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ئایندەناسی
و  ئایندەیی  توێژینەوەی  بە  گرنگی  گۆڤارێکە  ئایندەناسی؛   
دەریدەکات.  ئایندەیی  لێکۆڵینەوەی  سەنتەری  و  دەدات  ستراتیژیی 
دوومانگ جارێک دەردەچێت، ئامانجی گرنگی دانە بە لێکۆڵینەوەکانی 
کوردستان  بە  گرنگیدانی  و  تەوەرێتی  بە  ئاییندەیی  و  ستراتیژی 
بە  ناوچەکەوە  بە  پەیوەست  نێودەوڵەتی  دۆخی  و  هەرێمایەتی  و 
و  جیهانیی  وەرچەرخانە  ئایندەی  و  ئێستا  لە  تێگەیشتن  ئامانجی 
توێژینەوەی  بواری  کوردستان،  لەسەر  کاریگەرییان  و  هەرێمییەکان 
بریتی دەبێت لە سیاسەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردستانی، 
شرۆڤەی سیاسەتی واڵتانی هەرێمایەتی، توانای ئێستا و ئاییندەیی 
سەربازیی و سیاسیی واڵتان، هەل و هەڕەشەکان، توانا و نەرمەهێز و 
سەختەهێزی هەرێم و هەرێمایەتی، ئاستەنگ و هۆکار و ڕێکارەکانی 
و  میریی  یاسادانان،  سیاسەت،  دەزگاکانی  دامەزراوەییکردنی  بە 
لە  باڵوکراوە  بابەتێکی  هەر  مەرجیشە  بەرگرییەکان...تاد.  توانا 
ئەمەش  بێت  گریمانەیی  و  ئاییندەیی  سیناریۆی  و  خۆگرییگریمانە 
و  ئێستا  دۆخی  شرۆڤەی  و  سیاسەتڕێژیی  هاوکارییکردنی  لەپێناو 

هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لەوەی ڕوویداوە و ڕوودەدات.
بەکارهێنانی  لە  دەبێت  بریتی  توێژینەوەکان  کارپێکراوی  میتۆدی 
نێوپسپۆڕیی  و   )Multidisciplinary(چەندپسپۆڕێتی میتۆدەکانی 
لێکۆڵینەوە  و  زانست  لە  سوودوەرگرتن  بە   ،)Interdisciplinary(
هاوچەرخەکان، لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە زانیاریی و ئاماری نوێی 

ناوچەیی و جیهانی و دەوڵەمەند بە گرافیک و چارت ئاماریی. 
توێژینەوە،  خۆگری  لە  ئایندەناسی  ژمارەیەکی  هەر  هەوڵدەدرێت 
وەرگێڕان، شرۆڤە و ڕاپۆرتی ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان 
کۆمەڵگە،  و  حکومەتداری  کەرتەجیاوازەکانی  گەشەکردنەکانی  و 

چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن بۆچوونەکان، بێت.
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لە کوردستانی چوارسەرەوە بۆ کوردستانی چوارقۆڵی
د. هەردی مەهدی میکە............................................................. 

نێوچەکە ژانی لەدایکبوونی هاوکێشەی نوێی سیاسی و دابەشکردنەوەی هەژموونی هێزە هەرێمی و نیودەوڵەتییەکان گرتوویەتی، 

کوردستان لەگەڵ هەرچوار پایتەختە دابەشکراوەکان بەسەریدا، حاڵەتێکی ناکارایی و کارتێکراوی تێدەپەڕێنێت. گەر لە چاوی ئامانجەکانی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیدا و وەک نەتەوەیەکی بێ دەوڵەت لێی بڕوانرێت، گەڕاوەتەوە دواوە، لە کەرکووک و نێوچە دابڕێرناوەکانەوە بیگرە 

تا دەگاتە مافە سیاسی و کولتوورییەکان لە ئێران، تورکیا و شام، سەرلەبەر نەک پێشێل دەکرێن، بەڵکوو لە ڕیزبەندیی ئامانج و پالنی کاردا 

فەرامۆش کراوە، لەنێو خۆشیدا لەبریی تەگبیری چوارقۆڵیانە، بووەتە چوار سەر و سەری یەک دەخوات.

لە کرۆکەوە گۆڕیوە  بەڵکوو پرسی مافە سەرەتایی و شوناسییەکانیشیان  ئامانج و خەباتی سیاسی،  دەوڵەتانی سەربار زیرەکانە نەک 

بۆ خواستی کاتی، وەک: لە هەرێم پرسی کەرکووک گۆڕدراوەتەوە بە ڕێککەوتنێکی سااڵنە بودجە و مانگانەی ٢٠٠ ملیاردی، لە ئێران پرسی 

سەرەتایی قسەکردن و نووسین بە کوردی لە قۆناغی سەرەتاییدا گۆڕدراوەتەوە بەوەی لەسێدارەدانی گەنجانی کورد ڕابگرێت، لە تورکیا کۆی 

ڕیشەوە  لە  کورد  و شوناسی  مافی سیاسی  پرسی  لە سووریا  "ئۆجاالن"ەوە،  ئازادکردنی  بە خواستی  بەسرتاوەتەوە  و  فەرامۆش  کورد  پرسی 

کراوەتە مافێکی مەدەنی و لە خواستە چەپ و شام-تەوەرەییەکەیدا توێرناوەتەوە. پرسیار لێرەدا ئەوەیە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستانی و 

ئامانجەکانی، لەکوێی ئەم پەرەسەندنە مەترسیدارانەدان؟  دۆخە جیهانییەکە هیچ لە بەرژەوەندیی گەالنی بێامف یاخود مافداری الواز و بێڕۆڵدا 

نییە، لە سایەی سیاسەتی نێودەوڵەتیی زلهێزان و هێزە هەرێمییەکان نەک مافی مرۆڤ تێیدا تەوەر نییە، بەڵکوو ئامادەیە هەق و مافە یاسایی 

و وەدەستهاتووە ڕەنج بۆ کێرشاوەکانی گەالنیش بگۆڕێتەوە بە هێزێکی بێڕیشە و ستەمکار تەنها لە پێناو ڕاگرتنی هەژموونی باوی جیهانیی 

زلهێزاندا، ڕێک وەک ئەوەی لە ئەفغانستان، تورکیا، میسڕ، تونس و سووریادا ڕووی دا و ڕوو دەدا، سەرجەم هاوکێشەکان بەبێ ڕەچاوی دەنگ 

و ماف و مرۆڤایەتی-تەوەری، هەق ڕادەستی ناهەق دەکرێت و "ئاوی نێو جامێکیش جووڵە ناکات"، لە کاتێکدا دۆخی کورد لە چوار پارچەدا 

چەند بەرامبەر لەدوای ئەو شوێنانەوەیە کە باس کران لە ڕووی سەروەری، شوناس و بەدەنگەوەهاتنی نێودەوڵەتیدا. لەم جۆرە حاڵەتانەدا نابێت 

دەستبەجێ بۆ وەاڵمی خێرا بگەڕێین و بڵێین خەتای کورد نییە و خیانەتی زلهێزان و دەرودراوسێ وای لێ کردووین و سەرکردەکانی سیاسەتی 

کوردستانیش وەک بەرزەکی بانان لە بەرپرسیارێتی دەرباز بکەین! ئەمە نەک خیانەت نییە، بەڵکوو تێنەگەیشتنە لە دۆخ و بنەماکانی ملمالنێی 

نێودەوڵەتی و واقیعگەرایی نوێ لە ئاراستەکردنی پرسە سیاسییەکاندا، دەردەکەوێت ئەوە زەینکۆڵی سیاسییە کە لە پێگەی سیاسیی خۆی 

نەگەیشتووە و لە سیاسەتی نێودەوڵەتی و هەرێمیی خۆی و بنەماکانی نەگەیشتووە. لە دنیای تازەدا هێزی دەوڵەتی و نادەوڵەتی ئەوانەن کە 

ڕۆڵ دەگێڕن لە چوارچێوە نێودەوڵەتییەکاندا، ڕۆڵت هەبوو دەمێنیتەوە، نەتبوو گەر سەروەرییشت هەبێت ئەوا سوکانەکەت لێ دەسەنرێتەوە، 

خۆ سەروەریی سیاسییشت نەبێت، وەک کورد و ئەکتەری نادەوڵەتی بێت، ئەوا نەک سوکان، ئەوەشی بەدەست هاتووە، دوور نییە نیوەی یان 

هەمووی لەدەست بدرێت. ئەمە واقیعە تاڵەکەی بەڕێوەبردنی سیاسەتی نێودەوڵەتییە؟ ئێستا کورد لە کوێی ئەم ستادیۆم و وێنە گەورەیەدایە؟ 

بەر لە گەڕان بەدوای وەاڵمدا، دەبێت لە رسوشتی جوواڵنەوەی سیاسیی پرسی کوردستان لە چوار پارچەدا بگەڕێین:

سنووری  هێشتا  مەدەنی  و  سیاسی  مافی  وەک  کورد  پرسی  هەنووکەش  تا  نێودەوڵەتی:  نەک  هەیە  هەرێامیەتی  رسوشتێکی   .١

چوار واڵتەکەی خۆی نەبڕیوە و بە نێودەوڵەتی نەبووە، واتە قەبارە و توانای بزووتنەوە سیاسییەکە هەر چەندێک بووبێت، نەیتوانیوە 

بکرێت، هەموو هاتنەدەنگێکی  مافەکانی دەستەبەر  بەغدادەوە(  و  ئەنکارا، شام  )تاران،  ئەو چوارە  پایتەختێکی جیهانیی دەرەوەی  لە 

سەروتار
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نێودەوڵەتییش وەک خەڵک و مرۆڤ بووە لە چوارچێوەی دەوڵەتێکیاندا نەک وەک نەتەوەیەکی بێدەوڵەت )وەک ئەوەی لە کۆڕەودا هەندێ 

لە زلهێزان وەدەنگ هاتن(، ئەمەش بەو مانایە دێت هێشتا جیهان هەر باوەڕی بەو سنوور و کڵێشە دەوڵەتییە باوانە هەیە کە هەیە، نەک 

ئەوەی خواروخێچییەکی نوێ لە نەخشەی سیاسیی واڵتاندا دروست بکات و لە ڕێیەوە مافی سیاسی و کیانێکی بۆ گەلێکی وەک کورد لێ 

وەبەر بهێرنێت و سەر بە خۆی بێت نەک ئەوانی دیکە.  کورد دەبێت لەوە بگات تا ئەو دەمەی نەتوانرێت دبلۆماسیەت و پارادبلۆماسیەتی 

کوردستانی بگاتە ئاستێکی نێودەوڵەتی کە لەسەروو دراوسێکانیەوە وەک نەتەوە لەسەری وەدەنگ بێن، دەبێت لە دەرکەی یەکێک لە 

پایتەختەکانەوە بێت کە لە ئێستادا چاکی نێو خراپانیان بەغدایە؛ جووڵە بکات، چونکە:

لە  کوردەوە  سیاسییەکانی  و  کولتووری  مافە  ڕووی  لە  کوردستانی  باشووری  نیوەی  دەستووری،  هەرێمێکی  وەک  ئەوەی  لەبەر  ا. 

دەستووردا جێگیر کردووە.

ب. بواری ملمالنێ و ئاڵوێری سیاسی لە بەغدا کراوەتر و لەبارترە، لە هەموو ئەوانی دراوسێش الوازترە و کوردیش هەم هاوبەشە لە 

دەسەاڵت و هەم کابینە حکومییەکانی پێویستیان بە هێزی کوردستانە، لەوەش برتازێت چ وەک دانپێدانان و چ وەک گێڕانەوە مێژووییەکان 

عەرەبان لە فارس و تورکان بەئینسافرت بوون و ئینکاریی بوونیشیان لە ڕووی شوناس و جوگرافیاوە نەکردووین، بەڵکوو میراتی جێاموی 

عەرەبییە کوردستانێتیی خاکامنی لە ئێران و تورکیاش پێ دەسەملێرنێت، ئەمەش وەک سرتاتیژ هیچ ناکۆک نییە لەگەڵ ئامانجە گشتییەکەی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیدا.

٢. جوواڵنەوە کوردستانییەکان هێزگەلێکی چەند پاکێجی و پەرتەگوتارن: چونکە بۆ بونیادنانی کیانێک کە ئامانجێکی ڕۆژی هەوەڵی 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردستانییە، لە ئامانجەوە نەبووەتە سرتاتیژ، هەر بە کڵێشەیی و درووشمبازی ماوەتەوە، ئەی ئەوە نییە هەر بە 

کوردی باشوور؛ باکوور و بە باکوور؛ باشوور و بە ڕۆژئاوا؛ ڕۆژهەاڵت و...تاد الواز و قەتیس و پاسیڤ دەکرێن و کراون! لە کاتێکدا دەبوو وەک 

ئامانج و سرتاتیژیش پاکێجی خەباتی کوردستانی لەالیەن هێزەکانی هەر چوار الوە جێگیر بکرایە و ئامانجڕێژی و وەک نەگۆڕی سیاسەت 

کاریان لەسەر بکرایە، ئەم کردەیە سوودگۆڕکێی سیاسیی وەدی دەهێنا و هەر الیەک دەبوونە نەرمەهێز و هێزی پشتیوان و وەک کارتی فشار 

لەسەر پایتەختەکانی دەوڵەتانی سەردەست نەک پێچەوانەوە وەک ئێستا کە بوونەتە کارتی فشار و زیان لەسەر یەک. گەر ئەمە نەکەن، ئەوا 

دەبێت ئیامن بهێنن بەوەی کە چیرت ناوی خەباتی کوردستانی لە خۆیان بکەنەوە، ناکرێت لە ئاشتەواییدا پشت لە سرتاتیژ و ئامانجەکانی 

ڕزگاریخوازیی بێت و وەک ڕەجعیەت بنارسێت و لە ئانی پەالماری سەردەستەیەکیشدا بکرێتەوە کارتی بەهاناوەچوون و پاڕانەوە! 

بربێت،  پێشەوە  بەرەو  نەگۆڕ  وەک  و  دابڕێژرێت  الدا  چوار  هەر  کوردستانییەکانی  هێزە  لەنێو  نیشتامنی  ئامانجی  و  سرتاتیژ  گەر 

دەتوانرێت ڕۆڵی لە هەر چوار پارچەدا )وەک تەکنیک و شێواز( پێ دابەش بکرێت و لە پارادبلۆماسی و نەرمەهێزی یەکدیدا سوودگۆڕکێ 

و وەرچەرخانی ئەرێنی دەستەبەر بکرێت.

ئێستا دەگەڕێینەوە سەر پەرەگرافی یەکەم، هیچ کات نێوچەکە هێندەی ئێستا ئاڵۆز و لە سەرووبەندی ڕۆڵ دابەشکردنەوە و گۆڕانکاریی 

هەژموونی نێودەوڵەتی و هەرێامیەتیدا نەبووە، بەاڵم هیچ کات وەک ئێستاش هێزە کوردستانییەکانی هەر چوار ال پاسیڤ و کەمئەرک نەبوون کە 

بێئەرکی مەترسییە گەورەکەیە، چونکە مەترسیی گەورە لە ملمالنێ نیودەوڵەتییەکاندا نەبوونی هێز  نییە، بەڵکوو نەبوونی ڕۆڵ و ئەرکە لە ماشێنە 

گەورەکەی پازڵی سیاسەتدا. مافە سیاسی و مەدەنییەکانی کوردستان لە ئێرانی سەردەمی ڕەئیسی و خۆبونیادنانەوە هەنگاوی دووەمی شۆڕش )٤٠ 

ساڵی دووەم(، تورکیای بەردەم هەڵبژاردنی ٢٠٢٣ )چەسپاندنەوەی عوسامنیی نوێ(، سووریای سەردەمی بنیادنانەوە و بەغدای پاش هەڵبژاردنی 

٢٠٢١ و ئەگەرەکانی ڕۆڵگۆڕینی هێزەکانی ئەمەریکا لە عێراق، سەرلەبەر ئاماژەن کە ئەوەی لە کوردستان گەرەکە: پرسە کوردستانییەکە وەک 

پاکێجێک لە هەر چوار الدا وەپێش بخرێت و سرتاتیژ و گوتارێکی هاوبەشی بێتە ئارا، تا دیسانەوە لە دەیەی بیستی سەدەی بیست و یەکدا وەک 

دەیەی بیستی سەدەی بیست بێ ڕۆڵ و دەستکەوت لێی دەرنەچین و تا هەنووکەش کوردستان پێیەوە بتلێتەوە و تەنانەت زمانەکەشی لە زۆر 

شوێن قەدەغە بێت نەک مافە شوناسی و سیاسییەکانی. لەبەر ئەوەیە کوردستان تەگبیری چوار قۆڵیی دەوێت نەک چوار سەری!
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توێژینەوەکان
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ئایندەناسی، پێشبینی و بەرنامەڕێژی؛
 لێكچوون و جیاوازییەكان

ئەژی ئازاد ئەبوبەكر   توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
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ئایندەناسی؛ لە دواڕۆژەوە بۆ ئیستا

تری  چەمكەكانی  زۆربەی  هاوشێوەی 

چەمك  بەشێكی  مرۆڤایەتییەكان،  زانستە 

ئایندە  بە  پەیوەست  دەستەواژەكانی  و 

ئینگلیزییەوە  زمانی  لە  ئایندەناسی  و 

كە  لێكچوو  وشەی  چەندین  وەرگیراون. 

لێكۆلینەوەكانی  بۆ  جیاوازن  ناوەرۆكدا  لە 

و  توێژەران  لەالیەن  ئایندە،  بە  سەبارەت 

 futures هاتوون:  بەكار  بوارە  ئەم  پسپۆڕانی 

)لێكۆڵینەوەی   /studies Future Study

 Future ئایندەییەكان(،  ئایندەیی/لێكۆڵینەوە 

 Futuristic ،)ئایندەییەكان Analysis )رشۆڤە 

 Futuribles ئایندە(،  بە  )پەیوەست 

)ئایندەناسی(،   Futurology )ئایندەبینی(، 

 Futures field )دووربینی(،    Foresight

)هێام   Prognostics ئایندەییەكان(،  )بوارە 

تری  چەمكەكانی  هەروەها  ئایندەییەكان(، 

وەك “Forecasting”  و “Prediction” كە بە 

لە چەندین  ئەمە جیا  پێشبینی دێت)١(.  مانای 

 Future research وەك:  تری  دەستەواژەی 

 Future thinking ئایندەیی(،  )توێژینەوەی 

 Futurism و  ئایندەیی()٢(  )بیركردنەوەی 

)ئایندەخوازی()٣(. هەروەها لە زمانی فەڕەنسی 

 Prospective وەك:  دەستەواژەی  چەندین 

Prévision)الرویة  املنظور(،   )املستقبل 

بۆ  )بەرنامەرێژی(   Planification املسبقە(، 

و  زۆری  دێن)٤(.   بەكار  بوارە  بەم  ئاماژەدان 

كایەیە  ئەم  بۆ  كە  چەمكانەی  ئەو  جیاوازیی 

بەرایی

ئەكادیمی  بوارێكی  وەك  ئایندەناسی 

پسپۆڕان  لە  بەشێك  ڕای  بە  كە  مەعریفی  و 

بڕوانرێت،  لێی  نوێ  زانستێكی  وەك  دەشێت 

لە ئێستادا پێویستییەكە بۆ ئامادەكردنی مرۆڤ 

ڕووبەڕووبوونەوەی  و  ئایندە  لە  پێشوازی  بۆ 

و  ڕێی  سەر  دێنە  كە  ڕووداوانەی  ئەو 

نییە.  تەواوەتییانی  پێشبینیكردنی  توانای 

لەسەر  بوارەکە  پسپۆڕانی  ڕێكنەكەوتنی 

جیاوازی  و  دیاریكراو  چەمكێكی  هەڵبژاردنی 

بۆچوونەكان لەسەر سنوور و ئەركی هەریەكە 

لە لقەكانی تری پەیوەست بە ئایندەناسی وەك 

پێشبینی، هۆكارێكی سەرەكین  بەرنامەڕێژی و 

لەژێر  جیاواز  بواری  و  پسپۆڕی  چەندین  كە 

كامیان  هەر  و  بكرێنەوە  ئایندەناسی  چەتری 

كۆمەڵێك  بەرپرسیارێتییەكانیان  و  ئەرك  بەپێی 

سەرباری  بكەن.  دیاری  خۆیان  بۆ  چوارچێوە 

هەموو ئەمانەش، ئایندەناسی بە هۆی بەردەوام 

نوێبوونەوەی میتۆدەكانی كاركردنی و جیاوازیی 

نێوان لقوپۆپەكانی، ئەستەمە كە لە پێناسەیەكی 

دیاریكراودا بگونجێت و زۆریی ئەو توێژینەوە 

بابەتەكانی  بە  سەبارەت  كە  نووسینانەی  و 

دەنوورسێن،  ئایندەنووسی  بە  پەیوەست 

هەمان  لە  و  زانستە  ئەم  فراوانیی  دەرخەری 

كاتدا ئاڵۆزبوونیەتی. لەم توێژینەوەیەدا هەوڵ 

ئایندەناسی، بەرنامەڕێژی و  بابەتی  دراوە سێ 

پێشبینی چەمكناسی بكرێن و الیەنە لێكچوو و 

جیاوازییەكانیان بخرێنە ڕوو.  
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كایەیە،  ئەم  نوێبوونی  لە  جیا  هاتوون،  بەكار 

لەنێو  ڕێككەوتنێك  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 

بۆ  وشە  گونجاوترین  دیاریكردنی  بۆ  پسپۆران 

ناساندنی ئەم بوارە نەهاتووەتە كایەوە)5(. 

سەرەڕای  دەستەواژانە  ئەم  سەرجەم 

كاركردنیان،  شێوازی  و  پێناسە  لە  جیاوازییان 

لە  بیركردنەوەیە  كۆكەرەوەیان  خاڵی  بەاڵم 

ناسینی  و  دركپێكردن  ڕێگاكانی  و  ئایندە 

ئێستا  تاوەكوو  كوردیدا  زمانی  لە  ئایندەیە. 

ئایندەیی  لێكۆڵینەوەی  چەمكی  دوو  زیاتر 

هاتوون،  بەكار  زانستە  ئەم  بۆ  ئایندەناسی  و 

ئینگلیزی  چەمكی  وەرگێڕاوی  یەكەمیان  كە 

و  ئینگلیزی  زمانی  لە   ”Future Studies“

و  عەرەبی  زمانی  لە  املستقبلیة”  “الدراسات 

“آیندەپژوهی” لە زمانی فارسییە و دووەمیان 

كە لەم نووسینە بەكار هاتووە؛ زیاتر لە وشەی 

“Futurology” نزيكرته.

ئایندەناسی لە پێناسەیەكی كورتتدا بریتییە 

بە  هەنووكەییەكان  ئاراستە  لێكۆڵینەوەی  لە 

گۆڕانكارییەكانی  پێشبینیكردنی  مەبەستی 

لە  كە  سیستامتیك  شێوەیەكی  بە  ئایندە)6( 

سەرچاوە  كۆمەڵگەوە  ناو  خواستەكانی 

تێڕوانینە  سیستامتیكە  هەوڵە  ئەم  بگرێت)7(. 

سەرجەم  لە  “درێژمەودا”  ئایندەیەكی  بۆ 

ئابووری،  تەكنەلۆجیا،  زانیاری،  بوارەكانی 

ژینگە و كۆمەڵگە و وەبەرهێنان لەو بەشانەی 

جیاوازەكانی  الیەنە  بۆ  سوودیان  زۆرترین  كە 

ژیانی مرۆڤ دەبێت. بۆیە ئایندەناسی بریتییە 

بەكارهێنانی  و  ئایندە”  بۆ  “خۆئامادەكردن  لە 

“سەرچاوە هەنووكەییەكان” بە باشرتین شێواز 

ئایندەناسی  ئایندەییەكان”)8(.  “بەها  پێناو  لە 

كە  ئەوەی  وێناكردنی  توانای  بۆ  ئاماژەیەكە 

پێدەچێت ڕوو بدات و ڕێگە بە مرۆڤ دەدات 

كە هەوڵی هێنانەدیی بدات ئەگەر بە قازانجی 

زیانی  بە  ئەگەر  بكات  لێ  ڕێگریی  یان  بێت 

ئایندەناسی  چەمكی  شێوەیە  بەم  بشكێتەوە. 

دوو الیەنی سەرەكی دەگرێتە خۆی كە بریتین 

“پێشبینیكردنی  و  ئایندە”  “درككردنی  لە 

ئایندە”)9(. 

ئایندەناسی  گشتیدا،  مانایەكی  لە 

گشتگیریی  سیستامتیکیی  لێکۆڵینەوەیەکی 

بوارەكانی  لە  گۆڕانکارییە  و  پێشکەوتن 

بە  ژینگە،  و  تەکنەلۆجی  و  کۆمەاڵیەتی 

ژیان  مەبەستی دۆزینەوەی شێواز و چۆنێتیی 

ئایندەناسی  داهاتوودا.  لە  مرۆڤ  کاری  و 

چی  لەوەی  تێگەیشنت  بەدوای  دەگەڕێت 

داهاتوودا  لە  و  بێت  بەردەوام  لەوانەیە 

دیسیپلینە  لەم  بەشێک  بگۆڕدرێت.  لەوانەیە 

گەڕانێکی سیستامتیکییە بەدوای تێگەیشنت لە 

ڕووداو  ئەگەری  دەرخستنی  و  ئێستا  ڕابردوو، 

ئایندەناسی  داهاتوو)١٠(.  گۆڕانکارییەکانی  و 

ڕووداو،  بە  سەبارەت  مرۆڤەكان  چاوی 

و  دەكاتەوە  ئایندە  مەترسییەكانی  و  هەل 

ڕێگە  و  دەكاتەوە  كەم  دڕدۆنگی  و  ناڕوونی 

بۆ  بزانن:  ئەوەی  بۆ  دەدات  مرۆڤایەتی  بە 

و  بڕۆن  دەبێت  كۆی  بۆ  بڕۆن،  دەتوانن  كۆی 
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دەتوانن  زیاتر  ئاسانییەکی  بە  ڕێگەوە  كام  لە 

بگەن بە ئایندەی خوازراو و پیشانیان دەدات 

ئێستا؛  گۆڕانكارییەكانی  “لە هەناوی  كە چۆن 

واقعیەتی دواڕۆژ دەردەكەوێت”)١١(. هەر بۆیە 

ئایندەناسی زانستێكە كە دەتوانێت خولیا، حەز 

و ئامانجەكانی تاك، دامەزراوە و گەلێك بهێنێتە 

ئێستادا چاوەڕێی  لە ڕۆژگاری  تەنانەت  دی و 

لێ دەكرێت كە لە ئاستی دەرخسنت و پێشبینی 

ئایندە”  ژیرانەی  “ئەندازیاری  و  تێپەڕێت 

بێت)١٢(.

“چاودێری  ئایندەناسی  تردا،  ڕوویەكی  بە 

داهاتوو،  بەرەو  ئێستایە  ئاسۆی  و  ئایندەیە” 

كاتی  لە  یەكەم  ئاسۆی  كە  شێوەیەك  بە 

ئێستادایە و پێویستە مرۆڤ له ئێستادا بژیەت 

تێبگات،  بابەتەكان  لە  بەوردی  ئەوەی  بۆ 

بزانرێت  پێویستە  و  خەونە  دووەم  ئاسۆی 

سەختی،  سێیەم  ئاسۆی  و  دەڕوات  كوێ  بۆ 

لەم  ڕووداوەكانە،  ناڕەهایەتیی  و  گۆڕانكاری 

كە  دەكات  بەوە  درك  مرۆڤ  كە  ئاسۆیەدایە 

دەتوانێت  چۆن  و  دەگۆڕدرێت  چۆن  جیهان 

سوودی  شێواز  باشرتین  بە  گۆڕانكارییانە  لەم 

لێ وەربگرێت، بەاڵم خاڵی گرنگ ئەوەیە ئێمە 

پێویستە هاوكات لە هەرسێ ئاسۆكەدا بوومنان 

ئەگەرچی  ئایندەناسی  هەروەها  هەبێت)١٣(. 

هەمان  لە  بەاڵم  داهاتووە،  بەرەو  ئاسۆكەی 

كاتدا پردی نێوان ڕابردوو و ئێستایه، بەو پێیەی 

كە زۆرینەی ئایندەناسان لەسەر ئەوە كۆكن كە 

پێكهێنەرەكانی گەردوون؛ یەكپارچە و گرێدراوی 

یەكرتن و و مرۆڤیش وەك هەموو بوونەوەرەكان 

جیهانی  دەهێنێت.  پێك  گەردوون  لە  بەشێك 

دروست  ئێستاوە  جیهانی  دەروونی  لە  ئایندە 

دەبێت و وردبوونەوە لە ڕووداوەكانی ڕابردوو؛ 

ئایندە)١٤(.  ناسینی  بۆ  دەدات  یارمەتیامن 

ئاماژە  پێویستە  ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ 

كاری  تەنیا  ئایندەناسیدا  لە  كە  بكرێت  بەوە 

ناكرێت،  ئایندە”  “یەك  لەسەر  سیستامتیك 

بەڵكوو بەردەوام “چەندین ئایندەی وێناكراو” 

و گریامنەكراو كاری لەسەر دەكرێت)١5(. هەر 

سوود  ئایندەناسان  كردووە  وای  كە  ئەمەشە 

 ”Future studies“ التینیی  دەستەواژەی  لە 

وەربگرن و وشەی “Futures” بەكار بهێنن، كە 

ئاماژەیە بۆ بوونی چەند ئایندە)١6(. 

لەسەر  سەرەكی  و  لەمێژینە  پرسیارێكی 

لەگەڵ  بوارەیە  ئەم  پەیوەندیی  ئایندەناسی، 

بوارەكانی تر و بەتایبەتی زانست و واڵمی ئەو 

نا؟  یان  زانستە  ئایندەناسی  ئایا  كە  پرسیارەی 

بڵێین  دەتوانین  گشتی  شێوەیەكی  بە  لێرەدا 

بەشێك  هەیە:  بوونی  سەرەكی  بۆچوونی  سێ 

پێیان وایە زانستە و بەكارهێنانی چەمكەكانی 

لە   ”Futurology“ و   ”Mellontology“ وەك 

نیوەی یەكەمی سەدەی بیست بۆ ئەم تێڕوانینە 

دەگەڕێتەوە)١7(. الیەنگرانی ئەم بۆچوونە پێیان 

وایە ئایندەناسی لقێكە لە زانست و تەكنەلۆجی. 

زانستە، چونكە لەسەر بنەما مەعریفییەكان و 

تێوری ورد و مێتۆدۆلۆجی بونیاد دەنرێت و لە 

بوارێكی  وەك  جیهان  پێشكەوتووەكانی  زانكۆ 
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تەكنەلۆجییە،  لەسەر دەكرێت.  كاری  خوێندن 

زانستیی  تەكنیكی  كۆمەڵێك  بە  پشت  چونكە 

لە  دەتوانێت  و  دەبەستێت  دیاریكراو 

كۆمەڵگە  ئاڵۆزەكانی  پرسە  چارەسەركردنی 

لەم  بێت،  بەكار  ئایندە  دروستكردنی  و 

چوارچێوەی  دەچێتە  ئایندەناسی  ڕوانگەیەوە 

“تەكنەلۆجیای نەرم”ەوە)١8(. لە نیوەی دووەمی 

سەدەی بیستەم ئەو بۆچوونە هاتە كایەوە كە 

ئایندەناسی دەچێتە چوارچێوەی “هونەر”ەوە 

و ناساندنی بە زانست لۆجیكیانە نییە، چونكە 

و  خەون  بە  پێویستی  ئایندە  لە  بیركردنەوە 

خەیاڵ، زەینێكی بێسنوور، ئازاد و كراوە هەیە 

تر  كەسانی  كە  شتانەی  لەو  بیركردنەوە  بۆ 

ناتوانن بیری لێ بكەنەوە)١9(. لەگەڵ ئەمەشدا 

مەودای  و  سنوور  دیاریكردنی  ناتەباییەكانی 

كاركردنی ئایندەناسی و چۆنیەتیی پەیوەندیی 

لە  تر  بەشێكی  لە  وای  زانستدا،  لەگەڵ 

لێكۆڵەرانی ئەم بوارە كردووە كە ئایندەناسی بە 

بوارێكی “Multidisciplinary” )فرەپسپۆری(، 

)سەرووپسپۆری(   ”transdisciplinary“ یان 

فرەڕەهەندیی  هۆی  بە  وایە  پێیان  و  بناسێنن 

بابەتەكانی پەیوەست بەم بوارە و سەركێشانی 

بوارێكی  بە  یەكرتی؛  لە  جیاواز  كایەی  زۆر  بۆ 

دیاریكراو نەبەسرتێتەوە)٢٠(، یان لە چوارچێوەی 

 ”Interdisciplinary“ لێكۆڵینەوەكانی 

)نێوپسپۆڕی( جێ بكرێتەوە)٢١(.

لەگەڵ  تێكەڵبوونی  و  بوارە  ئەم  نوێبوونی 

دروستبوونی  هۆی  بووەتە  تردا،  كایەكانی 

ئێستا  تاوەكوو  و  زانستی  و  مێتۆدی  گرفتی 

وەك  زانستییەوە  كۆمەڵگەی  لەالیەن 

ئەگەرچی  نەنارسێت.  سەربەخۆ”  “زانستێكی 

بە هۆی كۆمەڵێك تایبەمتەندییەوە ئایندەناسی 

بەاڵم  نزیكە،  كۆمەاڵیەتییەكان”  “زانستە  لە 

ئایندەناسی  كە  بێت  ئەوە  وردتر  لەوانەیە 

پێناسە  ئەكادیمی-مەعریفی  بوارێكی  وەك 

كە  هەیە  بوونی  بۆچوونەش  ئەم  بكرێت)٢٢(. 

سەرەڕای هەموو ئەو هەواڵنەی كە پسپۆڕانی 

ڕێگەی  لە  كە  ئەوەی  بۆ  دەیدەن  بوارە  ئەم 

میتۆد و كەرەستە نوێیەكانەوە زانیاریی بڕاوەتر 

دەست  ئایندەیان  بە  پشتبەسنت  قابیلی  و 

هەواڵنە  ئەم  سەرجەمی  بەاڵم  بكەوێت، 

ئایندە  ناسینی  بگەنە  دواجار  نەیانتوانیوە 

لە  ئێمە  یەقینی  هۆی  ببێتە  و  بەتەواوەتی 

نەهاتووەتە  ئایندە  هێشتا  چونكە  ئایندەدا، 

بابەتی  ببێتە  كە  نەداوە  ڕووی  و  كایەوە 

ناتوانین  ئێمە  تر:  واتایەكی  بە  “زانست”. 

بهێنین  بەكار  ئایندە”  “زانستی  دەستەواژەی 

چوارچێوەی  لە  هەواڵنە  ئەم  ئەوە  لەبریی  و 

ئایندەناسی  یان  ئایندەیی  لێكۆڵینەوەكانی 

جێیان بووتەوە)٢٣(.

ئایندەناسی و جیهانی مرۆڤ؛ ئامانج و 

گریامنەكان

گریامنەكانی  و  ئامانج  لە  تێگەیشنت  بۆ 

پرسیارە  لەو  پێویستە  سەرەتا  ئایندەناسی، 

سادەیەوە دەست پێ بكرێت كە گرنگیی ئەم 
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ئەم  سادەی  وەاڵمێكی  چیدایە؟  لە  زانستە 

پرسیارە ئەوەیە كە “ئێمە بۆ ئایندە دەڕۆین”، 

دەنێین  هەنگاو  ئایندەیەك  بەرەو  هەموومان 

دەبەین،  بەسەر  لەوێ  ژیامنان  لە  بەشێك  كە 

لە  پرسیارانە  ئەم  پێویستە  بەدڵنیاییەوە  بەاڵم 

خۆمان بكەین كە ئەم ژیانە چۆن دەبێت؟ لەوێ 

بەرژەوەندییەكامنان  بەپێی  ئایا  دەكەین؟  چی 

كە  هەڵبژێرین  ئایندەیە  ئەو  دەتوانین 

دواجار  و  قازانجامندایە؟  لە  و  دەمانەوێت 

هەڵبژاردنی  لە  دەتوانێت  ئایندەناسی  ئایا 

و  ناڕوونییەكان  البردنی  تێیدا،  گەڕان  ئایندە، 

كاریگەرەكان  هێزە  لەسەر  پەردە  هەڵامڵینی 

لە  ئایندەناسی  گرنگیی  بدات)٢٤(؟  یارمەتیامن 

و  ئامانج  و  پرسیارانەدایە  ئەم  وەاڵمدانەوەی 

گریامنەكانیش لەم پێناوەدا دیاری دەكرێن.    

ئامانجی سەرەكی و بنەڕەتیی ئایندەناسان 

بریتییە لە پاراسنت و زیادكردنی خۆشگوزەرانی و 

كامەرانیی مرۆڤ و تواناكانیەتی بۆ بەردەوامیی 

دەژیەت،  تێیدا  كە  زەوییەی  ئەو  لەسەر  ژیان 

بیری  لە  بەردەوام  وایكردووە  ئەمەشە  هەر 

لە خەمی  و  بێت  بەدیلەكان  و  جیاواز  ئایندە 

ئەو ئایندانە بێت كە دەتوانرێت بێنە كایەوە، 

یان  دەكرێت  بۆ  گریامنەی  و  لەوانەیە  یان 

پێویستە بێنەكایەوە. بۆ ئەم مەبەستە سەرجەم 

و  ڕێڕەو  دەكرێن،  دیاری  بەهاكان  و  ئامانج 

بارودۆخ  دەكەنەوە،  شی  كارەكە  شێوازی 

جیاوازەكان  ئایندە  دواتر  و  هەڵدەسەنگێنن 

دەخەنە ڕوو و ڕوونیان دەكەنەوە)٢5(.

گرنگرتین ئامانجەكانی ئایندەناسی بریتین لە:

چوارچێوە  ڕێكخستنی  و  ئامادەكردن   -

كە  سیاسییەكان  گۆڕانكارییە  بۆ  گشتییەكان 

بنەمای  لەسەر  و  دەدەن  ڕوو  ئایندەدا  لە 

لێكوڵینەوەی ئایندەیی پێشبینی كراون.

لە  دروست  دركپێكردنی  و  ناسین   -

ئاڵنگارییە  ئەو  و  تازەدەركەوتووەكان  بابەتە 

سیاسییانەی كە دێنە پێش.

و  كورتخایەن  بەرنامەی  داڕشتنی   -

دەرهاویشتە  لە  پێشگرتن  و  درێژخایەن 

زیانبەخشەكانی ڕووداوە پێشبینینەكراوەكان.

و  دۆخ  چوونەناو  لە  خۆبەدوورگرتن   -

ڕووداوە پڕ لە مەترسی و نەنارساوەكانی ئایندە. 

گرنگیی  لە  تێگەیشنت  و  پەسەندكردن   -

ئەرێنییەكانی  تێڕوانینە  و  بەها  بیرۆكەكان، 

ڕابردوو و هەنووكە لە پێكهێنان و دروستكردنی 

ئایندەدا.

ڕابردوو  سیاسییەكانی  ئاراستە  ڕاڤەی   -

و  بابەت  ئەو  ناسینی  مەبەستی  بە  ئێستا  و 

بۆ  هەڕەشە  دەبنە  كە  نەرێنییانەی  ئەزموونە 

گۆڕانكارییەكانی ئایندە.

و  ڕێكخراو  تێڕوانینێی  هێنانەكایەی   -

بە  ئایندە  گۆڕانكارییەكانی  بۆ  لۆجیكیانە 

پشتیوانیی مەعریفەی بوونناسانە)٢6(.

درێژەمەودا،  و  مامناوەند  بەرنامەڕێژیی 

لەناكاوەكان،  ڕووداوە  كەمكردنەوی 

ناسینی  ئایندە،  وەرچەرخانەكانی  پێشبینیی 

چۆنێتیی  و  ئایندە  تەكنەلۆجییەكانی 
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كارەكتەركان  ناسنینی  لەگەڵیاندا،  مامەڵەكردن 

بەرەوپێشەوە  جیهان  كە  كەسانەی  ئەو  و 

لە  گەمەکان  بنەماكانی  لە  تێگەیشنت  دەبەن، 

زانست  سنوورەكانی  ناسینی  جیهاندا،  ئاستی 

و زانین، دروستكردنی كۆدەنگی و یەكانگیریی 

كۆمەاڵیەتی سەبارەت بە بڕیاڕەكانی پەیوەست 

بە ئایندە و... هتد)٢7(.

هەر  ئامانجەكانی  گشتی  شێوەیەكی  بە 

چاالكییەكی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی دەشێت بۆ 

دوو ئاراستەی پەیوەندیدار بە یەكەوە دابەش 

ئامانجانەن  ئەو  گشتییەكان،  ئامانجە  بكرێت: 

كە لە هەر بەرنامەیەكی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی 

كەم تا زۆر ئەگەری ڕوودانیان هەیە و كەم تا 

تایبەتییەكان  ئامانجە  ڕوودانیانن.  بینەری  زۆر 

ڕوو  نییە  مەرج  كە  ئامانجانەی  لەو  بریتییە 

بە  پێویستی  جێبەجێكردنیان  بەڵكوو  بدەن، 

وردبوونەوە و بەرنامەڕێژیی تایبەت هەیە)٢8(.

بە  تایبەت  گریامنەكانی  لە  بەشێك 

ئایندەناسی:

تاكالیەنانە و بەبێ  ١. كات بە شێوەیەكی 

ڕابردووەوە  لە  پێشەوە،  دەچێتە  گەڕانەوە 

دەبێتە  كورت  ساتێكی  دەكات،  پێ  دەست 

ئێستا و دواتر بەرەو ئایندە دەڕوات.

٢. مەرج نییە هەر شتێك كە لە ئایندەدا ڕوو 

ڕابردوودا  لە  یان  هەبێت  بوونی  ئێستا  بدات، 

ئەگەری  شێوەیە  بەم  هەبووبێت)٢9(.  بوونی 

لەخۆی  الیەن  و  ڕووداو  ئایندە هەندێ  هەیە 

ئەم  نەبووبێت.  پێشینەیەكی  هیچ  كە  بگرێت 

بابەتە هۆكاری پێویستیی مرۆڤ بە بیری نوێ، 

بەرداشتی نوێ و كاردانەوەی نوێ دەردەخات.

بۆ  ئایندە  بە  سەبارەت  بیركردنەوە   .٣

كردار و هەنگاوەكانی ئێستای مرۆڤ بابەتێكی 

پێویستە، چونكە “كاردانەوەی بێ تێفكرین بۆ 

ئەگەری  جووڵە  بەاڵم  تێدەچێت،  ڕێی  ئایندە 

نییە، چونكە كردار پێویستی بە پێشبینیكردنە”. 

هەر بۆیە  وێنەكانی ئایندە )ئامانج، مەبەست، 

هۆكاری  ئاواتەكامنان(  و  نیگەرانی  ئومێد، 

كردارەكانی ئێستای ئێمەن.

ڕەها  و  تەواو  شێوەیەكی  بە  ئایندە   .٤

و  پێشرت  ئایندە  كەواتە  نەكراوە،  دیاری  پێشرت 

بە شێوەیەكی نكۆڵیلێنەكراو لەسەر مرۆڤەكان 

كۆتایی  و  كراوەیە  “ئایندە  بۆیە  نەسەپێرناوە، 

بنەڕەتێكی  تێگەیشتنە  ئەم  نەهاتووە”)٣٠(.  پێ 

ئایندەدا هیچ  لە  ئایندەناسییە، واتە  سەرەكیی 

شتێك ڕەها و بڕاوە نییە و قابیلی گۆڕانكارییە، 

هەروەها ئایندە تەنیا ئیعتبارێكی زەینی نییە، 

بەڵكوو واقعیەتێكە لەسەر شانی حەقیقەت)٣١(. 

لەژێر  ڕێژەیەك  تا  ئایندە  ئەنجامەكانی   .5

بەكۆمەڵی  و  تاكەكەسی  كرداری  كاریگەریی 

بەو هەڵبژاردنانەی  كاریگەرە  واتە  مرۆڤەكانە، 

كە تاكەكان لە ژیاندا دەیكەن.

6. وابەستەیی هەموو بەشە پێكهێنەرەكانی 

بڕیاردانێك،  بۆ  كە  دەكات  لێ  وامان  بوون، 

چەند  و  نگر(  )كلی  “گشتی”  تێڕوانینێكی 

وەك  جیهان  ئایندەناسان  هەبێت.  الیەنەمان 

“بوونێكی بەیەكەوە گرێدراو” و “پەیوەست بە 
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یەكەوە” دەبینن و پێیان وایە كە هیچ سیستم 

لە  بەڕەهایی  بوونە  ئەم  بەشێكی  هیچ  یان  و 

یەك جودا نین.

7. هەندێك لە ئایندەكان لەوانی تر باشرتن، 

ئایندەناسان  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  ئەمە 

باشەكان،  ئایندە  دۆزینەوەی  بەدوای 

و  )محتمل(  ڕێتێچوو  و  ئایندەگریامنەكراو 

مومكینەكان دەگەڕێن.

ڕێگەی  دۆزینەوەی  ئامانجی  “بە   .8

تەنیا زانستێكی بەڕاستی  لە جیهاندا،  دروست 

سەبارەت  مەعریفەی  و  زانین  سوودبەخش؛ 

ڕاستییە  ئەو  بۆ  گریامنەیە  ئەم  ئایندەیە.”  بە 

و  نییە  بوونی  “ڕابردوو  چیرت  كە  دەگەڕێتەوە 

ئەو  هەموو  سەرەڕای  هاتووە”.  پێ  كۆتایی 

ئێمە هەیانە،  بۆ  ڕابردوو  كە  وانانەی  و  سوود 

ناتوانین ڕابردووی خۆمان بگۆڕین، بەاڵم ئایندە 

دەگەڕێتەوە،  ئێمە  هەنگاوەكانی  و  ئیرادە  بۆ 

چونكە هێشتا ڕووی نەداوە)٣٢(. 

بەپێی  ئایندەناسی  تری  گریامنەیەكی 

لە  بریتییە  ئایندەناسی  كە  پێناسەیەی  ئەو 

لێكۆڵینەوەیەكی سیستامتیكیی ئایندە مومكین، 

و  ئەو جیهانبینی  كە  و خوازراوەكان  ڕێتێچوو 

هەر  زەمینەسازیی  كە  دەگرێتەوە  ئەفسانانە 

ڕاوەستاوە  بنەمایە  ئەو  لەسەر  ئایندەیەكە)٣٣(، 

مرۆڤ  تێڕوانینی  ئایندەناسانەوە  دیدی  لە  كە 

بۆ ئایندە لە چوار ئاستەوە قابیلی ڕوونكارییە 

ئایندەی  چوار  بڵێین  دەتوانین  یان  )تبیین(، 

جیاواز لەیەكامن هەیە كە گریامنەی بۆ كراوە:

١. ئایندەی مومكین )Possible(: كە هەموو 

ئەو دۆخە ڕێتێچووانە دەگرێتەوە كە ئەگەریان 

)might( هەیە لە ئایندەدا ڕوو بدەن و ئێمە 

بدەن،  ڕوو  مومكینە  كە  دەكەینەوە  بیر  وا 

تەنانەت ئەگەر نەزانین كە هەر كامێكان چۆن 

ڕوو دەدەن، بەاڵم لەوانەیە رۆژێك بگەینە ئەو 

زانینە. سەبارەت بەم ئایندەیە، تێبینی دەكرێت 

كە پێویستە بارودۆخ و ڕەوتی ڕووداوەكان بە 

شێوەیەك بن كە زەمینە و ئامادەیی ڕوودانیان 

هەبێت، بە واتایەكی تر: بۆ دۆزینەوەی ئایندە 

دۆخی  بە  پێداچوونەوە  دەبێت  مومكینەكان، 

بەكارهێنانی  ئەمەش  بكرێت،  هەنووكەیی 

مێتۆدی نوێی پێویستە. 

هەر   :)Plausible( گونجاو  ئایندەی   .٢

ئەمڕۆی  زانینی  بەپێی  كە  ئایندە  حاڵەتێكی 

دەتوانێت  یان  هەیە،  ڕوودانی  قابیلی  مرۆڤ 

وا  ئێمە  كە  ئایندەیەك   .)could( كایەوە  بێتە 

بنەمای  لەسەر  لەوانەیە  كە  دەكەینەوە  بیر 

دركی هەنووكەییامن لە شێوازی كاری گەردوون 

)یاساكانی فیزیا، پڕۆسە كۆمەاڵیەتییەكان و...( 

ڕوو بدەن.

 :)Probable( ڕێتێچوو  ئایندەی   .٣

دەشێت  كە  ئایندەیانەی  ئەو  بۆ  ئاماژەیەكە 

ڕەوتی  درێژەپێدانی  و  بدەن  ڕوو   )likely to(

هەنووكەیی لەو ئایندەیانەیە كە پێدەچێت ڕوو 

بدەن. لەم ئایندەیەدا پرسیاری سەرەكی ئەوەیە 

كە لە ماوەیەك و قۆناغێكی دیاریكراو و بەپێی 

ڕێتێچووترین  دەستە،  لەبەر  كە  شتانەی  ئەوە 
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بەم  دۆخەكە  ئەگەر  دەبێت؟  چی  ئایندە 

شێوەیە بەردەوام بێت، ڕێتێچووترین ئایندە بۆ 

دیاردەیەكی تایبەت چی دەبێت؟ 

 :)Preferable( خوازراو  ئایندەی   .٤

بەراورد  بە  و  ئێمەیە  خواستی  كە  ئایندەیەكە 

لەسەرە،  زۆرتری  خواستی  تر  ئایندەكانی  بە 

زۆرتری  پەسەندی  تر  ئایندەكانی  لەنێو  یان 

دەكەینەوە  بیر  وا  ئێمە  كە  ئایندەیەك  هەیە. 

ڕوو   )should ought( دەبێت  و  پێویستە  كە 

كە  هەیە  ئایندەیەك  بەرامبەردا  لە  و  بدەن 

باشە  پێامن  و   )un-preferred( نەخوازراوە 

ڕوو نەدەن و ڕێی پێ نەدەین)٣٤(.

لە  بەشێك  دابەشبوونە،  ئەم  لەگەڵ 

توێژەران چەند ئایندەیەكی تر وەك جۆرەكانی 

ئایندە ناو دەبەن، بۆ منوونە:

“هەموو   :)Potential( شاراوە  ئایندەی   -

ئایندەیەكی  ئێستاوە،  ساتی  لەوپەڕی  شتێك 

گریامنەیەوە  لەو  ڕستەیە  ئەم  بەهێزە”. 

سەرچاوە دەگرێت كە ئایندە نادیارە و “كراوە” 

نییە، بەڵكوو حەمتی و “جێگیر”ە.

 :)Preposterous( ناماقوڵ  ئایندەی   -

و  “گاڵتەجاڕانە”  بەالمانەوە  كە  ئایندانەن  ئەو 

“نامومكین”ن، یان “هەرگیز” ڕوو نادەن.

 :)Projected( پالنبۆدانراو  ئایندەی   -

پێشبینیی بەردەوامی ڕابردووە لەناو داهاتووی 

ئەگەر  بەهێزترین  بە  ئایندەیە  ئەم  ئێستادا. 

لەناو ئەگەرەکانی ئایندە دادەنرێت.

 :)Predicted( پێشبینیكراو  ئایندەی   -

ئایندەیەك کە کەسێک بانگەشەی ئەوە دەکات 

کە ڕوو دەدات)٣5(.

بەرنامەڕێژی؛  و  ئایندەناسی   -

خۆئامادەكردن و نەخشەدانان: 

لەسەر  كە  لەوەی  بریتییە  بەرنامەڕێژی 

گەیشنت  بۆ  دووربینییەوە  و  پێشبینی  بنەمای 

ئەنجام  كارێك  چ  پێویستە  ئامانجێك؛  بە 

بدرێت، چۆن ئەو كارە ئەنجام بدرێت و لە چ 

كەسانێكەوە  چ  ڕێگەی  لە  و  كات  بازنەیەكی 

ئەنجام بدرێت. بۆیە بەرنامەڕێژی پڕۆسەیەكە 

بە  پەیوەست  بڕیاری  كۆمەڵێك  گرتنەبەری  لە 

جێبەجێ  بكات  پێویست  ئەوەی  پێش  یەكرت، 

بكرێن، بەو پێیەی كە بڕوا وایە بەبێ هەڵنانی 

دۆخی  ڕوودانی  ئەگەری  كرداری  هەنگاوی 

خوازراو لە ئایندەدا بوونی نییە و لە ئەگەری 

ئامانجە  بە  گەیشنت  ئەگەری  ئەنجامدانی؛ 

خوازراوەكان زیاتر دەبێت)٣6(. بەرنامەڕێژی لە 

خوازراو  ئایندەی  “وێنای  كورتدا  پێناسەیەكی 

دیاریکردنی ئامراز و ڕێگە كردارییەكانیەتی بۆ 

بەرنامەڕێژیدا،  پڕۆسەی  لە  پێی”)٣7(.  گەیشنت 

بەرنامە )كەرەستەی ڕێكخسنت و سازگاری( تەنیا 

وتوێژ(.  )كەرەستەی  بەرنامەڕێژییە  قۆناغێكی 

زانیاریبەخش  كاتدا  یەك  لە  دەبێت  بەرنامە 

و  )چارەكان(  ئاماژەدەر  )دەستنیشانكردن(، 

ڕێنامییدەر )ئامانج و ئامرازەكان( بێت)٣8(. 

بۆ  كە  پێناسانەی  ئەو  سەرجەم  لە 

گشتی  تایبەمتەندیی  سێ  كراوە،  بەرنامەڕێژی 

بەرنامەڕێژی   .١ هەیە:  بوونیان  سەرەكی  و 
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و  بەسرتاوەتەوە  “پێشبینی”  بە  بنەڕەتدا  لە 

بدرێت،  ئەنجام  كارێك  ئەوەی  پێش  پێویستە 

دیاری  ئەنجامدانی  چۆنێتیی  و  كار  جۆرێتیی 

بكرێت. ٢. بەرنامەڕێژی، سیستمێكی بڕیاڕدانە. 

ئەنجامی خوازراو  لە  بەرنامەڕێژی جەخت   .٣

بەدەستدێت)٣9(.  “ئایندە”دا  لە  كە  دەكاتەوە 

كەواتە لە پێناسەی بەرنامەڕێژیدا چەمكەكانی 

هەیە،  سەرەكییان  بوونی  ئایندە  و  پێشبینی 

تر  پێناسەكانی  لە  بەشێك  لە  ئەوەی  وەك 

ئایندە  پێشبینیكردنی  لە  بریتییە  بەرنامەڕێژی 

لە  بریتییە  هەروەها  بۆی،  خۆئامادەكردن  و 

بەكارهێنانی گریامنەكانی تایبەت بە ئایندە  بۆ 

گەیشنت بە ئەنجامە خوازراوەكان. بەرنامەڕێژی 

ئایندە”  لەگەڵ  هەڵسوكەوتكردنە  “هونەری 

سەرەتای  خاڵی  و  لەپێشینە  ئەركی  ئەمە  و 

شێوەیە  بەم  بەرنامەڕێژییە.  پڕۆسەیەكی  هەر 

بەرنامەڕێژی دوو بنەمای سەرەكی دەگرێتەوە: 

پێشبینی سەبارەت بە ئایندە و خۆئامادەكردن 

بۆ ئایندە)٤٠(.

بەرنامەڕێژی لە ڕووی ئاستی ڕێكخستنەوە 

سێ شێواز لەخۆ دەگرێت: 

 :)strategic( سرتاتیژی  بەرنامەڕێژیی   .١

و  درێژخایەن  بەرنامەی  دیاریكردنی 

گەیشنت  شێوازی  و  ڕێكخسنت  چارەنووسساز، 

كاریگەرەكانی  هۆكارە  ڕەچاوكردنی  بە  پێی، 

ئایندەی  گرتنەبەری  بە  و  دەوروبەر 

ڕێكخراوەكە.

 :)tactical( تەكتیكی  بەرنامەڕێژیی   .٢

بۆ  كورمتەوداكان  بڕیاڕە  گرتنەبەری 

سەرچاوە  لە  بەكەڵك  سوودوەرگرتنی 

گۆڕانكارییەكانی  بەپێی  هەنووكەییەكان 

ژینگە. 

 :)operational( ٣. بەرنامەڕێژیی كردەیی

بۆ  پێویستییەكان  )چاالكی(  كردە  دیاریكردنی 

گەیشنت بە ئامانجی سرتاتیژی لە ڕێگەی ئامێرە 

دیاریكراوەكان)٤١(.

بەرنامەڕێژییانەدا  ئەم  سەرجەم  لە 

بۆ  خۆئامادەكردن  بۆ  “سیناریۆ”  كۆمەڵێك 

دادەڕێژرێت  نەزانراوە؛  كە  ئایندەیەی  ئەو 

بۆ  کەرەستەیەک  دەبنە  سیناریۆكان  و 

بارەی  لە  مرۆڤ  تێگەیشتنی  ڕێکخستنەوەی 

)بەدیلەکان(  ئەلتەرناتیڤەکان  ئایندە  ژینگەی 

ڕەچاوگرتنی  بە  بڕیارەکان  دەكرێت  کە 

بە  بکرێن)٤٢(.  جێبەجێ  ئایندە  جۆرەكانی 

دۆخی  وەسفی  سیناریۆكان  تر:  واتایەكی 

و  دۆخ  و  دەكەن  گریامنەییەكان  ئایندە 

دەكەنەوە  بەدیلەكان شی  ئایندە  بۆ  تواناكان 

تیایدا  كە  ڕوو  دەخەنە  بژاردە  كۆمەڵێك  و 

خراپەكانی  یان  باش  پێشبینكراوە  ئەنجامە 

ناتوانێت  كە  چەندە  هەر  هاتووە،  تێدا 

و  كەی  بەڕوونی  كە  بكات  ئەوە  كۆنرتۆڵی 

چۆن ڕووداوەكانی ئایندە دێنە كایەوە)٤٣(. 

نێوانیان،  و هاوكاریی  لێكچوون  سەرباری 

بەرنامەڕێژی  و  ئایندەناسی  نێوان  جیاوازیی 

“پرس  پڕۆسەیەكی  بەرنامەڕێژی  چیدایە؟  لە 

میحوەر”ە بۆ چارەسەری ئاڵنگارییە خێراكان و 
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ئامانجە دوورمەوداكان بۆ ئایندە، بە واتایەكی 

بەرنامەداڕێژەرەكان  كە  بڵێین  دەشێت  تر: 

لە  ئایندە”دان،  “كۆنرتۆڵكردنی  هەوڵی  لە 

و  “كردنەوە  بەدوای  ئایندەناسان  كە  كاتێكدا 

لە  ئایندەناسان  ئایندەوەن.  ئاشكراكردن”ی 

ڕێگەی  لە  و  دەگەڕێنەوە  ئێستا  بۆ  ئایندەوە 

بەرنامەڕێژیی ئایندەوە ڕێڕەوە سرتاتیژییەكان 

لە  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  دەكەن،  دیاری 

ساتی  لە  بەرنامەداڕێژەران  بەرنامەڕێژیدا 

و  دەنێن  هەنگاو  ئایندە  بەرەو  ئێستاوە 

دواڕۆژ  بەرنامەی  ئێستا؛  لە  تێگەیشنت  بە 

لە  كە  هۆكارانەیە  ئەم  لەبەر  هەر  دادەنێن. 

 ١ )بۆ منوونە  بەرنامەڕێژیی ماوەی دیاریكراو 

بۆ 5 ساڵ(، كەمرتە لە ئایندەناسی )بۆ منوونە 

ئاسۆی  كە  ساڵ   5٠ یان  ساڵ()٤٤(،   ١5 بۆ   5

سێیەم )٢٠-٣٠ ساڵ( بە ئاسۆی دووەم )5-٢٠( 

ئێستاوە  )لە  یەك  ئاسۆی  بە  ئاسۆی دووەم  و 

لە  دەبەسرتێنەوە)٤5(.  بەیەكەوە  ساڵ(   5 بۆ 

بەرنامەڕێژیدا پشت بە واقعیەتی هەنووكەیی 

لە  كە  پێیەی  بەو  بەاڵم  دەبەسرتێت،  ڕەها 

بەرنامەڕێژی  پێچەوانەی  بە  ئایندەناسی 

بەدیلەكان  ئایندە  و  ئایندە  چەند  لە  بیر 

لە  جیاواز  گوزارشتی  بۆیە  هەر  دەكرێتەوە، 

تر:  واتایەكی  بە  ڕوو)٤6(،  دەخرێتە  واقعیەت 

ئایندە  لە  بیر  ئایندەناسی  چۆن  هەروەك 

بە  دەكاتەوە،  ئەلتارناتیڤەكان  بڕواپێكراوە 

واقعیەت  بۆ  جیاواز  رشۆڤەی  شێوە  هەمان 

ترەوە  الیەكی  لە  ڕوو)٤8(.  دەخاتە   )reality(

ئەگەر  نییە،  “مسۆگەربوون”ی  بەرنامەڕێژی 

دەتوانین  ئێمە  بێت،  ئەمڕۆ  وەك  سبەی 

بە  بەاڵم  بكەین،  بەرنامەرێژی  بەمسۆگەری 

لە  بەردەوامەكان  فراوان و  هۆی گۆڕانكارییە 

بوونی  ورد  بەرنامەڕێژیی  ئەگەری  ئایندەدا، 

“خەونێك”  بە  ئێمە  ئایندەناسیدا  لە  نییە. 

خەونەكان  لە  دواتر  و  دەكەین  پێ  دەست 

و  ڕێكخراو  ئەو  دەكەین.  دروست  واقعیەت 

الوازیان  كارنامەی  كە  واڵتانەی  و  دامەزراوە 

سنووردارە”.  خەیاڵكردنیان  “توانای  هەیە، 

ئایندەناسی ئەوەیە كە تۆ خەونی تایبەت بە 

خۆت هەبێت كە زۆرینەی خەڵك نییانە، یان 

كەسانی  خەونی  یان  ڕابردوو  خەونەكانی  لە 

“تەنیا  ئایندەناسی  بۆیە  هەر  دەژین.  تردا 

بە  بەڵكوو  نییە،  زانستی  تەقەالكردنێكی 

تەقەالیەكی ڕۆحی، هونەرمەندانە، هەوڵێكی 

كۆمەاڵیەتی  كاتدا  هەمان  لە  و  تاكەكەسی 

دادەنرێت”)٤8(.

بەرنامەڕێژیی  گۆشەنیگایەوە  لەم  هەر 

سەرەڕای  ئایندەناسیدا  لەگەڵ  سرتاتیژییش 

لە  هەیە.  جیاوازی  هاوكارییان،  و  لێكچوون 

چەندین  گشتی  شێوەیەكی  بە  ئایندەناسیدا 

پێشبینی  درێژەمەودا  ئایندەیەكی  بۆ  حاڵەت 

دەكرێت: ئایندەی مومكین، ئایندەی ڕێتێچوو 

و ئایندەی خوازراو، بەاڵم بەرنامەداڕێژەرانی 

زانستی  لە  سوودوەرگرتن  بە  سرتاتیژی 

“ئایندەیەكی  بە  گەیشنت  بۆ  بەڕێوەبردن، 

بەرنامەڕێژی دەكەن. جیاوازییەكی  خوازراو” 
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بەرنامە  ئایندەناس  كە  ئەوەیە  بنەڕەتی  تری 

بەرنامەداڕێژەران  یارمەتیی  بەڵكوو  دانانێت، 

دەدات لە ڕێگەی “وێناكردن”ی ئایندەوە)٤9(. 

دامەزراوەكانیشدا  ئاستی  لە  هەروەها 

جیاوازیی ئایندەناسی لەگەڵ دیدی سرتاتیژی 

و  ڕێڕەو  ئامانج،  كە   )Strategic vision(

چاالكییەكانی هەر دامەزراوە و ڕێكخڕاوێكی 

تێدا باس كراوە؛ بەدی دەكرێت. ئامادەكردنی 

حەزی  لەسەر  جەخت  سرتاتیژیانە  دیدی 

یان  دامەزراوە  ئەولەویەتەكانی  و  ناوخۆیی 

ئایندەناسی  كاتێكدا  لە  دەكات،  ڕێكخراوەكە 

هۆكارانە  ئەو  و  دەرەكی  حەزە  بە  بەها 

ئایندەی  ئەنجامەكەی  لەوانەیە  كە  دەدات 

خوازراوی ئێمە بێت و لەوانەشە نەبێت. بەم 

فراوانرتی  تێڕوانینێكی  ئایندەناسی  شێوەیە 

دانانی  لە  بەدەستهاتووەكانی  داتا  و  هەیە 

واتایەكی  بە  دێن.  بەكار  سرتاتیژی  دیدی 

سەرووترە  كارێكی  “ئایندەناسی  ڕوونرت: 

و  بڕیار  مادام  و  سرتاتیژی  دیدی  دانانی  لە 

بنەمای  لەسەر  ئێمە  نوێیەکانی  ئاراستە 

بۆیە  هەر  ئایندەناسییە،  زانیارییەكانی 

و  گۆشەنیگا  كە  ئایندەناسییە  ئەنجامەكانی 

وێنای ئێمە بۆ ئایندە دەگۆڕێت”)5٠(.

ئایندەناسی و پێشبینی؛ وێناكردنی داهاتوو

 Foresight, Forecast,( پێشبینی 

هەوڵە  كۆنرتین  لە  یەكێك  بە   )Prediction

ناسینی  بۆ  دادەنرێت  مرۆڤ  زانستییەكانی 

ئایندە. پاش ئەوەی كە مرۆڤ دووبارەبوونەوەی 

ئەو  بینی،  دەوروبەری  دیاردەكانی  و  ڕووداو 

دەكرێت  كە  بوو  دروست  بۆ  گریامنەیەی 

بۆ  ڕووداوانە  ئەو  دەرهاویشتەكانی  و  ئەنجام 

سەرجەم دیاردە و پێشهاتەكانی تر بگشتێرنێت، 

واتە بە پشتبەسنت بە ئەزموونەكانی ڕابردوو و 

ئەم  بكرێت.  ئایندە  پێشبینیی  ئێستا،  دۆخی 

پشتبەستنە بە كۆمەڵێك بنەما، مۆدێل و بیرناوە 

دووبارەكان، وا دەكات پێشبینی لە چوارچێوەی 

 experimental( ئەزموونییەكان  زانستە 

sciences( جێی ببێتەوە)5١(.

و  پێشوەخت”  “دیدی  واتە  پێشبینی 

ئایندە  كە  پرسیارەی  ئەو  وەاڵمدانەوەی 

كورمتەودا،  لە  كە  دۆخێك  واتە  دەبێت؟  چۆن 

مامناوەند و درێژخایەندا ڕوو دەدات)5٢( و لە 

كۆمەڵێك ڕاستی و زانیاری كە ئیعتباریان هەیە 

بەكار  شیامنەیی  ئایندەیەكی  دیاریكردنی  بۆ 

واتای  بە  پێشبینی  مەبەستە   ئەم  بۆ  و  دێت 

دڵنیایی  لە  ڕێژەیەك  بە  ڕەوتێك،  خەماڵندی 

دیاریكراو  قۆناغێكی  درێژایی  بە  )ئەگەر( 

دێت)5٤(. ئەم خەماڵندنە بە شێوەیەكی گشتی 

لە ڕێگەی ژمارەكانەوە دەخرێنە ڕوو و لەسەر 

بنەمای داتاكانی ڕابردوو و ژمارەی گریامنەكان 

بارەی  لە  دەربڕینێكە  پێشبینی  ڕاوەستاوە)5٤(. 

باوەڕێك  لە  دەكات  گوزارشت  و  داهاتووەوە 

بۆ  نراوە  بونیاد  بەڵگە  بنەمای  لەسەر  كە 

ئەمەشدا  لەگەڵ  ڕاستییەك)55(.  ئاشكراكردنی 

پێشوەخت  دیدی  پێناسەكان،  لە  بەشێك  لە 

دەبێت  چۆن  كۆتایی  دۆخی  كە  بەوەوە  تەنیا 
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چۆنێتیی  بە  گرنگی  بەڵكوو  ناوەستێت، 

نەك  ئەمە  دەدات.  دۆخەش  بەو  گەیشنت 

هەیە،  كۆتایییەوە  خاڵی  بە  پەیوەندیی  تەنیا 

بەڵكوو پەیوەندیی بە پڕۆسەیەكەوە هەیە كە 

)یان  دۆخی ئێستا دەگۆڕێت بۆ خاڵی كۆتایی 

هێشتنەوەی()56(.

لە پێشبینیدا وا دادەنرێت كە “جیهان یەكال 

كراوەتەوە” و دەتوانرێت پەی بە ئایندە بربێت 

ئەمە  گشتی  شێوەیەكی  بە  كە  بنارسێت  و 

بۆ بەرنامەڕێژی بەكەڵك بێت)58(. پێشبینییەكان 

ڕاست  لەوانەیە  بن،  واقیگەرایانە  ئەگەر 

الڕێدا  بە  دەشێت  بەپێچەوانەوە  و  دەربچن 

بڕۆن، بەاڵم دواجار لە پێشبینیدا سێ گریامنەی 

سەرەكی بوونیان هەیە:

قابیلی  واقعیەتێك  وەكوو  ئایندە   .١

دەستپێڕاگەیشتنە.

پێشبینیكراو،  ئایندەی  لە  لەوانەیە   .٢

واقعیەتی  لەبریی  وەهمی  واقعیەتێكی 

جیاوازیی سەرەكیی نێوان پێشبینی و ئایندەناسی لە خۆئامادەكردنی ئایندەناسان دێت بۆ 
ئەو پێشبینییەی كە دەكرێت، بەواتایەكی تر: ئەگەر ئەركی پێشبینیكەران لە قۆناغی 

پێشبینیكردنی ڕووداوەكانی ئایندەدا دەوەستێت و كۆتایی پێ دێت، بەاڵم بۆ ئایندەناسان 
ئەمە سەرەتای كارەكانیانە و پێویستە بە خوێندنەوەی ورد بۆ ئێستاو لێكدانەوەی ڕەوتی 

ڕووداوەكان خۆیان بۆ ئایندە پێشبینیكراوەوەكان ئامادە بكەن.

رشۆڤەكارانی  و  بەرنامەداڕێژەران  بۆچوونی 

كە  ئەستێرەناسانە  و  ئابووریناسان  سیاسی، 

ئایندە دەدەن و هەوڵ  هەوڵی پێشبینیكردنی 

پسپۆڕێتی  بۆ  شوێنێك  بكەنە  ئایندە  دەدەن 

ئەمانەش،  سەرباری  دەستبەسەراگرتن)57(.  و 

“نادیار”ە  ئایندەیەكی  بە  سەبارەت  پێشبینی 

و مادام لە زۆربەی بابەتەكاندا بەدەستهێنانی 

نییە،  مومكین  ئایندە  لەسەر  ورد”  “زانیاریی 

لێرەدا پێشبینی دەتوانێت وەكوو یارمەتیدەرێك 

واقعیانە بوونی هەبێت.

٣. ئایندە لە بنەڕەتدا نادیارە، بەاڵم زەینی 

نفووزی  دەتوانێت  ئایندەناسی  داهێنەرانەی 

تێدا بكات)59(.

پسپۆڕان  لە  زۆرێک  الى  پێشبینى 

بۆ  زانست،  ئەرکەکاىن  لە  یەکێک  لە  بریتییە 

زانست  کە  وایە  باوەڕى  دالین”  “ڤان  منوونە 

بریتین  كە  هەیە  سەرەکیى  ئامانجى  سێ 

ڕاڤەکردن،  بۆ  مرۆڤ  تواناى  زیادکردىن  لە 



23

No.9, September 2021

و  دیاردە  ڕكێفكردنی  و  پێشبینیکردن 

ڕووداوەکان. بۆیە ئەگەر ڕاڤەکردن لە زانستدا 

کە  یاسایەى  ئەو  دۆزینەوەى  لە  بێت  بریتی 

یان  رسوشتى  گۆڕاوى  دوو  نێوان  پەیوەندیى 

ئەوا  دەخات،  ڕێک  سیاىس  و  کۆمەاڵیەىت 

ئەگەرەکاىن  خستنەڕووى  لە  بریتییە  پێشبینى 

نێوان  پەیوەندییەى  ئەو  دووبارەبوونەوەى 

هەر  ئایندەدا.  لە  لێکەوتەکاىن  و  گۆڕاوەکان 

جێگەى  پێشبینى،  بۆ  تێگەیشتنە  ئەم  چەندە 

زانستە  لە  پۆپەر”ە  “کارل  ڕەخنەگرتنى 

لەم  پێشبینى  وایە  پێی  کە  کۆمەاڵیەتییەکان 

ئایندەیە  داڕشتنەوەى  ئارەزووى  زانستانەدا 

زانینى  كە  رسوشتییەکان  زانستە  وەک  نەک 

ڕوودانەوەى  دووبارە  ئەگەرى  پێشوەختى 

پێشبینیی  هەرگیز  بۆیە  بێت،  دیاردەیەک 

وردیى  هەمان  بە  کۆمەاڵیەتییەکان  زانستە 

نییە)6١(. زانستە رسوشتییەکان  پێشبینیى 

چەمكی  پێناسەیەی  ئەو  ئەگەر 

لە  بریتییە  كە  وەربگرین  ئایندەناسی 

لێكۆڵینەوە  ئایندە،  پێشبینیی  و  درككردن 

لە  لەخۆ دەگرێت:  ئایندەییەكان سێ حاڵەت 

ئایندە  پێشبینیی  دەتوانێت  یەكەمدا  حاڵەتی 

بكات، بەاڵم بە هیچ شێوەیەك ناتوانێت هیچ 

لە حاڵەتی  بدات.  ئەنجام  بارەیەوە  لە  كارێك 

و  بكات  پێشبینی  ئایندە  دەتوانێت  دووەمدا 

وەرچەرخانە  لە  سوودوەرگرتن  بۆ  ئامادەیی 

حاڵەتی  لە  و  هەبێت  پێشبینیكراوەكانی 

و  بكات  پێشبینی  ئایندە  دەتوانێت  سێیەمدا 

شێوەیەك  بە  كارتێكردین  بۆ  هەنگاوگەلێك 

لێرەدا  بدات.  ئەنجام  بێت؛  خوزراو  كە 

دووەم  حاڵەتی  بە  پەیوەندیی  ئایندەناسی 

ئایندەییەكانەوە  لێكۆڵینەوە  سێیەمی  و 

حاڵەتی  بە  پەیوەندیی  پێشبینی  بەاڵم  هەیە، 

تر:  دەربڕێنێكی  بە  هەیە)6١(.  یەكەمەوە 

و  هۆشیاری  پێش  شێوازی  دوو  بە  پێشبینی 

آگاهی(  پس  و  آگاهی  )پیش  هۆشیاری  پاش 

ئەنجام دەدرێت. پێشبینی لە شێوازی یەكەم،  

نزیكە لە “پێشگۆیی”، بەاڵم دووەمیان لەگەڵ 

لەالیەن  و  هەیە  پەیوەندیی  ئایندەناسی 

چونكە  دەدرێت،  پێ  گرنگیی  ئایندەناسانەوە 

دەتوانین  پێیە  بەم  ئایندەیە)6٢(.  بابەتەكەی 

و  پێشبینی  نێوان  سەرەكیی  جیاوازیی  بڵێین 

ئایندەناسان  خۆئامادەكردنی  لە  ئایندەناسی 

بە  دەكرێت،  كە  پێشبینییەی  ئەو  بۆ  دێت 

لە  پێشبینیكەران  ئەركی  ئەگەر  تر:  واتایەكی 

ئایندەدا  ڕووداوەكانی  پێشبینیكردنی  قۆناغی 

بۆ  بەاڵم  دێت،  پێ  كۆتایی  و  دەوەستێت 

و  كارەكانیانە  سەرەتای  ئەمە  ئایندەناسان 

و  ئێستا  بۆ  ورد  خوێندنەوەی  بە  پێویستە 

بۆ  خۆیان  ڕووداوەكان  ڕەوتی  لێكدانەوەی 

ئامادە بكەن. ئایندە پێشبینیكراوەوەكان 

چەمكی  لە  زیاتر  وردبوونەوەیەكی  بە 

ئایندەناسی،  لەگەڵ  بەراوردی  و  پێشبینی 

تێدا  وردی  جیاوازییەكی  چەند  دەكرێت 

پێشبینی  “كات”ەوە،  ڕووی  لە  بدۆزینەوە. 

پێچەوانەی  بە  كورتە  ماوەیەكی  بۆ 
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ئامانجی  كرا  لێ  باسی  وەك  كە  ئایندەناسی 

“دۆخی  بە  سەبارەت  دوورمەودایە. 

بەتەواوی  پێشبینیدا  لە  هەنووكە”یی، 

هەوڵی  لە  و  وابەستەیە  ئێستا  دۆخی  بە 

ئەمە  كە  نییە  هەنووكەیی  دۆخی  گۆڕینی 

دەیەوێت  كە  ئایندەناسییە  پێچەوانەی 

زەمینە  ئامادەكردنی  بۆ  هەنووكەیی  دۆخی 

“ئامانج”  پێشبینی،  لە  بگۆڕێت.  ئایندە  بۆ 

بۆ  حەمتییەكانە  پێشنیارە  خستنەڕووی 

وا  ئەمەش  هەر  و  گۆڕانكاری،  و  كردار 

بۆ  ئێستاوە  لە  پێشبینی  ڕێڕەوی  دەكات 

ئایندەناسی  لە  كاتێكدا  لە  بێت،  ئایندە 

ئایندەناسیدا  لە  ڕاستە)6٣(.  پێچەوانەكەی 

بەشداری  خەڵك  فراوانرتی  و  زیاتر  بەشێكی 

لە  سوود  پێشبینی  كاتێكدا  لە  دەكات، 

وەردەگرێت.  بەئەزموون  و  شارەزا  كەسانی 

بوارە  لە  جەخت  زیاتر  پێشبینی  هەروەها 

ئایندەناسان  بەاڵم  دەكات،  تایبەتەكان 

دواجار  و  گەورەترە  و  فراوانرت  بوارەكانیان 

دیاری  خوازراو  ئایندەی  پێشبینیدا  لە 

لە  نادرێت،  دروستكردنی  و هەوڵی  ناكرێت 

ڕێگەچارەكانی  بەدوای  ئایندەناسان  كاتێكدا 

دیاریكردنی ئایندەی خوازراو و هێنانەكایەی 

دەگەڕێن.)6٤( دواجار ئەگەر مبانەوێت ڕوونرت 

بدوێین، پێشبینی و ئایندەناسی هەردووكیان 

بە  بەاڵم  مرۆڤ،  دەبەخشنە  “هۆشیاری” 

ئایندەناسی  كە  جۆرێك  بە  جیاواز،  شێوازی 

تەنیا بە پێدانی هۆشیاری ناوەستێت، بەڵكوو 

ئایندەش  دروستكردنی  و  هێنانەدی  هەوڵی 

دەدات)65(.

بێتوانایی  ئەمانەشدا،  هەموو  لەگەڵ 

پێویستیی  و  ئایندە  پێشبینیکردنی  لە  مرۆڤ 

نوێیەكان  شێوازە  و  کەرەستە  ڕوانگە،  بە 

سەرهەڵدانی  هۆکاری  ئایندە؛  درکی  بۆ 

بەبێ  ئایندەناسی  بووە.  ئایندەناسی 

هەوڵ  پۆزیتیڤیزم،  و  پێشبینی  ڕەتکردنەوەی 

و  هاوبەشی  داهێنان،  بنەمای  لەسەر  دەدا 

لە  تێگەیشنت  بۆ  شێواز  کۆمەڵێک  شارەزایی؛ 

بخوڵقێنێت)66(. ئایندە 

ئەنجام

بۆ  كە  پێناسانەی  ئەو  سەرەڕای 

ئایندەناسی كراوە و دەكرێت و سەرباری ئەو 

گۆڕانكاری و پێشنیارانەی كە بۆ پێشخسنت و 

بوارە دەخرێنە ڕوو،  كارتێكەریی زیاتری ئەم 

و  لە سەرجەمیان هاوبەشە  كە  ئەوەی  بەاڵم 

بوارەیە،  ئەم  شارەزایانی  و  پسپۆڕان  خەمی 

ناسینی ئایندەیەكە كە مرۆڤ لێی دڵنیا نییە و 

ترسی ئەو ڕووداو و گۆڕانكارییانەی هەیە كە 

دەرەوەی  لە  و  مرۆڤ  حەزی  پێچەوانەی  بە 

وای  ئەمە  بدەن.  ڕوو  ئەودا  پێشبینیكردنی 

ناسینی  پێناو  لە  كردووە  ئایندەناسان  لە 

ئیستا  وەربگرن،  ڕابردوو  لە  سوود  ئایندەدا، 

بەباشی بخوێننەوە و بە لێكدانەوەیەكی ورد 

زانستی  كۆمەاڵیەتی،  الیەنەكانی  هەموو  بۆ 

ئایندە  وێنای  گەردوون؛  گۆڕانكارییەكانی  و 
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ئایندەی  بدەن  هەوڵ  و  بكەن  جیاوازەكان 

خوازراو بۆ مرۆڤ بهێننە كایەوە. لەم پێناوەدا 

تری  بواری  دوو  لەگەڵ  ئایندەناسی  پێوستە 

بەرنامەڕێژی  واتە  ئایندەدا،  بە  پەیوەست 

لێكتێگەیشتنی  و  هاوكاری  پێشبینیی  و 

هەواڵنە  ئەو  تەواوكەری  پێكەوە  و  هەبێت 

سنووری  ناوەرۆكدا  لە  ئەگەرچی  كە  بن 

بە  بەرامبەر  پابەندبوونیان  و  ئەرك  جیاوازی 

ئەو  درێژەدەری  دواجار  بەاڵم  هەیە،  ئایندە 

ئایندەیە.  ناسینی  كە  سەرەكییەن  ئامانجە 

هەریەكە  بە  ئایندەناسی  پەیوەندیی  لێرەدا 

شێوەیەكە  بە  پێشبینی  و  بەرنامەڕێژی  لە 

خزمەتی  لە  ئایندەناسی  یەكەمیان  لە  كە 

لە  بوارە  ئەم  پسپۆڕانی  و  بەرنامەڕێژیدایە 

زانیاری  دوایین  بۆ  سیناریۆكانیان  و  بەرنامە 

دەگەڕێنەوە،  ئایندەناسان  تێڕوانینی  و 

بوارێك  وەك  پێشبینی  دووەمیاندا،  لە  بەاڵم 

خزمەتی  لە  هەیە،  كۆنرتی  مێژوویەكی  كە 

ئەركەكانی  لە  بەشێك  و  ئایندەناسیدایە 

ئایندەناسی  دواجار  ئەستۆ.  دەگرێتە 

هەردوو  لە  جیاواز  و  گەورە  چەترێكی 

ئاسۆی  كە  پێشبینی  و  بەرنامەڕێژی  بواری 

ئایندە،  بۆ  ئێستاوەیە  لە  تێڕوانینیان  و  كار 

ئایندە،  خوێندەنەوەی  بە  ئایندەناسان  ئەوا 

لە  دەدەن  ئێستا  بۆ  زەمینەسازی  هەوڵی 

ناسین  كە  ئامانجیان  گەورەترین  پێناو 

دواجار  و  ئایندە  بۆ  خۆئامادەكردنە  و 

دروستكردنی ئایندەی خوازراو.  
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لە کابوولەوە تا بەغدا

هاوكێشە سیاسییەكاندا زاڵە، لەوانەش دۆسیەی 

عێراق كە خاڵی هاوبەشی زۆری هەیە لەگەڵ 

لە  دەدەین  هەوڵ  بابەتەدا  لەم  ئەفغانستان. 

تری  پێكهاتەكانی  و  كورد  بارودۆخی  بارەی 

دادێی  قۆناغی  لە  بكەین  هەڵوێستە  عێراق 

عێراقدا. 

بەرایی

بایدنەوە،  جۆ  دەستبەكاربوونی  دەمی  لە 

ئاماژەكانی گرنگیدانی ئەمەریكا بە ڕۆژهەاڵتی 

لە  لە پاشەكشەدایە، هەر  ناوبەناو  ناوەڕاست 

ئەم دۆخەشدا سێبەری دەستهەڵگرتن  سایەی 

بەسەر  ناوچەكە  تەقلیدییەكانی  دۆسیە  لە 

یاسین تەها                توێژەری سیاسی لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی

عێراق و هەرێم لە ئەگەری ئەرکگۆڕینی سوپای ئەمەریكادا
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لێكەوتەكانی ئەگەری كشانەوەی ئەمەریكا 

سرتاتیژیی  دیالۆگی  ئەنجامەكانی  بەگوێرەی 

دیداری  لە  گەڕی  دوایین  كە  عێراق-ئەمەریكا 

كۆتاییەكانی  لە  كازمی  مستەفا   و  بایدن  جۆ 

تەممووز بەڕێوە چوو، هێزە شەڕكەرەكانی واڵتە 

یەكگرتووەكان تا كۆتایی ئەمساڵ )2021( دەچنە 

چەندە  هەر  دەكشێنەوە)١(،  و  عێراق  دەرەوەی 

دڵنیاكردنەوە و لە هەمان كاتدا لێكدانەوەی زۆریش 

هەن لە بارەی ئەوەی گۆڕینی ئەرك و ناونیشان 

ناكاتە  ڕاوێژكاری،  و  ڕاهێنان  بۆ  كشانەوەوە  لە 

یاریكردنە  تەنها  ڕاگەیەنراوە،  ئەوەی  و  كشانەوە 

بە ناونیشان و “شانۆیەكی دیبلۆماسییە”)٢(، بەاڵم 

بە شێوەیەكی گشتی ترس و دڵەڕاوكێ هەیە كە 

ئەم گۆڕینی ئەركە بە مانای دەستهەڵگرتن بێت لە 

دۆسیەی عێراق و بە مانای ڕادەستكردنی واڵتەكە 

لە  ئۆباما  چۆن  وەك  باڵەكانی،  و  ئێران  بە  بێت 

دیموكراتەكان ساڵی 2011 كردی. ئەم ئەگەرە هەر 

نیگەرانیی  و  ترس  مایەی  بێت،  الوازیش  چەندە 

هێزە  پاشان  و  یەكەم  پلەی  بە  سوننە  و  كورد 

عەملانی و مەدەنییەكانی ناو پێكهاتەی شیعەیە)٣(، 

چونكە سەرجەمیان كێشەی هەڵكشانی هەژموونی 

بۆ  ڕادیكاڵەكانی شیعەیان هەیە كە هەوڵ  هێزە 

سەپاندنی منوونەی ئێرانی دەدەن و هێزگەلێكی 

ساز و ئامادەن بۆ جێگرتنەوەی هەر بۆشاییەكی 

ئەمنی كە دروست ببێت.   

چ لە ئەفغانستان و چ لە عێراقیش، بە درێژایی 

قوربانییەكی  ئەمەریكا  ساڵ،   20 دەوروبەری 

مرۆیی و خەرجییەكی بێشوماری دارایی پێشكەش 
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ترلیۆن  چەندەها  لە  دەدات  خۆی  كە  كردووە 

نەبوونەتە  هەواڵنە  و  خەرج  ئەم  بەاڵم  دۆالر، 

جێگیر  سیاسیی  ڕژێمێكی  بتوانێت  ئەوەی  هۆی 

یان سەركەوتنێكی بەرچاو و دیار نە لە كابوڵ و 

نە لە بەغدا مسۆگەر بكات، نەك هەر ئەوە، بەڵكە 

ئاسۆی سەركەوتنیشی لە ئایندە و دوورمەودادا لەم 

دوو واڵتە لە كۆشكی سپی و ناوەندەكانی بڕیاری 

ئەمەریكییەوە دیار نییە و لەم بارەیەوە بێهیواییان 

دەكەوێت  قورس  لەوەی  جگە  ئەمەش  زیاترە، 

مایەی  ئەمەریكی،  باجدەری  گیرفانی  لەسەر 

سەرئێشە و بێزارییشە بۆ دەسەاڵتدارانی ئەمەریكا 

عێراق  گرتنی  كە  ناشارنەوە  ئەوە  زۆربەیان  كە 

بەمیرات  كە  ئەمەریكییەكان  هەڵە  لە  یەكێكە 

ماوەتەوە بۆ ئۆباما و ترەمپ و لە ئێستاشدا بایدن، 

لێكەوتەكانی  و  شەڕ  خەرجیی  لە  بێزارییەكەش 

لە ئەفغانستان سەرباری  ئاستەی  گەیشتووە بەو 

بزووتنەوەی  ئەلتەرناتیڤی  و  جێگرەوە  ئەوەی 

هەر  بایدن  جۆ  هێشتا  توندڕەوە،  تاڵیبانی 

كاتێكدا  لە  كشانەوە)٤(،  بڕیاری  لە  نییە  پەشیامن 

واڵتە  لەم  ئەمەریكا  هێزەكانی  باڵوبوونەوەی 

لە  جۆرێك  هەبوو،  نێودەوڵەتیی  شەرعیەتی 

بەو  بوو  تێدا  ئەمەریکییشی  ناوخۆیی  ڕەوایەتیی 

پێیەی لەوێوە پالنی هێرشەكانی 11ی سێبتەمبەری 

ئەمەریكیی  نزیكەی سێ هەزار  كە  دانرا    2001

تێدا بووە قوربانی. 

جگە لە وەڕسبوون لە خەرجی و قوربانیدان و 

نەبوونی ئاسۆی سەركەوتن، شارەزایان باس لەوە 

دیكەی  كێشەی  زۆر  ئێستا  ئەمەریكای  دەكەن 

بەوەوە  دەكات  سەرقاڵی  كە  بووە  دروست  بۆ 

تەقلیدییەكانی  كێشە  لەگەڵ  بێكۆتایی  تا  کە 

عەرەب  ملمالنێی  و  ئەفغانستان  و  عێراق  وەك 

لەوانەش:  بكات،  نەرم  دەستوپەنجە  ئێران  و 

گۆڕانی كەشوهەوا، دەرد و پەتا كوشندەكانی لە 

چەشنی كۆرۆنا، مەترسییە سیربیانییەكانی ڕووسیا 

و پەلكێشانە فراوانەكانی چین كە ئابوورییەكەی 

خەریكە ئابووریی ئەمەریكا بكاتە پلە دوو)5(. 

كە  عێراق  لە  ئەمەریكا  كشانەوەی 

یان  نەزانراوە،  دوور  بە  ڕێتێچووی  گریامنەیەكی 

دۆسیەی  بە  واشنتۆن  گرنگیدانی  كەمكردنەوەی 

ئەمەریكا  ساردوسڕیی  لەگەڵ  هاوتایە  كە  عێراق 

و بێخەمی لە ئاست پەلكێشانی ئێران، ئەم واڵتە 

و  نوێ  بارودۆخێكی  و  پێشهات  بەردەم  دەخاتە 

ئاڵۆز. باوەڕێكی زاڵ هەیە كە كشانەوەی ئەمەریكا 

لە عێراق دروست دەكات كە  بۆشاییەكی گەورە 

زۆر ال بە شێوازی جۆراوجۆر هەوڵی پڕكردنەوەی 

دەدەن، لەوانەش ئێران و توركیا و لە دووریشەوە 

ئیرسائیل كە بە هۆی سووریاوە ئاسایشەكەی زیاتر 

پەیوەندیدار بووە بە ڕەوشی عێراقەوە. ئەوەشی 

گریامنكراوە  بارودۆخە  و  كشانەوە  لەو  زۆر  كە 

زیاتر  ڕەنگە  یەكەم  پلەی  بە  دەبێت  سوودمەند 

ئێران بێت)6(، چونكە جگە لەوەی لەدوای 2003 

بەتەواوی پەلی كێشاوە لە عێراقدا، لەپاش 2014 

و هاتنی داعش بە پاساوی شەڕی تیرۆر؛ چەندین 

لە  تری  دەستكەوتی  و  پێگە  و  سەربازی  باڵی 

عێراق بە شێوەی فەرمی بەدەست هێناوە، هەر 

بە پاساوی شەڕی تیرۆری داعشەوە لە ئێرانەوە تا 
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قەراغی دەریای سپیی ناوەڕاستیش باڵ و میلیشیا 

ئامادەن  و  ساز  و  كردووەتەوە  باڵو  چەكداری  و 

بەپێی  بسپێردرێت)7(.  پێیان  كە  ئەركێك  هەر  بۆ 

هەموو پێدراوە سیاسییەكانیش، هەنووکە ئێران لە 

هەموو دەوڵەتانی تر ئامادەترە بۆ جێگرتنەوە و 

پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەی لە كشانەوەی ئەمەریكا 

و واڵتانی هاوپەیامن دروست دەبێت، بەو پێیەی 

لەبەر  گوشاری  تری  ئامرازی  و  كارت  چەندین 

سێكتەری  بەسەر  و  جۆراوجۆرن  كە  دەستدایە 

ئەمنی و سیاسی و كولتووریدا دابەش دەبن.  

دەرەكییەكان،  مەترسییە  دەرەوەی  لە 

كشانەوەی  وایە  پێی  كە  هەیە  زاڵ  بۆچوونێكی 

ئەمەریكا یان خاوكردنەوەی مشتە سەربازییەكەی 

و  ڕادیكاڵ  هێزە  بۆ  دەبێت  هاندەر  عێراق،  لە 

توندڕەوەكان كە چاو لە تاڵیبان بكەن بۆ هەوڵی 

لەم  ئەگەریش  نزیكرتین  پەلكێشان،  و  ژیانەوە 

حاڵەتەدا زیاتر بۆ داعش یان گرووپە چەكدارەكانی 

مەترسیی  كە  ئەلقاعیدەیە  و  داعش  فەزای  تری 

پڕۆسە  و  پێكهاتەكان  سەرجەم  سەر  بۆ  گەورەن 

ئەزموونێكی  كە  كورد  بەتایبەت  سیاسییەكە 

سااڵنی  و  لە 2003  بەر  چ  لەگەڵیان هەیە،  تاڵی 

داعش  لەگەڵ  كە   2014 لەدوای  یان  دواتریش، 

كەوتە شەڕێكی خوێناوییەوە. 

لە  جگە  عێراقیشدا،  ناوخۆی  لە  هەر 

مەترسیی داعش و گرووپە توندڕەوەكانی سوننە، 

هێزەكانی  بۆشایی  كە  كاندیدن  هێزانەی  ئەو 

ئەمەریكا پڕ بكەنەوە بە پلەی یەكەم بریتین لە 

حەشدی شەعبی و باڵە سەربازییەكانی پەیوەست 

ئامادەییەكی  كە  شەعبی  حەشدی  بودجەی  بە 

بەهێزیان لە جومگە ئەمنییەكانی عێراقدا هەیە، 

لەسەر شێوازی 2018  ئەوەن  ئێستا سەرقاڵی  کە 

زۆرترین باڵ و نوێنەرایەتییان بگەیەننە پەرلەمان 

تەواو  كە هێزێكی  كەتیبەكانی حیزبوڵاڵشەوە  بە 

ئێرانییە و پەیوەندیدارێتی و سەرچاوەی ئیلهامی 

“بەرەی  و  فەقیقه  ویالیەتی  یەكەم  پلەی  بە 

موقاوەمە”یە،  لەم میانەیەشدا ترسی ئەوە هەیە 

هێزەكانی سەر بە حەشدی شەعبی هەوڵی گۆڕینی 

ئەم سیستمە سیاسییەی عێراق بدەن بەو پێیەی 

دەست  بەتەواوی  یان  هەیە،  فشۆڵی  بونیاتێكی 

بەسەر پەرلەمان و دەسەاڵتی دادوەرییشدا بگرن 

وەك چۆن ئێستا بەسەر ئاسایشدا گرتوویانە)8(. 

مەترسییەكانی ئەگەری كشانەوەی ئەمەریكا 

تەنیا دڵەخورتێیەكی كوردی نییە، بەڵكە دۆستانی 

دامەزراوەكانی  لەناو  و  ئەمەریكا  لە  كوردیش 

و  دەكەن  باسی  ناوبەناو  ئەمەریكادا  بڕیاری 

هەندێك لە سیناتۆرەكان بەهیوان فشار بكەن بۆ 

ئەوەی هێزەکانی ئەمەریکا لە هەرێمی کوردستان 

مبێننەوە، چونكە هاوڕان لەسەر ئەوەی كشانەوە؛ 

هەمان هەڵەی ساڵی 2011 دووبارە دەكاتەوە كە 

عێراقی كردە نێچیری تیرۆری داعش لە الیەك و 

پەلكێشانی زیاتری ئێران لە الیەكی تر  و جارێكی 

تر دەبێتە هۆی هۆی دروستکردنی ناسەقامگیری 

و نەهامەتی لەسەر شێوازی ئەفغانستانی ئێستا)9(. 

گۆڕینی ئەرك و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان 

مشتومڕی  دروستبوونی  پاش  ڕۆژێك  چەند 

لە  ئەمەریكا  باڵوێزی  تولەر؛  ماتیۆ  كشانەوە، 
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هێزەكانی  وتەبێژی  ئەویشدا  بەدوای  عێراق، 

گۆڕینی  كردەوە  لەوە  جەختیان  هاوپەیامنانان، 

مانای  ئەمەریكا  سەربازییەكانی  هێزە  ئەركی 

دەمێننەوە)١٠(.  ئەوان  و  عێراق  لە  نییە  كشانەوە 

بەدیاریكراوی  مانەوەشەوە،  هۆكاری  بارەی  لە 

بە  ڕاوێژیان  پێشكەشكردنی  و  پاڵپشتی  باسی 

هێزە ئەمنییەكان كردووە، لەوانەش پێشمەرگەی 

هەرێمی كوردستان)١١(، ئەمەش بە دۆخێكی زۆر 

باشرت دێتە بەرچاو بەراورد بە ئەگەری كشانەوە 

بە  ئاماژە  پێشرت  و  خراپن  لێكەوتەكانی  كە 

هەندێكیان كرا.

هەر چەندە گۆڕینی ئەرك؛ پاساو دەبێت بۆ 

مانەوەیەكی زیاتری هەژموون و پێگەی ئاسایشی 

هۆی  ببێتە  دوورە  بەاڵم  عێراق،  لە  ئەمەریكا 

دابینكردنی ئاسایش و سەقامگیری، چونكە نابێتە 

سەربازییانەی  باڵە  ئەو  بۆ  قایلكەر  پاساوێكی 

هەبوون  پاساوی  و  قورسایی  هەموو  كە  حەشد 

“بەرەنگاربوونەوەی  لەسەر  خۆیان  چاالكیی  و 

ناوە،  بنیات  ئەمەریكا  دژایەتیی  و  داگیركەر” 

بەم پێیەش ئەگەری هێرش و پەالماریان بۆ سەر 

دەبێت،  كراوە  ئەمەریكییەكان  بەرژەوەندییە 

لەوانەش فڕۆكەخانەی هەولێر یان هەر ئامانجێكی 

ئەمنییە  بەتایبەت كە سەرچاوە  لە كوردستان  تر 

عێراقییەكان باسیان لەوە كردووە تا ڕادەیەك ئەوە 

بنكەی هەریری سەربازی  كە  بووەتەوە  یەكالیی 

یەكێك دەبێت لەو پێگانەی ئەمەریكییەكانی تێدا 

بە  ڕاوێژ و مەشق  پێشكەشكردنی  بۆ  دەمێننەوە 

هێزە عێراقییەكان)١٢(. بەگوێرەی لێدوانی باڵوێزی 

ئەمەریكاش لە عێراق، ئەم بنكەیە ژمارەیەكی كەم 

پشتیوانی  ئەوانیش  كە  تێدایە  ئەمەریکای  هێزی 

عێراقییەکان  هێزە  و  پێشمەرگە  هێزەکانی  لە 

بە  سەبارەت  بڕیاردان  و  داعش  دژی  دەكەن 

ناوەندی  بنکەی  ئەستۆی  لە  گواستنەوەشیان 

ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمەریکایە)١٣(، بەاڵم ئێرانییەكان 

هەمیشە چاویان لەسەر ئەوەیە كوردستان نەبێتە 

لەوەش  جگە  ئەوان،  دژی  ئەمەریكا  پاڵپشتی 

ئەمەریكا  هێزەكانی  پەناگەی  نەبێتە  خاكەكەی 

ئەگەر لە ناوەڕاست و باشووری عێراق تەنگەتاو 

كران و لەم چوارەچێوەیەشدا هەندێك زانیاری باس 

لەوە دەكەن ئیرباهیم ڕەئیسی سەرۆككۆماری نوێی 

ئێران هەڕەشەی بە فالح فەیازی سەرۆكی حەشدی 

شەعبیدا ناردووە بۆ هەرێمی كوردستان)١٤(. 

هاوپەیامنێتیی  لەوانەش  عێراقییەكان،  هێزە 

حەشد  ئەمنییەكانی  باڵە  نوێنەرایەتیی  كە  فەتح 

هەنگاوەكەی  لە  دەكەن  پێشوازی  دەكات، 

گۆڕینی  بۆ  كراوە  ڕێككەوتنەی  ئەو  و  ئەمەریكا 

ئەركی سوپاكەیان)١5(، بەاڵم ئەو گرووپە شيعانەی 

خۆیان بە “موقاوەمە” دەزانن و ئەنجوومەنێكی 

هەماهەنگییان هەیە، بەگومانن لە هەنگاوەكەی 

چركە  هەر  لە  دەكەن  لەوەش  باس  و  ئەمەریكا 

لەنێوان  بەرەنگاربوونەوە  و  پێكدادان  ساتێكدا  و 

بۆ  هێرشەكانیش  و  دەدات  ڕوو  الدا  هەردوو 

سەر بەرژەوەندییە ئەمەریكییەكان دەگێڕنەوە بۆ 

دۆخی جاران)١6(، ئەمەش هەمان بیروڕای زۆرێك 

بەو  گرووپانەیە،  ئەو  كاروباری  شارەزایانی  لە 

كۆتاییهاتنی  لەپاش  مانەوەیان  شەرعیەتی  پێیەی 
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كە  نراوە  بنیات  ئەوە  لەسەر  داعش  شەڕی 

بنكە  جۆشدانی  بۆ  بدۆزنەوە  “پیرۆز”  شەڕێكی 

كە  تر”  “ئەوی  دۆزینەوەی  و  جەماوەرییەكانیان 

و  سەرنج  دوورخستنەوەی  بۆ  پێویستە  جار  زۆر 

كۆكردنەوەی جەماوەر لە دەوروبەری ئامانجەكان. 

لەمەش گرنگرت، زانیارییەكان ئاماژە بە یاخیبوونی 

هەندێك لە گرووپەكان دەكەن لە ئاراستەكردن و 

ڕێنامییەكانی ئیسامعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی 

قودس )جێگرەوەی قاسم سلێامنی(، كە دەیەوێت 

سیاسەتی گرووپەكان لەگەڵ ڕەوتی دانوستانەكانی 

ئێران و بەرژەوەندییە دەرەكییەكانی ئێراندا ڕێك 

و  زیاتر  هەڵەشەیی  مانای  بە  ئەمەش  بخات)١7(، 

و  نامۆ  ناوی  لەژێر  دێت  زیاتر  هێرشی  ئەگەری 

گرووپە  دوورخستنەوەی  بۆ  نەبیسرتاودا  پێشرت 

نارساوەكان لە لێپێچینەوە. 

كورد لە هاوكێشە سیاسییەكانی عێراقدا 

مشتومڕەكانی پەیوەست بە دەستوور و سیستم 

لەپاش  عێراق  لە  حوكمڕانی  سێكوچكەی 

2003 لەسەر پێكهاتەكانی شیعە و سوننە و كورد 

بنەڕەت بوو. ئەم دابەشكارییە تائیفییە ئەگەرچی 

لە دەستووردا بەئاشكرا ئاماژەی بۆ نەكراوە، بەاڵم 

لە عورفی سیاسیدا و بە درێژایی چوار خول بەسەر 

دیاریكردنی  و  سیادییەكان  پۆستە  دابەشكردنی 

پلە تایبەتەكاندا زاڵ بووە. لەم سااڵنەی دواییدا بە 

هۆی ناكۆكی و دابەشبوونەوە كێشەی الوەكی و 

گەورە لەناو پێكهاتە سەرەكییەكاندا سەری هەڵدا، 

پێكهاتە سەرەكییەكانیش  بڕیاری  بەم هۆیەشەوە 

كوردیشەوە،  پێكهاتەی  بە  بوو  پەرت  و  كەرت 

ئەمەش كاریگەریی زۆری هەیە لەسەر ئاڵۆزكردنی 

دۆخی سیاسیی عێراق لە الیەك و قووڵكردنەوەی 

ناكۆكییە سیاسییەكانی كوردستان و ناو شیعەكان 

بەسەر  كاریگەرییشی  و  سێبەر  و  تر  الكەی  لە 

ترشینی  لە  چ  هەیە،  چاوەڕوانكراو  هەڵبژاردنی 

یەكەم بێت )پێشوەختە( یان لە وادەی دیاریكراوی 

خۆیدا كە دەكاتە بەهاری 2022. 

بڕگەی  بەو  دڵیان  هەمیشە  شیعەكان 

دانانی  دەڵێت  كە  بووە  خۆش  دەستوور 

لیست”ە,  “گەورەترین  مافی  سەرۆكوەزیران 

 )2018( عەبدوملەهدی  عادل  دانانی  لە  بەاڵم 

 ،)2020( كازمی  مستەفا  ئەویشدا  بەدوای  و 

لەگەڵ  نرا،  وەال  پەرلەمانی  لیستی  و  زۆرینە 

سەرۆكوەزیران،  شیعەبوونی  نەریتی  پاراستنی 

ئەمەش بووەتە هۆی نیگەرانی و ترس و بێزاری 

سەرەتای  وایە  پێیان  كە  شیعە  لە  هەندێك  الی 

نوێنەرایەتییەكانیانە)١8(.  ڕۆڵی  كەمكردنەوەی 

كۆماری  سەرۆكایەتیی  یارییەكەدا  لە  كە  كورد 

تر  جارێكی  هەڵبژاردن  لە  بەر  كەوتووە،  بەر 

ئەوەی  بۆ  سوننەكان  داواكاریی  بەر  كەوتووەتە 

بە  و  بكات  ڕادەست  كۆماریان  سەرۆكایەتیی 

هەر  بێت)١9(،  ڕازی  پەرلەمان  سەرۆكایەتیی 

چەندە دیاریكردنی بەرژەوەندی و الیەنی باش و 

الیەنی خراپی ئەم دوو پۆستە بابەتێكی ئاوكێش 

بەاڵم  توێژینەوە،  و  هەڵوێستە  بۆ  گۆشەیەكە  و 

و  كۆمار  سەرۆكایەتیی  ئاڵوگۆڕكردنی  ئەگەری 

سەرەتایی  بنەما  گۆڕانی  بۆ  هێامیەكە  پەرلەمان 
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عێراق  سیاسییەكەی  پڕۆسە  باوەكانی  عورفە  و 

بەتایبەت كە لە پەنای ئەمەشدا خواستێكی بەهێز 

الی هەندێك الیەنی شیعەوە هەیە كە سیستمی 

حوكمڕانی لە عێراق لە پەرلەمانییەوە بگۆڕدرێت 

بۆ سەرۆكایەتی یان نیمچەسەرۆكایەتی كە بۆنی 

كە  كاتێكیشدا  لە  دێت)٢٠(،  لێ  مەركەزیەتی 

ڕژێمی  هەیە،  ئەمەریكا  كشانەوەی  دڵەخورتێی 

و  كەمایەتییەكان  لەسەر  مەترسی  سەرۆكایەتی 

پێكهاتەكانی تر دروست دەكات. 

پەرتەوازەیی گوتار و ئاراستە

هێزە   )2018( پێشوودا  هەڵبژاردنی  لە 

ئاراستەیەكی جیا  كوردییەكان بە چەند لیست و 

بەشدار بوون لە هەڵبژاردن، كەچی درزی نێوانیان 

پێنجەمدا  خولی  چاوەڕوانكراوی  هەڵبژاردنی  لە 

زیاتر فراوان بووە و نەك ئەگەری دروستبوونەوەی 

سەردەمی “هاوپەیامنیی كوردستانی”ی لە مەحاڵ 

سەرەكییە  هێزە  دوو  بەڵكە  كردووەتەوە،  نزیك 

تۆماركردنی  لەپاش  هەرێم  حوكمڕانەكەی 

لیستەكانیان لە كۆمسیۆنی هەڵبژاردن، هەریەكە و 

بەالی بەرەیەكی سیاسیدا ڕۆیشتوون كە لە ئاراستە و 

بیركردنەوەدا جیاوازن. پارتی دیموكراتی كوردستان 

هاوپەیامنێتی  سەرقاڵی  سەدرییەكاندا  لەگەڵ 

كوردستانیش  نیشتامنیی  یەكێتیی  بوو)٢١(، 

لەگەڵ  تەممووز(  8ی  ڕووداوەكانی  لە  )بەر 

هاوپەیامنێتیی فەتح بڕیاری دابوو هاوپەیامنێتی 

و  ڕكابەر  سیاسیی  بەرەیەكی  كە  بدات)٢٢(  گرێ 

دەكرێت  ئەمەش  سەدرییەكان،  لەگەڵ  ناكۆكە 

وەها لێك بدرێتەوە كە لە الیەك پەرتەوازەبوونی 

كوردستانە  حوكمڕانەكەی  سەرەكییە  هێزە  دوو 

لە بەغدا، لە الكەی تر بەشداریكردنیانە لە یاریی 

ژمارە و پێكهێنانی هاوپەیامنێتییە حزبییەكان بە 

شێوەیەكی پێشوەختە و بەر لە هەڵبژاردن، ئەمەش 

هەرێم  نوێنەرایەتیی  وەك  كە  جاران  لە  جیاوازە 

مامەڵەیان دەكرد و چاوەڕوانی یەكالییبوونەوەی 

دەبوونە  ئەمانیش  پاشان  دەكرد،  شیعەیان  ماڵی 

تەواوكەری پڕۆسەكە. 

هێزە  پێشوەختەی  دابەشبوونە  ئەم 

ئۆپۆزسیۆنەوە،  و  دەسەاڵت  بە  كوردییەكان 

لیست و فراكسیۆنە كوردستانییەكان لە پێكهاتەی 

كوتلەی  بەرەو  دەبات  تائیفییەوە  و  نەتەوەیی 

بەرژەوەندیی  لە  ڕەنگە  ئەمەش  پەرلەمانی، 

پێیەی  بەو  نەبێت،  هەرێمدا  گشتیی  دۆخی 

هێزە كوردییەكان هەر چەند كورسی بهێنن هەر 

كورسییە،   329 كە  پەرلەمانێكدا  لەناو  كەمینەن 

قەبارەی كورسییەكانی سێ پارێزگاكەی هەرێمیش 

46 كورسییە لەگەڵ هەندێك كورسیی گریامنكراو 

ناوچەكانی  و  موسڵ  و  دیالە  و  كەركووك  لە 

كێشەلەسەر لەنێوان هەرێم و بەغدا و لە باشرتین 

حاڵەتدا لە 60 كورسی تێپەڕ ناكەن لە كۆی 329. 

و  هەڵبژاردن  بە  پەیوەست  دۆخی  لە  جگە 

هاوپەیامنێتییەكان و ئەگەرەكانی گۆڕانی سیستمی 

عەقڵیەتی  زاڵبوونی  مەترسیی  بەردەوام  سیاسی، 

گرووپە چەكدارییەكانی شیعە بەسەر حوكمڕانیی 

عێراقدا هەیە، هەروەها گلەیی و ناڕەزایی زۆریش 

و  عێراق  لە  كورد  پرسی  پاشەكشەی  لە  هەیە 
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گۆڕانی داواكارییە نەتەوەیی و دەستوورییەكانی 

)كەركووك و 140، پێشمەرگە، هاوسەنگی، زمان، 

نوێنەرایەتی و... هتد( بۆ پرسی بودجە و مووچە 

كە ئەویش بە هۆی باكگراوەندە سیاسییەكانەوە 

لە  منوونە  بۆ  پێش،  دێتە  زۆری  گرفتی  و  كێشە 

)%17(ی  كورد  پشكی  عەالوی  ئەیاد  سەردەمی 

بودجە بوو، دواتر لە سەردەمی مالیكی )شوباتی 

2014( بڕدرا و كرا بە سفر، لە سەردەمی عەبادی 

دينار،  ملیار  بۆ 317  كرایەوە  )2018-2014( كەم 

لە حكومەتی مستەفا كازمیدا، بەئەستەم بڕیاری 

بۆ  پێشینە  دیناری وەک  ملیار  خەرجكردنی 200 

وەزارەتی  حساباتی  بەپێی  و  دەرکردووە  هەرێم 

دارایی عێراقیش بێت هەرێمی كوردستان قەرزاری 

بودجە  لەجیاتیی  پێویستە  و  دەبێت  عێراق 

هۆی  بە  بكات  بەغدا  ڕەوانەی  پارە  وەرگرتن؛ 

بەند  لێكدانەوەی  جیاوازیی  و  حسابات  ئاڵۆزیی 

و بڕگە یاساییەكان لەالیەن هەردوو الوە پرسەکە 

بەهەڵوارساوی هەر ماوەتەوە)٢٣(. 

سیناریۆ چاوەڕوانكراوەكانی قۆناغی داهاتوو 

عێراق  لە  ئەمەریكا  كشانەوەی  ئەگەری    -

پێكهاتەكان؛  و  كورد  لەسەر  مەترسییەك  وەك 

جێگەی دڵەخورتێ و نیگەرانی دەبێت، بەتایبەت 

پاش سەرقاڵبوونی ئەمەریكا بە دۆسیەی گرنگرت و 

كشانەوەی بێباكانە لە ئەفغانستان. 

- ئەگەرچی گۆڕینی ئەركی هێزەكانی ئەمەریكا 

لە شەڕكردنەوە بۆ ڕاوێژكاری، بەگوێرەی دیالۆگی 

دوورمەودای  مانەوەیەكی  بۆ  ئاماژەیە  سرتاتیژی 

ناوچەكە،  و  عێراق  لە  هاوپەیامنان  و  ئەمەریكا 

دڵنیاكردنەوەیەكی  و  گرەنتی  هیچ  ئەمە  بەاڵم 

تێدا نییە لەسەر وەستانی هێرش بۆ سەر هەندێك 

ئامانجی ڕۆژئاوایی لە كوردستان. 

سوننە  و  شیعە  هاوكێشەی  لە  عێراق   -

قووڵبوونەوەی  ناو  دەخزێتە  زیاتر  كورد  و 

ناو پێكهاتەكان خۆیان و  ناكۆكییە ناوخۆییەكانی 

دابەشبوونیان بەسەر جەمسەری جۆراوجۆردا، كە 

ئەمەش ئاسۆكانی چارەسەری سەرجەم كێشەكان 

ئاڵۆزتر و تەمومژاویرت دەكات. 

لە  سیاسی  سیستمی  گۆڕانی  ئەگەری   -

یان  سەرۆكایەتی  بۆ  پەرلەمانییەوە  لە  عێراق 

جێگە  گۆڕانێكی  و  پێشهات  نیمچەسەرۆكایەتی؛ 

مشتومڕ و بێزاركەر دەبێت بۆ كورد، بەتایبەت لە 

ئەگەری كشانەوەی هێزەكانی ئەمەریكادا. 

و  كورد  سیاسییەكانی  هێزە  پەرتەوازەیی   -

نەبوونی گوتارێكی گشتگیر و كۆكەرەوە لە ئاستی 

لە  زیاتر  ڕۆژبەڕۆژ  كوردییەكان،  هێزە  بۆ  عێراق 

بۆ كوتلەی  پێكهاتەوە دەیانگۆڕێت  نوێنەرایەتیی 

الوازتر  جارانیان  قورسایی  و  و سەنگ  پەرلەمانی 

دەكات. 

لە  سەربەخۆیی”  “ڕیفراندۆمی  لەپاش   -

2017، ناڕوونی و پاشەكشەیەكی گەورە لە گوتاری 

خواست  بە  سەبارەت  بووە  دروست  كوردیدا 

پاش  فیدراڵ  عێراقی  لە  خولیاكانی  و  خەون  و 

و  سەربەخۆیی  خەونی  گەیشتنی  بنبەست  بە 

وەك  داواكاری  كۆمەڵێك  و  شوناس  گەالڵەكردنی 

پێداویستی دەمێنێتەوە. 
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سەرچاوەكان:

)١(  يب يب يس عريب )٢٠٢١/7/٢6(، جو بايدن يعلن “انتهاء 

املهمة القتالية” للقوات األمريكية يف العراق مع حلول نهاية 

٣iyYepc/https://bbc.in ،العام الحايل

االنسحاب  اتفاق   ،)٢٠٢١/7/٢9( عربية   DW   )٢(

https:// األمرييك من العراق.. مجرد “مرسحية دبلوماسية”؟

٣iCte7O/bit.ly

من  مخاوف   ،)٢٠٢١/7/٢٤( عربية  نيوز  سكاي    )٣(

املحتمل،  األمرييك  االنسحاب  بعد  إليران”  العراق  “تسليم 

٣lYfoid/https://bit.ly

)٤(  دیلی صباح )٢٠٢١/8/١١(، رغم تقدم طالبان.. بايدن 

https:// ،غري نادم” عىل سحب قوات بالده من أفغانستان“

٢VJEqX٤/bit.ly

)5( Graham Allison )15\1\2021(, ”Grave New 

World: Why Biden’s job will be so much harder than 

his predecessors’“ https://bit.ly/3AvLOED

)6(  الخليج الجديد )٢٠٢١(، ملء الفراغ: التنافس الدويل 

٣jIgzzw/https://bit.ly ،حول مساحات االنسحاب األمرييك

)7( يب يب يس عريب )٢٠٢١/7/٢9(، هل إيران يف طريقها 

لتحقيق هدف اسرتاتيجي بخروج القوات األمريكية من العراق؟، 

58٠١٠56٢-https://www.bbc.com/arabic/middleeast

األمیركی..  االنسحاب  بعد   ،)٢٠٢١/6/٢٢( الحرة   )8(

https://arbne. العراقية،  الدولة  تهدد  ميليشيات  سطوة 

٣fW5qKi/ws

)9( كوردستان ٢٤ )٢٠٢١/8/١١(، سیناتۆرێكی ئه مه ریكی 

دووبارە   ٢٠١١ هەڵەی  ئەمەریکا  هیوادارم  كوردستان٢٤:  بۆ 

٣7zU٣D6/https://bit.ly ،نەکاتەوە

)١٠( وكالة أخبار العرب )٢٠٢١/8/٣(، إنذار أمرييك شديد 

https:// ،اللهجة: باقون يف العراق رغم أنف إيران وميليشياتها

٣lWQijI/bit.ly

كاروانی  یەكەم   ،)٢٠٢١/8/١٠( كورد  ناس   )١١(

پێشمەرگە  باسی  وتەبێژەكەیان  و  كشانەوە  هاوپەیامنان 

https://www.nasnews.com/kurd/view. دەكات، 

٣١٠56=php?cat

ئەمەریكا  كشانەوەی   ،)٢٠٢١/8/7( كورد  ناس    )١٢(

https:// دەست پێ دەكات...، بنكەی هەریریش دەگرێتەوە؟

٣٠96٤=www.nasnews.com/kurd/view.php?cat

 )١٣( میهر نیوز )٢٠٢١/8(، هەڵوێستی باڵوێزی ئەمەریکا 

هەولێر،  “حەریر”ی  سەربازیی  بنکەی  لەسەر  بەغدا  لە 

٢U9٣XIM/https://bit.ly

تحمل  طهران   ،)٢٠٢١/8/١٣( العرب  صحیفة    )١٤(

فالح الفياض رسالة تهديد وإغراء إىل قيادة كردستان العراق، 

٣yNgDnH/https://bit.ly

ترحيب  العراق..   ،)٢٠٢١/7/٢7( األناضول  وكالة    )١5(

https:// ،البالد األمرييك من  االنسحاب  باتفاق  سيايس واسع 

٣sbIJGL/bit.ly

تبدأ”..  قد  “املواجهة  الیوم )٣١/7/٢٠٢١(،  )١6(  روسیا 

القوات  انسحاب  بإعالن  العراق تشكك  فصائل “املقاومة” يف 

٣lSGjf9/https://bit.ly ،األمريكية

تحت  ترتنح  الفصائل   ،)٢٠٢١/8/١١( یوتیفی    )١7(

وطأة الخالفات: هل سيمأل “آية الله” فراغ “الجرنال”؟ الحق 

https://www.youtube.com/ الطايئ،  عدنان  مع  يقال 

watch?v=pKMdw8sL٢mc

)١8( سلیم الحسني )٢٠٢١/8/١٢(، خطوة الدستور.. خطأ 

html.١٢57٠٣/٠8/٢٠٢١/http://saymar.org ،الشيعة األكرب

يتحركون الستعادة  العراق  عربیة، سنة  أندبندنت   )١9(

https://bit.  ،)٢٠٢١/5/٢7( الجمهورية  رئيس  منصب 

والدراسات  لألبحاث  املستقبل  مركز   ٢XpOq8P/ly

)٢٠٢١/5/5(، أسباب تصاعد الجدل حول تغيري النظام الربملاين 

٢VQgX7٤/https://bit.ly ،يف العراق

العراق  سنة   ،)٢٠٢١/5/٢7( عربیة  أندبندنت   )٢٠(

https:// الجمهورية،  رئيس  منصب  الستعادة  يتحركون 

والدراسات  لألبحاث  املستقبل  مركز  ٢XpOq8P/bit.ly؛ 

)٢٠٢١/5/5(، أسباب تصاعد الجدل حول تغيري النظام الربملاين 

٢VQgX7٤/https://bit.ly ،يف العراق

تحالف  بوادر  بوادر   ،)٢٠٢١/6/5( األوسط  الرشق   )٢١(

٣iHgBIp/https://bit.ly ،انتخايب بني الصدر وبارزاين

)٢٢( ناس نیوز )٢٠٢١/6/6(، تحالف مرتقب بني تحالف 

https://www.nasnews.com/view. الوطني الفتح واالتحاد 

 .6٢٢١5=php?cat

)٢٣( الرشقية نيوز )٢٠٢١/8/١٤(، حوار السبت مع خالد 

٣ADj٢lm/https://bit.ly ،شواين
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گرەو لەسەر کوردانی دڵشکاو
گێچی کورد لە تەرازووی هەڵبژاردنی ٢٠٢٣-ی تورکیادا

ئەحمەد قادر عەلی   توێژەر و خوێندکاری دکتۆرا لە زانکۆی گازی لە ئەنقەرە - تورکیا

بەرایی

باسوخواسی هەڵبژاردنەکانی ساڵی  تا دێت 

ئەنجامدانی  و  دەبێت  گەرمرت  تورکیا  ٢٠٢٣-ی 

هەڵبژاردنی پێشوەختەش یەکێکە لە ئەگەرەکان. 

ئۆپۆزسیۆنی  و  دەسەاڵت  الیەنی  هەردوو 

لە  ملمالنێکانیان،  گەرمرتبوونی  لەگەڵ  تورکیا 

دەنگی  ڕاکێشانی  بۆ  بەردەوامدان  هەوڵی 

ئەوەی  بەبێ  بەالی خۆیاندا،  تورکیا  کوردەکانی 

هیچ هەنگاوێکی کرداری بنێن بۆ نزیکبوونەوە 

گەالن  دیموکراتی  پارتی  لەگەڵ  ڕێککەوتن  و 

نارساوە.  کوردەکان  پارتی  بە  زیاتر  کە   )HDP(

پارتی داد و گەشەپێدان )AKP( کە دەسەاڵتی 

ڕازیکردنی  بۆ  الیەک  لە  بەدەستە،  واڵتەی  ئەو 

پارتی نەتەوەپەرستی تورکیا )MHP( و لە الیەکی 
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)İyi Parti( باش  پارتی  دەرهێنانی  بۆ  ترەوە 

لەناو هاوپەیامنیی میللەت )Millet İttifak( و 

 Cumhur(  ڕاکێشانی بۆ ناو هاوپەیامنیی کۆمار

دایە   ”HDP“ داخستنی  هەوڵی  لە   ،)İttifakı

لە ڕێگەی دادگای دەستووریی تورکیاوە. لەگەڵ 

زیاتری  لەدەستدانی  ترسی  هۆی  بە  ئەوەشدا 

پارتی  ئاک  کوردییەکان،  ناوچە  لە  دەنگەکانی 

سەر  خستووەتە  “HDP”ی  داخستنی  بابەتی 

پشتی کیسەڵێک و دەیەوێت ئەو کیسەڵە دوای 

هەڵبژاردن بگاتە هەوارگەی خۆی.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی 2023

پەرلەمان  ٢٠٢٣-ی  ساڵی  هەڵبژاردنەکانی 

داوەتە  بەر  گڕی  تورکیا،  سەرۆککۆماری  و 

بە  واڵتە  ئەو  ئۆپۆزسیۆنی  تورکیا.  میدیای 

Cum� کۆماری گەلی  پارتی   سەرکردایەتیی 

الیەک  لە   ))huriyet Hal Partisi( )CHP

و  دەکەن  پێشوەخت  هەڵبژاردنی  بانگەشەی 

بە هەرچوار الدا دەسەاڵتی  لە الیەکی دیکەوە 

بەرامبەردا  لە  دەکەن.  ڕەخنەباران  پارتی  ئاک 

ئەو  هەموو   ”MHP“ و  پارتی  ئاک  دەسەاڵتی 

لە دەرەوەی ڕێککەوتنەکەی  پارت و الیەنانەی 

“هاوکارانی  بە  کۆمار(  )ڕێککەوتنی  ئەواندان 

دەبەن  ناو  دەرەکی”  دەستی  و  تیرۆریستان 

بە  هیچ  ئێستا  تا  دیکەشەوە  الیەکی  لە  و 

پێویستی نازانن هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام 

سەرۆکی  ئەمانەوە  هەموو  لەسەرووی  بدرێت. 

)ڕەجەب  تورکیا  سەرۆککۆماری  و  پارتی  ئاک 

ئەزمووندار  ئەردۆگان( وەک سیاسییەکی  تەیب 

پەرتکردنی  بۆ  تاقەتپڕووکێندایە  یارییەکی  لە 

الیەنە ئۆپۆزسیۆنەکان و لەبەریەکهەڵوەشاندنی 

هاوپەیامنیی میللەت و لە هەمان کاتدا داخستنی 

پارتی  ئاک  دەنگەکانی  ئەوەی  بەبێ   ”HDP“

نەبێت  یاخود هیچ  بکات،  کەم  لە هەڵبژاردندا 

کاندیدی  هەڵبژاردنەکاندا  یەکەمی  گەڕی  لە 

هاوپەیامنیی کۆمار کە خۆیەتی؛ بۆ سەرۆکایەتیی 

کۆمار سەر بکەوێت.

ڕاپرسیی  دەرەنجامی  بەپێی  ئێستادا  لە 

سەنتەرەکانی توێژینەوە بێت، دەنگی پارتەکانی 

دابەزیندان  لە  کۆمار  هاوپەیامنیی  پێکهێنەری 

هاوپەیامنیی  پێکهێنەری  پارتەکانی  دەنگی  و 

پارتی  دەنگی  بەرزبوونەوەدان،  لە  میللەت 

دیموکراتی گەالن )HDP(یش نزمبوونەوەیەکی 

کەمی بەخۆیەوە بینیوە.

بەپێی ڕاپرسییەکی ناوەندی توێژینەوەی ڕای 

Avrasya Kamuoyu Araştır� )گشتیی ئاڤراسیا 

maları Merkezi( )AKAM( بێت کە لە مانگی 

حوزەیرانی ئەمساڵدا باڵو کراوەتەوە، دەنگەکانی 

کانوونی  مانگی  لەنێوان  کۆمار  هاوپەیامنیی 

ڕێژەی  بە  ئەمساڵ  مانگی حوزەیرانی  بۆ  دووەم 

دەنگەکانی هاوپەیامنیی  و  کردووە  ٤.7٪ کەمی 

هەر  کردووە،  زیادی   ٪٣.9 ڕێژەی  بە  میللەت 

کەمی   ٪٠.5 ڕێژەی  بە  “HDP”یە  دەنگی  چی 

کردووە، بەاڵم ئاستی دەنگەکانی “HDP” هێشتا 

لە ئاستێکدایە بەتەنها خۆی دەتوانێ بەربەستی 

١٠٪-ی پەرلەمانی تورکیا ببڕێت. 
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الوازیی ئەگەری گەڕانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ

پەرلەمانتاری  لێدوانێکی  لەپاش 

کاتریجی  ئێرۆڵ   ،”HDP“ ئەستەنبوڵی 

سایتی  بۆ   )Erol Katırcıoğlu( ئۆغڵو 

٢9ی  لە   ”kronos34.news“ هەواڵی 

ئەگەر  کردبوو  لەوە  باسی  کە  حوزەیران، 

بابەتی چارەسەری کێشەکاندا ئەردۆگان  لە 

بەڵێ  بنێن،  هەنگاوێک  پارتی  ئاک  و 

و  بکەینەوە  پێ  دەست  گفتوگۆ  دەکرێت 

بکەوێت.  پارتی ڕێک  ئاک  لەگەڵ   ”HDP“

مەیلی  و  باشە  کەسێکی  خۆی  ئەردۆگان 

بەاڵم  هەیە،  کورددا  بەالی  ڕێککەوتنی 

ڕێک  لەگەڵیدا  ئەوانەی  و  دەوروبەری 

ئەمەش  نادەن)٢(.  پێ  ڕێگەی  کەوتوون؛ 

وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو کەسانەی کە لەناو 

و  هەستیار  پلە  گەیشتوونەتە  پارتیدا  ئاک 

کە   ”MHP“ بەرپرسانی  و  کاریگەرەکان 

Cum� کۆمارەوە  ڕێککەوتنی  ڕێگەی  )لە 

دەرەنجامی ڕاپرسییەکەی ناوەندی توێژینەوەی ڕای گشتیی ئاڤراسیا)١(
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بۆ  بوێت  شتێکیان  hur İttifakı(هەر 

پارتی  ئاک  بە  کورد،  دژایەتیکـــــردنی 

ڕوونیش،  بەڵگەیەکی  دەکەن.  جێبەجێی 

ناوی  بە   ”HDP“ ئەندامێکی  کوشتنی 

لە  بوو   )Deniz Poyraz( پۆیراز  دەنیز 

١7ی حوزەیرانی ٢٠٢١ لە شاری ئیزمیر کە 

 ،”HDP“ ئەندامپەرلەمانەی  ئەو  بڕوای  بە 

“ئەو هێرشە پەیامێک بوو بۆ ئەردۆگان کە 

نزیک  نەکاتەوە  لەوە  بیر  جۆرێک  هیچ  بە 

ببێتەوە لە کوردەکان”)٣(.

Evren- ئیڤرەنسەل  سایتی  )نووسەری 

Vedat İlbe�( ئۆغڵو  ئیلبەی  ڤەدات  sel(؛ 

تەممووز  ٤ی  لە  نووسینێکدا  لە   ،)yoğlu

“ئەو  بە  هاوشێوەکانی  و  پەرلەمانتارە  ئەو 

کورد  ڕێککەوتنی  بە  حەزیان  کە  کەسانەی 

هیچ  دەکات،  وەسف  پارتییە)٤(”  ئاک  و 

بەهایەکی بۆ قسەکانی دانەناوە. 

هاوسەرۆکی  دیکەوە  الیەکی  لە 

 Mithat( سانجار  میدحەت  “HDP”؛ 

İn-“ سایتی  بۆ  لێدوانێکیدا  لە   )Sancar

تەممووزی  ٢ی  لە   ”dipendent Türkçe

بۆچوونی  ئەوە  کە  کرد  لەوە  باسی   ،٢٠٢١

لە  گوزارشت  و  ئۆغڵویە  کاتریجی  ئێرۆڵ 

لەگەڵ  ناکات.   ”HDP“ گشتیی  سیاسەتی 

بەتەواوی  سانجار  میدحەت  ئەوەشدا 

“HDP”ی  پەرلەمانتارەکەی  بۆچوونەکانی 

ئاماژەدان  لەگەڵ  سانجار  نەکردەوە.  ڕەت 

کورد  کێشەی  چارەسەری  “بۆ  کە  بەوەی 

پێویست بە گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی فراوان 

و هاوبەش دەکات”، باسی لەوەش کرد کە 

“پێشنیار و بژاردەمان بریتییە لە ڕێککەوتن 

الیەنە  هەموو  کە  هاوپەیامنێتییەک  و 

پاڵپشت  و  بگرێت  لەخۆ  ئۆپۆزسیۆنەکان 

کۆمەاڵیەتیی  بەهێزی  بناغەیەکی  بە  بێت 

فراوان و ڕۆڵی پەرلەمان کاریگەر و بەهێز 

یاسایی ڕوون  نوێی  پڕۆسەیەکی  و  بکاتەوە 

و ئاشکرا سەرپێ بخات)5(”. 

سانجاریش  میدحەت  لێدوانەی  ئەم 

“HDP”ی  نیەتی  جۆرەکان  لە  جۆرێک  بە 

و  ئاشتی  پڕۆسەی  دەستپێکردنەوەی  بۆ 

گفتوگۆ  بەاڵم  دەخوێرنیتەوە،  لێ  گفتوگۆی 

لەگەڵ ئاک پارتیدا نا، بەڵکوو لەگەڵ هەموو 

هەمان  لە  تورکیادا.  ئۆپۆزسیۆنەکانی  هێزە 

“سەالحەدین  پێشنیاری  هەمان  کاتدا 

سێیەم  ڕێگەی  گرتنەبەری  بۆ  دەمیرتاش”ە 

و دروستکردنی هاوپەیامنییەکی فراوانرت لە 

هاوپەیامنیی کۆمار و هاوپەیامنیی میللەت. 

پەرلەمانتارە  ئەو  لێدوانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

HD- بەرپرسانی  لە  بەشێک  “لەالیـــــەن 

پێیان  و  کرایەوە  ڕەت  بەتوندی  زۆر  P”وە 

و  ئەندام  هەزاران  کاتێکدا  “لە  بوو  وا 

الیەنگری ’HDP’ لە زینداندا بێت، گفتوگۆ 

بۆ ڕێککەوتن قسەی پڕووپووچە)6(”. 

لە الیەکی دیکەوە هاوسەرۆکی “HDP”؛ 

لە   ،)Pervin Buldan( بوڵدان  پەروین 

“بانگەشەی  چوارچێوەی  لە  تەممووز  ١٤ی 
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لە   )Savunma Kampanyası( بەرگری” 

شاری ئورفا )Urfa( لە وتارێکدا باسی لەوە 

نایاسایی  کارە  هەمووە  ئەو  “لەپاش  کرد 

کراوە،  پارتییەوە  ئاک  لەالیەن  ستەمەی  و 

هیچ کوردێک نییە کە ئامادەی گفتوگۆ بێت 

ئاماژەیەکە  ئەمەش  پارتیدا)7(”،  ئاک  لەگەڵ 

بۆ تووڕەیی “HDP” لە دەسەاڵتی تورکیا.

HD- “بەم پێیە بێت ڕەوتی بەهێز لەناو 

P”دا هەروەک ڕەوتی بەهێزی ناو ئاک پارتی 

ئامادەییەکی  هیچ  کۆمار،  ڕێککەوتنی  و 

ئێستای  دۆخی  لە  ڕێککەوتنی  و  گفتوگۆ 

تورکیادا  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  تورکیادا 

نییە. 

قەدەری هەڵبژاردنەکانی ٢٠٢٣ لە دەستی 

کورد و “HDP”دا

کۆماری  گەلی  پارتی  ئەوەی  لەگەڵ 

ڕێککەوتنێکی  و  داواکاری  بەبێ   )CHP(

تورکیادا  کوردی  و   ”HDP“ لەگەڵ  ئاشکرا 

شارەوانییەکانی  هەڵبژاردنی  لە  توانیی 

و  کوردەکان  دەنگی  بە   ٢٠١9 تورکیای 

گەورە  سەرکەوتنی   ”HDP“ الیەنگرانی 

زویربوونی  هۆی  بە  ئەوکات  بکات.  تۆمار 

پارتی  ئاک  بێباکیی  و  دەسەاڵت  لە  کورد 

دەرەنجامی  کوردەکان،  بە  ئەردۆگانیش  و 

جۆرە  بەو  شارەوانییەکان  هەڵبژاردنی 

هات.  کۆتایی  پارتی  ئاک  بۆ  کارەساتبارە 

کاندیدی  بژاردەی  لە  جگە  کوردەکان 

شک  دیکەیان  بژاردەیەکی  هیچ   ،”CHP“

ئاک  بە  باش  وانەیەکی  تاوەکوو  نەدەبرد 

کورد  بەبێ  کە  بدەن  ئەردۆگان  و  پارتی 

لە  مەحاڵە.  هەڵبژاردندا  لە  سەرکەوتنی 

دڵنیا  ئەوەی  لەبەر   ”CHP“ کاتدا  هەمان 

بەالی  مەیلێکی  هیچ  پارتی  ئاک  کە  بوو 

دەنگدەری  و   ”HDP“ و  نەماوە  کورددا 

دەیانویست  بوو  بە هەر جۆرێک  کوردیش 

بهێنێت،  شکست  ئەردۆگان  و  پارتی  ئاک 

و  کورد  لە  داوای  هیچ  بەئاشکرا  بۆیە 

کاندیدەکانی  بە  دەنگ  نەکرد   ”HDP“

بدەن. 

لە  گۆڕاوە،  بارودۆخ  هەنووکە  بەاڵم 

نایانەوێت  کوردەکان  و   ”HDP“ الیەک 

و  کورد  بۆ  دەستکەوتێک  بەبێ  وا  هەر 

دەنگ  پارتی  ئاک  شکستی  پێناو  لە  تەنها 

ڕێککەوتنی  و   ”CHP“ کاندیدەکانی  بە 

لە  و  بدەن   )Millet İttifakı( میللەت 

بۆ   ٢٠٢٣ هەڵبـــژاردنی  کاتدا  هەمان 

و  کۆمارە  سەرۆکایەتیـــی  و  پەرلەمان 

شارەوانییەکان،  هەڵبژاردنی  لە  جیاوازە 

بۆ  کاندیـــدی  خۆی   ”HDP“ الیەک  لە 

دیکەش  الیەکی  لە  و  دەبێت  پەرلەمان 

هاوپەیامنیی  ناو  پارتەکانی  پێویستە 

بۆ  کاندیدیان  یەک  تەنها  میللەت 

لەبەرامبەر  و  هەبێت  کۆمار  سەرۆکایەتیی 

زۆرترین  ئەردۆگانە؛  کە  ڕکابەرەکەشیان 

بەپێچەوانەوە  بکەنەوە،  کۆ  بۆ  دەنگــــی 
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پارتەکانی  کە  دەنگانەی  ئەو  دەکرێت 

لە  نییە،  پێی  باکیان  میللەت  هاوپەیامنیی 

بڕواتە  بێت  درەنگوەختیشدا  ڕێککەوتنێکی 

ئەردۆگانەوە. سەبەتەی 

لە هەمان کاتدا ئیدی ئەردۆگان و ئاک 

لە  بێئومێدی  ئاستی  گەیشتوونەتە  پارتییش 

پێیان  و  هاوپەیامنیان  “MHP”ی  دۆخی 

دەنگەکانی  ناتوانێت  نەک   ”MHP“ وایە 

بە  پارتییش  ئاک  بەڵکوو  بکات،  زیاد 

لە   ”MHP“ لەگەڵ  سیاسەتەی  ئەو  هۆی 

کردووە؛  جێبەجێی  ڕابردوودا  ساڵی  چەند 

کەمبوونەوەدان،  لە  بەردەوام  دەنگەکانی 

ئاک  لەنێوان  کە  دەنگانەی  ئەو  بەتایبەت 

وردە  وردە  مابوونەوە،  “HDP”دا  و  پارتی 

لەبەر  “HDP”وە.  سندووقی  دەڕۆنە 

تان  ئاڵتان  وەک  نووسەرێکی  ئەمەیە 

کەسایەتییەکی  وەک  کە   )Altan Tan(

دوو  لە  کوردی  نەتەوەپەرستی  ئیسالمیی 

لە  بووە،   ”HDP“ پەرلەمانتاری  خولدا 

 ،٢٠٢١ تەممووزی  ٢ی  لە  نووسینێکیدا 

تورکیا،  ٢٠٢٣ی  هەڵبژاردنی  بۆ  وایە  پێی 

هەیە  ’مەلیک’ی  پێگەی  کورد  “دەنگدەری 

هاوپەیامنیی  نێوان  شەترەنجی  یاریی  لە 

میللەت”،  هاوپەیامنیی  و  کۆمار 

کەسەی  “ئەو  ئەوەی  لەبەر  ئەمەش 

نەهێنێت،  بەدەست  کوردەکان  دەنگی 

لە  تورکیا  سەرۆککۆماری  پۆستی  ناتوانێت 

هەڵبژاردنەکانی ٢٠٢٣دا بباتەوە)8(”.

دیاری  نووسەری  کاتدا  هەمان  لە 

Hürriyet Gazete- )ڕۆژنامەی حوڕییەت 

“زانیارییە  بەرنامەی  پێشکەشکاری  کە   )si

Ankara Kuli- )نەبیسرتاوەکانی ئەنقەرە” 

si(یە لە کەناڵی “CNN Türk”؛ عەبدولقادر 

وایە  پێی   ،)Abdülkadir Selvi( سێلڤی 

لە  تورکیا   ٢٠٢٣ هەڵبژاردنەکانی  “قەدەری 

دەستی دەنگدەری کورد و ’HDP’دایە کە 

میللەتەوە،  هاوپەیامنیی  ناو  دەچێتە  ئاخۆ 

و  هەڵدەبژێرێت  سێیەم  هێڵی  یاخود 

دەهێنێت؟  پێک  هاوپەیامنییەک  خۆی 

هەر  بۆ  دەبێت  یەکالیکەرەوە  بڕیارە  ئەو 

پۆستی  دەیەوێت  کە  الیەنێک  و  کەس 

 ٢٠٢٣ هەڵبژاردنی  لە  کۆمار  سەرۆکایەتیی 

بهێنێ)9(”. بەدەست 

دەکرێت  تێبینی  لێرەدا  ئەوەی 

پرسیارەکەیدا  لە  سێلڤی  عەبدولقادر 

 ”HDP“ کە  نەداوە  ئەگەرە  بەو  ئاماژەی 

ئەمەش  کۆمارەوە،  هاوپەیامنیی  ناو  بڕواتە 

لەوەی  ال  هەردوو  بێهیوایی  بۆ  ئاماژەیەکە 

کە بتوانن پێکەوە لە هاوپەیامنێتییەکدا کۆ 

ببنەوە)١٠(.  

هۆی  بە  ئەوانەشدا  لەگەڵ 

و  گرژی  ئەو  و   ”MHP“ نەتەوەپەرستیی 

نێوان  ڕابردووی  ساڵی  چەند  ئاڵۆزییانەی 

نەتەوەپەرستیی  و   ”HDP“ و  پارتی  ئاک 

پارتی باش و کەمالیستی “CHP”ەوە، جگە 

بەدەستهێنانی  و  سیاسی  بەرژەوەندیی  لە 
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پۆستی  و  پەرلەمان  زیاتری  کورسیی 

سەرۆککۆمار، ئومێدێک بۆ لێکنزیکبوونەوەی 

لەگەڵ  تورکیا  هاوپەیامنییەکەی  هەردوو 

نەماوەتەوە.  دەنگدەرەکانیدا  و   ”HDP“

هەردوو  کە  بزانین  ئەوەش  دەبێت 

هاوپەیامنیی کۆمار و هاوپەیامنیی میللەت 

بێت،  جۆرێک  هەر  بە  پەیوەندییەکانیان 

کاتێک دێتە سەر مەسەلەی کورد لەو هێڵە 

ال نادەن کە لەالیەن ئەنجوومەنی ئاسایشی 

Türkiye Milli Güven- )نەتەوەیی تورکیا 

lik Kurulu(   کێرشاوە)١١(.

 

مۆتەکەی پارتە نوێیەکان بەسەر ئاک 

پارتییەوە لە ناوچە کوردستانییەکاندا

و  کۆمار  هاوپەیامنیی  لە  جگە 

Ge- ئایندە  پارتی  لە  هەریەک  )میللەت، 

ئەحمەد  سەرۆکایەتیی  بە   )lecek Partisi

و  دیموکراسی  پارتی  و  ئۆغڵۆ  داوود 

 Demokrasi ve Atılım( پێشکەوتن 

سەرۆکایەتیی  بە   )Partisi( )DEVA

دەنگی  بڕیوەتە  چاویان  باباجان،  علی 

کوردەکان و ئەوانەشی کە دڵیان شکاوە لە 

مەبەستەش  ئەم  بۆ  پارتی.  ئاک  سیاسەتی 

ناوچە  لە  چاالکیدان  لە  پارت  هەردوو 

هەردوو  سەرکردەی  کوردییـــەکان. 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانیان  پارتەکەش 

“HDP” بەرەوپێش دەبەن و هەوڵ دەدەن 

خۆیان  لە   ”HDP“ و  کوردەکان  دڵی 

سەرکردەی  ئەوە  بۆ  بەڵگەش  نەڕەجێنن، 

بۆ  سەردانەکانیان  لە  پارتەکە  هەردوو 

کۆنگرەی لقی دیاربەکری پارتەکانیان بەجیا 

لە  “HDP”یان  سەرکردایەتیی  سەردانی 

دیاربەکر کردووە. لەوەش گرنگرت، سەرۆکی 

پارتی “DEVA”؛ علی باباجان، لە دیاربەکر 

“دایکانی  چاالکییەکانی  بە  بایەخی  هیچ 

 )Diyarbakır Anneleri( دیاربەکر” 

نەداوە کە چاالکییەکی بەردەوامە و لەالیەن 

بەردەوامیی  مندااڵنەوە  ئەو  دایکانی 

دەڵێن  ئەوان  وەک  کە  دەدرێت  پێ 

“منداڵەکانیان لەالیەن پەکەکەوە ڕفێرناوە”، 

پارتییەوە  ئاک  لەالیەن  چاالکییە  ئەم 

سەرکردەیەکی  هەر  و  دەکرێت  پشتیوانی 

ئەو  سەردانی  دیاربەکر،  بڕواتە  تورکیا 

علی  بەرامبەردا  لە  دەکات.  چاالکییە 

پشتیوانیی  تویتەرەوە  ڕێگەی  لە  باباجان 

شەممە”  “دایکانی  چاالکییەکانی  بۆ  خۆی 

ڕاگەیاندووە   )Cumartesi Anneleri(

دایکانەیە  ئەو  بەردەوامی  چاالکییەکی  کە 

تورکیا  سوپای  شەڕی  لە  کەسوکاریان  کە 

لەالیەن  و  قوربانی  بوونەتە  پەکەکەدا  و 

“HDP”وە پشتیوانی دەکرێت)١٢(.

کەمکردنەوەی  بۆ  ترەوە  الیەکی  لە 

دوو  ئەو  سەرۆکی  سەردانی  کاریگەریی 

9ی  ڕۆژی  دیاربەکر،  بۆ  کران  باس  پارتەی 

سەردانی  ئەردۆگان   ،٢٠٢١ تەممووزی 

ڕاپۆرتێکی  بەپێی  بەاڵم  کرد.  دیاربەکری 
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سایتی “DW”، “لەگەڵ ئەوەی ئامادەکاریی 

بۆ  سەرۆککۆمار  سەردانەکەی  بۆ  تەواو 

خەڵکی  ڕۆژەڤی  بەاڵم  کرابوو،  دیاربەکر 

شارەکە لەبریی سەردانەکەی سەرۆککۆمار؛ 

و  ئابووری  هەڵئاوسانی  لە  بوو  بریتی 

بێکاری و کێشە مەدەنییەکان)١٣(”. 

لە هەمان کاتدا بە بڕوای ڕۆژ گیراسون 

ناوەندی  بەڕێوەبەری  )Roj Girasun(؛ 

Rawest Araştır� )لێکۆڵینەوەی ڕاوێست 

ئامانجە  لە  “یەکێک   ،)maları Merkezi

ئەردۆگان  سەردانەی  ئەو  سەرەکییەکانی 

بۆ دڵدانەوەی ئەندامانی ئاک پارتی بوو لە 

بۆ  هەوڵێکیش  وەک  و  کوردییەکان  ناوچە 

بەدەستهێنانەوەی ئەو دەنگانەی ئاک پارتی 

کوردییەکاندا.  ناوچە  و  دیاربەکر  لە  بوون 

بوو  بەشێک  ئەردۆگان  سەردانەکەی  واتە 

هەڵبژاردنی  پێشوەختەی  بانگەشەی  لە 

کۆمار)١٤(.  هاوپەیامنیی 

ناوچە  لە  بێت،  ڕاپرسییەکان  بەپێی 

کەسانەی  ئەو  تورکیادا  کوردییەکانی 

داوە  پارتی  ئاک  بە  دەنگیان  پێشرت  کە 

لە  پارتییش  ئاک  الیەنگرانی  تەنانەت  و 

بڕیاریان  هێشتا  یاخود  “دوودڵن  ئێستادا، 

پارتی بدەنەوە،  نەداوە” کە دەنگ بە ئاک 

بە  دەنگ  نەداوە  بڕیاریان  هەڵبەت 

لەگەڵ  بەاڵم  بدەن.  دیکەش  الیەنێکی 

هەڵبژاردنێکە  چاوەڕوانی  تورکیا  ئەوەشدا 

و   ”DEVA“ پارتەکانی  لە  هەریەک  کە 

کە  دەکەن  تێدا  بەشداریی  ئایندە  پارتی 

ئاک  لە  پارتەکە  هەردوو  سەرکردەکانی 

پارتی جیا بوونەتەوە)١5(.

ناوەندی  ڕاپرسییەکانی  بەپێی 

Rawest Araştır� )لێکۆڵینەوەی ڕاوێست 

 ”DEVA“ پارتی   ،)maları Merkezi

و  پارتی  ئاک  دەنگەکانی  لە  بەشێک 

ناوچە  ناوەندی  چینی  لە   ”HDP“

کوردییەکانی دانیشتووانی شارەکان بۆ خۆی 

و  پارێزگار  چینی  ئایندەش  پارتی  و  دەبات 

بەالی  کوردییەکان  ناوچە  ئیسالمییەکانی 

دیکەشەوە  الیەکی  لە  ڕادەکێشێت.  خۆیدا 

سەرۆککۆماری  گویل  عەبدواڵ  پشتیوانیی 

 ،”DEVA“ پارتی  بۆ  تورکیا  پێشووتری 

ڕێژەی دەنگی پارتەکە لە ناوچە کوردییەکان 

بەرزتر دەکاتەوە)١6(.

چینی  دەکرێت  تێبینی  ئەوەی  بەاڵم   

الیەنگرانی  و  ئیسالمییەکان  و  پارێزگار 

زیاتر  ڕابردوودا  لە  گویلیش  عەبدواڵ 

زۆربەی  واتە  داوە،  پارتی  ئاک  بە  دەنگیان 

دەڕۆن،  پارتە  دوو  ئەو  بۆ  دەنگانەی  ئەو 

دواجار لە دەنگی ئاک پارتی کەم دەکەنەوە. 

هاوپەیامنیی  پێکهێنانی  دیکەوە  الیەکی  لە 

پارتی  لەگەڵ  پارتی  ئاک  لەالیەن  کۆمار 

زیادبوونی  و  تورکیا  نەتەوەپەرستیی 

نەتەوەرپەرست  پارتی  داواکارییەکانی 

نەژادپەرستی  داواکاریی  زۆربەیان  کە 

کردووە  وای  “HDP”یە،  و  کورد  دژی  و 
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ئاک  کە  بڕوایەی  ئەو  بگەنە  کوردەکان 

لەسەری  کە  داوە  الی  بنەمایانە  لەو  پارتی 

کێشەی  بابەتی  لە  بەتایبەت  دامەزراوە، 

بۆ  بەڵگەش  عێراقدا.  کوردستانی  و  کورد 

 Doç.( جۆشکون  وەهاب  تێڕوانینی  ئەوە، 

لە  مامۆستایە  کە   )Dr. Vahap Coşkun

کۆلێژی یاسا لە زانکۆی دیجلە لە دیاربەکر 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakülte�(

si(، کە پێی وایە “لەبەر ئەوەی لە ٢٠ ساڵی 

ڕابردوودا بەدیلی ئاک پارتی بۆ ئەو کوردانە 

نەدەدا،   ’HDP’ بە  دەنگیان  کە  نەبوو 

بەاڵم  دەدا.  پارتی  ئاک  بە  دەنگیان  بۆیە 

پارتی  و  ئایندە  پارتی  هەردوو  ئێستادا  لە 

’DEVA’ وەک بەدیلی ئاک پارتی لە ناوچە 

و  دەکرێت  لێ  پێشوازییان  کوردییەکاندا 

پارتی  ئاک  لە دەنگی  بەشێک  بەدڵنیاییەوە 

بۆ خۆیان دەبەن)١7(”.

ئایندە  پارتی  ترەوە هەردوو  الیەکی  لە 

قەییومن  دانانی  دژی   ،”DEVA“ پارتی  و 

سەرۆکشارەوانییە  لەبریی   )Kayyım(

لەالیەن  کە   ”HDP“ هەڵبژێردراوەکانی 

بە  پەیوەندییان  تۆمەتی  بە  حکومەتەوە 

پەکەکەوە ال دەبرێن و کەسانی نزیکی ئاک 

جێگەیان  لە  حکومەت  فەرمانی  بە  پارتی 

بۆ  پارتە  دوو  ئەو  دژایەتیی  دادەنرێت. 

ئەرێنییان  تێڕوانینی  و  قەییومەکان  دانانی 

بۆ کێشەی کورد، وا دەکات کە “HDP”یش 

بەرامبەر  سەنگەری  و  دژایەتی  نەکەوێتە 

بەئاسانی  جۆرە  بەم  نەگرێت،  پارتانە  لەو 

بانگەشەی  ناوچە کوردییەکاندا  لە  دەتوانن 

هەڵبژاردن بۆ خۆیان بکەن و بە هەموویان 

پەڕوباڵی ئاک پارتی لەو ناوچانەدا بکەن. 

هەوڵەکانی داخستنی “HDP” و 

کاریگەریی لەسەر دەنگی الیەنەکان

لەالیەن  دەستلەپشتدانی  بە  پارتی  ئاک 

بەهاری  لە  هاوپەیامنییەوە،  “MHP”ی 

داخستنی  بۆ  هەوڵدایە  لە  ئەمساڵەوە 

سیاسی  کاری  قەدەغەکردنی  و   ”HDP“

بەرپرسە  و  سەرکردە  لە  زۆرێک  لەسەر 

تا  مەبەستەش  ئەم  بۆ   .”HDP“ بااڵکانی 

ئێستا دوو جار ڕاپۆرتی تێروتەسەل لەالیەن 

 Yargıtay( تورکیاوە  گشتیی  داواکاری 

نێردراوە   )Cumhuriyet Başsavcılığı

Türki- تورکیا  دەستووریی  دادگای  )بۆ 

لەالیەن  و   )ye Anayasa Mahkemesi

لێکۆڵینەوە  بڕیاری  دەستوورییەوە  دادگای 

هەوڵەی  ئەم  دراوە)١8(.  ڕاپۆرتەکان  لە 

MH- ڕازیکردنی  پێناو  لە  “ئەردۆگانیش 

هاوپەیامنێتیی  لە  مانەوەی  بۆ  P”یە 

مەیلی  ڕاکێشانی  زیاتر  لەوەش  و  کۆماردا 

ئەوەی  بۆ  “باش”ە  پارتی  بەرپرسانی 

پارتی  کە  کۆمارەوە  هاوپەیامنیی  بێنە 

پارتی  درێژکراوەیەکی  هەر  دواجار  باش 

بگرە  و  )MHP(یە  تورکیا  نەتەوەپەرستی 

تەنانەت  نەتەوەپەرسترتن،  لەوانیش 
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هۆی  بە  باش  پارتی  دەکرێت  باس  وەک 

پارتی  ئاک  لەگەڵ   ”MHP“ نەرمینواندنی 

و  بنەما  لە  “الدان  و  ڕابردوودا  سااڵنی  لە 

لە  تورکچێتی”  سەرەکییەکانی  برەنسیپە 

ساڵی ٢٠١7 لە “MHP” جیا بوونەوە)١9(. 

Roj Gira- )بە بۆچوونی ڕۆژ گیراسون 

لێکۆڵینەوەی  ناوەندی  بەڕێوەبەری  sun(؛ 

 Rawest Araştırmaları( ڕاوێست 

لەالیەن   ”HDP“ داخستنی   ،)Merkezi

دەبێتە  تورکیاوە  دەستووریی  دادگای 

پارتە  ئەو  پەیوەندیی  بەهێزترکردنی  هۆی 

دەنگەکانی  نەک  و  دەنگدەرەکانی  لەگەڵ 

ستەملێکراوێک  وەک  بەڵکوو  ناکات،  کەم 

لە  دەبێتەوە.  بەرز  دەنگەکانی  ڕێژەی 

دەنگی   ،”HDP“ داخستنی  کاتدا  هەمان 

کەمرت  کوردییەکاندا  ناوچە  لە  پارتی  ئاک 

دەنگدەری  دۆخەشدا  لەو  و  دەکاتەوە 

و  ئایندە  پارتی  بە  دەدات  دەنگ   ”HDP“

 .)٢٠(”DEVA“ پارتی

بۆ  مێرتۆپۆل  کۆمپانیای  خاوەنی 

 Metropoll( ڕاپرسی  و  لێکۆڵینەوە 

سەنجار  ئۆزێر  Araştırma şirketi(؛ 

“ئەردۆگان  کە  وایە  پێی   ،)Özer Sencar(

داخستنی  بابەتی  لە  نییە  دڵنیا  هێشتا 

ئەو  داخستنی  حاڵەتی  لە  و  ’HDP’دا 

دەنگیان  کە  کوردانەی  ئەو  5٪ی  پارتەشدا 

دیکە  جارێکی  داوە؛  پارتی  ئاک  بە 

ئەوەشدا  لەگەڵ  نادەنەوە.  پێ  دەنگی 

بۆ  نەشتوانن   ’HDP’ بەرپرسانی  ئەگەر 

دروست  تازە  پارتێکی   ٢٠٢٣ هەڵبژاردنی 

ناڕوات   ’HDP’ دەنگەکانی  ئەوا  بکەن، 

بەرەی  بۆ  بە ئەگەری زۆر  پارتی و  ئاک  بۆ 

لێرەدا  دەنگەکان)٢١(.”  دەڕوات  ئۆپۆزسیۆن 

ئەوەی ڕوونە ئەردۆگان لە یاریی داخستنی 

و  ناکەوێت  دەست  هیچی  “HDP”دا 

بە  یاخود  بکات.  زیانیش  لەوانەیە  بگرە 

لە  پارتی  ئاک  دەکرێت  دیکە:  واتایەکی 

بتوانێت  “HDP”وە  داخستنی  ڕێگەی 

بۆ  میللەتەوە  هاوپەیامنیی  لە  باش  پارتی 

هاوپەیامنیی کۆمار ڕابکێشێت و بەم جۆرە 

ڕێژەی دەنگی کاندیدی هاوپەیامنیی کۆمار 

بۆ سەرۆکایەتیی کۆمار کە ئەردۆگانە؛ بەرز 

دەنگی  هەم  بەرامبەردا  لە  بەاڵم  بکاتەوە، 

کەم  کوردەکان  الی  پارتی  ئاک  خودی 

ڕێژەی  سەر  دەکاتە  کاریگەری  کە  دەکات 

پارتی  ئاک  ئەندامپەرلەمانەکانی  ژمارەی 

دەنگی  ڕێژەی  هەمیش  پەرلەماندا،  لە 

چونکە  دەکات،  زیاد  میللەت  هاوپەیامنیی 

دەنگ   ”HDP“ دەنگدەرانی  دۆخەدا  لەو 

بەاڵم  دەدەن.  میللەت  هاوپەیامنیی  بە 

پێناوی بردنەوەی پۆستی  لە  ئاساییە ئەگەر 

ئەردۆگان  و  پارتی  ئاک  سەرۆککۆماردا 

پەرلەمان  کورسییەکی  چەند  بە  قوربانی 

بدەن. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، ئەردۆگان 

بابەتی  لەوانەیە  لێزان  یاریکەرێکی  وەک 

گرنگ  تۆپێکی  وەک   ”HDP“ داخستنی 
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کاتەی  ئەو  تا  و  بهێڵێتەوە  قاچی خۆیدا  لە 

بۆ  باش  پارتی  ڕاکێشانی  لە  نەبێت  دڵنیا 

گۆڵی  بە  نەینێت  کۆمار؛  هاوپەیامنیی 

“HDP”وە. یاخود هەر تۆپەکە بهێڵێتەوە و 

یەکالکەرەوە  لێدانی  بە  هەڵبژاردن  لەدوای 

گۆڵی خۆی پێ بکات.

“HDP” لەنێوان هاوپەیامنیی کۆمار و 

هاوپەیامنیی میللەتدا، دڵی بە “ڕێگای 

سێیەم”ەوەیە

ئامادەیی  تورکیا  پارتێکی  هیچ  ئێستا 

 ”HDP“ لەگەڵ  هاوپەیامنێتیی  بەستنی 

“HDP”یش  بەرامبەردا  لە  دەرنەبڕیوە، 

داواکاریی پێکهێنانی هاوپەیامنیی ئاراستەی 

تەنانەت  نەکردووە.  الیەنێک  و  هێز  هیچ 

ئایندە و “DEVA”یش  پارتەکانی  سەرۆکی 

لە سەردانەکانیاندا بۆ دیاربەکر و سەرەڕای 

بینینی هاوسەرۆکانی “HDP”،  بەاڵم هیچ 

ئەو  نێوان  هاوپەیامنیی  باسوخواسێکی 

تورکی  میدیای  ڕۆژەڤی   ”HDP“ و  پارتانە 

و باکووری کوردستان نین.

بوڵدان  پەروین  “HDP”؛  هاوسەرۆکی 

)Pervin Buldan( لە لێدوانێکیدا ئاماژەی 

یەکێتیی  لە  “پشتیوانیامن  کە  داوە  بەوە 

هەڵبژاردنی  لە  دیموکراتەکان  هێزە 

بەاڵم  بوو،  گرنگ  ٢٠١9دا  شارەوانییەکانی 

هەمان  چاوەڕێی  کەسێک  هیچ  لەمەودا 

تەنانەت  نەکات”.  لێ  هەڵوێستامن 

پرسیاری  وەاڵمی  لە  دواتر  ڕۆژێک  چەند 

میللەتەوە  هاوپەیامنیی  لەالیەن  “ئایا 

بۆ  کراوە  ئاراستە  داواکارییەکتان  هیچ 

هاوپەیامنێتییەدا؟”،  لەو  بەشداریکردن 

میللەتەوە  هاوپەیامنی  لەالیەن  “نە  گوتی: 

داواکارییەکی لەو جۆرە بۆ ’HDP’ نێردراوە 

بەشداریکردنین  عەوداڵی  ئێمەش  نە  و 

پێی  پێویستیشامن  هاوپەیامنێتییەدا،  لەو 

کێشەی  پەرلەمانیشدا  هەڵبژاردنی  لە  نییە، 

بەربەستی )١٠٪(مان نییە)٢٢(.”

پارتەکانی  بۆ  ئاماژەیەک  وەک  ئەمەش 

 ”DEVA“ پارتی  و  میللەت  هاوپەیامنیی 

خۆمان  هێلکەی  ئیدی  کە  ئایندە  پارتی  و 

هیچ  سەبەتەی  ناخەینە  بەئاسانی 

خۆمان  و  نییە  پێتان  باکامن  و  کەسێکەوە 

و  دەکەین  هەڵبژاردن  بەشداریی  بەجیا 

دەبێت، هەر چەندە هۆکاریش  کاندیدمان 

بێت بۆ شکستی ئاک پارتی و هاوپەیامنیی 

دوژمنی  ڕادەیەک  تا  و  ڕکابەر  کۆماری 

سەرۆکی  ئەمەدا  لەبەرامبەر   .”HDP“

Ke�( ئۆغڵو  کلیچدار  کەمال  “CHP”؛ 

کۆبوونەوەی  پاش   )mal Kıliçdaroğlu

میدحەت  “HDP”؛  هاوسەرۆکی  لەگەڵ 

نەبوو  ئامادە   )Mithat Sancar( سانجار 

ببەسنت،  هاوبەش  ڕۆژنامەوانیی  کۆنگرەی 

وێنەیەکی  بێت  یادگارییش  بۆ  تەنانەت 

لەوەش  نەگرت.  سانجاردا  میدحەت  لەگەڵ 

)İYİ Parti(؛  باش  پارتی  سەرۆکی  زیاتر 
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)Meral Akşener( هەر  ئاکشەنەر  مێرال 

سەردان  بۆ  “HDP”ی  داواکاریی  وەاڵمی 

کە  ئاکشەنەر  نەداوەتەوە.  کۆبوونەوە  و 

پەکەکە  سیاسیی  باڵی  وەک  “HDP”ی 

کردووە،  وێنا  حیزبە  ئەو  درێژکراوەی  و 

گوتوویەتی “پێویستە ’HDP’ وەک پارتێکی 

بکات”.  هەڵبژاردنەکان  بەشداریی  جیاواز 

پارتێکی  هیچ  کە  دەریدەخات  ئەمەش 

ئامادەیی  ئێستادا  لە  تورکیا  سیاسیی 

“HDP”دا  لەگەڵ  هاوپەیامنی  نییە  تێدا 

چوونە  بۆ  مەیلی  “HDP”یش  و  ببەستێت 

پاڵ هیچ یەکێک لەو هاوپەیامنێتییانە نییە.

وایە  پێی  تان  ئاڵتان  شێوە  هەمان  بە 

ڕووی  بە  دەرگاکان  هەموو  داخستنی 

دەسەاڵت و ئاک پارتیدا لەالیەن “HDP”وە 

و لە هەمان کاتدا پشتگیریکردنی بێ قەید 

و مەرجی ئۆپۆزسیۆن کارێکی باش نییە)٢٣(. 

و  دەسەاڵت  نە  بێت  پێیە  بەو 

لە   ”HDP“ ئامادەن  تورکیا  ئۆپۆزسیۆنی 

جێ  خۆیاندا  هاوپەیامنییەکانی  ئامێزی 

ئەو  چاولەڕێی  “HDP”یش  نە  بکەنەوە، 

دوو الیەنەیە. 

بەشداریی  جۆرەدا،  لەم  دۆخێکی  لە 

“HDP” بەتەنها خۆی لە هەڵبژاردنەکاندا، 

١٠٪ی  بەربەستی  تێپەڕاندنی  ئەگەری 

و  دەکات  قورس  لەسەر  پەرلەمانی 

کاندیدی سەرۆککۆماری ئەو پارتەش ئەگەر 

ناهێنێت،  بەدەست  سەرکەوتن  هەیبێت؛ 

هەڵبژاردنی  بەدڵنیاییەوە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

لەو  دۆخێکی  لە  تورکیا  سەرۆککۆماری 

جۆرەدا دەکەوێتە گەڕی دووەمەوە.

دەکرێت  پێشبینی  ئەمانەشدا،  لەگەڵ 

بۆ  و  هەڵبژێرێت  سێیەم  ڕێگای   ”HDP“

هەڵبژاردنەکانی ٢٠٢٣ی تورکیا لەگەڵ پارت 

کوردییەکانی  چەپە  ڕێکخراوە  و  پێکهاتە  و 

بهێنێت)٢٤(.  تورکیا هاوپەیامنێتییەک پێک 

بەربەستی  کێشەی  کە   ”HDP“

بەتەنها  خۆی  و  نییە  پەرلەمانی  ١٠٪ی 

دۆخێکدا  لە  تێیپەڕێنێت،  دەتوانێت 

دۆستەکانی  و  خۆی  بۆ  هاوپەیامنێتییەک 

لە  بکات  ڕێگری  دەتوانێ  بهێنێت،  پێک 

هەمان  لە  و  دەنگدەرەکانی  پەرشبوونی 

ئاک  دەنگدەرانی  لە  بەشێک  مەیلی  کاتدا 

پارتییش بۆ خۆی کێش دەکات کە بە هۆی 

فیکری  لە  پارتییەوە  ئاک  سیاسەتەکانی 

ئیسالمیەت و پارێزگارییش کشاونەتەوە. 

سیناریۆکان

هاوپەیامنیی  ڕوونە  ئەوەی  ئێستادا  لە 

و  پارتی  ئاک  سەرۆکایەتیی  بە  کۆمار 

سەرۆکایەتیی  بە  میللەت  هاوپەیامنیی 

“CHP” لە ملمالنێیەکی سیاسیی سەختدان 

و هەردوو ال لە هەوڵی بەدەستهێنانی مەیلی 

 ،”HDP“ لە  بەدەر  دیکەدان  پارتەکانی 

دەنگدەرە  دڵی  ناشیانەوێت  هەڵبەت 

کوردەکانیش لە خۆیان بڕەنجێنن. 
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لە  بریـــتییە  یەکەم  سیناریۆی 

هەیە،  ئێستا  دۆخەی  ئەو  بەردەوامیی 

و  پارتی  ئاک  کۆماریی  هاوپەیامنیی  واتە 

“MHP” لە الیەک و هاوپەیامنیی میللەتی 

دیکەوە  الیەکی  لە  باش  پارتی  و   ”CHP“

کورسیی  بەدەستهێنانی  ملمالنێی  لە 

پەرلەمانیدان،  زۆرینەی  و  سەرۆککۆمار 

کورســــیی  ناتوانن  هیچیان  بەاڵم 

لە  پەرلەمانی  زۆرینەی  و  سەرۆککۆمار 

بەدەست  هەڵبژاردنەکاندا  یەکەمی  خولی 

ئەمانەشدا،  لەگەڵ  هاوتەریب  بهێنن. 

 ”DEVA“ و ئایندە  پارتەکانی  لە  هەریەک 

و “HDP” بەشداری لە هەڵبژاردن دەکەن 

بەربەستی  دەتوانێت   ”HDP“ تەنها  و 

١٠٪ی پەرلەمان ببڕێت.

پارتی  لەوەی  بریتییە  دووەم  سیناریۆی 

دەرەوە  بێتە  میللەت  هاوپەیامنیی  لە  باش 

کۆمارەوە،  هاوپەیامنیی  ناو  بڕواتە  و 

پارتی  ئاک  ئێستا  تا  مەبەستەش  ئەم  بۆ 

ڕێگەی  لە  تەنها  کۆمار  هاوپەیامنیی  و 

سەرۆکی  باخچەلی  دەوڵەت  لێدوانەکانی 

)MHP( تورکیا  نەتەوەپەرستی  پارتی 

باش  پارتی  سەرۆکی  بۆ  بانگەوازیان  وە 

“ئیرت  کە  کردووە   )Meral Akşener(

خۆت)٢5(!”  ماڵەکەی  بۆ  گەڕانەوەیە  کاتی 

هەڵبەت  ناوێت.  کەسیان  لەوە،  بەدەر 

لە  یەکێک  کردەییش،  هەنگاوی  وەک 

داخستنی  هەوڵەکانی  ئامانجەکانی 

“HDP” بۆ ڕاکێشانی پارتی “باش”ە بۆ ناو 

پارتی  بێتوو  ئەگــــەر  کۆمار.  هاوپەیامنیی 

کۆمارەوە،  هاوپەیامنیی  ناو  بڕواتە  باش 

کورســـیی  بۆ  کاندیدەکەی  تاکە  ئەوا 

دوودڵی  بێ  ئەردۆگانە؛  کە  سەرۆککۆمار 

سەر  هەڵبژاردنەکاندا  یەکەمی  خولی  لە 

پەرلەمانیـــش  زۆرینەی  و  دەکەوێت 

بەدەست دەهێنن. 

کردنەوەی  لە  بریتییە  سێیەم  سیناریۆی 

هاوپەیامنیی  لەالیەن  گفتوگۆ  دەرگای 

میـــللەتەوە  هاوپەیامنیی  یان  کۆمار 

لەگەڵ “HDP” و چوونی ئەو پارتە بۆ ناو 

چەندە  هەر  هاوپەیامنێتییە.  لەو  یەکێک 

الیەکـــیانەوە  هیچ  لە  و  الوازە  ئەگەرێکی 

لەگەڵ  ناکرێت،  بەدی  یەکگرتن  نیەتی 

و  سەرۆکـــــکۆمار  پۆستی  ئەوەشدا 

هەڵبژاردنەدا  لەم  پەرلەمانی  زۆرینەی 

الیەنی  هەردوو  بۆ  دەبێت  یەکالکەرەوە 

دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆنی تورکیا و تەنانەت 

بۆ “HDP”یش.

لەوەی  ببێتەوە  دڵنیا  ئەگەر  ئەردۆگان 

دێتە  باش  پارتی  “HDP”؛  داخستنی  بە 

پێش  ئەوا  کۆمارەوە،  هاوپەیامنیی  ناو 

جێبەجێ  کارە  ئەو  هەڵبژاردنەکـــــان 

دەکات، بەپێچــــەوانەوە نایەوێت بەشێک 

پارتی  ئاک  کوردەکــــانی  دەنگدەرە  لە 

دەست  هیچیشی  و  بکات  زویر  خۆی  لە 

نەکەوێت. 
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کاندیدی  سەرکەوتنی  سیناریۆی 

یەکەمی  خولی  لە  میللەتیش  هاوپەیامنیی 

نییە  دیار  هێشتا  کە  هەڵبژاردنەکاندا 

کە  دۆخێکدا  لە  و  مەحاڵە  شتێکی  کێیە، 

دووەمەوە  خولی  بکەوێتە  هەڵبژاردنەکە 

ئاک  کۆماری  هاوپەیامنیی  لەبەرامبەر  و 

الیەنەکانی  سەرجەم  “MHP”دا  و  پارتی 

 CHP, İYİ Parti, DEVA,( ئۆپۆزسیۆن 

“HDP”یشەوە  بە   )Gelecek Partisi

لەبەرامبەر  کاندیدەکەیان  دەتوانن  ئینجا 

ئەردۆگاندا سەر بخەن.

ئەنجام

-٢٠٢٣ ساڵی  لە  تورکیا  هەڵبژاردنەکانی 

دەنگدەرە  بخرێت،  پێشرت  یاخود  بکرێت  دا 

ئەو  مەلیکی  وەک   ”HDP“ و  کوردەکان 

یاریی شەترەنجە وان و هەر الیەنێک بتوانێت 

پۆستی  دەتوانێ  ئەو  بکات،  مات”یان  “کش 

ڕەهای  زۆرینەی  و  تورکیا  سەرۆککۆماری 

ئەو  بەاڵم  بهێنێت.  بەدەست  پەرلەمانی 

بەهێز  ئەگەری  مەحاڵەوە.  لە  نزیکە  ئەگەرە 

هەڵبژێرێت،  سێیەم  ڕێگای   ”HDP“ ئەوەیە 

لە  سێیەمی  ڕێگای  دیکە:  واتایەکی  بە 

بۆیە  هەڵیبژێرێت.  تا  بهێڵرێتەوە  بەردەمدا 

بەستنی   ،”HDP“ بەردەمی  ڕێگای  تەنها 

گرووپە  و  پارت  لەگەڵ  هاوپەیامنییە 

سیکۆالرەکانی باکووری کوردستان و تورکیادا، 

بەرەیەکی  پێکهێنانی  پێناوی  لە  ئەمەش 

و  کۆمار  هاوپەیامنیی  لەبەرامبەر  بەهێز 

تورکەکاندا.  “میللەت”ی  هاوپەیامنیی 

مەترسیی  تریشەوە  الیەکی  لە 

دادگای  لەالیەن   ”HDP“ داخستنی 

کراوەیە.  ئەگەرێکی  تورکیاوە،  دەستووریی 

لە  کێشەیەکی  دابخرێت،   ”HDP“ ئەگەر 

ڕووبەڕووی  گەورەتر  پارتە  ئەو  داخستنی 

ئەویش  دەبێتەوە،  تورکیا  کوردە چەپەکانی 

قەدەغەی  بڕیاری  دەرکردنی  لە  بریتییە 

سەرکردە  لە  زۆرێک  لەسەر  سیاسی  کاری 

لەم   .”HDP“ بااڵکانی  پلە  ئەندامە  و 

دەنگدەرە  نیوەی  لە  زیاتر  دۆخەدا 

نابەن  شک  الیەنێک  تورکیا  کوردەکانی 

و  بدەن  پێ  خۆیانی  دەنگەکانی  تاوەکوو 

بە  بدەن  دەنگ  ناچارن  زۆر  ئەگەری  بە 

پارتی ئایندە و پارتی “DEVA”، دواجاریش 

دوور نییە ئەم دوو پارتە بچنە هاوپەیامنیی 

لە  پارتی  ئاک  و  ئەردۆگان  و  میللەتەوە 

بخەنەوە.  دوور  تورکیا  دەسەاڵتی  مەیدانی 

وەک  کوردەکان  دیکە  جارێکی  جۆرە  بەم 

خۆیان  دەستی  بە  شەترەنجەکە  مەلیکی 

و   ”CHP“ وەک  کەمالیستی  پارتێکی 

باش  پارتی  وەک  نەتەوەپەرستی  پارتێکی 

کەواتە  تورکیا.  دەسەاڵتداری  بە  دەکەنەوە 

بە  تورکیا  هەڵبژاردنەکانی  لە  الیەک  هەر 

دەنگی  بە  یاخود  خۆی  الیەنگرانی  دەنگی 

“باری کورد هەر  بکەوێت،  کوردەکان سەر 

٤٠ مەن دەبێت”! 
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سەردەمی ڕەئیسی و 
ئایندەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ئیرشاد ڕەشیدی               توێژەری سیاسی و مامۆستا لە زانكۆی ئازادی كرماشان

بەرایی

هێز  بەپێی  ئێران  سیاسەتی  لە  باسکردن 

ناوچەی  لە  مێژوویی  و  سیاسی  پێگەی  و 

کوردستان  و  بەگشتی  ناوین  ڕۆژهەاڵتی 

هەیە.  خۆی  گرنگیی  هەردەم  بەتایبەتی، 

تەواوبوونی  دوای  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 

سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنەکانی  سیانزەیەمین 

کۆمەڵگای  زۆربەی  کە  دەرکەوت  ئێران، 
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زیاتر  واڵت،  دیکەی  بەشەکانی  وەک  کوردی 

هەڵبژاردنەکانی  بایکۆتی  خەڵک  نیوەی  لە 

نزیکەی  و  کردووە  سەرۆککۆماریان  ٢٠٢١-ی 

کە  ئەوەی  بەپێی  بەشداربووانیش  نیوەی 

پێشوەخت لە سەركەوتنی ڕەئیسی دڵنیا بوون، 

بە ڕەئیسی دەنگیان داوە. لێرەدا جیاوازییەکی 

نەبوو،  ئێراندا  لەگەڵ بەشەکانی دیکەی  وەها 

ئەوەی کە  و  بەشداری  ڕێژەی کەمرتی  بێجگە 

کوردەکان لە خولەکانی پێشوو زۆرتر دەنگیان 

بە ڕیفۆرمخوازەکان دەدا. لێرەدا پرسیار ئەوەیە 

یەکدەستبوونی  و  بناژۆخواز  سەرۆککۆمارێکی 

لە  ئسوڵگەراکان  حوکمی  لەژێر  دەسەاڵت 

دروست  دۆخێک  چ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 

دەکات؟ هەلەکان و مەترسییەکانی پێش کورد 

چین و سیناریۆکان چین و چۆن دەبن؟

پرسی کورد لە ئێران، ڕوانگەیەکی ئەمنی

دوای چەند ساڵ لە شۆڕشی ١979ی ئێران، 

ئیسالمی  کۆماری  لە  دەسەاڵت  و  سیاسەت 

بەسەر دوو باڵی چەپ و ڕاستی حیزبی کۆماری 

ئێران کە دوایی بوون بە ڕەوتی ڕیفۆرمخوازی 

و بناژۆخواز؛ دابەش بووە و زۆربەی پێشبڕکێی 

ئەم  بەربژێوانی  لەنێوان  هەڵبژاردنەکان 

هەڵبژاردنانەی  لەم  بەاڵم  ڕەوتەدایە.  دوو 

گوند  و  شار  ئەنجومەنی  و  سەرۆککۆماری 

)٢٠٢١( و هەروەها هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 

ڕێبەری  شارەزایانی  ئەنجوومەنی  و  ئێران 

 ،٢٠٢٠ ساڵی  لە  رهربی(  خربگان  )مجلس 

هێزە  ڕکێفی  ژێر  کەوتە  بەتەواوی  دەسەاڵت 

بناژۆخوازەکان )ئسوڵگەرا(.

هەر لە یەکەم ڕۆژی سەرکەوتنی شۆڕشی 

١979-ی ئێران و هاتنە سەر حکومەتی کۆماری 

خومەینی،  ئایەتوڵاڵ  ڕێبەرایەتیی  بە  ئیسالمی 

زنجیرە پێکدادانی سەربازی لەالیەن دەسەاڵتی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردییەکان  هێزە  و  ناوەند 

کوردستان ڕووی دا. هێزە کوردییەکان ئەودەم 

داوای دابەشکردنی دەسەاڵت و سامان و هێز 

بۆ  ناوچەکانی واڵت و دیموکراسی  تەواوی  لە 

دەکرد،  کوردستانیان  بۆ  ئۆتۆنۆمی   و  ئێران 

وەک  دیسان  تاران  لە  نوێ  دەسەاڵتی  بەاڵم 

لەسەر  پەهلەوی  دەسەاڵتی   سەردەمی 

نەک  دامەزرایەوە،  تاران  لە  بەهێز  ناوندێکی 

بەڵکوو  نەبوو،  هێز  دابەشکردنی  بە  باوەڕی 

و  هێز  هیچ  دینی–شیعی،  ئایدیۆلۆژیی  لەبەر 

دەسەاڵتی دیکەی بە مەرشووع و ڕەوا هەژمار 

ڕەنگی  جار  هەندێ  تەنانەت  و  نەدەکرد 

دەسەاڵتی نیمچەتۆتالیتاریانیزمیشی بەخۆیەوە 

گرتووە)١(.

دوای چەند ساڵ شەڕ و پێکدادانی قورسی 

سەربازی و سەرکەوتوونەبوونی دانوستانەکان، 

ئەرتەش  و  سوپا  هێزی  زبری  بە  توانیی  تاران 

زاڵ  کوردستان  ناوچەکانی  زۆربەی  لەسەر 

و  الیەن  و  حیزب  هیچ  بۆ  حیسابیش  و  بێت 

کە  ئەوانەی  تەنانەت  نەکات،  کوردی  تاقمی 

زۆریش  و  هەبوو  ئیسالمییان  ئایدیۆلۆژیی 

لەگەڵ ئایەتوڵاڵ خومەینی تەبا بوون.
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یان  ئێرانیەت  و  ئێرانی  دەسەاڵتی 

پاشایەتی  سەردەمی  لە  ناسیۆنالیزمەکەی، 

لەسەر  ئیسالمی،  کۆماری  دەگاتە  تا  بەمالوە 

زمانی  شیعە،  ئایینزای  سەرەکیی  بنەمای  سێ 

ئێرانی  ئەفسانەیی  کۆنی  مێژووی  و  فارسی 

جیاوازەکانیش،  حوکمڕانە  کاتی  لە  دامەزراوە. 

هەریەک لەو بابەتانە بەجیا بەها و ڕەنگدانە 

وەی زیاتری بووە بە نیسبەت ئەوانی دیکە.

سیاسەتی  ئەزموونی  ساڵە  چل  نزیکەی 

دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بە نیسبەت پرسی 

هێڵی  پرسە وەک  ئەو  کە  دەدا  نیشانی  کورد، 

سیاسی-ئەمنییەوە  ڕوانگەیەکی  لە  و  سوورە 

لەوەوە  تێڕوانینە  ئەم  دەکرێت.  سەیر 

لە  ڕەنگە  کورد  تاکی  کە  دەگرێت  سەرچاوە 

هاوبەشە  مێژووی  لە  بەشێ  شوناسەوە  ڕووی 

زمانێ  خاوەن  خۆی  کورد  بەاڵم  ئێران،  لەگەڵ 

مەزهەبی  لەسەر  زۆربەشیان  و  سەربەخۆیە 

جیاوازی  کردووە  وای  ئەمە  هەر  نین،  شیعە 

دروست ببێت و زۆربەی داواکاری و چاالکیی 

و  گومان  بە  تارانەوە  لەالیەن  کوردەکان 

هەڕەشە لەسەر ئەمنی قەومیی واڵت هەژمار 

بەرەنگاریی  بەتوندی  جار  هەندێ  و  بکرێت 

ئەو چاالکی و گۆڕانکارییانە ببنەوە.

زانیاریی  وەزیری  وەک  یوونسی  عەلی 

خاتەمی  محەمەدی  دەوڵەتی  )ئیتالعات( 

ئایینزاکانی  و  ئەقوام  فەرمانگەی  جێگری  و 

وایە  پێی   ، ڕۆحانی  حەسەنی  سەرۆککۆماری 

ئەتنیکی  پرسی  ئێران  داهاتووی  قەیرانی 

بەهائەدین  کۆمەاڵیەتییە)٢(.  و  )قەومی( 

ئەدەب، نوێنەری پێشووی کورد لە پەرلەمانی 

ئسوڵگەراکان،  دەسەاڵتی  قۆناغی  لە  ئێران 

گوشارێکی  کوردییەکان  ناوچە  لە  دەڵێت: 

سەربازی  و  ئەمنی  بۆچوونی  هەیە،  زۆر 

و  بووە  چڕتر  کوردەکان  و  کوردستان  بەسەر 

ئەم  هەر  کوردییەکان  سەرۆکپارێزگا  تەنانەت 

بۆچوونەیان هەیە و ئامادە نین هیچ کارێک بۆ 

پەرەسەندن و پێشکەوتنی سیاسی و  ئابووری 

ئەمنی  بە  بابەتەکان  زۆربەی  بدەن)٣(.  ئەنجام 

کورد  هونەرمەندی  منوونە  بۆ  دەکرێ،  سەیر 

زێدی  گەڕایەوە  ساڵ   10 دوای  نازری  شارام 

لە کرماشان و كۆنسێرتێكی ساز كرد کە  خۆی 

بناژۆخوازەکانی  الیەنە  و   پاسداران  سوپای 

و  دەربڕی  خۆیانیان  ناڕەزایەتیی  دەسەاڵت 

کردیان بە مەلەفێكی سیاسی)٤(. تەنانەت چەند 

خامنەیی  ئایەتوڵاڵ  نوێنەری  لەمەوبەر،  مانگ 

کە  دەکا  ئەوە  باسی  بەڕوونی  کوردستان  لە 

تێڕوانینی  پێویستە  وایە  پێی  ئێران  ڕێبەری 

ئەمنی بگۆڕدرێ بۆ تێڕوانینێکی فەرهەنگی)5(. 

سیاسی  تیۆری  و  بیری  جیاوازیی  چەندە  هەر 

بناژۆخوازدا  و  ڕیفۆرمخوازی  ڕەوتی  لەنێوان 

لە پراکتیکدا هەردوو لەسەر ئەم  هەیە، بەاڵم 

ڕوانگەیە یەک دەگرنەوە.

ئێران– ساڵەی  هەشت  شەڕی  کۆتایی  لە 

هاشمی  دەسەاڵتی  سەردەمی  لە  و  عێراق 

سیاسەتی  لە  زاڵ  دیسکۆرسی  ڕەفسەنجانی، 

 ،”economy-first“ دەبێتە  دەوڵەتەکەی 
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واڵت  بنیاتنانەوەی  و  ئابووری  یەکەم  یان 

کورد  پرسی  لێرەدا  ئابووری.  گەشەی  لەسەر 

وەاڵمێکی  بۆ  دادەبەزێ  دیکە  کەمینەکانی  و 

ئابووری و باشرتبوونی ژیانی ماددی و ڕۆژانە، 

ئابووریی  دۆخی  هاتوو  ئەگەر  ئەنجامدا  لە 

کەم  ناڕەزایەتییەکان  ببێت،  ناوچانە چاک  ئەو 

دەبنەوە و نەیارییەکان کەمرت و لە درێژخایەندا 

دەبێتە هۆی بەهێزبوونی یەکێتیی نیشتامنیی 

ئەم  دەبێتەوە.  کەمرت  هەڕەشەکان  و  واڵت 

کورد،  پرسی  لەگەڵ  مامڵەكردن  شێوازەی 

وایە،  هەر  ئێرانییەکان  توێژەرە  زۆربەی  الی 

ڕۆژهەاڵت جیاواز لە پارچەکانی دیکە هەژمار 

ڕەنگە  ئێران  لە  کورد  وایە  پێیان  و  دەکەن 

خولیای سەربەخۆییان بێت، بەاڵم لە واقیع نە 

ئەوەوەن  بەشوێن  حیزبەکان  و  سیاسی  بزاڤی 

و نە دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ڕۆژهەاڵت 

وەهایە، الی کۆمەڵگای کوردی ئێران ئەولەویات 

بۆ  دەگەڕێتەوە  دیسان  کە  دیکەیە)6(  شتانی 

خاتەمی  دەوڵەتی  سەردەمی   لە  ئابووری، 

لە  بەاڵم  بەردەوامە.  ئێستاش  تا  بگرە  و 

ڕاستیدا هیچ کات ئەو وەبەرهێنان و گەشەی 

هێشتا  نەدا،  ڕووی  ڕۆژهەاڵت  لە  ئابوورییە 

بەشی  لە  ئامارەکاندا  لە  کوردییەکان  پارێزگا 

پارێزگا هەژارەکان هەژمار دەکرێن، بەتایبەت 

کرماشان و ئیالم و کوردستان.

هەموو ساڵ بە کۆکردنەوەی ڕێژەی بێکاری 

بەدبەختی  ئیندێکسی  هەڵئاوسان،  ئاماری  و 

ئێران بەفەڕمی لەالیەن  پارێزگاکانی  ئاستی  لە 

دوو  ئەمساڵ  دەبێتە.  باڵو  ئامار  سەنتەری 

لە  هەردووی  کوردستان  و  کرماشان  پارێزگای 

ئاخری ڕیزبەندییەکەدا بوون)7( و خراپیی دۆخی 

ژیانی ڕۆژانە و ئابووری لە کوردستان بەڕوونی 

دەردەخات. لەسەر ڕێژەی بێکارییش کە نزیک 

لە سەددا بیستە، هەرسێ پارێزگا کوردییەکەی 

کوردستان، کرماشان و ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە 

نالەباری  دۆخی  و  ئامارەکاندا  خواری  بەشی 

ئابوورییان بەڕوونی دەردەکەوێت)8(.

دۆخی ئێران بەگشتی

زیاتر  لەالیەن  هەڵبژاردنەکان  بایکۆتی 

ئەو  نیشاندەری  دەنگدەران،  نیوەی  لە 

ئێرانی  کۆمەڵگای  قووڵەی  ناڕەزایەتییە 

و  خراپی  بەتایبەتی  دەرئەنجامی  کە  بوو 

گرانیی  و  ئابووریی واڵت  باری  ناسەقامگیریی 

هەڵئاوسان  ڕێژەی  ساڵ  چەندین  )بۆ  ڕۆژانە 

نەبوونی  و  دەبێت(   ٤٠ سەددا  لە  نزیک 

ئازادیی سیاسی و مەدەنی، زاڵبوونی تێڕوانینی 

بووە  هتد، هەمووی  و...  بەسەر واڵت  ئەمنی 

هۆکار بۆ قووڵبوونەوەی قەیرانەکانی ناوخۆیی 

ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان.  واڵت و زیادبوونی 

ئێرانی  کۆمەڵگای  ناڕەزایەتییەکانی  منوونە:  بۆ 

و   ٢٠١9  ،٢٠١8  ،٢٠١7 خۆپیشاندانەکانی  لە 

و  گرانی  بۆ  سەرەتا  لە  زۆربەیان  کە   )9(٢٠٢١

خراپیی  و   )١٠()%9.6 بێكاری:  )ڕێژەی  بێکاری 

ئاخردا  لە  و  دەکرد  پێ  دەستی  ژیان  دۆخی 

بۆ  داواکاری  و  سیستم  دژایەتیی  دەبووە 
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کوردیش  داواکاریی   .)١٢( دەسەاڵت)١١(  گۆڕینی 

بە  بگرە  نادرێتەوە،  وەاڵم  نەک  دۆخەدا  لەم 

دەکرێت  لەگەڵدا  مامەڵەی  شێوە  توندترین 

و  کرماشان  لە خۆپیشاندانەکانی  ئەوەی  وەک 

خۆپیشاندانەکان  بەتوندی  مەریوان  و  جوانڕۆ 

لێ  برینداریشی  و  کوژراو  و  کران  سەرکوت 

کەوتەوە.

ڕیفۆرمخوازان  سیاسی،  بابەتی  لە 

دوور  سیاسی  ساحەی  لە  بەتەواوەتی 

لە  بەتەواوی  دەسەاڵتەکان  و  خراونەتەوە 

ڕێبەری  بەیتی  لە  نزیک  بناژۆخوازانی  دەست 

و سوپای پاسداران و دامەزاوەكانی دادوەرییە. 

کە  ئەوەیە  نیشاندەری  نوێیە  دۆخە  ئەم 

بۆ  دەکات  ئامادە  خۆی  ئێران  حکومەتی 

زیاتر  ڕەنگە  کە  واڵتدا  لە  گەورە  گۆڕانکاریی 

ئایەتوڵاڵ  دەسەاڵتی  دەستاودەستکردنی  لەبەر 

خامنەیی بۆ ڕێبەری نوێیە، کە بەپێی تەمەنی 

دەسەاڵتی  لەپێشە،  ئەگەرێک  ساڵ( هەر   8٣(

وەها  لە  دەیانەوێت  سەربازی  و  ئەمنی 

پێشهاتە  بۆ  تەواویان  کونرتۆڵی  دۆخێکدا 

خەڵک  خۆپیشاندانی  بەتایبەت  نادیارەکان، 

گەیشتووەتە  دەسەاڵت  بە  بێمتامنەیی  لە  کە 

لوتکە. ئایەتوڵاڵ خامنەیی لە تازەترین قسەیدا 

دەڵێت:  و  دەکات  ڕاستییە  ئەو  قبووڵی 

سەرمایەی  گەورەترین  خەڵک  “متامنەی 

حکومەتە کە بەداخەوە تا ڕادەیەکی زۆر زیانی 

لێکەوتووە”)١٣(.

بەپێی  دەرەوە،  سیاسەتی  بابەتی  لە 

گەمارۆی  و  سزا  ئێران،  ئەتۆمیی  بەرنامەی 

نافرۆشێ   بەفەرمی  نەوت  لەسەرە،  تەواوی 

ڕەش  بازاڕی  تێکەاڵوی  ئابووریی  هەموو  و 

ئەوەی  هۆی  بوونە  ئەمانە  بووە،  قاچاخ  و 

نەختینەی پارەی بانکی ناوەندی دابەزیوە بۆ ٤ 

میلیارد دۆالر)١٤( کە ئاستێکی زۆر مەترسیدارە. 

ئێران  لە  بەئاشکرا  ئیرسائیل  لەم چەند ساڵەدا 

ئەنجام داوە،  بۆمبارانی  تێرۆر و  جاسووسی و 

بگرێ.  پێشی  نەیتوانیوە  دەوڵەت  هێشتا 

ناوەڕاست  دەریای  تا  سەربازی  پەلهاویشتنی 

لەسەر  زۆری  گوشارێکی  و  بارگرانی  یەمەن  و 

هیچ  ئێران  بەاڵم  کردووە،  دروست  دەوڵەت 

ناوچەی  سیاسەتی  لە  بنەمایی  گۆڕانی  کات 

خۆی نەکردووە.

ئێران و ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان

 پێویستە لە ساحەی گەورەتر لە سیاسەتی 

ناوخۆیی ئێران سەیری پرسی کوردی ڕۆژهەاڵت 

و  ئێران  پەیوەندیی  بەتایبەت  و  بکرێت 

کاریگەریی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

هەیە لە سیاسەت و ئابووری و تا ڕادەیەکیش 

ئەوەیە  ڕاستی  ڕۆژهەاڵت.  ئەمنیی  مەلەفی 

کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  دروستبوونی 

ئابووری  پەرەسەندنی  و  گەشە  بەتایبەت  و 

ڕووخانی  لەدوای  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  و 

و  داعش  شەڕی  و  سەددام  دەسەاڵتی 

بووە هۆی دووبارە گڕسەندنەوەی  ڕیفراندۆم، 

زیاتری  سازبوونی  و  کوردایەتی  هەستوسۆزی 
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بە  کوردی  کۆمەڵگای  و  تاک  باوەڕمەندیی 

خۆیەوە. بە بەڕێوەچوونی ڕیفراندۆم، خەڵکی 

شیرینی  بە  شارەکان  زۆربەی  لە  ڕۆژهەاڵت 

بە شایی دەربڕین، وەک  و  ڕژانە سەر شەقام 

دەکرد.  سەیریان  نەتەوەیی  دەستکەوتێ 

تەنیا  ئێران نەک  ناوەندیی  ئەودەم دەسەاڵتی 

سیاسەتی  ڕاستەوخۆ  بە  کە  کرد  ئیدانەی 

دژایەتیی بە نیسبەت هەرێم گرتە پێش. لێرەدا 

شوناسی  بابەتی  لە  کۆمەاڵیەتی  دابەشکاریی 

کوردی–ئەوی دیکە؛ تۆخرت بوویەوە، بەتایبەت 

بەغدا.  دەست  بە  کەرکووک  گرتنەوەی  دوای 

بێهیواییەکی تەواو کۆمەڵگای کوردی دەگرێتە 

بەر و  بە نیسبەت چارەسەری دیموکراتیک و 

نادیار  داهاتووی  بۆ  کورد،  پرسی  ئاشتییانەی 

بەدەست  شت  هەموو  و  کەوت  دوا  دیسان 

قەدەری نادیار سپێردرا. 

ناوخۆی  سیاسەتی  لە  کوردی  کۆمەڵگای 

 .١ دەبن:  دابەش  الیەن  چەند  بە  ئێران 

 .٣ بناژۆخوازەکان،   .٢ ڕیفۆرمخوازەکان، 

)وەک  نارساو  بەفەرمی  ئیسالمییەکانی 

 .٤ ئێران(،  ئیسالحی  و  دەعوەت  جەماعەتی 

ئۆپۆزسیۆن   .5 نیزام،  بە  دژ  ئیسالمییەکانی 

کۆمەڵە  و  )دیموکرات  نیزام  دژبەری  سکۆالر 

و...(، 6. بێالیەنەکان.

بناژۆخوازە  و  ڕیفۆرمخواز  لە  بێجگە 

ساحەی  لە  دیکە  الیەنێکی  هیچ  کوردەکان، 

سیاسەتی  نین.  ڕێگەپێدراو  ئێران  سیاسیی 

نیسبەت  بە  ئێران  ناوەندیی  دەسەاڵتی 

ڕێگای  لە  ئۆپۆزسیۆن  کوردییەكان،  حیزبە 

و  سنوورەکان  لە  دوورخستنەوە  و  داپڵۆسان 

دەچێت  بەڕێوە  ڕۆژهەاڵت  کوردی  کۆمەڵگای 

تا هێزیان بتوێننەوە و بەرەو الوازیی تەواویان 

سەردەمی  لە  کورد  زۆری  بەشێکی  ببەن. 

 ،١997 ساڵی  سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنەکانی 

بە ڕێژەیەکی بەرچاو بۆ دەنگدان بە محەمەد 

کاتی  دیسان  بەاڵم  کرد.  بەشدارییان  خاتەمی 

واڵت،  سامانی  و  هێز  و  پۆست  دابەشکردنی 

ئەو  گەرچی  کران.  بێبەش  زۆر  ڕادەیەکی  تا 

ڕۆژنامە و ڕێکخراوی مەدەنی و ئەدەبییانەش 

بوونە  تاڕادەیەک  دامەزران،  دەمەدا  لەو  کە 

دەستکەوتی بەشداریی کورد لە هەڵبژاردنەکان 

کە پالنی فەرمیی ڕیفۆرمخوازان بوو بۆ هەموو 

مەدەنی  کۆمەڵگای  بەهێزکردنی  و  ئێران 

لە  دەسەاڵتخوازی  ئەو  کەمکردنەوەی  و 

هێزی  و  بەرژەوەندییەکان  بە  دژ  ناوەندەوە 

بەجۆرێک  ئەوانیش  بەاڵم  بوو،  بناژۆخوازان 

و  ڕاگیران  لەدوایەک  یەک  جۆرەکان  لە 

هەڵوەشێرنانەوە.

ناوەندی  دەسەاڵتی  کە  ساڵەدا  چەند  لەم 

دووچاری قەیرانی ڕەوایی بووە، فەرهاد ئەمین 

پوور نووسەر و ڕۆژنامەنووس، دەڵێت: هەردوو 

تووشی  بناژۆخوازی  و  ڕیفۆرمخواز  الیەنی 

بۆیەش  هەر  هاتوون،  شەرعیەت  قەیرانی 

بۆ  بە مەبەستی بەدواداچوونی  پێویستە کورد 

دۆزینەوەی  لە  بیر  خۆی؛  مافی  و  داواکاری 

بە  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  بکاتەوە،  تازە  ڕێگای 
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ئێراندا  لە ساحەی سیاسیی  شێوەی ڕاستەوخۆ 

ڕەئیسی  بە  دەنگدان  هەبێت)١5(.  قورسایی 

بەپێی ئەوەی دەرئەنجامی هەڵبژاردنەکان هەر 

لە شەش مانگی پێشەوە دیار بوو، بە نیسبەت 

کە  بەتایبەت  دیارە  پێوە  بێمنەتیی  کورد 

بەپێی ڕێژەی زۆری بایکۆتی هەڵبژاردن، لەوە 

دەچێ دەوڵەتی نوێ ئاوڕێکی وەهاش بەسەر 

پارێزگاکانی  منوونە:  بۆ  نەداتەوە.  کوردستان 

عەرەب،  خوزستانی  و  بەلوچستان  و  سیستان 

و  کێشە  تا  دادەنرێت  بۆ  تایبەتیان  پارێزگاری 

گرفتەکانیان خێراتر چارەسەر ببێت، بەاڵم هیچ 

پارێزگایەکی کوردی ئەوەی بۆ دانەنراوە.

و  کوردستان  کۆمەڵگای  دۆخەشدا  لەم 

atom- ئەتۆمیزە  زۆر  بەگشتی  )ئێرانیش 

و  بوون  پەرتەوازە  خەڵک  یانی  بووە،   )ized

بن  هاوپەیامن  ناکرێت  بۆیان  کۆمەڵگا  لە 

لەگەڵ یەك بۆ گۆڕان یان ڕووخانی دەسەاڵت، 

کێشەکان ئەوەندە زیادی کردووە، هەر کەسە 

و تەنیا خەمی ژیانی ڕۆژانەی خۆیەتی.

هەلەکان بۆ کورد

سەرۆککۆماری،  هەڵبژاردنەکانی  پێش 

لە  خۆیدا،  ڕاگەیەنراوی  سیاسەتی  لە  ڕەئیسی 

پەرلەمان  سوننەی  فراکسیۆنی  سەردانی  کاتی 

شاری  نوێنەری  مەحموودزادە  جەاللی  کە 

مەهابادە؛ سەرپەرشتیی دەکات، گفتوگۆ و بەڵێن 

دراوە لەسەر  ژێرخانی ئابووری و پەرەپێدانی 

و  خوێندن  و  ئایینییەکان  و  ئیتنیکی  ناوچە 

دیاریکردنی  و  سوننە  گەنجانی  دامەزراندنی 

و  سەرەکییەکان  پۆستە  لە  سوننە  بەرپرسانی 

دووبارە  و  سنوورەکان  پتەوکردنی  هەروەها 

لە  کورد  بەرپرسی  سنوورەکان)١6(.  کردنەوەی 

دەوڵەتی نوێدا بوونی هەیە، بەاڵم بەبێدەنگی. 

دوو  یان  یەک  هەمیشە  پێشوو  دەوڵەتانی  لە 

کابینەی  لە  شیعە  ئایینزای  لە  کورد  وەزیری 

ئێمە  برایانی کوردی  بە  حکومەتدا هەبوون و 

باسیان دەکردن، وەک بیژەن نامداری زەنگەنە 

عەبدواڵ  بووە،  وەزیر  دەوڵەتدا  چەند  لە 

خاتەمی...  دەوڵەتی  وتەبێژی  ڕەمەزانزادە 

کوردی  ڕەچەڵەک  بە  وەزیری  چەندین  و 

بەاڵم  هەبوون،  دەوڵەتدا  لە  ئێستا  تا  دیکەش 

وەزیری  ڕەئیسیدا،  کابینەی  لە  ئەوەیە  سەیر 

بەاڵم  هەیە،  عەبدوملەلکی(  )حوجەت  کورد 

شاری  کە  ڕەچەڵەک،  نەک  و  کوردە  ناڵێن 

ڕەنگە  دەکەن)١7(.  هەژمار  بۆ  لەدایکبوونی 

سوپا  سەربازییەکانی  هێزە  کاریگەریی  بەپێی 

و گرووپ و تاقمی بناژۆخوازەکان لە پاڵپشیتی 

و  بەرنامە  سەرکەوتنی  بۆ  ڕەئیسی  دەوڵەتی 

بە  کوردییەکانیش  ناوچە  لە  سیاسەتەکانی، 

دەزگا  لە  ناوچەکان  کوردی  بەرپرسانی  دانانی 

و فەرمانگە فەرمییەکان وەک پێشوو ئیدامەی 

و  کۆڵبەری  بابەتی  لە  پاسدار  سوپای  هەبێ. 

سنوورەکان کارئاسانی بۆ جێبەجێکردنی بەشی 

لە بەڵێنەکانی دەوڵەتی نوێ بدات، کە دەتوانن 

ئابووریی  دۆخی  لە  هەبێت  کاریگەرییان 

کوردستان و ژیانی ڕۆژانەی خەڵک.
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بەاڵم لە بابەتی سیاسی و فەرهەنگیدا بەپێی 

ئسوڵگرایی،  ڕەوتی  پێشووی  هەڵسوکەوتی 

زیاتر  بەرەو داخستنی  لەوە دەچێت دۆخەکە 

مەدەنییەکانیش  چاالکییە  و  بنێت  هەنگاو 

هەزینەی  و  سەر  بخرێتە  زیاتریان  گوشاری 

و چاالکیی سیاسییە سەربەخۆکان  ڕەخنەگرتن 

)موستەقل( سەخت و زیاتر بێت.  

سیناریۆکان

بۆ  ئێران  گەڕانەوەی  سیناریۆ،  بەهێزترین 

دەوڵەتی  “بەرجام”ە.  ئەتۆمیی  ڕێککەوتنی 

پاڵپشتەکانی  هێزە  الی  چەندە  هەر  ڕەئیسی 

ئەودەم  بەاڵم  بگیرێ،  لێ  ڕەخنەشی  ڕەنگە 

ئێران ڕۆژانە نزیک لە دوو ملیۆن و نیو بەرمیل 

ملیۆن  سەدان  ڕۆژانە  و  دەفرۆشێت  نەوت 

دۆالری دەست دەکەوێت. دەسەاڵت دەتوانێ 

گوشاری سەر  و  گرانی  و  ئابووری  قەیرانی  لە 

خەڵک کەم بکاتەوە و دەست بە بەرهەمهێنانی 

ناڕەزایەتییەکان  ڕەنگە  ئەودەم  بکات،  نوێ 

بۆ کونرتۆڵی دۆخی کۆمەڵگا  و  ببێتەوە  کەمرت 

پێویستی بە دەستربدن بۆ سەرکوتی سەربازی 

یەکەم  سیاسەتە  ئەم  پاساوی  نەبێت.  توند  و 

ئابووریی  قووڵی  قەیرانی  و  خراپی  ڕاستیی 

واڵتە کە دەتوانێ ببێتە هەڕەشە لەسەر سیستم 

ئایەتوڵاڵ  فەتوای  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەروەها  و 

ئیسالمیی  کۆماری  بنیاتنەری  وەک  خومەینی 

مانەوەی  و  “پاراسنت  دەڵێت:  کە  ئێران 

واجبێکی  هەموو  لە  ئیسالمی  حکومەتی 

شەرعی واجیبرتە” )حفظ نظام اوجب واجیات 

است()١8(.  

بۆ  نەگەڕێتەوە  ڕەئیسی  دەوڵەتی 

ئاوەها  لە  “بەرجام”:  ئەتۆمیی  ڕێککەوتنی 

ئێران  لەسەر  گەمارۆکان  و  سزا  دۆخێکدا 

ئابووریی  لە قەیرانی  پڕ  دەمێنێتەوە و دۆخی 

و  ڕۆژانە  ژیانی  زیاتری  بارگرانیی  بەرەو  واڵت 

و  ئابووری  دۆخی  دەڕوات.  ئابووری  داڕمانی 

بەدوای ئەودا شیرازەی کۆمەاڵیەتیی واڵتیش تا 

لەم  دەچێت.  تێکچوون  بەرەو  زۆر  ڕادەیەکی 

چاودێریکردنێکی  بە  تەنیا  کۆمەڵگا  دۆخەدا 

کونرتۆڵ  سەربازی  هێزی  زبریی  و  پۆلیسی 

ڕێگای  چون  ناوەند  دەسەاڵتی  و  دەبێت 

ناکات،  بەدی  دەسەاڵت  لە  مانەوەی  بۆ  دیکە 

سەرکوتکردنی  بۆ  توند  سیاسەتی  ئەودەم 

ناڕەزایەتییەکان لەپێشی دەگرن.

ئایەتوڵاڵ  مەرگی  یان  سەاڵمەتی  دۆخی 

خامنەیی بەپێی تەمەنی کە لە دەیەی نۆیەمی 

کە  گرینگەکانە  ڕووداوە  لە  یەکێک  ژیانیدایە، 

داهاتووی  بۆ  تایبەت  گۆڕانکاریی  دەتوانێ 

بوونی  کایەوە.  بهێنێتە  کوردستان  و  ئێران 

لە  زیاتر  کە  ڕێبەرێ  وەک  خامنەیی  ئایەتوڵاڵ 

سێ دەیەیە هەموو جومگە و بەشەکانی هێز و 

سیاسەت لەژێر دەستی خۆیدایە و هەژموونی 

حوکمڕانیی  و  سیاسەت  لەسەر  تەواوی 

ناوخۆیدا بەپێی ئایدۆلۆجی و یاسای وەالیەتی 

و  هێز  هەموو  و  نواندووە  فەقیھ  موتڵەقەی 

الیەنێک بۆ مانەوەیان پشت بە ئەو دەبەسنت. 
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یەکدەستی و سەقامگیریی دەسەاڵتی ناوەندی 

تەندروستی  باری  گرێدراوی  زۆر  ڕادەیەکی  تا 

ژیاندایە،  لە  خامنەای  ئایەتوڵاڵ  بوونی  و 

بۆ  نەبوونی  و  ساڵمەتی  باری  تێکچوونی 

دەستاودەستکردنی  نوێ،  ڕێبەری  هەڵبژاردنی 

بێت،  زەحمەت  بەهێمنی  ڕەنگە  دەسەاڵت، 

فشاری  و  ناوخۆیی  توندی  ناڕەزایی  کاتێک 

شەڕی  و  دەرەکی  ئیفلیجکەری  و  قورس 

تاقمە بەشداریکەرەکانی  دەسەاڵتی گرووپ و 

لە  کامیان  هەر  کە  هەیە  بوونیان  دەسەاڵت 

لە  خۆیاندان)١9(،  بەرژەوەندیی  و  هێز  پێناو 

بەرەو  دەسەاڵت  ڕەنگە  دۆخێکیشدا  وەها 

بە  جێگرتنەوەی  بەاڵم  بڕوات،  ڕووخانیش 

دیموکراسی، پێویستی بە کۆمەڵگای مەدەنییە. 

بە پەرتەوازەیی و الوازیی کۆمەڵگای مەدەنی، 

بدات،  ڕوو  ڕژێمیش  گۆڕانی  ئەگەر  تەنانەت 

لە گۆڕانێکی ڕووکەشی و فەڕمی تێپەڕ نابێت، 

ناوەڕۆکی  لە  دیکە  هێزێکی  ڕەنگە  بەڵکوو 

بەسەر  دەست  ئیسالمی  کۆماریی  سیستمی 

دۆخێکدا  وەها  لە  ڕەنگە  بگرێت)٢٠(.  واڵتدا 

بەپێی  حیزبەکان کە هێزی چەکداریان هەیە، 

واڵت  ناوخۆی  لە  بۆشاییەکان  دروستبوونی 

دۆخەکە بۆ چاالکییان ڕەخساوتر بێت.

ئەنجام

لە  کورد  سیاسیی  و  سەرەکی  پرسی 

دەگەڕێتەوە  کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 

دەسەاڵت،  لە  ڕاستەقینە  بەشداریی  بۆ 

یەکسانی هێز و  دادپەروەرانە و  دابەشکردنی 

جیاکاریی  نەمانی  واڵت،  سامانی  و  سەروەت 

شارومەندی و لەسەرووی هەموویانەوە مافی 

چارەی خۆنووسین، هەر هەمووی گرێ دراوە 

کە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  داهاتووی  بە 

لە  بنەمایی  ڕیفۆرمێکی  حکومەت  دەبێ  یان 

ئایدیۆلۆجی و سیاسەت و یاسا و دەمودەزگای 

یان  بدات،  ئەنجام  واڵتدا  بەڕێوەبەری 

تێکچوونی  یان  سەرکار،  بێتە  نوێ  دەسەاڵتی 

واڵت بۆ داهاتوویەكی نادیار. 

ئێرانی  بڵێین ئەوەی  لە كۆتاییدا دەتوانین 

دەکات،  گرەو  لەسەری  و  کردووە  چاوسوورتر 

ئەو ڕاستییە کە گراهام فوولر  بۆ  دەگەڕێتەوە 

گەردوون:  “ناوەندی  ناوی  بە  کتێبەکەی  لە 

و  دەکات  باسی  ئێران)٢١(”  جیۆپۆلەتیکی 

کردووە  پێ  وای  ئێران  جیۆپۆلەتیکی  گرنگیی 

و  بیپارێزن  زلهێزەکان  الوازییشدا  کاتی  لە  کە 

جاریش  هەندێ  و  بگرن  دابەشکردنی   پێشی 

پاڵشتی دەکرێت لەبەر پاراستنی بەرژەوەندیی 

زلهێزەکان لە ڕۆژهەاڵتی ناوین و هاوسەنگیی 

ئیسالمی  کۆماری  دیکەی  گرەوی  ناوچەیی. 

لەمەبەدوا  وایە  پێیان  ئەمەریکایە،  لەسەر 

نایەوێت دەستتێوردانی سەربازی لە ناوچەکەدا 

بە  گەیشنت  بۆ  دەکات  تەنازولیش  و  بکات 

وااڵترە  دەستی  ئێرانیش  و  نوێ  ڕێککەوتنی 

ئیرسائیلیش  و  خۆیدا  ناوچەیی  سیاستی  لە 

و  هەڕەشە  ورەی  ئەمەریکادا  نەبوونی  لە 

سێیەم  نامێنێ.  ئێرانی  بە  دژ  ئۆپەراسیۆنی 

گرەوی کۆماری ئیسالمی لەسەر دروستنەبوونی 
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ناڕەزایەتیی گەورە و مەترسیداری جەماوەرییە 

لەبەر  دەسەاڵت  ڕووخانی  یان  گۆڕان  بۆ 

هەموو  بە  تەواوەتی  ئەمنی  کونرتۆڵی  ئەو 

قەیرانەش کە هەیەتی. چوارەمین گرەو لەسەر 

ئابوورییە و پێیان وایە ئێران دەتوانێ نەوت و 

و  تێپەڕێنێت  دۆخەکە  و  بکات  هەناردە  غاز 

کەم  ناڕەزایەتییەکان  و  خەڵک  سەر  بارگرانیی 

و  یەکدەستی  لەسەر  پێنجەم  گرەوی  بکاتەوە. 

ناوەندەکانی هێز  و  یەکدەنگیی ئسوڵگەراکان 

دەسەاڵت  ئێران  نوێی  ڕێبەری  کە  کاتێک  بۆ 

گرەوانە  ئەم  هەمووی  هەر  دەست.  دەگرێتە 

هەر  مانایە  بەو  دامۆکلسە،  شمشێری  وەک 

کام لەم گرەوانە بگۆڕدرێت ڕەنگە قەیرانەکان 

بنب  مەترسیدار  ئەوندە  ئیسالمی  کۆماری  بۆ 

بەتەواوی  ئێران  و  نەمێنێت  کۆنرتۆڵیان  کە 

و سیاسیی  کۆمەاڵیەتی  و شیرازەی  بخوا  تێک 

لەدەست دەرچێت.

سەرچاوەکان:
)1( https://muse.jhu.edu/journals/jod/summa-

ry/v016/16.4milani.html, A Historical Perspective
Abbas Milani
)2( www.bbc.com/persian/

iran/2009/05/090512_mf-ir88-aalami
)3( www.radiofarda.com/a/f7_Iran_Ahmad-

inejad_Political_Revenue/399192.html   کارنامه دو 
ساله احمدی نژاد؛ دولت و آزادی های مدنی

)4( https://www.rudaw.net/sorani/kurdis-
tan/2905201423 ناڕەزایەتیی سوپای نازری   کۆنسێرتێکی 
.پاسدارانی لێ دەکەوێتەوە

)5( https://kurdpress.com/fa/news/4131/ تبدیل 
نگاه امنیتی به فرهنگی در کردستان از تاکیدات رهربی است

)6( https://fa.shafaqna.com/news/347181/ 
آینده بهرت در انتظار کردهای منطقه/ جعفرحق پناه

)7( www.amar.org.ir/ درگاە آمار ایران
)8( www.amar.org.ir/ درگاە آمار ایران 
)9( https://www.bbc.com/persian/iran-

57909705
)10( www.amar.org.ir/ درگاە آمار ایران
)11(https://www.rferl.org/a/iranians-ral-

ly-in-support-of-protesters-sentenced-to-
death/30732083.html

)12(https://www.nytimes.com/2019/12/01/
world/middleeast/iran-protests-deaths.html

)13( https://farsi.khamenei.ir/news-con-
tent?id=48573با سیزدهم  دولت  هیئت  دیدار   نخستین 
رهرب انقالب

)14( https://www.iranfocus.com/en/econo-
my/46772-irans-government-has-just-4-billion-
in-gross-official-reserves/

)15( http://gorannews.ir/kurdi/1398/11/11/  
تووشی بناژۆخواز  و  ڕیفۆرمخواز  سیاسیی  ڕەوتی   هەردوو 
.قەیرانی شەرعیەت هاتوون

)16( https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1400/03/20/2518314/ناگفته هایی از دیدار علامی 
به مثبتی  دیدگاه  سنت  اهل  رئیسی/علامی  سنت  با   اهل 
.آیت الله رئیسی دارند

)17( https://www.farsnews.ir/
news/14000520000579/ وزرای فهرست   رئیسی 
پیشنهادی دولت سیزدهم را به مجلس معرفی کرد+ سوابق

)18( http://www.imam-khomeini.ir/fa/
c76_15369 چه واجبی واجب تر از... 

)19( https://www.radiofarda.com/a/khamenei-
and-finding-next-supreme-leader/29985269.html

)20( https://www.radiofarda.com/a/commen-
tary-on-why-no-revolution-going-to-happen-in-
Iran/29726929.html مهدی خلجی چرا در ایران انقالب 
منی شود

)21( The center of the universe : the geopoli-
tics of Iran, Boulder, Colo. : Westview Press, 1991, 
Graham E. Fuller.



62

No.9, September 2021

بەڕێوەبردنی ڕووسیاییانەی 
قەیرانى سووریا و كاریگەریی 

لەسەر ڕۆژئاوای کوردستان

ژیلوان لەتیف یارئەحمەد                                       توێژەر
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بەرایی

شەڕی  بەسەر  ساڵ  یازدە  تێپەڕبوونی  پاش 

بەشێك  ڕێژەیی  یەكالییبوونەوەی  و  سووریا 

قەیرانەدا،  لەو  بەشدار  هێزەكانی  ملمالنێی  لە 

ڕووسیایە  سەرکەوتنى  دەكرێت  تێبینی  ئەوەی 

كێشەكان  بەڕێوەبردنی  بە  توانیویەتی  كە 

ناكۆكەكان  الیەنە  لەنێوان  نێوانگیری  و 

هەوڵدان  و  كورد  و  سووریا  توركیا،  بەتایبەتی 

و  ڕووداو  هاوسەنگی؛  دروستكردنی  بۆ 

دۆخێك  و  بكات  ئاراستە  گۆڕانكارییەكان 

بهێنێتە كایەوە كە هیچ الیەنێك نەتوانێت بەبێ 

بیر  ڕووسیا،  لەگەڵ  هەماهەنگی  و  ڕێکكەوتن 

تایبەت  سیاسیی  نەخشەی  جێبەجێكردنی  لە 

كردووە  وای  ئەمەش  هەر  بكاتەوە،  خۆی  بە 

هاوپەیامنیی  سەرباری  سووریا  حكومەتی  كە 

سرتاتیژی لەگەڵ ئێران؛ زیاتر گوێڕایەڵی ڕووسیا 

بێت. توركیا بۆ پشتێنەی ئەمنی، دواجار ناچار 

لە  زیاتر  كوردیش  و  بكات  قایل  ڕووسیا  بێت 

ڕووسیا  پشتگیریی  بە  ئومێدیان  ئەمەریكا 

بێت. هەر بۆیە ڕووسیا سەربارى ئەوەى خاڵی 

بەهێز و یەکالکەرەوەیە لە پاراستنى حکومەىت 

پاشەکشەى  هۆی  بە  ئێستادا  لە  سووریادا، 

هێزەکاىن ئەمەریکا لە ڕۆژئاواى کوردستان، وەک 

و  کورد  پاراستنى هاوسەنگیی  بۆ  فریادڕەسێک 

بەدیار  سووریادا  قەیراىن  لەنێوان  تر  الیەنەکاىن 

کەوتووە. لەم سۆنگەیەوە هەوڵ دەدەین ئاماژە 

بە کاریگەرییەکاىن ڕووسیا لەسەر قەیراىن سووریا 

و ڕۆژئاواى کوردستان بکەین.

 سرتاتیژى دەرەوەى ڕووسیا لەدواى ساڵى

 ٢٠٠٠-ەوە

سیستمى  دەستبەکاربوونیدا  لەگەڵ  پوتن 

کردەوە،  ڕەت  جەمسەرى  تاک  جیهانیى  نوێى 

واڵتانەدا  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندیى  ڕووەوە  لەو 

بوون،  سۆڤیەت  دژى  پێشرت  کە  خستەوە  ڕێک 

و  ئێران  میسڕ، سعودیە،  تورکیا،  لەگەڵ  هاوکات 

بەپێی  و  کرد  بەهێزتر  پەیوەندییەکاىن  ئیرسائیل 

لەساڵى  ئارناشیست”  “ئاژانىس  توێژینەوەیەکى 

2005 بۆ 2007، لە گۆڕەپاىن نێودەوڵەتیدا ڕووسیا 

گەڕایەوە پێگەکەى خۆى)١(.  

ئاراستەى  بە  پوتن  هەرێمیدا  ئاستى  لە 

و  ئەمەریکا  مەترسییەکاىن  دوورخستنەوەى 

لەسەر  )ناتۆ(  ئەتڵەىس  باکوورى  هاوپەیامنیى 

کرد،  مانۆڕی  دوورخستنەوەیان  و  واڵتەکەى 

نزیک  واڵتاىن  لە  خۆى  هەژمووىن  دا  هەوڵی 

پێگەى  کە  بەتایبەت  بسەپێنێت،  سنوورەکاىن 

ڕووسیا تێیدا الواز بوو. یەکێک لە هەنگاوەکانیىش 

بە ئاراستەى جۆرجیا و ئۆکرانیا بوو کە پێگەیەکى 

جیۆسیاسیى بەهێزیان هەیە و هاوسنوورە لەگەڵ 

گرووپە  ڕێگەى  لە  پوتن  بەاڵم  خۆرئاوا)٢(،  واڵتاىن 

جوداییخوازەکانەوە هەوڵی دا هەژمووىن ڕووسیا 

“نیوەدوورگەى  دواتر  بسەپێنێت،  واڵتانە  لەو 

قرم”ى خستە سەر واڵتەکەى، ئەوەش ڕێگر بوو 

لەوەى جارێکى تر “شۆڕىش پرتەقاڵى” لە ئۆکرانیا 

بۆ قرم  نارد  نوێنەرەکاىن خۆى  سەر هەڵبداتەوە، 

خواستى  کە  نەهێرنێت  پێک  حکومەتێک  تا 

سەرمایەداری و مەیلی خۆرئاوایی هەبێت)٣(.
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پیشاىن  ئەوە  ویستى  کرملن  قۆناغەدا  لەم 

ئەمەریکا و جیهان بدات کە تواناى گۆڕانکاریى 

گەورەى هەیە، ئەوە بوو لە ٣١ى ئۆگەستى ٢٠٠8 

کرد  جۆرجیا  لە  سەربازیى  دەستوەرداىن  ڕووسیا 

وەک ئاڵنگارییەک بۆ ئەورووپا و ناتۆ لە ناوچەکە 

و تا ئەندازەیەک سەرکەوتوو بوو)٤(.

 گۆڕاىن قەیراىن سووریا بۆ ملمالنێى چەکداری

سووریا،  قەیراىن  سەرهەڵداىن  سەرەتاى  لە 

لەسەر  خۆپڕچەککردن  دیاردەکاىن  و  توندوتیژى 

بەتایبەت  دۆخى گشتیى واڵتەکە ڕەنگى دایەوە 

بەرگریکردن  بۆ  عەشایرەکان  و  هۆز  لەالیەن 

هەوڵى  هێز  بە  سوپا  ئەوەى  دواى  خۆیان،  لە 

9ى  لە  دەدا.  ناڕەزاییەتییەکاىن  سەرکوتکردىن 

بە  هەرمووش  حسێن  ئەفسەر  ٢٠١١دا،  جونی 

ڕاگەیاندىن جیابوونەوەى خۆی لە سوپاى سووریا؛ 

لیواى ئەفسەرە ئازادییخوازەکاىن دامەزراند، دواتر 

ژمارەیەکى زۆر لە ئەفسەر لە سوپاى سووریا جیا 

کرد،  دروست  چەکدارییان  گرووپى  و  بوونەوە 

ڕۆژانە شەڕ و پێکدادان ڕووی دەدا. بەردەوامیى 

خۆپیشاندەران،  بەرامبەر  دەسەاڵت  توندوتیژیى 

قەیراىن  ئەوەى  بۆ  بوو  سەرەکى  هۆکارێکى 

سووریا سەر بکێشێت بۆ ملمالنێى چەکداری و 

خوێناوی)5(.  

پاش دروستبووىن گرووپى چەکداری، شەڕ و 

سوپاش  گرتەوە،  سووریاى  پارێزگاکاىن  پێکدادان 

جوالی  29ى  لە  دواتر  بوو.  دابەش  بەتەواوى 

ڕیاز  لەالیەن  ئازاد  سووریاى  سوپاى  ٢٠١١دا 

ئەسعەدەوە دامەزرا کە سەرجەم ئەو ئەفسەرانەى 

بەرامبەر  کردبووەوە  ڕەتیان  کە  دەگرت  لەخۆ 

خۆپیشاندەران چەک هەڵبگرن)6(.

لەم هەلومەرجەشدا زەمینەى دەستوەردانەکان 

ئاشتییانە  چارەسەرى  سەرنەکەوتنى  ڕەخسا، 

لە  هەریەکە  کە  بەتایبەت  سووریا،  قەیراىن  بۆ 

ئێران، ڕووسیا و چین  پاڵپشتیى مانەوەى بەشار 

ئەسەدیان دەکرد،  لە الیەکى تریشەوە هەریەک 

لە ئەمەریکا، فەڕەنسا، بەریتانیا، تورکیا و سعودیە 

خواستى لێخستنیان هەبوو.

لێکەوتەى قەیراىن سووریا؛ هاتنەئاراى گرووپە 

تیرۆریستییەکان بوو بەتایبەت گرووپى داعش کە 

لە ساڵى 2013 ڕووبەرێکى فراوانیان لە پارێزگاکاىن 

حەلەب، ئیدلب، ڕەقە و دێرەزوور کۆنرتۆڵ کرد، 

نزیکەى %35ی خاکى سووریایان بەدەستەوە بوو. 

جگە لەوەش بەرەى نورسە کە سەر بە ڕێکخراوى 

بەمەش  بوو،  دروست  سووریا  لە  بوو،  قاعیدە 

سووریـا بووە ناوەندى گەشەکردىن مۆدێلی نوێی 

ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان)7(.

 ئامانجەكانی ڕووسیا لە قەیراىن سووریا

پاڵپشتییەکاىن ڕووسیا بۆ سووریا لە دەستپێکى 

قەیرانەکەوە، تەنها ئامانج لێى هاوکاریی مرۆیی 

هاوکارییەکان  بەڵکوو  واڵتە،  ئەو  بۆ  نەبووە 

کۆمەڵێک ئامانجى ترى لە پشتەوە بوو، زۆربەىش 

لە بەژەوەندیى واڵتەکەى بەکارى هێناوە، ئێمە لەم 

باسەدا ئامانجە سیاسی، سەربازى و ئابوورییەکاىن 

ڕووسیا لە سووریا دەخەینە ڕوو کە بە درێژایی 

قەیراىن سووریا هەوڵى بۆ داوە.
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- ئامانجە جیۆسیاسییەکان

چەندین هۆکار لەپشت ئامادەبوونی ڕووسیایە 

لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دیارترینیان هێشتنەوەی 

پەیوەندییەکانیەىت، هەروەها  ئێستای  بارودۆخی 

لەسەر  ئێستا  كە  ڕژێامنەى  لەو  بەرگریکردن 

ئەمن  سەقامگیریی  پێناو  لە  ئەویش  حوكمن، 

ئەو  لەگەڵ  ڕووسیا  تر:  واتایەكی  بە  ئاسایش،  و 

حوکمڕانیدا  سیستمی  لەناو  كە  گۆڕانكارییانەیە 

دروست دەبێت، نەك لەگەڵ ئەو گۆڕانكارییانەی 

كە بە هۆی ناڕەزایەتییەکانەوە لە واڵتانی ناوچەكە 

بەرپا ببێت)8(.

بەرنامەیەکی  ڕووسیا  دەرەوەى  وەزارەىت 

کاتێک  دەکات،  پەیڕەو  دوورمەودا  سرتاتیجیی 

دژی  ڕۆژئاوا  ئۆکرانیادا  قەیراىن  لە  ڕووسیا 

دیکە  ناوچەیەکی  لە  دەبوو  دەوەستانەوە، 

بنکە  دەیەوێت  ڕووسیا  بکاتەوە،  قەرەبووی 

سەربازییەکەی لە تارتوس و سیستمی ڕادارەکانی 

دژی ناتۆ و تورکیا بپارێزێت)9(.

ئامادەیی  تری   هۆكارێکى  تیرۆر  فاکتەری 

ڕووسیایە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، بەو واتایەی 

شەڕ لە دژی تیرۆر و ڕێگری لە کردەوەى تیرۆر 

گرووپە  بووىن  بەتایبەت  مۆسکۆدا،  لەبەرامبەر 

ئەزموونی  کە  قەفقاز  باکوورى  توندڕەوەکاىن 

کردەی چەکدارییان لە عێراق و سووریادا هەیە، 

ئامادەیی  بەھێزکردنی  ڕێگەی  لە  ڕووسیاش 

ڕای  بۆ  پەیامێک  سووریا،  لە  خۆی  سەربازیی 

گشتی بنێرێت کە بە هۆی باڵوبوونەوەى گرووپە 

تیرۆریستییەکان لە سنوورەکاىن، ڕووسیا لەبەردەم 

و  جیهادی  گرووپە  ڕاستەوخۆی  ھەڕەشەی 

ئیسالمگەراکاندایە)١٠(.

گرنگیى  ڕووسیا  بۆ  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵىت 

پوتن  ڤالدمێر  بۆیە  هەر  هەیە،  خۆى  تایبەتیى 

بەکار  واڵتەکەى  پێگەى  و  سووریا  قەیراىن 

پیشان  ئەمەریکا  بەرامبەر  خۆى  هێزى  تا  هێنا 

و  پێگەى جیۆسرتاتیژى  بە هۆى   بدات، چونکە 

بۆ  دەبێتەوە  درێژ  کە  سووریا  جیۆئیکۆنۆمیی 

تورکیا،  بە  گەیشنت  و  ناوەڕاست  سپیى  دەریاى 

ئەو  دەکات  وا  ئەوە  عێراق،  و  ئیرسائیل  لوبنان، 

هەبێت  سرتاتیژیى  قوواڵیی  ڕووسیا   بۆ  ناوچانە 

و بەئاساىن دەستبەردارى نەبێت و گۆرەپانەکە بۆ 

ئەمەریکا چۆڵ نەکات)١١(.

کاریگەریی  كەمبوونەوەی  ترەوە  الیەکى  لە 

ڕووسیا  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵىت  لە  ئەمەریكا 

بەدوای پەرەپێدانی دەسەاڵتی خۆیەىت تا وەكوو 

هێزێكی گەورە خۆی نیشان بدات. مۆسکۆ واى 

دەبینى ئەمەریکا دەیەوێت نەخشەى ناوچەکە لە 

بەرژەوەندیى خۆى بگۆڕێت، بۆ ئەوەش واشنتۆن 

دەبینى  منوونەیی  ناوچەیەکى  وەک  سووریاى 

لەگەڵ  مێژوویی  پەیوەندییەکى  کە  ڕووسیاش  و 

سووریـا هەیە؛ لە هاوپەیامنەکاىن دوور بخاتەوە، 

ڕووخاىن  بە  کردبوو  بەوە  هەستى  ڕووسیاش 

و  دەدات  لەدەست  ناوچەکە  ئەسەد  حکومەىت 

قەوقاز و  ناوچەى  لە  دەبێتەوە  نزیک  ئەمەریکا 

بۆ  مەترىس  بە  ئەوەىش  هەر  ناوەڕاست،  ئاسیاى 

سەر واڵتەکەى دەبینى، لەم سۆنگەیەوە ڕووسیا 

ئامانجى ئەوە بوو کە پارێزگارى لە هاوپەیامنەکاىن 
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الڤرۆڤ  ئەوەى  وەک  یاخود  ناوچەکە،  لە  بکات 

وەزیراىن  بەشداریی  بە  برۆکسل  کۆڕبەندى  لە 

چیدی  کە  ڕایگەیاند  سەنتۆ  پەیامىن  دەرەوەى 

مۆسکۆ خواستى گۆڕاىن شکڵی نییە و دۆستەکاىن 

لەبەردەم دۆخی نەخوازراوی قەیراىن سووریادا بێ 

مەرج دەپارێزێت)١٢(.

ئیدارەى  واشننت،  نیازەکاىن  و  جووڵە  لە 

باری شپرزەییدا هێشتبووەوە، هەر  لە  مۆسکۆی 

جموجووڵە  زەمینەى  ڕەخساندىن  بەهۆی  بۆیە 

دەستوەرداىن  بەخێرایی  ڕووسیا  چەکدارییەکان، 

لە قەیراىن سوریادا کرد، پۆتن بەئاشکرا بانگشەی 

ئەمەریکا  “ئەسەد”،  کەوتنى  بە  دەکرد  ئەوەى 

تریشی  هاوپەیامنەکاىن  خۆرئاوا  واڵتاىن  و 

هاوپەیامىن  کە  ئێران  بەتایبەت  دەڕووخێنن، 

سرتاتیژیى ڕووسیایە، ئەوەش دەبێتە هۆى ئەوەى 

ڕووسیا هێڵى بەرگریى یەکەمى بەرامبەر واڵتاىن 

خۆرئاوا لە ناوچەکە بڕووخێت و نائارامیى سیاىس 

و ئەمنى لە سنوورەکاىن ڕووسیا نزیک بێتەوە.

الی  گەرمەکان”  بە”ئاوە  گەیشنت  خەونی 

ڕژێمەکەى  کەوتنى  بۆیە  کۆنە،  ڕووسەکان 

بۆ  ئەوەى  لێکدانەوەى  ڕووسەکان  الى  ئەسەد 

گەرمەکان  ئاوە  ناوچەى  لە  واڵتەکەیان  دەکرا 

گەمارۆ دەدرێت کە هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایىش 

نزیکیى  سووریا  پێگەى  هاوکات  نەتەوەییان، 

جێى  ناوچەى  کە  قەوقاز  بە  سەر  جۆرجیاى  لە 

ڕووى  لە  ئەمەریکایە،  و  ڕووسیا  ملمالنێى 

بایەخە،  جێى  و  زۆرە  گرنگیی  جیۆسیاسییەوە 

چونکە ڕووسیا لەو ناوچەیەوە ڕووبەڕووى واڵتاىن 

خۆرئاوا دەبێتەوە و ڕێگرى دەکات لە هەژمووىن 

ئەمەریکا و ناتۆ لە ناوچەکە.

- ئامانجە سەربازییەکان

دەستوەرداىن سەربازیى ڕووسیا بەپێی لێدواىن 

ئۆگەستى  لە ٢١ى  کە  دەرەوە  وەزارەىت  فەرمیى 

٢٠١7دا باڵو کراوەتەوە، بەئامانجى پارێزگاریکردن 

سووریادا  لە  “گرگوس”  دەریایی  بنکەى  لە  بوو 

تاکە بنکەى دەریایى ڕووسیا بوو لە دەریاى  کە 

ناوەڕاست، کە بە ڕووخاىن ڕژێمى ئەسەد پێگەى 

دەکەوتە  ئاوەکاندا  لە  ڕووسیا  جیۆسرتاتیجیی 

مەترسییەوە، وێڕای ئەوەش “گرگوس” بنکەیەکى 

سەرەکى بوو بۆ پڕچەککردىن سەربازە ڕووسەکان 

و کۆمەکی فڕۆکە سەربازییەکانی لە ناوچەکەدا، 

جگە لەوەش بنکەکە بۆ پارێزگاریکردن لە جووڵە 

سپیی  دەریای  حەوزى  لە  ڕووسیا  بازرگانییەکاىن 

ناوەڕاستدا بایەخێکى بەرچاوى هەیە)١٣(.

یەکێکى تر لە ئامانجەکاىن ڕووسیا، بەهێزکردىن 

پێگە سەربازییەکەیەىت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

لە  داواى  2015دا  ساڵى  لە  مەبەستە  ئەم  بۆ 

لە  “حمەیمیم”  ئاسامنیى  بنکەی  کرد  سووریا 

پارێزگاى الزقیە بەکار بهێنێت بۆ هێرشکردنە سەر 

هۆیەوە  بەم  ئۆپۆزسیۆنەکان،  چەکدارە  گرووپە 

هێزێکى زۆرى ڕەوانەى ئەو بنکە ئاسامنییە کرد 

و کاریگەریی بەهێزی هەبووە لەسەر پێگەکەی 

لە ناوچەکەدا، بەم هۆیەوە لە ١٤ى سێبتەمبەری 

هێزەکانیان  ڕایگەیاند  الڤرۆڤ  سێرگى   ،٢٠١7

بەهەمیشەیی لەو بنکە ئاسامنییە دەمێننەوە. ئەم 

دەستتێوەردانەی ڕووسیا وەاڵمێکی مۆسکۆ بوو بۆ 
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پڕۆسەکانی  قۆرخکردنی  لە  ڕابردوو  دەیەی  دوو 

لەالیەن  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵىت  لە  ئاشتی  و  شەڕ 

ڕەزامەندیی  بەبێ  زلهێزێک  وەکوو  ئەمەریکا 

بە  ڕێگەی  نێودەوڵەتی  ئاسایشی  ئەنجوومەنی 

تر  دەوڵەتانی  کاروباری  لە  دەست  دەدا  خۆی 

وەربدات)١٤(.

فاکتەرێکى بنەڕەتیى دەستوەرداىن سەربازیى 

چەک  بازاڕى  بازرگانیى  سووریادا،  لە  ڕووسیا 

بوو. تا ساڵی 2016 فرۆشتنی چەك و تەقەمەنی 

بووە،  ڕووسیا  داهاتی  سەرچاوەی  دووەمین 

کڕیارى  وەک  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵىت  واڵتاىن 

سەرەکیى چەکی ڕووسین. لەنێوان سااڵىن ٢٠١٢ 

تا ٢٠١6، ڕووسیا ٢٣%-ی هەناردەكردنی چەك و 

تەقەمەنییەكانی جیهاىن پێک دەهێنا. هەر بۆیە لە 

قەیران و کێشمەکێشمە سیاسی و ئابوورییەکاندا  

ناتوانێت بێالیەن بێت و خۆی بەدوور بگرێت)١5(.

ڕووسیا  چەکى  کڕیارى  بەردەوام  سووریا 

بۆ 2010  لە ساڵى 2005  ئامارەکان  بەپێى  بووە، 

ڕووسیا بە بڕى 3 ملیار دۆالر چەکى بە سووریا 

فرۆشتووە، لەو ماوەیەش تا ساڵى 2013، سووریا  

کڕیوە.  ڕووسیا  لە  دۆالر چەکى  ملیار   4 بڕى  بە 

بەپێى ئامارێکى ناوەندى شیکردنەوەى سرتاتیژى 

و تەکنەلۆجى لە مۆسکۆ، لە ساڵى 2007 بۆ 2011، 

ڕووسیا  لە  سووریا  سوپاى  چەکەکاىن  %78ی 

کڕدراون)١6(.

- ئامانجە جیۆئیکۆنۆمییەکان

هێزی  گەورەى  قەبارەیەکى  گاز  و  نەوت 

ئابووریی ڕووسیا پێک دێنێت، دابەزینی بەهاى 

ئابوورییەکاىن  توانا  بە  مەزنی  زیانێکى  پەترۆل 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  واڵتاىن  گەیاند.  واڵتە  ئەو 

بە هۆی دەوڵەمەندى و زۆروزەوەندیى یەدەگی 

پێک  مۆسکۆ  باوەڕی  لە  بنەڕەىت  خاڵی  نەوت، 

هەڵسوكەوت  شێوەیەك  بە  ڕووسەكان  دێنێت، 

جیۆسرتاتیژییەكان  و  ئەمنی  پرسە  كە  دەكەن 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  هۆی  نەبێتە  ناوچەكە  لە 

واڵتانی  لەالیەن  گاز  و  نەوت  هەناردەكردنی 

دابەزینی  زیاتر  ببێتە  ئەم هۆكارەش  و  ناوچەكە 

نرخی نەوت و گاز، هەر بەم بۆنەیەوە مۆسكۆ لە 

هەوڵی البردنی شەڕ و هاوسەنگییە.

لە سووریادا،  ملمالنێ هەرێمییەکان  سیامى 

گازى  گواستنەوەى  ڕێگاکاىن  و  وزە  جەنگى 

بەتایبەت  ئەورووپا،   بازاڕەکاىن  بۆ  رسوشتییە 

جێگیرکردنی  بۆ  سووریا  لەگەڵ  قەتەر  پێشووتر 

بۆریی گاز بۆ دەریای سپیی نێوەڕاست کەوتبوویە 

دانوستان. ئێران و عێراق ھێڵی بۆرییە گازەکانیان 

لە  مۆسکۆ  سووریا.  ڕۆژھەاڵتی  گەیاندووەتە 

سووریا”  ڕۆژهەاڵىت  بۆرییەکانی  “هێڵی  پڕۆژەی 

بەئاسانی  گازەکەیان  قەتەر  و  ئێران  کە  ناڕازییە 

بگەیەننە بازاڕەکانی ئەورووپا، چونکە دەیەوێت 

بەتەنیا بازاڕی گازی ئەورووپا کۆنرتۆڵ بکات)١7(.

 هەوڵەکاىن مۆسکۆ بۆ مانەوەى سووریا تەنها 

ئامانجى سیاىس و سەربازى نەبووە، بەڵکوو الیەىن 

لە  یەکێکە  سووریا  چونکە  هەبووە،  ئابوورییىش 

بەپێى  ڕووسیا.  ئابووریی  بەهێزەکاىن  هاوبەشە 

ئامارەکان، سووریا %20ی بازرگانیى ڕووسیا لەگەڵ 

واڵتاىن عەرەىب پێک دەهێنێت، لە کاتێکدا قەبارەى 
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بازرگانیى نێوان ڕووسیا و سووریا لە ساڵى 2010 

ئەوەى  سەرەڕاى  بووە،  دۆالر   ملیار   2 نزیکەى 

قەیراىن  بە هۆى  بۆ 2014  سااڵىن 2012  لەنێوان 

و  سووریا  نێوان  بازرگانیى  ئاڵوگۆڕى  سووریاوە 

ئاستى  لە ساڵى 2015  بەاڵم  کرد،  ڕووسیا کەمی 

بازرگانیى ڕووسیا لەگەڵ سووریا بە ڕێژەى 23% 

بەرز بووەوە)١8(.

پاراستنى  ڕووسیا،  ترى  ئامانجێکى 

چونکە  ئەورووپا،  واڵتاىن  بۆ  غازە  هەناردەى 

هەناردەى  “پڕۆژەى  سووریا،  کەوتنى  بە 

و  تورکیا  سووریا،  ڕێگەى  لە  قەتەر”  غازى 

بوارى  دەچووە  ئەورووپا  واڵتاىن  بۆ  سعودیە 

پێگەى  هەبوو  ترىس  ڕووسیا  جێبەجێکردنەوە، 

خۆى لە هەناردەى غاز بکەوێتە مەترسییەوە، 

بازرگانیى  وزەى  ناوەندی  بەپێی  ئەوەش 

سێجا  مەتر  ملیار   ٢ زیاىن   ،)KSAR( ڕووسیا 

ئابووریى  بە  لە ڕۆژێکدا  بەرهەمهێناىن غاز  لە 

واڵتەکەى دەگەیاند)١9(.

پالنێکى  دواییدا  ساڵەى  چەند  لەم  ڕووسیا 

واڵتەکەى  ئابووریى  ئەوەى  بۆ  داڕشت  تایبەىت 

گۆڕانکاریى   2020 ساڵى  تا  بکات،  بەهێز 

پێشکەوتنى  پالىن  لەناو  ئاراوە،  بهێنێتە  گەورە 

ئاستى  تا  بوو  تێدا  سووریاى  ئابوورییەکەیدا 

بۆیە  ئابوورییەکانیان بەرز بکەنەوە،  پەیوەندییە 

دەستوەردانەکاىن ڕووسیا لە سووریا  و مانەوەى 

هاوپەیامنە تۆکمەکەى کە ڕژێمەکەى ئەسەد بوو، 

بازرگانیی  و  ئابوورى  بەرژەوەندیى  پاراستنى  بۆ 

خۆی بوو.

پێگە و كاریگەریی سیاسیى ڕووسیا لە سووریا

چەندین  سووریا  قەیراىن  ماوەى  لە  ڕووسیا 

قەیرانەکە،  چارەسەرى  بۆ  کرد  دەستپێشخەریى 

سووریا  دەستوورى  کرد  داوای  سەرەتادا  لە 

ئۆپۆزسیۆنەکان  الیەنە  لەگەڵ  بەهەماهەنگى 

پێشوەخت  هەڵبژاردىن  و  بکرێتەوە  هەموار 

خۆى  هەبێت  بۆى  ئەسەدیش  بەشار  بکرێت، 

کاندید بکاتەوە. لە ساڵى 2011دا لە ئەنجوومەىن 

ئاسایش پڕۆژەیاسایەکى پێشکەش کرد بۆ ڕاگرتنى 

شەڕ و مانەوەى ئەسەد لە دەسەاڵت، بەاڵم بە هۆى 

قایلنەبووىن واڵتاىن خۆرئاوا، پڕۆژەیاساکە شکستی 

هێنا. لە ساڵى 2012دا میخایل بۆگدانۆف؛ جێگرى 

ئەوەى  بۆ  سووریا  بۆ  نارد  دەرەوەى  وەزیرى 

ئۆپۆزسیۆن  و  سووریا  حکومەىت  نێوەندگیریى 

بکات، بەاڵم دانوستانەکە سەرکەوتوو نەبوو)٢٠(. 

هەوڵەکاىن مۆسکۆ لە کاتێکدا بوو کە چەند 

پێک  واڵتە  لە  سووریی  ئۆپۆزسیۆىن  کەناڵێکى 

هێنابوو  کە ئەمەریکا بە “ئۆپۆزسیۆىن دەستکرد” 

جەمیل  قەدری  لەوانەش  دەبات،  ناویان 

پشتیوانی  كە  سیاسیی سوورییە  -كەسایەتییەكی 

-سەرۆكی  قەسیس  ڕەندا  و  دەكات-  ئەسەد  لە 

بەئاشكرا  كە  فرەیی،  كۆمەڵگەی  بزووتنەوەی 

لە  دەكات  پۆتین  سیاسەتەكانی  لە  پشتیوانی 

سووریا-، ئەم الیەنانە بەرەیەکیان پێک هێناوە کە 

دەرەكی”  و  ڕامیاری  كاروباری  بۆ  “ناوەندێك  بە 

نارساوە و ڕاستەوخۆ سەر بە كرملینن، هەر چی 

“خالد محامید”ە كە ئەندامێكی تری ئۆپۆزسیۆنی 

سیاسەتەكانی  لە  پشتیوانی  بەڕوونی  سووریایە، 
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مۆسكۆ دەكات لە تەواوى سووریادا)٢١(.

حکومەىت  دەستپێشخەریى  بە  تر  جارێکى 

الیەن   30 کە  ئۆپۆزسیۆن  الیەنەکاىن  ڕووسیا، 

بوون، لەگەڵ حکومەىت سووریا بە سەرۆکایەتیى 

نەتەوە  لە  سووریا  نوێنەرى  جەعفەرى  بەشار 

یەکگرتووەکان لە مۆسکۆ کۆ بووەوە و  گەیشتنە 

لەساڵى  “بنەماکاىن مۆسکۆ”  ناوى  بە  ڕێککەوتن 

و  یەکهەڵوێستى  نەبووىن  هۆى  بە  بەاڵم   ،2012

نەگەیشتنە  ئۆپۆزسیۆنەکان  الیەنە  پەرتەوازەیی 

ڕێککەوتن)٢٢(.

لە بەردەوامیى قەیراىن سووریا، هەریەک لە 

ڕووسیا و چین لە ئەنجوومەىن ئاسایش چەندین 

بەسەر  سزا  لەوەى  هێناوە  بەکار  ڤیتۆیان  جار 

جار  چەندین  بسەپێرنێت،  سووریادا  حکومەىت 

بچێتە  سووریا  قەیراىن  لەوەى  کردووە  ڕێگرییان 

ئەوەش  سەرەڕاى  و  نێودەوڵەىت  تاواىن  دادگاى 

ڕووسیا دژى ئەوە وەستاوەتەوە کە دەستوەرداىن 

سەربازیى دەرەکى بکرێت بۆ ڕووخاىن حکومەىت 

سووریا، جگە لەوەى ئەو دوو واڵتە ڤیتۆیان بەکار 

سزاى  ئاسایش  ئەنجوومەىن  ئەوەى  بۆ  هێناوە 

ڕووسیا نەدات لە بەکارهێناىن چەکى کیمیایی دژى 

هاواڵتیاىن واڵتەکەى)٢٣(.

هەوڵەکانی مۆسکۆ بۆ چارەسەرى سیاسییانەى 

ژنێڤ- “کۆنگرەى  بوون،  زۆر  سووریا  قەیراىن 

قەیراىن  بۆ چارەسەرى  لە ٣٠ى جوىن ٢٠١٢    ”١

حکومەتێکى  کرا  پێشنیار  تیایدا  بەسرتا،  سووریا 

ڕاگوزەر بۆ سووریا پێک بهێرنێت، بەاڵم لەالیەن 

لە هەنگاوى  ڕووسیاوە ڕەت کرایەوە، کۆنگرەکە 

یەکەمدا شکستى هێنا، دواتر هەریەک لە جۆن 

سێرگى  و  ئەمەریکا  دەرەوەى  وەزیرى  کێرى 

دا  بڕیاریان  ڕووسیا  دەرەوەى  وەزیرى  الڤرۆڤ 

درێژە بە هەوڵەکانیان بدەن و بۆ ئەم مەبەستەش 

 ٢٠١٤ یەنایرى  ٢٢ى  لە  ژنێڤ-٢”یان  “کۆنگرەى 

و  الیەنەکان  ناکۆکیى  هۆى  بە  بەاڵم  دا،  گرێ 

بە  کۆنگرەکە  ناوچەکە،  واڵتاىن  بەرژەوەندیى 

ئەوەش،  وێڕای  نەگەیشت.  ئەوتۆ  ئەنجامێکى 

بۆ چەندین جار کۆنگرەکاىن ژنێڤ بەردەوامییان 

بەاڵم   ،)٢٠١-٢٠٢٠6( سااڵىن  لەنێوان  هەبووە 

تەنها  و  کۆتایی هات  ئەنجام  بەبێ  سەرجەمیان 

و  لێکنزیکبوونەوەى حکومەت  بۆ  بوو  هەوڵێک 

ئۆپۆزسیۆىن سووریا.

ئاسایشی  ئەنجوومەنی  2015دا  ساڵی 

ڕاگەیاند،  )2254(ی  ژمارە  بڕیاری  نێودەوڵەتی 

لە  سیاسی  پڕۆسەی  گواستنەوەی  مەبەستى  بە 

دیارترینیان،  سەرپەرشتیی  كرملینیش  سووریا، 

ڕێكکەوتنەكانی “ئاستانە” و “سوتشی”ی کردووە، 

كە لە ڕواڵەتدا پشتیوانی بووە بۆ بڕیاری )2254(، 

کە  بەتایبەت  بوون،  بێئاکام  گفتوگۆكان  بەاڵم 

گرووپ و الیەنەکاىن نزیک ئەمەریکاى فەرامۆش 

بۆ  هەواڵنە  ئەم  ئەوەى  سەربارى  کردبوو، 

سەرلەنوێ  و  ڕواڵەىت  هەڵبژاردنێکى  ئەنجامداىن 

لەالیەن  ئەسەد  ڕژێمەکەى  بە  شەرعیەتدان 

ئۆپۆزسیۆنەوە بەتەواوى ڕەت کرایەوە)٢٤(.

ڕووسیا لە هەوڵەکاىن بەردەوام بوو بۆ پاڵپشتیى 

سووریا، بەرەیەکى هەرێمیى بۆ چارەسەى قەیراىن 

سووریا پێک هێنا، لە کانووىن دووەمى ساڵى 2017 
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“کۆنگرەى ئەستانە” لە پایتەخى کازاخستان بەسرتا، 

کۆنگرەکە بە سەرپەرشتیی  تورکیا، ئێران و ڕووسیا 

بوو، لە کۆنگرەکەدا هەریەک لە حکومەىت سووریا و 

الیەنە ئۆپۆزسیۆنەکان بەشدار بوون، لە ڕاگەیەنراوى 

کۆتایى کۆنگرەکەدا جەخت لە یەکپارچەیی خاکى 

سووریا کرایەوە و  لیژنەیەکى هاوبەش پێک هات 

نورسە”ش  سووریا،”بەرەى  قەیراىن  چارەسەرى  بۆ 

وەک گرووپێکى تیرۆریستى ناسێرنا، بەاڵم ڕووسیا 

بووە  کۆنگرەکە  و  هێنا  بەدەست  ئامانجەکەى 

ئۆپۆزسیۆنەکاىن  گرووپە  پارچەپارچەبووىن  هۆى 

سووریا)٢5(.

هەوڵەکاىن ڕووسیا بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆ 

بۆ چارەسەرى قەیراىن سووریا بەردەوام بوو، ئەوە 

بوو لە ٣٠ى دیسەمبەری 2018 بە سەرپەرشتیى 

لە  “سوچى”  شارى  لە  ئێران  و  تورکیا  ڕووسیا، 

ئۆپۆزسیۆن  و  سووریا  حکومەىت  وەفدى  ڕووسیا 

کۆ بوونەوە، دواى چەند کۆبوونەوەیەک لەسەر 

پێکهێناىن  گرنگرتینیان  کە  کەوتن  ڕێک  خاڵ   12

دەستوورى  نووسینەوەى  بۆ  بوو  لیژنەیەک 

ئەمەریکا،  لەالیەن  کۆنگرەیە  ئەو  بەاڵم  سووریا، 

ڕایانگەیاند  و  کرا  بایکۆت  بەریتانیا  و  فەڕەنسا 

ڕێگەى  لە  پێویستە  سووریا  قەیراىن  چارەسەرى 

نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بێت)٢6(.

 ڕۆڵى سەربازیى ڕووسیا لە سووریا

 دواى ساڵى ٢٠15

لە سەرەتاى سەرهەڵداىن ناڕەزایەتییەکانەوە، 

ناردىن  بە  ڕووسیا  تەقینەوە.  کێشەکان  بەخێرایی 

هاوکاریى لۆجستى و ماددى پاڵپشتیى سووریاى 

کرد و دواتر چەکى بۆ سوپاى سووریا ڕەوانە کرد 

دژى هێزە چەکدارە ئۆپۆزسیۆنەکان، هەر چەندە 

وایان نیشان دا ناردىن چەک بۆ بەرگریکردنە نەک 

ئەو  بەاڵم  ناڕازییەکان،  دەنگە  سەرکوتکردىن  بۆ 

خۆرئاوا  واڵتاىن  لەوەى  نەکرد  ڕێگریى  لێدوانە 

گرووپە ئۆپۆزسیۆنەکان پڕچەک نەکەن)٢7(.

و  چەکدارییەکان  ملمالنێ  زیادبووىن 

ئەگەرەکاىن پێکداداىن گشتى، هێز و میلیشیاکانی 

ڕووسیاى بۆ نێو کێبڕکێ خوێناوییەکە کەمەندکێش 

ئاسایش  ئەنجوومەنی  لە  بۆیە  هەر  کرد، 

ڤیتۆ  حوسییەکان  دژی  )٢٢١6(ی  گەاڵڵەنامەی 

ناڕەزایەتییەکانی ساڵی  ھەڵگیرسانی  پاش  نەکرد. 

دەزگای  سەرۆکی  مەملووک”  “عەلی   ،٢٠١١

ئاسایشی سووریا لە 7ی جوالی داوای لە سعودیە 

کرد کە یارمەتییەکانیان بۆ ئۆپۆزیسیۆنی سووریا 

کرد  داوای  سعودیە  بەرامبەردا  لە  بوەستێنن، 

بچنە  سووریا  لە  شیعەکان  ھێزە  و  ئێران  کە 

بکات  جێبەجێی  نەیتوانی  ئەسەد  بەاڵم  دەرێ، 

بەدوای شکستە  بوو  ناچار  ڕووسیا  سەرەنجام  و 

یەک لەدوای یەکەکانی سوپای سووریا، بەدیلێک 

ھەوڵە دیپلۆماسییەکان و چارەسەری قەیراىن  بۆ 

سووریا  بدۆزێتەوە. 

حکومەىت  کرد  وای  جەنگ  بەردەوامیى 

لە  هێز  ڕەوانەکردىن  داواى  بەفەرمى  سووریا 

ڕووسیا بکات، بۆ ئەم مەبەستە لە ١7ى ئۆگەستى 

دەرەوەى  وەزیرى  موعەلیم”  “وەلیدو  ٢٠١٤دا 

ڕەوانەى  هێز  کرد  مۆسکۆ  لە  داواى  سووریا 



71

No.9, September 2021

وەزیرى  بیسکۆڤ”  “دیمیرتى  بکات،  واڵتەکەى 

دا،  نیشان  ئامادەیی واڵتەکەى  دەرەوەى ڕووسیا 

هێرىش   9٠٣ ڕووسیا  ٢٠١5دا  یەنایەری  ٣٠ى  لە 

مانگى  تا  و  سووریا  لە  دا  ئەنجام  ئاسامنیى 

لەم  بوون)٢8(.  بەردەوام  هێرشەکان   2016 مارىس 

بەرگریی  وەزیری  شۆیگو”  “سێرگی  بارەیەوە 

ڕووسیا لە وتارێکیدا کە لە کارگەی هێلیکۆپتەری 

رۆستڤێرتۆل لە شاری رۆستۆڤ-نا دۆنو پێشکەشی 

کرد، لە ئۆپەراسیۆنەکانی سووریادا زیاتر لە 320 

جۆر چەک تاقی کراونەتەوە)٢9(.

ئەوەى سوپاى سووریا خاکێکى زۆرى  دواى 

چەکداراىن  ببوو،  الواز  بەتەواوى  و  دا  لەدەست 

ئۆپۆزسیۆن ناوچەیەکى بەرفراوانیان کۆنرتۆڵ کرد، 

ئەوەش واى لە ڕووسیا کرد ژمارەیەکى زۆرى هێز 

لە  بکات  ئاسامنیى”حمەیمیم”  بنکەى  ڕەوانەى 

باشوورى پارێزگاى الزقیە، دواتریش هێزى ئاسامىن 

“گرگوس”،  سەربازیى  بنکەى  ناردە  زەمینیى  و 

هەماهەنگیى  دیمەشق  و  مۆسکۆ  هاوکات 

سەربازییان دژى گرووپە ئۆپۆزسیۆنەکان ئەنجام 

ڕووسیا،  سەربازیى  هاوکاریى  بەردەوامیى  دا. 

لێ  ئۆپۆزسیۆنەکاىن  چەکدارە  گرووپە  الوازبووىن 

کەوتەوە، جگە لەوە بەشێکى زۆرى خاکى سووریا 

لەالیەن سوپاى سووریاوە کۆنرتۆڵ کرایەوە)٣٠(.

ڕووسیا لە ماوەى قەیراىن سووریادا بەردەوام 

سووریا  بە  پێشکەش  سەربازیى  هاوکاریى 

ئاژانسی ڕوسیەن  لێکۆڵینەوەکان  بەپێى  کردووە، 

سوپاى  لە  پشتیوانیى  فڕۆکە  بە  ڕووسیا  دەى، 

سووریا دەکرد، هاوکات تانکى جۆرى “T 90” و  

ژمارەیەکى زۆر هاوەىن هاوتزر و چەکى قورس و 

هێزى وشکانیى بۆ سووریا نارد و شانبەشاىن سوپاى 

هاوکاریی  لەوەش  جگە  دەکرد،  شەڕیان  سووریا 

دیمەشقیان دەکرد بۆ پێداىن زانیاریى هەواڵگرى 

پێکهێنانەوەى  و  سەربازى  ڕاهێناىن  و  مەشق  و 

یەکەکاىن سوپاى سووریا.

هاوپەیامنیی  ڕووسیا  ترەوە  الیەکى  لە 

چوارقۆڵیی لە ساڵی 2015 بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

واڵتانی  لە  هەریەک  کە  هێنا  پێک  داعش 

عێراق، سووریا، ڕووسیا  و ئێرانی لەخۆ دەگرت، 

و  بەغدادە  شاری  لە  هاوپەیامنییەکە  بارەگاى 

بۆ  هەواڵگرییە  زانیاریی  ئاڵوگۆڕى  لێى  ئامانج 

لە عێراق و سووریا،  تیرۆر  بەرەنگاربوونەوەی 

بواری  لە  ڕاپۆرتیان  چەندین  واڵتانەش  ئەم 

خستووەتە  هەواڵگریى  و  ئاسایش  جیاجیای 

ڕووسیا  سەربازیى  ترى  ڕۆڵێکى  ئەوەش  ڕوو، 

بوو لە سووریا لەبەرامبەر ئەو هاوپەیامنێتییەى 

هێرنا  پێک  ئەمەریکا  سەرکردایەتیى  بە  کە 

داعش  تیرۆریستاىن  ڕووبەڕووبوونەوەى  بۆ 

بە  ڕووسیا  بەمەش  سووریا)٣١(،  و  عێراق  لە 

کرد  ڕێگریى  سەربازى  و  دیپلۆماىس  ڕێگەى 

چی  هەر  سووریا،  حکومەىت  ڕووخاىن  لە 

بۆ  ئاسایش  ئەنجوومەىن  لە  واڵتاىن  هەوڵەکاىن 

دوورخستنەوەى ئەسەد لە دەسەاڵت شکست 

نەتەوە  دەستى  لەژێر  دۆسیەکەى  و  هێنا  پێ 

یەکگرتووەکان دەرهێناوە تا بۆخۆى چارەسەرى 

ئۆپۆزسیۆنەکاىن  گرووپە  لەوەش  جگە  بکات، 

پارچەپارچە کرد.
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 سرتاتیجی ڕووسیا و کاریگەریی لەسەر ڕۆژئاواى

کوردستان

لەنێو قەیراىن سووریادا، بابەىت پەیوەست بە 

ڕۆژئاواى کوردستان گرنگرتین ئەو پرسانە بوو کە 

جددیرتین  دەکرد.  چاودێریی  مۆسکۆ  ئیدارەى 

تورکیایە  پێداگریی  ڕووسیا،  بەردەم  مەترسیی 

سەر  بۆ  هێرشەکانی  بەردەوامبوونی  لەسەر 

هۆی  ببێتە  لەوەى  ترس  کوردستان،   ڕۆژئاوای 

بەریەککەوتنی سەربازیی نێوان سوپای سووریا و 

سوپای تورکیا. لە سۆنگەى دۆستایەتیى مێژوویی 

خۆی لەگەڵ سووریادا، بە گریامنەى ئەوەى لەم 

حاڵەتەشدا ڕووسیا ناچار بێت کاردانەوەی توندی 

ببێت بەرامبەر تورکیا، چونکە کاردانەوەی ڕووسیا 

ڕوو  تورکیا  ئەوەی  دەبێتە هۆی  تورکیا  بەرامبەر 

لە ئەمەریکا بکات کە بێگومان ئەمەش بە هۆی 

لە  بوو  ئەمەریکا  سەرکێشییەکاىن  قۆستنەوەى 

سووریادا.

لە سۆنگەى ملمالنێ بەردەوامەکاىن ڕووسیا و 

ئەمەریکا لە سووریادا، هەردوو ال کاریگەرییەکى 

بەهێزیان لەسەر گۆڕانکارییەکاىن ئەو واڵتە هەیە. 

براوەی  وەک   ٢٠١9 کۆتاییەکاىن  تا  ئەمەریکا 

جەنگی سووریا سەیر دەکرا، هاوکات پارێزەر و 

ڕۆژئاوای  خۆبەڕێوەبەریی  سەرەکیی  پشتیوانی 

سەرکەوتنی  گەرەنتیی  ئەوەشی  بوو،  کوردستان 

ڕۆژئاوای بەسەر داعشدا کرد هێزەکانی ئەمەریکا 

و هاوپەیامنان بوو، بەاڵم لە بڕیارێکی لەناکاودا 

لە   ٢٠١8 یەکەمی  کانوونی  لە  ترەمپ  دۆناڵد 

لە  کشانەوە  بۆ  هێزەکانیان  نیازی  تویتێکدا 

کە  کرد  وای  ئەمەش  ڕاگەیاند،  باکووری سووریا 

بەگومانەوە سەیرى ئەمەریکا بکرێت. ئێستا زیاتر 

سووریادا  قەیراىن  لە  ئەمەریکا  بە  بێمتامنەیی 

زیادی کردووە.

جەنگی  دەستپێکردنی  لەدوای  ساڵ  دوو  تا 

ئۆباما  باراک  سەردەمی  ئەمەریکای  ناوخۆ، 

هەماهەنگ بوو لەگەڵ سیاسەتی تورکیا، پێکەوە 

پشتگیرییان لە سوپای ئازاد دەکرد کە لەناو دڵی 

ئەو سوپایەوە چەندین گرووپی جیهادی سەریان 

ئەم سیاسەتەی  لە ساڵی ٢٠١٤ شکستی  هەڵدا. 

باراک  دەرکەوت،  بەڕوونی  سووریا  لە  ئەمەریکا 

ئۆباما لەو کاتەدا نزیک ببووەوە لەو بۆچوونەی کە 

واز لە سووریا بهێنێت، بۆ منوونە لە ساڵی ٢٠١٢دا 

کیمیایی  چەکی  بەکارهێنانی  کرد  هەڕەشەی 

هێڵی سوورە، بەاڵم دوو ساڵ دواتر ئەسەد چەکی 

و  هێنا  بەکار  سڤیل  خەڵکی  بەرامبەر  کیمیایی 

ئەمەریکاش بەهۆی ناڕووىن لە ئایندەى سووریا؛ 

هەڵوێستێکی ئەوتۆی نەنواند)٣٢(.

خۆڕاگریی  و  کۆبانێ  شەڕی  ئەمەریکای 

بەناچاری  گشتیدا  ڕای  فشاری  لەژێر  شەڕڤانان  

هێزی  بە  و  کرد  سەربازیی  دەستتێوەردانی 

ئاسامنی گەڕایەوە ناو هاوکێشەکانی سووریا، بەم 

سیاسەتی  دژی  تەواو  ئەمەریکا  سیاسەتی  جۆرە 

تورکیا شکایەوە و لە سایەی کوردەوە جێپێیەکی 

بە  کرد،  دەستبەر  سووریا  لە  خۆی  بۆ  بەهێزی 

جۆرێک هیچ الیەنێک بەبێ ئەمەریکا توانای هیچ 

شێوەیەش  بەم  سووریا،  لەسەر  نەبوو  بڕیارێکی 

زەیتوون”  “چڵە  سەربازیى  پڕۆسەی  تا  کورد 
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کوردستان  ڕۆژئاوای  سەر  بۆ  تورکیاوە  لەالیەن 

دۆخى باش بوو. 

بە  کورد  پەیوەستبووىن  پێشرتدا  لە  ئەگەر 

دووالیەنەى  ڕێککەوتنى  هۆی  بە  ڕووسەکانەوە 

کورد و حکومەىت سووریا بووبێـت، ئەوا کشانەوەى 

کۆمەکە  و  کوردستان  ڕۆژئاواى  لە  ئەمەریکا 

مێژووییەکەى بۆ تورکیا، وای کرد پەیوەندییەکانی 

نێوان ڕۆژئاوای کوردستان و ڕووسەکان لە ڕووى 

لەدوای  چونکە  دەبێت،  بەهێزتر  تاکتیکییەوە 

بڕیارەکەی ئەمەریکا، کورد بەدوای هاوپەیامنێکی 

نوێ و ئەلتەرناتیڤدا دەگەڕان، مۆسکۆ نزیکرتین و 

بەهێزترین جێگرەوە بوو، ئەو نزیکایەتییەش تاکوو 

نییە،  ڕووسیادا  سیاسەتی  لە  داوە  ڕوویان  ئێستا 

واتە لە کارنامەى وەزارەىت دەرەوەدا بە شێوەیەکى 

و  سرتاتیج  لە  بەڵکوو  ناکرێت،  باس  فەرمى 

بەرژەوەندییەکانیدایە، سووریاش بەگرنگییەوە لە 

گفتوگۆکانی ڕووس و کورد ناڕوانێت، بەاڵم مۆسکۆ 

لە هەوڵی بەردەوامدایە.

بڕیاری کشانەوەی ئەمەریکا،  مانگێک دوای 

جێبەجێکاری  لیژنەی  سەرۆکی  ئەحمەد  ئیلهام 

سەردانی  دیموکراتی،  سووریای  ئەنجوومەنی 

مۆسکۆی کرد بۆ هاندانی بەرپرسانی ڕووسیا تاکوو 

دەستپێکردنی  بۆ  بکەن  بە هەوڵەکانیان  دەست 

گفتوگۆ لەنێوان ئەنجوومەنی سووریای دیموکرات 

لە  بەکردەیی  گفتوگۆکان  سووریا.  حکومەتی  و 

مانگی تەممووزی ٢٠١8 دەستیان پێ کرد، بەاڵم 

دوای  ساڵێک  وەستان.  مانگێک  لە  کەمرت  دوای 

لە  ئەمەریکییەکان  هێزە  ترەمپ،  بڕیارەکەی 

بە  دەستیان  بەکردەیی   ٢٠١9 یەکەمی  ترشینی 

لەبەردەم تورکیادا  کشانەوە کرد، ئەمەش ڕێگای 

کردەوە تاکوو هێرش بکاتە سەر بەشێک لە ناوچە 

کوردییەکان و داگیریان بکات)٣٣(.

ئەمەریکا،  لەناکاوەکەى  پاشەکشێ  لەدوای 

و  کورد  لەنێوان  پێویست  نزیکبوونەوەیەکى 

و  ڕووسییەکان  هێزە  بوو،  دروست  ڕووسەکان 

سووریای دیموکرات بەردەوام گەڕانی سەربازییان 

ئەنجام دەدا، بەتایبەت لەسەر سنووری ڕۆژئاوا و 

خواستی  قۆناغەدا  لەم  نزیکبوونەوە  ئەم  تورکیا، 

بە  ڕووسەکان  و  کورد  سەربازیی  هاوکاریی 

لەگەڵ  زیاترە  نزیکایەتیى  و  هاوکاری  مەرجى 

حکومەىت سووریا، تا ئەوەى لە کۆتاییەکانی ٢٠١9؛ 

ڕۆژئاوای  ناردە  خۆی  تایبەتیی  نوێنەری  ڕووسیا 

سەرکردەی  لەگەڵ  گفتوگۆکردن  بۆ  کوردستان 

و  حزبە سیاسییەکاىن کورد، کەسایەتییە عەرەبی 

کریستیانەکان لە باکووری سووریا، بە مەبەستی 

وەک  سووریا،  حکومەتی  لەگەڵ  نێوەندگیرییان 

ئەوەى لە شوباتی ٢٠٢٠دا ئەنجوومەنی سووریای 

دیموکراتییەوە باڵوی کردەوە، هەوڵێکی ڕووسیی 

بۆ  دیمەشق  سەر  فشارخستنە  بۆ  هەیە  گرنگ 

ڕێککەوتنێکی گشتگیر.

لەگەڵ ئەوەی ئەم هەوڵە بە گرنگ دەزانرا، 

بەاڵم ڕووسەکان هەمیشە لەنێو بازنەی گوماندا 

چونکە  کورد،  پرسی  بە  سەبارەت  دادەنرێت 

کوردانی  نەیارى  هاوبەشی  و  هاوپەیامن 

وێڕای  ئێران،  و  تورکیا  بەتایبەت  سووریان، 

کردەیی  هەنگاوى  سووریاش  حکومەىت  ئەوەى 
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بۆ نەناوە، بەم هۆیەوە لە مانگی مەیى ٢٠٢٠، 

کۆبانی  مەزڵوم  لێدوانێکی  ڕووناهی  پێگەی 

فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکراتی باڵو 

ڕووسیا  ڕۆڵی  “سەرەڕای  وتبووی:  کە  کردەوە 

تاکوو  بەاڵم  گفتوگۆ،  دەرگای  کردنەوەی  لە 

جددی  بە  بابەتەکەی  سووری  حکومەتی  ئێستا 

وەرنەگرتووە”)٣٤(.

جێگری  کورد؛  چیا  بەدران  هەروەها 

جێبەجێکاری  ئەنجوومەنی  هاوسەرۆکایەتیی 

بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر لە باکوور و ڕۆژهەاڵتی 

سووریا، ڕایگەیاند: “حکومەتی سووریا ئامادە نییە 

لەگەڵ هیچ الیەنێک دیالۆگ بکات بە مەبەستی 

دەیەوێت  سیاسی،  چارەسەری  دۆزینەوەی 

بەڕێوە  سووریا   ٢٠١١ ساڵی  پێش  هاوشێوەی 

کێشەکە  ئەمنی  و  سەربازی  ڕێگەی  بە  و  ببات 

چارەسەر بکات”، ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستییە 

بوو کە تورکیا و ئێران فشار لە ڕووسیا دەکەن بۆ 

شکستپێهێنانی گفتوگۆکانی ڕۆژئاوای کوردستان و 

سووریا)٣5(.

به ره و  ڕووسیا  ئەوەشدا  لەگەڵ 

به رزكردنه وه ی  ئاستی  ئاماده گییه  سه ربازییه كانی  

له  سووریا هه نگاو ده نێت، به دیاریكراوییش له  

14ی   لە   كوردستان.  ڕۆژئاوای   قامیشلۆی   شاری  

ڕووسیا  به رگریی  وه زاره تی    ،٢٠١9 نۆڤه مبه ری 

دروستكردنی   به   كردووه   ده ستی  كه   ڕایگه یاند 

بنكه یه كی  “هێلیكۆپته ر”ی  پارێزراو به  مووشه كی  

وه زاره تی   ڕاگه یاندنه ی   ئه م  ئاسامن،  به   زه مین 

ڕاپۆرته   كه   هات  ئه وه   دوای   ڕووسیا  به رگریی  

مۆسكۆ  دەكرد  له وه   باسیان  هه واڵگرییه كان 

حكومه تی   له گه ڵ  گفتوگۆ  به   كردووه   ده ستی 

قامیشلۆ  فڕۆكه خانه ی   به كرێگرتنی   بۆ  سووریا 

ڕێكکه وتنه كه ی   49 ساڵ، هاوشێوه ی   ماوه ی   بۆ 

پێشووی  ده رباره ی  هه ردوو بنكه ی  حمەیمیم  و 

ته رتوس)٣6(. 

 ڕێککەوتنى ڕۆژئاواى کوردستان – حکومەىت

سووری لە نەخشەڕێگاى ڕووسیادا

لە  پشتیوانیی  ڕووسیا  قۆناغەدا  لەم 

و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نەخشەڕێگای 

پاش  مەبەستەش  ئەم  بۆ  دەکات،  بڕیارەکەی 

ئیدارەى  ئەمەریکا،  هێزەکاىن  کشانەوەى 

چارەسەری  بۆ  نوێی  نەخشەڕێگایەکى  مۆسکۆ 

لەم  ڕوو،  خستە  کوردیشەوە  بە  سووریا  قەیراىن 

ڕاکێشاىن  بۆ  ڕووسیا  هەوڵەکاىن  چوارچێوەیەشدا 

کورد دەستیان پێ کردەوە. سێرگی الڤرۆڤ وەزیری 

دەرەوەی ڕووسیا، پێشوازیی لە شاندی ڕۆژئاوای 

کوردستان و حکومەتی سووریا کرد. نەخشەڕێگاکە 

دەسەاڵتی  و  سووریا  داهاتووی  بە  سەبارەت 

خۆبەڕێوەبەریی کوردیش بە شێوەیەکی ئەرێنی 

شاری  لە   ،٢٠٢٠ ئابی  ٣١ی  لە  دەکرا.  سەیری 

شاندێکی  لەنێوان  گرنگ  ڕێککەوتنێکی  مۆسکۆ 

بااڵی ڕۆژئاوای کوردستان و “حزبی ئیرادەی گەلی 

سووری” بە سەرۆکایەتیی قەدری جەمیل واژۆ کرا. 

ئەم ڕێککەوتنە لەژێر کاریگەریی ڕووسیادا بوو، 

لەگەڵ  بەهێزی  پەیوەندییەکی  جەمیل  چونکە 

لە حکومەىت  بووە  بەشێک  و  هەیە  ڕووسەکاندا 
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پاش  نوێی  قۆناغی  نزیکبوونەوەیە  ئەم  سووریا. 

ئەمەریکای بوو، کە کورد ڕووەو دەسەاڵىت ڕووسیا 

کارنامە  ئەوەش  سەربارى  هەڵگرت،  هەنگاوى 

چونکە  بوو،  گرنگ  کۆبوونەوەکە  ئامانجى  و 

ڕێککەوتن لەگەڵ کورد ڕێگە بە بوونی دەسەاڵتی 

ڕۆژهەاڵتی  و  باکوور  لە  کورد  خۆبەڕێوەبەریی 

سووریا دەدات، ئەوەی دەمینێتەوە لە کاروبارى 

لەژێر  دەرەوە،  پەیوەندیی  و  بەرگری  ئابووری، 

دەسەاڵتی حکومەتی سووریادا دەمێنێتەوە)٣7(.

لە  کرایەوە  جەخت  ڕێککەوتنەکەدا  لە 

ئاسایشی  ئەنجوومەنی  )٢٢5٤(ی  ژمارە  بڕیاری 

نیازپاکى.  نیەىت  نیشانداىن  وەک  نێودەوڵەتی، 

پراکتیککردىن  بۆ  ڕووسیا  کردەیى  هەنگاوى 

و  کوردستان  ڕۆژئاوای  کورداىن  نەخشەڕێگاکە 

سنوورە جیۆسیاسی  و ئەمنییەکان  لەخۆ دەگرێت، 

بەاڵم گرووپە چەکدارە  توندڕەوەکان، ڕێکخراوی 

داعش، بەرەی نورسە ناگرێتەوە. ئەم هەنگاوانەش 

دەرخەری ئەو ڕاستییە بوون کە مۆسکۆ هەوڵی 

تەواوى بۆ لێکنزیکبوونەوەى حکومەىت سووریا و 

کورد داوە، لەم ڕووەوە ئیلهام ئەحمەد کە ئەندامى 

شاندى کوردی بوو ڕایگەیاند گفتوگۆکان دەربارەی 

بە  ڕێککەوتنەکان  بەندەکانی  جێبەجێکردنی 

بووە. دواتریش الڤرۆڤ  هەماهەنگیى هەمووان 

هەڵوێستی ڕووسیای بۆ  پشتیوانیی ڕێککەوتنەکە 

نیشان دا، چونکە ڕێککەوتنەکە گونجاوە لەگەڵ 

جەختی  کە  بەتایبەت  واڵتەکەی،  هەڵوێستی 

دەکردەوە لە پاراستنى ئاسایش و یەکێتیی  خاکی 

سووریا)٣8(.

قەیراىن  ئیدارەداىن  بۆ  ڕووسیا  نەخشەڕێی 

سۆنگەى  لە  کورد،  پرسی  چارەسەری  و  سووریا 

ڕژێمى  و  سووریا  خاکى  یەکپارچەیی  پاراستنى 

ئەسەد بووە، لەو ڕێگەیەوە کورد وەک فاکتێکى 

کاریگەربووىن  و  بەهێزبوون  زیاتر  بۆ  گرنگ 

خاکى  زۆرینەى  بەسەر  ئەسەدە  دەسەاڵىت 

بەرژەوەندییەکاىن  پاراستنى  نەک  سووریاوە 

دەسەاڵىت کورد، ڕووسیا بەتەنها لەگەڵ دەسەاڵىت 

خۆسەریی کوردی بێ ئامادەگیى حکومەىت سووریا 

لەگەڵ کورد نەکەوتوونەتە گفتوگۆ، هەر کاتێکیش 

بێ بووىن ئەسەد باس لە کورد کرابێت، تەنها وەک 

سووریا  جەنگى  قوربانیى  و  شەڕکەر  هێزێکى 

خۆسەری،  ئیدارەى  خاوەن  نەک  کراون،  سەیر 

ڕاستە.  سووریاش  حکومەىت  بۆ  شێوە  هەمان  بە 

لە  سووریا،  دەرەوەی  وەزیری  موعەلیم؛  وەلید 

کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ سێرگی الڤرۆڤ 

وتی: سووریا پشتیوانیی هیچ ڕێککەوتنێک ناکات 

ئەمەش  بێت،  واڵتەکەی  دەستووری  پێچەوانەی 

بە هەڵوێستی سووریا دادەنرێت لە بارەی هەر 

و  کورد  لەنێوان  داهاتوودا  لە  کە  ڕێککەوتنێک 

سووریا بێتە ئاراوە کە دەبێت دەستووری سووریا 

بڕیاردەری سەرەکی بێت نەک ئامانجەکاىن کورد. 

مۆسکۆیە  هەوڵەکانی  پێچەوانەی  لێدوانە  ئەم 

حکومەىت  لەنێوان  ڕێککەوتن  و  نێوەندگیری  بۆ 

سووریا و کورد، واتە دوو هاوپەیامنە بەهێزەکە، 

ڕۆژئاوای  داهاتووی  لەسەر  ڕووسیا،  و  سووریا 

مۆسکۆ  ئەوەی  لەگەڵ  نین،  کۆک  کوردستان 

هەوڵ دەدات تورکیا و خۆبەڕێوەبەریی ڕۆژئاوای 
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دەسەاڵتی  بکاتەوە،  نزیک  یەکرت  لە  کوردستان 

داگیرکاریی  بە  کۆتاییهێنان  لە  باس  دیمەشق 

ئەمەریکی و تورکی دەکات، حکومەتی سووریاش 

بەردەوامە لە باسکردنی ئەوەی کە هەموو خاکی 

بێ  خۆی،  دەسەاڵتی  ژێر  دەگەڕێنێتەوە  سووریا 

ڕەچاوکردىن دەسەاڵىت خۆسەریی کورد)٤٠(.

بەگومانە  بەردەوام  ڕووسیا  لەوەش،  زیاتر 

و  سیاسی  هاریکارییە  و  پەیوەندی  ئاست  لە 

سەربازییەکاىن کورد لەگەڵ ئەمەریکادا، بۆ منوونە 

ئاژانسی  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکیدا  لە  الڤرۆڤ 

 ،٢٠٢٠ ئەیلوولی  ١8ی  لە  ڕووسی  سپوتنیکی 

مایەی  فوڕات  ڕۆژهەاڵتی  دۆخی  ڕایگەیاند 

نیگەرانییە، چونکە ئەمەریکییەکان بە شێوەیەکی 

بوونەوەتەوە،  باڵو  سووریا  باکووری  لە  نایاسایی 

هانی کورد دەدەن بۆ جیابوونەوە.

نوێی  نەخشەڕێگاى  ئەمانەش،  سەربارى 

ئەگەر  سووریا،  قەیراىن  ئیدارەداىن  بۆ  مۆسکۆ 

دەسەاڵىت  بۆ  بێت،  گرنگ  سووریا  حکومەىت  بۆ 

بێتوو  ئەگەر  گرنگرتە،  کورد  خۆسەریی 

ئامانجەکانیشی وەک خۆی نەیەنە دی، لە چەند 

لە  بەهادارن.  کورد  بۆ  لێکەوتەکاىن  ڕوویەکەوە 

بڕیارەکاىن  لە  ڕووسیا  جەختکردنەوەى  الیەک 

قەیراىن  چارەسەری  بۆ  ئاسایش  ئەنجوومەىن 

سووریا و پرسی کورد، جگە لە گەڕانەوە بۆ ڕای 

گشتى و بڕیارى نەتەوە یەکگرتووەکان، نەیاری 

کردەوە  زەق  تورکیا  بۆ  هاوپەیامناىن  هێزەکاىن 

چارەسەری  بۆ  کوردی  ئاشتییانەى  خواستى  و 

ترەوە  الیەکى  لە  دا،  نیشان  سووریا  قەیراىن 

هەوڵی مۆسکۆ بۆ ڕێککەوتنى ڕاستەوخۆ لەگەڵ 

بانگهێشتیان  و  کوردستان  ڕۆژئاواى  بەرپرساىن 

کە  ڕاستییەن  ئەو  نیشاندەری  واڵتەکەی،  بۆ 

بڕیاردان لە هەر نەخشەڕێگایەک بۆ چارەسەری 

داهاتووى سووریا بێ بووىن کورد مەحاڵە، وێڕاى 

خۆسەریی  دەسەاڵىت  ئەندازەیەک  تا  ئەوەی 

هاوکات  ناساند،  گرنگ  کیانێکى  وەک  کوردی 

و  کورد  نێوان  ڕێککەوتنى  بە  دا  شەرعیەتی 

ڕێککەوتنەکە  بەپێی  کە  سووریا  حکومەىت 

فەیلەقی  وەک  دیموکراتی  سووریای  هێزەکانی 

پێنجی سوپای سووریا ناساند.

 تورکیا و وەستانەوەى بە ڕووی ڕووسیادا لەسەر

پرسی کورد

هێرشەکەی  لە  بەر  تا  کوردستان  ڕۆژئاوای 

چونکە  بوو،  سووریا  قەیراىن  براوەکاىن  لە  تورکیا 

سەرەکیرتین  وەک  کوردی  خۆسەریی  دەسەاڵىت 

بەاڵم  دەکرا،  سەیر  سووریا  قەیراىن  ئەنجامى 

هێرشەکەی تورکیا دۆخەکەی گۆڕی و قەیرانێکى 

خوڵقاند،  سووریادا  گشتیی  قەیراىن  لەناو  نوێی 

کرد  کورد  لە  پشتی  تورکیاوە  بە هۆی  ئەمەریکا 

بۆ  ژەهراوى  سازشێکی  بوو  ناچار  کوردیش  و 

حکومەىت سووریا بکات، بەمەش پێگەی ڕۆژئاوای 

کوردستان لە داهاتووی سووریا ناڕوونە، بەاڵم بە 

گەرەنتیی  توانیى  ڕووسیادا؛  لەگەڵ  ڕێککەوتنی 

بەردەوامبوونی خۆی بکات.

زاڵبووىن  بۆ  تورکیا  سووریادا،  قەیراىن  لە 

بەسەر سووریادا دەبێت ڕێگری لە بەهێزبووىن 
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کورد بکات، هەر چەندە زۆر جار ڕووبەڕووى 

کە  بووە  بەاڵم سەرکەوتوو  بووەتەوە،  شکست 

کێشە بۆ کورد دروست بکات، هاوپەیامنیی کورد 

و ئەمەریکای تێک دا، کار بۆ درووخستنەوەى 

و   ٢٠١6 ساڵەکانی  لە  دەکات،  کورد  و  ڕووسیا 

داگیر  بابی  و  جەرابلوس  و  عەفرین  ٢٠١8دا 

ناوچەی ڕۆژئاوای کوردستانی  کرد و هەندێک 

شەڕەی  ئەم  داهاتووی  بەاڵم  کردووە،  داگیر 

دەستی پێ کردووە، بە هۆی ڕێککەوتنی کورد 

و ئەسەدەوە ناڕوونە.

بێگومان ئەگەر ڕێککەوتنی کورد و حکومەىت 

بکرێت،  جێبەجێ  ڕووسیا  هاوکاریى  بە  سووریا 

بەرژەوەندییەکاىن  هێڵی  سەر  دەچێتە  کورد 

ڕووسیا، ئەوا لە ئیدلبەوە بگرە تا عەفرین و باب لە 

هێزە ئۆپۆزسیۆنە جیهادییەکان کۆنرتۆڵ دەکەن، 

تورکیاش ئەستەمە بتوانێت ڕێگری بکات، چونکە 

و  کورد  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  ڕووبەڕووبوونەوەی 

ڕووبەڕووبوونەوەی  واتای  بە  سووریا  حکومەتی 

ڕاستەوخۆی ڕووسیاش دێت، کە زیاتر لە ٣ هەزار 

سەربازى ئامادەى لە ناوچەکەدا هەیە.

هێزەکانی  ڕێککەوتنەکە،  بەپێی  ئێستا 

سوپای  پێنجی  فەیلەقی  دیموکرات  سووریای 

لەمەودوا  پێدەچێت  بۆیە  هەر  سووریان، 

تورکیا زۆر بەترسەوە هەنگاو بنێت و زیاتر بەو 

ئاراستەیەدا کار بکات کە داوا لە ڕووسیا بکات لە 

داهاتووی سووریادا پێگەی کورد بەهێز نەبێت.

لە  تەنیا  ئامانجەکەی  تورکیا  ئەگەر 

بکاتەوە،  کورت  کورددا  پێگەی  دژایەتیکردنی 

بەڵکوو  خۆی،  نەیاری  ناکاتە  ڕووسیا  نەک  ئەوا 

ئەسەدیش  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  دەتوانێت 

بە  حەز  ئەسەدیش  چونکە  بکاتەوە،  ئاسایی 

ئەوەی  بۆ  بەاڵم  ناکات،  کورد  بەرژەوەندییەکاىن 

ئەو  هەموو  دەبێت  بگات،  خواستەی  بەم 

سووریای  ڕادەستی  کردووە؛  داگیری  ناوچانەی 

بکاتەوە، لە ئێستاشدا ناتوانێت لە پێناو الوازکردنی 

کورد دەستبەرداریان بێت)٤٠(.

 سیناریۆکاىن ڕووسیا لەبارەی سووریا و ڕۆژئاواى

کوردستانەوە

سیناریۆی یەکەم: پێگەی ئەسەد کە پشتیواىن 

یەکەمى ڕووسیایە؛ تەنیا لەناو عەلەوییەکاندایە و 

زۆرینە عەرەبی سوننە دژین، هەر بۆیە ئەگەری 

ئەوە هەیە ئەسەد بەرامبەر بە عەرەبی سوننە بۆ 

ڕاگرتنی هاوسەنگی گرنگی بە ڕێککەوتن لەگەڵ 

کورد بدات بە هاوکاریی مۆسکۆ.

سیناریۆی دووەم: ڕووسیا لە ڕێگەى قەیراىن 

بکات  بەهێز  خۆى  پێگەى  دەتوانێت  سووریاوە 

ناتۆش  و  ئەمەریکا  هەوڵەکاىن  و  ناوچەکە  لە 

بهێنێت،  پێ  شکست  واڵتەکەى  گەمارۆداىن  بۆ 

لە  سووریا  پاککردنەوەی  دوای  ئامانجەى  بەو 

هێزەکانی دیکەی ئۆپۆزسیۆن، ئەگەری ئەوە هەیە 

ئەمەریکا و ڕووسیا جارێکی دیکە لە دەرگای کورد 

بدەنەوە، چونکە جیا لە ڕۆژئاوای کوردستان، هیچ 

تەنها  نابێت،  سووریادا  ڕووی  بە  دەرگایەکیان 

بە شەرعیەتی حکومەتەکەی ئەسەد  ئەگەر دان 

بنێن و ملکەچی بن، کە ئەمەش ئەگەرێکى دوورە.
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ئەگەری  لە  سێیەم:  سیناریۆی 

بۆ  ڕووسیا  نەخشەڕێگاى  جێبەجێکردنی 

حکومەىت  و  کورد  نێوان  ڕێککەوتنەکەی 

کورد  داهاتوودا  لە  دەخوازێت  وا  سووریا، 

لە  مبێنێتەوە  بەهێز  فیگەرێکى  وەک 

تورکیا و  ڕاستە هێرشی  هاوکێشەی سووریادا. 

جیۆسیاسی  ناوەندێکى  وەک  عەفرین  گرتنى 

کردووە،  الواز  کوردی  پێگەی  جیۆئیکنۆمی  و 

پێگەیەکی  کە  “پەیەدە”  ئەوە  سەربارى 

کار  بەردەوام  هەیە،  بەهێزی  جەماوەریی 

لەوەش  جگە  دەکات،  زیاتر  بەهێزبوونی  بۆ 

و  سەربازییە  تۆکمەی  هێزێکی  خاوەنی 

ئەم  لەگەڵ  شەڕ  نایەوێت  سووریا  حکومەتی 

هێزە بکات، چونکە بەریەککەوتنی سەربازیی 

قۆناغێکی  سووریا،  حکومەتی  و  کورد  نێوان 

کە  ئاراوە  دێنێتە  سووریا  شەڕی  لە  دیکە 

بێگومان ڕووسیا لەگەڵیدا نییە.
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توێژینەوەی شیکاریی وەرگێڕدراو



82

No.9, September 2021

ئاڵنگارییەکانی بەردەم بایدن؛ 
ئۆتۆنۆمیی کوردی و فراوانخوازیی تورکی

وەرگێران: پەرۆش محەمەدنووسین: داستان جاسم
 German Institute for فۆکەس  گیگا  سەرچاوە: 

)Global and Area Studies )GIGA

پەیامنگای  ناوەڕاستی  ڕۆژهەاڵتی  بەشی  لە  توێژەرە 

فریدریک- زانکۆی  لە  دکتۆرا  خوێندکاری  و  گیگا 

بەرنامەی  ئەندامی  و  ئێرانگن-نۆرنبێرگ  لە  ئەلکساندەر 

زانستە  لە  بەکالۆریۆسی  گیگ.  پەیامنگای  دکتۆرای 

لە  ماستەری  و  شتوتگارت  زانکۆی  لە  کۆمەاڵیەتییەکاندا 

هایدڵبێرگ  زانکۆی  لە  ئاشورناسیدا  و  زانستە سیاسییەکان 

بەدەست هێناوە.

لەالیەن  هەمووان  بۆ  بەردەستە  باڵوکراوەیەکی 

و  ناوچەیی  توێژینەوە  بۆ  ئەڵامنیا  دامەزراوەی 

جیهانییەکانەوە باڵو دەکرێتەوە. ئەم باڵوکراوەیە زنجیرەییە 

و تایبەتە بە کێشەکانی ئەفەریقا، ئاسیا، ئەمەریکای التین، 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهان. 

تێبینی: لەبەر درێژی توێژینەوەكە و پەیوەستنەبوونی بە دۆسێی ئەم ژمارەیەی ئایندەناسییەوە، چەند بەشێكی ئەم 

وەرنەگێڕدراوە. توێژینەوەیە 
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دەیەوێ  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

بهێنێت  پێ  کۆتایی  هەمیشەیی"ەکان  "شەڕە 

شەڕی  ناویاندا  لە  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  لە 

هێزە  و سووریا.  عێراق  لە  داعش هەیە  دژی 

ڕاوەدوونانی  گرنگی  هاوپەیامنی  کوردییەکان 

بەدڵی  لە زەمینەوە، کە ئەمەش  بوون  داعش 

تورکیا نەبوو. لە ئێستادا کە شەڕی سەبازی لە 

کۆتاییدایە، پرسیاری ئەوە هاتووەتە گۆڕێ کە 

هاوپەیامنە  لە  چۆن  ئەمەریکا  نوێی  ئیدارەی 

مامەڵەی چۆن  و  دەبێتەوە  نزیک  کوردەکانی 

لە  تورکیا  فراوانخوازییەکانی  لەگەڵ  دەبێت 

ئایندەدا.

و  ئەمەریکا  ڕابردوودا  لە  چەندە  هەر   -

کردووە،  تورکیا  بۆ  ئاسانکارییان  ئەورووپا 

هەردووکیانی  فراوانخوازییەکانی؛  بەاڵم 

ڕێگەیان  الیان  هەردوو  کردووە:  نیگەران 

ناوچە  بۆ  بهاوێ  داوە سەرۆک ئەردۆگان پەل 

هیچ  بەبێ  عێراق  و  سووریا  لە  کوردییەکان 

کاردانەوەیەکی سیاسی لە الیەنی هاوپەیامنە 

لە  هۆکارە،  ئەم  لەبەر  ڕۆژئاواییەکانیەوە. 

دەنێت  هەنگاو  تاکالیەنە  کە  تورکیا  ئێستادا 

هەرە  ئاڵنگارییە  لە  یەکێ  نییە.  دەستەمۆ  و 

گەورەکانی بایدنە لە ناوچەکەدا.

- بایدن بانگەشە بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕە 

ترەمپیش  هەروەکوو چۆن  دەکات،  ناکۆتاکان 

کشاندنەوەی  دەزانێ  بایدن  بەاڵم  کردی، 

لەناکاوی هێزە ئەمەریکییەکان چارەسەر نییە، 

بەڵکوو دەبێ چوارچێوەیەکی گشتگیری دوای 

هێزەکانی  تێیدا  کە  دابرنێت  سووریا  بۆ  شەڕ 

ببینن.  تێدا  سووریای دیموکرات ڕۆڵی گرنگی 

ڕێککەوتنە  ئەم  بەردەم  سەرەکیی  لەمپەری 

هەمەالیەنە، تورکیایە.

عێراق  کوردستانی  هەرێمی  ئەزموونی   -

دووبارە  نابێ  کە  مێژووییە  منوونەیەکی 

لە  تورکیا  ٢٠١6-ەوە  ساڵی  لە  بکرێتەوە. 

هاواڵتیانی  بەبەردەوامی  کوردستان  هەرێمی 

مەدەنیی کردووەتە ئامانج، هەر چەندە ئیدارە 

فەرمی  شێوەیەکی  بە  ئەوێ  هەرێمییەکەی 

ڕێگاچارە  ئەو  دەکات.  تورکیا  هاریکاریی 

کوردەکانی  لەگەڵ  ئەمەریکا  کە  کورتبینەی 

عێراقدا گرتیە بەر -کە بە مەرجێک ئۆتۆنۆمی 

بن-  تورکیا  هاوکاری  هێزێکی  وەکو  پێدان 

هۆکاری ئەم کوشتارەیە.

و  دەرەوە  وەزیرەکانی  و  بایدن  جۆ   -

ئۆسنت،  لیۆلد  و  بلینکن  ئەنتۆنی  بەرگری؛ 

و  کورددا  پرسی  لە  هەیە  زۆریان  ئەزموونی 

ئەگەرێکی  بە  کوردن،  دۆستی  ڕادەیەکیش  تا 

بکرێ  ڕێككەوتن  ئەوەی  بۆ  دەبن  پاڵنەر  زۆر 

لە  تورکیادا  و  کوردییەکان  ئەکتەرە  لەنێوان 

کاتەکانی داهاتوودا.

لێکەوتە سیاسییەکان

درێژخایەن  سەقامگیرییەکی  ئەوەی  بۆ 

ئیدارەی  بێنێت،  بەدەست  کورد  پرسی  بۆ 

بە  سیاسییەکانی  بەرنامە  دەبێت  بایدن 

لە  بکات  ڕێگری  کە  دابڕێژێت  شێوەیەک 
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ئاسانکاری  و  تورکیا  تاکالیەنەکانی  بڕیارە 

ئەنقەرە  لەنێوان  ئاشتی  گفتوگۆی  بۆ  بکات 

ئەمەش  بەتایبەتی،  پەکەکە  سەرکردایەتیی  و 

یەکێتیی  لە  بە هەماهەنگیی هاوپەیامنەکانی 

سیاسی  دانپێدانانی  زیاتر  لەوەش  ئەورووپا. 

بۆ  گرنگە  زۆر  سووریادا،  کوردەکانی  بە 

داعش  دژی  شەڕی  لە  ئەوەی  هێشتنەوەی 

بەدەست هێرناوە.

شەڕ"  "ماندووێتیی  هەستی  بێگومان 

حیزبی  هەردوو  و  بااڵدەستە  ئەمەریکادا  لە 

"شەڕە  ئەوەن  الیەنگری  سەرەکییش 

بێت.  پێ  کۆتاییان  هەمیشەیی"ەکان 

نانسی  بایدن،  جۆ  وەکوو  سیاسییەکانی 

تووڕە  گراهام؛  لیندسی  تەنانەت  و  پیلۆسی 

بڕیاری   ٢٠١9 لە  ترەمپ  دۆناڵد  کاتێک  بوون 

هێزەکانی  لەناکاوی  کشاندنەوەی  بە  دا 

کە  سووریا  باکووری  ناوچانەی  لەو  ئەمەریکا 

ڕێگای  بەمەش  و  دەبەن  بەڕێوەی  کوردەکان 

خۆش کرد بۆ تورکیا هێرش بکاتە سەر ئیدارەی 

خۆسەری لە باکوور و ڕۆژهەاڵتی سووریا کە 

بە ڕۆژئاوا نارساوە.

لێدوانی  بەڕوونی  سیاسییانەی  لەو  یەکێ 

بایدن  جۆ  دا،  ترەمپەوە  کارەی  ئەم  بارەی  لە 

لە  بەگشتی  "فەرماندەکامنان  وتی  کە  بوو 

ئێستادا و ئەوانەی پێشووتریش هەموو شەرم 

دەکەن لەوەی لێرە ڕوو دەدات. تورکیا کێشە 

سەرەکییەکەیە لێرە و من گفتوگۆی ڕاستەقینە 

کە  دەڵێم  پێی  و  دەکەم  ئەردۆگان  لەگەڵ 

کە  ئەمەی  بۆ  بدات  قورس  باجێکی  دەبێ 

کردوویەتی." )بایدن، ٢٠١9(

نوێی  سەرۆکی  بایدن  جۆ  کە  ئێستا 

خۆی  ئایا  ئەوەیە  پرسیارەکە  ئەمەریکایە، 

مامەڵە  بەهێزییەوە  بەو  کابینەکەی  و 

لە  کە  دەکەن  ئەردۆگاندا  سەرۆک  لەگەڵ 

لە  دا!  بەڵێنیان  هەڵبژاردندا  کامپەینی  کاتی 

ئەمەریکا  نوێی  ئیدارەی  گرنگرت،  هەمووی 

ناتۆدا  هاوپەیامنێکی  لەنێوان  مامەڵە  دەبێ 

لە  ناکرێت  کارەکانی  پێشبینیی  کە  بکات 

الیەک و لەوالشەوە تاکە هاوپەیامنی زەمینی 

هەسەدە(.  )یان  کوردەکانە  کە  سووریا  لە 

بەریەککەوتنی  زۆر  ئەگەرێکی  بە  ئەمساڵ 

سووریادا  باکووری  ملمالنێکانی  لە  زیاتر 

سەرۆکایەتیی  ئەوەی  و  دەبینێت  بەخۆوە 

کە  تورکیا  بە  سەبارەت  پێویستیەتی  بایدن 

لەمپەرێکی گەورەیە؛ سرتاتیژیەتێکی ڕوونە.

بۆچی ڕۆژئاوا لەگەڵ فراوانخوازیی تورکیادا 

هەڵدەکات

کۆمەڵێک  لە  تورکـــیا  ئێستادا  لە 

ئەورووپا،  لە  چاالکە  سەربازیدا  ملمالنێی 

تریش.  شوێنی  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  تورکیا  منوونە  بۆ 

لیبیا  قوبرس،  ناگــــۆرنۆ-کەرەباخ،  ناوەڕاست، 

ناوچانەی  لەو  بەتایبەتییـــش  و  سووریا  و 

کە کورد حوکمی دەکات؛  و ســـووریا  عێراق 

قەیرانی  لە  سەربازییەوە.  ڕووی  لە  چاالکە 
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 ،٢٠٢٠ لە  ناوەڕاستدا  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

واڵتانی  کە  کرد  دروست  زۆری  فشارێکی 

دژی  بەتوندی  فەڕەنسا  و  قوبرس  یۆنان، 

سیاسەتەکانی وەستانەوە. لەگەڵ گەشەکردنی 

و  ئەمەریکا  تورکیادا،  فراوانخوازییەکانی 

ئەو  دژی  نایانەوێ  و  بێدەنگن  ئەورووپاش 

تەماعانەی بوەستنەوە.

ئەم بێدەنگییەی ئێستا لە بارەی تورکیاوە، 

یەکێتیی  یەکەم:  هەیە:  جیاوازی  الیەنی  سێ 

تورکیا،  لە  بکات  فشار  ناتوانێ  ئەورووپا 

پەیوەستە  الیەنەوە  کۆمەڵێ  لە  ئەوەی  لەبەر 

هاوپەیامنی  ئەڵامنیا  الیەکەوە  لە  پێوەی. 

گرنگی تورکیایە و ڤیتۆی هەر بڕیارێ دەکات 

ئەوەی  بۆ  ئەورووپاوە  واڵتانی  لەالیەن 

لە  ئەورووپا  هەروەها  بدەن.  تورکیا  سزای 

٢٠١6دا ڕێککەوتنێکی لەگەڵ تورکیا هەیە بۆ 

بچنە  کۆچبەران  لەوەی  بکات  ڕێگری  ئەوەی 

سەر  بۆ  فشارەکان  هەرگیز  دووەم:  یۆنانەوە. 

تورکیا توند نەبوون لەالیەن ڕۆژئاواوە، چونکە 

ناتوانن  گرنگە  هێندە  هاوپەیامنێکی  توکیا 

نێوان  کودەتای  سێ  هەتا  بخەن،  پەراوێزی 

سااڵنی ١96١ بۆ ١98٠ ئەو گرنگییەی تورکیای 

کەم نەکردەوە. لەوە دەچێ ئەوە کێشە نەبێ 

چ ڕژێمێك تورکیا دەبات بەڕێوە ئەگەر پابەند 

جیۆســـرتاتیژیەتەکەوە.  دۆستایەتییە  بە  بێت 

لەگەڵ  سرتاتیژی  هاوپەیامنیی  سێیەم: 

دۆخێکی  ترەمپدا  سەردەمی  لە  ئەمەریکا 

هۆکارانەی  ئەو  لەگەڵ  و  وەرگرت  کەسیی 

ترەمپیش  ئابوورییەکانی  کارە  پرسی  سەرەوە  

لە  بگیرێت  نادیدە  ناکرێ  ئەنقەرە  لەگەڵ 

بوونی کاریگەریی لەسەر بڕیارە سیاسییەکان. 

٢٠١9 ,Kirkpatrick and Lipton((

ڕازیکردنی  لە  ترەمپ  بەردەوامبوونی 

ڕادەیە ڕۆیشت کە هەسەدەی  ئەو  تا  تورکیا، 

دژی  شەڕی  لە  ئەمەریکای  هاوپەیامنی  تاکە 

داعش جێ هێشت و هێرشەکانی تورکیا هەر 

چەند خولەکێک دوای ڕاگەیاندنی بڕیارەکەی 

ترەمپ دەستی پێ کرد. ئەم هێرشە بەرهەمی 

و  ئەمەریکا  ساڵەی  چەندان  بێدەنگیی 

ئەورووپایە لە ئاست تورکیا. ئەم بێدەنگییەش 

جیۆسرتاتیژیی  تێڕوانینی  بنەمای  لەسەر 

پەیوەندیی  دواییانەش  بەم  و  درێژخایەنە 

ئەم  کردووە.  بەهێزتری  کەسییش  ئابووریی 

کوژرانی  هۆی  بە  بوو  تورکیا  داگیرکارییەی 

١٠٠٠ کەس و ئاوارەبوونی ٢٠٠،٠٠٠ کەس. ) 

٢٠٢٠ ,Balanche(

لە دانپێدانانی سەربازییەوە بۆ دانپێدانانی 

سیاسی

ڕووبەڕووبوونەوە  گشتی  شێوەیەکی  بە 

و  هاتووە  کۆتایی  سووریا  لە  سەربازییەکان 

سووریا  لە  شەڕ  دوای  چوارچێوەی  دەبێت 

بکرێت.  چارەسەر  نێودەوڵەتی  شێوەیەکی  بە 

هەر چەندە تورکیا ڕەتی کردووەتەوە هەسەدە 

دیپلۆماتیی  سیاسی،  دانپێدانانێکی  هیچ 

کردووە  ڕێگریی  ساڵیشە  چەندان  و  هەبێت 
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فرەالیەنەکاندا  گفتوگۆ  لە  نوێنەری  هەسەدە 

هەبێت، چونکە تۆمەتباری دەکات بە تیرۆریزم 

هەندێ  بەاڵم  پەکەکەوە،  بە  پەیوەندیی  و 

چارەسەر  دەکەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  شیکردنەوە 

شیکردنەوانە  ئەو  هەسەدەیە.  الی  هەر 

لە  خۆی  هەسەدە  گەر  دەکەن  بەوە  ئاماژە 

پەکەکە دوور بخاتەوە، تورکیا ئارام دەبێتەوە. 

دوو شتی  و  فریودەرە  ئامۆژگارییە  ئەو  بەاڵم 

ئەم  دەیسەملێنن  کە  نەگرتووە  لەبەرچاو 

هەسەدەدا  و  تورکیا  لەنێوان  تەنها  ملمالنێیە 

کە  هەیە  باننەتەوەیی  دیوێکی  بەڵکوو  نییە، 

پێویستی بە چارەسەری گشتگیر هەیە.

بکرێت  شتێک  هیچ  ناتوانرێت  یەکەم: 

هەسەدە  تۆمەتبارکردنی  لە  بەرگریکردن  بۆ 

وەکوو  تورکیا  کاتێک  تا  پەکەکەییبوون  بە 

بهێنێت.  بەکار  ئەمە  سیاسی  چەکێکی 

بانگەشەیەکی  بە  بووە  تۆمەتبارکردنە  ئەم 

ئەم  سیاسییەکەی  الیەنە  تورکیا.  بۆ  الستیکی 

پێویستە  چەندێك  دەدات  نیشانی  بانگەشەیە 

کاتەی  ئەو  بکرێت.  چارەسەر  ملمالنێیە  ئەم 

عەبدواڵ  لەگەڵ  هەبوو  ئاشتی  گفتوگۆکانی 

ئەوەی  بانگەشەی  تورکیا   ،٢٠١٣ لە  ئۆجاالن 

دەکرد ئامادەیە بۆ چارەسەری پرسی کورد بە 

بوون  هاوڕا  ال  هەردوو  سیاسی.  شێوەیەکی 

لە  پارتی دیموکراتی گەالن  بەشداریکردنی  لە 

ئاگربەست  بوو  ڕازی  پەکەکەش  و  پەرلەماندا 

تورکیاوە  لە  هێزەکانی  و  ڕابگەیەنێت 

بگەڕێنێتەوە بۆ قەندیل، بەاڵم کاتێک ئەردۆگان 

و حیزبەکەی زۆرینەی پەرلەمانیان لەدەست دا 

بە هۆی بەشداریی هەدەپەوە لە هەڵبژاردندا 

گفتوگۆکانی  هەر  نەک  تورکیا،  حکومەتی 

ئاشتی لەگەڵ پەکەکە کۆتایی پێ هێنا، بەڵكوو 

بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە شتی وەها هەر 

الیەنگران  زۆری  بەشێکی  نەداوە.  ڕووی 

دەستگیر  هەدەپە  ئەندامپەرلەمانەکانی  و 

پەکەکەوە.  بە  پەیوەندییان  تۆمەتی  بە  کران 

هەر  پەکەکەوە  بە  پەیوەندی  بوونی  تۆمەتی 

بەڵکوو  نەکراوە،  هەسەدە  ئاراستەی  بەتەنها 

بۆ  دەیە  چەندان  بۆ  سیاسییە  ئامرازێکی 

کەمینە،  ئۆپۆزسیۆن،  گرووپەکانی  داپڵۆسینی 

چاالکوان و ڕۆژنامەنووسان بەکار دێت. هەر 

لەبەر ئەوە ئەمە تۆمەتێکی سیاسییە کە کەس 

ناتوانێ خۆی لێ قوتار بکات.

بوونی  باننەتەوەیی،  دیوی  دووەم 

هێزە  کە  ڕاستییەیە  ئەو  ملمالنێکە 

دوور  پەکەکە  لە  خۆیان  تر  سیاسییەکانی 

تورکیای  دڵی  تەواو  بەاڵم  خستووەتەوە، 

باکووری  پەرەسەندنەکانی  نەکردووە.  ڕازی 

عێراق  کوردستانی  دەسەملێنێ.  ئەوە  عێراق 

بە  بووە  )١99١(ەوە  لە  واقیع  ئەمری  بە 

هەرێمێکی خۆسەری لەدوای شەڕی دووەمی 

کەنداو. لە ١99٢دا سەددام حسێنی سەرۆکی 

بێتە  کە  تورکیا  بە  دا  مۆڵەتی  عێراق  ئەوکاتی 

پەکەکە.  دژی  شەڕی  بۆ  عێراقەوە  ئاسامنی 

و  واشنتۆن  ١998ی  ڕێککەوتنی  بەپێی 

فەرمانڕەوا،  حیزبی  هەردوو  نێوان  ئەنکەرەی 
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پارتی  و  کوردستان  نیشتامنیی  یەکێتیی 

ال  هەردوو  دەبوو  کوردستان  دیموکراتی 

شەڕی  لە  بدەن  تورکیا  یارمەتیی  بەتایبەتی 

دژی پەکەکە، لە دەرئەنجامدا ملمالنێی نێوان 

هەرێمی  بۆ  گوازرایەوە  تورکیا  و  پەکەکە 

هەولێر.  و  بەغداد  ڕەزامەندیی  بە  کوردستان 

بۆ  گوازرانەوە  شەڕەکان  )٢٠١6(ەوە  لەدوای 

کاتێکدا  لە  کوردستان،  هەرێمی  سنوورەکانی 

نێودەوڵەتی  قەیرانی  گرووپی  ڕاپۆرتی  بەپێی 

تورکیا  باشووری  لە  شەڕەکان  زۆربەی 

 International( کاتە  ئەو  پێش  ڕوویان دەدا 

ئاماژە  ئامارەکان   .)٢٠٢٠  ,Crisis Group

لەدوای  زیانەکان  و  شەڕ  کە  دەکەن  بەوە 

و  بووە  زیاتر  واشنتۆنەوە  ڕێککەوتنی 

ئایدیایەکی  چەندە  هەر  نەکردووە،  کەمی 

بوو  پەکەکە  پرسی  چارەکردنی  ڕێککەوتنەکە 

گرنگرت،  هەمووی  لە  سەربازی.  ڕێگای  بە 

خواستەکانی  جێبەجێکردنی  و  نەرمینواندن 

تەنها  کوردستانەوە  هەرێمی  لەالیەن  تورکیا 

گۆڕەپانی شەڕەکەی گواستووەتەوە و لە ٢٠٢١ 

توێژینەوەکانی  زیاترە.  زیادبوونی  ئەگەری 

بەوە  ئاماژە  تایمز  کوردستان  هەواڵی  سایتی 

بە  پەکەکە  شەڕی  تێچوونەکانی  کە  دەکەن 

جار  یەکەم  بۆ  کوردستان  هەرێمی  یارمەتیی 

لە بودجەی تورکیای ٢٠٢١دا پارەی بۆ تەرخان 

کراوە )کوردستان تایمز، ٢٠٢١(. 

چاودێران  هەندێ  ئەوەی  پێچەوانەی  بە 

لە  تەنها  ئێستادا  لە  ملمالنێکە  دەیڵێن، 

نییە،  کوردستاندا  هەرێمی  سنوورەکانی 

لە  مەدەنییەوە  هاواڵتیانی  لەالیەن  بەڵکوو 

هەڕەشە  وەکوو  بەگشتی  عێراقدا  باکووری 

بارۆمیتەر  عەرەب  ئامارەکانی  دەبیرنێت. 

تورکیا،  تەداخولەکانی  بەوە دەکەن کە  ئاماژە 

وەکوو  عێراق  باکووری  لە  خەڵکی  لەالیەن 

لە  خەڵکی  زۆربەی  دەبیرنێت.  هەڕەشە 

تورکیا  بوونی  پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 

بە مەترسی و هەڕەشە دەبینن بۆ سەقامگیری. 

ئەوەی کە ئەم هەڕەشەیە بەتایبەتی ڕووی لە 

ئەو  خەڵکی  کە  دەردەکەوێت  لەوەدا  کوردە 

سەددا  لە  تەنها  عەرەبن،  زۆرینەی  ناوچانەی 

یەکیان تورکیا وەکوو هەڕەشە دەبینن.

ئەزموونی  دەرئەنجامی  بەکورتی: 

دەریدەخات  عێراق  کوردستانی  هەرێمی 

گرفتەکەی  پەکەکە  لە  خۆبەدوورگرتن  کە 

کە  نییە  هۆکارێک  هیچ  نەکردووە،  چارەسەر 

دەبێت  یارمەتیدەر  ئەمە  بێت  وا  باوەڕمان 

 ٣6 لە  زیاتر  تورکیا  سووریادا.  ئایندەی  لە 

پەکەکە  و  پەکەکەیە  شەڕی  سەرقاڵی  ساڵە 

ناو  بۆ  خەڵکی  ڕاکێشانی  لە  بەردەوامە  هەر 

هێزی  بەرباڵوترین  ئێستاشدا  لە  ڕیزەکانی، 

گەریالیی کوردە.

لەدوای  سووریا  ئایندەی  بۆ  ئەوە  لەبەر 

تەنها  چارەسەر  بێت  وا  پێامن  بێامنایە  شەڕ، 

ئاشتی  بەپێچەوانەوە،  هەسەدەیە،  الی 

پەیوەندیی  سووریا  باکووری  لە  هەمیشەیی 

تورکیا  نێوان  سەرانسەرییەکەی  ملمالنێ  بە 
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کوردستانی  هەرێمی  هەیە.  پەکەکەوە  و 

کە  دەدات  نیشانی  منوونەیەک  وەکوو  عێراق 

ئەمەریکا  نێوانگیریی  بە  پێشوو  هەوڵەکانی 

کراوە  کوردییەکان  هێزە  لە  فشار  تێیدا  کە 

خواستی تورکیا تێر بکەن، شکستی هێناوە لە 

چارەسەرکردنی کێشەکان لە ئەرزی واقیعدا.

کابینەی نوێی بایدن

کابینەکەی بایدن لە )٢٠(ی مانگی )١(

کار.  سەر  کەوتنە  و  خوارد  سوێندیان  ەوە 

بایدن  بژاردەکانی  سەیری  خۆیەتی  جێی 

پێگەکان.  و  پۆست  لە  هەندێ  بۆ  بکەین 

لیۆڵد  بلینکن،  ئەنتۆنی  هەڵبژاردنی  بە 

نەتەوەیی  ئاسایشی  ئەنجوومەنی  لە  بەرپرس  وەکوو  مەکگۆرگ  هەڵبژاردنی 
بۆ تورکیا.  ئەفەریقا، پەیامێکی تێدایە  باکووری  و  ناوەڕاست  بۆ ڕۆژهەاڵتی 
پەیوەندیی  مەکگۆرگ  هێندەی  ئەمەریکیدا  دیپلۆماسیەتی  لە  هەیە  کەس  کەم 
هەبووبێت لەگەڵ دەسەاڵتدارانی کورد لە هەرێمی کوردستانی عێراق و خۆسەریی 

باکوور و ڕۆژئاوای سووریا.
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سێ  بایدن  مەکگۆرگ؛  برێت  و  ئۆسنت 

و  ئەزموون  کە  داناوە  سیاسەتداڕێژەری 

سیاسەتی  دەیسەملێنێت  ڕابردوویان  کاری 

گۆڕانکاریی  ناوچەکەدا  لە  ئەمەریکا 

بە  پەیوەند  لە  دێت  بەسەردا  گەورەی 

تورکیا و ڕۆڵی کوردەوە لە سووریادا.

وەکوو  ساڵەی   5٠ دیپلۆماتێکی  بایدن 

هەڵبژاردووە.  دەرەوە  وەزیری  بۆ  بلینکنی 

یاریدەدەری  بلینکن  ئۆبامادا  ئیدارەی  لە 

ڕاوێژکاری  دواتریش  و  سکرتێر  یەکەمی 

دواتریش  و  بووە  سەرۆک  جێگر  ئەمنیی 

بلینکن  دەرەوە.  وەزیری  جێگری  بە  بووە 

شێوازی ڕاگرتنی دڵی تورکیا و بەکارهێنانی 

پێ  داعش  شەڕی  بۆ  کوردییەکانی  هێزە 

باش بووە. بلینکن لە وتارێکیدا بۆ نیویۆرک 

داعش؛  شکاندنی  ''بۆ  ٢٠١7-دا،  لە  تایمز 

 ,Blinken( بکەن''،  پڕچەک  کوردەکان 

هێشتا  ئەوکات  -ئەڵبەت  دەڵێت   )٢٠١7

داعش ڕەقەی بەدەستەوە بوو-: ''هەسەدە 

ناوشاری  سەختی  شەڕی  بەسەر  دەتوانێ 

کاتەی  ئەو  تەنها  بکەوێت،  سەر  داعشدا 

ئامۆژگاریی  بلینکن  بکرێت''.  پڕچەک  کە 

ئیدارەی ترەمپی کرد کە ''هەر هاوکارییەک 

بدەین،  دیموکراتی  سووریای  هێزەکانی  بە 

دیاریکراو  ئەرکێکی  بۆ  تەنها  دەبێت 

ئەرکەکەی  کە  بێت  ئەوەندە  تەنها  بێت، 

بێت  ئەوەندە  نەک  بدرێت،  ئەنجام  پێ 

 ,Blinken( پەکەکە''  دەستی  بە  بگات 

٢٠١7(. بلینکن زۆر جار ئەوەی گوتووە کە 

سیاسەتی ملدان بە داواکارییەکان، تورکیای 

سووریا  باکووری  لە  ناتۆ  هاوپەیامنی 

ئەهوەن دەکاتەوە.

وەزیری  بۆ  بایدن  هەڵبژاردەکەی 

بەرگری کە لۆیڵد ئۆستنە، بەوە نارساوە کە 

ڕەخنەگری سیاسەتی دەرەوەی ئۆباما بووە 

و کەمرت باوەڕی بە دەستتێوەردانی ئەمەریکا 

 .))٢٠٢٠  ,Perry دەرەوەدا  لە  هەبووە 

جەنەراڵە  ئەم  بارەی  لە  دەزانرێت  ئەوەی 

سەرکردایەتیی  کە  ئەوەیە  سەربازییەوە 

کردووە  ئەمەریکای  هێزەکانی  کشانەوەی 

لەگەڵ  چەندە  هەر  عێراق،  لە  ٢٠١١دا  لە 

نەبووە.  جێبەجێکردنەکەیدا  شێوازی 

نێودەوڵەتییە  هاوپەیامنی  داڕێژەری  ئۆسنت 

سەرەکییە  هۆکاری  ئەمەش  و  داعش  دژی 

بەرگری  وەزیری  بە  کردوویەتی  بایدن 

ئۆسنت  بوارەدا  لەو  هەر   .))٢٠٢٠  ,Biden

سەربازییانەی  کەسە  ئەو  یەکەمین  لە 

لەگەڵ  کاری  پێکەوە  کە  ئەمەریکایە 

هەسەدە کردووە، ئەویش کاتێک کە ئۆسنت 

فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی 

ئۆسنت   .٢٠١6 بۆ   ٢٠١٣ لە  بووە  ئەمەریکا 

دژی  سرتاتیژیەتی  داڕێژەری  خۆی  کە 

بەرەوپێشچوونەکانی  کاتێکدا  لە  داعشە 

کردبوو،  شۆک  دونیای  ڕێکخراوە  ئەم 

ئەم  دژی  دەستکەوتەکانی  دەزانێت  باش 

لەدەست  بەخێرایی  دەکرێت  ڕێکخراوە 
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گرنگیی  بۆ  ئەو  تێگەیشتنەکانی  بچن. 

داعشدا  تێکشکاندنی  لە  کوردییەکان  هێزە 

لە  چاکسازی  بۆ  بێت  گرنگ  لەوانەیە 

ئەمەریکادا. سیاسەتی 

بایدن؛  گرنگی  دیکەی  بژاردەیەکی 

تایبەتی  نوێنەری  کە  ئەو  ماکگۆرگە.  برێت 

هاوپەیامنیی  لە  بوو  ئەمەریکا  سەرۆکی 

نارساوە  بەوە  داعش،  دژی  نێودەوڵەتی 

باکوور  لە  دژی فراوانخوازییەکانی تورکیایە 

تەنانەت  ماکگۆرگ  سووریا.  ڕۆژهەاڵتی  و 

دەستی لە پۆستەکەی کێشایەوە لە کۆتایی 

بڕیاری  بۆ  دژایەتییەک  وەکوو  ٢٠١8دا، 

هێزە  کشانەوەی  بۆ  ترەمپ  یەکەمی 

 Harb( لە ڕۆژهەاڵتی سووریا زەمینییەکان 

and Ragip, ٢٠٢١(. هەڵبژاردنی مەکگۆرگ 

ئاسایشی  ئەنجوومەنی  لە  بەرپرس  وەکوو 

و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  نەتەوەیی 

بۆ  تێدایە  پەیامێکی  ئەفەریقا،  باکووری 

دیپلۆماسیەتی  لە  هەیە  کەس  کەم  تورکیا. 

ئەمەریکیدا هێندەی مەکگۆرگ پەیوەندیی 

لە  کورد  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  هەبووبێت 

خۆسەریی  و  عێراق  کوردستانی  هەرێمی 

باکوور و ڕۆژئاوای سووریا. هەڵبژاردنی بۆ 

دەنگی  تورکیدا  میدیای  لەناو  پۆستە؛  ئەو 

پەکەکە  هاریکاریی  بە  هەندێ  و  دایەوە 

مەولوود  ئەوەی  وەکوو  کرد  تۆمەتباریان 

 Harb and( کردی   ٢٠١7 لە  چاوشئۆغلوو 

 .)٢٠٢١ ,Ragip

ئیدارەی  لە  ڕەخنەگر  دەنگی  بڵندترین 

لە  بێت.  خۆی  بایدن  ڕەنگە  بایدندا 

لە  تایمز  نیویۆرک  لەگەڵ  چاوپێکەوتنێکیدا 

دەبێ  کە  دەیڵێتەوە  دووبارە  بایدن   ،٢٠٢٠

وەکوو  بدات  هەڵەکانی  باجی  ئەردۆگان 

بەتایبەتی  بایدن  وتی.  ٢٠١9دا  لە  ئەوەی 

قسەی لە بارەی مامەڵەی تورکیاوە کرد لەگەڵ 

دەرەوەدا،  خاکی  لە  هەر  نەک  کوردەکاندا 

بەڵکوو کوردەکانی ناو تورکیا خۆشی. بایدن 

کە  بێتەوە  ڕوون  ئەوە  ''دەمەوێ  دەڵێت: 

کوردەکان  کە  هەبوو  شێوازێکامن  ئێمە 

لە  بنب  سیاسی  پڕۆسەی  ئاوێزانی  ویستیان 

تورکیادا لە ڕێگەی پەرلەمانەوە... ئەردۆگان 

باجەکەی  دەبێ  بدات،  باجەکەی  دەبێ 

لە  دەبین  بەردەوام  ئێمە  بزانین  و  بدات 

 The Editorial( بەوان''  چەک  فرۆشتنی 

Board of NYt, ٢٠٢٠(. جیاواز لە بلینکن، 

سیاسەتە  پەرەسەندنی  لەسەر  چاوی  بایدن 

تورکیادا  ناوخۆی  لە  دژەدیموکراسییەکانە 

لەدوای کودەتا شکستخواردووەکەی )٢٠١6(

هێناوە،  ''ئەردۆگان شکستی  دەڵێت:  و  ەوە 

پارتەکەی  لە  هێنا،  شکستی  ئەستەنبوڵ  لە 

ئێمە ئێستا چی  خۆی شکستی هێنا. کەواتە 

تەسلیم  و  دانیشین  ئاوا  هەر  ئێمە  بکەین؟ 

لە  بوو  ئەوە  من مبکردایە  كۆتا شتێک  بین؟ 

ئەردۆگان  بەقسەی  کوردەکاندا  مەسەلەی 

 The( ''بکەم، ئەوە هەر قابیلی کردن نەبوو

.)٢٠٢٠ ,Editorial Board of NYt



91

No.9, September 2021

ئایندەی سیاسەتەکانی ئەورووپا و 

ئەمەریکا

لە  پێشرت  بایدن  بژاردەکەی  هەرسێ 

لەبەر  کردووە،  ئۆبامادا خزمەتیان  ئیدارەی 

مانگەکانی  لە  گرنگ  پرسیارێکی  ئەوە 

بایدن  ئیدارەکەی  ئایا  ئەوەیە  داهاتوودا 

شێوازەکەی  هەمـــان  بە  بەردەوامیدانە 

کە  نــــارسابوو  بەوە  ئۆباما  ئۆباما. 

هەمیشەیی''یەکان  ''شەڕە  دەیویست 

ڕۆژهەاڵتی  لە  و  بێنێـــت  پێ  کۆتایی 

گفتـــۆگۆکە  بەاڵم  بکشێتەوە،  ناوەڕاست 

گفتۆگۆکە  ئێستادا.  لە  بێ  جیاواز  لەوانەیە 

نەک  چۆن  ئەوەیە  لەسەر  ئێستادا  لە 

ناوچــــەکە  لە  ئەمەریکا  هێزەکانی  هەر 

کێشەکان  بەجددی  بەڵکوو  بکشێتەوە، 

نەمێنێت.  ملمالنێ  و  بکرێن  چارەسەر 

ئەوەتا  یان  کە  بوو  ئەوە  ئۆباما  بڕوای 

بەکار  بێفـــــڕۆکەوان  فڕۆکەی  بەزۆری 

حکومەتانە  ئەو  پشتگیریی  یاخود  بێت، 

دەکەن.  دابین  سەقامگیری  کە  بکرێت 

بەتایبەتی  نەکرد  ئیشی خۆی  ئەو حساباتە 

هیچ  فرەالیەنی  تورکیادا.  مەسەلەی  لە 

پشت  ئەو  کاتێک  نییە  کاریگەرییەکی 

ڕێگری  واڵتاندا  لەنێوان  بەستە  یەکرت  بە 

ڕەوتـــی  دژی  وەستانەوە  لە  دەکات 

لە  یەکێ  فراوانخوازیی  و  دژەدیموکراسی 

ئێستادا  لە  تورکیا  منوونــــەی  واڵتەکان، 

ڕوونە.

ئەمەریکا  بەکەمی  زۆر  ٢٠١9-ەوە  لە 

تورکیای  دەستتێوەردانەکانی  دژایەتیی 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  و  لیبیا  لە  کردووە 

و  تاکالیەن  جووڵە  منوونە  بۆ  ناوەڕاست، 

ئەتنیکییەکانی  هێــــرشە  لەناکاوەکانی، 

و  سووریا  لە  کوردییەکان  ناوچە  دژی 

سووریای  چارەسەری  کۆتاییدا  لە  عێراق. 

دوای داعش کە ئارامی و ئاشتیی سەقامگیر 

دۆخی  لەسەر  بهێنێت،  ناوچەکە  بۆ 

ڕۆژهەاڵتی  و  باکوور  هەرێمی  سیاسیی 

دووبارە  بەبێ  ئەمەش  و  وەستاوە  سووریا 

لەنێوان  ئاشتی  پڕۆسەی  دەستپێکردنەوەی 

ئەم  نایەت.  بەدەست  پەکەکە  و  تورکیا 

ڕووبەڕووبوونەوە چەندان ساڵەی نێــــوان 

ملمالنێـــــکانی  چەقی  لە  دووانە  ئەم 

لەگـــەڵ  سووریا  و  عێراق  لە  کوردەکانە 

تورکیا. سەربازانی 

بەڕاستی  جووڵەیەکی  ئەوەی  بۆ 

پێویستە  هەنگاو  دوو  هەبێت،  کاریگەر 

برنێت: یەکەم: گفتوگۆی ئاشتیی فرەالیەنەی 

فەرمی لەنێوان پەکەکە و حکومەتی تورکیا 

ئەمەریکا  لە  کە  بکات  پێ  دەست  دەبێ 

دووەم:  بدرێت.  ئەنجام  ئەورووپا  و 

خۆبەڕێوەبەریی  بۆ  نەخشەڕێگایەک 

مشتومڕە  ئەو  لەسەروو  کە  دابرنێت  کورد 

ساختەیەی سەربەخۆیی و سەر بە ئەوی تر 

بێت  دامەزراوە  بنیادنانی  لە  و چاوی  بێت 

سووریا.  و  عێراق  کوردییەکانی  هەرێمە  لە 
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ئەگەر بایدن دەیەوێت ئەمەریکا بگەڕێتەوە 

بۆ گۆڕەپانی سیاسەتی جیهانی و ڕۆژهەاڵتی 

گفتۆگۆیەک  دەستپێکردنی  ئەوا  ناوەڕاست، 

خۆسەریی  سیاسیی  چوارچێوەی  بارەی  لە 

سەرەتایەکی  سووریا  ڕۆژهەاڵتی  و  باکوور 

گەڕانەوەیەی  ئەو  بۆ  دەبێت  باش 

بەبێ  ناکرێت  گفتوگۆیە  ئەم  ئەمەریکا. 

ئەویش  پڕۆسەکە،  بۆ  تورکیا  گێڕانەوەی 

لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  گفتوگۆی  پڕۆسەی 

گرت  سەری  گفتوگۆیە  ئەم  ئەگەر  پەکەکە. 

نێودەوڵەتی  دانپێدانراوی  ستاتۆیەکی  و 

کرا،  بارەوە  لە  قسەی  سووریا  کوردانی  بۆ 

بەبەهێزی  دەتوانێ  ئەمەریکا  ئەوکات 

ناوچەکە  لە  داعش  سەرهەڵدانەوەی  دژی 

بوەستێتەوە.

بارەی  لە  ئەمەریکا  ڕوونی  سیاسەتێكی 

تورکیاوە وەها دەکات ئەورووپاش بەهێزتر 

لە  بکات  مامەڵە  تورکیا  لەگەڵ  ڕێکرت  و 

ناوەڕاست،  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  مەسەلەی 

لیبیا و ئەرمینیا. ئێستا کاتی ئەوەیە ئەورووپا 

بە  پێداچوونەوەیەک  ئەڵامنیا  بەتایبەتی  و 

پەیوەندییەکانیان لەگەڵ تورکیادا بکەن. لە  

ناو  بۆ  تورکیا  هاتنی  گفتوگۆی  نە  ئێستادا 

یەکێتیی ئەورووپا لەئارادایە و نە مەسەلەی 

سیاسییە  چەقبەستنە  ئەم  تورکیا.  سزادانی 

هانی  ئەمە  بێت،  بەردەوام  ناکۆتا  ناکرێت 

تورکیا دەدات سنووری دەسەاڵتەکانی خۆی 

ئەوەشەوە  لەسەروو  بکاتەوە.  تاقی  زیاتر 

دەسەاڵتی  بدات  هەوڵ  دەبێت  ئەڵامنیا 

بکاتەوە،  کەم  ئەڵامنیادا  لەناو  تورکیا 

و  سیاسی  دژبەرە  ئەو  دژی  لە  بەتایبەتی 

هێناوە.  ئەڵامنیا  بۆ  پەنایان  ئۆپۆزسیۆنانەی 

پەیوەندیی  ئەڵامنیا  بێدەنگیی  بەشێكی 

دەسەاڵتەی  لەم  ئاگادارە  هەیە  بەوەوە 

تورکی  حکومەتی  تۆڕەکانی  دەبێ  تورکیا. 

بۆ  هەڵبوەشێرنێنەوە،  ئەڵامنیادا  لەناو 

خاكی   لە  تورکیا  ڕەخنەگرانی  ئەوەی 

سیاسەتی  و  بن  سەالمەت  ئەڵامنیادا 

دەرەوەی ئەڵامنیاش نەچەمێتەوە لە ئاست 

تورکیادا.  داخوازییەکانی 

سەرچاوەکان:
١. Arab Barometer )٢٠١9(, Survey Data 

on Iraq from AB Wave V )٢٠١9–٢٠١8(, www.

arabbarometer.org/survey-data/ )٢8 
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٢. Balanche, Fabrice )٢٠٢٠(, The Fragile 

Status Quo in Northeast Syria, www.

washingtoninstitute.

org/policy-analysis/fragile-status-quo-

northeast-syria )٢8 December

٢٠٢٠(.

٣. Biden, Joe )٢٠٢٠(, Why I Chose 

Lloyd Austin as Secretary of Defense, www.

theatlantic.

com/ideas/archive/١٢/٢٠٢٠/secretary-

defense/٢( /6١7٣٣٠ January ٢٠٢١(.

٤. Biden, Joe )٢٠١9(, Campaign ٢٠٢٠ Joe 

Biden in Davenport, Iowa, www.c-span.

o r g / v i d e o / ? ١ -٤ 6 5 ٢ 8 6 / j o e - b i d e n -
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5. Blinken, Antony J. )٢٠١7(, To Defeat 
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com/٣١/٠١/٢٠١7/opinion/to-defeat-isis-

arm-the-syrian-kurds.html )١5 December

٢٠٢٠(.

6. Crisis Group )٢٠٢٠(, Turkey’s 

PKK Conflict: A Visual Explainer, www.

crisisgroup.

org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-

explainer )١5 December ٢٠٢٠(.

7. Harb, Ali, and Ragip Soylu )٢٠٢١(, 

Biden Appoints Staunch Turkey Critic Brett 

McGurk

to National Security Council, 

w w w.midd l e e a s t e ye .ne t /ne ws /b iden -

appointsstaunch-

turkey-critic-brett-mcgurk-national-

security-council )9 January ٢٠٢١(.

8. Khalifa, Dareen )٢٠٢٠(, The SDF Seeks 

a Path Toward Durable Stability in North

East Syria, www.crisisgroup.org/middle-

east-north-africa/eastern-mediterranean/

syria/sdf-seeks-path-toward-durable-

stability-north-east-syria )٣٠ November

٢٠٢٠(.

9. Kirkpatrick, David D., and Eric Lipton 

)٢٠١9(, Behind Trump’s Dealings with Turkey:

Sons-in-Law Married to Power, www.

nytimes.com/١٢/١١/٢٠١9/us/politics/

t r u m p - e r d o g a n - f a m i l y - t u r k e y .

html?auth=login-email&login=email )٢9 

December ٢٠٢٠(.

Kurdistan Times )٢٠٢١(,

)Documents: Ministry of Defence of 

Turkey announces ”planning

for war between KRI and PKK“ (, https://

kurdistantimes.org/٢٤/٠١/٢٠٢١/٪d8

٪af٪db٪86٪da٪a٪9db8٪c٪d٪88٪9d٪85٪9

db8٪e٪d٪86٪9d٪8aa-٪d٪9

٪88db٪95٪d٪8b٪٢d٪8a٪7d٪8b٪١db٪95٪d

٪8aa٪db8٪c-٪d٪8a٪8db9٪

٪5d٪8b٪١da٪af٪ d٪8b٪١db8٪c٪d b8٪c-

٪d٪8a a٪d٪88٪9d٪8b٪١da٪a٪9

db8٪c٪d٪8a٪-7d٪8aa٪db٢٤( /95٪ January 
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Klimow, and Ann Calvaresi Barr )٢٠٢٠(, 

Operation

Inherent Resolve. Lead Inspector General 
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h t t p s : / / m e d i a . d e f e n s e . g o v / ٢ ٠ ٢ ٠ /

Nov/١ /١ -/١ -/٢٠٠٢5٢86٠8 /٠٣/LEAD٢٠٪
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٢ ٠ G E N E R A L ٢ ٠ ٪F O R ٢ ٠ ٪

OPERATION٢٠٪INHERENT٢٠٪RESOLVE.
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١١. Perry, Mark )٢٠٢٠(, Lloyd Austin Isn’t 

Who You Think He Is, https://foreignpolicy.

com/١6/١٢/٢٠٢٠/lloyd-austin-isnt-who-

you-think-he-is/ )٢ January ٢٠٢١(.

١٢. Raleigh, Clionadh et al. )٢٠١٠(, 

Introducing ACLED – Armed Conflict 

Location and

Event Data, in: Journal of Peace Research, 

66٠–65١ ,5 ,٤7.

The Editorial Board of NYT )٢٠٢٠(, Joe 

Biden. Former Vice President of the United

States, www.nytimes.com/

interactive/١7/٠١/٢٠٢٠/opinion/joe-biden-

nytimesinterview.

html )٢ January ٢٠٢١(.
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ڕاپۆرتی ئایندەیی
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وانە ئەفغانستانییەکان لە عێراق؛ 
ئەگەرەکانی پاش ڕۆڵگۆڕێن یان کشانەوەی 

هێزەکانی ئەمەریکا
ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد
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یەکگرتووەکانی  واڵتە  ئەوەی  لەگەڵ 

ئەمەریکا ساڵی ٢٠١١ لە عێراق کشایەوە، 

و  داعش  سەرهەڵدانی  دوای  بەاڵم 

زۆری  ناوچەیەکی  دەستبەسەرداگرتنی 

لە  نێودەوڵەتی  هاوپەیامنیی  عێراق، 

 ٣٠٠٠ بەغداد  داوای  لەسەر  داعش  دژی 

کە  کرد  عێراق  ڕەوانەی  سەربازی  هەزار 

٢5٠٠ سەربازیان ئەمەریکی بوون. لە 5ی 

کانوونی دووەمی ٢٠٢٠ و دوو ڕۆژ دوای 

فەرماندەی  سولەیامنی؛  قاسم  کوژرانی 

فەیلەقی قودسی سەر بە سوپای پاسداران 

جێگری  موهەندیس؛  مەهدی  ئەبو  و 

شەعبی،  حەشدی  دەستەی  سەرۆکی 

دەنگی  و  بووەوە  کۆ  عێراق  پەرلەمانی 

لە  بیانییەکان  هێزە  دەرچوونی  لەسەر 

عێراق دا.

بڕیاری  ئەمەریکا  ئەوەی  دوای 

ئەفغانستان  لە  هێزەکانی  هەموو  دا 

بهێڵێت،  بەجێ  واڵتە  ئەو  و  بکشێنێتەوە 

لە  تاڵیبان  بزووتنـــەوەی  چەکدارانی 

بەسەر  دەســـتیان  مانگێکدا  ماوەی 

گرت،  ئەفغانستاندا  شارەکانی  سەرجەم 

و  کابوڵ  ناو  چووە  تەقە  بەبێ  تاڵیبان 

خۆیان  فەرمانڕەوایەتیی  ساڵ؛   ٢٠ دوای 

سەپاندەوە.

ئەمەریکا  مانەوەی  لە  ساڵ   ١8 پاش 

سەرباز،   586 و  هەزار  چوار  کوژرانی  و 

عێراق  حکومـــەتی  و  ئەمەریکا  دواجار 

ئەمساڵ  کۆتـــــایی  کەوتن  ڕێک 

بکشێنەوە،  عێراق  لە  ئەمەریکا  سەربازانی 

لێ  پێشوازیی  هەم  کشانــــەوەی  ئەم 

کرایەوە،  ڕەت  بەتوندیـــیش  هەم  و  کرا 

هەمان  دەڵێن  سیاسییەکان  لە  بەشێک 

عێراقیشدا  لە  ئەفغانستان  ئەزموونی 

دیکەش  بەشێکی  و  دەبێتەوە  دووبارە 

ئەفغانستان  و  عێراق  وایە  بۆچوونیان 
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بەراوردکردنیان  و  جیاوازن  ئەزموونی  دوو 

هەڵەیەکی گەورەیە.

وەرگرتنی  کاتــــی  لە  کازمی  مستەفا 

فشاری  لەژێر  سەرۆکوەزیرانەوە  پۆستی 

و  چەکدارەکـــــان  گرووپە  و  تاران 

بووە  سیاسییەکــــاندا  حیزبە  لە  بەشێک 

بیانییەکان  هێزە  بوونی  بە  کـــۆتایی  تا 

و  کازمی  کاتێکادا  لە  بهێرنێت،  عێراق  لە 

الیەنەکانیش  سەرجەم  و  حکومەتەکەی 

و  ئـــەمەریکا  مانەوەی  دەزانن 

و  حکومەت  مانەوەی  بۆ  هاوپەیامنان 

بۆیە  هەر  پێویستـــییە.  عێراق  سوپای 

جۆ  لەگەڵ  دیداریدا  دوایین  لە  کازمی 

کۆتایی  لە  ئەمەریکا،  سەرۆکی  بایدن؛ 

مانگی تەممووز، بە بەردێک دوو نیشانەی 

شکاند؛ تا ئاستێکی زۆر گرووپەکانی دژ بە 

کۆتایی  بەوەی  کرد  بێدەنگ  ئەمەریکای 

دەکشێنەوە،  ئەمەریکا  هێزەکانی  ئەمساڵ 

ئەمەریکای  پێی  دیکەشەوە  الیەکی  لە 

و  ڕاوێژکار  ناوی  بە  و  کرد  قایم  عێراق  لە 

ئەمەریکا  مانەوەی  بە  درێژەی  ڕاهێنانەوە 

و  چەکدارەکان  گرووپە  بۆیە  هەر  دا. 

بەشێک لە سیاسییەکان دەڵێن: "کشانەوەی 

ئەمەریکا تەنها فێڵە و ئەوەی گۆڕاوە ناوی 

سەربازەکانە بۆ ڕاوێژکار".

لە  ئەمەریکا  سەرۆکی  بایدن؛  جۆ 

عێراق  لە  کشانەوە  بارەی  لە  وتارێکیدا 

ئەو  بارەی  لە  نیگەرانم  "من  دەڵێت: 

بەاڵم  بەردەمامندان،  لە  ئێستا  ڕاستییانەی 

بە  کۆتاییهێنان  بڕیاری  لە  نیم  پەشیامن 

لە عێراق و کۆکردنەوەی  شەڕی ئەمەریکا 

بۆ  هەوڵەکامنان  لەسەر  سەرنجامن 

و  عێراق  لە  تیرۆر  ڕووبەڕووبوونەوەی 

ناوچەکانی دیکەی جیهان."

دوو ئەزموونی جیاواز

هێزە  زۆربەی  و  کوردستان  هەرێمی 

مانەوەی  لەگەڵ  بەگشتی  سیاسییەکانی 

وایە  پێیان  و  ئەمەریکییەکاندان  هێزە 

هەرێم  بەرژەوەندیی  لە  کشانەوە 

و  ئێستا  ڕەوشی  و  نییە  عێراقیشدا  و 

ئەم  دەخوازێت  وا  داعش  هەڕەشەی 

کوردستاندا  هەرێمی  و  عێراق  لە  هێزانە 

مبێننەوە.

پارتی  سەرۆکی  بارزانی؛  مەسعوود 

کۆنرتۆڵکردنی  دوای  کوردستان  دیموکراتی 

بەراوردکردنی  و  تاڵیبانەوە  لەالیەن  کابوڵ 

بە  ئەفغانستان  و  کورردستان  و  عێراق 

و  کردەوە  باڵو  خۆی  بۆچوونی  یەکرت، 

میدیایی  و  سیاسی  "تەوژمێكی  ڕایگەیاند: 

و  دڵەڕاوكێ  دروستكردنی  ئاراستەی  بە 

نائومێدی لەناو خەڵكی كوردستاندا كار بۆ 

كوردستان  هەرێمی  نێوان  بەراوردكردنی 

زۆر  جیاوازییەكی  دەكەن،  ئەفغانستان  و 

هەیە،  كوردستاندا  و  ئەفغانستان  لەنێوان 

پێشمەرگە  لەنێوان  زۆریش  جیاوازییەكی 
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پێشمەرگە  هەیە.  ئەفغانستان  سوپای  و 

گەلی  فرمێسكی  و  خوێن  و  مێژوو  زادەی 

داستانی  سەدان  خاوەنی  كوردستانە، 

مێژوویی و قارەمانێتییە. دۆخی كوردستان 

هەموو  لەگەڵ  هەیە  زۆری  جیاوازییەكی 

قارەمان  پێشمەرگەی  ئێمە  تر.  شوێنەكانی 

گرنگرت  هەمووشی  لە  و  هەیە  هێزمان  و 

قەزیەین.  و  ئیرادە  خاوەن  میللەتێكین 

و  نائومێدی  بیەوێ  كەسێكیش  هەر 

نابەجێ  بەراوردی  و  خۆبەكەمزانین 

هێشتا  دیارە  بكاتەوە،  باڵو  خەڵكدا  لەناو 

نەیتوانیوە لە ئیرادە و خۆڕاگریی گەلەكەی 

تێبگات."

بەرهەم ساڵح؛ سەرۆککۆماری عێراق لە 

دەرئەنجامی  ڕایگەیاند  خۆیەوە  تویتەری 

)کشانەوەی  سرتاتیژی  گفتوگۆی 

بۆ  گرنگە   )٢٠٢١ کۆتایی  لە  ئەمەریکا 

دەستەبەرکردنی سەقامگیری و سەروەریی 

عێراق کە بە سەرۆکایەتیی مستەفا کازمیی 

سەرۆکوەزیران بەدەست هاتووە.

نێچیرڤان بارزانی دوای ڕێککەوتنەکەی 

باسی  ئەوەی  بەبێ  بایدن،  و  کازمی 

بکات،  ئەمەریکییەکان  کشانەوەی 

دیالۆگی  ئەنجامی  له   "پێشوازی  وتی: 

که   ده که م  عێراق-ئەمه ریکا  سرتاتیژیی 

بەهێزکردنی  به ره و  گرنگه   هه نگاوێکی 

لەسەر  درێژخایەن  سرتاتیژیی  هاوبەشیی 

سه قامگیریی  وه ک  سەرەکییەکانی  پرسه  

ناوچەکە، هاریکاریی ئابووری و کولتووری. 

سه رۆکوه زیر  هه وڵه کانی  له   ده ستخۆشی 

کازمی و تیمی عێراق ده که م." بەاڵم ساڵێک 

گفتوگۆیەکیدا  لە  بارزانی  ئێستا  پێش 

لەوە  باسی  ئەملۆنیتەر  ڕۆژنامەی  لەگەڵ 

کرد: "هێزەکانی ئەمەریکا

لەالیەن  فەرمی  بانگهێشتنامەیەکی  بە 

حکومەتی عێراق لە ساڵی ٢٠١٤دا هاتوون، 

ئەنجوومەنی  لەگەڵ  ڕاوێژ  بە  هەروەها 

ئەمەش  یەکگرتووەکان،  نەتەوە  ئاسایشی 

بوو.  بەغدا  دەوروبەری  لە  داعش  کاتێک 

ئەم  نیگەرانی  کوردستان  هەرێمی  وەک 

دۆخەین و لەگەڵ کشانەوەدا نین. هەموو 

دەریدەخەن  هەواڵگرییەکان  زانیارییە 

و  خستووەتەوە  ڕێک  خۆی  داعش  کە 

عێراق  پێگەکانی  سەر  بۆ  هێرش  ڕۆژانە 

چەندە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەدەن.  ئەنجام 

کوردستانە،  هەرێمی  بەرژەوەندیی  لە 

عێراقە  هەموو  بەرژەوەندیی  لە  هێندەش 

لێرە  کاتەدا  لەم  ئەمەریکا  هێزەکانی  کە 

بەوەیە  تەواومان  بڕوای  ئێمە  مبێننەوە. 

و  ئەمەریکا  هێزەکانی  مانەوەی  کە 

هاوپەیامنان پێویستە بۆ هەموو عێراق."

ئەنجوومەنی  ئەندامی  بەختیار؛  مەال 

بەرژەوەندییەکانی  و  سیاسی  بااڵی 

بە  ئەفغانستان  بەراوردکردنی  یەکێتی، 

دەشڵێت:  و  دەزانێت  هەڵە  بە  کوردستان 

ناترسم  ئەمەریکا  کشانەوەی  لە  "من 
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بن،  یەکگرتوو  الیەنەکان  ئەگەریش  و 

ئەمەریکییەکانیش  کشانەوەی  بە  ئەوا 

کشانەوەی  بە  وایە  پێم  من  ناڕووخێین. 

دەبین،  خۆمان  جێی  لە  ئێمە  ئەمەریکا 

ئەمەریکا  کشانەوەی  لە  تەنیا  من  بۆیە 

نەبێت  ڕێککەوتنێک  ئەگەر  ناترسم 

ئەمەریکا  و  گەورەکان  دەوڵەتە  لەنێوانی 

سەرلەنوێ  بۆ  ئیقلیمییەکان  دەوڵەتە  و 

و  ئەمنیان  و  سیاسەتەکانیان  داڕشتنەوەی 

بەرژەوەندییان."

مەکتەبی  سکرتێری  میرانی؛  فازڵ 

کوردستان،  دیموکراتی  پارتی  سیاسیی 

بە  عێراق  لە  ئەمەریکا  کشانەوەی 

وایە  بۆچوونیــــشی  و  دەزانێت  دوور 

عێراق  بە  ئەفغانستان  بەراوردکردنی 

ئەمەریکا  کشانەوەی  دەڵێت  و  هەڵەیە 

لە ئەفغانستان؛ کشانەوەیە لە یەک واڵت، 

واتە  عێراق  لە  ئەمەریکا  کشانەوەی  بەاڵم 

ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  هەموو  لە  کشانەوە 

ناوەڕاست.

ترسی سوننەکان و ڕەتکردنەوە

سوننەکان لە چەند ساڵی ڕابردوودا کە 

لە پڕۆسەی سیاسیی عێراقدا الواز بوون و 

ناوچەکانیان کەوتە ژێر دەسەاڵتی میلیشیا 

ئەمەریکا  کشانەوەی  بەتوندی  شیعەکان، 

ڕەت دەکەنەوە و بە مەترسیی دەزانن بۆ 

زیادبوونی  و  تەواوەتییان  سەر الوازبوونی 

و  عێراق  لە  تاران  و  شیعە  هەژموونی 

بۆیە هەموو سوننەکان  ناوچەکانیان. هەر 

سیاسییە  ئەو  و  دەکەنەوە  ڕەت  کشانەوە 

دەرئەنجامی  پشتگیریی  سوننانەشی 

گفتوگۆی سرتاتیژی دەکەن، باسی کشانەوە 

ناکەن.

سەرۆکی  حەلبوسی؛  محەمەد 

واڵتەکەی  دەڵێت  عێراق،  پەرلەمانی 

هێناوە  بەدەست  گەورەی  دەستکەوتێکی 

بە ڕێککەوتنی سرتاتیژی لەگەڵ ئەمەریکا و 

عێراق لە ڕووی دیپلۆماسی و سیاسییشەوە 

لە ڕێککەوتنی سرتاتیژیدا سەرکەوتوو بووە 

لەگەڵ واشننت.

کشانەوەی  ڕێککەوتنی  پێش 

ئەمەریکاش، هێز و کەسایەتییە سوننەکان 

کشانەوەی  و  بوونەوە  کۆ  هەولێر  لە 

و  کردەوە  ڕەت  عێراق  لە  ئەمەریکایان 

عێراق  ئەمەریکا؛  کشانەوەی  ڕایانگەیاند 

تونێلێکی  و  پاشەگەردانی  ناو  دەخاتە 

ڕادەستکردنی  واتای  ئەمەش  تاریکەوە، 

عێراقە بە ئێران لەسەر سینییەکی ئاڵتوونی.

بەکۆمەڵ پێشوازیی 

پشتیوانی  شیعەکان  سیاسییە  هێزە 

بێچەندوچوونی  کشانەوەی  لە 

وایە  پێیان  و  دەکەن  ئەمەریکییەکان 

واڵتەکە  بێت،  عێراقدا  لە  ئەمەریکا  تاکوو 

نابێت. سەقامگیر 
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سەرۆکایەتیی  بە  فەتح  هاوپەیامنیی 

کورسیی   ٤7 خاوەن  کە  عامری  هادی 

حەشدی  باڵەکانی  زۆرترین  و  پەرلەمانە 

پێشوازیی  گرتووە،  لەخۆ  شەعبییشی 

کشانەوەی  و  سرتاتیژی  ڕێککەوتنی  لە 

ئەمەریکا لە کۆتایی ساڵدا کرد و ڕایگەیاند 

پێشکەوتووە  و  ئەرێنی  هەنگاوێکی  ئەمە 

نیشتامنیی  سەروەریی  دابینکردنی  بۆ  و 

تەواوەتیی واڵت. 

 ٤٢ خاوەن  کە  نەرس  هاوپەیامنیی 

عەبادیی  حەیدەر  لەالیەن  و  کورسییە 

عێراقەوە  پێشووتری  سەرۆکوەزیرانی 

خۆی  پشتیوانیی  دەکرێت،  سەرۆکایەتی 

و  ڕاگەیاند  ئەمەریکا  کشانەوەی  بۆ 

ڕێککەوتنەکەی بە سەرکەوتن بۆ عێراق و 

ئاشتبوونەوە و سەروەریی ناو برد.

سەدر  ڕەوتی  ڕێبەری  سەدر  موقتەدا 

هێزە  کشانەوەی  لە  پێشوازیی  هەر  نەک 

ئەمەریکییەکان و گفتوگۆی سرتاتیژی کرد، 

چەکدارەکان  گرووپە  لە  داواشی  بەڵکوو 

کرد هێرشە چەکدارییەکانیان بۆ سەر هێزە 

هێزە  هاوکاریی  و  ڕابگرن  ئەمەریکییەکان 

دابینکردنی  بۆ  بکەن  عێراقییەکان  ئەمنییە 

ئاسایش.

ھاوپەیامنیی  سەرۆکی  عامری؛  هادی 

بەردەوام  عێراقە  سیاسییانەی  لەو  فەتح، 

ئەمەریکییەکانی  چوونەدەرەوەی  داوای 

دەکرد و  دوو مانگ بەر لە ڕووداوەکانی 

پێویستە  ڕایگەیاند:  ئەفغانستانیش 

گفتوگۆی نێوان لیژنەی ھونەریی ئەمەریکا 

باشی لێ بکەوێتەوە  و عێراق دەرەنجامی 

دانانی  ئاراستەی  بە  بێت  ھەنگاوێک  و 

خشتەیەکی زەمەنی بۆ کشانەوەی سەرجەم 

ھێزە بیانییەکان لە عێراقدا و تەواوی بنکە 

ئاسامنییەکانی عێراق لە بنکەی سەربازیی 

عەین ئەسەد و ناوچەکانی تر بخرێنە ژێر 

کۆنرتۆڵی ھێزە ئەمنییەکان و سنوورێک بۆ 

بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە  پێشیلکارییەکانی 

دابرنێت.

گومان و ڕەتکردنەوە

گشتیی  ئەمینداری  خەزعەلی؛  قەیس 

حەق،  ئەهلی  عەسائیبی  بزووتنەوەی 

بۆ  بایدن  و  کازمی  ڕێککەوتنەکەی  پێش 

کشانەوەی ئەمەریکییەکان وتی: ئەمەریکا 

گفتوگۆ  ناوی  بە  و  بکشێتەوە  نییە  نیازی 

عێراق  لە  هەمیشە  بۆ  ڕێککەوتنەوە  و 

فەرماندەکانی  مامەڵەی  و  دەمێنێتەوە 

ئەمەریکاش بەڵگەی ئەو "ڕاستییەن". دوای 

نایەوێت  ئەمەریکا  وتی:  ڕێککەوتنەکەش 

دەرئەنجامی  بکشێتــــەوە،  عێراق  لە 

کشــــانەوەی  سەربازییش  گفتوگۆی 

و  فێڵ  و  درۆ  هەمووی  و  نییە  ئەمەریکا 

یاریکردنە بە دەربڕین و وشەکان و بایدن 

کشانەوەیان  باسی  بەڕوونی  کازمییش  و 

نەکردووە.
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وتەبێژی  ئەسەدی؛  ئەحمەد 

"گۆڕینی  دەڵێت:  فەتح  هاوپەیامنیی 

بۆ  شەڕەوە  لە  ئەمەریکا  هێزەکانی 

ڕاوێژکاری، فێڵێکی گەورەی ئەمەریکایە و 

ئەنجوومەنی  بەرگریی  و  ئاسایش  لیژنەی 

نوێنەرانی عێراق بەدواداچوون بۆ ژمارە و 

شوێنی هێزەکانی ئەمەریکا دەکات".

ئەمینداری  جێگری  شمەری؛  نەرس 

گشتیی گرووپی نوجەبا و وتەبێژی فەرمیی 

گۆڕینی  باسی  ڕایگەیاندووە:  گرووپەکە 

هێزی  لە  ئەمەریکا  داگیرکەرەکانی  هێزە 

فێڵێکی  تەنیا  ڕاوێژکار،  بۆ  شەڕکەرەوە 

بێبەهایە و یەک واتای هەیە کە بریتییە لە 

هاتنەژوورەوە  و  دەرگە  لە  چوونەدەرەوە 

زیادکردنی  کارەش  ئەم  پەنجەرەوە،  لە 

هێندە،  چەند  بۆ  هێزانەیە  ئەو  ژمارەی 

چونکە هەر ڕاوێژکارێکی ئەمەریکی چەند 

لەگەڵدا  یاریدەدەر  وەک  سەربازێکی 

دەبێت، ئەمە جگە لە پاسەوان و پاڵپشتیی 

لۆجستی، بەم پێیەش بوونی 5٠ ڕاوێژکاری 

ئەمەریکی ڕەنگە بە واتای بوونی 5 هەزار 

ئەوەی  واتە  بێت،  ئەمەریکی  سەربازی 

زیادبوونی  و  ناونیشان  تەنها  دەگۆڕێت 

ژمارەی سەربازەکانە. 

هەر  عێراقی"  بەرگریی  "هاریکاریی 

گفتوگۆی  دەرئەنجامی  سەرەتاوە  لە 

بەو  ئەمەریکایان  کشانەوەی  و  سرتاتیژی 

ڕێککەوتنەکەدا  لە  کە  جۆرە ڕەت کردەوە 

لە  دەشڵێن  دەبەن،  ناوی  فێڵ  بە  و  هەیە 

لەگەڵ  پێکدادانیان  ئەگەری  ساتێکدا  هەر 

ئەمەریکییەکان هەیە، چونکە ئەمەریکا بۆ 

کشانەوەی؛ ڕاستگۆ و پێداگر نییە.

ڕێگەی  لە  ئەلنوجەبا  بزووتنەوەی 

ڕۆیتەرزیان  ئاژانسی  بە  سەرکردەیەکیەوە 

شیعەکان  ئیسالمییە  گرووپە  وتووە 

چوارەمی  خولی  ئەنجامی  بە  متامنەیان 

کۆتایی کشانەوەی ئەمەریکا لە واڵت نییە 

و شەقامی عێراق وادەیەکی زیاتر دەدات 

ئەمەریکی.  بە حکومەتی عێراق و الیەنی 

ئەگەر ئەوەی پێویستە بەدەستی نەهێنێت، 

ئەمەریکا  داگیرکاریی  دژی  لە  شەقام  ئەوا 

مانگرتنی بەئازار ئەنجام دەدات.

لەنێوان کشانەوە و مانەوەدا

عێراق  سیاسییەکانی  ئێستاش  تا 

و  عێراق  کشانەوەی  لەسەر  ناکۆکن 

ئەفغانستان،  بە  عێراق  بەراوردکرنی 

کردووە  وەهای  ڕووداوەکانیش  خێرایی 

و  نەبن  ڕوون  بۆچوونەکان  جار  هەندێک 

گۆڕانکارییشیان بەسەردا بێت.

هاوپەیامنیی  سەرۆکی  مالکی؛  نووری 

کشانەوەی  بارەی  لە  یاسا،  دەوڵەتی 

و  کورد  دەڵێت:  ئەمەریکییەکانەوە 

ئەمەریکا  هێزەکانی  نایانەوێت  سوننەکان 

ئەمەریکا  بوونی  کاتێکدا  لە  بکشێنەوە 

بە  عێراقیش  سەریان،  بۆ  مەترسییە 
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مانەوەی  بە  پێویستی  جۆرێک  هیچ 

بۆچوونیشی  مالکی  نییە.  ئەمەریکییەکان 

ئەفغانستان  وەک  بایدن  ئیدارەکەی  وایە 

هێزەکانی لە عێراقیشدا دەکشێنێتەوە.

غەیب تەمیمی؛ سیاسەمتەداری عێراقی 

دەڵێت: "ئەمەریکا سەربازەکانی لە عێراق 

ڕووی  کە  ئەوەی  هەموو  و  ناکشێنێتەوە 

کەم  فشارانە  ئەو  کە  ئەوەیە  بۆ  داوە 

سیاسییەکانی  الیەنە  لەالیەن  کە  بکەنەوە 

و  كازمی  سەر  خراوەتە  ئێرانەوە  لە  نزیک 

ئەو زانیارییانەی بە من گەیشتووە ئەوەیە 

خولی  ئەنجامەکانی  بە  ئێرانییەکان  کە 

ڕابردوو ڕازی بوون و بەڵگەکە ئەوەیە کە 

میحوەری مقاوەمە تا ئێستا بەیاننامەیەکی 

باڵو نەکردووەتەوە."

نادیار ئایندەیەکی 

لەدوای  ئەفغانستان  ڕووداوەکانی   -

ئەو  الی  ترسی  ئەمەریکا  کشانەوەی 

کە  کردووە  دروست  هێزانە  و  عێراقی 

ئەمەریکادان،  هێزەکانی  مانەوەی  لەگەڵ 

دەبێت  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  ئەمەش 

و  عێراق  لە  سیاسییەکان  هاوکێشە  لەسەر 

پەیوەندییەکانی بەغدا و واشننت و هەولێر 

و واشننت و بەغداد و هەولێر.

- زۆربەی سەرکردایەتیی سیاسیی کورد 

پێیان وایە بەراوردکردنی عێراق و بەتایبەت 

هەرێمی کوردستان بە ئەفغانستان هەڵەیە 

نابێتەوە،  دووبارە  ئەزموون  هەمان  و 

کوردستان  هەرێمی  دەکات  وەها  ئەمەش 

و  واشننت  لە  نزیکبوونەوە  بۆ  کار  زیاتر 

هەرێم  لە  ئەمەریکا  پێگەی  قایمکردنی 

بکات.

هەمیشە  شیعەکان  سیاسییە  هێزە   -

و  بوون  ئەمەریکادا  کشانەوەی  لەگەڵ 

لە  و  عێراق  پەرلەمانی  لە  چۆن  وەک 

بۆ  کاریان  کازمییەوە  تیمەکەی  ڕێگەی 

کشاندنەوەی ئەمەریکی و بیانییەکان کرد، 

ئاراستانەدا  بەم  هەوڵەکانیان  ئایندەدا  لە 

چڕتر دەکەنەوە.

چەکدارەکانی  میلیشـــیا  و  گرووپ   -

کشانەوەی  بەتوندی  ئێران  بە  سەر 

و  دەکەنەوە  ڕەت  ئەمەریکا  "ناڕوونی" 

هێرشی  و  فشار  دەکرێت  چاوەڕوانیش 

بەرژەوەندییەکانی  سەر  بۆ  گرووپانە  ئەم 

کوردستان  هەرێمی  و  عێراق  لە  ئەمەریکا 

چڕتر ببنەوە.

ئەمەریکا  لەناکاوی  کشانەوەی   -

خستەوە  چاوەکانی  ئەفغانستان،  لە  

لە  باس  و  عێراق  لە  داعش  سەر 

لەسەر  دەکرێت،  گەڕانەوەیان  ئەگەری 

دەکرێت  چاوەڕوان  بنەمایەش  ئەم 

"خۆمنایشکردنی"  چاالکییەکانی  داعش 

کردووە  وەهای  ئەمەش  بکات،  زیاتر 

لە  عێراقییەکان  عێزە  هێزە  ئۆپەراسیۆنی 

دژی چەکدارانی داعش زیاتر بکرێن.
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کتێبی ئایندەناسی



106

No.9, September 2021

دووبارە بیرکردنەوە لە شیرازەی 
نوێی جیهانی

کتێبی ئایندەناسی

بیرکردنەوە  ناونیشانی کتێب: دووبارە 

لە شیرازەەی )نەزم( نوێی جیهانی

نووسەر: یۆرگ سۆرێنسن

وەرگێڕ: ئوسامە ئەلغەزوولی

بۆ  نیشتامنی  ئەنجوومەنی  باڵوکار: 

 – ئەدەبیات  و  هونەر  و  ڕۆشنبیری 

کوێت

ساڵی باڵوکردنەوە: 2020

ژمارەی الپەڕە: 335

ئامادەکردن: زانا کەریم
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لێدەدات. هەر چەندە ئەم دوو ئاراستەیە 

یەکێکیان )گەشبینەکە( سەر بە قوتابخانەی 

لیرباڵگەرایی و ئەوی تریشیان )ڕەشبینەکە( 

بەاڵم  ڕیاڵگەراییە،  قوتابخانەی  بە  سەر 

چوارچێوەی  لە  هەردووکیان  دواجار 

مانای  بە  عەقاڵنیدان  لیرباڵیی  تێڕوانینی 

دوو  ئەم  لەنێوان  و  لێرەوە  فراوانەکەی. 

تێڕوانینەوە، کتێبەکەی سۆرێنسن )دووبارە 

جیهانی(  نوێی  شیرازەەی  لە  بیرکردنەوە 

دڕ  و  دەچنێت  بیروبۆچوونەکانی  تەونی 

کتێبەکە  دەدات.  رشۆڤەکردن  ڕێگای  بە 

لەژێر  و  ئینگلیزی  زمانی  بە   2016 ساڵی 

 Rethinking the New World“ ناوی 

و  پاڵگرەیڤەوە  دەزگای  لەالیەن   ”Order

باڵو  “Rethinking”دا  زنجیرەی  میانی  لە 

سەر  بۆ  )2020(یش  ساڵی  کراوەتەوە، 

لەالیەن  و  وەرگێڕدراوە  عەرەبی  زمانی 

و  ڕۆشنبیری  بۆ  نیشتامنی  ئەنجوومەنی 

باڵو  کوێت  واڵتی  لە  ئەدەبیات  و  هونەر 

کراوەتەوە. 

Georg So- سۆرێنسن”  )“یۆرگ 

ئابووریی  و  سیاسەت  مامۆستای   )rensen

Aar- ئارهوس  زانکۆی  لە  )نێودەوڵەتی 

hus( لە دانیامرک و بیریارێکی پڕ بەرهەم 

نێودەوڵەتییەکاندا،  پەیوەندییە  بواری  لە 

دوو  ئەم  ئارگیومێنتی  و  ڕوانین 

ڕیاڵگەرایی(  و  )لیرباڵگەرایی  ئاراستەیە 

جیهانییەوە  نوێی  شیرازەی  بارەی  لە 

دیموکراسییە  دەوڵەتە  لەمڕۆدا 

چ  ناوخۆیی،  ئاستی  لەسەر  چ  لیرباڵەکان 

قەیراندان،  لە  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر 

هاوکات ئەو شیرازەە جیهانییە لیرباڵەش کە 

دووهەمی  جەنگی  لەپاش  دەوڵەتانە  ئەم 

بەرگریی  و  دایامنەزراندووە  جیهانییەوە 

و  پرسیار  جێگەی  بووەتە  دەکەن،  لێ 

لە  پرسیارەکان  و  بیرکردنەوە  مشتومڕ. 

تازە   )World Order( جیهانی  شیرازەەی 

ئێستادا،  قەیرانەی  لەم  تەنها  نەک  نین، 

هێزە  سەرکەوتنی  ترۆپکی  لە  بەڵکوو 

جەنگی  کۆتاییهاتنی  پاش  لیرباڵەکانیشدا 

شیرازەە  ئەم  بارەی  لە  پرسیارکردن  سارد، 

مشتومڕی  جێگای  ئایندەی،  لە  ڕامان  و 

کایەی  جیاوازەکانی  قوتابخانە  و  بیریار 

بووە.  نێودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە 

و  جیاوازانەدا  بیروبۆچوونە  ئەو  لەنێو 

)پرادیگام( پارادایم  لەنێو  بەدیاریکراوییش 

تێڕوانینی  دوو  دەکرێت  عەقاڵنیدا،  ی 

جیهانی  شیرازەەی  بە  سەبارەت  جیاواز 

دەستنیشان بکەین: تێڕوانینێکی گەشبینانە 

لە بارەی ئایندەی شیرازەەی جیهانییەوە کە 

ئامێزانبوونی  و  هاریکاری  لەسەر  پێداگری 

بەها  کە  جیهانێکدا  لە  دەکەن،  زیاتر 

نەشومنادایە،  لە  دیموکراسی  و  لیرباڵەکان 

سێرە  کە  ڕەشبینانە  تێڕوانینێکی  هەروەها 

دەگرێتەوە  ملمالنێ  و  ناکۆکی  لەسەر 

شیرازەەکە  داڕمانی  ئەگەری  زەنگی  و 
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پەسندان  بەبێ  و  دەپشکنێت  بەوردی 

ئاراستەیەکیان  هیچ  هەڵگرتنەوەی  و 

و  دەکات  بۆچوونەکانیان  شەنوکەوی 

خۆی  بۆچوونەکانی  و  رشۆڤە  دواتریش 

دەکرێت  ئەمەشدا  لەگەڵ  ڕوو.  دەخاتە 

لیرباڵگەراوە  ئاراستەی  لە  سۆرێنسن  بڵێین 

نزیکرتە و ئەمەش لە هەڵبژاردنی “شیرازەی 

لەجیاتیی   )World Order( جیهانی” 

 International( نێودەوڵەتی”  “شیرازەی 

بەڕوونی  کتێبەکە  ناونیشانی  بۆ   )Order

جێگەی  ئەوەی  بەاڵم  دەردەکەوێت، 

کتێبەکە  عەرەبیی  وەرگێڕی  سەرنجە 

بە  العاملي(  )النظام  جیهانیی  شیرازەی 

الدويل(  )النظام  نێودەوڵەتی  شیرازەی 

بکرایە،  نەدەبوو  ئەمەش  و  وەرگێڕاوە 

لە  گوزارشت  زاراوەیە  دوو  ئەم  چونکە 

دوو ئاراستە و قوتابخانەی جیاوازی کایەی 

و  دەکەن  نێودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە 

شارەزایانی ئەم بوارە ئاگاداری وردەکاریی 

ئەم بابەتەن.

ئەمڕۆ، پەیوەست بە شیرازەی جیهانی، 

پرسیاری  ئەمە  لەکوێداین؟  بەدیاریکراوی 

خۆی  هەروەک  و  کتێبەکەیە  سەرەکیی 

ئەو  ئەمە  دەڵێت:  کتێبەکەدا  پێشەکیی  لە 

پرسیارەیە کە کتێبەکە هەڵوێستەی لەسەر 

وەاڵمی  لە  دەدات.  پێ  بایەخی  و  دەکات 

جیاواز  تێڕوانینی  و  دید  پرسیارەدا  ئەم 

ڕوو،  خراونەتە  جۆراوجۆر  بۆچوونی  و 

هەردوو  تێڕوانینی  سەرەکیرتینیان  بەاڵم 

ڕیاڵگەراییە.  و  لیرباڵگەرایی  قوتابخانەی 

ئەوە  سۆرێنسن  کتێبەکەدا  دووتوێی  لە 

لیرباڵگەرا  هەم  وا:  کە  دەکاتەوە  ڕوون 

ڕەشبینەکان  ڕیاڵگەرا  هەم  و  گەشبینەکان 

لەم  بۆچوونەکانیاندا  لە  هەندێک  لە 

لەگەڵ  بەاڵم  پێکاوە،  ڕاستییان  ڕووەوە 

و  کورتبینی  ال  هەردوو  ڕای  ئەوەشدا 

تێدایە. کەمتینیی 

بارەی  لە  جیاواز  بۆچوونی  و  پێناسە 

ئەم  ئایندەی  و  جیهانی  شیرازەی  چەمکی 

بۆیە “سۆرێنسن” دوای  لەئارادایە،  شیرازە 

بۆچوونەکان،  و  پێناسە  شەنوکەوکردنی 

پێناسەی خۆی بۆ شیرازەی جیهانی دەخاتە 

ڕوو. بەالی سۆرێنسنەوە شیرازەی جیهانی: 

هەم  للحكم(  )ترتيب  حوکمڕانییەکە  شێوە 

لەناو دەوڵەتاندا، هەم لەنێوان دەوڵەتاندا، 

پەیوەست  تر.  بکەرگەلێکی  بەشداریی  بە 

کە  سەقامگیر  جیهانیی  شیرازەیەکی  بە 

بەباشی بلەیزێت )جيد األداء( و ئەرکەکانی 

کۆتوبەندێکی  چەند  بگەیەنێت،  بەجێ 

نەسەقی لەئارادان، بەاڵم لە هەمان کاتیشدا 

پێناو  لە  لەئارادان.  ناوخۆیی  کۆتوبەندی 

بنکۆڵکارییەکی دروستی شیرازەی جیهاندا، 

پێکەوە  ڕەهەندەکە  هەردوو  پێویستە 

لە  جیهانی  شیرازەی  واتە  بکرێن.  مامەڵە 

ڕێکخستنێکی  ڕووەکانیەوە  لە  ڕوویەک 

پەیوەندیی نێوان دەوڵەتانە، بە بەشداریی 
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ڕەهەندی  ئەمەش  تر،  الیەنگەلێکی 

لە  جیهانییە.  شیرازەی  نێودەوڵەتییانەی 

پەیوەستە  جیهانی  شیرازەی  ترەوە  الیەکی 

کۆمەاڵیەتی-سیاسییە  مەرجە  الیەنی  بە 

ئەمەش  ناوخۆی واڵتانەوە،  سەرەکییەکانی 

جیهانییە.  شیرازەی  ناوخۆیی  ڕەهەندی 

شیرازەی  لە  باشرتیش  تێگەیشتنێکی  بۆ 

هەردوو  ڕەچاوی  پێویستە  جیهانی، 

ڕەهەندەکە بکرێت.

هاتووە،  پێک  بەش  نۆ  لە  کتێبەکە 

عەرەبیی  وەرگێڕی  کە  ئەوەی  سەرەڕای 

ئەلغەزوولی(  )ئوسامە  کتێبەکە 

عەرەبییەکە  چاپە  بۆ  پێشکەشکردنێکی 

ئیدیتۆری  کۆکس”یش  “مایکل  نووسیوە، 

Re- بیرکردنەوە”  “دووبارە  )زنجیرەی 

چاپە  بۆ  ڕێخۆشکردنێکی   )thinking

نووسیوە.   ئینگلیزییەکە 

رشۆڤە  ئەو  یەکەمدا  بەشی  لە 

لەگەڵ  کە  باس  بەر  خراونەتە  سەرەکییانە 

بارەی  لە  سارددا  جەنگی  کۆتاییهاتنی 

شیرازەی نوێی جیهانییەوە پێشکەش کراون. 

قوتابخانەی  تێڕانینی هەردوو  ڕووەوە  لەم 

تێڕوانینی  دوو  ڕیاڵگەرا  و  لیرباڵگەرا 

بە  هەروەها  تەوژمەکەن،  ناو  سەرەکیی 

تریش  بیردۆزێکی  چەند  “سۆرێنسن”  ڕای 

و  ئینگلیزی  قوتابخانەی  بیرۆزی  وەک 

ئابووریی  مارکسییەکانی  بیردۆزەوانە 

توخمی  )IPE(؛  نێودەوڵەتی  سیاسیی 

ئەم  نێوان  مشتومڕی  بۆ  نوێیان  و  گرنگ 

دوو قوتابخانەیە سەربار کردووە.

هەر لەم بەشەدا سێ مشتومڕی تر لە 

بارەی شیرازەی جیهانییەوە خراونەتە ڕوو، 

نین  بیردۆز  مشتومڕانە  ئەم  چەند  هەر 

بۆچوونی  بەاڵم  بیردۆز،  فراوانی  مانای  بە 

جیهانی  شیرازەی  بە  پەیوەست  گرنگیان 

خستووەتە ڕوو. مشتومڕی یەکەم لە بارەی 

re- هەرێمگەرایی  بەرانبەر  )“ئیمپڕاتۆریا 

گرنگیی  دووەم  مشتومڕی  gionalism(ە، 

هەر  نادەوڵەتەکانە،  بکەرە  زیادی  لە  ڕوو 

گرنگ  دەوڵەت  وەک  بکەرانە  ئەم  چەندە 

نین بۆ شیرازەی نێودەوڵەتی، بەاڵم ڕۆڵیان 

سێیەمیش  مشتومڕی  هەڵکشانە،  لە  ڕوو 

بووتە  کە  ژینگەیە  گرنگیی  و  بایەخ 

جیهانیی  شیرازەی  هەمیشەیی  ڕواڵەتێکی 

هەنووکە.

چوارەمی  و  سێیەم  و  دووەم  بەشی 

مەرجانەی  ئەو  بۆ  کراوە  تەرخان  کتێبەکە 

چێوەبەند  هەنووکە  جیهانیی  شیرازەی  کە 

مەرجی  دووەمدا  بەشی  لە  دەکەن: 

دەوڵــــەتان  ناوخۆیی  ڕەهەندی  یاخود 

“سۆرێنسن”  ڕای  بە  و  کراوە  رشۆڤە 

جیـــــاوازی  بەبێ  دەوڵەتان  هەموو 

 )fragility( فشەڵی  لە  جۆرێک  تووشی 

پشـــێوی  توخمی  کە  هاتوون  ناوخۆیی 

جیهانی.  شیرازەی  بۆ  ناسەقامگیرین  و 

گفتوگۆ  ئاراستەی  سێیەمدا  بەشی  لە 
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و  نێودەوڵەتی  ڕەوشی  بۆ  دەگوازێتەوە 

سێرەگرتن  بە  دەوڵەتان،  نێوان  پەیوەندیی 

نێوان  شەڕی  مەترسیی  کە  ئەوەی  لەسەر 

پاشەکشێی  سەروەری  خاوەن  دەوڵەتانی 

کردووە و گرفتی شەڕی ناوخۆی دەوڵەتان 

مەرجە  دوو  ئەم  دوای  سەندووە.  پەرەی 

بەشی  لە  اإلطارية(،  )الرشوط  چێوەییە 

مەرجی  باسی  سەر  دەچێتە  چوارەمدا 

دابەشبوون  ئەویش  سێیەم،  چێوەیی 

جیهانیدا.  شیرازەی  لە  هێزە  بونیادی  و 

هێزی  ڕووی  لە  وایە  پێی  “سۆرێنسن” 

واڵتە   ،)2016( ئێستاش  تا  ماددییەوە 

بەهێزترین  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

بەاڵم  ئێستایە،  شیرازەی  ئەم  ناو  دەوڵەتی 

و  هەیە  کۆمەاڵیەتییشی  ڕوویەکی  هێز 

شیرازەیەکی  هێنانەکایەی  بە  پەیوەستە 

ڕەوا )نظام مرشوع( و درێژەپێدانی. واڵتە 

یەکگرتووەکان لەم الیەنەوە تووشی گرفتی 

گەورە دەبێتەوە.

مەرجە  سێ  ئەو  ڕۆشنایی  لەژێر 

دووەم  بەشەکانی  لە  کە  چێوەییەدا 

ڕوو،  خراونەتە  چوارەمدا  و  سێیەم  و 

حەوتەم  و  شەشەم  و  پێنجەم  بەشەکانی 

بۆ  کراوە  تەرخان  نۆیەم  و  هەشتەم  و 

شیرازەی  منوونەکانی  گەنگەشەکردنی 

ئەوانیــــش  بواردا،  گرنگرتین  لە  جیهانی 

دامەزراوەکان،  ئابووری،  ئاسایش،  بواری: 

بەهاکانن.

بابەتە  تاوتوێی  پێنجەمدا  بەشی  لە 

سەرەکییەکانی کارنامەی ئاسایشی جیهانی 

دەکات، کە بریتین لە: دەوڵەتە فشەڵەکان، 

و  زلهێزەکان  گیرکردنی  لەیەک  شاخ 

جیاوازەکاندا،  ناوچە  لە  کێبەرکێکانیان 

کۆتایی  لە  مرۆیی.  ئاسایشی  پاشانیش 

دەرەنجامە  بەو  سۆرێنسن  بەشەدا  ئەم 

دەگات کە وا جیهان بە ئاراستەی قەیران و 

پشێویی زیاتر دەڕوات.

داینامیکە  و  ئابووری  کاروباری 

بەشی  بابەتی  جیهانگیری؛  گۆڕاوەکانی 

شەشەمە و تاوتوێی پێشبینییە لیرباڵییەکان 

لە  هاریکاری  و  بەیەکگەیشنت  بارەی  لە 

کاروباری ئابووریدا دەکات کە تا ڕادەیەک 

جیهانگیریی  بەاڵم  دەرچوون،  ڕاست 

ئابووری نابەرابەریی گەورەی لێ کەوتەوە 

لە  هاریکارییش  و  بەیەکگەیشنت  و 

بوو  ئەمەش  مایەوە،  تەسکدا  سنوورێکی 

بەرانبەر  نەرێنی  پەرچەکرداری  هۆی  بە 

جیهانگیری و هاریکاریی چڕ و فراوان.

بارودۆخی  بەدوای  حەوتەم  بەشی 

ڕەوشی  و  نێودەوڵەتییەکان  دامەزراوە 

دەڕوات  جیهانیدا  حەوکەمەی  هەنووکەی 

و بانگەشەی ئەوە دەکات کە حەوکەمەکە 

بڕێکی  چەندە  هەر  واتە  نیوەناچڵە، 

سنووری  لە  بەاڵم  هەیە،  حەوکەمە  زۆر 

بۆ  کورمتەودا  چارەسەری  دابینکردنی 

تێناپەڕێت. قەیرانەکان زیاتر 
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پێگەی  لەدەوری  هەشتەم  بەشی 

جیهانیی  شیرازەی  لە  لیرباڵەکان  بەها 

و  دەسووڕێتــــەوە  هەنووکەدا 

بارگرژییەکانی  لەسەر  گفتوگۆکانی 

بونیاد  لیرباڵ  بنەمایی  بەهای  دوو  نێوان 

سەربەخۆییە  بەهای  ئەویش:  دەنێت، 

in- پشتپێکدیبەستندا  بەهای  )لەهەمبەر 

جەنگی  دوای  ماوەی   .)terdependence

بەرەو  کە  دەکرایەوە  جیا  بەوە  سارد 

هەنگاو  پشتپێکدیبەسنت  چڕکردنەوەی 

بە  ئێستادا  لە  بەندۆڵەکە  بەاڵم  دەنێت، 

واتە  دەجووڵێـــــت،  پێچەوانە  ئاراستەی 

لەسەر  جەختکردنەوە  زیاتر  ئاراستەی  بە 

سەربەخۆیی.

پوختەی  کۆتاییدا،  و  نۆیەم  بەشی  لە 

دووبارە  بارەی  لە  بۆچوونـــەکان 

نێودەوڵەتی  شیرازەی  لە  بیرکردنەوە 

لە  الیەنگریی  سۆرێنسن  ڕوو.  خراونەتە 

تەوژمە  دوو  لە  یەکێک  هیچ  بۆچوونی 

و  گەشبین  لیرباڵی  )تەوژمی  سەرەکییەکە 

تەوژمی ڕیاڵی ڕەشبین( ناکات و پێی وایە 

ڕووناکی  تەوژمانە  لەم  تەوژمێک  هەر 

الیەنەکانی  لە  الیەنێک  سەر  دەخاتە 

الیەنگەلێکی  و  نێودەوڵەتی  شیرازەی 

بۆیە  دەهێڵێت.  بەجێ  تاریکاییدا  لە  تر 

رشۆڤەیەکی  ئاراستەی  بە  تێڕوانینەکانی 

تاک  لێکدانەوەی  لە  بەدوور  و  فرەالیەن 

هەنگاو  جیهانی  شیرازەی  ڕەهەندانەی 

ئاڵۆزکاوییەکانی  جۆرێک  بە  دەنێت، 

ببینێت. شیرازەەکە 

وشەی  بابەتــــەدا  لەم  تێبینی: 

بەکار  عەرەبی  “نظام”ی  لەبریی  نەزم 

ئاینـــــدەناسی  گۆڤاری  بەاڵم  هاتبوو، 

“شـــــیرازە”ی  وشەی  “نەزم”؛  لەبریی 

وشەیە  ئەم  ئەوەی  بۆ  هێناوە،  بـــەکار 

وشەیـــــەکی  یاخود  بێت،  جێگیر  یان 

وشەکەدا  ڕەخنەکاریی  پرۆسەی  لە  باشرت 

زمانی  لە  “شیرازە”  بهێرنێت.  بەرهەم 

لە  هاتووە،  بەکار  زۆر  پێشتـــــر  کوردیدا 

شێوەزاری هەورامی )گۆران(دا لە پڕۆسەی 

دێـــــت،  بەکار  کاڵشدا  بەرهەمهێنانی 

و  )سەرخان(  سەرە  کە  کردەیە  دوایین 

پێکەوە  کاڵشــــەکە  )ژێرخان(ی  ژێرە 

تۆکمەیی  و  جوانی  و  دەبەستێتەوە 

ئەوەش  تا  و  کاڵشەکە  دەبەخشێتــــە 

تەواو نەکرێت کۆی پڕۆسەکە بە تەواوکراو 

گشتگــــــیرەکەی  شوناسە  و  دانانرێت 

کرمانجیی  شێوەزاری  لە  وەرناگرێت. 

خوارووشدا شیرازە بۆ پێکەوەبەســـــتەیی 

بەکار  خێزانێک  تۆکمەی  پەیوەندیی  و 

یان  دەپچڕێت  لێک  کاتێک  هەر  و  دێت 

دەوتـــــرێت  دەبێت،  بێسەرەوبەرە 

بۆیە وەک  تێک چووە.  ماڵە  ئەو  شیرازەی 

واتای  كە  وشــــــەیەمان  ئەم  چەمک، 

پێشنیار  دەگەیەنێت،  سیاسیی  سیستمی 

كردووە.
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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سیناریۆ ئایندەییەکان
ئامادەکردن: د.عابد خالد

لە  یەکێکە  مشهد(   –  Scenario( سیناریۆ 

لێکۆڵینەوە  بە  کە  زانستەى  ئەو  تەکنیکەکاىن 

املستقبیلة،  الدراسات  )ئایندەناسی،  ئایندەییەکان 

 ، هی و پژ ە یند  آ

 )Future Studies

ئەگەر  نارساوە. 

بەگشتى مەبەست 

بریتى  زانستە  لەم 

بوارێكی  لە  بێت 

یمیی  د كا ئا

فرە  مەعریفیی 

كە  دیسپلین 

سەرجەم  لە 

پسپۆڕییە زانستییە 

ڕێگەى  لە  و  دەهێرنێت  بەكار  جیاوازەكاندا 

و  خوازراو  الیەنە  لە  ئایندەوە  چاودێریكردنی 

ئامانجی  بە  گریامنەییەکانیەوە،  و  پێشبینیكراو 

ئایندە  وێناکاىن  لە  وێنایەک  دیاریكردنی 

لە  )بدیل(  ئەلتەرناتیڤێک  زیاترکردنی  یان 

گرنگرتین  سیناریۆ  ئەوا  ئایندە،  ئەلتەرناتیڤەکانی 

تەکنیکە بۆ گەاڵڵەکردىن ئەو وێنا و ئەلـتەرناتیڤانە.

 "Scenario" وشەی  زمانەوانییەوە،  ڕووى  لە 

لە زمانە بیانییەکاندا لە وشەی "Scena"ى التینى 

کە  وەرگیراوە، 

سەدەکاىن  لە 

بە  ناوەنددا 

سەرنجدان  مانای 

یاخود  )النظر(، 

نین  ا و تێڕ

 ) ة هد ملشا ا (

هاتووە،  بەکار 

سەدەی  لە  دواتر 

ا  مد یە ە د ز نۆ

ئەم  بەکارهێنانی 

وشەیە لە ئەورووپا بوو بە باو، لەدوای ئەوەشەوە 

بۆ هەموو جیهان گوازرایەوە.

لە  بریتییە  سیناریۆ  زانستییشەوە،  ڕووى  لە 

شێوەى  بە  کە  ئایندە،  بۆ  پێشبینیکراو  وێنایەکى 

چیرۆک یان گێڕانەوە )Narrative( یان ئەلتەرناتیڤ، 

بەاڵم  ڕوو،  دەخرێتە  بابەتێک  داهاتووى  لەسەر 

کتێبە ئایندەییەکان
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بابەىت جێى لێکۆڵینەوەکە بخرێتە ڕوو کە شایەىن 

وانە لێوە فێربوون و سوودلێبینین بن. 

هەر چەندە بەشێک لە شارەزایان وا دەخوازن 

بۆ  ئایندەییەوە  زەمەىن  ڕووى  لە  سیناریۆکان 

)نزیکمەودا،  ئەوانیش:  بکەن،  پۆلێن  جۆر  سێ 

ناوەندمەودا، دوورمەودا(، 

بەاڵم بەگشتى دەشێت لە ڕووى ناوەرۆکیشەوە 

بۆ سێ جۆر پۆلێن بکرێن:

١. )سیناریۆى چاوگگەر – مرجعي(: کە تیایدا 

زیاتر جەخت لەسەر ئەو وێنا و بەدیلە دەکرێتەوە 

کە زۆرترین ئەگەرى ڕووداىن هەیە. 

زۆربەى  تیایدا  کە  گەشبینگەر:  سیناریۆى   .٢

گەشەى  و  ئومێد  ئاراستەى  بە  بەدیلەکان  و  وێنا 

ئەرێنی بابەىت لێکۆڵینەوەکە دەخرێنە ڕوو. 

زیاتر  تیایدا  کە  ڕەشبینگەر:  سیناریۆى   .٣

پێداگرى لەسەر زەقکردنەوەى ئاڵنگارى و دژواریییە 

نەرێنییەکاىن بەردەم ئایندەى بابەىت لێکۆڵینەوەکە 

دەکرێت.
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لێکۆڵینەوەیەکدا سەبارەت  لە هەر  ئەوەى  لەبەر 

لێکۆڵینەوەیە؛  جێى  کە  بابەتەى  ئەو  ئایندەى  بە 

شێوەیەکی  )بە  سیناریۆیەک  لە  زیاتر  دەشێت 

بەراوردکردن(  بۆ  سیناریۆ  چوار  یان  سێ  ئاسایی 

بخرێتە ڕوو، لەبەر ئەوە زۆربەى کات لە لێکۆڵینەوە 

ئایندەییەکاندا ئەم وشەیە بە شێوازى کۆ )جمع( 

بوترێت  ئەوەى  لەجیاتیى  و  دەهێرنێت  بەکار 

مشاهد(،   -  Scenarios( دەوترێت   ،"Scenario"

 - ئایندەییەکان  )سیناریۆ  دەشوترێت  هەروەها 

Future Scenarios - املشاهد املستقبلية(.

سیناریۆکان زۆربەى جار بەئەنقەست خەیاڵین 

مەبەستی  بە  تێدایە،  ڕاسپاردەیان  جاریش  کەم  و 

فێربوون و گرتنەبەری کردارى پێویست لە ئێستادا 

دیزاین کراون، ئەمەش بە سەرلەنوێ دروستکردنەوە 

بیرۆکەکان  دووبارەکردنەوەی  و  تاقیکردنەوە  و 

ڕوو  داهاتوودا  لە  لەوانەیە  کە  بەوەی  سەبارەت 

بدات.

سیناریۆکان تەکنیکێکى ئایندەناىس بەسوودن 

لە سێ ڕووەوە:

ڕێگە   :)Exploration  – )پشکنین   .١

یان  تەبا  جۆراوجۆرە  گریامنکراوە  ئەگەرە  دەدات 

دژبەیەکەکان لەسەر ئایندەى بابەتێک بدۆزێتەوە.

دەدات  ڕێگە   :)Context  – )ڕەوش   .٢

ئایندەى هەر بابەتێک لە چوارچێوەى کۆى بابەتە 

نەک وەک  بکرێت،  وێنا  پێیەوە  پەیوەندیدارەکان 

یەک بابەىت تەنیا و پەراوێزی.

٣. )گێڕانەوە – Narrative(: ڕێگە دەدا چەند 

لەسەر  جۆراوجۆر  ئەزموونکراوى  شارەزاییەکى 
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج

ژمارەکانی رابردووی ئایندەناسی
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )9( ئەیلولی ٢٠٢1، ساڵی دووەم


