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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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تێگەیشـــتن لە گریمانەکردنی هەل و مەترســـیی و ئایندەی شارســـتانێت و کۆمەڵگەکانی مرۆڤایەتی، 
بەوپێیەی لێکۆڵێنەوەکانی ئایندەناســـی لێکۆڵینەوەکانی پێشـــتر و پســـپۆڕییەکانی دیکەی فەرامۆش 
ناکـــەن و بە تێئاخنینـــی ئەزموون و میتۆدەکانی وان و چەند ڕەهەندکردنـــی ڕووماڵەکانی کێڵگەکانی 
توێژینـــەوەی بـــە لێکۆڵینـــەوە مرۆیی و سرووشـــتییەکان وەک زانســـتەکانی دیکە یـــەک ڕەهەند 
و جیـــا نەمایـــەوە و پێکـــەوە لە کەشـــکۆڵێکدا بۆ تێگەیشـــتن، جیهانـــی ڕابردوو و ئێســـتایان بە 
ئایندەناســـییەوە گرێـــدا و تێکەڵ کرد. بەمشـــێوەیە بوو هەرزوو دنیای نوێـــی لێکۆڵینەوەکان و ئەو 
دەزگا و دەوڵەتانەی پێویســـتیان بە تێگەیشـــتن بوو لە ئایندەدا و دەیانەویســـت دنیایەکی باشـــتر 
بونیـــاد بنێن، نەیانتوانی فەرامۆشـــیان بکەن و ئێســـتا لێکۆڵینەوەکانی ئایندە بەشـــداری کاران لە 
هۆبەکانی بڕیاری ســـتراتیژی، سیاســـەت و سیاسەتمەدار و مەتبەخی سیاســـەت و ئابووری و ..تاد 
دا پێگـــەی کاریگەریـــان هەیە و خۆیان خزاندوەتە پێگەیەکەوە کە بەشـــداری قووڵی پرۆســـەکانی 

بڕیاردان و ئاراســـتەکردنی ســـبەینێ و ئایندەناسیدا دەکەن.
گۆڤـــاری ئایندەناســـی دەیەوێت بەردی گۆشـــەیەکی بونیادنانی ســـبەینێیەکی باشـــتربێت بۆ تاک 
و کۆمەڵگـــەی کوردســـتان، بە توێژینـــەوە و بابەتەکانی بەشـــداربێت لە دنیابینی و خســـتنەڕووی 
ســـیناریۆ و ئاینـــدەکان و پێگە و ئەرکی کوردســـتان لـــەو نێوەندەدا ڕوون بکاتـــەوە، دەیەوێت ڕۆڵی 
هەبێـــت لە ڕوونکردنەوەی مەترســـی و هەل و هەڕەشـــەکانی بەردەم و ســـەر هەرێـــم و ناوچەکە 
و جیهـــان. گۆشـــەیەکی ئەو پـــردەش بێت لەنیـــوان دوێنێ و ئەمـــڕۆ و ئاراســـتەکردنی ئایندەی 
کۆمەڵگەکەیـــدا بەشـــداری هەبێت. بەشـــدار بێت لەوەی خەونـــە مەزنەکان بکاتە خەمی گشـــتی 
و لـــە چوارچێـــوەی توێژینەوە و دنیـــای عەقاڵنی و پرۆســـەکانی لۆژیکییەکاندا تاوتـــوێ بکات و 

گریمانە و ســـیناریۆ پێویســـتەکانی بۆ دەســـتەبەربکات و ئاســـتەنگەکانیان بخاتەڕوو.
لەبـــەر ئەم ئامانجانـــە، گۆڤاری ئایندەناســـی دەســـت بە وەشـــاندن دەکات، ئەرکـــی گرنگی دانە 
بـــە لێکۆڵینەوەکانـــی ســـتراتیژی و ئاییندەیـــی بـــە تەوەرێتـــی و گرنگیدانـــی بە کوردســـتان و 
هەرێمایەتـــی و دۆخـــی نێودەوڵەتی پەیوەســـت بە ناوچەکەوە بە ئامانجی تێگەیشـــتن لە ئێســـتا 
و ئاینـــدەی وەرچەرخانـــە جیهانیـــی و هەرێمییـــەکان و کاریگەرییان لەســـەر کوردســـتان، بواری 
توێژینـــەوەی بریتـــی دەبێت لـــە سیاســـەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردســـتانی، شـــرۆڤەی 
سیاســـەتی واڵتانـــی هەرێمایەتی، توانای ئێســـتا و ئایندەیی ســـەربازیی و سیاســـیی واڵتان، هەل 
و هەڕەشـــەکان، توانـــا و نەرمەهێز و ســـەختەهێزی هەرێـــم و هەرێمایەتی، ئاســـتەنگ و هۆکار و 
ڕێکارەکانی بە دامەزراوەییکردنی دەزگاکانی سیاســـەت، یاســـادانان، میریـــی و توانا بەرگرییەکان...
تـــاد. هەر بابەتێکیشـــی لە خۆگریی گریمانە و ســـیناریۆی ئاییندەیی دەبێت. میتـــۆدی کارپێکراوی 
 ) Multidisciplinary( توێژینـــەوەکان بریتی دەبێت لە بەکارهێنانی میتۆدەکانی چەندپســـپۆڕێتی
و نێوپســـپۆڕیی )Interdisciplinary(، بە ســـوودوەرگرتن لە زانســـت و لێکۆڵینەوە هاوچەرخەکان، 
لـــە ڕێگـــەی بە پشتبەســـتن بە زانیاریـــی و ئامـــاری نوێی ناوچەیـــی و جیهانـــی و دەوڵەمەند بە 

گرافیک و چـــارت ئاماریی. 

ڕیگای ئایندەناسی؛ لە گوتاری مانەوەوە بۆ باشترین مانەوە
د. هەردی مەهدی میکە
بـــە وردبوونەوە لە مێژووی ئێســـتا و دوێنێ نزیک و دووری کوردســـتان و کۆمەڵگە و شوناســـەکەی، 
ڕاســـتینەیەک بەدیدەکرێت کە »گوتـــاری مانەوە و ژیانکردن«ی کـــورد بەهێزییەکی بێوێنەی هەیە 
و ڕۆڵ و خەباتـــی بێووچانی بۆ کێشـــاوە، بەاڵم بە هەمـــان ئەندازەش لە »گوتاری باشـــتر مانەوە 
و ژیانێکـــی باشـــتر«دا کەمتەرخەمی نوانـــدووە و کایەیەکی کارتیانەکـــراو و بیرلێنەکراوە بووە بە 
ڕادەی فەرامۆشـــکردن، بـــە جۆرێک لەبـــری خەونی مـــەزن و ڕۆڵبینین و خەبات بـــۆ هەڵبژاردنی 
ئایندەیەکـــی باشـــتر، زۆرتر خۆی تەســـلیمی واقیعی داباریـــوو و داتەپیوو بەســـەریدا و گێڕانەوە 
مێژووییەکانـــی سەردەســـتەکان و ڕۆژهەاڵتناســـان و ئەوانـــی دیکـــە کردووە و لەناو چارەنووســـی 
بۆدیاریکراویـــدا گوتاری مانـــەوەی هەڵبژاردووە و کەمتر کاری بۆ گۆڕین و دنیایەکی باشـــتر کردووە 
و خۆی بۆ کۆنەکردووەتەوە. ئەوەتا دەبینین ســـەرەڕای داگیرکردن، چەوســـاندنەوە، پەتای سیاسیی 
و سروشـــتی و ســـتەمی بەردەوامی دراوســـێکانی، بەاڵم توانای مانەوە و پارێزگاریی شوناسی کەموێنە 
بـــووە، بەاڵم هەمانکات لە نـــاو مێژوویەکی نەخـــوازراو و پەرتەوازەییەکی سیاســـیی و بێکیانیەکی 
دوورمـــەودادا گیری خواردووە. ئەڵبـــەت دەبێت دانی پێدا بنێین کە گوتاری یەکەمی کوردســـتانیان 

خاڵـــی بەهێز و گوتاری دووەمیـــان خاڵی هـــەرە الوازی کۆمەڵگەی ئێمەیە.
»ئایندەکان« بەســـەر مرۆڤـــدا نەباریـــوون، مرۆڤەکان لـــە چوارچێوەی ملمالنێی شوناســـەکان و 
کۆمەڵگەکاندا ئاراســـتەیان کردوون و دەیانکەنە چارەنووســـی خۆیان، مـــرۆڤ و کۆمەڵگە؛ وەک چۆن 
ڕۆڵی ســـەرەکییان هەبووە لەو چاالکی و شارســـتانێتیانەی لـــە ڕابردوودا بونیادی نـــاوە، دەتوانێت 
لـــە هەڵبژاردنی ئایندەکانیشـــدا ڕۆڵی هەبێـــت، لەوەش گرنگتـــر دەتوانێت لە تێگەیشـــتنی باش 
لـــە ڕابردوو و ئێســـتا و جیهانبینیـــەوە، ئایندەیەکی باشـــتر فەراهـــەم بکات. هـــەر بۆیە مرۆڤ 
و مرۆڤایەتـــی وەک چۆن بەرپرســـیارە لـــە مێژووەکەی، ئاوا لە ســـازاندنی ئاینـــدە و هەڵبژاردنی 

ئایندەکاندا ڕۆڵ دەگێڕێت و بەرپرســـیارە.
لێکۆڵینەوە ئایندەییەکان و بە ســـوودوەرگرتن لە میتۆدە نێوپســـپۆڕییەکان  و چەندپســـپۆڕییەکان، 
بوارێکـــی فـــراوان و کاریگەری نێو دنیای تێگەیشـــتن لە ڕابردوو، ئێســـتا و ئایندەیـــان پێکهێناوە، 
ئەگەرچی لە ئاســـت بـــەژن و تەمەنی لێکۆڵێنـــەوە مرۆییـــەکان و لێکۆڵینەوە سرووشـــتییەکاندا، 
بـــەژن کورتە، بـــەاڵم لەبەر دوو هۆکار نەتوانـــرا فەرامۆش بکرێن: یەکەم، بەشـــدارییەکی کارایان 
نوانـــد لە فەراهەمکردنی سیناریۆســـازیی و ئایندەناســـیی )نەک ئایندەبینی و پێشـــبینی غەیبیانە( 
بـــۆ بریاردانی ئەمڕۆیی و چاالکییە ئایندەییەکان و خســـتنەڕووی هەل و هەڕەشـــە و بەرچاوڕوونی 
بـــۆ دەزگای سیاســـیی، کۆمەاڵیەتـــی و ئابوورییـــەکان بە تایبەتـــی و کۆمەڵگە بە گشـــتی. دووەم 
لێکۆڵینـــەوە ئایندەییەکان لەســـەر بـــااڵی  بە ئەزموونی زانســـت و لێکۆڵینەوەکانی دی گەشـــەیان 
کـــرد و لەسەرشـــانی ئەوان دانیشـــتن، بەمەش بـــااڵ و دنیابینیان ئاســـۆی فراوانتـــر و ڕوونترە بۆ 

سەروتار
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توێژینەوەکان
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لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی
پوختە ده وازه یه كی تیۆری

د. یوسف گۆران

كه ســـانه  ده گوتـــرا كـــه  توانـــای 

پێشـــبینیكردن و ئاگاداركردنه وه یان 

.)5/25( هه بـــووه 

دووه مـــی  قۆناغـــی 

بـــواره ،  ئـــه م  گه شه ســـه ندنی 

بیـــری لۆژیكی  بـــه  ده ركه وتنـــی 

ده ســـت   )topiaU( میســـالی  و 

پـــێ ده كات كـــه  زۆربـــه ی جـــار 

قۆناغـــی  له گـــه ڵ  هاوته ریـــب 

پێشـــوو كاری ده كرد. ئـــه م قۆناغه  

كۆماره كـــه ی  لـــه   به ئاشـــكرا 

بۆچوونه كانی  دیـــاره ،  ئه فالتووندا 

مـــۆر،  تۆمـــاس  و  ئۆگه ســـتین 

پاشرتیش كۆنده رســـێ و ماركس و 

كاره كانی لیۆناردۆ داڤنشـــی... هیی 

بیركردنه وه   به  شـــێوه ی جیاواز  تر، 

ئاینـــده و هه نـــدێ جاریش  لـــه  

ده رده خســـت)10/10(.  گۆڕینـــی 

بـــه اڵم به  شـــێوه یه كی گشـــتی له 

 ســـه ره تای ســـه ده كانی ناوه ڕاستدا 

و بـــه  هـــۆی بااڵده ســـتبوونی بیر 

حه متیـــه ت) ئایدۆلۆژیـــای  �و 

بـــه   به رامبـــه ر   )determinisim

)ڕابردوو،  جیهـــان  ڕووداوه كانـــی 

بیرکردنـــەوە  ئاینـــده(،  و  ئێســـتا 

کـــرد.  سســـت  پرســـەکەی  لـــە 

ئـــەم ئایدۆلۆژیایـــە پێـــی وایـــه  

بـــه  ڕووداوه كان  ســـه رجه م 

حه متین  دیاریكـــراوه وه    هـــۆكاری 

بـــۆ بیركردنـــه وه ی مـــرۆڤ له  
ئاینـــده ی خـــۆی و كۆمه ڵگاكه ی 
ســـه رباری  بـــه اڵم  تێدایـــه . 
بیركردنه وه ی   جیانه بوو نـــه وه ی 
ئاینده یـــی لـــه  مـــرۆڤ، بواری 
وه ك  ئاینده یـــی  لێكۆڵینـــه وه ی 
بوارێكی زانســـتی)نه ك زانســـت( 
وه ك  ســـه ره تا  و  نوێیـــه   زۆر 
کردەیـــی  و  هـــزری  بوارێكـــی 
تایبـــه ت  ده ركه وت)ســـه ربازی و 
زۆربه ی  بۆ  پاشـــان  ته كنۆلۆژی(، 
بواره كان ته شـــه نه ی كـــرد. له 
 ئێســـتادا  لە زۆربـــه ی بواره كانی 
ئابووری،  ســـتراتیژی،  پالندانان، 
پێداگـــۆژی،  ته كنۆلـــۆژی، 
ژینگـــه ...  و  ته ندروســـتی 
هتـــد، بـــه كار دێت و ســـوودی 
ده وڵه تان،  وه رده گیرێـــت.  لـــێ 
زانكـــۆكان،  و  كۆمپانیـــاكان 
ســـه نته ری  و  په یمانگا  چه ندین 
به م  تایبه تیـــان  لێكۆڵینـــه وه ی 

دامه زرانـــدووه .  بـــواره   
ئه م لێكۆڵینه وه یـــه  تایبه ته  به  
لێكۆڵینه وه ی  تیۆریـــی  الیه نـــی 
ئاینده یی و ئـــه و میتۆدانه ی كه  
لـــه م بواره دا بـــه كار دێن، هه وڵ 
ناســـاندنی  ســـه رباری  ده دات 
بوارەکـــە لـــه  ڕووی تیـــۆری و 
میتۆده وه ، تیشـــك بخاته  ســـه ر 
ئـــه و کێشـــە و جیاوازییانـــەی 
كـــه  ئـــه م بـــواره  لـــه  بـــواره  
نزیكه كانـــی خۆیـــەوە  هه یه تی؛ 

ڕوون بكاتـــه وه.  

ته وه ری یه كه م: چه مكی 

لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی

به شی یه كه م: پێناسه ی چه مكی 

لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی

مێژوویـــی  گه شه ســـه ندنی  ا. 

چه مكه كـــه 

له   ئاینده یـــی  لێكۆڵینـــه وه ی 

خۆیدا  گه شه ســـه ندنی  مێـــژووی 

بـــه  چه ندیـــن شـــێوه  و نـــاو و 

ئامـــاژە ی  جیـــاواز  ده ســـته واژە ی 

پـــێ دراوه ، كه  دیـــاره  هه ندێكیان  

گه شه ســـه ندنه كه   قۆناغـــی  بـــه  

هه ندێكیشـــان  و  په یوه ســـن 

و كه ســـی  بـــوار و شـــوێن  بـــه  

بوون. تایبـــه ت  به كارهێنانـــه رەوە 

و  ســـاڵ  هـــه زاران  پێـــش 

ده ركه وتنـــی  لـــه  ســـه ره تای 

ئه م  ئاینـــده” ،   لـــه   “بیركردنـــه وه 

بواره  پشـــتی به  هه نـــدێ ئامرازی 

خورافـــی و  جووڵه ی ئه ســـتێره كان 

دیاریكردنـــی  بـــۆ  و  دەبەســـت 

كۆمه ڵگاكان  و  مـــرۆڤ  ئاینـــده ی 

بـــه كاری ده هێنـــا، بوارەکـــەش   به  

As� � )تنجیـــم   ئه ستێره ناســـی 

trology( ده نارسا ، به اڵم پاشـــرت له  

قۆناغی تـــردا ئه م بـــواره  زۆرتر به  

prophe� “واقعی كـــرا و وشـــه ی 

cy” كـــه  به رامبه ر )تنبـــؤ، نبوءة(

ی عەرەبییـــە و “نبی”یـــش بـــه و 

بەرایی
لێكۆڵینـــه وه ی  چه نـــده   هـــه ر 
بوارێكـــی  وه ك  ئاینده یـــی 
مه عریفی لـــه  ڕووی مێژووییه وه  
كـــۆن نییه  و بۆ ناوه ڕاســـته كانی 
ســـه ده ی بیســـتەم ده گه ڕێته وه ، 
و  مـــرۆڤ  حـــه زی  بـــه اڵم 
و  زانیـــن  لـــه   بیركردنـــه وه  
بـــه   ئاینـــده ،  پێشـــبینیكردنی 
ڕە نگه   زۆر كۆنه ،  هۆكاری جیاواز، 
ســـه ره تاکەی بـــۆ ده ركه وتنـــی 
 )homosapiens(مرۆڤی زیـــرەک
ئـــه م  كاتێـــك  بگه ڕێتـــه وه،  
بوونـــه وه ره  نوێیـــه   بـــه ره  به ره  
به كارهێنانـــی  پڕۆســـه ی  لـــه  
به ڕێوه بردنـــی  لـــه   مێشـــك 
پرســـیاری  چه ندیـــن  ژیانـــدا 
نوێی له ســـه ر مێژوو، ئێســـتا و 
ئاینـــدەی خـــۆی و كۆمه ڵگاكه ی  
وه ك  چ  ئاینده بینیـــش،  ده كرد. 
دڵه ڕاوكـــێ  و  و خـــه م  تـــرس 
چ وه ك حـــه ز، به شـــێكی ئـــه م 
پڕۆســـه  مرۆڤایانه یـــه   بـــووه .  
و  چیـــرۆك  شـــێوه یه   بـــه م 
شارســـتانیەتە   و  داســـتان 
چه ندیـــن  دێرینـــەکان، 
ئامـــاژە ی جیـــاواز و به هێـــزی 
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و  لـــه  دواوەیـــە  هۆكارێكـــی  و 

مرۆڤیـــش بـــه و  پێیـــه ڕۆڵـــی له  

مرۆڤه كان  چونكـــه   نییه ،  گۆڕینیدا 

دیاریكـــراو  چاره نووســـێكی  لـــه  

تـــه واو جێگیـــر و  و زه مه نێكـــی 

داخراودا ده ژیـــن. ده ره نجامی ئه م 

هۆكارانه، بیركردنـــه وه  له  ئاینده  و 

هه وڵی گۆڕینی الوازی و سســـتیی 

دەرکەوت. پێـــوه   تـــه واوی 

ســـه ده ی  كۆتاییەكانـــی  لـــه  

نۆزده هـــه م و پـــاش كه ڵه كه بوونی 

لـــه   ســـه ده یه ك  چه نـــد 

زانســـته كانی  گه شه ســـه ندنی 

فیزیا، مامتاتیك و گه ردوونناســـی و 

ته كنۆلۆژیا  گه شه شـــه ندنی  پـــاش 

تواناکانـــی  به رفراوانبوونـــی  و 

مـــرۆڤ،  پراكتیكیـــی  و  هـــزری 

گۆڕیـــن  و  بیركردنـــه وه   بـــواری 

وه ك  ئاینـــده   دروســـتكردنی  و 

كایه یه كـــی مه عریفـــی ده ركه وت. 

فیزیا  زانســـتی  پرســـیاره كانی 

كات،  و  گـــه ردوون  ده ربـــاره ی   

داڕشـــتنی میتۆدی زانستیی تایبه ت 

بـــارەی   لـــە  بـــه  مێـــژووی كات 

و  گه شه ســـه ندن  و  دروســـتبوون 

كۆتاییهاتنی، ڕەهەندێكی زانســـتیی 

گرنگی به خشـــییه  ئەم بـــوارە و له  

بۆچوونه كانـــی “كات”ی بازنه یـــی 

داخـــراو ڕزگاری كـــرد، بوارێك كه  

پێشـــرت فه لســـه فی بـــوو و پێی وا 

بوو كات به  شـــێوه ی یه ك ئاڕاسته،  

رابـــڕدوو، ئێســـتا و ئایندەیە و به م 

تیۆریـــی  پاڵپشـــتێكی  هەنـــگاوە 

به هێز بـــۆ خوێنـــده وه و گۆڕینی 

ئاینـــده  هاتە ئـــاراوە)7/5(.

بیسته م  ســـه ده ی  ســـه ره تای 

تیایـــدا زانســـت و ته كنۆلۆژیا  كه  

به فراوانـــی گه شـــه ی كـــرد، بـــه 

به زانستیكردنی  هه وڵی   ســـه ره تای 

بـــواری ئاینـــده  ده ژمێردرێت، له م 

 ”forecast“ وشـــه ی  ســـەردەمەدا 

)پێشـــبینی( بۆ هه مـــوو بواره كانی 

لێكۆڵینـــه وه  لـــه  ئاینـــده  بـــه كار 

ده هـــات)5/28(. 

ســـاڵی ١٩٠١، كاتێـــك چ. گ. 

An� پێشـــبینییه كان كتێبی  )ویلس 

ticipations(ی كه  پاشـــرت به  ناوی 

The Dis� )ئاشـــکراکردنی ئاینـــده  

بـــاو  covery of the Future(ی 

ڕاســـته قینه ی  ســـاڵی  به   كرده وه ، 

لێكۆڵینـــه وه ی  له دایكبوونـــی 

دەکرێـــت،  هەژمـــار  ئایندەیـــی  

به تایبـــه ت دوای ئـــه و وانەیەی له  

١٩٠٢ لـــه  پەیامنـــگای شـــاها نه ی 

بەریتانی پێشكه شـــی كـــرد، تیایدا 

به ئاشـــكرا داوای له  ئه كادیمیستان 

كـــرد  لـــە ڕووی ئه كادیمییه وه  لەم 

بـــواره  تازه یه بتۆژنـــەوە، به اڵم ئه م 

بـــواره  تـــا نزیكه ی ٥٠ ســـاڵ پاش 

شـــێوه یه كی  به   ویلس،  داواكـــه ی 

نه كـــرا )4/29(.  به ئه كادیمـــی  کارا 

بـــۆ  ویلـــس  ئاماژەیـــە   جێـــی 

لێكۆڵینه وه  ئایندەییەکان  له  ســـاڵی 

oresight�“ ١٩٣٢٢دا، وشـــه ی نوێی

دووربینـــی(  )ئایندەبینـــی،  F”ی 

هێنـــا)2/3(. به كار 

مێژوونـــاس و زانـــای بـــواری 

حكومڕانیـــی ئه ڵامنی؛ پڕۆفیســـۆر 

ئۆســـیپ. ك. فلێختـــامن، یه كـــه م 

كه س بـــوو دوای شـــه ڕی دووەمی 

جیهانـــی، لێكۆڵینـــه وه ی ئاینده یی 

ئه كادیمییـــه وه .  بـــواری  هێنایـــه  

جـــار  یه كـــه م  بـــۆ  فلێختـــامن 

ئایندەیی  زانســـتی  ده ســـته  واژه ی 

futurolo� ئایندەناســـیی )یـــا 

ئاینده ناســـی  هێنـــا.  بـــه كار   )gy

سیســـتمێك  بـــه   فلێختـــامن  الی 

لـــه  مه عریفـــه ی ڕێكخـــراو كـــه  

تایبه ته  بـــه  بابه تێكـــی دیاریكراو، 

ســـاڵی ١٩٥٧  كرا)9/69(.  پێناســـه  

ســـه رمایه داری  و  فه یله ســـووف 

بۆ  بیرجه ر،  گاســـتون  فه ڕه نســـی؛ 

prospec� “یه كه مین جار وشـــه ی 

tive”ی له م بـــواره دا به كار هێنا کە 

بە مانای “کارتێکـــەر لە ئایندە”ش 

دێـــت. بیرجـــه ر پێی وا بـــوو ئه م 

بینینـــی  ته نهـــا هه وڵـــی  بـــواره  

ئاینـــده  نـــادات، به ڵكـــوو كاریش  

بۆ ئاینده ده كات . ئـــه م زاراوه یه  تا 

فه ڕە نســـییه كاندا  له نێو  ئێســـتاش 

بـــاوه . پاشـــان لـــه  ســـاڵی ١٩٦٠ 

بیرتراند  فه ڕە نســـی؛  ئاینده ناســـی 

 futuribles( زاراوه ی  جۆڤنێـــل،  د. 

– ئایندەتۆژینەوەیـــی( به كار هێنا، 

گۆڤارێكیشـــی به و ناوه  وەشـــاند. 

جۆڤنیڵ پێی وا بوو ئاینده پێشـــرت 

دیاری نه كـــراوه  و نه زانـــراوه ، به م 

پێیـــه  چه ندیـــن مـــه ودا و جۆری 

جیاواز بـــە ئایندە خرایـــە  به رده م  

كۆتایی  ده ره نجامـــی  ده وڵه تـــان، 

ده ســـتتێوه ردانی  به   ئایندەکانیش 

په یوه ســـته)10/69(. مرۆڤـــەوە 

شه سته كانیشـــدا  كۆتایـــی  له  

لـــه   بەرچـــاو  گۆڕانكاریـــی 

به كارهێنانـــی چەمکـــی نـــوێ بۆ 

ئاینـــدەکان ) �لێكۆڵینه وەكانـــی 

بـــه    دا،  ڕووی   )futures studies

“كۆ”.  شـــێوه ی  به   به كارهێنانـــی 

جه یمـــس  بیرمه نـــد  هـــه ردوو 

ماســـینی،  ئه لینـــورا  و  داتـــۆر 

له ســـه ر  جه ختیـــان  و  پێداگـــری 

ده ســـته واژە یه   ئه م  به كارهێنانـــی 

هه ڵوێســـتێكی  وه ك  و  ده كـــرد 

فه لســـه فییش  بـــۆ فره یـــی ئاینده 

 و هه مه چه شـــنبوونی ناســـاندیان؛ 

لێیان دەڕوانی. ئه م زاراوایه  ســـاڵی 

“یه كێتیی  دامه زراندنـــی  به    ١٩٧٣٢

لێكۆڵینه وه كانـــی  بـــۆ  جیهانـــی 

چه ســـپا.  زیاتـــر  ئاینـــده “، 

ده ســـته واژەیه ) ئـــه م  �په یڕە وانی 

�لێکۆڵینەوەکانی   Futures studies

بوارێكـــی  وه ك  ئایندەیـــی(، 

چه ندیـــن  كـــه   فره پســـپۆڕی 

خوێنـــدن،  جیـــاواز،  پســـپۆڕی 

مێـــژوو،  ئابـــووری،  فه لســـه فه ، 

لەخۆ  كۆمه ڵناســـی  ســـایكۆلۆجیا، 

دەگرێـــت؛ ناســـاند ، کـــە مامه ڵه  

ئاینـــدەدا ده كات. له گه ڵ چه ندین 

ئه مـــڕۆ ســـه رباری فراوانیـــی 

لێكۆڵینه وەکانـــی  به كارهێنانـــی 

ئاینده یی، هێشـــتا هه ندێ زاراوەی 

تر بـــه كار ده هێرنێت، بـــۆ منوونه؛  

یـــان دووربینین) �وشـــه ی دیـــد 

ســـه ره تای  لـــه   كـــه    ،)foresight

ســـه ده ی بیســـتدا بـــه كار ده كات 

و ئێســـتاش بـــه كار دەهێرنێـــت. 

دووربینین) یـــان  دید  �پێناســـه ی 

foresight(، الی ده نیـــس لۆڤێـــرج 

پراكتیكی  ڕووی  له   پێشـــبینیكردنه  

چه ندایه تییـــه وه )2/12(،  و 

واتـــه  شـــێوازێكی پراكتیكیـــی پێ 

بـــواری  كاركه رانـــی  به خشـــیوه . 

پالندانـــان و ســـرتاتیژی، خۆیان به  

نزیك لـــه م ده ســـته واژه یه  ده بینن 

و پێیـــان وایه  قوواڵیـــی و فراوانیی 

پڕۆفیسۆر
ئۆسیپ. ك.

فلێختمان، یه كه م 
كه س بوو دوای شه ڕی 

دووەمی جیهانی، 
لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی 

هێنایه  بواری 
ئه كادیمییه وه
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زیاتر به  كاره كانیـــان ده دات. به اڵم 

به  شـــێوه یه كی گشـــتی هـــەردوو 

لێکۆڵینەوەکانـــی  ده ســـته واژە ی 

و   )futures studies(ئایندەیـــی

ئێستادا  له    ،)foresight(دووربینین

لـــه  ڕووی پراكتیکـــەوە بـــۆ یه ك 

دێت. بـــه كار  مه به ســـت 

ئـــه وه ی  ســـه رباری 

قۆناغـــی  لـــه   بـــواره   ئـــه م 

پڕۆســـه یه كی  دروســـتبوونەوە 

ئێســـتادا،  له   به اڵم  بـــوو،  ناڕوون 

هه نـــدێ  ڕوانینـــی  به پێـــی 

خه ســـڵه تی  چه ندیـــن  زانـــا، 

گرنگرتینیـــان:  گرتـــووه ،  له خـــۆ 

ئاڵـــۆزی،  فرەدیســـیپلینی، 

)نۆرماتڤ(،  پێوانه یـــی  جیهانـــی، 

و  هاوبەشـــیپێکار  زانســـتی، 

. )7 / 1 3 2 ( ری یپێكە ر ا به شـــد

پێناسه ی  خســـتنەڕووی  پێش 

یـــان  ئاینـــدە  لێكۆڵینـــه وه ی 

ئایندەیـــی، گرنگه  ســـه ره تا ئاماژە  

بـــەوە بکرێـــت كـــه  ســـه رباری 

بوونی ئیشـــكالیه تی زۆر له ســـه ر 

له نێـــوان  بواره كـــه ،  ناونانـــی 

یـــان  ئاینده یـــی  لێكۆڵینـــه وه ی 

یـــان   )futurelogy( ئایندەناســـی

 )foresight(دووربینیـــن و  دیـــد 

لەم  هتـــد،   ...)futuribles( یـــان 

“لێكۆڵینـــه وه ی  توێژینەوەیـــدا 

ئاینده یـــی” كراوەتـــە بنه مای ئه و 

“ئاینده “  لـــه   كه   توێژینه وانـــه ی 

لەســـەر  ئەمـــەش  ده كۆڵنـــه وه،  

بنه مایـــه ك: چه نـــد 

كاتێـــك   ١٩٧٣٢ ســـاڵی   .١   

تایبـــه ت  بواره كانـــی  ناولێنانـــی 

بـــه  ئاینـــده  زۆر و فـــراوان بوو، 

بـــۆ  جیهانـــی  فیدراڵیه تـــی 

بـــۆ  ئاینده یـــی،  لێكۆڵینـــەوەی 

ناوێكـــی  له ســـه ر  كۆكبـــوون 

جیهانیی  ڕاپرســـییه كی  یه كگرتوو، 

بوارەکـــە دا  پســـپۆڕانی  له نێـــو 

ئه نجـــام دا، کـــە تیایـــدا زۆرینه  

ئاینده یی”  “لێكۆڵینه وه ی  له ســـه ر 

ســـاوه   له و  بـــوون)10/70(،  كۆك 

تـــا هەنووکە لەنێـــو چه مكەکانی 

دیکـــەدا زیاتر برەوی پـــێ دراوە.

زمانه وانییه وه،  الیه نـــی  لە   .٢

ئاینده یـــی”  “لێكۆڵینـــه وه ی 

ڕە نگدانـــه وه ی ئـــه و دۆخه یه  كه  

تێده په ڕێت  پێیـــدا  بـــواره   ئـــه م 

كـــه  لـــه  باشـــرتین حاڵەتـــدا به 

بوارێكی  یـــان  زانســـتی  میتۆدی 

مه عریفـــی ده ستنیشـــان کـــراوە 

ئاســـتی  نه گه یشـــتووەته   و 

وەک  بەزانســـتبوونیبوونی 

دیاریكـــراو. زانســـتێکی 

ده ســـته واژە یه   ئـــه م   .٣٢

“كۆ”یـــه،   شـــێوه ی  بـــه   كـــه  

زیاتری  كرانـــه وه ی  ڕە نگدانه وه ی 

لـــە هەر  ئایندەنۆڕییـــە  بـــواری 

چەمکێکـــی دیکـــەی هاوتای کە 

زیاتـــر نزیـــک بێت لـــە مێژووی 

گه شه ســـه ندنی ده ســـته واژەکەوە  

و لەخۆگـــری گۆڕانكاریی گه وره یە 

 prular( بۆ فرەچه شـــنیی ئاینـــده

.)future

ب. ناساندنی چه مك

عینایه تو ڵالیـــی  ســـوهه یل 

نووســـه ری پاكســـتانی، بـــاوەڕی 

وایـــە لێكۆڵینـــه وه ی ئایندەیـــی، 

sys� )لێكۆڵینـــه وه ی ڕێكخراوه ییه  

tematic( بـــۆ ئایندەیەکی خوازراو 

گریامنەبۆکـــراو  و   )preferred(

pos�( و ئه گـــه ره كان )probable(

sible(، كـــه  تیایدا دیدی جیهانی و 

ئه فســـانه كانیان )myths( له  هه ر 

جه ختی  ئاینده كانـــدا  جۆرێکـــی 

كراوتەوە )4/38(. له ســـه ر 

ئیـــدوارد  ئه مەریكی  زانـــای 

كۆرنـــش ده ڵێت: “ئه و زانســـته یه 

گۆڕانكاری  )رصد(ی  چاودێریی  كه  

لـــه  دیارده یـــه ك ده كات و هه وڵی 

ئه گـــه ره   ده ستنیشـــانكردنی 

جیاوا زه كانی  لە ئاینـــده دا ده دات، 

خستنه به رده ســـتی  بـــه   ئەمەش 

ئه گه ره   دۆزینـــه وه ی  بۆ  هاوكاری 

نزیكه كەیـــان )5/83( .”

    بـــه اڵم پێنتـــی ماالســـكا 

وایه   پێـــی  و  جیاوازترە  کەمێـــک 

بوارێكی  ئاینده یی  لێكۆڵینـــه وه ی 

ration� )عه قانیـــی به هادارییـــه  

al_value field(، به و شـــێوه یه ش 

زانســـته   ســـه رجه م  له گـــه ڵ 

کە  لەوەدا  ناكۆكه   رسوشـــتییه كان 

ئـــه وان ئامانجـــی بێالیه نیی به ها 

هەیە،  (یـــان   valueneutralism(

ئاینده یی؛  لێكۆڵینـــه وه ی  بـــەاڵم 

بێالیه ن نییه  و ئامانجی ناســـاندن 

ئاینـــده ی  و  ده ســـتەبه ركردنی 

هه یـــه )9/13(.

بـــۆی  وا  كواســـاش  تیۆمـــۆ 

ده چێت كـــه  ئه م بواره  به شـــێكه  

له  بیركردنه وه ی ســـرتاتیژی، كه  له  

دیـــد و پێشـــبینی و عه قانیه تی 

هاتـــووه )9/15(. پێـــك  به هاكان 

گشـــتی  بـــه  شـــێوه یه كی 

ئاینده یی  لێكۆڵینـــه وه ی  ده كرێت 

به  بوارێكـــی ئاكادیمیی مه عریفیی 

فره  دیســـیپلین  بۆ دیراســـه كردنی 

ته خه سووســـه  ســـه رجه م 

پێناســـه   زانســـتییه  جیـــاوا زه كان 

چاودێریكردنـــی  بـــه   بكرێـــت، 

ئاینـــده  لـــه  الیه نـــه  خـــوازراو و 

پێشـــبینیكراو و گریامنەیـــی و به  

ئاینده یه ك  دیاریكردنـــی  ئامانجی 

یـــان زیاترکردنـــی ئه لته رناتیـــڤ 

ئایندە.   )بدیل(ەکانـــی 

ڕاپرسییه كی 
جیهانیی له نێو 

پسپۆڕانی بوارەکە دا 
ئه نجامدا، کە تیایدا 

زۆرینه  له سه ر 
»لێكۆڵینه وه ی 
ئاینده یی« 
كۆك بوون
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به شی دووه م: ئیشكالیه تی 

په یوه ندیی لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی 

به  بواره  زانستییه كانی ترەوە 

به  هـــۆی نوێیـــی ده ركه وتنی 

بـــواری لێكۆڵینـــه وه ی ئاینده  وه ك 

ئه كادیمی�مه عریفـــی،  بو ارێكـــی 

ئـــه م كایه یـــه   له گـــه ڵ هه نـــدێ 

تێكه ڵە  دیکـــەدا  زانســـتیی  بواری 

و هه نـــدێ جاریش ئیشـــكالیه تی 

دروســـت  زانســـتیی  و  میتـــۆدی 

له و  لێـــره دا هه ندێـــك  كـــردووه . 

بـــواره  نزیكانـــه  دەخەینە ڕوو:

ئاینده یـــی  لێكۆڵینـــه وه ی  ا. 

له نێوان زانســـت و كایه ی زانستیدا

ئه ڵامنی؛  زانـــای  هه رچه نـــده  

شه ســـته كاندا  لـــه   ئۆســـیپ، 

ناساند   زانست  وه ك  ئاینده ناســـیی 

نـــاو  “futuorogy”ی  بـــه   کـــە 

بـــردووە، پێـــی وا بوو كـــه  ته نها 

زانســـته كانی  له گه ڵ  جیاوازییـــان 

نییـــه ،  بێالیـــه ن  ئه وه یـــه   ¬تـــر 

مه به ســـتداره)5/30( .  به ڵكـــوو 

بـــواری  ئێســـتا  تاكـــوو  بـــه اڵم 

لێكۆڵینـــه وه ی ئاینده یـــی له الیه ن 

وه ك  زانســـتییەوە  کۆمەڵگـــەی 

نەناسێرناوە. ســـه ربه خۆ  زانستێكی 

ســـاده ترین  لـــه   زانســـت   

پێناســـه یدا، به پێـــی فه رهه نگـــی 

پێكهاته  لێكۆڵینه وه ی  ئۆكســـفۆرد، 

بواره كانـــی  هه ڵســـوكه وتی   و 

فیزیـــا و رسوشـــت و كۆمه ڵگـــە  

و  چاودێریكـــردن  ڕێـــی  لـــه  

بـــه ( تجر ( وە نە ونکرد به ئه زمو

پڕۆســـه ی  لـــه م    .)12/1050(

دیراســـه كردنه دا، یاســـای زانستیی 

بێالیـــه ن ده دۆزرێته وه   گشـــتی و 

ڕاســـتینەی خـــۆی  توانـــای  كـــه  

و  كات  هـــه ر  لـــه   ده پارێزێـــت 

ده كرێت.  جێبه جێ  كه   شـــوێنێكدا 

واتـــه  ڕاســـتییه  ئه زموونكراوه كانی 

زانســـت )یاســـای زانســـتی( لـــه  

هه مـــان دۆخی خـــوازراو، ئەنجام 

و شـــێوازێكی ڕە هـــای هه یـــه و 

نه گـــۆڕە .

نێوان  به راوردێكی  گـــه ر  به اڵم 

لێكۆڵینه وه ی  كایـــه ی  و  زانســـت 

ئاینده یـــی بکەیـــن، ده بینین:

بوار و دیسیپلینی  ١. زانســـت 

تایبـــه ت بـــه  خـــۆی هه یـــه ، له 

 به رامبـــه ردا كایـــه ی لێكۆڵینه كانی 

ئاینـــده  تایبـــه ت نییـــه،  فره بوار و 

یسیپلینه . د فرە

زانســـت  ڕاســـتینەییە كانی   .٢

زانســـته   به تایبـــه ت  )یاســـا(، 

رسوشـــتییه كان و فیزیـــا، ڕەهـــا و 

گشـــتگیر و داڕنـــراو (موجەڕەد( و 

له گه ڵ  بـــه راورد  به   ئه زموونكراوه ، 

ئاینده یی  لێكۆڵینـــه وه ی  كایـــه ی 

ســـه رجه م  به ســـه ر  كراوه یه   كـــه  

ئه گه ره كانـــی ئاینـــدەدا و پێشـــرت 

نه كراوه تـــه وه . تاقـــی 

دڵنیابـــوون  ڕادەی   .٣٢

یاســـا  بـــۆ  پێشـــبینیكردن  لـــه  

تاقیكراوه كانی زانســـت زۆر به رزه،  

چونكه  له  هه موو كات و شوێنێكدا 

هه یـــه ،  ده رئه نجامـــی  هه مـــان 

لێكۆڵینەوە كانی  به رامبـــه ردا  لـــه  

بوونـــی  بـــه  هـــۆی  ئاینده یـــی  

ئیـــراده ی مرۆڤـــه وه ؛ ده رئه نجامی 

دڵنیاكه ره وه  و جێگیـــری بۆ ئاینده  

نییه ، به مه ش بـــواری لێكۆڵینه وه ی 

زانســـته   لـــه   زیاتـــر  ئاینده یـــی 

نه ك  نزیكـــرته   كۆمه اڵیه تییـــه كان 

فیزیاوە،  و  رسوشـــتییەکان  زانسته  

بـــه اڵم ته نانـــه ت له گه ڵ زانســـته  

كۆمه اڵیه تییه كانیـــش جیـــاوازه  كه  

پسپۆڕیی  بواری  و  دیســـیپلین  فره  

هه مه چه شـــنه .

ســـه رباری  شـــێوه یه   بـــه م 

بـــوار  هـــه ردوو  به كارهێنانـــی 

بـــه اڵم  زانســـتی،  میتـــۆدی  بـــۆ 

ته واو  جیاوازیـــی  ئێســـتا  تاكـــوو 

بـــواره دا هه یه  ئـــه م دوو  لەنێوان 

لێكۆڵینه وه كانـــی  ناكرێـــت   و 

تایبه ت  زانســـتێكی  ئاینده یی وه ك 

بنارسێن، لـــه م قۆناغەی  ئێســـتای 

وه ك  ده كرێـــت  گه شه ســـه ندنیدا 

ئه كادیمی�مه عریفـــی  بوارێكـــی 

ســـه یر بكرێـــت. 

ســـرتاتیژ  و  پالندانـــان  ب. 

و  سیاســـی  شـــیكردنه وه ی  و 

ئاینده یـــی لێكۆڵینـــه وه ی 

نزیكـــی  بوونـــی  ســـه رباری 

پالنداڕێژه ران  كاری  شـــێوه ی  لـــه  

بـــه اڵم جیاوازیی  ئاینده ناســـان،  و 

نێوانیانیشـــدا هه یه . لـــه   بنه ڕه تی 

له  ڕووی مـــه ودای زه مه نییه وه ، 

بێت،  ســـرتاتیژییش  گه ر  پالندانان، 

لـــه   تێناپه ڕێـــت،  لـــه  ٢٠ ســـاڵ 

مه ودای ١�٥ ســـاڵ كاری سه ره كیی 

خۆی داده ڕێـــژێ، به اڵم لێكۆڵینه وه  

و  فراوانه   مه ودایـــان  ئاینده ییه كان 

له  ٥ زیاترە و له  ٢٠ تا ٥٠ ســـاڵیش 

ده ڕوات، ته نانـــه ت هه ندێكـــی بۆ 

١٠٠ ســـاڵ زیاتره )4/40(.

لـــه ڕووی میتۆدی مامه ڵەكردن 

ئه گه ره كانیدا،  و  ئاینـــده   له گـــه ڵ 

له ســـه ر  كار  زیاتـــر  پالندانـــان 

ده ستنیشـــانكردنی سیناریۆ ده كات 

كه  له  نێویاندا ســـیناریۆی خوازراو 

هه ڵده بژێرێـــت و كاری بۆ ده كات، 

ســـه رجه م  جار  زۆربـــه ی  بـــه اڵم 

په یوه ســـتی  و  نزیك  ســـیناریۆكان 

میتۆدی  به پێچه وانـــه وه ،  یه كـــن. 

زیاتـــر  ئاینده نـــاس  كاركردنـــی 

بـــه   خـــۆی  به ته نهـــا،  كراوه یـــه  

ئێســـتا  باوه كانـــی  ســـیناریۆیه  

به ڵكـــوو  نه به ســـتۆته وه،  

ئاینده ی  دروســـتكردنی  هه وڵـــی 

ئه لته رناتیـــڤ ده دات كـــه  زۆر له  

ســـیناریۆ باوه كانـــی پالنداڕێژه ران 

جیاوازتـــره)29�9/16(.

پالن و پالنی ســـرتاتیژی؛ زیاتر  

ئاینـــده   به ده ســـتهێنانی  بـــۆ  كار 

لـــه   شـــێوه یەك  وه ك  ده كـــه ن 

ئاینده ،  قۆرخكاریـــی  و  كۆنـــرتۆڵ 

لێكۆڵینه وه ی  لـــه   ئاینده ناس  به اڵم 

ئاینده یـــی ئه وه نـــده ی گرینگـــی 

جیاواز  ئاینده ی  دروســـتكردنی  به  

یـــان فره ئاینده یـــی ده دات، كه مرت 

قۆرخكردنیه تـــی. خه مـــی 

ســـرتاتیژیه ت  و  پالندانـــان 

به   هه یه   پراكتیكییـــان  ئه ركێكـــی 

وه رگێڕانـــی دیدێكـــی دیاریكـــراو 

بـــۆ جێبه جێكردنـــی بـــه  کردەیی، 

پالنداڕێـــژه ر  یـــان  سرتاتیژیســـت 

بۆ  بوونـــی دیدێكـــی ڕوون  بـــێ 

درێـــژ،  یـــان  كـــورت  ئاینـــده ی 

ناتوانێـــت هه نـــگاوی پراكتیكـــی 

به   ئاینده ناس  بـــه اڵم  دابڕێژێـــت، 

دیاریکردنی دیدێـــك و بژارده یه ك، 

كاره كـــه ی  ســـه ره كیی  به شـــی 

كاری  ئیـــرت  و  ده بێـــت  تـــه واو 

بۆ  سرتاتیژیســـتە كانه   و  داڕێـــژه ر 

ن. نیـــا جێبه جێكرد

رشۆڤەی  بواری  به   ســـه باره ت 

سیاســـییش، ئـــه م بـــواره  جه خت 

له ســـه ر شـــیکاری مەبەســـتێتیی 

ده كات  دیاریكـــراو  سیاســـه تێكی 

و پرســـیار له ســـه ر كـــۆی گوتار و 

نـــاكات.  بڕیـــاردان  چوارچێـــوه ی 

و  ئاینده ناســـی  به پێچه وانـــەوە، 

ئایندەیی،  لێكۆڵینـــه وه ی  بـــواری 

كێشـــه كان  ڕێی خســـتنەڕووی  له  

و مەســـەلە  تـــازه  ده ركه وتووه كان 

و پر ســـیار و ســـیناریۆ و ئاینده ی 

هه وڵـــی  ئه لته رناتیڤەکانـــەوە ، 

لـــه   گوزه ركـــردن  گواســـتنه وه  و 

ئاینده یه كـــی  بـــۆ  ئێســـتاوه  

واتـــه   ده دات،  جیـــاواز  تـــه واو 

كـــۆی سیســـتمه كه  ده خاتـــه  ژێر 

پرســـیاره وه .

ته وه ری دووه م: چوارچێوه ی 

conceptual frame� )چه مكی 

work) لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی

� ڕە هه ند و چوارچێوه 

توندانەی  ڕەخنـــە  له و  یه كێك 

كـــه  بـــه رده وام ئاڕاســـته ی بواری 

ده كرێت،  ئاینـــده   لێكۆڵینه وه كانی 

به هێزی  بونیادێكـــی  كـــه   ئه وه یه  

نییـــه   بـــۆ چه مكـــه كان  تیـــۆری 

ڕێكخـــراوی  چوارچێوه یه كـــی  و 

فێربوونی.  و  ناســـینه وه   بـــۆ  نییه  
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ئه وانه ی  به تایبـــه ت  ڕە خنه گرانی، 

زانســـتیبوونی  لـــه   گومانیـــان 

بوارەکـــە  هه یـــە،  پێیـــان وایه  كه  

بـــه   ئایندەیـــی   لێكۆڵینەوە كانـــی 

چوارچێوه یه كی  نه بوونـــی  هـــۆی 

و  به هێـــز  چه مكیی)مفهومـــی( 

نه بوونـــی كایه)حقل(یەکی تایبه ت 

به  خـــۆی نه ك به  پســـپۆڕییەکانی 

¬تـــر، بـــه  بوارێكـــی زانســـتی و 

ناکرێت. ئەژمـــار  مه عریفـــی 

ئـــه و  ده رخســـتنی  بـــۆ 

ئه م  تیۆره كردنی  بـــۆ  هه واڵنـــه ی 

بـــواره  و زانینـــی ئـــه و ته كنیـــك 

میتۆدانـــه ی  و  پرنســـیپ  و 

بـــواره دا  لـــه م  ئاینده ناســـان 

به كاریـــان هێنـــاوه ، ئـــه م ته وه ره  

یه كه میان  بـــه ش:  دوو  ده كه ینـــه  

ڕە هەندە كانـــی  بـــە  تایبه تـــه  

لێكۆڵینـــه وه  ئایندەییـــه كان  و به و 

میتۆدانـــه ی له م بواره دا ســـوودی 

تایبەتە  دووه میش  وه رگیـــراوه ،  لێ 

چه مكییه كـــه ی  چوارچێـــوه   بـــە 

بوارەکـــە . 

ڕەهەنده كانی  یه كه م:  به شـــی 

لێكۆڵینـــه وه ی ئاینده یی و میتۆدی 

)شـــیکردنەوە،  به كارهاتـــوو 

پێشـــبینیکردن،  ڕاڤەکـــردن، 

پێکەوەییبـــوون(: و  ڕەخنەگرتـــن 

بڕیـــارده ران  و  ئاینده ناســـان 

بواری  لـــه   ئه وانـــه ی  و هه مـــوو 

بیركردنـــه وه  و كاركـــردن بۆ ئاینده  

كار ده كـــه ن، ڕەهەنـــد و میتۆدی 

زۆر  ئاســـتێكی  تـــا  كاره كانیـــان 

ســـوودیان له و میتۆده  زانستییانە ی 

وه رگرتووه،  هه بـــووه؛   پێشـــرت  کە 

کـــە پێنج جـــۆر  له خـــۆ دەگرێت:

١. ڕە هه ند و بیری رشۆڤەیی

شـــێوازی  له   ســـوو دوه رگرتن 

لێكۆڵینه وه ی رشۆڤەیی)شـــیكاری(، 

له  پڕۆســـه ی دروستكردنی ئایندەدا  

ئاشـــكرایه   پێویســـته .  و  گرنـــگ 

بـــۆ داڕشـــتنی هـــه ر پرۆژە یه كی 

ئاینده یی، ســـه ره تا داتـــا و زانیاری 

كـــۆ ده كرێنـــه وه  و بـــه  شـــێوه ی 

 ،)input(دەکرێـــن تۆمـــار  جیاواز 

پاشـــان میتـــۆدی شـــیكردنەوە  بۆ 

پۆلێنكردنـــی داتـــا و زانیارییه كان 

ده ســـت پێ ده كات كـــه  ئامانجی 

ســـه ره كیی دیاریكردنـــی ڕەوتـــی 

لێـــرە   .)trends( ڕووداوه كانـــه

هه وڵـــی  رشۆڤـــەکار  كه ســـی 

پرســـیارێکی  چەند  وه اڵمدانه وه ی 

ســـه ره كی ده دات: دۆخه كـــه  چۆن 

 whats(چییـــه ؟ و  پێشـــچاو  دێتە 

seem to be hapeening?(. وەاڵمی 

ئەم پرســـە و بەدواداچوونی گرنگه  

ئاڕاســـته ی  كاره كه ی  پێناســـه ی  و 

ئـــه و كـــه س و الیه نـــه  دەكات كه 

بابەتەکەیان الگرنگـــە و کارەکەیان 

ده كات)12�11/9(. بـــۆ 

in�  � )ته فســـیر  ڕاڤەکردن   .٢

:)terpretation

هه وڵـــی  ڕاڤەیـــی،  میتـــۆدی 

تێگه یشـــن و دۆزینـــه وه ی الیه نه  

ئاڕاسته کان  و  ڕووداو  شـــاراوه كانی 

و گرێدانیـــان به یه كـــه وه  ده دات، 

الیه نه  ئاشـــکراكردنی  ڕێـــی  لـــه  

و  داتـــا  قووڵه كانـــی  و   واتایـــی 

شـــیكردنه وەكان، لێـــره  پرســـیاری 

ســـه ره كیی: “له  ڕاســـتیدا چی ڕوو 

whats really happen� ?ده دات؟”)

ing(، كـــه  گرنگه  وه اڵمـــی ڕوونی 

ســـه ره كیی  میتـــۆدی  هه بێـــت. 

دۆزینه وەیـــە،   لێـــره   ئاینده نـــاس 

ئـــه وه ی عینایه توڵایی پێی ده ڵێت 

 causel(هۆكارییـــەکان قووڵه   توێ 

دروســـتبوونی   )layered analysis

چـــوار  بـــۆ  كـــه   ڕووداوه كانـــه ، 

lit� )توێـــی ســـه ره وەی ڕووكـــه ش 

كۆمه اڵیه تـــی،  هـــۆكاری   :)any

گوتـــار و جیهانبینی، تا ئه فســـانه . 

ته نهـــا  توێیانـــە   ئـــه م  ناســـینی 

به ڵكـــوو  نییـــه،   شـــێوازدا  لـــه  

تێدایـــه  و  زه مه نییشـــی  الیه نـــی 

مه ودای  و  قوواڵیی  به   په یوه ســـته 

كارتێكردنیانـــەوە . به كارهێنانی ئه م 

میتـــۆدی ڕاڤەكردنـــە بـــۆ دانانی 

تێگه یه شـــن  چوارچێوه یه كـــی 

به رده ســـت  مه ســـه له كانی  بـــۆ 

پرســـیارەکەی  وه اڵمدانـــه وه ی  و 

ســـه ره وه، گرنگـــه )11/11(.

)پێشبینیکردن(  ئایندەبینی   .٣

)prospective(

و  ئایندەبینـــی  ڕەهەنـــدی 

په ره پێدان  هه وڵی  پێشـــبینیكردن، 

ئاینده یه كـــی  دروســـتكردنی  و 

ئه لته رناتیـــڤ ده دات، لـــه  ڕێـــی 

نوێ  پێشـــنیاركردنی ڕێگه چـــاره ی 

ته كنیكـــی  به كارهێنانـــی  بـــە 

جیـــاواز، وه ك : ســـیناریۆ، ته كنیكی 

زەینـــی،  گێژەڵووکـــەی  دێڵفـــی، 

پەنێـــڵ و... هتد، بـــه اڵم باوترینیان 

سیناریۆســـازییه .

سیناریۆ  دروستكردنی  جار  زۆر 

و دیاریكردنـــی الیه نه  جیاوازه كانی 

ئامرازی  و  كار  ســـیناریۆیه ك،  هه ر 

میتۆده یه . ئه م  ســـه ره كیی 

دروســـتكردنی  ئاشـــكرایه  

به ســـووده،  ئه وه نده ی  ســـیناریۆ 

مه ترســـیدار  هێندەش  ده كرێـــت 

زانیاری  گـــه ر  به تایبـــه ت  بێـــت، 

یان پســـپۆڕیی  تـــه واو  و داتـــای 

نه بێـــت، یـــان بـــه وردی ئامانجی 

نەگرێـــت.  لەبەرچـــاو  پرۆژە كـــه  

دوو ركه وتنـــه وه  لـــه  ئامانـــج یان 

ســـیناریۆی  پێشكه شـــكردنی 

ناواقعـــی، دهر هاویشـــته ی ئـــه و 

پێشـــه وه یه . كه موكوڕییانـــه  ی 

ڕەهەنـــدی  لـــە  به كورتـــی:  

هانـــدان  هه وڵـــی  پێشـــبینیدا 

بـــه دوای  گـــه ڕان  بـــۆ  ده دات 

بیركردنـــه وه  و ئه ڵتەر ناتیڤـــی نوێ 

و بـــه  پێچه وانـــه ی بیـــری بـــاوی 

دۆزینـــه وه ی  و  دامه زراوه كـــه  

ئـــه وه ی كـــه  ڕە نگـــه  ڕوو بدات و 

باشـــرتین بژارده ش ده خاته  به رده م 

پرۆژە كـــه . یـــان  دا مه زراوه كـــه 

٤. میتۆدی ڕەخنەیی

ڕەهەند  و میتـــۆدی ڕەخنەیی، 

بـــه  هیچ شـــێوه یه ك كار له ســـه ر 

پێشـــبینیكردنی ئاینـــده  نـــاكات، 

به ڵكـــوو جه خت له ســـەر ناڕوونی 

و نادیاریـــی)undifine( ئێســـتا و 

ڕەخنەگه رایـــی  ده كات.  ئاینـــده  

ئێســـتامان  دونیابینیی  وایـــه   پێی 

شایســـتەی  و  الواز  بـــه رده وام 

frag� تێکشـــکانە و  )کارتێکردنـــە 

ده رئه نجامـــی  چونكـــه    ،)ile

زاڵبوونـــی  یـــان  ســـه ركه وتن 

گوتارێكـــی مه عریفییـــه  به ســـه ر 

الیەنگرانی  الی  دیکـــەدا.  یەکێکی 

ئـــەم میتۆدە، گوتـــاری مه عریفیی 

بـــاو بـــه م شـــێوه یه  له  مێـــژوودا 

ئه پســـتمۆلۆجییەوە  ڕووی  لـــه  

زاڵبوون  به رده وام  و  درو ســـتبوون 

هه موو ئه وانه ی 
له بواری 

بیركردنه وه و 
كاركردن بۆ ئاینده  
كارده كه ن، سوودیان 

له و میتۆده  زانستییانە ی 
کە پێشتر هه بووه؛  

وه رگرتووه
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گوتـــاری مه عریفـــی  دابڕانـــی  و 

له ئارادایـــه  .

لـــه   ڕە خنه یـــی  ڕەهەنـــدی 

پاش  ئاینده ییـــه كان،  لێكۆڵینـــه وه  

پۆســـتبونیادگه رایی گوڕی وەرگرت. 

ئامانجی ســـه ره كیی ئـــه م میتۆده ، 

په یوه ندییـــه   ته نگه تاوكردنـــی 

ئێســـتایه   ده ســـه اڵتدارییه كانی  

نیشـــاندانی  و  ڕەخنەگرتـــن  بـــه  

جیاوازەكانی  مێژووییـــه   دابڕانـــه  

په یوه ندیـــی كۆمه اڵیه تـــی و بیر و 

به هاكانـــە، ســـه ره نجام هاندانیان 

بـــه ره و گومانكـــردن له  شـــێوه ی 

ناپارێزراوی  و  سیستمه كان  ئێستای 

و ناجێگیرییـــان، به مـــه ش بوارێك 

و ئاماده ییه كـــی مه عریفـــی بـــۆ 

evok� �  ئامادەسازیی)اســـتحضار 

و  ئه لته رناتیڤ  ئاینده یەکـــی   )ing

جیاواز فه راهه م ده كات. ئاشـــكرایه  

له   میتـــۆده   ئـــه م  به كارهێنانـــی 

ئاینده ییـــه كان،  لێكۆڵینـــه وه  

ئاینده ناس  الی  فیكـــری  ئاماده یی 

دروســـت ده كات بۆ گومانكردن له  

ئێســـتا و ئاینده  باوه  بااڵده سته كان 

ئاینده ی  له   بیركردنه وه   ئاســـۆی  و 

جیـــاواز؛  ســـیناریۆی  و  جیـــاواز 

ده كات. ئازادتـــر  و  فراوانرت 

پێكه وه یـــی  میتـــۆدی    .٥

)تشـــاركی(

ڕەهەنـــدی  و  میتـــۆد  لـــه  

ئامانجـــی دیاریكراوی  پێكه   وه ییدا، 

یـــان  به رژە وه نـــدی  خـــاوه ن 

پرۆژە كـــه  ڕۆڵی ســـه ره كیی هه یه  

لـــه  كۆكردنه وه ی ئاینده ناســـه كان 

بۆ  به رژەوه ندییـــه كان  خـــاوه ن  و 

پێكه وه یی  دیدێكی  دروســـتكردنی 

ســـه ره كی  هه وڵی  ئاینـــده .  بـــۆ 

پێشبینییه كانه   گه شـــه پێدانی  لێره ، 

له ســـه ر  خوازراوه كان  و  ئه گه ر  بۆ 

بنه مـــای خـــاوه ن به رژه وه نـــدی.

ئاینـــده  و خاوه ندارێتی لێرەدا 

بۆ ئه م كه ســـانه  كـــه  گرنگیی پێ 

ده ده ن و ئامادەســـازیی بۆ دەکە ن 

کە لـــه  ئێســـتاوه  “وه به رهێنان”ی 

تێدا بكـــه ن، بـــه اڵم وه ك بوارێكی 

ناجێگیـــر ئه م ئاینده یـــه  به رده وام 

بـــه  پێداچوونـــه وه  و  پێویســـتی 

چونكـــه   هه یـــه،    لێپێچینـــه وه 

كات  هیـــچ  نەبێـــت،  وا  گـــەر 

توانـــای دروســـتكردنی دیدێكـــی 

ئاینـــده   بـــۆ  ته واوکار)متكامـــل( 

ناكرێـــت)4/42(. ده ســـته به ر 

میتۆده كانـــی  و  ڕەهەنـــد 

ســـه ره وه،   لێكۆڵینـــه وه ی  

هەریەکەیان خه ســـڵه ت و شێوازی 

كاركردنـــی خۆیـــان هه یـــه ، به اڵم 

کرا،  پێ  ئامـــاژەی  لێـــره دا  ئه وه ی 

ڕەهەند و گرنگیـــی به كارهێنانیانه  

لێكۆڵینـــه وه ی  بـــواری  لـــه  

كه ســـی  هه روه هـــا  ئاینده ییـــدا. 

گرنگـــه    )futurest(ئاینده نـــاس

میتۆدانه   ئه م  ســـه رجه م  ئاگاداری 

به كارهێنانـــی  چونكـــه   بێـــت، 

میتـــۆده كان لـــه  لێكۆڵینـــه وه كان 

به پێـــی پـــرۆژە كان و بابه ته كان و 

ده گۆڕدرێت.   زه مه نییـــان؛  مه ودای 

به شی دووه م: چوارچێوه یه كی 

conceptual frame� )چەمکی 

work( بۆ لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی

لێكۆڵیارانـــی  و  ئاینده ناســـان 

بـــواری توێژینـــه وه ی ئاینده یـــی 

الیه نـــی  پڕكردنـــه وه ی  بـــۆ 

مه عریفـــی، هه وڵێكـــی زۆریـــان 

چوارچێوه یه كی  دروســـتكردنی  بۆ 

تیۆری بـــۆ ئه م بـــواره  نوێیه  داوه ، 

بـــه م پێیه  له  حه فتاكانی ســـه ده ی 

رابڕدووه وه  چه ندیـــن چوارچێوه ی 

به رهه م  ڕووەوە  لـــەم  تیۆرییـــان  

خســـتنەڕووی  بواری  لێره   هێناوه. 

ســـه رجه م چوارچێـــوه كان نییـــە، 

بـــە  ئامـــاژە  ده كرێـــت  بـــه اڵم 

گرنگرتینیـــان بكرێت كـــه  بریتین 

پرۆسێســـی  چوارچێـــوه ی  لـــه: 

ئاینده یـــی داتـــۆر )dator(، كـــه  

١٩٧٩دا  ســـاڵی  لـــه   بنه ماكـــه ی 

چوارچێوه ی  هەروەهـــا  داڕێژراوه ، 

pil� � )پایەیی  کۆڵەکەیی   شـــه ش 

lars(ە، كـــه  دەرکەوتنی بۆ  ســـاڵی 

 ،)4/45( ده گه ڕێتـــه وه    ٢٠٠٣٢

هه وڵـــی  به كورتـــی  لێـــره دا 

ده ده یـــن: ڕوونكردنه وه یـــان 

شـــه ش  چوار چێـــوه ی   .١

) pillars(  کۆڵەکەیـــی

الی  چوارچێوه یـــه   ئـــه م 

بـــواری  لێكۆڵەرانـــی  زۆرینـــەی 

و  دێـــت  بـــه كار  ئاینده ناســـی 

ده كرێـــت وه ك بوارێكی تیۆری بۆ 

پڕۆسه ی ناســـاندن و دروستكردنی 

هه روه ها  بهێرنێـــت،  بـــه كار  دید 

پراكتیســـیش  بوارێكـــی  وه ك 

ســـوودی لـــێ وه رگیـــراوە. ئـــه م 

پایـــە و کۆڵەکانـــەش بریتیـــن له: 

map� )نه خشه كێشـــان � داڕشـــن

antici�(پێشـــبینیكردن  ،)ping

 ،)timing( كاتدانـــان   ،)pation

 ،)deepening(  قووڵبوونـــه وه

ئه لته رناتیـــڤ،  دروســـتكردنی 

 .)transformation(گوزه ركـــردن

ده كرێت  کۆڵەکەیـــە   شـــه ش  ئه م 

له دوای  یەک  پڕۆســـه ی  یه ك  وه ك 

له گه ڵـــدا  مامه ڵه یـــان  یـــه ك 

بكرێـــت، بـــۆ ده رخســـتنی كۆی 

پڕۆســـه ی تیۆریـــی ئاینده ناســـی 

بابه ته كانـــی،  دیراســـه كردنی  و 

هه روه هـــا ده كرێـــت لـــه  ڕووی 

بـــۆ  به جیـــاش  پراكتیكییـــه وه  

مامه ڵه یان  دیاریكـــراو  بابه تێكـــی 

بكرێـــت.  له گه ڵـــدا 

 یه كه م: نه خشه كێشان

له ســـه ر  پایەیـــە  ئـــه م 

داڕێـــژراوه ،  ســـاده   بنه مایه كـــی 

كـــه  به ســـتنه وه ی مێـــژووە بـــه  

و  ئاینـــده   بـــه ره و  و  ئێســـتاوە 

ئاڕاسته كان  و  ڕووداو  خوێندنه وه ی 

چاودێر یكردنی  بنه مـــای  له ســـه ر 

كـــه   مێژوییـــه كان،  ئاڕاســـته  

بوونیـــان لـــه  ئێســـتادا هه یه  یان 

نـــا و كاریگەرییـــان بـــۆ ئاینـــده 

لێـــرەدا ئه ركه   چییـــە؟ لێكۆڵـــەر 

بزانێت  ئه وه یـــه   ســـه ره كییه كه ی 

لـــه  كوێـــوه  هاتوویـــن؟ ئێســـتا 

ده ڕۆین؟  كـــوێ  بـــۆ  له كوێیـــن؟ 

به  دیراســـه كردنی ئه و ئاڕاســـته و 

ده رده كه وێت  بۆمـــان  دیاردانـــه ، 

كه  چ شـــتێكی مێژوو له  ئێســـتادا 

بۆ  ڕه نگه   و  به رده وامیـــی هه یـــه 

چ  هه روه ها  مبێنێتـــه وه ،  ئاینده ش 

ئاڕاســـته یه ك دابڕان یـــان الوازیی 

تێدایـــه  و به ره و نه مـــان ده ڕوات، 

به م شـــێوه یه  ئاینـــده  المان ڕوونرت 

ده بێـــت و ده توانیـــن خۆمانی بۆ 

بكه ین. ئامـــادە 

گـــه ر ئه م پرنســـیپه  لەســـەر 

ئاڕاســـته  ئاســـتی خوێندنـــه وه ی 

جیهـــان  ئێســـتای   باوه كانـــی 

ده بینیـــن  بكه یـــن،  جێبه جـــێ 

ئاڕاســـتەی  پێنـــج  لـــه  ئێســـتادا 

ســـه ره كیی جیهانـــی له ئارادایه   كه  

گه شه ســـه ندن:   .١ لـــه:   بریتیـــن 

بـــاوه ڕ بـــه  ته كنۆلۆجیـــای زیاتر، 

عه قانیـــه ت،  بـــه   باوه ڕبـــوون 

 .٢ جیهانـــه .  ناوه نـــدی  مـــرۆڤ 

ڕووخـــان: پێیـــان وایـــه  مـــرۆڤ 

توانای  ســـنووری  دوا  گه یشـــتۆته 

خـــۆی و به ڵكـــوو تێیپه ڕانـــدووه ، 

ئه تۆمـــی  و  ژینگـــه   كاره ســـاتی 

 :)gais(گه یا  .٣٢ كردووه .  دروســـت 

به  مانـــای ڕوانین بـــۆ زه وی وه ك 

ڕۆحێـــك و بوونه وه  رێكـــی  گه وره  

كولتووره كان؛  تیایـــدا  كه   باخێك  و 

پێویســـتیی  گوڵه كانیەتـــی، 

ته كنۆلۆجیـــای كۆمه اڵیەتـــی بـــۆ 

كاره ســـاتانه ی  ئه و  چاككردنه وه ی 

كه  دروســـتامن كـــردووه ، له  ڕێی 

هاوبه شـــیی زیاتـــری ژن و پیـــاو، 

مـــرۆڤ و رسوشـــت، مـــرۆڤ و 

به جیهانیبـــوون:   .٤ ته كنۆلۆجیـــا. 

به ربه ســـته كانی  نه هێشـــتنی 

نێـــوان كولتـــووره كان و مرۆڤه كان 

له  ڕێی بـــازاڕی ئـــازاد و جووڵه ی 

نه هێشـــتنی  و  ســـه رمایه  ئازادی 

 .٥ ئایدۆلۆجیـــا.  و  دۆگامیـــی 

گه ڕانـــه وه  بـــۆ ئاینـــده : گه ڕانه وه  
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بۆ كاته  ســـاده كان، ئـــه و كاتانه ی 

ڕوون  چینایەتـــی  دابه شـــبوونی 

و ســـاده تر بـــوو، ئـــه و كاتـــه ی 

زیانبه خش  كه مـــرت  ته كنۆلۆجیـــا 

بوو، ئـــه م ئاڕاســـته یه  پێـــی وایه  

مرۆڤـــه كان ڕێگاكانیان ون كردووه .

نه خشـــه ی  ڕوونكردنه وه ی  بۆ 

ئـــه م کۆڵەکەیـــە،  گرنگه   ئایندەی  

رشۆڤەی کارلێکـــی نێوان ڕابڕدوو و 

ئێســـتا و ئاینده ی هه ر یه كێ له و 

ئاڕاستانه ی ســـه ره وه  یان هیی تر، 

نوێ  ئاینده یه كی  دیاریکردنـــی  بۆ 

ئـــه م کۆڵەکەیە  به كورتی:  بكرێت. 

بـــه  وتـــه ی عینایه توڵا، له ســـه ر 

به هه ندوه ر گرتنـــی  بنه مـــای 

گوشـــاری  و  مێـــژوو  قورســـایی 

ئاینده   ئێســـتا و ڕاكێشـــان به ره و 

داڕێژراوه.

 دووه م: پێشبینیكردن

به گشـــتی  پرنســـیپه   ئـــه م 

ســـوودی لـــه  میتـــۆدی رشۆڤەیی 

تازەداهاتـــووەکان  بابه تـــه  

رشۆڤەی  وه رگرتووه .  )املســـتجده ( 

هه وڵـــی  تازەداهاتـــووەکان؛ 

ناســـاندنی ئه و ناوچه و شـــوێنانه  

ده دات كـــه  نیشـــانە و ئامـــاژەی 

bell� )ئامێـــزی دیـــارده ی نوێـــن 

weather(، هه روه هـــا دۆزینه وه ی 

نوێـــكان.  ئه گـــه ره   و  هـــه ل 

بابه ته كانـــی وه ك ئایا لـــه  ئاینده دا 

ده بێتـــه  زیـــره ك  ده رمانخانـــه ی 

له  جەســـتەمان؟ خواردنی  به شێك 

نایاســـایی؟  دەبێتـــە   گۆشـــت 

نانۆته كنۆلۆژی  چۆن جه ســـته مان 

چه نـــد  ته مه منـــان  ده گۆڕێـــت؟ 

درێـــژ ده كات؟ ئایـــا لێكۆڵینه وه ی 

له   به شـــێك  ده بێتـــه   ئایندەیـــی  

پڕۆگرامەكانـــی خوێندنی زارۆکان؟ 

ئه مانـــه و ده یان بابه تی سیاســـی، 

ته كنۆلۆژی... و  ئابـــووری  ئه منی، 

له خـــۆ ده گرێت. هتـــد، 

سێیه م: كاتدانان

جه خت  کۆڵەکەیـــەش   ئـــه م 

tim� )لەســـه ر  كاتدانان بـــۆ ئاینده

ing the future( ده كات و میكانیزم 

قۆنـــاغ و شـــێوازه كانی گۆڕانی  و 

كردۆتـــه  ئامانـــج. لێـــره دا باس له  

چه ندیـــن شـــێواز و میكانیزمـــی 

گرنـــگ بـــۆ مامه ڵه كـــردن له گه ڵ 

كات و ئاینـــدەدا  دەکرێـــت، كـــه  

لێكۆڵەرانـــی ئه م بـــواره  گرنگییان 

پـــێ داوه ، كـــه  بریتین له:

ڕاســـتەهێڵیی  ئاینـــده ی   �

لـــه   ئاڕاســـته یه :  یـــه ك   )linear(

به رده وامدایـــه  گه شه ســـه ندنی 

و گـــه ر به کارایـــی كار بكرێـــت، 

نووســـه ره   ده بێـــت.  فەراهـــەم 

بۆچوونـــه ،  ئـــه م  دیاره كانـــی 

و  كونـــت)١٨٧٥(  ئۆگه ســـت 

سپنســـه ر)١٩٧٣٢(ن . هێربـــه رت 

لێره دا  بازنه یـــی:  ئاینـــده ی   �

بازنه ییـــه ، ســـه روخواره ،  ئاینـــده  

ئـــه وه ی ئه مـــڕۆ له  ســـه ره وه یه  ، 

ڕە نگه  ســـبه ی له  خـــوارەوە  بێت، 

ئه وانـــه ی لـــه  خـــوارەوەن، بـــه 

 هـــۆی خۆنه گونجاندنیـــان له گه ڵ 

ژینگـــه ی  به رهه مـــی  ئه مـــڕۆ، 

دوێنێـــن و زۆر بەئه ســـته م خۆیان 

ئه مـــڕۆ  مه رجه كانـــی  له گـــه ڵ 

نـــوێ ده كه نه وه. ئیـــن خه لدوون، 

شـــپینگله ر، ســـو مـــا شـــین؛ له  

ئـــه م  هزریـــی  دامه زرێنه رانـــی 

ئاڕاســـته یەن. به پێی ئـــه م میتۆده ، 

واڵتـــان و میلله تان و دامه زراوه كان 

جه مســـه ردا  دوو  له نێـــوان 

ناوەندێتـــی  ده جووڵێنـــه وه : 

و  )ســـێنرتاڵی  ناناوەندێتـــی  و 

ناســـێنرتاڵی(، مۆدێرنێتـــە و ئایین، 

سه ربازی.  و  مه ده نی  ده ســـه اڵتی 

لێره دا گـــه ر توانای زانینی جووڵه ی 

ئه وســـا  هه بێت،  به ندۆله كه مـــان 

ده توانیـــن ســـرتاتیژێكی كارا بـــۆ 

دابڕێژین. ئاینـــده  

پێچخـــواردوو  ئاینـــده ی   �

لێـــره دا   :)spiral  � )حه له زۆنـــی 

واتـــه   پێچاوپێچـــە ،  زه مـــه ن 

و  ئاڕاســـتە  یـــه ك  الیـــەک  لـــە 

تر  الیەکی¬  لـــە  و  پێشـــوەچووە 

بازنه یـــی و داخـــراوه . بـــه  بوونی 

كاریزمایی،  و  ســـه ركرده ی هانده ر 

ده كرێت ئاینده  دروســـت بكرێت. 

ڕاســـته  رابڕدوو دۆگامیەکە به سه ر 

ئێســـتادا و كێشەســـازە بۆی، به اڵم 

نابێت به تـــه واوی دوور بخرێته وه ، 

پێویســـته  بكرێتە به شـــێك لێی بۆ 

به هێزكردنی گیانی ئاڕاســـته كردنی 

ئه م  بیرمه ندی  ئاینـــده . گرنرتیـــن 

هیندی؛  فه یله ســـووفی  میتـــۆده،  

ســـاركا ر”ە. ر.  “پرابهات. 

له الیه ن  جـــار  زۆر  ئاینـــده    �

كه مینه یه كـــی داهێنه ر دروســـت 

ده كرێت: ئـــه و كه مینه یه  ده كرێت 

ته كنۆلۆژی،  ئابووری،  کەمینەیەکی 

و  كولتـــووری  كۆمه اڵیه تـــی، 

كه مینانه   ئـــه م  بێـــت.  سیاســـی 

بـــه  پێچه وانه ی الســـاییكردنەوەی 

ڕێگای  و  ناكه ن  كۆنه كان  ڕێوشوێنه  

نـــوێ ده گرنـــە بـــه ر و خه ڵكانی 

¬تریـــش دوایـــان ده كـــه ون، به م 

و  جیـــاواز  ئاینـــده ی  شـــێوه یه  

ده بێت.  دروســـت  فرەئاینده یـــی 

كاتێـــك گه شـــه پێدانی بـــه رده وام 

داهێنـــه ر  كه مینـــه ی  جێـــی 

زۆر  ده رئه نجامه كان  ده گرێتـــەوە، 

زیاتر و گه وره تر ده بـــن. دیارترین 

میتـــۆده،   ئـــه م  تیۆرســـێنەکانی 

“ڤێڵفریدۆ  و  تۆینبـــی”  “ئاڕنۆڵـــد 

یتۆ”ن.   ر پا

مێژوویـــی  زۆر ســـه رده می   �

دیاریكـــراو هه یه  كـــه  كاری چه ند 

كاریگه ریـــی  كـــه م،  كه ســـێكی 

ئـــه و  گـــه وره  دروســـت ده كات: 

ئـــه و كاتـــه ن كـــه   ســـه رده مانه  

چیـــرت  كۆنـــه كان  ڕێوشـــوێنه  

بـــۆ دوێنی  ئـــه وه ی  بێســـوودن ، 

ئه مـــڕۆ  بـــوو،  ســـه ركه وتوو 

لـــه و  ئێســـتا  ئێمـــه   بێكه ڵكـــه . 

دۆخـــه دا ده ژیـــن. ئـــه م میتۆده  

بـــۆ  ئاینده ناســـان  زۆربـــه ی  الی 

قۆناغـــی گوزه ركـــردن )په ڕینه وه ( 

په ســـه نده . گرنگرتیـــن كه ســـانی 

ئـــه م بـــواره : ئه لڤیـــن تۆفلـــه ر، 

داتۆر،  جیمیس  ماركلـــی،  ئۆلیڤه ر 

پرابهـــات .ر. ســـاركا ر و زۆرێکـــی 

. ن یکە د

قووڵكردنـــەوەی     چـــواره م: 

)deepening the future( ئاینـــده

لێره دا  كـــه   میتۆد  گرنگرتیـــن 

شـــیكردنی  دەهێرنێـــت،  بـــه كار 

)ڕەهەنـــدەکان(ی  توێژاڵـــەکان 

causal layered analy� )هـــۆكاره 

sis( )1/50(. ئـــه م میتۆده  هه وڵی 

و  قووڵكردنـــەوە  و  چاڵکـــردن 

دەرخســـتنی به ره و ئاینده  ده دات. 

ئه م میتـــۆده  له  چـــوار ڕەهەندی 

دێت: پێـــك  ســـه ره كی 

lit� ڕووكه شـــی  )یه كه میـــان: 

any(، یـــان ئـــه وه ی بـــه  ئاینده ی 

لێـــره   نـــارساوه .  ڕۆژ”  دوای  “ڕۆژ 

مامه ڵـــه  له گـــه ڵ شـــت و داتـــا  

ده كرێت  ڕۆژانه ییەكاندا  ئاســـاییه  

و مـــه ودای ئاینده یـــی زۆر كورته ، 

ڕۆژانـــه ی  شـــیكردنه وه ی  وه ك 

هه واڵـــه كان.

هـــۆكاری  توێژاڵـــی  دووه م: 

ڕەهەندێکـــی  كۆمه اڵیه تییـــه ، 

قووڵـــە، گرنگـــی بـــه  هـــۆكار و 

بزوێنـــه ره  ئابـــووری، كۆمه اڵیه تی، 

و  ده دات  ڕووداوه كان  سیاســـیی 

هه روه هـــا  ده كاتـــه وه ،  شـــییان 

لـــه  ڕووی زه مه نییـــه وه  لـــه  هیی 

درێژخایه نـــرته . یه كـــه م 

ســـێیه م: توێژاڵـــی قووڵـــرته ، 

world� )كه  گوتـــار و جیهانبینـــی 

view( كه ســـه كانه. ئه مـــه  ئـــه و 

له   بـــاس  كه   گه وره یه یـــه   وێنـــه  

ژێرخانی  و   ده كات  پاڕادایمـــەكان  

بیركردنـــه وە و ئیدراكـــامن پێـــك 

ده مانجووڵێنێـــت. و  دەهێنێـــت 

ئه فســـانه  و  چـــواره م:   

لـــه   كـــه    ، )myths(چیرۆكه كانـــه

قووڵرتین شـــوێنی ئیدراكامندایه  و 

ئه م  ڕە نگدانه وه ی  ناسنامەشـــامن 

چیرۆكانه یـــه .   ئه فســـانه  و 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

یه كه م  توێژاڵەکانی  ئاشـــكرایە 

و دووه م زۆرتـــر دیار و ئاشـــكران، 

به اڵم ســـێیه م و چـــواره م ناڕوونن، 

كه ســـی  شیكردنه وەشـــدا  لـــه  

دەتوانێت  بەئه ســـته م   ده ره كـــی 

ئاســـتی سێیه م  په ی بە ڕەهەند و 

و چـــواره م ببات.

بـــۆ دروســـتكردنی دێدێكـــی 

قـــووڵ بـــۆ بابه تێكـــی دیاریكراو، 

هـــه ر  لـــه   ســـوود  ده كرێـــت 

رشۆڤەکردن   توێژاڵەکـــەی  چـــوار 

گه ر  منوونـــه؛   بـــۆ  وەربگیرێـــت. 

بـــه   “په یوه ســـت  بابه تێكـــی 

دابه زینی ئاســـتی خوێندن” رشۆڤە 

له ســـه ر  قســـه   ده كرێت  بكرێت، 

ڕاهێنـــان و په ره پێدانـــی توانـــای 

چاره سه ر  به   بكرێت  مامۆســـتایان 

بـــۆ توێـــژاڵ )ڕەهەنـــد(ی یه كه م. 

گۆڕینی  دووه میشـــدا  ئاســـتی  له  

پێداگۆجی  خوێنـــدن،  سیســـتمی 

بـــه  چاره ســـه رێكی قووڵرت ســـه یر 

ده كرێت. له  ئاســـتی سێیەمیشـــدا 

بـــاس لـــه  به هێزكردنـــی ڕۆڵـــی 

مامۆســـتا  و  ده كرێت  خوێنـــدكار 

پڕۆســـه ی  ناوەندی  نه بێتـــه   چیرت 

پارادایم  گۆڕینـــی  واته   خوێنـــدن، 

و بیركردنـــه وه ی باو  بۆ مامۆســـتا 

ئاســـت و توێژاڵی  له   و خوێندكار. 

چواره میشـــدا، بیـــر و بـــاس لـــه  

ئه فســـانه  و چیرۆكه  باوه كانی ئه م 

بواره  بکرێت. بـــۆ منوونه ؛ گوزارەی 

“مامۆســـتا هه موو كاتێك باشـــرت و 

و...  خوێنكارەکانی  لـــه   زیره كـــرته  

چیرۆك  به رامبـــه ردا  لـــه   هتـــد”، 

و ئه فســـانه ی بونیادنـــه ری نـــوێ 

دروســـت ده كرێت. به م شـــێوه یه  

توێژاڵ  ئه م  گرێدانی ســـه رجه م  به  

و ئاســـتانە ، ده توانرێت چاره سه ری 

)ئاینده یی(  قـــووڵ و دوورمـــه ودا 

بـــۆ كێشـــه كان بدۆزرێته وه .

دروســـتكردنی  پێنجـــه م: 

تیـــڤ نا ئه لته ر

گرنگتیـــن  پرنســـیپه دا  لـــه م 

به كارهاتوو، ســـیناریۆیه .  میتـــۆدی 

كـــه   سیناریۆســـازی   میتـــۆدی 

ئێســـتا)حارض( له بـــه رده م چه ندین 

ئاینده ی جیاوازدا ده كاته وه ، ئاســـتی 

ئاینده  گه مـــارۆ ده دات  ناڕوونیـــی 

و  بـــه  زانیـــن  مه ترســـییه كانی  و 

ده كاته وه ، سه ره نجام  كه م  ناســـینی 

پێشـــبینیی  بۆ  عه قڵی  ئاماده كاریی 

ئاینـــده  په ره  پـــێ ده دات.

ســـیناریۆش،  داڕشـــتنی  بـــۆ 

جیـــاواز  ته كنیکـــی  چه ندیـــن 

یه كه میـــان فره چه شـــنه ،  هه یـــه : 

گۆڕاو)متغیر(، سێیه م  دوه میان دوو 

كـــه  وه ك ســـیناریۆی منوونه یـــی 

ده نارسێت و باس لـــه  به رده وامیی 

ده كات،  گه شه ســـه ندن 

ئێســـتایه ،  داڕمانـــی  چواره میـــان 

به رده وامبوونـــی  پێنجه میـــان 

شه شـــه م  دۆخه كه یـــە، 

بـــەرەو دۆخێكی نوێ.  گوزه رکردنە 

په یوه ســـته   دیکەش  ته كنیكـــی¬ 

بە ڕەهەندی جیاوازەوە: ســـیناریۆی 

ده مانه وێـــت(،  خوازراو)ئـــه وه ی 

)نامانه وێت(،  ڕەتكراوە  ســـیناریۆی 

له نێـــوان  تێكه ڵـــە  ســـیناریۆی 

خـــوازراو و ڕە تكـــراودا، ڕەهه ندی 

دوور”ە. “ســـیناریۆی  كۆتاییـــش 

شه شـــه م: گوزه ركـــردن بەرەو 

ه  یند ئا

ئاینـــده   قۆناغـــه دا ،  لـــه م   

بـــژارده   بـــه ره و  خه ریكـــه  

ده بێته وه .  چـــڕ  خوازراوه كامنـــان 

لێـــره دا ســـێ میتۆدی ســـه ره كیی 

میتـــۆدی  هه یـــه :  كاركـــردن 

میتـــۆدی   ،)visioning(دیدگه یـــی

 ، )backcast ing په خشـــكردن)

 transcened((تێپەڕانـــدن میتۆدی 

.))4/48�58

میتۆدی دیدگه یی

دیـــد و به دیدگاییبـــوون لـــه  

ئایندەییدا ،  لێكۆڵینـــه وه ی  بـــواری 

ژیانییـــه .  مه ســـه له یه كی 

دیده كان؛ كـــه س و گرووپه كان هان 

ده دات لـــه  چوارچێوه ی “ئێســـتا” 

ئه گه ره كانی  لـــه   بیـــر  و  ده ربچن 

ئاینـــده  بكەنـــەوە، هه روه ها پێیان 

ئامانجه   پێویســـته   كـــه ی  ده ڵێت  

قوربانیی  بكرێنـــە  كورمتـــه وداكان 

دوورمـــه وداكان. ئامانجه  

گه شه پێدانی  و  پێشخســـن  بۆ 

ســـه ره كی  ڕێچکەی  ســـێ  دیـــد، 

ڕێـــی  لـــه   شـــیكردنه وه   هـــه ن: 

له  ڕێی  ســـیناریۆوە، شـــیكردنه وه  

له  ڕێی  شـــیكردنه وە  پرســـیارەوە، 

 creative(  داهێنانـــەوە وێناكردنی 

.)visualization

له   شـــیكردنەوه   میتـــۆدی  له  

ســـه ره كیرتین  ســـیناریۆدا،  ڕێـــی 

كه   خـــوازراوه   ســـیناریۆی  بابه ت؛ 

پێامن باشه  و په ســـه نده  و هه وڵی 

بـــۆ ده ده یـــن، ئـــه م ســـیناریۆیه  

لێـــرەدا  دروســـتكه ری ســـه ره كیی 

دیده كه یـــه .

میتـــۆدی  بـــه   ســـه باره ت 

دیـــد له  ڕێـــی پرســـیارەوە ، لێره دا 

چه ندین پرســـیار ئاڕاسته ی خۆمان 

بـــه  وه اڵمدانه وه یـــان؛  ده كه یـــن، 

وێنـــای ئـــه و دیده مان بـــۆ گه اڵڵه  

ده بێـــت. بـــۆ منوونه ؛ ده پرســـین: 

بااڵ  پێویســـته  ڕۆڵـــی خوێندنـــی 

لـــه  بـــازاڕی كاردا چـــۆن بێـــت؟ 

بـــازاڕی كاردا  په یوه ندیـــی له گه ڵ 

چۆن بێت؟ چ جـــۆره  پێداگۆجییه ك 

ئـــه و كاره  ده كات؟ مامۆســـتاكانی 

پێویســـتیان بـــه  چـــی ده بێـــت؟ 

شـــێوه ی لێوه رگرتنـــی خوێنـــدكار 

چۆن بێت؟ ئه م پرســـیارانە و هیی 

¬دیکـــەش، دیدێكـــی ئاینده ییامن 

بۆ گه اڵڵـــه  دەكەن و بـــه  ئامانجی 

دەمانبه ســـتێته وه . ســـه ره كیامن 

وێناكردنی  كه   ســـێیه م  میتۆدی 

داهێنانـــه،  لێره شـــدا جەختكـــردن 

كاری  خـــوازراو؛  ئاینده ی  له ســـه ر 

ســـه ره كییه . کـــە تێیـــدا داوا لـــه  

چاویـــان  ده كرێـــت  كه ســـه كان 

ئاینده   بـــه ره و  خۆیان  و  دابخـــه ن 

ســـه ره كی  پرســـیاری  چه ند  به رن ، 

بـــۆ  دەكرێـــت،  كه ســـه كه   لـــه  

منوونه ؛ چه ند ســـاڵ له  پێشـــه وه ی 

چـــۆن  كوردســـتان  ئێســـتادایت؟ 

هێـــزه   په یو ە ندیـــی  ده بینیـــت؟ 

ناوخۆییـــه كان چۆنه ؟ ســـه روه ریی 

یاســـا و دادی كۆمه اڵیه تـــی لـــه  چ 

پرسیاره كان  ئاشـــكرایه    ئاستێكدایه ؟ 

بـــۆ ئه وه یه   كـــه  “ئـــه و ئاینده یه ی 

ببیرنێت،  وێناكـــردن”  به   خوازراوه،  

زیاتـــر گفتوگۆیـــە  له گـــه ڵ حـــه ز 

كه ســـه كه .  شـــاراوه كانی  بیـــره   و 

لـــه  كۆتاییـــدا دوای وه اڵمدانه وه ی 

نه خشـــەیه كی  پرســـیاره كان، 

گریامنەیـــی دیده كه مـــان ال گه اڵڵه  

دەکات.  

گه ر بابه تێكی 
»په یوه ست به  
دابه زینی ئاستی 
خوێندن« شرۆڤە 

بكرێت، ده كرێت قسه  
له سه ر ڕاهێنان و 
په ره پێدانی توانای 
مامۆستایان بكرێت
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ingback� )میتۆدی په خشكردن 

)cast

ئه م میتـــۆده  له الیه ن “ئه لیس 

بۆلدین”ەوە ســـاڵی ١٩٩٥ گه شه ی 

پێ درا، دوای دروســـتبوونی دیدێك 

بـــۆ ئاینده  ســـه باره ت بـــه  بابه تی 

دیاریكـــراو، قۆناخی په خشـــكردن 

دیـــده كان  گواســـتنه وه ی  واتـــه  

بۆ ئـــه و ئاینـــده  خـــوازراوه ی كه  

ده ســـتپێكردنی  كـــراوه .  دیـــاری 

ئـــه م پڕۆســـه یه ، پێویســـتی بـــه  

پالنێك  جێبه جێكردنـــی  و  دانـــان 

بودجه یـــه ك  ته رخانكردنـــی  و 

ده بێت. لێره دا گرنگـــه  ئاماژە  به وه  

بكرێت كـــه  مه رج نییـــه  ئاینده ی 

خـــوازراو ئاینده یەکی بـــاش بێت، 

خراپیش  ئاینـــده ی  بـــۆ  به ڵكـــوو 

بۆ  بكرێت.  جێبه جـــێ  ده كرێـــت 

منوونـــه ؛ كاتێـــك مبانـــه وێ بزانین 

بۆچـــی و چـــۆن گه یشـــتینه  ئه م 

ئێســـتا؟  ناپەســـەندەی  دۆخـــە 

و  دۆخ  لـــه و  لێكۆڵینـــه وه    بـــه  

ئێمه ی  کـــە  دەبێت  ســـیناریۆیانه  

ئاینده یه كی  كـــه   ئێســـتا،  گه یانده  

نه خـــوازراوه  بـــۆ ئه و ڕابـــردووه .

)transcened( میتۆدی تێپەڕاندن

شـــێوه یه كی  به   میتـــۆده   ئه م 

تایبـــه ت بۆ ئه و دۆخـــه  دانراوه  كه  

یان  ده كـــه ون  به ریه ك  دیـــد ەكان 

دژ به  یه ك ده بـــن، واته  دوو دیدی 

به هێز له  یه ك كایـــه دا كار ده كه ن، 

كاری  ده بـــن.  به ركه وتن  تووشـــی 

ســـه ره كی لێره دا ئه وەیـــە   هه ردوو 

دیده كه  پێویســـته  ســـازش بۆیه ك 

به پێچه وانه وه   به ڵكـــوو  نه كـــه ن، 

زەینییەوە  گێژەڵووکـــەی  ڕێـــی  له  

داهێنه رانه   نوێـــی  ئه لتەرناتیڤێكی 

كـــه  هـــه ردوو دیده كـــه  له خـــۆ 

بگرێـــت، بۆ تێپەڕاندنـــی دۆخەکە 

دروســـت دە كرێت. 

٢. چوارچێـــوه ی چه مكی ڤۆرۆ 

fore� ئایندە  لێكۆڵینه وه كانـــی  )بۆ 

)sight

لـــه   چوارچێوه یـــه   ئـــه م   

“میتبێـــرگ  له الیـــه ن  بنه ڕەتـــدا 

هۆرتن” و “ســـالوته ر”ەوە دانراوه ، 

له الیـــه ن   ٢٠٠٣٢ ســـاڵی  بـــه اڵم 

جۆزێـــڤ ڤـــۆرۆوه  گه شـــه ی پێ 

درا. به پێـــی ئـــه م چوارچێوه یـــه ، 

پڕۆســـه ی ئاینده ناســـی لـــه  چوار 

دێت:  پێـــك  ســـه ره كی  قۆناغـــی 

خـــودی   ،)input(داخڵكـــردن

�پڕۆسه ی کار لەســـەر ئاینده ناسی)

قۆناغـــی   ،)forsight work

قۆناغیش  دوا   ،)output(به رهـــه م

ســـرتاتیژە )11/8(.

)input( قۆناغی داخڵكردن

زانیاریی  و  داتـــا  قۆناغه دا  له م 

پێویســـت له ســـه ر بابه ته كـــه  كۆ 

چه ندیـــن  لێـــره دا  ده كرێتـــه وه . 

ته كنیـــك به كار دێـــت وه ك ده لفی 

و پانێـــل، كه  ئامانجی ســـه ره كیی 

كۆكردنه وه ی زۆرتریـــن ڕا و داتا و 

زانیارییه ، بۆ ئه وه ی وه ك ســـالوته ر 

ده ڵێـــت: “ئاینـــده ی نزیكـــامن ال 

ژینگه ی  لێـــره دا  بێت”.  دروســـت 

كێشـــه كه، واته  ســـه رجه م زانیاری 

هتـــد،   و...  دۆخ  و  په یوه نـــدی  و 

دیراســـه  و ڕووپێـــو ده كرێت، کە 

بـــه  ڕووپێوی ســـرتاتیژی  هه ندێك 

نـــاوی ده به ن، هه ندێكیـــش ته نها 

بۆ  ژینگه یی  ڕووپێـــوی  چەمکـــی 

بـــه كار ده هێنن.

fore� )قۆناغی كاری دووربینیكردن 

)sight work

پڕۆســـه ی  قۆناغـــه دا  لـــه م   

دروســـتكردن و داڕشتنی دووربینی 

ده کرێت،  گه اڵڵـــه   )ئاینده بینـــی( 

خودی پڕۆســـه كه  لـــه  نێوخۆدا به  

سێ قۆناغ: )شـــیكردنه وه ، رشۆڤە و 

تێده په ڕێـــت. پێشـــبینی(دا 

لـــه  قۆناغـــی شـــیكردنه وه دا، 

و  داتا  لـــه و  بـــه  ســـوودوه رگرتن 

زانیارییانـــه ی كـــۆ كراونە تـــه وه و 

داخـــڵ كـــراون ، هـــه وڵ ده درێت 

ســـه ره كییه كه ی  پرســـیاره   وه اڵمی 

ئـــه م قۆناغه  بدرێتـــەوە: “ چی ڕوو 

ده دات؟” لێـــره  هه وڵی دەر بازبوون 

لـــه و شـــڵه ژانه  ده درێـــت كه  به 

 هـــۆی داتـــا و زانیارییە فـــراوان و 

کە  دژبه یه كانـــە  جـــار  هه نـــدێ 

لەبـــەردەم رشۆڤـــەکاردا ده بێـــت 

و هه نگاوێكـــی ســـه ره تاییش بـــۆ 

ده نرێت.  بچووك  ڕێســـای  داڕشتی 

ته كنیكـــه  به كارهاتـــووه كان لێرەدا 

رشۆڤەی ئاڕاســـته كان و ڕێكخستنی 

كاریگه ریـــی یه  كرتبـــڕ و... هتـــد، 

 . بن ە د

گشـــتی  شـــێوه یه كی  بـــه  

رشۆڤەکردنەکـــە بـــاس له  كێشـــه  

ده كات  كۆمه ڵگە  ســـه ره كییه كانی 

كه  پێشـــینه ی هه یە، بـــه اڵم گرنگه  

جیاكردنـــه وه ی  توانـــای  لێـــره دا 

ئاڕاســـته كانی هەبێـــت، هه روه ها 

توانـــای ناســـاندنی گه وره بوونـــی 

ئاڕاســـته یه ك کـــە بـــه ره و ڕە وتی 

دەڕوات   )mainstream(ســـەرەکی

به ریه ككه وتنـــی  ناســـاندنی  و 

ئاڕاســـته كانی هه بێـــت. دوور نییه  

هه ڵســـه نگاندنی  رشۆڤەكـــه دا  له  

ئاڕاســـته كان بـــه ره و الوازبوون یان 

بـــڕوات،  ئاڕاســـته یه ك  نه مانـــی 

په یوه ســـن  ســـه رجه میان  دیـــاره  

به  قه بـــاره ی داتـــا و زانیارییه كان 

و پســـپۆڕی و توانای رشۆڤەکردنی 

. نستییەوە زا

لـــه  قۆناغـــی ڕاڤەکردنـــدا كه  

پاش شـــیكردنه وه  دێت، پرسیاره كه  

ده گۆڕدرێـــت بۆ پرســـیاری وردتر 

واقعدا چی  “لـــه   ســـنووردارتر:  و 

ڕوو ده دات؟” به  دوورخســـتنه وه ی 

قۆناغـــی  ئه گـــه ری  هه نـــدێ 

بۆ  قووڵرت  لێكدانـــه وه ی  پێشـــوو، 

هۆكاره  جیـــاوازه كان و خوێندنه وه ، 

ده ســـت  جیاوازمـــان  وه اڵمێكـــی 

و  قووڵبوونـــه وه  ده كه وێـــت. 

میتـــۆدی ڕەخنەگرتـــن و رشۆڤەی 

توێژاڵەکانـــی هۆكار و بیركردنه وه ی 

سیســـتامتیكی، هێامی ســـه ره كیی 

قۆناغه ن. ئـــه م 

كه   پێشـــبینیكردن،  قۆناغـــی 

ئایندەبینی  قۆناغـــی  دواهه میـــن 

و دووربینییـــه . لێـــره دا پرســـیاری 

ســـه ره كی “ڕە نگه  چی ڕوو بدات؟” 

ته كنیكه كانـــی  قۆناغـــه دا،  لـــه م 

به دیدگاكـــردن  و  سیناریۆســـازی 

nor�( پێوانه یـــی  و   )visioning(

تاقـــی  و  دێـــن  بـــه كار   )mative

لـــه   ئـــه وه ی  بـــۆ  ده كرێنـــه وه ، 

كۆتاییـــدا ئاینده كان له  ســـه رجه م 

ئه گـــه ری  خـــوازراو،  ڕووه كانـــی 

و گریامنەیـــی وێنـــا بكرێـــت. به  

كۆتاییهاتنی پێشـــبینیكردن، قۆناغی 

دێت. كۆتایـــی  دوو ربینـــی  و  كار 

دەرچـــە  ســـێیه م،  قۆناغـــی 

لـــه م   .)output( به رهه مـــە  و 

ئاینده نـــاس  ئه ركـــی  قۆناغـــه دا 

وه اڵمدانه وه ی  بـــۆ  ده گۆڕدرێـــت 

چی  ســـه ره كییه :  پرســـیاره   ئـــه م 

واتـــه  دوای  بكرێـــت؟  پێویســـته  

دروســـتكردنی دیدێـــك و وێنایه ك 

بـــۆ جێبه جێكردنـــی ئـــه و دیده ، 
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گرنگـــه وا بکرێـــت به پراكتیكییش 

له  بـــه وه ی  بكرێـــت،  جێبه جـــێ 

پێویســـته   كه   بزانرێت   ســـه ره تادا 

چـــی بكرێـــت. ته كنیكه كانی ۆرك 

شۆپ و منایشـــکردن )پرێزنته یشن( 

چه ند  ڕاپـــۆڕت،  ئاماده كردنـــی  و 

قۆناغەن.  ئـــه م  كاری  میتۆدێكـــی 

قۆناغی  دوا  ســـرتاتیژ،  قۆناغی 

پڕۆســـه ی دووربینیكردنـــه . پـــاش 

بـــژاردە  و  وێناكـــردن  ئـــه وه ی 

خـــوازراوه كان بەڕوونـــی ئامـــاده  

ســـرتاتیژدا جێبه جێ  لـــه   ده بـــن، 

ده كرێـــن. ئـــه م قۆناغـــه ، وه اڵمی 

ســـه ره كییه   پرســـیاره   دوو  ئـــه م 

ده داتـــەوە: “ئێمه  چـــی ده كه ین؟ 

دیـــاره   ده یكه یـــن؟”  چـــۆن 

لـــه وه   ئاگامـــان  لێـــره   گرنگـــه  

دووبـــاره   پێویســـتە  كـــه   بێـــت 

بۆ  به رده وام  هه ڵســـه نگاندنەوەی 

قۆناغی  له نێـــوان  ئامانجه كامنـــان 

 )input � داخڵكـــردن )چوونەنێـــو

 )output � و به رهه مـــدا )دەرچـــە

مه به ســـتی  بە  ئەمـــەش  بكرێت، 

دوو رنه كه وتنه وه   لـــه   دڵنیابـــوون 

لـــه  ئامانجه كان. ئـــه و ته كنیكانه ی 

بـــه كار دێـــن زۆرن، له وانه   لێرەدا 

ســـرتاتیژی،  پالنی  و  گه شـــه پێدان 

ۆرك شـــۆپ و ســـیمینار.

ئه نجام

دوای ئـــه م گه شـــته  كورتـــه  

بیركردنـــه وه   مێـــژووی  به نێـــو 

مـــرۆڤ،  ئایندەناســـی الی  لـــه  

كایـــه ی  دەر كه وتنـــی 

وه ك  ئاینده یـــی  لێكۆڵینـــه وه ی 

پاشـــان  مه عریفـــی،  بوارێكـــی 

بنه ما  خســـتنەڕووی  و  ئاكادیمی 

تیۆرییه كانـــی ئه م كایـــه  نوێیه  و 

تیایدا  ئه و میتـــۆد و ته كنیكانه ی 

بـــه كار دێـــن، ده كرێـــت چه ند 

ده ره نجامێـــك به ده ســـت بێنین:

له   بیركردنه وه   ئاڕاســـته ی   .١

ئاینده  زۆر كۆنه ، بۆ ســـه رەتاكانی 

عاقـــڵ  مرۆڤـــی  ده ركه وتنـــی 

شارســـتانیەتە   و  ده گه ڕێتـــه وه  

تا  كۆمه ڵگـــەكان  و  دێرینـــەکان 

نۆزده هـــه م  ســـه ده ی  كۆتایـــی 

بـــه  شـــێوه و ته كنیكـــی جیاواز 

گوزارشـــتیان لێ كـــردووه . به اڵم 

زانســـته   ده ركه وتنی  دوای  ته نها 

نوێكانی وەک فیزیـــا، مامتاتیك و 

ته كنۆلۆژیا،  نوێی  گه شـــه كردنی 

ڕاســـته قینه ی  قۆناغـــی 

ده ســـتی  ئاینده یی  لێكۆڵینه وه ی 

پـــێ كرد.

ده ركه وتنی  له  ســـه ره تای   .٢

پرســـیار  نوێیـــه ،  كایـــه   ئـــه م 

و  به زانســـتیبوون  له ســـه ر 

ورووژێرناوه ،  به ئه كادیمیبوونـــی 

بـــه اڵم هـــه ر زوو واڵتـــان پاش 

دووه مـــی  شـــه ڕی  كۆتایـــی 

جیهانـــی، به  هـــۆكاری پراكتیكی 

و  ته كنۆلۆجـــی  و  )ســـه ربازی 

ئابـــووری(، گرنگییان بـــه م بواره  

دامـــه زراوه ی  و  داوە  نوێیـــه  

بـــۆ  بو دجه یـــان  و  تایبـــه ت 

كـــرد. تەر خـــان 

شه ســـته كانی  لـــه    .٣٢

پـــاش  ڕابـــردووه وه ،  ســـه ده ی 

بوارێكـــی  وه ك  په ســـه ندكردنی 

ئه كادیمی، ســـه ره تای داڕشـــتنی 

بناغـــه ی تیـــۆری بۆ ئـــه م كایه  

مه عریفییه  ده ســـت پێ كرا. ئه م 

به رده وامه  ئێســـتا  تا  پڕۆســـه یه  

و تـــه واو نه بووه ، بـــه اڵم بنه مای 

گرنگی بـــۆ داڕێـــژراوه  . ئامانجی 

ئه م  ســـه ره كیی  تیۆریزه كردنـــی 

له و  دوورخســـتنه وه یه تی  بواره ، 

ڕە خنانـــه ی كه  پێیـــان وا بوو ئه م 

فیكرییه   )تـــرف(  یارییه كی  بواره  

و بنه مـــای تیـــۆری و میتـــۆدی 

و  نییه   كاركردنـــی  دیاریكـــراوی 

بۆیـــه  لـــه  ڕووی پراكتیكییـــه وه  

ئه ســـته مه . فێربوونـــی 

٤. بیردۆزه كانـــی ئـــه م بواره ، 

هه وڵـــی زۆر ده ده ن كـــه  ئـــه م 

پراكتیكییەوە  الیه نـــی  به   كایه یه  

بیردۆزه كان،  به پێی  ببه ســـتنه وه . 

بیركردنه وه و پالندانی  پڕۆســـه ی 

ئاســـتی  لـــه   چ  ســـرتاتیژی، 

یان  دامـــه زراوه كان  یـــان  واڵتان 

بـــێ  كه ســـه كان،  و  كۆمپانیـــا 

بـــواری لێكۆڵینـــه وه ی ئاینده یی 

و  ناتـــەواو  دووربینیكـــردن؛  و 

ڕەنگە  به ڵكـــوو  و  كه موكورتـــن  

بن. نه زۆكیـــش 

٥. الی واڵتـــان و كه ســـه كان 

هـــۆی  بـــه   دامـــه زراوه كان،  و 

ئه مـــڕۆوە،  ڕۆژگاری  ئاڵۆزیـــی 

ناڕوونی  ئاســـتی  به رزبوونەوەی 

و مه ترســـی له  ئێســـتا و ئاینده ، 

ئاینده ییـــه كان  لێكۆڵینـــه وه  

عەقانـــی  وه اڵمدانه وه یه كـــی 

ئه كادیمیانـــەن   و  هێمنانـــه  و 

ئاســـتی  كه مكردنـــەوەی  بـــۆ 

ڕوونكردنه وه ی  و  مه ترســـییه كان 

زیاتـــری ئه گـــه ر و بـــژارده كان، 

بڕێـــك  به خشـــینی  ســـه ره نجام 

لـــه  ئارامـــی و دڵنیایـــی و باوه ڕ 

و  خوێندنـــه وه   بـــه   به رامبـــه ر 
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ئاڕاسته ی 
بیركردنه وه  

له ئاینده  زۆر كۆنه ، 
بۆ سه رەتاكانی 

ده ركه وتنی مرۆڤی 
عاقڵ ده گه ڕێته وه 
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پێشەكی
بەگشتى واڵتان بە دوو فۆڕم ڕێک خراون، یەکەمیان )دەوڵەتى موەحد – Unitary State(ە، کە 
تیایدا یەک حکومەت کاروبارە ناوخۆیى و دەرەکییەکانى بەڕێوە دەبات، زۆربەى واڵتانى جیهانیش 
لەم فۆڕمەن. بەاڵم دووەمیان )دەوڵەتى ئیتیحادى - State Federal(ە، کە تیاید دوو ئاست لە 
حکومەت هەیە و هەریەکەیان بەپێى دەستوور بەشێک لە کاروبارەکان بەڕێوە دەبەن، لە ئێستا 
تەنها نزیکەى )٢٥( دەوڵەت لەم فۆڕمەن. ئامانج لە بونیادنانى دەوڵەتیش بە شێوەى فیدراڵى، بە 
پلەى یەکەم گونجاوییەتى بۆ بەڕێوەبردنى کۆمەڵگا فرەییەکان لە ڕووى ئیتنى و کولتوورییەوە، 

هەروەها بۆ ئەو واڵتانەش گونجاوە کە قەبارەیان گەورەیە یان ژمارەى دانیشتووانیان زۆرە. واڵتی 
عێراقیش لەدواى ڕووخاندنى ڕژێمى بەعس لە ٢٠٠٣، هەلى دووبارە بونیادنانەوى وەک دەوڵەتێکى 
فیدراڵیى بۆ ڕەخسا، بە ئامانجى تێپەڕاندنى دەیان ساڵ لە حوکمى مەرکەزیى ستەمکارى ئەتنى و 
مەزهەبى. ئامانج لەم توێژینەوەیەوە، هەوڵدانە بۆ پێشبینیکردنى ئایندەى پڕۆسەى بونیادنانەوەى 

عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵى. بۆ گەیشتن بەم ئامانجەش، هەوڵ بۆ وەاڵمدانەوەى چەند 
پرسیارێک دەدات، وەک: ئایا تا چ ڕادەیەک تایبەتمەندی و بنەماکانى پڕۆسەى بەفیدراڵیکردن 
لە عێراقدا چەسپیوە؟ گرفتەکانى بەردەم ئەم پڕۆسەیە چین؟ داهاتووى ئەم پڕۆسەیە بە چی 

دەگات؟ ئەى گرنگترین سیناریۆکانى ئایندەى چین؟

تەوەرى یەکەم: چەمکى دەوڵەىت 

فیدراڵى و تایبەمتەندییەکاىن

لە پێناو دۆزینەوەى گرفتەکاىن 

بەردەم جێبەجێکردىن فیدراڵیزم لە 

ئەم  ئایندەى  وێناکردىن  و  عێراق 

سەرەتا  پێویستە  جێبەجێکردنە، 

تێگەیشتنێکى گشتى سەبارەت بە 

چەمکى فیدراڵیزم لە ڕووى پێناسە 

تایبەمتەندییەکاىن  گرنگرتین  و 

بخەینە ڕوو، بەم شێوەیە:

دەوڵەىت  پێناسەى  یەکەم: 

فیدراڵی

زانایان  زانستییەوە،  ڕووى  لە 

و توێژەراىن هەردوو بوارى یاساى 

سیاسەت،  زانستى  و  دەستوورى 

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق
وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

د. عابد خالد ڕەسوڵ 

جۆراوجۆریان  و  زۆر  پێناسەى 

کردووە،  فيدراڵی  دەوڵەىت  بۆ 

ئەمەش بەپێى جیاوازیى ئاڕاستەى 

بیرکردنەوەیان، کە بەگشتى دابەش 

بوون بەسەر دوو ئاڕاستەدا: 

لە  یەکەم:  ئاڕاستەى 

فیدراڵیدا،  دەوڵەىت  پێناسەکردىن 

ئەو  لەسەر  پێداگرى  زیاتر 

پێکهاتە  و  دەستوورى  ڕێکخستنە 

کە  دەکاتەوە  دامەزراوەییانە 

جۆرە  ئەم  بونیادناىن  لە  دەکرێت 

بکرێن.  بەرجەستە  دەوڵەتەدا 

وا  پريلۆ«  »مارسيل  دەبینین  بۆیە 

لە:  بریتییە  کە  دەکات  پێناسەى 

»یەکێتیى چەند دەوڵەتێک، کە لە 

یەک  بۆ  ملکەچە  بواردا  هەندێک 

)حکومەىت  ناوەندى  دەسەاڵىت 

بواری  هەندێک  لە  و  فيدراڵی( 

دەستوورى  سەربەخۆییەکى  تردا 

تا  دادوەریى  و  کارگێڕى  و 

بە  تایبەت  فراواىن  ڕادەیەک 

خۆیان هەیە )دەسەاڵىت هەرێم و 

ئەندامەکاىن  یەکگرتووە  دەوڵەتە 

»ولیام  الى  یەکێتییە()١(.«  ناو 

فیدراڵی:  دەوڵەىت  ڕایکەر«،  هـ. 

کە  سیاسییەیە  ڕێکخستنە  »ئەو 

حکومەت  چاالکییەکاىن  تیایدا 

حکومەىت  لەنێوان  کراوە  دابەش 

هەرێمەکان و حکومەىت ناوەندیدا، 

بە شێوەیەک کە هەر جۆرێک لەو 
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سستمى فیدراڵى 
تەنها دەوڵەتە 
فیدراڵییەکان 

ناگرێتەوە، بەڵکو کۆى 
ئەو دەوڵەتە یونیتارییانەش 
دەگرێتەوە کە جۆرێک لە 
)ناناوەندێتى - الالمركزية( 

پێشکەتوویان هەیە

چاالکیی  لە  بەشێک  حکومەتانە 

بڕیارى  تیایدا  کە  بدرێت  پێ 

الى  بکات)٢(.«  دروست  کۆتایى 

خالد«یش  حەنوون  حەميد  »د. 

یاسایى،  »یەکگرتنێکى  لە:  بریتییە 

کە لەسەر بنەماى بەڵگەنامەیەکى 

دەستوورى پێک دەهێرنێت و تیایدا 

ملکەچە  ئەندام  دەوڵەتێکى  هەر 

بۆ ئەحكامەکاىن ئەو دەستوورە کە 

ئەم  حکومەىت  نێوان  پەیوەندیى 

دەوڵەتانە و حکومەىت یەکێتییەکە 

ئەو  هەروەها  دەخات،  ڕێک 

الیەک  هەر  کە  دەسەاڵتانەش 

پیادەى  دەتوانن  حکومەتانە  لەو 

بکەن؛ دیاری دەکات)٣٢(.« 

لە  دووەم:  ئاڕاستەى 

فیدراڵیدا،  دەوڵەىت  پێناسەکردىن 

بنەمایانە  لەو  جەخت  زیاتر 

دروست  لەسەریان  کە  دەکاتەوە 

»ئەلبێرت  دەبینین  بۆیە  بووە. 

دەوڵەىت  پێناسەى  وا  دايسی« 

بریتییە  کە  دەکات،  فیدراڵی 

کە  سیاسییەى  »ڕێکخستنە  لەو: 

ئامانج لێى، سازاندن بێت لەنێوان 

پاراستنى  و  نیشتامن  یەکێتیى 

»جاك  الى  هەرێمەکان)٤(.«  ماىف 

ڕێکخستنە،  »کڵێشەیەکى  باگنار«: 

لەنێوان  سازاندن  بۆ  هەوڵ  کە 

چوارچێوەى  لە  یەکێتى  و  فرەیى 

هەریەک  ڕێزگرتنى  چەمکى 

الى  دەدات)٥(.«  دى  لەوەی 

»دانیال ج. ئیلیازەر«یش، دەوڵەىت 

»دابەشکردىن  لە:  بریتییە  فیدراڵی 

لەنێوان  دەسەاڵت  بنچینەییانەى 

فرەدا...،  ناوەندێکى  چەند 

لە  دەسەاڵت  گواستنەى  نەک 

دڵى  لە  یان  ناوەندەوە  یەک 

هەرەمێکەوە)٦(.«

هەر  دەبینین  وەک  کەواتە 

ئاڕاستەیە  دوو  لەم  یەکێک 

چەمکى  ڕەهەندێکى  لە  جەخت 

ئاڕاستەى  دەکەنەوە،  فیدراڵیزم 

بەرجەستەبوونە  ڕەهەندە  یەکەم 

دامەزراوەییەکاىن  و  دەستوورى 

ئاڕاستەى  بەاڵم  دەکات،  ڕەچاو 

و  تیۆرى  ڕەهەندە  دووەم 

بۆیە  دەگرن،  وەبەرچاو  بنەماکاىن 

لەم  کام  هیچ  پێناسەکاىن  ناکرێت 

پێناسەکاىن  لە  ئاڕاستەیە  دوو 

ئاڕاستەکەی تر بە باشرت بزانین. جا 

تێگەیشتنى  یەکخستنى  بۆ  لێرەدا 

هەردوو ئاڕاستەکە، ڕەنگە گونجاو 

جیاکارییە  ئەو  بۆ  پەنا  بێت 

»ڕۆناڵد  لە  هەریەک  کە  ببەین 

فێرنێ«،  »دۆگاس  و  واتس« 

لەنێوان  »ئێلیازەر«،  لەگەڵ  هاوڕا 

 »Federalism« چەمکى  هەرسێ 

و   »Federal System« و 

کردوویانه)٧(،  »Federation«دا 

بە  جار  زۆربەى  چەندە  هەر  کە 

چەمکى هاوواتا بەکار دەهێرنێن، 

بە  تایبەت  واتاى  هەریەکە  بەاڵم 

خۆى هەیە.

 –  Federalism( چەمکى 

فیدراڵیزم � الفدرالیة(: ئاماژەیە بۆ 

ئەو تیۆرە سياسيیەى کە پاساو بۆ 

بنچینە فەلسەفییەکاىن یەکخستنى 

دوو بنەماى دژبەیەک دەهێنێتەوە، 

کە بریتین لە )بنەماى حوکمڕانیى 

Self� � هاوبەش � الحكم املشرتك

خۆبەڕێوەبردن  )بنەماى  و   )rule

Shared�  � الذايت  الحكم   �

ڕێکخستنێکى  هەر  لە   ،)rule

هێنانەدیى  بۆ  کە هەوڵ  سياسيدا 

»سەربەخۆیى«  و  »بەشدارى« 

کەواتە  کاتدا)٨(.  یەک  لە  دەدات 

ڕێبازێکى  واتایە  بەم  فیدراڵیزم، 

وەک  ئايديۆلۆجيیە،  و  سياسی 

و  سۆسیالیزم  و  ليرباڵيزم  ڕێبازى 

پیچەوانەى  بەاڵم  ناسیۆنالیزم، 

لە  سەرەتا  کە  ڕێبازانە  ئەم 

لەدواى  بەتایبەتییش  و  ئەورووپا 

دەرکەوتن.  فەڕەنىس  شۆڕىش 

لەو  بنەماکاىن  فیدراڵیزم  ڕێبازى 

گرتووە  سەرچاوەى  بیروڕایانەوە 

ئەمەریکى،  شۆڕىش  لەدواى  کە 

واڵتە  دەستوورى  دامەزرێنەراىن 

 ١٧٨٧ ساڵى  لە  یەکگرتووەکان 

پشتیان پێى بەستبوو)٩(. 

 Federal System( چەمکى 

النظام   � فیدراڵى  سستمى   �

ئەو  بۆ  ئاماژەیە  الفدرايل(: 

کە  سياسيیەى  ڕێکخستنە 

و  بنەما  هەردوو  بۆ  یەکخستنى 

هاوبەش«  »حوکمڕاىن  ڕەگەزى 

کردووە.  »خۆبەڕێوەبردن«  و 

فیدراڵى  سستمى  بەمەش 

فیدراڵییەکان  دەوڵەتە  تەنها 

ئەو  کۆى  بەڵکوو  ناگرێتەوە، 

 Unitary(یونیتارییانەش دەوڵەتە 

جۆرێک  کە  دەگرێتەوە   )State

الالمركزية   � )ناناوەندێتى  لە 

 )Decentralization  �

وەک  هەیە،  پێشکەتوویان 

فەڕەنسا و ئيتاڵيا و بەریتانیا، ئەمە 

ڕێکخستنە  ئەو  هەموو  سەرەڕاى 

کە  بان�نیشتامنییانەى  سياسيیە 

فيدراڵییان  تەرتيباىت  لە  جۆرێک 

هەیەوەک یەکێتی ئەوروپا)١٠(. 

چەمکى  چى  هەر 

بۆ  ئاماژەیە  »Federation«ە: 

الدولة   – فیدراڵى  )دەوڵەىت 

جۆرێکى  وەک  الفدرالیة(، 

سیستمى  جۆرەکاىن  لە  دیاریکراو 

بەو  بەتایبەتییش  فيدراڵى، 

واڵتە  جار  یەکەم  بۆ  کە  جۆرەى 

یەکگرتووەکاىن ئەمەریکا لە ساڵى 

بوو)١١(،  دروست  لەسەرى   ١٧٨٩

دواتر چەندین دەوڵەتی تر لەدواى 

منوونە  وەک  یەکگرتووەکان  واڵتە 

تەقلیدییەکانی ئەم جۆرە دەوڵەتە 

نۆزدەوە  سەدەى  لەناوەڕاستى 

بیست  سەدەى  ناوەڕاستى  تا 

سويرسا،  وەک:  بوون،  دروست 

و  ئەڵامنيا  ئوستوراليا،  كەنەدا، 

نەمسا. لەدواى ئەمانیش، تا ئێستا 

دروست  تر  دەوڵەتی  چەندین 

دادەنرێن،  فیدراڵى  بە  کە  بوون 

یان لە دەوڵەىت یونیتارییە و بەرەو 

ڕۆیشتوون،  فیداڵیبوون  دەوڵەىت 

وەک: هیندسان، پاكستان، ماليزيا، 

ئیسپانيا، ڕووسيا، بەلجيكا، نێجرييا، 

یەکگرتووە  میرنشینە  کۆمۆرۆس، 

مەكسيك،  عەرەبییەکان، 

ئەرجەنتني، بەڕازيل و فەنزويال)١٢(.

فیدراڵى«  »سیستمى  کەواتە 

جێبەجێکردىن  ئەنجامى  لە 

ڕێبازى  بنەماکاىن  کردارییانەى 

بووە،  دروست  »فیدراڵیزم«ەوە 

بەپێى  جێبەجێکردنە  ئەم  بەاڵم 

شێوازى  و  جۆر  شوێن،  و  کات 

»دەوڵەىت  هەبووە،  هەمەچەشنى 

لەو  جۆرێکە  فیدراڵى«یش 

فیدراڵى«.  »سیستمى  جۆرانەى 

هەموو  نییە  مەرج  بۆیە 
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دەوڵەىت  بە  فیدراڵى  سیستمێکى 

فیدراڵى دابرنێت، چونکە دەوڵەىت 

تایبەمتەندییەکى  چەند  فیدراڵى 

لە  هەمیشە  کە  هەیە  خۆى 

فیدراڵییەکاندا  سیستمە  هەموو 

ئاخۆ  بپرسین  پێویستە  بەاڵم  نییە، 

ئەو تایبەمتەندییانە چین؟

تایبەمتەندییەکاىن  دووەم: 

دەوڵەىت فیدراڵى

هەر چەندە زانایان سەبارەت 

گرنگرتین  دیاریکردىن  بە 

دەوڵەىت  تایبەمتەندییەکاىن 

هەیە)١٣٢(،  جیاوازیان  ڕاى  فیدراڵى 

ئەندرسۆن«  »جۆرج  ڕاى  بە  بەاڵم 

تایبەمتەندییانەى  ئەم  »واتس«  و 

خوارەوە وا دادەنرێن کە سیستمى 

فیدراڵى،  بە  بکەن  واڵتێک  هەر 

بەم شێوەیە)١٤(:

لە  ئاست  دوو  بووىن   �

هەموو  بۆ  یەکێکیان  حکومەت، 

دەوترێت  پێى  کە  واڵتەکە 

یان  فیدراڵى«  »حکومەىت 

یەکە  بۆ  تر  ئەوی  »ناوەندى«، 

پێکهێنەرەکاىن ئەو واڵتە )حکومەىت 

هەر  شێوەیەک  بە  هەرێمەكان(، 

)یاسادانان  دامەزراوەى  ئاستێک 

دادوەرى( و  جێبەجێکردن  و 

دەسەاڵتداراىن  هەبێت،  خۆى  ی 

پەیوەندیی  حكومەتەش  هەر 

لەگەڵ  ڕاستەوخۆیان  هەڵبژاردنی 

هاواڵتيياىن خۆیاندا هەبێت. 

دەستوورێکی  بووىن   �

نوورساوى جامد، بە شێوەیەک ئەو 

کاریگەرییان  کە  بڕگانەى  و  دەق 

پێگەى هەرێمەکان هەيە،  لەسەر 

هەرێمەکان  ڕەزامەندیى  بەبێ 

شیاوى هەموارکردن نەبن.

دەسەاڵت  دابەشکردىن   �

لە  ئاستەکە  هەردوو  لەنێوان 

حکومەت لە ڕێگاى دەستوورەوە، 

دەسەاڵىت  تەرخانکردىن  بەتایبەت 

هەر  بۆ  پێویست  دارایی 

زامنكرنی  پێناو  لە  ئاستێک، 

بۆ  ڕاستەقینە  سەربەخۆيى  بڕێک 

هەریەکان.

و  ڕێکار  چەند  بووىن   �

ئامرازێک، لە پێناو پێداىن سەنگى 

بچووکەکان،  هەرێمە  بە  زیاتر 

لە  دووەم  ئەنجوومەىن  وەک 

دەشێت  کە  فیدراڵیدا،  پەرلەماىن 

هەرێمەکان  نوێنەرایەتیی  تێیدا 

دیاری  شێوەیەک  بە  دەنگیان  و 

بکرێت، بۆ منوونە هەر هەرێمێک 

بەبێ  هەبێت،  نوێنەرى  دوو 

ژمارەى  و  قەبارە  ڕەچاوکردىن 

کە  هەرێمەکان،  دانیشتوواىن 

هەرێمە  كە  دەدات  بوار  ئەمەش 

پڕۆسەى  کاىت  لە  بچووکەکان 

سیاسەتە  و  بڕیار  دروستکردىن 

فیدراڵییەکاندا ڕۆڵ و قورساییەکی 

هەرێمە  لە  نزیکیان  ڕادەیەک  تا 

گەورەکان هەبێت. 

� بووىن چەند دەزگا و ڕێکارێک 

ناكۆكيیه  یەکااڵکردنەوەى  بۆ 

هەردوو  لەنێوان  دەستوورییەکان 

وەک  حکومەت،  لە  ئاستەکە 

ئەنجوومەنی  فیدراڵى،  )دادگاى 

یان  فیداڵى،  پەرلەماىن  دووەمى 

ئەنجامداىن ڕیفراندۆم(. 

و  ڕێکار  چەند  بووىن   �

دەزگایەک بۆ ڕاییکردىن پەیوەندی 

و دەسەاڵتە هاوبەشەکان لەنێوان 

حکومەت،  لە  ئاستەکە  هەردوو 

و  سەربەخۆکان  دەزگا  وەک 

فیدراڵى  نێوان  وەزارییە  لیژنە 

و  هاوبەشەکان  هەرێمییە  و 

پەرلەماىن  لە  دووەم  ئەنجوومەىن 

فیدراڵى.

ئەم  چەندە  هەر 

ئاستى  و  بڕ  بە  تایبەمتەندییانە 

فیدراڵییەکاندا  واڵتە  لە  جیاجیا 

»ئەندرسۆن«  وەک  بەاڵم  هەن، 

تایبەمتەندیى  گرنگرتین  دەڵێت، 

کە:  ئەوەیە  فیدراڵى  دەوڵەىت 

هەیە،  لە حکومەتی  ئاست  »دوو 

دەستوور  بەپێى  هەریەکەیان  کە 

هەریەکەشیان  و  دامەزراون 

ڕاستەقینەی  سەربەخۆيى  بڕێک 

هەر  حکومەتی  و  هەیە  خۆى 

شێوەیەکی  بە  ئاستێکیش 

جەماوەرى  لەبەرامەبەر  سەرەکی 

دەنگدەراىن خۆیدا بەرپرسيارە)١٥(.«

بەگشتى  کەواتە 

»دەوڵەىت  تایبەمتەندییەکاىن 

دوو  بووىن  لە:  بریتین  فیدراڵى« 

دابەشکردىن  حکومەت،  لە  ئاست 

لەنێوان  دەسەاڵت  دەستوورى 

لەگەڵ  ئاستەکەدا،  هەردوو 

بۆ  چوارچێوەیەک  بووىن 

هەر  بەڕێوەبردىن  سەربەخۆ 

خۆیەوە،  لەالیەن  ئاستێکیان 

لە  هەرێمەکان  ڕاى  زامنکردىن 

ڕێگاى  لە  فیدراڵییەکاندا  بڕیارە 

پەرلەماىن  دووەمى  ئەنجوومەنی 

دەستوورێکی  بووىن  فیداڵییەوە، 

نوورساوى جامد، بووىن دادگایەکى 

یەکااڵکردنەوەى  بۆ  فیدراڵى 

ناكۆكيیەکان لەنێوان حکومەتەکاىن 

بووىن هاوکارى  ئاستەکە،  هەردوو 

لەو  حکومەتەکان  لەنێوان 

بەرپرسیارێتیی  کە  بوارانەدا 

هاوبەشیان هەیە. 

ئەم  ئەنجامدا  لە 

لەو  بریتین  تایبەمتەندییانە 

لە  دەکرێت  کە  پێوەرانەى 

کە  بدرێت  بڕیار  ڕێگایانەوە 

بە  فيدراڵی  سیستمێکى  چ  ئاخۆ 

 Federal( یان   »Federation«

فیدراڵى(  دەوڵەىت   �  State

شێوەیەک  بە  دادەنرێت)١٦(، 

یان  کۆى  ئەگەر  کاتێک  هەر 

لە  تایبەمتەندییانە  ئەم  زۆربەى 

هەبوون،  فیدراڵیدا  سیستمێکى 

»دەوڵەىت  بە  سیستمە  ئەو  ئەوا 

چەمکى  بۆیە  دابرنێت.  فیدراڵى« 

سنوورێکى  فیدراڵى«،  »دەوڵەىت 

چەمکى  لە  بەرتەسکرتى  زۆر 

هەیە،  فیدراڵى«  »سیستمى 

ئەو  هەموو  ئەمیان  چونکە 

سياسيیانە  ڕێکخستنە  و  دەوڵەت 

یان  هەموو  کە  دەگرێت  لەخۆى 

تایبەمتەندییەکاىن  لە  هەندێک 

لەبەر  هەیە،  فیدراڵییان  دەوڵەىت 

تایبەمتەندییانە؛  ئەوەى بووىن ئەم 

هەردوو  یەکخستنى  بیرۆکەى 

هاوبەش«  »حوكمڕانیى  ڕەگەزى 

بەرجەستە  »خودبەڕێوەبردن«  و 

دەوڵەتێکى  هەموو  دەکەن. 

دوو  ئەم  لەسەر  فیدراڵییش 

ڕەگەزە بونیاد دەنرێت و بە بووىن 

سازان  بیرۆکەى  هەردووکیشیان 

دەهێرنێت،  پێک  ڕێككەوتن  و 

زاڵبووىن هەر  پلە و ڕادەى  بەپێى 

ئەوی  بەسەر  ڕەگەزێکیشیان 

سیستمى  جۆرەکاىن  تریاندا، 

کە  هەمەچەشن  فيدراڵیى 

)دەوڵەىت  لە:  بریتین  گرنگرتینیان 

دەوڵەىت  المەركەزى،  یونیتاریى 

كونفيدراڵى(.  دەوڵەىت  فيدراڵى، 

بنچینەى  ئێمە،  بڕواى  بە  بۆیە 

»دەوڵەىت  لەنێوان  جیاکردنەوە 

لە  جۆرێک  وەک  فيدراڵى« 

فيدراڵى  سیستمى  جۆرەکاىن 

ئەم  ترى  جۆرەکاىن  لەگەڵ 

سیستمە، بریتییە لە ڕادەى سازان 

هەردوو  لەنێوان  گونجاندن  و 

ڕەگەزى »حوكمڕانیی هاوبەش« و 

خودبەڕێوەبردن«دا، بە شێوەیەک 

»حوكمڕانیى  ڕەگەزى  ئەگەر 

ڕەگەزى  بەسەر  هاوبەش« 

بوو،  زاڵ  »خودبەڕێوەبردن«دا 

جۆرى  فيدراڵيیەکە  سیستمە  ئەوا 

المەركەزى«  یونیتاریى  »دەوڵەىت 

ئەگەر  خۆ  وەردەگرێت. 

هەردوو  لەنێوان  هاوسەنگى 

ڕەگەزەکەدا هەبوو، ئەوا سیستمە 

»دەوڵەىت  جۆرى  فيدراڵیيەکە 

بەاڵم  وەردەگرێت،  فيدراڵى« 

ئەگەر ڕەگەزى »خودبەڕێوەبردن« 

»حوكمڕانیى  ڕەگەزى  بەسەر 

هاوبەش«دا زاڵ بوو، ئەوا سیستمە 

»دەوڵەىت  جۆرى  فيدراڵيیەکە 

كونفيدراڵى« وەردەگرێت. 

تەوەرەدا،  ئەم  کۆتایى  لە 
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سەبارەت بە بابەىت سەرەکیى ئەم 

لە  دەدەین  هەوڵ  توێژینەوەیە 

گرفتەکاىن  داهاتوودا  تەوەرەکاىن 

بەردەم هەبووىن ئەم تایبەمتەندی 

و بنەمایانە لە پڕۆسەى بونیادناىن 

و  عێراقدا  لە  فیدراڵى  دەوڵەىت 

بخەینە  پڕۆسەیە  ئەم  ئایندەى 

ڕوو.

تەوەرى دووەم: 

گرفتەکاىن بونیادنانەوەى عێراق 

وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

بەر لە خستنەڕووى گرفتەکاىن 

عێراق  بونیادنانەوەى  پڕۆسەى 

فیدراڵی،  دەوڵەتێکى  وەک 

پێویستە سەرەتا باس لە چۆنێتیى 

پڕۆسەیە  ئەو  بەگەڕخستنى 

بکەین، بەم شێوەیە:

یەکەم: پڕۆسەى بونیادنانەوەى 

عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

ڕژێمى  ڕووخاندىن  لەدواى 

لەالى   ،٢٠٠٣٢/٤/٩ لە  بەعس 

ڕێکخراو  عێراقییە  هێزە  زۆربەى 

و ناڕێکخراوەکان و هێزە دەرەکى 

)بەتایبەت  نێودەوڵەتییەکان  و 

و  ئەمەریکا  یەکگرتووەکاىن  واڵتە 

ئەورووپا و نەتەوە یەکگرتووەکان(، 

قەناعەىت باو ئەوە بوو کە پێویستە 

بونیادناوەى دەوڵەىت عێراق لەسەر 

بتوانێت  کە  بێت  بنەما  چەندین 

ى  کۆ

تە  و جێکە

پێشوو  ساڵى  دەیان  خراپەکاىن 

دیکتاتۆریی  حوکمڕانیى  لە 

و  سەرکوتکەر  مەرکەزیى 

مەزهەىب  و  نەتەوەیى  ستەمکارى 

ساڕێژ بکات، لەم چوارچێوەیەشدا 

ئەو  زۆربەى  الى  بژاردە  باشرتین 

دەرەکییانە  و  ناوخۆیی  هێزە 

وەک  عێراق  کە  بوو  ئەوە 

فرەیى  فیدراڵیى  دەوڵەتێکى 

حوکمڕانیى  سیستمێکى  خاوەن 

پەرلەمانیی  دیموکراسیى 

المەرکەزی بونیاد برنێتەوە)١٧(.

لە ڕاستییشدا لەو کاتەدا چانىس 

ئەم  لەسەر  عێراق  بونیادناوەنەى 

دیموکراىس   � )فیدڕاڵى  بنەمایانە 

نەبوو،  ئەستەم  زۆر  پەرلەماىن(   �

دواى  بەتایبەت 

ى  ە و نە ند شا ە ڵو هە

سەرکوتکەرەکاىن  دەزگا  زۆربەى 

دەزگاى  )سوپا،  پێشوو  ڕژێمى 

ناوخۆ  و  بەرگرى  وەزارەىت  ئەمن، 

سااڵىن  لە  بۆیە  هەر  و...()١٨(. 

بونیادنانەوەى  پڕۆسەى  سەرەتادا 

بەڕێوە  ئاڕاستەیە  بەم  عێراق 

ئاستى  لە  بەتایبەت  دەچوو، 

پێکهێناىن  و  سیاىس  پڕۆسەى 

هەردوو حکومەىت کاىت و ئینتقالیدا 

کە چەند وەزارەتێکى )وەک: ماىف 

مرۆڤ و کاروبارى ژنان و ژینگە( 

پێک هێرنان، لەپاڵ بووژاندنەوەى 

خۆجییەکان  المەکەزییە  دەزگا 

ڕێکخراوەکاىن  چاالکبوونەوەى  و 

میدیاى  و  مەدەىن  کۆمەڵگاى 

چاوەڕوان  وا  شێوەیەک  بە  ئازاد، 

کە  دەکرا 

عێراق  چیدى 

بۆ  لەسەرپێیە 

جێکەوتەکاىن  لە  دەربازبوون 

ستەمکارى  ڕژێمى  لە  دەیە  سێ 

ڕژێمى  لە  دەیە  چوار  و  پێشوو 

لەسەر  الواز)١٩(.  پاشایەتیى 

دەستووریش،  پڕۆسەى  ئاستى 

سەرەتاییەدا  ماوە  لەو  هەر 

بەیاساییکردىن  بۆ  دەستوور  دوو 

عێراق  بونیادنانەوەى  پڕۆسەى 

 � )فیدڕاڵى  بنەمایانە  ئەو  لەسەر 

دیموکراىس � پەرلەماىن( نوورسان، 

کە یەکەمیان »یاسای بەڕێوەبردىن 

گواستنەوە«  قۆناغى  بۆ  عێراق 

کاتیى  »دەستوورى  بە  کە  بوو، 

نارساوە،  ٢٠٠٤«یش  ساڵى 

دووەمیشیان »دەستوورى کۆمارى 

کە  بوو   »٢٠٠٥ ساڵى  بۆ  عێراق 

هەمیشەیى«  »دەستوورى  بە 

فیدراڵى«یش  »دەستوورى  و 

نارساوە.

هەر لەبەر ئەمە »دەستوورى 

دەقەکاىن  لە   ،»٢٠٠٤ کاتیى 

کردەوە  لەوە  جەختى  سەرەتایدا 

عێراق  لە  حوكم  »سیستمی  کە: 

کۆماری،  سيستمێکی  دەبێت 

فرەیی  و  دیموكراسی  فیدراڵی، 

دەسەاڵتەكانيش  دەبێت  بێت. 

و  فیدراڵی  حكومەتی  لەنێوان 

هەرێم  خۆجێييەكاىن  حكومەتە 

یەکە  و  شارەوانی  و  پاریزگا  و 

بکرێت.  دابەش  ناوچەییەکان 

لەسەر  فيدراڵيیەش  سیستمە  ئەم 

پەيوەندیيە  و  جوگرافی  بنچینەی 

لێكجیاکردنەوەی  و  مێژووييەكان 

دەسەاڵتەكان دەبێت، نەك لەسەر 

بنچینەی ئەسڵ و تايەفە و نەژاد و 

ئیتنی و نەتەوە یان مەزهەب)٢٠(.« 

ئەمجا ئەم دەستوورە لە چەندین 

لەسەر  پێداگرى  تریدا  دەقی 

پێکەوەژیان و قبووڵکردىن یەکدى و 

داننان بە هەڵبژاردن و سەروەریى 

مرۆڤ  مافەکاىن  پاراستنى  و  یاسا 

کۆمەڵگاى  پشتگیریکردىن  و 

ڕادەربرین  ئازادیى  و  مەدەىن 

بە  ئەمەش  کردووە)٢١(،  میدیا  و 

گەورە  هەنگاوى  توێژەران  بڕواى 

و ئەرێنی بوون بۆ بەفیدراڵیکردىن 

بەدیموکراسیکردىن  و  عێراق 

سیستمە حوکمڕانییە نوێیەکەى)٢٢(، 

دەقانە  بەو  کە  بەتایبەت 

بونیاد  دەوڵەتێک  دەیخواست 

بەرژەوەندیى  بۆ  تیایدا  کە  بنێت 

خۆجێییەکان،  ناوچە  و  هەرێم 

باش  بۆ  بێت،  الواز  ناوەند 

فرەیى  کۆمەڵگایەکى  بەڕێوەبردىن 

مەدەنیى ئازاد؛ دەسەاڵت کۆتکراو 

بێت)٢٣٢(.

بە هەمان ئاڕاستە، دەستوورى 

یەکەمین  لە   ،٢٠٠٥ فیدراڵیى 

کردەوە  لەوە  جەختى  دەقیدا 

دەوڵەتێکی  عێراق  »کۆماری  کە: 

سەربەخۆی  یەکگرتووی  فیدراڵیی 

ڕژێمی  سەروەرییە،  خاوەن 

کۆماری،  تێیدا  حوکمڕانی 

 ، ) نی ما رلە پە ( تیی یە ا ر ێنە نو

دەستوورەش  ئەم  دیموکراسییە، 

عێراق  یەکپارچەیی 

ئەمیش  ئەمجا  دەپارێزێت)٢٤(.« 

لە چەندین دەقی تریدا پێداگریى 

لەسەر زامنکردن و پاراستنى مافە 

کۆمەاڵیەىت  و  مەدەىن  و  سیاىس 

و  ڕۆشنبیرییەکان  و  ئابوورى  و 

و  هەڵبژاردن  و  گەل  دەسەاڵىت 

و  دەسەاڵتەکان  جیاکردنەوەى 

سەروەریى یاساى و پشتیوانیکردىن 

ئازادیى  و  مەدەىن  کۆمەڵگاى 

ڕادەربرین و میدیا و ڕۆژنامەگەرى 

بە  دەستوورە  ئەم  بۆیە  کردووە. 

وەرچەرخانێکى  توێژەران،  بڕواى 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گەورە بوو نەک لە عێراقدا، بەڵکوو 

لە کۆى ناوچەکەشدا، بەتایبەت کە 

حوکمڕاىن  باوەکاىن  پێوەرە  بەپێى 

عەرەبییەکاندا،  واڵتە  زۆربەى  لە 

دارایى  سەرچاوە  و  توانا  زۆربەى 

لە چنگى  و ماددییەکاىن دەوڵەت 

حکومەىت ناوەندیدا جێگیر کراوە، 

دەرەکی  بەرگریى  بوارى  لە  هەر 

ژێرخاىن  تا  ناوخۆوە  ئاسایىش  و 

ئابوورى و پەروەردە و فێرکردن و 

دابینکردىن  بەڵکوو  و  تەندروستى 

خزمەتگوزارییە  و  پێداویستی 

کەچى  سەرەتاییەکانیش)٢٥(. 

پێناو  لە   ،٢٠٠٥ دەستوورى 

دووبارە  لە  ڕێگریکردن 

مەرکەزیى  ڕژێمێکى  گەڕانەوەى 

دەسەاڵتخوازى ستەمکار، زۆربەى 

ناوەندیی  دەسەاڵتەکاىن حکومەىت 

و  دەرەکى  بوارى  هەردوو  لە 

کردووە)٢٦(،  سنووردار  بەرگریدا 

ئابوورى  ژێرخاىن  بوارەکاىن  بەاڵم 

و  فێرکردن  و  پەروەردە  و 

دەسەاڵىت  کردووەتە  تەندروستیى 

ناوەندى  حکومەىت  هاوبەىش 

ناناوەندییەکاىن  حکومەتە  و 

چى  هەر  پارێزگان(.  و  )هەرێم 

دەسەاڵىت  بۆ  ئەوا  ترە،  بوارەکانی 

و  هەرێم  حکومەىت  فراواىن 

کە  هێڵراوە،  بەجێ  پارێزگاکان 

داناىن  ماىف  هەرێمەکان  هاوکات 

و  خۆیان  بە  تایبەت  دەستوورى 

یاسادانان  دامەزراوەکاىن  بووىن 

دادورییان  و  جێبەجێکردن  و 

سەربەخۆى  خۆبەڕێوەبردىن  بۆ 

حکومەىت  تەنانەت  هەیە،  خۆیان 

هێزى  بەسەر  دەسەاڵىت  ناوەندى 

نییە،  هەرێمەکانیشدا  ناوخۆیى 

باجى  سەپاندىن  تواناى  بەڵکوو 

نییە  هەرێمەکانیشدا  بەسەر 

نەبوون،  قایل  هەرێمەکان  ئەگەر 

نەوت  کەرىت  بەتەنها  ناشتوانێت 

بەڕێوە ببات، زیاتر لەمەش لە بوارە 

فیدراڵییەکان  یاسا  هاوبەشەکاندا 

لەگەڵ  ناکۆکنەبوون  بە  پەیوەسن 

خۆگەر  هەرێمەکان،  یاساى 

بۆ  پێشینەیى  ئەوا  بن،  ناکۆکیش 

یاساى هەرێمەکان دەبێت)٢٧(.

دەقە  ئەم  پێچەوانەى  بەاڵم 

مژدەبەخشانە،  دەستوورییە 

بونیادناىن  پڕۆسەى  وردە  وردە 

دەوڵەىت فیدراڵی لە عێراقدا گرفتى 

شێوەیەک  بە  ڕێ،  هاتە  گەورەى 

کە  تایبەمتەندییانەى  ئەو  زۆربەى 

دەوڵەىت  بۆ  پێشوودا  تەوەرى  لە 

زەمینەى  ڕوو،  خستامنە  فیدراڵى 

و  الواز  عێراقدا  لە  چەسپاندنیان 

ناسازە. بەم شێوەیەى کە لە بڕگەى 

داهاتوودا باىس دەکەین.

بەردەم  گرفتەکاىن  دووەم: 

تایبەمتەندییەکاىن  جێگیرکردىن 

دەوڵەىت فیدراڵی لە عێراقدا

گرنگرتین  دەتوانین  لێرەدا 

ئەو  هەمان  بە  گرفتانە  ئەو 

لە تەوەرى پیشوودا  ڕیزبەندییەى 

ئاماژەمان بۆیان کرد، بخەینە ڕوو. 

بەم شێوەیە: 

تایبەمتەندیى  بە  سەبارەىت   .١

لە  بریتییە  کە  سەرەکى  و  یەکەم 

حکومەت،  لە  ئاست  دوو  بووىن 

عێراقى؛  دەستوورى  چەندە  هەر 

هەر  بە  داوە  ماىف  ڕاشکاوانە 

پارێزگایەک یان زیاتر کە »هەرێم« 

پێچەوانەى  بە  بکەن)٢٨(،  دروست 

ئەوەى لە سەرەتادا پێشبینى دەکرا 

کە عێراق لەسەر بنەماى )نەتەوە 

ببێتە شانزە هەرێم  پارێزگاکان(  و 

پانزە  لە  هەریەک  و  )کوردستان 

بنەماى  لەسەر  یان  پارێزگاکە(، 

)نەتەوەیی و جوگراىف( ببێتە پێنج 

)کوردستان،  هەرێم  شەش  یان 

باشوور،  كەركووك،  بەغداد، 

ناوەڕاست(،  فوڕاىت  و  ناوەڕاست 

)نەتەوەیی  بنەماى  لەسەر  یان 

هەرێم  سێ  ببێتە  مەزهەبی(  و 

یان  شیعى(،  و  سوننى  و  )کوردى 

الىن کەم لەسەر بنەماى نەتەوەیى 

و  )کوردى  هەرێم  دوو  ببێتە 

جگە  ئێستا  تا  کەچى  عەرەىب()٢٩(، 

کە  کوردستان(  )هەرێمى  لە 

دەگەڕێتەوە  ڕاگەیاندىن  مێژووى 

هەرێمێکی  هیچ   ،١٩٩٢ ساڵى  بۆ 

٢٠٠٥دا  دەستووری  سایەى  لە  تر 

چەندە  هەر  نەبووە،  دروست 

لەالیەن  داواکارى  چەندین 

چەندین پاریزگاوە بۆ دروستکردىن 

لەالیەن  بەاڵم  هەبووە،  هەرێم 

بەتوندى  ناوەندییەوە  حکومەىت 

ڕێگریى لێ کراوە، جا ئەو ڕێگرییە 

یاسایى  بیانووى  بە  جار  هەندێک 

میسان  و  بەسڕە  )وەک:  بووە 

و  ترساندن  بە  یان  زیقار(،  و 

دیاله(،  )وەک:  بووە  سەرکوتکردن 

چەواشەکارانە  بەڵێنى  بە  یان 

موسڵ( و  ڕومادى  )وەک:  بووە 

بۆ  سەرەکی  هۆکارى  ڕەنگە   .)٣٢٠(

هەر  کە  بێت  ئەوە  گرفتە  ئەم 

»کورد«  لە  جگە  سەرەتاوە،  لە 

کەسایەتییەکى  و  هێز  چەند  و 

کەم،  عەملانیى  و  لیرباڵ  عێراقیى 

هیچ کام لە هێزەکانی ترى )شیعە 

بەفیدراڵیکردىن  لەگەڵ  سوننە(  و 

بەڵکوو  نەبوون،  عێراق  دەوڵەىت 

بوون،  دژى  بەتوندى  هەندێکیان 

وەک زۆربەى هێزە سوننییەکان کە 

هەروەها  نارسابوون،  مقاوەمە  بە 

صەدرییەکان و تورکامنەکان)٣٢١(. بە 

فیدراڵى  بڕواى زۆربەى شارەزایاىن 

لەو  هەمیشە  دەستوورناسان،  و 

ژمارەى  کە  فیدراڵییانەدا  دەوڵەتە 

ئەگەرى  کەمە،  هەرێمەکان 

زۆرە،  ناوەندى  حکومەىت  زاڵبووىن 

ئاڕاستەى  بە  یان  دواجار  ئەمەش 

ئەو  فیدراڵیى  بونیادى  الوازبووىن 

بەرەو  یاخود  دەڕوات،  دەوڵەتە 

یەکجاریى  هەڵوەشاندنەوەى 

دەکێشێت)٣٢٢(.  سەر  دەوڵەتە  ئەو 

سەرەتاوە  لە  هەر  کەواتە 

بونیادناىن  یەکەمى  تایبەمتەندیى 

کە  عێراقدا  لە  فیدراڵى  دەوڵەىت 

حکومەتە،  لە  ئاست  دوو  بووىن 

لەبەردەم گرفتى گەورەدا بووە.

تایبەمتەندیى  بە  سەبارەت   .٢

دەوڵەىت  بونیادناىن  دووەمى 

دەستوورێکى  بووىن  کە  فیدراڵى 

ئێستا  تا  ڕاستە  جامدە،  نوورساوى 

وا  تایبەمتەندییە  ئەم  عێراقدا  لە 

چونکە  پتەوە،  کە  دەردەکەوێت 

لە  هەموارێک  هیچ  ئیستا  تا 

٢٠٠٥دا  فیدراڵیى  دەستوورى 

ئەم  هەمیشە  بەاڵم  نەکراوە، 

دووچارى  یان  دەستوورە 

پێشێلکردىن گەورە بووە، بەتایبەت 

و  مرۆڤ  ماىف  بنەماکاىن  بوارى  لە 

و  یاسا  سەروەریى  و  دیموکراىس 

المەرکەزیى خۆجێیى پارێزگاکاندا، 

یان هەمیشە لەبەردەم هەڕەشەى 

و  بانگەشەکردن  تانەلێدان، 

هەڵوەشاندنەوەى  بۆ  کارکردن 

ئاڕاستەى  بە  هەموارکردىن  یان 

و  )فیدراڵى  بنەما  سڕینەوەى 

پەرلەماىن(یەکەى  و  دیموکراىس 

بنەمایانە  ئەم  گوایە  بووە، 

مانەوەى  الوازى  بە  سەرچاوەى 

بەتایبەت  عێراقن،  دەوڵەىت 

شیعییە  هێزە  لە  هەندێک  لەالى 

میلیشیاکان،  خاوەن  و  بااڵدەست 

ئەمە جگە لەوەى کە ئێستا خواستى 

گۆڕینى  و  دەستوور  هەموارکردىن 

سەرۆکایەىت  بۆ  سیستمەکەى 

المەرکەزیەىت  کاڵکردنەوەى  و 

یەکێک  وەک  تیایدا  پارێزگاکان 

خۆپیشاندانەکاىن  داواکاریى  لە 

ترشین خراوەتەڕوو)٣٢٣٢(. 

تایبەمتەندیی  بە  سەبارەت   �

دابەشکردىن  لە  بریتییە  کە  سێیەم 

لەنێوان  دەسەاڵت  دەستووریانەى 

حکومەت،  لە  ئاستەکە  هەردوو 

ومتان  پێشرت  وەک  چەندە  هەر 

ئەم   ٢٠٠٥ عێراقى  دەستوورى 

لە  بەاڵم  کردووە،  دابەشکردنەى 

الیەک بە هۆى قایلنەبووىن حکومەىت 

دەستبەرداربووىن  بە  ناوەندى 

 ٢٠٠٣٢ پێش  کە  دەسەاڵتانەى  ئەو 

هۆى  بە  الیەکیش  لە  و  هەیبووە 
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دەستوورییەکان  دەقە  ئاڵۆزیى 

بە  سەبارەت  بەتایبەت  خۆیان، 

)نەوت و گاز و داهات(، کێشە و 

حکومەىت  لەنێوان  زۆر  مالمالنێی 

ناوەندى و حکومەتە خۆجێییەکان 

لەگەڵ  بەتایبەت  بووە،  دروست 

»هەرێمى کوردستان« کە چەندین 

دۆسیەى جێى ناکۆکى لە نێوانیاندا 

نەوت  )کێشەى  وەک  هەیە 

هەرێم،  بەشەبودجەى  گاز،  و 

خەرجکردىن مووچە و پێداىن چەک 

بە پێشمەرگە، ناوچە جێناکۆکەکان، 

دەرەوە...( نوێنەرایەتییەکاىن 

ئەم  قووڵبوونەوەى  بەڵکوو   )٣٢٤(

عێراقى  جار  هەندێک  ملمالنێیە 

لێکهەڵوەشانەوە  کەنارى  بەرەو 

لەگەڵ  سەربازى  پێکداداىن  یان 

ئەنجامداىن  وەک  بردووە،  هەرێم 

سەربەخۆیى  ڕیفراندۆمى 

 ٢٠١٧/٩/٢٥ لە  هەرێم  بۆ 

زۆرەملێى  لەشکرکێشیى  و 

لە  جێناکۆکان  ناوچە  بۆ  عێراق 

لەوەى  جگە  ئەمە   .٢٠١٧/١٠/١٦

ناوەند  حکومەىت  هەمیشە  کە 

تەرخانکردىن  بە  نەبووە  پابەند 

بۆ  پێویست  دارایی  دەسەاڵىت 

بەتایبەت  خۆجێییەکان،  یەکە 

خواروى  و  ناوەڕاست  پارێزگاکاىن 

ڕووى  لە  نەک  بەڵکوو  عێراق)٣٢٥(، 

داراییەوە، لە ڕووى کارگێڕییشەوە 

هەتا  ناوەندى  حکومەىت  وەک 

یەکانە  ئەو  بەرامبەر  ئێستا 

مەرکەزیى  حکومەتێکى  وەک 

دەکات،  هەڵسوکەوت  توند 

کاردانەوەیەکى  وەک  کاتێک 

ترشین؛  جەماوەرییەکاىن  ناڕەزاییە 

هەڵبژێردراوى  ئەنجوومەىن 

کە  هەڵوەشاندەوە،  پارێزگاکاىن 

ئەمەش سەربەخۆيى ئەو یەکانەى 

هەرێمی  بە  کردووە،  الواز  تەواو 

کوردستانیشەوە.

بووىن  بە  سەبارەت   �

پەرلەماىن  لە  دووەم  ئەنجوومەىن 

فیدراڵیدا، وەک ئامرازێک بۆ پێداىن 

یەکە  و  هەرێم  بە  زیاتر  سەنگى 

ئەم  هەرچەندە  خۆجێییەکان، 

»ئەنجوومەىن  ناوى  کە  دەزگایە 

بەپێى  دەبوو  فیدراڵی«یە 

دووەمى  خوىل  لە  دەستوور 

لە  بەر  نوێنەراندا  ئەنجوومەىن 

تائێستا  بەاڵم  پێکبهێرنێت،   ٢٠١٤

لەوەى  جگە  ئەمە  پێکنەهێرناوە، 

بە  ئەنجوومەنەکە  دەبوو  کە 

دەقى دەستوور ڕێکبخرێت، نەک 

ئەنجوومەىن  ئاسایى  یاسای  بۆ 

بهێڵرێت)٣٢٦(،  بەجێ  نوێنەران 

گەورەن  گرفتى  ئەمانەش  هەموو 

کە  عێراقدا،  فیدراڵیی  بونیادى  لە 

فەراهەمکردىن  پێویستیى  تێستا 

ڕەگەزەکاىن نوێنەرایەىت و دیموکراىت 

و هاوکارى تیایدا فەرامۆش کراون.

داگاى  بە  سەبارەت  بەاڵم   �

کات  زۆربەى  فیدراڵى،  بااڵى 

یەکالکردنەوەى  لە  دەزگایە  ئەم 

نێوان  دەستوورییەکاىن  ناكۆكيیه 

حکومەىت  و  ناوەندى  حکومەىت 

ئیدارەى  یان  کوردستان  هەرێمى 

و  نادیار  پارێزگاکان؛  خۆجێیى 

لە  لەوەى  جگە  ئەمە  ڕۆڵە،  کەم 

کێشە  لە  زۆرێک  یەکالکردنەى 

هێزە  الیەنگرى  بە  سیاسییەکاندا 

کراوە،  تۆمەتبار  بااڵدەستەکان 

کوتلەى  دیاریکردىن  بابەىت  وەک 

نوێنەراندا  ئەنجوومەىن  لە  گەورە 

لە  حکومەتدا  پێکهێناىن  کاىت  لە 

وێڕاى  ٢٠١٤دا.  و   ٢٠١٠ سااڵىن 

ئەگەرى  ئێستادا  لە  ئەمەش 

دادگایەش هەیە،  ئەم  پەککەوتنى 

لەسەر  ناکۆکییەى  ئەو  هۆى  بە 

ئەندامى  دامەزراندىن  چۆنێتیى 

بووە  دروست  دادگاکە  بۆ  نوێ 

لە  یەکێک  خانەنشینبووىن  دواى 

نیصاىب  کاتێکدا  لە  ئەندامەکاىن، 

بەبێ  دادگاکە  کۆبوونەوەکاىن 

بە  ئەنداماىن؛  کۆى  ئامادەبووىن 

هەموو  دادەنرێت.  نایاسایى 

کە  دەسەملێنن  ئەوە  ئەمانەش 

ئاشووب و گرفتى گەورە لەبەردەم 

ئامرازە  و  یاسا  سەروەریى 

دادوەرییەکان لە بونیادى فیدراڵیى 

عێراقدا هەیە)٣٢٧(. 

بە  سەبارەت  هەرچى   �

بۆ  ئامرازە  و  ڕێکار  بووىن 

دەسەاڵتە  و  پەیوەندی  ڕاییکردىن 

حکومەىت  لەنێوان  هاوبەشەکان 

حکومەىت  و  عێراق  ناوەندیى 

دەکرێ  ئەوا  کوردستان،  هەرێمى 

چەندین  ڕەوانەکردى  بۆ  ئاماژە 

لەنێوان  دانوستان  شاندى 

لیژنەى  بووىن  و  ال  هەردوو 

بواردا  هەندێک  لە  هاوبەش 

بەردەوامبووىن  بەاڵم  بکرێت، 

ئێستا  تا  نێوانیان  ناکۆکییەکاىن 

بەڵکوو  و  چارەسەرنەکردنیان  و 

هەندێکیشیان،  بەچەقبەستنى 

و  ڕێکار  ئەم  کە  ئەوەن  بەڵگەى 

فیدراڵیى  بونیادى  لە  ئامرازانە 

عێراقدا ناکارن.

تەوەرەدا،  ئەم  کۆتایى  لە 

دەبینین سەرجەم تایبەمتەندییەکاىن 

لە  فیدراڵى  دەوڵەىت  بونیادناىن 

عێراقدا الواز و پڕ گرفتى گەورەن، 

کە  ئەوەى  بڵێین  ناتوانین  بۆیە 

نەخشەسازیى   ٢٠٠٥ دەستووری 

بۆ کردووە، بەتەواوى یان النیکەم 

بووىن  واقیعدا  لە  هەندێکیىش 

هەندێک  وەک  بەڵکوو  هەیە، 

عێراق  دەڵێن،  توێژەران  لە 

دەستوورەوە  بەرکاربووىن  لەدواى 

بەفیدراڵیکردن  پڕۆسەى  بە 

و  بەناناوەندێتیکردن  و 

هاوسەنگدا  بەدیموکراسیکردنێکى 

کە  شێوەیەک  بە  نەڕۆیشتووە، 

دەسەاڵت وردە وردە لە ناوەندەوە 

بۆ دەزگاى هەڵبژێردراو لە هەرێم 

و پارێزگاکان بگوازرێتەوە، بەڵکوو 

ئەو دەسەاڵته لە ئەنجامى ڕووخاىن 

دەستى  کەوتە  بەعسدا  ڕژێمى 

ناوچەیى  حیزبیى  هێزى  چەندین 

و  هەژموون  خاوەن  تائیفیى  و 

کە  بەرتەسک)٣٢٨(،  بەرژەوەندیى 

دەستبەردارى  بەئاسانی  نین  قایل 

دەزگا  بۆ  بن  دەسەاڵتە  ئەو 

هەڵبژێردراوەکان،  و  دەستوورى 

لە  هێزانە  لەم  زۆرێک  بەڵکوو 

پشتیوانیى  و  گەندەڵى  سایەى 

دارایی  تواناى  بێت  تا  دەرەکیدا 

حساىب  لەسەر  چەکدارییان  و 

ئەمەش  دەکات،  زیاد  دەوڵەت 

ئەوەى  پێشبینیى  زووەوە  لە  هەر 

لێ دەکرا کە ببێتە لەمپەرى گەورە 

بەردەوامبووىن  ئایندەى  لەبەردەم 

عێراق  بونیادنانەوەى  پڕۆسەى 

وەک دەوڵەتێکى فیدراڵیى خاوەن 

سیستمێکى دیموکراىس.

عێراق لەدواى 
بەرکاربوونى 

دەستوورەوە بە 
پڕۆسەى بەفیدراڵیکردن 
و بەناناوەندێتیکردن و 
بەدیموکراسیکردنێکى 

هاوسەنگدا 
نەڕۆیشتووە
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تەوەرى سێیەم:

ئایندەى بەفیدراڵیکردىن دەوڵەىت 

عێراق

لەم تەوەرەدا هەوڵ دەدەین 

بۆ  پێشبینییەکان  ئاستدا  دوو  لە 

ئایندەى دەوڵەىت فیدراڵیى عێراق 

بخەینە ڕوو، کە یەکەمیان بەپێى 

بونیادناى  بۆ  کە  تیۆرانەیە  ئەو 

دەوڵەتێکدا  هەر  لە  فیدراڵى 

دووەمیشیان  کراوە،  رشۆڤە 

کە  سیناریۆیانەوە  ئەو  ڕێى  لە 

پڕۆسەکە  ئایندەى  بۆ  دەشێت 

پێشبینى بکرێن، بەم شێوەیە:

عێراق  ئایندەى  یەکەم: 

بونیادناىن  تیۆرەکاىن  بەپێى 

دەوڵەىت فیدراڵى 

سێ  توێژەران  بەگشتى 

سەرەکییان  تیۆریى  ئاڕاستەى 

پەیکەر  داڕشتنەوەى  بۆ 

بونیادنانەى  سەرلەنوێ  و 

و  بنەما  لەسەر  دەوڵەتێک 

فیدراڵى  تایبەمتەندییەکاىن 

لە  دەتوانین  کە  ڕوو،  خستوەتە 

پێشبینى  هەریەکەیاندا  سایەی 

وەک  عێراق  ئایندەى  بۆ 

دەوڵەتێکى فیدراڵى بکەین، بەم 

شێوەیە)٣٢٩(:  

کە  ئایدیاڵییەکان:  تیۆرە   �

تواناى  ڕادەى  وایە  باوەڕیان 

تایبەمتەندییەکاىن  جێگیرکردىن 

بە  بەندە  فیدراڵى  دەوڵەىت 

ڕادەى بەهێزیى ئەو بیروباوەڕ و 

ئایدیۆلۆجیا و بەها هزرییانەى کە 

لەنێو سەرکردە و گرووپ و هێز 

کۆمەڵگادا  جیاوازەکاىن  الیەنە  و 

واڵت  بەفیدراڵیکردىن  بۆ  پاساو 

ناناوەندێتیى  سوودەکاىن  و 

پشتیوانیى  و  دەهێنێتەوە  حوکم 

دەکەن،  بنەماکاىن  جێبەجێکردىن 

واتە زەمینەى بونیادناىن دەوڵەىت 

بەهێزیى  لە  بریتییە  فیدراڵى 

»فیدراڵیزم«  ئایدۆلۆجیاى 

دیارترین  لە  کۆمەڵگادا.  لە 

»مایکل  تیۆرانە،  ئەم  الیەنگراىن 

ئایندەى  بە  بەرگیز«ە. سەبارەت 

لە  عێراق،  بەفیدراڵیکردىن 

ناتوانین  تێۆرانەوە  ئەم  ڕوانگەى 

لەبەر  بین،  گەشبین  تەواو 

ومتان  پێشرت  هەروەک  ئەوە 

و  و چەند هێز  »کورد«  لە  جگە 

هێزەکانی  کەم،  کەسایەتییەکى 

نەک  سوننە(  و  )شیعە  لە  تر 

عێراق  بەفیدراڵیکردىن  لەگەڵ 

بەتوندى  بەڵکوو  نەبوون، 

ئەمە  کردووە،  دژایەتییشیان 

بە  ئێستادا  لە  کە  ئەوەى  وێڕاى 

تواناى حوکمڕاناىن  الوازیى  هۆى 

خەریکە  کوردستانەوە،  هەرێمى 

فیدراڵیزم  بیرۆکەى  وردە  وردە 

چینوتوێژە  لە  بەشێک  لەناو 

ڕەونەقى  کورددا  جیاوازەکاىن 

لەدەست دەدات. 

کولتوورى�  تیۆرە   �

باوەڕەیان  کە  ئەتنییەکان: 

کۆمەڵگا  کات  زۆربەى  وایە 

ڕووى  لە  دابەشبووەکان  فرەییە 

کولتوورى و ئەتنییەوە، ئارەزووى 

تایبەمتەندییەکاىن  جێبەجێکردىن 

واتە  دەکەن.  فیدراڵی  دەوڵەىت 

دەوڵەىت  بونیادناىن  زەمینەى 

بووىن  لە  بریتییە  فیدراڵى، 

ڕووى  لە  فرەیی  کۆمەڵگایەکى 

الىن  یان  ئەتنییەوە،  و  کولتووری 

لە الیەنگری  بووىن جۆرێک  کەم 

لەناو  جیاخوازى  و  ناوچەگەرى 

جیاوازەکاىن  ناوچە  یان  گرووپ 

الیەنگرى  دیارترین  کۆمەڵگادا. 

ئەم تیڕوانینە، »مایکن ئۆمباخ«ە. 

بەفیدراڵیکردىن  ئایندەى  بۆ 

ئەم  ڕوانگەى  لە  عێراقیش، 

ڕادەیەک  تا  ڕەنگە  تێۆرانەوە، 

بەردەوامبووىن  و  دەرکەوتن  بۆ 

لەسەر  کوردستان  هەرێمى 

پێکهاتەى  جیاوازى  بنەماى 

کولتوورى و ئەتنى لە ناوچەکانی 

ئومێد  جۆرێک  عێراق  ترى 

بە  سەبارەت  بەاڵم  هەبێت، 

شیعە،  )سوننە،  تر  پێکهاتەکانی 

تورکامن و پێکهاتەکانی تر(، هیچ 

لە  نییە، جگە  ئەوتۆ  ئاماژەیەکى 

بە  سەبارەت  دەنگۆ  هەندێک 

»هەرێمک  دروستبووىن  ئەگەرى 

لە ناوچە سوننینشینەکان« کە تا 

ئێستا ئەگەرێکى الوازە)٤٠(. 

گرێبەستى  تیۆرەکاىن   �

باوەڕیان  کە  کۆمەاڵیەتی: 

واڵتێک،  بەفیدراڵیکردىن  وایە 

پڕۆسەیەکى  بەرئەنجامى 

بەردەوامە  سازىش  و  ڕێککەوتن 

یەکە  و  ناوەند  لەنێوان 

)هەرێمەکان(،  خۆجێییەکاندا 

ناوەند  نە  کە  شێوەیەک  بە 

کە  دەبێت  بەهێز  ئەوەندە 

بەتەواوى کۆنرتۆڵى سەربەخۆیى 

بکات،  هەرێمەکان  ڕێژەیى 

ئەوەندە  هەرێمەکانیش  نە 

جیا  ناوەند  لە  کە  دەبن  بەهێز 

ئەم  الیەنگراىن  دیارترین  ببنەوە. 

ڕایکەر«ە.  هـ.  »ولیام  تیۆرانە، 

ئایندەى  بە  تایبەت  چى  هەر 

لە  عێراقیشە،  بەفیدراڵیکردىن 

ڕەنگە  تیۆرانەوە،  ئەم  ڕوانگەى 

هەرێمى  بە  سەبارەت  دووبارە 

سەرەتاى  لە  هەر  کە  کوردستان 

لەدواى  عێراقەوە  بونیادنانەوەى 

پڕۆسەى  درێژایى  بە  و   ٢٠٠٣٢

جگە لە»کورد«و 
چەند هێزو 

کەسایەتییەکى کەم، 
هێزەکانی تر لە)شیعەو 
سوننە( نەک لەگەڵ 

بەفیدراڵیکردنى عێراق 
نەبوون، بەڵکو بەتوندى 

دژایەتیشیان کردووە
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و  عێراق  دەستوورى  داناىن 

هەندێک  پیادەکردىن  ئەمجا 

لەم  کە  دەسەاڵتانەى  لەو 

بە  یان  بەتەنها  دەستوورەدا 

پێی  ناوەنددا  لەگەڵ  هاوبەش 

)پێشمەرگە  بوارى  لە  دراوە، 

نوێنەرایەتیى  و  نەوت  و 

خاڵە  و  گومرگ  و  دەرەوە 

لە  جۆرێک  سنوورییەکان...(، 

بەردەوام  ڕێککەوتنى  و  سازش 

و  کوردییەکان  هێزە  لەنێوان 

لە  عێراق  بااڵدەستەکاىن  هێزە 

دەشێت  کە  هەبووبێت،  ناوەند 

لە ئایندەدا زامنى بەردەوامبووىن 

تایبەمتەندییەکاىن  لە  هەندێک 

عێراق  دەوڵەىت  بەفیدراڵیکردىن 

بە  سەبارەت  بەاڵم  بکات، 

جۆرێک  ئەگەر  تر،  هێزەکانی 

ڕێککەوتنیش  و  سازش  لە 

ناوەند  لەگەڵ  هەبووبێت 

و  سوننە  لەالیەن  )بەتایبەت 

تورکامن و ئەوانی تر(، ئەوا هیچ 

بەفیدراڵیکردىن  بۆ  ئەمە  کات 

هەرێمی  دروستکردىن  و  عێراق 

حکومەىت  بەڵکوو  نەبووە،  تر 

هیچ  ئامادەى  ئێستا  تا  ناوەند 

نەبووە  سازشکردنێک  جۆرە 

کە  پارێزگایانەى  ئەو  لەگەڵ 

بەهەرێمبوونیان  خواستى 

هەبووە.

دەبینین  وەک  کەواتە 

ئاڕاستە  هەرسێ  پێگەى  بەپێی 

ئاسۆى  سەرەوە،  تیۆرییەکەى 

پڕۆسەى  بەردەوامبووىن 

عێراق  دەوڵەىت  بەفیدراڵیکردىن 

تەماوییە،  و  لێڵ  ئایندەدا  لە 

ئەمە جگە لەوەى کە دەرکەوتنى 

کوردستان  هەرێمى  و  کورد 

سەرەکیى  کاراکتەرى  وەک 

بەرگریکردن  و  هەڵسووڕاندن 

لە  جۆرێک  پڕۆسەیە،  لەم 

الوەکیبوون و تاک ڕەهەندیى بە 

بەخشیوە،  پڕۆسەیە  ئامانجەکاىن 

بە جۆرێک الى زۆرێک لە هێز و 

پێکهاتەکانی تر و عێراقی فیدراڵى 

هەلپەرستانەى  ئامرازێکى  وەک 

هێشتنەوەى  الوازى  بە  بۆ  کورد 

دەوڵەىت عێراق لە ئایندەدا سەیر 

دەکرێت.

سیناریۆکاىن  دووەم: 

عێراق  بونیادنانەوەی  ئایندەى 

وەک دەوڵەتێکى فیدراڵى

گرفتانەى  ئەو  سایەى  لە 

جێبەجێکردىن  لەبەردەم  کە 

بونیادناىن  تایبەمتەندییەکاىن 

عێراقدا  لە  فیدراڵی  دەوڵەىت 

لە  کە  شێوەیەى  بەو  هەن، 

ڕوو،  پێشوودا خستامنە  تەوەرى 

سیناریۆ  پێشبینیى سێ  دەتوانین 

بەم  بکەین.  عێراق  ئایندەى  بۆ 

شێوەیە:

سیناریۆى یەکەم: وا پێشبینى 

بۆ  ڕێگەچارە  تاکە  کە  دەکات 

و  ئیتنى  گرفتە  چارەسەرکردىن 

بریتییە  عێراق،  مەزهەبییەکاىن 

ئەم  هەڵوەشاندنەوەى  لە 

یان  دەوڵەت  دوو  بۆ   دەوڵەتە 

نەتەوەیى  بنەماى  لەسەر  زیاتر، 

)کورد و عەرەب(، یان نەتەوەیى 

سوننە  و  )کورد  مەزهەىب  و 

الیەنگراىن  پاساوى  شیعە(.  و 

کە  ئەوەیە  سیناریۆیەش  ئەم 

دەستکردى  دەوڵەتێکى  عێراق 

ئێستا  تا  کۆڵۆنیاڵییە،  سەردەمى 

دەوڵەتبووىن  پایەکاىن  نەتوانراوە 

جگە  ئەمە  ببێت،  بەرجەستە  تیا 

پێکهاتەکاىن  لە  هەندێک  لەوەى 

»کورد«،  بەتایبەت  واڵتە  ئەم 

جیابوونەوە  خواستى  هەمیشە 

عێراق  لە  سەربەخۆبووىن  و 

هەر  ڕووداىن  لەگەڵ  و  هەبووە 

تونددا  ملمالنێیەکى  و  قەیران 

ئەم  بەئاشکرا  ناوەند؛  لەگەڵ 

کە  ڕوو،  خستووەتە  خواستەى 

ئەنجامداىن  جاریان  دواهەمین 

بوو  سەربەخۆیی  ڕیفراندۆمى 

ئەگەرى  بەاڵم   .٢٠١٧ ساڵى  لە 

زۆر  سیناریۆیە  ئەم  ڕووداىن 

لەوەى  جگە  چونکە  دوورە، 

هێزە  زۆربەى  ناوخۆدا  لە 

سوننە  بە  عەرەبەکان  عێراقییە 

هێزە  هاوکات  دژین،  شیعەوە  و 

دەرەوەش  نێودەوڵەتییەکاىن 

عێراق  یەکێتیى  پاراستنى  لەگەڵ 

و مانەوین وەک یەک دەوڵەت.

سیناریۆى دووەم: وا پێشبینى 

دەکات کە وردە وردە حکومەىت 

بەهێزبوونەوە  بەرەو  ناوەندى 

کە  شێوەیەک  بە  بڕوات، 

کۆنرتۆڵی  بەتەواوى  بتوانێت 

سەربەخۆیى دیفاکتۆى هەرێمى 

عێراق  بەمەش  بکات،  کوردستان 

دەوڵەىت  فۆڕمى  بۆ  تر  جارێکی 

ئەو  و  بگەڕێتەوە  یونیتارى 

ناکامڵەى  فیدراڵییە  ئەزموونە 

بەتەواوى  هەیە،  ئێستا  کە 

پاساوى  بهێنێت.  شکست 

ئەوەیە  سیناریۆیەش  ئەم 

حکومەىت  کات  زۆربەى  کە 

جێبەجێکردىن  ئامادەى  ناوەندى 

نییە  بنەمایانەى  لەو  بەشێک 

بەفیدراڵیکردىن  بۆ  دەستوور  کە 

داننان  وەک  دایڕشتوون،  عێراق 

هەرێم  دارایى  سەربەخۆیى  بە 

ڕێگەنەدان  و  پاریزگاکان  و 

وا پێشبینى 
دەکرێت کە 

باشترین سیناریۆ بۆ 
ئایندەى عێراق بریتی 
بێت لە دەستگرتن بەو 
بژاردەى فیدراڵییانەوە، 
لەپێناو بەرقەرارکردنى 

سەقامگیریى زیاتر
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و  تر  هەرێمی  دروستبووىن  بە 

دەستبەردارنەبووىن دەسەاڵت بۆ 

پارێزگاکان و ناوچە خۆجێییەکان 

ئەنجوومەىن  پێکنەهێناىن  و 

ئەمە جگە  یاسادانان...  دووەمى 

لە چارەسەرنەکردىن یەکجارەکیى 

ماوەى  لە  کە  ناکۆکییانەى  ئەو 

سایەى  لە  ڕابردوودا  ساڵى   ١٥

لەگەڵ  دەستووردا  دەقەکاىن 

هەیبوو،  کوردستان  هەرێمى 

و  گاز  و  نەوت  کێشەى  لە  هەر 

خاڵە  و  داهات  و  بەشەبودجە 

کێشەى  تا  سنوورییەکانەوە 

پێشمەرگە و ناوچە جێناکۆکەکان 

و نوێنەرایەتیى دەرەوە... 

سایەى  لە  سێیەم:  سیناریۆى 

بۆ  تەواو  زەمینەى  نەبووى 

سیناریۆى  هەردوو  بەدیهاتنى 

دەکرێت  پێشبینى  وا  پێشوو، 

ئایندەى  بۆ  سیناریۆ  باشرتین  کە 

عێراق بریتی بێت لە دەستگرتن 

فیدراڵییانەوە،  بژاردەى  بەو 

بەرقەرارکردىن  پێناو  لە 

بۆ  لێبڕان  و  زیاتر  سەقامگیریى 

و  هاواڵتییان  ژیاىن  باشکردىن 

ئابووریى  ژێرخاىن  گەشەپێداىن 

بەوە  ئەمەش  هەڵبەت  واڵت. 

الیەک،  هەموو  کە  دەکرێت 

و  ئایینى  و  ئەتنى  پێکهاتە  لە 

مەزهەىب و هێز و الیەنه فەرمى 

و نافەرمییەکان، چ لەسەر ئاستى 

لەسەر  چ  و  ناوەندى  حکومەىت 

هەرێمى  حکومەىت  ئاستى 

کوردستان و ناوچە خۆجێییەکانی 

تەواویان  ئامادەیى  تر، 

زۆربەى  جێبەجێکردىن  بۆ 

و  فیدراڵى  تایبەمتەندییەکاىن 

دەستوورى  بە  پابەندبوون 

هەبێت،  عێراقەوە  ئێستاى 

حکومەىت  لەالیەن  بەتایبەت 

ئەم  ئامادەیى  کە  ناوەندییەوە 

دەسەاڵىت  دەستبەرداربووىن  بۆ 

هاوبەىش  قبووڵکردىن  و  زیاتر 

بە  داننان  و  دەسەاڵتەکاىن  لە 

سەربەخۆبووىن زیاترى کارگێڕیى 

خۆجێییەکاىن  یەکە  دارایى 

گەورەى  کاریگەریى  خوارەوە، 

بەهێزکردىن  لەسەر  دەبێت 

و  عێراقدا  لە  فیدراڵى  پایەکاىن 

بۆ  گونجاو  هەىل  ڕەخساندىن 

سەرکەوتنى.

ئەنجام

دەخوازرا  وا  چەندە  هەر 

ئامراز  و  بنەما  ئەو  سایەى  لە 

کە  فیدراڵییانەى  دامەزراوە  و 

هەردوو دەستوورى ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ 

سەرلەنوێ  گرتبوون،  لەخۆیان 

فۆڕمى دەوڵەىت عێراق بە شێوازى 

بەاڵم  برنێتەوە،  بونیاد  فیدراڵى 

بەسەر  ١٥ ساڵ  تێپەڕبووىن  دواى 

دەستووریاندا،  دواى  کارپێکردىن 

ئەو  بونیادناىن  پڕۆسەى  هێشتا 

چەندین  ڕووبەڕووى  بنەمایانە 

بە  بوون،  گەورە  کۆسپى 

تایبەمتەندییەکاىن  کۆى  شێوەیەک 

دووچارى  عێراق  بەفیدراڵیکردىن 

جۆراوجۆر  گرفتى  چەندین 

هیچ  بەپێى  شێوەیەک  بە  بوون، 

بونیادناىن  تیۆرەکاىن  لە  تیۆرێک 

پێشبینى  فیدراڵى  دەوڵەىت 

بونیادنانەوەى  ئایندەى  ناکرێت 

فیدراڵى  دەوڵەتێکى  وەک  عێراق 

لەگەڵ  بەاڵم  بێت،  سەرکەوتوو 

بە  ئایندەیە  ئەم  ئەگەر  ئەوەشدا 

ڕووى سێ سیناریۆدا کراوە بێت، 

هەڵوەشاندنەوەى  یەکەمیان  کە 

پارچەپارچەبوونیەىت  و  عێراق 

دووەمیان  دەوڵەتێک،  چەند  بۆ 

بەفیدراڵیکردن  شکستخواردىن 

فۆڕمى  بۆ  گەڕانەوەیە  و 

سێیەمیشیان  یونیتارى،  دەوڵەىت 

فیدراڵیى  فۆڕمى  بە  دەستگرتنە 

ئێستا و هەوڵدان بۆ بەهێزکردىن، 

سیناریۆى  هەمیشە  ئەوا 

جێبەجێبووىن  زەمینەى  سێیەم؛ 

سیناریۆکەی  دوو  لە  بەردەسترتە 

تر.    

سەرچاوە و پەراوێزەكان:

 ،)١٩٩١( سليامن  عصام  عن:  نقال   )١(

بريوت:  ولبنان،  التعددية  واملجتمعات  الفيدرالية 

دار العلم للماليني، ١٩٩١، ص٤٠.

)2( William H. Riker)1975(, ”Feder�

alism“ in: Handbook of Political Science 5: 

Governmental Institutions and Processes, 

175, pp 93–172.

مبادئ   ،)٢٠١٠( خالد  حنون  حميد   )٣٢(

يف  السيايس  النظام  وتطور  الدستوري  القانون 

العراق، بغداد: مكتبة السنهورى، ص٤٨.

يف  نرص،  املعز  عبد  د.محمد  عن:  نقال   )٤(

النهضة  دار  بريوت:  السياسية،  والنظم  النظريات 

العربية، ١٩٧٣٢، ص٤٧٥.

الدولة...مغامرة   ،)٢٠٠٢( جاك  باغرن،   )٥(  

غري اكيدة، ترجمة: نورالدين اللباد، القاهرة: مكتبة 

مدبويل، ص١٢٨.

)6( Daniel J. Elazar, ”Contrasting 

Unitary and Federal Systems“, in: Inter�

national Political Science Review, Vol.18, 

no.3, July/1997, p239.

)7( See: Daniel Judah Elazar, Explor�

ing Federalism, Tuscaloosa, University 

of Alabama Press, 1987, p6; Douglas V. 

Verney, Federalism, Federative Systems, 

and Federations, in: Publius � The Journal 

of Federalism, Vol.25, No.2, Oxford Uni�

versity Press, Spring 1995, p81; Ronald L. 

Watts, Federalism, Federal Political Sys�

tems and Federations, in: Annual Review 

of Political Science, Vol.1. No.1, Kingston, 

IIGR in McGill�Queen’s University, June 

1998, p.117.

)8( Daniel Judah Elazar, Exploring 

Federalism,  op. cit., p.5.

)9( Douglas V. Verney, op. cit., p81.

)10( Daniel Judah Elazar , Explor�

ing Federalism, op. cit., pp8�9. Ronald L. 

Watts, op. cit., p120. 

)11( See: Douglas V. Verney, op. cit., 

pp83�84. Ronald L. Watts, op. cit., p121.

)12( Ronald L. Watts, op. cit., 

pp122�123.

ڕا  بەو  سەبارەت  زیاتر  زانیاریى  بۆ   )١٣٢(

 ،)2007( جورج  اندرسون،  بڕوانە:  جیاوازانە، 

وكيف  الفيدرالية؟  ماهي  الفيدرالية:  عن  مقدمة 

كندا: منتدى  تكال،  ترجمة: مها  العامل؟،  تنجح حول 

حسن  شورش  ص4�2؛  ص  الفيدرالية،  االتحادات 

العراق  يف  الفيدرايل  النظام  خصائص  عمر)2009(، 

� دراسة تحليلية مقارنة، السليامنية: مركز كردستان 

عادل  ص37�29؛  ص  االسرتاتيجية،  للدراسات 

 – تحليلها   – مفهومها  االتحادية:  الدولة  زغبوب، 

مستقبلها، لبنان: دار املسرية، ص ص37�36.

السابق،  مصدر  اندرسون،  ينظر:   )١٤(

االنظمة   ،)2006( واتس  ل.  رونالد  ص٢�٣٢؛  ص 

اوتاوا،  وآخرین،  برهومة  غايل  ترجمة:  الفدرالية، 

منتدى االتحادات الفيدرالية، ص١٦. 

)١٥( ينظر: اندرسون، مصدر السابق، ص٤. 

)16( See: Douglas V. Verney, op. cit., 

pp83�84. Ronald L. Watts, op. cit., p121.

الحقوق   ،)٢٠١٢( رسول  خالد  عابد   )١٧(

تحليلية  دراسة   � العراقية  الدساتري  يف  السياسية 

السليامنية،  السياسية،  املتغريات  ضوء  عىل  مقارنة 

مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية، ص ص٣٢٦٧�

.٣٢٦٨

)١٨( امر سلطة االئتالف املؤقتة حل الكيانات 

العراقية، رقم )٢(، يف ٢٠٠٣٢/٥/٢٣٢.

العراق   ،)٢٠٠٤( ميثم  الجنايب،   )١٩(  

ومعارصة املستقبل، داراملدى للثقافة والنرش، ص٧.

قۆناغى  بۆ  عێراق  بەڕێوەبردىن  یاساى    )٢٠(

گواستنەوە)٢٠٠٤(، مادەى٤.

و  مادەکاىن١٠�٢٣٢  سەرچاوە،  هەمان   )٢١(

.٥٢�٥٧

)١٦/آذار/٢٠٠٤(،  الجميل  سيار   )٢٢(

»الدستور العراق � التوافقات والتباينات بني الواقع 

والرؤية والتطبيق«، صحيفة الزمان، العدد ١٧٥٨. 

 ،)٢٠٠٤/٣٢/٢٠( املطري  جاسم   )٢٣٢(

لتأسيس  أوىل  وسيلة  الدولة  إدارة  »قانون 

  ،٧٧٩ العدد  املتمدن،  الحوار  األفضل«،  الحكم 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.

asp?aid=١٦٠٨٥&r=٠، )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٢٨(.

 ،)٢٠٠٥( عێراق  کۆمارى  دەستوورى   )٢٤(

مادەی ١.

»العملية   ،)٢٠٠٥( جوناثان  مورو،   )٢٥(

معهد  ضائعة«،  فرصة   :)٢( العراقية  الدستورية 

السالم األمرييك، تقرير خاص رقم ١٥٥، ص ص٣٢�٤ 

https://www.usip.org/sites/default/ وص٥٣٢، 

.arabic.pdf_files/sr١٥٥

 ،)٢٠٠٥( عێراق  کۆمارى  دەستوورى   )٢٦(

مادەکاىن ١١٠�١٢١. 

)٢٧( هەمان سەرچاوە.

)٢٨( هەمان سەرچاوە، مادەى ١١٩. 

أحمد محمود )٢٠١٠(، »تعدیل  )٢٩( محمد 

لعام  العراقي  الدستور  ضوء  يف  دراسة  الدستور: 

التواب،  االعالمیە�مجلس  الدائرە  بغداد:   ،»٢٠٠٥

ص ص٩١�٩٢.

املجلس   ،)٢٠١٣٢( رسول  خالد  عابد   )٣٢٠(

دراسة   � الفيدرالية  الدولة  يف  الثاين  الترشيعي 

للدراسات  كردستان  مركز  السليامنية:  مقارنة، 

االسرتاتيجية، ص٣٢٩.

)٣٢١( عبدالحسني شعبان )٢٠٠٦(، »تضاريس 

املستقبل  مجلة  العراقية«،  السياسية  الخريطة 

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بیروت:  العريب، 

السنة ٢٩، العدد ٣٢٣٢٣٢، ص ص٦٤�٦٨.

 ،)٢٠٠٦( امني  مصطفى  لطيف   )٣٢٢(  

الفيدرالية وافاق نجاحها يف العراق، السليامنية: دار 

رسدم، ، ص ص٤٥�٦١.

)٢٠١٩/١١/٣٢(، دعوات  )٣٢٣٢( حمزة مصطفى 

العراق،  يف  رئايس  إىل  برملاين  من  النظام  لتحويل 

جریدە الرشق االوسط، العدد ١٤٩٥٠.

»النظام  احميد،  صباح  حازم  د.  م.   )٣٢٤(

الحارض  تحديات  العراق  يف  االتحادي)الفدرايل( 

للعلوم  تكريت  جامعة  مجلة  املستقبل«،  وآفاق 

العدد١١،   ،٥ السنة  املجلد١،  والسياسية،  القانونية 

ص ص ٣٢٠٥�٣٢٠٧.

)٣٢٥( املصدر نفسه، ص٣٢٠٧.

)٣٢٦( براون، ناثان )٢٠٠٦(، مالحظات تحليلية 

وتحليل،  نقد  الدستور:  مأزق  من:  الدستور،  حول 

ص  االسرتاتيجية،  الدراسات  معهد  بغداد–بريوت، 

ص٤٥�٤٦.

 ،)٢٠٢٠/٢/١٢( األعىل  القضاء  مجلس   )٣٢٧(

https://www.hjc.iq/ ،»فوىض القضاء الدستوري«

view.٦٤٤٩/، )متاح: ٢٠٢٠/٤/٤(.

 )٣٢٨( مورو، مصدرالسابق، ص٤.

)39( Ziblatt, Daniel)2008(, Structur�

ing the State: The Formation of Italy and 

Germany and the Puzzle of Federalism, 

Princeton University Press, 2008, pp4�6.

 ،)٢٠٢٠( توێژەر  کۆمەڵێک   )٤٠(

پرسە  گێژاوی  لە  هەرێم  و  عێراق  ئایندەی 

 ،)١( ژمارە  ئایندەیی  ڕانانی  هەنووکەییەکاندا، 

ل  ئایندەیى،  لێکۆڵینەوەى  سەنتەرى  سلێامنی: 
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پێشەكی
لەدوای ٢٠٠٣ و كەوتنی ڕژێمی سەددام، هێزە شیعەكان بە پاڵپشتیی مەرجەعیەتی نەجەف و لە 
ڕێگای هەڵبژاردنەوە جڵەوی حومكڕانیی عێراقیان گرتە دەست. چ لە سەردەمی ئۆپۆزسیۆن و چ لە 
سەرەتای حوكمڕانیدا، ئامانج و مەترسیی هاوبەش ئەم هێزانەی لە چوارچێوەی هاوپەیمانێتیی 
گەورەدا كۆ دەكردەوە، بەاڵم لە سەروبەندی هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی ٢٠١8 بەدواوە، بەنی 

تەزبیحی یەكڕیزیی سیاسیی شیعەكان بچڕا و بەسەر كۆمەڵێك هێزی ناكۆك و ناتەبادا دابەش و 
پەرتەوازە بوون، هاوشێوەی هاوتا سوننە و كوردەكانیان. ئەم توێژینەوەیەوە لەسەر ناوەرۆكی ئەو 

ملمالنێیانە و ئایندەی پێگە و نفوزی گرنگترین هێزە سیاسییەكانی شیعە هەڵوێستە دەكات. 

گۆڕانی نەخشەی هێزە 

سیاسییەكانی شیعە

سەددام،  پاش  عێراقی  لە 

سیاسییەكانی  هێزە  گرنگرتین 

شیعە بریتی بووە لە: ئەنجوومەنی 

دەعوەی  حیزبی  ئیسالمی،  بااڵی 

فەزیلە،  حیزبی  ئیسالمی، 

تازە  كە  سەدر  ڕەوتی  لەگەڵ 

دامەزرابوو)١(، بەاڵم بە تێپەڕبوونی 

و  بوونەوە  جیا  هەندێ  كات 

ڕیزەكانی  لە  نوێ  دابەشبوونی 

ئەم  كە  دا  ڕوویان  هێزانە  ئەم 

شیعەی  ماڵی  سیاسییەی  نەخشە 

دەركەوتنی  لە  جگە  ئەمە  گۆڕی، 

هێزەكانی  و  شەعبی  حەشدی 

سەر بە »مقاوەمەی ئیسالمی« لە 

كەتیبەكانی  و  عەسایب  چەشنی 

سەرقاڵی  ئێستا  كە  حیزبوڵا 

و  ئەمەریكا  لەگەڵ  ملمالنێن 

كۆتایی ٢٠١٩ كەوتنە بەر هێرشی 

دواتر  ئەمەریكییەكان)٢(،  فڕۆكە 

كوژرانی سلێامنی و ئەبو مەهدی 

بەر  هات.  بەدوادا  موهەندیسی 

هێزە  لە  هەندێ  وادەیەش،  لەم 

ئینشیقاق  دووچاری  شیعییەكان 

و  جیابوونەوە بوونەوە، لەوانەش 

كە  ئیسالمی  بااڵی  ئەنجوومەنی 

جگە لە ڕێكخراوی بەدر لە ساڵی 

لێ  حیكمەی  ڕەوتی   ،)٢٠٠٩)٣٢

وەهای  ئەمەش  بوویەوە)٤(،  جیا 

تەنها   ٢٠١٨ هەڵبژاردنی  بۆ  كرد 

مبێنێتەوە  كورسی   ٣٢ قەبارەی 

لە  فەتح،  هاوپەیامنێتیی  لەناو 

كاتێكدا پێشرت الیەنێكی سەرەكیی 

سیاسەتی شیعەی عێراق بوو)٥(.  

گرنگرتین هێزە سیاسییەكانی 

شیعە و ئایندەی پێگە و 

كاریگەرییان

١. حیزبی دەعوەی ئیسالمی

ئیسالمی  دەعوەی  حیزبی 

یادەوەریی  ساڵڕۆژی  لە  هاوكات 

لەدایكبوونی پێغەمبەری ئیسالمدا 

لە   ١٩٥٧ ساڵی  لە  خ(،  )د. 

مەرجەعی  حەوانەوەی  شوێنی 

موحسین  ئایەتوڵا  شیعە؛  بااڵی 

و  كەربەال  شاری  لە  ئەلحەكیم، 

كاری  بە الساییكردنەوەی شێوازی 

ئیخوان موسلیمین، لەسەر دەستی 

كە  ڕاگەیەنراوە  كەس  هەشت 

محەمەد  ئایەتوڵا  ناودارترینیان 

سەددام  ڕژێمی  كە  سەدرە  باقر 

 ١٩٨٠ نیسانی  ٩ی  لە  حسێن 

لەسێدارەی دا. ئەم حیزبە سەرەتا 

پان�عێراقی  بیرێكی  هەڵگری 

بووە،  ئیسالمی  نێونەتەوەیی  و 

دەستەی دامەزرێنەرەكەی پیاوانی 

بوون،  گەنج  چاالكی   و  ئایینی 

پاشخان و ئایندەی ملمالنێی 
هێزە سیاسییەكانی شیعە

توێژەر یاسین تەها محەمەد          

حیزبی دەعوەی 
ئیسالمی لەڕووی 

تەمەنەوە، كۆنترین 
حیزبی سیاسیی 

شیعەیە لەعێراق و 
بەدایكی زۆربەی ئەو 
هێزە مەزهەبییانەی 

ئێستا دادەنرێت
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دامەزرێنەرە  و  ئەندام  لەناو 

چەند  دەعوەشدا  یەكەمەكانی 

و  لوبنانی  كەسایەتییەكی 

هەن)٦(.  پاكستانی  و  بەحرەینی 

كۆنرتین  تەمەنیشەوە،  ڕووی  لە 

حیزبی سیاسیی شیعەیە لە عێراق 

هێزە  ئەو  زۆربەی  دایكی  بە  و 

مەزهەبییانەی ئێستا دادەنرێت كە 

عێراق  سیاسیی  گۆڕەپانی  لەسەر 

یان  سەرجەمیان  چونكە  چاالكن، 

یان  بوونەتەوە،  جیا  حیزبە  لەم 

كاریەوە  شێوازی  لە  ئیلهامیان 

دین  ئاوێتەكردنی  كە  وەرگرتووە 

سیاسەت  لەگەڵ  مەزهەبە  و 

دامەزراندنی  حوكمڕانیدا)٧(.  و 

عەبای  لەبن  دەعوە  حیزبی 

لە  زیاتر  نەجەفدا،  مەرجەعیەتی 

سەروبەندی گەشەكردنی تەوژمی 

و  شیوعی(  )حیزبی  ماركسیزم 

ڕەوتە ناسیۆنالیستییەكان )بەعس( 

ئەوەی  دوای  بەتایبەت  بووە، 

جموجووڵ  كەوتنە  شیوعییەكان 

نەجەف  شاری  لە  پەلهاویشن  و 

لەخۆ  عەلی  ئیامم  گڵكۆی  كە 

ڕۆحیی  پایتەختی  و  دەگرێت 

تایفەی شیعە و بنكەی سەرەكیی 

بەاڵم  مەزهەبییەکانە)٨(،  حەوزە 

ئامانجێكی  حیزبە  ئەم  ڕێبەرانی 

و  داناوە  بۆ  مەودایان  دوور 

دەدەن  هەوڵ  تیۆریستەكانی 

وەاڵمدەرەوەی  خانەی  بیخەنە 

تەحەدا هەنووكەییەكانی ئەوكات 

و  شیعەگەری  دنیای  ئێستای  و 

ئیسالمەتییەوە)٩(. 

باڵێكی  حیزبی دەعوە خاوەن 

لە  زیاتر  لە  كە  بوو،  سەربازی 

تا  و  دەهات  پێك  چەكدار   ٢٥٠٠

هێزە  لە  بەشێك  بوونە  كە   ٢٠٠٤

»هێزەكانی  بە  عێراقییەكان، 

بە  دەنارسان)١٠(.  سەدر«  شەهید 

ئەم  مەترسیی  و  كاریگەری  هۆی 

قیادەی  مەجلیسی  حیزبەشەوە، 

سەرەتای  لە  بەعس  سەورەی 

سزای   ،٤٦١ بڕیاری  بە  هەشتاكان 

دەستبەجێی  لەسێدارەدانی 

كە  كەسێك  هەر  بۆ  بڕییەوە 

ساغ  بەسەردا  دەعوە  بۆ  ئینتیامی 

ببێتەوە)١١(. لە ڕووی مەرجەعیەتی 

باقر  محەمەد  ئایینییشەوە، 

ڕابەری  بوو،  ئایەتوڵا  كە  سەدر 

تەقلیدی  مەرجەعیەتی  و  ڕۆحی 

سێدارەدا  لە  كە  دواتر  بووە، 

شوێنكەوتەی ئیجتیهادی محەمەد 

بوون)١٢(،  لوبنان  فەزلواڵی  حسێن 

بەاڵم لە ئێستادا سەرباری ئەوەی 

هەڵوێست  لە  پێشوازی  ناوبەناو 

و  دەكەن  سیستانی  فەتواكانی  و 

مالیكییان  ئەویش  فەتوای  لەسەر 

 ،)٢٠١٤)١٣٢ لە  عەبادی  بە  گۆڕی 

كە  نییە  ئاشكرا  بەڕوونی  بەاڵم 

بن  ئەو  قوتابخانەی  پەیڕەوكەری 

لە  ئەندامان  دەردەكەوێ  وا  و 

تەقلیددا سەرپشك كرابن)١٤(. 

لێكەوتەی ناكۆكی و 

دەستەگەرییەكانی ناو حیزبی دەعوە

مێژووی  لە  دەعوە  حیزبی 

ناكۆكیی  هۆی  بە  خۆیدا،  كارى 

قووڵەوە پەنای بۆ كاری بەكۆمەڵ 

و دەستەجەمعی بردووە، هەر بە 

زیاتر  ناكۆكییانەشەوە  ئەم  هۆی 

جیابوونەوە  دووچاری  جار   ١٠ لە 

بووەتەوە  باڵباڵێن  و  ئینشیقاق  و 

باڵ  پێنج  قۆناغدا  هەندێ  لە  و 

حیزبی  ناوی  بە  جیا  كۆمەڵی  و 

هەر  كردووە،  كاریان  دەعوەوە 

 ٢٠٠٣٢ دوای  تا  ئەمەش  لەبەر 

هەڵبژێرێت  ئەمیندار  نەیتوانی 

هەبووە)١٥(.  وتەبێژی  تەنها  و 

كە  كەسە  يەكەم  ماليىك  نوورى 

حیزب  گشتیی  ئەمینداری  بە 

كاتێكدا  لە  هەڵبژێردرابێت، 

پۆستی سەرۆكایەتیی وەزیرانیشی 

ئەمەش   ،)٢٠٠٧( بوو  بەدەستەوە 

جیابوونەوەی  هۆی  بە  بوو 

ئیرباهیم جەعفەری و ڕاگەیاندنی 

لە  جگە  چونكە  ئیساح،  باڵی 

لەالیەن  وەزیران،  سەرۆكایەتیی 

سەرۆكایەتیی  لە  مالیكییەوە 

حیزبیش بێبەش كرا)١٦(. 

بە  عەبادی  ٢٠١٤دا،  لە 

پاڵپشتیی هەندێ لە سەركردەكانی 

ڕۆشنایی  لەبەر  و  حیزب 

گۆڕانكاری،  بۆ  سیستانی  فەتوای 

بەسەر  كرد  سپیی  كودەتایەكی 

مالیكیدا و ناكۆكییەكانیان درێژەی 

هەڵبژاردن؛  بۆ   ٢٠١٨ لە  تا  كێشا 

دوو  بەسەر  دەعوەی  حیزبی 

هەر  كرد،  دابەش  جیاوازدا  باڵی 

ئەمەش وەهای كرد پاش ١٢ ساڵ 

وەزیران،  سەرۆكایەتیكردنی  لە 

ئەم پێگە گرنگە لەدەستی حیزبی 

سپێردرا  و  دەربچێت  دەعوە 

بە  عەبدوملەهدی)١٧(.  عادل  بە 

گەورەیەشەوە،  زیانە  ئەم  هۆی 

قەیرانی  و  كێشە  لە  حیزبە  ئەم 

هۆی  بە  هەر  دەژی.  بەردەوامدا 

ناوخۆییانەشەوە،  ناكۆكییە  ئەو 

 ٢٠١٤( هەڵبژاردندا  دوو  لەنێوان 

لە  دەنگدەرانی  ڕێژەی   )٢٠١٨ و 

دەنگەوە  هەزار   ٣٢٠٠ و  ملیۆن   ١

دەنگ  هەزار   ٤٠٠ بۆ  دابەزی 

ڕێژەی  بە  كەمكردن  دەكاتە  كە 

دەعوەی  حیزبی  ئەمەش   ،)٦٥%)١٨

كورسیی   ٢٠ دەوروبەری  لە 

لەچاو  كرد  بێبەش  هەڵبژاردن 

ساڵی  لە   .)٢٠١٤)١٩ هەڵبژاردنی 

٢٠١٩، حيزىب دەعوە گۆنگرەیەكی 

گرێ  كەربەال  شاری  لە  گشتیی 

مالیكی  دیسانەوە  لەوێدا  دا، 

متامنەی  گشتی  ئەمینداری  وەك 

كێشە  هۆیەوە  بەم  وەرگرتەوە، 

حیزب  ناو  پەرتەوازەییەكانی  و 

كۆنگرەكە  هەڵدایەوە.  سەریان 

دەعوەی  حیزبی  بااڵكانی  كادرە 

بەسەر ناڕازییەكان و باڵی مالیكیدا 

باڵی  نێوانەشدا  لەم  كرد،  دابەش 

نێوانگر سەریان هەڵدا، بۆ ئەوەی 

ڕێگە بگرن لە خزان و پاشەكشەی 

زیاتری حیزب)٢٠(، بەاڵم ڕۆژ لەدوای 

ڕۆژ كەلێنی نێوان جەمسەرەكانی 

ئەم حیزبە زیاتر فراوان دەبن. 

و  دژیەكی  سەدر،  ڕەوتی   .٢

قەیرانی شوناس

یەكێك لە جەماوەریرتین ڕەوتە 

سیاسییەكانی شیعە كە ڕاستەوخۆ 

بە كەسایەتیی موقتەدا  پەیوەستە 

محەمەد  بنەماڵەی  و  سەدر 

سادق سەدرەوە، كە بنەماڵەیەكی 

دێرینی ئایینی شیعەن و ڕیشەیان 

عامل«ی  »جبل  بۆ  دەگەڕێتەوە 

 ١٧٧٩ لە  و  لوبنان  باشووری 

ڕابەری  كراون)٢١(.  عێراق  ئاوارەی 

 ٤٥( سەدر  موقتەدا  ڕەوتە؛  ئەم 

ئایەتوڵا  بچووكی  كوڕە  كە  ساڵ( 

بە  خۆی  سەدرە،  سادق  محەمەد 

عێراقی  نیشتامنیی  سەركردەیەكی 

ڕێبەرێكی  كاتدا  هەمان  لە  و 

و  دەزانێت  عێراقییش  ئایینیی 

لەناو  زۆرە  جەماوەرێكی  خاوەن 

لەگەڵ  شیعە)٢٢(،  هەژارەكانی 

كەسێكی  بە  زۆرێك  ئەوەشدا 

كەم  هەڵچووی  و  ڕاڕا  و  عاتفی 

ئەزموون لە كاری سیاسی دەیدەنە 

تۆمەتباری  بەوەش  و  قەڵەم 

بڕیار  جۆرە  ڕۆژە  هەر  دەكەن 

بۆ  ڕێنامییەك  و  ڕاسپاردە  و 

الیەنگرانی دەردەكات)٢٣٢(. 
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پاشخانی سەدری باوك )دووەم( 

ڕەوتی سەدر تا سەرلەبەیانیی 

سەددام  كە   ٢٠٠٣٢ نیسانی  ٩ی 

هیچ  لە  ڕووخا،  حوسێن 

سیاسی  پۆلێنێكی  یان  لێدوان 

ناوی  ڕاگەیاندن  هۆكارێكی  و 

ڕەوتە،  لەم  مەبەستیش  نەبووە. 

سادق  محەمەد  هەوادارانی 

سەدرە كە لە ١٩٩٩ لەگەڵ مستەفا 

نەجەف  لە  كوڕیدا  موئەمەلی  و 

جگە  ڕەوتەكە  بەاڵم  كران،  تیرۆر 

باقر  محەمەد  وێنەی  ئەو،  لە 

حیزبی  دامەزرێنەری  سەدری 

ئامۆزای  كە  دادەنێن  دەعوەش 

سادق  محەمەد  ڕێبەرەكەیانە)٢٤(. 

نەوەدەكانی  سااڵنی  لە  سەدر 

سەدەی ڕابردوودا، وەك ڕێبەرێكی 

كەوتە  جەماوەری  شیعەی 

جموجووڵ و پاش چەندین ساڵ لە 

ڕاوەستان بە پاساوی ئەوەی واجب 

ئەنجامدانی   ١٩٩٧ ساڵی  لە  نییە، 

خوتبە و نوێژی جومعەی زیندوو 

ئامانج  دەوترێت  كردەوە)٢٥(. 

قوتكردنەوەی  ڕێگەپێدانەی،  لەم 

ویالیەتی  گوتاری  بۆ  بوو  ڕكابەر 

ڕژێمی  لەالیەن  ئێرانی  فەقییهی 

لە  پێیەی سەدر  بەو  سەددامەوە، 

خاوەن  و  عەرەبی  بنەماڵەیەكی 

لە  پاڵپشتیی  و  تێڕوانینێكی جیایە 

»الوالیة العامة املقیدة« دەكرد)٢٦(. 

بە  ئەمە  خۆی  سەدر  موقتەدا 

تۆمەتی شیعەی تاراوگە دەزانێت، 

نەیاندەتوانی  دەرەوە  لە  كە 

سەدر  كە  بگرن  ئەوە  بەرگەی 

ڕژێم  بەرەنگاری  ناوخۆوە  لە 

دڵپیس  »خەڵكانی  یان  دەبێتەوە 

بارەی  لە  بوون«)٢٧(.  خراپەكار  و 

سەدریشەوە  كاركردنی  هۆكاری 

لە سایەی سەددام، موقتەدا پاساو 

سایەی  لە  ڕەزا  ئیامم  كاری  بە 

دەهێنێتەوە،  عەباسی  حوكمڕانیی 

بەشێك  ببێتە  ئەوەی  بەبێ 

هەر  بەرپەرچی  بەتوندی  لەوان، 

باوكی  نزیكایەتییەكی  چەشنە 

دەداتەوە  بەعسیش  ڕژێمی  و 

ئەوان  كاری  بە  تیرۆرەكەشی  و 

ڕیوایەتی  بەگژ  و  دادەنێت 

پێ  ئێرانی  كە  دەچێتەوە  بەعسدا 

تۆمەتبار كرد)٢٨(.

مەرجەعیەتی  و  سەدر  ملمالنێی 

نەجەف

باوكی موقتەدا كە بە »سەدری 

لەگەڵ  هاوكات  نارساوە،  دووەم« 

ئێرانی  منوونەی  ڕكابەریكردنی 

ڕكابەری  خامنەیی  ئایەتوڵا  و 

نەجەف  مەرجەعیەتی  تەقلیدیی 

سیستانی  ئایەتوڵا  خودی  و 

و  خوئی  مردنی  پاش  كە  بوو، 

سەبزواری لە سەرەتای نەوەدەكان 

مەرجەعیەت  تەختی  لەسەر 

دانیشتبوو)٢٩(.  چوارمشقی 

ساردوسڕ  پەیوەندیی  سیستانی 

و  سەدر  محەمەد  لەگەڵ  بووە 

بۆ  كردووە  سەردانی  كە  جارێك 

ئاشتەوایی، ئامادە نەبووە تەوقەی 

لەگەڵ بكات و تەنانەت تەماشای 

ناوچاویشی بكات)٣٢٠(. سەدر خۆی 

بە شیاوتر دەزانی لە سیستانی بۆ 

مەرجەعیەت و ئەمەشی بەئاشكرا 

سەركردە  و  حەوزە  گەیاندە 

لەدوای  نەجەف  ئایینییەكانی 

مەرگی خوئی، بەاڵم هیچی سەوز 

نەكرد)٣٢١(.

سەدرییەكان بە مەرجەعیەتی 

كە  »الناطقة«،  دەڵێن  خۆیان 

تەقلیدیی  مەرجەعیەتی  هاوتای 

مەرجەعیەتی  ئەم  نەجەفە. 

دەمی  لە  ڕەخنەگرەش  شەعبییە 

زۆری  نەیاری  و  ڕكابەر  خۆیدا 

لەوانەش  یەكێك  هەبووە)٣٢٢(، 

لە  بوون  حەكیم  بنەماڵەی 

سەردەمی  تا  كە  نەجەف، 

بە  دانیان  حەكیمیش  باقر 

سەدردا  محەمەد  مەرجەعیەتی 

پیاوی  و  ساویلكە  بە  و  نەناوە 

ڕژێمی بەعسیان دەزانی)٣٢٣٢(. 

دەدا  هەوڵی  باوك  سەدری 

چینایەتیی ئایینی و مەزهەبی تێك 

پەراوێزخراو  شوێنە  لە  بشكێنێت، 

و هەژارنشینەكاندا كار و چاالكیی 

دەكرد و جەماوەری كۆ دەكردەوە 

موقتەدا  بۆ  میرات  بە  ئەمەش  و 

گرەوی  ئەمەش  هەر  مایەوە)٣٢٤(، 

پێشكەوتن  بۆ  سەدرە  گەورەی 

و  تەقلیدی  مەرجەعیەتی  بەسەر 

شیعە،  ئەریستۆكراتەكانی  بنەماڵە 

گەشتوونەتە  ئەوانەی  بەتایبەت 

دیارترینیان  كە  تاراوگە  واڵتانی 

ئەبولقاسمی  ئایەتوڵا  بنەماڵەی 

ڕقی  و  دوژمنایەتی  كە  خوئییە 

هەیە  سەدر  لەگەڵ  زۆریان 

باوكیدا  لەگەڵ  باوكیشیان  و 

بەوەی  گەیشت  كار  تا  هەیبوو، 

بە دۆسیەی  تێكەڵ  ناوی موقتەدا 

خوئی  عەبدوملەجید  كوشتنی 

 ٢٠٠٣٢ نیسانی  ٩ی  لە  ببێت 

لە  عەلی  ئیامم  سەحنی  لەناو 

نەجەف و دواتریش لە ٢٠ی ئابی 

لێكۆڵینەوەی  دادگای  لە   ٢٠٠٣٢

نەجەف فەرمانی گرتنی بۆ سەدر 

نەكرا  جێبەجێ  بەاڵم  دەركرد)٣٢٥(، 

دەست  بە  گوشار  كارتی  وەك  و 

نەیارانیەوە  و  مالیكی  و  عەالوی 

هۆی  بە  كەیسەكە  تا  مایەوە 

كۆنبوونەوە فەرامۆش كرا. 

و  شەڕ  گرنگەكانی  وێستگە 

لەگەڵ  سەدر  بەریەككەوتنەكانی 

هێزەكانی تر

سەرەتای  سەدر  موقتەدا 

بە  خۆی  سیاسیی  كاروانی 

ئەمەریكییەكان  شەڕكردنی 

مەهدیی  كرد، سوپای  پێ  دەست 

زۆری  خەڵكانێكی  و  دامەزراند 

دۆخی  و  سەددام  زەرەرمەندی 

كۆ  لێی  سەددامیشی  دوای 

قۆناغی  لە  سەدر  بوونەوە. 

سوننەكانی  پشتیوانیی  یەكەمدا 

دواتر  بەاڵم  هێنا،  بەدەست 

تایفی  ناو شەڕی  سوپاكەی خزایە 

سوننەكاندا  لەگەڵ  پەیوەندیی  و 

دوژمنایەتی)٣٢٦(.  بۆ  هەڵگەڕایەوە 

لەگەڵ  تەنها  سەدرییەكان  شەڕی 

سوننەكان  و  ئەمەریكییەكان 

كەوتنە   ٢٠٠٨ لە  بەڵكە  نەبوو، 

مالیكیی  نووری  ڕقی  بەر 

چوارچێوەی  لە  سەرۆكوەزیران 

و  الفرسان«  »صولة  پڕۆسەی 

موقتەدا  بانگەوازەكانی  سەرباری 

پڕۆسەكە،  بە  كۆتاییهێنان  بۆ 

چەكدارەكانی  بەر  گەورە  گوزری 

و  گرژی  ئەم  كەوت)٣٢٧(.  سەدر 

لەنێوان  ئێستا  تا  ناكۆكییەش 

مالیكی و سەدر وەك دوو قوتبی 

حیزبی  و  سەدر  ڕەوتی  و  شیعی 

سەدری باوك
هەوڵی دەدا 

چینایەتیی ئایینی و 
مەزهەبی تێكبشكێنێت، 
ئەمەش بە میرات بۆ 

موقتەدا مایەوە
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شیعیی  هێزی  دوو  وەك  دەعوە 

هەموو  ئەو  بەردەوامن،  كاریگەر 

دەستپێشخەرییانەشی  ئەو 

ئاساییكردنەوەی  بۆ  كراون  كە 

شكستیان  پەیوەندییەكانیان؛ 

ناكرێت  پێشبینییش  هێناوە)٣٢٨(، 

بەستەڵەكی  نزیكدا  ئایندەی  لە 

نێوانیان بتوێتەوە.

و  سیاسی  پڕۆسەی  لە  پێیەك 

پێیەكی تر لە كاری چەكداری 

ژمارەیەك  ڕێگای  لە  سەدر 

حكومەتە  لە  بەشداریی  وەزیرەوە 

لە  كردووە،  عێراق  جیاجیاكانی 

فراكسیۆنێكی  پەرلەمان  خولەكانی 

لە  و  هەبووە)٣٢٩(  كورسیی   ٣٢٠�٤٠

براوەی  هێزی  یەكەم  بووە   ٢٠١٨

هەڵبژاردن لە ڕێگەی سائیروونەوە 

كە ٥٤ كورسیی هەیە)٤٠(. جگە لەم 

خاوەن  سەدر  نەرمانەش،  هێزە 

لە  كە  السالم«ە  »رسایا  میلیشیای 

»یاریدەدەری  یارسی  ئەبو  ڕێگای 

بە  پەیوەسن  سەدرەوە  جیهادی« 

چاالكییان  سنووری  و  موقتەداوە 

بەتایبەت  عێراقدایە،  خاكی  لەناو 

مەزاری  كە  سامەڕا  كەرتی 

سەردابی  و  عەسكەری  حەسەنی 

كە  دەگرێت  لەخۆ  مەهدی  ئیامم 

بەشێكن لە پیرۆزییەكانی شیعە)٤١(. 

جگە لەم شارەش، یەكە و گرووپە 

لە  میلیشیایە  ئەم  تایبەتەكانی 

بەشداریی  عێراقیدا  پارێزگای   ١٢

تایبەتیان  سەربازیی  منایشی 

خۆشیان  ئەركەكانی  و  كردووە 

پیرۆزییەكانی  لە  بەرگری  بە 

بەاڵم  كردووە)٤٢(،  دیاری  شیعە 

دواییەدا  ئەم  دیدارێكی  لە  سەدر 

لە  بیر  زۆر  كە  نایشارێتەوە 

مەهدی  سوپای  چاالككردنەوەی 

ئەوەشی  هەڕەشەی  و  دەكاتەوە 

بگەڕێنەوە  سوننەكان  »ئەگەر  كرد 

ئەوە  تیرۆریستی،  كاری  بۆ 

ئەوانیش حازرن بۆ پەرچەكردار و 

حازرە)٤٣٢(  مەهدی  سوپای  پڕۆژەی 

سەدرە  میكانیزمێكی  ئەمەش  كە 

بۆ  پەنابردنە  و  خۆسەملاندن  بۆ 

بژاردەی چەك، لە كاتێكدا ئەو خۆی 

بە قوتابخانەیەكی دینی و ڕەوتێكی 

سیاسی و جەماوەری دەناسێنێت. 

سەدر، پۆپۆلیزم و جەماوەریبوون

جەماوەریرتین  سەدر؛  ڕوتی 

كورسیی   ٣٢٠ شیعەیە،  تەوژمی 

 ٢٠٠٥ هەڵبژاردنی  یەكەم  لە 

٢٠١٠دا  لە  هێناوە،  بەدەست 

كردووەتەوە  بەرز  كورسییەكانی 

 ٢٠١٤ لە  كورسی)٤٤(،   ٣٢٩ بۆ 

گەشتووەتە ٣٢٦ كورسی و لە ٢٠١٨ 

لە ڕێگای هاوپەیامنێتیی سائیروون 

بە  و   ٥٤ گەیاندە  كورسییەكانی 

هەموو  لەناو  هات  یەكەم  پلەی 

هەڵبژاردنی  بەشدارەكانی  لیستە 

گشتی)٤٥(، بەاڵم زۆر جار ڕەخنەی 

بەوەی  ڕەوتە  لەم  گیراوە  ئەوە 

بێت،  جەماوەری  ئەوەی  لەبریی 

لەبریی  و  پۆپۆلیزمە  خەریكی 

جەماوەرەكەی  ئەو  ئەوەی 

ئاڕاستە بكات، جەماوەرەكەی ئەو 

لەگەڵ  هاوكات  دەكەن.  ئاڕاستە 

خاوەن  سەدر  ڕەوتی  ئەمەشدا 

و  دیاریكراو  سیاسیی  شوناسێكی 

كاتدا  یەك  لە  و  نییە  كۆنكرێتی 

كۆمەاڵیەتیی  و  و سیاسەت  ئایین 

لە  هەمیشە  و  كردووە  تێكەاڵو 

جگە  خۆڵەمێشیدایە)٤٦(.  ناوچەی 

ڕەوتی  تری  كێشەیەكی  لەوەش 

گۆڕینی  بڕیار  و  ڕاڕایی  سەدر، 

لە  كە  )موقتەدا(  ڕێبەرەكەیەتی 

ماوەی ١٥ ساڵی ڕابروودا چەندین 

خۆی  سیاسیی  بەشداریی  جار 

پەشیامن  دواتر  و  هەڵپەساردووە 

بووەتەوە و لە چەندین وێستگەی 

شێوە  هەمان  بە  گرنگیشدا 

ناجێگیرەكانی  و  شلۆق  بۆچوونە 

دووچاری  ڕەوتەكەی؛  و  جەماوەر 

پەرتەوازەیی  و  شپرزەیی 

ئەم  سەرباری  كردووەتەوە)٤٧(. 

بەگشتی  دەكرێت  پۆپۆلیزمەش، 

كە  بنەمایانەی  و  پێودانگ  ئەو 

سەدر و ڕەوتەكەی ئاڕاستە دەكەن، 

بكرێت،  دیاری  شتێك  چەند  بە 

لەوانەش: هەڵوێستە مێژوییەكانی 

دەربارەی  باوك  سەدری  محەمەد 

فەقییهی  ویالیەتی  ڕەتكردنەوەی 

ئەمەریكا،  دژایەتیكردنی  و  ڕەها 

ڕەوتەكە  سیاسییەكانی  پابەندییە 

وەك الیەنێكی بەشدار لە پڕۆسەی 

قۆرخكردی  هەوڵی  سیاسی، 

لە  بەشداریی  و  ئۆپۆزسیۆن  ڕۆڵی 

خۆپیشاندان  و  خۆپیشاندانەكان 

وەك الیەنێكی یاخی و شۆڕشگێڕ و 

خۆمنایشكردن  هەوڵی  چاكەخواز، 

پارێزەری مەزهەبی شیعە و  وەك 

دۆستی سوننە و كراوەش بە ڕووی 

ئەم تایفەیە لە هەمان كاتدا)٤٨(.

 

هاوكێشەی  لە  سەدر  پێگەی 

سیاسیی شیعیدا

و  مەزهەبی  ئاستە  لەسەر 

قوتابخانەیەكە  سەدر  ئایینییەكە، 

مەرجەعیەتی  لەگەڵ  هاوتەریب 

تەقلیدیی نەجەف، بەاڵم جیاواز لە 

باوك، موقتەدا  سەردەمی سەدری 

و  سیستانی  بۆ  خۆی  دژایەتیی 

هەر  نەك  ناكات.  ئاشكرا  حەوزە 

و  فەتوا  هەندێ  لە  بەڵكە  ئەوە، 

بانگەوازەكانیدا داوای پابەندبوون 

بۆچوونەكانی  و  فەتوا  بە 

ئەمەش  دەكات)٤٩(،  مەرجەعیەت 

دەشێت لە الیەك تەقییه )التقیة( 

الكەی  لە  و  بێت  خۆپارێزی  و 

ئەو  بۆ  بێت  ڕواڵەتی  ملدانی  تر 

كاریگەری و هەژموونە گەورەیەی 

سەردەمی  لە  مەرجەعیەت 

و  ناوەوە  لە  هەیەتی  سیستانی 

لەگەڵ  هاوكات  عێراق.  دەرەوەی 

بەبێ  خۆی  سەدر  ئەمەشدا 

ئەوەی مەرجەع و ئایەتوڵا بێت، 

الیەنگرەكانی  و  دەردەكات  فەتوا 

سیستانی  تەقلیدی  بەگشتی 

كاروباردا  هەندێك  لە  و  ناكەن 

مەرجەعەكانی  سەر  دەگەڕێنەوە 

و  شیرازی  حائیری  بەتایبەت  تر، 

ئیسحاق فەیاز، ئەمە جگە لەوەی 

ڕەوتی سەدر خۆی قوتابخانەیەكی 

بە  سەر  مەزهەبیی  و  ئایینی 

مەرجەعیەتی گۆیا )الناطقة(یە)٥٠(.  

بۆ  دەوڵەت  سەدر،  بۆ  جەماوەر 

حیزبی دەعوە  

كاریگەریی  بارەی  لە 

سەدرییەكان  سیاسییشەوە، 

گەورەی  پێگەیەكی  خاوەن 

كاریگەریان  ڕۆڵی  پەرلەمانین، 

بە  جەعفەری  دانانی  لە  هەبووە 

عادل  بەرامبەر  سەرۆكوەزیران 

هەر   ،)٢٠٠٥( عەبدوملەهدی 

ئەوان ویالیەتی دووەمی مالیكییان 

سەرباری  كردەوە  یەكالیی 

 ،)٢٠١٠( زۆر  دوژمنایەتیی 

بۆ  بوون  یارمەتیدەر  و  پاڵپشت 

بەسەر  كە  عەبادی  ویالیەتی 

 ،)٢٠١٤( هەڵگەڕایەوە  مالیكیدا 

عەبدوملەهدیدا  عادل  دانانی  لە 

 )٢٠١٨( بوون  سەرەكی  الیەنی 

تۆفیق  محەمەد  ڕاسپاردنی  بۆ  و 

شێوە  هەمان  بە  عەالوییش 

چەندە  هەر  هەبوو،  ڕۆڵیان 

ئەركەكەیدا)٥١(،  لە  نەكەوت  سەر 

بەوەوە  شانازی  سەدر  تەنانەت 

سەرۆكوەزیرانێك  هیچ  دەكات 

بەبێ   ٢٠٠٣٢ پاش  عێراقی  لە 

دانەنراوە)٥٢(.  ئەو  ڕەزامەندیی 

ئەوەی  كێشەی  ڕەوتە  ئەم  بەاڵم 

پێگە  و  كاریگەری  ئەم  هەیە 

بۆ  نەبۆتەوە  شۆڕ  پەرلەمانییەی 

لەالیەن  كە  دەوڵەت  قوواڵیی 

زۆری  بەشی  دەعوەوە  حیزبی 

جۆرێك  بە  كراوە،  كۆنرتۆڵ 

كورسیی  و  جەماوەر  زۆرترین 

سیاسیی  هەژموونی  و  پەرلەمانی 

هیی سەدرە و زۆرترین پۆست و 

پلە  و  پێگەی حكوومیی هەستیار 

تایبەتیش هیی حیزبی دەعوە)٥٣٢(. 
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حەكیم و  حیكمەی  ڕەوتی   .٣

ئەنجوومەنی  میراتی  جێهێشتنی 

ئیسالمی 

باڵە  لە  یەكێكە  حیكمە  ڕەوتی 

بااڵی  ئەنجوومەنی  جیابووەكانی 

سەركردەی  لەالیەن  ئیسالمی و 

حەكیمەوە  عەمامر  شیعە؛  گەنجی 

عەمامر  دەكرێت.  سەرۆكایەتی 

عەبدولعەزیز  كوڕی  حەكیم 

پێشووی  سەرۆكی  حەكیمی 

بااڵی  ئەنجوومەنی  كۆچكردووی 

بااڵی  مەرجەعی  كوڕەزای  ئیسالمی و 

كۆچكردووی شیعە؛ سەیید موحسین 

ئەلحەكیمەو لە١٩٧١ لەشاری نەجەف 

لەبنەماڵەی  دایكیشی  بووە،  لەدایك 

هەن  زۆر  قسەوباسی  سەدرە)٥٤(. 

لەسەر هۆكاری جیابوونەوەی حەكیم 

كە  ئیسالمییەی  ئەنجوومەنی  لەو 

مامی و باوكی سەرۆكایەتییان كردووەو 

لە ٢٠٠٩ بەمیرات سەرۆكایەتییەكەی 

وەرگرت، بەاڵم حەكیم زۆر نەچووەتە 

ڕكابەرەكانی  لەكاتێكدا  وردەكاری، 

هۆكارەكەیان  بااڵ  لەئەنجوومەنی 

ناوبراوو  تاكڕەویی  بۆ  گێڕایەوە 

فەقاهەت،  مەرجی  نەبوونی 

حەوزەی  خوێندنی  بەوپێیەی 

دامەزراندنی  لەگەڵ  تەواونەكردووە 

لەناو  بەخۆی  تایبەت  ڕێكخستنی 

ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمی)٥٥(.

شوناسی حیكمە و بەریەككەوتن 

لەگەڵ ئێران 

لە  جیابوونەوەیەوە  بەهۆی 

ئەنجوومەنی بااڵ، پەیوەندیی نێوان 

حەكیم و ئێران كێشەی تێكەوت، 

)عەبدولعەزیز  باوكی  كاتێكدا  لە 

)محەمەد  مامی  و  حەكیم( 

نزیكرتین  لە  حەكیم(  باقر 

بوون،  تاران  هاوپەیامنەكانی 

دەگەڕێتەوە  ئەمەش  هۆكاری 

بۆ  حەكیم  عەمار  بانگەشەی  بۆ 

»ڕەوتی مەدەنی« و گرنگیدانی بە 

گەنجان و ژنان و ڕیكالمكردن بۆ 

خۆی وەك سەركردەیەكی عەرەب 

ئەوەش  كە  عێراق،  شیعەی  بۆ 

چەندین  بانگەشەی  و  درووشم 

ساڵەی سەرەكیی موقتەدا سەدری 

بێزارییە  مایەی  و  ڕكابەریەتی)٥٦( 

بۆ ئێران. 

دامەزراندنەكەیدا  وتاری  لە 

)٢٤ی تەممووزی ٢٠١٧(، عەمامر 

بە  حیكمەی  ڕەوتی  حەكیم 

»تەوژمێكی سیاسیی نوێ« ناساند، 

خەڵكی  ژانی  و  خەم  زادەی  كە 

ئەزموونی  یەكەم  لە  عێراقە)٥٧( 

جیابوونەوە  لەپاش  هەڵبژاردندا 

ئیسالمی.  بااڵی  ئەنجوومەنی  لە 

لە  كورسیی   ٢٠ حیكمە  ڕەوتی 

بەدەست  عێراق  پەرلەمانی 

ڕادەیەك  تا  ئەمەش  هێنا)٥٨(، 

دەشێت بە سەركەوتن بۆ ڕیسكی 

بدرێت  لەقەڵەم  حەكیم  عەمار 

ناوبانگی  و  ناو  دەستبەرداری  كە 

ئیسالمی  بااڵی  ئەنجوومەنی 

و  میدیایی  شەڕێكی  پاش  بوو، 

هۆی  بە  یەكرتی  ملشكاندنی 

بنەماڵەی  میراتی  لەسەر  ناكۆكی 

پێگە  دابەشكردنەوەی  و  حەكیم 

ئەم  بەاڵم  بارەگاكانیان)٥٩(.  و 

بەبێ  كە  حەكیم  كورسییەی   ٢٠

هێنا،  بەدەستی  هاوپەیامنێتی 

ببێتە  كە  ئەوەی  هۆی  نەبووە 

ئاڕاستەكەرەكانی  لە  یەكێك 

و  حكومەت  پێكهێنانی 

و  هاوپەیامنێتییەكان  دیاریكردنی 

هێلكەی  وەك  كرد  وەهای  زیاتر 

هاوكێشە  لە  دەربكەوێت  قەپان 

ژمارەی  زۆركردنی  بۆ  شیعییەكان 

الیەك بەسەر الكەی تردا)٦٠(.

كێشەی بژاردەی ئۆپۆزسیۆنبوونی 

حیكمە 

مانگ  حەوت  لەپاش 

حكومەت،  پێكهێنانی  لە 

وەك  خۆیان  حیكمە  ڕەوتی 

ڕاگەیاند،  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنێكی 

گەورەترین  ببنە  ئەوەی  بەهیوای 

فراكسیۆنی ئۆپۆزسیۆن، لە كاتێكدا 

كابینەی  لە  ناڕەزایەتی  دەهات  تا 

عەبدوملەهدی پەرەی دەسەند)٦١(. 

ڕەوتی حیكمە هەر بەم ڕاگەیاندنی 

ئۆپۆزسیۆنە نەوەستان و هەوڵیان 

لە  خۆپیشاندان  زنجیرەیەك  دا 

حكومەتی  دژی  عێراق  شارەكانی 

بخەن،  ڕێك  عەبدوملەهدی 

ناڕەزایەتیی  و  تووڕەیی  ئەمەش 

شیعەی  ئێرانییەكانی  باڵە  زۆری 

حەكیمیان  و  هێنا  خۆیدا  بەدوای 

بە تێكدەر و شوێنكەوتەی نەیاران 

دەرەوەی  لە  قەڵەم)٦٢(.  دایە 

ئەمە  سیاسییەكانیش،  ناكۆكییە 

موقتەدا  هەنگاوەكانی  لە  زیاتر 

سااڵنێكی  كە  دەچوو  سەدر 

و  شیعە  شەقامی  كۆنرتۆڵی  زۆرە 

بۆ  كردبوو  ئۆپۆزسیۆنی  گوتاری 

خۆی. بەاڵم بە پێچەوانەی گوتاری 

میدیایی سەدرەوە، ڕەخنەی ئەوە 

لە گوتاری حەكیم و حیكمە گیراوە 

ئۆپۆزسیۆنبوونی  بنەماكانی  كە 

هاوپشكی  دژایەتیی  بۆ  خۆی 

تایفی و بنەما خراپەكانی پڕۆسەی 

هۆكارەكانی  و  نییە  سیاسی 

نین)٦٣٢(،  ڕوون  ناڕەزایەتییەكانی 

ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش 

ناتوانێت  سەدر  وەك  حەكیم 

وەك  و  ببێت  شەپۆل  سواری 

ڕەوتێكی سیاسیی شیعەش خۆیان 

دامەزرێنەری  باوكانی  لە  و  ڕۆڵە 

لە  كاتێك  )٢٠٠٣٢(ن،  سیستمی 

ئیسالمی  بااڵی  ئەنجوومەنی 

بوون. ئەوەشی جێگەی سەیر بوو، 

پاش چەند مانگێك لە ڕاگەیاندنی 

حەكیم  عەمامر  ئۆپۆزسیۆنبوون، 

جادریە  لە  خۆی  بارەگاكەی  لە 

میوانداریی كۆبوونەوەیەكی الیەنە 

سیاسییە سەرەكییە شیعە و سوننە 

ڕزگاركردنی  بۆ  كرد  كوردەكانی  و 

كە  عەبدوملەهدی،  حكومەتی 

ناڕەزایەتیی  و  گوشار  دووچاری 

هاتبوو)٦٤(،  خۆپیشاندەران  زۆری 

لەسەر  زۆری  پرسیاری  ئەمەش 

ڕەوتی  ئۆپۆزسیۆنبوونی  جۆری 

حیكمە دروست كرد.

ڕووكارە  فەزیله،  حیزبی   .٤

سیاسییەكەی یەعقوبی 

سیاسیی  باڵی  كە  فەزیلە 

ناوی  بە  ئایینییە  گرووپێكی 

»الفضالء«، یەكێك بوو لەو حیزبە 

شیعانەی بە خێراییەكی زۆر لەدوای 

حیزبە  ئەم  دەركەوت)٦٥(.   ٢٠٠٣٢

بیرۆكەی  ئەوە دەكات  بانگەشەی 

و   ٢٠٠٣٢ پێش  دامەزراندنەكەی 

تیرۆركردنی  پاش  بارودۆخی  لە 

گەاڵڵە  سەدر  سادق  محەمەد 

بووە، بەتایبەت كە محەمەد سەدر 

خۆی  لەپاش  كردبوو  »وەسێتی 

بەهۆی 
جیابوونەوەیەوە

لە ئەنجوومەنی بااڵ، 
پەیوەندیی نێوان 
حەكیم و ئێران 
كێشەی تێكەوت
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محەمەد  الی  بچنە  كاروبارەكان 

خوێندكارەكەی«،  یەعقوبیی 

و  ئایینی  مەرجەعی  ئێستا  كە 

پێیەش  بەم  فەزیلەیە)٦٦(.  ڕۆحیی 

سەدری  بندەستی  لە  حیزبە  ئەم 

دووەمەوە هاتۆتە دەر، بە هەمان 

عەسایبی  و  سەدر  ڕەوتی  شێوەی 

یەعقوبی  خەزعەلی.  قەیس 

و  بەغدایە  ١٩٦٠ی  لەدایكبووی 

شارستانییە،  ئەندازەی  دەرچووی 

نەوەدەكان  سااڵنی  سەرەتای  لە 

سەدری  سادق  محەمەد  متامنەی 

ئەمیش  و  هێناوە  بەدەست 

پشتیوانی ئەو بووە لە ڕاگەیاندنی 

و  دووەم  سەدری  مەرجەعیەتی 

لە  تیرۆركردنی  تا  بووە  لەگەڵیدا 

ئەمیش  هەر  و   ١٩٩٩ شوباتی 

تەرمەكەی  لەسەر  نوێژی 

ئەم  دامەزراندنی  لە  كردووە)٦٧(. 

حیزبەدا، یەعقوبی پشتی بە پلەی 

كە  بەستووە  خۆی  ئیجتیهادی 

ئایەتوڵا  ڕێگەی  لە  دەڵێت  خۆی 

بەدەستی  ئێرانییەوە  مونتەزیری 

هێناوە)٦٨(. 

بنەڕەتەوە  لە  فەزیلە  حیزبی 

فەقییهـ  ویالیەتی  بە  باوەڕیان 

هەیە، بەاڵم پێیان وایە لە ئێستادا 

گەشن  بۆ  هەیە  زۆر  ڕێگریی 

ئەوە  لەبریی  بۆیە  قۆناغە،  بەم 

هەڵبژاردنی  بۆ  پەنابردنیان 

پەرلەمانی پێ باشە بۆ دیاریكردنی 

گرووپێك كە واڵت بەڕێوە ببەن كە 

هەبێت)٦٩(،   خەڵكیان  شەرعیەتی 

هەر لەسەر ئەم بنەمایەش فەزیلە 

بەشدار  ٢٠٠٥دا  هەڵبژاردنی  لە 

كورسیی   ١٥ حیزبەكە  و  بوون 

پەرلەمانی  لە  هێنا  بەدەست 

عێراق، لە كۆی ١٣٢٢ كورسی كە بەر 

كەوت.  شیعەكان  هاوپەیامنێتیی 

حیزبەش،  ئەم  سەرەكیی  پێگەی 

و  بەسڕە  پارێزگای  لە  زیاتر 

پارێزگاكانی باشوور بوو)٧٠(. فەزیلە 

وەرگرتنی  لەسەر  پێداگرییان  بە 

ناویان   ٢٠٠٦ لە  نەوت  وەزارەتی 

بۆ  هەوڵدان  لەگەڵ  دەركرد)٧١(، 

بۆ  یاسای جەعفەری  جێگیركردنی 

وەزارەتی  لەالیەن  كەسێتی  باری 

لە  بوو  ئەوان  پشكی  كە  دادەوە 

ڕێگەی  یاسایە  ئەم   ،٢٠١٠�٢٠١٤

دەدا  مندااڵن  هاوسەرگیریی  بە 

زۆری  ناڕەزایەتیی  هۆی  بووە  و 

ژنانی چاالك و مەدەنی)٧٢(. 

دواییانە  بەم  ئەوەی  هۆی  بە 

شیعە  چەكدارەكانی  هێزە 

كاریگەریی  بوو،  بڵند  دەنگیان 

كەمرت  جاران  لەچاو  فەزیلە 

جگە  دەكرێت،  پێ  هەستی 

لەوەش لە چەند مانگی ڕابردوودا 

حیزبەكە  ناو  ناكۆكیی  زنجیرەیەك 

و  دەستكەوت  بەشكردنی  لەسەر 

ئیمتیازات دزەی كرد بۆ میدیاكان 

ڕێكخستنەوەی  سەرلەنوێ  كە 

هات  بەدوادا  فەزیلەی  پەیكەری 

كورسیى   ٣٢٢٩ لە  كورسیى   ٧ كە 

لە  هەیە  عێراقدا  پەرلەمانی 

هاوپەیامنێتیی  چوارچێوەی 

نەرسی عەبادی)٧٣٢(. 

ئایندەی  بەردەستەكانی  سیناریۆ 

هێزە سیاسییەكانی شیعە 

حیزبی دەعوە

و  بەردەستەكان  ئاماژە  بەپێی 

گشتیی  دۆخی  خوێندنەوەی  بە 

دەعوە  حیزبی  پێگەی  عێراق، 

دەڕوات  زیاتر  داكشانی  بەرەو 

لەوەی پێشرت باس كرا لە دابەزینی 

كورسییەكان  ژمارەی  و  دەنگدەر 

لەوانەش:  كۆمەڵێك هۆكار،  لەبەر 

الوازبوونی پەیكەر و دامەزراوەیی 

حیزب، تاكڕەویی ئەمیندارەكەی و 

ئامۆزاكانی،  و  زاوا  بە  گرنگیدانی 

»بەرژەوەندیخوازی«  زاڵبوونی 

الیەنە  و  بیروباوەڕ  بەسەر 

وەك  جاران  مەعنەوییەكانی 

حیزبێكی »جیهادی«، كاڵبوونەوەی 

فیكرییەكان  و  مێژوویی  پاشخانە 

و  كۆنرتین  و  گەورەترین  وەك 

شیعەی  حیزبی  هەمەچەشنرتین 

بارودۆخی  لە  جگە  ئەمە  عێراق، 

 ٢٠١٩ ترشینی  ڕاپەڕینی  پاش 

شیعییەكان  پارێزگا  و  بەغدا  لە 

كردووەتە  سیاسیی  ئیسالمی  كە 

میانەیەشدا  لەم  خۆی،  ئامانجی 

بە  تۆمەتبارە  دەعوە  حیزبی 

شكستهێنان لە كاری بەڕێوەبردنی 

وەك  جاران  كاتێكدا  لە  دەوڵەت، 

دەكرا)٧٤(.  تەماشا  فریادڕەس 

لە  دەعوە  حیزبی  لەمەش  جگە 

ئێستادا لە ئیسالمیی ڕادیكاڵییەوە 

مفتەخۆر  ئیسالمیی  بۆ  گۆڕاوە 

)الریعي()٧٥(، هەروەها كەوتووەتە 

لەسەر  ژیان  سەردەمێكیشەوە کە 

بەس  ڕابردوو  سەروەرییەكانی 

ئەمەش  و  پێشەنگبوون  بۆ  نییە 

ڕاپەڕینی  گوتاری  لە  بەڕوونی 

ترشینی ٢٠١٩دا دیارە، کە ئەمەش 

پێگە  داتەپینی  لەگەڵ  هاوكات 

دەعوە.  حیزبی  جەماوەرییەكەی 

بەاڵم ئەم حیزبە بە كەڵكوەرگرتن 

لە سااڵنی حوكمڕانیی جەعفەری و 

 )٢٠٠٥�٢٠١٨( عەبادی  و  مالیكی 

سیاسیی  ئەزموونی  هۆی  بە  و 

چوونەتە  بەتەواوی  خۆیانەوە 

جومگە گرنگەكانی بەڕێوەبردن و 

قووڵەكە«  »دەوڵەتە  بە  جار  زۆر 

ناویان دەبرێت، لە كاتێكدا خۆیان 

هەمیشە ڕەتی دەكەنەوە)٧٦(. 

ڕەوتی سەدر

قاسم  كوژرانی  لەپاش 

مەهدی  ئەبو  و  سلێامنی 

فڕۆكەخانەی  لەنزیك  موهەندیس 

 ،٢٠٢٠ دەستپێكی  لەگەڵ  بەغدا 

گۆڕەپانی  لە  گەورە  بۆشاییەكی 

دروست  عێراق  شیعەی  سیاسیی 

حیزبوڵای  سەرەتادا  لە  كە  بوو 

لە  وەرگرت  فەرمانی  لوبنان 

پڕكردنەوەی)٧٧(.  بۆ  ئێران 

سەدر  ئەمەشدا  لەگەڵ  هاوكات 

كە  نا،  هەنگاوی  كۆمەڵێك 

هەوڵی  خوێرنایەوە  لێ  ئەوەی 

شیعەی  گۆڕەپانی  كۆنرتۆڵكردنی 

عێراق بێت، لەوانەش: ڕێكخستنی 
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باوبوونەوەی  دژی  خۆپیشاندان 

عێراق،  لە  ئەمەریكا  سوپای 

خۆپیشاندانەكانی  سەركوتكردنی 

لە  سەدر  قسەكردنی  و  ترشین 

هاوشێوەی  سیاسیی  سیستمێكی 

ڕێبەرایەتیی  سایەی  لە  باوكایەتی 

هەندێ  لەوەش  جگە  خۆیدا)٧٨(، 

سەرچاوە باس لەوە دەكەن سەدر 

لەالیەن ئێرانەوە گفتی پێ درابێت 

حكومەتی  سەرۆكایەتیی  كە 

ئەو  ڕەوتەكەی  بۆ  داهاتوو 

پەنا ئەمانەشدا سەدر  لە  بێت)٧٩(، 

گەورە؛  ئایینیی  هێزێكی  وەك 

بۆ  هەیە  بەهێزی  ئامادەییەكی 

لە  پانتایی  زۆرترین  پڕكردنەوەی 

حەوزە لە حاڵەتی مەرگی ئایەتوڵا 

سیستانیدا كە ئێستا تەمەنی لە ٩٠ 

ساڵدایە. هێزە سیاسییەكانی شیعە 

بەم  دركیان  شیعەش  دەرەوەی  و 

ئایندەی  ئەگەرانەی  و  هەڵكشان 

بۆیە  كردووە،  سەدر  خەونەكانی 

بەشێكیان پڕۆژەی متامنەدانیان بە 

حكومەتی محەمەد تۆفیق عەالوی 

شكست پێ هێنا)٨٠( كە ڕاستەوخۆ 

پاڵپشتی سەدری هەبوو، بەتایبەت 

سەدر  موقتەدا  ئەوەی  پاش 

ئەگەر  كردبوو  ئەوەی  هەڕەشەی 

دەنگی تەواو بەدەست نەهێنێت، 

سەوز  ناوچەی  گەمارۆی  ئەوە 

بدات و یاخیبوون و خۆپیشاندان 

بەرپا بكات)٨١(. 

ڕەوتەكەی عەمامر حەكیم 

مامناوەندەی  ئەنجامە  ئەو 

دروستكردنی  لەپاش  حەكیم 

هێناوە،  بەدەستی  ڕەوتەكەیەوە 

دروست  وەهای  قەناعەتێكی 

پێگە  بڵێن  هەندێك  كە  كردووە 

حەكیم  سیاسییەكەی  نفوزە  و 

میدیاییەكەی  ئامادەییە  هاوتای 

نییە)٨٢(، ئەمە جگە لەوەی هاوتای 

نییە  مێژوییەكەشی  باكگراوەندە 

وەك ڕۆڵە سیاسییەكەی بنەماڵەی 

بە  بەاڵم  تەباتەبایی.  حەكیمی 

و  گوتار  لەسەر  هەڵوەستەكردن 

بەیاننامەكانی حیكمە، گرەوی ئەم 

میانڕەوانە  ڕێبازی  لەسەر  ڕەوتە 

و  گەنجان  ڕووی  بە  كرانەوەیە  و 

ژنان و ئەو نەوە نوێیەی شیعەیە 

كە سەری هەڵداوە، بەاڵم بە هۆی 

بەشێكە  خۆی  حەكیم  ئەوەی 

قورسە  حوكمڕان،  سیستمی  لە 

موفاجەئەی گەورە دروست بكات، 

سەدر  كە  دۆخێكدا  لە  بەتایبەت 

كۆنرتۆڵی شەقامی ناڕازیی كردووە 

لە چەند ڕێگایەكی جۆراوجۆرەوە. 

حیزبی فەزیلە

بە  خۆی  فەزیلە  چەندە  هەر 

حیزبێكی بان تایفی و تەكنۆكرات 

دەناسێنێت كە كار بۆ سەربەخۆیی و یەكێتیی عێراق 

و  سیاسی  واجیهەیەكی  وەك  زیاتر  بەاڵم  دەكات)٨٣٢(، 

دارایی مەرجەعیەتی یەعقوبی و ماكینەیەكی ڕیكالمی 

سیاسی بۆ ئەم مەرجەعیەتە دەردەكەوێت كە ئاسۆی 

فراوانبوونی لە دنیای جەنجاڵی ملمالنێی مەرجەعەكاندا 

ئەم  هەروەك  داهاتووش  بۆ  ڕەنگە  نییە،  فراوان  زۆر 

كە  مبێنێتەوە  شیعیدا  هاوكێشەی  لە  سنووردارە  ژمارە 

زیاتر چەك و پارە و دین و پۆپۆلیزم ئاڕاستەی دەكات 

لە ئێستادا، نەك گوتاری مەزهەبییانەی دەستەبژێرانەی 

لە چەشنی گوتاری فەزیلە. 

ئەنجام

بەعس، كۆمەڵێك هێزی  لەپاش ڕووخانی ڕژێمی 

یان  چەكداری  باكگراوەندی  كە  شیعە  سیاسیی 

بنەماڵەیی و كاریزماتیكی سەركردەكان یان مێژوویی 

ئەم  نوێنەرایەتیی  جڵەوی  هەبوو،  ڕێكخستنیان  و 

گرتە  عێراقیان  حوكمڕانیی  لەگەڵیشیدا  و  پێكهاتەیە 

»ماڵی  دەوترا  پێی  ئەوەی  چوارچێوەی  لە  دەست 

مەترسییەكان  ڕەوینەوەی  لەگەڵ  بەاڵم  شیعە«، 

و  پەرتەوازیی  و  ناكۆكی  پێكهاتەیە،  ئەم  لەسەر 

پێشهاتی تری ئەمنی و جەماوەریی وەك دەركەوتنی 

نەخشە  ئەم  ناڕەزایەتییەكان،  بزووتنەوەی  و  داعش 

سیاسییەی گۆڕی لە بەرژەوەندیی هەندێ هێزی نوێ 

جارانی  یەكدەنگیی  و  هاوپەیامنێتی  ڕایەڵەكانی  و 

هەندێكیان  شیعە  كۆنەكانی  هێزە  بچڕاند.  شیعەی 

و  دابەشبووندان  لە  تریان  و هەندێكی  پاشەكشە  لە 

هەندێك لەوانەشیان كە دێرین و تۆكمە بوون، خۆریان 

بەرەو ئاوابوون دەڕوات و ئەو كاریگەرییە عەقایدی و 

گوتاری مەزڵومیەتەی هەیانبوو بە هۆی دەسەاڵتەوە، 

تا دێت بەرەو كاڵبوونەوەی زیاتر دەڕوات.
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https://www.youtube.com/ السيستاين«،  والسيد  الصدر 

٢١٣٢s=watch?v=DD١EwyDDtYw&t، )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١٢(.

)٣٢١( الخیون: ١٠٠ عام، مصدر سابق، ص٣٢٦٤.  
سابق، صص  املرجعیة، مصدر  السید محمد،  مقتدی  الصدر،   )٣٢٢(

   .١٥�٢٠
)٣٢٣٢( الخیون، ١٠٠ عام، مصدر سابق، صص ٣٢٧٢�٣٢٧٣٢. 

)٣٢٤( الكبیسی، التیار الصدري، مصدر سابق
مرجعية  يف  خالفات  الخويئ  »مقتل  نت)٢٠٢٠(،  )٣٢٥(الجزيرة 
https://www.aljazeera.net/ سياسية«،   تصفية  أم  الشيعة 
%D٨٢%٨%D٨٥%٩%D٣٢/١٠/٢٠٠٤/%٩/knowledgegate/opinions

كاظم)٢٠٠٨/٥/٢٥(،  جواد  سامی  ؛   )٢٠٢٠/٣٢/٢ )متاح:   ،�٨٤%AA%D٩
http://burathanews.com/ الخويئ«،  قتلت  بغداد  مرجع  »ضغينة 

arabic/articles/٤٢٢٥٥، )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٣٢(.    
)٣٢٦(  سلامن، مصدر سابق، ص٣٢٤٠.

صولة  لوقف  يدعو  الصدر  »مقتدى  الجزیرة)٢٠٠٨/٣٢/٢٧(،    )٣٢٧(
https://www.aljazeera.net/news/ar يؤيدها«،  واالئتالف  الفرسان 

 ,�٨٩%AF%D٩%AA%D٨%D٨٢%٨%D٨٥%٩%D٢٧/٣٢/٢٠٠٨/%٩/abic
)متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١٠(.

)٣٢٨(  صوت العراق )٢٠٢٠/٢/١٠(، »العامري يتبنى وساطة للصلح 
https://www.sotaliraq.، الشيعي«  البيت  لرتميم  واملاليك  الصدر  بني 

com/١٠/٠٢/٢٠٢٠/ �، )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٥(.
)٣٢٩( سلامن، حركات وأحزاب، مصدر سابق، ص٣٢٤١.  

‹سائرون‹  كتلة  العراقية..  »االنتخابات   ،)٢٠١٨/٥/١٩( الحرة   )٤٠(
https://www.alhurra.com/a/iraq� النهائية«،  النتائج  تتصدر 

election�final�results/٤٣٢٧١٧١.html)متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٣٢(. 
هیكلة  حول  بیان  محمد)٢٠١٨(:  السید  مقتدی  الصدر،    )٤١(
http://jawabna.com/index.php/ الخاص،  املكتب  السالم،  رسایا 

permalink/١٠٨٨٨.html )تاح: ٢٠٢٠/٣٢/٤(.
»رسايا   ،)٢٠١٤/٦/٢٢( بالعريب  ان  ان  يس  نفسه؛  املصدر   )٤٢(
https://arabic. الجديدة«،  الصدر  مقتدى  مليشيات  السالم... 

)متاح:   sadr�peace�unit/٢٢/٠٦/٢٠١٤/cnn.com/middleeast
  .)٢٠٢٠/٣٢/٥

وحوار  الصدر  مقتدى  السيد  لقاء  یوتیوب)٢٠٢٠/٢/٢٤(:    )٤٣٢(
 https://www.youtube.com/watch?v=vZdGNgta٨GI رصيح، 

)متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٢(.
واألحزاب  االنتخابات  محمد)٢٠١١(،  مناف  السوداين،     )٤٤(
العراق  يف  الربملانية   ٢٠٠٥�٢٠١٠ لالنتخابات  املكاين  التفسري  السياسية، 

امنوذجاً، دار الكتب والوثائق، بغداد، ٦٨�٦٩.
سی  ب  بی  سابق؛  مصدر  العربیة،  ان  ان  سی     )٤٥(
يف  الربملانية  باالنتخابات  يفوز  الصدر  تحالف  العربیه)٢٠١٨/٥/١٩(: 
https://www.bbc.com/arabic/ عريب،  يس  يب  يب  موقع  العراق، 

middleeast�٤٤١٧٨٦٦٥ )تاريخ الزيارة: ٢٠٢٠/٣٢/٤(.
الشعبية  بني  الصدري:  »التيار  حسن)٢٠٠٨/٣٢/٢٨(،  حارث   )٤٦(
http://  ،٢٢٣٢٤ العدد  اإللكرتونية،  املتمدن  الحوار  مجلة  والشعبوية«، 

)متاح:   ٠=r&١٢٩٥٨٨=www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
.)٢٠٢٠/٢/٢٥

من  در  الصَّ »العراق:موقف  حسن)٢٠٢٠/٢/١٦(،  حارث   )٤٧(

للسیاسات،  اإلمارات  مركز  عالوي«،  وترشيح  االحتجاجي  الحراك 
https://epc.ae/ar/brief/iraq�sadrs�position�on�the�protest�
movement�and�the�nomination�of�allawi )متاح: ٢٠٢٠/٢/٧(. 

)٤٨(   الكبييس: التيار الصدري، مصدر سابق. 
jawabna.com/index.php///) البيانات،  جوابنا)٢٠٢٠(،   )٤٩(

index.html?search_option متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١(.  
الخاص  النجف: املكتب  التقليد،  )٥٠(  الصدر)٢٠١٨(. بحث حول 

للشهيد الصدر، صص ١٠�٢٠.
)٥١( الكبیسی، التيار الصدري، مصدر سابق؛ حارث حسن، موقف 

الصدر، مصدر سابق
)٥٢( الصدر، لقاء الرشقیة، مصدر سابق.   

رصاع  العراق:  فی  الشیعیة  الزعامات  أیاد)٢٠١٨(،  العنرب،    )٥٣٢(
%D٨٤%٨%D٩%A٧%www.alhurra.com/a/%Dالنفوذ،>://٨ و  السلط 
B٢%D٨%B٩%D٨%A٧%D٩%٨٥%D٨%A٧%D٨%�)متاح: ٢٠٢٠/٢/٢٦(.

)٥٤( الحكیم)٢٠٢٠(، »السیرة الذاتیة للسید عامر الحكیم، املوقع 
)متاح:   ١/https://ammaralhakeem.com/ar/page الشخيص«،  

 .)٢٠٢٠/٣٢/٥
املجلس  متزق  اسباب  يكشف  »صوالغ  یقین)٢٠١٧/٧/٣٢١(،    )٥٥(
 ٥٠٣٢٧٢/https://yaqein.net/politics منه«،   الحكيم  وخروج  االعىل 

)متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٤(. 
يف  غداً  لـ»الحكمة«  »تظاهرات  نور)٢٠١٩/٧/١٨(،  أيوب،     )٥٦(
https://al�akhbar.،»امللعب؟ أخرّب  أو  ألعب  واملحافظات:  بغداد 

com/Iraq/٢٧٣٢٦٨٤ )متاح: ٢٠٢٠/٢/٢٩(.
تيار  تأسيس  يعلن  »الحكيم  نیوز)٢٠١٧/٧/٢٤(،  السومریة    )٥٧(
%A٧%D٢١٠٨٧٨/%٨/www.alsumaria.tv/news//: الوطني«،  الحكمة 

D٩%٨٤%D٨%AD%D٩%٨٣٢%D٩%٨A%D٩%٨٥)متاح: ٢٠٢٠/٣٢/٣٢(. 
لالنتخابات  األولیة  النتائج  استامرة   ،)٢٠١٨( الیوم  بغداد    )٥٨(
https:// العامة ٢٠١٨ املفوضیة العلیا املستقلة لالنتخابات فی العراق، 
A%BA%D٨%D٨%A٨%D٤٤٦٣٢٧/%٨/baghdadtoday.news/ar/news

F%D٨%A٧%AF%D٨� )متاح: ٢٠٢٠/٢/١٨(. 
)٥٩(   الشمري، انشقاقات التحالف، مصدر سابق. 

)٦٠(  العنرب، الزعامات الشیعیة، مصدر سابق. 
تحّوله  يعلن  العراقي  الحكمة  تيار   ،)٢٠١٩/٦/١٧( إیالف   )٦١(
https://elaph.com/Web/ إیالف،  موقع  السياسية،  املعارضة  إىل 

News/١٢٥٤٢٥٢/٠٦/٢٠١٩.html )متاح: ٢٠٢٠/٢/٢٠(. 
)٦٢(   أیوب، تظاهرات الحكمة، مصدر سابق. 

أم  )٦٣٢( مرشق عباس)٢٠١٩/٦/٢٠(، »معارضة »الحكمة«.. تكتيك 
%D٨٥%٨%https://www.alhurra.com/a/%D٩ اسرتاتيجية؟«،  خطوة 

B٩%D٨%A٧%D٨%B١%D٨%B٦%D٨%A٩� )متاح:٢٠٢٠/٢/٢٧(. 
)٦٤( اندبندنت )٢٠١٩(: اتفاق تاریخي إلنقاذ حكومة عبداملهدي، 
https:// ،إصالحات رسيعة أم إلتفاف عىل مطالب املتظاهرين العراقيني
٨٤%D٩%A٧%D٧٢٨٣٢٦/%٨/www.independentarabia.com/node
%٨٤%D٩%A٧%D٨%/B١%D٨%A٧%D٨%A٨%AE%D٨%D٨%A٣٢%D٨%

D٨%B٩%D٨%A٧%D٩%٨٤%D٩%٨٥ متاح:٢٠٢٠/٢/٢٩(
)٦٥( الخیون، ١٠٠ عام، مصدر سابق، ص٤٤٥. 

الفضيلة  لحزب  التعريفية  الهوية  الفضيلة)٢٠٢٠(:   )٦٦(
http://www.alfadhela.net.iq/?aa=about_ اإلسالمى،  

us&menu=٢&skin=٣٢&p=Web�Menus، )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١٣٢(.   
محمد  الشيخ  الديني  املرجع  سامحة  موقع  اليعقويب،   )٦٧(
https:// :اليعقويب، )٢٠١٦/٦/١٨(: السرية الذاتية، املوقع الرسمي، لينىك

yaqoobi.com/arabic/٥٠٣٢٨/٦.html، )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١٣٢(.  
)٦٨( نفس املصدر   

)٦٩( حزب الفضيلة اإلسالمي، الهوية التعريفية، مصدر سابق. 
)٧٠( الخیون، ١٠٠ عام، مصدر سابق، ٤٦٥.  

تؤخر  النفط  وزارة   :)٢٠٠٦/٥/١٣٢( عبدالرحمن  املاجدی،   )٧١(
https://elaph.com/Web/ إیالف،   موقع  العراقية،  الحكومة  تشكيل 

Politics/١٤٨١١٢/٥/٢٠٠٦.html )تاريخ الزيارة: ٢٠٢٠/٣٢/٣٢(  
يثريان  للشيعية  قانونان   ،)٢٠١٣٢/١/٣٢١( حبيب  مصطفى   )٧٢(
https://www.niqash.org/ar/ نقاش،   موقع  كثرية،  اعرتاضات 

articles/society/٣٢٣٢١٨/، )تاريخ الزيارة: ٢٠٢٠/٣٢/١٣٢(.  
أحد  بتفكك  تهدد  خالفات   ،)٢٠١٩/٣٢/٢٩( براء  الشمري،   )٧٣٢(
https://www. الجديد،  العريب  موقع  العراقية،  السياسية  األحزاب  أبرز 
%A٧%D٨٤%٨%AE%D٩%D٢٩/٣٢/٢٠١٩/%٨/alaraby.co.uk/politics

D٩%٨١%D٨%A٧%AA%D٨�,، )تاريخ الزيارة: ٢٠٢٠/٣٢/١٣٢(.    
)٧٤(  طالب عزيز، خريف الدعوة، مصدر سابق، ١٤�١٥. 

)75(   Harith hasa )25/ 4/ 2019(, »From Radical to 
Rentier Islamism: The Case of Iraq’s Dawa Party, Carnegie«, 
https://carnegie�mec.org/2019/04/16/from�radical�to�rent�
ier�islamism�case�of�iraq�s�dawa�party�pub�78887,)accws�
sed:5\3\2020(. 

اسقاط  نرفض  املالكی:   ،)٢٠١٩/١٠/١٧( نیوز  موازین    )٧٦(
الحكومة بالعنف و حزب البعث هو الدولة العميقة وليس حزب الدعوة، 
)متاح   ٦٨٨٦٤=https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare

 .)٢٠٢٠/٣٢/١٦
توجيه  يتوىل  اللبناين  الله  حزب   :)٢٠٢٠/٢/١١( رویرتز   )٧٧(
https:// ،الجامعات املسلحة العراقية بعد مقتل سليامين، وكالة رويرتز

الزيارة:  )تاريخ   ara.reuters.com/article/idARAKBN٢٠٥٢K٢
   .)٢٠٢٠/٣٢/١٢

)٧٨(  الصدر: لقاء الرشقية، مصدر سابق. 
مقدى  ورقة  تلعب  ايران   ،)٢٠٢٠/١/٢٦( العرب،  صحیفة   )٧٩(

الصدر لتخريب الحراك الشيعي، العدد ١٥٩٨،  ص١. 
هؤالء  العراقية..  الحكومة  »تشكيل   ،)٢٠٢٠/٣٢/٤( الجزيرة   )٨٠(
https://www.aljazeera.net/news/politics ،»أفشلوا حكومة عالوي

 ٨٢%D٩%A٧%D٨%B١%D٨%B٩%D٨٤%٨%D٩%A٧%D٤/٣٢/٢٠٢٠/%٨/
)متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١٣٢(. 

تغريدة  محمد)٢٠٢٠/٢/٢٢(،  السيد  مقتدى  الصدر،   )٨١(
https://twitter.com/Mu_AlSadr/،بتويرت الرسمية  الصفحة  عىل 

status/١٢٣٢١١٥٣٢٧٢٠٢٣٢٦٢٠٨١٣٢٠/photo/١ )متاح: ٢٠٢٠/٣٢/١٣٢(.  
)٨٢( العنرب، الزعامات الشيعية، مصدر سابق.  

)٨٣٢( حزب الفضيلة اإلسالمي، الهوية التعريفية، مصدر سابق.  



6465

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

وەرگێڕان
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تێبینـــی: نووســـەر ئەكادیمییەكـــی واڵتـــی توركیایە و بـــە دیدی سیاســـەتی گشـــتیی توركیا 

دەڕوانێتـــە بابەتەكانـــی پەیوەســـت بە كـــورد و هەرێمی كوردســـتان، گۆڤاری ئایندەناســـی تەنیا 

بۆچوونـــی نووســـەر دەخاتـــە ڕوو و بەرپرس نییە لـــە ناوەرۆكـــی بابەتەكە.

پوختە

داگیرکردنی  پڕۆسەی  دوای 

لەالیەن   ٢٠٠٣٢ ساڵی  لە  عێراق 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

کەوتە  عێـــراق  ئەمەریـــکاوە، 

دووبـــارە  پڕۆســـەی  نێـــو 

بونیادنانەوەی  و  ڕێکخستنەوە 

ئیدارییەکانـــی.  دامـــەزراوە 

لـــەم چوارچێوەیەشـــدا بەپێی 

ئیدارەیەکـــی  دەســـتوور، 

لـــە  کـــوردی  ســـەربەخۆی 

دامەزرا.  كوردســـتان  هەرێمی 

دەســـتووری  لە  ئیدارەیە  ئەم 

شـــێوەیەکی  بـــە  عێراقیـــدا 

»حکومەتی  بـــە  ناوی  فەرمی 

کوردســـتان«  هەرێمـــی 

لەالیـــەن  وە  هاتـــووە، 

ڕەســـمییەکانی  دامـــودەزگا 

بـــە  تورکیـــاوە  دەوڵەتـــی 

خۆجێیـــی  »دەســـەاڵتی 

نـــارساوە.  عێراق«  باکـــووری 

دامەزراندنیـــەوە  ڕۆژی  لـــە 

هەیکەلی  ئێســـتا،  تاوەکـــوو 

ئـــەم  سیاســـیی  و  کارگێـــڕی 

هاوشـــێوەی  ئیدارەیـــە 

خـــراوە  ڕێـــک  دەوڵەتێـــک 

بەدامەزراوەییبـــوون  لـــە  و 

بەردەوامـــە. 

کـــردووە  وای  ئەمـــەش 

بـــە  ناوچەکـــە  دەوڵەتانـــی 

نیگەرانییەوە  چاوی گومـــان و 

ئیدارەیـــە،  ئـــەم  بڕواننـــە 

دەوڵەتانەی  ئـــەو  بەتایبـــەت 

کـــە دانیشـــتووانی کوردیـــان 

لەخـــۆ گرتـــووە وەک ئێـــران 

پێیـــان  چونکـــە  تورکیـــا،  و 

وایـــە ئـــەم ئیدارەیـــە دەبێتە 

دەرگا  کرانـــەوەی  هـــۆی 

دامەزراندنـــی  لەبـــەردەم 

ســـەربەخۆی  دەوڵەتێکـــی 

ئەم  ناوچەکـــەدا.  لـــە  کوردی 

زیادبوونی  ســـەرباری  واڵتانە 

ســـەبارەت  نیگەرانییەکانیـــان 

داواکاری  زیادبوونـــی  بـــە 

لە  سیاســـیی هاواڵتییانی کورد 

ئەوەشدا  لەگەڵ  واڵتەکانیاندا، 

نەوەســـتاون  دوورەپەرێـــز 

پێویســـتیی  بەگوێـــرەی  و 

؛  ن نیـــا کا ییە ند ە و ە ژ ر بە

نزیکیـــان  پەیوەندییەکـــی 

ئیدارەیـــەدا  ئـــەم  لەگـــەڵ 

کـــردووە،  دروســـت 

جـــار  هەندێـــک  تەنانـــەت 

نێـــوان  ڕکابەرییەکانـــی  لـــە 

ئامرازێـــک  وەک  خۆیانـــدا 

ئـــەم  هێنـــاوە.  بەکاریـــان 

ئـــەوەی  لەگـــەڵ  ئیدارەیـــە 

کاریگەریـــی  ژێـــر  کەوتۆتـــە 

سیاسەتی کارەکتەرە نێودەوڵەتی 
 و هەرێمییەکان بەرامبەر هەرێمی 

كوردستان 
قادر محەمەد  هێمن  وەرگێڕان:  نوسین: محەمەد بۆرا سان یورەک     

پرۆفایل
محەمەد  د. 

یورەک  سان  بۆرا 

شاری  لە   ١٩٨١/٤/٢٣٢ لە 

ئیزمیر لە واڵتی تورکیا هاتۆتە 

ئامادەیی  خوێندنی  دونیاوە، 

ئیزمیر  شاری  لە  بەکالۆریۆسی  و 

لە   ٢٠١٢ ساڵی  لە  کردووە،  تەواو 

ماستەری  بڕوانامەی  ئاتڵم  زانکۆی 

بواری  لە  هێناوە  بەدەست 

نێودەوڵەتییەکاندا،  پەیوەندییە 

غازی  زانکۆی  لە   ٢٠١٩ ساڵی  لە 

تورکیا  پایتەختی  ئەنقەرەی  لە 

بەدەست  دکتۆرای  بڕوانامەی 

پەیوەندییە  بواری  لە  هێناوە 

لە  نووسەر  نێودەوڵەتییەکاندا. 

بواری ئەکادیمیدا خاوەنی چەندین 

توێژینەوەی گرنگە و پسپۆڕە 

ڕۆژهەاڵتی  بارودۆخی  لە 

ناوەڕاست و کێشەی کورد لە 

ناوچەکەدا. لە ئێستادا وەک 

زانکۆی  لە  وانەبێژ 

دەرسیم  لە  مونزور 

کار دەکات.
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کێشمەکێشـــمی  و  ئاســـایش 

دەوڵەتانـــی  بەرژەوەندیـــی 

ئەوەشـــدا  لەگەڵ  ناوچەکـــە، 

هاوســـەنگییە  توانیویەتـــی 

پاراســـتنی  بۆ  هەرێمییـــەکان 

خـــۆی  بەرژەوەندییەکانـــی 

بهێنێـــت.  بـــەکار 

دیکـــەوە  الیەکـــی  لـــە 

پەیوەندیـــی  بـــە  ســـەبارەت 

لەگەڵ  نێودەڵەتییەکان  هێـــزە 

ئیـــدارەی خۆجێیـــی باکووری 

كوردســـتان( )هەرێمی  عێراق 

دا، دەتوانیـــن بڵێیـــن بە هۆی 

بە  ناوچەکـــە  دەوڵەمەندیـــی 

ئەم  نەوتییـــەکان،  ســـەرچاوە 

لەســـەر  زیاتر  پەیوەندییانـــە 

بەرژەوەندیـــی  بنەمـــای 

ئابـــووری و بازرگانیـــی ئـــەو 

دەوڵەتانـــە بونیاد نراوە. وێڕای 

وەکوو  دەوڵەتانـــی  ئـــەوەش 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

کـــە  بەریتانیـــا  ئەمەریـــکا و 

سیاســـیی  مەیدانی  لە  چاالکن 

ناوچەکـــەدا، لەپاڵ پاراســـتنی 

و  ئابـــووری  بەرژەوەندییـــە 

بازرگانییەکانیانـــدا، کورد وەک 

بۆ  دەبینن  بەهێـــز  کارتێکـــی 

دەوڵەتانی  خستنەســـەر  فشار 

. کە چە و نا

١. کارەکتەرە نێودەوڵەتییەکان

١.١. ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکا

نێونەتەوەیـــی  ســـرتاتیژی 

یەکگرتووەکانـــی  ویالتـــە 

گشتی  شـــێوەیەکی  بە  ئەمەریکا 

لەســـەر بنەمـــای ئەو ڕاســـتییە 

بونیـــاد نـــراوە کـــە ڕێگـــە بە 

چ  نـــەدات  دەوڵەتێـــک  هیـــچ 

دۆســـت بێـــت یاخـــود دوژمن، 

گەشـــە  و  ببێت  بەهێز  هێنـــدە 

بکات کـــە ببێت بـــە ڕکابەرێک 

بـــۆ خـــۆی. لەبـــەر ڕۆشـــنایی 

»ئـــەوەی  بیرۆکەیـــەدا:  ئـــەم 

دەســـت بەسەر ســـەرچاوەکانی 

دەســـت  بگرێـــت،  وزەدا 

بەســـەر جیهانـــدا دەگرێـــت«، 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

لـــە  داوە  هەوڵـــی  ئەمەریـــکا 

دەستبەســـەرداگرتنی  ڕێگـــەی 

ســـەرچاوەکانی وزە و هێڵەکانی 

گواســـتنەوەی وزەوە؛ سەرجەمی 

وەک  کـــە  دەوڵەتانـــەی  ئـــەو 

ڕکابـــەر دەیانبینێـــت، لەوانـــە: 

ئەڵامنیا، فەڕەنســـا و بەریتانیا لە 

کیشـــوەری ئەورووپا و ڕووسیا و 

چین، کۆنرتۆڵ بـــکات و بیانخاتە 

ژێـــر هەیمەنـــەی دەســـتەاڵتی 

 :٢٠٠٢  ,Kissinger( خۆیـــەوە 

.)١٣٢٠ �١٢٧

و  چوارچێوەیـــەدا  لـــەم 

بەدیهێنانـــی  مەبەســـتی  بـــە 

ویالیەتـــە  ئامانجـــە،  ئـــەم 

لە  ئەمەریـــکا  یەکگرتووەکانـــی 

سیاسی  دەســـتتێوەردانی  ڕێگەی 

ئەنجامدانـــی  و  ســـەربازی  و 

عێـــراق  ئۆپەراســـیۆنەکانی 

دا  هەوڵـــی  ئەفغانســـتان،  و 

ڕۆژهەاڵتی  لە  وزە  سەرچاوەکانی 

ناوەڕاست  ئاســـیای  و  ناوەڕاست 

لە  ئەمەریکا  بـــکات.  کۆنـــرتۆڵ 

ناوچە  کۆنرتۆڵکردنـــی  ڕێگـــەی 

جیهانـــەوە،  ســـرتاتیژییەکانی 

زۆر  ڕادەیەکی  تـــا  توانیویەتـــی 

ســـەرچاوەکانی وزەی دەوڵەتانی 

هاوردەکاری وزە وەک دەوڵەتانی 

ئەورووپـــا و چیـــن، بخاتـــە ژێر 

 ,Arı( خۆیـــەوە  دەســـتەاڵتی 

لـــە الیەکی دیکەوە   .)١٩٩٩: ٥٣٢

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

بەوەنـــدە  هـــەر  ئەمەریـــکا 

کە ســـەرچاوەکانی  نەوەســـتاوە 

وزە و هێڵەکانی گواستنەوەی وزە 

بخاتە ژێر دەســـتەاڵتی خۆیەوە، 

لـــە  داوە  هەوڵـــی  بەڵکـــوو 

ســـەرجەم  ئـــەو دەوڵەتانەی کە 

بۆریی نەوت و غازی رسوشـــتیی 

کارئاســـانی  تێدەپـــەڕێ،  پێـــدا 

ئەو  هاتنەســـەرتەختی  بۆ  بکات 

حکومەتانـــەی کە بـــە الیەنگری 

خـــۆی دادەنرێن، بە مەبەســـتی 

دەوڵەتێکـــی  فشارخستنەســـەر 

وەک  وزەی  هەنـــاردەکاری 

. وسیا ڕو

ویالیەتـــە  ســـرتاتیژی  لـــە 

کە  ئەمەریکادا  یەکگرتووەکانـــی 

لەســـەر بنەمای ســـەرچاوەکانی 

نـــراوە، هەرێمـــی  بونیـــاد  وزە 

كوردســـتان و ئـــەو کوردانـــەی 

نیشـــتەجێن،  ناوچەیەدا  لەم  کە 

پێگەیەکـــی تایبەتیـــان هەیـــە. 

ئـــەو هێز و الیەنـــە کوردییانەی 

داگیرکردنی  پڕۆســـەی  ماوەی  لە 

تەواویان  پشـــتیوانیی  عێراقـــدا 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  لـــە 

ئەمەریـــکا کـــرد، لـــە ڕێـــگای 

قەوارەیەکـــی  دامەزراندنـــی 

لـــە  ســـەربەخۆوە  سیاســـیی 

هەرێمـــی كوردســـتان چوونەتە 

بەدەوڵەتبوونەوە  پڕۆســـەی  نێو 

ئـــەم  ناوچەکـــەدا.  لـــە 

ببێتـــە  گـــەر  بەرەوپێشـــچوونە 

هـــۆی باوکردنـــەوەی تـــرس و 

دەوڵەتانەی  ئـــەو  الی  دڵەڕاوکێ 

لەخۆ  دانیشـــتووانی کوردیان  کە 

گرتـــووە لـــە ناوچەکـــەدا وەک: 

ئەوا  تورکیـــا،  و  ســـووریا  ئێران، 

لەالیـــەن دەوڵەتێکـــی وەکـــوو 

مەترســـیی  کـــە  ئیرسائیلـــەوە 

بەگەرمی  لەســـەرە،  ئاسایشـــی 

کـــراوە. لێ  پێشـــوازیی 

ویالیەتـــە  سیاســـەتی 

لە  ئەمەریـــکا  یەکگرتووەکانـــی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســـت لەســـەر 

بونیاد  ســـەرەکی  بنەمـــای  دوو 

لە:  بریتیـــن  ئەوانیـــش  نـــراوە، 

و  کۆنرتۆڵکـــردن   �

ســـەرچاوەکانی  گواســـتنەوەی 

وزە بـــە شـــێوەیەکی پارێزراو بۆ 

جیهان. بازاڕەکانی  و  ئەمەریـــکا 

و  ئەمـــن  دابینکردنـــی   �

ئیرسائیـــل. بـــۆ  ئاســـایش 

چوارچێوەیـــەدا  لـــەم 

ڕێـــگای  لـــە  دراوە  هـــەوڵ 

پشـــتیوانیی  دەســـتەبەرکردنی 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

بـــۆ  کار  ئەمەریـــکاوە، 

کوردی  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی 

بکرێت  كوردســـتان  هەرێمی  لە 

بـــە مەبەســـتی ڕێگریکـــردن لە 

ئەمەریکا دەیەوێت 
کارتی کورد دژ بە 
دەوڵەتانی عێراق، 

سووریا، ئێران و تورکیا 
لەدەستی خۆیدا بهێڵێتەوەو 
بەشێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا 
پەیامی گەیاندۆتە هەریەک 

لەو واڵتانە
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بەتەنها مانـــەوەی ئیرسائیل وەک 

ناوچەکەدا  لـــە  نامۆ  دەوڵەتێکی 

هێنانەئـــارای  و  الیـــەک  لـــە 

لەنێـــوان  هێـــز  هاوســـەنگیی 

ئیرسائیل و ئـــەو دەوڵەتانەی کە 

ڕکابەریـــی لەگەڵیانـــدا هەیە؛ لە 

لەژێر  بـــەاڵم  دیکـــەوە.  الیەکی 

گریامنەیەدا  ئـــەو  کاریگەریـــی 

دامەزراندنی  وایـــە  پێـــی  کـــە 

کوردی  ســـەربەخۆی  دەوڵەتێکی 

لـــە هەرێمی كوردســـتان دەبێتە 

قووڵکردنـــەوەی  زیاتـــر  هـــۆی 

هێنانەئـــارای  و  ناکۆکییـــەکان 

لـــە  سیاســـی  ناســـەقامگیریی 

ئەمەش  ناوەڕاســـتدا،  ڕۆژهەاڵتی 

دروســـتبوونی  هـــۆی  دەبێتـــە 

گرفـــت لەبەردەم گواســـتنەوەی 

بـــۆ  وزە  ســـەرچاوەکانی 

بازاڕەکانـــی جیهـــان، تا ئێســـتا 

نەتوانـــراوە بیرۆکەی دامەزراندی 

دەوڵەتێکـــی کـــوردی بخرێتـــە 

جێبەجێکردنـــەوە.  بـــواری 

لە الیەکـــی دیکەوە ویالیەتە 

ئەمەریـــکا  یەکگرتووەکانـــی 

بە  دژ  کـــورد  کارتی  دەیەوێـــت 

عێـــراق، ســـووریا،  دەوڵەتانـــی 

ئێران و تورکیا لە دەســـتی خۆیدا 

بهێڵێتەوە و بە شـــێوەیەکی ڕوون 

و ئاشـــکرا پەیامـــی گەیاندۆتـــە 

گەر  واڵتانـــە،  لـــەو  هەریـــەک 

سیاســـەتەکانی  بـــە  دژ  بێتـــوو 

بوەســـتنەوە،  ناوچەکـــەدا  لـــە 

ئـــەوا کارتی کوردیـــان دژ بەکار 

واتە   .)٥٣٢  :١٩٩٩  ,Arı( دێنێـــت 

کوردی  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی 

لەگەڵ  كوردســـتان،  هەرێمی  لە 

بەرژەوەندی  کۆمەڵێـــک  ئەوەی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  بـــۆ 

ئەمەریـــکا بەدی دێنێـــت، بەاڵم 

لە هەمـــان کاتـــدا دەبێتە هۆی 

کارتـــەی  ئـــەو  لەدەســـتدانی 

کـــە ئەمەریـــکا بە شـــێوەیەکی 

لە  بـــە هەریەک  دژ  بـــەردەوام 

بەکاری  ناوچەکـــە  دەوڵەتانـــی 

ســـەرباری  ئەمـــە  دێنێـــت. 

ئـــەوەی ئەگـــەری دامەزراندنی 

باکووری  لە  کـــوردی  دەوڵەتێکی 

عێـــراق، ئەگـــەری دامەزراندنی 

عەرەبـــی  دەوڵەتێکـــی 

شـــیعەمەزهەبی نزیک لە ئێران؛ 

لـــە باشـــووری عێـــراق دەکاتە 

واقیع.  ئەمـــری 

هەر چـــی دەوڵەتانی دیکەی 

ئـــەوەی  ســـەرباری  کەنـــداوە، 

ســـوننییەکانەوە  ڕژێمە  لەالیەن 

بەڕێـــوە دەبرێـــن، بـــەاڵم بـــە 

ژمارەیەکی  لەخۆگرتنـــی  هـــۆی 

هاواڵتییانـــی  لـــە  بەرچـــاو 

شـــیعەمەزهەب، دەترسن لەوەی 

ببێتە  عێـــراق  پارچەپارچەبوونی 

هـــۆی زیادبوونی نفـــوزی ئێران 

لە هەمان  واڵتەکانیان،  ســـەر  بۆ 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  کاتدا 

شـــێوەیەک  بە هیچ  ئەمەریکاش 

و  هێـــز  زیادبوونـــی  لەگـــەڵ 

دەســـەاڵتی ئێرانـــدا نییـــە لـــە 

ناوچەکە. بەم شـــێوەیە دەگەینە 

ئەو ئەنجامەی کـــە دامەزراندنی 

ســـەربەخۆی  دەوڵەتێکـــی 

کـــوردی لەژێـــر کاریگەریی ئەم 

کارێکی  هەر  نـــەک  فەکتەرانەدا 

ئەســـتەمە، بەڵکـــوو تەنانـــەت 

ناتوانێت  داشـــبمەزرێت،  گـــەر 

درێژە بە مانـــەوەی خۆی بدات. 

بنەڕەتیـــی  سیاســـەتی  بۆیـــە 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

ئەمەریـــکا بریتییە لە پاراســـن و 

دامەزراندنی  کارتی  بەکارهێنانی 

ســـەربەخۆی  دەوڵەتێکـــی 

کـــوردی دژ بـــەو هێزانـــەی کە 

لە  دەردەکـــەون  نەیـــاری  وەک 

دەتوانیـــن  بۆیـــە  ناوچەکـــەدا. 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  بڵێین 

قۆناغـــەدا  لـــەم  ئەمەریـــکا 

پەیوەندییەکانی  دەدات  هـــەوڵ 

خـــۆی بەگەرموگـــوڕی لەگـــەڵ 

کـــورددا  دەســـتەاڵتدارانی 

بهێڵێتـــەوە لـــە چوارچێوەی ئەم 

:)٣٢٢  :٢٠٠٧  ,Koç( ئامانجانـــەدا 

�  ویالیەتـــە یەکگرتووەکانی 

پاراســـن  ڕێگەی  لـــە  ئەمەریکا 

پەیوەندییەکانی  بەردەوامیـــی  و 

هـــەوڵ  کـــورددا،  لەگـــەڵ 

جیهان  نیشـــانی  ئـــەوە  دەدات 

بـــدات نـــەک هـــەر پشـــت لە 

دۆســـتەکانی نـــاکات، بەڵکـــوو 

دەکات. خەاڵتیـــان 

چیرۆکێکی  بەجێهێشـــتنی   �

پڕۆســـەی  پـــاش  ســـەرکەوتن 

عێـــراق. داگیرکردنـــی 

� کۆنرتۆڵکردنـــی هەرێمـــی 

كوردســـتان، بە هۆی ئـــەو پێگە 

گرنگـــەی کـــە ئـــەم ناوچەیـــە 

لەسەر نەخشـــەی وزەی جیهانی 

 . تی یە هە

دروســـتکردنی   �

لـــە  نـــوێ  هاوپەیامنێکـــی 

ئیرسائیـــل. پـــاش  ناوچەکـــەدا 

دەوڵەتانی  ئاڕاســـتەکردنی   �

نزیکبوونەوە  زیاتـــر  بۆ  ناوچەکە 

ویالیەتـــە  سیاســـەتی  لـــە 

ئەمەریـــکا.  یەکگرتووەکانـــی 

ئـــەو خااڵنـــەی  ســـەرباری 

کـــە لـــە ســـەرەوە ئاماژەمان بۆ 

کردن، ویالیەتـــە یەکگرتووەکانی 

پیادەکردنـــی  لـــە  ئەمەریـــکا 

بە  بەرامبـــەر  خۆی  سیاســـەتی 

ڕەچاوی  كوردســـتان،  هەرێمـــی 

خـــوارەوە  ئـــەم خااڵنـــەی الی 

:)٣٢٤  :٢٠٠٧  ,Koç( دەکات 

دامەزراندنی  ئەگـــەری  لە   �

ســـەربەخۆی  دەوڵەتێکـــی 

بـــۆ  کار  ئێرانیـــش  کوردیـــدا، 

دەوڵەتێکـــی  دامەزراندنـــی 

شـــیعەمەزهەب  عەرەبیـــی 

دەکات لـــە ناوچـــە بـــە نەوت 

باشـــووری  دەوڵەمەندەکانـــی 

عێراقـــدا.

ئەگەری  لـــە  خۆپاراســـن   �

پەیوەندییەکانـــی  تێکچوونـــی 

عەرەبـــی  جیهانـــی  لەگـــەڵ 

ســـوننەدا.

تێکچوونـــی  ئەگـــەری   �

لەگـــەڵ  پەیوەندییەکانـــی 

. ا د تورکیـــا

١. ٢. یەکێتیی ئەورووپا

پڕۆســـەی داگیرکردنی عێراق 

لە ســـاڵی ٢٠٠٣٢ لەالیەن ویالیەتە 

ئەمەریـــکاوە،  یەکگرتووەکانـــی 

ســـەرهەڵدانی  هـــۆی  بـــە  بوو 

ئاڵۆزکردنـــی  و  ناکۆکـــی 

واڵتانـــی  نێـــوان  پەیوەندیـــی 

ئەورووپا  یەکێتیـــی  لـــە  ئەندام 

لـــە الیەک و یەکێتیـــی ئەورووپا 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە  و 

ئەمەریـــکا لە الیەکـــی دیکەوە. 

ئـــەم  دەرکەوتنـــی  ســـەرەتای 

هەریەک  لەنێـــوان  ناکۆکییانەش 

لـــە واڵتانـــی بەریتانیـــا لەگەڵ 

ئەڵامنیـــا و فەڕەنســـا، بەڕوونی 

هەســـتی پێ کـــرا. لـــە کاتێکدا 

دەوڵەتـــە گەورەکانـــی ئەورووپا 

دژ  فەڕەنســـا  و  ئەڵامنیـــا  وەک 

دەوڵەتانی  بوون،  پڕۆســـەیە  بەم 

دیکـــەی وەک بەریتانیـــا، ئیتالیا 

و ئیســـپانیا و بەشـــێکی زۆر لە 

دەوڵەتانـــی ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا 

)٢٠٠٤( ســـاڵی  لـــەدوای  کـــە 

ەوە بووبـــوون بـــە ئەنـــدام لە 

پشـــتیوانییان  ئەورووپا،  یەکێتیی 

ویالیەتـــە  لەشکرکێشـــیی  لـــە 

کرد.  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانـــی 

واڵتانـــی  لـــە  هەریـــەک 

بـــە  دژ  فەڕەنســـا  و  ئەڵامنیـــا 

ســـەربازی  دەســـتتێوەردانی 
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بـــوون لە عێـــراق.  سیاســـەتی 

بـــە  واڵتانـــە  لـــەم  هەریـــەک 

کۆمەڵێک  ســـەپاندنی  ئاڕاستەی 

ســـزای سیاســـی و ئابووری بوو 

بەســـەر عێراقدا لەســـەر ئاستی 

ڕێگەیەوە  لـــەم  تا  نێودەڵەتـــی، 

ناچار بکرێـــت لێپررساوێتییەکانی 

نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای  بەرامبەر 

هەروەهـــا  بـــکات.  جێبەجـــێ 

ئەڵامنیا و فەڕەنســـا بانگەشـــەی 

ڕووخانی  کـــە  دەکرد  ئەوەیـــان 

حوســـێن،  ســـەددام  ڕژێمەکەی 

دەبێتـــە هـــۆی باوبوونـــەوەی 

نائارامـــی و ئاڵۆزیـــی زیاتـــر لە 

ئـــەوەی  لەگـــەڵ  ناوچەکـــەدا. 

ئەڵامنیا و فەڕەنســـا لە سەرەتادا 

دەکـــرد  ئەوەیـــان  بانگەشـــەی 

پڕۆســـەی داگیرکردنـــی عێـــراق 

لەگـــەڵ ئاکاری سیاســـیی ئەوان 

نێودەوڵەتییەکانـــدا  یاســـا  و 

ناگونجێـــت، بـــەاڵم لـــە کۆتایی 

مەبەســـتی  بـــە  جەنگەکـــەدا 

ڕۆڵبینیـــن و پەراوێزنەخســـتنیان 

ناوچەکـــەدا؛  داهاتـــووی  لـــە 

لەوانە:  نـــا،  هەنگاوێکیان  چەند 

ئەڵامنیـــا توانیـــی ڕۆڵێکـــی کارا 

مەشـــقپێکردنی  لـــە  بگێڕێـــت 

هێـــزە تازەدامەزراوەکانی عێراق، 

ســـەرباز.  و  پۆلیـــس  لەوانـــە 

لـــە هەمـــان کاتـــدا بـــە هۆی 

سیاسی  پەیوەندییە  درێژەپێدانی 

تورکیا  لەگـــەڵ  ئابوورییەکانی  و 

کـــە لەســـەر ئاســـتی بازرگانیی 

دەرەوە کـــە بـــە هاوبەشـــێکی 

بە  ئێران کە  دادەنرێـــت،  گرنگی 

یەکێـــک لە واڵتانـــی دابینکەری 

ئەڵامنیا  دەکرێـــت،  هەژمار  وزە 

هیـــچ هەنگاوێکـــی نەنـــا بـــە 

دامەزراندنـــی  ئاڕاســـتەی 

پەیوەندیـــی لەگـــەڵ کوردانـــی 

 ,Ersanel(كوردســـتاندا هەرێمی 

..)٤�٥  :٢٠٠٢

بەشـــدارنەبوونی  بـــەاڵم 

فەڕەنســـا لە پڕۆســـەی دووبارە 

و  عێـــراق  بونیادنانـــەوەی 

پێداویســـتییەکانی  پڕکردنەوەی 

لـــە بـــواری وزەدا لـــە ڕێـــگای 

دەوڵەتانی خاوەن وزەی باکووری 

ئەفەریقاوە بەبێ ئەوەی پشـــت 

بـــە ســـەرچاوەکانی وزەی ئێران 

ببەســـتێت لە الیـــەک و الوازیی 

پەیوەندییەکانـــی لەگەڵ تورکیادا 

بـــە بـــەراورد بـــە ئەڵامنیـــا لە 

الیەکی دیکەوە، پاڵـــی پێوە نا تا 

بەرامبەر  نزیکبوونەوە  سیاسەتی 

بە کوردانی هەرێمی كوردســـتان 

ئامانجـــی  بـــە  بـــەر،  بگرێتـــە 

دووبـــارە گەڕاندنـــەوەی پێگەی 

دەرکەوتنـــەوەی  و  پێشـــووتری 

وەک کارەکتەرێکـــی بەهێـــز لە 

 :٢٠٠٣٢  ,Öznur( ناوچەکـــەدا 

.)١٤٢ �١٤١

واڵتانـــی  لـــە  هەریـــەک 

ئەڵامنیـــا و فەڕەنســـا، بـــەر لە 

دەســـتپێکی جەنـــگ و لەپـــاش 

جەنگیـــش ڕەخنـــەی توندیـــان 

بـــە  کـــرد،  تورکیـــا  ئاڕاســـتەی 

هـــۆی پشـــتیوانیکردنی تورکیـــا 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  لـــە 

جەنگـــەدا.  لـــەم  ئەمەریـــکا 

ڕەخنانـــەی  ئـــەو  دیارتریـــن 

ڕووبـــەڕووی تورکیـــا کرانـــەوە، 

بریتـــی بوو لەوەی کە پێویســـتە 

تورکیـــا لەبریی پشـــتیوانیکردنی 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

ئەمەریـــکا، لەپـــاڵ دەوڵەتانـــی 

یەکێتیی ئەورووپادا هەڵوێســـت 

ئـــەم  گەرنـــا  وەربگرێـــت، 

لەبـــەردەم  لەمپـــەر  بابەتـــە 

بەئەندامبوونـــی  پڕۆســـەی 

تورکیـــا لـــە یەکێتیـــی ئەورووپا 

دروســـتدەکات. لـــە هەمانکاتدا 

تورکیـــا  هەوڵەکانـــی  بـــە  دژ 

دەیویســـت  کـــە  وەســـتانەوە، 

عێراق  بنێرێتە  ســـەربازی  هێزی 

بە مەبەســـتی پاراســـتنی گیان و 

ماڵی تورکامنـــەکان و ڕێگریکردن 

گرووپـــە  جموجووڵـــی  لـــە 

تیرۆرســـتییەکان لـــە باکـــووری 

تورکیـــا  بـــەم جـــۆرە  عێـــراق. 

 ,Tepe, Serdar( جێهێڵرا  بەتەنها 

.)١٨٥�١٩١  :٢٠٠٣٢

١. ٣. بەریتانیا

بەریتانیا  بناغەی سیاســـەتی 

ناوەڕاســـت،  ڕۆژهەاڵتـــی  لـــە 

لەســـەر بنەمای سیاســـەتی ئەو 

واڵتە لە عێـــراق لەپاش جەنگی 

نراوە.  بونیاد  جیهانـــی  یەکەمی 

ســـەرەتاکانی  لـــە  بەریتانیـــا 

بـــە  بیســـتەمدا  ســـەدەی 

دەستبەسەرداگرتنی  مەبەســـتی 

نـــەوت،  ســـەرچاوەکانی 

دواتر  کـــرد.  داگیـــر  عێراقـــی 

بـــۆ هێنانەدیـــی هاوســـەنگیی 

دەوڵەتـــە  لەنێـــوان  هێـــز 

زلهێزەکان و وەســـتانەوە دژ بە 

مەترســـییەکانی ڕووسیا، هەوڵی 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە  دا 

بەالی  فەڕەنســـا  و  ئەمەریـــکا 

ئەم  بـــۆ  ڕابکێشـــێت،  خۆیـــدا 

٢٥%ی  لە  دا  بڕیاری  مەبەســـتە 

بدات  نـــەوت  ســـەرچاوەکانی 

بـــە هەریـــەک لـــەم واڵتانـــە 

هـــەر   .)٣٢٦  :٢٠٠٣٢  ,Kaymaz(

ناچـــار  بەریتانیـــا  چەنـــدە 

بـــوو لـــە ســـاڵی ١٩٣٢٢ دان بە 

بنێت،  عێراقـــدا  ســـەربەخۆیی 

ئیمتیازاتـــە  توانیـــی  بـــەاڵم 

نەوتییەکانی خـــۆی لە عێراق تا 

ســـاڵی ١٩٧٢ بپارێزێت. لەدوای 

بەریتانیـــا  ڕێکەوتـــەوە،  ئـــەم 

گرێبەســـتانەی  ئەو  ڕێـــگای  لە 

کۆمپانیـــا  لەنێـــوان  کـــە 

دەوڵەتـــی  و  بەریتانییـــەکان 

توانیی  کـــرا،  ئیمـــزا  عێراقـــدا 

درێـــژە بـــە مانـــەوەی خـــۆی 

بـــدات لە بواری وزەدا. پاشـــان 

لـــە ســـاڵی ٢٠٠٣٢دا بەریتانیا لە 

چوارچێوەی ســـرتاتیژی ویالیەتە 

ئەمەریـــکادا  یەکگرتووەکانـــی 

ناوەڕاســـت،  ڕۆژهەاڵتـــی  لـــە 

بەشـــداریی کـــرد لە پڕۆســـەی 

ئەڵمانیا توانیی 
ڕۆڵێکی کارا 
بگێڕێت لە 

مەشقپێکردنی هێزە 
تازەدامەزراوەکانی 

عێراق، لەوانە پۆلیس و 
سەرباز
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هاوشـــان  عێراق  داگیرکردنـــی 

ئەمەریکییەکەیدا.  هاوتا  لەگەڵ 

داگیرکردنی  پڕۆســـەی  لەپـــاش 

بە  بەریتانیا  هێزەکانـــی  عێراق، 

بەریەککەوتنانەی  ئـــەو  هـــۆی 

کـــە لەگەڵ کـــوردا هەیانبوو لە 

ســـەرەتای هاتنیان بۆ ناوچەکە، 

بڕیاریـــان دا لەبریـــی ناوچـــە 

باکـــووری  کوردنشـــینەکانی 

شـــیعییە� ناوچـــە  عێـــراق، 

عەرەب نشـــینەکانی باشـــووری 

مانەوە  بـــۆ  هەڵبژێرن  عێـــراق 

.)٢١  :٢٠٠٥  ,Kaymaz(

دانوســـتانەکاندا  ماوەی  لە   

دیاریکردنـــی  بـــە  ســـەبارەت 

داهاتـــووی ویالیەتـــی موســـڵ 

لـــۆزان،  کۆنگـــرەی  لەپـــاش 

پێداگرییەکانـــی  ســـەرباری 

تورکیـــا بۆ ئەوەی ئـــەم ناوچانە 

ســـنوورەکانی  بـــە  بلکێرنێـــن 

بەریتانیا  تورکیـــاوە،  دەوڵەتـــی 

ئـــەوەی  لەســـەر  بوو  ســـوور 

هەرێمـــی  ناوچەکانـــی 

دەســـەاڵتی  لەژێر  كوردســـتان 

لەبـــەر  بهێڵێتـــەوە،  خۆیـــدا 

لەوانـــە:  هۆکارێـــک،  چەنـــد 

بەریتانییـــەکان پێیـــان وا بـــوو 

ناوچانـــە  ئـــەم  بێتـــوو  گـــەر 

دەســـەاڵتی  ژێـــر  بکەوێتـــە 

داهاتوودا  لـــە  ئەوا  تورکیـــاوە، 

خۆڕێکخســـتنەوە،  پـــاش 

هیچ  واڵتـــە  ئـــەو  هێزەکانـــی 

لـــە  لەمپەرێکـــی جوگرافییـــان 

دووبارە  بۆ  نامێنێـــت  بەردەمدا 

تەواوی  دەستبەسەرداگرتنەوەی 

 .)١٠  :٢٠٠٣٢  ,Kalafat( عێـــراق 

جگـــە لـــەوەش لـــە عێراقێکدا 

دانیشـــتووانەکەی  زۆرینەی  کە 

بوون،  شـــیعەمەزهەب  عەرەبی 

دەســـەاڵتێکی  بەریتانییـــەکان 

ســـوننییان دروست کردبوو: بۆیە 

سوننەنشـــینەکانی  ناوچـــە  گەر 

نەلکێرنایە  كوردســـتان  هەرێمی 

ڕێژەی  ئـــەوا  عێراقـــەوە،  بـــە 

لە  شـــیعەمەزهەب  هاواڵتییانی 

عێراقـــدا لـــە )٦٠%(ەوە بـــەرز 

لە   ،%٨٠ ڕێـــژەی  بۆ  دەبوویەوە 

ســـوننی  ڕژێمی  کاتدا  هەمـــان 

بەرهەمە  لـــەو  دەبوو  بێبـــەش 

لە هەرێمی  کە  کشـــتوکاڵییانەی 

دەهێرنا.  بەرهـــەم  كوردســـتان 

ئەم  ســـەرجەم  کۆتاییـــدا  لـــە 

دەبوونـــە  پێکـــەوە  هۆکارانـــە 

دەســـەاڵتی  الوازبوونی  هـــۆی 

بەرامبەر  وەســـتانەوە  لە  سوننە 

لە  شـــیعەمەزهەب  هاواڵتییانی 
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هـــەر چەندە لە ســـەرەتای 

ئەو الیەنانەی  ســـااڵنی ١٩٢٠دا 

بـــوون  بڕیـــار  خاوەنـــی  کـــە 

لەنێـــو بیرۆکراســـیی بەریتانیدا، 

دامەزراندنـــی  پێشـــنیازی 

کـــرد  کوردییـــان  دەوڵەتێکـــی 

بـــە  بـــەاڵم  ناوچەکـــەدا،  لـــە 

پەرشـــوباوی  پێکهاتەی  هـــۆی 

کوردییـــەکان  عەشـــیرەتە 

پێکهاتـــەی  نائامادەیـــی  و 

پڕۆســـەی  بـــۆ  کۆمەاڵیەتـــی 

الیـــەک،  لـــە  بەدەوڵەتبـــوون 

و  لێکچـــوون  هـــۆی  بـــە  وە 

تایبەمتەندیـــی  نزیکایەتیـــی 

کۆمەاڵیەتیـــی  و  کولتـــووری 

لە  تورکەکانەدا  لەگـــەڵ  کـــورد 

الیەکی دیکـــەوە، بەریتانییەکان 

وازیـــان هێنـــا لـــە بیرۆکـــەی 

دەوڵەتێکـــی  دامەزراندنـــی 

لـــە  کـــوردی،  ســـەربەخۆی 

ترســـی ئـــەوەی نـــەوەک لـــە 

داهاتـــوودا یەک بگـــرن لەگەڵ 

شـــێوەیە  بـــەم  تورکیـــادا. 

بەریتانییـــەکان لـــە کۆتاییدا لە 

ڕێـــگای پێوەلکاندنـــی ناوچـــە 

هەرێمـــی  کوردنشـــینەکانی 

عێراقـــەوە،  بـــە  كوردســـتان 

ئامانجـــە  هـــەم  توانییـــان 

بـــەدی  ســـرتاتیژییەکانیان 

بهێنـــن، هـــەم بە شـــێوەیەکی 

وەک  کـــورد  ســـەرکەوتووانە 

بـــە  دژ  فشـــار  کارتێکـــی 

دەوڵەتانـــی ناوچەکـــە بـــەکار 

بهێنـــن.

بەریتانییـــەکان  بۆیـــە 

ئەمڕۆمـــان  ڕۆژگاری  تاوەکـــوو 

پیادەکردنـــی  لـــە  جەخـــت 

دەکەنەوە  سیاســـەت  هەمـــان 

عێـــراق،  باکـــووری  بەرامبـــەر 

لەگەڵ  وایـــە  پێیـــان  چونکـــە 

دەوڵەتێکـــی  دامەزرانـــی 

دەبێتـــە  ناوچەکـــە  کوردیـــدا، 

ماوەدرێژ  جەنگێکـــی  مەیدانی 

و لەگەڵ دابەشـــبوونی عێراقدا؛ 

لـــە  ئێـــران  پێگـــەی  و  ڕۆڵ 

زیاد  ناوەڕاســـتدا  ڕۆژهەاڵتـــی 

دەکات لە ڕێگـــەی بەکارهێنانی 

باشووری  لە  شـــیعەوە  عەرەبی 

عێـــراق. بۆیـــە بەریتانییـــەکان 

بەردەوامبوون  لەســـەر  سوورن 

پارێزگاریکردن لە  لە سیاســـەتی 

یـــەک پارچەیی خاکـــی عێراق، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشـــدا بەریتانیا 

ویالیەتـــە  لەگـــەڵ  هاوشـــان 

ئەمەریـــکادا،  یەکگرتووەکانـــی 

فیدراڵیان  سیســـتمێکی  پێکەوە 

لـــە عێـــراق هێناوەتە ئـــاراوە، 

دامەزراندنـــی  ڕێـــگای  لـــە 

کوردیـــی  هەرێمێکـــی 

کـــە هەڵگری  سەربەخۆشـــەوە 

دەوڵەتـــە،  تایبەمتەندییەکانـــی 

دەوڵەتانـــەی  لـــەو  ئۆقرەیـــان 

ناوچەکە بڕیـــوە کە هاواڵتییانی 

گرتووە. لەخـــۆ  کوردیـــان 

ئەگـــەر بێتوو ســـەرنج  لەو 

بدەین  ماوەدرێژانە  گرێبەســـتە 

کـــە لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا 

بەریتانیـــا  کۆمپانیاکانـــی وزەی 

ئەنجامیان  عێراقـــدا  تەواوی  لە 

ئامانجی  بڵێین  داوە، دەتوانیـــن 

لـــە  بەریتانیـــا  بنەڕەتیـــی 

لە: بریتییـــە  ناوچەکـــەدا 

�   دەســـتەبەرکردنی ئەمن و 

وەستانەوە  عێراق،  لە  ئاســـایش 

ئەو هەواڵنەی  بە ســـەرجەم  دژ 

باوکردنـــەوەی  هـــۆی  دەبنـــە 

لەوانە:  عێراقـــدا،  لـــە  نائارامی 

نێوخۆیی  جەنگـــی  )ڕوودانـــی 

جیاوازەکانی  الیەنـــە  لەنێـــوان 

سەربەخۆیی  ڕاگەیاندنی  عێراق، 

خۆبەڕێوەبەرایەتیـــی  لەالیـــەن 

ناوچەکە  داگیرکردنی  کـــوردەوە، 

یاخـــود  تورکیـــا  لەالیـــەن 

هتد(. ئێرانـــەوە... 

سەرچاوەکانی  بەرهەمهێنانی   �

وزە و گواســـتنەوەی بۆ بازاڕەکانی 

بەپارێزراوی. جیهان 

گەر ناوچە 
سوننەنشینەکانی 
هەرێمی كوردستان 

نەلکێنرایە بەعێراقەوە، 
ئەوا ڕێژەی هاواڵتییانی 
شیعەمەزهەب لەعێراقدا 
لە)٦٠٪(ەوە بەرزدەبوویەوە 

بۆ ڕێژەی ٪8٠
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١. ٤. ڕووسیا

سیاســـەتی  دەزانرێت  وەک 

دەوڵەتێکـــی  دەرەوەی 

وەک  وزەی  هەنـــاردەکاری 

ڕووسیا، بە شـــێوەیەکی بنەڕەتی 

لەســـەر بنەمـــای هەوڵـــدان بۆ 

گەشـــن بـــە ئـــاوە گەرمـــەکان 

ئەم  چوارچێوەی  لـــە  دامەزراوە. 

ســـرتاتیژیەدا، ڕووسیا بە دریژایی 

بە شێوەیەکی  ڕابردوو  ٢٠٠ ساڵی 

کارا ئەرمەنەکانـــی بەکار هێناوە. 

بەاڵم بە هـــۆی بەرپەرچدانەوەی 

کـــوردەکان، جگـــە لـــە چەنـــد 

ئـــەو  بـــۆ  عەشـــیرەتێک، 

ئەرمەنەکانی  کـــە  ڕووداوانـــەی 

ڕووســـەکان  هێرنا،  بـــەکار  تێدا 

ڕێگایەکدا  بـــەدوای  بوون  ناچار 

خۆنزیککردنەوە  بـــۆ  بگەڕێـــن 

مەبەســـتە  ئـــەم  بۆ  کـــورد.  لە 

و بـــە ئامانجـــی دامەزراندنـــی 

بـــۆ  زانســـتی  بناغەیەکـــی 

تێگەیشـــن لە کێشـــەی سیاسیی 

کـــورد، لەســـەر داوای ڕووســـیا 

پەیامنگایەکـــی کـــوردی لەالیەن 

مینۆرســـکی«یەوە  »فالدیمێـــر 

دامەزرێـــرنا. چونکە مینۆرســـکی  

دیپلۆماتـــکار  وەک  کاتێـــک 

دەکـــرد،  کاری  ئـــەرزەروم  لـــە 

دەرفەتـــی لە نزیکەوە ناســـینی 

ڕەخســـابوو.  بـــۆ  کوردەکانـــی 

لـــەو توێژینەوانەی کـــە لەالیەن 

ئـــەم پەیامنگایـــەوە ئەنجام درا، 

کار بـــۆ لێکنزیکردنـــەوەی کورد 

و ئەرمـــەن کـــرا بە مەبەســـتی 

بـــە کاردانـــەوەی  کۆتاییهێنـــان 

سیاســـەتەکانی  بەرامبەر  کـــورد 

ڕووســـیا لە ڕێگای باوکردنەوەی 

بانگەشـــەکردن  و  پڕوپاگەنـــدە 

بـــۆ ئـــەوەی کـــە گوایـــا کورد 

هەمان  بـــە  ســـەر  ئەرمـــەن  و 

ڕەگـــەزن، پاش موســـوڵامنبوونی 

کـــورد و هاتنـــی تورکـــەکان بۆ 

ناوچەکـــە؛ لێک دابـــڕاون و لێک 

 Ayrıntılı( دوور کەوتوونەتـــەوە

 ,bilgi için; Minorsky, Bois

.)٢٠٠٨

ڕووســـیا  لـــەوەش،  جگـــە 

دامەزراندنـــی  ڕێـــگای  لـــە 

)مەهاباد(  کـــوردی  دەوڵەتیکی 

لەپاش  ئێرانـــی داگیرکـــراودا  لە 

جیهانـــی،  دووەمـــی  جەنگـــی 

بدات  نیشـــان  ئـــەوەی  توانیی 

کـــە دەتوانێت لـــە چوارچێوەی 

خۆیـــدا  بەرژەوەندییەکانـــی 

بـــۆ  ئامرازێـــک  وەک  کـــورد 

ناســـەقامگیریی  هێنانەئـــارای 

بەکار  ناوچەکـــەدا  لە  سیاســـی 

 ,Babekir, Shehtman( بهێنێت 

ڕێـــگای  لـــە   .)٩٩�١٢٩  :٢٠١٠

سیاســـەتی  لـــە  لێکۆڵینـــەوە 

لە  بـــە کورد  بەرامبەر  ڕووســـیا 

دەگەینە  ئەمڕۆشامندا،  ڕۆژگاری 

ڕووســـیا  کە  ڕاســـتییەی  ئـــەو 

هـــەوڵ دەدات پەیوەندییەکـــی 

لەگەڵ سەرجەم  باشـــی هەبێت 

ڕۆژهەاڵتی  کوردییەکانـــی  هێزە 

ناوەڕاســـتدا، وە نائاسوودەیە بە 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  بوونی 

ناوچەکەدا. لـــە  ئەمەریـــکا 

دەتوانیـــن  هەروەهـــا 

بڵێیـــن ڕووســـیا وەک یەکێـــک 

گرنگەکانـــی  دەوڵەتـــە  لـــە 

بـــۆ  کار  وزە،  هەنـــاردەکاری 

ناســـەقامگیریی  ســـەرهەڵدانی 

سیاســـی دەکات لـــە جوگرافیای 

لـــە  ناوەڕاســـتدا  ڕۆژهەاڵتـــی 

چونکە  کوردەوە،  پرســـی  ڕێگای 

نەوت  نرخـــی  بەرزبوونـــەوەی 

و غـــاز و زیادبوونـــی داواکاری 

لەســـەری لە بازاڕەکانی جیهاندا، 

بەرژەوەندیـــی خۆیدایـــە. لـــە 

١. ٥. چین

ڵ  گە لە

ی  ە و چیـــن بـــە یەکێک ئـــە

کە  دادەنرێت  لـــەو دەوڵەتانـــە 

دانیشـــتووانیان  ژمارەی  زۆرترین 

بـــەاڵم  جیهانـــدا،  لـــە  هەیـــە 

کارەکتەرێکی  وەک  دەرکەوتنـــی 

بەهێز لەســـەر ئاســـتی جیهانی، 

کۆتایـــی  ســـااڵنەی  ئـــەم  بـــۆ 

ســـااڵنەی  لـــەم  دەگەڕێتـــەوە. 

لـــە ڕێگای گۆڕینی  دواییدا چین 

بەڕێوەبردنـــەوە،  شـــێوازی 

ســـەرمایەی  زۆرترین  توانیویەتی 

واڵتەکەیەوە.  ڕابکێشـــێتە  بیانی 

زۆر  کاری  دەســـتی  یەکگرتنـــی 

ســـەرمایەی  لەگەڵ  هـــەرزان  و 

گەشەکردنی  کردووە  وای  بیانیدا، 

ئابووریی چین لەســـەر ئاســـتی 

دونیـــا بە پلـــەی یەکـــەم بێت. 

لە  خێرایە  گەشەســـەندنە  ئـــەم 

بـــواری ئابووریـــدا، بۆتـــە هۆی 

چیـــن  خواســـتی  زیادبوونـــی 

لەســـەر وزە کە لە ڕێگای واڵتانی 

ڕووسیاوە  و  ناوەڕاســـت  ئاسیای 

دەدات.  پڕکردنـــەوەی  هەوڵـــی 

بەاڵم واڵتانی ئاســـیای ناوەڕاست 

و ڕووســـیا، بە هـــۆی زیادبوونی 

چین  پێداویســـتییەکانی  زیاتری 

لە بـــواری وزەدا و ناردنی وزە بۆ 

لـــە هەمان  ڕۆژئاوا  بازاڕەکانـــی 

کاتـــدا، ناتوانـــن خواســـتەکانی 

پـــڕ  وزەدا  بـــواری  لـــە  چیـــن 

بە  پاڵـــی  ئەمـــەش  بکەنـــەوە، 

چینەوە نـــاوە ڕوو بکاتـــە ئێران 

ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی  و 

پڕکردنـــەوەی  مەبەســـتی  بـــە 

پێداویســـتییەکانی. 

بنەڕەتیـــی  ئەندێشـــەی 

لـــە  بریتییـــە  چینییـــەکان 

وزە  دابینکردنی  بـــۆ  هەوڵـــدان 

بـــە شـــێوەیەکی بـــەردەوام بۆ 

بـــۆ  هەوڵـــدان  واڵتەکەیـــان، 

نوێ  ســـەرچاوەی  دۆزینـــەوەی 

پڕکردنـــەوەی  مەبەســـتی  بـــە 

پێداویســـتییەکانیان کە ڕۆژ دوای 

ئەم  بۆ  زیادبووندایـــە،  لـــە  ڕۆژ 

کردووە  دەســـتی  چین  مەبەستە 

بـــە گـــەڕان بـــەدوای نەوتدا لە 

ناوەڕاســـت،  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی 

چیـــن  چوارچێوەیـــەدا  لـــەم 

هەوڵـــی داوە پەیوەندییەکانـــی 

عێراقـــدا  باکـــووری  لەگـــەڵ 

بـــە  بـــەاڵم  بـــکات،  بەهێـــز 

ویالیەتـــە  ئامادەیـــی  هـــۆی 

لە  ئەمەریکاوە  یەکگرتووەکانـــی 

نەیتوانیوە  ئێســـتا  تا  ناوچەکەدا، 

بە  پەرە  بااڵ  ئاســـتێکی  لەســـەر 

گەرچی  بدات.  پەیوەندییەکانـــی 

لە  پێداویســـتییەکانی  زیادبوونی 

بـــواری وزە لە ئاینـــدەدا، پاڵ بە 

ســـەرباری  کە  دەنێت  چینـــەوە 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

دیکەی  دەوڵەتانی  و  ئەمەریـــکا 

بە  زیاتـــر  ناوچەکـــە، گرنگیـــی 

بـــدات.  كوردســـتان  هەرێمـــی 

هەر چـــی الیەنـــە کوردییەکانی 

باکـــووری عێراقـــە، بـــە هـــۆی 

ئەوەی کـــە بـــە یارمەتیی هێزە 

دژ  وەســـتانەوەیان  دەرەکییەکان 

پیشـــە  کردۆتە  دەوڵەتانە  بـــەو 

دۆخی  لە  نیشـــتەجێن،  تێیدا  کە 

پەیوەندییەکانیـــان  تێکچوونـــی 

یارمەتیدەرەکانـــی  لەگـــەڵ 

پێشـــوویاندا ئامـــادەن لەگـــەڵ 

جیهانیدا  نوێـــی  کارەکتەرێکـــی 

پەیوەنـــدی دامبەزرێنـــن. بـــەم 

دەکرێـــت  پێشـــبینی  شـــێوەیە 

چیـــن لـــە ڕێگـــەی پەرەپێدانی 

پراگامتیکـــی  سیاســـەتێکی 

وەک  کـــورد،  بـــە  بەرامبـــەر 

دەربکەوێت  چـــاالک  هێزێکـــی 

عێراق. باکـــووری  لـــە 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

٢.  کارەکتەرە هەرێمییەکان

٢. ١. تورکیا

ناوەڕاســـتدا،  ڕۆژهەاڵتی  لە 

ژمـــارەی  زۆرتریـــن  تورکیـــا 

لەخـــۆ  کـــوردی  دانیشـــتووانی 

رتـــووە. لـــە مـــاوەی ئـــەم ٣٢٠ 

سەرقاڵ  تورکیا  دواییدا،  ســـاڵەی 

ڕووبەڕووبوونەوەی  بـــە  بـــووە 

کرێکارانی  پارتـــی جوداخـــوازی 

لە  لەوەش  جگە  کوردســـتانەوە. 

ڕابـــردوودا،  ســـاڵی   ٢٠٠ ماوەی 

یاخیبـــوون  زۆر  ژمارەیەکـــی 

لەالیـــەن کـــوردەوە ئەنجام راوە 

و زۆرێـــک لـــەم یاخیبوونانە لە 

ڕووبەرێکی داخراوو بەرتەســـکدا 

لـــە  نەیانتوانیـــوە  و  بـــوون 

زیاتر  خێڵەکی  جوواڵنەوەیەکـــی 

لەسەر  عوســـامنی  دەوڵەتی  بن. 

بەرفراوانی  ڕووبەرێکی  ئاســـتی 

جوگرافـــی، حوکمـــی ژمارەیەکی 

لـــە دانیشـــتووانی کردووە،  زۆر 

تورکیـــای نوێ کە بـــە میراتگری 

ئەم دەڵەتـــە دادەنرێت، بە هۆی 

بە  مێژووییەکانیەوە  نیگەرانییـــە 

شـــێوازێکی زۆر هەستیار مامەڵە 

لەگـــەڵ پرســـی کـــوردا دەکات 

 .)٣٢٣٢١  :٢٠٠٤  ,Davutoğlu(

ئەم هەســـتیارییە کـــە دەتوانین 

ناوی  دابەشـــبوون  لـــە  ترس  بە 

ببەیـــن، پاڵی بە تورکیـــاوە ناوە 

بەرامبەر  توند  زۆر  سیاســـەتێکی 

 ,Özcan( بە کـــورد بگرێتە بـــەر

.)٩٨  :٢٠٠١

ســـەرباری ئـــەوەی تورکیـــا 

دەڕوانێتـــە  بەنیگەرانییـــەوە 

کرێکارانی  پارتـــی جوداخـــوازی 

بەدامەزراوەییبوونی  و  کوردستان 

کـــورد  خۆجێیـــی  دەســـەاڵتی 

لـــە هەرێمـــی كوردســـتان لەم 

وەک  و  دواییـــدا  ســـااڵنەی 

مامەڵـــە  نەتەوەیـــی  پرســـێکی 

دەکات،  بابەتـــەدا  ئـــەم  لەگەڵ 

ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  بـــەاڵم 

هەنـــگاوی نـــاوە بە ئاڕاســـتەی 

لـــە  گۆڕانـــکاری  ئەنجامدانـــی 

بـــە  بەرامبـــەر  سیاســـەتیدا 

 Erkmen,( عێـــراق  باکـــووری 

Yılmaz, ٢٠٠٢: ٤٧(. دەتوانیـــن 

ئابوورییەکانی  فاکتـــەرە  بڵێیـــن 

هەرێمـــی  بوونـــی  وەک 

كوردســـتان بـــە بازاڕێکی گرنگ 

کااڵکانـــی  بـــۆ ســـاغکردنەوەی 

هەلـــی  زیادبوونـــی  تورکیـــا، 

جووڵـــەی  چاالکبوونـــی  و  کار 

بازرگانـــی لە نێوخـــۆی تورکیادا، 

بەدەســـتهێنانی چەندیـــن پڕۆژە 

لەالیەن بەڵێنـــدەرە تورکەکانەوە 

ئاشـــکراوە،  زیادکردنی  ڕێگای  لە 

دەســـتەبەرکردنی هەتنەناوەوەی 

بڕێکـــی زۆر لـــە دراوی بیانی بۆ 

نـــاو واڵت؛ هاندەری ســـەرەکی 

تورکیا  نزیکبوونـــەوەی  بۆ  بوون 

عێراق.  باکـــووری  لـــە 

و  گەشەســـەندن  پڕۆســـەی 

دەســـەاڵتی  بەرەوپێشـــچوونی 

كوردســـتان  خۆجێیـــی هەرێمی 

بەدەوڵەتبوون،  ئاڕاســـتەی  بـــە 

ســـەر  کردۆتـــە  کاریگەریـــی 

دانیشـــتووانی کوردی تورکیا و بە  

لەبەرچاوگرتنـــی ئەو گریامنەیەی 

خۆجێییە  دەســـەاڵتی  ئـــەم  کە 

کوردانی  ئاینـــدەدا  لە  دەتوانێت 

تورکیـــا بە خۆیەوە گـــرێ بدات، 

دەکرێت ئەم بەرەوپێشـــچوونەی 

وەک مەترســـی تەماشـــا بکرێت 

بـــەاڵم وەک  بۆ ســـەر تورکیـــا، 

قەوارەیـــە  ئـــەم  دەزانرێـــت 

خاوەنـــی تەنهـــا یەک لەســـەر 

بە  بەراورد  دانیشـــتووانە  پازدەی 

دەزانرێت  بـــەدوور  بۆیە  تورکیا. 

لە هەلومەرجـــی ئەمڕۆماندا ئەم 

کەریگەریی  بتوانێـــت  قەوارەیە 

دروست  تورکیا  لەســـەر  نەرێنی 

بـــکات، گەر بێتوو سیاســـەتێکی 

تەنانەت  بـــەر.  بگیرێتە  ئەقانی 

دەتوانین بڵێیـــن تورکیا لە ڕێگای 

فەکتەرەکانـــی  بەکارهێنانـــی 

پەیوەندیی  و  ئابـــووری  هێـــزی 

هاوبەشـــەوە،  مێژوویـــی 

دەتوانێـــت  بیەوێـــت؛  گـــەر 

لـــە ماوەیەکـــی کەمـــدا ئـــەم 

دەســـەاڵتە خۆجێییـــە بخاتە ژێر 

ڕکێفـــی خۆیەوە. لەبـــەر ئەوەی 

لـــە بنەڕەتـــدا ئـــەم قەوارەیـــە 

لەگـــەڵ ئەوەی بەشـــێکی زۆری 

پێداویســـتییەکانی ڕۆژانـــەی لە 

هەناردەکاری  دەوڵەتێکی  ڕێگای 

وەک تورکیـــاوە دابیـــن دەکات، 

لـــە هەمـــان کاتـــدا یەکێک لە 

کردنەوەی  بۆ  ڕێگاکان  باشـــرتین 

نێودەوڵەتییەکان  بـــازاڕە  دەرگای 

بـــە ڕووی ســـەرچاوەکانی وزەی 

لە  بریتییـــە  بەرهەمهێرناویـــدا، 

وەک  تورکیـــا.  دەروازەکانـــی 

پێشـــرت ئاماژەمـــان پـــێ دا، ئەم 

هۆکارێکـــی  پەیوەســـتبوونە 

کاریگەر دەبێت لە ڕەخســـاندنی 

لەگەڵ  یەکگرتـــن  بـــۆ  دەرفەت 

تورکیـــادا، بـــەاڵم لـــە هەمـــان 

ڕووداوانە  ئـــەو  دەبێـــت  کاتدا 

لە  ڕەنگە  کـــە  بگیرێن  لەبەرچاو 

ئایندەدا لە دەرەوەی دەســـەاڵتی 

گۆڕانی  لەوانە:  بدەن،  ڕوو  تورکیا 

بێتوو  گـــەر  هێز،  هاوســـەنگیی 

باکووری  دەســـەاڵتی خۆجێیـــی 

بخاتە ســـەر  عێـــراق؛ کەرکووک 

ســـنوورەکانی ئەو دەوڵەتەی کە 

یاخود  دایبمەزرێنێت،  دەیەوێت 

دامەزرانی دەســـەاڵتێکی کوردی 

باکووری ڕۆژهەاڵتی ســـووریا  لە 

پارچەپارچەبوونی  دۆخـــی  لـــە 

ئـــەو واڵتـــەدا، ئەم دەســـەاڵتە 

دروســـتکردنی  ئەگـــەری  لـــە 

هەرێمی  لەگـــەڵ  پەیوەندیـــی 

كوردســـتان و ئیرسائیـــل یان لە 

ڕێڕەوێکەوە  کردنـــەوەی  ڕێگای 

بـــۆ ســـەر دەریای ناوەڕاســـت، 

بـــە ڕووی  دەرفەتـــی کرانەوەی 

دونیادا بۆ دەرەخســـێت، ئەمەش 

دەبێتـــە هـــۆی دوورکەوتنەوەی 

هەرێمی كوردســـتان لـــە تورکیا 

و نزیکبوونـــەوەی زیاتـــری لـــە 

ئیرسائیـــل لە ئاینـــدەدا. دەبێت 

ئـــەوە لەبەرچـــاو بگیرێت، گەر 

بکەوێتە  دەوڵەتـــە  ئـــەم  بێتوو 

ئەوا  ئیرسائیـــل،  ڕکێفـــی  ژێـــر 

هاوســـەنگیی هێز لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاســـتدا ئـــاوەژوو دەکاتەوە 

ســـەرهەڵدانی  هۆی  دەبێتـــە  و 

لـــە  زیاتـــر  ناســـەقامگیریی 

 . ا د یندە ئا

پڕۆسەی 
گەشەسەندن و 
بەرەوپێشچوونی 

دەسەاڵتی خۆجێیی 
هەرێمی كوردستان 

بەئاڕاستەی بەدەوڵەتبوون، 
کاریگەریی کردۆتەسەر 
دانیشتووانی کوردی تورکیا 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

٢. ٢. ئێران

هاواڵتییانی شـــیعەمەزهەب، 

بەشـــێکی گرنگ لە دانیشتووانی 

ئێـــران پێک دەهێنـــن. دەوڵەتی 

ئێـــران لە ڕێگـــەی بەکارهێنان و 

مەزهەبی  ناســـاندنی  بەڕەسمی 

ئایدۆلۆجیـــای  وەک  شـــیعەوە 

توانیویەتی  دەوڵەت،  ڕەســـمیی 

دابەشـــبوونی  لـــە  ڕێگـــە 

کۆمەڵـــگای  کۆمەاڵیەتیـــی 

ئێرانـــی بگرێت. بۆیە ســـەرباری 

ژمارەیەکـــی  ئێـــران  ئـــەوەی 

گرنـــگ لە دانیشـــتووانی کوردی 

ســـوننەمەزهەب لەخۆ دەگرێت، 

ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  بـــەاڵم 

دابەشـــبوونی  لـــە  نییە  ترســـی 

ئاینـــدەدا،  لـــە  خاکەکـــەی 

ئەمـــەش وای کـــردووە پەیڕەوی 

کاریگـــەر  سیاســـەتێکی  لـــە 

بەرامبـــەر بـــە کورد بـــکات لە 

وەک  ناوەڕاســـتدا.  ڕۆژهەاڵتـــی 

دەبینیـــن ئێـــران لە ڕابـــردوودا 

لـــە  پشـــتیوانیی  مـــاوە  مـــاوە 

کوردە  چەکداریی  جوواڵنـــەوەی 

جوداخـــوازەکان کـــردووە دژ بە 

هەریـــەک لە واڵتانـــی عێراق و 

تورکیـــا، ئەمـــە لە کاتێکـــدا کە 

خـــۆی پەیڕەوی لە سیاســـەتێکی 

دەکات  بەشـــعیەکردن  تونـــدی 

بەرامبـــەر کوردانی نیشـــتەجێی 

.)٢٥١  :١٩٩٩  ,Arı( واڵتەکـــەی 

پـــاش پڕۆســـەی داگیرکردنی 

ویالیەتـــە  لەالیـــەن  عێـــراق 

یەکگرتووەکانـــی ئەمەریکاوە، بە 

هـــۆی هێرشـــە چەکدارییەکانی 

ڕێکخـــراوی پژاک کـــە بە لقێکی 

جوداخوازی  پارتـــی  درێژکراوەی 

کرێکارانی کوردســـتان دادەنرێت 

بـــۆ ســـەر واڵتەکـــەی، ئێـــران 

مەبەســـتی  بـــە  بـــوو  ناچـــار 

تیـــرۆر،  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 

هاوبـــەش  کاری  بـــە  دەســـت 

بـــکات لەگەڵ تورکیادا. لەســـەر 

پێشـــبینی  نێودەوڵەتی  ئاســـتی 

عێراق،  داگیرکردنی  پـــاش  دەکرا 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

هێرش  ئاینـــدەدا  لـــە  ئەمەریکا 

بە  بـــەاڵم  ئێـــران،  ســـەر  بکاتە 

لە  زۆرەی  زیانـــە  ئـــەو  هـــۆی 

عێراقـــدا بـــەر هێزەکانی کەوت، 

ئەمەریـــکا نەیدەتوانی هێرشـــی 

سەربازی بۆ ســـەر ئێران ئەنجام 

لە  دیکـــەوە  لـــە الیەکی  بدات. 

پڕۆســـەی داگیرکردنـــی عێراقدا، 

بـــراوەی  کـــە  واڵتێـــک  تاکـــە 

ســـەرەکی بـــوو بریتی بـــوو لە 

کۆتاییهاتنی  پـــاش  چونکە  ئێران، 

دەســـەاڵتی ســـەددام حســـێن، 

شـــیعەکان بـــوون بـــە هێـــزی 

بەڕێوەبردنـــی  لـــە  ســـەرەکی 

دەســـەاڵتدا و هـــەر زوو خۆیان 

وەک هێزێکـــی نزیک لـــە ئێران 

.)İzzeti, 2005: 124(  نیشـــان دا

کشـــانەوەی  ســـەرباری 

بـــەاڵم  ئەمەریـــکا،  هێزەکانـــی 

بـــە هـــۆی بەردەوامیی کێشـــە 

لـــە  بـــاس  نێوخۆییەکانـــەوە، 

ســـیناریۆی دابەشـــبوونی عێراق 

دەکرێت بەســـەر ســـێ پارچەدا 

دامەزرانی  لەوانـــە:  ئایندەدا،  لە 

دەوڵەتێکـــی کوردی لـــە باکوور، 

عەرەبی�ســـوننی  دەوڵەتێکـــی 

لـــە ناوەڕاســـت و دەوڵەتێکـــی 

باشـــوور،  لـــە  عەرەبی�شـــیعی 

یـــان بە النـــی کەمـــەوە کار بۆ 

بونیادێکی  چەنـــد  دامەزراندنی 

هاوشـــێوەی  ســـەربەخۆی 

دەســـەاڵتی خۆجێیـــی هەرێمی 

لـــەم  دەکرێـــت.  كوردســـتان 

دۆخـــەدا ئێـــران کـــە پەیڕەوی 

شـــیعەگەرایی  سیاســـەتێکی  لە 

دەکات، بە مەبەســـتی دامەزرانی 

چەنـــد دەســـەاڵتێکی شـــیعیی 

پشـــتیوانی  خـــۆی،  لـــە  نزیک 

دەســـەاڵتی  گەشەســـەندنی  لە 

كوردســـتان  خۆجێیـــی هەرێمی 

دەکات و وا چـــاوەڕوان دەکرێت 

لە ئاینـــدەدا پەیوەندیی ئابووری 

و سیاســـیی خـــۆی لەگـــەڵ ئەم 

دەســـەاڵتە زیاتر بەهێـــز بکات.

٢. ٣. سووریا

لـــە  پشـــتیوانیی  ســـووریا 

جوواڵنـــەوەی سیاســـیی کـــورد 

کـــردووە لـــە عێـــراق و تورکیا. 

حکومەتی ســـووریا بە مەبەستی 

خـــۆی  شـــوێنپێی  کردنـــەوەی 

سیاســـیی  جوواڵنـــەوەی  لـــە 

کـــوردی عێراقـــدا، هـــاوکار بوو 

یەکێتیـــی  دامەزراندنـــی  لـــە 

بـــە  کوردســـتان  نیشـــتامنیی 

تاڵەبانی  جـــەالل  ڕێبەرایەتیـــی 

لە ســـاڵی ١٩٧٦ لە شـــام و پاش 

پـــڕۆژەی  بەئەنجامگەیاندنـــی 

گاپ لـــە باشـــووری ڕۆژهەاڵتی 

ئاوی  کۆنرتۆڵکردنی  و  ئەنـــادۆڵ 

لەالیـــەن  فـــوڕات  و  دیجلـــە 

بە  تورکیاوە، حکومەتی ســـووریا 

تورکیا  دژایەتیکردنی  مەبەســـتی 

تا ســـاڵی ١٩٩٨ بەردەوام بوو لە 

پشـــتیوانیکردنی  و  هاوکاریکردن 

کـــردە خوێناوییەکانـــی پارتـــی 

کرێکارانـــی  جوداخـــوازی 

بـــە  دژ   )PKK( کوردســـتان 

 ,Amanov( تورکیـــا  دەوڵەتـــی 

.)٢١٨  :٢٠٠٤

 بـــەاڵم پـــاش داگیرکردنـــی 

ئەمەریکاوە،  لەالیـــەن  عێـــراق 

خودی ســـووریا کەوتـــە بەردەم 

جوواڵنـــەوەی  هەڕەشـــەی 

لەگـــەڵ  و  کـــورد  سیاســـیی 

کوردانی دانیشـــتووی واڵتەکەیدا 

بـــە درێژایی چەندین ســـاڵ  کە 

تەنانـــەت ڕەگەزنامەشـــی پـــێ 

نەدابـــوون، ڕووبـــەڕوو بوویەوە 

ئـــەو   .)٢١٧  :٢٠٠٦  ,Süer(

ڕووداوانـــەی کـــە لـــە مانگـــی 

ناوچەی  لە  ئاداری ســـاڵی ٢٠٠٤ 

قامیشـــلی ڕوویان دا، حکومەتی 

ســـووریایان بەئـــاگا هێنایەوە لە 

کارتی  کاریگەریـــی  نیشـــاندانی 

کـــوردی وەک تیغێکی دووســـەر 

کـــە دەکرێـــت دژ بە خۆشـــی 

کار بـــکات، ئەمـــە لـــە کاتێکدا 

کارتەی  ئـــەم  پێشـــرت  ســـووریا 

ناوچەکـــە  دەوڵەتانـــی  بـــە  دژ 

 ,Gürson دەهێنـــا  بـــەکار 

٢٠١٠((. لـــەم ســـااڵنەی دواییدا 

بە هـــۆی جەنگـــی نێوخۆییەوە 

مردنی  ســـەرباری  ســـووریا،  لە 

ســـەدان هەزار کـــەس، یەکێتیی 

سیاســـیی واڵت تووشـــی دۆخی 

و  هاتـــووە  پارچەپارچەبـــوون 

گۆڕەپانـــی جەنگی  بۆتـــە  واڵت 

نێودەوڵەتییـــەکان.  بریـــکارە 

کرێکارانی  پارتـــی جوداخـــوازی 

کوردســـتان و باڵە درێژکراوەکانی 

یەکینەکانی  واتـــە  ســـووریا،  لە 

بـــە   ،)YPG( گـــەل  پاراســـتنی 

ســـوودبینین لە ناســـەقامگیریی 

بارودۆخی سیاســـیی سووریا و لە 

ڕێگای بەدەســـتهێنانی هاوکاریی 

لەنێو  توانیویانـــە  دەرەکییـــەوە، 

ناوچـــەی  ســـووریادا  خاکـــی 

نفـــوزی تایبـــەت بـــە خۆیـــان 

بوونـــی  بکـــەن.  دروســـت 

کرێکارانی  پارتـــی جوداخـــوازی 

ئەکتەرێکـــی  بـــە  کوردســـتان 

لەم چەشنە،  کاریگەری  سیاســـی 

دروســـتکردنی  مایـــەی  بۆتـــە 



8283

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

ســـەر  بۆ  جـــددی  هەڕەشـــەی 

تورکیـــا و دەوڵەتانـــی ناوچەکە. 

بە  تورکیا  چوارچێوەیـــەدا  لـــەم 

مەبەســـتی پاراستنی سنوورەکانی 

لە  )٢٠١٦(ەوە  ســـاڵی  لـــەدوای 

ڕێگای ئەنجامدانی ئۆپەراســـیۆنە 

قەڵغانـــی  ســـەربازییەکانی 

فـــوڕات، چڵە زەیتـــوون و کانیی 

سووریا  باکووری  لە  ئاشـــتییەوە؛ 

هەوڵـــی دروســـتکردنی چەنـــد 

ناوچەیەکـــی ئارامـــی داوە.

٢. ٤. ئیرسائیل

بەهـــۆی  ئیرسائیـــل 

گەمارۆدانـــی لەالیـــەن دەوڵەتە 

عەرەبییەکان و هەســـتکردنی بە 

پێویستیی  بەگوێرەی  مەترســـی، 

گرنگیـــی  بەرژەوەندییەکانـــی؛ 

بـــە ســـرتاتیژی کاری هاوبـــەش 

ناعەرەبییەکانی  ڕەگـــەزە  لەگەڵ 

ناوچەکـــەدا داوە. لە چوارچێوەی 

ئـــەم ســـرتاتیژییەدا، ئیرسائیـــل 

هێنانەئـــارای  ئامانجـــی  بـــە 

لـــەو  ناســـەقامگیریی سیاســـی 

واڵتانـــەی کە بـــە دوژمنی خۆی 

سیاسەتی  بە  پەرەی  دەیانبینێت، 

داوە.  کەمینەکان  پشتیوانیکردنی 

بە هـــۆی کێشـــە و ملمالنێکانی 

نێوانیـــان، ئیرسائیـــل تا ئێســـتا 

دەوڵەتانی  لەگـــەڵ  جـــار  چوار 

کەوتۆتـــە جەنگەوە،  عەرەبیـــدا 

بۆیـــە پەیـــڕەوی لە سیاســـەتی 

عەرەبی  دەوڵەتانی  الوازکردنـــی 

 :٢٠٠٤ ,Yılmaz( ڕکابەری دەکات

١٥٥(. ئیرسائیـــل بە مەبەســـتی 

الوازکـــردن و تێکشـــکانی عێراق 

کە بـــە یەکێـــک لـــە گرنگرتین 

دونیـــای  کارەکتەرەکانـــی 

عـــەرەب دادەنـــرا، هـــەر لـــە 

ســـاڵی )١٩٦٠(ەوە پەیوەندیـــی 

لەگـــەڵ  بەســـتووە  نزیکـــی 

گرووپـــە چەکدارەکانی ســـەر بە 

ئیرسائیلی  ئەفســـەرانی  بارزانی. 

مەشـــقپێکردنی  ڕێگـــەی  لـــە 

و  چەکدارانـــە  گرووپـــە  ئـــەو 

دابینکردنـــی چـــەک بۆیـــان، لە 

ئێرانەوە هەســـتان  خاکی  ڕێگای 

عێراق  ســـوپای  الوازکردنی  بـــە 

واڵتانی  هاوشـــێوەی  ناوخۆدا  لە 

دیکـــەی عەرەبی، تاکـــوو بتوانن 

ڕێگـــر بن لەوەی کـــە جەنگ دژ  

بـــە ئیرسائیـــل بەرپا بـــکات، لە 

بکەوێتەوە  دوور  کاتـــدا  هەمان 

ئێراندا  لەگـــەڵ  ملمالنـــێ  لـــە 

بـــە هۆی کێشـــەی ســـنوورەوە 

.١٥٧  :٢٠٠٤  ,Yılmaz((

لـــە ڕۆژگاری ئەمڕۆشـــامندا 

پەیوەندییەکـــی  ئیرسائیـــل 

دەســـەاڵتی  لەگـــەڵ  بەهێـــزی 

كوردســـتاندا  هەرێمی  خۆجێیی 

هەیـــە و وەک تاکـــە دەوڵـــەت 

دەردەکەوێـــت کـــە پشـــتیوانی 

دەوڵەتێکـــی  دامەزرانـــی  لـــە 

لـــە  کـــوردی  ســـەربەخۆی 

دەکات.  ناوەڕاســـتدا  ڕۆژهەاڵتی 

پاڵنەرەکانـــی  گرنگرتیـــن  لـــە 

ئیرسائیـــل بـــۆ گرتنەبـــەری ئەم 

لە:  بریتییە  سیاســـییە،  ئاڕاســـتە 

ئێران  تورکیا،  سەرقاڵکردنی   �

و دەوڵەتانـــی دیکـــەی عەرەبی، 

دامەزراندنـــی  ڕێـــگای  لـــە 

لـــە  کوردییـــەوە  دەوڵەتێکـــی 

مەبەســـتی  بـــە  ناوچەکـــە، 

کەمکردنەوەی فشـــارەکانی سەر 

. ی خۆ

ناوچەیەکی  دروســـتکردنی   �

ئـــارام لەنێوان خـــۆی و ئێراندا، 

بـــە مەبەســـتی ڕێگریکـــردن لە 

ئێران. هەڕەشـــەکانی 

مامەڵەکردن  لـــە  ڕۆڵبینین   �

باکووری  وزەی  سەرچاوەکانی  بە 

عێراقەوە.

� کەمکردنەوە و نەهێشـــتنی 

بەســـەر  تورکیـــا  کاریگەریـــی 

باکـــووری عێراقەوە، لـــە ڕێگای 

بەگەڕخســـتنەوەی بۆریی نەوتی 

کەرکووک�حەیفـــا.

کۆنرتۆڵکردنی  بۆ  هەوڵدان   �

مەبەســـتی  بە  دیجلـــە،  ئـــاوی 

لەســـەر  فشـــار  دروســـتکردنی 

عێـــراق،  باشـــووری  لە  شـــیعە 

ژێـــر  کەوتنـــە  هاتـــوو  گـــەر 

ئێران  کاریگەریی سیاســـەتەکانی 

 :٢٠٠٦ ,Yılmaz( لە ناوچەکـــەدا

.)١٢٨

ئەنجام

بـــۆ  شـــیکاری  کاتێـــک 

دەکەیـــن  عێـــراق  بارودۆخـــی 

لە ســـەرەتای ســـاڵی )٢٠١٢(وە، 

ئەنجامانـــە: ئـــەم  دەگەینـــە 

پـــاش  ئـــەوەی  لەگـــەڵ   �

سەددام  دەســـەاڵتی  کۆتاییهاتنی 

شـــیعییەکان  هێـــزە  حســـێن؛ 

توانییـــان لە عێراقدا دەســـەاڵت 

نەیانتوانی  بەاڵم  دەســـت،  بگرنە 

دەســـەاڵت  تـــەواوی  کۆنرتۆڵی 

بکـــەن لـــە عێراقـــدا بـــە هۆی 

چەندین  بەســـەر  دابەشبوونیان 

جیـــاوازدا. هێزی 

و  پەراوێزخســـن   �

عەرەبـــی  دوورخســـتنەوەی 

لەالیەن  دەســـەاڵت  لە  ســـوننە 

هۆی  بە  بـــوو  شـــیعییەکانەوە، 

دوورکەوتنەوەیـــان لـــە دەوڵەت 

گرووپە  ڕووی  بـــە  کرانەوەیان  و 

ئیســـالمییەکاندا. تونـــدڕەوە 

پەراوێزخســـتنیان  بە هۆی   �

لەالیـــەن ســـەرجەم هێزەکانەوە 

تورکامنەکان  تورکیـــا،  لـــە  جگە 

چاالکییەکانیان  کـــە  بوون  ناچار 

لە ڕێگـــەی گرووپەکانی دیکەوە 

ئامانجی  بـــە  بدەن،  پـــێ  درێژە 

بوونیان. ســـەملاندنی 

� هـــەر چـــی کوردەکانـــە، 

دامەزراندنـــی  بـــە  توانییـــان 

لـــە  خۆجێیـــی  دەســـەاڵتێکی 

لە  کـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 

ڕێگادایـــە بەرەو ســـەربەخۆیی، 

هاوبەشـــیان  کاری  میوەی  بەری 

لەگەڵ ویالیەتـــە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریکادا بچننەوە و شـــوێنپێی 

لەنێـــوان  بکەنـــەوە  خۆیـــان 

ســـەرەکییەکاندا.  کارەکتـــەرە 

پـــاش کۆتاییهاتنی پڕۆســـەی 

ویالیەتە  عێـــراق،  داگیرکردنـــی 

ئەمەریـــکا  یەکگرتووەکانـــی 

لەو  یەکێـــک  هیـــچ  نەیتوانـــی 

کە  بدۆزێتەوە  کۆکوژانـــە  چەکە 

بەر لـــە جەنگ؛ بانگەشـــەی بۆ 

دەکـــرد. دواتر کەوتـــە هەوڵدان 

کەمدا  ماوەیەکی  لـــە  ئەوەی  بۆ 

بـــە  پەیوەســـت  دەســـەاڵتێکی 

عێراقدا،  لـــە  دامبەزرێنێت  خۆی 

دەســـەاڵتە  ئـــەم  نیـــازەی  بەو 

ئـــەو  دەگاتـــە  ئـــەوەی  پـــاش 

قۆناغـــەی کە لەســـەر پێیەکانی 

خۆی بوەســـتێت، پێویســـتە کار 

دەرگای  کردنـــەوەی  بـــۆ  بکات 

)نـــەوت  وزە  ســـەرچاوەکانی 

و غـــازی رسوشـــتی( بـــە ڕووی 

کۆمپانیـــا بیانییەکانـــدا، دواتـــر 

کاری  دەســـتپێکردنی  پـــاش  و 

وەبەرهێنـــان لـــە بـــواری وزەدا 

کۆمپانیایانەوە،  ئـــەم  لەالیـــەن 

ئـــەم  ســـەرەکیی  کاری 

دەســـەاڵتە بریتـــی دەبێـــت لە 

پاراســـتنی  دەســـتەبەرکردنی 

هێڵی  وەبەرهێنان،  کێڵگەکانـــی 

و  وزە  هەناردەکردنـــی  بۆریـــی 

پااڵوگـــەکان. دەتوانیـــن بڵێیـــن 

بەســـە  ڕوونکردنەوەیەش  ئـــەم 

بـــۆ تێگەیشـــن لـــە لۆژیکـــی 

داگیرکردنـــی عێـــراق.
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لـــە گفتوگۆکانـــی ئەمـــڕۆدا 

ســـەبارەت بە ئاینـــدەی عێراق، 

هـــەر چەنـــدە پشـــتیوانی لـــە 

خاکی  پارچەیی  یەک  پاراســـتنی 

عێـــراق دەکرێـــت، بـــەاڵم بـــە 

کە  بونیـــادەی  لـــەو  تێڕوانیـــن 

لەســـەر ئـــەرزی واقیـــع هەیە، 

ئەســـتەم  کارێکی  ئەمە  ڕەنگـــە 

دەســـەاڵتێکی  چونکـــە  بێـــت، 

کـــە  کـــوردی  ســـەربەخۆی 

لە  هەیە  دەســـتووری  پارێزگاری 

شـــایەنی  كوردســـتان،  هەرێمی 

کردنـــە.  لەســـەر  هەڵوێســـتە 

لەگـــەڵ ئـــەوەی ئـــەم هەرێمە 

تەنهـــا  ســـەربەخۆیە خاوەنـــی 

٦%ی نەوتـــی عێراقـــە، بەاڵم بە 

هێزێکی  بەدەستهێنانی  ئامانجی 

ســـەربەخۆییدا  پێناو  لـــە  زیاتر 

کە  ناوچانەی  ئـــەو  داوە  هەوڵی 

لەپێش  نـــەوت،  بە  دەوڵەمەندە 

هەمووشـــیانەوە کەرکووک بخاتە 

خۆیەوە. دەســـەاڵتی  ژێـــر 

ناوچەکانـــی  چـــی  هـــەر 

زۆرینەی  عێراقـــە،  ناوەڕاســـتی 

دانیشـــتووانەکەی بریتیـــن لـــە 

ناوچانە  ئـــەم  ســـوننە.  عەرەبی 

لەگەڵ ئـــەوەی هەژارن لە ڕووی 

نەوتییـــەوە، لە هەمـــان کاتدا بۆ 

کشـــتوکاڵ و ئاژەڵداریش شـــیاو 

نیـــن. ئەمەش ئەوەمان نیشـــان 

دەدات کـــە عەرەبی ســـوننە بۆ 

پڕکردنەوەی پێداویســـتییەکانیان؛ 

پێویســـتە پشـــت بە پارچەکانی 

ببەســـن،  عێـــراق  دیکـــەی 

چونکـــە لـــە بنەڕەتـــدا جگـــە 

لـــە پیشەســـازیی نـــەوت، هیچ 

لە  لقێکـــی دیکەی پیشەســـازی 

عێراقـــدا بوونـــی نییە.

هەر  دیکـــەوە  الیەکـــی  لە 

وا  شـــیعەیە،  عەرەبـــی  چـــی 

دابـــەش  کـــە  دەردەکەوێـــت 

بەشـــدا،  دوو  بەســـەر  بووبـــن 

ئێـــران  الیەنگرانـــی  ئەوانیـــش 

نەتەوەپەرســـتەکانی  لەگـــەڵ 

نەتەوەپەرســـتەکانی  عێراقـــدا. 

گرتنەدەســـتی  ڕێگەی  لە  عێراق 

داوە  هەوڵیـــان  دەســـەاڵتەوە 

بەســـەر  خۆیـــان  دەســـەاڵتی 

ســـوننەدا  عەرەبـــی  و  کـــورد 

کە  کاتێکدا  لە  ئەمە  بســـەپیێنن، 

مەیلیان  زیاتر  ئێـــران  الیەنگرانی 

بونیادێکی  دروســـتکردنی  بەالی 

هاوشێوەی دەســـەاڵتی خۆجێیی 

لـــە  عێراقەوەیـــە  باکـــووری 

پارێزگای بەســـڕە کـــە لە ٧٥%ی 

نەوتـــی عێراق لەخـــۆ دەگرێت. 

داوای  ئەمـــان  شـــێوەیە  بـــەم 

دابەشـــنەکردنی داهاتـــی نەوت 

دەکـــەن لەگـــەڵ گرووپەکانـــی 

. ا د یکە د

بارودۆخی  لـــە  تێڕامـــان  بە 

بۆمـــان  عێـــراق،  گشـــتیی 

دابەشـــبوونی  کە  دەردەکەوێت 

بە  پەیوەســـتە  تەنهـــا  عێـــراق 

کاتـــەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشـــدا 

زۆر  ژمارەیەکی  هاتنەنـــاوەوەی 

لە  کە  بیانییـــەکان  کۆمپانیـــا  لە 

بـــواری وزەدا کار دەکـــەن بـــۆ 

باکـــوور و باشـــووری عێـــراق و 

ئەنجامدانی چەندین گرێبەســـتی 

گرنـــگ لـــە بـــواری وزەدا، وای 

کارەکتـــەری  وەک  کـــردووە 

دبلۆماســـی دەربکەون. لە ڕێگای 

واڵتەکانیانـــەوە  بەکار هێنانـــی 

توانیویانە  فشـــار،  کارتـــی  وەک 

ڕێگر بن لە دروســـتبوونی شـــەڕ 

و پێکـــدادان لەنێـــوان گرووپـــە 

جیاوازەکانـــی عێراقـــدا. بـــەاڵم 

بـــە لەبەرچاوگرتنی ئـــەوەی کە 

ســـەرجەم  بنەڕەتیی  ئامانجـــی 

نێودەوڵەتییـــەکان  کارەکتـــەرە 

ئاسایشـــی  لـــە  بریتییـــە 

ســـەرچاوەکانی وزە، ئـــەوا دوور 

نییـــە بیـــر لـــە دابەشـــکردنی 

بێتوو  گـــەر  بکەنـــەوە  عێـــراق 

یـــەک پارچەیـــی خاکـــی عێراق 

سەر  بۆ  مەترســـی  جێگەی  ببێتە 

ئابوورییەکانیان. بەرژەوەندییـــە 

دەبێت  ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ 

دان بـــەو ڕاســـتییەدا بنێیـــن لە 

عێراقدا،  دابەشـــبوونی  دۆخـــی 

ئەو  لەگـــەڵ  ئێـــران  و  تورکیـــا 

هەســـتی  کـــە  عەرەبانـــەی 

هەیـــە،  تۆڵەســـەندنەوەیان 

دەوڵەتێکی  بە  مانەوە  چانســـی 

کـــوردی نادەن. جگـــە لەمانەش 

نەبوونی کولتـــووری دەوڵەتداری 

الی کـــورد، کامڵنەبوونیـــان لـــە 

جۆرێک  بە  نەتەوەییـــەوە  ڕووی 

دروســـت  دەوڵەت  بتوانـــن  کە 

ئاوی  ڕێـــگای  نەبوونی  بکـــەن، 

بۆ کرانەوەیان بـــە ڕووی دونیای 

ڕێژەیەکـــی  بوونـــی  دەرەوەدا، 

تورکامن  دانیشـــتووانی  لە  گرنگ 

و عـــەرەب لەنێو ســـنووری ئەو 

دەیانەوێـــت  کـــە  دەوڵەتـــەی 

دیارترین  لـــە  بکەن؛  دروســـتی 

گرفـــن  کـــە  خااڵنـــەن  ئـــەو 

کوردیدا.  دەوڵەتـــی  لەبـــەردەم 

لـــە دۆخـــی بەردەوامبوونی 

ویالیەتە  بنەڕەتیـــی  سیاســـەتی 

و  ئەمەریـــکا  یەکگرتووەکانـــی 

بەریتانیـــادا بەرامبـــەر بە کورد، 

دەگەینـــە ئـــەو ئەنجامـــەی کە 

هـــەردوو دەوڵـــەت کار دەکەن 

بـــۆ زیاتر بەهێزکردنـــی ئیدارەی 

ببێتە  کـــە  بـــە جۆرێک  کوردی، 

بۆ سەر  ســـەرچاوەی هەڕەشـــە 

دەوڵەتانـــی ناوچەکـــە، بەاڵم لە 

مەبەســـتی  بە  کاتـــدا  هەمـــان 

کاردانـــەوەی  کۆنرتۆڵکردنـــی 

و  ناوچەکـــە  دەوڵەتانـــی 

ڕێگریکـــردن لـــە کارەســـاتێکی 

بگرن  ڕێ  پێویســـتە  گەورەتـــر، 

لە  کـــورد.  ســـەربەخۆبوونی  لە 

لـــە  پارێزگارینەکـــردن  دۆخـــی 

عێراق،  خاکـــی  پارچەیی  یـــەک 

ئـــەم  یەکگرتنـــی  ئەگـــەری 

لەگـــەڵ  ســـەربەخۆیە  ئیـــدارە 

بـــاس.  بـــەر  دێتـــە  تورکیـــادا 

ناوچەکانی  ئـــەوەی  ســـەرباری 

)موســـڵ،  موســـڵ  ویالیەتـــی 

ســـلێامنی، هەولێر،  کەرکـــووک، 

میســـاقی  لە  بەشـــێکن  دهۆک( 

نەتەوەیی(،  )ســـنووری  میللـــی 

بـــەاڵم نەتوانـــراوە بخرێنـــە نێو 

لە  بۆیە  تورکیـــا،  ســـنوورەکانی 

ئەگەری یەکگرتنـــی ئەم ناوچانە 

لەگـــەڵ تورکیادا، ئـــەوا لەالیەن 

کۆمەڵـــگای تورکیـــاوە بەگەرمی 

دەکرێت. لـــێ  پێشـــوازیی 

 بەاڵم گەشەســـەندنی زیاتری 

لە  کـــورد  خۆجێیی  دەســـەاڵتی 

لەژێـــر  كوردســـتان  هەرێمـــی 

هەنگاونانی  و  تورکیـــادا  باڵـــی 

بـــەرەو ســـەربەخۆیی، دەبێتـــە 

هـــۆی ڕەخســـاندنی دەرفـــەت 

ژێرخانـــی  ئامادەکردنـــی  بـــۆ 

کوردســـتانی  دامەزراندنـــی 

گـــەورە، بـــە جۆرێـــک کوردانی 

تورکیـــاش لەخۆ بگرێـــت. جگە 

هەیمەنەی  زیادبوونـــی  لـــەوە 

دەســـەاڵتی تورکیا لە ناوچەکەدا، 

ڕووبەڕووبوونـــەوەی  ئەگـــەری 

گۆڕێ،  دێنێتـــە  ئێرانـــدا  لەگەڵ 

ئەمەش دەبێتە هـــۆی وااڵکردنی 

ســـەرهەڵدانی  بـــۆ  دەرگا 

لەنێوان  بەرفـــراوان  جەنگێکـــی 

ســـوننە و شـــیعەدا. ڕوودانـــی 

دەبێتە  شـــێوەیە،  لەم  جەنگێکی 

هۆی ڕەخســـاندنی فرســـەتێکی 

ناوازە بۆ دەســـتتێوەردانی زیاتری 

بە  دژ  کـــە  ئـــەو دەوڵەتانـــەی 

بەهێزبوونی ئێـــران و تورکیان لە 

. ا د کە وچە نا

لـــە  دیکـــە  یەکێکـــی 

بـــە  پەیوەســـت  ســـیناریۆکانی 

بریتییە  عێـــراق،  دابەشـــبوونی 

دامەزراندنـــی  ئەگـــەری  لـــە 

ســـەربەخۆی  دەســـەاڵتێکی 

کوردیـــی هاوشـــێوەی هەرێمی 

باکـــووری  لـــە  كوردســـتان 

پـــاش  ســـووریا،  ڕۆژهەاڵتـــی 

بارودۆخـــی  تێکچوونـــی 
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نێوخـــۆی ئـــەو واڵتە بـــە هۆی 

بە  نێوخۆییەکانـــەوە،  ملمالنـــێ 

ئیرسائیلیـــش  دەســـتتێوەردانی 

دەبێتە  ســـەربەخۆیە  ئیدارە  ئەم 

بـــەم  ئیرسائیـــل.  دراوســـێی 

شـــێوەیە ئەو دەوڵەتە کوردییەی 

دەتوانێت  دادەمەزرێـــت،  کـــە 

بگاتە  ئیرسائیلـــەوە  ڕێـــگای  لە 

ســـەر دەریـــا و ڕزگاری بێت لە 

فشـــارەکانی ئێـــران و تورکیا. لە 

ئەگـــەری ڕوودانـــی ڕووداوێکی 

وەک  گەرچی  چەشـــنەدا،  لـــەم 

دەردەکەوێت،  ئەســـتەم  کارێکی 

ئـــەوا ویالیەتـــە یەکگرتووەکانی 

ئەمەریـــکا بـــە هەمـــوو هێزی 

ئیرسائیل  لە  پارێـــزگاری  خۆیەوە 

دەکات، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش 

ســـەرجەم  ڕووبەڕووی  ئامادەیە 

ڕۆژهەاڵتـــی  هێزەکانـــی 

بێگومان  ببێتـــەوە.  ناوەڕاســـت 

ئـــەم هەڵوێســـتەی ئەمەریـــکا 

الیەنی  بەبـــێ  هـــۆی  دەبێتـــە 

مانـــەوەی چین و ڕووســـیا، بەم 

شـــێوەیە هاوپەیامنیـــی نێـــوان 

بە  درێـــژە  ئیرسائیـــل  و  کـــورد 

مانەوەی خـــۆی دەدات. بەاڵم لە 

دەتوانین  بیرکردنـــەوەوە  ڕێگەی 

لە  لەگەڵ  بڕوایـــەی  ئەو  بگەینە 

ناوچەکە  لە  نـــەوت  تەواوبوونی 

ڕۆژئاوا  دەوڵەتانی  ئاینـــدەدا،  لە 

لـــە  خۆیـــان  پشـــتیوانییەکانی 

دەکشێننەوە  کوردییەکە  دەوڵەتە 

و نەمانی پشـــتیوانیی دەرەکییش 

بۆ ئـــەو دەوڵەتـــە، دەبێتە هۆی 

دەوڵەتانـــی  لەالیـــەن  ئـــەوەی 

خواســـتی  کـــە  ناوچەکـــەوە 

بە  هەیـــە،  تۆڵەســـەندنەوەیان 

شـــێوازێکی زۆر خوێناوی تۆڵەی 

بســـەنرێتەوە. لێ 

لەنێـــو ئـــەو ئەگەرانـــەدا و 

پەرەســـەندنی  چوارچێـــوەی  لە 

بە  بەرامبەر  تورکیـــا  سیاســـەتی 

نابێـــت  كوردســـتان،  هەرێمـــی 

ئەوەمـــان لەبیـــر بچێـــت کـــە 

پاشـــاموەی  لەســـەر  تورکیـــا 

ئیمپڕاتۆریەتێـــک بونیاد نراوە، بە 

ڕووی  لە  قووڵی  کاریگەریی  هۆی 

کولتووری و مێژووییەوە لەســـەر 

ناوچەکـــە، خاوەنـــی هێزێکـــی 

نەرمی گەورەیە.  بۆیە ســـرتاتیژی 

تورکیا لە ناوچەکەدا، هاوشـــێوەی 

هێـــزە نێودەوڵەتییەکان لەســـەر 

دەستبەســـەرداگرتنی  بنەمـــای 

و  وزە  ســـەرچاوەکانی 

ڕووتاندنـــەوەی ناوچەکـــە بونیاد 

لەسەر  تورکیا  پێویســـتە  نەنراوە. 

»دەوڵەتی  دەســـتەواژەی  بنەمای 

لـــەم  بجووڵێتـــەوە.  جیهـــان« 

چوارچێوەیەدا، پێویســـتە گرنگیی 

پڕۆژە  پەرەپێدانـــی  بـــە  زیاتـــر 

کۆمەاڵیەتییـــەکان بدرێـــت لـــە 

لە  بەتایبەت  كوردستان،  هەرێمی 

بواری پەروەردە و تەندروســـتیدا.  

پێویســـتە پیاوانی کار  هان بدرێن 

زیاتر  پـــڕۆژەی  ئەنجامدانی  بـــۆ 

لـــە ناوچەکە. ســـەرباری هەموو 

بۆ  پێویســـتە کار بکرێت  ئەمانە، 

ئـــەوەی هەرێمی كوردســـتان لە 

ڕووی ئابـــووری و کۆمەاڵیەتییەوە 

ببێتـــە بەشـــێکی درێژکـــراوە و 

دانەبـــڕاو لە ئەنـــادۆڵ، هەروەها 

پێویســـتە ئەو پەیامە بە کوردانی 

هەرێمی كوردســـتان بگەیەنرێت، 

کە تاکە دۆســـتی ڕاســـتەقینەیان 

بریتییە لە تورک. لەســـەر بنەمای 

مێژووی هاوبەش و چارەنووســـی 

هاوبـــەش، کار بـــۆ بونیادنانـــی 

کورد  لەنێوان  هاوپەیامنێتییـــەک 

ئایندەدا.  لـــە  و تورکـــدا بکرێت 

لە هەمـــان کاتدا پێویســـتە ئەوە 

کە  بگەیەنرێـــت  کـــوردان  لـــە 

بـــە هاندانی ڕۆژئاوا، بەشـــداری 

لـــەو سەرکێشـــییانەدا نەکەن کە 

بە خـــودی خۆیان  زیـــان  ڕەنگە 

 . نێت یە بگە

بـــەم جـــۆرە لـــە کۆتاییـــدا 

ســـەرجەم  هاوبەشی  خواســـتی 

هاواڵتییانی تورکیـــا بۆ بونیادنانی 

پەیوەندییەکـــی قـــووڵ و بەهێز 

لەنێـــوان هەرێمی كوردســـتان و 

ئەنادۆڵدا، بـــە یەکگرتنی هەرێمی 

دێتە  تورکیادا  لەگەڵ  كوردســـتان 

دی، ئەمەش بـــە واتای یەکگرتنی 

میســـاقی  لە  دیکە  پارچەیەکـــی 

میللی لەگـــەڵ واڵتەکەماندا دێت. 

ئۆف  ســـامرت  ســـەرچاوە: 

www.smartofjour� )جۆرنـــاڵ 

.)nal.com
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خواستی هاوبەشی 
سەرجەم هاواڵتییانی 
تورکیا بۆ بونیادنانی 

پەیوەندییەکی قووڵ و 
بەهێز لەنێوان هەرێمی 
كوردستان و ئەنادۆڵدا، بە 
یەکگرتنی هەرێمی كوردستان 

لەگەڵ تورکیادا 
دێتەدی
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پوختە

عێـــراق لەپـــاش ڕووخانـــی 

نایـــە  پێـــی  بەعـــس،  ڕژێمـــی 

لە سیســـتمی  نوێ  قۆناغێكـــی  

كـــە دابەشـــبوونی  حوکمڕانـــی 

دەســـەاڵت لەنێوان جەمســـەری 

�مەزهەبیـــی  نەتەوەیـــی)١( 

کوردەکان  هێنـــا.  خوێدا  بەدوای 

دەرفەتەی  لەو  سوودوەرگرتن  بە 

هاتووەتـــە پێشـــەوە، توانییـــان 

بـــە  خۆیـــان  داواکارییەکانـــی 

شێوەیەكی یاســـایی لە سیستمی 

نوێـــی عێراقـــدا بچەســـپێنن و 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

بـــە  کـــوردەکان  دامبەزرێنـــن. 

جیاوازییـــە  لـــە  ســـەرنجدان 

نەتەوەییـــەکان لەگـــەڵ جیهانی 

عەرەبی و قورســـایی جوگرافیایی 

سیاســـی، هەوڵیـــان دا بەرامبەر 

لە  ناوەنـــدی  حکومەتـــی  بـــە 

سیاســـی،  ئابـــووری،  ڕووی 

ســـەربازییەوە؛  و  ئاســـایش 

جیاوازیـــان  سیاســـیەتێكی 

لـــە  جگـــە  ئەمـــە  هەبێـــت، 

هەوڵی ڕیفرانـــدۆم و هەنگاونان 

لـــەم  ســـەربەخۆیی.  بـــەرەو 

توێژینەوەیەدا بە ســـوودوەرگرتن 

كاربەری)كاربردی(،  شـــێوازی  لە 

شـــێوازی  لە  کەڵکوەرگرتن  بـــە 

شرۆڤەی تەنگژەکانی هەرێمی کـــــــــــــوردستان و حکومەتی عێراق و 
کاریگەریی لەســــــــــــەر ئایندەی واڵت

نووسەران: بەهادور زاریعی

مامۆستا )پڕۆفیسۆری یاریدەدەر( لە بەشی جوگرافیای سیاسی، كۆلێژی جوگرافیا، زانکۆی تاران

کەمال ڕەنجبەری چیچوران

خوێندكاری ماستەر، بەشی جوگرافیای سیاسی، كۆلێژی جوگرافیا، زانكۆی تاران

وەرگێڕان: لوقامن سەیفور ئەسکەندەر

سەرچاوەی  و  �شیکاری  گێڕانەوە 

کتێبخانـــەی� ئینتەرنێتی؛ هەوڵی 

و  زانیارییـــەکان  کۆکردنـــەوەی 

شـــیكردنەوەیان دراوە. ســـەرەتا 

کێشـــەکانی نێـــوان حکومەتـــی 

هەرێـــم و حکومەتـــی ناوەنـــد 

ڕوون كراونەتـــەوە، پاشـــان بـــە 

داتايانەی  لـــەو  کەڵکوەرگرتـــن 

دەســـت کەوتـــوون، کاریگەریی 

ئەم کێشـــانە لەســـەر داهاتووی 

سیاســـیی عێـــراق باس كـــراوە. 

ئاماژە  لێکۆڵینەوەکەوە  ئەنجامی 

بـــۆ ئـــەوە دەکات کـــە لەنێوان 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

و حکومەتـــی ناوەندیـــی عێراق، 

کێشـــەگەلێکی زۆر بنەڕەتـــی و 

ســـرتاتیژی بوونی هەیـــە، وەک: 

فرۆشـــتنی  نەتەوەیی،  جیاوازیی 

ســـەربەخۆیی نەوت و سیاسەتی 

ســـەربازی،  هێـــزی  ئابـــووری، 

و  نێودەوڵەتـــی  پەیوەندیـــی 

ناوچـــە  ســـنووری  داواکردنـــی 

دەرەوەی  کوردســـتانییەکانی 
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ســـنووری هەرێمی کوردســـتان. 

ئەگەر ئەم کێشـــانە بە شـــێوازی 

الدا  هـــەردوو  لەنێوان  یاســـایی 

چارەســـەر نەکرێـــت، داهاتووی 

حکومەتی  و  عێـــراق  سیاســـیی 

هەرێمی کوردســـتان مەترسیدارە 

پەرە  واڵتەدا  لـــەو  قەیرانەکان  و 

. سێنێت ە د

ن:  کــــلــــیلەوشــــەكــــــا

هەرێمـــی  عێـــراق،  تەنگـــژە، 

کوردســـتان، مۆدێلـــی فیـــدراڵ، 

قەڵەمڕەوخـــوازی.

پێشەکی

ئەمەریکا  هێرشـــی  لەپـــاش 

بـــۆ ســـەر عێـــراق و کرانەوەی 

سیاســـی  نوێـــی  وەرزێکـــی 

ئـــەو  لـــە مێـــژووی سیاســـیی 

عێـــراق  دەســـتووری  واڵتـــەدا، 

لە  و  فیدراڵـــی  بنەمای  لەســـەر 

ڕوانگـــەی نەتەوەییـــەوە ئامادە 

فیدراڵ  كـــرا. زۆرینەی واڵتانـــی 

لە منوونـــەی نەتەوەیـــی کەڵک 

هەنـــدێ  تەنهـــا  وەرناگـــرن، 

کۆمەڵگای تایبەتـــی و قەیراناوی 

قبـــووڵ  دابەشـــکردنە  ئـــەم 

بـــۆ واڵتێکـــی جیاوازی  دەکەن. 

لەســـەر  نە  کـــە  عێـــراق  وەک 

بنەمـــای ئیـــرادەی نیشـــتامنییە 

و نە ویســـتی خەڵـــک، بەڵکوو 

بـــە ویســـتی بەریتانیـــا لەپاش 

شـــەڕی یەکەمـــی جیهانی پێک 

هێـــرنا، دەکرا فیدراڵی باشـــرتین 

بێـــت، بەاڵم  شـــێوازی واڵتداری 

فیدراڵی  لە هەرێمی کوردســـتان 

بە شـــێوازێکی جیاواز و بە دوور 

لە یاســـای نێودەوڵەتی پێناســـە 

کـــرا، هەرێمـــی کوردســـتان لە 

پێگەیەکی  و  پلـــە  دەســـتووردا 

بەدەســـت هێنـــا کە زیاتـــرە لە 

فیدراڵـــی )حافظ نیـــا و ئەوانی 

هەرێمـــی   .)٥٧:١٣٢٩١ تـــر، 

لە كاتێكدا مافەكانی  كوردســـتان 

ڤیتۆ، هێزی ســـەربازی، سیاسەتی 

توانـــای  ســـەربەخۆ،  دەرەوەی 

ســـەبارەت  بەرباو  بڕیاردانـــی 

بـــە ئابـــووری و ســـەربازی و... 

لـــە دەســـتدایە، کـــە لـــە هیچ 

سیســـتمێکی فیدراڵیـــدا ڕێگـــە 

دەســـەاڵتانە  لەم  کام  هیـــچ  بە 

نادرێـــت و هەرێمی کوردســـتان 

لەم بابەتـــەدا تایبەمتەندیی خۆی 

هەیـــە )میرحیـــدر، ٢١٠:١٣٢٩٢(. 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

و حکومەتـــی ناوەندیـــی عێراق 

شێوازی  بە  ســـەبارەت  بەردەوام 

فیدراڵی  جێبەجێکردنی  چۆنێتیی 

لـــە کێشـــەدا بوون، کـــوردەکان 

کۆنفیدراڵیـــی  دەســـەاڵتی 

هەنگاونـــان  و  پارێـــزگاکان 

مافی  بـــە  ســـەربەخۆیی  بەرەو 

کاتێکدا  لـــە  دەزانـــن،  خۆیـــان 

کـــە حکومەتـــی ناوەنـــدی ئەم 

هەڕەشـــەیەک  وەک  هەنگاوانە 

نیشـــتامنی  حکومەتی  لەســـەر 

وێنـــا  ناوچەکـــە  ئاسایشـــی  و 

ڕێکخســـتنی  شـــێوازی  دەکات. 

دەســـەاڵتی سیاســـی لە عێراقدا 

بە شـــێوەیەکە کە هێشتا دۆخی 

جێگیربوونـــی تێنەپەڕانـــدووە و 

نەبینیوە،  بەخۆۆوە  سەقامگیریی 

لـــە گۆڕپانی پەرێشـــانی عێراقدا 

بارودۆخی  لـــە  ســـەرنجدان  بە 

بەدیهاتـــوو لەپاش هێرشـــەکانی 

و الوازبوونی حکومەتی  داعـــش 

فراوانکردنی  فیـــدراڵ،  عێراقـــی 

دەســـەاڵتی ناوچەکانی دەرەوەی 

ســـنووری  دەســـەاڵتی  ژێـــر 

هەرێمـــی کوردســـتان و لکاندی 

و  ئابووری  سیاسەتەکانی  پێوەی، 

فرۆشـــتنی نەوت بە ڕاســـتەوخۆ 

بـــێ گەڕانـــەوە بـــۆ حکومەتی 

ناونـــدی و سیاســـەتی دەرەوەی 

ســـەربەخۆ و...؛ بوو بە سرتاتیژی 

کوردســـتان.  هەرێمی  حکومەتی 

کـــوردەکان بـــە کەڵکوەرگرتـــن 

و  شـــیعە  نێوان  کێشـــەکانی  لە 

سوننە و کێشـــەکانی ناوچەکە و 

دا  هەوڵیان  تیرۆریـــزم،  دیاردەی 

هەرێمەکەیان  فراوانکردنـــی  بۆ 

و  جێناکۆکـــەکان  ناوچـــە  لـــە 

هەروەهـــا زیادکردنـــی هێـــزی 

سیاســـی و ســـەربازی و ئابووری 

نا.  هەنگاویـــان  ڕیفرانـــدۆم  بۆ 

ســـەربەخۆیی،  بـــە  ســـەبارەت 

حکومەتـــی ناوەندیـــی عێراق و 

و  ناوچەکه  زلهێزەكانـــی  واڵتـــە 

جیهانیش  زلهێزەکانـــی  تەنانەت 

هەنگاوەیـــان  ئـــەم  دژایەتیـــی 

ناوەنـــدی  حکومەتـــی  کـــرد، 

بـــە کەڵکوەرگرتـــن لـــە کەلێنی 

و  کوردییـــەکان  حزبـــە  نێـــوان 

ماوەیەكـــی  لـــە  لەشکرکێشـــی 

ناوچـــە  توانیـــی  کەمـــدا، 

وەربگرێتـــەوە  جێناکۆکـــەکان 

و داوای کـــرد کـــۆی ئەنجامـــی 

هەڵبوەشـــێتەوە.  ڕیفرانـــدۆم 

هۆی  بووەتـــە  بارودۆخە  ئـــەم 

لەنێوان  جیـــاواز  کێشـــەگەلێکی 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

ئامانجی  عێراقـــدا،  حکومەتی  و 

ئەم توێژینەوەیـــە وەاڵمدانەوەی 

ئـــەم پرســـیارەیە کـــە لەپـــاش 

بەعـــس  ڕژێمـــی  ڕووخانـــی 

لـــە  بنەڕەتـــی  گۆڕانکاریـــی  و 

عێراقدا،  حکومڕانیـــی  شـــێوازی 

ئەو واڵتە تووشـــی چ کێشەیەک 

لەگـــەڵ هەرێمـــی کوردســـتان 

بـــووە و بوونی ئەم کێشـــانە چ 

کاریگەرییەک لەســـەر داهاتووی 

دادەنێت؟    عێـــراق 

چوارچێوەی تیۆری

خاک/قەڵەمڕەو

لـــە  بەشـــێكە  قەڵەمـــڕەو   

كە  جوگرافیایـــی،  دەركەوتـــەی 

رسوشـــتیی  ســـنووری  لەگـــەڵ 

بەركەوتەی  حكومەتێك  )فیزیك( 

ســـنوورێکی  چەمکە  ئەم  هەیە. 

فراوانـــی رسوشـــتییە کـــە لـــە 

حكومەتی  پێکهاتـــەی  شـــێوەی 

هەروەهـــا  دەردەكەوێـــت، 

خـــاک دیمەنێکـــی ئاســـۆیی یا 

رسوشـــتیی واڵتـــە و چەمکێکی 

ســـەرنجدان  بە  کە  جوگرافییـــە 

شـــێوازی  حکومەت،  چەمکی  لە 

)مجتهد  وەردەگرێـــت  سیاســـی 

قەڵەمـــڕەو   .)٤٤:١٣٢٩٢ زادە، 

بنەمـــای  قەڵەمڕەوخـــوازی،  و 

»جوگرافیـــای  فەلســـەفەی 

وەک  قەڵەمـــڕەو  سیاســـی«ن. 

مافی  لـــە  بەرچاو  ئاماژەیەكـــی 

و  خاوەنداریەتـــی  رسوشـــتیی 

لەســـەر بنەمای حـــەزی مانەوە، 

واتا و ئامانجی بە هەڵســـوکەوتی 

ســـنوورخوازیی مرۆڤ بەخشیوە، 

بە شـــێوازێک کە ڕاڤـــەی کار و 

لەسەر  مرۆڤ  هەڵسوکەوتەکانی 

قەڵەمڕەوخوازی  حـــەزی  بنەمای 

بـــوو. لـــە جوگرافیای سیاســـیدا 

و  ســـنوور  خاک،  چەمکەکانـــی 

دەســـەاڵتداری بـــۆ وێناكردنـــی 

پەیوەندییەکـــی  قەڵەمـــڕەو؛ 

نزیکیـــان هەیـــە، لەســـەر ئەم 

كەشـــێكی  قەڵەمڕەو  بنەمایـــە، 

هێـــزی  لەســـەر  کاریگـــەرە 

دەســـەاڵت و خاوەنداریەتـــی و 

ڕادەی نفوزی هێز، دەســـەاڵتدار 

پەیـــڕەوی  خاوەنداریەتـــی  و 

جوگرافییە،  قورسایی  پێوەرەکانی 

جۆراوجۆریـــی  پانتایـــی،  وەک: 

ســـەرچاوە  ســـەرچاوە، 

پێگەی  و  شـــێواز  رسوشتییەکان، 

شـــەڕ و بەرگـــری، ســـرتاتیژی و 

لـــە  واڵت  توانـــای  بارودۆخـــی 

سیاســـییەکاندا  جیاوازە  گۆڕەپانە 

 .)١٢٠�١٢١  :١٩٩٣٢,Glassner(

واڵتـــی عێراق بەرهەمی شـــەڕی 

یەکەمی جیهانی و دابەشـــکردنی 

ئیمپڕاتۆریەتـــی عوســـامنییە، کە 

شوناسی نیشـــتامنی و حکومەتی 

نەهاتۆتـــە  تیایـــدا  نەتەوەیـــی 

گرووپێکـــی  هـــەر  و  كایـــەوە 

نەتەوەیـــی و مەزهەبـــی لـــەم 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

واڵتـــەدا، هەوڵـــی زیادکردنـــی 

ناوچەکانـــی  و  قەڵەمـــڕەو 

و  خـــۆی  دەســـەاڵتی  ژێـــر 

و  شـــوێن  دەستبەســـەرداگرتنی 

پانتایـــی ســـرتاتیژی دەدا.

قەڵەمڕەوسازی/قەڵەمڕەوخوازی

ی  ز ا خـــو و ە مڕ ڵە قە

هـــۆی  بـــە  هەوڵدانێكـــە 

یاخـــود گرووپێـــک  تاکەکـــەس 

خەڵـــک،  کۆنرتۆڵکردنـــی  بـــۆ 

دیـــاردەكان و پەیوەندییەکان، بە 

دیاریکردنی ســـنوور و ویســـتی 

کۆنرتۆڵکردنـــی ناوچەیەک یاخود 

بە  قەڵەمڕەوخـــوازی  واڵتێـــک. 

نۆرمە  لەگـــەڵ  زۆر  ڕادەیەکـــی 

کولتوورییـــەکان و هۆکارگەلێکی 

تـــردا کـــە خاوەنـــی پێـــوەر و 

و  دەکرێـــت  دیـــاری  شـــوێنن، 

ئـــەم بابەتانـــە دەبنـــە هۆکاری 

گەڕانەوە  بەبـــێ  کـــە  ئـــەوەی 

بارودۆخـــی  کۆمەڵـــگا،  بـــۆ 

ســـنوورخوازیی  ویستی  چەمکی 

بێت. ســـنوورخوازی  نالۆژیکـــی 

نییـــە،  مرۆڤانـــە  رسوشـــتێکی 

کۆمەڵگایە  دەســـتکردی  بەڵکوو 

 .)١٤:١٣٢٩٣٢ حیـــدر،  )میـــر 

لە  کە  ســـرتاتیژێکە  سنوورخوازی 

ڕێگەیەوە خەڵـــک و گرووپەکان 

بـــە شـــێوەیەکی پاوەنخـــوازی، 

دەســـەاڵتداریەتی  و  چاودێـــری 

دیاریکـــراوی  بەشـــێکی  لـــە 

)میـــر  دەکـــەن  ســـنوورەکەدا 

حیدر، ١٠:١٣٢٧٩(. ســـنوورخوازی 

لـــە ســـەرەتادا ســـرتاتیژێکە بۆ 

کۆنرتۆڵکردن،  و  ســـنووردارکردن 

هەوڵێکـــە کـــە لـــە ئەنجامـــدا 

دروســـت  جوگرافی  ناوچەیەکی 

کـــە  بارودۆخیـــک  دەبێـــت، 

وابەســـتەی خاکـــە و بـــە هۆی 

دەکرێـــت  ئیـــدارە  مرۆڤـــەوە 

 )٤٨�٧٠  :٢٠٠٩  ,kolers(.

درێژایـــی  بـــە  کـــوردەکان 

مێـــژووی عێـــراق بـــەردەوام لە 

هـــەر هەلێـــک كـــە هاتبێتـــە 

لە  بەشـــێک  بۆیـــان،  پێشـــەوە 

خاکی عێراقیـــان کە لە دەرەوەی 

چوارچێـــوەی یاســـایی هەرێمی 

بـــە  کردوویانـــە  کوردســـتانە، 

ســـنووری دەســـەاڵتی مێژوویی 

و جوگرافیی خۆیان و دەســـتیان 

ســـنوور  فراوانکردنی  بە  کردووە 

و ئـــەو ناوچانەیان خســـتووەتە 

ســـەر ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی 

خۆیـــان. حکومەتـــی ناوەنـــدی 

ســـەرنجدان  بـــە  عێـــراق  لـــە 

و  ناوخۆییـــەکان  کێشـــە  لـــە 

ترســـیان لە زیادکردنی بااڵنســـی 

و  کـــوردەکان  جیۆپۆلەتیکیـــی 

هەنگاونان بەرەو ســـەربەخۆیی، 

چارەســـەرکردنی  لە  الداوە  خۆی 

ناوچـــە  کێشـــەی  یاســـایی 

ئەنجامی  لەســـەر  جێناکۆکەکان 

گشتپرســـی. بنەمای 

مۆدێلی فیدراڵی 

لـــە  پێکدێـــت  فیدراڵـــی 

لـــە  گرووپێـــک  یەکگرتنـــی 

سیاســـییە  پێوەرە  و  مرۆڤـــەکان 

دەدەن  بڕیـــار  کە  جیـــاوازەکان 

چارەنووســـی خۆیـــان پێکـــەوە 

ببەســـتنەوە و واڵتێک بـــە توانا 

و دەرفەتـــی زیاترەوە  دروســـت 

 .))٢٠٠٩:٢٩  ,kolers بکـــەن 

فیدراڵی یەکێک لە شـــێوازەکانی 

حکومڕانـــی کە لەســـەر بنەمای 

لە  دەسەاڵتە  توانای  دابەشکردنی 

پابەندبوون  حـــەزی  کە  واڵتێکدا 

جیاوازیـــی  و  بەهـــاکان  بـــە 

فەرهەنگـــی،  و  کولتـــووری 

مێژوویی  و  زمـــان  نەتەوەیـــی، 

ئەم سیســـتمە  و  بوونی هەیـــە 

ئێســـتا  دەدرێت.  پێ  ڕەوایەتیی 

دەیـــان  جیهانـــدا،  کـــۆی  لـــە 

فیدراڵـــی  شـــێوازی  بـــە  واڵت 

دەبرێن.  بەڕێـــوە  )ناناوەندێتی( 

پێشـــکەوتووی  واڵتگەلێکـــی 

ئەڵامنیـــا،  ئەمەریـــکا،  وەک: 

خاوەنـــی  ئوســـرتالیا؛  نەمســـا، 

هـــەر  فیدراڵـــن،  سیســـتمی 

فیدراڵییەکان  دامـــەزراوە  چەندە 

جیـــاواز و هۆکارگەلی جیاوازیان 

هەڵبژاردنـــی  بـــەاڵم  هەیـــە، 

ئـــەم سیســـتمە بە شـــێوەیەکی 

ئاســـایی وەک دوایین چارەسەری 

ئاشـــتییانەی  پێکەوەژیانـــی 

چوارچێـــوەی  لـــە  نەتـــەوەکان 

واڵتێکـــی یەکگرتوودا بـــووە. بە 

بە  واڵتەکان  گشـــتی  شێوەیەکی 

هـــۆکاری یەکێـــک لە هـــۆکارە 

نەتەوەیـــی� جیاوازەکانـــی 

کولتـــووری و پانتایـــی جوگرافی، 

یاخود یەکگرتنـــی چەند واڵتێکی 

دروســـتکردنی  بـــۆ  بچووکـــرت 

بەهێزتر  و  گەورەتـــر  واڵتێکـــی 

سیســـتمێکی  لە  دەنێن.  هەنگاو 

فیدراڵدا هەر چەندە دەســـەاڵت 

دابـــەش کـــراوە، بـــەاڵم لەگەڵ 

شـــێوەیەکی  بـــە  ئەوەشـــدا 

گشـــتی دەســـەاڵت هاوئاهەنگە 

هاوئاهەنگییـــەش  ئـــەم  و 

و  ناوخۆیـــی  یەکگرتنـــی 

زیاتری  ڕاســـتەقینەی  هێزێکـــی 

کێشە  و  دەوڵەت  بە  بەخشـــیوە 

دەکاتەوە  کـــەم  ناوخۆییـــەکان 

)تاج آبـــادی و ئەوانی تر، ١٣٢٩٣٢: 

هەمـــان  بـــە  هـــەر   .)١٥٧�٧٥

بەڵگـــە، دەوڵەتێکـــی فیـــدراڵ، 

ســـەرەڕای ئەوەی کە پەیوەندیی 

ناوخۆیـــی هاوئاهەنگرتی لەگەڵ 

نوێنەرەکانـــی خۆیدا هەیە، خۆی 

کەرەســـتەیەکە بـــۆ پارێـــزگاری 

)pluralism(   لـــە فرەالیەنـــی

تاک  مافـــی  لـــە  پارێـــزگاری  و 

لەبەرامبـــەر هێـــزی دەوڵەتـــی 

گرووپـــە  کەواتـــە  ناوەنـــدی، 

خاوەنی  نەتەوەیی�ئایینزاییەکان 

ئازادیگەلێکـــی  و  هەڵبـــژاردە 

زیاتـــرن. گواســـتنەوەی هێـــزی 

بـــۆ  بڕیـــاردەر  سیاســـیی 

ناوچـــەکان،  و  هەرێمـــەکان 

ئەو  لەســـەر  بڕیـــاردان  مافـــی 

بابەتانەی کە کاریگەری لەســـەر 

لەالیـــەن  دادەنێـــت،  ژیانیـــان 

نیشـــتەجێی  بۆرۆکراتەكانـــی 

ناوەندەوە، ڕادەســـتی هاواڵتیانی 

ئەو هەرێامنـــە دەکرێن. فیدراڵی 

شـــێوازێکی حکومەتدارییـــە کە 

لەســـەر بنەمـــای دابەشـــکردن 

دەســـەاڵتی  جێبەجێکردنـــی  و 

سیاســـی لـــە خـــاک و واڵتێکدا 

كـــە حـــەزی پارێزگاریکردنیـــان 

و  کولتـــووری  جیاوازییـــە  لـــە 

مەزهەبـــی،  فەرهەنگییـــەکان، 

و  کۆمەاڵیەتـــی  مێژوویـــی، 

هەیـــە؛  خۆیـــان  مافەکانـــی 

لەم  ڕاســـتیدا  لە  كایـــەوە.  دێتە 

حکومەتی عێراق 
بەهۆی ترسی 
لەهەنگاونانی

کوردەکان بەرەو 
سەربەخۆیی، خۆی الداوە 
لەچارەسەرکردنی یاسایی 

کێشەی ناوچە 
جێناکۆکەکان
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دەدرێـــت  بەهـــا  سیســـتمەدا 

جیاوازییە  و  هەمەڕەنگـــی  بـــە 

منوونـــەی  لـــە  جوگرافییـــەکان. 

حکومەت  سیســـتمی  فیدراڵیدا، 

فیدراڵ  پێـــوەری  پێـــوەرە،  دوو 

پێـــوەری  و  )نەتەوەیـــی( 

و  )ناوچـــەکان(  هەرێمـــەکان 

لـــە هـــەر کام لـــە پێوەرانـــەدا 

هاوچەشـــنی  دامـــودەزگای 

یاســـادانان  دەزگای  و  حکومەت 

بوونی  دادگا  و  جێبەجێکـــردن  و 

بـــۆ  هەرێمەکانیـــش  و  هەیـــە 

دادەنێن.    یاســـا  خۆیـــان 

 دامـــودەزگای یاســـادانان و 

گشـــتیی  سیاســـەتی  داڕشـــتنی 

سیســـتەمی  لـــە  نەتەوەیـــی 

کـــە  جـــۆرە،  دوو  فیدراڵیـــدا 

ئەنجوومەنـــی  خۆگریـــی  لـــە 

كـــە  )پەرلەمـــان(  نوێنەرانـــە 

لەســـەر بنەمای ڕێـــژەی ژمارەی 

هەڵدەبژێردرێن  دانیشـــتووانیان 

و ئەنجوومەنـــی پیـــران )مجلس 

ســـنا( کـــە ئەندامەکانـــی بـــە 

شـــێوەیەکی یەکســـان و بەبـــێ 

گوێدانـــە جیاوازیـــی ناوچەکان؛ 

ناوەنـــدی  هەڵدەبژێردرێـــن. 

لەالیـــەن  فیـــدراڵ  حکومەتـــی 

هەرێمەکانـــەوە بـــە ڕێککەوتن 

مۆدێلەدا  لـــەم  دەکرێت،  دیاری 

یاخـــود  گشـــتی  داواکاری 

بـــۆ  دادگای دەســـتووریی واڵت 

پارێزگاریکـــردن لـــە سیســـتمی 

چاودێریکردنـــی  و  فیـــدراڵ 

کێشـــەکانی نێـــوان هەرێمەکان 

بوونـــی  فیـــدراڵ  ســـنووری  و 

�٢١٢  :١٣٢٩٢ )زارعـــی،  هەیـــە 

٢٠٨(. لـــە مۆدێلـــی فیدراڵیـــدا 

هەرێمـــەکان لەســـەر بنەمـــای 

نەک  ئاشـــتییانەیە  پێکەوەژیانی 

بـــە ناچارکردن بـــۆ یەکگرتنیان، 

پەیوەندیـــی نێـــوان هەرێمەکان 

خۆگریی  لـــە  یەکرتیدا  لەگـــەڵ 

مـــاف و یاســـاگەلێکی ناوخۆییە 

حکومەتـــی  پەیوەندیـــی  و 

دەوڵەتەکانی  لەگـــەڵ  فیـــدراڵ 

مافە  و  یاســـا  ملکەچـــی  تـــردا 

دەوڵەتـــی  نێودەوڵەتییەکانـــە. 

نوێنەرایەتیـــی  بـــە  فیـــدراڵ 

هەرێمـــەکان، بابەتـــی هاوبەش 

پەیوەندیـــی  بەرگـــری،  وەک: 

گومـــرک  پـــارە،  نێودەوڵەتـــی، 

ئەســـتۆدایە،  لە  هاوتوچـــۆی  و 

فیدراڵیـــدا  سیســـتمی  لـــە 

هێـــزی یـــەدەک لـــە دەســـت 

نیـــا  )حافـــز  هەرێمەکاندایـــە 

و ئەوانـــی تـــر، ٣٢٠:١٣٢٩١(، لـــە 

هەمـــان کاتدا دەوڵەتـــی فیدراڵ 

تێدەکۆشـــی بـــۆ دابەشـــکردنی 

دەســـەاڵت لەنێوان هەرێمەکاندا 

مۆدێلـــی   .)٣٢٨:١٣٢٩٥ )بدیعـــی، 

هاوچەشـــنی  عێراق؛  لە  فیدراڵی 

هیـــچ کام لـــەو فیدراڵییانە نییە 

کە لـــە دونیـــادا بوونـــی هەیە 

لـــەم  حکومڕانـــی  شـــێوازی  و 

حکومەتـــی  تایبەتـــە،  واڵتـــەدا 

بەردەوام  کوردســـتان  هەرێمی  

دوور کەوتووەتـــەوە لە ناوەند و 

هەنگاوی  ناوەندییش  حکومەتی 

زیاتـــری نـــاوە بـــۆ ناوەندێتیی 

دەســـەاڵت )متركـــز(.

ە  و تـــە نە � ت ڵە و ە د

  )N A T I O N � S T A T E (

بنەچەی  دەوڵەت�نەتـــەوە 

هاوچەرخدایـــە،  مێـــژووی  لـــە 

دەتوانرێت  کـــە  شـــێوەیەک  بە 

ڕەوتـــی هاتنەبوونـــی دەوڵەت�

و   ١٦٤٨ ســـاڵی  لـــە  نەتـــەوە 

ئاشـــتیی  ڕێککەوتنـــی  لەپـــاش 

لەو  هەڵدا،  ســـەری  وێســـتفالیا 

مێـــژووەدا بـــوو کـــە بەرەبەرە 

نـــاوی  بـــە  کارەکتەرێـــک 

دەرکـــەوت  دەوڵەت�نەتـــەوە 

فەڕەنســـا  لەپـــاش شۆڕشـــی  و 

حـــەزە  ڕەنگدانـــەوەی  و   ١٧٨٩

ئەورووپا  لە  ناسیونالســـتییەکان 

کامڵبـــوون.  قۆناغـــی  هاتـــە 

ناوی  بـــە  لەپێـــش کارەکتەرێک 

لە  خەڵـــک  دەوڵەت�نەتـــەوە، 

چەمكی  كۆمەڵێك  چوارچێـــوەی 

دەوڵەت�شـــارەکان،  وەک: 

دەوڵەتـــە  و  ئیمپڕاتۆریەتـــەکان 

دەکران  پێناســـە  دەرەبەگییەکان 

 .)٥١:١٣٢٧٨ زەڕگـــەر:  )قـــەوام 

نەتـــەوە بریتییە لە بەشـــێک لە 

خەڵـــک کـــە هەســـت دەکەن 

لـــە دوو الیەنی بیـــرناو )عەینی( 

بـــە یەکە،  پێویســـتیان  و زەینی 

زمان،  وەک:  بەرچاو  هۆکارەکانی 

پاشـــاموەی  دابونەریت،  دیـــن، 

مێژوویـــی و خاکـــی هاوبەش و 

وەک:  زەینییەكانیـــش  هـــۆکارە 

هۆشـــیاریی خەڵکـــەکان بەوەی 

کـــە ئـــەوان نەتەوەیەکن و حەز 

خۆیان  حکومی  خۆیـــان  دەکەن 

دواجار  تـــر،  نەک خەڵکی  بکەن 

چارەنووســـێکی  داهاتـــوودا  لە 

)میرحیدر،  هەیـــە  هاوبەشـــیان 

حکومەتـــی   .)٥٢:١٣٢٨٣٢

زۆر  سیســـتمێکی  نیشـــتامنی 

و  ڕێکخســـن  بـــۆ  کارایـــە 

و  خەڵـــک  چاودێریكردنـــی 

دەوڵەتی  جوگرافیـــا.  و  ســـنوور 

نیشـــتامنی كارەكتەرێكی یاساییە 

نێودەوڵەتیدا  ئاســـتی  لـــە  کـــە 

بەفەرمـــی دانـــی پێدا نـــراوە و 

ئەركەكەی ڕێکخســـن و گرەنتیی 

دابینکردنـــی  و  خۆشـــگوزەرانی 

هاواڵتییەکانـــی  بـــۆ  ئاسایشـــە 

ژێـــر دەســـەاڵتی خـــۆی و بەو 

پێیەی کـــە بااڵترین دەســـەاڵتە، 

یاخود  ڕکابەرێک  هیـــچ  قبووڵی 

لە دژی ســـەروەریی  تەنگژەیەك 

لـــە  داوا  و  نـــاکات  خـــۆی 

پەیڕەوی  هاواڵتییەکانـــی دەکات 

. ن بکە

ئامانجـــە  لـــە  یەکێـــک 

ســـەرەکی و گرنگەکانـــی هـــەر 

حکومەتێـــک، پێشکەشـــکردن و 

جێبەجێکردنـــی  یاســـا و ڕێســـا 

پارێزگاریکردن  بۆ  پێویســـتەکانە 

لـــە ســـنووری خاکـــی واڵت لە 

کەلێـــن و دەســـتدرێژی لەالیەن 

تـــرەوە،  واڵتەکانـــی  هێـــزی 

پارێزگاریکـــردن لـــە سیســـتمی 

واڵت  دابونەریتـــی  و  سیاســـی 

دابینکردنـــی  و  ڕێکخســـن  و 

ئاسایشـــی ناوخۆیـــی )زارعـــی، 

لە   چەنـــدە  هـــەر   .)١٩٠:١٣٢٩٢

ئێســـتادا زۆرێک لـــە واڵتانی  بە  

دەوڵەت�نیشـــتامنی ناو دەبرێن، 

بـــەاڵم زۆرێـــک لەوانە هێشـــتا 

بە کـــردەوە نەبوونەتـــە خاوەن 

شوناســـێكی لەم جـــۆرە و ئەمە 

ســـەبارەت بە زۆرێک لە واڵتانی 

ڕزگاربـــوو لە دەســـتی داگیرکەر 

لەپاش شـــەڕی جیهانیـــی یەکەم 

لەم  زۆرێـــک  ڕاســـتە.  دووەم  و 

کێشەگەلێکی  ڕووبەڕووی  واڵتانە 

زۆر قورســـی ناوخۆیی بوونەتەوە 

لەنێوان دەوڵـــەت و نەتەوەدا  و 

کە  هەیە  وەهـــا  لێکرتازانێکـــی 

ئەوانە  دەتوانرێـــت  بەئەســـتەم 

پێناســـەیەکی  چوارچێـــوەی  لە 

تۆکمـــە بـــە نـــاوی دەوڵـــەت�

بکرێنـــەوە.  پێناســـە  نیشـــتامن 

دەوڵەت�نەتەوەســـازی،  بابەتی 

پەیوەندییەکـــی زۆری هەیـــە بە 

سیاسی  جێگیریی  و  پێشـــکەوتن 

کاتێک  شـــێوەیەک  بە  واڵتدا،  لە 

کە باســـی دەوڵەت�نەتەوەسازی 

دەکرێـــت، لە ڕاســـتیدا ڕەوتێکی 

لـــە  یەکێکـــە  و  پێشـــکەوتنە 

ئاماژەکانی گەشـــن بە دەوڵەت�

نەتەوەســـازی. دەبێت ســـەیری 

ئـــەو واڵتـــە بکرێت لـــە ڕادەی 

گەیشـــن بە پێوەرێکـــی باش لە 

دەوڵەت� سیاســـی.  جێگیریـــی 

بەرەو  ڕەوتێکـــە  نەتەوەســـازی، 

حـــەزی دەســـەاڵت و شـــێوازی 

دەســـەاڵتە  جێبەجێکردنـــی 

ئێســـتا  کۆمەڵـــگادا.  بەســـەر 

جێگیریـــی  واڵتێـــک  ئەگـــەر 

سیاســـی دابین نـــەکات، یەکێک 

ســـەرەتاییەکانی  مەرجـــە  لـــە 
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حـــەز بە وەهـــا دەســـەاڵتێک، 

تووشـــی کەموکورتـــی دەبێت و 

دەوڵەت�نەتەوەســـازی  ڕەوتـــی 

کەموکورتی  و  گرفـــت  تووشـــی 

 .)١٠:١٣٢٩٢ )زارعـــی،  دەبێـــت 

واڵتـــی عێـــراق واڵتێکـــە کە لە 

مێـــژووی کورتی خۆیدا لەســـەر 

نیشـــتامنی  بنەمـــای شوناســـی 

دروســـت نەبووە و لـــە نەبوونی 

حکومەتێکـــی نیشـــتامنیدا کـــە 

نەتەوەکان  و  مەزهـــەب  هەموو 

خۆیـــان بـــە خاوەنـــی بزانـــن، 

هەبووە. گرفتـــی  بـــەردەوام 

ژینگەناسیی توێژینەوە

عێـــراق کەوتووەتە باکووری 

واڵتێکـــە  و  ئاســـیا  ڕۆژئـــاوای 

كە بـــە هۆی كەشـــە گـــەرم و 

وشـــک و کەم بارانەکـــەی، زۆر 

ڕووباری  هەردوو  بە  پێویســـتی 

دیجلـــە و فوراتە کـــە لە واڵتی 

عێـــراق.  دەڕژێنـــە  تورکیـــاوە 

هـــەروەك لـــە خشـــتەی ژمارە 

دابەشـــکردنی  بە  تایبەت  )١(دا 

عێراقدا  نەتەوەیـــی  و  سیاســـی 

عێـــراق  واڵتـــی  دەبیرنێـــت، 

و  پارێزگایـــە   ١٩ خاوەنـــی 

هەرێمی کوردســـتانیش خاوەنی 

٤ پارێزگایـــە: هەولێـــر، دهۆک، 

ئـــەو  هەڵەبجـــە.  ســـلێامنی، 

و  نەتـــەوە  کـــە  پارێزگایانـــەی 

تێیـــدا  جیـــاوازی  مەزهەبـــی 

دەژیـــن و جێـــگای ناکۆکییـــە، 

و  کەرکـــووک  لـــە:  بریتیـــن 

دیالە  و  نەینەوا  و  ســـەاڵحەدین 

.)٨:١٣٢٣٢٨ )نامـــی، 

خشتەی ژمارە )١( 

دابەشبوونی سیاسیی عێراق

پایتەختی  بەغـــداد  شـــاری 

عێراقـــە و لە خۆگریـــی ناوەندی 

دەتوانین  واڵتەیە،  ئەو  سیاســـیی 

ئاماژە بـــە شـــارە گرنگەکانی تر 

بکەین، وەک: موســـڵ، بەســـڕە، 

نەجەف.  و  کەربـــەال  کەرکووک، 

دەشـــتە  هۆی  بـــە  واڵتە  ئـــەم 

بەپیتـــە کشـــتوکاڵییەکان و ئاوی 

زۆر و ســـەرچاوە نەوتییەکانـــی، 

بـــەردەوام کەوتووەتە بەر هێرش 

و  نێودەوڵەتـــی  داگیرکاریـــی  و 

ســـەرچاوە  بوونـــی  ناوچەیـــی. 

دراوســـێیەتیی  و  نەوتییـــەکان 

لەگـــەڵ کەنـــداو و هەروەهـــا 

و  ئێران  لەگـــەڵ  دراوســـێیەتیی 

تورکیـــا، بەهای ســـرتاتیژیی ئەو 

واڵتەی زیاتر کـــردووە )ضمیمی، 

پارێزگای  چـــوار   .)١٥�١٤  :١٣٢٧٨

دهـــۆک  ســـلێامنی،  هەولێـــر، 

و  باشـــوور  لـــە  هەڵەبجـــە  و 

باشـــووری خۆرهەاڵتی ئەو واڵتە 

لەژێـــر دەســـەاڵتی حکومەتـــی 

و  کوردســـتانە  هەرێمـــی 

حکومەتـــی هەرێم پێـــک دێنن. 

ئـــەم چوار پارێزگایە لە ئێســـتادا 

دەســـەاڵتی خۆجێییـــان هەیـــە 

و ناوەنـــدی سیاســـییان شـــاری 

کوردســـتانی  هەرێمی  هەولێرە. 

کوردســـتان  لە  بەشـــێکە  عێراق 

کە لـــە پـــاش شـــەڕی یەکەمی 

جیهانی کەوتە ســـنووری عێراق، 

ئـــەم  دانیشـــتووانی  زۆرینـــەی 

ناوچەیـــە کـــوردن و لـــە ڕووی 

و  نەتەوەیـــی  و  پێکەوەژیـــان 

ناوچەکانی  لەگـــەڵ  ئایینییـــەوە 

دیکـــەی عێراق کێشـــەیان هەیە 

.)١١:٣٢٩٠ خـــان،  میـــر  )حاجی 

 واڵتـــی عێـــراق لـــە ســـێ 

نەتەوەیی�ئایینزایی  جەمســـەری 

پێـــک هاتـــووە، کـــوردەکان لە 

باشووری  شـــاخاوییەکانی  ناوچە 

عێـــراق بـــە زمـــان و کولتـــوور 

نەتەوەیـــی  دابونەریتـــی  و 

جیاوازیـــان دەژین کە بەشـــێکی 

نەوتییـــەکان  ناوچـــە  گرنگـــی 

 ,Mackenzid( لەوێدایـــە 

زیاتـــر  کـــوردەکان   .)١٩٩٩:٣٢٨٦

لـــە ڕووی کولتـــوور و ڕەگەزەوە 

ڕەگوڕیشـــەی ئێرانییـــان هەیە و 

نزیکـــەی لـــە ٢٠%ی عێراق پێک 

دەهێنـــن کـــە چـــوار پارێزگای 

هەولێـــر، ســـلێامنی، دهـــۆک و 

لەژێـــر دەســـەاڵتی  هەڵەبجـــە 

حکومەتی هەرێمی کوردســـتانە، 

هەروەها بەشـــێکیان دانیشتووی 

پارێزگاکانی کەرکووک، باشـــووری 

ســـەاڵحەدینن  و  دیالە  موســـڵ، 

جەمسەری   .)٣٢٩:١٣٢٨٩ )قاسمی، 

دووەم، لـــە عێراقـــدا، عەرەبـــی 

ســـوننی مەزهەبن کـــە نزیکەی 

٢٠%ی عێـــراق پێـــک دێنـــن و 

عێراقن  ناوەڕاســـتی  دانیشتووی 

کولتوورییەوە  ڕوانگـــەی  لـــە  و 

زیاتـــر لـــە جیهانـــی ســـوننە و 

نزیكن.  ســـعودی  عەرەبســـتانی 

ســـێیەمیش،  جەمســـەری 

شـــیعەکانی عێراقن كه زۆرینەی 

پێـــک  عێـــراق  دانیشـــتووانی 

دێنـــن و لە باکـــووری ئەو واڵتە 

ڕوانگـــەی  لـــە  و  نیشـــتەجێن 

ئێراندا  لەگـــەڵ  مەزهەبییـــەوە 

�٤٥  :١٣٢٨٩ )قاسمی،  یەکن  وەک 

.)٤٠

میتۆدی توێژینەوە

جۆری  لە  توێژینەوەیـــە  ئەم 

کەڵکوەرگرتـــن  بـــە  كاربـــەری 

وەسفی�شـــیکاری  شـــێوازی  لە 

و  کتێبخانـــە  ســـەرچاوەی  و 

كـــۆ  زانیارییـــەكان  ئینتەرنێـــت 

كراوەتەوە. ســـەرەتا هەوڵ دراوە 

بەدواداچـــوون و ڕوونکردنـــەوە 

حکومەتی  نێوان  کێشـــەکانی  بۆ 

هەرێـــم و حکومەتـــی ناوەندی 

بكرێت، پاشـــان بە کەڵکوەرگرتن 

لـــەو داتایانـــەی كە بەدەســـت 

ئـــەو  کاریگەریـــی  کەوتـــوون، 

داهاتـــووی  لەســـەر  کێشـــانە 

کراوەتەوە. ڕوون  عێراق  سیاسیی 

پێدراوەكانی توێژینەوە

سیستمی حکومڕانیی عێراق

بنەڕەتیـــی  دەســـتووری 

ڕژێمی  لەپێـــش ڕووخانی  عێراق 

بەعـــس، عێراقـــی وەک واڵتێکی 

و  گەل  دیموکراتیـــی  کۆماریـــی 

ســـەربەخۆ پێناســـە دەکرد. لەم 

سیســـتمەدا گرووپە مەزهەبی و  )١٣٢٩٥ ,Wikipedia( :سەرچاوە
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

نەتەوەییـــەکان هیـــچ هەلێكیان 

نەبـــوو،  خۆدەرخســـن  بـــۆ 

ئامانجی سیســـتمی سیاسی تەنها 

عەرەب  گەلـــی   دروســـتکردنی 

سیســـتمێکی  دامەزراندنـــی  و 

یەکگرتـــوو لەســـەر بنەمای پان 

بوو. عەرەبیـــزم 

لەســـەر  ســـەرنجدان  بـــە 

و  حکومـــەت  پێکهاتـــەی 

ئـــەو  بنەڕەتیـــی  دەســـتووری 

واڵتـــە، پێکهاتەیەکی قۆرخکراوی 

ناوەندیـــی بەهێـــزی هەبوو کە 

دامەزراوە  بە  زۆری  دەسەاڵتێکی 

ئەنجوومەنی  تایبەتەكانـــی وەک 

فەرماندەیـــی شـــۆڕش دابوو، بە 

شـــێوەیەک کە هێز و دەسەاڵت 

بـــە چەند کەســـێک لە  تەنهـــا 

بەعس  حزبـــی  بااڵکانـــی  پلـــە 

درابـــوو كه زۆرینەیـــان عەرەبی 

بەاڵم  بـــوون،  ســـوننەمەزهەب 

شـــیعە و کـــوردەکان ڕۆڵێکـــی 

وەهایـــان كـــە شـــایەنی بـــاس 

بێت؛ لـــە پێکهاتەی دەســـەاڵتدا 

نەبـــوو )ســـیف الدیـــن، ١٣٢٧٩: 

١١ی  ڕووداوی   .)٧٠�٤٥

ســـێپتەمبەری ٢٠٠١، سیســـتمی 

ڕەوتێکی  و  گـــوڕا  نێودەوڵەتـــی 

نوێـــی لەپـــاش شـــەڕی ســـارد 

ناوچـــەی  و  كایـــەوە  هێنایـــە 

کردە  ناوەڕاســـتی  خۆرهەاڵتـــی 

یەک  کێشـــەگەلێکی  ناوەنـــدی 

ڕووخانی  لەپـــاش  یەک.  بەدوای 

ڕژێمـــی بەعـــس لە عێـــراق بە 

هـــۆی زلهێـــزە نێودەوڵەتییەکان 

ئەمەریکا،  ســـەرکردایەتیی  بـــە 

دەســـەاڵتیان لـــە عێـــراق بـــە 

ســـپارد،  جەماوەری  زۆرینـــەی 

و  شـــیعە  جەمســـەری  هەردوو 

کـــورد کـــە تا ئـــەو کاتـــە هیچ 

نەبوو،  دەســـەاڵتدا  لە  ڕۆڵێکیان 

بـــە درێژایی مێـــژووی ئەو واڵتە 

حکومەتەکانـــەوە  هـــۆی  بـــە 

مافەکانیان  و  دەچەوســـێرنانەوە 

نوێدا  عێراقی  لە  دەکرا،  پێشـــێل 

ئـــەو هەلەیـــان بۆ ڕەخســـا کە 

دەســـەاڵتەوە  پێکهاتەی  ناو  بێنە 

و وەک بەشـــێکی ســـەرەکی لە 

عێـــراق  دەســـەاڵتی  لوتکـــەی 

ناکۆکیـــی  بکرێـــن.  ئەژمـــار 

مێژوویـــی و نەتەوەیی�ئایینزایی 

لە عێـــراق و جیـــاوازی لەنێوان 

عەرەبـــەکان،  و  کـــوردەکان 

و  ســـوننە  لەنێـــوان  جیـــاوازی 

شـــیعە، هەمـــوو کاتێـــک وەک 

ڕێگر  و  ســـەرەکی  هۆکارێکـــی 

چەســـپاندنی  لە  کـــراوە  ئەژمار 

بـــە  ئاســـایش و دیموکرســـیدا، 

ڕووخانی  لەپاش  کە  شـــێوەیەک 

کاریگەرییەکانی  بەعـــس  ڕژێمی 

بەتەواوەتـــی دەرکەوتووە. لەبەر 

ئـــەوە هـــەوڵ درا پێکهاتەیەکی 

یاســـایی بەرهـــەم بێـــت، کـــە 

بگونجێـــت لەگـــەڵ پێکهاتـــەی 

کولتـــووری و کۆمەاڵیەتیـــی ئەو 

و  نەتەوەیی  جیاوازییـــە  و  واڵتە 

ئامرازێک  ببێتـــە  ئایینزاییـــەكان 

بۆ گۆڕانکارییەکی ســـوودبەخش 

و بەکەڵک. لە عێراق سیســـتمی 

بنەمای فیدراڵی  لەســـەر  سیاسی 

خرایـــە بەرنامە و واڵتـــی عێراق 

فیدراڵیـــی  کۆمارێکـــی  وەک 

دیموکراتیـــی پەرلەمانی پێناســـە 

کـــرا. حكومەتـــی عێـــراق لـــە 

ســـەرەكی  دەســـەاڵتی  ســـێ 

لـــە دەســـەاڵتی  بریتیـــن  كـــە 

جێبەجێكـــردن و ئەنجوومەنـــی 

وەزیران، دەســـەاڵتی یاســـادانان 

دادوەری؛  دەســـەاڵتی  و 

یاســـادانان  هاتـــووە.  پێـــك 

نیشـــتامنی  ئەنجوومەنـــی  لـــە 

ئەنجوومەنـــی  و  )پەرلەمـــان( 

پارێـــزگاکان  و  ناوچـــەکان 

نوێنەرانی  لـــە  هاتـــووە  پێـــک 

هـــەر  و  عێـــراق  نەتەوەکانـــی 

نوێنـــەری  ئەندامپەرلەمانێـــک 

آیین  )انتشاران  کەســـە   ١٠٠٠٠٠

نوێنـــەرەکان   .)١٣٢٩٢ دادرســـی، 

لـــە  یاســـا  بنەمـــای  لەســـەر 

گشـــتییەوە  هەڵبژاردنی  ڕێگەی 

پێویســـتە  و  هەڵدەبژێردرێـــن 

دەوڵەتـــی  یاســـای  پەرلەمـــان 

فیـــدراڵ دابڕێژێـــت و لەســـەر 

یاســـادا  لە  کە  ئـــەوەی  بنەمای 

هاتـــووە، چاودێریی ئیشـــوکاری 

بکات،  دەوڵەت  دامودەزگاکانـــی 

ڕێکخســـتنی  بـــۆ  هەروەهـــا 

کاروبـــارەکان و جێبەجێکردنـــی 

ناوخۆ  پەیڕەوێکـــی  ئەرکـــەکان، 

عێراق  لـــە  بـــکات.  پێشـــکەش 

بەرپرســـی  ســـەرۆکوەزیران 

دەســـەاڵتی جێبەجێکردنە و ئەو 

لە  هاتـــووە  پێک  دەســـەاڵتەش 

ئەنجوومەنـــی  و  ســـەرۆکوەزیر 

فیـــدراڵ  سیســـتمی  وەزیـــران. 

پێـــک  عێراقـــدا  کۆمـــاری  لـــە 

هاتـــووە لـــە هەرێـــم و پارێزگا 

هەر  هەرێمـــەکان،  پایتەختی  و 

پارێـــزگا  دوو  لـــە  هەرێمێـــک 

یاخود زیاتر پێـــک دێت، کەواتە 

خۆیەتی  مافی  هەرێمێـــک  هەر 

تایبەت  هەرێمێكـــی  وەک  کـــە 

ئەژمـــار بکرێـــت و حكومەتـــە 

خاکی  لەســـەر  هەرێمییـــەكان 

ئەو هەرێمە و دانیشـــتووانەكەی 

یاســـایی  ســـنووری  بەپێـــی 

بەڕێوە.  ببـــات  دەســـەاڵت 

لە  هەرێمییەکان  حكومەتـــە 

دەسەاڵتی دادوەری و بەڕێوەبردن 

و یاســـادانان پێك دێن، لە عێراق 

ســـەبارەت  دەتوانن  هەرێمەکان 

بابەتـــەکان بڕیار  بـــە هەمـــوو 

بابەتانەی  لـــەو  بـــدەن، جگـــە 

کە لـــە چوارچێوەی دەســـەاڵتی 

حکومەتی فیدراڵیدایە )شـــیروی، 

نەتەوەیی  کەلێنـــە   .)١٧٤:١٣٢٨٤

ناکۆکیـــی  ئایینزاییـــەكان،  و 

تاقـــم و گرووپـــە جیـــاوازەكان، 

هێزەکانـــی  دەســـتتێوەردانی 

ناوچەكـــە و دیـــاردەی تیرۆریزم 

هـــۆکاری  بوونـــە  )داعـــش(؛ 

فیدراڵ  سیســـتمی  کـــە  ئەوەی 

و منوونـــەی حکومڕانیـــی نـــوێ 

نەتوانێـــت عێـــراق بگەیەنێتـــە 

ئارامـــی.  و  ئاســـایش  کەنـــاری 

لـــەم واڵتەدا  سیســـتمی فیدراڵ 

بارودۆخی  لـــە  ســـەرنجدان  بە 

ناوخۆیـــی و ناوچەیـــی، بووەتە 

ســـەرهەڵدانەوەی  هـــۆکاری 

دوورکەوتنـــە  و  ناکۆکییـــەکان 

ئایینزاكان. و  نەتـــەوە  لەنێـــوان 

تەنگژەکانـــی نێوان هەرێمی 

حکومەتـــی  و  کوردســـتان 

عێـــراق. ناوەندیـــی 

تەنگەژەی  دوو  کـــوردەکان 

ســـەرەكییان لەگـــەڵ حکومەتی 

هەیـــە،  عێراقـــدا  ناوەندیـــی 

و  پێکهاتەیـــی  تەنگـــەژەی 

كاربـــەری )كاركـــرد(. پێکهاتەی 

ڕوانگەی  لە  کـــوردی  کۆمەڵگای 

و  زمان  کولتـــووری،  نەتەوەیی، 

ڕەگـــەزەوە بەتەواوەتی جیاوازن 

لـــە عەرەبـــەکان و مەرجێکـــی 

هەســـتێکی  و  هاوبـــەش 

لەنێوان  هاوبـــەش  نیشـــتامنیی 

کـــورد و عەرەبەکانـــدا بوونـــی 

ناســـنامەی  کـــوردەکان  نییـــە. 

خۆیـــان بـــە بنەما ڕەگـــەزی و 

پەیوەســـت  نەتەوەییەکانـــەوە 

کوردییەکان  ناوچـــە  لە  دەکەن، 

بـــە ســـەرنجدان لـــەوەی کـــە 

نەتەوەیـــی  ناســـنامەی  ڕۆڵـــی 

زیاتر و بەهێزتـــرە لە مەزهەب، 

مەزهەبیـــش  ئەنجامـــدا  لـــە 

توانـــای بەدیهێنانـــی هەســـتی 

هاوبەشـــی لەنێوان کـــوردەکان 

و عەرەبەکانـــدا نییـــە. لەپـــاش 

نوێی  حکومەتی  دامەزراندنـــی 

سیاســـی،  بارودۆخی  و  عێـــراق 

ڕێگەی  لە  توانییـــان   کوردەکان 

تایبەتەكەیانـــەوە  شوناســـە 

حکومەتـــی خۆجێیـــی خۆیـــان 

ڕکابـــەری  و  بکـــەن  بەهێزتـــر 

و  بکەن  ناوەنـــدی  دەســـەاڵتی 

فیدراڵیـــەت تێبپەڕێنن. هەرێمی 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

کوردســـتان بەبـــێ گەڕانەوە بۆ 

حکومەتـــی ناوەنـــدی، خاوەنی 

و  ســـەربەخۆ  ئابوورییەکـــی 

پەیوەندیی  نەوتـــە،  فرۆشـــتنی 

لـــە  هەیـــە  نێودەوڵەتیـــی 

دەرەوەی دەســـەاڵتی بەغـــداد، 

هەروەهـــا توانـــای پڕکردنەوەی 

لە  ئەمنییـــەی  بۆشـــایی  ئـــەو 

ناوچـــە داگیرکراوەکانـــی ژێـــر 

گرتنەوەی  و  داعش  دەســـەاڵتی 

ژێـــر  خســـتنە  و  ناوچـــەکان 

دەســـەاڵتی خۆیانیـــان هەیـــە. 

هـــەروەك لە هێڵكاریـــی ژمارە 

تەنگژەكانی  دەركەوتووە،  )١(دا 

كاربەریـــی  و  پێکهاتەیـــی 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  نێـــوان 

حکومەتـــی  و  کوردســـتان 

توانایـــان  عێـــراق  ناوەندیـــی 

كایەوە  بێنـــە  بـــەردەوام  هەیە 

و کێشـــەکان قووڵـــرت بکەنەوە، 

ناکۆکیی  کـــە  شـــێوەیەک  بـــە 

پێکهاتەییـــەکان  و  ناســـنامەیی 

قووڵبوونەوەی  هـــۆی  دەبێتـــە 

تەنگـــەژەی كاربـــەری و ئـــەم 

تەنگەژەیەش )فرۆشـــتنی نەوت، 

نێودەوڵەتییەکان،  پەیوەندییـــە 

کاریگەریی  سنوور(  دیاریکردنی 

کێشـــە  قووڵبوونەوەی  لەســـەر 

دادەنێـــت. پێكهاتەییـــەكان 

هێڵكاریی ژمارە )١( 

مۆدێلی چەمكی تەنگژەكانی نێوان هەرێمی كوردستان و حكومەتی 

ناوەندیی عێراق

جۆرێک  بنەمایـــە  ئەم  لەســـەر 

بە  دەوڵەت�نەتەوەســـازی  لـــە 

پەنابردن  و  ناچاری  شـــێوەیەکی 

بـــۆ ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیســـتی 

دروســـتبوونی  هـــۆکاری  بووتە 

دەوڵەت�نەتـــەوە لە خۆرهەاڵتی 

قۆناغـــی  بۆیـــە  ناوەڕاســـت. 

ڕەوتـــی  و  هەنگاوبەهەنـــگاو 

خۆیی  دروســـتبوونی  و  لۆژیکی 

تێنەپەڕاندووە و لەســـەر بنەمای 

پێداویســـتییەکانی پارێـــزگاری و 

دەوڵەتەکان،  و  واڵت  مانـــەوەی 

لەخـــۆ  جیاوازەكانـــی  فۆڕمـــە 

گرتـــووە )بنی هاشـــمی، ١٣٢٨١: 

١٨�١٠(. لەپـــاش شکســـتهێنانی 

ئیمپڕاتۆریەتـــی عوســـامنی لـــە 

یەکەمـــدا،  جیهانیـــی  شـــەڕی 

دەســـت  کەوتە  ئێســـتا  عێراقی 

و  براوەی شـــەڕ  هاوپەیامنانـــی 

لەالیەن ئەوانـــەوە بەڕێوە دەبرا. 

ڕێککەوتننامەی  بنەمای  لەســـەر 

ســـاڵی  لە  کە  بیکـــۆ  ســـایکس 

و  فەڕەنســـا  لەنێـــوان   ١٩١٦

عێـــراق  کـــرا،  واژوو  بەریتانیـــا 

لەالیەن بەریتانیـــاوە داگیر کرا و 

بەبێ گوێدانـــە ڕەوتی دەوڵەت�

خەڵک  ویستی  و  نەتەوەســـازی 

بەرژەوەندیی  بنەمـــای  لەســـەر 

داهێنانەکانـــی،  و  ســـرتاتیژی 

خۆی نەخشـــەی واڵت و سنوورە 

دیاری  عێراقـــی  سیاســـییەکانی 

كـــرد و بەم هۆیـــەوە چەمکێک 

نیشـــتامنی  ناســـنامەی  ناوی  بە 

)نامـــی،  نەبـــوو  دروســـت 

لکاندنی  ئەنجامی  لە   .)٤٣٢:١٣٢٧٨

ســـێ هەرێمی موســـڵ و بەسڕە 

ڕووخانـــی  لەپـــاش  بەغـــداد  و 

عوســـامنی،  ئیمپڕاتۆریەتـــی 

عێراقـــی ئەمـــڕۆ دروســـت کرا.

واڵتـــە براوەكانـــی شـــەڕی 

یەکەمـــی جیهانـــی، عێراقیـــان 

بچووکرتیـــن  بـــە  ســـپارد 

کەمایەتیـــی ئـــەو واڵتـــە، واتە 

لەپـــاش  ســـوننە.  عەرەبـــی 

لە مێژووی  نزیکەی ســـەدەیەک 

بەردەوام  عێراق  دروســـتبوونی، 

جێگای ناکۆکی و کێشمەكێشـــی 

ســـێ جۆر لە ناســـیونالیزم بووە 

و بەپێـــی بارودۆخـــی نێوخۆیی 

و ناوچەیـــی و نێودەوڵەتـــی لە 

بوون:  داکشـــاندان  و  هەڵکشان 

 Iraq( عێراقـــی  ناســـیۆنالیزمی 

نەتەوەگەرایـــی   ،)nationalism

 Arabic( عەرەبـــی 

نەتەوەگەرایی  و   )nationalism

 )Ethnic nationalism( نەژادی 

زەمینەكانـــی  بـــۆ  )كـــوردی(. 

ئەم  بەردەوامی  و  دروســـتبوون 

ســـێ ناســـیۆنالیزمە، پێویستە لە 

عێراقدا  خەڵكـــی  كۆیادەوەریی 

كۆنی  شارســـتانیەتی  بكۆڵینەوە: 

ئیسالمی� میراتی  میســـۆپۆتامیا، 

ئیمپڕاتۆریەتـــی  و  عەرەبـــی 

تا  ســـەرەتاوە  لـــە  عوســـامنی 

ئێســـتا، گوێنەدان بـــە پێکهاتەی 

لـــە  نەتەوەیی�ئایینزایـــی 

عێراقـــدا؛ کێشـــە و تەنگـــژەی  

ناوەتـــەوە و بووەتە  زۆر توندی 

هـــۆی ئـــەوەی كـــە حکومەتە 

دەســـەاڵتە  و  دیکتاتـــۆری 

بگرنـــە  دەســـەاڵت  ڕەهـــاكان 

پارێزگاریکردن  بـــۆ  و  دەســـت 

کەڵک  خۆیـــان،  دەســـەاڵتی  لە 

تۆقاندن  و  ئامرازەکانی  هێـــز  لە 

وەربگـــرن.  توندوتیـــژی  و 

ئـــەوەی کە بەشـــە جیاوازەکانی 

عێـــراق پێکەوە دەبەســـتێتەوە، 

و  ســـرتاتیژی  پێویســـتییە 

جوگرافییەکانـــە، نەک ئەزموونی 

ئاشـــتییانە  پێکەوەژیانـــی 

یاخود هۆشـــیارییەکی گشـــتیی 

نیشـــتامنی لەنێوان نەتەوەکاندا. 

نەتەوەیی�ئایینزاییەكان  گرووپە 

لـــە عێراقدا بـــەردەوام هەوڵیان 

بەدەســـتهێنانی  بـــۆ  داوە 

ڕکابەری،  و  زیاتـــر  دەســـەاڵتی 

هێز  دەستبەســـەرداگرتنی  بـــۆ 

ئامادەكردن: توێژەران

نەهاتنەكایەی دەوڵەت�

نەتەوەسازی و كەلێنە 

شوناسییەکان

زی  ســـا وە تە نە � ت وڵە ە د

ڕێگەیەوە  لـــە  كە  پڕۆســـەیەكە 

کۆمەڵگاکـــە  هاواڵتییانـــی 

تایبەمتەندییـــە  بەرەبـــەرە 

چوارچێوەی  لە  هاوبەشـــەکانیان 

دیاریكـــراوەوە  ســـنوورێكی 

پڕۆســـەیەدا،  لەم  دەنێن.  بونیاد 

ڕێرەوێكە  دەوڵەت،  دروستکردنی 

پەیوەندیی  هۆیـــەوە  بـــە  کـــە 

نێـــوان دەوڵـــەت و خەڵک ڕێک 

چوارچێوەی  لـــە  و  دەخرێـــت  

سیاســـی،  جیـــاوازە  پێکهاتـــە 

یاســـایی، ئابـــووری، کولتووری و 

کۆمەاڵیەتییەكانـــەوە پێناســـە و 

ســـەقامگیر دەکرێت. پڕۆســـەی 

بـــەم  دەوڵەت�نەتەوەســـازی 

شـــێوەیە ڕێگە بـــە دامەزراندنی 

دەوڵەتێكـــی گشـــتگیر لەســـەر 

کۆمەاڵیەتییەکان  گرووپـــە  کۆی 

دەدا )بنی هاشـــمی، ١٣٢٨١:١١(. 

یەکێک لـــە تایبەمتەندیی واڵتانی 

وەک  ئاسیا،  ڕۆژئاوای  باشـــووری 

عێـــراق، ئەوەیـــە كـــە واڵتێكی 

ئەم  لەســـەر  تازەدەركەوتـــوون، 

نوێیـــەکان  دەوڵەتـــە  بنەمایـــە 

لـــە باشـــووری ڕۆژئاوای ئاســـیا 

بـــە هۆی  لـــەوان  کـــە زۆرێک 

دەســـتكردی  سنوورڕاكێشـــانی 

دروســـت  زلهێـــزەكان  واڵتـــە 

پێکهاتـــەی  خاوەنـــی  بـــوون، 

و  نەتەوەیی�ئاینزایین  جیـــاوازی 
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و دەســـەاڵتی زیاتـــر )زارعـــی، 

٤٩٥:١٣٢٩٥(. کوردەکانـــی عێراق 

کـــە  نەتەوەییـــن  گرووپێکـــی 

پارێزگاکانـــی  لـــە  بەگشـــتی  

دهـــۆک،  هەولێـــر،  ســـلێامنی، 

لە  بەشێکیشـــیان  و  کەرکـــووک 

موســـڵ و ســـەاڵحەدین دەژین 

ئێســـتادا  لـــە  نیشـــتەجێن.  و 

شـــیعەکان،  لەپاش  کـــوردەکان 

گـــەورەی  گرووپـــی  دووەم 

دانیشـــتووی عێراقن )واتە ٢٠%ی 

دێنن(  پێک  دانشـــتووانی عێراق 

و توانیویانە لـــە هەڵبژاردنەکانی 

شـــیعەکان  لەپاش  پەرلەمانـــدا 

بەدەســـت  دەنـــگ  زۆرتریـــن 

لە  عێـــراق  کوردەکانی  بهێنـــن. 

ســـلێامنی  هەولێر،  پارێزگاکانی: 

هەرێمی  حکومەتـــی  دهۆک؛  و 

کردووە  دروست  ســـەربەخۆیان 

عێراقـــدا  دەســـتووری  لـــە  و 

خواســـتەکانی ئـــەوان لەســـەر 

بنەمای فیدراڵی و دابەشـــکردنی 

حکومەتی  لەگـــەڵ  دەســـەاڵت 

پێناســـە  بەفەرمـــی  ناوەنـــدی 

کـــراوە. هەرێمـــی کوردســـتان 

ئەنجوومەنـــی  خاوەنـــی 

وەزیـــران و پەرلەمانـــی تایبەت 

بـــە خۆیەتـــی و لـــە دەرەوەی 

پارێزگاكـــە  ســـێ  ســـنووری 

حکومڕانی  و  هەیـــە  نفوزیـــان 

دەکـــەن. کوردەکان لـــە عێراقدا 

بـــەردەوام کێشـــە و ڕکابەرییان 

لە  هەبووە،  دەســـەاڵتدا  لەگەڵ 

ســـوودوەرگرتن  بە   ١٩٩١ ساڵی 

بەدیهاتـــوو  بارودۆخـــی  لـــە 

دووەم  کەنداوی  شـــەڕی  لەپاش 

زلهێز  عێـــراق و واڵتانی  لەنێوان 

ئەمەریـــکا،  ڕابەرایەتیـــی  بـــە 

توانییـــان لـــە ســـێ پارێـــزگای 

دەســـەاڵتی  ئاماژەپێـــدراودا 

)خودمختـــاری(  ئۆتۆنۆمـــی 

دوال،  )مـــەک  ڕابگەیەنـــن 

٥٧٩:١٣٢٨٣٢(. لەپـــاش ڕووخاندنی 

ڕژێمـــی بەعس بە ســـەرنجدان 

هەیانبوو،  ئامادەکارییـــەی  لەو 

لوتکـــەی  بگەنـــە  توانییـــان 

خۆیان  خواستەکانی  و  دەسەاڵت 

بە یاســـا بچەســـپێنن، هەروەها 

لـــە ناوچـــە کوردســـتانییەکانی 

ئیـــدارەی  ســـنووری  دەرەوەی 

لە  کـــە  کوردســـتان  هەرێمـــی 

بەعســـدا  ڕژێمـــی  ســـەردەمی 

بوون، دەســـتیان  کـــرا  تەعریب 

کرد بـــە فراوانکردنی ســـنوور و 

حکومڕانیـــی خۆیان لە دەرەوەی 

ســـنوورە یاســـاییەکان كە بۆیان 

دیـــاری كرابـــوو، فراوانـــرت کرد. 

دەوڵەتـــی� دروســـتنەبوونی 

دژبەیەكـــی  و  نەتەوەســـازی 

لەنێـــوان ناوچـــەی جیاوازەكانی 

نەتەوەیی�ئایینزایـــی لە عێراقدا، 

نەمانی  لەپاش  كـــە  وای كردووە 

دەســـەاڵتی ڕەهـــای ناوەنـــدی 

و ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعـــس، 

ئـــەم ناوچانـــە بوونـــی خۆیان 

ڕابگەیەنن و ڕێكخســـتنێكی نوێ 

بكەن.  ســـاز  عێراق  كەشـــی  لە 

ئـــەم بارودۆخـــە لـــە هەرێمی 

ڕەنگدانـــەوەی  کوردســـتان 

نەتەوەیی� جیاوازییـــە  و  زیاترە 

هەرێمی  لەنێوان  مەزهەبییەکان 

کوردســـتان و حکومەتی ناوەند، 

بـــەدوای  نەرێنیـــی  ئەنجامـــی 

جیاوازییـــە  هێنـــاوە.  خۆیـــدا 

لەنێـــوان  نەتەوەییـــەکان 

عەرەبـــەکان  و  کـــوردەکان 

ئـــەم  و  دیـــارە  بەڕوونـــی 

هۆکاری  بووەتـــە  جیاوازییانـــە 

کـــە حکومەتی هەرێمی  ئەوەی 

لەسەر  خۆی  بوونی  کوردســـتان 

نەتەوە، زمان، کولتوور و  بنەمای 

مێژوو؛ پێناســـە بکات و شوناسی 

کـــوردی بە هۆکاری ســـەرەکیی 

بزانێـــت. جیاوازیی  بوونی خۆی 

عێراقدا  لە  نەتەوەیی�ئایینزایـــی 

دوو الیەنـــە، بـــە جۆرێـــک کە 

لەنێوان  مەزهەبـــی  جیاوازیـــی 

شـــیعە و ســـوننە لـــە الیەک و 

لەنێوان  نەتەوەیـــی  جیاوازیـــی 

کـــورد و عـــەرەب لـــە الیەکی 

و  ئاڵۆز  بارودۆخـــە  ئـــەم  تـــر، 

هـــۆکاری  بووەتـــە  لێکـــرتازاوە 

دروســـتبوونی  کـــە   ئـــەوەی 

دەوڵەتی نیشـــتامنی لەم واڵتەدا 

ببێتەوە. کێشـــە  ڕووبـــەڕووی 

کێشمەكێشی ناوچەكان 

کوردســـتان  هەرێمـــی 

نوێـــی  پێکهاتـــەی  لـــە 

هەوڵـــی  بـــەردەوام  عێراقـــدا 

داوە  ســـنووری  فراوانرتکردنـــی 

لـــە دەرەوەی ســـنووری  ئـــەو 

کـــە  کوردییانـــەی  ناوچـــە 

و  خۆیدایە  دەســـەاڵتی  لەژێـــر 

خواســـتی ئـــەوەی هەیـــە ئەو 

ناوچانـــە بلکێنێت بـــە هەرێمی 

ناوچانەی  ئـــەو  کوردســـتانەوە. 

كـــە جێگـــەی مشـــومڕی نێوان 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

ناوەندیـــی  حکومەتـــی  و 

کەرکووکی  پارێـــزگای  عێراقـــن، 

و  نـــەوت  بـــە  دەوڵەمەنـــد 

پارێزگای  لە  بەشـــێک  هەروەها 

دیالە  و  موســـڵ  ســـەاڵحەدین، 

دەگرێتـــەوە كە بە ســـەرنجدان 

و  ژێـــرزەوی  ســـەروەتی  بـــە 

لە  نـــەوت  زۆری  ســـەرچاوەی 

بەردەوام  کەرکووکدا،  پارێـــزگای 

هەرێمی  لـــەالی  شـــارە  ئـــەم 

کوردســـتان گرنگییەكـــی زیاتری 

پارێزگای  دەکرێـــت  هەبـــووە. 

عێراقێکـــی  وەک  کەرکـــووک 

پارێزگا  بکەیـــن،  ئەژمار  بچووک 

و شـــارێک کە نەتـــەوەی کورد 

و  ســـوننە  و  شـــیعە  و عەرەبی 

دەگرێت.  لەخـــۆ  و...؛  تورکامن 

زۆری  یەدەکـــی  ســـەرچاوەی 

لە  هـــەر  شـــارە،  ئەم  نەوتـــی 

وەک  ئێســـتا  تاوەكوو  كۆنـــەوە 

بنەماکانی  یەکێک لە گرنگرتیـــن 

ســـەرچاوەی داهاتـــی عێـــراق 

بە  هەروەها  دەکرێـــت،  ئەژمار 

جیۆپۆلەتیکی  لـــە  ســـەرنجدان 

قوواڵیـــی  لـــە  شـــارە  ئـــەم 

خاکـــی عێراقـــدا، لـــە ڕوانگەی 

بەهای  ئاسایشـــەوە  و  جوگرافیا 

هەیـــە.  خـــۆی  بـــە  تایبـــەت 

هۆی  بوونەتە  هۆکارانـــە  ئـــەم 

لـــە ســـاڵی ١٩٦٠  ئـــەوەی کە 

بەمالوە، دەســـەاڵتدارانی عێراق 

کوردەکاندا  لەگـــەڵ  بـــەردەوام 

ناســـنامە و  تووشـــی کێشـــەی 

پێناســـەی سیاسیی شـــارەكە بن 

ڕووی  شـــەڕ  کات  هەنـــدێ  و 

داوە. هـــەروەك لـــە خشـــتەی 

ژمـــارە )٢( دیـــارە، هەنـــگاو و 

ڕاگرتنی  سیاســـەتی  بۆ  پالندانان 

لە  کۆمەاڵیەتـــی  هاوســـەنگیی 

ڕێژەی  کەمکردنـــەوەی  پێنـــاو 

کـــورد  دانیشـــتووانی  ژمـــارەی 

جیـــاوازدا  ناونیشـــانی  لەژێـــر 

ســـەردەمی  لە  كراوە.  جێبەجێ 

تەنانـــەت  حســـێندا  ســـەددام 

ســـنووری  لـــە  گۆڕانکارییـــان 

جوگرافیـــای ئـــەم پارێزگایـــەدا 

کرد، بـــەو واتایە کە ئـــەو قەزا 

لە  کە  عەرەبییانـــەی  ناحیـــە  و 

بـــوون،  کەرکـــووک  باکـــووری 

چەندیـــن  و  لکانـــد  پێوەیـــان 

کوردییـــان  ناحیـــەی  و  قـــەزا 

ســـەاڵحەدین  پارێزگاکانی  بـــە 

بـــۆ  بەســـتەوە  دیالـــەوە  و 

بنەمـــای  بتوانـــن  ئـــەوەی 

لەســـەر  کوردەکان  داواکاریـــی 

کەرکـــووک  کوردســـتانیبوونی 

بخەنـــە ژێر پرســـیارەوە. لەپاش 

ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی بەعـــس، 

دانیشـــتووانی  پێکهاتەی  ڕێژەی 

ســـەرلەنوێ  کەرکووک  پارێزگای 

تووشـــی گۆڕانکاریـــی گـــەورە 

هـــۆی  بـــە  بـــەاڵم  بـــووەوە، 

ئامارێکی  ســـەرژمێری،  نەبوونی 

وردی ئـــەم ناوچانـــە كە جێگای 

بەڵگـــەدار بێت، بوونی  باوەڕ و 

. نییە
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خشتەی )٢( 

گۆڕانکاریی پێکهاتەی دانیشتووانی کەرکووک 

لە ساڵەکانی ١٩٥٧ بۆ ١٩٧٧

لە  بەشـــێك  ببێتـــە  کەرکـــووک 

هەرێمی کوردســـتان. ئـــەوان لە 

کاتی داڕشـــتنەوەی دەســـتووری 

بنەڕەتیـــی عێراق، مـــادەی )٥٨(

جێگیر  دەســـتووردا  لەنـــاو  یان 

کرد بـــە مەبەســـتی دیاریکردنی 

پارێزگایـــە  ئـــەو  چارەنووســـی 

و ناوچـــە جێناکۆکەکانـــی تـــر. 

ئـــەو مادە یاســـاییە کـــە لەپاش 

گۆڕا   ،٢٠٠٥ ساڵی  پێداچوونەوەی 

بۆ مـــادەی )١٤٠(ی دەســـتوور. 

و  کـــوردەکان  هەوڵـــی  بـــەاڵم 

لەسەر  بەڵگەکان  خســـتنەڕووی 

کوردیبوونی  ناســـنامەی  بنەمای 

ئەو شـــارە و تەنانەت سەرکەوتن 

ناوخۆییەکانی  هەڵبژاردنـــە  لـــە 

ئـــەم پارێزگایـــە و دیاریکردنـــی 

و  پارێـــزگار  وەک  کوردێـــك 

دابینکردنـــی  لەئەســـتۆگرتنی 

ئاســـایش لـــە هەنـــدێ ناوچەی 

ئەوەی  هۆی  نەبووە  شـــارەكەدا، 

وەربگرنـــەوە.  کەرکـــووک  كـــە 

واڵتێـــک  و  جـــارە  هـــەر 

یاخـــود کارەکتەرێـــک دەبـــووە 

بۆ  ئەوانـــدا  لەبـــەردەم  ڕێگـــر 

وەرگرتنەوەی ئەم شـــارە، سەرەتا 

ڕێگر  بەڕوونی  ئەمەریکییـــەکان 

بـــوون لە لکاندنـــی کەرکووک بە 

هەرێمی کوردســـتانەوە، هەڕەشە 

لەنێوان  تورکیاش  بەردەوامەکانی 

تاوەكوو ٢٠٠٧  ســـاڵەکانی ٢٠٠٣٢ 

ناســـنامەی  بنەمـــای  لەســـەر 

و  کەرکـــووک  تورکامنیبوونـــی 

ســـەر  هێرشـــکردنە  ئەگـــەری 

ئـــەو ناوچەیـــە، بووە هـــۆکاری 

هەڵوێســـتی  قورســـرتبوونی 

بـــە  ســـەبارەت  ئەمەریـــکا 

کۆتایی  تا  کـــورد.  داواکارییەکانی 

ســـاڵی ٢٠١١ کە ئەمەریکییەکان 

بـــەردەوام  عێـــراق  لە  هێشـــتا 

و  ســـەربازی  هێـــزی  خاوەنـــی 

سیاســـی بوون و  ســـەرەکیرتین 

ئەکتـــەری گۆڕەپانـــی سیاســـیی 

ئـــەو واڵتە بـــوون، بـــەاڵم هیچ 

بۆ  نەنا  گرنگیـــان  هەنگاوێکـــی 

لە  کـــوردەکان  نزیكکردنـــەوەی 

لکاندنـــی شـــاری کەرکـــووک به 

هەرێمـــی کورســـتان و دەوڵەتی 

پارێزگایـــە  ئـــەم  عێراقیـــش 

کوردســـتانی  ناوچەیەكـــی  بـــە 

نازانێـــت )احمد پـــور و ئەوانی 

تـــر، ١٣٢:٩٣٢٣٢٥(. لـــە ئەنجامـــدا 

بـــە درێژایی ســـااڵنی ڕابـــردوو، 

چارەنووســـی  دیارینەکردنـــی 

و  جێناکۆکـــەکان  ناوچـــە 

هەموویانـــەوە  لەســـەرووی 

لە  یەکێک  بـــەردەوام  کەرکووک، 

گرنگرتیـــن کێشـــە و ڕێگرییەكان 

و  فراوانکـــردن  لـــە  بـــووە 

لەنێوان  پەیوەندی  باشـــرتکردنی 

هەولێـــر و بەغداد.  بـــە هەمان 

شـــێوە کە لە خشتەی ژمارە )٣٢(دا 

کوردســـتان  هەرێمی  دەبیرنێت، 

پارێـــزگای  داوا دەکات هەمـــوو 

ناوچـــە  تـــەواوی  کەرکـــووک و 

و قەزاکانـــی نەینـــەوا جگـــە لە 

موســـڵ، بەعاج، خازەر، خانەقین، 

مەندەلـــی و کفری لـــە پارێزگای 

دیالـــەی پێـــی بدرێـــت، كە لەو 

کوردســـتان  ڕووبـــەری  كاتـــەدا 

دەبێتـــە ٧٨٧٣٢٦کم چوارگۆشـــە.

 کوردەکان لەپـــاش ڕووخانی 

ڕژێـــم بەعـــس لـــەو ناوچانەی 

کـــە بە هیـــی خۆیانـــی دەزانن، 

دانیشـــتووانی  ڕێژەی  توانییـــان 

و  بکەنـــەوە  کـــەم  عـــەرەب 

ناوچانـــە  لـــەو  کـــوردەکان 

کەرکـــووک  لـــە  بەتایبەتـــی  و 

نیشـــتەجێ بکەن. لەپاش هێرشی 

داعش بۆ ســـەر عێراق و شکستی 

لەبەرامبـــەر  عێـــراق  ســـوپای 

داعشـــدا، هێزەکانی پێشـــمەرگە 

بۆشـــایی  جێناکۆکەکان  ناوچە  لە 

ئەمنییـــان پڕ کـــردەوە و ناوچە 

ژێـــر  خســـتە  جێناکۆکەکانیـــان 

لەگـــەڵ  خۆیـــان.  دەســـتی 

باشـــرتبوونی بارودۆخی ئاسایشی 

دەســـەاڵتی  فراوانبوونی  عێراق، 

هۆی  بووە  کوردســـتان  هەرێمی 

یەکێـــک لـــە کێشـــەکانی تر بۆ 

پێکدادانی  و  ناوچەکـــە  و  عێراق 

خوێـــدا  بـــەدوای  ســـەربازیی 

ناوچەییـــەکان  زلهێـــزە  هێنـــا. 

عێـــراق،  دەســـەاڵتدارانی  و 

هەرێمی  بە  کەرکـــووک  لکاندنی 

ســـەربەخۆیی  و  کوردســـتان 

کوردەکان وەک هەڕەشـــەیەک بۆ 

ســـەر ناوچەکە و عێراق پێناسەی 

دەکەن )پور ســـعید، ١٣٢٩٨:١٩٦(. 

هەرێمی  کـــە  ئـــەوەی  لەبـــەر 

گەیشتووە  دەســـتی  کوردســـتان 

بـــە ســـەرچاوە رسوشـــتییەکانی 

کەرکووک و بااڵنســـی قورســـایی 

جیۆپۆلەتیکیی کـــوردەکان زیادی 

کردووە، كە ئەمەش هەڕەشـــەیە 

لەســـەر داهاتووی سیاسیی واڵتی 

عێراق و  ئاسایشـــی ئەو واڵتانەی 

کـــە کـــوردی تێدا نیشـــتەجێن. 

ڕابردوودا  ســـااڵنی  ماوەی  لە 

پرســـی کەرکووک بۆ کـــوردەکان 

وەک خەونێکی شـــیرین و نزیک 

بـــووە، بـــەاڵم بـــەردەوام بەدی 

کە  واتایـــەی  بـــەو  نەهاتـــووە. 

گۆڕانکارییەکانی  ســـەرلەبەیانیی 

پاش ڕووخاندنی  ســـاڵی ٢٠٠٣٢ و 

ڕژێمـــی بەعس بەمـــالوە، ئەوان 

ئـــەوەی ئەم  بۆ  هەوڵیـــان داوە 

نەوت  بـــە  دەوڵەمەند  پارێـــزگا 

و خـــاوەن جوگرافیا ســـرتاتیژییە 

بلكێنن.  کوردســـتان  هەرێمی  بە 

یەکەمـــی  هەنـــگاوی  لەپـــاش 

لکاندنی  بـــۆ  ســـەرنەکەوتوویان 

کەرکـــووک بە کوردســـتانەوە لە 

ڕزگارکردنی  پڕۆســـەی  ڕێگـــەی 

هێرەشـــەکانی  ســـەردەمی  لـــە 

ئەمەریـــکا بـــۆ ســـەر عێـــراق، 

ڕێگەی  لـــە  دا  ئـــەوان هەوڵیان 

شـــەڕی  بەبـــێ  و  یاســـایی 

بکەن  خـــۆش  ڕێگە  ســـەربازی، 

حکومەتی عێراق 
بەهۆی ترسی 
لەهەنگاونانی

کوردەکان بەرەو 
سەربەخۆیی، خۆی الداوە 
لەچارەسەرکردنی یاسایی 

کێشەی ناوچە 
جێناکۆکەکان
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

خشتەی ژمارە )٣(

شوێن و ناوچە جێناکۆکەکانی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی

و  خانەقیـــن  شـــاری 

ســـەعدیە،  جەلەوال،  ناوچەکانی، 

شـــاری میقدادیـــە و ناحیەکانی، 

ناحیەی مەندەلی، شـــاری بەدرە 

ناحیـــەی  حصـــان،  ناحیـــەی  و 

قورەتـــوو،  ناحیـــەی  مەیـــدان، 

دیالە کفری 

دەسەاڵتی سەرو هەرێمی 

هەرێمی کوردستان

فیدراڵیـــی  هەرێمـــی 

کـــە  عێـــراق  کوردســـتانی 

پارێزگاکانی هەولێر، ســـلێامنی و 

دهۆک و بەشـــێک لە پارێزگاکانی 

ســـەاڵحەدین، موسڵ و کەرکووک 

پێگەیەکی  و  دەگرێـــت  لەخـــۆ 

خۆبەڕێوەبردنـــی لە چوارچێوەی 

دراوە.  پێ  عێراقدا  ســـنوورەکانی 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

پەرلەمانی  هەڵبژێـــردراوی  کـــە 

و  شـــێواز  هەرێمەیـــە،  ئـــەم 

خۆبەڕێوەبردنـــی  چۆنیەتیـــی 

لـــە چوارچێـــوەی »حکومەتـــی 

کوردســـتان«  هەرێمـــی 

باوەکانی  منوونـــە  هاوشـــێوەی 

»فیدراڵیزم«  و  خۆبەڕێوەبـــەری 

لێکچـــوون و جیاوازیـــان هەیە. 

دەتوانیـــن  لێکچوونـــەکان  بـــۆ 

حکومەتی  بـــە:  بکەین  ئامـــاژە 

لـــە  کوردســـتان  هەرێمـــی 

ناوەندی  بوونی  وەک  بابەتەكانی 

دادگای  پەرلەمـــان،  سیاســـی، 

دەســـتووریی هەرێـــم، بودجەی 

هەنـــدێ  بوونـــی  و  هەرێمـــی 

پایتەختی  لـــە  ئەندامپەرلەمـــان 

هاوشـــێوەی  و...؛  فیـــدراڵ 

بەاڵم  فیدراڵەکانـــە،  حکومەتـــە 

شـــێوازی  جیاوازییەكانـــی 

حکومەتـــی  خۆبەڕێوەبردنـــی 

وەک  کوردســـتان  هەرێمـــی 

پەیوەندییە  دروستکردنی  منوونە: 

نێودەوڵەتییـــەکان لەگەڵ واڵتانی 

تـــر، بوونـــی هێزی  ســـەربازی 

لەژێر ناوی »پێشـــمەرگە« یاخود 

پارێزەرانـــی هەرێـــم کـــە وەک 

»سوپا«ن و ســـرتاتیژی پێکهێنانی 

ســـوپایەکی ٢٠٠٠٠٠ كەســـییان 

 .)١٣٢٨٩ مقـــدم،  )امیـــری  هەیە 

هەروەها توانا و دەســـەاڵتەکانی 

سەبارەت  کوردســـتان  پەرلەمانی 

یاســـاکانی پەرلەمان و  بە ڤیتۆی 

حکومەتـــی فیـــدراڵ و...، لەگەڵ 

فیدراڵیدا  دیکـــەی  منوونەکانـــی 

ســـەرنجدان  بـــە  جیـــاوازە. 

مۆدێلـــی  جیاوازییەکانـــی  لـــە 

عێراق  کوردســـتانی  حکومەتـــی 

لەگەڵ منوونـــە و جۆرەکانی تری 

فیدراڵیەتدا،  و  خۆبەڕێوەبـــەری 

دەکرێـــت ئـــەم هەرێمـــە بـــە 

لـــە  ســـەربەخۆ  و  جیـــاواز 

چوارچێـــوەی بەڕێوەبردنی واڵت 

ئەنجامدا  لـــە  بكرێت.  ئەژمـــار 

حکومەتی  لـــە  مۆدێلـــە  ئـــەم 

هەرێمـــی کوردســـتانی عێـــراق 

هیـــچ  چوارچێـــوەی  ناچێتـــە 

کام لەوانـــەوە، لەبـــەر ئـــەوەی 

کە  دەســـەاڵتانەی  و  توانـــا  ئەو 

لـــە چوارچێـــوەی  دەســـتووری 

هەرێمی  حکومەتی  بـــە  عێراقدا 

بووتـــە  دراوە،  کوردســـتان 

هـــۆکاری ئـــەوەی کـــە مۆدێلی 

قۆناغێکی  عێـــراق  کوردســـتانی 

لـــە خۆبەڕێوەبـــەری و  بااڵتـــر 

فیدراڵـــی ببڕێت و لەســـەر ئەم 

ئـــەم منوونە  بنەمایـــە دەتوانین 

حکومڕانییـــە نـــاو بنێین مۆدێلی 

ایالتی( )فـــرا  ســـەرووهەرێمی 

 .)١٣٢٧٨:٢١٥ نـــژاد،  )قربانـــی 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

بە درێژایی ئەم ســـااڵنە شـــێوە 

جێبەجـــێ  حکومڕانییەکـــی  

کـــردووە کـــە پێدەچێـــت لـــە 

نەبێت.  هاوشـــێوەی  جیهانـــدا 

هۆی  بە  کوردســـتان  هەرێمـــی 

سەرچاوەی زۆری نەوت و بۆریی 

عێراق  هەناردەکردنـــی  نەوتـــی 

بـــۆ تورکیا، خاوەنـــی پێگەیەکی 

ســـرتاتیژیی  جیۆپۆلەتیکیـــی 

ئەوانـــی  و  )محمـــدی  گرنگـــە 

تـــر، ١٣٢٩١:١٣٢٦(. ئـــەم هەرێمە 

ناوەنـــد  یاســـاکانی  زۆرینـــەی 

پێشـــێل دەکات و بە سەرنجدان 

و  جیۆپۆلەتیکی  قورســـایی  لـــە 

ئابووری،  ســـەربەخۆیی  هێـــزی 

ســـەرچاوە  هـــۆکاری  کـــە 

فرۆشـــتنی  و  ژێرزەوی  زۆرەکانی 

سیاســـەتی  خاوەنـــی  نەوتـــە، 

و  جیـــاواز  نێودەوڵەتیـــی 

حکومەتـــی  لـــە  ســـەربەخۆیە 

لـــە ڕووی  ناوەنـــدی.  تەنانەت 

بەتەواوەتـــی  سەربازییشـــەوە، 

جموجـــووڵ  ســـەربەخۆیانە 

بـــۆ  گەڕانـــەوە  بەبـــێ  دەکات 

یاســـاکانی حکومەتـــی ناوەندی، 

نەوتیـــی  ڕێککەوتننامـــەی 

گەورە  کۆمپانیـــا  لەگـــەڵ  زۆری 

کردووە  واژوو  نێودەوڵەتییـــەکان 

و لـــە چەندین واڵتـــی گەورەی 

قۆنســـوڵی  نێودەوڵەتـــی؛ 

ســـەربەخۆی هەیـــە.

هەناردەکردنی نەوت

لـــە  نـــەوت  یەدەکـــی 

کوردنشـــینی  پارێـــزگای  ســـێ 

عێـــراق بـــە زیاتر لـــە ٤٥ ملیار 

خەمڵێـــرناوە  نـــەوت  بەرمیـــل 

 .)١٤٣٢:١٣٢٩١ نجـــار،  )عیســـی، 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

کۆمپانیـــا   ،٢٠٠٥ ســـاڵی  لـــە 

نەوتـــی  نێودەوڵەتییەکانـــی 

ڕاکێشـــاوەتە هەرێمی کوردستان، 

دروســـتکردنی ژێرخانـــی بۆریی 

تـــاک  بەســـتنەوەی  نـــەوت، 

ناوچە جێناکۆکەکانی نێوان 

حکومەتی هەرێمی کوردستان و 

حکومەتی ناوەندی

لەگەڵ  کەرکـــووک  پارێزگای 

هەمـــوو شـــار و ناوچەکانـــی و 

داقووق،  شـــارەکانی  لکاندنـــی 

چەمچەمـــاڵ،  دوزخورماتـــوو، 

کـــەالر، کفـــری، دوزخورماتووی 

کەرکووک نوێ. 

ناحیەکانی،  و  ســـنجار  شاری 

شـــاری شـــێخان و ناحیەکانـــی، 

ناحیەکانی،  و  حەمدانیە  شـــاری 

شـــاری تکلیـــف و ناحیەکانـــی، 

ناحیەکانی،  و  مەخموور  شـــاری 

ناحیـــەی زومار، شـــاری عقرە و 

ناحیەکانی، ناحیەی بەعشیقە 

وا ینە نە
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

الیەنانـــەی هێڵـــی بۆریی نەوتی 

بۆریـــی  هێڵـــی  بـــە  هەرێـــم 

نەوتـــی تورکیا�عێـــراق کە هیی 

عێراقـــە،  فیدراڵـــی  دەوڵەتـــی 

تورکیـــا  لەگـــەڵ  دانوســـتان 

 ٥٠ ڕێککەوتنی  بـــە  ســـەبارەت 

ســـاڵەی وزە و دەستبەسەراگرتن 

دیفاكتـــۆی  کۆنرتۆڵکردنـــی  و 

نەوتییەکانـــی  ســـەرچاوە 

وزەی  بەشـــی  كەركـــووك؛ 

بەخێرایـــی پێش خســـتووە. ئەم 

پێشـــكەوتنە نوێیـــەی هەرێم لە 

بواری كردارییـــەوە بووەتە هۆی 

هەرێمی  حكومەتی  کـــە  ئەوەی 

زیاتر  سەرکەشـــیی  کوردســـتان 

و  کەمرت  ســـوودی  واتـــە  بکات، 

مامەڵەدا  لـــە  کەمرت  مەترســـیی 

بگۆڕێتـــەوە بە ســـوودی زیاتر و 

بەبێ  و  مەترســـیدار  سەرکێشیی 

بەغـــداد نەوت هەنـــاردە بکات. 

هەرێمـــی  هەنگاوانـــەی  ئـــەم 

دا  ڕووی  کاتێـــک  کوردســـتان 

لەگەڵ  دانوســـتان  هەوڵـــی  کە 

ئەوەی  بـــۆ  عێـــراق  دەوڵەتـــی 

کوردســـتان  نەوتـــی هەرێمـــی 

بخەنە  »ســـۆمۆ«وە  ڕێگـــەی  لە 

بیفرۆشـــن،  و  بازاڕەکانـــەوە 

هەروەهـــا  و  هێنـــا  شکســـتی 

لەبەرامبەر  پـــارە  ڕێککەوتنـــی 

نەوتـــدا لە ســـێپتەمبەری ٢٠١٤ 

پێداگری  بەغداد  هێنا.  شکســـتی 

کـــە  ئـــەوەی  لەســـەر  دەکات 

فرۆشتنی ســـەرچاوە نەوتییەکانی 

لـــە  کوردســـتان  هەرێمـــی 

ناوەندیی  دەســـەاڵتی حکومەتی 

عێراقـــدا بێت، داهاتـــی هەرێم 

بەڕوونـــی  وزە  کەرتـــی  لـــە 

داهاتـــی  لەســـەر  کاریگەریـــی 

نیشـــتامنیی عێـــراق هەیـــە، لە 

کاتێکـــدا کە هەولێـــر دەیەوێت 

لـــە  نـــەوت  هەناردەکردنـــی 

بەاڵم  بێـــت،  خۆیـــدا  دەســـتی 

ڕوون  زۆر  داهاتەکانیشـــی 

 .)١٣٢٩٢:١٩ )خواجـــەای،  نیـــن 

حکومەتی هەرێـــم بەبێ بەغداد 

هەناردەکردنـــی  بـــە  درێـــژە 

ڕێژەكەی  کـــە  دەدات،  نـــەوت 

 ٦٢٠٠٠٠ نزیکەی  گەیشـــتووەتە 

ڕێگەی  لە  ڕۆژێکـــدا،  لە  بەرمیل 

هێڵـــی بۆریـــی نەوتـــی عێراق�

 ٤٦٠٠٠٠ کـــە   )ITP( تورکیـــا 

بەرمیـــل نەوتـــی هیـــی چاڵـــە 

کوردســـتانە  هەرێمی  نەوتەکانی 

و ئـــەوی تریشـــی هیـــی چاڵە 

هەناردە  کەرکووکـــە،  نەوتەکانی 

   .)١٣٢٩٥  ,mnr.krg( دەکات 

لـــەو  ســـەرنجدان  بـــە 

هەرێمـــی  لـــە  سیســـتمەی 

هەیـــە،  بوونـــی  کوردســـتاندا 

دەتوانین بڵێیـــن کە ئەم هەرێمە 

لـــە  ســـەربەخۆ  و  بەتـــەواوی 

حکومەتـــی عێـــراق جموجووڵی 

هەڵســـوکەوتەکانی  و  کـــردووە 

هەرێمـــە  ئـــەم  داهاتـــووی 

بەتەواوەتـــی تاریـــک و ناڕوونە. 

پاش  درێژایـــی ســـاڵەکانی  بـــە 

ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی بەعـــس، 

ڕووبەڕبوونـــەوەی  بـــەردەوام 

سیاســـی و ئابـــووری و تەنانەت 

ســـەربازی،  کاتیـــش  هەنـــدێ 

لەنێـــوان حکومەتـــی فیدراڵـــی 

عێـــراق و حکومەتـــی هەرێمی 

بـــە  داوە،  ڕووی  کوردســـتامنان 

حکومەتـــی  کـــە  شـــێوەیەک 

فیدراڵـــی عێـــراق نیگەرانـــە لە 

دەســـەاڵت و پێشـــێلکردنی یاسا 

لەالیەن هەرێمی کوردســـتانەوە. 

دەســـەاڵتە  ئـــەو  هەروەهـــا 

کوردســـتان  هەرێمی  کە  زۆرەی 

هەیەتـــی، بـــەردەوام لەالیـــەن 

گرووپە نەتەوەیـــی و ئایینزاكانی 

عێـــراق و تەنانـــەت زلهێزەکانی 

لـــێ  ڕەخنـــەی  ناوچەکـــەش 

هەڵســـوکەوتەکانی  و  گیـــراوە 

ئەم هەرێمە وەک دابەشـــبوونی 

عێـــراق پێناســـە دەکـــەن کـــە 

سیاســـیی  بارودۆخی  دەکرێـــت 

گۆڕەپانـــی عێراق زیاتر تووشـــی 

کێشە و گرفت بکات. 

زۆرێـــک لـــە عەرەبەکانـــی 

کـــە  وایـــە  باوەڕیـــان  عێـــراق 

حکومەتی  لـــە  کوردەکان  بوونی 

ناوەنـــدی و پەرلەمانـــی عێراق، 

بـــۆ یارمەتیدان و دروســـتکردنی 

بنەمـــای  لەســـەر  واڵتێـــک 

فیدراڵـــی نەبـــووە، بەڵکـــوو بۆ 

ڕەخســـاندنی کەشـــێک بووە بۆ 

هەرێمی  ســـەربەخۆیی  جاڕدانی 

کوردســـتان. لـــەم ڕوانگەیـــەوە 

نێـــوان  قووڵەکانـــی  ناکۆکییـــە 

هەل  باشـــرتین  سوننە�شـــیعە، 

بـــوو بۆ کـــوردەکان بـــۆ ئەوەی 

عێـــراق الواز بکـــەن. زۆرێـــک 

لـــە عێراقدا  لە خەڵکانـــی کورد 

خۆیان  شـــێوەیەک  هیـــچ  بـــە 

تەنانەت  و  نازانـــن  عێراقـــی  بە 

لـــە ناوهێنانـــی عێـــراق بێـــزار 

لـــە کوردســـتانی عێراقدا  دەبن. 

کەمـــی  زۆر  ئاماژەگەلێکـــی 

زۆرینەی  دەبیرنێـــت،  عێراقـــی 

نـــەوی  )بەتایبەتـــی  خەڵـــک 

نوێ( بـــە زمانی عەرەبی قســـە 

ناکـــەن. جگە لە بەشـــێكی کەم 

لـــە فەرمانگـــە دەوڵەتییـــەکان، 

و  وەزیران  ئەنجوومەنـــی  وەک: 

پەرلەمانی کوردســـتان و  بەشێك 

کە  هەرێم  فەرمانگەكانـــی  لـــە 

لەتەنیشـــت  عێراقیـــان  ئـــااڵی 

هەڵکردووە،  کوردســـتاندا  ئااڵی 

کەمـــرت ئااڵی عێـــراق دەبیرنێت. 

دراوی فەرمـــی لـــەم هەرێمەدا 

لـــە  کـــە  عێراقییـــە،  دینـــاری 

ئامـــاژە دەگمەنەكانـــی بوونـــی 

دەوڵەتـــی ناوەندییـــە. هەڵبەت 

لەســـەروو  زیاتر  مامەڵەكانی  لە 

چەنـــد ســـەد دۆالرەوە، خەڵکی 

لـــە دۆالری  باشـــە کەڵک  پێیان 

لـــە  وەربگـــرن.  ئەمەریکـــی 

عێراق،  کوردســـتانی  هەرێمـــی 

هێزەكانی ئاســـایش و هەواڵگری 

و  پێشـــمەرگە  و  )ئاســـایش 

شـــێوەیەکی  بـــە  پاراســـن( 

تـــەواو لەژێر دەســـەاڵتی حزبە 

تەنانـــەت  کوردییەکاندایـــە، 

پولیســـی  و  ســـوپا  هێزەکانـــی 

کۆنرتۆڵکردنی  دەسەاڵتی  عێراقی 

هەرێمی  ســـنوورەکانی  نێـــوان 

دراوسێیان  و واڵتانی  کوردســـتان 

و  وشـــکانی  ســـنوورە  نییـــە. 

گومرگەکانـــی  و  ئاســـامنی 

هەرێمـــی کوردســـتانی عێـــراق 

لەژێر  ڕیفراندۆم  پێـــش  تاوەكوو 

هەرێمی  حکومەتی  دەســـەاڵتی 

و حکومەتی  بـــوو  کوردســـتاندا 

بەسەریاندا  دەســـەاڵتی  عێراقی 

ئەنجامدانـــی  لەپـــاش  نەبـــوو، 

ڕیفرانـــدۆم و گرتنـــەوەی ناوچە 

سەربازی  هێزی  بە  جێناکۆکەکان 

لەالیـــەن حکومەتـــی عێراقەوە، 

داوای  عێـــراق  حکومەتـــی 

ئەنجامـــی  هەڵوەشـــاندنەوەی 

گەڕاندنـــەوەی  و  ڕیفرانـــدۆم 

ناوچـــە جێناکۆکەکان، فڕۆکەخانە 

بـــەاڵم  کـــرد،  ســـنوورەکانی  و 

ئەو  ئێســـتاش  تـــا  کـــوردەکان 

و  نەکردووە  قبـــووڵ  بابەتانەیان 

ناچەکەیان  و  عێـــراق  بارودۆخی 

تووشـــی ئاڵـــۆزی و مەترســـیی 

کـــردووە. جددی 

ئەنجام

لەگەڵ  کوردســـتان  هەرێمی 

کێشـــەی  چەندیـــن  عێراقـــدا 

عێـــراق  هەیـــە،  جیاوازیـــان 

واڵتێکی دەســـتکردە کە لەســـەر 

زلهێزەکانی  داهێنانـــی  بنەمـــای 

و  بـــووە  دروســـت  جیهـــان 

هەستی  و  نیشـــتامنی  ناسنامەی 

هاوبەشـــی هاونیشـــتامنیی تێدا 

دروســـت نەبـــووە. کـــوردەکان 

ڕوانگـــەی  لـــە  عێراقـــدا  لـــە 

و  کولتـــوور  زمـــان،  ناســـنامە، 

و  نیـــن  هاوبـــەش  نەتـــەوەدا 

نەتەوەییانـــە  ئـــەم جیاوازییـــە 

بـــەردەوام کاریگەریـــی نەرێنیی 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

هەبووە بۆ پێشـــکەوتنی سیاسی 

و کۆمەاڵیەتـــی لـــەم واڵتـــەدا. 

ڕژێمـــی  ڕووخاندنـــی  لەپـــاش 

بەعس، کـــوردەکان ئەو هەلەیان 

بـــۆ ڕەخســـا کـــە بێنـــە نـــاو 

گۆڕەپانی سیاســـی لـــەم واڵتە و 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

ســـەرنجدان  بە  بهێنـــن.  پێـــک 

نەتەوەیـــی� جیاوازییـــە  لـــە 

ئایینزاییـــەكان، دیـــاردەی تیرۆر، 

هەندێ  لـــە  ئەمنـــی  بۆشـــایی 

ناوچەی عێراق، دەســـتتێوەردانی 

واڵتـــە زلهێـــزەکان؛ کـــوردەکان 

و  تێبپەڕێنن  فیدراڵیـــزم  توانییان 

بکەن.  زیاتر  خۆیان  دەســـەاڵتی 

فرۆشـــتنی  ئابووری،  بـــواری  لە 

نەوت بە شـــێوەیەکی ڕاستەوخۆ، 

نێودەوڵەتیـــی  سیاســـەتی 

جیاواز  تەنانـــەت  و  ســـەربەخۆ 

لـــە سیاســـەتەکانی حکومەتـــی 

و  كـــرد  گەشـــەیان  ناوەنـــدی؛ 

دەسەاڵتیان  ســـنووری  هەروەها 

فراوان کـــرد لـــەو ناوچانەی کە 

بۆشـــایی ئەمنیـــی تێدایـــە و لە 

دەسەاڵتیان  جێناکۆکەکان  ناوچە 

ئەمـــەش  و  دەســـت  گرتـــە 

نێـــوان هەرێـــم و  کێشـــەکانی 

حکومەتی ناوەندیـــان زیاتر کرد.

ناوەندیـــی  حکومەتـــی 

فراوانەكانی  دەســـەاڵتە  عێـــراق 

هەرێـــم و فراوانکردنی ســـنوور 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

پێشـــێلکردنی  بە  کوردســـتانەوە 

دەســـتووری عێـــراق دەزانێـــت 

و هەنگاونـــان بۆ ســـەربەخۆیی 

مەترســـییەک  وەک  کوردســـتان 

ئاسایشـــی عێـــراق  بـــۆ ســـەر 

دەکات،  پێناســـە  ناوچەکـــە  و 

ئەمـــە لـــە کاتێکـــدا حکومەتی 

هەرێـــم ســـەربەخۆیی بە مافی 

خـــۆی دەزانێت. هـــەر یەک لە 

کێشـــەکانی نێـــوان حکومەتـــی 

و  کوردســـتان  هەرێمـــی 

بەتایبەتی  ناوەنـــدی،  حکومەتی 

فراوانکردنی ســـنوور و ئەنجامی 

هەرێمی  لەالیـــەن  ڕیفرانـــدۆم 

بووە  ڕێخۆشکەر  کوردســـتانەوە، 

و  کێشـــە  قووڵبوونـــەوەی  بـــۆ 

ئاڵۆزییەکان لە ئاســـتی ناوچەکە. 

ئەم  نووســـەرانی  بۆچوونی  بـــە 

توێژینەوەیـــە، بـــە ســـەرنجدان 

ڕیفراندۆم  هەڵپەســـاردنی  لـــە 

دەســـەاڵتدارانی  لەالیـــەن 

مەرکەزیی  دەوڵەتـــی  كوردەوە، 

عێراق و هەرێمی کوردســـتان بە 

ناوچەکە  زلهێزەکانـــی  یارمەتیی 

لـــە  کێشـــەکانیان  دەبێـــت 

ڕێگـــەی وتووێژ و دانوســـتانەوە 

ڕێگـــری  و  بکـــەن  چارەســـەر 

خوێنڕشـــتنی  و  شـــەڕ  لە  بکەن 

لە  کەڵکوەرگرتـــن  بـــە  زیاتـــر. 

هەژموونـــی ئێران لـــە ناوچەکە 

بـــۆ نزیککردنـــەوەی حكومەتی 

حکومەتی  و  کوردستان  هەرێمی 

ناوەندی، پێناســـەی گەلی عێراق 

دیموکراسی،  بنەماكانی  لەســـەر 

مافـــی هاواڵتییـــان، ئابووریـــی 

گەڕانـــەوە  گەشەســـەندوو، 

بـــۆ مـــادە دەســـتوورییەکان...، 

هاوکاریـــی  و  هاوئاهەنگـــی 

لەنێـــوان  زانســـتی�توێژینەوە 

کوردســـتان  هەرێمی  زانکۆکانی 

عێراق،  دیکـــەی  ناوچەکانـــی  و 

دەکرێـــت ئاڵـــۆزى و گرژییەكان 

بکرێنەوە. کەمـــرت 

پەراوێزەکان:

وشـــەی  توێـــژەران   )١(

نەتەوە  بە  بەرامبـــەر  »قوم«یان 

ئەمـــە  کـــە  هێنـــاوە،  بـــەکار 

و  نییـــە  دەقیـــق  وشـــەیەکی 

کەمرنخاندنی پرســـی نەتەوەکانە 

و بـــە مانای ئیتنیـــک و گرووپی 

داخـــراوی خێڵەکی دێـــت، بۆیە 

گۆڤاری ئایندەناســـی بۆ وشـــەی 

»قـــوم«ی نووســـەران، وشـــەی 

»نەتەوە«ی لـــە دەقەکەدا بەكار 

. ە و هێنا

گۆڤـــاری  ســـەرچاوە: 

و  یاســـا  کۆلێـــژی  سیاســـەت، 

ڕامیـــاری، بەرگـــی ٤٧، ژمارە ٤، 

ل٩٠٩�٩٢٨  ،١٣٢٩٦ زســـتانی 

سەرچاوەکان:

١. احمـــد پور، زهـــرا، میر شـــکاران، زهرا، 

هو کارد، برنارد )١٣٢٩٣٢(، »ســـازماندهی سیاســـی 

فضا در ســـاختار بســـیط«، فصلنامـــە ژئوپلتیک، 

ســـال دهم، شـــامرە سوم.

٢. احمـــد پـــور، زەهـــرا، قنبەری، قاســـم، 

کرمی، قاســـم، )١٣٢٩١(، »ســـازمان دهی سیاسی 

فضا«، انتشـــارات ســـازمان خغرافیایـــی نیروهای 

 . مسلح

اکـــرب )١٣٢٩٣٢(، »خیزش  ٣٢. اســـدی، علـــی 

داعـــش و بحـــران امنیتـــی در عـــراق و روتکرد 

ایـــران«، مرکـــز پژوهش هـــای مجلس شـــورای 

. سالمی ا

٤. امیری مقدم، رضـــا )١٣٢٩٣٢(، »کوردەکان 

و عێراقـــی نـــوێ«، »هامیـــش عـــراق نویـــن و 

جمهوری اســـالمی ایران«،  چالـــش ها و فرصت 

هـــا، دانشـــگاە جامع امام حســـین، دانشـــکدە 

)ص(. پیامرب 

٥. بدیعی، مرجان )١٣٢٩٥(، »جزوە کالســـی 

ســـازمان دهی سیاســـی فضا«، دانشـــگاە تهران، 

جغرافیا. دانشکدە 

بنـــی هاشـــم، میـــر قاســـم، )١٣٢٨١(،   .٦

»فراینـــد ملـــت ســـازی در خاورمیانـــە«، کتاب 

خاور میانە )١(، موسســـە فرهنگـــی مطالعات و 

ایران.  معـــارص  املللـــی  بین  تحقیقـــات 

٧. پورســـەعید، فـــرزاد )١٣٢٨٩(، »بـــرآورد 

اســـرتاتژیک عراق آینـــدە«، فصلنامـــە راهربدی، 

شـــامرە اول، مسلســـل ٤٧.

٨. تـــاج ابادی، حســـین، دهنـــوی، مهدی 

)١٣٢٩٣٢(، »فدرالیـــزم عراق و امنیـــت ملی ایران، 

فرصـــت  ها و چالـــش ها«، فصلنامـــە تحقیقات 

شـــامرە هجدهم. املللی،  بین  سیاســـی 

٩. ثقفـــى عامـــری، نـــارص )١٣٢٨٥(، »عراق 

تغیـــرات ژئوپلیتیـــک«، فصلنامە راهربدی  جدید 

.٣٢٩ شامرە 

   ١٠. حاجـــی میرخان، زرار )١٣٢٩٠(، »اقلیم 

کردســـتان عـــراق« فصلنامە فرهنگـــی اجتامعی 

گفتگو«، شـــامرە ٥٨.

١١. حافـــظ نيـــا، محمـــد رضـــا، احمدی 

پـــور، زهرا، قـــادری حاجت، مصطفـــی )١٣٢٩١(، 

»سیاســـت و فضـــا«، انتشـــارات پاپلی.

١٢. حافظ نيا، محمد رضـــا، )١٣٢٩٢(، »افق 

هـــای جدید در جغرافیای سیاســـی«، انتشـــارات 

 . سمت

١٣٢. حافظ نيـــا، محمد رضـــا، کاویانی راد، 

سیاســـی«،  »فلســـفە جغرافیای   ،)١٣٢٩٣٢( مـــراد 

پژوهشـــکدە مطالعـــات کاربردی.

١٤. خواجـــەای، علـــی )١٣٢٩٢(، »بررســـی 

وضعیـــت نفـــت و گاز در منطقـــە کردســـتان 

عـــراق«، ماهنامە اقتصـــاد انرژی، شـــامرە ١٥٥. 

١٥. زارعـــی، بهـــادر، )١٣٢٩٢(، »بنیادهـــای 

نظـــرى جغرافیای سیاســـی با تاکید بر اســـالم و 

تهران. دانشـــگاە  انتشـــارات  ایران«، 

   ١٦. ســـیف زادە، حسین )١٣٢٧٩(، »عراق، 

ســـاختارها و فراینـــد گرایـــش های سیاســـی«، 

)مرکز اســـناد انقـــالب اســـالمی(، جلد اول.

 ،)١٣٢٨٤( عەبدالحســـین  شـــیروی،   .١٧

»حقوق تطبیقی«، چاپ اول، انتشـــارات ســـمت.

 ،)١٣٢٨٧( علـــی،  محمـــد  ضیغمـــی،   .١٨

»راهنـــامی تجـــارت با کشـــور عـــراق«، رشکت 

بازرگانی. نـــرش  و  چـــاپ 

١٩. عیســـی، اکری، نجار، شـــیرزاد )١٣٢٩٠(، 

»ویژگی های اقلیم کردســـتان عـــراق«، فصلنامە 

.٥٨ شـــامرە  گفتگو«،  اجتامعی  فرهنگی 

»رابطە   ،)١٣٢٩٠( طهمـــورث،  غالمـــی،   .٢٠

پیچیـــدە هویـــت دولـــت و امنیـــت در عراق«، 

مرکـــز بین املللـــی مطالعـــات صلح.

٢١. قاســـمی، محمدعلی )١٣٢٨٩(، »بازیگران 

موثـــر بر آینـــدە عـــراق، منافع و ســـناریوها«، 

فصلنامـــە مطالعات راهربدی، شـــامرە ٤٧.

٢٢. قربانـــی نژاد، ریباز )١٣٢٨٧(، »بررســـی 

تطبیقـــی الگـــوی خودگردانی کردســـتان عراق با 

الگوهـــای خودمختاری و فدرالیســـم«، پایان نامە 

کارشناســـی ارشـــدا، بـــە راهنامیی دکـــرت محمد 

رضا حافظ نيـــا، تهران: دانشـــگاە تربیت مدرس. 

٢٣٢. قوام عبدلعلی، زرگەر، افشـــین )١٣٢٨٧(، 

»دولت ســـازی ملت ســـازی و نظریەهای روابط 

بین املللـــی«، آثار نفیس.

 ،)١٣٢٩٢( پیـــروز  زادە،  مجتهـــد   .٢٤

»جغرافیـــای سیاســـی و سیاســـت جغرافیایی«، 

ســـمت. انتشـــارات  تهـــران 

٢٥. محمـــدی، حمیـــد رضـــا، خالـــدی، 

عراق«،  کردستان  »ژئوپلتیک   ،)١٣٢٩١( حســـین 

انتخاب. نـــرش 

٢٦. مـــک داول، دیویـــد )١٣٢٨٣٢(، »تاریـــخ 

محارص کـــرد«، ترجمـــە: ابراهیم یونســـی، نرش 

. نیز پا

٢٧. میـــر حیـــدر، دەر، راســـتی، عمـــران، 

فاطمـــە ســـادات )١٣٢٩٢(، »مبانی  میر احمـــد، 

ســـمت. انتشـــارات  سیاســـی«،  جغرافیای 

٢٨. میـــر حیـــدر، درە )١٣٢٨٣٢(، »اصـــول و 

مبانـــی جغرافیای سیاســـی«، تهران نرش ســـمت.

٢٩. نامـــی، محمـــد حســـن، محمـــد پور، 
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کاتێکـــدا باوبوونەوەی  لـــە 

ڤایرۆســـی کۆڤید١٩ لـــە چین بە 

پشـــتگوێ  بەرچاو  شـــێوەیەکی 

خرا، بـــازاڕی ئابووریـــی جیهانی 

کاردانـــەوەی توندی نیشـــان دا، 

ڤایرۆســـەکە  کاتێک  بەتایبـــەت 

لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و 

ئەورووپـــا باو بـــووەوە. ئەوەی 

زیاتر ترســـەکەی زیاد کرد، ئەوە 

وەکوو  ڤایرۆســـەکە  کـــە  بـــوو 

نەخۆشـــییەکی جیهانی ناســـێرنا. 

کاتـــەوە کۆڤید١٩  لەو   هەر 

لەســـەر  تونـــدی  کاریگەریـــی 

جۆرەکانـــی  هەمـــوو  نرخـــی 

ســـامان کـــردووە، بـــە جۆرێک 

ئەوەیان  ترســـی  هەندێـــک  کە 

هـــۆی  ببێتـــە  ئەمـــە  هەیـــە 

سســـتیی ئابووریـــی درێژخایەن 

لـــە ئابووریـــی جیهانیـــدا. لـــە 

شـــارەزایانی  گفتوگۆکامنانـــدا، 

ئەوەیـــان  پرســـیاری  ئابـــووری 

لـــێ دەکرێت کـــە ئایا بـــەرز و 

نیشانەی  بەڕاســـتی  بازاڕ،  نزمیی 

سســـتییە؟ کۆڤیـــد١٩ تـــا چەند 

کاریگەریـــی خراپـــی دەبێـــت؟ 

و  بووژانـــەوە  ســـیناریۆکانی 

خاڵی  ئایـــا  چین؟  گەشـــەکردن 

کاریگەرییە  بـــۆ  هەیە  کۆتایـــی 

قەیرانە؟ ئـــەم  بنچینەییەکانـــی 

پێشـــبینی  ڕاســـتیدا  لـــە 

ئـــەم  وەاڵمـــی  پێوانـــەکان  و 

پرســـیارانە نادەنەوە، لەم ســـاتە 

پشتپێبەســـن  جێگای  ئاڵـــۆزەدا 

نین، کاتێک مـــاوەی بەردەوامیی 

پێشبینیی  نازانرێت،  ڤایرۆســـەکە 

تێکـــڕای بەرهەمـــی ناوخۆیـــی 

جێـــی گومانە. بە هەمان شـــێوە 

بـــۆ  هەوڵـــەکان  کاریگەریـــی 

کۆنرتۆڵکردنـــی ڤایرۆســـەکە، وە 

کاردانـــەوەی کڕیـــار و بازرگانی 

ژمارەیەکـــی  هیـــچ  نازانرێـــت. 

کاریگەریی  تـــا  نییە،  دروســـت 

ڤایرۆسی کۆرۆنا و ئابووریی جیهانی
فلیپ سلیزاک 

هاوکار و بەڕێوەبەری کارگێڕیی گرووپی ڕاوێژکاریی بۆسنت لە ئۆفیسی نیویۆرك، سەرۆکی ئابووریناسانی 

گرووپی ڕاوێژکاری بۆسنت.

مارتن ڕیڤیس

 ڕاوێژکاری گرووپی ڕاوێژکاریی بۆسنت بۆ بەڕێوەبردن و سرتاتیژ، سەرۆکی ئینستیتیوتی هەندەرسن. 

پاوڵ سرتاوز 

بەڕێوەبەر و گەورە ئابووریناسی گرووپی ڕاوێژکاری بۆسنت لە ئۆفیسی نیویۆرك.

وەرگێڕان: پێشەوا جەالل محەمەد

ئابووریـــی کۆڤیـــد١٩ بـــە ئێمە 

بدات. نیشـــان 

پێویســـتە  ئەوە  لەجیاتیـــی 

بـــازاڕ  نیشـــانەکانی  تەماشـــای 

جۆرەکانـــی  لـــە  بکەیـــن 

سســـتی  ســـەرمایەگوزاری، 

بووژانـــەوە،  شـــێوازەکانی  و 

و  تـــرس  مێـــژووی  هەروەهـــا 

ڕێگاکەمان  ئـــەوەی  بۆ  پەتاکان، 

بکەینـــەوە.   ڕۆشـــن 

بازاڕەکان چیامن پێ دەڵێن

ناجێگیرییـــە  ئـــەو 

ڕابردوو  هەفتەی  مەترســـیدارەی 

لـــە بازاڕەکانی دارایـــی جیهاندا، 

لەوانەیـــە دەرخـــەری ئەوە بێت 

کـــە ئابووریـــی جیهان لەســـەر 

ڕێـــگای پاشەکشـــەیە. بەهـــای 

خێراییەکی  بە  پارێزراو  ســـامانی 

بیمـــەی  بـــووەوە،  بـــەرز  زۆر 

درێژخایەنەکانی  بۆنـــدە  ســـەر 

نزیک  ئەمەریکـــی  حکومەتـــی 

بۆتـــەوە لـــە نزمرتیـــن ڕیکۆرد، 

بـــە ڕێـــژەی ١.١٦% دابەزیـــوە، 

کە  پارەیەیە  بـــڕە  ئـــەو  ئـــەوە 

دەیانەوێـــت  وەبەرهێنـــەکان 

ئەمەریکا  حکومەتـــی  بە  بیدەن 

لـــە  باجـــی داهـــات.  وەکـــوو 

سستیی  مەترسییەکانی  ئەنجامدا 

ئابـــووری زۆر بـــەرز بووەتەوە. 
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نزیکەوە  لـــە  هێشـــتا  بەاڵم 

بـــۆ  ئەوەمـــان  تەماشـــاکردن، 

ناکرێـــت  کـــە  ئاشـــکرا دەکات 

سســـتیی ئابووری وەک ئەنجامی 

وەربگرین.  کۆتایـــی 

بەهـــای  ئەگـــەر  یەکـــەم: 

مەترســـیی ســـامان وەربگرین لە 

کۆڤید١٩  کاریگەرییکانی  کاتێکدا 

هاوچەشـــن نین، قەبارەی  کڕین 

شـــێوەیەکی  بە  فرۆشـــتنەکان  و 

زۆر کـــەم بـــەرز بۆتـــەوە، کـــە 

دەردەخـــات  ئـــەوە  ئەمـــەش 

بـــازاڕی ســـەرمایە هێشـــتا لـــە 

بـــارەی پـــارەی تەرخانکـــراو بۆ 

کێشـــەکە بەرچاوڕوون نییە. دوای 

لـــەم دواییانە  بەرزبوونەوەیـــان، 

بەهای پشـــکەکان بە شێوەیەکی 

بەرچاو دابەزیوە، بەاڵم پێویســـتە 

تێبینیـــی ئـــەوە بکـــرێ کـــە بە 

دووریان،  مێـــژووی  بـــە  بەراورد 

هێشـــتا تـــا ڕادەیەک بـــەرزە. لە 

هه ڵبه زوودابه زکردن  بەرامبـــەردا 

ئاماژەیە،  گەورەتریـــن  دەرخەری 

تێکڕای  کـــە  ئەوەیـــە  ئەویـــش 

داراییەکان  کاغـــەزە  بەرزونزمیی 

بـــە شـــێوەیەک دەبێـــت کە لە 

٣٢٠ ســـاڵی ڕابـــردوودا بەخۆیەوە 

قەیرانـــە  لـــە  جگـــە  نەدیـــوە، 

ییەکان.  را دا

بازاڕە  کاتێکـــدا  لـــە  دووەم: 

گرنگی  دەرخەرێکی  داراییـــەکان 

)چونکـــە  ئابوورییـــە  سســـتیی 

مێژوو  هـــۆکار(،  ببنە  دەتوانـــن 

ئـــەوە نیشـــان دەدات بـــازاڕی 

داگرتنـــی نرخـــی پشـــکەکان و 

ئۆتۆماتیکـــی  نابێـــت  سســـتی؛ 

پێکەوە ببەســـرتێن. لە ڕاســـتیدا 

دوو  نزیکەی  پێکەوەبەســـتنەکە 

لەســـەر ســـێی داگرتنـــی نرخی 

لـــە ئەمەریکا  بازاڕ  پشـــکەکانی 

تر:  مانایەکی  بـــە  دەگرێتـــەوە، 

بـــازاڕ  ســـێ  لە  یـــەک  تەنهـــا 

تووشـــی سســـتی نابێـــت. لـــە 

ڕابـــردوودا،  ســـاڵی   ١٠٠ ماوەی 

حەوت منوونـــەی ترمان هەیە کە 

بازاڕی داگرتنی نرخی پشـــکەکان 

نەهاتووە. سســـتی  تووشـــی 

کە  نییـــە  لـــەوەدا  گومـــان 

ئێســـتا کۆڤید١٩ بووەتە کێشەی 

گـــەورە بـــۆ بـــازاڕە داراییەکان، 

جددیـــن،  مەترســـییەکانیش 

هەیەتیی  بـــەاڵم جۆراوجۆریـــی 

بەهـــاکان گرنگیـــی نادڵنیایی لە 

بـــارەی پەتاکـــەوە دەردەخات و 

مێـــژووش ئاگادارمـــان دەکاتەوە 

کـــە نابێـــت هێڵێکـــی ڕاســـت 

بکێشـــین لەنێوان فرۆشـــی بازاڕ 

و ئابووریـــی ڕاســـتەقینە.

سستیی ئابووری بە هۆی 

کۆڤید١٩ چۆن دەبێت؟

بارودۆخـــی  چەنـــد  هـــەر 

هەڵخەڵەتێنەر  لەوانەیـــە  بـــازاڕ 

بێت، بەاڵم مەترســـیی سســـتیی 

ڕاســـتەقینەیە.  ئابـــووری؛ 

گـــەورەکان  ئابوورییە  الوازیـــی 

ئەمەریکا  لەوانـــە:  دەرکەوتووە، 

و ژمـــارەی واڵتانێک کە تووشـــی 

لـــە  بوونەتـــەوە  زەحمەتـــی 

شـــۆکە؛  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەکردن 

ڕوو لـــە زیادبوونە. لە ڕاســـتیدا 

ئەگەرەکانـــی سســـتیی ئابووری، 

بۆ  بکرێت  پۆلێـــن  دەتوانرێـــت 

جیاواز: ســـیناریۆی  ســـێ 

ئابووریـــی  سســـتیی   *

ئەمە  کالســـیکییانە  ڕاســـتەقینە: 

ســـووڕی خەرجیی  تەقینـــەوەی 

گشـــتییە، کـــە بـــە شـــێوەیەکە 

دەبێتە هۆی ئەگـــەری ئیفلیجیی 

هەڵکشـــانی  بـــەاڵم  ئابـــووری، 

خێرای خواســـت لەسەر شتومەک 

بە هـــۆی جەنگ، کارەســـاتەکان 

یان هەر گرفتێکـــی تر، دەکرێت 

ببێتـــە هـــۆکاری کورتهێنـــان لە 

ئابووریـــدا. لەبـــەر ئەمەیـــە کە 

لەســـەر  کۆڤید١٩  کاریگەریـــی 

مەترسیدار  دەشـــێت  خانەخوێ، 

 . بێت

سســـتیی  سیاســـەتی   *

بانکەکانـــی  ئابـــووری: کاتێـــک 

بەرەو  سیاسەتیان  ڕووی  ناوەندی 

ئاســـاییکردنەوەی ئابوورییە، دێن 

مەرجە داراییـــەکان  توند دەکەن، 

ڕێگریکردنـــی  مەبەســـتی  بـــە 

تەشەنەکردنی سســـتیی ئابووری، 

بـــەاڵم ئـــەم مەترســـییە هـــەر 

دەرەوەی  لـــە  دەمێنێتـــەوە. 

گەشـــەی  ڕێـــژەی  ئەمەریـــکا 

ئەوپەری  گەیشـــتۆتە  ئابـــووری 

نزمـــی و تەنانـــەت الوازی، ئەمە 

لە کاتێکدایـــە خەزێنەی فیدراڵی 

بـــە ڕێـــژەی ٠.٥% کورتهێنانـــی 

ڕاگەیاند. لە دەرەوەی سیاســـەتی 

دارایـــی  وەزیرانـــی  دراویـــش، 

پیشەســـازییەکە  واڵتـــە  حەوت 

خەرجییان  پشـــتگیریی  بەڵێنـــی 

داوە.

ئابـــووری:  قەیرانـــی   *

دارایـــی  ناهاوســـەنگیی 

بەهێواشـــی  و  هەنگاوبەهەنگاو 

دروســـت دەبێت، پێـــش ئەوەی 

دروســـت  ئابووری  ئیفلیجبوونی 

بـــکات. نیشـــانەکانی جیـــاوازن 

بارودۆخی  بـــەاڵم  جیهانـــدا،  لە 

هەســـتیاری ئابووریی ئەمەریکا و 

دارایی؛  قەیرانی  مەترســـییەکانی 

هەندێک  بکەین.  دیاری  قورســـە 

شـــیکەرەوە ئاماژە بە هەڵتۆقینی 

دەکەن،  هاوبـــەش  ســـەرمایەی 

کەمکردنـــەوەی  لـــە  چونکـــە 

گرنـــگ  ئابـــووری  پەســـتانی 

ئێمە  هێشـــتا  بەاڵم  دەبیرنێـــت. 

لە کێشـــەداین لەگەڵ زیادکردنی 

 )Subprime(ســـووەکانی نرخی 

ئابووریی  سســـتیی  ســـەردەمی 

کاتێکـــدا  لـــە  ئـــەوە  پێشـــوو، 

ناتوانێت  ســـەرمایەی هاوبـــەش 

ئابووری  گەشـــەی  هـــۆی  ببێتە 

ســـووی  زیادکردنـــی  )بـــەاڵم 

گەشـــەی  هۆی  بووە  نرخـــەکان 

وە  خانووبـــەرە(،  ئابووریـــی 

ناشـــتوانێت قەرزەکانـــی ســـەر 

بودجە کـــەم بکاتـــەوە. هەردوو 

مەترسییەکان  دەتوانن  فاکتەرەکە 

کـــەم بکەنـــەوە، بـــەاڵم ناتوانن 

بەتـــەواوی  مەترســـییەکان 

کاریگەریی  قورســـە  بڕەوێننەوە. 

ناجێگریـــی  لـــە  کۆڤیـــد١٩ 

هەڵبســـەنگێرنێت،  دارایـــی 

بـــەاڵم نیگەرانییەکان لـــە بارەی 

لـــە  نرخـــەکان  زیادبوونـــی 

بـــۆ  بەتایبـــەت  زیادبووندایـــە، 

پـــڕۆژەی بچـــووک و مامناوەند.

تەماشـــاکردنی  بـــە 

مێـــژوو، هەندێ  و  پولێنکردنەکە 

دەبینیـــن  خـــۆش  هەواڵـــی 

ئابووریی  پۆلێنـــی  بـــارەی  لـــە 

چەنـــدە  هـــەر  ڕاســـتەقینە. 

زیانـــی  ڕاســـتەقینە  سســـتیی 

سیاســـەتی  سســـتیی  لە  کەمرتە 

ئابووری،  قەیرانـــی  و  ئابـــووری 

به اڵم  توندن،  زیانەکانـــی  چونکە 

سیاسەتی  سســـتیی  كورتخایه نن. 

ئابـــووری بەپێچەوانـــەوە، بەندە 

لەســـەر گەورەیی هەڵەکردن یان 

ئابووری؛  قورســـییەکەی. قەیرانی 

چونکە  جـــۆرە،  زیانبەخشـــرتین 

بنچینه یـــی دروســـت  کێشـــەی 

دەکات کە ڕاســـتکردنەوەی کاتی 

دەوێـــت. زۆری 

ڕێگای بووژانەوە چۆنە؟

واڵتـــان  ئابووریـــی  ئایـــا 

دەتوانـــن خۆیـــان ال بـــدەن لە 

سســـتیی ئابووری  یان نا؟ ڕێگای 

گەڕانـــەوە بۆ گەشـــەی ئابووری 

لەژێـــر کاریگەریـــی کۆڤیـــد١٩، 

هەندێک  بە  دەبەســـتێت  پشت 

پلـــەی  منوونـــە  بـــۆ  پاڵنـــەر، 

ئەم  ئایا  دواخســـتنی خواســـت، 

شـــۆکە بەڕاســـتی کۆتایی دێت؟ 

بنچینەیـــی دەبێت؟  زیانـــی  ئایا 

هۆشـــمەندانەیە کە سێ سیناریۆ 

بخەینـــە ڕوو، کە بە شـــێوەکانی 

»ڤـــی، یـــو، ئێـــل« دەنارسێـــن 

:)١ ژمـــارە  گرافیكی  )بڕوانـــە 
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شـــێوە ڤـــی: )V�shaped(ئەم 

ســـیناریۆیە شـــۆکی ڕاســـتەقینەی 

ئابـــووری نیشـــان دەدات، بەرهەم 

ئابووری  گەشەی  بەاڵم  دادەبەزێت، 

لەم  دەگەڕێتـــەوە.  کۆتاییـــدا  لـــە 

سااڵنە،  گەشەی  ڕێژەی  سیناریۆیەدا 

شۆکەکەی  ســـاڕێژکردنەوەی  توانای 

هەیە. ئەمە ســـیناریۆیەکی گەشـــە 

و  ناهەمـــوارەدا  بارودۆخـــە  لـــەم 

پێشـــامن وایە قایلکـــەرە و ئەگەری 

زیاترە.  ڕوودانـــی 

شـــێوە یـــو: )U�shaped( ئەم 

نارشینی  خوشـــکێکی  ســـیناریۆیە 

ســـیناریۆی شـــێوە »ڤی«یە، لێرەدا 

شـــۆکەکە بـــەردەوام دەبێت، بەاڵم 

گەشـــەی ئابـــووری دەگەڕێتـــەوە 

ســـەر ڕێـــگای خـــۆی و هەندێک 

ئایا  دەبێـــت.  هەمیشـــەیی  زیانی 

ئەمـــە دەکرێت ڕوو بـــدات؟ بەڵێ، 

پێویســـتە  بـــەاڵم  بەدڵنیاییـــەوە، 

بەڵگـــەی زیاتـــر ببینین لـــە بارەی 

زیانەکانی ڤایرۆســـەکە تا دڵنیا بین. 

شـــێوە ئێـــڵ: )L�shaped( ئەم 

ســـیناریۆیە زۆر مەترســـیدارە. بـــۆ 

ئەوەی باوەڕ بکەیـــن کە ئەمە ڕوو 

دەدات، دەبێـــت بـــاوەڕ بکەین کە 

کۆڤیـــد١٩ توانای زیانـــی بنچینەیی 

هەیـــە، بـــە مانایەکی تـــر: توانای 

زیانگەیاندنی هەیـــە بە دابینکردن، 

بـــازاڕی کار، ســـەرمایەی زانیـــاری، 

یـــان چاالکیی بەرهەمهێنـــان. ئەمە 

تەنانەت  بکرێـــت،  وێنـــا  قورســـە 

ئەگـــەر تێڕوانینی ڕەشبینانەشـــامن 

. بێت هە

 :)١( ژمـــارە  گرافیكـــی 

V, U, l ســـیناریۆكانی 

پێویســـتە جارێکی تر تەماشای 

ڕوونکردنەوەی  بۆ  بکەینەوە،  مێژوو 

کۆڤید١٩.  کاریگەرییەکانی  زیاتـــری 

ڕاســـتیدا »H3N2« ســـیناریۆی  لە 

شۆکەکانی  شـــێوەی  »ڤی«ی  شێوە 

پێشـــرتی بـــۆ دیـــاری کردوویـــن، 

لەوانـــەش: پەتاکانی وەک ســـارس،  

ئەنفلۆنـــزای ١٩٦٨ لـــە هۆنگۆنگ، 

 ١٩٥٨ لـــە   H٢N٢ ئەنفلۆنـــزای 

)ئەنفلۆنزای ئاســـیایی(، ئەنفلۆنزایی 

ئیســـپانی لە ١٩١٨ .

 :)٢( ژمـــارە  گرافیكـــی 

ڕابـــردوو پەتاكانـــی 

ئایا دەرئەنجامە ئابوورییەکانی 

کۆڤید١٩ کۆتاییان دێت؟

بۆ ئـــەوەی لەمـــە تێبگەین، 

ڕێگایانـــە  لـــەو  پێویســـتە 

قەیرانـــە  کـــە  بکۆڵینـــەوە 

دەگوازێتەوە  تەندروســـتییەکان 

بـــۆ ئابـــووری.
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سســـتییە  پۆلێنکردنی  ئەگـــەر 

لە  بڵێـــت  پێـــامن  ئابوورییـــەکان 

کوێدا ڤایرۆســـەکە هێـــرش دەکاتە 

ســـەر ئابـــووری، ئەوا شـــێوەکانی 

گواســـتنەوەی قەیرانەکـــە پیـــامن 

دەڵێت چۆن ڤایرۆســـەکە کۆنرتۆڵی 

گرنگە،  ئەمە  دەکات.  خانەخوێکەی 

و  جیـــاواز  کاریگەریـــی  چونکـــە 

چارەســـەری جیـــاواز دەخاتە ڕوو. 

هەیە: گواســـتنەوە  ڕێگای  ســـێ 

ناڕاســـتەوخۆی  لێدانـــی   *

ســـامان(:  )کاریگەریـــی  متامنـــە 

گواســـتنەوەی کالســـیکیی شـــۆکی 

دەرەکی بـــۆ ئابووریی ڕاســـتەقینە 

لە ڕێگـــەی بـــازاڕە داراییەکانەوەیە 

)بـــە شـــێوەیەکی فراوانـــرت مەرجە 

داراییەکان(، ئەمانە دەبنە بەشـــێک 

بـــازاڕەکان و  کاتێک  لە کێشـــەکە. 

داهاتـــی خێزانی کـــورت دەهێنن، 

تـــرس له  قه یـــران و برســـێتی زیاد 

دکات و بەکاربـــردن دادەبەزێـــت. 

ئـــەم کاریگەرییـــە دەکرێت بەهێز 

ئابوورییە  لـــە  بەتایبـــەت  بێـــت، 

کە  ئەمەریکا  وەک  پێشکەتووەکانی 

داهاتـــی خێـــزان بەرزە.

لـــە  ڕاســـتەوخۆ  لێدانـــی    *

متامنـــەی بەکاربـــەر: لـــە کاتێکدا 

چاالکیی بـــازاڕی دارایی و متامنەی 

بەکاربـــەر پەیوەنییەکـــی بەهێز لە 

نێوانیانـــدا هەیە، داتاکان نیشـــانی 

دەدەن کـــە متامنـــەی بەکاربـــەر 

دەشـــێت کـــەم بـــکات، تەنانەت 

زیـــاد  بـــازاڕ  چاالکیـــی  کاتێـــک 

بـــکات. وا پێدەچێـــت کۆڤید١٩ بە 

شـــێوەیەکی بەهێـــز کاریگەریـــی 

لە  وا  هەبێـــت،  متامنـــە  لەســـەر 

بەکاربـــەران دەکات کـــە لە ماڵەوە 

مبێننەوە، هەســـتیار و بێـــزار بن لە 

ڕەشـــبین  لەوانەیە  وە  خەرجکردن، 

داهاتوو.  بـــە  بن 

ئەو  *  شـــۆکی بەرهەمێنـــان: 

ڕێگایـــەی ســـەرەوە شـــۆکی  دوو 

ڕێگایەکی  بـــەاڵم  بوون،  خواســـن 

هەیە،  مەترسی  گواســـتنەوەی  تری 

بەرهەمـــە.  وەســـتانی  ئەویـــش 

بەرهەمهێنان  ڤایرۆســـەکە  کاتێـــك 

ئامرازەکانـــی  دەوەســـتێنێ، 

دەخـــات،  پـــەک  بەرهەمهێنـــان 

بـــە کێشـــە،  کەلێنـــەکان دەبـــن 

مۆڵەتوەرگرتـــن و ڕاگرتنی کارگەکان 

دەســـت پـــێ دەکات. ئەمـــە لـــە 

کاتێکـــدا ڕوو دەدات کە قەیرانەکە 

بێـــت، ئەگەر ئەمەریکا  درێژخایەن 

وەک منوونـــە وەربگرین، ئەگەرێکی 

نییە.  بەهێـــز 

شـــێوەیەکی  بە  سســـتییەکان 

ســـەرەکی ڕووداوی بازنەییـــن نەک 

بنچینەیـــی، بەاڵم هێشـــتا هێڵەکان 

قەیرانی  وێناکـــردن،  بـــۆ  ناڕوونن. 

خراپ«  زۆر  »کـــە  جیهـــان  دارایی 

بـــوو، قەیرانێکـــی خولی بـــوو لە 

شـــۆڕ  بنچینە  بـــەاڵم  ئەمەریـــکا، 

بـــووەوە. ئابووری گەڕایەوە ســـەر 

ڕێچکەی خـــۆی، بـــەاڵم  زیانەکانی 

بەردەوامە. هێشـــتا 

میراتی  دەتوانێـــت  کۆڤیـــد١٩ 

بنچینەیـــی خۆی دروســـت بکات؟ 

مێـــژوو پێـــامن دەڵێـــت ئابووریی 

جیهانـــی دوای قەیرانـــی وەکـــوو 

لە چەند  دەبێت  کۆڤید١٩ جیـــاواز 

گرنگەوە: ڕوویەکـــی 

* میراتـــی مایکرۆ�ئیکۆنۆمـــی: 

قەیرانەکان لە ناویشـــیاندا پەتاکان، 

لـــە  دەتوانـــن مۆدێلـــی جیـــاواز 

بهێننـــە  تەکنەلۆجـــی  بازرگانیـــی 

ئـــاراوە. ســـەرهەڵدانی ســـارس لە  

٢٠٠٣٢، لەگـــەڵ خۆیـــدا بازاڕکردنی 

بەکارهێنـــەرە  لەنـــاو  ئۆنالینـــی 

کایـــەوە،  هێنایـــە  چینییـــەکان 

دەرکەوتنی  هـــۆی  بووە  هەروەها  

زیاتـــری ســـایتی عەلی بابـــاش. لە 

ژاپۆن  لـــە  خوێندنگاکان  کاتێکـــدا 

بـــازاڕەکان  داخراون،  ئەمەریـــکا  و 

بـــە هەمان شـــێوە، ئایـــا فێرکردن 

و پـــەروەردەی ئۆنالیـــن دەتوانێت 

لەوەش  بشـــکێنێت؟  بەربەستەکان 

زیاتر، ئایا هەوڵـــە دیجیتاڵییەکان لە 

قەیرانەکە  کۆنرتۆڵکردنـــی  بۆ  وهان 

لـــە ڕێگـــەی مۆبایلـــی زیرەکەوە، 

نیشـــاندەری ئامێرێکـــی کاریگەری 

گشتییە؟ تەندروســـتیی 

* میراتـــی ماکرۆ�ئیکۆنۆمی: لە 

ڤایرۆسەکە  پێدەچێت  وا  ئێســـتاوە 

بەالمەرکەزیکردنـــی  پڕۆســـەی 

زنجیـــرەی بەها جیهانییـــەکان خێرا 

ڕەهەنـــدی  ڤایرۆســـەکە  بـــکات. 

و  سیاســـی  هێزە  بـــۆ  بایۆلۆجـــی 

وە  دەکات،  زیـــاد  دامـــەزراوەکان 

پێش  بەهـــای  زنجیـــرە  مۆدێلـــی 

٢٠١٦ی گۆڕیـــوە بۆ بەش بەشـــی 

ئاڕاســـتە.  فرە 

* میراتی سیاســـی: دەرهاویشتە 

پشتگوێ  ناتوانرێت  سیاســـییەکانی 

بخرێـــت، لـــە جیهانـــدا کۆڤید١٩ 

ژێر  سیستمە سیاســـییەکانی خستە 

تاقیکردنـــەوەی ئـــەوەی چـــۆن بە 

شـــێوەیەکی کاریگـــەر پارێـــزگاری 

ناوەندە  بکـــەن.  هاواڵتییانیان  لـــە 

دەربکەون،  لەوانەیـــە  لەرزۆکەکان 

ڕوو  ڕەنگە  سیاســـی  گۆڕانکاریـــی 

بـــدات، ئـــەوەش دەکەوێتە ســـەر 

مـــاوەی مانـــەوەی ڤایرۆســـەکە و 

توندییەکـــەی. کۆڤیـــد١٩ تەنانەت 

لەوانەیە گۆڕانـــکاری لە هەڵبژاردنی 

ســـەرۆکایەتیی ئەمەریـــکادا بکات. 

لە ئاســـتێکی ترەوە ســـەیر بکەین، 

بخوێرنێتەوە  وا  دەتوانرێ  قەیرانەکە 

هەماهەنگیی  بـــۆ  بانگەوازێکە  کە 

زیاتر یـــان بەپێچەوانـــەوە پاڵنەری 

ســـەنتەرەکەی  هێـــزی  دوو 

جیۆپۆلەتیکە تـــا زیاتر دوور بکەونە 

لـــە یەکرت. 

سەرکردەکان لە بارەی قەیرانی 

ئابوورییەوە چی بکەن؟ 

بازاڕی  قووڵەکانی  تێگەیشـــتنە 

مێـــژووی  لێکچوونـــی  و  دارایـــی 

دەخەنە  بۆ  ئەمانەمان  شـــۆکەکان، 

ڕوو:

بـــە  مەبەســـن  پشـــت   *

پێشـــبینییەکان، بازاڕەکانی دارایی لە 

ئێســـتادا ڕەنگدانەوەی نادڵنیاییەکی 

گـــەورەن، کۆمەڵێـــک ســـیناریۆی 

لەالیەن  پێویســـتە  و  هەن  قایلکەر 

کۆمپانیاکانـــەوە بەدواداچوونیان بۆ 

. ێت بکر

مـــەدەن گۆڕانکاریی  * ڕێگـــە 

ئەو  بـــارەی  لە  داراییەکان،  بـــازاڕە 

دا،  دەســـتتان  لـــە  بازرگانییانـــەی 

بڕیـــاری ناڕوونتـــان پـــێ بدەن.

ســـەر  بخەنـــە  ســـەرنج   *

ئاماژەکانـــی متامنـــەی بەکارهێنەر، 

متامنەتـــان بـــە تواناکانتان هەبێت 

زانیارییەکانتـــان  چـــۆن  بزانـــن  و 

زیـــاد دەکەن تـــا هەڵســـەنگاندن 

بکـــەن.  تێگەیشـــتنەکانتان  بـــۆ 

چوونیـــەک  کاریگەرییـــەکان 

بـــۆ  دەرئەنجامەکانیـــش  و  نابـــن 

پیشەســـازییەکەی ئێـــوە دیاریکراو 

 . بن ە د

* باشـــرتین پالنتـــان هەبێت و 

پێشـــبینیی خراپرتین ئەنجام بکەن. 

ئەوەتـــان لەبیر بێـــت بووژانەوەی 

لە  نزیکرتین ســـیناریۆیە  شێوە ڤی؛ 

ڕووی بیرکردنـــەوە و ئەزموونـــەوە، 

بـــەاڵم ئـــەم تێگەیشـــتنە واتان لێ 

بن. بێبـــاک  نەکات 

قەیرانەکانـــی  تەماشـــای    *

چ  کۆڤیـــد١٩  بکـــەن،  ڕابـــردوو 

و  مایکرۆ�ئیکۆنۆمـــی  میراتێکـــی 

چی  دەبێـــت؟  ماکرۆ�ئیکۆنۆمـــی 

لەگەڵ  ئالەنگارییـــەک  هەلێـــک و 

خـــۆی دەهێنێـــت؟

*  بیر بکەنەوە چـــۆن جیهانی 

پـــاش قەیـــران دەبینـــن؟ دەتوانن 

وەرگری  لـــە  بەشـــێک  بـــە  بـــن 

پڕۆســـەی  نـــوێ،  تەکنەلۆجیـــای 

نـــوێ... هتد؟ لە کۆتاییـــدا دەتوانن 

ســـوود وەربگرن لە ســـەختییەکان 

و  کڕیارەکانتان  کۆمپانیاکەتـــان،  بۆ 

کۆمەڵگەکەتـــان؟ 

ســـەرچاوە: هارڤـــارد بیســـنێز 

 Harvard Business( ڕیڤیـــو 

)R e v i e w
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قەیرانی کۆرۆنا و پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەکان: پرسیاری کراوە 

و گریمانەکان
نووسین: ڤۆلکەر پێرسیس

وەرگێڕان: پێشەوا جەالل محەمەد

پرۆفایل
لە سااڵنی ١٩٩٢�٢٠٠٥، لە پەیامنگای 

ئەڵامنی بۆ کاروباری نێودەوڵەتی 

و ئاسایش وەك توێژەر دەستی بە 

كارەكانی كردووە و لە ساڵی 

٢٠٠٥ دەبێتە سەرۆکی پەیامنگای 

ئەڵامنی بۆ کاروباری نێودەوڵەتی 

و ئاسایش. لە نێوان سااڵنی ٢٠١٦�٢٠١٨، سەرۆكی »هێزی جێبەجێکردنی 

ئاگربەست«ی گرووپی پشتگیریی نێودەوڵەتی لە سووریا بووە و له 

ئێستادا بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بۆردی پەیامنگای ئەڵامنییە بۆ کاروباری 

نێودەوڵەتی و ئاسایش.

نێودەوڵەتییەکان  کاردانـــەوە 

ڤایرۆســـی  دەرکەوتنی  بەرامبەر 

ورووژانـــد،  جیهانـــی  ســـارس؛ 

بـــەاڵم ئـــەم گۆڕانکارییانە کاتین 

یـــان بەردەوامـــن؟ بەڕێوەبەری 

بـــۆ  ئەڵامنـــی  پەیامنـــگای 

و  نێودەوڵەتـــی  کاروبـــاری 

ئاسایش، ســـەرنجەکانی لە بارەی 

گۆڕانکارییانە  ئـــەم  لێکەوتەکانی 

لەســـەر سیاســـەتی نێودەوڵەتی 

دەخاتـــە  ڕوو. 

قەیرانێکی جیهانی،  هەمـــوو 

سیســـتمی  لەســـەر  کاریگەریی 

نێودەوڵەتـــی و پێکهاتە و یاســـا 

و دامودەزگاکانـــی سیســـتمەکە  

پێویســـت  لەوانەیـــە  دەبێـــت. 

جەنگی  بۆ  بگەڕێینـــەوە  نەکات 

دامەزراندنی کۆمەڵەی  و  جیهانی 

گەالن و نەتـــەوە یەکگرتووەکان، 

لەم ســـەدەیەی خۆماندا هێرشی 

و  یاســـا  ســـێپتەمبەر؛  )١١(ی 

گـــۆڕی  نێودەوڵەتیـــی  دۆخـــی 

کارەکتـــەرە  ئاڕاســـتەی  بـــەرەو 

کاتی  لـــە  وە  نادەوڵەتییـــەکان، 

 ،٢٠٠٨ دارایـــی  قەیرانـــی 

گۆڕانکاریـــی   »G٢٠« گرووپـــی 

بەخۆیـــەوە بینی، لـــە یانەیەکی 

وەزیرانـــی داراییـــەوە گـــۆڕا بۆ 

ڕێکخراوێک کـــە توانایەکی نەرم 
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و جـــوواڵوی هەیـــە لەبەرامبەر 

هەندێ لـــەو بوارانـــەی کە زۆر 

سیاســـەتی  مشـــتومڕی  جێگای 

نین.  نێودەوڵەتـــی 

هێشـــتا زۆر زووە لێدوانـــی 

یەکالییکـــەرەوە بدەیـــن. ئـــەو 

»هیچ  دەڵێـــت  کـــە  وتەیـــەی 

لێ  پێشـــووتری  وەکوو  شـــتێک 

نایەتـــەوە«، دەکـــرێ بڵێیـــن تا 

کاتێک  هەڵەیە.  زۆر  ڕادەیەکـــی 

مانابەخشـــە، بیگۆڕین و بپرسین 

»لەدوای  بگـــۆڕێ  لەوانەیە  چی 

لەم  چەنـــدە  هـــەر  کۆرۆنـــا«؟ 

قۆناغـــەدا هـــەر وەاڵمێـــک بە 

لەبـــەردەم  خـــۆی،  رسوشـــتی 

گۆڕانە.  ئەگـــەری 

لەوانەیە  کۆرۆنـــا  قەیرانـــی 

لـــە  ببینـــێ  هانـــدەر  ڕۆڵـــی 

هەوڵەکانـــی  زیادکردنـــی 

ئەمەریـــکا بۆ دوورخســـتنەوەی 

چیـــن و لەمەشـــەوە قەیرانەکە 

ڕۆڵـــی هەبێـــت لـــە زیادکردنی 

لـــە  دژەجیهانیبـــوون.  مەیلـــی 

دیاریکراویشـــدا،  بواری  هەندێ 

»بەجیهانیبـــوون«ی  لەوانەیـــە 

پێناچێت   دەربکەوێـــت.  نـــوێ 

جیۆپۆلەتیـــک،   کاریگەریـــی 

بداتێ   گشـــتگیرمان  وێنەیەکـــی 

لـــە بـــارەی هـــەر یـــەک لـــە 

نێودەوڵەتـــی  ڕێکخســـتنی 

و   )International order(

واڵتان  ناوخۆیی   کێشمەکێشـــی 

هەماهەنگـــی.  و  ملمالنـــێ  و 

پەتا  دوای  جیهـــان  بارودۆخـــی 

بابەتێک  وەکـــوو  جیهانییەکـــە 

ئیـــرادەی  بـــۆ  دەمێنێتـــەوە 

و  ســـەرکردایەتی  و  سیاســـی 

توانـــای هەماهەنگیی کارەکتەرە 

نێودەوڵەتییـــەکان. 

چاودێـــران  لـــە  هەندێـــک 

پەتاکـــە  ئایـــا  کـــە:  دەپرســـن 

نێـــوان واڵتـــان  هەماهەنگیـــی 

یاســـاکانی  و  دەکاتـــەوە  کەمرت 

الواز  نێودەوڵەتـــی  نیزامیـــی 

زۆربەی  ڕاســـتیدا  لـــە  دەکات؟ 

تـــاک  کاردانـــەوەی  واڵتـــان 

بەرامبەر  هەبـــوو  الیەنانەیـــان 

ڕووبەڕووبوونـــەوەی پەتاکـــە و 

لەوانەشـــە بەو جـــۆرە بەردەوام 

گرنگیی  قەیرانەکـــە  بـــەاڵم  بن، 

نێوان  کاریگەریـــی  هاوکاریـــی 

واڵتانـــی نیشـــان دا و ئەگـــەری 

ئـــەوەش زۆرە دۆخەکـــە بـــەم 

نەبێـــت  بـــەردەوام  جـــۆرە 

بەرەوپێشـــەوەچوونی  و 

تەنانەت  ببینیـــن،  هاوکارییەکان 

ناسێونالیســـتەکان  ســـەرکردە 

هـــاوڕان لـــە بـــارەی گرنگیـــی 

ڕێکخراوی تەندروســـتیی جیهانی 

هەماهەنگـــی  و   )WHO(

و  زانیـــاری  گۆڕینـــەوەی  لـــە 

ڤاکسینەکان.  لەســـەر  توێژینەوە 

کـــە  دەکرێـــت  پێشـــبینی  وا 

ڕێکخراوی تەندروســـتیی جیهانی 

هەرێمییـــەکان  ڕێکخـــراوە  و 

بە  بـــدەن  گەورەتر  بایەخێکـــی 

و  تەندروســـتی  سیســـتمەکانی 

ئەمەش  گشـــتی،  تەندروســـتیی 

ڕێکخـــراوی  بەهێزبوونـــی 

تەندروســـتیی جیهانی و یاســـای 

توندتر و زیادکردنی ســـەرچاوەی 

خۆیـــدا  بـــەدوای  داهـــات 

دەهێنێـــت، چونکە لـــە کۆتاییدا 

سیســـتمە تەندروستییە الوازەکان 

لـــە هەندێـــک واڵتـــدا دەبنـــە 

هەڕەشـــەیەکی ئاشـــکرا بۆ سەر 

تر.  ئەوانـــی 

لەژێـــر  باشـــرتە  وا  ئێمـــە 

ســـەرکردایەتیی  دەســـەاڵتی 

 »G٢٠« گرووپـــی  ئێســـتای 

هیـــچ  پێشـــبینیی   »G٨« و 

بە  نەکەین  دەستپێشـــخەرییەک 

هەمەالیەنە  هاوکاریی  ئاڕاستەی 

، بـــەاڵم لەوانەیـــە ئیرت ئاســـان 

بێت کە مەســـەلەی تەندروستیی 

تـــەوەری  بخەینـــە  گشـــتی 

ئاسایشی  ئەنجوومەنی  کارەکانی 

یەکگرتووەکانـــەوە،  نەتـــەوە 

تەنانەت وەک بابەتی ســـەربەخۆ 

پەیوەســـتی  ئـــەوەی  بەبـــێ  و 

بکەین بە کێشـــە کالسیکییەکانی 

پێویســـت  چیـــرت  ئاسایشـــەوە. 

نـــاکات هیـــچ گومـــان هەبێت 

جیهانی  تەندروســـتیی  لـــەوەی 

پەیوەندیـــدارە  ڕاســـتەوخۆ 

ئاسایشـــی  و  ئاشـــتی  بـــە 

نێودەوڵەتییـــەوە. 

کاریگەریـــی  کۆرۆنـــا  ئایـــا 

لەســـەر  دەبێـــت  گـــەورەی 

بەتایبەت  هێـــز،  ملمالنێکانـــی 

ئەمەریـــکا و  نێـــوان  کێبڕکێـــی 

ئەمـــە  بەدڵنیاییـــەوە  چیـــن؟ 

ناکاتـــەوە،  خـــاو  ملمالنێکـــە 

و  هەماهەنگـــی  پێدەچێـــت 

بەتایبـــەت  کـــراوە  ملمالنێـــی 

چیـــن  و  ئەمەریـــکا  لەنێـــوان 

هـــەر بەردەوام بێـــت. دەتوانین 

کە  بکەیـــن  ئـــەوە  گریامنـــەی 

نێوان  ئایدۆلۆجیـــی  ملمالنێـــی 

چیـــن لـــە الیـــەک و ئەمەریکا 

و واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا لـــە الیەکی 

تـــر، توندتر ببێتەوە. مەبەســـت 

نێوان  پێشـــبڕکێی  خاڵـــە،  لـــەم 

و  سیســـتمی  بەڕێوەبـــردن 

پەیوەندیـــی نێـــوان حکومەت و 

کۆمەڵگایە. ســـەرەڕای ڕەخنەکان 

بـــارەی  لـــە  چیـــن  لەســـەر 

ئێســـتا  پەتاکـــە،  شـــاردنەوەی 

چین سیســـتمە سەرکوتکەرەکەی 

بااڵتـــر  سیســـتمێکی  وەکـــوو 

لـــە مۆدێلەکانـــی تـــر منایـــش 

لەمـــەڕ  بەتایبـــەت  دەکات، 

لەگەڵ  مامەڵەکـــردن  شـــیوازی 

قەیرانەکـــەدا. چین لە ئێســـتادا 

نـــەرم«  »هێـــزی  خەریکـــە 

بەدەســـت دەهێنێ، لـــە ڕێگەی 

هـــاوکاری  ناردنـــی  منایشـــی 

بـــۆ ئیتاڵیـــا و ئـــەو واڵتانـــەی 

کـــە بەتونـــدی تووشـــی پەتاکە 

یەکگرتووەکانی  والیەتـــە  بوون. 

تەنانەت  بەپێچەوانەوە  ئەمەریکا 

نیودەوڵەتیی  هاوکاریـــی    هەوڵی 

نـــەداوە و لـــەوەش زیاتر وێنەی 

ئەمەریـــکای بچـــووک کردۆتەوە 

بـــۆ زلهێزێکـــی دەستەوســـتان. 

وەک  واڵتەکـــەی  ترەمـــپ 

نیشـــان  تەنیا  واڵتێکی نەتەوەیی 

هەوڵـــی  لەوالشـــەوە  و  دەدات 

ئەڵامنیی  کێلگەیەکـــی  كڕینـــی 

دەرمانســـازیی داوە بە مەبەستی 

دەســـتەبەرکردنی ڤاکسین »تەنها 

هەروەهـــا  ئەمەریـــکا«،  بـــۆ 

گەمارۆکانی  دەکاتەوە  ڕەتیشـــی 

بـــکات.  ســـەر ئێران ســـووک 

ئایا ڤایرۆســـەکە یارمەتیدەرە 

ئایا کۆرۆنا 
کاریگەریی 

گەورەی دەبێت 
لەسەر ملمالنێکانی 
هێز، بەتایبەت 

کێبڕکێی نێوان واڵتە 
یەکگرتووەکانی 
ئەمەریکاو چین؟
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بـــۆ هەڵگیرســـاندنی جەنگ؟ بە 

ئەو  نەخێـــر.  زۆر،  ئەگەرێکـــی 

دەکەون،  پەتاکـــە  بەر  واڵتانەش 

و  ســـەربازی  ملمالنێـــی  کـــە 

لە  تێدایە.  زیاتریـــان  کەمینـــەی 

ملمالنێی  حاڵەتـــدا،  خراپرتیـــن 

ناوخۆیی ئـــەو واڵتانەی کە لێک 

دابـــڕاون، زیاتر تـــۆخ دەبێتەوە. 

ئەرێنی  وەاڵمدانـــەوەی  تەنهـــا 

بـــۆ داواکارییەکـــەی ســـەرۆکی 

ڕێکخراوی تەندروســـتیی جیهانی 

ســـەربازی  »ملمالنێی  ئەوەی  بۆ 

هاتوچۆ«،  قەدەغـــەی  بۆ  بگۆڕن 

ئەمە  بـــوو.  فلیپینەوە  لەالیـــەن 

پشـــتگوێ خرا لە لیبیـــا، یەمەن، 

باکـــووری ســـووریا و هەروەها 

بۆکـــۆ  و  داعـــش  لەالیـــەن 

باکووریش  کۆریـــای  حەرامەوە، 

مووشەکەکانی  تاقیکردنەوەی  لە 

بەردەوامە. 

دەکرێـــت  پێشـــبینی 

جیهانییەکە  پەتـــا  کاریگەریـــی 

هەرێمییەکان،  ملمالنێ  لەســـەر 

نەبێـــت.  بایـــەخ  جێـــگای  زۆر 

دەوڵەتان دەتوانـــن و لە هەوڵی 

بـــۆ  بارودۆخەکـــە  ئەوەشـــدان 

زیادکردنـــی متامنەدروســـتکردن 

بەکار بهێنـــن: ئیامرات و كوەیت 

بـــۆ ئێران، ئەمە  هاوکارییان نارد 

هەروەکوو  نییـــە،  جـــار  یەکەم 

دەســـەاڵتدارانی  لـــە  یەکێـــک 

ئیـــامرات پێـــی وتـــم: »ئێمـــە 

لەپێش  داوە  ئێرامنـــان  یارمەتیی 

وە  لەنـــاکاوە،  حاڵەتـــە   ئـــەم 

ئێرانیـــش بەدڵنیاییـــەوە هەر وا 

دەکات بـــۆ ئێمـــە، بـــەاڵم ئێمە 

ئـــەم کارانەمـــان وەرنەگێـــڕاوە 

سیاســـیی  پەیوەندییەکـــی  بـــۆ 

پێدەچێـــت  وا  هاوڕێیانـــە«. 

نێودەوڵەتـــی  کۆمەڵـــگای 

تەرخـــان  کەمـــرت  وزەیەکـــی 

بـــۆ دیبلۆماســـیی قەیران  بکات 

ملمالنێـــکان،  چارەســـەری  و 

بەڕوونـــی ئێســـتا ئەمـــە بەدی 

واش  هـــەر  ڕەنگە  و  دەکرێـــت 

مبێنێتەوە، چونکـــە حکومەتەکان 

چارەســـەری  دەیانەوێـــت 

پەتا  ئابوورییەکانـــی  لێکەوتـــە 

جیهانییەکـــە بکەن. لە ئێســـتاوە 

زۆرێـــک لـــە دەوڵەتانـــی الواز 

قەیرانـــی  نـــاو  کەوتوونەتـــە 

ئـــەوەی  بەبـــێ  ئابوورییـــەوە، 

دۆخی تەندروســـتییان بەتەواوی 

زیانی پێ گەیشـــتبێت. دەکرێت 

دەوڵەمەنـــد  واڵتانـــی  ببینیـــن 

قـــەرز بە واڵتانی هـــەژار بدەن، 

بـــەاڵم بەدڵنیاییـــەوە ئیـــرادەی 

ناردنـــی  بـــۆ  نییـــە  پێویســـت 

مەبەســـتی  بە  مرۆیی  هاوکاریی 

بااڵی  کۆمســـیۆنی  پشـــتگیریی 

پارە  دابینکردنی  یـــان  پەنابەران، 

نەتەوە  کارەکانی  بـــۆ  کارمەند  و 

یەکگرتـــووەکان. 

ئەورووپاوە؟  بـــارەی  لە  ئەی 

نـــە واشـــینتۆن و نـــە بەیجین، 

لەوە زیاتر توانایـــان ناخەنە گەڕ 

چارەســـەرێکی  دۆزینەوەی  بـــۆ 

هاوبەش بۆ کێشـــە جیهانییەکان. 

لێـــرەوە ئەرکی دەستپێشـــخەری 

یەکێتیی  ئەســـتۆی  دەکەوێتـــە 

کە  واڵتانەی  ئـــەو  و  ئەورووپـــا 

هەمەالیەنن  هاوکاریـــی  لەگەڵ 

وەکوو:  کێشـــەکان،  چـــارەی  بۆ 

باشـــوور،  کۆریـــای  کەنـــەدا، 

ئیندۆنیزیا و مەکســـیک. چین و 

لەوانەیە  ئەمەریکا و ڕووســـیاش 

ئەوانی  ئەگەر  بـــن،  هەماهەنگ 

تـــر لـــە بـــارەی تەندروســـتیی 

دەسپێشـــخەریی  بە  جیهانییەوە 

بەاڵم  پێشـــەوە،  بێنە  گونجاوەوە 

لـــەوە ناچێـــت ســـەرکردایەتیی 

و  گشـــتگیر  هەوڵێکـــی 

بکەن.  هەمەالیەنـــە 

دەشـــێت، بەاڵم دڵنیـــا نیین 

یەکگرتنێکی  قەیرانـــە  ئـــەم  کە 

بەهێزتـــر لە یەکێتیـــی ئەورووپا 

هەندێ  دوای  ئـــاراوە.  بهێنێتـــە 

دواکەوتـــن، یەکێتیـــی ئەورووپا 

بەخێرایی جووڵەی دەســـت  زۆر 

ئەو  پشـــتگیریی  بـــۆ  کـــرد  پێ 

ئەندامانـــەی یەکێتییەکـــە کـــە 

کەوتوون.  پەتاکـــە  بەر  بەخراپی 

پێگـــەی جیهانییەوە،  بـــارەی  لە 

هەروەکـــوو جۆزیـــف بۆرێـــڵ؛ 

ئەورووپا  یەکێتیی  بااڵی  نوێنەری 

پێویستە  ئەورووپا  یەکێتیی  وتی، 

لـــە بارەی  پێداچوونـــەوە بکات 

زمانـــی هێزەوە. ئەمە ڕاســـتییە، 

بـــەاڵم پێویســـتە  پێداچوونەوەی 

سەرنجڕاكێشـــیی  و  هێـــز 

ئەورووپـــاش بۆ قســـەکەی زیاد 

بکەین، ئیرت ئـــەوەی دەمێنێتەوە 

هاوکارییـــە،  بەکردارکردنـــی 

لـــەم  کاتـــی  لـــە  بەتایبەتـــی 

   . ا د یە شێوە

 Stiftung ســـەرچاوە: 

 Wissenschaft und Politik

 )the German Institute for

 International and Security

)Affairs, SWP

پێشبینی دەکرێت 
کاریگەریی پەتا 

جیهانییەکە لەسەر 
ملمالنێ هەرێمییەکان، 

زۆر جێگای بایەخ نەبێت. 
دەوڵەتان دەتوانن 

بارودۆخەکە بۆ زیادکردنی 
متمانەدروستکردن 

بەکاربهێنن



126127

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

راپۆرتی ئایندەیی
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تووشـــبووان   ئامـــاری  ڕۆژیش 

له   ڤایرۆســـه   به م  مـــردووان  و 

هه ڵكشـــاندایه  و بەپێی زۆربەی 

ئەنجامگیریـــی  و  توێژینـــەوە 

و  پزیشكی  ســـەنتەرە  و  ناوەند 

زانســـتییەكانیش، هیچ ئاسۆیەك 

بـــۆ كۆتاییهانـــی ئـــەم قەیرانە 

خۆگونجاندن  لـــە  بیركردنـــەوە 

كۆرۆنا  لێكەوتەكانـــی  لەگـــەڵ 

پرســـی  و  پێویســـتی  دەكاتـــە 

هەنووكەیـــی.   

لـــه   ڕێگرتـــن  بـــۆ 

ڤایرۆســـه كه   باوبوونـــه وه ی 

له نێـــو منـــدااڵن  و گه نجانـــدا، 

داخســـتنی  هـــۆی  بـــه  

ملیار  یـــه ك  قوتابخانه كانـــه وه  

و نزیكـــەی ٣٢٤٥ ملیـــۆن هه زار 

ده وڵه تدا   )١٣٢٨( لـــه   خوێندكار 

واته   دابـــڕاون،  خوێنـــدن  لـــه  

ئـــه و  )٨٢.٢%(ی  ڕێـــژەی 

قوتابیانـــه ی لـــه  قوتابخانه كاندا 

ڕێكخـــراوی  كـــراون.  تۆمـــار 

یه كگرتـــووه كان  نه تـــه وه  

زانســـت  و  پـــه روه رده  و  بـــۆ 

ڕۆشـــنبیری )یونســـكۆ( ده ڵێت: 

شـــێوه ی  لـــه م  »داخســـتنی 

قوتابخانـــه كان، پێشـــینه ی لـــه  

نییـــه ،  فێركردنـــدا  مێـــژووی 

ئەو  پـــاڵ  دەچێتـــە  ئەمـــەش 

ڤایرۆســـەكە  دۆخە دژوارەی كە 

دروستی  جیهان  ئاســـتی  لەسەر 

كـــردووە لە ســـەرجەم كایەكان 

و تەنانەت پەرســـتگا و مزگەوت 

خێزانـــە  كۆبوونـــەوەی  و 

بـــەدەر  لـــێ  گەورەكانیشـــی 

نەبـــووە.« 

خوێندن لەسەرهێڵ
ئایا ئۆنالین، كه رتی په روه رده  له  كۆرۆنا ڕزگار ده كات؟

ئامادەكردن: بارام سوبحی

ڕێگای ئەلیكرتۆنی وەك بژاردە 

لەكوردستان

هه رێمـــی  حكومه تـــی 

)٢٥ی  ڕۆژی  لـــه   كوردســـتان 

پشـــووی  شـــوبات/٢٠٢٠( 

فه رمیـــی بۆ هه مـــوو قوتابخانه  

و باخچـــه ی ســـاوایانی حكومی  

ده رگای  ڕاگەیانـــد،  ناحكومی  و 

شـــوبات( )٢٩ی  له   زانكۆكانیش 

كۆتایـــی  لـــه   داخـــران.  دا 

حكومه تی  ئازاریشـــدا،  مانگـــی 

داخســـتنی  ڕایگه یاند  هه رێـــم 

زانكۆكان  و  قوتابخانـــه   ده رگای 

تاوه كـــوو ناوه ڕاســـتی مانگـــی 

له   ده بێت.  بـــه رده وام  نیســـان 

حكومه تـــدا  ڕاگه یه نراوه كـــه ی 

هاتـــووه : هـــه ردوو وه زاره تـــی 

خوێندنی  وه زاره تی  په روه رده  و 

قه ره بووكردنـــه وه ی  بـــۆ  بـــااڵ، 

قوتابیان  فه وتـــاوی  خوێندنـــی 

خشـــته یه ك ئامـــاده  ده كـــه ن.

لـــه  ڕاگه یه نـــراوی دواییـــن 

ئه نجوومه نـــی  كۆبوونـــه وه ی 

هه رێم  حكومه تـــی  وه زیرانـــی 

نیســـاندا،  )١(ی  ڕۆژی  لـــه  

ئه نجوومه نـــی  هاتـــووه : 

وه زیـــران جه ختی كـــرده وه  كه  

ئه مســـاڵی  خوێندنـــی  نابێـــت 

بچێـــت.  به فیـــڕۆ  قوتابیـــان 

لـــه  سه رانســـه ری جیهانـــدا 

و  قوتابخانه   داخســـتنی  به  هۆی 

زانكۆكانه وه ، زیاتـــر له  یه ك ملیار 

دابڕان.  خوێنـــدن  لـــه   قوتابـــی 

هه ندێـــك له  واڵتـــان ده یانه وێت 

له  ڕێگه ی به كارهێنانی سیســـتمی 

ماوه ی  قه ره بـــووی  ئۆنالینـــه وه ، 

داخســـتنی قوتابخانه  و زانكۆكان 

بكه نـــەوە و لـــەم ڕێگایەشـــەوە 

ئایا  بـــدەن.  خوێندن  بـــە  درێژە 

ده كرێـــت ئـــه و سیســـتمه  لـــه  

بهێرنێـــت؟  بـــه كار  كوردســـتان 

گرفـــت  و له مپه ره كانی  و ســـوود 

به كارهێنانی چین؟  زیانه كانـــی  و 

و  بەدواداچوون  ئـــەم  تـــەوەری 

زانیاریئامێزەیە.  شـــیكارە 

دابڕانی ملیارێك و ٣٤٥ هەزار 

خوێندكار

مانگـــی  كۆتایـــی  لـــه  

ئه مســـاڵدا،  شـــوباتی 

لـــه   ئاگاداركردنـــه وه   زه نگـــی 

باوبوونه وه ی ڤایرۆســـی كۆرۆنا 

لێدرا،  جیهاندا  لـــه    )١٩ )كۆڤید 

ته نهـــا  ڤایرۆســـه كه   چونكـــه  

لـــه  واڵتـــی چیـــن نه مایـــه وه ، 

واڵتانی  لـــه   زۆرێـــك  به ڵكـــوو 

جیهانـــی گرتـــه وه . ڕۆژ له دوای 

تەندروســـتییە لە مـــەودا نزیك 

مامناوەندیشـــدا  ڕادەیەک  تا  و 

ئەمـــەش  نییـــە،  لەئـــارادا 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

له ســـه ر  ڕەزامه ندییـــدا 

فه راهه مكردنـــی  پێشـــنیاری 

بـــه  فێربـــوون  و  خوێنـــدن  

ڕێگای  له   پاڵپشـــتیكار،   شێوازی 

ئه لیكرتۆنی  خوێندنـــی  پڕۆژە ی 

خوێنـــدكاران  قوتابیـــان  و  بـــۆ 

شـــێوازی  پیاده كردنـــی  و 

ئه لیكرتۆنـــی  یـــان  ئۆنالیـــن 

خوێندنـــی  ناوه نده كانـــی  لـــه  

شـــێوازی  وه ك  ناحكومـــی 

سه رجه م  تاوه كوو  پاڵپشـــتیكار، 

ته كنیكـــی  و  پێداویســـتیی 

قانوونییه كانـــی  و  كارگێـــڕی 

هه رێمی  له   ئۆنالیـــن  خوێندنی 

كوردســـتان دابیـــن ده كرێـــت.

خوێندنـــی  شـــێوەیە  بـــەم 

خوێندنـــگا  تەنیـــا  ئۆنالیـــن 

و  دەگرێتـــەوە  ناحكومییـــەكان 

وەزارەتی  ڕاگەیەنـــراوی  دوایین 

دیاریكردنـــی  بـــۆ  پـــەروەردە 

كاتـــی تاقیكردنەوەكانـــی خولی 

دووەمـــی خوێندنگاكانی هەرێم 

كە بەشـــێكیان لـــە مانگی )٥(ی 

٢٠٢٠ )لە ئەگـــەری كۆتاییهاتنی 

كرانەوەی  و  قەڕەنتینـــە  ماوەی 

دەســـت  خوێندن(  ناوەندەكانی 

پێ دەكات و تـــا وەرزی هاوین 

دەرخەری  دەكێشـــێت،  درێـــژە 

وەزارەتی  كـــە  ڕاســـتییەیە  ئەو 

تێگەیشـــتووە  لەوە  پـــەروەردە 

كـــە توانای دابینكردنـــی زەمینە 

خوێندنـــی  جێبەجێكردنـــی  و 

نییە. ئۆنالینـــی 

ســـەبارەت بـــە وەزارەتـــی 

تاوەكـــوو  بـــااڵش،  خوێندنـــی 

 ،٢٠٢٠ )٤(ی  مانگـــی  كۆتایـــی 

هیـــچ ڕێنامییەكـــی گشـــتگیری 

باو  ئۆنالیـــن  خوێندنـــی  بـــۆ 

نەكراوەتـــەوە و تەنیـــا چەنـــد 

ئەندازیـــاری  وەك  كۆلێژێـــك 

ســـەاڵحەددین،  زانكـــۆی  لـــە 

 ٢٠٢٠/٣٢/١٩ ڕێككەوتـــی  لـــە 

تاقیكردنەوەیـــان  یەكەمیـــن 

داوە  ئەنجـــام  ئۆنالیـــن  بـــە 

كـــە  ڕایانگەیانـــدووە  و 

ئامادەكارییـــان بـــۆ خوێندن بە 

داوە،  ئەنجام  ئۆنالین  شـــێوازی 

گەشـــەپێدانی  زانكۆی  هەروەها 

مرۆیـــی بـــە هەمان شـــێوە لە 

ئامادەیی خۆیان  ڕاگەیاندنێكـــدا 

دەربڕی. پڕۆســـەیە  ئـــەم  بـــۆ 

خراپەكانـــی  لێكەوتـــە 

خوێندنـــگاكان  داخســـتنی 

مه ترســـییه كانی  له  بـــاره ی 

پـــه روه رده   پڕۆســـه ی  ڕاگرتنی 

قوتابخانـــه كان،  داخســـتنی  و 

ده ڵێت:  نێوده وڵه تـــی  بانكـــی 

باوبوونـــه وه ی  كاریگه ریـــی 

ئه و  له ســـه ر  كۆرۆنا  ڤایرۆســـی 

فێربوون  ئاســـتی  كه   واڵتانـــه ی 

وێرانكه ر  زۆر  نزمـــه ،  تیایانـــدا 

تێكڕای  هۆیـــه وه   بـــه   ده بێت، 

به رز  فێربـــوون  لـــه   هه اڵتـــن 

خۆڕاگرتنیان  توانـــای  ده بێته وه ، 

كێشـــه كانیان  له به رانبـــه ر 

داخســـتنی  ده بێـــت.  الواز 

ماوه یه كی  بـــۆ  قوتابخانـــه كان 

نه رێنی  و  كاریگه ریـــی  درێـــژ، 

قوتابیان  له ســـه ر  نه گونجـــاوی 

زه ره رمه نـــد  زۆر  و  ده بێـــت  

قوتابیـــان  چونكـــه   ده بـــن، 

ده رفه تـــی  ماڵه كانیانـــدا  لـــه  

هه یـــه .  فێربوونیـــان  كه مـــرتی 

ده ره وه ی  لـــه   كاتانه شـــی  ئه و 

قوتابخانـــه  به ســـه ری ده بـــه ن، 

به خێوكه رانیان  شـــانی  له ســـه ر 

ئابووری،  بارگرانییه كـــی  ده بێته  

به خێوكردنـــی  لـــه   چونكـــه  

ماوه یه كی  بـــۆ  منداڵه كانیانـــدا 

دابینكردنی  لـــه   ته نانه ت  درێژ، 

خۆراكـــی پێویســـتدا، دووچاری 

ده بنـــه وه ،  زۆر  ئاڵنگاریـــی 

نه بوونی  له  كاتـــی  به تایبه تـــی 

قوتابخانه دا.  ژەمه خۆراكه كانـــی 

هه یه   ئه وه   ئه گـــه ری  هه روه ها 

له دوای  ده ســـتكه وتانه ی  ئـــه و 

ماندووبوونێكـــی  و  زه حمـــه ت  

زۆر لـــه  چوارچێوه ی پڕۆســـه ی 

دابینكردنـــی  فراوانكـــردن  و 

بـــه دی  فێربوونـــدا  هه لـــی 

بكه وێـــت  په كیـــان  هاتـــوون، 

بچن.  له نـــاو  یـــان 

خۆیـــه وه ،  له الیـــه ن 

ڕێكخـــراوی یونســـكۆ ئاماژە به  

داخســـتنی  زیانـــی  چه ندیـــن 

ده ڵێت:  ده كات  و  قوتابخانه كان 

داخســـتنی قوتابخانـــه كان بـــه  

چه ندیـــن  هۆكارێـــك،  هـــه ر 

له وانـــه :  هه یـــه ،  زیانـــی 

كاتژمێره كانـــی  كه مكردنـــه وه ی 

كاریگه ریـــی  كـــه   فێركـــردن، 

ســـه ر  ده كاتـــه   نه رێنـــی 

هۆی  ده بێته   قوتابـــی،  ئاســـتی 

جیاوازی  ســـیامكانی  زیادكردنی 

چونكه   فێركردندا،  سیســـتمی  له  

ده وڵه مه نـــده كان  ماڵباتـــه  

گه وره تریـــان  توانایه كـــی 

ئاســـتی  پاراســـتنی  بـــۆ  هه یه  

دابینكردنی  و  فێربـــوون   به رزی 

بـــۆ  زیاتـــر  ســـه رچاوه ی 

و  كه لێنـــه كان   پڕكردنـــه وه ی 

و  كه ره ســـته   دابینكردنـــی 

منداڵه كانیان  بـــۆ  پێداویســـتی 

قوتابخانه ،  بـــۆ  چـــوون  له بریی 

خێزانـــه   بـــه  پێچه وانـــه ی 

نـــه وه . ه كا وه ند منا ما

بـــەردەم  ئاســـتەنگەكانی 

جێگـــرەوەكان  چارەســـەری 

گشـــتیی  به ڕێوه بـــه ری 

ڕێكخـــراوی یونســـكۆ؛ ئـــۆدری 

ڕایده گه یه نێـــت  ئـــازۆالی، 

بـــه م  دۆخه كـــه   ئه گـــه ر 

ئه وا  بێـــت،  بـــه رده وام  جـــۆره  

پـــه روه رده  ده كه وێتـــه  »بازنه ی 

چاره سه ری  بۆ  مه ترســـی«یه وه . 

ده ڵێـــت:  قه یرانـــه ش،  ئـــه م 

له گـــه ڵ  »ڕێكخراوه كه مـــان 

واڵتانـــی جیهـــان كار ده كات بۆ 

به رده وامبـــوون   زامنكردنـــی 

فێربـــوون  ڕێكخســـتنی  و 

له پێشـــی  هه مـــووان،  بـــۆ 

بـــۆ منـــدااڵن  و  هه مووانـــه وه  

گه نجـــان، چونكه  له  داخســـتنی 

زیامنه ندتریـــن  قوتابخانه كانـــدا 

توێـــژن.«  

چاره ســـه ركردنی  بـــۆ 

داخســـتنی  قه یرانـــی 

په ككه وتنـــی  قوتابخانـــه كان  و 

بانكـــی  پـــه روه رده ،  پڕۆســـه ی 

ده كات  پێشـــنیار  نێوده وڵه تـــی 

بیـــر لـــه  چاره ســـه ری به دیـــل 

بكرێتـــه وه . بـــه  بـــڕوای ئه وان، 

چاره ســـه ره كانی  لـــه   یه كێـــك 

به كارهێنانـــی  دۆخـــه ،  ئـــه م 

لـــه   »خوێنـــدن  سیســـتمی 

له  خوێندن  واتـــه   دووره وه »یه ، 

 ڕێگـــه ی ئۆنالینـــه وه ، له بریـــی 

پۆله كانـــی  لـــه   خوێنـــدن 

قوتابخانـــه دا. بـــه اڵم هێـــام بۆ 

سیســـتمه   »ئه م  ده كه ن  ئه وه ش 

بـــه  هـــۆی نه بوونـــی ژێرخانی 

زۆرێـــك  بـــۆ  ئه لیكرتۆنییـــه وه ، 

لـــه  واڵتـــان كارێكـــی ئاســـان 

جگه  لـــه وه ی  چونكـــه   نییـــه ، 

بۆ  نین  ئامـــاده   حكومه تـــه كان 

داهاتی  ئاســـتی  جێبه جێكردنی، 

گرفتێكـــی  خێزانه كانیـــش 

دیكه یـــه  كـــه  بـــه و هۆیـــه وه  

ناتوانـــن مۆبایلـــه  زیره كـــه كان 

خزمه تگوزارییه كانـــی   و 

بـــه  شـــێوه یه كی  ئینته رنێـــت 

فـــراوان بـــه كار بهێنـــن«.

كه   یونســـكۆش  ڕێكخراوی 

تایبه ته   كاره كانـــی  له   به شـــێك 

فێركـــردن،  پـــه روه رده  و  بـــه  

پشـــتگیریی  ڕایده گه یه نێـــت 

پڕۆگرامێكـــی  جێبه جێكردنـــی 

دووره وه   لـــه   فراوان  فێركردنی 

په نـــا  ده كات  داواش  ده كات. 

فێركارییه كان،  ئه پـــه   به ر  بربێته  

و  مامۆســـتایان   تاوه كـــوو 

په یوه ندیـــی  لـــه   قوتابیـــان 

به رده وامـــدا بـــن  و لـــه  یه كرت 

دانه بڕێـــن.
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ئه زموونی واڵتان له گه ڵ 

سیستمی ئۆنالیندا

چین 

یه كه م  بۆ  كۆرۆنا  ڤایرۆســـی 

جـــار لـــه  واڵتـــی چیـــن بـــاو 

بوویـــه وه ، ئه و واڵتـــه ی خاوه نی 

دانیشـــتووانه   ژماره ی  زۆرتریـــن 

له گـــه ڵ  هـــه ر  جیهانـــدا.  لـــه  

قوتابخانه   داخســـتنی  بڕیـــاری 

درووشـــمی  زانكۆكانـــدا،  و 

حكومه تـــی چین بریتـــی بوو له : 

»داخســـتنی قوتابخانه كان، به بێ  

به  هۆی  فێركردن«.  وه ســـتاندنی 

ســـاڵێكه   چه ند  مـــاوه ی  ئه وه ی 

زۆرینـــه ی قوتابخانـــه  و زانكۆ و 

ســـه رچاوه ی  چین  كتێبخانه كانی 

ئه لیكرتۆنـــی بـــه كار ده بـــه ن  و 

ده كه ون،  ده ســـت  به خۆڕایـــی 

بۆیه  پڕۆســـه ی خوێندنی ئۆنالین 

بـــوو. ســـه ركه وتوو 

چیـــن  ڕۆژنامه كانـــی 

بـــه   واڵته كه یـــان  ئه زموونـــی 

ئه زموونـــی جیهان  گه وره تریـــن 

لـــه  فێركردنـــی ئه لیكرتۆنیدا ناو 

ڕێگه ی  له   وانەوتنه وه   بۆ  ده به ن. 

ئیداره ی  ڕاســـته وخۆوه ،  په خشی 

مامۆســـتایانیان  قوتابخانـــه كان 

له ســـه ر به كارهێنانـــی »دینـــگ 

تـــۆك« ڕاهێنابـــوو كـــه  له الیه ن 

بابـــا«وه   »عه لـــی  كۆمپانیـــای 

دابین كرابوو. هه زاران مامۆســـتا 

وانه وتنـــه وه   بـــۆ  ئینته رنێتیـــان 

بـــه كار هێنـــا، لـــه  ده ره نجامدا 

ئه لیكرتۆنی  فێركردنی  پڕۆســـه ی 

بـــه  شـــێوه یه كی  لـــه  دووره وه  

به اڵم  چـــوو،  به ڕێوه   ڕێكخـــراو 

ئه م سیســـتمه  بۆ منداڵی خێزانه  

گرفت،  بـــووه   كه مده رامه ته كان 

چونكـــه  نه یانده توانـــی تێچووی 

كرێـــی ئینته رنێـــت دابین بكەن. 

ئیستۆنیا 

واڵتانـــی  ئاســـتی  له ســـه ر 

بـــواری  لـــه   و  ئه ورووپـــا 

ئه لیكرتۆنیـــدا،  فێركردنـــی 

ده وڵه تی  یه كـــه م  به   ئیســـتۆنیا 

ئه ورووپـــی داده نرێـــت، چونكه  

نه وه ده كانی  لـــه   قوتابخانه كانی 

ســـه ده ی ڕابردووه وه  ده ســـتیان 

ئه م سیســـتمه   به  جێبه جێكردنی 

كـــردووه ، به  جۆرێك له  ئێســـتادا 

به   په یوه ندیـــی  شـــتێك  هـــه ر 

پڕۆســـه ی فێربوونـــه وه  هه بێت، 

سیســـتمێكی  لـــه  ڕێگـــه ی 

لـــه   ناوه نـــدی  دیجیتاڵیـــی 

قوتابخانه كانـــدا  ســـه رجه م 

به ڕێـــوه  ده چێـــت. هه روه ها له 

فێركارییه وه ،  ئه و ســـه كۆ   ڕێگه ی 

قوتابیـــان  كه ســـوكاری 

ئاســـتی  ئـــاگاداری  ده توانـــن 

منداڵه كانیـــان  پێشـــكه وتنی 

بـــن  و هـــه ر لـــه و ڕێگه یـــه وه  

منداڵه كانیـــان  ڕە فتـــاری  لـــه  

ئـــاگادار ده كرێنـــه وه . هه روه ها 

ده توانـــن به بـــێ  ئـــه وه ی بچن 

قوتابخانه كان  قوتابخانه كـــه ،  بۆ 

ته ندروســـتیی  بـــاری  لـــه  

بكه نه وه ،  ئـــاگادار  منداڵه كانیان 

ئه گـــه ر هاتوو نه خـــۆش كه وتن 

بۆ  بچـــن  نه یانتوانـــی  یاخـــود 

قوتابخانـــه .

ئەڵامنیا 

لـــه   یه كێكـــه   ئه ڵامنیـــا 

واڵتـــه  گـــه وره  و كاریگه ره كانی 

وه كـــوو  بـــه اڵم  ئه ورووپـــا، 

یۆلیـــا هینـــزه؛  شـــاره زای بواری 

په یامنـــگای  لـــه   ته كنه لۆژیـــا 

»MMB« لـــه  شـــاری ئایســـنی 

ئه ڵامنیـــا ده ڵێـــت: »لـــه  بواری 

ئه لیكرتۆنیـــدا،  فێركردنـــی 

واڵتانی  خراپرتیـــن  بـــه   ئه ڵامنیا 

داده نرێـــت.«  ئه ورووپـــا 

هۆكاره كه شـــی ده گێڕێتـــه وه  بۆ 

واڵته كه ی  حكومه تـــی  ئـــه وه ی 

لـــه  ســـه ره تاوه  ئامـــاده  نه بووه  

هاوشـــێوه ی واڵتانـــی دیكـــه ی 

وه كـــوو فینالنـــد و ئیســـتۆنیا و 

به كار  ئۆنالین  سیســـتمی  سوید، 

بهێنێـــت. هه روه هـــا ده ڵێـــت: 

»ژێرخانـــی هێڵـــی ئینته رنێـــت 

لـــه  زۆرێـــك لـــه  ناوچه كانـــدا 

الوازه  یان زۆر سســـته ، زۆرینه ی 

له ســـه ر  مامۆســـتایانیش 

فێربوونـــی  ته كنیكه كانـــی 

و  ڕانه هێـــرناون   ئه لیكرتۆنـــی 

نه كراوه .« لێ  ئه وه شـــیان  داوای 

ده ڵێـــت:  هێنـــزه   یۆلیـــا 

چاوه ڕوان  نالۆجیكییه   »كارێكـــی 

 )٢٤( مـــاوه ی  لـــه   بكه یـــن 

ببنـــه   مامۆســـتایان  كاتژمێـــردا 

شـــاره زا له  فێربوونـــی ئۆنالیندا، 

بـــه اڵم ئـــه م ڕۆژانـــه ی ئێســـتا 

تاقیكردنـــه وه ن بـــۆ هه مووان  و 

خاڵی جیاكـــه ره وه ن له  ژیامناندا. 

ئێســـتا به ڕوونی خاڵه  الوازه كانی 

ده بینیـــن،  سیســـتمه كه مان 

مه زنـــه   ده رفه تێكـــی  ئه مـــه ش 

بۆ فێربـــوون لـــه و هه اڵنه ی كه  

له  ئاماده كردنـــی ئۆنالیندا ڕووی 

داهاتوودا  لـــه   ده كرێـــت  داوه ، 

بكرێنه وه .« ڕاســـت 

واڵتانی ئاسیا 

مه نگۆلیاش،  و  ڤێتنـــام   لـــه  

پشـــت بـــه  مۆبایل  و په خشـــی 

لـــه   ده به ســـن.  ته له ڤزیۆنـــی 

واڵتێكـــی وه كـــوو بولگاریـــاش، 

له  هه شـــت ســـه د هه زار  زیاتر 

مامۆســـتایان   تـــه واوی  بۆ  پێگه  

دروســـت  كاربه ده ســـتان  و 

كـــراوه ، له گـــه ڵ ئاماده كردنـــی 

بـــۆ  باوكردنـــه وه   خانه كانـــی 

قوتابخانه   كتێبی  ده ســـتكه وتنی 

به  فێركارییـــه كان  ســـه رچاوه   و 

 شـــێوه یه كی دیجیتاڵـــی له  پۆلی 

یه كـــه وه  هه تـــا پۆلـــی ده ، دوو 

فێركاری  به رنامـــه ی  كه ناڵیـــش 

له ســـه ر ته له ڤزیۆنی نیشـــتامنی 

ده كه ن. په خـــش 

واڵتانی عەرەبی

واڵتانـــی  ئاســـتی  له ســـه ر 

لـــه   هه ریه كـــه   عه ره بـــی، 

ســـعودیه  و ئیـــامرات، وێـــڕای 

له   قوتابخانـــه كان،  داخســـتنی 

ئۆنالینه وه   سیســـتمی  ڕێگـــه ی 

پڕۆســـه ی  بـــه   درێژە یـــان 

شـــێركۆ  د.  داوه .  پـــه روه رده  

كۆمانج دوو ســـاڵه  مامۆســـتایه  

له  زانكۆی شـــارقه  لـــه  ئیامرات، 

ڕۆژی  »دوانیـــوه ڕۆی  ده ڵێـــت: 

بڕیاری  زانكۆ  ئازار/٢٠٢٠(،  )٤ی 

داهاتووەوە  له  هه فتـــه ی  كه   دا 

بۆ  بێن  نابێـــت  خوێنـــدكاره كان 

زانكـــۆ، چونكه  لـــه  )٣٢/٨(، واته  

بڕیاره كـــه ،  دوای  ڕۆژ  چـــوار 

وانـــه كان  هه مـــوو  ده بێـــت 

لـــه   به شـــه كان  هه مـــوو  لـــه  

ڕێگه ی ئۆنالینـــه وه  بگوترێنه وه . 

بڕیـــار  هه مـــان  هـــاوكات 

كه   گرتبـــوو  له خـــۆ  ئه وه شـــی 

هه ینی  و  پێنجشـــه ممه   ڕۆژانی 

پشوون  ڕۆژانی  )كه   شـــه ممه    و 

ته واوی  به   ڕاهێنـــان  زانكۆ(،  له  

مامۆســـتاكانی زانكـــۆ ده كرێت، 

كـــه   بكرێـــن  فێـــر  تاوه كـــوو 

چـــۆن لـــه  ئۆنالینـــه وه  وانه  به  

ده گوترێته وه .« خوێنـــدكاره كان 

هه ر  كرمانـــج،  بـــه  وتـــه ی 

ئـــه و ڕۆژەی وه زاره تی په روه رده  

بڕیـــاری  بـــااڵ  خوێندنـــی  و 

قوتابخانه  و  ده رگای  داخســـتنی 

زانكۆكه یان  ده ركـــرد،  زانكۆكانی 

بڕیـــاری داوه  كار به  سیســـتمی 

ده ڵێت:  بۆیـــه   بـــكات.  ئۆنالین 

ده كرێـــت  كوردســـتانیش  »لـــه  

هه مـــان كار بكرێـــت. ئه گـــه ر 

ناكڕێت،  سیســـتمه كه   حكومه ت 

ده توانێـــت  ده وڵه مه ندێـــك 

وه زاره تـــی  بـــۆ  به رنامه كـــه  

بكڕێـــت،  بـــااڵ  خوێندنـــی 

ئه وانیـــش بیده ن بـــه  زانكۆكان. 

هه ر  كوردســـتان  خوێندكارانـــی 

زانكـــۆكان هه ر  ماڵـــه وه ن  و  له  

داخـــراون، با ته جروبـــه ی بكه ن، 

بزانـــن تـــا چ ڕاده یـــه ك ســـه ر 

» . ه كه ون د
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عێراق 

وه زاره تـــی  عێـــراق،  لـــه  

خوێندنی بااڵ ڕۆژی )٢٠٢٠/٣٢/٣٢١(، 

و  كـــرده وه   باو  به یاننامه یه كـــی 

ڕایگه یانـــد به  هۆی ئـــه و دۆخه ی 

واڵتـــی پێـــدا تێپـــه ڕ ده بێـــت، 

ئه لیكرتۆنی  خوێندنی  سیســـتمی 

په یـــڕە و ده كـــه ن، كـــه  ئامانـــج 

لێـــی؛ به ســـتنه وه ی قوتابیـــان  و 

پڕۆســـه ی  له گـــه ڵ  مامۆســـتایه  

 . ا بووند فێر

بـــااڵ  وه زاره تـــی خوێندنـــی 

ڕێگـــه ی  لـــه   ڕاشـــیگه یاندووه  

تیمێكـــی وه زاریـــی پســـپۆڕە وه،  

میكانیزمـــی  چاودێریـــی 

سیســـتمی  جێبه جێكردنـــی 

ئه لیكرتۆنـــی  خوێندنـــی 

ده كرێـــت.  زانكۆكانـــدا  لـــه  

بـــۆ  چاودێریكردنه كـــه ش 

به رنامه كه یـــه،   هه ڵســـه نگاندنی 

ســـوودوه رگرتنی  ئاســـتی  له گه ڵ 

خوێنـــدكار لێـــی. بـــه اڵم لیژنه ی 

پەرله مانی  لـــه   بـــااڵ  خوێندنـــی 

به یاننامه یه كـــدا  لـــه   عێـــراق، 

لـــه  ڕۆژی )٢٩ی ئـــازار( ده ڵێت: 

ئـــه م  له ســـه ر  »ســـه رنجامن 

بارگرانییه كی  هه یـــه ،  ئه زموونـــه  

شـــانی  ســـه ر  ده خاتـــه   نـــوێ  

داوا  عێراقـــدا.  لـــه   خێزانـــه كان 

ئـــه م  به كارهێنانـــی  ده كه یـــن 

بێـــت،  ئازادانـــه   سیســـتمه  

لـــه   داوا  ناچـــاری.  نه وه كـــوو 

په یوه ندییـــه كان  وه زاره تـــی 

ئینته رنێت  كوالێتیـــی  ده كه یـــن 

نرخه كـــه ی  و  بكاتـــه وه   بـــه رز 

دابه زێنێـــت، یان بـــۆ خوێندكاران 

بیـــكات بـــه  خۆڕایـــی.«

سیستمی ئۆنالین له  كوردستان، 

ئاستەنگ و چارەسەرەكان

لـــه  هه رێمـــی كوردســـتاندا 

سیســـتمی  لـــه   به تایبه تـــی 

ئۆنالین  سیســـتمی  به ڕێوه بردندا، 

لـــه  بوارێكی زۆر ته ســـكدا به كار 

بـــه  هۆكاری  ئه وه ش  ده هێرنێت، 

خزمه تگوزاریی  ئێســـتا  تا  ئه وه ی 

ئینته رنێـــت لـــه  ئاســـتێكدا نییه  

كاروبـــاره كان  به خێرایـــی  كـــه  

لـــه وه ی  جگـــه   ڕابپه ڕێرنێـــت، 

بۆ  به توانا  كادیـــری  ئه زمـــوون  و 

به ڕێوه بردنـــی ئـــه و سیســـتامنه  

كاتـــدا  هه مـــان  لـــه   كه مـــن. 

به ســـتنه وه ی هه مـــوو بـــه ش  و 

دامه زراوه یـــه ك  كارمه نده كانـــی 

كـــۆی  له گـــه ڵ  و  به یه كـــه وه  

سیســـتمی واڵتـــدا، كاتێكی زۆری 

. ێت ه و د

شـــاره زایان،  ڕای  بـــه  

چاره ســـه ری ئـــه و دۆخـــه ش له 

چونكـــه   ئه ســـته مه ،   ئێســـتادا 

كردنـــه وه ی خـــول  و ڕاهێنانـــی 

دۆخـــی  لـــه م  فه رمانبـــه ران 

ئه ســـته مه .  زۆر  كه ره نتینه یـــه دا 

كاره   زۆربـــه ی  جگـــه  لـــه وه ی 

بوونی  به   پێویســـتی  ئۆنالینه كان 

له   ئۆنالینه ،  بانكیـــی  سیســـتمی 

ئێستاشـــدا ژماره یه كـــی زۆر زۆر 

كارمه ندان  و  هاواڵتییـــان   له   كه م 

ژماره بانكییـــان هه یه . ســـه رباری 

ئۆنالیـــن  سیســـتمی  ئـــه وه ، 

كۆمپیوتـــه ری  بـــه   پێویســـتی 

حكومه تی  هه یـــه ،  پێشـــكه وتوو 

هه رێمیـــش لـــه  ئێســـتادا له ناو 

توانای  ئابووریدایه  و  قه یرانێكـــی 

كڕینی كۆمپیتوته ری پێویســـتی بۆ 

نییـــه . فه رمانگـــه كان 

سوودەكانی خوێندنی ئۆن الین

ســـه ردار عه بدوڵا؛ مامۆستای 

ماســـته ر  هه ڵگـــری  و  زانكـــۆ 

لـــه  فێركردنـــی زمانـــی ئینگلیزی 

بـــاره ی  لـــه   ته كنه لۆژیـــا،   و 

ئۆنالینه وه   خوێندنـــی  ســـوودی 

ده ڵێـــت: »لـــه  هـــه ره  ســـووده  

دیاره كانـــی خوێندنـــی ئۆنالیـــن 

ئه وه یـــه ، لـــه  هه مـــوو شـــوێن 

 و لـــه  هه مـــوو كاتێكدایـــه ، واته  

ئه مـــه ش  ‹Asynchronous‹ــــه ، 

به پێـــی  فێرخـــواز  ده كات  وا 

كاته كانـــی  خـــۆی  خواســـتی 

بخات  و  ڕێـــك  خـــۆی  خوێندنی 

ئه ركـــه كان جێبه جـــێ بـــكات  و 

لـــه  كاتـــی پێویســـت په یوه ندی 

بگرێـــت.  مامۆســـتا  له گـــه ڵ 

و  مـــادده   هه مـــوو  هـــه روه ك 

فێربـــوون  پێداویســـتییه كانی 

ناكات  پێویست  و  ده ســـن   له به ر 

بخـــۆی. هه روه ها  بـــۆ  خه مـــی 

ئاڵوگـــۆڕی  و  هاوبه شـــیپێكردن  

به   ئاســـانه  و  گه لێك  په ڕگـــه كان 

دوو هه نگاو  یـــه ك  و  كرته یـــه ك  

جێبه جـــێ ده كرێـــت. تێچـــووی 

كه مـــرته  له  ڕووی نـــرخ  و كاته وه ، 

له  جێگـــه ی ئه وه ی بـــه  پاس یان 

خۆت  ئۆتۆمبێلی  یـــان  تەكســـی 

بـــه كار بهێنیت بـــۆ خوێندنگه  و 

زانكۆكان، له  ماڵـــه وه  یان له  هه ر 

شـــوێنێك بۆ تـــۆ گونجـــاو بێت، 

فێربوونی  و  خوێنـــدن   ده توانیت 

بكه یت.« تێـــدا  خۆتـــی 

لـــه   باســـكردن  پـــاش 

ســـووده كانی سیســـتمی ئۆنالین، 

لـــه   بـــاس  مامۆســـتایه   ئـــه و 

گرفته كانـــی به كارهێنانـــی ئـــه م 

ده ڵێـــت:  و  ده كات   سیســـتمه  

و  وانه بێـــژی   و  »خوێنـــدن  

فێربوونی ســـه رهێڵی، پێویســـتی 

ئامـــرازه   لـــه   شـــاره زاییه   بـــه  

مامۆســـتایان  ته كنه لۆژییه كانـــدا. 

به گشـــتی بـــه  هه ندێـــك لـــه م 

به ڵكوو  نیـــن،  ئاشـــنا  ئامرازانـــه  

پێویســـتیان به  كاته ، بـــه  هه مان 

كێشـــه ی  خوێندكارانیش  شـــێوه  

 Digital( ته كنه لـــۆژی  زانینـــی 

Literacy( ــــیان هه یـــه . ئه مـــه  

ده كرێت له  ڕێگه ی مامۆستایانه وه  

بكرێت،  ڕاده یـــه ك چاره ســـه ر  تا 

ڤیدیـــۆی  تۆماركردنـــی  بـــه  

هاوبه شـــیپێكردنی  و  فێـــركاری 

له گـــه ڵ خوێندكارانـــدا. هه روه ك 

ده كرێت ســـوود له م ســـه كۆیانه  

وه ربیگرێـــن، كه  به  شـــێوه یه كی 

گشـــتی مامۆســـتا و خوێندكاران 

ئاشـــنان.« پێی  پێشـــرت 

ئه و  كـــه   دیكـــه   گرفتێكـــی 

مامۆستایه  باســـی ده كات، ئه وه یه  

كه مده رامه تیـــی  هـــۆی  بـــه  

لـــه   زۆرێـــك  به خێوكـــه ران، 

كڕینـــی  توانـــای  فێرخـــوازان 

ئینته رنێتیـــان نییه . بۆیه  پێشـــنیار 

ده كات بۆ چاره ســـه ری ئه و گرفته ، 

به هه ماهه نگـــی  حكومـــه ت 

دابینكردنی  كۆمپانیاكانـــی  له گه ڵ 

و  ماڵپـــه ڕ  ئـــه و  ئینته رنێـــت، 

بـــۆ خوێندن  كـــه   ســـه كۆیانه ی 

ســـوودیان لێ وه رده گیرێت، بكاته  

خۆڕایی  و هه مووان به  بێســـنوور 

به ڕای شاره زایان،
چاره سه ری ئه و 

دۆخه ش لەئێستادا 
ئه سته مه ، چونكه  
كردنه وه ی خول  و 

ڕاهێنانی فه رمانبه ران 
له م دۆخی كه ره نتینه یه دا 

زۆر ئه سته مه 
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بتوانـــن ده ســـتیان پـــێ بگات.

گرفته كانـــی  بـــاره ی  لـــه  

ئۆنالینه وه ،  سیســـتمی  دیكـــه ی 

م. ســـه ردار ده ڵێـــت: »خوێندنی 

گه رموگوڕیی  كه مـــرت  ســـه رهێڵی 

وه كوو  تێدایـــه   به شـــداریكردنی 

لـــه  خوێندنـــی ڕووبـــه ڕووی ناو 

پـــۆل، هه روه ها بـــۆ هه ندێك له  

پێویستیان  كه   به شـــه  جیاوازه كان 

 )Field( مه یدانییـــه   كاركردنی  به  

ــــه ، له وانه یـــه  گونجـــاو نه بێت. 

په رتبوون   ده كرێـــت  هه روه هـــا 

خوێنـــدكار  ده رچوونـــی  و 

خوێندنـــی  لـــه    )Distraction(

پابه ندبوون  و  بێـــت   زۆر  ئۆنالین 

مه گـــه ر  ته نهـــا  بێـــت،  كـــه م 

تـــه واوی  هاندانێكـــی  كه ســـێك 

و  خوێندنه كـــه ی   بـــۆ  هه بێـــت 

خـــۆی یه كالیـــی كردبێتـــه وه .«

حه مه غه ریـــب  كرێـــكار 

لـــه   مامۆســـتا  بێـــده ری؛ 

كۆیه   پۆلیته كنیكـــی  په یامنـــگای 

ماســـته ر  بڕوانامه ی  خاوه نـــی  و 

لـــه  جیۆته كنیـــك، ســـووده كانی 

سیســـتمی ئۆنالین بۆ خوێندكاران 

لـــه م خااڵنـــه دا چـــڕ ده كاته وه : 

وانه یـــه ك  خوێنـــدكار  »ئه گـــه ر 

تێنه گه یشـــتبێت،  بابه تێك  یاخود 

ســـه ر  بچێتـــه وه   ده توانێـــت 

ڕیكۆردكـــراو، تا وردتر ســـه رنجی 

بـــدات  و تێیبـــگات. ئاشـــنابوون 

كـــه   نـــوێ،  سیســـتمێكی  بـــه  

ده رفه تێكـــی باشـــه  بـــۆ زیاتـــر 

وانه كان  هه مـــوو  چاوكرانه وه یان. 

ئه رشـــیفێك  وه ك  به تۆماركـــراوی 

الی خوێنـــدكار ده مێنێتـــه وه،  كه  

ده توانێت له  داهاتوودا ســـوودیان 

خه رجیكردن  كه مـــرت  ببینێت.  لێ 

كـــه   ماڵـــه وه،   بیرنه كردنـــی  و 

ئه ندامانـــی  له گـــه ڵ  هه میشـــه  

به ســـه ر  كاته كانی  خێزانه كه یـــدا 

» ت. ه با د

ســـووده كان،  لـــه   بـــه ده ر 

ناوبـــراو له  چه نـــد ڕە هه ندێكه وه  

ئۆنالین  سیســـتمی  گرفته كانـــی 

دیارترینیان  كـــه   ده كاته وه ،  ڕوون 

نه بوونـــی كوالێتیـــی فێربوونـــه ، 

به ركه وته ی  نه بوونـــی  هـــۆی  به  

بـــه   خوێنـــدكار  ڕاســـته وخۆی 

بابه ته كـــه وه ، چونكـــه  مامۆســـتا 

بـــه  هاوپۆلـــی،  خوێنـــدكاری  و 

پێكه وه   ڕاســـته وخۆ   شـــێوه یه كی 

كاریگه ریـــی  ئه مـــه ش  نابـــن، 

و  ده بێـــت   له ســـه ر  خراپـــی 

ڕكابـــه ری  مۆتیڤه یشـــن  و 

نابێت،  دروســـت  بـــۆ  فێربوونی 

یاخود كه م ده بێـــت. جگه  له وه ی 

ده رفه تـــی گونجاو بۆ پرســـیار و 

وه اڵمی ڕاســـته وخۆ ناڕە خســـێت، 

ڕێكخسن  و  له   كێشـــه   هه روه ها 

به ڕێوه بردنـــی كات  و دێدالین بۆ 

كـــۆرس  و ۆرك  و ئه ســـاینمێنت  و 

هۆمۆرك  و ئه نجامدانی ســـیمینار 

و نووســـینی ڕاپـــۆرت دروســـت 

. ه بێت د

ده ڵێـــت:  مامۆســـتایه   ئـــه و 

بۆ  ئۆنالین  فێركردنی  »سیســـتمی 

گونجاوه ،  زاره كییـــه كان  بابه تـــه  

پراكتیكییه كان  بابه تـــه   بـــۆ  به اڵم 

ناگونجێـــت، یاخـــود به ئاســـته م 

لـــه   به شـــێك  ده توانرێـــت 

جگـــه  له وانه   بـــگات.  په یامه كه  

هه ڵســـه نگاندنی  چۆنێتیـــی 

خوێنـــدكار لـــه  الیه نـــی كیوز و 

ئیگزام  و چۆنێتیـــی به ڕێوه بردنیان  

گرفتێكـــی  چاودێریكردنیـــان،  و 

دیكـــه ،  كێشـــه یه كی  دیكه یـــه . 

ئیـــداره دان   شـــێوازی  له   بریتییه  

خوێنـــدكاران  به ڕێوه بردنـــی  و 

منوونـــه ؛  بـــۆ  به گشـــتی، 

لـــه   خوێنـــدكار  مۆڵه تپێدانـــی 

وانـــه كان  و تاقیكردنـــه وه ، یاخود 

كـــه   تـــر  كێشـــه یه كی  هـــه ر 

به شـــه كه وه .« به   په یوه ندیـــداره  

ڕوانگه یه ك به ره و ئاینده 

لـــه   نێوده وڵه تـــی  بانكـــی 

هێـــام  ڕاپۆرته كه یـــدا  كۆتایـــی 

ده كرێـــت  ده كات،  ئـــه وه   بـــۆ 

به ره نگاربوونـــه وه ی  ئه زموونـــی 

بنه مـــای  بكرێتـــه   ڤایرۆســـی 

دروســـتكردنی سیســـتمێكی نوێ  

لـــه  بـــواری پـــه روه رده دا، ئـــه و 

كاره ش بـــه  گرتنه بـــه ری چه نـــد 

منوونه ی  لـــه   ده بێت،  هه نگاوێك 

پرۆتۆكۆله كانـــی  نوێكردنـــه وه ی 

ته ندروســـتییه كان  پشـــكنینه  

قوتابخانه كانـــدا،  له نـــاو 

به جێگه یاندنـــی  باوكردنـــه وه ی 

پاكوخاوێنیـــی  هه ڵمه تـــی 

گشـــتی، دابینكردنـــی خوێندن له  

دووره وه ، به كارهێنانـــی قوتابخانه  

مه به ســـتی  بـــۆ  داخـــراوه كان 

فریاگـــوزاری.

لـــه   داوا  ڕێكخراوه كـــه  

لـــه دوای  ده كات،  ده وڵه تـــان 

چاكبوونه وه   قۆناغـــی  تێپه ڕاندنی 

بـــۆ  كۆرۆنـــا،  ڤایرۆســـی  لـــه  

كاتـــی  قه ره بووكردنـــه وه ی 

له ده ســـتچوو، خشـــته ی سااڵنه ی 

بكه نـــه وه ،  هه مـــوار  خوێنـــدن 

ئه وله ویـــه ت بـــه و پالنانه  بدرێت 

كـــه  بـــۆ تاقیكردنـــه وه ی قۆناغه  

دانـــراون،  چاره نووسســـازه كان 

سیســـتمی  په ره پێدانی  له گـــه ڵ 

لـــه  دووره وه . خوێنـــدن 

هاتووه :  بانكه كه دا  ڕاپۆرتی  له  

كه رتـــی  به رپرســـانی  ده كرێـــت 

ئه م  بڕیاربه ده ســـتان  و  په روه رده  

منوونه   نوێكردنـــه وه ی  بۆ  قه یرانه  

و شـــێوازه كانی نوێـــی فێركـــردن 

بتوانرێت  تاوه كـــوو  بقۆزنـــه وه ، 

هه لـــی فێربـــوون بـــه  هه مووان 

هه روه هـــا  بگه یه نرێـــت. 

بـــۆ  ئامـــاده  بكـــه ن  خۆیـــان 

حاڵه تـــه  له ناكاوه كان، سیســـتمی 

فێركردنیـــش وا لـــێ  بكرێت زیاتر 

بـــه  ڕووی  توانـــای خۆڕاگرتنـــی 

هه بێـــت. قه یرانه كانـــدا 
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نـــاس نیـــوز)٢٠٢٠/٣٢/٣٢١(، »بعـــد إعالن 

“فشـــل” الخطة.. بيان رســـمي بشـــأن التعليم 

.https://www.nasnews.com االلكـــرتوين!«، 

� شێركۆ كرمانج )٢٠٢٠/٣٢/٣٢١(، »خوێندنی 

https://www.facebook.com/ ئۆنالیـــن«، 

٧٨٧٣٢٦٤٤٤٨٤٥٤=permalink.php?story_fbid

.١٠٠٠١٥٤١٧٧٥٦٢٨٩=id&١٤٠

� دویچلـــه ولـــه)٢٠٢٠/٣٢/٢٢(، »مع غلق 

املـــدارس بســـبب كورونا: هل أملانيا مســـتعدة 

./https://www.dw.com/ar الرقمي؟«،  للتعليم 

»بعـــد   ،)٢٠٢٠/٣٢/٧( خیـــري  أمینـــة   �

إغـــالق املـــدارس... »كورونا« يضع العـــامل أمام 

https://www. اإللكـــرتوين«،  »التعليـــم  اختبار 

./١٠٠٥٠٦/independentarabia.com/node

 ،)٢٠٢٠/٣٢/٢٨( نیـــوز  كوردیـــو   �

خوێندنی  لەســـەر  ســـلێامنی  لە  »زانكۆیـــەك 

http:// دەدات«،  ڕوونكردنـــەوە  ئۆنالیـــن 

www.kurdiu.org/index.php/ku/news/

.٤٥٦٥٦٢ /kurdistan

 ،)٢٠٢٠/٤/١( شـــایان  عومـــەر   �

دابیـــن  مووچـــە  وەزیـــران:  »ئەنجوومەنـــی 

https://www. ،»دەکرێت و دەستکاری ناکرێت

.٠١٠٤٢٠٢٠٢٢/rudaw.net/sorani/kurdistan

 ،)٢٠٢٠/٣٢/٢٦( عبداللـــە  ســـەردار   �

»خوێندنـــی ســـەرهێڵی )Online( و کۆرۆنا و 

٥٤٦٤/http://kitn.net/babat قسە«،  دوو  یەک 

fbclid=IwAR٠Twz٩m٧pWcAlXkpMK�?٨

BK١٧vF١mySr٥BdpMp٤n٦apJU٤JR٥HFP

.aVFObAEY

 ،)٢٠٢٠/٤/٢( حەمەغەریـــب  كرێـــكار   �

لـــە  ئۆنالیـــن  سیســـتمی  بـــە  »خوێنـــدن 

https://knwe. کۆرۆنـــادا«،  ســـەردەمی 

_fb c l i d = I w A R ١ &٦ ٥ ٥ ٧ ٠ =o r g / ? p

x C E N H v r ٤ D A k ٤ W _ P S j c T _

R٨HSy٦nONtAU�yv٤weL٠٨eZQSsT٢i_

.R ٨Z ٤ ٠

� أخبـــار االمـــم املتحـــدة )٢٠٢٠/٣٢/١٠(، 

»بســـبب فـــريوس كورونـــا: واحد مـــن بني كل 

خمســـة طالب خـــارج املدرســـة، واليونســـكو 

https:// ،»تحشـــد وزراء التعليم ملواجهة األزمة

.١٠٥٠٩٢١/٠٣٢/٢٠٢٠/news.un.org/ar/story

»إدارة   ،)٢٠٢٠/٣٢/١٨( الـــدويل  البنـــك   �

تأثري فـــريوس كورونا املســـتجد عـــىل األنظمة 

https:// العـــامل«،  أنحـــاء  يف  التعليميـــة 

blogs.worldbank.org/ar/education/

education��١٩�managing�impact�covid

systems�around�world�how�countries�

are�preparing?cid=ECR_FB_WorldBank_

AR_EXTP&fbclid=IwAR٢zqoLrwsd_IDr

٢yacLZtg١aTdw٦Prp٣٢xcnb٦tkSXtX٤AOv

.Ua١MmVUkMmM

 ،)٢٠٢٠/٣٢/٢٠( ســـەاڵحەدین  زانكـــۆی   �

»کۆلێـــژی ئەندازیـــاری یەکـــەم تاقیکردنەوەی 

لەســـەر خوێندنـــی ئۆنالین بەســـەرکەوتوویی 

http://colleges.su.edu.krd/ دا«،  ئەنجـــام 

engineering/onlinelearning/?fbclid=IwAR

٣٢jUz٧t٢qefg٥١fFPADwbPymhUxEAPhm

.٥Fq٠f٠VmryObJ٨hun٥MDfr١S٨c
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ڤایرۆســـی  ئـــەوەی  لەگەڵ 

کۆرۆنـــا زیانێکـــی گـــەورەی لە 

و  مرۆڤایەتـــی  تەندروســـتیی 

لەگەڵ  داوە،   جیھـــان  ئابووریی 

ئـــەوەی دەیان ھـــەزار کەس بە 

ھۆی ئـــەم ڤایرۆســـەوە مردن و 

کۆرۆنـــا ژیانی لـــێ وەرگرتنەوە، 

پێدانەوەی  ھـــۆی  بـــووە  بەاڵم 

ھەلێکـــی دیکـــەی ژیـــان بـــە 

کە  زیندانییـــان،  لـــە  بەشـــێک 

بەشـــێکیان نزیک بـــوون لەوەی 

ئازادبوونیان  ھیـــوای  بە  کۆتایی 

تاکوو  کەســـانەی  ئـــەو  بێـــت. 

ڕۆژانـــی ڕابـــردوو بـــە بیانووی 

کۆرۆنا؛ دەرگای گرتووخانەکانی وااڵ کرد
زیندانییەکان لەنێوان یاسای بەرکار و حوکمی کۆرۆنادا

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد فەتاح

تیـــرۆر و دژبوون بە دەســـەاڵتی 

کونجـــی  دەخرانـــە  واڵت 

لەالیـــەن  ئێســـتا  زیندانـــەوە، 

دەرگای  دەوڵەتانەوە  ئەو  ھەمان 

و  دەکرێتەوە  بـــۆ  زیندانەکانیان 

دەکرێن. ئـــازاد 

ئێســـتا ئـــەوەی لـــە بەندە 

تیرۆر  مادەکانـــی  یاســـاییەکان، 

و مادەکانـــی تایبـــەت بـــە کار 

و چاالکیـــی سیاســـی بەھێزترە، 

ڤایرۆسێک  کۆرۆنایە.  ڤایرۆســـی 

و  ســـنوور  ھیـــچ  چـــۆن  وەک 

ئاواش  ناناســـێت،  جوگرافیایەک 

یاســـایی  بەند و مادەیەکی  ھیچ 

زیندانانە  ئەو  و دەرگای  ناناسێت 

دەکاتـــەوە بـــە ھیـــچ ھێزێکی 

دیکـــە نەدەکرانـــەوە، ھیـــوا بۆ 

ھیچ  دەگێڕێتەوە،  کەســـانە  ئەو 

یاســـایی  مادەیەکـــی  و  بەنـــد 

بـــۆ  ھیوایـــان  نەیدەتوانـــی 

بگەڕێنێتـــەوە.

چەنـــد  دۆخـــی  لێـــرەدا 

دەکەیـــن،  بـــاس  واڵتێـــک 

ئازادکردنـــی  پڕۆســـەی  کـــە 

زیندانییەکانیـــان دەســـت پـــێ 

ئەو  جـــۆری  لێـــرەدا  کـــردووە. 

ڕێکارانـــە باس دەکەیـــن کە لەم 

واڵتانـــەدا گیراونەتە بـــەر و ئەو 

زیندانییانـــەی ئـــازاد دەکرێن و 

و  ســـەرھەڵدان  دوای 

کۆرۆنا  ڤایرۆســـی  باوبوونەوەی 

لـــە کۆتایـــی ســـاڵی ٢٠١٩ لـــە 

باوبوونەوەی  و  چیـــن  واڵتـــی 

جیھاندا،  واڵتانـــی  زۆربـــەی  بە 

باوبوونەوەی  لـــە  ڕێگرتـــن  بۆ 

ھەندێـــک  زیندانەکانـــدا،  لـــە 

ئازادکردنی  بڕیـــاری  واڵتـــان  لە 

و  ڕاگیـــراو  لـــە  بەشـــێک 

دا. زیندانییەکانیـــان 

کەســـانەی  لـــەو  بەشـــێک 

لـــە زیندانەکانـــی عێـــراق ئازاد 

بـــە  ئـــەو کەســـانەن  کـــراون، 

چاالکیی  یـــان  تیـــرۆر  مـــادەی 

سیاســـیی دژ بە دەسەاڵتی واڵت 

دەســـتگیر کراون و ســـزا دراون، 

ئومێدێکی  ھیچ  کەســـانەی  ئەو 

ڕوون بـــۆ ئازادبوونیان نەبووە و 

چاوەڕێی  ھەندێکیـــان  تەنانەت 

جێبەجێکردنـــی ســـزای مـــردن 

بەســـەریاندا. بوون 
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بـــەر لێبوردن دەکـــەون. ئەوەی 

پرســـیاری گرنگە، ئایا ئازادکردنی 

دەبێتـــە  زیندانییانـــە،  ئـــەم 

ئاشـــتەوایی  ھێنانەئارای  ھـــۆی 

ھەلێکی  پێدانی  و  کۆمەاڵیەتـــی 

یـــان  زیندانییـــان،  بـــە  ژیـــان 

ســـەر  بـــۆ  دەبـــن  مەترســـی 

سیاسی  کۆمەاڵیەتی،  ئاسایشـــی 

ئەمنـــی؟ و 

ھەرێمی کوردستان

ڤایرۆســـی  ئـــەوەی  لەگەڵ 

ھەرێمی  لـــە  نـــوێ  کۆرۆنـــای 

کوردستانیشـــدا بـــاو بـــووەوە، 

بـــەاڵم ھەرێم درەنگـــرت بیری لە 

کردەوە،  زیندانییان  ئازادکردنـــی 

ئـــەوە  ســـەرەکییش  ھـــۆکاری 

بوو ڤایرۆســـەکە بە شـــێوەیەکی 

بەرفـــراوان بـــاو نەبـــووەوە و 

نـــاو  نەچـــووە  ڤایرۆســـەکەش 

ھەرێمـــی  زیندانێکـــی  ھیـــچ 

کوردســـتانەوە.

ئه نجوومه نـــی  ســـەرەتا 

کوردســـتان،  ھەرێمی  دادوه ریی 

لیژنه یه كـــی بـــۆ تاوتوێكردنـــی 

ژماره یـــه ك  ئازادكردنـــی 

پێـــک  ڕاگیـــراو  و  حوكمـــدراو 

ھێنـــا. ئه نجوومه نـــی دادوه ریی 

هه رێمـــی كوردســـتان له ســـه ر 

بارزانی؛  مـــەرسوور  پێشـــنیازی 

ســـه رۆكی حكومه تـــی هه رێمی 

بـــه   لیژنه یه كـــی  كوردســـتان، 

تاوتوێكردنـــی  مه به ســـتی 

و  حوكمـــدراوان  بارودۆخـــی 

هه رێمـــی  لـــه   بەندكـــراوان 

كوردســـتان پێـــك ھێنـــا، ئامانج 

لـــەم کارەش بـــۆ دۆزینـــه وه ی 

ئازادكردنی  بـــۆ  بوو  میكانیزمێك 

ژماره یـــه ك لـــه و حوكمـــدراو و 

بەندكراوانـــەی لـــە زیندانەکانی 

دوای  ھەن.  کوردستاندا  ھەرێمی 

ده ستنیشـــانكردنی ئه و كه سانه ی 

كـــه  حوكـــم دراون و ئازادكردن 

ناوه كانیـــان  ده یانگرێتـــه وه ، 

ئه نجوومه نـــی  لەالیـــەن 

هه رێمـــی  دادوه ریـــی 

نێچیرڤـــان  بـــۆ  كوردســـتانەوە 

هه رێمـــی  ســـه رۆكی  بارزانـــی 

کرایـــەوە،  بـــەرز  كوردســـتان 

مه به ســـتی  بـــه   ئه ویـــش 

تایبه ت  لێبوردنێكـــی  ده ركردنی 

ده ســـه اڵتی  لـــه   كـــه   بۆیـــان 

هه رێمـــی  ســـه رۆكی 

ئه نجوومه نـــی  كوردســـتانه . 

كوردســـتان  هه رێمی  دادوه ریی 

بـــۆ  كـــه   نوورساوێكـــدا  لـــه  

هه رێمـــی  ســـه رۆكایه تیی 

کـــردەوه ،  بـــه رز  كوردســـتانی 

ئامـــاری ئـــه و ڕاگیراوانـــه ی كه  

ئـــازاد ده كرێن به  ده ســـته به ری 

حوكم  كه   زیندانیانه شـــی  ئه و  و 

دراون و بـــه  ئازادكردنی به مه رج 

ئـــازاد ده كرێـــن، باو کـــردەوە. 

دادوەریـــی  ئەنجوومەنـــی 

ھەرێـــم بڕیـــاری دا بـــە ناردنی 

ئامـــاری ئـــه و ڕاگیراوانـــه ی كه  

ئـــازاد كـــراون به  ده ســـته به ری 

هه ر  ســـنووری  لـــه   )كفالـــه (، 

دادگای  ســـه رۆكایه تیی  چـــوار 

ناوچـــه ی  تێهه ڵچوونـــه وه ی 

)هه ولێـــر، ســـلێامنی، دهـــۆك، 

و  كه ركووك�گه رمیـــان( 

ئازادكردنی  ئامـــاری  هه روه هـــا 

الرشطی(  )االفـــراج  به مه رجـــی 

ئـــه و زیندانییانـــه ی )محكـــوم( 

چاكســـازییه كانی  لـــه   كـــه  

ســـلێامنی  )هه ولێر،  پارێزگاكانی 

ســـەرۆکایەتیی  بۆ  دهـــۆك(ن  و 

لـــه   کوردســـتان،  ھەرێمـــی 

ڕۆژانـــی )٢٠٢٠/٣٢/٣٢٠ تاوه كـــوو 

.)٢٠٢٠ /٤ /٥

نوورساوەکـــەی  بەپێـــی 

دادوەریـــی  ئەنجوومەنـــی 

كـــۆی  کوردســـتان،  ھەرێمـــی 

گشـــتیی ئازادكردنـــی به مه رجی 

دادگای  چوار  هه ر  له   بەندكراوان 

 ١٤٧٤ هه رێم،  تێهه ڵچوونـــه وه ی 

ســـه رۆكایه تیی  لـــه   كه ســـن. 

تێهه ڵچوونـــه وه ی  دادگای 

ئـــازاد  گیـــراو   ٨١٢ هه ولێـــر، 

ژماره یـــه   لـــه و  و  كـــراون 

كه ســـه .   ٢٦ به مه رج؛  به ردانـــی 

دادگای  ســـه رۆكایه تیی  لـــه  

ســـلێامنی،  تێهه ڵچوونـــه وه ی 

٤٤٠ گیـــراو ئازاد كـــراون و له و 

به مـــه رج؛  به ردانـــی  ژماره یـــه  

١٢ كه ســـه . لـــه  ســـه رۆكایه تیی 

تێهه ڵچوونـــه وه ی  دادگای 

ئازادكردنـــی  ژمـــاره ی  دهـــۆك، 

 ٣٢٠ و  كه ســـه    ١٧٠ گیـــراوه كان 

كه ســـیان به ردانـــی به مه رجـــه . 

دادگای  ســـه رۆكایه تیی  لـــه  

ناوچـــه ی  تێهه ڵچوونـــه وه ی 

ڕاگیراو   ٢١ كه ركووك�گه رمیـــان، 

یـــه ك  له گـــه ڵ  كـــراون  ئـــازاد 

ئەنجوومەنـــی  نه وجـــه وان. 

باســـی  ھەرێـــم  دادوەریـــی 

به ردانی  پڕۆســـه ی  کرد،  لەوەش 

ڕاگیـــراوان و ئازادكردنی به مه رج 

بـــه رده وام ده بێـــت. هـــەر لەم 

سێشەممە  ڕۆژی  چوارچێوەیەدا، 

 ،٢٠٢٠/٤/١٤ رێككەوتـــی 

ئەنجومەنـــی دادوەری هەرێـــم 

ژمارەیـــەک  كـــە  ڕایگەیانـــد، 

لێبوردنێکی  بە  دەستبەســـەرکراو 

بەپێـــی  ئازادکـــران.  گشـــتیی 

ئەنجوومەنـــی  نوورساوەکـــەی 

دادوەری هەرێـــم، لە ســـنووری 

پارێزگای هەولێر، ١٥٩ دەستەبەر 

پارێـــزگای  لـــە  ســـزادراو،  و 

پارێزگای  لـــە  و   ٣٢٤٨ ســـلێامنی 

دهۆکیـــش ٣٢١٩ کەس ئازادکراون. 

ئەنجومەنـــی دادوەری هەرێـــم 

لە  کـــردووە،  بـــەوەش  ئاماژەی 

ڕۆژانـــی داهاتـــوودا ئازادکردنی 

دەستبەســـەرکراوان  بەمەرجـــی 

بـــەردەوام دەبێـــت.

ئایا ئازادکردنی ئەم زیندانییانە 

مەترسین بۆ سەر ئاسایشی 

کۆمەاڵیەتی؟

ئایـــا  ئـــەوەی  دەربـــارەی 

ئازادکردنـــی ئـــەم زیندانییانـــە 

مـــادەی  بـــە  بەشـــێکیان  کـــە 

تیـــرۆر گیـــراون و ســـزا دراون، 

یان بە ھـــۆی کوشـــن و تاوانی 

ترســـناکەوە حوکم دراون، دەبێتە 

ئاشتیی  ســـەر  بۆ  مەترسی  ھۆی 

کۆمەاڵیەتی و مەترســـیی سیاسی 

)دروســـتکردنەوە  ئەمنـــی  و 

تـــۆڕە  بەھێزکردنـــەوەی  و 

یـــان  تیرۆریســـتییەکان(، 

پێدانی  بـــۆ  باشـــە  ھەنگاوێکی 

ھەلێکـــی ژیـــان پێیـــان؟ ئایـــا 

ئازادکردنیان  دوای  ســـیناریۆکانی 

دەبن؟  چـــۆن 

مامۆســـتای  حەکیم؛  د.موراد 

بەشـــی کۆمەڵناســـی لە زانکۆی 

بارەیەوە  لـــەم  ســـەاڵحەددین، 

زینـــدان  و  ســـزا  دەڵێـــت 

هه یـــه ،  خۆیـــان  فه لســـه فه ی 

گۆڕانیان  ســـزاكان  جۆری  ده شێ 

به ســـه ردا بێـــت، به شـــێك لـــه  

پێبژاردن  بـــۆ  بگۆڕێن  ســـزاكان 

)غه رامـــه (، بـــه اڵم ئه گـــه ر بڕوا 

كردووه   تاوانی  كه ســـێك  بێت  وا 

و پێویسته  ســـزا بدرێت و ئێستا 

ده كرێ  چـــۆن  چاكســـازییه ،  له  

بـــه  بڕیارێكـــی ســـه رووتری بێ 

بزانرێت  ئه وه ی  به بێ  دیراســـه ، 

ئـــه و كه ســـه  لـــه  تاوانه كـــه ی 

په شـــیامنه  یـــان نـــا، دووباره ی 

بووه   نا،  چـــاك  یـــان  ده كاته وه  

له  ســـایه ی چاكســـازییه كان یان 

بكرێن؟ ئـــازاد  نه خێـــر، 

کەســـانەی  ئەو  دەربـــارەی 

پێـــی  لـــە چاکسازییەکانیشـــن، 

وایـــە له گـــه ڵ ئه وه شـــدا كـــه  

چاكســـازییه كانن  لـــه   ئه وانه ی 

تاوانیـــان كـــردووه ، بـــه اڵم لـــه  

ڕاســـتیدا تاوانه كانیـــان جیاوازن، 

گـــه وره ی  تاوانـــی  هه یـــه  

ئه نجـــام داوه  وه ك كوشـــن یان 

ئه وانـــه   ئازادكردنـــی  تیـــرۆر، 

به اڵم  نییـــه ،  پاســـاوێكی  هیـــچ 

هه ســـت  كه   تێدایه   خه ڵكانێكی 
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كـــراوه ،  لێ  ســـتەمی  ده كـــه ی 

ئه نجـــام  ســـووكی  تاوانێكـــی 

ماده یـــه ك  بـــه   بـــه اڵم  داوه ، 

قورســـه ،  زۆر  كـــه   دراوه   ســـزا 

بۆیـــه  دەبێـــت په رله مـــان بـــه  

بچێته وه .  ســـزاداندا  یاســـاكانی 

زۆربه ی یاســـاكان؛ یاســـای كۆنی 

ســـه رده می به عســـن، هه روه ها 

بارودۆخی ئێســـتا زۆر جیاوازه  و 

گۆڕانیان  تاوانه كانیـــش  جـــۆری 

بۆیـــه   هاتـــووه ،  به ســـه ردا 

ناهاوســـه نگی  هه ســـت ده كرێ 

ســـزاكاندا  و  تـــاوان  له نێـــوان 

چاره ســـه ر  پێویســـته   كه   هه یه ، 

. ێت بكر

لـــە بـــارەی ئـــەوەی ئایـــا 

ڕەھەنـــدە بـــاش و خراپەکانـــی 

ئازادکردنـــی ئـــەم زیندانییانـــە 

حکومەتـــی  باشـــرتە  و  چیـــن 

وەھادا  ھەنگاوێکی  لـــە  ھەرێم 

مامەڵە  چـــۆن  و  بـــکات  چـــی 

بـــکات؟ دکتـــۆر مـــوراد حەکیم 

بـــاش  ڕە هه نـــدی  دەڵێـــت، 

ئه وه یـــه  كه  ئه وانه ی ســـزاكانیان 

ســـووكه،  یـــان به شـــی هـــه ره  

تێپه ڕانـــدووه ،  ماوه كـــه ی  زۆری 

یـــان ئه وانـــه ی كـــه  هه ســـت 

ماده یه كـــی  بـــه   ده كرێـــت 

قورســـرت لـــه  تاوانه كانیان ســـزا 

و  ماڵـــه وه   بگه ڕێنـــه وه   دراون؛ 

ده ســـت  ئاســـایی خۆیان  ژیانی 

پـــێ بكه نـــه وه . الیه نـــی خراپ 

كه:  ئه وه یـــه  

ئـــازاد  كه ســـانێك  یه كـــه م: 

له ســـه ر  مه ترســـین  كه   بكه یت 

كۆمه ڵـــگا و بـــه  ئه گـــه ری زۆر 

ده كه نه وه . دووبـــاره   تـــاوان 

ئـــه وه ی  له بـــه ر  دووه م: 

لـــه   چاودێـــری  دامـــوده زگای 

ناتوانرێـــت  الوازه ،  پۆلیـــس 

وه ك ئـــه وه ی كـــه  لـــه  واڵتانی 

بـــۆ  ده كرێـــت  پێشـــكه وتوو 

بـــۆ  تاوانبـــار   نه گه ڕانـــه وەی 

تـــاوان، له گه ڵ ئه مانـــه  بكرێت.

لـــه   به شـــێك  ســـێیه م: 

په یامێك  ئـــه وه  وه كوو  تاوانباران 

وه رده گـــرن، كه  وا هـــه ر چه ند 

تـــاوان بكـــه ن، هـــه ر دواجـــار 

له   زووتر  زۆر  مه رســـۆمێك  بـــه  

ده كرێن. ئـــازاد  واده ی خۆیـــان 

 د. مـــوراد حەکیم، ڕەھەندە 

سیاســـییەکەی  و  کۆمەاڵیەتـــی 

لـــە  زیندانییـــان  ئازادکردنـــی 

ھەرێمـــی کوردســـتان و جیھان 

لـــه   دەڵێـــت:  و  ڕوو  دەخاتـــە 

دروســـت  ڕە نگـــه   ڕاســـتیدا 

گشـــتگیر  تێڕوانینی  یه ك  نه بێت 

کۆمەاڵیەتـــی  ڕەھەنـــدە  بـــۆ 

ئازادكردنـــی  سیاســـییەکەی  و 

زیندانییـــان له  هه مـــوو جیهاندا 

ئـــه وه ی  له بـــه ر  هه بێـــت، 

یاســـاكان و ســـزاكان لـــه  واڵتان 

جیـــاوازن، بۆیـــه  ڕە نگـــه  به پێی 

واڵت ڕە هه نـــده  کۆمەاڵیەتـــی و 

بگۆڕێـــت.  سیاســـییەکەش 

هه رێمـــی  بـــه   ســـه باره ت 

مـــوراد  دکتـــۆر  كوردســـتان، 

حەکیـــم له گـــه ڵ ئـــه م جـــۆره  

نییە،  زیندانییـــان  ئازادكردنـــه ی 

ئـــەو ئازادكردنـــی مه رجـــداری 

زیندانییانـــی پـــێ باشـــه ، به اڵم 

ئه وه ی كه  ئێســـتا باس ده كرێت 

و بـــه  مه ڕســـومێك ژماره یه كـــی 

به   ده كرێن،  ئـــازاد  زیندانی  زۆر 

پاساوه كان  و  نازانێت  پێویســـتی 

ڕە نگـــه  الواز بـــن. ڕێوشـــوێنی 

ئازادكردنـــی مه رجـــدار دیـــاره ، 

ده شێ ئه و ڕێوشـــوێنانه  بگۆڕێن 

و میكانیزمـــی گونجاوتر دابرنێن، 

مه ترســـیی  ئێســـتادا  لـــه   به اڵم 

زیندانـــه كان  له ســـه ر  كۆرۆنـــا 

ڕێژە ی  هه روه هـــا  كه مـــه ،  زۆر 

هه رێمـــی  لـــه   زیندانییانیـــش 

پێـــش  كه مـــه .  كوردســـتان 

چه نـــد ســـاڵێك به  مه ڕســـومێك 

ژماره یه كـــی زۆر زیندانـــی ئازاد 

كـــران، كـــه  به داخـــه وه  زۆریان 

ئه نجـــام  تاوانیـــان  دووبـــاره  

تاوان،  ســـەر  گه ڕانه وه   و  دایەوه  

ئازاد  دیســـان  ئێســـتاش  ئه گه ر 

بكرێنـــه وه ، ئـــه وا ناڕاســـته وخۆ 

پێیـــان ده وترێـــت ئه گـــه ر ئه و 

جـــاره ش دووباره  تـــاوان ئه نجام 

ماوه یـــه ك  دوای  بده نـــه وه ، 

ده كرێنـــه وه .  ئـــازاد  دووبـــاره  

ئایـــا ئـــه م جـــۆره  ئازادكردنـــه  

دووبـــاره   هانـــی  ناڕاســـته وخۆ 

نادات؟ تاوانكـــردن 

گۆڕانکاریی سیستمی یاسایی و 

مافەکانی مرۆڤ دوای کۆرۆنا

یاساناســـان  لـــە  بەشـــێک 

پێیان وایە سیســـتمی یاســـایی و 

مرۆڤیش،  مافەکانـــی  تەنانـــەت 

کۆرۆنا  پێش  کۆرۆنـــا وەک  دوای 

نابێـــت. دکتۆر محەمەد ڕەشـــید 

حەســـەن؛ مامۆســـتا لە بەشـــی 

یاســـا لە زانکۆی ســـلێامنی، پێی 

بەدەر  یاســـایی  كایـــەی  وایـــە 

دوای  گۆڕانکارییەکانی  لـــە  نییە 

سیســـتمی  چونكـــە  کۆرۆنـــا، 

بنەمـــا  و  مـــرۆڤ  مافەكانـــی 

یاســـادانان،  پڕۆســـەی  تازەكانی 

ســـەردەمی  پێـــش  وەكـــوو 

مافـــە  وەک  نابێـــت،  كۆرۆنـــا 

مـــرۆڤ،  تەندروســـتییەكانی 

مرۆڤەكان،  لەنێـــوان  جیـــاكاری 

یاســـای  ڕەگەزپەرســـتی، 

نێودەوڵەتی، یاســـا كارگێڕییەكان، 

بابەتەكانـــی  و  كار  یاســـای 

پەیوەســـت بـــە یاســـای كۆچ و 

كە  نێودەوڵەتی،  مرۆیی  یاســـای 

هەموو ئـــەم بابەتانە و چەندین 

بابەتـــی یاســـایی تـــر دەبن بە 

بۆیە  گەورە.  مشـــتومڕی  بابەتی 

دەبێت لە ناوەنـــدە ئەكادیمی و 

ڕێكخراوەكانی  و  دادوەرییـــەكان 

كۆمەڵگای مەدەنـــی، هەر كەس 

ڕشتەی  و  تایبەمتەندی  بەگوێرەی 

بۆ  دروســـتەكان  ئاڕاســـتە  خۆی 

بكات.  دیـــاری  کۆرۆنـــا  دوای 

گۆڕانکارییەکان،  دەربـــارەی 

دکتۆر محەمەد ڕەشـــید حەسەن 

بابەتانە  لـــەو  یەکێک  دەڵێـــت: 

بکرێت،  لەســـەر  قسەی  دەبێت 

مـــەودا و چوارچێـــوەی یاســـای 

تاوانكاری،  دادبینیـــی  بنەماكانی 

پێویســـتییەكانی پێداچوونـــەوە، 

یاساكە،  بۆ  هەڵســـەنگاندنی ورد 

دیاریكردنـــی چەنـــد بیرۆكەیەك 

و  یاســـاكە  توانســـتی  كـــە 

جێبەجێكارانـــی یاســـاكە پتەوتر 

ڕووبەڕووبوونەوەی  بـــۆ  دەكات 

دۆخێكـــی لـــەم جـــۆرەی كـــە 

ئێســـتا دروســـت بووە. ئەمەش 

دەســـەاڵتی  ســـەرەكیی  ئەركی 

رەنگە كه سانێك 
ئازاد بكه یت كه  
مه ترسین له سه ر 

كۆمه ڵگا و به  ئه گه ری 
زۆر تاوان دووباره  

ده كه نه وه 
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بـــەم  چونكـــە  یاســـادانانە، 

شـــێوەیە زامنكردنی پرەنســـیپی 

دەســـەاڵتەكان  جیاكردنـــەوەی 

دێتـــە ئـــاراوە و ڕێگـــر دەبێت 

قەیرانـــە  ئـــەو  هەمـــوو  لـــە 

لە  دەرکـــەوت  كە  یاســـاییانەی 

دەسەاڵتەكانی  دەســـتتێوەردانی 

تر لـــە دەســـەاڵتی یاســـادانان. 

بـــۆ  هەڵســـەنگاندن  دەبێـــت 

پەیوەســـت  یاســـایەش  ئـــەم 

نەبێـــت بـــە كات و دۆخێكـــی 

دیاریكـــراو كە دۆخی ڤایرۆســـی 

دەبێـــت  بەڵكـــوو  كۆرۆنایـــە، 

ھەبێـــت كـــە دۆخی  دڵنیایـــی 

لـــەم جـــۆرە و دەرئەنجامەكانی 

ئەگەری  و  دەبێـــت  بـــەردەوام 

ســـەرهەڵدانەوەی هەیە. دەبێت 

نەبن  كاتـــی  چارەســـەرەكانیش 

ئازادكردن  بڕیارێكـــی  لـــە  كـــە 

یاســـایەكی  كەفالـــەت،  بـــە 

یاخـــود  گشـــتی  لێبوردنـــی 

تایبەتدا  لێبوردنـــی  بڕیارەكانـــی 

چـــڕ بكرێتەوە، بەڵكـــوو دەبێت 

جۆرێـــك لـــە جێگیـــری هەبێت 

یاســـاییەكاندا، چونكە  مامەڵە  لە 

مشـــتومڕێكی زۆر لەپاش خۆیان 

دروســـت دەكەن و دەرهاویشتە 

یاســـاکانی  كۆمەاڵیەتییەکانـــی 

لێبوردنی گشـــتی لە دوو دەیەی 

ڕابردوو لە هەرێمی كوردســـتان، 

شـــایەتیی ئـــەوە دەدەن.

کەموکوڕییەکانی ئازادکردنی 

تۆمەتباران و لێکۆڵینەوەی 

ئەلیکرتۆنی

ئازادكردنـــی  پڕۆســـەی 

كەفالەت  بە  ڕاگیـــراو  تۆمەتباری 

لەم دۆخەدا پڕۆســـەیەكی ئاسان 

نییـــە، بەتایبەت كە یاساناســـان 

لێكۆڵینـــەوە  دادوەری  دەزانـــن 

دەســـەاڵتێكی تەقدیریـــی زۆری 

ئاسان  ئەركی  و  بەگشـــتی  هەیە 

نییـــە لەم بـــارەدا، كـــە دەبێت 

بـــكات  ورد  هاوســـەنگییەكی 

گشـــتی  بەرژەوەندیی  لەنێـــوان 

و بەرژەوەندیـــی تۆمەتبارەكـــە، 

دادوەر  ئەگـــەر  بەتایبـــەت 

تۆمەتبارێـــك ئازاد بـــكات كە لە 

ڕاگیراوی  بـــە  بنەچـــەدا دەبێت 

مبێنێتـــەوە، واتە ئـــەو تاوانانەی 

كە ســـزاكەی لە سێ  ســـاڵ زیاتر 

بێت. ئەم هاوســـەنگییەش پشت 

دەبەســـتێت بە چەند پرسیارێك، 

ئازادكردنـــی  ئایـــا  لەوانـــە: 

تۆمەتبـــار، زیان بـــە لێكۆڵینەوە 

ناگەیەنێـــت؟ ئایا مەترســـی نییە 

یاخود  تۆمەتبـــار،  ڕاكردنـــی  لە 

مەترســـی نییـــە لـــە تێكچوونی 

كۆمەاڵیەتی؟  ئاسایشـــی 

د. محەمەد ڕەشـــید؛ مامۆستا 

زانكـــۆی  یاســـای  بەشـــی  لـــە 

بارەی  لە  مرۆیی،  گەشـــەپێدانی 

کەموکوڕییەکانەوە  وردەکاریـــی 

بوترێت  گرنگە  ئـــەوەی  دەڵێت: 

مافـــی  چـــۆن  ئایـــا  دیســـان: 

وەكیلی  و  ســـكااڵكار  بۆ  تانەدان 

ســـكااڵكار فەراهەم ببێت، لەبەر 

وەســـتاندنی  بڕیاری  ڕۆشـــنایی 

لەالیەن  تانەلێـــدان  كاتەكانـــی 

دادوەرییـــەوە؟  ئەنجوومەنـــی 

لە  كە  ئەوەیـــە  تر  پرســـیارێكی 

دادگای  كاتـــدا چـــۆن  هەمـــان 

تەمییـــز  دادگای  و  تاوانـــەكان 

ئەنجام  چاودێریكردن  پڕۆســـەی 

دەدەن؟ و چەندین پرســـیاری تر 

هەیە  پەیوەســـتی  ڕەهەندی  كە 

بـــە مافـــی كۆمەڵـــگا و مافـــی 

ســـكااڵكار؟ كەواتـــە دەكرێـــت 

بوترێت كـــە ڕاگرتنی تۆمەتباران، 

كەلێنـــی گـــەورەی دەرخســـت 

لەم  دادوەریـــدا.  سیســـتمی  لە 

مەبەســـتەش  ئەم  بۆ  دۆخـــەدا، 

پێشـــنیاری زیادكردنـــی چەنـــد 

یاســـای  بـــۆ  بڕگەیـــەك دەكات 

تاوانكاری،  دادبینیـــی  بنەماكانی 

یاســـاییدا  چوارچێوەیەكی  لە  كە 

چەنـــد  و  ورد  پێـــوەری  بـــە  و 

ڕاگرتـــن،  بـــۆ  ئەڵتەرناتیڤێـــك 

لەوانـــە: پابەندبوونـــی تۆمەتبار 

ماڵـــەوە،  لـــە  مانـــەوەی  بـــە 

دادوەری  بڕیارێكـــی  بە  ئەویش 

تاوانانـــەی  لـــەو  لێكۆڵینـــەوە 

كـــە مەترســـیدار نیـــن یاخـــود 

پابەندكردنـــی تۆمەتبـــار بەوەی 

هـــەر كاتێـــك داوا كـــرا، بێتـــە 

دادی  لێكۆڵـــەرەوەی  بـــەردەم 

ئەمانەشـــدا  لەگەڵ  دادوەر،  یان 

ســـەردانیكردنی  دەكرێـــت 

چەنـــد  یاخـــود  شـــوێنەكان 

بكرێت،  قەدەغە  لێ  شـــوێنێكی 

قەدەغەكردنـــی  هەروەهـــا 

لێی.  گەشـــتكردن 

خاڵێکـــی دیکـــە د. محەمەد 

ڕەشـــید دەیخاتە ڕوو، بریتییە لە 

ســـوودوەرگرتن لە هەڵپەساردنی 

بریتییـــە لەو  كاتیی ســـزا، کـــە 

حاڵەتـــەی تیایـــدا حوكمدراوێك 

بەندكردن  بـــە ســـزایەكی  هەیە 

دراوە،  ســـزا  زیندانیكردن  یاخود 

بكرێت  هەڵپەســـاردن  دەكرێت 

بـــۆ ســـزاكەی، بـــو منوونـــە بۆ 

ماوەی ســـێ مانگ یاخـــود زیاتر 

و  بێت  ورد  چاودێریـــی  لەژێـــر 

پـــاش وردبوونـــەوە لە ئـــاكاری 

جێبەجێكردنی  دادوەری  لەالیەن 

بەهەند  ئەمـــەش  )ئەگەر  ســـزا 

.) وەرگیرا

ڕێوشـــوێنانە  ئـــەم  هەموو 

االحرتازیة«  »التدابیـــر  وەکـــوو 

ســـزادانی  یاســـای  لە  هاتـــووە 

عێراقیدا، بەاڵم ئـــەم میكانیزمانە 

لەمـــەڕ  وەرگیـــراون  بەهەنـــد 

مامەڵەكـــردن لەگەڵ تۆمەتباراندا 

لـــە چەندین واڵتدا. لـــە هەمان 

لـــەوە  بیـــر  دەبێـــت  كاتـــدا 

بەر  بربێتە  پەنـــا  كـــە  بكرێتەوە 

ئەلیكرتۆنـــی،  لێكۆڵینـــەوەی 

ڕێگـــەی  لـــە  ڕاگیـــراوان  كـــە 

داواكانـــی  پارێزەرەكانیانـــەوە 

كەفالـــەت  بـــە  ئازادكـــردن 

پێشـــكەش بكـــەن.

دەرئەنجامەکانی یاسای لێبوردنی 

گشتی

یاســـای لێبوردنـــی گشـــتی 

ڕەخنە  ڕووبـــەڕووی  بـــەردەوام 

بووەتـــەوە و ھەندێـــک جاریش 

وەک ئامرازێکی سیاســـی ســـەیر 

کراوە، بەشـــێک لە ڕەخنەکانیش 

دەرئەنجامـــە  بـــە  پەیوەســـن 

خراپەکانی یاســـاکەوە، بەتایبەت 

کۆمەاڵیەتـــی  دەرھاویشـــتە 

ئازادکردنـــی  یاســـاییەکانی  و 

یاســـایە.  بـــەم  زیندانییـــان 

ڕەشـــید  محەمـــەد  دکتـــۆر 

لێبوردنـــی  یاســـای  لەســـەر 

دەرئەنجامەکانـــی  و  گشـــتی 

دەڵێـــت: دەرچوواندنی یاســـای 

كارێكـــی  گشـــتی،  لێبوردنـــی 

یاســـاكانی  ئیشـــكالییە.  و  ئاڵۆز 

هەرێمی  لـــە  گشـــتی  لێبوردنی 

كوردســـتان ئەوەی ســـەملاند كە 

ئامـــاژەكان ئـــەوە دەردەخـــەن 

هەندێـــك  یاســـادانەریش  كـــە 

تەرشیعییەكانی  دەســـەاڵتە  جار 

خراپ بـــەكار دەهێنێت و دەبێتە 

ئامانجەكانی  لەباربردنـــی  هۆی 

بێئەرزشكردنی  ســـزادان،  یاسای 

كۆمەڵگادا  لە  ســـزا  ئامانجەكانی 

و لەناوبردنـــی ئامانجێكی گرنگی 

ســـزا، کـــە ئەویـــش بریتییە لە 

بەرپەرچدانـــەوەی یاخود وەكوو 

بڕوانێتـــە  ئامرازێكـــی سیاســـی 

پڕۆســـەكە، چونكـــە وردبوونەوە 

ئـــەو  بڕگـــەی  چەندیـــن  لـــە 

یاســـایانەی لێبوردنـــی گشـــتی، 

كـــە  دەردەخـــات  ڕاســـتییەك 

نادەســـتووری  بڕگەی  چەندیـــن 

یەك  بڕگەشـــی  چەندین  بـــووە، 

یاســـای  لەگـــەڵ  ناگرێتـــەوە 

مافەكانـــی  نێودەوڵەتیـــی 

ئاكامە  لـــە  ئەمـــە جگە  مرۆڤ، 

كۆمەاڵیەتییەكانـــی ئـــەم بابەتە 

كوردســـتان.  لە 

باس  ڕەشـــید  محەمد  دکتۆر 

لـــە دەســـەاڵتەکانی ســـەرۆکی 
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ســـەبارەت  دەکات  ھەرێـــم 

بـــە لێبوردنـــی تایبـــەت و پێی 

ســـەرۆكی  دەســـەاڵتەكانی  وایە 

لێبوردنی  بە  پەیوەســـت  هەرێم 

تایبەت، كـــە لە كاتـــی قەیرانی 

پێك هێرنا  لیژنەیـــەك  كۆرۆنـــادا 

بە مەبەســـتی هەڵســـەنگاندنی 

بـــە  حوكمـــدراوان،  دۆخـــی 

نجـــی  ما ئا

مەڕســـومی  دەرچوواندنـــی 

كـــە  تایبـــەت،  لێبوردنـــی 

ئەمەش دیســـان چارەســـەرێكی 

لـــە  دەبێـــت  و  كاتییـــە 

بەرتەســـكدا  چوارچێوەیەكـــی 

نەبێـــت و پێـــوەری بابەتیی تێدا 

وەكـــوو  بكرێـــت،  بەرجەســـتە 

دەســـتوورییەكان.  پابەندییـــە 

بـــاری  بەهەندوەرگرتنـــی 

حوكمـــدراوان  تەندروســـتیی 

هەمـــان  لـــە  تەمەنیـــان،  و 

بـــۆ  نەبـــێ  ئامرازێـــك  كاتـــدا 

و  سیاســـی  ســـوودلێوەرگرتنی 

جۆرێـــك  هیـــچ  بـــە  دەبێـــت 

تاوانەكانـــی  حوكمدراوانـــی 

بەئەنقەســـت  كوشـــتنی 

نەگرێتـــەوە.

سوودوەرگرتن لە تەکنۆلۆژیا لە 

ئێستا و دوای ڤایرۆسی کۆرۆنا 

بابەتـــە  لـــە  یەکێـــک 

واڵتی  ھەندێـــک  لە  نوێیـــەکان 

بریتییە  پێشـــکەوتوو،  و  دیکـــە 

تەکنەلۆژیـــا  بەکارھێنانـــی  لـــە 

لەالیەن لێکۆڵـــەران. د. محەمەد 

دەڵێت:  بارەیـــەوە  لەو  ڕەشـــید 

پێویســـتییەكانی  لـــە  یەكێـــك 

یاســـای  هەمواركردنـــەوەی 

بنەماكانـــی دادبینـــی تاوانكاری، 

لە  ســـوودوەرگرتن  لـــە  بریتییە 

پێـــوەرە ئەلیكرتۆنییەكان، چونكە 

ببێتـــە  بابەتـــە دەبێـــت  ئـــەم 

فەلسەفەی  ســـەرەكیی  بەشێكی 

دادبینی لـــە هەرێمدا و هەرێمی 

كوردســـتان ناتوانێـــت  خۆی لەم 

پێشـــهاتە گرنگـــە دابربێـــت. بۆ 

ئەم مەبەســـتەش یاســـادانەرانی 

دەقێـــك  دەتوانـــن  كوردســـتان 

دادوەری  تیایـــدا  دابڕێـــژن، 

لێكۆڵینـــەوە یاخـــود لێكۆڵەرەوە 

ئیفـــادەی  هەبێـــت  بـــۆی 

ڕای  و  �شـــایەت�  تۆمەتبـــار 

شـــارەزایان تۆمـــار بـــكات لـــە 

ڕێگـــەی میكانیزمی »ڤیدیۆفۆن«، 

یان هـــەر ئامرازێكـــی گەیاندنی 

تەكنەلۆژیـــی دیکـــە، لـــە كاتی 

ئەم  بۆ  بەربەســـتێك  بوونـــی 

بربێتە  پەنا  دەكرێت  مەبەســـتە، 

تەكنەلۆژییەكان  ئامـــرازە  بـــەر 

وتەكانیان،  لـــە  گوێگرتـــن  بـــۆ 

بـــە مەرجێـــك ڕەچـــاوی مافی 

لەم  بكرێـــت  تـــر  الیەنەكانـــی 

جێبەجێكردنی  بەتایبەت  كارەدا، 

بـــەم  مـــادەی ١٢٣٢، دەكرێـــت 

میكانیزمـــە بكرێت بـــە مەرجی 

پارێـــزەر. ئامادەبوونـــی 

د. محەمـــەد پێـــی وایـــە لە 

بوونی كۆرونا  لە دۆخـــی  ھەرێم 

لـــە ڕووی یاســـاییەوە جۆرێك لە 

شـــپرزەیی هەبوو لە مامەڵەكردن 

لەگەڵ بارودۆخـــە نوێیەکەدا، كە 

ئەمـــەش وا دەخوازێـــت ھەرێم 

پشتئەســـتوورتر  و  ئامادەتـــر 

لە  یاســـاییەكان  بەهـــا  بـــە  بێ 

ئەگـــەری دووبارەبوونەوەی وەها 

. ا دۆخێكد

عێراق

دادگای   ،٢٠٢٠ ئـــازاری  ٣٢١ی 

لێکۆڵینەوەی نەینـــەوا کە تایبەتە 

بڕیاری  تیـــرۆر،  دۆســـیەکانی  بە 

ئازادکردنـــی ٥٠ زیندانیی دەرکرد، 

بەپێـــی مـــادەی چـــواری  کـــە 

تیرۆر  یاســـای ڕیشەکێشـــکردنی 

بڕیارەی  دەســـتگیر کرابوون. ئەم 

دادگای نەینـــەوا دوای ڕێنامیـــی 

دادوەری  بـــااڵی  ئەنجوومەنـــی 

بەشـــێک  ئازادکردنی  بـــۆ  بـــوو 

لـــە زیندانییـــان، بە مەبەســـتی 

باوبوونـــەوەی  لـــە  ڕێگرتـــن 

ڤایرۆســـی کۆرۆنـــا. بەشـــێک لە 

فراکســـیۆنەکانی نـــاو پەرلەمانی 

عێـــراق لـــە ھەوڵـــدا بـــوون بۆ 

پەلەکـــردن لە دەرکردنی یاســـای 

لەوەی  بـــەر  گشـــتی،  لێبوردنی 

ڤایرۆســـی کۆرۆنـــا بگاتـــە نـــاو 

عێراق. زیندانەکانـــی 
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عـــادل  نیســـانی ٢٠٢٠،  ٥ی 

ســـەرۆکوەزیرانی  عەبدوملەھدی 

عێـــراق، داوایەکـــی ئاڕاســـتەی 

بەرھەم ســـاڵح ســـەرۆککۆماری 

عێـــراق کـــرد، بـــە مەبەســـتی 

بـــۆ  پیشـــاندان  ڕەزامەنـــدی 

تایبەت  لێبوردنـــی  دەرکردنـــی 

بـــۆ ئازادکردنـــی بەشـــێک لـــە 

زیندانەکانـــی  لـــە  زیندانییـــان 

داوای  ســـەرۆکوەزیران  عێراقدا. 

کـــردووە ئەو کەســـانەی نیوەی 

تەواو  زیندانیکردنیـــان  مـــاوەی 

کـــردووە، ئەو کەســـانەی کەمرت 

زیندان  لـــە  ماوە  ســـاڵێکیان  لە 

یـــان بە کەمرت لە ســـاڵێک حوکم 

لـــەم  بـــن  ســـوودمەند  دراون، 

بکرێن. ئـــازاد  و  بڕیـــارە 

داوای  عەبدوملەھدی  عـــادل 

کردبـــوو بڕیارەکە ئەم کەســـانە 

کەســـانەی  ئـــەو  نەگرێتـــەوە: 

کردووە  پێشـــێل  تایبەتیان  مافی 

)مەگـــەر خـــاوەن مـــاف لێـــی 

تاوانی  بێـــت(، ئەوانـــەی  خۆش 

داوە،  ئەنجـــام  نێودەوڵەتییـــان 

ئەوانـــەی تاوانبـــارن بـــە تیرۆر، 

ئاسایشـــی  کەســـانەی  ئـــەو 

دەرەوە  و  ناوخـــۆ  لە  دەوڵەتیان 

مەترســـییەوە،  خســـتووەتە 

دارایی  گەندەڵیـــی  تاوانبارانـــی 

مرۆڤ،  بازرگانانـــی  مـــاددی،  و 

زیندانییان،  و  بەندکراو  فڕێنەرانی 

دەســـتدرێژیی  تاوانبارانـــی 

و  ھاوڕەگەزبـــازی  سێکســـی، 

مەحـــرەم،  لەگـــەڵ  زیناکـــردن 

بە ماددە  تاوانبارانی پەیوەســـت 

ســـپیکردنەوەی  ھۆشـــبەرەکان، 

بردنی  خەڵـــک،  فڕاندنی  پـــارە، 

فرۆشـــتنی  دەوڵـــەت،  پـــارەی 

شـــوێنەوار و چەنـــد تاوانێکـــی 

. یکە د

داواش کراوە ئەو کەســـانەی 

ســـوودیان لە بڕیـــاری لێبوردنی 

ژمارە ١٩ی ســـاڵی ٢٠٠٨ و ژمارە 

٢٧ی ســـاڵی ٢٠١٦ بینیـــوە، یان 

ھـــەر کەســـێک بـــەر لێبوردنی 

تایبـــەت کەوتبێـــت لە پێشـــرت، 

لـــەم بڕیارە ســـوودمەند نەبێت.

ئێران

جاوید   ،٢٠٢٠ ئـــازاری  ١٠ی 

تایبەتی  ڕێپۆرتـــەری  ڕەحـــامن؛ 

یەکگرتـــووەکان  نەتـــەوە 

لـــە  مـــرۆڤ  مافەکانـــی  بـــۆ 

لە  خـــۆی  نیگەرانیـــی  ئێـــران، 

کۆرۆنا  ڤایرۆســـی  باوبوونەوەی 

داوای  و  دەربـــڕی  ئێـــران  لـــە 

واڵتە  ئـــەو  دەســـەاڵتدارانی  لە 

و  سیاســـی  زیندانییانـــی  کـــرد 

ئـــەو زیندانییانەی خـــاوەن دوو 

و  سنووردانان  بەبێ  ڕەگەزنامەن، 

بە شـــێوەی کاتی ئـــازاد بکرێن. 

غوالمحوســـین  وتەكانی  بەپێـــی 

ئیســـامعیلی؛ وتەبێـــژی دەزگای 

دادوەریـــی ئێـــران، لـــە پێنـــاو 

ڕێگەگرتـــن لـــە باوبوونـــەوەی 

لەنـــاو  کۆرۆنـــا  ڤایرۆســـی 

بە  داوە  بڕیاریـــان  زیندانەکاندا، 

ئازاکردنـــی كاتـــی بـــۆ نزیكەی 

پڕۆســـەی  و  بەندکراو  ھەزار   ٥٤

زیندانییەکانیـــش  ئازادکردنـــی 

بەپێـــی  دەبێـــت.  بـــەردەوام 

دواییـــن ئاماری ئـــەم وەزارەتە، 

ئازادكراوەكان  بەنكـــراوە  ژمارەی 

 ١٠٠ نزیكـــەی  گەیشـــتووە 

هەزار كـــەس. هەڵبـــەت بەپێی 

وەزارەتـــی  ڕوونكردنـــەوەی 

ئازادكردنـــە،  ئـــەم  دادوەری، 

و  سیاســـییەكان  بەندكـــراوە 

تۆمەتی  ئێـــران  كـــە  ئەوانـــەی 

ئاسایشـــی  بـــە  دژ  »كـــرداری 

نیشـــتامنی« خســـتووەتە پاڵیان، 

ناگرێتـــەوە.

بـــەوەی ئەگەر   ســـەبارەت 

ئـــەم  ئازادکردنـــی  ھەیـــە 

ســـەر  بۆ  مەترســـی  زیندانییانە 

دروســـت  واڵتەکەی  ئاسایشـــی 

بکەن، رەئیســـی دەڵێـــت: تا ئەو 

ئاســـتەی کێشـــە بۆ ئاسایشـــی 

نیشـــتامنی و کۆمەاڵیەتیی واڵت 

پڕۆســـەی  نەبێـــت،  دروســـت 

زیندانییـــان  ئازادکردنـــی 

دەبێـــت.  بەردەوامیـــی 

تورکیا

لەالیـــەن  پڕۆژەیاســـایەک 

گەشـــەپێدان  و  داد  پارتـــی 

کـــرا  ئامـــادە  )ئاکپارتی(یـــەوە 

بـــۆ گفتوگۆکـــردن و دەنگـــدان 

لەســـەری لە پەرلەمانـــی تورکیا، 

ھەزار   ٩٠ نزیکەی  ئازادکردنی  بۆ 

ھەزار   ٣٢٠٠ کـــۆی  لـــە  زیندانی 

زیندانـــی کـــە لـــە زیندانەکانی 

چەند  گفتوگـــۆکان  تورکیـــادان. 

ڕۆژێـــک لە پەرلەمـــان بەردەوام 

ھـــۆی  بـــە  ئەویـــش  بـــوون، 

ئاکپارتـــی،  لەنێـــوان  ناکۆکـــی 

لـــە  جەھەپـــەدا،  و  ھەدەپـــە 

بـــارەی ئـــەوەی کێـــن ئەوانەی 

ئـــازاد دەکرێـــن و ســـوود لـــە 

پارتـــی  وەردەگـــرن.  بڕیارەکـــە 

و  )ھەدەپە(  گـــەالن  دیموکراتی 

داوایان  کۆمـــاری،  گەلـــی  پارتی 

ئەو  زیندانییان  ئازادکردنـــی  کرد 

لەسەر  کە  بگرێتەوە  کەســـانەش 

کاری سیاســـی یان بیروڕای ئازاد؛ 

زیندانی کـــراون و ســـزا دراون.

بکوژ،  پڕۆژەیاســـاکە،  بەپێی 

سێکســـی،  دەســـتدرێژیکارانی 

تاوانبـــاری گـــەورە و زیندانـــی 

تۆمەتـــی  ئەوانـــەی  سیاســـی، 

تیرۆریـــان دراوەتە پـــاڵ، بڕیاری 

لـــە  نایانگرێتـــەوە.  ئازادکـــردن 

ویلیامســـۆن؛  ھۆخ  بەرامبـــەردا 

ڕێکخـــراوی  بەڕێوەبـــەری 

مافەکانـــی مرۆڤـــی جیھـــان بۆ 

ئاســـیا  ناوەنـــدی  و  ئەورووپـــا 

دەڵێـــت: دەبێـــت ئـــەو پالنەی 

حکومەتـــی تورکیـــا، زیندانییـــە 

کە  بگرێتـــەوە  سیاســـییەکانیش 

پاڵ،  تیرۆریـــان خراوەتە  تۆمەتی 

هەر  زیندانییانە  ئـــەو  چونکـــە 

لە ســـەرەتاوە نەدەبـــوو بخرێنە 

. ن ا یند ز

هەزار   ٣٢٠٠ کـــە  تورکیـــا  لە 

زیندانـــی ھـــەن و ١٥٠ ھـــەزار 

کارمەندیـــش چاودێریـــی ئـــەو 

مەترســـی  دەکەن،  زیندانییانـــە 

کۆرۆنا  باوبوونـــەوەی  لە  ھەیە 

تێیانـــدا کـــە ئاســـان کۆنـــرتۆڵ 

ناکرێت. بەگوێـــرەی دوا ڕاپۆرتی 

کۆمەڵـــەی مافەکانـــی مرۆڤـــی 

تورکیـــا کە لە کۆتایـــی ٢٠١٩�دا 

لـــە زیندانەکانی  باو کرایـــەوە، 

 ١٣٢٣٢٤ کوردســـتاندا  باکـــووری 

زیندانی نەخـــۆش بوونیان ھەیە، 

کە دۆخـــی تەندروســـتییان زۆر 

خراپە و بە هـــۆی کار و چاالکیی 

سیاســـییەوە دەســـتگیر کراون و 

٨٠٠ منداڵیـــش لـــە زیندانەکانی 

دایکیاندا  لەگـــەڵ  کە  باکووردان 

پارتی دیموکراتی  زیندانـــدان.  لە 

گەالن )ھەدەپـــە( داوای کردووە 

بـــاری  بەندکراوانـــەی  ئـــەو 

تەندروســـتییان ناجێگیـــرە، ئازاد 

. ێن بکر

کەنەدا

لـــە  جیـــاواز  کەنـــەدا 

کۆرۆنـــا  دیکـــە،  واڵتانـــی 

دوای  و  زیندانـــەکان  گەیشـــتە 

چەنـــد  گیانلەدەســـتدانی 

دا  بڕیـــاری  زیندانییەکیـــش، 

جێبەجێکردنـــی  بـــە  دەســـت 

بەشـــێک  ئازادکردنی  ڕێکارەکانی 

کۆتایی  بـــکات.  بەندکـــراوان  لە 

مانگی ئازار، مـــاری لیز وتەبێژی 

ئاسایشـــی گشـــتی،  وەزارەتـــی 

داوای کـــرد میکانیزمێك دابرنێت 

بـــۆ ئازادکردنـــی ژمارەیـــەك لە 

لەناو  مەترســـییان  کە  گیراوەکان 

نییـــە.   کۆمەڵگـــەدا 

بەرژەوەندیی  ئەنجوومەنـــی 

ڕۆژێك  چەنـــد  گرتووخانـــەکان 

ڕایگەیاندبـــوو،  ئێســـتا  پێـــش 

یـــازدە زیندانی لـــە گرتووخانەی 

زیندانیی  ھەشـــت  بۆرکارتـــێ، 

ژن لـــە گرتووخانـــەی جۆلێت لە 
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زیندانییەک  کوێبیـــك،  هەرێمی 

و  ژنـــان  ڤاڵـــی  گرانـــد  لـــە 

زیندانییەکیـــش لـــە بێڤەر گریك 

تووشـــی  ئۆنتاریو  هەرێمـــی  لە 

بوون. کۆرۆنـــا  ڤایرۆســـی 

سیناریۆکان

زۆر  بەشـــێکی  یەکـــەم: 

لـــە زیندانییـــەکان، بەتایبـــەت 

قورســـیان  تاوانـــی  ئەوانـــەی 

پێشـــینەیان  و  نـــەداوە  ئەنجام 

بڕیـــاری  لـــە  ســـوود  نییـــە، 

ئازادکردنیـــان دەبینن و ھەلێکی 

تاکوو  دەدرێـــت  پێ  دیکەیـــان 

تێکـــەڵ بـــە کۆمەڵگـــە ببنەوە، 

دەســـت بـــە ژیانێکـــی نـــوێ 

بکـــەن و لەبریـــی ئـــەوەی لە 

تێـــدا  چاکســـازییان  زیندانـــدا 

بکرێـــت، خۆیـــان لـــە ژیانێکی 

کۆمەڵـــگادا  لەنـــاو  و  ئـــازاددا 

بکەن  خۆیانـــدا  لە  چاکســـازی 

و جارێکـــی دیکـــە نەگەڕێنەوە 

ســـەر تاوانەکانیـــان.

ئازادکردنی بەشـــێک  دووەم: 

ھێشـــتا  کـــە  زیندانییـــان  لـــە 

چاکســـازیی  پڕۆســـەی  لەژێـــر 

کۆمەاڵیەتیدا بوون و پێویســـتیان 

بـــە کاتێکـــی زیاتر بـــووە تاکوو 

چاکســـازییەکان  لـــە  ســـوود 

ھەیـــە  ئەگـــەر  وەربگـــرن، 

بگەڕێنەوە  دیســـان  هەندێکیان 

لـــە  بەشـــێک  ســـەر  بـــۆ 

تاوانەکانیـــان.

ســـێیەم: ئازادکردنی 

کەســـانەی  ئـــەو 

پێشـــینەی تاوانیان 

ھیچ  و  ھەبـــووە 

چاکســـازییەکیان 

نەکـــراوە،  تێـــدا 

سەر  بۆ  مەترســـی 

کۆمەاڵیەتی  ئاسایشـــی 

و تەنانـــەت ئەمنییش دروســـت 

. ن کە ە د

بوونـــی  چـــوارەم: 

ژمارەیەکـــی زۆر لـــە لێبوردنی 

دەکـــەن  وەھـــا  گشـــتی، 

ئەوانـــەی تاوانیـــان کـــردووە 

یـــان بەنیـــازن تاوانێک بکەن، 

ترســـیان نەبێـــت و دڵنیـــا بن 

دەکرێـــن. ئـــازاد  ڕۆژێـــک 

لە  ناڕوونی  بوونـــی  پێنجەم: 

بابەتی ئازادکردنـــی زیندانییان و 

بەسیاســـیکردنی،  جار  ھەندێک 

نادادپـــەروەری  دەکـــەن  وەھا 

دیاریکردنـــی  لـــە  ھەبێـــت 

بڕیـــاری  کەســـانەی  ئـــەو 

ئەمەش  دەدرێت،  ئازادکردنیـــان 

دەبێـــت  خراپـــی  کاریگەریـــی 

بـــۆ ســـەر تێڕوانینـــی زیندانییە 

کەســـوکاریان  و  ئازادنەکراوەکان 

دادپەروەریـــی  چەمکـــی  بـــۆ 

دەوڵـــەت و دەزگاکانـــی.

ئەو  ئازادکردنـــی  شەشـــەم: 

تیرۆر  تۆمەتی  بـــە  زیندانییانەی 

زیندانی کـــراون و ســـزا دراون، 

بـــۆ  گەورەیـــە  ھەڕەشـــەیەکی 

سەر ئاســـایش و ســـەقامگیریی 

ئەمنی، ئەگەری دروســـتکردنەوە 

و فراوانکردنـــەوەی تۆڕەکانیـــان 

دەبنـــەوە  و  دەکات  بەھێـــز 

ســـەرھەڵدانەوەی  النکـــەی 

تۆڕەکانیـــان.

پێویســـتە  كۆتاییـــدا  لـــە 

زیندانییان  ئازادکردنـــی  بوترێت، 

ناســـنامەی  ڕەچاوکردنی  بەبـــێ 

چـــی  لەســـەر  زیندانییـــان، 

تۆمەتبار کـــراون، حوکم دراون و 

ســـزا دراون، بە چی میکانیزمێک 

ئازادکردن  دوای  دەکرێـــن،  ئازاد 

چەنـــد دەتوانرێـــت چاودێـــری 

بکرێـــن، بـــە چـــی پێوەرێـــک 

بنەمایـــەک و  لەســـەر چـــی  و 

دەکرێن،  ئـــازاد  لێکۆڵینەوەیەک 

دەبێت  نەرێنیـــی  کاریگەریـــی 

لەســـەر ئاشـــتیی کۆمەاڵیەتی و 

. منی ئە

زیندانییـــان،  ئازادکردنـــی 

مافـــی  ئەوانـــەی  بەتایبـــەت 

کـــردووە،  پێشـــێل  تایبەتیـــان 

تاوانـــی مەترســـیداریان کردووە، 

کوشـــتنی  بـــە  تۆمەتبـــارن 

دەرئەنجامـــی  ئەنقەســـت؛ 

مەترســـیداری  کۆمەاڵیەتیـــی 

مافی  پێشـــێلکردنی  و  دەبێـــت 

تاوانیـــان  کەسانەشـــە  ئـــەو 

دیکە  یەکێکی  کـــراوە.  بەرامبەر 

لـــە خاڵـــە گرنگـــەکان ئەوەیە، 

ئەزموونەکانـــی  لـــە  ســـوود 

ئازادکردنـــی  لـــە  پێشـــووتر 

وەرنەگیـــراوە،  زیندانییـــان 

بە  دەســـتیان  بەشـــێکیان  کـــە 

پاش  کردووەتـــەوە  تاوانکـــردن 

ئـــازاد کـــراون. ئـــەوەی 

بڕیارەکەدا،  لـــە  پەلەکـــردن 

لێکۆڵینـــەوە  ئەنجامنەدانـــی 

بۆچوونـــی  وەرنەگرتنـــی  و 

خراپیان  کاریگەریی  شـــارەزایان، 

و  دەبێـــت  بڕیارەکـــە  لەســـەر 

کاریگەرییان  دەرئەنجامەکانـــی 

لەســـەر ئاشـــتیی کۆمەاڵیەتـــی 

ئـــەو  ئازادکردنـــی  دەبێـــت. 

تیرۆر  تۆمەتی  بـــە  تۆمەتبارانەی 

یـــان کوشـــتنی چەند کەســـێک 

جددی  مەترســـیی  دراون،  ســـزا 

کۆمەاڵیەتی،  ئاسایشـــی  سەر  بۆ 

ئەمنی و سیاســـیی واڵت دروست 

. ن کە ە د

سەرچاوەكان:
1. Ali Kemal Akan, Ertuğrul 

Subaşı(10/4/2020), «ğnfaz düzenlemesi 
teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi», 
https://www.aa.com.tr/tr/politika/in-
faz-duzenlemesi-teklifinin-ilk-10-mad-
desi-kabul-edildi/1799346.

2. Sabah(2020), «Af yas-
ası ve ceza infaz indirimi son dakika 
haberleri! Ceza infaz kanunu bugün 
meclise geliyor; kimler ceza infaz 
kanunundan yararlanacak?»,  https://
www.sabah.com.tr/yasam/2020/04/08/
af-yasasi-ve-ceza-infaz-indirimi-son-da-
kika-haberi-ceza-infaz-kanunu-bu-
gun-meclise-geliyor-kimler-ceza-in-
faz-kanunundan-yararlanacak».

3. Cbc (9/4/2020), «More 
than 2,000 inmates released, 6 COV-
ID-19 cases confirmed inside Ontario 
jails», https://www.cbc.ca/news/can-
ada/toronto/ontario-jails-coronavi-
rus-1.5527677.

4. Cbc (31/4/2020), « Bill Blair 
asks prison, parole heads to consider 
releasing some inmates to stop spread 
of COVID-19», https://www.cbc.ca/
news/politics/prison-covid19-csc-re-
lease-1.5516065.

نیـــوز )١٣٢٩٨/١٢/٣٢٠(،  تســـنیم   .٥
مرخصـــی  هـــزار   ۵۴ اعطـــای  »اســـامعیلی: 
https:// ،»بـــه زندانیـــان در هفتـــه  اخیـــر
w w w . t a s n i m n e w s . c o m / f a /

. /٢ ٢ ١ ٥ ٧ ٣٢ ٥ /١ ٣٢ /١ ٢ /١ ٣٢ ٩ ٨ /n e w s
نیـــوز)١٣٢٩٩/١/١٠(،  تســـنیم   .٦
»مـــوج دوم مرخصـــی زندانیـــان با دســـتور 
شـــد+جزئیات«،  آغـــاز  امـــروز  از  رئیســـی 
https : / /www.tasnimnews.com/fa/

.٢٢٣٢٢٩٤٢ /١٠ /٠١ /١٣٢٩٩ /news
 ، )٢ ٠ ٢ ٠ /٤ /١ ٤ ( ن . ن . ك  .٧
هەرێمـــی  لـــە  دەستبەســـەر  »ژمارەیـــەک 
کوردســـتان بـــە لێبوردنی گشـــتی ئازادکران«، 
h t t p s : / / w w w. k n n c . n e t / D e t a i l s .

.٢ ٨ ٨ ٣٢ ٢ =a s p x ? j i m a r e

ئازادکردنی ئەو 
زیندانییانەی 

بەتۆمەتی تیرۆر 
زیندانیکراون و سزادراون، 
هەڕەشەیەکی گەورەیە 

بۆ سەر ئاسایش و 
سەقامگیریی
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دیداری ئایندەناسی
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نوێنـــەری  ئایندەناســـی: 

نەتەوە  گشتیی  سكرتێری  تایبەتیی 

یەكگرتووەكان؛ جنین بالســـخارت، 

لـــە دوا پەیامی خۆیـــدا لەبەردەم 

هۆشیاری  ئاســـایش،  ئەنجوومەنی 

ڕێكخراوەكە  چاالكییەكانـــی  لە  دا 

لە پشـــتێنەی چـــواردەوری بەغدا 

و ڕۆژهەاڵتـــی دیالـــە، ئایا داعش 

تاكـــە الیەنە كـــە ئاسایشـــی ئەو 

ناوچانـــە بخاتە مەترســـییەوە، یان 

گرووپـــی تر هـــەن؟ بەتایبەت كە 

پێشـــووی  ڕەفتاری  پێچەوانەی  بە 

داعشـــەوە كە دیل كوشتنە، ئێستا 

مامەڵەكردن بـــە ڕفێرناوەكان هەیە 

بە دەوروبەری ٥0 هـــەزار دۆالر؟ 

هوشـــام ئەلهاشـــمی: ژمارەی 

مانگـــی  ســـێ  لـــە  داعشـــەكان 

یەكەمـــی ٢٠٢٠، بـــە دەوروبەری 

خەمڵێرناوە  چەكـــدار   ٣٢٥٠٠�٤٠٠٠

كـــە لـــە ١٠ كەرتـــی جیاجیـــای 

عێراقـــدا هـــەن و تەنهـــا دیالـــە 

و بەغـــدا نییـــە. ئـــەم ڕێكخراوە 

ڕێك  ڕیكالمی  نوێـــی  هەڵمەتێكی 

»العاقبة  نـــاوی  لەژێر  خســـتووە 

للمتقین« لە ســـەرجەم ناوچەكانی 

عێراق، كـــە نوێكردنەوەی بەیعەت 

لەمەشـــدا  و  دەگرێـــت  لەخـــۆ 

دەرامەتـــە  بـــەو  پشتئەســـتوورە 

تێك  داعش  لە شـــەڕی  مرۆییانەی 

شـــكان، بـــەم دواییانـــەش داعش 

تەكتیكێكـــی تری گرتۆتـــە بەر كە 

ئەكتیڤكـــردن و وەرگرتنی ئەوانەیە 

ئەمنییان  ئاماژەیەكـــی  هیـــچ  كە 

لەســـەر نییـــە یـــان داواكـــراوی 

قەزایـــی نیـــن، ئەمـــەش لەبـــەر 

ئامانجی  كۆمەڵێـــك  بەدیهێنانـــی 

سیاسی.  و  ســـەربازی 

بژاردەكانـــی  ئایندەناســـی: 

بـــەردەم داعش چین، بـــۆ ئەوەی 

جارێكـــی تـــر بگەڕێنـــەوە بـــۆ 

ڕووداوەكان؟ ڕووكاری 

هوشام ئەلهاشـــمی: داعش لە 

چەند ڕوویەكـــەوە كار دەكەن، كە 

ئابووری  دۆســـیەی  لەوانە  یەكێك 

و ئەوی تـــر هیی ســـەربازییە. لە 

بـــواری ئابووریـــدا تـــۆڕی دارایی 

ئـــەم ڕێكخـــراوە زۆر لێزانـــن لە 

خۆدزینـــەوە لە سیســـتمە داراییە 

نێودەوڵەتییـــەكان،  و  ناوخۆیـــی 

ئەمانـــە لـــە ناوخـــۆی عێراقـــدا 

لـــە  خۆیـــان  وەبەرهێنانەكانـــی 

و  وزە  و  گواســـتنەوە  كەرتـــی 

بازرگانیی گشـــتی و كشـــتوكاڵ و 

دەرمـــان و چیمەنتـــۆ و جگـــەرە 

بەڕێـــوە دەبرێـــن و بـــۆ ئەمەش 

پێویســـتیان بە كەسانێكە نیشانەی 

پرســـیاریان لەســـەر نەبێـــت یان 

لـــە ڕووی ئەمنییـــەوە داواكـــراو 

ئایندەی گرووپە تیرۆریستییەکان 
لە عێراق و هەرێم

ئامادەكردن: یاسین تەها محەمەد

پرۆفایل
نەوەدەكانەوە  لەكۆتایی  بەاڵم  ئابوورییە،  كارگێڕی و  پسپۆڕییەكەی  بەغدایە،  ١٩٧٣٢ی  لەدایكبووی 

گرنگیدانی بەگرووپ و دەستە و كۆمەڵە ئیسالمییە چەكدار و ئسوڵی و توندڕەوەكان هەیەو لەسەردەمی 

سەددام حسێن لەسەر گرنگیدانەكانی، بەندكراوە. لەدوای ٢٠٠٣٢، كاری دۆكیۆمێنتاریی كردووە لەگەڵ 

میدیای بیانی و ناوخۆیی سەبارەت بەداعش و گەنجینەیەكی گەورەی لەو بوارەدا پێكهێناوە كە خۆی 

لە سێ كتێب و نزیكەی ٥٠٠ وتارو توێژینەوە دەبینێتەوە. كتێبەكان بریتین لە: عامل داعش، تنظيم 

داعش من الداخل، نبذة عن تاريخ القاعدة يف العراق، ئێستاش وەك ئەندامی ئەنجوومەنی ڕاوێژكاریی 

عێراق كاردەكات و ماوەیەكیش ڕاوێژكاری حكومەتی عێراق بووە بۆ كاروباری ئاسایش. 

لە دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری »ئایندەناسی«دا، 
هوشام ئەلهاشمی لە بارەی مەترسییەكانی داعش و 

پالنەكانی ئێستا و ئایندەی ئەم ڕێكخراوە دەدوێت، لەپاش 
ڕاگەیاندنی سەركەوتن بەسەریدا لەالیەن حكومەتی عێراق 

و هێزی هاوپەیمانانەوە بەر لە سێ ساڵ. 

دیداری ئایندەناسی لەگەڵ 
د.هوشام ئەلهاشمی

داعش  بۆ  پڕۆســـەیەش  ئەم  نەبن، 

دەســـتكەوتێكی تازەیـــە بـــۆ ئەو 

شـــارانەی بڕێك ئارامـــن لە ٢٠٢٠ 

و پێشـــرت بە ڕووی داعشـــدا كراوە 

هۆی  دەبێتە  ئەمـــەش  نەبـــوون، 

دارایـــی  داهاتـــی  گەشـــەكردنی 

داعـــش و بنەمـــا ئابوورییەكەی و 

بـــۆ ماوەیەكی درێژیـــش پارەكانی 

دەپارێزێت.  داعـــش 

ســـەربازییەوە،  ڕووی  لـــە 

بەیعەتـــەكان توانـــای داعش نوێ 

دەســـتپێكردنی  بـــۆ  دەكەنـــەوە 

تێیـــدا  كـــە  نـــوێ،  قۆناغێكـــی 

بتوانێـــت بـــەرەی نـــوێ بكاتەوە 

كە پێشـــرت نەیبووە. لەم ڕێگایەوە 

دەتوانێت كێشـــە دروســـت بكات 

بۆ پالنەكانـــی داهاتووی هاوكاریی 

نوێیـــەكان،  ناوچـــە  خەڵكـــی 

لەگەڵ  گوندنشـــینەكان  بەتایبەت 

پێیەش  بـــەم  ئەمنییـــەكان،  هێزە 

ڕووبەڕووی  داهاتـــوودا  لە  ئەوەی 

دەبێتـــەوە،  ئەمنییـــەكان  هێـــزە 

كۆمەڵێـــك مەفـــرەزە و خانـــەی 

پێشـــرت  كە  داعش  لە  پەیوەســـن 

بەرەنـــگاری هێـــزە ئەمنییـــەكان 

نەبوونەتـــەوە. 

ئایندەناســـی: پێگـــە و ڕۆڵی 

داعش لە ناوچە كێشەلەســـەرەكان 

چۆنە؟ بۆچی چـــاوی ئەم گرووپە 
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زیاتر لەســـەر ئەو ناوچانەیە و لە 

ئێســـتادا دۆخی ئـــەو ناوچانە لە 

چۆنن؟ ئەمنییەوە  ڕووی 

داعش  ئەلهاشـــمی:  هوشـــام 

ئـــەم ناوچانە بـــە گرنگرتین پێگەی 

جێگـــە نفـــوزی خـــۆی دەزانێت، 

هەروەهـــا گرنگرتیـــن ناوچەشـــن 

بـــۆ داعـــش، چونكـــە كێومـــاڵ و 

شكستی  پاككردنەوەیان  و  پشكنین 

هێنـــاوە بە هـــۆی هەبوونی دەیان 

مەفـــرەزەی داعـــش لـــەم ناوچانە 

جیـــاواز لە ناوچەكانی تـــر، ڕاپۆرتە 

هەواڵگرییەكانیـــش كۆكن لەســـەر 

ئـــەوەی ئـــەم ناوچانـــە پێگـــەی 

ئاڕاســـتەكردنی داعشن بۆ سەرجەم 

ناوچەكانـــی تـــری عێراق. 

جگـــە لـــەوەش هـــەر بەپێی 

ڕاپۆرتـــە هەواڵگرییەكانـــی عێراق، 

داعـــش هەمیشـــە چاوی لەســـەر 

زیانلێكەوتووەكانە  گوندە  گەنجانی 

لـــەڕووی ئابوورییـــەوە، بـــەاڵم لە 

٢٠٢٠�دا ئـــەم ڕێكخـــراوە پالنـــی 

داڵدەدانـــی  بـــۆ  گـــۆڕی  خـــۆی 

ڕەگەزی نوێ لەگوندی قەراخ شـــار 

و شـــارۆچكەكان و چاالكییەكانـــی 

ناوچـــە  لـــە  گواســـتەوە  خـــۆی 

بەرزایـــی و بیابانەكان بۆ شـــارەدێ 

و گوندە ســـرتاتیژییەكان، بەتایبەت 

لە باكـــووری ڕۆژهەاڵتـــی دیالە و 

باشـــووری  و  كەركووك  باشـــووری 

نەینەوا لەگەڵ باشـــووری سامەڕا و 

بەغدا.  باكـــووری 

ئاژانســـی  قســـەكانی  بەپێی 

داعشـــیش  بە  ســـەر  ئەعامقـــی 

بێـــت، ئـــەوە لـــە ٢٠٢٠دا ئـــەم 

ڕێكخراوە دەوروبـــەری ١٣٢٥ كاری 

ئەنجام  جۆراوجۆری  تیرۆریســـتیی 

داوە )الیەنـــە فەرمییەكانی عێراق 

گومانیان لـــە ٧٦%ی ئەو چاالكییانە 

پشتڕاســـت  ٢٤%یـــان  و  هەیـــە 

دەكەنـــەوە(. تۆڕەكانـــی داعـــش 

ئەویش  هەیـــە،  ئامانجیان  یـــەك 

بەزاندنـــی ســـنووری خیڵەكیانە و 

ناوچەگەریانەی ناوچە ســـوننەكانە 

لەگـــەڵ  ئاشـــتكردنەوەیان  بـــۆ 

خۆیـــان و گۆڕینـــی ڕقەكەیان بۆ 

داعش.  دۆســـتایەتیی 

ئایندەناســـی: چ تەكنیكێكـــی 

نـــوێ لـــەكاری ئێســـتای داعـــش 

كوردســـتانییەكان  ناوچـــە  هەیەو 

یـــان هێـــزی پێشـــمەرگە، لەكوێی 

گەڕانەوەی  ژیانـــەوەو  نوێی  پالنی 

؟ ن ا عشد ا د

ئامانجی  ئەلهاشـــمی:  هوشام 

داعـــش،  نوێیەكانـــی  مەفـــرەزە 

هێزەكانـــی  بەئامانجگرتنـــی 

حەشـــدی عەشـــایەری و حەشدی 

ناوچەیی و هێزەكانی پێشـــمەرگە 

و پۆلیســـی فیدراڵی و حەشـــدی 

كردەكانـــی  ئـــەوان  شـــەعبییە. 

تیرۆركـــردن بە چەكی قەناســـیان 

ئەكتیـــڤ كردووە لـــە خانەقین و 

جەلەوال و ســـەعدیە، ســـەرانە و 

پارە وەردەگرن لـــە جووتیارەكان و 

شـــوانی مەڕومااڵت و خاوەن پڕۆژە 

بچووكەكان یان ئەوانەی ســـەرقاڵی 

گواســـتنەوەی نەوتـــن یـــان لـــە 

ئینتەرنێت  پڕۆژەكانی گەیانـــدن و 

یـــان هیڵـــی كارەبـــا كار دەكەن. 

ڕێكخراوە  ئـــەم  نوێـــی  تەكنیكی 

لەخۆ دەگرێت،  تر  هەندێ شـــتی 

دەســـتەی  دروســـتكردنی  وەك 

و  هاویشـــن  هاوەن  بـــۆ  تایبەت 

ڕۆكێـــت دژ بە گوندە كـــوردی و 

كاكەیـــی و توركامنییە شـــیعەكان، 

كەمرت  خۆكـــوژی  كاری  بەمـــەش 

دەكەنـــەوە. بۆ بـــازرگان و خاوەن 

بە  ئۆتۆمبێلـــی  ســـەرمایەكانیش، 

بۆمب چێـــرناو بـــەكار دەهێنن تا 

بە  بن  بكـــەن هاوكاریان  ناچاریان 

پارە و لە هەوڵی بەردەوامیشـــدان 

بۆ ئەوەی شـــۆی میدیایی دروست 

بـــە ڕفاندنـــی دیبلۆمات و  بكەن 

خەڵكانـــی ڤی ئـــای پـــی، بەپێی 

دانپێدانانـــی كۆمەڵێكیان لە ٢٠٢٠ 

كـــە دەســـتگیر كرابوون. 

لەپـــاش  ئایندەناســـی: 

ڕاگەیاندنـــی ســـەركەوتن بەســـەر 

داعشـــدا، بارودۆخی ســـنوورەكان 

چۆنـــن بەتایبەت ئەوانـــەی بەری 

ســـووریا كە دەرچـــەی دزەكردنی 

داعش بـــوون بـــەرەو عێـــراق لە 

٢0١٤؟  حوزەیرانـــی 

ئەلهاشـــمی:  هوشـــام 

لەگەڵ  ســـنوور  ناوچەكانـــی  لـــە 

ســـووریا كـــە هێـــزە عێراقییەكان 

و حەشـــدی شـــەعبی و حەشـــدی 

عەشـــایەری لێیە، هەوڵی گێڕانەوەی 

هاوســـەنگی دەدرێت. خەڵكی ئەو 

جێگەی  لە  دەرپەڕێـــرناون  ناوچانە 

خۆیـــان و زۆربـــەی كات خەریكی 

دەتوانن  نـــە  ئەوانە  ئێشـــكگرتنن، 

نە  وەربگـــرن،  ئارامـــی  و  پشـــوو 

دەتوانـــن كاری تایبەتـــی خۆیـــان 

بكەن، چونكە هەســـت بـــە ئارامی 

و ئاســـایش ناكەن و هەر خەریكی 

ئێشـــكگرتنن لەسەر ســـنوور و لە 

ڕەبیـــەكان. ســـنوورەكان كە هێزی 

ســـەرجەم  بە  لێیـــە  فرەڕەگـــەزی 

پێكهاتەكانیـــەوە، گرنگرتین پەناگەن 

بۆ داعش و مـــاڵ و موڵكی خەڵكی 

داگیركـــردووە. ناوچانەیان  ئـــەو 

پێشـــینەی  ســـنوورەكان 

لەگـــەڵ  هەیـــە  مێژووییـــان 

عێراق  لە  ئەلقاعیدە  ســـەرهەڵدانی 

ســـەرەتای  زەرقاوی،  ڕۆژگاری  لـــە 

ئـــەوە لـــە دوورگـــەی ڕاوە بـــوو، 

پاشـــان ئەبو حەمـــزەی موهاجیرە 

»ڕوماننـــە«ی كردە بـــارەگای خۆی، 

بادیـــەی  بەخێرایـــی  بەغـــدادی 

ڕۆژئـــاوای هەڵبژارد بـــۆ ئەو ئەركە 

كـــە خـــۆی لـــە بنەڕەتـــدا پێگەی 

ســـەربازیی  ڕەگـــەزی  چەندیـــن 

فراوانیـــی  بـــوو.  جۆراوجـــۆر 

ســـنوورەكان و ئاڵۆزیـــی پێكهاتـــە 

جوگرافییەكانیـــان و جۆراوجۆرێتیی 

ئامانجێكـــی  ســـامانەكانی، 

ڕێكخـــراوە  بـــۆ  سەرنجڕاكێشـــە 

تیرۆریســـتەكان. خەڵكـــی ناوچـــە 

ســـنوورییەكان بیركردنەوەی تایبەت 

بـــە خۆیان هەیە و ســـنوورەكانیش 

هێامیەكی ســـەرەكین بـــۆ زاڵبوون 

بەســـەر ڕۆژئـــاوا كـــە نەخشـــەی 

 . ە و كێشا

ئاســـتەكانی توندوتیـــژی لـــە 

ســـنوورەكان بەرزن، بە بەراورد بەو 

گوندانەی كە نزیكن لە شـــارەكان. 

ســـنوورەكان هیچ كات بەرەنگاری 

پڕۆســـەیەكی ســـەربازیی گشتگیر 

نەبوون، هاوشـــێوەی شـــارەكان بۆ 

پاككردنەوەیـــان لە پاشـــاموەكانی 

داعـــش. مەترســـییەكانی داعـــش 

لـــە بادیـــەی ڕۆژئاوای عێـــراق و 

ئەنبار  بیابانی  و  فـــوڕات  باكووری 

هـــەر بەردەوامە و بەرەو ئاســـتی 

دەبێتەوە.  بەرز  ترســـناك 

لە  بـــاس  زۆر  ئایندەناســـی: 

ئۆردووگاكان  و  خێوەتگا  مەترسیی 

دەكرێـــت وەك ســـەرچاوەیەك و 

پێگەیـــەك بۆ ژیانـــەوەی داعش، 

ڕۆڵـــی ئـــەو جێگایانـــە چین كە 

پێشـــووی  گرتووخانەی  هاوتـــای 

بوكا و ئەبو غرێـــن؟ یان ئەوانەی 

لەوێ تـــازە گەڕاونەتەوە بۆ شـــار 

و شـــارۆچكەكانی خۆیـــان، ئایـــا 

نین؟ مەترســـی  جێگەی 

ئـــەو  ئەلهاشـــمی:  هوشـــام 

خێزانانـــەی لـــەوێ گەڕاونەتـــەوە، 

پێیانوایە كۆتایی تونـــدڕەوی دوورە، 

لـــەوە دەكەن  بـــاس  زۆرجاریـــش 

نزیكـــەو  داعـــش  گەڕانـــەوەی 

ئەمجـــارەش گەڕانەوەكـــە بەنهێنی 

دەبێـــت، بەتایبەت لـــەو ناوچانەی 

تیایـــە،  ئەمنیـــی  كەلێنـــی  درزو 

وەك پانتاییەكانـــی نێوان حەشـــدو 

یـــان  هاوپەیامنـــان  هێزەكانـــی 

عێراقییەكان.  هێـــزە  پێشـــمەرگەو 

جگە لەوەش گوندە ســـنوورییەكان 

وەك ومتـــان هێشـــتا پەناگەی هێزە 

چەكدارەكانـــن، كە بەشـــی زۆریان 

ڕەگەزنامەو  لـــە ١٠١  تەكفیریـــن و 

واڵتـــی جیاجیـــاوە هاتـــوون بـــۆ 

عێـــراق و ســـەربازگە و پەناگەیـــان 

دروســـتكردووە. 
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ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

زۆر ديار و به رچـــاون: )ئابووریى 

دادپه روه ریـــى  خۆشـــگوزه راىن، 

تيۆره   ئابـــوورى،  و  كۆمه اڵيـــه ىت 

هه ژاری  له  بـــاره ى  ئابوورييه كان 

پێواىن  ئاماژە كاىن  برســـێتيیه وه ،  و 

هاواڵتيیـــاىن  خۆشـــگوزه رانیى 

تازه پێگه يشـــتوو  ده وڵه تـــاىن 

كتێبـــه كاىن:  ديارتريـــن  لـــە  و... 

)گه شـــه پێدان وه كـــوو ئـــازادى، 

و  كۆمه ڵـــى  بـــژارده ى  تيـــۆر ى 

كۆمه اڵيـــه ىت،  خۆشـــگوزه رانیى 

مـــۆراڵ و  لـــه  بـــاره ى  تيـــۆری 

عه قاڵنيـــه ت  ئابوورييـــه وه ، 

كۆمه ڵگه يـــى،   بـــژارده ى  و 

ئاشـــتى  دادپه روه رى،  بريۆكـــه ى 

و كۆمه ڵگـــه ى دميوكـــراىس(، ئه م 

زۆربه ى  بۆ  وه رگێـــڕدراون  كتێبانه  

جيهان. زمانـــه كاىن 

خـــاوه ىن خـــه اڵىت نۆبـــڵ له 

 ســـاڵى ١٩٩8 له  زانستى ئابوورى، 

بـــۆ كاره كاىن له  بـــوارى ئابووریى 

خۆشـــگوزه راىن. جگه  له م خه اڵته، 

خاوه ىن خـــه اڵىت به هـــارات راتنا، 

ئايزنهـــاوه رو، خه اڵىت جۆرج ســـن 

و چه نديـــن خـــه اڵىت تره .

كتێبى »ئاشـــتى و كۆمه ڵگه ى 

ســـاڵى ٢0١6  لـــه   دميوكـــراىس« 

عـــه ره ىب  ســـه نته رى  له اليـــه ن 

لێكۆلێنه وه ى  تۆێژينـــه وه  و  بـــۆ 

زماىن  وه رگێڕدراوه  بـــۆ   ســـياىس 

به رهه مى  كتێبـــه   ئـــه م  عه ره ىب. 

كارێىك هاوبه شـــه  كه  ده ســـته ى 

له  ســـاڵى  ماڵتا  لە  كۆمۆنوێلـــس 

كـــردووه.  سه رپه رشـــتیى   ٢00٥

بـــۆ  ئاماژە يه كـــه   كتێبـــه   ئـــه م 

بووژانه وه ى ديـــارده ى توندوتيژى 

و هـــۆكاره كاىن. ئـــه م كتێبـــه  له 

 بنه ڕەتـــدا هه وڵێـــك بـــووه  بـــۆ 

ده وڵه تـــاىن  به رچاوڕوونیـــى  

 Commonwealth( كۆمۆنوێڵس 

بـــاره ى  لـــه    )١()of Nations

ڕە وىت مـــه ده ىن بـــۆ ئاشـــتى و تا 

ڕاده يەىك باش ئامـــاژە  به وه  دراوه  

كـــه  توندوتيژیى ژيـــاىن مليارێك 

كـــه س لـــه  واڵتـــاىن كۆمۆنوێڵس 

هه ڕە شـــه ،  بـــه رده م  ده خاتـــه  

ئـــه و ڕێگايانـــه ش ڕوون  هه موو 

كراونەتـــه وه  كه  ڕێگـــر ده بن له  

تـــريۆر، هه روه هـــا ئـــه و ڕێكاره  

ئاسايشـــيانه ى ده گريێنـــه  به ر له  

توندوتيـــژى. دژى 

تێڕوانينێـــىك  كتێبـــه   ئـــه م 

نوێیـــە  بـــۆ هه ڕە شـــه كاىن تريۆر 

خســـتنه ڕووى  توندوتيـــژى،  و 

بـــۆ  تازه يـــه   ڕاڤه يـــه ىك 

پێكه وه ژيـــان و لێبورده يـــى و له  

٩ به ىش ســـه ره ىك پێـــك هاتووه : 

يه كه مـــدا  لـــه  ده روازه ى 

خوێندنه وه ی كتێبى ئاشتى و 
كۆمه ڵگه ى ديموكراسى، لەنووسینی 

ئەمارتیا سن
كتێبى »ئاشـــتى و كۆمەڵگه ى 

دميوكـــراىس«، لەالیـــەن »ئەمارتیا 

وانەكانـــی  مامۆســـتای  ســـن«؛ 

لـــه   فه لســـه فه   و  ئابـــوورى 

و  المۆنـــت  زانكـــۆى  هـــه ردوو 

ســـن  ئەمارتیا  نوورساوە.  هارڤارد 

كە بـــه  ڕەگه ز هندییە،  لە ســـاڵى 

به كالۆريـــۆىس  خوێنـــدىن   ١٩٣٣

لـــه  هیندســـتان ته واو كـــردووه ، 

پاشـــان بڕوانامەكانی ماســـته ر و 

دكتـــۆراى له  ئابـــوورى له  زانكۆی 

جگـــه   خوێنـــدووه .  كەمربيـــج 

لـــه وه ى مامۆســـتاى ئابـــوورى و 

هـــه ردوو  له   بـــووە  فه لســـه فە 

هارڤـــارد،  و  المـــوت  زانكـــۆى  

وانـــەی ئابووریـــى سياســـیی  له  

و  وتووەتەوە  ئۆكســـفۆرد  زانكۆى 

بـــۆ ماوه يه ك ســـه رۆىك فه خریى 

لـــه   بـــووه .  ئۆكســـفام  ده زگاى 

لـــه   بەشـــدارييه كاىن  گرنگرتيـــن 

كه   ئابووريدا  فه لســـه فه  و  بوارى 

باس لـــه  توندوتيـــژى و كۆمه ڵى 

مـــه ده ىن ده كات، يه كێـــك لـــه و 

ڕێگـــه  تازه يـــه ى كـــه  تيۆریزه ى 

ده روازه ى  لـــه   بريتیيـــه   ده كات 

لـــه  ڕێگـــه ى  »فرمانڕە وایـــی 

گفتوگـــۆوه »،  كـــه  ئـــه م چه مكه   

ئارگۆمێنتى  بوترێـــت  ده توانريت 

ســـن«ە   »ئه مارتيـــا  ســـه ره كیى 

و ده يه وێـــت وه كـــوو چه مـــىك 

يه كـــه ى  ياخـــود  بنـــه ڕە ىت 

لـــه   بنـــه ڕە ىت  شـــيكردنه وه ى 

بـــكات  يه كانگـــريى  كتێبه كـــه دا 

چه مـــىك  بنه مـــاكاىن  له  گـــه ڵ 

پێداگرى  دميوكـــراىس  دميوكراىس. 

ده كات،  هه ڵبـــژاردن  له ســـه ر 

بـــۆ  ته ندروســـته   ده زگايـــه ىك 

ئه مـــه ش  بريوڕاده ربڕيـــن، 

ئـــه و جياكارييەیـــە  كـــه  ئامراز و 

ئاشـــتى  به ره و  مـــه ده ىن  ڕێڕە وى 

تـــر  يه كێكـــی  ده كات.  ديـــارى 

پێداگریـــى  چه مكانـــه ى  لـــه و 

به جێهێشـــتنى  ده كات،  له ســـه ر 

ئينتيامئيیه »،  »يـــه ك  پره نســـيپى 

چونكه  ئه م پره نســـيپه  شـــوناىس 

ئايینى پريۆز زياتـــر  ده كات، ئه م 

پره نســـپه  ده رگاى كردووەته وه  بۆ 

هه مـــوو ئامـــرازه كاىن توندوتيژى، 

هه وڵ  كتێبـــه دا  لـــەم  هه روه ها 

پره نســـيپى  زياتـــر  ده درێـــت 

کتێبە ئایندەییەکان
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»گفتوگـــۆ« جێگـــره وه  بێـــت بۆ 

ئايین، نه ته وه  و شارســـتانيیه كان.

دووه مـــدا  لـــه  ده روازه ى 

مه ده نيیه كاىن  تـــه وه ره   لـــه   باس 

ئاشـــتى ده كات. ئه وانـــەی كـــه  

ڕاپۆرته ن  ئـــه و  تۆ ڕەكاىن  ئەندامى 

كۆمۆنوێڵـــس،  ده وڵه تـــاىن  لـــه  

هـــه ردوو  له ســـه ر  جه ختيـــان 

تێگه يشـــنت«  و  »ڕێز  پره نســـيپى 

ڕاپۆرتـــه دا  لـــه م  كردۆتـــه وه . 

پشـــتگريیى هه موو ئـــه و پڕۆژانه  

ئاشـــتى  بنه ماكاىن  كـــه   ده كرێت 

ده ســـته ى  ده كه نـــه وه .  قـــووڵ 

لـــه وه   جه خـــت  كۆمۆنۆێڵـــس 

ده كاتـــه وه  كه  تـــريۆر په يوه ندیى 

تـــرى  جـــۆره كاىن  بـــه   نيیـــه  

توندوتيـــژى، وا داده نێت كه  تريۆر 

تاوانه . ته كتيكيیـــه  و  كرده يـــه ىك 

له  باىس يه كه مـــدا؛ باس له وه  

ده كات بۆچى ڕێز و لێكتێگه يشنت 

و  توندوتيژى   گرنگـــن، چونكـــه  

بەشـــێك  بـــه   بـــووه   ملمالنـــێ 

تايبه مته ندیـــى شارســـتانیى  لـــه  

تونـــدڕە وه   گرووپـــه    مـــرۆڤ، 

ســـوود  ئايدۆلۆژييه كان  و  ئايینى 

بۆ  و  وەرده گـــرن  ژينگه يـــه   له م 

به كارى  خۆيـــان  به رژەوەندیـــى 

ده هێنـــن، ئه مـــه  جگـــه  له وه ى 

به ته نها  ســـه ربازى  چاره ســـه  رى 

ڕاديكاڵـــى  ئامانجـــى  ناتوانێـــت 

بـــۆ ئاشـــتى و ئاســـايش به رهه م 

ئه مارتيـــا  هه روه هـــا  بهێنێـــت. 

ســـن باس لـــه وه  ده كات ده بێت 

ڕێگه  لـــه هه موو ئـــه و فاكته رانه  

بگريـــن كه  بـــوون به  هـــۆكارى 

توندوتيـــژى، ئه وه ش بـــه  ڕێگه ى 

لێكتێگه يشـــنت.

له  بـــاىس دووه مـــدا، باس له  

رسوشـــتى توندوتيژى و ڕێگه كاىن 

توندوتيژى  ده كات  په روه رده ى  و 

له نێـــوان  ده كات  جيـــاوازى  و 

توندوتيژیى كـــه ىس و توندوتيژیى 

بـــاس  ســـياىس.  ڕێكخـــراوی 

لـــه وه  ده كات كـــه  توندوتيژیـــى 

ســـياىس به ســـرتاوه  بـــه  فاكته رى 

ماددی.  فاكته رى  و  ســـايكۆلۆژى 

لـــه  توندوتيـــژى  ئـــه وه ى  بـــۆ 

بزانرێت  ئـــه وه   دەبێت  تێبگه ين، 

جيـــاوازه   به رامبه ره كـــه ت  كـــه  

و هه ڕە شـــه يه  بـــۆ ســـه ر اليه ىن 

يه كـــه م. يه كه م هه نـــگاو له وه وه  

ده ســـت پێ ده كات كـــه  هه موو 

بكرێنه وه   كـــورت  شوناســـه كان 

لـــه  يه ك شوناســـدا، لـــه  كاتێكدا 

فره شـــوناىس بنه ڕە تیيـــه ،  بۆ ئه و 

ناســـاندىن به رامبـــه ر گرنگه  نه ك 

ده كرێت  دووه ميـــان  چوارچێوه . 

تايبه مته نديدا  چوارچێـــوه ى  لـــه  

بكرێت. چاره ســـه ر 

له  بـــاىس ســـێيه مدا، باس له  

هـــه ژارى و نابه رابـــه رى ده  كات. 

مشـــتومڕێىك زۆر هه يه  له ســـه ر 

زۆر  پەيوەندييـــه ىك  كـــه   ئه وه ى 

و  هـــه ژارى  لەنێـــوان  هه يـــه  

په يوه نـــدى  ڕاســـته   ملمالنـــێ. 

تاكه   ته نها هـــه ژارى  به اڵم  هه يه ، 

هۆكارى  به ڵكوو  نييه ،  ســـه رچاوه  

نابه رابه رى  بـــه اڵم  هه يـــه ،  تـــر 

په يوه ندیـــى ڕاســـته وخۆى هه يه  

له وانـــه:   نابه رابه رييـــه وه ،  بـــه  

ئایينـــى،  ڕەگـــه زى،  جياوازیـــى 

مه زهـــه ىب، جێنـــده رى، به تايبه ىت 

جياوازیى ســـياىس و په راوێزخسنت 

و  جيـــاوازى  نه خوێندنـــه وه ى  و 

ڕێزنه گرتـــن.

چوارەمـــدا،  لـــه  بـــاىس 

ناونيشـــانێىك نـــوێ ده خاته  ڕوو، 

ملمالنـــێ.  و  تاريـــىك  مێـــژوو 

ياده وه رى  ســـه ر  ده خاته   ڕووناىك 

و ڕۆڵى مێژوو له  يادخســـتنه وه ى 

ئـــه و ســـته مانه ى كـــه  هانده رن 

ملمالنـــێ،  ئاماده بـــووىن  بـــۆ 

كۆياليه ىت،  )كۆلۆنياليـــوم،  له وانه  

گێڕانـــه وه ى  هۆڵۆكۆســـت(. 

هه مـــوو ئـــه و  چريۆكانه  به ســـه  

له ســـه ر  نه وه يه ك  ئـــه وه ى  بـــۆ 

پـــه روه رده   توندوتيـــژى  و  ڕق 

بۆيه  ڕۆڵـــى ده زگاكاىن  بكرێـــت، 

كۆمه ڵى مـــه ده ىن ئه وه يـــه  زياتر 

كار له ســـه ر ديـــوى لێبورده يى و 

بكـــه ن. به يه كه وه ژيـــان 

لـــه  بـــاىس پێنجه م تـــا باىس 

نۆيـــه م، كار له ســـه ر توانـــه وه ى 

ئـــه و چه مكانه ى پێشـــوو ده كات 

چه مـــىك  خســـتنه ڕووى  بـــه  

)به شـــداریى  وه كـــوو:  نـــوێ، 

په روه رده (،  ڕاگه ياندن،  ســـياىس، 

ده يه وێـــت لـــه  ڕێگـــه ى ئـــه م 

چه مكانـــه وه  ڕۆحـــى ئينتيـــام و 

لێبورده یـــى  و  به يه كه وەژيـــان 

قـــووڵ بكاتـــه وه  بـــۆ به هـــا و 

و  گفتوگۆ  فـــه زاى  دروســـتكردىن 

مه ده نیى  پـــه روه رده ى  زه مينه ى 

دروســـت. لێـــره  زۆر پێداگـــرى 

له ســـه ر ڕۆڵى گه نـــج ده كات له 

مـــه ده ىن، چونكه    كۆمه ڵگه يـــه ىك 

ئـــه و ده ڵێت نزيكـــه ى له  60%ى 

دانيشـــتوواىن كۆمۆنوێڵس گه نجن، 

جيهانه   ئـــه و  جێگـــره وه ى  گه نج 

گۆڕاوه يـــه  لـــه  ڕووى ئابوورى و 

شوناسه وه . و  ســـياىس 

بـــاس  كۆتاييـــدا  لـــه  

ده كرێـــت  كـــه   ده كات  لـــه وه  

بـــه  ئاڕاســـته كراو  توندوتيژیـــى 

وه كـــوو  ڕێكخـــراو،   شـــێوه يەىك 

ئـــه وه ى گرووپێـــىك دياريكـــراو؛ 

دوژمنكارانه يـــان  هه ڵوێســـتێىك 

گرووپێـــك  له ســـه ر  هه بێـــت 

يـــان شـــوناىس گرووپێـــك، به اڵم 

باشـــرتين ڕێگـــه  و ئامـــراز بـــۆ 

ئـــه وه   ڕووبه ڕووبوونه وه يـــان 

نيیـــه  بري ته نهـــا له  چاره ســـه رى 

بكرێتـــه وه  بـــۆ  ســـه ربازى 

له ناوبردنيـــان، زاڵكـــردىن گيـــاىن 

گفتوگـــۆ و لێكتێگيشـــنت ڕێگـــه  

ڕاســـته كه يه . سياســـه ىت گشتى و 

ڕووبه ڕووبوونه وه   ڕاســـتى  هێڵى 

ئه وه يه  بـــري له  ئامـــرازى گفتوگۆ 

بكرێتـــه وه، ڕێگـــه ى تايبه تيـــش 

ده وڵه تێـــك  هـــه ر  ئه وه يـــه  

تێگه يشـــتنى  ڕێگـــه ى  بـــه 

هه نووكه يـــى خـــۆى بـــري لـــه م 

بكاتـــه وه .  ڕێگه يـــه  

پەراوێز

یاســـای  بەپێـــی   )١(

وێستمێنســـتەر، لە ســـاڵی ١٩٣١ 

وەکـــوو ڕێکخراوێک لە ســـایەی 

و  دامـــەزراوە  بەریتانیا  شـــاژنی 

لـــە ئێســـتادا لـــە ٥٤ دەوڵەت و 

دوورگـــە پێک ھاتـــووە. زۆربەی 

ئەندامانی  ڕێكخراوەكـــە  واڵتانی 

بەریتانین  ئیمپڕاتۆریەتی  پێشووی 

و ئەرکـــی ســـەرەكی ئەنجامدانی 

ھاوھەنگاویـــی ئابوورییە لەنێوان 

. نیدا ما ئەندا

ده سته ى 
كۆمۆنۆێڵس 
جه خت له وه  

ده كاته وه  كه  تيرۆر 
په يوه ندیى نيیه  به  

جۆره كانى ترى توندوتيژى، 
واداده نێت كه  تيرۆر 
كرده يه كى ته كتيكيیه و 

تاوانه
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  )Copenhagen school(
قوتابخانه ى كۆبنهاگن

ســـارد،  شـــه ڕى  كۆتايـــى 

وه رچه رخانێـــىك مێژوویى گه وره  

بـــوو لـــه  بـــوارى لێكۆڵينه وه ى 

ســـاڵى  كۆتايى  هه تا  ئاســـايش. 

حه فتاكاىن ســـه ده ى بيســـت، وا 

ســـه يرى لێكۆڵينه وه ى ئاســـايش 

لێكۆڵينـــه وه ى  كـــه   ده كـــرا 

اليه نێىك  وه كـــوو  و  ســـرتاتيژييه  

ســـه ربازى وێنا ده كـــرا، به اڵم له 

تێڕوانني  هه شـــتاكان   ســـه ره تاى 

له ســـه ر  ئاســـايش  چه  مىك  بـــۆ 

ســـتووىن،  و  ئاســـۆيى  ئاســـتى 

گه شـــه كردنێىك گه وره ى له  بوارى 

به خۆوه   سياســـيیه كان  زانســـته  

بينى، بۆيـــه  لێكۆڵينه وه كان ته نها 

كـــورت نه كرابوونـــه وه  له ســـه ر 

وه كوو:  كالســـيكیيه كاىن  چه مكه  

)هێـــز، به رژەوه نـــدى، ده وڵه ت 

وه كوو تاكـــه  كاراكته رى ملمالنێ، 

ئه م  هه ڕەشـــه (.  ســـه رچاوه كاىن 

تيـــۆرى  تێپه ڕانـــدىن  هه نـــگاوه  

بۆيه   ئاســـايش،  بۆ  بوو  ڕياليزمى 

تيـــۆره ى  چوارچێـــوه ى  چـــووه  

ڕەخنه ييـــه وه ، وه كوو تێڕوانينێىك 

ڕوانگه ى  لـــه   فراوان  جێگره وه ى 

ئه م  تـــاك.  ئاســـايىش  بنه مـــاى 

چوارچێـــوه  تيۆرييه،  ده رئه نجامى 

كارى كۆمه ڵێـــك بريمه نـــد بـــوو 

له م بـــواره دا كـــه  ئاماده كاريیان 

كـــرد بۆ ڕاگه يانـــدىن دامه زراندىن 

ميتـــۆدى ڕە خنه یى بۆ ئاســـايش 

ســـه ره تاى  به اڵم  ئه ورووپـــا،  له  

فراوانبـــووىن  بـــۆ  كـــردارى 

لێكۆڵينـــه وه ى  چوارچێـــوه ى 

كاته   ئـــه و  ڕەخنه یی،  ئاســـايىش 

قوتابخانه ى  هه رســـێ  كـــه   بوو 

ئيربيســـتويس،  »وێڵـــز« 

»پاريـــس«،  قوتابخانـــه ى 

قوتابخانـــه ى »كۆبنهاگـــن«؛ له م 

بواره دا لێكۆڵينه وه ى ئاسايشـــيان 

كرد.  پێشـــكه ش 

ئه و  كۆبنهاگن  قوتابخانـــه ى 

ناوه يـــه  كـــه  بـــه كار ده هێرنێت 

بۆ دامـــه زراوه ى يـــان په ميانگاى  

لـــه   ئاشـــتى  توێژينـــه وه كاىن 

ســـاڵى ١٩8٥  كه  له   دانيـــامرك، 

 ٢00٤ ســـاڵى  لـــه   و  دامـــه زرا 

قوتابخانه يـــه   ئـــه م  داخـــرا. 

به شـــداريكردىن  لـــه دواى  زياتر 

ســـاڵى  له   بۆزان  بـــارى  بريمه ند 

به ڕێوه بـــه رى  وه كـــوو   ،١٩88

له ســـه ر  توێژينـــه وه   پـــڕۆژە ى 

بابه ىت ناســـه ربازى بۆ ئاســـايىش 

ئه ورووپـــا ناوبانگـــى ده ركـــرد. 

گرنگرتيـــن بريمه نـــده كاىن ئـــه م 

بارى  لـــه   جگـــه   قوتابخانه يـــه  

)جاب  لـــه :  بـــۆزان، هه ريـــه ك 

دى وايلـــد، لـــني هانســـن، ئۆل 

پيپر  كيلســـرتوپ،  مورتن  ويفه ر، 

توێژە رانـــه   ئـــه م  ليميتـــه ر(ن، 

پـــڕۆژە   ئه و  چوارچێـــوه ى  لـــه  

بـــوارى  لـــه   توێژينه وانـــه ى 

ئاسايشـــدا پێشكه شـــيان كـــرد، 

بـــۆ  تازه يـــان  چوارچێوه يـــەىك 

خســـته   ئاســـايش  لێكۆڵينه وه ى 

ڕوو كـــه  جێگـــره وه ى تێڕوانينه  

كالســـيكيیه كان بوو بـــۆ چه مىك 

چوارچێـــوه ى  لـــه   ئاســـايش 

كه   ســـرتاتيژيدا،  لێكۆڵينـــه وه ى 

ده توانرێـــت دابـــه ش بكرێت بۆ 

دوو ڕێبـــازى تيـــۆرى بۆ چه مىك 

پڕۆژە يه ك  يه كه ميان:  ئاســـايش: 

بارى  بـــه  سه رپه رشـــتیى  بـــوو 

»ئاســـايىش  به   نارساوه   كه   بۆزان 

دووه ميـــان:  كۆمه ڵگەیـــى«. 

سه رپه رشـــتیى  وايفـــه ر  ئـــۆىل 

كـــرده ى  بـــاره ى  لـــه   ده كـــرد 

يان  ئاســـايش  بـــۆ  په يوه نـــدى 

نـــارساوه  بـــه  نـــاوى »تيـــۆره ى 

بەئاسايشـــكردن«. ئاسايش به پێى 

كرده يـــه ىك  قوتابخانه يـــه   ئـــه م 

بابه ىت  دۆخێىك  ته نهـــا  گوتارييه ، 

ده رئه نجامـــه   به ڵكـــوو  نييـــه ، 

بـــۆ پڕۆســـه يه ىك كۆمه اڵيه تیـــی 

لـــه   خـــۆى  كـــه   دياريكـــراو 

بـــۆ  كۆمه اڵيـــه ىت   بونيادێـــىك 

به رجه سته   ئاسايشـــيیه كان  پرسه  

»ده كرێت  به دياريكراوى  ده كات 

چى گره نتـــى و پارێزراو بكرێت، 

لـــه  كێ«.
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