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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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      قەوارەی هەرێم
   لە هەڵێنجانێکی مێژووییەوە بەرەو گوتارێکی ئایندەساز

د. هەردی مەهدی میکە

ئەزموونەکانی نێو بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستان و قەوارەی هەرێم، هەڕەشە ڕاستەقینەکانی سەری 
چین؟ ئەزموونەکان چۆن لەناوچوون؟ چۆن مێژوویەکی دیکەی هەڵوەشانەوە نەبێتە ئایندەی قەوارەی هەرێمی 

کوردستان؟
پێش هەر شتێک وەک بنەمایەک گرنگە تێبگەین لە کەشکۆڵی ئەدەبیاتی سیاسییدا، سیستمی سیاسیی)دەوڵەت( 
و حکومەتەکان هێڵی ڕوونی نێوانیان بۆ کێشراوە و جیاکراونەتەوە، ئەوە سەرەتایەکی سادەی سیاسەتکردن و 
چوارچێوەی ملمالنێکردنە، دەکرێت دژی حکومەت و گوتاری سیاسیی حاکم بیت و هەڵیوەشێنیتەوە، بەاڵم ناکرێت 
دژی سیستمەکە بیت، ناکرێت رەتکەرەوەی سیستمێک بیت و لەناویشیدا ملمالنێی دیموکراسیانە ئەنجام بدەیت و 
ئامانجیشت لوتکەکەی بێت لە بنجیشدا دژی هەبوونی بیت! بۆ نمونە دەکرێت لە چوارچێوەی سیستمی سیاسیی 
ئەمریکا و دەوڵەتەکەیدا، داوای هەڵوەشاندنەوەی حکومەتەکەی بکەیت، بەاڵم ڕێگە نادرێت هەڵوەشێنەرەوەی 
بایکۆتی  کە  ڕادیکااڵنە  یاخیبوونی  دەبێتە  ئەمە  بیت، چونکە  دەستوورکەی  و  ئەمریکا  واڵتەیەکگرتووەکانی 
پرۆسەی سیاسیی کردووە و دەست لە ئیمتیازەکانیشی هەڵدەگریت یان ئۆپۆزسیۆنێکی چەکدار کونجێکی پارتیزانانە 
یان سەنگەرێکی بەرەنگاربوونەوە هەڵدەبژێریت، کورت و پوخت لە سەرجەم واڵتانی جێگیری سیاسییدا لەم دوو 
ئەگەرە زیاتر جێی نابێتەوە. بۆ هەرێمی کوردستانیش دەبێت ئەمە بنەما بێت و بیر لە کۆڕاییەک بۆ بونیادی 
جۆرە سیستمێکی سیاسیی قەوارەکە لە هەناوی بزوتنەوە مێژووییەکەیدا بکرێتەوە و بە دەستورێک ڕێک بخرێت، 

ئیتر گرنگ نییە ملمالنێی و هەڵوەشێنەرەوەی جۆری بەڕێوەبردن و کابینەکانی بەڕێوەبردنەکەشی بیت.
تا ئێستا هەرێمی کوردستانی عێراق بە تایبەت و گوتاریی ڕزگاریخوازی نیشتمانی کوردستانی بە گشتی، هێشتا 
سەرکەوتوو نەبووە گوتارێکی نیشتمانی کۆگیر بەرهەمبهێنێت کە تیایدا مۆدێلێک و جۆرە سیستمێکی سیاسیی وەک 
بناغە و نەگۆڕێک بۆ چوارچێوەی هەر قەوارە و خەباتێک بێت، بەاڵم لەبری ئەوە حاڵەتێکی مێژووکرد )نەک 
سیستمێکی بەهایی پابەندکەر( لە هەناوی هەمان بزوتنەوەی ڕزگارییخوازدا هاتووەدی کە کۆویژدان و شوناسێکی 
هاوبەش و نەیارناسییەکی وەک نەگۆڕ الی گوتارە باوەکان و تاکی نیشتمانپەروەر درووستکردووە و بووەتە بنەما 
و کولتووری سیاسیی لە جواڵنەوەکەدا، کە بریتییە لە ڕێزگرتن و پاراستنی قەوارە و بەهەدەرنەدانی توانا مرۆیی 
و مادیی کۆمەڵگەی کوردستان، الدان لەم پرنسیپە باوە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا دەرچوون بووە لە چوارچێوەی 

ئەو گوتارەی نێو بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نیشتیمانیی کوردستانی.
بەاڵم لە واقیعدا چی دەبێتە هۆکاری ڕەچاونەکردنی ئەم بنەمایە و مەترسی سەر قەوارەکان، بە هەڵێنجانی 
مێژوویی نێو جواڵنەوەی سیاسیی کوردستان گەر پێکەوە بیانبەستینەوە و وەک تەسبیحێک ئەزموونەکانیان وێنا 
بکەین و دیققەت لە هەڕەشە کوشندەکانی سەریان بکەین لە سێ هەڕەشە تێپەڕ نەبوون: ١.نەبوونی هاوشانیی و 
هاوبەشی راستەقینە لە کار و ئامانجدا و بەشداری پێنەکردنی ئەوانی دیکە لە بڕیاری چارەنووسسازدا کە توانای 
ئەزمونەکەی لەتکردووە و ڕێگربووە لە گەیشتن سیستمێکی تۆکمەدا، ٢.گەندەڵیی و خۆرەی نێوخۆیی کە متمانەی 
جەماوەرەکەی لەدەست دەرهێناوە، ٣.تێنەگەیشتن لەوەی کە دۆزی هەرێمی کوردستان دۆزێکی هەرێمایەتییە و 

سەروتار
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بە دبلۆماسیەتیكی بەهێز لەگەڵ دەوڵەتانی هەرێمیی پاشان دۆخی نێودەوڵەتی، پاراستنی دێتەدی بەو مانایەی 
لە  یەکێک  ڕازیکردنی  و  دانوستان  و  دەرچەیەکی هەرێمی  دۆزینەوەی  بەبێ  ناتوانێت  کوردستانی  بزوتنەوەی 
پایتەختەکانی دابەشکراو بەسەریدا)بەغدا، ئەنکەرە، تاران و شام( مانەوەی مسۆگەر بکات، مێژووی سیاسیی کورد 
دەریخستووە ناتوانرێت پارێزگاری لە ئەزموونێک بکرێت تەنانەت گەر پشتیوانی نێودەوڵەتیشت هەبێت بە بێ 
ڕەچاوکردنی دۆخی هەرێمایەتی، ڕەنگە خوێندنەوەی دەرئەنجامەکانی پرۆسەی ڕیفراندەم تەجەلالکەری ڕوونی 
ئەم فاکتە بێت. زۆرجار هەرسێک لەمانە یان النیکەم دووانیان پێکەوە ئەزموونەکانیان لەنێو بردووە یان الوازیان 

کردووە.
لە ئەزموونی نەهرییەوە بۆ جواڵنەوەی قەاڵی چارێی سمکۆ، تا ئەزموونی ئۆتۆنۆمی ئازاری١٩٧٠ و دوا 
ڕووداوەکانی ڕۆژئاوا، ریفرەندەم و ١٦ی ئۆکتۆبەری کەرکوک و مەترسییەکانی ئێستای سەر قەوارەی هەرێم، 
لەو سێ هۆکارەوە یان النیکەم دووانیان پێکەوە هەڕەشەی ڕاستەقینە یان لەناوبەری ئەزموونەکان بوون. بۆیە 
بۆ ئایندەسازییەکی باش بۆ پاراستنی ئەزموونی هەرێمی کوردستان، بیرکردنەوە و کار لەو هەڕەشانە ئەرکێکی 

هەنووکەییە. ئەمانە هەڕەشەی ڕاستەقینەی سەر هەرێمن.
پەیتا  ناوچەکەیە،  دەوڵەتانی سازێنراوی  ناو  تاقانە هەرێمی  و  کوردستان  قەوارەی هەنووکەیی هەرێمی 
پەیتا چ لە نێوخۆ بەهۆی بەڕێوەبردنێکی نالەبار و ڕێکنەخستنی ملمالنێکان لە چوارچێوەی گووتارێکی سیاسیی 
ملمالنییەکی حزبی سەرجەم  یان  پێکدادان  هەر سووکە  بە جۆرێک  بێت  تەواوکار  و  کە سیستەمساز  حاکم 
قەوارەکە لەبەردەم هەڕەشەی نغرۆبووندا قووت دەکاتەوە. چ هەڕەشە و پیالنی هەرێمایەتی کە نەریتی واڵتانی 
دراوسێییە و کولتوورەکەیان ناناوەندێتی و دان بە غەیرە خۆیاندا نانێن، چ پشتتێکردنی نێودەوڵەتی و الوازبوونی 
بەرژەوەندییەکانیان بێت. دواجار هیچ جیاوازییەک لە ئەنجامەکەیدا نییە و ئەوەی تیادەچێت و دەگەڕێتەوە 
دەبێتە  کە  مەعنەویانەیە  و  مادیی  تێچووی  و  مرۆیی  خۆبەختکردنی  بەهەدەردانی  و  کیانەکە  سفر،  خاڵی 
ئایندەیەکی گریمانە بۆکراوی گەلێک و دەیکاتە "قەدەر"ی، لە کاتێکدا هیچ ڕیگا و دەرچەیەکی دیکە نییە بۆ 
خۆپارێزی لەو مێژووە دووبارەیە کە وەک ڕۆژی ڕوون یەکێکە لە سیناریۆکانی ڕووداوە ئایندەییەکان کە دەبنە 

فاکت وەک چۆن فاکتی ڕابردوویەکی نزیکن، تا لە دەرگەی سێ کۆڵەکەی ئایندەساز نەدەین: 
١. یەکەم چاکسازیی ڕاستەقینە بۆ بەهێزکردنەوەی متمانە بە گوتاری پێویستیی مانەوەی قەوارەکە الی 

تاکی کوردستانی.
٢. هاوبەشیی)شەراکەت( ڕاستەقینە لە سیاسەتکردندا، بۆ کەمکردنەوەی درز و لەتنەکردنی تواناکان )چونکە 

لەم حاڵەتەشدا هێشتا توانای پێویستی بەرەنگاریی و یەخانگییرییەکانمان کەمە(.
٣. بنیادنانی گفتوگۆ و دانوستانێکی ڕاستەقینە لەگەڵ بەغدا و عێراقدا، چونکە:

یەکەم، لە مێژووی سەد ساڵی ڕابردوودا سەلمێنراوە، کە دۆزی کورد دۆزێکی هەرێمایەتییە، بەر لەوەی 
ڕای گشتی جیهانیش پشتیوانی دۆزەکە بێت، بەاڵم واڵتانی هەرێمایەتی  مانایەی گەر  نێودەوڵەتی بێت، بەو 

دەتوانن لەباربەر و پووچکەرەوەی بەرخودان و قەوارەکانمان بن.
دووەم، هەنووکە هەرێمی کوردستان، تەنها هەرێمی دانپیانراوی دەستوورییە و هەر بەو دەستوورەی عێراقی 
نوێ بەم هەرێمە پێکهاتووە)پێچەوانەکەشی یانی هەڵوەشانەوەی عێراق(، دەکرێت بۆ دەرچوون لە هەژموونی 
ئەوانی دیکە و هەڕەشەی دراوسێ ناوەندگەراکانی وەک تورکیا و ئێران، لە دەرچەی بەغدادەوە تەوقی کۆکبوونی 
هەرێمایەتی تەبای دژە کوردستان بشکێنرێت و لەم ناجێگیرییە سیاسییە ناهەمووارەی ناوچەکەدا گوزەرێکی 

سیاسیی و ئایندەیەکی هێمنتر بکرێتە قەدەر نەک مێژوویەکی دوبارەی تاڵ.
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توێژینەوەکان
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سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و 
كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 

بڕيارى سياسى له هه رێمی 
كوردستاندا

پ.ی.د. ئومێد ڕەفیق فەتاح   
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گه شه كردنيان،  و  سه رهه ڵدان 

له   مه به ست  بزانني  گرنگه   به اڵم 

سه نته ره كاىن توێژينه وه  چييه.

زۆره   كێشه   ئه وه ى  له به ر 

سه نته رانه   ئه م  شوناىس  له سه ر 

ناو  له   تێكه ڵى  بووىن  له به ر 

سه نته رانه   ئه م  كارى  ته نانه ت، 

بۆ  تر  ناوه ندى  هه ندێك  له گه ڵ 

ناحكوميیه كان،  ڕێكخراوه   منوونه  

قازانجنه ويسته كان،  ڕێكخراوه  

بەرایی

به  سه نته رى  گرنگيدان 

بۆ  به هێزه   ئاماژەيه ىك  توێژينه وه،  

بريكردنه وه ى  پێشكه وتنى  بووىن 

و  ده وڵه ت  ئاينده يى  و  سرتاتيژى 

بڕيارى سياسیى عه قاڵىن، به رامبه ر 

به و كێشه  و گرفت و ئالنگارييانه ى 

هه ر  يان  ده وڵه ت  ڕووبه ڕووى 

نێوده وڵه ىت  سياسیى  يه كه يه ىك 

به  گرنگيدان  ده بێته وه . 

وه كوو  لێكۆڵينه وه    سه نته ره كاىن 

توێژينه وه   و  گفتوگۆ  بۆ  بابه تێك 

تازه   كه   ده وڵه تانه ى  ئەو  بۆ 

پێگه شتوون؛ له  ڕووى مێژووييه وه  

ئه وه ى  سه ره ڕاى  نزيكه ،  زۆر 

به م  گرنگيدان  و  سه رهه ڵدان 

سه نته رانه  به تايبه ت له  ئه مەريكا، 

ده گه ڕێته وه  بۆ نزيكه ى سه ده يه ك 

له مه وبه ر، بۆيه  گرنگ نييه  زۆر له م 

سه ره تاى  بۆ  بگه ڕيێينه وه   باسه دا 
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ئامانج؛  و  كاركردن  له   ڕە نگه   بۆيه  

ته نانه ت  بن.  جياواز  له  يه كرتى 

سه نته ره كاىن  نێوان  جياوازیى 

سه نته ر ە كاىن  و  بريكردنه وه  

توێژينه وه،  به تايبه ىت ئه م جياوازييه  

ئه وه يه   دياره ،  زۆر  ئه مەريكا  له  

زياتر  توێژينه وه   سه نته ره كاىن 

هه وڵى  زياتر  ئه كادميني،  ئامانجى 

بێاليه ىن )بێاليه نیى زانست( ده ده ن، 

له  كاتێكدا سه نته ره كاىن بريكردنه وه  

و  دوورمه ودا  سرتاتيژیى  ئامانجى 

دياريكراويان هه يه ، كه  ده يانه وێت 

دروستكه رى  له سه ر  كاريگه رى 

به اڵم  بكه ن)1(.  دروست  بڕيار 

ده توانني ئه وه  بڵێني كه  سه نته ره كاىن 

بريكردنه وه  هه موو ئه و ڕێكخراو و 

ده سته  و په ميانگا و سه نته رانه  له خۆ 

و  چڕ  توێژينه وه ى  كه   ده گرێت، 

ورد ئه نجام ده ده ن بۆ دۆزينه وه  و 

پێشكه شكردىن چاره سه رى كێشه كان 

و پڕكردنه وه ى خواسته كان.

نه وه كاىن  و  ئاست  يه كه م: 

گه شه كردىن سه نته ره كان

دياره  ئه م سه نته رانه  به  شێوه  

كردووه،   گه شه يان  كاتی جياواز  و 

به پێی  ئيبلسۆن”  “دۆناڵد  بۆيه  

گه شه كردنيان دابه شيان ده كات بۆ 

چوار نه وه )2(:

نه وه يه يه   ئه و  يه كه م:  نه وه ى 

له نێوان  پانتاييه ك  ده يه وێت  كه  

سياسيیه كاىن  له نێوان  و  خۆى 

بۆ  بهێڵێته وه،  ئه مەريكادا 

و  بێاليه ىن  له   پارێزگارى  ئه وه ى 

خۆى  ئه كادميیى  سه ربه خۆیى 

بكات.

له دواى  دووه م:  نه وه ى 

گه  شەى  دووه م  جيهانیى  جه نگى 

 كردووه ، ئه مه ش دواى ئه وه ى كه  

وه كوو  جه نگه دا  له م  ئه مەريكا 

به سه ركه وتوویى  و  براوه   هێزى 

له  جه نگه كەدا  دێته  ده ره وه ، بۆيه  

ئه مەريكا زياتر بري له  دروستكردن 

ئه زمووىن  و  توانا  پێويستیى  و 

بۆ  ده كاته وه ،  سه نته رانه   ئه م 

بۆ  تازه   سياسه تێىك  دامه زراندىن 

نيشتامنیى  ئاسايىش  پاراستنى 

له  ساڵى  منوونه ؛  بۆ  ئه مەريكا. 

دروست  راند”  “ده زگاى  1948دا 

حكومه ته وه   لەاليه ن  كه   ده بێت 

ده زگايه   ئه م  دە كرێت،  پشتگريى 

كه   ده بێت  ئه وه   سه ره كیى  كارى 

پێشنيار و ئالنگارييه كان پێشكه ش 

سياسی   دروستكەراىن  بڕيار  به  

ده كات.

پێچه وانه ى  به   نه وه ى سێيه م: 

نه وه ى يه كه مه وه،  كارى سه ره كيیان 

خۆيان  ئه زمووىن  و  توانا  ئه وه يه  

سياسه ىت  بڕيارده راىن  به   پێشكه ش 

ئه م  منوونه ى  له   بكه ن.  ده ره وه  

هريتدج  “سه نته رى  سه نته رانه ، 

 ،1973 ساڵى  له   فاونده يشن”ە 

له   كاتۆ”  “په ميانگاى  هه روه ها 

زۆربووىن  هۆى  به    .1977 ساڵى 

ژماره ى ئه م سه نته رانه ، له  ئێستادا 

بۆ  كێبڕكێدان  له   سه نته رانه   ئه م 

سه رنجى  كه مه وه   الىن  به   ئه وه ى 

رابكێشن  خۆيان  بۆ  گشتى  ڕاى 

تره وه   له  اليه ىك  له  اليه ك، 

سياىس  بڕيارى  دروستكه راىن 

سه نته رانەوە   ئه م  ڕێگه ى  له  

بڕيارێىك  هه ر  بۆ  ئاڕاسته  بكرێن 

چاره نووسساز.

ئه و  چواره م:  نه وه ى 

كار  ده يانه وێت  كه   سه نته رانه ن 

سياسیى  باكگراوندى  له سه ر 

بكه ن،  سياسیيه كان  كه سايه تییه  

ئه و  ناوى  به   كه مه وه   به  الىن  يان 

كه سايه تيیانه وه  كه  وه كوو سيمبوڵ 

وان؛ كار بكه ن، له وانه:  په ميانگه ى 

بۆ  نيكسون  په ميانگه ى  كارته ر، 

شه ڕ و ئاشتى، په ميانگه ى جيمس 

بێكه ر.

ئامارانه ى  ئه و  به پێى 

ساڵى  له   ده سنت،  له به ر  كه  

ئه مەريىك  سه نته رێىك  2011دا 

ژماره ى  باڵوكردۆته وه ،   ئامارێىك 
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 6480 دەگەنە  سه نته ره كان 

سه نته ر كە )5%(ی ئه م ژماره يه  له  

ناوه ڕاسته .  ڕۆژهه اڵىت  و  ئه فەريقا 

ڕووى  له   كاريگه رييان  به پێى 

پله ى  له   ئه مەريكا  جيهانيیه وه ، 

به ريتانيا،  پاشان  دێت،  يه كه م 

دانیامرك،  سويرسا،  ئه ڵامنيا،  چني، 

ئه ورووپاى  ده وڵه تاىن  ڕووسيا، 

ئوستوراليا.  توركيا،  ڕۆژهه اڵت، 

ڕۆڵى ئه م سه نته رانه  له  ڕۆژهه اڵىت 

ناوه ڕاست، زۆر دياريكراوه )3(.

جۆره كاىن  دووه م: 

سه نته ره كاىن لێكۆڵينه وه 

پێش ئه وه ى باس له  جۆره كاىن 

بكه ين،  توێژينه وه   سه نته ره كاىن 

گرنگه  ئه وه  بزانني ئه م پۆلێنكردنه  

گۆڕانكاریى  پێوه ره كان؛  به پێى 

به سه ردا دێت:

پاڵپشتیى  پێوه رى  يه كه م: 

دارايی

پێوه ره ،  ئه م  به پێى 

دابه ش  توێژينه وه   سه نته ره كاىن 

ده بن به سه ر سێ جۆردا:

توێژينه وه ى  سه نته رى   .1

به   سه ر  سه نته ره كاىن  حكومى: 

ياسادانان،  ده زگاى  يان  حكومه تن 

توێژينه وه ى  په ميانگاى  وه كوو: 

شاهانه ى  سه نته رى  كۆنگرێس، 

يه كگرتوو بۆ توێژينه وه ى ئاسايش 

و به رگرى له  به ريتانيا.

توێژينه وه ى  سه نته رى   .2

سه ر  سه نته رانه ن  ئه و  ئه كادميى: 

حكومه ت  كه   زانكۆيانه ن  به و  

ده كات،  داراييان  پاڵپشتیى 

له   هۆفه ر  په ميانگا ى  وه كوو: 

سه نته ره كاىن  ستانفۆرد،  زانكۆى 

گه شه پێداىن نێوده وڵه ىت، سه نته رى 

بيلفري له  زانكۆى هارڤارد.

ئه م  تايبه ته كان:  سه نته ره    .3

سه نته رانه   ئه و  هه موو  جۆره ، 

ئاڕاسته ى  به   كه   ده گرێت  له خۆ 

تايبه ت  يان  گشتى  قازانجى 

دونيادا  له   ئه مانه ش  دامه زراون، 

ژماره  زۆره كه ن.

دووه م: پێوه رى ئايدۆلۆجى

به پێى ئه م پێوه ره ش، ده كرێت 

ئه م پۆلێنه  بخرێته  ڕوو:

توێژينه وه ى  سه نته ره كاىن   .1

ليرباڵى

لێكۆڵينه وه ى  سه نته ره كاىن   .2

نه ته وه يی،  )ئايينى،  كۆنسه رڤاتيز 

كۆمه اڵيه تی(

توێژينه وه ى  سه نته ره كاىن   .3

چه پگه رايی

له   سه ربه خۆكان  سه نته ره    .4

ڕووى هزرييه وه 

ژماره ى 
سه نته ره كان 

لەجیهاندا؛ لەساڵی 
٢٠١١ دەگەنە ٦48٠ 

سه نته ر كە )5%(ی ئه م 
ژماره يه  له  ئه فەريقا و 

ڕۆژهـــــــه اڵتى 
ناوه ڕاسته
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سێيه م: پێوه رى سه ربه خۆیی

ده كرێت  پێوه ره ،  ئه م  به پێى 

ئه م پۆلێنه  بخرێته  ڕوو:

1. سه ربه خۆكان

2. نيمچه سه ربه خۆكان

توێژينه وه ى  سه نته ره كاىن   .3

زانكۆكان

توێژينه وه ى  سه نته ری   .4

حیزىب

5. سه نته ره  حكومييه كان

ئه م سێ پێوه ره  به  ماناى ئه وه  

نييه  كه  لێكچوون و به يه كداچوون 

جياوازييه   هەیە،  نێوانياندا  له  

چ  تا  كه   ئه وه يه   سه ره كيیه كه  

هێزيان  و  كاريگه رى  ڕادەیەك 

هه يه  له سه ر دروستكردىن بڕيار.

ئامرازه كاىن   سێيه م: 

له سه ر  سه نته ره كان  كاريگه ریى 

دروستكه رى بڕيارى سياىس

رسوشتى  نييه   ئاسان 

ده زگاكاىن  ڕۆڵى  و  كاريگه رى 

پڕۆسه ى  له سه ر  توێژينه وه  

و  سياىس  بڕيارى  دروستكردىن 

بكرێت،  ديارى  بڕيار  وه رگرتنى 

وه كوو  واڵتێىك  له   به تايبه ىت 

له به ر  اليه ك  له   ئه مەريكادا، 

ڕێكخراوی  زۆرى  تۆڕێىك  بووىن 

تر  اليه ىك  له   سه نته ره كان، 

ده زگاى  ئاڵۆزیى  هۆى  به  

ئه مەريىك  نيشتامنیى  ئاسايىش 

ئه مه   ئالنگارييه كان.  پاراستنى  و 

توندى  ملمالنێى  بووىن  له   جگه  

كۆمپانياكان،  و  فشار  گرووپه كاىن 

ئاڵۆز  بووىن زنجريه يه ىك  هه روه ها 

بڕيار  دروستكردىن  پڕۆسه ى  له  

و  جێبه جێكردن  ده سه اڵىت  له  

ده زگاگاىن  هه روه ها  ياسادانان، 

به تايبه ت  مه ده ىن،  كۆمه ڵى 

حيزبه   له نێو  بريوڕا  گه اڵڵه كردىن 

بۆ  وه رگێڕاىن  و  سياسيیه كان 

به رنامه  و سياسه ىت حكومى)4(.

سه نته رى  ڕاستيدا  له  

كاريگه رييه كاىن؛  و  لێكۆڵينه وه  

ژينگه ى  به   په يوه نديداره  

حوكمڕاىن  رسوشتى  و  سياىس 

نێوان  په يوه ندييه كاىن  و 

سه نته رى  بۆيه   ده سه اڵته كان، 

كاريگه ر؛  و  به هێز  توێژينه وه ى 

سيستمێىك  له   زه حمه ته  

ئاڕاسته كراودا  و  تاكڕە و  سياسیى 
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له   جگه   ئه مه   ده ربكه وێت، 

دارايی  پشتيوانیى  ته رخانكردىن 

پێوه رى  چونكه   سه ربه خۆييان،  و 

و  سه نته ره كان  سه ربه خۆى 

كۆنرتۆڵنه كردنيان، تا ڕاده يه ىك زۆر 

ڕووى  له   باش  كاری  بۆ  گره نتیيه  

كوالێتیيه وه .

سه نته ره كاىن  ده بينني  بۆيه  

گه شه كردن  ڕووى  له   ئه مەريكا 

له پێش  زۆر  ژماره شه وە،  و 

زۆرترين  و  جيهانه وه ن  واڵتاىن 

له سه ر  هه يه   كاريگه ريیشيان 

به   ئه وه ش  ده وڵه ت،  و  كۆمه ڵگه  

باىش  سه رچاوه يه ىك  ئه وه ى  هۆى 

و  شيكارى  و  زانيارى  و  ئه زموون 

مه عريفه ن.

ئامرازانه ى  له و  هه ندێك 

بكرێت،  پێ  ئاماژە يان  ده توانرێت 

لەپێش  سه نته ره كانه   ڕۆڵى 

ئه و  له  ڕێگه ى  هه ڵبژاردنه كان، 

شيكارييانه ى  و  نه خشه ڕێگا 

و  حيزبه كان  به   پێشكه ش 

ئه م  ده كه ن.  كه سايه تييه كاىن 

هه ڵبژاردىن  كاىت  له   بابه ته  

زۆر  ئه مەريكا  له   سه رۆككۆمار 

ئه و  تا  ده رده كه وێت،  به ڕووىن 

ئاماژە   توێژينه وه كان  ڕاده يه ى 

سه رۆكێىك  هيچ  ده كه ن  به وه  

ئه مەريكا ناتوانێت بگاته  كورسیى 

ئه م  هاوكاریى  به بێ  سه رۆكايه ىت 

سه نته رانه )5(.

كاريگه رى  ترى  ئامرازێىك 

له   بريتيیه   سه نته رانه،   ئه م 

ڕاهێناىن  و  پێگه ياندن  ڕێگه ى 

ئه زموونه ى  ئه و  ڕێگه ى  له   كادر 

له   چونكه   ده ستيانه ،  له به ر 

تيمى  و  هه ڵبژاردنه كان  كاىت 

بانگه شه دا،  و  هه ڵبژاردن 

پالىن  و  سرتاتيژ  به   پێويستیان 

هه يه .  كاريگه ر  و  تايبه ت 

بريتيیه   كاريگه ر،  ترى  ئامرازێىك 

له  ڕۆڵى ميديا و ڕاگه ياندن و تۆڕە 

هاوچه رخه كان،   كۆمه اڵيه تیيه  

ڕێگه ى  له   سه نته رانه   ئه م  كه  

ده توانن  شيكارييه كانه وه  

گه وره   پانتاييه ىك  و  بن  كاريگه ر 

هەروەها  بكه ن.  قۆرخ  ميديا  له  

سه رنجڕاكێشاىن  تر،  ئامرازێكی 

بۆ  لۆكاڵييه   سه ركرده  و كارگێڕيى 

ئه و بابه تانه ى له  ڕووى ناوخۆيی 

نێوده وڵه تييه وه   و  هه رێمى  و 

له  سيستمى  بگێڕن  ڕۆڵ  ده توانن 

ئه وه ى  بۆ  نێوده وڵه ىت،  ناوخۆيى 

بڕيارى ورد و دروستى له  باره وه  

ئاسان  كارێىك  ئه مه ش  بدرێت. 

زۆرينه   ڕاى  ده بێت  چونكه   نييه، 

دروست  له سه ر  كۆده نگیى  يان 

بكرێت.

سه نته ره كانى 
ئه مەريكا له ڕووى 
گه شه كردن و 

ژماره شه وە، زۆر له پێش 
واڵتانى جيهانه وه ن و 

زۆرترين كاريگه ريیشيان 
هه يه  له سه ر كۆمه ڵگه و 

ده وڵه ت
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كاريگه ر  ترى  ڕێگه يه ىك 

ئه ويش  هه يه ،  ئه مەريكا  له  

كه سانه ى  ئه و  زۆرى  زۆربه ى 

ده كه ن؛  كار  سه نته ره كان  له  

كاريان  سياسه ت  له   پێشرت  يان 

باشيان  ئه زموونێىك  و  كردووە 

ئه كادميیى  كه ساىن  ياخود  هه يه ، 

ڕێگه كه   هه ردوو  نارساون، 

ده رئه نجام،  يه ك  سه ر  ده مانباته  

نزيكايه تيیان  كه   ئه وه يه   ئه ويش 

بڕيار  خاوه ن  كه ساىن  له گه ڵ 

ياسادانان  ده زگاكاىن  له   هه يه  

له   ئه وه ش  جێبه جێكردن،  و 

ئه مەريكا هه يه  له  كاىت ئاڵۆگۆڕى 

به شێىك  سه رۆكه كان،  ده سه اڵتی 

ده گۆڕن  كارمه نده كان  له   زۆر 

كه س   )4000( ژماره يان  كه  

به شێكيان  ژماره يه   له م  ده بێت، 

و  سه فري  و  ڕاوێژكار  و  وه زير  بۆ 

دادوه ر و  كارمه ندى كۆشىك سپى 

زۆره كه   ژماره   بۆيه   داده مه زرێن، 

له م سه نته رانه وه  داده مه زرێن)6(.

بۆيه  لێره وه  ده رده كه وێت كه  

ئه ندازه ى كاريگه رى و ئامرازه كان 

بريوڕا  له سه ر  كاريگه ر ده بن  زۆر 

و گه اڵڵەكردىن به رنامه  و سياسه ىت 

گۆڕينى  ڕاده ى  تا  حكومه ت، 

له   بڕيار  دونيابينیى دروستكه راىن 

سياسه ىت ناوخۆ و ده ره وه .

سه نته ره كاىن  چواره م: 

توێژينه وه  له  هه رێمى كوردستان

پێش  توێژينه وه   سه نته رى   

و  كولتوورى  به رهه مێىك  ئه وه ى 

ده ستكه وتێىك  بێت،  مه عريفى 

به  جياكه ره وه يه ،  شارستانیى 

ناوه وه ى  ديوى  تر:   مانايه ىك 

پيشان  ده وڵه ت  كۆمه ڵگه  و 

و  گرنگى  چه ند  تا  كه   ده دات، 

ئاينده ناىس  و  تێڕوانني  به   بايه خ 

و  ده ده ن  زانستى  دونيابينیى  و 

و  بكه ن  كار  گرنگه   به اليانه وه  

بڕيارى دروست له  باره ى ئاينده وه  

واڵتاىن  ڕوانگه يه وه   له م  بده ن. 

به گشتى  ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵىت 

زۆر له  دواوه ن، ڕە نگه  هۆكاره كه  

به رخۆر  ده وڵه ىت  كه   بێت  ئه وه  

و  نه خوێنده وار  كۆمه ڵگه ى  و 

كار  ناته ندروست؛  حوكمڕانیى 

زانستى،  پێوه رى  به   نه كات 

بێت  ئێستاى  خه مى  زياتر 

نه بێت،  داهاتووى  خه وىن  و 

مێژوویيه كانيش  ده ستكه وته  

هاوكارى  بتوانێت  ئێستاى  بۆ 

مانه وه .  بۆ  بێت  سياسيیه كان 

سياسی  ده سته بژێرى  بۆيه  

و  بريكردنه وه   له سه روو  خۆى 

شيكاریى  و  زانستى  توێژينه وه ى 

ده بينێت. سه نته ره كانه وه  

مێژووى 
سه نته ره كانى 
لێكۆڵينه وه  له  

كوردستان ده گه ڕێته وه  
بۆ زانكۆكان و حيزبه  
سياسيیه كان، پاشان 

دامه زراوه كانى كۆمه ڵى 
مه ده نى



17

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

باىس  بڕگه دا  دوو  له   لێره دا 

له   زانستى  توێژينه وه ى  واقيعى 

هه رێمى كوردستان ده كه ين:

سه نته ره كاىن  يه كه م: 

توێژينه وه  له  هه رێمى كوردستان

سه نته ره كاىن  مێژووى 

كوردستان  له   لێكۆڵينه وه  

ده گه ڕێته وه  بۆ زانكۆكان و حيزبه  

سياسيیه كان، پاشان دامه زراوه كاىن 

به پێى ئه و  بۆيه   كۆمه ڵى مه ده ىن. 

تيۆرييه كاندا  له  به شه   پێوه رانه ى 

كوردستاندا  له   كران،  باس 

به تێكه اڵوى كار ده كه ن، ناتوانرێت 

بخرێنه  نێو ئه و پۆلێنكردنه وه .

ئه م  كوردستاندا  هه رێمى  له  

پۆلێنه  زياتر كار ده كات:

توێژينه وه ى  سه نته ره كاىن   .1

حكومى، كه  زياتر ئه و سه نته رانه ن 

كوردستانن،  زانكۆكاىن  به   سه ر 

توێژينه وه ى  كارى  زياتر  كە  يان 

ئه كادميیى بێاليه ن ئه نجام ده ده ن.

ناحكوميیه كان،  سه نته ره    .2

ئه و سه نته رانه ن كه  له  چوارچێوه ى 

كار  ناحكومیيه كان  ڕێكخراوه  

كۆمه ڵى  به   سه ر  و  ده كه ن 

مه ده نني. 

توێژينه وه ى  سه نته رى   .3

به   سه ر  سه نته رانه   ئه م  حيزىب، 

حيزبه  سياسيیه كاىن كوردستانن. 

كوردستان  له   به هێز  فاكته رى 

ده زگاكاىن  دروستبووىن  بۆ 

ئه و  بۆ  ده گه ڕێته وه   توێژينه وه ، 

له    2003 له دواى  كه   كرانه وه یەی 

دوابه دواى  بوو،  دروست  عێراق 

سياسیی  سيستمى  ڕووخاىن 

داخراوى به عس له  عێراق به گشتى 

و له  كوردستان به  هۆى زۆربووىن 

نێوده وڵه تيیه كانی  ڕێكخراوه  

كرانه وه ى  به  هۆشيارى و  تايبه ت 

زانكۆكاىن  ڕووی  به   زانكۆكانيش 

و  چاالىك  زۆربووىن  جيهان، 

فه زاى  دروستبووىن  و  كۆنفڕانس 

تۆڕە كاىن  زيادبووىن  و  گشتى 

له   چاالكيیانه   ئه م  زانيارى، 

ڕێكخراوه كاىن  چوارچێوه ى 

ژماره   ياساى  به   مه ده ىن  كۆمه ڵى 

)1(ى ساڵى 2011، كارى ڕێكخراوه  

ناحكومیيه كان ڕێك خرا)7(.

سه نته ره كان  كارى  هه روه ها 

له  زانكۆكان به  سيستمى ژماره  )1(

پاشكۆى  پاشان  و   1995 ساڵى  ى 

ساڵى  )148(ی  ژماره   ڕێناميی 

ساڵى  )158(ی  ژماره   و   2002

ماده ى  به پێى  خران،  ڕێك  2005؛ 

)36، يه كه م( له  ياساى ژماره  )10(

وه زاره ىت  ياساى   ،2008 ساڵى  ی 

توێژينه وه ى  و  بااڵ  خوێندىن 

دامه زرا  ده سته يه ك  زانستى، 

كوردستاىن  “ده سته ى  ناوى  به  

و  سرتاتيژى  توێژينه وه ى  بۆ 

لێكۆڵينه وه ى زانستى”)8(. 

 ،2016 ساڵى  له   هه روه ها 

تايبه ت  )6(ی  ژماره   ڕێناميى 

لێكۆڵينه وه ى  سه نته ره كاىن  به  

ڕێنامييه   ئه م  ده رچوو،  ناحكومى 

كردنه وه ى  بۆ  بوو  باش  پاڵنه رێىك 

ئه كادميى  توێژينه وه ى  سه نته رى 

له ژێر  و  زانكۆكان  ده ره وه ى  له  

بۆيه   زانكۆكان.  ڕێناميى  و  چه تر 

ئه كادميیى  سه نته رى  هه ندێك 

دیكە له  كوردستان كرانه وه ، له وانه  

ئاينده يى  لێكۆڵێنه وه ى  سه نته ری 

بۆ  ده كات  كار  كه   ناحكومی، 

توێژينه وه ى  پاڵپشتيكردىن 

ڕاوێژكارى  پرىس  و  ئاينده يى 

زانستى  پرىس  به تايبه ت  زانستى، 

ئاسايش له  كوردستان.

سه نته رانه   ئه م  ئه وه ى 

سه نته ره كاىن  له   كوردستان  له  

له و  جگه   ده كاته وه ،  جيا  جيهان 

چوارچێوه ى  له   سه نته رانه ى 

توێژينه وه   سه ربه خۆى  سه نته رى 

له سه ر  كار  زياتر  ده كه ن،  كار 

ده كه ن،  كۆمه ڵگه يى  هۆشياریى 

ئه ركه كه يه ،  به شێىك  كه  ئه مه يان 

به   سه ر  سه نته ره كاىن  به تايبه ت 
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به اڵم  ناحكومیيه كان،  ڕێكخراوه  

سه نته ره كاىن  سه ره كیى  ئه رىك 

پێناسه كه دا  له   وه كوو  بريكردنه وه ، 

دياری كرا، بريتيیه  له و ده زگايانه ى 

و  ده ده ن  ئه نجام  توێژينه وه   كه  

سياسیى  بڕيارده رى  ئاڕاسته ى 

ده كه ن، بۆ ئه وه ى بڕياربه ده ستاىن 

و  قووڵ  تێگه يشتنێىك  سياىس؛ 

ئه و  له سه ر  هه بێت  دروستيان 

سياسه ىت  به رنامه  و  و  پرسانه  

دروست بده ن.

ژماره ى  كوردستاندا  له  

به   لێكۆڵينه وه   سه نته ره كاىن 

كه مه ،  زۆر  جۆره كه    هه رسێ 

بۆخۆى  كه مه ؛  ژماره   ئه م  بووىن 

ئاشكرايه   و  ڕوون  به ڵگه يه ىك 

له سه ر نه بووىن پێويستى و ئيدراىك 

ده سته بژێرى سياىس به  بووىن ئه م 

سه نته رانه   ئه م  كارى  سه نته رانه . 

ئه وه يه   توێژينه وه يه ش  ئه م  و 

هه ر  ده كات  ئه وه   گرميانه ى  كه  

له   سياىس  بڕيارده راىن  چه نده  

به   بن  پشتئه ستوور  بڕياره كانياندا 

سه نته ره كاىن  پێشنيارى  و  ڕاوێژ 

له   ئه وه   ئه ندازه ى  به   توێژينه وه ، 

بڕيارداندا عه قاڵىن ده بن و بڕيارى 

تۆكمه  و ته ندروست ده ده ن.

كه   ده كرێت  تێبينى  ئه وه ى 

له   ده كه ين  باىس  هۆكاره كاندا  له  

ئه رێنى  ئاماژەيه ىك  كوردستان، 

كاريگه ریى  و  ڕۆڵ  به   سه باره ت 

ناكرێت  به دی  سه نته ره كان 

له   بڕيار.  دروستكردىن  له سه ر 

كاتێكدا كوردستان به  هۆى ئه وه ى 

حوكمڕاىن  له   كه مى  ئه زموونێىك 

دياريكراون،  تواناكاىن  هه يه  و 

كه  زياتر  ده كرا  ئه وه   گرميانه ى 

گرنگى به م سه نته رانه  بدرايه .

الوازیى  هۆكاره كاىن  دووه م: 

له   توێژينه وه   سه نته ره كاىن 

هه رێمى كوردستان

جيهان  ده وڵه تاىن  زۆرينه ى 

سه نته ره كاىن  به   زۆر  گرنگیى 

توێژينه وه  ده ده ن و تا ئه و ڕاده يه ى 

سه نته ره كاىن توێژينه وه  له  ئێستادا 

بنه ماكاىن  له   يه كێك  به   بوون  

هه رێمى  دروست،  حوكمڕانيیه ىك 

كوردستان له گه ڵ پێويستیى زۆرى 

توێژينه وه   سه نته ره كاىن  بووىن  به  

ئێستا  تا  به اڵم  پاڵپشتيكردنيان،  و 

ئه م سه نته رانه  به  هۆكارى جياواز 

كاريگه ر  و  الوازن  له  كوردستان 

بڕيار،  دروستكردىن  له سه ر  نني 

به پێچه وانه وه  بۆ هه ر دۆسيه يه ىك 

بواره كاىن  له   سرتاتيژى  و  ئاڵۆز 

ئاسايش،  ئابوورى،  )سياىس، 

سرتاتيژى(، پشت به  ڕا و وێنابريى 

كوردستان به هۆى 
ئه وه ى ئه زموونێكى 
كه مى له حوكمڕانى 
هه يه  و تواناكانى 

دياريكراون، گريمانه ى 
ئه وه  ده كرا كه  زياتر 
گرنگى به م سه نته رانه  

بدرايه
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پێيه ى  به و  ده به سنت،  كه ىس 

كێشه ى  كۆمه ڵێك   ،2005 له دواى 

و  عێراق  لەنێوان  هه ڵوارساو 

له سه ر  هه يه   كوردستان  هه رێمى 

جێناكۆكه كان،  )ناوچه   دۆسيه كاىن 

مووچه،  و  بودجه   وزه ،  و  نه وت 

سيستمى  پێشمه رگه  و  هێزه كاىن 

كوردستان  له   به اڵم  به رگرى(، 

دۆسيانه   له و  هه ريه كێك  بۆ 

زانستى،  بنه ماى  له سه ر  و 

سه نته ره كاىن  بريوڕاى 

وه رنه گرياوه ،  توێژينه وه  

هه رێم  حكومه ىت  كه  

وه فده كاىن  و 

سوود  دانوستانكار 

و  پێشنيار  له  

ن  نيا ييه كا ره سه ر چا

لێره دا  وه ربگريێت. 

گرنگرتين  به   ئاماژە 

و  سيام  ئه و  ديارترين  و 

كه   ده كەین،  تايبه مته ندييانه  

سه نتەره كاىن  الوازیى  بۆ  هۆكارن 

توێژينه وه :

ژينگه ى  سياىس:  ژينگه ى   .1

توێژينه وه ؛  كارى  بۆ  سياىس 

نيیه ،  له بار  و  دروست  ژينگه يه ىك 

ئازادیى  نه بووىن  له به ر  اليه ك  له  

ڕاسته قينه ، چونكه  كارى توێژينه وه  

له   هه يه ،  ئازادى  به   پێويستى 

بۆ  شه فافيه ت  نه بووىن  تر  اليه ىك 

و  كۆسپ  زانيارى؛  به   گه يشنت 

ده كات  دروست  گه وره   ڕێگریى 

له وه ى  جگه   ئه مه   توێژينه وه ،  بۆ 

سيستمێكه   سياىس  سيستمى 

كه سيیه ،  و  ده سه اڵتگه رايى 

جۆره   هه موو  ده كات  وا  ئه مه ش 

و  ێك ڕا  ێژ و ا ڕ

ە ت  ، ڕ ه ته و بكا

خۆى  كه مه وه   به  الىن  ياخود 

توێژينه وه   سه نته ره كاىن  له سه روو 

ڕەگوڕیشه ى  بابه ته   ئه م  ببينێت.  

و  سايكۆلۆژى  بابه ته   له ناو 

كه   هه يه ،  كۆمه اڵيه تيیه كان 

و  خێڵ  عه قڵيه ىت  به   په يوه ندیى 

ته قليديیه وه   به ڕێوه بردىن  ميزاجى 

و  پێشنيار  هه موو  بۆيه   هه يه ، 

كه   توێژينه وه   ڕێگه چاره يه ىك 

ئاڕاسته  ڕاسته قينه كه  ديارى ده كات 

بڕياردان  به عەقاڵنيكردنی  بۆ 

ده كات  وا  ئه مه   ده خات.  په راوێز 

بنه ماى  دروستكردىن  ده رگاى 

ڕاسته قينه   توێژينه وه ى  كارى 

سياسیى  ئرياده يه ىك  و  دابخرێت 

دامه زراندىن  بۆ  نه بێت  ڕاسته قينه  

ڕاسته   توێژينه وه .  سه نته ره كاىن 

ده زگاكاىن  له   كوردستان  له  

ياسادانان و جێبه جێكردن؛ 

بوونيان  سه نته ره كان 

كه   به اڵم  هه يه ، 

بڕياره كان ده درێن، زۆر 

ڕوون و ئاشكرايه  كه  له 

 ڕا و ڕاوێژى سه نته ره كان 

سووديان نه بينيوه .

دارايی:  پاڵپشتیى   .2

هۆكارى  دارايى  پاڵپشتیى 

به رده وامیى  بۆ  سه ره كييه  

به  هۆى  توێژينه وه ،  سه نته ره كاىن 

دارايى،  پاڵپشتیى  نه بووىن  و  كه مى 

دارايى  پاڵپشتیى  بووىن  ياخود 

سه نته ره كاىن  ده كات  وا  مه رجدار، 

به رهه مه كانيان  نه توانن  توێژينه وه  

ئه گه ر  بن.  چاوه ڕوانیدا  ئاست  له  

كۆى  له   وه ربگرين  منوونەیە ك 

ئه و  كۆى  عه ره ىب،  ده وڵه ىت   22
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بۆ  ده كرێت  ته رخان  بودجه يه ى 

كۆى  له   ناگاته  %0,3  سه نته ره كان، 

ساڵى  له   نه ته وه یی  به رهه مى 

2003. ئه م ڕيژە يه  زۆر كه مه  له چاو 

ده وڵه تاىن پێشكه وتوو كه  به  ڕێژەى 

ئه م  بۆ   %3 تا   %1 له نێوان  جياواز 

مه به سته  ته رخان ده كه ن، له  كاتێكدا 

ئيرسائيل 4%-ی ته رخان ده كات)9(. 

ساڵى  تا  كوردستان  له   به اڵم 

هاتۆته   بودجه   ياساى  كه    2013

لێ  بڕيارى  و  كوردستان  په رله ماىن 

دراوه ، به پێى ئه و ياسايه  هيچ بڕێك 

توێژينه وه ى  بوارى  بۆ  بودجه   له  

جگە  نه كراوه ،  ته رخان  زانستى 

له و بودجه  كه مانه ى به پێى تواناى 

بۆ  بااڵ  خوێندىن  وه زاره ىت  كه مى 

ته رخاىن  توێژينه وه   سه نته ره كاىن 

له ناو  بڕانه   ئه م  به اڵم  كردووه ، 

نني.  خوێندنه وه   شاياىن  بودجه دا 

هه ر چه نده  له  سه رده مى كابينه ى 

بااڵ  خوێندىن  وه زاره ىت  هه شته م، 

دا،  بواره   به م  تايبه ىت  گرنگيیه ىك 

بودجه يه ىك تايبه ىت بۆ ته رخان كرد 

كرد  دروست  بۆ  بااڵى  بۆردێىك  و 

توێژينه وه   باشرتين  بۆ  گراندێىك  و 

توێژينه وه ى  بابه ىت  به اڵم  ڕاگه ياند، 

به   پێويستى  بابه تێكه   زانستى؛ 

بريكردنه وه ى  و  توێژينه وه   ژێرخاىن 

سرتاتيژى هه يه .

3. الوازیى ژێرخاىن توێژينه وه  

توێژينه وه ى  ئه زمووىن  كه میى  و 

ڕێگرى  ده يان  بووىن  هاوچه رخ، 

له و  يه كێك  بريۆكراىت،  و  ته كنيىك 

هاوكار  كه   گرنگانه ى  ته كنيكه  

توێژينه وه ی  بۆ  يارمه تيده ره  و 

كه   گرووپه   به   و  تيم  كارى 

ئه نجام  سه نته ره كان  له   زياتر 

ده درێت. ئامارێك له  ساڵى 2007 

ئه و  تێكڕاى  كه   باڵوكراوه ته وه  

ده وڵه ته   هه موو  له   توێژەرانه ى 

نني  يه كسان  هه ن،  عه ره بيیه كان 

ده وڵه ىت  يه ك  ته نها  ژماره ى  به  

ئه ورووپیى وه كوو فه ره نسا)10(.

به هێزه   زۆر  ئاماژەيه ىك  ئه مه 

به   بايه خ  دواكه وتوو  ده وڵه ىت  كه  

پێگه ياندىن توێژە ر نادات بۆ ئه وه ى 

كار  لێكۆڵينه وه   له  سه نته ره كاىن 

بكه ن، ئێستا له  كوردستان جگه  له و 

پێكرد  ئاماژەمان  كه  له   بابه تانه ى 

و چه ند چاره نووسسازن له  ڕووى 

ڕۆژانه   نه ته وه ييه وه ،  ئاسايىش 

خه رجيیه كان  و  داهات  كێشه كاىن 

وه به رهێنان  له   ناهاوسه نگى  و 

جگه  تر  كه رته كاىن  په ره پێداىن  و 

جێگه ى  وزه ،  و  نه وت  كه رىت   له  

جگه   ئه مه   ڕۆژانه ن،  مشتومڕى 

ئێستادا  له   كوردستان  له وه ى 

تووشی  جيهان؛  هه موو  وه كوو 

سه نته ره كان 
ده بن به هۆكارى 
به يه كگه يشتن و 

سازان له پێشكه شكردنى 
بيروڕاى زانستیى 
قه ناعه تپێكه ر و 
گونجاو و بێاليه ن
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ڕووبه ڕووبوونه وه ى  كێشه ى 

په تاى كۆڤيد نۆزده  بۆته وه ، وه كوو 

جيهاىن،  ته ندروستیى  كێشه يه ىك 

به اڵم ده بينني له  كوردستان له به ر 

پێشكه وتوو  سه نته رى  نه بووىن 

تاقيگه ى  و  په تازاىن  بوارى  له  

ته ندروستیى  ژێرخاىن  و  پزيشىك 

له  ده ره وه ى  كوردستان  باش، 

دۆزينه وه ى  له   بريكردنه وه يه  

بووىن  له گه ڵ  چاره سه ر، 

ئه وه يه   نيشانه ى  ئه مه   توێژە ر، 

گرفته   ئه و  هه موو  له   كوردستان 

ده بێته وه ،  ڕووبه ڕووى  گه ورانه ى 

پێشبينیكردىن ئاينده ى نه بووه . 

له گه ڵ هه موو ئەو هۆكارانه ى 

سه ره كني  فاكته رى  كه   كران  باس 

تواناى  نه بووىن  و  الوازى  بۆ 

ڕە نگه   توێژينه وه ،  سه نته ره كاىن 

هۆكارى تريش هه بن. پێش هه موو 

بزانرێت  ئه وه   ده بێت  هۆكاره كان، 

دونياى  له   سه نته ره كان  كه  ڕۆڵى 

ڕۆڵێىك  ته كنه لۆجيدا؛  زانياریى 

سه نته ره كاىن  به ڵكوو  نييه ،  الوه ىك 

ده بينن  سه ره ىك  ڕۆڵى  توێژينه وه  

سياىس،  بڕيارى  به عه قاڵنيكردىن  له  

له مه ش زياتر سه نته ره كان به  كارى 

له بریى  هه ڵده سنت  بريكردنه وه  

فەرمییەكان،  ده زگا  و  حكومه ت 

ڕۆڵێىك  سه نته ره كان  هه روه ها 

زۆر  ئه وه يه   ئه ويش  هه يه ،  تريان 

جار له نێوان ده زگا بريۆكراسیيه كاىن 

و  ناهاوسه نگى  ده وڵه ت؛ 

يان  سياسه تێك  له سه ر  ملمالنێ 

دروست  سياىس  به رنامه يه ىك 

به   ده بن  سه نته ره كان  ده بێت، 

هۆكارى به يه كگه يشنت و سازان له  

زانستیى  بريوڕاى  پێشكه شكردىن 

قه ناعه تپێكه ر و گونجاو و بێاليه ن.

 

ئه نجام

توێژينه وه   ده زگاى  بونيادناىن 

به   پێويستى  كوردستان،  له  

بريكردنه وه يه ىك فه لسه ىف و سرتايژیى 

كه  شێوه يه ك  به   هه يه ،  بونيادنه ر 

دميوكراسيیه كاىن  سياسیيه    سيستمه  

جيهان؛ سه نته ره كاىن توێژينه وه  ده كه ن 

به  هاوبه ىش سه ره ىك له  دروستكردىن 

ئه وه شدا  له گه ڵ  سرتاتيژى.  بڕيارى 

ژينگه يه ىك  كوردستان  هه رێمى  له  

و  به رهه مهێن  زانستیى  و  سياسی 

پاڵپشتى دارايى، ئه زمووىن باىش كارى 

توێژينه وه  و ژێرخاىن توێژينه وه  بووىن 

نييه ، بۆيه  بڕيارى سياىس له  كوردستان 

هه ر  كه   گرميانه يه   ئه و  پێچە وانه ى 

توێژينه وه   سه نته ره كاىن  چه نده  

به شدار بن له  دروستكردىن بڕيار، به 

عه قاڵىن  بڕياره كان  ئه وه    ئه ندازه ى 

ده بن. 
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ئایندەی هێزە چەكدارەكانی ناو پــــــــــەرلەمانی عێراق؛ بەدر و عەسایب
یاسین تەها            توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
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ئایندەی هێزە چەكدارەكانی ناو پــــــــــەرلەمانی عێراق؛ بەدر و عەسایب
بەرایی

لە  بەردەوام  شیعە،  چەكدارییەكانی  باڵە  و  بزووتنەوە 
زیادبوونی ژمارە و گۆڕینی گوتار و میكانیزمی كاركردندان، لەم 
میانەیەشدا دووان لە سەرەكیترین ئەو گرووپانە؛ ڕێكخراوی 
بەدر و بزووتنەوەی عەسایب، لە ساڵی ٢٠١٧ پابەندیی خۆیان 
بە بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ڕاگەیاند بۆ دابڕینی 
باڵی چەكدار لە ڕێكخستنە سیاسییەكەیان. بەو پێیەی ئەم 
بڕیارە دەقاودەق بوو لەگەڵ بڕگەی سێیەمی مادەی  8ی یاسای 
حیزبە سیاسییەكان )بەشی سێیەم(، كە بە مەرجێ دانراوە 
كاری حیزب لە شێوەی ڕێكخستنی سەربازی یان نیمچەسەربازی 
نەبێت و هیچ پەیوەندییەكیشی بە هێزی چەكدارەوە نەبێت، 
بەاڵم دواتر ڕووداو و پێشهاتەكان دەریانخست ئەو پابەندییە 
ڕووكەشانەیە، چونكە ئەو لیوا و فەوج و پێكهاتە سەربازییانەی 
هەر  هێشتا  لەناو حەشدی شەعبیدان،  كە  و عەسایب  بەدر 
هێزی  سەرچاوەی  زۆی  بەشی  ڕێكخراوەن،  دوو  ئەم  موڵكی 
لەناو حەشدی  لیوا چەكدارەكانیانەوە  ئەمانەش لە فەوج و 
یەكتر  تێكەڵی  ئەوەی  بەبێ  دەگرێت،  سەرچاوە  شەعبی؛ 
بتوێنەوە،  عێراقدا  ئەمنییەكانی  هێزە  بۆتەی  لە  یان  ببن 
شەعبی  حەشدی  سەرۆكایەتیی  كردووە  وای  ئەمەش  هەر 
دەربكات   ٢٣١5 ژمارە  گشتاندنی  ٢٠٢٠دا  حوزەیرانی  ٣ی  لە 
باڵی  و  سیاسی  باڵی  جیاكردنەوەی  لەسەر  پێداگریكردن  بۆ 
ئایندەی كاری  و  چەكدار. ئەم توێژینەوەیە لەسەر پێشینە 
ئەم دوو بزووتنەوە شیعەیە هەڵوێستە دەكات كە بە كۆمەك 
و ئینتیمای فەرمی؛ عێراقین، بەاڵم لە ڕووی هیڵی كاركردن 
و مەرجەعیەتی سیاسی و مەزهەبییەوە لە فەزای »شۆڕشی 

ئیسالمیی ئێران«دان. 
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یەكەم: ڕێكخراوی بەدر 
سەرەتاكانی دامەزراندن

ئەم ڕێكخراوە لە بنەڕەتدا باڵێكی 

سەربازی بووە لە سەرەتاكانی سااڵنی 

هەشتا، لە دوو كۆمەڵ پێك هێرناوە: 

»شەهید  فەوجی  چەكدارەكانی 

دەعوە)1(،  بە حیزبی  سەدر«ی سەر 

سوپای  تەوبەكارانەی  ئەو  لەگەڵ 

ڕژێمی سەددام كە لە گرتووخانەكانی 

یەكەم  بوون.  دیل  ئێراندا 

سەربازییە  باڵە  ئەم  سەرۆكایەتیی 

تەقی  »محەمەد  دەست  دراوەتە 

ئەملەوال« كە شیعەیەكی توركامنە)2(. 

پێكهێنانی  یەكەمی  دەستپێشخەری 

بەدر هیی »سوپای پاسدارانی ئێران« 

بووە لە  ساڵی 1982، بە مەبەستی 

سەددام  ڕژێمی  بەرەنگاربوونەوەی 

پەرچەكردارێكیش  وەك  الیەك،  لە 

»موجاهیدینی  داڵدەدانی  بەرامبەر 

خەلق« لەالیەن ڕژێمی بەعسەوە لە 

الكەی تر)3(. 

ژمارەی   ،2003 ساڵی  لە  بەر 

دەگەیشتە  بەدر  چەكدارەكانی 

چەكدار.  هەزار   15 نزیكەی 

باڵی  وەك  ڕێكخراوەش  ئەم 

بااڵی  »ئەنجوومەنی  سەربازیی 

لە  كە  كردووە  كاری  ئیسالمی« 

ڕێبەرایەتییەكەی  وێستگەدا  دوا 

»بنەماڵەی  دەستی  كەوتە 

بەشداریی  بەدر  حەكیم«)4(. 

زۆری كردووە لە جەنگی هەشت 

ئێران،  بەرژەوەندیی  لە  ساڵە 

سەرەتاكانی  چاالكیی  زەقرتین 

ئۆپەراسیۆنێك  لە  ڕاگەیاندنیشی 

لە  عێراق  هێزەكانی  دژی  بووە 

كوردستان،  قەرەداغی  ناوچەی 

ناوی  هەڵگری  سەردەمێكیش 

بەر  بووە  بەدر  )9(ی  لیوای 

لەوەی ببێتە فەیلەق و ڕێكخراو، 

بەدر  جەنگی  لە  ناوەكەشی 

وەرگیراوە  كۆچی(  دووی  )ساڵی 

مێژووی  لە  بەناوبانگە  كە 

ئیسالم)5(. 

بەشداریی  بەدر  فەیلەقی 

باشووردا  1991ی  ڕاپەڕینی  لە 

هێزێكی   2003 لە  كردووە، 

بووە)6(،  سەرەكی  سەربازیی 

قۆناغەكانیشدا  زۆربەی  لە 

سوپای  بااڵی  ئەفسەرانی  لەالیەن 

ئۆپەراسیۆنەكانی  پاسدارانەوە 

 ،2003 لە  بەر  براوە)7(.  بەڕێوە 

ناوی  بە  لقەكانی  لە  یەكێك 

لیوای مستەفا لە ناوچەی قەرسی 

یەكێك  و  بووە  جێگیر  شیرین 

ناحیەی  لە  فەوجەكانیشی  لە 

دەربەندیخاندا  نزیك  مەیدانی 

سەددام  كەوتنی  لەپاش  بوون)8(. 

كوشتنی  پڕۆسەی   ،)2003(

كەسە  تەسفیەكردنی  و  فڕۆكەوان 

خرایە  سوننە  و  بەعس  دیارەكانی 

ئەستۆی بەدر، وەك باڵێكی ئێرانیی 

دڵسۆز و چاالك لە عێراق)9(.

لەنێوان فەیلەق و 
ڕێكخراو و گرووپی 

شەڕكەردا 
لە ساڵی 2004، پۆڵ برێمەری 

ئەمەریكی  مەدەنی  فرمانڕەوای 

91ی  ژمارە  فەرمانی  عێراق،  لە 

میلیشیاكان  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ 

لەگەڵ  خۆگونجاندن  بۆ  دەركرد. 

ئەمە، بەدر خۆی وەك ڕێكخراوێكی 

مەدەنی ڕاگەیاند و وازی لە ناوی 

 2009 ساڵی  لە  هێنا)10(.  فەیلەق 

ڕێكخراوەكە سەربەخۆیی وەرگرت 

بااڵی ئیسالمی و  لە ئەنجوومەنی 

جیا بوویەوە، سەرۆكایەتییەكەشی 

كەوتە دەست »هادی عامری«)11(، 

بووە  ئەمەشدا  لەپەنا  ناوبراو 

كابینەی  لە  گواستنەوە  وەزیری 

 ،)2014-2010( مالیكی  دووەمی 

لە  2014شدا  هەڵبژاردنی  لە 

مالیكی،  هاوپەیامنێتیی  ڕیزەكانی 

22 كورسییان بەدەست هێنا. هەر 

سااڵنی  لە  مالیكی  هاوكاریی  بە 

 %70 ڕێژەی  بە  سەرۆكوەزیریدا، 

ئەمنییەكانی  هێزە  كۆنرتۆڵی 

كردبوو)12(،  ناوخۆیان  وەزارەتی 
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بەدرییەكان 
لەو چەكدارە 

شیعانە بوون كە 
خاوەنی ئەزموون بوون و 
زۆر بەكەڵكی پاراستنی 

دەسەاڵت و پێگە 
جەماوەرییەكانی شیعە 

هاتن

كابینەی  لە  ئەمەش  لەبەر  هەر 

ناوخۆیان  وەزارەتی  عەبادیدا 

ئەوان  كاتێكدا  لە  وەرگرتەوە)13(، 

پێشینەیەكی میلیشیاییان هەبوو. 

دەرفەتی  داعش  شەڕی 

وەك  بەدر  ڕێكخراوی  ڕەخساند 

دەربكەون،  فریادڕەس  هێزێكی 

ڕێكخراوە  ئەم  كاتێك  چونكە 

لە  بوویەوە  نزیك  توندڕەوە 

سیستمی  و  بەغدا  پشتێنەی 

كرد،  هەرەسی  عێراق  بەرگریی 

بەدرییەكان لەو چەكدارە شیعانە 

بوون كە خاوەنی ئەزموون بوون و 

زۆر بەكەڵكی پاراستنی دەسەاڵت 

شیعە  جەماوەرییەكانی  پێگە  و 

چانسی  ئەمەش  هەر  هاتن، 

ببێتە  بەدر  كە  دان  پێ  ئەوەی 

پێكهێنەری  گرووپی  گرنگرتین 

بەاڵم  شەعبی)14(،  حەشدی 

شانبەشانی ئەركە عێراقییەكانیان، 

لەناو وەزارەتی ناوخۆ و حەشدی 

چوارچێوەی  لە  شەعبی، 

هێزیان  ئێـــــراندا  پالنی 

پاڵپــــشتیی  بۆ  سووریا  ناردە 

لەوەش  جگە  ئەسەد)15(،  ڕژێمی 

و  سوننەكان  پاكتاوی  كەوتنە 

دیالــــە  پارێزگای  كۆنرتۆڵكردنی 

كردیانە  و  ڕێكخراوەكەیان  بۆ 

ئێران)16(،  نفوزی  جێ  شارێكی 

و  دژیەكی  لە  بەشێكە  ئەمەش 

فەرمی  ئەركی  بەركەوتنەكانی 

ئەركی  و  عێراقییانە  نیشتامنی  و 

سیاسیی  الیەنگریی  و  ئایینی 

بەدر.  ئێرانییانەی 

دووەم: بزووتنەوەی 
عەسایب

 سەرەتاكانی سەرهەڵدان

و  چەكداری  بزووتنەوەیەكی 

لە هەمان كاتدا سیاسیی ڕادیكاڵی 

ڕەوتی  قۆزاخەی  لە  كە  شیعەیە، 

سەدر و سوپای مەهدی هاتووەتە 

هۆكاری  بارەی  لە  دەرەوە)17(. 

لێكدانەوەكان  جیابوونەوەشی، 

ئاماژە بۆ خەونی بەسەركردەبوونی 

ڕێبەری  خەزعەلی  قەیس 

هەروەها  بزووتنەوەكە)18(، 

خەونە  لەم  ئێرانییەكان  پاڵپشتیی 
دەكەن بۆ ڕكابەریكردنی سەدر)19(

پەیوەندییە  ئەم  هۆی  بە  هەر 

تۆمەتی  بە  و  ئێران  بە  قووڵەوە 

سەروەریی  پێشێلكردنی 

لەگەڵ  »خەزعەلی«  عێراق، 

لیستی  خراونەتە  برای  »لەیس«ی 

یەكگرتووەكانی  واڵتە  تیرۆری 

ئەندامانی  ژمارەی  ئەمەریكا)20(. 

ئەم بزووتنەوەیە، 7 بۆ 10 هەزار 

كەس مەزەندە دەكرێن)21(. لەنێوان 

نزیكەی   ،2011-2007 سااڵنی 
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بە  دژ  چاالكییان  هەزار  شەش 

داوە،  ئەنجام  ئەمەریكی  سوپای 

سەركردەكانی  هۆیەشەوە  بەم 

بێزراوەكانی  پێشەوەی  ڕیزی  لە 

واشنتندان و ئیدارەی ئەمەریكا بە 

لەقەڵەم  پاسدارانیان  سوپای  باڵی 

دەدات)22(.  

مالیكی  نووری  جار  زۆر 

ئەم  باوكانی  لە  یەكێك  وەك 

دەكرێت،  بۆ  ئاماژەی  ڕێكخراوە 

بزووتنەوەیە؛  ئەم  پێشرت  چونكە 

كەچی  بوون،  بچووك  گرووپێكی 

دووەمی  ویالیەتی  سایەی  لە 

پێ  پەرەیان   )2014-2010( ئەودا 

مانۆڕی سەربازیی  لە 2012  و  درا 

پاڵپشتیكراویان لەناوەڕاستی بەغدا 

گرنگیدانەی  ئەم  خرا)23(.  ڕێك  بۆ 

مالیكی بە عەسایب، لە الیەك وەك 

كارتێكی دژەسەدری و لە الیەكەی 

خۆی  پشتی  قایمكردنی  بۆ  تر 

بۆ  بەردەوامی  هەوڵدانی  لە  بوو 
سێیەم)24( ویالیەتی  بەدەستهێنانی 

میلیشیای  تۆڕێك  دروستكردنی  و 

ئەمنییە  دەزگا  هاوتەریبی 

فرەیی  هۆی  بە  كە  فەرمییەكان 

ئینتیاموە ئاسان كۆنرتۆڵ نەدەكران. 

پێشینە و جیاوازیی 
ئەمیندار

ئەمینداری  خەزعەلی؛  قەیس 

لەدایكبووی  عەسایب،  گشتیی 

سەدرە،  شارۆچكەی  1974ی 

زانكۆی  جیۆلۆجیای  دەرچووی 

لە   1994 ساڵی  لە  و  بەغدایە 

ئایەتوڵاڵ  بە  چاوی  نەجەف 

)باوكی  سەدر  سادق  محەمەد 

و  كەوتووە  سەدر(  موقتەدا 

دەوترێت لەم دیدارەدا »سەدر بە 

بووە«  سەرسام  خەزعەلی  قەیس 

و نامیلكەیەكی فەلەكناسییشی بۆ 
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ساڵی  لەدوای  كردووە«)25(.  چاپ 

2003، خەزعەلی وەك یاریدەدەری 

دەردەكەوت)26(،  موقتەدا 

هەڵگەڕایەوە  لێی  دواتر  بەاڵم 

حەقی«  ئەهلی  »عەسایبی  و 

بەشێك  بە  بوو  و  دامەزراند 

موقاوەمەی  »بزووتنەوەی  لە 

ساڵی  ئازاری  لە  ئیسالمی«)27(. 

ئەمەریكییەكانەوە  لەالیەن   2007

مۆبایلەوە؛  پەیوەندیی  هۆی  بە 

و  كرا  ئاشكرا  حەشارگەكەی 

ساڵ  دوو  پاش  كراوە،  دەستگیر 

دیل  لە   ،2009 كۆتاییەكانی  لە  و 

شارەزای  و  عەسایب  دیلی  بە 

»IT«ی بەریتانیدا، پیتەر مۆر، ئازاد 

كراوە)28(.

سەر  عەسایب  ئەمینداری 

ئایینییە  بنەماڵە  لە  هیچ  بە 

لە  بەر  نییە،  شیعە  نارساوەكانی 

گەیشتنی بە سەدری دووەم، هیچ 

مەزهەبیدا  كایەی  لە  ناوبانگێكی 

ڕادەیەك  تا  ئەمەش  نەبووە، 

شیعەی  ناو  نوێی  پێشهاتێكی 

بنەماڵە  و  كاریزما  عێراقە، چونكە 

و پاشخان؛ ڕۆڵی سەرەكی دەبینن 

درەوشانەوەی  و  هەڵكشان  لە 

كەسایەتییەكان.  ئەستێرەی 

بزووتنەوەیە  ئەم  هەروەها 

پێشینەی چەكداری و سیاسیی لە 

سەردەمی ڕژێمدا نییە، جیاواز لە 

حیزبی دەعوە و فەیلەقی بەدر كە 

بەرهەڵستی  سووریا،  و  ئێران  لە 

ڕژێمی بەعسیان دەكرد. 

بەریەككەوتنی بەردەوامی 
عەسایب و سەدر 

خەزعەلی؛  بزووتنەوەكەی 

چەكداری و سیاسییشە لە هەمان 

شەڕی  و  كێشمەكێش  و  كاتدا 

سەدر  موقتەدا  لەگەڵ  قورسی 

هەیە كە ئەویش هەردوو باڵەكەی 

سەدری  هانی  ئەمەش  هەیە، 

»ئەهلی  بە  جار  هەندێك  داوە 

پیسەكە«  »میلیشیا  و  باتڵ« 

شەڕی  لەپاش  ببات)29(.  ناویان 

شیعە  داعش، هەندێ سەركردەی 

خەزعەلی  و  سەدر  دا  هەوڵیان 

خەزعەلییان  بكەنەوە،  ئاشت 

حەنانەی  لە  سەدر  ماڵی  بۆ  برد 

ئاشتەواییە  ئەو  بەاڵم  نەجەف)30(، 

شلۆقە زۆری نەخایاند و بەدوایدا 

چەندین گرژی و پێكداهەڵپژانێكی 

میدیایی؛ هەوڵەكانیان شكست پێ 

هێنا)31(.

بەریەككەوتنی  هۆكارەكانی 

زۆرن،  سەدر  و  عەسایب 

ڕەوتەكەی  لە  عەسایب  لەوانەش 

وەك  دەرەوە،  هاتوونەتە  سەدر 

میراتگر  بە  خۆیان  موقتەداش 

سەدری  میراتی  درێژكراوەی  و 

هێندە  بەاڵم  دەزانن،  دووەم 

تەقلیدی  بۆ  عەسایب  هەیە 

پەیڕەوی  مەزهەبی؛  كاروباری 

كازم  »ئایەتواڵ  مەرجەعیەتی  لە 

و  ویالیەت  بۆ  دەكەن،  حائیری« 

دەگەڕێنەوە  سیاسی؛  كاروباری 

ڕێبەری  خامنەیی«  »عەلی  سەر 

حائیری  ئێرانی)32(.  شۆڕشی 

و  دادەنیشێت  قوم  شاری  لە 

فەقیهى  ویالیەتی  بەرەی  لە 

ئێرانییە)33(، لە ڕابردووشدا دۆستی 

جێگە  و  سەدرییەكان  نزیكی 

دووەمی  سەدری  زۆری  متامنەی 

ئەم  بووە)34(،  موقتەدا  باوكی 

هاوبەشەش  پەیوەندییە  و  میرات 

گرژی  هەمیشە  دەكات  وەها 

نێوانیاندا  لە  بەریەككەوتن  و 

هەبێت، چونكە ڕووبەری كاركردن 

نزیكە  جەماوەرییان  بنكەی  و 

الیان  هەردوو  شەڕی  و  یەكرت  لە 

میراتگری  و  شەرعیەت  لەسەر 

لە  نزیك  و  هاوبەشە  گوتاری  و 

یەكرتە. 

ناوبانگی خراپی عەسایب 
عەسایب  بزووتنەوەی 

تێوەگالن  بە  تۆمەتباری سەرەكین 

لە كوشتاری تایفی )2008-2006(، 
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پاكتاوی  هەوڵی  بە  ئەمەش 

دەكرێت،  بۆ  ئاماژەی  سوننەكان 

جگە لەوەش هەمیشە تۆمەتباری 

سەرەكین لە كەیسەكانی كوشتنی 

مۆدێلەكانی  و  ئیمۆ  گەنجانی 

دواییانەش  بەم  و  جلوبەرگ)35( 

چاالكوانان  كوشتنی  بە  جار  زۆر 

خۆپیشاندەران  سەركوتكردنی  و 

باوە  وەهاش  كراون،   تاوانبار 

نەیارانی  تیرۆری  پالنی  كە 

هەندێك  هەیە)36(،  خۆیانیان 

تۆمەتانە  لەو  هەندێك  جاریش 

پشتڕاست  شیعەكانەوە  الیەن  لە 

كراونەتەوە)37(. لە دەرەوەی سنوور 

و جوگرافیای عێراقیش، قسەوباسی 

عەسایب  تێوەگالنی  لەسەر  زۆر 

هەیە لە تاوانەكانی كوشنت و بڕینی 

بەشێك  چوارچێوەی  لە  سووریا، 

لە  ئێران  شەڕكەرەكانی  هێزە  لە 

كوشتوبڕی  بەتایبەت  شام)38(، 

لە  ئەمەش  سووریا،  سوننەكانی 

نێودەوڵەتیدا  ڕاپۆرتی  هەندێ 

پشتڕاست كراوەتەوە)39(، بەاڵم ئەم 

ئاست  بەرزترین  لە  بزووتنەوەیە 

و هەموو جار ئەم تۆمەتانە ڕەت 

دەكاتەوە)40(.

هەڵكشانی عەسایب 
لەناو پەرلەمان

2017دا  ساڵی  لە  عەسایب 

ئارمی  لە  كاڵشینكۆفیان  وێنەی 

مۆڵەتی  برد،  ال  خۆیان  سەرەكیی 

فەرمییان وەرگرت بۆ كاری سیاسی 

باڵە  مەدەنی)41(و  حیزبێكی  وەك 

ناو  چوونە  چەكدارییەكەشیان 

كە  شەعبی،  حەشدی  ڕیزەكانی 

ئامار دەوروبەری  بەپێی هەندێك 

بوون)42(.  چەكدار  هەزار   10

عەسایب  بەرگگۆڕینی  لەپاش 

سیاسی،  بزووتنەوەیەكی  بۆ 

لە  دا  گەورەیان  قەڵەمبازێكی 

 ،2018 ئایاری  12ی  هەڵبژاردنی 

ئەم  كورسییەكانی  ڕێژەی  چونكە 

كورسییەوە  یەك  لە  بزووتنەوەیە 

لە  كورسی   15 بۆ  هەڵكشا 

ئەمەش  نوێنەران،  ئەنجوومەنی 

هاوپەیامنێتیی  چوارچێوەی  لە 

»فەتح«دا كە چەتری كۆكردنەوەی 

ڕاگرە  و  حەشد  هێزەكانی 

ڕێژە  ئەم  بوو)43(،  سیاسییەكانیان 

دەوروبەری  دەكاتە  كورسییەش 

هاوپەیامنێتیی  دەنگەكانی  30%ی 

فەتح)44(. ئەم هەڵكشانە خێرایەش 

لە  و   2014 لە  كە  هێزێك  بۆ 

مالیكیی  ویالیەتی  سەردەمی 

كورسییەكیان  تاقە  پشتیوانیاندا 

بووە جێگەی  بەدەست هێنابێت، 

سەرنج و تێڕامان. 

ئەم  دەكرێت  لەوە  باس 

هەڵكشانەی دەنگەكانی عەسایب؛ 

ساختەكاریی  بەرەنجامی 

ئەمینداری  چونكە  هەڵبژاردنە، 

عەسایب، قەیس خەزعەلی، خاوەن 

نییە،  بنەماڵەیی  كاریزمایەكی 

جەماوەری  بزووتنەوەیەش  ئەم 

تر  هەندێكی  بەاڵم  نییە)45(، 

بۆ  دەگێڕنەوە  هۆكارەكەی 

ئەم  چاالكانەی  بەشداریی 

لەگەڵ  داعش،  شەڕی  لە  گرووپە 

درووشمی  بەرزكردنەوەی 

هەڵبژاردنەكان،  لە  سرتاتیژی 

میدیا  بەكارهێنانی  لە  جگە  ئەمە 

بەباشی  )العهد(  كەناڵەكەیان  و 

»املنار«ی  كەناڵی  چەشنی  لە 

حیزبوڵاڵی لوبنان)46(.

هەڵوێستی بەدر و 
عەسایب لە پرسە 

كوردییەكان
هەندێك  لە  ئەگەرچی 

هەیە  جیاوازی  جومگەدا 

بەاڵم  عەسایب،  و  بەدر  لەنێوان 

پرسە  بەرامبەر  هەڵوێست  لە 

هاوبەشیان  خاڵی  كوردییەكان، 

ساڵی  میانەیەشدا  لەم  زۆرە. 

و  بەدر  چەكدارەكانی   ،2014

بە  كران  تۆمەتبار  عەسایب 

سەركوت  پالنی  لە  بەشداریكردن 
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بەغدا  كوردەكانی  ڕاوەدوونانی  و 

ماڵی  لەسەر  دەرپەڕاندنیان  و 

خۆیان)47(، دواتر هەردوو الیان لە 

ڕیفراندۆم  دژی  بەتوندی   2017

لە  هەروەها  وەستانەوە)48(، 

لە  و  دەوروبەری  و  شەنگال 

بە  جێناكۆكەكان،  ناوچە  تێكڕای 

ڕفاندن  و  بڕین  و  كوشنت  كاری 

تاوانبار كراون)49(. 

لەسەر  هێزەكە  هەردوو 

كەركووك  عێراقییانەی  شوناسی 

بە  شارە  لەو  كورد  و  كۆكن 

عەرەب  بەرامبەر  دەزانن  كەمینە 

لەسەر  پێداگرن  و  توركامن)50(  و 

ئەوەی دۆخی شارەكە نەگەڕێتەوە 

 ،2017 ئۆكتۆبەری  16ی  پێش  بۆ 

بۆ  گەڕایەوە  تێدا  شارەكەی  كە 

عێراق)51(.  تەواوەتیی  كۆنرتۆڵی 

دوزخورماتووش  دەوروبەری  لە 

توركامنی  پاراستنی  پاساوی  بە 

هەردوو  چەكدارەكانی  شیعەوە، 

بەریەككەوتنی  و  هەڕەشە  الیان 

هەبووە لەگەڵ الیەنە كوردییەكان 

لە  قەزاكە)52(.  كوردی  خەڵكی  و 

هەردوو  دیالەش،  ناوچەكانی 

هۆكاری  لە  بوون  بەشێك  ال 

كوردەكانی  هەراسانكردنی 

دەوروبەری جەلەوال)53(. لە هەندێ 

بەئاشكرا  عەسایب  وێستگەشدا 

لەگەڵ  بزووتنەوەكە،  ئەمینداری 

زۆرینەیان  كە  تردا  كەسایەتی   11

لە   226 مادەی  بەپێی  شیعەن، 

بە  تایبەتە  كە  سزادان  یاسای 

بێڕێزیكردن)56(. 

ئایندەی كاری بەدر و 
عەسایب 

زۆری  بەشی  ئەگەرچی 

عەسایب  و  بەدر  چارەنووسی 

یەكالبوونەوەی  بە  بەسرتاوەتەوە 

حەشدی  هێزەكانی  چارەنووسی 

بژاردەكانی  لەنێوان  شەعبییەوە، 

هێزە  بەسەر  دابەشكردنیان 

وەك  مانەوەیان  یان  ئەمنییەكان 

ئەگەری  لەگەڵ  ئێستا  دۆخی 

ئینتیامی  یەكالبوونەوەی  تری 

شێوەی  لە  ئێران  بۆ  سیاسییان 

عێراق،  لە  پاسداران  سوپای  باڵی 

بەردەوام  هێزەكە  هەردوو  بەاڵم 

دەسەاڵتی  جومگەكانی  لە 

جێگەپێ  خەریكی  سیاسیدا 

هەڵبژاردندا  دوا  لە  قایمكردنن. 

بە  بەدر  ڕێكخراوی   ،)2018(

لە  عامری  هادی  سەرۆكایەتیی 

فەتح  هاوپەیامنێتی  چوارچێوەی 

بەدەست  كورسی   21 توانییان 

بهێننەوە، كە ئەنجامێكی نزیكە لە 

جیاوازیی  بە  پێشوو  هەڵبژاردنی 

بزووتنەوەی 
عەسایب تۆمەتباری 

سەرەكین بەتێوەگالن 
لەكوشتاری تایفی 

)٢٠٠٦-٢٠٠8(، ئەمەش 
بە هەوڵی پاكتاوی 
سوننەكان ئاماژەی 

بۆ دەكرێت

بەریەككەوتنی  هەڕەشەی 

لەگەڵ  كردووە  چەكدارییان 

تۆمەتبار  كورد  كورد)54(، هەروەها 

هاوكاریكردن  بە  دەكەن 

هەوڵی  و  ئەمەریكا  لەگەڵ 

بە  سەربازی  بنكەی  كردنەوەی 

خواستە  »پەرەپێدانی  مەبەستی 

لەبەر  جوداخوازییەكان«)55(، 

گشتیی  داواكاری  هۆیانەش  ئەم 

داوای   2017/10/16 لە  هەرێم 

كردووە  یاسایی  لێپێچینەوەی 

خەزعەلی؛  قەیس  لەگەڵ 
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ئەنجامە  ئەم  كورسی)57(.  یەك 

نییە  ڕادەیەك خراپ  تا  ئەگەرچی 

لە  لیستە شیعەكان  لەچاو زۆریی 

هەڵبژاردنەكەدا، بەاڵم ئەو كێشە و 

بەم دواییانە یەخەی  ناكۆكییانەی 

بە  گرتووەتەوە  ڕێكخراوەكەیان 

دابەشكردنی  لە  ناڕەزایی  هۆی 

ئیمتیازات و شێوازی بەڕێوەبردنی 

خستە  ڕێكخراوەكەیان  عامری)58(، 

جیابوونەوە  ئەگەری  بەردەم 

بەر  )انشقاق( 

كپ  لەوەی 

بكرێتەوە)59(.

لە 

ئەم  سایەی 

بەدردا،  دوایی  دۆخــــەی 

ڕێكخراوەكە  وردە  وردە 

هێزە  ڕیزی  بچێتە  خەریكـــە 

زیاتر  كە  شیعە«  »پیرەكــــــانی 

چەكداریی  ڕێكخراوێـــكی  وەك 

كە  بكرێت  تەماشا  پڕۆژە  بێ 

پاداشتكــــردنی  ئەركی؛  زیاترین 

جەنگاوەرە دێرینـــەكانیەتی. ئەم 

ڕێكــــخراوە ئێستا لە كێبەركێدایە 

»ڕاستڕەوە  هێزە  لەگەڵ 

شیعییەكان« لە چەشنی عەسایب 

و  ئێران  ڕاستەوخۆكانی  باڵە  و 

ڕێكخراوەكەش  چارەنووسی 

مستەفا  چانسی  بە  بەسرتاوە 

شكستهـــــــێنانی  كازمـــــــی. 

دەبێتە  نوێ،  سەرۆكـــوەزیرانی 

پاشەكشە بۆ ڕێكخراوەكە 

بەپێچەوانەشەوە،  و 

سەرباری  چونكە 

ئێــــرانیبوونەكەی 

تاڵەمووی  بەدر، 

ڕەوتی  لەگەڵ 

ناو  نائێرانی 

تی  مـــە حكو

هەیە  عێراقیشدا 

و تا ڕادەیـــــەك 

بەرەی  لەسەر 

كازمی ئەژمارە لە 

ئێستادا. 

عەسایب،  بە  سەبارەت 

پێگەی  چەسپاندنی  لەپاش 

عێراق،  پەرلەمانی  لەناو  نوێیان 

بزووتنەوەكە  دەكرێت  پێشبینی 

ڕۆڵی  الساییكردنەوەی  هەوڵی 

كە  عێراق،  لە  بدەن  حیزبوڵاڵ 

چەكداری  بزووتنەوەیەكی  هەم 

فراكسیۆنێكی  هەم  و  بێت 

پەرلەمانی كە بە ناوی موقاوەمە 

ئاماژەش  هەندێ  دەكات.  كار 

لەوانەش  بەردەسنت،  بوارەدا  لەم 

خەزعەلی  قەیس  دەركەوتنی 

لە  ئیرسائیل  سنوورەكانی  لەسەر 

هەروەها   ،2017 كۆتاییەكانی 

الساییكردنــــەوەی  هەوڵی 

باڵوكردنـــەوەی  لە  نەرسوڵاڵ 

وتارەكانی،  ڤیدیۆیی  تۆماری 

بۆ  زیاتر  بارگرانیی  ئەمەش 

دروست  عێراق  حكومەتی 

ترەوە  الیەكی  لە  دەكات. 

حیزبی  هاوشێـــوەی  عەسایب 

بەدوای  ئـــەوەندەی  دەعوە، 

دەگــــەڕێن،  كاریـــگەریدا 

هێندە لە خەمی جەماوەریبووندا 

ئەمەش  لەبەر  هەر  نین، 

گرنگیدانی زۆریان بە میدیــــایە، 

عەبدوملەهدیشدا  سەردەمی  لە 

ڕۆشنبــــیرییان  وەزارەتی 

قاسم  كوژرانی  بەاڵم  وەرگرت، 
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لە  مەهدی  ئەبو  و  سلێامنی 

كرد  وەهای   ،2020 سەرەتای 

ئەو  خانەی  بچنەوە  تر  جارێكی 

بەدوای  چەكدارانەی  گرووپە 

تۆڵەدا دەگەڕێن.  
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بەرایی
كێشه   له   یه كێك  ئێستا،  تاكوو  كوردستانه وه   هه رێمی  قه واره ی  دروستبوونی  له  
سه ره كییه كانی هه رێمه كه؛  گرفتی داهاته  گشتییه كانه ،  كه  گرفتێكی فره  ڕەهه نده و 

كه می و السه نگی و ناسه قامگیری؛ بوونه ته  سیما سه ره كییه كانی. 
ده ركه وته كانی  له  هه رێم كه  گرفته  سه ره كییه كه یه  ، هه م  داهاتی گشتی  كورتهێنانی 
جۆراوجۆرن، هه م هۆكاره كانی زیاتر له  هۆكارێكن و هه م ڕێگه چاره كانیشی زیاتر له  
ڕیگه چاره یه ك ده خوازن. ئه م گرفته  هه م له  دۆخی ئاساییدا بوونی هه یه  و هه م له  
سه روبه ندی قه یرانه  دارایی و ئابوورییه كاندا. گرفته كه  خۆی ڕیشه یه كی قووڵی هه یه ، 
به   بارگاوییه   زیاتر  ده ركه وتنی  شێوازی  جیاوازه كاندا؛  دۆخه   سه روبه ندی  له   به اڵم 
 تایبه تمه ندییه كانی  دۆخه كه . له  ساڵی ٢٠١4-٢٠١٧، به  هۆی بڕانی پشكی بودجه ی 
هه رێمی  یه خه ی  به توندی  زۆر  نه وته وه،   نرخی  دابه زینی  به غدا  و  له الیه ن  هه رێم 
گرت و له  ئێستاشدا به  هۆی دابه زینی نرخی نه وت و كاریگه ریی په تای كۆرۆناوه؛  له  

ترۆپكیدایه .
كێشه ی بونیادی ئابووریی هه رێم، هۆكارێكی بنچینه ییه  بۆ كورتهێنانی داهات، كێشه ی 
به ڕێوه بردنی دارایی و كێشه ی په یوه ندییه  داراییه كانی نێوان هه رێم و به غدایش به  
هه مان شێوه  له  هۆكاره  سه ره كییه كانن، هه ر بۆیه  ڕێگه چاره  سه ره كییه كانی ئه و گرفته ؛ 
 ڕێكاری كارگێڕی و یاسایی و سیاسی و ئابووری ده خوازن، له  ڕووی مه ودای زه مه نییشه وه  

هه نگاوی خێرا و مامناوه ند و درێژخایه ن.
 ئه م باسه  له  به شی یه كه مدا چواچێوه یه كی تیۆری بۆ ناسینی كورتهێنان و ڕێگه چاره كانی 
پێشكه ش ده كات و له  به شی دووه میشدا به  داتا و ژماره؛  شیكاری بۆ دۆخی زیاتر له  ٢٠ 
ساڵی ڕابردووی داهاته  گشتییه كان له  ڕووی قه باره  و پێكهاته  و ئاستی سه قامگیرییه وه  
ده كات، له  هۆكاره  ڕیشه ییه كانی گرفته كه  ده كۆڵێته وه  و ناساندن بۆ جۆری كوتهێنانه كه  

ده كات، له  به شی سێیه میشدا ڕیگه چاره كان ده خاته ڕوو.  
  

جیهانگیر سدیق گوڵپی   ماستەر لە زانستی ئابووریی/پسپۆڕی دارایی گشتی
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یه كـــه م:  به شـــی 

گشـــتی  داهاتی  كورتهێنانـــی  

له   زیادكردنـــی،  ڕێگه كانـــی  و 

ڕوانگـــه ی زانســـتی  ئابووری و 

گشـــتییه و ە داراییـــی 

یه كـــه م: چه مكـــی داهاتی 

كورتهێنانی  گرفتی  و  گشـــتی 

داهاتـــی  لـــه   مه به ســـت 

ئـــه و  هه مـــوو  گشـــتی، 

له   حكومه ت  كـــه   داهاتانه یـــه  

جۆراوجۆره كانـــەوە  ســـه رچاوه  

بـــه  ده كه وێـــت،  ده ســـتی 

ڕووپۆشـــكردنی   مه به ســـتی 

گشـــتییه كان  خه رجییـــه  

ئامانجـــه   هێنانه دیـــی  و 

و  كۆمه اڵیه تـــی  و  ئابـــووری 

داهاتـــه   سیاســـییه كانی)1(. 

گشـــتییه كان جۆراوجـــۆرن و به  

چه ندین شـــێوه  دابه شـــكارییان 

بۆ كـــراوه ، به اڵم لـــه  ناوه رۆكدا 

وه ك  نزیكـــن،  له یه كـــه وه  

داهاتـــه كان  دابه شـــكاریی 

ده ســـه اڵت  بنه مـــای  له ســـه ر 

و ڕێـــكاری وه رگرتـــن كـــه  پێك 

هاتوون  له : داهاته  ســـیادییه كان 

و  ئابوورییـــه كان  داهاتـــه   و 

داهاته   ئیئتیامنییـــه كان.  داهاته  

و  »باج  له   بریتین  ســـیادییه كان 

ڕســـومات و پێبژاردن و... هتد«، 

داهاتـــه  ئابوورییه كان بریتین له  

ئابوورییه كان  داهاتی چاالكییـــه  

موڵكه كانـــی  داهاتـــی  و 

ده وڵـــه ت: »دۆمینـــی گشـــتی 

عه قاری  دۆمینـــی  تایبـــه ت،  و 

بازرگانـــی  و  پیشه ســـازی  و 

لـــه   مه به ســـت  دارایـــی«،   و 

ئیئتیامنییه كانیـــش؛  داهاتـــه  

قه رزوقۆڵه یـــه . یـــان شـــێوازی 

داهاتـــه كان  دابه شـــكاریی 

له ســـه ر بنه مـــای به رده وامـــی 

و  )ئاســـایی  دووباره بوونه وه :   و 

نائاســـاییه كان(.  به رده وامه كان، 

داهاته  ئاســـاییه كان وه ك »وه ك 

بـــاج و ڕســـومات و پێبژاردن و 

موڵك  ئابوورییه كانـــی  داهاتـــه  

داهاتـــه   و   چاالكییـــه كان«  و 

»قه رزی  وه ك  نائاســـاییه كانیش 

ناوخۆیی و قـــه رزی ده ره كی  و 

دراو«)2(. ده ركردنـــی 

تێگه یشـــتنێكی  ئـــه وه ی  بۆ 

بـــۆ  هه بێـــت  دروســـتامن 

داهاتی  كورتهێنانـــی  كێشـــه ی 

دوو  لـــه  ده بێـــت  گشـــتی، 

ســـه ره كییه وه   گۆشـــه نیگای 

بینـــه وه ،  ورد  بابه ته كـــه   لـــه  

یه كه میـــان  گۆشـــه نیگای 

وه ك  ســـه رچاوه كان  كه میـــی 

جه وهـــه ری كێشـــه ی ئابووری، 

دووه میـــش  گۆشـــه نیگای 

كێشـــه ی كورتهێنانـــی بودجه ی 

كێشـــه یه كی  وه ك  گشـــتی 

فره ڕە هه نـــد.   دارایـــی 

و  داهـــات  كه میـــی   -1

جه وهه ری  وه ك  ســـه رچاوه كان 

كێشـــه ی ئابـــووری

ئابوورییه وه،   ڕوانگـــه ی  له    

داهات  ســـنورداريى  كێشـــه ی 

بنچینه ییـــه .  كێشـــه یه كی 

ئابـــووری،  زانســـتی  به پێـــی 

ئابـــووری  كێشـــه ی  كرۆكـــی 

بێســـنووریی  لـــه    بریتییـــه  

پێداویســـتییه كان و سنوورداریی 

ئامرازه كانـــی پڕكردنـــه وه ی ئه و 

پێیه ی  بـــه و  پێداویســـتییانه  )3(. 

ســـه رچاوه ی  داهـــات  كـــه  

خه رجكـــردن و ئه ویش ئامرازی 

پێداویســـتییه كانە ،  پڕكردنه وه ی 

ئیـــدی ده توانیـــن بڵێـــن كـــه  

ده م  هه مـــوو  و  به گشـــتی 

ســـه رچاوه كان  و  داهـــات 

پڕكردنـــه وه ی  ئاســـت  لـــه  

بێســـنووره كان  پێداویســـتییه  

بـــه اڵم ئه و  كـــورت ده هێنـــن، 

كورتهێنانـــه   و  ســـنوورداری 

ســـنووردارییه كی  به گشـــتی 

ڕێژە ییـــه  و بـــه و ڕاده یـــه  نییه  

بۆ  ســـه رچاوه كان  و  داهات  كه  
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هه میشـــه  توانـــای پڕكردنه وه ی 

پێداویســـتییه  ســـه ره كییه كانیان 

له  ئاســـت  به ڵكـــوو  نه بێـــت، 

پێداویســـتییه كاندا   بێسنووریی 

كورت ده هێنـــن، ئه وه ی كه  زۆر 

ســـه رچاوه كان  و  داهـــات  جار 

خه رجـــی  به شـــی  ته نانـــه ت 

پێداویســـتییه  پڕكردنـــه وه ی  و 

ناكـــه ن،  ســـه ره كییه كانیش 

زیاتـــر په یوه ندیـــی بـــه  خراپ 

به كارهێنـــان  و  ته رخانكـــردن 

دابه شـــكردن  لـــه   نـــادادی  و 

هه یـــه. زانســـتی ئابـــووری بۆ 

بایـــه خ  ئه مـــه،   چاره ســـه ری 

باشـــرتین  پره نســـیپی  بـــه  

باشـــرتین  و  ته رخانكـــردن 

ســـه رچاوه كان  به كارهێنانـــی 

و دادوه ری لـــه  دابه شـــكردنیان 

داراییـــش  زانســـتی  ده دات، 

ڕێچكـــه؛   هه مـــان  له ســـه ر 

ده دات  پره نســـیپانه   به و  بایه خ 

و له ســـه ر ئـــه و بنه مایـــه  و له  

گشـــتیدا  بودجه ی  چوارچێوه ی 

ڕێك  و خه رجییـــه كان  داهـــات 

ده خـــات)4(. 

بودجه ی  كورتهێنانـــی   -2

لـــه  جۆره كانـــی  و  گشـــتی  

دارایـــی  زانســـتی  ڕوانگـــه ی 

ه  گشـــتییه و

لـــه  كورتهێنانی  مه به ســـت 

بودجـــه ی گشـــتی ئه وه یـــه  كه  

زیاتر  گشـــتییه كان  »خه رجییـــه  

گشـــتییه كان  داهاتـــه   لـــه   بن 

له  ماوه ی ســـاڵی داراییـــدا)5(«. 

كاتێكدایـــه   لـــه   ئه مه یـــش 

گشـــتییه كان  خه رجییـــه   كـــه  

له ســـه ر  بودجـــه دا  لـــه  

بنه مـــای پڕكردنـــه وه ی گشـــت 

بێســـنووره كانی  پێداویســـتییه  

كۆمه ڵـــگا داناڕێژرێـــن، به ڵكوو 

بـــه  شـــێوه یه كی ســـنووردار و 

ئه وله ویه ت  بنه مـــای  له ســـه ر 

ده كرێن. دیـــاری 

داتاكانی  ســـه یری  ئه گـــه ر 

ده وڵه  تانـــی  دارایـــی  بـــواری 

ئـــه وه   بكه یـــن)6(،  جیهـــان 

زۆرینه ی  كـــه   ده كه ین  بـــه دی 

چاوپۆشـــی  بـــه   ده وڵه تـــان 

پێشـــكه وتوویی  لـــه  ئاســـتی 

هـــه ژاری  دواكه وتوویـــی،  و 

بودجـــه ی  ده وڵه مه نـــدی؛  و 

له   ســـاڵ  زۆربـــه ی  گشـــتییان 

دۆخـــی كورتهێناندایـــه ، هـــه ر 

گرنگیـــی  ســـه ره ڕای  بۆیـــه  

وه ك  گشـــتی  بودجه ی  دۆخـــی 

هه ڵســـه نگاندنی  پێوه رێكـــی 

ئابووریـــی  و  دارایـــی  دۆخـــی 

ناتوانرێـــت  بـــه اڵم   ده وڵـــه ت، 

و  ورد  پێـــوه ری  بـــه  تاكـــه  

بـــۆ  دابرنێـــت  پشتپێبه ســـرتاو 

جـــۆره  هه ڵســـه نگاندنه ،  ئـــه و 

نـــه  كورتهێنـــان هه موو  چونكه  

ده م نیشـــانه ی قه یران و الوازی 

و هه ژارییـــه  و نـــه  ســـه رڕیژی 

)زیاده ( نیشـــانه ی  پێشـــكه وتن 

گه شـــه ی  و  ده وڵه مه نـــدی  و 

ئـــه وه   داتـــاكان  ئابوورییـــه . 

كاتێكـــدا  لـــه   ده ده ن  نیشـــان 

بودجـــه ی زۆربـــه ی ده وڵه تانی 

له  پێشـــكه وتوو  و  پیشه ســـازی 

هه ندێ  كه چی   كورتهێناندایـــه ، 

لـــه  واڵتانـــی هه ژارتر لـــه وان؛ 

هه یه . بودجه یـــان  ســـه رڕێژیی 

گشـــتی  بودجه ی  دۆخـــی 

شـــتێك  هه مـــوو  لـــه   زیـــاد 

شـــێوازی  بـــه    په یوه ندیـــی 

ته رخانكردنـــی  و  به كارهێنـــان 

و  داهاتـــه كان  و  ســـه رچاوه  

و  خه رجییـــه كان  به كارهێنانـــی 

پێویســـتییه كانه وه   له قاڵبدانـــی 

زه مینه ی  لـــه   ئه وه یش  هه یـــه، 

كارگێڕی و سیاســـی و ئابووریی 

ســـه رچاوه   تایبه تـــه وه  

ڕووه یشـــه وه   لـــه م  ده گـــرێ، 

هۆكارگه لێكـــی جۆراوجۆر ڕۆڵی 

كارا ده گێڕن: ئاســـتی گه شـــه ی 

په یكه ربه ندیـــی  و  ئابـــووری 
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ده وڵه ت  قه بـــاره ی  ئابـــووری، 

و  ئابـــووری  فه لســـه فه ی  و 

و  ده ســـتتێوه ردان  ســـنووری 

ئه ركـــه كان،  له ئه ســـتۆگرتنی 

ده زگای  توانســـتی  ئاســـتی 

لـــه و  و...هتـــد؛  كارگێـــڕی 

.)7 نـــه ن) كته را فا

له ســـه ر  ئـــه وه ی  بـــۆ 

و  هـــۆكار  بـــه   ئاســـته   ئـــه م 

كه میـــی  خه ســـڵه ته كانی 

داهات له  ئاســـت خه رجییه كان 

ئاشـــنا بین، پێویســـته  سه رنجی 

كورتهێنانـــی  جۆره كانـــی 

بده یـــن،  گشـــتی  بودجـــه ی 

و  هـــۆكار  و  ئاســـت  چونكـــه  

ڕێگاكانـــی  و  كاریگه رییـــه كان 

بودجه   كورتهێنانی  چاره ســـه ری 

جیاوازن.   جۆره كانیـــان  به پێـــی 

تیشـــك ده خه ینه   له  خـــواره وه  

جۆرێكـــی  چه نـــد  ســـه ر 

كورتهێنانـــی  ســـه ره كیی 

گشـــتی: بودجـــه ی 

كاتـــی  كورتهێنانـــی  أ -  

بونیـــادی  كورتهێنانـــی  و 

 Structural Deficits and(

)Cyclical Deficits

ئـــه و  كاتـــی:  كورتهێنانـــی 

كورتهێنانه یـــه  كـــه  په یوه ســـته  

ئابووری  چاالكیـــی  ئاســـتی  به  

و ئـــه و گۆڕانكارییانـــه ی كه له 

ئابووریـــدا   ســـووڕی   شـــیوه ی 

ڕوو ده ده ن. له  كاتی داكشـــانی 

كه مبوونـــه وه ی  ئابووریـــدا، 

بـــه  حكومـــه ت  داهاته كانـــی 

داهاتی  كه مبوونـــه وه ی   هـــۆی 

هۆی  ده بێتـــه   نه ته وه ییـــه وه ، 

گشـــتی،  بودجه ی  كورتهینانـــی 

دۆخـــی  پاشـــرت  ئه وه یـــش 

بووژانـــه وه ی بـــه دوادا دێـــت 

و ده بێتـــه  هـــۆی زیادبوونـــی 

كه مبوونـــه وه ی  و  داهـــات 

جـــۆره   ئـــه م  كورتهێنـــان. 

ڕووبـــه ڕووی  كورتهێنانـــه  

زۆربـــه ی ده وڵه تـــان ده بێته وه ، 

بـــه   ئابوورییـــه وه   ڕووی  لـــه  

گـــه وره   مه ترســـیی  جێگـــه ی 

به تایبه تییـــش  دانانرێـــت، 

كـــه م  ماوه یه كـــی  ئه گـــه ر 

سیاســـه تێكی  و  بخایه نێـــت 

دارایـــی ژیرانـــه  بگیرێته  به ر بۆ 

له ســـه ر  ڕووبه ڕووبوونـــه وه ی 

ئابـــووری)8(. ئاســـتی 

یان  بونیـــادی  كورتهێنانـــی 

كورتهێنانێكـــی  ســـرتاكچه ری: 

به رده وامـــه ،   و  درێژخایـــه ن 

نییـــه   په یوه ســـت  ته نهـــا 

ئابوورییـــه وه ،  بـــه  ســـووڕی 

ســـنووری  لـــه   ڕەهه نده كانـــی 

له كاتی داكشانی 
ئابووریدا، 

كه مبوونه وه ی 
داهاته كانی حكومه ت 
به  هۆی كه مبوونه وه ی 
داهاتی نیشتیمانیی، 

ده بێته  هۆی كورتهینانی 
بودجه ی گشتی
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تێده په ڕن.  ژمێریـــاری  و  دارایی 

لـــه  ئـــه م جـــۆره  كورتهێنانـــه  

دووســـه ره دایه    په یوه ندییه كـــی 

الســـه نگییه كانی  له گـــه ڵ 

په یكـــه ری ئابووری، له  ســـایه ی 

خه ســـڵه تی  و  ســـرتاكچه ر 

و  الســـه نگ  ئابوورییه كـــی 

دواكه وتوو  و  ســـه رچاوه   تـــاك 

هه میشـــه   شـــێواودا؛  و 

داهاته كان  لـــه   خه رجییـــه كان 

ئابووریـــی  چونكـــه   زیاتـــرن، 

نیشـــتامنی و توانـــای داهاتـــی 

لـــه  ئاســـتی  نه ته وه یـــی 

ئه ركـــی  له ئه ســـتۆگرتنی 

پێداویســـتییه كان  پڕكردنـــه وه ی 

داهاتـــی  ده ســـته به ركردنی  و 

پێویســـتدا نییه  بۆ پاره داركردنی 

گشـــتییه كان)9(.  خه رجییـــه  

الوازی  كورتهێنانـــی  ب - 

به هێـــزی  كورتهێنانـــی  و 

 Strength Deficits and(

 )Weakness Deficits

ئـــه و  الوازی:  كورتهێنانـــی 

الوازیی  لـــه   كه   كورتهێنانه یـــه  

كارگێڕیـــی حكومه ته وه   ده زگای 

لـــه  ده گرێـــت،  ســـه رچاوه  

و  به ده ســـتهێنان  بۆ   بێتوانایـــی 

كۆنرتۆڵكـــردن و كۆكردنـــه وه ی 

خه رجكردنـــی  و  داهـــات 

به هـــه ده ردان. و  ناعه قاڵنـــی 

كورتهێنانـــی به هێـــزی: ئه و 

جۆره یـــه  كـــه  به  هـــۆی پالن و 

داراییه كانی  پاڵپشـــتییه   پڕۆژە  و 

ده بێت،  دروســـت  حكومه ته وه  

ئاســـتێكی  له ســـه رووی  كـــه  

پێداویســـتییه   گونجـــاوی 

پێشكه شـــی  ســـه ره كییه كانه وه  

ده كات، بـــه  ئامانجی ئابووری و 

به رزكردنـــه وه   و  كۆمه اڵیه تـــی 

كه رتـــه   گه شـــه ی  تێكڕاكانـــی 

ئابوورییـــه كان)10(.

نـــی  تهێنا ر كو ت - 

)پـــالن  به مه به ســـت 

 Planned( دانـــراو(  بـــۆ 

نێكـــی  تهێنا ر كو : )D e fi c i t

ڕێپێـــدراوه   و  به مه به ســـت 

و  دیاركـــراو  ســـنوورێكی  لـــه  

لێكۆڵینـــه وه ی  ئه نجامـــی  لـــه  

حكومـــه ت  بابه تییـــه وه   و  ورد 

كورتهێنانێكی  بـــه   ده دات  ڕێگه  

ماوه یه كـــی  بـــۆ  ســـنووردار 

بـــارودۆخ  به پێـــی  دیاریكـــراو 

بـــه   تایبـــه ت،  پێویســـتیی  و 

هێنانه دیـــی  مه به ســـتی 

ئابووریی  ئامانجێكـــی  چه نـــد 

به رزكردنـــه وه ی  وه ك 

و  به گه ڕخســـنت  ئاســـتی 

هاوســـه نگكردنه وه ی ئابـــووری 

داكشـــانی  لـــه  ســـه روبه ندی 

ئابـــووری، یـــان به  مه به ســـتی 

ئاســـتی  به رزكردنـــه وه ی 

هـــه ر  هتـــد)11(.  گه شـــه ... 

ئه م شـــێوازه ی  بۆیـــه  دۆخـــی 

لـــه   دۆخی  نزیكه   كورتهێنـــان، 

كاتـــی و كورتهێنانی  كورتهێنانی 

ه .  ییـــه و به هێز

كورتهێنانـــه   جـــۆره   ئـــه م 

به ره نجامـــی  بنه ڕە تـــدا  لـــه  

به پیـــێ  »كینـــز«ە .  تێزه كانـــی 

تیۆری كینز، پێویســـته  له ســـه ر 

پووكانه وه ی  كاتـــی  له   ده وڵه ت 

ئابووریـــی  كـــه   ئابووریـــدا 

نیشـــتامنی له  ئاســـتێكی الوازی 

به گه ڕخســـتندایه و  بێـــكاری له  

ئاســـتێكی به رزدایـــه ، كار بكات 

و  خه رجییه كان  زیادكردنـــی  بۆ 

كه مكردنـــه وه ی باج كـــه  ده بنه  

خســـتنه ڕووی  زیادبوونی  هۆی 

ئاســـتی  به رزكردنه وه ی  و  دراو 

خواســـتی كارا و به رهه مهێنـــان 

و به گه ڕخســـنت و له وێیشـــه وه  

داهات)12(.  زیادبوونـــه وه ی 

ڕێگه كانـــی  دووه م: 

و  كورتهێنـــان  چاره ســـه ری 

گشـــتییه كان داهاته   زیادكردنی 

زیادكردنـــی داهاتی گشـــتی 

ته نهـــا ئامانجی ئـــه و حكومه ت 
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و ده وڵه تانـــه  نییه  كـــه  له  دۆخی 

به رچاودان،  دارایـــی  كورتهێنانی 

ســـه ره كیی  ئامانجێكی  به ڵكـــوو 

هه موو  له   هه مووانـــه   ئابووریی 

كاتێكـــدا، بـــه اڵم ئـــه م ئامانجه  

ئـــه وه  یه كێكه   چۆن دێتـــه  دی، 

زانســـتی  بابه تـــه  گرنگه كانی  له  

ئابـــووری. بـــۆ قســـه كردن له و 

پێویســـته   ســـه ره تا  بابه تـــه،  

زیادكردنی  له نێـــوان  جیاكارییه ك 

بـــه  مه بەســـتی  داهـــات 

دیاریكـــراوی  كورتهێنانێكـــی 

داهات  زیادكردنـــی  و  بودجـــه  

ئابووریـــی  ئامانجێكـــی  وه ك 

بـــه رده وام بكه یـــن.

وه ك  حكومه تـــه كان 

به ده ســـتهێنان  بـــۆ  نه ریتێـــك 

بۆ  داهـــات  زیادكردنـــی  یـــان 

پاره داركردنی  یـــان  پڕكردنـــه وه  

له   زیاد  بودجـــه،  كورتهێنانـــی 

بـــه   پشـــت  شـــتێك  هه مـــوو 

ده به ســـنت،  نائاســـایی  داهاتی 

ناوخۆیـــی  قـــه رزی  وه ك: 

و  هـــاوكاری  و  ده ره كـــی  و 

هه نـــدێ  دراو،  ده ركردنـــی 

جاریش پشـــت بـــه  زیادكردنی 

موڵكه كانی  فرۆشـــتنی  و  بـــاج 

ده وڵـــه ت و داهاتی پڕۆســـه ی 

ئه م  ده به ســـنت.  به تایبه تیكردن 

ڕێكارانـــه خۆیـــان به ته نیـــا   بۆ 

كه مكردنه وه ی  یـــان  تێپه ڕاندن 

كاریگه رییـــه  نه رێنییه كانـــی 

بـــۆ  كاتـــی  كورتهێنانـــی 

دیاریكـــراو  ماوه یه كـــی 

دروســـنت ، به اڵم  بـــۆ كورتهێنانی 

الوازی؛  و  بونیـــادی  جـــۆری 

نیـــن،  ڕیشـــه یی  چاره ســـه ری 

هـــۆكاره   چاره ســـه ری  به بـــێ 

هه مـــوو  بنه ڕە تییـــه كان، 

پڕكردنـــه وه ی  هه وڵێكـــی 

كورتهینـــان یه كســـان ده بێـــت 

دۆخی  بـــه   به رده وامیدان  بـــه 

و  كه ڵه كه بوونـــی  كورتهێنـــان 

قـــه رزه كان. 

كورتهێنانی  چاره ســـه ری  بۆ 

الوازی،  و  بونیـــادی  جـــۆری 

توندوتۆڵكردنـــی  و  چاكســـازی 

دامه زراوه كانـــی  و  سیســـتم 

داهـــات،  كۆنرتۆڵكردنـــی 

پره نســـیپی  په یڕە وكردنـــی 

و  ته رخانكـــردن  باشـــرتین 

و  ژیرانـــه   خه رجكردنـــی 

به هه ده رنـــه دان و چاكســـازیی 

فره چه شـــنه كردنی  و  ئابـــووری 

ســـه رچاوه كانی  و  پێكهاتـــه  

گه شـــه پێدانی  و  داهـــات 

بـــه رده وا م؛  ئابووریـــی 

بـــۆ  ڕیشـــه ییه ،  چاره ســـه ری 

ئـــه م چاره ســـه ره یش ئاســـاییه  

كورتهێنانـــی  لـــه  ســـه ره تادا 

لـــه  بودجـــه دا  به مه به ســـت 

قه رزه كانیش  بكرێـــت،  به رپـــا 

پـــالن  ئه گـــه ر  هه ڵبكشـــێن. 

گونجـــاو  سیاســـه تێكی  و 

و  هه بێـــت  په ره پێـــدان  بـــۆ 

گشـــتییه  كان  زۆرینه ی خه رجییه 

باشـــرتین  بنه مـــای  له ســـه ر 

كاراتریـــن  و  ته رخانكـــردن 

به   و  جێبه جێكـــردن  شـــێوازی 

بـــن،  ئاڕاســـته ی وه به رهێنـــان 

لـــه  داهاتوویه كـــی دیاردا  ئه وا 

هـــه م قه باره ی داهاتی گشـــتی 

زیـــاد ده بێت و هـــه م پێكهاته 

په یكه ربه ندییه كه یشـــی   و 

فره چه شـــن  و  هاوســـه نگ 

قه رزه كانیش  ده بێـــت و هـــه م 

دۆخـــی  و  ده بنـــه وه   كـــه م 

كورتهێنانـــی الوازی و بونیادیش 

چونكـــه   دێـــت،  كۆتایـــی 

الوازی؛  و  بونیـــادی  كورتهێنانی 

به   په یوه ندیی  لـــه وه ی  زیاتـــر 

كاتییه وه   ئابووریـــی  ســـووڕی 

بـــه   په یوه ندیـــی  هه بێـــت، 

به گشـــتی  ئابووری  په یكـــه ری 

و  بودجـــه   په یكـــه ری  و 

و  دارایـــی  به ڕێوه بردنـــی 

هه یـــه )13(. ئابوورییـــه وه   



42

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

به شـــی دووه م: گرفته كانـــی 

داهاتـــی گشـــتی لـــه  هه رێمی 

ڕێگاكانـــی  و  كوردســـتان 

ن نیا ره ســـه ركرد چا

ســـێ  لـــه   به شـــه دا  لـــه م 

گشـــتییه كانی  داهاته   له   ڕووه وه  

ئه وانیش:  ده كۆڵینـــه وه ،  هه رێم 

لـــه  ڕووی  قه باره وه ،  لـــه  ڕووی 

په یكه ربه ندییـــه وه ،  و  پێكهاتـــه   

و  ســـه قامگیری  لـــه  ڕووی 

به رده وامییـــه وه .

یه كـــه م:  قه بـــاره ی داهات 

و  گشـــتییه كان  خه رجییـــه   و 

گشـــتیی  بودجه ی  كورتهێنانـــی 

هه رێـــم

ســـه ره تای  لـــه   هـــه ر 

قـــه واره ی  دامه زراندنـــی 

و  كوردســـتان  هه رێمـــی 

كه میی  هه رێمـــه وه ،  حكومه تی 

بودجه ی  كورتهێنانـــی  و  داهات 

گرفتـــه   لـــه   یه كێكـــه   گشـــتی 

هه رێمـــی  ســـه ره كییه كانی 

)1993( له  ســـاڵی  كوردســـتان. 

لـــه  چ  ئێســـتا،  تاكـــوو  ەوه  

یه كگرتوو  حكومه تـــی   ســـایه ی 

و بودجـــه ی یه كگرتـــوو، چ لـــه  

دوو  و  ئیداره یـــی  دوو  ســـایه ی 

هاتنی  ســـااڵنی  له   چ  بودجه یی، 

پشـــكی بودجـــه ی هه رێـــم له 

 به غـــداوه،  چ لـــه  كاتـــی بڕانی 

ئه و پشـــكه ، چ پێـــش ده رهێنان 

له پاش  نـــه وت، چ  و فرۆشـــتنی 

ئـــه وه وه ؛ هه میشـــه  بودجـــه ی 

هه رێـــم ڕووبـــه ڕووی كورتهێنان 

بووه تـــه وه ، وه ك لـــه  خشـــته ی 

ده رده كه وێـــت. ژمـــاره  )1(دا 

چ له كاتی بڕانی 
پشكی هەرێم ، چ 
پێش ده رهێنان و 

فــــرۆشتنی نــه وت، 
چ له پــــاش ئــه وه وه ؛ 
هه میـــــشه  بودجــه ی 
هه رێم ڕووبــــه ڕووی 

كورتهێنان بووه ته وه
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كورتهێنان  كێشـــه ی  بـــه   كۆتایی 

هه میشـــه   چونكـــه   بهێنێـــت، 

ڕێـــژە ی هه ڵكشـــان و زیادبوونی 

داهاته كان كه مـــرت بووه  له  ڕێژە ی 

خه رجییـــه كان.  هه ڵكشـــانی 

خشته ی )1(، كورتهێنانی بودجه ی گشتی له  هه رێمی كوردستان )1997-2019( )ملیۆن دینار()14(

خشـــته ی ســـه ره وه  ئه وه مان 

بـــۆ ده ســـه ملێنێت كـــه  قه باره ی 

درێژایی  بـــه   هه رێم  داهاته كانی 

ســـاڵ، هه میشـــه    )23( له   زیاتر 

كـــه م  خه رجییه كانیـــدا  لەچـــاو 

دارایی گشـــتی  و دۆخی  بـــوون 

لـــه  كورتهێنانـــی  لـــه  هه رێـــم 

زیادبوونی  بـــووه .  به رده وامـــدا 

داهاته كان  قه بـــاره ی  گـــه وره ی 

لـــه  هه نـــدێ ســـاڵدا نه یتوانیوه  
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و  قه بـــاره   كه مبوونـــه وه ی 

ڕێـــژەی كورتهێنـــان لـــه  هه ندێ 

ئابوورییه كـــه ی  بنه مـــا  ســـاڵدا 

به شـــێكی  بـــووه  و  ناردوســـت 

له ســـه ر حیســـابی به رده وامیدان 

خه رجییـــه   بـــه  له قاڵبدانـــی 

پێویســـته كان  و  گرنگ  گشـــتییه  

بـــووه ، به تایبه تییـــش لـــه  بواری 

پـــڕۆژە كان، واته   وه به رهێنـــان و 

له ســـه ر حیســـابی ناهاوسه نگیی 

ســـاڵی  تاكوو  بـــووه ،  ئابـــووری 

2013 زۆربـــه ی كورتهێنانه كانـــی 

بودجـــه ی خه مڵێرناو لـــه  ڕێگه ی 

جێبه جێنه كردنـــی به شـــێك لـــه  

بودجـــه ی  ته رخانكراوه كانـــی 

وه به رهێنانـــه وه  پـــڕ كراونه ته وه ، 

هه ر بۆیه  تاكوو ئه وكات باســـێك 

كه ڵه كه بـــوو  كورتهێنانـــی  لـــه  

له ئـــارادا نه بـــوو. واته  كێشـــه ی 

كه مـــی و كورتهێنانـــی داهات له  

گۆڕانكاریی  ســـه ره ڕای  هه رێـــم، 

ڕێژە یی لـــه  قه بـــاره  و ڕێژە كه ی، 

نه خۆشـــییه كی  دواجـــار 

درێژخایه نـــه  و ده بـــێ به و جۆره  

بڕوانرێت. تێـــی 

و  پێكهاتـــه   دووه م: 

داهاتـــه   په یكه ربه ندیـــی 

هه رێمـــی  گشـــتییه كانی 

ن ســـتا د ر كو

پێكهاتـــه  و په یكه ربه ندیـــی 

داهاته  گشـــتییه كان، له  سه ره تای 

قـــه واره ی  دامه زراندنـــی 

هه رێمـــه وه  تاكـــوو ئێســـتا؛ به  

جۆرێكـــه  كه  الســـه نگیی گه وره  

و تـــاك ســـه رچاوه یی به ته واوی 

به ســـه ریدا زاڵـــه. تاكوو ســـاڵی 

ســـه ره كیی  ســـه رچاوه ی   ،2004

حكومه تی  داهاته  گشـــتییه كانی 

هه رێـــم بریتی بوو لـــه  گومرگ، 

لـــه  2005 تاكوو 2013، به شـــی 

گشـــتییه كانی  داهاته   سه ره كیی 

بودجه یه   پشـــكی  لـــه و  هه رێم 

لـــه  كـــه   ده هـــات  پێـــك 

عێراقه وه   فیدراڵیـــی   بودجـــه ی 

)2014(ە وه  لـــه  وه ریده گـــرت. 

تاكـــوو 2017، زیاتـــر پشـــت به  

و  نـــه وت  فرۆشـــتنی  داهاتـــی 

قه رز به ســـرتاوه  بـــۆ دابینكردنی 

)2018( لـــه   خه رجییـــه كان. 

فرۆشـــتنی  داهاتـــی  یشـــه وه ، 

نـــه وت و ئـــه و بـــڕە  پاره یـــه ی 

لـــه  به غـــداوه  هاتووه،  به شـــی 

پێـــك  داهاته كانـــی  ســـه ره كیی 

ه .  و هێنا

 به پێـــی داتاكانـــی بـــواری 

دارایـــی له  هـــه ردوو ئیـــداره ی 

ســـلێامنی و هه ولێری حكومه تی 

ســـااڵنی  له نێوان  لـــه  هه رێـــم 

باجه كان  داهاتی   ،)2007-2000(

71,5%ی  نزیكـــه ی  به گشـــتی 

پێـــك  ناوخۆییه كانـــی  داهاتـــه 

ماوه یه شـــدا  له و  ده هێنـــا، هه ر 

له نێـــوان  زۆر  الســـه نگییه كی 

داهاتـــی باجـــی ڕاســـته وخۆ و 

گومرگ  هه بـــوو،  ناڕاســـته وخۆ 

كه  به شـــی ســـه ره كییه  له  باجی 

نزیكه ی  هه رێم،  ناڕاســـته وخۆی 

پێك  داهاتانـــه ی  ئـــه و  %82.5ی 

 .)15 ( ده هێنا



45

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

داهاته   كۆی  ئاســـتی  له سه ر 

لـــه  مـــاوه ی  گشـــتییه كانیش 

هه رێم  پشـــكی   ،)2013-2005(

كـــه  لـــه  بودجـــه ی فیدراڵییه وه  

%96ی  نزیكـــه ی  وه ریده گـــرت، 

بودجـــه ی  داهاته كانـــی  كـــۆی 

ده هێنـــا)16(.  پێـــك  هه رێمی 

)2014-2018(یـــش،  به  لـــه 

بودجه ی  پشـــكی  بڕانـــی   هۆی 

فرۆشـــتنی  داهاتـــی  هه رێـــم، 

لـــه   زیاتـــر  هه رێـــم  نه وتـــی 

ئاســـاییه كانی  داهاتـــه   %75ی 

به شـــه كه ی  و  ده هێنـــا  پێـــك 

تریـــش بریتـــی بوو لـــه  داهاته  

ناوخۆییـــه كان له  بـــاج و گومرگ 

تر  داهاته كانـــی  و  ڕســـومات  و 

هاوپه یامنـــان،  هاوكاریـــی  و 

ڕێگـــه ی  لـــه   كورتهێنانیـــش 

مووچـــه ی  پاشـــه كه و تكردنی 

ڕاگرتنـــی  و  فه رمانبـــه ران 

قه زروقۆڵـــه وه   و  پـــڕۆژە كان 

ده كـــرا. له گـــه ڵ  مامه ڵـــه ی 

 لـــه  مانگی ئـــاداری )2018(

ئه و ســـاڵه،   كۆتایی  تاكـــوو  ە وه  

مانگانـــه  له  به غـــداوه  بڕی 317 

ملیار دینـــار وه ك داهات ده هاته  

ســـه ر هه ژمـــاری هه رێـــم و له  

تاكوو  )2019(یشـــه وه   سه ره تای 

ئـــاداری 2020، ئه و بـــڕە بریتی 

بـــوو لـــه  453 ملیار دینـــار، كه  

له بریی  ده بـــڕا  لێ  ملیـــاری   12

بازرگانییه كان.  بانكـــه   قـــه رزی 

فرۆشـــتنی  داهاتـــی  پوختـــه ی 

خـــودی  له الیـــه ن  نـــه وت 

ڕاپۆرته كانی  به پێـــی  هه رێمه وه  

 ،2018 ســـاڵی  بـــۆ  دیلۆیـــت 

 )5,735,008,550000( نزیكـــه ی 

2019؛  ســـاڵی  بـــۆ  و  دینـــار 

دینـــار   )5,373,351,733000(

داهاتـــی  ناوه نـــدی  بـــوو)17(، 

ناوخۆیش مانگانـــه  نزیكه ی 190 

بـــوو، هاوكاریی  دینـــار  ملیـــار 

له نێوان  مانگـــه   هاوپه یامنانیش 

بوو.  دینـــار  ملیار   22 نزیكـــه ی 

ناوه نـــدی  ڕێژەی  ســـه باره ت به  

به شـــداریی داهاته كانیـــش بـــۆ 

هـــه ردوو ســـاڵی 2018 و 2019، 

ڕێژە ی فرۆشـــتنی نه وت له  كۆی 

و   لـــه  %46  بوو  بریتی  داهـــات 

به غـــدا %34  له   پشـــكی بودجه  

و داهاتـــه  ناوخۆییـــه كان 18% و 

وه ك   ،%2 هاوپه یامنان  هاوكاریی 

دیاره .  )3(دا  ژمـــاره   وێنـــەی   له  
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دۆخـــی  ســـێیه م: 

داهاتـــه   ســـه قامگیریی 

لـــه  هه رێمـــی  گشـــتییه كان 

ا ند ســـتا د ر كو

زانیارییه كانـــی  و  ژمـــاره  

ڕوون  بـــۆ  ئه وه یـــان  ســـه ره وه  

لـــه   هه رێـــم  كـــه   كردینـــه وه  

زۆر  ڕێژە یه كـــی  بـــه   ســـه ره تادا 

به رز پشـــتی به  داهاتـــی گومرگ 

به ســـتووه ، پاشـــرت بـــه  پشـــكی 

بودجـــه ی عێـــراق و ئێســـتایش 

بـــه  فرۆشـــتنی نه وت و پشـــكی 

بودجـــه ی عێراق. پشتبه ســـنت به 

هۆكاری  خۆی  ســـه رچاوه یی؛   تاك 

ناســـه قامگیریی  ســـه ره كیی 

ئه وه یـــش  ســـه ره ڕای  داهاتـــه ، 

جـــۆری داهاتـــی پشتپێبه ســـرتاو 

له   هه یه   گـــه وره ی  كاریگه ریـــی 

ناسه قامگیری.  ئاســـتی  زیادكردنی 

ئـــه و ســـه رچاوانه ی كـــه  هه رێم 

پشـــتیان پـــێ ده به ســـتێت؛ بـــه 

ناســـه قامگیر   ســـه رچاوه ی 

داده نرێـــن، چونكه  هـــه م داهاتی 

نه وت به وه  نـــارساوه  كه  داهاتێكی 

هه میـــش  و  ناســـه قامگیره  

خه ســـڵه تی ده وڵه تـــی عێـــراق و 

ناســـه قامگیرییه كانی  په یوه ندییه  

به غدایـــش  و  هه رێـــم  نێـــوان 

پشـــكی  كـــه   كـــردووه   وایـــان 

بودجـــه ی هه رێـــم لـــه  عێـــراق 

هه میشـــه   و  ناســـه قامگیر 

و  بـــڕان  ئه گـــه ری  له بـــه رده م 

ئه مه یش  بێـــت،  كه مبوونـــه وه دا 

جگه  لـــه وه ی كه  خـــودی داهاتی 

عێراقیـــش داهاتێكـــی نه وتـــی و 

گومرگیش  داهاتی  ناســـه قامگیره . 

داهاتێكـــی  بـــه   ڕاده یـــه ك  تـــا 

داده نرێـــت،  ناســـه قامگیر 

داهاتـــه   جـــۆره   ئـــه و  چونكـــه  

په یوه ندییـــه   دۆخـــی  بارمتـــه ی 

بازرگانیـــی  و  ده ره كییه كانـــه  

ئه و  گۆڕانكارییه كانی  و  ده ره كـــی 

بواره یـــه  )18(.

لـــه  ئێســـتادا به  هـــۆی ئه و 

الســـه نگی و ناســـه قامگیرییه وه ، 

دابه زینـــی  كاریگه رییه كانـــی 

نرخـــی نـــه وت و دروســـتبوونی 

ته گـــه ره  له بـــه رده م گه یشـــتنی 

لـــه  به غـــداوه؛   بودجه   پشـــكی 

زۆر تونـــد و مه ترســـیدارن، بـــه 

 ڕاده یـــه ك كـــه  هه رێـــم بووه ته  

لـــه  ده گمـــه ن  منوونه یه كـــی 

كه مبوونـــه ی  ڕێـــژە ی   ڕووی 

هیـــچ  نه بوونـــی  و  داهـــات 

چاره ســـه ری  بـــۆ  ده ره تانێـــك 

ئـــه و ته نگژە یـــه ، بـــه  جۆرێـــك 

نزیكـــه ی لـــه  85%ی داهاته كه ی 

ئه مه یـــش  داوه ،  له ده ســـت 

 هیچ یه ك 
له  سێكته ره  

ئابوورییه كان توانای 
دروستكردنی داهاتی 

پێویست و وه خۆگرتنی 
قه باره یه كی گونجاوی 

هێزی كاریان نه بوو
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ده ره تانی  كـــه   لـــه  كاتێكدایـــه  

ســـوودوه رگرتنی    و  به كارهێنـــان 

لـــه  ئامرازه  نه ختـــی و داراییه كان 

ئـــه وه ی  وه ك  ســـنوورداره ،  زۆر 

لـــه  تـــر  ده وڵه تانـــی  كـــه  

 په ناگـــه ی یه ده گـــی نه ختـــی و 

به ڕێوه بردنی ســـیوله  و سیستمی 

هه نـــگاوی  وه ك  بانكداریـــدا 

خێـــرا بـــۆ ڕووبه ڕووبوونـــه وه ی 

قه یرانه كـــه  ســـوود وه رده گـــرن. 

خوێندنـــه وه ی  چـــواره م: 

گرفتی  ڕیشـــه ییه كانی  هـــۆكاره  

هه رێم  لـــه   گشـــتی  داهاتـــی 

ناهاوســـه نگی  و  كه مـــی 

داهاتـــه   ناســـه قامگیریی  و 

ســـه ره ڕای  گشـــتییه كان، 

یه كـــرت،  له ســـه ر  كاریگه رییـــان 

و  درێژخایه نـــن  نه خۆشـــیی 

فـــره   و  قـــووڵ  ڕەگوڕیشـــه ی 

به تایبه تییش  هه یـــه ،  ڕەهه ندیان 

لـــه  الیه نی ئابـــووری و كارگێڕی و 

سیاســـییه وه ، لێـــره دا به خێرایی له 

هه وڵی  ده روازه یه كـــه وه    چه نـــد 

ناســـینی زیاتری ئه و نه خۆشـــی و 

گرفتانـــه  ده ده یـــن: 

داهاتـــی  گرفتـــی    -1

وه ك  هه رێـــم  گشـــتیی 

بونیادی  كێشـــه ی  به ره نجامـــی 

بـــووری ئا

داهات  گرفته كانی  ڕیشـــه ی 

له  هه رێـــم، بۆ ئه و نه خۆشـــییه  

ده گه ڕێتـــه وه   درێژخایه نـــه  

ســـاڵه   په نجا  لـــه   زیاتـــر  كـــه  

ئابووریـــی عێراق به ده ســـتیه وه  

ئه ویـــش  ده ناڵێنێـــت، 

په یكـــه ری  الســـه نگییه كانی  

ســـه ره كیرتینیان  كه   ئابوورییـــه   

ئه مانـــه ن: الســـه نگیی په یكه ری 

ناوخۆیـــی  كۆبه رهه مـــی 

داهاتـــه   په یكـــه ری  و   )GDP(

گشـــتییه كان و پشتبه ســـتنی زۆر 

بـــه  داهاتـــی فرۆشـــتنی نه وتی 

خـــاو، گه ورەبوونـــی قه بـــاره ی 

و  الوازی  و  گشـــتی  كه رتـــی 

كه رتـــی  قه بـــاره ی  بچووكیـــی 

تایبـــه ت، كورتهێنانـــی ته رازووی 

بازگانـــی و پشتبه ســـنت بـــه  كااڵ 

هـــاورده   خزمه تگوزاریـــی  و 

زۆری  به شـــی  پڕكردنـــه وه ی  بۆ 

و  ناوخۆییـــه كان  پێویســـتییه  

گشـــتی،  بودجه ی  كورتهێنانـــی 

ئـــه و  به ره نجامـــی  ئه وانـــه ش  

له  ســـه ره تای  كه   سیاســـه تانه یه  

ڕابردووه وه  ســـه ده ی  حه فتاكانی 

ده وڵه تـــی عێراق گرتیـــه  به ر)19(.

گیرۆده بـــوون  ســـه ره ڕای 

ئابووریی  نه خۆشـــییانه ی  بـــه و 

عێراقه وه ، كوردســـتانی باشـــوور 

حه فتاكانه وه   ســـااڵنی  لـــه   هه ر 

بـــه  هـــۆی قه ده غه كردنی ناوچه  

ڕاگواســـنت  و  كشـــتوكاڵییه كان 

و  گونـــده كان  و  چۆڵكردنـــی  و 

دوورخســـتنه وه ی به شـــی زۆری 

پڕۆســـه كانی  لـــه   كار  هێـــزی 

به رهه مهێنـــان و چاالكییه كانـــی 

خزاندنیـــان  و  ئابـــووری  تـــری 

مه ده نی  دامـــه زراوه   نـــاو  بـــۆ 

ئه منییـــه كان  و  ســـه ربازی  و 

لـــه  شـــێوه ی بێكاریی شـــاراوه  

و بێبه شـــكردنی ناوچه كـــه  لـــه  

پێشخســـتنی له  ڕووی پیشه سازی 

ئابوورییـــه وه   ژێرخانـــی  و 

له الیـــه ن حكومه تـــی عێراقه وه ، 

كێشـــه كانی  ئه وه ی  هۆی  بوونه  

په یكه ری  الســـه نگیی  و  بونیادی 

كوردســـتانی  ئابووریـــی  لـــه  

باشـــوور قووڵـــرت ببنـــه وه ، بـــه  

جۆرێـــك كـــه  هیـــچ یـــه ك له 

 ســـێكته ره  ئابوورییـــه كان توانای 

پێویست  داهاتی  دروســـتكردنی 

قه باره یه كـــی  وه خۆگرتنـــی  و 

گونجاوی هێـــزی كاریان نه بوو و 

ده بوو خه ڵكـــی ناوچه كه  بۆ كار 

و بژێوی؛ پشـــت به  حكومه ت و 

ببه ســـنت)20(.  نه وت  داهاتـــی 

كاتێكیـــش كـــه  حكومه تـــی 

هه رێـــم جڵـــه وی فه رمانڕە وایی 
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ده ســـت،  ده گرێتـــه   ناوچه كـــه  

حكومه تێـــك به بێ ســـه روه ری و 

دانپێدانانـــی نێوده وڵه تـــی و بێ 

ئه زمـــوون و به بـــێ پاڵپشـــتیی 

ئابووریی پێویســـت و له ژێر دوو 

میراتێك  ئابووریـــدا،  گه مـــارۆی 

شـــێواوی  ئابوورییه كـــی  لـــه  

ده مێنێـــت  به جـــێ  به ســـه ر دا 

ســـه رچاوه یه كی  هیـــچ  و 

داهاتیشـــی نییـــه ، ئیـــدی بـــۆ 

پێویســـت  داهاتی  دابینكردنـــی 

بـــه   خه رجییه كانـــی؛  بـــۆ 

بـــه   پشـــت  زۆر  ڕێژە یه كـــی 

ده به ســـتێت،  گومرگ  داهاتـــی 

و  كۆمـــه ك  هه نـــدێ  له گـــه ڵ 

نێوده وڵه تی.  مرۆیـــی  هاوكاریی 

ســـنوورداره   داهاتـــه   بـــه و 

ئابوورییـــه   دۆخـــه   بـــه و  و 

و  الســـه نگه   و  په ككه وتـــوو 

نه ك  گه مارۆكانـــدا،  له  ســـایه ی 

په ره پێدانـــی  ده رفه تـــی  هـــه ر 

فره چه شـــنكردنی  و  ئابـــووری 

و  داهـــات  ســـه رچاوه كانی 

له ئـــارادا  داهـــات  زیادكردنـــی 

داهات  كه میـــی  به ڵكوو  نییـــه ، 

بۆخۆی  بودجـــه   كورتهێنانـــی  و 

ئه مـــری  و  به ره نجـــام  ڕاســـتی 

واقیعـــه)21(.

خوێندنه وه یه   ئـــه و  به پێـــی 

لـــه  ســـه ره وه  كـــرا و به گوێره ی 

جیاكردنـــه وه ی  پێوه ره كانـــی 

ده توانین  كورتهێنـــان،  جۆره كانی 

بڵێیـــن كه  كورتهێنانـــی بودجه ی 

كورتهێنانێكـــی  هه رێـــم؛ 

ییه . د نیا بو

گشتی  داهاتی  گرفتی    -2

لـــه  هه رێـــم وه ك به ره نجامـــی 

به ڕێوه بـــردن الوازیـــی 

بـــه  هه رێـــم   حكومه تـــی 

ســـه ربه خۆیی  نه بوونی  هـــۆی 

ئامـــرازه   و  ده رفـــه ت  و 

تایبه ته كانـــی ده وڵه تـــی خاوه ن 

سیاسه تی  )وه ك  ســـه روه رییه وه 

دراو،  یه ده گـــی  نه ختـــی، 

سیاســـه تی دارایی و سیاســـه تی 

بواری  ڕاده یـــه ك  تا  بازرگانـــی(، 

ئابووریـــی  په ره پێدانـــی  بـــۆ 

فره چه شـــنكردنی  و  بـــه رده وام 

داهاتـــی  ســـه رچاوه كانی 

هۆكاری  بـــه اڵم  ســـنوورداره)22(، 

و  دارایـــی  دۆخـــی  مانـــه وه ی 

ئاســـته   لـــه م  ئابوورییه كـــه ی 

هـــه ر  لـــه   زیـــاد  ناله بـــاره دا، 

شـــتێك په یوه ســـته  به شـــێوازی 

ڕە فتـــاری  و  به ڕێوه بـــردن 

داموده زگـــه  كارگێڕی و  سیاســـی 

یاســـاییه كانیه وه .  و  ئابـــووری  و 

هه رێـــم   حكومه تـــی 

بـــه  هـــۆی  ســـاڵ  چه ندیـــن 

دوو  و  ناوخـــۆ  جه نگـــی 

ملمالنێ  و  ناكۆكـــی  و  ئیداره یی 

له   نه یتوانیـــوه   حزبییه كانـــه وه،  

داراییدا  به ڕێوه بردنـــی  بـــواری 

بنێـــت،  پێویســـت  هه نـــگاوی 

خاوه نـــی  نـــه   ئێســـتا  تاكـــوو 

و  دارایـــی   دامه زراوه گه لـــی 

بانكـــی و سیســـتمی باجگیـــری 

داهاتـــی  كۆكردنـــه وه ی  و 

پێشـــكه وتووه   و  یه كگرتـــوو 

پێویســـت  وه كـــوو  نـــه   و 

په یڕە ویـــی لـــه پره نســـیپه كانی 

و  به شـــداری  و  شـــه فافیه ت 

به رپرســـیارێتی  و  لێپرســـینه وه  

هه رێـــم  حكومه تـــی  ده كات. 

ڕابـــردوودا  ســـااڵنی  لـــه   كـــه  

لـــه   دیاریكـــراوی  ڕێژە یه كـــی 

عێراقـــی  گشـــتیی  بودجـــه ی 

نه یتوانـــی  ده كـــرا،  ڕاده ســـت 
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لێ  ســـوودی  پێویســـت  وه كوو 

بـــۆ ئه نجامدانـــی  وه ربگرێـــت 

ئـــه و كارانـــه  و بووژاندنـــه وه ی 

به رهه مهێنـــان  ســـێكته ره كانی 

فره چه شـــنكردنی  و 

و  داهـــات  ســـه رچاوه كانی 

داهاتی  ســـه رچاوه ی  بنیاتنانـــی 

فراوانكردنـــی  و  ســـه قامگیر 

به گه ڕخســـتنی  بواره كانـــی 

دروســـتكردنی  و  كار  هێـــزی 

جۆراوجـــۆر،  كاری  هه لـــی 

به ڵكـــوو بـــه رده وام بـــوو لـــه  

وه ك :  هه ڵه كانـــی،  هه نـــگاوه  

زۆری  ژماره یه كی  دامه زراندنـــی 

داموده زگه كانی  له نـــاو  خه ڵـــك 

حزبـــه كان،  و  حكومـــه ت 

شـــاراوه ،  بێكاریی  زیاتركردنـــی 

كه رته كانـــی  فه رامۆشـــكردنی 

به رهه مهێنـــان و پشتبه ســـنت به 

 هاورده كردنـــی به شـــی هـــه ره  

پێداویســـتییه كان.  زۆری 

ڕێكخسنت  كاری  له   حكومه ت 

داهاتانه ی  ئـــه و  كۆكردنه وه ی  و 

به ده ســـتهێنان  كـــه  شـــیاوی 

كه مته رخه میـــی  بـــوون، 

تاكـــوو  و  داوه   ئه نجـــام  زۆری 

ئێســـتا سیســـتمێكی ڕێكخراو و 

تۆكمـــه  و هـــه وڵ و هه نگاوێكی 

ســـه رده مییانه ی  كرده نیـــی 

نییـــه   مه به ســـته   ئـــه و  بـــۆ 

لـــه  زۆرێـــك  ســـه ره نجام  و 

وه رنه گیراون  یـــان   داهاتـــه كان، 

یـــان  نه كراونه تـــه وه،   كـــۆ  و 

گه نجینـــه ی  نـــاو  نه چوونه تـــه  

حكومه ته وه . كاری دابه شـــكردنی 

خه رجكردن  و  ته رخانكردنـــه كان 

گه نده ڵـــی  و  به هـــه ده ردان  و 

بـــه  جۆرێـــك  قۆرغكارییـــش  و 

ته نیا  نـــه ك  كه   دراوه  ،  ئه نجـــام 

ببێته  هۆی گوشـــاری زۆر له سه ر 

بودجـــه ی گشـــتی، به ڵكـــوو به  

شـــێوه یه  كی خراپیـــش كار بكاته  

سه ر گه شـــه نه كردنی ســـێكته ره  

و  ئابـــووری  ســـه ره كییه كانی 

به رهه مهێنـــان.  بواره كانـــی 

بابه ته كانـــی سیســـتمی بانكـــی 

و  هانـــدان  و  قـــه رزدان  و 

ڕێكخســـتنی پاشـــه كه وتكردن و 

بـــۆ وه به رهێنان  ئاڕاســـته كردنی 

و چه ندیـــن بابه تی تـــری گرنگی 

به ڕێوه به ردنی  بـــه   په یوه ســـت 

هه نگاوێكی  داراییـــه وه،   كه رتی 

نه نـــراوه . هه موو  بۆ  ئه وتۆیـــان 

ســـه ره كی  هـــۆكاری  ئه مانـــه  

ســـه رچاوه كانی  ئه وه ی  بۆ  بوون 

زۆر  هه رێـــم،  گشـــتیی  داهاتی 

به ســـنوورداری و ناهاوسه نگی و 

مبێننـــه وه . ناســـه قامگیری 

به م پێیـــه  ده توانین بڵێین كه  

له   كورتهێنان  گه وره ی  به شـــێكی 

هه رێـــم، له  جـــۆری كورتهێنانی 

الوازییـــه . لێـــره وه  كورتهێنانـــی 

لـــه  داهاته كانی  جـــۆری الوازی 

ســـه رباری  ده بێتـــه   هه رێـــم، 

له   كـــه   بونیـــادی  كورتهێنانـــی 

ڕوومنـــان  یه كه مـــدا  ده روازه ی 

كرده وه . 

داهاتـــی  گرفتـــی    -3

به رەنجامـــی  وه ك  هه رێـــم 

په یوه ندییـــه  كێشـــه ی 

و  هه رێم  نێـــوان   داراییه كانـــی 

ا  به غـــد

لـــه  ســـه رەوه  ڕوومنان  وه ك 

كـــرده وه ، لـــه ســـااڵنی  ڕابردوو 

كه می  هۆكاری  ئێســـتاش،  تاكوو 

و كورتهێنانـــی داهاتـــی هه رێم؛ 

په یوه ندیی  گـــه وره ی  به شـــێكی 

به پاشـــكۆكردنی  سیاســـه تی  به  
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ئابووریـــی هه رێـــم بـــۆ عێراق 

نه خۆشـــییه  به   گیرۆده بـــوون  و 

 ئابوورییه كانـــی ئـــه و واڵتـــه  و 

ده ســـه اڵتدارانی  مامه ڵـــه ی 

هه بـــووه . به غـــداوه  

بـــه   باشـــوور  كوردســـتانی 

به   لكاندنی  مێـــژووی  درێژایـــی 

ســـااڵنی  لـــه   عێڕاقه وه )جگـــه  

1991-2003(، پاشـــكۆی دارایـــی 

له الیـــه ن  و  بـــووه   عێـــراق 

و  كـــراوه   پـــاره دار  به غـــداوه  

زۆرینـــه ی داهاته كانـــی دابیـــن 

كـــراون، لـــه  ســـه رده می عێراقی 

نوێ و فیدراڵیشـــدا تـــا ڕاده یه ك 

دۆخه كـــه  بـــه  هه مان شـــێوه یه ، 

خه ســـڵه تی  وه ك  چه نـــده   هه ر 

ده وڵه تـــی فیدراڵـــی، زۆرینـــه ی 

ســـه رچاوه كانی  و  ده ســـه اڵت 

دارایـــی  و  نه خـــت  و  داهـــات 

ڕایه ڵه    و  ناوه نـــددان  له ده ســـت 

لـــه  داراییـــه كان  و  نه ختـــی 

ڕێگـــه ی  فیدراڵیـــدا   ده وڵه تـــی 

بێنیازبوونی  و  بێباكبوون  به   ته واو 

هه رێمـــه كان بۆ ناوه نـــد ناده ن، 

بـــه اڵم پشتبه ســـتنی هه رێـــم به 

 بودجـــه ی به غـــدا؛ زیاده ڕۆیـــی 

هه رێم  ئێســـتا  تاكوو  و  تێدایـــه  

پشتبه ســـنت  ڕاده ی  نه یتوانیـــوه  

كه م  پێویســـت  وه ك  به غـــدا  به  

لـــه  كاتێكدا كه   بكاته وه ، ئه مه ش 

شایسته ی  به  به غدا؛  پشتبه ســـنت 

متامنـــه  و مایه ی دڵنیایـــی نییه ، 

تاكـــوو ســـه رچاوه ی ســـه ره كیی 

هه رێـــم؛  گشـــتیی  داهاتـــی 

ئه وا  بێـــت،  عێـــراق  بودجـــه ی 

دۆخ و قه باره ی داهاتی گشـــتیی 

ده بێـــت  په یوه ســـت  هه رێـــم 

په یوه ندییه كانـــی  دۆخـــی  بـــه  

به غـــداوه ،  و  هه رێـــم  نێـــوان 

په یوه ندییه كانیـــش  خه ســـڵه تی 

بـــه  عێراقـــدا  ده وڵه تـــی  لـــه  

ســـه قامگیری  كه مرت  كه    جۆرێكه  

له  ســـایه ی  ده بینن،  به خۆیانه وه  

جۆره شـــدا  لـــه و  دۆخێكـــی 

داهاتـــه  گشـــتییه كانی هه رێـــم 

ده مێننـــه وه . به ناســـه قامگیری 

و  ناســـازی  ئـــه م  هـــۆكاری 

په یوه ندییـــه   ناســـه قامگیرییه ی 

و  له نێـــوان هه ولێر  داراییه كانیش 

به   ته واو  بڕوانه بوونی  بـــۆ  به غدا، 

بنه ما  ســـازنه بوونی  و  فیدراڵیه ت 

دامه زراوه ییه كانـــی  و  یاســـایی 

ده گه ڕێته وه ،  دارایـــی  فیدراڵیه تی 

بـــۆ  پێویســـنت  مه رجـــی  كـــه  

په یوه ندییـــه  ســـه قامگیریی 

 داراییـــه كان و بابه ته كانی تایبه ت 

به  دابه شكاریی ســـامان و داهات 

بودجه )23(.  و 

دۆخی ئێستای 
داهاته  گشتییه كانی 

هه رێم، به ر 
له هه رشتێك؛ پێویستی 
به هه ڵگرتنی  هه نگاوو 
ڕێگه چاره ی خێراو 

فریاگوزارییه



51

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

ڕێكاره كانی  ســـێیه م:  به شی 

داهاتی  گرفته كانی  چاره ســـه ری 

له  هه رێم گشـــتی 

ه و  نـــه و ێند خو

به شـــی  ئه نجامگیرییه كانـــی 

دووه م ئـــه وه ی بۆمان ســـه ملاند 

گشـــتییه كانی  داهاتـــه   كـــه  

گرفتـــی  گیـــرۆده ی  هه رێـــم؛ 

و  ناهاوســـه نگی  و  كه مـــی 

كورتهێنانـــی  و  ناســـه قامگیرین 

جـــۆری  لـــه   داهاته كانیـــش 

الوازییه ،  و  بونیـــادی  كورتهێنانی 

له بـــه ر ڕۆشـــنایی ئه وانـــه  و به  

نائاســـایی  دۆخی  ڕەچاوكردنـــی 

ئێســـتای داهاتـــه  گشـــتییه كان،  

ڕێكاره كانی چاره ســـه ر به  ســـێ 

ڕوو: ده خه ینـــه   شـــێواز 

یه كه م : ڕێكاره   خێراكان

داهاتـــه  ئێســـتای  دۆخـــی 

بـــه ر  هه رێـــم   گشـــتییه كانی 

لـــه  هـــه ر شـــتێك؛ پێویســـتی 

و  هه ڵگرتنـــی  هه نـــگاو  بـــه  

فریاگوزارییه ،   و  خێرا  ڕێگه چاره ی 

لـــه  پێویســـته   ئه مه یـــش  بـــۆ 

هه نگاو  ده روازه یه كـــه وه    چه ند 

: ێت برن

ده روازه ی نه ختی و دارایی

ده وڵه تانـــی  زۆربـــه ی 

ڕووبه ڕووبوونه وه   بـــۆ  جیهـــان 

خێـــرای  چاره ســـه ری  و 

قه یرانـــه ،   ئـــه م  لێكه وته كانـــی 

پشـــت بـــه  ڕێـــكاری نه ختـــی 

وه ك  ده به ســـنت،  دارایـــی  و 

ســـوو،  نرخـــی  دابه زاندنـــی 

ئاســـانكاریی بانكی و پڕۆســـه ی 

پاره داركردنـــی  قه رزوقۆڵـــه ، 

كار،  ســـێكته ره كانی  و  بـــازاڕ 

بـــه  خه رجییـــه  به رده وامیـــدان 

و  حكومـــه ت   گشـــتییه كانی 

ڕێگـــه ی  لـــه   پاره داركردنیـــان 

قـــه رزه  گشـــتییه كانه وه . هه موو 

بانكـــی  له په نـــای  ئه مانه یـــش 

ناوه نـــدی و یه ده گـــی نه ختی و 

سیاســـه تی نه ختی و سیســـتمی 

دارایـــی و بانكداریـــدا ده كرێن، 

كـــه  هه رێـــم لێـــی بێبه شـــه .

لـــه  یه كێـــك 

ده وڵه تـــی   تایبه مته ندییه كانـــی 

كـــه   ئه وه یـــه   فیدراڵـــی 

هه رێمـــه كان له و ده ســـه اڵت و 

ده بـــن  خـــۆش  تایبه مته ندییـــه  

ڕێكار  بـــه   تاكـــوو  ناوه ند،  بـــۆ 

بـــه   یه كگرتـــوو  سیاســـه تی  و 

واڵت  سه رانســـه ری  ســـوودی 

ئه وه ی  بـــۆ  بخرێنـــه  گـــه ڕ)24(. 

هه مـــوو  وه ك  هه رێمیـــش 

به شـــه كانی  وه ك  و  ده وڵه تـــان 

تری عێـــراق؛ لـــه م ده روازه یه وه  

بـــۆ  یه كـــه م  هه نـــگاوی 

بنێت،  قه یرانه كـــه   چاره ســـه ری 

بدات  تـــه واو  پێویســـته  هه وڵی 

مه به ســـت: دوو  بـــۆ 

پشـــكی  وه رگرتنـــی   -1

بودجـــه ی هه رێـــم لـــه  به غدا. 

دۆخـــه دا  لـــه م  بێگومـــان 

پاره داركردنـــی بودجـــه ی عێراق 

قـــه رزه   ڕێگـــه ی  لـــه   ته نهـــا 

گشـــتییه كان و ســـوودوه رگرتنی 

ڕە ســـیدی  لـــه   ناڕاســـته وخۆ 

و  ناوه نـــدی  بانكـــی  دینـــاری 

عێراقی  بانكیـــی  دامـــه زراوه ی 

بیانییـــه وه   دراوی  یه د ە گـــی  و 

له مانه یش  هه ریـــه ك  ده بێـــت، 

هـــه روه ك  تێدایـــه ،  هه رێمـــی 

و  بارگرانـــی  كـــه   ئـــه وه ی 

له ســـه ر  لێكه وته كانیشـــی 

ڕاده وه ســـنت. گـــران  هه رێـــم 

قه واڵه ی  ده ركردنـــی   -2

هه رێمه وه،  له الیـــه ن  دارایـــی 

چ بـــۆ  فرۆشـــتنی له  بـــازاڕ به  

و  وه به رهێـــن  و  هاواڵتیـــان 

بـــۆ به كارهێنانی  بانكـــه كان، چ 

بـــۆ پێدانـــی بـــه  مووچه خۆران 

لـــه  به شـــێك  له بریـــی 

لێـــره دا   مووچه كانیـــان، 

نابن،  زیامنه نـــد  مووچه خـــۆران 

ده بێـــت  حكومـــه ت  چو نكـــه  
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له ســـه ر  قه واڵـــه كان  به هـــای  

هه ژمار  كه مـــرت  به   فه رمانبـــه ر 

لـــه  كاتـــی  تاكـــوو  بـــكات، 

وه به رهێن  بـــه  فرۆشـــتنه وه ی 

داراییـــه كان؛  و  ناوه ندگـــره  

پـــێ  زیانیـــان  مووچه خـــۆران 

و  وه به رهێـــن  و  نـــه گات 

قازانـــج  ناوه ندگره كانیـــش 

ســـه ره ڕای  حكومه تیش  و  بكه ن 

كات،  لـــه   ســـوودوه رگرتن 

و  بـــازاڕ  كاشـــی  لـــه   ســـوود 

وه به رهێن  و  تایبـــه ت  كه رتـــی 

وه ربگرێـــت،  بانكـــه كان  و 

قه واڵـــه ی  خه ســـڵه ته كانی 

به و  هه ر  خۆیان  داشـــكێرناویش 

به   پێویســـتی  ئه مه   شـــێوه یه ن. 

دوو مـــه رج هه یـــه :  یه كـــه م:  

ئه مه ش  به غـــدا،  ڕەزامه ندیـــی 

له  ماده ی 40 و 41 و 43ی یاسای 

ئیتیحادیی  دارایـــی  كارگێڕیـــی 

و  هاتـــووه   2019دا  ســـاڵی 

ســـوودوه رگرتن  مافی  هه رێـــم 

ناوخۆیی  قـــه رزی  و  ڕێكاره   له و 

بـــه م  هه یـــه ،  به گشـــتی 

جـــۆره  قه واڵـــه كان له  بـــازاڕی 

و  به گشـــتی  عێـــراق  دارایـــی 

بانكـــه كان  تێكـــڕای  له الیـــه ن 

ناوه ندیشـــه وه   بانكـــی  و 

ده كرێت.  له گـــه ڵ  مامه ڵه یـــان 

ئه وه یه   دووه میـــش:  مه رجـــی 

هه رێـــم  حكومه تـــی  كـــه  

ســـاغكردنه وه ی  ده ســـته به ری 

ئـــه و قه وااڵنه  له  كاتی یاســـایی 

بـــكات. خۆیدا 

هه نـــگاوه   ئـــه م  ئه گـــه ر 

برنێـــت، نـــه ك هـــه ر به شـــێك 

ده بێـــت لـــه  چاره ســـه ری خێرا 

به ڵكوو  كورتهێنـــان،  گرفتـــی  بۆ 

بـــۆ  ســـه ره تایه كیش  ده بێتـــه  

بانكـــی  چاالكیـــی  ده ســـتپێكی 

و جووڵـــه ی دراو بـــه  شـــێوه ی 

گه ڕانـــه وه ی  و  سیســـتامتیك 

دامـــه زراوه ی  بـــۆ   متامنـــه  

بانكـــداری و دانانـــی بناغـــه ی 

و كه مكردنه وه ی  دارایـــی  بازاڕی 

كاش. بـــه   مامه ڵه كـــردن 

ســـه ره ڕای جیاوازیـــی   -3

و  قه رزپێـــدان  شـــێوازی 

له الیـــه ن حكومه تی  وه رگرتنـــی 

له بـــه ر  بـــه اڵم  هه رێمـــەوە، 

تـــا  قـــه رزه كان  ئـــه وه ی 

ده كه ونـــه   زۆر  ڕاده یه كـــی 

نه ختی  ده روازه ی  چوارچێـــوه ی 

و دارایـــی، بۆیـــه  لـــه م خاڵه دا 

جه خـــت ده كه ینـــەوە له ســـه ر 

قه رزه كانـــی  وه رگرتنـــه وه ی 

حكومـــه ت لـــه  به ڵێنـــده ران و 

. ن ا مه ند ســـوود

ده روازه ی موڵكه كانی حكومه ت

ســـه رچاوه كانی  لـــه   یه كێك 

داهاتـــی گشـــتی لـــه  دنیـــادا، 

لـــه  موڵكه كانی ده وڵه ت  بریتییه  

كه  له  شـــێوه ی موڵكـــی عه قاری 

و  پیشه ســـازی  و  بازرگانـــی  و 

هه رێم  حكومه تـــی  داراییـــدان. 

بـــۆ ڕووبه ڕووبوونـــه وه ی خێرای 

ئـــه م قه یرانـــه،  ده توانێت چه ند 

بنێت. هه نگاوێـــك 

به شـــێك  فرۆشـــتنی   -1

لـــه  و زه وی و موڵكـــه  عه قـــاری 

و بازرگانـــی و پیشه ســـازییانه ی 

تایبه ت  یاســـاكانی دۆمینـــی  كه  

بـــه  ئه ویـــش  ده یانگرێتـــه وه ، 

 مـــه رج و ڕێـــكاری یاســـیایی و 

فرۆشـــتنیان  جۆرێك  به   تایبه ت، 

داهاتێكـــی  ببێتـــه   هـــه م 

هه م  بۆ حكومـــه ت،  ڕاســـته خۆ 

ســـوودوه رگرتنیان  و  به كارهێنان 

كڕیارانـــه وه   له الیـــه ن 

له گـــه ڵ  بێـــت  هاوته ریـــب 

كه ڵكـــی ئابـــووری بـــۆ هه رێم. 

حكومه تـــی هه رێـــم خاوه نـــی 

جۆراوجـــۆری  موڵكـــی  و  زه وی 

ســـوودلێوه رنه گیراوی گرا نبه هـــا 

لـــه  ئێســـتادا  به نرخـــه ،  و 

ســـوودوه رگرتن  و  فرۆشـــتنی 

لـــه  داهاته كـــه ی؛ نـــه ك هـــه ر 
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به ڵكوو  به جێیـــه،   هه نگاوێكـــی 

ناچارییشـــه . پێویســـتییه كی 

بـــه  پێداچوونـــه وه    -2

 كـــرێ و داهاتـــی هه مـــوو ئه و 

موڵكانه ی كه  به  شـــێوه ی كرێ و 

موســـاته حه  دراون به  وه به رهێن 

كه   ئه وانـــه ی  ســـوودمه ندان،  و 

دروســـت  له ســـه ر  پڕۆژە یـــان 

ئابووریـــی  كه ڵكـــی  و  كـــراوه  

هه یـــه؛   هه مه الیه نه یـــان 

بـــه  كرێكانیـــان  پێداچوونـــه وه  

كرێیـــان  ئه وانـــه ی  بكرێـــت، 

دواكه وتـــووه؛   یـــان  نـــه داوه  و 

لێیـــان وه ربگیرێت. ئـــه و زه وی 

ســـوودیان  كـــه   موڵكانـــه ی  و 

لێیـــان  وه رنه گیـــراوه ،  لـــێ 

ڕێكاریـــی  و  وه ربگیرێتـــه وه  

و  بگیرێته  به ر  له گه ڵ  یاســـاییان 

موڵكه كان به  شـــێوه ی زیادكردنی 

ئاشـــكرا بدرێنـــه  وه به رهێنی تر، 

به  كرێـــی زیاتر و بـــه  وه رگرتنی 

به پێـــی  گه روه تـــر  بارمتـــه ی 

ئاســـتی  و  شـــوێنه كه   به هـــای 

له ســـه ری. خواســـت 

چاره ســـه ری كێشـــه ی   -3

موڵكانـــه ی  و  زه وی  ئـــه و 

حكومـــه ت بكرێت كـــه  له الیه ن 

كه ســـانی ئاســـایی و به رپـــرس 

و ده ستڕۆیشـــتووانه وه  ده ســـتی 

به ســـه ردا گیـــراوه  و كـــراوه  به  

بـــاخ و ڤێـــال و شـــوێنی حه وانه 

كراون  یـــان  خۆشـــگوزه رانی،   و 

بـــه  پـــڕۆژەی ئابـــووری، یـــان 

بگه ڕێرنێتـــه وه  بـــۆ حكومـــه ت 

و بـــۆ ئـــه وه ی ســـوودی لـــێ 

وه رگرتنی؛  پاش  یان  وه ربگیرێت، 

ڕێـــكاری پێبـــژاردن له بریی ئه و 

وه رگرتنی  و  نایاســـاییه   هه نگاوه  

كرێـــی كه ڵه كه بـــوو، ئه وه نده ی 

پێیان  یـــان  یاســـا ڕێگه  ده دات، 

بفرۆشـــێته وه  به  نرخی بازاڕ، یان 

ئاشـــكراوه .  زیادكردنی  بخرێنـــه  

زه وییه   بـــه   تایبـــه ت  یاســـاكان 

كشـــتوكاڵییه كان تـــا ڕاده یه ك بۆ 

به   پێویســـته   به اڵم  ڕێگرن،  ئه وه  

موڵكانه   ئـــه و  بێت  هه ر جۆرێك 

گشـــتی  داهاتی  ســـوودی  بـــۆ 

ده ســـه اڵتی  بهێرنێـــن،  بـــه كار 

جێبه جێكـــردن؛  و  یاســـادانان 

هه مـــوو ڕێكارێـــك بـــۆ ئه مـــه  

بگرنـــه  به ر.

ده روازه ی باج و ڕسومات و 

پێبژاردن و داهاتی ده روازه  

سنوورییه كان 

گومـــرگ  زیادكردنـــی   -1

و كـــرێ و ڕســـومات و پێبژاردن 

و  كار  ئـــه و  هه مـــوو  له ســـه ر 

پێویســـتیی  كـــه   چاالكییانـــه ی 

ســـه ره كی نیـــن، لـــه  بواره كانی 

وه به رهێنـــان  و  به رهه مهێنـــان 

به كاربـــردن،  و  بازرگانـــی  و 

زیادكردنـــی باجـــی گومـــرگ به  

ڕێژە یه كـــی زۆر له ســـه ر جگه ره  

كه مالـــی  كااڵی  و  كهـــول  و 

كه لوپه لـــه   و  جوانـــكاری  و 

باجی  دانانی  و  زیانبه خشـــه كان 

له ســـه ریان. به كاربردنیـــش 

زیادكردنـــی    -2

له ســـه ر  گومـــرگ  باجـــی 

هاورده كردنـــی گشـــت ئه و كااڵ 

و خزمه تگوزارییانـــه ی كـــه  لـــه 

به رهه مهێنانیان  توانـــای   ناوخۆدا 

بـــه  مه رجی  ئه مـــه ش  هه یـــه ، 

چاودێریـــی  توندوتۆڵكردنـــی 

بازرگانـــی و كۆنرتۆڵی جۆری، بۆ 

ئه وه ی نرخی كااڵ پێویسته كان له  

بـــازاڕی ناوخۆ بـــه رز نه كرێته وه  

دانه به زێرنێت. كوالێتییشـــیان  و 

كـــرێ  زیادكردنـــی    -3

و ڕســـومات له ســـه ر كردنـــه وه 

شـــوێنه   ئـــه و  كاركردنـــی   و 

بازرگانـــی و گه شـــتیارییانه ی كه  

پێویســـتییه   به   نین  په یوه ســـت 

هاواڵتیانـــه وه ،  ســـه ره كییه كانی 

وه ك: یانـــه  و كافرتیـــا و گازینۆ 

و...  گه شـــتیارییه كان  شـــوێنه   و 

. هتد
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بـــۆ  ســـنووردانان   -4

و  گومـــرگ  لێخۆشـــبوونه كانی 

خۆدزینـــه وه   لـــه   ڕێگریكـــردن 

لـــه  باجـــدان و وه رگرتنـــی باج 

و  كـــه س  ئـــه و  لـــه  هه مـــوو 

بـــاج  دامه زراوانـــه ی  و  یه كـــه  

ێتـــه وه . نگر ه یا د

ڕێخســـتنه وه ی    -5

كاروباری ده روازه  ســـنوورییه كان 

و ڕێگریكـــردن له  پێشـــێلكردنی 

دانـــی  ڕێنامییه كانـــی  و  یاســـا 

باجـــی گومـــرگ و نه هێشـــتنی 

ده ســـتدرێژییانه ی  ئـــه و 

داهاتی گشـــتی   ســـه ر  ده كرێنه  

له الیـــه ن كۆمپانیـــا و كه ســـانی 

ســـوودی  ده ڕۆیشـــتووه وە 

ناچێتـــه   و  وه رده گیرێـــت  لـــێ 

حكومه تـــه وه .  گه نجینـــه ی 

ده روازه ی خه رجییه  گشتییه كان

 له بـــه ر ئـــه وه ی كورتهێنانی 

په یوه ندیی  به شـــێكی  داهـــات 

خه رجییه كانه وه   قه بـــاره ی  بـــه  

زۆربـــه ی  بۆیـــه   هه یـــه ، 

جـــاره كان و له  تـــه واوی واڵتانی 

كه مكردنـــه وه ی  بـــۆ  دنیاشـــدا 

بودجـــه   كورتهێنانـــی  ئاســـتی 

داهاتـــدا،  زیادكردنـــی  له پـــاڵ 

كه مكردنه وه یان ڕێكخســـته وه ی 

ڕێكارێكـــی  خه رجییه كانیـــش 

%85ی  له   زیاتر  پشتپێبه ســـرتاوه . 

كـــۆی خه رجییـــه  گشـــتییه كانی 

ســـێ  بۆ  هه رێـــم  حكومه تـــی 

بـــوارن، كـــه  هه رســـێ بواره كه  

تێدایه   زۆریـــان  به هه ده ردانـــی 

كه مكردنـــه وه ی  ده رفه تـــی  و 

هه یـــه ،  چاكســـازییان  و 

خه رجییه كانـــی  ئه وانیـــش: 

بـــواری مووچـــه  و ده رماڵـــه  و 

خه رجییه كانـــی  خانه نشـــینی، 

و  به رهه مهێنـــان  بـــواری 

خزمه تگوزارییـــه  و  گواســـتنه وه  

 جۆراوجۆره كانـــی بـــواری نه وت 

نه وتییـــه كان،  كۆمپانیـــا  و 

بـــواری  خه رجییه كانـــی 

دابه شـــكردنی  و  به رهه مهێنـــان 

مه به ســـته   ئـــه م  بـــۆ  كاره بـــا. 

پێویســـته  حكومه تـــی هه رێـــم 

و  داوه   به ڵێنـــی  هـــه روه ك 

بـــه   نـــاوه ،  بـــۆ  هه نگاویشـــی 

زووترین كات ئـــه و به هه ده ردان 

چاره ســـه ر  له به رڕۆیشـــتنانه   و 

. ت بكا

ڕێكاره   مامناوه ندییه كان

ڕێـــكاره   لـــه   مه به ســـت 

ئه وه یـــه   مامناوه ندییـــه كان 

پڕۆســـه ی  به   ڕێـــكاره كان  كـــه  

درێژخایه نـــرت  و  به رده وامـــرت 

بـــن له چـــاو ڕێـــكاره  خێراكاندا، 

ڕێكارانه ش  ئه و  زۆری  به شـــێكی 

ڕوو ،  ده خرێنـــه   لێـــره دا  كـــه  

چاره ســـه ری  بـــه   تایبه تـــن 

كه   الوازی  جـــۆری  كورتهێنانـــی 

داهات  كورتهێنانی  لـــه   جۆرێكه  

لـــه  هه رێـــم، لـــه و هه نگاوانه :

نـــی  ا مد ئه نجا  -1

له  بواری  چاكســـازیی گشـــتگیر 

كارگێـــڕی و دارایـــی به گشـــتی، 

و  سیســـتم  به تایبه تییـــش 

و  باجگیـــری  دامـــه زراوه ی 

به رزكردنـــه وه ی  و  بانكـــداری 

به جێگه یاندنـــی  توانـــای 

حكومـــه ت بـــۆ ئه ركه كانـــی له  

پێشكه شـــكردنی  بواره كانـــی  

چاودێریـــی  و  خزمه تگـــوزاری 

به  یاســـاكان  پابه ندبوون  و  بازاڕ 

لێپرســـینه وه .  و 

یاســـای  دانانـــی   -2

په یڕەوكردنی  هه رێـــم،  بودجه ی 

و  ســـااڵنه   كۆتایـــی  ژمێـــره ی 

چاودێریی  ڕۆڵـــی  ئه كتیڤكردنی 

دارایـــی.

بـــۆ  كاركـــردن   -3

ســـه رچاوه كانی  هاوسه نگکردنی 

داهـــات: زیادكردنـــی ده فـــر و 

ڕێـــژەی باجـــه كان، به تایبه تییش 
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باجـــی  با جـــه  ڕاســـته وخۆكان: 

هه ڵكشـــاوی داهـــات و باجـــی 

كـــه   بـــه  جۆرێـــك  ســـه رمایه ، 

و  بـــه  ڕێـــژە   داهـــات  باجـــی 

مووچه خۆرانی  گونجاو؛  ئاســـتی 

كه رتـــی تایبـــه ت و حكومه تیش 

به  پێداچوونـــه وه   و  بگرێتـــه وه  

 كرێ و ڕســـومات و پێبژاردنه كان 

بكرێـــت. تـــر  داهاته كانـــی  و 

هه وڵه كان  خێراكردنی   -4

بـــۆ ســـوودوه رگرتنی زیاتـــر له  

رسوشـــتی. گازی 

بـــۆ  كاركـــردن    -5

گونجاوتریـــن  دیاریكردنـــی 

خه رجییـــه  گشـــتییه كان  ڕاده ی 

و  گه نده ڵـــی  نه هێشـــتنی  و 

كه مكردنه وه ی  و  به هـــه ده ردان 

بنه مـــای  له ســـه ر  خه رجـــی، 

نـــه ك  ژیرانـــه   خه رجكردنـــی 

بـــه  سكهه ڵگوشـــین،  ته نهـــا 

پره نســـیپی  په یڕە وكردنـــی 

توانســـتی لـــه  ته رخانكـــردن و 

خه رجكـــردن. لـــه   كارایـــی 

نـــی  ند نجا گو  -6

ده رفه تـــی له بـــار بـــۆ چاالكیی 

ســـێكته ره   و  تایبـــه ت  كه رتـــی 

پیشه ســـازی  ئابوورییه كانـــی 

و  كشـــتوكاڵ  و  بازرگانـــی  و 

ببنه   ئـــه وه ی  بـــۆ  گه شـــتیاری، 

تا كه كان  داهاتـــی  ســـه رچاوه ی 

پاشـــرتیش  و  كار  ده رفه تـــی  و 

ســـه رچاوه ی داهاتی گشـــتی له 

 ڕێگه ی باج و ڕســـومات و كرێوه ، 

په یڕەوكردنـــی  بـــه   ئه مـــه ش 

ئابووری  سیاســـه تی  جـــۆر  دوو 

ئه وانیـــش:  كاتـــدا،  یـــه ك  لـــه  

یه كـــه م: سیاســـه تی پاراســـتنی 

به روبوومـــی  و  پیشه ســـازی 

ناوخۆیـــی له  ڕێگه  ســـنووردانان 

خزمه تگوزاریـــی  و  كااڵ  بـــۆ 

سیاســـه تی  دووه میش:  هاورده، 

پاراســـتنی مافـــی به كاربـــه ر و 

كێبه ركێـــی  كه شـــی  پاراســـتنی 

بـــازاڕ و نه هێشـــتنی قۆرغكاری 

له  ناوخـــۆدا. 

جددی  هه نگاونانـــی   -7

ڕێككه وتنـــی  ئاڕاســـته ی  بـــه  

له گـــه ڵ به غـــدا و  ســـه قامگیر 

فیدراڵیه تی  سیســـتمی  بنیاتنانی 

و  ســـه ركه و تن  دارایـــی، 

فیدراڵیه تـــی  ســـه قامگیربوونی 

دارایی له  عێـــراق و په یوه ندییه  

هه رێـــم  نێـــوان  داراییه كانـــی 

و به غـــدا؛ كارێكـــی ســـه خته  و 

و  بنه مـــا سیاســـی و كولتووری 

دامه زراوه ییه كانـــی  و  یاســـایی 

ماوه یه كی  تـــا  بۆیه   نین،  ســـاز 

و  ماف  وه رگرتنی  شـــه ڕی  درێژ 

ســـامان  بواری  له   شایســـته كان 

ده بێت،  بـــەر ده وام  دارایـــی  و 

له گـــه ڵ  هه رێـــم  پێویســـته  

هه نگاوه كانـــی كه مكردنـــه وه ی 

لـــه   بـــه  به غـــدا،  پشتبه ســـنت 

بـــكات  كار  پێبه پـــێ  ئێســـتاوه  

كۆســـپه   زۆرینه ی  البردنـــی  بۆ 

به رده م  یاســـاییه كانی  و  سیاسی 

په یوه ندییـــه كان  ســـه قامگیریی 

و  مـــاف  به ده ســـتهێنانی  و 

له  ڕووی  ئه مـــه   شایســـته كانی، 

یه كگرتوویـــی  سیاســـییه وه؛  

و  هـــه وڵ  و   یه كگوتـــاری  و 

و  ده وێ  به رده وامی  هه نـــگاوی 

له  ڕووی یاساییشـــه وه  پێویستی 

چه ندین  به  هه مواركردنـــه وه ی 

یاســـای فیدراڵـــی هه یـــه  كـــه  

بوو  پێویست  ده ســـتوور  به پێی 

یاســـای نیشـــتامنی بـــن و ببنه  

دارایی،  فیدراڵیه تـــی  بنه مـــای 

بـــه اڵم له الیـــه ن عێراقـــه وه  به 

ناوه ندگه رایانـــه    شـــێوه یه كی 

كـــران  په ســـه ند  و  داڕێـــژران 

له به رده م  كۆســـپن  خۆیـــان  كه  

وه ك  داراییه كاندا،  په یوه ندییـــه  

یاســـاكانی: ده ســـته ی گشـــتیی 

ته رخانكردنـــی  چاودێریـــی 

ئیتیحادییـــه كان،  داهاتـــه  

پاراســـتنی  گشـــتیی  ده ســـته ی 
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مافـــی هه رێـــم و پارێـــزگاكان، 

ئیتیحادی،  دارایـــی  كارگێڕیـــی 

نیشـــتامنیی  نه وتی  كۆمپانیـــای 

ده روازه   ده ســـته ی  عێراقـــی، 

هتد. ســـنوورییه كان... 

ه   نـــه و و چو ا پێد  -8

كورتهێنانـــی  هـــۆكاری  بـــه  

دامه زراوه كانـــی كه رتی گشـــتی 

به تایبه تیكردنـــی  و  فرۆشـــنت  و 

ئه وانه یـــان كـــه  شـــیانی ئه وه ی 

كۆمپانیاكانـــی  وه ك  هه یـــه ، 

ســـه ر بـــه  وه زاره تـــی بازرگانی 

به   دڵنیایی ســـه ر  و كۆمپانیـــای 

وه زاره تـــی دارایـــی و... هتـــد، 

له گـــه ڵ پێداچوونه وه  به  هۆكاری 

فه رمانگه كانـــی  كورتهێنانـــی 

بانكـــه   وه ك  زاتـــی،  ته مویلـــی 

فڕۆكه خانه كان  و  بازرگانییـــه كان 

شـــاره وانییه كان.  و 

 

ڕێكاره  درێژخایه نه كان

وه ك پێشـــرت ڕوومنان كرده وه،  

گـــه وره ی كورتهێنانی  به شـــێكی 

لـــه  هه رێـــم؛   لـــه   داهـــات 

بونیادییه  و  كورتهێنانـــی   جۆری  

به   په یوه ســـنت  هۆكاره كانیشـــی 

هه رێمه وه ،  ئابووریـــی  په یكه ری 

پێویســـتی  ئـــه وه   چاره ســـه ری 

الســـه نگییه   به  ڕاســـتكردنه وه ی 

په یكـــه ری  ســـه ره كییه كانی 

به تایبه تییش  هه یـــه ،  ئابـــووری 

په یكـــه ری  الســـه نگیی 

و  نه ته وه یـــی  كۆبه رهه مـــی 

بازرگانیی  ته رازووی  الســـه نگیی 

ده ره كـــی و الســـه نگیی نێـــوان 

و  تایبـــه ت  كه رتـــی  قه بـــاره ی 

كه رتـــی حكومـــی، ئه وانه یـــش 

ژینگـــه ی  ڕە خســـاندنی  بـــه  

كه رتـــی  بـــۆ  ته ندروســـت 

فه راهه مكردنـــی  و  تایبـــه ت 

دۆخـــی كێبه ركێ و نه هیشـــتنی 

په ره پێدارنـــی  و  قۆرغـــكاری 

ئابوورییه كانـــی  ســـێكته ره  

و  گۆڕیـــن  پیشه ســـازیی 

كشـــتوكاڵ  و  پرتۆكیمیایـــی 

و  ئاژە ڵـــداری  و  چانـــدن  و 

ده كرێـــت. گه شـــتیاری 

پڕۆســـه یه كی  كاره   ئـــه م  

یه نـــه و  خا ێژ ر د

كـــه م  به ربه سته كانیشـــی 

نیـــن، كاره كـــه  ئاســـان نییـــه  و 

ته نهـــا هه بوونـــی ســـه رچاوه ی 

رسوشـــتی و مرۆیی؛ ده سته به ری 

پڕۆســـه كه   ناكه ن،  ســـه ركه وتنی 

ســـێ  و  ورد  پالنی  زنجیره یـــه ك 

ســـاڵه  و پینج ســـاڵه ی سرتاتیژی  

یە كـــی  لـــه دوای  یـــه ك  و 

ســـه رمایه گوزاریی  پێویســـته ، 

گـــه وره  و هێنانـــی ســـه رمایه  و 

ده ســـتی  ڕاهێنانی  و  ته كنۆلۆژیا 

كار و هه مواركـــردن و ده ركردنی 

چه ندین یاســـای گرنگ و داڕشنت 

كۆمه ڵێـــك  جێبه جێكردنـــی  و 

دارایی  و  ئابـــووری  سیاســـه تی 

و بازرگانیـــی پێویســـته ، بـــه اڵم 

ئه گه ر حكومـــه ت و دامه زراوه ی 

به به رنامـــه   ئیـــراده  و  خـــاوه ن 

هه بێـــت و كاری لێبڕاوانـــه ی بۆ 

ئه ســـته م  كارێكی  نـــه ك  بكات، 

لـــه  میانـــه ی  به ڵكـــوو  نییـــه ، 

درێژخایه نـــدا،  پڕۆســـه یه كی 

سه ركه وتنیشـــی  ئه گـــه ری 

زۆر و دڵخۆشـــكه ره ، ســـه ره ڕای 

تاكه   ئـــه وه   شـــتێكیش؛  هه موو 

مانه وه  و گه شـــه كردن و  ڕێگه ی 

پێشـــكه وتنه .   
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سیناریۆكانی بەبازاڕكردنی گازی 
سرووشتیی هەرێمی كوردستان

بێستوون محەمەد سەنگاوی        ماستەر لە بەڕێوەبردىن نەوت و گاز
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بەرایی
خواستى جیهانی بۆ گازى سروشتى؛ بەردەوام لە زیادبووندایە، بەتایبەت لە كۆتاییەكانى 
كردووە،  هەڵكشان  لە  ڕووى  یەكەوە  و  بیست  سەدەى  سەرەتاكانى  و  بیست  سەدەى 
ئەمەش پەیوەندیى بە چەندین فاكتەرى سروشتی، ژینگەیی، ئاسانیى بەكارهێنان و 
لە  و  عێراق  ئازادیی  پڕۆسەى  لەدواى  هتد؛ هەیە.  و...  و عەمباركردن  گواستنەوە 
هتد؛  و...  كارگێڕی  ئابوورى،  لە سیستمى سیاسى،  كە  گۆڕانكارییانەى  ئەو  ئەنجامى 
هەنگاوە  لەو  یەكێك  خۆجێییەكەى،  حكومەتە  و  كوردستان  هەرێمى  ئاراوە،  هاتنە 
دیارانەی كە دەستیان پێ كرد، بەپیشەسازیكردنى نەوت و گاز بوو، واتە دەرهێنان و 
بەرهەمهێنانى نەوت و گاز دواى دۆزینەوەیان و دواتر بەبازاڕكردنیان. لە ئەنجامى 
سروشتییش  گازى  زۆرى  یەدەکێكى  خاو،  نەوتى  لە  جگە  دەركەوت  گەڕانانەدا  ئەو 
لەژێر خاكى كوردستاندا هەیە، كە دەتوانرێت سوودیان لێ وەربگیرێت بۆ مەبەستى 
پیشەسازیى  سەرچاوەى  وەكوو  دەتوانرێت  داهاتووشدا  لە  و  كارەبایى  پیشەسازیى 
پترۆكیمیایى بەكار بهێنرێت، ئەمە جگە لەوەى دەتوانرێت بەشێك لە پێداویستى و 
خواستى دەرەوە، بەتایبەتى عێراق و واڵتانى یەكێتیى ئەورووپا و توركیا دابین بكات. 
سەرەتا و لە ساڵی ٢٠٠٧، بە ڕێككەوتن لەگەڵ كۆنسۆرتیۆمى كۆمپانیاكانى )دانا گاز، 
هیالل، پیترۆڵیۆمى نێودەوڵەتى و پێڕڵ پترۆڵیۆم( بۆ بەرهەمهێنانى گازى سروشتى و لە 
ساڵی ٢٠١٦دا لەگەڵ یەكێك لە كۆمپانیا گەورەكانى خاوەن سەرمایە بە ناوی ڕۆسنەفت 
)Rosneft(، كە كۆمپانیایەكی ڕووسییە و لە بواری نەوت و گازدا وەبەرهێنان دەكات، 
ڕێككەوتنى سەرەتایى كردووە بۆ دروستكردنى بۆرییەكى گواستنەوەى گازى سروشتى 

بۆ توركیا و ئەورووپا. 

زۆربوونی خواست بۆ گازی 

رسوشتی لە جیهاندا

بەكارهێنانی گازی رسوشـــتی 

لـــە جیهانـــدا بـــە شـــێوازێكی 

خێـــرا لـــە زیادبووندایـــە، بـــە 

شـــێوەیەك لـــە ســـاڵی 2012دا 

ســـێ  پێ  تریلیـــۆن   120 بـــڕی 

جای لێ بـــەكار هاتـــووە، بەاڵم 

ئـــەم ژمارەیە بۆ نزیكـــەی 203 

ترلیۆن پێ ســـێ جا زیاد دەكات 

بەكارهێنانی  2040دا.  ســـاڵی  لە 

مەبەســـتی  بۆ  رسوشـــتی  گازی 

پیشەســـازی )1.7%( زیاد دەكات 

لە ســـاڵێكدا، بەاڵم ئـــەم ژمارەیە 

بە   ،)%2.2( دەگاتـــە  كارەبـــا  بۆ 

جۆرێـــك )73%(ی بەكارهێنانـــی 

مەبەســـتی  بە  رسوشـــتی  گازی 

بەرهەمهینانـــی  و  پیشەســـازی 

كارەبـــا دەبێت لە ســـاڵی 2040-

دا)1(. 

لـــە ســـاڵی  2018 لـــە كۆى 

ســـەرچاوەكاىن  بەكارهێنـــاىن 

وزە لـــە جیهانـــدا، بەكارهێنـــاىن 

ڕێـــژەی  بـــە  رسوشـــتى  گازى 
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بـــوو  بریتـــی  بەرهەمهێنانیـــان 

 Thermal, Gas Turbine,« لـــە

 .)4 (»Hydroelectric

 لـــەدوای پڕۆســـەی ئازادیی 

 ،2003 ســـاڵی  لـــە  عێراقـــەوە 

حكومەتـــی عێـــراق نزیكەی 40 

ملیار دۆالری بۆ چارەســـەركردنی 

كێشـــەی كارەبا خـــەرج كردووە، 

بـــەاڵم نەتوانراوە ئەو كێشـــەیە 

چارەســـەر بكرێـــت، ئەمە جگە 

دەكرێـــت  مەزەنـــدە  لـــەوەی 

تر  ملیـــار دۆالری  نزیكـــەی 30 

پێویســـت بێت بۆ چارەســـەری 

كۆنكرێتییانـــەی كێشـــەكە، لـــە 

كاتێكـــدا ئەگـــەر گەندەڵـــی و 

بەهـــەدەردان نەكرێـــت وەكوو 

ئەوەی لە 40 ملیـــار دۆالرەكەی 

كراوە)5(. پێشـــوودا 

پێویستی  عێراق  ئێســـتادا  لە 

هـــەزار   25 نزیكـــەی  بـــە 

بەاڵم  هەیـــە،  كارەبا  مێـــگاوات 

توانـــای دابینكردنـــی نزیكـــەی 

لەم  مێگاواتـــە،  هـــەزار   16-15

بـــڕە نزیكـــەی 1200 تـــا 1500 

دەكڕێت،  ئێـــران  لە  مێگاواتـــی 

ئەم بـــڕە كارەبایـــە نزیكەی 37-

38 ملیـــۆن مەتـــر ســـێجا گازی 

عێراق  و  پێویســـتە  رسوشـــتیی 

تـــا چـــوار ملیار  نزیكـــەی 3,5 

 )%4.9( وزە  ســـەرچاوەیەی  ئەم 

لـــە ســـاڵی  زیـــادی كـــردووە، 

جیهـــان  پێداویســـتیی  2018-دا 

گەیشـــتووەتە نزیكـــەی )3922( 

ملیـــار مەتر ســـێجا)3(. 

گەورەكانی  كێشە  لە  یەكێك   

بۆ  كارەبایە  دابینكردنـــی  عێراق، 

ســـەرەتاكانی  هاونیشـــتامنیانی. 

بۆ  دەگەڕێتـــەوە  كێشـــەیە  ئەم 

شـــەڕی كەنداوی ســـاڵی 1991. 

شـــەڕ،  دەســـتپێكردنی  پێـــش 

حكومـــەت توانـــای دابینكردنی 

87%-ی كارەبـــای هەبـــوو، بەاڵم 

لەناوبردنی  هۆكاری  بووە  شـــەڕ 

ســـەرچاوەكانی  70%ی  نزیكەی 

80%-ی  شـــێوەیەك  بـــە  كارەبا، 

یەكەكانـــی تۆڕباینـــە گازییەكان 

لـــەكار كەوتـــن و ئـــەو یەكانە 

كـــەم بوونـــەوە بـــۆ نزیكـــەی 

بەرهەمهێنانـــی  یەكـــەی   50

كارەبـــا كـــە ئەوانیـــش تەنیـــا 

 )2,325( دابینكردنـــی  توانـــای 

مێگاواتیان هەبـــووە. بەاڵم پێش 

ساڵی  لە  و  شـــەڕ  دەستپێكردنی 

بەرهەمهێنانـــی  توانـــای   ،1990

كارەبـــا لـــەم واڵتـــەدا نزیكەی 

كە  بـــووە،  مێـــگاوات   )9,295(

پێكهـــات بـــوو لـــە 120 یەكەی 

ســـەرچاوەی  كـــە  تۆڕبایـــن 

24% و بەكارهێنانـــی خەڵـــووزی 

و   %27 ڕێـــژەی  بـــە  بەردیـــن 

ڕێژەی  بـــە  نەوت  بەكارهێنـــاىن 

گازە  ئـــەو  بـــووە. زۆربەى   %34

رسوشـــتییەش بـــۆ بەرهەمهێناىن 

كارەبا بـــووە بە ڕێـــژەى 34% و 

بـــۆ ســـێكتەرى پیشەســـازى بە 

ڕێـــژەى 31.3%، بەكارهێنـــاىن لە 

بە  نیشـــتەجێبووندا  ســـێكتەرى 

ڕێـــژەی 20.7% و بە مەبەســـتى 

بـــازرگاىن بـــە ڕێـــژەی 13.8% و 

بە  ئامێرەكان  بەگەڕخســـتنی  بۆ 

ڕێـــژەى 0.15% بـــوو)2(.

سیناریۆی یەكەم

رسوشـــتیی  گازی  ئایـــا   *

دەتوانیـــت  كوردســـتان 

كارەبـــا  كێشـــەی  چارەســـەری 

بـــكات لـــە عێـــراق و هەرێمی 

؟ ا ند كوردســـتا

گازی رسوشـــتی گونجاوترین 

نوێنەبووەوەیە  وزەی  سەرچاوەی 

كارەبا  وزەی  بەرهەمهێنانـــی  بۆ 

جیهانـــدا.  لـــە  پیشەســـازی  و 

ســـەرچاوەیەی  ئەم  بەكارهێنانی 

وزە بە شـــێوەیەكی زۆر خێرا لە 

شـــێوەیەك  بە  گەشـــەكردندایە، 

بـــۆ   2017 ســـااڵنی  لەنێـــوان 

2018 ڕێژەی خواســـت لەســـەر 
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ئێـــران  دادەتـــە  ســـااڵنە  دۆالر 

لەبریـــی ئـــەو بـــڕە لـــە گازی 

رسوشـــتی و دابینكردنی ئەو بڕە 

لـــە كارەبا، هـــەر چەنـــدە ئەو 

بـــڕە پـــارە زۆرە كە لـــە كڕینی 

كارەبـــادا دەدرێـــت بـــە ئێران، 

ئابووریـــی  بارگرانییەكـــی زۆری 

لەســـەر عێراق دروست كردووە، 

بـــەاڵم واڵتەكـــەی تـــا ڕادەیەك 

كارەبا  كێشـــەی  لە  بەشـــێك  لە 

پارێزگاكانـــی  بـــۆ  بەتایبـــەت 

بەســـڕە و دیالە و میســـان ڕزگار 

عێـــراق  پێناچێـــت  و  كـــردووە 

هەڵبگرێت  دەســـت  بتوانێـــت 

كارەبا  كڕینـــی  ڕێككەوتنی  لـــە 

ئێـــران  لـــە  گازی رسوشـــتی  و 

ویالیەتـــە  فشـــارەكانی  لەژێـــر 

ئەمەریـــكادا  یەكگرتووەكانـــی 

ئابووری  ســـزا  چوارچێـــوەی  لە 

و سیاســـییەكان بۆ ســـەر ئێران، 

بۆ  جێگرەوەیـــەك  هەتاوەكـــوو 

دابینكردنی كارەبـــا و كڕینی گاز 

تەنهـــا  ئەویـــش  نەدۆزێتـــەوە، 

چونكە  دراوســـێیەتی،  واڵتانـــی 

بـــە دەرچوون لـــەو ڕێككەوتنە، 

قەیرانـــی كارەبا زۆرتـــر دەبێت، 

ئێستاشـــدا  لە  ئـــەوەی  لەبـــەر 

توانـــای  تەنهـــا  حكومـــەت 

كارەبـــای  60%-ی  دابینكردنـــی 

هەیـــە، بـــەو بڕەشـــەوە كە لە 

ئێرانـــەوە هـــاوردەی دەكات)6(، 

لـــە كاتێكـــدا عێراق پێویســـتی 

مەتر  ملیـــۆن   70 نزیكـــەی   بە 

ســـێجا گازی رسوشـــتی هەیە بۆ 

تەواوەتی،  كارەبـــای  دابینكردنی 

جگـــە لەوەی كە بەشـــێكی تری 

كارەبا؛  دابینكردنی  ســـەرچاوەی 

وزەیـــە  تـــری  ســـەرچاوەكانی 

رسوشـــتی)7(.  گازی  لـــە  جگـــە 

ئەمە لـــە كاتێكدایە لـــە دوایین 

عەبدولئەمیر  »عەلی  ســـەردانی 

دارایـــی  وەزیـــری  عـــەالوی«؛ 

بۆ عەرەبســـتانی سعودی  عێراق 

 ،2020/5/23 ڕێكەوتـــی  لـــە 

عێـــراق  كـــە  ڕایگەیانـــدووە 

پابەنـــدی ســـزاكانی ئەمەریـــكا 

و  دەبێـــت  ئێـــران  ســـەر  بـــۆ 

ئێران  لـــە  كڕینـــی كارەبا و غاز 

ئـــەو،  لەبریـــی  و  ڕادەگرێـــت 

لـــە  وزە  كڕینـــی  ڕێككەوتنـــی 

ئەنجام  ســـعودی  عەرەبســـتانی 

دەدات.

و  عێـــراق  هەرچەنـــدە 

بڕێكـــی  خاوەنـــی  كوردســـتان 

زۆری یەدەکی گازی رسوشـــتین، 

ئێســـتا  هەتاوەكـــوو  بـــەاڵم 

پێویســـت  كارەبای  نەتوانـــراوە 

گازی  پێداویســـتییەكانی  و 

عێراق پێویستی 
بە نزیكەی

٧٠ ملیۆن مەتر 
سێجا گازی سروشتی 
هەیە بۆ دابینكردنی 

كارەبای تەواوەتی
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دابین  بەتەواوەتـــی  رسوشـــتی 

گازی  یەدەکـــی  بكرێـــت، 

بـــە  کوردســـتان  رسوشـــتیی 

پـــێ  تریلیـــۆن   200 نزیكـــەی 

کـــە  دەخەمڵێرنێـــت،  ســـێجا 

مەتر  )5.67(تریلیـــۆن  دەکاتـــە 

ســـێجا، ئەم بـــڕە نزیكەی 3%-ی 

جیهانـــە)8(، هەر چی  یەدەکـــی 

نزیكەی  عێراقـــە  گازی  یەدەكی 

ســـێجایە  پـــێ  تریلیـــۆن   112

1,6%-ی  نزیكـــەی  دەكاتـــە  كە 

جیهانـــی)9(. یەدەكـــی 

دابینكردنـــی  توانـــای 

رسوشـــتی  گازی  ڕۆژانـــەی 

بۆ  تەنها  كوردســـتانەوە  لەالیەن 

بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا، بریتییە 

لـــە 400 ملیۆن پێ ســـێجا گازی 

رسوشـــتی، كە دەكاتـــە نزیكەی 

بۆ دوو  )113,268( مەتر ســـێجا 

لە ســـلێامنی  وێســـتگەی كارەبا 

و یەك وێســـتگە لـــە هەولێر)10(، 

ڕێكکەوتنی  بەپێـــی  هەروەهـــا 

كوردســـتان  هەرێمی  حكومەتی 

كۆمپانیـــاكاىن  كۆنســـۆرتیۆمى  و 

پیرتۆڵیۆمى  هیـــالل،  گاز،  )دانـــا 

پرتۆڵیۆم(  پێـــڕڵ  و  نێودەوڵـــەىت 

ڕێكکەوتنی   2017 ســـاڵی  لە  كە 

تواناى  دەبێـــت  كراوە،  لەســـەر 

بەرهەمهێنـــاىن گاز لەالیەن پێرڵ 

زیاتـــر بكرێـــت لـــە كێڵگـــەى 

 )500( توانـــاى  بـــە  كۆرمـــۆر 

لـــە ڕۆژێكدا،  ملیۆن پێ ســـێجا 

لـــە مـــاوەى دوو ســـاڵدا ڕێژەى 

 %160 زیادە،  گازى  بەرهەمهێناىن 

كێڵگە،  هەمـــان  لە  بكرێت  زیاد 

ئەمـــە جگە لەوەی لـــە كێڵگەى 

كۆرمـــۆر بلۆكـــەكاىن ژمـــارە 19 

بـــە هەمـــان مەرجەكاىن  و 20  

هـــەردوو  نێـــوان  ڕێككەوتنـــى 

ال  لە بلـــۆىك كۆرمۆر لە ســـاڵی 

2007 بۆ گـــەڕان و بەرهەمهێناىن 

پـــێ  دەســـت  نـــەوت  و  گاز 

بكات)11(، بەپێـــی ئەو پالنەی كە 

بەرهەمهێنان  توانـــای  داڕێژراوە، 

ســـاڵی  لە  كۆرمۆر  كێڵگـــەی  لە 

 650 نزیكەی  دەگەیەنرێتە   2021

ملیۆن مەتر ســـێجا و لە ســـاڵی 

نزیكـــەی  دەگەیەنرێتـــە   2022

900 ملیـــۆن مەتـــر ســـێجا)12(.  

هەروەهـــا لـــە ئێســـتادا عێراق 

ڕۆژانە نزیكـــەی 23 ملیۆن مەتر 

گازی  بەرهەمهێنانی  توانای  سێجا 

زۆربەشـــی  و  هەیە  رسوشـــتیی 

لـــە پارێزگای بەســـڕەیە، ئەمەش 

ڕێژەیەكـــی زۆر كەمـــە بەراورد 

هەر  ڕۆژانـــە،  پێداویســـتیی  بە 

چەنـــدە ئـــەم واڵتـــە بەرنامەی 

ئەم  بەرهەمهێنانی  زیادكردنـــی 

هەیە  رسوشـــتییەی  ســـەرچاوە 

مەتر  ملیۆن   )100( نزیكـــەی  بۆ 

ئەگەر  لە ســـاڵی 2025.  ســـێجا 

بتوانێـــت ئـــەم پالنـــە جێبەجێ 

بە  نە  پێویســـتی  ئەوكات  بكات، 

دەبێت  كارەبـــا  هاوردەكردنـــی 

لـــە ئێران و نە پێویســـتی بە گاز 

لـــە هەرێمی  كارەبـــا دەبێت  و 

.)13 ن) كوردستا

هەرێمی  حكومەتـــی  ئەگەر 

حكومەتـــی  و  كوردســـتان 

بـــە  بگـــەن  بتوانـــن  عێـــراق 

بواری  لـــە  نوێ  ڕێكکەوتنێكـــی 

ســـەرچاوەكانی  بەڕێوەبردنـــی 

رسوشـــتیی  گازی  ئـــەوا  وزە، 

كوردســـتان توانـــای دابینكردنی 

نزیكـــەی )3/1(ی پێداویســـتیی 

دەبێـــت،  عێراقـــی  غـــازی 

بەرهەمهێنانی  توانـــای  چونكـــە 

لـــەدوای  رسوشـــتی  گازی 

حكومەتـــی  ڕێككەوتنەكـــەی 

هەرێـــم و كۆنســـۆرتیۆم؛ توانای 

بـــۆ  ڕۆژانـــە  بەرهەمهێنانـــی 

دەكاتەوە،  بـــەرز   %160 نزیكەی 

كـــە ئـــەوكات واتـــە لە ســـاڵی 

2017 كـــە بەرهەمهێنان نزیكەی 

330 ملیـــۆن پـــێ ســـێجا بووە، 

بەرز دەبێتـــەوە بۆ )800( ملیۆن 

ڕۆژانـــە)14(. ســـێجای  پێ 
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سیناریۆی دووەم

و  هەناردەكـــردن   *

رسوشـــتیی  گازی  فرۆشـــتنی 

كوردســـتان بۆ توركیـــا و واڵتانی 

ئەورووپـــا

گرنـــگ  واڵتێـــىك  توركیـــا 

پیشەســـازییە  گـــەورەی  و 

ناوەڕاســـتدا،  ڕۆژهەاڵتـــی  لـــە 

ئـــەوەی كـــە ئـــەم گرنگییـــەی 

پلـــەى  بـــە  بەخشـــیوە؛  پـــێ 

یەكـــەم پەیوەندیـــى بە شـــوێن 

جوگرافیاكەیەوە  هەڵكەوتـــەى  و 

پـــردى  واڵتـــە  ئـــەم  هەیـــە، 

كەرەســـتەى  گواســـتنەوەى 

خـــاوە بەتایبەىت نـــەوت و گازى 

رسوشـــتى لە واڵتـــاىن ڕۆژهەاڵىت 

ئەورووپـــا  بـــۆ  ناوەڕاســـتەوە 

بەرهەمـــە  گواســـتنەوەى  و 

بەپێچەوانەوە،  پیشەســـازییەكان 

چونكـــە خاوەىن كەنـــارى ئاوییە 

لەســـەر دەریاى ڕەش و دەریاى 

بـــەاڵم  ناوەڕاســـت،  ســـپیى 

ئـــەم واڵتە خـــاوەىن یـــەدەك و 

كەمـــى  زۆر  بەرهەمهێنانێـــىك 

نەوىت خـــاو و گازى رسوشـــتییە. 

هەمـــوو توانـــاى ئـــەم واڵتە بۆ 

ڕۆژانە  نـــەوت،  بەرهەمهێنـــاىن 

كەمـــرتە لە 50 هـــەزار بەرمیل و 

بەرهەمهێناىن گازى رسوشـــتى بە 

بـــڕى  632 ملیۆن مەتر ســـێجاى 

ســـااڵنە)15(، بەاڵم بڕى پێویســـتى 

ڕۆژانـــەى نـــەوت لـــەو واڵتـــە 

بەرمیـــل   1,002,885 نزیكـــەی 

نـــەوت)16( و بـــڕى 47,3 ملیار و 

مەتر ســـێجا گازى رسوشتی بووە 

لـــە ســـاڵی 2018-دا)17(.

كوردســـتان  داهاتـــوودا  لە 

دەتوانێت پردى بەیەكگەیشـــنت و 

بێت  گازى رسوشـــتى  دابینكردىن 

ئەورووپا،  توركیـــا و واڵتـــاىن  بۆ 

خاوەىن  هەرێمـــە  ئـــەم  چونكە 

نزیكـــەى 5 تریلیـــۆن و 67 ملیار 

مەتـــر ســـێجا گازى رسوشـــتییە 

و ئـــەم ســـەرچاوەیەى وزە زۆر 

و خواســـتی  گرنگرتە  نـــەوت  لە 

بەكاربەراىن ســـەرچاوەكاىن وزەى 

زۆر زیاترە بە بـــەراورد بە نەوت 

ئەورووپاوە.  لەالیـــەن  بەتایبەتی 

ســـاڵى  لە  دەبووایە  كوردســـتان 

بـــە  بكردایـــە  دەســـتی   2020

هەناردەكردنی گازی رسوشـــتی و 

بەپێـــی ئەو پالنەی كـــە هەبوو؛ 

گازى رسوشـــتیى  بیتوانیایە 6%ى 

ئەورووپـــا دابین بـــكات، چونكە 

كۆمپانیـــاى ڕۆســـنەفت دەڵێت: 

كوردســـتان  گازى   2020 ســـاڵى 

دەگەیەنینە بـــازاڕەكاىن ئەورووپا، 

گواستنەوەى  بۆریى  ئەوەى  دواى 

گاز لەنێوان كوردســـتان و توركیا 

بۆرییە  ئەو  دەكرێت،  دروســـت 

ســـااڵنەى  گواســـتنەوەى  تواناى 

بریتییـــە لـــە 30 ملیـــار مەتـــر 

. )1 8 ( سێجا

كوردســـتان  ڕوانگەیەوە  لەم 

لـــە ڕووى جوگرافیـــاى ســـیاىس 

و جوگرافیـــاى وزەوە گرنگـــرت و 

ڕادەیەىك  تـــا  دەبێت،  بەبایەخرت 

زۆر دەبێتـــە بەدیـــىل دابینكردىن 

توركیـــا،  و  ئەورووپـــا  بـــۆ  وزە 

چونكـــە هەموو جیهـــان خاوەىن 

 300 و  ترلیـــۆن   187 نزیكـــەى 

گازی  ســـێجا  مەتـــر  میلیـــارد 

بـــەو  كوردســـتان  رسوشـــتییە. 

ڕێژەیـــە دەچێتـــە ڕیزبەندیـــى 

واڵىت  گەورەتریـــن  نۆیەمیـــن 

خـــاوەن یەدەىك گازى رسوشـــتى 

و لـــەدواى ڤەنزوێـــال كە خاوەىن 

ملیار  و 724  ترلیـــۆن   5 نزیكەى 

و 500 ملیۆن مەتر ســـێجا گازی 

پێـــش  دەكەوێتـــە  رسوشـــتییە، 

نزیكەى 5  نەیجیریا كە خـــاوەىن 

ترلیۆن و 100 ملیار مەتر ســـێجا 

رسوشـــتییە. گازى 

پـــڕۆژەی  چەنـــدە  هـــەر 

 Nord و   Nord Stream«

پـــڕۆژەی  دوو  2«؛   Stream

گواســـتنەوەی گازن لە ڕووسیاوە 
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بـــۆ ئەڵامنیا، بـــە درێژایی 1200 

كیلۆمەتـــر بە دەریـــای بەڵتیکدا 

تێدەپەڕن و توانای گواســـتنەوەی 

ســـێجا  مەتر  ملیار   110 نزیكەی 

لـــە  هەیـــە  رسوشـــتییان  گازی 

ســـاڵێكدا)19(، بەاڵم ئـــەم ڕێژەیە 

پێداویســـتی  )4/1(ی  لە  كەمرتە 

ســـاڵێكی یەكێتیـــى ئەورووپا كە 

مەتر  ملیار   )458,5( لـــە  بریتییە 

هەریەك  چەنـــدە  هەر  ســـێجا. 

ئێرانە  و  ڕووســـیا  واڵتـــاىن  لـــە 

گازى  زۆرتریـــن  خـــاوەىن  كـــە 

لە ڕووى  لە جیهاندا،  رسوشـــتین 

ئەورووپا  لە  نزیكـــن  جوگرافیاوە 

كێشـــمەكێىش  بەاڵم  توركیاوە،  و 

دووركەوتنـــەوە  و  ســـیاىس 

لیكنزیكبوونـــەوەى  و 

ڕۆژئاوا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیان 

سیاســـییان؛  ناســـەقامگیریى  و 

وایـــان كـــردووە بازاڕێىك خاوەن 

متامنـــە نەبـــن بـــۆ ئەورووپا و 

توركیا و ئـــەم دوو جوگرافیایەش 

هـــەم ئەورووپا و هـــەم توركیا، 

یـــەدەك و بەرهەمهێنـــاىن گازى 

و  كەمـــە  زۆر  رسوشـــتییان 

بەكاربردنیـــان  و  هاوردەكـــردن 

زۆرە)20(.

پـــاىن كۆمپانیـــاكاىن دانا گاز 

و ڕۆسنەفت ســـەبارەت بە گازی 

رسوشـــتیی كوردستان 

تواناى  2017دا،  ســـاڵی  لـــە 

گازى  ڕۆژانـــەى  بەرهەمهێنـــاىن 

كۆمپانیاى  لەالیـــەن  رسوشـــتى 

لە  هاوبەشـــەكانیەوە  و  گاز  دانا 

كێڵگەى كۆرمـــۆر بریتی بووە لە 

نزیكـــەى 330 مەقمەق)ملیـــۆن 

بەپێـــى  بـــەاڵم  ســـێجا(،  پـــێ 

لەگەڵ  نوێیەكەیان  ڕێككەوتنـــە 

كوردســـتان،  هەرێمى  حكومەىت 

گاز  بەرهەمهێنـــاىن  توانـــاى 

لەالیـــەن پێـــرڵ دەبێـــت زیاتر 

 500 توانـــاى  بـــە  بكرێـــت 

زیاد  بڕەكـــەى  واتە  مەقمـــەق، 

بكرێـــت بـــۆ 830 مەقمـــەق لە 

بەرهەمى  ئێســـتادا  لە  ڕۆژێكدا. 

وێستگەكاىن  بۆ  گاز  كۆرمۆر  گازى 

كارەبـــاى چەمچەمـــاڵ و بازیان، 

و  هەولێر-خورمەڵە  وێســـتگەى 

ســـێمێڵ و بەشـــێك بۆ كەركووك 

و موســـڵیش دەنێردرێـــت. هەر 

ڕۆســـنەفتە،  كۆمپانیـــاى  چـــى 

ئاژانســـی  كە  هەواڵێك  بەپێـــى 

ڕۆیتەرز لە ســـاڵی 2017دا باڵوی 

حكومەىت  دەڵێت  كردووەتـــەوە، 

هەرێمى كوردســـتان و كۆمپانیاى 

ڕۆســـنەفت ئەو ڕێككەوتنەى كە 

دەیخەنە  هەیـــە،  نێوانیاندا  لـــە 

هەم ئەورووپا و 
هەم توركیا، 
یەدەك و 

بەرهەمهێنانى گازى 
سروشتییان زۆر كەمە 

و هاوردەكردن و 
بەكاربردنیان زۆرە
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كـــە  جێبەجێكردنـــەوە  بـــوارى 

دامەزراندىن  لە  بریتییە  بەشـــێىك 

گازى  گواســـتنەوەى  بۆرییـــەىك 

رسوشـــتى بۆ توركیا و لەوێشەوە 

ئەورووپا،  یەكێتیـــى  واڵتـــاىن  بۆ 

هەروەهـــا بەشـــێىك ئـــەو گازە 

وێســـتگەكاىن  پێداویســـتیى  بۆ 

بـــەكار  كارگـــەكان  و  كارەبـــا 

هەناردەكردىن  توانـــاى  بهێرنێت. 

لەم  رسوشـــتى  گازى  ســـااڵنەى 

بۆرییـــەوە، بریتییە لـــە 30 ملیار 

مەتر ســـێجا كە دەكاتـــە 6%-ى 

خواســـتى ئەورووپـــا بـــۆ گازى 

 2019 ســـاڵى  لـــە  رسوشـــتى. 

كارەكاىن ئـــەم بۆرییـــە دەبووایە 

تـــەواو ببووایـــە و لـــە ســـاڵى 

دەســـتی  هەناردەكـــردن   2020

پـــێ بكردایـــە. دامەزراندىن ئەو 

ڕۆســـنەفتەوە  لەالیەن  بۆرییـــە 

واتە   »BOOT« سیستمى  بەپێى 

خاوەندارێتیكردن،  دروســـتكردن، 

هەناردەكـــردن  و  بەكارخســـنت 

. )21 ( بێت ە د

هەتاوەكوو  چەنـــدە  هـــەر 

ئابووریـــی  باردۆخـــی  ئێســـتا 

دەڵێـــت  پێـــامن  كوردســـتان 

بەڕێوەبردنـــی نـــەوت و گاز لە 

هەرێمـــی كوردســـتان وەكـــوو 

درووشـــمی ئابووریی سەربەخۆ؛ 

ئەمەش  نەبـــووە،  ســـەركەوتوو 

پەیوەندیی هەبـــووە و هەیە بە 

نەوتییەكان  گرێبەســـتە  جـــۆری 

نـــەوت  نرخـــی  دابەزینـــی  و 

ڕێكخـــراوی  ســـەرهەڵدانی  و 

عێراق  لـــە  ئیســـالمی  دەوڵەتی 

ســـەرهەڵدان  )داعش(،  شـــام  و 

و تەشـــەنەكردنی جیهانییانـــەی 

و  كۆرۆنا  ڤایرۆســـی  مەترســـیی 

ناشـــەفافی لـــە بەڕێوەبـــردن و 

قازانج  ناشەفافانەی  دابەشكردنی 

نەوتییەكان  گرێبەســـتە  لەنـــاو 

هاوبەشـــەكاندا  لەنێـــوان 

ژمـــارەی  لـــە  ناشـــەفافی  و 

بەرهەمهاتووەكانـــی  بەرمیلـــە 

نـــەوت و كـــۆی تێچوونەكانـــی 

هەتاوەكوو  نەوتـــی.  عەمەلیەی 

حكومەتـــی  لەالیـــەن  ئێســـتا 

ئەوە  كوردســـتانەوە  هەرێمـــی 

ڕانەگەیەنـــراوە كـــە مامەڵـــەی 

بازرگانـــی بـــە گازی رسوشـــتی 

كـــە  بـــە شـــێوەیەك  كرابێـــت 

جیهان  بازاڕەكانـــی  هەنـــاردەی 

بەشـــێك  بێگومـــان  كرابێـــت. 

لەو كێشـــانەی كـــە ڕووبەڕووی 

بوونەتەوە  نـــەوت  بەڕێوەبردنی 

لە كوردســـتاندا، بە هەمان شێوە 

گازی  بەرهەمهێنانی  ڕووبەڕووی 

وەكوو  دەبنـــەوە،  رسوشـــتییش 

ناشـــەفافی لـــە بەڕێوەبـــردن و 

هەڵبـــەز و دابـــەزی نرخی گازی 

جیهاندا. لـــە  رسوشـــتی 

كوردستان وەك بازاڕێك بۆ 

فرۆشتنی گاز بۆ ئەورووپا و 

توركیا

جێبەجێكردنی  ئەگـــەری  لە 

دانا  كۆمپانیـــاى  هـــەردوو  پالىن 

گاز و ڕۆســـنەفت لە بارەی گازی 

ئایا  كوردســـتانەوە،  رسوشـــتیی 

بۆ  بازاڕێك  دەبێتـــە  كوردســـتان 

فرۆشـــتنى گازى رسوشـــتى بـــە 

توركیا؟  و  ئەورووپـــا 

گازی  یەدەكـــی  ڕێـــژەی 

رسوشـــتی و شـــەیڵ گاز، توانای 

ڕێـــژەی  و  بەرهەمهێنـــان 

گازی  بـــڕی  بەكارهێنـــان، 

هاوردەكـــراو، هەموو ئـــەو داتا 

تا  دەڵێن  پێـــامن  زانیارییانـــە  و 

كوردستان  رسوشتیی  گازی  چەند 

بۆ  بێـــت  بازاڕێـــك  دەتوانێـــت 

توركیـــا: و  ئەورووپـــا 

یـــەدەىك  ڕێـــژەى   .1

لـــە  ئامـــادەى گازى رسوشـــتى 

ئەورووپـــادا كەمرتە بـــە بەراورد 

كیشـــوەرەكانی  هەمـــوو  بـــە 

تـــرى ســـەر گـــۆى زەوى. واڵتی 

یەدەىك  زۆرترین  كـــە  »نەرویج« 
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هەمـــوو  لەنێـــو  هەیـــە  گازى 

واڵتـــاىن ئەورووپـــادا، بڕەكـــەی 

نزیكـــەی )3,313( ترلیـــۆن مەتر 

ڕیزبەندیـــى  لـــە  و  ســـێجایە 

زۆرتریـــن  واڵىت  شـــازدەهەمین 

لـــە  هۆڵەنـــداش  و  یـــەدەك 

ڕیزبەندیی بیســـت و پێنجەمینە 

بە بڕی 292 ملیار مەتر ســـێجا و 

بەریتانیـــاش لـــە ڕیزبەندیى چل 

و یەكەمینـــی واڵتانە و بڕى 292 

و هەریەك  ســـێجا  مەتـــر  ملیار 

لـــە واڵتـــاىن ئەڵامنیـــا، پۆڵەندا، 

فەڕەنســـا و ئیســـپانیا لـــەم بڕە 

لەژێر  رسوشـــتى  گازى  لە  كەمرت 

خاكەكەیانـــدا هەیـــە. هەر چى 

و  میلیارد   6 نزیكەى  توركیاشـــە، 

هەشـــتا و هەشـــت ملیۆن مەتر 

ســـێجا یەدەىك گازى رسوشـــتیى 

85ی  ڕیزبەندیـــى  لـــە  هەیـــە 

گازى  یـــەدەىك  لە  دنیادایە  واڵىت 

رسوشـــتى)22(.

بەرهەمهێنـــاىن  لـــە   .2

هەمـــوو  رسوشـــتیدا،  گازى 

تەنیا  ئەورووپا  یەكێتیـــى  واڵتاىن 

نزیكەی  توانـــاى بەرهەمهێنـــاىن 

ملیـــار مەتر ســـێجا   )132,300(

رسوشتییان  گازى 

هەیە، ئـــەم ژمارەیـــە كەمرتە لە 

نزیكـــەى چوار هێنـــدەى تواناى 

وەكوو  واڵتێـــىك  بەرهەمهێنـــاىن 

ئێـــران و پێنج هێندەى ڕووســـیا 

و حـــەوت هێنـــدەى ویالیەتـــە 

ئەمەریـــكا.  یەكگرتـــووەكاىن 

ســـەبارەت بـــە توركیـــا، تەنیـــا 

بـــڕى  بەرهەمهێنـــاىن  توانـــاى 

632 ملیـــۆن مەتر ســـێجا گازى 

رسوشـــتیى هەیە كـــە ڕێژەیەىك 

زۆر كەمـــە و لـــە ڕیزبەندیـــى 

)68(ەمیـــن واڵتـــاىن دنیادایـــە. 

بەرهەمهێناىن  توانـــاى  عێراقیش 

بە بـــەراورد بـــە یـــەدەىك گازە 

و  كەمـــە  زۆر  رسوشـــتییەكەى، 

ملیۆن   )880( نزیكـــەى  تەنهـــا 

مەتـــر ســـێجایە لـــە ڕیزبەندیى 

)65(ەمیـــن واڵىت دنیایە. نەرویج 

لە ڕیزى  و هۆڵەنـــدا و بەریتانیا 

ئـــەو واڵتانـــەى ئەورووپادان كە 

توانـــاى زۆرتریـــن بەرهەمهێناىن 

گازى رسوشـــتییان هەیـــە)23(.

ئەورووپـــا  یەكێتیـــى   .3

ئاســـتى جیهان؛ دووەمین  لەسەر 

گازى  بەكارهێنـــەرى  گەورەترین 

لـــەدواى ویالیەتـــە  رسوشـــتییە 

كە  ئەمەریـــكا،  یەكگرتـــووەكاىن 

نزیكـــەى  ســـااڵنە  ئەمەریـــكا 

و  ســـێجا  مەتـــر  ملیـــار   )778(

 )458,5( ئەورووپـــا  یەكێتیـــى 

ملیار مەتر ســـێجا گازى رسوشتى 

بـــەكار دەهێنـــن)24(. هەریـــەك 

لـــە واڵتـــەكاىن ئەڵامنیـــا، ئیتاڵیا، 

فەڕەنســـا،  توركیـــا،  بەریتانیـــا، 

ئیســـپانیا،  ئۆكرانیـــا،  هۆڵەنـــدا، 

نەرویـــج،  پۆڵەنـــدا،  ڕۆمانیـــا، 

یۆنـــان،  دانیـــامرك،  ئێرلەنـــدا، 

كرواتیا، فیلەندا و ســـوید؛ بەدواى 

بەكارهێنەراىن  یەكدا گەورەتریـــن 

گازى رسوشـــتین لـــە ئەورووپادا، 

بـــە شـــێوەیەك ئەڵامنیـــا بـــڕى 

)92,010( ملیـــار مەتر ســـێجا و 

ئیتاڵیـــا )75,150( ملیـــار مەتـــر 

ســـێجا و بەریتانیا )79,562( ملیار 

مەتر ســـێجا؛ گازى رسوشتى بەكار 

دەهێنـــن بۆ هـــەر ســـاڵێك)25(.
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هاوردەكـــردىن  لـــە 

یەكێتیـــى  رسوشـــتیدا،  گازى 

ئەورووپـــا لـــە ڕیـــزى یەكەمى 

نزیكـــەى  و  هاوردەكاراندایـــە 

هاوردەكـــراوى  گازى  نیـــوەى 

ئـــەو  لەالیـــەن  جیهـــان 

بـــڕى  بـــە  یەكێتییەوەیـــە، 

مەتـــر  ملیـــار   )420,600(

زۆرتریـــن  ســـااڵنە.  ســـێجا 

ئەڵامنیـــا،  لەالیـــەن  ڕێـــژەش 

و  فەڕەنســـا  بەریتانیا،  ئیتاڵیـــا، 

شـــێوەیەك  بە  بووە،  هۆڵەنداوە 

ملیار   )99,630( ئەڵامنیـــا  كـــە 

 )70,200( ئیتاڵیا  و  ســـێجا  مەتر 

ملیـــار مەتر ســـێجا و  بەریتانیا  

ســـێجا  مەتر  ملیـــار   )53,630(

هـــاوردە  رسوشـــتییان  گازى 

وەكـــوو  توركیـــاش  كـــردووە. 

هـــاوردەكارى  واڵتاىن  لە  یەكێك 

جیهـــان، ڕیزبەندیـــى نۆیەمینی 

وەرگرتـــووە و ســـااڵنە نزیكەى 

4 ملیـــۆن مەتـــر  38 ملیـــار و 

ســـێجا گازى رسوشـــتى هاوردە 

بـــە  ســـەبارەت  دەكات. 

لەالیەن  گازەوە  هەناردەكـــردىن 

بازرگانییەكە  ئەورووپـــا،  واڵتاىن 

بە بڕێـــىك زۆر كـــەم و لەنێوان 

چەنـــد واڵتێكـــی دیاریكـــراودا 

دەدرێـــت)26(.  ئەنجـــام 

ئەنجام

یـــەدەىك  ژمارەكانـــی 

رسوشـــتیى  گازى  خەمڵێـــرناوى 

هەمـــوو  ئـــەو  و  كوردســـتان 

رسوشتی  گازی  بە  پێداویســـتییە 

بۆ  بەتایبەت  عیـــراق  لەالیـــەن 

بەرهەمهێنانـــی كارەبا، هەروەها 

یـــەدەىك كەمی گازی رسوشـــتی 

لە هەریەك لە واڵتـــاىن ئەورووپا 

و توركیا، ڕێـــژەى بەرهەمهێنانیان 

هاوردەكردنی  و  بەكارهێنانیان  و 

گازى رسوشـــتی لەالیـــەن ئـــەو 

دەڵێـــن  پێـــامن  واڵتانـــەوە، 

ســـیاىس  جوگرافیاى  داهاتـــووى 

هەرێمـــى  وزەى  و جوگرافیـــاى 

كوردســـتان گرنگرت و ســـرتاتیژىرت 

دەبێت و كوردســـتان تا ڕادەیەك 

دەتوانێـــت جێگـــرەوەی بێـــت 

بـــۆ  دابینكـــردىن بەشـــێك لـــە 

رسوشتى  گازى  وزەى  سەرچاوەى 

توركیا.  و  ئەورووپـــا  و  عێراق  بۆ 

بە یەدەىك 5 تریلیۆن و 67 میلیار 

رسوشتییەوە،  گازى  ســـێجا  مەتر 

كوردســـتان دەتوانێت بڕێكی زۆر 

بە پێداویســـتی نزیكـــەی )3/1(

عێـــراق  گازی  پێداویســـتیی  ی 

دابیـــن بكات و پێی بفرۆشـــێت 

بۆ بەرهەمهێنانـــی  وزەی كارەبا، 

بەتەنها  كوردســـتان  هەروەهـــا 

دەتوانێـــت بۆ مـــاوەى نزیكەى 

14 ســـاڵ گازى رسوشتیى هەموو 

بە  بـــكات،  دابیـــن  ئەورووپـــا 

بتوانێت: مەرجێـــك 

كێشەكانی  چارەسەری   .1

بەڕێوەبردنـــی نەوت و گاز بكات 

لـــە هەرێمی كوردســـتان.

نوێی  پەیوەندییەكـــی   .2

سیاســـی و وزە دروســـت بكات 

ناوەنـــد،  حكومەتـــی  لەگـــەڵ 

گازی  فرۆشـــتنی  بە  بەتایبەتـــی 

ئەم  بەو حكومەتـــە،  رسوشـــتی 

لەبەرچاوگردنی  بـــە  پەیوەندییە 

بەرژەوەندیی هاوبەش دروســـت 

 . ێت بكر

بـــدات  بەردەوامـــی   .3

بڕگـــەكاىن  جێبەجێكـــردىن  بـــە 

نـــاو ڕێككەوتنەكـــەى كۆمپانیاى 

ڕۆســـنەفت و حكومەىت هەرێمى 

ئەو  دروســـتكردىن  بۆ  كوردستان 

كوردســـتانەوە  لە  گازییە  بۆرییە 

گەیاندىن  لەوێـــوە  و  توركیـــا  بۆ 

بـــازاڕەكاىن  گازى كوردســـتان بە 

. پا ئەوروو

ی  كـــە تنە و ێككە ڕ  .4

حكومـــەىت هەرێمى كوردســـتان 

دانـــاگاز جێبەجێ  و كۆمپانیـــاى 

بكرێـــت بـــۆ زیادكـــردىن تواناى 

كێڵگـــەكاىن  لـــە  بەرهەمهێنـــان 
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بـــە  دەســـتكردن  و  كۆرمـــۆر 

كاركردن لـــە كێڵگەى چەمچەماڵ 

نـــاو  تـــرى  كێڵگـــەكاىن  و 

ڕێككەوتنەكـــە، تاوەكـــوو تواناى 

بەرهەمهێناىن گازى رسوشـــتى لەو 

پـــێ بدرێت. بـــرەوى  كێڵگانـــە 

مامەڵە  زیاتر  بە وریایی   .5

دووبارەنەبوونەوەى  بـــۆ  بـــكات 

كێشـــەیەىك ترى وەكوو كێشەكەى 

هاوبەشەكاىن  و  داناگاز  كۆمپانیاى 

هەرێمـــى  حكومـــەىت  لەگـــەڵ 

كوردســـتان، چونكە ئەو حكومەتە 

زیـــاىن زۆرى ماددیى لە ئەنجامى 

دروســـتبووىن ئـــەو كێشـــەیەوە 

كردووە.

بـــەردەوام كار بكات بۆ   .6

پەیوەندییەكاىن  ئاســـاییبوونەوەى 

هەتاوەكوو  هەرێـــم،  و  توركیـــا 

لەبەردەم  نەبێت  دروست  لەمپەر 

دامەزراندىن بۆریى گواســـتنەوەى 

گازى كوردســـتان بـــۆ توركیا. كار 

بكات بۆ واژووكردنی گرێبەســـتى 

نـــوێ لەگـــەڵ كۆمپانیـــاكاىن گاز 

و نەوت لـــە جۆرى گرێبەســـتى 

خزمەتگـــوزارى كـــە ئـــەم جۆرە 

ڕووى  لـــە  زۆرتـــرى  قازانجـــى 

هەیە،  كوردســـتان  بۆ  ماددییەوە 

بۆ گـــەڕان و دۆزینەوەى كێڵگەى 

رسوشـــتى. گازى  نوێى 
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پەیوەندییەکانی تورکیا و عێراق 
لە چوارچێوەی خاڵی سنووریی 

ئۆڤاکۆی
نووسین: فاتیح موسلو         وەرگێڕان: هێمن محەمەد قادر

تێبینی: لەبەر درێژی توێژینەوەکە و ناپێویستی و پەیوەستنەبوونی بە دۆسێی ئەم ژمارەیەی ئایندەناسییەوە، هەندێ بەشی ئەم 

توێژینەوە وەرنەگێڕدراوە .
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کراوە.  بـــۆ  هەڵســـەنگاندنی  و 

ســـنووریی  خاڵـــی  پـــڕۆژەی 

ئـــەوەی  ئۆڤـــا کـــۆی لەگـــەڵ 

پڕۆژەیەکـــی نـــوێ نییـــە، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشـــدا لـــەم ماوانەی 

هاتۆتـــەوە  دووبـــارە  دواییـــدا 

بـــەر بـــاس و بووە بە پرســـێکی 

لـــە  زۆرێـــک  هەنووکەیـــی. 

بەرپرســـان لە کاتی باســـکردنی 

ئەم خاڵـــە ســـنوورییەدا، ئاماژە 

پێویســـتە  کە  دەکەن  ئـــەوە  بۆ 

بـــە زووتریـــن کات دەســـت بە 

کارکردن لـــەم پڕۆژەیەدا بکرێت. 

لـــە دۆخـــی جێبەجێکردنی ئەم 

ڕووەوە  زۆر  لـــە  پڕۆژەیـــەدا، 

لەسەر  ڕاســـتەخۆی  کاریگەریی 

ئەنکەرە  نێوان  پەیوەندییەکانی 

دادەنێـــت.  بەغـــداد  و 

ئابوورییـــەوە  ڕووی  لـــە 

پڕۆژەیە،  ئـــەم  جێبەجێکردنـــی 

ڕەخســـاندنی  هـــۆی  دەبێتـــە 

گەشەسەندنی  بۆ  زیاتر  دەرفەتی 

لەنێـــوان  بازرگانـــی  ئاڵوگـــۆڕی 

لـــە ڕێگەی  تورکیـــا و عێـــراق، 

لە  واڵت  هەردوو  پێکەوەبەستنی 

ڕێـــگای هێڵێکی ڕاســـتەوخۆوە. 

ســـنووری  خاڵێکی  بونیادنانـــی 

نـــوێ کـــە ببێتـــە جێگـــرەوەی 

»خابـــور«،  ســـنووریی  خاڵـــی 

هـــەر بەتەنیـــا نابێتـــە هـــۆی 

گواستنەوە،  کرێی  کەمکردنەوەی 

بەڵکوو لە هەمـــان کاتدا دەبێتە 

هـــۆی ڕەخســـاندنی دەرفـــەت 

و  الیەنـــە  دوو  ئاڵوگـــۆڕی  بـــۆ 

دەوڵەتی  دەســـەاڵتی  زیادبوونی 

ناوەندیـــی عێراق لـــە ناوچەکە.

ئـــەم  جێبەجێکردنـــی 

ڕەنگدانەوەی  بێگومـــان  پڕۆژەیە، 

سیاسییشـــی دەبێت. ئـــەم دۆخە 

نوێیـــە لەپاڵ کاریگەریی لەســـەر 

تورکیا  نێـــوان  پەیوەندییەکانـــی 

و دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێـــراق، 

لـــە هەمـــان کاتـــدا چـــاوەڕوان 

دەکرێـــت کاریگەریـــی لەســـەر 

پەیوەندییەکانـــی نێـــوان تورکیا و 
حکومەتی هەرێمی کوردســـتان)1( 

لـــە الیـــەک و پەیوەندییەکانـــی 

بەغـــداش  و  هەولێـــر  نێـــوان 

لـــە الیەکـــی دیکـــەوە هەبێت. 

بازرگانیی  هێڵێکـــی  بونیادنانـــی 

نوێ و پاراســـتنی ئاسایشـــی ئەم 

هێڵـــە لەالیەن هـــەردوو واڵتەوە 

کە لە ئۆڤـــا کۆییەوە تـــا بەغداد 

درێژ دەبێتـــەوە، لەپاڵ زیادبوونی 

دەســـەاڵتی دەوڵەتـــی ناوەندیی 

بـــۆ چاالکبوونی  عێـــراق، ڕێـــگا 

زیاتـــری تورکیـــاش لـــە ناوچەکە 

دەکات. خـــۆش 

پرۆفایل
خاوەنی  موسلو؛  فاتیح 

بەشی  لە  ماستەر  بڕوانامەی 

زانکۆی  سیاسییەکانی  زانستە 

ویالیەتە  لە  سینسیناتی 

ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

بارودۆخی  لە  پسپۆڕ  و 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

و دۆسێی عێراق و 

سووریا

پوختە

توێژینەوەیـــەدا  لـــەم 

کردنـــەوەی  کاریگەریـــی 

ئۆڤـــا  ســـنووریی  خاڵـــی 

لەســـەر   )OVAKÖY(کـــۆی

نێـــوان  پەیوەندییەکانـــی 

تورکیـــا و عێـــراق، کاریگەریـــی 

هەرێمـــی  ئاسایشـــی  لەســـەر 

تورکیـــا؛ بـــەوردی شـــیکردنەوە 
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تورکیا  زیاتـــری  چاالکبوونی 

لـــە ناوچەکـــە و بەهێزبوونـــی 

لەگـــەڵ  پەیوەندییەکانـــی 

عێراقدا،  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

و  پێداچوونـــەوە  بـــۆ  ڕێگـــە 

ڕێکخســـتنەوەی  ســـەرلەنوێ 

لەگـــەڵ  پەیوەندییەکانـــی 

حکومەتی هەرێمی کوردســـتاندا 

بێتـــوو  گـــەر  دەکات.  خـــۆش 

هاوســـەنگیی  ڕوانگـــەی  لـــە 

نێوخۆی عێراقدا  لە  سیاســـییەوە 

بنۆڕینـــە ئەم دۆخـــە، دەگەینە 

پەیوەندیی  کـــە  ئەنجامەی  ئەو 

ئەنکەرە  نێـــوان  ڕاســـتەوخۆی 

دەوڵەتی  پێگـــەی  بەغـــداد،  و 

لەبەرامبەر  عێـــراق  ناوەندیـــی 

حکومەتی هەرێمی کوردســـتاندا 

جۆرە  بـــەم  دەکات.  بەهێزتـــر 

بڵێین،  دەتوانیـــن  کۆتاییـــدا  لە 

بەردەوامیـــی  و  جێگیـــری 

پەیوەندییەکانـــی نێـــوان تورکیا 

و عێـــراق، دەبێتە هـــۆی دانانی 

نـــوێ  دەســـتپێکێکی  خاڵـــی 

لـــە بەگژداچوونـــەوەی پارتـــی 

 )K.K.P( کرێکارانی کوردســـتان 

لـــە ناوچـــەی شـــەنگال، کـــە 

ماوەیەکـــی درێـــژە گفتوگـــۆی 

چاالکی  ئەنجامدانی  بـــارەی  لە 

دەکرێت. ناوچەیـــە  لـــەو 

بەرایی

ڕووی  لـــە  کـــۆی  ئۆڤـــا 

نزیک  دەکەوێتە  جوگرافییـــەوە 

لە  خابـــور  ســـنووریی  خاڵـــی 

بەیەکگەیشـــتنی  ناوچـــەی 

دەوڵەتانـــی  نێـــوان  ســـنووری 

ســـووریا.  و  عێـــراق  تورکیـــا، 

ڕووی  لـــە  ناوچەیـــە  ئـــەم 

بـــە  جیۆپۆلەتیکـــەوە 

ناوچەیەکـــی ســـرتاتیژیی گرنگ 

دادەنرێـــت. لـــە بـــەری ئـــەم 

ئۆڤـــا  ناوچـــەی  بـــەرەوەی 

»فیشـــخابور«  ناوچـــەی  کۆی، 

نێـــو  دەکەوێتـــە  کـــە  دێـــت 

ســـنووری حکومەتـــی هەرێمی 

ماوەیەکـــی  کوردســـتانەوە. 

کردنەوەی  پرســـی  تورکیا  درێژە 

خاڵێکـــی ســـنووریی نوێـــی لە 

ئۆڤا کۆییەوە  ڕێـــگای دەروازەی 

لەگـــەڵ عێراقـــدا هێناوەتە بەر 

ئەم  هێنانەدیـــی  بـــۆ  و  بـــاس 

پەیوەندیـــی  لـــە  ئامانجـــەش، 

دەوڵەتی  لەگـــەڵ  بەردەومدایە 

عێراقـــدا)1(. ناوەندیـــی 

پـــڕۆژەی  جێبەجێکردنـــی 

خاڵـــی ســـنووریی ئۆڤـــا کۆی، 

ئابووری  کرانـــەوەی  دەرفەتـــی 

و ئاڵوگـــۆڕی بازرگانـــی لەنێوان 

عێراق  و  تورکیـــا  واڵتی  هەردوو 

لە ڕێگای هێڵێکی ڕاســـتەوخۆوە 

بەگوێـــرەی  دەڕەخســـێنێت. 

ڕێـــگا  ئـــەم  لێکدانـــەوەکان، 

بازرگانییـــە بـــە ناوچەکانی ئۆڤا 

تەلەعفەر،  فیشـــخابور،  کـــۆی، 

موســـڵ و بەغـــدادا تێدەپەڕێت 

باشووری  لە  بەســـڕە  تاوەکوو  و 

عێـــراق درێـــژ دەبێتـــەوە. ئەم 

کارەش دەبێتـــە هۆی ئازادکردنی 

واڵت  هەردوو  نێـــوان  بازرگانیی 

لە خاڵـــی ســـنووریی خابور کە 

کۆنرتۆڵـــی حکومەتـــی  لەژێـــر 

هەرێمـــی کوردســـتاندایە، لـــە 

بۆ  دەرفـــەت  کاتـــدا  هەمـــان 

هـــەردوو واڵت دەڕەخســـێنێت 

باشـــرت  شـــێوازێکی  بە  تاکـــوو 

مامەڵـــە لەگەڵ یەکـــرتدا بکەن.

سیاسییشـــەوە،  ڕووی  لـــە 

ئـــەوە  چاوەڕوانـــی  پێویســـتە 

پڕۆژەیـــە  ئـــەم  کـــە  بکەیـــن 

نوێ  دەرهاویشـــتەی  کۆمەڵێک 

لەگـــەڵ خۆیدا بهێنێتـــە كایەوە. 

ئـــەم پڕۆژەیـــە لـــە ســـەرەتادا 

ڕەخســـاندنی  هـــۆی  دەبێتـــە 

دەوڵەتـــی  بـــۆ  دەرفـــەت 

پێگەی  تاکوو  عێـــراق،  ناوەندیی 

حکومەتـــی  بەرامبـــەر  خـــۆی 

بەهێزتر  کوردســـتان  هەرێمـــی 

ڕوانگەی  لـــە  بابەتە  ئەم  بکات. 
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نێوان هەردوو  پەیوەندییەکانـــی 

زیاتـــری  گرنگیـــی  واڵتـــەوە 

بەتایبەتی  هێنـــاوە،  بەدەســـت 

دوای ئەنجامدانـــی گشتپرســـی، 

ســـەربەخۆیی  مەبەســـتی  بـــە 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

کوردســـتانەوە لـــە 2017/9/25. 

دابینکردنـــی  لـــەوەش  زیـــاد 

ئاســـایش بە درێژایـــی ئەم هێڵە 

واڵتـــەوە،  هـــەردوو  لەالیـــەن 

فراوانکردنـــی  هـــۆی  دەبێتـــە 

دەوڵەتی  دەســـەاڵتی  ڕووبەری 

بەهێزکردنـــی  و  ناوەنـــدی 

سیاســـییەوە  ڕووی  لە  پێگەکەی 

لـــە نێوخـــۆی عێراقـــدا. بۆ ئەم 

لەســـەر  پێویســـتە  مەبەســـتە 

ئاسایشـــی  كە  بەغدا  حکومەتی 

تەلەعفەر  و  موســـڵ  ناوچەکانی 

بپارێزێـــت، کـــە ژمارەیەکی زۆر 

نووســـتووەکانی سەر  شـــانە  لە 

بە دەوڵەتی ئیســـالمی لە عێراق 

گرووپـــە  و  )داعـــش(  شـــام  و 

جیاوازەکانی ســـەر بە هێزەکانی 

لەخـــۆ  شـــەعبی  حەشـــدی 

ئەمەوە  پێچەوانەی  بـــە  گرتووە، 

تەنانـــەت بـــە جێبەجێکردنـــی 

کێشـــەی  پڕۆژەیـــەش،  ئـــەم 

بەردەوام  ناوچەکـــەدا  لە  ئەمنی 

دەبێـــت. گـــەر لـــە ڕوانگـــەی 

تورکیـــاوە بنۆڕینە ئـــەم بابەتە، 

ئـــەوا بونیادنانـــی هێڵێکی نوێی 

بازرگانـــی کە لەالیـــەن هەردوو 

لـــێ  پارێزگاریـــی  واڵتـــەوە 

ســـەقامگیریی  هۆی  بە  بکرێت، 

باشووری  ســـنوورەکانی  زیاتری 

تورکیـــا، دەرگا بـــۆ کۆمەڵێـــک 

دەکاتەوە.  نـــوێ  پەرەســـەندنی 

ناوچەکـــە  ئـــەوەی  پـــاش   

ناوەندیی  دەوڵەتـــی  لەالیـــەن 

دەکرێت،  کۆنـــرتۆڵ  عێراقـــەوە 

تورکیـــاش دەتوانێـــت کۆمەڵێک 

بـــۆ  بنێـــت  نـــوێ  هەنـــگاوی 

پارتـــی  بەگژداچوونـــەوەی 

لـــە  کوردســـتان  کرێکارانـــی 

ئەمـــەش  شـــەنگال،  ناوچـــەی 

دەبێتـــە ســـەرەتایەکی گرنگ بۆ 

ڕێكخراوە  ئـــەم  تێکشـــکاندنی 

و پڕکردنـــەوەی ئـــەو بۆشـــاییە 

ئەمنییـــەی ناوچەکە کە لەالیەن 

ئـــەم پارتـــەوە دەقۆزرێتـــەوە. 

کۆنرتۆڵکردنی ناوچەی شـــەنگال 

ســـەرەکیی  خاڵـــی  بـــە  کـــە 

پێکەوەبەســـتنەوەی قەندیـــل و 

دادەنرێت،  ســـووریا  باکـــووری 

لە پالنـــی ماوەدرێـــژی تورکیادا 

بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوەی پارتی 

کرێکارانی کوردســـتان، چانسێکە 

ناکرێت  شـــێوەیەک  هیچ  بە  کە 

کۆنترۆڵکردنی 
ناوچەی شەنگال، 

لە پالنی ماوەدرێژی 
تـــورکیـــــادا بــــــۆ 

ڕووبــــەڕووبــــوونەوەی 
پارتـــی کرێـــــکارانی 

کوردســــــــتان

دەســـتبەرداری  بێـــت.

ســـێ  لە  توێژینەوەیە  ئـــەم 

بەش پێـــک هاتووە: لە بەشـــی 

سەر  خراوەتە  تیشـــک  یەکەمدا 

بازرگانییەکانـــی  پەیوەندییـــە 

نێـــوان تورکیـــا و عێـــراق، ئەو 

هۆکارانـــە خراونەتـــە ڕوو کـــە 

پەیوەندیی  کار دەکەنـــە ســـەر 

هەردوو  نێـــوان  الیەنـــەی  دوو 

دووەمـــدا  بەشـــی  لـــە  واڵت. 
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کردنـــەوەی  کاریگەرییەکانـــی 

کۆی  ئۆڤـــا  ســـنووریی  خاڵـــی 

لەســـەر پەیوەندییەکانـــی نێوان 

تورکیـــا و عێـــراق و ڕۆڵـــی ئەم 

ئابووری و  لـــە ڕووی  پڕۆژەیـــە 

ئاســـایش  و  ئەمن  دابینکردنـــی 

باس  بەر  خراوەتـــە  ناوچەکە  لە 

لە بەشـــی سێیەم  لێکۆڵینەوە.  و 

و کۆتاییشـــدا تیشـــک خراوەتە 

ناوچـــەی  کاریگەریـــی  ســـەر 

شـــەنگال و پارتـــی کرێکارانـــی 

ڕوانگـــەی  لـــە  کوردســـتان 

تورکیاوە. ئاسایشـــی 

پەیوەندیی بازرگانیی دوو 

الیەنەی  تورکیا و عێراق

پەیوەندیـــی  ڕووی  لـــە 

بازرگانییەوە، عێراق  ئابـــووری و 

بـــە یەکێـــک لـــە گرنگرتین ئەو 

واڵتانـــە ئەژمـــار دەکرێـــت کە 

لەگەڵ  بەهێزیان  پەیوەندییەکی 

جێگـــەی  و  هەیـــە  تورکیـــادا 

بە  واڵتەیە.  ئـــەو  گرنگیپێدانـــی 

پەیوەندییە  قەبـــارەی  لە  ڕوانین 

بازرگانییەکانـــی نێـــوان هەردوو 

واڵت لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا، 

ئەنجامـــەی  ئـــەو  دەگەینـــە 

پەیوەندییانـــە  ئـــەم  کـــە 

بەخۆیەوە  دیاری  گەشەسەندنی 

بینیـــوە. لـــە کاتێکـــدا قەبارەی 

هەناردەکردنـــی کااڵی تورکی بۆ 

تەنیا   ،2005 ســـاڵی  لـــە  عێراق 

نزیکـــەی 75,2 ملیار دۆالر بووە، 

ئەوا لـــە ســـاڵی 2017 قەبارەی 

تورکـــی  کااڵی  هەناردەکردنـــی 

زیادی  بەرچـــاو  ڕێژەیەکی  بـــە 

کردووە و بـــۆ نزیکەی 1,9 ملیار 

وەک  بۆتـــەوە)2(.  بـــەرز  دۆالر 

دەبینیـــن لە ماوەیەکـــی کەمدا 

ئاڵوگـــۆڕی بازرگانـــی لەنێـــوان 

هـــەردوو واڵتـــدا، بـــە هـــۆی 

پەیڕەویکردنی  و  گونجـــاو  پالنی 

بـــە  دۆســـتانەوە،  سیاســـەتی 

زیـــادی  بەرچـــاو  شـــێوەیەکی 

چاوەڕوانـــی  و  کـــردووە 

لێ  زیاتریشـــی  گەشەســـەندنی 

دەکرێـــت)3(. بەتایبەتـــی پـــاش 

عێراق  داگیرکردنـــی  پڕۆســـەی 

لەالیـــەن   2003 ســـاڵی  لـــە 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

بەردەوامیـــی  ئەمەریـــکاوە، 

کـــردەوە توندوتیژییـــەکان بـــە 

تاکـــوو  بەرچـــاو  شـــێوەیەکی 

زۆری  زیانێکـــی   ،2010 ســـاڵی 

ئەو  ئابووریـــی  ژێرخانـــی  بـــە 

واڵتـــە گەیانـــدووە. هەوڵـــدان 

و  بونیادنانـــەوە  دووبـــارە  بـــۆ 

ســـڕینەوەی شـــوێنەواری ئـــەو 

ڕوانگـــەی  لـــە  کاولکارییانـــە 

ئابورییەکانـــی  پەیوەندییـــە 

واڵتـــەوە،  هـــەردوو  نێـــوان 

دەرفەتێکـــی گونجـــاوە بۆ زیاتر 

گەشەســـەندنی  و  پەرەپێـــدان 

ئـــەو پەیوەندییانە.  گـــەر بێتوو 

بارەوە  لەم  پێویســـت  هەنگاوی 

بـــە  بێگومـــان  ئـــەوا  برنێـــت، 

کۆتایی  واڵت  هەردوو  ســـوودی 

. ێت د

دواییـــدا  ســـااڵنەی  لـــەم 

کاریگەرییان  ڕووداو  هەندێـــک 

چاالکییـــە  لەســـەر  هەبـــووە 

بازرگانییەکانـــی نێـــوان تورکیا و 

ســـەرهەڵدانی  لەوانە:  عێـــراق، 

داعش  تیرۆریســـتیی  ڕێکخراوی 

لە ســـاڵی 2014 و دروستکردنی 

هەڕەشـــە بـــۆ ســـەر ئەمـــن و 

ئاسایشـــی عێـــراق و دەوڵەتانی 

بـــۆ  بـــوو  هـــۆکار  ناوچەکـــە، 

چاالکییـــە  کەمکردنـــەوەی 

بازرگانییەکانـــی  و  ئابـــووری 

واڵت.  هـــەردوو  نێـــوان 

دەستبەســـەرداگرتنی موســـڵ و 

درێژبوونـــەوەی  و  فراوانبـــوون 

ئـــەم  دەســـەاڵتی  نفـــوزی 

ڕێکخراوە تیرۆریســـتییە تاوەکوو 

ســـەرەکی  هـــۆکاری  بەغـــدا، 

بـــوو بـــۆ نەمانـــی ئاسایشـــی 
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وەستانی   و  وشـــکانییەکان  ڕێگا 

ئابووری  و چاالکیی  جموجـــووڵ 

بازرگانـــی. و 

ســـەرهەڵدانی  لـــە  بـــەر   

داعش،  تیرۆریســـتیی  ڕێکخراوی 

ڕێگەی  لە  تورکییـــەکان  کۆمپانیا 

تکریت،  موســـڵ،  زاخـــۆ،  هێڵی 

و  کااڵ  بەســـڕەوە،  و  بەغـــداد 

دەگواســـتەوە  کەلوپەلەکانیـــان 

بـــۆ ناوچەکانـــی ناوەڕاســـت و 

پاش  بـــەاڵم  عێراق.  باشـــووری 

ڕێکخراوە  ئـــەم  باڵوبوونـــەوەی 

 2014 ســـاڵی  لە  تیرۆریســـتییە 

و  عێـــراق  خاکـــی  لەســـەر 

ڕووبەڕووبوونـــەوەی چەکدارانی 

لەالیەن  ڕێکخـــراوە  بەم  ســـەر 

عێراقەوە،  ئەمنییەکانـــی  هێـــزە 

ڕێـــگای زاخۆ-موســـڵ–تکریت–

پارێزراو  چیـــرت  بەغداد-بەســـڕە 

ئەنجامدانـــی  بـــۆ  نەبـــوو 

بازرگانـــی.  جووڵـــەی  و  کار 

تورکییـــەکان  کۆمپانیـــا  بۆیـــە 

ناچـــار بـــوون کـــە چاالکییـــە 

لـــە ڕێگـــەی  بازرگانییەکانیـــان 

هێڵـــی زاخۆ، دهـــۆک، هەولێر، 

کەرکـــووک، بەغدا و بەســـڕەوە 

ناوەڕاســـت  ناوچەکانی  بـــەرەو 

ئەنجـــام  عێـــراق  باشـــووری  و 

بـــدەن. واتە ئـــەو ناوچانەی کە 

لەالیەن ڕێکخراوی تیرۆریســـتیی 

کرابوون،  کۆنـــرتۆڵ  داعشـــەوە 

چیرت بـــۆ ئەنجامدانـــی چاالکیی 

نەدەهێرنا. بـــەکار  بازرگانـــی 

ماوەیە،  ئـــەم  درێژایی  بـــە 

تورکیا  بازرگانییەکانی  چاالکییـــە 

لەگـــەڵ حکومەتـــی هەرێمـــی 

کوردســـتاندا لـــە ڕێـــگای خاڵی 

ســـنووریی خابـــورەوە بەردەوام 

گۆڕانکارییەکی  هیـــچ  و  بـــووە 

ئەوتـــۆ ڕووی نـــەداوە تێیدا کە 

جێگـــەی باس بێت. لـــە قۆناغی 

یەکەمـــدا چاالکییە بازرگانییەکان 

لـــە ڕێگـــەی هێڵـــی زاخـــۆ و 

ئەنجام  و هەولێـــرەوە  دهـــۆک 

دواتـــردا  قۆناغـــی  لـــە  دەدرا، 

بازرگانییەکانی  چاالکییـــە  تورکیا 

لـــەم هێڵەوە بەرەو ســـلێامنی و 

خانەقیـــن و لەوێشـــەوە بەرەو 

بەســـڕە  و  بەغداد  ناوچەکانـــی 

کردۆتەوە. درێـــژ 

 لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ملمالنێ 

نێـــوان  ناکۆکییەکانـــی  و 

حکومەتـــی ناوەندیـــی عێراق و 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

دەروازە  کۆنرتۆڵکردنـــی  بـــۆ 

جیاوازیـــی  و  ســـنوورییەکان 

بـــڕی گومـــرگ بۆ هـــەر جۆرە 

بۆتـــە  دیاریکـــراو،  کااڵیەکـــی 

کـــرێ  زیادبوونـــی  هـــۆکاری 

مـــاوەی  درێژبوونـــەوەی  و 

گواســـتنەوەی کەلوپـــەل و کااڵ 

جۆرێک  بە  هەناردەکـــراوەکان، 

تورکییانـــەی  کۆمپانیـــا  ئـــەو 

کـــە لـــە عێـــراق کار دەکـــەن، 

دەکـــەن  ئـــەوە  بـــۆ  ئامـــاژە 

سیاســـییەکانی  ملمالنـــێ  کـــە 

هۆی  بۆتـــە  عێـــراق  نێوخـــۆی 

خەرجییەکانیـــان.  زیادبوونـــی 

ناڕەزایەتییان  کۆمپانیایانـــە  ئەم 

لەبەرامبـــەر  داوە  نیشـــان 

بارهەڵگرەکانیـــان  وەســـتاندنی 

و  ڕێـــگاکان  درێژایـــی  بـــە 

چاوەڕوانیکردنیـــان بۆ ماوەیەکی 

گومرگییەکان. خاڵـــە  لـــە  درێژ 

لە  چ  تورکییـــەکان،  کۆمپانیا 

ئەنجامی ملمالنێ سیاســـییەکانی 

بێـــت  عێراقـــەوە  نێوخـــۆی 

خاڵـــی  بەســـنەبوونی  یاخـــود 

ڕاییکردنی  بۆ  خابور  ســـنووریی 

کارەکانیـــان، هەوڵیـــان داوە بۆ 

وەک  نـــوێ  ڕێگای  گرتنەبـــەری 

خاڵـــی  بـــۆ  شـــوێنگرەوەیەک 

مەبەستی  بە  خابور،  ســـنووریی 

بـــە پەیوەندییە  بەردەوامیـــدان 

بازرگانییەکانـــی نێـــوان تورکیا و 

بەو  تێپەڕین  ڕێگـــەی  لە  عێراق 

لەالیەن  کە  ســـنوورییانەی  خاڵە 
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و  عێراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

ئێرانـــەوە کۆنـــرتۆڵ کـــراوە. بۆ 

ئەم مەبەســـتە لە ساڵی )2016(

لە  تورکییـــەکان  کۆمپانیـــا  ەوە 

خاڵـــی  بەکارهێنانـــی  ڕێـــگای 

ســـنووریی »جوربـــوالک« كە لە 

ناوچـــەی »ئاگـــری«ەوە دەچنە 

ڕێگای  لە  دواتـــر  و  ئێران  خاکی 

»مێهـــران«  ســـنووریی  خاڵـــی 

و  شـــمەک  ئێـــران،  خاکـــی  لە 

بـــۆ  دەگوازنـــەوە  کااڵکانیـــان 

هێڵە  ئـــەم  کاتێکدا  لـــە  عێراق. 

بـــۆ  جێگرەوەیـــەک  وەک  کـــە 

خاڵی ســـنووریی خابور تەماشـــا 

دەکرێـــت، لـــە ڕووی درێژیـــی 

ماوەی ڕێـــگا و زۆریی خەرجیی 

گونجاوە  کەمرت  گواســـتنەوەوە؛ 

بازرگانی. کاری  ئەنجامدانـــی  بۆ 

لـــەو  دیکـــە  یەکێکـــی 

ڕووبـــەڕووی  کـــە  گرفتانـــەی 

هەناردەکـــردن  کۆمپانیاکانـــی 

گرفتی  لـــە  بریتییە  دەبێتـــەوە، 

دڵنیایـــی جـــۆری و پشـــکنینی 

و  کااڵکان  جـــۆری  بـــۆ  کوالێتی 

ڕێگەپێدان  بەڵگەنامـــەی  پێدانی 

بە مەبســـتی هاتنەنـــاوەوە، ئەم 

کوالێتیی  »پشـــکنینی  بە  کردارە 

نارساوە.  گواستنەوە«  لە  بەر  کااڵ 

شـــمەک  تێکڕای  چەنـــدە  هەر 

و کااڵکان لەالیـــەن پەیامنـــگای 

بـــۆ  تورکییـــەوە  ســـتانداردی 

بەڵگەنامەی  كۆنـــرتۆڵ؛  کوالێتیی 

ئەم  بەاڵم  هەیـــە،  ڕێگەپێدانیان 

هەریەک  لەالیـــەن  بەڵگەنامانە 

ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  لـــە 

عێـــراق و حکومەتـــی هەرێمی 

نییە  پەســـەندکراو  کوردستانەوە 

و گرفتی بۆ دروســـت دەکرێت. 

لە  هەریەک  ئەمـــە،  ســـەرباری 

و  عێراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

حکومەتی هەرێمی کوردســـتان؛ 

سیســـتمی جیاواز بۆ پشـــکنینی 

بـــەکار دێنن  کوالێتیـــی کااڵکان 

سیســـتمێکی  لـــە  پەیـــڕەوی  و 

یەکگرتـــووی دڵنیایـــی جـــۆری 

. )4 ( ن کە نا

عێراق  ناوەندیی  دەوڵەتـــی 

کۆمپانیاکانـــی  ڕێگـــەی  لـــە 

 TÜV« و   »Bureau Veritas«

کوالێتیـــی  بـــۆ   ،»Rheinland

هـــەر  دەکات)5(.  کار  کااڵ 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  چـــی 

کوردســـتانە، لە )2017/7/1(ەوە 

بۆ مـــاوەی ســـێ ســـاڵ لەگەڵ 

»Intertek Test«دا  کۆمپانیـــای 

گرێبەســـتی کـــردووە و پشـــت 

ڕێگەپێدانی  بەڵگەنامـــەی  بـــە 

ئـــەم کۆمپانیایە دەبەســـتێت بۆ 

پێویستە تورکیا 
لە بازرگانیکردنی 

لەگەڵ عێراقدا خۆی 
لەو باجانە ڕزگاربکات 
کە لەالیەن دەسەاڵتە 
جیاوازەکـــــــانەوە 

سەپـــــێنراوە

هاتنەنـــاوەی شـــمەک و کااڵ)6(. 

بەگوێرەی  تورکییـــەکان  کۆمپانیا 

بڕی بەهـــای کااڵی گواســـرتاوە، 

لە  دیاریکـــراو  بڕێکی  ناچـــارن 

بـــاج بـــدەن بـــەم کۆمپانیایانە 

شـــمەک  پشـــکنینی  لەبەرامبەر 

ئەگەر  منوونە؛  بـــۆ  کااڵکانیان.  و 

بێتـــوو بەهای کااڵی گواســـرتاوە 

لەنێوان 10 بـــۆ 60 هەزار دۆالر 

بێت، ئـــەوا پێویســـتە بڕی 750 

 Intertek« کۆمپانیـــای بە  دۆالر 

ئەگەر  بـــەاڵم  بدرێـــت.   »Test

و  کەلوپـــەل  بەهـــای  بێتـــوو 
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کااڵکان لەســـەروو 100 هـــەزار 

ئـــەوا بڕی باجی  دۆالرەوە بێت، 

دیاریکراو بـــۆ 1100 دۆالر بەرز 

 . وە بێتە ە د

ڕێگریکـــردن  بـــۆ  تورکیـــا 

لەم دۆخـــە، دەتوانێـــت لەگەڵ 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێراقـــدا 

تێچوو  بـــڕی  و  بکەوێت  ڕێـــک 

کۆمپانیاکانی  بەرژەوەندیـــی  لە 

کەم بکاتەوە. بـــۆ منوونە؛ تورکیا 

بە مەبەستی ئاســـانکاریکردن بۆ 

بەڵگەنامەکانی  پەســـەندکردنی 

پەیامنگای ســـتانداردی تورکی بۆ 

کوالێتیـــی کااڵ لەالیەن دەوڵەتی 

دەتوانێت  عێراقییەوە،  ناوەندیی 

لە  بـــکات  عێـــراق  هاوکاریـــی 

پەیامنگایەکـــی  دامەزراندنـــی 

ڕێگـــەی  لـــە  هاوشـــێوە 

مەشـــقی  پێدانی  دابینکردنـــی 

پێویســـت و بونیادنانی ژێرخانی 

دامەزراوەکە. ســـەرباری هەموو 

لە  تورکیـــا  پێویســـتە  ئەمانـــە، 

بازرگانیکردنـــی لەگـــەڵ عێراقدا 

ڕزگار  باجانـــە  لـــەو  خـــۆی 

دەســـەاڵتە  لەالیەن  کـــە  بکات 

ســـەپێرناوە.  جیاوازەکانـــەوە 

کردنەوەی خاڵی ســـنووریی ئۆڤا 

کـــۆی وەک هێڵێکـــی بازرگانیی 

عێراقدا،  و  تورکیـــا  لەنێوان  نوێ 

بەدیهێنانی  بـــە  باش  خزمەتێکی 

واتـــە  دەکات.  ئامانجـــە  ئـــەم 

گرتنەبـــەری  بـــە  پێویســـتامن 

ئەنجامگیریی  کـــە  هەنگاوێکە، 

بێنێت  بەرهـــەم  نوێ  سیاســـیی 

و پێگە و دەســـەاڵتی سیاســـیی 

بکات. الواز  هەولێـــر 

لـــەو  دیکـــە  یەکێکـــی 

کاریگەریـــی  کـــە  هۆکارانـــەی 

جووڵەی  لەســـەر  ڕاســـتەوخۆی 

و  تورکیـــا  لەنێـــوان  بازرگانـــی 

عێراقـــدا هەیـــە، بریتییـــە لـــە 

ناجێگیـــری و بـــەرز و نزمیـــی 

بودجەی  85%ی  لە  نەوت.  نرخی 

فیدراڵیی  دەوڵەتـــی  بنەڕەتیـــی 

عێراق، پشـــت بە داهاتی نەوت 

دەبەســـتێت. بـــەرز و نزمیـــی 

بەردەوامـــی نرخی نـــەوت، وای 

کـــردووە بودجـــەی دەوڵەتـــی 

بڕی  بێـــت)7(.  ناجێگیر  عێـــراق 

بودجـــەی تەرخانکـــراوی عێراق 

بۆ ســـاڵی 2018، بریتی بووە لە 

85 ملیـــار دۆالر، كە نزیکەی 70 

ملیار دۆالری لـــە ڕێگای داهاتی 

هاتووەتە  نەوتـــەوە  فرۆشـــتنی 

لـــە  دەوڵـــەت)8(.  خەزێنـــەی 

-2014 ســـااڵنی  نێـــوان  ماوەی 

کۆنرتۆڵکردنی  هـــۆی  بە   ،2017

بەشـــێک لە کێڵگـــە نەوتییەکان 

لە  هەندێـــک  تەقاندنـــەوەی  و 

بۆرییەکانی گواســـتنەوەی نەوت 

تیرۆرســـتیی  ڕێکخراوی  لەالیەن 

داعشـــەوە، زیانێکی گەورەی بە 

ئابووریی عێـــراق گەیاندووە. بە 

جۆرێک لـــە ماوەی نێـــوان ئەم 

ســـااڵنەدا، عێراقی لـــە ملیارەها 

دۆالری داهاتـــی نـــەوت بێبەش 

. کردووە

جێبەجێکردنـــی  پـــاش 

ســـزاکانی  دووەمـــی  بەشـــی 

ویالیەتە  لەالیـــەن  ئێران  ســـەر 

ئەمەریـــکاوە،  یەکگرتووەکانـــی 

دەوڵەتی عێـــراق لە مانگی 11ی 

ســـاڵی )2018(ەوە توانیویەتـــی 

داهاتی زیاتر دەســـت بخات لە 

نەوتی  هەناردەکردنی  ڕێگـــەی 

بەنـــدەری  بـــۆ  کەرکووکـــەوە 

»جەیهـــان«ی تورکـــی لە ڕێگای 

بۆریـــی  هەنـــاردەی  هێڵـــی 

نەوتـــی حکومەتـــی هەرێمـــی 

کوردســـتانەوە. سەرباری هەموو 

پێشـــووتردا  لە  کە  زیانانەی  ئەو 

عێراق  نەوتـــی  داهاتـــی  بـــەر 

کەوتـــووە، ئـــەم دۆخـــە نوێیە 

هەبـــووە  زۆری  گرنگییەکـــی 

لـــە گەشەســـەندنی ئابووریـــی 

عێراقـــدا. تەنها لـــە مانگی 11ی 

ســـاڵی 2018، دەوڵەتـــی عێراق 
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پالنـــی بـــۆ دادەنرێـــت، ئـــەوا 

کورتـــدا  زۆر  ماوەیەکـــی  لـــە 

لەســـەر  ئەرێنـــی  کاریگەریـــی 

بازرگانییەکانـــی  پەیوەندییـــە 

بەجێ  عێـــراق  و  تورکیا  نێـــوان 

. هێڵێت ە د

لـــەو  دیکـــە  یەکێکـــی 

کـــە  پەرەســـەندنانەی 

هـــۆکار بـــوو بـــۆ تێکچوونـــی 

هاوســـەنگیی هێـــز و خراپیـــی 

عێراق،  لـــە  ئابـــووری  دۆخـــی 

کە  لەو گشتپرســـییەی  بریتییـــە 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

مەبەســـتی  بـــە  کوردســـتانەوە 

ســـەربەخۆیی لە 25ی ئەیلوولی 

2017 ئەنجـــام درا، كـــە ئەمەش 

لـــەو  بـــوو  ســـوودبینین  بـــە 

کارگێڕییەی  و  سیاســـی  بۆشاییە 

ســـەرهەڵدان  ئەنجامی  لـــە  کە 

دەســـەاڵتی  پەرەســـەندنی  و 

ڕێکخراوی تیرۆرســـتیی داعش لە 

ناوچەکە دروســـت ببـــوو. هاوتا 

لەگەڵ ئەنجامدانی گشتپرســـیدا، 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

بە گەڕانەوە بۆ مـــادەی 140 لە 

عێراق،  فیدراڵیـــی  دەســـتووری 

ژێر  خســـتە  کەرکووکی  شـــاری 

بـــەو  خۆیـــەوە،  دەســـتەاڵتی 

بەشـــێکە  کەرکـــووک  پێیـــەی 

ناوچـــە جێناکۆکـــەکان)10(.  لـــە 

بـــەم شـــێوەیە داهاتـــی نەوتی 

لەبریی  کەرکـــووک  دەرهێرناوی 

کەوتـــە  ناوەنـــدی؛  دەوڵەتـــی 

ئیـــدارەی  دەســـەاڵتی  ژێـــر 

ئەوەی  پاش  بـــەاڵم  هەولێرەوە، 

هێزەکانـــی ســـوپای عێـــراق و 

شەعبی  حەشـــدی  میلیشیاکانی 

لـــە ئۆکتۆبـــەری 2017 توانییان 

بکەنەوە  کۆنـــرتۆڵ  ناوچانە  ئەو 

هێزەکانی  دەســـتی  لەژێـــر  کە 

کەرکووکیان  بوو،  پێشـــمەرگەدا 

دەســـەاڵتی  ژێـــر  گەڕانـــدەوە 

عێراق. ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

ســـەرباری  ڕووداوانە  ئـــەم 

هـــۆی  بـــە  بـــوون  ئـــەوەی 

ی  ە و نە کێشـــا ر کا ستلە ە د

پۆســـتی  لە  بارزانی  مەســـعوود 

هەرێمـــی  ســـەرۆکایەتیی 

ئەوەشـــدا  لەگەڵ  کوردســـتان، 

حکومەتـــی  پەیوەندییەکانـــی 

لەگەڵ  کوردســـتانی  هەرێمـــی 

تورکیـــا و دەوڵەتی  لە  هەریەک 

ناوەندیی عێـــراق گەیاندە خاڵی 

هاتنەئـــارای  پـــاش  بنبەســـت. 

ئـــەم دۆخـــە نوێیـــە، دەوڵەتی 

لـــە  داوای  عێـــراق  ناوەندیـــی 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

دەروازە  ســـەرجەم  کـــە  کـــرد 

داهاتی نەوتی 
دەرهێـــــنراوی 

کەرکـــووک لەبریی 
دەوڵەتـــــی ناوەندی؛ 
کەوتە ژێـر دەسەاڵتی 

ئیدارەی هەولێرەوە

هەزار   260 ناردنـــی  لەبەرامبەر 

بەرمیـــل نـــەوت بـــۆ بەندەری 

دۆالر  ملیۆن   16 بـــڕی  جەیهان، 

لە  کەوتـــووە،  دەســـت  داهاتی 

بڕی  عێـــراق  مـــاوەدا  هەمـــان 

نەوتـــی  بەرمیـــل  100 هـــەزار 

هەناردە  بەســـڕەوە  ڕێـــگای  لە 

 6 نزیکەی  توانیویەتی  و  کردووە 

ملیار دۆالر بەدەســـت بێنێت)9(. 

ئەگـــەر بێتـــوو بـــڕی نەوتـــی 

بۆ  کەرکـــووک  هەناردەکـــراوی 

نەوتـــی  بەرمیـــل  100 هـــەزار 

ڕۆژانـــە بـــەرز ببێتـــەوە، وەک 
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ڕادەســـت  ســـنوورییەکانی 

داوایەی  ئـــەم  بـــەاڵم  بـــکات، 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

کرایـــەوە.  ڕەت  کوردســـتانەوە 

حکومەتـــی  لـــەوەش  زیـــاد 

هەرێمـــی کوردســـتان بەفەڕمی 

کـــە  ڕاگەیانـــدووە  ئـــەوەی 

دەســـتتێوەردانێک  جـــۆرە  هەر 

ببێتـــە  کـــە  دەکاتـــەوە  ڕەت 

بـــە  زیانگەیانـــدن  هـــۆی 

 .)11 ( ئۆتۆنۆمییەکـــەی

ئـــەو  دەگەینـــە  لێـــرەدا 

پەیوەندییە  ئاڵۆزیـــی  ئەنجامەی 

حکومەتی  نێوان  سیاســـییەکانی 

و  کوردســـتان  هەرێمـــی 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێـــراق، 

بۆ  هەبووە  خراپـــی  کاریگەریی 

و  ئابـــووری  پەیوەندییە  ســـەر 

بازرگانییەکانـــی نێـــوان تورکیا و 

عێراق.  بۆ منوونـــە؛ لە ئەنجامی 

کـــە  لێکتێنەگەشـــتنانەی  ئـــەو 

لەنێـــوان هەولێـــر و بەغـــدادا 

لەنێـــو  ئێســـتادا  لـــە  هەیـــە، 

لـــە  زیـــاد  عێراقـــدا  خـــودی 

باجێکی گومرگـــی وەردەگیرێت. 

بەغداد  كارگێڕیـــی  دەســـەاڵتی 

گومرگیی  خاڵـــی  دانانـــی  بـــە 

زیادە لەســـەر ڕێـــگای هەولێر-

سلێامنی-کەرکووک،  و  کەرکووک 

کـــە  باجـــەی  لـــەو  جگـــە 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

وەرگیـــراوە،  کوردســـتانەوە 

دووبـــارە بـــاج لەو شـــمەک و 

کـــە  وەردەگرێتـــەوە  کااڵیانـــە 

ســـنوورییەکان  دەروازە  لـــە 

عێراق  هـــاوردەی  هەرێمـــەوە 

ئـــەم  ئەنجامـــی  دەکرێـــت. 

ســـەپاندن  مامەڵەیـــە،  جـــۆرە 

گومرگییە  باجـــی  وەرگرتنـــی  و 

لە  جیـــاواز  جێگـــەی  دوو  لـــە 

نێوخـــۆی یەک واڵتـــدا، ئەمەش 

بۆ  نەرێنیی دەبێت  کاریگەریـــی 

ســـەر زۆرێک لەو کۆمپانیایانەی 

هەناردەکردندا  بـــواری  لـــە  کە 

دەکـــەن. کار 

ئـــەوەی  لەگـــەڵ 

ال  هـــەردوو  کاربەدەســـتانی 

بەڵێنی  بۆنـــەدا  چەندیـــن  لـــە 

خاڵـــە  کـــە  داوە  ئەوەیـــان 

بۆ  بکەنەوە  کـــەم  گومرگییەکان 

پەیڕەوکردنی  بۆ  کار  و  یەک خاڵ 

شـــێوازێکی گومرگیـــی هاوبەش 

بکەن، بـــەاڵم لەگەڵ ئەوەشـــدا 

تا ئێســـتا نەتوانـــراوە ئەم بابەتە 

سەرباری  بکرێت)12(.  چارەســـەر 

هەبوونـــی خاڵـــە گومرگییەکان، 

هەناردەکـــردن  کۆمپانیاکانـــی 

کە لـــە ناوچەکـــەدا کار دەکەن، 

دەکەنـــەوە  لـــەوە  جەخـــت 

گواســـتنەوەی  کاتـــی  لـــە 

ڕووبـــەڕووی  بەرهەمەکانیـــان، 

کـــردەوەی توندوتیـــژ دەبنەوە، 

ئەمـــەش لـــە ڕووی دەروونـــی 

هۆی  دەبێتـــە  ئابوورییـــەوە  و 

دروســـتکردنی گرفـــت بۆیـــان. 

لەو  هەندێـــک  لـــە  تەنانـــەت 

ئەمنییان  بۆشـــایی  کە  ناوچانەی 

تورکـــەکان  شـــۆفێرە  تێدایـــە، 

گرووپـــی  هەنـــدێ  لەالیـــەن 

ڕووبـــەڕووی  چەکـــدارەوە 

هەڕەشـــە دەبنـــەوە و بـــەزۆر 

ســـەرانەیان لـــێ وەر دەگیرێت. 

هەوڵەکانی  ســـەرجەم  سەرباری 

کەناڵـــە فەڕمییەكانـــی تورکیـــا 

حکومەتی  لـــە  هەریەکە  لەگەڵ 

هەرێمی کوردســـتان و دەوڵەتی 

ناوەندیـــی عێراق بە مەبەســـتی 

چارەســـەرێک  دۆزینـــەوەی 

تا  بـــەاڵم  گرفتانـــە،  ئـــەم  بـــۆ 

هەوڵـــەکان  ســـەرجەم  ئێســـتا 

بەردەوامیی  بـــوون و  بێســـوود 

بـــە  زیـــان  دۆخـــەش؛  ئـــەم 

عێراق  لەگەڵ  تورکیـــا  بازرگانیی 

دەگەیەنێـــت. 

پەیوەندییـــە  ئێســـتادا  لـــە 

بازرگانییەکانـــی نێـــوان تورکیا و 
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عێراق کەوتۆتـــە ژێر کاریگەریی 

لەوانـــە:  هـــۆکار،  چەندیـــن 

ناسەقامگیریی  و  ئەمنی  کێشەی 

ملمالنێ  و  قەیـــران  ناوچەکـــە، 

سیاســـییەکانی نێوخـــۆی عێراق، 

کاری  دیـــار  شـــێوەیەکی  بە  کە 

کردووەتـــە ســـەر پەیوەندییـــە 

ئابـــووری و بازرگانییەکان. تورکیا 

دوورکەوتنەوە  مەبەســـتی  بـــە 

لـــەم کاریگەرییانـــە، پێویســـتە 

نوێدا  دەروازەیەکـــی  بـــەدوای 

پڕۆژەی  ڕووەوە  لـــەم  بگەڕێت. 

کۆی  ئۆڤـــا  ســـنووریی  خاڵـــی 

ئـــەم  دەبێـــت،  بەســـوود  زۆر 

دەدات  تورکیا  یارمەتیـــی  پڕۆژە 

ئاســـانرت  شـــێوەیەکی  بـــە  تـــا 

نێوخۆی  بـــە  بـــگات  دەســـتی 

عێـــراق. بـــۆ جێبەجێکردنی ئەم 

ئەوەی  پاش  پێویســـتە  پڕۆژەیە، 

حکومەتـــی تورکیا ئـــەو ئەرکانە 

دەکەوێتە  کـــە  دەکات  جێبەجێ 

ناوەندیی  دەوڵەتی  سەرشـــانی، 

عێراقیـــش بـــە ئەرکـــی خـــۆی 

هەســـتێت و هەنگاوی هاوشێوە 

پڕۆژەکە.  سەرخســـتنی  بۆ  بنێت 

بـــە مانایەکی تـــر: بەهێزبوونی 

لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانـــی 

عێراقدا،  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

بۆ  دەگێڕێت  گـــەورە  ڕۆڵێکـــی 

پڕۆژەیە. ئـــەم  ســـەرکەوتنی 

پێشـــنیارەی  ئەو  بەگوێرەی 

کە تورکیا بـــۆ حکومەتی عێراقی 

ئەم خاڵە ســـنوورییە  کـــردووە، 

پێ  دەســـت  کۆییەوە  ئۆڤـــا  لە 

دەکات و پـــاش تێپەڕیـــن بـــە 

موســـڵ  و  تەلەعفەر  ناوچەکانی 

بەســـڕە  و  بەغـــداد  تاوەكـــوو 

شـــێوەیە  بەم  دەبێتەوە.  درێـــژ 

لـــە  ال  هـــەردوو  دەتوانرێـــت 

ڕاســـتەخۆوە  هێڵێکی  ڕێگـــەی 

پێکـــەوە ببەســـرتێنەوە، بەبـــێ 

هەرێمی  بـــە  پشـــت  ئـــەوەی 

ببەســـرتێت.  کوردســـتان 

حکومەتی  ئەمەشدا،  لەبەرامبەر 

هـــەوڵ  کوردســـتان  هەرێمـــی 

تورکیا  نێـــوان  بازرگانیی  دەدات 

و عێـــراق لـــە ڕێـــگای خاڵـــی 

ســـنووریی خابـــورەوە بەردەوام 

بێـــت و لەژێـــر کۆنرتۆڵی خۆیدا 

 . ە و مبێنێتە

ئـــەو  پێچەوانـــەی  بـــە 

دەنگۆیانـــەی کـــە پێـــی وایـــە 

دەروازەی ســـنووریی خابور بەس 

بۆ ئەنجامدانـــی پەیوەندیی  نییە 

و  تورکیـــا  لەنێـــوان  بازرگانـــی 

حکومەتی  بەرپرســـانی  عێراقدا، 

بانگەشەی  کوردســـتان  هەرێمی 

بە  پێویســـت  کە  دەکـــەن  ئەوە 

ســـنووریی  دەروازەی  کردنەوەی 
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لە  نـــاکات و دەتوانرێت  دیکـــە 

ســـنووریی  دەروازەی  ڕێگـــەی 

بـــە  بەردەوامـــی  خابـــورەوە 

چاالکییـــە بازرگانییەکانـــی نێوان 

بەاڵم  بدرێـــت.  واڵت  هـــەردوو 

ئەگـــەر بێتـــوو لـــە ڕوانگـــەی 

دۆخەکـــە  ســـەیری  تورکیـــاوە 

بکەیـــن، ئـــەوا دەگەینـــە ئـــەو 

بازرگانیی  چاالکیی  کە  ئەنجامەی 

ســـااڵنە بە بەهای ملیارەها دۆالر 

بەتەنیـــا  واڵتـــدا  دوو  لەنێـــوان 

دەروازەی  یـــەک  ڕێـــگای  لـــە 

گرفتە  پڕ  کارێکی  ســـنوورییەوە، 

و خزمەت بـــە بەرژەوەندییەکانی 

ئـــەو واڵتە نـــاکات. 

ئەمـــە،  ســـەرباری 

پـــڕۆژەی خاڵی  جێبەجێکردنـــی 

ســـنووریی ئۆڤـــا کـــۆی دەبێتە 

هـــۆی ڕەخســـاندنی دەرفـــەت 

بۆ هێـــزە چەکدارەکانـــی تورکیا 

و ســـوپای عێراق، بە مەبەســـتی 

ئۆپەراســـیۆنی  ئەنجامدانـــی 

لـــە  هاوبـــەش.  ســـەربازیی 

ئـــەم  گرتنەبـــەری  ڕێگـــەی 

هاوبەشـــانەوە،  هەنـــگاوە 

دەســـەاڵتی  زیادکردنی  لەپـــاڵ 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

لـــە بـــەری ڕۆژئـــاوای ڕووباری 

دیجلـــە كە لـــە ڕێگەی فشـــار 

خستنەســـەر حکومەتی هەرێمی 

دەتوانرێـــت  کوردســـتانەوە 

کوردی  دەســـەاڵتی  هەوڵەکانی 

بۆ ســـەربەخۆیی بوەســـتێرنێت. 

لـــە  زۆرێـــک  ئـــەوەی  وەک 

سیاســـیەکانی  ســـەرکردە 

بەغـــداش ئاماژەی بـــۆ دەکەن، 

هەنگاوانـــە  ئـــەم  گرتنەبـــەری 

زیادبوونـــی  هـــۆی  دەبێتـــە 

دەســـەاڵتی  نفوزی  و  هەژموون 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

لەبەرامبـــەر حکومەتی هەرێمی 

لەپاش  کوردســـتان. هەر چەندە 

گشتپرســـیی هەرێمی كوردستان، 

لـــە  بارزانـــی«  »مەســـعوود 

بـــۆ  ســـەردانیکردنی  ڕێگـــەی 

بەغدا؛ هەوڵی ئاســـاییکردنەوەی 

هەولێر  نێـــوان  پەیوەندییەکانی 

بـــەاڵم  دابێـــت،  بەغـــدادی  و 

پێیان  دەســـەاڵتدارانی بەغـــداد 

بـــن  ســـوور  پێویســـتە  وایـــە 

توندەکانیان  هەڵوێســـتە  لەسەر 

بارزانـــی)13(.  بەرامبـــەر 

خاڵـــی  کردنـــەوەی  بـــە 

ســـنووریی ئۆڤا کـــۆی، جگە لە 

تورکامنەکانـــی ناوچەی موســـڵ 

تورکامنەکانـــی  تەلەعفـــەر،  و 

دەتوانـــن  کەرکووکیـــش 

جووڵـــە  لـــە  ســـوودمەندبن 

بازرگانییەکانـــی  چاالکییـــە  و 

ناوچەکـــە. ئـــەو هەنگاوانـــەی 

کـــە تورکیـــا دەیگرێتـــە بەر بە 

هێڵە،  ئەم  پاراســـتنی  مەبەستی 

دەبێتە  درێـــژدا  ماوەیەکـــی  لە 

هـــۆی زیادبوونی دەســـەاڵت و 

لـــە ناوچەکە.  نفـــوزی تورکیـــا 

لە کاتـــی هاتنەئارای پڕۆســـەی 

و  ئاوادانکردنـــەوە  دووبـــارە 

ناوچـــە  ئـــەو  بونیادنانـــەوەی 

ئەنجامی  لـــە  کە  ســـوننەیانەی 

ڕێکخـــراوی  چاالکییەکانـــی 

زیانیان  داعشـــەوە  تیرۆریستیی 

دووبـــارە  کەوتـــووە،  بـــەر 

لەســـەر  تورکیـــا  کاریگەریـــی 



84

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

ناوچەکە  ســـوننیی  دانیشتووانی 

بێگومـــان  دەردەکەوێتـــەوە. 

ئـــەم دۆخە کاریگەریـــی دیاری 

دەبێـــت لـــە ڕێگریکـــردن لـــە 

هەژموونـــی  بەردەوامیـــی 

فراوانخوازیـــی  و  دەســـەاڵت 

ناوچەکە. لـــە  شـــیعە 

کاریگەریی پڕۆژەی ئۆڤا کۆی 

لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان 

تورکیا و عێراق

ســـنووریی  خاڵی  کردنەوەی 

ڕووەوە  زۆر  لـــە  کـــۆی،  ئۆڤـــا 

کاریگەریـــی دەبێـــت بۆ ســـەر 

نێـــوان تورکیا  پەیوەندییەکانـــی 

ڕووی  لـــە  گـــەر  عێـــراق.  و 

پڕۆژەیـــە  لـــەم  ئابوورییـــەوە 

بێگومـــان  ئـــەوا  بڕوانیـــن، 

پێشـــکەوتن  هـــۆی  دەبێتـــە 

زیاتـــری  گەشەســـەندنی  و 

بازرگانییەکانـــی  پەیوەندییـــە 

واڵت،  هـــەردوو  نێـــوان 

ئـــەوەی  دوای  بەتایبـــەت 

لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا ئـــەم 

نزیکبوونـــەوەی  پەیوەندییانـــە 

لە  بینیوە.  بەخۆیـــەوە  زیاتـــری 

عێـــراق  تورکیـــاوە،  ڕوانگـــەی 

گرنگرتیـــن  لـــە  یەکێـــک  بـــە 

هاوردەکارەکانـــی  دەوڵەتـــە 

دادەنرێـــت.  ناوچەکـــە 

عێراقـــەوە،  ڕوانگـــەی  لـــە 

تورکیـــا لەپـــاڵ هەریـــەک لـــە 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

ئەمەریـــکا، چین و هیندســـتان 

گرنگرتیـــن  لـــە  یەکێـــک  بـــە 

بازرگانییەکانـــی  دەوڵەتـــە 

دەژمێردرێـــت)14(.  جیهـــان 

ئـــەم  هەبوونـــی  ســـەرباری 

دەرفەتـــە باشـــە لە بـــواری کار 

نەبوونی  بـــەاڵم  بازرگانیـــدا،  و 

چەنـــد دەروازەیەکی ســـنووری 

بەرهەمـــەکان  گەیاندنـــی  بـــۆ 

مەبەســـتی  بـــە  عێـــراق،  بـــە 

دابەشکردن و ســـاغکردنەوەیان، 

گرفتی لەبـــەردەم کار و جووڵەی 

کـــردووە. دروســـت  بازرگانیدا 

و  شـــمەک  گواســـتنەوەی 

کااڵکان بـــۆ عێراق، لـــە ڕێگەی 

دەدرێت.  ئەنجام  وشـــکانییەوە 

بەکارهێنانـــی ئـــەم ڕێگایـــە بە 

ئەمنیـــی  بارودۆخـــی  هـــۆی 

باجـــی  وەرگرتنـــی  عێـــراق، 

لەالیـــەن هەریـــەک  گومرگـــی 

بەغـــدادەوە،  و  هەولێـــر  لـــە 

لە  بارهەڵگـــرەکان  گەڕانـــەوەی 

عێراقـــەوە بەبەتاڵـــی؛ دەبێتـــە 

تێچـــووی  زیادبوونـــی  هـــۆی 

ئـــەوە  لەبـــەر  گواســـتنەوە. 

پێویستە 
چاوەڕوانیی 

ئەوە نەکرێت 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمەریکا هەڵوێستێکی 

ئەرێنیی هەبێت بەرامبەر 
کردنەوەی پڕۆژەی خاڵی 

سنووریی ئۆڤا کۆی

کردنـــەوەی ڕێگایـــەک کـــە بە 

تورکیا  ڕاســـتەوخۆ  شـــێوەیەکی 

و عێـــراق پێکەوە ببەســـتێتەوە، 

کردنەوەی  گرنگـــە.  زۆر  کارێکی 

کۆی  ئۆڤـــا  ســـنووریی  خاڵـــی 

لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا  کـــە 

دەکرێـــت،  لێـــوە  باســـی  زۆر 

لـــەم ڕووەوە  کارێکـــی گرنگە. 

هێڵێکی  ڕێگـــەی  لـــە  تورکیـــا 

ناوچەکانی  بە  کە  ڕاســـتەوخۆوە 

و  تەلەعفـــەر  کـــۆی،  ئۆڤـــا 

دەرفەتی  تێدەپەڕێت،  موســـڵدا 
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لەگەڵ  ڕاســـتەوخۆی  پەیوەندیی 

هەر  دەڕەخســـێت.  بۆ  بەغدادا 

چی عێراقیشـــە، بـــە کردنەوەی 

ئەوەی  ســـەرباری  پڕۆژەیە،  ئەم 

ڕاســـتەخۆوە  هێڵێکی  ڕێگەی  لە 

پەیوەندیکردنـــی  دەرفەتـــی 

بـــۆ  تورکیـــادا  لەگـــەڵ 

دەڕەخســـێت، لە هەمـــان کاتدا 

بڕی  کەمبوونـــەوەی  هـــۆی  بە 

تێچـــووەوە، نرخی ئەو شـــمەک 

و کااڵیانـــەی کـــە لـــە تورکیاوە 

بەخۆیـــەوە  دابەزیـــن  دێـــت، 

دەبینێـــت.

پڕۆژەیەکـــی  ئەنجامدانـــی 

لەم شـــێوەیە کـــە دەبێتە هۆی 

بەرژەوەندیی  دەســـتەبەرکردنی 

ئابـــووری بـــۆ هـــەردوو واڵت، 

پێویســـتی بـــە جێبەجێکردنـــی 

کۆمەڵێـــک مەرج هەیـــە. وەک 

دەکەوێتە  کـــۆی  ئۆڤا  دەزانرێت 

ئـــەم  ناوچـــەی »رشنـــاخ«ەوە، 

لە  نزیکیی  بە هـــۆی  ناوچەیـــە 

خاوەنی  عێراقـــەوە،  ســـنووری 

دەکرێت  و  سرتاتیژییە  پێگەیەکی 

خاڵی  بۆ  شـــوێنگرەوەیەک  ببێتە 

ســـنووریی خابور. بـــەاڵم بەری 

ئەوبـــەری ئەم خاڵە ســـنوورییە 

لەژێر  فیشـــخابورە،  ناوچەی  کە 

کۆنرتۆڵـــی حکومەتـــی هەرێمی 

ئـــەوەی  بـــۆ  کوردســـتاندایە. 

ئـــەم پڕۆژەیـــە بە شـــێوەیەکی 

بـــواری  بکەوێتـــە  کـــرداری 

پێویســـتە  جێبەجێکردنـــەوە، 

ســـەرەتا دەوڵەتـــی ناوەندیـــی 

عێـــراق فیشـــخابور بخاتـــە ژێر 

وەک  و  خۆیـــەوە  دەســـەاڵتی 

پێویســـتە  دواتـــر  هەنـــگاوی 

تورکیـــا  دەوڵەتـــی  هـــەردوو 

لەســـەر  بن  ســـوور  عێـــراق  و 

هاوبەش  هەڵوێســـتی  وەرگرتنی 

بەرامبـــەر ئـــەو ناڕەزایەتییانەی 

کـــە بـــەم هۆیـــەوە لەالیـــەن 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە  و 

ئـــاراوە.  دێتە  ئەمەریـــکاوە 

هەڵوێســـتێکی  وەرگرتنـــی 

بـــۆ  ڕەنگـــە  چەشـــنە،  لـــەم 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

کارێکـــی قورس بێـــت، بە هۆی 

لەالیەن  کـــە  ئـــەو فشـــارانەی 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە  و 

ئەمەریـــکاوە دەکرێتە ســـەری، 

لەبـــەر ئـــەوەی فیشـــخابور بە 

سەرەکییانە  دەروازە  لەو  یەکێک 

لەالیـــەن  کـــە  دادەنرێـــت 

یەکگرتووەکانـــی  ویالیەتـــە 

ئەمەریـــکاوە بـــەکار دەهێرنێت 

هاوکاریی  ناردنی  مەبەســـتی  بە 

ســـەربازی بۆ هێزەکانـــی پارتی 

لە  کـــورد  دیموکراتی  یەکێتیـــی 

ئەم  لەبەر   .)15()PYD( ســـووریا 

هۆکارە، پێویســـتە لە ســـەرەتادا 

چاوەڕوانیـــی ئـــەوە نەکرێـــت 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  کـــە 

هەڵوێســـتێکی  ئەمەریـــکا 

بەرامبـــەر  هەبێـــت  ئەرێنیـــی 

خاڵـــی  پـــڕۆژەی  کردنـــەوەی 

ســـنووریی ئۆڤا کۆی، چونکه لە 

ئەنجامـــدا هەرێمی كوردســـتان 

لـــە چەندین ڕووی جیـــاوازەوە 

بـــۆ  هەیـــە  زۆری  گرنگیـــی 

ئەمەریکا. لـــە دۆخی کردنەوەی 

کۆی«ی  »ئۆڤا  بازرگانیـــی  هێڵی 

ئـــەو  کۆنرتۆڵکردنـــی  موســـڵ، 

ناوچانـــەی ئـــەم هێڵـــەی پێدا 

تێدەپەڕێـــت لەالیـــەن تورکیـــا 

هـــۆی  دەبێتـــە  عێراقـــەوە،  و 

هاتوچـــۆی  کەمکردنـــەوەی 

گرووپـــە تیرۆریســـتییەکان لـــە 

. کە چە و نا

و  موســـڵ  ناوچەکانـــی 

دەکەونـــە  کـــە  تەلەعفـــەر 

باکـــووری ڕۆژئـــاوای عێراقەوە، 

لـــە دیارتریـــن ئـــەو ناوچانەن 

و  شـــااڵو  کاریگەریـــی  کـــە 

ڕێکخـــراوی  پەالمارەکانـــی 
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داعشـــیان  تیرۆریســـتیی 

بەتایبەتـــی  بـــووە.  لەســـەر 

نەمابوو  زۆری  موســـڵ  شـــاری 

بەتـــەواوی وێـــران بێـــت، بـــە 

بەردەوامی  ئۆپەراســـیۆنی  هۆی 

بـــە  هاوپەیامنـــان  هێزەکانـــی 

بۆ  ئەمەریـــکا  ســـەرکردایەتیی 

تیرۆریســـتیی  ڕێکخراوی  ســـەر 

داعـــش. لـــە ڕووی ئابوورییەوە 

ناوچەکـــە زیانێکـــی گـــەورەی 

بەگوێـــرەی  و  کەوتـــووە  بـــەر 

ئیـــدارەی  بەرپرســـانی  وتـــەی 

بونیادنانەوەی  دووبارە  موســـڵ، 

شـــارەکە پێویســـتی بە نزیکەی 

هەیـــە)16(،  دۆالر  ملیـــار   50

ئاوەدانکردنـــەوەی  هەروەهـــا 

بە  پێویســـتی  عێراقیش،  تێکڕای 

.)17( بۆ ئەوەی  ملیـــار دۆالرە   88

دووبارە ئـــەم ناوچانە بخرێنەوە 

بازرگانـــی،  نەخشـــەی  ســـەر 

لەدەســـتدانی  بەبێ  پێویســـتە 

چەندین  لـــە  وەبەرهێنان  کات؛ 

ئەنجـــام  جیـــاوازدا  بـــواری 

بونیادنانـــەوەی  وەک  بدرێـــت، 

و  کردنەوە  ناوچەکـــە،  ژێرخانی 

پاراســـتنی ئاسایشـــی هێڵەکانی 

و  وشـــکانی  گواســـتنەوەی 

جێگـــەی حەوانەوە.  دابینکردنی 

جێبەجێکردنـــی  و  پڕکردنـــەوە 

دەبێتـــە  پێداویســـتییانە،  ئـــەم 

بونیادنانەوەی  دووبـــارە  هـــۆی 

و  ناوچەکـــە  ئابووریـــی 

واتە  بووژانـــەوەی.  ســـەرلەنوێ 

تورکیـــا دەتوانێت لە پڕۆســـەی 

دووبارە بونیادنانەوەی موســـڵدا، 

لەئەستۆ  گرنگ  بەرپرســـیارێتیی 

دەتوانین  جـــۆرە  بـــەم  بگرێت. 

بڵێین کردنـــەوەی هێڵێکی نوێی 

بازرگانـــی بۆ عێـــراق لە ڕێگەی 

»ئۆڤـــا کۆی«یـــەوە، یەکەمیـــن 

دووبـــارە  ئـــەم  هەنـــگاوی 

بونیادنانەوەیـــە. 

لەپـــاڵ تێچـــووی ماددیـــی 

پێویســـتە  پڕۆژەیـــەدا،  ئـــەم 

ناوچەکە  دیمۆگرافیـــای  گۆڕانی 

وەربگیرێـــت.  بەهەنـــد 

دووەم  وەک  موســـڵ  ناوچـــەی 

بە  عێـــراق،  شـــاری  گەورەترین 

یەکێـــک لـــە گرنگرتیـــن ناوچە 

دادەنرێـــت.  سوننەنشـــینەکان 

بەر لە ســـەرهەڵدانی ڕێکخراوی 

بەگوێرەی  داعش،  تیرۆریســـتیی 

ئامـــارە ســـەرەتاییەکان؛ ژمارەی 

دانیشـــتووانی ناوچـــەی نەینەوا 

 700 و  ملیـــۆن   3 نزیکـــەی 

هـــەزار کـــەس بووە، لـــە کۆی 

65%ی  نزیکـــەی  ژمارەیە،  ئـــەم 

لـــە  ناوچەکـــە  دانیشـــتووانی 

عەرەبـــە سوننەنشـــینەکان پێک 

وەک  موســـڵ  شـــاری  دێـــت. 

لە  و  نەینەوا  ناوچـــەی  ناوەندی 

کـــۆی ئـــەو ژمـــارەی ئاماژەمان 

نزیکـــەی 2 ملیۆن  بـــە  بۆ کرد، 

چاالکییە  دادەنرێـــت)18(.  خێزان 

داعـــش،  تیرۆریســـتییەکانی 

جێگیرکردنـــی  لەگـــەڵ  هاوتـــا 

شـــەعبی  حەشـــدی  هێزەکانی 

هـــۆی  بۆتـــە  ناوچەکـــە،  لـــە 

گۆڕانـــکاری  هێنانەئـــارای 

دیمۆگرافیـــی  پێکهاتـــەی  لـــە 

ناوچەکـــە.  دانیشـــتووانی 

شـــیعییانەی  تورکامنـــە  ئـــەو 

باڵوبوونـــەوەی  لـــەدوای  کـــە 

تیرۆریســـتیی  ڕێکخـــراوی 

ناوچەکانی  بـــەرەو  داعشـــەوە 

کۆچیـــان  نەجـــەف  و  بەســـڕە 

کردبوو، پاش تێکشـــکانی داعش 

دەستبەســـەرداگرتنەوەی  و 

هێزەکانی  لەالیـــەن  ناوچەکـــە 

دووبارە  شـــەعبییەوە،  حەشدی 

ناوچەکانیـــان.  گەڕاونەتـــەوە 

بـــاس  ئەمـــەدا،  لەبەرامبـــەر 

ژمـــارەی  کەمبوونـــەوەی  لـــە 

سوننەنشـــین  دانیشـــتووانی 

دەکرێـــت)19(. 

تەشـــەنەکردنی  لەگـــەڵ 

ڕێکخـــراوی  مەترســـییەکانی 
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تیرۆریســـتیی داعش لە موســـڵ 

لـــە  بەشـــێک  دەوروبـــەری،  و 

مەزهەبی  ســـوننە  هاواڵتیانـــی 

کۆچ  بـــوون  ناچـــار  ناوچەکـــە 

بکـــەن بـــۆ ناوچەکانـــی ژێـــر 

هەرێمی  حکومەتی  دەســـەاڵتی 

پـــاش  تورکیـــا.  و  کوردســـتان 

ڕێکخراوەکـــەش،  شکســـتی 

بەشـــێکی کەم لـــەم هاواڵتییانە 

گەڕاونەتـــەوە بـــۆ ناوچەکانـــی 

تێڕوانین  بە  کاتێکـــدا  لە  خۆیان. 

و  مێژوویـــی  پێکهاتـــەی  لـــە 

موســـڵ،  شـــاری  کولتووریـــی 

دیمۆگرافیی  پێکهاتـــەی  لەپـــاڵ 

ئـــەو  دەگەینـــە  شـــارەکەدا، 

ئەنجامەی کـــە تورکیا دەتوانێت 

لە ڕێگـــەی ئەنجامدانی چاالکیی 

جۆراوجـــۆرەوە، ڕووبەری نفوزی 

خۆی لە ناوچەکـــە فراوان بکات 

بدات.  پـــێ  زیاتری  و گەشـــەی 

ئـــەو پڕۆژانـــەی کە بڕیـــارە بە 

هـــاوکاری و پشـــتیوانیی تورکیا 

لـــە ناوچەکەدا ئەنجـــام بدرێت 

لەپـــاڵ بووژانـــەوەی ئابووریدا، 

گەشـــەپێدانی  بـــۆ  دەرفـــەت 

کۆمەاڵیەتییـــش  الیەنـــی 

دەڕەخســـێنێت. بۆیە پێشـــبینی 

پڕۆژەیەکی گشـــتگیری  دەکرێت 

گۆڕانكاریی  کـــۆی؛  ئۆڤـــا  وەک 

سیاســـیی نـــوێ لەگـــەڵ خۆیدا 

کایەوە. بهێنێتـــە 

دەوڵەتی  ئەوەی  ســـەرباری 

لـــەم  عێـــراق  ناوەندیـــی 

ملیار   100 نزیکـــەی  قۆناغـــەدا 

کـــردووە)28(،  خـــەرج  دۆالری 

لەگـــەڵ ئەوەشـــدا بـــە هـــۆی 

تـــەواوی  کۆنرتۆڵنەکردنـــی 

هێزەکانی حەشـــدی شەعبییەوە 

نەیتوانیوە دەســـەاڵتی خۆی لەو 

بســـەپێنێت. حەشـــدی  ناوچانە 

لەگەڵ  تەلەعفـــەر  لە  شـــەعبی 

شـــیعەکاندا  تورکامنییە  گرووپە 

ناوچەی  لە  و  پەیوەندیدایـــە  لە 

لەگەڵ  بەهاوبەشی  شـــەنگالیش 

پارتی کرێکارانی کوردســـتان کار 

دەکات)29(. لەگـــەڵ کردنـــەوەی 

ســـنوورییەدا،  دەروازە  ئـــەم 

پێویســـتە دەوڵەتـــی ناوەنـــدی 

دەســـەاڵتی خۆی لـــەم ناوچانە 

ئەگەرێکـــی  بـــە  بســـەپێنێت. 

دوو  کارەش  ئـــەم  زۆرەوە، 

دەکەێتەوە: لـــێ  ئەنجامـــی 

ناوەندی  یەکـــەم:  دەوڵەتی 

دەتوانێـــت دووبارە دەســـەاڵتی 

خۆی  لەو ناوچانانە بســـەپێنێت 

تێدا  دەســـەاڵتیان  بۆشـــایی  کە 

دروســـت بووە.

 دووەم: دەوڵەتـــی ناوەندی 

گرووپـــە جیاوازەکانی  دەتوانێت 

ســـەر بـــە هێزەکانی حەشـــدی 

کۆنرتۆڵی  ژێـــر  بخاتە  شـــەعبی 

. یەوە خۆ

جێبەجێکردنی  ئەگـــەری  لە 

ســـەرەوەدا،  خاڵەی  دوو  ئـــەم 

ئـــارەزووی  تورکیـــاش  وەک 

دەکات،  جێبەجێکردنیـــان 

ناوەندیی  دەوڵەتـــی  پێویســـتە 

دابینکردنی  ئەرکـــی  بـــە  عێراق 

ئاسایشـــی هێڵـــی فیشـــخابور-

هەســـتێت.  تەلەعفەر-موســـڵ 

ئـــەم  جێبەجێکردنـــی  پـــاش 

لەالیـــەن دەوڵەتـــی  ڕێکارانـــە 

ناوەندییـــەوە، تورکیـــاش ئامادە 

پێشکەشـــکردنی  بـــۆ  دەبێـــت 

دابینکردنـــی  و  پاڵپشـــتی 

ئەو  ســـەرجەم  بـــۆ  هـــاوکاری 

بوارانـــەی کـــە پێویســـتە بـــۆ 

سەرخســـتنی  و  جێبەجێکـــردن 

پڕۆژەکـــە، هـــەر لـــە دانانـــی 

ئەنجامدانـــی  تاکـــوو  پالنـــەوە 

کۆتاییدا  لـــە  وەبەرهێنان.  کاری 

دەتوانیـــن بڵێیـــن جێبەجێکردن 

پڕۆژەیە،  ئـــەم  ســـەرکەوتنی  و 

بەســـرتاوە بە شـــێوازی کارکردن 

دەوڵەتـــی  بەدەمەوەهاتنـــی  و 

دەوڵەتی  عێراقـــەوە.  ناوەندیی 

هەر  گرتنەبـــەری  بە  ناوەنـــدی 
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هەنگاوێـــک بـــۆ جێبەجێکردنی 

ئەم پڕۆژەیـــە، دەتوانێت پێگەی 

بکات. بەهێزتر  خۆی  سیاســـیی 

کردنـــەوەی  بێگومـــان 

نوێ  ســـنووریی  دەروازەیەکـــی 

خاڵی  بۆ  شـــوێنگرەوەیەک  وەک 

دەبێتـــە  خابـــور،  ســـنووریی 

هـــۆی دروســـتکردنی فشـــاری 

سیاســـی بـــۆ ســـەر حکومەتی 

هەرێمـــی کوردســـتان. لەبـــەر 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  ئـــەوە 

ئـــەو  نایەوێـــت  کوردســـتان 

هێـــزە سیاســـی و ئابوورییـــەی 

کۆنرتۆڵکردنی  ڕێگـــەی  لـــە  کە 

نێوان  بازرگانییەکانی  چاالکییـــە 

و  تورکیـــا  واڵتـــی  هـــەردوو 

دێنێت،  بەدەســـتی  عێراقـــەوە 

بەرپرســـانی  بدات.  لەدەســـت 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

لە هـــەر دەرفەتێکـــدا کە بۆیان 

ئەوە  بـــۆ  ئاماژە  دەڕەخســـێت، 

دەکـــەن کە بابەتـــی کردنەوەی 

خاڵـــی ســـنووریی ئۆڤـــا کۆی؛ 

هێڵـــی ســـوورە بۆ ئـــەوان.

پـــڕۆژەی  ئاشـــکرایە  وەک 

کۆی  ئۆڤـــا  ســـنووریی  خاڵـــی 

هـــەر بەتەنیـــا نابێتـــە هـــۆی 

سیاســـیی  پێگەی  بەهێزکردنـــی 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

حکومەتـــی  بـــە  بەرامبـــەر 

هەرێمی کوردســـتان، بەڵکوو لە 

دەســـەاڵتی  هێزی  کاتدا  هەمان 

دەوڵەتـــی  جێبەجێکردنـــی 

حکومەتی  ســـەر  بـــۆ  ناوەندی 

بەهێزتر  کوردســـتان  هەرێمـــی 

دۆخەش  ئەم  بێگومـــان  دەکات. 

بەرژەوەندیـــی  و  ســـوود  لـــە 

چونکـــە  دەبێـــت،  تورکیـــا 

سیاســـیی  پێگەی  بەهێزبوونـــی 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

بتوانێـــت بە  وا دەکات تورکیـــا 

مامەڵەی  زیاتـــرەوە  متامنـــەی 

ســـەرباری  بـــکات.  لەگەڵـــدا 

بەهێزبوونی  ئەمانـــەش،  هەموو 

ناوەنـــدی  دەوڵەتـــی  پێگـــەی 

زۆر گرنگـــە بـــۆ ڕێگریکردن لە 

باڵوبوونەوەی  و  گەشەســـەندن 

بنکەکانـــی پارتـــی کرێکارانـــی 

کوردســـتان لە باکـــووری عێراق. 

حکومەتـــی  بێتـــوو  ئەگـــەر 

کۆنرتۆڵـــی  بتوانێـــت  بەغـــداد 

ناوچەی شـــەنگال لـــە باکووری 

و  بکات  واڵتەکـــەی  ڕۆژئـــاوای 

بەرقەرار  ناوچەیە  لەم  ئاســـایش 

هەنگاوی  دەتوانرێـــت  بـــکات، 

تورکیاوە  لەالیـــەن  برنێت  گرنگ 

بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوەی پارتی 

کرێکارانـــی کوردســـتان.     

پارتـــی  دەزانرێـــت  وەک 

کوردســـتان  کرێکارانـــی 

پاراســـتنی  بیانـــووی  بـــە 

داعـــش،  لـــە  »ئێزیدییـــەکان« 

بووە.  جێگیـــر  ناوچانـــە  لـــەو 

دامەزراندنـــی چەندیـــن بنکەی 

باڵوبوونـــەوەی  و  ســـەربازی 

پارتـــی کرێکارانـــی کوردســـتان 

لـــە ناوچەکـــە، بەدەســـتهێنانی 

پاڵپشـــتیی  و  هـــاوکاری 

ئەم  کـــردووە  وای  نێودەوڵەتی؛ 

ســـەرچاوەی  ببێتە  ڕێکخـــراوە 

بـــۆ  مەترســـی  و  هەڕەشـــە 

ســـەر هەریەکـــە لـــە تورکیا و 

ســـەرجەم  ســـەرباری  عێـــراق. 

لەســـەر  تورکیا  بانگەشـــەکانی 

بـــۆ  نێودەوڵەتـــی  ئاســـتی 

پارتـــی  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 

بەاڵم  کوردســـتان،  کرێکارانـــی 
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ڕێکخـــراوە  ئـــەم  ئێســـتا  تـــا 

لە  بەردەوامـــە  لـــە الیەکـــەوە 

لە  ســـەربازییەکانی،  چاالکییـــە 

لـــە ڕێگەی  الیەکـــی دیکـــەوە 

زۆر  ژمارەیەکی  چەکدارکردنـــی 

ناوچەکەوە،  دانیشـــتووانی  لـــە 

ســـڕینەوەی  هەوڵـــی  لـــە 

الیەنانەدایـــە  ئـــەو  ســـەرجەم 

ســـەر  بۆ  مەترســـی  وەک  کـــە 

لەگەڵ  دەیانبینێـــت)30(.  خـــۆی 

سیاسیی  دەســـەاڵتی  ئەوەشـــدا 

هەولێـــر تـــا ئێســـتا نەیتوانیوە 

کـــرداری  هەنگاوێکـــی  هیـــچ 

بنێـــت،  ڕێکخـــراوە  بـــەم  دژ 

بەرپرســـانی  ئـــەوەی  لەگـــەڵ 

و  هەرێـــم  بـــااڵی حکومەتـــی 

بەردەوام  کوردییەکانیـــش  پارتە 

کە  دەکەنـــەوە  لـــەوە  جەخت 

گرنگـــە  دراوســـێیەکی  تورکیـــا 

هەســـتیاری  لـــە  و  ئـــەوان  بۆ 

ڕووی  لـــە  کاردانەوەکانـــی  و 

بـــەاڵم  تێدەگـــەن،  ئەمنییـــەوە 

هەنگاوی  ئـــەوەش  ســـەرەڕای 

وایە  پێیـــان  و  نانێن  پێویســـت 

کـــە پێویســـتە ئـــەم کێشـــەیە 

چارەسەر  ئاشـــتی  شـــێوازی  بە 

بکرێـــت. 

ســـەرجەم  داخســـتنی 

پارتی  ڕێکخراوی  ئۆفیســـەکانی 

تەڤگـــەری ئازادیی کوردســـتانی 

ســـەر بـــە پارتـــی کرێکارانـــی 

ناوەندی شـــاری  لە  کوردســـتان 

دەوروبـــەری)31(،  و  ســـلێامنی 

بـــۆ  هەوڵێـــک  وەک  گەرچـــی 

ڕێگریکردن لـــە پارتی کرێکارانی 

کوردســـتان پیشـــان درا، بـــەاڵم 

ئەنجامێکـــی  هیـــچ  بێگومـــان 

ئەوتۆی نابێـــت کە جێگەی باس 

داخســـتنی  ئەوەی  لەبەر  بێت،  

بە  ڕێکخراوە  ئەم  ئۆفیســـەکانی 

مانـــای وەســـتانی چاالکییەکانی 

بـــە  چەنـــدە  هـــەر  نایـــەت، 

مانـــای ئەوە دێت کـــە لەالیەن 

وەزارەتـــی ناوخـــۆی حکومەتی 

مۆڵەتی  کوردســـتانەوە  هەرێمی 

نـــەدراوە)32(. پێ  کارکردنیـــان 

لە ڕاســـتیدا ئـــەو دیمەنەی 

دەبیرنێت  هەولێـــرەوە  لـــە  کە 

بارزانی،  ئیـــدارەی  کـــە  ئەوەیە 

ڕاســـتەقینەی  نیازێکـــی  نـــە 

بابەتی  لـــە  هەیـــە و نە هێـــز 

پارتـــی  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 

لـــە  کوردســـتاندا.  کرێکارانـــی 

شـــاری ســـلێامنی کە بە دووەم 

هەرێـــم  شـــاری  گرنگرتیـــن 

هەولێر،  لـــەدوای  دادەنرێـــت 

پارتـــی کرێکارانـــی کوردســـتان 

خۆی  چاالکییەکانـــی  ئازادانـــە 

دەدات.  ئەنجـــام  شـــارە  لـــەم 

کـــە  ڕۆژنامەنووســـانەی  ئـــەو 

ناوچەکـــەدا کار دەکـــەن،  لـــە 

تەنانـــەت بـــاس لـــەوە دەکەن 

کـــە لەنێـــو شـــارەکەدا لەالیەن  

کوردســـتانەوە  کرێکارانی  پارتی 

بـــاج )ئابوونە( کـــۆ دەکرێتەوە. 

هەمـــوو  ڕۆشـــنایی  لەژێـــر 

ئـــەو  دەگەینـــە  ئەمانـــەدا، 

ئەنجامـــەی کـــە بارزانـــی لـــە 

ڕووبەڕووبوونەوەی  مەســـەلەی 

پارتـــی کرێکارانـــی کوردســـتان 

وەک  تورکیـــاوە  لەالیـــەن 

دەرناکەوێت  باش  هاوبەشـــێکی 

و کەوتۆتـــە ئـــەو هەڵەیەی کە 

پێـــی وایـــە تورکیـــا پێویســـتی 

ســـەرەکیی  هۆکاری  ئـــەوە،  بە 

ئەمـــەش بۆ ئـــەوە دەگەڕێتەوە 

کـــە تورکیا تا ئێســـتا ناچار بووە 
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پەیوەندییەکانـــی خـــۆی لەگەڵ 

عێراقـــدا لە ڕێـــگای بارزانییەوە 

کردنـــەوەی  بـــدات.  ئەنجـــام 

نـــوێ، دەبێتـــە  دەروازەیەکـــی 

ئەنکەرە  کـــە  ئـــەوەی  هـــۆی 

نزیک  لێـــک  زیاتـــر  بەغـــدا  و 

ببنـــەوە و ببنـــە هاوبەشـــێکی 

بەتایبەتی  بەهێز،  و  ڕاســـتەقینە 

لـــە ســـایەی ئـــەو هەنگاوانەی 

هێنانەدیی  بۆ  بەهاوبەشـــی  کە 

ناوچەکە  لـــە  ئارامی  و  ئاشـــتی 

کرێکارانـــی  پارتـــی  بـــە  دژ 

کوردســـتان دەیگرنـــە بـــەر، بۆ 

دەتوانێت  تورکیا  مەبەســـتە  ئەم 

ســـوود لە بەهێزبوونی دەوڵەتی 

عێـــراق وەربگرێت.  ناوەندیـــی 

لـــە  کـــە  هەنگاوانـــەی  ئـــەو 

دەوڵەتی  لەالیـــەن  داهاتـــوودا 

بـــۆ  عێراقـــەوە  ناوەندیـــی 

و  گەشەســـەندن  لە  ڕێگریکردن 

کرێکارانی  پارتی  باڵوبوونـــەوەی 

بـــەر،  دەیگرێتـــە  کوردســـتان 

لەئەندازەبەدەریان  گرنگییەکـــی 

هەیـــە بـــۆ تورکیا. بـــەم واتایە، 

پـــڕۆژەی خاڵی ســـنووریی ئۆڤا 

خاڵی  ببێتـــە  دەکرێـــت  کـــۆی 

ڕوانگـــەی  لـــە  وەرچەرخـــان 

پەیوەندییەکانـــی نێوان تورکیا و 

. وە قە عێرا

پارتی کرێکارانی کوردستان و 

ناوچەی شەنگال

ســـاڵێکە  چەنـــد  مـــاوەی 

پارتـــی  جموجووڵەکانـــی 

لـــە  کوردســـتان  کرێکارانـــی 

بـــە جۆرێک  ناوچەی شـــەنگال 

دەتوانرێت  کـــە  کردووە،  زیادی 

بکرێت)33(.  پێ  هەستی  بەئاشکرا 

ی  ە ێـــر گو و بە ئـــە

اڵنـــەی  لە هەوا کە 

دوای  تەنانەت  دێن،  ناوچەکەوە 

تێکشـــکاندنی داعـــش لە ڕووی 

کرێکارانی  پارتی  ســـەربازییەوە، 

لـــە  بەردەوامـــە  کوردســـتان 

باڵوبوونەوەی  و  گەشەســـەندن 

پێویســـتە  ناوچەکە.   لـــە  زیاتر 

لێـــرەدا ئامـــاژە بـــۆ دوو هۆکار 

ســـەرەکییان  ڕۆڵی  کـــە  بکەین 

هەبـــووە لە دروســـتکردنی ئەم 

ئەوانیـــش:  دۆخـــە، 

یەکەم: دەستبەســـەرداگرتنی 

شـــاری موســـڵ کە بـــە دووەم 

عێـــراق  شـــاری  گەورەتریـــن 

مانگـــی  لـــە  دادەنرێـــت، 

 2014 ســـاڵی  حوزەیرانـــی 

ڕێکخـــراوی  لەلەالیـــەن 

بەبێ  داعشـــەوە  تیرۆریســـتیی 

ڕووبەڕووبوونەوەیـــەک.  هیـــچ 

و  بەرگرینەکـــردن  دووەم: 

هێزەکانی  کشـــانەوەی 

گە  ر پێشـــمە

ر  مبـــە ا ر بە لە

و  هێـــرش 
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بۆ  بکـــەن  بـــوون کۆچ  ناچـــار 

پـــاش  دیکـــە)34(.  ناوچەکانـــی 

هێـــرش و پەالمارەکانـــی داعش 

لـــە 3ی ئابـــی 2014 بۆ ســـەر 

شەنگال،  ناوچەی  دانیشـــتووانی 

هێزەکانـــی پارتـــی کرێکارانـــی 

کوردســـتان بە بیانووی پاراستنی 

ئێزیدییەکانـــەوە، لـــە ســـووریا 

و قەندیلـــەوە ڕوویـــان کـــردە 

ســـوودبینین  بـــە  و  ناوچەکـــە 

لـــە بۆشـــایی دەســـەاڵت کە لە 

ئەنجامی کشـــانەوەی هێزەکانی 

ســـوپای عێـــراق و پێشـــمەرگە 

لە ناوچەی شـــەنگال دروســـت 

بووبوو، توانییـــان زۆر بەخێرایی 

دەســـت بکەن بە خۆجێگیرکردن 

ناوچەکە. لـــە  باڵوبوونـــەوە  و 

پارتـــی  کاری  یەکەمیـــن   

لـــە  کوردســـتان  کرێکارانـــی 

لـــە  بـــوو  بریتـــی  ناوچەکـــە، 

»یەکینەکانـــی  دامەزراندنـــی 

 )YBŞ( شـــەنگال«  بەرخودانی 

لـــە ڕێگەی  لە خـــۆی،  نزیـــک 

ئێزیدییەکانـــی  چەکدارکردنـــی 

ناوچەکـــەوە )35(. لـــە درێـــژەی 

ڕێکخـــراوە  ئـــەم  کارەکانیـــدا، 

دامەزراندنـــی  ڕێگـــەی  لـــە 

ســـەربازییەوە؛  بنکەی  چەندین 

باڵبوونەوەی  و  خۆجێگیرکـــردن 

کردووە)36(  خێراتـــر  ناوچەکە  لە 

، بـــە جۆرێـــک کە لە ئێســـتادا 

دوای قەندیل، ناوچەی شـــەنگال 

نفوزی  ناوچـــەی  گرنگرتین  بـــە 

پارتـــی کرێکارانـــی کوردســـتان 

کاتدا  هەمـــان  لە  دادەنرێـــت. 

بە ســـوودبینین لـــەو بارودۆخە 

نێودەوڵەتییـــەی کـــە لەئارادایە، 

نـــاوی  بـــە  ڕێکخـــراوە  ئـــەم 

داعشـــەوە  ڕووبەڕووبوونەوەی 

توانیویەتی هاوکاریی ســـەربازی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتـــە  لـــە 

ئەمەریـــکا وەربگرێـــت)37(. ئەم 

دۆخـــە لـــە ڕووی سیاســـییەوە 

بۆتـــە هـــۆی بەهێزبوونی پارتی 

کرێکارانـــی کوردســـتان و لقـــە 

بـــەم  ســـەر  درێژکراوەکانـــی 

پارتە لـــە ناوچەکـــە. زۆرێک لە 

حکومەتی  بـــااڵی  بەرپرســـانی 

لە  کـــە  کوردســـتان  هەرێمـــی 

شـــاری هەولێـــر چاوپێکەوتنیان 

ئـــەم  دراوە،  ئەنجـــام  لەگـــەڵ 

پشتڕاســـت دەکەنەوە  هەواڵـــە 

ئـــەوە دەکەن کە  بۆ  ئامـــاژە  و 

پارتـــی کرێکارانـــی کوردســـتان 

چەکدارەکانیدا،  هێـــزە  لەپـــاڵ 

دەستی  سیاسییشـــەوە  ڕووی  لە 

فراوانکردنـــی  بـــە  کـــردووە 

ڕووبـــەری دەســـەاڵتی خـــۆی. 

تورکـــــەکان 
لەســــــایەی 

ئۆڤا کۆی دەتوانن 
ڕاستەخــۆ دەستیان 

بگات بەنــــاوچەکانی 
ناوەڕاســـت و باشووری 

عێـــــــــــــــراق

ســـەر  بۆ  داعش  پەالمارەکانـــی 

شـــەنگال.  ناوچـــەی 

دوو  ئـــەم  ئەنجامـــی  لـــە 

زۆر  شـــەنگال  ناوچەی  هۆکارە، 

هێزەکانی  لەالیـــەن  بەخێرایـــی 

ڕێکخـــراوی داعشـــەوە کۆنرتۆڵ 

کردەوەكانی  هـــۆی  بـــە  کـــرا. 

دانیشـــتووانی  ڕێکخـــراوە،  ئەم 

ناوچـــەی شـــەنگال ڕووبەڕووی 

گـــەورە  کارەســـاتێکی مرۆیـــی 

کاتێکـــدا  لـــە  بوونـــەوە، 

لـــە هاواڵتیان  زۆر  ژمارەیەکـــی 

بە دەســـتی تیرۆریستانی داعش 

هاواڵتییش  هـــەزاران  کـــوژران، 
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گەڕانـــەوەی  لـــە  ڕێگریکـــردن 

شـــەنگال  ئیداریی  بەرپرســـانی 

مانگی  لە چەنـــد  ناوچەکـــە  بۆ 

هێزەکانی  لەالیـــەن  ڕابـــردوودا 

کوردســـتانەوە،  کرێکارانی  پارتی 

دەتوانرێـــت وەک منوونەیەکـــی 

بدرێـــت)38(. پیشـــان  زیندوو  

هـــەر چەندە لـــەم ماوانەی 

فشـــارەکانی  بە هۆی  دواییـــدا، 

کشـــانەوەی  لە  بـــاس  تورکیـــا، 

هێزەکانـــی پارتـــی کرێکارانـــی 

ناوچەکە،  لە  دەکرێت  کوردستان 

ئێستا  تا  ئەوەشـــدا  لەگەڵ  بەاڵم 

ئـــەم ڕێکخـــراوە بوونـــی هەیە 

یەکێک  لـــە  ناوچەکـــە)39(.  لـــە 

توێژینـــەوە  ناوەندەکانـــی  لـــە 

کـــە ســـەنتەرەکەی دەکەوێتـــە 

توێژەرێک وای  بەغـــدا،  شـــاری 

بەردەوامیـــی  کـــە  دەبینێـــت 

جموجووڵەکانـــی ئەم ڕێکخراوە، 

خاکی  ســـەروەریی  بەزاندنـــی 

عێراقە و هەڕەشـــەیە بۆ ســـەر 

هەمان  بە  ناوچەکە.  ئاسایشـــی 

ڕۆژنامەنووســـانەی  ئەو  شـــێوە 

کە بەدواداچـــوون بۆ بارودۆخی 

ناوچەکـــە دەکـــەن، ئامـــاژە بۆ 

ســـەرباری  کە  دەکـــەن  ئـــەوە 

کەمبوونـــەوەی مەترســـییەکانی 

داعش  تیرۆریســـتیی  ڕێکخراوی 

ڕووی  لـــە  تێکشـــکاندنی  و 

کرێکارانی  پارتی  ســـەربازییەوە، 

لەســـەر  بەردەوامە  کوردســـتان 

باڵوبوونەوەی لـــە ناوچەکە. ئەم 

پێویســـتی  بە  ڕۆژنامەنووســـانە 

ناوەندیی  دەوڵەتـــی  کە  دەزانن 

پێویســـت  هەنـــگاوی  عێـــراق 

بەرەنگاربوونەوەی  بـــۆ  بنێـــت 

دۆخە. ئـــەم 

زۆرێـــک لەو ســـەرچاوانەی 

کـــە بـــاس لـــە بوونـــی پارتی 

کوردســـتان  کرێکارانـــی 

لـــە  ناوچەکـــە،  لـــە  دەکـــەن 

لـــەوە  بـــاس  لێدوانەکانیانـــدا 

ڕێکخـــراوە  ئـــەم  کە  دەکـــەن 

لەگـــەڵ هێزەکانـــی حەشـــدی 

شـــەعبیدا لـــە پەیوەندیـــدان و 

دەکـــەن)40(،  کار  بەهاوبەشـــی 

زانیـــاری هەیـــە کە  تەنانـــەت 

کرێکارانی  پارتـــی  گەریالکانـــی 

دەوڵەتی  لەالیـــەن  کوردســـتان 

مووچەیان  عێراقـــەوە  ناوەندیی 

پـــێ دەدرێـــت.  زۆرێـــک لـــە 

بەرپرســـان و ڕۆژنامەنووســـانی 

بەغـــدا لە کاتـــی وەاڵمدانەوەی 

لە  باس  کـــە  دەنگۆیانەی  ئـــەو 

نێوان  هاوبەشـــی  پەیوەندیـــی 

هێزەکانـــی پارتـــی کرێکارانـــی 

هێزەکانـــی  و  کوردســـتان 

ئەو  دەکەن،  شـــەعبی  حەشدی 

کە  دەکەنەوە  دووپات  ڕاســـتییە 

لە  شەعبی  حەشـــدی  هێزەکانی 

چەکداریی  گرووپـــی  چەندیـــن 

و  هاتـــوون  پێـــک  جیـــاواز 

پێویســـتە دەوڵەتـــی ناوەنـــدی 

جیاوازانە  گرووپـــە  ئەم  تەواوی 

خۆیەوە.  دەســـەاڵتی  ژێر  بخاتە 

ئاماژەکردن  هەروەها ســـەرباری 

جوگرافیـــای  ســـەختیی  بـــە 

ناوچەکـــە، باس لـــە ڕکابەری و 

لە  هەریەکە  نێـــوان  ملمالنێـــی 

ئێـــران و ئەمەریـــکا دەکەن بۆ 

ناوچەکـــە.  کۆنرتۆڵکردنـــی 

 مەســــەلەی 
شەنـــــــــگال 

لەڕوانگەی تورکیاوە، 
بەیــــەکــــــــێک 

لەهەســـــــتیارترین 
بابەتەکان دادەنرێت 

لەئاینــــــــدەدا
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 بەگوێـــرەی زانیارییـــەکان، 

کردنەوەی  هەوڵـــی  لـــە  ئێران 

)هیاللی  شـــیعەدایە  ڕێڕەوێکی 

مەبەســـتی  بـــە  شـــیعی(، 

شـــیعەکانی  پێکەوەگرێدانـــی 

دەستگەیشـــنت  و  ناوچەکـــە 

بـــە خاکـــی ســـووریا و لوبنان. 

زۆرێک لە ســـەرچاوەکان ئاماژە 

بـــۆ ئـــەوە دەکـــەن کـــە پاش 

تێکشـــکاندنی ڕێکخراوی داعش 

بەشـــێکی  کۆنرتۆڵکردنـــی  و 

زۆری ناوچـــە سوننەنشـــینەکان 

حەشـــدی  هێزەکانی  لەالیـــەن 

پڕۆســـەی  شـــەعبییەوە، 

ناوچەکـــە  بەشـــیعەکردنی 

بەخۆیەوە  زیاتـــری  خێراییەکی 

بە  ئەوەشـــدا  لەگەڵ  بینیوە)41(. 

ناوچەکە  بەکارهێنانـــی  هـــۆی 

وەک  ئەمەریـــکا  لەالیـــەن 

بـــە مەبەســـتی  دەروازەیـــەک 

ســـەربازی  هاوکاریی  گەیاندنی 

بە پارتـــی یەکێتیـــی دیموکرات 

هەســـتیارییەکانی   ،)PYD(

پارتی  بـــە  بەرامبـــەر  تورکیـــا 

کوردســـتان  کرێکارانـــی 

کۆنرتۆڵکردنی  پرســـی   ،)PKK(

تەنیا  الیـــەن  لـــە  ناوچەکـــەی 

کارێکی  بە  کـــردووە  هێزێکەوە 

دژوار.  ئێجـــگار 

 مەســـەلەی شـــەنگال لـــە 

یەکێک  بە  تورکیـــاوە،  ڕوانگەی 

لـــە هەســـتیارترین بابەتـــەکان 

مـــاوەی  لـــە  دادەنرێـــت 

و  جێگیربـــوون  داهاتـــوودا. 

چاالکییەکانی  و  کار  بەردەوامیی 

لە  کوردســـتان  کرێکارانی  پارتی 

ناوچەکە، هەڕەشـــە و مەترسیی 

ئاسایشی  ســـەر  بۆ  ڕاســـتەوخۆ 

تورکیـــا و ناوچەکـــە دروســـت 

دەکات.

داهاتووی  ڕوانگـــەی  لـــە   

و  ئابـــووری  پەیوەندییـــە 

سیاســـییەکانی تورکیـــا لەگـــەڵ 

هەنگاوی  پێویســـتە  عێراقـــدا، 

برنێـــت  جـــددی  و  بەپەلـــە 

ڕووبەڕووبوونـــەوەی  بـــۆ 

کرێکارانی  پارتی  ڕێکخستنەکانی 

کوردســـتان لە ناوچەی شەنگال. 

بـــە گەڕانەوەمـــان بـــۆ دوایین 

هەڵســـەنگاندنی  ڕوونکردنەوە، 

حکومەتـــی  هەڵوێســـتی 

لـــەم  کوردســـتان  هەرێمـــی 

بارەیـــەوە کارێکی قـــورس نییە. 

بەرپرســـانی  وتەی  بەگوێـــرەی 

بـــااڵی هەرێـــم، بوونـــی پارتی 

لـــە  کوردســـتان  کرێکارانـــی 

ناوچـــەی شـــەنگال؛ »کارێکـــە 

نییـــە«.  قبووڵکـــردن  جێگـــەی 

ئەوەش  بـــۆ  ئەماژە  بەرپرســـان 

دەکـــەن کـــە بـــە مەبەســـتی 

ژیـــان  گەڕانـــەوەی  دووبـــارە 

بـــۆ ناوچەکـــە، پێویســـتە ڕێگە 

بـــە گەڕانـــەوەی هاواڵتیـــان و 

بەرپرســـانی ئیداریـــی ناوچەکە 

ئەم  ئەنجامدانی  بـــۆ  بدرێـــت. 

دەوڵەتی  بانگهێشـــتی  ئەرکەش، 

ناوەندیـــی عێراق دەکـــەن )42(.

لە  ناوچەکە  پاكکردنـــەوەی 

هێزەکانـــی پارتـــی کرێکارانـــی 

گرووپـــە  و  کوردســـتان 

بـــە  ســـەر  چەکدارەکانـــی 

پەیوەستە  شـــەعبی،  حەشـــدی 

جێبەجێکردنی  چۆنیەتیـــی  بـــە 

ئـــەو هەنگاوانەی کـــە لەالیەن 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێراقەوە 

بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە دەگیرێنە 

بەرپرســـانی  هەڵوێســـتی  بەر. 

نزیکە  بارەیـــەوە،  لـــەم  بەغداد 

لە وتەی بەرپرســـانی حکومەتی 

کاریگەریی  لەژێـــر  هەرێمەوە. 

پێویســـتە  هەلومەرجەدا،  ئـــەم 

تورکیـــا بـــەردەوام بێـــت لـــە 

دەوڵەتی  لەگەڵ  هەنگاوەکانـــی 

ناوەندیی عێراقـــدا. لەم ڕووەوە 

پـــڕۆژەی خاڵی ســـنووریی ئۆڤا 

کـــۆی دەتوانرێـــت وەک کلیلی 

کردنـــەوەی دەرگای بەردەوامیی 
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دانوســـتانەکانی  و  پەیوەنـــدی 

نێـــوان هـــەردوو واڵت ســـەیر 

گەشەســـەندنی  بکرێـــت. 

ئابوورییەکانـــی  پەیوەندییـــە 

لـــە  واڵت،  هـــەردوو  نێـــوان 

ڕووی سیاسییشـــەوە دەرفەتـــی 

هاوبەش  هەنـــگاوی  گرتنەبەری 

کردنـــەوەی  دەڕەخســـێنێت. 

خاڵـــی ســـنووریی ئۆڤـــا کۆی، 

ڕێڕەوێکی  کردنـــەوەی  ئەگەری 

ســـنووری  لـــە  کـــە  پارێـــزراو 

تـــا بەغداد  باشـــووری تورکیـــا 

زیاتـــر  دەبێــــــــتەوە،  درێـــژ 

دەکات.

لـــە هەمـــان کاتـــدا تورکیا 

عێراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  و 

دەتوانـــن لە ڕێگـــەی بونیادنان 

ڕێـــگا  ئـــەم  کردنـــەوەی  و 

ئاســـایش  و  ئەمن  بازرگانییەوە، 

بکەن.  بەرقەرار  ناوچەکـــەش  لە 

چـــۆن  وەک  هەنـــگاوە  ئـــەم 

توانـــای تورکیا لـــە ئەنجامدانی 

چاالکـــی بـــۆ بەگژداچوونەوەی 

پارتـــی کرێکارانـــی کوردســـتان 

دەکات،  زیـــاد  ناوچەکـــە  لـــە 

دەرفەتی  کاتـــدا  هەمـــان  لـــە 

و  نفـــوز  فراوانکردنـــی 

دەســـتەاڵتی خۆی لـــە ناوچەکە 

بـــۆ دەڕەخســـێنێت.

ئەنجام

سەرباری  توێژینەوەیەدا  لەم 

خستنەڕووی  و  هەڵســـەنگاندن 

خاڵـــی  پـــڕۆژەی  کاریگەریـــی 

ســـنووریی ئۆڤـــا کۆی لەســـەر 

نێـــوان تورکیا  پەیوەندییەکانـــی 

بـــۆ  شـــیکردنەوە  عێـــراق،  و 

کاریگەرییەکانـــی ئـــەم پڕۆژەیە 

ناوچـــەی  ئاسایشـــی  لەســـەر 

تورکیـــا ئەنجـــام دراوە. یەکێک 

لـــە  کـــە  ئەنجامانـــەی  لـــەو 

ڕێگـــەی ئـــەم توێژینەوەیـــەوە 

بریتییە  هێنـــاوە،  بەدەســـتامن 

فراوانبوون و گەشەســـەندنی  لە 

و  ئابـــووری  پەیوەندییـــە 

بازرگانییەکانـــی نێـــوان هەردوو 

واڵتـــی تورکیـــا و عێـــراق لـــە 

ڕاســـتەوخۆوە.  هێڵێکی  ڕێگەی 

ســـایەی  لە  تورکییەکان  کۆمپانیا 

ئەم هێڵـــەوە کە بـــە ئۆڤا کۆی 

دەســـت پێ دەکات و لە ڕێگەی 

و  بەغداد  تا  تەلەعفەر-موسڵەوە 

بەســـڕە درێژ دەبێتەوە، دەتوانن 

ڕاســـتەخۆ  شـــێوەیەکی  بـــە 

دەســـتیان بگات بـــە ناوچەکانی 

عێراق،  باشـــووری  و  ناوەڕاست 

بەم شـــێوە دەتوانیـــن ڕزگارمان 

ببێت لە ســـەرجەم ئەو کێشـــە 

کاتـــی  لـــە  کـــە  گرفتانـــەی  و 

بازرگانـــی  کاری  ئەنجامدانـــی 

ڕێگـــەی خاڵی ســـنووریی  لـــە 

ڕووبەڕوومـــان  خابـــورەوە 

 . وە بێتە ە د

پێکهاتەی  لـــە  تێڕوانین  بـــە 

ناوچـــەی  دیمۆگرافیـــی 

لـــە  تەلەعفـــەر،  و  موســـڵ 

دووبارەکردنـــەوەی  دۆخـــی 

لـــە  تورکیـــا  کونســـوڵخانەی 

هێڵێکی  دامەزراندنی  و  موســـڵ 

پارێـــزراودا، چاالکی  بازرگانیـــی 

تورکیـــاش  جموجووڵەکانـــی  و 

دەکات،  زیـــاد  ناوچەکـــە  لـــە 

دەڕەخســـێت  دەرفەت  بەمەش 

بـــۆ ئەنجامدانـــی چاالکیی زیاتر 

لە  ڕێگریکـــردن  مەبەســـتی  بە 

تەشەنەســـەندنی  و  باڵوبوونەوە 

لـــە  شـــیعە  نفـــوزی  زیاتـــری 

ناوچەکـــە.

دەروازە  ئـــەم  کردنـــەوەی 

ســـنوورییە، بێگومان كاریگەریی 

خۆیـــدا  بـــەدوای  سیاســـییش 

دەرفەت  منوونـــە؛  بـــۆ  دێنێت. 

بـــۆ دەوڵەتی ناوەندیـــی عێراق 

دەڕەخســـێت تاکوو ئەم دەروازە 

فشـــار  کارتێکـــی  وەک  نوێیـــە 

بـــە حکومەتـــی هەرێمـــی  دژ 

لە  بهێنێت.  بـــەکار  کوردســـتان 

ڕوانگەی تورکیاشـــەوە، سەرباری 
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فراوانبوونـــی  و  گەشەســـەندن 

بازرگانییەکانـــی  پەیوەندییـــە 

ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  لەگـــەڵ 

ئـــەوەی  دەرفەتـــی  عێراقـــدا، 

لەســـەر  دەڕەخســـێت  بـــۆ 

کە  نـــوێ  بنەمـــای  کۆمەڵێـــک 

لـــە بەرژەوەندیـــی خۆیدا بێت، 

پەیوەندییەکانـــی  دووبـــارە 

لەگـــەڵ حکومەتـــی هەرێمـــی 

بخاتـــەوە.  ڕێـــک  کوردســـتاندا 

ڕووی  لـــە  تورکیا  شـــێوەیە  بەم 

ئابووری، سیاســـی و ئاسایشەوە؛ 

کۆمەڵێـــک  دەتوانێـــت 

ســـەرکەوتنی نـــوێ بەدەســـت 

بهێنێـــت. 

ئـــەم  جێبەجێکردنـــی  بـــۆ 

شـــێوەیەکی  بـــە  پڕۆژەیـــە 

کـــرداری، پێویســـتە دەوڵەتـــی 

ئـــەم  عێـــراق  ناوەندیـــی 

نێو  کـــە دەکەوێتـــە  ناوچەیـــە 

ســـنووری حکومەتـــی هەرێمی 

بکات  کوردســـتانەوە؛ کۆنـــرتۆڵ 

و ئاسایش و ســـەقامگیری دابین 

مەبەســـتە  ئـــەم  بـــۆ  بـــکات، 

بـــۆ  بێـــت  ئامـــادە  پێویســـتە 

زاڵبوون بەســـەر ئـــەو گرفتانەی 

و  لەنێـــوان خۆی  ڕەنگـــە  کـــە 

حکومەتی هەرێمی کوردســـتاندا 

ســـەر هەڵبـــدات. کۆنرتۆڵکردن 

بـــە  ئاســـایش  دابینکردنـــی  و 

لە ڕووی  ئـــەم هێڵـــە،  درێژایی 

دەوڵەتی  پێگـــەی  سیاســـییەوە 

ئاستی  لەســـەر  عێراق  ناوەندیی 

بەهێزتـــر  دەرەوەش  و  ناوخـــۆ 

دەکات. 

گفتوگۆکان  ئـــەوەی  لەگەڵ 

خاڵـــی  پـــڕۆژەی  ســـەبارەت 

ســـنووریی ئۆڤا کـــۆی نوێ نییە، 

بـــەاڵم تورکیـــا لـــەم ماوانـــەی 

دانیشـــتنەکانیدا  لـــە  دواییـــدا 

ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  لەگـــەڵ 

ئـــەم بابەتەی  عێـــراق، دووبارە 

بـــاس و لە  بـــەر  هێناوەتـــەوە 

ئێســـتادا بـــووە بـــە پرســـێکی 

بەتایبەتـــی  هەنووکەیـــی. 

گشتپرســـی  ئەنجامدانی  پـــاش 

 2017 ئەیلوولـــی  25ی  لـــە 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

کردنەوەی  بابەتی  کوردستانەوە، 

نوێ خێرایی  خاڵێکی ســـنووریی 

بە  بینیوە.  بەخۆیـــەوە  زیاتـــری 

هاوکاری و پشـــتیوانیی وەزارەتی 

وەزارەتەکانی  و  تورکیا  دەرەوەی 

لەگەڵ  دانیشـــتنەکاندا  لە  دیکە، 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

بـــۆ تاوتوێکردنـــی ئەم پرســـە، 

هەڵوێســـتی  خۆشـــبەختانە 

وەرگیراوە. ئەرێنـــی 

دەرفەت بۆ 
دەوڵەتی ناوەندیی 
عێراق دەڕەخسێت 

تاکــوو ئـەم دەروازە 
نوێـــیە وەک کـارتێکی 
فشار دژ بـە حکومەتی 
هەرێــمی کوردستان 

بەکاربهێنێت
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بۆ ئەوەی  لەگەڵ ئەمەشـــدا   

کرداری  شـــێوەیەکی  بە  ناوچەکە 

و  بازرگانـــی  ڕێگایەکـــی  ببێتـــە 

بدرێت،  ئەنجـــام  تێـــدا  چاالکیی 

بـــە  واڵت  هـــەردوو  پێویســـتە 

زووتریـــن کات دەســـت بکەن بە 

ئەنجامدانی کاری وەبەرهێنان لەم 

پڕۆژەیـــەدا. گەرچی لە ئێســـتادا 

ژێرخانی  تواناکانـــی  لـــە  هـــەر 

تاکوو  ســـنوورییەوە  دەروازە  ئەم 

پاراســـتنی ئاسایش و سەقامگیریی 

زۆر  و  بازرگانییـــە  ڕێـــگا  ئـــەم 

بابەتی تر، هێشـــتا لەســـەر مێزی 

گفتوگـــۆکان لـــە چاوەڕوانیدان.

توێژینەوەی  ناوەندی  ســـەرچاوە: 
www.setadc.org سیتا  

https://setav.org/assets/up-
loads/2019/01/A264.pdf

پەراوێزەكان:
عێـــراق  باكـــووری   )1(
دەســـتەواژەیەكە كـــە لەالیـــەن میدیا 
لەبریی  توركیا  ئەكادیمییەكانی  و  فەرمی 
»حكومەتی هەرێمی كوردســـتان« بەكار 
لە كاتێكدایـــە كە هەرێمی  دێت، ئەمە 
دەستووری  یەكەیەكی  كوردســـتان وەك 
عێراقدا  چوارچێـــوەی  لـــە  ئیـــداری  و 
چەســـپاوە و دانـــی پێدا نـــراوە. لەبەر 
ئـــەم ڕۆشـــناییە، گۆڤاری ئایندەناســـی 
لەم نووســـینەدا لەبریی دەســـتەواژەی 
باكـــووری عێراق، حكومەتـــی هەرێمی 
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   پوختە

ئـــەم توێژینەوەیە بـــەدوای وەاڵمی ئەم پرســـیارەوەیە کە بارودۆخـــی هەژاری و 
هەلومەرجـــی ژیـــان لە پارێزگای کوردســـتان، چ کاریگەرییەکی لەســـەر ئاسایشـــی 
نیشـــتمانیی کۆماری ئیســـالمیی ئێـــران بـــووە؟ ئەنجامی توێژینەوەکـــە دەرخەری 
ئەوەیـــە کە ڕێژەی هەژاری لە پارێزگای کوردســـتان بە درێژایـــی دەیەکانی ڕابردوو 
زیـــادی کـــردووە و ناڕەزایەتیی گشـــتیی بەدوای خۆیـــدا هێنـــاوە. ئەنجامی ئەم 
ناڕەزایەتییە لە هەســـتکردن بە جیاكاریی نەتەوەیی)١(، شوناســـخوازیی نەتەوەیی، 
کەمبوونەوەی بەشـــداریی سیاســـی و زیادبوونی ناڕەزایەتییە گشـــتییەكان وەک 
ئـــەوەی کە لـــە مانگرتنی کاســـبکاران لەم پارێزگایـــەدا بینـــرا؛ دەركەوتووە. 
لـــەم توێژینەوەیەدا میتۆدی وەسفی-شـــیكاری بە کەڵکوەرگرتـــن لە کتێبخانە، 
بەڵگەنامـــە و داتـــای ئامـــاری بەردەســـت، بەتایبەتی بەهـــاکان و تێڕوانینی 

ئێرانییەکان لـــەو دوو دەیەی ڕابـــردوودا؛ بەكارهاتووە. 

هەڕەشەی هەژاری 
لەسەر ئاسایشی نیشتمانی ئێران

سەید عەلی حەق شناس؛ قوتابیی دکتۆرا لە زانستە سیاسییەکان، زانکۆی ئازادیی ئیسامی، ئێران

تێبینی: لەبەر درێژی توێژینەوەکە و ناپێویستی و پەیوەستنەبوونی بە دۆسێی ئەم ژمارەیەی 

ئایندەناسییەوە، هەندێ بەشی ئەم توێژینەوە وەرنەگێڕدراوە.

سەید عەلی ڕەزا ئەزغەندی؛ مامۆستا لە بەشی زانستە سیاسییەكان، زانکۆی ئازادیی ئیسامی، ئێران

مەجید تەوەسولی روکن ئابادی؛ مامۆستا لە بەشی زانستە سیاسییەکان، زانکۆی ئازادیی ئیسامی، ئێران

وەرگێڕان: لوقامن سەیفور ئەسکەندەر

پارێزگای کوردستان وەك نموونە
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کلیلەوشە: هەژاری، ئاسایشی نیشتامنی، مەترسییەکانی سەر ئاسایشی 

نیشتامنی، كۆماری ئیسامیی ئێران، کوردستان

بەرایی

ئابوورییەکان،  تەنگـــژە  و  فشـــارەکان  زۆربوونـــی 

دەركەوتنـــی هەاڵوســـانی ئابـــووری، بێـــکاری و 

بەدوایـــدا زۆربوونـــی هـــەژاری لـــە کۆمەڵگادا، 

هەر سیســـتمێکی سیاســـیی جێگیر لەنـــاو خۆیدا 

ڕووبـــەڕووی گرفتـــی زۆر دەکات بەتایبەتی لە بواری 

ئاسایشـــدا. هـــەژاری و بابەتەكانـــی پەیوەســـت بەوەوە 

وەكـــوو: بێـــکاری، كەلێنـــی چینایەتی، گەندەڵـــی و جیاكاری، 

ئـــەو گۆڕدراوانـــەن )متغییـــر( کـــە کاریگەریی ڕاســـتەوخۆی 

هەیە لەســـەر ئاسایشـــی نیشـــتامنیی هەر واڵتێـــك. بۆچوون 

و لێکۆڵینەوەگەلێکی ئەزموونیی زۆر لەســـەر پەســـەندکردنی 

ئەم پرســـە بوونی هەیـــە، کە هۆکارگەلێکن بـــە ناوەرۆکی 

ئابوورییـــەوە، وەک: هـــەژاری، نایەکســـانی، بێـــکاری، 

گەندەڵـــی و هەاڵوســـانی ئابـــووری؛ پێدەچێت ببێتە 

هۆی شـــۆڕش و ناڕەزایەتیی گشـــتی و کۆمەاڵیەتی 

و ببێتـــە هۆی “رضیب” ئاسایشـــی نیشـــتامنی و 

هەڕەشـــە لەســـەر ڕژێمی سیاســـیی واڵتەکان 

دروســـت بـــكات. لـــەم دۆخـــەدا دوژمن 

دەتوانێـــت بـــە پیشـــاندانی حکومەتێک 

نەوتییەکان  ســـەرچاوە  لەســـەر  كـــە 

دانیشـــتووە، بەاڵم توانـــای بنبڕكردنی 

هەژاریـــی نییە، ببێتە هـــۆی ئەوەی 

هاونیشـــتیامنیان  تێڕوانینـــی  کـــە 

ســـەبارەت بە شایســـتەیی حکومەت 

و تواناکانی گومانـــاوی بێت. هەروەها 
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ئابوورییـــەکان  الوزای و کێشـــە 

الوازیی  هـــۆی  ببێتە  پێدەچـــێ 

و  واڵت  ناوخۆیـــی  ژێرخانـــی 

الوازکردنی ئاسایشـــی نیشتامنی. 

وەبەرهێن  کۆمەڵگەیەکی  تەنهـــا 

ئابـــووری و  و خاوەن گەشـــەی 

دوور لە هـــەژاری، دەتوانێت بۆ 

بەرگری لە خـــۆی و جێگیربوونی 

کۆمەڵگە  ڕووپەڕی  لە  ئاســـایش 

پێویســـت  نیشـــتامنیدا، وەک  و 

و  )شـــهبازی  بێـــت  ئامـــادە 

همـــکاران، 127:139(.

پێویســـتییەکان بۆ گەیشـــنت 

پۆلێنکردن  ناسین،  ئامانجانە؛  بەم 

هـــۆکاری  بەدواداچوونـــی  و 

بۆ  هەڕەشـــەكانە  بەدیهێنـــەری 

بە  نیشـــتامنی.  ئاسایشی  ســـەر 

واتایەكـــی تر: ئەگـــەر نەتوانین 

و  ڕوون  تێڕوانینێکـــی  بگەینـــە 

ئێســـتا  بارودۆخی  لـــە  گشـــتی 

هاتنەكایەوەی،  هۆکارەکانـــی  و 

داڕشـــتنی هەر جۆرە سیاســـەت 

و بەرنامەیـــەک و جێبەجێکردنی 

بارودۆخەی  ئەم  باشـــرتکردنی  بۆ 

ئەنجامی  هـــەر  نـــەک  ئێســـتا 

نابێـــت، بەڵکـــوو خـــودی ئەوە 

پەرەپێدانـــی  هـــۆی  دەبێتـــە 

كۆمەاڵیەتییـــەكان  قەیرانـــە 

هەڕەشـــە  بـــۆ  دەگۆڕێـــن  و 

بارودۆخەی  ئـــەم  ئەمنییـــەكان. 

دیاردەگەلێک خۆی  بـــە  ئێســـتا 

کـــە  دەدات،  ئێمـــە  نیشـــانی 

بنەما  لە  یەکێـــک  بە  “هەژاری” 

ســـەرەکییەکانی ئاماژە پێ دراوە 

ئەم  نووســـەرانی  بۆچوونی  بە  و 

ســـەرەکیرتین  لە  توێژینەوەیـــە، 

ســـەرهەڵدانی  هۆکارەكانـــی 

لـــە  ئەمنییەكانـــە  هەڕەشـــە 

چەمکـــی  واڵتـــەوە.  ناوخـــۆی 

دیاردەگەلێکدا  لەگـــەڵ  هەژاری 

وەک ناڕەزایەتیـــی گشـــتی کـــە 

هـــۆی  دەبێتـــە  کات  هەنـــدێ 

کۆبوونـــەوە و خۆپیشـــاندان لە 

واڵتـــدا،  جیاوازەکانـــی  ناوچـــە 

فراوانرت  شـــێوەیەکی  بـــە  یاخود 

لە هەســـتکردن بە نایەکســـانی، 

نەتەوەیـــی،  شوناســـخوازی 

بەشـــداریی  كەمبوونـــەوەی 

زەینییەوە،  ڕوو  لـــە  و  سیاســـی 

لـــە بێگانەبـــوون بـــە بەهاكانی 

كۆمەڵـــگا؛  لـــە  بااڵدەســـت 

دەردەكەوێت. ئـــەم توێژینەوەیە 

ئامانجـــی بەدواداچوونـــی  بـــە 

لەســـەر  هەژارییە  کاریگەریـــی 

و  ڕێژەیـــی  بێبەشـــبوونی 

و  کاریگـــەری  لێكدانـــەوەی 

پارێزگای  لـــە  ئەنجامەکانیەتـــی 

کوردســـتان.

چوارچێوەی تیۆری: تیۆری 

بێبەشبوونی ڕێژەیی )محرومیت 

نسبی( 

توێژینەوەیـــەدا  لـــەم 

و  کـــورت  بەدواداچوونێکـــی 

پوختامن کـــردووە بۆ دوو بابەتی 

ئاسایشـــی نیشـــتامنی، لەســـەر 

بنەمـــای تیـــۆری دابەشـــبوونی 

ڕێژەیـــی. 

كە  ڕێژەیـــی  بێبەشـــبوونی 

بـــە مانـــای جیاوازییەكانی نێوان 

چاوەڕوانیـــی بەهاییەكان و توانا 

بەهاییـــەکان پێناســـە دەكرێت، 

ئەوەندە گشـــتگیرە كە دەکرێت 

مەرجەكانـــی  پێـــش  باوتریـــن 

ناڕەزایەتیـــی  و  خۆپیشـــاندان 

شـــۆڕش  تەنانەت  و  کۆمەاڵیەتی 

کـــە لـــە شـــیکردنەوە و رشۆڤە 

تیۆرییەكان بـــەكار هاتووە، لەخۆ 

باوەڕی  “ئێـــدواردز”  بگرێـــت. 

وایـــە کـــە هەموو شۆڕشـــەکان 

“ســـەرکوتکردنی  هـــۆی  بـــە 

بونیادییـــەكان”  داواكارییـــە 

ســـەر هەڵـــدەدن و توندوتیژیی 

ڕێژەی  بەپێـــی  هەر شۆڕشـــێک 

هەمـــان ســـەرکوتکردنە کـــە لە 

حکومەتـــی پێشـــووتر ئەنجامی 

بـــە  هەســـتکردن  دەدرێـــت. 

ســـەرکوتکردن یاخود “هەستێكی 



101

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

کاتێـــک  دەستبەســـەرداگیراو” 

دێتە بـــوون کە “خەڵـــک بگەنە 

خواســـت  کە  هەســـتەی  ئـــەو 

و بیروبـــاوەڕە ڕێپێدراوەكانیـــان 

ســـەرکوت كـــراوە یا بـــە الڕێدا 

چـــووە، یاخـــود ویســـت و داوا 

بـــۆ  بەربەســـتی  ڕەواكانیـــان 

 Edwards,( کـــراوە  دروســـت 

.)1927:33-30

چەمکـــی “تەنگژە” لە تیۆری 

هاوشـــێوەی  )Petee(دا   پێتـــی 

خەڵک  ڕێژەییـــە.  بێبەشـــبوونی 

کاتێک هەســـت بـــە بارودۆخی 

تەنگـــژاوی دەکـــەن و بگەنـــە 

دابینکردنی  کـــە  ئەنجامەی  ئەو 

ســـەرەکییەکانیان  پێداویســـتییە 

ئاســـایش  و  ئـــازادی  واتـــە 

کولتووری  )ئابـــووری، سیاســـی، 

و...( کەوتووەتـــە مەترســـییەوە، 

ئەم ســـەرکوتکردنە بە ناپێویست 

و قبووڵنەکـــراو و لـــە ئەنجامدا 

ناڕەزایەتی  دەزانـــن.  ناڕەوای  بە 

کاتێـــک دروســـت دەبێـــت کە 

زۆرینـــەی خەڵـــک زیـــاد لـــە 

توانای خۆیان هەست  ســـنووری 

تەنگـــژاوی  بارودۆخـــی  بـــە 

 .)Petee, 1938:33( بکـــەن 

تیۆریســـەنەکانیش  لە  بەشـــێك 

“بەخۆداشـــكاوی”  چەمکـــی  لە 

رشۆڤەی  بـــۆ  “بێبەشـــبوون”  و 

ناڕەزایەتی  پاڵنەرەکانـــی  هۆكارە 

لـــە کومەڵگا بەكار  و توندوتیژی 

دێنـــن. بـــۆ منوونـــە؛ لۆرنـــەر، 

خواســـتەکانی  لەنێوان  جیاوازی 

هەیانـــە”  “ئـــەوەی  و  خەڵـــك 

خۆداشـــكاوی  هـــۆکاری  بـــە 

دەرهاویشـــتە  و  دەزانێـــت 

ڕوو.  دەخاتە  شۆڕشـــگێڕییەكەی 

بەخۆداشـــكاوی  “زیادبوونـــی 

لـــەو ناوچانەی كە گەشـــەكردن 

كەمرت بێـــت لەوەی كـــە خەڵك 

داوای دەكـــەن، لەوانەیـــە بـــە 

لەنێوان  هاوســـەنگی  نەبوونـــی 

خولیـــاکان  و  دەســـتکەوتەکان 

بكرێـــت.  بـــۆ  خوێندنـــەوەی 

پێشـــی  ئاواتەكان  و  خولیـــاکان 

ئەو  تا  دەدەن،  دەســـتکەوتەکان 

خەڵک  زۆرینـــەی  کە  ئاســـتەی 

تەنانـــەت ئەگەر پێشـــکەوتنێک 

بـــەرەو ئامانجەکەیـــان هەبێت؛ 

لەچاو  ئـــەوەی  لەبەر  ناڕازیـــن، 

خواســـتەکانیان  و  ویســـت 

کەمرتیـــان دەســـت دەکەوێت.” 

“کرۆزیر”یـــش بـــاوەڕی وایە کە 

هەمـــوو  ســـەرەکیی  هـــۆکاری 

و  بەخۆداشكاوییە  شۆڕشـــەکان، 

بـــە مانای “بێتوانایـــی خەڵک لە 

ئەنجامـــی کارێک کـــە حەزێکی 

زۆریـــان هەیـــە ئەنجامی بدەن، 

بـــەاڵم لـــە بارودۆخێکـــدان کە 

ئەواندا  دەســـەاڵتی  و  توانـــا  لە 

)لۆرنەر،  دەکرێت  پێناســـە  نییە” 

.)1338

هەڕەشەكانی سەر ئاسایشی 

نیشتیامنی

و  گشـــتی  واتایەکـــی  بـــە 

“دیرتیش  تیۆری  بنەمای  لەســـەر 

فیشـــەر”، دەکرێـــت بڵێین هەر 

ڕەوتێک  یاخـــود  ڕووداو  جـــۆرە 

کە ببێتە هۆی مەترســـی لەســـەر 

مانـــەوە و بوونـــی دامەزراوەیی 

پێناسەیی  و  بیروباوەڕ  کولتووری، 

)و هەروەهـــا مانـــەوەی ڕژێمی 

یاخـــود  حکومـــەت  سیاســـی، 

دەوڵەت(، وەک مەترســـی ئەژمار 

دەکرێـــت )کریمی ملـــە، 1390: 

88(. لە ڕاســـتیدا بـــە پێچەوانەی 

تێڕوانینـــی كالســـیكی کـــە تەنیا 

جەختـــی لەســـەر ســـەرچاوەی 

هەڕەشـــەی دەرەکـــی و  الیەنە 

ســـەربازییەکانی ئەم مەترســـییە 

دەکـــردەوە، بەاڵم لە بەرداشـــتی 

نەرمەهێـــزدا، پێداگریی لەســـەر 

ژینگە،  ئابوورییـــەکان،  هـــۆکارە 

پەیوەندیـــی دەوڵـــەت و نەتەوە 

یەکپارچەســـازی  هەروەهـــا  و 
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دەكات  نەتەوەســـازی  یاخـــود 

 .)404-307  :1381 )بـــۆزان، 

بەتەواوەتی  هەڕەشـــە،  چییەتیی 

و  کۆمەاڵیەتییـــە  ناوەرۆكێكـــی 

بڵێین  دەکرێـــت  بەدڵنیاییـــەوە 

ناکرێـــت  هەڕەشـــه  دیـــاردەی 

بەیەكگرێدراوەكانی  بازنـــە  بەبێ 

کۆمەاڵیەتییـــەکان  دیـــاردە 

بێـــت. لـــەم ڕووەوە ناوەرۆكـــی 

ئاســـایش  بە  دژ  هەڕەشـــەكانی 

)هەڕەشـــەكان(، لـــە بنەڕەتدا لە 

پێكهاتەكانی  بـــە  پەیوەندییـــان 

تـــری سیســـتمی کۆمەاڵیتییە كە 

لە  پێناســـە دەكرێـــن. هەروەها 

ســـەر  هەڕەشـــەكانی  ناوەرۆکی 

هەیە  بوونی  مەترســـی  ئاسایش، 

کە بـــە هـــۆی بوونـــی خۆیەوە 

سیســـتمێکی کۆمەاڵیەتی دەخاتە 

کورت  شـــێوەیەکی  بە  جووڵەوە. 

بڵێیـــن ســـەرچاوەی  دەکرێـــت 

قوتابخانـــەی  لـــە  ئاســـایش 

“کۆمەڵگا”یـــە  کۆپنهاگـــن-دا، 

)رشیـــف، 1383: 363-345(. هەر 

ڕەوتێك کـــە کاریگەریی نەرێنیی 

نەریتییەكانی  مۆدێلـــە  لەســـەر 

کاری  کولتـــوور،  زمـــان،  وەك 

هاوبـــەش، شـــوناس، دابونەریتی 

نیشـــتامنی هەبێت،  و  مەزهەبی 

بۆ ســـەر کولتوور  وەک هەڕەشە 

و شـــوناس ئەژمـــار دەکرێـــت. 

یەکێکی تر لـــە تایبەمتەندییەکانی 

ئەمنییـــەكان،  هەڕەشـــە 

یاخود  دوژمنـــی  تایبەمتەندیـــی 

نائاگایانەیە  و  ئاگایانـــە  ئینکاریی 

یاخـــود  کـــردار  زەیـــن،  لـــە 

تایبەتە.  بارودۆخێکـــی 

ئاسایش  ســـەر  هەڕەشەكانی 

ماندل”  “ڕابیرێت  ئـــەوەی  وەک 

باســـی كردووە، دەشێت لە پێنج 

لێکۆڵینەوە: بـــەر  بخرێتە  تەوەر 

ســـەربازی:  ئاسایشـــی   -

کاریگەریـــی  بـــە  پەیوەندیـــی 

توانـــا  دووالیەنـــەی 

و  هێرشـــربدن  ســـەربازییەكانی 

بەرگریی چەکـــداری دەوڵەتەکان 

و هەروەهـــا لێکدانـــەوەی بـــۆ 

یەكـــرت. ئامانجەكانـــی 

سیاســـی:  ئاسایشـــی   -

لەســـەر جێگیربوونی  چاودێـــرە 

دەوڵەتـــەکان،  ڕێکخراوەیـــی 

سیســـتمی حکومەتـــەکان و ئەو 

ڕەوایەتییان  کـــە  ئایدۆلۆژیانەیە 

دەدات.  پـــێ 

کۆمەاڵیەتـــی:  ئاسایشـــی   -

پەیوەندیـــی هەیـــە بـــە توانای 

مۆدێلـــە  لـــە  پارێزگاریکـــردن 

کولتوور،  زمـــان،  نەریتییـــەكان، 

نەریتی  و  شـــوناس  مەزهـــەب، 

ڕۆڵــی ئابووری 
لە دابیـنکردنی 

ئاسایشی نەتەوەییدا، 
چارەنــــــووسسازە و 

هۆكارەكەی بۆ کاریگەرییە 
بەرباڵوەكەی لەسەر بەها 
نیـــشتمانیــــــیەكانی 

تر دەگـەڕێتەوە
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هەلومەرجێکی  بـــە  نەتەوەیـــی 

گۆڕانـــكاری. لە  شـــیاو 

ژینگەیـــی:  ئاسایشـــی   -

چاودێـــرە لەســـەر پاراســـتنی لە 

ســـنووری جیهانی وەک سیستمی 

کـــە هەموو  گرنگ،  پشـــتیوانیی 

ژیانـــی مرۆڤایەتـــی پشـــتی پێ 

 . ە و ستو بە

ئابـــووری: واتە  - ئاسایشـــی 

ســـەرچاوەی  دەســـتکەوتنی 

دارایـــی و بـــازاڕی پێویســـت بۆ 

پارێزگاریکـــردن لـــە ڕێژەیەکـــی 

شـــیاو لە تواناکانی بەرهەمهێنانی 

خۆشـــگوزەرانی  و  نیشـــتامنی 

 .)77  :1377 )ماندێـــل، 

جیاواز  تـــەوەرە  پێنـــج  ئەم 

ناکـــەن و هەر  کار  یەکـــرتی  لە 

خاوەنـــی  لـــەوان،  یەکێـــک 

ناوەندێکـــی گرنگ لـــە هەناوی 

پرســـی ئاسایشـــە و شـــێوازێکە 

ئەولەویەتەكان  ڕێکخســـتنی  بۆ 

بەهێزەكانیان  پەیوەندییـــە  بە  و 

الیەکی  لە  دراون.  گـــرێ  پێکەوە 

تـــرەوە، ئەم تەوەرانـــە بەردەوام 

هۆکارگەلێکـــەوە  لەالیـــەن 

ڕووبـــەڕووی مەترســـی دەبنەوە 

بـــە  ســـەردەمەدا  لـــەم  كـــە 

شـــێوازێکی بەرچاو و جۆراوجۆر 

و پەرەیـــان ســـەندووە. 

هەژاری و ئاسایشی نیشتامنی

هەڕەشـــەی  وشـــەی 

و هەژاری،  نیشـــتامنی  ئاسایشی 

جۆراوجـــۆری  پێناســـەگەلێکی 

هەیـــە. ئاســـایش لـــە ڕووپەڕی 

مەترســـی  واتای  بە  نیشـــتامنی 

خاك،  ســـەروەریی  هەمـــوو  بۆ 

و  ئابـــووری  خۆشـــگوزەرانیی 

واڵت  سیاســـیی  ســـەربەخۆیی 

ســـێ  ئـــەم  ئەگـــەر  دێـــت. 

مەترســـییان  گرنگـــە  فاکتـــەرە 

لەســـەر بێت، بـــەو واتایە دێت 

واڵت  نیشـــتامنیی  ئاسایشـــی 

مەترســـیی لەســـەرە. نەبوونـــی 

و  مـــاددی  خۆشـــگوزەرانیی 

ئابووریـــی خەڵک کـــە زۆر جار 

گەندەڵیی  لە  دەرهاویشـــتەكانی 

بێـــکاری، هـــەژاری،  ئابـــووری، 

و...  تاوانـــکاری  جیـــاوازی، 

نێوان  كەلێنـــی  دەردەكەوێـــت، 

نەتـــەوە و دەوڵەت زیاتر دەکات 

لێکرتازنە  ئـــەم  چەنـــدە  هەر  و 

فاكتەرەكەی  دوو  بێـــت،  زیاتـــر 

تـــر واتـــە ســـەروەریی خاك و 

هەروەها ســـەربەخۆیی سیاسیی 

واڵت دەکەوێتـــە مەترســـییەوە. 

هەر چەندێـــك  لێکرتازانی نێوان 

قووڵـــرت  نەتـــەوە  و  دەوڵـــەت 

بە  ببێتـــەوە، دوژمنـــی دەرەکی 

هۆی الوازیـــی بەرگریی ناوخۆیی 

لەوێدا  خەڵـــك  فاكتـــەری  کـــە 

لەوانەیە  بنەڕەتیـــی هەیە،  ڕۆڵی 

ســـەروەریی خـــاك بخاتـــە بەر 

ناڕەزایەتییە  لە  یاخود  مەترســـی 

ناوخۆییـــەکان کەڵک وەربگرێت 

و بە ســـوودوەرگرتن لە فرتوفێڵە 

و  جۆراوجـــۆرەكان  سیاســـییە 

ئاسایشـــی  خەڵک،  ورووژاندنی 

ناوخۆیی بخاتە ژێر مەترســـییەوە 

.)30  :1382 راد.  )فرجـــی 

لـــە  ئابـــووری  ڕۆڵـــی 

ئاسایشـــی  دابینکردنـــی 

نەتەوەییـــدا، چارەنووسســـازە و 

هۆكارەكـــەی بـــۆ کاریگەرییـــە 

بەهـــا  لەســـەر  بەرباڵوەكـــەی 

نیشـــتامنییەكانی تر دەگەڕێتەوە. 

و  بـــەردەوام   گەشـــەنەکردنی 

خۆشـــگوزەرانیی  لە  بێبەشبوون 

ئابـــووری، هەســـتی نشـــتامنی 

نائارامییـــە  و  دەکات  الواز 

كۆمەاڵیەتییـــەكان بەدوای خۆیدا 

دەهێنێت و لـــە ئەنجامدا دەبێتە 

زیادبوونـــی چەنـــد پارچەبوونی 

ناوخۆیـــی. وەهـــا الوازییەکـــی 

هۆی  ببێتە  دەکرێـــت  ناوخۆیی، 

لەالیەن  دوژمنکارانـــە  كـــرداری 

 :1379 )آزرمـــون،  دوژمنانـــەوە 

بابەتی  هۆكارە،  ئەم  لەبەر   .)368
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هـــەژاری لە تەوەری ئاسایشـــی 

هەڕەشـــەكانی،  و  نیشـــتامنی 

گرنگییەکـــی زۆریـــان هەیـــە و 

گشـــتی جگە  شـــێوەیەکی  بـــە 

مارکســـییەكان،  تیۆرییـــە  لـــە 

گرنگـــی بـــەم بابـــەت نادرێت. 

گرنگی  لەســـەر  ســـەرنجدان  بە 

هەژاریـــی  کاریگەریـــی  و 

جۆرە  ســـەرهەڵدانی  لە  ئابووری 

و  هـــەژاری  تری  جیاوازەکانـــی 

دەەتوانرێـــت  لێکەوتەکانـــی، 

پێناســـەی  شـــێوەیە  بـــەم 

هـــەژاری بکرێت: “هـــەژاری لە 

کۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا یەکســـانە 

بـــە بێتوانایـــی لـــە بەدیهێنانی 

ژیان  ســـەرەکییەکانی  پێویستییە 

و  كـــەس  ئـــەو  منوونەكـــەی  و 

خێزانانەیە کە توانای پێویســـتیان 

نییـــە لـــە دابینکردنـــی النـــی 

ژیانی  پێداویســـتییەكانی  کەمی 

خواردەمەنـــی،  وەک:  خۆیـــان، 

پۆشـــاک، تەندروســـتی و شوێنی 

هەروەهـــا  نیشـــتەجێبوون. 

بێبەشـــبوون لـــە پێداویســـتییە 

ســـەرەتاییەکانی  و  گرنـــگ 

ژیـــان، وەک: پـــەروەردە، هەلی 

کایـــە  بەشـــداریکردنی  کار، 

)ســـازمان  و...  کۆمەاڵیەتییەکان 

ریـــزی،  برنامـــە  و  مدیریـــت 

بـــە نقـــل از مدنـــی: 40(. لـــە 

منوونـــە بنەڕەتییەکانـــی الوازیی 

ئابووریـــی هەر واڵتێـــک، بوونی 

کـــە  بێبەشـــبوونە  و  هـــەژاری 

دەکرێـــت ببێتە هۆی مەترســـی 

ئاسایشی  لەســـەر  دروســـتکردن 

لە  زۆرێک  هـــۆکاری  نەتەوەیی. 

ڕووداوە کۆمەاڵیەتییـــەکان کـــە 

لـــە دەوروبـــەری ئێمـــەدا ڕوو 

دەدەن، هـــەژاری و بێـــکاری و 

خۆشـــگوزەرانیی  لە  بێبەشبوونە 

کۆمەاڵیەتی. بێـــکاری و هەژاری 

کۆمەاڵتی  ئاسایشـــی  کاتێکدا  لە 

کە  مەترســـییەوە  ژێـــر  دەخاتە 

لە خۆگریـــی زۆرێک لـــە چینی 

گەنجانـــی ئێمەیە، کـــە بە هۆی 

تێكدەرانـــەی  کاری  ئـــەوەوە 

کۆمەاڵیەتـــی و خراپـــرت لەوەش 

تـــاوان ڕوو دەدات )شـــیبازی و 

 .)133  :1390 همـــکاران، 

پرسی  کۆمەاڵیەتی،  ئاسایشی 

کۆمەاڵیەتـــی،  خۆشـــگوزەرانیی 

دابینکردنی  و  کۆمەاڵیەتی  ژیانی 

دەگریت،  لەخـــۆ  کۆمەاڵیەتـــی 

دابینکردنی  کـــە  شـــێوەیەک  بە 

دیوێكـــی  وەک  کۆمەاڵیەتـــی 

ئاســـایش؛  لـــە دابینکردنی  تـــر 

بەرنامەڕێژیـــی بـــۆ دەکرێـــت. 

دابینکردنـــی  لـــە  مەبەســـت 

بەدیهێنانـــی  کۆمەاڵیەتـــی، 

پێویستییە  کە  هەلومەرجگەلێکە 

مەعنەوییەکانـــی  و  مـــاددی 

لە  یەکێک  بـــکات.  دابیـــن  تاک 

دیـــاردە دەروونییە نـــارساوەکان 

کـــە دەبێتـــە هـــۆی تێکدانـــی 

ئاســـایش لە کۆمەڵـــگادا، بابەتی 

و  هـــەژاری  بـــە  هەســـتکردن 

بابەتی  بۆ  تێڕوانینـــی کۆمەڵگایە 

پســـپۆڕانی  بڕوای  بە  هەژاری. 

دیـــاردەی  ئاســـایش، 

هەژاری  بە  هەســـتکردن 

دەکرێـــت زیاتـــر لـــە 

تـــی  قعیە ا و

 ، ری ژا هـــە

هەڕەشـــە 

ئارامیی  لە 

دەروونی 

ت  بـــكا

و 
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ئـــەم تێڕوانینە خۆی لـــە خۆیدا 

نائارامی  زەمینەكانی  دەتوانێـــت 

)ربیعـــی،  بـــکات  دروســـت 

تێڕوانینانـــە  ئـــەم   .)172 :1389

لـــە هەلومەرجێکـــی تایبەتیـــی 

تایبەت  نائەمنیی  کۆمەاڵیەتیـــدا، 

م  رهـــە و بە دەهێنێت 

ر  ە تید رمە یا

بێـــت  ە د

خۆدانەپاڵ  بـــۆ 

تێكـــدەری  ڕوەتێکـــی 

تیۆریســـەنەکانی  ئارامـــی. 

شـــۆڕش باوەڕیـــان وایـــە کە 

لە  شـــۆڕش  دروســـتبوونی  بۆ 

بە  کۆمەاڵیەتیدا،  سیســـتمێکی 

پلەی یەکەم بوونی نایەکســـانیی 

فاكتەری  کۆمەاڵیەتی-ئابـــووری 

گرنگـــە، بـــەاڵم لـــەوە گرنگـــرت 

ئەندامانی  زەینی  هەســـتکردنی 

کۆمەڵگایە بە نایەکســـانی )رفیع 

.)65-66  :1379 پـــور، 

 

بێبەشبوونی ڕێژەیی لە پارێزگای 

کوردستاندا

لـــەم بەشـــەی وتارەکـــەدا، 

لەســـەر  بەکورتـــی  ســـەرەتا 

و  توێژینـــەوەکان  بنەمای 

ڕێژەی  و  ســـەرژمێری 

هـــەژاری لە ســـێ 

دەیـــەی ڕابـــردوو و ئـــەو ئامار 

و ســـەرچاوانەی کـــە بوونیـــان 

بەرچـــاو،  دەیخەینـــە  هەیـــە؛ 

تێگەیشـــتنێکامن  ئـــەوەی  بـــۆ 

بـــە  ســـەبارەت  هەبێـــت 

واڵت  لـــە  هەژاری  بارودۆخـــی 

هەمووشـــیانەوە  لەســـەروو  و 

دواتـــر  کوردســـتان.  پارێـــزگای 

بـــە پۆلێنکردنی مەترســـییەکانی 

نیشـــتامنیی  ئاسایشـــی  ســـەر 

ڕۆڵـــی  بنەمـــای  لەســـەر  واڵت 

یاخود  دروســـتبوون  لە  هەژاری 

زیادبوونـــی ئـــەو مەترســـییانە، 

جەخت لەســـەر ڕۆڵـــی هەژاری 

بۆ مەترسی دروســـتکردن لەسەر 

ئاسایشـــی کۆمـــاری ئیســـالمی 

پارێزگای  هێنانەباســـی  بە  ئێران، 

کوردســـتان دەكەیـــن. 

بارودۆخی هەژاری و بێبەشبوون 

لە پارێزگای کوردستاندا

زانیاری  دەســـتکەوتنی  بـــۆ 

لەســـەر بارودۆخی هـــەژاری لە 

سەرەڕای  کوردســـتاندا،  پارێزگای 

لـــە  هەنـــدێ  بـــە  ئامـــاژەدان 

ســـوود  دەکرێـــت  ئامـــارەکان، 

توێژینەوانەی  لـــەو  وەربگیرێت 

باڵو  بابەتـــە  ئـــەم  لەســـەر  کە 

لەم  هەروەهـــا  و  کراونەتـــەوە 

چاوپێکەوتنانەی  لـــەو  بازنەیەدا 

نوێنەرەکانـــی  لەگـــەڵ  کـــە 

پارێـــزگای کوردســـتاندا کـــراون 

بارودۆخـــی  بـــە  ســـەبارەت 

پارێزگایەدا؛ ســـوود  لەم  هەژاری 

وەرگیـــراوە. 

   لەســـەر بنەمـــای یەکێک 

لەم توێژینەوانە کـــە بە ئامانجی 

بەراوردکردنی النـــی کەم داهات 

شارنشینەكانی  ناوچە  لە  )معاش( 

پارێـــزگای کوردســـتان ئەنجـــام 

ســـاڵەکانی  درێژایی  بـــە  دراوە، 

 ، )1996-2008 (1387 -1375

کە  دەریدەخـــات  ئەنجامـــەکان 

النـــی کەم داهات بـــۆ خێزانێکی 

پارێزگای  شـــارەکانی  دانیشتووی 

 1996 ســـاڵی  لـــە  کوردســـتان 

یەکســـانە بە 4880939 ڕیاڵ یان 

مانگێکدا  لـــە  ڕیـــاڵ   9/406744

بـــووە، کـــە ئـــەم ژمارەیـــە لە 

گەیشـــتووەتە  2008دا  ســـاڵی 

نزیکەی  واتە  ڕیـــاڵ،   39555095

مانگێکدا،  لـــە  ڕیـــاڵ   3296285

ڕێـــژەی  کـــە  شـــێوەیەک  بـــە 

سااڵنەی  گەشـــەکردنی  ناوەندی 

ناوچـــە  لـــە  هـــەژاری  هێڵـــی 

لە  پارێزگاكـــەدا  شارنشـــینەکانی 

یەکسان   1996-2008 ســـاڵەکانی 

هەروەها   .%19/42 بـــە  بـــووە 
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لە ســـاڵەکانی 2008-1996، جگە 

لـــە ســـاڵی 2000، کـــە گرووپی 

 ، ) رە نووبە خا ( جێبوون نیشـــتە

ســـووتەمەنی و کارەبـــا زۆرترین 

پشـــکیان بەر کەوتووە، بەردەوام 

زۆرترین  خـــۆراک  گرووپەکانـــی 

پشـــک و الیەنـــی تەندروســـتی 

و دەرمـــان خاوەنـــی کەمرتیـــن 

کەمـــی  النـــی  لـــە  پشـــکیان 

داهاتدا بەر کەوتـــووە )جواهری 

 .)153  :1391 همـــکاران،  و 

بارودۆخی هەژاری و نایەکســـانی 

بە  کوردســـتاندا  پارێـــزگای  لـــە 

ڕابـــردوو؛  دەیـــەی  درێژایـــی 

گـــۆڕان و وەرچەرخانی بەرچاوی 

بینیـــوە، بەپێی داتاكانی  بەخۆوە 

ئامـــاری  زانیاریـــی  ناوەنـــدی 

ئێـــران دەریدەخـــات، پێنوێنـــی 

 ،)Gini coefficient(جێنـــی

 ./3684 لە  شارنشـــینەکان  ناوچە 

لە ســـاڵی 2005 بـــۆ 2995/0 لە 

ســـاڵی 2013 كەمـــی كـــردووە. 

ڕەوتێکی هاوشـــێوەی ئەم داتایە 

گوندنشـــینەکانی  ناوچـــە  لـــە 

بـــە  دەبیرنێـــت،  پارێزگاکـــەدا 

شـــێوەیەک کە پێنوێنـــی جێنیی 

ئاماژەپێـــدراو لـــە 0/3628 بـــۆ 

كردووە)محمدی،  كەمی   0/2781

 .)132  :1396

پارێزگای کوردســـتان یەکێکە 

ســـنوورییەکان  پارێـــزگا  لـــە 

بـــە  واڵت،  بێبەشـــبووی  و 

 49% ســـااڵنە  تاکـــی  داهاتـــی 

لـــە داهاتـــی تاكـــی ســـااڵنەی 

واڵت لـــە ســـاڵی 2011 و ڕێژەی 

دانیشـــتووانەكەی کـــە نزیکە لە 

یـــەك ملیـــۆن و نیو كـــەس كە 

لـــە  دانیشـــتووانەکەی  %66ی 

ناوچـــە شارنشـــینەکان و %34ی 

گوندنشـــینەکان  ناوچـــە  لـــە 

لێكدانەوەیەكـــی  دادەنیشـــن. 

داتاكانـــی  بـــۆ  ســـەرەتایی 

خەرجییەكانـــی  لـــە  داهـــات 

پارێزگای  لـــە  خێـــزان  بودجەی 

دەریدەخـــات  کوردســـتاندا، 

نایەکســـانی  و  كەلێـــن  کـــە 

و  ناوچـــە شارنشـــین  لەنێـــوان 

 2008 ســـاڵی  لە  گوندنشینەکان 

بەرە بـــەرە ڕووی لـــە زیادبوون 

خێزانە  خەرجییەكانی  کـــردووە. 

شارنشـــینەکان لە ساڵی 2005دا، 

خێزانە  ئەوەندەی   1/21 نزیکەی 

گوندنشـــینەکان بووە، لە کاتێکدا 

 ،2013 ســـاڵی  لە  ژمارەیـــە  ئەم 

کردووە.  زیـــادی   1/23 بەنزیکی 

لە داهاتوویەکـــی نزیکدا دەبێت 

نەرێنی  گۆڕانکارییەکی  بینـــەری 

لـــە باڵوبوونەوەی دانیشـــتووان 

بین كـــە خۆی لـــە كۆچكردن بۆ 

شـــارەكان و کەمبوونـــی ڕێژەی 

گوندنشـــینان دەبینێتـــەوە. بـــە 

ڕێژەی  کـــە  لەوەی  ســـەرنجدان 

زێدەبەهای بەشـــی کشـــتوکاڵی 

كۆبەرهەمـــی  تێكـــڕای  لـــە 

دەگاتـــە  پارێزگاكـــە  ناوخۆیـــی 

بووەتـــە  بابەتـــە  ئـــەم   ،20%

كەنارنشینی  زیاتربوونی  هۆکاری 

ناوچـــە  لـــە  )حاشیەنشـــینی( 

کۆتاییدا  لـــە  و  شارنشـــینەکاندا 

زیادبوونـــی  هـــۆی  دەبێتـــە 

پارێزگاکـــەدا.  لـــە  نایەکســـانی 

هەروەهـــا چۆڵبوونـــی ناوچـــە 

بەو  خەڵک،  لە  گوندنشـــینەكان 

پێیـــەی کە پارێزگای کوردســـتان 

پارێزگا ســـنوورییەکانی واڵتە،  لە 

دروســـتبوونی  هـــۆی  دەبێتـــە 

)محمـــدی،  ئەمنـــی  کێشـــەی 

 .)133  :1396

یەکێک  هەڵسەنگاندنی  وەک 

لـــەو توێژینەوانـــەی كـــە بـــۆ 

دەرخســـتنی هێڵی هـــەژاری لە 

پارێزگای  شارنشـــینەکانی  ناوچە 

بە  دراوە،  ئەنجـــام  کوردســـتان 

هەڵســـەنگاندنی هێڵی هەژاریی 

بەراوردی  مەبەســـتی  بە  خۆراک 

خۆراک  ڕەهای  هەژاریـــی  هێڵی 

)خـــط فقـــر مطلـــق غذایی( و 
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مۆدێلی  لـــە  ســـوودوەرگرتن  بە 

گونجاو  خۆراكـــی  ئەنســـتیتۆی 

بـــە  ســـەبارەت  )بژێویـــی( 

هەڵســـەنگاندنی بەهـــای ڕیاڵی 

ســـەبەتەی خۆراکـــی گونجاو كە 

بـــە درێژایی ســـاڵەکانی -2010

2013 ئەنجـــام دراوە )بهرامـــی، 

هەژاریـــی  هێڵـــی   :)30  :1397

ڕەهـــای خۆراكـــی مانگانەی تاك 

بـــە هـــۆی بوونی هەاڵوســـانی 

لـــە  ڕوو  ڕەوتێكـــی  ســـااڵنە، 

بە  و  بەرزبوونـــەوەی هەبـــووە 

ســـااڵنە  ماوەیە،  ئـــەو  درێژایی 

ناوەنـــدی  شـــێوەیەکی  بـــە 

گەشـــەی   %6/9 نزیکـــەی 

هەبـــووە، بـــە واتایەكـــی تـــر: 

دابینکردنی ســـەبەتەی  خەرجیی 

بەپێـــی  خـــۆراك  ســـتاندەری 

پێـــوەری ئەنســـتیتۆی خۆراك بە 

کالۆریی  دابینکردنی  مەبەســـتی 

کالۆری(  کیلۆ   2300( پێویســـت 

بـــەراورد  بە  ســـاڵی 2013  لـــە 

بـــە ســـاڵی 2010، نزیکەی %32 

زیادبـــوون پیشـــان دەدات. 

بنەمـــای  لەســـەر 

ڕەهای  هێڵی  دەرئەنجامـــەکان، 

لە  مانگانە  گشـــتیی  هەژاریـــی 

ئاســـتی  لە  خێزاندا،  ڕووبـــەری 

ڕیاڵ   3541150 لـــە  خێزانەكاندا 

بۆ ســـاڵی 2010  بـــۆ 4181750 

ڕیـــاڵ لـــە ســـاڵی 2013 زیادی 

ڕێژەی  دەكاتـــە  كـــە  كـــردووە 

)بهرامی،  گەشەســـەندن   %18/1

توێژینەوەیـــەک   .)31  :1397

ئابووریی  “ڕاپۆرتـــی  ناوی  لەژێر 

لەالیەن  پارێـــزگای کوردســـتان” 

و  ئابووری  کاروبـــاری  وەزارەتی 

داراییـــەوە باڵو کراوەتـــەوە، کە 

بـــە وردبوونەوە لە ســـاڵی 1395 

ڕاپۆرتێک لەســـەر دابەشـــبوونی 

شارنشـــین  خێزانە  لەناو  داهات 

و گوندنشـــینەکان خراوەتە ڕوو، 

وەک ئـــەوەی ڕاپۆرتەکە ئاماژەی 

پـــێ داوە: لـــە ســـاڵی 2015 و 

ناوەندی،  شـــێوەیەکی  بە   2017

هـــەر خێزانێکـــی شارنشـــین لە 

 203 بڕی  کوردســـتاندا  پارێزگای 

خەرج  ڕیاڵیـــان  ملیـــۆن   210 و 

کـــە  3/93% گەشـــەی  كردووە 

کاروباری  )وەزارەتـــی  هەبـــووە 

ئابـــووری و دارایی، 1395: 125(.

لـــە  ئاوڕدانەوەیـــەک  بـــە 

پارێزگای  ئابوورییەکانـــی  پێوەرە 

بەراوردکردنـــی  و  کوردســـتان 

مامناوەنـــدی  ڕێـــژەی  لەگـــەڵ 

واڵت و تەنانـــەت ناوچەکـــەش، 

ئابووریی  بارودۆخی  دەرخـــەری  

پارێزگایەیە.  ئـــەم  داڕووخـــاوی 

لـــە کاتێکدا كە كوردســـتان %2ی 

واڵت  دانیشـــتووانی  ڕێژەی  کۆی 

بـــەاڵم کەمرت %1ی  پێک دێنێت، 

تێكـــڕای كۆبەرهەمـــی ناوخۆیی 

لەبەر دەســـتدایە، ڕێژەی داهاتی 

ڕێژەی  لـــە  کوردســـتانی  تاکـــی 

تاكی  داهاتی  نیوەی  مامناوەندیی 

واڵت کەمـــرتە، ئامـــاری بێکاریی 

)13/3%(ە  کوردســـتان؛  پارێزگای 

کـــە دەكاتە پێنجەمیـــن پارێزگای 

)لـــە ڕووی ژمارەی دانیشـــتووان( 

بێـــکار و یانزەهەمین لە ئاســـتی 

بێکاریی  و  ئێـــران  پارێزگاكانـــی 

گەنجـــان ڕێژەی بـــەرزی  25%ی 

هەیە. هەروەها پێوەری گەشـــەی 

كوردســـتان  پارێـــزگای  مرۆیـــی 

دواکەوتووتریـــن  ئاســـتی  لـــە 

بە  ســـەبارەت  واڵتە.  پارێزگاکانی 

شارەکانی  لەنێوان  گەشەســـەندن 

پارێزگاكـــەدا، شـــاری مەریوان بە 

شـــار  )دانیشـــتووی  لە  %40/5 

گونـــد  دانیشـــتووی  و   %46/2

بـــە  ســـنە  شـــاری  و   )%27/9

 %36/6 شار  )دانیشتووی   %31/2

 )%15/7 گونـــد  دانیشـــتووی  و 

لـــە ڕووی  خراپرتیـــن دۆخیـــان 

ئەم  هەیە.  گەنجانـــەوە  بێكاریی 

بـــۆ گەنجانـــی خاوەن  پێـــوەرە 

بڕوانامـــە و بڕوانامـــەی زانکـــۆ 
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گێر دەریدەخات 
کە “هەژارترین 
ناوچـــــــەکـان، 

سەرکـــــــێشترین و 
ئاژاوەگـــــــــــێڕترین 
ناوچــــەکــانـــــــــــن”

ئامارێکی  کـــە  دەگاتـــە %14/8، 

جێـــی نیگەرانییە. ئـــەم ئامار و 

بارودۆخی  دەرخـــەری  ژمارانـــە 

بێکارییـــە،  قەیرانـــاوی  و  دژوار 

تایبەت بە گەنجانی دانیشـــتووی 

دوو شـــاری ســـنە و مەریوان و 

پێویســـتە هەنـــگاوی بنەڕەتی و 

خێـــرا لـــەم بـــوارەدا ئەنجام 

بدرێـــت بۆ ئـــەوەی لە زیانی 

بەرزبوونی  کۆمەاڵیەتیـــی وەك 

هاوســـەرگیری،  تەمەنی 

هۆشـــبەرەكان،  ماددە 

بۆ  گەنجـــان  مەیلـــی 

گرووپـــە  چوونەپـــاڵ 

ڕێگری  و...  جوداییخـــوازەكان 

بكرێـــت )فتاحی و همـــکاران، 

.)14-12  :1395

ئەنجامی بێبەشبوونی ڕێژەیی لە 

پارێزگای کوردستان

لـــە  ڕێژەیـــی  بێبەشـــبوونی 

لە  بەتایبەتی  پارێزگای کوردستاندا، 

الیەنی ئابوورییەوە )نایەکســـانیی 

داهـــات، بێـــکاری، داهاتی نزمی 

تـــاك و...( کاریگەریـــی کردەیی و 

زەینیی لەســـەر هاونیشـــتامنیانی 

کوردســـتان بەجێ هێشـــتووە، کە 

بەر  گرنگرتینیـــان دەخەینە  لێرەدا 

لێكۆڵینەوە:

هەستکردن بە 

نایەکسانیی نەتەوەیی

گرنگرتین  لە  یەکێک 

ئالنگارییەكانی  ســـەرەکیرتین  و 

بێبەشـــبوونی  پەرەســـەندنی 

کێشـــە  بە  پەیوەندی  ڕێژەیـــی، 

نەتەوەییەكانـــەوە بکەیـــن. ئەم 

بە هۆی کۆی  بەتایبەتـــی  بابەتە 

گشـــتییەكانەوەیە،  سیاســـەتە 

ناڕەزایەتییـــەکان  ئاســـتی  کـــە 

كەلێنـــی  و  دەكات  فـــراوان 

قووڵـــرت  ئابووری-کۆمەاڵیەتـــی 

برێدلـــی”  “جـــان  دەكاتـــەوە. 

بارودۆخـــی نەتەوەیـــی ئێـــران 

دەکات،  پێناســـە  شـــێوەیە  بەم 

ســـرتاتیژی گەشـــەپێدانی ناوەند 

میحـــوەر )مركز محـــور( بووەتە 

ئابـــووری- لێکرتازانـــی  هـــۆی 

لەنێوان  گـــەورە  کۆمەاڵیەتیـــی 
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ناوەنـــد و دەرەوەی ناوەنـــد، لە 

دابەشـــکردنی  کـــە  شـــوێنێکدا 

دەســـەاڵت،  نایەکســـانیی 

ئابـــووری- ســـەرچاوەکانی 

کۆمەاڵیەتـــی و پێگەی کولتووری 

هەیـــە.  بوونـــی  کۆمەاڵیەتـــی 

لەگـــەڵ ئەم بەخۆداشـــكاوییەی 

و  کولتووری-کۆمەاڵیەتـــی 

لەنێـــوان  نائارامـــی  ئابـــووری، 

نەتەوەییەكانی  گـــەورە  گرووپە 

زیادبووندایـــە  لـــە  واڵتیـــش 

ئـــەم   .)Bradley, 2016:181(

بابەتـــە لەژێـــر کاریگەریی دوو 

هۆکاری گرنگدایـــە، لە الیەکەوە 

ناوچەکە کە  پشـــتیوانیی واڵتانی 

زمانی-مەزهەبیان  هاوئاڕاستەیی 

نزیکـــە لەگـــەڵ نەتەوانەكانـــی 

تریشـــەوە  الیەکی  لـــە  و  ئێران 

ناوخۆ،  نەگونجاوەکانی  سیاسەتە 

هەردووکیـــان کاریگەرییان هەیە 

لەســـەر ئـــەوەی نەتەوەکانـــی 

بێگانەبوون  بـــە  ئێران هەســـت 

نەتەوەیـــی  كەلێنـــی  بكـــەن. 

دەوروبـــەر  و  ناوەنـــد  نێـــوان 

و پرســـگەلی پەیوەندیـــدار بـــە 

بێبەشـــبوون، بەرە بـــەرە ڕێگەی 

بـــۆ شـــێوازە توندوتیـــژەكان لە 

هـــەردوو  پەیوەندییەکانـــی 

الدا كردووەتـــە. لـــە ڕوانگـــەی 

تیـــۆری دابەشـــبوونی ڕێژەیـــی 

گێـــر، “جیاوازییـــە ناوچەییەکان 

ئابـــووری  گەشەســـەندنی  لـــە 

دەبێتە  نەتەوەکانـــدا،  لەنێـــوان 

سیاســـی  توندوتیژیـــی  هـــۆی 

کە  ناوچانـــەی  ئـــەو  لەالیـــەن 

کەمرت گەشـــەیان کـــردووە”. گێر 

“هەژارترین  کـــە  دەریدەخـــات 

و  سەرکێشـــرتین  ناوچـــەکان، 

ناوچەکانـــن”.  ئاژاوەگێڕتریـــن 

بابەتە،  ئـــەم  منوونەکانـــی  لـــە 

دەکرێـــت لـــە توندوتیژییەکانی 

کوردســـتاندا بیبینین. ســـەرەڕای 

و  نەتەوەیـــی  خواســـتە 

ئەم  تەنانـــەت  سیاســـییەکانیان، 

لـــە جێبەجێکردنـــی  نەتەوانـــە 

و  بێبەشـــن  مەزهەبییەكان  بۆنە 

زۆردا  منوونەگەلێکی  لە  تەنانەت 

مزگەوتی ســـوننەکان لـــە واڵتدا 

.)Saleh, 2013:95( ڕووخێـــرناون

فەرمییش،  ئامـــاری  داتاكانی 

پارێزگای  لـــە  بارودۆخـــە  ئـــەم 

کوردســـتاندا پشتڕاست دەکاتەوە، 

هەڵســـەنگاندنی  ڕاســـتیدا  لـــە 

بەهـــاکان و تێڕوانینی ئێرانییەکان 

دەرخـــەری   ،2002 ســـاڵی  لـــە 

ئەوەیـــە کـــە زۆرینـــەی ڕەهای 

لە  جگـــە  ئێـــران  نەتەوەکانـــی 

پارێـــزگای كوردســـتان، بڕوایـــان 

بـــە  حکومـــەت  کـــە  وایـــە 

لە  ڕێـــز  یەکســـان  شـــێوەیەکی 

نەتەوەکانـــی  بەهـــای هەمـــوو 

دانیشـــتووی واڵت دەگرێـــت، بە 

نزیکەی  ناوەنـــدی  شـــێوەیەکی 

لە ســـەددا 70%ی هـــاوڕای ئەم 

بۆچوونـــەن، لەگـــەڵ ئەمەشـــدا 

لەم  کوردســـتان  پارێـــزگای  لـــە 

ڕاپرســـییەدا )زیاتـــر لە ســـەددا 

نایەکســـانیی  بە  بڕوایـــان   )%50

نەتەوەیی  جیاوازیـــی  و  ئابووری 

و  فرهنـــگ  )وزارت  دەکرێـــت 

طرحهای  دفرت  اســـالمی،  ارشـــاد 

ملـــی، 1381 )ویرایـــش یەکەم(، 

119(. نزیکـــە دە ســـاڵ دواتـــر، 

نەتەوەکانـــی تریـــش تێڕوانینیان 

تێڕوانینی  لـــە  بووەتـــەوە  نزیک 

خەڵکی پارێزگای کوردســـتان و وا 

بـــەر چاو کە هەســـتکردن  دێتە 

بـــە یەکســـانی نەتەوەیـــی بـــە 

کەمـــی  بەرچـــاو  شـــێوەیەکی 

كە  شـــێوەیەك  بـــەم  کـــردووە، 

وایە  باوەڕیان   %35 لـــە  نزیکەی 

کـــە “حکومەت جیـــاوازی ناکات 

نەتـــەوە جیاوازەکاندا”  لەنێـــوان 

و زیاتـــر لـــە 65% باوەڕیـــان بە 

هەیـــە  نەتەوەیـــی  جیاوازیـــی 

)وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمی، 

دفرت طرحهـــای ملی، 1394: 173(. 
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بـــۆ  هانـــدەر  فاكتەرێكـــی 

گـــۆڕان لە بێبەشـــبوونی ڕێژەیی 

توندوتیـــژی،  بـــۆ  نەتەوەیـــی 

نەتەوەکان  نوخبـــەی  کە  ئەوەیە 

گرووپەكان  كۆكردنەوەی  هەوڵی 

دروســـتكردنی  ئامانجـــی  بـــە 

هەســـتێکی گشـــتیی بەهێـــز و 

یەكگرتـــوو بـــدەن، ئـــەم بابەتە 

نەتـــەوە  لەنێـــوان  ئێســـتا  تـــا 

ڕووی  ئێرانـــدا  جیاوازەکانـــی 

گشـــتی  مانگرتنی  بەاڵم  نەداوە، 

داخســـتنی  و  کوردســـتان  لـــە 

جیـــاوازەکان،  شـــارە  لـــە  بازاڕ 

بـــێ منوونە بووە کە  ڕووداوێكی 

گریامنەكانی  ڕابـــردوو؛  لە  زیاتر 

دەســـەملێنێت.  توێژینەوە  ئـــەم 

ڕووداوەوە،  بـــەم  پەیوەســـت 

شارەکانی ســـنە، بانە، مەریوان و 

کامێران لە پارێزگای کوردســـتان؛ 

لەو شـــارانە بوون کـــە مانگرتنی 

لـــە  دا،  تێیانـــدا ڕووی  گشـــتی 

ڕاســـتیدا دوژمنایەتی و ڕق، زیاتر 

نەتەوەییەوە  نوخبـــەی  لەالیەن 

بۆ ســـوودوەرگرتن لە توندوتیژی 

دژی ئەوانـــی تـــر کەڵکـــی لێ 

و  قـــادرزادە  وەردەگیرێـــت. 

دەدەن  پیشـــامنان  محەمەدزادە 

کـــە ڕێـــژەی چاولێکـــردن لـــە 

پارێزگای  لە  نوخبەی نەتەوەیـــی 

لە  بـــە  یەکســـانە  کوردســـتاندا 

کاتێک  ڕێژەیە  ئـــەم   .)%53،64(

لەگـــەڵ ڕێـــژەی هاوپەیوەندیی 

نەتەوەیـــی لە پارێـــزگای ناوبراو 

پەیوەندیـــی  و   )%34،74(

و   )79،58( نێونەتەوەییـــەكان 

نەتەوەییەکان  میدیـــا  هەروەها 

)85،46( یـــەك دەگـــرن، دەبێتە 

مایـــەی نیگەرانی. بەم شـــێوەیە 

لـــە كاتێكدا كـــە ئـــەم پێوەرانە 

شـــیعەکاندا  کـــوردە  لەنێـــوان 

ئامـــارەکان  خوارتـــرە،  لـــە  زۆر 

دەرخـــەری ئـــەوەن کـــە جۆری 

نەتەوەگەرایـــی لەنێـــوان کوردە 

پارێزگاكـــەدا  ســـوننەکانی 

سیاسیی  خەســـڵەتێكی  بەئاشكرا 

لـــە گرنگرتین  یەکێک  و  هەیـــە 

بزووتنـــەوەی  داواکارییەکانـــی 

ناسیۆنالیســـتی نەتەوەیـــی لـــە 

ئاشـــکرا  کورســـتاندا  پارێـــزگای 

ئەمـــەش،  ســـەرباری  دەکات. 

چاولێکردنـــی  زیادبوونـــی  بـــە 

-کـــە  نەتەوەییـــەکان  نوخبـــە 

لـــە ڕێگـــەی رشۆڤەی گوشـــارە 

بنەماییـــەكان و گۆڕینـــی بۆ بیر 

و بـــاوەڕی گشـــتێرناو و گرێدانی 

كۆمەاڵیەتییەكانی  نایەكســـانییە 

لەگـــەڵ  كۆمەڵـــگا  ئێســـتای 

کولتوورییـــەکان،  زەمینـــە 

بابەتـــی  بەسیاســـیکردنی  لـــە 

بەشـــدارن-  نەتەوەیـــی 

نەتەوەیـــی  شوناســـخوازی 

توخـــرت بووەتـــەوە. هەروەهـــا 

لە  پەیوەندی  زیاتربوونـــی  بـــە 

نێوان  و  نێونەتەوەیـــی  ئاســـتی 

شوناســـخوازی  تینی  نەتەوەیی، 

پارێزگایـــە  لـــەم  نەتەوەیـــی 

زیـــادی كـــردووە. پەیوەندییـــە 

لەســـەر  نێونەتەوەییـــەكان 

کۆمەاڵیەتیـــی  یەکگرتوویـــی 

نێونەتەوەیـــی كاریگەریی هەیە، 

زیاتربوونی  کـــە  شـــێوەیەک  بە 

نەتەوەكان،  لەنێـــوان  پەیوەندی 

دەرفەتێـــك بـــۆ بەراوردكاریـــی 

ئابووری  و  کۆمەاڵیەتـــی  الیەنی 

بـــۆ ئەندامەكانی دەڕەخســـێت. 

لە ئەگەری هەبوونـــی كەلێن لە 

ناوچەکان،  خزمەتگوزاریی  ڕێژەی 

هەســـتکردن بـــە جیـــاكاری بە 

نەتەوەیی  شوناسخوازی  جۆرێک 

بەرجەســـتە دەبێت )قادر زادە و 

 .)34-39  :1397 زادە،  محمـــد 

کەمبوونەوەی بەشداریی سیاسی

یەكێكی تر لـــە کاردانەوەکان 

ڕێژەیـــی،  بێبەشـــبوونی  بـــۆ 

دابەزینی ڕێژەی بەشـــداریکردنی 

كەمبوونەوەی  ئـــەم  سیاســـییە. 
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لـــە  بەشـــداربووان  ژمـــارەی 

هەڵبژاردەنـــەکان و ڕاگەیانـــدن 

یاخـــود جێبەجێكردنی هەنگاوی 

نابـــاو لە شـــێوەی  گشـــتگیر و 

هەڵبژاردن  لە  بەشـــدارینەكردن 

-وەك بایکۆتکردنـــی هەڵبژاردن-، 

نەرێنـــی  ئامـــاژەی  دەکرێـــت 

و  )مرشوعیـــت(  ڕەوایـــی  بـــۆ 

دەســـەاڵت  دەستڕوێشـــتوویی 

مطالعاتـــی  )گـــروە  بێـــت 

 .)197-198   :1387 امنیـــت، 

توێژینـــەوەی  ئەنجامـــی 

مەیدانـــی “لێكدانـــەوەی ڕەوتی 

هاوشـــارییانی  بەشـــداریکردنی 

لـــە  کوردســـتان  پارێـــزگای 

ســـەرۆکایەتیی  هەڵبژاردنەکانی 

 ،)1997-2005( کۆمـــاردا 

کـــە لەنێـــوان 332 کـــەس لـــە 

زانکۆی  مامۆستای  و  خوێندكاران 

پارێزگای کوردســـتان ئەنجام درا، 

ڕێژەی  کـــە  ئەوەیە  دەرخـــەری 

پارێـــزگای  لـــە  بەشـــداریکردن 

شـــێوەیەکی  بـــە  کوردســـتاندا 

مانـــادار لە ناوچەکانـــی دیکەی 

واڵت مـــەودای وەرگرتـــووە و بە 

ڕێـــژەی ناوەنـــدی 28% کەمرتە 

بەشـــداریکردنی  ڕێـــژەی  لـــە 

توێژینەوەیە  نیشتامنی. وەک ئەم 

بەشـــداریکردن  دەریدەخـــات، 

لـــە هەڵبژاردنەکانـــدا یەکێکە لە 

لەنێوان  پەیوەنـــدی  بازنەكانـــی 

حکومەتەكانـــدا،  و  نەتـــەوە 

مافـــی  ڕاگەیاندنـــەکان،  کـــە 

گوڕانکارییـــە  هاوشـــارییان، 

و  گـــۆڕان  سیاســـییەکان، 

کوردســـتان  وەرچەرخانەكانـــی 

لـــە  ئابوورییـــەکان؛  پرســـە  و 

هۆکارەکانـــی دابەزینـــی ڕێژەی 

هەڵبژاردنە  لـــە  بەشـــداریکردن 

جۆراوجۆرەکانـــدا بووە )نرصی و 

وەرچەرخانە   .)93 مرسلی، 1398: 

ئەوەن  دەرخەری  مێژووییـــەکان 

کە لە ســـاڵەکانی كۆتایی دەیەی 

دامركاندنـــەوەی  و   90 و   80

ناوچەكە  ســـەربازییەكانی  شەڕە 

و جێبەجێکردنـــی بەرنامەکانـــی 

گەشـــەپێدان،  ســـاڵەی  چەنـــد 

بەهیوای  کوردســـتان  خەڵکـــی 

خۆیـــان  ڕۆڵـــی  زیادبوونـــی 

دەســـەاڵتدا  پێکهاتـــەی  لـــە 

وەبەرهێنانـــی  زیادبوونـــی  و 

بـــوون،  دەوڵـــەت  ئابووریـــی 

ئەم  شکســـتهێنانی  بـــە  بـــەاڵم 

تێپەڕبوونی  و  چاوەڕوانییانـــەوە 

ســـاڵ  چـــوار   4 لـــە  زیاتـــر 

هاشـــمی  ســـەرۆکایەتیی  لـــە 

هاوشـــارییانی  ڕەفســـەنجانی، 

نەگەیشـــتنە  پارێزگایـــە  ئـــەم 

هەر  خۆیـــان.  داواكارییەكانـــی 

لەبـــەر ئەم هـــۆكارە لـــە خولی 

تاكـــە  کوردســـتان  دووەمـــدا، 

پارێزگایـــەک بـــوو کـــە دەنگی 

هاشـــمی  بـــە  “نەخێر”یـــان 

زۆرتریـــن  و  دا  ڕەفســـەنجانی 

دەنگیـــان دا بـــە ڕکابەرەکـــەی؛ 

ئەحمـــەد تەوەكولـــی. پشـــکی 

کـــوردەکان بەتایبەتـــی پارێزگای 

گۆڕانکارییەکانی  لە  کوردســـتان 

بەرچاو   1997 ســـاڵی  خـــردادی 

بوو و نزیکـــەی 85%ی ئەوانەی 

تەمەنیـــان هیی دەنگـــدان بوو، 

ســـەرلەنوێ  کرد.  بەشـــدارییان 

بەدەستگەیشـــتنی  لە  بێهوابوون 

هۆکاری  بـــووە  خواســـتەکانیان؛ 

ئـــەوەی کە لـــە هەڵبژاردنەکانی 

خولی هەشـــتەمی سەرۆکایەتیی 

 )%45،79( تەنیـــا  کۆمـــار، 

بکەن.  بەشـــداری  دەنگـــدەران 

خولـــی  هەڵبژاردنەکانـــی  لـــە 

شەشـــەمی پەرلەمانـــی ئێـــران، 

ڕێژەی بەشـــداریی گشتیی واڵت 

)67،35%( بـــووە، کـــە پشـــکی 

گەیشتبووە  کوردســـتان  پارێزگای 

بەاڵم    .)70،18%( ســـەددا  لـــە 

خولـــی  هەڵبژاردنەکانـــی  لـــە 

کوردســـتان  پشـــکی  حەوتەمدا، 

هـــەروەك   .)32،6%( گەیشـــتە 
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کەمبوونەوەیەکی  كـــە  دەیبینین 

واتـــادار لـــەدوای بێهیوابوونـــی 

بـــە  گەیشـــنت  لـــە  خەڵـــک 

ڕووی  پارێزگاكە  لە  خواستەكانیان 

داوە. بەداواداچوونێكـــی خێرا بۆ 

خەڵکی  بەشـــداریکردنی  ڕەوتی 

کوردســـتان لـــە هەڵبژاردنەکانی 

بـــۆ  کۆمـــار  ســـەرۆکایەتیی 

بەڕێوەبـــەری  هەڵبژاردنـــی 

واڵت،  جێبەجێـــکاری  گـــەورەی 

ڕێژەی  هەڵکشـــانی  دەرخـــەری 

لـــە  خەڵكـــە  بەشـــداریكردنی 

هەڵبژاردنەکانـــی كـــە لە خولی 

ســـەرۆکایەتیی  حەوتەمینـــی 

لوتكە،  گەیشـــتووەتە  کۆمـــاردا 

ســـاڵ،  چـــوار  لەپـــاش  بـــەاڵم 

بـــەرەو  ڕوو  ڕێژەیـــە  ئـــەم 

ئەنجامـــە  چـــووە.  دابەزیـــن 

ســـەملێنەری  ئاماژەپێـــدراوەكان، 

کـــە  ڕاســـتییەیە  ئـــەوە 

بەرئەنجامـــی  دەوڵەتەكانـــی 

و  حەوتـــەم  هەڵبژاردنەكانـــی 

هەشـــتەم؛ نەیانتوانیوە وەاڵمێکی 

خواســـتەكانی  بـــۆ  گونجـــاو 

بە  هەبێـــت.  پارێزگایـــە  ئـــەم 

ئامـــارەكان،  بـــە  ســـەرنجدان 

)%25،5( ڕێـــژەی  كەمبوونەوەی 

خەڵکـــی  بەشـــداریکردنی  ی 

هەڵبژاردنەکانی  لـــە  پارێزگاکـــە 

و هەشـــتەم  خولـــی حەوتـــەم 

ڕووی داوە، ئـــەم کەمبوونەوەیە 

بـــەردەوام بـــوو بە شـــێوەیەك 

هەڵبژاردنەکانـــی  لـــە  كـــە 

نۆیەمی  تـــا  حەوتـــەم  خولـــی 

ســـەرۆكایەتیی كۆمار  گەیشـــتە 

 )%67،41( نزیكـــەی 

زریـــن  و  )غفـــاری 

 :1390 کاویانـــی، 

 . )99 -105

ئەنجام

ئاسایشـــی  لێکۆڵینەوەکانی 

پێچەوانەی  بـــە  دەریدەخـــات 

کـــە  بـــاوەکان  تێڕوانینـــە 

هەڕەشـــە  دەدەنە  ئەولەویەت 

ســـەربازییەکان، لـــە لێکۆڵینەوە 

نوێیەکانـــی پـــاش شـــەڕی 

رد،  ســـا
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ناوخۆیـــی  ســـەرچاوەی 

بووەتـــە  زیاتـــر  هەڕەشـــەكان 

مەترســـییە  و  ســـەرنج  جێـــی 

ســـەربازییەکان و لـــە کۆتایـــی 

دێت  مەترســـییەکاندا  لیســـتی 

نیشتامنی.  ئاسایشـــی  ســـەر  بۆ 

لەســـەر بنەمای ئـــەو بابەتانەی 

کـــراوە،  بـــۆ  بەدواداچوونـــی 

لەسەروو  و  ئابووری  پرســـگەلی 

و  هەمووشـــیانەوە “هـــەژاری” 

لەپـــاش ئەویـــش هەاڵوســـانی 

زیاتربوونی  و  بێـــکاری  بـــەرز، 

هەر  لـــە  چینایەتـــی  كەلێنـــی 

بارودۆخـــی  کۆمەڵگایـــەدا، 

دروســـتبوون  ســـەرهەڵدان، 

کێشـــە  قووڵکردنـــەوەی  و 

ئامـــادە  کۆمەاڵیەتییـــەکان 

قەیرانانـــە  ئـــەم  و  دەکات 

دروســـتکردنی  هـــۆی  دەبنـــە 

ئاسایشی  ســـەر  هەڕەشـــەكانی 

بنەمـــای  لەســـەر  نیشـــتامنی. 

لەبەر  کـــە  توێژینەوانەی  ئـــەو 

ئـــەو  بەپێـــی  و  دەســـتدان 

بەدواداچوونیان  كـــە  ئامارانەی 

بۆ کراوە ســـەبارەت بە هەژاری 

لـــە ئێرانـــدا، لە چەنـــد دەیەی 

هـــەژاری  ئامـــاری  ڕابـــردوودا 

هەڵكشـــانە.  بەرەو  ئێرانـــدا  لە 

پارێـــزگا ســـنوورییەکاندا کە  لە 

ئامانجـــی توێژینەوەکـــەی ئێمە 

بـــووە،  کوردســـتان  پارێـــزگای 

ئامـــاری هـــەژاری بـــەراورد بە 

لـــە  واڵت،  تـــری  ناوچەکانـــی 

هەر  خراپرتدایە.  بارودۆخێکـــی 

وەک  بنەمایـــە،  ئـــەو  لەســـەر 

ئـــەو پۆلێنکردنانـــەی کردمـــان 

مەترســـییەکانی  بە  ســـەبارەت 

نیشـــتامنی،  ئاسایشـــی  ســـەر 

کۆمەاڵیەتـــی- هەڕەشـــەی 

ئابووری،  ژینگەیـــی،  کولتووری، 

ســـەربازی-زانیاری؛  و  سیاســـی 

هۆی  بـــە  کە  مەترســـیگەلێکن 

وەک  دەتوانرێت  هەژارییـــەوە 

ئاسایشـــی  لەســـەر  مەترســـی 

بکرێـــت.  ئەژمـــار  نیشـــتامنی 

و  گەشەســـەندن  ڕووەوە  لـــەم 

ئاســـایش خاوەنـــی دوو الیەنن، 

لـــە الیەکەوە لە هەر شـــوێنێک 

ئاســـایش هەبێت، گەشـــەپێدان 

بەردەوام دەبێـــت و دابینکردنی 

یەکێکە  نیشـــتامنی  ئاسایشـــی 

بـــە  گونجـــاو  زەمینـــەی  لـــە 

لـــە  نیشـــتامنی،  گەشـــەکردنی 

الیەکی ترەوە لە هەر شـــوێنێک 

گەشـــەکردن هەبێت، ئاســـایش 

بوونـــی هەیـــە. گەشـــپێدان و 

ئاڕاســـتەیە،  بـــەو  هەنگاونـــان 

دەبێتـــە  هـــۆی بە هێزبوونـــی 

بنەماکانی دەســـەاڵتی نیشتامنی 

نیشـــتامنی.  ئاسایشـــی  و 

کۆمەڵگایەکـــدا  لـــە  کاتێـــک 

نەبێـــت،  بوونـــی  ئاســـایش 

هەلـــی وەربەرهێنـــان بوونـــی 

هەلی  کەمبوونـــەوەی  و  نابێت 

هۆی  دەبێتەوە  وەبەرهێنانیـــش 

دواكەوتوویی.  قووڵبوونـــەوەی 

جوگرافیایی  نایەکســـانیی  بوونی 

گەشـــەکردنی  و  نیشـــتامنی  و 

لـــە  بەشـــێک  ناهاوســـەنگیی 

بووەتە هۆی  جوگرافیـــای واڵت، 

یەکڕیزیـــی  بـــە  زیانگەیانـــدن 

هـــۆی  بووتـــە  و  نیشـــتامنی 

جموجۆڵـــە  ســـەرهەڵدانی 

هەڵگـــراوەكان، بەتایبەتـــی لەو 

جیاوازی  نەتەوەی  کە  ناوچانەی 

هەنـــدێ  نیشـــتەجێیە.  تێـــدا 

کولتوورییـــەکان  کێشـــە  لـــە 

کۆمەاڵیەتیی  پێکهاتـــەی  لەگەڵ 

ئابووریـــی  و  ناوچەیـــی 

کەڵکوەرگرتنـــی  و  دواکەوتـــوو 

بەردەســـتەكانی  توانا  لە  ناتەواو 

لـــە  کوردســـتاندا،  پارێـــزگای 

ئـــەم  بـــەردەم  تەنگژەكانـــی 

بێت  هـــەر چۆنێک  پارێزگایەیە. 

ســـەرەکییەکان  و  بنەڕەتی  پرسە 

ئەم  هەڕەشـــەئامێزبوونی  لـــە 

پارێزگایـــە بۆ ســـەر ئاسایشـــی 
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“رهیافـــت  گۆڤـــاری  ســـەرچاوە: 
ســـیانزەهەم،  ساڵی  اســـالمی”،  انقالب 

ژمـــارە 47، هاوینـــی 2019
پەراوێزەكان:

توێژەران وشـــەی “قوم”یان   )1(
بەرامبـــەر بە نەتـــەوە بـــەکار هێناوە، 
کـــە ئەمە وشـــەیەکی دەقیـــق نییە و 
کەمرنخاندنـــی پرســـی نەتەوەکانە و بە 
مانـــای ئیتنیـــک و گرووپـــی داخراوی 
گۆڤـــاری  بۆیـــە  دێـــت،  خێڵەکـــی 
“قـــوم”ی  بـــۆ وشـــەی  ئایندەناســـی 
لە  “نەتـــەوە”ی  وشـــەی  نووســـەران، 

هێناوە. بـــەكار  دەقەکـــەدا 
 Gini( جینـــی  پێنوێنـــی   )2(
له پێنوێنـــه   یه كێكـــه    )coefficient
هه ره گرنـــگ و بـــاوه كان كـــه بـــه كار 
ده هێرنێـــت  بـــۆ پێوانه كردنی ئاســـتی 
داهاتی  له دابه شـــكردنی  نادادپه روه ری 
نه ته وه یـــی، له ســـاڵی 1912 له الیـــه ن 
 Corrado( ئیتالـــی ئامارناســـیی  زانای 
Gini( داهێـــرنا، پێنوێنێـــك ژماره ییـــه  
له نێوان )0-1(دا گوزارشـــت له  ئاســـتی 
نـــادادوه ری له دابه شـــكردنی داهـــات 

ده كات.
سەرچاوەکان:

- آزر، ادوارد ای، و چونـــگ ایـــن 
مـــون،1379 ، امنیـــت ملـــی در جهان 
مطالعات  پژوهشـــكده  ترجمه  ســـوم، 
راهربدی، تهران، انتشـــارات پژوهشكده 

راهربدی. مطالعـــات 
-  ارجمند، محمـــد جعفر جوادی، 

ســـید محســـن توكلیان، ناهید قمریان
نرص آبـــادی،1393 ، بررســـی نقش 

هویـــت قومی بر امنیـــت پایدار:
كردســـتان  منطقه  موردی  مطالعه 
فصلنامـــه  كـــرد)،  )قومیـــت  ایـــران 

تحقیقات سیاســـی بین املللی، دانشگاه 
آزاد اســـالمی واحد شـــهرضا، ش21.

- اسالمی، ســـیف الله،1393، اندازه 
اجتامعی طی  رفـــاه  شـــاخص  گیـــری 
چهار دهه گذشـــته در مناطق شـــهری 

كشـــور، مجله اقتصـــادی، ش5 و 6.
-  بختیـــاری، حســـین، علی صالح 

نیـــا،1397 ، اولویت بنـــدی تهدیدات
امنیـــت ملـــی جمهوری اســـالمی 
ایران بـــا روش تحلیل سلســـله مراتبی، 
فصلنامـــه مطالعات راهربدی سیاســـت 
گـــذاری عمومی، دوره8، شـــامرەی 47.

- بهرامـــی، رحمـــت اللـــه،1397 ، 
تحلیلـــی بر فقر شـــهری در شـــهرهای 
اســـتان كردســـتان، دو فصلنامه علمی 
پژوهشـــی پژوهشـــهای بوم شناســـی 

شـــهری، س9، ش1، پیاپـــی17.
انیـــس،1382،  پورخرسوانـــی،    -
مجموعـــه مقاالت هامیـــش بین املللی 
امنیت انســـانی در غرب آسیا، دانشگاه 

. بیرجند
-  جواهری، بختیار، بهرام ســـحابی، 
عابدیـــن قاســـمی و محمـــد هـــادی 
حاجیـــان،1391، بـــرآورد حداقل معاش 
در مناطق شـــهری اســـتان، كردســـتان، 
رفـــاه  علمی-پژوهشـــی  فصلنامـــه 

س12،ش45. اجتامعـــی، 
-  خـــرسوی نژاد، علـــی اكرب،1391 
، بـــرآورد فقـــر و شـــاخصهای فقر در، 
مناطق شـــهری و روســـتایی، فصلنامه 
ش2،  ســـال6،  اقتصـــادی،  مدلســـازی 

.1 8 پی پیا
-  ربیعـــی، علی، 1389، شـــكاف 
كشـــورهای  امنیتی  ی  دغدغه  درآمدی، 
در حال گـــذار، مطالعه مـــوردی ایران، 

راهـــربد، ش57. فصلنامه 

ســـەرنجدان  بـــە  نیشـــتامنی، 

لـــە بابەتـــی هـــەژاری و ئـــەو 

بەم  ســـەبارەت  كە  ئامارانـــەی 

پارێزگایـــە ئاماژەمـــان پێ داوە، 

کە  خاڵەیـــە  ئـــەو  دەرخـــەری 

خاوەنی  کوردســـتان  پارێـــزگای 

هـــەژاری  ڕێـــژەی  زۆرتریـــن 

لـــە  لـــە واڵتـــدا.  بێکارییـــە  و 

الیەکـــی ترەوە گەشـــەنەکردنی 

ئـــەم پارێزگایـــە بووەتـــە هۆی 

هەڕەشـــەگەلێکی وەک دیاردەی 

هۆشـــبەر،  ماددەی  بازرگانیـــی 

شـــەڕەنگێزی، دروستبوون یاخود 

تیرۆریســـتەکان  گرووپە  نفوزی 

گرژییـــە  کاتیـــش  هەنـــدێ  و 

مەزهەبییـــەکان.  و  نەتەوەیـــی 

ڕوونكردنەوانەی  ئـــەو  بەپێـــی 

ئەگـــەر  ڕوو،  خســـتامنە  کـــە 

هەژاری  )متغییـــر(  گـــۆڕدراوی 

نەهێشـــتنی؛  ئاڕاســـتەی  بـــە 

بەرنامەدانـــان و سیاســـەتڕێژیی 

بـــۆ بكرێت، بـــە چەنـــد پێوەر 

و باشـــرتکردنی  یاخـــود النـــی 

لەالیـــەن  دابینکردنیـــان  کـــەم 

بڵێین  دەکرێـــت  دەوڵەتـــەوە، 

کەمرت  هـــەژاری  ڕێـــژەی  کـــە 

ئاسایشـــی  ئاســـتی  و  دەبێتەوە 

بوون  زیـــاد  لە  ڕوو  نیشـــتامنی 

دەکات. 
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-  رضایـــان قیه باشـــی، احد، علی 
اصغر پـــور عـــزت و محمدرضا حافظ

پژوهـــی  آینـــده   ،  1396 نیـــا، 
از  ناشـــی  نظامی-امنیتی  تهدیدهـــای 
تغییـــر اقلیـــم در ایـــران، با اســـتفاده 
از روش چـــرخ آینـــده، آینـــده پژوهی 

ش4. س2،  دفاعـــی، 
محمـــد  حمیدرضـــا،  رفعتـــی    -
حســـین صنیعی،1396، برآورد تهدیدات 
سیاســـی با رویكرد كنـــرتل و مهار نقش 
آن در ارتقـــای امنیت ملـــی، فصلنامه 

ملـــی، س7، ش25. امنیت 
-  شـــاطریان، محسن، امیر اشنویی 
و محمود گنجـــی پـــور،1393 ، تحلیل 
راهـــربدی مناطـــق مـــرزی، مطالعـــه 
ی مـــوردی:  شـــهرهای مرزی اســـتان 
علمی-پژوهشـــی  فصلنامه  كردســـتان، 

ش11. شـــهری،  مطالعات 
-  شـــهبازی، نجفعلـــی، بهـــروز 
صادقی عمـــرو آبادی و ســـید علیرضا 
عزیز موســـوی،1390 ، بررســـی عوامل 
اقتصـــادی موثر بر امنیـــت اجتامعی، 
فصلنامه آفاق امنیت، ســـال 4، ش12.

-  صالحـــی امیری، رضـــا، 1385، 
ایران،  مدیریـــت منازعات قومـــی در 
تهـــران:  مركـــز تحقیقات اســـرتاتژیك 

نظام. مصلحـــت  تشـــخیص  مجمع 
 ،)1395( عبداملطلـــب  عبداللە،   -
به مؤلفه¬های  »بررســـی میزان توجه 
هویت قومی و ملی بین دانشـــجویان 
كرد و آذری در دانشـــگاههای تهران«، 
راهـــربدی  پژوهشـــهای  فصلنامـــه 
سیاســـت، ســـال چهارم، شـــامره16 ، 
.65-39 صفحات   ،46( پیاپی  )شـــامره 

-  فرجی راد، عبدالرضا،1382 ، فقر 
اقتصادی امنیت ملی را آشـــفته میكند، 

ش5. اقتصادی،  روند 
»بررســـی  امید)1390(،  -قادرزاده, 
عوامـــل موثر بـــر ترجیحـــات هویتی 
در مناطـــق کردنشـــین«، مجلـــۀ علوم 
اجتامعـــی دانشـــکدۀ ادبیـــات و علوم 
انســـانی دانشـــگاه فردوســـی مشهد، 

صفحـــات 133-13.
-  كهنـــه پوشـــی، ســـید هـــادی، 
حمیـــد جلیلیـــان،1392، تاثیـــر قاچاق 
كاال بر اقتصاد روســـتاهای مرزی، مورد 
بخش خاو و میرآباد شهرســـتان مریوان، 

فصلنامـــه جغرافیا و توســـعه، ش32.
حمیـــد  پوشـــی،  كهنـــه    -
شایان،1392، بررســـی تاثیرات اقتصادی 
مـــرزی  شـــهرهای  بـــر  كاال  قاچـــاق 
مطالعه موردی، شـــهر مریـــوان، نرشیه 
تحقیقـــات کاربردی علـــوم جغرافیایی، 

ش29. س13، 
-  كریمی ملـــه، علی، 1391، تاملی 
نظـــری در نســـبت حكم رانـــی خوب 
و امنیـــت ملـــی، فصلنامـــه مطالعات 

ش58. راهربدی، 
-  كاویانـــی راد، مراد، 1389، تحلیل 
فضایی مخاطـــرات محیطی و بحرانهای 
ایـــران، فصلنامـــه  بـــوم شناســـی در 
مطالعـــات راهربدی، ســـال ســـیزدهم، 

دوم. شامرەی 
-  كالنـــرتی، صمد، رســـول ربانی 
و كامـــران صداقـــت،1384، ارتباط فقر 
آســـیب  با قانون گریزی و شـــكلگیری 

اجتامعـــی، رفاه اجتامعـــی، ش18.
چـــرا   ،1388 تدرابـــرت،  گـــر،    -
انســـانها شـــورش میکنند؟، ترجمه علی 
مرشـــدی زاد، چ3، پژوهشكده مطالعات 

راهربدی.
-  گمـــرك جمهوری اســـالمی ایران، 

1391، دنیـــای فـــن آوری اطالعـــات و 
ایران. گمـــرک  ارتباطات 

اســـتان  اقتصـــادی  گـــزارش    -
اقتصادی  امور  وزارت  كردســـتان،1395، 

و دارایـــی.
-  مانـــدل، رابـــرت،1387، چهرەی 
متغیر امنیت ملی، تهران، پژوهشـــكده 

مطالعـــات راهربدی.
-  موالیـــی، محمد، زهـــره رحمی 
راد، انـــدازه گیری و مقایســـەی حداقل.

-  معیشـــت خانوارهای شـــهری و 
روســـتایی ایـــران طی ســـالهای 1392-

اقتصـــادی، دورەی53،  1368، تحقیقات 
ش1.

محمـــد  عبـــاس،  مســـئودی،    -
میرزایـــی، بررســـی عوامـــل موثـــر بر 
قاچاق كاال در اســـتانهای مـــرزی )مورد 
پژوهش  كردســـتان(،  اســـتان  مطالعه: 
نامه مطالعات مرزی، ســـال دوم، ش1.

 -  نســـاج، حمیـــد،1388 ، جهانی 
شـــدن و هویت اقوام ایرانـــی با تاكید 
بر مولفـــه های زبان و آداب و رســـوم، 
فصلنامه تخصصی پژوهش در سیاســـت 

نظـــری، دوره ی جدید، ش5.
- Atwood, J. Brian, 2003, The 

Link Between
Poverty and Violent Conflict, 

New England
Journal of Public Policy: Vol. 

19.
- Ashraf, M. A. 2004, True Is-

lamic Teachings
Compared to Al-Qaeda’s Doc-

trine, The
Review of Religions, Vol. 99 

NP.__
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ئابووریی سیاسی، پووکانەوەی 
دامەزراوەکان و گەندەڵیی فەرمی؛ 

دۆسێی عێراق

پڕۆفیسۆر عەلی عەالوی          وەیری دارایی حکومەتی عێراق

وەرگێڕان: پێشەوا جەالل محەمەد
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بەرایی

چوارچێوەی تیۆری

بنەمـــا  پێکەوەبەســـتنی 

ڕێکخـــراوەکان،  کارگێڕییـــەکان، 

ئایدیاکان؛  و  نەریتەکان  یاساکان، 

دڵـــی مامەڵـــە ئابوورییەکانـــن. 

ئەمانـــە ڕاســـتەوخۆ کار دەکەنە 

ســـەر تێچووی مامەڵە داراییەکان 

خراپیـــان  کاریگەرگەریـــی  و 

دەبێت لەســـەر چاالکیـــی بازاڕ. 

کۆمەڵـــگا  فەرمییەکانـــی  یاســـا 

)یاســـا و ڕێنامییەکان( و ڕێســـا 

نافەرمییـــەکان )ڕێککەوتنـــەکان 

ئەخالقییـــەکان(،  یاســـا  و 

مرۆڤ  کـــە  ســـنوورانەن  ئـــەو 

لەگەڵیانـــدا بەرکەوتـــەی هەیە. 

لـــە  گوزارشـــت  ئەوانـــەی 

یاســـا  و  کارگێڕییـــەکان  بنەمـــا 

فەرمییـــەکان دەکـــەن، ئەمانەن: 

یەکـــە  سیاســـییەکان،  الیەنـــە 

ئایینی  الیەنـــە  ئابوورییـــەکان، 

دەزگا  و  کۆمەاڵیەتییـــەکان  و 

پەروەردەییـــەکان. 

ئەزموونم  و  من  بۆچوونی  بە 

لـــە دەزگای جۆراوجۆری حکومی 

و تایبەت، ئـــەم پێکهاتانە کلیلی 

پێشکەوتنن.  و  ئابووری  گەشەی 

لەوانەیـــە بـــۆ ئـــەو کۆمەڵگا و 

ملمالنێی  زادەی  کە  ئابوورییانەی 

ماوەدرێـــژن،  توندوتیژیـــی  و 

پالندانـــان  بـــن.  گرنگرتیـــن 

گۆڕانکاریـــی  ڕێکخســـتنی  و 

دەزگایی، پێشـــکەوتنی ئابووریی 

هەروەکوو  دەکات  خێرا  کۆمەڵگا 

ئـــەو گۆڕانکارییـــە خێرایانـــەی 

دوای جەنگ لـــە ئەڵامنیا، یابان، 

کۆریـــا، تایوان و لە ئێستاشـــا لە 

ئـــاراوە.  هاتنە  چین 

گۆڕینـــی یاســـا فەرمییەکان، 

دەستوورەکان  ئاسانەکەیە.  بەشە 

کەمـــدا  زۆر  ماوەیەکـــی  لـــە 

دەتوانرێـــت بگۆڕدرێن و یاســـا 

تیا  چاکســـازییان  ڕێنامییەکان  و 

بکرێت، بەاڵم ئـــەو نۆرمانەی کە 

یاســـایانە؛  بەو  دەدەن  ڕەوایەتی 

کاتێکـــی زۆر زیاتـــری دەوێـــت 

بـــۆ گۆڕانکاری. هەمـــوو کاتێک 

فەرمییەکانی  یاســـا  گواستنەوەی 

ســـەرکەوتووەکان  کۆمەڵـــگا 

بـــۆ کۆمەڵگایەکـــی تـــر، نابێتە 

و  دڵخۆشـــکەر  ئەزموونێکـــی 

   . سەرکەوتوو

ئەرێنـــی  گۆڕانکاریـــی 

بتوانێـــت  کـــە  دامەزراوەیـــی 

پێ  گەشـــە  ئابـــووری  توانـــای 

دراوە  گـــرێ  ڕاســـتەوخۆ  بدات، 

سیاســـییەکانەوە  پێکهاتـــە  بـــە 

کە پێناســـە و ســـەپاندنی یاســـا 

پرۆفایل
ئەمیـــر  عەبـــدول  عەلـــی 

عـــەالوی، لـــە ســـاڵی 1947 لە 

شـــاری بەغدا لەدایـــک بووە، لە 

زانکـــۆی هارڤـــاردی ئەمەریکی، 

ماســـتەری زانســـتی ئابووریـــی 

بانکی  بـــۆ  کاری  و  خوێنـــدووە 

جیهانی کردووە.  پێشـــرت وەزیری 

گواســـتنەوە و هەروەها وەزیری 

بەرگـــری بـــووە لـــە حکومەتی 

کاتیـــی عێراق لـــە 2004-2003، 

پاشـــان وەزیری دارایـــی بووە لە 

حکومەتـــی ڕاگـــوزەر لە ســـاڵی 

لـــە   .2006 بـــۆ   2005

كابینەی  لـــە  و  ئێســـتادا 

وەك  كازمـــی،  مســـتەفا 

دارایـــی  وەزیـــری 

ســـەرقاڵی  عێراق 

  . نە ركرد كا
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ئەنجام  گەمەکە  ئابوورییەکانـــی 

جێگیریـــی  هەروەهـــا  دەدات، 

گونجاویی  سیاســـییەکان،  دەزگا 

کوالێتیـــی  سیاســـەتەکان، 

ڕاپەراندنی  توانای  و  یاســـادانان 

گرێبەستەکان؛  و  ڕێکەوتننامەکان 

بنەمـــای گرنگن بۆ باشـــرتکردنی 

چاالکیـــی ئابـــووری.

ناساندنی گەندەڵی

لێپررساوانـــی  ڕاســـتگۆیی 

دانانـــی  و  گشـــتی  کەرتـــی 

گشـــتی  کەرتـــی  فەزڵـــی 

تایبەتـــدا  کەرتـــی  بەســـەر 

لەنـــاو چینـــی سیاســـییەکان؛ 

گۆڕانکاریی  بـــۆ  گرنگـــن  زۆر 

ســـەرکەوتوو،  دامەزراوەیـــی 

لـــەو شـــوێنەوەیە گەندەڵـــی 

بەپێـــی  ژوورەوە.  دێتـــە 

نێودەوڵەتـــی،  شـــەفافیەتی 

بریتییە  سیاســـی  »گەندەڵـــی 

دەستبەســـەراگرتنی  لـــە 

و  دەزگاکان  سیاســـەتەکان، 

کۆکردنـــەوەی  لـــە  یاســـاکان 

داراییـــەکان  و  ســـەرچاوە 

سیاســـەمتەدارانەوە  لەالیـــەن 

کـــە پێگەکەیان خـــراپ بەکار 

بەدەســـتهێنانی  بـــۆ  دەهێنن 

پێگـــە و ســـامان«. هێـــز و 

پێناسەی گەندەڵی

ســـوودمەندیی  »گەندەڵـــی؛ 

لەســـەر  کەمـــە  ژمارەیەکـــی 

حســـابی ژمارەیەکی زۆر، ئابووری 

دەشێوێنێ و دوای دەخات، ڕێگری 

لە خزمەتگوزارییە ســـەرەتاییەکان 

دەکات، ســـەرچاوەکانی وەکـــوو 

ســـەرەتاییەکان،  خزمەتگوزارییە 

و  نێودەوڵەتـــی  هاوکاریـــی 

تەخشـــان  ئابـــووری  هەمـــوو 

دەدات.  بەفیـــڕۆی  و  دەکات 

زۆربـــەی کات کـــە دەزگاکانـــی 

دەوڵـــەت الوازن، پەیوەندیـــدارە 

بەشـــێکی  وە  توندوتیژییەوە،  بە 

بەالی  گەندەڵییەوەیە.  هـــۆی  بە 

دیموکراســـی  کەســـیش  ملیۆنان 

واتە نەبوونی ئاســـایش و »بازاڕی 

ئازاد«، کە تێیـــدا دەوڵەمەندەکان 

زیاتـــر دەوڵەمەند دەبن لەســـەر 

هەمووان.  حســـابی 

الی  گەندەڵی  نیشـــانەکانی 

جۆنستۆن میشـــێل 

ئابووری  گەشـــەی  گەندەڵی؛ 

هـــۆی  بـــە  دەکاتـــەوە،  کـــەم 

ســـەرچاوەکانەوە.  دابەشکردنی 

چەندیـــن لێکۆڵینەوە کاریگەریی 

نیشـــان  گەندەڵیامن  نەرێنیـــی 

دەدەن لەســـەر گەشەی ئابووری 

وەبەرهێنان. و 

گەندەڵـــی  جـــۆری  دوو   •

هەیە: یەخســـیرکردن کە ڕەشووە 

ســـەر  دەکاتـــە  کاریگەریـــی  و 

بەرپرسان،  کاری  ئاڕاســـتەکردنی 

»بردنـــەوەی  منوونـــە  بـــۆ 

کۆنرتاکـــت« و بـــەزۆر وەرگرتن، 

لێرەدا بەرپرســـانی کەرتی گشتی 

دەبێـــت ڕەشـــووەیان بدرێتـــێ 

جێبەجـــێ  ئەرکەکانیـــان  تـــا 

بکەن، بـــۆ منوونە »پـــارەدان بۆ 

خاشـــاک«. کۆکردنـــەوەی 

جۆری  بەســـەر  زاڵبـــوون   -

یەکـــەم، زۆر قورســـرتە لە جۆری 

پێشـــکەوتوو  واڵتانی  لە  دووەم. 

دووەم  جـــۆری  بەدەگمـــەن 

یەکەم  جـــۆری  بەاڵم  دەبیرنێت، 

واڵتانـــی  لـــە  دەردەکەوێـــت. 

هـــەردوو  تازەگەشـــەکردوو، 

دەبیرنێت.  و  بەربـــاڵوە  جۆرەکە 

پێوانەکردنـــی  مەســـەلەی 

بـــەاڵم  کێشـــەدارە،  گەندەڵـــی 

نێودەوڵەتـــی  شـــەفافیەتی 

لەســـەر  دانـــاوە  پێوانەیەکـــی 

بنەمـــای تێگەیشـــنت لە ئاســـتی 

گەندەڵـــی.

پێوانەی شـــەفافیەتی  لـــە   -

عێـــراق  نێودەوڵەتـــی، 

بەشـــی  لـــە  بەبەردەوامـــی 

لـــە  واتـــە  بـــووە،  خـــوارەوە 
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گەندەڵرتیـــن واڵتـــان بـــووە. لە 

گریامنەی 10 پلە )بۆ نیشـــاندانی 

نەبوونـــی گەندەڵـــی(، عێـــراق 

لەنێـــوان 1,5 و 1,8  خاڵەکانـــی 

بووە لە ســـااڵنی 2007 تا 2019. 

پێوانەی  لە  لە ساڵی 2017،   -

نێودەوڵەتـــی؛  شـــەفافیەتی 

کرد  تۆمـــار  پێوانەی  خراپرتیـــن 

لە  بوو  )168(ەمیـــن واڵت  کـــە 

کـــۆی 180 واڵت.

شـــێوەی  چوار  جۆنســـتۆن 

دەکات،  دەستنیشـــان  گەندەڵی 

شـــێوەیە: بەم 

خســـتنە  کاریگـــەری   .1

ســـەر بـــازاڕ: لێـــرەدا گەندەڵی 

سامانەوە  بەکارهێنانی  بەدەوری 

کاریگـــەری  تـــا  دەخولێتـــەوە 

دروســـت بکات لەناو دامودەزگا 

زۆر  ئیدارییەکانـــدا،  و  سیاســـی 

جار سیاســـییەکان گەیشنت پێیان؛ 

کرێوە. دەخەنـــە 

نوخبـــە:  یەکگرتنـــی   .2

کۆمەڵێک  تێکەاڵوبوونی  لێـــرەدا 

ســـەرکردەی  بازرگان،  سیاســـی، 

کـــە  نەتەوەییـــە،  و  ســـەربازی 

گەندەڵییەکانیـــان  قازانجـــی 

لەنێـــوان خۆیاندا دابەش دەکەن. 

دەتوانـــن هاوپەیامنـــی و تـــۆڕ 

بەهێزکردنی  بۆ  بکەن  دروســـت 

خۆیـــان و ڕووبەڕووبوونـــەوەی 

ئەوانـــەی دژیانـــن. گەندەڵیـــی 

ســـەرمایەی  لەوانەیە  جۆرە،  لەم 

زۆریـــان بۆ بەدەســـت بخات و 

لە  ڕێگەگرتن  بۆ  سرتاتیجێکیشـــە 

سیاســـی.  گۆڕانکاریی 

لەم  و خێـــزان:  بنەماڵـــە   .3

بـــارەدا تا ڕادەیـــەک ژمارەیەکی 

هێزی  ســـامان،  خەڵـــک؛  کەمی 

سیاســـی یان توندوتیـــژی بەکار 

دژی  وەســـتانەوە  بـــۆ  دەهێنن 

هـــەر نەیارێـــک و خەاڵتکردنی 

وەهـــا  لـــە  شـــوێنکەوتووانیان، 

پشـــکنینی  و  ڕۆڵ  ژینگەیەکـــدا 

دەزگاکان و گەرەنتـــی یاســـایی؛ 

نامێنێت.  ئەوتـــۆی  مانایەکـــی 

فەرمـــی:  دەســـەاڵتداری   .4

کاتێـــک نوخبەکانی ناو حکومەت 

کار دەکـــەن لەنـــاو دامودەزگای 

بەکەمی  کـــە زۆر  الوازی وەهادا 

پێشـــبڕکێی سیاســـی و فـــراوان 

ئابوورییـــەکان  هەلـــە  بوونـــی 

لەو  بارودۆخی  لـــە  دەبیرنێـــت، 

گونجـــاوە  بارەکـــە  شـــێوەیەدا 

مانەوەشـــی.  و  گەندەڵـــی  بـــۆ 

یـــان  فەرمـــی  دەســـەاڵتداری 

و  بەهێـــز  سیاســـیی  فیگـــەری 

هەمـــوو  بەرژەوەندییەکانیـــان، 

دەســـت.  دەگرنە  کارتـــەکان 

لە عێراقدا 
هەموو جۆرەکانی 
گەندەڵی بوونیان 

هەیــە، بەاڵم زیاتر 
بە ئاڕاستــەی جـــۆری 
بنەماڵــــە و خێــزان و 

دەســـەاڵتـــــداری 
فەرمــــییە
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حوکمڕانی

لـــە ســـاڵی 1992دا بانکـــی 

جیهان ڕاپۆرتێکـــی باڵو کردوەوە 

»حوکمڕانـــی  نـــاوی  لەژێـــر 

تیایـــدا  کـــە  گەشـــەکردن«،  و 

حوکمڕانیی پێناســـە کردبوو وەک 

بۆ  هێز  بەکارهێنانـــی  شـــێوازی 

ڕێکخســـتنی ئابووریـــی واڵتێک 

و ســـەرچاوە مرۆییەکانـــی لـــە 

یەکەم  ئەوە  پێشـــکەوتنی.  پێناو 

جار بـــوو کـــە بانکـــی جیهانی 

لە ســـنووری شـــێوازی کارکردنی 

قەرزپێدان  مەرجەکانی  لەســـەر 

بازنە  نـــاو  بـــدات و بچێتـــە  ال 

ناسیاســـییەکانەوە. 

بانکی  1996دا،  ســـاڵی  لـــە 

جیهانـــی پێـــوەرە جیهانییەکانی 

هەمـــوو  عێراقـــدا  لـــە   .5

بوونیان  گەندەڵـــی  جۆرەکانـــی 

ئاڕاســـتەی  بە  زیاتر  بەاڵم  هەیە، 

و  خێـــزان  و  بنەماڵـــە  جـــۆری 

فەرمییـــە.  دەســـەاڵتداری 

هێڵێکـــی  عێراقـــدا  لـــە   .6

لەنێـــوان  نییـــە  جیاکـــەرەوە 

زۆربەی  بازرگانـــدا،  و  سیاســـی 

سیاســـییەکانی عێـــراق باوەڕیان 

ئۆفیســـەکانیان هەلی  کـــە  وایە 

دەداتـــێ  دەوڵەمەندبوونیـــان 

گشتی.  حســـابی  لەســـەر 

فەرمـــی«  »دەســـەاڵتداریی 

دوو مانـــای هەیـــە: یەکەم ئەو 

بەرپرس و سیاســـییانەی کە کەم 

دەکەن  دەوڵەمەند  خۆیان  زۆر  و 

لە ڕێگـــەی گەندەڵییەوە، خۆیان 

دەخزێننـــە نـــاو ئابوورییەوە بە 

گۆڕینـــی هەمـــوو دەزگاکانـــی 

پـــڕۆژەی  بـــۆ  حکومـــەت 

دووەمیـــان  بەرژەوەندییـــەکان. 

ئـــەو بازرگانـــە تەماحکارانـــەن 

کە بـــە هـــاوکاری و پارێزگاریی 

کەســـانی فەرمـــی، پێگەیەکـــی 

دروست  خۆیان  بۆ  نیمچەفەرمی 

دەکـــەن و ئیمپڕاتۆریەتی خۆیان 

بنیات دەنێـــن. هەر کامیان بێت، 

نابێتەوە  لـــە حکومەتدا  جێگایان 

بەرپرســـانی  ڕێگەی  لـــە  ئەگەر 

حکومییـــەوە نەبێت کـــە هێزی 

دەهێنن  بەکار  خۆیان  سیاســـیی 

ســـامان.  پچڕینی  بۆ 

بەم  گەندەڵی  عێراقـــدا  لـــە 

بەرفراوانبووندایە،  لـــە  شـــێوازە 

بە جۆرێک بوونەتـــە کارەکتەری 

هەندێ  کـــە  حکومـــی  شـــێوە 

پـــێ  ئابوورییـــان  ســـێکتەری 

بۆ  کـــردووە  قۆرخیـــان  و  دراوە 

خۆیان.  تایبەتیی  بەرژەوەندیـــی 

پەیوەســـتە  بەشـــێکی  ئەمـــە 

بـــە هێـــزە میلیشـــیاکانەوە کە 

بەسەر  دەســـەاڵتیان  بەئاشـــکرا 

بازرگانیـــی  و  قاچاغچێتـــی 

بـــە  پەیوەســـت  نایاســـایی 

پیشەســـازیی نـــەوت و بەرگری 

 . یە هە
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کـــردەوە  بـــاڵو  حوکمڕانیـــی 

ســـتانداردێک  بوونەتـــە  کـــە 

کێشـــەکانی  پێوانەکردنـــی  بـــۆ 

واڵتانـــی  لـــە  حوکمڕانـــی 

ئـــەو  تازەگەشـــەکردوودا. 

پێوەرانـــەش لـــە شـــەش پێوەر 

بوونەتە  کـــە  هاتـــوون،  پێـــک 

پێوانـــە لە ســـاڵی )1996(ەوە بۆ 

ئەوانیش:  لـــە  200 واڵت،  زیاتر 

دەنـــگ و لێپررساوێتی، جێگیریی 

سیاســـی، نەبوونـــی توندوتیژی/

لێهاتوویی حکومەت،  تیرۆریـــزم، 

حوکمی  ڕێکخســـنت،  چۆنایەتیی 

یاســـا، کۆنرتۆڵـــی گەندەڵـــی.   

لێپررساوێتـــی:   و   دەنـــگ 

ئـــەو مەودایەیە کـــە هاواڵتیانی 

واڵتێـــک بتوانن بەشـــدار بن لە 

حکومەتەکەیـــان،  هەڵبژاردنـــی 

ڕادەربڕین،  ئازادیـــی  هەروەهـــا 

ئازادیی  ڕێکخراوەیـــی،  ئازادیـــی 

پێوەری  باشـــرتین  ئەمـــە  میدیا. 

بەدەســـتهاتوو بـــوو بـــۆ عێراق. 

ئـــەو  ڕەنگدانـــەوەی  لەوانەیـــە 

ئـــازادی و مافـــە بێـــت کـــە لە 

دەســـتوور و پڕۆسەی هەڵبژاردندا 

لەگـــەڵ  کـــراوە.  گەرەنتـــی 

نزمرتین  لـــە  عێراق  ئەوانەشـــدا 

پۆلێنی ســـەدیدا بوو کە 22 بوو، 

بەپێـــی پۆلێنـــی 2018.  

نەبوونی  و  سیاسی  جێگیریی 

بریتییە  پێـــوەرە  ئەم  توندوتیژی: 

ئـــەوەی حکومەتێک  ئەگەری  لە 

هۆکارەکانی  و  بێـــت  ناجێگیـــر 

نادەســـتووری  و  توندوتیـــژی 

بەســـەریدا زاڵ بێـــت، وەکـــوو 

تیرۆریزم.  و  ناوخـــۆ  توندوتیژیی 

لەمـــەدا عێراق نزمرتیـــن پۆلێنی 

ســـەدیی هەبـــوو کـــە 1,4 بوو، 

 .2018 پۆلێنی  بەپێـــی 

حکومـــەت:  لێهاتوویـــی 

گشـــتی  خزمەتگوزاریی  کوالێتیی 

و  مەدەنـــی  خزمەتگوزاریـــی  و 

ڕادەی ســـەربەخۆیی لە فشـــاری 

سیاســـی، کوالێتیی جێبەجێکردنی 

دروســـتکردنی،  و  سیاســـەت 

حکومەت  پابەندبوونی  هەروەها 

بـــەو سیاســـەتانەوە. لەمەشـــدا 

عێـــراق لە نزمرتین پلـــەدا بوو لە 

پۆلێنـــی ســـەدیدا کـــە 9 بوو.

ڕێکخســـنت:  چۆنایەتیـــی 

بـــۆ  حکومەتـــە  توانـــای 

سیاســـەت  ئەو  جێبەجێکردنـــی 

دەدەن  توانا  کـــە  ڕێنامییانەی  و 

گەشـــەی  و  تایبەت  کەرتـــی  بە 

عێراق  لەمەشـــدا  دەدەن.  پـــێ 

پلەیەکـــی زۆر خراپی هەبوو، لە 

پۆلێنی ســـەدیدا 9 بـــوو، بەپێی 

.2018 پۆلێنـــی 

لەگـــەڵ  یاســـا:  حوکمـــی 

لـــە  کۆمەڵـــگا،  یاســـاکانی 

چۆنایەتیـــی  ناویشـــیاندا 

کۆنرتاکتەکان  بـــە  پابەندبـــوون 

پۆلیس،  خاوەندارێتـــی،  مافی  و 

و  تـــاوان  ئەگـــەری  دادگاکان، 

لەمـــەدا  عێـــراق  توندوتیـــژی. 

تەنانـــەت خراپرت بـــوو بە پلەی 

3 لـــە پۆلێنـــی ســـەدی، بەپێی 

 .2 0 1 8

کۆنرتۆڵـــی گەندەڵی: ئەمەش 

بەکارهێنانـــی هێزی گشـــتییە لە 

پێناو دەســـتکەوتی کەســـی، کە 

گەندەڵیـــی بچـــووک و گـــەورە 

دەگرێتـــەوە. لەمـــەدا عێراق لە 

پۆلێنی  لـــە  بوو  پلـــەدا  نزمرتین 

بەپێی پۆلی  ســـەدیدا کە 7 بوو، 

.2018

چۆن گەیشتینە ئێرە؟ 

گوزەرێکی کورت بەمێژووی 

عێراقدا

لە دامەزراندنی دەوڵەتەوە لە 

1٩21 بۆ 2٠٠3

دامەزراندنیەوە  کاتـــی  لـــە 

لـــە ســـاڵی )1921(ەوە  هەتـــا 

)1980(کان ، عێـــراق بە واڵتێکی 

گەنـــدەڵ دانەدەنـــرا، هەنـــدێ 

بەرەو  عێراقیان  لەو هۆکارانـــەی 

گەندەڵـــی برد، بریتـــی بوون لە:
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نەریت  پەرەپێدانـــی   •

لەســـەر  بـــاوەڕەکان  و 

بنەمـــای ئایینی و بەها 

بۆ  ئەخالقییـــەکان 

نـــی  د بر ە ێو ڕ بە

ڵـــە  مە ما

 ، ن کا ییـــە ر و بو ئا

بـــە  ئەمانـــە 

چەنـــد  درێژایـــی 

دران. پـــێ  پـــەرە  ســـەدەیەک 

پشـــکنین  بەهێزکردنـــی   •

ڕێـــکارە  بەســـەر  کۆنـــرتۆڵ  و 

و  بڕیـــاردان  بیرۆکراتییەکانـــی 

کارگێـــڕی، ئەمـــەش زیاتر بە هێز 

کـــرا لـــە ســـەردەمی ئینتیداب 

)ژێرفەرمانـــی( لە 1921 بۆ 1932 

و بەردەوامیـــی پێ درا تا )1970(

کان. 

ئابووری  • سەپاندنی ســـزای 

یاســـا  لـــە  ئەوانـــەی  بەســـەر 

یاســـاوە. ڕێگەی  لە  دەرچـــوون 

• زیهنیەتـــی بەرژەوەندیـــی 

گشـــتی بـــە ڕێژەیەکـــی کـــەم 

گەشـــەی کـــرد لەنێـــو چینـــی 

سیاســـییەکاندا، بە دەسەاڵتدار و 

ئۆپۆزســـیۆنەوە. 

لـــە  ســـەکردە  هەنـــدێ   •

)الیەنگری  بـــەرزدا  دەســـەاڵتی 

پاشـــایەتی بێـــت یـــان کۆماری 

لەدوای 1958(، ســـەرقاڵی 

کۆکردنەوەی ســـەرمایەی 

بوون.  کەســـی 

داهاتـــی   •

حکومی  کەرتـــی 

ڕادەیـــەک  تـــا 

نـــد  ە و منا ما

)تـــا  بـــوو 

ســـەرەتای 1970(، 

و  ســـەرهەڵدان  هەلـــی  بۆیـــە 

بوو.  ســـنووردار  گەندەڵیکـــردن 

کێشـــە  بەدواوە،   1970 لـــە 

کرد پێ  دەســـتیان  بنەڕەتییەکان 

بەرفراوانبوونـــی   •

ڕێگەی  لـــە  حکومـــی  کەرتـــی 

لەسەرووی  و  خۆماڵیکردنەکانەوە 

هەمووشـــی تەقینەوە لە داهاتی 

نەوتـــدا. 

کە  داهات،  بەرزبوونەوەی   •

وای کـــرد نەهێشـــتنی گەندەڵی 

لە جـــۆری »بـــەزۆر وەرگرتن«ی 

حەمتی. کردە 

چوارچێوەی  دەرکەوتنـــی   •

ئایدۆلۆجیـــی تونـــد لـــە واڵتدا، 

کـــە جەختی دەکردەوە لەســـەر 

بنیاتنانـــی نەتـــەوە و بەئەمەکی 

بـــۆ تاکە حیزبێک. بەم شـــێوەیە 

حکومـــەت بوو بە دەســـتەیەک 

الیەنێک.  بـــۆ  باوەڕدار 

تاک حــیزب 
دەستـــــیکرد 

بەئیمـــــتیازدان 
بەئەندامانـــی خۆی 

لەڕووی ئیــــداری و پلە 
بەرزکردنــەوەوەو یاساو 

ڕێنـــــــماییـــەکان 
پشتگـوێخران
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دژی  تونـــد  زۆر  یاســـای   •

ناویشیاندا  لە  لەیاســـادەرچووان، 

و  سیاســـی  لەســـێدارەدانی 

لەنـــاو  گەنـــدەڵ  بازرگانـــی 

جەمـــاوەردا.

بوون  گۆڕانکارییانـــە  ئـــەم 

داپۆشـــینی  بـــۆ  ماســـکێک  بە 

نـــۆرم  لەنـــاو  هەرەســـەکان 

دامەزراوەییـــەکان  بـــاوەڕە  و 

و  کۆمەاڵیەتـــی  مامەڵـــە  کـــە 

دەبرد،  بەڕێوە  ئابوورییەکانیـــان 

بوونە  خەڵکی  کاتـــدا  هەمان  لە 

بەمۆدێرنکردن  کەمپینی  ئامرازی 

دەکـــردەوە  لەوە  جەختـــی  کە 

ڕابـــردووی خۆی  لـــە  خەڵکـــی 

 . ێت ببڕ ا د

»فاکتەری ترس« و حەماســـی 

ئایدۆلۆجـــی؛ جێـــی نەریـــت و 

بـــاوەڕە دینـــی و ئەخالقییەکانی 

ئامرازێکـــی  وەکـــو  گرتـــەوە، 

لە  ڕێگەگرتـــن  بـــۆ  ســـەپاندن 

جەنگی  گەندەڵی.  باڵوبوونەوەی 

 ،)1988-1980( عێراق-ئێـــران 

سیستمی  ســـەر  خستە  پەستانی 

نەیتوانـــی  بـــەاڵم  ئیـــداری، 

پانتایـــی  بـــۆ  جێگرەوەیـــەک 

گەندەڵـــی دابنێـــت لـــە واڵتدا. 

هـــۆکاری ســـەرەکیی ئەمـــەش 

ڕێژەی  حکومـــەت  کە  بوو  ئەوە 

بەردەوام  جەنگـــی  تێچووەکانی 

زیـــاد دەکرد لە ڕێگـــەی قەرزی 

بلیۆن   140 )نزیکـــەی  بیانییەوە 

دۆالر کە بـــەردەوام دانەوەی دوا 

کاریگەریی  ئەمـــە  دەکـــەوت(، 

ســـەر  نەخســـتە  ئەوتـــۆی 

داهات  و  ژیان  ســـتانداردەکانی 

گشـــتیدا.  گەرتی  لە  بەتایبەتـــی 

داڕمـــان  ســـەرەتای 

دامـــەزراوە  یاســـاکانی  لـــە 

بۆ  دەگەڕێتـــەوە  فەرمییـــەکان، 

دواتـــر و   1٩٧٠

• تـــاک حیزب دەســـتی کرد 

بـــە ئیمتیـــازدان بـــە ئەندامانی 

و  ئیـــداری  ڕووی  لـــە  خـــۆی 

و  یاســـا  و  بەرزکردنەوەوە  پلـــە 

کران  بەالســـتیکی  ڕێنامییـــەکان 

پشـــتگوێ خران.  یـــان 

• سیســـتمی دادوەری بـــوو 

بە شـــوێنی ســـازان و ئامرازێک 

لە کاروبارەکان  بۆ دەســـتوەردان 

لەالیەن کەســـانی پلـــە بەرزەوە.

• مافـــی موڵکـــداری بـــووە 

جێگـــەی نادڵنیایـــی، بـــە هۆی 

زەوتکردنی نایاســـایی بە شێوەی 

دەستبەســـەراگرتنی  و  بەربـــاڵو 

موڵکـــی قـــەرزاران بەتایبەتـــی 

ئەوانەی بـــە »دوژمنی دەوڵەت« 

دادەنران. 

دەستبەســـەراگرتنی   •

ســـەری  جـــار  زۆر  نایاســـایی 

پشتگوێخســـتنی  بـــۆ  دەکێشـــا 

گرووپـــی  لەالیـــەن  بەهـــاکان 

لێرەشـــەوە  و  سەردەســـتەوە 

کاریگەریـــی خراپی کردە ســـەر 

دادوەری  و  متامنـــە  چەمکـــی 

مامەڵـــە  بـــۆ  گوازرایـــەوە  و 

دەرکەوتن  چینێـــک  داراییەکان. 

کـــە ڕاســـتەوخۆ ســـوودیان لەو 

وەردەگرت.  دەستبەســـەراگرتنانە 

نـــوێ  کولتوورێکـــی   •

دەرکـــەوت کە ڕێگریـــی دەکرد 

گواســـتنەوە  و  مامەڵـــە  لـــە 

داراییەکان و ســـەرمایە کەسی و 

گشـــتییەکانی بـــەکار دەهێنا لە 

و  ڕەشـــووە  و  خەاڵت  شـــێوەی 

سیاســـییەکان.  هێـــزە  میراتـــی 

جەنگـــی  کۆتایـــی  لـــە   •

لە ســـاڵی  یەکەمـــی کەنداوەوە 

ڕووبـــەڕووی  عێـــراق   ،1991

کارەســـاتی کۆمەاڵیەتی، ئابووری 

بوویەوە.  کارگێـــڕی  داڕمانـــی  و 

• ســـزا نێودەوڵەتییەکان زۆر 

بەخراپـــی داهاتـــی حکومـــەت 

کـــەم  عێراقیـــان  بازرگانیـــی  و 

ئابووری  کـــردەوە، هەاڵوســـانی 

بـــەرز بـــووەوە و داڕمـــان لـــە 

دا.  ڕووی  داهاتـــدا 
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کەمبوونـــەوەی  لەگـــەڵ   •

داهـــات و الوازبوونی شـــێوازی 

چەوســـانەوەی  و  داپڵۆســـین 

حکومـــەت، بەرتیـــل )گەندەڵیی 

بـــاڵو بووەوە  بـــەزۆر وەرگرتن( 

لەنـــاو بەرپرســـە حکومییەکاندا. 

بەرتیلیـــان  مامۆســـتایان   •

وەردەگـــرت تـــا منرە بـــدەن بە 

دەریانبچێنـــن،  و  خوێنـــدکاران 

دەکردەوە  ڕەتیـــان  دکتـــۆرەکان 

بکـــەن  چارەســـەر  نەخـــۆش 

نەدرێـــت  پـــێ  پارەیـــان  تـــا 

لەژێـــر مێزەکانـــەوە، ڕۆتیناتـــی 

مامەڵەکان تێکەڵـــی بەرتیل بوو. 

• ئابووری لەژێـــر ئابڵووقەدا 

تـــۆڕی قاچاغچیی دروســـت کرد 

بەرتیل  لەگـــەڵ  مامەڵەیان  کـــە 

و گەندەڵـــی دەکـــرد. حکومەت 

بۆ  دەکـــردن  لەگەڵ  مامەڵـــەی 

زیادکردنـــی داهات )بـــۆ منوونە 

دۆزینەوەی  بـــۆ  قاچاغ(،  نەوتی 

ئابڵوقەکان.  بـــۆ  ڕێگایەک 

• بـــە هەمان شـــێوە ئابڵوقە 

کـــە  کـــرد  وای  ئابوورییـــەکان 

میکانیزمێک  ناچـــار  دەوڵـــەت 

و  دابینکـــردن  بـــۆ  دابنێـــت 

پێداویســـتییە  دابەشـــکردنی 

خەڵـــک.  بنەڕەتییەکانـــی 

دابەشـــکردنی  سیســـتمی   •

و  کڕین  بـــۆ  )بایـــەع(  گشـــتی 

و  بەشـــەخۆراک  دابەشـــکردنی 

بنەڕەتییـــەکان  پێداویســـتییە 

بـــۆ هەمـــوو دانیشـــتووان، ئەم 

پڕۆگرامە بەشـــێکی بۆ یارمەتی و 

بەشـــێکی بۆ مانەوەی »فاکتەری 

بوو. تـــرس« 

لە )2٠٠3(ەوە بۆ ئێستا

داگیرکردنـــی  لـــەدوای 

 ،2003 ســـاڵی  لـــە  عێـــراق 

عێراق  لـــە  گەندەڵـــی  ئاســـتی 

بـــە شـــێوەیەکی بەرچـــاو بەرز 

بـــووەوە و دارمانی دامەزراوەیی 

دەرکەوت: شـــوێنێک  هەموو  لە 

هەڵتۆقیـــو  بیرۆکراســـیی   •

بـــە  مەدەنـــی  کارمەنـــدی  و 

باڵوبوونەوەی  و  کـــەم  پارەیەکی 

بـــەزۆر  جۆری  لـــە  گەندەڵـــی 

دەرکـــەوت. وەرگرتـــن 

کـــە  الواز  دادوەرییەکـــی   •

دەکـــرا بەئاســـانی بـــە الڕێـــدا 

بەرپرســـە  لەالیـــەن  بربێـــت، 

بااڵکانـــەوە.

تـــاک حزبی  • دەوڵەتێکـــی 

کـــە ئایدۆلۆجیاکـــەی قەدەغـــە 

. و بو کرا

• ئابوورییەکـــی قەیرانـــاوی 

بەســـەردا  پڕۆگرامێکی  چەند  کە 

شـــێوەیەک  بـــە  کرابـــوو،  زاڵ 

بتوانێ  کە  کرابوو  نەخشـــەڕێژی 

بنەڕەتییەکانـــی  پێداویســـتییە 

مانـــەوە دابیـــن بکات.

چینێـــک  دەرکەوتنـــی   •

کـــە  تاوانـــکار  بازرگانـــی  لـــە 

ئابڵوقە  درێژەپێـــدەری بەرنامەی 

هەبـــوو  پەیوەندییـــان  بـــوون، 

ئاسایشـــی  چاالکییەکانـــی  بـــە 

گرووپانـــە  ئـــەم  دەوڵەتـــەوە. 

دەســـتیان گرت بەسەر بازرگانیی 

و  نەوت  هەنـــاردەی  نایاســـایی 

جگـــەرە.  قاچاغچێتیـــی 

یاســـای  تێکچوونـــی   •

ســـنوورەکان،  دامـــەزراوەکان، 

مامەڵـــە  کـــە  بیروبـــاوەڕەکان؛ 

دەبرد.  بەڕێوە  ئابوورییەکانیـــان 

چاکســـازییە  ئـــەو   •

ناڕێـــک و هەڕەمەکییانـــەی کە 

هیـــچ گوێی نەدا بـــەو فاکتەرانە 

ڕاگرت،  هەوڵەکانیان  دواتریش  و 

پشـــێویی  و  فـــەوزا  دۆخێکـــی 

عێراقی  کـــە  کایـــەوە  هێنایـــە 

پەلکێـــش کـــرد بـــەرەو بـــوون 

گەندەڵرتین  لـــە  یەکێـــک  بـــە 

واڵتـــەکان. 
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بارودۆخانـــە  ئـــەم   •

کاتێـــک حکومەتی  بـــوو  خراپرت 

عێراقی وای نیشـــان دا زاڵ بووە 

لە  کارگێڕیدا  ناڕێکیـــی  بەســـەر 

. ا 2004د

ئەو  دوورخســـتنەوەی   •

بیرۆکراتانـــەی کە پەیوەندییان بە 

بەعســـەوە هەبوو؛ بۆشـــاییەکی 

دروســـت کـــرد کە بە کەســـانی 

ئاســـت نـــزم و بـــێ ئەزمـــوون 

پـــڕ کرانـــەوە، کـــە هەندێکیان 

کاری  یـــان  بە هۆی شکســـتیان 

خرابوونەوە  دوور  هەڵەیانـــەوە 

پێشوودا.  ڕژێمی  ســـەردەمی  لە 

نی  کا ســـینگە و نو  •

جێـــی  بـــووە  حکومـــەت 

هاوڕێیانی  کەڵەکەبوونـــی 

ئەوانـــەی  و  یەکـــرت 

هەڵواســـیبوو  خۆیان 

تـــازەی  چینـــی  بـــە 

 ، ە و نە کا ســـییە سیا

ش  مە ئە

دروســـت  بیرۆکراتیی  چینێکـــی 

کـــرد کـــە هیـــچ یـــان کەمێک 

لـــە بارەی  بینیبـــوو  مەشـــقیان 

ئەرکەکان  مۆدێـــرن،  ئیدارەدانی 

ســـنووردانانەکان.  و 

دەیـــان هـــەزار لـــەو   •

دەرەوەی  لـــە  کـــە  کەســـانەی 

وێـــڵ  کاردا  بـــەدوای  واڵتـــەوە 

بـــوون، گەڕانەوە بـــەو هیوایەی 

مووچەی  بە  پۆســـتێکی حکومی 

بـــاش و ئەرکی کـــەم وەربگرن. 

ئەمانـــە ســـایکۆلۆجیای مافـــی 

الی  ســـامانیان  هەبوونـــی 

مەنفادا  مـــاوەی  لـــە  حکومەت 

بوو.  دروســـت  بـــۆ 

ناچاالکی،  ناڕێکی،  پشـــێوی، 

کاری کەســـی، نەزانیی ئاشـــکرا؛ 

سیاســـەت  تایبەمتەندییەکانـــی 

بـــوون.  ئابـــووری  داڕشـــتنی 

خراپـــرت  دۆخەکـــەی  ئـــەوەی 

کـــرد، حکومەتێکی سەرلێشـــواو 

بە  باشـــی بەخشـــی  هەلێکـــی 

کەســـانی بێ مۆراڵ و گەندەڵ تا 

نانیزامییە.  لەو  وەربگرن  ســـوود 

گـــەڕان بـــەدوای قازانـــج بەبێ 

بازرگانەکان،  الی  بەرهەمهێنـــان 

حکومـــی،  بەرپرســـانی 

وەزیـــرەکان و بیانییـــەکان، بووە 

خۆدەوڵەمەندکـــردن.  ڕێـــگای 

پاڵنـــەری ســـەرەکی بـــۆ بڕیارە 

الیەنـــی  بـــە  ئابوورییـــەکان، 

کەمـــەوە لـــە کەرتـــی گشـــتی 

هەرشتێک کۆنترۆڵی هەبوو 
بەسەر گەندەڵییەوە، لە ڕێگەی 

بیرۆکراسیەتی ترسێنراو و 
شێواو الوازیان کرد. تاوانکارە 

قۆرخکارەکان و تۆڕە بازرگانییەکان 
خۆیان ڕێک خستەوە لە ڕێگەی 

هاوکاریی سیاسییە نوێیەکان 
و لەوێوە بەردەوامییان دا بە 
»قەیرانی« ئابووری لە عێراق
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کەســـانە  ئەو  قازانجکردنی  بـــۆ 

ئابووری  گەشـــەی  تێچووی  بوو. 

چینـــی  بـــووەوە.  بـــەرز  زۆر 

زۆریان  ســـااڵنێکی  نوێ  سیاسیی 

بەهـــەژاری لـــە مەنفـــا و لـــە 

ژینگەیەکـــی بە کەم ســـەیرکراو 

بەســـەر بردبوو، ئەمـــە وای کرد 

ســـەرکردەکان؛  یارمەتیـــی  بـــە 

و  بخەنـــەوە  ڕێـــک  خۆیـــان 

ســـامانی کەســـی کـــۆ بکەنەوە 

لە ڕێگـــەی دەستبەســـەراگرتنی 

و  گرنگـــەکان  وەزارەتـــە 

حکومـــەت.  نووســـینگەکانی 

هەر شـــتێک کۆنرتۆڵـــی هەبوو 

لـــە  گەندەڵییـــەوە،  بەســـەر 

ترسێرناو  بیرۆکراســـیەتی  ڕێگەی 

کـــرد.  الوازیـــان  شـــێواو  و 

تۆڕە  و  قۆرخـــکارەکان  تاوانکارە 

ڕێـــک  خۆیـــان  بازرگانییـــەکان 

خســـتەوە لە ڕێگـــەی هاوکاریی 

لەوێوە  و  نوێیـــەکان  سیاســـییە 

»قەیرانی«  بـــە  دا  بەردەوامییان 

ئابـــووری لە عێـــراق. زیادکردنی 

گەندەڵـــی بـــۆ ئاســـتی هـــەرە 

مەترســـیدار، لە ماوەی ســـااڵنی 

2004 بـــۆ 2009 بوو. ســـەرەڕای 

تااڵنیـــی زۆر، هیچ بەرپرســـێکی 

نەکـــرا و نەخرایە  تاوانبار  گەورە 

کەســـێک  تەنهـــا  زیندانـــەوە. 

لەوەی  بـــوو  نزیـــک  کە 

لێ  لێپێچینـــەوەی 

وەزیری  بکـــرێ، 

کارەبا  پێشـــووی 

چەند  کـــە  بـــوو 

ێـــک  ژ ۆ ڕ

دواتـــر  و  کـــرا  دەســـتگیر 

ئـــاوی  کۆمپانیـــای  لەالیـــەن 

ڕەشـــی ئەمەریکاوە لـــە زیندان 

دەرهێـــرنا. وەزیـــری پێشـــووی 

خرایە  ماڵەکەیـــدا  لە  بازرگانـــی 

یاســـای  ئەوەی  دوای  زیندانەوە، 

شـــکاندبوو. ئیداریـــی 

منوونەکانی مومارەسەکردنی 

گەندەڵی لە )2٠٠3(ەوە تا ئێستا

دەســـتپاکی  دەســـتەی 

بـــۆ  دەزگایەکـــە  )نەزاهـــە(: 

ســـەملاندنی  و  چاودێریکـــردن 

گەندەڵی، بەاڵم خـــۆی تۆمەتبارە 

شـــێوەی  لـــە  گەندەڵـــی  بـــە 

هەڕەشـــەکردن  و  بەزۆروەرگرتن 

لـــە تۆمەتبارانـــی بەئامانجگیراو. 

ســـەرۆکی  ئەمانـــە،  ســـەرەڕای 

٢٠٠4-ئێستا: 
گەندەڵی کراوە 

لەدەزگـای کڕینی 
دەرمانــی وەزارەتــی 

تەندروستــی: زیانەکان 
لەم کەرتە دەگەنە ٢٠٠ 
ملیـــۆن دۆالر بـــــۆ 

هەر ساڵـــێک 
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ئەوە  ناڕەزایەتیـــی  دەســـتەکە 

دەردەبڕێ کـــە ناتوانن دوای ئەو 

یاســـا  لە  کە  بکـــەون  کەســـانە 

دەرچـــوون بە هـــۆی پارێزگاریی 

هەزاران  دەســـتەکە  سیاسییەوە. 

گەندەڵیـــی  کەیســـی 

الیـــە،  ســـەملێرناوی 

ئـــەوەی  بەبـــێ 

یاساییان  کاری 

ر  مبـــە ا ر بە

م  نجـــا ئە

بدرێـــت. 

 :2009 -2004

زیانـــی هاوردەنیـــی بەرهەمـــە 

بـــۆ   1 نزیکـــەی  نەوتییـــەکان 

بە هۆی  بـــووە،  1,5ملیۆن دۆالر 

دانانی نرخی زیـــاد و کەموکوڕی 

کەلوپەلەکان.  لـــە 

زیانـــی  2014-ئێســـتا: 

و  دابینکـــردن  لـــە  گەندەڵـــی 

قورسی  ســـووتەمەنیی  بازرگانیی 

نـــەوت، نزیکـــەی 400 ملیـــۆن 

بـــووە.  دۆالر 

زیانـــی   :2010-2006

بەرگری  وەزارەتـــی  گەندەڵیـــی 

لـــە کڕینی کەلوپەلی ســـەربازی 

نزیکەی  وارشـــۆ،  هاوپەیامنی  لە 

بـــووە.  دۆالر  ملیـــۆن   300

2009: زیانـــی گەندەڵـــی لە 

دابینکردنی  لـــە  ناوخۆ  وەزارەتی 

ئامێـــری دۆزینـــەوەی بۆمـــب، 

نزیکەی 200 ملیـــۆن دۆالر بووە 

نرخەوە  زیادکردنـــی  هـــۆی  بە 

نرخـــی  بێکەڵـــک  )کەلوپەلـــی 

هـــەر پارچەیەکی 60 دۆالر بووە، 

بـــە 1600 دۆالر ئەژمـــار کراوە. 

ســـەرچاوە: نیویـــۆرک تایمز(.

لە  گەندەڵـــی   :2014-2008

کڕینی  گواســـتنەوە:  وەزارەتـــی 

فڕۆکەی بۆمبـــاردی: بەڵگەنامە و 

نادیارە.  گواســـتنەوەی  کۆنرتاکتی 

نزیکـــەی 500  بـــە  زیانەکـــەی 

 . نە ملیۆ

شـــارەوانی   :2019-2004

ئـــاو و ئاوەڕۆ،  بەغدا: کۆنرتاکتی 

گواســـتنەوەی موڵک و فرۆشتنی: 

نزیکـــەی 2,500  بە  زیانەکانـــی 

دادەنرێت.  ملیـــۆن 

کارمەنـــدی  2004-ئێســـتا: 

لـــە  )بندیـــوار(  شـــاراوە 

حکومـــەت،  وەزارەتەکانـــی 

بەرگری  وەزارەتـــی  بەتایبـــەت 

و ناوخـــۆ: زیانەکانـــی بـــە 250 

ملیـــۆن دۆالر دادەنرێت بۆ هەر 

ســـاڵێک. 

2004-2010: دەوتـــرێ کـــە 

بنیاتنانی  لـــە  کـــراوە  گەندەڵی 

. ا ند پا گۆڕە

نووســـینگەی   :2016-2004

دەوترێـــت  عومـــرە:  و  حـــەج 

فرۆشـــتنی  لە  کـــراوە  گەندەڵی 

گەشـــت و خزمەتگوزارییەکان بۆ 

 . ن جییا حا

گەندەڵیکردن  2004-ئێســـتا: 

لـــە دابینکردنـــی پەییـــن و تۆو 

کشـــتوکاڵەوە.  وەزارەتی  لەالیەن 

گەندەڵـــی  2004-ئێســـتا: 

کڕینـــی  دەزگای  لـــە  کـــراوە 

دەرمانی وەزارەتی تەندروســـتی: 

زیانـــەکان دەگەنـــە 200 ملیۆن 

ســـاڵێک.  هەر  بـــۆ  دۆالر 

گەندەڵیکردن  2010-ئێســـتا: 

دروســـتکردنی  پـــڕۆژەی  لـــە 

نەخۆشـــخانەکان. 

لـــە  هەیـــە  گەندەڵـــی 

و  قـــەرزەکان  دابینکردنـــی 

دەزگا  لـــەو  گەرەنتییـــەکان 

خاوەندارێتی  کـــە  داراییانـــەی 

دەوڵەتەوە  لەالیـــەن  دەکرێـــت 

وەکوو: بانکـــی ڕافیدەین، بانکی 

.)TBI( ئـــای ڕەشـــید و تی بی 

لـــە  کـــراوە  گەندەڵـــی 

موڵکـــی  بـــە  مامەڵەکـــردن 

و  گواســـتنەوە  و  ئەوقافـــەوە 

دەوڵـــەت  موڵکـــی  فرۆشـــتنی 

گیـــراوە  بەســـەردا  دەســـتی 

داراییەوە.  وەزارەتـــی  لەالیـــەن 
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ناشـــەفافی لـــە کۆنرتاکتـــی 

هاوبەشـــەکان  بەرهەمهێنانـــە 

هەرێمی  حکومەتـــی  لەالیـــەن 

کۆمپانیا  لەگـــەڵ  کوردســـتانەوە 

پەردەی  کە  نـــەوت،  بیانییەکانی 

بەرژوەندییەکانی  بەســـەر  داوە 

سیاســـییەکانی  ســـەرکردە 

حکومەتـــی هەرێـــم و ئەگـــەر 

دەســـت؛  بەر  بخرێنە  داتـــاکان 

بـــە بلیۆنان مەزەنـــدە دەکرێت. 

یەکێـــک لـــە کارە خراپەکان 

بازرگانیـــی  ئاڕاســـتەی  بـــە 

یاسایی  داپۆشـــینی  شەخســـی، 

ئـــەو بودجە زۆرەیە کە ســـااڵنە 

بـــۆ چینی  تەرخـــان دەکرێـــت 

سیاســـی )پەرلەمانتاران، ئۆفیسی 

ئۆفیســـی  ســـەرۆکوەزیران، 

خەاڵتـــی  ســـەرۆککۆمار(کە 

دەکەن.  پـــێ  خۆیانـــی 

پاڵپشـــتیی  خەرجیـــی 

لـــە  یەکێکـــە  ســـەرۆکوەزیران، 

لـــە  خەرجییـــەکان  بەرزتریـــن 

جیهانـــدا )500 ملیۆن ســـااڵنە(. 

بودجەی ســـەرۆکوەزیران دەگاتە 

900 ملیـــۆن دۆالر، کـــە زۆربەی 

بۆ  دەردەکـــرێ.  حیســـاباتدا  لە 

بودجەکە  کۆمار،  ســـەرۆکایەتیی 

بەگشـــتی  ملیۆن.  دەگاتـــە 400 

400 ئەندامـــی چینی سیاســـیی 

عێـــراق خۆیان خـــەاڵت کردووە 

دۆالر  بلیـــۆن   2 نزیکـــەی  بـــە 

گیرانە  ڕیفۆرمانەی  ئەو  ســـااڵنە. 

بەر بەم دواییە، لە ســـاڵی 2014 

و 2015 دەکـــرێ ئـــەو ژمارانـــە 

بکەنەوە.  کـــەم 

لەســـەر  نییە  وا  گومانێکـــی 

دامەزراوەیی  داڕمانـــی  باجـــی 

لـــە  گەندەڵـــی  زیادبوونـــی  و 

ئەرکـــی  عێراقـــدا.  ئابووریـــی 

چوارچێـــوەی  بنیاتنانـــەوەی 

دامەزراوەیـــی لـــە کۆمەڵـــگای 

هـــەردوو  لـــە  عێراقـــی 

نافەرمـــی،  و  فەرمـــی  دەزگای 

و  یاســـا  جێبەجێکردنـــی 

ڕێنامییەکانـــە بـــە شـــێوەیەکی 

زیادکردنـــی  ئەگـــەر  جـــددی 

نەفرەتی  نەبێتە  نەوت  ســـامانی 

نـــەوت. 

ئەنجام و پێشنیار 

لیســـتێکی  خوارەوە  ئەمەی 

درێژە لەو کارانەی کە پێویســـتە 

بدرێـــت، هەریەکەیان  ئەنجـــام 

هەیـــە.  خـــۆی  گرنگیـــی 

ئەرکی  بایەخـــی  هەریەکەیـــان 

دەکات،  دیـــاری  بۆ  داهاتوومان 

ئـــەم ئەرکانـــە زۆر ماندووکـــەر 

پێویســـنت.  بەتەواوی  بەاڵم  نین، 

کارە پێویستەکان:

شـــێوازی  لە  چاکســـازی   .1

کارمەنـــدی  دامەزراندنـــی 

مەدەنـــی.

دەزگای  دامەزراندنـــی   .2

بـــۆ  نەتەوەیـــی  کارگێڕیـــی 

کارمەنـــدە  مەشـــقپێکردنی 

ئەوانـــەی  و  مەدەنییـــەکان 

کـــە لـــە داهاتـــوودا لـــە پلەی 

لـــە  دەبـــن  ســـەرکردایەتیدا 

)هەروەکوو  کارگێڕیـــدا  بـــواری 

قوتابخانـــەی کارگێڕیی ئیکۆل لە 

فەرەنســـا(.

3. البردنـــی ئـــەو پـــڕۆژە و 

پڕۆگرامانـــەی کە لەژێـــر ڕکێفی 

وەزیرەکانـــن.

4. دامەزراندنـــی بۆردێکـــی 

ســـەربەخۆ و تایبەت بە بنیاتنان 

بۆ دیزاینکـــردن و جێبەجێکردنی 

پڕۆژە ســـرتاتیجییەکان. 

تەرخان  سەدی  ڕێژەیەکی   .5

بکـــرێ لە ســـامانی نـــەوت بۆ 

بۆردەکە. بنیاتنانـــی 

وەزیـــرە  کاری  گۆڕینـــی   .6

)شـــارەوانی،  کۆمەاڵیەتییـــەکان 

کاروبـــاری  نیشـــتەجێبوون، 

گواســـتنەوە،  کۆمەاڵیەتـــی، 

بدرێتە  پـــەروەردە(  تەندروســـتی، 

پارێزگاکان بۆ ماوەی 3 بۆ 5 ســـاڵ. 
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داهـــات  زیادکردنـــی   .7

بـــۆ پارێـــزگاکان بـــەو ڕادەیەی 

و  خەرجـــی  لەگـــەڵ  بێتـــەوە 

ن.  وێتییـــا لێپررسا

چڕوپڕ  بەرنامەی  دانانـــی   .8

بەڕێوەبردنـــی  بنیاتنانـــی  بـــۆ 

پارێـــزگاکان. 

9. چاکســـازی لـــە دەزگای 

توانـــای  پێدانـــی  و  دادوەری 

تەواو و پێوانـــەی بێ پێچوپەنا. 

داماڵینی  بە  چاکســـازی   .10

سیاســـەت لە سیستمی پشکنینی 

گشـــتی و دەســـتەی دەستپاکیی 

نەتەوەیی. 

11. دروســـتکردنی پۆلیسی 

دەســـەاڵتێکی  بـــە  دارایـــی 

لێپێچینـــەوە  بەرفراوانـــی 

دەســـتگیرکردنەوە،  و 

تایبەتـــی  دادگای  هەروەهـــا 

 . ڵی ە ند گـــــــە ژە د

دروســـتکردنی   .12

بـــۆ  هێنانـــەوەی  دەســـەاڵتێک 

ئـــەو  و  دزراوەکان  ســـامانە 

گەندەڵـــی  بـــە  ســـامانەی 

ڕاوەدوونان  هاتوون،  بەدەســـت 

بەرپرســـە  ڕووبەڕووکردنەوەی  و 

بە  ڕاکـــردووەکان  و  گەندەڵەکان 

 . دگا ا د

کێشەی  پێشـــنیارکردنی   .13

حکومەتـــی  زەروریەتـــی 

ئەلیکرتۆنـــی لەنـــاو سیســـتمی 

عێراقیـــدا.  حکومەتـــی 

ڕێکخســـتنەوە  دووبارە   .14

بانکـــە  ســـەرمایەپێدانی  و 

وەکـــوو  حکومییـــەکان 

بەپەلـــەی  مەســـەلەیەکی 

 . نی نیشـــتام

گەشـــەی  بانکی  دانانی   .15

یارمەتیـــی  بـــۆ  هەرێمـــەکان 

لە  ســـەرمایەگوزاری  پڕۆســـەی 

پارێزگادا. ئاســـتی 

دامەزراندنـــی   .16

ئابووریـــی  سیاســـەتی  بـــۆردی 

نەتەوەیـــی لەگـــەڵ شـــارەزا و 

بە  عێراقییـــەکان،  ئەکادیمییـــە 

بیانی.  ڕاوێژکارانـــی  پاڵپشـــتیی 

بۆردەکـــە  تاوتـــوێ و پێشـــنیار 

بـــکات  هەڵســـەنگاندن  و 

ســـرتاتیجە  و  سیاســـەت  بـــۆ 

ن.  ییـــەکا بوور ئا

بـــۆردی  دامەزراندنـــی   .17

کە  نەوت،  نەتەوەیی  سیاســـەتی 

ئاڕاســـتە و ســـرتاتیجی سیاسەتی 

بکات.  دیـــاری  نەوت 

بـــۆردی  دامەزراندنـــی   .18

کۆمەاڵیەتیـــی  سیاســـەتی 

نەتەوەیـــی بۆ دانانـــی ئامانجی 

بەرفـــراوان،  کۆمەاڵیەتیـــی 

لەوانـــەش ئاڵوگـــۆڕی داهـــات. 

دامەزراندنـــی   .19

کڕین،  بـــۆ  ناوەنـــدی  بـــۆردی 

لـــەو  بێـــت  بەرپرســـیار  کـــە 

 20 لەســـەرووی  کۆنرتاکتانـــەی 

دۆالرەوەن. ملیـــۆن 

ئاسانکردنی  و  چاکسازی   .20

ڕێکارەکانی  و  بـــاج  سیاســـەتی 

باج.  کۆکردنـــەوەی 

توندوتۆڵکردنـــەوەی   .21

دروســـتکردنی  یاســـاکانی 

گۆڕینـــی  و  کۆمپانیـــاکان 

لێپررساوێتیـــی ڕێگەپێـــدان لـــە 

وەزارەتـــی گواســـتنەوەوە بـــۆ 

تۆمارکراو  شـــارەزای  کەســـانی 

ژمێریار.  یـــان  پارێـــزەر  وەکوو 

بەالمەرکەزیکردنـــی   .22

بانکـــی  لـــە  حســـاب  نامـــەی 

بانکە  بـــۆ  عێـــراق  بازرگانیـــی 

و  یاســـا  بەپێـــی  تایبەتـــەکان 

گونجـــاو. ڕێنامیـــی 

دامەزراندنـــی   .23

لـــە  پیـــران  ئەنجوومەنـــی 

بـــۆ  عێـــراق  پەرلەمانـــی 

پێداویســـتییە دەســـتوورییەکان.  

تـــۆڕی  ســـەرچاوە: 

http:// عێراق/  ئابووریناســـانی 

i r a q i e c o n o m i s t s . n e t
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چۆن خزمه تی به رژەوه ندیــــــــــــــیه كانی ئه مەریكا بكرێت
له  ڕێگه ی پاراستنی ئـــــــــــابووریی كوردستانه وه

مایكڵ نایت              توێژەر له  ئه نستیتۆی واشینتۆن بۆ لێكۆڵینەوەی سیاسیی ڕۆژهه اڵتی نزیك

وەرگێڕان: هۆشمه ن عه تا
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چۆن خزمه تی به رژەوه ندیــــــــــــــیه كانی ئه مەریكا بكرێت
له  ڕێگه ی پاراستنی ئـــــــــــابووریی كوردستانه وه
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ئه مەریـــكا  ئه گـــه ر 

بـــه   نـــه كات  ده ســـتوه ردان 

میكانیزمی  و  كاریگـــه ر  پالنـــی 

كوردســـتانی  ئـــه وا  به هێـــز، 

ئابووریـــی  یه كه میـــن  عێـــراق 

ناوه ڕاســـت  ڕۆژهه اڵتـــی 

ده بێـــت  كـــه  داده ڕووخێـــت 

ڤایرۆســـی  فشـــاری  له ژێـــر 

نرخـــی  دابه زینـــی  و  كۆرۆنـــا 

نه وتـــه وه .

بۆ جـــاری دووه م له  ماوه ی 

هه رێمـــی  ســـاڵدا،  شـــه ش 

كوردســـتانی عێـــراق، به شـــێك 

پاڵپشـــتی  زۆرترین  كه   واڵت  له  

له   ئه مەریكایـــه ،  پشـــتگیری  و 

ئابووریدایه   داڕمانی  مه ترســـیی 

تێكه ڵبوونـــی  هـــۆی  بـــه  

كۆمه ڵێك مه ترســـیی كوشـــندە،  

نرخـــی  دابه زینـــی  له وانـــه : 

كۆرۆنـــا،  په تـــای  نـــه وت، 

ئابووریـــی  چاكســـازیی 

نه بوونـــی  و  نیوه ناچـــڵ 

نیوه ی  له   نیشـــتامنی.  یه ده گی 

دا به زینـــی   ،2014 دووه مـــی 

نرخـــی نه وت بۆ نیـــوه  له  110 

به رمیلێك  هـــه ر  بـــۆ  دۆالره وه  

هه رێمـــی  دۆالر،   60 بـــۆ 

خســـته   عێراقـــی  كوردســـتانی 

هـــۆی  بـــووه   ئه ژنـــۆ،  ســـه ر 

ناچار  حكومـــه ت  كـــه   ئه وه ی 

فه رمانبه رانی  مووچـــه ی  بێـــت 

مه ده نـــی پاشـــه كه وت بـــكات 

بـــۆ مـــاوه ی چـــوار ســـاڵ، تا 

له   هه رێمه كـــه   كاتـــه ی  ئـــه و 

ڕووی داراییـــه وه  دۆخی باشـــرت 

بـــوو كاتێـــك كه  نرخـــی نه وت 

بـــه  ئه ندازه یه كـــی بـــاش به رز 

وه وه .  بو

نرخی  تر  جارێكی  ئێســـتاش 

نـــه وت دابه زیـــوه  بـــۆ نیـــوه ، 

لـــه  نزیكـــه ی 60 دۆالره وه  بـــۆ 

خـــوار 30 دۆالر، ئه مـــه ش لـــه  

ڤایرۆســـی  به  هـــۆی  كاتێكـــدا 

نانه وتییـــه   داهاتـــه   كۆرۆنـــاوه  

نی  ه كا و و گه شه ســـه ند

كوردســـتان دابه زیـــن، ئه وانیش 

بریتـــی بـــوون لـــه  گومـــرگ و 

ڕســـومات و باج. له وه ش خراپرت، 

داڕمانـــی ئابووریی ئـــه م جاره ی 

هه رێـــم؛ ڕێـــگای لـــێ ناگیرێت 

هه رێـــم  حكومه تـــی  ئه گـــه ر 

دروســـت  بڕیـــاری  به خێرایـــی 

ئه گـــه ر كۆمه ڵگای  نـــه دات. وه  

هێنـــا  شكســـتی  نێوده وڵه تـــی 

واڵته   خێـــرا،  پاڵپشـــتیكردنی  له  

ئه مەریـــكا  یه كگرتووه كانـــی 

ده توانێت ڕۆڵێكـــی یه كالكه رەوه  

بگێڕێـــت له  هـــه ردوو باره كه دا.

ئابووریی كوردستان چۆن كار 

ده كات و چۆن ده ڕووخێت

كوردســـتانی  هه رێمـــی 

حكومه تێكـــی  وه ك  عێـــراق 

نیمچه ســـه ربه خۆ  هه رێمـــی 

جـــۆر  دوو  عێراقـــدا،  له نـــاو 

ســـه رچاوه ی داهاتـــی هه یـــه : 

لـــه  داهاتی  یه كه میـــان بریتییه  

ناوخۆیـــی خـــۆی، به تایبه تی له  

بـــواری هه نارده كردنـــی نه وت، 

 320،000 لـــه   بریتییـــه   كـــه  

ڕۆژانـــه   نه وتـــی  به رمیـــل 

هه رێم  له الیـــه ن  به هاوبه شـــی 

و كۆمپانیـــا نێوده وڵه تییه كانـــی 

به ده ســـت  نه وتـــدا  بـــواری 

 170،000 بـــڕی  له گـــه ڵ  دێت، 

كـــه  له الیه ن  ڕۆژانه   به رمیلـــی 

لـــه   هه رێمـــه وه   حكومه تـــی 

ناوخـــۆدا ده فـــرۆرشێ. به شـــی 

هه رێمه كه   داهاتـــی  دووه مـــی 

له  هه رێم  پشـــكی  لـــه   بریتییه  

ســـااڵنه ی  بودجه ی  و   داهـــات 

عێراق،  فیدراڵیـــی  حكومه تـــی 

كـــه  ئـــه وه ش ســـااڵنه  بڕە كه ی 

جیـــاوازه،  وه ك خـــۆی جێبه جێ 

ناكرێـــت، په یوه ســـته  به  دۆخی 

خۆیه وه .  به غـــداد  دارایـــی 

ســـاڵی  كۆتاییه كانـــی  لـــه  

هه رێـــم  ئابووریـــی   ،2019
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به باشـــی كاری ده كـــرد، ئه ویش 

به رزبوونـــه وه ی  هـــۆی  بـــه  

نرخـــی نه وتـــه وه،  بـــه  جۆرێك 

به رمیـــل  یـــه ك  نرخـــی  كـــه  

گه یشـــته   برێنـــت  نه وتـــی 

خه رجیـــی  دۆالر.   64 نزیكـــه ی 

به كاربردن و قـــه رز و پابه ندییه  

نـــی  ییه كا ر ا ز مه تگو خز

فه رمانبـــه ران نزیـــك ده بووه وه  

بـــه اڵم  دۆالر،  ملیـــار   1.2 لـــه  

تێكه ڵه یـــه ك  زیاتـــر  ئه مانـــه  

داهاتـــی جۆراوجۆر،  لـــه   بوون 

له وانه:  فرۆشـــتنی ســـه ربه خۆی 

ملیۆن   700 )نزیكـــه ی  نـــه وت 

لـــه   هه رێـــم  پشـــكی  دۆالر(، 

دۆالر(،  ملیـــۆن   328( به غـــداد 

ناوخۆیـــی  نانه وتـــی  داهاتـــی 

دۆالر(.  ملیـــۆن   261( هه رێـــم 

ئه و  چوارچێـــوه ی  له   ئه مســـاڵ 

هه رێـــم  خۆئاماده كردنانـــه ی 

و به غـــداد بـــۆ بودجـــه ، كورد 

پێشـــبینیی ده كـــرد داهاتێكـــی 

بگات،  به ده ســـت  گه وره تـــری 

ته نانـــه ت دوای ڕاده ســـتكردنی 

250 هـــه زار به رمیـــل نه وتـــی 

كـــه   به غـــداد  بـــه   هه رێـــم 

ده یكـــرده  زیاد لـــه  1.44 ملیار 

به   نرخی  به  پشتبه ســـنت  دۆالر، 

به رزی نه وت لـــه  كۆتایی 2019.

ئـــه م  بـــه  هـــۆی  بـــه اڵم   

ئـــه و  ئێســـتاوه ،  قه یرانانـــه ی 

بـــوو  بڕیـــار  كـــه   وێنـــه ی 

سه رباری  ســـڕایه وه .  بكێرشێت؛ 

كه مكردنـــه وه ی خه رجییه كانـــی 

 950 نزیكـــه ی  بۆ  به كاربردنـــی 

لـــه   هه رێـــم  دۆالر،  ملیـــۆن 

ملیـــۆن   648 ته نهـــا  ئێســـتادا 

دۆالر به ده ســـت ده هێنێـــت، به  

ملیۆن   328( بـــڕی  كـــه   جۆرێك 

بـــۆی  به غـــداوه   لـــه   دۆالر( 

ســـه ربه خۆی  فرۆشـــتنی  دێت، 

نـــه وت بـــه  بـــڕی )270 ملیۆن 

ناوخۆیـــی  داهاتـــی  دۆالر(، 

دۆالر(.  ملیۆن  غەیرەنه وتـــی)50 

لـــه  ئه نجامـــدا هه رێم تووشـــی 

كورتهێنـــان ده بێته وه  به  بڕی 300 

ملیـــۆن دۆالر، ئه مـــه ش وای له  

ســـه ركرده كانی هه رێـــم كردووه  

بیر لـــه  كه مكردنـــه وه ی ئه و بڕە 

ده یده نه   كـــه   بكه نه وه   پاره یـــه  

نێوده وڵه تییـــه كان  وه به رهێنـــه  

)مانگانه   لـــه   ده بێته وه   نزیك  كه  

دۆالر(،  ملیـــۆن   270 ده گاتـــه  

له جیاتیـــی  به دیلێـــك  وه ك 

مووچـــه ی  پاشـــه كه وتكردنی 

مـــاوه ی  له   كـــه   فه رمانبـــه ران 

2015-2019 جێبه جـــێ ده كرا بۆ 

ڕاســـتكردنه وه ی بودجـــه . 

كورد پێشبینیی 
ده كرد داهاتێكی 

گه وره تری به ده ست 
بگات، ته نانه ت دوای 

ڕاده ستكردنی ٢5٠ هه زار 
به رمیل نه وتی هه رێم 

به  به غداد كه  ده یكرده  
زیاد له  ١,44 ملیار 

دۆالر
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ئه وله ویاته كانی سیاسه تی 

ئه مەریكا له  كوردستان

ڕزگاركردنی كوردستان له  ئه مڕۆدا 

نه ك كوشتنی له  سبه ینێدا

هه رێمـــی  ئابووریـــی 

الوازترین  له وانه یـــه   كوردســـتان 

ناوه ڕاســـت  ڕۆژهه اڵتی  ئابووریی 

بگات  ناتوانێت ده ســـتی  بێـــت، 

به  یه ده گی ســـیادی عێـــراق كه  

نزیـــك ده بێتـــه وه  لـــه  60 ملیار 

دۆالر، بـــه  قه رزێكی زۆر جڵه وگیر 

كراوه  كـــه  زیاتره  لـــه  10 ملیۆن 

دۆالر یـــان »نزیكه ی له  ســـەد دا 

به رهه مـــی  گه شـــه ی  حه فتـــای 

ســـااڵنه ی   )GDP( ناوخۆیـــی 

كوردســـتان«، هه روه هـــا هه رێم 

ناتوانێت بچێتـــه  گفتوگۆی قه رزه  

پاكێجـــی  یـــان  ســـیادییه كانه وه  

هـــاوكاری وه ربگرێـــت، ئه وه  له  

یه كێكه   هه رێـــم  كه   كاتێكدایـــه  

هاوڕێكانـــی  به هێزتریـــن  لـــه  

ناوچه كـــه ،  لـــه   ئه مەریـــكا 

بووه   له دایـــك  كـــه   هه رێمێـــك 

لـــه  ســـایه ی پاراســـنت و چه تری 

ئاســـامنی ئه مەریـــكا و دواتریش 

بێچه ندوچونـــی  پشـــتگیریی 

ئه مەریـــكا لـــه  مافه كانـــی كورد 

لـــه  نووســـینه وه ی ده ســـتووری 

عێراقیـــدا. بـــه م پێیـــه  واشـــننت 

ده بێـــت ئه م پالنـــه  كاریگه رانه ی 

پاراســـنت  بۆ  وه ربگرێت  خواره وه  

و مانـــه وه ی ئابووریـــی هه رێمی 

ن:  كوردستا
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نـــی  د ه نتیكر گر  •

لـــه   بودجه ی  پشـــكی هه رێـــم 

نرخی  كاتێـــك  عێـــراق؛  2020ی 

بـــۆ  داده به زێـــت  نـــه وت 

هه رێـــم  دۆالر،   30 نزیكـــه ی 

لـــه   خه رجییه كانـــی  ناتوانێـــت 

ســـه ربه خۆی  فرۆشـــتنی  ڕێـــی 

بكه وێـــت،  ده ســـت  نه وتـــه وه  

كه   ئـــه وه ی  به  هۆی  به شـــێكی 

ده بـــێ هه میشـــه  یانـــزه  دۆالر 

كه مـــرت حســـاب بكرێـــت بـــۆ 

چاوه ڕێكردنـــی  بـــه  هـــۆی 

نوێـــوه ،  ســـه رۆكوه زیرانی 

به ڕێكردنـــی بودجه ی ســـااڵنه ی 

دوا كه وتـــووه . بۆ ئـــه وه ی كورد 

كوشـــنده   لێدانی  دوو  دووچاری 

كاربه ده ســـتانی  نه بێتـــه وه ، 

پێویســـته   عێراق  لـــه   ئه مەریكا 

به غـــداد  هانـــی  بـــه رده وام 

بـــده ن بـــۆ ئـــه وه ی ئـــه و 328 

ملیـــۆن دۆالره ی كـــه  مانگانـــه  

له  بودجـــه ی 2019 بـــۆ هه رێم 

)كه   بێت  بـــه رده وام  ده هـــات؛ 

بـــۆ ئه مســـاڵ درێـــژ كراوه ته وه  

بودجه   نوێـــی  یاســـای  تاوه كوو 

كاتێكیش  ده كرێـــت(.  په ســـه ند 

تێده په ڕێرنێـــت،  بودجـــه   كـــه  

ده ســـه اڵت  واشـــننت  پێویســـته  

بـــه كار  خـــۆی  كاریگه ریـــی  و 

بهێنێـــت  له نـــاو عێـــراق و الی 

نێوده وڵه تییـــه   دامـــه زراوه  

داراییـــه كان بـــۆ دڵنیابوونـــه وه  

لـــه وه ی كـــه  كـــورده كان ســـزا 

بـــه  الیه نی  نه درێـــن. هه رێـــم 

 700 بـــه   پێویســـتی  كه مـــه وه  

ملیـــۆن دۆالر مانگانـــه  هه یـــه  

لـــه  به غـــداده وه ، بـــۆ ئـــه وه ی 

كورتهێنـــان له  داهاتـــی نه وتی و 

بكه نه وه .  پـــڕ  نانه وتییه كانیـــان 

كاربه ده ســـتانی  هه روه هـــا 

هه رێم به الیه نی 
كه مه وه  پێویستی 

به ٧٠٠ ملیۆن دۆالر 
مانـــــگانه  هــــــه یه  

له به غداده وه ، بۆ ئه وه ی 
كورتهێــــــنان له داهاتی 
نه وتی و نانه وتییه كانیان 

پڕبــــكاتــــــه وه

نه وتـــی هه رێـــم، چونكـــه  ئه و 

بـــڕە  ده ڕوات بۆ كرێـــی بۆری و 

له الیه ن  نـــرخ  كه مكردنـــه وه ی 

لـــه  هه مـــان  بازرگانه كانـــه وه . 

ناوه نـــدی  حكومه تـــی  كاتـــدا، 



136

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

دڵنیـــا  پێویســـته   ئه مەریـــكا 

ببنـــه وه  لـــه وه ی كـــه  هه رێـــم 

پشـــكی خـــۆی وه ربگرێـــت له  

هـــه ر هاوكارییه كـــی دارایی یان 

پاكێجێكـــی ڤایرۆســـی كۆرۆنـــا، 

بـــۆ عێراق  دابیـــن ده كرێت  كه  

له الیـــه ن بانكـــی جیهانـــی یان 

تره وه . دامه زراوه یه كـــی  هـــه ر 

له وه ی  دڵنیابوونـــه وه    •

كۆمپانیاكانی  پـــاره ی  هه رێم  كه  

نـــه وت بـــدات؛ وه زاره تی وزه ی 

ئه مەریـــكا زۆر به جـــددی كاری 

له گـــه ڵ هه رێـــم كـــردووه  بـــۆ 

دارایـــی  پشـــتگیریی  ئـــه وه ی 

كه رتی  ســـه رخانی  پڕۆژە كانـــی 

نـــه وت و غـــاز بـــكات، بـــه اڵم 

ئـــه م په یوه ندییـــه  داده ڕمێـــت 

كـــورده كان  هاتـــوو  ئه گـــه ر 

هه قده ســـتی  نه یانتوانـــی 

پێویســـته   بده ن.  وه به رهێنه كان 

بـــه   ده ســـتبه جێ  وه زاره ت 

هه رێـــم ڕابگه یه نێـــت كـــه  ئه و 

له   بریتییه   كه   ئێســـتایان  پالنه ی 

هه قده ستی  پێدانی  دواخســـتنی 

كۆمپانیـــاكان لـــه  چـــوار مانگ 

كه م  النـــی  بـــۆ  دواكه وتنـــه وه  

نـــۆ مانگ دواخســـنت، وا ده كات 

وه به رهێنه كانی  متامنـــه ی  كـــه  

له جیاتیـــی  نه هێڵێـــت.  تـــر 

هه رێم  ســـه ركرده كانی  ئـــه وه ، 

پێویســـت ده كات ده ستبه جێ به  

شـــێوازی تێلیكۆنفرانـــس له گه ڵ 

وه به رهێنـــه كان كـــۆ ببنـــه وه  تا 

گفتوگـــۆ و بیـــروڕا بگۆڕنه وه  بۆ 

ئه وه ی بـــه  كۆی ده نـــگ بگه نه  

هه قده ســـته كانیان  ئـــه وه ی 

بـــۆ ماوه یـــه ك دوا بخرێـــت، به  

پێچه وانـــه ی ئـــه وه ی كـــه  بـــه  

له ســـه ر  ســـه پێرناو  قـــه رزی 

پالنه   ئـــه م  دابرنێـــت.  هه رێـــم 

جێبه جێ  به خێرایـــی  پێویســـته  

ئه گـــه ر  چونكـــه   بكرێـــت، 

ئه وانی  بكه وێـــت،  وه به رهێنێك 

و  ده ترســـن  به شـــوێنیدا  تریش 

ده كشـــێنه وه .

هـــاوكاری بكرێـــت تا   •

كوردســـتان  رسوشـــتیی  غـــازی 

هاورده كـــراو  گازی  جێگـــه ی 

وه زاره تی  بگرێتـــه وه ؛  )دیـــزڵ( 

دۆخێكی  لـــه   ئه مەریـــكا  وزه ی 

ئـــه وه ی هاوكاریی  بۆ  باشـــدایه  

هه رێـــم بـــكات لـــه و پالنـــه ی 

فراوانكردنـــی  بـــۆ  هه یه تـــی 

بۆ  گازی رسوشتی  دابه شـــكردنی 

به رهه م  كاره با  وێســـتگانه ی  ئه و 

پشـــت  هێشـــتا  كه   ده هێنـــن، 

هاورده كردنـــی  بـــه   ده به ســـنت 

هه نـــگاوه    ئـــه م  گـــران.  گازی 

به ته نهـــا وا ده كات مانگانـــه  به  

ده یـــان ملیـــۆن دۆالر بۆ هه رێم 

لـــه  هه مـــان  و  بگه ڕێنێتـــه وه  

به رهه مـــی  بـــڕی  كاتیشـــدا 

نزیكه ی  بۆ  ده كات  زیـــاد  كاره با 

نرخێكـــی  بـــه   مێـــگاوات   750

به و  هـــه ر  ده شـــكرێت  كـــه م. 

نه وت  داهاتووشـــدا  له   بۆرییانه،  

هه نـــارده ی توركیـــا بكرێـــت.

نه وتـــی  كڕینـــی   •

سرتاتیژیی  یه ده گی  كوردســـتان؛ 

به شـــێكه   كه   ئه مەریكا  نه وتـــی 

لـــه  وه زاره تـــی وزه ی ئه مەریكا، 

لـــه م دۆخـــه ی نزمـــی نرخـــدا 

نـــه وت ده كڕێـــت، لـــه  كاتێكدا 

لـــه   كڕینانـــه   ئـــه م  زۆربـــه ی 

له   و  ده درێت  ئه نجـــام  ناوخۆدا 

ئه مەریكییه كانـــی  وه به رهێنـــه  

كاتدا  له  هه مـــان  ده كڕێتـــه وه ، 

له  بڕێكیـــش  كـــه   هه یه   بـــوار 

 ده ره وه  بكڕێـــت، بـــۆ منوونـــه ؛ 

بڕێـــك  ده توانێـــت  واشـــننت 

به   بكڕێت  كوردســـتان  نه وتـــی 

شـــێوازی قه رزی نـــه رم له م كاته  

ئێســـتادا. هه ســـتیاره ی 

هاوكاریی پێشـــمه رگه؛    •

مانگانه   ئێســـتادا  لـــه   ئه مەریكا 

بـــڕی 17 ملیـــۆن دۆالر دابیـــن 

ده كات بـــۆ هێـــزه  ئه منییه كانی 
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هه رێـــم، كـــه  لـــه  یـــه ك كاتدا 

ڤایرۆســـی  و  داعـــش  شـــه ڕی 

چه نده   هـــه ر  ده كـــه ن.  كۆرۆنا 

ئـــه م هاوكارییـــه  دابه زیـــوه  به  

شـــێوازێك كـــه  ســـاڵی پـــار 23 

ملیـــۆن دۆالر بووه  و بڕیاریشـــه  

ئه مساڵیشدا  نیســـانی  مانگی  له  

كۆتایـــی پـــێ بێـــت. له جیاتیی 

ده توانێـــت  واشـــننت  ئـــه وه ، 

هاوكارییه كان  بـــه   به رده وامـــی 

كـــه   بـــۆ ماوه یـــه ك  و  بـــدات 

پێویســـته،  وه  بڕە كه شـــی زیـــاد 

ئاســـتی  بۆ  بیگه ڕێنێته وه   بكات، 

ســـاڵی 2019.

بـــۆ  هـــاوكاری   •

ســـه رمایه ی  گه ڕاندنـــه وه ی 

وا  بانكمیـــد؛  لـــه   هه رێـــم 

بڕی  هه رێـــم  كه   ده رده كـــه وێ 

یـــه ك ملیـــار دۆالر ســـه رمایه ی 

گیـــراوه   به ســـه ردا  ده ســـتی 

لـــه  بانكێكـــی لوبنانـــی، ئـــه و 

پێشـــبینییه   ده توانێـــت  بـــڕە  

نزیكدا  قۆناغی  لـــه   ئابورییه كان 

یه كگرتووه كانی  واڵتـــه   بگۆڕێت. 

لـــه   پێیـــه ی  بـــه و  ئه مەریـــكا 

وه به رهێن  گه وره تریـــن  جیهاندا 

گـــه وره ی  ئه كته رێكـــی  و 

داراییه كانـــه ،  خزمه تگوزارییـــه  

ده توانێـــت ڕۆڵێكی باش بگێڕێت 

گه ڕاندنه وه ی  خێراكردنـــی  لـــه  

ئـــه و بـــڕە پاره یـــه . 

ه ی  نـــه و د كر ڵنیا د  •

ئه نجامدانـــی  بـــۆ  بارزانـــی 

حكومه تی  ســـه رۆكی  چاكسازی؛ 

خـــۆی  ویســـتی  هه رێـــم 

نیشـــان داوه  بـــۆ ئه نجامدانـــی 

ده توانـــرێ  بـــه اڵم  چاكســـازی، 

ئه م  پێشـــوو  كابینه ی  بوترێـــت 

به   كـــردووه   قـــورس  هه وڵـــه ی 

و  كه مكردنه وه   ئـــه وه ی  هـــۆی 

پاشـــه كه وتی مووچـــه ی ال بـــرد 

لـــه  كۆتایـــی ماوه كه یـــدا، بـــه  

جۆرێك كـــه  200 ملیـــۆن دۆالر 

ســـه ر  بۆ  گه ڕانده وه   خه رجیـــی 

به  هۆی  نـــوێ.  كابینه ی  شـــانی 

حكومه تـــی  ســـه رقاڵبوونی 

ڕێكاره كانـــی  بـــه   نـــوێ 

ڕووبه ڕووبوونـــه وه ی ڤایرۆســـی 

ڕێكاره كانـــی  كۆرۆنـــاوه ، 

چاكســـازی  ئه نجامدانـــی 

دروســـت  بـــۆ  ئاســـته نگیان 

بـــووه . پێویســـتی بڕینی مووچه 

تاقیكردنـــه وه ی  ده رماڵـــه ،   و 

له بـــه رده م  یه كه مـــن 

نوێـــدا.  ســـه رۆكوه زیرانی 

حكومه تـــی ئه مەریكا پێویســـته  

ئه نجامدانی  هانـــی  به گه رمـــی 

فشـــار  بـــدات،  هه واڵنه   ئـــه و 

كـــورده كان  ســـه ركرده   لـــه  

بكات لـــه  ســـلێامنی، هه ولێر و 

دهۆك تا به ئاشـــكرا پشـــتگیریی 

كـــه   بكرێـــت  ئـــه و هه واڵنـــه  

ده درێـــن بـــۆ چاكســـازی، نه ك 

دۆخه كـــه   قۆســـتنه وه ی  بـــۆ 

قازانجـــی  به ده ســـتهێنانی  بـــۆ 

ماوه كـــورت. سیاســـیی 

ئـــه م  هه مـــوو   •

ســـوودی  ده توانن  هاوكارییانـــه  

له وانـــه:   بگه یه نـــن؛  دیكـــه ش 

به هێزبوونـــی  و  زیادبـــوون 

ئه مەریـــكا  سیاســـه تی 

كاتێكـــدا  لـــه   لـــه  هه رێـــم، 

هه رێـــم  حكومه تـــی  ئه گـــه ر 

پشـــتگیریی  نه یویســـت 

ســـه رۆكوه زیرانی  ســـه ركه وتنی 

و  بـــكات  هه ڵبژێـــردراو  تـــازه  

كێشـــه یه   لـــه و  كوردســـتانیش 

ڕزگار بـــكات، ئـــه وا ئه مەریـــكا 

لـــه  هه رێم  فشـــار  ده توانێـــت 

ســـه رۆكوه زیرانی  چونكه   بكات، 

تێپه ڕاندنـــی  بەنیـــازی  تـــازه  

ئه مساڵه .  بودجه ی  پڕۆژەیاســـای 

ئه گـــه ر ئه و پالنانه  ســـه ركه وتوو 

نه بـــن، واشـــننت بـــژارده ی زۆر 

ده بێت  ده ســـت  له بـــه ر  كه می 

بـــۆ هاوكاریكردنـــی ئابووریـــی 

كوردســـتان.  هه رێمـــی 
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ڕاپۆرتی ئایندەیی
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و بیست  و شه ش كه س ته مه نیان له  

هه ژده  ساڵ كه مرته ، واته  ڕێژە ی %40-

ی دانیشتووان هێشتا نه گه یشتوونه ته  

هه روه ها  دامه زراندن،  ته مه نی 

ژماره ی مووچه خۆرانیش یه ك ملیۆن  

و )255( هه زار و )273( كه سه .

بێکاریی شاراوە و بندیواریی؛ 
مۆتەکەی یاسای چاکسازیی

ئامادەكردن: بارام سوبحی

حكومڕانه كانی  حیزبه  

چه ند  كوردستان  هه رێمی 

کاتەی  ئەو  و  له مه وبه ر  ساڵێك 

بە  هەرێم  دارایی  شایستەی  کە 

ڕێکخراو  و  بەرچاو  شێوەیەکی 

کوردستان،  هەرێمی  دەگەیشتە 

حكومه ت؛  بودجه ی  له سه ر 

كادیر  هه زاران  بۆ  مووچه یان 

خۆیان  الیه نگری  و  هه وادار  و 

دابین  جۆراوجۆر  به  ناونیشانی 

وه كوو  چیرت  كه   له  ئێستادا  كرد. 

و  نایه ت   به غداوه   له   پاره   جاران 

داكشانه و  له   ڕووی  نه وت  نرخی 

به ره و  ناوخۆی  داهاتی  كۆرۆناش 

حكومه تیش  بردووەو  نه مان 

داوای  قه رزاره ،  دۆالر  ملیاران 

كه سانه   ئه و  مووچه ی  بڕینی 

ده وترێت  پێیان  كه   ده كرێت 

حكومه ت  تاوه كوو  »بندیوار«، 

مووچه خۆرانی  مووچه ی  بتوانێت 

ڕاسته قینه  دابین بكات. 

ژماره ی  هه رێم،  ئاماری  به پێی 

كوردستان؛  هه رێمی  دانیشتووانی 

شه ش ملیۆن  و سی  و سێ هه زار و 

له و  كه سه .  چوارده   و  سه د  هه شت 

ژماره یه،  نزیكه ی دوو ملیۆن  و چوار 

پێنج سه د  و   سیانزه  هه زار  و  سه د 
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له شكری مووچه خۆران  و 

تۆماری بایۆمه تری

هه رێمـــی  حكومه تـــی 

كوردســـتان لـــه  دامه زراندنیه وه  

لـــه  ســـاڵی 1992 تـــا ڕووخانی 

ڕژێمی به عس له  ســـاڵی )2003(، 

مووچه ی  ناوخـــۆ؛  داهاتـــی  به  

خه رجیـــی  و  مووچه خـــۆران  

خزمه تگوزارییه كانـــی  پـــڕۆژە 

ســـاڵی  له   به اڵم  ده كـــرد.  دابین 

كابینـــه ی  یه كـــه م  كـــه    2004

لـــه دوای  عێـــراق  حكومه تـــی 

ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی به عس به  

عه الوی  ئه یـــاد  ســـه رۆكایه تیی 

پێـــك هـــات، عێـــراق بڕیـــاری 

بودجـــه ی  كـــۆی  17%-ی  دا 

گشـــتیی عێـــراق بـــۆ هه رێمی 

 2004 له   بنێردرێت.  كوردســـتان 

تـــا 2014، حكومه تـــی هه رێـــم 

به شـــه بودجه ی  به به رده وامـــی 

وه رده گرت،  به غـــداد  لـــه   خۆی 

كـــه  بـــه  شـــێوه یه كی گشـــتی 

مانگانـــه  بـــه  تێكڕا ده گه یشـــته  

دینار. ملیـــار(   200 و  )ترلیۆنێك  

ســـااڵنه دا،  ئه و  له  مـــاوه ی 

ڕە وانه ی  بودجـــه ی  حكومـــه ت 

بـــه   و  ده كـــرد  پەرله مـــان 

هـــه زاران كه ســـی دامه زرانـــد. 

حكومه تی  )2014(دا،  ســـاڵی  له  

ده ســـتی  كوردســـتان  هه رێمی 

ناردنـــه ده ره وه ی  بـــه   كـــرد 

نـــه وت لـــه  ڕێگـــه ی بۆرییه وه . 

)2014( پڕۆژەبودجـــه ی  لـــه  

دا، حكومه تـــی عێـــراق مه رجی 

هه رێمی  به شـــه بودجه ی  ناردنی 

ڕاده ســـتكردنی  بـــه   به ســـته وه  

به رمیلـــی  هـــه زار(   400(

بـــه اڵم حكومه تـــی  ڕۆژانـــه وه ، 

هه رێـــم بـــه و مه رجـــه  قایـــل 

بڕیاری  عێـــراق  بۆیـــه   نه بـــوو، 

به شـــه بودجه ی  بڕینـــی 

هه رێمـــی ده ركرد، لـــه و كاته وه  

ناو  كه وته   كوردســـتان  هه رێمی 

داراییه وه   قووڵـــی  قه یرانێكـــی 

به ده ســـتیه وه   ئێســـتاش  تـــا  و 

به پێـــی  ده ناڵێنێـــت. 

وه زاره تـــی  به ڵگه نامه كانـــی 

تاوه كوو  رسوشـــتییه كان،  سامانه  

بڕیاری  پێش  واته    ،2013 ســـاڵی 

داهاتی  ســـه ربه خۆ،  ئابووریـــی 

نه وتـــی هه رێمـــی كوردســـتان 

كـــه  بـــه  ته نكـــه ر فـــرۆرشاوه ، 

حـــه وت ملیـــار  و )900( ملیۆن 

بـــوو. دۆالر 

ســـاڵی  شـــه ش  مـــاوه ی  له  

ڕابـــردوودا، دابینكردنی مووچه ی 

بووه   هه رێـــم  مووچه خۆرانـــی 

یه كێـــك لـــه  دیارتریـــن له مپه ر 

بـــه رده م  ئاســـته نگه كانی  و 

حكومه تـــی هه رێـــم  و زۆرترین 

لـــێ  جه ماوه ریـــی  ناڕە زایـــی 

مه به ســـتی  بـــه   كه وتـــه وه . 

تۆمـــاری  خاوێنكردنـــه وه ی 

مووچه خـــۆران  و ئاماده كردنـــی 

دروســـت،  و  ڕاســـت   داتایه كی 

حكومه تـــی   2016/2/3 ڕۆژی 

بڕیاری  به   كوردســـتان  هه رێمی 

فه رمانگـــه ی   ،)71( ژمـــاره  

ته كنه لۆجیـــای زانیاریـــی وه كوو 

سه رپه رشـــتیاری  الیه نـــی 

مووچه   بایۆمه تریـــی  پڕۆســـه ی 

مانگی  له   پڕۆســـه كه ش  ڕاسپارد. 

پێ  ده ستی   2016 ســـاڵی  10-ی 

. د كر

ته واوبوونـــی  لـــه دوای 

قوبـــاد  بایۆمه تـــری،  پڕۆســـه ی 

ســـه رۆكی  جێگـــری  تاڵه بانـــی 

حكومـــه ت كه  سه رپه رشـــتیاری 

بـــوو،  پڕۆســـه كه   یه كه مـــی 

په یڕەوكردنـــی  لـــه   ڕایگه یانـــد 

بایۆمه تریـــدا،  سیســـتمی 

په نجـــا  لـــه   زیاتـــر  توانیـــامن 

بندیوار  مووچه خـــۆری  هـــه زار 

بدۆزینـــه وه ، جگه  له   وه همی  و 

ســـه د هه زار دوو مووچه  و سێ 

چه . و مو

لە  خولی  كه  ســـابیر  عیزه ت 
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كوردستان،  پەرله مانی  پێشـــووی 

لیژنـــه ی دارایی بوو،  ســـه رۆكی 

هـــه زار   )55( كـــە  ڕایگه یانـــد 

ئاشـــكرا  وەهمی،  مووچه خۆری 

بوون كە بندیـــوارن و خۆیان له  

نه كـــردووه ،  تۆمار  بایۆمه تـــری 

ئـــه و كه ســـانه  په یوه ندییان به و 

له  دوو  باس  كـــه   نییه   ژمارانه وه  

مووچه ییـــان ده كرێـــت. جگـــه 

 لـــه و )55( هـــه زار مووچه خۆره  

 )62( بندیـــواره ،  و  وه همـــی  

هـــه زار دوو مووچه یی  و ســـێ 

بایۆمه تـــری  لـــه   مووچه یـــی 

ئاشـــكرا بوون. لـــه و )62( هه زار 

دوو مووچه ییه،  )15( بۆ بیســـت 

مووچه كانیان  كه ســـیان  هـــه زار 

به تایبه تـــی  ده مێنێـــت، 

كه ســـوكاری شـــه هیدان، ئه وه ی 

ده بڕدرێت. مووچه كانیـــان  تـــر 

ســـه رۆكی  ئه فه ندی؛  هیـــوا 

و  ته كنه لۆجیـــا  فه رمانگـــه ی 

ئه نجوومه نـــی  لـــه   زانیـــاری 

وه زیرانـــی حكومه تـــی هه رێمی 

لـــه   ڕایگه یانـــد  كوردســـتان، 

ئاشـــكرا  بایۆمه تری  سیســـتمی 

له   كـــه س  هـــه زار  ســـه د  بووه  

و  مووچه یـــی   دوو  كوردســـتان 

ســـێ مووچه ییـــان هه یـــه ، ئه و 

ســـه د هـــه زار دوو مووچه یـــی  

و ســـێ مووچه ییـــه  یـــان چوار 

بـــه   تێكه ڵـــه   مووچه ییـــه  

یاســـایی  و نایاســـایی، چونكـــه  

له   زیاتر  یاســـا  به پێـــی  هه یـــه  

مووچه یه كـــی هه یـــه ، له گـــه ڵ 

ئه وه شـــدا خه ڵكانێـــك هه یه  به  

هه یه تـــی. نایاســـایی 

خۆیانـــه وه،   له الیـــه ن 

خولـــه ی  ئـــه م  ئه ندامانـــی 

كوردســـتان  پەرله مانـــی 

لـــه   جیاوازتـــر  ژماره یه كـــی 

تاڵه بانـــی  قوبـــاد  ژماره كانـــی 

باره یـــه وه   لـــه و  ڕاده گه یه نـــن. 

ئه ندامـــی  محه مـــه د؛  دابـــان 

لـــه   كوردســـتان  په رله مانـــی 

فراكســـیۆنی گـــۆڕان، ده ڵێـــت: 

»ژمـــاره ی ئـــه و مووچه خۆرانه ی 

به كار  بـــۆ  بندیواریـــان  زاراوه ی 

هـــه زار   )350( ده هێرنێـــت، 

هه روه ها  ژووره ».  بـــه ره و  كه س 

پەرله مانـــی  ئه ندامـــی 

پارتی  فراكسیۆنی  له   كوردســـتان 

حه سیبه   كوردســـتان؛  دیموكراتی 

گه ردی، ده ڵێـــت: »)101( هه زار 

كـــه س زیاتـــر له  یـــه ك مووچه  

كـــه س   )86000( وه رده گـــرن، 

زیاتر لـــه  یه ك تا پێنـــج مووچه  

هـــه زار   )55( وه رده گـــرن  و 

هه یـــه .« بندیـــوار 

چۆن بندیوار چاره سه ر بكرێت؟

نووســـه ر  قه ره داغیی  عه تـــا 

له  وتارێكدا، به م جۆره  پێناســـه ی 

بندیوار  زاره وه ی  ده كات:  بندیوار 

به كار  ئه وانه   بۆ  كوردســـتاندا  له  

ده هێرنێـــت كـــه  به بـــێ ئه وه ی 

كار بكـــه ن، مووچـــه  وه رده گرن. 

لـــه م  ژمـــاره ی ئه وانـــه ی كـــه  

جـــۆره ن، كـــه م نیـــن. به شـــی 

یـــان كادیرانـــی  زۆری ئه مانـــه  

حیزبه كانـــن، یـــان كه ســـوكاری 

حكومین،  و  حیزبی   به رپرســـانی 

یـــان ئـــه و كه ســـه  كه ســـێتییه  

ئه وه ی  بێعیزه تانـــه ن بێ  الواز و 

بێ  مووچـــه ی  بكـــه ن؛  شـــه رم 

ماندووبـــوون  و بـــێ كاركـــردن 

ئه و  ئه ورووپا  لـــه   وه رده گـــرن. 

سۆشـــیال  له ســـه ر  كه ســـانه ی 

به  چاوی ڕێزه وه  ســـه یر  ده ژین، 

ناكرێـــن، كه چـــی ئه وانـــه ی له  

خۆیان  بندیـــوارن،  كوردســـتان 

بـــه  هاواڵتیی پله  یـــه ك ده زانن. 

مووچه كانیان  له مانـــه   زۆرێـــك 

مامۆســـتا  و  كارمه نـــد  لـــه و 

دڵســـۆزانه  زیاتره،  كـــه  به جددی 

جێبه جـــێ  ئه ركه كانیـــان  و  كار 

. ه كه ن د

له  عێـــراق بۆ بندیـــواره كان 

بـــه كار  »فه زائـــی«  وشـــه ی 
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بوونه وه ری  واتـــه   ده هێرنێـــت، 

وشـــه یه ش  ئـــه م  گه ردوونـــی. 

ده ســـتبه كاربوونی  لـــه دوای 

وه كـــوو  عه بـــادی  حه یـــده ر 

عێـــراق  ســـه رۆكوه زیرانی 

له نـــاو  2014-دا،  ســـاڵی  لـــه  

جه مـــاوه ر و میدیـــاكان  و تۆڕە 

بـــره وی  كۆمه اڵیه تییـــه كان 

عه بـــادی  چونكـــه   ســـه ند، 

هـــه زار  په نجـــا  ڕایگه یانـــد 

وه زاره تی  له   وه همی  ســـه ربازی 

لـــه دوای  هه یـــه .  به رگـــری 

لیژنه یه كـــی  وته یـــه ش،  ئـــه و 

عێراق  پەرله مانی  لێكۆڵینـــه وه ی 

كه ســـی  هـــه زار   )75( نـــاوی 

تۆماره كانـــی  لـــه   وه همیـــی 

وه زاره تـــی ناوخـــۆدا دۆزییه وه .

لـــه   مه به ســـت 

ئـــه و  »فه زائییـــه كان«، 

مووچـــه ی  فه رمانبه رانـــه ن 

مانگانـــه  وه رده گرن  و دۆســـیه ی 

فه رمییـــان هه یـــه ، بـــه اڵم لـــه  

ســـه رۆكی  نییه .  بوونیان  واقیعدا 

میســـال  عێراقی؛  ئوممه ی  پارتی 

»شه ســـت  ده ڵێـــت:  ئالوســـی 

هـــه زار كـــه س لـــه  دۆســـت  و 

وه زیر  و  پەرله مانتـــار  خزمانـــی 

ده وڵـــه ت هەن؛  به رپرســـانی  و 

وه همین،  و  وه رده گـــرن   مووچه  

پاســـه وانی  ئه وه ی  پاســـاوی  به  

» . نن یه تییه كا كه ســـا

ئـــه و  باڵوبوونـــه وه ی 

لـــه  كاتێكدایـــه   داتایانـــه  

به گوێـــره ی ڕاپۆرتـــی فه رمیـــی 

شـــه فافیه تی  ڕێكخـــراوی 

یه كێكه   عێـــراق  نێوده وڵه تـــی، 

واڵتانـــی  گه نده ڵرتیـــن  لـــه  

جیهـــان. به  جۆرێك لـــه  تۆماری 

ئـــه و ڕێكخـــراوه دا و له  ســـاڵی 

پله كانی  لـــه   عێـــراق  2018-دا، 

به ره نگاربوونـــه وه ی  كۆتایـــی 

2017-دا  لـــه   بـــووه .  گه نده ڵی 

له نێـــو )180( ده وڵه تـــدا، عێراق 

لـــه   هه بـــووه .  169-ی  پلـــه ی 

2007-دا، پلـــه ی 178-ی له نێـــو 

گه نده ڵرتیـــن واڵتانـــی جیهـــان 

به گوێره ی  هه روه هـــا  گرتـــووه . 

نه زاهه ی  لیژنـــه ی  ڕاپۆرتێكـــی 

پەرله مانـــی عێـــراق لـــه  2003-

گه نده ڵیـــی  هـــۆی  بـــه    ،2018

حكومه تـــه وه ؛ )320( ملیار دۆالر 

دراوه.   به هـــه ده ر 

ئه ســـه دی  حســـێن 

لـــه   عێراقییـــه ،  نووســـه رێكی 

بوونـــی فه رمانبه رانـــی  بـــاره ی 

بندیـــوار ده ڵێت: »لـــه  دیارترین 

هۆكاره كانـــی دامه زرانـــدن لـــه  

عێراقـــدا؛ هـــۆكاری سیاســـییه ، 

بـــه   ڕاســـته وخۆ  ئه مـــه ش 

دراوه ،  گـــرێ  هه ڵبژاردنه كانه وه  

واته  بـــۆ ده ســـتكه وتنی ده نگی 

زیاتـــره . كارێكـــی مه ترســـیداره  

چوارچێـــوه ی  ده چێتـــه   و 

گشـــتی  پۆســـتی  قۆســـتنه وه ی 

لـــه   تایبه تـــی  مه رامـــی  بـــۆ 

وه زیفه ،  چوارچێـــوه ی  ده ره وه ی 

یاســـا  و  گه نده ڵییـــه   ئه مـــه ش 

ســـزای بۆ داناوه ، بگـــره  ده چێته  

نایاســـایی  كێبڕكێی  چوارچێوه ی 

 و كڕینـــی ده نگـــه وه ، به مـــه ش 

ڕكابه ره كان  بـــه رده م  ده رفه تـــی 

ده رفه تـــی  و  ده بێتـــه وه   كـــه م 

دادپه روه رانـــه   یه كســـان  و 

ناهێڵێت،  پارته كانـــدا  له به رده م 

بۆیه  ده بینیـــن زۆرینه ی پارته كان 

پۆســـته كان  له ســـه ر  كێبڕكـــێ  

ده كه ن، چونكـــه  دواتر ده رفه تی 

ده ڕە خســـێت  بۆ  دامه زراندنیان 

پێگه یه كـــی  هۆیـــه وه   بـــه و   و 

ده بێـــت.« به هێزتریـــان 

هه ڵه دنـــی؛  ئه بوبه كـــر 

پەرله مانـــی  ئه ندامـــی 

فراكســـیۆنی  لـــه   كوردســـتان 

یه كگرتـــووی ئیســـالمی، هاوڕای 

نووســـه ره یه  ئـــه و  بۆچوونـــی 

هـــه ره   »زۆربـــه ی  ده ڵێـــت:   و 

زۆری بندیـــوار هیـــی دوو حزبه  
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كوردســـتانن   ده ســـه اڵتداره كه ی 

و بـــۆ مه به ســـتی كاری حزبـــی  

ده هێرنێن.«  بـــه كار  ده نگدان  و 

ڕێبـــوار  به رانبـــه ردا  لـــه  

بابكه یـــی؛ ئه ندامـــی پەرله مانی 

پارتی  فراكسیۆنی  له   كوردســـتان 

دیموكراتی كوردســـتان، پشتگیری 

بۆچوونه كـــه ی هه ڵه دنـــی  لـــه  

»)60%(ی  ده ڵێـــت:  ده كات  و 

بندیواره كان ســـه ر بـــه  یه كێتین، 

پارتین.« به   ســـه ر  )40%(ی  واته  

حكومـــه ت  كـــه   ئێســـتا 

دووچـــاری قه یـــران هاتـــووه  و 

بارێكی  مووچـــه؛   دابینكردنـــی 

گرانی خســـتووەته  ســـه ر شانی، 

سیســـتمی  به  هۆی  هه روه هـــا 

حكومـــه ت  بایۆمه ترییـــه وه  

له بـــه ر  بندیواره كانـــی  نـــاوی 

ئـــه و  ده توانێـــت  ده ســـتدایه ، 

كـــه   به رپرســـانه ی  كـــه س  و 

خســـتبووه   وه همییـــان  نـــاوی 

لیســـتی مووچـــه وه؛  ڕە وانـــه ی 

ئـــه و  پاشـــان  بـــكات،  دادگا 

وه ربگرێتـــه وه   لـــێ  پارانه یـــان 

كـــه  به نایاســـایی وه ریانگرتووه ، 

دواتریـــش ده یتوانی ئه و ســـه د 

زیاتر  كه   مووچه خـــۆره ی  هه زار 

وه رده گـــرن،  مووچه یـــه ك  لـــه  

یـــه ك  هه ڵبژاردنـــی  له نێـــوان 

بـــكات.  سه رپشـــك  مووچـــه دا 

حكومه تـــی  بێتـــوو  ئه گـــه ر 

هه رێـــم ســـه د هـــه زار مووچه  

مووچـــه  و  دوو  كـــه   ببڕێـــت 

مووچه ی بندیوار و خانه نشـــینی 

نایاســـایی تێدایه ، بـــه و هۆیه وه  

نزیكه ی ســـه د ملیـــار دیناری بۆ 

ده گه ڕێتـــه وه .

مووچه ی  و  بندیوار  پڕۆسه ی 

خانه نشـــینی ته نهـــا له  ســـلكی 

له   به ڵكـــوو  نییـــه ،  مه ده نیـــدا 

ســـلكی سه ربازییشـــدا هه یـــه ، 

هـــه زار  ســـه د  جۆرێـــك  بـــه  

بـــه   ســـه ربازی  خانه نشـــینی 

دێرینه وه   پێشـــمه رگه ی  نـــاوی 

له   مووچه  وه رده گـــرن، كه  زیاتر 

پێشـــمه رگه   هه زاریان  هه شـــتا 

ئـــه و  به نایاســـایی  و  نه بـــوون  

ده درێـــت،  پـــێ  مووچانه یـــان 

مووچه ی  ده توانێـــت  حكومه ت 

ئـــه و هه شـــتا هـــه زار كه ســـه  

ببڕێـــت، بـــه اڵم تا ئێســـتا هیچ 

نه ناوه . لـــه و هه نگاوانـــه ی  كام 

پێوه ره  نێوده وڵه تییه كانی 

فه رمانبه ران

پێـــوه ره   به گوێـــره ی 

نابێت  بودجـــه،   جیهانییه كانـــی 

كه رتی  فه رمانبه رانـــی  ژمـــاره ی 

)1%(ی  ڕێـــژە ی  حكومـــی؛ 

هه ر  تێپه ڕێنێـــت.  دانیشـــتووان 

كـــه  گه وره ترین  بۆ منوونه ؛ چین 
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ژماره ی  لـــه  ڕووی  واڵتی جیهانه  

ژماره ی  چونكه   دانیشـــتووانەوە ، 

ملیـــار و  یـــه ك  دانیشـــتووانی؛ 

ژماره ی  كه ســـه ،  ملیـــۆن   )393(

فه رمانبه رانـــی كه رتـــی گشـــتی 

ته نها حـــه وت ملیـــۆن  و )600( 

هـــه زاره ، كـــه  ده كاتـــه  )%0.5(

له   هه روه هـــا  دانیشـــتووان.  ی 

هیندســـتان  وه كـــوو  واڵتێكـــی 

كه  ژمـــاره ی دانیشـــتووانی؛ یه ك 

ملیـــار و )353( ملیۆن كه ســـه ، 

 )21( فه رمانبه رانـــی  ژمـــاره ی 

ملیۆن  و نیـــوه  و ده كاته  )1%(ی 

دانیشـــتووان.

یه كگرتووه كانـــی  ویالیه تـــه  

ژمـــاره ی  ئه مه ریـــكا؛ 

 )328( لـــه   زیاتر  دانیشـــتووانی 

ملیـــۆن  دوو  ته نهـــا  ملیۆنـــه ، 

گشـــتی  كه رتـــی  فه رمانبـــه ری 

كـــه  ده كاتـــه  )0.6%(ی  هه یـــه  

ژماره ی  دانیشـــتووان.  ژمـــاره ی 

 )37( كه نـــه دا؛  دانیشـــتووانی 

ژمـــاره ی  و  كه ســـه    ملیـــۆن 

نزیكه ی  حكومی  فه رمانبه رانـــی 

ده كاتـــه   كـــه   هـــه زاره،    )288(

ڕێـــژەی )0.7%(ی دانیشـــتووان.

ئه ورووپا،  ئاســـتی  له ســـه ر 

دانیشـــتووانی  ژمـــاره ی 

فه ڕە نســـا )66( ملیـــۆن كه ســـه  

فه رمانبه رانـــی  ژمـــاره ی  و 

ده كاته   كـــه   نیوملیۆنه،   گشـــتی 

ژماره ی  دانیشـــتووان.  )0.7%(ی 

ئه ڵامنیا؛ هه شـــتا  دانیشـــتووانی 

و ســـێ  ملیۆن كه ســـه  و ژماره ی 

هـــه زار   )451( فه رمانبه رانـــی 

كه ســـه،  کـــە ده كاتـــه  )0.5%(ی 

دانیشـــتووان. هۆڵه نـــدا ژماره ی 

ملیۆن  حه ڤـــده   دانیشـــتووانی 

ته نها   و )400( هـــه زار كه ســـه ، 

مووچه خۆری  هه زاریـــان   )815(

ده وڵه تـــن.  واته  له  هه ر ســـه د 

كه ســـێك، ته نهـــا شـــه ش كه س 

ده وڵه تـــن.  مووچه خـــۆری 

ئه گه ر ژماره ی دانیشـــتووانی 

بێت   كه س  ملیـــۆن  پێنج  هه رێم 

و یـــه ك ملیـــۆن  و )255( هه زار 

كـــه   هه بێـــت  مووچه خـــۆری 

ده كاتـــه  )13%(ی دانیشـــتووانی 

ســـیازده   كوردســـتان  هه رێـــم، 

جیهانی؛  ســـتانداردی  هێنـــده ی 

هه یـــه . مووچه خـــۆری 

ڕۆژنامه نـــووس  و  نووســـه ر 

خالیـــد ڕە زا كه  چه ندین ســـاڵه  

لـــه  هۆڵه نـــدا ده ژی، ده ڵێـــت: 

هه رێـــم  حكومه تـــی  »ئه گـــه ر 

ده یـــه وێ چاكســـازی بـــكات  و 

لێبڕاوانـــه   ده بـــێ  نه ڕووخـــێ، 

چاكســـازیی  به   بكات  ده ســـت 

ژمــــــــــارەی 
دانیشـــتووانی

فەڕەنسا ٦٦ ملیۆن 
كەســـەو ژمـــــارەی 

فەرمانبـــــەرانی گشتی 
نیوملیــــۆنه، كه دەكاته

٠,٧%ی دانیشتووان
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میـــالكات  ده بـــێ  ڕا ســـته قینه . 

جۆره كانیـــه وه   هه مـــوو  بـــه  

له جیاتیـــی  بخاتـــه وه .  ڕێـــك 

به مووچه خۆركردنـــه ی  ئـــه م 

و  كوردســـتانی   كۆمه ڵگـــه ی 

كۆمه ڵێكـــی  دروســـتكردنی 

پالنـــی  ده بـــوو  بێبه رهـــه م، 

ئابـــووری،  گه شـــه كردنی 

بووژاندنـــه وه ی كشـــتوكاڵ بـــۆ 

دابینكردنـــی ئاسایشـــی خۆراك، 

كه رتـــی  بووژاندنـــه وه ی 

پیشه ســـازی  و  گه شـــتوگوزار 

جێبه جـــێ بكرایـــه . له جیاتیـــی 

دامه زراندنـــه   هه مـــوو  ئـــه و 

نایاســـاییانه ، پالنـــی سیســـتمی 

سۆســـیالی پێـــڕە و بكردایه . هه ر 

هاواڵتییه ك لـــه  كاتی بێكاری یان 

نه خۆشـــكه وتن  و په ككه وتنـــدا، 

النی كه مـــی ژیانی به  یاســـا بۆ 

بكرایه .« دابیـــن 

یاسای چاكسازی  و قه یرانی 

قه رزه كان

كاتێـــك   ،2019/7/10 ڕۆژی 

له بـــه رده م  بارزانی  مـــه رسوور 

پەرله مانـــی كوردســـتاندا وه كوو 

متامنه ی  حكومـــه ت  ســـه رۆكی 

وه رگـــرت، له  تـــه وه ری یه كه می 

ئاماژە ی  كابینه كه یـــدا  كارنامه ی 

چاكســـازی  ئه نجامدانـــی  بـــه  

ڕایگه یانـــد  پاشـــان  كـــرد، 

كه   وه رگرتووه   »حكومه تێكـــامن 

چه ندیـــن ملیـــار دۆالر قه رزاره ، 

به شـــی زۆری ئـــه م قه رزرانه ش 

ده كه وێتـــه  ئه ســـتۆی حكومه تی 

ڕۆژی  لـــه   فیـــدراڵ«.  عێراقـــی 

بڕی  ئاشـــكرای كرد   ،2020/5/22

قـــه رزه كان؛ بیســـت  و حـــه وت 

به شـــێكی  كـــه   دۆالره ،  ملیـــار 

مووچـــه ی  قـــه رزی  زۆری 

لـــه   مووچه خۆرانـــی هه رێمـــه  

حكومـــه ت. ئه ســـتۆی 

بارزانـــی  كابینه كـــه ی 

ئاڵنگاریی  له بـــه رده م چه ندیـــن 

الیـــه ك  لـــه   ســـه ختدایه ، 

به غـــدا وه كـــوو جـــاران بودجه  

دیكه   الیه كـــی  لـــه   نانێرێـــت، 

داكشـــاندایه .  له   نـــه وت  نرخی 

كۆرۆناش،  په تـــای  باڵوبوونه وه ی 

كـــه م  زۆر  ناوخـــۆی  داهاتـــی 

كردۆتـــه وه . ئه مـــه  جگـــه  لـــه  

ملیـــار دۆالر  بیســـت  و حه وت 

پێشـــوو.  كابینه كانـــی  قـــه رزی 

چاكســـازییه كی  ئه گـــه ر  بۆیـــه  

نه درێـــت،  ئه نجـــام  ڕیشـــه یی 

ئاینـــده ی حكومـــه ت ده كه وێته  

مه ترســـییه وه .

هه ســـتكردن  ســـۆنگه ی  له  

پێویســـتیی  مه ترســـییانه  و  به و 

ئه نجامدانـــی چاكســـازی، ڕۆژی 

ئه نجوومه نـــی   ،2019/12/11

پڕۆژەیاســـای  هه رێم؛  وه زیرانی 

»چاكســـازی له  مووچه  و ده رماڵه  

ئیمتیازاتـــه كان  به خشـــین  و  و 

هه رێمـــی  لـــه   خانه نشـــینی   و 

عێـــراق«دای   - كوردســـتان 

چاكسازی  یاســـای  كرد.  په سه ند 

لـــه  2020/1/16، بـــه  ده نگی 89 

كـــرا،  په ســـه ند  په رله مانتـــار 

ســـه رۆكایه تیی  نێردرایه   دواتـــر 

هه رێمی كوردســـتان  و سه رۆكی 

لـــه  ڕۆژی  هه رێمی كوردســـتان 

كـــرد،  په ســـه ندی   2020/2/3

وه زیران  ئه نجوومه نـــی  پاشـــان 

لـــه  مانگی چـــواری ئه مســـاڵدا 

جێبه جێكردنی  بـــۆ  ڕاســـپارده ی 

یاســـاكه  ده ركـــرد و ده بێـــت له  

ئه مســـاڵدا  حه وتـــی  مانگـــی 

بكرێت. جێبه جـــێ  یاســـاكه  

فه رمیـــی  ڕۆژنامـــه ی 

ڕۆژی  كوردســـتان،  وه قائیعـــی 

ده قـــی   ،2020/4/7 سێشـــه ممه  

یاســـای  جێبه جێكردنی  په یڕە وی 

ده رماڵه ،  مووچه ،  له   چاكســـازی 

و  ئیمتیازاتـــه كان   به خشـــین  و 

هه رێمـــی  لـــه   خانه نشـــینی 

ژمـــاره   عێـــراق،   - كوردســـتان 

دووی ســـاڵی 2020 باڵو كرده وه . 
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په یڕە وه كـــه  لـــه  هه شـــت به ش 

پێـــك هاتـــووه  و به ســـه ر )25( 

مـــادەدا  دابـــه ش بووه . به شـــی 

یه كه مـــی په یڕەوه كـــه  بـــاس له  

ده ســـته واژەكان  پێناســـه كردنی 

بـــاس  دووه م  به شـــی  ده كات، 

و  مـــاف   ڕێكخســـتنه وه ی  لـــه  

میراتگرانـــی  ئیمتیازاته كانـــی 

شـــه هیدان  و  كه ســـوكاری 

ئه نفالكـــراوان  و زیندانیكـــراو و 

ده كات. سیاســـی  گیراوانـــی 

به شـــی ســـێیه م ئامـــاژە به  

ســـوودمه ندبوون  نه هێشـــتنی 

بودجه ی  لـــه   زیاتر  جارێـــك  له  

گشـــتی ده كات، به شـــی چواره م 

پێشمه رگه   بواری  به   په یوه ســـته  

ئاســـایش  و  هێزه كانـــی  و 

به شـــی  و  ناوخـــۆ  پۆلیســـی 

پێنجـــه م ته رخـــان كـــراوه  بـــۆ 

شه شـــه م  به شـــی  ده رماڵه كان. 

ڕێكخســـتنه وه ی  بـــه   تایبه تـــه  

هه ژماركردنـــی خزمه ت، به شـــی 

بـــه   په یوه ســـته   حه وتـــه م 

خانه نشـــینی. هه ر چی  بـــواری 

به شـــی هه شـــته م  و كۆتاییـــه ، 

بـــاس لـــه  حوكمه كانـــی كۆتایی 

ده كات. په یڕەوه كـــه  

ســـه عده دین  محه مـــه د 

دارایـــی  لیژنـــه ی  بڕیـــارده ری 

ئاشكرای  كوردســـتان  په رله مانی 

ئه مســـاڵ  حه وتی  مانگی  كـــرد، 

ده خرێتـــه   چاكســـازی  یاســـای 

بواری جێبه جێكردنه وه . وتیشـــی 

به گوێـــره ی  وه زاره تێـــك  هـــه ر 

جێبه جێ  یاســـاكه   مادانـــه   ئه و 

ئه نجوومه نـــی  كـــه   ده كات، 

بـــه   ڕاســـپارده ی  وه زیـــران 

جێبه جێكردنـــی  مه به ســـتی 

ده ركـــردوون.

ژماره ی مووچه خۆران  و 

سه رچاوه كانی داهات

مووچه خۆرانـــی  ژمـــاره ی 

یـــه ك  كوردســـتان؛  هه رێمـــی 

و  هـــه زار   )255( ملیـــۆن  و 

دابینكردنی  بـــۆ  )273( كه ســـه ، 

ژماره یـــه ش،  ئـــه و  مووچـــه ی 

حكومه ت پێویســـتی بـــه  )890( 

ژمـــاره   لـــه و  دینـــاره .  ملیـــار 

مووچه خـــۆره ؛ )60%(، كه  ده كاته  

)752( هـــه زار و )959( كـــه س 

 )430( بـــه  جۆرێك  فه رمانبه رن، 

فه رمانبـــه ری   )231( و  هـــه زار 

و  هـــه زار   )217( مه ده نـــی  و 

ئاسایشـــن  و  پۆلیـــس  و   )979(

)104( هه زار و )699( كه ســـیان 

ســـه ربازیدان.  ســـلكی  لـــه  

ڕێژە ی  و  تایبه مته نـــدی   به پێـــی 

لـــه  وه زاره تـــه كان،  فه رمانبـــه ر 

زیاتـــر لـــه  )22%(ی فه رمانبه رن 

له  وه زاره تی پـــه روه رده   و )%19(

ی له  وه زاره تـــی ناوخۆ و )%18(

پێشـــمه رگه   وه زاره تـــی  لـــه   ی 

وه زاره تـــی  لـــه    )%6.5( و 

وه زاره ته كانی  له   ته ندروســـتین. 

حكومـــه ت؛ )49( جـــۆر ده رماڵه  

ده درێت، لـــه  )52%(ی مووچه ی 

له   و  ده رماڵه یـــه   فه رمانبـــه ران 

بنه ڕەتییـــه . )48%(ی مووچـــه ی 

كوردســـتاندا  هه رێمـــی  له  

كـــه   مووچه خـــۆران  )40%(ی 

 )364( و  هـــه زار   )502( ده كاته  

و  خانه نشـــینی   مووچه ی  كه س، 

تـــۆڕی چاودێریـــی كۆمه اڵیه تی 

 و شـــه هیدانه  وه رده گـــرن، بـــه  

 )269( و  هـــه زار   )246( جۆرێك 

 )159( خانه نشـــینن،  كه ســـیان 

هـــه زار و )158( كه س مووچه ی 

 )96( كۆمه اڵیه تی  و  چاودێریـــی 

هـــه زار و )937( كه س مووچه ی 

وه رده گرن. شـــه هیدانه  

كـــه   ڕاپۆرتێـــك  به پێـــی 

ئاڕاســـته ی  هه رێم  حكومه تـــی 

كـــردووه ،  عێراقی  حكومه تـــی 

-2014 ســـااڵنی  لـــه  مـــاوه ی 

 13( بـــڕی  ته نهـــا   ،2020

ترلیـــۆن( دینـــاری لـــه  به غداد 
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وه رگرتـــووه ، داهاتـــی ناوخـــۆ 

لـــه و شـــه ش ســـاڵه دا نزیكه ی 

هه شـــت ملیـــار دۆالر بـــووه . 

به   نـــه وت  فرۆشـــتنی  داهاتی 

له   زیاتر  ســـه ربه خۆ،  شـــێوه ی 

هه ر  بـــووه .  دۆالر  ملیـــار  چل 

له و شـــه ش ســـاڵه دا، حكومه ت 

بـــڕی ملیارێـــك  و )500( ملیۆن 

دۆالر پـــاره ی وه كـــوو یارمه تی 

بـــه  ناوی  ئه مەریكییه كان  لـــه  

پێشمه رگه   هێزی  له   پشـــتیوانی 

به تێكـــڕا  واتـــه   وه رگرتـــووه . 

شـــه ش  له   حكومه ت  داهاتـــی 

ســـاڵی ڕابردوودا گه یشـــتووه ته  

شه ســـت ملیـــار دۆالر، ئه مـــه  

لـــه  كاتێكدایـــه  حكومـــه ت له  

مـــاوه ی ئه و شـــه ش ســـاڵه دا؛ 

دۆالری  ملیار  چـــل  به نزیكه یی 

داوه . مووچه خـــۆران  پاره ی  به  

ئایاری ئه مســـاڵدا،  له  مانگی 

ســـه رۆكی حكومه تـــی هه رێمی 

بـــه   دا  بڕیـــاری  كوردســـتان 

و  مووچـــه    كه مكردنـــه وه ی 

به  پلـــه  بـــااڵكان  خانه نشـــینی 

ئه و  بـــه  بڕینی   .)%50( ڕێـــژە ی 

خه رجیی  لـــه   ته نهـــا  ڕێژە یـــه ، 

ئه م  په رله مانتارانـــی  مووچـــه ی 

خولـــه ، بـــڕی زیاتـــر لـــه  )448 

بـــۆ خه زێنه ی  دینـــار  ملیـــۆن( 

ده گه ڕێتـــه وه ،  حكومـــه ت 

كـــه   حكومه تیـــش  له نـــاو 

)32( كـــه س مووچـــه ی پلـــه ی 

ئه گـــه ر  وه رده گـــرن،  وه زیـــری 

ڕێـــژە ی  بـــه   مووچه كه یـــان 

بـــه   بكرێتـــه وه ،  كـــه م   )%50(

ملیۆن(   125( بڕی  گشـــتی  كۆی 

بۆ ســـه ر  دینـــار ده گه ڕێتـــه وه  

واته   حكومـــه ت.  داهاته كانـــی 

كه مكردنـــه وه ی  لـــه   ته نهـــا 

و  په رله مانتـــار  مووچـــه ی 

 573( ئـــه م خوله دا،  وه زیره كانی 

ملیـــۆن( دینـــار بـــۆ حكومه ت 

ده گه ڕێتـــه وه .

كه ســـانه ش  ئه و  بڕیاره كـــه  

بـــه  پلـــه ی  كـــه   ده گرێتـــه وه  

په رله مانتـــار  و  وه زیـــر 

لـــه   كـــراون.  خانه نشـــین 

حكومه تی  یه كه مـــی  كابینـــه ی 

هه رێمـــه وه  تاوه كـــوو بـــه ر له  

كابینـــه ی  ده ســـتبه كاربوونی 

ئێســـتای حكومه ت، )461( كه س 

پلـــه ی وه زیـــر و بریكاری  بـــه  

خانه نشـــین  ڕاوێژكار  و  وه زیـــر 

به  كراون، هـــه زار و )98( كه س 

تایبه ت خانه نشـــین كراون   پله ی 

په رله مانتـــار،  )وه زیـــر،  كـــه  

به ڕێوه به ری  وه زیـــر،  بریـــكاری 

گشـــتی، ڕاوێـــژكار( ده گرێته وه . 

ســـاڵێكی  مووچـــه ی  كـــۆی 

تایبه ته كان،  پلـــه   خانه نشـــینیی 

شه ســـت ملیـــار و )900( ملیۆن 

كه س   )506( هه روه هـــا  دیناره . 

گشـــتی  به ڕێوه به ری  پلـــه ی  به  

چوار  و  چل   كراون.  خانه نشـــین 

بریـــكاری  شه ســـت  و  وه زیـــر 

به ڕێوه بـــه ری   )260( و  وه زیـــر  

گشـــتی  و )75( ڕاوێژكار به  پله ی 

كـــراون،   خانه نشـــین  تایبـــه ت 

پله   لـــه و  لـــه  ڕۆژان  كه  ڕۆژێك 

وه زیفییـــه دا كاریـــان نه كردووه .

ئامـــاره   ئـــه م  ئه گـــه ر 

ئـــه وا  بگیرێـــت،  له به رچـــاو 

بـــۆ  حكومـــه ت  بڕیاره كـــه ی 

)%50( ڕێـــژە ی  كه مكردنـــه وه ی 

پله   خانه نشـــینی  مووچـــه ی  ی 

بااڵكان، بـــڕی دوو ملیار و )500( 

خه زێنه ی  بـــۆ  دینـــار  ملیـــۆن 

ده گه ڕێنێتـــه وه .  حكومـــه ت 

هۆیه وه،   به   ده توانێت  حكومه ت 

به شـــێكی ئـــه و كورتهێنانـــه  پڕ 

لـــه  خه رجیـــی  كـــه   بكاتـــه وه  

بۆی  فه رمانبه رانـــدا  مووچـــه ی 

بووه . دروســـت 

چاره سه ر و پێشنیاره كان

گرفتـــی  چاره ســـه ری  بـــۆ 

مووچه خۆران   ژمـــاره ی  زۆریـــی 

بندیـــوار،  نه هێشـــتنی  و 
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پێشـــنیار  عێراقی  نووســـه رێكی 

ده كات چاكســـازییه كی كارگێڕیی 

چڕوپـــڕ به دوور لـــه  هه ژموونی 

به رژە وه ندییـــه   حیزبـــه كان  و 

تایبه ته كانیـــان ئه نجـــام بدرێت، 

هه لـــی  بتوانرێـــت  تاوه كـــوو 

شایســـته   هاواڵتیانـــی  بـــۆ  كار 

دابیـــن بكرێـــت  و هه ژمـــوون  

لـــه   پارتـــه كان  ده ســـه اڵتی  و 

بكرێته وه .  كـــه م  دامه زراندنـــدا 

جگه  لـــه وه ی تاوه كوو حكومه ت 

ســـتانداردی  ئاســـتی  ده گاتـــه  

ڕێـــژە ی فه رمانبه رانـــی حكومی، 

هه لـــی  حكومـــه ت  پێویســـته  

كه رتـــی  ده ره وه ی  لـــه   كار 

حكومـــی دابین بـــكات  و هانی 

پیشه ســـازی  تایبه تـــی  كه رتـــی 

 و كشـــتوكاڵی  و گه شـــتوگوزار و 

كه رته كانـــی دیكـــه  بـــدات، به 

 مه به ســـتی بووژانـــه وه ی كه رتی 

بودجه   ڕزگاركردنی  ئابـــووری  و 

لـــه  كورتهێنان  و ئاڕاســـته كردنی 

بـــه ره و  گشـــتی  بودجـــه ی 

ئابوورییه كـــی  به دیهێنانـــی 

پێشـــكه وتوو.

له ســـه ر ئاســـتی هه رێمـــی 

ناوه ندێكـــی  كوردســـتان، 

ڕێگاچـــاره كان  توێژینـــه وه ؛ 

»یاســـای  كه   ده بینێته وه   له وه دا 

شـــێوه یه كی  بـــه   چاكســـازی« 

ورد و دادپه روه رانـــه  جێبه جـــێ 

بكرێـــت،  فـــراوان  بكرێـــت  و 

ســـێكته ره كانی  تاوه كـــوو 

دادوه ری  گشـــتی،  خزمه تـــی 

بگرێتـــه وه .  یاســـادانانیش  و 

پاشـــان حكومـــه ت كار بـــكات 

بـــۆ ڕەخســـاندن  و فراوانكردنی 

هاواڵتیـــان  بـــۆ  كار  هه لـــی 

ئه وه ش  دامه زرانـــدن،  له بریـــی 

بودجه ی  زیادكردنی  ڕێگـــه ی  له 

و  وه به رهێنـــان   بـــه   تایبـــه ت 

بچـــووك  پـــڕۆژەی  هاندانـــی 

دانانـــی  هاواڵتیـــان  و  بـــۆ 

پاراستنی  به هێزی  سیســـتمێكی 

كۆمه اڵیه تـــی بـــۆ كارمه ندانـــی 

ناحكومـــی. كه رتـــی  بـــواری 

ســـه رچاوه ی  لـــه  ئێســـتادا 

ســـه ره كیی داهاتـــی عێـــراق  و 

هه رێـــم؛ پشـــت به  فرۆشـــتنی 

بۆیـــه   ده به ســـتێت،  نـــه وت 

فره چه شـــنكردنی  بۆ  توێـــژە ران 

و  هه رێـــم   ئابووریـــی 

ده ربازكردنـــی لـــه  هه ژموونـــه  

نـــه وت،  مه ترســـیداره كه ی 

بواره كانـــی  ده كـــه ن  پێشـــنیار 

هه مه جۆره كانـــی  پیشه ســـازییه  

وه كـــوو: خواردن، پێداویســـتیی 

پرتۆكیمیایـــی،  ڕۆژانـــه ، 

گه شـــتوگوزار و چه نـــد بوارێكی 

و  بدرێـــن   هـــان  كشـــتوكاڵی 

له   جگـــه   بكرێـــن،  پشـــتگیری 

بانكیی  سیستمێكی  دامه زراندنی 

متامنه پێكـــراو،  و  ســـه ربه خۆ 

لـــه  پێنـــاو هاندانـــی زیاتـــری 

ئابـــووری  و  گه شه ســـه ندنی 

داهات(  )ســـووڕی  خوالنـــه وه  

ســـه رمایه ی  به كارهێنانـــی  و 

نووســـتوو.

دیكـــه؛   پێشـــنیارێكی 

داڕشـــتنه وه ی  ســـه رله نوێ 

په روه رده ،  وه زاره تـــی  په یكه ری 

كۆمه اڵیه تی  و  و  كاروبـــاری  كار 

خوێندنـــی بااڵیه ، به  شـــێوه یه ك 

بدرێـــت  تـــه واو  گرنگیـــی 

و  پیشـــه یی   خوێندنـــی  بـــه  

گه شـــه پێدانی  به   به ســـتنه وه ی 

دروســـتكردنی  و  كار  بـــازاڕی 

كـــه   گه نـــج  نه وه یه كـــی 

تـــه واوی   )skill( كارامه یـــی 

پڕكردنـــه وه ی  بـــۆ  هه بێـــت، 

جیاجیاكان  ئابوورییه   ســـێكته وه  

كاری  هه لـــی  دروســـتكردنی   و 

بێت. ئاماده كـــراو  بۆیـــان  نوێ 
سەرچاوەكان:

ڕەزا  خالیـــد   -
)2020/5/28(، تیشـــکێک بۆ ســـەر 
هەرێـــم،  فەرمانبـــەراىن  ژمـــارەى 
http://drawmedia.net/page_
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.d e t a i l
وەلـــی  ئـــاراس   -
https:// )2020/5/26(، دەردەکورد، 
www.sharpress.net/op-detail.
.a s p x ? j i m a r e = 1 7 0 9 3 7

قەرەداغـــى  عەتـــا   -
کوردستان  پەرلەماىن   ،)206/12/11(
https:// بندیـــوار،  دامـــەزراوەى 
www.sharpress.net/op-detail.

.a s px ? j i m a r e = 7 5 6 3 0
 ،)2020/6/12( ئاوێنـــە   -
لـــە  گـــۆڕان:  پەرلەمانتارێکـــى 
 )350( کوردســـتان  هەرێمـــى 
https:// ،هـــەزار بندیـــوار هەیـــە
www.awene.com/detail?arti-

.c l e = 2 5 3 1 5
کرمانجـــى  زارى   -
پێنـــج  و  پەنجـــا   ،)2019/6/11(
https:// ،هـــەزار بندیـــوار هـــەن
www.zarikrmanji.com/Home/

.D e t a i l s
 ،)2018/2/28( نیوز  ڕۆژ   -
قوبـــاد تاڵەبـــاىن: توانیومانـــە زیاتر 
مووچەخۆرى  هـــەزار  پەنجـــا  لـــە 
https://ro- بدۆزینـــەوە  بندیـــوار 

. /jnews.news
پرێـــس  پەیســـەر   -
ژێـــر  بایۆمەتـــرى   ،)2019/8/28(
بـــەڕە،  ســـەر  نەخســـتە  بـــەڕەى 
https://www.peyserpress.com/

.d e t a i l / 3 2 6 3
میدیـــا  درەو   -
ژمـــارەى   ،)2020/5/27(
http:// هەرێـــم،  مووچەخـــۆراىن 
d r aw m e d i a . n e t / p age_d e -
.t a i l ? s m a r t - i d = 5 9 9 1

میدیـــا  درەو   -
چاوێکى  حکومـــەت   ،)2020/5/13(
لـــە قاپـــى بەغـــدا و چاوێکـــى لە 
http:// ســـەرمایەدارانە،  دەســـتى 
d r aw m e d i a . n e t / p age_d e -

t a i l ? s m a r t - i d = 5 9 1 1
میدیـــا  درەو   -
چـــۆن  حکومـــەت   ،)2020/5/21(
دابین  داهاتـــوو  مانگى  مووچـــەى 
http://drawmedia.net/،دەکات؟
.page_detail?smart-id=5965

میدیـــا  درەو   -
حکومەتێکـــى   ،)2020/5/23(
http://drawmedia.net/ قـــەرزار، 
.page_detail?smart-id=5968

ئێـــن  ئێـــن  کـــەى   -
لە  چاکسازى  یاســـاى   ،)2020/2/7(
ڕۆژنامەى وەقایعى کوردســـتان باڵو 
https://www.knnc.net/ کرایەوە، 
.Details.aspx?jimare=27003

 ،)2020/4/7( ڕووداو   -
لە  چاکســـازى  یاســـاى  پەیـــڕەوى 
مووچـــە، دەرماڵـــە و خانەنشـــینى 
کەوتـــە بـــوارى جێبەجێکردنـــەوە، 
https://www.rudaw.net/sorani/

.kurdistan/0704202018
 24 کوردســـتان   -
)2020/5/29(، لیژنـــەى دارایى کاىت 
جێبەجێکـــردىن یاســـاى چاکســـازى 
https://www. دەکات،  ئاشـــکرا 
kurd i s t an24 .ne t / so /news/
fefc1bd4-3b3a-4b42-aae9-

d 2 1 c 0 f 9 7 d 1 1 2
بە   ،)2019/4/24( ســـبەى   -
بڕینـــى دوو مووچە و بندیوار ســـەد 
ملیـــار بـــۆ حکومـــەت دەگەڕێتەوە، 

https://www.sbeiy.com/Details.
.aspx?jimare=13773

 ،)2014/12/10( ئیـــالف   -
موظفون وهمیـــون ىف اروقة الوزارات 
https://elaph.com/Web/ العراقیة، 
.News/2014/12/964617.html

االســـدى  حســـین   -
املقنعـــة  البطالـــة   ،)2020/5/11(
https:// ،تســـتنزف االقتصاد العراقـــى

w w w . a z z a m a n . c o m
عـــادل عبدالزهرە شـــبیب   -
العراق  فـــی  الفســـاد   ،)2020/1/11(
و  وسیاســـیة  اجتامعیـــة  ظاهـــرة 
https://www. خطیـــرە،  اقتصادیـــە 
iraqicp.com/index.php/sections/
platform/ 30446-2020-01-11-19-

57-56
خەڵک  میدیایـــى  تـــۆڕى   -
دوو  هـــەزار   62  ،)2018/3/13(
لـــە  مووچەیـــى  ســـێ  و  موچەیـــى 
https:// بـــوون،  ئاشـــکرا  بایۆمەترى 
archive2016.xelk.org/detailnews.
aspx?jimare=54552&babet=im-

portant&relat=5355
ســـەنتەرى لێکۆڵینـــەوەى   -
)2020/5/30(، حکومـــەىت  ئایندەیـــى 
ئابووریى  قەیـــراىن  و  عێـــراق  نوێـــى 
و  لەمپـــەر  کوردســـتان،  هەرێمـــى 
https://www.centerfs. سیناریۆکان، 
org/future-ranges-no-4-of-year-

/2020-ku
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یاسای چاکسازیی هەرێم
ئاستەنگ و پێشهاتەکان

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد فەتاح

زیاتـــر  کات  هـــەر  لـــە 

هەرێمی کوردســـتان پێویســـتی 

و  چاوپیاخشـــاندنەوە  بـــە 

چاکســـازی هەیە لە بەڕێوەبردن 

داراییەکانیـــدا.  ڕێکخســـتنە  و 

ئێســـتادا  لە  دارایـــی  قەیرانـــی 

هەرێمی  دەروازەکانی  لـــە  نەک 

ئاســـتە  لەنـــاو  بەڵکـــوو  داوە، 

کۆمەاڵیەتییەکانیشدا  و  سیاســـی 

چاکســـازی  بووەتـــەوە.  شـــۆڕ 

لـــە بوارەکانـــی ســـەرچاوەکانی 

و دەرچەکانی،  دەروازە  و  داهات 

پێشـــووی  خولـــی  لـــە  کـــە 

پەرلەمانـــەوە چەندیـــن هەوراز 

دی  بەخۆیـــەوە  نشـــێویی  و 

پەســـەندکردنی،  گەیشـــتە  تـــا 

حکومەتـــی  کارنامـــەی  لـــە 

بڕگەیەکـــی  وەک  هەرێمیشـــدا 

پەســـەندکراوی  ســـەرەکیی 

ســـەرجەم الیەنەکانی پێکهێنەری 

کابینـــەش بـــوو، کە دیســـانەوە 

دەنگـــی  پەرلەمانـــەوە  لـــە 

خست،  بەدەست  پەسەندکراویی 

بـــەاڵم لەگەڵ ئەوەشـــدا هەم لە 

ڕێـــکار و هەم لە چەســـپاندنیدا 

نییە،   هـــەوراز  بـــێ  ڕێگاکـــەی 

ئابووریـــی  دۆخـــی سیاســـی و 

هەرێمی کوردســـتانیش هاوکاری 

ئاستەنگەکانی  چەســـپاندنیەتی؟ 
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و  پێشـــهاتەکان  چیـــن؟ 

جێبەجێکردنـــی  ســـیناریۆکانی 

کامانـــەن؟

ســـەرچاوەی  76% ی  لـــە 

داھاتی ھەرێم پشـــتی بە نەوت 

بەســـتووە، چونکە 34%ی داھات 

لە فرۆشـــتنی نەوتـــی هەرێم و 

کۆکـــن لەســـەر ئـــەوەی ئـــەم 

پشتبەســـتنەی حکومەتی هەرێم 

بە نـــەوت و جـــۆری ئیدارەدانی 

قەیرانە  ســـەرچاوەی  دۆسیەکە، 

داراییـــەکان بـــووە. ئـــەو بڕە لە 

بە وەزارەتی  داهات گەیشـــتووە 

دارایـــی و ئابووریـــی حکومەتی 

ملیـــار، بـــڕی نێـــردراو لەالیەن 

و  ملیار  عێـــراق: 452  حکومەتی 

نزیکەی  دیکەش  ســـەرچاوەکانی 

ملیارە.  20

حەیـــدەر؛  خالیـــد  د. 

بەشی  لە  یاریدەدەر  پڕۆفیسۆری 

ئابـــووری لە زانکۆی ســـلێامنی، 

داھاتی  ئـــەوەی چۆن  دەربارەی 

ھەرێـــم کەمرت پشـــت بە نەوت 

پێویســـتە  وایە  پێی  ببەســـتێت، 

لە  ناوخۆییەکان  توانا  بە  پشـــت 

ھەموو بوارەکان ببەســـرتێت. بۆ 

منوونە؛ کشـــتوکاڵ کە دەتوانرێت 

باشـــی  توانای  و  بخرێـــت  پێش 

پێداویســـتییە  تاکـــوو  ھەیـــە 

بکرێتـــەوە،  پـــڕ  ناوخۆییـــەکان 

ئەمـــەش وا دەکات لەتەنیشـــت 

داھاتێکـــی  نـــەوت،  داھاتـــی 

بـــەو  و  ھەبێـــت  دیکەمـــان 

داھاتێکی  خۆماڵییانە  بەرھەمـــە 

دیکـــە بـــۆ ھەرێم دەســـتەبەر 

توانای  ئەگـــەر  بکەیـــن، چونکە 

بێتـــەوە،  بـــەرز  کشـــتوکاڵیامن 

دەرەوەی  ھەنـــاردەی  دەتوانین 

بکەیـــن و ھاواڵتییـــش بە ھۆی 

بەکار  ناوخۆ  بەرھەمـــی  ئەوەی 

ھەرێـــم  پـــارەی  دەھێنێـــت، 

بـــەم  واڵت.  دەرەوەی  ناچێتـــە 

جـــۆرە دەبێـــت ھـــەوڵ بدەین 

کە  دێت،  بەغـــداوە  لـــە  42%ی 

ئەویش ســـەرچاوەی ســـەرەکیی 

زۆر  نەوتـــە.  فرۆشـــتنی  ھـــەر 

ئابووری  بـــواری  پســـپۆڕانی  لە 

دەرخەری  کوردســـتان،  ھەرێمی 

بە  زۆرەیـــە  پشتبەســـتنە  ئـــەو 

داهاتی  کـــە  نـــەوت  داهاتـــی 

نەوت: 360  ملیـــار،  ناوخۆ: 240 
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بگەین بـــە قۆناغـــی خۆژێنی و 

ئەو پارەی دەســـتامن دەکەوێت، 

دیکە  یەکێکی  دەرەوە.  نەچێتـــە 

کە  داھات  ســـەرچاوەکانی  لـــە 

بدەین،  پـــێ  پـــەرەی  دەتوانین 

کەرتـــی گەشـــتوگوزارە و ئەگەر 

بە شـــێوەیەکی بـــاش کاری تێدا 

بکرێـــت، دەکرێـــت ببێـــت بە 

ســـەرچاوەیەکی باشـــی داھات، 

ئەویـــش ئـــەو کاتـــەی ژیـــان 

ببێتەوە  ئاســـایی  کۆرۆنا  لەدوای 

و گەشـــتیاران ڕوو لـــە ھەرێمی 

بکەنەوە. کوردســـتان 

لەبەر  دەکات  لـــەوەش  باس 

ئـــەوەی چاالکیـــی نـــەوت زاڵە 

ھەرێمـــی  ئابووریـــی  بەســـەر 

زۆری  بەشـــی  کوردســـتاندا، 

نەوتەوە،  بە  پەیوەســـتە  داھات 

کـــە  دابەشـــکردنی مووچـــەش 

نـــەوت  داهاتـــی  بـــە  پشـــت 

تێـــدا  دڵنیایـــی  دەبەســـتێت؛ 

نییـــە، ئەمەش کار دەکاتە ســـەر 

چاالکـــی و جووڵەی بازاڕ و خاوی 

دەکاتـــەوە، چونکـــە ژمارەیەکی 

لـــە  ھەیـــە  مووچەخـــۆر  زۆر 

مووچەیـــەش  ئـــەم  ھەرێـــم، 

ژیانـــی بەشـــێکی زۆری خەڵکی 

ھەرێمـــی پێوە بەنـــدە، چونکە 

مووچەخۆرێک  ھـــەر  مووچەی 

داھاتـــە بۆ چەند کەســـێک یان 

خێزانەکەی. زیاتـــری 

زیادکردنی  بـــە  ســـەبارەت 

کوردســـتان،  ھەرێمی  داھاتـــی 

ســـەرۆکی  ســـاڵح؛  حەمە  عەلی 

ســـەرۆکی  گۆڕان،  فراکســـیۆنی 

ســـامانە  و  وزه   لیژنـــه ى 

پیشه ســـازى  و  رسوشـــتییه كان 

و بازرگانـــی و ئەندامـــی لیژنەی 

دارایـــی و کاروبـــاری ئابـــووری 

کوردســـتان،  پەرلەمانـــی  لـــە 

باج  سیســـتمی  وایـــە  بـــاوەڕی 

و  گـــەورە  پێداچوونـــەوەی 

وەرگرتنی  دەوێـــت،  پێویســـتی 

گـــەورەکان  کۆمپانیا  لـــە  بـــاج 

نەوت،  کۆمپانیاکانی  بەتایبـــەت 

نیشـــتەجێبوون،  و  گەیانـــدن 

چونکـــە دەتوانرێـــت بوترێـــت 

لـــەم دۆخەدا پـــارەی گەورە الی 

پێداچوونەوەی  ئەمەش  و  ئەوانە 

دەوێـــت. جگە لەمانـــەش خاڵە 

کۆمپانیاکانـــی  ســـنوورییەکان، 

خاڵە ســـنوورییەکان و ڕێگری لە 

پێداچوونەوەی  قاچاخییش  کاری 

پێداچوونەوە  بـــە  بۆیە  دەوێت، 

لـــەم بوارانەدا، تا ئاســـتێکی زۆر 

دەتوانرێـــت بـــاج و پاشـــانیش 

بکرێت. زیـــاد  داھـــات 

فراکســـیۆنی  ســـەرۆکی 

دەکات،  لـــەوەش  بـــاس  گۆڕان 

ھەیە،  ئاسایشـــی  کۆمپانیای   64

ئـــەم  ئەرکـــی  بەشـــێکی زۆری 

دەوڵەت  ئەرکـــی  کۆمپانیایانـــە؛ 

لە  حکومەتە  دامەزراوەکانـــی  و 

پاراســـتنی کێڵگەکانـــی نەوت و 

غاز و ھەندێک شـــوێنی گشـــتی 

و گەنجینـــەکان کە پارەیەکی زۆر 

لـــەو شـــوێنانە وەردەگرن.

بـــە  ســـەبارەت 

ئـــەم  وردەکارییەکانـــی 

ھەنگاوانـــەش، عەلـــی حەمـــە 

ئاستی  دەکات  لەوە  باس  ســـاڵح 

یەکەم بریتییـــە لە ڕێککەوتنێکی 

و  عێراقـــدا  لەگـــەڵ  ســـەنگین 

دابـــەش  دووەمیـــش  ئاســـتی 

بەشێکدا،  بەســـەر چەند  دەبێت 

لە زووترین  یاســـای چاکســـازی 

جێبەجـــێ  خـــۆی  وەک  کاتـــدا 

بدرێت  ھـــەوڵ  نـــەک  بکرێت، 

بەشێکیان  نایاســـایی  خانەنشینی 

نەگرێتـــەوە و کەموکورتـــی لـــە 

بکرێـــت،  بەشـــیدا  ھەندێـــک 

خـــۆی  وەک  یاســـاکە  دەبێـــت 

جێبەجـــێ بکرێـــت. دەشـــڵێت 

دەبێـــت پێداچوونـــەوە بە خاڵە 

ســـنوورییەکاندا بکرێت، کە پێی 

وایـــە بە کـــۆی ڕێگاکانی ئەوەی 

لە خاڵە ســـنورییەکاندا دەکرێن؛ 
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گەندەڵـــی  ڕێـــگا  چـــوار  بـــە 

دەکرێـــن:

قاچاخی کە ئێســـتا لە چەند 

لەگەڵ  دەکرێـــت،  شـــوێنێکەوە 

ڕۆژئـــاوای کوردســـتان دەکرێت 

لە ســـێمیلکا و خاڵی ســـنووریی 

وەلید، لە باشـــامخیش دەکرێت، 

زۆر زۆرن و زیانێکـــی زۆریان لە 

ھەرێم داوە. داھاتـــی 

عەلـــی حەمـــە ســـاڵح بەم 

جـــۆرە دەربـــارەی هۆکارەکانی 

داهاتـــی  کەمبوونـــەوەی 

دەبێـــت  بـــەردەوام  هەرێـــم 

لـــە  قاچاخـــی  دەڵێـــت  و 

کاری  ســـنوورییەکان،  خاڵـــە 

لێخۆشـــبوونی  کۆمپانیـــاکان، 

گومرگـــی و ترانزێت؛ ئەو چوار 

ڕێگایـــەن کە زیانێکـــی زۆریان 

ھەرێم  ئابووریی  لە داھـــات و 

چارەســـەر  دەبێـــت  و  داوە 

نزیکەی  بکرێـــن، کە بڕەکـــەی 

دەبێـــت.  دۆالر  ملیـــۆن   100

دەشـــڵێت لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 

بـــە  پێداچوونـــەوە  پێویســـتە 

سیســـتمی باجـــدا بکرێت، باج 

لـــە کەســـێک وەربگیردرێـــت 

لـــێ  باجـــی  کـــە شایســـتەیە 

ئەگـــەر  وەربگیردرێـــت. 

نەنرێـــن،  ھەنگاوانـــە  ئـــەم 

ھەرێمـــی  بەدڵنیاییـــەوە 

حوکمڕانییەکەی  و  کوردســـتان 

نییە،  بەردەوامبوونیان  توانـــای 

کـــە بتوانێـــت مووچـــە بدات، 

بکاتەوە  ئاســـایی  خەڵک  ژیانی 

و جووڵـــە لە بازاڕدا دروســـت 

. ت بکا

یاسای چاکسازی دەتوانێت 

ھەرێم ڕزگار بکات؟

لـــە  ســـاڵێك  چەنـــد  دوای 

لـــە  بـــەردەوام  گفتوگـــۆی 

بـــارەی چاکســـازی و ڕیفـــۆرم 

داھـــات،  زیادکردنـــی  بـــۆ 

کەمکردنـــەوەی خەرجییـــەکان، 

بەفیڕۆدانـــی  لـــە  ڕێگرتـــن 

داھاتی ھەرێـــم، کەمکردنەوەی 

نەھێشـــتنی  و  گەندەڵـــی 

ناکردەیـــی،  مووچەخـــۆری 

چاکسازی  پڕۆژەیاســـای  دواجار 

کوردســـتان  پەرلەمانـــی  لـــە 

بە  بوو  و  لەســـەر درا  دەنگـــی 

ئـــەوەی چەند  لەگـــەڵ  یاســـا، 

یاســـاکە  لەســـەر  ڕەخنەیـــەک 

وایـــە  بـــڕوا  بـــەاڵم  ھەیـــە، 

یاســـایە  ئـــەم  جێبەجێکردنـــی 

لـــە داھات  بەشـــێکی گـــەورە 

دەگەڕێنێتەوە  حکومـــەت  بـــۆ 

بـــۆ  گرنگـــە  ھەنگاوێکـــی  و 

ئەم یاسایە 
بەشێکی گەورە 

لەداهــــــــات بۆ 
حــــکومــــــــــــەت 
دەگـــەڕێـــنــێـتـەوەو 
هەنگـــاوێکی گرنگە بۆ 
چاکسازی لە داهـات و 

ئابووریی هەرێم
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لـــە )8(ی نیســـانیش لیژنـــەی 

یاســـای  جێبەجێكردنی  بـــااڵی 

كۆبوونەوەی  یەكەم  چاكسازی؛ 

ســـەرۆكی  ســـەرۆكایەتیی  بە 

وەزیـــران  ئەنجوومەنـــی 

لە  ھەریـــەک  کـــە  کـــردووە، 

جێگـــری ســـەرۆكی حکومەت، 

ناوخۆ،  پالندانـــان،  وەزیرانـــی 

شـــەھیدان، دارایی، پێشمەرگە، 

كۆمەاڵیەتـــی،  كاروبـــای 

وەزارەتی  دیوانی  پێشـــمەرگە، 

و  وەزیـــران  ئەنجوومەنـــی 

و  هەماهەنگـــی  فەرمانگـــەی 

تێیدا.  ئەندامن  بەدواداچـــوون 

و  پالن  كۆبوونەوەکـــەدا،  لـــە 

جێبەجێكردنـــی  میكانیزمـــی 

دانراوە. یاســـاكە 

داھاتی ھەرێم لە ئەگەری 

ئەنجامدانی چاكسازی

د.  لێدوانەکانـــی  بەپێـــی 

بەرپرسی  خەرسۆ؛  عەبدولحەكیم 

و  هەماهەنگـــی  فەرمانگـــەی 

ئەنجوومەنی  لـــە  بەدواداچوون 

یاســـاکە  ئامانجـــی  وەزیـــران، 

شـــەفافیەتە،  و  دادپـــەروەری 

بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو کەســـانەی 

بودجەی  لـــە  شایســـتەن؛  كـــە 

گشـــتی داهاتیـــان هەبێت. ئەم 

ڕێـــك دەخرێـــن و  کاروبارانـــە 

پاسەوانانیش  و  پێشمەرگە  هێزی 

یاســـاکە چەند  ڕێك دەخرێنەوە. 

الیەنێکـــی گرنگـــی ھەیە، وەک 

وەزارەتـــی  لـــە  ڕێکخســـتنەوە 

خانەنشـــینی،  پێشـــمەرگە، 

و  داھـــات  لـــە  چاکســـازی 

لەگـــەڵ  ھەرێـــم،  ئابووریـــی 

مانگێک  چەند  دوای  ئەوەشـــدا 

جێبەجـــێ  یاســـاکە  ھێشـــتا 

لە  وایە  بڕیـــار  بـــەاڵم  نەکراوە، 

کۆتایـــی مانگی حوزەیـــران یان 

تەممـــووز  مانگـــی  ســـەرەتای 

بکرێـــت. جێبەجـــێ  یاســـاکە 

لە  وەزیران  ئەنجوومەنـــی 

چاكســـازییەوە  یاســـای  بارەی 

دەركردووە،  بڕیـــاری  كۆمەڵێك 

كۆمەڵێـــك  دەركردنـــی  كـــە 

وەزارەتەكان  تاکوو  ڕێوشـــوێنە 

بیگرنـــە بـــەر تـــا بڕیـــارەكان 

وەزارەتەكان  بكـــەن،  جێبەجێ 

جێبەجێكردنی  بـــە  دەســـتیان 

ڕێکارەکانـــی یاســـاكە كردووە.  
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میالكی  كۆمەاڵیەتی،  كاروبـــاری 

و  بازرگانـــی  قـــەرزی  گشـــتی، 

ئەلیكرتۆنی، سیســـتمی مووچە و 

بانكی. سیســـتمی 

خـــەرسۆ  عەبدولحەكیـــم 

و  جێبەجێکـــردن  دەربـــارەی 

بوارەکانـــی یاســـاکە، لـــە چەند 

لـــەوە  باســـی  لێدوانێکیـــدا 

چاكســـازی؛  یاســـای  کـــردووە 

و  بوارەكانـــی خەرجی  هەمـــوو 

دیكە  بوارێکی  چەنـــد  و  داهات 

بوارێكیش  هـــەر  بۆ  دەگرێتەوە، 

تایبەتـــی بۆ دانـــراوە و  كاتـــی 

دەكرێت.  جێبەجـــێ  کاتەدا  لەو 

یاســـاکەش  گرنگـــی  ئامانجـــی 

مووچە  شایستەی  ئەوەی  ئەوەیە 

و بەخشـــین بێت؛ وەریدەگرێت 

بـــە  پەیوەســـتە  ئـــەوەی  و 

كەســـوكاری  خانەنشـــینی، 

ئەنفالكـــراوان  و  و  شـــەهیدان 

بەپێی  سیاســـی،  زیندانیانـــی  و 

یاســـا بـــەركارەكان مامەڵەیـــان 

لەگەڵ دەكرێت. یاســـای ھەرێم 

هـــەر مافێكی بـــە فەرمانبەرێک 

دابێـــت، حكومـــەت ناتوانێت و 

بكات،  دەســـتكاریی  نییـــە  بۆی 

یاســـاکە ئەوانـــە دەگرێتەوە كە 

لە دەرەوەی یاســـا بەركارکارەکان 

مافیـــان وەرگرتبێـــت،  ئەوانەی 

بـــە یاســـا مافیـــان بـــۆ دیاری 

كرابێت؛ پێیـــان دەدرێت و لێیان 

وەرناگیرێتـــەوە.

یەكێك لە بڕیـــارە گرنگەکانی 

وەرگرتنـــەوەی  چاكســـازی؛ 

قەرزەكانـــە، كە لـــە ڕۆژی 13ی 

وەزارەتـــی  ئەمســـاڵ  ئایـــاری 

دارایـــی و ئابـــووری داوای لـــە 

كردووە  بازرگانییـــەكان  بانكـــە 

دەســـت بە ڕێكارە یاســـاییەکان 

ھەماھەنگیـــی  بـــە  بكـــەن 

یاسایی  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی 

دارایی. وەزارەتـــی  لـــە 

كاتـــدا  ھەمـــان  لـــە 

لیژنەیەكی  دارایـــی؛  وەزارەتـــی 

بەدواداچوونـــی پێـــک هێنـــاوە 

و ئامانـــج لـــە کاری لیژنەکەش، 

قەرزەکانە.  وەرگرتنـــەوەی  بـــۆ 

ئەندامێتیـــی  بـــە  لیژنەکـــە 

و  ھەماھەنگـــی  فەرمانگـــەی 

ئەنجوومەنی  لـــە  بەدواداچوون 

وەزیران، داواكاری گشتی و بانكە 

بازرگانییـــەكان پێـــك هێـــرناوە، 

داوایـــان كـــردووە كە دەســـت 

ڕەھنكراوەكاندا  موڵكە  بەســـەر 

تاکـــوو بفرۆرشێـــن. بگیرێـــت، 

وەرگرتنەوەی  ئێســـتادا  لـــە 

قەرزەكان ســـەرجەم قۆناغەكانی 

تێپەڕاندووە، ڕێكارە یاســـاییەكان 

كـــە  كـــردووە  پـــێ  دەســـتیان 

لەخـــۆ  ڕێوشـــوێن  كۆمەڵێـــك 

قۆناغ  بـــە  قۆنـــاغ  كـــە  دەگرن 

دەبـــن، حكومەت پێویســـتی بە 

كاتێكـــی دیاریكـــراو ھەیـــە بۆ 

و  موڵـــك  دەستبەســـەرداگرتنی 

و  فرۆشـــتنیان  پاشـــان  ماڵەكان، 

بوونی كڕیار. لـــە قۆناغی دواتردا 

بـــە میکانیزمێک  پارەیـــە  ئـــەو 

دارایـــی  وەزارەتـــی  ڕادەســـتی 

دەكرێـــت، بـــەاڵم تاکوو ئێســـتا 

ڕوون  بەتـــەواوی  میکانیزمە  ئەو 

نییـــە، چونكـــە تا ئێســـتا كەس 

نەگەڕاندووەتـــەوە  قەرزەكـــەی 

یان دەست بەســـەر موڵکەکەیدا 

. وە گیرا نە

تۆمـــارەکان،  بەپێـــی 

كوردســـتان؛  ھەرێمی  حكومەتی 

لەســـەر  850 ملیار دینار قەرزی 

40 بازرگان و ســـەرمایەدار ھەیە، 

هیـــچ یەکێک لـــەو بـــازرگان و 

ســـەرمایەدارانەش قەرزەکانیـــان 

نەگەڕاندووەتـــەوە.

عەلی حەمە ســـاڵح لە بارەی 

ســـوود و قەبارەی جێبەجێکردنی 

یاســـای چاکســـازی، پێـــی وایە 

یاســـای چاکســـازی تا نەکەوێتە 

ھەر  جێبەجێکردنـــەوە،  بـــواری 

بڵێ؛  ژمارەیـــەک  ھـــەر  کـــەس 
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ڕاســـت و ورد نییە، پێـــی وا نییە 

ھیـــچ کـــەس بـــەوردی بزانێت 

چەنـــد کەس بەنـــاڕەوا پلەکەیان 

زۆر  چونکە  کراوەتـــەوە،  بـــەرز 

پلەی  لـــە  ئەوەی  لەبـــەر  زۆرە، 

ســـەربازی ھەیـــە، لـــە پلـــەی 

مەدەنـــی ھەیە. کـــەس نازانێت 

چەند کەس بەناڕەوا خانەنشـــین 

کـــراوە، چەنـــد کەس بەنـــاڕەوا 

سیاســـی،  زیندانی  بـــە  کـــراوە 

شەھید،  و  سەنگەر  کەمئەندامی 

بۆیـــە ھەر ژمارەیـــەک بوترێت؛ 

جێبەجێبوونی  لـــە  و  نییـــە  ورد 

دەردەکەوێـــت  یاســـاکەدا 

چەنـــد داھـــات بـــۆ حکومەت 

دەگەڕێتەوە.

ئاستەنگەکانی بەردەم 

جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی 

یاســـای  مانگێکـــە  چەنـــد 

پەرلەمانـــی  لـــە  چاکســـازی 

دەبووایە  و  تێپەڕێرناوە  کوردستان 

ئـــەوەی  بکرێـــت،  جێبەجـــێ 

هەنگاوە  کـــراوە،  ئێســـتا  تاکوو 

لەالیـــەن  ئامادەکارییەکانـــن 

وەزارەتەکانـــەوە.  و  دەســـتە 

بەشـــێک لە پســـپۆڕانی ئابووری 

ڕەخنـــەی  پەرلەمنتارانیـــش  و 

گەورە  ویســـتی  دەگـــرن،  ئەوە 

بـــۆ جێبەجێکردنی یاســـاکە نییە 

ھەرێمەوە. حکومەتـــی  لەالیەن 

ســـەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان 

جێبەجێکردنـــی  دەربـــارەی 

بۆچوونی  چاکســـازی،  یاســـای 

وایـــە کـــە حکومـــەت تاکـــوو 

ئاســـتەنگ  ناڵێت  ســـاتە  ئـــەم 

ھەیـــە، لە ڕاســـتیدا خـــاوی و 

بەپێـــی  ھەیـــە،  لەســـەرخۆیی 

یاســـاکە مـــاوەی زەمەنی ھەیە 

ڕێنامییـــەکان  دەرکردنـــی  بـــۆ 

وەزارەتەکانـــەوە،  لەالیـــەن 

پەیـــڕەوەی  ئـــەو  ھەروەهـــا 

وەزیـــران  ئەنجوومەنـــی 

نووســـیویەتی و بڕیارە لە )1(ی 

تەممووزی ئەمســـاڵەوە )2020( 

جێبەجێکردنەوە.  بـــواری  بچێتە 

حەیدەر«یـــش  خالیـــد  »د. 

خۆی  بۆچوونـــی  جـــۆرە  بـــەم 

ئاســـتەنگەکان  بـــارەی  لـــە 

یاســـایە  ئـــەم  دەردەبڕێـــت، 

لەســـەر  کار  دەدات  ھـــەوڵ 

و  داھـــات  زیادکردنـــی 

خەرجییـــەکان  کەمکردنـــەوەی 

ئەوەیە  ڕێـــگا  باشـــرتین  بکات، 

ســـەرەتا گۆڕانکاری لە مووچەی 

خـــاوەن پلـــە بـــااڵكان بكرێت، 

ئاســـایی  فەرمانبەرانـــی  نـــەک 

ئەو  کەمـــە.  مووچەکانیان  کـــە 

کەســـانەی کـــە پۆســـتێکی بااڵ 

بگەڕێنەوە  وەردەگـــرن، دواتـــر 

کاتی  لـــە  و  ئەرکـــی خۆیان  بۆ 

کاری  لەســـەر  خانەنشینیشـــدا 

پێشـــوویان خانەنشـــین بکرێن، 

پلـــە  و  وەزیـــر  وەک  نـــەک 

بااڵکانی تر، ئەمـــەش وا دەکات 

بڕێکـــی زۆر پارە بـــۆ حکومەت 

ژمارەیەکی  چونکـــە  بگەڕێتەوە، 

ســـەرجەم  لـــە  خەڵـــک  زۆر 

بـــااڵ  پلـــەی  بـــە  کایـــەکان 

خانەنشـــین کـــراون. یەکێک لە 

ئاســـتەنگەکانی بەردەم یاســـای 

کەمکردنـــەوەی  و  چاکســـازی 

بااڵکان  پلـــە  مووچـــەی خاوەن 

ڕەنگە  کەســـانە  ئەم  کە  ئەوەیە 

باری  ژێـــر  نەچنـــە  بەئاســـانی 

یاســـاکە.  جێبەجێکردنـــی 

پەیوەندییەکانی بەغدا و ھەولێر 

و کاریگەریی لەسەر داھاتی 

ھەرێم 

بەشـــێکی  ئـــەوەی  لەبـــەر 

گـــەورەی داھاتـــی ھەرێـــم لە 

بەغـــداوە دێـــت، ئـــەم داھاتە؛ 

بڕەکـــەی، شـــێواز و کاتی ناردنی 

پەیوەســـتە بـــە پەیوەندییەکانی 

نێـــوان ھەردوو ال. ھـــەر کاتێک 

و  ھەرێـــم   پەیوەندییەکانـــی 
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بەغدا باش بێـــت و نرخی نەوت 

ڕێککەوتن  بـــڕی  بێـــت،  جێگیر 

بەاڵم  دەنێردرێت،  کراو  لەســـەر 

کاتێک کێشـــە دەکەوێتـــە نێوان 

ئەم پەیوندییـــەوە، بڕی نێردراوی 

بەغداش یـــان دوا دەکەوێت یان 

حەیدەر  خالید  د.  ڕادەگیرێـــت. 

بەم  بەردەوامـــە  کێشـــە  ئـــەم 

یەکێک  جۆرە شـــی دەکاتـــەوە: 

ھەرێم  ئەوەیـــە  کێشـــەکان  لە 

تواناکانی خۆی نەخســـتووتە گەڕ 

ببەستێت  تاکوو پشـــت بە خۆی 

بەغـــدا  چاوەڕوانـــی  تەنھـــا  و 

نەبێت، کە بەردەوام کێشـــەکانی 

نێـــوان بەغدا و ھەولێـــر ڕوو لە 

لە  چەند  هەرێـــم  زیادبوونـــن. 

ڕووی داراییەوە پشـــت بە خۆی 

کەمـــرت  ئەوەنـــدە  ببەســـتێت، 

پێویســـتی بـــە بەغـــدا دەبێت، 

واتـــە دەبێـــت چۆن لـــە ڕووی 

و  ھەیە  ســـەربەخۆیی  سیاسییە 

حکومەتی ھەرێـــم ھەیە، ئاواش 

ســـەربەخۆیی ئابووریی ھەبێت. 

ئابووری،  ســـەربەخۆیی  بێگومان 

ســـەددا ســـەد نییـــە و ھەموو 

بەرھەمی  بە  پێویســـتی  واڵتێک 

واڵتانـــی دیکـــە دەبێـــت. کـــە 

حکومەتـــی عێـــراق تێـــدەگات 

بە  پشـــت  ناتوانێـــت  ھەرێـــم 

داوای  و  ببەســـتێت  خـــۆی 

ھـــاوکاری لـــە بەغـــدا دەکات، 

وەھـــا دەکات مامەڵەی بەغداش 

و  بگۆڕێـــت  ھەولێـــر  لەگـــەڵ 

ھەرێـــم لە گفتوگۆکانـــدا بەھێز 

دەرنەکەوێت.

و  الوازی  بـــارەی  لـــە 

بەھێزیـــی پەیوەندییەکانی نێوان 

ھەولێـــر و بەغـــدا بـــە چییەوە 

بەســـرتاوەتەوە، د. خالد حەیدەر 

پێی وایە ئـــەم بابەتە پەیوەندیی 

تـــا  ھەولێـــر  ھەیـــە  بـــەوەوە 

چەنـــد دەتوانێت لەگـــەڵ بەغدا 

ڕێـــک بکەوێت، لێـــرەش گرنگە 

ئابووریی  توانایەکـــی  بە  ھەرێم 

دانوســـتان  ناو  بچێتە  بەھێزەوە 

و گفتوگۆکان لەگـــەڵ عێراق، کە 

بەغداش  دەکات  وەھـــا  ئەوەش 

بـــە شـــێوەیەکی دیکـــە مامەڵە 

نەبێـــت  بێمنـــەت  و  بـــکات 

بەرامبـــەر ھەرێم، بـــەاڵم ئەگەر 

بەغدا،  بڕواتە  بـــەالوازی  هەرێم 

دەگۆڕێت.  مامەڵەیـــان  ئەوانیش 

بۆیـــە پێویســـتە هەرێـــم ببێت 

بـــە ھێـــزی تەواوکـــەری عێراق 

بەغـــدا  بـــە  پێویســـتی  نـــەک 

ئەوان  دەبێت  بەڵکـــوو  ھەبێت، 

پێویســـتیان بە هەرێـــم ھەبێت.
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سیاسەتی ئابووریی ھەرێم

ڕابـــردوودا  ســـاڵی  چەند  لە 

سیاســـەتی  لـــە  زۆر  ڕەخنـــەی 

ھەرێم گیـــراوە، بەوەی  ئابووریی 

کە بە شـــێوەی ڕوون و زانســـتی 

ھەیە  ئەوەشـــی  و  دانەڕێـــژراوە 

چەندین کێشـــەی گەورەی تێدایە، 

کـــە تەنھـــا پشـــت بـــە نەوت 

ھەرێمی  ئەمـــەش  و  بەســـرتاوە 

بەغدا. پاشـــکۆی  بـــە  کردووە 

د. خالید حەیـــدەر بۆچوونی 

بریتییە  ئابووری  سیاســـەتی  وایە 

ھەنگاوانـــەی  و  ڕێـــکار  لـــەو 

بـــەر،  دەیگرێتـــە  حکومـــەت 

یەکێک لە الیەنە ســـەرەکییەکانی 

سیاسەتی  ئابوورییش  سیاســـەتی 

داراییـــە، هەرێمیـــش بەگشـــتی 

داوا  بەغـــدا  بە عێراقـــە،  ســـەر 

ســـنوورییەکان  داھاتـــە  دەکات 

گەنجینـــەی  بـــۆ  بنێردرێتـــەوە 

نـــەوت  چاودێریـــی  ناوەنـــدی، 

ھـــەزار   250 داوای  و  دەکات 

بەرمیلی ڕۆژانـــە دەکات، ئەمەش 

وەھـــا دەکات ســـەرەڕای ئەوەی 

سیاســـەتی  هەرێم  دەبێـــت  کە 

ئابووریـــی ھەبێت، بـــەاڵم بەغدا 

بەردەوام خەریکی دەســـتوەردانە 

کە سیاســـەتی دارایی و ئابووریی 

ھەرێـــم بخاتـــە ژێـــر دەســـتی 

دارایی  سیاســـەتی  بۆیـــە  خۆی، 

بەغدا  و  نییە  ســـەربەخۆ  ھەرێم 

دەکات،  دەســـتوەردان  بەردەوام 

واتـــە بەشـــێک لـــە بڕیارەکانی 

سیاســـەتی دارایـــی ھەرێـــم لە 

بەغدایـــە، بـــۆ منوونـــە بەغدا لە 

داوای  دەکرێـــت  کاتێکـــدا  ھەر 

و  داھاتـــی خاڵە ســـنوورییەکان 

ھەرێمیش  نەوتی  بـــکات،  ناوخۆ 

ھەولێر  لەنێوان  کێشەیە  ھەمیشە 

و بەغـــدا. ناڕوونیـــی پەیوەندییە 

ھەرێم  ئابوورییەکانی  سیاســـییە 

عێـــراق،  حکومەتـــی  لەگـــەڵ 

ناســـەربەخۆیی سیاسەتی دارایی-

ئابووریـــی ھەرێـــم بـــە ھـــۆی 

حکومەتـــی  دەســـتوەردانەکانی 

ناوەندی؛ وای کردووە سیاســـەتی 

ئابووریی هەرێم زۆر ســـەربەخۆ 

نەبێت. ســـەرکەوتوو  و 

لە  دەکات  بـــەوەش  ئامـــاژە 

گرتنەبەری  ھەرێمیـــش  ناوخۆی 

لـــە  ھەنـــگاوەکان  و  ڕێـــکار 

سەرکەوتوو  ئابووریدا  سیاســـەتی 

نەبـــووە، پەیکـــەری ئابووریـــی 

ھەرێمیـــش ھاوشـــێوەی عێراقە 

کە پشـــت بە نەوت دەبەستێت، 

دابەزێت؛  نرخـــی  نـــەوت  کـــە 

و  دەپووکێتـــەوە  ئابوورییەکـــە 

تووشـــی کێشـــە دەبێت. هەرێم 

ئابووریی  سیســـتمێکی  دەیتوانی 

سیستمێک  نەک  ھەبێت،  باشرتی 

تەنھـــا لەســـەر پایـــەی نـــەوت 

سیســـتمە  دەبووایە  بوەســـتێت، 

ئابوورییەکەی ھاوشـــێوەی عێراق 

نەبووایە، پشـــت بـــە کەرتەکانی 

کشـــتوکاڵ،  وەک  دیکـــەی 

و  خزمەتگـــوزاری  گەشـــتوگوزار، 

کەرتەکانی دیکە ببەســـرتایە. بۆیە 

ھەرێم  ئابووریی  ســـەرنەکەوتنی 

و  سیاسی  ھۆکارە  بە  پەیوەســـتە 

ئابوورییەکانیـــش.

چـــی  بـــەوەی  ســـەبارەت 

ھەرێـــم  ھاواڵتیانـــی  بکرێـــت 

ترســـی  لەژێـــر  بـــەردەوام 

بڕینی  دۆخی  دووبارەبوونـــەوەی 

پاشـــەکەوتکردنیدا  و  مووچـــە 

نەبـــن و ئـــەم دۆخـــە کۆتایـــی 

دەوروبـــەری  دەڵێـــت  بێـــت، 

نین،  دۆســـت  واڵتـــی  ھەرێـــم 

کوردســـتان  ھەرێمی  ئابووریـــی 

ســـەقامگیر نییـــە، ســـەرچاوەی 

و  نەوتـــە  داھـــات؛  ســـەرەکیی 

ئەمـــەش کێشـــەیەکی بنەڕەتییە 

زاڵـــە  حکومەتیـــش  کەرتـــی  و 

ھەرێمـــدا.  ئابووریـــی  بەســـەر 

ھەندێک لە یاســـاکان پێویستیان 

بـــە ھەموارکردنـــە تاکـــوو ئیش 

و چاالکییـــە ئابوورییـــەکان بـــە 
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نەرمییەکـــی زیاتـــرەوە بەڕێـــوە 

دەســـتتێوەردانی  دەبێت  بچـــن، 

حکومـــەت کەمـــرت بکرێتـــەوە، 

ڕۆڵـــی کەرتـــی تایبـــەت زیـــاد 

بکرێت و چاالکرت بێت، پێویســـت 

زانســـتییانە  ئیدارەکردنێکی  بـــە 

ھەیە کـــە تێیدا کەرتـــی تایبەت 

زیاتر بەشـــدار و چـــاالک بێت و 

بە  زیاتر  گرنگیی  کەرتەشـــدا  لەو 

ھاوردەکردن  بدرێت.  کشـــتوکاڵ 

کەم بکرێتەوە و ئەوەشـــی دێت؛ 

باجی زیاتری بخرێتە ســـەر، تاکوو 

بەرھەمـــە ناوخۆییەکـــە لەالیەن 

ئەمەش  بکڕدرێت،  ھاواڵتیانـــەوە 

بـــۆ بەدەســـتھێنانی  ســـەرەتایە 

بۆ  ھۆکارە  کە  ئاسایشـــی خۆراک 

ئابووری،  ئاسایشی  بەدەستھێنانی 

ئاسایشـــی ئابوورییش ئەوەیە کە 

ھاوســـەنگی ڕابگیرێت  بتوانرێت 

خستنەڕوو.  و  خواســـت  لەنێوان 

خواســـتی ئابوورییەکـــەت چەند 

پشت ببەســـتێت بە خستنەڕووی 

دەرەکی، واتە شـــت لـــە دەرەوە 

بھێربێـــت و لـــە ئابوورییەکـــەدا 

ئـــەوا ئاسایشـــی  بخرێتـــە ڕوو، 

دەکەوێتـــە  ئابوورییەکـــەت 

بەپێچەوانەشەوە  مەترســـییەوە، 

ھەبوو  باشـــرت  توانـــای  ئەگـــەر 

لـــە ناوخـــۆ و خواســـتی ناوخۆ 

بـــە خســـتنەڕووی ناوخـــۆ پـــڕ 

دەتوانرێت  کاتـــە  ئەو  بکرێتەوە، 

باس لـــە ئاسایشـــی خـــۆراک و  

ئابـــووری بکرێـــت. وتیشـــی، بە 

حکومەت  ڕۆڵـــی  کەمکردنەوەی 

نەوت،  بە  کەمرت  پشتبەســـتنی  و 

ڕێکخســـتنی پەیوەندییە ئابووری 

و سیاســـییەکان لەگەڵ حکومەتی 

لـــە  بـــاس  دەکرێـــت  عێـــراق، 

سەقامگیریی  و  گەش  ئایندەیەکی 

بکرێت. ئابـــووری 

ئایندەی ئابووریی ھەرێم 

بەرەو کوێ؟

نـــی  کا مە نجا ئە ر ە د

کۆرۆنا،  ڤایرۆســـی  باڵوبوونەوەی 

ئاڵۆزیی  نـــەوت،  دابەزینی نرخی 

پەیوەندییەکانـــی نێـــوان ھەولێر 

و بەغـــدا، نەناردنـــی مووچـــەی 

فەرمانبەرانی ھەرێم و وەســـتانی 

ھۆیەوە،  بـــەم  مووچە  پێدانـــی 

ھێندەی دیکـــە الوازیی ئابووریی 

ھەرێمـــی دەرخســـت و زیاتـــر 

کەوتـــە ژێـــر پرســـیارەوە. عەلی 

لەو  یەکێـــک  وەک  حەمەســـاڵح 

ماوەیەکـــە  پەرلەمانتارانـــەی 

بەردەوام لەســـەر ئەم بابەتە کار 

دۆخەی  ئـــەم  دەڵێـــت  دەکات، 

ھەرێمی  حکومڕانیـــی  ئێســـتای 

شـــێوەیەک  ھیچ  بە  کوردســـتان 

توانـــای بەردەوامبوونـــی نییـــە، 

گەندەڵییەکـــی  بوونـــی  لەبـــەر 

زۆر لـــە خاڵە ســـنوورییەکان، لە 

گەندەڵییەکی  بـــاج.  سیســـتمی 

نەوتییەکان  لە گرێبەســـتە  گەورە 

زۆر  کـــە خەرجییەکـــی  هەیـــە 

زۆر ھەیـــە لە پڕۆســـەی نەوتدا، 

کۆمپانیـــا  ھەڵکەنـــدن،  لـــە 

ســـکویریتی،  خزمەتگوزارییەکان، 

فرۆشـــنت،  بـــۆری  گرێبەســـتی 

گەڕانـــەوەی پـــارە و گۆڕینەوەی 

دۆالر بـــە دینـــار کـــە دەبێـــت 

بۆچی  بکرێـــت  لـــەوە  پرســـیار 

یـــەک بانک دیـــاری کـــراوە کە 

»ئاڕ تی بانک«ە، ســـەد دۆالر بە 

ئەگەر  ھەزار دەگۆڕێتـــەوە.   120

بوارانـــەدا  بـــەم  پێداچوونـــەوە 

ئەم  بەردەوامبوونـــی  نەکرێـــت، 

دۆخـــە زۆر قورســـە. 

پێیوایە  د. خالیـــد حەیـــدەر 

كـــە سیســـتمی ئابـــووری بـــە 

واتە  پێناســـەکان  لـــە  یەکێـــک 

ســـەرچاوەکان،  دەستنیشانکردنی 

ئاڵوگۆڕكردنـــی  و  بەرھەمھێنـــان 

دابەشـــکردنی.  و  بەرھەمانە  ئەو 

چۆنیەتیی بڕیاردان لە سیســـتمی 

ئابووریـــدا زۆر گرنگە، لێرەشـــدا 

ئـــەوەی گرنگـــە ئەوەیـــە ئـــەو 
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کەرتی  دەســـتی  لەژێر  ئابوورییە 

گشـــتیدایە یان تایبەت، لەمەشدا 

چ بوارێک گرنگیـــی پێ دەدرێت، 

یان  پیشەسازییە  کشـــتوکاڵە،  ئایا 

بە  دیکەیـــە،  بـــواری  و  نـــەوت 

تێگەشـــنت لەم بوارانە، دەتوانرێت 

ئابووری  سیســـتمی  لەسەر  قسە 

. ێت بکر

ڕوون  دەڵێـــت  خالیـــد  د. 

ئابووریی  ئیـــدارەی  نییـــە کـــێ 

دەکات،  کوردســـتان  ھەرێمـــی 

بـــەاڵم دەکرێت بوترێـــت کەرتی 

بەسەر  زاڵە  و حکومەت  گشـــتی 

ئەمەش  ئابووریـــدا،  سیســـتمی 

یاســـاکان الی  بڕیار و  پێیەی  بەو 

چوارچێوەی  واتـــە  حکومەتـــن، 

چاالکییـــە  ئیدارەکردنـــی 

حکومەتـــە.  الی  ئابوورییـــەکان 

چوارچێوەیەکـــی  ناتوانرێـــت 

بـــۆ سیســـتمە  زانســـتیی ڕوون 

دابرنێت  هەرێـــم  ئابوورییەکەی 

و بوترێـــت سیســـتمی ئابووریی 

ھەرێـــم ئەمەیە یـــان ئەمە نییە، 

لەگـــەڵ ئەوەشـــدا تێکەڵبوونێک 

و  تایبەت  کەرتـــی  لەنێوان  ھەیە 

گشـــتی لە ئیدارەکردنەکەدا، بەاڵم 

حکومەت  کەرتی  شـــوێنپەنجەی 

زیاترە لـــە چاالکییە ئابوورییەکان. 

دەکات  بـــەوەش  ئامـــاژە 

نەوت  چاالکیـــی  ئـــەوەی  لەبەر 

زاڵـــە بەســـەر ئابووریی ھەرێمی 

زۆری  بەشـــی  کوردســـتاندا، 

داھات پەیوەســـتە بـــە نەوتەوە، 

دابەشـــکردنی مووچەش کە پشت 

بە نـــەوت دەبەســـتێت؛ دڵنیایی 

تێدا نییـــە، ئەمـــەش کار دەکاتە 

ســـەر چاالکی و جووڵـــەی بازاڕ 

چونکـــە  دەکاتـــەوە،  خـــاوی  و 

ھەیە  مووچەخۆر  زۆر  ژمارەیەکی 

لـــە ھەرێم کە ئـــەم مووچەیەش 

ژیانـــی بەشـــێکی زۆری خەڵکی 

بۆیە  بەنـــدە.  پێـــوە  ھەرێمـــی 

و  داھـــات  کۆکردنـــەوەی 

الوازە. و  نییە  ڕوون  دابەشکردنی، 

سیناریۆکان

لە  بە ســـیناریۆکان  سەبارەت 

بارەی داھات، سیســـتمی ئابووری 

و  ھەرێم  دارایـــی  سیســـتمی  و 

دەبێت چـــی بکرێـــت، د. خالید 

حەیدەر دەڵێـــت لەبەردەم چەند 

سیناریۆیەکداین.

ســـیناریۆی یەکەم: ئەوەیە کە 

لەگەڵ بەغـــدا ڕێککەوتن بکرێت 

چوارچێوەیەکـــی  دانانـــی  بـــۆ 

چاالکییـــە  بـــۆ  زانســـتی 

پەیوەندیـــی  و  ئابوورییـــەکان 

بەغدا.  لەگـــەڵ  چاالکییانە  ئـــەم 

حکــــومەت 
ســــــەرقاڵی 

چاودێریکـــردن 
بێت و تەنــــــها 

لەکاتی فریاکەوتن و 
قەیرانەکان دەستوەردان 

لەئابووری بکات
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بەســـەربەخۆیی  ھەرێـــم  ئایـــا 

ئابوورییەکـــەی  ئیـــدارەی 

بـــکات و پارەکەشـــی بـــۆ خۆی 

بگەڕێتـــەوە، یـــان بەپێچەوانەوە 

تەنھـــا بـــە نـــاو ســـەربەخۆیی 

دارایـــی ھەبێت و بەغـــدا داوای 

ھەمـــوو داھاتی ھەرێـــم بکات. 

بێت  بەردەوام  هەرێم  پێویســـتە 

لەگـــەڵ  پەیوەندییەکانـــی  لـــە 

بـــەاڵم بە نەھێشـــتنی  بەغـــدا، 

کێشـــەکان، ھەروەھـــا دەبێـــت 

ھەبێت  جێگیری و ســـەقامگیری 

بەپێـــی  ئابوورییەکەیـــدا،  لـــە 

خااڵنەی  ئـــەو  ڕێککەوتنەکانیش 

جێبەجێیان  ھەرێمـــن؛  لەســـەر 

بـــکات و بەغـــداش پابەند بێت 

بـــە ڕێککەوتنـــەکان.

ھەرێـــم  ســـیناریۆی دووەم: 

کۆنرتۆڵـــی  ھەبێـــت  توانـــای 

ســـەرچاوە داراییەکانـــی خـــۆی 

و  ڕەزامەنـــدی  بـــە  بـــکات 

ڕێککەوتـــن لەگەڵ بەغـــدا، بەو 

چاودێرییەکی  پەرلەمان  مەرجەی 

کارەکانی  و  سەر حکومەت  وردی 

بێـــت لـــەم بـــوارەدا، دیوانـــی 

چاودێریـــی داراییش ئەرکی خۆی 

جێبەجـــێ بـــکات و ھاوبەشـــی 

تایبەت  کەرتی  لەنێـــوان  ھەبێت 

تایبەتیش  واتە کەرتی  و گشـــتی، 

ئیدارەکردنی  لـــە  بێت  بەشـــدار 

ئابووریدا. بـــواری 

ســـێیەم:  ســـیناریۆی 

ئـــەم ســـیناریۆیە تایبەتـــە بـــە 

ھەرێم،  ئابووریی  ئیدارەکردنـــی 

تـــا  بـــوارەدا حکومـــەت  لـــەم 

ئاســـتێکی زۆر بکشـــێتەوە لـــە 

و  ئابوورییـــەکان  چاالکییـــە 

دەســـتوەردان لە ئیش و کاروباری 

ســـەرقاڵی  حکومەت  ئابـــووری. 

چاودێریکـــردن بێـــت و تەنھا لە 

کاتـــی فریاکەوتـــن و قەیرانەکان 

بکات. ئابووری  لە  دەســـتوەردان 

ھـــەوڵ  دەبێـــت  واتـــە 

پشـــت  ئابوورییەکەی  بدرێـــت 

ببەســـتێت،  تایبەت  کەرتـــی  بە 

حکومەتێکـــی قەبـــارە بچـــووک 

ھەبێـــت کە ئەرکـــی دابینکردنی 

بواری  چاودێریکردنی  ئاســـایش، 

تەندروســـتی، پەروەردە، خوێندن 

و داد و بوارەکانـــی دیکـــە بێت. 

واتە قەبـــارەی حکومەت بچووک 

کابینەکانـــی  لـــە  و  بکرێتـــەوە 

داھاتووشـــدا ژمارەی وەزارەتەکان 

کەرتی  تاکـــوو  بکرێنـــەوە،  کەم 

ئەمەش  بێـــت،  بەھێز  تایبـــەت 

پشت  کەمرت  دەکات خەڵک  وەھا 

کە  ببەســـتێت  بـــە حکومـــەت 

لەســـەر  خەڵک  داھاتی  زۆربەی 

ئـــەو داھاتـــەی حکومەتـــە، کە 

دڵنیایی تێدا نییـــە و ھەر کاتێک 

کەم بـــووەوە و تووشـــی قەیران 

تووشـــی  ئابوورییش  و  بازاڕ  بوو، 

قەیـــران دەبێت. ئەگـــەر ژمارەی 

ئیشـــکەران لـــە کەرتـــی تایبەت 

زیاتـــر بوو، ئابوورییـــش بەھێزتر 

دەبێـــت، چونکە بوونـــی مووچە 

تێیـــدا؛ دڵنیایـــی زیاترە.

بەپێـــی ئەو پالنـــەی دانراوە، 

مانگـــی تەممـــووز مانگێکـــی تا 

دەبێت،  یەکالکـــەرەوە  ڕادەیەک 

بڕیـــار وایـــە هەنـــگاو برنێت و 

دەســـت بـــە قۆناغە پێویســـت 

و گرنگەکانی یاســـای چاکســـازی 

بکرێـــت. ئاماژەکان بـــەرەو ئەوە 

بەلەســـەرخۆییش  ئەگەر  دەڕۆن 

جێبەجێکردنی  بە  دەســـت  بێت؛ 

یاســـاکە بکرێـــت، بـــەاڵم تاکوو 

ناتوانرێت  نەکرێـــت،  جێبەجـــێ 

داهاتـــی  قەبـــارەی  بەتـــەواوی 

هەرێم  حکومەتـــی  بـــۆ  گەڕاوە 

بکرێت.  مەزەنـــدە 

________________
سەرچاوەكان:

لەگـــەڵ  چاوپێكەوتـــن   -

 ،)2020/5/28( ســـاڵح  حەمـــە  عەلی 

نی ســـلێام

لەگـــەڵ د.  چاوپێكەوتـــن   -

خالید حەیدەر )2020/6/1(، ســـلێامنی
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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"سەرهەڵدانەوەى گرووپە تیرۆریستییەکان 
له  ناوچە جێناکۆکەکان"

ئـەم کتێبـە لـە بنەڕەتدا 

پـڕۆژەى  پوختـەى 

توێژینەوەیەکى زانسـتییە، 

توێژەرانـی  لەالیـەن  کـە 

لێکۆڵینەوەی  »سەنتەری 

هەریـەک  ئایندەیـی«، 

لـە »د. ئومێـد ڕەفیـق، 

د.  خالیـد،  عــابد  د. 

د.  حەسـەن،  جـەالل 

مەهـدى(،  هـەردى 

شـەش  مـاوەى  لـە 

)1ى  لـە  مانگـدا 

یەکەمـى  ترشینـى 

3ى  0 –2 0 1 9

 ،)2019 ئـازارى 

هاوکاریـی  بـە 

ى  ر نتە سـە «

توێژینەوى زانکـۆى پۆلیتەکنیکى 

– سـلێامىن«؛ ئەنجـام دراوە و بـە 

هەرسـێ زمـاىن کـوردى و عـەرەىب 

سـاڵى  لەناوەڕاسـتى  ئینگلیـزى  و 

 2 0 1 9

بـاڵو کراوەتـەوە. ئامانج 

خسـتنەڕووى  پڕۆژەکـە،  لـە 

بـۆ  ئایندەییـە  خوێندنەوەیەکـى 

ىن  کا ە ر گـە ئە

سـەرهەڵدانەوەى 

گرووپە ئیسـالمییە 

ن  کا یسـتییە ر تیرۆ

»ناوچـە  لـە 

کـە  جێناکۆکـەکان«، 

ملمالنێـى  جێـگاى 

هەرێمـى  نێـوان 

عێراقـن،  و  کوردسـتان 

رشۆڤەکـردىن  لەگـەڵ 

ئـەم  هـۆکارەکاىن 

و  سـەرهەڵدانەوەیە 

پێشـبینیکردىن  پاشـان 

کاریگەرییـەکاىن  دیارتریـن 

ئاسـایش  ئاینـدەى  لەسـەر 

و ئارامیـى عێـراق بەگشـتى 

جێناکۆکـەکان  ناوچـە  و 

ڕوانگەیـەوە  لـەم  بەتایبـەىت. 

بـۆ  هەوڵـى  کتێبەکـە 

وەاڵمدانـەوەى ئەم پرسـیارە داوە: 

سـەرلەنوێ  مەترسـییەکاىن  ئایـا 

کتێبە ئایندەییەکان

خوێندنەوەى کتێبى
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سـەرهەڵدانەوەى گرووپە ڕادیکاڵە 

تیرۆریسـتییەکان لەسـەر ئاینـدەى 

جێناکۆکـەکان،  ناوچـە  و  عێـراق 

سـەرەکیى  گریامنـەى  چییـە؟ 

پڕۆژەکتێبەکەش ئەوەیە کە ناوچە 

لەبـارە  ژینگەیەکـى  جێناکـۆکان 

سـەرهەڵدانەوەى  سـەرلەنوێ  بـۆ 

داعـش و گرووپە تیرۆریسـتییەکان 

ناوچانـەش  ئـەم  بەکارهێنـاىن  و 

دەسـتپێکردنەوەى  دووبـارە  بـۆ 

کـردەوەى تیرۆیسـتى لـە هەمـوو 

عێراقـدا، هـەر چەنـدە حکومـەىت 

ناوەندی لە کۆتایى سـاڵى 2017دا 

لـە  ئـەم گرووپانـەى  کۆتاییهاتنـى 

ڕاگەیانـد. عێراقـدا 

کتێبەکـە لـە سـێ بـەش پێـک 

سـێ  لـە  یەکـەم  بـەىش  هاتـووە، 

تیۆریـی  چوارچێوەیەکـى  باسـدا 

سـەرەکییەکان  چەمکـە  بـۆ 

و  یەکـەم  بـاىس  ڕوو،  خسـتووەتە 

دوووم تەرخـان کراوە بۆ ناسـاندىن 

»گرووپـە  چەمکـى  هـەردوو 

و  ڕادیکاڵـەکان«  تیرۆریسـتییە 

بـاىس  جێناکۆکـەکان«،  »ناوچـە 

سـێیەمیش تایبەتە بە ناسـاندنێکى 

»تیـرۆر«  چەمکـى  بـۆ  یاسـایى 

لـە یاسـاى نێودەوڵـەىت و لـە یاسـا 

کارپێکـراوەکاىن عێـراق و هەرێمى 

 . کوردستانیشـدا

لـە بـەىش دووەمـى کتێبەکەدا 

کـە لـە سـێ بـاس پێـک هاتـووە، 

کـراوە  تەرخـان  یەکـەم  بـاىس 

تیۆرانـەى  ئـەو  خسـتنەڕووى  بـۆ 

هـۆکارەکاىن  بـۆ  شـیکردنەوەیان 

دروسـتبووىن تیرۆر و سـەرهەڵداىن 

گرووپـە تیرۆریسـتییە ڕادیکاڵەکان 

کـە  ڕوانگەیـەوە  لـەو  کـردووە، 

تێگەیشـنت لـەو هۆکارانـە ڕۆڵێکی 

دیاریكـردن  لـە  هەیـە  گرنگـی 

میكانیـزم  پەیڕەوكردنـی  و 

بـۆ  كاریگـەری  سـرتاتیژی  و 

بەرگرتـن  و  ڕووبەڕووبوونـەوە 

گرووپـە  و  تیـرۆر  دیـاردەى  لـە 

هۆکارانـەش  ئـەو  ڕادیکاڵـەکان. 

دابـەش بـوون بەسـەر دوو جۆردا، 

یەكەمیـان فاكتـەرە بونیاتییەكانن: 

پێکهاتـەى  و  هـەژارى  وەک 

باژێڕسـازی.  و  دیمۆگرافـی 

بنەڕەتییـە  فاكتـەرە  دوومیـان 

ڕاسـتەوخۆكانن: وەک بێبەشـکردن 

و نایەكسـانیی كۆمەاڵیەتی و زوڵم 

و  مـرۆڤ  مافـی  پێشـێلكاریی  و 

گۆشـەگیركردن و چەوسـاندنەوە و 

توندڕەویـى ئایینـى و ئایدۆلۆژیای 

و  دووەم  بـاىس  تێرۆریسـتی. 

تەرخـان  بەشـە  لـەم  سـێیەمیش 

سـەرهەڵدانی  پرسـی  بـۆ  کـراوە 

جێناکۆکـەکان  ناوچـە  لـە  تیـرۆر 

هـۆكاره   بـۆ  شـیکردنەوە  و 

سـه رهه ڵدانه وه ى  سیاسـییەكاىن 

لـە  تريۆريسـتيیه كان  گرووپـه  

بـە  جێناکۆکـەکان،  ناوچـە 

شـێوەیەک کـە ئـەم ناوچانـە جگە 

زۆربـەى  ژینگەیەکـە  لـەوەى 

بنەڕەتییـەکاىن  و  بونیـاىت  هـۆکارە 

تیـرۆرى لەخـۆ گرتـووە، هـەر لـە 

نه بـووىن  و  هـه ژارى  و  بێـكارى 

گشـتییەکانەوە  خزمه تگوزارییـە 

و  ياسـا  سـه روه رنه بووىن  تـا 

پێشـێلكردىن  و  نادادپـەروەرى 

مافـه كاىن مـرۆڤ و ئاواره بـوون و 

هـاوکات  ده ره ىك.  ده سـتتێوه رداىن 

ئێسـتادا  لـە  کتێبەکـە،  وتـەى  بـە 

چەندیـن هـۆکاری تر هەن پرسـی 

تیـرۆر و گرووپـە تیرۆریسـتییەکان 

ناوچـە  بـە  عێراقـدا  لـە 

دەدەن،  گـرێ  جێناکۆکەکانـەوە 

هۆکارانـەش:  ئـەو  دیارتریـن  لـە 

یەکـەم: خـودی ئـەو ناوچانـە بـە 

مێـژووی  و  تۆبۆگرافیـا  حوکمـی 

پێکهاتـەکان  چەوسـانەوەی 

باکگراونـدی  و   2003 لەپێـش 

پێکهاتـەکان،  فرەیـی  و  ئایینـی 

هێالنەیەکی گەرمـن بۆ لەخۆگرتن 

و گۆشـکردىن تیـرۆر. دووەم: ئـەم 

ناوچانـە هەمیشـە جێـى کێشـەی 

حکومەتـی  نێـوان  بەردەوامـی 
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بەردەسـت  کتێبەکـەدا  نووسـینی 

و   2018 کۆتایـى  لـە  بـوون، 

سـەرەتاى 2019، ئامـاژەى بۆ ئەوە 

کـردووە کە جووڵـە و جێاموەکانی 

گرووپانـی  و  داعـش  چەکدارانـی 

تـری تیرۆریسـت، هێشـتا هەفتانە 

بـە  بۆیـە  بیـرناون،  مانگانـە  و 

کـردەوە  ڕێـژەی  لەبەرچاوگرتنـی 

ڕاگەیاندنـی  تیرۆریسـتییەکان، 

لەالیـەن  داعـش  بـە  کۆتاییهێنـان 

سـوپا و سـەرۆکوەزیرانی ئەوکاتـی 

عێراقـەوە، هێنـدەی ڕاگەیاندنێکى 

لـە  بـووە  بەشـێک  و  سیاسـی 

و  هەڵبژاردنـەکان  هەڵمەتـی 

زیادکردنـی هەژموونـی الیەنەکان 

ئەوەنـدە  یەکـرتدا،  بەسـەر 

سەرکەوتنێکی ڕاسـتەقینە و بنبڕی 

نەبـووە.  تیرۆرسـتان  و  داعـش 

لەبـەر ئەمـەش کتێبەکـە دەڵێـت 

هێشـتا مەترسـییەکان و زەمینـەی 

گرووپانـە  ئـەو  سـەرهەڵدانەوەی 

لـە ئاینـدەى نزیکدا نـەک ئەگەرە، 

و  ڕاسـتەقینە  مەترسـیی  بەڵکـوو 

هەڕەشـەی واقیعییشـە. لـە بـاىس 

دووەمـدا، ئامـاژە بـۆ ئـەوە کـراوە 

کـە بەپێـى سـەرچاوە و زانیارییـە 

ڕێکخـراوی  بەردەسـتەکان، 

داعـش پـاش شکسـت، بەتایبـەت 

گرتنـەوەی  ڕووداوەکانـی  پـاش 

کاردانەوەکانـی  و  کەرکـووک 

پـاش 16ی ئۆکتۆبـەری 2017، لـە 

خۆڕێکخسـتنەوەدایە،  قۆناغـی 

هـاوکات هـەوڵ دەدات مۆدێلـی 

شـەڕ و چاالکییەکانیشـی بگۆڕێت 

و  غافڵگیرانـە  کـردەوەی  بـۆ 

بەمـەش بگەڕێتـەوە سـەر شـانۆی 

وێـڕاى  عێـراق.  ڕووداوەکانـی 

بەردەوامبـوون  لەپـاڵ  ئـەوەى 

گەنجـان  ئامادەسـازکردنی  لـە 

ناوچـە  لـە  مێردمنـااڵن  و 

الدێ  و  سوننەنشـینەکان 

شـانە  داعـش  ڕووماڵنەکـراوەکان، 

ناوچانـە  لـەو  نووسـتووەکانی 

لەمەشـدا  و  دەکاتـەوە  ئامـادە 

بەجێـاموان  لـە  زۆری  سـوودێکی 

و کەسـوکاری داعشـە پێشـینەکان 

و  چاالکـی  زۆرینـەی  وەرگرتـووە، 

جموجووڵەکانیـش لـە زۆنی ناوچە 

جێناکۆکەکانـدا خـۆی دەبینێتەوە. 

لـە بـاىس سـێیەمى ئەو بەشەشـدا، 

داعـش  بووژانـەى  هـۆکارەکاىن 

لـە  تیرۆریسـتییەکان  گرووپـە  و 

ناوچـە جێناکۆکانـدا خراوەتە ڕوو، 

کـە بـە پلـەى یەکـەم جوگرافیـای 

ئاڵـۆزى ناوچەکـە و لەبارێتیـى بـۆ 

ناوچەکانـی  بەتایبـەت  داعـش، 

مەخمـوور،  و  موسـڵ  سـنوورى 

خـوارووی  ناوچەکانـی  لەگـەڵ 

هەرێمـى  حکومەتـی  و  عێـراق 

ئەمـەش  بـوون،  کوردسـتان 

بەشـێک  سـەرچاوەی  بـەردەوام 

بۆشـایى  و  ناسـەقامگیری  لـە 

ئاسـایش  و  یاسـایى  و  سـەروەر 

هـەىل  کـە  ناوچانـەدا  لـەو  بـووە 

لەبـارى بۆ گرووپە تیرۆرسـتییەکان 

ڕەخسـاندووە تـا جووڵـە و کردەى 

بـدەن.  ئەنجـام  تیـا  تیرۆیسـتیى 

کتێبەکـەش،  سـیێەمى  بـەىش 

یەکەمـدا  بـاىس  لـە  باسـە،  چـوار 

لـە  کـە  کـراوە  ئـەوە  بـۆ  ئامـاژە 

لێدوانـی  و  میدیایـی  ئاسـتی 

سیاسـی  پەیوەندیـداری  الیەنـی 

و سـەربازی لـە عێـراق و واڵتانـی 

هەرێامیەتـی، سـەرکەوتن بەسـەر 

داعـش و بگـرە سـەرجەم گرووپـە 

و  ڕاگەیانـرا  تیرۆریستییەکانیشـدا 

هـەر الیـەن و هێز و بەرپرسـێکی 

سـەرکەوتوویەکی  وەک  سیاسـی 

خـۆی  شاشـەکانەوە  لـە  جەنـگ 

منایش کرد، تا ئەوەی عێراق لە دوا 

مانگی سـاڵی 2017دا سـەرکەوتنی 

بـە  کۆتاییهێنـان  و  ڕەسـمی 

داعشـی لە میدیاکانـەوە ڕاگەیاند، 

بەپێـی ئـەوەش دەبـوو دوا پێگـە 

جوگرافـی و دوا چەکـداری داعـش 

لـە عێراقدا بوونـی نەمابێت، بەاڵم 

بەپێـى ئـەو سـەرچاوانەى لە کاتی 
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دیالـە،  دەگاتـە  تـا  کەرکـووک 

سـەاڵحەدین و ڕەمادی. لە زۆرێک 

پاشـاموەکانی  ناوچانەشـدا،  لـەم 

بۆشـایی  لـەو  سـوودیان  داعـش 

و  پێشـمەرگە  نێـوان  پانتاییـەی  و 

هێـزە عێراقییـەکان وەرگرتـووە بۆ 

خۆگواستنەوە و شمەک و هاتوچۆ 

ئەنجامدانـی  و  خۆمەاڵسـدان  و 

تیرۆریسـتی.  کـردەی 

چوارەمیشـدا،  بـاىس  لـە 

داعـش  سـرتاتيژيه ىت  سـەرەتا 

لـه   سـەرهەڵدانەوەى  دواى 

خراوەتـە  جيناكۆكـه كان  ناوچـه  

ڕوو، کـە لەسـەر سـێ ئاسـت کار 

هه ڵوه شـانه وه ى  یەکـەم:  دەکات: 

بـۆ  گه ڕانـه وه   و  خه الفـه ت 

ئەنجامـداىن  ڕێـى  لـە  ڕێكخسـنت 

بچـووك  سـه ربازیى  چاالكیـى 

شـانه   زيندووكردنـه وه ى  و 

گۆڕينـى  دووەم:  نووسـتووه كان. 

لـه   به ڕێوه بـردن  شـێوازى 

ناناوه ندێتـى،  بـۆ  ناوه ندێتيیـه وه  

لـە  دەسـەاڵت  گواسـتنەوەى  بـە 

ده سـه اڵىت  خـاوه ىن  و  خه ليفـه  

سـه نته رەوە بۆ واىل و ئه نجوومه ىن 

شـوورا و ليژنـه ى كۆميسـياران، بە 

ده سـه اڵته   هه مـوو  شـێوەیەک 

جێگـرى  و  واىل  بـۆ  واقيعیيـه كان 

جـا  گوازراونەتـه وه ،  واليیـه كان 

سـه ربازی  ده سـه اڵتانه   ئـه و 

دارايـى.  و  كارگێـڕى  ياخـود  بـن 

و  سـێيه م: قۆسـتنه وه ى ده رفـه ت 

بۆشـاییەکاىن  لـە  سـوودوەرگرتن 

سیاسـیى  پڕۆسـەى  و  حوکمـڕاىن 

عێـراق. لـە کۆتایـى ئەم باسەشـدا، 

ئاینـدەى  بـۆ  سـيناريۆ  سـێ 

گرووپـە  و  داعـش  مه ترسـیى 

ناوچـه   له سـه ر  تیرۆریسـتییەکان 

ڕووە،  خراوەتـە  جێناكۆكـه كان 

ناوچانـە  ئـەم  گۆڕينـى  یەکـەم: 

بـۆ  ژيانیيـه  وه   ناوچه يـه ىك  لـه  

ناوچه يـه ىك سـه ربازى، کـە تیایـدا 

سـه نته رى  لـه   ته نهـا  ژيانكـردن 

شـاره كان بێـت و به شـێىك زۆر لـه  

گونـده كان بۆ ڕێگرتـن لە هاوكاری 

گرووپانـه   ئـه م  يارمه تيـداىن  و 

چـۆڵ بكرێـن. دووەم: چاره سـه رى 

ياسـايى بـە جێبه جێكـردىن مـاده ى 

عێراقـى  ده سـتوورى  )140(ى 

و  ئاسـایيكردنه وه   ڕێـى   لـە 

ئەنجامـداىن سـه رژمێرى و ڕاپـرىس 

لـه  ناوچـه  جێناكۆكـه كان لـە پێناو 

ئارامکردنـەوەى دۆخـى سـياىس و 

كارگێـڕى و ئاسـايىش كۆمه اڵيه تیى 

ڕووى  لـە  سـێيه م:  ناوچانـه.  ئـه و 

خـۆ بـە به رپرسـيارزانیى حكومه ىت 

كوردسـتان  هه رێمـى  و  عێـراق 

ئه مەريـكاش،  هێـزه كاىن  و 

تیرۆریسـتییەکان   کـە  گرووپـە 

مه ترسـیى ئاسـايش بـۆ هەموویان 

لـە  هـاوکات  دەکات،  دروسـت 

تـرىس بـووىن ناوچەکـە کـە هێڵـى 

شـيعى«یە  »هيـالىل  تێپه ڕبـووىن 

بـە هێالنـەى چەکدارە  دۆسـتەکاىن 

بـۆ  گونجـاو  سـیناریۆى  ئێـران. 

هەرسـێ الیـەن، هه وڵدانیانـە  بـۆ 

ناوچانـه   ئـه و  ئاسـايیكردنه وه ى 

ڕووى  لـه    .1 ئاڕاسـته :  سـێ  بـه  

و  پێكهاتـه كان  سياسـيیه وه،  

بكرێـن  ڕازی  عێـراق  حكومـه ىت 

دۆخـى  بـۆ  لۆكاڵـى  چاره سـه رێىك 

كـه   بدۆزرێتـه وه   ناوچانـه   ئـه و 

هه مـووان ڕازى بكات. 2. له  ڕووى 

ژوورێـىك  بـۆ  كار  سـه ربازييه وه  

سـه ربازى  پڕۆسـه ى  هاوبـه ىش 

)هه واڵگریـى  كارى  بـۆ  بكرێـت 

سـه ربازى، پڕۆسـێىس سـه ربازى و 

پڕكردنـه وه ى بۆشـايي ئه منى(، كه  

مه يدانییـەکاىن   و  هاوبـه ش  لێژنـه  

لـه   .3 كـراوه.  دروسـت  بـۆ 

 ڕووى  كارگێـڕی،  ئه نجوومـه ىن 

لـه   پارێـزگاره كان  و  پارێـزگاكان 

دامباڵرێـن  ئه منـى  ده سـه اڵىت 

مـه ده ىن  دامـه زراوه ى  وه ك  تـا 

چونكـه   بكـه ن،  خۆيـان  كــــارى 

حوكمـى  زياتـر  ناوچانـەدا   لـەو 

كـراوه .  جێگـري  سـه ربازى 
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)Prediction - پێشبینى )التنبؤ
چەمکە  لـــە  یەکێـــک  وەک 

زانســـتى  بنەڕەتییـــەکاىن 

ســـادەترین  لـــە  ئایندەنـــاىس، 

لـــە  بریتییـــە  پێناســـەیدا 

ڕێژەیى  و  پیشـــوەخت  زانینـــى 

ڕووداوەکاىن ئاینـــدە بـــەر لـــە 

ڕوودانیان، بەپێى لۆژیکى یاســـا 

زانســـتییە ئەزموونکراوەکان. ئەم 

چەمکـــە وەک چۆن لە ئێســـتادا 

زانستە  زۆرى  گرنگیپێداىن  جێگاى 

کۆمەاڵیەتییەکانە،  و  رسوشـــتى 

لە سەردەماىن  بە هەمان شـــێوە 

لـــە  یەکێـــک  کۆنـــەوە  زۆر 

ئایینى  بیروبـــاوەڕى  ڕەگەزەکاىن 

ئایینەکاندا  بووە و لە ســـەرجەم 

جۆرێک لە پێشـــبینى بە کۆتایى 

و  دواڕۆژ  هاتنـــى  و  جیهـــان 

لێپرســـینەوە هەیـــە، ئەمە جگە 

لە ئایندەبینییە مژدەبەخشـــەکان 

بە گەیشـــن بە بەهەشـــت یان 

ترســـاندن بە کەوتنە ناو دۆزەخ. 

وێـــڕاى ئەمەش، لە ســـەردەمى 

ئایدیۆلۆژیا  لـــە  هەندێک  نوێدا 

بنەماى  لەســـەر  ســـیکوالرەکان 

قۆناغ  چەندیـــن  پێشـــبینکردىن 

هـــاىن  ئایندەیـــی،  ڕووداوى  و 

بـــۆ  داوە  هـــەواداراىن خۆیـــان 

داڕشـــتنى پـــان و دیاریکـــردىن 

ئامانجـــەکاىن خەبـــاىت ئایندەیان 

لـــە بەرمەبناى ئاڕاســـتەکاىن ئەو 

پێشبینییانەدا، وەک ئایدیۆلۆژیاى 

پێشـــبینییەکاىن  و  مارکـــى 

ملمانێى  ئاینـــدەى  ســـەبارەت 

چینایەىت و شـــۆڕىش کۆمەاڵیەىت 

و  پرۆلیتاریـــا  دیکتاتۆریـــی  و 

کۆمۆنیزم،  و  سۆشیاڵ  قۆناغەکاىن 

نازیـــزم  ئایدۆلۆژیـــاى  یـــان 

لە ســـایەى  بـــوو  کـــە خوازیار 

بیرۆکـــەى "نیـــو ئۆردەرینگ"دا 

ســـەرلەنوێ هەموو جیهان لەژێر 

ئاریاییدا  ڕەگـــەزى  هەژمـــووىن 

بخاتەوە.  ڕێـــک 

لە  زۆرێـــک  پێشـــبینى، الى 

زانایـــان بریتییـــە لـــە یەکێک لە 

ئەرکـــەکاىن زانســـت، بـــۆ منوونە 

"ڤـــان دالیـــن" بـــاوەڕى وایە کە 

سەرەکیى  ئامانجى  ســـێ  زانست 

لە  بریتیـــن  ئەوانیـــش  هەیـــە، 

زیادکـــردىن تـــواىن مـــرۆڤ بـــۆ 

پێشـــبینیکردن  و  )ڕاڤەکـــردن 

و  دیـــاردە  ڕكێفكـــردن(  و 

ئەگـــەر  بۆیـــە  ڕووداوەکان. 

ڕاڤەکـــردن لە زانســـتدا بریتی 

ئەو  لـــە دۆزینـــەوەى  بێـــت 

یاســـایەى کە پەیوەندیى نێوان 

یان  رسوشـــتى  گـــۆڕاوى  دوو 

کۆمەاڵیـــەىت، ســـیاىس ڕێـــک 

پەیوەندیـــى  وەک  دەخـــات، 

نێـــوان "گەرمى و بەهەڵمبووىن 

ئابوورى  "نادادیـــى  یـــان  ئاو" 

و شـــۆڕش"، ئـــەوا پێشـــبینى 

خســـتنەڕووى  لـــە  بریتییـــە 

دووبارەبوونـــەوەى  ئەگـــەرەکاىن 

نێـــوان  پەیوەندییـــەى  ئـــەو 

لە  لێکەوتـــەکاىن  و  گـــۆڕاوەکان 

ئاینـــدەدا. بـــۆ منوونـــە؛ هـــەر 

کاتـــێ نادادیى ئابـــوورى هەبوو، 

شۆڕشـــیش  ڕووداىن  ئەگـــەرى 

هەیە. بـــەم دوو کردەیەش )ڕاڤە 

و پیشبینى(، دەشـــێ مرۆڤ ئەو 

گۆڕاوەکان  نێـــوان  پەیوەندییەى 

ڕکێـــف بکات و بەر بـــە لێکەوتە 

منوونە  بـــۆ  بگرێت.  خراپـــەکاىن 

ئابووریـــدا،  نادادیـــى  کاىت  لـــە 

دەشـــێت بە گرتنەبەرى سیاسەىت 
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دووبـــارە  و  خۆشـــگوزەراىن 

ڕێ  داهـــات؛  دابەشـــکردنەوەى 

لـــە ئەگـــەرى ڕووداىن شـــۆڕش 

زانستێکى وەک  لە  بۆیە  بگیرێت. 

دروستکردىن  و  داڕشن  سیاسەتدا، 

چەنـــدە  سیاســـییەکان  بڕیـــارە 

و  پێداویســـتى  وەاڵمدانـــەوەى 

هێندەش  خەڵکن،  داواکارییەکاىن 

ژیاىن  دیزاینکردنـــەوەى  ئامانجى 

ئاینـــدەدا. لە  سیاســـییە 

بـــۆ  تێگەشـــتنە  ئـــەم   

ڕەخنەگرتنى  جێگەى  پێشـــبینى؛ 

زانســـتە  لـــە  پۆپـــەر"ە  "کارل 

پێـــى  کـــە  کۆمەاڵیەتییـــەکان، 

وایە پێشـــبینى لەم زانســـتانەدا 

داڕشـــتنەوەى  ئـــارەزووى 

ئایندەیـــە نـــەک وەک زانســـتە 

زانینـــى  رسوشـــتییەکان 

دووبارە  ئەگـــەرى  پێشـــوەختى 

بێت،  دیاردەیەک  ڕوودانـــەوەى 

بۆیە هەرگیز پیشـــبینى زانســـتە 

هەمان  بـــە  کۆمەاڵیەتییـــەکان 

زانســـتە  پێشـــبینیى  وردیـــى 
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات
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