گۆڕان ،له کوێ بۆ کوێ ؟

نووسينی :کهريم دانشيار

پێشهکی :
ڕەوتی گۆڕان خهڵفێکی ڕەسهنی سهردەميانهيه که له نيوان حکومهتێکی دوو حيزب ساالريدا بهژنی بهرەو ھهتاو
ھهڵکێشا .ھۆکاری له دايکبوونی ڕەوتی گۆڕان ،نهک له بهر نهبوونی حيزب ،بهڵكه له بهر ھهبوونی حێزبی حاکم و
دەوڵهتی بێ سهرە و بهرە ،خۆی به ڕێکخستن کرد .له ڕاستيدا ،ڕەوتی ناوبراو به شوێن دۆزينهوەی بهرنامهيهکی توکمه
دا ھات که دەردی ھهژاری چارەسهر بکات ..که پشتی قانوونی پياوساالری تێک بشکێنێت ..که پياوانی شاخ و
پێشمهرگايهتی به ئهوپهڕی ڕێز و حورمهتهوە خانهنشين بکات ..که گهرای گهندەڵی نهھێڵێت ..که له واڵتهکهی خۆيدا
توخم و تۆڤی دێموکراسی له ناو بنهماڵهکان دا بگورێنێت و به تهمرين و تهدريب کۆمهڵگا بهرەو ديموکراسی بهرێت ..
که بنگه و بنچينهی ئاژەڵداری و وەرزێری به سيستهمی سهردەميانه نهوژەن بکاتهوە ..که ڕێگا له ھاتنی کهسان و تاقمی
چهپهڵی بهدکارە بگرێت ..که دەروازە له ڕووی پۆخڵه ھاوردەی ئێران و تورکيه قهپات بکات .به کورتی واڵتێکی
تهواو دێموکراتيکی تێر و تهسهل پێشکهشی داھاتووان بکات ..حکومهت و دەوڵهتێک بێنێته سهر کار که له زەنجيری
تاريخيی داھاتووی خۆيدا ،سهربهخۆيانه له سهر پێی خۆی بمێنێتهوە و ھاوشان و دەستهمالنی نهتهوە و واڵتانی دراوسی
و دوور و دەور و بهريش بهرەو پێش ھهنگاو بنێت ..ئارامی و ئۆقرەيی بکاته جێگری سهرەڕۆيی و بێ قانوونی.

ڕووخانی بهعس و پشکوتنی قهيران
دە داوکهوتنی سهدام حسێن و چهندێک له ھاوکارەکانی و دوايهش مهحاکمهی به پهلهی کارتۆنی و درۆزنانهيان له اليهن
ھێزی سهرکهوتووی شهڕ ،نهيھێشت کلکی کهڵهشێری دزراوی ژێر شاقهلی ئهمريکا ئاشکرا ببێت .له داردانی سهدام و
ھاودەستهکانی ،دەيان و سهدان مهلهفی ئاشکرا نهکراوی خسته ژێر گڵکۆوە .ئهم ديزە به دەرخۆنهی ئهمريکا مهبهستی
زۆر تايبهتيی تێدا بوو که يهکێک لهو مهبهستانه ،تێکدانی نهزم و زاکوونی کۆمهڵگای عێراق و پشکواندنی دەمارگرژيی
قهومی و تايفهيی و ئايينی و نهتهوايهتی بوو .واته ئهوەی که ئينگليس و فهرەنسه دوای شهری يهکهمی جيھان له
نهخشهی دێموگرافيی عێراق و سورييه و لبنان داکردبوويان و چهندين نهتهوە و ئايين و تايفهی دژبهيهکيان به مهبهستی
] چۆماو قوڕاوی بکه و ماسی لێبگرە[ سازکردبوو ،ئهمجار و له سهدەی بيست و يهکهمدا جارێکی تر ئهمريکا
ورووژاندييهوە .ورووژانی عێراق که زۆربهی دانێشتووانی ئايينزای شيعهن ،ژوانگهيهکی باشه بۆ شهڕەزێڕينگهرانی
ئێران و ئهمريکا .ھهنووکه ،ئهمريکا دارێکی دوو سهر پيسی ناوەته ناو دەستی خهڵکی عێراقهوە.
ئهگهر سهدام نهيھێشت ھيچ ئۆپۆسيسيۆنێک له عێراقدا وەک بهديلی دوای خۆی سهر ھهڵێنێت  ،دەبێ يهخهی زلھێزەکانی
زەرد و سپی و سوورەوە بگرين که ھهر ئهوان ھۆکاری سهرەکی بوون بۆ شيت و ھاربوونی سهدام حسێن .ھهرکه
سهدام و شهريکهکانی به دار داکران ،شيرازەی کۆمهڵگاکهش به تهواوی تێکچوو.
له ڕاستيدا حکومهتی بهعسيی عێراق ھهر ئهو چهند کهسه نهبوون که ئهمريکا زۆر به پهله گيانی لێ ئهستاندن.
سيستهمی سياسی ـ نيزامی ـ پاراستنی بهعس دەست لێنهدراو مايهوە و ئهمريکا وەک ھێزی پشتيوان بۆ مهبهستێکی پڕ
تايبهت ھێشتوويهتهوە .ماوەی کۆتايی پێھاتنی ترس و تهقينهوە له عێراقدا زۆر دوور نييه .ئهمريکا خهريکه ئاخرين
گورزی خۆی بوەشێنێت و ئهگهر ڕێگای لێ نگيرێت و ھهوساری لێ تووند نهکرێت ،ئهگهری زۆرە که عێراقێکی
يهکپارچه تهسليمی بهغدا بکاتهوە .ھهر ئێستاکه نموودی ديارە و ،ديارە که زۆربهی واڵتانی عهرەبيش خهريکی
داڕووخاندنی ماڵی خۆيانن بهبێ ئهوەی که ئۆپۆزيسيۆنێکی ڕاديکاڵی بهتوانا و فهلسهفهيهکی ڕوون و ئاشکرايان ھهبێ
بۆ ڕۆژی سهرکهوتن .شايانی باسه بگوترێ که بار و دۆخی عێراق دەگهڵ ميسرو تۆنس گهلێک جيايه .ميسر و تۆنس
ھێستا به تهواوی نهکوتوونهته ژێر ھێڵی سووری پهرێشانی .بهاڵم عێراق له يهکهم ڕۆژی ھێرشی ناتۆ دا له پێ کهوت
و ھهر ئێستاکه شهلهل و نهقوستانێکی بهرەو مهرگه.
باشووری واڵت ئهگهرچی له سای دەزگای پاراستنی حکومهت ،بهتايبهت له بهشی پارتی دا ،زۆر ھێمن و ئارامه ،بهاڵم
له ژێر ئهو ئارامی و ئۆقرەييه دا تێلبهندی سيخوڕيی ئێران و تورکيه واڵتی ئێمهيان تهنيوە .ئهوەی که ئاشکرايه ،له
سلێمانييه و دەور و بهری دا جيرەخۆرانی حکومهتی ئێران به ئاشکرا شانه و بن شانهيان داناوە .ئهگهر ئێران و تورکيه
و واڵتانی ناوچهکه ئاوا بوێرانه خهريکی ئينسان کڕين و جاش داتاشينن ،دەبێ يهخهی پارتی و يهکێتی بگرين که بۆ
داپۆشينی گهندەڵکاری ناو خۆيی ،خهڵيکيان بهچهشنێک فێرە دراو کرد ،که تهنانهت ئهگهر بهندۆخينی دەرپێی خۆيشيان
له ماڵدا دەست نهکهوێت ،چاوی تهمهننايان ڕوو به حکومهته .لهم حاڵهتهدا ئهگهر ھهر بهم بوارە دا بڕوا ،ئيتر وای

لێدێت که ھيچ کهس گيانفيدايانه چهکی نامووس ھهڵناگرێت ،بهڵکه ھهر کهس زۆرتر و زياتری زێڕ و زيوی پێ بدرێ،
ببێته ميليشيای ئهم يان ئهو.

سيمای جيھانی سهردەم چلۆن دەنوێنێت؟
من ناچارم ئهم کۆپلهيه وەک شاھيد بێنمهوە که له واڵتانی وەپاشکهوتوو له تهکنۆلۆژيا دا ،زۆربهی ھهرە زۆری تاک و
کۆی ئهندامانی کۆمهڵگا بۆ بژيوی ژيانی ڕواژانهيان سهرگهرمی کسب و کارن .کسب و کاری ئهو خهڵکانه بهند و
پهيوەسته به ئهھوەنيی کۆمهڵگاکهيانهوە .شايانی باسه که له درێژەی ئهھوەنی ئهو کۆمهڵگايانهش دا ،بهرەبهرە تۆخم و
تۆڤی بيری سياسی دەپشکوێت و مهيلی ڕێکخراو دێته ئاراوە .ڕيکخراوەگهلی سياسيی ئهو چهشنه واڵتانهش زياتر
ڕەنگ و چێژ و تامی شۆڕش و خهباتی چينايهتی دەدات و بۆ پهزەکانی جيھانی کاپيتالی بۆنی بڤهی لێوەدێت .شڵهژاندنی
ئهو کۆمهڵگايانه بۆ جيھانی کاپيتالی له ئاوخواردنهوە ھاسان ترە .،چونکه حکومهتی ئهو واڵتانه به تێکڕايی دەست
پهروردەی ئهمريکا و واڵتانی ڕۆژئاوايين .ئهمريکا تاريخ مهسرەفی ئهو حکومهتانهی له دەست دايه و ھهرکه دەستيان
لێبهردات و خهڵکيان تێبهردا ،فاتيحايان خوێندراوە .ھهر ساڵی پارەکه بوو که سهرۆک حسنی مبارەک جێ ڕاوێژی
ئۆباما بوو .چهند ساڵ لهمهوەبهر بوو که )تونی بلهير(ی بريتانی سهردانی ليبيای کرد و شان به شانی کۆلهنێل قهزافی
ڕاوەستا و ئهو شانازييهی پێدرا که دەگهڵ کۆلهنێل وێنهک بگرێت.
ئهمريکا بۆ ئاڵوگۆڕ له ھهر واڵتێکدا ،سهعاتێکی لمی داناوە .ھهرکه ئاخر دەنکی لمی سهرەوەی سهعاتهکه داکهوته
خوار ،بهو واتايه دەبێ که فهلسهفهيهکی ڕابوون لهو واڵتهدا خهريکی لهدايکبوونه و کاتی قرتاندنی ھاتووە .ئهمريکا لێی
دەفيکێنێ و واڵتهکه ئاڵۆز دەکا .ئاڵۆزبوونی واڵتی بێ ئاڵترناتيڤ که ئۆپۆيسيونێکی کارای تێدا ساز نهبووە ،دەکهوێته
تهنگانه .ئهمريکا ،تهنگانهکه به دانانی حکومهتێکی کارتۆنی تر چارە سهر دەکا ،که بۆ خهڵکی واڵتهکه ھهر حاشا
لهمڕۆيه و خۆزگه به پارە .شای ئێڕان دەرکرا ،کۆماری ئيسالمی داندرا .سهدام به دار داکرا ،مافيای کورد و عهرەب و
تورکمان سهريان ھهڵدا.

بڵێی ھهڵچوونی واڵتانی عهڕەبی بۆ مۆدێل ببێت؟
ئهگهر توێژينهوەيهکی ژيرانه له سهر ھهلومهرجی )عێراق ـ کوردستان( بکرێت ،دەردەکهوێت که
الساکردنهوە له مۆدێلی ھهڵچوونی واڵتانی ئهفريقايی )تۆنس ،ليبيا ،ميسر و (...ڕێگاچارەيهکی زۆر ھێژا نييه و نابێ .
ھهرای واڵتانی عهرەبی وەک شڵهقانێک دەچێت که ديناميزمی شڵهقانهکه له دەرەوە ڕا پڕژابێته ناو گێژاوەکهوە .ئهمه له
حاڵێکدايه که عێراقی دوای سهدام حسێن ،له سای دەست تێوەردانی ئهمريکا ،ئێران ،عهرەبستان ،تورکيا و سورييه،
ھهڵچوونی خوێناوی تر و بێ بهزييانهتری به خۆيهوە ديت و دەبينێت .عێراقی ھهنووکه ،به دەردێک گيرۆدە بووە که
چهلێ دەرمانێکی بۆ نهدۆزراوەتهوە .بهداخهوە باشوری واڵتيش که بهشێک لهو کۆمارە پڕ له مارەيه ،چارەنووسی
ناديارە .باشووری کوردستان له درێژەی چاالکيی نيزاميی ئهمريکا له عێراق دا دەيتوانی دارێک بخاته سهر بهردێکهوە
و ھێلالنهيهکی بهمهتمانه له ھهموو خاکی باشووری والت بۆ خهڵکهکهی ساز بکات ،بهاڵم نهيکرد .بهرژەوەنديی
تهسکی حيزبايهتی دەستی دەوڵتداريی لێ ستاندن و لهجياتی دەوڵهتی کار و ياسا و بووژاندنهوە ،پشتيان دە بهشی
وەرزێری و ئاژەڵداری و کار و چاالکيی کرێکار و ورزێر کرد .له جياتی وەسهرکارخستنی دەست و باسکی ھێزی
جهماوەر ،خهڵکيان فێرە دراو کرد و به چهشنێک زيپک و مهزنايهتی کهسايهتييان له تاک و کۆی کۆمهڵگهدا شهھيد
کرد که ئهوەی پيرۆزيی ناو کۆمهڵگا بوو له ژێر پێ و پهالندا تێدا چوو .ئهگهر بخوازين سهرجهم ئهو داکهوتن و
خهساراتانهی باری ئابووری و کۆمهاڵتهتی بژمێرين  ،ئهم نووسراوەيه جێگای نابێتهوە .بهاڵم سهرجهم
کهموکووڕييهکان دەرمانی چارەسازييان ھهيه و دەکرێ چارەسهر بکرێن.

گۆڕان و نهخشهی ڕێ بۆ چارەسهری
ڕەوتی گۆڕان دەگهڵ حکوومهت و دەوڵهتی ھهڵبژاردەی خهڵک ڕوو به ڕوويه ،ھهربۆيه ڕەوتی گۆڕان دەبێ زۆر
وشيارانه بهرەو وەديھێنانی ئامانجهکانی خهڵکی ھهژار و زەحمهتکێش ھهنگاو بنێت .حكومهتی کوردستان خاوەنی
پهرلهمانه و بهپێی پرەنسيپی شارستانيانه ،پهرلهمان و ياسا دەبێ سهروەر بن؛ ئهوان ھهڵبژاردەی خهڵکن و چونکه
ڕەوتی گۆڕانيش ھهڵقواڵوی ناو جهرگ و ھهناوی خهڵکه ،کهوايه دەبێ ھهر دووکيان شهرعييهتی ئهوەيان ھهبێ که به
دڵ و دەروونێکی ئاواڵه و به دوور له ھهڵوێستی دوژمنکارانه ،دەوڵهت و حکومهت بکهنه سايهبانی حهسانهوەی خهڵک
له ھهموو بار و بابهتێکهوە.

ئهگهر ويژدانی سياسيی ڕەوتی گۆڕان ئهڤيندارانه بۆ چارەسهری بچێت ،يهکهم ڕێگای گۆڕان بۆ چارەسهريی
ھهموو کهمايهسييهکان ،به دەستهوە گرتنی ئينسانه تێکۆشهرەکانه که پشتيبانی پڕۆژەی چاکسازی و ئاوەدانيهکانن .من
بهڕێوەبهرايهتيی ڕەوتی گۆڕان ناناسم  ،بهاڵم بهپێی ئهزموون دەزانم که ڕاڕايی و چهند ڕواڵهتی و ھهلپهرەستی له
واڵتی ئێمه دا وەجاخی کوێر نييه .ھهربۆيه ،کهسايهتيی بهناوبانگی کورد ،بهڕێز کاک نهوشيروان خۆی شارەزايه و
دەزانێ که له واڵتێک دا ئهگهر حکومهت و دەوڵهت و پهرلهمان ھهبێ ،گۆڕانکاری يهکجار زۆر ھاسانتر لهوەيه که
ھيچ ئۆرگانێکی سهردەمييانه له گوڕێ دانهبن.
ئهوەيکه خۆيا و ئاشکرايه ،ڕەوتی گۆڕان ڕێگای چاکسازی گرتۆته بهر .بۆ گۆڕانکاريش بهرنامه و پالتفۆڕمی ھهيه
و ھێزی گهنج و الوی خوێن گهرميشی دەگهڵه .لێرە دا دەبێ چاوێکيش به سهر پڕۆژە و بهرنامهی ئاوەدانی حكومهتی
ھهرێمی کوردستان دا بخشێنين .له يهکهم ڕوانيندا بۆمان دەردەکهوێت که دەيان و سهدان پڕۆژەی ئاوادانی و چاکسازيی
له سهر کاغهز نووسراوی ھهيه که چهندێکيان له کاغهز ھاتوونهته سهر زەوی و ئهوانی تر ھهر له سهر کاغهز دا
ماون .پارەی بايی ئهو پڕۆژانه چۆنه و چهندە و بهرەو کوێ ڕۆيشتوون و ئێستا له کێھه بانگی کامه واڵتی دەرەوە دا
خهريکی زێدەمهيی دەردانن ،نازانين .لێرەدا دەوری ڕەوتی گۆڕان ھێژايه و دەبێ دەگهڵ قانوون قسه بکات .ڕەوتی
گۆڕان له سای جهماوەرە ژير و وشيار و ساغ و بێ گورگه دەتوانێ وەزيران و کاربهدەستانی حکومهت بێننه ژێر
پرسيارەوە .له کهناڵه ئاسمانييهکان و له بهر چاوی ھهموو جيھان لێپرسينهوەيان لێبکات .گهندەڵکارەکان بدۆزرێنهوە و
تهنانهت ئهگه کوڕ و کوڕەزای سهرۆکی کوردستانيش بێ ،ئاخر فلسيان له گهروو بھێندرێتهوە دەر.
گۆڕان بهرنامهی کاری زۆر له بهر دەمدايه .ئهگهر بهرنامهگهلی گۆڕان ،که ھهمووی له چهشنی چاکسازی،
ڕەخنهگری ،نهشتهرگهری و جێگۆڕين ـ ن  ،بکرێته ئااڵی ئاشکرا و له سهردەستی ھێزی تێکۆشهر و ژير و ساغ و بێ
گورگه ،له بهر چاوی ھهموو جھانيان بهرەو پهرلهمانی کوردستان بچێت و سهرۆکی کوردستانيشی بۆ بانگھێشت
بکرێت ،ئيتر کورد گوتهنی  :پياوم دەوێ لهبهر تهوژمی لێشاوی جهماوەر دا خۆی پێ ڕابگيرێ .من پێموايه ھهر ئێستا
کاتی ئهوە ھاتووە که قۆڵی چاکسازی لێ ھهڵبماڵدرێت و پڕۆژە خهوتووەکان تۆزتهکێن بکرێن و بخرێنه گهڕ.
تاقيکردنهوەی ئهم ڕێگايه ،دەتوانێ پشتيوانهی ھهموو خهڵکی کوردستانی به دوا دا بێت .ھهوڵ له گۆڕان به پشتيوانيی
ئينسانی ساغ و بێ گورگه و بهڕێوەبردن له اليهن دەزگای دەسهاڵت .يهکساڵی  ٣٦٥ڕۆژی دەتوانێ بيالن و بهرھهمی
کار و تێکۆشان نيشان بدات .يهکساڵی  ٣٦٥ڕۆژی بۆ دەرخستنی نيازپاکی ـ يان ـ بێ باکی زەمانێکی دوور و درێژ
نييه .بهاڵم ئاخری ساڵ جووجهڵهکان دەژمێردرێن.
به ئهوپهڕی ڕێز و حورمهت ـ کهريم دانشيار

