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 1پێشەکیەکی پێویست

رووداوەکانی چەند مانگی رابردوو تا بڵێی فرەڕەهەندن وە لە هەناوی بارودۆخەکەشدا 
. ئاستی جۆراوجۆری سیاسەتدا خۆیان حەشار داوە  هچەند رەگەزێکی جۆراوجۆر و ل

باشترین دوو وشەش بۆ ناونیشانی ئەم حاڵەتە ئاڵۆزە، بە تایبەتی لە گۆشەبینینێکی 
 . ن(و دەرفەت تەحەددا)کوردستانیەوە، دوو وشەی 

بە شێوەی ئێستا تەحەددا و  ستانکەم جار لە مێژووی هاوچەرخی کورد     
هاتوونەتە بەردەم ماڵی کورد، یا راستتر بڵێین  هاوکاتدەرفەتەکان ئەوەندە بە چڕی 

بە شێوەیەک کە  ،ماڵی کوردیان بەم شێوازەی ئێستا کردۆتە بەشێک لە پێشوەچوونەکان
 .هەر رووداوێک لە هەمان کاتدا هەم دەرفەتە وە هەم تەحەددا و مەترسیە

هەندێک لەو پرسیارانەی کە پێویستە ئەمڕۆ بکرێن، لە پەیوەندیەکی زەمەنی      
 : هەنووکەیدا، بە شێوەیەکی گشتی ئەمانەن

کانی ئەمڕۆ چۆن دەکرێ بە باشترین شێواز باشوری کوردستان بەرەوڕووی قەیرانە   
ببێتەوە؟ ئایا رۆڵی ئێران چۆن هەلدەسەنگێنین؟ ئایا ئەو رۆڵەی کە ئەمڕۆ ئێران 

و نی وو دابڕاوە، یا ئێستەگەیەکی ترە بۆ جێگیرکردنێکی زیاتری هێژم یدەیگێڕێت کاتی
ئەم پێشوەچوونە چی دەگەیێنێ؟ ئایا  ستانئایا بۆ کورد ؟ئێران لە عێراقداقەلەمڕەوی 

حەشدی شەعبی مەترسی داهاتووە لەسەر باشووری کوردستان؟ ئەگەر وایە چی بکرێ 
 ؟درێتئایا رۆڵی تورکیا چۆن هەڵدەسەنگێن باشە؟

راپۆرتە هەوڵدانە بۆ تێگەیشتنێکی بە پەلە لەو بارودۆخەی کە باشووری  مەبەستی ئەم 
ڵبەتە یەکێک لە کێشەکان لە پڕۆسەی بەرهەمهێنانی هە. کوردستان رووبەرووی بۆتەوە

لەگەڵ ئەوەشدا یەکێک لە سەرچاوەکانی  .کەمی زانیاری پێویستە دائەم راپۆرتە
کیخست بۆ تاوتوێکردنی ێکە سەنتەری توێژینەوە ر 2گفتوگۆیەکەسی وراپۆرتەکە کۆنو

  سوود له سەرەکیكی  یه شێوه  ها به روه هه .ئەو پرسیارانەی کە لە سەرەوە کراون

                                                           
1
 . بەردەست لەسەر داوای سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ئامادەکراوە نووسراوەیئەم   
ە دەرئەنجامی کۆبوونەوەیەکە کە لە الیەن سەنتەری توێژینەوەی پەرلەمانی کوردستانەوە رێکخرا بە مەبەستی کگفتوگۆکۆنووسی  2

ە کۆبوونەوەکەدا، کە لە رۆژی ل. سپاردەتاوتوێکردنی بارودۆخی ئێستای کوردستان و دەرچوون لە کۆبوونەوەکە بە ژمارەیەک را
  .ژمارەیەک نووسەر و ئەکادیمی و رۆژنامەنووس بەشدار بوونرێکخرا،  ٠١/٣/٥١٠٢
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داعشدا  ی وه وبوونهڕ روبه  كوردستان لهناوی   یاسین به. أبورهان . وتارێكی د
 3. رگیراوه وه

 

 خاڵی لێوەدەرچوون

لە تێڕامانێکی بە پەلەدا دەتوانین بڵێین کە ئێستا دوای رووداوەکانی باشور و خۆرئاوای 
وەک خاڵی  ێکنوبۆچوچەند ، کوردستان، زۆر بە تایبەتیش لە روبەروبوونەوەی داعشدا

 :خەینە روویوەدەرچوون دەل

ستراتیژی لە نێوان سێ بەشی کوردستان، واتە باکور و  تێکەاڵوبوونێکی زۆر گرنگ(  ٠
گرنگی و باشور و خۆرئاوای کوردستان بۆ یەکەم جار چووەتە ئاستێکی یەکجار 

و پێشمەرگە لە سێ بەشی کوردستانەوە  انئەمڕۆ شەرڤان. وەیی و کوردستانی هنەت
لەوەش گرنگتر ئەم تێکەاڵوبوونە لە . دەجەنگنلە باشور و خۆرئاوا شانبەشانی یەکتر 

نەک هەر بەڵکو لە ئاستی ئیقلیمی و نێودەوڵەتیشدا  ،ئاستێکی لۆکاڵی تەسکدا نەماوەتەوە
تەنها لە  ، بە شێوەیەک کە ئەم پشتگیریەدەکرێ لێ ییشیرگپشدەکرێ بەڵکو  قەبوڵ

ئاستی   تهدا نەماوەتەوە، بەڵکو چووە(با بڵێین مەعنەوی)ئاستی مۆڕاڵی و دیپلۆماسی 
ئەوە جەختبکرێتەوە کە ئەم زۆر گرنگە هەر لە سەرەتادا . پشتگیری سەربازیش

پشتگیریەی واڵتانی رۆژئاوا دوو رەهەند لەخۆ دەگرێ کە دەکرێ جێگەی رادەیەک لە 
کە  جەنگێکی ناراستەوخۆی واڵتانی رۆژئاوایەریە بەشێکە لە ئەم پشتگی -أ: نیگەرانی بن

رۆژئاوا لە ماڵی خۆیدا : و داعشەوە بەڕێوە دەچێ جەنگێکی راستەوخۆی کوردلە رێگای 
لە داعش ترساوە بەاڵم شەڕەکەی بەرامبەر ئەم هێزە ئیسالمیە توندڕوە لە دەرەوەی 

تا ئێستا زۆربەی  -خۆی، لەسەر خاکێکی تر وە لە رێگای خەڵکانێکی رەوە دەکات؛ ب
چوارچێوەی ە وری کوردستان دەکرێت تا ئێستا لهەرە زۆری ئەو پشتگریە کە لە باش

 . دەکرێت عێراقدا

دەتوانین بڵێین ئەگەر ئەمڕۆش هەموو رەهەندەکانی تێکەاڵوبوونی ئەو سێ بەشەی      
نزیک یا  –کامڵ نەبووبن ئەوا لە داهاتوودا وتبن و  كه رنه تی ده واوه ته  بهکوردستان 

                                                           
3
 http://burhanyassin.com/KURDISTAN%20DERFET%20U%20METRSYEKAN%204.pdf     
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بەشەی کاڵبوونەوەی ئەو سنوورانەی کە ئەم سێ . ئەم رەهەندانە کامڵ دەبن –دوور 
وە ئەم کاڵبوونەوەیە لە   وتووه ركه دهکوردستان لە یەکتر جیا دەکەنەوە هەر ئێستا 

بەشێکیش لەو الیەنی گەشی . ێبەردەوامیدا دەکرێ رەهەندی زۆر ستراتیژیش وەرگر
ئەم شەڕە بەشداری هێزی پێشمەرگە بووە لە شەڕەکانی بەرگری لە کۆبانی، وە 

وردستاندا بۆ چوونە ناو کۆبانی مانایەکی زۆر تایبەتی تێپەڕینی ئەم هێزانە بە باکوری ک
لە ئێستادا ئەم پێشوەچوونە وەک هەرچەندە دەکرێ . بەو بەشداریەی پێشمەرگە بەخشی

زنجیرە  تا وە ببینرێبە شەڕی داعشە دەرهاوێشتەی رووداوە پەیوەندیدارەکان
 ؛کە پێشتر سیاسەتی بۆ داڕێژرا بێت و پالنی بۆ دانرابێت ێکرووداو

ماوەی نزیکەی سەد  کاتێک باسی شەڕی داعش دەکەین دەبێ ئەوە لەبیر نەکەین کە( ٥
. کرد ەیمبەاڵم داعش ئە ساڵە کورد نەیتوانیوە دەست بۆ گۆڕینی سنوورەکان بەرێت

بەم مانایەش دەکرێ دەستبردنی داعش بۆ سنوورەکان بە باشی بخزێتە بەرژەوەندی 
مەترسیداریش  ستاندەستبردنە دەتوانێ بۆ کورد لە الیەکی ترەوە رەهەندێکی ئەو. دکور

بێت تا ئەو جێگایەی کە پڕۆژە ژیۆپۆلۆتیکیەکەی داعش دەبێتە هۆی وەبەرەیەککەوتنێکی 
وە ئەوی تریشیان  ستانیەکێکیان هی کورد)تر لە نێوان دوو دانە خوگرافیای سیاسی 

 ؛(هی داعش

ر بە داعش، بەمەش بوو بە ناوەندی شەڕێکی گەردوونی بەرامبە ستانکورد( ٣
کە دەروازەکان بە رووی کۆمەڵگای  ستاندەرفەتێکی ناوازە رێککەوت بۆ کورد

 ؛ەوەننێونەتوەییدا بکرێ

هێڕشی داعش بۆ سەر باشوری کوردستان بووە هۆی تەکانێک لە روانگەی کوردی ( ٤
پێداویستی  لە ختکردنەوەەو راچڵەکانێک لە دەسەاڵتی سیاسی، بە تایبەتی لە رووی ج

چاکسازی و یەکگرتنەوەی هەموو دامودەزگاکان و پیادەکردنی سیاسەتێکی نیشتمانی 
 گشتگیر؛

زۆر گرنگە ئەو راستیە ببینین کە شەڕی داعش بووە هۆی زەقبوونەوەی زیاتری ( ٢
. کان لە نێوان پێکهاتەکانی عێراق، بە تایبەتی لە نێوان سوننە و شیعەو ملمالنێ سنوور

داعش ببێتە هۆیەکی تر، یا راستتر بڵێین هۆیەکی هەرە گرنگ، بۆ دەکرێ شەڕی 
بە دیوێکی تردا ئەم پێشوەچوونە بووە هۆیەکی دیکە بۆ . هەڵوەشانەوەی دەوڵەتی عیراق
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ئەوەی پرۆسەی سیاسی کەلێنێکی جیددی تێبکەوێ و ئەو پرۆسەیەش توشی شکستێکی 
ەکان لە نێوان پێکهاتەکانی بە ئەگەری زۆر زەقبوونەوەی زیاتری سنور .گەورە بکات

لە  بێهیوابوونرادە و ئاستی عێراق، زۆر بە تایبەتی لە نێوان شیعە و سوننەی عەرەب، 
ەش ئەگەر و مەکانی عێراق، بە تایبەتی سوننە و شیعە، زیاد دەکات وە بەاتالی پێکه

لە الیەکی ترەوە دەشکرێ بێهیوابوونی . پرۆسەی هەڵوەشانەوەی عێراق بەهێزتر دەبێت
بچێتە ئاستێکی ترەوە، بە تایبەتی تی عێراق  وڵه ده  لهئەمریکا و الیەنە نێودەوڵەتیەکان 

 لەگەڵ چڕبوونەوەی دەستوەردانی ئێران لە عێراق؛

دایە ناوەندی ڵرد کێشەی کوردی زیاتر پاکوو لە ئاستی نێونەتەوەییدا شەڕی داعش ( ٦
 . و سەربازی دیپلۆماسی ،سیاسی و پشتگیری گرینگیپێدان

 

 شکستی کورد لە سەرەتادا :شەڕی داعش

ماوەتەوە " مەتەڵێک"تا ئێستاش وەک  ،لە شنگالبە تایبەتی  هەرێمی کوردستان،شکستی 
پرسیاری ئەوەی ئایا شکستی هێزی . پێویستی بە هەڵهێنان هەیە  و مەتەڵه ئه و ئێستاش

باوەڕ و  ؟"تاکتیکی"یا کشانەوەی بوو پێشمەرگە لە شنگال نەبوونی چەکی پێویست 
ر ەبۆچوونێکی جێگیر هەیە ئەویش ئەوەیە کە مانەوەی ئەم پرسیارە بەبێ وەاڵم نەک ه

ەوە بۆ دەسەاڵتی باشوری دەمێنێت خاڵێکی الوازیارمەتیدەر نیە بەڵکو بگرە وەک 
یەکێک لەو بە هەر حاڵ . و نیگەرانیێکیش لە الی هاواڵتیانی هەرێم کوردستان

واتە شکست لە  بۆ تێگەیشتن لەم شکستە، بۆچوونانەی کە دەبێ بە جیددی وەربگیرێ
هەرێمی کوردستان سیستەمی سیاسی و ئابووری لە ( ٠: یەمەئە، و ناوچەکانی تر شنگال

لەگەڵ ئەوەشی گەلی  نێتک الوازی و کێشەی جیددیەوە دەناڵێبە دەست کۆمەڵێ
، بە تایبەتیش بوو هه کوردستان چاوەڕوانیەکی بەرفراوانی لە پێکهێنانی کابینەی هەشتەم

لەبەر ئەوەی کابینەکە دەربڕی حکومەتی بنکە فراوان بوو، لەگەڵ ئەوەشدا چاکسازیە 
یەکێک لەو ( ٥؛ ەڕوانکراونچاوەڕوانکراوەکان هێشتان زۆربەی زۆریان هەر چاو

کە دەبێ بە جیددی وەربگیرێ ئەوەیە کە هەر لەشکرێک لە  4ریانەی بواری جەنگۆتی
هەبێ وە بەم مانایەش هەر چەند ئەو قواڵییە  ییەکی کۆمەاڵیەتیاڵقوجەنگدا دەبێ 

کۆمەاڵیەتیە جێگیر و توکمە بێت و لەسەر بنچینەی رێزگرتن لە دادوەری و ئازادیەکان 
                                                           

4
 :بڕوانە بۆ نموونە  
Harry Holbert Turney-High, Primitive War; Its Practice and Concept, Columbia, University of South Caroline Press, 1971.
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بەرامبەر ئەوە . جەنگدا پارێزراوتر و بەهێزتر دەبێ دامەزرابێ ئەوا بەرەی لەشکر لە
ر و فەزا  هساڵ باشوری کوردستان تا ئێستاش خاوەنی دەستورێک نیە و رووب ٥٣دوای 

لەم بارەیەوە . سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکەی بە شێوەیەکی توکمە و پێویست رێکنەخراوە
نەبوونی هێزی  دامەزراوەییبەنەبوون و  شتمانینیبەئاسەواری دوو ئیدارەیی و 

لە باشوری  داپێشمەرگە دوو دیاردەی نەرێنین لە رێکخستنی فەزای نەتەوەیی و سیاسی
  .کوردستان

 بەم مانایەش بۆ دۆزینەوەی سەرەتاکانی شکستی کوردی بەرامبەر بە داعش باشتر     
ە ئاور لە ناوخۆی سیستەم بدرێتەوە لە بڕی ئەوەی تەنها و تەنها باسی نەبوونی وای

دواجار لە . بکەین پێشمەرگەداپشتگیری دەرەکی یا کەمی چەک لە دەست 
شەڕ ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ کە هێز و توانای لەشکرێک  بۆزانستیانە  شرۆڤەکردنێکی

ی ئەو چەکانەی لەدەست لەشکرەکە لە کاتی جەنگ تەنها ناوەستێتە سەر جۆر و چۆنیەت
دایە، بەڵکو رەهەندێکی زۆر گرنگی جەنگ ئەو قواڵیی کۆمەاڵیەتیەیە کە دەبێتە پشت و 

زۆر بە سادەیی کاتێکیش تێبینی ئەوە دەکەین کە ئەو قواڵییە لە . . . پەنای ئەو لەشکرە
ە و تەنگەژە لە کێشەکانیش بەشێکیان دەرەکین، بە تایبەتی کێش و بوونی خۆیدا قەیراناویە

ناشکرێ ئەو دوو رەهەندەی کێشە لە یەکتر  .گەڵ بەغدا، بەاڵم بەشێکی گرنگیشی ناوەخۆیین
ی  وه ر ئه به له جگە لەوەش. كترن اڵوی یه شێوازێكی ئۆرگانیكی تێكه  ، بهجیا بکرێنەوە

و  توکمە نەبوونی قواڵییە کۆمەاڵیەتیکڵۆڵی و لەبەر )لەشکرەکەش خۆی یەکبوو نیە 
کە ئەم حاڵەتە رەنگبداتەوە لەسەر هێزە بین ئەوا دەبێ چاوەڕوان ( کەسیەسیا

 .ی کە ئەم لەشکرە دەیکاتشچەکدارەکان و ئەو شێوە بەرگریە

، هەر زووتر خۆی جگە لەوەش کاتێک داعش کوردستانی کردە ئامانجی هێڕشەکەی     
و هەمیش  نقەیرانێک ببوویەوە کە هەم ئاڵۆز بووچەند کوردستان بەرەوڕووی 

ددیترینی ئەم قەیرانانە بارودۆخی ئابووری بوو کە ئەویش بەشێک یج. نفرەڕەهەند بوو
بەاڵم ناکرێ ئەم قەیرانە بە دابڕاوی . بوو لە ملمالنێ و کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا

 . لە کێشە و الوازیەکانی دەسەاڵتی سیاسی هەرێمی کوردستان ببینین

پێشمەرگە بە یارمەتی هێزی ئاسمانی  ،تراژیدیای شنگاللە بەرامبەریشدا دوای      
هەروەها بەشداری هێزەکانی پێشمەرگە لە . هاوپەیمانان توانی بەرگریەکی باشتر بکات

بەرگری لە خۆرئاوای کوردستان و تێپەڕبوونی ئەم هێزانە بە باکوری کوردستاندا بۆ 
، هەرنەبێ لە ئاستی ووگەیشتن بە خۆرئاوای کوردستان، گرنگیەکی زۆر تایبەتی هەب

هەموو   هبەشداریو  ئهئەوەش گرنگ بوو کە لەسەر بڕیاری . سیمبۆلی و سایکۆلۆژیەوە
لە بڕیارێکی مێژوویی پەرلەماندا  شن وە ئەم یەکدەنگیەووهێزە سیاسیەکان کۆک ب



 

9 
 

ستیدا ئەم گرنگیە تەنها هی ئەمڕۆ و بۆ نەوەی ئەمڕۆ نیە بەڵکو الە ر. ووبەرجەستە ب
بەرگری لە  و ئەم بەشداریەی هێزی پێشمەرگە . ش زۆر گرنگهنەوەکانی داهاتووبۆ   بگره

بەهانەیەکی گرنگ لە هەوڵ و خەباتیان بۆ سڕینەوەی سنوورە  بێتەدە ،کۆبانیکانتۆنی 
 .  دەستکردەکان

 

  رەهەندی ئیقلیمی و داهاتووی رووداوەکان

و  نداعش لە عیراقدا ببینرێندە ئیقلیمیەکانی شەڕی ەدەکرێ بە زۆر شێواز رەه
بەر لە هەر شتێک دەتوانین شەڕی داعش لە سوریا و عێراق . بۆ بکرێت انتێگەیشتنی

لە رووی وو هیاللی شیعی و سوننی ببینرێت، بە جیاوازیەکی زۆرەوە وەکو شەڕی د
یەکەمیان، واتە : هیاللەلەم دوو  ێكهاوسەنگی هێز و دەرفەتی سەرکەوتن بۆ هەر یەک

کخراو تر و توکمە ترە وە ئێران بە بەرنامەیەکی ئیقلیمی و ێیعی بە هێزتر و رهیاللی ش
جیهانی روونەوە سەرکردایەتی دەکات، بەاڵم هیاللی سوننی پەرتەوازە و الوازە و 

لە هەرچەندە شانشینی سعودیە . واڵت سەرکردایەتی دەکات تەنها یەکناشکرێ بڵێین 
پێشتر بینیوە لە سەرکردایەتیکردنی هەوڵێکی رۆژانی دواییدا رۆڵێکی کاریگەرتری لە 

عەرەبی، ئیقلیمی و جیهانی بۆ رێگەگرتن لە پێشڕەویەکانی حوسیەکان لە یەمەن وە بەم 
 . شێوەیەش رێگاگرتن لە قەڵەمڕەوی ئێران و هیاللی شیعی لە ناوچەکەدا

تورکیا ئایا رۆڵی  جیددی دێتە پێشەوە ئەویش ئەوەیە، بەاڵم لێرەدا پرسیارێک بە     
وە زۆر بە تایبەتیش ئایا رۆڵی ئەم واڵتە چی دەبێت لە رۆژانی  چیە لەم هیاللی سوننیەدا

و رۆڵی ئێران و  پەرە بسەنێتشەڕ دژی داعش بۆ ئازادکردنی موسڵ  ئەگەر ،داهاتوودا
پرسیاری ئەوەی کە ئایا زێدەبوونی  زۆر بە تایبەتیش. بێتبعە لەم شەڕەدا بەهێز یش

ناوچەی موسڵ وە نزیک لە سنوورەکانی تورکیا چ کاریگەریەکی دەبێت رۆڵی ئێران لە 
ئەگەری ئەوەی کە ئەم ببێتەوە یا داعش  ئەوەی کە تورکیا بەرەوڕوویئەگەری  سەرلە

لە  تر بەرامبەر بە پێشڕەویەکانی ئێرانوە ئاشکرا واڵتە ببێت بە بەشدارێکی کاریگەرتر
بە تایبەتی لە ناوچەیەک کە نزیکە لە  ،واڵتەدا لەم و زێدەبوونی قەڵەمڕەوی عێراق

بە ناوچەی کاریگەری راستەوخۆ کە تورکیا  یناوچەیەئەو سنوورەکانی تورکیا، واتە 
(influence zone)ی خۆی دەزانێ.  

بێت بەرامبەر ببەاڵم بەشێکی تری سیناریۆکە ئەوەیە کە تورکیا کاردانەوەی      
زێدەبوونی حزوری ئێران لە عێراقدا بە تایبەتیش لە ناوچەی موسڵ وە رازینەبێت بە 
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دیارە هەر لەم ئاراستەیەدا پێشوەچوونەکان لە ناوچەیەکی . بااڵدەستی ئێران لە عێراق
دوور لە یەمەن، بەاڵم پەیوەندیدار بە بااڵدەستی و قەڵەمڕەوی ئێران لە رۆژهەاڵتی 

ۆ تورکیا و واڵتانی بە زۆرینە سوننی مەزهەب، بە تایبەتی واڵتانی کەنداو، ناوەڕاست، ب
نیگەرانئامێزن و کاریگەریان خستۆتە سەر تەواوی بۆچوونی ئەو واڵتانە بەرامبەر بە 

یەکانی حوسیەکان لە یەمەن، بە پشتگیری ئێران، یئەوەی ئاشکرایە کە پێشڕەو. ئێران
دەرچووە و  گەیشتۆتە قسە و ناڕەزایی دەربڕین کە کاردانەوە لە بووەتە هۆی ئەوەی 

بۆ قۆناغی  بێت ئەمەش دەکرێ سەرەتایەکی جیددی. ئاستی کاردانەوەی سەربازی
چیتر هەر وا بە داهاتوو کە تیایدا ئیتر پێشڕەوی و بااڵدەستی ئێران لە ناوچەکەدا 

   . ئاسانی قەبووڵناکرێت

الیەتە یەکگرتووەکانی یکاردانەوەی وان رێدیارە یەکێک لە رەهەندەکانی رۆڵی ئ     
 . لەمەڕ ئەم رۆڵە و دەرهاوێشتەکانی ئەمریکایە

: بە تایبەتی لە دوو شت وەرگرتبێسوودی ئێران لەم پەیوەستەدا، لەوەدەچێ       
ۆ هەیە لە نێوان ئێران لە الیەک وە واڵتانی خۆرئاوا گیەکەمیان، ئەوەیە کە لە ئێستادا گفتو

وزەی ئەتۆمی ئەم واڵتە و ئاراستەکانی پرۆگرامی دەربارەی ( ٠+٢ناسراو بە )
؛ دووەمیان، سوود وەرگرتن لەو کاربردنی ئەم وزەیە هو ئامانجەکانی ب گەشەپێدان

راستیەی کە رۆژئاواییەکان پێش هەر کەس و الیەنێک دەیانەوێ هێزێک، یا چەند هێزێک، 
مانایەش ئێران ئەم دەرفەتە هەبێت کە لە بری ئەوان بەرەوڕووی داعش ببێتەوە، بەم 

 . دەقۆزیتەوە

لە الیەکی ترەوە رۆڵی ئێران لە عێراقدا، لە چوارچێوەی شەڕ لە دژی داعش، هەروا      
ئەمریکی بۆچوونی هەندێک شتێکی بێ کێشە نیە، بەڵکو بگرە پڕ کێشەیە، بەو مانایەی کە 

نەک هەر .  رانهو ئێ هەن کە بە راشکاوی دەڵێن کە مەترسی داهاتوو حەشدی شەعبی
لە بگرە هەڕەشەیەکی گەورەترن ( لە پشت ئەو هێزەشەوە ئێران)ئەوە بەڵکو بگرە حەشد 

رێک ئەم بۆچوونەیە کە خەریکە بەرجەستە دەبێت و کاریگەری جیددی لەسەر . داعش
شێواز و ئەگەری بەشداریکردن یا بەشدارینەکردنی ئەمریکا لە شەڕی رزگارکردنی 

بەم مانایەش لە هەمان کاتدا دەبێ واڵتە رۆژئاواییەکان  .تکریت و موسڵ دادەنێ
و بەندی هەڵوەستە لە دوو شت وەرگرن وە هەروەها بڕیار لەسەر شیوازی ریز

بەم مانایەش ئەوە یەکالبکەنەوە کە ئایا گەیشتن بە . خۆیان بدەن ولەویاتیرێکخستنی ئە
م بێت یا قوربانیدان بەو یەکە ولەویەتیدەبێ ئەئێران  ئەتۆمیرێککەوتن لە فایلی وزەی 

لە سێبەری شەڕی داعشدا  بۆ ئەوەیرێککەوتنە و گرنگیدان بە رێگەگرتن بە ئێران 
ئەم بااڵدەستیە ببێتە کێشە لە دواجار کە  ،داینەگاتە بااڵدەستیەک لە ئاستی عێراق و ئیقلیم
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ئەنجامدانی دەچێت کە  حاڵ لەوە بە هەر. ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەکاندا ،یئاستە عێراق
هەردووکیان بەیەکەوە، واتە گەیشتن بە رێککەوتن دەربارەی فایلی ئەتۆمی وە هەروەها 

بێت، بە هەر حاڵ ئەوە هەر  ستەمەتەنگپێهەڵچنینی ئێران لە عێراق و ناوچەکەدا، کارێکی ئ
ئەوەیە کە قوربانی بە " نەخوازراوەکەش"ردە ابژ.  وهارەی باراک ئۆبامادنەبێ لە دیدی ئی

فایلەکەی لە " سەرکەوتن"لە پێناو بەدەستهێنانی  ە بدرێت(ئەفزەڵیەت)ێک لەم دوو فایل یەک
  !تردا

یە اتێکەاڵوبوونە چڕ و ئاشکرو  حزوریەکێک لە رەهەندە گرنگەکانی ئەم بابەتە ئەو      
لەم . دوای داگیرکردنی موسڵ لە الیەن داعشەوەلە  هەر ،کە ئێران لە عێراقدا کردوویەتی

وە ئەو " حەشدی شەعبی"بارەیەوە خاڵی هەرە گرنگ رۆڵی ئێرانە لە پشتگیریکردنی 
لەم بارەیەوە بۆچوونی جودا جودا . . .  وه ونه كهدەکرێ لەو پشتگیریە ب ی کەئەگەرانە

ئەو مەترسیە  ، هەر نەبێ لە دوور مەودا،هەندێک وای بۆدەچن کە حەشدی شەعبی: هەن
بەاڵم هەندێکیان وای بۆ دەچن کە حەشدی  ،ناکاتدروست  ستانکوردهەرێمی لەسەر 

لە داهاتوودا بۆچوونیان وایە کە شەعبی مەترسیەکی گەورەیە وە بگرە هەندێکیان 
بۆچوونێک  .ر كورد سه له داعش دەبێ بە هەڕەشەیەکی گەورەتر لە حەشدی شەعبی

شدی ەح دیاردەی کە دەکرێ یاریدەدەر بێت لە حاڵیبوون لە ،دەربارەی حەشدی شەعبی
ببێ بە شێوەیەک لە گاردی حەشدی شەعبی ئەوەیە کە دەکرێ لە داهاتوودا  ،شەعبی

كۆماری ئیسالمی ، واتە گاردی شۆڕشگێڕی لە جۆری ئەوەی ئێرانعێراق، شۆڕشگێری 
 .  (پاسداران)ئێران

الیەنێکی تری گرنگی خۆڕێکخستنی شیعە لە چوارچێوەی حەشدی شەعبی ئەوەیە      
دەکرێ ببێ بە یەکێک لەو فاکتەرانەی کە پشتی دەوڵەتی عێراق ئەم دیاردەیە کە 

بە واتایەکی تر سەرهەڵدانی ئەم هێزە چەکدارە شیعیە دەکرێ ببێتە فاکتەرێکی . دەشکێنێ
انەوەی دەوڵەتی عێراق، چونکە هەر لە رۆژانی هەوەڵی سەرهەڵدانی شگرنگ لە هەڵوە
وەی سەربازی بڕبڕەی پشتی دەوڵەت وە لە بەردەوامیدا دامەزرا( ٠٢٥١)دەوڵەتی عێراق 

بووە وە ئەو دامەزراوەیە بووە کە رژێمە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق هیوایەکی 
 .   زۆریان لەسەر هەڵچنیوە وەک گەرەنتیکاری یەکگرتووی و مانەوەی عێراق

لە الیەکی ترەوە دەسەاڵتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کەمترین شتیان لە سەر      
بەڵکو بە ئەگەری  ،ەگرنگنائەو بابەتە  چونکەلەبەر ئەوە نیە  ؛ەعبی گوتووەحەشدی ش

 .  زۆر لەبەر هەندێک ئیعتباری سیاسی لە ئاستی عێراقی و ئیقلیمیدا
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کە یەکێک لە لێکەوتەکانی نزیکبوونەوەی  ەبەهێزی ئەوە ئەگەر لە الیەکی ترەوە     
وە بە تایبەتی لە حاڵەتی سەرکەوتن بەسەر  ،کوردستانهەرێمی حەشدی شەعبی لە 

، بە دالە نێوان کورد و حەشدی شەعبی بەریەککەوتنێک ،داعشدا لە تکریت و موسڵ
بە ئەگەر ئەوەش رووبدات ئەوا . رووبدات، تایبەتی لە کەرکوک و ناوچە دابڕاوەکاندا

بااڵدەستە،  بەریەککەوتنی کورد و حکومەتی بەغدا، کە شیعە تیایدائەگەری یەکجار زۆر 
چۆن پرسیارێکی یەکجار گرنگ ئەوەیە کە ئایا . روودەدات وە هەروەها کورد و ئێران

 ها پیادە بکات کە ببێتە مایەی ئەوەی کە ئەوودەتوانێ سیاسەتێکی ئەهەرێمی کوردستان 
 . روونەدەن بەریەککەوتنانە هەموو

نیگەرانیە  مایەیە وە بۆ هەندێک الیەنیش ئەوەی کە ئێستا زۆر جێگای سەرنج     
ئەوەیە کە ئێران لە ماوەی دواییدا زۆر ئاشکراتر وە راشکاوانەتر دەستوەردانی کردوە لە 

ە کە بە هۆی ئەم دەستوەردان و شزۆر ئاشکرا. دوای کەوتنی موسڵعێراق، بە تایبەتی 
بەشداریە لە شەڕی دژی داعش کاری ئەمریکای لە ئاراستەی یارمەتیدانی عێراق لە 

 بێتەئەئەو یارمەتیدانە ە ک، وە هەتتا بگرە خەریداعش وەزەحمەت خستووەشەڕی دژی 
مەترسی و دڵەڕاوکێیەک الی ئەمریکیەکان بە هەر حاڵ لە ئێستادا . شتێکی ئەستەم

دروست بووە لەمەڕ باشترین شێوازی هەڵسوکەوت، بە تایبەتی بە هۆی دروستبوونی 
لە داعش وە مەترسی ئەوەی کە لە قەناعەتێک کە حەشدی شەعبی کەمتر مەترسیدار نیە 

بە جیددی کەوتۆتە رۆژەڤی  سێبەری ئەم شەڕەدا عێراق بکەوێتە ژێر رکێفی ئێرانەوە
 . و واڵته ئه گیریڵئیدارەی ئەمریکاوە، بە تایبەتی رۆژەڤی دامەزراوەی سەربازی و هەوا

ئەوەیە کە بگرە لە رۆژانی دواییدا بۆچوونێکیش بە راشکاوانە گوزارەشی لێکراوە ئەویش 
بەڵێ لە ئێستادا خەریکە حەشدی شەعبی دەبێ بە مەترسیەکی گەورەتر بە بەراورد 

  .   لەگەڵ حەشدی شەعبی

دوو مەترسی بکرێتەوە، یەکەمیان، ئەو جەختێکی تایبەتی لەسەر پێویستە لێرەدا      
ئەگەرە بەهێزە کە پێشڕەویەکانی حەشدی شەعبی وە مانەوەیان بۆ ماوەیەکی زیاتر لە 

ملمالنێی کورد و عێراق لەسەر ناوچە " بە شیعیکردنی"ناوچە دابڕاوەکان ببێتە هۆی 
دابڕاوەکان؛ دووەمیان، مەترسی ئەوەی کە تەواوی بنەماکانی سیاسەت و سیستەمی 

تا ئەو جێگایەی کە ئەم دوو پێشوەچوونە پەیوەندی . "بە ئێرانی بکرێت"سیاسی لە عێراق 
ر دەبێتە بە کوردەوە هەیە ئەوەیە کە یەکانگیربوونی ئەم دوو مەترسیە بە ئەگەری زۆ
ئێران و هۆی بەرەوڕوبوونەوەیەک لە نێوان تۆ بڵێ هەرێمی کوردستان لە الیەک وە 

 .لە الیەکی ترەوە( عێراقعەی یتۆ بڵێ ش)حەشدی شەعبی 



 

13 
 

بە پەیوەندی لەگەڵ بڵێین اریۆی دژ بە یەک نلێرەدا گرنگە شتێکیش لەسەر دوو سی     
خەونێکی شیعییە لە چوارچێوەی هەر  ەکنکە  ،خەونی ئێران بۆ بوون بە ئیمپراتۆریەتێک

پڕۆژەی )یەکانە، بە تایبەتی لە چوارچێوەی یرینی ئێرانێبەڵکو خەونێکی د" هیاللی شیعیدا"
بەاڵم لەگەڵ پێشوەچوونەکانی سوریا، یەمەن و عێراق خەریکە  .ی شای ئێران(ئاریانیزم

یەکێکیان ئەوەیە کە ئیتر : دوو بۆچوونی دژ بە یەک جێگیر دەبن دەربارەی خەونی ئێران
ریە کە دەسەاڵتدارانی ئەم واڵتە خەونیان پێوە بینیوە، ۆئێران خەریکە دەبێ بەو ئیمپرات

سەری دەوڵەتی ئێران "ئیمپراتۆریبوون بەاڵم دژەکەی ئەوەیە کە نەخێر پڕۆژەی بە 
خەونی  لە نێوان ی توندێکیەکانگیرنەبوونکڕۆکی بۆچوونی دووەم ئەوەیە کە . "دەخوا

بوون لە الیەک وە بارودۆخی ئابووری پڕ قەیرانی راتۆریپبە ئیمسیاسی و ستراتیژی 
ی ناوخۆی ئێران لە راستیدا لە ماوەی دواییدا هەندێ راپۆرت.  یه هه ئێران لە الیەکی ترەوە

، هەن کە بە جیددی دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتەیان لە داڕمانی بە تەواوەتی ئابووری ئێران
دەکرێ ئێران . . . ئاگادار کردۆتەوە می سیاسی ئێران، واوی سیسته ته  وه شه م هۆیه به

زوو یا درەنگ وەک سۆڤیەتی کۆنی بەسەربێت، هەروەک چۆن بەپێی زۆر لە 
، هەر نەبێ بە پێی هەندێک لە ەت لە ئەفغانستان، یا راستتر بڵێینبۆچوونەکان سۆڤی

عێراق كۆتایی   ، ئێرانیش لهبە هۆی ئەفغانستان هەڵوەشایەوە و کۆتاییهات بۆچوونەکان،
 و بەهێزبوونی لە راستیدا لە مێژووشدا نموونەی زۆر هەن بۆ پەلهاوێشتن. بێت

بۆتە هۆی لەناوچوونی خۆیان، لە بڕی  شئیمپراتۆریەکان و دواتر هەر ئەو پەلهاوێشتنە
 5.یانبەهێزبوونی زیاتر

 

 

 

 

 

                                                           
5
توانای   ك وه الیه  ك له ربازی ئیمپراتۆریه تن و هێزی سهشلهاوێ بوونی په كانگیرنه لی یه جەده  گرنگ لهزۆر بۆچوونێكی ی  رباره ده  

وانه بڕ لە الیەکی ترەوە،  و ئیمپراتۆریه دواجار رووخانی ئه  وه  هێزه م پەلهاوێشتن و می ئابووری بۆ راگرتن و پاراستنی ئه سیسته
 :یەکێک لە گرنگترین ئەو لێکۆڵینەوانەی لەم بارەوە نووسراون

  Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, 1987. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1987
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 روون ەکینەبوونی ئاراستەی: تورکیا

لە سیاسەتی ئەو واڵتە لە جیابکرێتەوە ناکرێ هەڵوێستی تورکیا لە جەنگ دژی داعش 
لە ژێر لەوەش زیاتر هەڵسوکەوتی تورکیا لە شەڕ دژ بە داعش لە عێراق . مەلەفی سوریا

کورد لە سێ بەشی بەرامبەر لە ئاراستەکانی تورکیا کاریگەری زۆر فاکتەر دایە لەوانەش 
 . باکور، باشور و خۆرئاوا :کوردستان

ئەوە هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی راپەڕینی خەڵک لە سوریا دژ بە رژێمی ئەسەد،      
، وە کە ئەم واڵتە ێتییبکە پێویستە رژێمی ئەسەد کۆتابەالی تورکیاوە زۆر روون بووە 
یەکانی تورکیا یجگە لەوەش یارمەت. رازینابێت ی سوریابە کەمتر لەو کۆتاییهاتنەی رژێم

لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتەدا ( بە توندڕە و میانڕەوەوە)بۆ ئۆپۆزیسیۆنی سوری 
ئەمەش یەکێک بووە لەو هۆیانەی کە بەردەوام ناڕوونیەک بەدیکراوە لە . هاتووە

، ئەو پەیوەندیانەی کە زۆر ئاڵۆزن، بە تایبەتی لەبەر تورکیا بە داعشەوە "پەیوەندیەکانی"
جەنگ دژی بە مەسەلەی و فایلی ئاڵۆزی کورد ێکی چڕ و پڕی فایلی سوریا تێکەاڵوبوون

 . داعش

شاردۆتەوە کە دەخوازێ حزورێکی شایستە بەخۆی لە یلە الیەکەوە تورکیا ئەوەی نە     
بەالم لە . وە لەم حزورەشدا زیاتر پشتگیری سوننە بێت ،وەڕاستدا هەبێترۆژهەاڵتی نا

هەمان کاتتدا ئەوەی نەشاردۆتەوە کە ناخوازێ ئەم حزورە لە رێگای جەنگ و 
و  ئابووری یبەکاربردنی هێزی سەربازی بێت، بەڵکو لە رێگای ئاکار و فاکتەر

ئەم حزورە  خواستیەکەوە هەر ئەم حالەتەشە وایکردوە کە لە الی. بێت بازرگانیەوە
یەک هەیە بە تایبەتی لە مەسەلەی بەشداربوون ێلەوێیە، کە چی لە الیەکی ترەوە دڵەڕاوک

بەشداری تورکیا ( ٠: هەندێکیش لە هۆکانی ئەو دڵەڕاوکێیە ئەمانەن .لە جەنگ دژی داعش
ی تورکیا نائارامخۆی، لە ناو خودی  ،دەکرێ ببێتە هۆی ئەوەی کە دژی داعش لە جەنگ

. و توندڕەوی ئیسالمی دەستپێبکات یا داعش شەڕەکەی درێژبکاتەوە بۆ ناو تورکیا
، هاوشێوەی "پاکستانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست"ئەوەش وا دەکات کە تورکیا ببێ بە 

لە راستیدا دەتوانین هەر ئێستا ئەوە . . . تێوەگالنی پاکستان لە تەنگەژەکانی ئەفغانستان
دیاردەی بوونی تورکیا بە پاکستانێکی دیکە دەرکەوتوون، بە بڵێین کە سەرەتا زووەکانی 

تایبەتی کە ئەم واڵتە بووە بە کەناڵێکی گرنگی کۆبوونەوە و پەڕینەوەی تیرۆریستانی 
، یا دوودڵی ئەو پشتڕاستنەبوونی تورکیا (٥؛ و عێراق رێکخراوی داعش بۆ ناو سوریا

، بەاڵم زۆر بە لە ستراتیژی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە شەڕیاندا دژ بە داعش واڵتە،
شەڕی  لە بابەتینەک هەر ، تایبەتی بوونی تێبینی جیددی لەسەر ستراتیژی ئەمریکا
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ی گرنگ لە رۆژهەاڵتی داعش بەڵکو بەرامبەر بە کێشەی سوریا و هەندێ مەسەلەی دیکە
یەتی گرنگی ناو اایان، دیپلۆماتکاران و کەسلە راستیدا زۆرێک لە شارەز. ناوەڕاست

دەزگا جیا جیاکانی ئەمریکا، بە تایبەتی سی ئای ئەی، ئەوە پشتڕاست دەکەنەوە کە 
( ٣؛ 6و هەمەالیەنەی بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست نیە ئەمریکا ستراتیژێکی گشتگیر و روون

ە دووچاری هەر رادەیەک لە تێکەاڵوبوونی تورکیا لە شەڕی داعش دەکرێ ئەم واڵت
بە تایبەتی ئەم تێکەاڵوبوونە دەکرێ پشتشکێن بێت لە  زیانێکی ئابووری گەورە بکاتەوە،

ئەوە جگە لەوەی کە ئەو تێکەاڵوبوونە یەکانگیر نیە  .بواری سەکتەری گەشتوگوزار
و پەیوەندیە  لەگەڵ ستراتیژی تورکیا کە ئەویش بە کاربردنی هێز و توانای ئابووری

جیهانی ئیسالمی، بە تایبەتی رۆژهەاڵتی )پەڕینەوە بۆ قواڵیی ستراتیژی  ە بۆبازرگانیەکان
  .(ناوەڕاست

 

 رزگارکردنی موسڵ

ئایا رزگارکردنی موسڵ چۆن دەکرێ وە کام الیەن و واڵت بەشداری لە شەڕی 
بەشداری  خۆیانیا  پێنادرێرزگارکردندا دەکەن وە کام الیەن بواری بەشداریکردنیان 

  .رستر و ئاڵۆزتر دەبێتوپرسیارە ق متا دێت وەاڵمدانەوەی ئەلە راستیدا . ناکەن

هەرێمی ئەوەیە کە ئایا  ،لە دیدێکی کوردستانیەوە ،بەاڵم پرسیاری هەرە گرنگ     
ئەم  گەر بیکات بە چ ئاست و شێوازێکئەوە  ؟بەشداری ئەم شەڕە دەکات ستانکورد

دیارە هەر ئێستا بۆچوونی جیا جیا هەن دەربارەی ئەم بەشداریکردنی  بەشداریە دەکات؟
هەندێک پێیان وایە کە جەنگ لەسەر موسڵ : لەم شەڕەدا هەرێمکردنی نەبەشدارییا 

لە الیەکی . شەڕی کورد نیە و پێویست بە بەشداری هێزی پێشمەرگە لەو شەڕەدا ناکات
 بەم مانایەش وای بۆ دەچن کە ترەوە هەندێکی تر ئەم بۆچوونە بە سادە دزانن و

بەاڵم پرسیار  .بژاردەی تری لەپێش نیە تەنها بەشداربوون نەبێت ستانکوردهەرێمی 
هەندێک لەو فاکتەرانەی کە رۆڵیان هەیە لە  ؟چ جۆرە بەشداربوونێکئایا ئەوەیە 

دەکرێ  ەکردن،لە بەشداریکردن یا ن ،خستنە سەر بڕیاری الیەنی کوردی کاریگەری
ئایا ( ٥یەی کوردیان دەوێ؛ یچۆن ئەم بەشداریەکان یئایا الیەنە عێراق( ٠: نئەمانە ب
چۆن لەو رۆڵە  ،و ئێرانتورکیا هاوپەیمانان و هێزە ئیقلیمیەکان، بە تایبەتی  ،ئەمریکا
پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدا چۆن کاریگەری ( ٣؛ لێی چیە انو چاوەڕوانی ندەڕوان

                                                           
6
-٣-٥٣ الشرق األوسط،رۆژنامەی : بڕوانە بۆ نموونە دیمانەیەک لەگەڵ مایکل موریل، جێگری پێشووتری سەرۆکی سی ئای ئەی  

 .٤، الپەڕە ٥١٠٢
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ی چ بۆچوونێک لە ناو دەسەاڵت( ٤بەشداریکردن یا نەکردن؛ دەخەنە سەر ئەگەری 
  .کوردی یەکالکەرەوە دەبێت

ناتوانێ هۆ دەست ئێستا ئەوەیە کە الیەنی کوردی لەبەر زۆر اڵدیارە بۆچوونی با     
 ستانکوردهەرێمی بەم مانایەش بوەستێت وە بێالیەن هەروا بە ئاسانی لەو شەڕەدا 

ئەم بۆچوونە هەرە دروست بێت،  لە ئێستادا لەوە دەچێت. یەری لەبەردەمدا نبژاردەی زۆ
 سەنگاندنێکی وردیڵهەبەاڵم لە هەمان کاتتدا پێویستە هەموو بژاردەکان بە جوانی و بە 

وە بڕیارەکان لە  ێدردەستیان بۆ ببربەر لەوەی هەموو رەهەندەکانی هەر بژاردەیەک 
گرنگە ئاراستە و بژاردەکان . چوارچێوەی بەرژەوەندیە هەرە بااڵکانی کوردستان بدرێن

، بە بەشداری هەموو هێزە سیاسیەکانی بەشداربوو لە حکومەتدا بڕیاریان لەسەر بدرێت
ە بە رەزامەندی پەرلەمانی کوردستان بێت، بە یهەڵبەتە پێویستە ئەم کۆدەنگی سیاسی

ئەو بڕیار و ئاراستانەی کە پێویستیان بەوە هەیە کە بە یاسا پشتگیریان تایبەتی 
 . لێبکرێت

زۆریش گرنگە کە هەر بڕیارێک لەم ئاراستەیەدا تەنها و تەنها پێ لە بەرژەوەندیە      
یەکانی کورد هەڵگرێ و بە هیچ شێوەیەک بواری ئەوە نەمێنێتەوە کە یهەرە بااڵ نیشتمان

 . ن ببن بە خاڵی لیوەدەرچوونبەرژەوەندیە حیزبیەکا

 

 كێشەکان لەگەڵ بەغدا

ەکانی بەغدا تەنها لە رۆشنایی رووداوەکانی پەیوەنیدار بە شەڕی داعش شناکرێ کێ
یا هەر  نوری مالکیکەسی ئەم کێشانە لە کە وە هەروەها هەڵەیەکی گەورەیە  ،ببینرێن

کێشەکە مانەوە یا نەمانەوەی کوردە لە . سەرکردەیەکی تری عێراقیدا کورتبکرێتەوە
شێوە مانەوەیەک وە بە چ  بە چچوارچێوەی دەوڵەتی عێراقدا وە یا گەر بشمێنێتەوە 

 . مەرجێکی مانەوە

هەرچەندە کێشەکانی هەولێر و بەغدا فرەڕەهەندن وە بەشێکیان ئەوەندە مێژوویین      
لەگەڵ . دەبێ بۆ تێگەیشتنیان بگەڕێینەوە سەرەتاکانی دروستبوونی دەوڵەتی عێراقکە 

ئەوەشی کە مەشهەدی ئەو کێشانە زۆر ئاڵۆز و فرەڕەهەندە، بەالم ئیمڕۆ مەسەلەی 
بەم مانایەش بەبێ . ەرە ناوەندی و چارەنووسساز لەم ملمالنێیەدات بۆتە مەسەلەی هونە

رێککەوتن لە مەلەفەکانی تردا  ،غدا لە مەلەفی نەوتیدارێککەوتنێکی سەرکەوتوو لەگەڵ بە
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مەرجێکیش بۆ سەرکەوتنی هەر رێککەوتنێک لەگەڵ بەغدا پێویستی بە دوو . ئەستەمە
روو کێکیان روو لە بەغدا وە ئەوەی تریان، کە زۆر گرنگترە، ەشێوازی شەفافیەت هەیە ی

هەموو هێز  ،روو لە ناوەوەلە فایلی نەوتدا، چونکە شەفافبوون . لە ناوەخۆی کوردستان
 تواناکان وە هەڵوێستە سیاسیە جیا جیاکان لە دەوری دەسەاڵتی سیاسی کۆدەکاتەوەو 

بەاڵم پێچەوانەی  .روو لە عێراق بەهێزتر دەکاتلە ناوەوە و ی ئەم دەسەاڵتەش و پێگە
دستان وە سیاسی کورو فەزای  یەک لە رووبەریوا دەکات پەرتەواز م حاڵەتەئە

، لە حاڵەتی بە رووێکی تردا .جیددی لەو رووبەرەدا رووبداتو ناجێگیریێکی  الوازبوون
دەکرێ لە  ،مانەوەی مەلەفی نەوتی و مەلەفەکانی تر لەگەڵ بەغدا بەبێ چارەسەری

داهاتوودا کوردستان بەرەوڕووی قەیرانی قوڵتر و فراوانتر بکاتەوە و هەتا ئەگەری 
لە راستیدا . لێبکەوێتەوە شیناڕەزاییەتی شەقامی کوردستانیپشێوی کۆمەاڵیەتی و 

ێکی زۆر لە یروونەدانی ناڕەزاییەتی شەقام لە ئێستادا بۆ ئەوە ناگەڕێتەوە کە ناڕەزاییەت
 تا نیە بەڵکو زیاتر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە خەڵکی کوردستان ناخوازێ دەسدکڵناو خە

بۆ خۆپێشاندانی بەرفراوان بدات لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان بەرەوڕووی جەنگ و 
   .دەبێتەوە هەڕەشەی رێکخراوی تیرۆریستی داعش

 

 ردەادەرئەنجام و راسپ

. بڕیار و گوتاری سیاسی و سەربازی یەکگرتووی هەبێ ستانکوردهەرێمی پێویستە ( ٠
ئەمڕۆ لە هەموو رۆژێک زیاتر دەرفەت هەیە بۆ خەماڵندنی ئەو جۆرە وتارە، چونکە، بۆ 

ئاسانتر و تر نموونە، بەرجەستەکردنی لە ئاستی جەماوەریدا لە هەموو کاتێکی 
خاوەنی  ستانتا کورد"کاتی ئەوەش هاتووە کە ئەوە جەختبکرێتەوە کە . فەراهەمترە

بە واتایەکی تر زۆر گرنگە کە . "راو نابێتخۆی نەبێ پارێز سەروەری نیشتمانی
ەوە بەکاربهێنرێ وە یپشتگیری کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بۆ کورد لە رووی سیاسی

تیادا بکرێ بۆ بەهێزکردنی پێگەی سیاسی و دیپلۆماسی " یانەییوەبەرهێنانی سیاس"
یی کە دواجار جێگەی خۆیەتی ئەم پەیامە بگاتە کۆمەڵگای نێونەتەوە. هەرێمی کوردستان

ئەوە رێک ئەو لۆژیکە بوو کە . کورد پارێزراو نابێت تا سەروەی نەتەوەیی خۆی نەبێت
بەم مانایەش، . جوولەکە قسەی پێکرد روو لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دوای هۆلەکۆست

ئایا  ،ئەگەر راستە کورد لە بڕی هەموو کۆمەڵگای نێونەتەوەیی شەڕی تێرۆر دەکات
ارچەیەک چەک دەبێت، کە ئەویش دەبێ بە رێگای بەغداوە دەستکەوتەکەی تەنها چەند پ

بە دەست کورد بگات یا ئەوەتا کۆمەڵگای نێونەتەوەیی لەوە دەگات کە بەبێ پشتگیری 
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دەکرێ لە  ،لە رووی دیپلۆماسی و سیاسیەوە ستان،ئەم کۆمەڵگایە نێونەتەوەییە لە کورد
 ؛مەودایەکی دوورتردا بە زیانی کورد تەواو ببێ

لە نێوان هێزە لە ئاستی کوردستانی مەزن،  مسەرگیری و جەبهەبەندیەکجەهەر ( ٥
لەسەر بنەمایەکی  مامەڵەکردن ، واتەپێچەوانەکەشی. مەترسیدارە سیاسیەکان،
هەر  بە ئەگەرێکی لێکترازان خزمەت بۆ رێگەگرتن لە هەرە ی و نەتەوەییانکوردستانیان

 ؛دەکات گشتیێکی کوردستان بە جیا وە کوردستانی مەزن بە بەش

خۆی ساغنەکاتەوە لە بەینی شیعە و بە ئاسانی  ستانکوردهەرێمی باشتر وایە ( ٣
تەنها و کورد : ، واتە کورد بە فەرز الیەنێک هەڵنەبژێرێ بۆ دژایەتی الیەنەکەی ترسوننە
ەکان بخاتە خزمەت یوە هەموو پەیوەندی خۆی بێت یەکانییالیەنگری بەرژەوەندتەنها 

لە هەمان کاتتدا پێویستە ئەوە بە روونی بزانرێ کە  .بااڵکانی کوردستانبەرژەوەندیە 
 اتەە دەکرێ دەسکەوتەکانی هەرێمی کوردستان بخییەکگرتنی ئەو دوو الیەنە عەرەبی

  ؛مەترسیەوە

 رەسەراچ ەقەیرانئەم ئەگەر . پێویستە هەرچی زووە قەیرانی دارایی چارەسەر بکرێت( ٤
ببێ بە هۆی تەقینەوەیەکی ئەو قەیرانە یدا دمەودایەکی مامناوەندەکرێ لە ئەوا نەکرێ، 

ئەم . ی لێبکەوێتەوەکۆمەاڵیەتی وە لە ئاکامیشدا، پشێوی و نائارمیەکی مەترسیدار
گوتارێک کە واتە ، کرێتبچارەسەر تەقینەوەیە ناکرێ تەنها بە گوتارێکی هێورکەرەوە

یە یچونکە ئەم جۆرە چارەسەر. وەک ئامراز بەکارببرێت تیایدا هەست و نەستی خەڵک
ە بە بوو بە گشتی ئەمڕۆ شەقامی کوردی متمانەی الواز. بێت بنەڕەتی و واقیعیانەناکرێ 

و کارامەیی ئەم سیستەمە بۆ چارەسەری بنەڕەتیانە بۆ کێشە و  سیستەمی سیاسی
 ؛قەیرانەکانی کوردستان

نێوان ئێران و تورکیا ، وە بگرە باشیش نیە، لە هەرێمی کوردستان پێویست ناکات( ٢
ترە تا بکرێ هاوسەنگی لە نێوان هەردووالیان رابگیرێ، شبەڵکو وا با. یەکێکیان هەڵبژێرێ

بەو مانایەش نە دۆستایەتی ئەوان بۆ یەکتر وە نەش دژایەتی ئەوان بۆ یەکتر کاریگەری 
نە نیە شتێکی واقیعبینا .بااڵکانی کوردستان یشتمانیەنەخاتە سەر بەرژەوەندیە ننەرێنی 

کە چاوەڕوانی ئەوە بکەین کە دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر تورکیا و ئێران 
پەیڕەو بکات بەڵکو باشتر وایە negative balance) ) ەرێنین هاوسەنگیستراتیژی 
تا بکرێ پیادە بکرێت، واتە  (positive balance) ئەرێنی هاوسەنگیستراتیژی 

، بەرامبەر ئەم دوو و تەنگەژەملمالنێ  ،دوور لە دوژمنکاریمامەڵەکردنێکی پۆزەتیڤانە 
رێگا نەدات رووبەری  ستانکوردهەرێمی بەاڵم زۆر گرنگە دەسەاڵتی . واڵتە بکرێ
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کوردستان، روو لە پەیوەندیەکانی هەرێم لەگەڵ تورکیا و ئێران، دابەش ببێت بەسەر دوو 
بەاڵم ئەوەی تریان لەگەڵ  بێت رووبەری سەرەکی، یەکێکیان پەیوەندی لەگەڵ ئێران باش

بەم مانایەش لەم مامەڵەکردنەدا پێویستە تەنها بەرژەوەندیە هەرە بااڵکانی  .تورکیا
      .کوردستان پێوەر بن

ئەگەر ئەمە خاڵی ! ەوەنناکرێ ناوەوە و دەرەوەی قەیران لە یەکتر جیابکرێ  (٦
بۆ  شیاوترینە نزیکبوونەوەیەک چ جۆرەئایا لێوەدەرچوون بێت، دەکرێ بپرسین 

لەوە دەچێت لە ئێستادا باشترین . . . مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانەکان و چارەسەرکردنیان
بژاردەی سیاسی بۆ چارەسەرکردنی هەرنەبێ بەشێک لە کێشەکانی ئەمڕۆی باشوری 

هەر . ، بە تایبەتی لە رووی ئابووریەوەرێککەوتنە لە گەڵ عێراق کوردستان
پێویستە لەگەڵ . . . یش لەم ئاراستەیەدا زیان بە باشوری کوردستان دەگەیێنێدواکەوتنێک

رێککەوتن بکرێ بەاڵم هاوتەریب لە رووی سیاسی  ،هەرنەبێ لە رووی ئابووریەوە ،بەغدا
پرسیارێکی گرنگیش ئەوەیە کە ئایا دواکەوتنی . . . تیەوە دابڕان بەهێز بکاتیەو کۆمەاڵ

نامومکن ناکات؟ ئەسلەن ئەم رێککەوتنە  ئازادکردنی موسڵئەم رێککەوتنە بۆ دوای 
، باشترین وە شیاوترین چارەسەر بۆ هەرنەبێ بەشێک لە کێشە و قەیرانەکانی هەرێم

 . بێتفەراهەم دەتن لەگەڵ بەغدادا ررێککەولە رێگای  هەر نەبێ لەم قۆناغەدا،

زۆر . ڵی کوردیداقوڵ و فراوان لە ناو ما یشەڕی داعش بووە مایەی راچڵەکینێک( ٧
بۆ دواخستنی  و پاساو بەهانەبکرێتە دژی داعش شەڕ کە لە بڕی ئەوەی  گرنگە

و فاکتەری پاڵپێوەنەری  هۆ تەە کە ئەو راچڵەکینە ببێیشچاکسازی، وا باشترە و پێویست
 سەربازیشەیی لە تەواوی جومگەکانی سیستەمی سیاسی و ئابووری و یچاکسازی ر
لەم بارەیەوە یەکێک لە گرنگترین وە هەنووکەییترین مەرج و ئامرازەکانی . کوردستاندا

رێکخستنی فەزای سیاسی لە هەرێمی کوردستان بەرهەمهێنانی دەستورێکە کە 
رەنگدانەوەی ویست و خواستەکانی هێزە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانی ناو فەزای سیاسی 

دواکەوتنێک لەم ئاراستەیەدا دەکرێ هەرێمی هەر نەنگی و . و کۆمەاڵیەتی کوردستان
کە لە راستیدا هەر ئێستاش  کاتەوە،کوردستان بەرەوڕووی قەیرانێکی قوڵ و فراوان ب

و کاتێکی  لە سات. زۆر کەس و الیەن نیگەرانیەکانی خۆیان لەم بارەیەوە نەشاردۆتەوە
ان وە راستەوخۆ ئاوهادا ئەوپەڕی هاوکاری و کاری هاوئاهەنگ لە نێوان هێزە سیاسیەک

 ؛لە نێوان سێ سەرۆکایەتیەکە کارێکی پێویستە

زۆر گرنگە کە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی ستراتیژێکی گشتگیر و هەمەالیەندا ( ٨
 رەگەزەکانی لە خاڵەکانی سەرەوەدا زۆرێک لە. مامەڵە لەگەڵ ئەم قۆناغەدا بکات

ر خاڵی تر بخرێنە پاڵیان بۆ بەاڵم دەکرێ زۆ ،بەرچاو دەکەون لەم جۆرەستراتیژێکی 
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شتێک کە گرنگیەکی تایبەتی هەیە ئەوەیە کە . لەم شێوەیەگەاڵڵەکردنی ستراتیژێکی 
چااڵکانەی هاوتەریب بە شەڕی بەرگری دژ بە داعش کوردی  ەتێکیدیپلۆماسی

. ان رۆڵی هەرە بەرچاو لەو ئاراستەیەدا ببیننوە هەرسێ سەرۆکایەتیەکپەیرەوبکرێ 
پێویستە نوێنەرایەتیەکانی هەرێم لە چوارچێوەی ئەو ستراتیژە و گوتارێکی جگە لەوەش 

دەکرێ کوردانی هەندەران وەک . توکمە و نیشتمانی چااڵکتر و بە دەستوبردتر کار بکەن
. سەرمایەیەکی نیشتمانی و مرۆیی زۆر گرنگ سودیان لێوەربگیرێ لەم ئاراستەیەدا

و دەرەکیانەی کە بەرۆکی هەرێمی  خۆە ناوەپێویستە، وە دەرفەتیش هەیە، ئەم قەیران
ی کوردستانیان گرتووە بکرێن بە دەرفەتێک بۆ ئاشتبوونەوەی نێوان نوێنەرایەتیەکان

وە هەروەها بەنیشتمانیکردنی ئەو  کوردانی هەندەران هەرێمی کوردستان لە دەرەوە و
اوەن توانا و لە کەسانی خ ەپڕاوپڕ کۆمەڵگای کوردستانی لە تاراوگە. نوێنەرایەتیانە

 ؛ دەبێ ئەم سەرمایە مرۆییە باشتر رێکبخرێ وئەزمون، دڵسۆز و نیشتمان پەروەر
 . ەربگیرێوسوودی لێ
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