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پێشەكی
لــە ســەرەتای ئابــی 2014دا داعــش پەالمــاری هەرێمــی كوردســتانی دا و بەشــێكی خاكــی كوردســتانی داگیركــرد .داعــش
پشــێوییەكانی بەهــاری عەرەبــی لــە ســووریا قۆســتەوە .ئەمــە لــە دیــدی پســپۆڕانی جیۆپۆلیتیــكا بــە وەرچەرخانێكــی جیۆپۆلیتیكــی
لەقەڵەمدەدرێــت .بۆیــە كوردســتان ناچاربــوو لەگــەڵ هەلومەرجێكــی جیۆپۆلیتیكــی تــازەدا هەڵبــكات .داعــش لەگــەڵ پەالماردانــی
موســڵ لەیەكــەم بەیاننامــەدا رایگەیانــد كۆتایــی بــە ســەردەمی ســایكس -پیكــۆ هێنــاوە و خــۆی وەك هێزێكــی پۆســت ســایكس-
پیكــۆ پێناســەكرد .لەســەردەمێكدا كــە بــە ســەردەمی شۆڕشــی جیۆپۆلیتیــكا دادەنرێــت ،ئــەم كــردارەی داعــش بــە دیاردەیەكــی
جیۆپۆلیتیكــی لەقەڵەمدەدرێــت .داعــش لەپەنــای ســنوورەكانی كوردســتان لــە ناوچــە ســوننەكانی عێـراق و ســووریا سیســتەمێکی
«نیوەدەوڵــەت»ی پێكەوەنــا كــە بەشــێكی زۆر لــە پســپۆڕان بــە دیفاكتۆ-دەوڵــەت و هەندێكیــش بــە دەوڵەت–رێكخراوێكــی
تیرۆریســتی وەســفیانكردووە.
شــااڵوی داعــش بــۆ ســەر كوردســتان هــەم هەلــی ئافرانــد و هــەم هەڕەشــە .لەگــەڵ «هەڕەشــە» بەردەوامەكانــی ئــەم هێــزە كــە
بەشــێكی بــە كوشــتار و جینۆســاید كۆتاییهــات ،بەقســەی بەشــێكی زۆر لــە پســپۆڕان «هەل»ێكــی تازەشــی لەبــەردەم بزووتنــەوەی
كــورددا رەخســاند .پرســی بەرەنگاربوونــەوەی هەڕەشــەكانی داعــش بــۆ ســەر ئاسایشــی ناوچەیــی و تەنانــەت جیهانــی ،هێــزە
چەكدارەكانــی كوردســتانی وەك «ســپەرێكی جیۆپۆلیتیــك»ی كارا لەبــەردەم داعــش قووتكــردەوە .هەروەهــا پێناســەیەكی دیكــەی
بــە پێگــەی ناوچــە كوردســتانییەكانی باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان بەخشــی كــە وەك «پەرژینێكــی سـراتیژی» ،دەتوانــێ قواڵیــی
دیموگرافــی ســوننە لــە ســێكوچكەی ئەنــادۆڵ ،شــام و عێ ـراق لەیــەك داببڕێــت .بەمــە كوردســتان پێگــەی تــازەی خــۆی لەنێــو
سـراتیژییە جیهانییەكانــی نەهێشــتنی تیــرۆردا پێناســەكردووە كــە ئەگــەری هەیــە ئاكامــی مێژوویــی یەكالییكــەرەوەی بەدواوەبێــت،
چونكــە داعــش وەك بكەرێكــی نە-دەوڵــەت ،تاڕادەیــەك نەزمــی هەرێمــی لەبەریــەك هەڵوەشــاندووە .ئەمــەش ریزبەنــدی
هێزەكانــی ناوچەكــەی گۆڕیــوە بەشــێوەیەك كــە چەندیــن هاوپەیامنــی و بلۆكــی جۆراوجــۆری بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە.
ئامانــج لــە نووســینی ئــەم كتێبــە ،گەڕانــە بــەدوای ئــەو پرســیارە چارەنووســییەدا ،ئایــا لــە قۆناغــی پۆست-داعشــدا چ ســیناریۆگەلێك
چاوەڕێــی هەرێمــی كوردســتان دەكــەن؟ هەروەهــا ئەمــە لەپەنــای خۆیــدا چەنــد پرســیارێكی الوەكیــش دەورووژێنــێ ئایــا
فاكتــەری نێوخۆیــی ،فاكتــەری ناوچەیــی و فاكتــەری ســەرووناوچەیی چــۆن كارلێــك دەكــەن و تێكهەڵكێشــی ئــەم ســیانە چ
كاریگەرییەكــی لەســەر پێگــەی كوردســتان دەبێــت؟ وەاڵم دۆزینــەوە بــۆ ئــەم پرســیارانە بەشــێوەیەك پەیوەنــدی بــە خوێندنــەوەی
جیۆپۆلیتیكییــەوە هەیــە .بۆیــە پــڕۆژەی ئامادەكردنــی ئــەم كتێبــە وەك یەكــەم كتێبــی نێوكۆیــی ناوەنــدی لێكۆڵینــەوەی رووداو
كــە بەرهەمــی ژمارەیــەك لێكۆڵینڤانــە لــە هەمــوو بەشــەكانی كوردســتان و ناوكــی تینك-تانكێكــی كوردســتانییە ،بــۆ تاوتوێكردنــی
ئەنجامــە بابەتییەكانــی پۆســت-داعش لــە كوردســتان تەرخاندەكرێــت.
كێشــەكانی بــەردەم ئــەم پڕۆژەیــە زۆرتــر پەیوەندییــان بــە تەكنیكــی كارەوە هەیــە .وەك یەكــەم كاری پێكەوەیــی دەشــێ لــەڕووی
چەمكســازی و زاراوەســازییەوە زۆر لێكچــوو نەبێــت .هەروەهــا دەشــێ یەكێكــی دیكــە لــە كێشــەكان ،پەیوەنــدی بــە شــێوازی
لێكۆلینــەوەی لێكۆڵینڤانەكانــەوە هەبێــت .لەبەرئــەوەی هەریــەك لــە نووســەران خەڵكــی پارچەیەكــی كوردســتانن ،پێدەچــێ
شــێواز ،تــەرز و میتــۆدی لێكۆلینــەوەش لێــك جیاوازبــن .بــۆ منوونــە لێكۆلینڤانانــی رۆژهــەاڵت كاریگــەری میتــۆدی لێكۆڵینــەوەی
ئێرانــی ،باكــووری هــی توركــی ،رۆژئــاوا هــی عەرەبــی و باشــووریش لەگــەڵ ئــەوەی بەشــێنەیی بــەرەو مۆدێلێكــی تایبەتــی كــوردی
دەچێــت ،بــەاڵم شــێوازی عەرەبــی هــەر لەســەرە.
ئــەم كتێبــە لــەڕووی پێكهاتــەوە بەســەر چوار بەشــی ســەرەكیدا دابەشــدەبێت :یەكــەم ،لــە بنجوبناوانی ئیســامی سیاســی و هاتنیان
بــۆ كوردســتان دەكۆڵێتــەوە .دووەم ،بــۆ فاكتــەری ناوخۆیــی و كوردســتانی پۆســت-داعش تەرخاندەكرێــت .ســێیەم ،باســی فاكتــەری
ناوچەیــی و كوردســتانی پۆســت-داعش دەكات .چــوارەم ،لــە فاكتــەری جیهانــی و كوردســتانی پۆســت-داعش دەكۆڵێتــەوە .لەپەنــای
ئــەم بەشــە ســەرەكیانەدا ئــەوە چەنــد بڕگەیەكیــش بــۆ ســیناریۆكان ،ئەنجامــەكان و لەئاکامیشــدا راســپاردەكان تەرخاندەكرێت.
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ئــەم كتێبــە كارێكــی هاوبەشــە كــە بەدڵنیاییــەوە ئەگــەر ئــەم هاوكاریــەی گشــت هــاوكاران پێكــەوە نەبووایــە ،ئــەوا رەنگــە ئــەم
بەرهەمــە ئامادەنەكرایــە! بۆیــە كاری هاوبــەش لەگــەڵ ئــەوەی گیروگرفتــی تایبــەت بەخــۆی هەیــە ،لەگــەڵ ئــەوەی یەكخســتنی
چەمــك و زاراوەكان ئاســان نییــە ،بــەاڵم زۆر الیەنــی ئەرێنیشــی هەیــە كــە پێكــەوە كــۆی بەرهەمــی تێكهەڵكێ ـراو كامڵدەكــەن.
لــە پرۆســەی نووســینی ئــەم بەرهەمــەدا جگــە لــە لێكۆلینڤانانــی ســەرەكی ناوەنــدی لێكۆلینــەوەی رووداو ،كۆمەڵێــك لــە
هاوكارانیــش لــەدەرەوەی ناوەندەكــە بــە لێكۆڵینــەوە و بابەتەكانیــان كاریــان بــۆ سەرخســتنی ئــەم پڕۆژەیــە كــردووە .لێــرە پێویســتە
بەنــاوی (ناوەنــدی لێكۆلینــەوەی رووداو)ەوە سوپاســی ئــەم بەڕێزانــە بكــەم ،كــە بــە دڵئاوەڵاڵیــی و بەدڵســۆزییەوە لــە سەرخســتنی
پڕۆژەكــەدا رۆڵــی كارایــان گێ ـڕاوە :پرۆفیســۆر د .بیــال ســامبوور لــە باكــووری كوردســتان ،د .مەســعودی رۆســتەمی و د .حیســام
دەســتپێش لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان و مامۆســتا عەبدولڕەحــان كەریــم دەروێــش لــە باشــووری كوردســتان .هەروەهــا سوپاســی
بەڕێـزان عەبدوڵــا شــوكر و بەختیــار محەممــەد فەتحــی دەكەیــن كــە لــە وەرگێڕانــی بەشــێك لــە بابەتەكانــدا هاوكارییــان كردوویــن.
بێگومــان ئــەم بەرهەمــەش وەك هەمــوو بەرهەمێكــی ئادەمیـزاد لــە كەموكورتــی بێبــەری نییــە .لێــرەدا دەســتی ســوپاس بــۆ ئــەو
بەڕێزانــە دەخەینــە ســەر ســنگ كــە بــە رەخنــە و تێبینییەكانیــان كەموكوڕییەكانــی ئــەم كتێبــە كامڵدەكــەن.
(ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو)
مامەند رۆژە
مارتی 2016
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بەشی 1
رەگوڕیشەی داعش و
هاتنیان بۆ كوردستان

15

بەراییەكانی دەركەوتنی داعش وەك
هێزێكی سەربازی و ئایدیۆلۆژی
						

د .ئازاد عەلی

ریشەی مێژوویی دیاردەی ئیسالمی سیاسی
قەیرانــی ســەرمایەداری جیهانــی و سیســتەمی رژێمــە جیهانییــەكان لــەدوای جەنگــی جیهانیــی دووەمــەوە،
هەروەهــا ئاڵــۆزی كێشــەكانی كۆمەڵگــە هاوچەرخــەكان و نەتوانینــی وەاڵمدانــەوەی پرســە گرنگەكانــی نــەوە
نوێیــەكان و الوازی دەوڵەتــان و رژێمــە سیاســییەكان بــۆ دەســتەبەركردنی داواكارییەكانــی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی
لــە زۆربــەی كۆمەڵگەكانــدا ،پاشــان شكســتی پــڕۆژەی سۆســیالیزمی نێودەوڵەتــی و داڕمانــی بڵۆكــی یەكێتیــی
ســۆڤیەتی پێشــوو ،هۆكارگەلێــك بــوون بــۆ دۆزینــەوەی دەرچەیــەك لــەم قەیرانــە .هەمــوو ئەوانــە رێگەیــان
خۆشــكرد بــۆ گەڕانــەوە بــۆ ئاییــن وەك ســەرچاوەیەك بــۆ ژیــان و ئاســوودەیی دەروونــی بــۆ مرۆڤــەكان و كردنــی
بــە بەرنامەیــەك بــۆ چارەســەری كێشــەی كۆمەڵگــەكان و دەوڵەتــان بەشــێوەیەكی گشــتی و بەتایبەتیــش وەك
چارەســەرێكی بێــكاری و پەراوێزخســن و جوداكردنــەوە بــە هەمــوو جۆرەكانییــەوە.
گەڕانــەوە بــۆ ئاییــن وەك چارەســەر لــە كۆمەڵگەیەكــەوە بــۆ یەكێكــی دیكــە دەگۆڕدرێــت .دیــارە ئایینــی ئیســام
یەكــەم ئایینــی ئەوانەیــە كــە هــەر لــە دروســتبوونییەوە داوای دەســەاڵتی سیاســی ئــەم دنیــای كــردووە .واڵتــە
ئیســامییەكانیش ناوچەیەكــی بەپیتبــوون بــۆ گەشــەكردنی ئــەو بزووتنــەوە ئیســامییە رێكخراوانــە .رووخانــی
دەوڵەتــی عوســانی و پێشــریش ســەرنەكەوتنی لــە چاكســازی كۆمەاڵیەتیــدا هۆیەكــی گرنگــی دیكــە بــوو بــۆ
گەشــەكردنی ئــەو بزووتنەوانــە تاوەكــو بەرەنــگاری "داگیــركاری"ی رۆژئاوایــی ببنــەوە.
بزووتنــەوە ئیســامییەكان ،چ بانگخــوازی یــان سیاســی ،دەیانویســت كۆمەڵگــە ئیســامییەكان لــەڕووی
كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە رێكبخــەن و شــەریعەتی ئیســامیش وەك تاكــە یاســای دنیایــی بچەســپێنن.
پــاش كشــانەوە و دۆڕانــی ســوپای عوســانی لەبــەردەم هێــزی رۆژئاواییــدا ،بزووتنــەوە ئیســامییەكان خواســتیان
ئــەوە بــوو كــە ئــەو دۆڕاندنــەی جیهانــی ئیســامی بكەنــە ســەرەتای بیــری چاكســازی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی.
پاشــر بانگەشــەكانی چاكســازی فراوانــر و هەمەالیەنــە بــوون ،گرنگرتینیــان چاالكییەكانــی جەمالەددینــی
ئەفغانــی ( ،)1838-1897محەممــەد عەبــدوە ( ،)1849-1905ئەبــو عەلــی مــەودوودی ( )1903-1979بــوون كــە
كۆمەڵــی ئیســامیی لــە هیندســتان و پاكســتان دامەزرانــد.
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ســەرەتا هەوڵــی هاوســەنگی زانســتی و شــێوازی سیاســی رۆژئاوایــی و ئیســامییان دا ،بــەاڵم پاشــان لەمــەدا
ســەرنەكەوتن و لــە بنەماكانــی ئیســام بەالدانیــان دانــا.
هەربۆیــە گەڕانــەوە بــۆ بنەماكانــی ئیســام و شــەریعەت بــووە دەســتووری كاركردنــی ئــەم چاكســازە ئیســامییانە
و گەشــانەوەی ئیســامییان كــردە پێــڕەوی كاری خۆیــان كــە حەســەن بەننــا یەكێــك لــەوان بــوو و بــوو بــە
دامەزرێنــەری ئیخــوان موســلمین.

ئیخوان موسلمین و گۆڕانكارییە گەورەكە
لەبەرانبــەر دەســەاڵتی رۆژئــاوا و ئینگلیــز بەتایبەتــی و هەروەهــا بزووتنــەوە مژدەهێنــە مەســیحییەكان لــە
میــردا ،كۆمەڵــەی الوانــی موســڵامن دامــەزرا .حەســەن بەننــا ( ،)1906-1949یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی
ئــەم كۆمەڵەیــە بــوو ،بــەاڵم پاشــر بیــری ئــەم لەگــەڵ بیــری لیرباڵــی ئــەم كۆمەڵەیــەدا نەگونجــا و ســاڵی 1928
كۆمەڵــەی ئیخــوان موســلمینی دامەزرانــد و خۆشــی بــووە ســەرۆكی.
پاشــر ئیخــوان بنكــەی ف ـراوان بــوو و بەشــداری چاالكــی سیاســی دەكــرد .لــە جەنگــی  1948لــە فەلەســتین
چاالكــی رێكخراوەیــی ئەنجامــدەدا .لەمــەوە بیرۆكــەی كردەوەی ســەربازی و كودەتایــی لەالی ئیخوان دروســتبوو
بــۆ گۆڕینــی دەســەاڵتی پادشــایی لــە میــر و بــە كوشــتنی چەنــد كەســێكی سیاســی لەوانــە ســەرۆكوەزیران
()1
مەحمــوود فەهمــی نەقراشــی دەســتیان پێكــرد.
ئیخــوان بەوجــۆرە یەكەمیــن رێكخــراوی ئیســامی سیاســییان دروســتكرد كــە تووندوتیــژی بــووە كاریــان و
شمشــێریش بــووە هێامیــان .ئەمەشــیان لــە وتــە بەنێوبانگەكــەی بەننــاوە هەڵهێنجابــوو كــە دەیگــوت" :ئیســام
ئاییــن و دەوڵەتــە ،قورئــان و شمشــێرە".
ئیخــوان ،پەیــڕەوی ئیســامییەكانی لــە بانگخوازییــەوە بــۆ شــەڕ و كوشــن گــۆڕی .پاشــریش كــە ســەید قوتــب
بــووە ســەرۆكی ئیخــوان ئــەم پەیــڕەوە هێنــدەی دیكــە بــەرەو تووندوتیــژی رۆیشــت .ســەید قوتــب باندۆرێكــی
زۆری لەســەر ئەفســەرە ئازادیخوازەكانــی میــر لەوانــە جەمــال عەبدولنــارس هەبــوو.

گەشەسەندنی سەلەفیی جیهادی
لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەم ،گۆڕانــكاری شــێرگیر لــە جیهانــی عەرەبــی و رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە
دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئیرسائیــل هاتەكایــەوە .ئەمــە بــووە هــۆی دامەزرانــدن و گەشەســەندنی رێكخــراوە
ئیســامییەكان ،تاوەكــو بــەرەوڕووی رۆژئــاوا و دەوڵەتــی جوولەكــە بوەســتنەوە.
ســاڵی  1953مامۆســتا و دادوەری شــەرعیی فەلەســتین شــێخ محەممــەد تەقیەددیــن نەبەهانــی (،)1909-1977
پارتــی رزگاریخــوازی ئیســامیی دامەرزانــد .ئامانجــی ئــەم پارتــە دامەزراندنــی رژێمێكــی ئیســامی سیاســی بــوو.
نەبەهانــی پێیوابــوو كــە لەڕێگــەی ئەفســەرە ســەربازییەكانەوە و بەهــۆی كودەتــاوە دەگاتــە حوكــم و رژێمێكــی
ئیســامی دادەمەزرێنێــت .بــەاڵم ئــەم شــەپۆلە ئیســامییە و بەتایبەتــی ســەلەفی نەبوونــە بزوێنــەری شــەقامی
عەرەبــی تاوەكــو ســاڵی  ،1967كاتێــك عــەرەب لەبەرانبــەر ئیرسائیلــدا تێكشــكا و ناوچــەی گۆالنیــش كەوتــە
 - 1اإلسالميون ،بشري موىس نافع .مركز الجزيرة للدراسات ،بريوت –  ،2010ال  96 ،67 ،37 ،32 ،12و .111
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دەســت ئیرسائیــل .بەهــۆی ئــەوەوە گوتــاری ئیســامی سیاســی لەنێــو عــەرەب و فەلەســتینییەكاندا پەرەیســەند.
بەوشــێوەیە رەوتــی ســەلەفیی جیهــادی بەهــۆی كۆمەڵێــك كەســایەتی و رێكخـراوی ئیســامییەوە گەشــەیكرد و
لــە حەفتاكانــی ســەدەی بیســتەمدا لــە جیهانــی عەرەبیــدا بەتەواوەتــی بــوون بــە دیاردەیەكــی سیاســی .لەالیەكی
دیكەشــەوە ســەرۆك ئەنــوەر ســادات ئەمانــەی لــەدژی رەوتــی چــەپ بەكاردەهێنــا و یارمەتــی دەدان .ئیخوانیــش
لــە ســعودیە و واڵتانــی كەنــداودا زیاتــر گەشــەیان كــرد و بزووتنــەوەی وەهابیــش لــە ســعودیە بەنــاوی ســەلەفی
عیلمییــەوە بــۆ زۆرتــر فراوانبوونــی جیهانــی ئیســام باشــر كەوتەخــۆ.
ســەلەفییە جیهادییــەكان لــە میــر خۆیــان باشــر رێكخســت .د .ســاڵح رسیــە و كارم ئەنادۆڵــی كۆمەڵەیەكــی
ســەلەفییان لەنێــو كۆلیــژی هونــەری ســەربازیی میرسیــدا دامەزرانــد .پاشــان كارم لەســێدارەدرا و كۆمەڵەكــەش
ســەركوتكرا .مــەروان حەدیدیــش لــە ســووریا كۆمەڵــەی پێشــەنگانی جەنگاوەرانــی ئیخوانــی دامەزرانــد .لە میرس
كۆمەڵــەی تەكفیــر و هیجــرە دامــەزرا و ســاڵی  1977وەزیــری ئەوقافیــان كوشــت .ســاڵی  1979نزیكــەی هــەزار
ســەلەفی لــە مەككــە راپەڕینێكیــان بەســەرۆكایەتی ئەلجەهەمــی لــەدژی دەوڵەتانــی رۆژئــاوا و پاككردنــەوەی
زەویــە پیــرۆزەكان لــە خاچپەرســتان رێكخســت.
ناكۆكییەكانــی نێــوان عــەرەب و ئیرسائیــل بــووە هــۆی بەرزبوونــەوەی زۆرتــری تووندوتیــژی سیاســی .ئــەم
تووندوتیژییــە بــەدوای رەوایەتــی ئایینــی و مۆڕاڵیــدا دەگــەڕا .ســەلەفییە جیهادییــەكان هــەر بــە جەنگــی
كالســیكییەوە نەوەســتان ،بەڵكــو كەوتنــە كاری خۆكــوژی لــە دژی دوژمنەكانیــان.

سەرەتای چاالكی تەقاندنەوە
لــە ســووریا ،یــەك حیــزب و یــەك بنەماڵــە تــەواوی دامــەزراوە سیاســی و ســەربازی و ئابوورییەكانــی قــۆرخ
كردبــوو .ئــەم بارودۆخــە بــووە هــۆی گەشەســەندنی هێــزە ئیســامییەكان .ئەمانیــش پەیوەنــدی پتەویــان بــە
باڵــە ســەربازییە توندڕەوەكانــی ئیخوانــەوە هەبــوو .لــەدوای شــەڕی لوبنــان لــە  ،1975چاالكییــە سیاســی و
خۆپیشــاندانە ئاشــكراكانیان لــەدژی بەعســییەكان زۆرتــر بــوون .كەتیبەكانــی محەممــەد كــە لەالیــەن مــەروان
حەدیــدەوە دامەزرابــوون ،ئامانجــی رووخاندنــی رژێمــی بەعــس بــوو ،چونكــە بــەالی ئەوانــەوە بەعســییەكان
لــە دەرەوەی شــەریعەتی ئیســامی بــوون .مــەروان لەالیــەن بەعســییەكانەوە گی ـرا و لــە بەندیخانــەدا "مــرد".
دوای مــەروان ،رێكخراوەكــەی ســەرۆكی موخابەراتــی شــاری حەمــای دەســتكوژكرد و لــە 16ی جونــی 1979دا
چاالكییەكــی خوێناوییــان لــە قوتابخانــەی مەدفەعییــەی حەلــەب ئەنجامــدا .پاشــان كەوتنــە كوشــتنی ســەركردە
بەعســی و عەلەوییەكانــی ســووریا.
ئیخوانەكانــی ســووریا لــە تووندوتیــژی و كوشــتندا داهێنانــی دیكەیــان كــرد ،بــۆ یەكەمجــار لــە مێــژووی جیهانــی
عەرەبیــدا ئۆتۆمبێلــی بۆمبڕێژكراویــان لــە دیمەشــق تەقانــدەوە .قوربانییەكانــی ئــەم هێــرش و تەقینەوانــە
بەســەدان کــەس بــوون.
لێــرەوە تووندوتیژیــی بنەماڵەیــی دەســتیپێكرد كــە هەڵقــواڵوی هێڵــی ئیســامی بــوو .كوشــن و تۆڵــە گەییشــتە
لووتكــە .ئیخوانــەكان هەلــی ناكۆكــی نێــوان پایتەختــە عەرەبییەكانیــان دەقۆســتەوە بــۆ زۆرتــر چاالكــی و كوشــن
و بڕیــن .بەجۆرێــك دەســتیان لــە هیــچ كــەس نەدەپاراســت و خەڵكانێكــی ســڤیلی زۆر بوونــە قوربانــی.
ناكۆكــی نێــوان هــەردوو بەعســی ســووریا و عێــراق ،دەرفەتــی گەشەســەندنی زیاتــری بــۆ ئیســامییەكان
رەخســاند  ،ئەوانیــش هــەردەم خەریكــی كاری تیرۆریســتی بــوون .تــرس و تۆقاندنیــان باڵودەكــردەوە .لــە شــوێنە
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گشــتییەكاندا بۆمــب و ئۆتۆمبێلیــان دەتەقانــدەوە .هەربۆیــە دەكــرێ بگوترێــت ریشــەی تیــرۆر و تەقینەوەكانــی
بەعســیی ئیخوانــی هاوبەشــە و النكــەی تیــرۆر و تووندوتیژیــی ئیســامیی رێكخراویــش واڵتانــی عەرەبییــە.
هەروەهــا لــە جەنگــی باشــووری لوبنــان لــە ســااڵنی  1981-1982هەندێــك لــە خۆكــوژەكان ئەندامانــی پارتــی
()2
قەومــی ســووری بــوون.

سەلەفی جیهادی لە لۆكاڵییەوە بۆ
گڵۆباڵی و دامەزرانی قاعیدە
هێرشــی ســۆڤیەتی پێشــوو بــۆ ئەفغانســتان لەســاڵی 1979دا وەرچەرخانێكــی نــوێ بــۆ رێكخـراوە ئیســامییەكان
بــوو تاوەكــو دژی ســۆڤیەت درێــژە بــە جیهــاد بــدەن .ئەمریكییــەكان و واڵتانــی عەرەبیــش زۆر پاڵپشــتی ئــەم
رێكخــراوە ئیســامییانەیان دەكــرد و یارمەتیــی لۆجیســتییان پێدەبەخشــین .ســعودیە و پاكســتان و دەزگای
هەواڵگریــی ئەمریــكا  CIAپشــتگیرییەكی زۆری موجاهیدەكانیــان لــە ئەفغانســتان دژی ســۆڤیەت دەكــرد.
بەوشــێوەیە ســەلەفیی جیهــادی لــە جیهانــی عەرەبییــەوە چــووەدەرەوە و بــووە دیاردەیەكــی گڵۆبــاڵ.
زۆربــەی رێكخ ـراوە ئیســامییە تیرۆریســتەكان خێزانێكــی تەواوكــەر پێكدێنــن .ئەمانــە زۆریــان كایــەی كاریــان
واڵتــە عەرەبییــەكان بــووە .رێكخـراوی قاعیــدە لەژێــر ســەركردایەتی ئوســامە بنــادن ،زۆر لــە جیهادییــە عــەرەب
و ناعەرەبەكانــی واڵتــە ئیســامییەكانی كۆكــردەوە .ئــەوەی قاعیــدە لەوانــی دیكــە جیادەكاتــەوە ،بوونــی ئــەو
ژمــارە زۆرە خۆبەخشــە بــوو كــە لــە چەندیــن واڵتــەوە و تەنیــا خۆشەویســتی بــۆ جیهــاد و ســەركەوتنی ئیســام
كۆیاندەكاتــەوە.
كــرۆك و بزوێنــەری هەمــوو ئــەو رێكخراوانــە بــە قاعیدەشــەوە كێشــەی فەڵەســتینە .ئــەم كێشــەیە وای لــەو
ســەلەفییانە كــردووە وابیربكەنــەوە كــە پێكەوەژیــان لەگــەڵ خاچپەرســتان و جوولەكــەدا ئەســتەمە ،هەربۆیەشــە
زۆر لــەو ســەركردە ســەلەفیانە بەڕەگــەز فەڵەســتینین.
هەڵبــەت زۆرینــەی ئــەو تووندوتیژیانــە بەهــۆی پاڵپشــتیی ســعودیەوە بــووە و هــەردەم هانــی گەنجانــی
واڵتەكــەی و موســڵامنانی دیكــەی داوە پەیوەنــدی بــەم رێكخراوانــەوە بكــەن .تەنانــەت زۆرینــەی مزگەوتەكانــی
ســعودیە كۆمەكــی داراییــان بــۆ موجاهیدەكانــی ئەفغــان كۆدەكــردەوە بــۆ ســەركەوتنی جیهــاد دژی كاف ـران
و لــە كۆتایــی هەشــتاكاندا نزیكــەی  35تاوەكــو  45هــەزار ســعودی ڤیــزەی پاكســتانیان وەرگــرت تاوەكــو
لەوێــوە پەیوەنــدی بــە موجاهیدەكانــەوە بكــەن و بەمانــەش دەگوتــرێ "عەرەبــی ئەفغــان" .هەروەهــا زۆر لــە
()3
ســەرچاوەكان ئامــاژە بــەوە دەكــەن كــە  CIAپشــتگیریی دیــاردەی جیهــادی ســەلەفیی لــە جیهــان دەكات.

تۆڕی قاعیدەی جیهانی
بەهــۆی هــۆكارە نارساوەكانــەوە گەورەتریــن رێكخــراوی ســەلەفی جیهــادی جیهانــی بەســەرۆكایەتی بنــادن
دروســتبوو .لــە فێربیــوەری  1998لــە بەیانێكیانــدا بەنــاوی بــەرەی جیهانیــی ئیســامی بەئاشــكرا داوای كوشــتنی
 - 2إيان شابريو ،نظرية اإلحتواء ،ماوراء الحرب عىل اإلرهاب .رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،بريوت  ،لبنان – 2012
 - 3ستيف كول ،تحرير ومراجعة فؤاد زعيرت ،حروب األشباح ،السجل الخفي ليس آي إي ،وإلبن الدن .رشكة املطبوعات ،بريوت لبنان2008 ،
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ئەمریكــی و جوولەكەكانیــان دەكــرد .لــە 11ی ســێپتەمبەری  2001قاعیــدە هێرشــە گــەورە ترســناكەكەی بۆســەر
ســەنتەری بازرگانیــی جیهانــی ئەنجامــدا و ئیــدی جەنگــی رۆژئــاوا و ئــەو رێكخراوانــە بەنــاوی جەنگــی تیــرۆرەوە
دەســتیپێکرد .بــە تێكشــكانی قاعیــدە لــە ئەفغانســتان ،زۆر لــە ئەندامانیــان پەڕاگەندەبــوون و عێراقیــش یەكێــك
لــەو واڵتانــە بــوو كــە زۆر لەوانــە روویــان تێكــرد.

رێڕەوی جیهادی جیهانی
لە ئەفغانستانەوە بۆ هەورامانی كوردستان
پــاش شكســتی ســەلەفییە جیهادییــەكان لــە ئەفغانســتان ،هەندێكیــان بــۆ رزگاركردنــی رێــڕەوی جیهــاد روویــان
لــە كوردســتان كــرد .زەرقــاوی و زۆر لــە هاوفكرانــی لــە ئێرانــەوە خۆیــان گەیانــدە چیاكانــی باشــووری كوردســتان
و پاشــانیش لەعێـراق تــۆڕە جیهادییەكــەی خۆیــان دامەزرانــد.
بەپێــی زۆرینــەی ســەرچاوەكان زەرقــاوی بــەردی بناخــەی جیهــادی لــە عێراقــدا لەڕێگــەی كوردســتانەوە دانــا.
پاشــانیش رۆڵــی گەورەیــان لــە دامەزراندنــی رێكخ ـراوی جوندولئیســامدا بینیــوە .لــە بەشــی داهاتــوودا بــە
كورتــی و پوختــی بــاس لــە رۆڵــی ئەنسارولئیســامی كــوردی دەكــرێ و رۆڵیــان لەســەر نەخشــەی جیهــادی
جیهانــی دیاریدەكرێــت.

راگەیاندنی "تەوحید و جیهاد" و
دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق
لەژێــر كاریگــەری بیــرە توندڕەوەكانــی ئەبــو عەبدوڵــای موهاجیــر ،زەرقــاوی دروشــمی "تووندوتیــژی زۆرتــر"ی
بەرزكــردەوە و تەنانــەت لــە قاعیدەشــی تێپەڕانــد .زۆرینــەی كردەوەكانــی ســەربە گرووپــی زەرقــاوی خۆكــوژی
()4
بــوون و بەهۆیانــەوە خەڵكانێكــی زۆر بوونــە قوربانــی.
دوای هێرشــی رووخاندنــی رژێمــی ســەددام حوســێن كــە ئەمریكییــەكان بەنــاوی "جەنگــی ئــازادی عێـراق"ەوە
ئەنجامیانــدا و دواتــر لــە بڕیارەكانــی ئەنجومەنــی ئاسایشــدا بــە "داگیركردنــی عێــراق" ناســێندرا ،زەرقــاوی
رێكخــراوی تەوحیــد و جیهــادی راگەیانــد .ســەرەتا ناكۆكییــەك لەنێــوان زەرقــاوی و بنالدنــدا هەبــوو ،پاشــان
یەكەمیــان بەیعەتــی بــە بنــادن دا و رێكخراوێكــی جیهادیــی ســەلەفی بەنــاوی "قاعیــدەی جیهــاد لــە واڵتــی
رافیدەیــن"دا دامەزرانــد.
كارەكانــی زەرقــاوی زۆرتــر گەشــەیانكرد و زۆر لــە ئەفســەرە بەعســییەكانی ســوپای پێشــوی عێـراق پەیوەندییــان
پێوەكــرد و پاشــان لــە 25ی ئۆكتۆبــەری " 2006دەوڵەتــی ئیســامیی عێراق"یــان دامەزرانــد .دامەزراندنــی ئــەم
دەوڵەتــە بــووە هــۆی ســەرلەنوێ ناكۆكــی نێــوان ئــەوان و قاعیــدە لەســەر دەســتەواژەكانی دەوڵــەت و ئەمیــری
مومئینیــن.

 - 4عبدالباري عطوان .القاعدة التنظيم الرسي ،دار الساقي ،بريوت – لبنان 2007
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دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام (داعش)
ســەلەفییەكان لەالیــەن ئەمریــكا و حكومەتــی عێراقــەوە گــورزی گەورەیــان لێوەشــێندرا و زەرقاویــش كــوژرا.
بــەاڵم بەهــۆی دژایەتیكردنــی عەرەبــی ســوننە لەالیــەن حكومەتــی عێراقــەوە ،ســوننەكان توانییــان بكەونــە
خۆیــان بەتایبەتــی كــە نەیانتوانــی لــە مەیدانــی سیاســەتی عێراقیــدا بەهــۆی دەســەاڵتی شــیعە و ئێرانــەوە
باندۆرێكــی زۆریــان هەبێــت ،بۆیــە بــژاردەی ســەربازی بــۆ ئــەوان بــووە باشــرین ئەلتەرناتیــڤ.
پــاش كوژرانــی ئەبــو عومــەر بەغــدادی ،رێكخـراوە جیهادییــەكان چوونــە قۆناخــی ئەبوبەكــر بەغدادییــەوە كــە
()5
بــووە خەلیفــەی داعــش.
داعــش توانــی لەماوەیەكــی كەمــدا ببێتــە دەســەاڵتداری رووبەرێكــی فراوانــی ناوچەكانــی عەرەبــی ســوننە .پــاش
هێرشــی داعــش بۆســەر زیندانــی ئەبوغرێــب ،رووبەرێكــی فراوانــی خاكــی سووریاشــی گــرت و ئیــر لــەوەوە
ناوەكــەی بــووە دەوڵەتــی ئیســامی لەعێـراق و شــام – كــە لــەڕووی میدیاییــەوە بــە داعــش نــارسا.
داعــش توانــی شــارەكانی موســڵ ،تكریــت ،شــنگال ،رەققــە و دێــرەزور بگرێــت و هێرشــی بــەرەو کوردســتانیش
هێنــا.

رێڕەوی دوژمنكارانە بەرامبەر بە كورد
ســەرەتا داعــش هەڵوێســتی هەڕەشــەئامێزی خــۆی پیشــانی كــورد نــەدا ،تەنانــەت ســێ رۆژ دوای گرتنــی موســڵ ،
گوتەبێــژی داعــش لەســەر تەلەڤزیۆنــی رووداو بــە تەلەفــۆن رایگەیانــد كــە ئــەوان هیچ نیازیــان نییە هێرشــبكەنە
ســەر هەرێمی كوردســتان.
بــەاڵم ئەوانیــش وەك زەرقــاوی و هەمــوو گرووپــە جیهادییەكانــی دیكــە كوردیــان بــە ئاگرپەرســت و "مورشیــك"
دانــاوە .دوژمنایەتییەكــی گەورەیــان بەرامبــەر هێزەكانــی ئاســاییش هەبــوو .هــەردەم كوردیــان بــە جێبەجێــكاری
سیاســەتەكانی رۆژئــاوا لــە ناوچەكــەدا دانــاوە و ئەوانیــش دوژمنــی سەرســەختی رۆژئــاوان .هەربۆیــە پــاش گرتنی
موســڵ هێرشــێكی گەورەیــان بــۆ ســەر كوردســتان دەســپێكرد.

هۆكارەكانی زۆربوونی رۆڵی داعش لە ناوچەكەدا
 سەرمایەداریی نەوت و گڵۆباڵبوونی سەلەفیی جیهادی تەكنیكەكانی پەیوەندیكردن و رۆڵی جیهادی ئەلیكرتۆنی هاوپەیامنیی ئەفسەرە بەعسییەكان لەگەڵ سەلەفیی جیهادی بەهاری عەرەبی()6

 - 5حسن محمود أبو هنية و د .محمد سليامن أبو رمان ،تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،األزمنة السنية والرصاع عىل الجهادية العاملية .مؤسسة
فريدرش إيربت ،عامن ،األردن 2015
 - 6سامح عبدالصبور( ،بۆ زانیاریی زۆرتر بڕوانە) أمناط استخدام الجامعات املسلحة لإلرهاب الشبيك .املستقبل للدراسات واألبحاث املتقدمة:
 . http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=251دوا سەردان لە رێکەوتی 2016/2/25
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 وەخۆگرتنی داعش لەالیەن هەندێك هۆزی عەرەبی سوننەوە گەمەی سیاسی پایتەختەكانی دیمەشق ،بەغدا ،تاران و ئەنقەرە وەبەرهێنانی سیاسی و ئەمنی ئەکتەرە هەرێمییەکان لە سەر داعش()8
 شوێنی داعش لە کێشمەکێشی گازی رسوشتیدا()7

كورتە و سەرئەنجام
ناكرێــت بزووتنــەوە ئیســامییە رێكخــراوەكان لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا لــە هێڵــی گشــتی
دیــاردەی بێداریــی ئیســامی جودابكەینــەوە .ئەوانیــش هێــز و توانــای خۆیانیــان لــە شــەریعەت و ســەرچاوە
ئیســامییەكانەوە بــۆ گەشەســەندن و رزگاركردنــی كۆمەڵگــە ئیســامییەكان و بەتایبەتــی كۆمەڵگــەی عەرەبــی
هەڵهێنجــاوە .هەروەهــا ناشــكرێ كاری بانگخــوازی و ئیســامی سیاســی رێكخـراو لــە تووندوتیژیــی چەكدارانــە
جیابكەینــەوە ،ســەرباری هەوڵــە كودەتاییەكانــی رێكخـراوی ئیخــوان موســلمین كــە لــە "رێكخـراوی تایبــەت"دا
خــۆی دەبینییــەوە و پاشــریش بەهەمــان شــێوە لــە حیزبــی تەحریــردا بــووە .دامەزرێنــەری ئــەم حیزبــەش
(نەبەهانــی) لــەو بــاوەڕەدا بــوو لەڕێگــەی راكێشــانی كۆمەڵێــك ئەفســەرەوە و بەهــۆی كودەتــاوە دەگەنــە
دەســەاڵت و پاشــانیش یەكســەر دەوڵەتــی ئیســامی دادەمەزرێنــن.
کێشمەکێشــی نێــوان رژێمــی حافــز ئەســەد و ئەندامانــی ئیخــوان لــە كۆتایــی حەفتاكانــدا بــووە هــۆی
بەرزتربوونــەوەی تووندوتیژیــی ئیســامی .ئــەم تووندوتیژییانــە بوونەهــۆی دووبەرەكــی لەنێــوان قەومییەكانــی
عــەرەب بەتایبەتــی هــەردوو بەعســی عێـراق و ســووریا و بەهۆیــەوە دیــاردەی تەقینــەوە بــە ئۆتۆمبێلــی بۆمبڕێژ
هاتەكایــەوە و هــەزاران کەســی ســيڤیل لــە ســااڵنی  1980-1982بوونــە قوربانــی .ئــەم تووندوتیژیانــە یەكەمــن
كــە تاوەكــو ئەوكاتــە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا تۆماركرابــن .ئەویــش بەهــۆی پێكگەیشــتنی هــەردوو ئەزموونــی
بەعســی و جیهــادی تەكفیرییــەوە بــووە.
تووندوتیــژی داعــش شــتێكی لەپــڕ نەبــوو ،بەڵكــو زادەی بەشــەریعەتكردنی كوشــن بەپێــی رەگــەزەكان بــووە.
ئەمــەش بەتــەواوی لــە رێكخ ـراوی قاعیــدەی جیهــاد لــە واڵتــی رافیدەینــدا بەدیدەك ـرا كاتێــك تەنیــا بەهــۆی
وازهێنانــی کەســێک لــە دینەکــەی بەبــێ دودڵــی دەیانکوشــت!
دیــارە كۆمەڵێــك هــۆكار وایــان لــە كۆمەڵگــە عەرەبــی و ئیســامییەكان كــردووە كــە بــە هەنگاوێكــی ترســناكدا
تێپــەڕن كــە دەكــرێ ناوبرنێــت "هەنــگاوی هەڵســوكەوتی توندڕوانــە" .تونــدڕەوی ئایینــی لــە زۆرینــەی كۆمەڵگــە
هەژارەكانــدا دیاردەیەكــە زۆر روودەدات.
دەركەوتنــی رێكخ ـراوی دەوڵەتــی ئیســامی لەعێ ـراق و شــام ،گرنگرتیــن بەڵگــەی نەمانــی دەســەاڵتی هــەردوو
دەوڵەتــی عێــراق و ســووریایە لەالیــەك و لەالیەكــی دیكەشــەوە قەیرانــی دەوڵەتــە عەرەبییــە ســوننەكانە.
بەدەركەوتنــی داعــش هــۆكارە بابەتییــەكان بــۆ ســەرلەنوێ دامەزراندنــەوەی هــەردوو دەوڵەتــی عێراق و ســووریا
 - 7هشام داوود( ،بۆ زانیاریی زۆرتر بڕوانە) القبائل العراقية يف أرض الجهاد .مجلة عمران ،إصدار املركز العريب لدراسات السياسات .قطر ،العدد
 ،15شتاء2016
 - 8آزاد احمد عيل ،موقع داعش يف حرب الغاز ومسارات انابيبه ،دراسة صادرة عن مركز رووداو للدراسات ،رێکەوتی http:// :2014/11/30
rudaw.net/arabic/opinion/281120141

22

لەســەر بنچینــەی یاســایی و سیاســی نــوێ تەواودەبــن ،لەوانــە گۆڕینــی ســنوور و ســەربەخۆیی كوردســتان،
هەرچەنــدە لەشــێوەی یەكێتییەكــی كۆنفدرالیشــدا بێــت .لەروانگــەی ئــەم سـراتیژە نوێیانــەوە هەلێكــی فراوانــر
بــۆ پێكهاتــەكان دەكرێتــەوە.

دیاگرامی ئیسالمی سیاسی
لە جەمالەدینی ئەفغانییەوە بۆ عەرەبی ئەفغان
جەمالەدینی ئەفغانی و
محەمەد عەبدە

سەحوەی ئیسالمی
1910-1890

بەننا ،سەید قوتب،
نەبەهانی و مەودودی

ئیخوان مسلمیون و پارتی
تەحریر 1953-1928

رێبازی وەهابی

رێکخراوی تایبەت

سەلەفیی جیهادی

گەشەسەندنی توندوتیژی
و ئیسالمی چەکدار

پێشەنگی شەڕڤانانی
ئیخوان لە سوریا
1982-1974

جەنگی ئەفغانستان

میسر ،سعودیە و
فەلەستین
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كورتەی رەگوڕیشەی سەلەفیی جیهادی لە كوردستان

								

()1

هاوڕێ باخەوان

چاكســازییە ئایینییەكانــی جیهانــی ئیســامیی دەرەوەی كوردســتان ،كــەم تــا زۆر بانــدۆری لەســەر رەوتــی
ئیســامی لــە كوردستانیشــدا هەبــووە .بیرۆكــە نوێیەكانــی جەمالەددینــی ئەفغانــی و محەممــەد عەبــدوە و
ئەوانیدیكــە لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە لەنێــو كەمێــك لــە خوێندەوارانــی كــورددا باڵوبوونەتــەوە .ئــەم بیــرە
"چاكســازی"یانە كارێكــی وایانكــردوە كــە لــە كوردستانیشــدا رەوتــی ئیســامی بەكــزی ســەرهەڵبدات .مــەالی
گــەورەی كۆیــە و شــێخ محەممــەدی خــاڵ لــە ســلێامنی ،هەندێــك لــەو رووناكبیرانــە بــوون كــە كاریگەریــی
ئــەو چاكســازە ئیســامییانەیان لەســەر درووســتبووە و ئەوانیــش لەالیــەن خۆیانــەوە داوای چاكســازیی ئایینــی
و كۆمەاڵیەتییــان كــردوە .هــەر ئــەو بیرۆكانــەش بــوون وایانكــرد كــە ســاڵی  1934پارتێكــی ئیســامی بەنــاوی
حیزبــی ئیســامیی كــورد لــە هەڵەبجــە دامبەزرێــت .ئــەم حیزبــە تەنیــا دوو ســاڵێك لــە كاركــردن بەردەوامبــووە.
پــاش دامەزراندنــی كۆمەڵــەی برایەتیــی ئیســام لــە عێ ـراق ،بیــری ئیخــوان لــە ناوچەكانــی موســڵ و بادینــان
باڵوبــووەوە ،بــەاڵم زۆرینــەی ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن كــە مێــژووی ئیســامی سیاســی لــە كوردســتاندا
بــۆ پەنجاكانــی ســەدەی بیســت دەگەڕێتــەوە .ســەرەتای پەنجــاكان كۆمەڵێــك مــەال و موســڵامنی كــورد كــە
شــێخ عوســان عەبدولعەزیــز و مــەال ســاڵحی گــەورە لەنێویانــدا بــوون ،بەشــێوەیەكی نافەرمــی گرووپێكــی
ئیخــوان موســلمینیان لــە كوردســتان دامەزرانــد .ئەمانــە ســەرەتا كەوتبوونــە ژێــر هێــزكاری بیرۆكەكانــی
حەســەن بەننــاوە كــە خــۆی لــە ســەلەفی زانســتیدا دەبینییــەوە .ئــەم گرووپــە چاالكییەكــی ئەوتــۆی بەرچاویــان
لەنێــو كۆمەڵگــەی كوردەواریــدا نەبــوو .هەروەهــا نەیانتوانــی جێدەستیشــیان بەســەر رووداوەكانــی ئەوكاتــی
باشــووری كوردســتانەوە هەبێــت .تاوەكــو حكومەتــی بەعــس لــە ســاڵی 1971دا ئیخوانەكانــی عێـراق و كــوردی
هەڵوەشــاندەوە و چاالكییەكانیانــی قەدەخەكــرد .بــەاڵم دەكرێــت بگوترێــت كــە ئەمانــە پێشــەنگ بــوون بــۆ
بەسیاســیكردنی ئیســامییەكانی كوردســتان و ببنــە هەوێنێــك بــۆ دامەزراندنــی تــەواوی پارتــە ئیســامییەكان
و موتوربەكردنــی هەندێــك لــەو تاكانــەی ئــەو حیزبانــە بــە بیــری ســەلەفیی ســوننی جیهــادی كــە پاشــان لــە
رێكخ ـراوی ئەنسارولئیســامدا خــۆی بینییــەوە.
لــە ســاڵی 1971ەوە ،هیــچ جموجۆڵێكــی ئەوتــۆی ئیســامییەكانی كوردســتان بەدیناكرێــت كــە شــایانی باســبێت،
جگــە لــە یەكێتیــی زانایانــی ئایینیــی كوردســتان كــە دەســتنێژ و الیەنگــری ئەوكاتــی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان
 - 1ئەم باسە بە کوردیی ناوەڕاست نوورساوە.
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بــوون .ئــەم یەكێتییــەش ســاڵی  1968بــە پێشــنیازی شــێخ عوســان عەبدولعەزیــز لەگــەڵ مــەال مســتەفا بارزانیــدا
دامەزرێنــدرا .شــێخ عوســان عەبدولعەزیــز ،ئیخوانــی بــوو و پاشــریش بووە دامەزرێنــەری بزووتنەوەی ئیســامی
و ئیســامی ســەلەفی لــە كوردســتاندا .واتــە ئیخوانەكانــی كوردســتان ،یەكێتیــی زانایانیــان كــردە ئەلتەرناتیــڤ بــۆ
چاالكییەكانیــان و باڵوكردنــەوەی بیــری ئیخــوان.
هەرچەنــدە ســەرچاوە كەمــە لەبــارەی كۆبوونەوەیەكــی چەنــد حاجییەكــی كــورد لــە شــاری مەككــە لــە
وەرزێكــی حەجــی كۆتایــی ســاڵی حەفتاكانــدا ،بــەاڵم لێــرە و لــەوێ باســی ئــەوە دەكرێــت كــە ســاڵی  1979چەند
حاجییەكــی كــوردی باشــوور و رۆژئــاوا لــە شــاری مەككــە هەوڵــی دامەزراندنــی بزووتنەوەیەكــی ئیســامیی
ســەلەفییان داوە .ئــەم بزووتنەوەیــە تاوەكــو چ رادەیــەك بــە هەوڵــی دەســەاڵتدارانی ســعودیە بــووە ،ئەوەیــان
تائێســتا نازانرێــت ،بــەاڵم بوونــی ئــەو كۆبوونەوەیــە لــە شــوێنێكی وەك شــاری مەككــە خــۆی لــە خۆیــدا زۆر
باســوخواس هەڵدەگرێــت.
پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران و دامەزراندنــی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران ،ئیســامییەكانی كــورد بەیارمەتــی
ئێـران كەوتنەخــۆ و خۆیانیــان لــە چوارچێــوەی رێكخراوێكــدا كۆكــردەوە .پرســیارێكی گرنگــە كــە بۆچــی ئێرانــی
شــیعە یارمەتــی ئیســامییە كــوردە ســوننەكان دەدات تاوەكــو هێــز پەیدابكــەن و ببنــە خــاوەن رێكخراوێكــی
بەهێــز؟ هەڵبــەت ئەمــە پەیوەنــدی بــە ئەجێنــدای تایبەتــی ئێرانــەوە هەبــووە و هەیــە و هــەردەم ویســتوویەتی
لەڕێگــەی رێكخــراوە ئیســامییەكانەوە بەرژەوەندییەكانــی خــۆی لــە كوردســتاندا بپارێزێــت و وەك كارتێــك
(هەرچەنــد بچووكیــش بێــت) لــەدژی ســعودیەی ســەرچاوەی ســوننە مەزهــەب بەكاریــان بێنێــت.
ئیســامییەكانی كــورد لــە باشــووری كوردســتان هــەر زوو هێزیــان پەیداكــرد و بوونــە خاوەنــی هێــزی چەكــدار.
كایــەی كاركردنیــان ســنوورەكانی ئەوكاتــی یەكێتیــی نیشــتامنیی كوردســتان بــوو .تــەواوی پاڵپشــتی مــادی و
لۆجســتییان بەئاشــكرا لــە ئێرانــەوە پێدەگەیشــت .پــاش رێككەوتنــی یەكێتیــی نیشــتامنی كوردســتان و حیزبــی
دیموكراتــی كوردســتانی ئێ ـران و كردنــەوەی بەرەیەكــی شــەڕ لــەدژی ئێ ـران ،ئێرانیــش ویســتی ئیســامییەكانی
كــورد لــەو شــەڕەدا لــە بەرژەوەنــدی خــۆی بەكاربێنێت .هەر زوو ئیســامییەكانی كوردســتان لەشــكری ئیســامیی
كــورد  -لیــك و هێزەكانــی یەكێتــی پێكــدا هەڵپــژان و قوربانییەكــی زۆری لێكەوتــەوە .ســەرئەنجام ئیســامییەكان
لــە ســنوورەكانی یەكێتــی دەرك ـران و كایــەی كاركردنیــان تەنیــا ناوچــە ســنووریەكانی نزیــك رۆژهــەاڵت بــوو و
بەشــێوەیەكی زۆر چڕیــش لــە ناوچــەی هەڵەبجــەدا بەنهێنــی خەریكــی خۆڕێكخســن بــوون.
پــاش كیمیابارانكردنــی هەڵەبجــە و راكردنــی زۆرینــەی خەڵكەكــەی بــۆ دیــوی رۆژهــەاڵت ،ئیســامییەكانی كــورد
توانییــان دیســانەوە خۆیــان رێكبخەنــەوە و هــەر لــەم ساڵەشــدا بــوو كــە بزووتنــەوەی ئیســامیی لــە كوردســتانی
عێـراق بەســەرۆكایەتیی شــێخ عوســان عەبدولعەزیــز بەتەواوەتــی پەرەیســەند.
بزووتنــەوەی ئیســامیی لــە كوردســتانی عێ ـراق ،یەكێــك لــە گرنگرتیــن رێكخ ـراوە ئیســامییەكانی كوردســتانە،
چونكــە هەمــوو كۆمەڵــە و رێكخـراوە ئیســامییەكانی كوردســتان بــە ســەلەفیی زانســتی و ســەلەفی جیهادییــەوە
لەنــاو ئــەم بزووتنەوەیــەدا پەروەردەبــوون و لێــی جودابوونەتــەوە .بــۆ منوونــە دوو لــە پێنــج حیزبــە گەورەكــەی
باشــووری كوردســتان ،كۆمەڵــی ئیســامیی كوردســتان و یەكگرتــووی ئیســامیی كوردســتان هــەر لــە بزووتنــەوە
جوودابوونەتــەوە ،یــان ســەركردەكانیان و زۆرینــەی كادیــرە پێشــكەوتووەكانیان ئەنــدام و چاالكــی بزووتنــەوەی
ئیســامیی كوردســتان بــوون.
بزووتنــەوە ،لــە ســەرەتای راپەڕینــەوە بنكەیەكــی جەمــاوەری تاڕادەیــەك فراوانــی هەبــوو ،بەتایبەتــی لــە
ناوچەكانــی هەڵەبجــە ،هەورامــان و ســلێامنی .تەنانــەت لــە هەڵبژاردنــی 1992ی باشــووری كوردســتاندا
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كاندیدیشــی بــۆ پۆســتی رابــەری هەرێمــی كوردســتان هەبــووە.
لەنێــو ئــەم بزووتنەوەیــەدا ،كۆمەڵێكــی دیكــەی ئیســامی پەیدابــوو كــە كەوتبوونــە ژێــر بیرۆكەكانــی ســەید
قوتــب ،ئیــن تەیمییــە ،مــەودوودی و ئەوانــەی دیكــە كــە باوەڕیــان بــە ســەلەفیی جیهــادی هەبــوو ،لەوانــە وریــا
هەولێــری كــە نازنــاوی ئەبــو عەبدوڵــای شــافیعی بــووە و لــە ئاكامــدا لــە 5ی دیســەمبەری  2001رێكخ ـراوی
تونــدڕەوی جوندولئیســامی دامەزرانــد و دەكرێــت ئــەم رێكخــراوە بكرێتــە خاڵــی وەرچەرخــان لەنێــوان
رێكخــراوە ئیســامییەكان و رێكخــراوە جیهادییــە ســەلەفییەكانی كوردســتان.
وریــا هەولێــری ،پێشــر چووبــووە ئەفغانســتان و ســەرچاوەكان باســی ئــەوە دەكــەن كــە ئوســامە بنالدنــی دیــوە
و كەوتووەتــە ژێــر بانــدۆری رێكخ ـراوی قاعیــدەوە و رێكخ ـراوی جوندولئیســامیش هــەر بــە خواســتی خــودی
ئوســامە بنــادن لــە كوردســتاندا لــە بزووتنــەوە جودابووەتــەوە و دەكرێــت ببێتــە یەكەمیــن هــۆکاری بوونــی
رێكخ ـراوی قاعیــدە لــە باشــووری كوردســتان و ســنووری سیاســی عێراقــی ئەوكاتــدا .تەنانــەت ئــەم رێكخ ـراوە
پاشــان بــووە رێخۆشــكەرێك بــۆ درووســتبوونی ئەنسارولســوننە بەســەرۆكایەتی زەرقــاوی كــە رۆڵێكــی گرنــگ و
ترســناكی لــە عێراقــدا لــە دوای كەوتنــی بەغــداوە گێ ـڕاوە.
شانبەشــانی وریــا هەولێــری و بزووتنەوەكــەی ،لەنێــو بزووتنــەوەی ئیســامیدا چەندیــن كــەس و بنەرێكخ ـراوی
دیكــە هەبــوون كــە نزیكبــوون لــە رەوتــی سەلەفی-ســوننی-جیهادییەوە و لەژێــر هێــزكاری بۆچــوون و
نووســینەكانی ســەید قوتبــدا بــوون .لەوانــە بزووتنــەوەی حەماســی كــورد و بزووتنــەوەی ئیســاح و تەوحیــد.
رۆژی 10ی دیســەمبەری  2001ئــەم دووانــەی كۆتایــی و جوندولیســام یەكیانگــرت و بەســەرۆكایەتی مــەال
كرێــكار (نەجمەدیــن فــەرەج) رێكخراوێكــی نــوێ و گەورەتریــان پێكهێنــا بەنــاوی ئەنسارولئیســامەوە.
پێشــر ســەران و ئەندامانــی جونــد و حەماســی كــورد و تەوحیــد ،هاتووچــۆی بەردەوامــی ئەفغانســتانیان كردووە
و لــەوێ راهێنانیــان پێكــراوە ،پەیوەندییەكــی پتەویــان لەگــەڵ رێكخــراوی قاعیــدەدا هەبــووە و دەكرێــت
بگوترێــت كۆكردنــەوەی ئــەو باڵــە ســەلەفییە جیهادییانــەی نــاو بزووتنــەوە و پێكهێنانــی ئەنسارولئیســام بــە
خواســت و ئامــۆژگاری قاعیــدە بــووە .هەربۆیەشــە لەنــاو ئەنســاردا نزیكــەی  120ئەندامــی عەرەبــی ئەفغــان
هەبــوون ،بەتایبــەت بــۆ پتەوكردنــی ئەنســار لــە ئەفغانســتانەوە هاتبوونــە چیاكانــی هەورامانــی لهــۆن.
چ بزووتنــەوەی ئیســامی ،چ ئەنســار ،هــەردەم پەیوەندیــی نێــوان ئەنســار و قاعیدەیــان بەدرۆخســتووەتەوە.
بــەاڵم ســەرچاوە ئەمریكــی و كوردییەكانــی وەك یەكێتــی و پارتــی هــەردەم جەخــت لەســەر پەیوەندیــی بەهێــزی
نێــوان ئەنســار و قاعیــدە دەكەنــەوە.
تەنانــەت یەكێتــی نیشــتامنیی كوردســتان زۆر دڵنیایــە لــەو پەیوەندییــە و یــەك لــە دیلەكانــی ئەنســار كــە
ئەفســەرێكی موخابەراتــی عێراقــی بــووە بەنــاوی كازم ،دانــی بــەو پەیوەندییــە پتــەوەدا نــاوە.
ســەرچاوە هەواڵگرییەكانــی ئەمریــكاش بــاس لــە چوونــی كەســێك دەكــەن بەنــاوی مــەال نامــۆ بــۆ ئەفغانســتان
و لەالیــەن قاعیــدەوە نزیكــەی  300تاوەكــو  600هــەزار دۆالری وەرگرتــووە بــۆ بەهێزكردنــی رێكخــراوی
ئەنسارولئیســام.
بــاس لــەوەش دەکــرێ کــە هەندێــك لــە چەكدارانــی ئەنسارولئیســام هەمــان جلــی عەرەبــە ئەفغانییەكانــی
قاعیدەیــان لــە هەورامــان پۆشــیوە كــە شــەڕواڵێك و كراســێكی درێــژ و كاڵوێكــی ئەفغانــی بــووە!
ئەنســار ،هــەر زوو لەگــەڵ حیزبــە كوردییەكانــدا كەوتــە ملمالنــێ و شــەڕەوە .بەتایبەتــی بەهــۆی ئــەوەی نزیكــی
ســنوورەكانی یەكێتــی بــوون ،هــەر زوو بوونــە هــۆی كوشــتاری گــەورەی وەك خێڵــی حەمــە و تیرۆركردنــی
شــەوكەتی حاجــی موشــیر ئەندامــی ســەركردایەتیی یەكێتــی و هەوڵــی تیرۆركردنــی ســەرۆكوەزیرانی ئیــدارەی
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ســلێامنی د .بەرهــەم ســاڵح لــە 2ی ئەپریلــی  2002و زۆر كاری هاوشــێوەی دیكــە.
ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن كــە نزیكــەی هــەزار كــوژراو و برینــدار لــەالی یەكێتــی و نزیكــەی  100كــوژراو
و برینــداری ئەنســار لــەو پێكدادانــەی نێــوان یەكێتــی و ئەنســاردا هەبــووە .پارتــی دیموكراتــی كوردســتانیش،
تیرۆركردنــی فرەنســۆ هەریــری ئەندامــی ســەركردایەتی پارتــی دەداتــە پــاڵ ئــەم گرووپــە.
هــەر بەهــۆی ئــەو شەڕانەشــەوە بــوو كــە حیزبــە كوردییــەكان و ئێ ـران ،لــە رێككەوتننامــەی تارانــدا لەســەر
لەنێوبردنــی ئەنســار رێككەوتــن.
بەهــۆی ســەختیی ناوچــەی هەورامــان و بەكارهێنانــی شــێوازی شــەڕی پارتیزانــی "لێــدە و راكــە"ی ئەنســارەوە،
هێزەكانــی یەكێتــی ،هەرچەنــدە بــە ژمــارە و چــەك زۆر لــە ئەنســار زۆرتربــوون ،نەیانتوانــی ئەنســار لەنێوبــەرن
و رۆژبــەڕۆژ بەهێزتــر دەبــوون و كــردەوەی گەورەتریــان ئەنجامــدەدا .ناوچەكەشــیان بەتەواوەتــی خســتبووە
ژێــر یاســاكانی شــەریعەتی ئیســامییەوە ،موزیــك و وێنەهەڵواســینیان قەدەخەكــرد ،نەشیاندەهێشــت كچــان
بچنــە قوتابخانــە و پیاوانیــش دەبووایــە ردێنیــان بهێشــتایەتەوە .هەروەهــا ســەردانی گــۆڕی "پیاوچاك"انیشــان
قەدەخەكــرد و بگــرە هەندێــك لــە مــەزاری نەقشبەندییەكانیشــیان تێكــدا و ئێسكوپروســكیان گواســتەوە .لەســەر
ئــەم كارانــەی ئەنســار ،رێكخ ـراوی "هیومــان رایتــس وۆچ" هۆشــدارییدا و راپۆرتێكیشــی لەســەر باڵوكردنــەوە.
ئەنسارولئیســام ،هــەروەك هەمــوو بزووتنــەوە ســەلەفییە جیهادییەكانــی دیكــەی دەرەوەی كوردســتان ،بــاوەڕی
بــە بزووتنــەوەی نەتەوەیــی نییــە ،هــەروەك ئەوانیدیكــە دەڵێــن "ال قومیة اال االســام" واتــە هیــچ نەتەوەیەك نییە
جگــە لــە ئیســام .لەمــەدا سەداســەد لەگــەڵ داعــش و بیــری داعشــدا یەكدەگرنــەوە .گوێچكــە بڕین و ســەربڕینی
تەرمــی پێشــمەرگەكانی یەكێتــی لــە گونــدی خێڵــی حەمــە ،هەمــان شــێوازی وەهابییەكانــی ســەرەتای ســەدەی
بیســتی ســعودیە و ئێســتای داعشــە .تەنانــەت ئــەو رسوودانــەی كــە لــە دیكیۆمێنتەرییەكانــی ئەنسارولئیســامدا
بەكاردەهێرنێــن ،هەمــان ئەوانــەن كــە ســەلەفییە جیهادییــەكان و بەتایبەتــی داعــش بەكاریدەهێنــن .هەربۆیــە
دەتوانیــن بڵێیــن :ئەنســاریش وەك هــەر رێكخراوێكــی ســەلەفیی جیهــادی لــە خزمەتــی شــۆڤێنیزمی عەرەبــی و
عروبــەی عەرەبیــدا بــووە.
پــاش رووخاندنــی بەغــدا ،كۆمەڵێــك ئەفســەری بەعســی و موخابەراتــی عێراقــی پەیوەندییــان بــە
ئەنسارولئیســامەوە كــرد .ئەنســار بەمــە لەجــاران بەهێزتــر بــوو .ئــەم پەیوەندییــە ئــەوە دەگەیێنێــت كــە بیــری
ســەلەفیی جیهــادی و شــۆڤێنیزمی عەرەبــی كــە پێیدەگوترێــت عروبــە لێــك جیانابنــەوە .لــەو رووەوە زاراوەی
ســەلەفی بەعســی دەكرێــت ببێتــە زاراوەیەكــی گونجــاو بــۆ هەمــوو گرووپــە جیهادییــەكان ،چونكــە لــە بنەڕەتــدا
خزمــەت بــە بیروبۆچوونەكانــی شــۆڤێنیزمی عەرەبــی دەكــەن كــە ســەلەفی و بەعــس لــە ســەردەمە جوداكانــدا
رابەرایەتییــان كــردوون.
بەتاوانــی پەیوەندییــان لەگــەڵ قاعیــدە و بوونــی كارخانــەی كیمیایــی ســەردەمی بەعــس لــە هەورامــان،
ئەمریكییــەكان لــە 23ی مارتــی  2003لەرێــی مووشــەكەوە لــە دەریــای ســوورەوە هێرشــیانكردە ســەر
ئەنسارولئیســام لــە هەورامــان و هێزەكانــی یەكێتیــش لــە زەوییــەوە پەالماریانــدان .لــەم هێرشــەدا كــە  8رۆژی
خایانــد ،ســەرچاوەكان بــاس لــە كوژرانــی  57كەســی ئەنســار دەكــەن و بەهۆیــەوە ناوچەكانــی هەورامانیــان پــێ
چۆڵكـرا و ئاودیــوی ئێـران بــوون و هەندێكیشــیان لە شــارەكانی باشــووری كوردســتاندا خۆیان حەشــاردا .ئەوانەی
كــە عەرەبــی ئەفغــان و ئەفســەر و موخابەراتــی عێراقــی بــوون پاشــر لــە ئێرانــەوە گەڕانــەوە و پەیوەندییــان بــە
زەرقاوییــەوە كــرد .ئــەو ئەفســەرانە بەســەرۆكایەتی زەرقــاوی رۆڵێكــی كاریگەریــان لــە گواســتنەوەی ئەنســاری
"كــوردی" بــۆ ئەنســاری بەعســی بینــی كــە هەردووكیــان لــە بناوانــدا یــەك مەبەســتیان هەیــە كــە ئەویــش
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ســەلەفی بەعســییە و لــە خزمەتــی شــۆڤێنیزمی عەرەبیــدان.
بــەم هێرشــە رێكخــراوی ئەنســار پەرتەوازەبــوو و تەنانــەت هەندێــك لــە سەركردەكانیشــیان گیــران و مــەال
كرێكاریــش لــە رێگــەی ئێرانــەوە خــۆی گەیانــدە ئەوروپــا و تائێســتا چەنــد جارێــك لــە نەرویــج دراوەتــە دادگا
و زیندانیكــراوە.
دوای پاشەكشــەی ئەمریــكا لەعێ ـراق لــە 2011دا ،دیســان ئەنســار چاالكبــووەوە .لــە ســەرەتای دامەزراندنــی
داعشــەوە ،زۆر لــە ئەندامەكانــی پەیوەندییــان بــە داعشــەوە كــرد .تەنانــەت ئەنسارولئیســام بەیعەتــی بــە
خەلیفــەی داعــش ئەبوبەكــر بەغــدادی دا .هەرچەنــدە ئامارێكــی تــەواو ســەبارەت بــە ژمــارەی كوردانــی نێــو
داعــش و پاشــخان و پەیوەندییەكانــی پێشــووتریان نییــە ،بــەاڵم زۆرینــەی هــەرەزۆری كوردانــی نــاو داعــش یــان
بزووتنــەوە بــوون یــان ئەنسارولئیســام! یاخــود بیریــان نزیكــی ئــەم دوو رێكخ ـراوە بــووە ،هەڵبــەت هەندێــك
ئەندامــی پێشــری كۆمــەڵ و یەكگرتــووی ئیســامیش لەنێــو داعشــدا هــەن.
ئێســتا ئەنسارولئیســام لــە كوردســتان و بەتایبەتــی لــە باشــووردا ،جگــە لــە ئەندامەكانــی نێــو داعشــیان هیــچ
چاالكییەكــی ئەوتۆیــان نییــە كــە بەرچــاو بێــت ،بــەاڵم لێــرە و لــەوێ چەندیــن خانــەی نووســتوویان هەیــە
و چاوەڕوانــی هەلێكــی لەبــارن بــۆ ئــەوەی چــاالك ببنــەوە! خانــە نووســتووەكانی ئەنســار و چاالكییەكانــی
پاشــەڕۆژیان ،دەكــرێ بچنــە خانــەی كوردســتان و پۆست-داعشــەوە.
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دیاگرامی مێژووی ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا

حیزبی ئیسالمی كورد
1934

لەشكری ئیسالمیی
كورد 1982 -

ئیخوان موسلمین
1971 - 1952

كردنەوەی لقی ئیخوان
لە موسڵ 1946 -

بزووتنەوەی پەیوەندی
ئیسالمی (رابیتە) 1978 -

یەكەم خۆپیشاندانی
ئیخوان لە هەولێر 1947 -

بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان
1987

یەكگرتووی ئیسالمیی
كوردستان

هێزی
2ی
سۆران

كۆمەڵی ئەنساری ئیسالمی
1982

كۆمەڵی ئیسالمیی
كوردستان

جوندولئیسالم

حەماسی كورد

بزووتنەوەی ئیساڵح و
تەوحید

عەرەبی ئەفﻍان -
ئەلقاعیدە

ئەنسارولئیسالم

پاشەرۆكی بەعس -
ئەفسەر و موخابەرات،
رەوتی سەلەفیی بەعسی

خانە نووستووەكان

داعش

ئەنسارولسوننە -
زەرقاوی
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بەشی 2
فاكتەرە ناوخۆییەكان و كوردستان
پۆست-داعش
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باشووری كوردستان

()1

								

هاوڕێ باخەوان

ئەســتەمە بــاس لــە بارودۆخــی باشــووری كوردســتان و پۆســت-داعش بكرێــت ،ئەگــەر كەمێــك لەســەر بارودۆخی
ئێســتای باشــووری كوردســتان و یەكــەم بەركەوتــەی لەگــەڵ داعشــدا هەڵوەســتەیەك نەكەین.
داعــش پــاش گرتنــی موســڵ ،وردەوردە هێزەكانــی خــۆی بــە یارمەتــی عەرەبــە ســوننەكانی ســەر ســنووری
باشــووری كوردســتان و عێراقــی عــەرەب كۆكــردەوە .هەرچەنــدە چاودێ ـران رایــان وابــوو كــە داعــش هێــرش
ناكاتــە ســەر كوردســتان! بــەاڵم هــەر زوو بەهەمــان شــێوازی شــەڕكردنی وەهابییەكانــی عەرەبســتانی ســعودیە
و هێنانــی تــرس و تۆقانــدن ،هێرشــیكردە ســەر هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان .ئەوەنــدەی نەبــرد جەنگێكــی
بەرەیــی دوور و درێــژ لەگــەڵ هێزەكانــی داعــش هــەر لــە شــنگالەوە تاوەكــو جەلــەوال بەرپابــوو .درێژایــی
بــەرەی جەنــگ گەییشــتە زۆرتــر لــە یــەك هــەزار كیلۆمەتــر! نزیكــەی دوو ســاڵە ئــەم جەنگــە بەردەوامــە.
ســەرەتا چەندیــن شــارۆچكە و ســەدان گونــدی باشــووری كوردســتان لەالیــەن داعشــەوە داگیــر و خاپووركـران.
خەڵكەكــەی ئــاوارە و كۆمەڵكوژكـران .هــەزاران ئافرەتــی ناوچەكانــی شــنگال و زومــار لەالیــەن داعشــەوە بــە
ســەبییەكران و كاریگەرییەكــی دەروونــی زۆر خراپــی لەســەر تــەواوی تاكەكانــی كــورد بەجێهێشــت .زیانێكــی
گیانــی و مــادی زۆر گــەورەش بــە هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان و الیەنــە بەشــداربووەكانی بەشــەكانی دیكــەی
كوردســتانیش گەییشــت.
داعــش ،پــاش داگیركردنــی شــنگال و مەخمــوور كــە دوو شــارۆچكەی گــەورەی ســنووریی كوردســتانن ،ویســتی
هێــرش بكاتــە ســەر هەولێــری پایتەخــت! ئــەم هێرشــە پشــێوییەكی زۆری لەبــەرەی ناوخۆیــی كوردســتاندا
دروســتكرد و هــەر زووبــەزوو فڕۆكــە ئەمریكییــەكان هاتنــە دەســت و ئــەوان لــە ئاســانەوە و هێــزی پێشــمەرگە
و ئاســایش و دژەتیــرۆر لــە زەمینــەوە مەترســیی داعشــیان لەســەر پایتەخــت دوورخســتەوە.
باشــووری كوردســتان و حكومەتەكــەی لەمــاوەی دوای راپەڕینــەوە ،بەهــۆی ئــەو هەمــوو گۆڕانكارییــە ناوخۆیــی
و ناوچەییانــەوە ،هەرگیــز نەیتوانیــوە بارودۆخــی سیاســی ،ئابــووری و ســەربازیی خــۆی پتــەو و جێگیربــكات.
هەربۆیەشــە باشــووری كوردســتان بەهیــچ جۆرێــك ئامــادەی شــەڕی داعــش و بەڕێوەبردنــی بەرەیەكــی درێــژی
یــەك هــەزار كیلۆمەتــری نەبــووە .ئاكامەكەشــی ئــەو زیانــە زۆر و ســورپریزە ســەربازییانە بــوو كــە لــە ســەرەتای
جەنگەكــەوە تووشــی هێــزی پێشــمەرگە بــوو!

بەرەی ناوخۆیی باشووری كوردستان و
دابەشبوونی هێزە سیاسی و سەربازییەكان
پەیوەندی نێوان پارتی و یەكێتی

بــەرەی ناوخۆیــی باشــووری كوردســتان و دابەشــبوونی هێــزە سیاســی و ســەربازییەكان ،هــەر لــە رێككەوتنــی
واشــنتنەوە كــە پارتــی و یەكێتــی تێیــدا ئاشــتكرانەوە ،جگــە لــە ناوچــەی ســلێامنی گۆڕانكارییەكــی ئەوتــۆی
 - 1ئەم باسە بە کوردیی ناوەڕاست نوورساوە.
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بەســەردا نەهاتبــوو .هەرچەنــدە پاشــر هــەردووال هەوڵــی كاراكردنــی حكومــەت و پەرلەمانــی باشــووری
كوردســتانیان دا و خواســت یــان هەوڵــی ئــەوەش هەبــوو كــە ســێكتەرەكانی دارایــی ،ئاســاییش و هێــزی
پێشــمەرگە رێكبخــەن ،بــەاڵم ئــەم خواســتانە هەرگیــز بەتــەواوی نەچوونــە بــواری جێبەجێكردنــەوە.
بەكورتــی ،پارتــی و یەكێتــی بانگەشــەی یــەك حكومەتییــان دەكــرد ،بــەاڵم لەڕاســتیدا هیچــی وایــان لــە قۆناخــی
دوئیدارەیــی تێنەپەڕاندبــوو .بەشــێوەیەكی دیكــە هەولێــر حكومەتێــك و ســلێامنیش یەكێكــی دیكــە بــووە!

پەیوەندی نێوان یەكێتی و بزووتنەوەی گۆڕان
هاوســەنگی هێــزی سیاســی لــە ناوچــەی ســلێامنیدا گۆڕانــكاری شــێرگیریی بەســەرداهات .ئەویــش بەهــۆی
جیابوونــەوەی بەشــێكی زۆری ئەندامانــی یەكێتــی و دامەزراندنــی بزووتنــەوەی گــۆڕان .ئــەم بزووتنەوەیــە
هــەر زوو توانــی ببێتــە هێــزی ســێیەم و پاشــان لــە پەرلەمانیشــدا بــووە دووەم .بزووتنەوەكــە تەنانــەت لــە
ناوچــەی زۆنــی زەردیشــدا تاڕادەیــەك بنچینــەی جەماوەریــی پەیداكــرد ،یــان بەشــێوەیەكی دیكــە هەندێــك لــە
بنچینــە جەماوەرییەكــەی یەكێتــی گواسـرایەوە بــۆ گــۆڕان .بــەاڵم لــە راســتیدا لــە ناوچــەی ســلێامنی و ئــەوەی
كــە پێیدەگوترێــت زۆنــی ســەوز ،هێــزی پێشــمەرگە ،ئاســاییش و كاروبــاری دارایــی هــەر لــە دەســتی یەكێتیــدا
مایــەوە .هەرچەنــدە گــۆڕان ژمــارەی دەنگەكانــی لــە یەكێتیــش زۆرتربــوو ،بــەاڵم لەســەر گۆڕەپانــی سیاســی
كوردســتاندا نەیتوانــی ببێتــە هێــزی دووەم .هــەر ئەمــەش بــووە هــۆكاری دژایەتیكردنــی سەرســەختی یەكێتــی و
گــۆڕان و کێشمەكێشــی گــەورەی لێكەوتــەوە.
ئــەو كێشــەیەی نێــوان یەكێتــی و گــۆڕان بــووە هــۆی ئــەوەی كــە رێككەوتنــی سـراتیژیی نێــوان پارتــی و یەكێتــی
كارا ببێتــەوە و هــەردوو لــەدژی گــۆڕان بوەســن .ئەمــەش لــە هاوكێشــەی سیاســیدا دەچێتــە چوارچێــوەی
هاوپەیامنیــی دژەكانــەوە!
پەیوەندییەكانــی هــەردووال زۆر بــە ناجێگیــری مایــەوە .یەكێتــی ماوەیەكــی زۆر كەوتبــووە نێــوان بەرداشــی
گــۆڕان و پارتییــەوە ،لەالیــەك نەیدەتوانــی پشــتگیری ئاشــكرای هەندێــك لــە هەڵوێســتەكانی پارتــی لــەدژی
گــۆڕان بــكات! ئەویــش بەهــۆی لەدەســتدانی بنكــە جەماوەرییەكــەی لــە ناوچــەی ســلێامنیدا و گواســتنەوەیان
بــۆ گــۆڕان .لەالیەكیــرەوە ،نەشــیدەتوانی پشــتگیری ئاشــكرای گــۆڕان بــكات بەتایبەتــی لەكاتــی ناردنــەوەی
وەزیرەكانــی گــۆڕان و رێگرتــن لــە ســەرۆكی پەرلەمــان ،بەهــۆی لەدەســتدانی رێككەوتنیــان لەگــەڵ پارتــی و
نەمانــی دەســەاڵتیان لــە هەولێــردا .بەتایبەتــی هەولێــر لــەم دواییانــەدا و بەهــۆی شــەڕی داعشــەوە بووەتــە
بنكــەی كۆبوونــەوە گرنگەكانــی نێــوان باشــووری كوردســتان و هێــزە دژبــە داعشــەكانی وەك ئەمریــكا و واڵتانــی
رۆژئــاوا و نێردەكانــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان .ئاســان نەبــووە و نییــە بــۆ یەكێتــی كــە هەڵوێســتی خــۆی لــە
كێشــەكانی گــۆڕان و پارتیــدا بەالیەكــدا بشــكێنێت .ئەمــە ســەرباری كێشــە ناوخۆیــی و باڵباڵێنەكانــی یەكێتــی كــە
پەیوەنــدی گرنگیــان بــە گــۆڕان و پارتییــەوە هەیــە.

پەیوەندی نێوان پارتی و بزووتنەوەی گۆڕان
رسوشــتی لێكرتازانــە سیاســییەكانی نێــو هــەر رێكخراوێــك وایــە كــە الیەنــی ت ـرازاو لــە الیەنــی دایــك رادیكاڵــر
دەبێــت .دژایەتــی بزووتنــەوەی گــۆڕان تەنیــا لــە زۆنــی ســەوزدا نەبــوو ،بزووتنەوەكــە وەك خۆیــان بانگەشــەی
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بــۆ دەكــەن ،دەیویســت گۆڕانــكاری ریشــەیی لــە حكومــەت و پەرلەمانیشــدا بــكات كــە بەتایبەتــی زۆنــی
زەردیشــی دەگرتــەوە .ســەرباری دژایەتــی مێژوویــی تونــدی رێكخــەری گشــتیی بزووتنــەوەی گــۆڕان بــۆ پارتــی و
ســەركردەكانی پارتــی ،ســەركەوتنەكانی گــۆڕان و بەدیهێنانــی ئــەو رێــژە كورســییە زۆرەی پەرلەمــان ،رێككەوتنــی
هــەردووال لەســەر پێكەوەبــوون لــە یــەك حكومەتــدا  ،ملمالنێییەكانــی نێوانیانی نەوەســتاند .تاوەكو كار گەییشــتە
ئــەوەی پارتــی رێگــری لــە ســەرۆكی پەرلەمانــی كوردســتان كــرد كــە ســەربە لیســتی گــۆڕان بــوو و نەیهێشــت
بگەڕێتــەوە هەولێــر و تــەواوی وەزیرەكانــی گۆڕانیشــی لەســەر كار البــرد و ناردنییــەوە بــۆ مــاڵ.
لــە ســەرەتاوە لەنێــو یەكێتیــدا ،باڵێــك یــان چەنــد باڵێــك هەبــوون كــە هــەردەم دژایەتی پارتییــان كــردووە ،بەوەی
كــە پارتــی حیزبێكــی پارێــزگارە و دەبــێ دەســەاڵتی سیاســی و ســەربازییان كەمبكرێتــەوە .ئــەم باڵــە پاشــر وەك
بزووتنــەوەی گــۆڕان خــۆی ناســاند .گــۆڕان لەســەر ئــەم هەڵوێســتانەی بەردەوامبــوو و پاشــان زۆرینــەی كێشــە
سیاســی و ئابوورییــەکان و تەنانــەت گیرانــی زۆربــەی شــارۆچكە و ناوچەكانــی ژێردەســتی داعشیشــی دەدایــە
پــاڵ پارتــی.
پرســی درێژكردنــەوەی مــاوەی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان هێنــدەی دیكــە كێشــەكانی گــۆڕان و پارتــی
ئاڵۆزكــرد ،بەجۆرێــك گــۆڕان ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان بــە نایاســایی پێناســەدەكات و پارتیــش بــە یاســایی.
یەكێتیــش لــەم نێوانــەدا هــەردەم بەئاشــكرا سیاســەتی دڵڕازیكردنــی هــەردووالی بەكارهێنــاوە و كــەم كات
هەڵوێســتی ئاشــكرای الیەنگــری هەبــووە .دیــارە لێــرە و لــەوێ زۆرجــاران باســی یەكگرتنــەوەی گــۆڕان و یەكێتــی
بــۆ یەكخســتنی هێزەكانیــان لــەدژی پارتــی دەكرێــت.

پارتە ئیسالمییەكانی باشووری كوردستان
ئیســامییەكانی كوردســتان ،هــەردەم هەڵوێســتیان ناجێگیــر بــووە .هــەردوو یەكگرتــووی ئیســامی و كۆمەڵــی
ئیســامی ،دوو لــە گەورەتریــن پارتــە ئیســامییەكانی كوردســتانن و دوو لــە پێنــج حیزبــە گەورەكــەی باشــووری
كوردســتان پێكدێنــن .جگــە لــەوەی لــە ئەنجامــی ملمالنــێ نێوخۆییەكانــی ئیســامییەكانی كوردســتان دابــەش
و دروســتبوون ،هەردەمیــش لەســەر ئاســتی سیاســی كوردســتاندا هەڵوێســتەكانیان پەیوەســت بــە واڵتانــی
ناوچەكــەوە بــووە .ئــەم دوو حیزبــە هیــچ كاتێــك لەســەر هێڵێكــی گشــتی لــە پەیوەندییەكانیــان لەگــەڵ هەرســێ
حیزبەكــەی دیكــەی باشــووری كوردســتان بەڕێوەنەڕۆیشــتوون.
ئێســتا كۆمەڵــی ئیســامیی و یەكگرتــووی ئیســامیی كوردســتان پێگــەی پەرلەمانیــان هەیــە .هەرچەنــدە ســەرەتا
بەهــۆی بزووتنــەوەی گۆڕانــەوە چەندیــن دەســكەوتی سیاســییان بەدیهێنــا بــەوەی كــە هەرســێكیان پێكــەوە
بــەرەی ئۆپۆزیســیۆنیان دامەزرانــد لــەدژی پارتــی و یەكێتــی ،بــەاڵم ئێســتا دەیانەوێــت لــە ملمالنێــی پارتــی و
حیزبەكانــی دیكــەدا ،دەســكەوتی زۆرتــر بەدەســتبێنن و ئەوەشــی كــە پێشــر پێیدەگوت ـرا ئۆپۆزیســیۆن ئــەو
كاریگەرییــەی پێشــری نەمــاوە.

باشووری كوردستان و هێزە كوردییەكانی دەرەوەی باشوور
باشــوور ،هــەر لــەدوای راپەڕینــەوە نشــینگە و بــۆ هێزەكانــی دیكــەی بەشــەكانی كوردســتان شــوێنێكی تاڕادەیەك
ئارامبــووە .دەكرێــت زۆر بــە كورتــی پەیوەندییەكانــی ئێســتای باشــووری كوردســتان و هێــزە كوردییەكانــی دیكــە
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بەوشــێوەیە چڕبكرێتەوە:
رۆژهــەاڵت ،تــەواوی پــارت و رێكخـراوە كوردییەكانــی رۆژهــەاڵت جگــە لــە پارتــی ژیانــی ئــازادی كوردســتان-
پــژاك هــەر لــە نێوەڕاســتی هەشــتاكانەوە كایــەی چاالكــی و بارەگاكانیــان لــە باشــووری كوردســتان بــووە.
گەورەتریــن ئــەو رێكخراوانــە (دیســان جگــە لــە پــژاك) ،هــەر لــەدوای راپەڕینــی 1991ەوە وەك رێككەوتنێكــی
نێــوان دەســەاڵتدارانی باشــوور و خۆیــان ،هەمــوو چاالكییــە ســەربازییەكانیان دژی ئێ ـران هەڵپەســارد .پــژاك
لــەم هاوكێشــەیە بــەدەرە ،چونكــە ئەویــش یەكێكــە لــەو پارتانــەی كــە پارتــی كرێكارانــی كوردســتان  -پەكەكــە
ئاڕاســتەی سیاســەت و هەڵوێســتەكانی دەكات و دەچێتــە ریــزی پارتــە ئاپۆییەكانــی دیكــەوە .پەیوەنــدی هێــزە
سیاســییەكانی رۆژهــەاڵت و باشــوور هەمیشــە پەیوەســت بــە پەیوەنــدی بــاش یــان خراپــی پارتەكانــی باشــوور
لەگــەڵ ئێرانــدا بــووە .هەرچەنــدە نزیكرتیــن پارتــی باشــوور لــە ئێرانــەوە یەكێتیــی نیشــتامنی كوردســتانە ،بــەاڵم
ئــەم پەیوەندییــە بەتایبەتــی لــە  10ســاڵی رابــردوودا نەبووەتــە هــۆی تێكدانــی نێــوان ئــەو پارتانــە ،بەتایبەتــی
هــەردوو بــارەگای ســەركردایەتی و زۆرینــەی هێزەكانــی دیموكـرات بەهــەردوو بەشــەكەیەوە و كۆمەڵەكانیــش لە
ســنووری ناوچەكانــی یەكێتیــدان .دەكرێــت بگوترێــت كــە پارتەكانــی رۆژهــەاڵت هیــچ كاریگەرییەكــی ئەوتۆیــان
نــە لەســەر سیاســەت نــە لەســەر رووداوەكانــی باشــووری كوردســتاندا نەبــووە .لــە شــەڕی داعشــدا ،پارتەكانــی
رۆژهەاڵتیــش ویســتیان وەك ئەركێكــی نەتەوەیــی بەشــدارییان لــە بەرەكانــدا هەبێــت .حیزبــی دیموكراتــی
كوردســتانی ئێـران و كۆمەڵــە و پارتــی ئــازادی كوردســتان بەشــدارییان كــرد ،پاشــان بــە گوشــاری ئێـران ،حیزبــی
دیموك ـرات و كۆمەڵــە لــە بەرەكانــی شــەڕ كێرشانــەوە .دیــارە كشــانەوەی دیموك ـرات و كۆمەڵــە و بەشــداری
بەردەوامــی پــاك ،پەیوەنــدی بــە ســنووری جیۆپۆلیتیكــی ئــەم دوو الیەنــەوە هەیــە .هەســتیاری ئێـران بەرامبــەر
بــە کۆمەڵــە و دیموکــرات زۆر لــە هەســتیاری بەرامبــەر بــە پــاک زیاتــرە .رەنگــە بوونــی پێگــەی کۆمەڵــە و
دیموک ـرات لــە زۆنــی ســەوز و بوونــی بارەگاکانــی پــاک لــە زۆنــی زەردیــش کاریگــەری لــە ســەر ئــەم بابەتــە
هەبووبێــت! بەشــداری هێزەكانــی رۆژهــەاڵت ،هەرچەنــدە كەمیــش بێــت دەچێتــە چوارچێــوەی ســوودەكانی
شــەڕی داعشــەوە بــۆ پتەوكردنــی یەكانگیریــی نەتەوەیــی كــورد.
باكــوور ،یەكێــك لــە گرنگرتیــن بەشــەكانی كوردســتانە كــە كاریگــەری جیــددی لەســەر باشــووری كوردســتان
هەیــە .ئــەم كاریگەرییانــە هــەردەم پەیوەســتبوونە بــە بەرژەوەندییەكانــی توركیا-پارتــی دیموكراتــی كوردســتان،
گواســتنەوەی نــەوت و بازرگانــی لەنێــوان توركیــا و باشــووری كوردســتان و عێـراق .هەروەهــا بوونــی ژمارەیەكــی
زۆری گەریالكانــی پەكەكــە لــە باشــووردا و بەتایبەتــی لــە ناوچــە ســنوورییەكان رۆڵــی گرنگــی بینیــوە .ئــەم
پەیوەندییانــە زۆرتــر تایبــەت بــووە بــە ناوچەكانــی ژێردەســتی پارتییــەوە ،هەروەهــا هەندێكجــار كاریگــەری
لەســەر پەیوەندییەكانــی نێــوان پارتــی و یەكێتــی ،پارتــی و گۆڕانیــش هەبــووە .بــەوەی بەتایبەتــی لــەم چەنــد
ســاڵەی دواییــدا بەرەیەكــی چ شــاردراوە چ ئاشــكرای پەكەكە-یەكێتی-گــۆڕان لــەدژی پارتــی لەئــارادا بــووە.
پەكەكــە وەك یەكێــك لــە زلهێزەكانــی كوردســتان ،هــەردەم هەمــان سیاســەتی كالســیكیی "پارتــی پێشــڕەو"ی
بەكارهێنــاوە .لــە تــەواوی باكــووری كوردســتاندا بااڵدەســتە ،هــەر هێزێكــی فەرمــی یــان نافەرمیــش هەبێــت،
دەبــێ ســەر بــە پەكەكــە بێــت و ئــەو ئاراســتەی سیاســەتەكانی بــكات .لــە رۆژهەاڵتیــش پــژاك هەمــان رۆڵ
لــەدژی هــەردوو كۆمەڵــە"كان" و دیموكــرات"ەكان" دەگێڕێــت .لــە رۆژئــاواش بەهەمــان شــێوە .باشــووری
كوردســتان كایەیەكــی گرنگــی پەكەكەیــە .گرنگرتیــن و زۆرتریــن گەریــا و بارەگاكانــی پەكەكــە لــە باشــووری
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كوردســتانن .چەندیــن پــارت و رێكخـراوی ســەربەخۆ-ی لــە باشــووردا هــەن ،هەڵوێســتی پەكەكــە لــە باشــووردا
هــەردەم پێچەوانــەی هــەردوو كۆمەڵــە و دیموكـرات بــووە .ئەمــان بــۆ سەرخســتنی دۆزی باكــوور و پێشخســتنی
سیاســەت و بەرژەوەندییەكانــی خۆیــان ،كەمــر بارودۆخــی ناســكی باشــووری كوردســتانیان لەبەرچاوگرتــووە.
دیــارە واڵتانــی ناوچەكــە ،بەتایبەتــی توركیــا و ئێ ـران رۆڵــی ترســناكیان لــەم پەیوەندییانــەدا گێ ـڕاوە .هەربۆیــە
هەندێكجــار پەكەكــە و یەكێتــی یــان پەكەكــە و پارتــی یــان پەكەكــە و هــەردوو یەكێتــی و پارتــی ،پێكدادانــی
خوێناوییــان ئەنجامــداوە .ئــەم رۆڵــە ترســناكانەی دەوڵەتانــی ناوچەكــە شــكۆی باشــووری كوردســتان و تەنانــەت
عێراقیــش كــە باشــوور بەشــێكە لــە نەخشــەی سیاســییەكەی ،خســتووەتە مەترســییەوە ،بــەوەی بــەردەوام
فڕۆكەكانــی توركیــا بەبیانــووی بوونــی گەریالكانــی پەكەكــە بۆردومانــی ناوچــە ســنوورییەكانی باشــووری
كوردســتانی كــردووە كــە پەكەكــە ئــەو ناوچانانــەی ناونــاوە "هەرێمــی پاراســتنی میدیــا".
دەیانجــار هێزەكانــی توركیــا ســنووریان بــۆ لێدانــی گەریالكانــی پەكەكــە بەزانــدووە .لــە شــەڕی داعشــدا،
پەكەكــە وەك هێزێكــی ئامــادە لــە باشــووری كوردســتاندا ،ویســتی ئامادەیــی هەبێــت .هــەرزوو لــە ناوچەكانــی
مەخمــوور ،جەلــەوال و پاشــان چیــای شــنگال وەك هێــزی ســەربەخۆ یــان شانبەشــانی هێزەكانــی باشــوور لــەدژی
داعــش بەشــداربوون .پاشــر لــە ســنووری رۆژئــاوا و باشــووری كوردســتان بەهــۆی یەكینەكانــی بەرخۆدانــی
شــنگالەوە كــە ســەربە پەكەكــەن و هەمــان سیاســەتی ئاپۆیــی پەیڕەودەكــەن ،ناوچەكانــی چیــای شــنگالیان
كۆنتڕۆڵكــرد .رەخنــە و گازندەیەكــی زۆریــان لــەدژی هێزەكانــی باشــوور بەتایبەتــی پارتــی باڵوكــردەوە بــەوەی
وەك پێویســت بەرگریــان لــە شــنگال نەكــردووە .ئــەم بارودۆخــە ملمالنێــی نێــوان پەكەكــە و پارتــی ئاڵۆزتــر كــرد
و تائێســتاش بەردەوامــە.
رۆژئــاوا ،ئــەم بەشــەی كوردســتان هــەر لــە ســەرەتای هەشــتاكانەوە كایــەی كاری پەكەكــە بــووە .پێــش
دامەزرانــی پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی – پەیــەدە زۆر لــە گەنجانــی رۆژئــاوای كوردســتان لەنێــو پەكەكــەدا كاریان
كــردووە ،ژمارەیەكــی زۆریــان لــە شــەڕی توركیــادا شــەهید بوبــوون كــە بــە پێنــج هــەزار شــەهید مەزەنــدە
دەكرێــن .زۆرتریــن پــارت و رێكخراوەكانــی رۆژئــاوای كوردســتان پێشــر نزیكــی پارتــی بــوون .پەكەكــە زۆر كاری
بــۆ نەهێشــتنی ئــەم نزیكییــە كــرد و لــەوەدا ســەركەوتنی بەرچــاوی بەدەســتهێنا .دامەزراندنــی پەیەدەش لەســەر
رەوتــی ئاپۆیــی و نزیكــی پەكەكــە یەكێــك لــەم هۆكارانەیــە .پــاش رووداوەكانــی بەهــاری عەرەبــی ،رۆژئــاوای
كوردســتانیش خۆپیشــاندانی گــەورە و گۆڕانــكاری گــەورەی بەخۆیــەوە بینــی ،ناوچەكــە نیمچــە ســەربەخۆییەكی
بەدەســتهێنا .پاشــر كانتۆنەكانــی ســەربە پەیــەدە دامــەزران و هاوشــێوەی باشــووری كوردســتان تووشــی شــەڕی
داعــش بــوون .داعــش زەبــری كوشــندەی لــە رۆژئــاوادا و ئەوەنــدەش نەمابــوو شــارۆچكەی كۆبانــێ بەتەواوەتــی
بكەوێتــە دەســتیان .ئــەم شــەڕەی داعــش هەندێكجــار هــەردوو باشــوور و رۆژئــاوای لێــك نزیكخســتووەتەوە،
هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان دوو ســنووری نێودەوڵەتــی بــڕی و چــووە هانــای یەكینەكانــی پاراســتنی گەلــەوە.
دیــارە ئەمــەش هــەر دەكرێــت بچێتــە خانــەی ســوودەكانی شــەڕی داعشــەوە .بــەاڵم پەیوەندییــەكان هــەر
ئاســایی نەبوونــەوە .ســنووری باشــوور و رۆژئــاوا تەنیــا دوو هێــز كۆنتڕۆڵــی دەكــەن ،ئەوانیــش پارتــی و پەیەدەن.
پەیــەدە وەك حیزبێكــی ئاپۆیــی هــەردەم پەیوەســت بــە سیاســەتە گشــتییەكانی پەكەكەوەیــە .بەواتایەكــی
دیكــە ،ئەگــەر پەیوەنــدی نێــوان پارتــی و پەكەكــە بــاش ببــێ ،پەیوەنــدی ئەوانیــش بــاش و پێچەوانەكەشــی
راســتە .هەربۆیــە پەیوەنــدی نێــوان رۆژئــاوا و باشــووری كوردســتان ،پەیوەســت بــە پەیوەندییەكانــی باكــوور و
باشــووری كوردســتانەوەیە .دیــارە لــەوەدا توركیــا و بەرژەوەندییەكانــی رۆڵــی كاریگەریــان هەبــووە .هەرچەنــدە
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بەهــۆی شــەڕی داعشــەوە ســنووری ســایكس-پیكۆی نێــوان هــەردوو عێـراق و ســووریا نەمــا و داعــش هــەر زوو
ئــەو ســنوورەی البــرد! بــەاڵم هێشــتا ســنوورەكانی نێــوان باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان مــاون و كــورد خــۆی
ســنوورەكەی چەســپاندووە .زۆركات هیــچ ئاڵووێرێكــی ئابــووری لــەو ســنوورەدا نییــە ،تەنانــەت هاتووچــۆی
كەســانیش لــە هــەردوو دیــوەوە ئاســان نییــە.

نەخشەی دابەشكردنی هێزەكان لە باشووری كوردستاندا
توركیا

سووریا
ئێران

سنووری سیاسی دەوڵەتی عێراق
سنوور و هێزەكانی پارتی
سنوور و هێزەكانی یەكێتی
ناوچەی میدیا و هێزەكانی پەكەكە و یەپەگە
هێزەكانی حەشدی شەعبی و سوپای ئێراق
هێزەكانی دەوڵەتی ئیسالمی  -داعش

تێبینی :ئەم نەخشەیە بەهۆی ناجێگیری تەرازووی هێزەكانەوە ،بەردەوام گۆڕانكاری بەسەردادێت.
38

باری ئابووری كوردستان
پێــش هێرشــی داعــش ،باشــووری كوردســتان و حكومەتــی ناوەندیــی عێــراق كێشــەی ئابــووری زۆرییــان
لەگــەڵ یەكــردا هەبــوو .لــە بودجــەی عێراقــدا ئــەوەی كــە بەشــی كوردســتان بــوو ،لەالیــەن بەغــداوە دەســتی
بەســەرداگیرا .تەنانــەت مووچــەی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتانیش كــە دەبووایــە لەالیــەن حكومەتــی عێراقەوە
وەك هێزێكــی دەســتووریی و نیزامــی بدرێــت ،ئەویــش نــەدرا .كێشــەی نــەوت و دەســكەوتە گومرگییــەكان و
داهاتــە نێوخۆییەكانــی دیكــەی باشــووری كوردســتان ،بــووە جێگــەی مشــتومڕ و شــاندناردن و هێنــان لەنێــوان
هەولێــر و بەغــداد .ســەرئەنجام كێشــەیەكی سیاســی و دارایــی قوڵــی لێكەوتــەوە.
ئــەم كێشــەیە و خراپبوونــی بــاری ئابــووری كوردســتان ،بــووە هــۆی خراپرتبوونــی بــەرەی نێوخۆیــی .پاشــان كــە
داعشــیش هێرشــیكرد ،بــەو بــارە ئابوورییــە خراپــەوە ئاســان نەبــوو لەومــاوە درێــژەدا بەرەیەكــی درێــژی یــەك
هــەزار كیلۆمەتــری بەڕێوەبربێــت.
ئێســتا دەكرێــت بگوترێــت كــە بــاری ئابــووری كوردســتان خراپــە .چاودێــرە ئابوورییــەكان هۆشــدارییان داوە.
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان چەندیــن ملیــار دۆالر قــەرزدارە .زۆر لــە پــڕۆژە ئابوورییــەكان وەســتاون .داهاتی
تاكــی كــورد كــە پێشــر لــە عێراقــدا بەرزتریــن بــووە ،زۆر هاتووەتــە خــوارەوە ،بــەاڵم ئێســتاش هــەر بەرزتــرە.
زۆرینەی چاودێرانی ئابووری ،خراپبوونی ئەم بارودۆخە دەگەڕێننەوە بۆ ئەم خااڵنە:
 .1خراپ بەكارهێنانی داهاتی كوردستان و نەبوونی پالنێكی گونجاو
 .2شەڕی داعش و تێچووە زۆرەكانی
 .3دابەزینــی نرخــی نــەوت بــۆ كەمــر لــە چارەكــی نرخــی ئاســایی و خەماڵندنــی خەرجییەكانــی كوردســتان بــە
نرخــی بــەرزی پێشــری نــەوت
ئێســتا پێویســتییەكی گرنــگ هەیــە بــۆ باشــركردنی بــاری ئابــووری باشــووری كوردســتان .حكومــەت چ پالنێكــی
هەیــە بــۆ ئــەم باشــركردنە ،هێشــتا بەتــەواوی روون نییــە.

باشووری كوردستان و دەوڵەتانی دراوسێی
عێــراق ،لــە شــەڕی داعشــدا ،ســنووری نێــوان باشــوور و حكومەتــی ناوەندیــی عێــراق پچــڕا .باشــوور
بــووە خــاوەن دراوســێیەكی نــوێ لــە بەشــی باشــووریدا ئەویــش دەوڵەتــی ئیســامی  -داعــش بــوو .پاشــر
ئــەم ســنوورە دیســان لەنێــوان خورماتــوو و خانەقینــەوە كرایــەوە .لــە دوای رووخاندنــی رژێمــی بەعســەوە،
عەرەبــە شــیعەكان لــە عێراقــدا بااڵدەســتبوون و حكومەتــی ناوەندییــان بەڕێوەبــردووە .سیاســەتی شــیعەكان
هــەردەم لەژێــر بانــدۆری هێڵــی شــیعەی ئێرانیــدا بــووە .دەشــگوترێ عێــراق ئێرانــی عەرەبییــە و بەشــێكی
گرنگــی كەوانــەی شــیعەیە كــە بــۆ ســووریا و لوبنــان درێژدەبێتــەوە .هەربۆیــە پەیوەنــدی باشــووری كوردســتان
و عێراقــی عەرەبــی ،زۆرتــر ئێــران كۆنتڕۆڵــی دەكات .پەیوەندییــەكان هــەردەم لــە خراپــەوە بــەرەو خراپــر
چــوون .عێ ـراق ،بەهــۆی ئامۆژگارییەكانــی ئێرانــەوە لــەو ماوەیــەدا ویســتوویەتی بــەرەی "یەكگرتــوو"ی كــورد
تێكبــدات .هیــچ كاتێــك حكومەتــی باشــووری كوردســتانی وەك یەكەیەكــی یەكگرتــووی فەرمــی نەبینیــوە.
هــەردەم ویســتوویەتی پەیوەندییــەكان لەنێــوان پارتــی و یەكێتیــدا و پاشــریش گۆڕانــدا تێکبــدات .ئێســتا دەكــرێ
بگوترێــت ،پەیوەندییەكانــی باشــووری كوردســتان و عێـراق لــە خراپرتیــن باردایــە .وتەكانــی عەبــادی لــە كۆنگرەی
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میونشــن و ســەركۆنەكردنی حكومەتــی باشــووری كوردســتان بەبەرچــاوی دنیــاوە لــە 12ی فێربیــوەری 2016دا،
پەیوەندییەكانــی هێندەیــر خراپكــرد .دوای بەزینــی ســوپای عێـراق لــە موســڵ و داگیركردنــی لەالیــەن داعشــەوە،
كــورد توانــی زۆرینــەی ناوچــە دابڕێرناوەكانــی چوارچێــوەی مــادەی  140بــە زۆرینــەی پارێــزگای كەركووكیشــەوە
كۆنتڕۆڵبكاتــەوە .دیــارە ئەمــەش یەكێكــە لــە ســوودەكانی شــەڕی داعــش و كۆنتڕۆڵكردنــی كەركــووك هەمیشــە
جێگــەی ناكۆكــی باشــوور و عێـراق بــووە كــە رەهەندەكانــی دەچێتــە هەنــگاوی پۆست-داعشــەوە .دەســەاڵتی
پارێــزگای كەركــووك ،یەكێــك لــە خاڵــە ناكۆكەكانــی پارتــی و یەكێتــی و رەهەندێكــی ناوخۆیــی دیكــەی هەنــگاوی
پۆست-داعشــە .ســەرباری هەمــوو ئەوانــە ،بوونــی هێزەكانــی "حەشــدی شــەعبی" لــە ناوچەكانــی خورماتــوو،
جەلــەوال و روودانــی چەنــد پێكدادانێــك لەنێــوان ئــەوان و هێــزی پێشــمەرگەدا زۆر بارودۆخەكــەی ئاڵۆزتــر
كــردووە و لــە پۆست-داعشــدا دەبێتــە رۆژەڤێكــی گرنــگ و بــاس لــەوە دەكرێــت كــە پــاش شــەڕی داعــش،
ئەگــەری ئــەوە هەیــە كــورد ناچــار بــێ خــۆی بــۆ شــەڕی حەشــد و شــیعەكان ئامادەبــكات!
ئێــران ،وەك لــە بەشــی عێراقــدا كــورت و چڕكرابــووەوە ،ئێــران کاریگــەری بەرچــاوی لەســەر سیاســەتی
گشــتیی عێ ـراق هەیــە .ئێســتا هەوڵەكانــی ئێ ـران بــۆ زۆرتریــن دەســكەوتی ئابــووری و سیاســیی لــە باشــووری
كوردســتانە .بــۆ ئێــران زۆر گرنگــە كــە دراوســێیەكەی باشــووری كوردســتان تەنیــا عەرەبــی ســوننە نەبێــت.
هەربۆیــە پالنێكــی گــەورەی بوونــی هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی لــە خورماتــووەوە تاوەكــو خانەقیــن هەیــە
و دەیــەوێ بەهــەر شــێوەیەك بێــت دیمۆگرافیــای پارێــزگای دیالــە لــە ســوننەوە بــۆ شــیعە بگۆڕێــت و ئەمــەش
رەهەندێكــی ترســناكی دیكــەی پۆست-داعشــە.
توركیــا ،یــەك لــە ئاڵۆزتریــن پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ باشــووری كوردســتان هەیــە .باشــوور لــەڕووی ئابــووری
و سیاســییەوە هــەردەم جێچــاوی توركیــا بــووە .ئاڵوگــۆڕی ئابــووری لەگــەڵ توركیــادا تائێســتاش لەســەرەوەیە.
بوونــی گەریــا و "هەرێمــی پاراســتنی میدیــا" لــە باشــووردا یــەك لــە خاڵــە گرنگەكانــی ئــەم پەیوەندییەیــە.
سیاســەتی تاكڕەوانــەی پارتــی داد و گەشــەپێدان –ئاكەپــە و ویســتی زیندووكردنــەوەی شــكۆی لەنێوچــووی
دەوڵەتــی عوســانی ،كێشــەی موســڵی لــەالی توركیــا لەجــاران زۆرتــر ژیاندووەتــەوە .كێشــەی موســڵ زۆر لــە
ســنووری جوگرافــی باشــووری كوردســتان دەگرێتــەوە .تاچەنــد توركیــا لــە زیندووكردنــەوەی كێشــەی موســڵ
و بەدەســتهێنانەوەی ســەركەوتوو دەبێــت ،پەیوەســتە بــە بەرژەوەندیــی زلهێزەکانــەوە و رەهەندێكــی گرنگــی
دیكــەی پۆست-داعشــە .هەرچەنــدە پەیوەندییەكانــی رووســیا و توركیــا بەهــۆی شــەڕی داعشــەوە لــە خراپیدایــە
و بەهۆیــەوە بانــدۆری ســەربازیی توركیــای لــە باشــوور و رۆژئاواشــدا كەمكردووەتــەوە ،بــەاڵم توركیــا تائێســتاش
كاریگــەری شــێرگیری لەســەر سیاســەت و پاشــەڕۆژی هەرســێك لــە باكــوور ،باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان
هەیــە .پاشــەڕۆژی توركیــا و باشــووری كوردســتان رەهەندێكــی گرنگــی دیكــەی پۆست-داعشــە.
ســووریا ،الوازتریــن دراوســێی باشــووری كوردســتانە .بەهــۆی كێشــە نێوخۆییەكانییــەوە لــەم ســااڵنەی دواییدا
هیــچ كاریگەرییەكــی ئەوتــۆی لەســەر باشــووری كوردســتان نەبــووە .تەنانــەت ئێســتا ناتوانرێــت پێــی بگوترێــت
دراوســێی باشــووری كوردســتان ،بەهــۆی كۆنتڕۆڵكردنــی تــەواوی ســنوورەكانی رۆژهەاڵتییــەوە لەالیــەن یەپەگــە
و داعشــەوە.
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باشووری كوردستان و پۆست-داعش
پــاش تێپەڕبوونــی نزیكــەی دووســاڵ بەســەر شــەڕی باشــووری كوردســتان و دەوڵەتــی ئیســامی -داعــش ،ئێســتا
لەگــەڵ ئــەوەی هێشــتا مەترســی داعــش هــەر مــاوە ،بــەاڵم دەكــرێ بگوترێــت مەترســییەكانی كەمبوونەتــەوە.
هەربۆیــە ئێســتا دەتوانرێــت مەزەنــدەی ئــەوە بكرێــت كــە ئایــا باشــووری كوردســتان لــە پــاش شــەڕی داعــش
چــی بەســەردێت و ســیناریۆكانی چیــن؟
زۆرینــەی كێشــە سیاســی ،ئابــووری ،شــكۆییەكانی باشــووری كوردســتان كــە پێشــر باســكران ،لــە هەنــگاوی
پۆست-داعشیشــدا درێژەیــان دەبێــت .هۆكارەكەشــی ئاڵــۆزی كێشــەكانە و چارەسەرەكانیشــیان یــان ئاڵــۆزن یــان
درێژخایــەن.

بەرەی ناوخۆیی
لــە كوردســتان پێنــج حیزبــی گــەورە هــەن كــە حكومــەت و پەرلەمــان "بەڕێوە"دەبــەن .لەوانــە تەنیــا پارتــی
و یەكێتــی شــادەمارە ئابــووری ،ســەربازی و سیاســییەكانیان بەدەســتەوەیە .هــەر ئەوانیشــن بەرەكانــی شــەڕ
لەگــەڵ داعــش بەڕێوەدەبــەن.
ئێســتا باشــووری كوردســتان لــە كۆتاییهاتنــی شــەڕی داعــش نزیكدەبێتــەوە و بــە رزگاركردنــی موســڵ "كۆتایــی"ی
پێدێــت .هــەردوو پارتــی و یەكێتــی لەســەر گەلێــك تــەوەر ناكۆكــن و ئەگــەری ئــەوە هەیــە ئــەم ناكۆكیانــە بــۆ
قۆناخــی پۆســت-داعش بگوێزرێنــەوە!
هێڵــی گشــتیی پارتــی بــۆ چارەســەركردنی بارودۆخــی باشــووری كوردســتان ،ئەنجامدانــی گشتپرســی (ریفرانــدۆم)
و راگەیاندنــی ســەربەخۆییە .لەبەرامبەریشــدا یەكێتــی پێیوایــە كــە باشــووری كوردســتان هێشــتا ئامــادەی
گشتپرســی و ســەربەخۆیی نییــە ،هەرچەنــدە بــەم دواییانــە ئەوانیــش خوازیــاری ئــەو گشتپرســییەن .بەواتایەكــی
دیكــە دابەشــبوونێك لــە هەڵوێســتی یەكێتیــدا هەیــە.
هەرچــی گــۆڕان و پارتــە ئیســامییەكانن ،هێشــتا هەڵوێســتی خۆیان لەمــەڕ ئەنجامدانــی گشتپرســی و راگەیاندنی
ســەربەخۆیی رانەگەیانــدووە لەبــەر دوو هــۆكار :یەكەمیــان بەهــۆی ئــەوەی كــە گشتپرســی دەستپێشــخەریی
پارتییــە .دووەم تــەواوی ئــەو دەوڵەتانــەی كوردســتان دابەشــدەكەن دژی گشتپرســی و جیابوونــەوەی كوردســتانن
و ئەوانیــش بەتایبەتــی پارتــە ئیســامییەكان هەڵوێســتی هەرێمــی بەهەنــد وەردەگــرن .دیــارە هەڵوێســتی
یەكگرتــووی ئیســامی گۆڕانــكاری بەخۆیــەوە دیــوە و لێكنزیكییەكیــان لەگــەڵ پارتیــدا هەیــە بــۆ ئەنجامدانــی
گشتپرســی و راگەیاندنــی ســەربەخۆیی .گــۆڕان و ئەوانــی دیكــە پێیانوایــە كــە ئێســتا خەڵكــی باشــووری
كوردســتان پێویســتیان بــە باشــركردنی بــاری ئابوورییــە كــە ئەمــەش لــە رێگــەی حكومەتــی ناوەندیــی عێراقــەوە
چارەســەردەبێت نــەك بــە جیابوونــەوە لــە عێـراق .ئــەم حیزبانــە هــەر یــەك لەالیــەن خۆیــەوە پڕۆژەی چاكســازی
پێیــە كــە دەكرێــت ئــەم هەنــگاوە ناوبرنێــت قۆناخــی پــڕۆژەكان! بــەاڵم تاوەكــو چ رادەیــەك پــڕۆژەكان كارا و
ســەركەوتوو دەبــن ،ئــەوە لــە هەنــگاوی پۆست-داعشــدا دەردەكەوێــت.
ئــەم دوو هەڵوێســتییەی بــەرەی ناوخۆیــی كــورد بانــدۆری خراپــی لەســەر ئەنجامدانــی گشتپرســی دەبێــت
و ســەركەوتنی دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە .بــەاڵم ئەگــەر رۆڵــی پەرلەمانــی كوردســتان كارا بكرێتــەوە ،دەكرێــت
بڕیارێكــی پەرلەمانــی كوردســتان بــۆ ئەنجامدانــی گشتپرســی بــە زۆرینــەی دەنگــی پێویســت بەدەســتبهێرنێت.
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هەڵبــەت دابەشــبوونی هەڵوێســتی كــورد و هێــزە سیاســییەكان لەســەر ئەنجامدانــی گشتپرســی پەیوەنــدی
گرنگــی بــە جیۆپۆلیتیكــی دابەشــبوونی هێزەكانــی كوردســتانەوە هەیــە كــە هــەردەم لەالیــەن واڵتانــی
ناوچەكــەوە ئاراســتەكراون.
وا مەزەنــدە دەكرێــت كــە پێــش كۆتاییهانــی جەنگــی داعــش ،پرســی كاراكردنــەوەی پەرلەمــان و دابەشــكردنی
وەزارەتــەكان دەســیپێبكرێتەوە .بەمــەش گوڕێــك بــە بەهێزبوونــی بــەرەی ناوخۆیــی باشــووری كوردســتان
دەدرێــت و كاریگــەری گرنگــی لەســەر گشتپرســی و پاشــەڕۆژی باشــووری كوردســتان لــە دوای نەمانــی داعــش
دەبێــت.

باشوور و عێراقی عەرەبی
زۆرینــەی خاڵــە ناكۆكــە ئابــووری و سیاســییەكانی باشــوور و عێـراق بــۆ قۆناخــی پۆســت-داعش دەگوێزرێنــەوە،
چونكــە ئەســتەمە لــە ئێســتاوە تاوەكــو كۆتایــی شــەڕی داعــش خاڵــە ناكۆكــەكان كــە زۆر ئاڵــۆزن ،چارەســەر
بكرێــن.
كێشــەی نــەوت لەگــەڵ حكومەتــی عێ ـراق ،یەكێــك لــەو ناكۆكیانەیــە كــە باشــووری كوردســتان لــە پۆســت-
داعشــدا دەیبێــت.
حەشــدی شــەعبی و هێزەكانــی ســوپای عێـراق و میلیشــیا شــیعەكانی دیكــە ،لــە ســنووری خانەقیــن -خورماتــوو
مۆڵــدراون و ترســی بەریەككەوتنــی كــورد و شــیعە لــەدوای داعــش زۆرە .دیــارە باشــووری كوردســتان لــە شــەڕی
داعشــدا زیانێكــی گیانــی و مــاددی زۆری بەركەوتــووە .لەبــەر ئــەوە ئایــا بــۆ شــەڕی شــیعە و دەســتێوەردانەكانی
ئێـران ئامادەیــە؟ ئــەوە پرســیارێكی گرنگــی هەنــگاوی پۆست-داعشــە و باشــووری كوردســتان دەبــێ باشــر بیــری
لێبكاتــەوە و خــۆی بــۆ ئامادەبــكات .بەتایبەتــی كــە پێشــریش لەنێــوان پێشــمەرگە و حەشــدی شــەعبی لــە
خورماتــوو پێكــدادان روویــداوە و قوربانیشــی لێكەوتووەتــەوە.
حەشــدی شــەعبی وەك ئەلتەرناتیڤێكــی ســوپای عێــراق دروســتبووە ،جێبەجێــكاری ســراتیژی شــیعەگەرایی
ئێرانییــە و هــەر لەالیــەن ئەوانیشــەوە راهێنــان و پاڵپشــتی لۆجیســتی دەكرێــن و كۆپییەكــی ســوپای پاســداران و
بەســیجی ئێرانییــە و ئیدیعــای ئــەوە دەکــرێ ســوپای قــودس راســتەوخۆ حەشــد بەڕێوەدەبــات.
عەرەبــە ســوننەكان هــەر لــە زووەوە هۆشــدارییان داوە لەســەر ئــەم دەســتێوەردانەی ئێ ـران لــە عێراقــدا و بــە
پالنێكــی "فراوانخوازیــی ســەفەویی" دەزانــن.
هەرچەنــدە ناوچــە دابڕاوەكانــی مــاددەی  140بەهــۆی شــەڕی داعشــەوە هاتنــەوە ژێــر دەســەاڵتی هێزەكانــی
باشــووری كوردســتان و ئێســتا بووەتــە ئەمــری واقیعــی نێــوان باشــووری كوردســتان و عێراقــی عەرەبــی ،بــەاڵم
لــە پۆست-داعشــدا دەبێتــە خاڵێكــی ســەرەكی ناكۆكییەكانــی باشــووری كوردســتان و عێــراق .كۆكردنــەوەی
هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی لــە خورماتــوو و ناوچەكانــی دیكــەی نزیــك كەركــووك پێشــەكیی هەڵگیرســاندنی
جەنگــی كــورد و شــیعەیە لەپــاش نەمانــی داعــش.

باشوور و هێزەكانی پەكەكە و لكوپۆكانی
پەیوەندییەكانــی باشــووری كوردســتان بــە پەكەكــەوە رەهەندێكــی گرنگــی دیكــەی پۆست-داعشــە .ئــەم
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پەیوەندییانــە هــەردەم لــە هەڵكشــان و داكشــاندا بــووە .ماوەیەكــی زۆرە خۆشــبەختانە هیــچ بەریەككەوتنێكــی
ســەربازی رووینــەداوە .هێزەكانــی پەكەكــە لــە باشــووری كوردســتاندا لــە قۆناخــی پۆست-داعشــدا هــەر
دەمێننــەوە .باشــربوونی پەیوەندییــەكان ،بەتایبەتــی پەیوەندییەكانــی پارتــی و پەكەكــە ،دەبێــت لــە توێــی
سـراتیژیەكی نەتەوەییــدا یەکالیــی بکرێتــەوە .ئەگــەری ئــەوە هەیــە ســەركەوتنی گشتپرســی ئــەو پەیوەندییانــە
بــەرەو باشــر ببــات.
پەیوەندییەكانــی توركیــا و بارودۆخــی كــورد لــە باكــووری كوردســتان هــەردەم بانــدۆری بــاش و خراپــی لەســەر
رەوشــی باشــووری كوردســتان هەبــووە .ئــەم پەیوەندییانــە كارێكــی وایانكــردووە كــە چەندجارێــك بۆڕییــە
نەوتەكــەی باشــووری كوردســتان-جەیهان بتەقێندرێتــەوە و زیانێكــی ماددیــی گــەورە بــەر ئابــووری باشــووری
كوردســتان بكەوێــت .پرســی نــەوت و بــۆڕی باشــووری كوردســتان-جەیهان ،كێشــەیەكی هاوكاتــی داعــش و
پۆست-داعشیشــە .دەســەاڵتدارانی باشــوور و پەكەكــە پێویســتە ژیرانەتــر لەســەر ئــەم دۆزە بدوێــن بەتایبەتــی
كــە ئــەو بۆڕیــە گرنگرتیــن شــادەماری ئابووریــی باشــووری كوردســتانە.

باری ئابووری
چاكســازییە ئابوورییــەكان لەســەرەتای مانگــی فێربیوەریــی 2016دا بــە فەرمــی چ لەالیــەن حكومــەت و چ
لەالیــەن ســەرۆكایەتیی باشــووری كوردســتانەوە بڕیــاری لێــدراوە .ئــەم چاكســازییانە گرنــگ و درێژخایەنــن ،واتــە
قۆناغــی پۆست-داعشــیش دەگرێتــەوە .چاكســازی ئابــووری زۆر پەیوەســتە بــە هەڵوێســتی سیاســی الیەنەكانــی
كوردســتان و پاشــەڕۆژی سیاســی كوردســتانەوە .دیــارە هەمــوو الیەنــەكان كــۆك نیــن لەســەر چاكســازییەكان و
هەندێكیــان چاكســازییەكان وەك داپۆشــینێك بــۆ قەیرانــی سیاســی دەبینــن.

دیمۆگرافیای باشووری كوردستان
بەهــۆی شــەڕی داعشــەوە دیمۆگرافیــای باشــووری كوردســتان گۆڕانــكاری زۆری بەســەرداهاتووە .زۆرتــر لــە
ملیۆنێــك ئــاوارەی عــەرەب روویانكردووەتــە شــارەكانی باشــووری كوردســتان .زۆریــان لــە كەمپەكانــن و ئەوانەش
كــە توانــای داراییــان باشــە لــە شــار و شــارۆچكەكاندا نیشــتەجێبوون .مانــەوەی ئــەم عەرەبانــە لــە كوردســتاندا
مەترســی هەیــە بــۆ ئاساییشــی نەتەوەیــی كوردســتان ،بەتایبەتــی كــە زۆرینــەی ئەوانــە عەرەبــی ســوننەی ناوچــە
کێشــە لەســەرەکانن.
هــەر بەهــۆی شــەڕەكانەوە ،زۆرینــەی گوندنشــینە عەرەبەكانــی ناوچە ســنوورییەكان لەگــەڵ عێراقــی عەرەبی كە
زۆرینــەی هــەرە زۆریــان هــاوكار و رێنیشــاندەری داعــش بــوون ،لــە شــوێنی خۆیــان هەڵكەنــدران و لــە هەندێــك
شــوێنیش بەهــۆی شــەڕەكانەوە گونــد یــان ماڵەكانیــان خاپووربــوون .لــە هەندێــك شــوێن هەندێ هــۆزی عەرەبی
بەتــەواوی لــە شــوێنی "خۆیــان" نەمــاون ،هــۆزی كــەروی ناوچــەی جەلــەوال وەك منوونــە .ئەمانــە هەموویــان
لــەو عەرەبانــە بــوون كــە بەهــۆی پرۆســەی بەعەرەبكردنــەوە لەســەر زەوی كــورد نیشــتەجێكرابوون .پــاش
شــەڕی داعــش ئەوانــە هەوڵــدەدەن بگەڕێنــەوە بــۆ ناوچەكان"یــان" و دەبــێ بــە هەمــوو شــێوەیەك رێگرییــان
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لێبكرێــت ،تاوەكــو ســنوورەكانی باشــووری كوردســتان پارێزراوبــن و ئاساییشــی نەتەوەیــی پتەوتربكرێــت .ئەمــە
كێشــەیەكی گەورەیــە و لــە پۆست-داعشــدا دەبــێ زۆر بەگرنگییــەوە مامەڵــەی لەگــەڵ بكرێــت .بەتایبەتیــش كــە
رێكخـراوی هیومــان رایتــس وۆچ لــە جەنیــوەری 2016دا هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتانی بــەوە تۆمەتباركــرد كــە
بەمەبەســت هــەزاران خانــووی عەرەبیــان رووخانــدووە!
بێجگــە لــە ئــاوارەی عــەرەب ،زۆر كــوردی رۆژئــاوای كوردســتان لــە باشــووری كوردســتان بەهــۆی شــەڕەكانەوە
نیشــتەجێبوون .ئەمانــە لــە واڵتــی خۆیانــدان و گەڕانــەوە یــان نەگەڕانەوەیــان هیــچ كار ناكاتــە ســەر ئاساییشــی
نەتەوەیــی ،بگــرە سوودیشــی بــۆ تێكەڵبوونــی یەكانگیریــی نەتەوەیــی دەبێــت.

شانە نووستووەكانی داعش
داعــش لــە باشــووری كوردســتاندا بــەرەو پووكانــەوە دەچێــت ،بــەاڵم شــانە نووســتووەكانیان لــە زۆر شــوێندا
هــەن .ئەمانــە یــان كــوردن یانیــش عــەرەب كــە خۆیانیــان لەنێــو رەوی ئــاوارەكان و كەمپەكانــدا حەشــارداوە
و دەبنــە كێشــەیەكی گــەورەی قۆناخــی پۆســت-داعش لــە باشــووردا و پێویســتە هــەردوو ئاژانســی زانیــاری و
پاراســن هاوئاهەنگــی تەواویــان بــۆ هەڵاملینــی نهێنییەكانیــان و لەنێوبردنیــان هەبێــت.
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باكووری كوردستان

()1

								

مامەند رۆژە

بەرایی :یەكەم بەریەككەوتنی جیۆسیاسی
چــۆن داعــش و هێــزە گەورەكــەی باكــووری كوردســتان تووشــی پێكداكێشــان بــوون؟ بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم
پرســیارە پێویســتە تۆزێــك بگەڕێینــەوە بــۆ دواوە .پەكەكــە لــەدوای ئــەوەی لەســاڵی 1980ەوە رووی لە ســووریا و
لوبنــان كــرد ،هــەر لەســەرەتاوە گــەرای رێكخســتنی خــۆی لەنێــو كوردانــی رۆژئــاوای كوردســتان دانــا .لەئەنجامی
ئەمــەدا هــەزاران گەنــج لــەو بەشــەدا چوونــە ریزەكانــی پەكەكــە .ئەمــە رێكخســتنێكی بەریــن و تۆكمــەی
لێكەوتــەوە )2(.لەســاڵی  1998عەبدوڵــا ئۆجــەالن ویســتی هاوشــێوەی باكــووری كوردســتان باڵێكــی نیمچەفەرمــی
بــۆ ئــەم رێكخســتنە بدۆزێتــەوە .ئەوســا "تەجەموعــی دیموكراتــی نیشــتامنی" بەئــاگاداری حكومەتــی ســووریا
دروســتكرا .لەســاڵی 2004یشــەوە بەفەرمــی لــە قەندیــل پارتــی یەكێتــی دیموكراتی-پەیــەدە دامــەزرا و بــووە
()3
پۆششــی ســەرەكی بــۆ كاروخەباتــی كەجەكــە لــە رۆژئــاوای كوردســتان.
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی بەهــاری عەرەبــی و شۆڕشــی ســووریا ،پەیــەدە قورســاییەكی زیاتــری بەچاالییەكانــی
خۆیــدا .لەگــەڵ بەچەكداریبوونــی شۆڕشــە مەدەنییەكــە ،رژێــم زۆربــەی داوودەزگاكانــی لەشــارەكانی رۆژئــاوای
كوردســتان چۆڵكــرد ،تەنیــا لــە قامشــلۆ بەشــێوەی ســیمبوولی مایــەوە .پەیــەدە دەســبەجێ بــە دامەزراندنــی
یەكینەكانــی پاراســتنی گەل-یەپەگــە هەوڵــی پڕكردنــەوەی ئــەم بۆشــاییە ســەربازی – ئەمنییــەی دا )4(.لــەو
ســاڵەدا هێزەكانــی ئەحــراری شــام بەپشــتیوانی توركیــا لــە ســنووری "ســەرێكانی"یەوە دەربــازی رۆژئــاوای
كوردســتان بــوون .یەكــەم پێكــدادان لەنێــوان ئەحــراری شــام و یەپەگــە هاتەكایــەوە .دوای ئــەوە پێكــدادان
لەنێــوان بــەرەی نــورسە و یەپەگــە لــە "گرێســپی" و دەوروبــەری دەســیپێكرد .لەگــەڵ جیابوونــەوەی نــورسە لــە
داعــش ،ئــەم هێــزە شــوێنەكانی نــورسەی داگیركــرد .ئەمــە داعشــی لەگــەڵ یەپەگــە كــردە هاوســنوور.
ئیــر بەریەككەوتــن لەنێــوان یەپەگــە – داعــش هــەر لــە ســنوورەكانی شــنگالەوە تاوەكــو باشــووری كۆبانــێ
هاتەكایــەوە .لەســاڵی  2013ئــەم پێكدادانانــە ئاســتێكی توونــدی بەخۆوەگــرت .لەســاڵی  2014بەرفـراوان بــوو و
پەلــی بــۆ نێو باشــووری كوردســتان لە شــنگالیش هاویشــت .لەوێشــەوە بــۆ مەخمــوور ،كەركووك تاوەكــو جەلەوال
لــە ســنوورێكی بەرفراوانــدا هێزەكانــی ســەر بــە كەجەكــە لەگــەڵ داعــش رووبــەڕووی یەكــر بوونــەوە .داعــش
-1
-2
-3
-4

ئەم باسە بە کوردیی ناوەڕاست نوورساوە.
چاوپێكەوتن لەگەڵ هەڤاڵ ئەبوبەكر (خەلیل ئاتاج) ئەندامى پێشوى كۆنسەى سەرۆكایەىت پەکەکە ،كۆیە ،شوباىت  2007بە كاسێت.
چاوپێكەوتن لەگەڵ هەڤاڵ ماهیر عەفرینى ،یەكێك لە كادیرە بااڵکانی كوردى سوریا لەناو پەکەکە ،سلێامىن ،تەموزى  2013بەكاسێت.
بیار روبارى ،اردوغان والحائط الكردي ،والىت نت ،شوبات .2016
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بــەوەوە نەوەســتا و تەنیــا لــە رۆژئــاوا یــان لــە باشــووری كوردســتان لــەدژی هێزەكانی ســەربە كەجەكــە بجەنگێ،
بەڵكــو رووبــەری جەنگەكــەی بەرفراوانكــرد و كــردەوە تیرۆركارییەكانــی گەیانــدە باكــووری كوردســتانیش .داعــش
بەفەرمــی تەقینەوەكــەی دیاربەكــر لــە پێــش هەڵبژاردنەكانــی حەوتــی حوزەیرانــی  ،2015تەقینەوەكــەی رسوج
و تەقینەوەكــەی ئەنكــەرەی خستەئەســتۆی خــۆی .لــەم تەقینەوانــەدا ســەدان هاوونیشــتامنی كــوردی باكــووری
()5
كوردســتان بوونــە قوربانــی.
بەوشــێوەیە پێكداكێشــانی جیۆسیاســی لەنێــوان داعــش – یەپەگــە پەلــی بــۆ باشــووری كوردســتان هاویشــت و
لــە شــنگال ،مەخمــوور ،كەركــووك و جەلــەوال هێزەكانــی پاراســتنی گــەل – هەپەگەیــش تێیــدا بەشــداربوون.
لێرەشــەوە پەلــی بــۆ باكــوور هاویشــت و داعــش كۆبوونــەوە گرســەییەكانی هەدەپــەی كــردە ئامانــج .لــە جەنگی
كۆبانێیــەوە ئەنكــەرە هەڵوێســتێكی دنــەدەری هەبــوو و ویســتی جەنگێگــی وەكالەتــی لەرێگــەی داعشــەوە
لــەدژی یەپەگــە بەرپابــكات .ئەمــەش خۆپیشــاندانە ملیۆنییەكانــی نێوەڕاســتی پاییــزی  2014لێكەوتــەوە .بۆیــە
بەریەككەوتنــە جیۆسیاســییەكە لەســێكوچكەی ئەنکــەرە – داعــش – كەجەكــەوە دەســیپێكرد و ســەرئەنجام
لــە ســووریا رووبەرێكــی س ـراتیژی وای بەخۆیەوەگرتــووە كــە لــە ئاســتی هەرێمییــەوە پەڕیوەتــەوە و ئاســتی
()6
ســەرووهەرێمی و نێودەوڵەتیشــی بەخۆیەوەگرتــووە.

داعش – كەجەكە :هێزەكانی پۆست سایكس  -پیكۆ
داعــش كاتێــك لــە ســووریا و عێــراق قەڵەمــڕەوی ســەرزەمینی دەسخســت ،لەپــڕ بــووە خــاوەن ســوپایەكی
 40 – 30هــەزار كەســی .لێــرەوە لــە یەكــەم لێدوانــی دوای داگیركردنــی موســڵ بەفەرمــی رایگەیانــد كــە ئــەوان
كۆتاییــان بــە قۆناخــی ســایكس-پیكۆ هێنــاوە .واتــە داعــش لــە ســووریاوە بــووە هێزێكــی جیۆپۆلیتیكــی كــە
پســپۆڕان لەوەبــەدوا بــە "دیفاكتۆ-دەوڵــەت" ناویــان دەبــرد .لەبەرامبــەردا یەپەگــە لــەدوای زنجیرەیــەك شــەڕی
ســەركەوتووانە ،قەڵەمڕەوێكــی ســەرزەوینی گــەورەی بەدەستخســت .هەتــا دێــت ئــەم قەڵەمــڕەوە زیاتــر
دەكشــێ و هــەر لــە ســێاملكا لــە ســنووری باشــووری كوردســتانەوە بەدەســت یەپەگەوەیــە هەتاوەكــو كۆبانــێ.
لەوێشــەوە دەیــەوێ ناوچەكانــی جەرابلــۆس ،ئەع ـزاز و مارعیشــی پێوەبلكێنــێ و بــە عەفرینــەوە گرێیانبــدات.
بەپێــی تێــزە جیۆپۆلیتیكییــەكان بــۆ ئــەوەی دەوڵەتێــك پێكبــێ ،پێویســتی بــە ســێ پایــەی ســەرەكییە :خەڵــك،
خــاك و ســەروەری سیاســی )7(.ئێســتا ئەگــەر بەپێــی ئــەم تێزانــە بێیــن دۆخــی ســووریا بەگشــتی و رۆژئــاوای
كوردســتان بەتایبەتــی لێكبدەینــەوە ،ئــەوە ئــەم چەنــد ئەنجامەمــان بــۆ یەكالییدەبێتــەوە :یەكــەم ،هــەم دەوڵەتی
ئیســامی و هــەم ئیــدارەی خۆســەری دیموكراتــی خاكیــان بەدەســتەوەیە ،خەڵــك لەژێــر قەڵەمڕەویاندایــە و
بەجۆرێــك ســەروەرییەكی سیاســیان هەیــە .دووەم ،ئــەم دوو هێــزە ســەرچاوەی هێزیــان هــەم لەناوەوەیــە و
هــەم لــەدەرەوە .ســێیەم ،ئــەم دوو هێــزە هەردووكیــان باوەڕیــان بــە ســنوورە كۆلۆنیاڵكردەكانــی ســایكس –
پیكــۆ نییــە .چــوارەم ،هەردووكیــان ئانتــی  -تێــزی یەكرتیــن و مانــەوەی یەكیــان بــە نەهێشــتنی ئەویرتیانــەوە
بەنــدە .ئەمەیــش رەهەنــدی ئایدیۆلــۆژی ،فیكــری ،جیۆسیاســی ،سـراتیژی ،ســەربازی و كولتــووری هەیــە .یەكیان
5- . www.Radıkal.com. Cengiz Çandar, Süryede kayıpet – kayıpet politikası, Şubat 2006.
 - 6اديب سيف الدين ،تركيا بقيت وحيدة ،موقع والىت نت.2016 – 2 – 23 ،
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هێزێكــی ســەلەفی-جیهادییە و یەكیشــیان هێزێكــی چەپگــری نەتەوەیــی ســیكۆالرە .لەبــەر ئەمــە بەشــێكی زۆر
لــە نەبــەردە جیۆسیاســییەكانی ئاینــدەی ســووریا لەنێــوان ئــەم دوو جەمســەرەدا یەكالییدەبنــەوە.
بــۆ ئــەوەی هێزێــك بەڕاســتی ببێتــە هێــز ،پێویســتی بەوەیــە یەكــەم ،ئامرازەكانــی زەبروزەنــگ كــە تووندوتیــژی
دەخەنــەوە و "هێــز" بەرهەمدەهێنــن زەوتبــكات .دووەم ،لەكاتــی خۆیــدا ئــەم ئامرازانــە بقۆزێتــەوە و دوودڵــی
تێدانــەكات .ســێیەم ،لــە دوای یەكالییكردنــەوەی نەبــەردەكان ،دیســان لەرێگــەی هێــزە چەكدارەكانــەوە
دەســەاڵتی خــۆی بســەپێنێ و رەوایــی هێــز یاخــود "هەقــی هێــز" بچەســپێنێت )8(.ئەگــەر بێیــن بەپێــی ئــەم
پێوەرانــە دۆخــی ســووریای ژێردەســتی داعــش و رۆژئــاوای كوردســتان هەڵســەنگێنین ،ئەوســا رەنگبــێ بگەینــە
ئــەو ئەنجامــە كــە هــەردووك هێزەكــە تاڕادەیەكــی زۆر پایەكانــی هێــز و دەســەاڵتیان دەستخســتوە .هەروەهــا
دەشــێ بێژیــن هــەردوو هێزەكــە نەزمێكــی هاوشــێوەی دەوڵەتیــان چەســپاندووە كــە پشــت بــە دەزگاســازی
دەبەســتێت.
دەشــێ بتوانیــن چەنــد وێكچونێكــی دیكــە لەنێــوان ئــەم دوو هێــزە ئایدیۆلۆژییــە دژبەیەكــەدا پۆلێنبكەیــن:
هــەردوو هێزەكــە خاوەن جیهانبینییەكی گشــتگیرن ،هەردووكیان خــاوەن ئایدیۆلۆژی فراوانخــوازن و هەردووكیان
ســەرچاوەكانی فیكــر ،سیاســەت و سـراتیژییان لــەدەرەوەی ســووریا و رۆژئــاوای كوردســتانەوە وردەگــرن .داعــش
ســەرچاوە فیكــری و سـراتیژییەكانی ســەرەتا لــە قاعیــدە و تاڵیبانــەوە دەهــات .پەیــەدە– یەپەگــە یــش ســەرچاوە
فكــری و سیاســییەكانی لــە كەجەكــە هێــزە ســەرەكییەكەی باكــووری كوردســتان وەردەگرێــت .یەكیــان گرووپێكــی
راســتگری پەڕگیــرە و یەكیشــیان گرووپێكــی چەپگــری پەڕگیــرە كــە مەیلــی بــەالی پرســە نەتەوەییەكانــدا هەیــە.
لەســەرەتای بەهــاری عەرەبــی و شۆڕشــی ســووریادا داعــش كــە ئەوســا بەنــاوی بــەرەی نــورسە لەنێــو ملمالنــێ
ســەربازییەكاندا خەریكــی خۆجێگیركــردن بــوو ،پشــتی بــە ســێ فاكتــەری محەلــی عەرەبــی ســوننە ،فاكتــەری
هەرێمــی توركیــا – خەلیــج و فاكتــەری ســەرووهەرێمی "ئەتڵەســی" دەبەســت .لــە 2012دا رۆژئــاوا هێشــتا
هەســتەوەرییەكی ئەوتــۆی بەرامبــەر "نــورسە" نەبــوو .كاتێــك داعــش لــە زكــی "نــورسە" هاتــەدەرەوە ،ئــەوە
بەهــۆی ئــەو تووندڕەوییــە وەحشــیانەیەوە كــە لــەدژی مەدەنییــەكان ،رۆژنامەڤانانــی بیانــی و دیلــەكان
ئەنجامیــدان ،بــەرە – بــەرە فاكتــەری ســەرووهەرێمی لێــی تاكییــەوە و فاكتــەری هەرێمیــش چیــر نەیوێ ـرا و
نەیتوانــی وەك پێشــر پشــتیوانی لێبــكا و لۆجســتیك و جبەخانــەی بــۆ بگوازێتــەوە .لەبەرامبــەر ئەمــەدا "پەیــەدە
– یەپەگــە" ســەرەتا پشــتی بەفاكتــەری محەلــی بەســت و بەكەمیــش فاكتــەری هەرێمــی (ئەســەد  -ئێران)یشــی
()9
قۆســتەوە .لــە دۆزی كۆبانێشــەوە بەکــردەوە فاكتــەری ســەرووهەرێمی و نێودەوڵەتیــش دەقۆزێتــەوە.
ئێســتا لــەڕووی جیۆسیاســیەوە رووبــەڕووی دوو تابلــۆی جیــاواز دەبینــەوە :پەیەدە-یەپەگــە خەریكــە بەهــۆی
داعشــەوە پەیامێكــی فیكــری – سـراتیژی بۆخــۆی پێناســەدەكات .ئــەم هێــزە ئێســتا خــۆی بــە پایەیەكی ســەرەكی
"هاوپەیامنــی دژی داعــش" دەزانــێ كــە ئەركــی رووبەڕووبوونــەوە و قەاڵچۆكردنــی داعشــی لەئەســتۆیە .ئــەم
پەیامــە ئــەو هێــزەی كردووەتــە هێــزی ســەرەكی ســیكۆالر كــە بلۆكــی ئەتڵەســی دەیــەوێ لــە ســراتیژیی
نەهێشــتنی تیــرۆردا پشــتی پێببەســتێت .هەروەهــا بلۆكــی ئەتڵەســی بــۆی دەركەوتــووە هێــزی ســەرەكی كــە
دەتوانــێ ســەرچاوەكانی هێــزی داعــش وشــك بــكا "جەنگاوەرانــی كــورد"ن .بۆیــە لــە س ـراتیژییەكانی خۆیانــدا
دەیانــەوێ ئــەم هێــزە تۆكمەبكــەن و ناشــیانەوێ بكەوێتــە باوەشــی "هێــزی ئۆراســیایی"یەوە .لــەڕووی راوێــژی
8 - Ahmet Davutoğlü, Stratejik Derinlik, Küre Yayınlari, Istanbul, 2009, s.15-.
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ســەربازی – هەواڵگــری ،لۆجســتی و ئاسامنیشــەوە بــەردەوام پشــتگیری لێدەكــەن.
لــەوالش داعــش بووەتــە "مێمڵ"ی سـراتیژیی ئەتڵەســی و تەنانەت سـراتیژی ئۆراســیاییش .هەردوو جەمســەرەكە
داعــش بەهێزێكــی ترســناك وەســفدەكەن كــە بــۆی هەیــە زیــان بــە پایەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنیان بگەیێنێــت.
بۆیــە هــەردوو بلــۆك دەیانــەوێ لەســەر زەوینــی واقیــع لــە ســووریا لەڕێگــەی هێــزە وەكالەتییەكانیانــەوە
بەرەنــگاری ئــەم هێــزە ببنــەوە .داعــش بــۆ هێــزە ســەرووهەرێمییەكان كاركردێكــی دیكەیشــی پێناســەكردووە:
بووەتــە بیانوویەكــی ئامــادە بــۆ ئــەوەی دەســت لــە كاروبــاری ســووریا وەربــدەن )11(.ئــەم دۆخــەی داعــش
هەلێكــی مێژوویــی زێڕینــی بــۆ كەجەكــە رەخســاندووە كــە كاركــردە ســراتیژییەكانی خــۆی ســەرلەنوێ
پێناســەبكاتەوە .كەجەكــە دەیــەوێ ئــەم هەلــە مێژووییــە بقۆزێتــەوە و لێرەشــەوە جگــە لــە دەســكەوتەكانی
رۆژئــاوای كوردســتان و ســووریا ،تینێكــی دیكــە بەبــەر بزووتنــەوەی باكــووری كوردســتاندا بكاتــەوە.
توركیــا ســەرەتا پشــتیوانی لــە داعــش كــردووە .دواتــر ئــەم پشــتیوانییەی بــۆ ســوپای فەتــح (هێــزی هاوبەشــی
ئەح ـراری شــام و بــەرەی نــورسە) زیادكــردووە .ئەمــەش لەگــەڵ س ـراتیژی و پێوەرەكانــی رۆژئــاوا و تەنانــەت
ناتۆشــدا ناگونجێــت .ئــەم جیاوازییــە درزێكــی لەنێــوان توركیــا و ناتــۆدا دروســتكردووە .ئەمریــكا لــە رۆژئــاوا
خەریكــە لەســەر ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكراتــی و باڵــە ســەربازییەكەی واتــە هێزەكانــی ســووریای
دیموكراتــی ســەرمایەگوزاری دەكات .توركیــاش ئــەم گرووپانــە بــە درێژكـراوەی پەكەكــە دەزانــێ و چەندیــن جــار
رایگەیانــدووە بــا ئەمریــكا لەنێــوان ئەنکــەرە و پەیــەدە یەكێكیــان هەڵبژێرێــت .ئەمریــكا هەمیشــە جەختــی
لــەوە كردووەتــەوە كــە ئــەوان پەیــەدە بــە تیرۆریســت نازانــن و بــە هاوپەیامنــی لەقەڵەمــدەدەن .ئەمەیــش
هەتــا دێــت هەلــە مێژوییەكــە زیاتــر بــۆ كەجەكــە هەراودەكاتــەوە .ئــەم هەلــە لەنێــو ســینییەكی زێڕینــدا لەبــەر
()12
دەســتی كەجەكــە دایــە.
بەوجــۆرە دوو هێــز لــە س ـراتیژییە محەلــی ،هەرێمــی و ســەرووهەرێمییەكاندا جێگیربــوون .یەكیــان بووەتــە
ئامانجــی سـراتیژییە هەرێمــی و ســەرووهەرێمییەكان و یەكیشــیان كــە پێشــر لەنێــو لیســتی تیــرۆری زلهێزەكاندا
بــووە ،ئێســتا لەســایەی بەرەنگاربوونــەوەی مڵۆزمــە ســەلەفییە جیهادییەكــەی ،پێگــەی هێزێكــی وەكالەتــی بــۆ
زلهێــزەكان پەیداكــردووە كــە لەجیاتــی ئــەوان لــەڕووی زەوینییــەوە پەالمــاری "دەوڵەتــی ئیســامی" دەدات و
بەمــەش وەك هێزێكــی رزگاریبەخــش نێوبانگــی پەیداكــردووە .ئــەم هــەردوو هێــزە هێــزی پۆســت ســایكس –
پیكــۆن ،دان بــە ســنوورەكاندا نانێــن و خــاوەن كۆمەڵێــك ئایدیــا و س ـراتیژی سەرنجڕاكێشــن .لەگــەڵ ئەمــەش
یەكێكیــان لەالیــەن كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتییــەوە بــە "ئەهریمــەن" و یەكێكیشــیان بــە "فریشــتەی رزگاركــەر"
لەقەڵەمدەدرێــت.
()10

كەجەكە :خۆگونجاندن لەگەڵ سێ ئاڵقەی جیۆسیاسی
كۆمــا جڤاكێــن كوردســتان  -كەجەكــە وەك ماكــی بەشــێكی زۆر لــە گرووپــە سیاســییەكانی باكــوور و رۆژئــاوای
كوردســتان ئەمــڕۆ لەگــەڵ واقیعێكــی نوێــدا رووبەرووبووەتــەوە .كەجەكــە بەتایبــەت باڵــە ســووریاییەكەی وەك
 - 10زارا مستو ،هل التحالف االمرييك مع الكورد يف سوريا سيايس ام عسكري؟ موعق واليت نت.2015 – 12 – 19 ،
 - 11االزمة السورية :اتجاهات التدافعات االقليمية و الدولية ،تقدير موقف ،مركز الجزيرة للدراسات 31 ،يناير .2016
12 - Ural Çalışlar, Bu Akıl dışı durum nereye kadar, radikal gazetesi, 27 – 2- 2016:
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هێزێكــی "بكــەری كارا" خــۆی بەشــێكی زۆر لەم واقیعــەی خوڵقاندووە .واتــە هەلومەرجی بەپێی سـراتیژییەكانی
خــۆی رێكخســتووە .تاڕادەیەكــی زۆریــش لــەوەدا فاكتــەرە محەلــی ،هەرێمــی و ســەرووهەرێمییەكان
لەگەڵیبــوون .لەگــەڵ ئەمــەش ئاینــدەی دەســكەوت و داوودەزگاكانــی كەجەكــە لــە رۆژئــاوای كوردســتان و
ســووریا بــە فاكتــەرە محەلــی ،هەرێمــی و ســەرووهەرێمییەكانەوە بەنــدە .ئەمــەش گەمەیەكــی هاوئاهەنگــی
()13
پێویســتە كــە تێكـڕای فاكتــەرەكان لەخۆبگرێـــت.
ئاڵقــەی یەكــەم  -كەجەكــە لەگــەڵ فاكتــەری كوردســتانی :كەجەكــە لــە باكــووری كوردســتان تەنیــا هەندێكجــار
لەچوارچێــوەی هاوپەیامنــی سیاســی و بــەم ســااڵنەی دواییــش هاوپەیامنــی هەڵبژاردنــدا ویســتویەتی لەگــەڵ
گرووپــە كوردســتانییەكاندا هــاوكاری بــكات .لــە باكــووری كوردســتان ئــەو ســەردەمەی پەكەكــە تــازە خــۆی
راگەیاندبــوو ،لەگــەڵ زۆربــەی زۆری گرووپــە كوردییەكانــدا پێكدادانــی توونــدی هەبــووە .كاتێكیــش پێگــەی
ســەركردایەتییەكەی بــۆ باشــووری رۆژئــاوای كوردســتان گواســتەوە ،لەوێــش هەمــان رێبــازی پیادەكــردووە.
ناوبەنــاو لەگــەڵ گرووپــە كوردییەكانــدا جۆرێــك لــە دیالۆگــی هەبــووە ،بــەاڵم بەگشــتی هیچــكات نەیویســتوە
()14
بەشــێوەیەكی شــێلگیرانە هــاوكاری و هاوئاهەنگیــان لەگــەڵ بــكات.
لــەدوای شۆڕشــی ســووریاوە پەیوەندییەكانــی تەڤــدەم باڵــی فەرمــی كەجەكــە لــە رۆژئــاوای كوردســتان لەگــەڵ
ئەنجوومەنــی نیشــتامنی كــورد – ئەنەكەســە ئاســت و رووبەرێكــی جیــاوازی بەخۆیەوەگرتــووە .لێــرەوە بــە
نێوانگیــری ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتان لــە رێككەوتنەكانــی هەولێــر  ،1هەولێــر  2و دهــۆك  1دا هەردووال
لەســەر رێچكەیــەك بــۆ كاروبــاری ئــەو پارچەیــەی كوردســتان رێككەوتــن .رێچكــەی یەكــەم دامەزراندنــی
دەســتەی بــااڵی كــوردی بــوو ،بــەاڵم بەناكامــی لەدایكبــوو .لــە رێككەوتنــی دهــۆك 1یشــدا "لێڤەگــەڕی سیاســی"
دامــەزرا ،بــەاڵم ئەمەشــیان بەناكامــی مایــەوە.
ئاڵقــەی دووەم  -كەجەكــە لەگــەڵ فاكتــەری هەرێمــی :باڵــی رۆژئــاوای كەجەكــە ســەرەتا لەگەڵ ئــەوەی زۆربەی
زۆری ناوچەكانــی رۆژئــاوای كوردســتانی كۆنرتۆڵكــرد ،تەنیــا لــە قامشــلۆ چەنــد داوودەزگای رژێمــی بەشــێوەیەكی
هێامیــی هێشــتەوە .دیــارە پەیــەدە لــە قۆناخــی یەكەمــدا دەیویســت ئــەم فاكتــەرە هەرێمییــە (رژێمــی ئەســەد)
وەك گەرەنتییــەك لەبەرامبــەر هەرچــی دەســوەردانێكی هێــزە چەكدارەكانــی تــورك بقۆزێتــەوە .ئەمــەی كــردە
فاكتەرێكــی ئاسایشــی بــۆ داوودەزگاكانــی خــۆی .لێــرەوە پەیــەدە بەقۆســتنەوەی دینامیكــە هەرێمییــەكان
بــەرە – بــەرە زەمینــەی بــۆ جێگیركردنــی دەزگاســازی خــۆی لــە رۆژئــاوا خۆشــكردووە .پەیــەدە بەپشتبەســن
بــەم فاكتــەرە توانــی لەمــاوەی دوو ســاڵدا هەمــوو دەســكەوتەكانی لەشــێوەی ئیــدارەی خۆســەری دیموكراتیــدا
()15
رێكبخاتــەوە و رایبگەیێنێــت.
لــە قۆناخــی دووەمیشــدا پەیــەدە هەنگاوێــك چــووە پێشــەوە .ئەمجــارە دوای جاڕدانــی خۆســەری دیموكراتــی،
بەشــێنەیی فاكتــەری هەرێمــی ئێرانیشــی لــە كێشمەكێشــەكانی رۆژئــاوای كوردســتاندا قۆســتەوە .بەمــەش

 - 13احمد سليامن ،سوريا التي تنتظر اتفاقا اقليميا و دوليا ،موقع والىت.2016 2- – 23 ،
 - 14چاوپێكەوتن لەگەڵ هەڤاڵ بۆتان (نیزامەددین تاش) ئەندامى پێشوى كۆنسەى سەرۆكایەىت پەکەکە ،سەبارەت بە پەکەکە و خۆرئاواى
كوردستان ،كۆیە ،هاوینى  ،2008بەكاسێت.
 - 15مامەند رۆژە ،دیفاكتۆى خۆرئاواى كوردستان ،نامیلكە ،سەنتەرى لێكۆڵینەوەى روداو ،هەولێر ،چاپنەكراو ،شوباىت .2016

51

ئاســتەنگێكی دیكــەی لەپێــش دەســتوەردانی توركیــا دانــا .هەروەهــا توانــی پشــتیوانی لۆجســتی ئێــران و
تەنانــەت حكومەتــی عێراقیــش بــۆ داوودەزگاكانــی وەربگرێــت .بەتایبــەت لــە رووبەڕووبوونــەوەی داعشــدا،
یەپەگــە بــووە خاڵــی پێكگەیاندنــی پاڵپشــتی ســێكوچكەی رژێمــی ئەســەد – ئێــران – عێــراق .بەگوێــرەی
هەندێــك لــە ســەرچاوەكان ،یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل یەپەگــە ،لــە رووبەڕووبوونــەوەی هێزەكانــی داعشــدا
()16
بەباشــی كەڵكیــان لــە هــاوكاری جبەخانــە و لۆجســتی ئەســەد ،ئێرانییــەكان و عێراقییــەكان وەرگرتــووە.
ئاڵقــەی ســێیەم – كەجەكــە لەگــەڵ فاكتــەری جیهانــی :لە تەنگــژەی كوبانێیــەوە كەجەكــە پێی ناوەتــە قۆناخێكی
نوێــوە .بــۆ یەكەمجــار فاكتــەری جیهانــی ئەتڵەســیش بەهانــای یەپەگــەوە هاتــوون .ئەمــە ســەرەتا بەداباراندنــی
چــەك و جبەخانــە بــۆ یەپەگــە لەنێــو شــارەكە دەســتیپێكرد .پاشــان لــە پشــتیوانییەكی ئاســانییەوە بەردەوامبــووە
بــۆ ئــەوەی شــاری كۆبانــێ نەكەوێــت .بــەاڵم ئــەم پەیوەندییانــە بــەرە – بــەرە رەهەندێكــی ســراتیژییان
وەرگرتــووە و ئەمریــكا لــە س ـراتیژی رووبەڕووبوونــەوەی داعشــدا یەپەگــەی بــە هێــزی هاوپەیامنــی ســەرەكی
خــۆی لەقەڵەمــداوە .لــە ســراتیژی نەهێشــتنی داعشــدا ،ئەمریــكا زیاتــر پشــتیوانی ئاســانی و هەواڵگــری
دەســتەبەردەكات و دەیــەوێ هێرشــی زەوینــی لەالیــەن هێــزە محەلییــە وەكالەتییەكانــەوە ئەنجامبدرێــت.
لــەوەدا پشــكەكە بەنــاوی یەپەگــەوە دەرچــووە ،چونكــە :ئــەم الیەنــە هێزێكــی ســیكۆالرە ،نەیــاری رسووشــتی
()17
ســەلەفیەتی جیهادییــە ،دەكــرێ لــە ئاینــدەدا وەك بەدیلــی ئەســەدیش حســابی لەســەر بكرێــت.
كەجەكــە ئــەم ســراتیژیەی ئەمریــكای قۆســتووەتەوە .بۆیــە دەســبەجێ ئامادەســازی بــۆ دامەزراندنــی
ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكراتــی و باڵــە ســەربازییەكەی هێزەكانــی ســووریای دیموكراتــی كــردووە .ئێســتا
ئــەم هێــزە بــە دوو ئاراســتەدا پێشــڕەوی دەكات :یەكــەم ،لــە باشــوورەوە بــەرەو ناوچەكانــی شــەداد و دێــرەزور
دەكشــێت .دووەم لــە رۆژئاواشــەوە بــەرەو پێكەوەبەســتنەوەی دوو كەرتــی كۆبانــێ – عەفریــن هەنــگاو
دەنێــت )18(.هەروەهــا لــە عەفرینیشــەوە ئــەم هێزانــە بــە ئاراســتەی گرتنــەوەی ئەع ـزاز – مــارع و جەرابلــۆس
دەســتیان بەپێشــڕەوی كــردووە .رووســیاش لــەم س ـراتیژییەدا بــۆ لێدانــی بنكــەی ســەربازیی بــەرەی نــورسە –
ئەحـراری شــام ،پشــتیوانی ئاســانیی یەپەگــە دەكات .كەجەكــە لــە شــەڕی كوبانێــوە هاتووەتــە نێــو سـراتیژییە
نێودەوڵەتییەكانــەوە .لێــرەوە توانیویەتــی هــەردوو فاكتــەری پشــتیوانی ئەتڵەســی و ئۆراســیایی بــۆ خــۆی
مســۆگەر بــكات.

ئەنجام ،كەجەكە جیۆپۆلیتیكی پۆست-داعش
لەجیۆپۆلیتیــكادا پێگــەی جوگرافــی یەكــە سیاســییەكان زۆر گرنگــە .پێگــە جوگرافییــەكان بەپێــی تیۆرییەكانــی
جیۆپۆلیتیــك بەســەر ئەوانــەی خــوارەوەدا دابەشــدەكرێن :یەكــەم ،پێگــەی دوورگەیــی – دەریایــی وەك ئینگلتەرە
و ژاپــۆن .دووەم ،پێگــەی كیشــوەری – دوورگەیــی وەك ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا .ســێیەم ،پێگــەی
كیشــوەری وەك رووســیا .چــوارەم ،پێگــەی كەناریــی وەك توركیــا و ئێ ـران .پێنجــەم ،پێگــەی ناوكیشــوەری وەك
ئەفغانســتان ،مەغۆلســتان و كوردســتان.
 - 16مامەند رۆژە ،دیفاكتۆى خۆرئاواى كوردستان ،سەرچاوەی پێشو.
 - 17حسني جاسم الخزاعي ،داعش و اثره عىل االمن القومي العراقي ،دارالحكمة ،لندن ،الطبعة االوىل  ،2015ص .201
 - 18العقيد طالل سلو ،انتصاراتنا ضد تنظيم داعش تساهم يف ازدياد اسهمنا لدى قوات التحالف الدويل ،شبكة والىت ،الحسكة.2015-11-19 ،
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بەپێــی تێــزە جیۆسیاســییەكان باشــرین پێگــە پێگــەی دوورگەیــی دەریاییــە و خراپرتیــن پێگــەش پێگــەی
ناوكیشــوەرییە .كوردســتان تائێســتاش پێگــەی ناوكیشــوەری هەیــە ،بۆیــە ئــەم داخرانــە جیۆسیاســییە هەمیشــە
()19
بانــدۆری خراپــی لەســەر پێگــەی بزووتنــەوە سیاســییەكەی هەبــووە.
زۆرجاریــش پێگــەی دەوڵــەت گەلێــك باشــە ،بــەاڵم لەبەرئــەوەی بــژارەی سیاســی خــاوەن هوشــیاری جیۆسیاســی
نییــە ،ناتوانــێ ئــەم پێگەیــە بخوێنێتــەوە و بەپێــی ئەمــە س ـراتیژەكەی دابڕێژێــت .بەپێچەوانەشــەوە زۆرجــار
پێگــەی جیۆسیاســی واڵت زۆر بــاش نییــە ،بــەاڵم دەســتەبژێری سیاســی توانیویەتــی بــە هەوڵــی خــۆی دۆخــە
س ـراتیژییەكان بقۆزێتــەوە و واڵتەكــەی پــێ تۆكمەبــكات .بــۆ منوونــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە پێگــەی هــەردوو
واڵتــی ئێ ـران و توركیــا بدەیــن .لــە جەنگــی یەكەمــی جیهانیــدا عوســانی پێگــەی واڵتەكــەی خوێندبــووەوە،
بــەاڵم لەبــەر بڕیــاری ســراتیژی هەڵــەی الیەنگرییــان لــە یەكێــك لــە جەمســەرەكان بــووە هــۆی ئــەوەی
ئیمپراتۆرییەكــە لەبەریــەك هەڵبوەشــێتەوە .ئەمــە لەكاتێكــدا ئێـران لــەم جەنگــەدا بەبێالیەنــی توانــی قــەوارەی
خــۆی بەشــێوەیەكی رێژەیــی بپارێزێـــت .لــە جەنگــی دووەمــی جیهانیــدا بەپێچەوانــەوە توركیــا بێالیــەن مایــەوە
كەچــی ئێـران الیەنــی یەكێــك لــە جەمســەرەكانی گــرت .ئەمــەش بــووە هــۆی دەســتوەردانی دەرەكــی لــە ئێـران
و دوورخســتنەوەی پادشــاكەی )20(.هەروەهــا دەتوانیــن ئامــاژە بــە پێگــەی جوگرافــی توركیــا لــەدوای جەنگــی
دووەمــی جیهانــی بدەیــن .لــەم جەنگــەدا دەســتەبژێری سیاســی كاتێــك ئەوەیــان زانــی جەمســەرێك جەنگەكــەی
بردووەتــەوە ،ئەوســا بڕیارێكــی یەكالكــەرەوەی داوە و لەگــەڵ جەمســەری ئەتڵەســی پەیامنــی بەســتووە .بۆیــە
بــە ئەندامبوونــی توركیــا لــە پەیامنــی ئەتڵەســی لــە خوێندنــەوەی پێگــەی جیۆسیاســی ئــەم واڵتــەوە هەڵدەقوڵێ،
چونكــە لــە باشــوورەوە هاوســنووری یەكێتــی ســۆڤیەت بــووە .ئەمــەش لەتوێــی سـراتیژی "كۆنتاینمەنــت"دا بــۆ
ناتــۆ زۆر گرنــگ بــووە .بەپێــی ئــەم سـرایتژیە دەبووایــە بلۆكــی رۆژهــەاڵت و یەكێتی ســۆڤیەت لە چــواردەورەوە
()21
گەمارۆبدرایــە .بۆیــە پێگــەی توركیــا نایــاب بــوو .دەســتەبژێری توركیــا بــاش ئەمــەی خوێنــدەوە.
ئێســتا لــە پەنــای رۆژئــاوای كوردســتانیش هێزێــك بەنــاوی "دەوڵەتــی ئیســامی" هاتووەتەكایــەوە .ئــەم هێــزە
لەالیــەن بلۆكــی ئەتڵەســی و هێــزی ئۆراســیاییەوە بــە هەڕەشــە بــۆ ســەر پایەكانــی ئاسایشــی نەتەوەیــی
وەســفدەكرێت .هــەردوو هێزەكــەش نایانــەوێ بەســراتیژی پەالمــاری زەوینــی رووبــەڕووی داعــش ببنــەوە
و پێویســتیان بــە هێــزی مەیدانــی محەلــی هەیــە ،جەنگــی وەكالەتیــان بــۆ بــكات .كەجەكــە ئــەم دۆخــەی
خوێندووەتــەوە و خــۆی وەك بەربژێــری ئــەم هێــزە وەكالەتەییــە نیشــانداوە .ئەمــەش پێگــەی جیۆسیاســی
كەجەكــەی بەیەكجــاری گۆڕیــوە .كەجەكــە توانیویەتــی پێگــەی جیۆسیاســی باڵەكــەی ســووریای بقۆزێتــەوە.
ئەمــە كۆتایــی بــە چەرخــی گەمــارۆی سـراتیژی لەســەر ئــەم گرووپــە هێنــاوە و لەنێــو سـراتیژییە جیهانییەكانــدا
بەتایبــەت ســراتیژی نەهێشــتنی تیــرۆردا ،جێگەیەكــی بــۆ دەســتەبەركردووە.
ئــەم پێگەیــە بــۆ جیۆپۆلیتیكــی پۆست-داعشــیش گەلێــك یەكالییكــەرەوە دەبێــت .پێدەچێــت لــە رۆژئــاوای
كوردســتانەوە بەپشــتیوانی ئەمریكییــەكان كار بــۆ ئۆپەراســیۆنی دەرپەڕاندنــی داعــش لــە رەققــە و دێــرەزور
بكرێــت .رەنگــە هێــزی زەوینــی بەربژێــر بــۆ ئــەم ئۆپەراســیۆنە (هێزەكانــی ســووریا ی دیموكراتی)بێـــت .ئەمــە
()22
لــە قۆناغــی پۆست-داعشــدا پێگەیەكــی جیۆسیاســی تۆكمەتــر بــە باڵــی ســووریایی كەجەكــە دەبەخشــێت.
 - 19د.عیززەتولاڵ عیززەىت ،جیۆپۆلەتیك ،وەرگێڕاىن كەمال رەشید شەریف ،سەنتەرى لێكۆڵینەوەى سرتاتیجى كورستان ،سلێامىن ،2004 ،ال .96 97-
 - 20نجف قيل پسيان ،از مهاباد خونني تا كرانەهاى رود ارس ،تهران ،1948 ،ص .104-103
21- N. Spykman”Americans Strategy in World Politics”. 1992. Pp.45.
 - 22العقيد طالل سلو ،انتصارتنا ضد تنظيم داعش تساهم يف ازدياد اسهمنا لدي قوات التحالف الدويل ،شبكة واليت ،الحسكة.2015 – 11 – 19 ،
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ســیناریۆ داڕشــن بــۆ قۆناغــی پۆســت – داعــش زۆر ئاســتەم نییــە ،بــەاڵم پێدەچــێ داعــش وەك دیفاكتۆدەوڵــەت
لــە ســووریا نەمێنێــت .داعــش وەك هێزێكــی پەرتوبــاو كــە س ـراتیژی جەنگــی "ئەســیمەتریك" واتــە جەنگــی
چەتەیــی پیــادەدەكات ،لــە بەشــێكی بەرینــی ســووریادا دەمێنێتــەوە .هەروەهــا ئەگــەری ئــەوە هەیــە داعــش،
بــەرەی نــورسە ،جونــدی ئەقســا و تەنانــەت ئەحـراری شــامیش یەكبگرنــەوە .پێشــبینیدەكرێت باڵــی ســووریایی
كەجەكــە رووبــەڕووی جەنگێكــی پڕوكێنــەری درێژخایــەن لەگــەڵ گرووپــە ســەلەفییە جیهادییەكانــدا ببێتــەوە.
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ئایندەی هێرشی داعش بۆ سەر رۆژئاوای كوردستان
								

()1

د .ئازاد عەلی

لــە دوای راپەڕینــی كــورد لــە رۆژئــاوای كوردســتان  ،كــە لــە 12/3/2004ەوە دەســتیپێكرد ،ناوچەكانــی رۆژئــاوای
كوردســتان و هێــزە سیاســییەكانی بەكــردەوە رووبــەڕووی دۆخێكــی ســەختی مامەڵــەی رژێمــی ئەســەد بوونــەوە.
بۆیــە دەســەاڵت دەســتیكرد بــە جێبەجێكردنــی سیاســەتی دەركــردن ،تەعریــب و بڕینــی هۆكارەكانــی ژیــان لــە
الوانــی كــورد  .رژێــم لەوكاتــەوە هەڵمەتێكــی چــڕی بــۆ راوەدوونانــی الیەنگــر و ئەندامانــی حیزبــە كوردییــەكان
دەســتپێكرد .گرووپەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا  ،ئەوانــەی بــە حیزبــە ئەندامەكانــی "راگەیێنــدراوی دیمەشــق"
دەنــارسان ،جۆریــك لــە هاوســۆزییان بــۆ كــورد نیشــاندا ،بــەاڵم ئەمــەش زۆر بــەالوازی دەهاتــە بەرچــاو  .ئەمــەش
پشــتی بــە "راگەیێنــدراوی دیمەشــق" بــۆ گۆڕانــكاری دیموكراســی بەســتبوو كــە بزووتنــەوەی سیاســی كــوردی
چ لەنــاوەوە یــان لــە دەرەوە بڕبــڕەی پشــت و هێــزی جەمــاوەری ئــەو راگەیێنــدراوەی پێكدەهێنــا .لەســەر
ئــەم بزووتنەوەیــە چەنــد دەنگێكــی پەشــیامنی دەركەوتــن كــە لەكاتــی خۆیــدا پشــتیوانی كوردیــان نەكــرد
لــە راپەڕینەكــەی بەهــاری ســاڵی  .2004بــەاڵم دەســەاڵت چەندیــن هەوڵــی جیــاوازی خــۆی خســتەگەڕ بــۆ
بەتاڵكردنــەوەی هــەر شــێوازێك لــەكاری هاوبــەش لەنێــوان هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی و بزووتنــەوەی
كــوردی لــە نێوەڕۆكــە تێكۆشــەرییە گۆڕانخوازیەكــەی.

سووپایەك لە تووندڕەوە سوورییەكان
بەدواداچوونــی وردەكارییــەكان لــە گۆڕانكارییــە سیاســی و رێكخراوەییەكانــدا لــە ســووریا ،لــە مــاوەی دەســاڵ
و ئاشــكراكردنی میكانیزمــی پێشــكەوتن و رەگداكوتانــی بزووتنــەوەی جیهــادی لەنێــو ســووریا لــە دوای بەهــاری
ســاڵی  ،2011پێویســتی بــە لێكۆڵینــەوەی ورد بــووە  ،ســەرەڕای ئــەو بەڵگەنامــە و زانیارییانــەی كــە هــەن .بۆیــە
ئــەم لێكۆلینەوەیەمــان لــە نزیكرتیــن ئاســت لــە گەیانــدن و گەڕاندنــەوەی وێنــەی دیمەنــی سیاســی و ســەربازی
كــە بەدرێژایــی پێنــج ســاڵی رابــردوو لــە ســووریا بەگشــتی و لــە ناوچــە كوردییــەكان بەتایبەتــی پێكهاتــووە
چڕدەبێتــەوە .هەروەهــا ئێمــە ئامــاژە بــە نیشــانەی دیمەنــی ســەرەكی و هێڵــە گشــتییەكان دەدەیــن كــە لــە
بەرەوپێشــچوونی رووداوەكانــدا دەردەكــەون .پاشــان بــەو فاكتەرانــەی كــە بوونەتــە هــۆكار بــۆ دروســتكردنی
ئــەم گۆڕانكارییــە قواڵنــە ،ئەویــش بــە پشتبەســن بــە ســووپایەكی راســتەقینە لــە خەڵكــی توونــدڕەو كە قــەوارەی
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی ســوورییان ســەرەوژێركردەوە.
یەكێــك لــەو فاكتەرانــەی كــە زەمینەیــان بــۆ پیتاندنــی ژینگەیەكــی توونــدڕەوی خۆشــكرد لەنێــو ســووریادا،
بریتیبــوو لــە ملمالنێــی سیاســی لەنێــوان هــەردوو بزووتنــەوەی نەتەوەیــی عەملانــی عەرەبــی و ئیســامی ،پاشــان
 - 1ئەم باسە بە زمانی عەرەبی نوورساوە لەالیەن بەختیار محەمەد فەتحی-یەوە کراوەتە کوردیی ناوەڕاست.
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گەشەســەندنی ملمالنێــی نــەژادی تایفەگــەری سیاســی بــە ســەركردایەتی بزووتنــەوەی ئیخــوان موســلمین كــە
لــەدژی رژێمــی بەعســیی حافــز ئەســەد دەســتیپێكرد و دواتــر ،گەیشــن بــە باڵوكردنــەوەی بیــری بانگەوازخــوازی
ســەلەفی و پاشــانیش جیهــادی تەكفیــری لەنێــو ســووریادا .هــاوكات لەگــەڵ ئــەم فاكتەرانــەی بەرهەمهێنانــی
بیــری توونــدڕەوی ،كــردەوەی نیزامــی تایفەگــەری جیــاكاری لــەدژی پێكهاتــەی بەرفراوانــی زۆرینــەی ســوننە لــە
ســووریادا كاریگــەری خۆیــان هەبــووە .هەروەهــا لەســەر تەشەنەســەندنی خێ ـرا و قوڵبوونــەوەی كەشــوهەوا
كۆمەاڵیەتییەكــە بــۆ توونــدڕەوی ئیســامی كاریگەربــوون كــە باوەشــی بــۆ كردووەتــەوە.
بەدرێژایــی مێــژووی نوێــی ســووریا ،ملمالنــێ لەنێــوان رەوتــی ســەربازی لەالیــەك و سیاســەمتەدارانی لی ـراڵ و
ئیســامیی لەالیەكــی دیكــەوە هــەر هەبــووە .لــە كۆتاییشــدا یەكالیــی بووەتــەوە و بەشــێوەیەكی رەمــزی خــۆی
لەنێــو ملمالنێــی عەمامــە و پۆســتاڵدا بینیوەتــەوە.
رژێــم بەپشتبەســن بــە پێكهاتــەی ســەربازی ،توانیویەتــی ئەزموونێكــی گــەورەی هەواڵگــری لــە بــواری
بەڕێوبــردن و وەبەرهێنانــی رێكخـراوە سیاســییەكان و رقئەســتووری توونــدڕەوی بەدەســتبێنێت و لــەم بوارەشــدا
لــە متامنەپێهێنانــی هێــزە كاراكانــی نێــو گۆڕەپانــی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی ســەركەوتووبووە كــە وەك باشــرین
جێگــرەوە بــۆ توونــدڕەوی ئیســامی دەمێنێتــەوە.
رژێــم ئــەم ئەزمــوون و خەسڵەتەشــی خســتەگەڕ بــۆ راكێشــانی رێكخ ـراوە جیهادییــەكان و چاوپۆشــیكردن لــە
گەشــەكردنی ئــەو زەمینەیــەی لەنێــو ســووریادا هەبــووە ئەویــش لــەدوای چەنــد مانگێكی كــەم لە دەســتپێكردنی
راپەڕینەكانــی ســووریا .بەهێزتریــن ئــەو رێكخراوانــە كــە زۆرتریــن شــێوازی توونــدڕەوی هەبــووە بــەرەی نــورسە
(جبهــە النــرە) بــووە.

هێرشی بەرەی نووسرە بۆ سەر ناوچەكانی رۆژئاوای كوردستان و
ئامادەكاری بۆ جەنگی داعش:
بــەرەی نــورسە لەنێــوان دەیــان كەتیبــە و گرووپــی ســەربازییدا لــە كۆتایــی ســاڵی  2011ســەریهەڵداوە .ئەمانــە
ســەر بــە بیــری ســەلەفی جیهــادی بــوون و بەڕاشــكاوی وابەســتەی رێكخـراوی قاعیــدە بــوون .بۆیــە لــە مانگــی
كانونــی یەكەمــی  2011بــەو نــاوەوە رەواجــی پەیداكــردووە ،پــەرەی بــە تواناكانــی داوە بــۆ ئــەوەی لــە مــاوەی
چەنــد مانگێكــدا ببێتــە یەكێــك لــە دیارتریــن هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی چەكــدار  .تاوەكــو ئــەو رادەیــەی ژمــارەی
چەكدارەكانــی لــە ســاڵی  2013گەیشــتە نزیكــەی شــەش هــەزار كــە زۆرینەیــان لــە جیهادییــە بیانییــەكان
بــوون( .)2لەســەرەتای ســەرهەڵدانیدا هیــچ شــێوازێكی رەق و تووندوتیــژی لەالیــەن ئەمانــەوە نەنوێـراوە ،چونكــە
بەدرێژایــی ســاڵی  ،2012كاتێــك لــە شــەقامە گشــتییەكانی هــەردوو پارێــزگای رەققــە و دێــرەزور چاومــان بــە
ئەندامەكانــی دەكــەوت نەرمــی و رەفتــاری رێــك یەكێــك لــە شــێوازەكانی مامەڵەكردنیــان بــوو لەگــەڵ خەڵكــدا
 ،كــە خۆیــان منایشــیاندەكرد .بۆیــە لــە ســەرەتادا رەفتــاری رێكــی ئەمانــە بۆچوونێكــی ئەرێنــی لــەو ژینگەیــەدا
دروســتكرد كــە پێشــوازی لێدەكــردن و بەخێوكەریــان بــوون.

 - 2پێگەی سەرچاوەکە ،هەر چەندێكتان ويست دەربارەی بەرەی نورسە بزانن لە بەستەرەكەدا بيدۆزنەوە ،دوايەمني سەردان :2016/3/24
http://www.al-masdar.net/

57

هەروەهــا دیــارە ئەمــە شــێوازێكی نوێبــوو لــە كاركــردن بــۆ راكێشــانی ســۆزی هەندێــك لــە هــۆزە عەرەبییــەكان
بــەالی خۆیانــدا ،بەتایبەتیــش لــە ناوچــە ســنوورییەكاندا لەگــەڵ عێــراق كــە لەوێــوە بەشــی ســەرەكی
رێكخراوەكەیــان بــۆ عێــراق گواســتەوە و وەبەرهێنانیــان لەســەر الوان دەكــرد.
بــە حوكمــی وابەســتەبوونی زۆرینــەی ســەركردەو الیەنگرانــی بــەرەی نــوورسە بــە دامەزراوەكانــی هــەردوو
حیزبــی بەعــس لەعێ ـراق و ســووریا ،ئــەوە وایكــرد دووبــارە دەســت بــە گرتنەبــەری هەمــان ئــەو ئامانــج و
رەفتارانــە بكــەن كــە رژێــم پەیــڕەوی دەكــردن .بۆیــە بــەرەی نــوورسە پارێــزگاری لــە ژمارەیــەك لــە ئەندامەكانــی
كــرد كــە لەنێــو دامــەزراوە حكومییەكانــدا بــوون ،لەوانــەش دەزگا ئەمنییەكانی حكومــەت و یەكە ســەربازییەكان.
هەروەهــا خاوەنــی كۆمەڵێــك گرووپــی هەواڵگــری پێشــكەوتوو بــوو ،وێـڕای چەندیــن چیرۆكــی جیــاواز كــە بــە
هاوتەریبــی لەگــەڵ ســەركەوتن و باڵوبونەوەیــدا دەبیس ـران ،ســەبارەت بــەوەی كــە زۆرینــەی ســەركردەكانی
بــەرەی نــوورسە لــە ئەفســەرانی هەواڵگــری ســەربازی ســووری بــوون ،ئەمــە ســەرەڕای ئەنجامدانــی چەنــد
چاالكییەكــی ســەربازی گــەورە لــەدژی جومگەكانــی حوكــم .بۆیــە بــەرەی نــوورسە دەســتی بــە ئەنجامدانــی
هێرشــی توونــد كــرد بــۆ ســەر ئــەو ئامانجانــە كــە ســەربە رژێمــی ســووریا بــوون ،تەنانــەت لــە نێوەڕاســتی ســاڵی
()3
 2013بەرپرســیارێتی خــۆی لــە ئەنجامدانــی  57هێرشــی خۆكــوژی لەنێــو ســووریادا راگەیانــد.
بــە چاوپۆشــین لــەم هەلومەرجانــە ،بــەرەی نــوورسە دەرفەتەكــەی بــۆ بنیادنانــی پەیوەنــدی بــاش لەگــەڵ
ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا قۆســتەوە و لەگــەڵ ئۆپۆزیســیۆنی چەكــداری هاوئاهەنگبــوو و دەســتیدایە پتەوكردنــی
پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ هاوپەیامنــی ســووری ئۆپۆزیســیۆن ،تاوەكــو ئــەو رادەیــەی كــە معــاز خەتیب ،ســەرۆكی
پێشــووی هاوپەیامنیــی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا ،گوتــی "بانگــی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا
دەكــەم ،بــۆ دووبــارە چاوخشــاندنەوە بــە دانانــی بــەرەی نــوورسە لــە لیســتی تیــرۆردا" .ئــەو لەبــەردەم زۆرتــر لــە
ســەت دەوڵەتــی ئامادەبــوو لــە كۆڕبەنــدی دۆســتانی گەلــی ســووریا لــە مەغریــب ئەمــەی گــوت! دەیویســت
بڵێــت كــە دەبــێ ئەمریــكا رەچــاوی ئــەوە بــكات كــە بــەرەی نــوورسە یەكێكــە لــەو الیەنانــەی كــە رووبــەڕووی
دەســەاڵت بووەتــەوە و نابــێ بــە تیرۆریســت دابرنێــت  .ئەمــەش پێویســتی بــە دووبــارە پێداچوونەوەیــە .
هەروەهــا ئــەو گوتی"پێدەچــێ ئێمــە لەگــەڵ هەندێــك لــە الیەنــەكان لــە بیــر و بۆچوونــی سیاســیدا جیاوازبیــن،
بــەاڵم دووپاتیدەكەینــەوە كــە تفەنگــی شۆڕشــگێڕان رووەو رووخاندنــی دەســەاڵت ئاراســتەكراوەو هیــچ
شــوورەیی نییــە بــەالی هیــچ كەســێكەوە كــە هانــدەری بــۆ رزگاركردنــی واڵتەكــەی دینەكــەی بێــت ،چونكــە
ئــەو دینــەی میللەتــان رزگارنــاكات و زۆڵــم و زۆرداریــش لەنێونابــات دینێكــی ســاختەیە" .زۆرتریشــی لەســەر
رۆیشــت و گوتــی "بوونــی بزووتنــەوەی ســەربازی بەزۆرینــەی رەنگــی ئیســامی ،شــێوازێكی ئەرێنییــە و شــانازی
پێوەدەكەیــن ،چونكــە شــەهیدبوون لەپێنــاو خــودا هەمیشــە بزووێنــەری ســەرەكی بــۆ رزگاركردنــی مــرۆڤ
()4
بــووە".
رەوتــی ســەلەفی جیهــادی هەلومەرجەكــەی قۆســتەوە و هاتەنــاوەوە .رژێمیــش بــۆ پارســەنگدانەوەی هێــزە
ســەرەكییەكانی شــۆڕش كەڵكــی لــەم گرووپــە ســەلەفییانە وەرگــرت .رژێــم بــە بیانــووی بەرپەرچدانــەوە دەســتی
 - 3بەرەی نورسە :جبهة النرصة« :أفغنة» سوريا ،بوابة الحركات اإلسالمية ،باڵوكراوەتەوە لە رێکەوتی  ،2014/5/1دوايەمني سەردان لەسەر
بەستەری :2016/3/16
http://www.islamist-movements.com/2526
 - 4ناونانی هەينی سبەينێ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەمريكا :بەرەی نورسە تیرۆریست نییە ،پێگەی اورينت نيوز ،لە رێکەوتی  ،2012/12/12دوايەمني
سەردان لەسەر بەستەریhttp://www.orient-news.net/ar/news_show/1000 ،2016/3/19 :
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بــە هەملەتێــك كــرد بــۆ ئــەوەی ئەمــە بــۆ هەڵچوونێكــی جەمــاوەری و نەتەوەیــی وەربســووڕێنێت .بۆیــە بــەرەی
نــوورسە یەكــەم الیــەن بــوو كــە ســوودی لــە كەشــی باڵوكردنــەوەی تووندوتیــژی وەرگــرت بــۆ فراوانكردنــی ئــەو
ژینگەیــەی ئامیــزی بــۆ كردبــووەوە لــەڕووی جوگرافــی لەنێــو ئــەو گوندانــەی لەژێــر ركێفــی دەســەاڵت دەربازیان
ببــوو .نــوورسە هەوڵیــدا دەســت بەســەر ناوچەكانــی حــەوزی خابــووری خــواروودا بگرێــت كــە رسووشــتی
كۆمەاڵیەتــی خێڵەكــی هــەژاری لــكاوی بــە عێراقــەوە هەیــە .هەروەهــا دەســتی بــە هاندانــی خێڵــەكان بــۆ
بەهێزكردنــی ئامادەیــی ســەربازی خــۆی لــە ناوچەكــەدا كــرد .بــۆ ئــەم مەبەســتەش هەوڵیــدا (جیــش االنصــار)
لــە رەققــە دامبەزرێنێــت كــە ســووپایەكی خێڵەكییــە بــە تایبەمتەنــدی ئــەم ناوچەیــە ،هەروەهــا رەگــی دەســەاڵتی
خــۆی لــە دەوروبــەری گونــدی ئەلشــەحیل لەســەر فـرات داكوتــا كــە ئیدارەیەكــی بــۆ خــۆی لە ژێــر ناونیشــانێكی
گاڵتەجاڕییــدا رێكخســت لــە كۆتایــی ســاڵی  2012بەنــاوی دەوڵەتــی شــەحیل.
لەئەنجامــدا بــەرەی نــوورسە بەرنامەڕێــژی بــۆ مەبەســتی فراوانكردنــی دەســەاڵتی خــۆی لەنێــو هــۆزە
عەرەبییەكانــدا كــرد ،واتــە رێگەخۆشــكردن بــۆ نزیكبوونــەوە و گەیشــن بــە ســنووری توركیــا لــە باكــوورەوە،
لەگــەڵ گرتنەبــەری بیرۆكــە و زەمینــەی شۆڤێنیســتی پێشــوەخت دژ بــە كــورد .لەگــەڵ ئەوەشــدا پێشــبینی
ئەوەیدەكــرد ناوچــە كوردییــەكان بگێڕێتــەوە ژێــر حوكمــی عەرەبــی .ســەرەڕای چاوبڕینــە نــەوت و غــاز كــە
هەمــوو ئەمانــە هانــدەری بــەرەی نــوورسە بــوون بــۆ هێرشــكردنە ســەر ناوچــە كوردییــەكان و پێكــدادان لەگــەڵ
یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل (یەپەگــە)ی ســەر بــە پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی (پەیــەدە).
پێدەچــێ ئــارەزووی دەســتگرتن بەســەر ناوچــە كوردییەكانــدا تەنیــا پەیوەســت نەبووبــێ بــە بــەرەی نــوورسەوە،
بەڵكــو ئــەو الیەنانــەی دیكــەش كــە هەوڵیان بــۆ دەدا كەم نەبــوون .هەمــوو پێكەوەبــوون لەگــەڵ بەرزبوونەوەی
ئاســتی گــرژی سیاســی ،بۆیــە هەندێــك لــە یەكــە ســەربازییەكانی ســوپای ئــازاد هێرشــیانكردە ســەر شــارەكانی
قامشــلۆ و حەســەكە .هەروەهــا دەشــێ هێرشــە بەرفراوانەكــە لــە هاوینــی  2012بــۆ ســەر ناوچــە كوردییــەكان
لــە باكــووری ســووریا بــە ئاســتی بەرەوپێشــچوونی ســەربازی و سیاســی هێــزە كوردییەكانــەوە ببەســرێتەوە.
ســەرەڕای ناكۆكییەكانیــش یەكگرتنێــك لــە چوارچێــوەی دەســتەی بــااڵی كوردیــدا هاتەكایــەوە .بۆیــە هەوڵــەكان
بــۆ لەباربردنــی ئــەم دەســكەوتە لەســەر ئاســتی هەرێمــی و ناخۆیــی پەرەیانســەند .بــەاڵم وێنەكــە لەنێــو ماڵــی
كوردیــدا هیــچ جــوان نەبــوو ،چونكــە الیەنێــك هەوڵیــدەدا هەمــوو بارودۆخــە جیــاوازەكان بــۆ بەرژەوەنــدی
حیزبیــی خــۆی بقۆزێتــەوە ،ئەمــە ســەرەڕای تەقــەالی ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتان بــۆ یەكخســتنی حیزبــە
كوردییــەكان لەنێــو یــەك دامــەزراوەدا ،رووداوەكان ســەملێنەری ئاســتەنگی بەدەســتهێنانی ئــەم ئامانجــە بــوون
كــە دواتــر لــە بەیاننامەیەكــی ئەنجوومەنــی نیشــتامنی كوردیــدا ئامــاژە بــە خاڵــە الوازەكانــی نێــو یەكڕیــزی
كــوردی ك ـراوە" :لــە تەممــوزی  2012و بــە دەستپێشــخەرییەك لەالیــەن ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتان و
بەسەرپەرشــتی ســەرۆك مەســعود بارزانــی ،رێككەوتنــی هەولێــر لەنێــوان ئەنجوومەنــی نیشــتامنی كــوردی و
ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاوا واژۆكـراوە ،بــەو پێیــە دەســتەی بــااڵی كــوردی پێكهێـراوە كــە ئەركــی ســەركردایەتی
كاری هاوبــەش لــەم قۆناخــە هەســتیار و نامۆیــەدا بگرێتەئەســتۆ و لیژنــەی خزمەتگــوزاری ،فریاگــوزاری بــۆ
دامەزرێنــدراوە .بــەاڵم ئــەم رێككەوتنــە وەك پێویســت كاری پێنەك ـراوە و هــەر زوو بەربەســت و تەگــەرەكان
لەبەردەمیــدا چەقیــان بەســتووە بەهــۆی تاكــڕەوی ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاوا و قۆرخكردنــی نــاوی دەســتەی
بــااڵی كــوردی بــۆ خــۆی و چاالكنەكردنــی ئــەو ســەركردایەتییە تایبەمتەنــدەی كــە راســپێردرابوو بــۆ كاروبــاری
پاراســتنی هاوونیشــتامنیانی مەدەنــی و بەرگریكــردن لــە ناوچــە كوردییــەكان  .لەبەرئــەوە هێزەكانــی ئاســایش
و یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل كــە لەالیــەن ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاواوە پێكهێرنابــوون لەالیــەن پەیــەدەوە
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بەڕێوەدەبرێــن و هیــچ بوارێــك بــۆ هاوبەشــی راســتەقینە نەهێڵراوەتــەوە".
كەشــی بەهەڵــە لــە یەكرتتێگەیشــن و گومانــاوی ،ســەرەڕای ملمالنێیــەكان و ناكۆكــی حیزبــە كوردییــەكان ،
بــووە هــۆی ئــەوەی چەنــد بەیاننامەیــەك دەربكــەن و تێیانــدا ئامانجــە راســتەقینەكانیان دەربخــەن و ئــارەزووی
هەموویــان بــۆ بەرگریكــردن لــە ناوچەكانــی خۆیــان ،هەروەهــا بەیاننامــەی دەســتەی بــااڵی كــوردی  ،لــەدژی ئەم
هێرشــانە دەرك ـرا كــە ئــەوەی تێــدا هاتبــوو " :ماوەیەكــە ناوچــە كوردییــەكان كــردەوە و پێكداپژانــی ســەربازی
لەنێــوان یەكــە ســەربازییە جیاوازەكانــدا بەخــۆوە دەبینــن لەژێــر نــاوی ســوپای ئــازاد و ســوپای نیزامــی كــە
بەهۆیــەوە تێكــدان و داڕمــان رووی لــە گوندەكانــی جزیــرە كــردووە و جەنگەكــەش بووەتــە هــۆكاری ئاوارەبوونی
زۆری دانیشــتوان بــەرەو شــارەكانی حەســەكە و قامشــلۆ و شــارۆچكەكانی دیكــە  .ئــەو هەواڵنــەی دەدرێــن بــۆ
پەلكێشــكردنی خەڵــك بــۆ ناوچــە كوردییــەكان هیــچ لــە بەرژەوەنــدی شۆڕشــدا نیــن  ،ســەرەڕای ئــەوەی ئــەم
ناوچانــە بوونەتــە بنكەیەكــی پارێــزراو بــۆ ئــەو ئاوارانــەی لــە ناوچەكانــی دیكــەوە روویــان تێدەكــەن كــە جەنگی
وێرانــكاری تێیانــدا روویــداوە .دەســتەی بــااڵی كــوردی پێكــەوە لەگــەڵ نوێنــەری هەمــوو پێكهاتەكانــی دیكــە
بــە تــەواوی رەتیدەكاتــەوە كــە ناوچەكەمــان بكرێتــە گۆڕەپانــی جەنــگ یــان دەســتێوەردان ،بەهــۆی هەســتیاری
()6
ناوچەكــە و پێكهاتــەی دانیشــتوانی".
هێرشــی هەندێــك لــە یەكەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا بۆ ســەر شــاری ســەرێكانیێ كــە كەوتووەتە سەرســنووری
نێودەوڵەتــی توركیــا – ســووریا لــە كۆتایــی ســاڵی  2012دا  ،ئاماژەیەكــی ترســناك و بەڵگــەی دروســتبوونی گــرژی
بــوو لــە پەیوەنــدی عەرەبــی – كــوردی ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئەمــە پالنێكــی سیاســی نوێــی ناوەندەكانــی
ئۆپۆزیســیۆنە بــۆ بانگكردنــی حیزبــە كوردییــەكان و ســوود وەرگرتــن لــە ناكۆكییــە ناوخۆییەكانیــان.
لەگــەڵ ئەمەشــدا هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی چەكــداری ســووریا لــە رۆژی 7ی ترشینــی دووەم هێرشــیانكردە ســەر
شــاری ســەرێكانیێ ،بەبــێ ئــەوەی لــەو كاتــدا ئامانجــی ئــەم هێرشــە بــۆ ســەر ئــەم شــارە بزانرێــت كــە ئــەم شــارە
هیــچ بارگرانییــەك لەســەر هاوكێشــەی ســووریا دروســتناكات ،ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كــورد لــە ســووریا لــە
بەیاننامەیەكــدا لەوبــارەوە رایگەیانــد " :دوێنــی ســوپای ســووریای ئــازاد هەڵیكوتایــە ســەر بنكــە ئەمنییەكانــی
رژێــم لــە شــاری ســەرێكانیێی ســەر بــە پارێــزگای حەســەكە كــە كەوتووەتــە سەرســنووری توركیــا و زۆرینــەی
دانیشــتووانی شــارەكە كــوردن .ئــەم هێرشــە پێكدادانــی توونــدی لەنێــوان گرووپــە كوردییــە چەكــدارەكان و
هێزەكانــی دەســەاڵت لێكەوتــەوە كــە لــە پارێــزگای حەســەكەوە دەهاتــن بــەرەو ســەرێكانیێ لەســەر ســنوور
لەگــەڵ توركیــا و لــە دوای شــەڕ و پێكدادانێكــی زۆری هێزەكانــی دەســەاڵت لــە هەوڵێكــدا بــۆ گەیشــتنی
هێــزی پاڵپشــت  ،پاشەكشــەیان كــرد بــەرەو دەرەوەی شــارەكە .بەگوێــرەی مەزەنــدەی چاالكڤانــان نزیكــەی
90%ی دانیشــتووانی ناوچەكــە كــە نزیكــەی  70هــەزار كــەس دەبــن بــەرەو دەرەوەی شــارەكە ئــاوارە بــوون و
هەندێكیــش چوونەتــە نــاو خاكــی توركیــاوە .بۆیــە ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كــورد لــە ســووریا  ،كۆبوونەوەیەكــی
()7
بەپەلــەی لــە نــاو شــارەكە لەگــەڵ ســوپای ئــازاد رێكخســتووە بــۆ لێكۆڵینــەوە لــەو هێرشــە ســەربازییە".
()5

 - 5بەيانی ئەنجومەنی نيشتامنی كوردی سوری ،لە رێکەوتی  2014 / 2 / 20دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری http://www. :2016/3/26
kurdstreet.com/?p=9254
 - 6بيان« :الهيئة الكردية العليا» ،لە رێکەوتی  2013/4/13دامەزرێرناوە لە متوز  ،2012ئەو كاتە نوێنەرێتی هەر يەك لە هێزە سياسيەكانی
كوردی چاالكی سوريای دەكرد ،پێگەی گلگامش  ،لەسەر بەستەری دوايەمني سەردانhttp://www.gilgamish.org/viewarticle. 2016/3/20 :
30244-php?id=kurds_matters-20130414

 - 7جريدة البيان ،دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری http://www.albayan.ae/one-world/ :2016/3/22
1.1763173-08-11-arabs/2012
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لەئەنجامــی هێرشــی كۆمەڵێــك لــە گرووپــە چەكــدارەكان لــە رۆژی  28/11/2013بــۆ ســەر ســەرێكانیێ كــە
بــە زۆری لەنێــو خاكــی توركیــاوە و بــە ئاســانكاری هەواڵگــری ســەربازی دزەیانكردبــوو ،كێشــەی شــارەكەی
ئاڵۆزتركــرد ،چونكــە" :بزووتنــەوەی ئەحـراری شــام ،بــەرەی نــوورسە و لیواكانی ئەحفاد رەســوڵ رۆژی دووشــەممە
رایانگەیانــد كــە دەســتیان بــە جەنگــی پاككردنــەوەی شــاری ســەرێكانیێ كــردووە لــە پارێــزگای حەســەكە لــە
()8
ئەندامانــی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان".
ئــەم هێرشــە بــە هاوئاهەنگــی ئــەم گرووپانــە لەگــەڵ یەكێــك لــە پیاوماقواڵنــی خێڵــی ئەلبــەكارەی نیشــتەجێ
لــە باشــووری ناوچــەی ســەرێكانیێ ئەنجامــدرا .هێرشــكردن بــۆ ســەر شــاری ســەرێكانیێ خاڵــی وەرچەرخــان و
گۆڕینــی ئاراســتەی چاالكیــە ســەربازییەكان لــە ناوچــە كوردییەكانــدا بــوو كــە كاریگــەری سیاســی و ســەربازی
ترســناكی هەبــوو ،چونكــە هێرشــەكان لــە دواتریشــدا هــەر رانەوەســتێرنان .هەروەهــا تەقــەالی ئۆپۆزیســیۆنی
چەكــداری بــۆ ســەپاندنی دەســەاڵتی خــۆی لەســەر ناوچــە كوردییــەكان و بــە ســەربازگرتنی الوەكانیــان بــۆ
تێكەڵكردنیــان لــە شــەڕێك لــە دژی سیســتەمی حوكمڕانــی لــە دیمەشــق زۆرتربــوو.
نیشــانەكانی هــاوكاری و هاوئاهەنگــی لەنێــوان ئــەو الیەنانــەی ئۆپۆزیســیۆن كــە لــە پێشــبڕكێی یەكرتیــدا بــوون
دەركەوتــن ،بــە مەبەســتی ملكەچكردنــی ئــەو ناوچــە و شــوێنانەی لەژێــر ركێفــی رژێــم دەربازببــوون ،بــۆ ئەوەی
لەژێــر دەســتی هێــزە كوردییــەكان و هاوپەیامنەكانیــان دەربهێرنێــن ،تاوەكــو ئــەو رادەیــەی كــە دامەزراوەكانــی
راگەیانــدن نــاوی الیەنــە هێرشــبەرەكانیان بەهــۆی یەكگرتوویــی و هاوكاریكردنیان لــە هێرشــكردن و ئامانجەكاندا
تێكەڵدەكــرد .لــەو رووەوە لــە رووماڵكردنــی رووداوەكانــدا كەناڵــی (العربیــە)  ،لەژێــر ناونیشــانی "داعــش و
نــوورسە لەســەر حیســابی كــوردەكان لــە حەســەكە لــە پێشــڕەویدان" و ،بــە وردی رایگەیانــد" :جەنگاوەرانــی
رێكخ ـراوی دەوڵەتــی عێ ـراق و شــام (داعــش) و بــەرەی نــوورسە لــە دوای شــەڕوپێكدادانی ســەخت لەگــەڵ
ئەندامانــی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان و هێزەكانــی رژێمــی ســووریا ،دەســتیان بەســەر شــارۆچكەی ئەلســەفا
لــە پارێــزگای حەســەكەدا گــرت ..بــەرەی نــوورسە لــە نێوەڕاســتی شــاری ئەلجەوادییە لە حەســەكەوە هێرشــیكردە
ســەر ئەندامانــی پارتــی كرێكارانــی كوردســتانی دڵســۆز بــۆ رژێمــی ئەســەد كــە خۆیــان لەنــاو هەریــەك لــە
باڵەخانەكانــی ئاودێــری و باڵەخانــەی شــەبیبەی ســەورەدا مەاڵســدابوو .بەرامبــەر ئــەو هێرشــە ،پارتــی كرێكارانــی
كوردســتان بــە هەڵمەتێــك لــە تۆپبارانكردنــی هەریــەك لــە گونــدی محەممــەد دیــاب كــە كەوتووەتــە نــاو
شــارۆچكەی ئەلقەحتانییــە ،ســەر بــە گوندەكانــی قامشــلۆ و گونــدی كەرهــوك و عەلی ئاغــا و كریفاتــی هاتووەتە
دەنــگ  .بەگوێــرەی راگەیاندنــی چــاالكان ،پێكدادانــەكان تاوەكــو ئێســتاش لەنێــوان هەردووالیــەن لــە هەریــەك
لــە تــەل خلــف و لــە ســنوورەكانی ســەرێكانیێ لــە حەســەكە بەردەوامــە" )9(.بــە چاوپۆشــین لــە نادروســتی
رووماڵەكــە و ناولێنانــی ئــەو هێزانــەی رووبــەڕووی یەكرتبوونەتــەوە ،بــەاڵم ئــەو زانیاریانــەی لــەو چەنــد مانگــەدا
هــەن ،بوونــی ژینگەیــەك دەســەملێنن كــە هانــدەرە بــۆ هێرشــكردنە ســەر دانیشــتوانی ناوچەكانــی باكــوور لــە
ســووریا كــە بــەزۆری كــوردن  .ئەمــە لەگــەڵ ئــارەزووی جیهادییــەكان بــۆ هێرشكردنەســەر كەمینــەی كریســتیان
لــە گوندەكانــی حەســەكە ،یەكدەگرێتــەوە!
بــەرەی نــوورسە بەشــداری لــە پێكهێنــان و بەهێزكردنــی دەوڵەتــی ئیســامی لەعێـراق و شــام (داعــش) كــردووە،
بــەاڵم ملمالنــێ و جیابوونــەوە درزی خســتە نێــو ریزەكانــی و لــە یەكــری جیابوونــەوە هــەروەك لــە بەشــی
 - 8پێگەی الدرر الشامية ،دوو شەممە  ،2013/11/28لەسەر بەستەری دوايەمني سەردان http://eldorar.com/node/32002 :2016/3/25
 - 9العربيە نت ،لەسەر بەستەری ،دوايەمني سەردان /06/10/http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2013 :2016/3/20
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یەكەمــی كتێبەكــەدا لەســەر كۆمەڵێــك لــە بابەتــەكان ئامــاژەی پێكـراوە ،ئەوانیــش ناكۆكیــان لەســەر سیاســەتی
ئاڕاســتەكراو ســەبارەت بــە ناوچــە كوردییــەكان بــوو ،چونكــە هێــزی داعــش سیاســەتەكەی بــۆ هێرشــكردنە ســەر
كــورد و مەســیحیەكان چڕكردبــووەوە .بەوشــێوەیەش ئامانجــی دەســتگرتن بەســەر ســەرچاوەكانی نــەوت و
خاڵــە ســنوورییەكانی باكــووری ســووریا بــوو ،بۆیــە داعــش و بــەرەی نــوورسە منایشــی هێزەكەیــان ســنوورەكانی
ئــاوەزی تێپەڕانــد ،تاوەكــو ژمارەیەكــی زۆرتــر لــە عەرەبــی جزیــرە بــەالی خۆیانــدا رابكێشــن.

بەشداریكردنی داعش لە گۆڕینی نەخشەی
هێزە سیاسییەكان لە رۆژئاوای كوردستان
ملمالنێــی نێــوان داعــش و بــەرەی نــوورسە پەرەینەســەند بــۆ ملمالنێــی ســەخت و گــەورە ،چونكــە بەرنامەكانیــان
جیــاواز نەبــوو ،بۆیــە داعــش پالنەكــەی بــەرەی نــوورسەی لــە هێرشــكردنە ســەر ناوچــە كوردییــەكان تەواوكــرد
 .لــەدوای ئــەوەی بــەرەی نــوورسەی دوورخســتەوە و پاڵــی پێوەنــا بــەرەو رۆژئــاوا و باشــووری ســووریا ،داعــش
دەســتیكرد بــە پتەوكردنــی توانــا ئابــووری و ســەربازییەكانی خــۆی لــە هێرشــكردن و دەســتگرتن بەســەر ناوچــە
كوردییــە دەوڵەمەندەكانــدا  .هەندێــك لــە ســەرچاوەكان هاوئاهەنگــی لەنێــوان ئــەم دووانــەدا بــۆ ماوەیەكــی
دوورودرێــژ دەچەســپێنن" :بۆچوونــی عومــەر بەكــری ،شــێخی ســەلەفی لوبنانــی ئەوەبــوو كــە لــە لێدوانێكــی
رۆژنامەڤانیــدا گوتــی ئــەوەی دەربــارەی پووچەڵكردنــەوەی داعــش و مانــەوەی بــەرەی نــوورسە بــە ســەربەخۆ
هاتــووە  ،تەنیــا پێشــنیازێك بــوو كــە كاری پێنەكــرا و هــەردوو رێكخراوەكــەی بــەرەی نــوورسە و دەوڵەتــی
ئیســامی لــە عێــراق لــە كاركردنــی پێكەوەیــی و هاوئاهەنگــی چاالكییەكانیــان بەردەوامبــوون .هەروەهــا
ئامــاژەی بــۆ ئەوەكــرد كــە ســەركردە جیهادییەكانــی ناویــان لــە نێوانیانــدا ئەبــو محەممــەد ئەملەقدەســی بــە
رەگــەز ئوردنــی و عومــەر عوســانی بــە رەگــەز فەڵەســتینی ئوردنــی نــارساو بــە ئەبــو قەتــادەی بەندك ـراو لــە
ئــوردن ،پێشــنیازی دامەزراندنــی ئەنجوومەنــی شــورای موجاهیدینیــان لــە ســووریا كــردووە كــە لــە دوو نوێنــەر
لــە هــەر گرووپێكــی جیهــادی پێكدێــت ،بــەو مەرجــەی ئەبــو خالــد ئەلســووریی تێدابێــت كــە زەواهیــری بــە
()10
ناوبژیوانــی نێوانیــان رایســپاردبوو و هەریــەك كــە لــە گرووپــەكان بــە ســەربەخۆیی مبێننــەوە".
ســەرئەنجام ،داعــش ناوچــە كوردییــەكان و دەروازە ســنوورییەكانی لەگــەڵ توركیــا ،لەگــەڵ كێڵگەكانــی نــەوت
و گازی كــردە ئامانجــی ســەرەكی و س ـراتیژی خــۆی .ســەرەتا ئامانجەكــەی تــل كۆچــەر (الیعروبیــة – الربیعــە)
بــوو ،لەســەر رێگــەی نێودەوڵەتــی كــە هــەردوو شــاری حەلــەب و موســڵ پێكــەوە دەبەســتێتەوە و دیــارە لــە
یەكــەم بەریەككەوتــن و جیابوونــەوەی كــرداری لــە نێوانیانــدا ،داعــش ئەوێــی لەژێــر دەســەاڵتی بــەرەی نــوورسە
دەرهێنــا ":بــەاڵم جەنگاوەرانــی كــورد لــە مانگــی ترشینــی یەكەمــی  2013لەژێــر دەســتی داعشــیان دەرهێنایــەوە
كــە بــووە هــۆكاری تەقینــەوەی ملمالنێــی چەكــداری لەنێــوان داعــش و یەپەگــە .لــەدوای پێكدادانــی ســەخت
لەگــەڵ دەوڵەتــی ئیســامی لەعێ ـراق و شــام و بــەرەی نــوورسە و چەندیــن چەكــدار لــە كەتیبــەی دیكــە ،لــە
مــاوەی مانگــی ترشینــی دووەمــی 2013دا یەپەگــە 19گونــدی لــە گوندەكانــی ســەرێكانێی رزگاركــردن .لــە
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ئەنجامــی سیاســەتی هاوتەریبــدا ،هاوپەیامنیــی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆن و شۆڕشــی ســووریا ،پارتــی یەكێتــی
دیموكراتــی (یەپەگــە) یــان بــە رێكخراوێكــی دژ بــە شۆڕشــی ســووریا ناوزەدكــرد كــە پێكهاتەیەكــە پاڵپشــتی لــە
رژێمــی ســەرۆك بەشــار ئەســەد دەكات".
هەروەهــا لــە بەیاننامەیەكــی دیكــەدا بایەخــی بــە (ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كــورد لــە ســووریا) داوە بــۆ
هاتنــە نێــو ریزەكانــی خــۆی و بــە دەســتكەوتێكی دانــاوە كــە یەكڕیــزی نیشــتامنی پتــەودەكات  .بــەرە بــەرە
بارودۆخەكــە بــەرەو دامەزرانــی كانتۆنــەكان لــە جزیــرە ،كۆبانــێ و عەفریــن رۆیشــت كــە ژمارەیــەك وەزیــری
هــەن پایتەختەكەشــی شــاری ئامودەیــە .هەروەهــا بەگوێــرەی لێدوانــی ســەركردەكانی كــورد ،ناتوانــرێ چاوەڕێــی
ســازان لەســەر چارەســەری سیاســی بــۆ قەیرانــی ســووریا بكرێــت و بەڕێوەبردنــی كاروبــاری هاونیشــتامنیان
()11
لەســەر زەوی بــۆ ئــەو كاتــە دوابخرێــن .

كاریگەری داعش لەسەر هەڵوێستی
كوردانی رۆژئاوای كوردستان
رووداوەكانــی ئــەم ســااڵنەی رابــردوو دەریانخســت كــە الیەنــە كوردییــەكان تەنیــا لەنێــوان خۆیانــدا لە پێشــبڕكێدا
نیــن ،بەڵكــو لەگــەڵ الیەنــی ئۆپۆزیســیۆنی غەیــری كوردیــش ،بەهــۆی ملمالنــێ بەمەبەســتی گەیشــن بــە
ســەرچاوەكان و فراوانكردنــی ناوچەكانــی دەســەاڵت لــە كێشمەكێشــدان  .ئــەو لێدوانــەی كــە ســتەمی پێوەدیــارە
رەنگــی ئیســامی و نەتەوەیــی عەرەبــی بــوو كــە بــووە هــۆكاری دووركەوتنــەوەی زۆرتریــن كــورد ،بەتایبەتــی
ئەوانــەی لــە پارتــی یەكێتــی دیموكراتییــەوە نزیكــرن زیاتــر لــە ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی .لەگــەڵ بەردەوامبوونــی
ملمالنــێ و ئەگــەری گۆڕیــن بــۆ شــەڕی ناوخۆیــی گشــتگیر ،چونكــە تەنگــژەی نــەژادی و تایفەگــەری لــە
هەڵكشــانێكی بەردەوامدایــە .بۆیــە واڵت رووبەڕووبوونــەوەی لەنێــوان هێزەكانــی پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی
و گرووپەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی چەكــداری بەخۆیــەوە بینــی .ئــەو شــەڕانە تائێســتا هــەر ملمالنــێ بــوون لەپێنــاو
ناوچــەی دەســەاڵتدا ،بــەاڵم دەشــێ بەشــێوەیەكی بەرفراوانــر هەڵبكشــێ بــۆ پێكهێنانــی ملمالنێیــەك لەســەر
()12
بارودۆخــی ئاینــدەی كــورد.
پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی كەڵكــی لــە هەڵوێســتەكانی خــۆی لــە بەرگریكــردن لــە ناوچــە كوردییــەكان و
بەرەنگاربوونــەوەی توونــدڕەوی وەرگــرت و تاكڕەوانــە گۆڕەپانــی كــوردی قۆرخكــرد كــە بەشــێوەی ســەربازی
حوكمــی تێــدا دەكات" :ســەرەڕای چەندیــن هەوڵــی دووبــارە بــۆ رێگریكــردن لــە جیابوونــەوە و گەڕاندنــەوەی
بارودۆخەكــە بــۆ شــوێنی خــۆی و چاالككردنــی رێككەوتنــی هەولێــر كــە ئەمانــە بەكــردەوە جێبەجێنەك ـران و
هەمیشــە ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاوا بــە تاكــڕەوی بەڕێوەیدەبــرد و تاكالیەنــە نــاوی دەســتەی بــااڵی كــوردی
بەكاردەهێنــا بەبــێ رەچاوكردنــی را و بۆچــوون و رۆڵــی ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كــوردی هاوبەشــی خــۆی
كــە لــە زۆرتــر لــە پەڕەیــەك لــە پێشــێلكاری و ســەرپێچی و داپڵۆســینی پێشكەشــكردووە و پابەندنەبوونیــان بــە
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هاوبەشــبوونی راســتەقینە بەگوێــرەی دەق و نێوەڕۆكــی رێككەوتنەكــە ،هەروەهــا لەژێــر ســێبەری بارودۆخــی
ئەمنــی نالەبــار و لەكارخســتنی ئەركــی دەســتەی بــااڵی كــوردی و لیژنــەكان لەالیــەن ئەنجوومەنــی گــەل
هــەر لــە ئــازاری  2013و لەژێــر گوشــاری بارودۆخــی گوزەرانــی ســەخت و نەمانــی كەرەســتەی خۆراكــی
لەئەنجامــی ئابڵۆقــەی دووالیەنــە لەســەر ناوچــە كوردییــەكان لەالیــەن رژێــم و لەالیــەن گرووپــە چەكــدارەكان
و بەرزبوونــەوەی رێــژەی كۆچكــردن بەشــێوەیەكی ترســناك و ئــەو بۆشــاییە كارگێــڕی و ئەمنیــەی لــە زۆربــەی
شــار و شــارۆچكە كوردییەكانــدا هەبــوون ،هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆكار بــۆ پێشــنیازكردنی قۆناخــی ئیــدارەی
كاتــی بــۆ ناوچــە كوردییــەكان و بــۆ ناوچــە هاوبەشــەكان بــۆ ئــەوەی هــەردوو ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كــورد
و ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاوا بەهــۆی زنجیرەیــەك چاوپێكەوتنــەوە بتوانــن لەســەر رەشنووســی ئــەم پڕۆژەیــە
رێبكــەون بــە مەرجێــك گوتوبێــژ لەگــەڵ پێكهاتــە نەتەوەیــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی دیكــەدا بكــەن و لەمــەڕ گرنگی
و پێویســتی بنیادنانــی ئــەم ئیدارەیــە بڕوایــان پێبێنــن بــۆ ئــەوەی پێداویســتییەكانی گــوزەران و ئاســایش و بــاری
ئابــووری خەڵــك پڕبكەنــەوە و ئــەو دامەزراوانــە بنیادبنێــن كــە خزمەتــی ئــەو پرۆســەیە دەكــەن .بــەاڵم ئــەوەی
كــە روویــدا ئەوەبــوو كــە ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاوا تاكالیەنــە دەســتی بــە بانگــەواز كــرد بــۆ كۆبوونــەوەی
دامەزرێنــەر بــۆ ئــەم ئیدارەیــە كــرد و بانگــەوازی بــۆ هەندێــك لــە گرووپــە كــوردی و كەســایەتییە سیاســییەكانی
پێكهاتەكانــی دیكــە كــرد كــە هیــچ بوونێكــی راســتەقینەیان لەســەر گۆڕەپانــی كــوردی و كوردســتانیدا نەبــووە.
ســەرەڕای بەرپەرچدانــەوەی لەالیــەن ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كوردییــەوە ،بــەاڵم ئەنجوومەنــی گەلــی رۆژئــاوا
ئــەم بەرپەرچدانەوەیــەی فەرامۆشــكرد  ،هەرچەنــدە رێككەوتنــی هەولێــر كــە لــە  23/12/2013واژۆكرابــوو،
ســەرلەنوێ بانگــەوازی بــۆ گوتوبێــژ لەســەر ئــەم بابەتــە كــرد ،بــەاڵم ئەنجوومــەن لەســەر چاالكییەكــە
()13
بەردەوامبــووە و بەڕێوەبەریەكــەی لــە شــەوی رێكخســتنی كۆڕبەنــدی جنێــڤ  2لــە  21/1/2014راگەیانــد".
راگەیاندنــی ســێ كانتــۆن  ،جیابوونــەوەی پارتــە كوردییەكانــی لێكەوتــەوە ،بۆیــە بەســەر دوو تــەوەری ســەرەكی
ئۆپۆزیســیۆنی ســووریدا دابەشــبوون ،هاوپەیامنێتــی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆن و دەســتەی هاوئاهەنگــی ( هیئــە
التنســیق) ،بــەاڵم هەمــوو پارتــە كوردییەكان هەمیشــە بەدەســت ئاســتەنگی داواكردنــی مافــە نەتەوەییەكانیانەوە
گیــرۆدە بــوون .بەهەمــان شــێوە ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی بــە هەســتیارییەكی زۆرەوە رووبــەڕووی ئومێــدە
نەتەوەییەكانــی كــورد بــووەوە كــە پێشــر هیــچ گرنگــی پێنەدابــوو .بۆیــە پێشــبینی بەردەوامبوونــی كێشمەكێشــی
زیاتــر دەكرێــت.

كۆبانێ و بەجیهانیكردنی دۆزی كوردی سووریا
زۆربــەی الیەنــە عەرەبییــە چەكــدارەكان ،ناوچــە كوردییەكانیــان كردووەتــە ئامانــج و ،ئامانــج لــە هێرشــكردن
لــە نێوەڕاســتی ســاڵی 2013ەوە بــۆ مەبەســتی دەستبەســەرداگرتن گــۆڕاوە .جگــە لــەوە هەندێــك لــە الیەنــەكان
زێدەگۆییــان كــردووە لــەوەی كــورد دەســتیكردووە بــە دەركــردن لــەو ناوچانــەی كــە كــورد تێیانــدا زۆرینــەی رەها
پێكناهێنــن  .ئەمــەش لــە هێرشــەكانی گرێســپی و رووداوی گەمارۆدانــی كۆبانێــدا دەركەوت! بەوشــێوەیە" :الیەنە
عەرەبییــە چەكــدارەكان لــە 21ی تەممــوزی 2013ەوە دەســتیانكردووە بــە یەكــەم هێــرش بــۆ ســەر گوندەكانــی
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رۆژئــاوای كۆبانــێ و هێرشــیانكردووەتە ســەر گرێســپی كــە تێیــدا دەســتیانكردووە بــە پاكتــاوی نــەژادی لــە دژی
كــورد  .هەروەهــا گرووپــە چەكــدارەكان دەســتیانكردووە بــە ســەپاندنی ئابڵۆقــە لــە مانگــی ئابــی  2013لەســەر
شــاری كۆبانــێ و لــە دوای مانگێــك هەمــوو ئــەو الیەنانــە رێككەوتــن و بەشــێك لــە ئابڵۆقەكەیــان هەڵگــرت
()14
تەنیــا داعــش نەبــێ كــە ئاگربەســتەكەی رەتكــردەوە".
یەكــەم هێرشــی ســەرەكی داعــش بــۆ كۆبانــێ لەمانگــی ئەیلولــی  2014بــوو بــە كرۆكــی ملمالنێــی ســەربازی
و سیاســی لەســەر هــەردوو گۆڕەپانــی ســووری و هەرێمــی .ئــەم هێرشــە لەالیــەك لــە بەرژەوەنــدی رێــڕەوی
ئاشــتیانەی شۆڕشــی ســووریادا نەبــوو و لەالیەكــی دیكــەوە لــە بەرژەوەنــدی برایەتــی كــوردی – عەرەبیــدا
نەبــوو .بۆیــە لــە دواییــدا ئامانجەكانــی شۆڕشــی ســووریای بەالڕێــدا بــرد ســەبارەت بــە گۆڕینــی دەســەاڵت.
داعــش كاتێــك هێرشــەكانی لەســەر كۆبانــێ چڕكــردەوە و رژێمــی ســووریای لەبیركــرد ،لــەم پالنــەدا ســەركەوتنی
بەدەســتهێنا و شۆڕشــی لــە رێبازەكــەی دوورخســتەوە .بەوشــێوەیە داعــش وەك خــۆی و لەجیاتــی الیەنەكانــی
دیكــە هێرشــیكردە ســەر كۆبانــێ .لــە هەمانكاتــدا هاوســۆزی و هــەرەوەزی هەمــوو كــوردی بــۆ هێزەكانــی
یەپەگــە زیاتــر كــرد ،بــەو رادەیــەی كــە ژمارەیــەك لــە خۆبەخشــانی كــورد بەڕێكەوتــن لــە باكــووری كوردســتان
و توركیــاوە بــۆ بەرگــری لێكردنــی.
لــەدوای گرتنــی موســڵ و راگەیاندنــی خەالفــەت لــە هاوینی  2014لەالیــەن داعشــەوە  ،پرۆســەی بەجیهانیكردنی
جیهــادی ســەلەفی تەواوبــووە و هەڕەشــە لەســەر ناوچەكــە و جیهانــی دوورتریــش پەرەیســەندووە .لــە جەنگــی
كۆبانــێ و بەرگــری كــچ و كــوڕە جەنگاوەرەكانــی كــورد لەبەرامبــەر داعــش و رزگاركردنــی لــە كۆتایــی كانوونــی
دووەمــی  ،2015ســەركەوتنێك تۆماركــراوە كــە هێامیەكــی گــەورەی ســەركەوتنە بەســەر تیرۆریزمــدا  .ئەمــە
تایبــەت بــە هەمــوو دنیــای پێشــكەوتوو بــووە .بەوهۆیــەوە دۆزی كــورد چــووە ئاســتێكی جیهانییــەوەو كۆبانــێ
تەنیــا بــە هێــای بەرخــۆدان و رزگاری كــورد نەمایــەوە ،بەڵكــو بــووە هێــای بەرگریــی جیهانیــی دیموكراســی
لــەدژی تیرۆریــزم.
هەروەهــا جەنگــی كۆبانــێ چەندیــن هێــای سیاســی و ئایدیۆلــۆژی جیــاوازی خوڵقانــدووە" :جەنگــی كۆبانــێ
لــە مــاوەی چەندیــن هەفتــەی رابــردوودا پێشــكەوتنی بــەدوای خۆیــدا هێنــاوە بــۆ ورووژانــدن و دانانــی
چەندیــن نیشــانەی پرســیار ســەبارەت بــە كــۆی پەیوەندییــەكان و هاوپەیامنییەكانــی هاوشــێوە لــە ناوچەكــەدا
كــە دەتوانرێــت بگوترێــت ئەمــە چەندیــن ئامــاژەی لەگەڵدابــووە ســەبارەت بــە گۆڕینــی هەندێــك لــە بنەمــا و
مەرجەعیــات لەســەر ئــەم باســە .چونكــە كــە داعــش هێرشــیكردە ســەر ئــەم شــارە گیانــی بەرەنگاربوونــەوە وەكو
ســیمبوول لەنێــو ســووریادا لــە دژی ئەم رێكخراوە ســەریهەڵداوە و لەسەرتاســەری ناوچەكەشــدا پەرەیســەندووە.
()15
ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی كــە كــورد و هێزەكانــی هاوپەیامنــی نێودەوڵەتی بــە جۆرێــك یەكیانگــرت دژی داعش"
بەشــداریكردنی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان و تێپەڕینیــان بەنێــو خاكــی توركیــادا ،بــۆ یەكەمجــار لــە مێــژووی
كوردســتاندا خاڵــی وەرچەرخــان بــووە .ئەمــە بــە برایەتــی نەتەوەیــی كــوردی لەژێــر ســایەی شــەرعیەتی
نێودەوڵەتیــدا لێكدرایــەوە ،چونكــە یەكــەم هێــزی نیزامــی بــوو كــە لەالیــەن دەوڵەتێكــی هاوســێ –چونكــە
هەرێمــی كوردســتان بەپێــی دەســتوور بەشــێكە لەعێـراق– تێكەڵــی جەنگــی ناوخۆیــی ســووریا دەبێــت 150 .لــە
 - 14مستەفا عەبدی ،شبكە واليت نت ،دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری :2016/3/24
http://www.welati.info/nuce.php?ziman=ar&id=26681&niviskar=818&cure=5&kijan
 - 15مروة نظري.املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة :دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری 2016/3/23
http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=267
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هێزەكانــی پێشــمەرگە لــە رۆژی  28/10/2014گەیشــتنە كۆبانــێ بــۆ وەدەرنانــی چەكدارانــی داعــش )16(.ســەرەڕای
ناڕەزایــی فەرمیــی دیمەشــق بەرامبــەر ئــەم هەنــگاوە ،بــەاڵم لــە نێوەڕۆكــدا ئەنجامەكانــی بــەالوە پەســەندبوو،
چونكــە پێشــمەرگە بــە چەكــی قورســەوە ،بــە هاوبەشــییەكی چــاالك لەالیــەن هێزەكانــی هاوپەیامنــان لــە
ئاســانەوە ،توانــی جەنگەكــە بەســوودی هێــزە كوردییــە هاوبەشــەكان بشــكێنێتەوە.

ئابڵۆقەی عەفرین
لەمێــژە عەفریــن پارێــزگاری لــە تایبەمتەنــدی خــۆی دەكات .بــەردەوام نەیهێشــتووە ناوچەكــە بكرێتــە ســەربازگە
و تووندوتیــژی تێیــدا پەرەبســتێنێت .هەمیشــە هەوڵــی دابینكردنــی گــوزەران ،خزمەتگوزارییــەكان و پێداویســتی
رۆژانــەی داوە .هەروەهــا دەســەاڵتدارانی خۆجێــی عەفریــن و دامــەزراوە میللییــەكان لــە رێكخســتنی
خزمەتگوزارییــەكان و مســۆگەركردن و دابینكردنــی پێداویســتی هــەژاران و ئــاوارەكان بەشــداربوونە  .وێــڕای
ســەقامگیری بــاری ئەمنــی  ،بەهــۆی هەوڵــی بەردەوامــی هێزەكانــی ئاســایش.
ســەرەڕای ئــەوەی كــە دەســەاڵتی داعــش ناگاتــە ناوچــەی عەفریــن ،بــەاڵم بارودۆخەكــە بەدڵــی رێكخــراوە
جیهادییــە تووندڕەوەكانــی هاوشــێوەی داعــش بــووە .بۆیــە ئابڵۆقەیــان لەســەر ناوچەكــە چڕكردووەتــەوە و
دەســتیان بــە برســیكردن و كوشــتنی ئەوانــە كــردووە كــە لــە ئابڵۆقەكــە دەردەچــوون .بەوشــێوەیە چــوار لــە
هاونیشــتامنیانی شــارۆچكەی كفرجەنــەی ســەر بــە قــەزای عەفریــن بــە دەســتی چەكدارانــی داعــش كــوژران،
لەكاتێكــدا هەوڵــی بــە قاچاخربدنــی خۆراكیــان دەدا بەنــاو چەنــد زەویەكــی كشــتوكاڵیدا لــە شــاری ئەع ـزازەوە
بــۆ شــاری عەفریــن .داعــش لەوبــارەوە بەیاننامەیەكــی باڵوكــردەوە و هەمووالیەكــی ئاگاداركــردەوە كــە هەوڵــی
بردنــی شــتومەك بــۆ نــاو شــاری عەفریــن و كۆبانــێ نــەدەن  ،بــەو پاســاوەی كــە ئــەم ناوچانــە كەوتوونەتــە
ژێــر ركێفــی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان  ،كــە وەك داعــش دەڵــێ ئــەو پارتــە لەســەر بنەمــای بیــری چەپــڕەوی
سۆسیالیســتی دروســتبووە و یارمەتــی ئەوانــە كــە دژی ئەوانــن  ،واتــە هاونیشــتامنیانی نوبــل و زەهـرا كــە لــەدژی
موجاهدیــن دەجەنگــن! ســەرئەنجام جیهادییــەكان رایانگەیانــد كــە رۆژی  7/12/2013وادەی جێبەجێكردنــی
()17
ئابڵۆقەیــە لەســەر عەفریــن دادەنرێــت.
هێرشــەكان بەردەوامبــوون و ئابڵۆقــە لەســەر ناوچــەی عەفریــن تاوەكــو كۆتایــی ســاڵی  2015درێــژەی كێشــا.
هەروەهــا ئۆپۆزیســیۆن دەســتی بــە ئەنجامدانــی هەڵمەتــی ســەربازیكرد بــۆ ســەر گەڕەكــی شــێخ مەقســود
لــە حەلــەب كــە زۆرینــەی دانیشــتوانی كــوردن ،ئەویــش بــە پاســاوی ئــەوەی كــە هێزەكانــی یەپەگــەی تێــدان.
پێدەچــێ عەفریــن لەنێــو گێــژاوی جەنگــی ســووریادا حاڵەتێكــی منونەیــی بێــت و پێوەرێــك لــە ناكۆكییــە كــوردی
 عەرەبییــەكان بێــت ،چونكــە چەندیــن جــار رێككەوتــن لەســەر ئاگربەســت كـراوە و پێشــێلیان كــردووە .ئەمــەنیشــانەی بێمتامنەیــی و بوونــی ناكۆكــی جەوهەرییــە لەنێــوان الیەنەكانــی ملمالنێیەكــە .لــە ســەرەتای ســاڵی
 - 16پۆرتاڵی رووداو ،لەسەر بەستەریhttp://rudaw.net/arabic/kurdistan/251020141 :

 - 17ليندا ئەحمەد ،پەیامنێری  pukمیديا لە عەفرين ،دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری http://www.pukmedia. :2016/3/24
com/AR_Direje.aspx?Jimare=24521
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 ،2016شــەڕ دەســتیپێكردووەتەوە و ئاســتی ناكۆكییــەكان بــەرەو هەڵكشــان چــووە چ لــە عەفریــن یــان لــە
گەڕەكــی شــێخ مەقســود.
ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی لــە بەیاننامەیەكــدا هێــزە كوردییەكانــی بــە پێشــێلكردنی بەندەكانــی رێككەوتــن و
بەرپرســیاربوون بەرامبــەر ئاڵۆزبوونــی بارودۆخەكــە بــە مەبەســت و هــاوكات لەگــەڵ بۆمبابارانــی رووســی بــۆ
ســەر پێگەكانــی ئۆپۆزیســیۆن تۆمەتباركــرد كــە ئەمــە هۆشــدارییە لەســەر پێكدادانــی ئاینــدە! لەگەڵ هەڵكشــانی
رووداوەكانیــش  ،توركیــا راســتەوخۆ هاتــە ســەر خەتــی ملمالنــێ و دەســتی بــە تۆپبارانــی ناوچەكانــی عەفریــن
كــرد .لەبەرئــەوە هاوپەیامنیــی نیشــتامنیی كــوردی لــە ســووریا كــە لــە پارتــی كــوردی دەركـراو لــە ئەنجوومەنــی
نیشــتامنی كــوردی پێكهاتــوون ،ئــەوان بانگەوازیــان بــۆ راگرتنــی هێرشــەكان و هەڵگرتنــی ئابڵۆقــە كــرد ،لــە
رێگــەی بەیاننامەیەكــەوە كــە لــە رۆژی  8/3/2016دەریانكــرد ،تێیــدا هاتبــوو:
"لــەم دوواییانــەدا ئاســتی هێرشــی وەحشــیانە لــە گەڕەكــی شــێخ مەقســود لــە شــاری حەلــەب رووی لــە
هەڵكشــان كــردووە كــە دەیــان هــەزار خێزانــی كــورد و عــەرەب و مەســیحی تێیــدا نیشــتەجێن .هەر لە ســەرەتای
ئاگربەســتەوە لــە ســووریا هێشــتا تۆپبــاران و موشــەكباران لەالیــەن گرووپــە توونــدڕەوەكان بــە نوێنەرایەتــی
بــەرەی نــوورسە  ،ئەحرارولشــام  ،لیــوای نوورەدیــن زەنگــی  ،محەممــەد ئەلفاتــح  ،فەیلەقولشــام و رێكخراوەكانــی
دیكــە بەردەوامــە .لەمــاوەی ســێ رۆژی رابــردوودا دەیــان كــوردی بێتــاوان كــوژراون كــە زۆرینەیــان ژن و منــداڵ
بــوون و بینــاكان بەســەر ســەری نیشــتەجێبووەكانیدا داڕمێـراون و ئــەم دژایەتییــە وەحشــیانەیە لەژێــر پــەردەی
ســوپای ســووریای ئــازاد و راســتەوخۆ لەالیــەن هێــزە هەرێمییەكانــەوە لەبەرچــاوی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــدا
ئەنجامدەدرێــت .هــەر دەڵێــی ئاگربەســت گەڕەكــە كوردییــەكان ناگرێتــەوە! ئــەم پێشــێلكارییانە هاوكاتــن لەگەڵ
()18
تۆپبارانــی بەردەوامــی توركیــا بــۆ ناوچــەی كــوردداخ و ناوچــە كوردییەكانــی دیكــەی ســەر ســنووری توركیــا".
پێشــبینیدەكرێت پارچەبــوون لەنێــو ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی رووبــدات .ئەویــش دوای ئــەوەی لیژنــەی بــااڵی
دانوســتاندن لــە ئەنجامــی كۆبوونــەوەی ریــاز دروســتبوو  ،پێشــبینیدەكرێت ئــەو عەرەبانــەی دژی دانوســتاندن
لەگــەڵ رژێمــی ئەســەد  ،بچنــە پــاڵ داعــش و بــەرەی نــوورسە  .ســەرەڕای ئــەوەی داعــش و بــەرەی نــوورسە
لەالیــەك و ناكۆكــی نێــوان زۆرینــەی هێــزە كوردییــەكان لەالیەكــی دیكــە ،دەرگا بــەڕووی قۆناخــی نوێــی
پەیوەنــدی و ملمالنــێ لەســەر هەمــوو ئەگەرەكانــدا دەكاتــەوە.
لــە كۆتاییــدا هێرشــی الیەنــە ئیســامییە چەكــدارەكان و بەتایبەتیــش ئەحرارولشــام و بــەرەی نــوورسە و داعــش
بوونــە هــۆكار بــۆ گۆڕینــی دیمەنــی سیاســی و ،بارودۆخــی كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری لــە ناوچەكانــی رۆژئــاوای
كوردســتان و ســێ رەوتــی ســەرەكی جیــاواز لەنێــو بزووتنــەوەی كوردیــدا ســەریانهەڵدا بــە نوێنەرایەتــی
ئەنجوومەنــی ســووریای دیموكراتــی یــان ئــەو رەوتــەی خــۆی لــە دەوری تەڤــدەم ئااڵندبــوو لەگــەڵ ئەنجوومەنی
نیشــتامنی كــوردی كــە ئەندامــە لەنێــو هاوپەیامنیــی هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریادا  .لــە كۆتاییشــدا ،دوبارە
ڕێكخســتنەوەی ڕەوتــی ســێیەم بــە نوێنەرێتــی هاوپەیامنــی دیموكراتــی كــوردی.
ئــەم هێرشــانە بوونــە هــۆكار بــۆ قووڵكردنــەوەی ملمالنێــی سیاســی عەرەبــی  -كــوردی و لەبــەرەی رژێمــی
حوكمڕانــەوە بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ و دەیــان ســاڵەی رابــردوودا گواســتیانەوە بــۆ نێــو بــەرەی بزووتنــەوەی
میللــی ،پاشــان بــۆ نێــو ئۆپۆزیســیۆنی ســووری عەرەبــی .ئەمــە ســەرەڕای بەســەربازیكردنی ملمالنێیەكە و رشــتنی
خوێنــی زۆرتــر .لەمــەوە چیــر ناكۆكــی سیاســی كــورد تەنیــا لەگــەڵ حكومەتــی دیمەشــق و رەوتــی حیزبــی
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بەعســی حاكمــدا نییــە ،بەڵكــو ناكۆكییەكــە زۆرتــر فراوانبــووە و كولتــووری داگیــركاری ،تەكفیــری و كوشــتار كــە
داعــش و هاوپەیامنەكانــی پەیــڕەوی دەكــەن ،زیاتــر دۆخەكــەی ســەختكردووە.

كاریگەری نەرێنی هێرشی داعش
بۆسەر ناوچەكانی رۆژئاوای كوردستان
گۆڕینی دیمۆگرافی
جەنگــی داعــش بــۆ ناوچەكانــی رۆژئــاوای كوردســتان تەنیــا كاریگــەری لەســەر قووڵكردنــەوەی ناكۆكــی عەرەبــی
– كــوردی نەبــووە ،بەڵكــو كۆمەڵگــەی كــوردی راچڵەكانــدووە و پــەردەی لەســەر خاڵەكانــی كەموكورتیــش الداوە
كــە یەكەمجــار لــە الوازی پەیوەنــدی بــە خــاك ،حــەزی زۆر بــۆ كــۆچ و ئاوارەبوونــدا خۆیــان دەبیننــەوە ،چونكــە
نزیكــەی دوو ملیــۆن هاونیشــتامنی كــورد لــە ناوچــەی دێــرك و گوندەكانــی دیجلــە لــە رۆژهــەاڵت تاوەكــو
گوندەكانــی عەفریــن لەســەر ســنووری لیــوای ئەســكەندەروون لــە رۆژئــاوا ئاوارەبــوون یــان كۆچیــان كــردووە.
چارەكــە ملیۆنێــك لەوانــە لەنێــو كەمپــی ئــاوارەكان لــە هەرێمــی كوردســتان نیشــتەجێبوون و زۆرتریشــیان لەنێــو
خێوەتگــەكان و شــارەكانی توركیــادان  .چەندینــی دیكــە كۆچیانكــردووە بــەرەو واڵتانــی ئەوروپــا ،ئەمریــكا
و ئوســرالیا .شــوێنی ئەوانــە بــە ژمارەیەكــی یەكجــار زۆری هاونیشــتامنی عەرەبــی ئــاوارە پڕكراوەتــەوە كــە
ناوچەكانــی خۆیــان شــوێنی گەرمــی جەنگبوونــە و كەوتوونەتــە باشــووری ناوچــە كوردییەكانــەوە.
هەروەهــا لــە شــارەكانی دێــرەزوور ،حەلــەب ،ئیدلــب و رەققــە دەیــان هــەزار ئــاوارەی عــەرەب هاتوونەتــە
كوردســتان و ســوودیان لــە بــاری ئەمنــی ســەقامگیری ناوچــە كوردییــەكان وەرگرتــووە .ئەمــە ســەرەڕای پەیوەندی
هاوســێیەتی و كۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ خێ ـزان و هــۆز و تەنانــەت هێــزە سیاســیە كوردییــەكان .راپەڕینــی ســووریا
لــە مــاوەی پێنــج ســاڵی رابــردوودا پێكهاتــەی دانیشــتووانی لەنێــو ســووریادا گۆڕیــوە و جەنگــی داعشــیش زیاتــر
گۆڕیویەتــی .ســەرئەنجام پێكهاتــەی دیمۆگرافــی ناوچــە كوردییــەكان بەشــێوەیەكی بەرچــاو گــۆڕاوە.
زیانە ئابووریەكان
جەنــگ بەشــێوەیەكی گشــتی لــە ئەنجامــی راپەڕینــی ســووریا و هێرشــەكانی بــەرەی نــوورسە و بەتایبەتیــش
بەهــۆی داعشــەوە بووەتــە هــۆكاری زیانــی گــەورە بــۆ بوارەكانــی ئابــووری ،كشــتوكاڵ ،ئاژەڵــداری ،بازرگانــی،
بیناكــردن و چاالكییەكانــی دیكــە كــە بــە نزیكــەی دەیــان ملیــار دۆالر دەخەمڵێرنێــن  .بەگوێــرەی لێكۆلینــەوەی
شــارەزایەكی بــواری ئابــووری زیانەكانــی ناوچــەی كۆبانــێ بــە تەنیــا لەهــەردوو ســاڵی  2015 – 2014گەیشــتە
نزیكــەی دە ملیــار دۆالر .دەتوانرێــت كــۆی زیانــەكان لــە ناوچــە كوردییەكانــی دیكــە كــە نــەوت و گازی تیــدا
بەفێــڕۆدراوە ،كــە بــە ملیۆنــان دۆالر ( )19مەزەنــدە دەكرێــت.

 - 19مسلم طاالس ،كوباين الخسائر االقتصادية لغزو داعش ،مدارات كورد ،دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری http://www. :2016/3/24
medaratkurd.com/?p=901

68

بەسەربازیكردنی كۆمەڵگەی كوردی و
رەقبوونی كردەوەكانی تەڤدەم
هــەر لەســەرەتای ســاڵی  ،2013هێرشــەكانی داعــش و بــەرەی نــوورسە ئاســتی بەســەربازیكردنی كۆمەڵگــەی
كوردییــان بەرزتركــردەوە كــە بــووە هــۆی بەشــداربوونی هــەزاران الو لــە كاری ســەربازیدا  ،بــە مەبەســتی
بەرگریكــردن لــە ناوچــەكان و كۆمەڵگــەی خۆیــان .ســەربازی بــووە ســەرچاوەی نــان پەیداكــردن ،بەهــۆی نەمانــی
دەرفەتــی كار و پاشەكشــەكردنی بوارەكانــی كشــتوكاڵ و بازرگانــی .كاریگــەری داعــش تەنیــا لەســەر ئــەم بــوارە
نەبــوو ،بەڵكــو تووندبــوون و رەقبوونــی هێــزە سیاســییەكان و بەتایبەتیــش پەیــەدە و تەڤدەمــی زۆرتركــردووە ،
ئــەوان گۆڕانیــان بەســەرداهاتووە و بوونەتــە دەســەاڵتێكی جێبەجێــكار بــە فەرمانــی گرووپێكــی ســەربازی كــە
لــە پشــت پــەردەوە كاردەكات  .بۆیــە بــواری ئازادییــەكان تەســكبووەتەوە و پەراوێــزی ژیانــی سیاســی كــوردی
بەتاڵكراوەتــەوە  .ئەمــەش لــە چەندیــن حاڵەتــدا بەرجەســتەبووە.
سیاســەتی دەركــردن ،بەپاســاوی بەرگریكــردن لــە ناوچە كوردییــەكان و بەرەنگاربوونــەوەی تیرۆر ،پەرەیســەندووە
 .لەكاتێكــدا كــە سیاســەتێكی ژیرانــە پێویســتە بــۆ پێكهێنانــی هاوپەیامنییەكــی هەمــوو هێــزە كوردییــەكان لەدژی
داعــش  ،بــەاڵم پێچەوانەكــەی روویــداوە و ئــەو بەرەیــەی كــە بەرەنــگاری داعــش بووەتــەوە ،دەســەاڵتێكی
ســتەمكاری نوێــی لــە ناوچــە كوردییەكانــدا بەرهەمهێنــاوە كــە هەمــوو هاوبەشــییەك بەتایبەتــی لەگــەڵ پارتــە
كوردییــە نەریتییەكانــدا رەتدەكاتــەوە .ئەمــەش لەوانەیــە ئەگــەری دیموكراتیزەكردنــی كۆمەڵگــە و بنیادنانــی
دامــەزراوەی دیموكراتــی لەجیاتــی ئەوانــەی رژێمــی بەعــس دروســتیكردوون ،لەنێوبەرێــت.
وەك هەڵســەنگاندنێك بــۆ حاڵەتــە سیاســییە گشــتییەكە كــە بەرهەمــی راپەڕینــی ســووریا و هێرشــەكانی داعشــن،
هەمــوو ســەرئەنجامەكان لــە هێرشــەكانی داعــش نەرێنــی و وێرانــكاری نەبوون ،بەڵكــو دەرئەنجامی ســەرەكی لە
هێرشــەكانی جیهادییــە ســەلەفییە داعشــییەكان لەســەر ناوچەكانــی رۆژئــاوای كوردســتان دیــارە ئەرێنــی دەبێــت
و لــە بەرژەوەنــدی پــڕۆژەی رزگاری نەتەوەیــی كوردســتاندا دەبێــت .هەروەهــا بــە پشتبەســن بــە یەكێــك لــە
ئەنجامەكانــی هێرشــەكە ،دیــارە دۆزی كــورد و راســتی دادپــەروەری بــە جیهانیك ـراوە و ناســێرناوە .بەتایبەتــی
ئیســامی میانــڕەوی كــورد و وێنــەی كاریگــەری ئافــرەت لــەڕووی سیاســی و ســەربازییەوە لەســەر ئاســتی دنیــا
رەنگیداوەتــەوە .هەروەهــا دۆزی كــورد گرنگــی پێــدراوە بــەوەی باســدەكرێت كــە كێشــەی گەورەتریــن گەلــی
رۆژهــەاڵت و جیهانــە كــە تائێســتا بڕیــار لەســەر چارەنووســە سیاســییەكەی نــەدراوە و خاوەنــی دەوڵەتــی
تایبەتــی خــۆی نییــە.
جگــە لــەوە لەوانەیــە كــورد پشــتیوانی و یارمەتــی زۆرتــری دەســتبكەوێت لەســەر بەرەنگاربوونــەوەی
بزووتنــەوەی عەولەمــەی جیهــاد و پەڕینــەوەی تیرۆریــزم بــۆ واڵتــان و كیشــوەرەكانی دیكــە  .هێــزە گــەورەكان
ناچــاری وەســتاندنی بوونــە لەســەر ســنووری ناوچــە كوردییــەكان ،چونكــە كــورد ئازایانــە توانییــان بەرگــری لــە
خاكــی خۆیــان بكــەن و ئەفســانەی تیــرۆر بشــكێنن .بۆیــە وێنــەی بەرخۆدانــی كــورد رەگــی داكوتــا و باڵوبــووەوە
نــەك تەنیــا بەشــێوەی گێڕانــەوەی رۆژهەاڵتناســی رۆمانســی كــە بــە تیــۆری دەگێڕدرێنــەوە ،بەڵكــو بەهــۆی وێنــە
و ڤیدیــۆی ئــەو جەنگانــەی كــە كــورد كردوویەتــی و لەپێناویــدا هــەزاران قوربانیــداوە.
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ئایندەی رۆژئاوای كوردستان دوای بەزاندنی داعش
لەگــەڵ بڕیــاری یەكخســتنی ســێ كانتۆنــە كوردییەكــە و راگەیاندنــی یەكخســتنیان لەنێــو سیســتەمێكی فیدراڵیــدا
بەپێــی رەشنووســی (بڕوانامــەی سیســتەمی فیدراڵــی دیموكراتــی رۆژئاڤــا – باكــووری ســووریا "( )20لــەدوای
هەمواركردنــەوەی كــە لــە رۆژانــی  16و  17/3/2016لــە رومێــان ،گفتوگۆی لەســەر كراوە ،لەســایەی ئەنجوومەنی
ســووریای دیموكراتــی ،دیمەنــی سیاســی ســووریا لەگــەڵ داواكارییەكانــی كــورد تێكدەئاڵــێ و ئاڵۆزتردەبێــت .ئــەم
رووداوە بــە دووەم دانیشــن لــە دانوســتاندنی جنێــڤ  3لەنێــوان هــەردوو شــاندی ئۆپۆزیســیۆن و حكومەتــی
دیمەشــقەوە لكێـراوە .كات ئــەوە نیشــاندەدات كــە فیدراڵــی پێشــنیازكراو پاشەكشــەی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی
بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت .ئــەوەش بەشــێكە لــە ملمالنــێ و پێشــبڕكێی هەرێمــی – نێودەوڵەتــی لەنێــو گۆڕەپانی
ســووریا و دەربڕینێكــی روون نییــە لــە ئامانــج و داواكارییەكانــی كــورد .بەپێــی كاردانــەوە ســەرەتاییەكان،
پشــتیوانە ســەرەكییەكانی دانوســتاندن و لــە هەمانكاتــدا هەڵگــری فایلــی چارەســەری دۆزی ســووریا (رووســیا و
ئەمریــكا) پێشــوازییان لــە راگەیاندنــی فیدراڵیــی یەكالیەنــە نەكــردووە .هەروەهــا رژێمــی حوكمـڕان لە دیمەشــق
رەتیكــردەوەو بەهەمــان توانــا هێزەكانــی ئۆپۆزیســیۆنی عەرەبــی دژایەتــی دەكــەن ،بــەاڵم هەمــوو هێــزەكان و
پارتــە كوردییەكانــی دیكــە خۆیــان بــە پارێــزكاری هێشــتووەتەوە لەســەر شــێواز و كاتــی راگەیاندنەكــە ،ســەرەڕای
دژایەتیكردنــی توونــدی لەالیــەن توركیــاوە .بــەاڵم ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی كــورد پێشــر رایگەیاندبــوو كــە ئەوان
فیدرالــی بــە چارەســەر دەبینــن بــۆ رۆژئــاوای كوردســتان و ،مەســعود بارزانــی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتانیش
()21
پشــتیوانی خــۆی بــۆ چارەســەری فیدرالــی لــە ســووریا و رۆژئــاوای كوردســتان راگەیانــد .
بۆیــە پرســیار ئەوەیــە ئایــا شــێوازی چارەســەركردنی دۆزی كــورد چــۆن دەبێــت و ئاســۆكانی چــی دەبــن؟
كاریگەرییەكانــی راگەیاندنــی فیدراڵــی یــەك الیەنــە چــۆن دەبێــت؟
بۆمــان دەردەكەوێــت كــە ملمالنێــی ســووریا لــەم دواییانــەدا لەســەر دوو خاڵــی بنەڕەتــی چڕبووەتــەوە:
یەكەمیــان چۆنیەتــی گواســتنەوەی دەســەاڵت و میكانیزمــی گواســتنەوەی حوكمڕانــی ئێســتا بــۆ ئۆپۆزیســیۆن
و دووەم كــێ لــە قۆناخــی داهاتــوودا دەســەاڵتی بەســەر ئــەو شــوێنانەدا دەســەپێنێت كــە لــە دەســتی داعــش
دەردەهێرنێنــەوە .چونكــە تائێســتا ئامــاژەكان دڵخۆشــكەرنین لەمــەڕ پێشــبینیكردنی ئــەوەی كــە هێزەكانــی
ئۆپۆزیســیۆن دان بــەو ناوچانــە دابنێــن كــە ئێســتا لەبندەســەاڵتی هێــزە كوردییەكانــدان و ئــەو ناوچانــەش
كــە لــە داهاتــوودا لــە دەســتی داعــش دەریاندەهێنــن  .چونكــە لــە ئاســۆدا هیــچ شــتێك روون نییــە كــە كــێ
بەڕێوەبردنــی ناوچەكانــی رۆژئــاوای كوردســتان بــە كــورد رەوا دەبینــێ و تەنانــەت پشــتگیری تیــۆری لەالیــەن
ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتانەوە لــە بنەمــای فیدراڵــی لــە ســووریا وەك رێگەچــارە بەپێــی پێویســت دان
پێدانــان نییــە بــە فیدراڵــی دیموكراتــی لــە باكــووری ســووریا .بــەاڵم ئەمــە لــە گرنگــی راگەیانــدن و ئەگــەری
گۆڕینــی بــۆ ئەمــری واقیعیــش لەســەر زەوی كەمناكاتــەوە .بەومەرجــەی ژینگــەی بەردەوامــی و ســەركەوتنی
 - 20التفاصيل عىل موقع وكالة هاوار ،لەسەر بەستەری/http://www.hawarnews.com :

 - 21تفاصيل املوقف من الفدرالية يف ملف مركز الرشق العريب للدراسات  ،دوايەمني سەردان لەسەر بەستەری http:// :2016/3/27
88%D8%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%www.asharqalarabi.org.uk/%D8%A7%D9
8%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%%A5%D8%B9%D9
84-%84%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%4%D9
ad-id!343645.ks#.Vve2a-J96Uk_87%8A%D9%84%D9%%D8%B9%D9
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كردەیــی بــۆ مســۆگەر بكرێــت و فاكتــەرە ســەرەكییەكانی ئەمــەش ،یەكخســتنی هەڵوێســتی كوردســتانی و
دووبــارە پێكــەوە هاوبەشــیكردنی هەمــوو پارتــەكان لــە بــواری سیاســی و ســەربازی لەنێــو گۆڕەپانــی رۆژئــاوای
كوردســتان و باشــركردنی پەیوەندییــەكان و رێكخســتنەوەیان لەســەر بنەمــای روون لەگــەڵ حكومەتــی هەرێمــی
كوردســتان ،بەتایبەتــی لــە بــواری ئابــووری ،بــە كردنــەوەی دەروازە ســنوورییەكان و كارئاســانی هاتووچــۆ
لەنێــوان رۆژئــاوای كوردســتان و باشــووری كوردســتان و هاوردەكــردن و ناردنــی شــتومەك و خزمەتگــوزاری و
بەرزكردنــەوەی ئاســتی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی دەبێــت.
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داعش و ئاسایشی نیشتمانی كوردستان
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مامەند رۆژە

بەرایی :داعش چۆن دەركەوت و چیكرد؟
داعــش رۆژی  3ئۆگۆســتی  2014بەشــێوەیەكی كتوپــڕ لــە چەنــد بەرەیەكــەوە لــە زومــار ،شــنگال ،بەنــداوی
موســڵ و مەخمــوور پەالمــاری باشــووری كوردســتانیدا .داعــش لــەم هێرشــەدا توانــی لەماوەیەكــی كەمــدا
زومــار ،رەبیعــە ،شــنگال و تەنانــەت بەنــداوی موســڵ و مەخمــوور داگیربــكات .ئــەم هێرشــەی داعــش كــە
لــە ئەدەبیاتــی سیاســی خۆیــدا بەنــاوی "فتوحــات" ناویدەهێنێــت ،زیانێكــی گــەورەی بــە پێكهاتــی ســەربازی،
ئەمنــی ،سیاســی ،ئابــووری و مۆڕاڵــی كوردســتان گەیانــدووە .بەقســەی هەندێــك لــە پســپۆڕانی سیاســی ،هێرشــی
داعــش ئەوەنــدە كتوپــڕ و پێشــبینینەكراو بــوو كــە زۆربــەی ســەركردە سیاســی ،هەواڵگــری و ســەربازییەكانی
()2
كوردســتانی خافڵگیركــرد.
داعــش بــۆ ئــەم هێرشــەی كەڵكــی لــەدوو تاكتیــك وەرگــرت :یەكــەم ،لەگــەڵ گرتنــی موســڵ كاتێــك هێزەكانــی
داعــش و پێشــمەرگە هاوســنوور بــوون ،بەبیانــووی پێشــمەرگە دیلەكانــەوە پەیتــا – پەیتــا پەیامــی وای بــە
بەرپرســانی هەرێمــی كوردســتان دەگەیانــد كــە ئــەوان نایانــەوێ پەالمــاری كوردســتان بــدەن و بەتەمــای بەغدان،
بۆیــە خوازیــاری دراوســێیەتی و گفتوگــۆن! دووەم ،داعــش بــە جەنگێگــی هەمەالیەنــەی رەوانــی كــە لەڕێگــەی
تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــەوە پەرەیپێــدەدا ،پێــش ســەركەوتنی ســەربازی ســەركەوتنی دەروونــی بەدەســتهێنابوو.
()3
بۆیــە كاتێــك پەالمــاری كوردســتانیدا بــە ژمارەیەكــی كــەم رووبەرێكــی بەرفراوانــی لــە كوردســتان داگیركــرد.
ئــەم پەالمــارەی داعــش ،زۆر ئاكامــی نەخواســتەی بــۆ هەرێمــی كوردســتان بەجێهێشــت :پەالمارەكــە دەریخســت
كــە ژێرخانــی هەواڵگــری – ئەمنــی كوردســتان فشــۆڵە ،چونكــە تەنیــا یــەك ســیناریۆش بــۆ هێرشــی داعــش
حیســاب نەكرابــوو ،دەریخســت كــە ژێرخانــی ســەربازی هەرێمــی كوردســتان تۆكمــە نییــە ،دۆكتۆرینی ســەربازی
لەئــارادا نییــە ،س ـراتیژیی ســەربازی بوونــی نییــە ،خاوەنــی پالنســازی جەنگــی نییــە ،هێزێكــی بێدیســیپلینی
پچــڕ – پچــڕ و پەرتوبــاوی هەیــە ،رۆحــی بەرگــری و مۆراڵــی هێــزەكان ئەوەنــدە لــەرزۆك بــووە كــە بەشــێكی
زۆر لــە فەرمانــدەكان پێــش خەڵكەكــە ناوچەكانیــان بەجێهێشــت ،كشــانەوەیەكی بێســەروبەریان رێكخســت و
تەنیــا بەشــێك لــە فەرمانــدە و هێزەكانــی پێشــمەرگە لــە گۆڕەپانەكــەدا مانــەوە و لەگــەڵ شــەڕڤانانی یەپەگــە
پێشــگیریان لــە پێشــڕەوی زیاتــری داعــش بــۆ چیاكانــی شــنگال كــرد و لەوێشــەوە بەهــاوكاری شــەڕڤانان
راڕەوێكــی مرۆییــان بــۆ ئاوارەكانــی جەنــگ كــردەوە.
"فتوحــات"ی داعــش لــە كوردســتان زۆر ئاكامــی ترســناكی سـراتیژی و ســەربازی لێكەوتــەوە .ئــەم پرۆســەیە لــە
"فتوحــات" جگــە لــەوەی بــە شكســتێكی ســەربازی بــۆ كــورد لەقەڵەمــدرا ،جگــە لــەوەی كاریكردەســەر نێوبانگــی
 - 1ئەم باسە بە کوردیی ناوەڕاست نوورساوە.
2 - www.Radıkal.com, Murat Yetkin, Turkyeyi Suriye Denkleminden çıkarmak, 25 – 2- 2016.
3 - www.Posta.com, DAEŞ ve Pisikolijik Savaş, rapor, şubat 2014.
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پێشــمەرگە ،ئەوەیشــی دەرخســت كــە دەزگاكانــی حوكمــداری لــە هەرێمــی كوردســتان هیــچ س ـراتیژییەكیان
لەمــەڕ ناوچەكانــی عەرەبــی ســوننە پــێ نییــە .نــە ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتان ،نــە ســەرۆكایەتی
حكومــەت ،نــە ئاژانســی پاراســن و زانیــاری هەرێمــی كوردســتان ،نــە وەزارەتــی پێشــمەرگە ،نــە وەزارەتــی ناوخــۆ
و نــە هیــچ دەزگایەكــی دیكــە پێشــبینی پەالمــاری داعشــیان نەدەكــرد! ئــەم هەڵوێســتە هەرێمــی كوردســتانی
لەبەرانبــەر داعشــدا كــردە "بەركارێكــی كەمــكارا" .لەكاتێكــدا دەبووایــە "بكەرێكــی كارا" بووایــە و پێشــر خــۆی
()4
گۆڕەپانــی جەنگــی بــۆ پەالماردەرەكــە دیاریبكردایــە.
"فتوحــات"ی داعــش زۆر ئەنجامــی دڵتەزێنــی مرۆییشــی خســتەوە :ســەدان هەزار هاوونیشــتامنی كــوردی ئێزدی
ناچاربــوون زێــدی خۆیــان بەجێبهێڵــن ،ســەدان هــەزار ئــاوارە لــە ناوچەكانــی دیكــەی كوردســتان گیرســانەوە،
هــەزاران كــوردی ئێــزدی بەدەســتی چەكدارانــی داعــش كۆمەڵكوژك ـران كــە تائێســتاش گــۆڕە بەكۆمەڵەكانیــان
هەڵنەدراونەتــەوە ،چەنــد هــەزار ژن و كچــی كــوردی ئێــزدی بەپشتبەســن بــە دەقــە پیــرۆزەكان بەدیلــی بەنــاوی
كەنیــزەك رەوانــەی خێوەتــی ئەمیــرەكان و شــەڕكەرەكانی داعــش كـران .ژێرخانــی دیمۆگرافــی شــنگال زیانێكــی
گــەورەی بەركــەوت كــە بەهۆیــەوە دەیــان هــەزار كــوردی ئێــزدی بەیەكجــاری زێدیــان بەجێهێشــت و روویانكردە
توركیــا ،واڵتانــی ئەوروپــا و ئەمریــكا ،كــە تائێســتاش ئــەم كــۆڕەوە بەبێدەنگــی درێــژەی هەیــە! نزیكــەی هــەزار و
پێنجســەت پێشــمەرگە شــەهیدبوون ،چەنــد هەزارێكێــش برینــدار هــەن ،چەندیــن پێشــمەرگەش بەدیــل گیـراون
()5
كــە داعــش ژمارەیەكــی لــێ ســەربڕیون.
"فتوحــات"ی داعــش زیانێكــی زۆری بــە ژێرخانــی دارایــی و ئابــووری هەرێمــی كوردســتان گەیانــدووە :لــە
ناوچــە "فەتح"كراوەكانــدا كەرتــی بەرهەمهێنانــی كشــتوكاڵ و ئاژەڵــداری پەكیكــەوت و ســەدان هــەزار دۆمنــی
كێڵــدراو بەفێڕۆچــوون كــە بەبــڕی ملیۆنــان دۆالر مەزەنــدە دەكرێــن ،قەبــارەی زۆری ئــاوارەكان گوشــارێكی زۆری
خستەســەر بودجــەی پارێــزگاكان ،جەنگەكــە پشــكێكی زۆری بودجــەی هەڵلوشــی ،لەپەنــای گەمــارۆی دارایــی
بەغــدا لەســەر كوردســتان ،داعشــیش بــە گرتنــی بیــرە نەوتــەكان و پااڵوگــەكان بەتایبەتــی پااڵوگــەی بێجــی
گەمارۆیەكــی دیكــەی خستەســەر هەرێمــی كوردســتان ،زیانێكــی زۆری بــە كەرتــی وزەی كوردســتان گەیانــد و
تەنگژەیەكــی ســووتەمەنی كوردســتانی گرتــەوە ،پەالمــاری داعــش لەگــەڵ هۆكارەكانــی بڕینــی بودجــە لەالیــەن
بەغــدا و دابەزینــی بێوێنــەی نرخــی نــەوت بوونــە ســێ هــۆكار كــە تەنگــژەی دارایــی و ئابــووری هەرێمــی
كوردســتانیان چەندقاتێــك زیادكــرد.
بەكورتــی فتوحاتــی داعــش زەبرێكــی گــەورەی لــە پایەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی هەرێمــی كوردســتان
وەشــاندووە كــە پێدەچــێ شــوێنەوارەكانی ســااڵنێكی زۆر نەڕەوێنــەوە.

چەمكەكان :پێناسە و بوارەكانی ئاسایشی نیشتمانی
تائێســتا ئاسایشــی نیشــتامنی پێناســەیەكی ســتانداردی وای بــۆ نەكــراوە كــە هەمــوو الیــەك لەســەری كــۆك
بــن .ئــەم زاراوەیــە پــڕ رەهەنــدە و تاڕادەیەكیــش پێچەڵپێــچ و تێكئاڵۆســكاوە .ئــەم چەمكــە بەتایبەتــی لــەدوای
جەنگــی دووەمــی جیهانییــەوە پەیدابــووە و لەنێــو ئەدەبیاتــی سیاســیدا جێگــەی خــۆی كردووەتــەوە .ئــەوەی
 - 4مامەند رۆژە ،كوردستان دراوسێی قاعیدەیە ،گۆڤارى سڤیل ،ژمارەى  ،....هاوینى .2013
 - 5چاوپێكەوتن لەگەڵ مەحام خەلیل پەرلەمانتارى پێشوى ئێراق لەسەر پێكهاتەى ئێزدى و قایمقامى ئێستاى شارۆچکەی شنگال ،هاوینى
 ،2015بەكاسێت.
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تائێســتاش هەیــە بریتییــە لــە چەنــد تایبەمتەندییــەك :بەشــێكی بەگشــتی لــە پەیدابوونــی چەمكــی ئاسایشــی
نیشــتامنی دەدوێــت .بەشــی دووەمیشــی بــاس لــە ســەرچاوەكانی هەڕەشــەی دەرەكــی دەكات كــە راســتەوخۆ
بانــدۆری لەســەر ئاسایشــی نیشــتامنی هەیــە )6(.بەشــی سێیەمیشــی لــە هەوڵــی چارەســەركردنی ئاسایشــی
نیشــتامنی بەگشــت رەهەندییەكانیەوەیەتــی بەتایبــەت لێــرە جەخــت لەســەر ســەرچاوەكانی هەڕەشــەی
()7
دەرەكــی دەكرێتــەوە.
نیوســەدەی رابــردوو چەنــد شــتێكی لەمــەڕ چەمكــی ئاسایشــی نیشــتامنی دەرخســتووە :بابەتــی ئاســایش خــۆی
لــەڕووی چەمكــەوە فرەڕەهەنــد و فرەجــۆرە ،زۆربــەی ئەنجامەكانیــش ئەمــەی پێوەدیــارە كــە هاودەنگییــەك
لەســەر ئــەم چەمكــە بەدیناكرێــت ،ئەمــەش جــۆرە تەمێكی لەمــەڕ وتەزاكانــی هێناوەتەكایــەوە .بۆیــە خوێندنەوە
و لێكۆڵینــەوەی ئــەم چەمكــە گەلێــك ئاســتەم و دەربڕینــی سنوورەكانیشــی ســەختە )8(.ماكــی ئاســایش لەمــەڕ
دەوڵەتــەكان لــە مانــەوە ،ســنوورەكان ،بەرژەوەندییــە بااڵكانــی میللــەت و دەوڵەتــدا چڕدەبێتــەوە .واتــە ئاســایش
بریتییــە لــە كۆمەڵێــك ئیجرائاتــی ئەمنــی كە بــۆ پاراســتنی نهێنییەكانــی دەوڵــەت ،هاوونیشــتامنیان ،داوودەزگاكان
()9
و بەرژەوەندییــە ژیانییەكانــی لەنــاوەوە و دەرەوە دەگیرێنەبــەر.
بــەرە – بــەرە ئــەوە رۆشــندەبێتەوە كــە ئــەم زاراوەیــە گەلێــك رەهەنــدی جیــاواز لەخۆدەگرێــت لەوانــەش
واتاكانــی گەشەســەندن و خۆشــگوزەرانی كۆمەاڵیەتیــش هەڵدەگرێــت )10(.لێــرەدا هەســت بــەوە دەكرێــت كــە
ســنوورەكانی ئــەم چەمكــە لەپەنــای هێــزی ســەربازی و ئەمنــی الیەنــی كۆمەاڵیەتــی و ئابووریــش دەگرێتــەوە.
ئــەم تێكئااڵنــە بەشــێكی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە خــودی چەمكســازییەكە تازەیــە و بەشێكیشــی بــۆ ئــەو
گۆشــەنیگایە دەگەڕێتــەوە كــە لێكۆلینڤانەكــە خوێندنــەوەی بــۆ دەكات .لەبــەر ئــەوە الی هەندێــك چەمكێكــی
ســەربازییە ،هەندێــك بــە هاوتەریبێكــی چەمكــی سیاســەتی دەرەوەی دەزانــن و هەندێكیــش پێیانوایــە ئەمــە
()11
دۆزێكــی كۆمەاڵیەتییــە.
چەمكــی ئاساییشــی نیشــتامنی لــەدوای جەنگــی دووەمــی جیهانــی لــە فەرهەنگــی سیاســی ئەمریــكادا
بەكارهێــراوە .ئەمــەش پەیوەنــدی بــە پێناســەكردنی هەڕەشــە دەرەكییــەكان و خۆدەرخســن لەژێــر نیــری
هێزەكانــی دیكــەوە هەبــووە )12(.بەپێــی ئــەم پیناســەیە پێویســتە دەوڵــەت هەمــوو ژێرخانــە ســەربازی ،بەرگــری
و ئەمنییەكانــی خــۆی لەبەرامبــەر هەڕەشــە دەرەكییــەكان تۆكمەبــكات )13(.هەروەهــا دەبــێ دەوڵــەت توانــای
بەرگــری ،بەرپەرچدانــەوە و بااڵدەســتی ســەربازی خــۆی پێشــبخات .هارۆڵــد ب ـراون وەزیــری بەرگــری ئەمریــكا
لەســەردەمی جیمــی كارتــر پێناســەكردنی ئــەم چەمكــەی گــۆڕی و دوو هــۆكاری ئابــووری و ژینگەیشــی بــۆ
زیادكــرد و رایگەیانــد ئــەم دوو هــۆكارە ئاسایشــی نیشــتامنی گەرەنتــی دەكــەن.

6 - Ahmet Davutoğlu, Staratejik Derinlik, Küre Yayinlari, 38.baskı, Istanbul, 2009, s.15-.
 - 7د .غازى صالح نهار ،االمن القومى العريب ،ط  ،1داراملل ،عامن  ،1993ال .3
 - 8د.پیروز مجتهدزادە ،جغرافیاى سیاسی و سیاست جغرافیایی ،سازمان تدوین كتب علوم انساىن دانشگاهها  -سمت ،تهران  ،1381ص .127
 - 9حسني جاسم الخزاعي ،داعش و اثره عىل االمن القومي العراقي ،دارالحكمة ،لندن ،طبعة االوىل  ،2015ال .30
10 - Robert Mcnmara. The Essence of Security. Harpert and Row. New York. 1968. P.P 149150-.
 - 11د.يرسى الجوهري ،الجغرافيا السياسية ،جامعة سانت كليمنتس العاملية ،بغداد  ،2009ص .3
 . - 12هيثم الكيالين ،مفهوم االمن القومي العريب «دراسة يف جانبيه السيايس و العسكري» ،مركز دراسات العريب االورويب،
باريس  ،1996ال .71 – 70
 - 13محمد عاكف جامل ،متغريات يف مفهوم االمن القومي ،جريدة بيان االماراتية 7 ،نوفمرب .2014
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لێــرەوە بەشــێنەیی زۆر رەهەنــدی دیكــە بــۆ چەمكەكــە زیادكــراوە و رەهەنــدی محەلــی ،هەرێمــی و
نێودەوڵەتیشــی پێوەنوســێرناوە .ئەمەیــان وەك چوارچێــوە ســەرەكییەكانی ئاساییشــی نەتەوەیــی لێكداوەتــەوە كە
هەموویــان پێكــەوە ئاسایشــی دەوڵــەت دابیندەكــەن )14(.بەوجــۆرە ئاسایشــی نیشــتامنی بریتییــە لــە پێشخســتنی
ســەرچاوە دەرەكــی و ناوخۆییەكانــی هێــز لەبەرامبــەر ئــەو هەڕەشــە دەرەكــی و ناوخۆییانــەی كــە قــەوارەی
سیاســی بــە ئامانــج دەگــرن .بەواتایــەك ئاسایشــی نیشــتامنی بریتییــە لــە گەشــەپێدانی چاالكییــە سیاســی،
ســەربازی ،ئەمنــی ،كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەكانــی دەوڵــەت و بەرپەرچدانــەوەی خێ ـرای هەمــوو هەڕەشــەیەك
()15
كــە زیــان بــە مانــەوەی بگەیێنێــت.
دەشــێ چەمكــی ئاسایشــی نیشــتامنی زۆر رەهەنــدی جیــاواز لەخۆبگرێــت ،چونكــە هێشــتا پێناســەیەكی
ســتانداردی بــۆ نەك ـراوە .لەبەرئــەوە دەڵێــن ئاسایشــی نیشــتامنی بریتییــە لــەو رێكارانــەی كــەوا دەوڵــەت بــۆ
پاراســتنی قــەوارەی خــۆی بــە رەچاوكردنــی گــۆڕاوە محەلــی ،هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەكان دەیانگرێتەبــەر .بۆیــە
ئاسایشــی نیشــتامنی گەشــەپێدانی دەرفەتەكانــی قــەوارەی سیاســی بــۆ پاراســن و پێشخســتنی ئامرازەكانــی
خۆبەڕێوەبــردن و خۆپاراســتنی دەگرێتــەوە .كەوابــوو ئاسایشــی نیشــتامنی خــۆی پرۆســەیە ،بــەو مانایــەی گشــت
هــۆكارە ناوخۆیــی ،هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەكان لەخۆدەگرێــت و ئەمــەش بەگشــتی پشــت بــە فەلســەفەی
نیشــتامنی قــەوارە سیاســییەكە دەبەســتێت .فەلســەفەی نیشــتامنی بەئاســانی بەهــاكان و رێســاكانی دەوڵــەت
دەسنیشــاندەكات و ئــەو ئامرازانــەی هێزیــش دەســتەبەردەكات كــە بەهــا نیشــتامنییەكانی نەتــەوە و دەوڵــەت
()16
لەبەرامبــەر ســەرچاوەكانی هەڕەشــەی ناوخۆیــی و دەرەكــی دەپارێــزن.
ئاسایشــی نیشــتامنی بەگشــتی بریتییــە لــە میكانیزمێــك كــە ئاسایشــی دانیشــتووانی واڵت دابینبــكات و
ســەقامیگری ،ئارامــی ،ســەربەخۆیی و ســەروەری دەوڵــەت گەرەنتــی بــكات .ئەمەیــش بــە ســێ رێــكار بەدیدێت:
یەكــەم ،دابینكردنــی پێداویســتییە ئابــووری ،كولتــووری ،كۆمەاڵیەتی ،سیاســی و ســەربازییەكان .دووەم :پاراســتنی
ســەربەخۆیی و ســەروەری دەوڵــەت  .ســێیەم :پێشخســتنی تواناكانــی ســەربەخۆیی بڕیارســازی نەتەوەیــی.
كەوابــوو لێــرە ئــەم چەنــد بابەتــە بــۆ ئاسایشــی نیشــتامنی گرنگــن :ســەربەخۆیی ،ســەروەری و ســەقامیگری.
بەدەربڕینێكــی دیكــەش وەك واڵــر لیپــان نووســەری كتێبــی (سیاســەتی دەرەوەی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمریــكا) دەڵــێ ،ئاسایشــی نیشــتامنی تواناكانــی دەوڵــەت بــۆ بەرگریكــردن لــە بەهــا ناوخۆییەكانــی دەگرێتــەوە.
( )17بــاری بۆزانیــش دەنووســێ " ئاسایشــی نیشــتامنی لــەڕووی ناوخۆییــەوە بریتییــە لــە خــۆ رزگاركــردن لــە
ســەرچاوەكانی هەڕەشــە و لــەڕووی نێودەوڵەتیشــەوە بریتییــە لــە توانــای دەوڵــەت بــۆ پاراســتنی ناســنامەی
()18
ســەربەخۆی خــۆی".
لێــرەدا زۆر رەهەنــدی ناوخۆیــی بــۆ چەمكــی ئاسایشــی نیشــتامنی زیادبــوون ،وەك :گەندەڵــی ئیــداری ،دارایــی و
ئابــووری ،كارەســاتی رسووشــتی گــەورە ،بێــكاری ،ئاوســانی ئابــووی ،مــاددە بێهۆشــکەرەکان ،تاوانــكاری ،ملمالنێی
14 - Denis Retaille; Tarihte Jeopolitik, Çeviren Emre Sayin, Avrasiya Dosıyası, Cilt 8, Sayi 4. 2002, s.2223-.
 - 15حسني جاسم الخزاعي ،داعش و اثره عىل االمن القومي العراقي ،مصدر سابق ،ال .32
 - 16مامەند رۆژە ،چۆن دەبین بە دەوڵەت؟ ئایندەى جیۆپۆلیتیىك كوردستان ،باڵوكراوەكاىن كۆمپانیاى شارپرێس ،سلێامىن  ،2014ال .20

 - 17حسني جاسم الخزاعي ،داعش ،سەرچاوەی پێشوو ،ال  34لەگەڵ جاري محمد ،القدرة يف التنظيم الدويل املعارص ،املجلة العربية
للدراسات الدولية ،السنة االوىل ،عدد  ،2واشننت  ،1988ال .50
 - 18حسني جاسم الخزاعي ،داعش ،سەرچاوەی پێشوو ،ال  35لەگەڵ جون بيليس ،االمن الدويل يف حقبة مابعد الحرب الباردة،
ترجمة مركز الخليج لالبحاث ،ديب  ،2008ال .414
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كۆمەاڵیەتــی ،ســەركوتكاری سیاســی )19(.هەروەهــا لەســەر ئاســتی هەرێمــی و نێودەوڵەتیــش ئــەم دیاردانــە بــە
هەڕەشــە بــۆ ســەر ئاسایشــی مرۆیــی دادەنرێــن :تووندوتیــژی كۆمەاڵیەتــی ،مــاددە بێهۆشــکەرەکان ،بازرگانــی
مــرۆڤ ،قاچاخــی مــرۆڤ ،كۆچــی نایاســایی ،پیشــێلكاری مافەكانــی مــرۆڤ ،پیســكردنی ژینگــە ،تاوانكارییەكانــی
جەنــگ ،پاكتــاوی نــەژادی ،ئەتنــی و كۆچبەركردنــی زۆرەملــێ .رووبەڕووبوونــەوەی ئــەم دیاردەیــەش تەنیــا بــە
دەوڵەتــان ناكــرێ و بــە رێــكاری ســەربازی و ئاسایشــی نەریتیــش لەبارنابرێــن ،بەڵكــو پێویســتیان بــە كۆدەنگــی
هەرێمــی ،نێودەوڵەتــی و جیهانییــە و لەوانەیــە بــۆ بەشــێك لەمانــە ،دەزگا نێودەوڵەتییــە حكومییەكانــی وەك
نەتــەوە یەكگرتــووەكان و دەزگا پەیوەســتەكانی چارەســەری بــۆ بدۆزنــەوە و بەمــەش دەڵێــن ئاسایشــی هەرێمــی
و جیهانــی.

پایەكانی ئاسایشی نیشتمانی كوردستان
پێــش ئــەوەی تاوتوێــی ئــەو زیانــە ئاسایشــییە بكەیــن كــە داعــش بــە هەرێمــی كوردســتانی گەیانــدووە،
پێویســتە لێــرە چەنــد بابەتێكــی وەك هۆكارەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی ،تایبەمتەندییەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی،
رەهەندەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی ،هەڕەشــە و تەحەداكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی لەگــەڵ ســراتیژییەكانی
ئاسایشــی نیشــتامنی شــیبكەینەوە كــە بەبــێ ئەمانــە ئاســتەمە پۆلێنبەندییەكــی زانســتی بــۆ دیــاردەی داعــش،
پۆســت – داعــش و ئاسایشــی هەرێمــی كوردســتان بكرێــت.
یەكــەم ،هۆكارەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی  :لێــرەدا چەنــد هۆكارێــك هــەن كــە كاریگــەری یەكالییكەرەوەیــان
لەســەر ئاسایشــی نیشــتامنی هەیــە كــە بۆخۆیــان توخمــی بەرهەمهێنــی ئامرازەكانــی هێــزی دەوڵەتــن كــە
()20
بریتیــن لــە :یەكــەم ،خــاك ،دووەم ،خەڵــك كــە دەكــرێ بــە ســەرزەمین و دانیشــتوانیش وەســفی بكەیــن.
ســەرزەوین و خاكــی دەوڵــەت لــەڕووی رووبــەر ،ســامانە رسووشــتییەكان ،قەبــارە و جــۆری تۆپۆگرافــی و بــوون
یــان نەبوونــی ســنووری دەریایــی ،بانــدۆڕی لەســەر ئاسایشــی دەوڵــەت هەیــە .هەروەهــا پرســی خەڵــك و
دانیشــتوانیش لــەڕووی ژمــارە ،پێكهاتــی تەمــەن ،پێكهاتــی دیمۆگرافــی وەك پێكهاتــەی دینــی ،مەزهەبــی و ئەتنــی
()21
– نــەژادی و پێكهاتــەی رەگــەزی كاریگەریــان لەســەر پایەكانــی هێــزی دەوڵــەت هەیــە.
دووەم ،رەهەندەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی  -ئەمــە بــە واتایەكیــش گرێژەنــەی ئاسایشــی دەوڵــەت پێكدەهێنــێ
و رەنگــە بشــێ بێژیــن توخمەكانــی ئاسایشــی دەوڵەتیــش دەگرێتــەوە .گرنگرتیــن رەهەندەكانــی ئاسایشــی
دەوڵەتیــش بریتیــن لــە:
رەهەنــدی سیاســی :ئیـرادەی نیشــتامنی ،ئــازادی وەرگرتنــی بڕیــاری سیاســی و دابینكردنی سیاســەتە گشــتییەكانی
دەوڵــەت لــە بەرامبــەر هەڕەشــە ناوخۆیــی و دەرەكییــەكان دەگرێتــەوە .رەهەنــدی ئابــووری :دەســتەبەركردنی
پێویســتییە ســەرەكییەكان و دابینكردنــی خۆشــگوزەرانی خەڵــك دەگرێتــەوە كــە ئاسایشــی خۆراكــی تێدایــە و
 - 19چاوپێكەوتن لەگەڵ پرۆفیسۆر دۆغو ئەرگیل سەبارەت بە چەمكەكاىن ئاسایشی نیشتامىن لە كوردستان ،هاوینى ،2011
بەكاسێت.
 - 20دكرت عزت الله عزىت ،ژئوپلیتیك در قرن بیستویكم ،چاپ چهارم ،سازمان تدوین كتب دانشگاهى (سمت) ،تهران  ،1390ص
.9091
21 - Dr. Bulent Ülaş, Jeopolitik, Başlık Yayinlari, 1.Baskı, İstanbul, 2011, s.228229-.
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رەهەنــدی ئــاو ،كشــتوكاڵ ،بازرگانییــش دەگرێتــەوە .رەهەنــدی ســەربازی :پاراســتنی دەوڵــەت لــەو هەڕەشــەیە
دەگرێتــەوە كــە ئەگــەری پارچەكــردن یاخــود داگیركردنــی واڵت لەخۆدەگرێــت .رەهەنــدی كۆمەاڵیەتــی :بریتییــە
لــە دابینكردنــی ئاسایشــی هاوونیشــتامنیان بەشــێوەیەك وەال و ئینتامیــان بــۆ نیشــتامن پێشــبخات كــە خــۆی
رەهەنــدی فیكــری ،راگەیانــدن و ئایدیۆلۆژیشــی تێدایــە .رەهەنــدی جیۆسیاســی :خوێندنــەوەی دروســتی
راســتییەكانی پێگــەی جیۆسیاســی دەوڵــەت و قۆســتنەوەی لەپێنــاو ئامانجــە سیاســییەكان .رەهەنــدی تەكنۆلۆژی:
()22
بریتییــە لــە بنیاتنانــی توانســتی زانســتی و تەكنۆلــۆژی دەوڵــەت بــۆ تۆكمەكردنــی رەهەندەكانــی دیكــە.
ســێیەم ،تایبەمتەندییەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی :ئاسایشــی نیشــتامنی چەنــد تایبەمتەندییــەك لەخۆدەگرێــت كــە
لەبەرچاوگرتنیــان بــۆ بریارســازان زۆر گرنگــە .ئەمانــەش بریتیــن لــە:
ئاسایشــی نیشــتامنی چەمكێكــی دینامیكییــە واتــە بەپێــی گۆڕانــكاری محەلــی ،هەرێمــی و نێودەوڵەتــی
دەگۆڕدرێــت .هەروەهــا بەگوێــرەی تەنگــژەی سیاســی ،ئەمنــی ،ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی دەگۆڕدرێــت .جگــە
لــەوە بەگوێــرەی ئــەو رێكارەکانــەش کــە دەوڵــەت بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی هەرەشــەکان دەیانقۆزێتــەوە ،گۆڕانــی
بەســەردا دێــت.
ئاسایشــی نیشــتامنی چەمكێكــی رێژەییــە واتــە رەهــا نییــە و بەگوێــرەی لێكدانــەوەی بەرژەوەندییــە
()23
حەیاتییەكانــی دەوڵــەت و قەبــارەی هەڕەشــەكان گۆڕانــی بەســەردا دێــت.
چــوارەم ،هەڕەشــەكانی ئاسایشــی نیشــتامنی :ئاسایشــی نیشــتامنی بــە دژبــەری واتــە "هەڕەشــەكان"
پێناســەدەكرێت .هەڕەشــەكانی ئاسایشــی نیشــتامنی بەســەر دوو لكــدا دابەشــدەكرێن:
 هەڕەشــە ناوخۆییــەكان :ئەمانــە ئــەو هەڕەشــانەن كــە بەهــۆی دینامیكــە ناوخۆییەكانــەوە ســەرهەڵدەدەنو پەیوەســن بــە ئاسایشــی ناوخۆیــی .زۆر جــار ئــەم هەڕەشــانە بەپێــی دووبەرەكییــە سیاســی ،ئەتنــی و
مەزهەبییەكانــەوە ســەرهەڵدەدەن و ئەگــەر ئــەم ملمالنێیــە رەهەنــدی تەنگــژەی گــەرم و چەكــداری بەخۆیــەوە
بگرێــت ،ئــەوا دەبێتــە هــۆی پارچەكردنــی واڵت.
 هەڕەشــە دەرەكییــەكان :ئــەو هەڕەشــانەن كــە لــە دەرەوەی ســنوورەكانەوە ســەرهەڵدەدەن و لەگــەڵ()24
بەرژەوەندییــە بااڵكانــی واڵتــدا پێكدادەكێشــن وەك دووژمنایەتــی ،پەالمــار و دەســتوەردانی دەرەكــی.
پێنجــەم ،سـراتیژییەكانی ئاسایشــی نیشــتامنی :بریتییــە لــەو پرۆســەیە كــە بڕیاربەدەســتان تێكڕای ســەرچاوەكانی
هێــزی سیاســی ،ئابــووری ،ســەربازی ،كولتــووری ،كۆمەاڵیەتــی ،راگەیانــدن ،زانســتی و تەكنۆلــۆژی دەوڵــەت
لەپێنــاو ئامانجــە نەتەوەییــەكان و بەرژەوەندییــە بااڵكانــدا دەقۆزنــەوە .هەروەهــا داڕشــتنی ئــەم سـراتیژییە بــە
پشتبەســن بــەم خااڵنــەی خــوارەوە دەســتەبەردەبێت:
پۆلێنكردنی هەڕەشە ناوخۆیی و دەرەكییەكان
داڕشتنی سرتاتیژییەكانی هێزی دەوڵەت
22 - Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, Otuken Yayinlari, İstanbul, 2003, s.4243-.

 - 23حسني جاسم الخزاغي ،سەرچاوەی پێشوو و قدوين اندريا سعد اللة ،مهددات االمن القومي السوداين ،بحث تكمييل لنيل زمالة
االمن الوطني ،الدفعة االوىل (الخرطوم ،االكادميية العليا للدراسات االسرتاتيجية و االمنية ،2007 ،ال .38
 - 24حسني جاسم الخزاعي ،داعش ،سەرچاوەی پێشوو ال  43و عادل حسن محمد احمد ،تحديات االمن القومي السوداىن بعد نهاية
الحرب الباردة و اسرتاتيجية مواجهتها ،رشكة السودان للعملة املحدودة ،الخرطوم  ،2013ال .81
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تۆكمەكردنی هێزە چەكدارەكانی دەوڵەت بۆ بەرەنگاربوونەوە و نەهێشتنی هەڕەشەكان
داڕشتنی سیناریۆكان و دەستەبەركردنی ئامرازی قەاڵچۆكردنی هەڕەشەكان
دیــارە دەوڵەتــان لەپەنــای داڕشــتنی س ـراتیژییەكانی ئاسایشــی نیشــتامنی ،بایــەخ بــە داڕشــتنی ئامانجەكانــی
ئاسایشــی نیشــتامنیش دەدەن .ئەمانــە پشــت بــە ســێ رەهەنــدی ســەرەكی دەبەســن كــە كرۆكــی ئامانجەكانــی
ئاسایشــی نیشــتامنی دەوڵــەت پێكدەهێنــن .ئــەم ســیانەش:
 دەبێ ئامانجەكە گشتگیر بێ و تێكڕای هاونیشتامنیان بایەخی پێبدەن دەبێ ئامانجەكە پەیوەست بێت بە رەهەندەكانی ئاسایشی نیشتامنی دەوڵەتەوە دەبێ حكومەت ئامانجەكە جێبەجێبكات و سەرچاوەی پێویست بۆ پیادەكردنی دابینبكاتداڕشــتنی ســراتیژییەكانی ئاسایشــی نیشــتامنی دەوڵەتیــش بەپێــی ئــەم هەنگاوانــەی خــوارەوە دێتەكایــەوە:
دیاریكردنــی ئامانجــی نەتەوەیــی ،دیاریكردنــی بەرژەوەندییــە نەتەوەییــەكان ،پۆلێنكــردن بەپێــی گرنگــی ئامانجە
نەتەوەییــەكان ،دیاریكردنــی دەرفــەت و توانــا رێژەییەكانــی دەوڵــەت ،دیاریكردنــی دوورمنایەكــی گشــتگیر لەمەڕ
رەوشــی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی ،داڕشــتنی سیاســەت ،سـراتیژی ،بەرنامــە و پــڕۆژەكان.

داعش :تەحەدییەكانی ئاسایشی نیشتمانی كوردستان
هێرشــەكانی داعــش بــۆ ســەر هەرێمــی كوردســتان كــە لەمــەوال ئێمــە بەپێــی ئەدەبیاتــی داعــش بــە "فتوحــات"ی
ناودەبەیــن ،گەلێــك دیــاردەی لەژێــر بــەڕە خســتەدەرەوە .جارێــك ئــەم پەالمــارە دەریخســت كــە ژێرخانــی
هەواڵگــری واڵت زۆر الوازە و هیــچ پۆلێنێكــی بــۆ دووژمنێكــی جیۆسیاســی تــازە هەڵتۆقیــو نەكــردووە و هیــچ
تەدبیرێكــی پێشوەختیشــی نەبــووە .هەروەهــا دەریخســت كــە ژێرخانــی ســەربازی و بەرگــری واڵت زۆر الوازە.
هێــزە چەكدارەكانــی هەرێمــی كوردســتان نەیانتوانــی لەكاتــی هەڵمەتــی یەكەمــدا بەرپەرچــی داعــش بدەنــەوە.
واتــە داعــش هێزەكانــی خافڵیگــر كــرد و لــە پاشەكشــێیەكی بێســەروبەردا ســەدان هــەزار هاونیشــتامنیش
ناچاربــوون رو لــە ئاوارەیــی بكــەن.
فتوحاتــی داعــش لــە چەنــد رەهەندێكــەوە زیانــی بــە پایەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی هەرێمــی كوردســتان
گەیانــدووە .ئەوەشــی دەرخســت كــە بابەتــی ئاسایشــی نیشــتامنی لــە هەرێمــی كوردســتان زۆر ناكامیــی تێــدا
هەیــە .هەروەهــا لــەدوو الوە هەرێمــی كوردســتانی رووبــەڕووی تەحــەدی كــردەوە یەكێكیــان ،كوردســتانی
خافڵگیركــرد و لــە هەفتــەی یەكەمــدا هەمــوو دەسپێشــكەرییەكی لێســەند .دووەمیــان ،ئەمرێكــی واقیعــی
بەســەردا ســەپاند كــە ئەگــەر "هــۆكاری پشــتیوانی دەرەكــی" نەبووایــە زۆر ئەســتەم بــوو تەنیــا بەپشتبەســن بــە
"هــۆكاری ناوخۆیــی" ئــەم هەڕەشــەیە بڕەواندرایەتــەوە .لێــرەوە خـراپ نییــە بزانیــن كــە گرنگرتیــن ناتەواوییەكان
بریتیــن لەوانــەی خــوارەوە:
یەكــەم ،دانەڕشــتنی غایــەت و ئامانجەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی كوردســتان (نەبوونــی دۆكتۆرینــی ئاسایشــی).
داعــش دەریخســت كــە هەرێمــی كوردســتان خاوەنــی دۆكتۆرینــی ئاسیاشــی نیشــتامنی خــۆی نییــە .هەروەهــا
ئەوەشــی ســەملاند كــە لــە كوردســتان بەڵگەنامــەی ئارمــان و ئامانجــی درێژخایەنــی ئاسایشــی نیشــتامنی بوونــی
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نییــە .واتــە واڵتێكــە كــە هێشــتا ئەولەویەتــە سـراتیژییەكانی ئاسایشــی نیشــتامنی دیارنیــن!
دووەم ،نەبوونــی سـراتیژی ئاسایشــی نیشــتامنی لــە هەرێمــی كوردســتان :بــەم پەالمــارە راســتییەكی دیكەشــان
بــۆ یەكالییبــووەوە كــە چاالكــی و پرۆســەی كاری ئەمنــی – هەواڵگــری لــە كوردســتان پشــت بــە سـراتیژییەكی
داڕشــتوی ئاسایشــی نیشــتامنی نابەســتێت .واتــە نــەك سـراتیژی ئاسایشــی نیشــتامنی كوردســتانی بوونــی نییــە،
بەڵكــو ئــەم پرســە بەپێــی هەندێــك پالنســازی محەلــی – حیزبــی لەجیاتــی سـراتیژی ئاسایشــی ،بەڕێوەدەبرێــت
كــە بەرپرســە حیزبییــەكان ئەمــە دادەڕێــژن نــەك پســپۆڕەكان!
ســێیەم ،نەبوونــی پالنســازی ســااڵنەی ئاسایشــی نیشــتامنی ،نەبوونــی دەزگاســازی و نەبوونــی پۆلێنــكاری
هەڕەشــە دەرەكــی و ناوخۆییــەكان :داعــش بــەم پەالمــارەی راســتییەكی دیكەیشــی بەڕوومانــدا تەقانــدەوە كــە لە
كوردســتان لەالیــەن ئاژانســی ئاسایشــەوە كۆنفرانــس و كۆنگــرەی تایبــەت بــە ئاسایشــی نیشــتامنی بەڕێوەناچــن،
بۆیــە بەڵگەنامــە و پالنســازی ســااڵنەی ئاسایشــی نیشــتامنی لەئــارادا نییــە .لەگــەڵ ئــەوەی ئاژانســێكی گــەورە،
چەنــد دەزگایەكــی پاراســن ،زانیــاری ،دژەتیــرۆر و ئاسایشــی گشــتی هــەن ،لەگــەڵ ئــەوەی پشــكێكی قەبــەی
ســامانی مــاددی و مرۆیــی ئــەم واڵتەشــیان بــۆ تەرخانكـراوە ،كەچــی لەئاســت پێشــبینیكردنی دووژمنــی ئامــادە و
دووژمنــی خەوتــوو كەمتوانــا بــوون .هۆیەكیشــی ئەوەیــە كــە تائێســتا ئــەم دامەزراوانــە پرۆســەی دەزگاســازییان
نەبڕیــوە.
چــوارەم ،داعــش زەبــری لــە رەهەندەكانــی ئاسایشــی نیشــتامنی وەك رەهەنــدی سیاســی ،رەهەنــدی ســەربازی،
رەهەنــدی ئابــووری ،رەهەنــدی كۆمەاڵیەتــی و رەهەنــدی دەروونــی وەشــاندووە .لــەڕووی سیاســییەوە لــە
بەرەكانــی جەنــگ درزە حیزبییــەكان دەمیــان كــردەوە و ملمالنێــی ناوخۆیــی ســەریهەڵدا .ئەمــە لــەڕووی
سەربازیشــەوە رەنگیدایــەوە و لــە رۆژەكانــی یەكەمــدا بانــدۆری لەســەر شــكانی بەرەكانیــش هەبــووە
(ناكۆكییەكانــی پ.د.ك – پەكەكــە و ی.ن.ك) .لــەڕووی ئابوورییــەوە زیانێكــی چەنــد ملیــار دۆالری بــەر واڵت
كــەوت .لــەڕەوی كۆمەاڵیەتییــەوە زیانــی گــەورە وەك ئەنفالــی كوردانــی ئێــزدی ،ئاوارەبوونــی چەندســەت
هــەزاری ،تێداچوونــی چەنــد هەزارێــك و بەكۆیلەكردنــی زۆرتــر لــە دووهــەزار ژنــی كــوردی ئێــزدی لێكەوتــەوە.
لــەڕووی دەروونیشــەوە داعــش پێــش ئــەوەی بەرەكانــی جەنــگ بباتــەوە لــە بــەرەی جەنگــی دەروونیــدا
ســەركەوتنی بەدەســتهێنابوو.
پێنجەم ،داعش دوو تەحەدی ناوخۆیی و دەرەكی رووبەڕووی هەرێمی كوردستان كردەوە:
لــە نــاوەوە خانــە نووســتووەكانی ســەلەفیەتی جیهــادی بزوانــد كــە نزیكــەی چەندســەت هاونیشــتامنی
كوردســتان روویــان لــە ریزەكانــی ئــەم گرووپــە كــردووە و لــەدژی واڵتەكەیــان جەنگیــون .لەوانەیــە هێنــدەی
ئــەو ژمارەیــەش لــە نــاوەوە چاوەڕوانــی كاژێــری ســفریان كردبێــت!
لــە دەرەوەش پەالمــاری پەیتــا – پەیتــای جنــودی خەالفــەت لــە هەمــوو بەرەكانــەوە زیانــی شــێرگیری بــە
پێكهاتــە و ژێرخانــی ســەربازیی كوردســتان گەیانــدووە .داعــش لــە تێزەكانــی خۆیــدا لــەدوای شــام و عێ ـراق،
"كوردســتان" بــە ویالیەتــی ســێیەم دەزانێــت و لەنێــو ســراتیژییە یەكەمەكانیدایــە ،بۆیــە دەبــێ چاوەڕوانــی
هێرشــی زیاتریشــی لێبكرێــت!
شەشەم ،داعش هۆكارە سەرەكییەكانی ئاسایشی نیشتامنی كوردستانی پێكاوە:
خاكــی داگیرکــردوە و بەشــێكی زۆری لێدابڕیــوە .داعــش ئەمــەی بــە فتوحــات لەقەڵەمــداوە و دەزانرێــت
لــە ئەدەبیاتــی ئیســامیدا فتوحــات بــۆ داگیركردنــی ســەرزەوینی كافــرەكان بەكاردەهێرنێــت! لەوەشــەوە خــاك و
ســەرزەوینی كوردســتان جارێكــی دیكــە رووبــەڕووی پرۆســەیەكی داگیــركاری نــوێ بــووەوە.
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پێکهاتــی دانیشــتوانی گۆڕیــوە واتــە بووەتــە هــۆی كارەســاتێكی گــەورەی مرۆیــی" .هەیئەتــی شــەرعی"
داعــش كاتێــك فەتــوای بــۆ ئێزدییــەكان دەركــرد رایگەیانــد "بۆمــان دەركەوتــووە ئەمانــە ئەســڵەن موســڵامن نیــن
و نابــێ حســابی مورتەدیــان بــۆ بكرێــت ،بەڵكــو مورشیكــن و دینیــان قبوڵنەكــردووە .بۆیــە بەپێــی فەرمانەكانــی
ئەڵــا مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكرێــت"!  ،ئەمەیــش بــووە هــۆی لەنێوچونــی چەنــد هــەزار هاونیشــتامنی كــوردی
ئێــزدی ،بەكەنیزەككردنــی دوو هــەزار كچــی كــوردی ئێــزدی و چەندیــن گــۆڕی بەكۆمــەڵ.
لێــرەدا باشــە بزانرێــت لێكۆلینــەوە لــە ئاسایشــی نیشــتامنی واتــە تێگەیشــن لــە رەهەنــدەكان و پێكهاتەكانــی
كوردســتان .هەروەهــا پێویســتە توخمەكانــی هێــز ،پایەكانــی دەســەاڵت و هۆكارەكانــی هەڕەشــە بــۆ ســەر
كوردســتان بناســین .كاتێــك بــاس لــە ئاسایشــی نیشــتامنی كوردســتان دەكەیــن مەبەســتامن لــە ئاسایشــی دەرەكی
و ناوخۆیــی دەســەاڵتی سیاســییە كــە خــۆی لــە پاراســتنی ســێ پایــەی دەوڵەتــی نەتەوەیــی واتــە خەڵــك ،خــاك
و ســەروەریدا دەبینێتــەوە.
چەمكــی ئاسایشــی نیشــتامنی بــۆ هەرێمــی كوردســتان واتــە پاراســتنی تاكــەكان ،گرووپــە كۆمەاڵیەتییــەكان و
داوودەزگا نەتەوەییــەكان لــە هەمــوو جــۆرە ســەرچاوەیەكی هەڕەشــەی دەرەكــی و ناوخۆیــی .لێــرەدا بەپلــەی
یەكــەم ســنوورەكانی هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ دراوســێیەكان ســەرچاوەی هەڕەشــەی دەرەكیــن .بۆمــان
دەردەكەوێــت كــە هەمیشــە بەدرێژایــی  90ســاڵی رابــردوو ســنوورەكانی باشــوور بەتایبــەت باشــووری رۆژئــاوا
و باشــووری رۆژهەاڵتــی هەرێمــی كوردســتان ســەرچاوەی هەڕەشــەی بەردەوامبــوون .لــە نێوەڕاســتی عێراقــەوە
چەندیــن شــەپۆلی داگیــركاری و پاكتــاوكاری نــەژادی رووبــەڕووی هەرێمــی كوردســتان كراوەتــەوە .لەبەرئــەوە
ســنوورەكانی الی خــواروو هەمیشــە ســەرچاوەی هەڕەشــەی ئاسایشــی بــوون.
جاروبــار ســنوورەكانی باكــوور لەگــەڵ توركیــا دەبنــە ســەرچاوەی هەڕەشــەی دەرەكــی .زۆرجــار توركیــا لــەم
ســنوورانەوە بەبیانــووی پەكەكــە ســەروەری ئاســانی و زەوینــی هەرێمــی كوردســتانی بەزانــدووە .زۆرجاریــش
راســتەوخۆ هەڕەشــەی لــە هەرێمــی كوردســتان كــردووە وەك ئــەوەی لــە ســاڵی  2007روویــدا .جارجاریــش
ســنوورەكانی رۆژهــەاڵت لەگــەڵ ئێــران دەبێتــە ســەرچاوەی هەڕەشــەی دەرەكــی .ئێرانیــش بەبیانــووی
ئۆپۆزیســیۆنی رۆژهەاڵتــی كوردســتانەوە چەندینجــار ســنووری ئاســانی و زەوینــی هەرێمــی كوردســتانی
بەزانــدووە .زۆرجاریــش راســتەوخۆ ناوچە ســنوورییەكانی كوردســتانی تۆپبارانكردووە بۆ ئەوەی گوشاربخاتەســەر
هەولێــر یــان ســلێامنی .پیشــریش لەڕێگــەی ئەنسارولئیســام و گرووپــە ئیســامییە چەكدارەكانــەوە گوشــاری بــۆ
هەرێمــی كوردســتان هێنــاوە.
لەگــەڵ ئــەم ســەرچاوە هەڕەشــە دەرەكیانــە گرنگرتیــن ســنوور كــە ســەرچاوەی هەڕەشــەی دەرەكییــە،
ســنوورەكانی كوردســتان لەگــەڵ عەرەبســتانی عێراقــە .لــەو ســنوورانەوە هەمیشــە كوردســتان لەژێــر هەڕەشــەی
بەردەوامدایــە و ئەمــەش مێژوویەكــی  1400ســاڵەی هەیــە .لەســەردەمی حوكمــی بەریتانیــا بەســەر عێراقــدا،
لــەم ســنوورانەوە پەالمــاری كوردســتان دراوە و داگیركراوەتــەوە .لەســەردەمی پاشایەتیشــدا هــەروا بــووە.
لەســەردەمی عەبدولكەریــم قاســم ،هــەردوو برایانــی عــارف و ســەردەمی بەعســدا كوردســتان بــەردەوام
پەالمــاردراوە .دژوارتریــن هەڕەشــە لەســەردەمی ســەدام حوســێنەوە بــووە كــە لەڕێگــەی پرۆســەیەكی پاكتــاوی
نەژادییــەوە ســەدان هــەزار هاونیشــتامنی كــورد بەكۆمەڵكــوژران ،ســەدان هــەزار دوورخراونەتــەوە و نزیكــەی
ملیۆنێكیــش بــە كۆچبــەری و كــۆڕەو لــە زێــدی خۆیــان دووركەوتوونەتــەوە.
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نەخشەی هەڕەشە دەرەكییەكان بۆسەر باشووری كوردستان

ســنوورەكانی باشــووری كوردســتان ،جارێكیــر لەالیــەن ناوچــەی عەرەبســتانی عێراقــەوە رووبــەڕووی هەڕەشــە
بووەتــەوە .ئەمجــارە رەوتــی "ســەلەفیەتی بەعســی" پەالمــاری كوردســتانی داوە .ســەرلەنوێ بــە تەفســیرێكی
دینــی ســەدان هــەزار هاونیشــتامنی كــوردی ئێــزدی لــە زێــدی خۆیــان هەڵكەنـراون ،چەندیــن هــەزار بەدیلــی
و بەكەنیزەكــی ب ـراون ،چەندیــن هەزاریــش كــوژراون .ئــەم هەڕەشــەیە كــە رەوتــی ســەلەفیەتی بەعســی واتــە
داعــش نوێنەرایەتــی دەكات ،تائێســتاش بەردەوامــە .لــەم ســنوورانەوە دەشــێ چاوەڕێــی ســەرچاوەی هەڕەشــەی
جیاوازیــش بكەیــن .هــەر لەئیســتاوە رەوتــی شــیعەی عەرەبــی بەنــاوی "حەشــدی شــەعبی" و بەبیانــووی
توركامنــە شــیعەكانەوە لــە كەنــار ســنوورەكانی باشــوورەوە خۆیــان مەاڵســداوە و دەشــێ پێشــیبینی زنجیرەیــەك
پێكدادانــی ســەخت لەنێــوان كــورد و ئــەم رەوتــە تازەیەشــدا بكرێــت.

ئەنجام پۆست – داعش و هەڕەشەكان
لەوانەیــە نەتوانیــن بــە ئاســانی زاراوەی پۆســت – داعــش بەكاربێنیــن ،چونكــە ئاســتەمە داعــش بەیەكجــاری
لەنێوبچێــت .ئەوەنــدە هەیــە لــە  2016پێدەچــێ لــە ســووریاوە پەالمــاری رەققــە بدرێــت و لــە عێراقیشــەوە
82

پەالمــاری موســڵ بدرێــت كــە هەردووكیــان بــە پایتەختــی داعــش دادەنرێــن .بۆیــە داعــش بــە ئەگــەری زۆر
دەســەاڵتی خــۆی وەك دەوڵەتێكــی دیفاكتــۆ لەدەســتدەدا ،بــەاڵم وەك گرووپێكــی ســەلەفی جیهــادی چ لــە
عێـراق و چ لــە ســووریا ئامادەیــی دەبێــت .ئەگــەری زۆریــش ئەوەیــە داعــش لــە زۆربــەی بیابانەكانــی ســووریا
و عێـراق خــۆی تۆكمەبكاتــەوە و لەگــەڵ دەركەوتنــی تەنگــژەی سیاســی ،ســەرلەنوێ پەالمــاری شــارە گــەورەكان
بداتــەوە.
پێدەچــێ داعــش دوای ئۆپەراســیۆنی موســڵ بــۆ ماوەیــەك لەنــاو شــارەكە بەرگــری بــكات و بیــەوێ خەڵكەكــە
بكاتــە مەرتاڵــی مرۆیــی .ئەگــەری زۆریــش ئەوەیــە دوای ماوەیــەك بــۆ ئــەوەی شــەڕكەرەكانی بپارێزێــت لــە
شــارەكە بكشــێتەوە .پــاش ئەمــە پێدەچــێ داعــش وەك گرووپێكــی چەكــداری" ،جەنگــی چەتەیــی" درێژەپێبــدا
و لەناوچــە ســنوورییەكانی نێــوان كوردســتان و عێراقــی عەرەبــدا ئامادەیــی هەبێــت .پێدەچــێ لــە ناوچەكانــی
حــەوزی ســیروان (دیالــە) ،زنجیــرەی حەمریــن هــەر لــە خانەقینــەوە تاوەكــو باشــووری كەركــووك ،لــە حــەوزی
دیجلــە و تەالنەكانــی نێــوان موســڵ و كوردســتاندا پێگــەی خــۆی پەرەپێبــدات .لێــرەوە دەتوانرێــت پێشــبینی
هەڵمەتــی تیرۆریســتی توونــدی داعــش دژی داوودەزگاكان ،هێــزە چەكــدارەكان و هاونیشــتامنیانی هەرێمــی
كوردســتان بكرێــت.
ئەگــەری ئــەوە هەیــە هەرێمــی كوردســتان لــە قۆناخــی پۆســت داعشــدا رووبــەڕووی دووجــۆر هەڕەشــەی
ئاسایشــی ببێتــەوە :یەكێكیــان هەڕەشــە ناوخۆییەكانە :هەڕەشــە ناوخۆییەكان لە ســێ دیــاردەدا پوختەدەكرێنەوە:
گەندەڵــی ئیــداری ،تەنگــژەی سیاســی و تەنگــژەی دارایــی – ئابــووری .لــە هەرێمــی كوردســتان گەندەڵییەكــی
سیســتەماتیكی رێكخ ـراوی ئیــداری هەیــە كــە سیســتەمی سیاســی گیرۆدەکــردوە .تائێســتا ئیرادەیەكــی ئەوتــۆ
بــۆ ریشەكێشــكردنی ئــەم دیاردەیــە نەهاتووەتــە ئــاراوە .لەوەتــەی تەنگــژەی دارایــی و تەنگــژەی سیاســی
بەرۆكــی هەرێمــی كوردســتانی گرتــووە ،وەك پســپۆڕان دەڵێــن كێــرد گەیشــتووەتە ســەر ئێســقانی دەســەاڵت
و هاونیشــتامنی .تەنگــژەی داراییــش رۆژ دوای رۆژ زیاتــر تەشــەنەدەكات .ئەمــەش تەنگــژەی سیاســی تووندتــر
كــردووە.
گەندەڵــی ئیــداری ،تەنگــژەی دارایــی و تەنگــژەی سیاســی ئەگــەر چارەســەرنەكرێن ،دەبنەهــۆی دروســتبوونی
گەلێــك هەڕەشــەی ئاسایشــی ناوخۆیــی وەك :دروســتبوونی پشــێوی ناوخۆیــی (كێشمەكێشــی نێــوان گــۆڕان –
پ.د.ك ،پەكەكــە – پ.د.ك ،پ.د.ك – ی.ن.ك) ،تێكچوونــی ســەقامیگری ،تێكچوونــی ئارامــی و نەزمــی گشــتی،
دروســتبوونەوەی نەزمــی دووجەمســەری كــە ئەمــەش نەزمــی دوو ئیدارەیــی لێدەكەوێتــەوە و ئەگــەری جەنــگ
و پێكدادانــی ناوخۆیــی زیــاددەكات .ئەمــە بەنــۆرەی خــۆی كۆمــەك بــەوە دەكات گرووپــی وەك داعــش
ســەرمایەگوزاری سیاســی لەســەر بــكات و لەپێنــاو ئەجێنــدا س ـراتیژییەكانی خۆیــدا بیقۆزێـــتەوە .بۆیــە پێــش
هەمــوو شــتێك هەرێمــی كوردســتان پێویســتی بــە هەڵمەتێكــی نیشــتامنییە بــۆ ئــەوەی رووبــەڕووی گەندەڵــی
ئیــداری ببێتــەوە .ئەمــە دەبــێ لەگــەڵ "ئاشــتەواییەكی كوردســتانی"دا هاوتەریــب بێــت بــۆ ئــەوەی بــە
نەهێشــتنی تەنگــژەی سیاســی كار بــۆ نەهێشــتنی تەنگــژەی داراییــش بكرێــت.
دووەمیــان هەڕەشــە دەرەكییەكانــە :ئــەم هەڕەشــانەش لــەدەرەوەی ســنوورەكانەوە هەڵدەقوڵێــن .جار-جــار لــە
ســنوورەكانی توركیــاوە ،جاروبــار لــە ســنوورەكانی ئێرانــەوە و بەزۆریــش لــە ســنوورەكانی عەرەبســتانی عێراقــەوە
ســەرهەڵدەدەن .ئێســتا ئــەم هەڕەشــەیە لــە ســنووری عەرەبســتانی عێراقــەوە رووبــەڕووی هەرێمــی كوردســتان
بووەتــەوە كــە خــودی داعشــە .بــۆ قۆناخــی پۆســت-داعش دەشــێ پیشــبینی چەنــد ســیناریۆیەك بكەیــن:
یەكــەم ،داعــش وەك دیفاكتۆدەوڵــەت نامێنــێ ،بــەاڵم وەك گرووپێكــی تیــرۆركاری كــە جەنگــی چەتەیــی
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دەكات دەمێنــێ و هەمیشــە وەك هەڕەشــەیەكی زینــدوو لەبەرامبــەر كوردســتان دەمێنێتــەوە .دووەم ،داعــش
بچووكدەبێتــەوە و ئەگــەری ئــەوە هەیــە گرووپەكانــی وەك ئەنسارولســوننە ،ســوپای نەقشــبەندی ،ســوپای
ئیســامی و ئەفســەرە بەعســییەكان لێــی بتەكێنــەوە و ســەرلەنوێ بەناســنامەی خۆیانــەوە ســەرهەڵبدەنەوە.
ســیناریۆی ســێیەم ،ئەگــەری ئــەوە هەیــە دۆخێكــی جیــاواز بێـــتەكایەوە و تەنانــەت گرووپــی ســوننەی جیــاواز
و قەبەتــر ســەرهەڵبدا وەك حەشــدی نیشــتامنی و رەنگــە پێكــدادان لەنێــوان حەشــدی نیشــتامنی و حەشــدی
شــەعبیش بێتەكایــەوە! ســیناریۆی چــوارەم ،حەشــدی شــەعبی بــە الوازبونــی داعــش ســەر لــە ســەری هەرێمــی
كوردســتان دەنــێ و هــەر لــە نەفتخانــەوە تاوەكــو دەوروبــەری موســڵ كێشــەی ئاسایشــی نیشــتامنی و كێشــەی
جیۆسیاســی بــۆ كوردســتان دەنێتــەوە .دەشــێ چاوەڕێــی زۆر پێكــدادان لەنێــوان هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان
و حەشــدی شــەعبییش بكرێــت.
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بەشی 3
فاكتەرە هەرێمییەكان و
كوردستان پۆست-داعش
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ئایا كوردستان دەتوانێت لەنێوان توركیا و داعشدا
()1
سەربەخۆیی وەربگرێت؟
							

پرۆفیسۆر بیالل سامبوور

پێشەكی
كــورد وەك یەكێــك لــە كۆنرتیــن گەالنــی ناوچەكــە لــە جوگرافیــای مێزۆپۆتامیــا ،بــە چــوارەم گەورەتریــن گەلــی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دادەنرێــن .كــورد خاوەنــی زمــان ،كولتــوور ،شــێوازی ژیــان ،مێــژوو ،فۆلكلــۆر و پێكهاتــەی
كۆمەاڵیەتــی تایبــەت بەخۆیانــن .هــاوكات داهاتــووی گەلــی كــورد بەشــێوەیەكی بەربــاو لــە گشــت جیهــان
تاوتوێــی لەســەر دەكرێــت .هــەر لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمەوە تاوەكــو ئەمــڕۆ داهاتــووی سیاســی و
كۆمەاڵیەتــی كــورد هەمیشــە لــە رۆژەڤدابــووە .كــورد وەك گەلێكــی نزیكــەی  50ملیــۆن كەســی ،لەنێــوان خاكــی
دەوڵەتەكانــی توركیــا ،ســووریا ،عێـراق و ئێـران باڵوبوونەتــەوە .بــەدەر لــە جوگرافیــای رسووشــتی خۆیــان ،كــورد
ئەمــڕۆ خاوەنــی رەوەندێكــی ســەرووی دوو ملیــۆن كەســین لــە ئەوروپــا .كــورد لــە شــارە گەورەكانــی وەك،
ئیســتەنبووڵ ،تــاران ،ئیزمیــر و دیمەشــق دەژیــن .ئەمــڕۆ نێوبردنــی ئیســتەنبووڵ وەك گەورەتریــن شــاری كــورد،
بــە تایبەمتەندییەكــی گرنگــی كــورد دەردەخرێــت .كــورد لــەڕووی كولتــووری ،سیاســەت و كۆمەاڵیەتــی وەك هــەر
كۆمەڵگەیەكــی دیكــە ،خــاوەن پێكهاتەیەكــی دەوڵەمەنــدن .الیەنــە جیاوازەكانــی گەلــی كــورد وەك پێویســتییەكی
بۆچوونــی پێكەوەژیــان ،لــە هەوڵــی جێبەجێكردنــی خواســتی سیاســی ،كۆمەاڵیەتــی و بەرژەوەنــدی خۆیانــن.
كــورد ،لــە جیهــان بــە یەكێــك لــە گەورەتریــن گەالنــی بێدەوڵــەت دادەنرێــن .لەوەتــەی ســەدەی بیســتەمەوە
تاوەكــو ئەمــڕۆ رووبــەڕووی كۆكــوژی ،گوشــار ،گۆڕینــی ناســنامە بوونەتــەوە لــەو واڵتانــەی كــە تێیــدا دەژیــن.
كــورد بەرامبــەر ئــەو گوشــارانەی كــە رووبەڕوویــان بوونەتــەوە ،هەوڵــی جیاوازیــان داوە بــۆ فراوانكردنــی
مافەكانــی مــرۆڤ ،پێكهێنانــی دەســەاڵتی خۆبەرێوەبــەری و دەوڵــەت لــەو واڵتانــەی كــە تێیــدا دەژیــن.

هەست بە بوونی كورد دەكرێت!
لەگــەڵ هاتنــی ســەدەی بیســتویەكەم لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی هەســت بــە گرنگــی کــورد دەکرێــت .ئیــر
چوونەتــە نێــو ژینگەیــەك كــە خواســت و داواكارییەكانیــان بــە رەوا دەبیرنێــت .بەشــێوەیەكی چــڕ ئامــاژە بــەوە
دەكرێــت كــە ســەدەی بیســتویەكەم دەبێتــە ســەدەی كــوردان .ئەمــڕۆ دەوڵەتانــی وەك ســووریا و عێــراق
بەشــێوەیەكی كــرداری بوونیــان نییــە .لەگــەڵ كۆتاییهاتنــی ئــەم دەوڵەتــە دروســتكراوانە ،روونــر هەســت
بەرٍاســتیی كــورد دەكرێــت .ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئێســتا بەڕوونــی هەســت بــە دۆزی كــورد دەكرێــت ،شــتێكی
زۆر ســەیرە بــەوەی كــە پەیڕەوكردنــی ئــەو سیاســەتە بەردەوامــە كــە پێداگیــری لــەوە دەكات كــورد پەیوەســتنب
 - 1ئەم باسە بە زمانی تورکی نوورساوە و لەالیەن ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕووداوەوە کراوەتە کوردیی ناوەڕاست.
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بــە دەوڵەتــە دروســتكراوەكانی وەك عێ ـراق و ســووریاوە.

مەزهەبگەرایی و بەرزبوونەوەی هەڕەشەی داعش
مەزهــەب بووەتــە بابەتــی لێــك جیاكردنــەوەی كۆمەڵگــە و پێكهێنانــی جیــاوازی قــوڵ لــەو واڵتانــەی كــە كــورد
تێیــدا دەژیــت .ئــەو بنەمــا دینامیكییــەی كــە ئەمــڕۆ عێــراق و ســووریای لێــك جیاكردووەتــەوە بۆچوونــی
مەزهەبــە .لەكاتێكــدا كــە كــورد ،لــە چوارچێــوەی چەمكــی ناســنامە ،نەتــەوە و ســەربەخۆیی بــۆ دیاریكردنــی
چارەنووســی خۆیــان بەرخــۆدان دەكــەن ،شــیعە و ســوننەكان لەســەر بنەمــای مەزهــەب لــە پێكدادانــدان .لــە
عێراقیــش لەنێــو شــیعە و ســوننەكان گیریــان خــواردووە.
گۆڕانــكاری گرنــگ لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەتایبەتــی لەعێ ـراق و ســووریا لــە ئــارادان .هــاوكات هەمــوو
گۆڕانگاریەكیــش كێشــە ،مەترســی و هەڕەشــەی نــوێ بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت .ئــەو شــەڕ و پێكدادانــەی كــە
لەعێ ـراق و ســووریا بوونــی هەیــە ،نیشــاندەری ئەوەیــە كــە مەزهەبگەرایــی وەك مەترســییەكی جــددی چەنــد
بەربــاو بووەتــەوە .داعــش بەدەرفــەت وەرگرتــن لــە بارگــرژی نێــوان شــیعە و ســوننە لەعێ ـراق و ســووریا لــە
جێگیركردنــی خــۆی لــەو ناوچانــە ســەركەوتووبووە .هــاوكات ئێســتا بارگــرژی مەزهەبگەرایــی و توونــدڕەوی لــە
ناوچــەی كوردســتان لــە رەهەنــدی هەڕەشــەدا نییــە .بــەاڵم ئەمــە ،بــە مانــای ئــەوە نایێــت كــە توونــدڕەوی و
مەزهەبگەرایــی مەترســی و هەڕەشــە بــۆ كوردســتان دروســتناكات .لــە بەرامبــەر مەترســی داعــش ،دەتوانیــن
بڵێیــن گرووپــە كوردییــەكان بەمەبەســتی بەرەنگاربوونــەوەی دوژمنــی هاوبــەش یەكڕیزیــان دروســتكردووە.
لەگــەڵ راگەیاندنــی ســەربەخۆیی و جیابوونــەوەی كوردســتان لەعێ ـراق بانگەشــەی ئەگــەری پێكدادانــی نــوێ
لەگــەڵ عێ ـراق و دووژمنایەتــی ســوننە و شــیعە عەرەبــەكان بــە ئاراســتەی كوردســتان بەشــێوەیەكی بــەردەوام
لەالیــەن هێــزە ناوچەییــەكان و جیهانییــەكان ئامــاژەی پێدەكرێــت .دەتوانیــن بڵێیــن كــە لەنێــو عەرەبە ســوننەكان
بۆچوونێكــی نەرێنــی لەبــارەی هەرێمــی كوردســتان وەك ســەرچاوەی گشــت كێشــەكان هەیــە .لــەدوای
كەمكردنــەوەی كاریگــەری داعــش ،هەڕەشــەی عەرەبــە ســوننەكان بــۆ هەرێمــی كوردســتان بــەردەوام دەبێــت.

بەرخۆدانی رزگاری كوردستان لە دژی داعش
لەســاڵی 2014ەوە كوردانــی ســووریا و عێــراق لــە بەرخۆدانێكــی گــەورەدان دژی داعــش  .دەســەاڵتدارێتی
هەرێمــی كوردســتان خاوەنــی زیاتــر لــە  900كیلۆمەتــر ســنووری هاوبەشــە لەگــەڵ داعــش .زیاتــر لــە 1500
پێشــمەرگە لــە شــەڕی دژی داعــش گیانیــان لەدەســتداوە .گەورەتریــن دووژمنــی داعــش ،هەرێمــی كوردســتان و
كــوردن .واڵتانــی ئەوروپــا و ئەمریــكا هــاوكاری ســەربازیی هەرێمــی كوردســتان دەكــەن .بــەاڵم ئــەم هاوكارییــە
بــۆ هەرێمــی كوردســتان لــەدژی داعــش وەك پێویســت نییــە .حكومەتی بەغــدا دژی ناردنــی هاوكاری ســەربازییە
بــۆ پێشــمەرگە و نایەوێــت پێشــمەرگە لــەدژی داعــش بەهێزببێــت .هــاوكات هەڵوێســتی بەغــدا لــە دژایەتــی
بەهێزبوونــی پێشــمەرگە وەك هێزێكــی كاریگــەر لــەدژی داعــش رەنگدانــەوەی ئــەو ناڕەزاییەیــە كــە بەرامبــەر
بــە بوونــی كوردســتان هەیەتــی .بەرخۆدانــی بــااڵی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان لــەدژی داعــش ،پێگــە و
متامنەپێك ـراوی كوردســتانی لــە جیهــان بەشــێویەكی ریشــەیی بەرزكردووەتــەوە.
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،كــورد و جیهانیــش بەرامبــەر دڕندەیــی و داگیــركاری داعــش هــەژاون .كــورد گەورەتریــن
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بەرخۆدانیــان بەرامبــەر هێرشــەكانی داعــش كــە ریشــەی ئــەو گرووپــە بــۆ رێكخ ـراوی قاعیــدە دەگەڕێتــەوە
نیشــانداوە .هێزەكانــی پێشــمەرگە رۆڵێكــی گرنگیــان هەبــووە لــە ئازادكردنــی شــنگال و هــاوكات رێگریكــردن
لــە داگیركردنــی كۆبانــێ لەالیــەن داعشــەوە .بەوشــێوەیەش پێشــمەرگە ،رێــز و شــانازی گشــت جیهانــی
بەدەســتهێناوە .پێشــمەرگە تاكــە هێــزە كــە توانیویەتــی ئەنجــام لــە دژی داعــش بەدەســتبێنێت .لەكاتێكــدا
كــە ســوپای عێ ـراق توانــای بەرەنــگاری و لەنێوبردنــی داعشــی نییــە ،ئەمەشــی لــە كەوتنــی موســڵ و زۆربــەی
رووداوەكانــی دیكــەدا نیشــانداوە .بەوشــێوەیەش پێشــمەرگە وەك كاریگەرتریــن هێــزی دژی داعــش ،بووەتــە
هۆكارێــك بــۆ ئــەوەی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی چاویــان بكەوێتــە ســەر پێشــمەرگە و كوردســتان .ئەمــڕۆ زۆر
واڵت لــە هاوكاریكــردن و راهێنــان و پڕچەككردنــی پێشــمەرگەدا بەشــدارن .ئەمریــكاش لــەدژی داعــش بــە
ئۆپەراســیۆنی ئاســانی پاڵپشــتی لــە پێشــمەرگە دەكات.

رۆژەڤی نەگۆڕ لە هەرێمی كوردستان :سەربەخۆیی
كــورد گەلێكــە لــە هــەر چــوار دەوڵەتــی ئێ ـران ،عێ ـراق ،ســووریا و توركیــا دەژیــت .لــە هــەردوو واڵتــی ئێ ـران
و توركیــا ،كــورد خاوەنــی هیــچ پێگەیــەك نیــن .هــاوكات بەهــۆی شــەڕی ســووریاوە كــورد ،لــە رۆژئــاوا ســێ
كانتۆنــی :عەفریــن ،كۆبانــێ و جزیرەیــان بــە ســیفەتی خۆبەرێوبــەری پێكهێنــاوە .لــە قۆناخــی مۆدێرنــدا،
فراوانرتیــن پێكهاتــەی سیاســی كــە كــورد تائێســتا پێكیانهێنابێــت ،دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتانە .كوردانــی
عێــراق لەســاڵی 1991ەوە بەشــێوەیەكی كردەیــی خاوەنــی ئۆتۆنۆمــی خۆیانــن .لەســاڵی 2005دا دەســەاڵتی
هەرێمــی كوردســتان لــە دەســتووری عێ ـراق وەك ناوچەیەكــی ئۆتۆنــۆم بــە فەرمــی ناســێرناوە .بــەاڵم لەســەر
شــاری كەركــووك و بەشــێك لــە ناوچەكانــی دیكــە ،ناكۆكــی لەنێــوان عێــراق و كوردســتان لەئارادایــە.
ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان بەشــێوەیەكی بــەردەوام گفتوگــۆی لەســەر دەكرێــت و ســەرۆك مەســعود
بارزانیــش بــە گەورەتریــن ســەرۆكی ئــەو ســەربەخۆییە دەژمێردرێــت .ســەرۆك بارزانــی لــە ناوچەكــە و جیهــان
بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان هەوڵێكــی زۆر دەدات .ســەرۆك بارزانــی دەڵێــت " كاتــی بڕیــاردان بــۆ داهاتوومــان
هاتــووە .ناتوانیــن چاوەڕێــی بڕیــاری گەالنــی دیكــە بیــن بــۆ ئێمــە" .ئیــر كــورد ئــارەزووی ئــەوە دەكــەن خۆیــان
بڕیــار لەســەر داهاتــووی خۆیــان بــدەن .ئــارەزووی ســەربەخۆیی لەنێــو كوردانــدا پەیوەنــدی قوڵــی بــە بابەتــی
دەروونــی ،كۆمەاڵیەتــی ،مێژوویــی ،سیاســی و كولتوورییــەوە هەیــە .كوردســتان لــە هەوڵــی ئەوەدایــە كــە
بەشــێوەیەكی ئاشــتیانە و دیموكراتــی لەعێ ـراق جیاببێتــەوە و ســەربەخۆ بێــت .بــەاڵم دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە
رێگــە بەمــە نــادەن و دەیانــەوێ پێكــدادان و قەی ـران لەنێــوان عێ ـراق و هەولێــر ســەرهەڵبدات.

كوردستان و ناوچە کێشە لەسەرەكان
بــۆ بەردەوامــی كوردســتان ،كۆنرتۆڵكردنــی ئــەو ناوچانــەی كــە گاز و نەوتیــان لێیــە بەتایبەتــی كەركووك پێویســتە.
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی هەڕەشــەی داعــش و گەڕاندنــەوەی ناوچــە ناكۆكــی لەســەرەكان بــۆ ســەر هەرێمــی
كوردســتان لەالیــەن پێشــمەرگە ،بــووە هــۆكاری ســەرهەڵدانی چەندیــن گفتوگــۆ و دەمەقاڵــێ .توركیــا نیگەرانــە
بــە كۆنرتۆڵكردنــی ناوچــە ناكۆكــی لەســەرەكان بەتایبەتــی كەركــووك لەالیــەن دەســەاڵتی هەرێمی كوردســتانەوە.
كەركــووك وەك گرنگرتیــن ناوچــەی ناكۆكــی لەســەر دەژمێردرێــت .لەكاتێكــدا كەركــووك بــە ناوەنــدی مێژوویــی
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كوردســتان و بــە قودســی كــورد دادەنرێــت .ســەرەڕای ئــەوەی كــە رژێمــی ســەددام بەشــێوەیەكی سیســتەماتیكی
هەوڵــی بەعەرەبكردنــی كەركووكــی داوە ،بــەاڵم نەتوانـرا پێگــەی كەركــووك وەك ناوەنــدی كوردســتان بگۆڕدرێت.
لــە ســاڵی 2014دا ،داعــش لــە هێرشــكردنە ســەر كوردســتان و كەركــووك لەبەرامبــەر پێشــمەرگە رووبــەڕووی
شكســت و زیانــی گــەورە بــووەوە .ئەمــڕۆ كەركــووك بەشــێوەیەكی كردەیــی لەالیــەن دەســەاڵتی هەرێمــی
كوردســتانەوە بەرێوەدەبردرێــت .ئەمــڕۆ بەشــێوەیەكی كردەیــی ســنووری هەرێمــی كوردســتان دیاریك ـراوە.
توركیــا بەرگــری لــەوە دەكات كــە دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان بەبیانــووی هەڕەشــەی داعــش ،دەســتی
بەســەر كەركــووك و ناوچــە ناكۆكــی لەســەرەكانی نێــو مــاددەی 140دا گرتــووە و لەســایەی داعــش گەیشــتووەتە
كۆتایــی ســنوورەكانی خــۆی .لەوانەیــە توركیــا لــە داهاتــوودا بەرگــری لــەوە بــكات كــە دەســەاڵتی هەرێمــی
كوردســتان ،دەبــێ كەركــووك و ناوچــە ناكۆكــی لەســەرەكانی دیكــە رادەســتی عێـراق بكاتــەوە .توركیــا ،بەهیــچ
شــێوەیەك نایــەوێ كەركــووك بچێتــە ژێــر كۆنرتۆڵــی كوردســتانەوە.

دابەشبوونی سیاسی لە كوردستان
ماوەیەكــی درێــژە هەرێمــی كوردســتان بابەتــی ســەربەخۆیی خســتووەتە رۆژەڤــی خۆیــەوە .لەگــەڵ ئەمەشــدا
ئامــاژە بەوەدەكرێــت كــە ژمارەیەكــی زۆر رێگــری لەبــەردەم ســەربەخۆیی كوردســتاندا هــەن .لــە هەرێمــی
كوردســتان پارتــە سیاســییەكانی وەك پارتــی دیموكراتــی كوردســتان ،یەكێتــی نیشــتامنی كوردســتان ،بزووتنــەوەی
گــۆڕان ،یەكگرتــووی ئیســامیی كوردســتان هەروەهــا كۆمەڵــی ئیســامی هــەن .هــاوكات بارگــرژی و جیــاوازی
زۆر لەنێــو ئــەو پارتــە سیاســیانەدا هەیــە .پێكدادانــی سیاســی و بوونــی جیــاوازی لەنێــو كــوردان بەگرنگرتیــن
رێگــر لەبــەردەم ســەربەخۆیی كوردســتان دادەنرێــت .بەمانایەكــی دیكــە ،لــە بابەتــی ســەربەخۆیی نەتوان ـراوە
یەكڕیــزی كــورد دەســتەبەربكرێت .پێكهاتــەی میلیشــیایی نێــو هەرێمــی كوردســتان ،بــە گەورەتریــن رێگــری
بــەردەم پێكهێنانــی دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ دادەنرێــت .توركیــا پێشــبینی ئــەوە دەكات كــە هەوڵــی بارزانــی بــۆ
ســەربەخۆیی ،هەوڵێكــی تاكــە كەســییە و پارتەكانــی دیكــە بەتایبەتــی یەكێتــی و گــۆڕان پاڵپشــتی پێویســت نابــن
و دانوســتاندن لەنێــو پارتــە سیاســییەكانی كوردســتان لەبــارەی ســەربەخۆییەوە ئەنجامنادرێــت.

واڵتانی ناوچەكە و هێڵی دژە-كوردستان
لەبــارەی ســەربەخۆیی ،هەڵوێســتی دژە-كوردســتان لەالیــەن واڵتانــی ناوچەكــە بــە هــۆكاری رێگــری ســەرەكی
دادەنرێــت .ئێـران و توركیــا دژی ســەربەخۆیی كوردســتانن .ســەرەڕای ئــەوەی ئێـران بەئاشــكرا دژایەتــی خــۆی
بەرامبــەر ســەربەخۆیی كوردســتان دەرخســتووە ،توركیــا زیاتــر بــە ئامــاژە و لەرێگــەی دیپلۆماتــی لــە هەوڵــی
ئەوەدایــە كــە بڵێــت دژی ســەربەخۆیی كوردســتانە .توركیــا لــە بابەتــی ســەربەخۆیی كوردســتان هێزێكــی
هاوســەنگ نییــە بەرامبــەر ئێ ـران ،بەڵكــو لــە پێگــەی هێزێكدایــە كــە پاڵپشــتی لــەو ئۆپۆزیســیۆنە دەكات كــە
دژی ســەربەخۆیی كوردســتانە .لەگــەڵ ئەمەشــدا توركیــا واز لــە هاوئاهەنگیــی خــۆی لەگــەڵ كورســتان ناهێنێــت.
بەڵكــو مەرجــی ئــەو هاوئاهەنگییــە بــە نەبوونــی ســەربەخۆیی بەســتووەتەوە .هەوڵــدان بــۆ ســەربەخۆیی بــە
متامنەكــردن بــەو واڵتانــەی كــە دژی ســەربەخۆیی كوردســتانن ،كۆتاییەكــی بێئەنجامــە .كــورد رووبــەڕووی ئــەوە
بوونەتــەوە كــە دەبــێ بابەتــی ســەربەخۆیی لەگــەڵ ئــەو دەوڵەتانــەی كــە تێیــدا دەژیــن و دەوڵەتانــی دراوســێ
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تاوتــوێ بكــەن .بەمانایەكــی دیكــە كــورد ناچارك ـراون كــە ركابەرانــی خۆیــان بــە ســەربەخۆیی رازیبكــەن.
دابەشــبوونی عێـراق و ســووریا بەهــۆی شــەڕەوە ،بەمانــای ئاســاییبوونەوەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و كوردســتان
نایێــت .هــەر پێشــهاتێكی تووندوتیــژی و پێكــدادان لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت كاریگــەری نەرێنــی لەســەر
دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان هەیــە .هــاوكات دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان لەنێــو شــەپۆڵی قووڵــی
جوگرافیــای رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەوڵــی مانــەوەی خــۆی دەدات .لــە مەرجــی ئێســتادا گرنگرتیــن شــت بــۆ
هەرێمــی كوردســتان پارێزگاریكــردن لــە بوونــی خۆیەتــی.
پاڵپشــتی ناوچەیــی و جیهانــی مەرجێكــە بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان .بــەاڵم تاوەكــو عێــراق بەشــێوەیەكی
فەرمــی مبێنێتــەوە ،توركیــا و ئێ ـران لــە بەرهەڵســتكاری ســەربەخۆیی بەردەوامدەبــن .لــەدوای پەرتەوازەبوونــی
عێ ـراق و هەنگاوهاویشــن بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان ،دەتوانیــن پێشــبینی بەرهەڵســتكاری كەمــر بــۆ ئــەو
ســەربەخۆییە بكەیــن .هــاوكات قۆناخــی دوای داعــش و بەتایبەتــی قۆناخــی دوای عێــراق ،دەتوانرێــت بــە
قۆناخێكــی گونجــاو بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان دابرنێــت.

ناوچەی كوردستانی پەیوەست بە توركیا
هەندێجــار لــە توركیــا بــەدەر لــە ســەربەخۆیی كوردســتان بــاس لــە ناوچەیەكــی فیدرالــی كــوردی ســەر بــە
توركیــا دەكرێــت .ســەرەڕای باســكردنی كوردســتان وەك ویالیەتــی توركیــا لەالیــەن توركــە موحافزكارەكانــەوە،
ئەمــە نەبووەتــە تێزێكــی گشــتگیر و سیاســی بــۆ جێبەجێكــردن .هــاوكات بانگەشــەی پاراســتنی كــورد لەالیــەن
توركیــا و یەكگرتنــی توركیــا و كوردســتان ،ســیناریۆیەكی لەراســتی بــەدەرە .هــەروەك چــۆن توركیــا هیــچ كاتێــك
ســەربەخۆیی كوردســتانی پەســندنەكردووە ،بەهیــچ شــێوەیەك بــە ئەرێنــی نەیڕوانیوەتــە نزیكبوونەوەیــەك لــە
ئاســتی یەكگرتــن لەنێــوان خــۆی و كوردســتان.
توركیــا بــەدەر لــە ســەربەخۆیی ،دەیەوێــت پارێــزگاری لــە دۆخــی ئێســتا بكرێــت .بــە مانایەكــی دیكــە ،توركیــا
پێداگیــری لــە مانــەوەی كوردســتان لەگــەڵ عێـراق دەكات .تاوەكــو ئەوكاتــەی كــە ســەرۆك بارزانــی درێــژە بــەو
پێگەیــە بــدات ،ئــەوا لەالیــەن توركیــاوە پاڵپشــتیدەكرێت .داواكردنــی بارزانــی بــۆ گشتپرســی ســەربەخۆیی بــە
نەرێنــی لــە توركیــا پێشــوازی لێدەكرێــت و رەتدەكرێتــەوە.

ترسی هەمیشەیی توركیا :دابەشبوون
توركیــا لــەو باوەڕەدایــە كــە ســەربەخۆیی كوردســتان ،شــەپۆڵی ســەربەخۆیی لەنێــو كوردانــی توركیــاش
دروســتدەكات .بەمانایەكــی دیكــە ،توركیــا ســەربەخۆیی كوردســتان بــە مۆدێلێكــی جیاخــواز بــۆ توركیــا دەبینێت.
لەپــاڵ ئەمەشــدا توركیــا ســەرەڕای پێشخســتنی پەیوەندییــە ئابوورییەكانــی لەگــەڵ كوردســتان ،تائێســتا دوورە لــە
بیرۆكــەی ســەربەخۆیی كوردســتان .بەدرێژایــی هەتــا كێشــەی كــورد لــە ســووریا و توركیــا چارەســەرنەكرێت ،بــە
ئەســتەم دەشــێ پێشــبینی پاڵپشــتی توركیــا بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان بكرێــت.
توركیــا ،نیگەرانــە لــە هەڕەشــەی داعــش بــۆ ســەر هەرێمــی كوردســتان( .پارتــی كرێكارانــی كوردســتان-پەكەكە)
ســەرچاوەی نیگەرانــی ســەرەكییە بــۆ توركیــا .هــاوكات توركیــا پرســی جێگیربوونــی پەكەكــە لــە هەرێمــی
كوردســتان وەك هەڕەشــەیەك بــۆ ســەر ئاســایش و بوونــی خــۆی دەزانێــت .توركیــا بــە زیادكردنــی هێــزی
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ســەربازی لــە هەرێمــی كوردســتان بــەدوای دۆزینــەوەی رێگەیەكــە بــۆ كەمكردنــەوەی هەڕەشــەی پەكەكــە.
لــەدوای ئــەوەی پرۆســەی چارەســەری بەمەبەســتی چارەســەركردنی كێشــەی كــورد لــە توركیــا دەســتیپێكرد،
ئێســتا گــۆڕاوە بــۆ قۆناخــی شــەڕ و پێكــدادان .ســەرۆك كۆمــاری توركیــا ،ئەردۆغــان رایگەیاندبــوو كــە كێشــەی
كــورد بوونــی نییــە .لەدۆخــی ئێســتادا توركیــا ،سیاســەتی نەبوونــی كێشــەی كــورد بەڵكــو هەبوونــی كێشــەی
تیــرۆر پەیــڕەودەكات .توركیــا بــە گوێــرەی مەرجەكانــی یەكێتــی ئەوروپــا و لەچوارچێــوەی مافەكانــی مــرۆڤ
نەیتوانیــوە كێشــەی كــورد چارەســەربكات .قۆناخــی شــەڕ و پێكــدادان دووبــارە دەســتیپێكردووەتەوە .ئەمــەش
وایكــردووە كــە توركیــا زۆر لــە خاڵــی پێشــوازیكردن لــە ســەربەخۆیی كوردســتان دووربكەوێتــەوە.

هەڵەی گەورەی توركیا" :باكووری عێراق"
بەسەرپەرشــتی ئەمریــكا ،لەســاڵی  1992حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان پێكهێ ـرا .توركیــا لەوكاتــەوە تائێســتا
بــە مانــای راســتی و تەواوكــەر ،یەكێتــی نیشــتامنی كوردســتان (یەنەكــە)ی قبوڵنەكــردووە .رێگرینەكــردن لــە
دامەزراندنــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لەالیــەن توركیــاوە وەك هەڵەیەكــی گــەورە هەڵســەنگاندنی بــۆ
دەكرێــت .رەجــەب تەیــب ئەردۆغــان ســەركۆماری توركیــا ،رایگەیاندبــوو "ئێمــە عێراقێكــی نوێــان ناوێــت.
ئەمــەش چییــە؟ هەڵبەتــە باكــووری عێراقــە ،ئێســتاش دەڵێــن باكــووری ســووریا پێكبهێرنێــت؟ قبوڵكردنــی ئەمــە
ئەســتەمە" .بەوپێیــەش رێگرینەكــردن لــە پێكهێنانــی باكــووری عێراق(هەرێمــی كوردســتان) وەك هەڵەیەكــی
گــەورە هەڵســەنگاندنی بــۆ دەكرێــت .سیاســەتی ســراتیژیی توركیــا بــە ئاراســتەی ئەوەیــە كــە كــورد لــە
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نەبنــە خاوەنــی هیــچ پێگەیــەك .رەجــەب تەیــب ئەردۆغــان ســەرۆك كۆمــاری توركیــا،
بەشــێوەیەكی ئاشــكرا رایگەیانــدووە كــە قبوڵکردنــی باكــووری عێــراق وەك هەرێمــی كوردســتان هەڵەیەكــی
گەورەیــە .بەوپێیــەش پەیامــی ئــەوەی بەئاشــكرا گەیانــدووە كــە ســەربەخۆیی كوردســتان دەبێتــە هەڵەیەكــی
گەورەتــر .توركیــا لــە دۆخــی ئێســتادا دەیەوێــت "دوو هەڵــەی گــەورە" دووبارەنەكاتــەوە .توركیــا پێــش هەمــوو
شــتێك بــۆ رێگریكــردن لــە پێكهێنانــی رۆژئــاوا (باكــووری ســووریا) لەالیــەن كــوردەوە هەمــوو شــتێك دەكات.
لــەدوای ئەمــەش هەوڵــی زۆر بــۆ رێگریكــردن لــە ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان دەدات .لەگــەڵ خســتنە
رۆژەڤــی بابەتــی گشتپرســیی ســەربەخۆیی لەالیــەن دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان ،دووبــارە هێڵــی رەســمی
توركیــای لەبــارەی دژایەتــی ســەربەخۆیی كوردســتان چاالككردووەتــەوە و بووەتــە هــۆكاری ســەرهەڵدانی
قۆناخێكــی دیكــە.
لــەدوای ئــەوەی ســەرۆك بارزانــی بابەتــی گشتپرســیی خســتە رۆژەڤــەوە ،توركیــا بــۆ راگرتنــی ئــەم هەوڵــە داوای
لــە واڵتانــی ئەوروپــا كــردووە .بەوپێیــەش مێــركڵ بــە ســەرۆك بارزانــی راگەیانــدووە كــە ســەربەخۆیی هۆكارێكــە
بــۆ ناســەقامگیری ناوچەكــە و بەوشــێوەیەش دژی ئــەوەن .هــاوكات بانگەشــەی ئــەوە هەیــە كــە توركیــا بــۆ
رێگریكــردن لــە ســەربەخۆیی كوردســتان ،وەك گوشــارێك كارتــی رەوتــی پەنابەرانــی دژی ئەوروپــا بەكارهێنــاوە.
لەكاتێكــدا كــە ئەڵامنیــا بــە گرفتــی پەنابەرانــەوە گیــری خــورادووە ،ئەگەرێكــی بەهێــزە كــە توركیــا لــەم بابەتــە
گوشــاری خســتبێتە ســەر ئــەو واڵتــە.
توركیــا زۆر خۆشــحاڵە بــەوەی كــە ئەمریــكا ،ئەوروپــا و رووســیا لەبــارەی ســەربەخۆیی كوردســتانەوە
رێكنەكەوتــوون .توركیــا وابیردەكاتــەوە كــە تاوەكــو ئــەم رێككەوتنــە ئەنجامنەدرێــت ،كوردســتان ســەربەخۆ
نابێــت .توركیــا نایەوێــت هاوســۆزی جیهــان بــۆ پێشــمەرگە بەهــۆی بەرەنگاربوونــەوەی داعش ببێتــە زەمینەیەكی
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پێویســت بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان.

سەربەخۆیی كوردستان و كۆمەڵگەی توركیا
لــە توركیــا دژایەتییەكــی قوڵــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان هەیــە .لەئەنجامــی ئــەو
پڕوپاگەندانــەی كــە ســااڵنێكە دەكرێــن ،هەرێمــی كوردســتان لەالیــەن توركەكانــەوو وەك ئیرسائیلــی دووەم
ناودەبرێــت .ئــەم بۆچوونــە لەنێــو چینــی موحافــزكاران و ناسیۆنالیســتەكان هەیــە .هــاوكات پرســی راگەیاندنــی
پاڵپشــتی لــە ئەنجامدانــی گشتپرســی و پاشــان ســەربەخۆیی كوردســتان لەالیــەن ئیرسائیلــەوە وەك پروپاگانــدەی
ئــەم بۆچوونــە بەكارهێ ـراوە .لەپــاڵ ئەمــەش ســەربەخۆیی كوردســتان وەك پڕۆژەیەكــی جوولەكــە و ئیرسائیــل
ناودەبرێــت.
زیاتــر لــە نیــوەی كۆمەڵگــەی توركیــا بەشــێوەیەكی توونــد دژی ســەربەخۆیی كوردســتانن .هەندێــك لــە چینــی
كۆمەڵگــە لــەو بڕوایــەدان كــە پێویســتە دەوڵــەت هەمــوو رێگەیەكــی ســەربازی و دیپلۆماتــی بــۆ رێگریكــردن لــە
ســەربەخۆیی بەكاربێنێــت .بەشــێكی زۆری كۆمەڵگــە بەهــۆی بەرژەوەنــدی ئابوورییــەوە لەبەرانبــەر پەیوەنــدی
نێــوان توركیــا و هەرێمــی كوردســتان بێدەنگــن .لەالیەكــی دیكــەش ســەربەخۆیی كوردســتان وەك بابەتــی
ئاسایشــی دەبینــن.
بەشــێكی زۆری كۆمەڵگــە بــەدەر لــە گرووپــە ناسیۆنالیســتەكان ،ســەرباری دژایەتــی ســەربەخۆیی كوردســتان،
بــەاڵم كاردانەوەیەكــی توونــد پیشــاننادەن .بەشــێوەیەكی گشــتی كاردانــەوەی كۆمەڵگــە پەیوەســتە بــە
لێدوانەكانــی دەوڵــەت لەوبــارەوە .دەتوانیــن بڵێیــن ئەگــەر دەوڵــەت دژی ســەربەخۆیی نەبێــت ئــەوا بەشــی
زۆری كۆمەڵگــەش دژی ســەربەخۆیی كوردســتان نابــن .ئیــر كۆمەڵگــە لەگــەڵ بوونــی كوردســتان راهاتــووە.
لــە توركیــا ،لەنێــو چینێكــی فراوانــی كۆمەڵگــە دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان وەك دەوڵــەت قبوڵكـراوە .بــەاڵم
هەمیشــە وابیردەكرێتــەوە كــە نابــێ ئــەم قبوڵكردنــە بگۆڕدرێــت بــۆ دانپێدانانی كوردســتان بەشــێوەیەكی فەرمی.
بەچەمككردنــی باكــووری عێـراق ،ئاماژەیــە بــۆ چەمكێــك لەبــارەی نەناســاندنی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان.
لــە واڵتــی توركیــا لەبــارەی گۆڕینــی باكــووری عێ ـراق بــۆ دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان رێگەیەكــی درێــژ
بــڕدراوە .توركیــا ئامــاژەی باكــووری عێ ـراق بەهەمــان شــێوە ئێســتا بــۆ باكــووری ســووریا دووبــارە دەكاتــەوە.
هــاوكات لەبــارەی گۆڕینــی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتانەوە بــۆ كوردســتانی ســەربەخۆ ،توركیــا رێگەیەكــی
زۆر درێــژی مــاوە بیبڕێــت.

ترسی هەمیشەیی توركیا :كوردستانی سەربەخۆ
بیرۆكــەی كوردســتانی ســەربەخۆ گەورەتریــن ترســە لــە مێــژووی كۆمــاری توركیــادا .لــەدوای ســاڵەكانی دووهەزار
ئیــر بــاس لــە گۆڕانــی قەدەخــەی كوردســتانی ســەربەخۆ لــە توركیــا دەكرێــت .بــەاڵم پێچەوانــەی ئــەم بیرۆكەیــە
تائێســتا قەدەخــەی كوردســتانی ســەربەخۆ لــە توركیــا بەردەوامــە .توركیــا ،بەرگــری لــەوە دەكات كــە بەدرێژایــی
مانــەوەی حكومەتــی بەغــدا پێویســتە هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ حكومەتــی ناوەندیــدا مبێنێتــەوە .توركیــا ئیــر
راهاتــووە لــە هەرێمــی كوردســتان كــە پەیوەســت بــە حكومەتــی بەغــدا بێــت .بــەاڵم بەهیــچ شــێوەیەك قبوڵــی
بیرۆكــەی كوردســتانی ســەربەخۆ نــاكات.
93

ئەردۆغــان لەكاتــی ســەردانەكەی مەســعود بارزانــی بــۆ دیاربەكــر بــۆ یەكەمجــار نــاوی "هەرێمــی كوردســتان"ی
بەكارهێنــا .لــەدوای ئــەم وتەیــەی ئەردۆغــان ناتوانرێــت بیرۆكــەی بوونــی میانــڕەوی لــە بابەتــی كوردســتانی
ســەربەخۆ بخرێتــەڕوو .بەڵكــو تەنیــا ئاماژەیەكــە بــۆ قبوڵكردنــی هەرێمــی كوردســتان .لــە ســەردانەكەی بارزانیدا
ئــااڵی كوردســتان لەپــاڵ ئــااڵی عێــراق لەنێــو كۆشــكی ســەرۆكایەتی كۆماریــدا دانــرا .بــەاڵم ئەمــە بەهیــچ
شــێوەیەك بەمانــای ئــەوە نایێــت كــە توركیــا ســەربەخۆیی كوردســتان پەســنددەكات .بەڵكــو رەنگدانــەوەی ئــەو
بۆچوونەیــە كــە توركیــا الیەنگــری هەرێمێكــە ســەربە عێ ـراق و لــە هەمانكاتــدا پەیوەســت بــە توركیــا بێــت.
هــاوكات رێككەوتنــی ئابــووری و سیاســی توركیــا و كوردســتان ناتوانرێــت بەمانــای قبوڵكردنــی ســەربەخۆیی
كوردســتان لەالیــەن توركیــاوە لێكبدرێتــەوە .ئەمــە تەنیــا بەمانــای ئــەوە دێــت كــە ســەربە بەغــدا بــە و تەنیــا
لەگــەڵ منیــش پەیوەندیــت هەبێــت .توركیــا بــە تــەواوی تائێســتا بوونــی كــوردی قبوڵنەکــردووە و بیرۆكــەی
كوردستانیشــی بەهیــچ شــێوەیەك پــێ قبــوڵ نییــە .دەتوانیــن بڵێیــن قەدەخــەی بیرۆكــەی كوردســتان لــە توركیــا
بەردەوامــە.

پڕوپاگەندەی نوێی توركیا:
لەبەر سەقامگیری نەخێر بۆ كوردستان!
دەوڵەتــی توركیــا ،لــە هەڵوێســتی نەرێنــی لەبــارەی ســەربەخۆیی كوردســتان بەردەوامــە .باشــرین چارەســەر بــۆ
توركیــا بەهێزبوونــی هەرێمــی كوردســتان و مانەوەیەتــی لەگــەڵ بەغــدا .ئەحمــەد داودئۆغڵــو ســەرۆكوەزیرانی
توركیــا ،لــە لێدوانێكیــدا بــۆ رۆژنامــەی فرانكفــورت ئاڵگێمیــن زایتونگــی ئەڵامنــی لــە وەاڵمــی پرســیاری
"پەنجەرەیــەك بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ ،بــۆ كوردەكانــی عێ ـراق دەكرێتــەوە .ئایــا ئەمــە هیــچ
مەترســییەكی بــۆ ســەر توركیــا هەیــە"؟ گوتوویەتــی" :بــۆ توركیــا نەخێــر ،بــەاڵم بــۆ ســەقامگیری ناوچەكــە
بەڵــێ" .داودئۆغڵــو ئامــاژەی بــەوەداوە كــە گۆڕانــی ســنووری عێـراق و ســووریا ،شــەڕ و پێكدادانــی دەوڵەتــەكان
زیــاددەكات و هــاوكات مانــەوەی ســنووری ئێســتای بەباشــر زانیــوە .ئــەم لێدوانــەی داودئۆغڵــو ئامــاژە بــە
بنەمــای سیاســەتی دژایەتــی توركیــا بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان دەردەخــات .بەجۆرێــك توركیــا دەســتیكردووە
بــە بەكارهێنانــی بانگەشــەی ســەربەخۆنەبوونی كوردســتان بەمەبەســتی ســەقامگیری رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت.
بەوشــێوەیەش بانگەشــەی بەســتنەوەی ســەربەخۆنەبوونی كوردســتان بــە ســەقامگیری بەشــێوەیەكی ئاشــكرا
و روون لەالیــەن گوتەبێــژی ئاكپارتــی عومــەر چەلیــك بەوشــێوەیە خراوەتــەڕوو" :ســەرهەڵدانی دەوڵەتێكــی
ســەربەخۆ لــەم ناوچەیــەدا ئاســوودەیی ناوچەكــە پێشــناخات ،ئەمــە نــەك تەنیــا بــۆ ناوچــەی كــوردی یــان
ناوچەیەكــی دیكــە بڵێــم .هــاوكات ئێســتا ئەگــەر بــاس لــەوە بكەیــن لەوانەیــە بگوترێــت كەســانی دیكــە مافــی
ئەوەیــان هەیــە و بــۆ كــورد مافــی ئــەوەی نییــە؟ ئەمــە بابەتــی ئەمــڕۆ ،بابەتــی جیهــان و بابەتــی ســەدەیە ...
ئــەوەی كــە رۆحــی كات فەرمانــی بــە ئێمــە كــردووە ئەوەیــە :بابــەت دروســتبوونی چەنــد دەوڵەتێــك نییــە ،بەڵكو
پێویســتە رێــز لــە ســنوورەكانی نێــو ئــەو دەوڵەتانــە بگیرێــت و یەكێتی سیاســی و ئابــووری پێكبهێرنێــت .هاوكات
بتوانرێــت لــەڕووی سیاســی ،كولتــووری و ئابوورییــەوە گەالنــی ئــەم ناوچانــە لێــك نزیكبكرێنــەوە .هەروەهــا
بتوانرێــت خەڵكــی ئەنــادۆڵ و مێزۆپۆتامیــا یەكبخرێــن لەنێــو حــەوزی كولتووری هاوبەش ،ئاســوودەیی ،ئاســایش
و ئــازادی هاوبــەش .بەوشــێوەیەش ئەگــەر بابەتەكــە وەك بابەتــی دەوڵــەت لێكبدەینــەوە ئــەوا رووبــەڕووی
ســەرهەڵدانی بۆچوونــی دەوڵەتێكــی نەتەوەیــی ســەرەتایی وەك ســەدەی 19یــەم دەبینــەوە .ئــەم بۆچوونــەش
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ســوود بــە هیــچ الیەنێــك ناگەیێنێــت و ئــازادی و ئاســوودەیی كــەس فـراوان نــاكات .هــاوكات بانگەشــەی بوونــی
دەوڵــەت یــان نەبوونــی هیــچ شــتێك نییــە بــەدەر لــە جێگیركردنــی ئــەو رۆژەڤــە دروســتكراوەی ســایكس-پیكۆ.
ئــەوەی لــەم ناوچەیــەدا پێویســتە خۆمانــی پێــوە ســەرقاڵبكەین ئەوەیــە كــە چــۆن گشــت گرووپــە ئەتنیكــی
و مەزهەبییــەكان رێــز لــە ســنووری دەوڵەتــان بگــرن و هەروەهــا چــۆن بۆچوونــی سیاســی و پێكەوەبەســتنی
كولتــووری نــوێ بەرهەمبێنــن .بۆیــە پێموایــە بۆچوونــی دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ بۆچوونێكــی زۆر راســت نییــە".
پێویســت بــە بۆچوونێكــی جیــاواز هەیــە لەبــارەی ئــەوەی كــە كوردســتانی ســەربەخۆ ســەقامگیری و ئاسایشــی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تۆکمــەدەکات .پرســەكانی ســەقامگیری و دادپــەروەری ،ســەربەخۆیی كوردســتان
بەپێویســت دەزانێــت .توركیــا داوادەكات كــە كوردســتان واز لــە دیاریكردنــی چارەنووســی خــۆی بێنێــت .توركیــا
بەپێویســتی دەزانێــت كــە رێگــە لــە ســەربەخۆیی كوردســتان بگیرێــت .دەیەوێــت تەنیــا خــۆی ببێتــە خاوەنــی
دواوتــە لەبــارەی هەمــوو شــتێكی كوردســتان .توركیــا وەك دۆڕاندنــی خــۆی و ســوودمەندبوونی كــورد دەڕوانێتــە
بابەتــی ســەربەخۆیی.
هــاوكات بانگەشــەی ئــەوە دەكــرا كــە ســەربەخۆیی كوردســتان دەبێتــە هــۆكاری ناســەقامگیری رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت .دابەشــبوونی ســووریا و عێــراق دەرفــەت دەڕەخســینێت بــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی داعــش.
ســەرەڕای بوونــی دەوڵەتــی عێـراق و ســووریا ،بەنــاو دەوڵەتێكــی داعــش دانـراوە .بەرامبــەر دەوڵەتــی داعــش،
هــەردوو واڵتــی ســووریا و عێ ـراق دەستەوەســتانن .تاكــە هێــزی كاریگــەر بەرامبــەر داعــش كوردســتانە .ئــەو
ئەزموونــەی كــە هاتووەتەپێــش نیشــاندەری ئەوەیــە كــە دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان بەهیــچ شــێوەیەك
هەڕەشــە بــۆ ســەر هیــچ واڵتێــك نییــە .دروســتكردنی هەڕەشــە لەالیــەن هەرێمــی كوردســتان هەڵەیــە و
بەپێچەوانــەوە دروســتبوونی هەڕەشــە لەالیــەن دەوڵەتانــی ناوچەكــە بــۆ ســەر هەرێمــی كوردســتان راســتییە.
ســەرۆك بارزانــی بانگەشــەی ئــەوەی كــرد كــە رێككەوتنامــەی ســایكس-پیكۆ كــە بــەر لــە  100ســاڵ واژۆكـراوە
ئیــر كۆتاییهاتــووە و پێویســتە رێككەوتنامەیەكــی نێودەوڵەتــی لــە ناوچەكــە واژۆبكرێــت .ســەرۆك بارزانــی
بــە گرنگییــەوە جەختــی لــەوە كردووەتــەوە كــە بیرۆكــەی پێكەوەژیــان لــە ناوچەكــەدا هەڵەیــە .بــەاڵم ئــەو
بیرۆكەیــەی كــە بارزانــی باســی لێــوە دەكات تائێســتا جیهــان پێــی نەگەیشــتووە و بۆچوونــی مانــەوەی كــورد بــە
ناچــاری لەگــەڵ دەســەاڵتی بەغــدا و دیمەشــق لەژێــر نــاوی ســەقامگیری ناوچەكــەدا بەردەوامــە .شــەڕی دژی
داعــش ئیــر ســەربەخۆیی كوردســتان بــە پێویســت دەزانێــت.

كوردستان وەك بەشێك لە تەوەری سوننی
توركیــا زۆر گرنگــی بــە تایبەمتەندێتــی ســوننی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان دەدات .توركیــا پێیوایــە كــە
دەســەاڵتی بەغــدای شــیعی بەرێگــەی هەولێــری ســوننی هاوســەنگ دەكات .توركیا لەنێــو شــەڕی مەزهەبگەرایی
ئەمــڕۆی ناوچەكــەدا پێیوایــە دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان دەبــێ لەگــەڵ تــەوەری ســوننی مبێنێتــەوە.
لــەدوای زیادبوونــی كاریگــەری داعــش لــە عێـراق و ســووریا ،ئەگــەری پێكدادانــی ســەربازیی لەنێــوان هەرێمــی
كوردســتان و عێـراق جێگــەی بــاس نییــە .هــاوكات عێـراق لــە بــواری ئابــووری گوشــاری خستووەتەســەر هەرێمی
كوردســتان و بەشــی بودجــەی پێویســتی بڕیــوە .لــە ئەگــەری كۆنرتۆڵكردنــی داعــش ،ســەربەخۆیی كوردســتان
دەبێتــە بابەتــی ســەرەكی .لەپــاڵ ئەمەشــدا لــە ژینگەیــەك كــە كاریگــەری داعشــی تێــدا كەمببێتــەوە ،بــە روونــی
ئامــاژە بــە ئەگــەری ســەرهەڵدانی شــەڕ و پێكــدادان لەنێــوان كوردســتان ،بەغــدا و عەرەبــە ســوننەكان دەكرێــت.
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توركیــا لــە دۆخێكــی بەوشــێوەیەدا پشــتیوانی لــە ســەربەخۆیی كوردســتان نــاكات .لــە ئەگــەری ســەرهەڵدانی
هــەر شــەڕێك توركیــا لــە جیاتــی كوردســتان ،پاڵپشــتی لــە عەرەبــە ســوننەكان دەكات .عەرەبــە ســوننەكان لــە
عێـراق هاوپەیامنــی سـراتیژی توركیــان .دەتوانیــن پێشــبینی ئــەوە بكەیــن كــە لــە ئەگــەری ســەرهەڵدانی هــەر
شــەڕێك ،عەرەبــە ســوننەكان بەوەكالەتــی توركیــا شــەڕەكە بەرێوەدەبــەن .لــەدوای قۆناخــی داعــش ،ملیشــیا
شــیعەكان لەوانەیــە هێــرش بكەنەســەر كوردســتان بەتایبەتــی ناوچــە ناكۆكــی لەســەرەكان .لــەم دۆخەشــدا
بەشــێوەیەكی بەهێــز دەتوانیــن پێشــبینی ئــەوە بكەیــن كــە توركیــا لــەالی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان
نابێــت .پێویســتە ئــەوە لەبیرنەكرێــت كــە توركیــا هیــچ كاردانەوەیەكــی بەرامبــەر هێرشــەكانی حەشــدی شــەعبی
بۆســەر خورماتــوو نەبــووە.
هەروەكــو چــۆن توركیــا ســەربەخۆیی كوردســتان پەســندناكات ،چاوەڕێــی ئــەوە دەكات كــە دەســەاڵتی هەرێمــی
كوردســتان لەجیاتــی كــورد و ناســنامەی كوردســتان ،ناســنامەی ئیســام و ســوننی وەپێشــبخات .توركیــا لــە هەوڵی
ئەوەدایــە كــە كوردســتان وەك ناســنامەیەكی ســوننی بخاتە تــەوەری توركیا-قەتەر-ســعودییەوە.

توركیا ،ئەمریكا و ئێران
ئەمریــكا ،لەبــارەی ســەربەخۆیی كوردســتان سیاســەتێكی روونــی رانەگەیانــدووە .لەوبارەیــەوەش هەوڵیــداوە
دوورەپەرێزبێــت .توركیــا ئــەم هەوڵــە دوورەپەرێزییــەی ئەمریــكا وەك دژایەتی بەرانبەر ســەربەخۆیی كوردســتان
لێكدەداتــەوە .لــە توركیــا بۆچوونێكــی بەوشــێوەیە لەئارادایــە كــەوا ئەمریــكا دەیەوێــت كوردســتان ســەربەخۆ
نەبێــت و لەهەمانكاتیــش بــێ ئــەوەی لەناوچەكــەدا كێشــە دروســتبكات ،لەژێــر كۆنرتۆڵــی خــۆی بێــت.
لــەدوای كەمبوونــەوەی كاریگــەری و هێــزی داعــش ،توركیــا بەهیــچ شــێوەیەك پاڵپشــتی لــە كوردســتانێكی
ســەربەخۆ نــاكات .توركیــا هەرێمــی كوردســتان ناچــاردەكات بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ بەغــدا مبێنێتــەوە .توركیــا بــە
گەرمییــەوە پێشــوازی لــە دروســتكردنی هیــچ بنكەیەكــی ســەربازیی لەالیــەن ئەمریــكا لــە هەرێمــی كوردســتان
نــاكات .بەڵكــو لــە هەوڵــی ئەوەدایــە لەجیاتــی ئەمریــكا خــۆی هێــزی ســەربازیی لــە هەرێمــی كوردســتان
زیادبــكات .هــاوكات دەیەوێــت كاریگــەری خــۆی لەســەر گاز و نەوتــی هەرێمــی كوردســتان زیادبــكات.
لەپــاڵ ئــەوەی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان دەیەوێــت ببێتــە هاوپەیامنــی سـراتیژیی توركیــا ،بــەاڵم توركیــا
بــەدەر لەمــە دەیەوێــت لەســەر بنەمــای بەرژەوەندیــی ئابووری-سیاسی-ســەربازیی پەیوەنــدی لەگــەڵ هەرێمــی
كوردســتان دروســتبكات .بەهــۆی ئــەوەی كــە بەرژەوەندییەكانــی توركیــا و هەرێمــی كوردســتان بەرامبــەر یەكــر
جیــاوازە ،توركیــا لەبــارەی ســەربەخۆیی نەبووەتــە پاڵپشــتی پێویســت بــۆ هەرێمــی كوردســتان.
ئەمریــكا و توركیــا ،نیگەرانــن بەرامبــەر دەســتێوەردانی ئێ ـران لــە كاروبــاری ناوخۆیــی هەرێمــی كوردســتان.
هــاوكات توركیــا خۆشــحاڵە بــەوەی كــە ئێــران دژی ســەربەخۆیی كوردســتانە .توركیــا نایــەوێ ئێــران ببێتــە
ئەكتەرێكــی ســەرەكی لــە هەرێمــی كوردســتان .ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئێــران و بەغــدا نیگەرانــن بەرامبــەر
زیادبوونــی هێــزی ســەربازیی توركیــا لــە هەرێمــی كوردســتان ،بــەاڵم خۆشــحاڵن بــە سیاســەتی هەرێمــی
كوردســتان لەمــەڕ مانەوەیــان لەگــەڵ بەغــدا .لەگــەڵ ئەمەشــدا رێگریكــردن لــە نزیكبوونــەوەی پەیوەنــدی نێــوان
رۆژئــاوا و هەرێمــی كوردســتان یــان هــەر ئەگەرێكــی یەكگرتنەوەیــان لــە داهاتــوو ،ئامانجــی سـراتیژی هــەردوو
دەوڵەتــی ئێ ـران و توركیایــە .توركیــا دەیەوێــت هەرێمــی كوردســتان وەك ناوچەیەكــی ســەربە بەغــدا ،رۆڵــی
هاوســەنگ لەنێــوان بەغــدا ،دیمەشــق ،تــاران ببینێــت .بــەاڵم بــە پێگــەی ئێســتای هەرێمــی كوردســتان ،ئەمــە
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ئەســتەمە .لــە كاتێكــدا بیرۆكــەی ســەربەخۆیی كوردســتان و رۆڵــی هاوســەنگی و ســەقامگیری لــە ناوچەكــەدا
لەالیــەن توركیــاوە فەرامۆشــكراوە.

رۆژەڤی توركیا سەربەخۆیی كوردستانی تێدا نییە
توركیــا هەڵســەنگاندنێكی راســتەقینە و پێویســت بــۆ داوای ســەربەخۆی كوردســتان نــاكات .بەهیــچ شــێوەیەك
لــەوادەی نزیــك ،ناوەنــد و درێــژ هەڵســەنگاندن بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان ناكرێــت .توركیــا خاوەنــی هیــچ
ئامادەكارییــەك نییــە بەرامبــەر ســەربەخۆیی كوردســتان .لەگــەڵ ئــەوەی هیــچ بەرپرســێكی بــااڵی توركــی
پاڵپشــتی كوردســتان نییــە ،پارتــە سیاســییەكانی نێــو پەرلەمانیــش (پارتــی داد و گەشــەپێدان ،پارتــی كۆمــاری
گــەل ،پارتــی بزووتنــەوەی نەتەوەپەرســت ) دژی ســەربەخۆیی كوردســتانن.

كوردستان وەك هەڕەشەیەك
توركیــا بوونــی هەرێمــی كوردســتانی بەهــۆی ئابــووری و بازرگانــی قبوڵكــردووە .توركیــا لــە هەوڵــی پەیڕەوكردنــی
سیاســەتی دەســتەبەركردنی بەشــی خۆیەتــی لــە ســەرچاوەكانی گاز و وزەی هەرێمــی كوردســتان .توركیــا دەیەوێ
ببێتــە هێــزی ســەرەكی لــە گەیاندنــی نەوتــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ جیهــان .توركیــا ســەربەخۆیی كوردســتانی
وەك بنەمایــەك وەرنەگرتــووە ،بەڵكــو دەیەوێــت ببێتــە خــاوەن بڕیــار لــە ســەرچاوەكانی وزەی هەرێمــی
كوردســتان.
توركیــا پاڵپشــتی كوردســتان دەبــێ بەقــەد ئــەو بەشــەی كــە خــۆی دەیەوێــت .توركیــا لــە پەیوەنــدی نزیكدایــە لە
بــواری ئابــووری ،ســەربازیی ،دیپلۆماســی لەگــەڵ هەرێمــی كودســتاندا .بــەاڵم لــە هــەر هەوڵێكــی ســەربەخۆیی
رەنگــی ئــەم پەیوەندییانــە راســتەوخۆ دەگۆڕێــت .توركیــا بەردەوامــە لــە دیتنــی ســەربەخۆیی كوردســتان وەك
هەڕەشەیەك.
توركیــا باوەڕنــاكات كــە كوردســتان نابێتــە هەڕەشــە لەســەری .توركیــا هەرێمــی كوردســتان بــە هەڕەشــە بەرامبەر
ئاسایشــی نەتەوەیــی خــۆی دەبینێــت .هــاوكات ســەربەخۆیی كوردســتان وەك بابەتێكــی ناوخۆیــی عێــراق
نابینێــت .لــە پەیوەندییەكانــی خۆشــی لەگــەڵ كوردســتان تەنیــا بۆچوونێكــی لۆكاڵــی نییــە ،بەڵكــو رۆژهــەاڵت،
رۆژئــاوا ،باكــوور و گشــت بنەماكانــی دینامیكــی دیكــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەهەنــد هەڵدەگرێــت
و پەیوەندییەكانــی خــۆی فراوانــدەكات .توركیــا بابەتــی ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان وەك بابەتــی
گۆڕانــگای لــە پارچەكانــی دیكــەی جوگرافیــای كــوردی هەڵدەســەنگێنێت .توركیــا بەگوێــرەی رووخانــی عێ ـراق
و پێشــهاتەكانی ناوچەكانــی دیكــەی جوگرافیــای كــوردی ،دەیەوێــت هەرێمــی كوردســتان ســەربەخۆ نەبێــت.
هــاوكات خســتنەڕووی هەڵوێســتی توركیــا لەبــارەی ســەربەخۆیی كوردســتان ،پرســی شــەڕی ناوخــۆی ســووریا
و پێشــهاتەكانی رۆژئــاوا گرنگییــان زۆرە .داھاتــووی هەرێمــی كوردســتان و رۆژئــاوا بەیەكــەوە بەس ـراوەتەوە.
ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان بەشــێوەیەكی گشــتی پەیوەســتە بــەو پێگەیــەی كــە رۆژئــاوا لــە شــەڕی
دوای ســووریا بەدەســتیدێنێت .توركیــا بەمەبەســتی رێگــری لــە پێكهێنانــی پێكهاتەیەكــی هاوشــێوەی هەرێمــی
كوردســتان لــە رۆژئــاوا ،رێگــەی ســەربازیی و گشــت رێگەكانــی دیكــە بەكاردێنێــت .هــاوكات بانگهێشــتی
دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان بــۆ كوردانــی رۆژئــاوا بەمەبەســتی پاڵپشــتی لــە تێــزی فیدراڵــی ،لەالیــەن
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توركیــاوە بــە نەرێنــی پێشــوازی لێك ـراوە .توركیــا ئەگــەری یەكگرتنــەوەی رۆژئــاوا و هەرێمــی كوردســتان لــە
داهاتــوو وەك هەڕەشــەیەكی جیــدی هەژمــاردەكات.

ئایا توركیا سەربەخۆیی كوردستان قبوڵدەكات؟
لــە دۆخــی ئێســتادا توركیــا بەهیــچ شــێوەیەك ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان قبوڵنــاكات .لــە چوارچێــوەی
ئــەو هەڵســەنگاندنانەی كــە كردوومانــە ،تاكــە ســیناریۆ بــۆ توركیــا ،وازهێنانــی هەرێمــی كوردســتانە لــە پرســی
ســەربەخۆیی .ئەگــەری وازنەهێنانیشــی ،رێگریكردنــە لــەم بیرۆكەیــە .دەتوانیــن بــە چەنــد بژاردەیــەك ئامــاژە
بــەم بابەتــە ســەرەكییە بكەیــن:
- 1لــەدوای كەمكردنــەوەی كاریگــەری داعــش و كۆنرتۆڵكردنــی ئــەو رێكخـراوە ،توركیــا داوادەكات كە دەســەاڵتی
هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ بەغــدا مبێنێتــەوە .بــە گوێــرەی توركیــا ئەگــەر هەڕەشــەی داعــش كۆتایــی پێبێــت،
ئیــر هیــچ بەهانەیــەك نامێنێــت بــۆ ئــەوەی كوردســتان داوای ســەربەخۆیی بــكات.
- 2لــەدوای كۆتاییهاتنــی هەڕەشــەی داعــش ئەگــەری پارچەبوونــی عێـراق لەوانەیــە ببێتــە جێگــەی بــاس ،هاوكات
لــەدوای نەمانــی عێ ـراق بەشــێوەیەكی كــرداری و ســەربەخۆبوونی كوردســتان ،توركیــا لەوانەیــە بەرامبــەر ئــەم
دۆخــە بێدەنــگ بێــت .بــەاڵم ئەمــە بەمانــای ئــەوە نایێــت كــە توركیــا پشــتیوانی لــەم ســەربەخۆییە دەكات.
- 3لــەدوای كۆتاییهاتنــی هەڕەشــەی داعــش ،لەوانەیــە ئێــران هەوڵــی زیادكردنــی كاریگــەری خــۆی لەســەر
عێـراق و كوردســتان بــدات و پــەرە بــە سیاســەتی رەوتــی شــیعی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــدات .لــە ئەگــەری
بوونــی ئێ ـران وەك هێزێكــی ناوچەیــی لەوانەیــە توركیــا ســەربەخۆیی كوردســتان پەســندبكات.
- 4لــەدوای كۆنرتۆڵكردنــی هەڕەشــەی داعــش ،لەوانەیــە ســووریا نەمێنێــت و پێكهاتەیەكیــش لــە رۆژئــاوا
دامبەزرێــت .توركیــا بەمەرجــی دژایەتــی پەكەكــە لەوانەیــە بەرانبــەر ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان بێدەنــگ
بێــت.
- 5لــە ئەگــەری كۆنرتۆڵكردنــی هەڕەشــەی داعــش ،لەوانەیــە ســەربەخۆیی كوردســتان ببێتــە ئەگەرێكــی زۆر
بەهێــز .لەگــەڵ قبوڵكردنــی رووســیا و ئەمریــكاش لەوانەیــە كوردســتان ســەربەخۆیی رابگەیێنێــت .هــاوكات
توركیــاش بەرامبــەر ئــەم قۆناخــە كــە توانــای كۆنرتۆڵكردنــی نییــە ،بەشــێوەی هەنــگاو بــە هەنــگاو لەوانەیــە
ســەربەخۆیی كورســتان پەســندبكات .لــەم دۆخەشــدا توركیــا لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان هەوڵــی زیادكردنــی
بەرژەوەنــدی ســەربازیی ،ئابــووری و سیاســی خــۆی دەدات .توركیــا هەمیشــە دژایەتــی خــۆی بــۆ ســەربەخۆیی
وەك كارتێــك بــۆ بەرژەوەندییەكانــی خــۆی بەکاردەهێنێــت.

ئەنجام
متامنەكــردن بــە توركیــا وەك یەكێــك لــە دوو واڵتــی دراوســێ بەمەبەســتی پەســندكردنی ســەربەخۆیی كوردســتان
بەهەڵەداچوونێكــی گەورەیــە .هەرچەنــد گشتپرســی ســەربەخۆییش ئەنجامبدرێــت ،بــەاڵم چارەنووســی
ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان بەنــدە بــەو پێشــهاتانەی كــە تاوەكــو ســاڵی  2020دێنەئــاراوە .ســەربەخۆیی
كوردســتان بەشــێوەیەكی بەهێــز بەنــدە بــەو پێشــهاتانەی كــە لــە ســووریا دێنەئــاراوە .بوونــی داعــش
بەشــێوەیەكی پارادۆكســی ،زەمینەیەكــی گرنــگ بــۆ ســەربەخۆیی كوردســتان پێكدێنێــت و هــاوكات نەبوونیشــی
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دەبێتــە هۆكارێــك بــۆ گۆڕانــی پرســی ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان لــە رۆژەڤــدا.
كوردســتان لەڕێگــەی ســەربەخۆیی رووبــەڕووی پارادۆكســی داعــش بووەتــەوە .لــەدوای دەســتپێكردنی
هێرشــەكانی داعــش تاوتوێكردنــی ســەربەخۆیی كوردســتان بەبیانــووی ئــەوەی كــە ئێســتا كاتــی نییــە ،لــە رۆژەڤ
هەڵگیـراوە .هــاوكات دوای نەمانــی كاریگــەری داعــش ،بەهیــچ شــێوەیەك بــە كاتێكــی گونجــاو بــۆ ســەربەخۆیی
كوردســتان نابیرنێــت .ئەوكاتیــش بەبیانــووی دروســتبوونی كێشــە و تێكچوونــی ســەقامگیری ناوچەكــە دژایەتــی
ســەربەخۆیی كوردســتان دەكرێــت .بەمانایەكــی دیكــە ،بیرۆكــەی كاتــی گونجــاو و پــان بــۆ ســەربەخۆیی
كوردســتان لــە رۆژەڤــی دەوڵەتەكانــی جیهــان و ناوچەكــەدا نییــە.
پێویســتە بابەتــی ســەربەخۆیی كوردســتان بكرێتــە بابەتێكــی نێودەوڵەتــی .كوردســتانێك كــە لەنێــو توركیــا و
ئێ ـران گیریخــواردووە بەهیــچ شــێوەیەك ســەربەخۆ نابێــت .مەحكومــی چارەســەرنەكردن دەبێــت .دەســەاڵتی
كوردســتان ،پێویســتە جیهــان بــە ســەربەخۆیی كوردســتان رازیبــكات .پێویســتە تاوتوێكردنــی ســەربەخۆیی
كوردســتان بەگوێــرەی بۆچوونــی دەوڵەتانــی ناوچەكــە بێتــەدەرەوە و لــە چوارچێــوەی ئاشــتی ،دیموكراســی و
مــاف ببێتــە بابەتێكــی جیهانــی.
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ئێران :سیاسەتی هەژموونی گوتاری
						

د.مەسعود رۆستەمی

ئابستراكت
ئێـران لەپــاڵ ســعودیە و توركیــا ،ســێ هێــزی ســەرەكی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســن كــە لــە كێبڕكێــدان بــۆ پەرەپێدانــی
قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی خۆیــان و كۆنرتۆڵكردنــی ئــەم ناوچەیــە .بەوەشــەوە كــە كۆمــاری ئێســامی ئێـران لــە
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دوورگەیەكــە لەنێــو دەریــای دەســەاڵتدارێتییەكانی ســوننە ،بــەاڵم توانیویەتــی كاریگــەری
بەرچــاوی لەســەر جیۆپۆلیتیكــی ناوچەكــە هەبــێ ،تاوەكــو جێگەیــەك كــە وەكــو هێزێكــی ســەرەكی دەركەوێــت.
یەكێــك لــە هۆكارەكانــی ئــەم كاریگەرییــە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ سیاســەتی گوتاریــی ئێــران .دەســەاڵتی ئێــران
لەالیەكــەوە بەكەڵــك وەرگرتــن لــە سیاســەتی ناســنامە و لەالیەكیرتیشــەوە نەبوونــی دیموكراســی لــە واڵتانــی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،كەلێنــە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانــی كــردووە بــە ئامـراز بــۆ پــەرەدان بــە قەڵەمــڕەوی
جیۆپۆلیتیكــی .ئــەم واڵتــە ،لەڕیگــەی سیاســەتی گوتارییــەوە ،بــەدوای ماناداركردنــی جیهانەوەیــە بــۆ مژارێــك
لــە دەقــی ئێرانیگەرایــی و شــیعەگەری .لێــرەدا دەمانــەوێ بەپێــی تیــۆری شــانتاڵ مووفــە و ئەرنســت الكالو،
وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەینــەوە كــە :كــورد و كوردســتان وەك ناســنامە و ناوچەیەكــی جوگرافــی ،لــە قەڵەمــڕەوی
جیۆپۆلیتیكــی سیاســەتی گوتــاری ئێ ـران ،چ پێگەیەكــی هەیــە و چــۆن پێناســەدەكرێت؟
چەمكــە كلیلییــەكان :گوتــار ،سیاســەتی گوتــاری ،كوردســتان و كــورد ،جیۆپۆلیتیكــی شــیعە ،جیۆپۆلیتیكــی
شارســتانیی ئێرانــی.

پێشەكی
دوای پەیامننامــەی ســایكس-پیكۆ ،جیۆپۆلیتیكــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تووشــی گۆڕانــكاری بــووە لــە دوو
رەهەنــدی بابەتــی و خودییــەوە .یەكــەم داڕشــتنی ســنوورەكان بەپێــی خواســتی واڵتانــی رۆژئــاوا و پێكهێنانــی
دەوڵــەت ،دووەم نەتەوەســازی .بەپێچەوانــەی خــودی رۆژئــاوا كــە كۆمەڵگــەی مەدەنــی ژێرخانــی دەوڵــەت
و نەتــەوە بــووە ،لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نــە رەهەنــدی بابەتــی و نــە رەهەنــدی خــودی پێكهێنــان و
دامەزراندنــی دەوڵــەت لەچەشــنی رۆژئــاوا ،بەدینەك ـراوە .ســنوورەكان لــە رۆژهــەاڵت ،بەبــێ ئاوڕدانــەوە لــە
جیاوازییــە فەرهەنگییــەكان لەســەر خواســت و بەرژەوەنــدی رۆژئــاوا دیاریكـراون و هێــز و دەســەاڵتی سیاســی
لەنێــو هەریــەك لــەم واڵتانــە ،رادەســتی قــەوم یــان پەیڕەوانــی ئایینێكــی تایبــەت كـراوە .شــێوازی دامەزراندنــی
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دەوڵەتــی شوناســخواز ،لەالیەكــەوە بــووە هــۆی بەرهەمهێنانــەوەی ئایینــی سیاســی و سیاســەتی ئایینــی كــە
لووتكەكــەی شــەڕی شــیعەی ســەفەوی و ســوننەی عوســانی بــووە .لەالیەكــی دیكەشــەوە دەوڵەت-نەتــەوەی
هێنایــە نێــو ئەدەبیاتــی سیاســی ئــەم ناوچەیــە .لەشــێوازی نوێــی دەســەاڵتدارێتیدا ،هــەر دەوڵەتێكــی ناوچەكــە
بــۆ ئیــدارەی سیاســی ناوخــۆ و پەرەپێدانــی قەڵەمــڕەوی جێۆپۆلیتیكــی خــۆی ،بــەدوای پێناســەكردنی جیهــان لــە
پەنجــەرەی نەتــەوە یــان ئایینــەوە بــووە تاوەكــو لــەو رێگەیــەوە مژارســازی بكــەن و زەینــەكان بــەرەو سیاســەتی
دیاریكـراو ئاراســتەبكەن .بۆیــە لــە رەهەنــدی سیاســەتی نــەرم ،سیاســەتی گوتــاری بنچینــەی سیاســەتی ناوخــۆ و
دەرەكــی ئــەم دەســەاڵتانەی پێكهێنــاوە .لــەم نێوەنــدەدا ،سیاســەتی گوتــاری ئێـران لــە دوو تــەوەری ناســنامەی
شــیعەگەری و ئێرانگــەری جومگەبەنــدی بــۆ كــراوە .ئــەوان بــەو جومگەبەندییــە گوتارییــە ،لەالیەكــەوە
تاڕادەیەكــی زۆر توانیویانــە مانــا و پێناســەیەك لەنێــوان ســابجێکت و كۆمەڵگــەی ئێ ـران پێكبێنــن .لەالیەكــی
دیكەشــەوە قەڵەمــڕەوەی جیۆپۆلیتیكــی خۆیــان پەرەپێبــدەن .ئــەم دوو تــەوەرە كــە لــەدوای شۆڕشــی ئێســامی
ئێـران بناخــەی سیاســەتی گوتــاری فارســەكانی پێكهێنــاوە ،ســێ تایبەمتدنــی هەیــە :یەكــەم ،داڕشــتنەوەی بابــەت
لــە دەقێكــی مانــاداری ئێرانگــەری .دووەم ،هەوڵــدان بــۆ داڕشــتنی ســابجێکتی دەرەوەی ســنوور و پەرەپێدانــی
بازنــەی قەڵەمــڕەوی جێۆپۆلیتیكــی .ســێیەم ،بەرجەســتەكردنی سیاســەتی دژبــەری و رووبەڕووبوونــەوە لەســەر
بنچینــەی ناســنامەی نەتەوەیــی و ئایینــی .ئــەم ســراتیژییە ،بەپێــی دۆخــی ناوچەكــە و فراوانخــوازی ئێ ـران و
تایبەمتەندییەكانــی كوردســتانی گــەورە ،یــەك لــەو مەترســییانەیە كــە هەڕەشــەی لەســەر ناســنامەی كــورد و
كوردســتان دروســتكردووە.

چوارچێوەی تیۆری
گوتــار ،پەیوەنــدی نێــوان زمــان و میتازمانــە .الی فۆكــۆ ،گوفتــان زنجیــرەی پەیوەنــدی نێــوان زانســت و هێــزە.
كێشــەی گوتــار لــەم حاڵەتــەدا (گوتــاری فۆكۆیــی) هــەروەك ژیــژەك دەبێــژێ ،گرنگینــەدان یــان بێبایەخكردنــی
ئایدیۆلۆژیایــە .بــەاڵم شــانتاڵ مووفــە و ئەرنســت الكاڵو هەوڵیانداوە رەهەنــدی ئایدیۆلۆژیایی گوتــار رەچاوبكەن.
بۆیــە ئــەم دوو بیرمەنــدە ،بــاس لــە سیاســەتی گوتــاری دەكــەن .پێویســتە گوتــاری سیاســی و سیاســەتی گوتــاری
لێــك جیابكرێنــەوە .ئەمــڕۆ كــە سیاســەتی گوتــاری یەكێكــە لــە گرنگرتیــن كۆڵەكەكانــی سیاســەتی ناوخــۆ و
دەرەكــی كــە پشــت پێبەســتنی لەالیــەن دەوڵەتەكانــەوە ،بەدەســتهێنانی زۆرتریــن بەرژەوەندییــە بەكەمرتیــن
تێچــوو .لەپشــت گوتــاری سیاســیدا ئایدیۆلۆژیایــەك هەیــە .لــە روانگــەی مووفــە و الكاڵودا ،ئایدیۆلۆژیــا لــە
گوتــاردا نابــێ وەك روانینــی كالســیك بــە ئایدیۆلۆژیــا كــە راســتیخوازە ســەیربكرێت .بەڵكــوو لێــرەدا ئایدیۆلۆژیــا
ئامرازێكــە كــە بــە نێوبژێوانــی ئــەوە ،گرووپــە سیاســییەكان (یــان حكومەتــەكان) رەگەزەکانــی تایبــەت بــە خۆیــان
لەنێــو گوتارێكــدا یەكدەخــەن ،تاوەكــو لــەو رێگەیــەوە ئاراســتەی بڕیاردانــی كۆمەڵگــە یــان هــۆكاری كۆمەاڵیەتــی
پێناســەبكەن .بۆیــە سیاســەتی گوتــاری سیاســەتێكی هەژموونییــە .بەواتایەكیــر ،لــە تیــۆری سیاســی مووفــە و
الكاڵو ،هەژموونــی پارادایمێكــە كــە نێوەڕۆكــی گوتــار پێناســە دەكات .الی ئــەوان" ،رێبــەری سیاســی و بەهەمــان
ئەنــدازەش رێبــەری زەینی-دەروونــی هێزێكــی هەژموونییــە كــە لەســەر بنچینــەی فۆڕماســیۆنێكی گوتــاری
راوەســتاوە" .بــۆ ئــەم دوو بیرمەنــدە ،چەمكــی دژبــەری و دژایەتیــش لــە دەقــی گوتــاردا خــۆی پێناســەدەكات
و لــەو رێگەیەوەیــە كــە سیاســەتی گوتــار ،ســنوورە سیاســییەكانی نێــوان ئێمــە و ئەویــدی ،ناســنامەی خــۆی
بەدەســتدێنێ و پێناســەی دەكات .گرنگــی ئــەم روانینــەی مووفــە و الكاڵو لەوەدایــە كــە بابــەت بەپێچەوانــەی
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بابەتــی مۆدێــڕن كــە گەوهــەری و نەگــۆڕە ،لــە دەقــی گوتــاردا شــكڵدەگرێت .بۆیــە ،تایبەمتەنــدی گوتــاری
ئۆبجێکتێــك ،بەهیــچ شــێوەیەك هەڕەشــە لــە بوونی نــاكات ،بەڵكــو لە بەســتێنێكی تێكــەاڵوی گوتاریــدا ،دەاللەت
لــە وێنایەكــی تایبــەت دەكات .كەوابــوو ئــەوە گوتــارە كــە دۆخــی زەینــی شــێوە بــە بابەتێكــی كۆمەاڵیەتــی
دەدات نــەك بەپێچەوانــەوە .ئــەم تایبەمتەندییــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی ناســنامە وەك پرۆســەیەكی گوتــاری
بناســێندرێت .بەمانایەكــی دیكــە ،ناســنامە كارێكــی رەهــا و لەپێشــدا دارێــژڕاو نییــە ،بەڵكــو ئــەوە گوتــارە كــە
ئاراســتەی رێبــازی بابەتــەكان دیاریــدەكات .بەواتایەكــی دیكــە ،پەیوندەییەكــی نەپچـڕاو لەنێــوان رەگــەزی زمــان
و رەگــەزی میتازمــان هەیــە كــە گوتــار هەردووكیــان لەخۆدەگرێــت ،تاوەكــو لەســەر زەمینــەی "زمــان" ئاراســتەی
"كــردار" بخولقێنێــت .بۆیــە ،سیاســەتێكی گوتــاری هەرچەنــد زمان-تــەوەرە ،بــەاڵم كردارخوڵقێنــە ،لــەوەش زیاتــر،
جیهــان بــۆ بابــەت لــە دەقێكــی زمانــی تایبەتــدا پێناســە دەكات.

جێۆپۆلیتیكی كوردستان و ناسنامەی كورد
پێــش ئــەوەی بچینــە ســەر سیاســەتی گوتــاری ئێـران لــە ناوچــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،پێویســتە وەســتانێكی
كورمتــان دەربــارەی جێۆپۆلیتیكــی كوردســتان و ناســنامەی كــوردی هەبێــت ،تاوەكــو پێگــە و گرنگــی جیۆپۆلیتیكی
كوردســتامنان بــۆ دەركــەوێ و لەهەمــان حاڵیشــدا وێنایــەك لــە بابەتــی كــوردی و تایبەمتەندیــی ناســنامەی
كوردیــان لــە ئاســتی ئــەم گوتــارە بــۆ روون ببێتــەوە .رۆژهەالتــی نێوەڕاســت ناوچەیەكــی جیۆپۆلیتیكییــە كــە
ئێســتاش دوای یەكەمیــن رووبەڕووبوونــەوەی شارســتانیی رۆژئــاوا و رۆژهــەاڵت لــە ســەردەمی داریۆشــی یەكــەم،
خــاوەن پێگەیەكــی گرنگــە .لــە دڵــی ئــەم ناوچەیــەدا ،زنجیــرە چیــای زاگــرۆس هەڵكەوتــووە كــە لــە دێرزەمانــەوە
ســەرزەمینی گەلێــك بــووە بەنــاوی میدیــا یــان میتانــی یــان بەوجــۆرە كــە لــە دەقــە ئاشــوورییەكاندا هاتــووە
مــاد .نــاوی ئــەم شارســتانییە لــە دینەكەیانــەوە وەرگی ـراوە كــە هەمــان ئایینــی میرتایــی بــووە .تاوەكــو ئــەو
جێگەیــە كــە بــە روونــی دەكــرێ باســی لێبكەیــن و لــە دەقەكانــدا هەیــە ،تاوەكــو ســەدەی شەشــی زایینــی
ئــەم ناوچەیــە بــە هەمــان نــاو لــە دەقەكانــدا هاتــووە .پێــش شكســتی میدییــەكان بەدەســتی پارســەكان،
پایتەختــی ئــەم شارســتانییە شــاری هەنگمەتانــە یــان هەمــان هەمەدانــی ئەمڕۆكــە لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان
بــووە .پاشــان لــە ســەردەمی ســەلجوقییەكان ،نــاوی كوردســتان بــۆ ئــەم جوگرافیایــە بەكارهێ ـراوە .كوردســتان
ســەرچاوەی زۆربــەی روبــارەكان و كانگاكانــی ئــاوی شــیرینی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە .رووبارگەلێكــی بەنێوبانــگ
وەك دیجلــە ،فـرات ،ئــاراس و زێــی گــەورە و بچــووك لــە كوردســتان ســەرچاوە دەگــرن .ئــەم رووبارانــە دەڕژێنــە
نێــو دەریــای قەزویــن ،كەنــداو ،دەریاچــەی ورمــێ و دەریــای رەش و واڵتانــی توركیــا ،ئازەربایجــان ،ئەرمەنســتان،
عێ ـراق ،ســووریا و كوێــت وابەســتەی ئــاوی كوردســتانن .بەوشــێوەیە ،كوردســتان یەكێــك لــە دەوڵەمەندتریــن
ســەرچاوەكانی ئــاوی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی لەژێــر دەســتدایە و لەبــواری جێۆپۆلیتیكــی ئــاوەوە گرنگییەكــی
زۆری لــە داهاتــوودا هەیــە .هەروەهــا ،كوردســتان لەنێــوان چــوار پێكهاتــەی شارســتانی و فەرهەنگــی ئێ ـران،
عەرەبســتان ،ئەنــادۆڵ و قەفقازدایــە و دەروازەی نێــوان ســێ كیشــوەری ئاســیا ،ئەوروپــا و ئەفریقیایــە .جگــە
لەوانــەی كــە گوتـرا ،كوردســتان پــردی پیكەوەبەســتنی ئێـران لەگــەڵ توركیــا و ئەوروپایــە بــۆ راگواســتنی لولەكانی
نــەوت و گازی دەریــای قەزویــن و میزۆپۆتامیــا لەگــەڵ دەریــای نێوەڕاســت .زیاتــر لەوانــەش ،كوردســتان خــۆی
لــە هــەر چوارپارچــە دەوڵەمەنــدە بــە نــەوت و گازی رسووشــتی .ئــەم تایبەمتەندیانــەی كوردســتان وایكــردووە
نووســەرێكی ئەمریكــی بەنێــوی رۆبــەرت ئێڵســن بڵــێ :هــۆكاری ســەرەكی پێكنەهاتنــی دەوڵەتــی كــوردی
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كۆمەڵناســی سیاســی كــورد نییــە ،بەڵكــو تایبەمتەنــدی جێۆپۆلیتیكیــی كوردســتانە .دەوڵەمەنــدی و گرنگــی پێگــەی
جیۆسـراتیژیی كوردســتان وایكــردووە دراوســێیەكان كــە نیشــتامنی كــورد لەنێوانیانــدا دابەشــكراوە ،جگــە لــەوەی
لەبەرامبــەر هــەر دەســكەوتێكی كــورد بوەســتنەوە ،لەهەمانكاتیشــدا لــە نێوانیانــدا كێربكێیــەك بــۆ هێنانەژێــر
هەژموونــی قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی باقــی بەشــەكانی دیكــە بەدیبكرێــت.
لــە ســەر جوگرافیــای كوردســتان نەتەوەیــەك بەنــاوی كــورد دەژیــت .نــاوی كــورد پێشــر بــۆ گەلــی میــدی
نــە لەالیــەن خــودی میدییەكانــەوە و نــە لەالیــەن نەتەوەكانــی دەوروبــەرەوە بەكارنەهێ ـراوە .گەزنەفــۆن لــە
كتێبــی پاشەكشــەی (دەهــەزار كەســی) بــاس لــەوە دەكات كاتــی كشــانەوە لــە ناوچــە شــاخاوییەكانی میدیــا
لەگــەڵ شــەڕكەری بەتوانــا رووبەڕووبوونەتــەوە كــە پێیاندەگوتــرا كوردۆئیــن .ئەمــە خــۆی گەواهیــدەرە بــۆ
ئــەوەی گەلــی میدیــا واژەی كوردیــان بەشــێوەی گشــتی بۆخۆیــان بەكارنەهێنــاوە .تــورەج دەریایــی لــە كتێبــی
(ساســانییەكانی پــارس) دەبێــژێ لــە ســەردەمی ساســانییەكان ،واژەی كــورد بــۆ خێڵــە كۆچــەرەكان بەكارهاتــووە.
ئــەوە لەكاتێكدایــە كــە مووســا خوڕنــی ،نووســەرێكی ئەرمەنــی ســەدەی شــەش و حەفتــی زایینــی كــە هاوكاتبووە
لەگــەڵ ساســانییەكان ،لــە كتێبــی مێــژووی ئەرمەنییــەكان بــاس لــە جوگرافیــای میدیــا و گەلــی میــدی دەكات.
هەروەهــا كــە لــە ســەردەمی ســەلجوقییەكان ،نــاوی كوردســتان بــۆ جوگرافیــای میدیــا بەكارهێـراوە ،بەهەمــان
شــێوەش بــۆ هەمــوو گەلــی میــدی نیشــتەجێی میدیــا ،وشــەی كــورد بــووە ناســنامەیەكی نەتەوەیــی .تاوەكــو
ئــەم دوواییانــەش بــاوەڕی زۆربــەی مێژوونووســەكان وابــووە كــە میدی/كــورد وەك فارســەكان كۆچەرگەلێكــن
كــە لــە ئاســیای نێوەڕاســتەوە بــەرەو چیاكانــی زاگــرۆس كۆچیانكــردووە .بــەاڵم لــە توێژینەوەیەكــی DNAدا كــە
لەالیــەن فیردینانــد هینیربیشــلێر لەژێــر نــاوی كــوردە رەســەنەكان باڵوكرایــەوە ،ئــەو راســتییە ســەملێرناوە كــە
كــورد كۆچــەر نیــن ،بەڵكــو نەتەوەیەكــی خۆجێییــن كــە لــە پــاڵ جوولەكــەكان لــە كۆنرتیــن نەتەوەكانــی ناوچــەی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســن .جیــا لــە ئیدیعــای فارســەكان بــۆ ئێرانیبوونــی كــورد ،ســەدان ســاڵ دراوســێبوونی كــورد
لەگــەڵ شارســتانیی جۆراوجــۆر ،بووەتــە هــۆی ئــەوەی كــورد نەتەوەیەكــی فرەرەنــگ بێــت .ئــەم فرەرەنگییــە
هەرچەنــدە جوانیەكــی ئەوتــۆی بــە كوردســتان بەخشــیوە ،بــەاڵم لەهەمانكاتــدا ،كارتێكــراوی كوردســتان
لەبەرامبــەر سیاســەتی گوتــاری دراوســێیەكانی ئاســان كــردووە .بەهــۆی نەبوونــی دەوڵەتێكــی كــوردی لــە ســەت
ســاڵی رابــردوودا ،كــە پێناســەیەك بــۆ ناســنامەی كــوردی لــە دەقێكــی مێژووییــدا گەاڵڵەبــكات ،بابەتــی كــوردی
بابەتێكــی لەرزۆكــە .تەنیــا توخمــی ناســنامەی كــوردی ئێســتا ،زمــان و خاكــە .جگــە لــەم دوو رەهەنــدە كــە
هەردووكیشــیان بابەتیــن ،بابەتــی كــوردی هیــچ وێنایەكــی لــە ناســنامەی خــۆی نییــە .بابەتێكــی لــەرزۆك،
زەمینەیەکیــی رەخســاوە بــۆ سیاســەتی گوتــاری واڵتانــی دەوروبــەری كوردســتان ،تاوەكــو لــەو رێگەیــەوە
هەرچەنــد ئۆبجێکتێــك بەنــاوی كــورد هەبــێ ،بــەاڵم لــە زەیــن و كــرداردا ،بابەتــی سیاســەتی گوتــاری واڵتێكــی
دیكــە بێــت و لــەدەرەوەی سیاســەتی كــوردی و بەرژەوەنــدی كــوردی هەڵســوكەوت بــكات .بێگومــان هــەر
ســێ واڵتــی توركیــا ،ســعودیە و ئێ ـران سیاســەتی گوتــاری خۆیــان بــۆ ناوچەكــە هەیــە .توركیــای پارتــی داد و
گەشــەپێدان ،بــرەو بــە گوتــاری ئیخوانــی و ســعودیە گوتــاری وەهابــی دەدەن و ئێرانیــش بایــەخ بــە گوتــاری
ئێرانــی فەرهەنگــی و شــیعەگەری دەدات.
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ئێران و سیاسەتی داگیركردنی جیۆپۆلیتیكی مێشكەكان
ئێ ـران ئەگــەر زلهێزتریــن واڵتــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نەبــێ ،بێگومــان یەكێكــە لــە زلهێزەكانــی ناوچەكــە.
مانــای زلهێزبــوون ئەوەیــە كــە لــەدەرەوەی ســنوورەكانی خــۆی ،كاریگــەری و نفــوزی لەســەر ئاراســتەكردنی
رووداوەكان هەیــە .بــەاڵم لــەوەش گرنگــر ،توانــای ئاراســتەكردنی مێشكەكانیشــی هەیــە .هەربۆیــە نووســەری
ئەمریكــی ،مایــكڵ ئەكۆرســی ناوینــاوە ئێمپراتۆریــای زەیــن .دوای پێكهێنانــی دەوڵەت لــە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت،
لــە مــاوەی ســەت ســاڵی رابــردوودا ،جگــە لە شــەڕی ئێـران و عێـراق كــە ئەویــش لەالیەن ســەدامەوە هەڵگیرســا،
ئێـران خــۆی تووشــی شــەڕ لەگــەڵ هیــچ دراوســێیەك نەكــردووە .بەوەشــەوە ،زۆرترین كاریگــەری لەســەر واڵتانی
ناوچەكــە هەیــە ،بەتایبــەت دوای هەرەســهێنانی دەســەاڵتی پێشــوو و دامەزراندنــی كۆمــاری ئیســامی .دوای
شۆڕشــی گەالنــی ئێ ـران ،كۆمــاری ئیســامی بــۆ دابینكردنــی بەرژەوەندییەكانــی ،قەڵەمڕەوێكــی جیۆپۆلیتیكــی
لەژێــر نــاوی "كەوانــەی شــیعە" پێناســەكردووە .دواتــر لــە سیاســەتی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی كۆمــاری
ئیســامی ،قەڵەمــڕەوی دیكەیــش زیادكـراون .ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە ،لــە چــواردە قەڵەمــڕەوی جێۆپۆلیتیكــی
پێناســەكراوی سیاســەتی ئێ ـران ،دووانیــان دەكەونــە بازنــەی سیاســەتی گوتارییــەوە .كــە لــە هــەردوو گوتــاردا
ســێ پارچەكــەی دیكــەی كوردســتانی دەرەوەی ســنوورەكانی ئێرانیــش دەگرێتــەوە .بنەمــای سیاســەتی گوتــاری
ئێـران ئــەم بیرۆكەیەیــە كــە جوگرافیــا ،ســەرزەمینێكی بەتــاڵ لــە مــرۆڤ نییــە ،بەڵكــو لــەم قەڵەمــڕەوە ژمارەیــەك
نەتــەوە دەژیــن كــە بــۆ ســەپاندنی هەژموونــی خۆمــان بــە ســەریاندا ،پێویســتە فەرهەنــگ و ناســنامەكەیان
تێكبدەیــن و بابەتێــک یــان ســابجێکتێک لــە چوارچێــوەی سیاســەتی گوتــاری خۆمــان دابڕێژینــەوە .بــۆ ئەمــەش
سیاســەتی گوتــاری جیۆپۆلیتیكیــی ئێ ـران لــە دوو قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی ناســنامەیی ئێســكبەندی ك ـراوە:
قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی شارســتانیی و فەرهەنگــی ئێرانــی ،قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی شــیعەی سیاســی .بــۆ
بەرچاوڕوونــی زۆرتــر ،لێــرەدا ئــەم دوو قەڵەمــڕەوە جیۆپۆلیتیكییــە پێناســە دەكەیــن:
قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی شارســتانی و فەرهەنگــی ئێرانــی :ئێرانــی فەرهەنگــی ئامــاژە بــە جوگرافیایــەك دەكات
كــە لــە ناویــدا تایبەمتەندییــەكان و هێامكانــی فەرهەنــگ و شارســتانیی ئێرانــی هەبێــت .ئــەم جوگرافیایــە كــە
بانــی ئێرانــی پێدەڵێــن ،ئاســیای رۆژئــاوا ،ئێرانــی ئێســتا ،ئەفغانســتان ،ســەرزمینەكانی ئاســیای نێوەڕاســت،
ناوچــەی قەفقــاز ،ناوچــەی مێزۆپۆتامیــا و كەنارەكانــی كەنــداو و بەشــێكی زۆری هیندســتان لەخۆدەگرێــت.
قەڵەمــڕەوی جێۆپۆلیتیكــی شــیعە :جوگرافیــای شــیعەكان كــە دەكەوێتــە ســەنتەری جیهانــی ئیســام واتــە
ســەرزەمینێك كــە لــە میــرەوە دەســپیدەكات تاوەكــو دەگاتــە هیندســتان .لــەم ناوچەیــەدا زۆربــەی شــیعەكان
لــە واڵتانــی وەك ئێــران ،عێــراق ،ئازەربایجــان ،بەحرەیــن و لوبنــان دەژیــن و كەمینەیەكــی بەرچاویــش لــە
هیندســتان ،پاكســتان ،ئەفغانســتان ،ســووریا ،ســعودیە و واڵتانــی كەنــاری كەنــداودا دەژیــن.
هەروەهــا لــەو دوو پێناســەیە لــە قەڵەمــڕەوی جێۆپۆلیتیكــی ئێرانــدا هاتــووە و كوردســتانی گــەورەش بــە
گشــتی دەگرێتــەوە ،نێوەرۆكــی ســراتیژی فارســەكان ،گرنگیدانــە بــە تایبەمتەنــدی فەرهەنــگ و ناســنامەی
نەتەوەكانــی دەرەوی ســنوورەكانی خــۆی .بــەاڵم نابــێ بــە هەڵــە لــەم گرنگیپێدانــە تێبگەیــن ،چونكــە ئــەوە
سیاســەتی ئــەوان لــە قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی ناســنامەیی بریتییــە لــە فەرهەنگســازی و ناسنامەســازی بەپێــی
ئایدیۆلۆژیایــەك كــە لەپشــت سیاســەتە گوتارییەكەیاندایــە .جومگەبەنــدی ناسنامەســازی ئێــران ،ســەرەتا بــە
جیۆپۆلیتیكــی شــیعە دەســیپێكردووە .لــەم جومگەبەندییــەدا ،ناســنامەی نەتەوەیــی زمان-تــەوەری عــەرەب،
لەالیــەن ئێرانــەوە بــۆ بابــەت و ســابجێکتیی شــیعە لەمانــا هەڵامڵ ـراوە و لەهەمانكاتــدا ناســنامەی مەزهــەب-
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تــەوەری شــیعە بەرجەســتەكراوە .بەوشــێوەیە دژبــەر و دووژمــن بــۆ بابەتیــی شــیعەی عــەرەب ،بووەتــە
ســوننەی عــەرەب و دۆســت و هاوپەیامنیــش بووەتــە ئێرانــی شــیعە .ئــەم سیاســەتە گوتارییــە تاوەكــو ئــەو
جێگایــە ســەركەوتوو بــووە كــە هەنووكــە هەژموونــی ئێــران لــە لوبنانــەوە بگــرە تاوەكــو دەگاتــە یەمــەن،
بەحرێــن و تەنانــەت خــودی ســعودیە پەرەیســەندووە .لــەم جومگەبەندییــە گوتارییــەدا ،ئاخافــن ،بیركردنــەوە
و هەڵســوكەوتی بابەتــی عەرەبــی شــیعە ،لــە دەقــی سیاســەتی ئێرانــی پێناســە دەكرێــت ،ئەمــە تاوەكــو
ئــەوێ دەڕوات كــە نووســەرێكی فــارس دەڵێــت" :ریماڵنــدی شــیعە شــوێنێكە كــە لــە كۆنتڕۆڵــی سیاســەتەكانی
شــیعەدایە" .بەپێچەوانــەی سیاســەتی گوتــاری شــیعە ،سیاســەتی گوتــاری ئێرانگــەری بــۆ پەرەپێدانــی قەڵەمــڕەوی
جیۆپۆلیتیكــی ،پێشــینەیەكی دوورودرێــژی نییــە .هەرچەنــدە مــاوەی نزیكــەی یــەك ســەدەیە بــاس لــە چەمكــی
وەك ئێرانزەمیــن و ئێرانشــار دەكرێــت ،بــەاڵم هەوڵــدان بــۆ خوڵقاندنــی بابەتێكــی ئێرانــی بەهەمــان شــێوەی
بابەتیــی شــیعە لــەدەرەوەی ســنوورەكانی ئێــران ،ســراتیژێكە تازەبەتــازە هاتووەتــە ئــاراوە .لێــرەدا ،ئامانــج
ماناداركردنــی جیهــان بــۆ بابەتێکــە كــە دەقــی شــیعەگەری ناتوانــێ هەمــان مانــای پێببەخشــێت .بەپێچەوانــەی
جومگەبەنــدی گوتــاری شــیعەگەری كــە لــە چەنــد جومگەیــەك وەك ســتەمكاریی و ســتەملێكراوی ،ئیاممــەت و
خەالفــەت ،ئەولەوییەتــی مەزهــەب بەســەر زمــان ،ئوممــەت لەجیاتــی نەتــەوە و هتــد ،بنیاتـراوە .جومگەبەنــدی
گوتــاری ئێرانگــەری لەســەر بنچینــەی زمانــی ئێرانــی ،مێــژووی هاوبــەش ،ئێرانزەمیــن ،ناســنامەی ئێرانــی لەجیاتی
ئوممــەت و هەندێــك داوونەریــت ،پێناســەكراوە .گەورەتریــن و گرنگرتیــن تیۆریســتی ئــەو بــوارە ،جــەوادی
تەباتەبایــی لەوبــارەوە دەڵێــت" :دەكــرێ بڵێیــن لــە ســنووری چیــن تاوەكــو دەگاتــە هەندێــك بەشــی واڵتــی
ئێســتای عێ ـراق ســنووری ئێرانــی گــەورەی فەرهەنگییــە" .لــە ســیمینارێكی تایبــەت بــە قەفقــاز ،تەباتەبایــی
گوتــی" :قەفقــاز بــۆ ئێرانــی فەرهەنگــی زۆر گرنگــە .دووبــارە دووپاتیدەكەمــەوە كــە مەبەســتی مــن ئێرانــی
گــەورەی فەرهەنگییــە .ئێمــە نابــێ هیــچ ئیدیعایەكــان ســەبارەت بــە جوگرافیــای دەرەوەی ســنوورەكامنان
هەبێــت" .هەرچەنــد تەباتەبایــی بــاس لــەوە دەكات كــە نابــێ چــاوی تەمــاح ببڕینــە خاكــی واڵتانــی دیكــە،
بــەاڵم لــە هەڤپەیڤینێكــدا ،كاتێــك باســی هەرەســهێنانی یەكێتــی ســۆڤیەت دەكات ،دەبێژێــت " :كاتێــك یەكێتــی
ســۆڤیەت هەرەســیهێنا ئێمــە نەمانتوانــی كارێكــی گرنــگ بكەیــن لەگــەڵ كۆمارەكانــی ســۆڤێتی پێشــوو .مــن
هــەر ئــەوكات گوتــم ئێمــە بــۆ جــاری دووەم ویالیەتەكانــی پێشــووی ئێرامنــان لەدەســتداوە .بەشــێكی گرنــگ لــە
واڵتانــی باكــووری ئێ ـران لەنێــوان ئێ ـران تاوەكــو دەگاتــە ســنوورەكانی باشــووری رووســیا ،بەشــێكن لــە ئێرانــی
گــەورەی فەرهەنگــی" .هەرچەنــد دیــارە تەباتەبایــی وەك تیۆریســتی ئێرانــی فەرهەنگــی ،ئــەوەی قبوڵكــردووە
كــە بەپێــی قانونــی نێونەتەوەیــی گەڕاندنــەوەی ســەرزەمینە لەدەســتچووەكانی ســەردەمی ئیمپراتۆریــای قاجــار
گونجــاو نییــە ،بــەاڵم دواتــر بــاس لــەوە دەكات كــە "ئێ ـران تیۆرییەكــە كــە توانــای پێكهێنانــی یەكێتــی نــەك
تەنیــا لــە ناوخــۆ بەڵكــو لــە ئێرانــی فەرهەنگیشــی هەیــە" .تاڕادەیەكــی نزیــك لــە تەباتەبایــی ،بیرمەندێكــی
دیكــەی فــارس بەنــاوی داریۆشــی شــایگان دەربــارەی ئێرانــی فەرهەنگــی وا بیردەكاتــەوە" :ئێرانــی فەرهەنگــی
رەنگدانــەوە و هەڵكــواڵوی ناســنامەی فەرهەنگییــە و خۆیبوونــی ئــەم ناســنامەی فەرهەنگییــە زمــان و هونــەر
و بیركردنەوەیــە" .ئەمیــر حوســێنی خونەجیــش دەڵــێ" :ئێرانزەمیــن ،ســەرزمینێكە كــە لــە تاجیكســتانی ئێســتاوە
دەســتپێدەكات تاوەكــو دەگاتــە میزۆپۆتامیــا… لــە رۆژائــاواش كوێســتانەكانی كوردســتانی گــەورە دەگرێتــەوە".
هــەروا كــە ئامــاژەی پێكـرا ،روانینــی فارســەكان بــۆ قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی ئێرانــی فەرهەنگــی و شــیعە ،لــە
هــەردوو گوتارەكــەدا كوردســتانی گــەورەش دەگرێتــەوە .ئەمــە سیاســەتێكی ناســنامەییە .ئەگــەر ئــەو بۆچوونانــە
لــە ئاســتی نووســینی چەنــد نووســەرێكدا مبابووانــەوە هێنــدە گرنــگ نەدەبــوو.
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بــەاڵم كاتێــك دەبینیــن كــە ئــەم روانینــە لــە سیاســەتی كۆمــاری ئێســامیدا وەك سـراتیژی ســەیردەكرێت ،گرنگــی
بابەتەكەمــان زیاتــر بــۆ دەردەكەوێــت .بێگومــان سیاســەتێكی وا لەرێگــەی چــەك و شــەڕەوە بەدینایێــت ،بەڵكــو
پێویســتی بــە رێبــەری و ئیــدارەی زەینەكانــە لەپێنــاو سیاســەت و بەرژەوەندییەكانــی خۆیــان بــۆ داڕشــتنەوەی
بابــەت و كۆمەڵگــە تاوەكــو لــە دەقــی سیاســەتی گوتــاری ئەوانــدا بیربكەنــەوە و هەڵبســوڕێن.

ئەنجام
لــە گوتــاری شــانتاڵ مووفــە و ئەرنســت الكاڵودا ،بابــەت و كۆمەڵگــە بەپێچەوانــەی روانینــی مۆدێــرن ،شــتێكی
رەهــا و جێگیــر نیــن ،بەڵكــو ئــەوە گوتــارە كــە جیهــان بــۆ بابــەت و كۆمەڵگــە مانــادار دەكات .ئــەم دوو
بیرمەنــدە ،سیاســەتی گوتــاری لــە گوتــاری سیاســی جیادەكەنــەوە و لەوبــاوەڕەدان كــە لەپشــت سیاســەتی
گوتــاری ئایدیۆلۆژیایــەك خەوتــووە .بەشــی هــەرە گرنگــی ســراتیژی كۆمــاری ئێســامی لــە رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت كــە كوردســتانی گــەورەش دەگرێتــەوە ،بەپێــی سیاســەتی گوتــاری داڕێــژراوە .لــەم س ـراتیژیەدا،
دوو قەڵەمــڕەوەی جیۆپۆلیتكــی ناســنامەیی پێناســەكراون كــە بریتیــن لــە :قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی شــیعە
و قەڵەمــڕەوی جیۆپۆلیتیكــی شارســتانی و فەرهەنگــی ئێرانــی .لــە هــەردوو تەوەرەكــەدا ،كوردســتانی گــەورە
بەشــێكە لــە سیاســەتی گوتاریــی فارســەكان .ئــەوان بــەدوای داڕشــتنی بابەتێکــی كوردییــەوەن كــە لــە دەقــی
گوتــاری ئەوانــدا بیربكاتــەوە و بجوڵێتــەوە .كوردســتان لــە هــەردوو تەوەرەكــەدا ،زەمینــە و بەســتێنی وەرگرتنــی
ئــەم گوتــارەی هەیــە ،چونكــە جگــە لــەوەی كۆمەڵگەیەكــی فرەدیــن و ئایینــە ،لەهەمانكاتیشــدا بابەتــی
كــوردی ،بەهــۆی نەبوونــی وێنایەكــی مێژوویــی لــە ناســنامەی خــۆی ،بابەتێكــی لەرزۆكــە .جوگرافیایــەك كــە
ئێســتا بەنــاوی كوردســتان و گەلێــك كــە بەنــاوی كــورد نــارساوە ،تاوەكــو ســەردەمی ســەدەكانی شــەش و حەفتی
زایینــی ،لــە دەقــە مێژووییەكانــدا بەنــاوی میدیــا و گەلــی میــدی نــارساوە كــە ناوەكــەی لــە ئایینــی می ـراوە
وەگیــراوە .بــەاڵم ســەلجوقییەكان بــە ناونانــی كــورد و كوردســتان ،مێــژووی ئــەم گەلەیــان تووشــی دابــڕان
كــرد و هەمــوو داســتان ،ئەفســانە و مێــژووی ئــەم گەلــە ،لەژێــر نــاوی ئێ ـران و شارســتانی ئێرانــدا ،خرایــە
خانــەی فارســەكانەوە .بــەم دابڕانــە ،ناســنامەی كــوردی بەپێــی دوو رەگــەزی بابەتیــی زمــان و خــاك پێناســە
دەكرێــت .ســابجێکتێكی وا لەرزۆكــە و بەســتێنێكی گونجــاو بــۆ سیاســەتی گوتــاری ئێـران و ســعودیە و توركیایە.
ئاوڕدانەوەیــەك لــە دۆخــی ئێســتای چوارپارچــەی كوردســتان-بە تایبــەت باشــوور -خــۆی گەواهیــدەری ئــەم
پرســەیە.
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هەڵوێستی دەوڵەتانی ئەنجوومەنی هاریكاری كەنداو و
()1
ئاسۆی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ هەرێمی كوردستان
								

د .ئازاد عەلی

دوای ئــەوەی داعــش شــاری موســڵ و دەشــتەكانی باكــوور و رۆژهەاڵتــی نەینــەوای داگیركــرد ،پێشــبینی ئــەوە
دەك ـرا داعــش بــەرەو پێشــەوە بــێ و پەالمــاری كوردســتانیش بــدات .لەگــەڵ ئــەوەی كەشــێكی پــڕ لــە گومــان
لەمــەڕ راســتی ئامانجەكانــی داعــش و باڵوكردنــەوەی ئــەو نەخشــەیەی كوردســتانی گــەورە كــە دابەشــكاری
ســایكس – پیكــۆی تێدەپەڕانــد (بڕوانــە نەخشــەكە) ،مشــتومڕێكی چــڕ لەمــەڕ كاتبەنــدی هێرشــی داعــش بــۆ
ســەر كوردســتان دەســپێكردبوو :هەندێــك الیەنــی كــوردی بەڕۆشــنی دەیانزانــی كــە ئاگربــڕی نێــوان داعــش
و هەرێمــی كوردســتان زۆر ناخایێنــێ ،بۆیــە ئامــادەكاری رووبەڕووبوونەوەیــان دەكــرد .لــەو چوارچێوەیــەدا
مەســعود بارزانــی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان رۆژی  17حوزەیرانــی  2014دانیشــتنی لەگــەڵ تێكـڕای گرووپــە
سیاســییەكانی كوردســتان بــۆ تاوتوێكردنــی س ـراتیژیەتی مامەڵەكــردن لەگــەڵ قۆناخــی نــوێ دەســتپێكرد.

داعش ئەو نەخشەیەی لە نێوەڕاستی 2014دا باڵوكردەوە

 - 1ئەم باسە بە زمانی عەرەبی نوورساوە و لەالیەن سەنتەری لێکۆڵینەوەی رووداوەوە کراوەتە کوردیی ناوەڕاست.
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لەوبارەیــەوە بەیاننامەیــەك باڵوكرایــەوە كــە تێیــدا هاتــووە "هەمــوو الیــەك لەســەر ئــەوە كۆكــن كــە نابــێ
لەگــەڵ رێكخ ـراوە تیرۆریســتی و تەكفیرییــەكان نەرمــی بنوێرنێــت" .لەبەرامبــەر ئەمەشــدا داعــش ئامــادەكاری
ئەوەیدەكــرد جەنگەكــەی بــۆ نــاو كوردســتان بگوازێتــەوە .ســەرئەنجامیش بەفەرمــی هەڕەشــەی كرد كــە دەیەوێ
كوردســتان داگیــر بــكات )2(،ئــەوەش لــە ســەرەتاكانی ئابــی  2014روویــدا .هێرشــی داعــش بــۆ ســەر كوردســتان
بــووە تێســتێكی كردەیــی بــۆ تاقیكردنــەوەی هەڵوێســتی دەوڵەتــان ،هێــز و رێكخـراوە نێودەوڵەتییــەكان لەمــەڕ
مەینەتەكانــی گەلــی كوردســتان .هــاوكاری و بەرگریكــردن لــە هەرێمــی كوردســتان بــووە هــاوكاری و راگەیاندنــی
جەنــگ لــەدژی تیــرۆر .پەیوەندییەكانــی هەرێمــی كوردســتانیش لەگــەڵ بەغــدا دوائاســتی تەنگوچەڵەمــەی
خــۆی تێپەڕانــد .ئەمــە لەكاتێكدایــە كــە ئــەم پەالمــارە بــووە ســەرەتایەك بــۆ دەســتپێكردنی گۆڕانــكاری سیاســی
لەســەر ئاســتی نێوخۆیــی و نێودەوڵەتــی .لەســەرەتای ئــەم گۆرانكارییانــەدا قۆناخێكــی نــوێ لــە پەیوەندییــە
كوردســتانی – عەرەبییەكانــدا هاتەكایــەوە كــە لەپێشــەوەیان دەتوانیــن ئامــاژە بــە پەیوەندییەكانــی كوردســتان و
دەوڵەتانــی ئەنجوومەنــی هاریــكاری كەنــداو بكەیــن.

 - 1جیهادی سەلەفی لە كۆمەڵگە خەلیجییەكان لەنێوان
هەناردەكردن و كاریگەریدا
لەماوەیەكــی كەمــدا واڵتانــی عەرەبــی و خەلیجــی هەوڵیانــدا كــە جیهــادی جیهانگیــری ســەلەفی بقۆزنــەوە و
رێكخراوەكانــی هەڵگــری بیــری توونــدڕەوی لــە ملمالنێیــە هەرێمــی و جیهانییەكانــدا بەكاربێنــن .بــەاڵم پلــەی
حەماســی ئــەو دەوڵەتانــە لــە قۆســتنەوەی ئــەم گرووپانــە جگــە لــە پاڵنــەری ئەمنــی ،یاخــود زیــادی چاالكــی
هەندێــك لــە دەوڵەتانــی كەنــداو لەچــاو ئەوانیــر ،رووی لــە كــزی نــاوە .ئەمــەش لــە مەترســی قۆســتنەوەی ئــەو
هێــزە باڵوەپێكـراوەی جیهادییــەكان لــەدژی دەوڵەتــە گــەورەكان ســەچاوەی گرتــووە كــە لــە رووبەڕووبوونــەوەی
یەكێتــی ســۆڤیەتی لــە ئەفغانســتانەوە دەســتپێدەكات تاوەكــو بەرەنگاربوونــەوەی هێــزە ئەمریكییــەكان لــەدوای
 2003لــە عێـراق.
بێگومــان لەدووتوێــی گۆڕانكارییــەكان و تێكچوونــی هاوســەنگییەكان ،بــۆ بڕیارســازانی خەلیجیــی روونبــووەوە
كــە مەترســی جیهــادی تاوەكــو نێــو ئامێزیــان شــۆڕبووەتەوە و ئــەو ژینگەیــەی گرتووەتــەوە كــە بەرهەمیهێنــاون.
بەتایبــەت ئەمــە دوای دامەزراندنــی داعــش و راگەیاندنــی بێباكانــەی بەرامبــەر بــە تێرسەواندنــی حوكمدارانــی
كەنــداو ،بەتایبــەت لەپێشــی پێشیشــیانەوە بنەماڵــەی پادشــایی ســعودیە گەیشــتە ترۆپكــی خــۆی .بێگومــان
راگەیێندراوەكانــی داعــش لــە  2015 – 2013بــووە هــۆی ئەســپەردەكردنی بیرۆكــەی قۆســتنەوەی ســەلەفییەكان
لــەالی خەلیجییەكانــەوە .ئــەوەی روونكــردەوە كــە تێچــوی بەكارهێنانــی تووندوتیــژی ســەلەفی زۆر گرانــە و
دەستكەوتەكانیشــی زۆر كەمــن.

 . - 2زانكو أحمد ،هل سيتعايش األكراد مع جارتهم الجديدة طويال؟ موقع  :نقاش،2014/6/19 ،لینک:
/http://www.niqash.org/ar/articles/politics/3468
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 - 2وەرچەرخانی كاركردی جیهادی سەلەفی و رەنگدانەوەی
لەسەر دەوڵەت و كۆمەڵگەی خەلیجی
لەنێوەڕاســتی  2014داعــش خــۆی لەهەمــوو رووێكــەوە لەبەرامبــەر ســعودیەدا بینییــەوە ،تەنانــەت لــەڕووی
ئایدیۆلۆژیشــەوە .بەشــێوەی تاكالیەنــە خەالفەتــی جــاڕدا و هــاوكات لەگــەڵ ئەمــەش جەنگــی لــەدژی شانشــینی
ســعودی راگەیانــد .تەنانــەت پســپۆڕەكان رایانگەیانــد ملمالنێــی ســعودیە و داعــش تەنیــا سیاســی رووت نییــە،
بەڵكــو بووەتــە ئایدیۆلۆژیــش .بەشــێوەیەكیش بووەتــە شــێوازێك بــۆ تەتبیقــی رۆحــی وەهابیــەت .بــە قســەی
پــۆل بوانــزل ":دەوڵەتــی ئیســامی ئیدیعــای ئــەوە دەكات كــە ئــەو میراتگــری راســتەقینەی وەهابیەتــە نــەك
ســعودیە .وەهابییــەكان ســەرەتا نوســخەیەك لــە ئیســامی ســوننەیان پێشكەشــكرد كــە لــە هەمــوو روێكــەوە
بەشــتێكی دانســقە دادەنرێــت .ئەمانــە جەنگێكــی تەشــەننەكارییان لــەدژی برایانــی موســڵامنی ســوننەیان
راگەیانــد .موســڵامنانی شــیعەیان بــەو بیانــووەوە دەكوشــت گوایــە ئەمانــە مورشیكــن و لێیــان نائومێــد بوونــە.
()3
داعــش رێــك ئــەم تاوانانــەی بــە هەمــان تۆمــەت ئەنجامداوەتــەوە".
ئــەو ملمالنــێ ئایدیۆلۆژییــە كــە داعــش رایگەیاندبــوو ،جگــە لــەوەی بــووە كێشمەكێشــێكی راســتەقینە ،بــەرەو
دووژمنایەتییەكــی ئاشــكراش وەرچەرخــا و ســەرئەنجام بــووە هــۆی ئامانجــی چاالكــی دژی بنەماڵــەی ســعودیە.
ســەرباری ئەمــە داعــش خــۆی بــە منوونــەی وەهابیەتــی ســەرەتایی دەزانــێ كــە ئەمــە هەمــان ســیغەیە كــە
دەڵــێ ســعودیە جۆرێكــی ناســەركەوتووی دەوڵەتــی ئیســامی منوونەییــە .ئەمــەش بــۆ دووژمنایەتیــی زۆرتــری
ســعودیە و جەمســەرگیری زۆرتــری ســەلەفیەكانی كەنــداو بەســوودی خــۆی ئەنجامــدەدات.
بەپێــی ئــەو پێداوانــەی پێشــر ،داعــش نەیتوانیــوە ملمالنێــی بابەتیــی ســعودیە بــكات .ئەمــەش هەڕەشــەیەكی
راســتەقینە لەســەر ئاساییشــی ناوخۆیــی و ژینگــەی جیۆسیاســی خۆیەتــی .ئەگــەری ئــەوە هەیــە داعــش
بەشــێوەیەكی تایبــەت بەرەنــگاری بنەماڵــەی پادشــایی ســعودیە ببێتــەوە و ئەمــە لــەدژی ئــەو بنەماڵەیــە و
تێكـڕای واڵتانــی خەلیــج بقۆزێتــەوە .ئەمــەش ئــەو راســتییە دەردەخــات كــە دەوڵەتانــی كەنــداو بــە هێــز لــەدژی
داعــش بوەســتنەوە .ئەمــە وایــان لێــدەكات كــە بــە گــوڕی زیاتــرەوە لەگــەڵ ئــەو زلهێزانــە كار بــۆ نەهێشــتنی
داعــش بكــەن كــە بەرەنــگاری بوونەتــەوە.

 - 3پێگەی واڵتانی عەرەبی سوننە و بلۆكی كەنداو لەدژی داعش
لــە ئەنجامــی پەرەســەندنی داعــش و دەســتگرتنی بەســەر بەشــێكی زۆر لــە ســووریا و عێراقــدا لــە هاوینــی 2014
و گەیشــتنی بــە ســنوورەكانی ســعودیە و نزیكبوونــەوەی تاڕادەیــەك لەســنورەكانی ئــوردن و كوێــت ،عەرەبــی
ســوننە و بەتایبــەت واڵتانــی كەنــداو هەســتیان بــە مەترســی شــێرگێری ئــەم هەڕەشــە تازەیــە كــرد .بەتایبــەت
دوای پاشەكشــێی میــر لەســەر گۆڕەپانــی عەرەبــی و بەخــۆوە ســەرقاڵبوونی و بەرزبوونــەوەی ئــەو رەخنانــەی
 - 3كول بوانزل ،اململكة ودولة الخالفة :مبارزة الدولتني اإلسالميتني ،مركز كارنيغي  .دراسة نرشت  18شباط  ،2016لینک:
http://carnegie-mec.org/201626/02//ar-62893/iumx?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovvanMZKp0aPyQAgobGp5I5FEIQ7
XYTLB2t60MWA%3D%3D
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كــە لــە دەوڵەتانــی پشــتیوانی جیهادییــەكان دەگیـران ،گوایــە دەوڵەتانــی كەنــداو بەتایبــەت ســعودیە لــە ســااڵنی
رابــردوودا بەملیــاران دۆالریــان بــۆ داعــش و هاوشــێوەكانیان ســەرفكردووە!( )4ئەمــەش بــە خێرایــی پاڵــی بــە
دەزگاكانــی بڕیــاری خەلیجییــەوە نــاوە كــە زووتــر لــەدژی داعــش بوەســتنەوە.
لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــە ،دەوڵەتانــی ئەنجوومەنــی هاریــكاری كەنــداو لەگــەڵ راگەیاندنــی هاوپەیامنــی لــەدژی
داعــش لەســاڵی  ،2014دەســبەجێ بڕیاریانــدا بــەو پەیامنــەوە پەیوەســت بــن و رووبــەڕووی داعــش ببنــەوە.
بەشــێوەی كردەیــی هاوپەیامنــی نێودەوڵەتــی بــە لێدانــی داعــش لەالیــەن هێــزە ئاســانییەكانی ئەمریــكاوە
لەكاتــی پەالماریــان بــۆ ســەر هەولێــر دەســتیپێكرد .رۆژی 7ی ئابــی  2014ئیــدارەی ئەمریكــی جەختــی لــەوە
كــردەوە كــە بــۆ پاراســتنی هاونیشــتامنیانی ئەمریكــی و كەمینــەی ئێــزدی پێویســتە دەســبەجێ دەســتوەردان
بكــەن بــۆ ئــەوەی رێگــە لــە هێرشــی داعــش بــۆ ســەر هەولێــر بگــرن.
لێــرە رۆڵــی ســعودیەش زۆر گرنــگ بــوو ،چونكــە یەكێــك لــە كۆبوونــەوە گەورەكانــی دامەزراندنــی هاوپەیامنــی
لــە رۆژی11ی ســێپتەمبەر لــە شــاری جــددە بەرێوەچــوو .ئــەم كۆبوونەوەیــە لــەڕووی ســیمبوولییەوە و لــەڕووی
ئاســتی بەشــداری وەزیرانــی دەرەوەش زۆر گرنگبــوو و تێكــڕا بڕیاریانــدا بەرەنــگاری داعــش ببنــەوە و رێگــە
لــە گەیشــتنی پــارە و جیهــادی بــۆ نــاو ئــەو گرووپــە بگــرن و هەوڵــی بنیاتنانــەوەی ئــەو كۆمەڵگەیانــە بــدەن
كــە داعــش بــە كــردەوەی وەحشــیانە تێكیــداون )5(.بەوجــۆرە هاوپەیامنــی نێودەوڵەتــی – عەرەبــی لــەدژی
داعــش بەبەشــداری  40واڵت هاتەكایــەوە .توركیــا لەگــەڵ ئــەوەی لــە كۆبوونەوەكــە بەشــداربوو ،بــەاڵم خــۆی
دوورەپەرێزگــرت و لەدواییشــدا خــۆی لــە واژۆكردنــی بەیاننامــەی كۆتایــی بــوارد!
هێــزی ئاســانی هاوپەیامنــان لــەرۆژی دەســتپێكردنی ئــەم هەڵمەتــەوە واتــە لــە23ی ســێپتەمبەری 2014ەوە
ســەدان هێرشــی ئاســانیان كــردە ســەر پێگەكانــی داعــش .ئەمــەش بــووە دەســپێكی فەرمــی بــۆ هاوپەیامنــی
لــەدژی داعــش.
لــە هەفتــەی یەكەمــی هێرشــی داعــش بۆســەر هەولێــر ،هێــزی هاوپەیامنــان بەتایبەتــی ئەمریــكا بەرپەرچــی
داعشــیان دایــەوە و بــەردەوام كوتایــان .هــەر لەوكاتــەدا زۆر خوێندنــەوەی پێشــوەخت هاتنەكایــەوە كــەوا
پێویســتە هاوپەیامنــی ســوننی عەرەبــی بــە ســەركردایەتی ســعودیە لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان بێتەكایــەوە:
"ئــەوەی بــۆ ئەمریــكا گرنگــە بەردەوامبوونــی هاوپەیامنییــە لــەدژی داعــش .ئەمــەش بــەو واتایەیــە كــە پێویســتە
هاوپەیامنانــی ئەمریــكا وەك توركیــا ،ســعودیە و حكومەتــی كــوردی پابەنــدی بەڵێنەكانیــان بــن بــۆ ئــەوەی
()6
گوشــاری زیاتــر بخرێتــە ســەر داعــش .

 - 4لوري بلوتكني بوغارت ،التمويل السعودي لـ تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 24 ،حزيران  ،2014معهد واشنطن،
لینکhttps://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/saudi-funding-of-isis :
دوا سەردان2016-3-11 :
 - 5الجزيرة نت/6/1/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015 :
 . - 6غريغوري غوس ،داعش وحرب الرشق األوسط الباردة الجديدة ،2014 /8/ 25 ،مركز بروكنجز:
25-isis-new-middle-east-cold-war/08/http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2014
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 - 4ژینگەی پێكگەیشتنی واڵتانی عەرەبی سوننە بەڕابەرایەتی
ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو لەگەڵ هەرێمی كوردستان
بەرەنگاربوونــەوەی داعــش لــە ســووریا و عێــراق زەمینەیەكــی تۆكمــەی بــۆ هاوپەیامنــی كوردی-عەرەبــی
هینایەكایــەوە .ئەمــە پەیوەنــدی هاوســێیەتی مێژوویــی كوردســتان و عەرەبەكانــی پێشخســت و بــووە هــۆی
زیادكردنــی باوەڕبەخۆبــوون لــە هەرێمــی كوردســتان .هــەر ئــەم باوەربەخۆییــە بــوو كــە ســەرئەنجام لــە
ســەركەوتنەكانی پێشــمەرگەدا رەنگیدایــەوە.
لەگــەڵ تێكچوونــی پەیوەندییــەكان لەنێــوان بلۆكــی خەلیجــی و دیمەشــق و بەغــدا ،هاوپەیامنــی لــەدژی داعــش
بــووە ســەرەتا بــۆ هاوپەیامنــی خەلیجــی – كوردســتانی .ئەمــەش بــە ســەرەتایەك بــۆ چاككردنــەوەی پەیوەندییــە
كــوردی – ســوننەكان لــە قەڵەمدەدرێــت دوای ئــەو ســتەمەی رژێمــی بەعســی عێراقــی دەرهــەق بــە كــورد
كــردی .ئەمــە بــاوەڕ و متامنــەی زیادكــرد و دوای ئاوارەبوونــی دەیــان هــەزار ئــاوارەی عەرەبــی ســوننە بــەرەو
شــارەكانی هەرێمــی كوردســتان ،ژێرخانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی ئەمــە لەباربــووە ،دوای ئــەوەی بــە باشــی
پێشــوازییان لێك ـراوە و ئاسایشــی خۆیــان و خێزانەكانیــان دابینك ـراوە.
ئەمــە بــەرەو قۆناخێكــی نــوێ رۆیشــتووە كاتیــك كۆنگــرەی هــەر پێنــج پارێــزگا ســوننەكان لــە كۆتایــی  2014لــە
شــاری هەولێــر بەرێوەچــوو .هــەر ئــەوكات میدیــاكان باســی ئەوەیــان كــرد كــە ئەمریــكا و واڵتــە عەرەبییــەكان
هەوڵــی ئــەوە دەدەن گرووپــە ســوننە چەكــدارەكان و خێڵــەكان یەكبخــەن و ئامادەیــان بكــەن .هــەر ئــەوكات
شــاندێك ســەردانی ئەمریــكای كــرد كــە چەندیــن گرووپــی ســوننی تێیــدا بەشــداربوون بــۆ ئــەوەی ســەبارەت
بــە هاوئاهەنگیكــردن لەگــەڵ ئەمریكییــەكان قســە بكــەن .هەروەهــا ئوســامە نوجێفــی جێگــری ســەرۆك كۆمــار،
گوتارێكــی لــە كۆنگرەكــە پێشكەشــكرد و بــە ئاشــكرایی باســی لــە "هەرێمــی پارێــزگا ســوننەكان" كــرد و هەمــوو
تۆمەتێكــی پێشــوەختەی رەتدەكــردەوە .بۆیــە هەندێــك نوجێفــی بــە جێبەجێــكاری پالنــی جــۆ بایــدن بــۆ
()7
دابەشــكردنی عێ ـراق بەسەرســێ هەرێمــدا دادەنێــن.
ئــەم كۆنگرەیــە بەتوونــدی لەالیــەن حكومەتــی بەغــدا و تێكــڕای گرووپــە شــیعەكانەوە رەخنــەی لێگیــراوە،
ئەوانــەی كــە بەڕێــز مەســعود بارزانــی بــە تایفەگــەری تۆمەتبــار دەكــەن گوایــە الیەنــی ســوننە دەگــرێ و
هــاوكاری دامەزرانــی هەرێمــی ســوننە دەکات..

 - 5گۆڕانكاری لە پەیوەندییە كوردی – خەلیجییەكان دوای
رێككەوتنی ئەتۆمی ئێران
كۆمەڵێــك هــۆكار كاریانكردووەتــە ســەر پێشــكەوتنی بەرژەوەنــدی و پەیوەندییــە كوردســتانی – خەلیجییــەكان.
لەپێــش هەموویانــەوە زیادبوونــی نفــوزی ئێرانــی لــە عێـراق و نیگەرانییەكانی خەلیــج دوای دامەزرانی حەشــدی
شــەعبی و پەرەســەندنی رۆڵــی حیزبوڵــای لوبنــان و قورســبوونی ســەنگی ئێـران لــە مەلەفــی ســووریا .لەبەرئەوە
بیــر لــە پێكەوەنانــی كۆمەڵێــك هاوپەیامنــی تــازە لەالیــەن خەلیجییەكانــەوە كرایــەوە و بــووە یەكێــك لــە بــژاردە
 - 7عبد االمري الركايب ،مؤمتر أربيل :املأزق السني مستمر .املدن:
http://www.almodon.com/arabworld/2014 - 12 - 20
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و ئاراســتە خەلیجییــەكان .یەكێــك لــە نووســەرە نارساوەكانــی شــەرقی ئەوســەت دەنووســێت" :ئێ ـران ئەمــڕۆ
لــە هێرشــێكی بێوێنەدایــە كــە لــە مێــژووی هاوچەرخامنــدا منوونــەی نەبــووە .راســتەوخۆ لــە ســووریا و عێـراق
شــەڕدەكات ،چەندیــن ســاڵە بەنیابــەت كار لەســەر لوبنــان ،غــەزە ،حوســییەكان لــە یەمــەن و بەحرەیــن دەكات.
لــە عێراقیــش زۆر بــە ئیلتیزامــەوە كاری كــردووە ،بەشــێوەیەك كــە زیاتــر لــە حكومــەت ،پشــتیوانی میلیشــیا
الیەنگرەكانــی خــۆی دەكات .لێــرە بیرۆكــەی دامەزراندنــی حەشــدی شــەعبی وەك بەدیلــی ئــەو ســوپایەیە كــە
()8
بەشــێكیان لەگــەڵ ئێـران نیــن".
لــەم ماوەیــەی دواییــدا هەندێــك ئەنجــام باڵوبوونــەوە كــە ئامــاژە بــەوە دەكــەن گوایــە رۆژئــاوا ئاراســتەیەك
پێشــدەخات و دەیــەوێ رژێمــی مەالكانــی ئێـران لــەڕووی سیاســییەوە ماڵی بــكات ،لــەڕووی ئابوورییــەوە رزگاری
بــكات و كۆتایــی بــە گۆشــەگیری ئــەم واڵتــە بێنــێ نــەك بیگۆڕێــت .چینــی بااڵدەســتی ئێـران دوای 30ســاڵ ،لــە
جێبەجێكردنــی شــاكارێكی گــەورەی سیاســی و دیپلۆماســی نزیــك دەبێتــەوە كــە بریتییــە لــە رێككەوتنــی ئەتۆمی
لەنێــوان ئێــران و دەوڵەتــە گــەورەكان .ئەمــە لەالیــەن زلهێزەكانــەوە بــە دەروازەی دەســتەمۆكردنی ئێــران
دادەنرێــت و رۆژئــاواش لــەم قۆناخــەی مێــژووی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بایەخــی زیاتــر بــە تــاران دەدات .ئــەم
بایەخــە رۆژئاواییــە بــە تــاران لــە ئەنجامــی شكســتی منوونــەی توركــی وەك سەرمەشــقێك بــۆ جیهانــی عەرەبــی
و ئیســامی دێــت .هەروەهــا هەڵەكانــی ئیخــوان موســلمین لــە میــر بــووە هــۆی ئــەوەی هێــزە گــەورەكان
بــە پــڕۆژەی جێگیركردنــی ئیســامی میانــڕەو لــە واڵتانــی عەرەبیــدا بچنــەوە .ئەمــە بــووە هــۆی پارچەكردنــی
جیهانــی ئیســامی لەنێــوان مەرجەعییەتــە نەریتییــەكان وەك "توركیــا ،ســعودیە و میــر" لەالیــەك و ،گرووپــە
ســەلەفییە جیهادییــەكان -بەمــۆری ئیســامی ســوننی -لەالیەكــی دیكــەوە .ئێســتا ئێــران وەك جەمســەرێكی
ئیســامی میانڕەوتــر و وەك مەرجەعییەتێكــی سیاســی و رۆحــی دەركەوتــووە كــە لــەڕووی فیكرییــەوە كراوەیــە
و ناوەندگــەرا و رێكخراوتریشــە.
لــەم دە ســااڵنەی دواییــدا بەشــێوەیەكی بابەتــی خــۆی وەك جەمســەرێكی مەزهەبــی تۆكمــە پیشــانداوە كــە
دەتوانــێ دووبەنــدی ئیســامی مەزهەبــی بەڕێوەبەرێــت و توانــای ئــەوەی هەیــە لەرێگــەی ئەجێنــدا و دروشــمی
هەڵخەڵەتێنــەرەوە خواســتە قۆناخییەكانــی رۆژئــاوا دابیــن بــكات.
ئێـران هەڵــەی واڵتانــی عەرەبــی و خەلیجــی قۆســتووەتەوە لەكاتیكــدا رۆژئــاوا لــە مامەڵەكردنــی لەگــەڵ واڵتانــی
عەرەبــی تووشــی دڵەڕاوكــێ بــووە .ئێــران ئەمــەی بەكارهێنــاوە بــۆ بازاڕكردنــی جەمســەربەندی و چاالكــی
ئیســامی خــۆی بــۆ ئــەوەی هێــزی عەرەبــی ســوننی خەلیجــی هاوســەنگ بــكات .تــاران تێگەیشــت رۆژئــاوا
پیویســتی پێیەتــی بــۆ ئــەوەی لــە جیهانــی ئیســامیدا رۆڵــی هاوســەنگی بگێڕێــت .بەبــێ هەمــوو دەســكەوتێكی
سیاســی لــە ناوچەكــە ،كــەم و زۆر نفــوزی خــۆی بەرف ـراوان دەكات و كارتــەكان تێكەڵــدەكات و لــە چاالكــی
()9
جۆربەجــۆردا بەشــێوەی سەیروســەمەرە دەیانقۆزێتــەوە.
دوای جێبەجێكردنــی بەندەكانــی رێككەوتنــی ئەتۆمــی بەتایبــەت دوای گێڕانــەوە بەشــێك لــە داراییــە
بلۆككراوەكانــی ئێـران لەالیــەن رۆژئــاواوە ،بیرۆكــەی رێككەوتنــی درێژخایەنــی رۆژئاوایــی – ئێرانــی بەریگرتــووە.
لەگــەڵ پەرەســەندنی نفــوزی ئێرانــی لــە ســووریا ،عێـراق ،لوبنــان و یەمــەن ،هەڕەشــەی ئێرانــی بەرفراوانبــووە.
 - 8عبد الرحمن الراشد ،رۆژنامەی الرشق األوسط ،ژمارە ،13243
-http://aawsat.com/home/article/301671/%D8%B9%D8%A8%D8%AF:2015/3/2
 - 9آزاد أحمد عيل ،إيران بني الدور واالنتصار ،2015/3/21 ،پۆرتاڵی رووداو:
http://rudaw.net/arabic/opinion/21032015
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بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ئــەم هەڕەشــەیە بەتایبــەت لــە عێ ـراق و ســووریا ،بیرۆكــەی پێكەوەنانــی هاوپەیامنــی
عەرەبــی ســوننی – كــوردی هاتووەتــە كایــەوە.

 - 6پێگەی كوردستان لەنێو
هاوپەیمانی ئیسالمی بە پێشەنگیی سعودیە
لێــرە هەندێــك نێوەنــدی رۆژئاوایــی ســێ وێنــە بــۆ داڕشــتنەوەی ئاینــدەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دەكێشــن :ئــەم
ســیانەش بریتیــن لــە رۆڵــی توركــی ،نفــوزی ئێرانــی و ئاسایشــی ئیرسائیل .لێــرەدا زۆرینــەی بەرژەوەنــدی عەرەبی
غاییبــە .ئــەم هۆكارانــە لەگــەڵ پشــێوی كارای دوای بەهــاری عەرەبــی ،هــاوكات لەگــەڵ پرۆژەی ئیســامی ســوننی
توركــی – ئیخوانــی لەگــەڵ ئــارەزووی فراوانخــوازی ئێرانــی لــە جیهانــی عەرەبیــدا لەگــەڵ یەكالیینەكردنــەوەی
كێشــەی فەڵەســتین ،پاڵــی بــە ریــازەوە نــا بــۆ ئــەوەی بەرژەوەندییەكانــی خــۆی و بەرژەوەندییــە هاوبەشــە
عەرەبییــەكان بپارێزێــت ،لەجیاتــی سیاســەتی خۆپارێــزی ،بــەرەو كاراكردنــی سیاســەتی دەرەوە بكشــێت .بۆیــە
هاوشــێوەی ئەكتــەرە نێودەوڵەتــی و هەرێمییــەكان كــە لــەدژی رێســا نێودەوڵەتییــەكان وەســتاونەتەوە ،بڕیاریــدا
چیــر گــوێ بــەو رێســا مێژووییانــە نــەدات كــە بەســەر هاوكێشــەكانی ناوچەكــەدا حوكمدەكــەن.
ریــاز بڕیاریــدا توانــا و دەرفەتەكانــی چــاالك بــكات بــۆ ئــەوەی ئەجێنداكانــی كــە خــاوەن رەهەنــدی عەرەبــی و
خەلیجیــن ،بەســەر هەمــوو الیەكــدا بســەپێنێت .هەروەهــا هەوڵیــدا بۆشــایی ئەمریــكا لــە ناوچەكــە پڕبكاتــەوە
و تاوەكــو كۆتاییهاتنــی حوكمــی بــاراك ئۆبامــا گوشــار بــۆ یەكالییكردنــەوەی كێشــە گــەورەكان بهێنێــت .جگــە
لــەوە دەیــەوێ دیدێكــی هەرێمــی عەرەبــی هاوبــەش بەدیبێنــێ كــە تێیــدا ئاینــدەی ســووریا ،عێـراق و یەمــەن
()10
دیــاری بــكات و مامەڵــە لەگــەڵ مەلەفــی ئەتۆمــی ئێرانــی بــكات و ئەنجامــە ئایندەییەكانــی بخوێنێتــەوە.
ئــەو بۆشــاییەی كــە لەبەریەكرتازانــی هەندێــك دەوڵەتــی عەرەبــی وەك عێــراق ،ســووریا ،یەمــەن و لیبیــا
هێناویەتەكایــەوە ،بوونــی بیركردنەوەیەكــی وا دەســەپێنێ كــە دەبــێ ئامادەیــی هەبــێ بــۆ پڕكردنــەوەی
هەمووجــۆرە بۆشــاییەكی كتوپــڕی جیۆسیاســی كــە رێكخـراوە نێودەوڵەتییــەكان دەیخولقێنــن .بەتایبــەت داعــش
كــە وەك دەوڵــەت – رێكخراوێكــی توونــدڕەوی ســنووربەزێن ،خەریكــە خــۆی لــە ســنوورەكانی باكــووری نیمچــە
دوورگــەی عەرەبیــدا تۆكمــە دەكات .هەروەهــا لــە ســنوورەكانی باشــووری ئــەم نیمچــە دوورگەیــەدا هێزێكــی
دیكــە خەریكــە پەرەدەســێنێت كــە ئەویــش حیزبــی ئەنســاروڵاڵی حوســییە كــە بەفەرمــی دەوڵەتــی یەمەنــی
هەڵوەشــاندەوە و ســەنعای پایتەختیشــی داگیركــرد.
زۆربــەی خوێندنــەوە بابەتییــەكان بــۆ هەڵوێســتی تاقــە هێــزی مــاوەی عەرەبــی دەچــوو كــە هێشــتا لــەڕووی
دارایــی و كۆمەاڵیەتییــەوە یەكپارچەیــە ،كــە شانشــینی عەرەبــی ســعودییە .دوای ئــەو بۆشــاییەی رمانــی
دەوڵەتەكانــی دەوروبــەری دروســتیانكردووە ،لەنوێــوە پێگــەی خــۆی دەخوێنێتــەوە .شانشــینی ســعودی وەنەبــێ
تەنیــا بەشــێوەی ســەربازی و هەڵچوونــی ئایدیۆلــۆژی هەڕەشــەی لێبكرێــت ،بەڵكو هەڕەشــەی ئەوەشــی لەســەرە
كــە رۆڵــی بــۆ نزمرتیــن ئاســت دابەزێــت .بۆیــە هەوڵــدەدات رۆڵــی عەرەبــی خــۆی بەرزبكاتــەوە وەك مافێكــی
رسووشــتی و جوگرافــی خــۆی ،بەتایبــەت بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی رۆڵــی ئێرانــی كــە ناوچەكــەی گرتووەتــەوە.
 - 10مصطفى فحص ،الرياض وأقلمة السياسية الدولية ،رۆژنامەی الرشق الوسطhttp://aawsat.com/home/ :2014/12/29 ،13619 ،
/article/253671
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وەنەبــێ ئێـران وەك هاوســێیەكی عێـراق ســنوورەكانی گەمارۆدابێــت ،بەڵكــو بووەتــە مەنزومەیەكــی یەكگرتــووی
هێرشــبەری ســەربازی – ئایدیۆلــۆژی كــە پێویســتە هێزەكــەی هاوســەنگ بكرێــت و كاراییەكــەی لەســەر
()11
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت الوازبكرێــت.
ســعودیە هەنگاوێكــی بــۆ پێشــەوەنا بــۆ ئــەوەی رۆڵێكــی یەكجــار گــەورە بگێڕێــت .هەروەهــا دوای ئــەوەی
لــە رۆژی 26/3/2015دا رابەرایەتــی ئۆپەراســیۆنی "باهــۆزی یەكالكــەرەوە"ی لــەدژی حوســییەكان لــە یەمــەن
كــرد ،هاوكێشــەی هێزەكانــی ســەراوژوور كــرد .بەمــە ناوچەكــە كەوتــە قۆناخێكــی سیاســی تــازەوە و ســعودیە
 10دەوڵەتــی عەرەبــی دیكــەی لەگــەڵ خــۆی خســت بــۆ ئــەوەی نەهێڵــن حوســییەكان دەســت بەســەر
هەمــوو یەمەنــدا بگــرن .بەمــە ئــەوەی نیشــاندا كــە ئــەم جەنگــە شــێوەی نەخشــەی ناوچەكــە دەگۆڕێــت و
هاوكێشــەی هێــزەكان لەناوچەكــە ســەرووبن دەكات .جگــە لــەوە پێگەكانــی دەپارێزێــت و نفوزیشــی زیــاد
دەكات .بەشــێوەیەك ئــەم جەنگــە جەنگــی ســعودیە لــەدژی رێككەوتنــی ئەمریــكا – ئێرانــە كــە زۆر سیاســەت و
پــڕۆژەی ئایندەیــی جیــاوازی لــێ دەســتەبەر دەبێــت.
بێگومــان "باهــۆزی یەكالكــەرەوە" بــە رووداوێكــی كلیلــی دەزانرێــت .ناوەنــدی گفتوگــۆی س ـراتیژی ســەر بــە
ئەكادیمــی ناتانیــای تەلەبیــب پێیوایــە كــە رووداوەكانــی یەمــەن دەبنــە هــۆی بنیاتنانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی
تــازە .ئــەم ناوەنــدە پێیوایــە ســعودیە لــە ژێــر فەرمانــی شاســەملاندا رۆڵێكــی گــەورەی پێشــەنگی لــە ناوچەكــەدا
دەگێڕێــت و بەشــێنەیی لەژێــر نفــوزی ئەمریــكا دێتــەدەرەوە و وەك هێزێكــی لێهاتــوو مامەڵــە دەكات .لــەدوای
باهــۆزی یەكالكــەرەوە ســعودیە بەشــێنەیی خــۆی لــە نفــوزی ئەمریــكا دەرخســتووە و پشــت بەخۆی و هاوبەشــە
راســتەقینەكانی دەبەســتێت .هەروەهــا دەڵێــن باهــۆزی یەكالییكــەرەوە رووخســاری رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی
()12
تــازە دەكێشــێت.
رووداوەكانــی  2015ئەوەیــان ســەملاند كــە باهــۆزی یەكالییكــەرەوە هاوكێشــەی هێــزەكان و كولتــووری بــاوی
سیاســی ناوچەكــەی گۆڕیــوە .ئــەو بیــرە چەقبەســتووەی لــە ناوچەكــە گــۆڕی كــە ئەنجوومەنــی هاریــكاری
كەنــداو ناتوانــێ بەبــێ ئەمریــكا هیــچ كارێــك و دەسپێشــكەرییەك بــكات چ جــای كاری ســەربازی! لەســەر ئاســتی
نێودەوڵەتــی باهــۆزی یەكالییكــەرەوە زەمینــەی بــۆ پێكەوەنانــی هاوپەیامنییەكــی ئیســامی گــەورە خۆشــكرد
كــە ســعودیە سەرپەرشــتیدەكات .میــر محەممــەد بــن ســەملان وەلــی شــازادەی جێنشــین و وەزیــری بەرگــری
لــە كۆبوونــەوەی رۆژنامەڤانــی رۆژی سێشــەممە  15/12/2015دا رایگەیانــد :هاوپەیامنییەكــی ئیســامی بــە
ســەركردایەتی ســعودیە هاتووەتەكایــەوە كــە بارەگاكــەی لــە شــاری ریــازە و بــەو زووانــە ناوەنــدی ئۆپەراســیۆنی
هاوبەشــیش دروســتدەكرێت .لــەم بارەگایــەدا كار بــۆ هاوئاهەنگــی و رێكخســتنی ئۆپەراســیۆنی ســەربازی
لــەدژی تیــرۆر دەكرێــت .لەتەنیشــت ئەمــەدا میكانیــزم و بەرنامــەی ئــەم ئەركــە لەگــەڵ دەوڵەتــە هاوپەیامنــەكان
پێشــدەخرێت .بەشــێوەی كردەیــی ئــەم دەوڵەتانــە هەندێكیــان بەشــداری لــە هاوپەیامنییەكــەدا دەكــەن و
هەندێكیشــیان پاڵپشــتیدەكەن كــە  35دەوڵەتــی ئیســامین ،لەوانــە :میرس ،ئــوردن ،ئیــارات ،پاكســتان ،بەنگالدش،
توركیــا ،تونــس ،ســنیگال ،ســودان ،فەڵەســتین ،قەتــەر ،كوێــت ،لوبنــان ،مەغریــب ،موریتانیــا ،نایجیریــا .ئەمــە
لەگــەڵ ئــەوەی  10دەوڵەتــی ئیســامی دیكــەش ئــەم هاوپەیامنییەیــان پەســەندكردووە كــە ئەندۆنیزیــای تێدایــە.
 - 11آزاد أحمد عيل ،حول رضورة تنامي دور اململكة العربية السعودية ،پۆرتاڵی رووداوhttp://rudaw.net/NewsDetails. :2015/3/27 ،
aspx?pageid=115647
 - 12محمد خالد ،السعودية نفضت عن كاهلها التبعية املطلقة للواليات املتحدة ،الخليج الجديدhttp://www.thenewkhalij.net/ar/ :
 .node/12223دوا سەردان 2016/3/14
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لــە بەیاننامــەی هاوپەیامنییەكــدا هاتــووە كــە هەمــوو كارەكانــی بەپێــی پەیامنــە نێودەوڵەتییــەكان دەبێــت .تێیدا
جەخــت لــە رووبەڕووبونــەوەی تیــرۆر دەكرێــت كــە تەنیــا داعــش نــا بەڵكــو هەمــوو گرووپێكــی تیرۆریســتی
دەگرێتــەوە ،جــا لەژێــر هــەر ناوێكــدا بــن .لــەڕووی فكریشــەوە بەرەنــگاری تیــرۆر دەبنــەوە .هاوپەیامنــی
شــەرعیەتی خــۆی بــە شــەرعیەتی پەیامنــە نێودەوڵەتییــەكان و رێكخ ـراوی هــاوكاری ئیســامی دەبەســتێتەوە
بەپێــی ئــەم دەقــەی بەیاننامەكــە ":بەپێــی بەندەكانــی نەتــەوە یەكگرتــوەكان و بەپێــی بەندەكانــی رێككەوتنــی
رێكخ ـراوی هــاوكاری ئیســامی بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی هەمــوو جۆرەكانــی تیــرۆر و زاڵبــوون بەســەر هــۆكار
و ئامانجەكانــی ،هەروەهــا لەپێنــاو جێبەجێكردنــی ئەركــی پاراســتنی میللــەت لــە وەیشــومەی گشــت گرووپــە
()13
تیرۆریســتییەكان كــە لەســەر زەوی شــەڕ و فەســاد باڵودەكەنــەوە ،ئــەم هاوپەیامنییــە دێتەكایــەوە".
لەگــەڵ ئەمــە واڵتانــی جەزاییــر ،ســووریا و عێـراق لــە هاوپەیامنییەكــەدا بەشــدارنەبوون .هەروەهــا ئــەو پرســیارە
خــۆی دەوروژێنــێ كــە هەرێمــی كوردســتان چــۆن چۆنــی بەشــداری ئــەم هاوپەیامنییــە دەكات؟ جگــە لــەوە ئــەم
پەیامنــە و پیادەكردنــی لەســەر زەوی بەبــێ هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان چــۆن دێتەكایــەوە؟
لێــرە دەتوانرێــت بگوترێــت كــەوا ســەركردایەتی كوردســتانی چ بەئاشــكرا و چ بەنهێنــی پشــتیوانی لــەم
هاوپەیامنییــە دەكات .ئەمــە بــەو مانایــە نییــە كــە ســەرباری هەڵویســتی بەغــدا ،جێگەیــەك بــۆ هەرێمــی
كوردســتان نەكرێتــەوە .دەتوانرێــت كاتــی ســەردانی مەســعود بارزانــی بــۆ ســعودیە ئــاوا بخوێرنیتــەوە :مەســعود
بارزانــی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان وایدەبینــێ كــە بەرژەوەنــدی هەرێمــی كوردســتان لەوەدایــە بــەم
هاوپەیامنییــەوە پەیوەســت ببــێ بــۆ ئــەوەی ســنووریك بــۆ نەیارییەكانــی ئێ ـران بەرامبــەر خــۆی و هەرێمــی
كوردســتان دابنــێ كــە بــەو دوواییــە رووی لــە زیادبــوون كــردووە و بووەتــە هــۆی گــرژی لــە پەیوەندییەكانــی
نێوانیــان .ئەمــەش دوای ئــەوە هــات كــە كــورد پێداگیــری خــۆی بــۆ ئەنجامدانــی گشتپرســی نیشــانداوە بــۆ
ئــەوەی چارەنووســی هەرێمــی كوردســتان یەكالیــی بكرێتــەوە كــە ئەمــە بووەتــە هــۆی تووڕەیــی ئێــران و
()14
هاوپەیامنــە شــیعەكانی.
بەشــێوەیەك تەرجەمــەی كردەیــی ئــەم پەیامنــە لــە دەركردنــی بڕیــاری ناســاندنی حیزبوڵــای لوبنانــی
وەك گرووپێكــی تیرۆریســتی تاقیكراوەتــەوە .هەروەهــا دەشــێ ئەمــە لــە مانــۆڕی "برووســكی باكوور"یشــدا
بخوێنینــەوە كــە بــە ئامادەیــی بــۆ دەســتوەردانی زەوینــی لەكاتــی پێویســت بــۆ نێــو ســووریا لەقەڵەمدەدرێــت.
ئەمــە یــەك شــت یەكالییدەكاتــەوە كــە ســعودیە لــە هەرێمەكــەدا جەمســەری دژی ئێرانــە.
لــەڕووی جیۆسیاســییەوە مانــۆڕی بروســكی باكــوور كە لە رۆژی 27ی شــوباتی 2016دەســتیپێكرد ،بــە هەنگاوێكی
بوێرانــە دادەنرێــت .ئــەم مانــۆڕە لەالیــەك لــە بیابانــی ســووریا نزیكــە و لەالیەكیــش لەتەنیشــت و الپاڵــی عێـراق
هاتووەتەكایــەوە! واتــە لەنزیــك ســنوورەكانی "دەوڵەتــی ئیســامی" .تەرجەمــەی ئەمیــش ئاوایــە كــە "ئــەم
بابەتــە قواڵیــی س ـراتیژی هەرێمــی و عەرەبییــە" .بەتایبــەت دوای ئــەو هەمــوو هەڕەشــە و رووداوانــەی كــە
ناوچەكــە بەخۆیــەوەی بینیــوە .ئەمــە یەكــەم مانــۆڕ و ئۆپەراســیۆنی راهێنانــە لەمێــژووی دەوڵەتانــی عەرەبیــدا
و یەكەمیشــە لەوەتــی هاوپەیامنــی ئیســامی لــەدژی تیــرۆر راگەیێنــدراوە .ژمــارەی ســەربازانی بەشــدار لــەم
مانــۆڕەدا گەیشــتووەتە  150هــەزار .ئەمــە كاراكردنــی ســەربازی هاوپەیامنییەكەیــە و راگەیاندنــی هاوســۆزی
 - 13آنادية رايض ،املرسال .http://www.almrsal.com/post/295354:دوا سەردان 2016/3/14
 - 14وحدة الدراسات العراقية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية:2015/12/5 .
http://rawabetcenter.com/archives/15983
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واڵتانــی بەشــدار لــە مانۆڕەكەیــە لــەدژی ئێـران .جگــە لــەوە نیشــاندانی هێــزی ســەربازی عەرەبیشــە بەتایبــەت
()15
لەســایەی بەشــداریكردنی هــەردوو هێــزی عەرەبــی ســعودیە و میــر.
دوای كۆتاییهاتنــی مانۆڕەكانــی بروســكی باكــوور كــە  20دەوڵــەت بەشــداری تێــدا كــردووە ،ســەرباری هێزەكانــی
ســپەری جەزیــرە – هێــزی هاوبەشــی ئەنجوومەنــی هاریــكاری كەنــداو -كــە لەنێــو لیســتی  57ئەندامــی
هاوپەیامنــی ئیســامی لــەدژی تیــرۆردان ،غیابــی دوو دەوڵەتــی هەرێمــی گرنــگ ســەرنجی چاودێرانــی راكێشــا
كــە جەزاییــر و توركیــان! دیــارە ئەمــە دەیســەملێنێ كــە توركیــا لەبەرئــەوە بەشــداری نەكــردووە كــە بەنیــازە
()16
پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ ئێ ـران پێشــبخات.
برووســكی باكــوور لووتكــەی بەرزبوونــەوەی سیاســی و ســەربازی كەنــداو پێكدەهێنێــت .لــە بنەڕەتــدا ئەمــە
لــەدژی ئێرانــە و توركیــا تێیــدا بەشــداری نەبــووە .دەشــێ لێــرەدا خوێندنەوەیەكــی كــوردی بــۆ بكرێــت،
بەشــێوەیەك لەگــەڵ بەرژەوەندییــە سـراتیژییە كوردســتانییەكاندا دەگونجێــت .باشرتیشــە بەشــێوەی ســیمبوولی
پێشــمەرگە بەشــداری تێــدا بــكات.

- 7ئاسۆكانی ئایندەی پەیوەندییە
كوردستانی – خەلیجییەكان لە دوای داعش
لــەم ســااڵنەی دواییــدا پەیوەندییەكانــی هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ بلۆكــی عەرەبــی ســوننە پێشــكەوتوون.
ســەرباری كارەســات و وەیشــومەی داعــش ،بــەاڵم ئــەم پەیوەندییانــە بــەرەو پێشــەوە دەچــن .بەتایبــەت دوای
پەالمــاری داعــش بــۆ ســەر كوردســتان ،هەڵوێســتی عەرەبــی ســوننە بەرامبــەر كــورد و مەســەلەی فیدراڵــی
هەرێمــی كوردســتان گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە .بەتایبــەت دەوڵەتانــی خەلیجــی لــەوەدا لەپێشــی پێشــەوەن.
لــەم ســااڵنەدا  7كۆنســوڵخانەی عەرەبــی لــە هەولێــر كراونەتــەوە كــە دواترینیــان كۆنســوڵخانەی ســعودییە
بــوو كــە لەنێوەڕاســتی شــوباتی 2016دا كرایــەوە )17(.ئەمــە نیشــاندەری ئەوەیــە كــە پەیوەندییــەكان لەســەر
ئاســتی سیاســی و دیپلۆماســی بــەرەو پێشــەوە دەڕۆن .لەنێــو نێوەنــدی رووناكبی ـران و نووســەرانی عەرەبیشــدا
هاوســۆزی بــۆ رزگاری كوردســتان وا زۆربــووە كــە لەژمــاردن نایــەن .بــۆ منوونــە هەندێــك لەســەر بایەخــی
جیۆسیاســی كوردســتان وایــان نووســیوە" :لــەڕووی جیۆسیاســییەوە هەرێمــی كوردســتانی عێـراق بــە پەرژینێكــی
رسووشــتی و سیاســی لەبەرامبــەر كشــانی ئێـران و توركیــا لــە ناوچەكــە دەزانرێــت .زۆر باشــە كــە لەســەر بناخەی
هاوبــەش بەرژەوەندییەكانــی لەگــەڵ ببەســتینەوە .ئەگــەر ئــەم دەوڵەتــە دامبەزرێــت ،ئــەوە بــە زەبرێكــی
كاریگــەر لەپشــتی ئێـران لەقەڵەمدەدرێــت .ئەمــەش ئەوكاتــە خــۆی منایشــدەكات كــە نفــوزی كــوردی بەهێــزەوە
()18
بــۆ نــاو ئێ ـران شــۆڕببێتەوە و لــەوێ داوای ســەربەخۆیی بــكات".
 - 15شؤون خليجية/http://alkhaleejaffairs.info/c-32302 :
 . - 16نرص املجايل ،ملاذا مل تشارك تركيا والجزائر يف «رعد الشامل»؟ ،إيالف:
 ،html.1077027/3/http://elaph.com/Web/News/2016دوا سەردان 2016/3/14
 - 17رۆژی  2016/2/22کرایەوە ،رووداوhttp://rudaw.net/arabic/kurdistan/220220162 :

 - 18سعود كابيل ،هل يصب استقالل كردستان العراق يف مصلحة اململكة؟ جريدة الوطن أون الين السعودية25-03-2015 ،
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هەڵوێســت و بانگــەوازەكان بــۆ پشــتیوانی لــە كوردســتان بەرزدەبنــەوە و جەخــت لــەوە دەكرێتــەوە كــە
ســەربەخۆیی كوردســتان بەســودی ســعودیەیە" :ئایــا ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان بەســوودی ســعودیەیە
یــان نــا؟ بــەاڵم ئیــر درەنــگ نییــە ئەگــەر پەیوەندییــەكان لەگــەڵ ئــەم هەرێمــە پێشــبخرێن كــە لەبــەردەم
دەروازەكانــی ســەربەخۆییدایە .ئەگــەر ئەمــڕۆ ئەمــە بەئیـرادەی خۆمــان نەیێتــەدی ،ئــەوا ســبەی بەبــێ ئیـرادەی
()19
خۆمــان بەدیدێــت ".
چاالكــی و رۆڵــی ناوەنــدی هێــزە كوردســتانییەكان لــەدژی داعــش ،بــووە هــۆی پڕچەككردنــی دەیــان هــەزار
چەكــداری كــورد .النیكــەم نزیكــەی 200هــەزار جەنــگاوەری كــورد لــە بەرەكانــی جەنــگ لــە ســووریا و عێـراق
دەجەنگــن .ئــەم جەنگــە درەنــگ یــان زوو هاوتــای سیاســی خــۆی لەســەر زەوی دەســتەبەر دەكات .ئــەوەش
بریتییــە لــە بەرزبوونــەوەی دەوری سیاســی و ســەربازی كــورد .ئەمــە لەســەر حیســابی پاشەكشــێی رۆڵــی
دیمەشــق و بەغــدا و بگــرە الوازبوونــی رۆڵــی تــاران و ئەنكــەرەش دێتەكایــەوە.
توێــژەران ئەوەیــان زانیــوە كــە كــورد لــە جەنگــی دژبــە داعشــدا بــە ژمارەیەكــی گرنــگ لەقەڵەمدەدرێــن ،بۆیــە
بــاس لــە پەیوەندییــە جوگرافــی و كۆمەاڵیەتییەكانیــان دەكرێــت .ســەرئەنجام ئەمــە دەبێتــە دەرئەنجامێكــی
جیۆسیاســی نــوێ لــەالی دەوڵەتانــی ناوچەكــە بەگشــتی و واڵتانــی ئەنجوومەنــی هاریــكاری كەنــداو .وەك
دەزانیــن گۆڕانكارییەكانــی ناوچەكــە زۆر زیاتــر لــە جــاران كورد و گەالنــی كەنــداوی عەرەبی لێــك نزیكدەكاتەوە.
هەروەهــا ناكۆكــی بەرژەوەنــدی و هەســتیاری مێژوویــی لەنێــوان كــورد و گەالنــی كەنــداودا نییــە .بگــرە
بەرژەوەنــدی هاوبەشــی بێســنوور لەنێوانیانــدا هەیــە و لەوانەیــە رۆژێــك رۆڵــی ئێ ـران و توركیــاش تێپەڕێنــن
و بتوانــن كاریگــەری لەســەر ناوەنــدی بڕیاریــان بكــەن و تەنانــەت دەوری سیســتەمی بااڵدەســت لــە بەغــدا
و دیمەشــق كزبكــەن .ئەمانــە هەمــووی ،پێشخســتنی شــێوەكانی پەیوەنــدی لەنێــوان هاوپەیامنــی خەلیجــی و
هەرێمــی كوردســتان بەســەر بریاڕســازانی سیاســیدا دەســەپێنن.
بەڕاســتی كــورد هاوســێی راســتەقینەی گەالنــی خەلیجــن .روانینــی كــورد بــۆ واڵتانــی خەلیــج لــەڕووی
كۆمەاڵیەتییــەوە ،بەتایبــەت لــەڕووی كۆمەڵگــەی مەدەنــی و چاالكــی سیاســی و ئابــووری ناحكومییــەوە ،بــەرەو
پێشــەوە دەڕوات .لەكاتیكــدا ئێـران و توركیــا تەنیــا لــەڕووی فەرمــی و قانونییــەوە هاوســێی كەنــداون .زۆربــەی
پردەكانــی پێــك گەیاندنــی مرۆیــی و جوگرافــی لەنێــوان دەوڵەتانــی ئەنجوومەنــی هاریــكاری كەنــداو و ئێـران و
توركیــا تێكـڕای بەســەر كوردســتاندا تێدەپەڕێــت .كــورد تائێســتاش دەروازەی دەربازبــوون و كلیلــی گەیشــن بــۆ
نــاو ئــەم دوو دەوڵەتــەن .كاتێــك دەتوانیــن بەباشــی لــە كاركــردی ئــەم پــردە جوگرافییــە بگەیــن كــە هەرێمــی
ســوننی لــە عێ ـراق و ســووریا دامبەزرێــت.
بەپێــی نرخاندنــی ســراتیژی بــۆ پەیوەندییەكانــی كوردســتان و خەلیــج ،ئــەوە ســاخدبێتەوە كــە پێویســتە
هەرێمــی كوردســتان بــە هاوپەیامنــی ئیســامی بــە پێشــەنگی ســعودی پەیوەســت ببــێ و لەگــەڵ ئــەم
دەوڵەتانــە كار بــۆ كاراكردنــی پڕۆژەیەكــی سیاســی تــازە بــكات كــە ببێتــە بەدیــل و تەریبــی سیاســەتی
دەوڵەتەكانــی ناوچەكــە وەك ئێـران ،توركیــا و عێراقــی شــیعە .بــۆ سەرخســتنی ئــەم پڕۆژەیــە پێویســتە جەخــت
لەســەر ئــەم دوو شــتە بكرێتــەوە :یەكــەم ،پێكەوەنانــی هەرێمــی فیدراڵــی یــان كۆنفیدراڵــی ســوننە كــە
پەیوەنــدی تایبەتــی لەگــەڵ كوردســتان هەیــە .دووەم ،دەســتەبەركردنی پــڕۆژەی هاوبــەش لــە بــواری وزە و
ئــاو ،گەیانــدن و گواســتنەوە .كاركردنــی شــێلگیرانە بــۆ پەیوەســتكردنی ئــەم پڕۆژانــە لەگــەڵ پــڕۆژەی ئابــووری
 - 19سەرچاوەی پێشوو.
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و گەشەســەندنی دەوڵەتانــی ئەنجوومەنــی هاریــكاری كەنــداو و ئوردنیــش .پیادەكردنــی س ـراتیژیەتی تــازەی
سیاســی ،ئابــووری – كۆمەاڵیەتــی پــاڵ بــە هەرێمــی كوردســتانەوە دەنــێ بــۆ دەسخســتنی ســەربەخۆیی و
ئــازادی زیاتــر .هەروەهــا بناخــەی پەیوەنــدی تۆكمــە و جیــاواز لەگــەڵ هاوســێ عەرەبــەكان دادەنــێ و كۆتایــی
بــەو چەمبــەرە ئاگــرە دەهێنــێ كــە كــە ســەت ســاڵە كوردســتانی تەنیوەتــەوە.
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كاریگەری ستراتیژی ئۆراسیایی رووسیا
لەسەر دۆخی كوردستان پۆست-داعش
عەبدولڕەحامن كەریم دەروێش

پێشەكی
كوردســتان رووبــەڕووی جەنگێكــی دڕنــدە دەبێتــەوە لــەو كاتــەوەی داعــش هێرشــیكردە ســەری و چەندیــن
شــااڵوی كۆمەڵكــوژی دەرهــەق خەڵكــی ســیڤیلی بێتــاوان ئەنجامــدا .ئــەم جەنگــە كــە بەرۆكــی كوردســتانی
گرتــووە خەســڵەتێكی جیهانــی هەیــە .زۆربــەی زلهێزەكانــی جیهــان ڕاســتەوخۆ یــان ناراســتەوخۆ بەشــداریان
تێداكــردووە .هەریــەك لــەو واڵتانــە كاریگــەری خــۆی هەیــە لەســەر كوردســتان ،چونكــە كوردســتان لــەم
جەنگــەدا بووەتــە الیەنێكــی ســەرەكی.
جەنگــی داعــش ســەرەتای قۆناخێكــی نــوێ لــە ناوچەكــە دادەمەزرێنێــت ،چەندیــن پرســیاریش گەاڵڵــە دەبــێ
ســەبارەت بــە :ئایــا كاریگــەری واڵتانــی زلهێــز لــە جەنگــی دژبــە داعــش لەســەر كوردســتان چ دەبێــت؟ داعــش
چ كاریگەریەكــی لەســەر رووســیا كــرد؟ چــی لەرووســیا گــۆڕی؟ ئایــا هەڵوێســتی رووســیا بەرامبــەر كــورد بەهــۆی
ئــەو كاریگەرییــە چــۆن بــووە؟ تاوەكــو چەنــد رووســیا وەك زلهێزێــك كاریگــەری لەســەر پێگــەی هەرێمــی
كوردســتان لــە قۆناخــی پۆست-داعشــدا دەبێــت؟ ئــەم تۆیژینەوەیــە تایبەتــە بــە هەوڵــی ناســینەوەی كاریگــەری
گریامنەكــراوی ســراتیژی ئۆراســیایی رووســیا لەســەر دۆخــی كوردســتان پاش-داعــش .بــۆ ئــەم مەبەســتەش
هەوڵدەدرێــت میتــۆدی لێكۆلینــەوەی گریامنــەی ئایندەیــی (اســترشاف مســتقبلی) بەكاربهێرنێــت بــۆ ئــەوەی
گریامنــەی ئاینــدەی كاریگــەری سـراتیژی ئۆراســیایی رووســیا لەســەر دۆخــی كوردســتان پۆســت-داعش بكەیــن.
ئــەم لێكۆلینەوەیــە بریتییــە لــە چەنــد تەوەرێــك و هــەر تەوەرێــك پرســێكی گرێــدراو دەکاتە سەرباســی ســەرەكی
و بەكــۆی هەمــوو تەوەرەكانــی ،تــەواوی وێناكــەی ئــەم تۆیژینەوەیــە دەردەكەوێــت .لەكۆتاییــدا ئەنجامێكــی
گشــتی دەخرێتــەڕوو كــە جێگــەی ئەنجامــی تــەوەرەكان ناگرێتــەوە.
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جەنگی داعش وكاریگەرییەكانی رووسیا
یەكەم :جەنگی داعش

جەنگــی داعــش )1(،ئاماژەیــە بــەو جەنگــەی كــە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ســەریهەڵدا ،كاتێــك رێكخــراوی
تیرۆریســتی داعــش بەشــێوەیەكی دڕندانــە هێرشــیكردە ســەر ناوچەیەكــی بەرفــراوان لــە عێــراق و ســووریا
و لەســەر چەندیــن واڵتــی دیكــە هەڕەشــەی دروســتكرد .لــە چەندیــن واڵتــی ئاســیایی و ئەفریقایــی لقیــان
دامەزرانــدووە و خەریكــن كاری تیرۆریســتی ئەنجامــدەدن .لەچەندیــن واڵتــی رۆژئاوایــی كاری تیرۆریســتی
ئەنجامــدەدەن .ئــەم رێكخـراوە جەنگــی لەئاســت جیهــان راگەیانــدووە ،لەســەر چەندیــن بــەرەی جیــاواز لەگــەڵ
چەندیــن ســوپا دەجەنگێــت ،لەوانــەش هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان كــە بووەتــە سەرمەشــقی ئــەو هێزانــەی
كــە لەنزیكــەوە رووبــەڕووی داعــش دەبنــەوە .لەئەنجامــی جەنگــی داعشــدا چەندیــن هاوپەیامنــی لۆكاڵــی،
هەرێمــی و نێودەوڵەتــی پێکەوەن ـراون لەوانــە:
هاوپەیامنی نێودەوڵەتی بە رابەرایەتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
هاویەپامنی چوارقۆڵی لەنێوان رووسیا ،ئێران ،عێراق و سووریا
هاوپەیامنی ئیسالمی لەالیەن بەشێكی زۆری واڵتە ئیسالمییەكان بە رابەرایەتی سعودیە
هاوپەیامنی دەرعی عەرەبی لەالیەن واڵتە عەرەبییەكانی كەنداو بەرابەرایەتی سعودیە
لەئەنجامــی جەنگــی داعــش گــرژی و ئاڵــۆزی لەناوچــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە یەكجــاری پەرەیســەندووە
و چەندیــن جەنگــی دیكەیشــی تەقاندووەتــەوە لەنێــوان الیەنەكانــی دیكــە وەك جەنگــی یەمــەن ،لیبیــا و ئاگــری
چەندیــن ملمالنێــی دیكەشــی خۆشــكردووە .بەشــێوەیەكی گشــتی هەســتی ناڕەزایــی لەنێــو گەالنــی رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت دروســتكردووە بــەوەی چیــر بەدۆخــی پێــش جەنگــی داعــش رازی نابــن .لــەم جەنگــەدا تاوەكــو
نووســینی ئــەم دێڕانــە چەندیــن شــااڵوی جینۆســاید و دەركردنــی بەكۆمــەڵ دەرهــەق بــە میللەتانــی ناوچەكــە
روویــداوە بەتایبــەت ئەوانــەی كەمینەیەكــی ئایینــی یــان ئایینزایــی یــان نەتەوەیــی پێكدێنــن (دەركردنــی
مەســیحییەكان ،كۆمەڵكــۆژی كوردانــی ئێــزدی دیارتریــن منوونــەن و چەندیــن منوونــەی دیكــەش هــەن).
بەوشــێوەیەش و لەبــەر چەندیــن هــۆی دیكــە ،جەنگــی داعــش بــە جەنگێكــی قۆناخبــەر دەژمێردرێــت ،بۆیــە
قســەكردن لەســەر قۆناخــی دوای جەنگــی داعــش بــۆ دووبــارە داڕشــتنەوەی دۆخــی رۆژهــەاڵت بنەمایەكــی
پتــەوی هەیــە و چاوەڕواندەكرێــت گۆڕانكارییەكــی بەرچــاو لــە هەڵوێســت و سیاســەتی نێودەوڵەتــی ،هەرێمــی
و ناوخۆیــی ســەرجەم هێــزە كاراكانــی ســەر شــانۆی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دروســتببێت .بــەو شــێوەیەش
ســەرهەڵدانی داعــش ،ســەرەتایەك بــوو بــۆ زنجیرەیــەك گۆڕانــكاری تراژیــدی لەناوچەكــە بەشــێوەیەكی گشــتی و
 - 1كورتكراوەی (دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام) (الدولة االسالمیة فی العراق والشام) كەدواتر گۆردرا بە دەوڵەتی خەالفەتی ئیسالمی،
بەاڵم لەزۆر لە ئەدەبیاتی ناوچەیی وجیهانی هەر بە داعش نارساوە بۆیە لەم تۆیژینەوەویە زاراوەی داعش بەكاردەهێنین بۆ ئاماژەدان بە
رێكخراوێكی تیرۆرستی کە ناوچەیەكی بەرفراوان لە عێراق وسوریای داگیركردوە وبانگەشەی ئەوەدەكاکە نوێنەری راستەقینەی موسلامنە لە
هەموو جیهان وئەركی نەهێشتنی غەیرە موسڵامنی خستۆتە ئەستۆی خۆی وسیستەمی خەالفەتی دامەزراندوە وشاری رەققە لەسوریای وەك
پایتەخت بۆخۆی هەڵبژاردوە .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بنەوریشەی ئەم رێكخراوە بروانە:عبدالباری عطوان ،الدولة االسالمية (الجذور ،التوحش،
املستقبل) ،دار الساقي ،بريوت.2015 ،
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لــە كوردســتان بەشــێوەیەكی تایبەتــی .هــەر یــەك لــە هەرێمــی كوردســتان ،باكــووری كوردســتان( )2و رۆژئــاوای
كوردســتان ،بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان رووبــەڕووی جەنگێكــی كوشــندە دەبنــەوە .داعــش راســتەوخۆ هێرشــیكردە
ســەر هەرێمــی كوردســتان و رۆژئــاوای كوردســتان ،چەندیــن رووبەڕووبونــەوەی خوێنــاوی بەرۆكــی كوردســتانی
گــرت .رۆژئــاوای كوردســتان و هەرێمــی كوردســتان بەهــۆی ئــەم جەنگــە تووشــی چەندیــن گۆڕانــكاری ناوخۆیــی
بوونــەوە ،پێگــە و كاریگــەری و كارتێكردنــی دەرەكــی لەســەریان گۆڕانــكاری بەســەرهات .دیــارە ئــەم گۆڕانكارییە
تەنیــا كوردســتان ناگرێتــەوە بەڵكــو هەمــوو ناوچەكــەش دەگرێتــەوە.

دووەم :بنیاتی ستراتیژی ئۆراسیایی رووسیا
رووســیا واڵتێكــی مەزنــەو لــەڕووی رووبــەرەوە بەگەورەتریــن واڵتــی جیهــان دەژمێردرێــت .پانتاییەكــی بەرفراوان
لــە كیشــوەری ئاســیا و ئەوروپــا پێكدێنێــت ،چەندیــن ئاییــن و ئایینــزا و نەتــەوەی جیــاوازی تێــدا دەژیــن.
ناســنامەی رووســی بــە ناســنامەیەكی سیاســی  -ژیــاری دانــراوە و هەمــوو كەســێك قبوڵــی بــكات دەبێتــە
رووســی .زمانــی رووســی زمانــی فەرمییــە لەگــەڵ بوونــی چەندیــن زمانــی جۆراوجــۆر .سیســتەمی سیاســی
لــەو واڵتــە سیســتەمێكی فیدرالــی دیموكراســییە و لــە  84یەكــەی فیدرالــی و ئۆتۆنۆمــی پێكدێــت )3(.ناســنامەی
ئاسایشــی نەتەوەیــی رووســیا لەســەر رووســیاییبوون بنیات ـراوە كــە رووســیا وەك رووســیا دەناســێتەوە بەبــێ
ئــەوەی رۆژهەاڵتــی بێــت یــان رۆژئاوایــی .ئەمــەش دەبێتــە بنەمــا بــۆ بنیاتــی تیــۆری ســراتیژی ئۆراســیایی.
ئــەم ســراتیژیەتە پەیوەندییەكــی ئۆرگانــی پتــەو لەگــەڵ ناســنامەی ئەوروپایــی و ئاســیایی لەیــەك كاتــدا بەپێــی
ناســنامەی رووســیایی پێكدەهێنێــت ،بەبــێ ئــەوەی بەشــێك بێــت لەهیــچ كامیــان لەبەرامبــەر ئــەوەی دیكــە.
ئەمــەش دەروازەی مامەڵــەی س ـراتیژی خــودی بــۆ رووســەكان بــە دوو ئاســت دەكاتــەوە ئەویــش دەروازەی
هەرێمــی (كــە چەنــد هەرێمــی هەیــە و هــەر هەرێمێــك ناســنامەی ســراتیژی تایبــەت بەخــۆی هەیــە) و
دەروازەی نێودەوڵەتــی كــە پایــە ســەرەكییەكانی بــۆ رووســیا فرەرەهەنــدن.
ئــەم ســراتیژییە تاقانــە نییــە لــە رووســیا بەڵكــو چەندیــن قوتابخانــەی تیــۆری لــە رووســیا هــەن هەریــەك
لەوانــەش پێگــە و بنەمــای تایبەتــی خــۆی هەیــە )4( .تیــۆری ئۆراســیایی بنیاتێكــی جیۆپۆلیتیكــی نوێــی بــۆ رووســیا
گەاڵڵەكــردووە .تێروانینــی نوێــی بــۆ بازنــە جیۆپۆلیتیكییەكانــی دەوروبــەری رووســیا بەتایبــەت رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت هەیــە .تیــۆری ئۆراســیایی لەبــەر گەالڵەبوونــی لەســەر بنەمــای نیشــتامنی رووســی نەبەسـراوەتەوە
بــە ئاییــن یــان بیروبــاوەری ئایدیۆلــۆژی ،بۆیــە بەپێــی سیاســەتی ناوخۆیــی و دەرەكــی لەســەر بنەمــای پراگامتــی
 - 2باکووری کوردستان تووشی جەنگ بۆتەوە لەگەڵ ئەرتەشی توركیا .بەمەش چەندین شاری كوردستان رووبەرووی جەنگی كۆاڵن
بەكۆاڵن دەبێتەوە .سەرهەڵدانی ئەم جەنگە پەیوەندییەكی زۆری هەیە لەگەڵ جەنگی داعش .توركیا وەك بەشێك لە جەنگی دژی تیرۆر
هەژماریدەكات.
 - 3بۆ زانیاری زیاتر وپشرتاستكردنەوەی ئەم زانیاریەیانە بڕوانە:
 Ronald Grigor Suny, The Cambridge History of Russia, VIII, Cambridge University Press,2006 -دستور االتحاد الرويس ( 1993املعدل 35 ) 2014صفحة PDF: 2015/09/28 16:23 ،أنشئ امللف بصيغة constituteproject.org

 - 4بۆ زانیاری زیاتر بروانە:
 S.V. Utechin, Russian Political Thought, Aconcise History, Frederick A.praeger Publisher,University ofFlorida, New York-London ,www.archive.org
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نەتەوەیــی بنیادنـراوە )5(.تیــۆری ئۆراســیایی ئاسایشــی نەتەوەیــی رووســیای لەســەر چەندیــن بازنــەی كاریگــەری
و كارتێكردنــی جۆراوجــۆر نەخشــاندووە .یەكێــك لــەو بازنانــەی كــە وەك هەڕەشــە و لەهەمانكاتیشــدا وەك
دەرفــەت لێیدەڕوانرێــت بازنــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە .ئەلكســەندەر دووگیــن (یەكێــك لــە بیرمەنــدە
هاوچەرخەكانــی رووســیایە) دەڵــێ چارەنووســی رووســیا بوونــە بــە دەوڵەتێكــی مــەزن و هیــچ بژاردەیەكــی
دیكــەی لەبەردەمــدا نەمــاوە ئەگەرنــا تێدادەچێــت )6(.بەپێــی بنەماكانــی ئــەم تیۆرییــە گریامنــە دەكرێــت
س ـراتیژی رووســی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــەرەو چەســپاندنی رۆڵێكــی بەرف ـراوان و جێگیرتــر بێــت ،بۆیــە
چاوەڕواندەكرێــت دەســتتێوەردان و ئامادەبوونــی لەســەر ئاســتی سیاســی ،ئابــووری ،ســەربازی و تەنانــەت
كولتووریــش گەشــەبكات .ئــەم گریامنەیــە كوردســتان دەگرێتــەوە .چاالكــی رووســیا بەمەبەســتی ئاراســتەكردنی
كوردســتان ،بــەرەو پێشــەوە دەڕوات.

سێیەم :كاریگەری رووسیا لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە ملمالنێــی جیهانیــدا خــاوەن پێگەیەكــی ســەرەكییە .ئــەم پێگەیــەش لــە مــەودای
ســەدەی رابــردوودا نەگــۆڕ بــووە )7(.لــە ســەرەتای ئــەم سەدەیەشــەوە هاوكێشــەكە بــۆ بەرژەوەنــدی بەهێزكردنــی
پێگــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت گــۆردرا تاوەكــو وەك ناوچــەی دڵــی جیهــان هەژماربكرێــت .ئــەم پێگــە نوێیــەی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دۆخێكــی ملمالنێــی ترســناكی لەســەری دروســتكردووە و پــڕ لــە ناســەقامگیری و
تیــرۆرە .لەڕاســتیدا رەنگدانــەوەی ملمالنێــی س ـراتیژی زلهێزەكانــە )8(.رووســیا لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە
ســەدەی بیســتەمەوە تاوەكــو ئێســتا خــاوەن رۆڵێكــی گەورەیــە و خوازیــاری رۆڵێكــی زیاتــرە و لــە هەوڵێكــی
بەردەوامدایــە بــۆ جیگیركردنــی پێگــەی بەهێــز لــەم ناوچەیــە .هەرچەنــدە لــە زۆربــەی كاتەكانــدا رووســیا
لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نەیتوانیــوە پێگەیەكــی بەهێزتــری هەبێــت لــە رۆژئــاوا بەتایبــەت ئەمریــكا ،بــەاڵم
رووســەكان كۆڵیاننــەداوە و تائێســتا بەردەوامــن لــە گــەڕان بــەدوای ئەگەرێــك لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
پێگەیــان بەهێزبــكات )9(.رووســیا لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت مێژوویەكــی كۆنــی هەیــە ،لــەم ناوچەیــەدا
سیاســەتی كــردووە ،پەیوەندیەكــی جوگرافــی لەنێوانیانــدا هەیــە و زۆربــەی بەخاكــی كوردســتاندا تێدەپەرێــت(.)10
 - 5بۆ زانینی زانیاری زیاتر لەسەر پەیوەندی نێوان ئیشكالیەتی جیوپۆلیتیكی ئۆراسیایی وسیاسەتی پراگامتی نەتەوەیی بروانە:
 Argot Light. Foreign Policy Thinking,(in)Neil Malcolm, Internal Factors in Russian foreign policy, oxford.UniversityPress,Oxford,1996
 Natalia Morozova, Geopolitics,Eurasianism and Russian Foreign Policy Under Putin,Taylor&francis Group, CentralEuropean University, Budapest,Hangary.2009
 - 6الفكر السيايس الرويس ،املنتدى العريب للدفاع والتسليح «القسم العام» ،الدراسات والتحاليل اإلسرتاتيجية ،الجمعة نوفمرب http:// 2010 ,19
alfateh.yoo7.com/t274-topic
 - 7بۆ زانیاری زیاتر بروانە:
 یحیی احمد الكعكی ،الرشق االوسط والرصاع الدولی ،دار النهضة العربیة ،بیروت.1986 ، - 8د .عبدالحفیظ عبدالرحیم محبوب ،واقع جیوسیاسی جدید فی الرشق االوسط یغذیه الرصاع واالرهاب ،دار نارشی للنرش االلكرتونی،
 .2015ص 37-24
 .- 9بروانە :د .نارص زیدان ،دور روسیا فی الرشق االوسط وشامل افریقیا من بطرس االمرب حتی فالدیمیر بوتین ،الدار العربیە للعلوم نارشون،
.2013
 . - 10د .نارص زیدان ،دور روسیا فی الرشق االوسط وشامل افریقیا  ،مصدر سابق ،ص .258-250
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رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت گرنگــی ئابــووری و سیاســی زۆری هەیــە بــۆ رووســیا و جگــە لــەوەش بــۆ رووســیا
"بنكەیەكــی" ســەرەكی ئیشــكالیەتی ســراتیژیەتی وزەیــە.
رووســیا لەالیــەن ناتــۆوە ئابلۆقــە دراوە و هەمــوو پەلكێشــییەكی جیۆپۆلیتیكــی لــێ قەدەخەكــراوە .تەنیــا
هەندێــك دەرفەتــی جوڵــەی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــۆ ماوەتــەوە ئەویــش لــە بەشــێك لــە رۆژهەاڵتــی
دەریــای نێوەڕاســت كــە لەســەر كەنارەكانــی ســووریا قەتیســكراوە .ئەمــەش هاندەرێكــی ســەرەكییە بــۆ رووســیا
بــۆ ئــەوەی رێگەنــەدات ســووریا لەرێــی ملمالنێــوە ببێتــە بەشــێك لــە ناوچــەی هەژموونــی رۆژئــاوا )11(.لەڕاســتیدا
بەرفراوانبوونــی ناتــۆ لەمــاوەی پێنــج ســاڵەی رابــردوو و پالنەكانــی دیكــەی بــۆ پێنــج ســاڵەی داهاتــوو ،ناوچــەی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی لــە ناوچــەی پێكدادانــەوە بــۆ ناوچــەی "دڵــی نــوێ" گواســتەوە .لــە ناوچەیــەك كــە
زلهێــزەكان لەناویــدا ملمالنێیــان دەكــرد بــۆ ناوچەیــەك كــە ملمالنــێ بــۆ داگیركردنــی دەكرێــت .رووســیا وەك
واڵتانــی عەرەبــی لــە قەیرانێكــی مێژوویدایــە بەرامبــەر مەترســییە پاوانخوازییەكانــی ناتــۆ ،چونكــە هەڕەشــەی
()12
نەمــان و پەرتبــوون رووبەڕوویــان دەبێتــەوە.
بەمــەش رووســیا چاوەڕێــدەكات بەهاوپەیامنــی و یارمەتــی راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی واڵتانــی ناوچەكــە،
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دژی رۆژئــاوا رێكبخرێتــەوە تاوەكــو ئاسایشــی نەتەوەیــی خــۆی بپارێزێــت .بەواتــای
ئــەوەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت وەك هەڕەشــە بــۆ رووســیا نەمێنێــت .لەڕاســتیدا ئەمــەش گریامنــەی ئەوەمــان
بــۆ دەكات كــە رووســیا وەك كارەكتەرێكــی ســەرەكی لــە ملمالنێیەكانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا مبێنێتــەوە.

چوارەم :كاریگەری رووسیا و
ئیشكالیەتی ئیسالمی سیاسی رادیكاڵ
لــە مەودایەكــی بەرفـراوان و راســتەوخۆدا رووســیا ئیشــكالیەتێكی گــەورەی لەگــەڵ ئیســامی سیاســی تووندڕەودا
هەبــووە و هەیــە .ملمالنــێ ،گومــان و دژایەتــی تێڕوانیــن لەنێــوان رووســیا و ئیســامی رادیــكاڵ جێگیربــووە و
ئەمــەش لەبــەر ئــەم هۆكارانــەی خــوارەوە:
ســەرهەڵدانی چەندیــن جەنــگ لەگــەڵ واڵتانــی قاجــاری و عوســانی بەهــۆی هاندانــی ئایینــی لەالیــەن
قاجارییــەكان و عوســانییەكان دژی رووســیا .بەمــەش كولتــووری دژایەتیكردنێكــی ئایینــی دژی رووســیا لــەم
میللەتانــەدا پەیدابــووە.
ســەرهەڵدانی چەندیــن شــۆڕش لەالیــەن پیاوانــی ئایینــی موســڵامن دژی فەرمانڕەوایــی رووســی وەك
شۆڕشــی چەركەســییەكان و داغســتانییەكان كــە بەپشــتیوانی راســتەوخۆی عوســانییەكان بــووە.
بەكارهێنانــی هەســتی ئایینــی الی میللەتانــی موســڵامن دژی رووســیای شــیوعی بۆئــەوەی رێگــە لەبــەردەم
باڵوبوونــەوەی بیروبــاوڕی كۆمۆنیــزم لەنێــو ئــەو واڵتانــەدا بگیرێــت .بەمــە ئاراســتەی تێڕوانینــی میللەتانــی
موســڵامن دژی رووســیا دان ـرا ،ئەمــەش زیانێكــی زۆری بــە وێنــای رووســیا لەنێــو موســڵامنەكان گەیانــدووە و
 - 11تقدیر موقف» الحرب الروسیە فی سوریا :االسباب واملاالت ،مركز الجزیرە للدراسات ،دوحە.2015 ،
 - 12عاطف معتمد عبد الحمید ،من روسیا الی العراق ..جغرافیا سیاسیة جدیدە ،مركز الجزیرة للدراسات ،دوحة ،اذارhttp://www. ،2016 ،
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بەپــان و ئاراســتەی راســتەوخۆی واڵتانــی رۆژئــاوا ئەنجامــدراوە.
جەنگــی ئەفغانســتان و دەســتێوەردانی رووســی وایكــرد كــە ئیســامی رادیكاڵــی فەتــوای جیهــاد دژی
رووس دەربــكات و لەمەودایەكــی زۆردا جەنگێكــی خوێنــاوی گیانــی دەیــان هــەزار كەســی فەوتانــد كــە لەنیــوان
رووســیا و ئیســامییەكان دروســتبووە .هــەر لــەو جەنگەشــدا رێكخ ـراوی تیرۆریســتی قاعیــدە ســەریهەڵداوە.
هەرچەنــدە پرســی چیچــان پرســێكی نەتەوەییــە ،بــەاڵم بەهۆیەكــی ئاڵــۆز ســەركردەكانیان بەنــاوی
ئایینییــەوە هێرشــیانكردە ســەر رووســیا و بەمــەش ئەزموونێكــی تــاڵ هاتەكایــەوە كــە كاریگــەری راســتەوخۆی
لەســەر پەیوەنــدی سیاســی ئیســامی رادیكاڵــی و رووســیا هەبــووە و چەندیــن كــردەوەی تیرۆریســتی گــەورە
لەالیــەن ئیســامییەكانەوە ئەنجامــدراوە.
واڵتانــی دەوروبــەر و ئەوانــەی ناوەنــدی ئاســیاش ئایینــی ئیســام بەكاردێنــن بــۆ ئــەوەی الیەنگــری بــۆ
رووســیا كەمبكەنــەوە یــان خەڵــك دژی رووســیا هانبــدەن.
ئیســامییە رادیكالییەكانــی رووســیا هــەزاران چەكداریــان لەنێــو داعــش هەیــە و لــە چەندیــن شــااڵوی كۆكــوژی
لــە ناوچەكــە بەرپرســن ،تەنانــەت چەندیــن ناوچــە لــە عێ ـراق و لــە ســووریا بەدەســتی ئــەوان داگیرك ـراوە.
رووســەكان ئەزموونــی جەنگیــان لەگــەڵ ئــەم گرووپــە تیرۆریســتییە لە چیچــان ،داغســتان و جۆرجیا هەیــە .پێیان
باشــە ئــەم جەنگــە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت (ســووریا و عێ ـراق) ئەنجامبدرێــت نــەوەك دووبــارە لــە واڵتــی
خۆیــان ئەنجامیبــدەن )14(.بەوشــێوەیەش دەتوانیــن بڵێیــن جەنگــی ناوخۆیــی رووســیا لەســەر خاكــی رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ئەنجامدەدرێــت .بۆیــە رووســیا زۆر بەگرنگــی دەزانــێ ئــەو هێزانــەی دژی داعــش دەجەنگــن لــەم
جەنگــە ســەركەوتوو بــن .گریامنــەش دەكــرێ رووســیا هەنگاوێكــی زۆرتــر بنێــت بــۆ یارمەتیدانــی ئــەو هێزانــەی
دژی داعــش دەجەنگــن .لەبەرئــەوەی رووســیا متامنــەی بــە هێــزە ئیســامییە توونــدڕەوەكان نییــە و باشــرین
بــژاردەی هێــزی دژەداعــش الی ئــەوان بەوشــێوەیەیە:
()13

سوپای سووریا (یارمەتیداوە و بەهاوبەشی لەبەرەكانی جەنگ لەگەڵیدا دەجەنگێت)
سوپای عێراق و حەشدی شەعبی (یارمەتی لوجستی ،پرچەككردن و راوێژكردن)
پێشمەرگە (یارمەتی ناردنی چەك و راوێژكاری)
شەڕڤانانی رۆژئاوای كوردستان (یارمەتی ناردنی چەك و راوێژكاری)

پێنجەم :رۆڵ و كاریگەری رووسیا لە جەنگی داعش
ســەدان چەكــداری داعــش كــە بــە رەگــەز رووســین یــان خەڵكــی رووســیان راســتەوخۆ لەهێرشــكردن بــۆ ســەر
كوردســتان بەشــداربوون .حكومەتــی رووســیاش راســتەوخۆ بەشــداری لــەم جەنگــەدا كــردووە ،بــەاڵم وەك
هاوپەیامنــی نیودەوڵەتــی لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگە كــردارە ســەربازییەكانی دژی داعــش بەڕێوەنابــات .لەگــەڵ
 - 13بۆ زانیاری زیاتر بروانە» ئیلحاد وەك دێوەزمەی ترساندنی موسڵامنەكان لە رووسیا ،بروانە:
 د .نارص زیدان ،دور روسیا فی الرشق االوسط وشامل افریقیا من بطرس االمرب حتی فالدیمیر بوتین ،الدار العربیە للعلوم نارشون،2013 ،ال.110-101
 - 14ساطع نور الدين االنتداب الرويس عىل سوريا» | الجمعة 400a--0f36-http://www.almodon.com/opinion/c78b63a2 2015/09/18
ac5e-8cd41c04582e#sthash.by1pYqaP.dpuf
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ئەوەشــدا چەندیــن جــار حكومەتــی رووســیا ناردنــی یارمەتــی ســەربازی بــۆ هەرێمــی كوردســتان راگەیانــدووە.
رووســیا لەگــەڵ حكومەتــی ســووریا هێــرش بــۆ ســەر داعــش ئەنجامــدەدات .لــە بەرەكانــی دوور لــە كوردســتان
گــورز دەوەشــێنن .لــە حەمیمیــن و تەڕتــوس بنكــەی ســەربازی دامەزرانــدووە .لەالیەكــی دیكەشــەوە رووســیا
راســتەوخۆ راوێژكارەكانــی و یارمەتییــە ســەربازییەكانی بــۆ حكومەتــی عێـراق دەنێــرێ و لــە بەرەكانــی جەنــگ
یارمەتــی هێــزە عێراقییــەكان دەدات .ئەمەشــی بــۆ كوردســتان ئەنجامنــەداوە ،بــەاڵم هەڵوێســتێكی نەرێنــی
راستەوخۆشــی بەرامبــەر هەرێمــی كوردســتان نەبــووە .كوردســتان رووبــەڕووی هەڵوێســتی نەرێنــی حكومەتــی
ســووریا و عێ ـراق دەبێتــەوە كــە لەالیــەن رووســیاوە پشــتیوانی دەكرێــن.
رووســیا لەگــەڵ عێـراق ،ئێـران و ســووریا هاوپەیامنییەكــی چوارالیەنەی بــۆ دژایەتیكردنــی داعــش دامەزراندووە.
ئــەم هاوپەیامنییــە كوردســتانی نەگرتووەتــەوە .ئــەم رێككەوتنامەیــە بــەزۆری الیەنێكــی ســەربازی و هەواڵگــری
بــۆ ئاڵوگۆڕكردنــی زانیــاری ســەربازی  -هەواڵگــری دژی داعــش هەیــە .دەبووایــە كوردســتان ئامادەیــی
راســتەوخۆی تیــدا هەبووایــە .رووســیا بــە لــە دەریــای قەزوینــەوە مووشــكی دوورهاوێــژی ئاراســتەی داعــش
دەكــرد و زۆربــەی ئاراســتەی ئــەو مووشــەكانە لەئاســانی كوردســتانەوە بــووە .ئەمــەش لەچەندیــن رووەوە
زیانــی گــەورەی بــە كوردســتان گەیانــدووە .دەبووایــە رووســیا تەنســیقی ســەربازی لەگــەڵ پێشــمەرگە هەبووایــە
بــۆ ئــەوەی ئاســانی كوردســتان بەكاربێنێــت.

شەشەم :كاریگەری جیۆپۆلیتیكی ناوەندی ئاسیا و
قەزوین لەسەر هەڵوێستی رووسیا بەرامبەر هەرێمی كوردستان
لــە تیــۆری ئۆراســیایی رووســی ناوەنــدی ئاســیا و دەریــای قەزویــن گرنگییەكــی چارەنووسســازی هەیــە بــۆ
رووســیا ،چونكــە راســتەوخۆ كاریگــەری لەســەر ئاسایشــی نەتەوەیــی رووســیا هەیــە و چەمكــی تەنیشــتی نزیــك
لەســەریان جێبەجێدەبێــت ،بۆیــە رووســیا بــەردەوام كاریكــردووە و كاریــش دەكات بــۆ ئــەوەی هەژموونــی خــۆی
لــەوێ جێگیربــكات و رێگەنــەدا رۆژئــاوا هەژموونــی لــەو ناچانــەدا بچەســپێنێت .جگــە لــەوەش ناوەنــدی ئاســیا
و دەریــای قەزویــن لــە جیوپۆلیتیكــی وزە پێگەیەكــی گرنگــن ،بۆیــە رووســیا بەبایەخــەوە دەیــەوی بەشــێك لــە
سـراتیژی وزە بێــت .رووســەكان دەزانــن بەپێــی تیۆرییــە جیۆپۆلیتیكییەكانــی رۆژئــاوا ،كوردســتان دەروازەیەكــی
گرنگــە بــۆ ناوچــەی جیۆپۆلیتیكــی قەزویــن و بەهــۆی ئــەوەی بەشــێك لــە خاكــی كــورد لەنێــو ئێراندایــە ،ئــەوە
جیوپۆلیتیكــی پرســی كوردســتان لەهــەر پارچەیەكــی كوردســتان كاریگــەری لەســەر ناوچــەی ناوەنــدی ئاســیا
دەكات .بەهەمــان شــێوە بوونــی كــورد لــە توركیــا كاریگــەری لەســەر جیۆپۆلیتیكــی قەزویــن و ناوەنــدی ئاســیا
لــەو ناوچانــە كــردووە.
رووســیا بــاش دەزانــێ بــۆ دانانــی هــەر پالنێــك یــان سیاســەتێك لــەو ناوچانــە دەبــێ حیســاب بــۆ كاریگــەری
راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی پرســی كوردســتان بــكات .بەمــەش رووســیا بەهــۆی ئــەو ســراتیژیانەی دایڕشــتووە
بــۆ ئــەو ناوچانــە ،هەمیشــە كاریگــەری لەســەر كوردســتان هەبــووە و دەبێــت )15(.كاتێــك داعــش خواســتی
 - 15بۆ زانیاری زیاتر لەسەر كاریگەری جیۆپۆلیتیكی ناوچەی دەریای قەزوین لەسەر پرسی كوردستان بروانە:
 عبدالرحمن كریم درویش ،كورد لەناو تۆفانی یارییەگەورەكەدا ،بەشی دووەم ،سەنتەری مارگرێت ،سلێامنی.2013، -عبدالرحمن كریم درویش» كورد لەناوتۆفانی یاریە گەورەكە ،بەشی سێیەم ،سەنتەری مارگرێت ،سلێامنی.2013 ،
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سیاســی خــۆی بــۆ ئــەم ناوچەیــە خســتەڕوو كــە رووســیا وەك بەشــێك لــە هەنگاوەكانــی رۆژئــاوا دەناســێتەوە بــۆ
داگیركردنــی ئــەم ناوچەیــە ،ئــەوە جەنگــی داعــش فاكتەرێكــی گرنگــی دیكــەی بۆ ئــەم هاوكێشــەیە زیادكــردووە.
داعــش ئامادەیــی راســتەقینەی لەناوەنــدی ئاســیا هەیــە و ژمارەیەكــی یەكجــار زۆر لــە تووندڕەوەكانــی ئــەو
ناوچانــە لەنێــو داعشــدا كاردەكــەن )16(.ئیســامی رادیكاڵــی هەڕەشــەیەكی راســتەوخۆیە بــۆ چیچــان و قەوقــاز،
چونكــە پەیوەندییەكــی دینامیكییــان لەنێوانــدا هەیــە .ئەبــو عومــەر چیچانــی هێزێكــی زۆری چیچانییــەكان و
دانیشــتووانی ناوەنــدی ئاســیا و قەوقــازی لەنزیــك موســڵ جێگیركــردووە .ئەمــەش ئاماژەیەكــی راســتەوخۆیە
بــۆ ئاســتی هەڕەشــە چاوەڕوانكراوەكانیــان بــۆ ســەر رووســیا .بۆیــە چاوەڕواندەكرێــت رووســیا بــۆ جێگیــری
لــە هەرێمــی كوردســتان پشــتیوانی ئەمنــی ســنووردار پێشكەشــی هەرێمــی كوردســتان بــكات ،بــەاڵم بەهــۆی
كارتێكردنــی ســووریا لەوانەيــە پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ کوردەکانــی رۆژئــاوا بــە ئاســتی پەیوەندییــان لەگــەڵ
ســووریا ببەســتێتەوە!

حەوتەم :جیۆپۆلیتیكی عێراق و
كاریگەری رووسیا لەسەر كوردستان
عێــراق و رووســیا لــەڕووی ســراتیژییەوە بەیــەك ئاشــنان و تــۆڕی پەیوەندیەكانیــان بــۆ قۆناخــە جیاجیــاكان
دەگەڕێتــەوە .هەرچەنــدە زۆر بەیەكــەوە نەبەســراون ،بــەاڵم رووســیا پێیوایــە عێــراق وەك دەوڵــەت ئەگــەر
هاوپەیــان بێــت زیاتــر بەســوودە و كاریگــەری بۆســەر بەرژەوەندییەكانــی هەیــە .رووســیا پشــتی عێــراق
دەگرێــت .ئەگــەر كوردستانیشــی لەگــەڵ نەبــێ كاریگــەری لەســەر س ـراتیژیەتی رووســیا نــاكات ،بــەاڵم ئەگــەر
عێ ـراق ویســتی پشــتیوانی رووســیای دەســتكەوێ دژی كوردســتان ،ئــەوە چاوەڕواندەكرێــت رووســیا پشــتیوانی
عێ ـراق بــكات )17(.لــەدوای جەنگــی داعــش چاوەڕواندەكرێــت عێ ـراق گوشــارێكی ســەربازی لەســەر كوردســتان
دروســتبكات و رەنگــە تاوەكــو ئاســتی راگەیاندنــی جەنــگ پــەرە بــەو گوشــارە بــدات .بــۆ ئــەو مەبەســتەش
پەنادەباتــە بــەر چەندیــن رێــكاری جۆراوجــۆر ،یــەك لــەو رێكارانــە داواكردنــی یارمەتــی ســەربازی لــە رووســیایە.

هەشتەم :جیۆپۆلیتیكی كەنداو و
كاریگەرییەكانی رووسیا لەسەر كوردستان
ناوچــەی كەنــداو لەژێــر هەیمەنەتــی ئەمریكادایــە .رووس لــە قۆناخــە جیاوازەكانــی مێژوویــدا هەوڵیــداوە ئــەم
هەیمەنەتــە تێكبشــكێنێ ،بــەاڵم ســەركەوتوو نەبــووە .رووس لەكەنــداو تووشــی چەندیــن ئالــۆزی بــوون كاتێــك
واڵتانــی كەنــداو بوونــە بەشــێك لــەو كۆســپانەی راســتەوخۆ رووبــەرووی رووســیا دەبنــەوە ،وەك یارمەتیدانــی
ئیســامییە تووندڕەوەكانــی چیچــان و داغســتان و ئەزموونــی تاڵــی یارمەتــی واڵتانــی كەنــداو بــۆ جەنــگاوەرە
16 - Edward J Lemon, Daesh and Tajikistan; The Regimes(In)Security Policy, Routledge, The RUSI Journal, 24 Jan.2016,
Pp6873-.
 - 17بۆ زانیاری لەسەر جیوسرتاتیجیەتی روسیا وویستی ئێراقی وكاریگەرییان لەسەر كورد بروانە:
 -عبدالرحمن كريم درويش ،ويستی عێراق و جيوسرتاتجیەتی رووسیا وكاریگەریان لەسەر كورد ،سەنتەری جامل عیرفان ،سلیامنی .2013
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ئیســامییەكان لــە ئەفغانســتان و پشــتوانیان بــۆ رەوتــی ئیســامی توونــدڕەو .جگــە لــەوەش سیاســەتی فەرمــی
واڵتانــی كەنــداو دژی رووســیا لەبــواری سیاســی ،ئابــووری و بەتایبــەت ئیشــكالیەتی وزە هەیــە .كەنــداو
بــەدوو ئاراســتەدا سیاســەت بەرامبــەر رووســیا دەكات ،هەردووكــی لەچوارچێــوەی ئیحتیواكردنــی رووســیا و
()18
دوورخســتنەوەی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە.
لــە كەنــداوەوە سیاســەتی یــاری بەنرخــی وزە دەكرێــت كــە رووســیا زۆر پێــی زەرەرمەنــدە .رووســیاش دەزانــێ
بــۆ كۆنرتۆڵكردنــی نرخــی وزە دەبــێ رۆڵێكــی گــەورەی لەكەنــداو هەبێــت .سـراتیژییەتەكەی لــە یەمــەن ،ئێران و
ســووریا ئاراســتە دەكــرد ،بــەاڵم لــەدوای رێككەوتنــی ئەتۆمــی ئێـران لەگــەڵ رۆژئــاوا و داڕمانــی یەمەن و ســووریا
كاریگــەری رووســیا لەســەر كەنــداو زۆر-زۆر كەمبووەتــەوە .لەالیەكــی دیكەشــەوە چەندیــن رشۆڤــەكار بــاس لــە
جەنگــی واڵتانــی كەنــداو دژی رووســیا لەرێگــەی میلیشــا دروســتكراوەكان لەنێــو ســووریا دەكــەن )19(.ئەمــەش
گریامنــەی ئــەوە دەخاتــەڕوو كــە عێـراق و كوردســتان دەبنــە ئــەو هێــزەی كــە رووبــەڕووی پاوانخــوازی هێــزی
عەرەبــی كەنــداو لەنزیــك ســنوورەكانی رووســیا دەبنــەوە.

نۆیەم :جیۆپۆلیتیكی ئێران و
كاریگەرییەكانی رووسیا لەسەر كوردستان
ئێــران لەبــەر هاوبەشــییان لەســەر چەندیــن پــرس لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و رووبەڕووبوونەوەیــان بــۆ
گوشــارەكانی رۆژئــاوا هاوپەیامنێكــی هەرێمــی بەهێــز بــۆ رووســیایە .دیــارە رووســیاش بەپێی ئەزموونی ســەدەی
پێشــووی لەمامەڵەكردنیــان لەگــەڵ ئێ ـران هەمیشــە لەگــەڵ جێگیركردنــی دۆخــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی ئێ ـران
بەرامبــەر هــەر بزووتنەوەیەكــی نەتەوەیــی لەنێــو دەوڵەتــی ئێرانــدا بــوون و بەمــەش چاوەڕواندەكرێــت رووســیا
بــۆ یارمەتیدانــی پرســی كوردســتان لەبــەر بەرژەوەندییەكانــی لەگــەڵ ئێ ـران دەســتكراوە نەبێــت .بەمانایەكــی
()20
دیكــە دەبــێ ئێ ـران بەئاگابــێ لەهــەر هەنگاوێــك كــە رووســیا ســەبارەت بەپرســی كــورد دەیهاوێژیــت.

دەیەم :جیۆپۆلیتیكی توركیا و
كاریگەرییەكانی رووسیا لەسەر كوردستان
توركیــا و رووســیا لــە پەیوەندییەكــی ئالــۆز و گرفتــاردان بەهــۆی هەڵكەوتــەی سـراتیژی و ئاواتــی هەردووالیــان.
 - 18بۆ زانیاری زیاتر لەسەر مەترسیەكانی واڵتانی كەنداو لەسەر روسیا بروانە:
 عبدالرحمن كريم درويش ،ويستی عرياق وجيوسرتاتيژیەتی رووسیا وكاریگەریان لەسەر كورد ،سەنتەری جامل عیرفان ،سلیامنی .2013- Dr. Roland Dannreuther, Russia and the Middle East: Towards a New Cold War?. ISA Conference, New York 1518February 2009.
 - 19بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بژاردەكانی كەنداو دژی روسیا بروانە:
 د .حامل عبدالله ،خيارات دول الخليج ملواجهة التدخل العسكري الرويس يف سوريا ،مركز الجزيرة للدراسات ،دوحة2015 ، - 20بۆ زانیاری زیاتر بروانە:
 احمد نوری النعیمي ،السياسة الخارجية االيرانية ،دار الجنان ،عامن.2012 ، -د .نيفني مسعد ،عالقات ايران الدولية واالقليمية :وتأثرياتها عىل االمن القومي العريب ،مركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.2011 ،
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لەنێوانــی هــەردووال چەندیــن گرفــت هــەن كــە كارتێكردنــی ئەرێنــی و نەرێنییــان لەســەر یەكــر هەیــە .لــەو
مەودایــەدا پرســی كــورد بووەتــە یەكێــك لــەو گرفتانــەی کــە نێــوان هــەردووالدا هەیــە .لــە مــاوەی دواییــدا دۆخی
نێــوان هــەردووال گەیشــتە ئاســتی پێكدادانــی ســەربازی .توركیــا پشــتیوانی دژەكانــی رووســیا لــە جۆرجیــا و
چیچــان و ئۆكراینــا دەكات .رووســیاش پشــتوانی كــوردی باكــوور بەتایبــەت پارتــی كرێكارانــی كوردســتان دەكات.
رووســیا لــەم دۆخــە ئــاگادارە لــە قۆناخــی پاش-داعــش دەبــێ كارێــك بــكات هەژموونــی تورکیــا لەناوچەكــە
كەمبكاتــەوە و لــە كاروبــاری ســووریا دووریخاتــەوە .هەســتدەكرێت كــە كــورد یەكێــك لــەو ئامرازانەیــە كــە
دەبــێ بەكاربهێرنێــت .بەمــەش هەڵوێســتی رووســیا بــۆ هــەر چاالكییەكــی چەكــداری كــوردی لەنێــو توركیــادا
()21
پشــتیوانخوازە تاوەكــو توركیــا لەگەڵــی رێككەوتنێــك بــكات.

یازدەهەم :كاریگەری رووسیا لەسەر كوردستان پاش-داعش

 - 1هەڵسەنگاندنی ئەزموونی مێژوویی كاریگەرییەكانی رووسیا لەسەر كوردستان
مێــژووی سـراتیژیەتی رووســیا بەرامبــەر كوردســتان بۆ ســەردەمی قەیســەری دەگەڕێتــەوە و بــەردەوام حكومەتە
یــەك لــەدوای یەكەكانــی رووســیا بەبایەخــەوە لــە پالنــە س ـراتیژییەكانی بەرگــری و هێرشــخوازی واڵتەكەیــان،
ســەیری كوردســتانیان كــردووە .كوردســتان گرنگییەكــی زۆری لــە ســراتیژیەتی ســۆڤێتیدا هەبــووە .كورســتان
وەك كلیلێكــی سیاســی و ســەربازی بــۆ ســۆڤیەت دەژمێردرێــت و كوردســتان دەكەوێتــە ســەر رێگــەی ســوڤیەت
بــۆ رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت )22(.ســەرەڕای گرنگــی كوردســتان وەك واڵت ،بــەاڵم ئــەم گرنگییــەی راســتەوخۆ
لەدەســتداوە ،چونكــە بووەتــە بەشــێك لــە عێـراق و گرنگــی عێـراق زیادیكــردووە .ئاسانرتیشــە بــۆ واڵتانــی جیهان
و لەسەرووشــیانەوە رووســیا بــۆ یەكالییكردنــەوەی ویســت و بەرژەوەندییەكانــی ،مامەڵــە لەگــەڵ عێـراق بــكات.
بۆیــە كوردســتان لەمێــژووی ســەدەی بیســتەمدا هەمیشــە لەكاتــی رێككەوتنەكانــدا كراوەتــە قوربانــی ،چونكــە
رووســیا ویســتی واڵتەكانــی لــەال گرنگــر بــووە.

- 2ئیشكالیەتی نەوت و گازی كوردستان لەسەر سرتاتیژیەتی وزەی رووسی
رووســیا یەكێــك لــە واڵتــە گرنگەكانــی هەنــاردەكاری نــەوت و گازە .لەهەوڵــی بەهێزكردنــی پێگــەی خۆیدایــە
لــە بــازاڕی نــەوت و گاز .واڵتانــی رۆژئــاوا بــۆ كەمكردنــەوەی پێگــەی رووســیا لــە بــازاڕی وزە گریامنــەی چەنــد
پڕۆژەیەكیــان بــۆ گواســتنەوەی نەوتــی نێوەڕاســتی ئاســیا و ئازەربایجــان بــۆ ئەوروپــا لەنێــو خاكــی توركیــاوە
 - 21بروانە ئەم سەرچاوانە :
 ایامن منی ،الدور االقليمي لرتكيا يف منطقة رشق االوسط بعد الحرب الباردة ،مكتبة الوقاء القانونية ،اسكندرية.2014 ، تقدير موقف ،تصعيد حرج :تداعيات اسقاط املقاتلة عىل العالقات الرتكية -الروسية ،مركز الجزيرة للدراسات ،دوحة.2015 ، جالل الورغي ،االزمة الروسية -الرتكية :محددات التاريخ والجغرافيا والتطلعات الدوار جديدة ،مركزالجزیرة ،دوحە.2015 ، - 22بۆ زانیاری زیاتر بروانە:
 ويسلون ناثانيل هاول ،الكورد واالتحاد السوفيتي ،ت :ضياء الدين املرعب ،دار الثقافة والنرش الكردية ،وزارة الثقافة ،بغداد ،2006 ،ص.15-4ص .254-211
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كــردووە .بەمــەش رێگــەی گواســتنەوەی وزە لــە رووســیاوە دەگۆڕدرێــت بــۆ توركیــا .ئــەم پڕۆژانــە چەندانیــان
كەوتنــە بــواری جێبەجێكردنــەوە ،لەوانــە هێڵــی تانــاپ )23(.هێڵــی نەوتــی كوردســتان چەنــد جارێــك تەقێندرایەوە،
هەمــوو جارێــك پارتــی كرێكارانــی كوردســتان لــەو كردەوانــە تاوانباردەكرێــت .گریامنــەش دەكــرێ پەكەكــە
ئــەم كارانــە بــۆ بەرژەوەنــدی رووســیا ئەنجامبــدات ،بــەاڵم چەندیــن كۆمپانیــای رووســی لەچاالكــی وەبەرهێنــان
لەكەرتــی وزەی كوردســتان بەشــدارن .دەتوانیــن بڵێیــن رووســیا ئیشــكالیەتی لەگــەڵ سیاســەتی وزەی كوردســتان
بــەو شــێوەیەیە:
ئیشــكالیەتی بەرهەمهێنانــی وزەی گازی رسووشــتی كــە كەرتــی گازی رووســیا لــە توركیــا و باشــووری
رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا دووردەخاتــەوە.
ئیشــكالیەتی هێڵــی گەیاندنــی نــەوت و گاز كــە كاریگــەری جیوســراتیژی رووســیا بەرامبــەر ئەوروپــا
تێكــدەدات.
گرفتــی عێراقــی لەگــەڵ نەوتــی كوردســتان ســەبارەت بــەو پرســە كاریگــەری دەكاتــە ســەر رووســیا .ئیشــكالیەتی
باكــوور و باشــوور و كاریگــەری لەســەر ســراتیژیەتی رووســیا لەســەر كوردســتان پاش-داعــش بەپێــی
رێككەوتننامــەی ســایكس-پیكۆ و لێدوانــی مێژوویــی ســۆخارۆف بەشــێكی زۆری باكــووری كوردســتان دەبووایــە
خاكــی رووســیا بووایــە ،بەاڵم رووســیا بەهــۆی شۆڕشــی ئۆكتۆبەرەوە لــەو رێككەوتننامەیە كشــایەوە و بەشــەكەی
ئەویــش بــۆ كــەس نەمایــەوە و بــووە بەشــی توركیــا .هــەر لەبــەر ئــەم هۆیــە توركیــا مایــەوە و كەمــال ئەتاتــۆرك
توانــی توركیــا لەهەنــاوی دەوڵەتــی عوســانیدا زیندووبكاتــەوە .رووســیا زۆر زیانــی پێگەیشــت .بەپێــی تیــۆری
ئۆراســیایی رووســیا بەتایبــەت بەپێــی ڤێرژنــە كۆنەكــەی ،دەبووایــە ناوچەكانــی ئــارارات و گەرووەكانــی ئیجــە
بەدەســت رووســیاوە بوونایــە ،بۆیــە ســۆخارۆف زۆر جەختــی لەســەر دەكــردەوە و توانــی بــە رێككەوتننامــە،
گــەرووەكان لەبــەردەم رووســیا بكاتــەوە و باكــووری كوردســتان تاوەكــو ئــارارات بــۆ خــۆی گەرەنتــی بــكات.
لینیــن ئــەو رێككەوتنامەیــەی هەڵوەشــاندەوە .ئێســتا رووســیا زۆر بایــەخ بــە باكــووری كوردســتان دەدات لەبــەر
ئــەم هۆیانــە:
وەك بەشــێك لەمافــە زەوتكراوەكانــی خــۆی تەماشــای دەكات كــە لەئەنجامــی شۆڕشــی ئۆكتۆبــەری 1917
لەدەســتیدا.
باكــووری كوردســتان ناوچــەی جیۆپۆلیتیكــی ئەڵتەرناتیڤــی گواســتنەوەی وزەیــە كــە كاریگــەری زۆر نەرێنــی
دەكاتــە ســەر پێگــەی ئابووری رووســیا.
باكــووری كوردســتان راســتەوخۆ كاریگــەری لەســەر جیۆپۆلیتیكــی قەوقــاز و قەزویــن و نێوەڕاســتی ئاســیا
هەیــە.
رووســیا چاوەڕێــدەكات لەقۆناخــی پاش-داعــش هەنگاوێــك لەمافــە مێژووییەكانــی خــۆی لــەو ناوچەیــە نزیــك
ببێتــەوە و زامــی  1917پــێ ســارێژبكات .رووســیا هەمــان ئاراســتەی بــۆ باشــوور نییــە ،لەبەرئــەوەی كوردســتان
یــەك واڵت نییــە ،بۆیــە رووســیا بەجیــا مامەڵــە دەكات و بەهــۆی ملمالنێــی حیزبــی و ناوچەیــی ،رووســیا بــە
سیاســەتی تاكتیكــی دژبەیــەك مامەڵــە لەگــەڵ بەشــەكانی كوردســتان دەكات .ئەگــەری ئــەوە هەیــە ئــەم پرســە
كاریگــەری زۆری لەســەر ئاراســتەی رۆڵــی رووســیا لەنێــوان باشــوور و باكــووردا هەبێــت.
 - 23بۆ زانیاری زیاتر لەسەر سرتاتیژیەتی گواستنەوەی نەوت وگازی ناوەندی ئاسیا وقەوقاز بروانە:
 دیاري صالح مجید ،التنافس الدويل عىل مسارات انابيب نقل النفط من بحر قزوين  ،دراسة فی الجغرافیا السیاسیة ،مركز الدراساتاالسرتاتیجیة ،ابو ضبی.2010 ،
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ئەنجام
لەئەنجامــی ئــەم تۆیژنەوەیــەدا چەندیــن ئەگــەر و گریامنەمــان بــۆ دەردەكــەوێ كــە لەنێــو دووتۆیــی ئــەم
بابەتــەدا دانـراون .بــۆ ئــەوەی دووبــارە نەبێتــەوە ،تەنیــا لــە ئەنجامــی كارتێكردنی قۆناخــی دوای داعــش ،ناوچەی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تووشــی ژانــی لەدایكبوونێكــی تــازە دەبێــت .كاریگەرییــەكان لەهەمــوو بــوارەكان
زۆر زیــاد دەبــن و هەریــەك لەالیەنــەكان بــۆ بەرژەوەنــدی خۆیــان كاردەكــەن .رووســیاش كاریگەرییەكانــی
بەوشــێوەیە دەبــێ:
كاریگــەری راســتەوخۆی رووســیا كــە بــۆ جێبەجێكردنــی بەرژەوەنــدی خــۆی بەسیاســەت و ئامــرازی
خودیــی جێبەجێیــدەكات
كاریگەری ناراستەوخۆی رووسیا بە هاوپەیامنی لە ناوچەكە
كاریگەری راستەوخۆ بۆ بەرژەوەندی هاوپەیامنەكانی لە ناوچەكە
كاریگەری رووسیا بەمەبەستی دوورخستنەوەی هەژموونی رۆژئاوا لە ناوچەكە
لەبــەر رۆشــنایی ئــەم گریامنەیــە ئەگــەری ئــەوە هەیــە رووســیا بــەم ئاراســتانەی الی خــوارەوە لەســەر هەرێمــی
كوردســتان كاربــكات ،بۆیــە دەبــێ كوردســتان چاوەڕوانــی گەشــەكردنی چاالكییەكانــی رووســیا بــكات بــەدوو
جــۆر:

 - 1راستەوخۆ:

ئابــووری  -زیادكردنــی چاالكــی ئابــووری لــە بــواری وزە و بازرگانــی چــەك و ئامێــری قــورس لەگــەڵ
كوردســتان
دەســتێوەردان لــە هەنــدێ الیەنــی سیاســەتی كوردســتان بەتایبــەت ئــەوەی بەرژەوەنــدی رۆژئــاوای
لێدەكەوێتــەوە
دروستكردنی گوشاری سیاسی بۆ نزیككردنەوەی هەرێمی كوردستان لە هاوپەیامنەكانی

- 2ناڕاستەوخۆ

پاڵنانی كوردستان بۆ باوەشی رووسیا لە رێگەی پتەوكردنی بوونی رووسیا لەدەوروبەری كوردستان
هاندانی هێزە سیاسییەكانی باكوور دژی باشوور
رێگەگرتن لەبەردەم تەبایی لەنیوان خۆرئاوا و باشوور
ئــەم هەنگاوانــەی ســەرەوە بــە هێــزە ئیقلیمییەكانــی هاوپەیامنــی جێبەجێــدەكات .بەوشــێوەیەش
چاوەڕواندەكرێــت كاریگــەری رووســیا لەســەر هەرێمــی كوردســتان زیــاد بــكات .لــە ملمالنێــی لەگــەڵ رۆژئــاوا
لەوانەیــە رووســیا زۆر بایــەخ بــە چارەنووســی كوردســتان لەكاتــی هــەر ئەگەرێــك بــۆ رێككەوتنێكــی نێودەوڵەتــی
لەســەر رۆژهەاڵتی نێوەڕاست نەدات.
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سیاسەتی ئەتڵەسی و كوردستانی پۆست-داعش
								

()1

حیسام دەستپیش

شــەڕ و ئاشــتی دوو بابەتی ســەرەكین كــە زۆر لە تیۆریەكانــی پەیوەندی نێودەوڵەتی بەخۆیــەوە خەریككردووە(.)2
ئاشــتی هەمــان نەزمــە و شــەڕیش هەمــان ئاســاییش .واتــە چــۆن نەزمێــك هەبــێ كــە لەگــەڵ خۆیــدا ئاشــتی
بێنــێ و چــۆن ئاســاییش ســەقامگیربكرێت كــە رێگــە لــە هاتنەئــارای شــەڕ بگرێــت .لــەم خانەیــەوە هــەر
قوتابخانەیــەك بۆچــوون و تێگەیشــتنی خــۆی لــە خانەیەكــی تیۆریــدا رێكخســتووە و جــۆری هاتنــی كایــەی ئــەو
بابەتــە دەخاتــە بەردەســت .ریالیســتەكان پێیانوایــە میكانیزمــی هێــزە كــە هەڵگــری ئاشــتی و رێگــری لــە شــەڕ
دەكات  .بــۆ ئــەم مەبەســتە دەوڵــەت ســەرچاوەی هێــزە و تواناكانــی ئــەو دەوڵەتــە ســەرچاوەی هاوســەنگییە كــە
رێگــری لــە شــەڕ دەكات .لــە بەرامبــەردا لیرباڵــەكان ئاشــتی وەك بابەتێــك دەبینــن كــە لەرێگــەی هاوكارییــەوە
بەدیــدێ و شــەڕیش لــە رێگــەی ســازكردنی دامــەزراوە جیهانییەكانــەوە دەتوانرێــت رێگــری لێبكرێــت .بۆیــە
()3
دەوڵــەت ئەكتەرێكــە بــۆ هــاوكاری و رێكخـراوە نێونەتەوەییــەكان ئامـرازی رێگریكــردن لــە شــەڕن.
لــە دەرەوەی ئەمــان روانگــەی دیكــەش هــەن و بەشــێوەیەكیرت ســەیری ئــەم بابەتــە دەكــەن .ماركسیســتەكان
پانتایــی جیهانــی وەك بەســتێنێكی نادادپــەروەر دەزانــن كــە هاتنەكایــەی ئاشــتی تێیــدا تەنیــا بــە دادپــەروەری
بەدیدێــت و شــەڕیش بابەتێكــی حەمتــی و چاوەڕوانكــراوە ،چونكــە لــە رسووشــتی سیســتەمی زاڵدایــە كــە
ســەرمایەداری بێــت )4(.لــە دەرەوەی ئەمانــە پۆســت-مودێڕنەكان هــەن كــە لــە رەهەندێكــی گوتارییــەوە ســەیری
بابەتەكــە دەكــەن و پێیانوایــە كــە ئاشــتی دەرەنجامــی تێگەیشــن و بەیەكگەیشــتنی وێنــا جیاوازەكانــە و شــەڕیش
دەرنجامــی ملمالنێــی ئــەم وێنایەیــە كــە لەبــارەی دووژمنــەوە ســازدەكرێت .بۆیــە عەقلییەتــی زاڵ بەســەر
سیســتەمی جیهانــی وەك مایكــرۆ دیسكۆرســێك دەبینــن كــە ناتوانــێ بــوارە بچووكــەكان ببینــێ و ئەكتەرەكانیشــی
()5
لــە هەمــان خانــەوە ســەیری چارەســەركردنی شــەڕ دەكــەن.
بــە ئامــاژەدان بــەو تیۆرانــە دەمانــەوێ ئــەو خاڵــە بەرجەســتەبكەین كــە سیاســەتی جیهانــی كــە بــەزۆری لەژێــر
 - 1ئەم باسە بە زمانی کوردیی ناوەڕاست نوورساوە.
2 - Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations. Transaction Publishers, New Jersey, 2003. P2.

3 - Hamza Jehangir, Realism, Liberalism and the Possibilities of Peace. E-International Relations Students.
Visited website on 14 March 2016. http://www.e-ir.info/201219/02//realism-liberalism-and-the-possibilities-ofpeace.
4 - Fanny Coulomb and J. Paul Dunne, Economics, conflict and war. Real-world economics review, issue no.
46, 2008. P150.
5 - Robert Cooper, The post-modernstate and theworld order. P31. Visited website on 15 March 20016.
http://www.demos.co.uk/files/postmodernstate.pdf
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كاریگــەری پەیامنــی ئەتڵەســیدایە ،چــۆن ســەیری ئــەم بابەتــە دەكات ،تاوەكــو بۆمــان روونببێتــەوە كــە لــە پــاش
داعــش عێـراق چــۆن دەبینــن ،تاوەكــو لەوێــوە وێنــای كوردســتان بكەیــن.
هەرچەنــد بەهــۆی رووخانــی یەكێتــی ســۆڤێت و هاتنەئــارای بابەتــی بەجیهانیبــوون ،گریامنــەی ئــەوە دەكـرا كــە
رۆڵــی دەوڵەت-نەتــەوە الوازببــێ و لــە هەمانكاتــدا سیاســەتی جیۆئیكۆنۆمــی جێگــەی سیاســەتی جیۆسـراتیژی
بگرێتــەوە ،بــەاڵم تاوەكــو ئەمــڕۆ دەوڵەت-نەتــەوە هێشــتا رۆڵدەگێڕێــت و جەوهــەری سیاســەتی جیۆسـراتیژی
رێكخــەری گەمەكانــە )6(.بــۆ منوونــە پــاش ئــەو هەمــوو گۆڕانكارییانــە كــە لــە عێراقــدا هاتوونەتــە ئــاراوە ،بــەاڵم
هێشــتا ئەمریــكا و هاوپەیامنانــی بــاس لــە دەوڵەتــی ناوەنــدی لەعێـراق دەكــەن و زۆر پرســی وەك داعــش كــە
پرســێكی ئاسایشــییە رۆڵــی كاریگەریــان لــە ئاراســتەی سیاســەتەكاندا هەیــە.
لەالیەكــی دیكــەوە كاتێــك دەوڵــەت بوونــی هەیــە ،لەهەمانكاتــدا ئەكتــەری نافەرمیــش هــەن .لەســاڵی 2005
وەزیــری دەرەوەی ئەوكاتــی ئەمریــكا (كۆندۆلیـزا رایــس) گوتــی :ئێمــە هەوڵدەدەیــن كــە هێــزەكان بــە دەنگــی
خۆیانــەوە بنارسێــن و راڤــەی بوونــی خۆیــان بكــەن )7(.ئەمــە جۆرێكــە لــە شــەرعییەتدان بــەو دەنگانــەی لــە
دەرەوەی دەوڵەتــن .لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی ئێســتا ئــەوەی ئەكتەری ســەرەكی گەمەكانە هێــزە نافەرمییەكانن
و ئەوانــەی سیاســەتیش ئیــدارە دەكــەن ،هێــزە بــێ ناســنامەكانن .بــەرەی ئەمریــكا گوتــاری دامەرزاندنــی
سیســتەمی لیرباڵــی بــۆ ئــەم مەبەســتە پەیڕەوكــرد و گوتــاری بەرەنــگاری تیــرۆری هێنایەكایــەوە .بۆیــە بنیاتنانــی
دەوڵەتێكــی نــوێ لەعێـراق هاتــە رۆژەڤــەوە و پەراوێزخســن و لەنێوبردنــی هێــزە تیرۆریســتەكان بــووە ئامانجــی
ســەرەكی .دەرئەنجــام ،دەوڵــەت بــووە تایفــی و هێــزی ســەربازی بــووە میلیشــیا و دەوڵەتــی تیرۆریســتی وەك
داعــش ســەریهەڵدا .لێرەدایــە كــە وەك رۆزێنــا دەڵــێ لــە قەیرانــدا ئــەوە ئەكتــەرە بچووكەكانــن كــە رۆڵ دەگێــڕن
و چارەنووســی گەمــەكان دیاریدەكــەن .لەهەمانكاتــدا بەهــۆی تێكچوونــی هاوســەنگی ،مــەودا بــۆ ئــەم هێزانــە
()8
هاتووەتەئــاراوە كــە نــەزم -Order-و ئاسایشــی خۆیــان جێگیربكــەن.
لێرەدایــە كــە نــەزم –-Orderی ئەتڵەســی و ئاساییشــێك كــە لــەالی ئــەوان مەبەســتبوو پێچەوانــە بووەتــەوە.
واتــە نەزمێكــی بەبــێ دەوڵــەت هەیــە كــە هێــزی خــۆی لــە فرەیــی جەمســەرەكانەوە وەردەگرێــت و ئاساییشــێك
هەیــە كــە فرەیــی ئایدیۆلــۆژی و فرەدەنگــی رۆڵــی تێــدا هەیــە.

ئەمریكا :داعش و پۆست-داعش
ئەگــەر بۆچوونەكانــی جــۆرج مۆدیلیســكی بكەیــن بــە پێوانــە ،ئەمریــكا لــە حالەتــی ســارێژكردنی نەزمێكــی
جیۆپۆلتیكییــە كــە بتوانــێ زلهێزێتــی ئــەو لــە قەیرانــی شــەرعییەت كــە بــەرەو داڕمــان دەچێــت ،بــكات بــە
6 - O`Brien R, Global Financial Integration: The end of Geography. New York, Council on foreigner Relations Press
1992, pp 135-

7 - Secretary Condoleezza Rice, Remarks at the American University in Cairo. Visited website on 10 March
2016.
http://20012009-.state.gov/secretary/rm/200548328/.htm
8 - James N. Rosenau, Turbulence in world politics: a theory of change and continuity (Princeton paperbacks.
Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1990, p11
137

بنەمــای ســاخكردنەوەی شــەرعییەت و هەســتانەوە )9(.واتــە ئێمــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا دەبینیــن
كــە بەهــۆی شــەڕی عێ ـراق و ســەرنەكەوتنی تووشــی قەیرانــی شــەرعییەت بــووە ،بــەو مانایــە كــە نەیتوانــی
خەونەكانــی خــۆی بــۆ داهاتــوو بنیاتبنــێ و لــەو رێگایــەدا جیۆپۆلیتیكــی تاقــە زلهێــزی چووەتــە ژێــر پرســیارەوە.
بۆیــە ئــەو قەیرانــەی كــە بــەرەو داڕمــان دەچــوو ،كـراوە بــە ئیــدارەی قەیـران لەڕێگــەی جەمســەرە ناوخۆیــی و
ناوچەیییەكانــەوە.
لــەم ڕەهەندەوەیــە كــە ئەمریــكا ئێســتا گەمەیەكــی چەندڕەهەنــدی و ناكــۆك بەڕێوەدەبــات .چەنــد رەهەنــدی
لــەو بــوارەوە كــە هــاوكاری لەگــەڵ چەندیــن هێــزی دژبــەر و نەیــار دەكات ،ناكــۆك لــەو بــوارەوە كــە ئــەو
هێزانــەی هــاوكاری ئەمریــكا دەكــەن لــە هاوپەیــان و نەیــاری ئایدیۆلــۆژی تێدایــە .ئەمــە جیــا لــەوەی لــە
رەهەنــدی تیامركردنــی شــەرعییەتەوە دێــت ،لەهەمانكاتــدا دەتوانــێ مانــای پراگامتیستیشــی پێبدرێــت .بــەو
مانایــە كــە لــە ئایدیۆلــۆژی دووربكەوێتــەوە و هەڵوەســتە لەســەر بــوون بــكات .هەرچەنــد لەبــەرەی رۆژئــاوادا
هەموومــان ســەرئەنجام گرێــدراوی ئەمریكایــن ،بــەاڵم واڵتانــی وەك فەرەنســا ،ئەڵامنیــا و بەریتانیــا دیــد و
جیهانبینیــان لــەم بــوارەوە جیــاوازە ،چونكــە كێشــەی ئــەو هێزانــە لەوەدایــە كــە لــە پانتایــی سیاســەتی جیهانــی
و ناوچەییــدا توانــا و تایبەمتەندییەكانیــان ناگاتــە ئەمریــكا .بۆیــە فەرەنســا لــە دەرفەتــەكان دەگەڕێــت ،بەریتانیــا
هەوڵــی راگرتنــی مێــژووی خــۆی لــە ناوچەكــە دەدا و ئەڵامنیــاش ئەكتــەری نوێیــە لــەم پانتاییــە و ئەكتەرێــك كــە
خەریكــە تەماحــە جیۆپۆلیتیكییەكانــی دادەڕێژێــت.
ئێســتا ئــەوەی بــەالی ئەمریــكا و هاوپەیامنانییــەوە لــە بەرەنگاربوونــەوەی داعشــدا گرنگــە ،لەنێوبردنــی
پرســێكی ئاسایشــییە ،بــۆ گەڕانــەوەی نەزمــی سیاســی( )10كــە دەتوانیــن بێژیــن وەك پۆســت-مودێرنەكان دەڵێــن
ئاســاییكردنەوەی سیاســەتە .لــەم گەڕانەوەیــەدا دەوڵــەت گرنگــە ،بــەاڵم دەوڵەتــی لیرباڵــی فرەجەمســەر ،نــەك
فرەدەنــگ .لــەم گەڕانەوەیــەدا ئاســاییش گرنگــە ،ئاساییشــی خۆجێیــی نــەك ناوەنــدی .بۆیــە پانتایــی سیاســی
وەك فرەجەمســەر دەبیرنێــت و ئاســاییش بەهێــزی لۆكاڵــی.

كوردستان ،داعش و پۆست-داعش
هاتنەكایــەی داعــش ،واتــای تێكــدان و لەنێوچوونــی ئــەو هاوكێشــە سیاســییانە بــوو كــە كــورد لــەدوای رووخانــی
دەســەاڵتی بەعــس تێیــدا گەمەیدەكــرد .ئــەو هاوكێشــە سیاســییانەی كــە لــە كۆتاییــدا بــەدوای ســەقامگیری و
ئاسایشــدا دەگــەڕا و لەهەمانكاتــدا رۆژ لــەدوای رۆژ قەبەكردنــی دەســەاڵتی ناوەنــدی لــە بەغــدا لێدەكەوتــەوە.
بــەاڵم بەهاتنــی داعــش كوردســتان توانــی دەربــازی ئــەم هاوكێشــەیە ببــێ و خــۆی لــە هەلومەرجێكــدا ببینێتــەوە
كــە ســەرئەنجام قورســایی زیاتــر ببەخشــێتە ئــەوەی كــە كــورد توانــای بەئەكتەربــوون پەیدابــكات )11(.ئــەم
رەوتــە لــە تێكچوونــی هاوكێشــەكان ،گەیشــتە ئاســتێك كــە خــودی كوردســتانیش بەهــۆی پەالمــاری داعشــەوە
9 - George Modelski, long Cycles in The World Politics, Seattle University of Washington Press.1987
10 - Brian Katulis, Hardin Lang, Vikram Singh, Defeating ISIS: An Integrated Strategy to Advance Middle East Stability.
Visited Website on 10 March 2016. https://www.americanprogress.org/issues/security/report/201496739/10/09//defeatingisis-an-integrated-strategy-to-advance-middle-east-stability/
11 - Burak Kadercan, This Is What ISIS› Rise Means for the “Kurdish Question”. Visited Website on 12 March 2016.
http://nationalinterest.org/feature/what-isis-rise-means-the-kurdish-question%E29%80%D-13798
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رووبــەڕووی مەترســی بــووەوە .بــەاڵم فاكتــەری پاڵپشــتی نێونەتەوەیــی هاوســەنگی مەیدانــی شــەڕی بــۆ باشــوور
گــۆڕی و توانــی ئــەم هاوســەنگییە بــە ئاراســتەی هەســتانەوەی كــورد بگۆڕێــت .هەرچەنــد لێــرەدا رۆڵــی هێــزی
بەرگــری كوردســتان گرنگبــوو ،بــەاڵم نوقســانی ســەربازی كــورد لەالیــەن ئەمریــكا و هاوپەیامنانییــەوە پڕكرایــەوە.
پێــش هاتنــی داعــش ،ئاراســتەی سیاســی لــە كوردســتان لــە ملمالنێــی نێــوان هەولێــر و بەغدا خــۆی منایشــدەكرد.
واتــە گەمــەكان لــەو خانەیــەدا یەكیاندەگرتــەوە .بــەاڵم دوای هاتنــی داعــش ئیــر بەغــدا ،هەولێــر و ســوننە وەك
ســێ دوورگــەی جیاوازیــان لێهــات كــە هــەر كامەیــان هەوڵــدەدات بتوانــێ دواڕۆژی خــۆی بنیاتبنێــت )12(.بەغــدا
لەنێــوان ســەروەری عێـراق ،كاریگــەری ئەمریــكا و ئێـران لــە خواڵنەوەیەكــی بێوچاندایــە و هاوســەنگی هێــز لــە
بەغــدا لــەم ســێ خانــەوە خەریكــی رێكخســتنی خۆیەتــی .لــە كوردســتان هاوكێشــەكە لــە مەنتیقــی دەرەكــی،
واتــە بەغــدا ،ئەمریــكا ،تــاران و ئەنكــەرە دەربازبــووە و گیــردۆدەی كێشــەی ناوخۆیــی ،خــودی سیســتەمی
سیاســییە .واتــە ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە كوردســتاندا لــە رۆژەڤدایــە ،گیرســانەوەی سیســتەمی سیاســییە .جــا بەرەیــەك
ئــەم وێســتگەیە وەك وێســتگەی كۆتایــی دادەنــێ لــە بەئەنجامگەیاندنــی داهاتــووی سیســتەمی سیاســی
و بەرەیەكیــش ئــەم وێســتگەیە وەك دەرفەتێــك دەزانــێ بــۆ داهاتــوو و چارەنووســی حكومەتــی هەرێمــی
كوردســتان .ئــەم ملمالنێیــە لەئاســتە جیاوازەكانــدا رەنگیداوەتــەوە .لــە ئاســتی سیاســی ئیــدارەی هەرێمــی
كوردســتان كاردەكات ،بــەاڵم كارە دەرەكییــەكان بەڕێــدەكات و لەئاســتی ناوخــۆدا راوەســتاوە! لــە ئاســتی ئابووری
ملمالنێــی ســەختی ئیــدارە و چاكســازی هەیــە ،لــە ئاســتی ســەربازی وێــڕای جیــاوازی الیەنــەكان ،نیمچــە
ئەجێندایــەك هەیــە كــە بەرهەمــی دابەشــكاری ســەردەمی دووئیدارەییــە ،هەرچەنــد لــە پراكتیــك و كورمتــاوەدا
كاردەكات و پێدەچــێ لــە داڕشــتنی س ـراتیژی درێژخایەنــدا الوازبێــت.
بەگشــتی سیاســەتی كــوردی لــە ئاســتی ناوخــۆ خەریكــی جەمســەربەندییە و لــە ئاســتی دەرەوەدا دڵنیایــە
لــەوەی هەیــە كــە دەمێنتــەوە .بــەاڵم خەریكــی تاقیكردنــەوەی ئەوەیــە كــە ئاخــۆ دەتوانــێ تەماحێكــی دیكــەی
هەبــێ یــان نــا؟

ئەمریكا ،عێراق و كوردستان :قۆناخی پۆست-داعش
ئــەوەی تاوەكــو ئێــرە باســكرا لــە راســتیدا خســتنەڕووی ئــەو لۆژیكەیــە كــە ئێمــە لــە چ بارودۆخێكــدا دەژیــن
تاوەكــو لەوێــوە وێنــای داهاتــوو ،واتــا قۆناخــی پاش-داعــش بكەیــن بــە لەبەرچاوگرتنــی فاكتەرێكــی كاریگــەر
وەك ئەمریــكا .بــۆ ئــەم مەبەســتە دەتوانیــن وێنــای چەنــد ســناریۆیەك بكەیــن كــە تێیــدا ئەمریــكا وەك هێزێــك
دەبیرنێــت كــە توانــای ئاراســتەكردنی هاوكێشــە سیاســییەكانی داهاتــووی هەیــە.
()13
 - 1باڵكانیزەبوونی عێراق
 - 2بەردەوامی لۆبنانیبوونی عێراق
 - 3سوودانیكردنی عێراق
 - 4سۆماڵامنەوەی عێراق
12 - ZENONAS TZIARRAS, The Iraq Crisis and Its Geopolitical Implications. Visited Website on 12 March 2016.
http://www.e-ir.info/201429/07//the-iraq-crisis-and-its-geopolitical-implications/
13 - BBC The Death Of Yugoslavia 16- parts. Published on 14 Apr 2015. Visited on 15 March 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=M_PzsfXbyAw
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ســێناریۆی یەكــەم :واتــە باڵكانیزەبوونــی عێـراق ،ئــەوەی لــەم بــوارەدا گرنگــە جــۆری مامەڵــەی ئــەو پێكهاتانەیــە
كــە عێراقیــان پێكهێنــاوە .لــە باڵــكان هەرچەنــد ئەوروپــا و ئەمریــكا هەوڵــی ئەوەیانــدا كــە بتوانــن میكانیزمێك بۆ
پێكەوەبوونــی پێكهێنەرانــی ســازبكەن ،بــەاڵم میكانیزمــی دابەشــبوون بەهــۆی ئەكتەربوونــی نەتەوە جیــاوازەكان
بوونــی خــۆی ســەپاندبوو .واتــە كیانــە نەتەوەیــی و ئایینییــەكان توانیبوویــان خۆیــان لــە قەوارەیەكــی دیاریكراودا
جێبكەنــەوە .بۆیــە ئــەوەی مایــەوە بــۆ ئەوروپــا و ئەمریــكا رێكخســتنی ئــەو قەوارانــە و ئیــدارەی قەیرانەكــە بــوو
نەك داڕشــتنی.
عێراقــی ئەمــڕۆ باڵكانێكــی بەتــەواو مانایــە ،چونكــە ئــەوەی باڵكانــی پێــوە دەنارسێــت گەیشــتنە لووتكــەی
تووندوتیــژی و لێكدابڕانــی پێكهێنەرانــی ئــەو ناوچەیەیــە كــە مــەودای نێوانیــان بەهــۆی تووندوتیــژی و
تراژیدییــەوە رێگــەی گەڕانــەوەی نەبــوو .لەهەمانكاتــدا هێــزی نێودەوڵەتــی وەك رووســیا و ئەمریــكا و هێــزی
ناوچەیــی وەك توركیــا و ئەوروپــا گەمەكــەری ســەرەكی ئــەو ناوچەیــە بــوون .ئــەم حاڵەتــە لــە عێراقیــش هەیــە.
ملمالنێیەكــی ســەخت كــە رێگــەی گەڕانــەوەی نییــە ،هــەم تووندوتیــژی و هەمیــش تراژیــدی و هەمیــش هێــزی
جیــاواز دەســتیان لــەم واڵتــەدا هەیــە .جــا ئەگــەر لــە باڵــكان ئەمریــكا هێــزی تەكنۆلــۆژی خــۆی ســەملاند ،بــەو
مانایــە كــە بەبــێ هیــچ كوژراوێــك رسبســتانی هێنایــە ســەر چــۆك .لــە منوونــەی عێراقــدا دەبــێ بیــر لــەوە
بكرێتــەوە كــە ملمالنێــی جیۆپۆلیتیكــی ئەمریــكا لــە بــواری زلهێــزی چــۆن بوونی خــۆی لــەم ناوچەیــەدا دەبینێت.
پێدەچــێ وەك كاپــان دەڵــێ "ئێمــە لەگــەڵ ژینگــەی پــڕ لــە ئــاژاوەدا رووبەڕوویــن و ئــەم ئاژاوەیــە بــەردەوام
دەبێــت" )14(.ئەمریــكا كــە بــە شكســت لــە پــرۆژەی عێ ـراق هاتــەدەرەوە و رێبەرایەتــی لــە پرســی ســووریادا
چووەتەژێــر پرســیار ،پێناچــێ كــە خــۆی ئاوێتــەی ئــەم ناوچــە پــڕ لــە ئاژاوەیــە بــكات و رێگــەی ئیدارەكردنــی
جــۆری دابەشــبوونی عێـراق وەك یۆگۆســاڤیای پێشــوو راڤــەدەكات .لــە ئەگــەری پێشــكەوتنی ئــەم ســێناریۆیەدا،
كوردســتان دەتوانــێ باشــرین دەرفەتــی بــۆ بڕەخســێت.
ســێناریۆی دووەم :واتــا بەردەوامــی لوبنانیبوونــی عێـراق ،ســازكردنی زەمینەیەکــە كــە عێراقییــەكان بتوانــن بــە
میكانیزمــی دابەشــكردنی دەســەاڵتەكان لــە خانــەی ناوەندێكــدا دووبــارە كۆببنــەوە .لــەم رەهەنــدەوە عێ ـراق
دەچێتــە قۆناخێكــی دیكــە لــە دابەشــكاری دەســەاڵتی ناوەنــدی كــە تێیــدا عێ ـراق وەك واڵتێــك دەمێنێتــەوە.
بــەاڵم ئــەم واڵتــە لــە ســەر بنچینــەی دەســەاڵتی زۆرتــر بــۆ هەرێمــەكان و كەمكردنــەوەی دەســەاڵتی ناوەنــدی
هەنــگاو دەنێــت .پــڕۆژەی لوبنــان لــە ریشــەدا ،پڕۆژەیــەك بــوو لــە خانــەی دیموكراســی تەوافقــی ،بــەاڵم لــە
منوونــەی عێراقــدا ئــەم منوونەیــە دەتوانــێ بگوزارێتــەوە بــۆ منوونــەی جەوهــەری سیســتەمی سیاســی بــەو مانایــە
كــە تەنیــا دیموكراســی مەبەســت نەبــێ ،بەڵكــو دابەشــكردنی دەســەاڵت وەك منوونــەی بەلژیــكا و ســویرسا
ئاوێتــە بكرێــت.
بابەتێــك كــە دەبــێ لــەم بــوارەدا هەڵوێســتەی لەســەر بكرێــت ئەوەیــە كــە ئــەم منوونەیــە لەگــەڵ خەیاڵــی
ئایدیۆلــۆژی و جیۆپۆلیتیكــی ئەمریــكادا دێتــەوە .لەبەرئــەوەی لــە بــواری ئایدیۆلۆژییــەوە ئەمریــكا هێشــتا بــە
بەهــا لیرباڵییەكانــەوە كــە خــۆی لــە خانــەی دەوڵەتــی مەدەنیــدا دەبینێتــەوە ،پابەنــدە .لەهەمانكاتــدا هێشــتا
بــاوەڕی بــە دەوڵەت-نەتــەوە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەیــە كــە بەرهەمــی پــاش شــەڕی یەكەمــی جیهانییــە.
لــەدەرەوەی ئەمانــە ئــەوەی بــۆ ئەمریــكا و هاوپەیامنانــی لــەم كاتــەدا گرنگــە ،ئەوەیــە كــە داعــش وەك پرســێكی
14 - Robert D Kaplan, The coming Anarchy. Atlantic Monthly 273. No 2, pp 4446-
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ئاسایشــی دەبــێ لەنێوبچێــت .بۆیــە یەكــەم بابــەت كــە الی ئــەوان گرنگــە ئەوەیــە كــە ئــەم پرســە بنبڕبكــەن،
تاوەكــو بتوانــن ئاســایش بــۆ ناوچەكــە بگێڕنــەوە .بــەاڵم ئــەو پرســیارە ســەریهەڵداوە لەالیــان كــە ئاخــۆ پێــش
هاتنــی داعــش ئــەم ناوچەیــە ئــارام بــوو؟ دیــارە پرســی لەنێوچوونــی ئاسایشــی ناوچەیــی لەعێ ـراق هەبــوو،
بــەاڵم بەهــۆی بەهــاری عەرەبییــەوە تەشــەنەیكرد بــۆ ناوچەكــە .بۆیــە ئێســتا بیــری ئەمریــكا و هاوپەیامنانــی
ئەوەیــە كــە ســەرچاوەی ئــەم كێشــانە جێگیرنەبوونــی دابەشــكاری دەســەاڵت بــووە لەعێـراق .بۆیــە لــەم كاتــەدا
دەبــێ كارێــك بكرێــت كــە ســێ پێكهاتــە ســەرەكییەكەی عێـراق بتوانــن دەســەاڵتی هەرێمییــان زۆربكــەن و لــە
()15
بەرامبــەردا دەســەاڵتی دەوڵەتــی ناوەنــدی كەمــر ببێتــەوە.
بەگشــتی ئەگــەر ئــەم ســیناریۆیە وەك بابەتێكــی جیــدی لەبەرچاوبگریــن ،دەتوانیــن بڵێیــن كــە دۆســیەی عێراقــی
پــاش داعــش ،دۆســیەی حكومەتــی داهاتــووی ئەمریكایــە .بــەاڵم پێدەچــێ دیموكراتــەكان و كۆمارییــەكان هێشــتا
لــە بــواری گوتــار و س ـراتیژی سیاســییەوە ئامادەییــان زۆرتربــێ بــۆ بەردەوامبــوون لــە ســەر ئــەم ســێناریۆیە.
عێراقێكــی نــوێ كــە نوێنەرایەتــی ســێ پێكهاتــە بــكات و دەســەاڵت تێیــدا هەرێمــەكان دیــاری بكــەن نــەك
حكومەتــی ناوەنــدی .هــەر بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن لــە ئەگــەری ســەركەوتنی ئــەم ســێناریۆیە ،راســتەوخۆ
كاریگــەری لــە ســەر هاوكێشــە سیاســییەكانی كوردســتان دادەنێــت .بەتایبــەت كــە بەرەیــەك لــە ســەر ریفڕانــدۆم
و ســەربەخۆیی ،ناســنامەی بــۆ خــۆی بەرهەمهێنــاوە و بەرەیەكیــش پەیوەســتبوون بــە عێراقــەوە.
ســێناریۆی ســێیەم :واتــە ســوودانیكردنی عێـراق ،تەنیــا واڵتێــك نابــێ كــە نــاوی عێـراق بــێ ،بەڵكــو دابەشــكاری
خاكــی عێ ـراق دێتەكایــەوە و لــەم بــوارەدا واڵتێكــی شــیعە هەیــە كــە دەســتی بــە ئــاو و ئیمكاناتــی دەوڵــەت
دەگات وەك ســوودانی باكــوور و عێراقێكیــش وێ ـران و دوور لــە ئیمكانــات هەیــە وەك ســوودانی باشــوور كــە
ســوننەكان بــن .لەهەمانكاتــدا كوردســتانیش هەیــە كــە دەرفەتــی هەیــە و دەتوانــێ هاوپەیــان و هاوبەشــی
ســوننە بێــت كــە وەك رێگــەی دەرچــوون یــان كۆنفیدراڵییــەك لەگــەڵ ســوننە درێــژە بــە ژیانــی ســەربەخۆی
خۆیــان بــدەن*)16(.
لــە مــاوەی رابــردوودا لــە میدیــای كوردســتان و ناوچەكــەدا باسوخواســی ئــەوە هاتەئــاراوە كــە كــورد و ســوننە
دەیانــەوێ یەكبگــرن و لــە داهاتــوودا كۆنفیدرالییــەك رابگەیێنــن .ئــەم بیرۆكەیــە بەتایبــەت بەهــۆی نزیكایەتــی
و ســەفەری ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان بــۆ واڵتانــی عەرەبــی و ســعودیە بەتایبەتــی زیاتــر گەشــەیكرد.
لەالیەكــی دیكــەوە چونكــە توركیــا یەكێــك لــە كارەكتــەرە ســەرەكییەكانی بــەرەی ســوننە لەعێراقــە و هەروەهــا
نزیكایەتــی توركیــا لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان و تەماحــی توركیــا بــۆ شــۆڕبوونەوە بــۆ موســڵ وەك پرســێكی
مێژوویــی ،ئــەو گومانەیــە كــە كــورد و ســوننە دەبنــە ســوودانی باشــوور و شــیعەش دەبێتــە ســوودانی باكــوور.
منوونەیــەك كــە بــۆ ئــەم بــوارە دەهێرنێتــەوە ،راگەیاندنــی كۆنفیدرالــی لەالیــەن كــورد و ســوننەوەیە.
پرســیارێك كــە لێــرەدا دێتەئــاراوە ،ئەوەیــە كــە ئاخــۆ ئــەم گومانــە لــە ســێناریۆی ئەمریــكاوە نزیكدەبــێ؟
ئــەم ئەگــەرە تەنیــا كاتێــك دەتوانــێ ماناداربــێ كــە ئەمریــكا و هاوپەیامنانــی ملكــەچ بــە ئەكتــەرە بچــووك و
ناوچەییــەكان بــن .بــەو مانایــە كــە زۆر ئەكتــەر وەك كــورد و ســوننە بكــەری ئــەم گەمەیــە بــن و هەروەهــا
15 -Philippe Le Billon,Oil, Secession and the Future of Iraqi Federalism. Visited Website on 15 March 2016.
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/oil-secession-and-future-iraqi-federalism
 * - 16هیچ بابەتێکی راستەوخۆ وەک ژێدەرێک بۆ ئەمە نییە ،من بیرۆکەی بەسوودانیکردنی عێراقم لەمەوە هێناوە:
us-foreign-policy-iraq-south-sud-20146186645789446.html/06/http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014
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ئێ ـران بــە هاتــن بــۆ تكریــت هێــڵ یــان ســنووری شــیعەی دیاریكــرد و لــەم كاتــەدا توركیــا و هاوپەیامنانــی
بــە هاتــن بــۆ موســڵ و یارمەتــی كــورد و ســوننە هێڵــی خۆیــان بچەســپێنن .واتــە ئــەوەی لــەم بــوارەدا گرنگــە،
ئەوەیــە كــە ئەمریــكا بــەو ئەگــەرە رازیبــێ و وەك ئالتەرناتیڤــی هێنانــەدی ئاسایشــی هەمیشــەیی لــە ناوچەكــە
ســەیری بــكات .بــەاڵم گرێــی ســەرەكی لــەم بابەتــەدا لەنێوچوونــی دەوڵەتــە لەعێـراق كــە دەبــێ بــۆ ســووریاش
شــۆڕببێتەوە ،یــان گریامنــەی ئــەوە دەكرێــت كــە ســوننەكانی عێــراق و ســووریا لــەم پەكێجــەدا جێگەیــان
ببێتــەوە .بەهەرحــاڵ ئــەم ســێناریۆیە تەنیــا لــە كاتێكــدا دەتوانــێ بــۆ كــورد گرنگبــێ كــە بابەتــی ســەربەخۆیی
لەخۆبگرێــت.
بەگشــتی لــەم ئەگــەرەدا رۆڵــی ئەمریــكا وەك رێكخەرێــك دەبیرنێــت ،نــەك بكــەری ســەرەكی و بەپێــی ئــەوەی
لەئێســتا و داهاتــووی ناوچەكــەدا ئەكتــەرە بچووكــەكان توانیویانــە رۆڵــی بەرچاویــان هەبــێ ،روودانــی ئــەم
ئەگــەرە زۆر ئەســتەم نابێــت.
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ســێناریۆی چــوارەم :بــاس لــە هەلومەرجێــك دەكرێــت كــە منوونەكــەی واڵتــی ســۆماڵە .لــەو واڵتــەدا پــڕۆژەی
ئەمریــكا و هێرشــەكەی ســەرینەگرت و لــە بەشــێك لــەو واڵتــە ئــاژاوە و تیــرۆر وەك خــۆی مایــەوە و لــە بەشــێكی
دیكەیشــی كــە باكوورەكەیەتــی ،ئاســایش و تەناهــی جێگیربــوو )17(.ئەمــە بــەو مانایــە دێــت كــە ئــەوەی لــە
ســۆماڵ هاتەكایــەوە لەعێ ـراق دووبارەببێتــەوە .بــەو مانایــە كــە ئەمریــكا نەتوانــێ عێ ـراق بخاتــەوە ســەرپێی
و گرفتــی ئاســاییش لەالیــەن ســوننەوە بەردەوامبــێ و لەهەمانكاتــدا شــیعەش وەك ســەرچاوەی مەترســی
ســەیربكرێت ،تاوەكــو ســەرئەنجام ئەمریــكا هەمــوو تواناكانــی خــۆی لــە كوردســتان بەكاربێنــێ و هەوڵبــدات كــە
ئاســایش و بوونــی خــۆی لــەم ناوچەیــەدا درێــژە پێبــدات.
لــە ئەگەرێكــی ئــاوادا كــە هەڵگــری زۆربــەی تایبەمتەندییەكانــی بەردەوامــی كێشــە لــە عێراقی ســوننە و شــیعەیە
و جەمســەربەندییەكان رۆژ لــەدوای رۆژ تۆخدەبنــەوە ،ئەوەمــان پێدەڵــێ كــە لــە ئەگــەری لەنێوچوونــی داعــش
و نەبوونــی وێنایــەك بــۆ یەكگرتوویــی عێــراق یــان رێــكاری دیكــە ،ئەمریــكا وەك ئەفغانســتانی ســەردەمی
تاڵیبــان چــاوی لێبــكات و رێگــەی دەربازبوونــی كێشــەكان بــۆ ناوچەكانــی دیكــە بگرێــت و لەدرێژخایەنــدا
بتوانــێ لــە سـراتیژییەكی دیكــەدا جێگــەی بــۆ ببینێتــەوە .هەربۆیــە كاتێــكخەندەقــی جیاكردنــەوەی كوردســتان
لــە ناوچەكانــی دیكــەی عێـراق دەبینیــن و نەبوونــی هەڵوێســت لەالیــەن ئەمریــكاوە ،پێدەچێــت مانــای ئەوەبــێ
كــە ئەمریــكا بەهیــچ شــێوەیەك لەگــەڵ ئــەوەدا نەبــێ كــە دەتوانیــن كوردســتان وەك ســوماڵیای باكــوور وێنــا
بكەیــن ،بكەوێتــەوە مەترســی و لــەم ناوچەیــەدا بتوانــێ سیاســەتەكانی داهاتــووی خــۆی بنیاتبنێــت.

ئەنجام
ئــەوەی لــە كۆتایــی ئــەم توێژینەوەیــەدا دەتوانیــن ئامــاژەی پێبكەیــن ،ئەمەیــە كــە هەرچەنــد ئەمریــكا رۆڵ و
كاریگەرییەكــی گــەورەی لەســەر رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەیــە ،بــەاڵم ئــەم كاریگەرییانــە و جــۆری دیتنی وەك
ســەردەمانی پێشــوو نابێــت .بەتایبــەت كاتێــك كــە ســەرۆكی ئەمریــكا بــاراك ئۆبامــا باســی راهاتنــی ســعودیە و
ئێـران دەكات لــە ناوچەكــە ،وێنــای چینــی ســەردەمی ماومــان وەبیردێنێتــەوە كــە هەرچەنــد ئەمریــكا لــە چیــن
نزیكبــووەوە ،بــەاڵم هەرگیــز ناتوانــێ ژاپــۆن لەیــاد بــكات .لــەم كاتەشــدا ئەگــەر ئەمریــكا لەگــەڵ رۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت وەك ناوچەیەكــی پــڕ لــە ئــاژاوە و هەروەهــا وەك هەوێنــی پێكدادانــی ناســنامەكانی هەنتینگتــۆن
دەیبینــێ ،پێدەچێــت كــە كوردســتان قورســایی خــۆی هەبــێ و مبێنێتــەوە .بــەاڵم ئــەوەی فۆرمــی ئــەم قورســاییە
دەگۆڕێــت ،خــودی كوردســتانە نــەك ئەمریــكا ،چونكــە پرســی ســەرەكی ئەمریــكا لێكدابڕانــی عێ ـراق نییــە و
ئێســتا هیــچ گوتــار و سـراتیژییەكی سیاســی نییــە لــە ئەمریــكا كــە تەماحێكــی وای لــەال ســازببێت.
لێــرەدا خــودی كــوردە كــە ئاخــۆ دەتوانــێ ئــەم بۆشــاییە بكاتــە هەوێنــی ســازكردنی بەرپرســیارێتی زۆرتــر بــۆ
ئەمریــكا یــان نــا؟ بــەو مانایــە كــە بتوانــێ پــڕۆژەی گشتپرســی بخاتــە بەردەســتی ســەرۆكی داهاتــووی ئەمریــكا
و رۆڵــی هەبــێ لــە ســەرنەگرتنی هــەر چەشــنە پڕۆژەیــەك كەعێ ـراق بــەرەو لوبنانێكــی دیكــە ،ســوماڵیایەكی
دیكــە ببــات .بەڵكــو قورســایی خــۆی بــۆ دیتنــی عێــراق وەك باڵــكان و ســودانێكی دیكــە ســەیربكات .لــە
17 - Major L. M. Martin, Somalia: Humanitarian Success And Political/Military Failure. United States Marine Corps.
1995. Visited Website on 14 March 2016.
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1995/MLM.htm
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نەبوونــی ئەگەرێكــی ئــاوا ،باشــرین بــژارە هێشــتنەوەی هەرێمــی كوردســتانە بــە ناوچــە كوردســتانییەكانی
دەرەوەی هەرێمــی كوردســتانەوە و ســازكردنی ژێرخانێكــی ســەربازی كــە بتوانــێ لەگــەڵ گەشــەكردن ،توانــای
ســەربازی و بەرگــری خــۆی زیادبــكات و لەگــەڵ هاوكێشــەكان بچێتــە پێــش تاوەكــو دەرفەتــی ســەربەخۆیی
هەمــوار دەبێــت .هەرچەنــد وەك توێــژەر لــەو بڕوایــەدام كــە كوردســتان دەبــێ لەمــڕۆوە بیــر لــە پــاش داعــش
بكاتــەوە ،بەمانــای پڕۆژەیەكــی ســەرووی ئــەوەی هەیــە وەك حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان .ئاســتی بۆشــایی
جیۆپۆلیتیكــی و لێكدابڕانــی سیاســی و جەمســەربەندی ناوچەكــە ئــەو دەرفەتــە دەداتــە هەرێمــی كوردســتان
كــە پــڕۆژەی خــۆی ئەنجامبــدات .هەرچەنــد نەبوونــی یەكگرتوویــی ناوخۆیــی لــەم كاتــەدا كۆســپی ســەرەكییە!
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سیناریۆكان

كەی ترسی داعش نامێنێت؟
داعــش ،بەهێزێكــی زۆر و تــرس و دڕندەییەكــی بێوێنــەوە هاتــە ناوچەكــە .هــەر زوو رووبەرێكــی فراوانــی
ناوچەكانــی عەرەبــی ســوننەی لــە هــەردوو واڵتــی ســووریا و عێـراق خســتەژێر ركێفــی خۆیــەوە .ســنووری نێــوان
ئــەو دوو واڵتــەی نەهێشــت ،زۆرینــەی بەربەســتە ســنوورییەكانی البــرد .پاشــان هێرشــێكی دڕندانــەی كــردە ســەر
باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان .بەرەیەكــی دوور و درێــژی جەنــگ هــەر لــە عەفرینــەوە تاوەكــو خانەقیــن تــاوی
ســەند ،دەیــان شــارۆچكە ،ســەدان گونــدی كوردســتانیان داگیــر و خاپووركــرد.
داعــش بــە بــەراوورد بــە دوو ســاڵی پێشــوو ،الوازبــووە .هێرشــەكانیان وەك پێشــر سیســتەماتیك نییــە.
رزگاركردنــەوەی شــنگال ،كۆبانــێ ،مەخمــوور ،جەلــەوال و ئەوانیدیكــە ورەی داعشــی لــە بەرامبــەر هێــزە
كوردییــەكان رووخانــد .كەمــە كەمەیــەك نەبێــت لێــرە و لــەوێ ،لێــدە و راكەیــەك دەكــەن یــان بۆمبێكــی
چێرناویــان دەتەقێتــەوە .ئەمانــە نیشــانەی بەرایییەكانــی كەمبوونــەوەی مەترســیی داعــش لەســەر ســنوورەكانی
كوردســتانن.
رزگاركردنــەوەی موســڵ لــە بەرنامــەی واڵتانــی رۆژئــاوا ،عێـراق و حكومەتــی هەرێمــی كوردســتاندا هەیــە و كاری
زۆریشــی بــۆ كـراوە .بــە گرتنــەوەی موســڵ دەتوانرێــت بگوترێــت كــە ترســی داعــش لەســەر كوردســتان بەگشــتی
و بەشــی باشــووری زۆر كەمدەبێتــەوە یــان نامێنێــت.
پــاش "نەمــان"ی داعــش زۆر گرنگــە ئــەم ســیناریۆ و گریامنانــە لەبەرچــاو بگیرێــن ،تاوەكــو چ حكومەتــی
هەرێمــی كوردســتان و چ فیدراڵیــی رۆژئــاوای كوردســتان و چ كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتانیش ئامــادەی هــەر
گۆڕانكارییەكــی خــوازراو و نەخــوازراو لــە پاشــەڕۆژی پۆست-داعشــدا بــن.
دیــارە ئــەم ســیناریۆیانە هیچیــان پێشــبینیی رەهــا نیــن و زۆرینەیــان دەرئەنجامــی خوێنــدەوە و گفتوگۆكانــی
نێــو ســەنتەری لێكۆڵینەوەكەمانــە و ســوودیش لــە لێكۆلینــەوەی لێكۆلینڤانــە راســپێردراوەكانی ئــەم توێژینەوەیــە
وەرگیــراوە .ســیناریۆكان تەنیــا تایبــەت بــە رەوشــی چاوەڕوانكــراوی هــەردوو بەشــی باشــوور و رۆژئــاوای
كوردســتانن .ئەویــش بەهــۆی ئــەوەی كــە شــەڕی داعــش زۆرتــر لەگــەڵ ئــەم دوو بەشــەدا بــووە و بانــدۆری
ترســناكی سیاســی ،ســەربازی ،ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی لەســەریان هەبــووە.

سیناریۆ "خراپ"ەكان
دروســتبوونی ســەعدئابادێكی نــوێ و رێككەوتنــی دوو یــان زۆرتــری داگیركەرانــی كوردســتان لەســەر زۆرتــر
ســەركووتكردنی دۆزی كــورد ،یــەك لــە ســیناریۆ هــەرە خراپەكانــی پۆست-داعشــە.
دابەشــنەكردنی هــەردوو واڵتــی ســووریا و عێـراق و گێڕانــەوەی ســنوورەكانی ســایكس-پیكۆ ،یەكێكــی دیكــە
لــە ســیناریۆ خراپەكانــی پۆست-داعشــە .مانــەوەی ســنوورەكان واتــە دانەمەزراندنــی دەوڵەتــی ســەربەخۆی
كوردســتان كــە زۆر لــە چاودێ ـران پێیانوایــە پــاش داعــش باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان دەوڵەتــی كوردســتان
لــە خانەقینــەوە تاوەكــو ســەر دەریــای نێوەڕاســت ،دەبنــە یــەك دەوڵــەت و ئــەو ناوچەیــەش بــە راڕەوی كــوردی
 Kurdish Corridorناوزەدكــراوە.
درێژەكێشــانی خراپــی پەیوەندییەكانــی نێــوان باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان ،بەتایبەتــی پارتــی دیموكراتــی
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كوردســتان و پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی و نەكرانــەوەی ســنووری هــەردوو بەشــی كوردســتان ،ســیناریۆیەكی
خراپــە .ئەمــە بانــدۆری زۆر خراپــی لــەڕووی نەتەوەیــی و ئابوورییــەوە هەیــە.
زۆرتربوونــی دەســەاڵتی شــیعە و ئێــران ،یەكێــك لــە گرنگرتیــن گریامنــە ترســناكەكانی پۆست-داعشــە.
هەرچەنــدە پێشــر ســنووری باشــووری كوردســتان بەشــێكی زۆر كەمــی بــە شــیعەی عەرەبــەوە گرێدرابــوو لــە
باشــووری خانەقیــن ،بــەاڵم بەهــۆی هەوڵــە بەردەوامەكانــی گۆڕینــی دیمۆگرافیــای پارێــزگای دیالــە لەالیــەن
ئێـران و حكومەتــی عێراقــەوە كــە بەشــێكی ناوچــە كوردســتانییەكانیش دەگرێتــەوە ،هــەروەك پێشــر لــە بەشــی
باشــووردا باســكرا ســنووری كــورد و شــیعە لــە جــاران فراوانرتبــووە .پێكدادانــی خوێناویــی بەرفراوانــی هێــزی
پێشــمەرگە و حەشــدی شــەعبی گریامنەیەكــی بەهێــزە .ئەمــە زۆر ترســناكە چونكــە كوردســتان لــە جەنگێــك
دەچێتــە دەرەوە و بــەرەوڕووی جەنگێكــی دیكــە دەبێتــەوە .دیــارە جێگیرنەبوونــی ناوچــە دابــڕاوەكان لــە
پۆست-داعشــدا كــە پەیوەنــدی زۆری بــە شــیعەكانەوە هەیــە بەتایبەتــی لــە ناوچــەی خورماتــوودا ترســێكی
دیكــەی پۆست-داعشــە.
لەكاتــی جەنگــی داعشــدا بــەرەی ناوخۆیــی كــورد زۆرتــر پەڕتــەوازە بــوو ،ملمالنێــی الیەنــەكان
لەســەر دەســەاڵت گەیشــتە لووتكــە .ئــەم ملمالنێیــە بانــدۆری خراپیشــی لەســەر جەنگــی داعــش هەبــووە.
دووركەوتنــەوەی دەســەاڵتدارانی هەولێــر و ســلێامنی ،باشــووری كوردســتان بەخراپــی بــەرەو دووئیدارەیــی و
دوو ئیرادەیــی دەبــات.
دڕندەیــی دەوڵەتــی ئیســامی نەیتوانــی رەوتــی ئیســامی سیاســی و ســەلەفی لــە كوردســتاندا كەمبكاتــەوە!
هەندێــك خانــەی نووســتوو لــە باشــووری كوردســتاندا ماونەتــەوە و دەبنــە ســیناریۆیەكی ترســناك و بەدڵنیاییــەوە
لــە پۆست-داعشــدا هەوڵــی كاری تیرۆریســتی لــە باشــووری كوردســتاندا دەدەن و ئەمــە دەبێتــە هــۆی تێكدانــی
ئاسایشــی ناوخۆیــی كوردســتان .لەالیەكــی دیكەشــەوە پاشــاوەكانی داعــش لە ســنووری باشــووری كوردســتانەوە
هەوڵــی كاری تێكدەرانــە و شــەڕی چەتەیــی دەدەن.

سیناریۆ "باش"ەكان
تــەواوی هێــزە دەســەاڵتدارە جیهانــی و ناوچەییــەكان چاویــان لــە كێكەكــەی پۆست-داعشــە .رووســیا
دەیەوێــت ئاواتــی چەنــد ســەدەیی بــۆ گەییشــن بــە ئــاوە گەرمــەكان بهێنێتــەدی و لــە بەشــە عەلەوییەكــەی
ســووریا خــۆی جێگیركــردووە و جبەخانەیەكــی ســەربازی گــەورەی بــۆ ئــەو ناوچەیــە گواســتووەتەوە .ئەمریــكا
و خۆرئــاواش لــە ناوچەكــەدا ئامادەیــی چاالكیــان هەیــە و نــەوت و گازی باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتانیان
لەبەرنامەدایــە و بەپێــی رای زۆر لــە چاودێـران لــە هەوڵــی بینینــەوەی رێیەكــدان بــۆ گواســتنەوەی ئــەو بەرهەمە
پەترۆڵییانــە لــەدەرەوەی خاكــی توركیــا .هەڵبــەت یەكەمیــن و باشــرین ئەلتەرناتیڤیــش گەیاندنــی كــوردە
بــۆ دەریــای ســپی نێوەڕاســت .بۆیــە چاوەڕواندەكرێــت گۆڕانــكاری گــەورە بەســەر نەخشــەی جیۆپۆلیتیكــی
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بێــت .بەهۆیــەوە كوردیــش ببێتــە دیوارێكــی جیۆپۆلیتیكــی لەنێــوان شــیعە و ســوننە و
دابڕانــی توونــدڕەوی ئایینــی.
لــە رۆژئــاوای كوردســتان ،هەوڵــەكان بــۆ بەســتنەوەی هــەردوو كانتۆنــی كۆبانــێ و عەفریــن بەردەوامــە .هێزە
رۆژئاواییــەكان یارمەتییەكــی بەرچــاوی رۆژئــاوی كوردســتانیان داوە لــەڕووی هێرشــی ئاســانی و پێشكەشــكردنی
پاڵپشــتی لۆجســتیی دیكــەوە و لــە هەوڵــی ئــەوەدان كــە ســووریا ببێتــە دەوڵەتێكی فیدرالــی .بنكەی ســەربازییان
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لێــرە و لــەوێ دانــاوە .پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی ئــەو نەخشــەیەی باڵوكردووەتــەوە كــە كــورد چەندیــن ســاڵە
خەباتــی بــۆی كــردووە و ئاواتــی ئــەوە بــووە كــە رۆژئــاوای كوردســتان لــە باكــووری الزقییــەوە دەگاتــە دەریــا.
لەكاتــی كردنــەوەی بنكــەی پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی لــە مۆســكۆ ،ئەم نەخشــەیە بەبەرچــاوی میدیــای رووس و
جیهانییــەوە دانرابــوو .زۆرینــەی هــەرەزۆری ســەرچاوە نەوتییەكانــی ســووریا دەكەونــە رۆژئــاوای كوردســتانەوە.
ئێســتا بەنــداوی ســراتیژیی ترشیــن لەســەر رووبــاری فــرات لەژێــر كۆنتڕۆڵــی كــوردە .رۆژئــاوای كوردســتان
لــەڕووی كشــتوكاڵ و ئاژەڵدارییــەوە بــە ناوچەیەكــی دەوڵەمەنــد دادەنرێــت .هەمــوو ئەمانــە ئــەم ســیناریۆیە
دەكەنــە ئەگەرێكــی چاوەڕوانكـراو تاوەكــو كــورد بگاتــە دەریــا.

بارەگای PYDلە مۆسكۆ

هــەر لەســەرەتای ســاڵی 2016ەوە خواســتی گشتپرســی بــۆ ســەربەخۆیی باشــووری كوردســتان لەعێــراق
بووەتــەوە رۆژەڤ .خواســتی گشتپرســی هەرچەنــد هەمــوو الیەنــە كوردییــەكان لەســەری تەبــا نیــن ،هەروەهــا
ئاســتەنگی یاســایی و تەكنیكیشــی زۆرە و ناوچــە دابڕێرناوەكانــی ســنووری مــادەی 140یــش كێشــەیەكی دیكەیــە
كــە ئایــا گشتپرســی ئــەو شــوێنانە دەگرێتــەوە یــان نــا؟ لــە پۆست-داعشــدا یــەك لــە ســیناریۆكان ئەنجامدانــی
گشتپرســی بــۆ ســەربەخۆییە.
ســیناریۆی دامەزراندنــی دوو دەوڵەتــی ســەربەخۆ بــۆ رۆژئــاوا و باشــووری كوردســتان دەبێتــە هــۆی
مانــەوەی بەشــێكی ســنووری ســایكس-پیكۆ .ئەمــە هەرچەنــد بــە یەكێــك لــە ســیناریۆ باشــەكان دادەنرێــت،
بــەاڵم ئەگــەری هەڵوەشــاندنەوەی ســایكس-پیكۆ بژاردەیەكــی بەهێــزە و زۆر تۆژینــەوە لەســەر ئــەوە كـراوە كــە
باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان پێكــەوە بلكێــن و دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ لــە خانەقینــەوە تاوەكــو عەفریــن و
بۆســەر دەریــای نێوەڕاســت بێتەكایــەوە .ئــەم ســیناریۆیە لەگــەڵ ســیناریۆی یەكەمــدا زۆر پەیوەســت و لێكئــااڵوە
و بەرژەوەندییەكانــی رووســیا و ئەمریــكا و رۆژئــاوا دەبنــە ئافرێنــەری ئــەم ســیناریۆیە .گرێدانــی باشــوور و
رۆژئــاوای كوردســتان لەسـراتیژی ناتــۆدا بــە كوردیــش كۆریــدۆر-راڕەوی كــوردی نــارساوە و باســی لێوەدەكرێــت.
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لەبــاری ســەربازی و هەواڵگرییــەوە ،هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان و گەریــا و شــەڕڤانان بەهــۆی شــەڕی
داعشــەوە هەرچەنــد زیانــی زۆریــان بەركــەوت ،بــەاڵم پێشــكەوتنی گەورەیــان لــە هونــەری ســەربازی و جەنگیدا
بەدەســتهێناوە .دامەزراندنــی ســوپایەكی نیشــتامنی و دەزگایەكــی هەواڵگــری پێشــكەوتوو یەكێكــی دیكــە لــە
ســیناریۆ باشــەكانە.
لەبــاری ئابوورییــەوە ،رۆژی 7ی مارتــی  2016باڵیۆزانــی ئەمریــكا ،بەریتانیــا ،كەنەدا ،فەرەنســا ،ئەڵامنیا ،ئیتاڵیا
و ژاپــۆن لەعێ ـراق لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی هەرێمــی كوردســتان لــە هەولێــر كۆبوونــەوە .لــە كۆبوونەوەكــەدا
نوێنــەری بانكــی نێودەوڵەتیــش بەشــدارییكرد و باســیان لــە كێشــەی دارایی باشــووری كوردســتان كــرد .پێدەچێت
ئەمــە بەرایــی باشــربوونی قەیرانــی دارایــی لــە باشــووری كوردســتان بێــت كــە لــە پۆست-داعشیشــدا هــەر
بــەردەوام دەبێــت .ســەرباری بەرزبوونــەوەی بەرچــاوی نرخــی نــەوت لــە ســەرەتای مارتــی 2016ەوە دەكرێــت
ببێتــە هۆكارێكــی زۆر گرنگــی باشــربوونی قەیرانــی دارایــی لــە پۆست-داعشــدا .چاكســازییەكانی حكومەتــی
باشــووری كوردســتان بەراییــی تاڕادەیــەك تێگەیشــتنی حكومەتــە بــۆ پرنســیپی بەناوبانگــی "Best value for
 "moneyبەواتــای باشــرین بەهــا بــۆ دراو .بەپێــی ئــەم پرنســیپە ،دراو دەبێــت لــە پڕۆســەیەكی ســوودمەندا
خــەرج بكرێــت ،كوالیتــی و درێژخایەنیــی كااڵ و خزمــەت لــەم خەرجییانــەدا پێویســتە تاكــە مەبەســت بێــت.
هــەر ئەمەشــە كــە دیــاردەی گەندەڵــی لــە پۆست-داعشــدا كەمدەكاتــەوە.
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ئەنجامی لێكۆڵینەوە
هێرشــی داعــش ،پێگــەی كوردســتانی لــە ســراتیژییە جیهانــی و هەرێمییەكانــی نەهێشــتنی تیــرۆردا
تۆكمەكــرد .هێــزە چەكــدارە كوردییــەكان لــە هــەردوو بەشــی باشــوور و رۆژئــاوای كوردســتان رۆڵــی "پەرژینێكــی
ســراتیژی"یان گێـڕا و گــورزی كوشــندەیان لــە ژێرخانــی ســەربازی داعــش وەشــاند .ئەمــە لەكاتێكــدا بەشــێك لــە
ناوچــە عەرەبییــە ســوننەكانی عێـراق و ســووریا بەكــردەوە بوونــە مەكــۆی داڵدەدانــی داعــش و بەشــێكی زۆر لــە
ســەرچاوە مرۆییەكانــی ئــەم هێزەیــان پێكهێنــا .دەركەوتنــی داعــش ئــەو بیرۆكەیــەی الی نێوەنــدە جیهانییــەكان
پێشخســت كــەوا "راڕەوی كــوردی" باشــرین میكانیزمــە بــۆ لێكدابڕینــی قواڵیــی دیمۆگرافی ســوننە لە ســێكوچكەی
"عێ ـراق – شــام – ئەنــادۆڵ" .ئێســتا جیهــان بــاس لــەم "راڕەوە كوردییــە" دەكات.
دەركەوتنــی داعــش وەك وەرچەرخانێكــی جیۆپۆلیتیكــی ،سیســتەمی ناوچەیــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی
لەبەریــەك هەڵوەشــاندووە .ریزبەنــدی و جەمســەربەندی هێــزەكان گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە .ناوچەكــە
بەســەر ســێ جەمســەری ســەرەكیدا دابەشــبووە .ئــەم ســێ جەمســەرە ئێـران – توركیــا – ســعودیەن كــە لەشــێوەی
دوو نیمچــە بلۆكــی تورك-ســوننە و عــەرەب – ســوننە لەالیــەك و ئێ ـران – عەرەب-شــیعە لــەالی دیكــە خۆیــان
نوانــدووە .لێــرەدا بــاس لــە گریامنــەی "دیــواری كــوردی" وەك پەرژینێكــی جیۆپۆلیتیكــی دەكرێــت كــە دەتوانــێ
هــەردوو جەمســەری ســوننە و شــیعە لێــك داببــڕێ و رۆڵــی "ناوچــەی دەروازە" لەنێــوان هــەردوو بلۆكەكــەدا
بگێڕێــت .بەپێــی ئــەم گریامنەیــە دیــوارە كوردییەكــە لــە نەفتخانــەوە دەســپێدەكات و تاوەكــو شــاری "كەســەب"
لــە رۆخــی رۆژهەاڵتــی دەریــای نێوەڕاســت دەكشــێت .ئــەم دیــوارە كوردییــە دەتوانــێ هــەردوو بلۆكەكــە
هاوســەنگ بــكات و دەشــێ لەنێــوان هــەردووال ببێتــە "دەوڵەتــی تامپۆنی"ـــش.
پێدەچــێ لــە قۆناخــی پۆست-داعشــدا ئێــران بیــەوێ كوردســتان لەژێــر هەژموونــی ســراتیژی خۆیــدا
بهێڵێتــەوە .بۆیــە ئەگــەر هەولێــر جــاڕی گشتپرســی بــۆ ســەربەخۆیی لێبــدات ،ئــەوا تــاران بەرەنــگاری ئــەم
پڕۆژەیــە دەبێتــەوە .لێــرە عێ ـراق وەك هێزێكــی هەرێمــی بوونــی نەمــاوە ،بــەاڵم وەك بەشــێك لــە تەواوكــەری
بلۆكــی ئێرانــی ،پشــتیوانی لــە سیاســەتی ئێرانــی لــەدژی كوردســتان دەكات .هەروەهــا ئەگــەری ئــەوە هەیــە تــاران
بەرپەرچــی "فیدرالیــی رۆژئــاوا"ی كوردســتان بداتــەوە .ســووریا وەك هێزێكــی هەرێمــی نەماوەتــەوە ،بــەاڵم وەك
هاوپەیامنــی ســەرەكی ئێـران لــە ناوچەكــە ،پێدەچــێ ئامـرازی بەرەنگاربوونــەوەی ئــەم سیاســەتە ئێرانییــە بێــت.
توركیــا لەناوخــۆ رووبــەڕووی خولێكــی نــوێ لــە پرســی كــورد بووەتــەوە .بۆیــە لــە قۆناخــی پۆســت –
داعشــدا بــە هەســتیارییەكی زۆرەوە ســەیری پێشــكەوتنەكانی رۆژئــاوای كوردســتان دەكات .ئەنكــەرە نایــەوێ
كــورد لــە رۆژئــاوای كوردســتان ببێتــە خاوەنــی كیانێكــی تایبــەت .بۆیــە بەهەمــوو شــێوەیەك رووبــەڕووی پــڕۆژەی
كــوردی لــە رۆژئــاوای كوردســتان دەبێتــەوە .ســەبارەت بــە هەرێمــی كوردســتان ،ئەنكــەرە لەبــەر تــۆڕی بەرفراوانی
بەرژەوەندییــە ئابــووری و سیاســییەكان بەراشــكاوی دژایەتــی هەولێــر نــاكات ،بــەاڵم ســەبارەت بــە پــڕۆژەی
گشتپرســی بــۆ ســەربەخۆیی ،ئــەوەی بەئاشــكرا رایگەیانــدووە ئــەوان پێشــوازی لێناكــەن ،چونكــە ســەقامگیری
ناوچەكــە تێكــدەدات .لەبــەر ئەمــە ئەنكــەرە خوازیــارە كــورد لەچوارچێــوەی عێراقــدا دەســەاڵتی نیمچەدەوڵەتــی
هەبێــت .ئەنكــەرە وا دەنوێنــی كــورد لــە هەرێمــی كوردســتان هاوپەیامنیەتــی ،بــەاڵم سیاســەتە پشــتپەردەكانی
ئــەم دواییــەی ،ئەوەیــان ســەملاندووە كــە ئەنكــەرە عەرەبــە ســوننەكانی عێــراق و ســووریا بــە تەواوكــەری
جیۆپۆلیتیكــی خــۆی دەزانێــت.
ســعودیە و بلۆكــی خەلیجــی لــەدوای هێرشــەكانی داعــش ،بەشــێنەیی خەریكــن سیاســەتی كــوردی خۆیــان
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دادەنێــن .ســعودیە بــەو ئەنجامــە گەیشــتووە كــە كــورد لــە هەرێمــی كوردســتان دەتوانــن ببنــە هاوپەیامنــی
رسووشــتی بلۆكــی خەلیجــی .بۆیــە یــەك لــەدوای یــەك كۆنســوڵخانەكانیان دەكەنــەوە .بیرۆكــەی هاوپەیامنــی
كوردســتان لەگــەڵ كەنــداو هەســتیاری ئێـران و توركیــای نییــە ،چونكــە ئــەو دوو واڵتــە كوردیــان هەیــە و كەنــداو
كــوردی خۆجێیــی نییــە .كەنــداو پێیوایــە كــورد دەتوانــن لەعێ ـراق ببنــە پاڵپشــتی عەرەبــی ســوننە و شــەپۆلی
شــیعە هاوســەنگ بكــەن .هەروەهــا پێیانوایــە كــورد بەشــێوەی رسووشــتی لــە ئێ ـران ئۆپۆزیســیۆنی تارانــن و
لەگــەڵ دەركەوتنــی قەیرانەكانــدا دەتوانــن كاریگــەری جیۆسیاســی گرنگیــان هەبێــت .هێشــتا رۆژئــاوای كوردســتان
لەسیاســەتی كەنــداودا پێگــەی دیــار نییــە .بــەاڵم دەركەوتنــی بلۆكــی كەنــداو لــە سیاســەتی كوردیــدا بــۆی هەیــە
زۆر گۆڕانــكاری گــەورە بەدیبێنێــت.
رووســیا لەگــەڵ هێرشــەكانی داعــش و تەنگــژەی ســووریا ،بەشــێنەیی گەڕاوەتــەوە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت.
ئۆراســیا لەچوارچێــوەی سیاســەتی ســووریایی خۆیــدا بــۆ جڵەوكردنــی رەوتــی ســەلەفی جیهــادی ،دۆســیەی
كــوردی كردووەتــەوە و خەریكــە سیاســەتی كــوردی خــۆی دادەڕێژێتــەوە .رووداوەكانــی رۆژئــاوای كوردســتان
پرســی كوردیــان بەجیهانیكــردووە ،بۆیــە بەودواییــە رووســیا لــەڕووی سیاســی و ســەربازییەوە پشــتیوانی لــە كــورد
دەكات و تەنانــەت ئامــاژەی بــەوەش داوە كــە الرییــان لــە بنیاتنانــی سیســتەمی فیدراڵــی نییــە .مۆســكۆ تائێســتا
لەســەر ئــەم سیاســەتەی رژدە ،بــەاڵم هێشــتا دیارنییــە تاوەكــو چەنــد ئــەم سیاســەتە كوردییــەی بــەردەوام دەبێت!
هێزەكانــی ئەتڵەســی لەگــەڵ هێرشــەكانی داعــش بۆســەر كوردســتان هــەم لــە باشــوور و هــەم لــە رۆژئــاوا
رۆڵــی یەكالییكەرەوەیــان گێـڕاوە .پشــتیوانی ئاســانی ئەمریــكا هــەم لــە كۆبانــێ و هــەم لــە هەولێــر ،هاوســەنگی
ســراتیژی بەســوودی هێــزە كوردســتانییەكان گۆڕیــوە .پێدەچێــت ئەمریــكا بەشــێنەیی رۆژئــاوای كوردســتان بكاتــە
بنكــەی تێرسەواندنــی داعــش و گرووپــە رادیكاڵییەكانــی دیكــە .هەروەهــا ئەگــەری ئــەوە بەهێــزە ئەمریــكا
بیــەوێ راڕەوی نێــوان داعــش و توركیــا لەڕێگــەی هێــزە كوردییەكانــەوە دابخــات و لەدنیــای دەرەوەیــان داببڕێــت.
بەمــەش پــڕۆژەی ســراتیژی پێكەوەبەســتنەوەی كانتۆنەكانــی جزیرە-كۆبانــێ بــە عەفریــن كامڵدەكرێــت .ئەمریــكا
تائێســتاش نایــەوێ كــورد بــەرەو ســەربەخۆیی بــڕوات .زیاتــر داوای ئــەوە دەكات كــورد لــە چوارچێــوەی عێراقــدا
خــاوەن پێگــەی فیدراڵــی بێــت .ئــەم سیاســەتەی بەرامبــەر بــە رۆژئــاوای كوردســتانیش هەیــە و زیاتــر لــە
چوارچێــوەی نەهێشــتنی داعشــدا بایــەخ بــە كــورد دەدات .بــەاڵم پێناچێــت لــە جاڕدانــی گشتپرســی ســەربەخۆییدا
بەرپەرچــی ئــەم پڕۆژەیــەی هەولێــر بداتــەوە.
لــەدوای ئۆپەراســیۆنی موســڵ و رەققــە ،پێدەچێــت داعــش وەك دیفاكتۆ-دەوڵــەت نەمێنــێ و ببێتــەوە هیزێــك
كــە جەنگــی چەتەیــی پــەرە پێــدەدات .لەگــەڵ ئەمەشــدا ناشــێ چاوەڕێــی ئــەوە بكرێــت كــە لــە كورتخایەنــدا
توونــدڕەوی ئیســامی لــە كۆمەڵگــە عەرەبــی و ئیســامییەكاندا ببڕێتــەوە ،چونكــە ئــەو هۆكارانــەی ئەمانەیــان
دروســتكردووە و بووژاندوویاننەتــەوە تائێســتاش لەئــارادان وەك :ئیشــكالیەتی دەســەاڵت و حوكمڕانــی ،هــەژاری
و جیــاوازی كۆمەاڵیەتــی ،بێــكاری و پەراوێزخســن ،ملمالنێــی فەڵەســتین – ئیرسائیــل ،ئیشــكالیەتی پەیوەندییــەكان
لەگــەڵ رۆژئــاوای كریســتیان ،خـراپ شــیكردنەوە و تەوزیفــی سیاســی دەقــە ئایینییــە ئیســامییەكان جــا چ شــیعی
بــن چ ســوننی!
گێڕانــەوەی عێـراق و ســووریا بــۆ ســەردەمی رابــردوو ،واتــە هێشــتنەوەی ئــەم دوو واڵتــە بــە هەمــوو كێشــە
ناوخۆییــە گەورەكانیانــەوە بەبــێ چارەســەری .بەتایبــەت كێشــە و ملمالنێــی تایفــی شــیعە – ســوننە لــە عێـراق و
عەلــەوی – ســوننە لــە ســووریا .لەئەنجامــدا ئەگــەر رێككەوتنیــك لەســەر هێشــتنەوەی شــێوەی دەوڵــەت بكرێــت
كــە جیاوازییەكــی ریشــەیی لەگــەڵ پێــش ســاڵی  2011نەبــێ ،ئــەوە گرووپــە تووندڕەوەكانیــش دەمێننــەوە.
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راسپاردەكان
پێویســتە كــورد لــە جەنگــی دژی داعــش لــە دەرەوەی كوردســتاندا بــەردەوام نەبــێ تاوەكــو مەرجەكانــی
بســەپێنێت .هەروەهــا لەگــەڵ رۆژئــاوای ئەمــڕۆ -ئەمریكایــی و گەیشــن بــە ئاســتی هاوئاهەنگی لەگــەڵ جیهانی
كریســتیان بــە گشــت كڵێســە و رەوتــە سیاســییەكانییەوە بــۆ ئــەوەی ســنوورێك بــۆ هەڕەشــە و گۆڕانكارییەكانــی
ئاینــدە لەســەر كوردســتان و ســروكتووری ئیســامی دێرینــی دابرنێــت .دەبــێ دوای ســەپاندنی مەرجەكانــی،
هــاوكاری هێــزی هاوپەیامنــی نێودەوڵەتــی و رووســیا بــكات .دەبــێ جەنگــی دژ بــە داعــش و قۆناخــی پۆســت-
داعشــیش لەپێنــاو س ـراتیژییە كوردســتانییەكاندا بقۆزرێنــەوە كــە لــە باشــووری كوردســتان خــۆی لــە پرۆســەی
ســەربەخۆییدا دەبینێتــەوە و لــە رۆژئــاوای كوردســتانیش لــە قەوارەیەكــی فیدراڵــی .ئــەم جەنگــە ئەگــەر بــۆ
كــورد دەســتكەوتی س ـراتیژی بــەدواوە نەبــێ ،ئــەوە ئاكامــی زیانبــاری بــەدواوە دەبێــت.
پێویســتە جەنگــی داعــش بكرێتــە بنەمایــەك بــۆ دانانــی پەیوەنــدی هاوپەیامنــی پراگامتیانــە لەگــەڵ
هــۆزەكان و دەوڵەتــە عەرەبییــە ســوننەكان .دەبــێ جەنگــی دژی تیــرۆر لــە هەمــوو ئاســتەكاندا بــە دۆخــی
رزگاری كوردســتانەوە ببەســرێتەوە و بــەرەو ســەربەخۆیی یەكجارەكــی بربێــت.
پێویســتە پشــتیوانی لــە دامەزراندنــی هەرێمــی فیــدراڵ بــۆ ناوچــە ســوننەكان بكرێــت .هەروەهــا بــۆ
داڕشــتنەوەی ســنوورەكان بــە لێكتێگەیشــن و رێككەوتــن لەگــەڵ بەرژەوەندییەكانــی هەرێمــی كوردســتان
هاوكارییــان بكرێــت .پشــتیوانیكردن لــە فیدرالــی و داڕشــتنی ســنوورەكانی بــە هــاوكاری كوردســتان زۆر باشــرە
لــەوەی ئــەم ســنوورانە بەبــێ ئامادەیــی و چاالكــی كــورد دیاریبكرێــن .ئەمــەش بەپشتبەســن بــە ئەنجامدانــی
رێككەوتنــی سیاســی لەگــەڵ هەمــوو هێــزە سیاســییە عەرەبییــە ســوننەكاندا دەكرێــت.
پێشخســتنی پەیوەندییــەكان لەگــەڵ هــۆزە عەرەبییــە ســوننەكانی عێـراق ،پێشكەشــكردنی یارمەتــی دارایــی
و چــەك بــە هــۆزە عەرەبییــەكان بــۆ ئــەوەی خۆیــان رێكبخــەن و رووبــەڕووی داعــش و گرووپــە توونــدڕەوەكان
ببنــەوە .هەروەهــا هاوكاریكردنــی ســەركردەكانی عەرەبــی ســوننە بــۆ ئــەوەی بتوانــن "حەشــدی نیشــتامنی" وەك
بەدیلــی ســەربازی ســوننەكان بــۆ قۆناخــی پــاش داعــش ئامادەبكــەن .پێویســتە هەرێمــی كوردســتان رۆڵــی لــە
پڕچەككــردن و راهێنانــی حەشــدی نیشــتامنیدا هەبــێ و پشــتیوانی لــەو بیرۆكەیــە بكرێــت كــە ئــەم هێــزە بــۆ
ناوچەكانــی دیالــە (بەتایبەتــی) ،ســەاڵحەددین ،ئەنبــار و بەغدادیــش بگوازرێتــەوە.
پێویســتە لەنێــوان هەرێمــی كوردســتان و رۆژئــاوای كوردســتان "هیزێكــی ئامــادەی هاوبــەش" بــۆ
بەرپەرچدانــەوەی هەمــوو جوڵەیەكــی تیرۆریســتی پێكەوەبرنێــت .ئــەم هێــزە دەبــێ بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ
زلهێــزەكان پێكەوەبرنێــت .هەروەهــا دەبــێ بــۆی هەبــێ لــە هەمــوو شــوێنێكی كوردســتان جوڵــەی خێــرا
ئەنجامبــدات.
دەبــێ لــە قۆناخــی پۆست-داعشــدا هەولێــر و قامشــلۆ ســنوورە كوردســتانییەكان بكەنــەوە و كۆتایــی بــە
عەقلیەتــی ســایكس-پیكۆ بهێنــن .پێویســتە ئــەم ســنوورانە لــە ســنووری ئەمنــی – ســەربازییەوە بــۆ ســنووری
ئابــوری – بازرگانــی بگۆڕدرێــن و بكرێنــە زەمینــە بــۆ یەكانگیریــی نەتەوەیــی راســتەقینە.
پێویســتە بــە گرنگییــەوە لــە گۆڕینــی دیمۆگرافیــای پارێــزگای دیالــە و ناوچــەی خورماتــوو بڕوانرێــت.
دەســەاڵتی حەشــدی شــەعبی لــە ناوچــە ناكۆكــی لەســەرەكانی چوارچێــوەی مــادەی  140و بەتایبەتــی خورماتــوو
نەهێڵرێــت .لــەم كێشــەیەدا دەســەاڵتدارانی باشــووری كوردســتان باشــرە پەیوەندییەكانیــان لەگــەڵ ئێ ـران و
بلۆكــی شــیعەدا بەشــێوەیەكی ناوەنــدی بێــت و هەوڵبدرێــت ئــەو كێشــانە لەڕێگــەی گفتوگــۆوە لەگــەڵ ئێرانــدا
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چارەســەربكرێن.
پێویســتە دەســەاڵتی كــوردی بەشــێوەیەكی زانســتییانە شــەنوكەوی هەمــوو ئــەو رووداوە گرنگانــەی جەنگــی
داعــش بــكات ،تاوەكــو لــە پاشــەڕۆژدا ئــەو ئەزموونانــە ببنــە پایەیەكــی گرنگــی ئاساییشــی نەتەوەیــی و باشــر
پاراســتنی كوردســتان لــە هەڕەشــە دەرەكییــەكان.
لەالیەنــی رۆشــنبیرییەوە پێویســتە هەرێمــی كوردســتان و فیدرالیــی رۆژئــاوا گرنگــی بــە باڵوكردنــەوەی
بیــرە پێشــكەوتنخوازەكان بــدەن و پاڵپشــتی رێكخ ـراوە مەدەنــی و لیبڕالییەكانیــش بــن بــۆ گەشــەكردنی بیــرە
هاوچەرخــەكان ،تاوەكــو لەبەرانبــەر بیــری ســەلەفیدا بوەســتنەوە.
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بیۆگرافیای لێكۆلینڤانان

د .ئازاد عەلی

ئەندازیاری شارەوانییە .دیپلۆم ،ماستەر و دكتۆرا لە مێژووی ئەندازیاری
پسپۆڕی مێژووی تەالرسازییە
لە سەرەتای هەشتاكانەوە كاری لە راگەیاندنی پارتە كوردییەكانی رۆژئاوای كوردستاندا كردووە
سەرنووسەری گۆڤاری (الحوار) بووە كە لە قامشلۆ بە زمانی عەرەبی لە 1993ەوە دەردەچێت
چەندین گوتار و لێكۆلینەوەی دەربارەی سیاسەت و مێژووی كوردستان بە هەردوو زمانی عەرەبی و
كوردی باڵوكردووەتەوە

كتێبی چاپكراو:

 - 1رۆڵی سیاسی كوردانی سووریا تاوەكو ساڵی  – 2012سەنتەری لێكۆڵینەوەی قەتەر – بەیروت 2013 -
 - 2رۆڵی سیاسی بنەماڵەی ئیرباهیم پاشای مللی – سەنتەری ئاشتی – سلێامنی 2012 -
 - 3مێژووی گوندەكانی باكووری سووریا – وەزارەتی رۆشنبیری لە سووریا – دیمەشق – 2002
 - 4جۆرەكانی خانوبەرەی گڵین لە دەڤەری میزۆپۆتامیا – دەستەی پەڕتووكە زانستییەكان – دیمەشق -2010
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هاوڕێ باخەوان

ساڵی  1966لە سلێامنی لەدایكبووە.
ساڵی  1990بەكالۆریۆسی لە یاسا لە زانكۆی موسڵ وەرگرتووە.
ماوەی  12ساڵ كارمەندی نەتەوە یەكگرتووەكان بووە لە دادگای نێودەوڵەتیی یۆگۆسالڤیای پێشوو لە الهای،
دواپۆستی لەو رێكخراوەدا سەرۆكی بەشی پشتگیریی دادگا بووە.
پلەی ئەكادیمی :لێكۆلینڤان
باڵوكراوەكانی:
 - 1لێكۆڵینەوەیەك لەسەر راپەڕینەكەی بەهاری 1991ی باشووری كوردستان  -چاپی یەكەم  -هۆڵەندا .1994 -
 - 2پڕۆژەی پارتی نەتەوەیی كورد  -چاپی یەكەم  -هۆڵەندا  .1994 -چاپی دووەم  -هۆڵەندا  .1995 -چاپی سێیەم -
هەولێر  - 2002 -لەباڵوكراوەكانی رۆژنامەی میدیا – چاپخانەی ئۆفسێتی هەولێر.
 - 3كوردستان ...نیشتامنی یەكەمینی سۆمەرییەكانە  -چاپی یەكەم  -هۆڵەندا  .1996 -چاپی دووەم – دەزگای چاپ
و باڵوكردنەوەی ئاراس – كوردستان هەولێر – چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە – ژمارەی سپاردن.2003 - 91 :
 - 4هاوڕێنامە بۆ مێژووی كوردستان و كورد (یەكەمین كڕۆنۆلۆژیای زانستی بۆ كوردستان و كورد) – چاپی یەكەم –
بنكەی چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێامنی – .1999
 - 5ئااڵی كورد  -چاپی یەكەم  -دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم  -زنجیرە ( - )117سلێامنی .2001 -
 - 6رۆژی شۆڕش یان رۆژی تیرۆر  -چاپی یەكەم – ئۆكتۆبەری  – 2003چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری – ژمارەی
سپاردن - 301 :كوردستان – هەولێر.
 - 7وشە پەڕتەوازەكان – بەرگی یەكەم – سەرجەمی  100وتار و كورتە لێكۆڵینەوەیە كە لەنێوان سااڵنی 1995
و 2005دا لە گۆڤار و رۆژنامە و ماڵپەڕە كوردی و بێگانەكانی كوردستان و هەندەراندا باڵوكراونەتەوە  -ژمارەی
سپاردنی ()1994ی ساڵی ()2008ی پێدراوە – چاپخانەی سیام  – 2009 -كوردستان – سلێامنی.
 - 8وشە پەڕتەوازەكان – بەرگی دووەم – چاپی ئەلیكرتۆنی.
 - 9وشە پەڕتەوازەكان – بەرگی سێیەم  -چاپی ئەلیكرتۆنی.
 - 10ئەدەبیاتی كاژیك – كۆكراوەی باڵوكراوەكانی كاژیك – چاپی ئەلیكرتۆنی.
 - 11بەراوردەكانی ژیان  -پرس و رایەكی بەراوردكارییە بۆ بەرەو نەتەوەییبوون  - 2009 -چاپی ئەلیكرتۆنی.
 - 12دەستوورم واهی خوێندەوە  -كۆمەڵێك رەخنە و تێبینیی یاسایی ،زمانەوانی و لۆجیكییە لەسەر پڕۆژەی
دەستووری هەرێمی كوردستان  - 2009 -چاپی ئەلیكرتۆنی.
 - 13زمانی كوردی بگونجێنە بۆ سفر و یەك –  –2014چاپی ئەلیكرتۆنی.
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مامەند رۆژە

ساڵی  1972لەدایكبووە
بەكالۆریۆس لە زانستە سیاسییەكان
ماستەر لە زانستە سیاسییەكان
پیشە :نووسەر و پسپۆڕی جیۆپۆلیتیك

كتێبی چاپكراو:

 - 1ئەرمەنۆساید
 - 2ئۆپۆزیسیۆن و ئاوارەیی
 - 3پێغەمی جیۆپۆلیتیكا
 - 4چۆن دەبین بە دەوڵەت؟

كتێبی وەرگێڕان:

 - 1دەوڵەت و كۆمەڵگەی مەدەنی
 - 2ئاسیا لەبەرامبەر خۆرئاوا
 - 3پێكدادانی شارستانییەكان
 - 4ئایندەی سۆسیالیزم
 - 5توركیا هێشتا لە رابردوودایە!
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عەبدولڕەحمان كەریم دەروێش

ساڵ و شوێنی لەدایكبوون :جەلەوال 1978 -
پلەی خوێندن :ماستەر لە فەلسەفەی سیاسی
پلەی ئەكادیمی :مامۆستا لە بەشی زانستە سیاسییەكانی زانكۆی سلێامنی
كتێبە چاپكراوەكان:
 .1هزری سیاسی پارتە سیاسییەكانی كوردستان ،كەركووك  2011بەعەرەبی
 .2چەمكی هوشیاری هەڵبژاردن2008 ..
 .3چەمكی دیموكراسی لەهزری سیاسی  ،سلێامنی 2012
 .4جیوسرتاتیجیەتی رووسیا و ویستی عێراق و كاریگەریان لەسەر كورد ،سلێامنی 2013
 .5كورد لەناو تۆفانی یارییە گەورەكەدا ،كاریگەری جیۆپۆلیتیكی قەزوین لەسەر كوردستان ،دوو بەرگ،
سلێامنی 2013-2014
 .6تیۆری ئاشتەوایی نیشتیامنی لە كوردستانی عێراق .2012 ،سلێامنی
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د .مەسعود رۆستەمی

ساڵی  1970لە بەغدا لەدایكبووە
پلەی خوێندن :دكتۆرا لە زانستی سیاسی
پیشە :مامۆستای زانكۆ
بواری كاركردن :فیكری سیاسی
دەیان وتاری هەیە
كتێبێكی لە سەر ناسیۆنالیزمی فارسی هەیە
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د .بیالل سامبوور

لە باكووری كوردستان لەدایكبووە
دكتۆرا لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان
پلەی ئەكادیمیی :پڕۆفیسۆر و مامۆستای زانكۆیە
پسپۆڕە لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان
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حیسام دەستپیش

ساڵ و شوێنی لەدایكبوون / 1974 :سنە
پلەی خوێندن :قوتابی دۆكتۆرا لە زانكۆی گێنت  /بەلجیكا
پلەی ئەكادیمی :مامۆستای یاریدەدەر /زانكۆی سەالحەدین
پیشە :مامۆستای زانكۆ
چەندین وتاری لە رۆژنامە و گۆڤارەكاندا هەیە
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