دووپاته بوونهوەی پهيمانی ئهلجهزايهر به دە يی روسيه!!!

له سا ی ١٩٧٥دا ،سهردەمی ﻻوازيی بهرەی سهرمايهداری و شکانی ئهمريکا لهشهری ويتنامدا و
پهلهقاژەی بهرەی سهرمايهداری له ئاست بهرەی به ناو سۆسياليستيدا ،که لهراستيدا بهرەی سهرمايهداريی
دەو هتی بوو ،بار و دۆخی گشتيی جيهان بوو .ﻻيهنهکانی سهوداگهر به مهسهلهی کورد ئ ران و ع راق
بوون که ههردوو و ت لهباری ئابوريهوە گهشهيان سهند بوو و به خ ری فرۆشی به ل شاوی نهوت،
گيان کی تازەيان به خۆوە گرتبوو و ه ز بوون .دە هکه ئهلجهزايهر بوو به نو نهرايهتی و ته
عهرەبيهکان و پا پشتيی بهرەی ئيمپرياليستی .کاﻻکه کوردستان بوو و شۆڕشی کورد له باشوری
کوردستان به بهڕ وەبهرايهتی پارتی و سهرکردەيی بارزانيی نهمر.
لهو کاتدا ،ع راق و ئ ران وەک دوو داگيرکهری ناو ماملهکه به ه ز بوون و دوو جهمسهری زله ز واته
شورەوی و ئهمريکا ههرکام پشتی ﻻيهن کی ک شهکهيان له باشوردا گرتبوو ،شۆڕشی کورد لهناو خۆيدا
به هۆی خۆفرۆشان و ڕايه هی به ه زی سيخوڕی ئ ران لهناو پارتيدا ،لهناوخۆشی ه وڵ و پوک بوو.
شادەماری ژيانهکهی يارمهتيی ئ ران و بهرەی ئهمريکا بوو .به م ديسان ئهو داپلۆسانه سهرتاپای
بهڕ وەبهرايهتی و ﻻيهنه سياسيهکانی دانهگرتبوو .ههر بۆيهش پاش مام ه پ کردن ههمديسان گهرچی
کورديان فرۆشت ،به م شۆڕش به برينداری و نهخۆشيهکانی پ وەنديدار به خۆت خزاندنی دەس و
پ وەندەکانی داگيرکهرانهوەش ،بووژايهوە.
ئ ستا له ههلومهرج کی ديکهدا ههمديسان ئهم س ناريۆيه دووپات بۆتهوە .ئهکترەکان گۆڕاون .بار و دۆخ
گؤڕاوە .به م ناوەرۆکی پيﻼنهکه وەک خۆی ماوە و مهبهست فرۆشتنی کوردە به قازانجی داگيرکهرانی
کوردستان.
چاوپ کهوتن و پ کهاتنی روسيه ،ئ ران و تورکيه بۆ کۆتايی ه نان به شهری سوريه ،در ژەی ئهو
پ ﻼنهيه که ئهو س و ته به ب و بوونهوەی دەنگۆی ڕفڕاندۆم لهسهر بناخهی بهرژەوەنديه
هاوبهشهکانيانهوە دەستيان پ کردوە ،دايان رژشتوە و به کردەوە ه ناويانهته دی .ئ ستاش دەيانهوێ که
دان و ستانهکهيان به ئهنجام بگهيهنن.
جياوازی ئ ستا لهوەی دايه که دوو داگيرکهری سهرەکی کوردستان  ،واته تورکيه و ئ ران ،ههر کاميان
لهبار کی تايبهتيی خۆيان دان .ئ ران لهناوەوە به هۆی سيست می ئيسﻼمی مافيايی دەسه تی مهﻻکان،
بهرەو ڕووخانه .دزی و ڕاورووتی سامانی و تهکه گهيشتۆته پلهيهکی ئهوتۆ که له م ژووی خه کی
جيهاندا ب و نهيه .نرخی پارەی ئ ران له ئاست دو ری شهش تمهن و نيو گهيشتۆته دو ری پينج ههزار
تمهن .ب و بوونهوەی ماددە هۆشبهرەکان و لهشفرۆشی به ش وەی فهرميی شيعی گهيشتۆته ئهوپهڕی
بهرب وی .تو ژ کی خنکاو له سهروەت و ساماندا و کۆمه گايهکی بهرفراوانی ههژاران پ که نهری
ئهو و تهيه .دەست وەردانی ئ ران له سهرتاپای رۆژهه تی ناوەڕاستدا و يهمهن ئهو دەو هتهی بهرەو
بنبهستی سياسی و دارايی بردووە .خهرجی دەزگاکانی تيرۆر و سهرکوتکردنی ناوخۆ و پشتيوانی له
تيرۆريسته ئيسﻼميهکان پشتی دارايی نهخۆش و دزل دراوی ئ رانی چهماندۆتهوە .خوليای
زيندووکردنهوەی ئيمپراتوری شيعی سهفهوی ،که به دامهزراندنی هيﻼلی شيعی بهناوبانگه ،ئ رانی
بهرەو قيران و بنبهست کی ديار بردووە .ههڕەشهکانی و تانی جيهان بۆ دەو هتی ئ ران ،به پ چهوانهی
فشهکهرييهکانی کاربهدەستانی ئهو و ته لهسهر دەزگا م دياييهکانی ئ ران ،کاربهدەستانی ئهو و تهی
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تۆقاندووە .ئ ران پ ويستيی به دەراو ک ههيه که مهترسی دەست وەردانی زله زە رۆژئاواييهکان له سهر
خۆی ﻻدا .بهرچاوتر له ههموو مهسهلهکانيتر کشانهوەی ئ رانه له سوريه و يهمهن و لوبنان و ع راق،
واتا دەسهه گرتن له هيﻼلی شيعی ،که ئهو و ته له ئامانج بوونی ه رشهکانی رۆژئاوا رزگار بکا .کار
بهدەستانی ئ ران به باشی دەزانن که ڕاگرتنيان لهسهر کورسی دەسه ت ،به ب رەزامهنديی رۆژئاوا
مهيسهر ناب  ،ههروەک هاتنهسهرکاريان .ههر بۆيهش به تهواوی ه زيانهوە لهم پ ﻼنهدا بهشدارن.
داگيرکردنی کهرکوک به فيتنهی داردەستهکانی ئ ران لهناو کورددا ،سهرەتای بهکردەوە دەسپ کردنی ئهو
پيﻼنه بوو که له مۆسکۆ و ئانکارا و تاران داڕ ژڕابوو.
تورکيه ،که ههتا س ساڵ لهمهوبهر به و ت ک دادەنرا که بهرەو گهشهساندنی ئابۆری دەڕۆيشت و وردە
ههنگاوی بهرەو د مۆکراسی و نزيکبوونهوە له ئوروپا هه گرتبوو ،لهو ماويهدا گۆڕانکاريی قوولی
بهسهر هاتووە .بهرەو و ت کی ديکتاتۆڕی ئايينی ههنگاوی هه بڕيوە و خوليای زيندوو کردنهوەی
ئيمپراتۆريی عوسمانليی لهسهردايه .ههچهشنه دژايهت ک لهگهڵ دەسه تی سهرەڕۆيانهی ئهردۆغان
سهرکوت دەکرێ .ئا وگۆڕی قوو ی دەزگای دادپهروەری و سپا و دەزگای پهروەردە و سياسهتی
سهرکوتکردن و پا پشتيی له تيروريسته ئيسﻼميهکان ،روخساری تورکيهی له ناو و تانی ئۆروپاييدا وا
خهوشدار کردوە که ئورۆپای يهکگرتوو له ترسی بيروڕای گشتيی خۆشی ب  ،وەورگرتنی تورکيهی له
کۆڕی خۆيدا له گۆڕناوە .تهنانهت پاش کوشتاری ناوخۆی کوردی باکور و ه رش بۆ سهر عهفرين،
ئهندامهتيی ئهو و تهش له ناتۆدا ،بۆته ئامانجی ڕەخنهی توندی کۆمه گاکانی ئوروپايی که م ديا و
دەو هتهکانی ئوروپا ناتوانن لهبهرچاوی نهگرن .خزانی تورکيه بهرەو پ وەندی لهگهڵ روسياش خا ک
نييه که و تانی رۆژئاوايی لهبهرچاوی نهگرن .ه رشی تورکيه لهگهڵ گاڕان ک تيروريست و چهتهی
ئيسﻼمی بۆ سهر رۆژئاوا به پ چهوانهی ههموو دابهکانی ن ونهتهوەيی که دەستدر ژيه بۆسهر و ت کی
فهرمی ديکه ،قۆناخ کی ديکهی پ ﻼنی هاوبهشی روس ،ئ ران و تورکيه بوو .حيماسهی بهرخۆدانی ٥٨
رۆژەی رۆژئاوا له ئهفرين ،نيشانيدا که زيندووکردنهوەی ئيمپراتوری عوسمانلی لهسهردەمی ئ ستادا
خهونی سهرل ش واوانهيه .دژايهتيی ئۆپۆزيسيۆنهکانی ناوخۆی تورکيهش سهرەڕای سهرکهوتنی پيﻼنی
سياسی بۆ داگيرکردنی ئهفرين به پا پشتيی ئيران و روسيه و بهدەستهوەدانی ئهفرين له ئاخر رۆژدا
بهب بهرگری ،لهپهرەئهستندايه و دانهمرکاوەتهوە .ئابۆری تورکيه له دارمان دايه و نرخی ليرەی تورکی
له چاو س سال لهوە پ ش بۆ ئاستی پتر له پينج دو ر بهرز بۆتهوە.
روسيه وەک دە ل و پ که نهری زەماوەندی ئ ران و تورکيه ،لهم ژ سا ه له ئاستی ﻻيهن کی زله زی
سهرەکی کهوتووە .له ماوەی بيست سا هی ڕابردوودا وەک و ت کی سهرمايهداريی به سيست م کی
تۆتاليتريهوە خۆی گهياندۆتهوە سهر ئاستی س ههمی ناو زله زان .واتا پاش ئهمريکا و چين! له سوريا
بهتهواوی ه زەوە له رژيمی سوريای بهرگری کرد و پاراستنی سنورە داڕ ژراوەکانی ناوچه
لهبهرژەوەنديی سترات ژيکی خو دا دەبين  .پ وەندييهکانی لهگهڵ ئ ران ههم لهرووی فرۆشی چهکهوە و
ههم لهبوارەکانی ديکهدا به ه ز کردوە و لهگهڵ تورکيهش سهرەڕای ئهندامهتيی تورکيه له ناتۆدا ،د داريی
و نزيکبوونهوەی خۆی پتهوتر کردووە .بهرگری روسيه له مانهوەی سنوورە دەسکردەکانی ئ ران،
ع راق ،تورکيه و سوريه ،خا کی سهرەکيه که ئهو و ته به ههر سيستم کهوە له بهرەی دژ و پ ﻼنگير
بۆ نهتهوەی کورد دادەن .
بزووتنهوەی رزگاريخوازانهی نهتهوايهتی کورد ،ئهو بهشهيهی که لهسهری پي نهکه دەگ ردرێ .ئهو
کاﻻيهيه که ئا وو ری پ دەکری و دەستاودەست دەکرێ .له کاتی ئ ستادا ئهو بزووتنهوەيه دوو ﻻبا ی ههيه
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که باشور و باکورە که رۆژئاواش له ژ ر فهرمانی باکور دايه .باشور به کۆنه دەردەکانی
شهڕەبراکوژيهکان و دژايهتيه بنهمالهييهکانهوە دەنا ن  .دەسه تی ههريم ﻻوازترە له چهند ساڵ لهمهو
بهر .ئ ران و تورکيه داردەست کی زۆريان لهناو کوردی باشوردا کۆکردۆتهوە که وەک هۆرە داری
کوردی پ ی داقهلهش نن .به تايبهت ئ ران بهتهواوەتی ههوساری گهل ک حيزبی کوردی بهدەستهوە
گرتووە .ئهمريکا و و ته ئۆروپيهکان ه شتا داکۆکی له ههريمی کوردستان دەکهن .به م ش لگيريان لهو
داکۆکی کردنهدا ج يئ گومانه و له مهسهلهی کهرکوک دا ئهو ناش لگيريه ئاشکرا بوو .به م بوونی
ه زەکانی ئهمريکا له ع راق و باشوری کوردستان گرينگی تايبهتی خۆی ههيه که کار دەکاته سهر دان
و ستانهکانی ناوچهيی و دەرەوە.
باکور به ئاشکرا س ههلو ستی جياوازی ت دايه .قهنديل بهرەو هيﻼلی شيعی ههلو ستی گرتووە.
رۆژئاوا چهشن ک هاوپهيمانيی له گهڵ ئهمريکا ههبووە و ههتا ئ ستهش سهرەڕای داکۆکی نهکردنی
ئهمريکا بۆ بهرگری له ئهفرين و کايهی نه دار بسوت نه کهباب له گهڵ تورکيه ،نهبڕاوەتهوە .هدپ
وەک بهش کی بهرچاوی بزوتنهوەی باکور ،له ناو خۆی تورکيهدا به ش لگيری سهرەڕای ههموو
زەختهکانی دەولهتی ئهردۆغان خهبات دەکا .به هۆی دامهزرانی ئهو بهشهی بزاڤی کورد لهسهر بير
و ڕا و ئيديۆلۆژی هاوچهشن ،ئ ران و تورکيه لهوانهيه داردەستی کهميان لهناوخۆی بزووتنهوەکهدا
ههب  .به م ههروەک له ڕابردوشدا ئاشکرا بووە ،ليرە و لهوێ سيخوڕی خۆيان ت خزاندووە و تهنانهت
له ئاستی سهرەوەشدا کهسی خۆيان ههبووە .به م قهت نهگهيشتۆته ڕادەی باشور که حيزب ک يان
بهش ک له حيزب ک بهتهواوی و به ئاشکرا بکهنه پاشگهردانی خۆيان .بزوتنهوەی کورد له باکور
سهرەڕای خۆڕاگهری و ئيمان و بڕوای پتهوی زۆرينهی پ شمهرگه و چاﻻکه سياسيهکانی که بهتايبهت
له رۆژئاوا ههم له کۆبانی و ههم له ئهفرين حيماسهی سهدەی بيست و يهکهميان خو قاند ،پاشنه ئاشيلهکهی
خۆبهستنهوەی قهنديل به هيﻼلی شيعهيه که ههرەس ه نانی ئهو هيﻼله به ڕاشکاوی ديارە.
بهلهبهر چاو گرتنی ئهو تايبهتمهنديانه که کاراکت رەکانی پيﻼنگ ڕان ههيانه و بارودۆخی پ که نهرانی
بزاڤی کورد به گشتی ،خا هکانی پ کهاتنی ئهو دانيشتنه س قۆ يه بۆ کۆتايی ه نان به شهری سوريه له
ئ ستاڕا ديارە .تورکيه کايه به کارتهکانی خۆی دەکا که بريتين له چهته ئيسﻼميهکان و ئهنهکهسه بۆ دان
و ستان .ئ ران کايه به پ.ک.ک دەکا بۆ پ کهاتن له گهڵ تورکيه و دانهوە دەستی سهرجهمی رۆژئاوا به
سوريه .تورکيه و ئ ران بهههردۆ قۆڵ زەخت دەخهنهسهر ههريم و ع راق بۆ نهمانی قهنديل و بۆ ئهو
مهبهستهش له دەست و پ وەندەکانيان له باشور و ع راقدا که ک وەردەگرن .ئهوان ت دەکۆشن که ههريمی
کوردستانی باشور به بهش ک له ئ راق بم ن تهوە و به ﻻوازی وەک دەو هتی ئ ستای ههريم .ئيران و
تورکيهش له سوريه بکش نهوە ههتا ئ ران دەرفهتی دان و ستانی لهگهڵ ئهمريکا وئورپا بۆ بڕەخس .
ت کرای ئهوەش پيﻼنه له دژی بزاڤی کورد .تاقه ڕ گای بهرگری لهسهرگرتنی ئهو پي نه ،پاشگهز
بوونهوەی قهنديل و ههول رە له پاوانخوازی و پ که نانی بهرەيهک لهسهر بنهمای بهرژەوەنديهکانی
نيشتمانيی کورد که لهسهرووی ههموو بهرژەوەندييهکی حيزبايهتی و ئيديۆلۆژيکه.
حهسهن ماوەڕانی
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