
ئاماژه
لەم وتارەدا هەوڵ دەدەم جەخت لەسەر پێویستیی ئامادەبوونی هێزی پێشمەرگە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و هەندێ لە هۆکارەکانی ئەو پێویستییە بکەمەوە. تەنانەت ئەگەر هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان لە قۆناغی ئێستادا و بە هۆی خوێندنەوەی بارودۆخی ناوچە و دۆخی ئێران و هەروەها 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان، چاالکیی ئەوتۆی نەبێ، بەاڵم پێویستە بەردەوام ئامادە بێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوە 
لەگەڵ هەڕەشە و مەترسییەکانی داهاتوو. بۆیە هەوڵ دەدەم گرنگیی ڕۆڵی پێشمەرگە لە ساتی 

سەرهەڵدانی ئانارشی و دیلێمای ئەمنییەتی لە داهاتوودا ڕوون بکەمەوە.

ئانارشیی نێوخۆیی و پێویستیی 
ئامادەبوونی هێزی پێشمەرگە 

د. محەمەد حسەین زادە
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پێشەکی
زێدەڕۆی��ی نیی��ە ئەگەر بگۆترێ��ت کە هیچ 
هێزێک بە ڕادەی پێش��مەرگە لە سەر ڕەوتی 
خەبات و مێژووی سیاسی و گۆڕانکارییەکانی 
کوردس��تان، کاریگەریی دانەناوە. ئاش��کرایە 
 National( ک��ە ژی و مان��ەوەی نەتەوەی��ی
س��ەرەکیترین  و  گرنگتری��ن   )Survival
ئامانج��ی هەم��وو نەتەوەکانە ل��ە جیهاندا و 
ه��ەر بۆی��ە هەموو نەت��ەوەکان ب��ە تایبەت 
نەتەوە خ��اوەن دەوڵەت��ەکان، هەوڵیان داوە 
ل��ە ڕێ��گای دامەزراندنی هێ��زی ئەرتەش و 
س��وپای نەتەوەییی خۆیان��ەوە، ئەمنییەت و 
مانەوەی خۆی��ان دابین بکەن. ل��ەو نێوەدا، 
نەتەوەی کورد، وەک گەورەترین نەتەوەی بێ 
دەوڵەت، جگە لە هێزی پێشمەرگە، هیچ هێز 
و کەرەس��ەیەکی بۆ پاراس��تنی خۆی نەبووە. 
لە ڕاس��تیدا ئەوە هێزی پێش��مەرگە بووە کە 
ل��ە کوردس��تانی داگیرکراو و دابەش��کراودا، 
بەردەوام لە بەرانبەر سیاس��ەتی داگیرکەرانە، 
حاش��الێکەرانە و تەفروتووناکەرانەی دەوڵەتە 
داگیرکەرە جیاوازەکاندا وەس��تاوەتەوە و هێچ 
کات نەیهێش��تووە کە دۆژمنان، سیاس��ەتە 
دژە کوردییەکانی خۆیان لە کوردس��تان، بە 
ئاس��انی و یان النیکەم بە بێ دانی تێچووی 
زۆر ئەنجام بدەن. پێش��مەرگە هەرچەندە لە 
ڕووی چەکوچۆڵ و هێزی مادییەوە هێزێکی 
هاوس��ەنگی لەگەڵ دۆژمندا نەب��ووە، بەاڵم 
ب��ە ئازایەتی و بوێ��ری و دلێرییەکانی خۆی، 
بووەتە هۆی مانەوە و دابین کردنی ئەمنییەتی 

نەتەوەکەی. 
س��ەرەڕای ئەوە، لەم س��ااڵنەی دواییدا 
ویرەویرێ��ک س��ەبارەت ب��ە کوتاییهاتن��ی 
پێویستیی پێشمەرگە بیس��تراوە. ئەگەر چاو 
لەوانە داپۆشین کە بە ئەنقەست و لە ناوەندە 
پیالنداڕێژییەکان��ی داگیرکەرانەوە خەڵک لە 
هێ��زی پێش��مەرگە بێ هیوا دەک��ەن، باقی 
ڕەخنەگران��ی هێزی پێش��مەرگە، بە تایبەت 
پەنایان بردووەتە بەر س��ێ بیانوو و پاس��اوی 

نەگونجاو. یەکەم، هەندێ س��اویلکە، بڕوایان 
وای��ە کە بنەما و بنچینەی سیاس��ەت کردن 
و سیاس��ەتی کردەوەیی لە جیهان و ناوچەدا 
گۆڕانکارییەکی بنچینەییی بە خۆیەوە بینیوە 
و ب��ەم  گریمانەوە، لەس��ەر ئ��ەو بڕوایەن کە 
جێگای  دەبێ��ت  گفتوگۆ-تەوەر  سیاس��ەتی 
سیاسەتی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری لەگەڵ 
دەوڵەتان��ی داگیرکەردا بگرێتەوە. دەس��تەی 
دووی��ەم، مەس��ەلەی نەبوونی هاوس��ەنگیی 
هێز لە نێوان پێش��مەرگە و سوپای دەوڵەتە 
داگیرکەرەکان��دا زەق دەکەنەوە و دەڵێن کە 
هێزی پێش��مەرگە ناتوانێت هیچ قازانجێکی 
ل��ەم ڕووبەڕووبوونەوەی��ەدا هەبێت. تاقمێکی 
دیکەیش بە هۆی دڵساردی و ناهۆمێدی لەو 
سیاسەتە ناس��ەرکەوتووانەی کە هەندێک لە 
حیزبەکان گرتوویانەتە بەر و نەگەیش��توونەتە 
ئامانجەکانی��ان، تاوان��ی ئەو س��ەرنەکەوتنە 
دەخەن��ە ئەس��تۆی پێش��مەرگە و باس��ی 

ناکارامەییی ئەو هێزە لە ڕابردوودا دەکەن.
بەاڵم هیچ کام لەو بیانوو و پاساوانە گونجاو 
و دروس��ت نین. ئەوانەی کە باسی گۆڕانێکی 
ق��ووڵ و جددی ل��ە چییەت��ی و ناوەڕۆکی 
سیاسەت و شێوازی سیاسەت کردندا دەکەن، 
ڕوون��ی ناکەن��ەوە ک��ە چ گۆڕانکارییەک لە 
سیاس��ەتی دەوڵەتانی داگیرک��ەردا هاتووەتە 
ئاراوە و واڵم نادەنەوە کە بۆچی ئەو دەوڵەتانە 
هەر وەک پێشوو، هەوڵی چەوساندنەوە و پاکتاو 
کردنی نەتەوەی ک��ورد دەدەن. ناڵێن ئەگەر 
لە ڕابردوودا خەباتی پێش��مەرگە پێویست و 
ڕەوا بووە، ئێستا بۆچی ئەو پێویستییە نەماوە؟ 
ئەوانەیش کە باسی ناهاوسەنگیی هێز دەکەن، 
بە حەقێقەت، تێ نەگەیشتوون کە لە بنەڕەتدا 
گرفتی س��ەرەکیی ئێمە نەبوونی هاوسەنگی 
ب��ووە و ئەگ��ەر ک��ورد هاوس��ەنگیی هێزی 
لەگ��ەڵ داگیرکەران هەبوای��ەت، لە بنەڕەتدا 
خاک و نیش��تمانیان داگیر نەدەکرا. ئەوانەش 
کە پێش��مەرگە بە تەواوەتی بە ناسەرکەوتوو 
دەزان��ن و دڵس��ارد و ناهۆمێ��دن لە هێزی 
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پێش��مەرگە، دان ب��ەو حەقێقەتەدا نانێن کە 
مانەوەی ئێس��تامان، بەرهەمی بەخت کردنی 
گیان و لەخۆبردوویی هێزی پێشمەرگە بووە. 
هیچ کام لەو ڕەخنەگرانە واڵمێکی ڕوون بەم 
پرسیارە نادەنەوە کە ئەگەر هێزی پێشمەرگە 
لە باش��وور و گەریال لە ڕۆژئاوای کوردستان 
نەبوای��ەت، ئایا بەدەس��تهێنانی ئ��ەم ڕادەیە 
لە س��ەربەخۆیی مومکین دەب��وو؟ هەروەها 
کێش��ەیەکی گەورەتر و هاوبەشی هەموو ئەو 
بێ بڕوایان��ە )ب��ە هێزی پێش��مەرگە( ئەوەیە 
کە تا ئێس��تا نەیانتوانیوە هێزێکی باش��تر لە 
پێشمەرگە بناسێنن و هیچ جێگرەوەیەکیان بۆ 

ئەو هێزە نەتەوەیی و نیشتمانییە 
نیە ک��ە کارامەیی��ی خۆی لە 
کوردس��تاندا،  خەباتی  ڕەوت��ی 

سەلماندووە. 
پێش��مەرگە  ه��ەر  ن��ەک 
بووە کە لە ڕاب��ردوودا مانەوەی 
نەتەوەییی دەستەبەر و مسۆگەر 
داهاتوویشدا  لە  بەڵکوو  کردووە، 
ئەگەر دۆخی سیاس��ەت کردن 
ه��ەر دۆخی جاران )و ئێس��تا( 
بێ��ت، دووب��ارە تەنی��ا هیوا و 
هۆمێ��دی ک��ورد بۆ مس��ۆگەر 
ئەمنییەتی  و  مان��ەوە  کردن��ی 
خۆی، هێزی پێشمەرگە دەبێت. 

النیک��ەم ئەزموونەکان��ی ئەم چەند س��اڵەی 
دوایی لە دوو بەش��ی کوردس��تان- باش��وور 
و ڕۆژئاوا- نیش��اندەری ئەوەی��ە کە لە کاتی 
سەرهەڵدانی مەترسی و هەڕەشەکان لە الیەن 
دەوڵەتان��ی ناوەندی و گ��رووپ و ڕێکخراوە 
تیرۆریس��تییەکاندا بۆ س��ەر نەتەوەی کورد، 
هێزی پێشەنگی بەرگریکاری نەتەوەیی، هەر 
پێش��مەرگە بووە. دیارە داهاتووی ڕۆژهەاڵتی 
نییە  ئەوتۆی  کوردس��تانیش جیاوازییەک��ی 
و نابێت. حاش��اهەڵنەگرە ک��ە هەم دەوڵەتی 
داگیرک��ەر و ه��ەم هەندێ ل��ە الیەنەکانی 
دیکە لە ئێران��دا وەک دۆژمن دەڕواننە کورد 

و هی��چ پێداچوونەوەیەک لە تێڕوانینی ئەوان 
بە نیس��بەت نەتەوەی ک��ورد ڕووی نەداوە و 
ئەگ��ەر هەلێکیان ب��ۆ هەڵکەوێت و دەرفەت 
ب��ە گونجاو بزان��ن، وەک قۆناغەکانی پێش��و 
پەالم��اری نەتەوەی ک��ورد دەدەن. کەوابوو، 
نەت��ەوەی ک��ورد دەبێت ب��ەردەوام ئامادەی 
ڕووبەڕووبوون��ەوەی هەڕەش��ەکانی داهات��وو 
بێت و لەو نێوەدا پێش��مەرگە گرنگترین ڕۆڵ 

دەگێڕێت.
 ئەم نووسراوەیە، هەوڵێکە بۆ واڵم دانەوەی 
ئەو پرسیارە کە پێویستیی ئامادەبوونی هێزی 
پێش��مەرگە لە ڕۆژهەاڵتدا چییە؟ گریمانەی 
س��ەرەتاییی م��ن ئەوەی��ە کە 
لەبەر ئ��ەوەی کە ه��ەر جۆرە 
سیاس��ی-  گۆڕانکارییەک�����ی 
ئەمنییەتی جددی و بە تایبەت 
الوازیی دەوڵەتی ناوەندی دەبێتە 
و  ئانارشی  س��ەرهەڵدانی  هۆی 
ناوخۆیی و  دیلێمای ئەمنییەتی 
لە ئاوا حاڵەتێکدا نەتەوەی کورد 
جگە لە پشت بەستن بە هێزی 
پێش��مەرگە هیچ هیوایەکی بە 
مانەوەی خ��ۆی نییە، هەر بۆیە 
هێزگرتن و ئامادەییی پێشمەرگە 

پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە.
ئەم  ل��ە درێژەدی  کەوابوو، 
بابەتەدا، پاش ئاماژەیەکی کورت بۆ ئانارش��ی 
و دەرئەنجامەکانی، گرنگی و ڕۆڵی سەرەکیی 
پێشمەرگە لە ساتی س��ەرهەڵدانی ئانارشیی 
نێوخۆی��ی و دیلێم��ای ئەمنییەتی��دا ڕوون 
دەکەم��ەوە و  بە ناس��اندنی »ڕاس��ان« وەک 
نموونەی سیاس��ەتێکی گونجاو بۆ ئەو قۆناغە 
مەترس��یدارە، کۆبەند و دەرەنجامی باس��ەکە 

پێشکەش دەکەم. 

ئانارشی نێودەوڵەتی
ئانارشی )Anarchy(، تایبەتەمەندیی سەرەکیی 
 Inter-state( نێودەوڵەتیی��ە  سیس��تەمی 

لە ڕاستیدا 
ئەوە هێزی 

پێشمەرگە بووە کە لە 
کوردستانی داگیرکراو 

و دابەشکراودا، 
بەردەوام لە بەرانبەر 

سیاسەتی داگیرکەرانە، 
حاشالێکەرانە و 

تەفروتووناکەرانەی 
دەوڵەتە داگیرکەرە 

جیاوازەکاندا 
وەستاوەتەوە
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system(. ئانارش��ی بە مانای بێسەرەوبەرەیی 
و پاش��اگەردانی یان بێ  نەزمی نییە، بەڵکوو 
خ��ۆی ج��ۆرە نەزمێکە و مان��ای ئەوەیە کە 
لە سیس��تەمی نێودەوڵەتیدا دەس��ەاڵت یان 
دەوڵەتێکی ناوەندی لە سەرەوەی دەوڵەتەکاندا 
بوونی نییە و سیستەم، سیستەمێکی پلە بەندی 
)Hierarchic( نی��ە و دەوڵەتەکان النیکەم لە 
ڕووی تێوری )و یاس��اییەوە( پێکەوە بەرابەر 
و هاوس��ەنگن. ب��ە واتایەکی دیک��ە، هەموو 
دەوڵەتەکان خاوەن دەس��ەاڵت و سەربەخۆن 
)تەنیا خاڵی جیاکەرەوەی دەوڵەتەکان، ئاستی 
هێز و توانایانە(. ئەو تایبەتەمەندییە تا ڕادەیەک 
پاوەجێ و هەتاهەتایییە و دەوڵەتەکان ناتوانن 
لێی دەرباز بن]1[. سەرچاوەی زۆربەی ملمالنێ 
و ش��ەڕەکان ل��ە سیس��تەمی نێونەتەوەیی 
بۆ  )International system(دا، دەگەڕێت��ەوە 
ئانارش��ی. دەوڵەتەکان لە دۆخی ئانارش��یکدا 
دەبێت بەشوێن ئەمنییەتی خۆیانەوە بن، لەبەر 
ئەوەی کە هی��چ دەوڵەت یان ناوەندێک نییە 
کە لە ئەگەری پەالمار و هێرش��ی الیەنێکی 

دیکەدا، ئەمنییەتیان بپارێزێت. 
لەوانەی��ە دەوڵەت��ەکان ب��ە مەبەس��تی 
پاراس��تنی خۆیان و دابین کردنی ئاس��ایش 
و ئەمنییەتی��ان، هەندێ هەن��گاو هەڵبگرن 
و سیاس��ەتگەلێکی تایب��ەت بگرنە بەر. بەاڵم 
ئاکام و دەرئەنجامی ئەو هەنگاو و سیاس��ەتە 
 Arms( تاکالیەنان��ە، کێبەرکێ��ی چەکوچۆڵ
races( و سەرهەڵدانی هاوپەیمانییەتییەکانە و 
لە ئاکامدا ئەو دۆخە بە سەرهەڵدانی دیلێمای 
ئەمنییەت��ی )یان تەگ��ەرەی ئەمنییەتی یان 
 )Security dilemma( )تەنگەژەی ئەمنییەتی
توندت��ر و مەترس��یدارتر دەبێتەوە و ئەگەری 
پێکدادان و ش��ەڕ لە نێوان دەوڵەتەکاندا زیاد 
دەبێ��ت. ئەوە مان��ای وایە کە ئ��ەو ئامراز و 
کەرەس��انەی کە ئەمنییەتی الیەنێک دابین 
دەکەن، دەبنە هۆی ترس و دڵەڕاوکێی الیەن 
یان الیەنەکانی دیک��ە. کەوابوو، تەنانەت ئەو 
دەوڵەت��ەی کە بە مەبەس��تی بەرگری کردن 

لە خۆ، چەکوچ��ۆڵ کۆ دەکاتەوە، ڕووبەڕووی 
واڵمی هاوشێوەی الیەنەکانی دیکە دەبێتەوە. 
هەر بەو ش��ێوەیە، هاوپەیمانییەتییەک کە بە 
مەبەستی دابین کردنی ئاسایشی ئەندامەکانی، 
دەست دەداتە بەهێز کردنی خۆی، بەستێنی 
نیگەرانیی هاوپەیمانییەتییەکانی دیکە س��از 

دەکات.]2[ 
لە ئاوا جیهانێکدا، دەوڵەتەکان پەیجووی 
Itself-( خۆخ��واز  و  خۆیان��ن  مان��ەوەی 
Interested(ن. واتا ئەو دەوڵەتانە لە پەیوەندی 
لەگەڵ یەکتری و لەژێر کاریگەریی سیستەمی 
ئانارشیکدا کردەوەی هاوشێوە لە خۆ دەنوێنن 
و هەمووی��ان بە مەبەس��تی دابی��ن کردنی 
لە ڕێگای س��تراتێژیی  ئەمنییەتی خۆی��ان، 
 )External balance( هاوس��ەنگیی دەرەکی 
)بۆ نموونە هاوپەیمانییەتی( یان هاوسەنگیی 
)Internal balance( )سیاس��ەی  ناوخۆی��ی 
خۆیارمەتی/Self-helping( هێزەوە، هاوکێشی 
و هاوس��ەنگیی خۆی��ان لەگ��ەڵ الیەنەکانی 
دیکەدا دەپارێ��زن. زۆرجاریش ئەمنییەت بە 

پێی توانای سەربازی پێناسە دەکرێت.]3[ 
ئاماژەمان بەو خاڵە گرنگە کرد کە تەنانەت 
ئەگ��ەر الیەنێ��ک تەنیا بە مەبەس��تی دابین 
کردنی ئەمنییەتی خۆی، خۆی پڕچەک بکات، 
الیەنەکانی دیکە هەس��ت بە نائەمنی دەکەن 
و هەڵوێس��تی هاوشێوە لە خۆ دەنوێنن. جۆن 
هێرتز )John H.Herz( کە بۆ یەکەم جار باسی 
دیلێم��ای ئەمنییەتیی کرد، ب��ڕوای وابوو کە 
هەست کردن بە نائەمنی، دەرئەنجام و ئاکامی 
دڵەڕاوک��ێ و ترس و بەدگومانیی دووالیەنەیە 
و هەر ئ��ەوەش دەوڵەتەکان ناچار دەکات کە 
بۆ وەدەس��تهێنانی هێزی زیاتر، بە مەبەستی 
دابی��ن کردنی ئەمنییەت، لەگ��ەڵ یەکتریدا 
کێبەرکێ و ملمالنێ بکەن. دەوڵەتەکانی دیکە 
لەوە دڵنیا نین کە ئ��ەو هێزە لە دژی ئەوان 
کۆ نەکرێتەوە و هەر بۆیە ئەوانیش بە پڕجەک 
کردن و بەهێز کردنی خۆیان، بەرپرچ و واڵم 
دەدەن��ەوە.]٤[ بە حەقێق��ەت، دەوڵەتەکان لە 
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بەرانبەر پەالماردان، شکس��تخواردن، کەوتنە 
ژێر ڕکێف ی��ان تەفرووتووناب��وون لە الیەن 
دەوڵەتان��ی دیک��ەوە، نیگەران��ی ئەمنییەتی 
خۆیانن؛ هەر بۆیە هان دەدرێن بە مەبەستی 
هەڕەش��انە،  ئەو  لەگ��ەڵ  ڕووبەڕووبوون��ەوە 
هێزی زیاتر کۆ بکەنەوە. ئەمەش هەمدیس��ان 
الیەنەکانی دیکە نیگەران دەکاتەوە و کەوابوو 
هیچ الیەنێک ناتوانێت بە تەواوەتی هەس��ت 
بە ئەمنییەت و ئاس��ایش ب��کات و هەر بۆیە 
کێبەرکێ بۆ کۆ کردنەوەی چەکوچۆڵ و زیاد 
کردن و کەڵەکە کردنی هێز بەردەوام دەبێت 
و دیلێم��ای ئەمنییەت��ی توندت��ر دەبێتەوە. 
کەوابوو، دەبێت بڵێین کە بنچینەی دیلێمای 
ئەمنییەت��ی، بەدگومانی و ترس��ی واڵتانە لە 
یەکتری و ئەو ترس��ەش هەتاهەتایییە و هیچ 
کات لە سیستەمی نێونەتەوەیی ناسڕێتەوە و 
داناماڵڕێت و ئەوەش تراژیدییایەکی سامناک و 
ژانەسەرێکی خۆفناکە و سەرچاوەی سەرەکیی 
زۆربەی ناکۆکی و ملمالنێ و ش��ەڕەکانە و تا 
کاتێک ئانارش��ی لە سیستەمی نێونەتەوەییدا 
زاڵە، هی��چ ڕێگایەکییش ب��ۆ ڕزگاربوون لەو 

تەنگەژەیە، نییە. ]5[ 
لێرەدا پێویس��تە ئام��اژە بکرێت کە ئەم 
دۆخە نەک هەر ل��ە گۆڕەپانی نێونەتەوەییدا، 
بەڵکوو لە دۆخ��ی ناوخۆیی و بە تایبەت لەو 
واڵتانەیدا کە چەندین نەتەوەی جیاواز لە خۆ 
دەگرێت و بە تایبەت لە واڵتانی فرەنەتەوەی 
نادێموکراتیکدا، ئەگ��ەری دەرکەوتنی هەیە. 
یوگس��الڤیی پێش��وو، عێراق و ب��ە تایبەت 
س��ووریا نموونەی ئەو واڵتان��ەن کە دۆخی 
ئانارش��یی نێوخۆیییان ئەزم��وون کردووە. با 

بزانین ئانارشیی نێوخۆیی چییە؟ 

ئانارشیی نێوخۆیی  
بە پێچەوان��ەی سیس��تەمی نێودەوڵەتی کە 
سیس��تەمێکی ئانارشیکە و هیچ دەسەاڵتێکی 
ناوەندی یان بانتر لەس��ەر دەوڵەتەکانەوە نییە 
کە بەر بە ملمالنێ و پێکدادان و شەڕ بگرێت، 

گریمان��ە ئەوەیە ک��ە سیس��تەمی ناوخۆیی 
 ،)hierarchy( واڵتەکان جۆرێک پلە و پای��ە
ن��ەزم و یاس��ای تێدایە و ه��ەر بۆیە هەموو 
ش��ارۆمەندان و گرووپ��ەکان و نەتەوەکان��ی 
ناوخۆی واڵت، هەست بە ئەمنییەت دەکەن. 
دەوڵ��ەت لە ئاس��تی نێوخۆییدا ل��ە ڕێگای 
دام��ودەزگا و ناوەن��د و ڕێکخراوەکانەوە، بەر 
بە هەر جۆرە دەس��تێوەردان و هەڕەشەیەکی 
تاک و گرووپەکان بۆ س��ەر یەکتری دەگرێ 
و لە ش��انۆی دەرەکی��دا ئەرکی پاراس��تنی 
مانەوەی��ان وەئەس��تۆ دەگرێ��ت و خۆی بە 
نوێنەری ئیرادە، خواست، ئاوات و ئارەزووەکان 
و بەرژەوەندییەکان��ی دانیش��توان و هەم��وو 
گرووپ��ەکان دەزانێ��ت کە ل��ە چوارچێوەی 
س��نوورەکانیدا دەژی��ن و ل��ە ه��ەر جۆرە 
هەڕەشەیەک دیانپارێزێت. ئەوە بە تایبەت لە 
واڵتانی ف��رە نەتەوەی دێموکراتیکدا بە زەقی 
بەرچاو دەکەوێت. لە ئ��اوا کۆمەڵگەگەلێکدا، 
خەڵکی��ش دەوڵ��ەت ل��ە خۆی��ان دەزانن، 
الیەنگەری��ی ل��ێ دەک��ەن و بۆ چارەس��ەر 
کردنی کێش��ەکانی هەوڵ دەدەن و لە کاتی 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگ��ەڵ دۆژمنانی دەرەکیدا 
گیانی خۆیان بەخت دەک��ەن. بەاڵم ئەوە لە 
هەموو کۆمەڵگەکاندا و لە هەموو س��اتەکاندا 
بەرچاو ناکەوێت و واڵتانێک هەن کە خەڵک و 
نەتەوەکانی ناوخۆ، ئاوا هەستێکیان بۆ دەوڵەتی 
خاوەن دەسەاڵت نییە. هۆکارەکەی ئەوەیە کە 
خودی ئەو نەتەوەگەلە لە ناوخۆدا، بەرەوڕووی 
نائەمنین.]6[ بە تایبەت لە واڵتانی فرە نەتەوەی 
نادێموکراتیک��دا، زۆر جار دەوڵەت نەک هەر 
نوێن��ەری نەت��ەوەکان نیی��ە و ئەمنییەتیان 
ناپارێزێ��ت، بگ��رە خۆی )یان ب��ە یارمەتیی 
نەتەوەیەکی زاڵ( دەبێتە هەڕەش��ە بۆ س��ەر 
نەتەوەکانی دیکە. بە تایبەت لەو واڵتانەی کە 
نەتەوەکان بە زۆرەملێ کەوتبێتنە نێو سنوورە 
دەس��تکردەکانەوە و دەوڵەت لە ڕێگای هێزی 
سەربازییەوە دەستی بەسەر خاک و سەرچاوە 

ئابوورییەکانی ئەو نەتەوانەدا گرتبێ. 
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لەو جۆرە واڵتانەدا، ل��ە ئەگەری داڕمان 
یان تەنانەت الوازبوون��ی دەوڵەتی ناوەندیدا، 
هاوش��ێوەی ئاس��تی نێودەوڵەتی، ئانارشی و 
دیلێمای ئەمنییەتی دێتە ئاراوە. بەو مانایە کە 
هەر یەک ل��ە نەتەوەکان هەوڵی ئەوە دەدەن 
کە لە ڕێ��گای کۆ کردن��ەوەی چەکوچۆڵ و 
تەنان��ەت هێ��رش کردنە س��ەر نەتەوەکانی 
دیک��ە، ه��ەم ئەمنییەتی خۆی��ان بپارێزن و 
ه��ەم هەوڵی دابی��ن کردن��ی ئامانجەکانیان 
ب��دەن. ئەگ��ەری زۆر هەی��ە ک��ە دەوڵەتی 
ناوەن��دی خۆی یان ب��ە هاوکاریی نەتەوەی 
زاڵ، هێ��رش بکاتە س��ەر نەتەوەکانی دیکە. 

لە ڕاس��تیدا لە دۆخی ئانارشیی 
نێوخۆیی��دا، هەر گرووپ و یان 
نەتەوەی��ەک، وەک الیەنێک��ی 
سەربەخۆ و بە مەبەستی دابین 
کردنی بەرژەوەندییەکانی خۆی 
یوگس��الویی  دەجووڵێت��ەوە. 
پێشوو و عێراق و سووریای ئەم 
س��ااڵنەی دوایی نموونەی ئەو 
واڵتانەن کە بینیومانە ئانارشی و 
نێوخۆیی  ئەمنییەتیی  دیلێمای 
ل��ە نێویاندا س��ەری هەڵداوە و 
ئەکتەرێکی  وەک  نەت��ەوەکان 
سەربەخۆ سیاسەتیان کردووە و 
ئامانجی  دابین کردنی  بەشوێن 

خۆیانەوە بووەن. لە س��ووریای ئەم سااڵنەی 
دوایی��دا بینیم��ان کە چۆن ه��ەم دەوڵەتی 
ناوەندی، ه��ەم ئەکتەرە دەرەکییەکان )وەک 
تورکیا( و هەم ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان بە 
ئیدیع��ای نوێنەرایەتیی نەتەوە یان ئایینێکی 
دیکە پەالماری نەت��ەوەی کوردیان دا. بەاڵم 

ئانارشیی نێوخۆیی  چۆن سەرهەڵدەدات؟

ــیی  ئانارش ــەرهەڵدانی  س ــی  چۆنییەت
نێوخۆیی 

بە کورتی، ئانارش��یی نێوخۆیی  )و دیلێمای 
ئەمنییەتی(، کە ئەگەری ملمالنێ و ناکۆکی و 

شەڕ لە نێو واڵتەکاندا، بەرز دەکەنەوە، لەوانەیە 
بە سێ ش��ێوە بێنە ئاراوە. یەکەم ئەوەی کە 
دەوڵەتێک لە دەرەوە، بە هۆکارێکی تایبەت، 
هێرش بکاتە س��ەر دەوڵەتێکی فرە نەتەوەی 
نادێموکراتیک. دوویەم، دەوڵەتی ناوەندی بە 
هۆی شۆڕش��ی هەمەالیەنەی شارۆمەندانەوە 
توانای بەڕێوەبەری��ی کاروباری نەمێنێت یان 
بەرەو هەڵوەش��انەوە بڕوات. ل��ەو حاڵەتانەدا 
دەوڵەت��ی ناوەندی یان تووش��ی هەرەس و 
هەڵوەشاندنەوە و داڕمان دەبێت یان ئەوەندە 
الواز دەبێت کە کونتڕۆڵی خۆی لە دەس��ت 
دەدات. ل��ەو کاتەدا نەتەوەکان��ی دیکە و بە 
تایبەت ئەو نەتەوانەی کە هەست 
بەوە دەکەن کە خاک و واڵتیان 
لە الی��ەن دەوڵەتی ناوەندییەوە 
داگی��ر ک��راوە، دەرفەتێکی��ان 
ب��ۆ دەڕەخس��ێت ک��ە هەوڵی 
نیش��تمانیان  ڕزگاریی خاک و 
نەت��ەوەکان  هەم��وو  ب��دەن. 
وەک ئەکتەرێک��ی س��ەربەخۆ 
پەیج��ووی بەرژەوەندییەکان��ی 
خۆیان دەبن. دەوڵەتی ناوەندی 
و نەتەوەی باندەس��تیش کە تا 
ئ��ەو کات نەتەوەکانی دیکەیان 
بەرەی��ەک  چەوس��اندووەتەوە، 
پێ��ک دەهێن��ن. میکانیزم��ی 
ئانارش��یی نێودەوڵەتی لە ئاستی نێوخۆییشدا 

بەرچاو دەکەوێت. 
حاڵەت��ی س��ێیەم ئەوەیە ک��ە ملمالنێ 
و ناکۆکیی��ە نێوخۆییەکان��ی ئ��ەو واڵتانەی 
ک��ە چەندی��ن نەتەوە ل��ە س��نوورەکانیاندا 
ه��ەن، لە ڕێ��گای گفتوگ��ۆ و وت ووێژ و بە 
ش��ێوازی ئاش��تیخوازانە چارەسەر نەکرێن و 
ناکۆکییەکان بڕۆنە ئاس��تی پێکدادان و شەڕ. 
ئەگەری ئەوە هەی��ە کە ملمالنێ و ناکۆکیی 
نەرمی فرهەنگی و شوناس��ی، بگۆڕدرێت بۆ 
ملمالن��ێ و دیلێمای ئەمنییەتیی س��ەختی 
س��ەربازی. دیلێمای شوناسی، زۆر جار پێی 

بنچینەی دیلێمای 
ئەمنییەتی، بەدگومانی 

و ترسی واڵتانە لە 
یەکتری و ئەو ترسەش 

هەتاهەتایییە و هیچ کات 
لە سیستەمی نێونەتەوەیی 
ناسڕێتەوە و داناماڵڕێت 
و ئەوەش تراژیدییایەکی 
سامناک و ژانەسەرێکی 
خۆفناکە و سەرچاوەی 

سەرەکیی زۆربەی ناکۆکی 
و ملمالنێ و شەڕەکانە
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دەگودرێ��ت دیلێمای ئەمنییەتی کۆمەڵگەیی 
)Societal Security dilemma(.]7[ بە تایبەت 
ئ��ەوە لە کاتێک��دا ڕوو دەدات کە لە واڵتانی 
نەتەوەیەکی  ی��ان  دەوڵ��ەت  فرەنەت��ەوەدا، 
باندەس��ت و زاڵ  یان دەوڵەتێکی داگیرکەر، 
بە نیاز بێت فەرهەنگ و شوناسی نەتەوەکانی 
دیکە ی��ان ئەو نەتەوانەی ک��ە خاکی داگیر 
کردوون، بسڕێتەوە و بەرەڕووی پەرچەکداری 

ئەوان ببێتەوە. 
دی��ارە هەموو نەتەوەیەک پێویس��تی بە 
ئەمنییەت��ی کۆمەڵگەیی هەی��ە. ئەمنییەتی 
کۆمەڵگەیی توانای کۆمەڵگەیە بۆ پاراس��تنی 

سەرەکییەکانی  تایبەتەمەندییە 
خ��ۆی ل��ە بەرانبەر هەڕەش��ە 
ڕاس��تەقینە ی��ان ئەگ��ەری و 
هەس��تپێکراوەکاندا. واتا توانای 
زمان،  هێماگ��ەل،  پاراس��تنی 
ئایی��ن، شوناس��ی نەتەوەیی و 
داب و نەریت��ە.]8[ کۆمەڵگەکان 
گرنگییەکی زۆر دەدەنە فاکتەری 
کۆمەڵگەیەک  ئەگەر  ش��وناس. 
شوناس��ی خۆی لەدەست بدات 
ئیتر بەردەوام نابێت. بە تایبەت 
ئەو ج��ۆرە ئەمنییەتە بۆ نەتەوە 
بێ دەوڵەتەکان گرنگە و هەوڵ 
هەرچەشنە  بەرەوڕووی  دەدەن 

هەڕەش��ە یان پەالمارێک بۆ سەر شوناسیان 
ببنەوە.]9[  ش��وناس خاڵی جیاکەرەوەی نێوان 
»من«/«ئێم��ە« و »بێگانە«/«ئ��ەوی دیکە«یه و 
هەستێکە کە بەستراوەییی تاکێک بە واڵتێک 
و کۆمەڵگەیەک��ی تایبەتەوە نیش��نا دەدات. 
مێ��ژووی هاوب��ەش، بەرژەوەندیی هاوبەش و 
چارەنووس��ی هاوبەش نموونەی ڕەهەندگەلی 
ئەم شوناس��ەن و دەبنە هۆی یەکگرتوویی و 
هاوڕێیەتیی ئەندامان��ی کۆمەڵگەیەک لەگەڵ 
یەکتری��دا. شوناس��ی کۆمەڵەی��ی دەتوانێت 
بدرێت.  ڕەپاڵی س��ەرچاوەگەلی جۆراوج��ۆر 
ب��ۆ نموونە، یەکێک ل��ە گرنگترین جۆرەکان 

یان گێڕانەوەکان یا س��ەرچاوەکانی شوناسی 
کۆمەڵەیی، نەتەوەیە ک��ە دەبێتە هۆی هاتنە 

ئارای چەمکی شوناسی نەتەوەیی.
شوناس��ی نەتەوەیی جۆری هەست کردن 
بە بەس��تراوەیی بە نەتەوەیەک��ی تایبەتە. لە 
ڕاستیدا خەڵک بەردەوام خوازیاری ئەوەن کە 
بەشێک بن لە نەتەوەی خۆیان و لەو ڕێگایەوە 
هێماگەل،  ک��ە  نەتەوەی��ەک  بناس��رێنەوە. 
ش��وێنگەلی پی��رۆز، داب و نەری��ت، مێژوو، 
پاڵەوانانی مێژوویی و فەرهەنگی و نیشتمانیی 
تایبەتی هەی��ە. ئەمنیەت��ی کۆمەڵگەیی واتا  
پاراس��تن و چاوەدێریی ئەو تایبەتەمەندییانە 
و  پاراس��تن  هەروەه��ا  و 
یەکپارچەی��ی  بەردەوامی��ی 
واڵت یان هەبوونی جەس��تەیی 
پاراستن  نەتەوەیی،  کۆمەڵگەی 
و بەردەوامی��ی یەکپارچەی��ی، 
پێکەوەبەس��تراوەییی  و  کۆکی 
نێ��وان ئەندام��ان، پاراس��تن و 
بەردەوامی��ی زمانی نەتەوەیی و 
بەردەوامی��ی میراتی ئەدەبی و 
فەرهەنگیی هاوبەش، پاراس��تن 
و بەردەوامی��ی داب و نەری��ت، 
ئایی��ن و بۆن��ە نەتەوەیییەکان، 
بەردەوامی��ی  و  پاراس��تن 
و  مێژووییی��ەکان  فاکت��ەرە 
بیرەوەرییە هاوبەش��ە کۆمەڵییەکان. کەوابوو، 
ئەو هەڕەش��انەیش کە ڕووی��ان لەو توخم و 
فاکتەرانە بێت، هەڕەش��ەن لەسەر ئەمنییەتی 

نەتەوەیی. 
بەاڵم ئەگەری ئ��ەوە هەیە کە فەرهەنگ 
و شوناسی نەتەوەیەک، لە الیەن نەتەوەکانی 
دیکە و بە تایبەت کۆمەڵگەی زاڵ و دەوڵەتی 
ناوەندییەوە پەالمار بدرێ��ن. بە بڕوای »باری 
ب��وزان« هەڕەش��ەکان لە س��ەر ش��وناس، 
دەتوان��ن بە چەند ش��ێواز خۆی��ان بنوێنن: 
قەدەغە کردنی بەکارهێنانی ناو و جلوبەرگی 
نەتەوەی��ی ی��ان دژایەتیی زمان ل��ە ڕێگای 

هەڕەشە لەسەر 
شوناس هەمان 
هەڕەشەیە لەسەر
 »ئێمە« و لە 

کۆمەڵگەیەکەوە بۆ 
کۆمەڵگەیەکی دیکە 

جیاوازە، 
لەبەر ئەوەی کە 

بەستراوەتەوە بەوەی کە 
شوناسی »ئێمە« لەسەر 
بنەمای چ فاکتەرگەلێک 

چێ بووە 
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داخستنی ناوەندەکانی فێرکاری و ئایینی یان 
دوورخستنەوە و کۆشتنی ئەندامانی کۆمەڵگە 
)نەتەوە(. لەوانەیە ئەو هەڕەش��انەی پەالماری 
لە  دەدەن  کۆمەڵگە/نەتەوە  بەرهەمهێنانەوەی 
ڕێگای بەکارهێنان و کەڵک وەرگرتنی بەردەوام 
لە کەرەس��ە و ک��ردەوە س��ەرکوتکەرانەکان 
ل��ە دژی ڕادەربڕین و نیش��اندانی هێماکانی 
شوناس ئەنجام بدرێن. ئەگەر بەر بە چاالکیی 
ئ��ەو دامەزراوانە بگیردرێ��ت کە فەرهەنگ و 
زم��ان بەرهەم دێنن، ئاس��ایییە کە فاکتەری 
شوناس ناتوانێت لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی 
دیکە یان ل��ە جیلێکەوە ب��ۆ جیلێکی دیکە 
بە ش��ێوازێکی دروست و کارامە بگوازرێتەوە. 
کەوابوو، هەندێ لەو هەڕەشانەی کە پەالماری 
لەوانەیە  دەدەن،  کۆمەاڵیەت��ی  ئەمنییەت��ی 
سەربازی بن ) کوش��تنی ئەندامانی گرووپ، 
داگیر کردن��ی مەڵبەن��دی مێژوویی ئەوان( 
بەاڵم هەندێکی دیکەیش لەوانەیە س��ەربازی 
نەب��ن )بێبەش کردنی گرووپ��ەکان لە مافی 
زمانی و ئازادیی ئایینی و شیوەی پەرەستنی 

خۆیان(. ]1٠[  
هەڕەشە لەسەر شوناس هەمان هەڕەشەیە 
لەس��ەر »ئێم��ە« و ل��ە کۆمەڵگەیەک��ەوە بۆ 
کۆمەڵگەیەک��ی دیکە جی��اوازە، لەبەر ئەوەی 
کە بەس��تراوەتەوە بەوەی کە شوناسی »ئێمە« 
لەس��ەر بنەم��ای چ فاکتەرگەلێک چێ بووە. 
بۆ نموون��ە، ئەگەر زمان، تەوەری شوناس��ی 
نەتەوەییی کورد بێت، هێژمۆنی زمانی فارسی 
وەک هەڕەشەیەکی س��ەرەکییە بۆ نەتەوەی 
ک��ورد. کەوابوو ئەوەی ک��ە وەک ئەمنییەتی 
کۆمەڵگەیی/نەتەوەی��ی س��ەرنجی بیرمەندان 
بۆ خۆی ڕادەکێش��ێ، ئاماژەیە بۆ پێویستیی 
هەبوونی ئەمنییەت بۆ نەتەوە/کۆمەڵگە، وەک 
یەکێک ل��ە گرنگتری��ن ئامادەکارییەکانە بۆ 

پاراستنی ژی و مانەوەیان. 
ب��ەاڵم ل��ە واڵتان��ی فرەنەت��ەوەدا - بە 
تایب��ەت واڵتانی نادێموک��رات یان واڵتانێک 
کە پێکهاتەی��ان بەرهەمی داگیرکاریی خاکی 

چەن��د نەتەوەیە- ئەگ��ەری زۆرە کە هەوڵی 
نەتەوەیەک��ی تایب��ەت، ب��ۆ دابی��ن کردنی 
ئەمنییەتی شوناس��ی خۆی، لەس��ەر بنەمای 
الوازبوونی ئەمنییەتی شوناس��ی نەتەوەیەکی 
دیکە دابنرێ��ت و ئ��ەوەش دیلێمایەک لەم 
ب��وارەدا دێنێت��ە ئ��اراوە. بە واتای��ەک، ئەو 
چاالکییانەی وا نەتەوەیەک بە مەبەستی بەرز 
کردنەوەی ئاستی ئەمنییەتی خۆی ئەنجامیان 
بەرپەرچدان��ەوەی  ه��ۆی  دەبن��ە  دەدات، 
کۆمەڵگەیەکی دیکە کە ئ��ەوەش دەرئەنجام 
دەبێت��ە هۆی ک��ەم بوون��ەوەی ئەمنییەتی 
نەتەوەییی نەتەوەی یەکەم و شوناس��ی الواز 
دەکات. هەر کاتێک کە نەتەوەکان لەسەر ئەو 
باوەڕە بن کە شوناس��ی ئەوان دەبێت بەسەر 
ئەوی دیک��ەدا زاڵ بێت، دیلێمای ئەمنییەتی 
نەتەوەیی س��ەرهەڵدەدات. بۆ نموونە، کاتێک 
گرووپی کۆمەاڵیەتیی پێکهێنەری زۆرینە یان 
نەت��ەوەی زاڵ، پاراس��تنی ئەمنییەتی خۆی 
دەروەست بە بێ بەش کردنی گرووپی کەمینە 
یان ژێردەست، لە مافی زمانیی خۆی بزانێت، 
گرووپ��ی زاڵ ئەو کارە لە ڕێگای داخس��تنی 
قوتابخان��ەکان ئەنج��ام دەدات ک��ە تیایاندا 
خوێن��دن بە زمانی گرووپ��ی کەمینە ئەنجام 
دەدرێت. ئەوەش دەبێتە هۆی بەرپەرچدانەوەی 
کۆمەڵگەی دووەم بۆ پاراس��تنی زمانی خۆی 
بە ش��ێوەی جۆراوج��ۆر و ئەوەش دیس��ان 
دەبێتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگەی یەکەم لە 
داخستنی قووتابخانەکانی کۆمەڵگەی دوویەم 
پێداگرت��ر بێت. بەمج��ۆرە، لەوانەیە دیلێمای 
ئەمنییەت��ی نێوخۆی��ی ب��ەردەوام بێت و لە 
ئەگەری ڕەخس��انی دەرفەتێک��دا، ئەو دیلێما 
فەرهەنگییە، بگۆڕدرێت بۆ دیلێمای سەخت و 
سەرهەڵدانی ئانارشی و ملمالنێ و پێکدادانی 

نێوان نەتەوەکان. 
هەموو نەت��ەوەکان ئەو ماف��ە بۆ خۆیان 
ب��ە ڕەوا دەزانن کە بەرگری ل��ە ئەمنییەتی 
خۆیان بک��ەن. مەرج نییە ک��ە ئەو بەرگری 
کردنە هەتاهەتایە بە ش��ێوازی بووژاندنەوەی 
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بێت)نەتەوەگەراییی  و ش��وناس  فەرهەن��گ 
فەرهەنگی(. بەڵکوو ئەگ��ەری ئەوە هەیە کە 
ئەگەر کێش��ە و گرفتەکان لە ڕێگای گفتوگۆ 
و وتووێژەوە چارەس��ەر نەب��ن و میکانیزمێک 
بۆ متمان��ە کردن بە یەکت��ری نەدۆزرێتەوە، 
لەوانەیە بووژاندنەوەی فەرهەنگ و شۆناس��ی 
خۆ، وەک تەنیا ڕێگای ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
هەڕەشەکان، لەبەرچاو نەگیرێت و پەنا ببرێتە 
بەر چەک. ل��ەو حاڵەت��ەدا دیلێمای نەرمی 
ئەمنییەتی دەگۆڕدرێت بۆ دیلێمای س��ەخت 
و کۆمەڵگ��ەکان دەتوان��ن وەک ئەکتەرێکی 
س��ەربەخۆ ل��ە دۆخێک��ی ئانارش��یکدا، لە 
چەکوچۆڵ و توانای س��ەربازی بە مەبەستی 
بەرگری کردن لە شوناس کەڵک وەر بگرن.]11[ 
لەو دۆخەدا، هەموو الیەنەکان هەوڵ دەدەن 
بە کەڵک وەرگرتن لە هەموو تواناکانیان خۆیان 
لە پەالمار و هێرشی الیەنەکانی دیکە بپارێزن 
یان تەنانەت پەالماری الیەنەکانی دیکە بدەن. 
بە تایبەت نموونە پێشوەکان نیشانیان داوە کە 
دەوڵەت بە هاوکاریی نەتەوەی زاڵ، پەالماری 
نەتەوەکانی دیک��ە دادا. هەر بۆیە، نەتەوە بێ 
دەوڵەتەکان دەبێ نیگەرانی ئەمنییەتی خۆیان 
بن و خۆیان ئام��ادەی خراپترین دۆخ بکەن. 
لەبەر ئەوەی لە ئاوا دۆخێکدا، ئەگەری زۆری 

هەیە کە پێکدادان و شەڕی لێ بکەوێتەوە. 
س��ووریا ل��ە قۆناغی ش��ەڕی ناوخۆیی و 
گۆڕانکارییەکان��ی چەن��د س��اڵی ڕووبردوودا 
دەتوانێت نموونەیەک بێت لە س��ەرهەڵدانی 
ئانارش��ی و دیلێمای ئەمنییەتی نێوخۆیی. تا 
پێش سەرهەڵدانی نائارامییەکان لەو واڵتەدا، 
س��ااڵنێکی زۆر، نەت��ەوەی ک��ورد و عەرەبە 
سوننەکان و کەمینە نەتەوەیی و ئایینییەکانی 
دیکە، لە الیەن دەسەاڵتی کەمینەی عەلەوی-
بەعس��ییەوە دەچەوس��انەوە، بە جۆرێک کە 
نەت��ەوەی کورد لەو واڵت��ەدا تەنانەت خاوەن 
کارتی پێناس��ە نەبوو و هی��چ جۆرە مافێکی 
نەتەوەی��ی و تاک��ی و ش��ارۆمەندیی نەبوو. 
دەربڕین و نیش��اندانی بچووکترین نیش��انە 

و هێم��ای نەتەوەیی کوردی��ی، دەرئەنجامی 
دەستبەسەر کردن و ئەش��کەنجە و کوشتن 
ب��وو. بەاڵم ب��ە س��ەرهەڵدانی نائارامییەکان 
ئ��ەو ڕەوتە نەیتوانی ب��ەردەوام بێت. هاوکات 
لەگ��ەڵ الوازبوون��ی دەس��ەاڵتی ناوەن��دی، 
پ��اش پێکدادان��ەکان و بەهێزبوون��ی حیزبە 
کوردیی��ەکان و گرووپەکانی دیکە کە خۆیان 
ب��ە نوێنەری نەت��ەوە ی��ان ئایینەکانی دیکە 
دەناس��اند، جۆرێک ئانارش��ی هاتە ئاراوە. بەو 
مانای��ە کە هەر یەک لە گرووپ و نەتەوەکان، 
وەک ئەکتەرێکی شێوەدەوڵەتی، دەجوواڵنەوە 
و سیاسەتیان دەکرد. هەر کام لەوانە نەک هەر 
 )Self-helping( بە شیوەیەکی خۆیارمەتیدەر
ئەکت��ەرە س��ەربەخۆکان( بەش��وێن  )وەک 
دابین کردنی ئاسایش��ی نەتەوەییی خۆیانەوە 
بوون، بەڵک��وو وەک دەوڵەتێک، لە ئاس��تی 
دەرەکیش��دا، لە نێو واڵتان��ی بەهێزی ناوچە 
و تەنان��ەت جیهاندا، هەن��دێ هاوپەیمانیان 
بۆ خۆی��ان پەیدا کرد. بۆ نموون��ە، دەوڵەتی 
ناوەندی بوو بە هاوپەیمانی ئێران و ڕووس��یا. 
سوننەکان پش��تیوانیی هەندێک لە سەرۆک 
واڵتانی عەرەبیان بەدەست هێنا، بە شێوازێک 
کە لە هەندێک قۆناغی س��ەرەتاییدا، تەنانەت 
ڕێکخراوەیەکی تیرۆریستیی وەک داعشیشیان 
ب��ە س��ەرمایە و پ��ارە و چەکوچۆڵی خۆیان 
بە بیانووی پش��تیوانی لە عەرەبە س��وننەکان 
تەیار دەکرد. کوردەکانیش بەهۆی ئەوەی کە 
گرنگییەکی زیاتریان بە دێموکراس��ی دەدا و 
لەگ��ەڵ گرووپە تیرۆریس��تییە ڕادیکاڵەکاندا 
ش��ەڕیان دەک��رد و خوازی��اری دامەزراندنی 
حکومەتێک��ی دێموکراتیک لە بەراورد لەگەڵ 
هەموو گرووپەکانی دیکە بوون، نزیک بوونەوە 

لە هاوپەیمانانی ئەمریکا و ئەرووپا.  
لێ��رەدا دەبێت س��ەرنج بدرێتە ئەو خاڵە 
ک��ە ناکۆکییە ناوخۆیی��ەکان لە س��ەرەتادا 
ناکۆکیگەلێکی نەرم بوون و تەنانەت ئیمکانی 
ئەوە هەب��وو لە ڕێگای گفتوگ��ۆ و وتووێژی 
دەوڵەتی ناوەندی لەگەڵ نەتەوە و کەمینەکاندا 
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چارەسەر ببوایەن، بەاڵم دەوڵەت تا ئەو کاتەی 
ک��ە الواز نەبوو و ملمالنێ��کان نەگۆڕدران بۆ 
پێک��دادان و توندتوتیژی، ئامادەی هیچ جۆرە 
گۆڕانکارییەک لە سیاسەتەکانی خۆیدا نەبوو. 
ئ��ەو کاتیش، ئەکتەرەکانی دیکە بە درەنگیان 
دەزانی. ئەسەدەکان تا پێش ڕاپەڕینەکان هیچ 
کاتێک ئامادەنەبوون کە دان بە مافی نەتەوەیی 
و شوناسی و فەرهەنگیی نەتەوە و ئاییەنەکانی 
دیکەدا بنێن. هەربۆیە ئەو الیەنانەیش کاتێک 
کە هەس��تیان کرد دەوڵەت��ی ناوەندی الواز 
بووە، لەو دەرفەتەی کە ڕەخس��ابوو کەڵکیان 
وەرگ��رت و بە کەڵ��ک وەرگرتن لە چەک و 

هەوڵی  ئەندامەکانیان،  توان��ای 
ئەمنییەت��ی  کردن��ی  دابی��ن 
جەستەیی و شوناسیی خۆیانیان 
دا. هۆکارەک��ەی ئەوە بوو کە بۆ 
نموونە ئەگ��ەر نەتەوەی کورد، 
ئانارش��یکەدا خۆی  لەو ش��انۆ 
پڕچەک نەکردایەت، ئەمنییەتی 
ی   کە س��ییە نا شو یی- ستە جە
دەکەوتە بەر مەترسیی حاشا لێ 

کران و تەفروتوونا بوون. 
س�������ووریا و ڕۆژئ��اوای 
کوردس��تان نموونەیەکی زەقی 
ئانارش��یی  ج��ۆری  نوێتری��ن 
نێوخۆیی  بوو. لە یوگوس��الڤیی 

پێش��وو و تا ڕادەیەکیش ل��ە عێراقدا هەمان 
هەلومەرج ئەزموون کراوە. بەاڵم ئەو ڕەوتە تەنیا 
تایبەت بەو واڵتانە کە ئاماژەیان پێ کرا نییە و 
ئەگەری زۆری هەیە لە داهاتووشدا لە واڵتانی 
دیکەدا دووب��ارە ببێتەوە. هەن��دێ لە واڵتە 
هاوچەشنەکانیان، هێشتا ئەو ڕێگایە دەپێون 
کە ئەسەدەکان و س��ەدام حوسێن پێوایان و 
ب��ە لەبەرچاونەگرتنی ماف��ی نەتەوەکانی نێو 
سنوورەکانیان و هەوڵدان بۆ لەناوبردنی هێما 
شوناس��ییەکانیان، داهاتووی خۆیان دەخەنە 
مەترس��ییەوە. ئێران نموونەیەکی بەرچاوە و 
ئاش��کرایە کە لەو واڵتەیشدا ئەو ڕەوتە خۆی 

دەنوێنێ��ت. دوور نیی��ە کە ئەگ��ەر دەوڵەتی 
ناوەندی بە هاوکاریی فارسەکان، هەر بەو جۆرە 
فارس-تەوەرانە  نەتەوەگەراییی  بە  بەردەوامی 
و دژایەت��ی لەگەڵ ماف��ی نەتەوەکانی دیکە 
بدات و دیلێمای ئەمنییەتی نێوخۆیی ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ توندتر بکات��ەوە، دۆخی داهاتووی 
زۆر خراپتر بێت لەو نموونەگەلەی لە سەرەوە 
ئاماژەمان پێ کردن. بارودۆخەکە بە جۆرێکە 
کە لە ئێستادا هەموو نەتەوەکان بە هۆی ئەو 
سیاس��ەتانەی کە دەوڵەت گرتوویەتییە بەر، 
هەس��ت بە نیگەرانی دەک��ەن و دەوڵەتیش 
لە ڕاس��تیدا دەس��تی داوەتە هەڕەشە کردنی 
زیات��ر لە نەت��ەوەکان. دەبینین 
ک��ە بە تایبەت بە ش��ێوەیەکی 
بەرف��راوان چەکوچوڵ ڕەوانەی 
خ��ۆی  و  دەکات  کوردس��تان 
ئامادەی ش��ەڕێکی پێش بینی 

کراو دەکات. 
پێش بین��ی دەکرێ��ت ل��ە 
ئەگەری هەر جۆرە الوازبوونێکی 
دەوڵەتدا، چ بە شێوەی هێرشی 
دەرەکی و چ بە شێوەی شۆڕشی 
ناوخۆیی یان بە هۆی ملمالنێی 
ناوخۆییی  ش��انۆی  نەتەوەکان، 
ئێران و بە تایبەت کوردس��تان، 
ئێجگار س��امناک بێت. کەوابوو، 
حیزب��ەکان وەک نوێنەری نەت��ەوەی کورد 
لە ڕۆژه��ەالت، ک��ە ئەزموونگەلێکی زۆریان 
ل��ە ماڵوێران��ی و کەوتن��ە ب��ەر پەالم��ار و 
دڕندەیی��ی دەوڵەت و الیەنەکانی دیکە هەیە، 
چارەیەکیی��ان نییە جگە لەوەی پێش��وەخت 
پالنێک بۆ ئامادەبوون لەو ساتە سامناکەدا، بە 
مەبەستی پاراستن و دابین کردنی ئەمنییەتی 
نەتەوەیی، داڕێ��ژن. بە تایبەت دەبێت هێزی 
پێش��مەرگەی کوردس��تان، بە چاوپۆش��ین 
لەوەی کە لە قۆناغی ئێس��تادا تا چ ڕادەیەک 
چاالکە و لە دژی دوژمن چاالکی دەنوێنێت و 
بە چاوپۆشین لەوەی کە چ کەس و الیەنێک 

ئەو چاالکییانەی وا 
نەتەوەیەک بە مەبەستی 
بەرز کردنەوەی ئاستی 

ئەمنییەتی خۆی 
ئەنجامیان دەدات، دەبنە 
هۆی بەرپەرچدانەوەی 
کۆمەڵگەیەکی دیکە کە 

ئەوەش دەرئەنجام دەبێتە 
هۆی کەم بوونەوەی 
ئەمنییەتی نەتەوەییی 

نەتەوەی یەکەم و 
شوناسی الواز دەکات
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ڕەخن��ەی بێ بنەم��ا( لەو هێ��زە دەگرێت، 
ئامادەی ڕووبەڕووبوونەوەی دۆژمنی  بەردەوام 
س��ەرەکی، لە ساتی س��ەرهەڵدانی ئانارشیدا 
بێت. ب��ە دلنیایییەوە هەمووان لەو س��اتەدا 
سپاسمەند و ش��وکرانەبێژی هەبوونی هێزی 

پێشمەرگە دەبن. 

ئانارشیی نێوخۆیی  و ڕۆڵی پێشمەرگە
هەر بەو جۆرەی کە هەموو مرۆڤێک پیویستی 
ب��ە هەبوونی ئەمنییەت و هەس��ت کردن بە 
ئاس��ایش هەی��ە، نەتەوەیش پێویس��تی بە 
ئەمنییەتە. سەرەتا گوتمان کە ئەو نەتەوانەی 
کە خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆن، دەوڵەت لە 
ڕێگای ڕێکخراوەی سوپا و ئەرتەشەوە، بەرگری 
لە نەتەوەکانیان دەکات. بەاڵم ئەو نەتەوانەی 
کە خاوەن دەوڵەتی س��ەربەخۆ نین و لەوەش 
زیاتر واڵتیان لە الیەن دەوڵەت و الیەنەکانی 
دیک��ەوە داگیرک��راوە، ب��ۆ ڕزگاریی خاک و 
پاراستنی شوناس و دابین کردنی ئەمنییەتی 
دژوارتریان  ڕێگایەک��ی  خۆی��ان،  نەتەوەییی 
لەبەردەمدای��ە، لەبەر ئ��ەوەی کە نەک هیچ 
دەوڵەتێ��ک نییە ک��ە نوێنەرایەتیی ئەوان و 
بەرژەوەندییەکانی��ان لە ناوخۆ و دەرەوە بکات 
و ئاسایش��یان دابین ب��کات، بەڵکوو ئەگەری 
هەیە خ��ودی دەوڵەتی ناوەندی بە هاوکاریی 
نەتەوەیەکی زاڵ ببنە مەترسی بۆ سەر جەستە 

و شوناسی ئەو نەتەوە بێ دەوڵەتانە. 
بە تایبەت لە کاتی سەرهەڵدانی ئانارشیی 
نێوخۆیی��دا، ئەگ��ەری بەکردەوەبوون��ی ئەو 
مەترس��ییە زۆرە. نەتەوەی ک��ورد،  نموونەی 
بەرچاوی نەتەوەی بێ دەوڵەتە. نەتەوەی کورد 
بە گش��تی لە واڵتانێک��دا دەژین کە بە هۆی 
مافەکانیان  جێگرتوو،  فرەچەش��نیی  نەبوونی 
پێشێل کراوە و سااڵنێکی دوور و درێژ سەرکوت 
کراون و دەکرێن. لە بنەڕەتدا، دەوڵەتە ناوەندییە 
)داگیرک��ەرە(کان نەک هەر نوێنەری ئاوات و 
بەرژەوەندیی نەت��ەوەی کورد نەبووەن و نین، 
بەڵکوو خۆیان هەڕەشەیێکن لەسەر مانەوەیان. 

ب��ۆ نموون��ە، ل��ە ئێران��دا بەرژەوەندییەکانی 
فارسەکان کەوتوونەتە ئەولەوییەت و لووتکە و 
کوردەکان چەندین دەیەیە کە کەوتوونەتە ژێر 
هێرش و پەالماری فارس��ەکان کە پشتیوانیی 
دەوڵەتی ناوەندییش��یان لەگەڵدایە. هەر بۆیە، 
بۆ نەتەوەی کورد جیاوازیی نێوان سیستەمی 
دەرەک��ی و ناوخۆیی مانایەکی ئەوتۆی نییە و 
لە نێوخۆی سنوورە دەستکردەکانی ئێرانیشدا، 
بەردەوام خۆیان لە مەترسیی پەالمار و هێرش 
و توندوتیژی��ی دەوڵەت ی��ان ئیتنیکی زاڵدا 
دەبینن��ەوە. نەتەوەی کورد بەردەوام نیگەرانی 
ئەوەیە کە ئەو دەوڵەتەی کە خۆی بە نوێنەری 
ئیتنیکی زاڵ دەزانێت، ئەوان سەرکوت بکات، 
پەالماری��ان بدات و کۆمەڵکۆژی��ان بکات. لە 
ڕاستیش��دا نەت��ەوەی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵت، 
لە چەن��د قۆناغی مێژوویی��دا کەوتووەتە بەر 
توندوتیژی و هێرش و هەر بۆیە نیگەرانییەکانی 

بە هیچ جۆرێک دوور لە ڕاستی نیین.
فەتوای جیهاد و لەشکەرکێش��ی بە هەموو 
جۆرە چەکوچۆڵێکەوە بۆ کوردستان، لەسێدارەدانی 
بە کۆمەڵ، کۆشتنی دانیش��تووانی گوندەکان و 
مەزراکانیان،  ئاگرتێبەردانی  و  دوورخستنەوەیان 
تیرۆر کردن��ی ڕێب��ەرە نەتەوەییەکانیان، تااڵن 
کردنی ئاسەوارە فەرهەنگی و مێژۆییەکان، بەتااڵن 
بردنی س��ەرچاوە سرووش��تییەکان و سووتاندن 
و کاول کردن��ی پالن داڕێژراوی��ی ژینگەیان و 
ش��ەهید کردنی ژینگەوانانیان، بێ بەش کردنیان 
لە خوێندن و پەروەردە بە زمانی دایکی و داگیر 
کردن��ی خاک و بەئەمنییەت��ی کردنی واڵتیان، 
تەنیا بەش��ێکن لەو توندوتی��ژی و تاوانانەی کە 
دژ بە نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 

ئەنجام دراون.
س��ەرەڕای ئ��ەوەی ک��ە پ��اش کوتایی 
هاتنی قۆناغی ش��ەڕی چەکداریی بەرباڵوی 
حیزبەکان دژ بە دەوڵەتی داگیرکەری کوماری 
ئیس��المی، ت��ا ڕادەیەکی زۆر ئوپەراس��یونی 
گەورەی سەربازی و کۆمەڵکۆژی لە ئاستێکی 
بەرفراواندا، بە نیسبەت نەتەوەی کورد ئەنجام 
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ن��ەدراوە، بەاڵم هەوڵدان بۆ ئاسیمیالس��یۆنی 
فەرهەنگیی نەتەوەی کورد یان پەراوێزخستن 
و الدان و لە نێوبردنی فەرهەنگ و شوناس��ی 
نەت��ەوەی ک��ورد بە چری و بە ش��ێوەیەکی 
پالنداڕێژراو و سیس��تمیک لە ئ��ارادا بووە و 
هەوڵێکی زۆر بۆ ئەو مەبەس��تە ئەنجام دراوە. 
سەرەڕای ئەوە، هیچ زەمانەت و گەرەنتییەک 
نییە کە ئوپەراسیونە س��ەربازییەکان دووبارە 
نەبن��ەوە. لە بنەڕەت��دا، ئ��ەو نەتەوانەی کە 
خاکی��ان داگیرک��راوە و خ��اوەن دەوڵەت��ی 
سەربەخۆی خۆیان نین، بەردەوام لە مەترسیی 
ئوپەراس��یونی مەرگهێن��ەردان. ب��ە تایبەت، 
ه��ەر وا کە ئاماژەمان کرد، لە کات و س��اتی 
سەرهەڵدانی ئانارش��یی نێوخۆیی دا ئەگەری 
دەرکەوتنی ئەو مەترس��ییە زۆرترە. لە دۆخی 
ئانارشیدا، دەوڵەتی ناوەندی کە نوێنەرایەتیی 
دەوڵەت��ی زاڵ دەکات، ڕێکخ��راوە و ئەرتەش 
و س��وپای لەبەر دەس��تایە. نەتەوەکانی دیکە 
)کە ئەگەری پێکدادانی نێوان ئەوانیش زۆرە( 
دەب��ێ هەوڵ بدەن بە ک��ۆ کردنەوەی هێز و 
ئەرتەش��ی نیش��تمانیی خۆیان، بەرگری لە 
خۆیان بکەن. تەنانەت هاوپەیمانییەتی لەگەل 
ئەکتەرە دەرکییەکاندا، گەرەنتییەک بۆ دلنیا 
بوونەوە لە دابین بوونی ئەمنییەت نییە. وەک 
نموونەیەک، لە ڕۆژئاوای کوردستان، سەرەڕای 
ئەوەی کە هێزی گەریال، هاوپەیمانی ئەمریکا 
وەک زلهێزی سیس��تەمی نێودەولەتی بوون، 
بەاڵم لە کاتی هێرشی تورکیا بۆ سەر عەفرین 
هی��چ الیەنێک پالپش��تیی ک��وردی نەکرد. 
کەوابوو، ڕۆڵی س��ەرەکیی پێش��مەرگە، لەو 
هەلومەرجە هەس��تیار و مەترسیدارانەدا زەق 
دەبێت��ەوە و نەتەوەی ک��ورد هیچ هیوایەکی 
بۆ دابین کردنی ئەمنییەتی خۆی و مانەوەی 
نییە، جگە لە هیزی پێشمەرگەی کوردستان. 
ڕاستە پانتای سیاسەت بەرباڵو و کەرەسە 
و ئام��راز و بژاردەکانی گەیش��تن بە ئامانجە 
ش��ێوازەکانی  و  بەرفراوان��ن  سیاس��ییەکان 
تەنی��ا  ب��ەاڵم  جۆراوج��ۆرن،  خەباتی��ش 

پێش��مەرگەیە کە دەتوانی ب��ەر بە پەالمار و 
هێرشی دڕندانەی دۆژمن بگرێت و ئاسایش و 
مانەوەی نەتەوەیی دابین بکات. تەنانەت هێزی 
پێش��مەرگەیە کە دەبێتە هۆی بەهێزتربوونی 
خەب��ات و خۆڕاگری لە بوارەکان��ی دیکەدا. 
حاش��اهەڵنەگرە ک��ە تا ئێس��تاش مانەوەی 
نەتەوەی کورد، س��ەرەڕای زیان و خەساری 
زۆر، بەرهەمی هەوڵ و تێکۆشانی پێشمەرگە 
بووە. ئەو پێشمەرگانەی کە پەراوێز خستن و 
بێ بەها کردندنیان قەبووڵ نەکردووە، ملکەچی 
هێ��ز و یاس��ای داگیرکەران نەب��ووەن و لە 
بەرانبەر ئەوانەی کە حاشایان لە نەتەوەکەیان 
ک��ردووە، خۆڕاگرییان ک��ردووە و لە بەرانبەر 
هێرش��بەرانی داگیرک��ەردا، ب��ە ئیرادەیەکی 
پۆالیین ڕاوەس��تاون. ل��ە ڕاس��تیدا، ئەوانن 
کە هێزی ڕزگاریبەخش��ن و ب��ە دڵنیاییەوە 
ل��ە داهاتووش��دا، مانەوەی ئێم��ە بە ناچاری 
گرێ��دراوی ئامادەیی و بەهێزبوون��ی ئەوانە. 
دیارە لە کاتی سەرهەڵدنی ئانارشیی نێوخۆیی 
دا، دەوڵەتی داگیر و الیەنە هێرش��بەرەکانی 
دیکە، لە نەبوونی هێزی ئامادەی پێشمەرگەدا، 
هیچ بەرگر و لەمپەڕێک لە بەرانبەر هێرش��ی 
خۆی��ان بە مەبەس��تی تەفروتوون��ا کردنمان 
نابیننەوە. کەوابوو دەبێت هێزی پێش��مەرگە 
ل��ە چوارچێوەی سیاس��ەتێکی گونجاو و ڕوو 

لەداهاتوودا، لەو پەڕی ئامادەییدا بێت. 

ڕاسان وەک سیاسەتێکی گونجاو 
ڕاسان داهێنانێکی ستراتێژیکە لە ڕەوت یاخود 
میتۆدی خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا، بۆ 
کەلک وەرگرتن لە هەموو توانا و دەرفەتەکان، 
بە مەبەس��تی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزی 
ئ��ەو داهێنانە،  ناهاوس��ەنگدا.  داگیرک��ەری 
بەرهەمی گەڕانەوەیە بۆ هەندێ لە تاکتیک و 
سیاسەت و میتۆدە بەکەڵک و سوودمەندەکانی 
»ڕابردوو«، خوێندنەوەی ئاوەزمەندانەی دۆخی 
»ئێس��تا«ی ناوچ��ە و ئێ��ران و ڕۆژهەاڵت و 

هەروەها تێڕامان و پێش بینیی »داهاتوو«ە. 
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کەوابوو، دوورنواڕی و دووربینی، بەشێکی 
سرووشتیی ڕاسانە. ڕاس��ان و بە تایبەت ئەو 
بەش��ەی کە بە ڕاسانی پێش��مەرگە و شاخ 
ناس��راوە، بە چاوپۆشین لەوەی کە لە ئێستادا 
چەندە چاالک��ە، جۆرێکە ل��ە ئامادەبوون بۆ 
مەترس��ییەکانی  لەگ��ەڵ  ڕووبەڕووبوون��ەوە 
داهاتوو. ئەوە ڕاس��تە کە ئامانجی سەرەکیی 
ڕاس��ان، ب��ە مان��ای بەجەم��اوەری کردنی 
زیات��ری خەب��ات و تێکەڵ کردن��ی هەموو 
چین و توێژەکان��ە بە ڕەوتی خەباتەوە، بەاڵم 
ئەوەش حاش��اهەڵنەگرە کە بنچینە و بنەمای 
سەرەکیی ڕاسان هەر پێش��مەرگەیە. ئەگەر 
ڕاسان مانای وایە کە ش��اخ گرێ بداتەوە بە 
شارەوە، هیچ پێوەندیدەر و گرێدەرێ باشتر و 

بانتر لە پێشمەرگە بوونی نییە. 
نییە  ل��ەوەدا  گرنگی��ی ڕاس��ان تەنی��ا 
ک��ە ش��ێوازێکی ڕەوای خەبات��ی -خەباتی 
کردووەتەوە،  زیندوو  چەکدارانە/بەرگریکارانە- 
خاڵێک��ی دیکەی ئێج��گار گرنگی ڕاس��ان، 
بەردەوامیی ئامادەبوونی هێزی پێش��مەرگە و 
نزیکی��ی مەودایی لە گەل و دڵنیا کردنەوەی 
نەتەوەی کوردە لە ڕۆژهەاڵت، کە لە ئەگەری 
س��ەرهەڵدانی مەترس��ی و هەڕەشەدا، هێزی 
نیش��تمانی، ئامادەی پاراس��تنییەتی. پێشتر 
ئاماژەم��ان کرد ک��ە لە کاتی س��ەرهەڵدانی 
ئانارشیدا، مەترس��ییەکان و ئەگەری هێرش 
بۆ س��ەر نەت��ەوەی ک��ورد زۆر دەبێت و لەو 
حاڵەتەشدا تەنیا پێش��مەرگەیە کە دەتوانێت 
بەرگری لە نەتەوەکەی بکات. کەوابوو، ڕاسان 
هەم بەو مانایە دێت کە بیر لەو ساتە خۆفناکە 
کراوەت��ەوە و هەم نواندنی هێ��ز و پەیامێکە 
بۆ دەوڵەتی داگیرک��ەر و الیەنەکانی دیکەی 
دوژم��ن، کە لە ئەگ��ەری پەالمار بۆ س��ەر 
نەتەوەی کورد، ڕووب��ەڕووی هێزی ئامادەی 
پێش��مەرگە دەبنەوە و هەم دڵنیا کردنەوەی 
گەل��ی ڕۆژهەاڵتە  لەوەی کە پێش��مەرگە لە 
هەر کاتێک��ی دیکە لەوان نزیکترە و ئامادەی 

پاراستنیانە. 

کەواب��وو، لەب��ەر ئ��ەوەی ک��ە ئەگەری 
س��ەرهەڵدانی ئانارشیی نێوخۆیی  لە داهاتوو 
و لە نێو سنوورە دەستکردەکانی ئێراندا زۆرە، 
پێشمەرگە،  هێزی  پێش��وەختی  ئامادەبوونی 
هەم لە ڕووی کارامەییی ئەو هێزەوە و هەم بۆ 
بەرز کردنەوەی ورەی نەتەوەیی لە ناوخۆ، نەک 
کاریگەر، بەلکوو پێویستەیەکی حاشاهەڵنەگرە. 
دیارە، لە پانتای سیاسەت و ئەمنییەتدا، دەبێ 
پێش��وەخت هەن��دێ س��تراتێژی و تاکتیک 
دابڕێژرێت، بۆ ئەو س��اتانەی کە قەیران سەر 
هەڵدەدات. بۆ نموونە لە کاتی الواز بوون یان 
داڕمانی دەوڵەتدا، دەبێ پێش��وەخت پالنمان 
داڕشتبێت. هۆکاری ئەو پێویستییە، ئەوەیە کە 
لە کاتی قەیراندا، لە الیەکەوە هەم هەڕەش��ە 
و هەم ئەگەری خافڵگیری زۆرە و لە الیەکی 
دیکەیش��ەوە کاتی بڕیاردان زۆر کورتە و ئەوە 
تایبەتەمەندیی قۆناغی قەیرانە، هەر بۆیە لەو 
کاتەدا ناکرێت پالنێکی هەمەالیەنە و عاقاڵنە 
دابڕێژرێ��ت، بەڵکوو ئەو پالنە دەبێ پێش��تر 
داڕێژرابێت. کەوابوو، ڕاس��ان لەبەر ئەوەی کە 
پالنێکی پیش��وەخت داڕێژراو و پشت قایم بە 
ڕابردوو و خوێندنەوەی دۆخی ئێستا و گرنگتر 
لەوان��ەش چاوی لە داهاتوویە، سیاس��ەتێکی 

ئێجگار گونجاوە.

ئەنجام
پێویس��تییەکانی  س��ەرەکیترین  لە  یەکێک 
ئامادەبوونی هێزی پێش��مەرگە لە کوردستان 
بە گش��تی و ل��ە ڕۆۆژهەاڵت ب��ە تایبەتی، 
پێش بینیی ئەو مەترس��ی و هەڕەشانەیە کە 
ل��ە داهاتوودا و بە تایبەت لە کات و س��اتی 
س��ەرهەڵدانی ئانارشی و دیلێمای ئەمنییەتی 
نێوخۆییدا دێنە ئاراوە و ئەگەری ئەوەی هەیە 
کە ئاسایش و مانەوەی نەتەوەی کورد بخەنە 
مەترس��ییەوە. لەو س��اتەدا نەت��ەوەی کورد، 
جگە لە هێزی پێشمەرگە هیچ هیوایەکی بۆ 

مانەوەی خۆی نییە. 
ئانارش��ی لە بنەڕەت��دا چەمکێکە تایبەت 
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بە ئاس��تی سیاسەتی نێونەتەوەیی و لە نێوان 
دەولەتەکاندا دەبینرێت و مانای وایە کە هیچ 
دەس��ەاڵتێکی ناوەندی یان ڕێکخراوەیەک لە 
س��ەرەوەی دەوڵەتەکاندا نییە، کە ئاسایش و 
مانەوەیان دەس��تەبەر ب��کات. هەر بۆیە، هەر 
کام ل��ە ئەکتەرەکان، دەبێ��ت بە گەڕانەوە بۆ 
هەن��دێ سیاس��ەت و بە تایب��ەت خۆبەهێز 
کردن��ی ناوخۆی��ی  )خۆیارمەت��ی(، هەوڵی 
دابین کردنی ئاسایش��ی خۆیان بدەن. بەاڵم، 
چەندی��ن نموون��ەی مێژوویی و ب��ە تایبەت 
نموون��ەی چەند س��اڵی ڕابردووی س��ووریا/
ڕۆژئاوای کوردس��تان، سەلمێنەری ئەوەن کە 
ئەگەری س��ەرهەڵدانی ئانارش��ی لە واڵتانی 
نادێموکراتیکی فرە-نەتەوە، بە هۆی هێرش��ی 
دەرەکی یان شۆڕشی نێوخۆیی یان ملمالنێی 
نەتەوەکان، هەیە. لەو حاڵەتەدا، هاوش��ێوەی 
دەوڵەت��ەکان ل��ە سیاس��ەتی نێودەوڵەتیدا، 
هەر کام ل��ە ئەکتەرەکان/نەت��ەوەکان دەبێ 
هەوڵ ب��دەن لە ڕێگای ک��ۆ کردنەوەی هێز 
و بە پاڵپش��تیی تواناکانی خۆیان، ئاسایش و 

مانەوەیان دەستەبەر بکەن.
 لە نموونەی ئێراندا، ئەگەری ئەوە زۆرە 
کە دەوڵەت��ی ناوەندی بە هاوکاریی هەندێ 
الیەنی دیکە یان الیەنە جیاوازەکان، هێرش 
بکەنە س��ەر کورد. ه��ەر وەک قۆناغەکانی 
ڕاب��ردوو و ئەزموونە مێژوویییەکان. هە بۆیە 
پێویس��تە کە نەتەوەی کورد و حیزبەکان، 
گرنگییەکی زۆر بدەن بە هێزی پێشمەرگە، 
وەک هێزی پاراس��تنی نەتەوە و نیشتمان. 
النیکەم، ڕاسان وەک داهێنانێکی ستراتێژیک 
و گونجاو لەم کات��ەدا، ئەو دڵنیاییە دەدات 
کە ئێم��ە دەتوانین دڵنیا بی��ن لەوەی کە 
ئامادەییی هێزی پێش��مەرگە بۆ ئەو کات و 
ساتە هەستیارە، لە توێی ستراتێژیی حیزبی 
دێموکرات، وەک یەکێک لە س��ەرەکیترین 
کوردس��تاندا،  ڕۆژهەالت��ی  حیزبەکان��ی 
لەبەرچ��او گیراوە. ئەوەش پێویس��تییەکی 

حاشاهەڵنەگرە. 
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