڵی ١٩٧٩ بەدواوە، واتە هەر لەگەڵ سـەركەوتنی شۆڕشـی 

*  بەپێــی هەندێــک بۆچــوون، هیاللــی شــیعی لــە کەمایەتییــە شــیعییەکانی واڵتــە 
عەرەبییەکانــی کەنــداو دەســت پــێ دەکات و دەپەڕێتــەوە ئێــران و دواتــر لــە 

ڕێگــەی لوبنانــەوە دەگاتــە ســەر ســنووری ئیســرائیل.



د. بورهان أ. یاسین

524

ئیسـالمیی ئێران، شانشـینی سـعودیە بە شێوەیەكی چاالكانە هەم 
لـە ڕێگـەی هاوكاریـی ئابـووری و هـەم لـە ڕێـگای گەشـەپێدان 
و باڵوكردنـەوەی مەزهەبـی وەهابـی لـە دەرەوەی سـنوورەكانی 
تونـدڕەوی  باڵوبوونـەوەی  لـە  بینیـوە  گرنگـی  ڕۆڵێكـی  خـۆی، 
ئیسـالمی. لـە بۆچوونێكـی گشتیشـدا، هۆكارێكـی دیكەی گرنگ بۆ 
ئـەم سـتراتیژەی سـعودیە، واتـە بەكارهێنانـی فاكتـەری ئیسـالمی، 
ئـەوە بـووە كـە تونـدڕەوی لـە نـاوەوەی واڵتـەوە بنێرێتـە دەرەوە. 
مەبەسـتی سـەرەكییش لەم ناردنەدەرەوەیە، پاراستنی ئاساییشی 
خـۆی بـووە لـەم توندڕەوییـە ئیسـالمییە، لـە ڕێگـەی ڕزگاربـوون 
بـوون لێـی. بـەم واتایـەش، دەسـەاڵتدارانی ئـەم واڵتـە پێیـان بـاش 
بـووە، تونـدڕەوە ئیسـالمییەكانی سـعودیە پـاڵ بدەنـە دەرەوەی 
ئـەم شانشـینە و بەمـەش سـعودیە بـە كردارێـك دوو ئامانجـی 
پاراسـتنی  كـە  سـەرەكی،  مەبەسـتی  بەدەسـتهێنانی  پێـكاوە: 
ئاساییشـی ناوخـۆی ڕژێمـە، چونكە ئەگەر ئـەم توندڕەوانە نەچنە 
دەرەوەی سعودیە، ئەوا بە ئەگەری زۆر ڕژێمی ئەم واڵتە خۆی 
دەبێتـە ئامانجیـان. جگـە لـەوەش، ئـەم توندڕەوانـە، كـە هەڵگرانـی 
مەزهەبـی وەهابیـن، كـە مەزهەبـی ڕەسـمیی واڵتـە، “ناردراونەتە” 
بێگومـان،  مەزهەبەكـە.*  باڵوكردنـەوەی  مەبەسـتی  بـە  دەرەوە 
گرنگـی  ڕۆڵێكـی  سـعودیە  عەرەبیـدا،  بەهـاری  چوارچێـوەی  لـە 
بینـی لـە پشـتگیریكردنی ئیسـالمی تونـدڕەو لـە سـوریا، بـە دوو 
مەبەسـتی سـەرەكی: ١- هەوڵ بۆ كۆتاییهێنان بە ڕژێمی ئەسـەد، 
ئەمـەش زیاتـر بـۆ شكسـتپێهێنانی پێگەیەكـی سـتراتیژیی ئێـران 
لـە ناوچەكـەدا. ٢- بەگشـتی لەپێنـاو بەهێزكـردن و سەرخسـتنی 
 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



لە قوواڵییی سیاسەتدا

525

هیاللی سوننی لە ناوچەكەدا.*
لە الیەكی ترەوە، هەر وا ئاسان نییە لە هیاللی سوننیدا ڕۆڵی 
ناوەندبـوون بدەیـن بـە توركیـا، چونكـە ئـەم ڕۆڵـە نەگونجـاوی و 
دژایەتییەكـی بەهێـز لەنـاو پڕۆژەی )ئاکەپە(دا دروسـت دەكات: لە 
الیەكەوە ئەم ڕۆڵە پڕ بە پێستی تیۆرییەكەی )ئەحمەد داود ئۆغلو(
ە لە چه مكی قوواڵییی سـتراتیژیدا، كە زیاتر مەبەسـت لێی ڕۆڵی 
چاالكانـەی توركیایـە لـە قوواڵییـی سـوننیدا لـە جیهانـی ئیسـالمی، 
بەتایبەتـی لـە ناوچـەی ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـتدا. كەچـی لـە الیەكی 
لـە هیاللـی سـوننیدا توركیـا  تـرەوە، هەمـان ڕۆڵـی ناوەندبـوون 
بـەرەوڕووی كۆمەڵێـك ملمالنـێ، دژایەتـی و بگـرە دوژمنایەتـی 
دەكاتـەوە، بەتایبەتـی ئەگەری بەرەوڕووبوونەوەیەكی سـەربازی 
لەگـەڵ ئێـران، تـۆ بڵـێ ناوەنـدی هیاللـی شـیعی. توركیـا بـەردەوام 
لـە  بەتایبەتـی  پاراسـتووە،  بەرەوڕووبوونەوەیـە  لـەم  خـۆی 
چوارچێوەی چه مكی كێشـە لە ئاسـتی سـفردا، واتە بێكێشەكردنی 
پەیوەندییەكانـی توركیـا لـە ناوچـە تـا ئاسـتی سـفر، كـە دیسـان 

*  بــەاڵم دەبــێ بگوترێــت، ئــەم سیاســەتی ناردنــەدەرەوەی جیهادییــە بــۆ 

ســعودییەکان بێکێشــە نەبــووە، بەڵکــوو ئــەم سیاســەتە بۆتــە بنەمایەکیــش بــۆ 
نائارامــی لەنــاو خــودی ئــەم، شانشــینە کاتێــک ئــەم جیهادییانــە گەڕاونەتــەوە 
ــی  ــە بەتایبەتــی ڕووی دا دوای کشــانەوەی هێزەکان ــەم حاڵەت ــۆ ســعودیە. ئ ب

ــە: ــە ئەفغانســتان. بڕوان ســۆڤیەت ل
 Patrick Conge and G. Okruhlik, “The Power Narrative: Saudi Arabia, the United States

and the Search for security” in Matteo Legrenzi, Security in the Gulf: Historical Lega-

.cies and Future Prospects, Routledge, 2010, p. 32

بــۆ خوێندنەوەیەکــی گرنــگ دەربــارەی چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی فاکتــەری 
ئیســالمی لەالیــەن ســعودیەوە بــە مەبەســتی پاراســتنی ئاسایشــیی نەتەوەییــی 
و  ئیســالمی  جیهانــی  چوارچێــوەی  لــە  پێگەکــەی  بەهێزکردنــی  و  خــۆی 
 Pinar Bilgin,Regional Security in the Middle :ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بڕوانــە

.East: A Critical Perspective, Routledge, 2011, pp. 67-111
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خاوەنەكـەی هـەر داود ئۆغلـوە. 
توركیـا  ڕۆڵـی  بڵێیـن  بەئاسـانی  دەكـرێ  تـردا،  دیوێكـی  بـە 
ناڕاسـتەوخۆ،  یـا  ڕاسـتەوخۆ  داعـش،  “پشـتگیریكردنی”  لـە 
مەسەلەیەكی ئاڵۆزە و تا ئێستا ڕۆشنایییەكی ئەوتۆی نەخراوەتە 
و  شـەڕ  پڕوپاگانـدەی  لـە  بـێ  دوور  كـە  ڕۆشـنایییه ك  سـەر، 
پێویسـتە  بـە هەرحـاڵ، زۆر  لێوەدەرچوونـی الیەنگیرانـە.  خاڵـی 
ئـەم ڕۆڵـەی توركیـا لـە دوو ئاسـتی جیـاوازەوە بخوێنینـەوە و 
تێگەیشـتنی بـۆ بكەیـن: ١- ڕۆڵـی “دەوڵەتـی توركیـای ڕەسـمی”* 
و بەتایبەتییـش حكومەتـی ئاکەپـە. لێرەشـدا گرنگە ئەم پرسـیارانە 
بكەیـن: ئایـا ئـەم ڕۆڵـە چەنـد بـووە، چـۆن بـووە، چـی بـووە و 
لـەم دەرفەتـەدا  ئـەم پرسـیارانە  بـووە؟ وەاڵمـی  لـە چ ئاسـتێكدا 
هـەر وا ئاسـان نییـە. ٢- ڕۆڵـی “دەوڵەتـی قـووڵ،” یـا دەوڵەتـی 
شـاردراوە، كە هێزی چەكداری، )میت(ی توركی، بەشـی شـاراوە 
لـە زۆرێـك لـە دامودەزگاكانی واڵت و هێزە ناسیۆنالیسـتە توركە 
سـەرەكیی  ڕۆڵـی  قـووڵ  دەوڵەتـی  دەگرێتـەوە.**  تونـدڕەوەكان 
هەبـووە لـە پشـتگیریكردنی داعـش.*** بەم واتایـەش، زۆر بەچڕی 

*  دیارە مەبەســت لە چه مکی دەوڵەتی ڕەســمی، هەموو ئەو دامودەزگایانەن، 
کــە بــە شــێوەیەکی ڕەســمی و بینــراو لــە چوارچێــوەی سیســتمێکی سیاســی 
دامــەزراو و بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا ئیــدارە و نوێنەرایەتیــی دەوڵەتــی تورکیــا 
دەکــەن. هەندێــک جــار دەوڵەتــی ڕەســمی وەک باڵــی “مەدەنــی” لــە پێکهاتــەی 
دەســەاڵتی سیاســی گوزارشــتی لێــوە دەکــرێ، لــە بەرامبەریشــدا دەوڵەتــی 

قووڵــە، کــە زیاتــر یەکســانە بــە باڵــی “ســەربازی”ی ئــەو دەســەاڵتە.
**  جگــە لــەم ڕەگەزانــە، مافیــا و هەنــدێ گــروپ و کەســی چــاالك لــە دەرەوەی 
یاســا یــا لــە یاســاڕاکردووش دەگرێتــە خــۆی. دەوڵەتــی قــووڵ هەندێــك جــار 

وەك دەوڵەتــی هاوتەریبیــش گوزارشــتی لــێ دەکرێــت...
***  باسوخواســێکی زۆر کــراوە دەربــارەی ڕۆڵــی ڕاســتەوخۆی )میــت(ی 

تورکــی لــە پشــتگیریکردنی داعــش و ســەرچاوەی زۆرێــك لــەو باســوخواس 
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و بەكورتی: پشـتگیریكردن لە ڕووە توركییەكەیەوە لە داعش دژ 
بـە خۆرئـاوای كوردسـتان و لێدانـی كانتۆنەكان، پێش هەرشـتێك، 
ئاراستە و كاری دەوڵەتی قووڵی توركیا بووە. ئەم ئاراستەیەش، 
بەشـێكە لـە هەوڵـی ئـەم دەوڵەتـی قووڵـە بـۆ الوازكردنـی پێگـە، 
بـۆ  هەوڵێكـە  ئەمـە  لـەوەش،  جگـە  پەكەكـە.  كاریگەریـی  و  ڕۆڵ 
خۆرئـاوای  لـە  سـەركەوتنێك  هـەر  لـە  پەكەكـە  بێبەشـكردنی 
كوردسـتان. هـەر بـەم واتایـەش، لـە تێڕامانێكـی گشـتیدا ئـەم دوو 
مەسـەلەیە، واتـە باكـوور و خۆرئـاوا، لـە یەكتـر جیـا ناكرێنـەوە 
هـەر  كوردسـتان  خۆرئـاوای  بـە  پەیوەندیـدار  ڕووداوەكانـی  و 
زوو، بـەاڵم بەتایبەتـی لـە مـاوەی دواییـدا، ئەوەیـان دەر خسـت، 
كـە بەیەكەوەگرێدانـی ئـەم دوو دیـوەی هاوكێشـە، بەتایبەتـی لـە 
دیـدی دەوڵەتـی قووڵـی توركیـاوە گرنـگ بـووە، بەاڵم ئـەوەی ئەم 
بەیەكەوەگرێدانـە دەباتـە ئاسـتێكی تـری گرنـگ، ئەوەیـە دەوڵەتـی 
ڕەسـمیی توركیاش ئەم بەیەكەوەگرێدانە دەكات و لە ڕۆشـناییی 
یـەك  دەخاتـە  په یـه ده   و  پەكەكـە  بەیەكەوەبەسـتنەوەیەش  ئـەم 
ئـەردۆگان  تەیـب  توركیا-ڕەجـەب  سـەرۆكی  ئەوەتـا  قاڵبـەوە. 
جەخـت دەكاتـەوە، كـە “پارتـی كرێكارانـی كوردسـتان و پارتـی 
یەكێتیـی دیموكراتـی هەمـان شـتن، خەمـی ئـەوان دروسـتكردنی 
گەشـبینییەوە  بـە  ئێمـەش  و  سـوریا  باكـووری  لـە  دەوڵەتێكـە 
سەیری ئەمە ناكەین.”* بە مانایەكی دیكە، جیاكاری لە ئاراستەی 

ــۆ  ــەن. ب ــەو حیزب ــی نزیکــی ئ ــی ڕاگەیاندن ــا دەزگاکان ــە، ی ــە پەکەکەی و هەوااڵن
نموونــە لــە ڕاگەیاندنــی پەکەکــە لــە کۆتاییــی ســاڵی ڕابــردوو، بــاس لــەوە 
لەنــاو  میــت  بــە  ســەر  کەســانی  کــوژراوی  پێنــج  توانــراوە  کــە  دەکــرێ، 

کوژراوانــی داعــش لــە عێــراق بدۆزنــەوە:
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=24571access: 10-12-2014
*  http://rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/070120151
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دوڵەتـی ڕەسـمی و دەوڵەتـی قـووڵ، زیاتـر لە ئاسـتی میتۆدی كار 
و ئامرازە بەكارهێنراوەكانە تا ئاراسـتە و خوێندنەوە گشـتییەكە.

ئامرازێكـی  قـووڵ  دەوڵەتـی  بیرهێنانـەوە،  بـۆ  هـەر  هەڵبەتـە 
گرنگی ئەو شەڕە بوو، كە تورکیا لە بەرامبەر بە كورد و پەکەکە 
سـەدەی  ١٩٩٠كانـی  و  ١٩٨٠كان  لـە  كوردسـتان  باكـووری  لـە 
ڕابـردوو، بەرپـای کـرد. لـە ڕاسـتیدا دەوڵەتـی قـووڵ نـەك هـەر 
ئامرازی شـەڕەكە بوو، بەڵكوو ڕۆڵی گرنگیشـی لە ئاراسـتەكردن 
و داڕشـتنی پـالن و سـتراتیژی شـەڕەكەش هەبـوو. لـە شـەڕی 
دەوڵەتـی قووڵـدا نـەك هـەر دامەزراوەیەكـی “شـاردراوەی” وەك 
ژیتـەم* و هێزێكـی ئیسـالمیی تونـدڕەو وەك حیزبوڵـاڵی توركـی 
ڕۆڵـی گرنگیـان بینـی، بەڵكـوو بگـرە مافیاكانـی توركیـا و هەندێـك 

و  هەواڵگــری  دەزگای  بــۆ  تورکییــە  کورتکــراوەی   )JITEM( ژیتــەم    *

Jandarma İstihbrat ve Terörle Mtü-( جەندرمــە هێــزی   دژەتیــرۆری 
cadele( کــە بەتایبەتــی لــە ١٩٩٠کان لــە کوردســتان چــاالک بــوو.

لــە ســەرەتادا بەرپرســانی دەوڵەتــی تورکیــا ئینکاریــی بوونــی ئــەم دەزگایەیــان 
بــە  ناســراوە  )کــە  بــە هــۆی ڕووداوێــك  لــە ســاڵی ١٩٩٧  بــەاڵم  دەکــرد، 
ڕووداوی سوســورلوك( دەوڵەتــی قووڵــی تورکیــا )بەتایبەتــی دەزگای ژیتــەم( 
بــۆ هەمــوو الیــەك ئاشــکرا بــوو و نەکــرا چیــی تــر ئینکاریــی بوونــی بکرێــت. 
بواڵنــد ئەجەڤیــد )کــە ئــەو کاتــە ســەرۆکوەزیران بــوو( و مەســعود یەڵمــاز 
)ســەرۆکی پارتــی دایــك ١٩٩١ تــا ٢٠٠٢( ڕاشــکاوانە ئەوەیــان ڕاگەیانــد، کــە 
ژیتــەم بوونــی هەبــووە و هەیــە، بــەاڵم بــۆ یەکــەم جــار لــە ســاڵی ٢٠٠٨ 
ــەوە،  ــاڵو بووی ــە ب ــەم دەزگای ــی زۆرەوە لەســەر ئ ــە وردەکارییەک ــاری ب زانی
چاالکوانانــی  و  الیەنگــران  دادگاییکردنــی  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  بــە  ئــەوەش 
ئەرگەنەکــۆن )بەشــی ڕێکخــراو و ســەربازی دەوڵەتــی قووڵــی تورکیــا(. هــەر 
ــی  ــە چاالکییەکان ــك ل ــەردە لەســەر زۆرێ ــەم جــار پ ــۆ یەک ــەم دادگایەشــدا ب ل
ژیتــەم ال درا و ئــەوەش پشتڕاســت کرایــەوە، کــە مەیدانــی ســەرەکیی کار 
و چاالکییەکانــی ئــەم دەزگا هەواڵگــری و تۆقێنــەرە، باکــووری کوردســتان 
بــووە. هەڵبەتــە ئامانجــی ئــەم چاالکییانــەش تێکشــکاندنی بەرهەڵســتکاری 

ــەو بەشــەی کوردســتان. ــووە ل ــوردان ب ک
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ڕەگـەزی دەرەوەی یاسـا و یاخیبـوو لـە یاسـا و دەوڵەتیـش، وەك 
ئامـراز دژ بـە كـورد لـە شـەڕەكەدا بـەكار هێنـران. زۆر بەتایبەتـی 
ڕۆڵـی ئـەم ئامـرازە لـە كاتـی حوكمڕانیـی سـەرۆكوەزیران تانسـو 

چیلـەر زۆر چـڕ بوویـەوە.*
هەڵبەتە پێگەی عێراق لە شەڕی دوو هیاللیی شیعی و سوننیدا 
یەكجار گرنگە و لە ئاسـتی هەرە گرنگی سـتراتیژیدایە، بگرە ڕۆڵی 
ئـەم واڵتـە لـەم سـیاقەدا دەتوانـێ یەكالكـەرەوەش بێـت. گرنگیـی 
پێگـەی جیۆسـتراتیژیی عێـراق لـە هاوسـەنگیی هێـزی ئیقلیمـی و 
هاوكێشـە ئاڵۆزەكانیـدا نـوێ نییـە، بـەاڵم تـا ئـەو جێگەیـەی پێگـەی 
ئیسـالمی سیاسـی و ڕۆڵـی  بـە گەشـەكردنی  پەیوەندیـی  عێـراق 
ئیقلیمیـی ئێرانـی ئیسـالمی )تـۆ بڵێ شـیعی(یەوە هەبێ، بۆچوونێكی 
گرنگ هەیە لە هزری ستراتیژیی ئەمەریكیدا، كە هەر نەبێ پێشینە 
مێژوویییەكەی بۆ ساڵی ١٩٧٩ دەگەڕێتەوە، واتە بەدیاریكراوی بە 
پەیوەندی لەگەڵ یا یەكسەر دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی. 
بە بۆچوونی زبیگنیو برزێزنسكی، ڕاوێژكاری ئاساییشی نەتەوەیی 
لـە زەمانـی سـەرۆك جیمـی كارتەر، هـەر لەیەكترنزیكبوونەوەیەك، 
یا لەوە زیاتر هەر هاوپەیمانییەك لەنێوان ئێران و عێراق و سوریا، 
هەڕەشـەیەكی جیـددی و ڕاسـتەوخۆ دەبـوو بـۆ سـەر سـتراتیژی 
ئەمەریـكا و بەرژەوەندییەكانـی. هەروەهـا پێشـوەچوونێكی ئەوهـا، 
هەڕەشـەش دەبـوو بـۆ سـەر دۆسـتان و هاوپەیمانانـی ئەمەریـكا 

*  ڕۆڵــی دەوڵەتــی قــووڵ لــە شــەڕ دژی کــورد لــە باکــووری کوردســتان و لــە 
تورکیــا بەگشــتی کەمتــر بۆتــە ئامانجــی لێکۆڵینــەوەی ئەکادیمــی. یەکێــک لــەو 

لێکۆڵەرانــەی دەربــارەی ئــەم بابەتــەی نوســیووە )مایــکل گونتــەر(ە. بڕوانــە:
Michael M. Gunter, The Kurds Ascending: The Evolving Solu-
 tion to the Kurdish Problem in Iraq and Turkey, Palgrave, 2008,
.2nded, pp. 107-131
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كەنـداو.  ناوچـەی  عەرەبییەكانـی  ڕژێمـە  بەتایبەتـی  ناوچـە،  لـە 
)هاوپەیمانییـە( لەیەكترنزیكبوونەوەیـە  ئـەو  نـاوی  برزێزنسـكی 
ی نـاوە پشـتێنی غـەزەب. لـە ڕۆشـناییی ئـەم بۆچوونـەوە، وەك 
خوێندنەوەیەكی جیۆستراتیژی لە ئاساییشی نەتەوەییی ئەمەریكا، 
هەر لەدوای سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمییەوە، پێویست بوو ئەم 
پشـتێنە تـا بكـرێ بەپچـڕاوی بهێڵرێتـەوە. واتـە ئەمەریـكا لێنەگـەڕێ 
عێـراق بكەوێتـە دەسـت هێزگەلێـك، كـە یەكسـەر ئـەم واڵتـە، واتـە 
عێـراق، بـكات بـە بەشـێك لـە هاوپەیمانییەكـی سـێالیەنیی تونـدڕەو 
و دژەئەمەریكـی. بـە واتایەكـی دیكـە، تـا بكـرێ چارەنووسـی ئـەم 
واڵتـە بەتەواوەتـی نەكەوێتـە دەسـت شـیعە. دیـارە، لە گۆشـەبینینی 
ئـەم بۆچوونـەوە، باشـتر وا بـوو نـەك ئـەم پشـتێنە هـەر بەپچڕاوی 
دوو  لەگـەڵ  ملمالنـێ  و  دژایەتـی  بـە  عێـراق  بەڵكـوو  بمێنێتـەوە، 
پارچەكـەی تـری پشـتێنەكە، سـوریا و ئێـران، بمێنێتـەوە. دیـارە لـە 
ئاوڕدانەوەیەكـی مێژووییـدا ئـەوە دەر دەكـەوێ، جەنگـی عێـراق و 
ئێـران ١٩٨٠-١٩٨٨ ئـەم ئامانجـەی ئەمەریـكای بەباشـی پێكا. بەبێ 
ئـەوەی ئـەوەم وتبـێ، كـە شـەڕەكە پیالنێكـی ئەمەریكیـی لەپشـتەوە 

بووبێت!
دەمـەوێ هـەر لـەم سـیاقەدا ئـەوە بڵێـم، پێداگریـی بەردەوامـی 
تیایـدا  و  بمێنێتـەوە  بەیەكپارچەیـی  عێـراق  لـەوەی  ئەمەریـكا 
هاوسـەنگییەكی سیاسـی لەنێـوان سـوننە و شـیعە لـە الیـەك و 
عـەرەب و كـورد لـە الیەكـی دیكە پارێزراو بێت، تا ڕادەیەكی زۆر 
دەگەڕێتـەوە بـۆ ئـەم خوێندنەوەیـە. واتـە تـا بكـرێ عێـراق خاڵـی 
هـەرە الواز بێـت لـەو هیاللـە شـیعییەدا و پـڕۆژەی ئێـران سـەد 
لـە سـەد سـەركەوتوو نەبێـت لـە تۆكمەكردنـی هیاللەكـەدا. دیـارە 
پێداگریـی ئەمەریكییـەكان، لـە دوازدە سـاڵی ڕابـردوودا – واتـە 
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لـەدوای كەوتنـی ڕژێمـی سـەدامەوە، لـەوەی كـە كـورد دەبـێ لـە 
چوارچێـوەی عێراقـدا بمێنێتـەوە، دەربڕ و چڕبوونەوەی خواسـت 
و هەوڵـی ئەمەریـكا بـووە بۆ ئەوەی عێـراق بەتەواوەتی نەكەوێتە 
دەسـت شـیعە. بەتایبەتـی ڕۆڵـی ئەمەریـكا لـە پێكهێنانی حكومەتی 
عەبـادی، دیسـان چڕبوونەوەیەكـی دیكـەی هەوڵەكانـی ئـەو واڵتـە 
بـوو بـۆ هێشـتنەوەی عێـراق بـە یەكپارچەیی لە ڕێگەی پاراسـتنی 
هاوسـەنگیی مەزهەبـی و ئیتنـی، بـەم شـێوەیەش مسـۆگەركردنی 
ئـەوەی عێـراق بەتەواوەتـی نەكەوێتـە ژێـر دەسـەاڵتی شـیعە، تـۆ 

بڵـێ نەكەوێتـە ژێـر هەژموونـی ئێـران. 
هەر لێرەشـەوە دەتوانین بەئاسـانی ئەوە بڵێین، كە پشـتگیرییە 
سـنووردارەكەی ئەمەریـكا لـە كـورد، پشـتگیرییەكی زیاتریـش لـە 
عەرەبی سوننەی عێراق دوای كەوتنی ڕژێمی سەدام، ئامرازێكی 
كاریگـەر بـووە بـۆ سـنوورداركردنی دەسـەاڵتی شـیعە لـە عێـراق. 
“سـەركەوتوو”  كـەم  ڕادەیەكـی  تـا  ئەمەریـكا  پڕۆژەیـەدا  لـەم 
بـووە، هـەر وەك چـۆن بەریتانییـەكان لـە دامەزراندنـی عێراقـدا 
ئـەو واڵتـە نەكەوێتـە دەسـت  لـەوەی كـە  بـوون”  “سـەركەوتوو 
شـیعە. ئەگەرچـی خـودی پـڕۆژە ئەمەریكییەكە، واتە هێشـتنەوەی 
گـران  زۆر  شـیعە،  هەژموونـی  بەبـێ  یەكپارچەیـی  بـە  عێـراق 
لەسـەر خـودی ئـەم پێكهاتانـە، واتـە كـورد و سـوننەی عـەرەب 
كەوتووە، بەو واتایەی بەشـێكی زۆری بەرهەڵسـتكاری بەرامبەر 
عـەرەب  سـوننەی  و  كـورد  بـە  عێـراق  لـە  شـیعە  هەژموونـی 
“سـپێردراوە” یـا لـە ڕێگـەی ئەوانـەوە بەجـێ دەگەیه ندرێـت، بەاڵم 
ئێسـتا لـەوە دەچـێ چیـی تـر ئەمەریـكا لـە قۆناغـی دوای داعـش 
بەئاسـانی نەتوانـێ هاوسـەنگییەكان لـە عێراقـدا، لـە شـێوە كـۆن و 

تەقلیدییەكەیـدا ڕاگـرێ.
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داگیركردنی موسڵ و مەسەلەی كورد

 هێشـتا زووە بۆ ئەوەی بتوانین خوێندنەوەیەكی ورد و دروسـت 
لەسـەر بابەتـی داگیركردنـی موسـڵ لەالیـەن داعشـەوە بکەیـن و 
بەئاسـانی بتوانین وەاڵمێكی تەواو بۆ پرسـی شكسـتی لەشـكری 
عێـراق بدەینـەوە، بـەاڵم لـە هەوڵێكی سـەرەتاییدا دەتوانم بڵێم ئەم 
پێشـڕەوییەی داعـش فەراهـەم بـوو بە هۆی: ١- سـوودوەرگرتنی 
داعش لە ناڕەزایەتییەكانی سـوننە. ٢- الوازیی هێزی سـەربازیی 
الیەنێـك  پاشـقولگرتنی  شـێوازەكانی  لـە  شـێوەیەك   -٣ عێـراق. 
لەناو هێزی سـەربازی، یا لەناو دەسـەاڵتی سیاسـی لە عێراق، لە 
الیەنەكـەی تـر. ٤- گومانـی تێـدا نییە، كە بەتایبەتی لە قۆناغەكانی 
پێشـوودا، داعـش و بەعـس بـە شـێوەیەك لـە شـێوەكان هـاوكاری 
یەكتر بوون. بەم واتایەش، دەكرێ كەوتنی موسڵ لە چوارچێوەی 
جۆرێـك لـە هاوپەیمانیـی نێـوان داعش و بەرهەڵسـتكاری سـوننی 
بووبێـت، زۆر بەتایبەتیـش ڕۆڵـی بەعـس لـەم بارەیـەوە ناوەنـدی 
و گرنـگ بـووە، بـەاڵم بـە بۆچوونـی خـۆم، دوای كەوتنـی موسـڵ 
لەنێـوان بەعـس و داعـش، سـوننە و داعـش بەگشـتی، شـێوازێك 
لـە شـێوازەكانی دابـڕان و بگـرە تەنگـژەش لـە ئامانج و ئاراسـتەدا 

سـەری هەڵداوە. 
بـە هەرحـاڵ، بـە ئەگەری زۆر ئێسـتاش بەعـس چاوی لەوەیە، 
بگـرە كاریـش بـۆ ئـەوە دەكات، سـوود لـە تواناكانـی داعـش وەر 
بگرێتـەوە  لـە عێـراق  تـر دەسـەاڵت  ئـەوەی جارێكـی  بـۆ  بگـرێ 
دەسـت. دەكرێ شـەڕ لەسـەر بەغداد پرسێكی هەرە یەكالكەرەوە 
بێـت بـۆ ئـەم پەیوەندییانـەی نێـوان بەعـس و داعـش، جـا چ ئـەم 
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یەكالبوونەوەیـە خوێنـاوی و بـە الدانـی الیەكەی تر تەواو دەبێت، 
یـا لـە ڕێگـەی شـێوازێك لـە لەیەكترگەیشـتن. دوور نییـە ڕۆڵێكـی 
زیاتر و چاالكانەتری ئێران لە شـێوەی بەشـدارییەكی ڕاسـتەوخۆ 
لـە شـەڕ لـە عێـراق ببێتـە یەكێـك لـە هـۆكارە یەكالكەرەوەكانـی 
نزیكبوونەوەی زیاتر و بگرە هاوپەیمانییەكی ئاشـكرای بەعس و 
داعـش، بەگشـتیش لەنێـوان داعـش و سـوننە لـە عێـراق لـە الیەكی 
ڕۆڵێكـی  كـە  ئەوەیـە،  بەهێـز  ئەگەرێكـی  واتایـەش،  بـەم  تـرەوە. 
ئاشـكرا و هێرشـبەرانەی ئێـران لـە عێـراق بـە زیانی خـودی ئێران 

تـەواو ببێت! 
داعشـەوە،  لەالیـەن  موسـڵ  داگیركردنـی  دوای  ڕاسـتەوخۆ 
بـە ناوچەكانـی  داڕمـان و تێكشـكانی هێـزی سـەربازیی عێـراق 
تـری سوننەنشـیندا بـاڵو بوویـەوە، هاوتەریبیـش پێشـڕەوییەكانی 
داعـش بـووە هـۆی داگیركردنـی زۆر ناوچـەی تـر لەالیـەن ئـەم 
ئـەوەی  هـۆی  بوونـە  ڕووداوانـە  ئـەم  تونـدڕەوەوە.  ڕێكخـراوە 
هێـزی پێشـمەرگەش لـەالی خۆیـەوە بكەوێتـە پێشـڕەوی، یەكێـك 
لـە لێكەوتەكانـی ئـەم پێشـڕەوییە ئـەوە بـوو، پێشـمەرگە زۆرێكـی 
لـە ناوچـە دابڕێنـراوەكان گەڕانـدەوە. لەڕاسـتیدا كۆنتڕۆڵكردنـی 
ئـەم ناوچانـە لەالیـەن پێشـمەرگەوە، زیاتـر لـە ئاكامـی داڕمانـی 
هێـزی سـەربازیی عێـراق بـوو تـا هەرشـتێكی تر. بـە واتایەكی تر، 
ئـەم پێشـڕەوییە بـە زەرورەت دەربـڕی هێـز و توانای پێشـمەرگە 

نەبـوو! 
ڕەهەندێكی ئەم پێشڕەوییەی پێشمەرگە لە ناوچە دابڕاوەكان 
لـە  یەكێـك  كـرد  وایـان  دا  ڕوویـان  شـت  هەندێـك  بـوو،  ئـەوە 
لەسـەر  كـورد  ناكەیـن  قبوڵـی  بڵێـت  شـیعە  گەورەئایەتوڵاڵكانـی 
زامەكانمـان هەڵپـەڕێ... یەكـێ لـەو شـتانەی ڕووی دا ئـەوە بـوو، 
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بەئاشـكرا پێشـمەرگە ئااڵی عێراقی هێنایە خوارەوە وەك ئەوەی 
ئـەم هێزانـە چووبێتنـە نـاو خاكـی واڵتێكـی تـر، كـە لـە حاڵەتـی 
شـەڕدایە لەگەڵیدا، نەك واڵتێك كە تۆ لە ڕێگەی دەسـتوورێكەوە 
پێیـەوە بەسـترابیتەوە. دەسـتوورێك، كـە كـورد خـۆی دە سـاڵ 
بـەر لـە ئێسـتا لـە ڕیفراندۆمێكـدا ڕەزامەندیـی لەسـەر دەر بـڕی. 
شـیعە،  كەسـایەتییەكی  گوزارشـتەی  ئـەم  خـۆم،  بۆچوونـی  بـە 
لـە دەربڕینـی هەسـتێكی گشـتی و بەرفراوانـی  گوزارشـت بـوو 
شـیعی. ئـەم ڕووداوانـە دەكـرێ بـۆ داهاتـوو كاریگەریـی نەرێنی-
نێگەتیـڤ بەجـێ بهێڵـێ لەسـەر پەیوەندییەكانـی شـیعە و كـورد!

جگـە لـەوەش، هـەر زوو لەسـەر پانتاییی سیاسـیی باشـووری 
كوردستان، ڕەسمی و ناڕەسمی، بۆچوونێك لەالیەن دەسەاڵتەوە 
سـەری هەڵـدا، ئەویـش ئەوەبـوو كـە ئیتـر ناوچـە دابڕێنـراوەكان 
ناوچانـە  لـەو  كوردیـش  و  كوردسـتان  بـۆ  باوەشـی  گەڕانـەوە 
ناكشـێتەوە، بـەاڵم هـەر زوو لـە دیمانەیەكـی پێگـەی مالمۆكـورددا 
دروسـت  خوێندنەوەیـە  و  مەزەنـدە  ئـەم  وتـم   ،٢٩-٦-٢٠١٤ لـە 
نییـە، چونكـە زۆر بەسـادەیی لەگـەڵ ڕۆحـی دەسـتووری عێـراق 
یەكانگیر نییە. دەستوورێك كە كورد خۆی ئیمزای كردووە، واتە 
لـە ڕێگـەی ڕیفرانـدۆم خەڵكـی كوردسـتان دەنگـی بـۆ داوە.* جگـە 
لـەوەش، الیەنـی كـوردی بـەردەوام ئـەوەی دووپـات كردۆتـەوە، 
عەرەبیـن،  عێراقـی  بڵـێ  تـۆ  عێراقـن،  دەسـەاڵتدارانی  ئـەوە  كـە 
دەسـتوور پێشـێل دەكـەن، بـەاڵم چۆنـە الیەنـی كـوردی خۆی ئەو 
دەسـتوورە “پێشـێل بـكات،” پێشـێلكردنی دەسـتوور شانبەشـانی 

هەڵپەڕیـن لەسـەر برینەكانـی ئەوانـی تـر!

* https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&fea-
ture=youtu.be
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هەڵچوونێكی سیاسی

كەوتنـی  دوای  ڕاسـتەوخۆ  لـە ڕووداوەكان،  هەڵـە  تەسـەورێكی 
موسـڵ و پێشـڕەوییەكانی پێشـمەرگە لـە ناوچـە دابڕێنـراوەكان 
ئـەوە بـوو، كـە بـۆ نموونـە مەسـعود بارزانـی هـەر زوو وتـی ئیتر 
تـر  چیـی  و  بـووە  جێبەجـێ  واقیـع  ئەمـری  مـاددەی ١٤٠ وەك 
بـەاڵم دواتـر دەر  ئـەم ماددەیـە بكەیـن،  نـاكات باسـی  پێویسـت 
كـەوت كـە هـەر نەبـێ بۆچوونـی یەكێتیـی نیشـتمانی پێچەوانـەی 
ئـەم بۆچوونـە بـوو، یـا لـە باشـترین حاڵەتـدا زۆر جیـاواز بـوو 
لـەم  بـە هەرحـاڵ، هـەر زوو الیەنـی كـوردی پاشەكشـەی  لێـی. 
بۆچوونـەی مەسـعود بارزانـی كـرد و جارێكی تـر ماددەی ١٤٠ی 
كـردەوە بـە بەشـێكی سـەرەكی لـە گفتوگۆكانـی لەگـەڵ بەغـداد.

داعـش  گوایـە  كـە  بـوو،  ئـەوە  هەڵـە  تـری  بۆچوونێكـی 
دەسـەاڵتدا  لـە  پارتـی  الیەنـی  كوردسـتان!  سـەر  ناكاتـە  هێـرش 
نیشـتمانی.  یەكێتیـی  نـەك  بـوو،  بۆچوونـە  ئـەم  هەڵگـری  زیاتـر 
دەكـرێ هۆكارێكـی ئـەم بۆچوونـەش ئـەوە بووبێـت، كـە پێشـتر 
جۆرێـك لـە لەیەكگەیشـتن لەنێـوان پارتـی و سـوننە، بەتایبەتـی 
بەعـس هەبووبـێ، بـەاڵم لـە قۆناغێكـدا بـە هـۆی كێشـەكانی نـاو 
بـە  یـا  بەعـس،  بەتایبەتـی  سـوننە،  و  داعـش  “هاوپەیمانـی”ی 
هـۆی گۆڕانكاریـی چاوەڕواننەكـراو لـە ئاراسـتە سـتراتیژییەكانی 
دابێـت.*  ڕووی  داعشـدا  لەگـەڵ  سـوننی  لێكپچڕانێكـی  داعشـدا، 

*  بۆ بۆچوونێکی ئەوها، بڕوانە:
https//:www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&feature
=youtu.be
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دواجـار بـە ئەگـەری زۆر، هـەر ئـەم لێكدابڕانـەش وای كردبـێ 
بگـۆڕێ!  كوردسـتان  بـەرەو  هێرشـەكانی  ئاراسـتەی  داعـش 

هـۆی  بـە  كـوردی  الیەنـی  كاردانـەوەی  تـری  ڕەهەندێكـی 
داگیركردنـی موسـڵ ئـەوە بـوو، هـەر زوو هەندێـك لـە بەرپرسـە 
هەرە بااڵكانی كوردستان ئەوەیان جه خت كردەوە، كە ئیتر دوای 
ئـەو ڕووداوە، عێـراق، بەتایبەتـی پەیوەندییەكانـی كورد و بەغداد، 
كەوتـە قۆناغـی “دوای موسـڵ.” پەیامێكـی ئـەم بۆچوونـەش ئـەوە 
بـوو، كـە ئیتـر دوای داگیركردنـی موسـڵ، ناكـرێ پەیوەندییەكانـی 
كـورد لەگـەڵ بەغـداد هـەر لەسـەر بنەماكانـی بـەر لـە داگیركردنی 
ئەو شارە بەردەوام بن. هەر زوو لە ڕۆشناییی ئەم بۆچوونەوە، 
مێـژووی پەیوەندییەكانـی كـورد و بەغـداد كرایـە دوو بەشـەوە: 
بـە  لـە داگیركردنـی موسـڵ و دوای داگیركردنـی،  بـەر  قۆناغـی 
لـە  واتـای ئـەوەی ئیتـر كـورد بـە چوارچێوەكانـی قۆناغـی بـەر 

داگیركردنـی موسـڵ ڕازی نابێـت.*
كـە  بـوو،  تـرەوە، هـەر زوو بۆچوونـی خـۆم وا  لـە الیەكـی 
گوایـە  كـە  كوردسـتان،  باشـووری  دەسـەاڵتدارانی  بۆچوونـی 
ئیتـر باشـووری كوردسـتان دوای داگیركردنـی موسـڵ قۆناغـی 

ــی  ــە داگیرکردن ــەر ل ــر ب ــەوە دەچــێ بۆچوونێکــی جێگی ــە الیەکــی دیکــەوە، ل ل
شــەنگال لــەالی ســەرکردایەتیی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان هەبووبــێ، 
کــە داعــش هاتــووە بــۆ ئــەوەی “شــەڕ دژی مالکــی و شــیعە بــکات” نــەک 
کوردســتان. بــۆ نموونــە نــوری مالیکــی، ســەرۆکوەزیرانی پێشــووی عێــراق، 
لــە زیاتــر لــە بۆنەیەکــدا جه ختــی کردۆتــەوە، کــە بەتایبەتــی مەســعود بارزانــی 

ــە: ــووە. بڕوان هەڵگــری بۆچوونێکــی ئەوهــا ب
http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=13922 &-
Jor=2,access 8-12-2014

*   بۆ نموونە، بڕوانە: 
http//:www.sbeiy.com/Detail.aspx?id&3580=LinkID4=



لە قوواڵییی سیاسەتدا

537

پێـش موسـڵی تێپەڕانـدووە، لـە باشـترین حاڵەتـدا خوێندنەوەیەكی 
نادروسـت و گەشـبینییەكی بێبنەمـا بـوو. بـە واتایەكـی دیكـە، ئـەم 
هەروەهـا  بـوو،  بەپەلـە  پەرچەكردارێكـی  زیاتـر  خوێندنەوەیـە 
حوكمـدان بـوو لـە مەسـەلەیەكی گرنـگ لەسـەر بنەمـای هەسـت و 
نەست، نەك خوێندنەوەیەكی ڕاستگۆیانە و عەقاڵنی لە سیاسەت 

ڕوانگەكانـی.* و 
بۆچوونـەی  ئـەم  نادروسـتیی  زوو  هـەر  ڕاسـتیدا  لـە 
كـورد  كـە بەشـداریی  مانایـەی  بـەو  دەسـەاڵتداران دەر كـەوت، 
موسـڵ،  دوای  قۆناغـی  لـە  عەبادیـدا  حەیـدەر  لـە حكومەتەكـەی 
بـە  بـەراورد  بـە  نەبـوو  بەهێزتـرەوە  پێگەیەكـی  لـە  هـەر  نـەك 
ئـەو بەشـدارییە  بگـرە  بەڵكـوو  پێشـتری کـورد،  بەشـدارییەكانی 
نسـكۆیەكی سیاسـیش بـوو، لـە ڕاسـتیدا كـورد بـە چۆكـداداوی و 

هاوێشـت.** هەنـگاوەی  ئـەم  بێچارەیییـەوە 
گرنگـە لێـرەدا ئـەوەش جەخـت بكەینـەوە، كـە ئـەم چۆكدادانـە 
نابێ هەر بخرێتە چوارچێوەی شكسـت و كارەسـاتی شـەنگال و 
الوازیـی پێگـەی كـورد دوای ئـەو ڕووداوە، بەڵكـوو باشـتر وایـە 
ئـەم الوازییـە بخەینـە چوارچێوەیەكـی فراوانترەوە. بۆ تێگەیشـتن 
لـەم پێگـە الوازە، پێویسـتیمیان بـە تێڕامـان و خوێندنەوەیـە لـە 

*  بۆ ئەم بۆچوونەی نووسەر بڕوانە:
https://www.youtube.com/watch?v=MaowC5Wnmwc&fea-
ture=youtu.be
٢٠١٤/٩/٨ی  کۆبوونەوەکــەی  ناوەڕۆکــی  دەربــارەی  هەوااڵنــەی  ئــەو    **

پشتڕاســت  ئەوەیــان  کرانــەوە،  بــاڵو  کــورد”  سیاســیی  “ســەرکردایەتیی 
کــردەوە، کــە بڕیــاری بەشــداری لــە حکومەتــی عەبــادی، بڕیارێکــی بێبژاردەیــی 

و بێچارەیــی بــوو. بــۆ نموونــە بڕوانــە:
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=22598access 17-
10-2014
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سەروبەری ئەو سیستمە سیاسییەی لە عێراقی دوای سەدام هاتە 
كایـەوە، كـە هـەر كـورد خۆیشـی الیەنێكـی چاالكـی بەرهەمهێنانی 
ئەم سیستمە بوو. بەبێ ئەوەی لێرەدا بچمە ناو وردەكارییەكانی 
ئەم بابەتەوە، گرنگە بە شـێوەیەكی سـەرەكی ئەوە بڵێین، كە ئەم 
سیسـتمە دواجـار لـە باشـترین حاڵەتـدا لەسـەر بنەمـای كەمینـە و 
زۆرینـە دامـەزراوە، كـورد كەمینـە و الیەنـی عەرەبییـش زۆرینـە. 
هـەر ئـەم ڕاسـتییەش یارمەتیمـان دەدات بـۆ ئـەوەی لـەوە بگەیـن، 
كـە چەنـدە ئاسـان بـوو بـۆ الیەنـی زۆرینـەی عەرەبـی، بـە سـوننە 
و شـیعەوە، چـۆك بـە كورد-كەمینـەدا بـدات، لە ئاكامـی بڕیارێكی 
دابـوو،  پێشـوەختەیان  بڕیـاری  كـە  شـیعە  و  سـوننە  هاوبەشـی 
“هەتـا بەبـێ بەشـداریی الیەنـی كوردییـش ئـەوان حكومـەت هـەر 
ئەویـش  ئاشـكرایە،  هەڵوێسـتەش  ئـەم  ئاكامـی  دەهێنـن.”*  پێـك 
ئەوەیـە، كـە لـە “بێچارەیـی” واتـە بەبێ بوونی هیـچ ئەلتەرنەتیڤێك 
لـە بـەردەم كـورددا، بەرامبـەر ئـەم دیكتاتۆریەتـی زۆرینەیـە،** لـە 

*  هــەر نەبــێ دوو نموونــەی تــری زەق هــەن لــە خۆســەپاندنی الیەنــی عەرەبــی 
لــە پەرلەمانــی عێــراق، چونکــە زۆرینــە بــوون بەرامبــەر بە “کەمینــەی” کوردی. 
یەکــەم یاســایەکی گرنــگ دەربــارەی کەرکــوک، کــە ناســراوە بــە یاســای ژمــارە 
٢٣ لە ڕێگەی زۆرینەی عەرەبییەوە بەســەر کورددا ســەپێندرا، دووەمیشــیان 
ــی جــێ  ــی پەرلەمان ــورد هۆڵ ــەوەی ک ــەڵ ئ ــی بوودجــەی ٢٠١٤، لەگ تێپەڕاندن

هێشــت، وەك هەڵوێســتێك دژی دەنگــدان بــە بوودجەکــە.
**  بــۆ خوێندنــەوەی هەندێــک توێژینــەوە و دیمانــە دەربــارەی ئــەو سیســتمە 
سیاســییەی کــە دوای کەوتنــی ڕژێمــی ســەددام هاتــە کایــەوە و ڕۆڵــی کــورد 
أ. یاســین، عێراقــی دوای ســەددام و  بارەیــەوە، بڕوانــە: د. بورهــان  لــەو 
چارەنووســی باشــوری کوردســتان: کۆمەڵــێ لێکۆڵینــەوە و چاوپێکەوتــن، 
دهــۆك، مەتیــن ٢٠٠٨. ئــەوەی بــە تایبەتــی لــە بەشــێك لــەو توێژینــەوە و 
بەرهەمهــات  سیســتمەی  ئــەو  کــە  ئەوەیــە  جه ختکراوەتــەوە  دیمانانــەدا 
سیســتمی دیکتاتۆریــی زۆرینــە )ســتەمکاری زۆرینــە(ی عەرەبــی بــوو، بــەاڵم 

لــە ڕێــگای دەســتور و ئامــرازی “دیموکراتیانــەوە”!
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دواچركـەدا پەرلەمانتـارە كـوردەكان چوونـە نـاو هۆڵـی پەرلەمان 
و دەنگیـان بـە حكومەتەكـەی عەبـادی دا. 

دوای ئـەم ڕووداوە، جارێكـی تـر الیەنـی كـوردی دەرفەتێكـی 
تری هەیە، كە بۆ تێگەیشـتن لە حاڵەتی بنبەسـت و پەیوەندییەكی 
پڕ لە تەنگژە و قەیراناوی لەگەڵ بەغداد پەنا بۆ بیركردنەوەیەكی 
واتـە  عەرەبیـدا،  عێراقـی  بەرەوڕووبوونـەوەی  لـە  ببـا  جیاوازتـر 
عێراق بەبێ باشووری كوردستان. بیركردنەوەیەكی جیاوازتریش 
پەیوەندییەكانـی كـورد  تـەواوی  پێداچوونـەوەی  بنەمـای  لەسـەر 
بنەمـای  لەسـەر  كـە  ئەوەیـە،  ڕاسـتییەكەش  دەبێـت.  بەغـداد  و 
دەسـتووری عێـراق، كـورد بـەر لـە كـەم یـا زۆر، دە سـاڵ بـەوە 
ڕازی بـوو، دەسـەاڵتەكان لەگـەڵ بەغـداد بـەش بـكات، دەسـەاڵتی 
نەتەوەیـەك، واتـە دەسـەاڵتی كـورد، بەسـەر چارەنووسـی خۆیـدا 
كـەم كراوەتـەوە لـە ڕێگەی دەسـتوورەوە، كە ئەویش بااڵدەسـتیی 
نەتەوەی زۆرینەیە لە بڕیارە هەرە گرنگەكان، بەتایبەتی ئەوانەی 
پابەندن بە سـەروەریی نیشـتمانی، ئابووری و سیاسـەتی دەرەوە. 
نـاو  بكەوێتـە  بـووە”  “ڕازی  بـەوە  خـۆی  كـورد  پێیـەش  بـەم 
گەمەیەكەوە، كە تیایدا كورد كەمینەیە و بەم پێیەش لە هەموو ئەو 
مەسـەالنەی بەبێ چارەسـەری ماونەتەوە و لەو مەسەالنەشـی لە 
دەسـتووردا یەكالیی نەكراونەتەوە، شـەڕێكی بەردەوامی تەفسـیر 
و دژەتەفسـیر لەنێـوان كـورد و بەغـداد هەیـە. چاوەڕوانكـراوە كـە 
زۆرجـار كـورد دووچـاری غـەدری ئـەو دیكتاتۆریەتـی زۆرینەیـە 
ببێتـەوە، كـە پێشـتریش لـە ماوەی دە سـاڵی ڕابـردوودا دووچاری 
بۆتـەوە. ئەوەتـا لـە بەشـێكی زۆری سـاڵی ٢٠١٤دا كـورد كـەم یـا 
زۆر نانبـڕاو كـرا لەالیـەن بەغـدادەوە، هێمـا و دەربـڕی دەسـەاڵتی 

نەتـەوەی سەردەسـت و دیكتاتۆریەتـی زۆرینـە!
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لـە  كـورد  تـا  كـە  ئەوەیـە،  بۆچوونـە  ئـەم  دەرەنجامێكـی 
چواچێـوەی عێراقـدا مابێتەوە، ئـەو چوارچێوەیەی تیایدا نەتەوەی 
سەردەسـت خاوەنـی پێگەیەكـی بەهێزتـرە لـە بڕیـاری سیاسـیدا، 
ئـەوا دەبـێ كـورد لـە حاڵەتـی بگـرە و بەردە، بنبەسـت و قەیران و 
ملمالنێـی بەردەوامـدا بێـت لەگـەڵ بەغـداد. هـەر لێرەشـدا ده توانـم 
بڵێـم هۆكارەكانـی بەرەوڕووبوونـەوەی سـەربازی لەنێـوان كورد 
و بەغـداد، دوای ڕووداوەكانـی ئـەم چەنـد مانگانـەی دوایی، زیاتر 
بوون و كەمتر نەبوونەتەوە. ئەوەشی “نوێیە” و پێویستە الیەنی 
كـوردی بـە نیگەرانییەكـی زۆرەوە لێـی نزیـك ببێتـەوە ئەوەیە، كە 
شـیعە لـە ڕێگـەی ناردنـی هێزەكانـی بـۆ ناوچـە دابڕێنـراوەكان، 
بەتایبەتـی ناوچـەی كەركوك، هەڕەشـەكانی خۆی لـە “دوورەوە” 
هێنایـە نـاو ماڵـی كـورد، نـەك هەر بەردەرگای ئەو ماڵە. نەك هەر 
بـە ئەگەریـش، بەڵكـوو تـا ڕادەیەكـی زۆر دەتوانـم بەدڵنیایییـەوە 
بڵێم ئەم هێرش و پاڵەپەسـتۆ شـیعی – ئێرانییە، كە ئێسـتا لەسـەر 
پێیـە، ئاكامـی مەترسـیداری دەبـێ بـۆ سـەر ئارامی و ئاسـاییش و 

یەكڕیزیـی سیاسـی لـە باشـووری كوردسـتان...

كارەساتی شەنگال: هۆكار و دەرهاوێشتە 

پێویستە لە سەرەتادا ئەوە بوترێ، كە وشەی شەنگال ئیتر بووە 
بە سـیمبولێكی تری تراژیدیای كوردی، تراژیدیاكەش لە تەواوی 
شكسـتەكانی دەسـەاڵتی باشـووری كوردسـتان جیـا ناكرێتـەوە، 
هـەر لـە شـەنگال تـا جەلـەوال. جگـە لـەوەش، هـەر یەكسـەر دوای 
كەوتنـی شـەنگال، هەڕەشـەی جیـددی لەسـەر كەوتنـی هەولێـر 
و دهۆكیـش هەبـوو، لـە ڕاسـتیدا دەكـرا ئـەم هەڕەشـەیەی سـەر 
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بـە  كاتژمێرێـك،  چەنـد  جیاوازیـی  بـە  تەنهـا  دهـۆك،  و  هەولێـر 
كارەسـاتێكی زۆر گەورەتـر بـۆ كـورد تـەواو ببـێ. 

شـەنگال شكسـتی سـەروبەری دەسەاڵتی ٢٣ سـاڵەی كوردی 
بـوو، هەروەهـا پشتڕاسـتكردنەوەیەكی جیـددی بـوو لـە كڵۆڵیـی 
ئـەو دەسـەاڵتە و كڵۆڵیـی ناسـیۆنالیزمی كـوردی. ئـەم كارەسـاتە 
بـەردەوام  بۆچوونـەی  ئـەو  بـۆ  دیكـە  سـەلماندنێکی  بـە  بـوو 
بەنیشـتمانیكردنی  و  بەدامەزراوكـردن  پێداویسـتیی  لـە  جەختـی 
تـەواوی دامەزراوەكانی دەسـەاڵتی كـوردی كردۆتەوە، بەتایبەتی 
بەدامەزراوكردنـی هێـزی چەكـداری لـە كوردسـتان، یـا ڕاسـتتر 
بـەو  كوردسـتان،  چەكدارەكانـی  هێـزە  بڵێیـن،  ڕاشـكاوانەتر  و 
واتایـەی تـا ئێسـتا بەشـێكی زۆری ئـەم هێزانـە نـەك هـەر هیـی 
لـە  زۆرێـك  بگـرە  بەڵكـوو  دەسـەاڵتن،  سـەرەكیی  حیزبـی  دوو 
سـەركردەكان یەكـەی سـەربازی و لیـوا و فەوجـی تایبـەت بـە 
ئێسـتاش  تـا  كـە  ڕاسـتییەی،  لـەو  جگـە  ئەمـە  هەیـە.  خۆیانیـان 
پانتاییی نەتەوە لە باشـووری كوردسـتان، نەك هەر لە ڕەهەندی 
و  ڕەهەنـد  زۆری  زۆربـەی  لـە  بەڵكـوو  سـەربازییەوە،  هێـزی 
كایەكانـی حوكمڕانییـەوە دابـەش كـراوە. لەمـەش خراپتـر، جگـە 
بینراوەكەیـدا،  و  ڕەسـمی  ڕووە  لـە  دەسـەاڵت  دابەشـبوونی  لـە 
دابەشـبوونێكی تـری شـاردراوە، قـووڵ و نادیـار، لەنێـوان پارتـی 
و یەكێتـی هەیـە، بەتایبەتـی لـە بـواری چاالكییـە ئابوورییـەكان و 
دەرەوەی  لـە  دەوڵه مەنـدی  سـەرچاوەكانی  بەسـەر  دەسـتگرتن 
سـنوورەكانی یاسـا و ڕێسـا ڕەسـمییەكان، بەتایبەتی بوونی دوو 
بـۆ نموونـە كۆمپانیـا وەهمییەكانـی دوو  ئابووریـی ڕەش،  دانـە 

دەسـەاڵت.* حیزبـی 

*  بــۆ خوێندنەوەیەکــی لــەم جــۆرە بــە شــێوەیەکی فراوانتــر، بڕوانــە د. بورهــان 
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و  شـەنگال  كارەسـاتی  هۆكارەكانـی  دەستنیشـانكردنی 
هەرحـاڵ،  بـە  نییـە.  ئاسـان  وا  هـەر  كارێكـی  دەرهاوێشـتەكانی، 
دوو  لـە  بـاس  دەتوانیـن  كارەسـاتە،  ئـەم  هۆكارەكانـی  لەمـەڕ 
شـێوەی بۆچـوون بكەیـن، كـە یەكێكیـان هیـی دەسـەاڵتە و ئەوەی 

دەسـەاڵتە. دەرەوەی  هیـی  تریشـیان 
هـەر زوو دوای كارەسـاتی شـەنگال، لـەو ڕوونكردنەوانـەی 
لـە دەسـەاڵتەوە دەر كەوتـن، بـە شـێوەیەكی تایبەتـی دووانیـان 

جێگـەی سـەرنجن: 
لـە  لـەوەی كشـانەوەی هێـزی پێشـمەرگە  أ- جەختكردنـەوە 
شـەنگال لـە بەرامبـەر هێرشـی داعش “تاكتیك” بـوو و ئامانج لێی 
خۆڕێكخسـتنەوە بـوو، بـۆ ئـەوەی دواتـر پێشـمەرگە خۆی هێرش 

بكاتەوە. 
زوو  هـەر  “تاكتیكییـە،”  پاشەكشـە  ئـەو  مەسـەلەی  لەسـەر 
كاردانـەوەی دەسـەاڵت، بەتایبەتـی مەسـعود بارزانـی، ئـەوە بـوو 
لیژنەیـەك پێـك هێنـرا بـۆ لێكۆڵینـەوە لـە هۆكارەكانی كارەسـاتەكە، 
بەرپرسـە  ئـەو  بەدادگاگەیاندنـی  و  دەستنیشـانكردن  بەتایبەتـی 
سـەربازییانەی هۆكاری شكسـتەكە، تۆ بڵێ كشـانەوە تاكتیكییەكە 
بەسـەر  كـە  ماوەیـە  هەمـوو  ئـەم  دوای  ئێسـتاش  بـەاڵم  بـوون، 
كارەساتەكەدا تێپەڕیوە، خەڵكی كوردستان بۆی ڕوون نەبۆتەوە، 
كە ئایا بەرپرسانی ئەم كارەساتە كێ بوون و ڕاستی و دروستیی 

ئـەوەی بەسـەر ئـەم شـارە و دەوروبەریـدا هـات چـی بـوو! 

 :٢٠٠٩/٧/٢٥ هەڵبژاردنەکانــی  دوای  کوردســتان  “باشــووری  یاســین،  أ. 
ئەگــەرەکان بــە ڕووی داهاتــوودا،” بەتایبەتــی ل٤-٦. ئــەم بابەتــە لــە تشــرینی 

بۆتــەوە: بــاڵو  ٢٠٠٩دا  یه که مــی 
http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20
Yassin.pdf
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مەسـعود  دەشـێ  سـەرەكی  بەرپرسـی  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە 
هەرێمـی  سـەرۆكی  ئـەوەی  سـیفەتی  بـە  بێـت،  خـۆی  بارزانـی 
كوردستانە و سەركردەی گشتیی هێزە چەكدارەكانی هەرێمیشە. 
جگـە لـەوەش، هـەر خۆیشـی سـەرۆكی پارتییـە، ئـەو حیزبـەی كە 
هەتـا دوای كەوتنـی شـەنگالیش، “بـە شـانازییەوە” ئەوەی جەخت 
كردۆتەوە، كە بەڵێ شـەنگال “زۆنی زەردە، واتە زۆنی پارتییە.”* 
نـەك هـەر ئـەوە، بەڵكـو دواتریـش هەندێـك لـە بەرپرسـانی پارتـی 
لـە  بەرپرسـە  خـۆی  پارتـی  كـە  كـردەوە،  دووپـات  ئەوەیـان 
پالندانـان بـۆ ئازادكردنـەوەی شـەنگال و دەرهێنانیشـی لـە چنگـی 
داعـش هـەر بەرپرسـیارێتیی ئـەو حیزبەیـە. یەكێـك لـە سـەركردە 
سـەربازییەكانی پارتـی، عومـەر عوسـمان یـا ناسـراو بـە زەعیـم 
عەلـی، بەڕاشـكاوی ئـەم بۆچوونـە جەخـت دەكاتـەوە و دەڵێـت، 
“پالنى ڕزگاركردنى ئه و به شه ى قه زاى شه نگال كه  ئێستا ڕزگار 
كـراوه،  ته نهـا له الیـه ن پارتییـه وه  ئه نجـام دراوه   و هـه ر ئه ویـش 
ده توانێـت بیپارێزێـت.” هەروەهـا ده ڵێـت، “ئـه و هێـزه ى یه كێتییـش 
کـە به شـدارییان كـردووه ، كه مبـوون  و ڕۆڵیـان نه بـووه،”** بـەاڵم 

*  ئەندامێکــی ســەرکردایەتیی پارتــی )هێمــن هەورامــی( بــە شــانازییەوە دەڵــێ، 
“شــەنگال هەمــوو كات قــەاڵی زەردی پارتــی بــووە، هــەر بــە زەردییــش 

دەمێنێتــەوە.” بڕوانــە:
http//:www.lvinpress.com/dreja.aspx=?hewalHYPERLINK 
“http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=10360&-
Jor=1”&HYPERLINK “http://www.lvinpress.com/dreja.aspx-
?=hewal&jmare=10360&Jor=1”jmare=10360HYPERLINK 
“http://www.lvinpress.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=10360&-
Jor=1”&HYPERLINK “http://www.lvinpress.com/dreja.aspx-
?=hewal&jmare=10360&Jor=1”Jor=1 access 13-9-2014

**  بڕوانە:



د. بورهان أ. یاسین

544

بارزانـی  مەسـعود  سـەركردەیە،  ئـەم  بەپێـی  سـەرنجە  جێگـەی 
وەك سـەرۆكی پارتـی سەرپەرشـتیی بـەرەی جەنگـی لە شـەنگال 
كـردووە، نـەك فەرمانـدەی گشـتیی هێـزە چەكدارەكانـی هەرێـم، 
پارتـی  تەنهـا  شـەنگال،  ڕزگاركردنـی  “پالنـی  دەڵێـت،  كاتێـك 

بارزانـی.”* سـەرۆك  سەرپەرشـتیی  بـە  كردوویەتـی 
بكەینـەوە،  جەخـت  ئـەوەش  دەبـێ  تریشـەوە،  الیەكـی  لـە 
تیایـدا  كـە  دا،  ڕووی  زەمەنێكـدا  لـە  شـەنگال  شكسـتەكەی 
لـەوەش  دەسـەاڵت.  لـە  بەشـێك  بووەتـە  دوێنـێ  ئۆپۆزسـیۆنی 
گرنگتـر، لـە كاتـی ڕوودانـی كارەسـاتەكەی شـەنگال، وەزارەتـی 
پێشمەرگە، یا ڕاستتر بڵێین پۆستی وەزیری پێشمەرگە، بە دەستی 
بزووتنـەوەی گۆڕانـەوە بـوو. بـە بـاوەڕی خـۆم، كەوتنی شـەنگال 
دەسـەاڵتدارانی  شكسـتخواردووی  تاڵـی  ئەزموونێكـی  چەنـدە 
پێشـووی پشتڕاسـت كـردەوە، ئەوەنـدەش ئۆپۆزسـیۆنی دوێنێـی 
كـە ئەمـڕۆ بەشـێكە لـە دەسـەاڵت، بـەرەوڕووی ئەزموونێكـی تـاڵ 
لـە حوكمڕانـی كردەوە و بـەرەوڕووی تاقیكردنەوەیەكی كردەوە، 
كـە دەرچـوون لێـی هـەر وا ئاسـان نییـە. دەتوانین مەسـەلەكە بەم 
شـێوەیە چـڕ بكەینـەوە: ١- ئۆپۆزسـیۆنی دوێنـێ خـۆی خاوەنـی 
ئـەو دەسـەاڵتە نییـە كـە بـۆ خـۆی جڵـەوی ڕووداوەكان بگرێتـە 
هـەر  لـەوە،  خراپتـر   -٢ هەڵبگـرێ.  بەرپرسـیارێتییان  و  دەسـت 
ئـەو كاتـە ئـەم بەشـەی دەسـەاڵت، واتـە ئۆپۆزسـیۆنی پێشـوو، 
بەبـێ  و  بوێرانـە  كشـانەوە”  “تاكتیكـی  پرسـیاری  نەیتوانـی 
پێچوپەنـا بـەرەوڕووی پارتـی و زۆر بەتایبەتـی سـەرۆكی ئـەو 
حیزبـە مەسـعود بارزانـی، بكاتـەوە و لـەوەش دەچـێ ئێسـتا و لـە 
http://hawlati.co/%d8%a6%db%95%d8%b1%d8%b4%d-
b%8c%da%a4%db%95%da%a9%d8%a7%d9%86/63025

*  هەمان سەرچاوە.
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داهاتووشـدا نەتوانـێ ئـەم پرسـیارە بـكا! 
“كشـانەوەی  بەنـاو  مەسـەلەی  بوترێـت  پێویسـتە  لێـرەدا 
تاكتیكـی” دەكەوێتـە ملـی وەزیـری پێشـمەرگەش، تـا ئـەو كاتـەی 
خـۆی بـۆ ڕای گشـتی ئـەوە ڕوون دەكاتـەوە، كـە چەنـد و چـۆن 
و تـا چ ڕادەیـەك ئـەم وەزیـرە ئـاگاداری ئـەو كشـانەوە تاكتیكییـە 
بـووە! بـە هـەردوو دیویـدا پێویسـتە شـتەكە ڕوون بكاتـەوە، جا چ 
بەشـدار بووبـێ لـە بڕیـاری كشـانەوە یاخـود بەبـێ ئاگاداریی ئەو 

بڕیارەكـە درابـێ!
بـە بـاوەڕی خـۆم، ئـەم پرسـیارە هیـی ئەوەیـە كـە لـە ئاسـتی 
هەرە بااڵی سـەركردەكانی ئۆپۆزسـیۆنی پێشـوو بكرێ و خودی 
مەسـعود بارزانـی بـەرەوڕووی ئـەو بەرپرسـیارێتییە بكرێتـەوە! 
بەتایبەتـی  دوێنـێ،  ئۆپۆزسـیۆنی  ئایـا  نەكـرێ،  ئـەوەش  ئەگـەر 
بزاڤـی گـۆڕان، ئامادەیـە لـە داهاتـوودا باجێكـی زۆر گرانـی هەڵـە، 
هەڵوێسـت و بڕیـارە تەماوییەكانـی ئەوانـی تـر بـدات، ئـەو باجـەی 
كـە هـەر زوو پێویسـت بـوو، ئێسـتاش پێویسـتە ئەوانـی تـر كـە 

دەسـەاڵتدار و بەرپرسـی ڕاسـتەقینەن، بیـدەن.
ئـەم مەسـەلەیە نـەك هـەر كێشـەیە بـۆ ئۆپۆزسـیۆنی دوێنـێ، 
بەڵكـوو مەسـەلەیەكی گرنگـە لەمـەڕ ئـەو پرسـیارەی كـە ئایا ڕۆڵ 
و ئاگاداریـی هاوپەیمانـە سـتراتیژییەكەی پارتـی، واتـە یەكێتیـی 
نیشـتمانیی كوردسـتان، لـە بڕیـار و كـرداری كشـانەوەكە چەنـد 
بووە، پێویسـتە ئەم حیزبە ڕاشـكاوانەتر هەڵوێسـتی خۆی ڕوون 
لـە چ  بـووە و  ئـاگاداری و ڕۆڵـە چـۆن  ئـەم  ئایـا  كـە  بكاتـەوە، 

ئاسـتێكیش بـووە، یـا یەكێتـی ئەسـڵەن هـەر ئـاگادار نەبـووە!
ب- بەهانـەی دەسـەاڵت كـە گوایـە چەكەكانی پێشـمەرگە كۆن 
بوون: هەر زوو دوای كارەسـاتی شـەنگال، لەسـەر زاری زۆرێك 
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لە بەرپرسـانی دەسـەاڵت پڕوپاگەندەی ئەوە كرا، كە گوایە لەبەر 
ئـەوەی چەكەكانـی داعـش مۆدێرنتـر بوون و بەو واتایەش چەكی 
پێشمەرگە كۆن بوون، هێزی پێشمەرگە نەیتوانی بەرگری بكات. 
دواتـر بەرپرسـانی هەرێـم، بەتایبەتـی سـەرۆكی هەرێـم مەسـعود 
كـە  كردۆتـەوە،  دووپـات  ئەوەیـان  جەختكردنـەوە  بـە  بارزانـی، 

گوایـە داعـش بـە “چەكـی دوو دەوڵـەت” شـەڕی كـورد دەكات. 
لـە الیەكـی دیكـەوە، دەتوانیـن ئامـاژە بـە بۆچوونـی جیـاواز لە 
هیی دەسـەاڵت بكەین، بە واتای: ١- بۆچوونی كەسـانی شـارەزا 
هیـی  پێشـمەرگە  شكسـتی  كـە  كردۆتـەوە،  پشتڕاسـت  ئەوەیـان 
نەبوونـی چەكـی مۆدیـرن نەبـوو، بەڵكـوو بـە هـۆی زۆر فاكتـەری 
هێزەكانـی  لەنێـوان  بەپەلـە  بەراوردێكـی  بـە   -٢ بـوو.*  دیكـەوە 
خۆرئاوای كوردسـتان، بەتایبەتی لە حاڵەتی بەرخودانی بێوێنەی 
شـەڕڤانان لـە کۆبانـێ لـە الیـەك و جێهێشـتنی شـەنگال لەالیـەن 
هێـزی پێشـمەرگەوە بەبـێ هیـچ بەرگرییـەك لـە الیەكـی تـرەوە، 
ئەوەمـان بـۆ دەر دەكەوێـت، كـە نـە لـە ڕووی ژمـارە و چـەك و 
نـە لـە ڕووی لۆجسـتییەوە هیـچ بەراوردێـك نییـە لەنێـوان ئـەو 
لـە چـەك و كەرەسـەی شـەڕ و  هەمـوو توانسـتەی پێشـمەرگە 
توانـا لۆجسـتییەكان و ئـەو توانـا زۆر سـنووردارەی شـەڕڤانان 

ــار  ــی پ ــە هاوین ــارە ل ــەم وت ــە دیمانەیەکــدا لەگــەڵ نووســەری ئ *  هەروەهــا ل
ــق  ــواری ســەربازی فەری ــی شــەنگال، شــارەزای ب ــە داگیرکردن ــەر ل ٢٠١٤، ب
ســەروەر قــادر بەرزنجــی گومانــی لــەوە هەبــوو پێشــمەرگە لــە توانایــدا هەبــێ 
بەرامبــەر داعــش بوەســتێتەوە، بەهانەکەشــی ئــەوە بــوو، ئــەو دیاردەیــەی 
لەنــاو پێشــمەرگەدا )کــە هەفتەیــەك لــە دەوام بێــت و ســێ هەفتــە لــە ماڵــەوە 
تەنهــا  ئەمــە  هەڵبەتــە  نییــە.  دیکــەدا  هێــزی چەکداریــی واڵتانــی  لــە  بێــت( 
بەهانەیەکــە و زۆر هــۆکاری دیکــە بــۆ شکســتی هێــزی پێشــمەرگە هــەن، کــە 
مــرۆڤ دەتوانــێ باســیان لێــوە بــکات، کــە گرنگترینیــان بەنیشــتمانینەبوون و 

ــە. ــزە چەکدارەی ــەو هێ ــی ئ بەدامەزراونەبوون
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لـە خۆرئـاوا هەیانبـوو. لەگـەڵ ئەوەشـدا، هەموو جیهـان نەك هەر 
كـورد خـۆی، شـاهێدی ئـەو هەموو بەرخودانە سەرسـووڕهێنەرە 
بـووە كـە هێزەكانـی خۆرئاوای كوردسـتان كردوویانە و دەیكەن. 
٣- بۆچوونێـك كـە دەمێكـە لـە بـواری تیـۆری جەنگـدا جەختـی 
لەسـەر كراوەتـەوە ئەوەیـە، كـە جەنـگ دوو ڕەهەنـدی سـەرەكی 
و هـەرە گرنگـی هەیـە، یەكێكیـان ڕەهەنـدی چـەك، تەكنۆلۆژیـای 
تـەواو  تریـان  ڕەهەندەكـەی  بـەاڵم  لۆجسـتی،  الیەنـی  و  جەنـگ 
social orga-(  جیاوازە، كە ئەویش ئەو “ڕێكخستنە كۆمەاڵیەتییە”
nization(ەیە كە جەنگ پشـتی پێ دەبەسـتێت، واتە ئەو ڕەهەندە 
كۆمەاڵیەتییەیە كە دەبێتە قوواڵیی و پشتگیر بۆ جەنگەكە و هەر 
لەو قوواڵیییەش هێز و وزە بە ماكینەی جەنگ دەدرێ. لە ڕاستیدا 
نـەك هـەر هێـز و وزە بـە مانـا فیزیكـی، یـا ماددییەكـەی، بەڵكـوو 
ئـەم ڕێكخسـتنە كۆمەاڵیەتییـە چوارچێوەیەكیشـە بـۆ خەماڵندنـی 
گووتـاری جەنـگ و ڕەواییـدان بـە جەنـگ و مۆبیلیزەكردنـی توانـا 
مرۆیییـەكان، بـە بەهانـەی بەرگـری لـە سـەروەری و ئاساییشـی 
نیشـتمانی و هەندێـك بەهـای گرنـگ كـە بنەمـای ئـەو ڕێكخسـتنە 

كۆمەاڵیەتییـەن، بـۆ نموونـە دەوڵەتـی مۆدێـرن.*
كـە  بوتـرێ،  ئـەوە  جەختكردنـەوە  بـە  دەبـێ  لـەوەش،  جگـە 
بنبەسـتە  و  ئابـووری  قەیرانـە  ئـەو  و  شـەنگال  ڕووداوەكانـی 
بەجوانـی  كەوتـووە،  تێـی  بەغـداد  لەگـەڵ  هەرێـم  سیاسـییەی 
كوردسـتانی  مەسـەلەی  كـە  كـردەوە،  پشتڕاسـت  ئەوەیـان 
سـەربەخۆ تەنهـا هەڵدانـی درووشـم نییـە و تەنهـا و تەنهـاش بـە 

*  بۆ بۆچوونێکی ئەوها، بڕوانە:
 Harry Holbert Turney-High, Primitive War; Its Practice and 
Concept, Columbia, University of South Caroline Press, 1971.
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ئـەم  دی.  نایەتـە  كوردسـتان  خەڵكـی  هەستوسـۆزی  بزواندنـی 
شكسـتە و كـۆی قەیـران و كێشـەكان ئـەوە پشتڕاسـت دەكەنـەوە، 
لـە  و  بكـرێ  نـاوەڕۆك  بـە  دەبـێ  سـەربەخۆیی  مەسـەلەی  كـە 
بۆچوونێكی فرەڕەهەندی و فرەئاستیدا وردبوونەوە و تێگەیشتن 

بكـرێ.* بـۆ  ئامادەكاریـی  و 
ئـەوەی لـە شـەنگال ڕووی دا زەربەیەكـی كوشـندە بـوو لـە 
و  عێـراق  لـە  كوردسـتان  باشـووری  جیاكردنـەوەی  بیرۆكـەی 
ڕاگەیاندنی ئەو بەشـەی كوردسـتان وەك دەوڵەتێكی سـەربەخۆ، 
هەنـدێ  لەدەسـتدانی  واتـە  واتـا جوگرافییەكەیـدا،  لـە  هـەر  نـەك 
شـوێن، بەڵكـوو لـە نـاخ و ماهییەتـی بیرۆكـە و پێشـمەرجەكانی 
سـەربەخۆیی و دەوڵەتی سـەربەخۆدا. هەرچەندە ئەم نووسـراوە 
خـۆی لـەوە بـەدوور دەگـرێ، كـە لەمبارەیـەوە بەدوورودرێـژی 
شێوازی چارەسەر بخاتە ڕوو، بەاڵم ئەوەی دەكرێ بە پەیوەندی 
بیڵێیـن، ئەوەیـە كـە ناسـیۆنالیزم،  تێبینییەكانـی سـەرەوە  لەگـەڵ 
وەك پڕۆژەیەكی ئایدیۆلۆژی - سیاسـی و بزاڤێكی كۆمەاڵیەتیی 
توانیبێتـی  كـە  دەبـێ،  سـەركه وتوو  كاتـە  ئـەو  فرەڕەهەنـد، 
كۆمەڵگه یەكـی مرۆیـی، تـۆ بڵـێ نەتـەوە بـە واتـا كولتوورییەكـەی، 
و  هەسـت  بنچینـەی  لەسـەر  بەیەكەوەگرێـدان  حاڵەتـی  لـە  واتـە 

گــۆڕان  بزاڤــی  گشــتیی  ڕێکخــەری  وتارەکــەی  خــۆم،  بــاوەڕی  بــە    *

)نەوشــیروان مســتەفا(، بــە بۆنــەی نــەورۆزی ٢٠١١، هەوڵێکــی جیــددی بــوو 
بــۆ بەناوەڕۆککــردن و بەکێشــەبینینی مەســەلەی ســەربەخۆییی کوردســتان و 
هەوڵێکــی گرنــگ بــوو بــۆ تێگەیشــتن لــەو کێشــانەی پەیوەندییــان بــە بڕیــار و 
ڕاگــوزەری بەدەوڵەتبوونــەوە هەیــە. ئــەم ڕاگەیاندنــە دەکــرێ بــە زۆر شــێوە 
بخوێندرێتــەوە و تێگەیشــتنی بــۆ بکــرێ. یەکێــك لــەو شــتانەی بەزەقــی لــە 
ــر مەســەلەی بەدەوڵەتبــوون تەنهــا  ــە کــە ئیت وتارەکــەدا دەر دەکــەوێ، ئەوەی
لــە ڕاســتیدا دەکــرێ  بــە بزواندنــی هەســت و نەســتی جەمــاوەر ناکــرێ. 
ــوون. ــۆ پڕۆســەی بەدەوڵەتب بزواندنێکــی ئەوهــا زۆریــش مەترســیدار بێــت ب
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بـۆ حاڵەتـی  بگوازێتـەوە  و... هتـد  مێـژووی هاوبـەش  نەسـت و 
دەوڵەتـی  شـێوازی  لـە  نەتەوەیـی  سـەروەریی  بەدەسـتهێنانی 
و  فرەڕەهەنـد  ئاوێتەبوونێكـی  سـەروەرییەش  ئـەم  مۆدێرنـدا. 
ئۆرگانیكییـە لـە نێـوان ڕێكخسـتنی كۆمەاڵیەتـی، تـۆ بڵـێ نەتـەوە 
بـە واتـا سیاسـییەكەی لـە الیـەك و پانتایـی و فـەزای جوگرافیـی 
نەتـەوە، كـە پێـی دەوتـرێ نیشـتمان، لـە الیەكـی تـرەوە. هەڵبەتـە 
باشـترین شـێوازی ئـەو ئاوێتەبوونـەش لەنێـوان فـەزای جوگرافی 
و فـەزای كۆمەاڵیەتـی، بوونـی دەسـتوورێكی پێشـكەوتووە، كە لە 
ناوەڕۆکیدا، بۆ نموونە، حوكم و سـەروەریی یاسـا، مافی مرۆڤ، 
ئازادییـەكان، هاوواڵتیبـوون و بەهـا دیموكراتییەكانـی بەرجەسـتە 
كوردسـتان  لـە  ئـاوا  دەسـتوورێكی  ئێسـتا  تـا  بـن.  پارێـزراو  و 
نییـە و بـەوەش دەتوانیـن بڵێیـن هێشـتا میكانیـزم و چوارچێـوەی 
ئاوێتەكردنـی ئـەو دوو فەزایـە )جوگرافی و كۆمەاڵیەتی(یە بوونی 
لـە بوونیـادی دەسـەاڵتی  ئەمـە الوازییه کـە  بـەو مانایـەش  نییـە، 
كوردیـدا، لـە حاڵەتـی ئاشـتی و جەنگـدا، بـەاڵم لـە حاڵەتـی جەنگـدا 

ئـەم الوازییـە زیاتـر دەر دەکەوێـت و ڕەنـگ دەداتـەوە. 

توركیا: شەنگال و ڕووداوە پەیوەندیدارەكان 

داگیركردنـی شـەنگال و هەنـدێ ناوچـەی دیكـە لەالیـەن داعشـەوە، 
كەوتنـی  لەسـەر  جیددیـش  مەترسـییەكی  دروسـتبوونی  تەنانـەت 
هەولێر و دهۆك، لە زۆر ڕووەوە زەنگێكی یەكجار مەترسیدار بوو. 
كـوردە  بەسـەرهاتی  و  شـەنگال  كەوتنـی  بڵێیـن  دەشـكرێ 
ئێزدییـەكان، لـە واتـا و ڕەهەنـدە سـتراتیژییەكەیدا، بـە هـەردوو 
واتـا سـەربازی و سیاسـییەكەی، كارەسـاتەكەی ئـازاری ١٩٧٥ی 
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بیرخسـتینەوە. لـەم بـەراورد و بیـر خسـتنەوەیە، مەبەسـتمە زۆر 
بەكورتی بڵێم بەسـەرهاتی شـەنگال شكسـت و داڕمانی كۆمەڵێك 
و  داڕمـان  ١٩٧٥یـش  نسـكۆی  چـۆن  وەك  هـەر  بـوو،  “وەهـم” 

وااڵبوونـی كۆمەڵێـك وەهـم بـوو.
ڕووداوە  و  شـەنگال  كارەسـاتەكەی  واتایـەش،  بـەم 
پەیوەندیـدارەكان، تـا ڕادەیەكی زۆر دووبارەبوونەوەی تەرتیباتە 
سـتراتیژییەكانی خەباتـی چەكـداری بـوو، هەرچەنـدە زەمەنێكـی 
زۆر بەسـەر خەباتـی چەكداریـدا تێپەڕیـوە و بـە قسـەی زۆرێـك 
خەباتـی  زەمەنـی  كوردسـتانیش  باشـووری  سـەركردەكانی  لـە 
چەكداری بەتەواوەتی بەسەر چووە.* بەپێی ئەم بۆچوونە، تۆ بڵێ 

ــە تەرتیباتــە ســتراتیژییەکانی خەباتــی چەکــداری، ئــەو پێکهاتــە  *  مەبەســت ل
لــە الیــەك و  کــوردی  لەنێــوان جوواڵنــەوەی چەکداریــی  کــە  بازنەیییەیــە 
ڕژێمێکــی داگیــرکاری کوردســتان لــە شــێوەی هاوپەیمانییەکــی بازنەیــی )تــۆ 
بڵــێ هاوپەیمانییەکــی ناموقــەدەس( دروســت دەبێــت. بــە واتــای ئــەوەی نیــوەی 
بازنەکــە لــەو هاوپەیمانییــەدا لــە جوواڵنەوەیەکــی “ئازادیخــوازی” پێــک دێــت، 
بەاڵم نیوەکەی تری بازنەکە وابەســتەیی، خۆبەدەســتەوەدان و تەســلیمکردنی 
ئیــرادەی جوواڵنەوەکەیــە بــە داگیــرکار. ئەمــە یەکێــک بــووە لــە دژایەتییە هەرە 
کوشــندەکانی خەباتــی چەکــداری. ئــەم شــێوازی تیۆریزەکردنــەی خەباتــی 
چەکــداری، نــەک هــەر یارمەتیمــان دەدات لــە تێگەیشــتن لــە بــۆ نموونــە، 
ــەم  ــی ئ نســکۆی ١٩٧٥ و هەنــدێ شکســتی دیکــەی پشتشــکێن، بەڵکــوو بوون
ــان  ــە هــۆی بەرهەمهێن ــژدا بۆت ــە ماوەیەکــی دوورودرێ ــە ل شــێوە هاوپەیمانیی
ــە بزاڤــی سیاســیی  ــووری سیاســی ل ــە کولت و بەرجەســتەکردنی شــێوازێک ل
کوردســتاندا، کــە کولتــووری وابەســتەیییە بــە داگیــرکارەوە، لــە هەمــان کاتــدا 
ڕەواییدانێکــی مەترسیداریشــە بــەو کولتــووری وابەســتەیییە. ئــەوە بــۆ نموونــە 
ڕێــك ئــەو کولتوورەیــە کــە ڕێگــە دەدات، یــا ڕاســتتر بڵێیــن ڕەوایەتــی دەدات، 
ــە لەشــکری ئەنفــال )واتــە لەشــکری  بــە هێزێکــی کوردســتانی کــە یارمەتــی ل
بەعــس( وەر بگــرێ بــۆ بەنــاو “ئازادکردنــی” هەولێــر لــە هێزێکــی دیکــەی 
کوردســتانی. ئــەم کولتــوورە سیاســییە هۆکارێکــی گرنــگ و ناوەندییــە لــە 
کڵۆڵیــی ناســیۆنالیزمی کــوردی، ئەگەرنــا، ئایــا دەکــرێ تــۆ )هــەر وەک پێشــتر 
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ئـەم بـەراوردە، بەتایبەتـی خەسـڵەتێكی سـەرەكیی ئەزموونەكانـی 
خەباتـی چەكـداری لـە باشـووری كوردسـتان )١٩٦١ تـا ١٩٧٥( و 
)١٩٧٦ تـا ١٩٨٩( و دواتـر لـە باكـووری كوردسـتان لـە )١٩٨٤ تـا 
١٩٩٩( كـۆ دەكاتـەوە، لـە الیەكـەوە جوواڵنەوەكـە ئازادیخـوازە و 
جەنگـی بەرامبـەر بـە داگیـركار بەرپـا كـردووە، بـەاڵم لـە الیەكـی 
تـرەوە، هەمـان ئـەم جوواڵنەوەیـە “ئازادیخوازە” تا سـەر ئێسـقان 
وابەستەیە بە داگیركارێكی دیكەوە. بەپێی ئەم تێڕوانینە تیۆرییە، 
دوێنـێ لـە باشـوور لەنێوان شـای ئێران و بارزانیـدا، ئایەتوڵاڵكان 
و جوواڵنـەوەی چەكداریـی باشـوور و لەنێـوان ڕژێمـی ئەسـەد 
هەڕەشـەكانی  و  شـەنگال  ڕووداوەكانـی  لەگـەڵ  پەكەكـەدا،  و 
سـەر خـودی هەولێـر و دهـۆك لەنێـوان پارتـی و توركیـادا. دەڵێـم 

لەنێـوان پارتـی و توركیـا، چونكـە: 
دوای  بەتایبەتـی  لـە سـەرەتای ١٩٩٠كانـەوە، زۆر  هـەر   -١
كەوتنـی ڕژێمـی سـەدام، پەیوەندییەكـی تاكالیەنـە لەنێـوان پارتـی 
و توركیـادا پـەرەی سـەندووە. بـە واتایەكـی تـر، ماوەیەكـی زۆرە 
دیموكراتـی  پارتـی  بڵـێ  تـۆ  كوردسـتان،  باشـووری  لەنێـوان 
“هاوپەیمانێتـی”ی  لـە  شـێوەیەك  توركیـا،  و  كوردسـتان 
چەنـد  مـاوەی  لـە  بـووە.  دروسـت  هەمەالیەنـە  ڕانەگەیەنـدراوی 
مـەدای  هەندێـك  پەیوەندییانـە  ئـەم  ڕابردووشـدا،  كەمـی  سـاڵی 

ــدا  ــە کەســی جــوو پەی ــە جێگــە و بۆنــەی دیکــەدا گووتومــە( تەنهــا پێنــج دان ل
بکەیــت، کــە تەنهــا تەســەور بکــەن حیزبێکــی جوولەکــە )یا ئیســرائیلی( یارمەتی 
لــە لەشــکری نــازی بــە ســەرکردایەتیی هیتلــەر وەر بگــرێ بــۆ “ئازادکردنــی” 
تەلئەبیــب لــە دەســتی حیزبێکــی دیکــەی جوولەکــە؟ بــۆ دوو باســی نووســەر 
ــە:  ــدارەکان بڕوان ــی چەکــداری و مەســەلە پەیوەندی ــی خەبات ــارەی بابەت دەرب
د. بورهــان أ. یاســین، ئــەوەی ئــەوڕۆ سیاســەتە.. ســبەی مێــژووە، ســلێمانی، 

٢٠٠٢، الپــەڕە ١٠٥- ١٤٢ و ١٤٣- ١٦٨.
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سـتراتیژیی هەسـتیاریان وەر گرتـووە، لەپێـش هەمووشـیانەوە، 
پەیوەندییـە ئابوورییـەكان و لەوێشـدا زۆر بەتایبەتـی فاییلـە هەرە 
هەسـتیار و مەترسـیدارەكەی نـەوت و گاز، كـە ئێسـتاش لـە دیـوە 
بەدەسـت  هـەر  و  ناڕوونـە  و  تەمـاوی  فاییلێكـی  كوردییەكەیـدا 

پارتیشـەوەیە.
هەڵبەتـە بەشـێكی كێشـەكەش ئەوەیـە، ئه مـڕۆ وەك سـااڵنی 
كوردسـتان  لـە  سـەرەكی  هێـزی  دوو  نۆزدەهـەم*  سـەدەی 
بوونەتـە درێژكـراوەی دوو هێـزی ئیقلیمی، ئێـران و درێژكراوەی 
باشـووری  قوواڵییـی  لـە  پەیوەندییەكانـی  و  بەرژەوەندییەكانـی 
كوردسـتاندا لەگـەڵ یەكێتیـی نیشـتمانی كوردسـتان، لـە الیەكـی 
ترەوە، بە هەمان شێوە توركیا و درێژكراوەی بەرژەوەندییەكانی 

و پەیوەندییەكانـی لەگـەڵ پارتـی دیموكراتـی كوردسـتان.
٢- پەیوەندییەكانـی توركیـا و پارتـی لـە مەسـەلەی ئابـووری 
دەر چـووە و چووەتـە خانەیەكـی سیاسـیی زۆر هەسـتیارەوە، 
باكـووری  فاییلـی  دوو  پەیوەندیداربوونـی  ئەویـش  كـە 
كوردسـتان، بەتایبەتـی پەكەكـە و خۆرئـاوای كوردسـتان، بگـرە 
تێكەاڵوبوونـی ئـەم دوو فاییلـە لـە قاڵبێكـی یەكبووشـدا. لـە دوو 
دیـدی جیـاوازەوە، بـەاڵم تـا ڕادەیەكـی زۆر یەكانگیـر، توركیـا و 
پارتـی هەردووكیـان لـە ڕۆڵـی چاالكانـەی پەكەكـە لـە خۆرئـاوای 
كوردسـتان نیگەرانـن. دیوەكـەی تری گرنگیی ئەم هاوكێشـەیەش 
ئەوەیـە، پەكەكـە نەیشـاردۆتەوە كـە خۆرئـاوای كوردسـتان بـۆ 
ئـەو حیزبـە مەسـەلەیەكی “سـتراتیژییە.” هـەر بـەم پێیـەش، ئـەو 

*  لــە ڕاســتیدا نــەک هــەر لــە ســااڵنی ســەدەی نۆزدەهــەم، بەڵکــوو بگــرە لــە 
ســەرەتای ســەدەی شــازدەهەمەوە، کــورد، بەتایبەتــی ئیمارەتــە کوردییــەکان، 
)دواتــر  ســەفەوی  یەکێکیــان  ببــوون،  دابــەش  هەژموونیــدا  دوو  بەســەر 

قاجــاری( و ئــەوەی تریشــیان عوســمانی.
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كوردسـتان  خۆرئـاوای  و  باكـوور  لەنێـوان  بەیەكەوەگرێدانـەی 
دروسـت بـووە، نـەك هـەر بـۆ پەكەكـە، بەڵكـوو بـە هەمـان ڕاددە، 

بگـرە كەمێكیـش زیاتـر، بـۆ پارتـی و توركیـاش گرنگـە.*
هەروەك پێشتر ئاماژەی پێ كرا، بۆچوونی پارتی، بەتایبەتی 
توركیـاوە  بۆچوونـی  لـە  لەبـارەی خۆرئـاوای كوردسـتان، زۆر 
نزیـك بـووە تـا لـە هیـی پەكەكـە. بـەم واتایـەش، دیوەكـەی تـری 
لەنێـوان  نەبـووە  یەكانگیـری  هـەر  نـەك  ئەوەیـە،  هاوكێشـەكە 
بۆچوونـی پارتـی و پەكەكـە، بەڵكـوو بگـرە دژایەتییەكیش هەبووە 
كۆبانـێ،  ئەوەتـا دوای ڕووداوەكانـی  لـە مەسـەلەی خۆرئـاوادا. 
یەكـەم جـار سـاڵح موسـلیم بەڕەسـمی داوەتـی ئەنقـەرە دەكـرێ 
و لەگـەڵ سـەرۆكوەزیرانی ئـەو واڵتـە ئەحمـەد داودئۆغڵـودا كـۆ 
دەبێتـەوە، بـەاڵم كـەم یـا زۆر، هەفتەیەك دوای ئەم كۆبوونەوەیە، 
ئینجـا موسـلیم بانگهێشـت دەكـرێ بـۆ سـەردانیكردنی باشـووری 
بـە  بارزانـی.  مەسـعود  لەگـەڵ  كۆبوونـەوە  بـۆ  كوردسـتان 
شـەڕڤانانی  بەرخودانـی  یەكـەم  پلـەی  بـە  خـۆم،  خوێندنـەوەی 
بەرخودانـە  لـەم  نێودەوڵەتییانـەی  كاردانـەوە  ئـەو  و  ڕۆژئـاوا 
كەوتنـەوە، ڕێگەیـان بـۆ موسـلیم خـۆش كـرد سـەردانی باشـوور 

بـكات و لەگـەڵ بارزانـی كـۆ ببێتـەوە. 

ــەی وای کــرد کۆنگــرەی  ــەو هۆیان ــک ل ــم یەکێ ــەوە دەمــەوێ بڵێ ــەم بارەی *  ل
ــە کۆتایــی ســاڵی ٢٠١٣ ببەســترێ( دوا بخــرێ  ــار بــوو ل نەتەوەیــی، )کــە بڕی
ــوو بۆچــوون و  ــەوە هەب ــوو کــە ئەگــەری ئ ــەوە ب و دواتریــش نەبەســترێ، ئ
ڕۆڵــی تورکیــا و پارتــی لــەو کۆنگرەیــەدا دەربــارەی چارەنووســی خۆرئــاوای 
کوردســتان و هەندێــك مەســەلەی دیکــەی گرنــگ، بــۆ نموونــە ســەرۆکایەتیی 
کۆنگــرە، بااڵدەســت بێــت. بــەم واتایــەش، مەترســیی په كه كــه  ئــەوە بــوو، کــە 
ئــەم بااڵدەســتبوونەی پارتــی لــە کۆنگــرەدا ببێتــە هــۆی کەمبوونــەوەی ڕۆڵ و 
کاریگەریــی په كه كــه  لــە کۆنگــرە و لــەو بڕیــار و تەرتیباتانەشــی لــە کۆنگرەکــە 

دەکەوتنــەوە.
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٣- هەندێـك لـە ڕاگەیاندنـە ڕۆژنامەوانییەكانی دەسـەاڵتدارانی 
باشـوور، بەتایبەتی ڕوونكردنەوەكانی مەسـعود بارزانی و فوئاد 
حسـێن، ڕووی گلەیییـان لـە توركیـا بـووە، بـەو واتایەی ئەم واڵتە 
بەرامبـەر بـە كەوتنـی شـەنگال و ناوچەكانـی تـر بێهەڵویسـت بوو 
پارتـی  بەرپرسـانی  نەبـووە.*  چاوەڕوانكـراوی  كاردانـەوەی  و 
دیموكراتـی كوردسـتان، هەڵوێسـتەكەی توركیایـان بـەالوە سـەیر 
بـوو، هـەر وەك چـۆن كاتـی خـۆی سـەركردایەتیی ئـەم حیزبـە، 
لـە  چەكـداری  بزاڤـی  پشتشـكاندنی  بـە  ئێرانیـان  شـای  بڕیـاری 
ئازاری ١٩٧٥ ال سەیر بوو و وەك “خیانەتێكی” شایان بەرامبەر 

بـە كورد لـە قەڵەم دا.**
ئـەم  خۆمـەوە،  بـەالی  كـەم  النـی  ڕاسـتیدا،  لـە  بـەاڵم 
ڕاسـتتر  یـا  نەبـوو،  چاوەڕواننەكـراو  توركیـا  هەڵسـوكەوتەی 
بڵێیـن چاوەڕوانكـراو بـوو، زووتـر، زۆر بـەر لـە كارەسـاتەكەی 
شـەنگال، هـەر نەبـێ لـە دوو وتارمـدا لـە ٢٠١٢ و لـە گفتوگۆیەكـی 

ــوو.”  ــا هەب ــە تورکی ــی زیاترمــان ل ــێ: “چاوەڕوانی ــی دەڵ ــە بارزان ــۆ نموون *  ب
ــە: بڕوان

http//:www.lvinpress.com/dreja.aspx=?hewal&jmare=15510 &-
Jor=1 access 23-12-2014
**  لــە ڕاســتیدا ســەیرە چه مکــی خیانــەت بــۆ داگیــرکار و دوژمــن بــەکار 

بهێنــرێ. دواجــار شــای ئێــران داگیــرکاری بەشــێکی تــری کوردســتان و 
دوژمنــی سەرســەختی کوردایەتیــی ڕاســتەقینە بــوو، تــا بــۆی کــرا گەلــی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەنــاو پــرۆژەی ئاریانیــزم )تــۆ بڵــێ  کــوردی 
فارســیزم(دا توانــدەوە و هــەر بــە بڕیــاری ئەویــش کاتــی خــۆی ســەرۆکی 
یەکــەم کۆمــاری کوردســتان لــە ســێدارە درا. بــە واتایەکــی دیکــە، ئــەوە شــای 
ئێــران نەبــوو کــە لەپڕێکــدا لــە داگیرکارێکــی کوردســتان بــوو بــە فریــادڕەس، 
بەڵکــوو ئــەوە بزاڤــی چەکداریــی باشــووری کوردســتان بــوو، کــە لەســەر 
بنەمــای وەهــم، خوێندنەوەیەکــی تەمــاوی و کولتــووری سیاســیی وابەســتەییی 

ــادڕەس! ــە فری ــوو ب ــرکارەوە کردب ــە داگی ــی ل شــای ئێران
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ڕاسـتەوخۆ لەگـەڵ یەكێـك لـە بەرپرسـە سیاسـییە هـەرە بااڵكانـی 
باشـووری كوردسـتان لە ئابی ٢٠١٣، مەترسـیی ئەوەم خسـتۆتە 
ڕوو، كـە ئەگـەر هەیـە توركیـا لەنـاكاو شـتێك بـكات، هـەر وەك 
ئـەوەی شـای ئێـران كـردی لـە ١٩٧٥دا، بـەم شـێوەیەش شكسـت 
بە دەسـەاڵتە كوردییەكەی باشـوور بهێنێ!* لە ڕاسـتیدا دەتوانین 
بڵێیـن ئـەو هەڵوێسـتەی توركیـا هەیبـوو لە كاتی كەوتنی شـەنگال 
و دروسـتبوونی هەڕەشـەی جیـددی لەسـەر هەولێـر و دهـۆك، 
دەیتوانـی بـە جیاوازیـی چەنـد كاتژمێرێـك، زۆر پشتشـكێنتر بێـت 
جـۆری  لـە  گـەورەی  زۆر  مرۆییـی  و  كارەسـاتێكی سیاسـی  و 

كارەسـاتەكەی ١٩٧٥ی لـێ بكەوێتـەوە.
یەكێتـی  بۆچـی  ئایـا  ئەوەیـە:  گرنگیـش  پرسـیارێكی   -٤
یـا  زۆر  توركیـا،  ڕۆڵـی  لەسـەر  پارتـی  شـێوەی  هەمـان  بـە 
ئـەم  ئایـا  نابڕێـت.  بڵێیـن هیـچ سەرسـووڕمانییەك دەر  ڕاسـتتر 
لـەو  نییـە  ڕاسـتەوخۆ  پێزانینێكـی  یەكێتـی  دەنگهەڵنەبڕینـەی 
ڕاسـتییەی پەیوەندییەكانـی باشـوور لەگـەڵ توركیـا هیـی هەمـوو 
بەڵكـوو  نیـن،  الیەنەكانـەوە  هەمـوو  بـە  كـوردی،  دەسـەاڵتی 
یادداشـتێكی  لـە  ڕاسـتیدا  لـە  توركیـان؟  و  پارتـی  پەیوەندیـی 
چوارخاڵیـی مەكتەبـی سیاسـیی یەكێتیـدا، كـە ئاراسـتەی مەكتەبی 
وەاڵمـی  زۆر  ڕادەیەكـی  تـا  دەتوانیـن  كـراوە،  پارتـی  سیاسـیی 
ئـەم پرسـیارە گرنگـە وەدەسـت بخەیـن. لـە یادداشـتەكەدا یەكێتـی 
توركیـا  لەگـەڵ  پەیوەندییەكانـی  “پارتـی  دەكات  داوا  ڕاشـكاوانە 

ــە: د. بورهــان یاســین، “کاتێــك  ــەم بارەیــەوە بڕوان ــر ل *  بــۆ باســێکی فراوانت
ــە:  سیاســەت ئاراســتە ڕاســت و دروســتەکانی لەدەســت دەدات،” ل

http://burhanyassin.com/qeyrany%20syasy-%202012.pdf
ئــەم بابەتــە هەروەهــا لــە پێگــەی ســبەی و ڕۆژنامــەی هاوواڵتــی )بــە دوو 

بــەش( لــە تشــرینی دووه مــی ٢٠١٢دا بــاڵو بۆتــەوە.
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بـاردا  لـە زۆر  ئـەو پەیوەندییـە چـڕە  سـنووردار بـكات، چونكـە 
بـە زیانـی خەڵـك شـكاوەتەوە.”* بـە هەرحـاڵ، شـتێكی شـاردراوە 
نییـە كـە یەكێتیـی نیشـتمانی لـە پەیوەندییـە ئیقلیمییەكانیـدا پشـت 
بـە توركیـا نابەسـتێ، بەڵكـوو تەواوی پشتبەسـتووییی ئەو حیزبە 
بـە ئێرانەوەیـە، ئـەوەش دیوەكـەی تـری هاوكێشـە و تراژیدیـای 

كوردییەكانـە.** هێـزە  سیاسـەتی 
لە الیەكی ترەوە دەتوانین بشپرسین، ئایا دیدی ئەو هێزانەی 
تـا دوێنـێ ئۆپۆزسـیۆن بـوون، لەمـەڕ ئـەو پەیوەندییانـەی یەكێتی 
و پارتـی لەگـەڵ ئێـران و توركیـا، چییـە و چۆنـە؟ بـە هەرحـاڵ، 
دەتوانـم بڵێـم جێگـەی مەترسـییە كـە ئۆپۆزسـیۆنی دوێنـێ زۆر 
خۆی بە مەسەلەی پەیوەندییە ئیقلیمییەكانەوە خەریك نەكردووە، 
و  سـتراتیژی  زۆر  ئاسـتێكی  لـە  نوقسـانییە  و  نەنگـی  ئەمـەش 
ئەگـەر  ئەمەیـە:  مەترسـییەكەش  كرۆكـی  چارەنووسسـازدایە. 
پاپۆڕەكـە، واتـە تەواوی باشـووری كوردسـتان و دەسـەاڵتەكەی، 
بـە هـۆی شكسـتی هاوپەیمانییەكـی ئیقلیمییـەوە غـەرق بـوو، ئـەوا 

*  http: //hawlati.co 59599 access 30-10-2014 
**  بۆ نموونە ڕاوێژکاری مەکتەبی سیاســیی یەکێتیی نیشــتمانیی کوردســتان 
)دڵشــاد عەبدولڕەحمــان( لــە چاوپێکەوتنێکــدا، کــە لــە کۆتایــی مانگــی تشــرینی 
یه که مــی ٢٠١٤ ســاز کــراوە، ڕاشــکاوانە دان بــەوەدا دەنێــت، کــە “حیزبەکــەی 
لــە زۆر بڕیــاری چارەنووسســازی هەرێمــی کوردســتاندا بەشــدار نەبــووە و 
پارتــی بڕیــاری داوە”. هەروەهــا ئــەم ڕاوێــژکارە ئــەم حاڵەتــە دەبەســتێتەوە بــە 
ڕێکەوتننامــەی ســتراتیژیی نێــوان حیزبەکــەی و پارتــی دیموکراتی کوردســتان 
و دەڵێــت، “لــەو کاتــەوەی ڕێکەوتننامــەی ســتراتیژی هەبــووە، بڕگەیەکــی 
تێــدا نەبــووە لەســەر ســتراتیژیەتی هاوبەشــی هــەردووال بــۆ هەرێــم... هێــزە 

سیاســییەکان ڕوئیــا و تێگەیشــتنیان جیــاوازە.” بڕوانــە:
http://hawlati.co/%d8%a6%db%95%d8%b1%d8%b4%d-
b%8c%da%a4%db%95%da%a9%d8%a7%d9%86/59022
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واتـای ئەوەیـە ئـەوە نـەك هـەر غەرقبوونـی بەشـێكی دەسـەاڵت، 
واتە دەسـەاڵتی پێشـووە، بەڵكوو غەرقبوونێكە، كە هەموو خەڵك 
و دەسـەاڵت، بـە ئۆپۆزسـیۆنی دوێنێشـەوە، لەگـەڵ خۆیـدا ڕاپێـچ 
دەكات! ئـەو كاتـە درەنگـە بۆ گلەیی و گازندەكردن، شكسـتەكەش 
هیی هەمووانە. لە ڕاستیدا ئەو كاتە باس لە ڕیفۆرم و چاكسازی 
هەموویـەوە،  بـە  پاپۆڕەكـە  كاتێـك  نامێنێتـەوە،  بـۆ  واتایەكـی 

گەندەڵـكار و چاكسـاز و ڕیفۆرمخـوازەوە غـەرق دەبـێ. 
دەرەنجـام، ئـەوەی لێـرەدا دەبـێ بەڕوونـی بوتـرێ، ئەوەیە كە 
چەنـدە گرنگـە لـە مەسـەلە ئابـووری و ئیـداری و سیاسـییەكانی 
ناوخۆییدا شەفافیەت هەبێ، ئەوا بە بۆچوونی من، زۆر گرنگترە 
كە چیی تر فاییلەكانی سیاسەتی دەرەوەی هەرێم مۆنۆپۆلی ئەو 
حیـزب یـا ئـەم حیزبـە نەبێـت، چونكە گەر گەندەڵـی هۆكارێك بێت 
بـۆ غەرقبوونـی تـەواوی پاپۆڕەكـە، ئەوا پەیوەندییـە ئیقلیمییەكان، 
كـە نـەك هـەر پەیوەندیـی حیزبیـن، بەڵكـوو لەسـەر بنچینەیەكـی 
ناتەندروسـت و بـە میكانیزمێكـی گەنـدەڵ و لـە كۆمەڵێـك فاییلـی 



د. بورهان أ. یاسین

55٨

تەماویدا خەمڵێندراون،* هۆكارێكی زۆر گرنگتر و پشتشكێنترن.**

پەیوەندییــە  لــە  هــەرە هەســتیارەکان  فاییلــە  تەماویبوونــی  لــە ڕاســتیدا    *

ئیقلیمییــەکان، ڕاســتییه کە کــە خــودی یەکێتیــی نیشــتمانیی کوردســتان، کــە 
ــێ  ــدا دەن ــی پێ ــەوە دەیبەســتێتەوە، دان ــە پارتیی ــی ســتراتیژی ب هاوپەیمانییەک
بەپێــی جه ختکردنەوەیەکــی  دەڕوانــێ.  ڕاســتییە  لــەم  نیگەرانیشــەوە  بــە  و 
مەکتەبــی سیاســیی یەکێتــی، “پارتــی تاکڕەوانــە بڕیــاری فرۆشــتنی نەوتــی 
هەرێمــی داوە، ئــەوەش هۆکارێــك بــووە لــە قووڵبوونــەوەی کێشــەکانی نێــوان 
هەولێــر و بەغــدا، کــە زیاتــر لــە نــۆ مانگــە کوردســتانی ڕووبــەڕووی قەیرانــی 
http: //hawlati.co 59599 access 30-10-:بڕوانــە کردۆتــەوە.”  دارایــی 

 2014
ــەن ڕۆژنامەنووســێکی  ــرە لەالی ــەوت، بگ ــی ن ــی فاییل ــە ڕاســتیدا تەماویبوون ل
لــە  کراوه تــەوە.  پشتڕاســت  وەلــی(،  کەریــم  )ڕێبــوار  پارتــی  لــە  نزیــک 
وتارێکیــدا بــە ناوونیشــانی “پارتــی و پەتــای نــەوت” وەلــی دەنووســێ نــەوت 
“ســەرچاوەی داهاتێکــی نادیــارە” و “ڕووی قســەکە لــە مەســەلەی نەوتــدا 
ــی نیشــتمانی و  ــا یەکێتی ــی کوردســتان ی ــی هەرێم ــەك حکومەت ــە ن ــە پارتیی ل
حیزبــە بەشــداربووەکانی دیکــەی نــاو حکومــەت، چونکــە پارتــی لــە ٢٠٠٥ەوە 
کۆنترۆڵــی کەیســی نەوتــی کــردووە، ئەگەرچــی لــە دوای ٢٠٠٩ و لــە کابینــەی 
شەشــەمدا حکومــەت دەستاودەســتی پــێ کــرا، بــەاڵم لــەو دوو ساڵەشــدا... 

ــە: ــەوە.” بڕوان ــدا مای ــە دەســتی پارتی ــەوت هــەر ل کەیســی ن
2-12-2014 access 021220141/opinion/sorani/net.rudaw//:http

**  لــە بابەتێکــی ترمــدا تیشــکم خســتۆتە ســەر ئاســتە جیاوازەکانــی سیســتمی 
سیاســی لــە باشــووری کوردســتان و ئــەو بۆچوونــەم جه خــت کردۆتــەوە، 
لــە  تەنهــا  گەندەڵــی  مەترســیداریی  ڕادەی  و  سیســتم  ناتەندروســتیی  کــە 
ــەوە، بەڵکــوو  ــم( ڕەنگــی نەداوەت ــێ ناوخۆییــی هەرێ ــۆ بڵ ئاســتی ناوخۆیــی )ت
ــی  ــەزن، ئیقلیم ــداد، کوردســتانی م ــر و بەغ ــی هەولێ ــە ئاســتەکانی پەیوەندی ل
و نێودەوڵەتییشــدا ئــەم ناتەندروســتبوون و گەندەڵییــە بــە شــێوەیەکی زۆر 
نێگەتیڤانــە کاریگەریــی خســتۆتە ســەر ئــەو سیســتمە. بڕوانــە: د. بورهــان 
 :٢٠٠٩/٧/٢٥ هەڵبژاردنەکانــی  دوای  کوردســتان  “باشــووری  یاســین،  أ. 
ئەگــەرەکان بــە ڕووی داهاتــوودا،” بەتایبەتــی ل٤-٦. ئــەم بابەتــە لــە تشــرینی 

یه که مــی ٢٠٠٩ دا بــاڵو بۆتــەوە:
http://burhanyassin.com/Helbijardinekan-dr.%20Burhan%20

Yassin.pdf
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خۆرئاوای كوردستان: توركیا، پارتی و پەكەكە 

خەڵكـی  ڕاپەڕینـی  سـەر هەڵدانی  سـەرەتاكانی  لـە  زوو،  هـەر 
چڕكرانـەوە  تەقـەالكان  و  هـەوڵ  ئەسـەد،  ڕژێمـی  دژی  سـوریا 
بـۆ ڕزگاركردنـی خۆرئـاوای كوردسـتان و دواتـر دامەزراندنـی 
ئیدارەیەكـی كـوردی لـە چوارچێـوەی ئـەوەی پەكەكـە و ئۆجـەالن 
پێشـوەچوونە  ئـەم  دیموكراتیـك.”  “خوەسـەریا  دەبێـژن  پێـی 
بەتایبەتـی سـێ ئەكتـەری سیاسـیی گرنگـی بە خـۆوە پەیوەندیدار 
زۆر  كوردسـتان،  باشـووری  و  پەكەكـە  توركیـا،  واتـە  كـرد، 

كوردسـتان.  دیموكراتـی  پارتـی  بەتایبەتییـش 
ملمالنێـی  بگـرە  لێكتـرازان،  زوو  هـەر  واتایـەش،  بـەم 
هەڵـدا.  سـەری  كوردسـتان  خۆرئـاوای  لـە  بەرژەوەندییـەكان، 
ئـەوەی كـە ڕووی دا، هـەر وەك پێشـتر ئامـاژەی پـێ درا، ئـەوە 
خۆرئـاوای  نەشـاردەوە،  ئـەوەی  پەكەكـە  پێشـوەخت  كـە  بـوو 
لـە  هـەر  سـتراتیژییە.”  “مەسـەلەیەكی  پەكەكـە  بـۆ  كوردسـتان 
هەوڵێكـی  هەمـوو  پەكەكـە  بۆچوونەشـەوە،  ئـەم  ڕۆشـناییی 
خسـتە گـەڕ لەپێنـاو ئـەوەی دەسـتكەوتەكانی خۆرئـاوا بـكات بـە 
سـەركەوتنی خـۆی و هیـچ الیەنێكـی تر پشـكی لەم سـەركەوتنەدا 
دا  هەوڵـی  زوو  هـەر  حیزبـە  ئـەم  دیكـە،  واتایەكـی  بـە  نەبێـت. 
خۆرئـاوای كوردسـتان بـكات بـە ئەزموونێكـی سیاسـی، كـە خۆی 
لـە  بڵـێ سـەد  تـۆ  تـەواو،  بێـت و قەڵەمـڕەوی  تیایـدا بااڵدەسـت 
سـەدی، تیادا هەبێت و ئەم فەزایە لە ڕۆشـناییی جیهانبینییەكانی 
پەكەكـە ڕێـك بخـات. مەبەسـتێكی دیكەی گرنگی ئـەو حیزبە ئەوە 
بـوو، “سـەركەوتنەكەی” خـۆی لـەو بەشـەی كوردسـتان بـكات بە 
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بـە توركیـا.  كارتێكـی فشـاری سیاسـی بەرامبـەر 
لـە بەرامبـەر ئـەوەدا، هـەر زوو توركیـا هەسـتی بـەوە كرد، كە 
پەكەكـە دەخـوازێ لەسـەر سـنوورەكانی ئـەو واڵتـە ئیدارەیەكـی 
درێژكـراوەی سیاسـەت و جیهانبینیـی خـۆی دابمەزرێنێ، ئەمەش 
لـە دیـدی ئـەم واڵتـەوە ڕێگەپێنـەدراو بـوو. لە الیەكی تـرەوە، هەر 
زوو پارتـی هەوڵـی دا تێكـەاڵوی ئـەو ئەزموونـە ببێ، یا هەر نەبێ 
تـا بـۆی بكـرێ كاریگـەری بخاتـە سـەر ئـەو ئەزموونـە، ئەمـەش 
لەبـەر كۆمەڵێـك هـۆ: ١- بـەالی پارتییـەوە جێگـەی ڕەزامەنـدی 
نەبـوو ببینـێ پەكەكـە ببـێ بـە خاوەنـی سـەركەوتنێكی ئەوهـا، كـە 
دواجـار دەبـێ بـە هـۆی زیادبوونـی قەڵەمڕەویـی پەكەكـە، نـەك 
هـەر لـە باكـوور و خۆرئـاوای كوردسـتان، بەڵكـوو لـە تـەواوی 
كوردسـتانی مـەزن. ٢- پارتـی دەیخواسـت هـەر نەبـێ پەنجـا لـە 
سـەد، بەڵكـوو بگـرە زیاتریـش، لـە ئـەو ئیدارەیـەی لـە خۆرئـاوا 
بەرهـەم دێـت، هیـی ئـەو بێـت، یا ڕاسـتتر بڵێین، هیی ئـەو حیزبانە 
بێـت كـە لـە خۆیـەوە، واتـە لـە پارتییـەوە، نزیكـن یـا كـەم یـا زۆر 
سـەر بـەو حیزبـەن. ٣- پارتـی بـە پەیوەنـدی لەگـەڵ خۆرئـاوای 
گێـڕاوە،  توركیـا  بـۆ  ئەمانـی”  “سـەمامی  ڕۆڵـی  كوردسـتان، 
بەتایبەتـی بـە مەبەسـتی هاوبەش لە سـنووردانان بۆ سـەركەوتن 

و قەڵەمڕەویی سـەد لە سـەدی پەكەكە لەو بەشـەی كوردسـتان.*
ــاوای  ــە خۆرئ ــی ل ــارەی سیاســەتی پارت ــی دەرب ــی ڕەســمیی یەکێت *  بۆچوون
لــەو  ئــەو بۆچوونــە پشتڕاســت دەکاتــەوە، کــە ڕۆڵــی پارتــی  کوردســتان 
بەشــەی کوردســتان نەرێنــی و نیگەرانئامێــز بــووە. لــە یادداشــتێکی مەکتەبــی 
ــە  ــووە ک ــەوە هات ــەوە، ئ ــی کراوەت ــەرەوڕووی پارت ــە ب ــدا، ک سیاســیی یەکێتی
“پارتــی بــە هەڵوێســتە ســلبییەکانیدا بچێتــەوە دژی پارچەکانــی ڕۆژئــاوا و 
ــە کانتۆنەکانــی  ــە دەســتوەردان ل باکــووری کوردســتان، دەســت هەڵبگرێــت ل
ئــەو  بەســەر الیەنــە کوردییەکانــی  ڕۆژئــاوا و ســەپاندنی ویســتی خــۆی 

 http: //hawlati.co 59599 access 30-10-2014”.پارچەیــەدا
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كراوەتـەوە،  جەخـت  وتـارەدا  ئـەم  پێشـەكیی  لـە  وەك  هـەر 
شـێوەیەكی  بـە  و  بەچـڕی  ٢٠١١ەوە  لـە  سـوریا  ڕووداوەكانـی 
بەشـی  سـێ  تێكەاڵوبوونـی  هـۆی  بوونەتـە  سـەرنجڕاكێش 
كوردستان بە یەكتر )باكوور، خۆرئاوا و باشوور(. لەگەڵ ئەوەی 
ئـەو تێكەاڵوبوونـە زۆر الیەنـی گـەش و ئەرێنیی هەبووە، بەاڵم لە 
چوارچێـوە هـەرە فراوانەكەیـدا زۆر ڕەگـەزی نێگەتیڤیشـی لەخـۆ 
گرتووە. ئەم ڕەگەزە نێگەتیڤانە بە یەكەوە كڵۆڵیی ناسیۆنالیزمیی 
كوردیـی پشتڕاسـت دەكەنـەوە. زۆرێكیـش لـەو كێشـە و ڕەگـەزە 
نێگەتیڤانـە، بەتایبەتـی ئەوانـەی پەیوەندییـان بـە كڵۆڵیـی ناوماڵـی 
كـوردەوە هەیـە، شـتێكی نـوێ نیـن، بەڵكـوو دووبارەبوونـەوە و 
ناتەندروسـتە، كـە هـەم  درێژبوونـەوەی كولتوورێكـی سیاسـیی 
خـۆی لـە باشـوورەوە بـەرەو خۆرئـاوا و هەمیـش لـە باكـوورەوە 
كولتـوورە  ئـەم  دەشـكرێ  كردۆتـەوە.  درێـژ  خۆرئـاوا  بـەرەو 
سیاسـییە لـە كۆمەڵێـك توخـم و بەها و جیهانبینیـدا چڕ بكەینەوە، 
كە ئەویش پاوانخوازی، خۆبەهەمووشـتزانی، قبوڵنەكردنی ئەوی 
تـر و مۆنۆپۆلكـردن و یەكڕەنگكردنـی فـەزای نەتـەوە بـە ڕەنگـی 

تاكـە حیـزب و تاكـە سـەركردەیەك و... هتـد. 
لێـرەدا دەكـرێ ئـەو كولتـوورە سیاسـییەی، سـااڵنێكی یەكجار 
زۆرە بۆتـە چوارچێـوەی كار و پەیوەندییـە سیاسـییەكان لەنێـوان 
حیزبە سیاسییەكانی كوردستان، بە چوارچێوەیەك بخەینە ڕوو، 
كـە لـە چڕكردنـەوە و كورتكردنەوەیـدا بـەم شـێوەیەیە: حیزبـی أ 
هەر سـەركەوتنێكی حیزبی ب بە زەرورەت بۆ خۆی بە شكسـت 
دەزانێ، و شكستی ب بە زەرورەت بە سەركەوتنی خۆی دەزانێ، 
بە پێچەوانەشـەوە. ئەم شـێوە پەیوەندی و جیهانبینییە بە گەمەی 
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بـە  دا،  كـە ڕووی  ئـەوەی  ناسـراوە.*   )zero-sum game(سـفری
پەیوەنـدی لەگـەڵ شكسـتەكانی شـەنگال و جەلـەوال، ئـەم لۆژیكـی 
تەنهـا  پارتـی  كـردەوە،  پشتڕاسـت  بەجوانـی  سـفرییەی  گەمـەی 
خاوەنـی سـەركەوتنەكانە و خۆیشـی لـە شكسـتەكان دەدزێتـەوە، 
یەكێتییـش هەروەهـا. لـە ئاكامـی ئـەم لۆژیکەشـدا نەتـەوەی كـورد 
لەالیـەن  حاڵەتـە  ئـەم  وەك  هـەر  زەرەرمەنـدە،  كـورد  دۆزی  و 
كوردسـتان  دیموكراتـی  پارتـی  سیاسـیی  مەكتەبـی  سـکرتێری 
)فـازڵ میرانـی(ش پشتڕاسـت كرایـەوە كاتـێ دەربـارەی “شـەڕی 
جەنەڕاڵەكانـی”** پارتـی و یەكێتـی وتـی: “هـەردوو المـان زەرەر 
لـە كـورد دەدەیـن.”*** نموونەیەكیـش لـەم شـەڕەی جەنەڕاڵـەكان 

*  ئــەوەی زانــراوە و زۆر جــار ئامــاژەی پــێ دەکــرێ ئەوەیە، “گەمەی ســفری” 
میکانیزمــی هــەرە گرنــگ بــوو لــە ملمالنێــی یەکێتیــی ســۆڤیەت و هاوپەیمانانــی 
لــە الیەکــەوە و ئەمەریــکا و هاوپەیمانانــی لــە الیەکــی تــرەوە، لــە چوارچێــوەی 
جەنگــی ســارد. بــەم واتایــەش، گەمــەی ســفری، زیاتــر میکانیــزم )ئالیــەت(ی 
پەیوەندییەکانــی دوو دژ یــا دوو دوژمنــە نــەك ئالیەتــی پەیوەندییەکانــی دوو 
هێــزی سیاســی، کــە هەردووکیــان بانگەشــەی هاوخەباتــی، کوردســتانیبوون 
)تــۆ بڵــێ نیشــتمانیبوون( و دیموکراتیبــوون دەکــەن. بــۆ بۆچوونێکــی نووســەر 
دەربــارەی ئــەم گەمــە ســفرییە بڕوانــە: د. بورهــان أ. یاســین، ئــەوەی ئــەوڕۆ 

سیاســەتە... ســبەی مێــژووە، ســلێمانی، ٢٠٠٢، الپــەڕە ٢٠٢-٢٠٣.
لــە ســەردێڕی هەواڵێکــی ســپی میدیــادا  ئــەم چه مکــە سەرنجڕاکێشــە    **

هاتــووە بــە نــاوی “دوای شــەڕی پەرلەمانتــاران، شــەڕی جەنەراڵەکانــی پارتــی 
ــە: و یەکێتــی دەســتی پــێ کــرد.” بڕوان

http//:www.speemedia.com/dreja.aspx=?hewalHYPERLINK “http://www.
speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1”&HYPER-
LINK “http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&-
Jor=1”jmare=12135HYPERLINK “http://www.speemedia.com/dreja.aspx-
?=hewal&jmare=12135&Jor=1”&HYPERLINK “http://www.speemedia.
com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1”Jor=1 access 29-8-2014 
***  http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=21959access: 
30-9-2014
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ئەمەیـە: كاتێـك مەخمـور ڕزگار كـرا، شـەڕی جەنەڕاڵەكانـی ئـەو 
دوو حیزبـە گەرمتـر بوویـەوە و وااڵتـر بـوو لەسـەر ئـەوەی ئایـا 
بەرپرسـێكی  كـێ؟  هیـی  شكسـتیش  و  كێیـە  هیـی  سـەركەوتن 
پارتـی ڕای دەگەیه نـێ، كـە هێزەكانـی سـەر بە پارتـی مەخموریان 
ڕزگار کـرد، بـەاڵم لـە وەاڵمیـدا بەرپرسـی دژەتیـرۆری یەكێتـی 
دەڵێـت، “ئێمـە لـە كاتـی چۆڵكردنی مەخمور لـەوێ نەبووین، بەاڵم 
لـە كاتـی ڕزگاركردنـی لـەوێ بوویـن.”* لـە ڕاسـتیدا ئـەم جـۆرە 
گوزارشـتە لـە بۆچوونـی دوو هێـزی سـەرەكیی كوردسـتان، كـە 
ئێسـتاش خاوەنـی هێزێكـی چەكداریـی زۆرن، زیاتـر لـە نەفەسـی 
شـەڕی براكـوژی و سـڕینەوەی یەكتـر نزیكـە تـا گووتـاری دوو 

هاوپەیمـان و دوو هاوخەبـات! 
هەر لە چوارچێوەی ئەم بۆچوونەدا، بە پەڕینەوە بۆ بەشێكی 

* http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewalHYPERLINK “http://www.
speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1”&HYPER-
LINK “http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&-
Jor=1”jmare=12135HYPERLINK “http://www.speemedia.com/dreja.aspx-
?=hewal&jmare=12135&Jor=1”&HYPERLINK “http://www.speemedia.
com/dreja.aspx?=hewal&jmare=12135&Jor=1”Jor=1
لــە ڕاپۆرتێکــی شــیکاریدا ڕۆژنامەنــووس محەمــەد ڕەئــوف بــە ســەروتارەکەی 
ــک دەنووســێ، “پڕۆســەکە  ــێ، کاتێ ــەکان جــوان دەپێک ــەم شــەڕەی جەنەڕاڵ ئ
ــی  ــوان پاڵەوانەکان ــە ســەروەریی حیزبێــك: ڕزگارکردنــی شــەنگال لەنێ کــرا ب

ئەمــڕۆ و هەڵهاتووەکانــی دوێنێــدا.” بڕوانــە:
http//:sharpress.net/Direje.aspx?Jimare  25033=access23-11-  
2014
ــەم شــەڕی  ــەاڵوی ئ ــش تێک ــێ خــودی ســەرۆکی هەرێمی ــێ بڵ ــرۆڤ دەتوان م
ــەوال و ســەعدیە  ــی جەل ــە ئازادکردن ــووە، دوای دوو ڕۆژیــش ل ــە ب جەنەڕااڵن
“بــە دێڕێکیــش پیرۆزباییــی لــە خەڵکــی ناوچەکــە و پێشــمەرگەکان نەکــردووە.”
http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=14254&Jor=1 
access 25-11-2014
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كولتـوورە  هەمـان  چوارچێـوەی  لـە  بـەاڵم  كوردسـتان،  تـری 
هـەرە  كێشـەی  كڵۆڵەكـەدا،  ناسـیۆنالیزمە  و  ناتەندروسـتەكە 
گـەورە لـە خۆرئـاوای كوردسـتان ئەوەیـە پەكەكـە، وەك پێشـتر 
ئامـاژەی پـێ كـرا، دەخـوازێ ئـەو بەشـەی كوردسـتان بـكات بـە: 
١- سـەركەوتنێك تەنهـا و تەنهـا بـۆ خـۆی، بـە واتایەكی تر، سـەد 
لە سـەدی دەسـەاڵت بۆ خۆی بێت. ٢- ئەم سـەركەوتنە بكات بە 
بەشـێك لـە شـەڕی خـۆی بەرامبـەر بـە توركیـا. لە الیەكـی ترەوە، 
بەشـەكەی تـری كێشـەكە ئەوەیـە، كـە پارتـی پەنجـا لـە سـەدی، 
بگـرە كەمێـك زیاتریشـی لـە دەسـەاڵت لـە خۆرئـاوای كوردسـتان 
بـۆ الیەنگرانـی خـۆی دەوێـت، بـەاڵم ئـەوەی ڕاسـتی بێـت نە سـەد 
لـە سـەدەكەی  پەنجـا  نـەش  پەكەكـە دروسـتە و  لـە سـەدەكەی 
پارتـی. بـە واتایەكـی دیكـە، ئەو پشـتگیرییەی پەکەکە لەو بەشـەی 
كوردسـتان هەیەتـی، كەمتـرە لـە سـەد لـە سـەد و ئەوەشـی پارتی 
هەیەتـی ناگاتـە پەنجـا لـە سـەد! لـە ڕاسـتیدا هـەم مۆنۆپۆلـە سـەد 
لـە سـەدەکه ی پەكەكـە جێگەی مەترسـییە بـۆ ئەزموونی خۆرئاوا، 

هەمیـش پەنجـا بـە پەنجـا )فیفتـی بـە فیفتی(یەكـەی پارتـی. 
لـە  خەریكـە  كـە  دەڵێـن،  پـێ  ئەوەمـان  هێمـاكان  لـە  زۆرێـك 
هەرچوار پارچەی كوردسـتان، واتە لە كوردسـتانی مەزن، بەاڵم 
زۆر بەتایبەتی لە باكوور، باشوور و خۆرئاوا، جەمسەرگیرییەكی 
نیگەرانئامێز جێگیر دەبێ، لە الیەكەوە پارتی و هێزە هاوكارەكانی، 
تـرەوە  الیەكـی  لـە  ئیقلیمییەكانـی،  پەیوەندییـە  بـە  پشتئەسـتوور 
پەكەكـە و ئـەو هێزانـەی لـەدەوری ئـەو حیزبـە كـۆ بوونەتـەوە، 
جەمسـەرگیرییە  ئـەم  ئیقلیمـی.*  قوواڵیییەكـی  بـە  پشتئەسـتوور 

*  بــۆ نموونــە بڕوانــە: “کوردســتان بەســەر دوو بــەرەدا دابــەش دەبێــت: 

بەرەیــەك داوای ســەربەخۆیی دەکات و بەرەیەکیــش دژی دەوەســتێتەوە.” 
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چوارچێـوەی  لـە  هەژمـوون  لەسـەر  ملمالنێیـە  هەناویـدا  لـە 
ناسـیۆنالیزمی كوردیـدا و بـە ئەگـەری زۆر چ لـە دابەشـكردن و 
قۆرخكردنـی فـەزا و پانتاییـی نەتەوەیـی لـە شـێوازی پەنجـا بـە 
پەنجـا، لەنێـوان پارتـی دیموكراتـی كوردسـتان و هاوكارانـی لـە 
الیـەك و پەكەكـە و پشـتگیرانی لـە الیەكـی تـرەوە، چ لـە شـێوەی 
مۆنۆپـۆل بەسـەر ئـەو فەزایـەدا لەالیەن یـەك تاكە حیزب زیانێكی 
زۆر بـە گەشـەكردنێكی دیموكراتییانـەی ناسـیۆنالیزمی كـوردی 
هـەردوو  درا،  پـێ  ئامـاژەی  لەسـەرەوە  وەك  هـەر  دەگەیه نێـت. 
شـێوازی خەماڵندنـی فـەزای نیشـتمانی، واتـە مۆنۆپـۆل و پەنجـا 
بـە پەنجـا، لـە باشـوور تاقـی كراونەتـەوە و هەردووكیشـیان تـا 
بڵێـی زیانبەخـش بـوون بـۆ ئەزموونـە سیاسـییەكەی ئەو بەشـەی 

كوردسـتان. 
بـە بـاوەڕی خـۆم، بـۆ ڕێگەگرتـن لـە مۆنۆپۆلێكـی تەواوەتـی 
لەالیـەن پەكەكـەوە لـە خۆرئـاوای كوردسـتان، توركیـا و پارتـی، 
هەردووكیـان بـە یەكـەوە یـا بـە جیـا، لەبـەر هـۆی هاوبـەش یـا 
هـۆی جیـا، هەمـوو هەوڵەكانیـان خسـتۆتە گـەڕ. ئەگـەر پارتـی لـە 
پەیوەندییە “داخراو و تەماویییەكان” لەگەڵ توركیا ئەو پەیمانەی 
بـە توركیـا دابێـت، كـە بەڵـێ ئـەو، واتـە پارتـی، سـەمامی ئەمانـە 
لـەوەی كـە ڕێگـر دەبێـت لـەوەی پەكەكـە دەسـت بگرێـت بەسـەر 
هەمـوو جومگەكانـی ژیانـی ڕۆژئـاوای كوردسـتان و ئەزموونـە 
سیاسـییەكەی، ئـەوا بـەو واتایـە ڕۆڵـی پارتی لـە خۆرئاوا دەبێ بە 
دووان، یـا بـە واتایەکـی تـر، ئـەم ڕۆڵـە دووانەیەكـی ئۆرگانیكییـە، 
و  خـۆی  حیزبییەكانـی  بەرژەوەندییـە  ڕۆشـناییی  لـە  یەكێكیـان 

http://sharpress.net/Direje.aspx?-  :٢٠١٥/١/٩ شــارپرێ سماڵپــەڕی 
Jimare=25623
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ئـەوەی تریشـیان بـە پەیوەندی لەگـەڵ بەرژەوەندییەكانی توركیا، 
واتـە بەپێـی بەرژەوەندییـە هاوبەشـەكانیان. بەم واتایـە، كاركردن 
بـۆ پاراسـتنی ئـەو پەیوەندییـە سـتراتیژییەی لەنێـوان ئـەو دوو 
الیەنـە، واتـە توركیـا و پارتـی، لە ماوەیەكـی دوورودرێژدا پەرەی 
سەندووە، كە لە ماوەی دواییدا گەیشتۆتە ئاستی هەرە هەستیار 

و “مەترسـیدار.”*
گرنگە لێرەدا ئەوە بەبیر بهێنینەوە، هەر وەك لەسەرەوە وترا، 
هەر دوو میتۆدی قۆرخكاریی سیاسـی و پەنجا بە پەنجا پێشـتر 
لـە باشـووری كوردسـتان تاقـی كراونەتـەوە، بـەاڵم هەردووكیـان 
نەك هەر ئەزموونی شكسـتخواردوو بوون، بەڵكوو سـەرچاوەی 
نەهامەتـی بـوون بـۆ خەڵكـی كوردسـتان و هۆیەكـی سـەرەكیش 
بـوون لـە سـەرنەكەوتووییی ئەزموونـی “دیموكراتیزەكـردن” لـە 
باشـووری كوردسـتان. بـۆ یەكـەم جـار دوای سـەرهەڵدانی بزاڤی 
گـۆڕان و ئۆپۆزسـیۆنێكی كارا، خەریكـە هـەم مۆنۆپۆلی سیاسـی، 
هەمیش پەنجا بە پەنجا گۆڕانكاریی بەسەردا دێت. بەم واتایەش، 
ناڵێـم ئـەم دوو دیـاردە وێرانـكار و نێگەتیڤـە، مۆنۆپۆل و پەنجا بە 

پەنجـا، بەئاسـانی كۆتایییـان پێ دێت.
زۆر گرنگە ئەوەش جه خت بكرێتەوە، كە لە حاڵەتی باشووری 

نــاوی  بــە  فراوانتــر  نووســراوێکی  لــە  بەشــێکە  بۆچوونــە  ئــەم    *

خۆرئــاوای  لــە  ڕوو  کوردســتانییانە  سیاســەتێکی  بــۆ  نەخشــەڕێگەیەك 
كوردســتان: سیاســەتی “لــەدەرەوە” و “لەســەرەوە”، کــە هــەم نیگەرانییــەکان 
دەربــارەی پێشــوەچوونەکانی خۆرئــاوای کوردســتان دەخاتــە ڕوو، هەمیــش 
چارەســەری و باشــترین شــێوازی ڕێکخســتنی فەزای کوردســتانی )نەتەوەیی 
و نیشــتمانی( بــۆ ڕێگرتــن لــە دوو شــێوازی نەرێنــی و وێرانکاریــی مۆنۆپۆلــی 
سیاســی لەالیــەن یەکێــک لــە هێــزەکان – پارتــی یــا پەکەکــە و پەنجــا بــە پەنجــا 
ــەوە وەک دوو شــێوازی ســەرنەکەوتوو و زیانبەخــش،  ــەن هەردووکیان لەالی
دەخاتــە ڕوو. بەهیــوام لــە داهاتــوودا نووســراوی ناوبــراو بــاڵو بکەمــەوە.
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كوردسـتان تەنهـا هەندێـك ڕیفـۆرم لـە ئاسـتی ناوخۆی سیسـتمی 
سیاسـیی هەرێمـی كوردسـتاندا بـە ئاراسـتەی كۆتاییهێنـان بـەم 
دوو دیاردە نێگەتیڤە بەس نین، بەڵكوو دەبێ بنەماكانی مۆنۆپۆل 
و پەنجـا بـە پەنجـا لـە ئاسـتەكانی، پەیوەندییەكانـی كوردسـتان و 
بەغـداد، پەیوەندییـە كوردسـتانییەكان - واتـە پەیوەندییـەكان لـە 
ئاسـتی كوردسـتانی مەزن، پەیوەندییە ئیقلیمییەكان و پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكانیش بنبڕ بكرێن. بە واتایەكی دیكە، سەركەوتوویی، 
حكومەتـی بنكەفـراوان بەنـدە بـەوەی لە هەموو ئاسـت و ڕەهەندە 
سیاسـییەكاندا بەشـداری و كاریگەریـی چاالكانـەی هەمـوو الیەنە 
بەشـداربووەكان لـە گشـت كار و چاالكییەكانـی ئـەو حكومەتـە، لە 

هەموو ئاسـتەكانی سیاسـەتكردندا، ڕەنگ بداتەوە. 

ئێران

یەكێـك لـەو مەترسـییانەی ئێسـتا هـەن، ئەوەیـە كـە ئێـران بـەوەی 
تا ئێسـتا كردوویەتی، بۆ نموونە بەشـداریی لە شـەڕ دژی داعش 
سـنووردار  سـەربازیی  بەشـدارییەكی  و  ڕاوێـژكار  شـێوەی  بـە 
نەوەسـتێت، بەڵكـوو لـە داهاتـوودا كاردانـەوەی ئـەم واڵتـە بگاتـە 
داعـش.  لەگـەڵ  بـەرە  ڕاسـتەوخۆی  و  گـەورە  شـەڕێكی  ڕادەی 
پێشـوەچوونە،  زۆر  گرێـدراوی  ئـاوا  سـیناریۆیەكی  هەڵبەتـە 
پێشـڕەوییەكانی  ڕادەی  بـژاردە و  بـە  پەیوەندیـی  یەكێكیـان  كـە 
داعشـەوە هەیـە. جگـە لـەوەش، دەكـرێ گۆڕانـكاری لە هەڵوێسـت 
داعـش،  شـەڕی  و  عێـراق  لـە  ڕوو  ئەمەریـكا،  سـتراتیژی  و 
ئەگـەری  و  ئێـران  بژاردەكانـی  لەسـەر  ڕاسـتەوخۆ  كاریگەریـی 
ڕووبەڕووبوونـەوەی توندتـر و ئاشـكراتر لەنێـوان ئێـران و ئـەو 
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دابنێـت.  تونـدڕەوەدا  هێـزە 
هەڵبەتـە لـەم بارەیـەوە یەكێك لە هۆكانـی ئەگەری زیادبوونی 
ڕۆڵی ئێران لە عێراق و ئەگەری ڕوبەڕووبوونەوەی ڕاسـتەوخۆ 
لەگەڵ داعش ئەوەیە، ئێران سـنوورێكی دوورودرێژی هاوبەشـی 
لەگـەڵ عێـراق هەیـە. جگـە لـەوەش، عێـراق بـە بوونی دوو شـاری 
زۆرینـەی  وەك  بەهێـز،  شـیعیی  حزورێكـی  و  شـیعی  پیـرۆزی 
دانیشـتووان لـەو واڵتـە ناسـراوە. هەروەهـا لـە ڕەهەنـدی ئیقلیمـی 
و جیهانییـەوە، ئێـران وا دەزانـێ كـە سـەروبەری داعـش پیالنێكـی 
)ئیسـرائیلی- ئەمەریكـی- سـعودی(یە بەرامبـەر بـە ئێـران.* هـەر 
لـە ڕەهەنـدی ئیقلیمییـەوە، ئەگـەر هـات و ئێـران هەسـتی بـەوە 
كـرد، كـە ئیتـر ڕژێمـی ئەسـەد دۆڕاوە و بـەم واتایـەش پێگـەی 
ئێـران لـەو واڵتـە شـتێكی لەدەسـت چـووە، ئـەوا بێگومـان ئێـران 
هەوڵەكانـی خـۆی زۆر چـڕ دەكاتـەوە بـۆ ئـەوەی بـە هـەر نرخێك 
بێـت پێگـەی خـۆی لـە عێراق بەهێزتر بكات و بەرگری لەو پێگەیە 
بـكات و دەسـتی پێـوە بگـرێ. بـەم واتایـەش، بـە ئەگـەری زۆر 
عێـراق لـە ئاینـدەدا چاوەڕوانـی شـەڕی گەورەتـر و فراوانتـر و 
چارەنووسسـازتر دەكات، كـە تیایـدا ئـەم واڵتـە دەبێتـە ناوەندێكی 

هـەرە گرنگـی شـەڕەكە. 
چ  ئەگەرانـە  هەمـوو  ئـەم  ئایـا  بپرسـین،  دەتوانیـن  بـەاڵم 
پرسـیارە  ئـەم  وەاڵمـی  هەیـە؟  كـوردەوە  بـە  پەیوەندییەكیـان 

*  بــۆ نموونــە، عەلــی الریجانــی ســەرۆکی پەرلەمانــی ئێــران لــە وتارێکیــدا لــە 
زانکــۆی بەیــروت، لــە کۆتاییــی ســاڵی ڕابــردوو، ئــەوەی دووپــات کــردەوە، کــە 
ئەمەریــکا لــە عێــراق گفتوگــۆی لەگــەڵ داعــش کــردووە و ئیســرائیل و هەندێــك 

واڵتــی عەرەبیــی بــە پشــتگیریی داعــش دژی ئێــران گوناهبــار کــرد. بڕوانــە:
http//:knnc.net/Drejeyhawal.aspx?id&38370=LinkID&6=video =-
False&leguaid.#=  VJk1Id0MBg access 23-11-2014
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پێویسـتی بـە هەڵوەسـتەكردن و لەسەروەسـتانێكی زۆر زیاتـرە، 
بـەاڵم لێـرەدا دەكـرێ ئـەوە بڵێیـن، كـە چڕبوونـەوەی ڕۆڵـی ئێـران 
لـە عێـراق لـە زیاتـر لـە ڕوویه كـەوە كـورد پەیوەندیـدار دەكات. 
دیـارە یەكێـك لـە ئەگـەرە هـەرە مەترسـیدارەكان ئـەوە بێـت، كـە 
ئێـران لەمـەو دوا هەوڵەكانـی بـۆ “بەئێرانیكردن و بەشـیعیكردنی” 
دەرهاوێشـتەكانی  لـە  یەكێكیـش  و  بكاتـەوە  چڕتـر  زۆر  عێـراق 
ئـەم ئەگـەرە بەشـیعیكردنی زیاتـری ملمالنێـی عەرەبـی - كـوردی 
جـۆرە،  لـەم  سـیناریۆیەكی  ئاكامەكانـی  لـە  یەكێكیـش  دەبێـت. 
فشارخستنەسـەر  بـۆ  دەبێـت  ئێـران  هەوڵەكانـی  چڕبوونـەوەی 
“پـڕۆژەی”  دەرهاوێشـتەیەكی  وەك  كوردسـتان،  باشـووری 

لـە عێـراق.  بەهێزكردنـی پێگـەی خـۆی 
سـتراتیژی  لـە  گرنـگ  هـەرە  و  ڕاسـتەوخۆ  بەشـێكی  دیـارە 
ئێـران لـە ئێسـتادا، بەرەوڕوبوونـەوەی هەڕەشـەكانی سـەر ئێرانە 
لـە دەرەوەی ئێـران خـۆی، یـا ڕاسـتتر بڵێیـن، سـتراتیژی شـەڕ لـە 
دەرەوەی ئێـران، بـەاڵم لەپێنـاوی ئێـران خـۆی. ئەمـە ڕێـك ئـەو 
سـتراتیژەیە، كە لە ئێسـتادا ئێران، بۆ نموونە لە سـوریا و عێراق 
پشتڕاسـتكردنەوەیەكی  وەك  دەكات.  پیـادەی  سەرسـەختانە 
هێـزە  فەرمانـدەی  پوردسـتان،  ڕەزا  ئەحمـەد  بۆچوونـە،  ئـەم 
“تـا  دەڵێـت،  ئێـران  ئیسـالمیی  كۆمـاری  سـوپای  وشـكایییەكانی 

قوواڵییـی٤٠ كیلۆمەتـری خاكـی عێـراق، هێڵـی سـووری ئێرانـە.”*

*  http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&Jor=&jmare=15283 

access: 7-1-2015
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دەرەنجام

داگیركردنـی موسـڵ لەالیـەن داعشـەوە ڕووداوێكـی زۆر گرنـگ 
بوو، بەاڵم كە باس دێتە سـەر دەرفەتی دوای داگیركردنەكە، من 
باوەڕم وایە ئەو دەرفەتە بچووككراوەی دەسـتی كورد خۆیەتی، 
بـەو واتایـەی دە سـاڵ بـەر لـە ئێسـتا ڕازی بـوو بـە دەسـتووری 
عێـراق، كـە لـە ڕێگەیـەوە خۆی خسـتۆتە گەمەیەكـەوە، كە دواجار 
كەمینـە تیایـدا زۆر جـار دۆڕاوە و زۆرینـەش براوە. بەم واتایەش 
بە دەستی خۆی، تۆ بڵێ بە ئیرادەی خۆی، دەرفەتەكانی دواتری، 
واتە دەرفەتەكانی قۆناغی دوای ئیمزاكردنی دەستووری بچووك 

كردۆتەوە!
كارەساتی شەنگال دەچێتە مێژووەوە، وەك یەكێك لە تراژیدیا 
مرۆیییـەكان كـە بەسـەر كـورددا هاتووە، جێگەیەكـی هەرە تایبەت 
وەر دەگرێـت لـە تۆمـاری تراژیدیاكانی مێژووی مۆدێرنی كورددا. 
جێگـەی خۆیەتـی خـودی سـەرۆكی هەرێـم بەبـێ هەڵسـوكەوتی 
تەماوی و پشتبەسـتن بەوەی لە سـبەینێیەكی نزیكدا كارەسـاتەكە 
لەمـەڕ  لەبیـر خەڵـك دەچێتـەوە، هەڵوێسـتی ڕاشـكاوانەی خـۆی 
كشـانەوەی بە ناو “تاكتیكی” لە شـەنگال، ڕوون و ئاشـكرا بكات.
بە هەرحاڵ، شكسـتی دەسـەاڵت لە شـەنگال ئەوەی پشتڕاست 
ئـەوەی  و  دەسـەاڵت  سیاسـەتەكانی  سـاڵە   ٢٣ كـە  كـردەوە، 
ناسـەركەوتوویی  چیرۆكـی  كـوردی،  ئەزموونـی  دەوتـرێ  پێـی 
لـە  تـر  شكسـتی  زۆر  و  كارەسـاتە  ئـەم  بـووە.  ناكارامەیـی  و 
مەترسـیداری  زۆر  كڵۆڵییەكـی  دەسـەاڵتە،  ئـەم  ڕاگـوزەری 
دەر  دەسـەاڵتەدا  ئـەم  ماهییەتـی  و  قوواڵیـی  لـە  هەمەڕەهەنـد 
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دەخات. پێویسـتە هەر لێرەشـدا ئەوە بڵێین، كە لەبەر ئەوەی ئەم 
كڵۆڵییـە فرەڕەهەنـدە، دەبـێ چارەسەرەكەشـی فرەڕەهەند بێت. لە 
حاڵەتـی چارەسـەرنەكردنی ئـەم كڵۆڵییەش، ئەگـەرەكان بە ڕووی 
ڕوودانـی كارەسـاتی دیكـە لـە جـۆری ئەوەی شـەنگال بەكراوەیی 

دەمێننـەوە.
سـتراتیژی  لـە  بەشـێك  وەك  ئاشـكرایە،  ئـەوە  ئەگەرچـی 
بەرەوڕووبوونەوەی داعش لە عێراق، ئەمەریكا هەموو هەوڵێكی 
خسـتە گەڕ بۆ ئەوەی بە زووترین كات و بە بەشـداریی هەرسـێ 
پێكهاتە سەرەكییەكە )شیعە و سوننە و كورد( حكومەتی عەبادی 
پێـك بهێنرێـت، بـەاڵم هـەر زوو ئـەوە دەر كـەوت، كـە پێكهێنانـی 

حكومـەت بـەس نییـە بـۆ ئـەو بەرەوڕووبوونەوەیـە. 
بـۆ ئـەوەی ئەمەریـكا بتوانـێ لـە ناوچەكە، بەتایبەتـی لە عێراق 
و سـوریا، شـەڕێكی سـەركەوتوو دژی داعـش بـكات، ئـەوا ئـەم 
واڵتە پێویسـتی بە كۆمەڵێك هەنگاوی دیكەیە: ١- بەشـداریكردن 
لـە شـەڕ بـە قـەوارە و ژمارەیەكـی زۆر لـە هێـزی وشـكانی. ٢- 
ڕۆڵێكی چاالكتری توركیا و ئامادەییی ئەم واڵتە بۆ بەشداری لە 
شـەڕ دژی داعـش، بـە شـێوەی جۆراوجـۆر. بـۆ ئەم مەبەسـتەش، 
ئاسـتەنگ،  دژایەتـی و  بـدات كۆمەڵێـك  هـەوڵ  ئەمەریـكا  گرنگـە 
كـە لـە بەردەمـی ئـەم بەشـداریەدان، چارەسـەر بـكات، لەمانـەش، 
بەتایبەتی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی دژایەتی و گرژی لە هەڵوێستی 
توركیـا لـە بەرامبـەر خۆرئـاوای كوردسـتان. ٣- لە بەرامبەریشـدا 
ئەمەریكا پشتگیری لە داواكاریی توركیا بكات بۆ البردنی ڕژێمی 
ئەسەد لە سوریا. ٤- پەیوەندییەكی ڕاستەوخۆتر و ڕاشكاوانەتر 
پێویسـتە لەنێـوان دەسـەاڵتە كوردییەكـەی خۆرئاوای كوردسـتان 
 -٥ بخەمڵێنـرێ.  ئەمەریـكا  بەتایبەتـی  هاوپەیمـان،  واڵتانـی  و 
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فەراهەمكردنـی ڕۆڵێكـی چاالكتـری ناتـۆ و نەتـەوە یەكگرتووەكان 
لەپێنـاو لەناوبردنـی داعـش. ٦- زۆر پێویسـتە ڕێگـە نـەدرێ ئێران 
ڕادەیـەك  بـە  داعشـدا  شـەڕی  سـێبەری  لـە  خـۆی  قەڵەمـڕەوی 
زیـاد بـكات، كـە دواجـار لـە داهاتـوودا، زۆر یـا كـەم، پێویسـت بـە 

شـەڕێكی تـر بـكات بـۆ دەرهێنانـی عێـراق لـە چنگـی ئێـران.
هەڵوێسـتی توركیـا بەرامبـەر بـە خۆرئـاوا نامۆ و ناسروشـتی 
نییە، هەڵبەتە لە گۆشەنیگای دەوڵەتی توركیاوە. ئەم واڵتە دەبینێ 
پەكەكـە بەئاشـكرا دەخـوازێ ئەزموونی خۆرئـاوا درێژكردنەوەی 
سیاسـەت و جیهانبینیـی خـۆی بێـت و بگرە خۆیشـی قەڵەمڕەویی 
تـەواوی بەسـەر ئـەو بەشـەی كوردسـتاندا هەبێـت، بـۆ توركیـا 
ئـەوەش جێگـەی قبوڵكـردن نییـە. هۆیەكی گرنگـی ئەم بۆچوونەی 
توركیـاش، بـە ڕادەی یەكـەم ئـەوە بـووە، كە سـەركەوتنی پەكەكە 
لە خۆرئاوای كوردسـتان كاریگەریی زۆری لەسـەر هاوسـەنگیی 
هێـز، لەنێـوان پەكەكـە و توركیـا دەبێـت. جگـە لـەوەش، مەترسـیی 
توركیـا لەوەشـەوەیە، كـە خواسـتی درێژكردنـەوەی ئەزموونـی 
خۆرئاوا بۆ باكووری كوردسـتان سـەر هەڵبدات و بەم واتایەش 
داواكاریـی  ببێتـە  درەنـگ،  یـا  زوو  دیموكراتیـك،”  “خوەسـەریا 

كوردانـی باكووریش.
بـەاڵم ئـەوەی ئەسـتەمە مـرۆڤ تێگەیشـتنی بـۆی هەبـێ، ئـەم 
هەموو گەمە سـفرییەیە لەنێوان هێزە سیاسـییەكانی كوردسـتان، 
ئـەو  لەگـەڵ  هاوتەریـب  خۆرئـاوا،  و  باشـوور  لـە  بەتایبەتـی 
ڕاسـتییەی، كە ئەمڕۆ كورد هەر نەبێ لە دوو بەشـی كوردسـتان 
ڕووبـەڕووی دوژمنێكـی دڕنـدە دەبێتـەوە. بـە بـڕوای مـن، ئـەو 
كولتـوورە سیاسـییە ناتەندروسـتەی تـا ئەمـڕۆش بـە شـێوەیەكی 
بەربـاڵو بااڵدەسـتە لـە پەیوەندییەكانـی نێوان هێزە سیاسـییەكانی 
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و  كاریگـەر  و  گـەورە  حیزبـە  بەتایبەتـی  زۆر  كوردسـتان، 
خاوەنهێزی چەكداری، هێشـتا هەر گەمەی سـفرییە، بەو واتایەی 
پەیوەندیی هێزە سیاسییەكان لە كوردستان بەردەوام لە شێوازە 
بابەتەكـە  ناواخنـی  لـە  وەك  هـەر  دەخولێتـەوە.  نێگەتیڤەكەیـدا 
ئاماژەی پێ دراوە، بەپێی ئەم كولتوورە سیاسـییە ناتەندروسـتە، 
حیزبی أ وا دەزانێ شكسـتەكانی ب بە زەرورەت سـەركەوتنە بۆ 
ئەو، بەپێچەوانەشەوە. دیوێكی تری ئەم پەیوەندی و جیهانبینییە 
سیاسـییەكان  هێـزە  لـە  زۆرێـك  كـە  ئەوەیـە،  نەرێنی-نێگەتیڤـە 
بـەردەوام هەوڵـی ئـەوە دەدەن، هەمـوو سـەركەوتنەكان بكـەن بـە 
هیـی خۆیـان و شكسـتەكانیش بخەنـە پـاڵ ئـەوی یا ئەوانـی تر. لە 
ئاسـتی كوردسـتانی مەزن، ئەم كولتوورە سیاسـییە لە ماوەیەكی 

زۆر دوورودرێـژدا بااڵدەسـت بـووە. 
هێـزە  خەباتـی  و  كار  ئـەوەی  بـۆ  دیكـەوە،  الیەكـی  لـە 
كوردسـتانییەكان بچێتـە ئاسـتێكی تەندروسـتتر و ناسـیۆنالیزمی 
ببێـت،  لـەو كڵۆڵییـە ڕزگاری  كـوردی و كەسـایەتیی كوردییـش 
پێویسـتە هەرچـی زووە زهنییـەت و شـێوازی پەیوەنـدی گەمـەی 
كـە دوو شـێواز  بڵێیـن  دەتوانیـن  لێـرەدا  بكرێـت.  تێپـەڕ  سـفری 
ئـەو  هـۆی  ببنـە  دەتوانـن  پەیوەنـدی و جیهانبینیـی سیاسـی  لـە 
تەندروسـتبوونە لـە پەیوەندییەكانـی نێـوان هێـزە سیاسـییەكانی 
تەندروسـتبوونی  هـۆی  ببنـە  دواجاریـش  و  كوردسـتان 
ناسـیۆنالیزمی كـوردی و تـەواوی بزاڤـی سیاسـی لـە كوردسـتان 

نەتـەوە: فـەزای  دیموكراتییانەتـری  ڕێكخسـتنێكی  و 
شێوازی یەكەم؛ بێالیەنكردنی شكست و سەركەوتنەكان: بەم 
پێیـە حیزبـی أ وا بزانـێ نـە سـەركەوتنی حیزبـی ب بـە زەرورەت 
شكسـتە بـۆ خـۆی واتـە بـۆ أ، نـە شكسـتەكانی ب سـەركەوتنە بـۆ 
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خـۆی }واتـە بـۆ أ، بە پێچەوانەشـەوە.
به نیشـتمانیکردنی  و  بەنەتەوەییکـردن  دووەم؛  شـێوازی 
سـەرکەوتن و شکسـتەکان: بەرژەوەندییەكانـی نەتـەوە پێـوەری 
واتایـەش،  بـەم  سـەركەوتنێكن.  و  شكسـت  هـەر  ڕاسـتەقینەی 
شكسـت و سـەركەوتنی حیزب، شكسـت و سەركەوتنی نەتەوەیە. 
بـەم پێیـە، حیزبـی أ وا بزانـێ لەبـەر ئـەوەی حیزبـی ب هێزێكـی 
نەتـەوە  فـەزای  دانەبـڕاوی  و  چـاالك  بەشـێكی  و  كوردسـتانییە 
بـۆ  بنچینەیەكـە  هـەر سـەركەوتنێكی حیزبـی ب،  دەهێنـێ،  پێـك 
سەركەوتنی كورد، شكستەكەشی شكستە بۆ كورد. بە واتایەكی 
لەگـەڵ  پەیوەنـدی  بـە  ب  و  أ  زیانـی  و  قازانـج  پێـوەری  دیكـە، 
یەكتـردا، بەرژەوەندیـی نەتـەوەی كـورد و دۆزی كوردسـتان و 
گونجاوتریـن  وەك  دیموكراتییـە،  ڕێكخسـتنێكی  بەرهەمهێنانـی 
شـێوازی ڕێكخسـتنی فەزای نەتەوە. ئەم شـێوازە لە پەیوەندی و 
جیهانبینـی دەبـێ بەرزتریـن ئایدیـاڵ بێت، كە حیزبە سیاسـییەكان 
خەباتـی  كوردسـتانیكردن،  و  دیموكراتیزەكـردن  پڕۆسـەی  لـە 
جیددیـی بـۆ بكـەن،* بـەاڵم بـۆ گەیشـتن بەم شـێوازە ئایدیاڵە )واتە 
شـێوازی دووەم(، پێویسـتە سـەرەتا هـەر نەبـێ ڕاگـوزەری بكرێ 

بـە شـێوازی یەكەمـدا لـە پەیوەنـدی و جیهانبینی.
بـە هەرحـاڵ، لێـرە و لـەوێ تێبینـی دەكـرێ، كـە هەوڵێـك هەیـە 
بـۆ هـەر نەبـێ پەڕینـەوە لـە شـێوازی گەمەی سـفری بۆ شـێوازی 

ــە  ــە وەك بەشــێك ل ــی سیاســی و جیهانبینیی ــەم دوو شــێوازەی پەیوەندی *  ئ
کولتوورێکــی سیاســی جیاوازتــرە، کــە دەتوانــێ ببێتــە بنەمــا بــۆ ڕێکخســتنی 
باشــتری ئــەو پەیوەندییانــە و دواجــار ڕێکخســتنێکی تەندروســتی فــەزای 
نەتــەوە. پێشــتر لــە کتێبێکــی نووســەردا گفتوگــۆی لەســەر کــراوە، بڕوانــە: 
د. بورهــان أ. یاســین، ئــەوەی ئــەوڕۆ سیاســەتە... ســبەی مێــژووە، ســلێمانی، 

٢٠٠٢، الپــەڕە ٢٠٢-٢٠٣.
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یەكـەم )سـەرەوە(، واتـە شـێوازی بێالیەنكـردن و بێالیەنبینینـی 
سـەركەوتن و شكسـتەكانی خـۆ و هیـی ئـەوی تـر )ئەوانـی تـر(. 
دەتوانیـن بڵێیـن لێـرە و لـەوێ، لـەالی ئـەم حیـزب یـا ئـەو حیـزب، 
ئـەم پەڕینەوەیـە تـا ڕادەیەکـی بـاش ڕووی داوە، بـەاڵم تـا ئێسـتا 
پەیوەندییەكان نەیانتوانیوە بپەڕنەوە شێوازی دووەم، كە ئەویش 
كردنـی نەتـەوە و بەرژەوەندییەكانیەتـی بـە پێـوەر بـۆ شكسـت و 

سـەركەوتنەكانی هـەر هێـز و الیەنێـك.
و  سیاسـەت  شـیاوترین  و  باشـترین  خـۆم،  بـڕوای  بـە 
هەڵوێسـتی كوردسـتانییانە، تـۆ بڵـێ كوردانـە، ئه مـڕۆ، بەتایبەتـی 
بدرێـت  هـەوڵ  ئەوەیـە  كوردسـتان،  خۆرئـاوای  لـە  ڕوو 
سیاسـەتێكی كوردسـتانییانە بخەمڵێنـرێ، سیاسـەتێك، كـە خـۆی 
لـە  و  دەرەوە  لـە  دەبینێتـەوە:  چه مکـدا  دوو  ئاوێتەبوونـی  لـە 
سـەرەوە، كـە هەردووكیشـیان بەتونـدی گرێـدراوی یەكتـرن لـە 
یـەك چوارچێـوەدا. مەبەسـت لـە وشـەی دەرەوە ئەوەیـە، كـە لـە 
هـەر  لـە  بگـرێ  دوور  خـۆی  حیـزب  ئاسـۆیییەكاندا  پەیوەندییـە 
شـێوازێكی “بـە ڕەش یـا سـپی دیتنـی شـتەكان،” بـەم واتایـەش، 
خۆدوورگرتـن لـە هـەر جەمسـەرگیرییەكی حیزبـی كـە دواجـار 
زیانـی بـۆ نەتـەوەی كـورد و بەرژەوەندییـە بااڵكانـی دەبێـت. جگە 
حیـزب،  سـنوورداركراوی  چوارچێـوەی  دەرەوەی  لـە  لـەوەش، 
چواچێوەیەكـی هـەرە فراوانـی نیشـتیمانی، تـۆ بڵـێ دەرەوەیـەك، 
هەیـە و ئـەوە ئـەم دەرەوەیەیـە كـە هەمووان بـە جیاوازیی ڕەنگی 
مەبەسـت  دەكاتـەوە.  كـۆ  حیزبـی  بەرژەوەندیـی  و  ئایدیۆلـۆژی 
)لـە وشـەی سـەرەوە(ش ئەوەیـە، كـە لـە ڕۆشـناییی گووتارێكـی 
نیشـتمانیدا، جیهانبینی و پەیوەندییە سیاسـییەكان وەسـەر بخرێن 
حیـزب،  سـەرەوەی  ئاسـتی  واتـە  سـەرەوە،  هـەرە  ئاسـتی  بـۆ 
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و  نەتەوەیـی  سـتراتیژە  و  بەرژەوەنـدی  بااڵكـەی  هـەرە  ئاسـتە 
حیزبانـەی  ئـەو  بەتایبەتـی  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە  نیشـتمانییەكان. 
پێشـتر شـەڕی براكوژییـان نەكـردووە و تـا ڕادەیـەك توانیویانـە 
لـە گەمـەی سـفری دوور بكەونـەوە، گووتـاری نیشـتمانی لەبـری 
ڕادەی  بـە  حیزبانـە  ئـەو  بكەنـەوە،  جەخـت  حیزبـی  گووتـاری 
یەكـەم ئـەو بەرپرسـیارێتییەیان دەكەوێتـە سـەر شـان، كـە هەوڵی 
جیـددی بـدەن بـۆ خەماڵندنـی ئـەو چوارچێـوە هـەرە فراوانـەی 
مـن پێـی دەبێـژم، “لـە دەرەوە و لـە سـەرەوە.” خۆدوورگرتـن لـە 
هەمـوو شـێوەیەكی جەمسـەرگیری “زلحیزبـەكان،” مەرجێكـە بـۆ 
ئـەوەی ئـەم حیزبانـە بتوانـن یارمەتیـدەر بن بـۆ خەماڵندنی ئەوها 
چوارچێوەیەك، كە تەواوی نەتەوە كۆ دەكاتەوە و ناسیۆنالیزمی 

بەهێـز دەكات.  تەندروسـت و  كوردییـش 
نەبـێ  هـەر  نیگەرانییـە،  ئەمـڕۆ جێگـەی  ئـەوەی  لـە كۆتاییـدا 
بـە بۆچوونـی خـۆم، ئەوەیـە كـە دوو هێـزی سـەرەكی لـە ئاسـتی 
و  نەرێنـی  زۆر  سـفریی  گەمەیەكـی  لـە  مـەزن  كوردسـتانی 
مەترسـیداردان، ئـەو دوو حیزبـەش پەكەكـە و پارتین. پەڕینەوەی 
و  كوردسـتان  باشـووری  بـۆ  خۆرئـاوا  و  باكـوور  لـە  پەكەكـە 
ئامادەیـی و كاریگەریـی لـەو بەشـەی كوردسـتان، دوو ڕەگـەزی 
دژبەیەكتـر دەگرێتـە خـۆی: لـە الیەكـەوە لێكنزیكکردنـەوەی سـێ 
بەشـی كوردسـتان، واتە كوردسـتانی عوسـمانی پێشـوو بەچڕی، 
كـە ئەمـەش زۆر ئەرێنییـە، بـەاڵم الیەنـە نەرێنییەكـەی ئەوەیـە، كە 
ئەگەر ئەم پەڕینەوەیە لە چوارچێوەی گەمەی سفریدا بکرێ، ئەوا 
ئەو پەڕینەوەیە زۆر نەرێنی و مەترسـیدار دەبێت. ئەگەر هەموو 
ئـاگادار و یارمەتیـدەر نەبـن، ئـەوا بەرەوڕووبوونـەوەی  الیـەك 

سـەربازییش لەنێـوان ئـەو دوو هێـزە نابـێ بـە دوور بگیـرێ!
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١- پێشەکی

)سـەدەی  سـەدەیەدا  ئـەم  دواییـی  سـاڵی  حەفتـا  لـە  نەبـێ  هـەر 
بیسـتەم(، ئاسـتی یـا ڕەهەنـدی نێودەوڵەتیـی کێشـەی کوردسـتان، 
بگـرە چارەنووسسـازیش  کاریگـەر  و  گرنـگ  یەکجـار  الیەنێکـی 
ناوچـەی  لـە  زلهێـزەکان  سیاسـەتی  دیـارە  کێشـەکە.  بـۆ  بـووە 
واڵتانـەی  ئـەو  بەرامبـەر  بەتایبەتـی  و  ناوەڕاسـت  ڕۆژهەاڵتـی 
کوردسـتان لەنێوانیانـدا دابـەش کـراوە و ڕاسـتەوخۆ بەرامبـەر بە 
کـورد، مەسـەلەی هـەرە گرنگـە لـە ئاسـتی نێودەوڵەتیـی کێشـەی 

کوردسـتاندا. 
لێکۆڵینـەوە لـە کێشـەی کوردسـتان لـە ڕۆشـناییی سیاسـەتی 
جەنگـی  سـااڵنی  لـە  هەیـە  تایبەتیـی  گرنگییەکـی  زلهێـزەکان، 
دووهەمـی جیهانیـدا، بەتایبەتـی بـە پەیوەنـدی لەگـەڵ تەواوبوونی 

ئەم جەنگە و دەستپێکردن و سەرەتا زووەکانی جەنگی سارددا.*

 Mehrdad Izady, The Kurds: A Concies Hand:ــە ــۆ نموون ــە، ب *  بڕوان
 Book, Washington: Taylor & Francis International Publisher,
 1992( p. 201; George Lenczowski, Russia and the West in Iran,
1918-1948: A Study in Breat Power Rivalry, )New York: Itha-
ca Press, 1949(, p. 249. دیــارە لەنــاو مێژوونووســان و سیاســەتزانان 
دەربــارەی  هــەن  دژبەیەکتــر  جــار  زۆر  بگــرە  و  جیــاواز  زۆر  بۆچوونــی 
هــۆی دەســتپێکردنی جەنگــی ســارد و کاتــی دەســتپێکردنی. بــۆ باســێک لــەم 
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لـە لێکۆڵینـەوەی بەردەسـتدا دیارە هەنـدێ گیروگرفتی تیۆری 
و میتـۆدی هـەن. گرفتێـک لەوانـە لێـرەدا باسـکردنە لـە کـورد لـە 
سیاسـەت و پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەکانـدا وەکـوو نەتەوەیەکـی 
بێدەوڵـەت. لێـرەدا دەتوانـرێ ئەم ئیشـکالیەتە چارەسـەر بکرێ، بە 
ڕێگەی پشتبەستن بە بۆچوونێکی تازە لە لێکۆڵینەوەی مێژوویی 
بێدەوڵەتەکانـە  نەتـەوە  حسـابکردنی  ئەویـش  کـە  سیاسـیدا،  و 
نێودەوڵەتییـەکان.*  پەیوەندییـە  لەسـەر مەیدانـی  ئەکتـەر  وەکـوو 
دیـارە هەڵبژاردنـی بابەتێـک وەکـوو ئەمەی بەردەسـت، سروشـت 
و جـۆری سـەرچاوە ئەسـڵییە مێژوویییەکانیـش دیـاری دەکات. 
non-(لەم باسەی بەردەستدا کورد وەکوو ئەکتەرێکی نادەوڵەتی
state actor(ی سەر مەیدانی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان تەماشا 
پێیـەش، سـەرچاوە ئەسـڵییەکان زیاتـر بەڵگەنامـە  بـەو  دەکـرێ، 
ویالیەتـە  و  بەریتانـی  ئەرشـیڤی  لـە  کـە  دەبـن،  ڕەسـمییەکان 
 public یەکگرتووەکانـی ئەمەریـکا دەسـت دەکـەون، لـە بەریتانیـا
 national archives لـە لەنـدەن و لـە ئەمەریـکاش ،record office

..Washington D.Cلـە
هەڵبەتـە گرفتێکـی تـری میتـۆدی لەم باسـەدا ئەوەیە، تا ئێسـتا 
نییـە،  ئێسـتا(  پێـش  )سـۆڤێتی  ڕووسـی  ڕێکوپێکـی  ئەرشـیڤێکی 
لەمـەڕ  لێکۆڵینـەوە  نـاو  دەخاتـە  کەلێنێـک  یـا زۆر  کـەم  ئەمـەش 
 Borhanedin A. Yassin, Vision or Reality? The Kurds in:بارەیــەوە
thePolicy of the Great Powers, 1941-1947, )Lund: Student Lit-

 .teratur, 1995(, pp. 100-103
*  بــۆ دوو دیتنــی جیــاواز لەمــەڕ ئــەو پرســیارەی ئایــا نەتــەوە نادەوڵەتییــەکان 
ــەکان  ــە نێودەوڵەتیی ــی سیاســەت و پەیوەندیی ــەر لەســەر مەیدان ــوو ئەکت وەک
بــۆ بکــرێ، بڕوانــە: Yassin, 1995, pp. 20-23.، و  دەتوانــرێ حســابیان 
هەروەهــا بڕوانــە چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ نووســەری ئــەم وتــارە لــە گۆڤــاری 

ــی ١٩٩٦، ل. ٥. ــارە ١٢، هاوین ــگ، ژم گزن
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پرسـی کوردسـتان لـە سیاسـەتی زلهێزەکانـدا )بەریتانیـای مەزن، 
بـە  سـۆڤیەت(.  یەکێتیـی  و  ئەمەریـکا  یەکگرتووەکانـی  ویالیەتـە 
و  بەریتانـی  سـەرچاوە  وردی  پێداچوونەوەیەکـی  لـە  هەرحـاڵ، 
ئەمەریکییـەکان، شـتێکی زۆر دەسـت دەکـەوێ لەمـەڕ سیاسـەتی 

سـۆڤیەتی دەربـارەی کێشـەی کوردسـتان.
هەوڵـی  بەردەسـت  وتـارەی  لـەم  پرسـیارانەی  لـەو  یەکـێ 
سیاسـی  جوواڵنـەوەی  ئایـا  ئەمەیـە:  دەدرێ،  وەاڵمدانـەوەی 
حیزبـی  سـەرکردەی  بەتایبەتـی  و  کوردسـتان  ڕۆژهەاڵتـی  لـە 
کۆمـاری  سـەرکردەی  و  ئێـران   - کوردسـتان  دیموکراتـی 
کوردسـتان* بـە ئیختیـاری تـەواو سـۆڤیەتیان هەڵبـژارد وەکـوو 
“دۆسـت” و پشـتگیر یا ئەم حاڵەتی “بەدۆسـتبوون” و پشـتگیرییە 
بـوون؟  مێژوویـی  پێشـوەچوونی  و  ڕووداو  هەنـدێ  ئاکامـی 

لـەم وتـارەدا کۆمـاری کوردسـتان )لـە ڕۆژهەاڵتی کوردسـتان 
- مەهابـاد( دەخەینـە نـاو سـیاق و چوارچێـوەی نێودەوڵەتی.

٢- پێشینەیەکی مێژوویی

هەڵگیرسـا،  جیهانـی  دووهەمـی  جەنگـی  ئاگـری   ١٩٣٩ سـاڵی 
بـە  نـازی  ئەڵمانیـای  زۆر، سیاسـەتی  ڕادەیەکـی  تـا  ئاکامـی  لـە 
سـەرکردایەتی ئەدۆڵـف هیتلـەر. جەنـگ لـە ئەوروپاوە دەسـتی پێ 
کـرد، بـەاڵم هـەر زوو زۆربـەی هـەرە زۆری جیهانـی گرتـەوە و 
*  تــا ئێســتا نــاوی جیاجیــا بــەکار هاتــوون لــە ناوهێنانــی کۆمــاری کوردســتان 
لــە مەهابــاد: کۆمــاری کوردســتان، کۆمــاری دیموکراتــی کوردســتان، کۆمــاری 
مەهابــاد، کۆمــاری گەلــی کوردســتان، کۆمــاری کــورد... هتــد. بــۆ بۆچوونێــک 
ــا بۆچوونــە شــێواو  ــە: مەحمــود مــەال عــزەت “ب دەربــارەی ئــەم باســە، بڕوان
و هەڵــەکان ڕاســت بکەینــەوە،” گزنــگ، ژمــارە ١٣، پاییــزی ١٩٩٦، ل. ٣٩-٤٤.
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بـوو بـە جەنگێکـی جیهانـی.
ئەڵمانیـا لـە مانگـی حوزەیرانـی ١٩٤١، هێرشـی کـردە سـەر 
یەکێتـی سـۆڤیەت و سـەر کـەوت لـە داگیرکردنـی بەشـێک لـەم 
واڵتـە و بگـرە هەڕەشـەی کـرد لـە خـودی پایتەخـت مۆسـکۆ. لـەم 
بـەرەو  ئەڵمانیـا  هێزەکانـی  کـە  هەبـوو،  زیـادە  ترسـێکی  کاتـەدا 
ناوچـەی ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت شـۆڕ ببنـەوە، بـەو مەبەسـتەی 
ڕکێفـی  ژێـر  بخەنـە  فارسـدا  کەنـداوی  لـە  نەوتییـەکان  ناوچـە 
خۆیانەوە. دیارە پالنێکی وا هەبوو، کە ئەم هێرشـە ببێتە ڕاسـتی 
ببێتـە  عێـراق(  و  ئێـران  تورکیـا،  )بەشـەکانی  کوردسـتانیش  و 
مەیدانێکی ڕاسـتەوخۆی جەنگ.* دیارە سـەرنەکەوتنی ئەڵمانیا لە 
تێکشـکاندنی یەکێتیـی سـۆڤیەت بەتەواوەتـی، هۆیەکـی گرنـگ بوو 

بـۆ جێبەجێنەبوونـی ئـەم پالنـەی ئەڵمانیـای نـازی.
بـە هەرحـاڵ، هێرشـی ئەڵمانیـا بـۆ سـەر یەکێتیـی سـۆڤیەت، 
پێداویسـتی و گرنگیـی هاوپەیمانیـی بەریتانیـای مـەزن و یەکێتیـی 
هاتـە  هاوپەیمانییـەش  ئـەم  کاتێـک  پێشـەوە،  سـۆڤیەتی  هێنایـە 
کایـەوە، هـەر زوو گرنگیـی ئێـران بـۆ ئـەم دوو هێـزە هاوپەیمانـە 
خـۆی نوانـد وەکـوو زەرورەت.** زۆری پـێ نەچـوو بەریتانیـا و 
سـۆڤیەت کەوتنـە پالندانـان بـۆ داگیرکردنـی ئێـران. بـۆ ڕەواییـدان 
“بەهانە”هێنانـەوە،  کەوتنـە  هێـزە  ئـەم دوو  داگیرکردنـەش،  بـەم 
United States Department of the Army, “The German cam-   *

paign in Russia, planing and operations )1940-1942(, in Depart-
 ment of the Army Pamphlet, No. 20+21a )Washington, D.C.,

 .March, 1955, p. 110
ــە ســیاقی جەنگــی  ــا و ســۆڤیەت ل ــۆ بەریتانی ــران ب ــی ئێ ــارەی گرنگی **  دەرب

دووهەمــی جیهانیــدا، بڕوانــە:
Barry Robin, Paved with Good Intentions, )New York: Pengium 
Books(, p. 18; Winston Churchill, The Second World War: The 
Grand Alliance, Vol. III, (Boston: Houghton Mifflin Company), 
p. 423.
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کـە گوایـە ژمارەیەکـی زۆر ئەڵمانـی هـەن لـە ئێـران و بوونیـان 
مەترسـییە بـۆ سـەر بەرژەوەندییەکانـی ئـەم دوو هێـزە لـە ناوچـە 

و بـۆ سـەر هەوڵەکانیـان لـە جەنگـدا دژی ئەڵمانیـا.
هێزەکانـی   ،١٩٤١ ئابـی  ٢٥ی  ڕۆژی  لـە  نەخایانـد،  زۆری 
ئێـران،  سـەر  کـردە  هێرشـیان  هـاودەم  سـۆڤیەت  و  بەریتانیـا 
یەکەمیـان لەخـوارووی ئێرانـەوە و دووهەمیشـیان لەسـەرووی 
واڵتـەوە. لـە ئاکامـدا بەشـی باکـووری ئێـران که وتـە ژێـر دەسـتی 
سـۆڤیەت و بەشـی باشـووریش کەوتـە ژێـر دەسـتی بەریتانیـا و 
 )free zone( بەشی ناوەڕاستی ئێرانیش وەکوو ناوچەیەکی ئازاد
مایـەوە. بەگشـتی کوردسـتانی ئێرانیـش بـوو بـە سـێ بەشـەوە: 
ناوچـەی ژێـر دەسـتی سـۆڤیەت، ناوچـەی ژێـر دەسـتی بەریتانیـا 

“ئـازاد.”* ناوچـەی  و 
هـۆی  بـووە  سـۆڤیەت  و  بەریتانیـا  هاوبەشـی  هێرشـی 
و  شـا  ڕەزا  لەسـەرکارالدانی  ئێـران،  لەشـکری  هەڵوەشـانەوەی 
کەمبوونـەوەی  و  بهێڵـێ  بەجـێ  واڵت  ئـەوەی  بـۆ  زۆرلێکردنـی 
کۆنترۆڵـی دەوڵـەت بەتایبەتـی لـە ناوچەکانـی دوور لـە پایتەخت-
تـاران.** ئـەم بارودۆخـە ڕاسـتەوخۆ بـووە هـۆی ئـەوەی خەڵکـی 
دواڕۆژێکـی  هیـوای  بگـرە  و  بکـەن  ئـازادی  بـە  هەسـت  کـورد 
هەڵبـدات. چەکێکـی زۆر کەوتـە دەسـت  باشـتریش الیـان سـەر 
خەڵکـی کـوردەوە، بەتایبەتـی خێڵـەکان، کـە لـەو کاتـەدا هێزێکـی 

*  Lenczowski, 1949, pp. 169-175.
**  بڕوانە:

Grant, C. “Iran: Test of Relations between Great and Small Na-
tions” in, Foreign Policy Reports, )April 15, 1945(, p. 32: K. 
Tabari, Irans Policies Towards the United States During the An-
glo-Russina Occupation,1941-1946, )Unpublished ph.D. Dis-
sertation, Columbia University, 1967(, p. 12. 
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گرنگـی سۆسـیۆ - سیاسـیی نـاو کۆمەڵگـه ی کـوردەواری بـوون. 
جوواڵنەوەیەکـی هاتووچـۆ و ئاخافتنـی ئـازاد، دوور لە کۆنتڕۆڵی 

کاربەدەسـتانی ئێـران کەوتـە نـاو خەڵکـەوە.*
لەگـەڵ هاتنـی هێزەکانـی بەریتانیـا و سـۆڤیەت بـۆ نـاو خاکـی 
لـە  ئەڵمانیـا  باڵیۆزخانـەی  کاربەدەسـتانی  لـە  ئێـران، ژمارەیـەک 
تـاران، بـە نهێنـی کەوتنـە کارکـردن و هـەر زوو ئاکامـی کارەکـە 
پەیوەندیکـردن بـوو بـە کەسـانێکی ئێرانـی، کـە جواڵنەوەیەکیـان 
دروست کردبوو بە ناوی مللیونی ئێران. لە ئاکامدا هاوکارییەکی 
زۆر چـڕ هاتـە کایـەوە لەنێـوان ئەڵمانـەکان و ئـەم جوواڵنەوەیـە. 
ئەوەی زۆر گرنگە لەم مەسەلەیەدا ئەوەیە، زۆر لە ڕۆژهەاڵتناس 
و ئێرانناسان تا ئێستا بۆچوونێکیان هەبووە، کە گوایە ئامانجێکی 
هـەرە گرنگـی جوواڵنـەوەی مللیون و هاوکارە ئەڵمانەکانیان ئەوە 
بـوو، کـوردەکان هـان بـدەن بـۆ ڕاپەڕیـن. بەم پێیـەش گوایە کورد 
جێگەیەکـی گرنگـی هەبـوو لـە پالنەکانـی مللیونـــدا،** بـەاڵم دوای 
لـە  کـە زیاتـر  مللیـون،  بەڵگەنامەکانـی جوواڵنـەوەی  ڕاڤەکردنـی 
سـەد دانـە بەڵگەنامەیـە، بۆمـان دەر کـەوت کەوا کـورد جێگەیەکی 
زۆر گرنگی نەبووە لە پالنەکانی جوواڵنەوە و هاندانی کوردیش 

*  بــۆ باســێکی فراوانتــر بڕوانــە: Yassin, 1995, pp. 68-69; و لەوێشــدا 

ســەرچاوە هــەرە گرنگــەکان. بــۆ باســێک دەربــارەی خێڵــە کوردییەکانــی ئــەو 
کاتــەی کوردســتانی ئێــران بڕوانــە:

William Eagleton, Jr. The Kurdish Republic of 1946, )London: 
Oxford University Press(, pp. 16-21; Izady, 1992, p. 73-86. 

**  بڕوانە:
George Kirk, The Middle East in the War: Survey of Internation-
al Affairs 1939-1946, )London: Oxford University Press, 1949(, 
p. 157; Lenczowski, 1949, pp. 163-164; Peter Avery, Modern 
Iran, )London: Ernest Benn Ltd, 1965(, p. 363. 
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بـۆ ڕاپەڕیـن، جێگـەی تایبەتـی نەبـووە لـە ئامانجەکانـی مللیوندا.*

٣- کورد لە سیاسەتی زلهێزەکاندا دوای داگیرکردنی ئێران

٣-١ قۆناغی یەکەم
لەگەڵ داگیرکردنی ئێراندا، هەردوو هێزەکە بەریتانیا و سۆڤیەت 
هەسـتیان بە گرنگیی ئەو هێزە سیاسـی و گروپە ئیتنیکی و دینی 
و هێـزە سۆسـیۆ - سیاسـییانە کـرد کـە لـە ئێـران هەبـوون. گەلـی 
کـورد لـە ئێرانـدا ڕاسـتییەکی پـڕ هێـز و توانـای سـەر مەیدانـی 
سیاسی بوو، هەر لەبەر ئەوەش، هەر هێزێکی بەرژەوەندیدار لە 
ئێـران بـۆی نەدەکـرا ئینکاریـی بوونی ئەم ڕاسـتییە بـکات، بەڵکوو 
سیاسـەتێکی  و  بـکات  مەسـەلەکەدا  لەگـەڵ  کار  بـوو  پێویسـت 

گونجـاوی بـۆ دابڕێژێ.**
پەیوەندیـی ڕاسـتەوخۆی هێزەکانـی بەریتانیـا و سـۆڤیەت بـە 
گەلی کوردەوە، بووە هۆی ئەوەی هەردوو ال واتە خەڵکی کورد 
لـە الیـەک و ئـەو دوو هێـزە لـە الیەکـی دیکـەوە، هەڵوێسـت لـە 

National Ar-ــە ــاوی)Mayer Documments(ن ل ــە ن ــە ب ــەم بەڵگەنامان *  ئ
chives دەســتم کەوتــن، بــەوردی کاری مللیــون ئێــران دەر دەخــەن لــە ماوەی 
مانگــی شــوبات تــا تشــرینی یەکــەم لــە ســاڵی ١٩٤٢ و بەریتانییــەکان لە شــاری 
 RG.ئەســفەهان بەدەســتیان هێنــاون و کۆپییه کیــان دراوە بــە ئەمەریکییــەکان
 59, 891.00/2050. June 4, 1943. Department of State, National

 .Archives
**  بڕوانە:

 Rezun, M. The Soviet Union and Iran: Soviet Policy in Iran from
 the Beginning of the Pahlavi Dynasti until the Soviet Invasion
 in 1941, )Genève: Sijth off & Noordhoff International Publisher
 .BV Alphen aan den Rijn(, p.82, n. 74
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یەکتـر وەر بگـرن، بـەاڵم هەرچـی خەڵکـی کورد بـوون بە چاوێکی 
پۆزەتیڤانـە و دۆسـتانەتر تەماشـای سـۆڤیەتییەکانیان دەکـرد.* لـە 
الیەکی ترەوە، لە سـەرەتای داگیرکردنی ئێران تا کۆتاییی ١٩٤٣ 
و بەشـێک لـە سـاڵی ١٩٤٤، سیاسـەتی بەریتانیـا و سـۆڤیەت لـە 
بەرامبـەر کـورد تـا ڕادەیـەک لـە یەکتر دەچوون، لەبەر سـەرقاڵیی 
ئەڵمانیـادا،  لەگـەڵ  جەنگـەوە  بـە  هێـزە  دوو  ئـەم  ڕاسـتەوخۆی 
بەریتانیـا ڕوون  پاییـزی ١٩٤١ سیاسـەتی  لـە  زوو  هـەر  بـەاڵم 
ڕاسـتەوخۆی حکومەتـی  پشـتگیریکردنی  ئەویـش  کـە  بوویـەوە، 
مەرکـەزی بـوو و لـە هەمـان کاتـدا پشـتکردن بـوو لـە گەلـی کورد 
بـەاڵم  کـورد(،**  بەریتانییـەکان، خێڵەکانـی  )بـە زمانـی ڕەسـمیی 
تـا ١٩٤٣-١٩٤٤  کـورد  بـە  بەرامبـەر  سیاسـەتی سـۆڤیەتییەکان 
ناڕوونییه کـی پێـوە دیـار بـوو. ئـەم سیاسـەتە لەسـەر ئـەوە بینـا 
کرابـوو، کـە باشـتر وایـە دڵـی خەڵکـی کـورد، بەتایبەتـی سـەرەک 
کـوردە خاوەندەسـەاڵتەکان، لـە سـۆڤیەت نەڕەنجێنـدرێ، بەڵکـوو 
لـە دواڕۆژیشـدا کـورد وەکـوو ئامرازێـک لـە ملمالنێـی سیاسـیدا 

بـەکار بێـت.***
بەرامبـەر  سـۆڤیەت  و  بەریتانیـا  سیاسـەتی  بەگشـتی  دیـارە 
بـە کـورد مەسـەلەیەکی ڕوون نەبـوو، بەڵکـوو سیاسـەتەکانیان 
لـەو  بـوو: ١-  ئـەم دوو واڵتـە  زیاتـر ڕەنگدانـەوەی هەڵوێسـتی 

*  Memo, NE, Department of State, March 19, 1942, )Depart-
ment of State’s Decimal File( DSDF, 891.00/1827, NA. 
**  Foreign Office (FO) 371/27244, Persia 1941, Public Record 
Office (PRO); Sir R. Bullard, The Camels Must Go: An Autobi-
ography, )London: Faber and Faber, 1961(, pp. 232-233; From 
the Foreign Office to the British Legation in Tehran, Aug. 1, 
1943, FO 371/35072, Persia 1943, PRO.
***  Yassin, 1995, pp. 82-83.
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ناوچانـەی داگیریـان کردبـوو. ٢- بەرامبـەر حکومەتـی مەرکـەزی 
لە تەهران. ٣- بەرامبەر بە یەکتر. ٤- لەمەڕ بەرژەوەندییەکانیان 
لـە ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت. ٥- مەسـەلەیەکی زۆر گرنگیـش، کـە 
ئـەم سیاسـەتە  لەسـەر داڕشـتنی  کاریگەرییەکـی زۆری هەبـوو 
و دەربڕینـی عەمەلیـی ئـەم سیاسـەتە، هاوسـەنگیی هێـز بـوو لـە 

جەنگیانـدا لەگـەڵ ئەڵمانیـا.
سـەردانی وەفدێکـی کـوردی، کـە لـە ٣٠ کـەس پێـک هاتبـوو، 
بـۆ باکـۆ، پایتەختـی ئازه ربایجانـی سـۆڤیەتی، لـە کۆتاییـی ١٩٤١ 
بـووە هـۆی ئـەوەی دەنگـی گلەیی لەالیـەن ئێرانییەکان و بەریتانیا 
بەپێـی  سـەردانە  ئـەم  هەرچەنـدە  ببێتـەوە.*  بـەرز  تورکیـا  و 
ڕوونکردنەوەی سۆڤیەتییەکان تەنها سەردانێکی کولتووری بوو.** 

*  From British Legation in Tehran to Foreign Office, Jan 14, 
1942, FO 371/31388, Persia 1942 PRO; From Bullard to Eden, 
Jan. 21, FO 371/31394, Persia 1942, PRO.
**  From Maisky to Eden, Jan. 4, 1942, FO 371/31388, Persia, 
PRO; Bullard, 1961, p. 239. 
هەندێــک ســەرچاوەی کوردیــش جەخــت لەســەر ئــەوە دەکــەن، کــە سروشــتی 
ئامانجــی  و  بــووە  کولتــووری  باکــۆ،  بــۆ  کــوردی  وەفــدی  ســەفەرەکەی 
ســۆڤیەتییەکانیش ئــەوە بــووە زیاتــر شــارەزایی و ئاشــنایی پەیــدا بکــەن 
لەگــەڵ کــورد: د. عبدالرحمــن قاســملۆ، چــل ســاڵ خەبــات لەپێنــاو ئــازادی: 
ــران، بەشــی ١  ــی کوردســتانی ئێ ــی دیموکرات ــژووی حیزب ــە مێ ــەک ل کورتەی
ئــەوە بــووە،  چاپــی دووه م )؟ ؟(، ل. ٦٢. دیــارە مەبەســتێکی ســەردانیش 
کــوردەکان شــارەزایییەک پەیــدا بکــەن لەمــەڕ ژیانــی خەڵــک لــە یەکێتیــی 
ســۆڤیەت. بڕوانــەEagleton, 1963, p. 23. و قاســملۆ، ١٩٨٨، ل. ٦٠-٦١. 
لــە الیەکــی تریشــەوە، وەفــدە کوردییەکــە ئامانجێکــی سیاســیی نەبــوو کــە 
بیناســێنێ بــە دەســەاڵتداران لــە باکــۆ و بگــرە هیــچ شــێوە هاوئاهەنگییەکیــش 
نەبــوو لەنێــوان ئەندامانــی وەفــددا. بڕوانــە، نەوشــیروان م. ئەمیــن، حکومەتــی 
گەمــەی  لــە  کــورد   :١٣٢٥ ١٣٢٤-ســەرماوەزی  ڕێبەندانــی  کوردســتان، 

ســۆڤیەتدا، )هۆڵەنــدا، ؟، ١٩٩٣(، ل. ٤٤-٤٥.
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سـەردانەکە و ڕێگەنەدانی هێزەکانی سـۆڤیەت )لەشـکری سـوور( 
بـە ژاندر مـه ی ئێرانـی، کـە بەئـازادی بێنـە نـاو کوردسـتانەوە و لـە 
هەمـان کاتـدا ڕاپەڕینـی هەنـدێ خێڵی کورد لە بەهاری ١٩٤٢، ئەم 
ڕووداوانـە هەمـووی بوونـە هـۆی ئـەوەی گومـان بخرێتـە سـەر 
سـۆڤیەتییەکان، کـە گوایـە پشـتگیری لە جوواڵنـەوەی جیاخوازیی 
کـورد دەکـەن.* کاربەدەسـتانی ئێـران و تورکیا، سـۆڤیەتییەکانیان 
بـەوەش تاوانبـار کـرد، کە گوایە سـۆڤیەتییەکان پشـتگیری دەکەن 
لـە خەماڵندنـی جوواڵنەوەیەکـی کـوردی - ئەرمەنـی- ئاسـوری 

جیاخـواز بـە نـاوی Liberation )ڕزگاری(.**
هیـی  بنچینـەدا  لـە  بۆچوونـە  ئـەم  دەچـێ  لـەوە  بـەاڵم 
ترسـیان  یەکـەم  پلـەی  بـە  و  بووبێـت  تورکیـا  دەسـەاڵتدارانی 
ئێـران،  لـە  کـوردی  جوواڵنەوەیەکـی  هـەر  کـە  ئەگـەرەی  لـەو 
بـە  تورکیـا.***  کوردەکانـی  سـەر  دەکـردە  کاری  ڕاسـتەوخۆ 
بۆچوونـی بەریتانییـەکان ئـەم بۆچوونـەی تورکـەکان زیاتر لەژێر 
کـە  دۆسـتانی خەماڵبـوو،  و  ئەڵمانیـا  پڕوپاگه نـدەی  کاریگەریـی 
گوایـە سـۆڤیەت پشـتگیری دەکـەن لـە ڕاپەڕینێکـی سەرانسـەری 
لـە ئازەربایجانـی ئێرانـدا.**** دیسـان بەریتانییـەکان لـەم بـاوەڕەدا 
بـوون، تورکیـا قەوارەیەکـی زۆر مەزنتـری لـەوەی کـە پێویسـتە، 

*  Bullard, 1961, p. 235; Avery, 1945, p. 384-385.
**  From Dreyfus to Secretary of State, Jan. 5, 1942, Department 
of State’s Deciman File )DSDF(, 891.00/1822, NA; From the 
British Legation in Tehran to the Foreign Office, Jan. 9, 1942, 
FO 371/31388, Persia 1942, PRO.
***  From the British Embassy in Ankara to the Foreign Office, 
May 6, 1942, FO, 371/31414 Persia 1943, PRO.
****  From Ankara to London, March 12, 1942, FO 371/31390, 
Persia 1942, PRO.



لە قوواڵییی سیاسەتدا

5٨9

لـە  ئەمـەش  کوردسـتان.*  ڕۆژهەاڵتـی  ڕووداوەکانـی  بـە  داوە 
تورکـەکان  تەقلیدیـی  حەساسـیەتێکی  ڕەنگدانـەوەی  ڕاسـتیدا 
بـوو لەمـەڕ مەسـەلەی کوردسـتان بەگشـتی. لـە الیەکـی تـرەوە، 
گوناهبارکردنـی سـۆڤیەتییەکان لەالیـەن ئێرانییەکانـەوە، کە گوایە 
هێـزە سـۆڤیەتییەکان ڕێگـە بـە هێـزی ئێرانـی دەگـرن بچنـە نـاو 
کوردسـتانەوە** تەنانـەت بەهانەیـەک بـوو بـۆ ئـەوەی ئێرانییەکان 
بتوانن ئەمەریکییەکان ڕابکێشـنە ناو ملمالنێی ئێران و سـۆڤیەت. 
مەسـەلەکە  خۆیـان،  ئەمەریکییـەکان  پێزانینـی  بـە  ڕاسـتیدا،  لـە 
نـەک ڕێگەنـەدان بـوو بـە هێـزی ئێرانـی، بەڵکـوو ئێرانییـەکان نـە 
ئـەو توانـا لەشـکرییە پێویسـتەیان هەبـوو و نـە بـاری سیاسـییان 
گونجـاو بـوو کـە بـە شـێوەیەکی کاریگەرانـە بچنە ناو کوردسـتان 
ئـەم کەمتوانایییـەی  بگـرن.***  بارودۆخەکـەدا  و دەسـت بەسـەر 
هێـزە چەکدارەکانـی ئێـران، نەدەکـرا تەنانـەت لەالیـەن ئێرانییەکان 
درەخشـانی،  ژەنـەڕاڵ  نموونـە،  بـۆ  بشـاردرێتەوە.  خۆشـیانەوە 
سەرلەشـکری ئێـران لـە تەبرێـز، لە بەهاری ١٩٤٥ ئەو ڕاسـتییەی 
دەر خسـت، کـە ئیتـر ئێرانییـەکان هێزێکی زۆر زیاتریان پێویسـت 

*  From the British Embassy in Ankara to the Foreign Office, 
May 8, 1942, FO 371/31414, PRO.
**  Yassin, 1995, pp. 92ff.
***  From the American Delegation in Tehran to the Department 
of State, Nov. 10.1943, DSDF, 891.00/2066, NA.
شــایانی تێبینیکردنــە، ئەمەریکییــەکان لــە ســاڵی ١٩٤٢ هێزێکــی زیاتــر لــە 
ــە ڕێگــەی  ــردن ل ــەی پارێزگاریک ــە بەهان ــران، ب ــاردە ئێ ٣٠٠٠٠ ســەربازیان ن
ــی ســۆڤیەت.  ــاو یەکێتی ــداوی فارســەوە دەچــووە ن ــە کەن ــە ل شــەمەندەفەر، ک
ــە جەنگــی دووهەمــی جیهانیــدا،  بــەم شــێوەیە ئێــران بــووە یەکــەم دەوڵــەت ل
کــە هێــزە بەریتانــی، ئەمەریکــی و ســۆڤیەتییەکانی تیــادا کــۆ بووبــووەوە؛ بــەم 
شــێوەیەش ئێــران بــوو بــە حاڵەتــی تاقیکردنــەوە)test case( بــۆ چۆنێتیــی 

ــزە. ــەم ســێ زلهێ ــوان ئ ــی نێ ــی پەیوەندی بەڕێوەچوون
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بـوو لـەوەی هەیانبـوو، بـۆ ئـەوەی بینێـرن بـۆ شـاری مەهابـاد بـۆ 
دەستبەسـەرداگرتنی.*

٣-٢ قۆناغی دووەم
سیاسەتی زلهێزەکان بەرامبەر بە کورد لە ئێران، بەتایبەتی هیی 
یەکێتیـی سـۆڤیەت ئاشـکراتر بـوو لـەم قۆناغـەدا، کـە دەتوانـرێ 
بوتـرێ لـە کۆتایـی سـاڵی ١٩٤٣وە تـا دەهـات ڕوونتـر دەبـووەوە. 
هۆیەکەشـی تەنها ئەو قەیرانە سیاسـی و دیپلۆماسـییە نەبوو کە 
لەنێـوان ئێـران و سـۆڤیەت ڕووی دا لەسـەر مەسـەلەی نـەوت، 
کـە دەسـتپێکی لـە پاییـزی ١٩٤٤ بـوو و هـەر زوو بەریتانیـا و 
بەڵکـوو  گالن،  تێـوە  ناڕاسـتەوخۆ  یـا  ڕاسـتەوخۆ  ئەمەریـکاش 
هۆیەکی زۆر گرنگی ئەم گۆڕانکارییە سەرکەوتنی سۆڤیەت بوو 
لە بەرەی شـەڕدا، کە بە شـکاندن و دەرکردنی هێزەکانی ئەڵمانیا 
لـە واڵتـدا تـەواو بـوو. ئـەم سـەرکەوتنە ڕێگـەی بـۆ ئـەوە خـۆش 
لـە ئاسـتی  بـەرەی دیپلۆماسیشـدا،  لـە  ئیتـر سـۆڤیەت  کـرد، کـە 
جیهانیـدا، بەتایبەتـی لـە ئاسـتی ئێـران و ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـتدا 
بکەونـە حاڵەتـی “هێرشـی” دیپلۆماسـییەوە. زۆر بەکورتـی، لـەم 
قۆناغـەدا بـۆ زلهێزەکان، لەمانیش یەکێتیی سـۆڤیەت، وا پێویسـت 
بـوو سیاسـەتەکانیان خۆئامادەکـردن بێـت بـۆ کۆتاییـی جەنـگ و 
لـە جیهانـدا،  بەرژەوەندییـە سـتراتیژییەکان  نەخشـە  خەماڵندنـی 
لـە الیەکـی تریشـەوە ئەمەریکـی و  لـە زەمانـی دوای جەنگـدا.** 

*  From Leland Morris to the Secretary of State, May 5.Foreign 
Relations of the United States )FRUS(, Diplomatic Papers, The 
Near East and Africa, 1945, Vol. VIII. )Washington D.C: Gov-
ernment Printing Office, 1969), p. 368.
هــەرە  لەوێشــدا ســەرچاوە  و   Yassin, 1995, pp. 114-115 بڕوانــە:    **
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پەیوەندیـی  تـا دەهـات گرنگیـی زیاتریـان دەدایـە  بەریتانییـەکان 
سۆڤیەت بە کوردەوە و ناڕەحەتیی خۆیان دەر دەبڕی بەرامبەر 
سـۆڤیەتییەکان، کـە گوایـە پشـتگیریی کورد دەکەن لـە هەوڵدانیان 
بـۆ جیابوونـەوە لـە ئێـران. ئێرانییـەکان، هـەر وەک پێشـتر، هەوڵی 
تەواویـان بـۆ ئـەوە بـوو سـۆزی ئەمەریکـی و بەریتانییـەکان بـۆ 
خۆیـان ڕابکێشـن، لەپێنـاو فشارخستنەسـەر سـۆڤیەت، کـە ئەمانـە 
بـە  نـاو کوردسـتانەوە  بچێتـە  ئێـران،  لەشـکری  بـە  بـدەن  ڕێگـە 

مەبەسـتی سـەرکوتکردنی هـەر هـەوڵ و جوواڵنەوەیـەک لەوێـدا.*

٤- کۆماری کوردستان و سیاسەتی زلهێزەکان

٤-١ بەرەو دامەزراندنی کۆمار
هـەر وەکـوو لـە پێشـوودا بـاس کـرا، بێهێزبوونی ئێـران لە ئاکامی 
داگیرکردنـی لەالیـەن بەریتانیـا و سـۆڤیەتەوە، دەرفەتێکی لەباری 
هێنایـە کایـەوە بـۆ جوواڵنـەوە و کۆبوونـەوە و دەربڕینـی ڕای 
ئـازاد لەنـاو ڕیزەکانـی خەڵکی کوردسـتاندا. زۆریشـی پێ نەچوو، 
کۆمەڵـەی ژیانـەوەی کـورد )ژ.ک.( لـە سـاڵی ١٩٤٢ هاتـە کایـەوە. 
کۆمەڵـەی ژیانـەوەی کوردسـتان، بەپێـی زۆر سـەرچاوە، یەکـەم 
ڕێکخراوی سیاسیی نەتەوەیی بوو، کە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

گرنگــەکان دەربــارەی ئــەم مەســەلەیە.
*  From Leland Morris, the American Ambassador in Iran, to 
the Secretary of State, Feb 22, 1945, FRUS, 1945, Vol. VIII pp. 
361-362I.
لیالنــد مۆریــس باڵیــۆزی ئەمەریــکا بــوو لــە تــاران لــە شــوبات تــا حوزەیرانــی 

.١٩٤٥
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سەری هەڵدا.* زۆر بەکورتی، )ژ.ک.( ڕێکخراوێکی نەتەوەیی بوو 
و گۆڕینـی کۆمەڵگـه ی کـوردەواری یەکێک لـە ئامانجەکانی بوو.** 
لـە ڕووی کوردسـتانی مەزنـەوە، دروسـتبوونی ئـەم ڕێکخـراوە 
)ژ.ک.( دامەزراندنـی  کۆبوونـەوەی  لـە  بەڵکـوو  نەبـوو،  دابـڕاو 
)باشـووری کوردسـتان  دا بەشـداریی چاالکانـەی حیزبـی هیـوا 
١٩٣٩-١٩٤٥( لەالیەن میرحاج و مستەفا خۆشناو بەرچاو بوو.*** 
هەروەهـا زۆری پـێ نەچـوو، )ژ.ک.( پەیوەندیـی لەگـەڵ باشـوور 
و باکـووری کوردسـتان دروسـت کـرد. بـۆ نموونـە گرنگییەکـی 
تایبەتیـی بـە ڕاپەڕینەکـەی مسـتەفا بارزانـی بەرامبـەر حکومەتـی 
زلهێـزەکان  لەگـەڵ  )ژ.ک.(  پەیوەندییەکانـی  لەمـەڕ  دا.****  عێـراق 
لـە  کـەم  یەکجـار  بەڵگەنامـەی  بەریتانیـا،  بەتایبەتـی سـۆڤیەت و 
بەردەسـتدایە. بـە هەرحـاڵ، لـە کۆبوونەوەیەکـی سـەرکردایەتیی 
)ژ.ک.(دا لە سـاڵی ١٩٤٣، بڕیار درا پەیوەندی بە سـۆڤیەتەکانەوە 
بکـرێ و داوای یارمەتییـان لـێ بکـرێ،***** بـەاڵم هیـچ بەڵگەیـەک 

ــەر  ــی مەحمــود مــەال عــزەت، ب ــەاڵم بەپێ ــە: قاســملۆ، ١٩٨٨، ل. ٢٥، ب *  بڕوان
ــە ژ.ک. ڕێکخراوێکــی تــر بــە نــاوی “کۆمەڵــەی ئازادیخوازانــی کوردســتان”  ل
دروســت ببــوو لــە ســاڵی ١٩٣٩. بڕوانــە مەحمــود مــەال عــزەت، کۆمــاری میللــی 
کوردســتان: لێکۆڵینەوەیەکــی سیاســی و مێژوویییــە، )ســتۆکهۆڵم: جەمــال 

تاهیــر، ١٩٨٦(، چاپــی دووەم، ل. ٦١.
**  قاسملۆ، ١٩٨٨، ل. ٤٧؛ مەال عزەت، ١٩٨٦، ل. ٦٦.

***  مــەال عــزەت، ١٩٨٦، ل. ٦٤؛ قاســملۆ، ١٩٨٨، ل. ٢٧؛ هەروەهــا کەریــم 

حوســامی، کۆمــاری دیموکراتــی کوردســتان یــا خودموختــاری؟ )ســتۆکهۆڵم: 
ــەم، ل. ٤٣. ــی دووه ــازاد، ١٩٨٦( چاپ ــی ئ ــەی چاپەمەنی بنک

ــی  ــۆ بارزان ــی نامــەی ژ.ک. ب ــۆ دەق ــن، ١٩٩٣، ل. ٧٢-٧٣. ب ــە: ئەمی ****  بڕوان
بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە، ل. ٤٣.

*****  بڕوانە، Eagleton, 1963, p. 35 لە الیەکی ترەوە یەکێ لە دامەزرێنەرانی 
ژ.ک. )مــەال قــادر مودەرســی( دەڵــێ، ســۆڤیەتییەکان گرنگییه کــی زۆریــان دەدا 
ــە س.م. ســەمەدی، ژ.ک:  ــەی مودەرســی ل ــەو چاوپێکەوتن ــە ئ ــە ژ.ک. بڕوان ب
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ئەگـەر  و  کرابـێ  پەیوەندییـە  ئـەم  ئایـا  کـە  نییـە  بەردەسـتدا  لـە 
کرابـێ ئایـا ئاکامـی پەیوەندییەکـە چـی بووبـێ. لـە الیەکـی تـرەوە، 
دیـارە )ژ.ک.( لـە دیتنـی سیاسـیدا بـۆ بەریتانیـا و سـۆڤیەت زیاتـر 
واقیعبینانـە بـووە، بـە واتایەکـی تر، هەر زوو خۆبەسـتنەوە نەبوو 
بـە الیەنێکـەوە. )ژ.ک.( پۆزەتیڤانـە باسـی لـە هـەردوو زلهێزەکـە 
دەکـرد، ئەمـەش لـە خوێندنـەوەی گۆڤـاری نیشـتمان، زمانحاڵـی 

)ژ.ک.(، دەر دەکـەوێ.
بە هەرحاڵ، لەبری )ژ.ک.( ڕێکخراوێکی تر )حیزبی دیموکراتی 
کوردسـتان – ئێـران حـدک( لـە شـازدەی ئابـی ١٩٤٥ دامـەزرا.* 
ئـەم حیزبـە تازەیـە قـازی محەمـەدی هەڵبـژارد وەک سـەرۆکی 
خـۆی. حـدک کەوتـە پەیوەندیکـردن لەگـەڵ سـۆڤیەتییەکان و هەر 
دەسـەاڵتدارانی  داواکاریـی  لەسـەر  حیزبـە،  ئـەو  وەفدێکـی  زوو 
هـەرە  باسـی  دا.  باکـۆ  لـە  سـەریان  سـۆڤیەتی،  ئازەربایجانـی 
گرنگ لەم سـەردانەدا، لەنێوان وەفدی کوردی و سـۆڤیەتییەکان، 
لـە  بـوو  سـۆڤیەتی  پشـتگیریی  مسـۆگەرکردنی  مەسـەلەی 
کـوردی  قەوارە-کیانێکـی  دامەزراندنـی  بـۆ  کـوردی  خواسـتێکی 
بۆچوونـی  دیـارە  بەکورتـی،  زۆر  کوردسـتان.  ڕۆژهەاڵتـی  لـە 
سـکرتێری  باقیـرۆڤ،  جەعفـەر  هیـی  بەتایبەتـی  سـۆڤیەتییەکان، 
پارتـی کۆمۆنیسـتی ئازەربایجانـی سـۆڤیەتی و سـەرۆکوەزیرانی 
ئازەربایجـان ئـەوە بـوو، کـە کوردەکانـی ئێـران دەبـێ پەلـە نەکەن 
و وا باشترە ڕازی بن بە وەرگرتنی هەندێک لە مافەکانیان لەناو 

ــاد: ؟١٩٨١(، ل.  ــێ بەســەر هــات؟ )مەهاب ــی ل ــی دەویســت؟ چی ــوو؟ چی چــی ب
.١٦-١٧

*  ڕێکنەکەوتنێکــی ئاشــکرا هەیــە لەنێــوان ســەرچاوەکان دەربــارەی مێــژووی 
 Yassin, 1995, p. :ــە ــەو بابەت ــۆ باســێکی ل ــران. ب ــی حــدک – ئێ دامەزراندن

.150-152
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ئێرانـدا، کـە ڕۆژی دوازدەی کانوونـی  سـنووری ئازەربایجانـی 
یەکەم دامەزرا.* لە ڕاستیدا ئەم بۆچوونە هیی حیزبی دیموکراتی 
ئازەربایجـان – ئێـران )ناسـراو بـە فرقـە( و سـەرکردەی کۆماری 
ئازەربایجانـی سـۆڤیەتیش بـوو. بـۆ نموونـە لـە چاوپێکەوتنێکـی 
ئێـران،  ئازەربایجانـی  کۆمـاری  سـەرۆکی  پیشـڤەری،  جەعفـەر 
لەگـەڵ ڕۆبـەرت ڕۆسـۆ، جێگـری قونسـوڵی ئەمەریکی لـە تەبرێز، 
پیشـڤەری جەختـی  کۆمـاری کوردسـتان،  دامەزراندنـی  لـە  بـەر 
لەسـەر ئـەوە کـردەوە، کـە کـوردەکان دەبـێ بـە هەندێـک مـاف 
پیشـڤەری  ئازەربایجانـدا.  کۆمـاری  لـە چوارچێـوەی  ببـن  ڕازی 
ئـەوەی ڕوون کـردەوە، کـە لەسـەر ئـەو پێویسـتە دۆسـتایەتیی 
کـورد بـکات، ئەگەرنـا حکومەتـی تاران بەئاسـانی کوردەکان دژی 
سـۆڤیەتییەکانیش،  دەچـێ  لـەوە  دەهێنـێ.**  بـەکار  ئازەرییـەکان 
کـە  هەبووبـێ،  وایـان  ترسـێکی  باقیـرۆڤ،  جەعفـەر  بەتایبەتـی 
ئەگـەر سـۆڤیەتییەکان پشـت لـە کـوردەکان بکەن، ئـەوا بۆی هەیە 
بەریتانییـەکان ئـەم دەرفەتـە بقۆزنەوە بـۆ بەکارهێنانی کوردەکان 
ئێـران بەگشـتی و دژی کۆمـاری  لـە  دژی پالنەکانـی سـۆڤیەت 
ئازەربایجانـی ئێـران بەتایبەتـی. بـە مانایەکـی تـر، ئازەربایجانـی 
ئێـران، نـەوەک کـوردەکان، مەبەسـتی سـەرەکیی سـۆڤیەتییەکان 

بوو.

٤-٢ ڕاگەیاندنی دامەزراندنی کۆماری کوردستان
هـەر وەک وتـرا، لـە ڕۆژی دوازدەی کانوونـی یەکەمـی ١٩٤٥، 
ئازەرییـەکان دامەزراندنـی کۆمـاری خۆیـان لـە تەبرێـز ڕاگەیانـد. 

*  Eagleton, 1963, p. 44.
**  From Rossow to the Secretary of State, Jan. 2, 1946, DSDF, 
891.00/1-246, NA.
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ئەم ڕووداوە ڕێگەخۆشکەرێکی گرنگ بوو لە ڕووی سایکۆلۆژی 
– سیاسـییەوە بۆ ئەوەی کوردەکانیش، بە سـەرکردایەتیی حدک، 
کۆمـاری خۆیـان لـە مەهابـاد ڕابگەیەنـن. دیـارە لـە کۆتاییی ١٩٤٥ 
و دەسـتپێکی ١٩٤٦، ڕووداوەکان زۆر بەپەلـە دەڕۆیشـتن لەمـەڕ 
جوواڵنـەوەی نەتەوەییـی کـورد، لـە ڕووی بارودۆخـی ئێـران و 
بارودۆخـەدا،  لـەم  ئـا  نێودەوڵەتییەکانـدا.  پەیوەندییـە  ڕووی  لـە 
دامەزراندنـی کۆمـاری کوردسـتان لەالیـەن قـازی محەمـەدەوە لـە 
٢٢ی کانوونـی دووهەمـی ١٩٤٦ لـە مەیدانـی چوارچرا لە مەهاباد 

ڕاگەیه نـدرا.
لـە  کوردسـتان  کۆمـاری  بابەتـی  لـە  گرنـگ  مەسـەلەیەکی 
دەبینـرا  چـۆن  کۆمـار  ئایـا  کـە  ئەوەیـە،  زلهێزەکانـدا  سیاسـەتی 
بەریتانیـای  و  ئەمەریـکا  یەکگرتووەکانـی  ویالیەتـە  لەالیـەن 

مەزنـەوە.
بۆچوونـی هـەرە بـاو لـەالی کاربەدەسـتانی ئەمەریـکا ئـەوە 
بـوو، کـە کۆمـاری کوردسـتان قەوارەیەکی سیاسـیی دەسـتکردی 
)جێگـری  ڕۆسـۆ  ڕۆبـرت  ڕاپۆرتێکـدا  لـە  بـوو.*  سـۆڤیەتییەکان 
نەناسـراوی  ئامانجێکـی  دەڵـێ،  تەبرێـز(  لـە  ئەمەریـکا  قونسـوڵی 
ڕۆڵـی  کۆمارەکەیـان  کـە  بـوو،  ئـەوە  کـوردەکان  سـەرکردە 
دەوڵەتێکـی  دامەزراندنـی  بـۆ  ببینـێ  لێوەدەرچـوون  نوقتـەی 
کـوردی، کـە بەشـەکانی کوردسـتان لـە ئێـران، عێـراق، تورکیـا و 
سـوریا بگرێتـەوە و خاکـی ئـەم واڵتـە بـاڵو ببێتـەوە تـا دەگاتـە 
ئـەم  ڕێگـەی  لـە  ناوەڕاسـت.  دەریـای  لەسـەر  ئەسـکەندەرۆن 
دەوڵەتـەوە، یەکێتیـی سـۆڤیەت دەتوانـێ بوونـی سـتراتیژیی خۆی 

*  Rosow, R. Jr. The Battle of Azerbaijan, in The Middle East 
Journal, Vol. X, No. 1, Winter 1956, pp. 18, 29.
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لـە ناوچـەدا سـەقامگیر بـکات. هەروەهـا ڕۆسـۆ جەخـت لەسـەر 
ئـەوە دەکاتـەوە، کـە ئەگـەر سـۆڤیەتییەکان ناوچـە کوردییەکـەش، 
بـە هەمـان شـێوەی، ئازەربایجانـی ئێـران وەکـوو پردێـک بـەکار 
بهێنـن، بـۆ گەیشـتن بـە ناوچـەی کەنـداوی فـارس و قووڵبوونـەوە 
لـە ناوچـەی ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـتدا، ئەوا ئەوان -سـۆڤیەتییەکان 
دەتوانـن ئامانجەکانیـان لـە ناوچەکـەدا بەدەسـت بهێنـن.* کەچـی 
ئەمـە لـە کاتێکـدا، کـە قـازی محەمـەد بەڕاشـکاوی دەری بـڕی، کە 
ئـەو نـەک هـەر باس لە دامەزراندنی کوردسـتانێکی گەورە ناکات، 
لەگـەڵ  بـکات  هاوکارییەکیـش  شـێوە  هیـچ  ناشـخوازێ  بەڵکـوو 
کوردەکانی عێراق و تورکیا بۆ ناردنی وەفدێکی هاوبەش بۆ هەر 
کۆنفرانسـێکی ئاشـتی، کـە لـە چوارچێوەیـدا کێشـەی کوردسـتانی 
مـەزن بـاس بکـرێ.** بە هەرحـاڵ ئەمەریکییەکان لەگەڵ ئەوەشـدا 
بـەردەوام بـوون لـە دەربڕینـی ئـەو تـرس و گومانـەی کـە گوایـە 
ئـەم  مەزنـە.  کوردسـتانێکی  دروسـتکردنی  کـوردەکان  ئامانجـی 
بۆچوونـە ئەمەریکییـە، لـە ڕاسـتیدا لەو بۆچوونـەوە هەڵقوواڵبوو، 
پشـتگیریی  بـە  مـەزن  کوردسـتانی  دەوڵەتـی  هاتنەکایـەی  کـە 
دەبـێ.  سـۆڤیەتییەکاندا  بەرژەوەندیـی  لـە  سـۆڤیەت،  یەکێتیـی 
بـاس  ئەمەریکـی  لەمـەش زیاتـر، هەنـدێ ڕاپۆرتـی دیپلۆماسـیی 
لـە هەنـدێ پالنـی کـوردی و هەنـدێ کـرداری سـۆڤیەتی دەکـەن 
بـۆ هەڵسـان بـە کارێکـی سـه ربازیی هاوبـەش بـەرەو تورکیـا و 
عێـراق. بەپێـی ئـەم ڕاپۆرتانـە، ئامانـج لـەم کـردارە سـەربازییانە، 
بەتایبەتـی دەستبەسـەرداگرتنی تەواوەتیـی باکـووری کوردسـتان 

*  From Rosow to the Secretary of State, Jan. 2, 1946, DSDF, 
891.00/1 – 246, NA.
**  From Gerald Doohr, the American Vice Consul to the Secre-
tary of State, Apr. 26, 1946, DSDF, 891.00/4-246, NA.
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)کوردسـتانی تورکیـا( بـوو. نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکـوو بۆچوونێکی 
ئەمەریکیی واش هەبوو، کە گوایە کوردسـتان سـەروەریی خۆی 
ڕاگەیاندووە بەسەر تەواوی ڕۆژهەاڵت و خوارووی ڕۆژهەاڵتی 
تورکیـادا. لەگـەڵ ئـەوەی کـە هیـچ دەلیلێـک نەبـوو لەسـەر ئـەم 
بۆچوونانـەی ئەمەریکییـەکان، ئـەوان واتـە ئەمەریکییـەکان، هـەر 
بـەردەوام بـوون لەسـەر جەختکردنـەوە لەسـەر ئـەم بۆچوونـە، 
ئەمـەش بـە پشتبەسـتن بـە هەنـدێ ڕاپـۆرت، کـە گوایـە هێزەکانـی 
سـۆڤیەت لـە باکـووری ئێرانـەوە بـەرەو سـنوورەکانی تورکیـا و 
عێـراق دەچـوون،* بـەاڵم لـە ڕاسـتیدا زانیارییەکانـی بەریتانییەکان 
دەربـارەی  ئەمەریکییـەکان  ڕاپۆرتـە  کـە  سـەلماندووە،  ئەوەیـان 
exagger-(  جوواڵنەوەی هێزە سـۆڤیەتییەکان، تەنها گەورەکردن
ation(ی مەسـەلەکە بـووە و هیـچ بنچینەیەکـی ڕاسـتی نەبـووە.** 
بـە هەرحـاڵ، لەیەکچوونێـک و نزیکییەکـی زۆر هەبـوو لەنێـوان 
ڕەسـمیی  بۆچوونـی  و  سیاسـەت  و  ئەمەریکییـەکان  بۆچوونـی 
ئێران لەمەڕ ڕووداوەکانی کوردسـتان، پەیوەندیدار بە هەڵوێسـت 
بـە  بەرامبـەر  هەڵوێسـتی  و  ناوچـە  لـە  لـە سیاسـەتی سـۆڤیەت 

کێشەی کوردستان.***

٤-٣ سیاسەتی زلهێزەکان بەرامبەر کۆماری کوردستان
لەگـەڵ تەواوبوونـی جەنـگ، یەکێتیـی سـۆڤیەت هەوڵەکانـی خـۆی 

*  From Rossow to the Secretary of State, March 5, 1946, FRUS, 
1946, Vol. VII, p. 340; Rossow, 1956, p. 21; From Kennan to the 
secretary of State, 1946, FRUS 1946, Vol. VII, p. 356.
**  From the Secretary of State to Rossow, March 15, FRUS, Vol. 
VII, pp. 359-360.
***  M. R. Pahlavi, Mission for my Country, )London: Hutehin-
son, 1966(, p. 144.



د. بورهان أ. یاسین

59٨

زۆر زیاتـر کـرد، بـۆ ئـەوەی کاریگەریـی خـۆی زیاتـر بـکات لـە 
ئامانجـە،  بـەم  گەیشـتن  بـۆ  گرنـگ  هـەرە  ڕێگـەی  دوو  ئێـران. 
پشـتگیریکردنی چەپـی ئێـران، بەتایبەتـی حیزبـی تـودە، هەروەهـا 
ئازەری و کوردەکان بوو، کە دوو هێز بوون داوای ئۆتۆنۆمییان 
هاوکێشـە  الی  هـەردوو  کـە  بوتـرێ،  پێویسـتە  لێـرەدا  دەکـرد. 
پێویسـتی بـە سـوودوەرگرتن بـوو لـە الکـەی تـر بـۆ گەیشـتن بـە 
ئامانجەکانیـان، لـە الیـەک سـۆڤیەتییەکان پێویسـتیان بـە ئـازەری 
و کـوردەکان هەبـوو، لـە الیەکـی تریشـەوە ئـازەری و کـوردەکان 
پێویسـتیان بە یارمەتیی سـۆڤیەتییەکان بوو. بە مانایەکی تر، لەم 
قۆناغـەدا لـە ئامانجەکانیانـدا هـەردوو ال، هەر نەبێ بە شـێوەیەکی 
کاتییـش بێـت، هاوئاهەنـگ بـوون لەگـەڵ یەکتردا. لە ڕاسـتیدا ئەمە 
ڕێـک بۆچوونـی هـەر نەبـێ هەندێـک سـەرکردەی کـورد بـوو لـەو 

کاتەدا.*
محەمـەد  قـازی  کوردسـتان،  کۆمـاری  ڕاگەیاندنـی  لـە  بـەر 
هەوڵێکی زۆری دا کە سۆڤیەتییەکان ئیقناع بکات پشتگیری بکەن 
لـە کۆمـار و بـە شـێوەیەکی ئاشـکرا لـە کاتـی ڕاگەیاندنیـدا. هەتـا 
چەنـد ڕۆژێکیـش بـەر لـەم ڕاگەیاندنـە، دیسـانەوە قـازی محەمـەد 

هـەر بـۆ ئـەم مەبەسـتە لە پەیوەندیدا بوو لەگەڵ سـۆڤیەتییەکان.**
یەکێتیـی  ئاشـکرایە،  ئێسـتا  تـا  ئـەوەی  تـرەوە،  الیەکـی  لـە 
سۆڤیەت هیچ پێزانین ئیعترافێکی ڕەسمیی نەکردووە بە کۆماری 
*  بــۆ نموونــە، مســتەفا بارزانــی بۆچوونێکــی ئــاوا بەڕاشــکاوی ڕادەگەیەنــێ 
لــە ســاڵی ١٩٤٧، لــە گفتوگۆیەکــدا لەگــەڵ ئەفســەری ئازەربایجانــی عبدالحســن 
عبدالحســن  بڕوانــە:  کوردســتان.  کۆمــاری  ڕووخانــی  لــەدوای  تفریشــیان 

تفریشــیان، قیــام أفســران خراســان، )؟.؟، ١٩٦٧(، ل. ٨٥،٨٧.
**  F. dehkordi, The Republic of Kurdistan: Its Rise and Fall, 
)Unpublished Ma. Dissertation, University of Oxford, 1986(, 
pp. 62-63.
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کوردسـتان، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشـدا، هەندێک مێژوونووسـی بیانی 
و بەتایبەتـی ئێرانـی هـەن، ئیدعـا دەکـەن، کـە یەکێتیـی سـۆڤیەت 
کوردسـتان  کۆمـاری  بـە  خـۆی  ڕەسـمیی  پێزانینـی  ڕاسـتەوخۆ 
نووسـەرانەی  و  مێژوونـووس  ئـەم  ڕاسـتیدا  لـە  ڕاگەیانـدووە.* 
ئـەم شـێوە بۆچوونەیـان هەبـووە، تەنانـەت تـەواوی بۆچوونیـان 
چەوتـە  بۆچوونـە  لـەو  پـێ  کوردسـتان  کۆمـاری  دەربـارەی 
هەڵدەگـرێ، کـە دەڵـێ بـاری سیاسـیی کـورد لـە سـااڵنی جەنگـی 
لـە  تەنهـا  دەبـێ  کوردسـتان  کۆمـاری  و  جیهانـی  دووهەمـی 
ڕۆشـناییی سیاسـەتی سۆڤیەتییەوە هەڵبسـەنگێندرێ.** لە الیەکی 
ڕۆژئاوایییەکانـی  زلهێـزە  الی  ڕەسـمی  بۆچوونـی  زۆر  تـرەوە، 
ئـەو کاتـە و الی لێکۆڵەرانـی مێـژوو و سیاسـەت ئەوەیـان دەر 
خسـتووە، کـە جگـە لـە سیاسـەت و بەرژەوەندییەکانـی یەکێتیـی 
سـۆڤیەت لـەم پەیوەندییـەدا، دەبـێ سیاسـەتی چەوسـاندنەوە و 
پشتگوێخستنی کوردەکان و ئازەرییەکان لەالیەن دەسەاڵتدارانی 
تارانـەوە جەختیـان لەسـەر بکرێتـەوە.*** نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکـوو 
سـۆڤیەتییەکان الیـان وا بـوو ڕاگەیاندنـی کۆمـاری کوردسـتان، 
پێشـوەخت ))premature بـوو، یـا بـە مانایەکـی تـر، هێشـتا کاتـی 

 R. Irani, American Diplomacy: An Option:بڕوانــە نموونــە  بــۆ    *

 Analysis of the Azerbaijan Crisis 1945-1946, )Strategic Studies
.Institute, US Army war Colege, 1978(, p. 22

**  Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism, )Boulder, London: 
Lynne, Rienner Publisher, 1992(, p. 14.
شــایانی باســە ئــەم شــێوە بۆچوونــەی ئینتیســار، یەکجــار نزیکــە لــە بۆچوونــی 

ڕەســمی ئــەو کاتــەی دەوڵەتــی ئێــران.
***  From the American Embassy in London to the Department of 
State, Nov. 21, 1945, DSDF, 891.00/11-2145, NA.
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نەهاتبـوو.*
لە الیەکی ترەوە، بۆچوونی ئەمەریکییەکان و دەسـەاڵتدارانی 
تەهران زۆر لە یەکتر نزیک بوو، بەڵکوو لە هەندێک بازنەشـیاندا 
وەکوو یەک بوون، بەاڵم لەگەڵ ئەم لەیەکچوونەشدا سیاسەتەکان 
لـە دوو دیـد و خاڵـی لێوەدەرچوونی جیا هەڵدەقوواڵن: حکومەتی 
ئێـران جوواڵنـەوەی سیاسـیی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان و کۆماری 
کوردسـتان وەکـوو کۆمۆنیسـت لـە قەڵـەم دەدا، لـە هەمـان کاتـدا 
ئـەم  هەڵبەتـە  هەبـوو.**  بۆچوونیـان  هەمـان  ئەمەریکییەکانیـش 
شـێوە بۆچوونـەی ئێـران دەربـڕی سیاسـەتێکی حسـاببۆکراوی 
تەهـران بـوو بـۆ ئیقناعکردنـی ئەمەریکییـەکان و بەریتانییـەکان، 
کـە بەڵـێ خەتەرێکـی کۆمۆنیسـتی- سـۆڤیەتی لەگۆڕێیـە بـۆ سـەر 
ئێـران. بـەالی ئەمەریکییەکانـەوە، الیەنـی هاوسـەنگیی هێـز و ئـەو 
گۆڕانکارییانـەی بوونـە هـۆی هاتنەکایـەی جەنگی سـارد، کە تێیدا 
بـۆ ئەمەریکییـەکان خاڵـی زیادبوونـی ڕۆڵ و قورسـاییی یەکێتیـی 
سـۆڤیەت و سیسـتمی کۆمۆنیسـتی مەسـەلەی هـەرە گرنـگ بـوو، 
بـەاڵم ڕاسـتییەکەی سـەرکردەکانی کۆمەڵـەی )ژ.ک.( و حـدک و 
کۆمـاری کوردسـتان، کۆمۆنیسـت نەبـوون و الشـیان گرنـگ بـوو 
کـە نەکەونـە ژێـر کۆنتڕۆڵـی بەردەوامـی سـۆڤیەتییەکان. ئـەوەی 
ڕۆژهەاڵتـی  لـە  سیاسـی  جوواڵنـەوەی  ڕەوتـی  بێـت،  ڕاسـتی 
کوردسـتان، نەک هەر کۆمۆنیسـت نەبوو، بەڵکوو ڕاسـت نییە بە 

*  W. N. Howell, Jr. The Soviet Union and the Kurds: A Study 
of National Minority Problems in Soviet Policy, )Unpublished 
ph.D. Dissertation, University of Virginia, 1965(, p. 368.
**  Rossow, 1956, p. 17; L. Fawcet,The Struggle for Persia: 
The Azerbaijan Crisis of 1946, )Unpublished ph.D. Dissertation, 
University of Oxford, 1988(, p. 278; Pahlavi, 1961, pp. 114-115.
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هیچ شـێوەیەک سـیفەتی چەپ و ڕادیکاڵبوونیشـیان بخرێتە پاڵ.*
سەرانی کۆماری کوردستان و شاندی دیپلۆماسی ئەمەریکی 
لـە تەبرێـز، گرنگیپێـدان و بەرژەوەندییەکـی هاوبەشـیان هەبـوو 
لـە  ئـەم  دیـارە  ڕاگۆڕینـەوە،  و  پەیوەنـدی  هەندێـک  بوونـی  لـە 
یەکترنزیکبوونەوانـە لـە تونـدی و گەرمییـان و لـە ئاسـتی شـاندی 
پەیوەندییانـە  ئـەم  بـۆ  الیـەک  هـەر  خواسـتی  لـە  و  ال  هـەردوو 
گرنگتـر،  لـەوەش  تـر.  کاتێکـی  بـۆ  کاتێـک  لـە  هەبـوو  جیاوازیـی 
لـە خواسـت و ویسـتی پەیوەندیکـردن لەگـەڵ یەکتـردا، هـەردوو 
ئامانجـی  و  لێوەدەرچـوون  ئەمەریکـی خاڵـی  و  کـوردی  الیەنـی 
ئەرشـیفی  بەڵگەنامەکانـی  لـە  نموونـە  بـۆ  هەبـوو.  جیایـان  زۆر 
نیشـتیمانیی ئەمەریـکا بۆمـان دەر دەکـەوێ، کە لە مانگی شـوباتی 
١٩٤٦ )نزیکـەی مانگێـک دوای ڕاگەیاندنـی کۆمـاری کوردسـتان( 
سەرۆکی کۆماری کوردستان قازی محەمەد، سێ جار پرسیاری 
لـێ کـراوە لەالیـەن ڕۆبـەرت ڕۆسـۆ، جێگری قونسـوڵی ئەمەریکی 
لـە تەبرێـز، کـە چاویـان بـە یەکتـر بکەوێـت، بـەاڵم قـازی محەمـەد 
ئـەم داواکارییـەی ڕۆسـۆی ڕەت کردۆتـەوە،** بـەاڵم دوای مـاوەی 
دوو مانگێـک، قـازی محەمـەد چـاوی بـە دوهـر، جێگرێکـی تـری 
قونسـوڵی ئەمەریکی لە تەبرێز کەوت، لە بارەگا کاتییەکەی کورد 
لـە تەبرێـز، کـە دەکەوتـە نزیـک قونسـوڵیەی ئەمەریکـی لەو شـارە. 

*  George Lenczowski, Soviet Advance in the Middle East, 
)Washington D.C: American Enterprice Institute for public pol-
icy Research, 1971(, p. 26; M. R. Ghods Iran in the Twentieth 
Century: a Political History, )London: adamantine Press Ltd., 
1989(, p. 143; W. Eagleton, Jr. An Introduction to Kurdish Rugs 
and other Weavings, )N.Y.: Interlink Books, 1988(, p. 17.
**  From Doohr to the secretary of state, Feb. 20, 1946, DSDF, 
891.00/2-2046, NA.
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لـەو چاوپێکەوتنـەدا قـازی محەمـەد دەری دەبـڕێ، کـە ئـەو زۆر 
حـەز دەکات بزانـێ ئایـا سروشـتی سیاسـەتی ئەمەریکی بەرامبەر 
بـە کـورد چییە. قازی خواسـتی هەبـوو ئەمەریکییەکان کاریگەریی 
خۆیان لەسەر حکومەتی تاران زیاتر بکەن بۆ دیموکراتیزەکردنی 
سیسـتمی ئێـران، بـەاڵم دوهـر وەاڵمـی دایـەوە، کـە ئەمەریکییەکان 
ناخـوازن دەسـت لـە کاروبـاری ناوخـۆی ئێـران وەر بـدەن. لەگـەڵ 
ئەوەشـدا قـازی هـەر سـوور بـووە لەسـەر باوەڕەکـه ی، کـە ئەگەر 
ئەمەریکییـەکان ئـەم هەنگاوە بهاوێـژن، ئەوا ڕێزی ئەمەریکییەکان 
ئـەم بۆچـوون و خواسـتەی  بـەاڵم  الی کـوردەکان زیـاد دەبـێ، 
قـازی بـۆ دوهـر “سەرسـووڕهێنەر بـوو.”* لـە هەمـان کاتـدا بەپێـی 
ئەمەریکییـەکان  دەیخواسـت  قـازی  بەریتانییـەکان،  سـەرچاوە 
پشـتگیری بکـەن لـە کۆمـاری کوردسـتان، بەتایبەتـی لـە بـواری 
پیشەسـازی و کشـتوکاڵ و پـەروەردەدا.** جێگـەی سـەرنجە کـە 
قـازی محەمـەد ئـەو چاوپێکەوتنـەی کـردووە لەگـەڵ دوهـر، تیایـدا 
کوردسـتان  کۆمـاری  بـۆ  ئەمەریکییەکانـی  یارمەتیـی  خواسـتی 
کـردووە، کـە کۆتاییـی مانگـی نیسـانە، دیـارە قـازی محەمـەد و 
هەسـتیان  کاتـەدا  لـەم  ئـا  کوردسـتان،  کۆمـاری  سـەرکردایەتیی 
کردووە بەوەی لەیەکترنزیکبوونەوەی چڕ و بەپەلە بووە لەنێوان 
مۆسـکۆ و تەهـران بـۆ گەیشـتن بـە پەیمانێـک و خۆکێشـانەوەی 
هێزەکانی سـۆڤیەت لە ئێران. دیارە ئەم ترسـە بۆتە هۆی ئەوەی 
بـەالی قازییـەوە گرنـگ بێـت. گەرچـی ئیشـارەتێکی کەمی یارمەتی 
و دەسـتگرتنیش بێـت لـەالی ئەمەریکییەکانـەوە، ئەوا ئـەوە وەکوو 

*  From Doohr to the Secretary of State, April 26, 1946, DSDF, 
891.00/4-2646, NA.
**  From the British Embassy in Tehran to the Foreign Office, 
April 28, 1946, FO 371/52702, Persia 1946, PRO.
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یارمەتیدەرێـک دەبـێ بـۆ زامنکردنـی مانـەوەی کۆمـار، هەتا ئەگەر 
لـە الیـەک، کەچـی  بـە یەکتـر. ئەمـە  ئێـران و سـۆڤیەتیش بگـەن 
لـە الیەکـی تـرەوە دوهـر وا دەزانـێ خۆنزیککردنـەوەی قـازی لـە 
ئەمەریکییـەکان هۆکـەی دەگەڕایـەوە بـۆ هەسـتی سـەرکردایەتیی 
کۆمـاری کوردسـتان، بـەوەی کـە سـۆڤیەتییەکان پەیمانـی خۆیـان 

بـە یارمەتیدانـی کۆمـار بـە چەکـی قـورس بەجـێ نەگەیاندبـوو.*
گومانـی تیـا نییـە کـە خۆدوورگرتنـی ئەمەریکییـەکان لـە دانـی 
هـەر جـۆرە پەیمانێـک لەمـەڕ یارمەتیدانـی کۆمـاری کوردسـتان، 
هـەر نەبـێ بـە بیانـووی ئـەوەی نایانـەوێ دەسـت لـە کاروبـاری 
ناوخۆی ئێران وەر بدەن، ڕێک دەربڕی سیاسەتی پشتگیریکردنی 
حکومەتـی ئێـران بـوو. بـەو مانایـەی ئێرانێکـی بەهێـز و دۆسـت 
مسـۆگەرتر  شـێوەیەکی  بـە  و  بـوو  باشـتر  ئەمەریکییـەکان  بـۆ 
و  فـارس  کەنـداوی  ناوچـەی  لـە  ئەمەریـکا  بەرژەوەندییەکانـی 
ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت دەپارێـزران. جگە لـەوەش، ئێرانێکی الواز 
و کەمهێـز، ڕێگەخۆشـکەر و یارمەتیـدەر دەبـوو بـۆ زیادبوونـی 
ڕۆڵ و کاریگەریی)influence(ی یەکێتیی سۆڤیەت لە ناوچەکەدا، 
بـە پێچەوانەشـەوە، ئێرانێکـی بەهێـز و وەسـتاو لەسـەرپێی خۆی، 
دەتوانـێ ببـێ بـە ڕێگـر و کۆسـپ لـە بـەردەم سـۆڤیەتییەکان لـە 
هەوڵەکانیانـدا بـۆ زیادکردنـی ڕۆڵیـان لـە ناوچەکـەدا. هەڵبەتـە، بـۆ 
نموونـە لـە بۆچوونێکـی وەزارەتـی دەرەوەی ئەمەریـکا ئـەوە دەر 
دەکـەوێ، کـە سیاسـەتی ئەمەریـکا بەرامبـەر ئێـران خۆی لە چەند 
خاڵێکـدا دەر دەبـڕێ: ١- مسـۆگەرکردنی سـەربەخۆییی ئێـران، 
وەدەسـتهێنانی   -٢ دەرەوەیـدا.  پەیوەندییەکانـی  لـە  بەتایبەتـی 

*  From Doohr to the Secretary of State, April 26, DSDF, 891, 
00/4-2646, AN.



د. بورهان أ. یاسین

٦٠4

دەسـتوەردانی  لـە  ڕێگرتـن  بـۆ  ئێـران  لەنـاو  ئارامـی  و  ئاشـتی 
دەرەکـی )هیـی یەکێتیـی سـۆڤیەت( لـە کاروبـاری ناوخـۆی ئـەم 
کیشـوەرەدا. ٣- کارکـردن بـۆ پێشخسـتنی بـاری ئابووریی ئێران. 

٤- گەشـەپێدانی دامـەزراوە دیموکراسـییەکان.*
ڕۆژهەاڵتـی  لـە  کـورد  بـە  بەرامبـەر  بەریتانیـا  سیاسـەتی 
ئێـران  داگیرکردنـی  سـەرەتای  ڕۆژانـی  لـە  هـەر  و  کوردسـتان 
شـێوە  یـەک  لەسـەر  یەکێتیـی سـۆڤیەتەوە  و  بەریتانیـا  لەالیـەن 
لـە  بـوو  پشـتگیریکردن  ئەویـش  بـوو،  بـەردەوام  هەڵوێسـت  و 
حکومەتی مەرکەزی لە تەهران و پشتکردن بوو لە خواستەکانی 
جوواڵنەوەی سیاسـی لە کوردسـتان. ئەو هێڵە سـەرەکییانەی بۆ 
سیاسـەتی بەریتانیا کێشـرابوون لە تشـرینی یه که می ١٩٤١، هەر 
وەک لەپێشـتر بـاس کـرا، هـەر بەردەوامییـان هەبـوو تـا جەنگیـش 
هەڵوێسـتەی  ئـەم  لەسـەر  جەختکردنـەوە  بـۆ  هـات.  کۆتایـی 
بەریتانیـا جارێکـی تـر، تەنهـا چەنـد ڕۆژێـک دوای تەواوبوونـی 
جەنـگ لـە ئەوروپـا، باڵیۆزخانـه ی بەریتانیـا لـە تـاران دەنووسـێ، 
هۆیەکـی گرنـگ بـۆ نەدانـی هەر جۆرە یارمەتییـەک بە کوردەکان، 
دەگەڕێتـەوە بـۆ ئەزموونـی بەریتانییـەکان لەگـەڵ خێڵـە کـورد و 
لـە سـاڵی ١٩٢٠. جارێکـی تریـش دووپـات  عەرەبەکانـی عێـراق 
کرایـەوە، کـە خەباتـی بەریتانیـا لـە جەنگـی دووهەمـی جیهانیـدا 
و بەرژەوەندییەکانـی ئـەم واڵتـە بـە باشـترین شـێوە دەپارێـزران 
تەهـران.  لـە  مەرکـەزی  حکومەتـی  پشـتگیریکردنی  ڕێگـەی  لـە 
بەریتانییەکانـەوە، جوواڵنـەوەی  لـە گۆشـەبینینی  لـەوەش،  جگـە 
نەتەوەییی کورد بە شـێوەیەکی سـەرەکی سـیفەتێکی عەشیرەتیی 

*  Policy and Information Statement on Iran, prepared by the De-
partment of State, July 15, 1946. FRUS, 1946, Vol. VII, p. 507.
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دەگرتـە خـۆی و دەوڵەتێکـی کوردییش هیـچ بنچینەیەکی نەهەژاو 
کوردسـتان  کۆمـاری  هاتنەکایـەی  هەروەهـا  نەبـوو.*  )solid(ی 
وەکـوو فاکتەرێکی هەڕەشـەکردن لـە بەرژەوەندییەکانی بەریتانیا 
لە عێراق دەبینرا. بە مانایەکی تر، هەر پێشوەچوونێکی پۆزەتیڤانە 
ڕاسـتەوخۆ  کوردسـتان،  ڕۆژهەاڵتـی  کوردەکانـی  بـاری  لـە 
به ریتانییـەکان  بـاری  بـۆ سـەر  دەبـوو  نێگەتیڤانـەی  کاریگەریـی 
بـوو،  بەریتانییـەکان  جێگەپێـی  لەقبوونـی  مانـای  بـە  عێـراق،  لـە 
لەنـاو  بـوو،  لـەوەدا  به ریتانییـەکان  ناڕەحەتیـی  بەتایبەتییـش 
کوردەکانـی عێراقـدا قەناعەتێکـی بەهێـز سـەری هەڵـدا، کـە ئیتـر 
زلهێزێکـی تـازە )یەکێتیـی سـۆڤیەت( هاتۆتـە مەیـدان و دەکـرێ 
پشـت بـەم زلهێـزە ببەسـترێ لەبـری بەریتانییـەکان.** کەچـی ئـەم 
ترسەی بەریتانییەکان و ئەو ڕاستییەی کە لەودیوی سنووریش، 
چڕیـش  لەیەکترنزیکبوونەوەیەکـی  کوردسـتان،  ڕۆژهەاڵتـی  لـە 
هاتبـووە کایـەوە لەنێـوان سـۆڤیەتییەکان و کـوردەکان، نەبوونـە 
فاکتەرێـک بـۆ ئـەوەی گۆڕانکارییه کـی بنەڕەتـی یـا هـەر گۆڕانێکی 

کەمیـش بەسـەر سیاسـەتی بەریتانیـا لەمـەڕ کـورددا بێـت.

٥- ڕووخانی کۆماری کوردستان

بـە  ئێـران  حکومەتـی   ،١٩٤٦ یه که مـی  تشـرینی  مانگـی  لـە 
لەسەریشـیەوە  و  ئەلسـەلتەنە  قـەوام  ئەحمـەد  سـەرکردایەتی 
شـای ئێـران، بـە بڕیارێکـی نادووداڵنـە کەوتنـە هـەوڵ و تەقەلـالی 
*  From the American Embassy in London to the Department of 
State, May 14, 1946, DSDF, 891.00/5-1446, NA.
**  Deputy Assistant Political Adviser, Arbil, Tour Notes Rawan-
duz-Rayat, 6-9 January, 1946, FO 371/52369, Iraq 1946, PRO.
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گەڕانەوەی ئازەربایجان و کوردسـتان بۆ ژێر ڕکێفی ئێران. شـا 
محەمەد ڕەزا پەهلەوی، بڕیاری گەڕانەوەی کۆنتڕۆڵی سەربازیی 
بۆ سەر ئازەربایجان و کوردستان دا و لە ئاکامیشدا تێکشکاندنی 
هـەردوو کۆمارەکـە.* لـە ١٧ی تشـرینی دووه م، لەشـکری ئێـران 
توانیـی شـاری زنجـان، کـە دەکەوێتـە نێـوان تەهـران و تەبرێـز، 
داگیـر بـکات. ئـەم ڕووداوە نـەک هـەر مانایەکـی ڕەمزیـی هەبـوو، 
بەڵکـوو ئینزارێکـی ڕاسـتەوخۆش بـوو بـۆ هـەردوو کۆمارەکـە و 

بگرە سەرەتای کۆتاییشیان بوو.
دیارە ئەم ڕووداوە پڕ لە مانایە، کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی 
سـایکۆلۆژیی  و  لەشـکری  و  سیاسـی  بـاری  سـەر  بـۆ  هەبـوو 
بەڕێوەبەرانـی کۆمـاری کوردسـتان. هـەر ئەمـەش وای کـرد، کـە 
لـە سـەرەتای کانوونـی یه که مـی ١٩٤٦، شـاندێک لـە حکومەتـی 
سـۆڤیەتی  دیپلۆماتکارانـی  الی  بـۆ  بنێـردرێ  کوردسـتانەوە 
سـۆڤیەتی  قونسـوڵی  چاوپێکەوتنەکـەدا  لـە  ڕەزایە-ئورمیـە.  لـە 
لـەو شـارە، هاشـیمۆڤ، شـاندە کوردییەکـه ی دڵنیـا کـردەوە، کـە 
چوونـی هێزەکانـی ئێـران بـۆ ئازەربایجـان و کوردسـتان تەنهـا 
بـۆ ڕێکخسـتنی هەڵبژاردنـە لـەو دوو ناوچەیـەدا و هیچـی تریـش 
لـە پالنـی دەسـەاڵتدارانی تەهرانـدا نییـە.** هەڵبەتـە لێـرەدا گرنگـە 
بوتـرێ، کاردانـەوەی قونسـوڵی سـۆڤیەتی بـەم شـێوەیە شـتێکی 
کۆمـاری  سـەرکردایەتیی  بـۆ  دەکـرێ  و  سەرسـووڕهێنەرە 

*  From Allen, the American Ambassador in Tehran, to the Sec-
retary of State, Nov. 8, 1946, FRUS, 1946, Vol. VIII, p. 545; 
Pahlavi, 1961, p. 117.
جــۆرج ئالــن لــە مانگــی ئایــار ١٩٤٦ کــرا بــە ســەفیری ئەمەریــکا لــە تەهــران و 
لــە مانگــی حوزەیرانــی ئــەو ســاڵه  لــە تەهــران وەک ســەفیر دەســتبەکار بــوو.

**  Eagleton, 1963, pp. 107-112.
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کوردسـتانیش وەاڵمێکـی ئەوهـا، هیواتێکشـکاندن نەبـێ هیچـی تـر 
نەبوو. لە ڕاسـتیدا دوور نییە سـۆڤیەتییەکان لە ناخیانەوە لەسـەر 
ئـەو قەناعەتـە بووبـن کـە مەسـەلەی چوونـی لەشـکری ئێـران بـۆ 
هەڵبـژاردن  ڕێکخسـتنی  بـۆ  تەنهـا  کوردسـتان،  و  ئازەربایجـان 
نەبـوو، بەڵکـوو مەبەسـت کۆتاییهێنان بوو بـە هەردوو کۆمارەکە. 
سـااڵنی  بەدرێژاییـی  ڕاسـتییەی  ئـەو  لەبەرچاوگرتنـی  بـە  ئەمـە 
بوونی هێزەکانی سۆڤیەت لە باکووری ئێران، دەسەاڵتدارانی ئەم 
واڵتە هەوڵی بەردەوامیان بۆ گەڕاندنەوەی دەسـەاڵتی مەرکەزی 
بـوو بـۆ سـەر ئازەربایجـان و کوردسـتان. بـۆ ئـەم مەبەسـتەش، 
ئێران چ لە قۆڵی پەیوەندییە دیپلۆماسـییەکانی ڕاسـتەوخۆ لەگەڵ 
سـۆڤیەت، چ لە ڕێگەی بەکارهێنان و سـوودوەرگرتن لە فشـاری 
ئەمەریـکا،  هیـی  بەتایبەتییـش  زۆر  ڕۆژئاوایییـەکان،  زلهێـزە 
بـە  چ  و  یەکگرتـووەکان*  نەتـەوە  لـە  سـوودوەرگرتن  دواییـش 
شـێوەی بێنەوبەردەیەکـی ڕاسـتەوخۆ لەگـەڵ سـەرانی ئـەم دوو 
کۆمـارەدا، بەتایبەتـی هیـی ئازەربایجـان، هەوڵـی بێوچانـی دەدا 
بـۆ گەڕانـەوەی هێزەکانـی بـۆ ئازەربایجـان و کوردسـتان. مرۆڤ 
دەتوانێ پرسـیار بکات، ئەگەر پڕۆسـەی سیاسـی و پێشوەچوونە 
مێژوویییەکە بەم شێوەیە بووبن، چۆن دەکرێ یەکێتیی سۆڤیەت 
لەم هەموو کێشمەکێشـە نامۆ بووبێت، ئەگەر نامۆ نەبووە، چۆن 
دەکـرێ ئاوهـا بەئاسـانی بـە ئـەو تەفسـیرە ڕەسـمییەی ئێـران، کـە 

*  شــایانی تێبینییــە ســکااڵی ئێــران لــەالی نەتــەوە یەکگرتــووەکان )دژ بــە 

بوونــی هێزەکانــی ســۆڤیەت لــەو واڵتــە( یەکــەم کێشــە بــوو کــە نەتــەوە 
یەکگرتــووەکان کاری لەگەڵــدا کــرد و بەمــەش کێشــەی ئێــران بەتەواوەتــی 
ــەوە  ــوو، وەک حاڵەتێکــی تاقیکردن لەســەر کشــانەوەی هێزەکانــی ســۆڤیەت ب
)test case(ێکــی زۆر گرنــگ تەماشــا دەکــرێ لــە ســەرەتای دەســتبەکاربوونی 

ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان.
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گوایـە هێـز دەنێـرن بـۆ ڕێکخسـتنی هەڵبـژاردن، بەبـێ سـێ و دوو 
قانیـع دەبێ؟

ئێـران  هێزەکانـی  هێرشـی  و  زنجـان  کەوتنـی  دوابـەدوای 
بـەرەو تەبرێـز، بەڕوونـی بـۆ کاربەدەسـتانی کۆماری کوردسـتان 
دەر کـەوت، کـە بەبـێ هیـچ پشـتیوانییەک، بەتەنیـا بـەرەوڕووی 
هێزەکانـی ئێـران دەبنـەوە و لـەو قەناعەتەشـدا بـوون مەسـەلەی 
مـان و نەمانـی کۆمـاری کوردسـتان پابەنـدە بـە مـان و نەمانـی 
کۆمـاری ئازەربایجـان. لـە ڕاستیشـدا هەر لەگـەڵ کەوتنی تەبرێز، 
کوردسـتان،  کۆمـاری  سـەرکردایەتیی  لـە  گرنـگ  هـەرە  بەشـی 
کـە هەرسـێ قـازی )قـازی محەمـەد، حوسـەین سـەیفی قـازی و 
سـەدری قـازی( و باباشـێخ خۆیـان لـە ١٦ی کانوونـی یه که مـی 
١٩٤٦ دایە دەسـت لەشـکری ئێران. هەر ڕۆژی دوایی، واتە ١٧ی 
مانـگ، هێزەکانـی ئێـران هاتنـە نـاو مەهابـادەوە و بەمـەش کۆتایی 
بـە کۆمـاری کوردسـتان هات. لێرەدا پێویسـتە بوتـرێ، هەرچەندە 
بارزانـی و سـەرۆککۆماری  لەمانیـش مسـتەفا  کەسـانێکی زۆر، 
محەمـەد  قـازی  لـە  داوایـان  پیشـڤەری،  جەعفـەر  ئازەربایجـان، 
کردبـوو خـۆی نەداتـە دەسـتەوە و قـازی خۆیشـی دەیزانـی بـە 
ئەگـەری زۆر لـە سـێدارە دەدرێ، لەگـەڵ ئەوەشـدا هـەر “خـۆی 

دایـە دەسـتەوە.”*

*  تفریشــیان، ١٩٦٧، ل. ٩٦-٩٧؛ الحــزب الدیمقراطــی الکردســتانی، المســیرە 
التاریخیــە الــی االتحــاد الســوفیاتی، )قســم االعــالم فــی المکتب السیاســی للحزب 

الدیمقراطــی الکردســتانی – العــراق، ١٩٨٢(، ل. ٩.
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٦- ڕووخانی کۆمار لە چوارچێوە نێودەوڵەتییەکەیدا

چوارچێـوە  لـە  جگـە  کوردسـتان  کۆمـاری  ڕووخانـی  بێگومـان 
هـەن  گرنـگ  تـری  الیەنـی  و  ڕەهەنـد  چەنـد  نێودەوڵەتییەکـەی، 
و  کوردسـتان(  )ناوخـۆی  ناوخۆیییـەکان  هـۆکارە  بەتایبەتـی 
هۆکارە ناوخۆیییەکانی ئێران بەگشـتی لەخۆ دەگرێ. ئەم الیەنی 
ناوخۆیییـە لـە شـوێنی جۆراوجـۆر لەالیـەن نووسـەر و لێکۆڵەری 
دەرنەچـوون  مەبەسـتی  بـە  کـراوە.*.  لێـوە  باسـی  جۆراوجـۆر 
کەوتنـی  نێودەوڵەتییەکـەی  الیەنـە  باسـە،  ئـەم  چوارچێـوەی  لـە 
بـاس.  بەشـەی  ئـەم  بابەتـی  بـە  دەکەیـن  کوردسـتان  کۆمـاری 
هەڵبەتـە لـەم بەشـەی بـاس، پەیوەندییـە دیپلۆماسـییەکانی ئێـران 
و هەڵـە دیپلۆماسـییەکانی ئـەو واڵتـە بـۆ کشـانەوەی هێزەکانـی 
سـۆڤیەت و تێکشـکاندنی کۆمـاری کوردسـتان لەنـاو چوارچێـوە 
دەکـردێ. لێـوە  باسـی  و  هەڵدەسـەنگێندرێ  نێودەوڵەتییەکەیـدا 

یەکێـک لـە مەسـەلە هـەرە گرنگـەکان، کە ڕاسـتەوخۆ بابەتێکی 
و  زلهێزەکانـەوە  بـە  ئێـران  پەیوەندییەکانـی  لەنـاو  سـەرەکییە 
پەیوەندیـی سیاسـەتی ناوخـۆ و دەرەوەی ئێـران بـە یەکتـرەوە 
بابەتـی  یەکتـرەوە،  بـە  زلهێزەکـە  هەرسـێ  پەیوەندییەکانـی  و 
لێرەشـەوە  هـەر  ئێـران.  لـە  سـۆڤیەتە  هێزەکانـی  کشـانەوەی 
پێویسـتە ئـەوە بوتـرێ، کشـانەوەی هێزەکانـی سـۆڤیەت لـە ئێران 
چارەنووسساز بوو بۆ ڕووخانی کۆماری کوردستان. دیارە ئەم 

*  بــۆ لێکۆڵینەوەیــەک دەربــارەی ڕەهەنــدی ناوخۆیــی )کۆمــاری کوردســتان( 
و ڕەهەنــدی ئێرانــی )ناوخــۆی ئێــران( لــە کەوتنــی کۆمــاری کوردســتان، 

.Yassin, 1995, pp. 188-191 :بڕوانــە
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هەمـوو ڕەهەندانـە بـە یەکـەوە، کـە لـە ناوەڕاسـتەکەیدا مەسـەلەی 
کشانەوەی هێزە سۆڤیەتییەکان جێ دەگرێ، ڕاستەوخۆ ئامانجی 

ئـەم بەشـەی باسـی بەردەسـتن.
ماوەیەکی کەم دوای داگیرکردنی باکوور و باشـووری ئێران 
لەالیەن سۆڤیەت و بەریتانیاوە، ڕوونتر بڵێین لە ساڵی ١٩٤٢ەوە، 
ئێـران بـە شـێوەیەکی چـڕ و بـەردەوام جەختی دەکردەوە لەسـەر 
ناوخـۆی  کاروبـاری  لـە  سـۆڤیەت  دەسـتتێوەردانی  مەسـەلەی 
جیهانـی،  دووهەمـی  جەنگـی  تەواوبوونـی  لەگـەڵ  هـەر  ئێـران. 
مەسـەلەی کشـانەوەی هێزەکانی سـۆڤیەتی ڕاسـتەوخۆ بەسـتەوە 
بـە کێشـەی دەسـتتێوەردان.* هەڵبەتـە مەسـەلەیەکی هـەرە گرنـگ 
لـە بابەتـی کشـانەوەی سـۆڤیەت لـە ئێـران ئـەوە بـوو، کـە ئێـران 
بـە  بـکات.  بەنێودەوڵەتی-تدویـل  بابەتـە  ئـەم  توانیـی  زوو  هـەر 
مانایەکـی دیکـە، هـەر لەنـاو گەرمـەی بەردەوامیـی جەنگـدا، ئێـران 
توانیـی پشـتگیریی ئەمەریـکا مسـۆگەر بـکات لەمـەڕ کشـانەوەی 
هێزەکانـی سـۆڤیەت و بەریتانیـا، هەرکاتێـک جەنـگ کۆتایـی بێـت. 
دەر  خـۆی  بەرجەسـتەبوو  شـێوەیەکی  لـە  پێشـوەچوونە  ئـەم 
دەبـڕی لـەوەی کـە ئەمەریـکا مەسـەلەی کشـانەوەی سـۆڤیەت و 
agenda(( بەریتانیای لە خاکی ئێران خسـتە سـەر خشـتەی کاری
ی کۆنفرانسـی تـاران، ١٩٤٣.** لـە ڕاگەیاندنـی کۆتاییی کۆنفرانس 
دەربـارەی ئێـران، هەرسـێ زلهێزەکـە، کـە کۆنفرانسـەکەیان لـێ 
پێـک دەهـات )ئەمەریـکا، بەریتانیـا و یەکێتیـی سـۆڤیەت( جەختیان 
حکومەتـی  لەگـەڵ  یەکـە  ڕایـان  هێزەکـە  هەرسـێ  کـە  کـردەوە، 
ئێـران لـە خواسـتی ئـەم حکومەتـەدا بۆ )مانەوەی سـەربەخۆیی و 
*  Yassin, 1995, pp. 191-192.
 Memorandum by Jahn D Jernegan, Jan. 23 1943, FRUS, 1943,  **
.Vol. IV, p. 334



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦11

سـەروەری و یەکپارچەییـی خاکـی ئێـران(.*
لەگـەڵ نزیکبوونـەوەی کۆتاییـی جەنـگ، ئێـران بـە شـێوەیەکی 
ڕەسـمی و بەبەردەوامـی داوای کشـانەوەی هێزەکانـی واڵتانـی 
دەکـرد.  سـۆڤیەتی،  و  بەریتانـی  هێـزی  بەتایبەتـی  هاوپەیمـان، 
لـەوەی  هەبـوو  ترسـیان  بەریتانییـەکان  تـرەوە،  الیەکـی  لـە 
هەرچەنـدە گـەر ئەوان هێزەکانیشـیان بکێشـنەوە، ئـەوا دوور نییە 
سـۆڤیەتییەکان هـەر بمێننـەوە لە ئێـران. لەبەر ئەوە بەریتانییەکان 
پێشـنیاری ئەوەیـان کـرد، یـا ئەوەتـا ئەمـان و سـۆڤیەتییەکان لـە 
ئـەم دوو هێـزە  ئەوەتـا  یـا  یـەک کاتـدا هێزەکانیـان بکشـێننەوە، 
بـە   .١٩٠٧ دابەشـکردنی  هێڵەکانـی  بەپێـی  بکـەن  دابـەش  ئێـران 
هەرحـاڵ، لەگـەڵ تەواوبوونـی جەنـگ لـە ئەوروپـا لـە سـەرەتای 
مانگـی ئایـاری ١٩٤٥، ئێـران بـە گڕوتینێکـی زیاتـر بـەردەوام بـوو 
لـە هەوڵەکانـی بـۆ کشـانەوەی هێـزە بیانییـەکان. بـۆ نموونـە لـە 
دیسـان   )١٩٤٥ یه که مـی  کانوونـی  )٣٠ی  مۆسـکۆ  کۆنفرانسـی 
و  ناوخـۆ  کێشـە  بەگشـتی  و  هێـزەکان  کشـانەوەی  مەسـەلەی 
دەرەکییەکانی ئێران بوونە خاڵێکی گرنگی باسـلێوەکردن. ئەوەی 
جێگەی سەرنجێکی تایبەتییە، لەم کۆنفرانسەدا، لەسەر پێشنیاری 
ئیرنسـت بێڤیـن وەزیـری دەرەوەی بەریتانیـا، لیژنەیەکی سـێقۆڵی 
و  سـۆڤیەت  نوێنەرایەتیـی  لـە  کـە   ))Tri-Partite Commission
ئەمەریـکا و بەریتانیـا پێـک دەهـات، دامـەزرا. واش بڕیـار درا، کـە 

*  US Department of State, A Decade of American Foreign Pol-
icy: Basic Documments, 1941-1949, )Washington: Government 
Printing Office, 1950), p. 24.
ــران و  ــی ئێ ــە بابەت ــکا ب ــەی ئەمەری ــەم گرنگیدان ــک بۆچــوون، ئ ــی هەندێ بەپێ
ڕاگەیاندنــی کۆنفرانســی تەهــران، ڕاســتەوخۆ دەربــڕی قەناعەتێکــی نــوێ بــوو 

لەمــەڕ بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا لــە ئێــران.
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ئـەم لیژنەیـە کار بـکات لەگـەڵ کێشـە ناوخۆیـی و دەرەکییەکانـی 
چارەسـەرکردنیان.  بـۆ  بـدات  واڵتـە  ئـەم  یارمەتیـی  و  ئێـران 
جێگـەی سـەرنجی تایبەتییـە، یەکێـک لـە ئامانجەکانـی ئـەم لیژنەیە 
دامەزراندنی ئەنجوومەنی ئیقلیمی )provincial councils( بوو لە 
کوردسـتان و ئازەربایجـان، وەکـوو بەشـێک لـە چارەسـەرکردنی 
ئەنجوومەنانـە  ئـەم  هەڵبەتـە  نەتەوایەتییـەکان.  کەمـە  مەسـەلەی 
لـە ڕۆشـناییی دەسـتووری ئێـران دادەمـەزران، یـا ڕاسـتتر بڵییـن، 
لـەم  ئێـران.*  دەسـتووری  لەگـەڵ  بـوو  یەکانگیـر  دامەزراندنیـان 
دەرفەتـەدا، دەتوانیـن زۆر بەکورتـی بڵێین، لەبەر ئەوەی ئەم سـێ 
زلهێـزە بۆچوونـی جیاجیایـان هەبـوو لەمـەڕ کار و ئامانجەکانـی 
و  ڕوون  ئێـران  ڕۆڵـی  ئـەوەی  لەبـەر  بەتایبەتـی  لیژنەیـە،  ئـەم 
ئەرێنـی نەبـوو لەبـارەی ماهییەتـی ئـەم لیژنەیـە، کاری لیژنـە بـە 

هیـچ ئاکامێـک نەگەیشـت.**
لەگـەڵ ئـەوەی ئەمەریـکا لەگـەڵ دامەزراندنـی لیژنەکـەدا بـوو، 
بـەاڵم لـە هەمـان کاتـدا ئـەم زلهێـزە دەیخواسـت ئێـران کێشـەکەی 
نەتـەوە  بـەردەم  بخاتـە  هێزەکانـی سـۆڤیەت  لەمـەڕ کشـانەوەی 
یەکگرتـووەکان، لـەم حاڵەتەشـدا ئێـران دڵنیـا کرابـوو، کـە تەواوی 

پشتگیریی ئەمەریکای مسۆگەرە.***

.Fawcett, 1990, pp. 193-194; Bullard, 1961, pp. 266-267  *
ــەی ســێالیەنی  ــوون، وەکــوو لیژن ــەکار هات ــا ب ــاوی جیاجی ــە ن ــەم لیژنەی ــۆ ئ ب
three pow-( لیژنــەی ســێ هێــز )tri-partite commission(  یــا ســێقۆڵی
بــۆ  ئامــاژە  بەکورتــی  بەردەســتدا زۆر  باســەی  لــەم   .)ers commission
ئــەو لیژنەیــە دەکــەم، بــەاڵم لەبــەر گرنگیــی مەغــزا و ڕۆڵــی چاوەڕوانکــراو و 
چارەنووســی ئــەم لیژنەیــە، بــە هیــوای ئــەوەم لــە دەرفەتێکــی تــردا باســێکی 

ــە بنووســم.  ــارەی لیژنەک ــی دەرب تایبەت
Yassin, 1995, pp. 196-198.:بۆ باسێکی تێروتەسەلتر بڕوانە  **

***  Memorandum of Conversation by Deam Acheson, the Under 
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لـە ١٩ی تشـرینی دووه مـی ١٩٤٥، واتـە هـەردوو ڕۆژ دوای 
ئاساییشـی  ئەنجوومەنـی  کۆبوونـەوەی  یەکـەم  کردنـەوەی 
ئـەم  بـەردەم  ئێـران سـکااڵکەی خسـتە  یەکگرتـووەکان،  نەتـەوە 
دامـەزراوە نێودەوڵەتییـە، کـە ناوەڕۆکەکـەی دوو شـت بـوو: ١- 
دەسـتوەردانی سـۆڤیەت لە کاروباری ئێران، بەتایبەتی بە ڕێگەی 
نەبوونـی  ئازەرییـەکان. ٢- مەسـەلەی  کـورد و  پشـتگیریکردنی 
خواسـتی سـۆڤیەتییەکان بـۆ کشـانەوە لـە ئێـران.* هەرچەنـدە لـەم 
کۆبوونـەوەی ئەنجومەنـی ئاساییشـدا بڕیـار درا، کـە وا باشـترە 
یەکێتیـی سـۆڤیەتدا(  و  ئێـران  )لەنێـوان  دووالیەنـی  مەسـەلەکان 
گفتوگـۆی لەسـەر بکـرێ،** بـەاڵم دیسـان ئێـران هـەر بـەردەوام 
لـە ڕێگـەی نەتـەوە یەکگرتووەکانـەوە،  لـە هەوڵەکانـی، کـە  بـوو 
ئێـران.  لـە  بکێشـێتەوە  خـۆی  هێزەکانـی  لێبـکات  وا  سـۆڤیەت 
ئێـران  پێداگرتنـی  هۆکانـی  لـە  یەکێـک  ئاشـکرایە  هەرحـاڵ،  بـە 
لەسـەر کشـانەوەی هێزەکانـی یەکێتیـی سـۆڤیەت ئـەوە بـوو، کـە 
حکومەتـی ئێـران، بگـرە کـوردەکان و ئازەرییـەکان و زۆر الیەنـی 
نێودەوڵەتییـش بەتایبەتـی ئەمەریکییـەکان، هـەر زوو بەتەواوەتـی 
لـەو بـاوەڕەدا بـوون، چارەنووسـی کوردسـتان و ئازەربایجـان 
یـا کشـانەوەی  مانـەوە  بـە مەسـەلەی  بـوو  پەیوەسـت  یەکسـەر 
Secretary of State, Jan. 3, 1946, FRUS, 1946, Vol. VII, p. 294.
*  United Nations, Official Records, First Series, Suplement 
No. 1, pp.16, 25, 73.
 Tabari, 1967, pp.:نموونــە بــۆ  بڕوانــە،  بارەیــەوە  لــەم  لێکۆڵینــەوە  بــۆ 
 235-238; Thomas L. & R. Frey, The United States and Turkey
 and Iran )Cambridge, Massachuset: Harvard University Press,
 .1952(, p. 237
 G. Nollau, & H. Wiehe, Russias South Flank: Operations   **

 in Iran, Turkey and Afghanstan, )London, Dunmow: Pall Mall
.Press, 1963(, pp. 32-33
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هێـزە سـۆڤیەتییەکان لـە ئێـران.*
ئێرانییـەکان  و  سـۆڤیەتییەکان   ،١٩٤٦ نیسـانی  ٤ی  لـە 
گەیشـتنە ڕێککەوتنێـک، کـە تیایـدا سـۆڤیەتییەکان قبوڵیـان کـرد لـە 
مـاوەی پێنـج تـا شـەش هەفتـە لـە ئێـران بکشـێنەوە و مەسـەلەی 
ئازەربایجان** بە مەسـەلەیەکی ناوخۆیی لە قەڵەم درا و یەکێتیی 
سـۆڤیەت ئیمتیازاتـی نەوتـی لـە باکووری ئێران بەدەسـت هێنا. لە 

*  From Rossow to the Secretary of State, Feb. 11, 1946, FRUS, 
1946, Vol. VII, p. 333; From Ebling to the Secretary of State, 
Feb. 24, 1945, DSDF, 891.00/2 – 945 05/EG, AN; From Ebling 
to the Secretary of State, Feb 24, 1945, DSDF, 891. 00/2 – 2445 
05/EG, NA; From the American Embassy in Tehran to the Sec-
retary of State, April 27, 1946, DSDF, 891.00/4-2746, NA.
ــی  ــاو دەق ــا کێشــەی کوردســتان لەن ــە وشــەی کوردســتان ی **  ئاشــکرایە ک
ڕێککەوتنــی ســۆڤیەت و ئێرانــدا بــەکار نەهاتــووه . ئــەوە مانــای ئــەوە ناگەیه نــێ 
ئێران و ســۆڤیەت حســابیان بۆ کوردســتان و کێشــەی کوردســتان نەکردووە، 
بەڵکــوو بــە ئەگــەری زۆر لەنــاو وشــەی ئازەربایجــان یــا کێشــەی ئازەربایجان 
بــە شــێوەی زیمنــی یــا ناڕاســتەوخۆ جێگەیــان کراوەتــەوە و شــاردراونەتەوە. 
ــە شــاردنەوەی وشــەی کوردســتان و کێشــەی کوردســتان  ــە ل لەمەشــدا، وات
بەگشــتی  بەڵکــوو  نەبــوون،  بەتەنیــا  ئازەربایجانــدا،  وشــەی  ناواخنــی  لــە 
هەمــوو الیەنەکانــی پەیوەندیــدار بــە قەیــران و کێشــەی ئێــران و ئازەربایجــان، 
دەســتەواژەی ئازەربایجــان و قەیرانــی ئازەربایجانیــان بــەکار دەهێنــا وەکــوو 
دەربڕینێــک لــە هــەردوو کێشــەی کوردســتان و ئازەربایجــان. تەفســیری ئــەم 
حاڵەتــەش دەتوانــرێ بــە زۆر شــێوە بکــرێ: بــەالی هەندێک لــە ئەکتەرەکانەوە، 
کێشــەی ئازەربایجــان گرنگتــر و ســەرەکیتر بــوو. لــە هەندێــک حاڵەتــی تــردا 
ویســتراوە کوردســتان و کێشــەکەی بــە پەراوێــز بکــرێ. ئەمــە بەتایبەتــی 
ڕاســتە کە باس دێتە ســەر دەســەاڵتدارانی تەهران و ئازەرییەکان و شــێوەی 
ــی تریــش  ــک حاڵەت ــە هەندێ ــە دۆزی کــورد. ل ــەرە ل ــەو دوو ئەکت ــی ئ تێڕوانین
ــێ هــەر جــۆرە تێکشــکان و کۆتاییهاتنێکــی  ــووە، کــە بەڵ ــەوە هات ــای ئ ــە مان ب
جوواڵنــەوەی سیاســیی ئازەربایجــان و کۆمارەکەیــان، بەبــێ ســێ و دوو، 

تێکشــکانی ڕاپەڕینــی کــوردەکان و کۆمارەکەیانــی مســۆگەر دەکــرد.
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ڕۆشـناییی ئەم پەیمانە، هێزەکانی سـۆڤیەت کشـانەوە لە ئێران.*
هـەر وەک پێشـتر بـاس کـرا، کشـانەوەی هێزەکانـی سـۆڤیەت، 
ڕاستەوخۆ کاریگەریی خستە سەر بەهێزبوونی پێگەی حکومەتی 
هـەردوو  هێرشکردنەسـەر  دەرەنجـام  و  تەهـران  لـە  مەرکـەزی 
کۆماری ئازەربایجان و کوردستان و کۆتاییپێهێنانیان. لە ڕاستیدا 
پشـتگیرینەکردنی یەکێتیـی سـۆڤیەت لـە کۆمـاری کوردسـتان و 
ئازەربایجـان، لـەو چرکەسـاتەی ئـەم دوو کۆمـارە بـەرەوڕووی 
هێرشـی لەشـکری ئێـران دەبوونـەوە، نـەک هـەر چاوەڕواننەکـراو 
بـوو بـۆ چاودێرانـی سیاسـی و کاربەدەسـتانی ئـەو کاتـەی ئێـران 
و ئەمەریـکا، بەڵکـوو بگـرە جێگـەی سەرسووڕمانیشـیان بـوو.** 
گرنگـە لێـرەدا بوتـرێ، کشـانەوەی هێزەکانـی سـۆڤیەت لـە ئێـران، 
قسـەوباس و لێکۆڵینـەوەی زۆری دەربـارە کـراوە و ئامـاژە بـە 
هـۆی جۆراوجـۆر کـراوە، بـەاڵم لـە ئاکامـی لێکۆڵینـەوەی زیاتـر، 
بۆمـان دەر کەوتـووە، کـە نـەک هـەر مێژوونووسـان بۆچوونـی 
ئـەم مەسـەلەیە،  جیاجیایـان هەیـە لەمـەڕ گرنگـی و تێگەیشـتنی 
ئـەو  ئەمەریکییەکانـی  دیپلۆماتـکارە  و  کاربەدەسـتان  بەڵکـوو 
کاتـەش بۆچوونێکـی یەکبوویـان لـەم بارەیـەوە نییـە، هەتـا بگـرە 

دژایەتیـش لـە بۆچوونەکانیاندا بـەدی دەکرێ.***
هەڵبەتـە پێشـتر ڕۆڵـی یەکێتیـی سـۆڤیەت و پەیوەندییەکانـی 

*  From Murray to the Secretary of State, April 4, 1946, FRUS, 
1946, Vol. VII, pp. 405-406; Sir R. Bullard, Britain and the Mid-
dle East: From the Earkiest Times to 1950, )London: Hutchinson 
Hiuse, 1951(, p. 142.
**  From Allen to the Secretary of State, Dec. 23, 1946, FRUS, 
1946, Vol. VII, p. 565.
 Yassin, 1995, pp. :بــۆ باســێکی دوورودرێژتــر لــەم بارەیــەوە بڕوانــە  ***

.200-201
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لەگـەڵ کۆمـاری کوردسـتان بـاس کـرا و هـەر لەوێشـدا، کـەم یـا 
زۆر، ئامـاژە کـرا بـە ڕۆڵـی ئەمەریـکا و بەریتانیـا، بەاڵم ڕۆڵی ئەم 
دوو هێـزە ڕۆژئاوایییـە پێویسـتی بـە ڕوونکردنەوەیەکی زیاترە و 
لێرەدا هەوڵ دەدەم ڕۆشناییی زیاتر بخەمە سەر ئەم مەسەلەیە.
ئـەوەی ڕاسـتی بێـت لـە زۆر لـە لێکۆڵینـەوەکان چەمکـی هێـزە 
دەکـەوێ،  بەرچـاو  بەریتانیا(مـان  و  )ئەمەریـکا  ڕۆژئاوایییـەکان 
وەکـوو ئـەوەی ئـەم دوو زلهێـزە ڕۆڵێکـی نێگەتیڤـی یەکسـانیان 
لـە  کوردسـتان.*  کۆمـاری  کەوتنـی  لـە  ڕۆڵیـان  لەمـەڕ  دیبـێ 
بەردەسـتدا  لـە  یەکالکەرەوەمـان  بەڵگەیەکـی  هیـچ  ئێمـە  کاتێکـدا 
نییـە پشڕاسـتی بکاتـەوە، بەریتانییـەکان چاالکانـە ڕۆڵیـان بووبـێ 
ئـەم  ئەمەریـکا  کەچـی  کۆمـار،  بـۆ خسـتنی  ڕێگەخۆشـکردن  لـە 
فشـاری  ئەمەریکییـەکان  لـەوەی  جگـە  بینیـوە.  چاالکـەی  ڕۆڵـە 
یەکێتیـی  سـەر  خسـتە  ناڕاسـتەوخۆیان،  یـا  ڕاسـتەوخۆ  زۆر، 
ڕاسـتەوخۆ  ئەمەریکییـەکان  ئێـران،  لـە  کشـانەوە  بـۆ  سـۆڤیەت 
بوونـی  کۆتاییهێنانـی  هەڵمەتـی  لـە  کـرد  ئێرانیشـیان  پشـتگیریی 
کۆمـاری کوردسـتان. بـۆ نموونـە سـەفیری ئەمەریـکا لـە تەهـران 
جـۆرج ئالـن، ڕۆڵێکـی گرنگـی بینـی لـە ڕێکخسـتنی چاوپێکەوتنێک 
عەمـەر  و  ئه لسـه لته نه   قـه وام  ئێـران  سـەرۆکوەزیرانی  لەنێـوان 
خانی شـکاک، کە سـەرکردەیەکی گرنگی لەشـکری کۆمار بوو و 
خێڵەکەشـی هێزێکـی پشـتگیری گرنگـی کۆمـار بوو. مەبەسـت لەو 

*  Koohi-Kemali, F. “Nationalism in Iranian Kurdistan” in Philip 
G. Kreyenbruek, & Sperl, S. )eds( The Kurds: A Contemporary 
Overview, )London, New York: Biddles Ltd., 1992(, pp. 177-
179; Jwaideh, W. The Kurdish National Movement: Its Origins 
and Development, )Unpublished Ph.D. Dissertation, Syracuse 
University, 1960(, p. 851.
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چاوپێکەوتنـە ئـەوە بـوو، کـە هـەر زوو عەمەر خـان واز لە کۆمار 
بهێنـێ بـەر لە دەسـتپێکردنی هەڵمەتی سـەربازیی ئێـران بەرامبەر 
بـە کۆمـار.* ئـەوە بـوو هـەر زوو کاتێـک کۆمـاری ئازەربایجـان 
کـەوت، خێڵـی شـکاک و هەرکـی وازیـان لـە کۆمـاری کوردسـتان 
هێنـا.** لـە ڕاستیشـدا ئەمەریکییـەکان هەوڵەکانیـان یەکجـار چـڕ 
و هەمەالیەنتـر کـرد بـۆ بەهێزکردنـی ئێـران لـەو کاتـەی ملمالنـێ 
چڕتـر بوویـەوە لەسـەر بـوون یـا نەبوونـی کۆمـاری کوردسـتان 
و ئازەربایجـان. یارمەتیـی ئەمەریـکا بـۆ ئێـران، بـۆ نموونە بواری 
ئابـووری و ئاساییشـی دەگرتـەوە، جگـە لـە پشـتگیریی سیاسـی 
و دیپلۆماسـی. هەڵبەتـە هۆیەکـی گرنگـی ئـەو هەمـوو یارمەتـی 
و پشـتگیرییەش بـۆ قەناعەتـی ئەمەریکییـەکان دەگەڕایـەوە، کـە 
و  سـۆڤیەت  فشـاری  بەرامبـەر  ناتوانـێ  بێهێـز  ئێرانێکـی  بەڵـێ 
بەریتانیـا بوەسـتێ.*** هەروەهـا ئێرانێکـی بەهێـز باشـتر خزمەتـی 

دەکـرد.**** ئەمەریـکای  بەرژەوەندییەکانـی 
لـە  تـر، کـە ڕاسـتەوخۆ ڕۆڵێکـی گرنگـی بینـی  مەسـەلەیەکی 
کشـانەوەی سـۆڤیەتییەکان لـە ئێـران ئـەو گەمـە دیپلۆماسـییە بوو 
کـە ئێـران کـردی. ئـەم دیپلۆماسـییە، بـە شـێوەیەکی زۆر کـورت، 
دوو شـێوەی یـا ڕووی بـە ڕواڵـەت دژبەیەکتـری هەبـوو، بـەاڵم 
الیەکـەوە  لـە  دیپلۆماسـییە  ئـەم  بـوون:  یەکتریـش  تەواوکـەری 
بـۆ  بـوو  زۆربۆهێنـان  و  فشارخستنەسـەر  هەوڵـی  دەکـرا  تـا 
سـۆڤیەتییەکان بـۆ کشـانەوەیان لـە ئێـران، بەتایبەتـی لـە ڕێگـەی 

*  Memorandum of Coversation by Allen, enclosure to Dispatch 
No, 312, Feb. 27, 1947, DSDF, 891.00/2547, NA.
**  Eagleton, 1963, p. 112.
***  Yassin, 1995, pp. 202-204.
****  Fawcett, 1988, pp. 301-302.
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پشـتگیرییەکەی،  مسـۆگەرکردنی  و  ئەمەریـکا  تێکەاڵوکردنـی 
و  نەرمـی  ڕووی  نیشـاندانی  دەکـرا  تـا  تریشـەوە  الیەکـی  لـە 
لەیەکترگەیشـتن لە پەیوەندیی ڕاسـتەوخۆ لەگەڵ سـۆڤیەتییەکان. 
لە ڕووی نەرمینواندنەوە ئێران هەوڵی دەدا وا لە سـۆڤیەتییەکان 
و  بـێ  چـاک  جیرانێکـی  دەتوانـێ  واڵتـە  ئـەم  کـە  بگەیه نـێ، 
لەسـەرەوە  پێشـتر،  بـکات.  بەرژەوەندییەکانـی سـۆڤیەت ڕەچـاو 
تیشـک خراوەتـە سـەر الیەنـی یەکـەم، بـەاڵم لێـرەدا هـەوڵ دەدەم 

تیشـک بخەمـە سـەر الیەنـی دووهـەم.
بیـری  ئێـران  شـای   ،١٩٤٥ یه که مـی  تشـرینی  لـە  زوو  هـەر 
لـەوە کـردەوە، کـە سـەرۆکوەزیران )ئیبراهیـم حەکیمـی( بگـۆڕێ 
بـە یەکێکـی تـر، کـە ئەویـش قـەوام ئه لسـه لته نە بـوو. لـە کۆتاییـی 
کانوونـی دووەمـی ١٩٤٦، قـه وام کـرا بـە سـەرۆکوەزیرانی ئێـران. 
هەر وەک سـەفیری ئەو کاتەی ئێران لە لەندەن دەڵێ، ڕوسـەکان 
سـەرۆکوەزیرانی  بـە  ببـێ  کـە  دەویسـت  قەوامیـان  پێشـوەخت 
ئێـران.* ئەمـە ئـەوە ناگەیه نـێ کـە قـەوام هەرچیـی سـۆڤیەتییەکان 
بەتونـدی  پێچەوانـەوە،  بـە  بەڵکـوو  کردوویه تـی،  ویسـتوویانە 
قبـوڵ  ئێـران  بـۆ  خااڵنـەی  لـەو  هەنـدێ  لەسـەر  داگـرت  پێـی 
ئـەوەی  هەوڵـی  بـەردەوام  کاتیشـدا  هەمـان  لـە  بـەاڵم  نەبـوون، 
ڕاسـتە  سـۆڤیەت.  داواکارییەکانـی  بـە  بـدات  جێگەیەکیـش  دەدا 
لـە سـەردانی یەکەمـی بـۆ مۆسـکۆ لـە شـوباتی ١٩٤٦ )کـە سـێ 
کـە  کـردەوە  ڕەت  سـۆڤیەتی  داواکارییەکانـی  خایانـد(،  هەفتـەی 
ئازەربایجـان  حکومەتـی  بەڕەسـمی  ئێـران   -١ لـە:  بریتیبـوون 
بناسـێ. ٢- کۆمپانیایەکـی هاوبەشـی ئێـران - سـۆڤیەتی، نەوتـی 
لـە  بهێنـێ. ٣- هەندێـک هێـزی سـۆڤیەتی  ئێـران دەر  باکـووری 

*  The New York Times, Dec. 2, 1945.
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وشـەی  کـە  بوتـرێ،  ئـەوە  لێـرەدا  گرنگـە  بمێنێتـەوە.*  ئێـران 
کـەم،  بـە  نـە  بـە زۆر  نـە  نـاوی کۆمـاری کوردسـتان،  کـورد و 
لـەم داواکارییانـەی سـۆڤیەت لـە ئێرانـی هەبـوون، نەهاتـووە.** بـە 
هەرحـاڵ، هـەر ئـەو کاتـە قـه وام ئه لسـه لته نە لـەو بـاوەڕەدا بـوو، 
کـە ئەگـەر سـۆڤیەتییەکان کەوتنـە ئەمـری واقیعـەوە، ئـەوا نـەوت 
تەفزیـل دەکـەن لەسـەر مەسـەلەی ئازەربایجـان. بـەم واتایـەش، 
یەکێتیـی سـۆڤیەت ئامـادە بـوو ئازەربایجـان بـکات بـە قوربانیـی 

بەرژەوەندییـە نەوتییەکانـی خـۆی لـە باکـووری ئێـران.***
لـە مۆسـکۆ،  قـه وام  لـە گەڕانـەوەی  بـەر  تـرەوە،  لـە الیەکـی 
ئەمەریکییـەکان شـای ئێرانیـان هـان دا کـە خۆڕاگر بێـت بەرامبەر 
داواکارییەکانی یەکێتیی سۆڤیەت و هەروەها قه وامیشیان هان دا 
بۆ هەمان مەبەست، دوای گەڕانەوەی لە مۆسکۆ.**** بە هەرحاڵ، 
ئـەم  پشـتگیریی  و  ئەمەریـکا  تونـدەی  هەڵوێسـتە  ئـەم  لەگـەڵ 
واڵتـەش بـۆ ئێـران، دیسـان قـه وام و دیپلۆماسـی ئێران بـەردەوام 
بـوون لـە دوو هێڵـی هاوتەریـب: لـە الیـەک هـەوڵ بـۆ گەیشـتن بـە 
لەیەکترگەیشـتنێکی ڕاسـتەوخۆ لەگـەڵ یەکێتیـی سـۆڤیەت، بـەاڵم 
لـە الیەکـی تـرەوە بەکارهێنانـی هەر شـێوە فشـارێک بۆ سـەر ئەو 

*  Lenczowski, 1949, pp. 295-296.
ــە، جارێکــی تــر ئــەوە پشتڕاســت  ــە لــەم ســێ خاڵ **  وردبوونەوەیەکــی بەپەل
دەکاتــەوە، کــە فاکتــەری کــوردی پەراوێــز خــراوە و کــورد و کێشــەکەی 
خراونەتــە ناواخنــی کێشــەی ئازەربایجــان بەبــێ ئــەوەی بــە هیــچ شــێوەیەک 

ــت. ــاوی کــورد بهێنرێ ن
***  From Allen to the Secretary of State, Sep. 6, 1946, 1946, 
FRUS, 1946, Vol. VII, p. 514.
****  From Allen to the Secretary of State, March 10, 1946, FRUS, 
1946, Vol. VII, pp. 346.
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ئێـران  هەڵوێسـتی  ڕاسـتیدا  لـە  ئێـران.*  لـە  کشـانەوە  بـۆ  واڵتـە 
بەهێزتـر  توندتـر و  یەکێتیـی سـۆڤیەت  لەگـەڵ  گفتوگۆکانیـدا  لـە 
کـەوت، کاتێـک ئێرانییـەکان بۆیـان دەر کـەوت کـە ئەمەریکییـەکان 
ئاسـتی  لەسـەر  بەتایبەتـی  دەگـرن،  پشـتیان  دوو  و  بەبـێ سـێ 
چوارچێـوەی  لـە  ئێرانـدا  قەیرانـی  لەگـەڵ  هەڵسـوکەوتکردن 
پێیـە،  یەکگرتووەکاندا.**بـەم  نەتـەوە  ئاساییشـی  ئەنجوومەنـی 
یەکێتیـی  لەگـەڵ  گفتوگـۆ  لـە  بـوو  بـەردەوام  ئێـران  کاتێکـدا  لـە 
سـۆڤیەت، ئێـران جارێکـی تـر بە پشـتگیریی ئەمەریـکا و بەریتانیا، 
لە مانگی ئازاری ١٩٤٦ کێشـەی لەگەڵ سـۆڤیەتییەکاندا خسـتەوە 
یەکگرتـووەکان.  نەتـەوە  ئاساییشـی  ئەنجوومەنـی  مێـزی  سـەر 
وەک فشـارێکی تـازە و جیـددی بـۆ سـەر یەکێتیـی سـۆڤیەت، ئـەم 
گفتوگۆکانـی  کـە  کـرد،  یەکگرتـووەکان  نەتـەوە  لـە  داوای  واڵتـە 
ئەنجوومەنـی ئاسـاییش دوا بخرێـن بـۆ ١٠ی نیسـان. بـەم پێیـە لە 
٤ی نیسـاندا، لەسـەر هەندێـک پێشـنیاری نـوێ، ئێـران و یەکێتیـی 
لەسـەر  یەکترگەیشـتن  لـە  سـیغەیەکی  بـە  گەیشـتن  سـۆڤیەت 
بنچینەی کشـانەوەی یەکێتیی سـۆڤیەت لە ئێران و ئیعتبارکردنی 
ئێـران.  نـاوەوەی  کێشـەیەکی  وەکـوو  ئازەربایجـان  مەسـەلەی 
بەرامبـەر ئەمـە یەکێتیـی سـۆڤیەت ئیمتیـازی نەوتـی لـە باکـووری 
ئێـران پـێ بـدرێ. بەمـەش بۆچوونـە سـەرەتایییه کەی قـه وام دەر 
کـەوت، ئـەوەی کـە ئێـران لـە هەمـوو حاڵەتێکـدا یەکێتیی سـۆڤیەت 
نـەوت لەسـەر مەسـەلەی ئازەربایجـان تەفزیـل دەکات.*** بەپێـی 

*  Yassin, 1995, pp. 204-208.
**  From Allen to the Secretary of State, March 10, 1946, FRUS, 
1946, Vol. VII, pp. 346.
***  UN, OR, Supplement, No. 2, p. 44; Hess, G. “The Iranian Crisis 
of 1945-1946 and the Cold War,” in Political Scince Quarterly, 
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ئەم لەیەکترگەیشـتنە، هێزەکانی یەکێتیی سـۆڤیەت لە مانگی ئایار 
دەسـتیان کرد بە کشـانەوە لە ئێران.*

٧- دوابەدوای ڕووخانی کۆمار

چەکـدارە  پێدەچـوو  وا  کوردسـتان،  کۆمـاری  کەوتنـی  لەگـەڵ 
هێرشـی  بەرپەرچـی  بارزانـی،  سـەرکردایەتیی  بـە  بارزانییـەکان 
کـەم  ڕۆژێکـی  چەنـد  تەنهـا  بـەاڵم  دەدەنـەوە،  ئێرانـی  لەشـکری 
دوای کەوتنـی مەهابـاد و ڕێـک لـە ڕۆژی ٢٠ی کانوونـی یەکەمـی 
ئێرانییـەکان  بـۆ  خۆبەدەسـتەوەدانی  نامەیەکـی  بارزانـی   ،١٩٤٦
مـۆر کـرد، دوای ئـەوەی داوای چاوپێکەوتنـی ژەنـەراڵ هومایۆنی 
کردبـوو.** بارزانـی لـە کۆتاییـی کانوونـی دووەمـی ١٩٤٧، چـوو 
لـەو  لـەوێ مایـەوە و  لـە مانگێـک  بـۆ تەهـران و مـاوەی زیاتـر 
باسـەکان  ئێـران.  شـای  و  قـه وام  بـە  کـەوت  چـاوی  ماوەیـەدا 

Vol. 89, No. 1, 1947(, pp. 137-138; Mark, E. “Allied Relations in 
Iran, 1941-1947: The Origins of a Cold War Crisis,” in Wisconsin 
Magazine of History, No. 59, )Autumn 1975(, pp. 61-62.
ئێــران دا،  لــە  *  فاکتەرێکــی تریــش کــە یارمەتیــی کشــانەوەی ســۆڤیەتی 

ــی دووەمــی  ــە مانگــی کانوون ــکا هــەر زوو ل ــی ئەمری ــوو کــە هێزەکان ــەوە ب ئ
١٩٤٦ و دواتریــش لــە ٢ی ئــازاری ١٩٤٦، دواهێزەکانــی بەریتانیــاش ئێرانیــان 
ــە هــەر جــۆرە  جــێ هێشــت. ئەمــە نــەک هــەر ســۆڤیەتییەکانی بێبــەش کــرد ل
بیانوویــەک، بەڵکــە دەشــێ ئــەم هەنــگاوەی بەریتانــی و ئەمەریکییــەکان جــۆرە 
دڵنیایییەکــی الی ســۆڤیەتییەکان خوڵقاندبــێ، کــە بەڵــێ ئیتــر لەشــکری ئــەم 
دوو واڵتــە لــە ســنووری یەکێتیــی ســۆڤیەت دوور کەوتــوون، بــەم شــێوەیەش، 
ــە ئێرانــدا، کــە ســنوورێکی هاوبەشــی لەگــەڵ یەکێتیــی  بوونــی ســەربازییان ل

ســۆڤیەتدا هەیــە، هیــچ گرنگییەکــی نەمــا.
**  Eagleton, 1963, p. 116.



د. بورهان أ. یاسین

٦22

بەگشـتی لـە چوارچێـوەی دواڕۆژی بارزانییـەکان دەخوالیـەوە، 
بـەاڵم گفتوگـۆکان نەگەیشـتن بـە هیـچ ئاکامێـک. هـاوکات بارزانـی 
هەوڵـی زۆری دا چـاوی بکـەوێ بـە دیپلۆماتەکانـی بەریتانیـا لـە 
بارزانییـەکان  لـە  بووردن-ئەمنێسـتی  زەمانکردنـی  بـۆ  تەهـران 
لەالیـەن حکومەتـی عێراقـەوە، بـەاڵم لـە هەوڵەکانیـدا سـەرکەوتوو 
نەبـوو. لـە الیەکـی تـرەوە، بارزانـی چـاوی کـەوت بـە باڵیـۆزی 
ئەمەریکـی لـە تەهـران و داوای لـێ کـرد لەالی خۆیـەوە داوا بکات 
لـە حکومەتەکانـی عێـراق و بەریتانیـا بـۆ بەخشـینی بـووردن بـە 
بارزانـی و پیاوەکانـی، بـەاڵم سـەفیری ئەمەریکـی جـۆرج ئالـن، 
وتـی حکومەتەکـەی لـەم بارەیـەوە ناتوانـێ هیـچ کارێـک بـکات.* 
کەچـی لـە الیەکـی تـرەوە ئالـن بـۆ شـای ئێرانـی دەر بـڕی، کـە 
عێـراق بەرپرسـیی هەیـە لەمـەڕ بارزانییـەکان و باشـترە وەریـان 
بگرێتـەوە. ئالـن لـەوە دەترسـا مانـەوەی مەسـەلەی بارزانییـەکان 
سـەر  بـۆ  دەبـێ  نێگەتیڤـی  کاریگەرییەکـی  چارەسـەری،  بەبـێ 
تـەواوی کوردسـتان و ڕێگـە خـۆش دەکات بـۆ خۆتێهەڵکوتانـی 
سـۆڤیەتییەکان.** هەروەهـا لـە واشـنتۆن ئەمەریکییـەکان هەوڵیان 
دا بەریتانییـەکان ئیقنـاع بکـەن، کـە وا باشـترە بارزانـی ڕێگـەی 
بـە  بەرامبـەر  واڵتـەش  ئـەم  و  عێـراق  بگەڕێتـەوە  بـدرێ  پـێ 
هەرحـاڵ،  بـە  بـکات.***  پیـادە  کراوەتـر  سیاسـەتێکی  کـوردەکان 
گفتوگۆکانـی بارزانـی لەگـەڵ ئێرانییـەکان بـە هیـچ نەگەیشـت و 
لـەدوای بەرەوڕووبوونەوەیەکـی سـەخت لەگـەڵ لەشـکری ئێران، 

*  Yassin, 1995, pp. 213-214.
**  From the American Embassy in Tehran to the Department of 
State, Jan. 28, 1947, 284- DSDF, 891- 00/1, NA.
***  Memorandum of Conversation, From Washington to Tehran 
and Baghdad, Feb. 8, 1947, DSDF, 891- 00/1-2847, NA.



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦23

بارزانـی خـۆی و پیاوەکانـی و خێزانەکانیـان گەیشـتنە نـاو خاکـی 
زۆر  هێنەوبێنەیەکـی  دوای  لەوێـش  و  کوردسـتان  باشـووری 
لـە  لـە ٥٠٠  زیاتـر  بارزانـی خـۆی و  عێـراق،  لەگـەڵ حکومەتـی 
چەکدارەکانـی لـە ڕێپێوان-مسـیرەیەکی مێژووییـدا دوای ٥٢ ڕۆژ 

گەیشـتە خاکـی یەکێتیـی سـۆڤیەت.
محەمـەد  قـازی  چارەنووسـی  لێـرەدا  گرنـگ  مەسـەلەیەکی 
و  قـازی  سـەیفی  بەتایبەتـی  هاوڕێکانیەتـی،  لـە  هەندێـک  و 
سـەدری قـازی. تـا بـەر لـە چەنـد سـاڵێکیش ڕۆڵ و هەڵوێسـتی 
ئەمەریـکا لەمـەڕ مەسـەلەی لەسـێدارەدانی قازییـەکان، بەتایبەتـی 
قـازی محەمـەد، وەکـوو لوغـز مابوویـەوە. دوای لێکۆڵینـەوە لـە 
بەڵگەنامەکانـی ئەرشـیفی نیشـتمانی )national archives( بۆمـان 
دەر کـەوت ئەمەریکییـەکان نـەک هـەر ڕۆڵێکـی خراپیـان نەبـووە 
لـە لەسـێدارەدانی، بەڵکـوو زۆر لـە دیپلۆماتـکارە ئەمەریکییـەکان، 
بەجێگەیاندنـی  دوای  بـڕی  دەر  ناڕەحەتیـی خۆیـان  تەهـران  لـە 
قونسـوڵی   .١٩٤٧ ئـازاری  ٣١ی  لـە  لەسـێدارەدان  حوکمـی 
هەرچـی  “گوناهیـان  قازییـەکان  دەڵـێ،  تەبرێـز  لـە  ئەمەریکـی 
بێـت، ئەمانـە سـەرکردەی ڕێزلێگیـراوی گەلەکەیـان بـوون.”* بـە 
قـازی محەمـەد و هاوڕێکانـی  بڕیـاری لەسـێدارەدانی  هەرحـاڵ، 
بـە پلـەی یەکـەم بڕیـاری لەشـکری ئێـران بـووە و شـای واڵتیـش 
ڕەزامەندیـی لەسـەر داوە. لـە دەمەتەقێیەکـی شـا لەگـەڵ باڵیـۆزی 
*  From Sutton to the Department of State, April 19, 1947, 
DSDF, 891.00/4-1947, NA.
ــە گفتوگۆیەکــی تایبەتــی لەگــەڵ  ــە کــە د. عبدالرحمــن قاســملۆ ل شــایانی گوتن
نووســەری ئــەم وتــارەدا، ماوەیەکــی کــەم بــەر لــە تیرۆرکردنــی، جەختــی 
لەســەر ئــەوە کــردەوە، بۆچوونێــک هەبــووە کــە گوایــە ئەمەریکییــەکان ڕۆڵــی 
خراپیــان بــووە لــە مەســەلەی لەســێدارەدانی قــازی محەمــەد و بەالیــەوە 

ســاغکردنەوەی ئــەم مەســەلەیە گرنگییەکــی تایبەتــی هەبــووە.



د. بورهان أ. یاسین

٦24

ئەمەریـکا لـە تەهـران، شـا ئـەوەی دەر بـڕی کە زۆر سـەرەکخێڵی 
کـورد داوای لەسـێدارەدانی قازییـان کردبـوو، بەاڵم هەر ئەو کاتە 
بۆ ئەمەریکییەکان دەر کەوت، کە ئەمە ڕاستییەکی تیا نییە و ئەو 
چەنـد کەسـانەی داوایەکـی ئاوهاشـیان کردبـوو، ئاشـکرا بـوو بـۆ 

ئەمەریکییـەکان، کـە لەژێـر فشـاری لەشـکری ئێـران کردوویانـە.*

٨- دەرەنجام

دوای  بەتایبەتـی  جیهانیـدا،  دووهەمـی  جەنگـی  سـااڵنی  لـە 
داگیرکردنـی بەشـی زۆری ئێـران لەالیـەن هێزەکانـی بەریتانیـا و 
یەکێتیـی سـۆڤیەتەوە سـاڵی ١٩٤١، بارودۆخێکـی بابەتیـی لەبـار 
ڕەخسـا بـۆ گەلـی کـورد لـە ڕۆژهەاڵتی کوردسـتان. ئـەم دەرفەتە 
مێژوویییـە لـە ماوەیەکـی کەمدا هەندێک گۆڕانکاریی لێ کەوتەوە، 
بـە مانـای هاتنەکایـەی جوواڵنەوەیەکـی سیاسـیی ڕێکخـراو لـەو 
کوردسـتان  کۆمـاری  دامەزرانـی  بـە  کـە  کوردسـتان،  بەشـەی 

گەیشـتە لووتکـە هـەرە بەرزەکـەی.
ڕاسـتەوخۆ دوای داگیرکردنـی ئێـران لەنێـوان کـوردەکان لـە 
الیـەک و لەشـکر و شـاندە دیپلۆماتییەکانـی بەریتانیـا و یەکێتیـی 
سـۆڤیەت لـە ئێـران لـە الیەکـی تـر، پەیوەندیـی جۆراوجـۆر هاتنـە 
کایـەوە. کـورد لـە هاوکارێـک و پشـتگیرێک دەگـەڕا. دیـارە هـەر 
زوو دەر کـەوت کـە ئـەم هێـزە یەکێتیـی سـۆڤیەت دەبێـت. لەگـەڵ 
نزیکبوونـەوەی کۆتاییـی جەنـگ پەیوەندیی کـوردەکان و یەکێتیی 
سـۆڤیەت چڕتـر و توندوتۆڵتـر بـوو، بەتایبەتـی دوای کۆتاییهاتنی 
جەنگ. ئەم پەیوەندییانە ئەوە دەر ناخەن، کە هۆکاری ئایدیۆلۆژی 

*  Yassin, 1995, pp. 214.
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لەپشـت ئـەو پەیوەندییانـەوە بـووە، بەڵکـوو پەیوەندییـەکان زیاتـر 
سروشـتێکی پراگماتـی )قازانجـی هـەردووال(ی هەبـوو. بەکورتـی 
سـۆڤیەتییەکان پێویسـتیان بـە هەندێـک کارتی دیپلۆماسـی هەبوو 
بـۆ بەکارهێنانیـان بەرامبـەر حکومەتـی تەهـران و بەرامبـەر دوو 

زلهێـزە ڕۆژئاوایییەکـە، واتـە بەریتانیـا و ئەمەریـکا. 
یەکێـک لـەو ئاکامانـەی لـەم وتـارەدا پێـی گەیشـتووم، ئەوەیـە 
لـە سـااڵنی  زلهێـزەکان  بـە  کـورد  ڕاسـتەوخۆی  پەیوەندیـی  کـە 
تەواوبوونـی  ماوەیەکیـش دوای  جەنگـی دووهەمـی جیهانیـدا و 
ئـەم جەنگـە، بـەس نییـە بـۆ تێگەیشـتنی ڕەهەنـدی نێودەوڵەتـی لـە 
کێشـەی کـورد، بەتایبەتـی هیـی کۆمـاری کوردسـتان، پەیوەندیـی 
کـورد لەگـەڵ حکومەتـی مەرکەزی لە تەهـران، پەیوەندیی تەهران 
لەگەڵ زلهێزەکان، پەیوەندیی کورد ڕاسـتەوخۆ بە زلهێزەکانەوە، 
ئاسـتی  لـە  زلهێزانـە  ئـەم  سـتراتیژی  و  سیاسـەت  هەروەهـا 
ناوەڕاسـت و جیهانـدا، دەبـێ وەکـوو دینامیزمێکـی  ڕۆژهەاڵتـی 
یەکبوو تەماشا بکرێ، واتە بەشەکانی ئەم دینامیزمە یەکتر تەواو 
دەکـەن. ئـەم شـێوە بۆچوونـەش، بەتایبەتـی لـە ڕووی میتـۆدی 
لێکۆڵینـەوە، یارمەتیمـان دەدات بـۆ تێگەیشـتنی قووڵتـری بابەتـی 
کـورد و کۆمـاری کوردسـتان لـە پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەکانـدا.

لەگـەڵ بوونـی هەندێـک حاڵـەت و خاڵـی ملمالنـێ و گرژیـش 
بەتایبەتـی  ئەمەریـکا،  و  بەریتانیـا  نێـوان  پەیوەندییەکانـی  لـە 
لەمـەڕ ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت، کەچـی بەگشـتی لەیەکچـوون و 
لەیەکترنزیکییەکـی زۆر هەبـوو لـە سیاسـەتی ئـەم دوو زلهێـزە 
سیاسـەتی  بـە  پەیوەندیـدارەکان  ڕووداوە  و  ئێـران  بەرامبـەر 
نـاوەوە و دەرەوەی ئـەم واڵتـە. ئـەم سیاسـەتە بریتـی بـوو لـە 
پشتگیریکردنی حکومەتی مەرکەزی لە تەهران بۆ: ١- دەرکردنی 
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هێزەکانی یەکێتیی سۆڤیەت لە ئێران. ٢- یارمەتیدانی تەهران بۆ 
گەڕانـەوەی کۆنتڕۆڵـی تەواوەتیـی حکومەتەکـەی بەسـەر هەمـوو 

ناوچەکانـی ئێرانـدا، بەتایبەتـی کوردسـتان و ئازەربایجـان.
تایبەتـی  گرنگییەکـی  ئێـران  لـە  کـورد  کێشـەی  هەرچەنـدە 
هەبـوو بـە بۆچوونـی هەرسـێ زلهێزەکـە، بەتایبەتی لەبـەر بوونی 
کـورد و کێشـەکەی لـە ژمارەیـەک لـە واڵتانـی تـر و لەنـاو خاکـی 
یەکێتیـی سـۆڤیەتی ئـەو کاتـە، بـەاڵم دیسـان مەسـەلەی کـورد و 
ڕۆڵی سیاسـیی گەلی کورد لە تەواوی هاوکێشـەکەدا بە پەراوێز 
و  ئێـران  حکومەتـی  نەبـێ  هـەر  چونکـە  کـراوە،  دەڵێـم  کـراوە. 
ئازەرییەکانـی ئێـران و سـۆڤیەتییەکان خۆشـیان کوردیـان وەک 
پەراوێزێک بۆ ئازەربایجانی ئێران و کۆمارەکەی تەماشـا دەکرد 
و لە ڕۆشـناییی ئەم تێڕوانینەش، هەڵسـوکەوتیان لەگەڵدا دەکرد. 
هـەر لێـرەدا پێویسـتە بوتـرێ، پەراوێزکردنـی گەلێـک )واتـە گەلـی 
هـۆی  بـە  دەبـێ  ئاکامـدا  لـە  هەڵسـوکەوتی سیاسـیدا  لـە  کـورد( 

بەپەراوێزبوونـی لـە مێـژووی نووسراویشـدا.
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جیاوازیی پێشکەوتنی ئابووری - کۆمەاڵیەتی لەنێوان 
باکوری کوردستان و تورکیا و کێشەی کورد*

لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ،
ژمارە 3٦27، ئازاری 2٠٠5 باڵو بۆتەوە

ناوەڕۆک
هەندێک خاڵی گشتی ...................................................... ٦٢٨
چەند پرسیارێکی گرنگ ................................................. ٦٢٩
بۆچوونـی تیۆری ............................................................ ٦٢٩
هەندێک زانیاریی مێژوویی ........................................... ٦٣٠
جیاوازیی پێشکەوتنی ئابووری - کۆمەاڵیەتی .......... ٦٣٢
پرۆگرامی مۆدێرنیزەکردنی تورکیا ............................. ٦٣٦

*  ئــەم بابەتــەی بەردەســت لــە )کۆنفرانســی نەتەوەییــی باکــووری کوردســتان( 
پێشــکەش کــراوە. ئــەم کۆنفرانســە لــە نزیــک شــاری ئەمســتەردام لــە ڕۆژانــی 
ــک  ــاوە ڕێ ــن ئەوروپ ــا کوردێ ــەن پالتفۆڕم ــا ٢٧ی شــوباتی ٢٠٠٥، لەالی ٢٥ ت
خرابــوو. بابەتەکــە کورتکراوەیەکــی چــڕی هەندێــک بۆچــوون و زانیاریــن، کــە 
لــە لێکۆڵینەوەیەکــی باڵونەکــراوەی خــۆم، کــە مــاوەی چەنــد ســاڵێکە خەریکیــم 
ــە مەبەســتی  ــە ب ــەم پڕۆژەی ــراون، ئ ــڕۆژەی )GAP(ە وەر گی ــارەی پ و دەرب
ــە  ــە بەشــێک ل ــا ل ــاو، تورکی ــی ئ ــە ســەرچاوەی دەوڵەمەندی ســوودوەرگرتن ل

باکــووری کوردســتان ئەنجامــی دەدات.
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هەندێک خاڵی گشتی

هەتاکـوو  تورکیـاوە  دەوڵەتـی  دامەزرانـی  سـەرەتای  لـە  هـەر 
ئێسـتا، جیاوازییەکـی گـەورە لـە ڕووی پێشـکەوتنی ئابـووری - 
کۆمەاڵیەتـی لەنێـوان باکـووری کوردسـتان* و بەشـی خۆرئـاوای 
نێگەتیڤـی  کاریگەریـی  ئـەو جیاوازییـە زۆرە  هەبـووە،  تورکیـادا 
کردۆتـە سـەر کوردسـتان و پەیوەندییەکانـی کـورد و دەوڵەتـی 

تورکیـا.
ئـەو جیاوازییـە ئابـووری – کۆمەاڵیەتییـە، هەمـوو الیەنەکانـی 
ژیانی گرتۆتەوە، هەر لە پێشـکەوتنی پیشەسـازی و کشـتوکاڵ و 

گواسـتنەوە و ئاسـتی خوێنـدن و کۆچکـردن و... هتـد. 
و  کێشـە  سـێ  تورکیـا،  لـە  کـورددا  کێشـەی  ناواخنـی  لـە 
مەسـەلەی سـەرەکی هـەن: ١- هەوڵەکانـی دەوڵەتـی تورکیـا بـۆ 
ئینکارکـردن و تواندنـەوەی نەتەوەییـی گەلـی کـورد لـە تورکیـا. 

ــەک و ڕۆژهــەاڵت  ــە الی ــی باکــووری کوردســتان ل ــارەدا چەمکەکان ــەم وت *  ل
ڕووی  لــە  هاتــوون.  بــەکار  تــرەوە  الیەکــی  لــە  ڕۆژهــەاڵت  باشــووری  و 
ڕووبــەری جوگرافییــەوە ئــەم دوو چەمکــە بەتەواوەتــی یەکانگیــر نیــن و بــە 
مەبەســتی جیــاواز بەپێــی ئــەو کــەس یــا الیەنــەی ئــەم چەمکانــە بــەکار دەهێنن، 
دەگۆڕێــن. مەبەســتی بەکارهێنانــی ئــەم چەمکانــە لــە ڕووی مانــای جوگرافــی 
و سیاســییەوە، ئامانجــی تایبــەت دەپێکــن، بۆیــەش بــە شــێوەی جوداجــودا 

ــوون. ــارەی بەردەســتدا هات ــەم وت هــەردوو چەمکەکــە ل
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ئابـووری  گەشـەکردنی  و  پێشـکەوتن  ئاسـتی  لـە  جیـاوازی   -٢
- کۆمەاڵیەتـی لەنێـوان کوردسـتان و تورکیـادا. ٣- خواسـت و 
خەباتـی گەلـی کـورد لـە باکـووری کوردسـتان بـۆ وەدەسـتهێنانی 

نەتەوەیییەکانـی. مافـە 

چەند پرسیارێکی گرنگ

جیاوازیـی  ئایـا   -١ بکەیـن:  پرسـیارێک  چەنـد  پێویسـتە  لێـرەدا 
ئابـووری - کۆمەاڵیەتـی چەنـدە و چۆنـە و بۆچـی ئـەم جیاوازییـە 
لـە  هەبـووە  ڕۆڵێکـی  چ  تورکیـا  مۆدێرنیزەکردنـی   -٢ هەیـە؟ 
چارەسـەرکردن و کەمکردنەوەی ئەو جیاوازییە؟ ٣- ئایا تورکیا 
دەتوانـێ چارەسـەری کێشـەی کـورد لـە تورکیـا بـکات بـە ڕێگـەی 
چارەسـەرکردنی گرفتـی ئابـووری - کۆمەاڵیەتـی؟ لـەم وتـارەدا 

هـەوڵ دەدەیـن وەاڵمـی ئـەم پرسـیارانە بدەینـەوە.

بۆچوونی تیۆری

سیاسـی( و  کۆمەاڵیەتـی  و  )مێژوویـی  زانسـتی  لێکۆڵینـەوە  لـە 
یەکانـدا، زۆر جـار جیاوازیـی ئابووری -کۆمەاڵیەتی لەنێوان دوو 
in-(  ناوچـەدا لەژێـر ڕۆشـناییی تیۆریـی کۆڵۆنیالیزمـی ناوخۆیـی
colonialism ternal(و یەکێـک لـە گرنگتریـن چەمک لەم بۆچوونە 
ڕۆخ   - مەرکـەز  پەیوەندییەکانـی  ڕۆخـە.  مەرکـەز –  تیۆرییـەدا 
ئاڵۆزتـر و پڕناکۆکیتـر دەبـن، کاتێـک سـنوورەکانی ئـەو مەرکەز-
رۆخە لەگەڵ سنوورە ئیتنیکییەکاندا تێکەڵ دەبن، یاخود یەکانگیر 
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دەبـن. هەروەهـا جیاوازیـی پێشـکەوتنی ئابـووری - کۆمەاڵیەتـی 
لە حاڵەتی باکووری کوردسـتان و سیاسـەتی ڕەسـمیی دەوڵەتی 
لـە ئینکارکـردن و تواندنـەوەی نەته وەییـی گەلـی کـورد  تورکیـا 
بـە  دەکـەن.  بەهێـز  یەکتـر  بەچـڕی  کوردسـتان،  باکـووری  لـە 
ئابـووری - کۆمەاڵیەتـی  تـر، حاڵەتـی دواکەوتووییـی  مانایەکـی 
بەچـڕی  ئایدیۆلۆژییـەوە،  و  دەروونـی  و  سیاسـی  ڕووی  لـە 
بۆچوونـە  و  الیـەک  لـە  کـورد  ئیتنیکـی  ناسـنامەی  بـە  تێکـەاڵو 
ڕەسـمییەکانی دەوڵەتـی تورکیـا دەبێـت. بەو مانایە، ئێمە دەتوانین 
پەیوەندییەکانـی باکـووری کوردسـتان لەگـەڵ دەوڵەتـی تورکیـادا 
لـە چوارچێـوەی کۆڵۆنیالیزمـی ناوخۆیـی تەماشـا و ڕاڤـە بکەیـن. 
ئەمـە لـە کاتێکـدا ئـەم بۆچوونە تیۆرییە بـاس و لێکۆڵینەوەی زۆر 
هەڵدەگرێـت، کـە دواجـار بـۆ بەکارهێنانی ئـەم چوارچێوە تیۆرییە 
بە شـێوەیەکی ڕاسـت و دروسـت لێکۆڵەر پێویسـتی بە ئاگاداری 

و وردەکارییەکـی زۆر هەیـە. 

هەندێک زانیاریی مێژوویی

هێـزە  و  حیـزب  و  تورکیـا  دەوڵەتـی  ئایدیۆلۆژیـی  بۆچوونـی 
کۆمەاڵیەتی و دامەزراوە ڕەسـمییەکانی تورکیا بەگشـتی هەڵگری 
ڕێگـەی  بـە  دەتوانێـت  دەوڵـەت  بەڵـێ  کـە  بـوون،  بـاوەڕە  ئـەو 
گەشەپێدانی باری ئابووری و کۆمەاڵیەتیی باکووری کوردستان، 
مەسەلەی کورد یا ئەوەی خۆیان بە زمانی ڕەسمی پێی دەبێژن 
کێشـەی باشـووری ڕۆژهەاڵت، چارەسـەر بکات. بەڕاستی ئەگەر 
ئێمـە بـۆ نموونـە تەماشـای دۆکیۆمێنتـە دیپلۆماسـییە بەریتانـی 
بکەیـن،  جیهانـی  دووەمـی  جەنگـی  سـااڵنی  ئەمەریکییەکانـی  و 
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بەئاسـانی دەتوانیـن ببینیـن، کـە تورکـەکان جـار لـە دوای جـار 
بـە ئەمەریکـی و بەریتانییەکانیـان وتـووە، هیـچ مەسـەلەیەک لـە 
تورکیـا بـە نـاوی مەسـەلەی کورد نییە و مەسـەلەی سـەرەکییش، 
بەپێـی ئـەم بۆچوونـە، تەنها دواکەوتووییی باشـووری ڕۆژهەاڵتە 
و هیچـی تـر. لـە دیـدی ئـەم بۆچوونـەوە، چارەسـەری کێشـە لـەم 
واڵتـە خـۆی، تەنهـا لـە پێشخسـتنی ئابـووری - کۆمەاڵیەتـی، بـە 

مانایەکـی تـر لـە مۆدێرنیزەکردنـی ناوچەکـەدا دەبینێتـەوە. 
بەشـێکی  نەبێـت  هـەر  ١٩٦٠کانـدا،  و  ١٩٥٠کان  سـاڵی  لـە 
کـە  کوردسـتان،  باکـووری  لـە  سیاسـی  بزووتنـەوەی 
بۆخۆیشـی کەوتبـووە ژێـر کاریگەریـی ئـەو بۆچوونـە، ئامانجـی 
بەرەوپێشـبردنی بـاری ئابـووری و کۆمەاڵیەتـی لـە کوردسـتان 
لـە ئەجێنـدای سیاسـیدا بـە پلـەی یەکـەم دەهـات. هەڵگرانـی ئـەو 
جـۆرە دیتنـە ئایدیۆلۆژییـەی نـاو کۆمەڵگـه ی کـوردی، لـەو کاتـەدا 
بە گەشـەکردنخوازان )developmentists( ناسـراون. بە هەرحاڵ، 
کـە  ئـەم جـۆرە بۆچوونـە کوردییـە،  هـۆکارە هـەرە گرنگەکانـی 
بـاوەڕی هەبـوو بـە پێشخسـتنی باری ئابـووری و کۆمەاڵیەتی بۆ 
چارەسـەری کێشـە سیاسـییەکانی، ئەمانـە بـوون: ١- کاریگەریـی 
بۆچوونـی چەپـی تورکـی لەسـەر پەیڕەوکارانـی ئـەم ڕێـڕەوە. ٢- 
کاریگەریـی بۆچوونـی ڕەسـمیی دەوڵەتـی تورکیـا. ٣- نەبوونـی 
هیـچ جـۆرە پەراوێزێکـی “سیاسـی” لـە تورکیا بۆ کـورد، کە تیایدا 
بتوانـن گوزارشـت لـە ئامانجـە سیاسـی و نەتەوەیییەکانیان بکەن. 
ئەم حاڵەتە جۆرێک لە پراگماتیزمی لەسـەر هەر نەبێ بەشـێک لە 
جوواڵنـەوەی کوردایەتـی سـەپاند، کـە ئەویش خۆدوورخسـتنەوە 
بـوو  پێداگرتـن  و  نەتەوەیـی  و  سیاسـی  درووشـمی  لـە  بـوو 
لەسـەر گەشـەپێدانی بـاری ئابـووری و کۆمەاڵیەتیـی کوردسـتان. 
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٤- لـە سـااڵنی ١٩٤٠ەکان و بەتایبەتـی لـە سـااڵنی ١٩٦٠کانـدا، 
گەشـبینییەکی تیۆریـی گشـتی )ئەکادیمـی و سیاسـی( هەبـوو، کـە 
مۆدێرنیزەکردنی کۆمەڵگه  یارمەتیدەر دەبێت بۆ چارەسەرکردنی 
گرفتـە سیاسـییەکانی ئـەو کۆمەڵگه یـە بە شـێوەیەکی ئۆتۆماتیکی. 
بـە هەرحـاڵ، لـە سـااڵنی ١٩٧٠کانـدا خەباتـی سیاسـیی کـورد لـە 
باکووری کوردسـتان بە شـێوەیەکی ڕاشـکاوانەتر کەوتە قۆناغی 

جەختکردنـەوە لەسـەر گوتـاری ناسیۆنالیسـتی.

جیاوازیی پێشکەوتنی ئابووری - کۆمەاڵیەتی

لـە گووتـاری فەرمیـی دەوڵەتـی تورکـدا، جەخـت کراوەتەوە سـەر 
دوو هـۆ بـۆ جیاوازیـی ئابـووری - کۆمەاڵیەتی لەنێوان باکووری 
کوردسـتان و ڕۆژئـاوای تورکیـادا: ١- هەبوونـی تیرۆریـزم. ٢- 

قەیرانـی کوەیت. 
لـە ڕاسـتیدا هەرچەنـدە شـەڕ و ئۆپەراسـیۆنە سـەربازییەکان 
لـە کوردسـتان بەتایبەتـی لـەدوای ١٩٨٤ەوە، هەروەهـا قەیرانـی 
کوەیـت زۆر زیانیـان بـە پێشـکەوتنی ئابـووری و کۆمەاڵیەتـی لـە 
کوردسـتان گەیانـدووە، بـەاڵم ئەوە ئەو ڕاسـتییە ناشـارێتەوە، کە 
جیاوازیـی ئابـووری، لەنێـوان باکـووری کوردسـتان و ڕۆژئـاوای 
تورکیـا، زۆر کۆنـە و هەمـوو الیەنەکانـی ژیانیشـی گرتۆتـەوە. 
حسـێن  وەک  هـەر  بـووە.  قووڵتـر  و  فراوانتـر  جیاوازییـە  ئـەم 
١٩٩٠کانـدا  کۆتاییـی  لـە  تورکیـا،  پەرلەمانـی  ئەندامـی  چەلیـک، 
لـە  ئابـووری  پێشـنەکەوتنی  کـە  ئەوەیـە،  “ڕاسـتییەکەی  دەڵێـت، 
نەبوونـی  بـۆ  باشـووری ڕۆژهـەاڵت دەگەڕێتـەوە  ڕۆژهـەاڵت و 
خواسـتێکی سیاسـیی ڕاسـتەقینە لەالیـەن بەرپرسـانی تـورک بـۆ 
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ناوچەیـە.”  ئـەو  بەرەوپێشـبردنی 
ئابـووری  پێشـکەوتنی  ئاسـتی  جیاوازیـی  تێگەیشـتنی  بـۆ 
بـە  پێویسـتمان  تورکیـا،  و  کوردسـتان  لەنێـوان  کۆمەاڵیەتـی   -
دەوڵەتـی  دروسـتبوونی  پێـش  سـااڵنی  مێژووییـی  تێڕوانینێکـی 
لـە سـەردەمی  هـەر  ئـەو جیاوازییـە  ڕاسـتیدا  لـە  هەیـە.  تورکیـا 
عوسـمانییەکاندا هەبـووە و کۆنتـرە لـە مێـژووی بوونـی دەوڵەتـی 
تورکیا. هەندێک تەفسیری گرنگ هەن بۆ هەبوونی ئەو جیاوازییە 
لـە سـەردەمی ئیمپراتۆریەتـی عوسـمانیدا: ١- نزیکیـی جوگرافیـی 
لـە  تورکیـا،  دەوتـرێ  پێـی  ئەمـڕۆ  ناوچەیـەی  ئـەو  ڕۆژئاوایـی، 
ئەوروپـا. ئـەم حاڵەتـە یارمەتیـدەر بـووە بـۆ ئەوروپییـەکان، بـۆ 
گـەڕ  بخەنـە  وەبەرهێنانیـان  و  ئابوورییـەکان  چاالکییـە  ئـەوەی 
لـە ڕۆژئـاوای تورکیـا. ٢- ئەسـتەنبوڵ، کـە کەوتبـووە ڕۆژئـاوای 
و  کولتـووری  و  ڕۆشـنبیری  و  سیاسـی  مەرکـەزی  تورکیـا، 
دیپلۆماسـی و ئابووریـی ئـەو کاتـەی دەوڵەتـی عوسـمانی بـوو. 
هەر بۆ نموونە لە سـاڵی ١٩١٥دا، ٣٠٠ یەکەی پیشەسـازی لەناو 
سـنووری ئـەو ناوچەیـەی ئەمـڕۆ پێـی دەوتـرێ تورکیـا، هەبـوو. 
ئـەو ٣٠٠ یەکـە پیشەسـازییە بـە تێکڕایـی لـە ڕۆژئـاوا و باکـووری 
لـەو   %٥٥ بگـرە  و  بـوون  تورکیـادا  ڕۆژئـاوای  و  کوردسـتان 
یەکانـە لـە ناوچەکانـی دەڤـەری ئیسـتەنبوڵ بـوون. لـە سـاڵەکانی 
دواییـی تەمەنـی دەوڵەتـی عوسـمانیدا، نزیکـەی ٢٠٠٠ میل ڕێگەی 
ئـەو ڕێگەیـە  شـەمەندەفەر هەبـووە، بـەاڵم بەشـی هـەرە زۆری 
لـە بەشـی ڕۆژئـاوای تورکیـا بـوو، بـەو پێیـەش کوردسـتان لێـی 

بێبـەش بـوو. 
لەنێـوان  کۆمەاڵیەتـی   - ئابـووری  پێشـکەوتنی  جیاوازیـی 
باکووری کوردستان و تورکیا، زۆربەی هەرە زۆری الیەنەکانی 
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نەتـەوە  ڕاپۆرتێکـی  بەگوێـرەی  نموونـە  بـۆ  دەگرێتـەوە.  ژیـان 
یەکگرتـووەکان، نزیکـەی ١٥%ی خەڵـک لـە تورکیـا هـەژارن، بەاڵم 
بـە جوداکردنـەوەی کوردسـتان لـە ڕۆژئـاوای تورکیـا، ئـەوا دەر 
دەکەوێـت لـە ناوچـەی مەڕمـەڕە و دەریـای ئیجـەی ڕۆژئـاوای 
کوردسـتان  لـە  ڕێژەکـە  کەچـی  ١,٤ە،  تەنهـا  ڕێژەکـە  تورکیـا 
نزیکـەی ٣٠%ە. هـەر لـەو ڕاپۆرتـەدا ئـەوە هاتـووە، هـۆی بەشـێک 
لـە گرفتـی ئابـووری لـە تورکیـا و هەبوونـی ڕێژەیەکـی زۆر لـە 
هـەژاری تیایـدا، نەبوونـی پێشـکەوتنێکی ئابوورییە لە “ڕۆژهەاڵت 
هۆیەکـە  تـر،  مانایەکـی  بـە  تورکیـا.”  ڕۆژهەاڵتـی  خـوارووی  و 
دەگەڕێتەوە بۆ پێشکەوتنی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ناهاوسەنگ 
خـوارووی  و  ڕۆژهـەاڵت  لەنێـوان   )development  unequal(
ڕۆژهـەاڵت لـە الیـەک و ڕۆژئـاوای تورکیا لە الیەکی تر. هەروەها 
هەندێـک لـە پسـپۆڕان لـەو بـاوەڕەدان، یه کێـک لـە گرفتـە هـەرە 
گەورەکانـی تورکیـا ئەوەیـە، دەوڵـەت هیـچ جـۆرە سـەرکەوتنێکی 
بەدەسـت نەهێنـاوە لـە ڕووی پێشـکەوتنی ئابـووری لـە باکـووری 
کوردسـتان. ئەنجامـی ئـەو ڕاسـتییەش ئەوەیـە، توانـا مرۆیـی و 
سـامانە سروشـتییەکانی کوردسـتان بەباشـی بـەکار نەهاتـوون. 
بەگوێـرەی هەندێـک زانیـاری، داهاتـی تاکەکەسـێک لـە باشـووری 
ڕۆژهەاڵتـی تورکیـا ٦٣٣,١ دۆالرە لـە ڕۆژێکـدا، کەچـی لـە تورکیـا 
بەگشـتی ١٧٦,٣ دۆالرە. بـەم مانایـە لـە ڕۆژئـاوای تورکیـا داهاتی 
هەندێـک  کاتـدا  هەمـان  لـە  دۆالر.   ٦ لـە  زیاتـرە  تاکەکەسـێک 
حاڵەتـی ئەوپەڕیـش هـەن، بـۆ نموونـە لـە سـاڵی ١٩٨٦دا داهاتـی 
تاکەکەسـێک لە گوندێکی هەکاری ٦%ی داهاتی تاکەکەسـێک بوو 
لـە کوجایلـی، لـە نزیـک بۆسـفۆر – بۆغازیجـی. هۆیەکـی گرنگـی 
هەبوونـی ئـەم حاڵەتـە ئەوەیـە، پیشەسـازیی قـورس لـە تورکیـا لە 
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ڕۆژئـاوای ئـەو واڵتـەن. جگـە لـەوە، لـە کاتێکـدا شـارێکی وەکـوو 
کوردسـتانە،  باکـووری  گـەورەی  هـەرە  شـاری  کـە  دیاربەکـر، 
بەگوێـرەی  نییـە.  تیـادا  قورسـی  پیشەسـازییەکی  جـۆرە  هیـچ 
ڕاپۆرتێکـی ڕەسـمیی دەوڵەتـی تورکیـا، لـە دیاربەکـر ٤,٦١%، لـە 
ئەرزەڕوم٤,٥٩% و لە ئورفا )ڕەحا( ٣,٤٦% لەو کچانەی تەمەنیان 
لەنێـوان ٧-١٣ سـاڵدایە، چوونەتـە قوتابخانـە و تەنهـا ٩,٦٨%ی 
باشـووری  مندااڵنـی  تورکیـا و ٩٤,٧٠%ی  مندااڵنـی ڕۆژهەاڵتـی 
ڕۆژهـەاڵت دەچنـە قوتابخانـە، کەچـی لـە ڕۆژئـاوای تورکیـا ئـەو 

ڕێژەیـە لـە ٩٥% زیاتـرە.
هەڵسـەنگاندنی  بـۆ  گرنگـە  بوارێکـی  تەندروسـتی  بـواری 
جیاوازیی پێشکەوتنی ئابووری - کۆمەاڵیەتی لەنێوان ڕۆژئاوای 
تورکیا و باکووری کوردسـتان. لە ڕاپۆرتێکی ڕەسـمیی تورکیادا 
لـە سـاڵی ١٩٩٨دا، ڕێـژەی دکتـۆر- نەسـاغ )واتـە هـەر دکتۆرێـک 
لـە  نموونـە  بـۆ  کـراوە،  دیـاری  دەکەوێـت(  بـەر  نەسـاغی  چەنـد 
ئیزمیر یەک پزیشک بۆ ٣٢٩ نەساغ بووە. کەچی لە هەمان کاتدا 
ڕێژەکـە لـە شـەرناخ یـەک دکتـۆر بـۆ ٤٥٠٠ نەسـاغ بـوو. بەگشـتی 
نەبوونـی پزیشـک لـە دەڤەرەکەدا دیاردەیەکـی بەرچاو بووە. هەر 
لـەو ڕاپۆرتـەدا هاتـووە، کـە زۆرێـک لە ناوەندە تەندروسـتییەکانی 
بـۆ  پێویسـت  کادیـری  لـە  بـوون  بێبـەش  بەتەواوەتـی  ناوچەکـە 

خزمەتـە تەندروسـتییە پێویسـتەکان. 
جیاوازیـی  نێگەتیڤەکانـی  ئەنجامـە  لـە  یەکێـک  بەگشـتی، 
پێشکەوتنی ئابووری - کۆمەاڵیەتی لەنێوان تورکیا و کوردستاندا 
جێگـەی  کوردسـتان  خەڵکـی  لـە  زۆر  ژمارەیەکـی  بـووە،  ئـەوە 
ژیانیـان جـێ هێشـتووە و ڕوویـان کردۆتـە ڕۆژئـاوای تورکیـا. لـە 
سـاڵەکانی دواییـدا لێکۆڵینـەوەکان دەری دەخـەن، کـە النـی کـەم 
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٤٠%ی خەڵکی کورد لە تورکیا لەدەرەوەی سنووری کوردستاندا 
دەژین. دەبێت بشـوترێت، جگە لە جیاوازیی ئابووری، دوو هۆی 
تـری ئـەم کۆچکردنـە ئەمانـەن: ١- سـەختیی مەرجەکانـی ژیـان 
بـە پەیوەنـدی لەگـەڵ ناعەدالەتـی لـە ڕووی موڵکییەتـی زەویـدا، 
بـۆ نموونـە لـە سـاڵی ١٩٨٥، تەنهـا ٢%ی دانیشـتووانی باکـووری 
کوردستان خاوەنی ٥,٣٠%ی زەوی بوون لەو ناوچەیەدا، ئەوەش 
زیاتر پێگەی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی خاوەنزەوی )ئاغاکان(ی لە 
بیسـت سـاڵی دواییدا بە هۆی شـەڕ و پێکدادان به هێزتر کردووه ، 
بەهێزتریـش بـووە بـە هـۆی پشـتگیرییەکی زیـادی دەوڵـەت بـۆ 
ئاغا و سەرۆکعەشیرەتەکان. ٢- هۆیەکی تری ئەم کۆچبەرییەی 
کـورد بـۆ ڕۆژئـاوای تورکیـا، شـەڕی نێـوان پەکەکـە و هێزەکانـی 

دەوڵـەت بووە.

پرۆژەی مۆدێرنیزەکردنی تورکیا

هـەر زوو دوای دروسـتبوونی دەوڵەتـی تورکیـا، سـەرکردەکانی 
دەوڵەتی تازە بەتایبەتی لە قۆناغی ١٩٢٣-١٩٣٠دا، بە ئاگادارییەوە 
کەوتنـە هەوڵـدان بـۆ پیادەکردنـی سـتراتیژی ڕێکخسـتنی فـەزای 
نـوێ،  پایتەختـی  دەوروبـەری  لـە   )national space( نەتەوەیـی 
به ده سـتهێنانی  ئامانجـە،  بـەو  گەیشـتن  بـۆ  هەڵبەتـە  ئەنقـەرە. 
هاوسـەنگی لـە پێشـکەوتنی کۆمەاڵیەتـی - ئابـووری لـە تـەواوی 

تورکیـا، بـە باکـووری کوردستانیشـەوە، زۆر پێویسـت بـوو.
پرۆگرامـی مۆدێرنیزەکردنـی تورکیـا، پـڕۆژەی هـەرە گـەورە 
و گرنگـە لـە مۆدێرنیزەکردنـی واڵتانـی ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت. 
بـە ڕاسـتیش تورکیـا یەکـەم واڵت بـوو لـە ناوچەکـەدا، کـە هـەر 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦37

زوو لـە سـااڵنی سـییەکانی سـەدەی بیسـتەمدا دەسـتی کـرد بـە 
سەرمایەخسـتنەکار لـە بـواری پیشەسـازیی قورسـدا. میسـر، کـە 
گەورەیـە، زۆر  مۆدێرنیزەکردنـی  پرۆگرامێکـی  خـاوەن  ئەویـش 
دوای تورکیـا و بـە دیاریکـراوی لـە سـااڵنی ١٩٥٠کانـدا دەسـتی 
کـرد بـە خسـتنەکاری سـەرمایە لـە بـواری پیشەسـازیی قورسـدا. 
هەڵبەتە مرۆڤ دەتوانێت بپرسـێت، ئایا بەشـی کوردسـتان لە 
پرۆگرامـی مۆدێرنیزەکردنـی تورکیـادا، بەتایبەتی لە پیشەسـازیی 
قورسـدا، چـی و چەنـد بـووە؟ بەگوێـرەی هەندێـک لێکۆڵینـەوە، 
هـەرە  بەشـی  دەوڵـەت  ١٩٤٥دا،  و   ١٩٣٠ سـااڵنی  لەنێـوان 
زۆری، ئەگـەر نەڵێیـن هەمـوو، سەرمایەخسـتنەگەڕی تورکیـا بـۆ 
بەپیشەسـازیکردنی ئـەو واڵتـە بـووە. لـە الیەکـی تـرەوە، هـەر لەو 
ماوەیـەدا هیـچ سـەرمایەیەک نەخراوەتـە گەڕ لە بواری کشـتوکاڵ 
کشـتوکاڵ  کەچـی  ڕۆژهـەاڵت،  باشـووری  و  ڕۆژهـەاڵت  لـە 
سـەرچاوەی بژێـوی و چاالکیـی ئابووریـی هـەرە سـەرەکی بـووە 
پرۆگرامـی  لـە  پێشـکەوتنەی  ئـەو  لـەوە،  جگـە  ناوچەیـە...  لـەو 
لیبرالیزەکردنـی سـااڵنی ١٩٨٠کانی ئابـووری لە تورکیا کەوتەوە، 
ئـەوە بـوو کـە نـەک هـەر جیاوازییـەکان لـە بـواری پێشـکەوتنی 
ئابـووری - کۆمەاڵیەتـی لەنێـوان خۆرئـاوای تورکیـا و باکـووری 
کوردسـتان زیاتر بوون، بەڵکوو جیاوازییەکانی نێوان دەوڵەمەند 
و هـەژار لـە باکـووری کوردسـتان زۆر زیاتـری کـرد بـە بەراورد 
لیبرالیزەکردنـی  پرۆگرامـی  ئـەو  بـە هـۆی  هـەر  پێشـوو،  لەگـەڵ 

ئابوورییـه وه . 
داراییـی  سـەرچاوەی  نەبوونـی  گشـتی،  شـێوەیەکی  بـە 
پێویسـت، هـەر وەک وەزیـری داراییـی تورکیـا زەکەریـا تەمـزەل 
دەڵێـت، یەکێکـە لـەو گرفتـە هـەرە گەورانـەی ڕێگـە لە پێشـکەوتنی 
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دەگرێـت،  ڕۆژهـەاڵت  باشـووری  و  ڕۆژهـەاڵت  واتـە  ناوچـە، 
بەڕاسـتی ئەمـڕۆش ئەگـەر تورکیـا بخوازێـت ئاسـتی پێشـکەوتنی 
ئابـووری - کۆمەاڵیەتیـی باکـووری کوردسـتان بگەیه نێتە ئاسـتی 
ئـەوا هـەر نەبێـت ٢٠٠ – ٣٠٠  پێشـکەوتنی ڕۆژئـاوای تورکیـا، 
ملیار دۆالری پێویستە. پرسیارێکی گرنگ ئەوەیە، گریمان ئەگەر 
تورکیـا سـەرچاوەی داراییـی پێویستیشـی هەبێـت بۆ پێشخسـتنی 
کوردسـتان، ئایـا دەوڵـەت ئـەو خواسـت و ئـارەزووەی هەیـە بـۆ 

کوردسـتان؟  پێشخسـتنی 
ئەنجامێکـی زۆر نێگەتیڤـی جیاوازیـی پێشـکەوتنی ئابـووری - 
کۆمەاڵیەتـی ئـەوە بـووە، کـە بـه  هـۆی الیەنەکانـی کولتـووری و 
سیاسـی و دەروونییەوە، ڕۆحگەورەیی )arrogance(ی نەتەوەی 
سەردەسـت )واتـە تورکـەکان( زیاتـر بـووە بەرامبـەر بـە کـورد. 
پەیوەنـدی و تێڕوانیـن لـە حاڵەتـی پێشـکەوتنی ڕۆژئـاوای تورکیـا 
و دواکەوتووییـی باکـووری کوردسـتان حاڵەتێکـی لـە تێڕوانینـی 
گـۆڕێ.  هێناوەتـە  کولتووریـدا”   - سیاسـی   – “ئایدیۆلـۆژی 
ڕادەیەکـی  تـا  هەڵبەتـە  ئیحتقارکـردن،  و  بەکەمزانیـن  بەڕاسـتی 
لەالیـەن  کۆمەاڵیەتـی،   - ئابـووری  دواکەوتنـی  هـۆی  بـە  زۆر 
نەتـەوەی سەردەسـت )نەتـەوەی پێشـکەوتووتر، واتـە تـورک(ەوە 
بەرامبـەر نەتـەوەی بندەسـت )دواکەوتـوو(، نـەک تەنهـا زوڵـم و 
چەوسـاندنەوەی نەتەوەییـی لەسـەر نەتـەوەی بندەسـت ئاسـانتر 
ڕێگـە  ئایدیۆلۆژییـەوە  و  سیاسـی  الیەنـی  لـە  بەڵکـوو  کـردووە، 
جینۆسـایدکردنی  بـۆ  دەکات  خـۆش  سەردەسـت  نەتـەوەی  بـۆ 

بندەسـت و وێرانکردنـی واڵتەکـەی.  نەتـەوەی 
لـە  ئەکادیمـی  بۆچوونـی  هەندێـک  بەپێـی  بەڕاسـتیش، 
پێشـکەوتنە  جیـاوازی  ئـەو  هەرچەنـد  جینۆسـایددا،  بـواری 
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لـە  یـا  “لەمرۆڤایەتیخسـتنی،  پڕۆسـەی  ئەوەنـدەش  بێـت،  زیاتـر 
مرۆڤایەتیڕووتکردنەوە” )dehumanization(ی نەتەوەی بندەست 
ئـەم  دەبێـت.  ئاسـانتر  سەردەسـت  نەتـەوەی  جەلالدەکانـی  بـۆ 
لەمرۆڤایەتیخسـتنەش پێشـمەرجێکی گرنگە بۆ بەئەنجامگەیاندنی 
مرۆڤـی  بەچـڕی:  و  بەکورتـی  چونکـە  جینۆسـاید،  پڕۆسـەی 
دواکەوتـوو کەمبەهاتـرە و لەبـەر ئـەوەش له ناوبردنـی ئاسـانترە.

دەرەنجام

دەکەمـەوە  جەخـت  خاڵبەنـد،  شـێوەی  بـە  وتـاردا،  بەشـەی  لـەم 
ئابـووری  جیاوازیـی  فراوانبوونـی  گرنگەکانـی  هـۆکارە  سـەر 
ڕۆژئـاوای  و  کوردسـتان  باکـووری  لەنێـوان  کۆمەاڵیەتـی   -
 -١ تورکیـا:  لـە  کـورد  کێشـەی  لەگـەڵ  پەیوەنـدی  بـە  تورکیـا، 
مێژووییـی  ڕاسـتییەکی  کوردسـتان،  باکـووری  پاشـکەوتووییی 
لـە   -٢ تورکیـا.  کۆمـاری  بوونـی  لـە  کۆنتـرە  دوورودرێـژە، 
مۆدێرنیزەکردنـی تورکیـادا، باکـووری کوردسـتان تـا ڕادەیەکـی 
یەکجـار زۆر پشـتگوێ خـراوە و بێبـەش کـراوە. ٣- هەڵوێسـتی 
دوژمنکارانـەی تورکیـا بەرامبـەر بـە کورد، وای کرد تا سـەرەتای 
دەرەوە  جیهانـی  بەرامبـەر  کوردسـتان  ناوچـەی  ١٩٩٠ەکان 
بەتەواوەتـی داخـراو بێـت. هه تـا لـە سـااڵنی دواییشـدا )کۆتاییـی 
١٩٩٠ەکان و سـەرەتای ٢٠٠٠ەکان( کاتێـک ئەمەریـکا و یەکێتیـی 
بـە  نموونـە  بـۆ  نوێنەرایەتـی،  بیـرۆی  ویسـتوویانە  ئەوروپـا 
یاخـود سـەرمایە  بکەنـەوە  لـە کوردسـتان  بازرگانییـەوە،  نـاوی 
لـەو هەرێمـە وەگـەڕ بخـەن، ئـەوا دەوڵەتـی تـورک بەتەواوەتـی 
ڕێگـر بـووە. ٤- شـەڕ و پێکدادانـە سـەربازییەکان لـە باکـووری 
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کوردسـتان لـە بیسـت سـاڵی دواییـدا زیانێکـی زۆری گەیاندۆتـە 
پێشـکەوتنی ناوچەی باکووری کوردسـتان و بیانوویەکی گرنگی 
داوەتـە دەسـت دەسـەاڵتدارانی تـورک، کـە گوایـە بـە هـۆی بوونی 
نەیانتوانیـوە  ئـەوان  )تیرۆریـزم(،  دەبێـژن  پێـی  خۆیـان  ئـەوەی 
سـەرمایە لـە کوردسـتان بخەنـە گـەڕ. ٥- نەبوونـی مەرجـە هـەرە 
پێویسـتەکانی خسـتنەگەڕی سـەرمایە لـە باکـووری کوردسـتان. 
بـۆ نموونـە ناهەمواریـی بـاری گواسـتنەوە و پەیوەنـدی، کەمیـی 
وزەی کارەبـا یـا گرانیـی بـۆ بەکارهێنانـی لـە بواری پیشەسـازیدا، 
نەبوونـی ئاسـاییش و سـەقامگیری، وەک پێشـمەرجێکی گرنگـی 
بەرامبـەر  لـە  پێشـبڕکێ  مەرجەکانـی  خراپیـی  و  وەبەرهێنـان 
ڕۆژئـاوای کوردسـتان، کۆمەڵێـک کۆسـپ بـوون لەسـەر ڕێگـەی 
کوردسـتان.  باکـووری  کۆمەاڵیەتیـی  و  ئابـووری  پێشـکەوتنی 
٦- بەگشـتی چارەسـەرنەبوونی کێشـەی کـورد گەلێـک ئەنجامـی 
نێگەتیڤـی لـە بواری پێشـکەوتن لـێ کەوتۆتـەوە. ٧- ئایدیۆلۆژیای 
ئایدیۆلۆژیایەکـی  کـورد،  مەسـەلەی  بەرامبـەر  تورکیـا  دەوڵەتـی 
ئـەم  بـووە.  ڕەگەزپەرسـتیش(  بگـرە  )هه تـا  و سـەقەت  نوقسـان 
بۆچوونـە ڕەسـمییە پێداگیـری بـووە لەسـەر ئـەو بـاوەڕەی، کـە 
شـتێک نییـە بـە نـاوی “مەسـەلەی کـورد،” بەڵکـوو ئـەوەی هەیـە 
گرفتی ڕۆژهەاڵت و باشـووری ڕۆژهەاڵتە لە ڕووی پێشـکەوتنی 
ئابـووری - کۆمەاڵیەتییـەوە، چارەسـەری ئـەم بـوارەش دەکاتـە 
چارەسـەرکردنی مەسـەلەی کـورد. ٨- پشـتگیریکردنی دەوڵـەت 
و حیزبـە سیاسـییە دەسـەاڵتدارە تورکیایییـەکان بـۆ هەندێـک لـە 
هێزە کۆمەاڵیەتییەکانی باکووری کوردسـتان، کە لە ڕاسـتیدا ئەو 
هێزانە خۆیان ئاسـتەنگن لە ڕێگەی مۆدێرنیزەکردنی کوردسـتان. 
شـایانی باسـە هاوپەیمانیـی دەوڵـەت و حیزبـە دەسـەاڵتدارەکان 
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لەگـەڵ هێـزە کۆمەاڵیەتییـە تەقلیدییـەکان لـە باکووری کوردسـتان 
لـە  چەکـداری  شـەڕی  دەسـتپێکردنی  دوای  کـەوت  بەهێزتـر 
باکـووری کوردسـتان لـە سـاڵی ١٩٨٤دا. ٩- نەبوونـی سـەرمایە 
و خواسـتی پێویسـت بـۆ بەرەوپێشـبردنی باکـووری کوردسـتان. 
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گەڕانەوە لە لێواری کاریسەیەکی گەورە! 

لە ژمارەیەک سایتی کوردیدا، لە 1٦ و 17ی تشرینی 
یەکەمی 2٠15دا باڵو بۆتەوە

ڕێگریکردنی هێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، لەدەرەوەی 
هەمـوو یاسـا و ڕێسـایەک، لـە سـەرۆکی پەرلەمانـی کوردسـتان 
و سـتافەکەی و ژمارەیـەك پەرلەمانتـار لـە ١٢ی ئـەم مانگـەدا، 
دەسـتدرێژییەکی ئەوپـەڕی مەترسـیدار بـوو بـۆ سـەر ڕەوایەتیـی 
دیموکراتـی و ئاشـتەواییی کۆمەاڵیەتـی و تـەواوی ئەزموونـی ٢٣ 

سـاڵەی باشـووری کوردسـتان. 
خـۆم وەک یەکێـک لـە سـتافی سـەرۆکی پەرلەمـان، شـاهیدی 
بینینـی ئـەو دەسـتدرێژییە هۆڤانەیـە بـووم، تابلۆیەکـم بینـی بەقەد 
شەڕی براکوژی قێزەون بوو. لە ڕاستیدا دەتوانم بڵێم باشووری 
کوردستان بە جیاوازیی چەند چرکەیەک لە لێواری کاریسەیەکی 
تـری  شـەڕێکی  دەیتوانـی  کـە  کاریسـەیەک،  گەڕایـەوە؛  گـەورە 
براکوژی بێت و دەرئەنجامەکانیشی بگرە ترسناکتر بن لە شەڕە 
براکوژییەکـەی ١٩٩٠ەکان. بـۆ مێـژووش دەڵێـم، بـە ڕادەی یەکەم 
حیکمـە و خۆبەدوورگرتنـی سـەرۆکی پەرلەمـان لـە هـەر جـۆرە 
کاردانەوەیـەک قبوڵکردنـی ئـەوەی بەبـێ سـێ و دوو بگەڕێتـەوە 
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سـلێمانی، ئـەم هەرێمـەی لـەم لێـوارە ترسـناکە گەڕاندەوە! 

***

کوردسـتان،  باشـووری  ناجێگیرەکـەی  سـاڵییە   ٢٣ ئەزموونـە 
هـەر لـە سـەرەتاوە بـە کۆمەڵێـک کێشـەی جیددییـەوە لـە ١٩٩٢دا 
لـە  بـوون  پـێ کـرد. کێشـەکانیش بەشـێکیان جێماوێـک  دەسـتی 
مێـژووی پێشـتر هەندێکیشـیان پەیوەندیـان هەبـوو بـە شـێوازی 
مامەڵەکـردن لەگـەڵ واقیعـی سیاسـی دوای ڕاپەڕیـن، کـە زیاتـر 
هیـی گرتنەدەسـتی دەسـەاڵت و فەرمانڕەوایـی بـوو. بەکورتـی و 
بەچـڕی، کێشـەکان تێکەاڵوییەکـی فرەالیـەن بـوون، لـە الیەکـەوە 
تـرەوە  لـە الیەکـی  مێـژوو و گرێکوێـرە چارەسـەرنەکراوەکانی، 
کولتـوورە  ئـەو  و  سیاسـییەکان  پێـدراوە  مانـای  )بـە  سیاسـەت 
سیاسـییەی حیزبـە سیاسـییەکان هەڵگـری بـوون(. لـەدوای ئـەم 
هەمـوو سـاڵە، تـا ئێسـتاش ئـەم کێشـانە )بـە هـەردوو ڕەهەنـدە 
نەکـراون،  چارەسـەر  هـەر  نـەک  و سیاسـییەکەیەوە(  مێژوویـی 
بەڵکـوو بـەردەوام وەک مۆتەکـە بەسـەر ئەزموونەکـەوە بـوون. 
هـۆکاری سـەرەکی  کێشـانە  ئـەم  ئـەم ٢٣ سـاڵەش  بەدرێژاییـی 
لەشـکری  هێنانـی  بـۆ سـەرهەڵدانی شـەڕی خۆکـوژی و  بـوون 
ئەنفالکردنـی کـورد بـۆ سـەر کەرامەتـی نەتەوەییی کـورد لە ٣١ی 

ئابـدا و دوو ئیدارەیـی و... هتـد. 
وەک ئامـاژەی پـێ درا، هۆکارێکـی سـەرەکیی ئـەم کێشـانە، 
پێکهاتەیەکـی ئاڵـۆز بـووە لـە زهنییـەت و کولتووری سیاسـی. لەم 
زهنییەت و کولتوورە سیاسییەدا، بەردەوام قۆرخکاریی سیاسی 
و قبوڵنەکردنی سەرکەوتنی ئەوی تر و خۆبەزلزانی و زاڵبوونی 
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ئـەو بۆچوونـە نادیموکراتییـەی پێداگـری لـەو جیهانبینییـە دەکات، 
منـە و سـەرکەوتنی  نەبـێ دژی  منـدا  لەگـەڵ  ئـەوەی  دەڵـێ  کـە 
لـە  یەکێکیـش  منـە...  شکسـتی  زەرورەت  بـە  تریـش  ئەوانـی 
کـە  بـووە،  ئـەوە  زیانبەخشـە  جیهانبینییـە  ئـەم  خەسـڵەتەکانی 
حیزب بەردەوام هەوڵ دەدات پانتایی و فەزاکەی خۆی یەکسـان 
بـکات بـە تـەواوی پانتایـی و فـەزای نەتـەوە. هـەر لەبـەر ئەوەشـە 
زۆر جـار وەهمـی ئـەوەی ئـەو حیزبـە بەقـەدەر پانتاییـی نەتـەوە 
گەورەیـە، بـەم پێـوەرەش دەبـێ بەقـەدەر ئـەو گەورەیییە وەهمییە 
بااڵدەسـت بێ و قورسـاییی سیاسـیی هەبێت، سـەرچاوەی هەرە 
گەورەییـی  حیـزب  تـر،  مانایەکـی  بـە  بـووە.  کێشـەکان  گرنگـی 
خـۆی لـە گەورەییـی وەهمیـی خۆیـدا دەبینێتەوە، نـەک لە ژمارەی 
ڕاسـتەقینەی ئـەو دەنگدەرانـەی پشـتگیری لـەو حیزبـە دەکـەن، یـا 
ژمـارەی ئـەو کورسـییانەی ئـەو حیزبـە لـە پەرلەمانـدا هەیەتـی. 
هـەر لەبـەر ئەوەشـە هەڵگـری ئـەم شـێوازە لە جیهانبینـی، ناتوانێ 
تـر  ئەوانـی  سـەرکەوتنی  و  کاریگـەری  و  گەورەیـی  بەئاسـانی 
قبـوڵ بـکات: بەپێـی ئـەم لۆژیکـە، چاوەڕوانیـی ئەم هێـزە گەورەیە 
ئەوەیـە، الیەنەکانـی تـر، چەندیـش گـەورە بـن، دەبـێ ئـەوە قبـوڵ 

بکـەن، کـە بەبچووکـی مامەڵەیـان لەتەکـدا بکـرێ.
جـۆرە  ئـەم  دیموکراتیخوازیـی  بەچـڕی،  و  بەکورتـی  زۆر 
و  خـۆی  “گەورەیـی”  وەهمـی  لەسـەر  بـەردەوام  کـە  حیزبـە، 
“بچووکـی” ئەوانـی تـر دەژیـی و بـەردەوام سیاسەتیشـی لەسـەر 
دەکات، ڕووکەشـە و حیزبەکـەش بوونەوەرێکـی خاڵییـە لـە بەهـا 
ڕێـک  ئەمـە  بەڕاشـکاوی،  زۆر  دیموکراسـی.  گرنگەکانـی  هـەرە 
خەسـڵەتی یەکێـک لـە هێـزە سیاسـییە سـەرەکییەکانی باشـووری 
کوردسـتانە، ئەویش پارتی دیموکراتی کوردسـتانە، کە بەردەوام 
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بێـت،  مـن  ڕکێفـی  لەژێـر  هەیـە  ئـەوەی  “پێویسـتە  لۆژیکـی  بـە 
ئەگەرنـا لێناگەڕێـم ببێـت” کار دەکات. کێشـەی تـری ئـەم حیزبـە 
بەتایبەتـی لـەدوای دەرکەوتنـی بزاڤـی گـۆڕان لـە ٢٠٠٩وە، ئـەوە 
مامەڵـەی  بـە وەهمـی زۆرینەبـوون  بـەردەوام  پارتـی  کـە  بـووە 
لەگـەڵ واقیعێکـی گـۆڕاودا کـردووە. پارتـی تـا ئێسـتاش ناتوانـێ 
ئـەوە هـەزم بـکات، کـە لـە هەڵبژاردنەکانـی ١٩٩٢ بەرامبـەر بـە 
یەکێتـی ٥٠+١ی دەنگەکانـی بەدەسـت هێنـا، بـەاڵم ئەمڕۆ هەر ئەم 
حیزبـە نوێنەرایەتیـی کەمێـک زیاتـر لـە یـەک لەسـەر سـێی خەڵکی 
پەرلەمـان،  لـەدەرەوەی  پارتـی،  هەرچەنـدە  دەکات.  کوردسـتان 
زۆربـەی هـەرە زۆری جومگەکانـی دەسـەاڵتی جێبەجێـکاری و 
دادوەریـی بەدەسـتەوەیە، بـەاڵم لـە ٢٣ی حوزەیـران پشتڕاسـت 
بوویـەوە کـە پێگـەی ڕاسـتەقینەی پارتـی هیـی کەمایەتییـە نـەک 
زۆرینـە، هەروەهـا زوو یـا درەنـگ دەبـێ ئـەو حیزبە ئەو ڕاسـتییە 
قبـوڵ بـکات. لـە ڕاسـتیدا لـە کەمایەتیشـدا زۆرینـەی هـەرە زۆری 
کورسـییەکانی پارتـی )کـەم یـا زۆر ٢٦ لـە کـۆی کورسـییەکانی 
لـە پەرلەمـان( هیـی دەنگدەرانـی پارێـزگای دهۆکـە. کەواتـە هێـزی 
پارتـی دوو جـار کەمایەتییـە، یەکێکیـان کـە فراکسـیۆنەکەی پارتی 
تریشـیان  ئـەوی  و  کەمایەتییـە  تـر  فراکسـیۆنەکانی  بەرامبـەر 
ئەوەیـە کـە زۆرینـەی هـەرە زۆری ئـەم کەمایەتییـە نوێنەرایەتیـی 
تەنهـا یـەک پارێـزگا دەکـەن، کە ڕێژەی دانیشـتووانی لە هەر یەک 

لـە پارێزگاکانـی هەولێـر و سـلێمانی کەمتـرە. 
بەکورتـی و بەچـڕی، ئەسـڵی کێشـەکە ئەوەیـە، پارتـی نایـەوێ 
ئـەو ڕاسـتییە قورسـە قبـوڵ بـکات، کـە لـە پەرلەمانـدا کەمایەتییـە. 
ئەمە ڕێک ئەو حاڵەتە بوو کە بەڕوونی لە ٢٣ی حوزەیراندا دەر 
کـەوت. لـەدوای ئـەم مێـژووەوە، پارتـی بـۆ بەرەوڕووبوونـەوەی 
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بـووە  ئامـادە  تەنانـەت  مێـژووە،  ئـەم  دوای  تاڵـەی  واقیعـە  ئـەم 
ئەویـش  ئامانجەکەیـە،  پێکانـی  گرنـگ  بهێنـێ:  بـەکار  هێزیـش 
گەڕاندنـەوەی هاوسـەنگییە بـۆ دابەشـبوونی هێـز لـە هاوکێشـەی 
٢٠٠٩وە  لـە  بەتایبەتـی  کـە  کوردسـتاندا،  باشـووری  سیاسـیی 
ناهاوسـەنگییەکی جیددیـی بـە خـۆوە بینیـوە، بـەاڵم بەڕوونـی لـە 

٢٣ی حوزەیرانـدا دەر کـەوت. 

***

لـە چەنـد مانگـی ڕابـردوودا  بـاوەڕی مـن، پێویسـتە ئـەوەی  بـە 
ڕووی دا، وەکـو بەشـێک لـە ملمالنێـی دوو ڕەوت تەماشـا بکەیـن، 
کـە بەدرێژاییـی ئـەم خولـەی پەرلەمـان بـە شـێوازی جۆراوجـۆر 

ئامادەیییـان هەبـووە و لەگـەڵ یەکتـردا لـە دژایەتیـدا بـوون: 
دیموکراتـی  پارتـی  هـی  ئاراسـتەیە  ئـەم  یەکـەم:  ئاراسـتەی 
کوردسـتان بـوو هەوڵـی بێوچانـی دا لـە ڕێگـەی خۆدزینـەوە لـە 
ڕەوایەتیی دیموکراتی و کوشتنی کات و بە بەکارهێنانی کۆمەڵیک 
و  ڕێگـە  کۆتاییـی  بـە  بگەیەنـێ  مەسـەلەکان  فرتوفێلـی سیاسـی، 
بنبەسـت. ئەو کاتەش )واتە ڕێک لەو بنبەسـتەدا( لە بەرژەوەندیی 
خـۆی واقیعێـک لـەدەرەوەی ڕێسـا و یاسـا بـە ئەوانـی تـر بداتـە 
قبوڵکـردن، واقیعێـک، کـە تیایـدا بەتایبەتـی بـە بەهانـەی نەبوونـی 
کات، ١- نـە هەرێـم بووبێتـە خاوەنـی دەسـتوور. ٢- نـە یاسـای 
سـەرۆکایەتیی هەرێـم هەمـوار کرابێتـەوە؛ ٣- سـەرباری ئەمـەش، 
بـۆ دوو سـاڵی تریـش لـە ڕێگـەی هەندێـک “ئالوێـر و فرتوفێڵـی 
سیاسـییەوە” بوار بڕەخسـێت بۆ مەسـعود بارزانی وەک سەرۆک 

بـۆ دوو سـاڵی تریـش بـە هەمـوو دەسـەاڵتەکانیەوە بمێنێتـەوە.
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هەوڵەکانـی  هەمـوو  ئاراسـتەیە  ئـەم  دووەم:  ئاراسـتەی 
بـوو.  پەرلەمـان  بـۆ  شـەرعیەت  و  هەیبـەت  گەڕانـەوەی  بـۆ 
مانگـی  لـە چەنـد  بەتایبەتـی  ئاراسـتەیەش،  ئـەم  کارەکتەرەکانـی 
یەکگرتـوو  و  )کۆمـەڵ  فراکسـیۆنی  چـوار  بەگشـتی  ڕابـردوودا، 
کـە  بکەیـن،  لەبیـر  ئـەوە  ناشـبێ  بـوون.  گـۆڕان(  و  یەکێتـی  و 
بزاڤـی گـۆڕان، زۆر بـە تایبەتییـش ڕێکخـەری گشـتیی ئـەم بزاڤـە، 
نەوشـیروان مسـتەفا، داینەمۆی هێنانەکایەی یەکڕیزیی ئەم چوار 
فراکسـیۆنە بـوو؛ یەکڕیزییـەک، کـە دواجار خۆی لـە خوێندنەوەی 
لـە ٢٣ی  یەکەمـی پڕۆژەیاسـایەکی هاوبەشـی ئـەم چـوار هێـزە 
حوزەیـران دەر بـڕی. دەبـێ ئـەوەش بگوتـرێ، کـە زۆر بەتایبەتـی 
ئـەم ئاراسـتە و ئیرادەیـە خـۆی لـە شەخسـی سـەرۆکی پەرلەمـان 
)دکتـۆر یوسـف محەمـەد(دا دەر بـڕی، کـە بـەردەوام الیەنگرێکـی 
سەرسەختی ئەوە بوو، مەسەلەکان لە پەرلەمان و بە شێوەیەکی 
هـەر  کـردووە  وای  ئەوەشـە  هـەر  بکرێنـەوە.  یـەکال  یاسـایی 
زوو پارتـی دیموکراتـی کورسـتان، بـە ڕادەی یەکـەم سـەرۆکی 
پەرلەمانـی کـردە ئامانـج بـاوەڕی وا بـوو بە البردنـی ئەو، دەکرێ 
بەشـێک لەو ناهاوسـەنگییە ڕاسـت بکاتەوە و شکسـتی خۆشـی لە 
٢٣ی حوزەیراندا بەو البردنە بکات بە سەرکەوتن. چونکە بەالی 
پارتـی دیموکراتـی کوردسـتانەوە، سـەرۆکی پەرلەمان بەرپرسـی 

یەکەمـی شکسـتەکەی ئـەو حیزبـە بـوو لـە ٢٣ی حوزەیـران. 
بەکورتی و بەچڕی، دەتوانین بڵێین ئێستگەیەکی هەرە گرنگ، 
کـە تیایـدا کاری ئـەم چـوار فراکسـیۆنە بـە لووتکـە گەیشـت، بەاڵم 
لـە هەمـان کاتـدا بـووە هـۆی هەراسـانبوونی پارتـی دیموکراتـی 
یاسـایی  نیسـابی  بـە  بـوو  پەرلەمـان  کۆبوونـەوەی  کوردسـتان، 
ئەنجامدانـی  بەسـەرکەوتوویی  و   ٢٠١٥ حوزەیرانـی  ٢٣ی  لـە 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦49

لـەو  هەرێـم  سـەرۆکایەتیی  یاسـای  بـۆ  یەکـەم  خوێندنـەوەی 
کۆبوونەوەیـەدا. مـرۆڤ دەتوانـێ بەئاسـانی تێبـگات، ئـەو ڕۆژە 
پارتـی هەسـتێکی وای ال دروسـت بـوو، کـە پـڕ بـوو لـە شـپرزەیی 
و ئەوپـەڕی هەسـتکردن بـە تاڵییەکانـی شکسـت: پارتـی بـۆ یەکەم 
جـار لـە ٢٣، سـاڵی ڕابـردوودا بـوو بە کەمایەتـی، پارتی بۆ یەکەم 
جـار چـووە پێگـەی ئۆپۆزیسـیۆنبوونەوە هـەر لـەو پێگەیەشـەوە 
زۆر “بێدەسەاڵت” دەر کەوت، لەبەر ئەوەش تەنها ئەلتەرنەتیڤێک 

لـە بەردەمـی مابوویـەوە، بایکۆتکردنـی کۆبوونەوەکـە بـوو. 
جگـە لەمـەش، ئـەوەی بـەالی پارتییـەوە بـە هیـچ شـێوەیەک 
جێگـەی قبـوڵ نەبـوو، ئـەوە بوو لـە کارێکی پەرلەمانیـدا، کە تیایدا 
چـوار فراکسـیۆنی پەرلەمـان گـۆڕان، یەکێتی، یەکگرتوو و کۆمەڵ 
هـاوکاری یەکتـر بـوون، پرۆسـەکە گەیاندرایـە قۆناغـی کۆتایـی 
لـە ١٩ی ئـاب، وەک هەوڵێـک بـۆ خوێندنـەوەی دووەم بـۆ یاسـای 

سـەرۆکایەتیی هەرێـم.
تاڵیـی  بـە  پارتـی  هەسـتکردنی  کـە  لێرەدایـە  دەرئەنجـام: 
شکسـتهێنان لـە ٢٣ی حوزەیرانـدا بـە لووتکـە دەگات. لـە ڕاسـتیدا 
ئەوهـا  حاڵەتێکـی  ڕووبـەڕووی  مێژوویـدا  لـە  پارتـی  جـار  کـەم 
لەالیـەن  چێشـتووە.  شکسـتەی  تاڵیـی  ڕادەی  ئـەو  و  بۆتـەوە 
پارتیشـەوە، تـەواوی بەرپرسـیارێتی لـەم شکسـتەدا زیاتـر وەک 
سـەرۆکی  و  گـۆڕان  بزاڤـی  هەوڵەکانـی  و  کار  دەرهاوێشـتەی 
پەرلەمـان )د. یوسـف محەمـەدا( خوێندرایـەوە. هـەر لێرەشـەوەیە 
بـەالی پارتییـەوە بـۆ خۆدەربازکـردن لـەو هەسـتکردن بـە تاڵیـی 
شکستە و خۆپاککردنەوە لەو “عەیبە” سیاسییە، تەنها چارەسەر 

“ڕۆیشـتنی گـۆڕان و سـەرۆکی پەرلەمـان” بـوو.
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***

دەنـگ  هەندێـک  لـە  جگـە  ئەوەیـە،  نیگەرانییـە  جێگـەی  ئـەوەی 
لێـرە و لـەوێ، مـن وا دەزانـم کاردانـەوەی هێـزە سیاسـییەکانی 
بـۆ  چـەک  زەبـری  بـە  زۆرهێنـان،  لەمـەڕ  کوردسـتان  هەرێمـی 
سـەرۆکی پەرلەمـان، کـە لـە بازگـەی پردێوە بگەڕێتەوە سـلێمانی، 
چـۆن  وەک  هـەر  بەڵکـوو  ئـەوە،  هـەر  نـەک  نەبـوو.  پڕبەپێسـت 
لەبیـر  زۆر،  یـا  کـەم  ئـاب،  ٣١ی  خیانەتەکـەی  ماوەیـەک  دوای 
بەرامبـەر گێڕانـەوەی سـەرۆکی  ئەوهـاش کاردانەوانـەکان  کـرا، 
پەرلەمـان بـۆ سـلێمانی ئەوەنـدە الواز بـوون، کـە ئیتـر پرۆسـەی 
لەبیرچوونەوەیـان هـەر ئێسـتا دەسـتی پـێ کـردووە. لـە ڕاسـتیدا 
تەنانـەت مەترسـیی ئـەوەش هەیـە کـە ئەسـلەن ڕووداوی ١٢ی 
تـر،  هۆیەکـی  یـا  هۆیـەک  لەبـەر  پـردێ،  بازگـەی  ئۆکتۆبـەری 
ئەسڵەن نەچووبێتە ناو یادەوەری - زاکیرەی بە کۆمەڵی خەڵکی 
کوردسـتان! ئەمـە نـەک هـەر مەترسـییەکی گەورەیە، بەڵکوو ڕێک 
کاریسـە ڕاسـتەقینەکەیە: ئەگـەر لەبیرچوونـەوەی هەڵە و خیانەت 
ئـەوا  بێـت،  ئاسـان  و چەوتـی و گوناهەکانـی ڕابـردوو هـەر وا 
دووبارەبوونەوەشـیان لە پرۆسـە سیاسـییەکاندا بە هەمان ڕاددە 

ئاسـان دەبێـت. 
بەداخـەوە بـە بەهانـەی بوونـی هەڕەشـە و مەترسـی لەسـەر 
یاسـا  ئەتککردنـی  ترسـناکترین  دەبـێ  کوردسـتان،  باشـووری 
بەسـەرماندا تێبپەڕێت، دەبێ قبوڵی بکەین و دەبێ لێشـی بێدەنگ 
بین. دەبێ قبوڵ بکەین هێمای گرنگترین دامەزراوەی دیموکراسی 
لەژێـر  هەمووانـەوە  بەرچـاوی  بـە  پەرلەمـان(  سـەرۆکی  )واتـە 
هەڕەشـەی چەکـەوە، زۆری بـۆ بهێنـرێ بـۆ ئـەوەی بگەڕێتـەوە 
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سـلێمانی. لێـرەدا دوو پرسـیار دێنـە پێشـەوە: ئایـا بەڕاسـتی هێزە 
سیاسـییەکان لـە قـەوارە و مەترسـیی سیاسـییانەی ئـەم ڕووداوە 
گەیشـتوون؟ ئەگـەر لـە ڕووداوەکـەش گەیشـتوون، ئایـا ئامـادەن 
و  داعـش  شـەڕی  “بوونـی  بەهانـەی  بـە  بکـەن  لـێ  چاوپۆشـیی 
مەترسـی لەسـەر ئەزموونـی سیاسـیی باشـووری کوردسـتان؟” 

***

لەوە دەچێت ئەزموونی باشـووری کوردسـتان هێشـتا ئەزموونە 
شکسـتخواردووەکەی واڵتانـی عەرەبـی لـە زیاتـر لـە نیوسـەدەی 
سـیمبولی  ئەتککردنـی  قبوڵکردنـی  نەکـردووە:  تێپـەڕ  ڕابـردوو 
بوونـی  بەهانـەی  بـە  پەرلەمـان(  )واتـە  دیموکراتـی  ڕەوایەتـی 
مەترسیی شەڕ لەسەر کوردستان، دووبارەبوونەوەی ئەزموونە 

عەرەبییـە. واڵتانـی  شکسـتخواردووەکەی 
لـە ژیانـی سیاسـیی گەالنـی عەرەبیـدا بـۆ مـاوەی ٦٠ – ٧٠ 
سـاڵ، سـتەمکار و دیکتاتۆرەکانـی واڵتانـی عەرەبـی سـەرکەوتوو 
بـوون لـە دواخسـتنی ڕیفـۆرم و چاکسـازی بـە بەهانـەی بوونـی 
مەترسی و هەڕەشە و پیالنگێڕیی زایۆنیزم و ئیمپریالیزم لەسەر 
ئـەم گـەل و واڵتانـە! ئـا لـەم پرۆسـەیەدا، وەک دەرهاوێشـتەیەکی 
عـەرەب  گەالنـی  عـەرەب،  دەسـەاڵتدارانی  سیاسـەتەی  ئـەم 
دواکەوتنـی  سـاڵ  دەیـان  شـێوەی  لـە  دا  باجیـان  گەورەتریـن 
مۆدێرنیزەکـردن،  مرۆیـی،  و  سیاسـی  گەشـەکردنی  پرۆسـەی 

دیموکراتیزەکـردن و مافـی مـرۆڤ و ئازادییـەکان و... هتـد. 
بەکورتی و بەچڕی، وەک دەرئەنجامی ئەم سیاسەتە، ئەوەی 
تیایـدا  کـە  بـوو،  سـتەمکار  سیسـتمی  کۆمەڵێـک  هـات،  بەرهـەم 
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لەپێناو بەدەستهێنانی ئاساییشی ڕژێمە ستەمکار و تاکڕەوەکان، 
کرایـە  واڵتانـە  ئـەم  هاوواڵتییانـی  ئازادییەکانـی  و  ئاسـاییش 
قوربانـی. لـە ڕاسـتیدا بـۆ مسـۆگەرکردنی ئاسـاییش و ئارامـی بـۆ 
ڕژێمـەکان، دەبووایـە گەلەکانـی واڵتانـی عەرەبی بـەردەوام لەژێر 
هەڕەشـەی دەرەکـی و تـرس و تۆقاندنـدا بژیـن. پرسـیار ئەوەیـە: 
ئایـا لـە کاتێکـدا ئـەم ئەزموونـە لـە مێژوو لە بەردەسـتمانە و بەبێ 
هەژماریـش لێکۆڵینـەوە و توێژینـەوەی ئەکادیمـی لە چوارچێوەی 
ئـەم وانـە مێژوویییـەدا لـە بەردەسـتن، بـۆ دەبێـت ئێمـەی کـورد 
نەتوانیـن لـەو وانەیـە فێـر ببیـن و ئـەو فێربوونـەش لـە خزمـەت 
بـۆ  بهێنیـن؟  بـەکار  دروسـتدا  و  ڕاسـت  سیاسـی  ئاراسـتەیەکی 
دەبـێ ئێمـەی کـورد ئـەو ئەزموونـە شکسـتخواردووەی واڵتانـی 
عەرەبـی دووبـارە بکەینـەوە، لـە کاتێکـدا کـە دەزانیـن ئەزموونـی 
بـە  بـووە  مـاوە دوورودرێـژەدا یەکسـان  لـەو  واڵتانـی عەرەبـی 
کاریسـەیەکی ڕاسـتەقینە بـۆ گەالنـی ئـەو واڵتانـە. بـۆ دەبـێ ئێمـە 
لەژێر هەڕەشە و مەترسییە دەرەکییەکان، کە زۆر جار دروست 
کـراون تـا ڕاسـتەقینە بـن، خەڵکـی باشـووری کوردسـتان ڕێگە بە 
دامەزرانـی سیسـتمێکی دیکتاتـۆری بـدات، سیسـتمێک، کـە تیایـدا 
هەمـوو  دیموکراتـی،  ڕەوایەتیـی  لـە  دوور  دەسـەاڵتێکی  لەپێنـاو 

یاسـا و ڕێسـا و ئیـرادەی خەڵـک بنپـێ بکرێـن! 
بـە بـاوەڕی مـن، ئـەوەی لـە مـاوەی ٢٣ی حوزەیـران تـا ١٢ی 
ئـەم مانگـە ڕووی دا، بەدەسـتهێنانی لووتکەیەکـی سیاسـیی بـەرز 
و  دیموکراتییـەکان  بەهـا  بەرجەسـتەکردنی  ئاراسـتەی  بـە  بـوو 
شـەرعییەتی دیموکراتـی و پەرلەمانـی. ئـەم دەرەنجامـە لە ئاکامی 
خەباتـی  و  کار  و  فراکسـیۆنەکە  چـوار  یەکگرتووییـی  کاری 
سـەرۆکی پەرلەمـان بەدەسـت هـات. لـەم ئاراسـتەیەدا، بەتایبەتـی 



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦53

پێداگیریـی سـەرۆکی پەرلەمـان ڕەگەزێکـی زۆر گرنـگ  ڕۆڵ و 
بـوو. جـا ئـەوەی ئێسـتا لەسـەر چـوار هێزەکـە پێویسـتە ئەوەیـە، 
ئـەم لووتکەیـە بپارێـزن. تاکـە ئامرازیـش لـەم پێنـاوەدا پاراسـتنی 
ئـەوا  نەکـرا،  هـەر  ئـەوە  ئەگـەر  هێزەیـە.  چـوار  ئـەو  یەکڕیزیـی 
چاوەڕوانیـم ئەوەیـە هەمـوو هەوڵەکانی سـەرۆکی پەرلەمان ئەوە 
بێـت، کـە خـۆی ڕێگـە نـەدات ئـەم لووتکەیـە تێـک بشـکێندرێت و 
ئەزموونیـش ببرێتـەوە دواوە بـۆ چوارگۆشـەی ژمـارە یـەک! لـە 
الیەکـەوە دەزانـم ئـەم کارە بـۆ سـەرۆکی پەرلەمـان ئاسـان نییـە، 
بەاڵم ئەگەر ئەوەی بۆ نەچووە سـەر، ئەوا پێویسـتە ڕێگە نەدات 
ئـەو  بـە پێگەکـەی و چارەنووسـی  ئالوێـر و مامەڵـەی سیاسـی 
پێگەیـەوە بکـرێ. بـە بۆچوونـی خـۆم، نابـێ سـەرۆکی پەرلەمـان 
لـە پاراسـتنی ئـەم هەڵوێسـتە دوودڵ بێـت، تەنانـەت ئەگـەر ئـەم 
بێـت،  شـەرەفمەندانەش  وازهێنانێکـی  بـە  هەڵوێسـتە  پاراسـتنی 
تـەواوی  لـە  بەڵکـوو  پەرلەمـان،  سـەرۆکایەتیی  لـە  هـەر  نـەک 
هـەر  دواجـار  پێویسـتە  هەرحـاڵ،  بـە  پەرلەمانیـش!  کاری 
دەستلەکارکێشانەوەیەکی سەرۆکی پەرلەمان، لە ڕووی سیاسی 
و جەماوەری و مەعنەوییەوە، نەک تەنها لەسەر ئەوانەی لە ١٢ی 
ئۆکتۆبـەردا دەسـتدرێژییان کـردە سـەر شـەرعیەتی دیموکراتـی، 
گران بکەوێت، بەڵکوو لەسـەر ئەوانەشـی ئەو دەسـتدرێژییە قبوڵ 
دەکـەن و دەبـن بـە بەشـێک لـە تەرتیباتـی دوای دەسـتدرێژییەکە 

یـا لێـی بێدەنـگ دەبـن! 





پاشکۆکان
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١
ناسیۆنالیزمی کوردی لەنێوان بەهاکانی سەردەم و 

قەتیسبوون لە کۆنەپەرستیدا:
کوشتنی دوعا)کان( وەکوو کێشە

لە ماڵپەڕی تاکەکەسیی نووسەر،
لە 2٠٠7/5/1دا باڵو بۆتەوە

و  بەربـەری  شـێوە  بـەو  ئێـزدی  جوانەمەرگـی  کچـە  کوشـتنی 
هەمەجییەی بۆ هەموو الیەک ئاشکرایە، جێگەی شەرمەزاریکردنی 
هێزێکـی  هـەر  سـەرکۆنەکردنی  جێگـەی  و  کوردییـە  دەسـەاڵتی 
سیاسـیی باشـووری کوردسـتان و هـەر ڕێکخراوێکـی مەدەنییـە، 
کـە بێدەنگـی لـە ئاسـت ئـەم ڕووداوە هەڵدەبژێـرێ، جـا بـە هـەر 
بیانـوو و هۆیـەک بێـت. ئـەم ڕووداوە چەرخـە تاریکەکانـی ئـەم 
کـورد  دەڵـێ،  پێمـان  ڕووداوە  ئـەم  دەخاتـەوە.  بیـر  جیهانەمـان 
لـە هەمـان سـات و کاتـدا لـە چەرخـە تاریکـەکان لـە الیـەک و لـە 

سـەردەم و هاوچەرخـدا لـە الیەکـی تـرەوە دەژی. 
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و  دڵڕەقـی  بەوپـەڕی  شـێوەیە،  بـەم  دوعـا  کوشـتنی 
سادیسـتییەوە، ڕووداوی یەکـەم نییـە لـە کوشـتنی کچـان و ژنانی 
کورد بە بیانووی “شەرەف.” بەداخیشەوە لەوە دەچێ ڕووداوی 

نەبێـت. کۆتاییـش 
لـە ناوەڕاسـتی ئـەم ڕووداوە دڵتەزێنـەدا، ترووسـکایییەک لـە 
پەیوەندییـەکان  ئامـرازی  پۆزەتیڤانـەی  ڕۆڵـی  و  بەجیهانیبـوون 
لـە ڕێگـەی تەکنۆلۆژیـای سـەردەمەوە بـەدی دەکـرێ. مرۆڤـەکان 
توانییـان بـە وێنـە ڕووداوی کوشـتنی بەربەرییانـەی دوعـا ببینـن 
و بگـرە ئاشـنایی پەیـدا بکـەن لەگـەڵ دڵڕەقـی و سـادیزم لە شـێوە 
نـەک  ڕووداوە  ئـەم  مانایـەش،  بـەم  “نامرۆیییەکانیـدا.”  هـەرە 
هـەر بـە مانـای لێدانـی زەنگـی نیگەرانییـە، بەڵکـوو لـەوە دەچـێ 
ببێتـە “ڕووداوی ئێسـتگە،” ئێسـتگەیەک، کـە لـە کێشـەی ئافـرەت 
بیانـووی  بـە  کوشـتن  تراژیدیـای  بەتایبەتـی  و  کوردسـتاندا  لـە 
“شـەرەف” کاتمـان بـۆ بـکات بـە دوو بەشـەوە، بەشـی یەکەمیـان 
کاتـی بـەر لـە ڕووداوی دوعـا و ئـەوەی تریشـیان کاتی دوای ئەو 
ڕووداوە. ئاخـر ناکـرێ ڕووداوێکـی ئەوها وشـیارکردنەوەی هه تا 
بێئاگاکانیـش نەبـێ و یارمەتیـی ئەوەشـمان نـەدات، کـە لـە هەمـوو 
“لەسـەر  کوشـتن  وەکـوو  کێشـەیەکی  ڕەهەندەکانـی  و  ئاسـت 

شـەرەف” نزیـک ببینـەوە. 
بـە بـاوەڕی مـن، کێشـەیەک کـە بـەردەوام ئامادەییـی هەیـە و 
ناکرێ خۆمانی لێ ال بدەین، ئەو پرسیارەیە کە ئایا ناسیۆنالیزمی 
کـوردی و ئـەو دەسـەاڵتەی باشـووری کوردسـتان، کـە هەرگیـز 
ناخـوازێ لـە سـیفەتی نەتەوەییبـوون کەمتـر بـۆ خـۆی قاییل بێت، 
کاتبەسـەرچوو  کۆنەپەرسـتیی  هـەرە  بەهـای  هەندێـک  دەکـرێ 
و  سـەردەمیبوون  بانگەشـەی  کاتیشـدا  هەمـان  لـە  و  بپارێـزێ 
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بـکات.  سـەردەمیش  مرۆیییەکانـی  گەردوونییـە  بەهـا  پاراسـتنی 
بـە بـاوەڕی مـن، کێشـەیەکی زۆر جیددیـی دەسـەاڵتی کوردیـی 
کۆنەپەرسـتیی  پراکتیکـدا  لـە  ئەوەیـە،  کوردسـتان  باشـووری 
پرۆگرامـە  و  درووشـم  ئاسـت  لـە  و  هەڵبـژاردووە  خـۆی  بـۆ 
سـەرده میبوون.  یاساشـدا،  هەندێـک  گۆڕینـی  و  نووسـراوەکان 
لـە بەیەکەوەگونجانـدن و قبوڵکردنـی  یەککردنـی ئـەم دژایەتییـە 
بـە  هەنووکەمانـدا،  سـەردەمی  لەگـەڵ  تاریکـەکان  سـەردەمە 
لـە  کۆنەپەرسـتی  ئەوپـەڕی  بەیەکەوەگونجاندنـی  تـر،  واتایەکـی 
الیـەک و پێشـکەوتنخوازیی مرۆیـی لـە الیەکـی تـرەوە، بـە نـاوی 
ناسیۆنالیزم و لە چوارچێوەی دەسەاڵتی نەتەوەیی یا “کەلتوری 
ئـەم  خـودی  لەسـەر  جیددییـە  هـەرە  خەتەرێکـی  کـوردەواری”، 
هەڵدانـی  ئاسـتی  لـە  ناسـیۆنالیزم  دەسـەاڵتە...  و  ناسـیۆنالیزم 
ناوەسـتێتەوە،  هێمـا  هەندێـک  دەربڕینـی  و  درووشـم  هەندێـک 
کـە دواجـار لـە بەرزکردنـەوە و بانگەشـەبۆکردنیان خەماڵندنـی 
کۆمەڵگه یەکی نەک هەر دەسـتکرد و الواز، بەڵکوو کۆمەڵگه یەکی 
مزەوەرە و لە باشترین حاڵەتیشدا پڕلەدژایەتیی لێ دەکەوێتەوە. 
نـەک هـەر ئـەوەش، بەڵکـوو ئەم جـۆرە کۆمەڵگه یە لە ناخی خۆیدا 
ئەوپـەڕی ناتەندروسـتە. لـە ڕاسـتیدا ناسـیۆنالیزم )بـە مانـا هـەرە 
گۆڕانکارییانـەی  و  پێشـکەوتن  هەمـوو  ئـەو  دوای  فراوانەکـەی( 
بەسـەر کۆمەڵگـه ی مرۆڤایەتیـدا هاتـوون و بەسـەر ئاسـتە تیۆری 
بـاس  ناکـرێ  هاتـووە،  ناسـیۆنالیزمدا  پراکتیکییەکانـی خـودی  و 
ناوەڕۆکـی ناسـیۆنالیزم  ئـەوەی  لـە کێشـەیەکی گرنگـی وەکـوو 

نەکەیـن.
هەڵبەتە یەکێک لە ڕەهەندەکانی کێشـەی )یاخود ئیشـکالیەتی( 
لـە گووتـار و  ئـەم ناوەڕۆکـە، جێگـە و پێگـەی تـاک و کۆمەڵـە 
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پرۆگرامـی “نەتەوەییـدا.” لێـرەدا هەڵەیەکـی گـەورە دەکەین ئەگەر 
موجـەڕەد  “تاکێکـی”  وەکـوو  دوعـا  کوشـتنی  تەماشـای  تەنهـا 
بکەیـن. دابڕینـی ئـەو هێمـا و واتایانـەی لـە کوشـتنی ئـەم مرۆڤـە 
ئاسـۆیییەکانیدا  پەیوەندییـە  لـە  کـە  کێشـەیەک  لـە  دەکەونـەوە، 
هەندەرانیشـەوە،  بەشـەی  ئـەو  بـە  کـوردی،  کۆمەڵگـه ی  هەمـوو 
دەگرێتەوە و لە ڕووی پەیوەندییە شاقووڵی و زەمەنییەکانیشەوە 
بەقـەد کۆنیـی کۆمەڵگـه ی “کـوردەواری” کۆنـە و کەڵەکەبوونـی 
دەگاتـە  تـا  لـە کۆنێکـی زۆر کۆنـەوە  بەهـا کولتوورییەکانیەتـی، 
گـەر  ئاخـر  لـە هەنووکـەی “سـەردەمدا.”  بەهێـز  ئامادەبوونێکـی 
ناسیۆنالیزم و دەسەاڵتی نەتەوەیی گوزارشت لە ئیرادە و ویست 
و خواستی تاکەکان نەکات و لە کات و ساتی بەدەستهێنانی ئەم 
دەسـەاڵتەدا مـاف و ئیـرادەی تاکـەکان نـەکات بـە کێشـەی خـۆی 
و بەوپـەڕی پەرۆشـییەوە نەیانپارێـزێ، ئـەوا لـە باشـترین حاڵەتدا 
ئـەم دەسـەاڵتە دەبێتـە پاوانـی چەنـد کـەس و الیەنێک، کـە دواجار 

کێشـەی تاکـەکان بـە هیـی خۆیـان دەزانـن.
دەربـارەی  لێکۆڵینەوانـەی  و  گفتوگـۆ  لـەو  زۆرێـک  لـە 
پێشـوەچوونی کۆمەڵگـه  لـە قۆناغـی تەقلیـدی بـۆ قۆنا غـی مۆدێرن 
کـراون و دەکرێـن، ئامـاژە بـە ئیشـکالیەتی ئامادەبوونـی تەقلیـد و 
مۆدێرن دەکرێ لە هەمان سات و کات، لە حاڵەتێکی کۆمەاڵیەتی 
سۆسـیۆلۆژیانەدا  بۆچوونێکـی  لـە  ئاڵـۆزدا.  کولتووریـی  و 
ملمالنێیەکـی بـەردەوام لەنێـوان ئـەم دوو پێکهاتەیـە )تەقلیـدی و 
مۆدێـرن(دا، لـە ئاسـتی بنەمـا کۆمەاڵیەتـی و ئابوورییەکان و بەها 
کولتوورییەکانـدا هەیـە. لـەوە دەچێ دەسـەاڵتی کوردی ئەوەی بۆ 
خـۆی هەڵبژاردبـێ، کـە لـە هـەردوو بـەرە خـۆی ببینێتـەوە و بـەم 
مانایـەش لـە هەمـان کاتـدا خەسـڵەتی )ناهاودەمیـی هاودەمـی(ی 
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بـۆ خـۆی هەڵبژاردبـێ. ناهـاودەم بـە مانـای تەقلیـد )واتـە بوونیـاد 
بـە مانـای مۆدێـرن )واتـە  و بەهـا تەقلیدییـەکان( و هاودەمیـش 
بوونیـاد و بەهـا مۆدێرنـەکان(. ئەمـەش جارێکیـان بـە بیانـووی 
ئـەوەی ئاساییشـی نەتەوەییـی کـورد لـە مەترسـیدایە و جارێکـی 
تریشـیان بـە بیانـووی پاراسـتنی ڕیزەکانـی کۆمەڵگـه ی کـوردی 
و بەهاکانـی و... هتـد. کەچـی لـە ڕاسـتیدا بوونیادنانـی کۆمەڵگـه ی 
کـوردی لەسـەر بنچینـەی هێشـتنەوە و پاراسـتنی بنەمـا و بەهـا 
جیددییـە  هـەرە  هەڕەشـەی  کاتبەسـەرچووەکاندا  کولتوورییـە 
دەکـرێ  چـۆن  ئاخـر  کـورد:  دواڕۆژی  و  ئاسـاییش  لەسـەر 
سـەردەم،  بەهاکانـی  لەگـەڵ  گونجـاو  نەتەوەییـی  ئاساییشـێکی 
لەسـەر بنەماکانـی کۆمەڵگـه ی تەندروسـت لـە الیـەک و هەنـدێ 
بەهـای کولتووریـی زۆر کـۆن و ناتەندروسـت لـە الیەکـی تـرەوە، 
بسـازێنرێ. دەسـەاڵتدارانی باشـووری کوردسـتان و ئەوانەشـی 
لەمـەڕ  دەسـەاڵتە  ئـەم  شـەرمنانەکەی  هەڵوێسـتە  بـۆ  بیانـوو 
کوشـتنی دوعـا دەهێننـەوە، دەبـێ ئـەوەش بەبیـر خۆیـان بێننـەوە، 
کـە سیاسـەتی قڕکردنـی کـورد لـە شـااڵوی ئەنفالـە بەدنـاوەکان و 
کیمیابارانکردنـی کـورد و... هتـد، لـە چوارچێـوەی ئـەوەی ڕژێمـی 
هـات.  نەتەوەیـی(دا  ئاساییشـی  )پاراسـتنی  پێـی دەگـوت  بەغـداد 
کوردیـش لـە تورکیـا زیاتـر لـە ٨٠ سـاڵە دووچـاری سیاسـەتێکی 
ڕەگەزپەرسـتانە بۆتەوە، کە لە سیاسـەتی ئاپارتایدی ئەفەریقیای 
بیانـووی  بـە  تێپەڕکـردووە،  پێشـووی  ئەفەریقیـای  خـوارووی 
بـووە...  “کەمالـی”  تورکیـای  نەتەوەییـی  ئاساییشـی  پاراسـتنی 
کۆمەڵگـه ،  تاکەکانـی  هەمـوو  هیـی  کـێ؟  ئاساییشـی  پاراسـتنی 
بـە  ڕێگـە دەدات  نەتـەوەوە  نـاوی  بـە  کـە  هیـی دەسـەاڵتێک،  یـا 
بەربەریتریـن شـێوە کەمتریـن ڕادەی مافەکانـی تاکەکان، کە مافی 
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ژیانـە، پێشـێل بکرێـن؟
تـا  شـەرمنانەی  هەڵوێسـتە  ئـەو  شـەرمەزارکردنی  وێـڕای 
ئێسـتا لـە دەسـەاڵتەوە دەر چـووە لەمـەڕ کوشـتنی دڵڕەقانـە و 

بزانـێ: دەسـەاڵتە  ئـەو  کـە  گرنگـە  دوعـا،  سادیسـتانەی 
لـە  سیاسـییەکەی  دەسـەاڵتە  و  کـوردی  ناسـیۆنالیزمی   -١
باشـووری کوردسـتان، دەبێ لەنێوان کۆمەڵگه یەکی ناتەندروست 
و ناسـەردەم لـە الیـەک و کۆمەڵگه یەکـی سـەردەم و تەندروسـت 
لـە الیەکـی تـرەوە یەکێکیـان هەڵبژێـرێ. بـۆ ئـەو هەڵبژاردنـە و 
خۆسـاغکردنەوەیە، چیی تر هەڵدانی هەندێ درووشـم و گۆڕینی 
سـاڵەی  شـازدە  لـەو  ڕاسـتییەکەی  نییـە.  بـەس  یاسـا  هەندێـک 
ڕابـردوو و لەژێـر سـێبەری هەمـان ئـەو دەسـەاڵتەدا، زێدەڕۆیـی 
نییە گەر بڵێین “قەتڵوعامی” ژنان و کچانی کورد، بە هەر ئامراز 
و شـێوەیەک بووبێـت بـەردەوام بـووە، جارێکیـان بـە کوشـتنێکی 
بـۆ  زۆربۆهێنـان  تریشـیان  جارێکـی  و  سادیسـتانە  و  دڵڕەقانـە 

“خۆسـووتاندن.”
٢- ئـەم دەسـەاڵتە بـەر لـە هـەر کـەس و الیەنێـک، بەرپرسـە 
مرۆیییـە   – کۆمەاڵیەتـی  تراژیدیـا  ئـەم  بـۆ  سـنوورێک  لـەوەی 
دابنێت و لەنێوان بەرەی کۆنەپەرسـتی و سـەردەمیبوون، ئەوەی 
دووەمیـان بـۆ خـۆی هەڵبژێرێـت. ناکرێ ناسـیۆنالیزمی کوردی و 
دەسـەاڵتی کـوردی لـە هەمـان کات و سـاتدا هەردووکیـان بێـت، 
و  کات  هەمـان  لـە  ناکـرێ  نەتەوەیـەک  کۆمەاڵیەتیـی  جەسـتەی 
سـاتدا تەندروسـت بێت و لە هەمان کاتدا ئەوپەڕی ناتەندروسـت.
و  نەتەوەبوونێـک  لـە  حاشـا  خـۆم،  حاڵـی  بـە  بـەش   -٣
“دەسـەاڵتێکی نەتەوەیـی” دەکـەم، کـە بـە بیانوو و لەژێر پاسـاوی 
پاراسـتنی ئاساییشـی نەتەوەیـی و “یەکڕیزیـی” نەتـەوە، بەهـا و 
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بنەماکانی کۆمەڵگه ی چەرخە تاریکەکان و بەها کولتوورییەکانی 
بپارێـزێ.

بکوژانـی  دڵڕەقیـی  لـە  چاوپۆشـیی  دەسـەاڵت  کاتـێ   -٤
دوعـا)کان( هەڵبژێـرێ، ئـەوا گومـان لـەوەدا نییە بـەرەی بەربەر و 
دڵڕەقەکانـی بـۆ خـۆی هەڵبژارد بەرامبەر بـەرەی بەرگریکردنێکی 

یاسـایییانە لـە تاکـە بێدەسـەاڵتەکان.
هـەرە  چوارچێـوە  بخرێتـە  دوعـا  کوشـتنی  گرنگـە  زۆر   -٥
و  کولتـووری  و  سیاسـی  شاییسـتە  مـەودا  لـە  و  فراوانەکـەی 
مێژوویییەکانیـدا ببینرێـت و هەڵسـەنگاندنی بـۆ بکرێت. هەڵوێسـتە 
تراژیدیایەکـی  لـە  هەڵوێسـتەیە  دوعـا،  دڵڕەقانـەی  کوشـتنی  لـە 

فراوانەکانیـدا.  هـەرە  مـەودا  لـە  نەتەوەیـی و مرۆیـی 
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٢
قسەیەک لەسەر قسەیەکی درەنگکەوتوو:
نامەیەکی کراوە بۆ فەلەکەدین کاکەیی*

لە ڕۆژنامەی ڕووداو،
تشرینی دووه می 2٠1٠دا باڵو بۆتەوە

زۆر هێژا کاک فەلەکەدین کاکەیی
ساڵوێکی کوردستانییانەی گەرم

ئـەوەی ڕاسـتی بێـت گفتوگۆیەکی بەڕێزتـان لەگەڵ ڕۆژنامەی 
ڕووداو )ژمـارە ٦٧ بـە بـەرواری ٢٠١٠/١٠/١٩(، وای لێکـردم ئـەم 
نامەیەتـان بـۆ بنووسـم، بـە هیـوای ئـەوەی بەشـدارییەک بێـت لـە 
ورووژاندنـی یـا ڕاسـتتر بڵێـم ورووژاندنـەوەی هەندێـک بابـەت، 
خـۆم  پێشـتریش  و  کـراوە  لێـوە  باسـیان  دیمانەکه تانـدا  لـە  کـە 
گرنگیم پێ داون و کاریشـم لە بواری سیاسـەتی عەمەلیدا لەگەڵ 

هەندێکیانـدا کـردووە.

*  شایانی ئاماژەپێدانە، ئەم نامەیە بێوەاڵم ماوەتەوە.



د. بورهان أ. یاسین

٦٦٦

بەڕێز...
لـە  کـە  ورووژانـدووە،  بابەتـت  کۆمەڵێـک  گفتوگۆکەتـدا  لـە 
الیەکـی  لـە  دەستخۆشـیکردنە،  و  سـتاییش  جێگـەی  الیەکـەوە 
تـرەوە باسوخواسـەکەتان مـرۆڤ نیگـەران دەکات، بەتایبەتییـش 
کاتێـک ئامـاژەکان لە ڕۆشـناییی سیاسـەتی سـەرکردایەتیی کورد 
لە باشـووری کوردسـتان خوێندنەوە و تێگەیشـتنیان بۆ دەکرێ، 
کـە بـڕوام وایـە زیاتـر سیاسـەتی خۆهەڵواسـین بـە ڕووداوەکان 
بـە  ئافراندیـان.  تـا  ڕووداوەکانـە  حسـابی  لەسـەر  ژیانکـردن  و 
مانایەکـی زۆر کـورت، ئـەو سـەرکردایەتییە بـێ سیاسـەت و بـێ 

ئاسـۆی سیاسـییە.
هەرچەنـدە لـەو بڕوایـەدام هەمـوو دەرفەتـەکان بۆ باشـووری 
کوردسـتانێکی سـەربەخۆ لەدەسـت نەچـوون، بـەاڵم ئەمـە ٢٠٠٣ 
نییـە، بەڵکـوو ئەمـڕۆ ٢٠١٠یە. بۆ سیاسـەت و سیاسـەتکردن نەک 
٧ سـاڵ زۆرە، بەڵکـوو هـەر وەک لینیـن و دیڤیـد بنگۆریـۆن و 
هیلمـۆت کـۆڵ ڕاسـت بـۆی چـوون )لـە سـێ مەقتەعـی مێژووییـی 
زۆر جیـادا – یەکەمیـان دەربـارەی کاتـی ئەنجامدانـی شۆڕشـی 
ئۆکتۆبـەر، دووەمیـان دەربـارەی ڕاگەیاندنـی دەوڵەتـی ئیسـرائیل 
و سـێهەمیان لەسـەر بڕیـاری یەککردنـی هـەردوو ئەڵمانیاکـە(، کە 

یـەک دانـە سـەعاتیش بـۆ سیاسـەت زۆرە... 
و  سـەرەوە  تێزانـەی  ئـەم  لەسـەر  قسـەکردن  زیاتـر  بـۆ 
قسـەکردنیش لەسـەر ئاخافتنەکانـی جەنابـت )کـە لێرەدا بە قسـەی 
درەنگوەخـت ناویـان دەبەم(، بەتایبەتی ئەو پەیڤانەی پەیوەندییان 
بـە بابەتـی ڕیفراندۆمـەوە هەیـە، ئـەم چەنـد تێبینییـەی خـوارەوە 

ڕوو: دەخەمـە 
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لـەوەدا  دیکتاتـۆر  کاریسـە سیاسـییەکەی دوای کەوتنـی   -١
تەسـکبینییەکی  بـە  و  باشـوور  لـە  کـورد  سـەرکردایەتیی  بـوو، 
زۆرەوە، بـە هـزر و بیرێکـی کـۆن، کاری لەگـەڵ حاڵەتێکـی تـەواو 
لـە حاڵەتـە  تێدەگـەم  مـن  کـرد...  مێژوویـی و سـتراتیژیدا  نوێـی 
سیاسـییە ئاڵۆزەکـەی عێراقـی دوای سـەدامدا بـۆ ئەمەریکییـەکان 
زۆر شت چاوەڕواننەکراو بوو، بەاڵم هەرگیز ئاسان نییە مرۆڤ 
ناشـارەزایی  کۆمەڵێـک  کوردیـش  سـەرکردایەتیی  بـگات،  لـەوە 
و ناکارامەیـی و کورتبینیـی پێـوە دیـار بـوو، هەرچەنـدە کـورد 
٨٢ سـاڵ بـوو بـه زۆر بـەو دەوڵەتـەوە لکێندرابـوو، ئـەو هەمـوو 
ماوەیـە لـە خەباتـی بەردەوامـدا بـوو بەرامبـەر ڕژێمەکانـی ئـەو 
دەوڵەتـە. بـەم پێیـەش، دەبـێ سـەرانی کـورد لـە هەمـوو کـەس و 
الیەنێک ئاگاداری و شـارەزاییی زیاتریان هەبێت بۆ چارەسـەری 
یەکجارەکیـی کێشـەی کـورد لـە ڕێگـەی کۆتاییدانانێـک بـۆ بوونـی 
لەبـری  ئاراسـتەیە  بـەو  کارکـردن  نەبـێ  هـەر  یـا  دەوڵەتـە،  ئـەو 
ژیاندنەوەی سەرلەنوێی. با ئەم مەسەلەیە زیاتر ڕوون بکەمەوە:
بەندە هەر ڕۆژێک دوای کەوتنی دیکتاتۆر، دوو نامەم بەدوای 
هـەردوو  بـۆ   )٢٠٠٣/٤/١١ و   ٢٠٠٣/٤/١٠ ڕۆژانـی  )لـە  یەکتـردا 
حکومەتەکـەی پارتـی و یەکێتـی نـاردووە. بەبـێ ئـەوەی سـەرتان 
بـە گێڕانـەوەی تـەواوی نامـەکان بئێشـێنم، تەنها چەنـد ئاماژەیەک 
دەکـەم بـەو شـتانەی لـە نامەکانـدا هاتـوون و پەیوەندیـدارن بـە 
کـە  هاتـووە،  یەکەمـدا  نامـەی  لـە   -١ دیمانەکەتـان:  ناوەڕۆکـی 
بـۆ  گەڕانەوەیـە  عێـراق،  بـە  باشـوور  لکانـەوەی  بـە  ڕازیبـوون 
چوارگۆشـەی ژمـارە یـەک )واتـە گەڕانەوەیـە بـۆ حاڵەتـی سـاڵی 
١٩٢١...(. ٢- هەر لە نامەی یەکەمدا دەڵێم، “لەوە دەچێ سـەرانی 
باشوور باوەڕیان کردبێ، کە ئەوان میعماری دەوڵەتی داهاتووی 
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عێراق دەبن. ئەگەر وا تێگەیشـتبن، ئەوا بە حیسـابێکی مێژووییی 
چەوتـدا چـوون، کـورد لـە عێراقـی داهاتـوو ناتوانـێ میعمـار بێـت. 
عێراقـی  ١٩٢١-١٩٩١دەبـێ...  سـااڵنی  وەک  حـاڵ  باشـترین  لـە 
شـیعی  پڕۆژەیەکـی  لەنێـوان  دەبێـت  ملمالنـێ  عێراقـی  داهاتـوو، 
سـەدام،  دوای  عێراقـی  بەکورتـی  عەرەبـی...  سـوننیی  بەرامبـەر 
دیموکراسـی.”  ئەزموونـی  هیـی  نـەک  دەبێـت،  ملمالنـێ  عێراقـی 
“ئەگـەر  نووسـیومە،  دووهەمـدا  نامـەی  لـە  بارەیـەوە  لـەم  هـەر 
لـەم جـۆرە، خەتـەری هەیـە  نـاو گەمەیەکـی  ڕابکێشـرێتە  کـورد 
کوردسـتانیش لەدەسـت بـدات و عێراقیـش بەدەسـت نەهێنێـت.” 
بەڵـێ ئـەوە ڕۆژەکەیـە کـە لـە دیمانـەی بەڕێزتانـەوە ئـەو جەدەلـە، 
کـەم یـا زۆر، هەسـتی پـێ دەکرێـت. ٣- لـە خاڵـی حەوتـی هەمـان 
نامەدا )واتە نامەی یەکەم(دا دەڵێم، “وا دەزانم ئەگەر بە زووترین 
کات پارتـی و یەکێتـی و بـە کارێکـی زۆر بەپەلـە هەوڵـی ئـەوە 
نەدەن باسی مافی چارەی خۆنووسین و ڕیفراندۆم و پرسکردن 
لـە  ئـەوا  بـە ڕای خەڵکـی کوردسـتان لەمـەڕ دواڕۆژیـان بکـەن، 
باشـترین حاڵەتـدا کـورد دووچـاری دواڕۆژێکی نـاڕوون و نادیار 
دەبێتـەوە... کـورد دەگەڕێتـەوە چوارگۆشـەی ژمـارە یـەک.” هـەر 
لـەم بۆچوونـەوە، بەنـدە بـە هاوڕێیەتیـی چـوار کەسـی تـر ڕۆژانی 
٤ و ٥ی مانگی کانوونی دووه می ساڵی ٢٠٠٤ سەردانی هەردوو 
سـەرکردە مەسـعود بارزانـی و مـام جەاللمـان کـرد )هەڵبەتـە لـە 
دوو دیـداری جیـادا( و لـە بەردەمیـا وتـم، “کـورد لەژێـر لووتکەیە، 
گـەر پـاڵ نـەدرێ بـۆ سـەر لووتکـە ئـەوا بـە ئەگـەری یەکجـار زۆر 
بـەرەو هەڵدێـر دەگەڕێتـەوە” و پێشـنیاری بەنـدە بـۆ ئـەو پاڵدانـە 
)ڕاسـتتر بڵێیـن ئامـرازی ئـەو پاڵدانە( ڕیفراندۆمێکی سەرانسـەری 
بـوو. داخەکـەم وا دەر کـەوت کـە )هەڵبەتـە بۆچوونـی خـۆم ئـەو 
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کاتـەش وا بـوو(: سـەرکردایەتیی کـورد لـە مامەڵەکردنـی عیراقـی 
دوای سـەدام، هێشـتا هەر ئەسـیری کوردایەتی و بیری سیاسـیی 
عێراقـی کـۆن و بـەر لـە ڕووخان بوو، لە ڕاسـتیدا بیری ١٩٥٠کان 
سـەرکردایەتییە  ئـەم  بـوو.  ڕابـردوو  سـەدەی  ١٩٦٠ەکانـی  و 
ئەسـیری ئۆتۆنۆمیـزم بـوو )بـەم مانایـە، فیدڕاڵیش هـەر دەکەوێتە 
هەندێـک  ڕاسـتیدا  لـە  ئۆتۆنۆمییـەوە(:  تەرتیباتـی  چوارچێـوەی 
سیسـتمی ئۆتۆنۆمـی هـەن لـە جیهاندا، لـە زۆر ڕووەوە بەهێزترن 
لـە چوارچێـوەی دەسـتووری عیراقـدا هاتـووە،  فیدڕاڵییـەی  لـەو 
بـەاڵم لـەوەش خراپتـر، الیەنـی عەرەبـی بەمـەش ڕازی نییـە... ٤- 
لـە خاڵـی شەشـەمی هەمـان نامـەدا هاتـووە، “قـەوارەی تراژیدیاکە 
ڕۆڵـی  ئـەو  دەبینیـن  کاتێـک  فراوانتـرە،  مەداشـی  و  گەورەتـرە 
هاوسـەنگیکارەی بەریتانییـەکان بـەزۆر بەسـەر کوردیان سـەپاند 
سـاڵی ١٩٢١، ئەمـڕۆ دوای ٨٢ سـاڵ، کـورد شـانازی بـەو ڕۆڵـەوە 
دەکات، کە هەیبێت لە عێراقی دوای سەدام.” ٥- هەر لە نامەکەدا 
هاتووە، پێویسـتە سـەرکردایەتیی کورد ئەم پرسـیارە جیددییە لە 
خـۆی و ئەمەریکییەکانیـش بـکات: ئایـا کـە پـڕۆژەی بەریتانـی لـە 
عێراقـی یەکبـوودا لـە مـاوی ٨٢ سـاڵدا سـەر نەکـەوت، ئـەوە چییـە 
وا دەکات ئەمەریکییـەکان لـە هەمـان پـڕۆژەدا سـەرکەوتوو بـن؟ 
داخەکەم سـەرکردایەتیی کورد نەک هەر ئەو پرسـیارە جیددی و 
پێویسـتەی نەکرد، نە لە خۆی و نە لە ئەمەریکییەکانیش، بەڵکوو 
خـۆی کـرد بـە سـەری ڕمی مومکینکردنی نامومکیـن )کە پڕۆژەی 
دەوڵەتی عێراق(ه ... ئاخر کاک مەسـعود دوای ٥٠ ڕۆژ مانەوە لە 
بەغـداد لـە کاتی پڕۆسـەی نووسـینەوەی دەسـتوور، کـە گەڕایەوە 
چەسـپاندنی  بـە  هـەر  نـەک  شـانازی  گەیانـد،  ڕای  کوردسـتان 
مافەکانـی کـورد لـە دەسـتوردا دەکات، بەڵکـوو شـانازییش دەکات 
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کـە شـیعە و سوننەشـی لـە یەکتـر نزیـک کردۆتـەوە. هـەر ئـەو 
کاتە سـەرانی پارتی دیموکراتی کوردسـتان بە شـانازییەوە ڕایان 
گەیانـد، کـە زیاتـر لـە ٢٥ کۆبوونـەوەی نزیککردنـەوەی سـوننە و 
شیعە لە یەکتر تەنها لە ماڵی، یا ڕاستتر بڵێین لە بارەگای کاری، 
کاک مەسـعود لـە بەغـداد ئەنجـام دراون. جگـە لـە کۆبوونـەوەی 
لـە  یەکێـک  وەک  مێـژووەوە  دەچێتـە  ئەمـە  تـر.  شـوێنی  لـە  تـر 
پارادۆکسـە گەورەکانـی سیاسـەتی کـوردی، کـە لـە ڕاسـتیدا ئـەو 
سیاسەتە پڕیەتی لە موفارەقەی کوژەر و سەیروسەمەرە! لێرەدا 
نامـەوێ موفارەقـەکان بژمێـرم، بـەاڵم سـەیر ئەوەیـە زۆر جـار 
الیەنـە کوردییـەکان لەگـەڵ بەرامبـەرە دوژمـن و داگیـرکارەکان 
“دیموکراتیزەتـرن” تـا لەگـەڵ بـرا و خوشـکە کوردسـتانییەکانیان! 
هـەر وەک خـۆی دەخـوازێ وا بێـت، مـام جـەالل ئـەو شـانازییەی 
بـە ٤ سـاڵی سـەرۆکایەتیی کۆمـاری عێراقەوە دەیـکات، بەتەواوی 
خەباتـی پێشـوویەوەی نـاکات! ئەوەتـا مـام جـەالل هـەر کەمێـک 
بـەر لـە کەوتنـی دیکتاتـۆر لـە ٢٠٠٣/٣/٢١ دەڵێـت، “مـن خـەون بـە 
عێراقـەوە دەبینـم، نـەک بـە کوردسـتانەوە.” ئەمـە هـەر لەخـۆوە 
بـه و  نەکـردووە  مەجبـوور  جەاللـی  مـام  کەسـیش  و  نەهاتـووە 
جـۆره  فیکـر بـکات، بـەاڵم ئەمـە ڕێـک بەرهەمـی مەدرەسـەیەکە 
لـە بیرکردنـەوە و جیهانبینییـه ک و خۆناسـین و ئەویترناسـینێکە 
)کوردایەتیـی کات بەسـەرچوو و کالسـیکییەکە( و... هتـد، کـە تـا 
ئەمڕۆش بەتوندی باڵی بەسـەر ئەندێشـە و فەلسـەفەی سیاسـیی 
سـەرکردایەتیی ئـەو بزاڤـەدا گرتـووە و لێناگـەڕێ هاوکاتـی خـۆی 

ببینێ...
٢- لـە دیمانەکەتـدا باسـتان لـە مەسـەلەی ڕیفرانـدۆم کردووە. 
 -١ ڕوو:  بخەمـە  تێبینییـەک  چەنـد  بارەیـەوە  لـەم  دەکـەم  حـەز 
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تـا ئێسـتاش سـەرکردایەتیی سیاسـی، بەتایبەتـی  جێگـەی داخـە 
هیـی پارتـی و یەکێتـی، بـەاڵم هیـی ئۆپۆزسـیۆنیش، لـە ماهییـەت 
نەگەیشـتوون.  ڕیفرانـدۆم  پرنسـیپی  گرنگیـی  و  ڕەهەنـدەکان  و 
دەڵێـم پرنسـیپ، چونکـە هەڵوێسـتی پارتـی و یەکێتـی لـە بزاڤـی 
ڕیفراندۆمـی سـاڵی ٢٠٠٤ باسـێکی تـرە، کـە هـەر لـەم تێبینییانـەی 
بەردەسـتدا دەگەڕێمەوە سـەری. ڕیفراندۆم بەو شـێوەیەی بەندە 
تێـی گەیشـتووم: أ- ڕووی دراوێکـە لـە دوو ڕوو پێـک هاتـووە، 
خۆنووسـین  چـارەی  مافـی  نووسـراوە  لەسـەری  ڕوویه کیـان 
مافـی چـارەی  ڕاسـتیدا  لـە  ڕیفرانـدۆم.  تریـش  لـە ڕووەکـەی  و 
خۆنووسـین لـە تەرجەمـەی عەمەلیدا دەکاتـە یا دەبێتە ڕیفراندۆم. 
ب- تەنهـا لـە ڕێگـەی ڕیفراندۆمـەوە خەڵکـی دەتوانـن گوزارشـت 
لـە ئیـرادەی تـاک بـە تاکـی خۆیـان بکەن لە هەنگاوێکی گشـتگیری 
چـاالک  کوردسـتانی  تاکـی  ڕیفرانـدۆم  ج-  چارەنووسسـازدا. 
دەکات و پەیوەندیـداری دەکات بـە چارەنووسـەکەیەوە، کـە هیـچ 
پڕۆسـەیه کی تـر ناتوانـێ ئـەو ئەنجامـەی هەبێـت. د- ڕیفرانـدۆم 
ناحەزانـی بیرۆکـەی سـەربەخۆبوون ئیحـراج دەکات، بـەاڵم جیـا 
ناداتـە دەسـت دوژمـن  بەهانـە  تـری خەبـات،  ئامـرازی  لـە زۆر 
بـۆ تۆڵەسـەندنەوە... ح- ڕیفرانـدۆم بـە شـێوەیەکی نـوێ، جیـا لـە 
شـێوازە تەقلیدییەکـە، سـەرنجی ڕای گشـتیی جیهانـی بـۆ خـۆی 
و  هاوچـەرخ  شـێوازێکی  بـە  گشـتییە  ڕایـە  ئـەو  و  ڕادەکێشـێ 
تەندروست بە چارەنووسی کوردەوە پەیوەندیدار دەکات... خ- لە 
ڕێگەی ڕیفراندۆمێکی گشتییەوە، دەکرێ بە شێوەیەکی زۆر جیا 
نەتـەوە یەکگرتـووەکان و ڕێکخـراوە جیهانییـە پەیوەندیـدارەکان 
پەیوەندیـدار  شـێوەیەک  بـە  و  واقیـع  ئەمـری  بـەردەم  بخرێنـە 
بکرێـن، کـە زۆر جیایـە لـەوەی ئـەو پەیوەندیدارکردنـە لـە ڕێگـەی 
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یـا حیزبێکـی سیاسـیی  کـوردی  بڕیارێکـی سیاسـیی دەسـەاڵتی 
)وەک  ئەمەریکـی  مـۆری  ڕیفرانـدۆم  س-  هاتبـێ.  کوردییـەوە 
سـەربەخۆییی  هەوڵێکـی  هـەر  لەسـەر  سیاسـی(،  بارگرانییەکـی 
کوردسـتان ال دەبـات و ئـەو هەوڵـە، هەرچەنـدە بـە پشـتگیریی 
ئەمەریـکاش بێـت، شـاراوە یـا ئاشـکرا، دواجـار وەک هەنگاوێکـی 
خۆماڵـی و ئیـرادەی خەڵـک دەر دەکـەوێ، کـە ڕەتکردنـەوەی یـا 
دژایەتیکردنـی ئاسـان نابێـت. جگـە لەمـەش، ئەمەریـکا لـە بـەردەم 
دۆسـتانیدا لـە ناوچـە )تورکیـا و واڵتانـی عەرەبـی( ئیحـراج نابێت، 
چونکە ئەم هەنگاو ی سـەربەخۆیییە لە ڕێگه ی ئیرادەی خەڵکەوە 
پیالنێکـی  ئاکامـی  لـە  نـەک  هاتـووە  ڕیفرانـدۆم(  هەنـگاوی  )بـە 
ناوچـە.  لەتوپەتکردنـی  بـۆ دابەشـکردن و  ئەمەریـکا و ڕۆژئـاوا 
ش- لەگـەڵ هـەر ئەگەرێکـی زیندووبوونـەوەی بزاڤـی ڕیفرانـدۆم 
لـە داهاتوویەکـی نزیـک یـا دووردا، گرنگتریـن شـت ئەوەیـە پارتی 
و یەکێتـی دەسـت لـەو بزاڤـە هەڵگـرن. بـا بـۆ یەکـەم جـار کـورد 
هیـی  و  نەتەوەیـە  هەمـوو  لـە  کـە  پڕۆژەیـەک،  خـاوەن  بـە  ببـێ 
نەتەوەیـە و بـۆ هەمـوو نەتەوەشـە. بزاڤێکـی ڕیفرانـدۆم ناتوانـێ 
خەبـات بـۆ ئـازادی و سـەربەخۆیییەکی ڕاسـتەقینە بـکات، ئەگـەر 
نەبێـت. ٢-  ئـازاد و سـەربەخۆ  بـوون و ماهییەتیـدا  لـە  بێـت و 
مـن بەڕاشـکاوی دەڵێـم، شکسـتی بزاڤـی ڕیفرانـدۆم لە باشـووری 
کوردسـتان، دەرهاوێشـتەی ڕاسـتەوخۆی سیاسـەتی چـەوت و 
کورتبینیـی پارتـی و یەکێتـی بـوو. ئـەوان لەبـەر زۆر هـۆ چۆکـی 
بزاڤی ڕیفراندۆمیان شـکاند: أ- لە ڕۆشـناییی پرنسـیپێکی سەقەت 
و نادیموکراتییانە “ئەوەی لەژێر دەسـتی خۆم نەبێ، نابێ بوونی 
هەبـێ.” ب- پارتـی و یەکێتـی بزاڤـی ڕیفراندۆمیان وەک هەڕەشـە 
بینـی بـۆ هەیمەنـەی سیاسـیی خۆیـان، نـەک وەک سـەرچاوەی 
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هێـز بـۆ ناسـیۆنالیزمی کـوردی و خەڵکـی کوردسـتان. ت- ئـەو 
دوو هێـزە لـەوە ترسـان، کـە دواجـار بزاڤـی ڕیفرانـدۆم ملمالنێـی 
سیاسـی لـە باشـووری کوردسـتان )ڕوو لـە ناوخـۆ( لـە قازانجـی 
هێزێکـی ئەلتەرنەتیـڤ یـەکال بکاتـەوە و وایـان زانـی ئـەم بزاڤـی 
ڕیفراندۆمـە دەبێتـە ئـەو ئەلتەرنەتیڤـە، کـە لـە ڕاسـتیدا مەبەسـتی 
ڕاسـتەوخۆی ئـەو بزاڤـە ئـەوە نەبـوو. بـە مانایەکـی تـر، ئـەوان 
سەرئێشـەی سـەرەکییان ئـەوە بـوو، ئایـا ڕیفرانـدۆم لـە ڕووی 
نـاوەوە چ هەڕەشـەیەک دەبـێ لـە هەیمەنـەی سیاسـیی ئـەوان، تـا 
تەماشـاکردنی ئـەو بزاڤـە وەک سـەرچاوەی هێزێکـی مێژووییـی 
یەکالکـەرەوە لـە پـڕۆژەی بـوون یـا نەبوونـەوەی عێـراق )واتـە 
ملمالنێـی بەخۆبـوون و سـەربەخۆبوونی باشـووری کوردسـتان 
لـە الیـەک یـا جارێکـی تـر بەتوندیلکانـەوەی بـە عێـراق لـە الیەکـی 
بـەردەوام  کوردسـتان  باشـووری  بزاڤـی سیاسـیی  ج-  تـرەوە(. 
لـە ئاسـتی داواکاریـی سـەربەخۆیدا، خـۆی بچـووک بینیـوە. هـەر 
ئەوەش بوو سەرچاوەی خوێندنەوە و هەڵوێستەی ئەو دەسەاڵتە 
لـە بزاڤـی ڕیفرانـدۆم. لـە ڕاسـتیدا پەیامـی هـەرە سـەرەتاییی کاک 
مەسـعود لـە بەرامبـەر بزاڤـی ڕیفرانـدۆم ئـەوە بـوو، کـە “بـەردی 
گـەورە نیشـانەی نەهاوێشـتنە!” ئەمـە ئـەو پەیامـەی بارزانـی بوو، 
کـە لـە ڕێگـەی نوێنـەری پارتییـەوە لـە کۆبوونەوەیەکـی گـەورە و 
گرنگـی کوردسـتانییانی خـوارووی سـوید، کـە لـە شـاری مالمـۆ 
لـە  بەرپرسـە  مـام جـەالل  هـەر  ڕاگەیەنـدرا. د-  لـە ٢٠٠٣/٨/٢٢ 
ڕیفرانـدۆم(،  )بـەرەو  کوردسـات  نایابەکـەی  بەرنامـە  ڕاگرتنـی 
ئـەو بەرنامەیـەی توانیـی جوانتریـن خزمـەت بـە بزاڤـی ڕیفراندۆم 
بـکات. س- لـە ڕاسـتیدا کاتێـک نوێنەرانیـی کۆمیتـەی ڕیفرانـدۆم 
چـوون بـۆ بەغـداد لە کاتی ئیدارەی مەجلیسـی حوکم، تەنها چەند 
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ڕۆژێـک بـەر لـە دەرچوونـی یاسـای ئیـدارەی دەوڵـەت )ناسـراو 
بـە دەسـتووری کاتـی(، هەنـدێ کەسـایەتیی عەرەبـی )لەوانـەش 
ئەحمەد چەلەبی( پێشوازیی گەرمتریان لەو نوێنەرانە و بیرۆکەی 
بـەاڵم دەبـێ  مـام جـەالل،  تـا کاک مەسـعود و  کـرد  ڕیفرانـدۆم 
ئەوەش بوترێ، شێوازی کارکردنی کۆمیتەکە خۆیشی بە ڕادەی 
یەکـەم خۆکوژانـە بـوو، چونکـە قبوڵـی کرد بکەوێتە ژێر سـێبەری 
قورسـی ئـەو دوو حیزبـە حوکمڕانـەی باشـوور و نەشـیتوانی لـە 
مەدرەسـەی ئۆتۆنۆمیـزم ڕزگاری ببێـت. ش- دەسـەاڵتی کـوردی 
لەوە دەترسـا، کە ئەگەر ئیرادەی کورد لە باشـووری کوردسـتان 
لـە ڕێگـەی بزاڤێکـی ڕاسـتەقینەی ڕیفراندۆمـدا چـاالک کـرا، ئـەوا 
دواجـار هـەر ئـەو ئیرادەیـە بـە ئەگـەری زۆر بـەرەوڕووی خودی 
خۆیـان، واتـە دەسـەاڵتدارانی باشـووری کوردسـتان، دەبێتـەوە.

ئێـوە  کـە  ڕوونـە  ئـەوە  ڕووداو،  لەگـەڵ  دیمانەکەتـدا  لـە   -٣
گەیشـتوونەتە هێڵـی “بێئومێـدی” لـە پـڕۆژەی دەوڵەتـی عێـراق و 
چارەنووسـی باشـووری کوردسـتان لـەم پەیوەندییـەدا. هـەر لـەم 
ڕۆشـنایییەوە دەڵێیـت، “لـە سـەربەخۆییی زیاتر هیـچ ڕێگەیەکمان 
لەپێـش نییـە. لـەم بارەیەشـەوە حەز دەکەم چەنـد تێبینییەک بدەم: 
أ-جێگەی ستاییش و دەستخۆشییە کە بەرپرس و کەسایەتییەکی 
سیاسـی بـە پێگـەی ئێـوە ئـەو ڕادەیـەی لـە ڕاشـکاویی تیـا بـێ، کە 
بەو ڕوونییە گوزارشـت لە کێشـەکان بکات. مخابن بەشـی زۆری 
لـە  گوزارشـت  تـر  شـێوەیەکی  بـە  باشـوور  لـە  کـورد  سـەرانی 
شـتەکان دەکـەن و لـە ڕاسـتیدا هـەر ئاواش هەڵسـوکەوت دەکەن، 
ئەویـش بـەو مانایـەی پڕۆسـەی سیاسـی لـە کوردسـتان هێشـتا 
زیاتریـان  کاتێکـی  سـەرکردانە  جـۆرە  ئـەو  دیـارە  هیوابەخشـە. 
پێویسـتە تـا بگەنـە هەمـان ئـەو دەرەنجامانـەی جەنابـت. ب- لـە 
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بەراوردێکـی بەپەلـە لەنێوان ناسـیۆنالیزمی کـوردی و زایۆنیزمدا، 
جیاوازییـەک بەقـەد ئـەوەی ئـەرز و ئاسـمان دەر دەکـەوێ، لـە 
١٩٢٠ەکانـەوە  سـەرەتای  لـە  فەلەسـتین  لـە  جـووەکان  ڕاسـتیدا 
هەوڵـی نامومکینکردنـی فەلەسـتینێکی یەکبوویـان دەدا، ئەمـەش 
پـڕۆژەی  لـە  بەریتانییـەکان  بێهیواکردنـی  ڕێگـەی  لـە  ڕێـک 
دەوڵەتـی فەلەسـتین بەدەسـت هـات. ئـەو بۆچـوون و سـتراتیژەی 
جـووەکان لـە سـەرەتای ١٩٢٠ەکانـەوە بەچـڕی جێگیـر بـوو، کـە 
دواتـر بۆشـیان چـووە سـەر، بەریتانیـا بێهیـوا بـوو )یـا ڕاسـتتر 
بڵێیـن، زایۆنیسـتەکان وایـان لـێ کـرد هیـوا بـە فەلەسـتینی یەکبوو 
لەدەسـت بـدات( و بـەم هۆیـەش بڕیـاری کشـانەوەی یەکجارەکـی 
لـە فەلەسـتین بـدا لـە سـاڵی ١٩٤٧ و لـە سـاڵی دواتریـش بەفیعلـی 
کشـایەوە و دەوڵەتـی ئیسـرائیلیش بەبـێ دواکەوتنـی یـەک دانـە 
کاتژمێریـش ڕاگەیه نـدرا... ئەمـە لـە کاتێـدا کـە هێشـتا جـووەکان 
بـەو هەمـوو ئەزموونـە لەگـەڵ عـەرەب تێپەڕنەبووبـوون... کەچـی 
سـەرانی کـورد دوای ٨٢ سـاڵ لـە ئەزموونێکـی تـاڵ و خوێناویـدا 
)ئەنفال و هەڵەبجە و... هتد( لەگەڵ دەوڵەتی عێراق، هەتا لەدوای 
بەرنامـەی  بـە  هـەر  نـەک  ئەوجـا  دیکتاتۆریەتیـش،  ڕووخانـی 
بێهیواکردنـی ئەمەریکییـەکان لـە پڕۆژەی دەوڵەتـی عێراق کاریان 
نەکـرد، بەڵکـوو تـەواو بـە پێچەوانـەوە بـە بەرنامـەی سـێ دانـە 
بەهیوابـوون و بەهیواکـردن کاریـان کـرد، لەسـەر ئـەو بڕوایـەی 
و  “دیموکراتـی  عێراقـی  کـورد،  کێشـەی  بـۆ  چارەسـەر  تەنهـا 
فیدڕاڵییە” )واتە ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان و دیموکراتی بۆ عێراق(! 
ئـەم سـێ بەهیوابوونـەش ئەمانـەن: یەکەمیـان، هیوا دروسـتکردن 
الی خەڵکـی کوردسـتان، کـە تەنهـا چارەسـەر عێراقـی دیموکراتی 
و فیدڕاڵییـە و دەنگدانیـش بـە دەسـتووری هەمیشـەییی عێـراق، 
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“دەنگدانـە بـە ڕێگرتـن لـە دووبارەبوونـەوەی ئەنفـال و هەڵەبجە.” 
دووەمیـان، هیوادروسـتکردن الی ئەمەریکییـەکان، کـە باشـترین 
چارەسـەر عێراقـی دیموکراتـی و فیدڕاڵییـە. سـەرکردایەتیی کورد 
هەرگیـز زاتـی ئـەوەی نەکـرد بەڕاشـکاوی بـە ئەمەریکییـەکان بڵێ 
هیـچ ئامـراز و فاکتەرێـک نییـە ئێـوە لـە پڕۆژەکەی بەریتانیا سـەر 
بکـەون، کـە خـۆی ٨٢ سـاڵە شکسـتی هێنـاوە و بەشـی کوردیـش 
لـەو پـڕۆژەی بەریتانیاییـەدا هـەر ماڵوێرانـی و کۆمەڵێـک تراژیدیا 
بـووە. بەهیوابـوون یـا بەهیواکردنـی سێهەمیشـیان، بریتـی بوو لە 
دانی هەموو هەوڵێک بۆ ڕازیکردنی شـیعە و سـوننەی عەرەب و 
نزیککردنەوەیـان لـە یەکتـر. ئاخر بۆ مومکینکردنی ئەو پڕۆژەیەی 
دەیـان  کـورد  سـەرانی  عێـراق،  سـەرلەنوێی  دامەزراندنـەوەی 
هەڵەیـان کـرد، یەکێـک لـەو هەاڵنـە ئـەوە بـوو، هەمـوو هەوڵێکیـان 
دا لەپێنـاوی بەشـداریکردنی سـوننەی عـەرەب لـە هەڵبژاردنەکانی 
پێشـووی عێراقـدا، لـەم پێناوەشـدا سـەرانی کـورد بـەوەش ڕازی 
نەبـوون مـاددەی ١٤٢ لـە ڕەشنووسـی دەسـتوور زیـاد بکرێ )کە 
مەبەسـت لـەو ماددەیـە ئـەوە بـوو، دوای هەڵبـژاردن گۆڕانـکاری 
لە دەسـتووردا بکرێت، ئەو هەمووە لەپێناوی بەشـداریی سـوننە، 
یا ڕاسـتتر بڵێین، بەشـێک لە سـوننەی عەرەب واتە تارق هاشـمی 
و جەماعەتەکـەی( لـە پڕۆسـەی سیاسـیدا. هەمـوو ئەوەش لەپێناو 
مومکینکردنـی  و  عێـراق  لـە  سیاسـی  پڕۆسـەی  سەرخسـتنی 
تەواوکردنـی  و  عێـراق  سـەرلەنوێئاوەدانکردنەوەی  پـڕۆژەی 
تـەوق و قەفـەس بـەدەوری کـورددا لـەو واڵتـە. شـایانی وتنـە، لـە 
وتارێکمـدا، کـە لـە ٢٠٠٥/١٠/١دا بـاڵو بۆتـەوە، بەدوورودرێـژی 
باسـی ئـەم ئیشـکالیەت و موفارەقـەی سـێ دانـە بەهیواکردنـەم 
کـردووە، کـە تـەواو بـە پێچەوانـەوە پێویسـت بـوو هەوڵـدان بێـت 
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بـۆ سـێ دانـە بێهیواکـردن. هـەر لـەوێ و لـە زۆر بۆنـەی تریـش 
لـە  ڕێـک  کـورد  ڕاسـتەقینەی  هیـوای  کـە  کـردووە،  لـەوە  باسـم 
سـێ بێهیوابووندایـە... داخەکـەم ئێسـتا هەندێـک درەنگـە، دەتوانـێ 
زۆریـش درەنـگ بێـت، بـۆ ئـەو سـێ بێهیوابوونە... بـە هەرحاڵ، وا 
دەزانم هەموو دەرفەتێک لەدەست نەچووە! ب- دوو کەسایەتیی 
کـورد )هوشـیار زێبـاری و مـام جـەالل( هەڵسـوکەوتیان لەمـەڕ 
بـووە.  مومکینکردنـی دەوڵەتـی عێـراق نیگەرانئامێـز و ترسـناک 
لێـرەدا تەنهـا وەک نموونـە بـاس لـە هەوڵـی بێوچانـی ئـەو دوو 
حەوتـی  بەنـدی  لەژێـر  عێـراق  دەرهێنانـی  بـۆ  دەکـەم  کەسـە 
پرۆگرامـی نەتـەوە یەکگرتـووەکان. ئـەم دەرهێنانـەش بـە مانـای 
کۆتاییهاتنـە بەتەواوەتـی بـە بڕیارەکانـی ٦٨٨ و ٩٨٦ی نه تـەوە 
یەکگرتـووەکان، کـە لـە کاتـی کاراکردنـەوەی هەردووکیـان، کورد 
دەبـێ بـە خـودی ئامـراز و ئەلتەرنەتیڤ بۆ جیابوونەوە لە عێراق. 
ئاخـر دەرهێنانـی عێـراق بەتەواوەتـی لـە بەنـدی حـەوت، مانـای 
مانایـەش  بـەم  و  عێـراق  بـۆ  سـەروەرییە  تـەواوی  گەڕانـەوەی 
کامڵبوونـی تەوقـە لەسـەر وجـودی کـورد لـە عێـراق. بـە مانایەکی 
تـر، تـا عێـراق مابێتـەوە لـە چوارچێـوەی ئـەو بەنـدە، ئـەوا ئەگـەر 
نەتـەوە  بڕیـاری  لـە  سـوود  ڕاسـتەوخۆ  بتوانـێ  کـورد  زۆرە 
یەکگرتـووەکان )ژمـارە ٩٦٨ – واتـە نـەوت بەرامبـەر خـۆراک و 
دەرمان، کە ١٣%ی یەکسـەر بۆ کوردسـتان بوو لەژێر چاودێری 
نەتەوە یەکگرتووەکاندا( وەر بگرێ، لە کاتی هەر دابڕانێک لەگەڵ 
بەغـداد یـا هـەر قەیرانێکـی جیـددی، کـە دابڕانـی تەواوەتیـی نێـوان 
کوردسـتان و عێراقـی عەرەبیـی لـێ بکەوێتـەوە... بـە هەرحـاڵ، کە 
نـاوی ئـەو دوو بەرپرسـە کـوردە دەهێنـم، مانـای وا نییـە تەنهـا 
ئـەوان لـەو موفارەقـە کاریسـەئامێزە بەرپرسـن، بەڵکـوو تـەواوی 
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سـەرکردە کـوردەکان، جـا ئـەو سـەرکردانە هـەر پلەوپایەیەکیـان 
تـا ئێسـتا نەمبیسـتووە  بـم،  ئـاگادار  ئـەوەی مـن  ببـێ.  بـا  دەبـێ 
بەرپرسـێکی کـورد لەسـەر ئـەو بابەتـە ڕابوەسـتێ و ختورەتـی 
بەڕاشـکاوی  بەندە-پەرەگرافـە  ئـەو  لەژێـر  عێـراق  دەرچوونـی 
بخاتـە ڕوو و بەبـێ دوودڵـی بڵـێ “دەرچوونـی عێـراق لەژێـر ئـەو 
پەرەگرافـە، بـە مانـای پاشەکشـەیەکی جیـددی و بگرە کاریسـەش 
بۆ کورد دێت.” ج- هەموو ئەو بەرپرسە کوردانەی لە بەغدادن و 
بەوانەی کوردستانیشەوە، نەیانتوانی وردەکارییەکانی ڕێکەوتنی 
ئەمەریـکا و عێـراق ببینـن، کـە هـەر نەبـێ لـە سـێ ماددەیـدا ئـەو 
ڕێککەوتنـە دەتوانـرێ بەرامبـەر یـا دژی کـورد بـەکار بهێنـرێ... 
مـرۆڤ دەتوانـێ بپرسـێ بـۆ ئـەو حاڵەتـە؟ وەاڵمێـک دەتوانـێ ئـەو 
عێراقـی  لـە  کـورد  سیاسـیی  سـەرکردایەتیی  کـە  بێـت  ڕاسـتییە 
دوای سـەدام، نـەک هـەر هیوایەکـی مـزەوەری بـە خـۆی و خەڵـک 
بەخشـی )بـەو مانایـەی کـە هەمـوو شـتێک نوێیە و هەموو شـتێک 
باشـە و هەمـوو مافـەکان لـە دەسـتووردا چەسـپاون و هەمـوو 
شـتێک بـە دڵـی کـوردە، ئەمەریـکا لەگـەڵ کوردە و... هتـد(، بەڵکوو 

بـە دەسـتی خـۆی، خـۆی و خەڵکـی کوردسـتانی بەنـج کـرد!

زۆر بەڕێز،
لەگـەڵ  پەیوەنـدی  بـە  دەنووسـم  تێبینییانـە  ئـەم  کاتێکـدا  لـە 
دیمانەکـە، ئـەو ڕاسـتییەش دەزانـم کـە جەنابـت یەکێـک بوویـت 
لەو سـەرکردە دەگمەنانە لە ماوەی سـااڵنی دواییدا گوزارشـتتان 
داوە  ئەوەشـتان  هەوڵـی  و  کـردووە  نیگەرانـی  کۆمەڵـێ  لـە 
دەرهاوێشـتەکان لـە ماتماتیکـی سیاسـەتی کوردیـدا هـەر بـە یـەک 
هاوکێشـە دەر نەهاوێژرێـن، بەڵکـوو دەکـرێ هاوکێشـەی تریـش 
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)پەشـیمانم،  سـاڵێک  دوو  لـە  بـەر  وتارەکـەت  بکرێنـەوە.  تاقـی 
پەشـیمانم، پەشـیمانم( و ئـەو ئاماژەیـەش بـە سـەربەخۆیی کـە لـە 

گرنگـن... نموونـەی  کردووتـە،  ڕووداودا  دیمانەکـەی 

و  ڕیفرانـدۆم  دەربـارەی  وتارەکانـم  و  نامـەکان  بینینـی  بـۆ  تێبینـی: 
.burhanyassin.www باسوخواسـی تـر، تکایـە بڕوانـە ماڵپـەڕی تاکەکەسـیم
com یـا کتێبـی عێراقـی دوای سـەدام و چارەنووسـی باشـووری کوردسـتان، 
)کوردسـتان، ٢٠٠٨(. ئەگەر هەڵە نەبم، نوسـخەیەکم لەو کتێبە ناردووە بۆتان 

لـە ڕێگـەی بـرای هێـژام، کاک تەحسـین قـادرەوە!

لە دواییدا سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە
هەر شاد و تەندروست بن

براتان، بە ڕێزێکی زۆرەوە
       بورهان أ. یاسین

لوند، سوید ٢٠١٠/١٠/٢٨
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٣
تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان تیرۆرکردنی 

نەتەوەیەکە لە بوونیدا و تراژیدیاکەش هیی هەمووانە

لە ماڵپەڕی تاکەکەسیی نووسەر
لە 2٠1٠/5/1٠دا باڵو بۆتەوە

لـە  ڕووداوانـەى  ئـەو  نموونـەى  زۆرن  میللەتانـدا  مێـژووى  لـە 
ڕواڵەتـدا بوویـەرى تاکەکەسـین، بـەاڵم لـە ماهییـەت و ماناکانیاندا 
ڕووداوى نەتەوەییـن و بـەم مانایـەش تـەواوى چین و توێژەکانى 
کۆمەڵگـه ى هەژانـدووە و پەیوەندیـدارى کـردوون. تیرۆرکردنـى 
زوو  هـەر  عوسـمان،  خوێنـدکار سەردەشـت  و  ڕۆژنامەنـووس 
بـووە یەکێـک لـەو ڕووداوانـەى سـنوور و پانتاییـى تاکەکەسـى 
دەبەزێنـن و بـەم مانایـەش بووەتـە ڕووداوێـک، کـە بـە کۆمـەڵ 

گوزارشـتى لـێ دەکـرێ، بووەتـە تراژیدیـای نەتەوەیـەک. 
ئـەو گولالنـەى ئاراسـتەى سەردەشـت عوسـمان کـراون، لـە 
ڕاسـتیدا ئاراسـتەى نەتـەوە کـراون لـە هەرسـێ ڕەهەنـدى بوونـى 
نەتـەوە و نەتەوەییبوونـدا، ڕەهەنـدى دوێنـێ، ڕەهەنـد و ڕوانگـەى 
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ئەمـڕۆ و ڕەهەنـدى داهاتـووى نەتـەوە: ١- گوللـەکان ئاراسـتەى 
دوێنێـى نەتـەوە کـراون، ئـەو دوێنێیـەى تیایـدا ژمارەیەکى یەکجار 
زۆر لـە خەڵکـى واڵتەکەمـان گیانیان بەخشـى لەپێنـاو دواڕۆژێکى 
ئازاد و ژیانێکى باشتر و ئاسوودە بۆ کوڕ و کچانى نەتەوە، بەاڵم 
ئەوەتـا بـە ڕۆژى نیـوەڕۆ ئاراسـتەى هەمـان ئـەو نیمچـە ئازادییـە 
دەکـرێ، کـە لـە باشـوورى کوردسـتان هەیـە، کـە دەسـەاڵتداران 
لـە پارادۆکسـێکى بەردەوامـدا پێمـان دەڵێـن، “بەرهەمـى خەباتـى 
عوسـمان  سەردەشـت  تیرۆرکردنـى  کەواتـە  شـەهیدەکانمانە.” 
و  خـاک  قوواڵییـى  لـە  واڵتەکەمـان  شـەهیدانى  کـە  کردەیەکـە، 
مێـژووى ئـەم نەتەوەیـەدا تیـرۆر دەکاتـەوە. ئـەوان بـۆ ڕۆژێکـى 
باشـتر و ئازادییەکـى ڕاسـتەقینە خەباتیـان کـرد، نـەک بـۆ ڕۆژێک 
و واڵتێـک، کـە تاکـەکان تیایـدا تیـرۆر بکرێـن لەپێنـاو مانـەوەى 
یـا  ڕەهەنـدى  لـە   -٢ چاوبرسـى.  و  بەتەمـاح  دەسـەاڵتدارانێکى 
ڕوانگـە  ئـەو  ڕووداوە  ئـەم  هەنووکەشـیدا  و  ئەمـڕۆ  ڕوانگـەى 
سیاسییە و ئەو نیمچە ئازادییەى ئەمڕۆ لە بەشێکى واڵتەکەماندا، 
لە باشوورى کوردستاندا هەیە، دەخاتە ژێر مەترسییەکى جیددى 
و جۆرێک لە تاریکى، لە ڕاسـتیدا هەڕەشـەیەکى جیددى لە بوون 
و ماهییەتـى ڕوانگەکـە دەکا. دەبـێ دەسـەاڵتدارانى واڵتـى ئێمـە 
ئـەوەش بزانـن، ئـەو گولالنـەى ئاراسـتەى سەردەشـت عوسـمان 
کـراون، لـە ڕاسـتیدا ئاراسـتەى ئـەو ئاسـاییش و هێمنییـە کـراون، 
کـە تاکـە نـاز و شـانازیى دەسـەاڵتى باشـوورى کوردسـتانە. ٣- 
جگـە لەمـەش، هەڕەشـە لـە ڕوانگـەى سیاسـیى ئەمـڕۆى نەتـەوە 
دەبێتـە  زۆر  ئەگـەرى  بـە  دواجـار  کوردسـتان،  باشـوورى  لـە 
وێسـتگەیەک لـە پرۆسـەى تاریککردنـى سـبەینێ و داهاتـووى ئەم 

نەتەوەیـە و هەڕەشـەیەکى جیددیشـە لـەم ئاراسـتەیەدا.



لە قوواڵییی سیاسەتدا

٦٨3

لـە ڕێگـەى تیرۆرکردنى سەردەشـت عوسـمانەوە، جارێکى تر 
ئـەو تێـزە چەواشـەکارانەى ڕژێمـە دیکتاتـۆرى و تۆتالیتـارەکان 
و  بەبەردەوامـى  کۆمەڵگـە  گوایـە  کـە  هەڵدەداتـەوە،  سـەر 
بـۆ  و  گیـراوە  هەڕەشـە  کۆمەڵێـک  بـە  دەورى  الوە  زۆر  لـە 
بەرەنگاربوونـەوەى ئـەو هەڕەشـانەش، دەبـێ تاکـەکان ئامـادە بن 
مەسـەلەى باسـکردن لـە ئازادییـە تاکەکەسـییەکان دوا بخـەن! لـە 
ڕوانگەى دیکتاتۆرییشەوە، هەڕەشە دەرەکییەکان بەردەوام هەن 
و کۆتایییـان نایـەت. خـۆ ئەگـەر هەڕەشـەى ڕاسـتەقینەش نەبـوو، 
هەڕەشـەى  کۆمەڵێـک  تاکـڕەوەکان  دەسـەاڵتە  نەبـێ  هـەر  ئـەوا 
دەرەکیـى وەهمـی بەرهـەم دەهێنن و وەک هەڕەشـەى ڕاسـتەقینە 
کەسـانەى  ئـەو  جیهانبینیـى  لـە  قبوڵکـردن.  دەدەنـە  خەڵکـى  بـە 
باوەڕیـان بـە حوکمڕانیـى دیکتاتـۆرى و تۆتالیتاتـارى هەیـە، دەبێ 
تاکەکانـى کۆمەڵگـه  ئامـادە بـن ئازادیـى خۆیـان بکەنـە قوربانى بۆ 
پاراسـتنى سـەروەرىی نەتەوە. لەو جیهانبینییەشـدا، شـتێک نییە 
بـە نـاوى ئاساییشـى مرۆیـى یـا ئاساییشـى تاکەکان-هاوواڵتیـان، 
بەڵکـوو ئەمـە هەمـووى دەکرێتـە قوربانـى، گوایـە بـۆ ئاسـاییش و 
سـەروەریى نەتـەوە. کەچـى ڕوانگـە ڕاسـتییەکە ئـەوە بـووە، کـە 
مەسـەلە نە ئازادى نەتەوەیە و نە سـەروەرییەتى، بەڵکوو ڕێک و 
ڕاسـت مەبەسـت پاراسـتنى دەسـەاڵت و درێژکردنـەوەى تەمەنـى 
عەرشـى دیکتاتـۆرە. لـە ڕاسـتیدا دیکتاتـۆر لەپێنـاو پاراسـتنى ئـەو 
عەرشـە، نـەک هـەر دەخـوازێ تاکـەکان لـە ئازادییـەکان بێبـەش 
و  ترسـاندن  دیکتاتـۆر(،  )واتـە  ئـەو  لۆژیکـى  بـە  بەڵکـوو  بـکات، 
تۆقاندنـى تاکـەکان زامنـى وەدەسـتهاتنى ئـەو هێمنـى و ئاسـاییش 
و یەکڕیزییەیـە، کـە گوایـە نەتـەوە پێویسـتیەتى بـۆ خۆپاراسـتن 
بااڵدەسـت  لۆژیکـە سـااڵنێک  ئـەم  “هەڕەشـە دەرەکییـەکان.”  لـە 
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پێشـوو و سیسـتمە  ئەزموونـى حوکمڕانیـى سـۆڤیەتی  لـە  بـوو 
بـۆ سـااڵنێکى زۆر  بـووە  لۆژیکـەش  ئـەو  هاوشـێوەکانیدا، هـەر 
جیهانـى  تاکڕەوەکانـى  ڕژێمـە  حوکمڕانیـی  لـە  بـووە  بااڵدەسـت 
سێهەم و جیهانى عەرەبیدا. بەم مانایە، هەر ئەمڕۆ لە واڵتى ئێمە 
دەسـەاڵتدارانێک هەن، هەڵگرى هەمان ئەو کولتوورە سیاسـییەن 
کـە لـە ڕێگـەى بەرهەمهێنانى بیرۆکەى بوونى هەڕەشـەى وەهمى 
بـۆ سـەر نەتـەوە و واڵت و بگـرە وێناکـردن و گوناهبارکردنـى 
ئـازاد، وەکـوو  ئـازاد و دەربڕینـى وشـەى  کارى ڕۆژنامەوانیـى 
ئـەوەى بەشـێک بـن لـە هەڕەشـە بـۆ سـەر ئاساییشـى نەتەوەیـى، 
دەخـوازن کۆمەڵگه یەکـى داخـراو و تاکێکـى تۆقیـو بەرهـەم بهێنن. 
کوردسـتان،  باشـوورى  دەسـەاڵتدارانى  لـە  هەنـدێ  ڕاسـتیدا  لـە 
هـەر بـەوە نەوەسـتاون مێدیـا و ڕۆژنامەوانیـى ئـازاد بە هەڕەشـە 
قەڵـەم،  بدەنـە  کۆمەڵگـه   ناوخـۆى  هێمنیـى  و  ئاسـاییش  لەسـەر 
بەڵکـوو بەشـێکیان لـە سـابیقەیەکى زۆر ترسـناکدا، ئـەو جـۆرە 
مێدیایەیـان ڕاسـتەوخۆ بـە هەڕەشـەى دەرەکیـى ئیقلیمی و دەزگا 
سـیخوڕییەکانى ئـەو هێـزە دەره کییانـەوە پەیوەندیـدار کـردووە. 
ئـەوەى لـەم لۆژیکـە بەرهـەم دێـت، حەاڵڵکردنـى ڕاسـتەوخۆ یـا 
و  ڕۆژنامەگـەرى  ئـەو  ئەکتەرەکانـى  خوێنـى  ناڕاسـتەوخۆى 
مێدیایەیـە، هـەر ئـەو لۆژیکەشـە دەخـوازێ پێمـان بڵـێ، ئەوانـەى 
بەپێـى خواسـت و حـەزى دەسـەاڵت قسـە نەکـەن “جێگەیـان لـە 
ئـەو لۆژیکـە دەگاتـە  نابێتـەوە.” بەمـەش ترسـناکیی  کوردسـتان 

لووتکـە! 
وەاڵمدانـەوە بـۆ ئـەم لۆژیکـە، دەبـێ نـەک هـەر دەرخسـتنى 
نادروسـتیى جیهانبینییەکـە و ڕەتکردنـەوەى بێـت، بەڵکـوو دەبـێ 
پێداگرییـش بێـت لەسـەر ئەلتەرنەتیڤێک بۆ سەرلەنوێپێناسـەکردن 
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ئـەم  نەتەوەیـى.  ئاساییشـى  و  سـەروەرى  لـە  تێگەیشـتن  و 
پـێ  و  دیموکراسـیخوازانە  و  ئازادیخـوازان  هیـی  ئەلتەرنەتیڤـە 
هەڵدەگـرێ لـە دوو بنەمـا و چه مکـى هاوواڵتیبـوون )لـە حاڵەتـى 
ئێمەدا کوردسـتانیبوون( و دیموکراسـى. لە ڕاسـتیدا، بەتایبەتى لە 
کەم یا زۆر سـی سـاڵی دواییدا، لە زۆر لێکۆڵینەوەى بەرفراواندا 
سـەروەریى  چه مکەکانـى  بـۆ  ڕەخنەگرانـە  پێداچوونـەوەى 
نەتەوەیـى و ئاساییشـى نەتەوەیـى کـراوە. لـەم پێداچوونەوەیـەدا 
جەخـت لەسـەر ئـەوە کراوەتـە، کـە هەرچەنـد هاوواڵتییـان مـاف 
و  بێـت  پارێـزراو  ئازادییەکانیـان  و  تاکەکەسـى  ئاساییشـى  و 
تـاک توانیبێتـى دەربڕینـى ئازادانـە لـە سـەروەریى خـۆى بـکات 
و تاکەکانـى نەتـەوە لەسـەر بنچینـەى سیسـتمێکى دیموکراسـى 
بـە یەکـەوە بەسـترابنەوە، ئەوەنـدە ئاساییشـى نەتـەوە پارێزراوتر 
و خۆڕاگرتـر و تەندروسـتتر دەبـێ. بـە مانایەکـى تـر، ئاساییشـى 
نەتـەوە لـە کـۆى ئاساییشـى هاوواڵتییـەکان پێـک دێـت و ئازادیـى 
نەتـەوەش، کـۆى ئـازادى تاکەکانیەتى لە ڕێگـەى بەیەکەوەگرێدان 

لـە چوارچێـوەى سیسـتمێکى دیموکراسـیدا. 
و  مرۆیـى  تراژیدیـا  دەرهاوێشـتەى  لـە  تـرەوە،  الیەکـى  لـە 
نەتەوەیییەکەى سەردەشـت عوسـماندا، شـتێک بەدی دەکرێ، کە 
دەبێ بۆ کوڕ و کچانى واڵتى ئێمە، هەڵبەتە لە ڕووى سیاسییەوە، 
ئەمـڕۆش  تـا  دەسـەاڵتدارانەى  ئـەو  بـۆ  و  بێـت  “دڵخۆشـکەر” 
باوەڕیـان بـە تیـرۆر و تۆقانـدن هەیـە جێگـەى تـرس و نیگەرانـى 
بێـت، دەڵێـم دڵخۆشـکەر بـۆ کـوڕان و کچانـى واڵتـى ئێمـە، چونکە 
ئـەم ڕووداوە تراژیدیایییـە فرەڕەهەنـدە، نـەک هـەر بۆتـە هـۆى 
تووڕەبوون و بێزاریى خەڵکى کوردستان، بەڵکوو بۆتە هۆکارى 
جۆشوخرۆشـدانێکى سەرنجڕاکێشـى توێـژە جیاجیـاکان هـەر لـە 
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خوێنـدکاران  و  نووسـەران  و  ڕۆشـنبیران  و  ڕۆژنامەنووسـان 
و... هتـد، کـە بـە شـێوەى جۆراوجـۆر خـۆى دەر دەبـڕێ، کـە لـە 
ئاراسـتە گشتییەکەشـیدا یەکانگیـرە. بـەم مانایـەش، تراژیدیایەکـى 
مرۆیـى بووەتـە کەرەسـەى هـەژان لـە هۆشـیارى و ویـژدان و 
هەڵوێسـتەى سیاسـیى بەکۆمەڵدا... لە هەمووشـى گرنگتر، ئەوەیە 
دەبێتـە  تەندروسـتدا  ئاراسـتەیەکى  بـە  جۆشوخرۆشـدانە  ئـەم 
وزە و دەربڕینێکـى داهێنـەر بـۆ ڕێگرتـن لـە تاریککردنـى زیاتـرى 
واڵتەکەمـان.  سـبەینێى  و  ئەمـڕۆ  سیاسـیى  ڕوانگـەى  و  ژیـان 
لـەم جۆشوخرۆشـانەدا، گوزارشـت لـە پەیامێکـى گرنـگ دەکـرێ، 
ئەویـش ئەوەیـە کـە ئیتـر خەڵکى کوردسـتانیش هـەر وەک خەڵکى 
ئۆکرانیا و جۆرجیا و زۆر واڵتى تر لە بەرامبەر دەسەاڵتدارانێکى 
وشـەى  و  پێنـووس  و  بیروڕادەربڕیـن  تیرۆرکردنـى  و  ملهـوڕ 
ئـازاد بێدەنگـى هەڵنابژێـرێ، بەڵکـوو دەتوانـێ هـەر وەک نەتـەوە 
زیندووەکانـى جیهـان لـە ڕێگـەى بزواندنـى کـۆاڵن و شـەقام و 
گۆڕەپانەکانـى کوردسـتانەوە سـنوورێک بـۆ ئـەو دەسـەاڵتدارانە 
دابنێـت، کـە ئەمـڕۆش باوەڕیـان بـە بەهاکانـى کۆمەڵگـه ى داخـراو 
و تیرۆرکردنـى پێنـووس و وشـەى ئـازاد هەیـە. لـە الیەکى ترەوە، 
هـەر ئـەو ڕاسـتى و ئەگەرانـەن دەسـەاڵتدارانى واڵتـى ئێمـە لـە 
ناخیانـدا دەتۆقێنـن، دەڵێـم دەتۆقێنن، چونکـە هەڵگرانى کولتوورى 
دەسـەاڵت  پاراسـتنى  بـە  باوەڕبـوون  و  سـتەمکاری  سیاسـیى 
لـە ڕێگـەى تیـرۆرەوە، نـەک هـەر هەڵگـرى پرنسـیپ و میتـۆدى 
تۆقاندنـى جەمـاوەرن، بەڵکـوو هـەر خۆشـیان زۆر لـە جەماوەر و 
هێـزى له بننەهاتـووى دەترسـن. هەر ئەوەشـە ڕێـک ئەو جەدەلەى 
بوونـى دیکتاتۆرەکانـى پێـوە بەنـدە، دیکتاتـۆر دەتۆقێنـێ، چونکـە 
خـۆى لـە تـرس و تۆقانێکـى بەردەوامـدا دەژى. ئاخـر شـێوازى 
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تیرۆرکردنى سەردەشـت عوسـمان تا بڵێى “ترسـنۆکانە” بوو، لە 
ڕاسـتیدا ترسـاندنێکى ترسـنۆکانە بوو لە وشـە و پێنووسـى ئازاد!
هـەزاران سـاڵو لـە گیانـى پاکـى ڕۆژنامەنـووس و خوێنـدکار 
قوربانیـدان  تراژیدیـاى  ڕێگـەى  لـە  کـە  عوسـمان،  سەردەشـت 
و  دەربـارەى  ئاخافتـن  دەرفەتـى  سـەرلەنوێ  خـۆى،  گیانـى  بـە 
ئازادیـى  وەک  گرنـگ  زۆر  مەسـەلەگەلێکى  لـە  هەڵوەسـتەکردن 
و  کـوڕان  بـۆ  بەگشـتى  ئازادییەکانـی  کێشـەى  و  ڕادەربڕیـن 
لـە  کـە  ڕۆحـە  ئـەو  بـۆ  سـتاییش  ڕەخسـاند.  واڵتەکـەى  کچانـى 
نەتـەوە  بوونـى  مەسـەلەى  بـۆ  دەروازەیـەک  نەمانیـەوە  ڕێگـەى 
و  ڕابـردوو  ڕەهەندەکانـى  لـە  کێشـەکانى،  لـە  گوزارشـتکردن  و 
هەنووکـە و داهاتوویـدا، کرایـەوە. دەروازەیـەک، کـە لـە ڕێگەیـەوە 
ئیـرادەى بەرگریکـردن لـە دەنـگ و پێنووسـى ئـازاد، بـە جوانترین 

پڕماناتریـن شـێوە خـۆى دەنوێنـێ.  و 
بزانـن،  ئـەوە  کوردسـتان  باشـوورى  دەسـەاڵتدارانى  گرنگـە 
کـە ئەمـڕۆ نـەک هـەر ڕۆحـى سەردەشـت عوسـمان بەتەنیـا نییـە، 

بەڵکـوو هەموومـان سەردەشـت عوسـمانین...
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٤
نامەیەکی کراوە بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان، 

مەسعود بارزانی

لە ماڵپەڕی تاکەکەسیی نووسەردا،
لە تەمموزی 2٠13دا باڵو بۆتەوە

بەڕێز مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
 سوید، ٢٠١٣/٧/٦
نامەیەكی كراوە

دوای ساڵو و ڕێز...
بـەر لـە زیاتـر لـە ٩ی سـاڵ، ڕێـك لـە سـەرەتای مانگـی ١ی 
٢٠٠٤دا، لەگـەڵ چـوار بەڕێـزی تـر بـە نوێنەرایەتیـی ژمارەیەكـی 
و  مەدەنـی  چاالكوانـی  و  ڕۆشـنبیر  و  نووسـەر  لـە  زۆر 
سیاسـی سـەردانی تۆمـان كـرد لـە سـەری ڕەش، بـە مەبەسـتی 
پێشكەشـكردنی پڕۆژەیەكـی گرنـگ، كـە لـە ١٦ خـاڵ پێـك هاتبـوو 
و پڕاوپـڕ بـوو لـە هەڵسـەنگاندن و پێشـنیار و بۆچوونـی گرنـگ 
و دڵسـۆزانە. لـەو سـەردانەدا بەنـدە كەمتـر لـە ٢ خولەكـی بـەر 
كـەوت بـۆ ئـەوەی قسـەكانم بكـەم. شـتێك كـە پێشـتریش ئامـاژەم 
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پێ كردووە ئەوەیە، من قسـەیەكم زۆر بەڕاشـكاوی بەرەوڕووی 
ئێـوە كـردەوە، ئەویـش ئەوەبـوو كـە وتـم، “كـورد لـە باشـووری 
بـۆ سـەر  دەوێ  كەمـی  پاڵێكـی  و  لووتكەیـە  لەژێـر  كوردسـتان 
لووتكـە. ئێـوە و مـام جـەالل، پارتـی و یەكێتـی، بەرپرسـن لـەوەی 
دەسـت لەنـاو دەسـت ئـەو پاڵـەی كـورد بـدەن بـۆ سـەر لووتكـە، 
بـەاڵم ئەگـەر ئـەوە نەكـرێ، ئـەوا بـە ئەگـەری یەكجـار زۆر، كورد 

جارێكـی تـر بـەرەو هەڵدێرێكـی ترسـناك شـۆڕ دەبێتـەوە.” 
ئێـوە  كـە  هەبـوو  لـەوە  گومانـم  ڕاسـتییەكەی  هەرچەنـدە 
دەتوانـن ئـەو پاڵـەی كـورد بـدەن بـۆ سـەر لووتكە، بـەاڵم هەندێك 
گۆشـەی  لـە  و  مێـژوو  بـۆ  دەكات  شـت  هەنـدێ  مـرۆڤ  جـار 

دڵسـۆزییەوە... 

***

مـن نامەكـەم بـە گێڕانـەوەی ئـەو ڕووداوەی سـەرەوە دەسـت پێ 
دەكـەم، بـۆ ئـەوەی هـەر لـە سـەرەتادا ئـەوە بڵێـم كـە لـەو ڕۆژەوە 
ئێـوە نـەك هـەر ئـەو هێـز و توانـا و دڵسـۆزییە نەبـوون كـە كـورد 
پـاڵ بـدەن بـۆ سـەر لووتكـە، لووتكەی سـەركەوتن و حەسـانەوە، 
بەڵكوو لە سـااڵنی دەسـەاڵتدا و لە پێگەی هەرە بەرپرسـیارییەوە 
)واتـە لـە پێگـەی سـەرۆكایەتیی هەرێمـەوە( نـەك هـەر نەتانتوانـی 
كورد پاڵ بدەن بۆ لووتكەی سـەركەوتن، بەڵكوو بگرە بە ڕادەی 
یەكەم، ئێوە و هاوپەیمانەكەتان )یەكێتیی نیشـتمانیی كوردسـتان( 
بەرپرسـن لـە شـۆڕبوونەوەی كـورد بـەرەو هەڵدێرێـك، كە ئەگەر 
بـە جیـددی و دڵسـۆزانە ڕێگیریـی لـێ نەكـرێ، ئـەوا بـە ئەگـەری 
زۆر ئەو هەڵدێرە بە تراژیدیایەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی گەورە 
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بـۆ باشـووری كوردسـتان كۆتایـی دێـت! پڕۆسـەی شـۆڕبوونەوە 
تـا  ڕەهەنـدی سیسـتمێكی سیاسـیی  هـەر  نـەك  هەڵدێـر،  بـەرەو 
سـەر ئێسـقان شكسـتخواردوو و ناتەندروسـت و گەنـدەڵ لەخـۆ 
دەگـرێ، بەڵكـوو كۆمەڵێـك ڕەهەنـدی تـر هـەن، كـە بەشـێكن لـەو 
سیاسـەتە شكسـتخواردووە، هـەر لـە پەیوەندییەكانـی هەرێـم و 
بەغـداد، پەیوەندییـە كوردسـتانییەكان و پەیوەندییـە ئیقلیمییـەكان 

تـا دەگاتـە پەیوەندییـە نێودەوڵەتییەكانـی هەرێمـی كوردسـتان. 
ڕوسـیا  بـۆ  دواییـت  هـەرە  سـەفەرەكەی  خـۆم،  بـاوەڕی  بـە 
و فەرەنسـا و نەمسـا و )...( بەرجەسـتەكردنێكی ئاشـكرای ئـەو 
شكسـتەی دەسـەاڵتی هەرێمە. بەر لە هەرشـتێك، ئەو سـەفەرەی 
لـە  ئـەوەی  بەهەندوەرنەگرتنـی  و  گرنگینـەدان  بەتونـدی  ئێـوە 
لـە  كـرد.  بەرجەسـتە  دەدات،  ڕوو  و  داوە  ڕووی  كوردسـتان 
كاتـی  لـە  واڵتـان  سـەرۆكی  بـەردەوام  سیاسـەتكردن،  عورفـی 
قەیـران و بگـرە لـە كاتی ڕوودانی هەنـدێ ڕووداوی نەخوازراوی 
سروشـتی، یـا هه تـا بگـرە ڕووداوێكـی هاتووچـۆ، یـا ئەوەتـا بـە 
زوویـی سـەفەرەكانی دەرەوەیـان كۆتـا پـێ دەهێنـن و یەكسـەر 
دەگەڕێنـەوە واڵتەكانیـان، یـا ئەگـەر ئـەو قەیرانـە هـەر لـە زووەوە 
دەسـتی پـێ كردبـوو، واتـە بـەر لـە سـەفەر، ئـەوا بەبـێ سـێ و 
ڕاسـتیدا  لـە  دەخـەن.  دوا  تـر  كاتێكـی  بـۆ  سـەفەرەكانیان  دوو 
وەرگرتنـی ڕای هێـزە سیاسـییەكان لەمـەڕ دەسـتوور و ناردنـی 
بـۆ دەرەوە و  بـۆ پەرلەمـان و یەكسـەر بەدوایـدا سـەفەركردن 
هێشـتنەوەی واڵت لـە قەیرانێكـی قووڵـدا “بەبـێ سـەرۆك و بەبـێ 
جێگرێكی خاوەن دەسـەاڵت” ئەوپەڕی كێماسـی بوو لە شـێوازی 
بەڕێوەبردنـی واڵت. هەمـوو ئـەوەی كردتـان لـەوە زیاتـر نەبـوو، 
كـە ئـەو تۆپـی یاریی سیاسـییەی ماوەیەكی زۆر بـوو لە یاریگەی 
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ئێـوەدا گیـری خواردبـوو و نەتدەزانـی چـۆن یاریـی پـێ بكـەی، لـە 
دواهەوڵتـدا ئـەو تۆپـەت فـڕێ دایـە نـاو پەرلەمانـەوە و خۆشـت 
یەكسـەر سـەفەرەكەت دەسـت پێ كرد وەك ئەوەی هیچ شـتێكی 
نیگەرانئامێـز و قەیرانێكـی سیاسـیت لـە واڵت جـێ نەهێشـتبێت! 
مـرۆڤ دەتوانـێ بپرسـێ، ئایـا حیكمـەت چییـە لەالیەكـەوە هەمـوو 
هەوڵێـك دەدەیـت بـۆ مانـەوەت لـە پێگـەی سـەرۆكایەتیی هەرێـم، 
بـەاڵم لـە الیەكـی تـرەوە ئـەو هەمـوو مـاوە زۆرە )واتـە هـەر نەبێ 
لـە سـەرەتای مانگـی نیسـانه وه ( خـۆت لەپشـت هێڵـی مەكتەبـی 
سیاسییەكەی خۆت و مەكتەب سیاسییەكەی یەكێتی حەشارداوە، 
بەبـێ ئـەوەی هەڵوێسـتی ڕاسـتەقینەی خـۆت ئاشـكرا بكەیـت؟ لـە 
كاتێكـدا خـۆت لـە زۆر بۆنەدا ئـەوەت دووپات كردۆتەوە، كە ئێوە 
خولیـای پێگـە و پۆسـت نیـن، كەچـی لـە الیەكـی تـرەوە هـەردوو 
كۆاڵنـی  بـە  كـۆاڵن  پارتـی  و  یەكێتـی  سیاسـییەكانی  مەكتـەب 
كوردسـتان گـەڕاون و هەمـوو سـیناریۆکانیان تاقـی كردۆتـەوە 
بـۆ هێشـتنەوەی تـۆ لـەو پلەوپایـەی كـە ماوەیەكـی یەكجـار زۆر 
و بـە دەسـەاڵتێكی یەكجـار زۆرەوە بەدەسـتتەوە بـووە. دواجـار 
شـانۆگەرییەكە بـە كودەتـای ٣٠ی حوزەیرانـی نـاو “پەرلەمـان” 
تەواو بوو. ئەوەی دەكرێ بۆ زۆر كەس جێگەی سەرسـووڕمان 
بێت ئەوەیە، دوای ئەو هەموو هەوڵ و كۆششانەی دوو مەكتەب 
سیاسـییەكە، لـە سـەفەر دەگەڕێیتـەوە و دوودڵیـت لـە ئیمزاكردنی 
بـەم  ئایـا دەتـەوێ  نایاسـایییەكەی ٣٠ی حوزەیـران.  یاسـا  دوو 
هەڵسـوكەوتەت ناشـیرینییەكانی پرۆسـەكە ببەخشـیتە ئەوانـی تـر 
و جوانییـەكان بـۆ خـۆت بهێڵیتـەوە، یـا چـی؟ ئاخـر ئەمـڕۆ مـرۆڤ 
لـە  كـە  دەزانێـت،  ئـەوە  خوێندەواریشـەوە  ڕادەی  كەمتریـن  بـە 
دونیـای بچووككـراوەی ئه مڕۆمانـدا مرۆڤ دەتوانێ لە مۆسـكۆ و 
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پاریس و ڤیەننا یا لە هەرشـوێنێكی دونیا بەشـدار بێت لە هەموو 
چاالكییە سیاسـییەكانی واڵتەكەیدا لە ڕێگەی ڤیدیۆ-كۆنفرانس و 
چەندەهـا ئامـرازی پەیوەندییـەكان و مێدیـا كۆمەاڵیەتییەكانـەوە... 
دواجـار، ئایـا دەكـرێ كەسـێك هەبـێ بـاوەڕت پـێ بـكات كـە ئێـوە 
لە سـەفەرەكەتاندا ئاگاداری ورد و درشـتی ئەو هەموو مەهزەلە 
سیاسـییە نەبـوون كـە بـە كودەتاكـەی ٣٠ی حوزەیـران كۆتایـی 

هات؟ 
لـە الیەكـی تـرەوە دەبـێ ئەوەش بڵێم، كە ئۆپۆزسـیۆنیش هەر 
لـە سـەرەتاوە هەڵەیەكـی گـەورەی كـرد، كـە لـە سـەرەتای مانگـی 
نیسـان قبوڵیـان كـرد لـە ئاسـتی بـەرزی هەرسـێ حیزبەكـە )واتـە 
كەسـی یەكەمـی ئـەو حیزبانـە( چاویـان بـە مـەال بەختیـار و فـازڵ 
میرانـی بكەوێـت و گفتوگـۆ لەسـەر مانـەوەی ئێـوە، بـە شـێوەیەك 
لـە شـێوەكان، لـە سـەرۆكایەتیی هەرێـم بكـەن بەبـێ ئـەوەی ئـەم 
دووی  و  سـێ  بـێ  شـەخی  هەڵوێسـتی  ئۆپۆزسـیۆن  هێزانـەی 
تۆیـان زانیبـێ. واتـە هـەر لـە سـەرەتادا هێزەكانـی ئۆپۆزسـیۆن 
بـەوە ڕازی بـوون، باسـی ئـەم مەسـەلە هەسـتیارە بكـەن بەبـێ 
ئەوەی هەڵوێسـتی ڕاسـتەقینە و بێپێچوپەنای شەخسـیی ئێوەیان 
بـۆ  ئێـوەی دا  ئـەم هەڵەیـەی ئۆپۆزسـیۆنیش یارمەتیـی  زانیبـێ. 
لەپشـت هێڵـی دوو  ئـەو هەمـوو مـاوە زۆرە  بـۆ  ئـەوەی خـۆت 
هـەر  بدەیـت!  یەكێتـی حەشـار  مەكتـەب سیاسـییەكەی خـۆت و 
ئـەو  ئۆپۆزسـیۆن  هێزەكانـی  دەبووایـە  وتوومـە،  پێشـتر  وەك 
هەمـوو كاتـە گرانبەهـا و پـڕ لـە قەیرانەیـان بـە ئێـوە نەبەخشـییایە 
و یـەك پرسـیاری ڕاشـكاوانەیان بـەرەوڕووی ئێـوە بكردایـە: ئایـا 
خـۆت هەڵوێسـتت چییـە لـەو هەمـوو باسوخواسـە و ئایـا خـۆت 
كاندیـد دەكەیتـەوە یـا دەتـەوێ دەسـەاڵتت بـۆ ماوەیەكـی تر درێژ 
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بكرێتـەوە؟ پێویسـت بـوو بـۆ زانینـی ئەو هەڵوێسـتە شەخسـییەی 
ئێـوە، بـە كەمتـر لـە بینینـی ئێـوە )ڕووبـەڕوو( ڕازی نەبوونایـە. 
لـە الیەكـەوە خـۆت بـەردەوام  لـەو هەمـوو مـاوە زۆرەدا  ئاخـر 
جەختـت كردۆتـەوە كـە خولیـای پلەوپایـە نیـت، كەچـی لـە الیەكـی 
ترەوە بەردەوام قسەكەری حیزبەكەت و بەرپرسانی تری پارتی 
كۆتاییـی  بڕیـاری  “سـەرۆك  كـە  كردۆتـەوە،  دووپـات  ئەوەیـان 
خـۆی نـەداوە.” باشـە گـەر سـەرۆك بڕیاری كۆتاییـی نەداوە ئەی 
ئـەو دوو مەكتـەب سیاسـییە لـەو هەمـوو ماوەیـەدا خەریكـی چـی 
بوون و ئایا كودەتاكەی ٣٠ی حوزەیران دەربارەی چییە، ئەگەر 

دەربـارەی درێژكردنـەوەی سـەرۆكایەتیی ئێـوە نییـە؟

***

دەمـەوێ لەسـەر ڕەهەنـدی نێودەوڵەتیـی سـەفەری هـەرە دواییت 
قسـەیەك بكـەم، دوای ئـەوەی پێشـتر ئـەو سـەفەرەم گـرێ دا بـە 
ئـەو قەیرانـە ناوخۆیییـەی كـە باشـووری كوردسـتان دووچـاری 
بۆتـەوە، قەیرانێـك، كـە گەیشـت بـە لووتكەیەكـی زۆر ترسـناك لە 

كاتـی ئـەو سـەفەرەدا. 
زۆر سـەیرە ڕێـك لـە كاتـی سـەفەرەكەی ئـەو دواییەتـدا بـۆ 
نـاو قوواڵییـی كۆمەڵگـه ی نێودەوڵەتـی، كەچـی لـە هەمـان كاتـدا 
نێودەوڵەتیـی  پێگـەی  و  جێگـە  لـە  ترسـناك  هـەرە  گورزێكـی 
باشووری كوردستان دەدرێ بەبێ ئەوەی ئێوە و سەركردایەتیی 
كـورد بەگشـتی باسـیان لـەو گـورزە ترسـناكە كردبـێ، چ جـای 
ئـەوەی هەوڵـی ئەوەتـان دابـێ ڕێگـری لـەوە بكـەن ئـەو گـورزە 
بكـەوێ.  سیاسـییەكەی  پێگـە  و  كوردسـتان  بـەر  كوشـندەیە 
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مەبەسـت لێـرە ئەوەیـە، ڕێـك لـە كات و سـاتی سـەفەرەكەی ئێـوە 
بـوو، كـە ئەنجوومەنی ئاساییشـی نەتەوە یەكگرتـووەكان بڕیاری 
ئـەوەی دا عێـراق دەر بهێنـێ لەژێـر پەرەگرافـی ٧ی پەیـڕەو و 
بـە  یەكگرتـووەكان(.  نەتـەوە  )واتـە  ڕێكخـراوە  ئـەو  پرۆگرامـی 
بـاوەڕی خـۆم، ئـەم بڕیـارە گورزێكـی كوشـندە بـوو لـە پێگـەی 
لەبـەر هۆیەكـی  باشـووری كوردسـتان،  سیاسـی و سـتراتیژیی 
زۆر سـادە، ئەویـش ئەوەیـە كـە بـەراورد بـە پێشـوو، ئـەم بڕیـارە 
دەرگا و پەنجـەرەكان لەنێـوان كـورد و كۆمەڵگـه ی نێودەوڵەتـی 
دادەخـات، یـا هـەر نەبـێ ئـەو بڕیـارە ئێسـتگەیەكی ترسـناكە لـەو 

ئاراسـتەیەدا... 
٧ی  بەنـدی  لەژێـر  عێـراق  مانـەوەی  گرنگـی  الیەنێكـی 
كوردسـتان  باشـووری  كـە  بـوو،  ئـەوە  یەكگرتـووەكان  نەتـەوە 
دەرفەتـی  بڕیـارە،  ئـەو  دەرچوونـی  لـە  بـەر  ڕۆژێكیـش  تـا 
بەغـداددا  لەگـەڵ  جیـددی  قەیرانێكـی  كاتـی  لـە  هەبـوو  ئـەوەی 
بڕیـارە  ٧ی  بەنـدی  چوارچێـوەی  لـە  هـەر  بـدات  ئـەوە  هەوڵـی 
مێژوویییەكانـی ٦٨٨ )بڕیارلەسـەردراو لـە ٥ی نیسـانی ١٩٩١( و 
٩٨٦ )بڕیارلەسـەردراو لـە ١٤ی نیسـانی ١٩٩٥(ی ئەنجوومەنـی 
ئاسـاییش زینـدوو بكرێنـەوە. )هـەر بـۆ ئاگاداریی ئێـوە و خوێنەر، 
بڕیـاری ٦٨٨ بـۆ یەكـەم جـار لـە مێـژووی نەتـەوە یەكگرتـووەكان 
چەوسـاوە  خەڵكێكـی  وەك  هێنـاوە  كـوردی  نـاوی  بەڕاشـكاوی 
لەژێـر حوكمـی سـەدامدا و بڕیـاری ٩٨٦ ئـەو چوارچێوەیـە بـوو 
كـە فرۆشـتنی نەوتـی عێراقـی ڕێك خسـت بەرامبەر بـە خۆراك و 
دەرمان كە ١٣% لەو فرۆشـی نەوتە لەژێر سەرپەرشـتیی نەتەوە 

دەكـەوت(.  كوردسـتان  بـەر  یەكگرتـووەكان 
دەربـارەی  بورووژێنیـن  شـت  كۆمەڵێـك  دەتوانیـن  ئێمـە 
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هەڵوێسـتی ئێـوە لـەو گـورزە كوشـندەیە كـە بـەر كـورد كـەوت، 
لـە ڕێگـەی دەركردنـی عێـراق لەژێـر پەرەگرافـی حـەوت و بـەو 
مانایـەش گەڕانـەوەی سـەروەریی تەواوەتـی بـۆ دەوڵەتـی عێراق، 
گـورزە  ئـەو  لـە جیددییەتـی  ئێوەیـە  نائاگاییـی  گرنگترینیـان  كـە 
كوشـندەیە كـە بـەر كـورد كەوتـووە لـە ڕێگـەی البردنـی عێـراق 
لەژێر بەندی حەوت. كاتێك مرۆڤ ڕاگەیاندنەكەی سەرۆكایەتیی 
هەرێـم دەخوێنێتـەوە، كـە بـەو بۆنەیـەوە ڕاگەیه نـدرا، بەئاسـانی 
هیـچ  بـە  كـوردی  دەسـەاڵتی  سـەركردایەتیی  كـە  دەگات  لـەوە 
شـێوەیەك لـەو هەنـگاوەی نەتـەوە یەكگرتـووەكان نیگـەران نییـە، 
بگرە خۆشحاڵیشـە پێی! ڕاگەیاندنەكەتان بە هیچ شـێوەیەك باس 
ڕووداوە  ئـەو  ترسـناكەكانی  دەرهاوێشـتە  و  مەترسـییەكان  لـە 
نـاكات و بگـرە هیـچ تێبینییەكـی جیددیشـی لەسـەر بڕیارەكـە نییە. 
لە الیەكی ترەوە، پارادۆكسـێكی گەورە ئەوەیە، سـەفەرەكەی 
ئێـوە ڕێـك بـۆ ئـەو واڵتـەش فەرەنسـا بـوو، كـە ئەندازیـاری هەرە 
سـەرەكیی بڕیـاری ٦٨٨ بـوو، كـە دواتـر لەژێـر سـێبەری هەمـان 
ئەو بڕیارە، گەڕانەوەی خەڵكی كوردسـتان بۆ شـار و الدێكانیان 
دامەزرانـی  و  سـەدام  دەسـتدرێژییەكانی  لـە  پاراسـتنیان  و 
دەسـەاڵتی خۆماڵـی فەراهـەم كـرا. بەو پێیە، فەرەنسـا ئەو واڵتەیە 
كـە لـە هەمـوو واڵتانـی تـری جیهـان ئاشـنایە بـە ئـەو بەسـەرهات 
و تراژیدیایانـەی بەسـەر كـورد هاتـوون و هـەر ئـەو واڵتەش بوو 
ڕۆڵێكـی گرنگـی بینـی لـە كەمكردنـەوەی ئێـش و ئازارەكانـی ئـەو 
گەلـە، بەتایبەتـی لـە ڕێگـەی كۆششـیان بـۆ دەركردنی ئـەو بڕیارە 
)واتـە بڕیـاری ٦٨٨(ی نەتـەوە یەكگرتـووەكان. موفارەقەكـە لـەم 
پرسـیارە گرنگەدایـە: ئایـا لـەو سـەفەرەتدا چەنـدە هەوڵـی ئـەوەت 
لەژێـر  عێـراق  دەرچوونـی  كـە  بگەیه نیـت،  فەرەنسـییەكان  لـە  دا 
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زووە.  زۆریـش  بگـرە  نەهاتـووە،  كاتـی  هێشـتا  حـەوت  بەنـدی 
فەرەنسـییەكان خۆیان باش لەوە دەگەن كە هێشـتا نزیكەی ٤٠% 
خاكـی باشـووری كوردسـتان مەترسـیی جیـددی لەدەسـتچوونی 
ئـەوەش  فەرەنسـا  لەسـەرە.  زۆریشـی  كێشـەیەكی  و  لەسـەرە 
دەزانـێ، كـە عێـراق بـە هێـزی سـەربازیی خـۆی هەڕەشـەی لـە 
كـە  بـووە،  كاتێكـدا  لـە  هەڕەشـەیە  ئـەو  كەچـی  كـردووە،  كـورد 
هێشـتا عێـراق لەژێـر بەنـدی ٧ی نەتـەوە یەكگرتووەكانـدا بـوو! 
پرسـیارێكی لۆژیكـی ئەوەیـە ئایـا گـەر عێـراق دەرچـوو لـە ژێـر 
ئـەو بەنـدە، بـەو پێیـەش دەرفەتـی خۆبەهێزكـردن و پڕچەككردنی 
تـر  بابەتـی  زۆر  و  ئـەوە  دەدات؟  ڕوو  چـی  كاتـە  ئـەو  هەبـوو، 
كـە هێشـتا كێشمەكێشـیان لەسـەرە لەنێـوان بەغـداد و هەولێـر و 
فەرەنسـا بـەر لـە هـەر واڵتێكـی تـر بـاش ئـاگاداری ئـەو شـتانەیە 
و  هـاوكاری  ڕادەی  زۆرتریـن  ڕابردووشـدا  لـە  نەبـێ  هـەر  و 
پشـتگیریی لـە كـورد كـردووە. دەتوانـم لـەوە دوورتر بڕۆم و بڵێم 
ئـەم بابەتـە )واتـە بابەتـی دەرچوونی عێـراق لەژێر بەندی حەوت( 
نە لە مۆسكۆ و نە لە پاریس بۆ ئێوە جێگەی باس و گرنگیپێدان 
نەبـووە، بەڵكـوو ئـەوەی جێگـەی بـاس بـووە، فرۆشـتنی نـەوت 
و هەنـدێ ئاڵوێـری بازرگانـی و ئابـووری بـووە. ئەوەتـا بەپێـی 
دوایین هەواڵەكان، ئێوە لە مۆسكۆ خەریكی دروستكردنی “لۆبی 
سـەرمایەداری” بوون! دواجار هەمووشـمان باش دەزانین، كە لە 
فرۆشـتنی نـەوت، خەڵكـی كوردسـتان نـەك هـەر داهاتەكـەی بـەر 
ناكـەوێ، بەڵكـوو ئـەوەی بـەری دەكـەوێ كۆمەڵێـك نەهامەتییـە و 
كۆمەڵێـك باجـە كـە لـە ئاسـتە هـەرە سیاسـی و سـتراتیژییەكانی 
كێشـەكەیدا دەیـدات: ١- ئـەو داهاتـی نەوتە كۆمەڵێك سـەركردەی 
بەسـەر  مۆتەكـە  بـە  كـردووە  سیاسـیی  هێـزی  و  تەماحـكار 
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دەرهاوێشـتەكانی  و  گەندەڵـی  و  كوردسـتانەوە  خەڵكـی  ژیانـی 
گەندەڵییشـی گەیاندۆتـە ئاسـتە سـتراتیژییە هـەرە ترسـناكەكانی. 
٢- ئـەو داهاتـی نەوتـە بەشـێكی زۆری لـە كۆمەڵگـه  كـردووە بـە 
توێژێكـی مشـەخۆر )لەوانـەش بەشـێك لـە توێـژی ڕۆژنامەنووس 
هتـد(  و...  پەرلەمانتـار  و  یاسـاناس  و  مامۆسـتا  و  نووسـەر  و 
بـۆ  ئابوورییەكانـە  بەكارهێنانـی داهاتـە  ئەمـەش ڕێـك شـێوازی 
الوازكردنـی سیاسـییانەی كۆمەڵگـه  و لێكترازاندنـی لـە شـێوەی 
داهاتـە  ئـەو   -٣ كەنـداو.  ناوچـەی  عەرەبییەكانـی  “مەشـیەخە” 
بووەتە ڕێگرێكی گەورە لە بەردەم چارەسەركردنی ڕاستەقینەی 
 -٤ هەولێـر.  و  بەغـداد  نێـوان  “هەڵپه سـێردراوەكانی”  كێشـە 
بـە شـێوەیەكی ترسـناك  نـەوت و بەرژەوەندییـە ئابوورییـەكان 
و ناهاوسـەنگ و بیناكـراو لەسـەر بنچینـەی بەرژەوەندییەكانـی 
تاكـە حیزبێكـی سیاسـی، پەیوەندییەكانـی باشـووری كوردسـتان 
یـەك شـت  لـەو پەیوەندییانەشـدا  و توركیایـان ڕێـك خسـتووە. 
ئەویـش  حیزبەكەتانـەوە(  و  ئێـوە  دیـدی  لـە  )هەڵبەتـە  گرنگـە 
ئەوەیـە، كـە توركیـا بگاتـە ئـەو قەناعەتـە، كـە تەنهـا و تەنهـا پارتی 
دەتوانـن  بنەماڵەكـەت،  و  خـۆت  بەتایبەتـی  سـەركردەكانی،  و 
و  واڵتـە  ئـەو  بـۆ  بـن  دەسـتكەوت  و  قازانـج  ئەوپـەڕی  زامنـی 
بەرژەوەندییـە ئابـووری و سیاسییەكانیشـی ئەوپـەڕی پارێـزراو 
بن، بە ڕادەیەك، كە ئەگەر پارتی دەسـەاڵت لەدەسـت بدات، ئەوا 
ئیتـر زیانـی هـەرە گـەورە بـەر توركیـا دەكەوێـت! ٥- شـێوازی 
مامەڵەكردنـی دەسـەاڵتی سیاسـی لەمـەڕ كەناڵەكانـی پەیوەنـدی 
لەنێوان باشـووری كوردسـتان و جیهانی دەرەوەدا بە شـێوازێك 
بـووە، كـە ئیتـر بەئاسـانی مـرۆڤ دەتوانێـت بڵێـت ئـەم مامەڵەیـە 
كـە  كەنااڵنـە،  ئـەم  بەچـڕی  و  بەكورتـی  بـووە.  كاریسـەئامێز 
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دەبـێ هیـی دانوسـتاندن بێـت لـە خزمـەت دۆزی ڕەوای خەڵكـی 
كوردسـتان، ڕێك گۆڕدراوە بە كەناڵێكی زەبەالحی نەوتفرۆشـتن 
بـۆ  بازرگانـی  و  ئابـووری  قۆرخكاریـی  شـێوەیەكی  هەمـوو  و 
و  دەسـەاڵت  چاوبرسـییەكانی  لـە  كۆمەڵێـك  دەوڵەمەندكردنـی 
بەهێزكردنـی پێگـە و پایـەی هەنـدێ سـەركردە و هێـزی سیاسـی، 

لەپێـش هەمووشـیانەوە بنەماڵـە و حیزبەكـەی خـۆت...
دواجـار ئێـوە دەرچوونـی عێـراق لەژێـر بەنـدی حـەوت نـەك 
بەڵكـوو خۆتـان  نازانـن،  كـورد  لـە  بـە گورزێكـی كوشـندە  هـەر 
بـەردەوام دوو  پێشـوودا  لـە سـااڵنی  كـە  ئـاگادارن،  لـەوە  بـاش 
ئەندازیـاری هـەرە گرنـگ لە هەوڵ و كۆشـش بـۆ بەئاكامگەیاندنی 
ئـەم كاریسـەیە )واتـە دەرهێنانـی عێـراق لەژێـر بەنـدی حـەوت( 
مەكتەبـی  ئەندامێكـی  یەكێكیـان  بـوون،  كـورد  دوو سـەركردەی 
سیاسـیی حیزبەكەتـان )هوشـیار زێباری(یـە و ئـەوەی تریشـیان 

سـەرۆككۆماری عێـراق )مـام جـەالل( بـووە...

***

لەم بەشەی نامەكەمدا دەخوازم باس لە هەندێك لە ڕەهەندەكانی 
شێوازی ئیدارەدانی سیاسی لەژێر دەسەاڵتی ئێوەدا بكەم.

حیزبـە  و  پارتـی  بـەردەوام  ئێـوەدا  فەرمانڕەوایـی  لەژێـر 
هاوپەیمانـە سـتراتیژییەكەتان )یەكێتیـی نیشـتمانیی كوردسـتان( 
شـانازیتان بـە هەرچـی شـتی بـاش هەیە كردووە، بـەاڵم بەكورتی 
ئێسـتاش هـەر ئـەو هاوپەیمانییـە، كـە ناوتـان نـاوە سـتراتیژی تـا 
سـەر ئێسـقان هیی مۆنۆپۆلكردنی دەسـەاڵتە، بە كۆمەڵێك شتەوە 

ڕاگیـراوە، كـە هیچیـان جێگـەی شـانازی نیـن: 
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١- ئێستاشـی لەگەڵـدا بێـت، خەڵكـی كوردسـتان و قەواعیـدی 
ترسـێندراون،  بـەوە  بـەردەوام  هاوپەیمانـە  حیزبـە  دوو  ئـەو 
بەتایبەتـی الیەنـی یەكێتـی، كـە ئەگـەر بـەو تەرتیباتانـە ڕازی نەبن 
كـە پارتـی داوایـان دەكات لـە چوارچێوەی ئـەو هاوپەیمانییە، ئەوا 
ئەلتەرنەتیـڤ گەڕانەوەیـە بـۆ دوو ئیدارەیـی، كـە تیاییـدا پارتـی 
و  دەبێـت  بەسـەر زۆربـەی زۆری كوردسـتاندا  فەرمانڕەواییـی 
“ئۆتۆنۆمیـش بـە سـلێمانی” دەدرێـت. لـە ڕاسـتیدا بەپێـی هەنـدێ 
هـەواڵ، لـە گفتوگۆكانـی بـەر لـە ڕێكەوتنـی هـەرە دوایـی لـە ٢٩ی 
بـەوە  لـەوە دەكرێـت، یەكێتـی  بـاس  لەگـەڵ یەكێتـی،  حوزەیـران 
ترسێندراوە كە گەڕانەوە بۆ دوو ئیدارەیی یەكێكە لە بژاردەكان، 
ئەگـەر لەالیـەن یەكێتییـەوە پشـتیوانی لـە داخوازییەكانـی پارتـی 

نەكرا. 
باشـووری  بێـت،  لەگەڵـدا  ئێستاشـی  تـرەوە  الیەكـی  لـە   -٢
كوردسـتان بـە شـێوەی دوو ئیـدارە بەڕێـوە دەبرێـت. لـە ڕاسـتیدا 
ڕووكەشـەكەی  یەكگرتنـەوە  دوای  بەڵكـوو  ئـەوە،  هـەر  نـەك 
هـەر  نـەك  كوردسـتان  هەولێـر،  و  سـلێمانی  ئیـدارەی  هـەردوو 
سـێ  خاوەنـی  بـووە  بەڵكـوو  ئیـدارە،  یـەك  خاوەنـی  نەبـووە 
جـۆر لـە ئیـدارە لـە چوارچێـوەی یـەك ئیـدارەدا: أ- حكومەتێكـی 
بەهێـزی پارتـی خاوەنـی یەكێـك لـە فاییلـە هـەرە هەسـتیارەكانە، 
ئەویـش فاییلـی نەوتـە. لـە ڕاسـتیدا ئـەو فاییلە نەك هـەر بۆ خەڵك 
سـندوقێكی ڕەشـە، بەڵكـوو بـۆ پەرلەمـان و هاوپەیمانەكانـت و 
بگـرە ئـەو بریـكاری وەزارەتـی نەوتیـش )لەسـەر میالكـی یەكێتیی 
هاوپەیمـان( وەك مەتەڵێـك لـە سـندوقێكی ڕەشـدایە و لـە دەسـت 
پارتیدایـە. دواجـار ئـەم بریـكارە، كـە بـەر لـە كەم یـا زۆر، ٧ مانگ 
پۆسـتەكەی پێـدرا، دواتـر بـەر لـە ماوەیەكـی زۆر كـەم نەمانزانـی 
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ئایـا ئـەو بریـكارە وەك زەلیلكردنـی هاوپەیمانەكەتـان دەر كـرا یـا 
خـۆی بـە “خواسـتی خـۆی” وازی هێنـا، دوای ئـەوەی گەیشـتە 
ئەو باوەڕەی لە پۆسـتەكەیدا “هیچ بە دەسـتە؟” ب- حكومەتێكی 
و  الوازی  ئاشـكرای  و  سـادە  نموونەیەكـی  یەكێتـی.  الوازی 
بێدەسـەاڵتیی ئـەو حكومەتـە، ئـەو ڕاسـتییەیە كـە دوای ٧ سـاڵ 
لـەوەی كۆسـرەت ڕەسـوڵ جێگرتـان بـووە، دەڵێـم دوای حـەوت 
سـاڵ، ئەوجـا بـۆ یەكـەم جـار لە ماڵپـەڕی “سـەرۆكایەتیی هەرێم” 
باسـی یەكێـك لـە چاالكییەكانـی ئـەو جێگـرەت دەكـرێ بـە وێنـەی 
بـۆ خۆڵلەچاوكردنـی  بەناویەكگرتـوو  خۆیـەوە. ج- حكومەتێكـی 
خەڵـك. بەداخـەوە ئەمـڕۆش دوای ئـەو هەمـوو سـاڵە، زۆر جـار 
لەسەر زاری بەرپرسان خۆیان )دەسەاڵتداران نەك ئۆپۆزسیۆن( 
دەبیسـتین، لـە كوردسـتان هێشـتا دوو ئیدارەیـی بوونـی هەیـە، 
“بـەاڵم هـەوڵ دەدەیـن ئـەو یەكگرتنەوەیـە بـە كۆتـا بگەیه نیـن.” 

٣- بەردەوام خەڵكی بەوە ترسێندراوە، بەتایبەتی جەماوەری 
مەترسـیی  ئـەوا  نەبێـت،  هاوپەیمانییـە  ئـەو  ئەگـەر  كـە  یەكێتـی، 
شـەڕی براكـوژی لـە بەردەرگایـە، هاوپەیمانـی بە ئامـرازی تۆقان 

و مەترسـی لـە شـەڕی براكـوژی ڕاگیـراوە. 
دواجار یەكێك لە شانازی و نازە هەرە گەورەكانی دەسەاڵتتان 
)لـە چوارچێـوەی ئـەو هاوپەیمانـە سـتراتیژییە( ئـەوە بـووە، كـە 
گوایە ئاساییش و هێمنی لە سێبەری ئەو دەسەاڵتەدا بەرقەرارە، 
بـەاڵم ئایـا دەكـرێ لـە واڵتێـك ئاسـاییش و هێمنـی بەرقـەرار بێت، 
بـەاڵم بـە ڕۆژی نیـوەڕۆ، لـە ناوەڕاسـتی پایتەختـی ئەو دەسـەاڵتە 
و لـە بـەردەرگای حەرەمـی زانكـۆ خوێنـدكار و ڕۆژنامەنـووس 
سەردەشـت عوسـمان بڕفێنـدرێ و دواتـر بـە هەمەجیترین شـێوە 
تیـرۆر بكـرێ؟ حـەز دەكـەم ئەوەتـان بیـر بخەمـەوە، كـە یەكێـك 
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لـە درێژتریـن و خوێناویتریـن شـەڕە ناوخۆكانـی جیهـان شـەڕی 
ناوخـۆی لوبنـان بـوو، كەچـی بەدرێژاییـی ئـەو هەمـوو سـااڵنەی 
شـەڕی ناوخۆیـە لـە لوبنـان، تەنهـا یـەك كـەس لەنـاو حەرەمـی 
زانكـۆ )زانكـۆی ئەمەریكـی لـە بەیـروت( كـوژرا، ئەویش كەسـێكی 
سەردەشـت  تیرۆركردنـی  لەگـەڵ  بـوو!  ئەمەریكـی  ناسـنامە  بـە 
عوسـمان پایتەختـی نـاز و شـانازی گـۆڕدرا بـە پایتەختی ترس و 
تۆقاندن و تیرۆر. لەگەڵ لەگۆڕنانی جەسـتەی سەردەشـت، ناز و 
شـانازیی دەسـەاڵتی ئێوەش لەگۆڕ نرا! دواجار دەخوازم لەسـەر 
ئـەم بابەتـە بۆچوونـی خۆم بخەمە ڕوو: كەسـانێك پێویسـتیان بە 
ترسـاندنی ئەوانـی تـرە كـە خۆیـان هـەر زوو لـە ناخـی خۆیانـدا 

تۆقـاون و ترسـاون!
بكـەم  لـێ  داوات  نامەوێـت  نامەیـەوە  ئـەم  لـە ڕێگـەی  بەنـدە 
خـۆت سـەركردایەتیی هەوڵێكـی نیشـتمانی ڕاسـتەقینە و جیـددی 
باشـووری كوردسـتان  غلۆربوونـەوەی  لـە  ڕێگرتـن  بـۆ  بكەیـت 
لـەو نشـێویی هەڵدێـرە. ئـەم جـارە دەمـەوێ )دوای نـۆ سـاڵ لـە 
ئەزموونـی پێشـووم( بڵێـم، مـن تێگەیشـتنم هەیە بـۆ ئەو بۆچوونە 
و بگـرە خۆشـم لەسـەر ئـەو بۆچوونـەم كـە ئێـوە لـەم هەڵدێـرەی 
باشـووری كوردسـتان بەرپرسـی یەكەمن. بەداخەوە ئەو هەموو 
و  سـێبەر  و  سـەركردایەتی  لەژێـر  دەسـەاڵت،  شـانۆگەرییانەی 
ئاراسـتەی ئێـوە، كـە لـە ماوەی دواییـدا دەربـارەی هەڵبژاردنەكان 
كـراون، ئـەو تراژیدیـا كوردییە دەباتە ئاسـتێكی هەرە مەترسـیدار 
ئـەم  خۆكـردە.  سـەروبەریدا  لـە  كـە  تراژیدیایـەك،  ترسـناك،  و 
شـانۆگەرییانە كۆمەڵێك دەرهاوێشـتەی پشتشـكێنیان دەبێ، هەر 
ئەوەشـی  و  سیاسـەتكردن  و  سیاسـەت  بـە  متمانـە  نەمانـی  لـە 
نـاوی ئەزموونـی دیموكراسـییە تـا دەگاتـە ئـەوەی ناشـیرینكردنی 
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ئـەو ئەزموونـە و بێبەشـكردنی لـە هەمـوو جۆرێكـی متمانـە لـە 
چـۆن  نێودەوڵەتیـدا.  كۆمەڵگـه ی  و  دەرەوە  دۆسـتانی  چـاوی 
دەكـرێ كۆمەڵگـه ی نێودەوڵەتـی باوەڕتـان پـێ بـكات، كـە ئێـوە 
خەمخـۆری ئەزموونـی دیموكراسـین، كاتێـك هەمـوو الیـەك ئەوە 
دەزانـن، كـە مـاوەی نۆ سـاڵە هەڵبژاردنی ئەنجومەنـی پارێزگاكان 
نەكـراوە و دواجـار دوای ئـەو هەمـوو ماوەیـە خۆت بڕیار دەدەی 
و  خـۆت  هـەر  دواییـش  بكـرێ   ٢٠١٣/٩/٢١ لـە  هەڵبژاردنـەكان 
هاوپەیمانەكانتـان جارێكـی تر هەڵبژاردنەكان هەڵدەوەشـێننەوە و 

بـۆ كاتێكـی نادیـار دوای دەخەنـەوە؟ 

***

ئەوەیـە،  زیاتـر  بەردەسـت  نامەیـەی  لـەم  مەبەسـت  ڕاسـتیدا  لـە 
ڕێگـەی  لـە  و  بگەیه نـم  خۆتـان  بـە  بەڕاشـكاوانە  خـۆم  ڕای 
باڵوكردنەوەشـی وەك نامەیەكی كراوە لەگەڵ هاونیشـتیمانییانی 
خۆشم بدوێم! داواكاری لێتان بۆ ئەوەی هەوڵی جیددی بدەیت بۆ 
دانانی سـنوورێك بۆ ئەو قەیران و ڕۆچوونە لە هەڵدێرێكی زۆر 
مەترسـیدار، بۆ سـەدان هەزار كەسـی ڕەشـپۆش و جگەرسووتاو 
لـە كەسـوكاری ئەنفالكـراوەكان و قوربانییانـی چەكـی كیمیاوی و 
خەڵكی كوردستان بەگشتی بەجێ دەهێڵم. پێویستە ئەوەش بڵێم، 
كـە گوێنەدانـە داواكاری و نیگەرانییەكانـی ئـەو هەمـوو خەڵكـە، بە 
ئەگـەری زۆر ده بێتـە هـۆی ئـەوەی ئـەو خەڵكـە بە شـێوەیەكی تر، 
لـە شـێوازی میسـر و تونـس و هەنـدێ واڵتـی تـر داواكارییەكانـی 
بخاتـە بەردەمـت! هـەر لەو ڕۆشنایییەشـەوە، تكا دەكەم سـەفەری 
داهاتووتـان بـا بـۆ میسـر و تونـس و یەمـەن و )...( بێـت، بەڵكـوو 
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ئـەم جارەیـان لـە نزیكـەوە لـە ڕێگـەی ئەو سـەفەرەتەوە باشـتر لە 
هێـز و توانـای جەمـاوەر و شـەقامی تـووڕە حاڵـی ببیـت! 

ساڵو و ڕێزی دووبارەم!

د. بورهان أ. یاسین
زانكۆی لوند، سوید
٢٠١٣/٧/٦
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٥
ئاگاداری و ڕوونکردنەوە بۆ ڕای گشتی
دەربارەی “کۆنگرەی نەتەوەییی کورد”

ئەم ڕاگەیەندراوە پێشتر لە هیچ باڵوکراوەی تردا
باڵو نەبۆتەوە

ماوەیەکـە دەزگاکانـی ڕاگەیانـدن بـاس لـە “کۆنگـرەی نەتەوەییـی 
کورد” دەکەن و هەندێک کاریش لەم ئاراستەیەدا ئەنجام دراون. 
کۆنگرەکـە بڕیـارە لـە ٢٤ی ئـەم مانگـەدا )مانگـی ٨ی ٢٠١٣( لـە 

شـاری هەولێـر ببەسـترێت.
بەر لە ٨ سـاڵ دەسـتەیەک لە ڕووناکبیرانی کوردسـتانی دوو 
مەسـعود  بەڕێـزان  بـە  پێشـکەش  کوردسـتانییان  پـڕۆژەی  دانـە 
بارزانـی و مـام جـەالل کـرد. یەکێک لەو دوو پڕۆژەیه  پێشـنیارێک 
سەرتاسـەری  کوردسـتانیی  کۆنگرەیەکـی  بەسـتنی  بـۆ  بـوو 
دەبووایـە  پڕۆژەیـە،  ئـەو  بەپێـی  سیاسـی(.   - )ئەکادیمـی 
کۆنگرەکـە لـە هەولێـر بـە بەشـداریی هێـز و الیـەن و کەسـایەتییە 

ببەسـترێ. کوردسـتانییەکان 
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یەکێـک لـە مەبەسـتە سـەرەکییەکانی ئەو کۆنگرەیـە، ئەوە بوو 
کـە لـە ڕێگـەی دیالۆگـی ئەکادیمـی - سیاسـییەوە بـاس و گفتوگـۆ 
دەربـارەی دۆزی کـورد لـە هەرچـوار پارچەی کوردسـتان بکرێ. 
مەبەسـتێکی تـری کۆنگـرە ئـەوە بـوو، ژمارەیـەک بڕیـار لەسـەر 
کۆمەڵێـک پرنسـیپ و پێـوەری نەتەوەیـی )کوردسـتانی( بدرێـت، 
کە دواجار ببن بە بنەمای سیاسـەت و دیپلۆماسـی کوردسـتانی... 
لەالیـەن  دەبـوو  کـە  ئەکادیمـی،  گووتـاری  ژمارەیـەک  لـە  جگـە 
شـارەزایانی کورد و بیانی پێشـکەش بکرێن، بڕیار بوو بەشـێکی 
گرنـگ لـە کاتـی کۆنفرانـس بـۆ چـوار وۆرکشـۆپی هاوتەریـب )بـۆ 

چـوار پارچـەی کوردسـتان( تەرخـان بکرێـن.
الیەنـە  زۆری  زۆربـەی  و  کـرا  پەسـەند  ناوبـراو  پـڕۆژەی 
سیاسییەکانی کوردستان پشتگیرییان لێ کرد و ئامادەیییان دەر 
بـڕی بـۆ بەشـداریکردن لـە کۆنگرەکـەدا، بەاڵم کتوپـڕ )تەنها چەند 
ڕۆژێـک بـەر لـە بەسـتنی ئـەو کۆنگـرە نەتەوەیییـە، کـە بڕیـار بـوو 
لـە تشـرینی یه که مـی ٢٠٠٧ ئەنجـام بـدرێ( لەالیـەن دەسـەاڵتەوە 
بڕیـار درا ئـەو کۆنگرەیـە نابـێ ببەسـترێت، هـەر ئـەو دەسـەاڵتەی 

پێشـتر پشـتگیریی لـە کۆنگرەکـە کردبـوو.
بڕیـاری  دوای  مانگێـک  چەنـد  تەنهـا  تـرەوە،  الیەکـی  لـە 
ئـەم  بیرۆکەیـە،  ئـەم  تـر  جارێکـی  کۆنگرەکـە،  شکسـتپێهێنانی 
خـۆی  دەسـەاڵتەی  ئـەو  خۆیـەوە،  دەسـەاڵت  لەالیـەن  جارەیـان 
شکسـتی بە هەوڵەکەی دەسـتەیەک لە ڕووناکبیرانی کوردسـتانی 
دەسـەاڵت  هەمـان  ئێسـتاش  هەڵدایـەوە...  سـەری  هێنابـوو، 
پێشـڕەوی هەوڵێکی سـەرلەنوێ بۆ بەسـتنی کۆنگرەی نەتەوەییی 
کـورد دەکات، کـە بـە بۆچوونـی ئێمـە، لـە زۆرێـک لـە ئامانـج و 
ئـەو  لەگـەڵ  زۆری  یەکجـار  لەیەکچوونێکـی  وردەکارییەکانیـدا 
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جـا  هەیـە.  کردبـوو  پێشـنیارمان  ٢٠٠٥دا  لـە  ئێمـە  کۆنگرەیـەی 
نـەک هـەر لەبـەر ئـەم ڕاسـتییە، بەڵکـوو لەبـەر زۆر هـۆی تـر بـە 
پێویسـتمان زانـی، ڕای گشـتیی کوردسـتانی لـە کۆمەڵێـک ڕاسـتی 
ئـاگادار بکەینـەوە، بـەو هیوایـەی ئـەم ڕوونکردنەوەیـە نـەک هـەر 
بـە  بشـبێ  بەڵکـوو  ڕابـردوو،  هەوڵەکانـی  سـەر  بخاتـە  تیشـک 
بـۆ الیەنـە پەیوەندیـدارەکان و هاونیشـتمانییانی  بەرچاوڕوونـی 

ئازیـز:
کۆنگـرەی  پـڕۆژەی  پێشکەشـکردنی  لـە  سـاڵێک  دوای   -١
لـە  ڕێـک  بارزانـی،  و  تاڵەبانـی  بەڕێـزان  بـە  کوردسـتانی 
لـە ڕووناکبیرانـی  هاوینـی ٢٠٠٦، شـاندێک لەالیـەن دەسـتەیەک 
کوردسـتانییەوە چـاوی بـە بەڕێـز نێچیرڤـان بارزانـی کـەوت بـە 
مەبەسـتی بەرجەسـتەکردنی بیرۆکەی کۆنگرەی کوردستانی الی 
ئەو و بەدەستهێنانی پشتگیرییان بۆ ئەو پڕۆژەیە. بەڕێزیان زۆر 
بەگەرمـی و بـە پەرۆشـییەکی زۆرەوە پێشـوازیی لـە بیرۆکـەی 
لـە  بیـکات  توانایدایـە  لـە  دا هەرچـی  بەڵێنـی  و  کـرد  کۆنفرانـس 
پشـتگیریکردنی پـڕۆژەی کۆنگـرە و سەرخسـتنی. لـە ڕۆشـناییی 
ئـەم بەڵێنـە، کۆمیتەیەکـی ئامـادەکاری بـە مەبەسـتی ئەنجامدانـی 
الیەنـە پراکتیکییـەکان و ئامـادەکاری بـۆ کۆنگـرە پێـک هێنـرا، کـە 
ئامادەکارییـە.  کۆمیتـەی  لـەو  بەشـێک  بـە  بـوو  دەسـتە خۆشـی 
کۆمیتەکـە کارەکانـی بەڕێـوە بـرد بە بەشـداریی نوێنەرێکی خۆی، 

واتـە نوێنەرێکـی نێچیرڤـان بارزانـی. 
٢- بـۆ ئـەوەی ئامادەکاریـی باشـتری بـۆ بکرێـت، کۆنگرەکـە 
دوو جـار دوا خـرا و دواجـار بڕیـار بـوو لـە ڕۆژانـی ١٦ و ١٧ 
هەولێـر  شـاری  لـە  ٢٠٠٨دا  یه که مـی  تشـرینی  مانگـی  ١٨ی  و 
ببەسـترێت. بڕیـار وا بـوو لـەم کۆنگرەیـەدا زۆربەی هـەرە زۆری 
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کوردسـتان،  پارچـەی  چـوار  هـەر  کوردسـتانییەکانی  حیزبـە 
توێـژی  و  مەدەنـی  کۆمەڵگـه ی  نوێنەرانـی  لـە  زۆر  ژمارەیەکـی 
ناوەندەکانـی  و  ئەکادیمـی  و  سیاسـی  کەسـایەتیی  و  ئافرەتـان 
لێکۆڵینـەوە و دەسـەاڵتی سیاسـی لـە باشـووری کوردسـتان بـە 
هەرسـێ دەسـەاڵتەکەیەوە )پەرلەمـان، حکومـەت و سـەرۆکایەتی 

هەرێـم( بەشـدار ببـن.
یەکجـار  ئامادەکارییەکـی  دوای  زۆرەوە،  داخێکـی  بـە  بـەاڵم 
زۆر بـۆ کۆنگرەکـە، کـە کات و وزەیەکـی زۆری پێویسـت بـوو، 
کرابـوو  میوانەکانیـش  بانگهێشـتی  ڕەسـمی  بـە  ئـەوەی  دوای 
و ئامادەییـی جێگـە و ڕێگـەی کۆنفرانـس تـەواو بووبـوو، بگـرە 
مەبەسـتی  )بـە  کۆنگـرە  میوانانـی  لـە  ژمارەیـەک  ئـەوەی  دوای 
بەشـداریکردن لـە کۆنگرەکـەدا( گەیشـتبوونە کوردسـتان، لەنـاکاو 
لـە سـەرەتای مانگـی تشـرینی یه کـه م، کە دەکاتـە تەنها دوو هەفتە 
بـەر لـە بەسـتنی کۆنگـرە، بڕیاری شکسـتپێهێنانی کۆنگرە لەالیەن 

دەسـەاڵتەوە بـە کۆمیتـەی ئامـادەکار ڕاگەیەنـدرا!
٣- ئـەوەی بـەردەوام جێگـەی داخـه،  ئەوەیـە کـە تـا ئێسـتاش 
دوای ئەو هەموو هەوڵە دڵسۆزانەیە، دەستەیەک لە ڕووناکبیرانی 
لـە  ئـاگادار نەکراونەتـەوە  بێـت،  لەگەڵـدا  کوردسـتانی ئێستاشـی 
وردەکارییەکانـی بڕیـاری ڕاگرتنـی کۆنگـرەی کوردسـتانی و تـا 
ئێسـتا لەگـەڵ چاوەڕوانییەکـی زۆر، دەسـتەیەک لـە ڕووناکبیرانـی 
کوردسـتانی بە نووسـراو لە وردەکارییەکانی ئەو بڕیارە ئاگادار 
نەکراوینەتـەوە، تەنیـا ئـەوە نەبـێ، بـە شـێوەیەکی زارەکـی وتراوە 
کـە گوایـە “بـارودۆخ” ڕێـگا نـادات بـە بەسـتنی کۆنگرەیەکـی لـەم 

شـێوەیە لـە هەولێر.
٤- گرنگـە لێـرەدا ئـەوە بڵێیـن، لـە مـاوەی کار و چاالکییەکانـی 
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و  چڕوپـڕ  کۆبوونـەوەی  ژمارەیـەک  کۆنگـرە،  بـۆ  ئامـادەکاری 
دوورودرێـژ لەگـەڵ ئـەو کـەس و الیەنانـە کـراوە کـە مەبەسـت 
بـوو هەڵوێسـتیان بزانـرێ و بـۆ کۆنگـرە فەرموویـان لـێ بکـرێ. 
دیـارە ناکـرێ لـەم ڕاگەیاندنـەی بەردەسـتدا نـاوی هـەر هەمـوو 
ئـەو کـەس و الیەنانـە بهێنـرێ، کـە بـۆ ئـەم مەبەسـتە سـەردانیان 
کـراوە و گفتوگۆیـان لەگەڵـدا کـراوە. بە هەرحاڵ ئەوەی بەتایبەتی 
و  کوردسـتان  باشـووری  سیاسـییەکانی  هێـزە  بـە  پەیوەندیـی 
دەسـەاڵتی سیاسـی هه یـه ، گرنگـە نـاوی هەندێـک کـەس و الیـەن 
بهێنیـن، کـە سـەردانیان کـراوە، بگـرە هەندێکیـان زیاتـر لـە دوو یا 
سـێ جار بینراون، لەوانەش جێگری سـەرۆکی هەرێم کۆسـرەت 
ڕەسـوڵ، عومـەر فەتـاح، فـازڵ میرانـی وەک سـکرتێری مەکتەبـی 
سیاسـیی پارتـی دیموکراتـی کوردسـتان، د. کەمـال فوئـاد لەبـری 
مەکتەبـی سیاسـیی یەکێتیـی نیشـتمانی، سـەاڵحەدین بەهائەدیـن 
ئەمینداری گشـتیی یەکگرتووی ئیسـالمی، قادر عەزیز سـکرتێری 
سـکرتێری  شـاکر  کەمـال  کوردسـتان،  زەحمەتکێشـانی  حیزبـی 
حیزبـی کۆمۆنیسـتی کوردسـتان، عەلـی باپیـر ئەمیـری کۆمەڵـی 
حیزبـی  سـکرتێری  مەحمـود  حاجـی  محەممـەدی  ئیسـالمی، 
سۆسیالیسـتی دیموکراتـی کوردسـتان، قوبـاد تاڵەبانـی نوێنـەری 
حکومەتـی هەرێـم لـە ئەمەریـکا و نوێنـەری مـام جـەالل، عەدنـان 
سـەرۆکی  جێگـری  و  سـەرۆک  کەرکوکـی  کەمـال  و  موفتـی 
پەرلەمان و ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرس و کەسایەتیی سیاسی و 
ئەکادیمـی و ڕۆشـنبیر و بـواری کۆمەڵگـه ی مەدەنی کوردسـتانی، 

لەوانـەش بەتایبەتـی چاالکوانانـی بـواری ئافرەتـان.
پۆزەتیڤانـەی  هەڵوێسـتی  و  پەرۆشـی  دەبـێ  هەرحـاڵ،  بـە 
زۆربەی هەرە زۆری هێزە سیاسی و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەاڵت 
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و باکـوور و ڕۆژئـاوای کوردسـتان بەرامبـەر بیرۆکـەی کۆنگـرە 
و ئامادەییـی تەواویـان بـۆ بەشـداری تیایـدا بـەرز بنرخێنرێـت و 

جەخـت بکرێتـەوە.
ئـەو  هەمـوو  هـەر  بڵێیـن  جەختکردنەوەیـە،  جێگـەی  لێـرەدا، 
کەمـەوە،  جیاوازیـی  هەندێـک  بـە  دیـارە  بەگەرمـی،  بەڕێزانـە 
پشـتیوانیی خۆیـان بـۆ ئـەو پـڕۆژەی کۆنگرەیـە دەر بـڕی، جگـە 
کۆمیتـەی  و  دەسـتە  کاری  و  نیـاز  بـە  تەواویـان  متمانـەی  لـە 
دڵگرانییـە،  ئـەوەی جێگـەی سەرسـووڕمان و  بـەاڵم  ئامـادەکار، 
ئەوەیـە کـە دوای بڕیـاری شکسـتپێهێنانی کۆنگرەکـە، بـە هەمـان 
ڕادەی پەرۆشـییەوە گرنگییـان بـە مەسـەلەی نەبەسـتنی کۆنگـرە 
و هۆکارەکانـی نـەداوە. جێگـەی خۆیەتـی ئـەم بەڕێزانـە، کاتێـک 
ئەمـڕۆ بـاس لـە بەسـتنی کۆنگـرەی نەتەوەیـی لـە هەولێـر دەکرێ، 
بەڕاشـکاوی و جەختکردنـەوە بـاس لـەو هەوڵـەی دەسـتەیەک لـە 
ڕووناکبیرانـی کوردسـتانی بکـەن، ئـەوە لەبـەر ئـەوە نـا کـە ئـەو 
دەسـتەیە لـە ڕووناکبیرانـی کوردسـتانی پێویسـتیان بـە سـتاییش 
بێت، بەڵکوو لەبەر مەسـەلەیەکی سیاسـیی یەکجار گرنگ ئەویش 
ببەسـترێت،  مانگـەدا  لـەم  بڕیـارە  کۆنگرەیـەی  ئـەم  کـە  ئەوەیـە 
سـفری  ژمـارە  لـە  و  نییـە  هەوڵـی  یەکـەم  شـێوەیەک  هیـچ  بـە 
بەهەڵەخوێندنـەوەی  چونکـە  دەکات،  پـێ  دەسـت  مێـژوووەوە 
مێـژوو، دەکـرێ کاریسـەی سیاسـیی لـێ بکەوێتـەوە... بەتایبەتـی 
بێدەنگـی و کارنەدانـەوەی مەکتەبـی سیاسـیی یەکێتـی و پارتـی 
لە ئاسـت بڕیاری نەبەسـتن و شکسـتپێهێنانی کۆنگرە پێنج سـاڵ 
بـەر لـە ئێسـتا، لەگـەڵ ئـەوەی خۆیـان بـە ڕادەی یەکەم بەرپرسـن 
لـە مەسـەلەی نەبەسـتنی کۆنگرەکـە لـە تشـرینی یه که مـی ٢٠٠٨دا. 

ئـەم هەڵوێسـتە بـە الیەنـی کەمـەوە ناشاییسـتەیە...
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٥- دەبێ ئەوەش جەخت بکرێتەوە، کە مەبەسـتێکی سـەرەکی 
ئەوە بوو، کۆنگرە نەک هەر بە گفتوگۆیەکی تێروتەسـەل لەسـەر 
ڕابوەسـتێ،  کوردسـتان  پارچـەی  چـوار  هـەر  لـە  کـورد  دۆزی 
بەڵکـوو لـە ڕاگەیه ندراوێکـی کۆتاییـدا دەستنیشـانی کێشـەکان و 
لـە سیاسـەت و دیپلۆماسـیی کوردسـتانی بـکات،  چارەسـەریان 
بەبـێ جیاوازیـی پارچـەکان. نـەک هـەر ئـەوە، بەڵکـوو لـە کاتـی 
بـوو  ئـەوە  ئەویـش  بـوو،  گەاڵڵـە  بۆچوونێـک  خۆئامادەکردنـدا 
کـە کۆنگـرە نابـێ تەنهـا ڕووداوی یـەک جـار بێـت. بـەم شـێوەیە 
وەک  کوردسـتانی،  کۆبەندێکـی  یـا  مونتـەدا  کـە  بـوو  وا  بڕیـار 
دامەزراوەیەکـی نەتەوەییـی هەمیشـەییی کوردسـتانی، دابمـەزرێ 
و لـە دواڕۆژیشـدا ببێتـە کۆمکارێکـی یـا کۆنگرەیەکـی نەتەوەییـی 

کوردسـتانی.
٦- کرۆکـی ئـەو گووتـار و درووشـمەی بـۆ کۆنگـرە ئامـادە 
کرابـوو ئەمـە بـوو )ئاشـتی لـە نـاوەوە و ئاشـتی لەگـەڵ دەرەوە؛ 
دیالـۆگ لـە نـاوەوە و دیالـۆگ لەگـەڵ دەرەوە(. بـە مانایەکـی تـر، 
دیالۆگـی  و  ئاشـتی  و  کـوردی   - کـوردی  دیالۆگـی  و  ئاشـتی 
کـوردی لەگـەڵ دەرەوە، بـەاڵم ئـەوەی پێویسـتە جەخت بکرێتەوە 
ئەوەیە، بە هیچ شـێوەیەک مەبەسـت لەم درووشـمە ئەوە نەبوو، 
کـە چەکفڕێـدان بەسـەر پەکەکـەدا بسـەپێنرێ. بـە مانایەکـی تـر، 
درووشـمە  و  گووتـار  شـێوە  بـەم  بوویـن  بـاوەڕەدا  لـەو  ئێمـە 
دەکـرێ کۆمەڵێـک مەبەسـتی نەتەوەیـی )واتـە ناوخۆییـی کـوردی 

- کـوردی( و ئیقلیمـی و نێودەوڵەتـی بپێکێنـدرێ... 
٧- لـە کاتێکـدا باسـی بەسـتنی کۆنگـرەی نەتەوەیـی لە هەولێر 
لـەم ڕۆژانـەدا گەرموگـوڕە، پێویسـتە چەنـد خاڵێکی تـر دەربارەی 

ئـەم بابەتـە بخرێنە ڕوو:
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کۆنگرەیـەی  ئـەو  ئامادەکارانـی  لەالیـەن  پێویسـتە  أ- 
و  پارتـی  سـەرکردایەتیی  بەتایبەتـی  زۆر  چاوەڕوانکـراوە، 
یەکێتـی، پێزانینێکـی ئاشـکرا و ڕەسـمی پیشـان بـدەن لەمـەڕ کار 
و خەباتـی پێشـووی دەسـتەیەک لـە ڕووناکبیرانـی کوردسـتانی 
کۆنگـرەی  بوونیادنانـی  بـواری  لـە  پێشـووتر  ئەزموونەکانـی  و 
و  نـاوەوە  لـە  کـە  ون،  سـەربازی  لـە  لەشـکرێک  و  نەتەوەیـی 
دەرەوەی واڵت سـااڵنێکی زۆرە خەبـات لەپێنـاوی دامەزراندنـی 
بـۆ  لەمـەش،  جگـە  دەکـەن.  گشـتگیر  نەتەوەییـی  کۆنگرەیەکـی 
خەڵکـی کوردسـتانی ڕوون بکەنـەوە، ئایـا هـۆی چـی بـوو کاتـی 
خـۆی دەسـەاڵتی ئـەو دوو حیزبـە شکسـتیان بـەو کۆنگرەیە هێنا، 
کە بڕیار بوو لە هەولێر لە تشـرینی یه که می ٢٠٠٨دا ببەسـترێت.
ب- دەبێ جەخت بکرێتەوە، کۆنگرەی نەتەوەییی “کوردستان” 
دەبێ ئامرازێک بێت بەدەست نەتەوەوە بۆ ئەوەی بەکاری بهێنێ 
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی لە بەدەستهێنانی دەسەاڵتی نەتەوەیی 
و پاراسـتنی بەرژەوەندییـە نەتەوەیییـە هـەرە بەرزەکانـی. بۆیـە 
الیەنـی کەمـی چاوەڕوانـی لەو هێز و کەسـایەتی و ڕۆشـنبیرانەی 
بڕیـارە بەشـدار بـن لـە کۆنگـرەی چاوەڕوانکـراودا، ئەوەیـە کـە 
سـوودی  لەبـری  دواجـار  کـە  گەمەیـەک،  لـە  بەشـێک  بـە  نەبـن 
لـە کۆنگرەکـە بکەوێتـەوە...  نەتەوەیـی، زیانـی زۆری نەتەوەیـی 
لەپێنـاوی ئـەوەی شـتێکی ئاوهـاش ڕوو نـەدات، پێویسـتە هەمـوو 
سـەرەکییەکان،  سیاسـییە  هێـزە  بەتایبەتـی  بەشـدارەکان  الیەنـە 
هەرچییه کیـان لـە هەگبـەدا هەیـە لەمـەڕ پەیوەندییـە ئیقلیمییـەکان، 
بە ڕوون و ئاشـکرا و ئەوپەڕی کراوەیییەوە بیخەنە سـەر مێزی 
گفتوگـۆی کۆنگـرە. لەپێنـاوی ئـەوەی هیـچ تاکـە سـەرکردەیەک 
نەبێتـە تاکـە سـەرۆکی نەتەوەیـی و پـڕۆژەی یەکێتیـی نەتەوەیـی 
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وا باشـە میتـۆدی کۆسـەرۆک )واتـە سـەرۆکایەتییەکی بەکۆمـەڵ 
بەبێ تاکە سـەرۆک( بۆ سـەرکردایەتیی داهاتووی کۆنگرە بەکار 
کۆسـەرۆک  ژمارەیـەک  لـە  کۆسـەرۆکایەتییە  ئـەو  و  بهێنرێـت 
)هاوسـەرۆک( پێـک بێـن، کـە تیایـدا نـەک هـەر مافی هەر بەشـێکی 
کوردسـتان، بەڵکـوو مافـی ئافرەتـان و گەنجانیـش ڕەچـاو بکرێت.

دەستەیەک لە ڕووناکبیرانی کوردستانی
کوردستان – سوید، ٢٠١٣/٨/٥

تێبینی:
سـاڵ   ٨ لـە  بـەر  کـە  پڕۆژەیـەی  ئـەو  بینینـی  بـۆ  تکایـە   -١

بڕوانـە: کرابـوو،  پەیوەندیـدارەکان  الیەنـە  بـە  پێشـکەش 
http://www.burhanyassin.com/Rageyandin%20

u%20herdu%20projeke%20PDF.pdf
لـە  “دەسـتەیەک  لـە  بـوو  یەکێـک  کتێبـە  ئـەم  نووسـەری   -٢

کوردسـتانی.” ڕووناکبیرانـی 
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٦
تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی نیشانەی 

پرسیارە لەسەر شانازییەکانی دوێنێی دەسەاڵتدارانی 
باشووری کوردستان

وتاری نووسەر لە کۆڕی ماتەمینیی ڕۆژنامەنووس کاوە 
گەرمیانی، لە شاری مالمۆ – سوید، ٨/2٠13/12

بـۆ گیانـی پاكـی ڕۆژنامەنـووس كاوە  نـەوازش  سـەری ڕێـز و 
گەرمیانـی دادەنه وێنـم. ئـەم ڕۆژنامەنووسـە بوێرە بـووە ئامانجی 
دەسـتی تیـرۆری ڕەش، تیرۆرێـك، كـە خۆكـردە و هەڵقـوواڵوی 
دەسـەاڵتێكی كوردیـی ناتەندروسـت و گەوجـە، دەسـەاڵتێك، كـە 

سـەرتاپاكەی ناكارامەیـی و قەیرانـە.
لـە ڕێگـەی ئـەم كـۆڕی ماتەمینییـەوە، بـۆ بەرزڕاگرتنـی گیانـی 
بەرامبـەر  ناڕەزایـی  و  گەرمیانـی  كاوە  ڕۆژنامەنـووس  پاكـی 
تیرۆركردنی ساز کراوە، خەم و ماتەمینیی خۆم ئاراستەی دایك 
و خێزانـی كاوە گەرمیانـی و خۆشەویسـتانی و هاوپیشـەكانی و 
هەمـوو بەرگریكارانـی پێنـووس و وشـە و بیـری ئـازاد دەكـەم. 
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لـە  ئێـوە  دەنگـی  پـاڵ  بخەمـە  خـۆم  دەنگـی  بـدەن  ئیجـازەم 
بـە  ئـەو كارە قێزەونـە.  ناڕەزایەتیدەربڕیـن و شـەرمەزاركردنی 
دەكـەم شـەرەفی  ڕێزێكـی زۆریشـەوە، سوپاسـتان  و  سـتاییش 
ئەوەتـان پێـدام لـەم دەرفەتـەدا بـە چەند قسـەیەك بەشـداری خەم 

بكـەم. و ماتەمینـی و هەڵوێسـتە جوامێرانەكەتـان 
وا جارێكـی تـر دەسـتی ڕەشـی تیـرۆری خۆكـرد بـۆی چـووە 
لـە  پێشـووی  تاوانەكانـی  پـاڵ  بخاتـە  تـر  تاوانێكـی  كـە  سـەر، 
تیرۆركردنـی هەڵگرانـی وشـە و پێنووسـی ئـازا و ئـازاد. لـەم بۆنە 
پـڕ مانـا و پـڕ بەهایـەدا حـەز دەكـەم بـە چەند خاڵێك هەڵوێسـت و 

بۆچوونـی خـۆم ڕوون بكەمـەوە:
یەكـەم: تیـرۆری كاوە گەرمیانـی ڕووداوێكـی دابـڕاو نییـە لـە 
ڕووداوەكانـی پێشـووتر، كـە هـەم هاوشـێوەن و هەمیـش لە خاڵی 
لێوەدەرچـوون و ئاراسـتەدا هەمـان تایبەتمەنـدی و كارەكتەریـان 
و  ڕەمـز  كۆمەڵیـك  بێسەروشـوێنكردنی  و  تیرۆركـردن  هەیـە. 
چاالكوانی سیاسی لە نەوەدەكانی سەدەی ڕابردوو، بەتایبەتی لە 
ناوچـەی قەڵەمـڕەوی پارتیـدا و دواتر تیرۆركردنی سـۆرانی مامە 
حەمە و سەردەشـت عوسـمان و عەبدولسـەتار تاهیر شـەریف و 
دواتریـش ڕەشـبكوژییەكەی ١٧ی شـوبات و بێدەنگكردنـی سـەید 
ئاراسـتەی  بـە  هەمـووی  كـە  لـە ڕووداو،  زنجیرەیەكـە  ئەكـرەم، 
گرنگـە  زۆر  ڕۆیشـتووە.  ئازادیخوازانـدا  ترسـاندنی  و  تۆقانـدن 
هـەر لەبـەر ئـەوەش لـە ڕووی پەیوەندییـە ئاسـۆیییەكانەوە، واتـە 
لـە ڕووی جوگرافیـای تاوانـەوە، تیرۆركردنـی كاوە گەرمیانـی لـە 
سـنووری ناوچـەی گەرمیـان و جوگرافیـای دەسـەاڵتی یەكێتیـدا 
لـە  گرنگـە  زۆر  پێـوەر  هەمـان  بـە  هەروەهـا  نەكەیـن.  قەتیـس 
ڕووی زەمەنییـەوە ئـەم تیـرۆرە ڕەشـە بـە دابـڕاوی نەبینیـن و 
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هەڵـی نەسـەنگێنین، بەتایبەتـی ئـەوەی پەیوەندیـی بـە ڕابـردووی 
تۆقانـدن و ترسـاندن و تیرۆركردنـەوە هەبـووە لەژێـر دەسـەاڵتی 

٢١ سـاڵەی خۆماڵـی كـوردی.
لـەوەی  ڕاهێنـراوە  ئێمـە  خەڵكـی  نییـە  تێـدا  گومانـی  دووەم: 
چەشـنی  لـە  تیرۆركـردن،  كردارێكـی  هەركاتـێ  دەسـەاڵتداران 
زوو  هـەر  دەدات،  ڕوو  گەرمیانـی  كاوە  تیرۆركردنـی  ئـەوەی 
دەكەونـە قسـە و ڕاگەیانـدن و دەنگیـان دەخەنـە پاڵ دەنگی خەڵك 
لـە دەربڕینـی خـەم و دڵتەنگییـان. ئـەم دیاردەیـە نـەك هەر ڕۆحی 
ئازادیخوازانـی  هەمـوو  و  خۆشەویسـتانی  و  گەرمیانـی  كاوە 
كوردسـتان ئەزیـەت دەدات، بەڵكـو ئەمـە لـە ڕووی سیاسـییەوە 
دیاردەیەكـی زۆر ترسـناكە. بـە مانایەكـی تـر، دەسـەاڵت خـۆی 
بەرپرسـە لـە كاری تیـرۆر و تۆقانـدن كـە لـە كوردسـتاندا ڕوو 
دەربڕینـی  ئـەو  ڕێگـەی  لـە  تـرەوە  الیەكـی  لـە  بـەاڵم  دەدات، 
تووڕەییـی خەڵـك  كـە  لـەوە دەگـرێ  دڵتەنگییـەی ڕێگـە  خـەم و 
بگاتـە ئاسـتێك، ئیتـر بەبـێ سـێ و دوو و بەوپـەڕی ڕاشـكاوانە 
دیوێكـی  بكاتـەوە.  بەرپرسـیارێتی  ڕووبـەڕووی  دەسـەاڵتداران 
تـری ئـەم هەڵسـوكەوتە دزێـوەی دەسـەاڵت ئەوەیـە، كـە ئیتر جار 
دوای جـار بـۆی چۆتـە سـەر، كـە هەم خۆی حەشـارگەی تاوانبار 
و جەلـالدەكان بێـت و هـەم خۆیشـی لەگـەڵ قوربانییـەكان دەنگـی 
غـەم و پەژارەیـی بـەرز بكاتـەوە. ئـەم هەڵسـوكەوتەی دەسـەاڵت 
ئـەم  دزینـی  و  خەڵـك  تووڕەییـی  خاوكردنـەوەی  هـۆی  دەبێتـە 

تووڕەیییـە.
گەرمیانـی،  كاوە  ڕۆژنامەنـووس  تیرۆركردنـی  سـێهەم: 
جارێكـی تـر ئـەوەی پشتڕاسـت كـردەوە، كـە ئیـدی گومانـی تێـدا 
نییـە، هاوپەیمانییە سـتراتیژییەكەی پارتـی و یەكێتی هاوپەیمانییە 
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لەسـەر سیاسـەتی قۆرخكردنـی دەسـەاڵت و سیاسـەتی تۆقانـدن 
و ترسـاندن و كپكردنی دەنگی ئازاد بە ئاراسـتەی بەرهەمهێنانی 
كۆمەڵگه یەكـی داخـراو و دواجـار فەرمانڕەواییكـردن لـە ڕێگـەی 

ئـەم داخراوەییـی كۆمەڵگه یـەوە... 
بـەم مانایـەش، هاوپەیمانیـی سـتراتیژی، یانـی هاوپەیمانییەکی 
بێدەنگیـی یەكێتـی و پارتـی لـە تاوانەكانـی یەكتـری، بـە مانایەكـی 
تـر، بێدەنگیـی یەكێتـی لـە بەرامبـەر تاوانەكانـی پارتـی و بێدەنگیی 
پارتیـش لـە بەرامبـەر تاوانەكانـی یەكێتـی. ڕێـك ئەمەیـە ڕۆح و 

ماهییەتـی هاوپەیمانییەكـە.
چوارەم: لە ڕێگەی تیرۆركردنی كاوە گەرمیانییەوە، هەر وەك 
پێشتریش لە ڕێگەی تیرۆركردنی سەردەشت عوسمان و ئەوانی 
دەسـەاڵتدارانی  لـە  زۆرێـك  گـەورەی  ناڕاسـتگۆیییەكی  تـرەوە، 
ناڕاسـتگۆیییەكەش  بوویـەوە.  یـەكال  كوردسـتان  باشـووری 
ئەوەیـە، دەسـەاڵتدارانی باشـووری كوردسـتان بـەردەوام وەكـوو 
منەتكردنێـك بەسـەر خەڵكـی كوردسـتانەوە، پێمـان دەڵێـن ئـەوان 
دوێنـێ لـە شـاخ ئازادیخـواز بوون و ئامـادەی هەموو قوربانییەك 
بـوون لەپێنـاو بەدەسـتهێنانی ئازادیـی تاكەكانـی ئـەم نەتەوەیـە، 
بـەاڵم دەبـێ ئەمـڕۆ ئیتـر بـە دەنگـی بـەرز ئـەوە بڵێیـن، كـە نەخێـر 
ئێـوەی دەسـەاڵتدار ئـەوێ ڕۆژێـش ئازادیخـواز نەبـوون. ئەگەرنـا 
ئـەوە خێـرە هـەر ئێـوەی ئازادیخـوازی دوێنێیەكـی نزیـك ئەمـڕۆ 
ڕێكخەر و ئەندازیاری بەرهەمهێنانی كۆمەڵگەی ترس و تۆقاندن 
ئەمـڕۆی  دەسـەاڵتدارانی  دەبـێ  ئیتـر  تیـرۆرن؟  و  نانبڕیـن  و 
كوردسـتان ئـەوە بزانـن، ئـەوەی ئەمـڕۆ دەیكـەن سـڕینەوەی ئـەو 

دوێنێیـەی خۆیانـە کـە شـانازیی پێـوە دەکـەن. 
بزانـن،  بـاش  ئـەوەش  كوردسـتان  دەسـەاڵتدارانی  پێویسـتە 
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نەتـەوەی ئـازاد لـە كـۆی تاكـە ئـازادەكان پێك دێت و دەسـەاڵتێك 
سیاسـەتەكەی بریتـی بێـت لـە تۆقانـدن و ترسـاندن، ئـەوا هەرگیز 
ناتوانـێ ببـێ بـە بەرهەمهێنـەری نەتەوەیەكـی ئـازاد. نـەك هـەر 
ئەمـە، بەڵكـوو هەمـان ئـەو دەسـەاڵتە دەبـێ بـە هۆی تێكشـكاندنی 
هەموو شـانازییە نەتەوەیییەكان. نەك هەر شـانازییەكانی ئەمڕۆ، 

بەڵكـوو شـانازییەكانی دوێنێـش!
هەر لەبەر ئەوەشـە بێدەنگكردنی هەر دەنگێكی ئازادیخواز و 
كوشـتنی هەر تاكێكی ئازادیخواز، ڕێك كوشـتنی نەتەوەی ئازادە 

لـە نـاوەڕۆك و مانا و ماهییەتیدا.
تیرۆركردنـی  لـەدوای  سەرسـووڕمانە  جێگـەی  پێنجـەم: 
لـەوێ  و  لێـرە  دەبیسـتین  گەرمیانـی،  كاوە  ڕۆژنامەنـووس 
هەرێمـی  سـەرۆكایەتیی  لـە  هـەر  كوردسـتان  دەسـەاڵتدارانی 
سـەپێندراو و حكومەتـی هەرێـم و مەكتەبـی سیاسـیی یەكێتـی تـا 
دەگاتـە زۆرێـك لـە بەرپرسـانی تـر، دڵگرانـی و خـەم و دڵتەنگیـی 
خۆیـان دەر دەبـڕن لـە بەرامبـەر ئـەو تیرۆركردنـە. ئەمـە نـەك 
سیاسـەتێكی  بەڵكـوو  دەسـەاڵتە،  تـری  ناڕاسـتگۆیییەكی  هـەر 
ترسناكیشـە، چونكـە ئـەم سیاسـەتە یارمەتیـدەرە بـۆ تێپەڕاندنـی 
قوربانـی  یەكسـانكردنی  بـۆ  ڕێگەخۆشكەریشـە  و  تاوانـە  ئـەم 
لەگـەڵ جەلـالد و خۆدزینەوەشـە لـە بەرپرسـارێتی. ئەمـە ڕێـك 
سیاسەتی بێنرخكردن و بێبەهاكردن و كاڵكردنەوەی ناڕەزایەتیی 

كوردسـتانە. خەڵكـی  تووڕەییـی  و  ئازادیخـوازان 
حـەز دەكـەم هـەر لـەم بارەیـەوە ئـەوە بڵێـم، ئێمـە نابـێ بـەوە 
ڕازی ببیـن كـە دەسـەاڵتداران خۆیـان بكـەن بـە شـەریكی غەمـی 
تیرۆركـراو.  كاوەی  ئازادیخوازانـی كوردسـتان و خێزانـی كاك 
دەشـبێ بەڕوونـی و بەبـێ دوودڵـی ئـەوە بە دەسـەاڵتداران بڵێین، 
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و  ئازادیخـوازان  غەمـی  شـەریكی  ناتوانـن  دەسـەاڵتدار  ئێـوەی 
خێزانـی قوربانییـان بـن، كاتێـك خۆتـان تاوانبارانـی ١٧ی شـوبات 
و تاوانبارانی تر داڵدە دەدەن و لەژێر سێبەری دەسەاڵتی ئێوەدا 
سەردەشـت عوسـمانەكان و كاوە گەرمیانییەكان تیرۆر دەكرێن. 

• كۆمەڵگەیەكـی 	 بـۆ  بەڵـێ  داخـراو،  كۆمەڵگـەی  بـۆ  نـا 
ئـازاد. و  كـراوە  كوردسـتانیی 

• ترسـاندن 	 بنەماكـەی  تیایـدا  كـە  نەتەوەبوونێـك  بـۆ  نـا 
لـە  نەتەوەیـەك هەرگیـز  ئازادیخوازەكانیەتـی.  تاكـە  تۆقاندنـی  و 
نـاوەڕۆك و ماهییەتیـدا ئـازاد نییـە، کە تاكەكانـی بێدەنگ دەكرێن. 

نەتەوەیـەك هەرگیـز ئـازاد نییـە ئەگـەر تاكەكانـی ئـازاد نەبـن.
• كاتـی ئـەوە هاتـووە، بگـرە درەنگیشـە، بڵێیـن ئیتر بەسـە. 	

ئـەوەش بڵێیـن كـە تەنهـا یادكردنـەوە و خۆپیشـاندان و كـۆڕ و 
كۆبوونـەوە بـەس نیـن بـۆ ڕاگرتنـی ئـەم شـەپۆلی تیـرۆرە. ئـەم 
بارودۆخـە پێویسـتی بـە كار و خەباتێكـی زۆرتـر هەیـە، ئەگەرنـا 
هێـز و تواناكانـی تۆقانـدن و تیـرۆر بـەردەوام دەبـن لـە پاڵدانـی 

كوردسـتان بـەرەو هەڵدێرێكـی ترسـناكتر لـەوەی كـە هەیـە....
• ناڕاسـتگۆیییەكانی 	 دەسـەاڵت  تـر  چیـی  لێنەگەڕێیـن  بـا 

حەشـارگەی  و  پشـتگیر  الیەكـەوە  لـە  تێبپەڕێنـێ،  بەسـەرماندا 
تاوانبـاران بێـت و لـە الیەكـی تریشـەوە بـە دەربڕینـی دڵتەنگـی و 

بـكات. مایەپـووچ  كوردسـتان  خەڵكـی  تووڕەییـی  پەژارەكـەی 
• گەرمیانـی، 	 كاوە  كاكـە  پاكـی  گیانـی  لـە  سـاڵو  هـەزار 

بێـت. شـاد  و  ئاسـوودە  ڕۆحـی 
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٧
دواجار گۆمە سیاسییەکەی باشووری کوردستان شڵەقا:

ڕاگەیاندراوێک دەربارەی کاندیدبوونم!

لە ماڵپەڕی تاکەکەسیی نووسەردا لە
17ی حوزەیرانی 2٠15دا باڵو بۆتەوە

ئەزموونـە سیاسـییەکەی باشـووری کوردسـتان، کـە ئێستاشـی 
لەگەڵـدا بێـت، لـە مەسـەلە هـەرە چارەنووسسـاز و گرنگەکانـدا 
ئەزموونێکی سەرکەوتوو نەبووە، چووەتە قۆناغ و ئێستگەیەکی 

زۆر هەسـتیار و بگـرە یەکالکـەرەوەش. 
بـەم  ڕابـردوودا  سـاڵی   ٢٣ مـاوەی  لـە  هەبـووە  جـار  کـەم 
ڕادەیـە و بـەم پلەیـە لـە چڕبوونـەوە مەسـەلە یەکالکـەرەوەکان 
فـەزا  لـە  ئـەم قسـە و باسـە  بـاس.  بـە جێگـەی قسـە و  بووبـن 
لەنـاو  بـااڵ  هـەرە  ئاسـتی  چووەتـە  و  نەماوەتـەوە  گشـتییەکەدا 
دەسـەاڵت،  دامودەزگاکانـی  لەنـاو  واتـە  سیاسـیدا،  کۆمەڵگـەی 
بەتایبەتـی پەرلەمـان و لـەالی یاریکەرە سـەرەکییە سیاسـییەکان. 
کۆمەڵگـەی  تـرەوە،  الیەکـی  لـە  شـڵەقانە  ئـەم  بێگومـان 
ئەکادیمـی و کۆمەڵگـەی مەدەنیـی بەتونـدی بە کۆی پڕۆسـەکەوە 
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کـردووە. پەیوەندیـدار 
ئـەم چەنـد دێـرەی بەردەسـت دوو  لـە نووسـینی  مەبەسـت 
شـتە، یەکێکیـان پەیوەندیـی بـە ناوهێنـای بەنـدەوە هەیـە، گوایـە 
وەک ئـەوەی کاندیـد بـم بـۆ هەڵبژاردنـی سـەرۆکایەتیی هەرێـم 
و ئـەوەی تریشـیان چەنـد تێبینیەکـی پێویسـتە لەسـەر مەسـەلەی 

هەڵبژاردنـی سـەرۆکی هەرێـم:
١- دەربـارەی ناوهێنانـی بەنـدە وەک کاندیـد بـۆ هەڵبژاردنـی 

سـەرۆکی هەرێم: 
أ- بە جەختکردنەوەوە ئەوە دەڵێم، کە لە ڕووی ڕەسمییەوە 
لـە ئێسـتادا هیـچ شـتێک لـە ئـارادا نییـە بـۆ خۆکاندیـد کردنـم یـا 
بـۆ ئـەوەی الیەنێـک یـا چەنـد الیەنێکـی سیاسـی منیـان بـۆ ئـەو 

مەبەسـتە کاندیدکردبـێ؛ 
ب- لـە کـۆی ئـەو قسـە و باسـانەی لـەم بارەیـەوە، بەتایبەتـی 
لـە سۆشـیال مێدیـادا پشـتگیری و بەخشـینی متمانـە بـە بەنـدە 
بـەدی دەکرێـت. مـن لێـرەدا بـە ئەرکـی خۆمـی دەزانـم لـە ئاسـت 
ئـەم متمانـە هێـژا و جـوان و پڕبەهایـە بێدەنگ نەبم. بە بۆچوونی 
خـۆم، متمانـەی خەڵـک )جـا بـا ئـەو خەڵکـە بگـرە بـا ١٠ کەسـیش 
بێت( گەورەترین سەرمایەیە کە مرۆڤی سەرکردە و سیاسەتکار 
و نوێنـەری خەڵـک بەدەسـتی بهێنێـت. جـا لێـرەوە هەمـوو ئـەو 
متمانـە جوانـە کـە دەر بـڕاوە بەرامبەر بە بەنـدە، بەرز دەنرخێنم، 
لـە بەرامبەریـدا دەچەمێنمـەوە و بـە ئەمانەتێکی گـەورەی دەزانم. 
بە ئەرکی خۆشـمی دەزانم، ئەم متمانەیە وەک ڕۆشـناییی چاوم 
بپارێـزم... ئـەم پەیامـەم بەشـێکە لـە هەڵوێسـتەیەکی بنەڕەتـی و 
نەگـۆڕاوم، ئەویـش ئەوەیـە کـە لـە سیاسـەتی ڕێکخسـتنی فـەزای 
پەیوەندیـی دەسـەاڵت و  لـە ڕێکخسـتنی  نیشـتمان و  نەتـەوە و 
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خەڵک لە الیەک و پەیوەندیی هێزە سیاسـی و کۆمەاڵیەتییەکانی 
)هەڵبەتـە ئەخـالق  یەکتـردا، دەبـێ مـۆڕاڵ  لەگـەڵ  ئـەم فەزایـەدا 
بـە مانـا سیاسـییەکەی( بخرێتـە سـەر تەپڵـی سـەری سیاسـەت 
و نەریتـی سیاسـەتکردن... بـەم مانایـەش، گەڕاندنـەوەی مـۆڕاڵ 
کۆڵەکەیەکـی  و  منـە  لەپێشـینەی  ئەفزەڵیەتێکـی  سیاسـەت،  بـۆ 

گرنگیشـە لـە تـەواوی جیهانبینیـم.
هەرێـم،  سـەرۆکی  هەڵبژاردنـی  مەسـەلەی  دەربـارەی   -٢
دەخـوازم ئـەم نووسـراوە بکـەم بـە دەرفـەت بـۆ ئـەوەی چەنـد 

ڕوو:  بخەمـە  تێبینییـەک 
أ- بە باوەڕی خۆم، گوناهێک و غەدرێکی گەورە بە دەرهەق 
بۆچوونێکـی  کاتێـک  دەکرێـت،  کوردسـتان  باشـووری  خەڵکـی 
ئەوهـا، جـا لەالیـەن تاکەکەسـانێک بێـت یـا هێـزی سیاسـی، کـە 
گوایـە لەنـاو ئـەم هەمـوو خەڵکـەدا تەنهـا و تەنهـا تاکەکەسـێک 
هەیە، جا بە هەر بیانوویەک بێت، کە دەتوانێت جڵەوی پڕۆسەی 
سیاسـی لـە باشـووری کوردسـتان بەدەسـەتەوە بگـرێ و بـەم 
واتایـەش بەبـێ ئـەو کەسـە پاپـۆڕی کـورد نـەک هـەر نـاگات بـە 
کەنـاری ئـارام، بەڵکـوو بگـرە نقومیـش دەبێـت! لـە الیەکـی تـرەوە 
مەترسـییەکی جیـددی هەیـە کـە نەبوونـی خواسـت، هـەر نەبـێ 
یەکێتیـی  و  پێشـوو  ئۆپۆزیسـیۆنی  هێزەکانـی  لـەالی  ئێسـتا،  تـا 
سـەرۆکی  بـۆ  خۆیـان  کاندیـدی  خسـتنەڕووی  بـۆ  نیشـتمانی 
هەرێـم ئـەو بۆچوونـە مەترسـیدارە پشتڕاسـت دەکاتـەوە و هـەر 
ئەوەشـە قـەوارەی کاریسـەکە گەورەتـر و مەترسـیدارتر دەکات. 
کاتـی ئـەوە هاتـووە ئـەم هێزانـە و کۆمەڵگـەی مەدەنـی و کەسـە 
هیـچ  بەبـێ  بـە دەنگێکـی زواڵل و  نیشـتمانە  ئـەم  دڵسـۆزەکانی 
دوودڵیـەک بـە خەڵکـی کوردسـتان بڵێـن، کـە بەڵـێ ئـەم نیشـتمانە 
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پڕاوپڕیەتـی لـە کـوڕ و کچـی دڵسـۆز و لـە خەڵکـی بەتوانـا کـە 
هەرێمـە  ئـەم  سـەرۆکی  دەتوانـن  شاییسـتەیییەوە  بەوپـەڕی 
بـن لـە کاتـی پێویستیشـدا بـژاردەی خسـتنەڕووی کاندیـدی تـر 
کار  هاتـووە  ئـەوە  کاتـی  هەرەلەپێشـە!  و  کـراوە  بژاردەیەکـی 
لەسـەر ئـەم پەیامـە بکـرێ و باوەڕبەخۆبوون بـۆ تاکی ئەم واڵتە 

بگەڕێنرێتـەوە. 
ب- نەریتێک، کە بۆتە مۆتەکە و دێوەزمە بەسەر کولتووری 
کورسـییەکەی  دەسـەاڵتدار  کـە  ئەوەیـە  واڵتـەدا،  ئـەم  سیاسـیی 
بـە  پێویسـی  ئێمـە  واڵتـی  دەپارێـزێ.  بێـت  بەهایـەک  هـەر  بـە 
لـە  لـە سـەرکردە، سـەرکردەیەک، کـە  نـوێ هەیـە  نموونەیەکـی 
سـەرکردایەتی  بەبـێ  بـاوەڕەی  ئـەو  گەیشـتبێتە  خۆیـدا  ناخـی 
و سـەرۆکایەتیی ئـەو پاپـۆڕی نەتـەوە نـەک هـەر نقـوم نابێـت، 
بەڵکـوو بگـرە دەگات بـە کەنـاری ئارامییـش! بـۆ ناکـرێ سـەرۆک 
و سـەرکردەکان شـتێک، تەنهـا بـۆ نموونـە، لـە یەکـەم سـەرۆکی 
تەیمـوری ڕۆژهـەاڵت، خەنانـا گۆسـماو فێـر ببـن، کاتێـک هێشـتا 
تـەواو  سـەرۆکایەتییەکەی  یەکەمـی  خولـی  لـە  یەکەمـی  سـاڵی 
کـرد،  واڵتەکـەی  هاوواڵتییانـی  لـە  داوای  تـکاوە  بـە  نەبووبـوو، 
کـە  خـۆی،  کۆنەکـەی  پیشـە  سـەر  بگەڕێتـەوە  گەڕێـن  لێـی  کـە 

بـوو!  ماسـیگرتن 
ج- کاتـی ئـەوە هاتـووە خەڵکـی کوردسـتان بـە دەنگێکی بەرز 
ئـەوە بڵێیـن، کـە شـەڕی براکـوژی و دووئیدارەیـی و نانـەوەی 
وەک  نابـێ  و  نییـە  ڕێگەپێـدراو  شـێوەیەک  هیـچ  بـە  پشـێوی، 
بـژراردە لەژێـر هیـچ پاسـاوێک و بـە هیـچ بیانوویـەک دەسـتیان 

بـۆ ببـردرێ! 
سـەربەخۆیی  ڕەوتـی  و  بیرۆکـە  لـە  گـەورە  گوناهێکـی  د- 
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ئـەم مەسـەلە سـتراتیژی و هەسـتیارە  و  بێـت  ئەگـەر  دەکـرێ، 
لـە گەمەیەکـی زۆر بچووکتـردا، کـە هەرڵبژاردنـی سـەرۆکایەتیی 
یـا نەبوونـی سـەرکردەیەکە لەسـەر کورسـیی  هەرێـم و بـوون 
سـنوور  و  بکرێتـەوە  بچـووک  سـەرۆکایەتی،  فەرمانڕەواییـی 

داربکرێـت.

د. بورهان أ. یاسین
هەولێر، ٢٠١٥/٦/١٧
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104. فايدؤن )ض2(-ئةفالتون-و. ئاوات ئةحمةد سوَلتان

105. طؤرطياس )ض2(-ئةفالتون-و. ئاوات ئةحمةد سوَلتان
106. سياتيتؤس-ئةفالتون-و. ئاوات ئةحمةد سوَلتان

107. مةسيح لة خاض دةدةنةوة )ض2(-نيكؤس كازانتزاكيس-و. دالوةر قةرةداغى
108. تؤ مةضؤ بؤ شةِر )ض 2(-ماردين ئيبراهيم

109. سةطوةِر )ض 7(-محةمةد موكرى
110. ضاوةكانى )چ11(-بوزورط عةلةوى-و. ئازاد بةرزنجى

A-6171 .111 من لة ئاوشفيتز دةرباز بووم-فَيرَينك طوَيندوَير-و. عةتا محةمةد
112. باراباس-ثيَير الطةركظيست-و. خةبات عارف

113. تؤَلة )ض5(-محةمةد موكرى
114. سآلو؟ كةس لةوَيية؟ )ض2(-يؤستاين طاردةر-و. سيروان مةحمود

115. هيض-كؤضةر ئةبوبةكر
116. هةورةكانى دانيال-بةختيار عةلى

117. ئَيمة زةريامان بةزاند-جولي ئوتسوكا-و. دالوةر قةرةداغى
118. بةناوى ذيانةوة-ئةريك فرؤم )ض5(-و. ئازاد بةرزنجى

119. كوردستان لة ِرووبةِرووبوونةوةى داعشدا-د. بورهان أ. ياسين
120. دَلِرةقيى و بآ ماَليى-مةريوان وريا قانيع

121. دزَيكى ِراستطؤ- دؤستؤيظسكي-كاروان مةحمود
122. تيمساح-دؤستؤيظسكي-كاروان مةحمود

123. سؤفيست-ئةفالتوون-و. ئاوات ئةحمةد سوَلتان
124. ضةند لَيكؤَلينةوةيةكى ئةدةبى-د.كةساس جةبارى

125. نهَينيى كريسمس )ض2(-يؤستاين طاردةر-و. سيروان مةحمود
126. دوايين ِرؤذةكاني سؤكرات-ئةفالتوون-و. ئاوات ئةحمةد سوَلتان

127. يةكةمين مةكتووب-ثاولؤ كؤيلؤ-و. سيروان مةحمود
128. ئاطرةكةم مةسِرنةوة- ئازاد سوبحى

129. تاميتامى- ئةنتوان ضيخؤف-و. دالوةر قةرةداغى



130. كؤَلؤنَيل-مةحموود دةوَلةتئابادى-و. ئازاد بةرزنجى
131. شةوانى ئادةم-بةيان سةلمان

132. كَيشةي بووني مرؤظ-ئومَيد حةمةعةلي
133.قةموورةكةى نؤتر دام-ظيكتؤر هيطؤ-و.جةوهةر مةحموود داراغا

134. بةدواى عةشقا )چ2(-بةهجةت يةحيا
135. دةربارةى باوكة طؤريؤ-و.حةمةكةريم عارف

136. دةربارةى برايانى كارامازؤف-و.حةمةكةريم عارف
137. دةربارةى بَينةوايان-و.حةمةكةريم عارف

138. دةربارةى داستانى ئيليادة-و.حةمةكةريم عارف
139. دةربارةى دؤن كيشؤت-و.حةمةكةريم عارف

140. دةربارةى ديكاميرؤن-و.حةمةكةريم عارف
141. دةربارةى شةِر و ئاشتى-و.حةمةكةريم عارف

142. دةربارةى فاوست-و.حةمةكةريم عارف
143. دةربارةى كانديد-و.حةمةكةريم عارف

144. دةربارةى كؤميدياى يةزدانى-و.حةمةكةريم عارف
145. دةربارةى هاملَيت-و.حةمةكةريم عارف

146. هةتا ضاو بِر بكات... تاريكى-فةرهاد مستةفا
147. جوانييةكانى ناِرَيكى-بةختيار عةلى

148. ِرةخنة لة عةقَلى فاشيستى-بةختيار عةلى
149. نةرسيسى كوذراو-بةختيار عةلى

150. يادةوةرى و زةمةن-بةختيار عةلى
151. ئيمان و جةنطاوةراني )ض2(-بةختيار عةلى

152. قةلةندةر و قةاَل-يةحيا يةسريبي-و. ئازاد بةرزنجى
153. ئاوريشم )چ3(-ئةلَيساندرؤ باريكؤ-و.ئازاد بةرزنجي

154. ئةفسانةي 1900 يان نؤظَيضَينتؤي ثيانؤذةن )چ2(-ئةلَيساندرؤ باريكؤ-و.ئازاد بةرزنجي
155. كوشتني باَلندةي الساييكةرةوة-هارثةر لي-و.لؤنا دَلشاد مةريواني

156. شةوطةِرةكان-ميران ئةبراهام
157. دةبَيت شتَيك بطَيِرمةوة-باران

158. نامةكانى فيرناندؤ-ئةذين عةبدولخالق
159. ثرؤتاطؤراس-ئةفالتوون-و.ئاوات ئةحمةد سوَلتان
160. ِرؤذانَيك من ئؤكؤرديؤنم ئةذةند-دالوةر قةرةداغى

161. لةبارةي ئيسالم  و جيهانطيري  و خؤرئاواوة-د. شاكر نابلوسي-و. شوان ئةحمةد
162. مارتن لوتةر-د. هاشم ساَلح-و. شوان ئةحمةد

163. هةزار و يةك شةوة )چ3(-و.جةوهةر مةحموود داراغا
164. كاتَيك ماسييةكان تينوو دةبن-حةليم يؤسف-و. سةالحةدين بايةزيدي



ِروانة-ياشار كةمال-و. ئةحمةد محةمةد ئيسماعيل 165. هانيَ  ساَلح ئةوة ضاوم و ثَيي ب
166. ئةسثَيك لة ثةِرةى طوآلَلة )ض2(-شَيركؤ بَيكةس

167. دةربةندى ثةثوولة )ض3(-شَيركؤ بَيكةس
168. خَيراكة... مردن خةريكة بطات! )ض2(-شَيركؤ بَيكةس

169. ئَيستا كضَيك نيشتمانمة-)ض2(-شَيركؤ بَيكةس
170.  يادةوةرى ثاسكيلَيكى كةركوكى-شَيركؤ بَيكةس

171. ذيان و ئةزموونى شيعريم-ئةدؤنيس-و.شوان ئةحمةد
172. ثارادؤكسى نووسن )ض2(-ِرةبيع جابر-و.شوان ئةحمةد

173. ثياوَيكى تَيكشكاو )ض2(-تاهير بن جةللون-و.ئازاد بةرزنجى
174. نامؤ-ئةلبَير كامؤ-و.سةالحةدين بايةزيدى

175. لةبارةى ئازادييةوة-جؤن ستيوارت ميَل-و.ئاوات ئةحمةد سوَلتان
176. طوزةرَيك بؤ يادكردنةوةى ِرابردوو-نيكؤالس سثاركس-و.بةرزان عوسمان
ِرانى ئيثستمؤلؤذى لة فيكر و ذياندا-د.هاشم ساَلح-و.شوان ئةحمةد 177. داب

178. لة قوآليى سياسةتدا-د.بورهان أ. ياسين










