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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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ژینگه ی به رهه مهێنان و 
به رده وامی بیری توندڕە وی 

له  ناوچه  جێناكۆكەكان
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ئایندەی کوردستانی 
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نێودەوڵەتییەکاندا
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کەرکووک و ناوچە 
جێناکۆکەکان لەنێوان 

پێکەوەژیان و پێکداداندا
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خوێندنه وه ى كتێبى “كتێبی مرۆڤی 
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مرۆیی”
117-114...
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ناوچەکانی ١٤٠؛ لە کێشەیەکی ناوچەییەوە 
بەرەو چارەسەری نێودەوڵەتی

 .............................................................هەردی مەهدی میکە

کوردستانییەکاندا،  و  عێراقی  میدیا  و  سیاسییەکان  کۆڕبەندە  و  دەوڵەتیی  دەزگا  کۆڕی  لە  جاران  لە  کەمرت  گەرچی 

سیاسیی  پرۆسەی  نێو  گەشی  بەاڵم وەک سکڵێکی هەمیشە  باسان،  نێو  دەکەوێتە   ١٤٠ ماددەی  پرسی  کەمرت  جاران  لە 

دەمێنێتەوە و بە داخستنی چاوی سیاسەت و میدیا و کەمتەرخەمی سیاسەتڕێژیی کوردستانی دۆسێکە نە دادەخرێت نە 

توانای سازشکاریی لەسەر کردنیشی کراوەیە. 

ناوچە جێناکۆکەکان بە تەوەرێتی کەرکوک )بە پێی دەستووری عێراق جێناکۆک و دابڕێرناو بەپێی مێژوو و بەڵگەکان(، 

سەرووناوچەییەکان،  ملمالنێ  کاریگەریی  و  ناوچەکە  جیۆپۆلەتیکی  رسوشتی،  سامانی  بە  دەوڵەمەندی  هۆکاریی  بە 

عەرەبی  نێوان  جوگرافیی-شوناسی  ملامنێیەکی  تەنها  ڕاستییەکەی  و  وەرگرتووە  نێودەوڵەتی  و  هەێامیەتی  ڕەهەندێکی 

عێراق و کوردستان نییە، بەڵکو بووەتە کارتێکی هەرێمی و نێودەوڵەتیش لە چەند وێستگەی هەنگاوی چارەسازیشدا، کورد 

و عەرەب دوابڕیاردەری یەکالکەرەوەی دۆسێکە بوون، کە هەرگیز بۆ کەس یەکالنەکرایەوە، وەک: ڕوداو و گفتوگۆکانی 

)تورکیا-ئینگلیز(، هەڵگیرسانەوەی شۆڕش١٩٧٤)تورکیا- ١٩١٩)ئینگلیز-فەرەنسا(، پرسی یەکالکردنەوەی ویالیەتی موسڵ 

ئێران(،...تاد.

و  بەغدا  لە  کورد  کورسیی  ڕێژەی  دانیشتووان،  ژمارەی  پرسی  دابڕێرناوەکان،  ناوچە  و  کەرکوک  پرسی  کورد  بۆ 

ئاشتەوایی حکومەتەکانی هەولێر و بەغدا نییە، پرسی کورد لە ناوچەکانی ماددەی ١٤٠ پرسی شوناسی کوردستانی، خاکی 

مێژوویی، سنوری دێرینە و ملمالنێی چەندسەرەی ١٠١ساڵی ملمالنێی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازیخوازی سیاسیی کوردستانە 

بەرامبەر ئیستعامر، دەوڵەتانی سەردەستە و ئاراستە توندئاژۆ نەتەوەپەرست و مەزهەبگەراکانی نێوچەکەیە. هەڵەیەکی 

کوشندەیە وابزانین ملمالنێی کوردستان و هەرێم تەنها لەگەڵ ئاراستەی نەتەوەیی عەرەبدا بووە و هەیە لەبارەی ناوچە 

دابڕێرناوەکانەوە، چونکە بە گەڕانەوە بۆ مێژووی دەرکەوتنی پێکدادانە سیاسییەکان، دەردەکەوێت: 

شێخ  کوردستانی  حکومدارێتی  لەنێوان  هەنووکەیی،  ١٤٠ی  ناوچەکانی  و  کەرکوک  لەسەر  ملمالنێ  یەکەم  کە   .١

مەحموود و ئیدارەی ئینگلیز)ئیستیعامر( لە عێراق بووە، یەکەم پێداهەڵجوونەوەی شێخ مەحمود لەسەر کەرکوک و دژی 

ئینگلیزەکان بوو، ڕێک ئەوکاتە نە عەرەب و عروبە لە نێو کۆمەڵگەی عێراقدا شکڵی گرتبوو نە کیانێکی سیاسییش بە نێوی 

عێراق دروست کرابوو. خاڵێکی سەرەکی هەڵوەشاندنەوەی یەکەمین حکومەتی کوردستانی لە سلێامنی لەسەر سنووری 

حوکمدارییەکە بوو کە کورد ئەوکات بە بێ ناوچەی کەرکوک و کفری پەسەندی نەکرد.

٢. لە وێنە گشتییەکەی ملمالنێکەدا، کورد چەند سەرە لەملمالنێدا بووە لەگەڵ:- حکومەتەکانی عێراق: ناسیۆنالیستگەرا 

و چەپگەرا و شیعەگەرا، هەژموونی تورکیا: هەبوونی تورکامن و چاوچنۆکییە نەبڕاوەکانی لەسەر ویالیەتی مێژووی موسڵ، 

دەسەاڵتە ئێرانیەکان: لە ترسی دەستگەیشتنی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد بە سامان و جوگرافیای ناوچە دابڕێرناوەکان 

سەروتار
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پێویستی  زیاتر  لەهەرکات  تەواکاری هیاللی شیعی  وبۆ  و هاوکاریکردنی کوردانی ڕۆژهەاڵت  بەغدا  لە  بێمنەتبوونی  و 

تەشەیوع، ستەمی  تەعریب،  بەهۆی الوازی هەرێمەوە، ڕۆژانە شاهێدی  ئێستاش  ناوچانە هەیە.  ئەو  بە جیۆپۆلەتیکی 

کارگێڕی، داگیرکاریی زەویوزار و ئاژاوە و کەمی خزمەتگوزاریین لەو ناوچانەدا(.  

کەواتە کورد بیەوێت و نەیەوێت پرسەکە خۆبەخۆ پرسێکی نێودەوڵەتی و هەرێامیەتییە و چارەسەریشی هەر بە 

دەرگەکانی ئەو تونێلە دەبێت تا دەرچەی لێ بکرێتەوە. بۆ کورد گرنگە لەم دۆخەی ئێستای حکومەتی بەغدا کە زۆرتر 

پێویستی بە گوێڕایەڵی واڵتانی هەوپەیامنان بەتایبەت ئەمریکایە و دەبێت وابکات، واڵتانی ئێران و تورکیاش سەرەڕۆیی و 

سەپاندنی دەسەاڵتی زۆرکیان لەبرەودایە لە ناوچەکەدا، پرسەکە نێودەوڵەتی بکات بەاڵم بە تەوەرێتی دەستووری عێراق 

و چەسپاندن و پابەندبوون بە بەند و بڕگەکانییەوە وەک نەخشەڕێگا.بەاڵم کۆسپە هەنووکەییەکانی بەردەم دەستوراندن 

و نێودەوڵەتیکردنی ناوچەی جێناکۆک، بۆ کورد خودیی و بابەتین: 

١. بەر لە هەموویان پرسەکە بۆ کوردستان پرسی شوناس و خاک و مافە، بەاڵم بۆ واڵتانی هاوپەیامن )ئەمریکا و 

ئەواندا  تێگەیاندنی  و  بەدوای چارەسەر  لەم سۆنگەیەوە  دەبێت  کورد  ئاسایشی-ئابوورییە.  پرسێکی  عێراق(  لە  ڕۆژئاوا 

بگەڕێ و پابەندی بە دەستوور و یەکالکردنەوەی مادەی ١٤٠ وەک پرسێکی ئەمنی و چارەسازی بنبڕی تیرۆر و ناجێگیری 

و  هاوپەیامنی  واڵتانی  بدرێتە  ڕۆڵ   ١٤٠ چەسپاندنی  بۆ  دەتوانێت  بەمشێوەیە  هەرواشە،  و  بناسێنێت  عێراق  سیاسیی 

چارەسەرەکە نێودەوڵەتی بکرێت نەک کێشە.

لەسەر  خۆڕێکستنەوە  لە  جگە  نییە  دیکەی  ڕێگایەکی  هیچ  کوردستان  هەرێمی  یەکەم،  خاڵی  چەسپاندنی  بۆ   .٢

ئاستی یەکخستنی گوتاری سیاسیی-نەتەوەیی الیەنەکان، شەراکەتی ڕاستەقینەی بەڕێوەبردن و چاکسازیی ڕیشەیی بۆ 

لە  ئێستا )وەک سێ ساڵی ڕابردوو( نەک  ناڕۆشنییەی  نەبێت. بەم پەرتەوازەیی و  بەدەستهێنانەوەی متامنەی کۆمەڵگە 

دەکرێین،  دەسخەڕۆ  مافی رسوشتی   پرسی  لەسەر  و  نابێت  گوێلێگیراو  عێراقیشدا  لە  بەڵکو  نێودەوڵەتیدا،  کۆمەڵگەی 

پرسێکی قوڵی وەک پرسی کەرکوک دەبێتە قوربانی "گفتوگۆی هەناردەکردنی ٣٠٠ملیارێک و موستەحەقاتی ڕۆژانە" و 

پرسی ١٤٠ ئەولەویەت وەرناگرێتەوە، کە بە بڕوای نووسەری ئەم دێڕانە، گەر مەسەلەی ماف و شوناس و ١٤٠ ببێتەوە 

بە پرسی یەکەم و ملمالنێکان، ئەوا خۆبەخۆ مەسەلەی مووچە و موستەحەقات بە ناچاری ملی بۆ دەدات )وەک سااڵنی 

٢٠٠٣تا٢٠١٢ کە ناوچەی جێناکۆک پرسی یەکەم بوو(.

بۆ ئەوەی بەرەو ئەو پرۆسەیەش هەنگاو برنێت، گرنگە النیکەم بۆ ئێستا وەک هەنگاوی سەرەتا هەوڵ بۆ دروستکردنی 

نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  کە  بکرێت  داواش  هاوکات  بدرێت،  لەوناوچانەدا  هەولێر-بەغدا  نێوان  هاوبەشی  ئیدارەیەکی 

بەشدار بێت لە چارەسەرێکی دەستوری-نێودەوڵەتی بۆ ناوچەکانی مادەی ١٤٠. لەمە کەمرت سازشی مێژوویی و لە گێژەنە 

دەرچوونی پرسە ڕەواکەیە.

لە هەردوو حاڵەتدا دابڕاندنی ئەو ناوچانە کە مێژوو کوردستانی بوونیانی ئاسان سەملاندووە و لە دەستووری عێراقدا 

کە وەک ناوچەی جێناکۆکی نێوان بەغدا و هەولێر دانی پێدانراوە، لە بەرژەوەندی کورد و حکومەتی هەرێمدا نییە بەرەو 

چاوپۆشی و فەرامۆشی ببات، لە کاتێکدا بە خوێندنەوەی دۆخی ناوخۆیی، هەرێامیەتی و نێودەوڵەتی وەک ئەگەریی 

هەنووکەیی، دەستووری عێراق )بە ڕۆڵدان هاوپەیامنان( النیکەمی دابینکاریی مافەکان و پارێزەری قەوارەی هەرێم و 

ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەیەتی و وەک مێژوو و کولتووریش بۆ ئایندە قواڵیی سرتاتیژییان هەیە و هیچ پاساوێک نییە 

لە ئاستی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی لەو مافە دەستووریی و مێژووییەی خۆی دەست هەڵگرێت. 
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توێژینەوەکان
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تێڕوانینە جیاوازەکان بۆ چەمکى 
ناوچە جێناکۆکەکان

د. عابد خالد رسول
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"ناوچە  دەستەواژەى  بۆ  فەرمى 

بۆ  دەگەڕێتەوە  جێناکۆکەکان"؛ 

ساڵەدا  لەو  کاتێک   ،٢٠٠٤ ساڵى 

)٥٨( مادەى  "ج"ى  بڕگەى  لە 

عێراق  بەڕێوەبردىن  "یاساى  ى 

بۆ  ئاماژە  گواستنەوە"  قۆناغى  بۆ 

املتنازع  "األرايض  دەستەواژەى 

بڕگەى  له  ئەمجا  کرا)١(،  عليها" 

)١٤٠(ى  مادەى  "دووەم"ى 

ساڵى  عێراق  کۆمارى  "دەستوورى 

دەستەواژەى  بۆ  ئاماژە  ٢٠٠٥"دا 

کرا)٢(،  عليها"  املتنازع  "املناطق... 

لەنێوان  عەرەبیدا  زماىن  لە  بۆیە 

"األرايض  زاراوەى  هەردوو 

املتنازع عليها" و "املناطق املتنازع 

بەکار  دووەمیان  زیاتر  عليها"، 

دەهێرنێت، لە زماىن ئینگلیزییشدا 

و   "Disputed Territories" بۆ 

"Disputed Areas" وەرگێڕدراون، 

لەپاڵ  کوردیدا  زماىن  لە  بەاڵم 

جێناکۆکان"؛  "ناوچە  زاراوەى 

تر  دەستەواژیەکی  چەند 

وەک:  دەهێرنێت  بەکار 

کێشەلەسەرەکان"  "ناوچە 

دابڕێرناوەکان"  "ناوچە  و 

کوردستانییەکاىن  "ناوچە  و 

هەرێم"،  ئیدارەى  دەرەوەى 

گۆشەنیگاى  هەندێکیان  کە 

لە  تایبەتیان  حیزبی  و  سیاىس 

بەرایی

گۆڕانکارییەکاىن  لەدواى 

عێراقەوە لە ساڵى ٢٠٠٣، کێشەى 

نێوان  جێناکۆکەکاىن  ناوچەى 

کوردستان  هەرێمى  حکومەىت 

عێراق؛  فیدراڵیى  حکومەىت  و 

دەقێکى  چەند  بایەخى  جێى 

دەستوورى دیاریکراو بوون، وەک 

کاتیى  دەستوورى  )٥٨(ى  مادەى 

ساڵى ٢٠٠٤ کە نارساوە بە "یاساى 

قۆناغى  بۆ  عێراق  بەڕێوەبردىن 

)١٤٠( مادەى  و  گواستنەوە" 

ساڵى  فیدراڵیى  دەستوورى  ى 

"دەستوورى  بە  نارساوە  کە   ٢٠٠٥

کۆمارى عێراق"، کە هەریەک لەم 

دەقانە چەندین ڕێکار و ئامرازیان 

ئەو  کێشەى  چارەسەرکردىن  بۆ 

لە  بەاڵم  گرتووە،  لەخۆ  ناوچانە 

واتاى  دەقانەدا  لەم  دەقێک  هیچ 

جوگرافیى  سنوورى  و  تەواو 

لە  نەکراوە،  دیاری  ناوچانە  ئەم 

چەمکێکى  هیچ  ئەنجامیشدا 

زاراوەى  بۆ  پڕاوپڕ  و  ورد  یاسایى 

گەاڵڵە  جێناکۆکان"  "ناوچە 

نەکراوە.

بووەتە  کەلێنەش  ئەم 

گرفتى  چەندین  سەرچاوەى 

لەبەردەم  پراکتیکى  و  یاسایى 

چارەسەرکردىن  پڕۆسەى 

دەرگاى  الیەک  لە  کە  کێشەکەدا، 

ڕاڤەکردىن جیاوازى بۆ ئەو دەزگا و 

دامەزراوانە خستووەتە سەرپشت 

شێوەکان  لە  شێوەیەک  بە  کە 

ڕۆڵیان لە جێبەجێکردىن ئەو دەقە 

وەک  هەبووە،  دەستووریانەدا 

مادەى  جێبەجێکردىن  "لێژنەى 

بااڵ"،  فیدراڵیى  "دادگاى  و   "١٤٠

لە  هەریەک  تریش  الیەکی  لە 

هەوڵی  کێشەکە  جیاکاىن  الیەنە 

واتا  خۆى؛  بەرژەوەندیى  لە  داوە 

و  ڕاڤە  ناوچانە  ئەو  سنوورى  و 

ڕاڤەیەىش  ئەم  بکات، هەر  دیاری 

هەڵسوکەوت  بنەماى  کردووەتە 

چارەسەرکردىن  لە  کارکردىن  و 

هەندێک  بەڵکوو  کێشەکەدا، 

الیەن ئەم کەلێنەى قۆستووەتەوە 

پەکخستنى  و  دواخسنت  بۆ 

دەقە  ئەو  جێبەجێکردىن 

دەستووریانە.

ئاشکرایە کە ڕیشەى مێژوویى 

جێناکۆکەکان"  "ناوچە  کێشەى 

سەرەتاى  بۆ  دەگەڕێتەوە 

عێراق،  دەوڵەىت  دروستبووىن 

ئەو  لکاندىن  دواى  بەتایبەتییش 

بە  کاتەدا  لەو  کە  ناوچانەى 

بە  نارسابوون  موسڵ"  "ویالیەىت 

بەاڵم  ١٩٢٥دا،  ساڵى  لە  عێراقەوە 

بەکارهێناىن  یەکەمین  مێژووى 
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تەنها  هەندێکیشیان  پشتەوەیە، 

عەرەبییەکە  زاراوە  بۆ  وەرگێڕانن 

عليها"یە،  املتنازع  "املناطق  کە 

زاراوەى  توێژینەوەیەش  ئەم 

"ناوچە جێناکۆکان" بەکار هێناوە، 

ئەم  لەمەڕ  جیاوازییەکان  بەاڵم 

ڕەهەندە  ئەم  تەنها  هەر  چەمکە 

ڕووى  لە  بۆیە  نییە،  زمانەوانییانە 

زانستییەوە بنچینەى ڕاڤەکردن بۆ 

جێناکۆکەکان"؛  "ناوچە  چەمکى 

لەگەڵکردنێکى  مامەڵە  تەنها  هەر 

زمانەواىن نییە، بەڵکوو رشۆڤەکردىن 

ڕیشە مێژووییە قووڵ و ڕەهەندى 

سیاسییە فراوانەکانیشیەىت.

توێژینەوەیە؛  لەم  ئامانج 

و  یاسایى  تێڕوانینە  خستنەڕووى 

جیاوازەکانە  مێژووییە  و  سیاسی 

"ناوچە  چەمکى  لەسەر 

هاوکات  کە  جێناکۆکەکان"، 

بریتییە لە تێڕوانینى ئەو الیەن و 

دەزگا جیاوازانەى کە بە شێوەیەک 

بە  پەیوەندیدارن  شێوەکان  لە 

"جێناکۆکەکان"  ناوچە  کێشەى 

بۆى،  چارەسەر  دۆزینەوەى  و 

هەریەک  تێڕوانینى  بەتایبەت 

و  عێراقى"  "حکومەىت  لە 

کوردستان"  هەرێمى  "حکومەىت 

یەکگرتووەکان"،  "نەتەوە  لەگەڵ 

ئەو  خستنەڕووى  دواى  ئەمجا 

هەوڵی  توێژینەوەکە  تێڕوانینانە، 

پێوەرێک؛  چەند  بەپێى  داوە 

پێشنیارى دیاریکردنێکى زانستیانە 

بۆ "چەمکى ناوچە جێناکۆکەکان" 

گەاڵڵە بکات، بەم شێوەیە:

حکومەىت  تێڕوانینى  یەکەم: 

فیدراڵیى عێراق بۆ چەمکى ناوچە 

جێناکۆکەکان

کارگێڕیى  بڕیارى  بەپێى 

مادەى  جێبەجێکردىن  "لێژنەى 

ژمارە   ،"٢٠٠٥ دەستوورى  ١٤٠ى 

کە   )٢٠١١/١٢/١١( لە   )١٥٩(

دیسپلین  و  "مەرج  بە  تایبەتە 

بەو  پەیوەست  ڕێنامییەکاىن  و 

مادەى  حوکمەکاىن  کەسانەى 

ناوچەى  دەیانگرێتەوە"،   ١٤٠

لەو  "بریتییە  جێناکۆکەکان 

و  تاوان  دووچارى  کە  ناوچانەى 

پێشوو  ڕژێمى  خراپەکاىن  کردەوە 

بوون، کە بریتی بوون لە گۆڕینى 

دۆخى  گۆڕینى  و  دیمۆگراىف 

و  ڕاگواسنت  ڕێى  لە  دانیشتووان 

دەرکردن و کۆچپێکردىن زۆرەملێى 

شوێنى  و  زێد  لە  دانیشتووان 

نیشتەجێکردن  و  نیشتەجێبوونیان 

کەسانی  نیشتەجێنەکردىن  یان 

دەستگرتن  لەگەڵ  جێیان،  لە  تر 

زەوییان  و  ماڵ  و  موڵک  بەسەر 

ناوى  بە  بەموڵککردىن  و 

سڕینەوەى  یان  ترەوە  کەسانی 

و  مامەڵەپێوەکردنیان  ماىف 

کارکردن  ماىف  لە  بێبەشکردنیان 

ناسنامەى  گۆڕینى  ڕێى  لە 

القومیة(،  )تصحیح  نەتەوەییان 

یاریپێکردىن  و  گۆڕین  ڕێى  لە  یان 

ناوچانە  ئەو  کارگێڕیى  سنوورى 

چەند  بەدیهێناىن  مەبەستى  بە 

خواستى  کە  سیاسی  مەرامێکى 

ڕژێمى پیشوو بوون)٣(". 

زۆر  کە  پێناسەیەش  ئەم 

مادەى  ناوەرۆکى  لە  بەرفراوانە، 

بەڕێوەبردىن  "یاساى  )٥٨(ى 

قۆناغى  بۆ  عێراق  دەوڵەىت 

 "٢٠٠٤ ساڵى  گواستنەوە 

لەم  مەبەست  هەڵێنجراوە، 

پێناسەکردنەش  بەرفراوانیی 

ناوچە  سنوورى  کە  ئەوەیە 

جێناکۆکەکان؛ پارێزگاى "بەغدا" و 

چەند ناوچەیەکی ترى ناوەڕاست 

بگرێتەوە،  عێراقیش  باشوورى  و 

بکەوێتە  زیاتر  ئەرکى  ئەوەى  بۆ 

جێبەجێکردىن  "لێژنەى  ئەستۆى 

کە  شێوەیەک  بە   ،"١٤٠ مادەى 

نەبێت،  جێبەجێکردىن  تواناى 

بەمەش پڕۆسەى "ئاساییکردنەوە" 

سێ  لە  قۆناغە  یەکەمین  کە 

قۆناغەکەى چارەسەرکردىن کێشەى 

ناوچە جێناکۆکەکان )ئاساییکردنە، 



13

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

وەک  ناوە  هەرێمدا  حکومەىت  بە 

ناوچانەى  ئەو  ڕەسمیى  حکومەىت 

بەڕێوەی   )٢٠٠٣/٣/١٩( لە  کە 

پارێزگاکاىن  دەکەونە  و  بردوون 

و  سلێامىن  و  هەولێر  و  دهۆک 

ناوچە  بۆیە  نەینەواوە)٥(،  و  دیالە 

زەوییانەیە  ئەو  جێناکۆکەکان 

هەرێمى  حکومەىت  لەالیەن  کە 

ڕێکەوتی  لە  کوردستانەوە 

لە  براون  بەڕێوە  ٢٠٠٣/٣/١٩دا 

و  سلێامىن  و  هەولێر  و  دهۆک 

کەرکووک و دیالە و نەینەوا)6(.

چ  کە  ئەوەش  پێوەرى   .٢

نا؟  یان  ناکۆکییە  ناوچەیەک جێى 

)٥٣(ى  مادەى  لە  )ب(  بڕگەى 

کە  )٢٠٠٤(ە،  کاتیى  دەستوورى 

دەڵێت "سنوورى هەژدە پارێزگاکە 

بەبێ  گواستنەوەدا  قۆناغى  لە 

گۆڕان دەمێنێتەوە''. 

٣. ئەو الیەنەش کە دەسەاڵىت 

جێناکۆکەکاىن  ناوچە  دیاریکردىن 

هەیە، حکومەىت فیدراڵیى عێراقە. 

نە  پێناسەیە  ئەم  دیارە 

و  دەستوور  ڕۆحى  لەگەڵ 

دەقەکاىن تەبایە، نە لەگەڵ نییەىت 

لەگەڵ  نە  یاسادانەریش گونجاوە، 

کە  یەک  دێتەوە  واقیعەش  ئەو 

)٢٠٠٣(وە  ڕووداوەکاىن  لەدواى 

لەگەڵ  بەڵکوو  ئاراوە،  هاتووەتە 

لۆژیکیشدا ناکۆکە، چۆن دەکرێت 

)مادەى  مادەیەکیدا  لە  دەستوور 

١١٧( دان بە هەرێمى کوردستاندا 

بنێت)٧(، کەچى دواتر لە مادیەکی 

ناوچەى  بە   )١٤٠ )مادەى  تردا 

جێناکۆک لەقەڵەمى بدات!

هەر چەندە دادگاى فیدراڵیى 

لە  هەڵەیەى  بەم  دەرکى  بااڵ 

"ناوچە  چەمکى  دياريکردىن 

لە  و  کرد  جێناکۆکەکان"دا 

بڕیارێکی تردا کە بە ژمارەى )٤٣( 

دەریکردووە،   )٢٠١٣/٣/١١( لە 

ئێمەدا،  تێڕواىن  "لە  دەڵێت: 

ئەو  جێناکۆکەکان  زەوییە 

حکومەىت  لەالیەن  کە  زەوییانەیە 

لە  کوردستانەوە  هەرێمى 

بەڕێوە  ٢٠٠٣/٣/١٩دا  ڕێکەوتی 

هەولێر  و  دهۆک  لە  نەبراون 

دیالە  و  کەرکووک  و  سلێامىن  و 

دواجار  بەاڵم  نەینەوا)٨("،  و 

پێشکەشکردىن  لە  دادگایە  ئەم 

چەمکى  بۆ  ورد  پێناسەیەکى 

ناوچە جێناکۆکەکان و دیاریکردىن 

نەبووە،  سەرکەوتوو  سنوورەکەى؛ 

نوێیەیدا  بڕیارە  لەو  بەڵکوو 

یەکالییکردنەوەى  دەسەاڵىت 

لێژنەى  بە  داوە  ئەمانەى  هەموو 

 ،)١٤٠( مادەى  جێبەجێکردىن 

پێشرت  لیژنەیەش، وەک  ئەم  دیارە 

زیاتر  کاىت  ڕاپرىس(؛  سەرژمێر، 

خەرجیى  هاوکات  بخایەنێت، 

کە  بێت  پێویست  لەوەى  زیاتر 

لەمەش  کراوە، جگە  تەرخان  بۆى 

بەرانەش  و  الیەن  ئەو  ژمارەى 

کورددا  لەگەڵ  کە  بکات  زیاتر 

هەموو  ناکۆکییەوە،  دەکەونە 

شکستپێهێناىن  پێناو  لە  ئەمەش 

کێشەکە  چارەسەرکردىن  پڕۆسەى 

بووە.

پێناسە  ئەم  لەبەرامبەر 

فیدراڵیى  "دادگاى  بەرفراوانەدا، 

ژمارەى  بڕیارى  لە  عێراق"،  بااڵى 

 )٢٠١٧/١٠/٢٩( لە  کە  )١١٣(یدا 

زۆر  پێناسەیەکى  دەریکردووە؛ 

کردووە،  پێشنیار  بەرتەسکى 

نوورساوەکە  ناوەرۆکى  پوختەى 

لەم سێ خاڵەدا کورت دەبێتەوە)٤(: 

جێناکۆکەکان"  "ناوچە   .١

مادەى  لە  "دووەم"  بڕگەى  لە  کە 

 ٢٠٠٥ دەستوورى  )١٤٠(ى 

هاتووە، ئاماژەیە بۆ ئەو ناوچانەى 

کە جێى ملمالنێى نێوان حکومەىت 

حکومەىت  و  کوردستان  هەرێمى 

لەبەر  جا  عێراقین،  فیدراڵیى 

ئەوەى برگەى )أ( لە مادەى )٥٣(

دەوڵەىت  بەڕێوەبردىن  یاساى  ى 

گواستنەوە  قۆناغى  بۆ  عێراق 

داىن  ٢٠٠٤(؛  کاتیى  )دەستوورى 
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هێندە  پێناسەیەکى  کرد،  باسامن 

کردووە  ناوچانە  ئەو  بۆ  فراواىن 

تەواو  مادەکە  جێبەجێکردىن  کە 

ئەستەم دەکات.

حکومەىت  تێڕوانینى  دووەم: 

چەمکى  بۆ  کوردستان  هەرێمى 

ناوچە جێناکۆکەکان

هەرێمى  هەرچەندە 

ماىف  ڕوانگەى  لە  کوردستان 

دەڕوانێتە  خۆیەوە  مێژوویی 

بۆ  داواکردىن  ماىف  ڕەوایەتیى 

کە  ناوچانەى  ئەو  گەڕاندنەوەى 

لەگەڵ حکومەىت عێراقدا لەسەرى 

بۆ  بەڵگەکاىن  بەاڵم  ناکۆکە، 

ناوچانە؛  ئەم  دیاریکردىن سنوورى 

ڕاستییشدا  لە  نین.  توندوتۆڵ  زۆر 

حکومەىت هەرێمى کوردستان لەم 

گەورەى  کەمتەرخەمیى  بوارەدا 

دەبینین  بۆیە  هەر  دیارە،  پێوە 

وێڕاى ئەوەى کە لە ساڵى )٢٠٠6(

دامەزراوەیەکى  چەند  ەوە 

ناوچە  کاروبارى  بۆ  حکومى 

کراوە،  دروست  جێناکۆکەکان 

لەوانە: "وەزارەىت کاروبارى ناوچە 

کە  کوردستان"،  لە  دابڕێرناوەکان 

دواتر بە یاساى ژمارە )٢(ى ساڵى 

"دەستەی  بە  گۆڕاوە   )٢٠١٠(

بۆ  کوردستان  هەرێمى  لە  گشتی 

ناکۆکییان لەسەرە"  ناوچانەى  ئەو 

وەزیر  پلەى  بە  سەرۆکەکەىش  و 

دامەزراوە، بەاڵم هێشتا هەوڵێکى 

حکومەىت  لەالیەن  ئەوتۆ  جددیى 

ئەم  و  کوردستان  هەرێمى 

بۆ  دامەزراوانەشەوە  و  وەزارەت 

و  جوگراىف  سنوورى  دیاریکردىن 

"جێناکۆکەکان"  ناوچە  کارگێڕیى 

ماڵپەرى  تەنانەت  نییە، 

کە  دەستەیەش  ئەم  ئەلکرتۆنیى 

گشتیی  "دەستەی  بە  نارساوە 

ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی 

ماڵپەڕێکى  کە  هەرێم"،  ئیدارەی 

درەنگ  زۆر  و  الوازە  زۆر 

هیچ  دەکرێتەوە،  ئەپدەیت 

بەڵگەنامەیەک یان توێژینەوەیەک 

یان نەخشەیەک یان ئامارێک یان 

و  ناساندن  بە  تایبەت  وتارێکى 

و  سنوور  و  دانیشتووان  ژمارەى 

ناوچە  مێژووى  و  جوگراىف  پێگەى 

کاتێکدا  لە  نییە.  تیا  جێناکۆکەکان 

ساڵى  )٢(ى  ژمارە  یاساى  بەپێى 

)٢٠١٠(، کە پێشرت ئاماژەمان بۆی 

ئەو  ئەرکەکاىن  لە  یەکێک  کرد، 

"کۆکردنەوە  لە  بریتییە  دەستەیە 

و  بەڵگە  بەدۆکۆمێنتکردىن  و 

ڕووداوى مێژووى پەیوەندیدار بە 

ناوچە ناکۆکی لەسەرەکان)٩(".

لەالیەن  تائێستا  بەڵکوو 

هەرێمى  دامەزراوەیەکى  هیچ 

پێناسەیەکى  کوردستانەوە 

ناوچە  بۆ  ڕوون  و  ورد  فەرمیى 

لەو  جگە  نەکراوە،  جێناکۆکەکان 

نەبێت  ئاڵۆزە  و  گشتى  پێناسە 

ساڵى  )٢(ى  ژمارە  یاساى  لە  کە 

٢٠١٠دا هاتووە و دەڵێت: "ناوچە 

ناکۆکى لەسەرەکان ئەو ناوچانەن 

بە  عێراق   – کوردستان  لە  کە 

و  مێژوویى  واقعی  پێچەوانەى 

ڕێکارەکاىن  و  دابڕێرناون  جوگراىف 

بەعەرەبکردن و گۆڕینى ناسنامەى 

ڕژێمى  لەالیەن  نەتەوەیى 

بەعسەوە دەیانگرێتەوە)١٠(". بەاڵم 

پێناسەیە  ئەم  ومتان،  هەروەک 

ئەو  بەدیاریکراوى  و  گشتییە  زۆر 

بە  ناکات کە  ناوچانە دەستنیشان 

ناوچە جێناکۆکەکان نارساون.

دیاریکردىن  بۆ  دەکرێت 

کوردستان  هەرێمى  تێڕوانینى 

بۆ  پەنا  جێناکۆکەکان،  ناوچە  بۆ 

ببەین،  ناڕاستەوخۆ  سەرچاوەى 

ڕیفراندۆمى  پڕۆسەى  وەک 

لە  کوردستان  سەربەخۆیى 

لەو  جگە  کە   ،)٢٠١٧/٩/٢٥(

لەژێر  کاتەدا  لەو  ناوچانەى 

دەستى داعشدا بوون، تا ڕادەیەک 

دەرەوەى  ناوچانەکاىن  زۆربەى  لە 

نارساون؛  جێناکۆک  بە  کە  هەرێم 

ئەنجام درا، ئەو ناوچانەش ئەمانە 
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حکومەىت  تێڕوانینى  لە  بەکورىت: 

ناوچە  کوردستاندا،  هەرێمى 

کە  ناوچانەن  )ئەو  جێناکۆکەکان 

کوردستان  هەرێمى  حکومەىت 

دەرەوەى  کوردستاىن  ناوچەى  بە 

دەبات  ناویان  هەرێم  ئیدارەى 

داواى  )٢٠٠٣(وە  لەدواى  و 

بۆ  دەکات  گەڕاندنەوەیان 

ئەم  و  خۆی  حوکمڕانیى  سنوورى 

لەسەر  هەرێمییش  پێداگرییەى 

گەڕاندنەوەیان؛ سیفەىت جێناکۆکى 

پێ داون(.

نەتەوە  تێڕوانینى  سێیەم: 

ناوچە  بۆ چەمکى  یەکگرتووەکان 

جێناکۆکەکان

لە  دەقەى  ئەو  ڕوانگەى  لە 

ڕێگە  و  هاتووە  )٥٨(دا  مادەى 

دەسەاڵىت  سەرۆکایەتیى  بە 

جێبەجێکردىن فیدراڵیى عێراق داوە 

یەكگرتووەكان  نەتەوە  لە  داوا  کە 

نێودەوڵەتیی  ناوبژیوانێكی  بكات 

بۆ  بكات  دەستنیشان  بێالیەن 

ناوچە  كێشەى  لەسەر  لێكۆڵینەوە 

پێشكەشكردنی  و  جێناکۆکەکان 

"ئەنجوومەىن  ڕاسپاردە)١٢(، 

نەتەوە  بە  سەر  ئاسایش"ى 

٢٠٠٧دا  ساڵى  لە  یەکگرتووەکان 

بە  بەخىش  دەسەاڵىت  بڕیارێک  بە 

"نێردەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 

 ،"UNAMI  – عێراق  هاوکاریى 

لە  پێویست  ڕێکارى  داناىن  بۆ  تا 

کێشەکە؛  یەکالییکردنەوەى  پێناو 

حکومەىت  بە  پێشکەش  ڕاسپاردە 

ئەمەش  بۆ  بکات)١٣(،  عێراقى 

ڕەزامەندیى  وەرگرتنى  دواى 

هەردوو الیەىن کێشەکە )حکومەىت 

حکومەىت  و  کوردستان  هەرێمى 

فیدراڵیى عێراق(، لە ماوەى سااڵىن 

 "UNAMI"  ،)٢٠٠٨–٢٠٠٩(

لە  الپەڕەیى   )٤٧٢( ڕاپۆرتێکى 

دووتوێى دوو بەرگدا بە ناونیشاىن 

لە "سنوورە ناوخۆییە جێناکۆکەکان 

 Disputed Internal  -

الداخلية  الحدود   -  Boundaries

کرد.  پێشکەش  عليها"  املتنازع 

ڕاپۆرتەش،  ئەم  ناوەرۆکى  بەپێى 

 )١٤( لە  جێناکۆکەکان"  "ناوچە 

کە  پێکهاتووە،  ناحیە   )٢( و  قەزا 

دابەش  خوارەوە  شێوەیەى  بەم 

بوون)١٤(: 

نەینەوا:  پارێزگاى  لە   -

تەلەعفەر،  )شەنگال،  قەزاکاىن 

عەقره،  شێخان،  تەلكێف، 

حەمدانيە و مەخموور( و ناحيەى 

)قەحتانيە(،

کەرکووک:  پارێزگاى  لە   -

قەزاکاىن )ناوندى کەرکووک، دوبز، 

حەویجە و داقووق(،

لە تێڕوانینى 
حکومەتى هەرێمى 

کوردستاندا، هەندێک 
لەم ناوچانە؛ "ناوچەى 
جێناکۆک نین" وەک 

هەردوو قەزاى )عەقرە 
و مەخموور(

)شەنگال،  نەینەوا  لە  بوون: 

مەخموور،  حەمدانیە،  بەرتەلە، 

عیازیە،  ربیعە،  وانە،  تەلگیف، 

بەعشیقە، قەوس، شیخان، زومار(، 

جەلەوال،  )خانەقین،  دیالە  لە 

)کۆى  کەرکووک  لە  قەرەتەپە(، 

کەرکووک، جگە لەو ناوچانەى کە 

لەو کاتەدا لەژێر دەستى داعشدا 

)جەبارە  سەاڵحەدین  لە  بوون(، 

ناوچانە  ئەم  دوزخورماتوو()١١(.  و 

لێکنەپساو  رشیتێکى  درێژایى  بە 

دەبێت،  کم(   ١٠٠٠( نزیکەى  کە 

مەندەىل،  تا  شەنگالەوە  لە  هەر 

باشوورى  بە  لکاون  ڕاستەوخۆ 

پارێزگاکاىن هەرێمى کوردستانەوە 

کورد  دانیشتووانی  ژمارەى  و 

ملیۆنە.  یەک  لە  زیاتر  تیایاندا 
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سەاڵحەدين:  پارێزگاى  لە   -

قەزاى "دوزخورماتوو"،

قەزاکاىن  دیالە:  پارێزگاى  لە   -

ناحیەى  و  خانەقین(  و  )کفرى 

"مەندەىل".

تێڕوانینى  لە  هەرچەندە 

کوردستاندا،  هەرێمى  حکومەىت 

"ناوچەى  ناوچانە؛  لەم  هەندێک 

هەردوو  وەک  نین"  جێناکۆک 

مەخموور(،  و  )عەقرە  قەزاى 

ئەو  نەبوو  ئامادەش  هاوکات 

کە  بکات  قبووڵ  ڕاسپاردانە 

کێشەکە  یەکالییکردنەوەى  بۆ 

داناىن  بەاڵم  کراون،  پێشکەش 

نرخاند،  بەرز  ڕاپۆرتەکەى 

بەتایبەت لە هەوڵیدا بۆ دیارکردىن 

کارگێڕیى  و  جوگراىف  سنوورى 

بە  پاڵپشت  جێناکۆکەکان  ناوچە 

و  نەخشە  و  بەڵگەنامە  چەندین 

چاوپێکەوتن و سەرداىن مەیداىن.

پێوەرەکاىن  چوارەم: 

زانستى  تێڕوانینێکى  گەاڵڵەکردىن 

بۆ چەمکى ناوچە جێناکۆکەکان

دەبێت  شتێ،  هەموو  لە  بەر 

کە  بکەین  ڕاستییە  ئەو  ڕەچاوى 

جێناکۆکەکان"  "ناوچە  چەمکى 

یاسایى  چەمکێکى  تەنها  هەر 

بەڵکوو  نییە،  دەستوورى  و 

جوگرافی  و  سیاىس  چەمکێکى 

مێژووییشە،  و  دیموگرافی  و 

پێوەرى  بە  تەنها  ناکرێت  بۆیە 

پێناسەى  "سیاىس"  یان  "یاسایى" 

کۆى  دەبێت  بەڵکوو  بکەین، 

لەم  زۆربەیان  یان  پێوەرەکان 

پێناسەکردنەدا ڕەچاو بکەین. لەم 

کوردەکاىن  بڕواى  بە  ڕوانگەیەوە، 

کوردستانییەکاىن  ناوچە  عێراق، 

لە  کە  ناوچانەن  ئەو  عێراق 

عێراقەوە  دروستبوونی  سەرەتاى 

دانیشتوواىن  زۆربەى  ١٩٢١؛  لە 

لە  بەر  بەتایبەتییش  بوون،  کورد 

 ،١٩٥٧ ساڵى  سەرژمێرییەکەى 

خراپى  سیاسەىت  سایەى  لە  بەاڵم 

یەکلەدوایەکەکاىن  حکومەتە 

عێراق بەگشتى و ڕژێمى بەعسیش 

بەتایبەىت، بەشێکى زۆر لەم ناوچانە 

دیمۆگراىف  گۆڕینى  دووچارى 

دەرکردىن  و  ڕاگواسنت  بە  بوون 

بە  و  کوردەکانیان  دانیشتووانە 

تەعریبکردن و گۆڕینى ناسنامەیان 

تر  کەسانی  نیشتەجێکردىن  بە  و 

لە جێیان و بە دەستگرتن بەسەر 

کردىن  و  زەوییان  و  ماڵ  و  موڵک 

بە ناوى کەسانی ترەوە، هەروەها 

کارگێڕیى  سنوورى  گۆڕینى  بە 

مەبەستى  بە  ناوچانە،  ئەو 

کەمکردنەوەى چڕیى دانیشتوواىن 

ئەم  درێژایى  بە  تیایاندا.  کورد 

ماوەیەش، بەتایبەت لە کاىت هاتنى 

کورسیى  سەر  بۆ  بەعسییەکان 

حوکم لە عێراقدا، کوردەکان لەپاڵ 

ڕاگەیاندىن شۆڕىش چەکدارى دژى 

چەندین  خراپانە،  سیاسەتە  ئەم 

عێراقى  حکومەىت  لەگەڵ  جار 

پێناو  لە  دانوستان،  ناو  چوونەتە 

داننان  و  سیاسەتانە  ئەو  ڕاگرتنى 

و  ناوچانە  ئەو  کوردیبووىن  بە 

بە  بەڕێوەبردنیان  ماىف  بەخشینى 

ئەم  هەمیشە  بەاڵم  خۆى،  کورد 

و  هێناوە  شکستیان  دانوستانانە 

سیاسەىت ڕاگواسنت و بەعەرەبکردن 

و گۆڕینى دیمۆگراىف و کارگێڕى و 

ناوچانە  ئەو  نەتەوەیى  ناسنامەى 

بووە.  بەردەوام  دانیشتووانیان؛  و 

بەشێک   ،١٩٩١ ڕاپەڕینى  لەدواى 

دەستى  کەوتنەوە  ناوچانە  لەم 

ترى  دانوستانێکی  دواى  کورد، 

و  بەعس  ڕژێمى  لەگەڵ  کورد 

هەرێمى  "حکومەىت  شکستهێناىن، 

دەسەاڵتێکى  وەک  کوردستان" 

ئەو  بەڕێوەبردىن  بۆ  دیفاکتۆ 

دامەزرا،  ڕزگارکراوانە  بەشە 

لە  زیاد  کە  ترى  بەشەکەی  بەاڵم 

کوردستانییەکاىن  ناوچە  نیوەى 

ڕژێمى  دەستى  لەژێر  عێراقە، 

 ،٢٠٠٣/٣/١٩ تا  مانەوە  بەعسدا 

ئەو  ڕێکەوتەشەوە،  ئەم  لەدواى 
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ناوچانە کە لەدواى ڕاپەڕینەوە لە 

دەستى بەعسدا مابوونەوە، بوونە 

نێوان  ناکۆکیى  و  ملمالنێ  جێى 

"حکومەىت هەرێمى کوردستان" و 

ئەوەى  لەبەر  عێراق"،  "حکومەىت 

ئەوەى  لەپاڵ  هەرێم  حکومەىت 

دۆخى  گەڕاندنەوەى  داواى 

لە  بەر  بۆ  دەکات  ناوچانە  ئەو 

کورد  کاتێک   ،١٩٥٧ سەرژمێریى 

دانشتووانیان  زۆرینەى  تیایاندا 

بووە، هاوکات داواى گەڕاندنەوەى 

سایەى  ژێر  بۆ  ناوچانە  ئەو 

بەڕێوەبردىن خۆى و لکاندنەوەیان 

بە هەرێمى کوردستانەوە دەکات، 

داواکارییەى  بەم  بەرامبەر 

کوردستانیش،  هەرێمى  حکومەىت 

نییە  ئامادە  عێراق  حکومەىت 

دەستبەردارى بەشێک لەو ناوچانە 

هەندێکیان  کە  بەتایبەت  بێت، 

ناوچەى دەوڵەمەندن بە سەرچاوە 

وەک  سرتاتیژییەکاىن  رسوشتییە 

ئەمەش  لەبەر  گاز، هەر  و  نەوت 

لە دەستوورى کاتیى  ناوچانە  ئەم 

٢٠٠٤ و دەستوورى فیدراڵیى ٢٠٠٥ 

ناوزەند  جێناکۆکەکان"  "ناوچە  بە 

تەوەرێکى  ناکۆکییەش  ئەم  کران، 

تا  کە  کێشانەیە  ئەو  سەرەکیى 

الیەندا  هەردوو  لەنێوان  ئیستا 

بەردەوامە. کەواتە بۆ پێناسەکردىن 

ناوچە جێناکۆکەکان و دیاریکردىن 

عێراقدا  لە  ناوچەیەکیش  هەر 

دەبێت  نا؟"،  یان  "جێناکۆکە  کە 

سێ  ڕەچاوى  کەمەوە  الیەىن  بە 

ڕەنگدانەوەى  کە  بکەین  پێوەر 

"حکومەىت  تێڕوانینەکەى  هەرسێ 

و  کوردستان  هەرێمى  و  عێراق 

نەتەوە یەکگرتووەکان"ە، ئەو سێ 

پێوەرەش بریتین لەمانە:

لە  بەر  ناوچەکە   .١

زۆرینەى   ،١٩٥٧ سەرژمێرییەکەى 

دانیشتووانی کورد بووبێت.

٢. ناوچەکە لەالیەن حکومەىت 

ڕژێمى  )بەتایبەت  عێراقەوە 

شااڵوەکاىن  دووچارى  بەعس( 

و  بەعەرەبکردن  و  ڕاگواسنت 

و  کارگێڕى  و  دیمۆگراىف  گۆڕینى 

ناسنامەى نەتەوەیى بووبێت.

٣. ناوچەکە لەالیەن حکومەىت 

هەرێمى کوردستانەوە داواى ماىف 

بە  لکاندنەوەى  و  بەڕێوەبردن 

هەرێمەوە لەسەر بێت.

هەرسێ  ڕەچاوکردىن  بە 

دەتوانین  سەرەوە،  پێوەرەکەى 

جێناکۆکەکان  "ناوچە  بڵێین: 

١٩٥٧؛  لە  بەر  کە  ناوچانەن  ئەو 

کورد  دانیشتووانیان  زۆرینەی 

حکومەىت  لەالیەن  و  بوون 

عێراقەوە )بەتایبەت لە سەردەمى 

بەعسدا(  ڕژێمى  حوکمڕانیى 

و  ڕاگواسنت  شااڵوەکاىن  دووچارى 

بەعەرەبکردن و گۆڕینى دیمۆگراىف 

و کارگێڕى و ناسنامەى نەتەوەیى 

حکومەىت  لەالیەن  و  بوون 

داواى  کوردستانەوە  هەرێمى 

لکاندنەوەیان  و  بەڕێوەبردن  ماىف 

هەیە."  لەسەر  هەرێمەوە  بە 

کردارییەوە  ڕووى  لە  ئەگەرچى 

هەندێک لەم ناوچانە بۆ ماوەیەک 

 )٢٠١٧ تا  ٢٠٠٣-ەوە  ساڵى  )لە 

هەرێم،  دەست  کەوتوونەتەوە 

دوزخورماتوو  و  کەرکووک  وەک 

ناوچەی  هەندێک  و  جەلەوال  و 

بە  دان  ئێستا  تا  بەاڵم  تر، 

سایەى  ژێر  بۆ  گەڕاندنەوەیان 

کوردستان  هەرێمى  حکومەىت 

و  جوگراىف  سنوورى  نەنراوە. 

ئەو  ناوچانەش،  ئەم  کارگێڕیى 

کە  دەگرێتەوە  زەوییە  رشیتە 

ڕاستەوخۆ لکاوە بە باشوورى ئەو 

کوردستانەوە  هەرێمى  سنوورەى 

 )٢٠١٧/٣/١٩( ڕێکەوتی  تا  کە 

لەالیەن حکومەىت ئەم هەرێمەوە 

زەوییە  رشیتە  ئەم  براوە،  بەڕێوە 

هاوسنوورى  کە  شەنگالەوە  لە 

و  دەکات  پێ  دەست  سووریایە، 

ڕۆژهەاڵتەوە  لە  "شێخان"  بەرەو 

بۆ  لەوێوە  ئەمجا  دەڕوات، 
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لە  بەر   .١ بکەین:  ڕەچاو  پێوەرە 

زۆرینەى   ،١٩٥٧ سەرژمێرییەکەى 

 .٢ بووبێت.  کورد  دانیشتووانی 

عێراقەوە  حکومەىت  لەالیەن 

بەعس(  ڕژێمى  )بەتایبەت 

و  ڕاگواسنت  شااڵوەکاىن  دووچارى 

بەعەرەبکردن و گۆڕینى دیمۆگراىف 

و کارگێڕى و ناسنامەى نەتەوەیى 

حکومەىت  لەالیەن   .٣ بووبێت. 

هەرێمى کوردستانەوە داواى ماىف 

بە  لکاندنەوەى  و  بەڕێوەبردن 

هەرێمەوە لەسەر بێت.

لە  مەبەست  کەواتە   .٢

جێناکۆکەکان،  ناوچە  چەمکى 

 ١٩٥٧ لە  بەر  کە  ناوچانەن  ئەو 

کورد  دانیشتووانیان  زۆرینەی 

حکومەىت  لەالیەن  و  بوون 

عێراقەوە )بەتایبەت لە سەردەمى 

بەعسدا(  ڕژێمى  حوکمڕانیى 

و  ڕاگواسنت  شااڵوەکاىن  دووچارى 

بەعەرەبکردن و گۆڕینى دیمۆگراىف 

و کارگێڕى و ناسنامەى نەتەوەیى 

حکومەىت  لەالیەن  و  بوون 

هەرێمى کوردستانەوە داواى ماىف 

بە  لکاندنەوەیان  و  بەڕێوەبردن 

هەرێمەوە لەسەر هەیە.

و  پێوەرە  سێ  ئەو  بەپێی   .٣

عێراقدا  لە  سەرەوە،  پێناسەکەى 

ناوچەى  بە  کارگێڕییانە  یەکە  ئەم 

دەکرێن:  ئەژمار  جێناکۆک 

و  تەلەعفەر  و  شەنگال  قەزاى 

و  عەقرە  و  شێخان  و  تەلكێف 

قەحتانيە  ناحيەى  و  حەمدانيە 

هەموو  نەینەوا،  پارێزگاى  لە 

چوار  هەر  بە  کەرکووک  پارێزگاى 

ناوەندى  قەزاى  قەزاکەیەوە، 

و  حەویجە  و  دوبز  و  کەرکووک 

لە  دوزخورماتوو  قەزاى  داقوق، 

لەگەڵ  سەاڵحەدين،  پارێزگاى 

و  خانەقین  و  کفرى  قەزاکاىن 

پارێزگاى  لە  مەندەىل  ناحیەى 

دیالە.

سەرچاوەكان:

مادەى  )ج(ى  بڕگەى   )١(

)٥٨(ى یاساى قۆناغى گواستنەوەى 

التسوية  "تؤّجل  دەڵێت:   ،٢٠٠٤

عليها،  املتنازع  لألرايض  النهائية 

حني  إىل  كركوك،  ضمنها  ومن 

وإجراء  أعاله،  اإلجراءات  استكامل 

إحصاٍء سكاين عادٍل وشّفاٍف، وإىل 

حني املصادقة عىل الدستور الدائم، 

يجب أن تتّم هذه التسوية بشكٍل 

آخذاً  العدالة،  مبادئ  مع  يتّفق 

تلك  سّكان  إرادة  االعتبار  بنظر 

األرايض".

"دووەم"ى  بڕگەى   )٢(

مادەى )١٤٠(ی دەستوورى ٢٠٠٥ 

عىل  امللقاة  "املسؤولية  دەڵێت: 

باشوور دادەبەزێت و بە درێژایی 

کەنارى ڕۆژهەاڵىت ڕووبارى دیجلە 

"پارێزگاى  قەزاکەى  چوار  کۆى 

دەگرێت،  لەخۆى  کەرکووک" 

"مەندەىل"  ناحیەى  دەگاتە  تا 

ئەم  بۆیە  ئێران.  سنوورى  لەسەر 

رشیتە زەوییە، بەپێى هاوسێیەتیى 

یەکە  ئەم  جوگراىف،  سنوورى 

لەخۆى  خوارەوە  کارگێڕییانەى 

دەگرێت:

تەلەعفەر  و  شەنگال  قەزاى 

و  عەقره  و  شێخان  و  تەلكێف  و 

قەحتانيە  ناحيەى  و  حەمدانيە 

هەموو  نەینەوا،  پارێزگاى  لە 

چوار  هەر  بە  کەرکووک  پارێزگاى 

ناوەندى  قەزاى  قەزاکەیەوە، 

و  حەویجە  و  دوبز  و  کەرکووک 

لە  دوزخورماتوو  قەزاى  داقوق، 

لەگەڵ  دين،  سەاڵحە  پارێزگاى 

و  خانەقین  و  کفرى  قەزاکاىن 

پارێزگاى  لە  مەندەىل  ناحیەى 

دیالە.

ئەنجام

چەمکى  پێناسەکردىن  بۆ   .١

ناوچە جێناکۆکەکان بە شێوەیەکى 

دیاریکردىن  بۆ  و  ورد  زانستیى 

عێراقدا  لە  ناوچەیەکیش  هەر 

نا؟"،  یان  ناکۆکییە  "جێى  کە 

سێ  ئەم  کەم  الیەىن  بە  دەبێت 
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الحكومة  يف  التنفيذية  السلطة 

يف  عليها  واملنصوص  االنتقالية، 

املادة )٥٨( من قانون إدارة الدولة 

متتد  االنتقالية،  للمرحلة  العراقية 

التنفيذية  السلطة  اىل  وتستمر 

املنتخبة مبوجب هذا الدستور، عىل 

أن تنجز کاملًة )التطبيع، اإلحصاء، 

کرکوك  يف  باستفتاء  وتنتهي 

عليها،  املتنازع  األخرى  واملناطق 

مدٍة  يف  مواطنيها(  إرادة  لتحديد 

أقصاها الحادي والثالثون من شهر 

کانون األول سنة ألفني وسبعة".

االداری  األمر  فی  ورد   )٣(

الصادر من لجنة تنفیذ املادة ١٤٠ 

 )٢٠١١/١٢/١١( فی   )١٥٩( املرقم 

"هي  عليها:  املتنازع  املناطق  أن 

ملامرسات  تعرضت  التي  املناطق 

بالتغري  واملتمثلة  السابق  النظام 

السكاين  الوضع  وتغيري  الدميوغرايف 

وتهجري  ونفي  ترحيل  خالل  من 

كهجرة  سكناهم  اماكن  من  االفراد 

توطني  عدم  او  وتوطني  قرسية 

ومصادرة  مكانهم  اخرين  افراد 

االمالك واالرايض واالستمالك واطفاء 

من  وحرمانهم  الترصفية  الحقوق 

العمل من خالل تصحيح القومية او 

من خالل التالعب بالحدود االدارية 

لتلك املناطق بغية تحقيق اهداف 

سياسية كان يبغيها النظام السابق".

العلیا،  اإلتحادیە  املحکمە   )٤(

القرار املرقم )١١٣/اتحادیة/٢٠١٧( 

متوفر   ،)٢٠١٧/١٠/٢٩( فی 

https:// اآليت:  الرابط  عىل 

w w w. i r a q f s c . i q / k r a -

rat/2/2017/113_fed_2017.

pdf

)٥( بڕگەى )أ( لە مادەى )٥٣(

دەوڵەىت  بەڕێوەبردنی  یاسای  ى 

گواستنەوە،  قۆناغی  بۆ  عێراق 

ساڵى ٢٠٠٤. 

)١٤٣(ى  مادەى   )6(

عێراق  کۆماریى  دەستوورى 

"یاسای  دەڵێت:   ،٢٠٠٥ ساڵى 

بۆ  دەوڵەت  بەڕێوەبردنی 

پاشکۆکەی  و  گواستنەوە  قۆناغی 

لەپاش  هەڵدەوەشێنەوە 

جگە  نوێ،  حکومەتی  پێکهێنانی 

و   )٥٣( مادەی  )أ(ی  بڕگەی  لە 

مادەی )٥٨(."

)٧( مادەى )١١٧(ى دەستورى 

 ،٢٠٠٥ ساڵى  عێراق  کۆماریى 

دەڵێت:  "یەکەم"یدا  بڕگەى  لە 

ڕێکەوتی  لە  دەستوورە  "ئەم 

هەرێمی  بە  دان  پیادەکردنیەوە 

دەسەاڵتەی  ئەو  و  کوردستان 

وەک  دەهێنێت  ئێستایدا 

هەرێمێکی فیدراڵی".

العلیا،  اإلتحادیە  املحکمە   )٨(

)٤٣/اتحادیة/٢٠١٨(  املرقم  القرار 

عىل  متوفر   ،)٢٠١٨/٣/١١( فی 

https://www. اآليت:  الرابط 

iraqfsc.iq/krarat/2/2018/43_

fed_2018.pdf

)٩( بڕگەى )٥( لە مادەى )٣(ى 

هەرێمى  گشتیی  دەستەی  یاسای 

ناوچانەى  ئەو  بۆ  کوردستان 

)٢(ی  ژمارە  لەسەرە،  ناکۆکییان 

ساڵى ٢٠١٠.

)١٠( بڕگەى )٥( لە مادەى )٢(

ى یاسای ژمارە )٢(ى ساڵى ٢٠١٠.

العراق،  أخبار  شبكة   )١١(

املشمولة  املناطق  عىل  تعرف 

اإلقليم،  خارج  من  باالستفتاء 

http:// اآليت:  الرابط  عىل  متوفر 

aliraqnews.com/تعرف-عىل-

املناطق-املشمولة-باالستفتاء/ 

مادەى  لە   )٢( بڕگەى   )١٢(

بەڕێوەبردنی  یاسای  )٥٨(ى 

قۆناغی  بۆ  عێراق  دەوڵەىت 

گواستنەوە، ساڵى ٢٠٠٤. 

)١٣( قرار مجلس األمن الدولی 

املرقم )١٧٧٠( فی ٢٠٠٧. 

املتحدة  األمم  بعثە   )١٤(

ملساعدة العراق، الحدود الداخلیة 

الجزء  )تقریر(،  علیها  املتنازعة 

 ،٢٠٠٩ رسمیة،  غیر  ترجمة  األول، 

ص ص ٢٣ – ٢٧٠.
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ئایندەی کوردستانی سوریا لە نێوان 
ملمالنێی نێوخۆیی و هێزە 
هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

هەژار هەمزە سەلیم / توێژەر
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بەرایی 

لـەدوای  کوردسـتان  ڕۆژئـاوای 

عەرەبـی  بەهـاری  سـەرهەڵدانی 

و شـەڕ و ملمالنێـی نێـوان هێـزە 

و  سـووریا  ئۆپۆزسـیۆنەکانی 

دروسـت  سـووریا  حکومەتـی 

ئـەم هەرێمـە هەرێمێکـی  بـووە، 

ئەمـری واقعە، لەالیـەن هێزەکانی 

بەڕێـوە  دیموکراتـەوە  سـووریای 

دەپارێزرێـت.  و  دەبرێـت 

هەرێمـی  ملمالنـێ  ئاڵۆزیـی 

هەلێکـی  نێودەوڵەتییـەکان؛  و 

پێکهاتـە  و  کـورد  بـۆ  زێرینیـان 

خـۆش  واڵتـە  ئـەو  ئایینییەکانـی 

کـرد کـە هەرێمێکـی دیموکراسـی 

بنیـاد بنێـن، ناوچەکەیـان بپارێـزن 

لـە شـەڕ و ملمالنێـی ناوخۆیـی و 

وێرانبوونـی ژێرخـان و سـەرخانی 

سـووریا.  خۆرهەاڵتـی  باکـووری 

ڕۆژئاوای کوردستان تەنیا هەرێمی 

ڕاسـتەقینەی  دیموکراسـیی 

توانیویەتـی  کـە  سـووریایە 

هاواڵتیبـوون،  بنەمـای  لەسـەر 

ئاشـتییانەی  پێکەوەژیانـی 

مەزهەبییـەکان  و  ئایینـی  پێکاتـە 

هەموویـان  بـکات.  دەسـتەبەر 

و  بەڕێوەبـردن  لـە  بەشـداری 

بەرگریکـردن لـە هەرێمەکە بکەن. 

ئـەو ناوچەیـە زۆرینـەی لـە کـورد 

پێـک دێت، سـااڵنێکی زۆرە بێبەش 

هاواڵتیبـوون  مافـی  لـە  بـوون 

لـە  سـووری،  ڕەگەنامـەی  و 

و  هەرێمێـک  توانیویانـە  ئێسـتادا 

بنێـن  بنیـاد  سـەربازی  هێزێکـی 

کـە بەشـێکن لـە هاوکێشـە گرنـگ 

و  سـووریا  چارەنووسسـازەکانی  و 
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ناوچەکـە. ئاینـدەی ئەزموونەکەی 

ئەگـەری  چەندیـن  لەبـەردەم 

سـەرکەوتن و مەرترسی و هەڕەشە 

دەرەکییەکاندایـە.  و  ناوخـۆی 

بـە  کـە  کوردسـتان  ڕۆژئـاوای 

باکـوورە  خۆسـەرە  بەڕیڤبەرییـە 

خۆرهەاڵتـە سـووریا نـاو دەبرێت،  

سـنوورە جوگرافییەکـەی هەریەکە 

لـە پارێـزگای حەسـەکە و ڕەقـە و 

دەگرێتـەوە  دیـرزورو  و  حەلـەب 

پایتەختەکەیەتـی.  قامیشـلۆ  و 

جوگارافیـا و سـنوورەکەی، ئاماژەی 

سـەرکەوتنێکی گەورە و سرتاتیجیی 

ئـەو هێزەیـە لـە ڕووی سـەربازی 

ڕووی  لـە  وە  کارگێڕییـەوە.  و 

پێکهاتـەی دانیشـتووانەکەی؛ کورد 

و عـەرەب و ئاشـووری، کۆمەڵێکی 

ڕووی  لـە  و  تورکـامن  بچووکـی 

ئایینییشـەوە مسوڵامن و مەسیحی 

و ئێـزدی و ئەرمـەن پێـک دێـت)١(. 

سـەربازییەوە  ڕووی  لـە 

ڕۆژئاواکوردسـتان لـە شـەڕی دژی 

گـەورە  سـەرکەوتنێکی  تیـرۆر؛ 

هێنـا،  بەدەسـت  سـرتاتیجیی  و 

لەسـەر  داعـش  کـە  بەتایبەتـی 

سـووریا  هێزەکانـی  دەسـتی 

هـات. پـێ  کوتایـی  دیموکـرات 

کوردسـتان  ڕۆژئاڤـای 

سـەرکەوتنەی  ئـەو  سـەرەڕای 

کارگێڕیـی  ڕووی  لـە  کـە 

بـەاڵم  هەیەتـی،  سـەربازییەوە 

سیاسـەتی  دیبلۆماسـی،  ڕووی  لـە 

پەیوەندییەکانـی  و  دەرەوە 

لەگـەڵ واڵتانـی ناوچەکـە و دنیـا؛ 

ڕووبـەڕووی کۆمەڵێک بەربەسـت 

گـەورە  یەکجـار  بەرەنگاریـی  و 

و  بووەتـەوە  چارەنووسسـاز  و 

. بێتـەوە دە

سیستمی سیاسی و کارگێڕیی 

ڕۆژئاوای کوردستان 

سیسـتمی سیاسـی و کارگێڕیی 

ڕۆژئـاوای کوردسـتان، سیسـتمێکی 

عەملانیـی دیموکراسـیی  یەکسـانی 

داوای  وە  پیـاوە،  و  ژن  نێـوان 

المەرکەزیـی فیدراڵـی بـۆ هەمـوو 

هەمەڕەنگیـی  دەکات،  سـووریا 

پاراسـتنی   و  ئایینـی  و  نەتەوەیـی 

بەشـداریی  و  مـرۆڤ  مافەکانـی 

بنەماکانـی  و  ژن  چاالکانـەی 

پایەکانـی  گرنگرتیـن  دیموکراسـی؛ 

ڕۆژئـاوا  حوکمڕانیـی  سیسـتمی 

بـە  بـەراورد  بـە  کوردسـتانیە)٢(  

دەسـتی  ژێـر  تـری  ناوچەکانـی 

تـر  ئۆپۆزسـیۆنەکانی  گرووپـە 

ئەمـەش  سـووریا،  ڕژێمـی  و 

گەشـەکردن  لـە  گـەورە  ڕۆڵێکـی 

ڕۆژئـاوای  بەرەوپێشـردنی  و 

هەمـوو  دەگێڕێـت.  کوردسـتان 

قـەوارە نادەوڵەتییەکان، پێوسـتیان 

بـە پابەندبوونـی مافـی مـرۆڤ و 

دیموکراسیی پێکەوەژیانی ئاشتیانە 

هەیە بۆ بەدەسـتهێنانی پاڵپشـتیی 

نێودەوڵەتـی. ڕۆژئاوای کوردسـتان 

سـەرکەوتووی  ئەزموونێکـی 

فەرمانـڕەوای  تەندروسـتی 

پێشـکەش کـرد، ئەمـەش وای کـرد 

کـە زیاتـر هەرێمەکـە لـە پێگـەی 

و  بـکات  بەهێزتـر  نێودەوڵەتـی 

سـەرکەوتوو  منوونەیەکـی  وەک 

بکرێـت.  سـەیر 

دوای  ڕۆژئـاوا  هەرێمـی 

کانتۆنەکانـی  دامەزراندنـی 

سـنوورەکانی،  ڕۆژئـاوای 

بەسـەر  گـەورەی  گۆڕانکاریـی 

داهـات، جێگیـر نەبـووە ئەمـەش 

بە هـۆی سـەرکەوتنەکانی بووە لە 

ڕووی سـەربازییەوە لە شەڕی دژی 

تورکیـا  داگیرکارییەکانـی  و  تیـرۆر 

ئـەم  کوردسـتان.  ڕۆژئاڤـای  لـە 

گۆڕانکارییانـە لـە ڕووی ڕووبـەری 

جوگرافـی و ژمـارەی دانیشـتووان، 

دیمۆگرافیـا و پێکهاتـەی نەتەوەیی 

و ئایینیشـی گرتووەتەوە. دەکرێت 

بـۆ  ڕۆژئـاوا  جوگرافیـای  سـنووری 

پێـش  قۆناغـی  بـۆ  قۆنـاغ،  سـێ 

داعـش،  دوای  قۆناغـی  و  داعـش 

قۆناغـی دوای پەالمارەکانی تورکیا: 
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چڵـە زەیتـوون بـۆ سـەر عەفریـن 

و کانـی ئاشـتی بـۆ سـەر گرێسـپی 

دابـەش  فـوڕات  خۆرهەاڵتـی 

ڕووبـەری  سـەرەتادا  لـە  بکرێـت. 

جوگرافیـای هەریەکـە لە قامیشـلۆ 

کۆبانـێ  حەسـەکە؛  و  عەفریـن  و 

بـوو، دواتر لـە ڕۆژهەاڵتـی فوڕات 

و  دێـرزور  و  ڕەقـە  لـە  هەریەکـە 

ئەبوکەمـال و باهۆزیشـی گرتـەوە 

لـە خۆرئـاوی فوڕاتیـش؛ مەنبـج و 

بەشـێک لـە پارێـزگای حەلـەب لە 

مەقسـوودی  شـێخ  گەڕەکەکانـی 

گرتـەوە.

ژێرخانی ئابووری و سامانی 

رسوشتی 

 جوگرافیـا و ڕووبـەری ڕۆژئاوا، 

و  نەوتـی  گرنگـی  ناوچەیەکـی 

دەوڵەمەنـدە  ئاویـی  کشـتوکاڵیی 

لـە  هەیـە،  نەوتـی  پاڵێـوگای  و 

و  ئابـووری  ژێرخانـی  ڕووی 

و  نەوتـی  رسوشـتیی  سـامانی 

زۆر  کشـتوکاڵیی  و  ئـاوی  و  گازی 

بەهێـز و دەوڵەمەنـدە بە بـەراورد 

خاكـی  و  جوگرافیـا  هەمـوو  بـە 

سـووریا. ئەو نەوتەی ئێسـتا لەژێر 

ڕێـژەی  ڕۆژئاوادایـە،   دەسـەاڵتی 

٪٩٠ی نەوتـی هەموو سـووریاییە، 

نەوتـی  یەدەگـی  کاتێکـدا  لـە 

ملیـار  یـەک  دڵنیاکـراوی سـووریا؛ 

بەرمیـل نەوتە كە دەکاتە %0.18ی 

دڵنیاکـراوی  نەوتـی  یەدەگـی 

٢٠١٠دا،  سـاڵی  لـە  جیهـان. 

بەرهەمهێنانـی نـەوت لـە سـووریا 

ڕۆژانـە 400 هـەزار بەرمیـل بـوو، 

کـە ٢٥٠ بەرمیلیان بۆ پێداویسـتیی 

ناوخـۆی دەوڵەتـی سـووریا بووە و 

١٥٠ هەزاریشـی ڕەوانـەی دەرەوە 

دەکـرا)٣(. ئێسـتا هەرێمـی ڕۆژئـاوا 

خاوەنـی “ڕێکكەوتننامەی نەوتیی 

ئێرنجـی  کرسـنت  دەلتـا  نێـوان 

مەبەسـتی  بـە  ئەمەریکی)٤(”یـە، 

نەوتییەکانـی  کێڵگـە  پەرەپێدانـی 

پااڵوتنـی  و  ڕۆژئـاوا  هەرێمـی 

نەوتـی، كـە ئەمـە بـە یەکێـک لـە 

ئابـووری  دەسـتکەوتە  گرنگرتیـن 

جێوسیاسـییەکانی  و  سیاسـی  و 

ڕۆژئـاوای  بەڕێوەبەردنـی 

دادەنرێـت و هەنگاوێکـی گرنگـی 

دیفاکتۆبوونـی  بـە  دانپێدانانـە 

هەروەهـا  ئەزموونەکـەی. 

ژێرخانـی  هەنـگاوی  گرنگرتیـن 

پێداویسـتییەکانی  کـە  ئابوورییـە، 

مسـۆگەر  و  دابیـن  ڕۆژئـاوا  وزەی 

داهاتـی  ڕووی  لـە  دەکات. 

سـەرچاوەیەکی  ئابوورییشـەوە، 

هەرێمـی  پەرەپێدانـی  بنەڕەتیـی 

ڕۆژئاوایـە.

غـاز،  بـە  سـەبارەت 

ئەو نەوتەی 
ئێســتا لەژێر 

دەســــــەاڵتــی 
ڕۆژئـــــــــاوادایە،  
ڕێژەی ٪٩٠ی نەوتی 

هەموو سووریاییە
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بەرهەمهێنانـی ئـەم وزەیـە لەژێـر 

دەسـەاڵتی ڕۆژئـاوا دەگاتـە ٤٥٪ی 

بەرهەمهێنانـی هەموو سـووریا)٥(. 

ڕۆژئـاوا زۆرینـەی بەنـداو و پـڕۆژە 

ڕووبـاری  سـەر  ئاودێرییەکانـی 

دەسـەاڵتدایە،  لەژێـر  فوڕاتـی 

و  فـوڕات  بەنـداوی  وەک 

بەنـداوی بەعـس کـە سـەرچاوەی 

و  کارەبـا  بەرهەمهێنانـی  گرنگـی 

کشـتوکاڵین.  ئاودێریـی  پـڕۆژەی 

زەوییـە کشـتوکاڵییەکانی ڕۆژئـاوا، 

بەتایبەتـی لـە پارێزگای حەسـەکە، 

باشـووری  و  ڕەقـە  دێـرەزوور، 

هـەرە  لـە  سـووریا،  ڕۆژهەاڵتـی 

سـووریان  بەپیتەكانـی  زەوییـە 

بەرهەمهێنانـی  بـۆ  گونجـاون  کـە 

گەنـم و جـۆ و نیسـک و لۆکـە)6(. 

گەورەتریـن  کاتـدا  هەمـان  لـە 

سـووریا،  لـە  چیمەنتـۆ  کارگـەی 

فەڕەنسـییە  “الفـارج”ی  کارگـەی  

گـەورە  ڕۆڵێکـی  کـە  کۆبانـێ  لـە 

گەشـەی  و  ئاوەدانکردنـەوە  لـە 

دەگێڕێـت. ڕۆژئـاوا  ئابووریـی 

شـەڕی  دەسـتپێکردنی  پێـش 

سـووریا، باکـووری ڕۆژهەاڵتی ئەم 

واڵتـە نزیکـەی نیـوەی داهـات و 

ئابووریـی سـووریای پێـک دەهینا 

و ڕێـژەی زەوییـە کشـتوکاڵییەکانی 

ناوچەیـە  لـەم  سـووریاش 

دەگەیشـتە ٤٢٪)٧(. لێـرەدا پێگـەی 

ئابووریـی  ژێرخانـی  و  جوگرافـی 

و  یەکالکـەرە  ڕۆڵێکـی  ڕۆژئـاوا، 

لـە  دەگێڕێـت  چارەنووسسـاز 

شـێوەیە  بـەم  ڕۆژئـاوا.  ئاینـدەی 

جوگرافیـی  و  ئابـووری  پێگـەی 

ڕۆژئاواکوردسـتان، لە دوو الیەنەوە 

گرنگـە:

پەرەپێدانـی  لـە  یەکـەم:  

پشتبەخۆبەسـنت  و  ناوخۆیـی 

هەرێمێکـی  دروسـتکردنی  بـۆ 

و  سیاسـی  ڕووی  لـە  سـەربەخۆ 

ئابوورییەوە، کـە دەتوانێت بیکات 

بـە هەرێمێکـی بەهێـز کـە کەمـرت 

پێویستی بە پشـتیوانیی ئابووری و 

هاوکاریـی مرۆیـی دەرەكـی بێـت.

  دووەم: بەکارهێنانـی ناوچـە 

لـە  ئاوییـەکان  و  نەوتـی  پێگـە  و 

گفتوگۆ و دانوستانەکان، بۆ ئەوەی 

لـە  هەبێـت  بەهێـزی  پێگەیەکـی 

سـەودا و ئاڵوگـۆڕ بـە ناوچـەکان، 

وەک  نـەوت  کاتـدا  هەمـان  لـە 

سـەرچاوەیەکی ئابووریـی سیاسـی 

تەنانـەت  ببینێـت،  لـێ  سـوود 

نـەوت ببێـت بە هـۆکاری ئـەوەی 

هاوپەیامنـان  و  ئەمەریـکا  کـە 

پاشەکشـێی تەواوەتـی لـە سـووریا 

نەکـەن. دۆناڵـد ترەمپ؛ سـەرۆکی 

بـۆ  لێدوانێکـی  لـە  ئەمەریـکا، 

پەراوێـزی  لـە  ڕۆژنامەنووسـان 

“ئێمـە  ڕایگەیانـد:  ناتـۆ،  لوتکـەی 

لەنزیـک  نەوتیـامن  ناوچەیەکـی 

هەیـە  سـووریادا  لـە  و  سـووریا 

بـۆ  لەوێـن  سـەربازەکامنان  كـە 

پاراسـتنی)٨(” و لـە تویتێکـی تـردا 

بـە  ببیـن  “نامانەوێـت  دەڵێـت: 

پۆلیس لـە ناوچەکە، ئێمـە لەوێین 

نەوتـەکان.  بیـرە  پاراسـتنی  بـۆ 

لەبیرتانـە هەمیشـە دەڵێـم  نەوت 

لـە هەمـان کاتـدا  دەپارێزیـن!)٩(” 

ئەمەریـکا؛  بەرگریـی  وەزیـری 

مـارک ئیسـر دەڵێـت: “ئێمـە بیرە 

دەسـتدایە،  لەژێـر  نەوتەکامنـان 

داعشـامن لێ بێبەش کـردووە و بۆ 

هێزەکانـی سـووریای دیموکرامتـان 

دابیـن کـردوون، بـۆ ئەوەی سـوود 

لـە  ببینـن.)١٠(”  داهاتەکـەی   لـە 

گرامـی؛  لینـدس  تـرەوە  الیەکـی 

گـەورە سـیناتۆری کۆمارییەکان، بۆ 

فۆکـس نیـوزی وتـووە: “نـەوت بۆ 

بەرژەوەندیی هێزەکانی سـووریای 

دیموکـرات دەپارێزیـن.)١١(” لەبـەر 

ڕۆڵێکـی  نـەوت  هۆکارانـە،  ئـەم 

هێشـتنەوەی  لـە  گێـڕا  گـەورەی 

بەشـێک لە هێزەکانی ئەمەریکا لە 

ڕۆژئـاوا و لـە کەوتنـی یەکجاریـان 

شـێوە  هەمـان  بـە  پاراسـت. 

“دیلتـا  نەوتـی  ڕێککەوتننامـەی 
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کریسـنت ئیرنجـی”، ئاماژەیەكە بۆ 

سـووریا.  لـە  ئەمەریـکا  مانـەوەی 

عەبـدی؛  مەزلـوم  بارەیـەوە  لـەم 

سـووریای  هێزەکانـی  سـەرکردەی 

دیموکـرات دەڵێـت: “وەبەرهێنانی 

فـوڕات،  ڕۆژهەاڵتـی  لـە  نـەوت 

ئامـاژەی هەنگاوێکـی سیاسـییە بۆ 

سـەربەخۆی  ئیـدارەی  بـە  داننـان 

مانـەوەی  گەرەنتیـی  و  ڕۆژئـاوا 

هێزەکانـی ئەمەریـکا لـە ڕۆژئاوای 

کوردسـتان.)١٢(”

هێزی سەربازیی ڕۆژئاوا و 

پاڵپشتیی نێودەوڵەتی و ڕای 

گشتیی جیهانی 

ڕۆژئاوای کوردسـتان لـە ڕووی 

یەکێـك  بـە  سـەربازییەوە  هێـزی 

تۆکمەتریـن  و  بەهێزتریـن  لـە 

سـووریادا  ناوخـۆی  هێزەكانـی 

هێزەکانـی  بـە  و  دادەنرێـت 

سـووریای دیموکرات )قەسەد( ناو 

دەبرێـت. ئـەم هێـزە لـە هەمـوو 

پێکهاتـە ئایینـی و نەتەوەییەکانـی 

ڕۆژئـاوای کوردسـتان پێـک هاتووە 

و لـە  60 هـەزار شـەڕڤان لەخـۆ 

خـاوەن  قەسـەد  دەگرێـت)١٣(. 

فەلسەفە و دیسپلێنێکی سەربازیی 

هـەردوو  لـە  و  شۆڕشـگێڕانەیە 

ڕەگـەزی نێـر و مێ پێک دێـت)١٤(، 

لەوەدایـە  هێـزە  ئـەم  تۆکمەیـی 

کـە توانیویەتـی ببێـت بە بەشـێک 

نێودەوڵەتیـی  هاوپەیامنیـی  لـە 

دژەتیـرۆر و داعـش لە سـووریا)١٥(. 

ئـەم هێـزە لـە ڕووی مەیدانییـەوە 

بـە  و  بسـەملێنێت  خـۆی  توانیـی 

پاڵپشـتیی لۆجسـتیی هاوپەیامنان 

و ئەمەریـکا؛ توانیـی ڕووبەرێکـی 

گـەورە و سـرتاتیژی بـۆ ڕۆژئـاوای 

کـە  بـکات،  دروسـت  کوردسـتان 

ڕووبـەری  کـۆی  ٪٣٠ی  دەكاتـە 

خاکی سـووریا .  هێزی سـەربازیی 

شـەڕی  سـێ  ڕۆژئاواکوردسـتان؛ 

یەکـەم:  داوە،  ئەنجـام  گرنگـی 

تیـرۆر  و  داعـش  دژی   شـەڕی 

دووەم  بـوو.  سـەرکەوتوو  کـە 

هیـزە  و  تورکیـا  دژی  شـەڕی 

ئۆپۆزسـیۆنەکانی تـر لـە عەفریـن 

بەرگریـی  ڕۆژ   ٥٩ توانیـی  کـە 

دووەم  تورکیـای  دژی  سـەخت 

هێـزە  و  ناتـۆ  گەورەهێـزی 

ئۆپۆزسـیۆنەکانی تـر بـکات. دواتر 

دوو  کـە  دا  لەدەسـت  عەفرینـی 

لـەم  هەبـوو  سـەرەکی  هـۆکاری 

یەکـەم:  سـەربازییە،  شکسـتە 

کەوتووەتـە  عفریـن  ناوچـەی 

ڕۆژئـاوای فـورات ، ناوچـەی جـێ 

نفـووزی ڕووسـیا بـوو. ڕووسـیاش 

دوای چەنـد ڕێککەوتنێکی نهێنیی 

ئابـووری و سیاسـی و سـەربازی و 

سـرتاتیجی، ڕێـگای دا بـە سـوپای 

داگیـر  ناوچەیـە  ئـەم  کـە  تورکیـا 

بکـەن، بەتایبەتی دوای  ئەوەی کە 

سـووریای   ئۆپۆزسـیۆنی  تورکیـا  وا 

ناچـار کـرد لـە ناوچەکانـی غۆتەی 

غۆتـەی  و  قونەیـرتە  و  شـەرقی 

غەربـی بکشـێنەوە، وە گرێبەسـتە 

تورکیـا  نێـوان  سـەربازییەکانی 

سیسـتم  بەتایبەتـی  ڕووسـیا،  و 

بەرگریـی ئاسـامنیی )S-400( هەر 

لـە بـارەی گرێبەسـت و مامەڵـەی 

تورکیـا،  و  ڕووسـیا  )S-400(ی 

وتـی:  ئـەردۆگان  تەیـب  ڕەجـەب 

بەرگریـی  سیسـتمی  “مامەڵـەی 

)S-400(ی ڕووسـی، نـە لـە دوور 

بـە  پەیوەندیـی  نزیـک  لـە  نـە  و 

یـان  ناتـۆ  و  ئەمەریـکا  ئاسایشـی 

پـڕۆژەی فڕۆکـەی )F-35(وە نییـە، 

بەڵکـوو سـووربوومنان لەسـەر ئەم 

ئاشـکرایە،  و  ڕوون  گرێبەسـتە؛ 

ئازادیـی  بـە  پەیوەندیـی  بەڵکـوو 

لـە  ناوچەکـە و  لـە  جووڵەکامنانـە 

سـێیەمی  قۆناغـی  سـووریادا.)١٧(” 

ڕۆژئـاوا  سـەربازیی  شـەڕی 

کوردسـتان لەگەڵ تورکیا و گرووپە 

ئۆپۆزیسـیۆنی  تیرۆرسـتەکانی 

سـووریا بـوو، کـە تورکیـا بـە نـاوی 

کـردە  هێرشـی  ئاشـتی  کانـی 

گرێسـپی،  و  سـەرێکانی  سـەر 
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ڕۆژئـاوای  هەرێمـی  ئەمـەش 

تووشـی پاشەکشـەیەکی بەرچاوی 

کـرد.  سـەربازی  و  جوگرافـی 

پەیوەندییەکانی دەرەوە، 

مامەڵەی ناوخۆیی و هەرێمی

ڕۆژئاوای کوردسـتان لـە ڕووی 

دیپلۆماسـی و سیاسەتی دەرەوەی، 

دەوڵەتێکـی  هیـچ  ئێسـتا  تـا 

پێـدا  دانـی  جیهانـی  و  هەرێمـی 

نەنـاوە)١٨(، بـەاڵم مامەڵـەی لەگەڵ 

نەوەسـتاون.  دژی  و  دەکـەن 

لەگـەڵ  ڕۆژئـاوا  نێوەنـدەدا  لـەم 

واڵتانـی ئەورووپـی پەیوەندییەكی 

باشـی هەیـە و لـە چەندیـن واڵت 

دامەزرانـدووە:  نووسـینگەی 

نووسـینگەی ڕۆژئـاوای کوردسـتان 

ڕێكەوتـی  لـە  چیـک  واڵتـی  لـه 

 ،٢٠١6/٥ فەڕەنسـا:   ،٢٠١6/٤

هۆڵەنـدا:   ،٢٠١6/٥ ئەڵامنیـا: 

و   ٢٠١6/٢ ڕووسـیا:   ،٢٠١6/٩

وەک  بـەاڵم   .٢٠١6/٤ سـوید: 

داننـان بە هەرێمێکی سـەربەخۆی 

هیـچ  ئێسـتا  تاوەكـوو  فیدراڵـی، 

جـۆرە ڕێککەوتنێکـی نێودەوڵەتـی 

یەکالکردنـەوەی  بـۆ  ناوچەیـی  و 

سـووریا  داهاتـووی  کێشـەی 

نەکـراوە، تەنهـا چەنـد کۆنفڕانـس 

و کۆبوونەوەیـەک لەنێـوان هیـزە 

ناکۆکەکانی سـووریا ئەنجام دراوە. 

ڕۆژئاوای کوردستان لەو کۆنفڕانس 

ڕێکكەوتننامانـەی  و  کۆنگـرە  و 

کـە لـە بـارەی سـووریاوە بەڕێـوە 

نەكـراوە،  پـێ  بەشـداریی  چـوون؛ 

و  جنێـف  ڕێکكەوتننامەکانـی  چ 

کۆنگرەکانی ئەسـتانە و سووچی و  

دەسـتوور)١٩(. نووسـینەوەی  چ 

کاتـە  ئـەو  ڕۆژئـاوا  هەرێمـی 

تووشـی نسـکۆ و پاشەکشـێ بـوو 

دیپلۆماسـییەوە  ڕووی  لـە  کـە 

لـە  بـکات  ڕێگـری  نەیتوانـی 

بـۆ  تورکیـا  داگیرکارییەکانـی 

و  عەفریـن  ناوچـەی  هەرسـێ 

جرابلوس و سـەرێکانی و گرێسپی، 

نەیتوانـی لە ڕووی نێودەوڵەتییەوە 

پاڵپشـتیی دیبلۆماسـی لـە نەتـەوە 

ئەمەریـکا  و  یەکگرتـووەکان 

داعـش  دژی  هاوپەیامنانـی  و 

ڕێگـری  بـۆ  بهێنێـت  بەدەسـت 

لـە داگیرکارییەکانـی تورکیـا. ئـەم 

پاشەکشێیە سـەربازی و جوگرافییە 

بـۆ  دەگەڕێتـەوە  ناوچەیـە،  لـەو 

کـە  دا  ڕێـگای  ئەمەریـکا  ئـەوەی 

تورکیـا بـە درێژایـی ١٢٠ کیلۆمەتر 

و بـە قوواڵیـی ٣٢ کیلۆمەتـر بێتـە 

کوردسـتان،  ڕۆژئـاوای  نـاوەوەی 

توانیـی چەندیـن  تورکیـا  بەمـەش 

ڕۆژئـاوای  لـە  سـرتاتیژی  ناوچـەی 

کوردسـتان داگیـر بـکات لـە ڕووی 

جوگرافییـەوە و شـارەکانی کۆبانێ 

لێـک  حەسـەکە  و  قامیشـلۆ  و 

بەتـەواوی  عەفریـن  و  داببڕێـت 

داگیـر بـکات و خەونـی گەیشـتنی 

گەیشـنت  بـۆ  کـورد  و  ڕۆژئـاوا 

یـان  ناوەڕاسـت  دەریـای  بـە 

نزیکبوونـەوە لێـی؛ لەبـار بەرێـت. 

ئـەم  بـۆ  تورکیـا  بیانووەکانـی 

داگیرکارییـە ئەوەیـە کـە یەپەگە و 

یەپـەژە سـەر بـە پارتـی کرێـکاران 

دروسـتبوونی  و  )پەکەکـە( 

هەرێمێکـی سـەربەخۆی کـورد لە 

ڕۆژئـاوا، کاریگەریـی ڕاسـتەوخۆی 

نەتەوەیـی  خەباتـی  لـە  دەبێـت 

کورسـتانی باکـوور. تورکیا پێی وایە 

سـەرکەوتنی ئەزموونـی ڕۆژائـاوای 

کوردسـتان؛ مەترسـیی ڕاستەوخۆی 

نیشـتامنیی  ئاسایشـی  لەسـەر 

تورکیـا دەبێـت لـە ڕووی ئابـووری 

کـە  بـەوەی  سـرتاتیژییەوە،  و 

ڕەنگـە ڕۆژئـاوا ببێـت بـە بەدیلـی 

تورکیـا لـە گواسـتنەوەی نـەوت و 

ئێـران،  قەزوێـن،  دەریـای  غـازی 

عێـراق و سـووریا بۆ سـەر دەریای 

بەمـەش  ئەورووپـا،  و  ناوەڕاسـت 

لـە  تورکیـا  سـرتاتیژیی  پێگـەی 

ناوچەکە و جیهان الواز دەکات، لە 

هەمـان کاتـدا کاریگەریی نەرێنیی 

ئابوورییـەوە.  ڕووی  لـە  دەبێـت 
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تورکیـا  تـرەوە  الیەکـی  لـە 

ڕاسـتەوخۆی  هاوکارییەکـی 

و سیاسـیی  ئابـووری  و  سـەربازی 

کـردووە،  سـووریای  ئۆپۆزسـیۆنی 

چەکـدارە  گرووپـە  بەتایبەتـی 

تورکیـا؛  تونـدڕەوەكان.  ئیسـالمییە 

باکووری سووریا بە ناوچەی جێگە 

نفـووزی خۆی دەزانێت و هێرشـی 

ڕۆژئـاوای  سـەر  بـۆ  سـەربازی 

کوردسـتان و داگیرکردنـی چەندین 

بـۆ  هەوڵـدان  و  گرنـگ  ناوچـەی 

ناوچەکـە،  دیمۆگرافیـای  گۆڕینـی 

خەونـی  هەرێمێکـی  ئەوەیـە  بـۆ 

یەکگرتووی جوگرافی و دێموگرافی 

توانیـی  تورکیـا  بەرێـت)٢٠(.  لەبـار 

هێرشـەکانی بـکات و سـەرکەوتوو 

بـوو لـە بەدەسـتهێنانی بەشـێك لە 

ئامانجەکانـی و هـۆکاری ئەمـەش 

تورکیـا  ئـەوەی  بـۆ  دەگەڕێتـەوە 

ئەمەریـکا  لـە  هەریەکـە  توانیـی 

ئـەم  بـۆ  بـکات  ڕازی  ڕووسـیا  و 

داگیرکارییـە)٢١(.  و  دەسـتتێوەردان 

فـوڕات  ڕۆژئـاوای  لـە  ڕووسـیا 

لـە  ئەمەریـکا  و  عەفریـن  لـە 

ڕۆژهەاڵتـی فـوڕات، ڕێگەیـان بـە 

تورکیـا دا یـان بـە النـی کەمـەوە 

بێدەنـگ بـوون. لـە سـەرەتادا لـە 

ڕێکكەوتـن  فـوڕات  ڕۆژهەاڵتـی 

لەنێـوان ئەمەریـکا و تورکیا کرا کە 

ئـارام لەنێـوان گرێسـپی  ناوچـەی 

هێـزی  لەالیـەن  سـەرێکانی  و 

ئەمەریکی-تورکـی  هاوبەشـی 

دواتـر  بـەاڵم  بکرێـت،  چاودێـری 

تورکیـا پاشـگەز بوویـەوە، چونكـە 

کـە  دایـەوە  لێـک  بـەوە  ئەمـەی 

داننانێكی ڕاسـتەوخۆیە بە واقیعی 

دوای  بۆیـە  کوردسـتان،  ڕۆژئـاوای 

مانگێـک  هێرشـەكانی دەسـت پێ 

هێزەکانـی  ئەمەریـکا  و  کـردووە 

خـۆی لە کۆبانێ، قامیشـلو و نێوان 

گرێسـپی و سـەرێکانی کشـاندەوە 

کیلۆمەتـر.   ٣٢ قوواڵیـی  بـە 

زیانەکانـی  گرنگرتیـن 

تـری  جارێکـی  گەڕانـەوەی 

هێزەکانـی حکومەتـی دیمەشـقی 

سـەر بـە بەشـار ئەسـەد، دەرکردن 

ئـەو  کوردەکانـی  ئاوارەکردنـی  و 

ناوچەیەیـە و جێگیرکردنی عەرەب 

ناوچەکانـی  تورکامنەکانـی  و 

بـەاڵم  بـوو.  حەلـەب  و  ئیدلـب 

لـە الیەکـی تـرەوە ئـەم هێـرش و 

و  مەترسـی  سـەرەڕای  پەالمارانـە، 

زیانەکانـی، لـە ڕووی ڕای گشـتیی 

دەنگدانەوەیەکـی  جیهانییـەوە 

یەکێتیـی  هەبـوو،  گـەورەی 

پەالمارەكانـی  ئیدانـەی  ئەورووپـا 

کـرد  تورکیـا  لـە  داوایـان  و  کـرد 

بوەسـتێنێت  هێرشـەکانی  کـە 

کـرد  تورکیایـان  سـەرکۆنەی  و 

پەرلەمانـی  هەروەهـا   ،)٢٢(

شـێوە  هەمـان  بـە  ئەورووپـا 

سـەرکۆنەی هێرشـەکەی کـرد و بە 

یاسـای  ترسـناکی  پێشـێلکارییەکی 

کـرد)٢٣(.  وەسـف  نێودەوڵەتـی 

لەسـەر ئاسـتی واڵتانـی ئەورووپـا، 

هەریەکـە لـە فەڕەنسـا و ئەڵامنیـا 

هێرشـەکانیان  ئیدانـەی  ئیتاڵیـا  و 

کـرد و داوای قەدەغـەی فرۆشـتنی 

لـە  تورکیـا)٢٤(.  بـە  کـرد  چەکیـان 

ئەمەریـکا و لەسـەر ئاسـتی میدیا، 

بـە خیانەتـی  تورکیـا  هێرشـەكانی 

ئەمەریـکا لـە کوردەکانـی سـووریا 

ترەمـپ  دۆناڵـد  و  درایـەوە  لێـک 

بـە هۆکاری ئـەم خیانەتە تۆمەتبار 

کـرا و بەپەلـە داوای ڕاگرتنی شـەڕ 

کـرا. ئـەم ورووژاندنـە میدیاییە کە 

دروسـت  تورکیـا  و  ترەمـپ  دژی 

بـوو، کاریگەریـی ئەرێنیی لەسـەر 

سیاسـەتی ئەمەریـکا دروسـت كرد 

ترەمـپ  ئـەوەی  گەیشـتە  کار  و 

کۆبانـێ  مەزلـوم  بانگهێشـتی 

لەسـەر  ئەمەریـکا،  بـۆ  بـکات 

یاسـادانانی  ئەنجوومەنـی  ئاسـتی 

ئەمەریکا و لـە کۆنگرێس هەردوو 

دیموکراتـەکان  و  کۆمـاری  پارتـی 

یـەک هەڵوێسـت بـوون بەرامبـەر 

سیاسـەتەکانی  و  ترەمـپ  بـە 
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سـیناتۆری  سـووریا.  لەهەمبـەر 

دیـاری ئەمەریـکا؛ لیندسـی گـرام، 

تورکیـا  “سـوپای   ڕایگەیانـد: 

هەڵنەکـراوە  بـۆ  سـەوزی  گڵۆپـی 

سـەر  بکاتـە  بەرفـراوان  هێرشـی 

ئەگـەر  هاوپەیامنەکامنـان، 

ئـەوە  بکـەن،  بەرفـراوان  هێرشـی 

ئـەو پەیوەندییـە شـلۆقەی نێـوان 

کۆتایـی  تورکیـا  و  ئەمەریـکا 

پـڕۆژەی  هەروەهـا  دێـت)٢٥(.” 

بـەردەم  خرایـە  تورکیـا  سـزادانی 

بـە  و  نوێنـەران  ئەنجوومەنـی 

شـێوەی فەڕمـی ئیلهـام ئەحمـەد؛ 

بەڕێوەبـەری  دەسـتەی  سـەرۆکی 

ئەنجوومەنی سـووریای دیموکرات 

بانگهێشـتی  )مەسـەدە(یان 

ئەمەریـکا کـرد. جێگـری سـەرۆکی 

فەڕمـی  سـەردانی  بـە  ئەمەریـکا 

و  کـرد  تورکیـای  سـەردانی 

نـوێ   )٢6( لێکتێگەیشـتننامەیەكی 

گرنگرتینیـان  کـە  درا  ئەنجـام 

ئـەوە بـوو تورکیـا نابێـت جگـە لە 

سـەرێکانی و گرێسـپی، پەالمـاری 

بـدات.  تـر  ناوچەیەکـی  هیـچ 

سـەبارەت بـە ڕژێمـی بەشـار 

ڕووی  لـە  ئێسـتا  تـا  ئەسـەد، 

و  شـەڕ  هیـچ  سـەربازییەوە 

هێزەکانـی  لەنێـوان  پێکدادانێـک 

ڕۆژئـاوا و سـووریا ڕووی نـەداوە، 

بـەاڵم سـووریا دان نانێـت بە هیچ 

سـووریا،  لـە  کـوردی  واقعێکـی 

ڕێککەوتنـی  دەرەوەی  لـە  كـە 

بێـت.  دیپلۆماسـی  و  سیاسـی 

پەیوەندییەکانـی  ئاینـدەی  بۆیـە 

پەیوەسـتە  ڕۆژئـاوا،  و  سـووریا 

بـەو گۆڕانکارییانـەی کـە لەنێـوان 

سـەربازی  ڕووی  لـە  هێـزەکان 

دەدەن.  ڕوو  دیپلۆماسـییەوە  و 

سـەبارەت بە ڕووسـیا، لە سەرەتادا 

توندوتۆڵـدا  پەیوەندییەکـی  لـە 

ئـەم  و  یەپەگـە  لەگـەڵ  بـوو 

هێـزە نوێنەرایەتییـان لـە مۆسـکۆ 

بەپیـێ  ڕووسـیا  بـەاڵم  هەبـوو، 

ناوچەکـە؛  لـە  بەرژەوەندییەکانـی 

مامەڵـەی لەگـەڵ ڕۆژئـاوا کـردووە 

ڕێکكەوتننامـەی  ئـەوەی  دوای  و 

و  سیاسـی  ئابـووری،  سـەربازی، 

سـرتاتیژیی لەگـەڵ تورکیادا ئەنجام 

پەیوەندییەکانـی  رسوشـتی  دا، 

لەگـەڵ ڕۆژئـاوا گـۆڕا و ڕێگـەی بە 

تورکیـا دا كە جەرابلوس و عەفرین 

هەمیشـە  ڕووسـیا  بـکات.  داگیـر 

هۆکارەکانـی  لـە  بـوو  یەکێـک 

پاشەکشـەی ڕۆژئـاوا، مامەڵەکانـی 

نـە لـە ڕووی دیپلۆماسـی و نـە لـە 

ڕووی سـەربازی و  سیاسـییەوە لـە 

نەبـوون.  ڕۆژئـاوا  بەرژەوەندیـی 

دواییـن مامەڵـەی ڕووسـیا بریتـی 

نێـوان  ڕێککەوتنـی  لـە  بـوو 

ئەردۆگان و پۆتین لەسـەر ناوچەی 

ئـارام كـە لـەدوای پڕۆسـەی کانـی 

ئاشـتی لـە سـەرێکانی و گرێسـپی 

لەسـەر  دروسـتکردن  فشـار  وە  و 

ڕۆژئـاوا بـۆ ڕێککەوتـن و گفتوگـۆ 

لەگـەڵ ئەسـەددا و ڕێگـەدان بـە 

گەڕانـەوەی  هێزەکانـی ئەسـەد بۆ 

ناوچەکانـی ژێـر کۆنرتۆڵـی ڕۆژئاوا 

بـووە.

گرنگرتین سیناریۆكانی داهاتووی 

ڕۆژئاوا

دوای  یەکـەم:  سـیناریۆی  

داگیرکارییەکانـی تورکیـا بـۆ سـەر 

سـەرێکانی و گرێسپی و  عەفرین، 

بـۆ  ئارامـی  ناوچەیەکـی  ڕۆژئـاوا 

شـێوەیەک  بـە  بـووە  دروسـت 

هەرێمـی  سـیناریۆی  هەمـان  كـە 

١٩٩١ی  سـاڵی  کوردسـتانی 

بڕیارێکـی  هـۆی  بـە  کـە  هەیـە 

ناوچـەی  یەکگرتـووەکان؛  نەتـەوە 

دژەفڕیـن بـۆ هەرێمـی كوردسـتان 

دابیـن كـرا. ئـەو ناوچانـەی تورکیـا 

ناوچـەی  وەک  کـردوون؛  داگیـری 

بـەاڵم  دەمێننـەوە،  کێشەلەسـەر 

ناوچەكانـی تـر مامەڵەیەكـی وەك 

لەگـەڵ  كوردسـتانی  هەرێمـی 

بكرێـت.

و  تورکیـا  دووەم:  سـیناریۆی 
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ڕێکكەوتـن  ئەمەریـکا  و  ڕووسـیا 

و  ڕۆژئـاوا  لەباربردنـی  بـۆ  بکـەن 

جێگـە  و  بەرژەوەنـدی  ئاڵوگـۆڕی 

منوونـە؛  بـۆ  یەکـرت،  نفـووزی 

ئابـووری  بەرژەوەندیـی  تورکیـا 

و  ئەمەریـکا  سـەربازییەکانی  و 

ڕووسـیا بپارێزێـت و ڕازی ببێت بە 

ئەمەریکـی- سـەدەی  گرێبەسـتی 

ئیرسائیلـی و بـە شـێوەی فەڕمـی 

الیەنـە  لەنـاو  خـۆی  نفـووزی 

عەرەبییـەکان  و  ئیسـالمی 

تـر:  بـە مانایەكـی  بێنێـت،  بـەکار 

سـەدە  گرێبەسـتی  سـەرکەوتنی 

بەرامبـەر بـە لەباربردنـی ڕۆژئـاوا.

ڕژێمـی  سـێیەم:  سـیناریۆی 

بەشار ئەسـەد هەمان چارەنووسی 

و  ببێـت  حسـێنی  سـەددام 

بڕووخێـت، بەمـەش سـووریا وەک 

عێـراق یان دابەش دەبێت بۆ سـێ 

ناوچـە، یان دەبێـت بە دەوڵەتێکی 

فیدراڵـی ناناوەندیـی )المەركەزی( 

سـیناریۆیەدا  لـەم  دیموکراسـی. 

ئەگەر دەسـتی دەرەکی بەتایبەتی 

نـەکات،  دەسـتتێوەردان  تورکیـا 

باشـرتین  لـە  ڕۆژئـاوا  ئـەوە 

هـۆی  بـە  دەبێـت،  بارودۆخـدا 

هێـزی  بەهێزتریـن  ئـەوەی 

ئابووریـی  ژێرخانـی  و  سـەربازی 

سیسـتمی سیاسـیی جێگیری هەیە 

هەرێمێکـی  ببێتـە  دەکرێـت  و 

سـەربەخۆ.

ئەنجام

ڕووی  لـە  توانیـی  ڕۆژئـاوا 

و  سیاسـی  بەڕێوەبردنـی 

سسـیتمێکی  حکومڕانییـەوە، 

بـە  سـكۆالر  دیموکراسـیی 

یەکسـانیی ژن و پیـاو و باوەڕبوون 

و  مـرۆڤ  مافـی  بنەماکانـی  بـە 

ئایینـی و  ئاشـتی و پێکەوەژیانـی 

بنیـات  کولتـووری  و  نەتەوەیـی 

بنێـت کە جیـاواز بێت بە بـەراورد 

ڕژێمـی  سیاسـیی  سیسـتمی  بـە 

گرووپـە  هەرێمـی  و  سـووریا 

ڕووی  لـە  تـر.  ئۆپۆزیسـێۆنەکانی 

سـەرکەوتووترین  سـەربازییەوە 

کـە  هەیـە،  مەیدانیـی  هێـزی 

ڕۆژئاواکوردسـتان لـە وێرانبـوون و 

کاولبـوون پاراسـت، بەڵکوو توانیی 

سـووریا  گـەورەی  ڕووبەرێکـی 

لێـرەوە  بکاتـەوە،  پـاک  تیـرۆر  لـە 

لـە  دەبێـت  کاریگـەری  ڕۆژئـاوا 

سـووریا.  چارەنووسـی  ئاینـدەی 

بـە  ڕۆژئـاوا  ئابووریـی  ژێرخانـی 

تـری  ناوچەکانـی  بـە  بـەراورد 

سـووریا؛ دەوڵەمەندتـرە لـە ڕووی 

ئـاو  نـەوت و  سـامانی رسوشـتیی 

و زەویـی کشـتوکاڵی كـە ئەمـەش 

خاڵـی گەشـی ئاینـدەی ڕۆژئاوایـە. 

ژێرخــــانی 
ئابـــــــووریی 

ڕۆژئاوا بەبەراورد 
بەناوچەکانی تری 

سووریا؛ دەوڵەمەندترە 
لە ڕووی سامانی سروشتیی 

نەوت و ئاو و زەویی 
کشتوکاڵی
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و  دەرەوە  سیاسـەتی  ڕووی  لـە 

و  الوازە  ڕۆژئـاوا  دیپلۆماسـییەوە، 

نەیتوانیوە هاوکێشەکانی ملمالنێی 

شـێوەیەکی  بـە  سـووریا  لـە 

خـۆی  بەرژەوەندیـی  لـە  بەرچـاو 

بشـکێنێتەوە و نەیتوانیوە بەشـدار 

کۆنفڕانسـە  و  کۆنگـرە  لـە  بێـت 

هەروەهـا  و  نێودەوڵەتییـەکان 

دیپلۆماسـی،  شکسـتی  هـۆی  بـە 

جوگرافیایەکی گرنگ و سـرتاتیجیی 

لەدەسـت دا. دیپلۆماسی ڕۆژئاوای 

نەیتوانـی هیـچ بڕیارێكـی فەڕمیی 

بـە  نـان  دان  بـۆ  نێودەوڵەتـی 

تـا  و  بـکات  دەسـتەبەر  ڕۆژئـاوا 

تاوانانـەی  ئـەو  نەیتوانیـوە  ئێسـتا 

و  بسـەملێنێت  کـراوە؛  بەرامبـەری 

لـە بەرژەوەندیـی خـۆی بەکاریـان 

. بهێنێـت

سەرچاوەکان:

 ،)٢٠١٨/١١/١٥( روناهـی   )١(

ورشق  شـامل  يف  الذاتيـة  اإلدارة 

http://  سـوريا منـوذج ال مركـزي

 ، /١٥ /١١ /٢٠١٨ /ronahi.net

.)٢٠٢٠/٥/٣١ )املتـاح: 

سـوریا  مجلـس    )٢(

الدموقراتیة )مسد( )٢٠١٥/١٢/٩(، 

عقـد املؤمتر التأسـييس للمجلس يف 

مدينة ديريك/شـامل رشق سـوريا/ 

 ،٢٠١٥ األول/ديسـمر  كانـون   ٩

"الوثيقـة السياسـية ملجلس سـوريا 

)مسـد(". الدميقراطيـة 

عربـی  سـی  بـی  بـی   )٣(

املوجـودة  الـروات   ،)٢٠١٩/١٠/٧(

رشق  األكـراد  سـيطرة  مناطـق  يف 

https://www.bbc.com/ سـوريا، 

 ٤66٩٣٨6٧-arabic/middleeast

  .)٢٠٢٠/٢/٢٧ )متـاح: 

الوسـط  رشق  جریـدة   )٤(

»تعـرتف«  واشـنطن   )٢٠٢٠/٨/١(

الكرديـة«  بــ»اإلدارة  سياسـياً 

ودمشـق.  أنقـرة  وتُغضـب 

https://aawsat.com/home/

ح:  ملتـا ا ( /٢٤٢٢٩٠6 /ar t i c l e

. )٢٠٢٠ /٨ /6

عربـی  سـی  بـی  بـی   )٥(

املوجـودة  الـروات   ،)٢٠١٩/١٠/٧(

رشق  األكـراد  سـيطرة  مناطـق  يف 

https://www.bbc.com/ سـوريا، 

 ٤66٩٣٨6٧-arabic/middleeast

  .)٢٠٢٠/٢/٢٧ )متـاح: 

)6( نفس املصدر.

عایـد  عبدالنـارص   )٧(

يف  السـيطرة  خريطـة   ،)٢٠١٨/١(

ومسـتقبل  سـورية  رشق  شـامل 

الوجـود العـريب فيها. املركـز العريّب 

الّسياسـات   ودراسـة  لألبحـاث 

https://www.dohainstitute.

org/ar/PoliticalStudies/Pages/

Northeast-Syria-Forces-

on-the-Ground-the-Arab-

 ١ صفحـة    Population.aspx

.)٢٠٢٠/٥/١٠ )املتـاح: 

)٨( الجزیـرة نێـت )6/٢٠٢٠/٣ 

عـىل  للمحافظـة  هنـاك  باقيـة   ،)

عـن  يتحـدث  ترامـب   "الكنـز".. 

https:// سـوريا.  يف  قواتـه  مهمـة 

www.aljazeera.net/news/

  /6/٣/٢٠٢٠/politics

)املتاح: ٢٠٢٠/٤/١(.

)٩( نفس املصدر.

)١٠( نفس املصدر. 

نیـت  الجزیـرة   )١١(

النفـط  ملنـح   ،)٢٠١٩/١٠/٢١(

خطـة  إرسائيـل..  وحاميـة  لألكـراد 

سـوريا،  يف  قـوات  إلبقـاء  أمريكيـة 

https://www.aljazeera.net/

d٢١/١٠/٢٠١٩/ ٩/news/politics

٨a٪d٩٪d٨٪٨٨٪٩a٪d٩٪d٨٪٩6٪

   ٨٣ ٪d٩ ٪b١ ٪d٨ ٪٨٨ ٪

الوسـط  رشق  جریـدة   )١٢(

»تعـرتف«  واشـنطن   ،)٢٠٢٠/٨/١(

الكرديـة«  بــ»اإلدارة  سياسـياً 

بعـد  ودمشـق  أنقـرة  وتُغضـب 

موافقتهـا عىل توقيع رشكـة أمريكية 

عقداً السـتثامر النفط شـامل رشقي 

https://aawsat.com/ سـوريا 

 ٢٤٢٢٩٠6qY /home/article
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.)٢٠٢٠/٨/٨ )املتـاح: 

عربـی  سـی  بـی  بـی   )١٣(

)٢٠٢٠/١٢/٢٢(، بعـد إعالن دونالد 

ترامـب االنسـحاب مـن سـوريا، ما 

املرحلـة  يف  األكـراد  خيـارات  هـي 

.)٢٠٢٠/٠٤/١٠ )املتـاح:  املقبلـة؟ 

الحـرة)٢٠١٩/١٠/١٩(،    )١٤(

مثانيـة فصائـل تقلق أردوغـان.. من 

هـي قـوات سـوريا الدميقراطيـة؟، 

https://www.alhurra.com/

turkey/٠٩/١٠/٢٠١٩/٩F  )املتاح: 

.)٢٠٢٠/٥/٣١

)١٥( ارعربیك )٢٠١٩/١٠/١٠(، 

سـوريا  "قـوات  هـي  مـن 

https://arabic. الدميقراطيـة"؟، 

 /A١٠٥٠٥١٢-٩/rt.com/world

.)٢٠٢٠/٥/٣١ )املتـاح: 

عربـی  سـی  بـی  بـی   )١6(

)٢٠١٨/١٢/٢٢(، بعـد إعالن دونالد 

ترامـب االنسـحاب مـن سـوريا، ما 

املرحلـة  يف  األكـراد  خيـارات  هـي 

https://www.bbc.com/  املقبلة؟

 ٤66٤٨٣٤٠-arabic/middleeast

.)٢٠٢٠/٥/١٥ )املتـاح: 

عربـی  ئێـن  ئێـن  سـی   )١٧(

يربـط  أردوغـان   ،)٢٠١٩/٣/٩(

صفقـة "إس-٤٠٠" بحريـة تحركات 

https://arabic. سـوريا،  يف  تركيـا 

c n n . c om / m i d d l e - e a s t /

erdogan-/٠٩/٠٣/٢٠١٩/article

 syria-russia -turkey-s٤٠٠

.)٢٠٢٠/٥/٣١ )املتـاح: 

)١٨( ویکپیدیـا )٢٠٢٠/٥/١١(، 

العالقـات الخارجية لـإدارة الذاتية 

https:// سـوريا  ورشق   لشـامل 

ar.wikipedia.org/wiki/.)املتـاح: 

)٢٠٢٠/٥/٢٢

نێـت  الجزیـرة   )١٩(

الكامـل  النـص   ،)٢٠١٧/٥/٧(

التصعيـد"  "وقـف  التفـاق 

https://www. بسـوريا  

aljazeera.net/encyclopedia/

)املتـاح:   /٧/٥/٢٠١٧/events

 )٢ ٠ ٢ ٠ /٨ /١

نێـت  الجزیـرة   )٢٠(

وسـبعة  هدفـان   ،)٢٠١٩/١٠/٨(

خريطـة  ترسـم  تركيـا  أطـراف.. 

 ، بسـوريا  جديـدة  عسـكرية 

https://www.aljazeera.net/

   /٨ /١٠ /٢٠١٩ /news/politics

.)٢٠٢٠/٥/٣١ )املتـاح: 

)٢١( خورشـيد ديل، هـل حـان 

العالقـة  وقـت كشـف املخفـي يف 

https://al-ain. ،الرتكية-األمريكية؟

com/article/hidden-turkish-

american-relationship )املتـاح: 

.)٢٠٢٠/٥/٣١

 ،)٢٠١٩/١٠/٧( الحـرة   )٢٢(

يعـارض  األورويب  االتحـاد 

سـوريا،  يف  الرتكيـة  العمليـة 

h t t p s : / / w w w. a l h u r r a .

 /٠٧ /١٠ /٢٠١٩ /com/turkey

. )٢٠٢٠ /٥ /٣١ (

مۆتیکارلـۆ   )٢٣(

الرملـان   ،)٢٠١٩/١٠/٢٤(

يف  الـرتيك  التدخـل  يديـن  األورويب 

خطـريا  انتهـاكا  ويعتـره  سـوريا 

https:// الـدويل،   للقانـون 

www.mc-doua l iya .com/

٪A٧٪D٢٠١٩١٠٢٤-٪٨/articles

٪D٩٪B١٪D٨٪A٨٪D٨٤٪٨٪D٩

٨٤٪D٩٪٨٥٪D٨٪A٧٪D٩٪٨)املت

.)٢٠٢٠/٥/٣١ اح: 

نێـت  الجزیـرة   )٢٤(

األوروبيـون   ،)٢٠٢٠/١٠/١٤(

مـن  باالنسـحاب  تركيـا  يطالبـون 

بالعقوبـات  ويرشعـون  سـوريا 

https:// تسـتنكر،  وأنقـرة 

www.aljazeera.net/news/

)املتـاح:   ١٤A/١٠/٢٠١٩/politics

  . )٢٠٢٠ /٥ /٣١

 )٢٠١٩/١٠/٩( ڤیتوگیـت   )٢٥(

عمليـة تركيـة وشـيكة يف سـوريا.. 

"ال  محـذرا:  ترامـب  مـن  ومقـرب 

https://www. أخـر"  ضـوء 

 /٣٥٧٧٩٠6 /ve togate . com

 .)٢٠٢٠/٥/٣١ )املتـاح: 
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قەبارەی گرووپە وەالئییەكانی 
ئێران لە هاوكێشە ئەمنییەكانی 

عێراقدا  
یاسین تەها / توێژەر

بەرایی
"حەشدی ویالیەت"، یەكێكە لەو زاراوانەی بەم دواییانە بە شێوەیەكی بەرفراوان لەناو 
ئەدەبیاتی سیاسی و میدیاییدا دەستاودەستی پێ كراوە و لەگەڵ ئاشكرابوونی ناكۆكی 
و مشتومڕی ئەم جۆرە حەشدە كە باڵەكانی ئێرانن لەگەڵ "حەشدی مەرجەعیەت"، 
پاشان بەریەككەوتنی چەكدارانی حیزبوڵاڵ لەگەڵ سەرۆكوەزیرانی نوێ؛ مستەفا كازمی 
)ئایاری ٢٠٢٠(. پرسیار و گریمانەی زۆر لە بارەی ئایندەی ملمالنێی ئەم دوو الیەنە 
كەتیبەكانی  چەكدارەكانی  لە  كۆمەڵێك  ئەوەی  پاش  بەتایبەت  هەڵداوە،  سەریان 
حیزبوڵاڵ پاش ئازادكردنیان؛ بە پێاڵوەكانیانەوە چوونە سەر وێنەی فەرماندەی گشتیی 
هێزە چەكدارەكانی عێراق )حوزەیرانی ٢٠٢٠(. ئەم توێژینەوەیە تیشك دەخاتە سەر 
هێز و پێگەی ئەو باڵە ئێرانییانەی كە بەشێكن لە پڕۆسەی "بەرگریكاری ئیسالمی" و 
هێز و فرمان لە ویالیەتی فەقیهی ئێران وەردەگرن، بەاڵم گۆڕەپانی كاركردن و چاالكی 

و سەرچاوەی داراییان لەناو سنووری دەوڵەتی عێراقدایە. 

قەبارەی حەشدی ویالیەت 

باوەڕێكـی زاڵ هەیـە كە ئێران 

لـە  بـووە  یەكـەم  سـوودمەندی 

ڕووخاندنی هەردوو ڕژێمی تاڵیبان 

لە ئەفغانسـتان و سـەددام حسـێن 

لـە عێـراق. ئێـران لـە ئەفغانسـتان 

عێراقیـش  لـە  نفـووز،  و  پێگـە 

ئاشـكراكردنی  و  باڵوبوونـەوە 

سـەربازییەكانی  باڵـە  چاالكیـی 

دەسـت كەوتووە)١(، ئـەم دەرفەتی 

لەپـاش  تـاران  بـۆ  پەلكێشـانە 

ئەمەریـكا  هێزەكانـی  كشـانەوەی 

داعشـدا  دەركەوتنـی  و   )2011(

)2014(؛ زیاتـر لـە جـاران فـراوان 

بـوو، چونكـە بـە پاسـاوی شـەڕی 

ئـەم ڕێكخـراوە، ئێـران توانیـی بـە 

شێوەیەكی فەرمی و نیمچەفەرمی، 

دەوروبـەری 100 گرووپی چەكدار 
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لوبنـان  و  سـووریا  و  عێـراق  لـە 

چـاالك بكات و باڵویـان بكاتەوە)٢(، 

گرنگـن  ئامرازێكـی  ئەمانـەش 

بەدەسـت دەسـەاڵتدارانی تارانەوە 

لـە ملمالنێـی درێژخایـەن لەگـەڵ 

عەرەبـی  واڵتانـی  و  ئەمەریـكا 

سـوننە لـە ناوچەكـە، لـەو شـەڕەی 

كـە لـە ئەدەبیاتـی سیاسـیدا پێـی 

وەكالـەت".  "شـەڕی  دەوترێـت 

سـوپای  كشـانەوە  لـەدوای 

 ،)2011( عێـراق  لـە  ئەمەریـكا 

چەكدارەكانـی  ژمـارەی 

مـاوەی  لـە  ئێـران  شـوێنكەوتەی 

 ،)2010-2014( سـاڵدا  چـوار 

هەڵكشـا  هـەزارەوە   10 لـە 

لـەوەش  جگـە  هـەزار،   60 بـۆ 

لەوانـە  بەشـێك   )2014( لـەدوای 

كاریـان  بەنهێنـی  پێشـرت  كـە 

پاسـاویان  و  شـەرعیەت  دەكـرد، 

بەشـداری  بوونـە  و  دەسـتكەوت 

بەرەنگاربوونـەوەی  جەنگـی 

توانییـان  لـەوەش  جگـە  داعـش، 

توانـا سـەربازییەكانی خۆیـان لـەو 

شـەڕەدا پـەرە پـێ بـدەن و بوونـە 

خاوەنـی ئەزمـوون و چاكە بەسـەر 

لـە  ناوچانـەی  ئـەو  دانیشـتووانی 

لـەو  دەریانهێنـا.  داعـش  چنگـی 

ڕاپرسـییانەی لـەو ناوچانـە كـراوە، 

سـەركۆنەكردنەكەی  لەبریـی 

چەكـداری  گرووپـی  جارانـی 

نانیزامـی، خەڵـك وەك ڕەگەزێكـی 

ئاسـایش  پاراسـتنی  گرنگـی 

كـردوون)٣(.  تەماشـایان 

و  ئامـار  ئـەو  بەپێـی 

كـراون  ئەمسـاڵ  ڕووپێویانـەی 

گرووپـە  ژمـارەی   ،)2020(

جۆراوجۆرەكانی حەشـدی شـەعبی 

لەنێوان سـااڵنی )2018-2014( بەم 

جـۆرە بـووە: 67 گرووپـی شـیعە، 

كەمایەتییـەكان  لـە   9 سـوننە،   43

)ئێزدی و مەسـیحی(. لەناو گرووپە 

شـوێنكەوتووانی  شـیعەكاندا، 

ڕابـەری  خامنەیـی"؛  "عەلـی 

 44 دەگەنـە  ئێـران،  شۆڕشـی 

عەلـی  شـوێنكەوتووانی  گـرووپ، 
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سیسـتانی 17 كۆمـەڵ و گـرووپ، 

دووانـەش؛  ئـەم  دەرەوەی  لـە 

شـوێنكەوتووی  تـر  گرووپـی   6

مەرجەعی تری ناوخـۆ و دەرەوەی 

عێراقـن)٤(، ئەمە لە كاتێكدا یاسـای 

ژمارە )40(ی سـاڵی 2016 سەرجەم 

بـە  شـەعبی  حەشـدی  هێزەكانـی 

بەرگریـی  سیسـتمی  لـە  بەشـێك 

عێـراق ئەژمـار كـردووە، هەروەهـا 

سـەربازیی  پەیكەرێكـی  وەك 

سـەربەخۆ پەیوەسـتی كـردووە بـە 

سـەرۆكوەزیرانەوە)٥(. 

ڕواڵـەت  بـە  چەنـدە  هـەر 

وەهـا دەردەكەوێـت كـە حەشـدی 

شـەعبی لە پێكهاتەكەیدا فرەڕەنگ 

و فرەجـۆر بێت، بەاڵم جگە لەوەی 

ئـەم هێـزە؛ شـیعەگەری  تانوپـۆی 

شـەرعیەتی  زاڵـە،  بەسـەریدا 

ئایینیی پێكهاتنەكەشـی پەیوەسـتە 

بـە فەتـوای "جیهادی كیفائـی)6("ی 

لـە  سیسـتانییەوە)٧(،   ئایەتوڵـاڵ 

ڕووی ژمارەشـەوە هـەر بـە هەمان 

شـێوە بااڵدەسـتیی پێكهاتەی شیعە 

ڕوونـە، چونكە لە كـۆی 164 هەزار 

دەسـتەی  كارمەنـدی  و  چەكـدار 

حەشـدی شـەعبی، 110 هەزاریـان 

لـە پێكهاتەی شـیعەن )%67( و 45 

هەزاریـان )%27( سـەر بـە ناوچـە 

سـوننەكانن )حەشدی عەشایەری(، 

پێـوە  ئەركانـی  یاریـدەدەری   5 و 

ئـەوەی  لەبـەر  تەنهـا  پەیوەسـتە، 

فەرماندەیەكـی  محەمـەداوی 

كەتیبەكانـی  نـارساوی 

لـە  بـووە  یەكێـك  و  حیزبوڵاڵیـە 

متامنەپێكراوتریـن كەسـانی نزیـك 

سـلێامنی)٩(.  قاسـم  جەنـەراڵ  لـە 

حەشـدەكانی  لـەوەش  جگـە 

شوێنكەوتەی سیسـتانی )نەجەف( 

بێبەشـكردن  گلەیـی  هەمیشـە 

كـردووە  فەرامۆشـكردنیان  و 

پۆسـتەكانی  دیاریكردنـی  لـە 

بـەدوای  شـەعبی،  حەشـدی 

خۆیـان  دا  بڕیاریـان  ئەوەشـدا 

پەیوەسـت بكەن بە سـەرۆكایەتیی 

وەزیرانـەوە)١٠(، چونكـە كاركردنـی 

هەژموونێكـی  سـایەی  لـە  ئـەوان 

ئێرانیـدا، لەگـەڵ بڕیـار و شوناسـی 

دەوەسـتایەوە  دژ  عێراقیانـە 

بەتایبـەت كە حەشـدە ئێرانییەكان 

و  سـنوور  بـە  نیـن  پەیوەسـت 

لـە  و  عێراقـەوە  بەرژەوەندیـی 

تارانـەوە تـا بەیرووت بـە گۆڕەپانی 

دەزانـن.   خۆیـان  چاالكیـی 

تـر  ئامـاری  هەنـدێ 

لـە كـۆی 4 پۆسـتی  دەریدەخـەن 

بااڵی حەشـد، 3 پۆستیان بەدەست 

وەالئییەكانەوەیـە،  گرووپـە 

)7( بەڕێوەبەرایەتـی،   10 لـە 

تەنهـا 10 هەزاریـان )%6( سـەر بە 

پێكهاتەكانی تـری كەمایەتییەكانن، 

هـەزار   110 كـۆی  لـە  هەروەهـا 

پێكهاتـەی  كارمەنـدی  و  چەكـدار 

شـیعە؛ دەوروبـەری 70 هەزاریـان 

)%42( لەسـەر حەشـدی ویالیەت 

و تـاران ئەژمـار دەكرێن كە دەكاتە 

نزیكـەی نیـوە)٨(. 

لـە  بەشـێك  چەنـدە  هـەر 

شـیعەكان بـەوە پاسـاو دەهێننەوە 

عەلـی خامنەیـی؛ مەرجەعـی  كـە 

شوێنكەوتنیشـی  و  تەقلیـدە 

نییـە  مـەرج  شـەرعزانیدا؛  لـە 

بگەیەنێـت،  گشـتی  شـوێنكەوتنی 

بـەاڵم بـەم دواییانـە و لـە زیاتـر لە 

بڕیـاری  دەركـەوت  جومگەیەكـدا 

هێڵـی  ویسـتی  و  ئێرانییـەكان 

ڕابەری شۆڕشـی كۆماری ئیسالمیی 

تـەواوی  كاریگەریـی  ئێرانـی؛ 

بەسـەر كۆی دامەزراوەی حەشدی 

نـەك  هەیـە،  عێراقـەوە  شـەعبیی 

خامنەیـی  شـوێنكەوتووانی  تەنهـا 

لەنـاو ئـەم دامەزراوەیـە، ئەمـەش 

سـەپاندنی  هەوڵـی  لـە  بەڕوونـی 

محەمـەداوی  عەبدولعەزیـز 

)الخـال(دا دەركـەوت لە جێگاكەی 

كـە  موهەندیـس  مەهـدی  ئەبـو 

فەرمانـدەی جێبەجێكاری حەشـدە 

و جگـە لە 8 میحـوەری عەمەلیات 
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حەشـدی  گرووپەكانـی  الی  یـان 

پۆسـتی   50 كـۆی  لـە  وەالئییـە، 

كادیـرە مەیدانییەكانیـش، )32(یان 

ویالیەتـن،  حەشـدی  هیـی  هـەر 

بوترێـت  دەكرێـت  جۆرێـك  بـە 

حەشـدی ویالیەت دەسـتی بەسەر 

پۆسـتەكانی  و  جومگـە   80%

گرتـووە)١١(. شـەعبیدا  حەشـدی 

دیارترین گرووپە ئێرانییەكان

یەكێـك لـە تایبەمتەندییەكانـی 

لـە  ئێـران  وەالئییەكانـی  گرووپـە 

عێراق، گۆڕانی ژمارە و ناونیشـان و 

ئەركیانە بەپێی قۆناغە جیاوازەكان. 

ماوەیـەك   ،2014 سـاڵی  لـەدوای 

هـەر مانگێك و میلیشـیایەكی نوێ 

بەشـێكیان  بـەاڵم  دەركەوتـووە)١٢(، 

لـە هاوتاكانیـان نارساوتـرن و زیاتر 

دەردەكـەون یان چاالكییـان زیاترە، 

وەك: رسیەكانی خۆراسـانی )عەلی 

ئەلیـارسی سـەرۆكایەتیی دەكات(، 

 1500 بـە  نوجەبـا  بزووتنـەوەی 

كەعبـی  )ئەكـرەم  چەكـدارەوە 

سەرۆكایەتیی دەكات(، كەتیبەكانی 

مسـتەفا  )ئەبـو  الشـهدا و"  "سـید 

دەكات(،  سـەرۆكایەتیی  شـەیبانی 

ڕاسـتەوخۆ  ئەمانـەش  سـەرجەم 

ئێـران  پاسـدارانی  سـوپای  لەسـەر 

هەڵگـری  و  بەرگریـكار  ئەژمـارن، 

فەقیهـن  ویالیەتـی  ئایدۆلۆژیـای 

بانگەشـەی  بەئاشـكرا  خۆیـان  و 

لەمانـەش  جگـە  دەكـەن)١٣(،  بـۆ 

هەڵگـری  كـە  هـەن  تـر  زۆری 

حەشـدن،  لیواكانـی  ژمـارەی 

عەلـی  ئیـامم  فیرقـەی  لەوانـە: 

هـەزار  هەشـت  كـە   ،)4 )لیـوای 

فەرمانـدەی  هەیـە،  چەكـداری 

"شـبل  كـە  كەتیبانـەش  ئـەم 

ئەمەریكییـەكان  الی  الزیدی"یـە، 

داوا كـراوە، چاالكییەكی بەرفراوانی 

بازرگانییشـی هەیە، گرووپەكەشـی 

خۆرئـاوای  باشـووری  لـە  50كـم 

دروسـتكردنی  خەریكـی  بەغـدا 

سـەربازین،  بنكـەی  و  پێگـە 

هەروەهـا "جند الشـام" - لیوای 6، 

دەوروبەری پێنـج هەزار چەكداری 

هەیـە، “جنـد الشـام” - لیـوای 6، 

دەوروبەری پێنـج هەزار چەكداری 

هەیـە، “رسایـا الطلیعـة” - لیـوای 

12، “حركـة األبـدال” - لیـوای 93، 

“رسایـا الجهـاد” - ليـواى 17، “لـواء 

“أنصـار   ،13 لیـوای   - الطفـوف” 

“أنصـار   ،29 ليـواى   - الحجـة” 

19... هتـد)١٤(،  ليـواى   - العقيـدة” 

هـەن  تـر  زۆری  لەمانـەش  جگـە 

یەكـرتەوە،  لـە  نزیكـە  ناوەكانیـان 

وەك: الوعـد الصـادق، رسايا طليعة 

يـارس،  بـن  عـامر  لـواء  الخراسـاين، 

لـواء أسـد اللـه الغالـب، لـواء اليوم 

ذو  لـواء  الزهـراء،  رسايـا  املوعـود، 

لـواء  زينـب،  كفيـل  لـواء  الفقـار، 

املنتظـر، لـواء أبو الفضـل العباس... 

هتـد)١٥(. 

سەرچاوە داراییەكان

حەشـدی  گرووپەكانـی 

لەسـەر  بودجەیـان  شـەعبی 

پێیـەی  بـەو  عێراقـە،  حكومەتـی 

گشـتیی  دەسـتەی  لـە  بەشـێكن 

بـە  سـەر  كـە  شـەعبی  حەشـدی 

سـەرۆكایەتیی وەزیرانە، لە سااڵنی 

لـەم  بەشـێك  داعشـدا  جەنگـی 

گرووپانـە لەالیـەن "ئەبـو مەهدی 

لـە  زیاتـر  زۆر  موهەندیـس"ەوە 

خزمـەت  عێراقییەكانیـان  هاوتـا 

كـراون و پارەیان بـۆ تەرخان كراوە، 

بـۆ منوونە: لـە بودجـەی )2017(ی 

حەشـدی شـەعبی كـە 1.63 ملیـار 

دۆالر بووە، %100ی چەكدارەكانی 

الشـهدا و"  "سـید  كەتیبەكانـی 

سـوودمەند بوون )1500 چەكدار(، 

لـە كاتێكدا ڕێـژەی سـوودمەندانی 

عه باسـی  "فیرقـه ی  چەكدارەكانـی 

جه نـگاوه ر " كه  سـه ر بـه  مه رقه دی 

ئیـامم عه باسـه لـە كەربـەال، لـەم 

بودجە گشـتییەدا لـە %28 تێپەڕی 

لـەوەش  جگـە  نەكـردووە)١6(. 

عێراقییـەكان  ئەمنییـە  سـەرچاوە 

گرووپـە  كـە  دەكـەن  لـەوە  بـاس 
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لەالیـەن  مانگانـە  ئێرانییـەكان؛ 

تارانـەوە لەنێـوان 500-100 هەزار 

بەپێـی  كـراون)١٧(،  كۆمـەك  دۆالر 

سـەرچاوە ئەمەریكییەكانیش جگە 

لـە كۆمـەك و پیتاكـی حكومـەت، 

حەشـد  ئێرانییەكانـی  گرووپـە 

سـەرچاوەیەكی  چەنـد  بـە  پشـت 

زیاتـر  كـە  دەبەسـنت  دارایـی 

قاچـاغ،  بازرگانیـی  لـە  بریتییـە 

نزیـك  و  سـنوور  سـەرانەی 

مـەرزەكان، دانانـی بنكـە و بازگـە 

لـە دەرەوەی دەسـەاڵتی دەوڵـەت 

و  مـرۆڤ  مافـی  پێشـیلكاریی  و 

هەڕەشـەكردن لـە خەڵـك)١٨(، جگە 

لەوانەش نووسـینگە ئابوورییەكانی 

ناوچـە  لـە  وەالئـی  حەشـدی 

داعـش  دەسـتی  ئازادكراوەكانـی 

چەنـد جارێك بووەتـە هۆی ڕەخنە 

سـەدر  چەكدارانـی  گازنـدەی  و 

سیسـتانی)١٩(،  شـوێنكەوتەكانی  و 

نووسـینگانەش  ئـەم  ئەركـی 

و  گرێبەسـت  لـە  بەشـداریكردنە 

حكومییەكانـە.  پـڕۆژە 

گرنگیدان بە سنوورەكانی ڕۆژئاوا

گرووپەكانی حەشـدی وەالئی 

جەنگـی  كۆتاییهاتنـی  لەپـاش 

داعـش، بـە شـێوەیەكی سـەرەكی 

عێراقیـان  ڕۆژئـاوای  كۆنرتۆڵـی 

كـردووە،  سـووریاوە  بـەری  لـە 

ڕێگەیەكیـان  چەكدارانـە  ئـەم 

قائیمـی  شـارۆچكەی  ڕێـی  لـە 

ئەنبـارەوە بـەرەو سـووریا كردەوە 

جـار  یەكـەم  بـۆ  بەكردەیـی  كـە 

تـاران و دیمەشـقی پێكـەوە گـرێ 

و  چـەك  ڕێگایـەوە  لـەم  و  دا 

سـووریا)٢٠(،  گەیشـتە  تەقەمەنـی 

منایشـێكی  كـە  هەنـگاوەش  ئـەم 

بـوو  بەشـێك  كـرا،  بـۆ  ئیعالمیـی 

سـرتاتیژی  پراكتیزەكردنـی  لـە 

سـاڵەی  چەندیـن  درێژخایەنـی 

بـۆ  ئێـران  ئیسـالمیی  كۆمـاری 

دەریـای  ئـاوی  بـە  گەیشـنت 

چوارچێـوەی  لـە  ناوەڕاسـت 

بـە پالنـی "هیاللـی  پێـی  ئـەوەی 

شـیعی" بەناوبانگـە و لـە تارانەوە 

درێـژ دەبێتـەوە تـا بەیـرووت)٢١(. 

وێنە نوێیەكانی حەشدی وەالئی 

قاسـم  كوژرانـی  لەپـاش 

مەهـدی  ئەبـو  و  سـلێامنی 

)كانوونـی  موهەندیـس 

قۆناغـی  لـە   ،)2020 دووەم 

"ئیسـامعیل  فەرماندەیـی 

قائانـی" بـۆ فەیلەقـی قـودس كـە 

چەنـد  الیـە،  عێراقـی  دۆسـیەی 

چەكـدار  گرووپـی  تـری  ناوێكـی 

بەرپرسـیارێتیی  كـە  دەركەوتـن 

بـارەگا  و  بنكـە  بەئامانجكردنـی 

هاوبەشـەكانی  سـەربازییە 

ئەمەریكییەكانیـان  و  عێـراق 

گرتـە ئەسـتۆ، ئـەم گرووپانـە كـە 

"عصبـة  لـە  بریتییـە  پێشـەنگیان 

و  الكهـف"  "أصحـاب  الثائريـن"، 

"قبضـة املهـدي"، كـە بـە نوێرتیـن 

وەالئـی  حەشـدی  مۆدێلـی 

لەقەڵـەم دەدرێـن، كـە سـەرچاوە 

بـە  ئەمەریـكا  هەواڵگرییەكانـی 

لقـی میلیشـیا و گرووپـە چەكدارە 

دەزانێـت  ئێرانیـان  نارساوەكانـی 

تۆڵەلێكردنـەوەی  ترسـی  لـە  كـە 

بـۆ  پەنایـان  ڕاسـتەوخۆیان 

خۆحەشـاردان لەژێـر نـاوی نوێـدا 

بـردووە)٢٢(. هەروەها ئـەم مۆدێلە 

لـە گەڕانـەوە دەچێـت  كاركردنـە 

لـە  بـەر  سـااڵنی  تەكنیكـی  بـۆ 

ئەمەریـكا  سـوپای  كشـانەوەی 

بـە  كـە  داعـش  دەركەوتنـی  و 

دەنـارسان.  مـەرگ"  "تیمەكانـی 

گرووپانـە  لـەو  یەكێـك 

)عصبـة الثائرين(، بەرپرسـیارێتیی 

چاالكییەكـی  چەنـد  لـە  خـۆی 

ئەمەریـكا  هێزەكانـی  دژە 

ڕاگەیاندووە، وەك بەئامانجكردنی 

سـەر  هێرشـكردنە  و  فڕۆكـە 

لـە  ئەمەریـكا  باڵیۆزخانـەی 

ڕێـگای مووشـەكەوە)٢٣(، هـەر ئەم 

باڵیۆزخانـەی  وێنـەی  گرووپـەش 

بـارەگا  و  بنكـە  و  ئەمەریـكا 
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ئاسـامنەوە  لـە  ئەمەریكییەكانـی 

بـاڵو كـردەوە، میدیـای نزیـك لـە 

و  پەیـام  بـە  ئەوەیـان  ئێرانیـش 

ئەمەریكییـەكان  بـۆ  هەڕەشـە 

هەنـدێ  دایـەوە)٢٤(.  لێـك 

كادرانـی  زاری  لـە  سـەرچاوەش 

ئەوەیـان  عێراقـەوە  حیزبوڵـاڵی 

كـە  كردووەتـەوە  ڕاسـت  پشـت 

نەنارساوانـە"  "گرووپـە  ئـەم 

لەالیـەن ئەوانـەوە بـە ئاگاداریـی 

بزووتنـەوەی عەسـایب و نوجەبـا 

دژەئەمەریكاییەكانـی  گرووپـە  و 

شاردنەوەشـی  دامـەزراوە،  تـر 

لـە  دووركەوتنەوەیـە  بـۆ 

حكومـەت)٢٥(.  پەرچەكـرداری 

پەیوەسـتنەبوونی ئەم گرووپانەش 

نـارساوەوە،  گرووپێكـی  هیـچ  بـە 

سیاسـیی  پڕۆسـەی  تێپەڕاندنـی 

عێـراق و تێپەڕاندنـی چوارچێوەی 

فەڕمیی حەشـدی شـەعبییە كە لە 

یاسـای  بەپێـی  تێورییـەوە  ڕووی 

)40(ی سـاڵی 2016 دەبێـت سـەر 

هێـزە  گشـتیی  فەرمانـدەی  بـە 

بێـت)٢6(.  عێـراق  چەكدارەكانـی 

كەتیبەكانی حیزبوڵاڵ... 

دیارترینی وەالئییەكان 

ئـەم گرووپـە چەكدارییـە بـە 

ئێرانییەكانـی  گرووپـە  گرنگرتیـن 

لەقەڵـەم  شـەعبی  حەشـدی 

و  مەشـق  ڕووی  لـە  دەدرێـت، 

سـااڵنی  لـە  پڕچەككردنـەوە، 

لەالیـەن  ڕاسـتەوخۆ  پێشـوودا 

موهەندیسـەوە  مەهـدی  ئەبـو 

لـەوەی  بـەر  كـراوە  سەرپەرشـتی 

بیكـوژن  ئەمەریكییـەكان 

ئـەم   .)٢٧()2020 )یەنایـەری 

هاونـاوی  كـە  سـەربازییە  باڵـە 

لـە  زیاتـر  لوبنانـە،  حیزبوڵـاڵی 

ئۆرگانـە  لـەم  پـاش  سـاڵ   20

لـە   ،2007 نیسـانی  لـە  ئێرانییـە، 

باشـووری  عەمـامرەی  شـاری 

یەكگرتنـی  ئەنجامـی  لـە  عێـراق 

چەكداریـی  گرووپـی  چەنـد 

بریتـی  كـە  ڕاگەیەنـراوە  شـیعە 

فەزڵـی  ئەبـو  لیـوای  لـە  بـوون 

عەبـاس، كەربـەال، زەیـدی كـوڕی 

عەلـی، عەلـی ئەكبـەر و ئیاممـی 

سـەجاد)٢٨(، ئێسـتا لـە چوارچێوەی 

لیواكانی )45، 56، 57(ی حەشـدی 

ژمـارەی  دەكات،  كار  شـەعبیدا 

چەكدارەكانیشـی لەنێوان )-2011

چەكـدارەوە   400 لـە  2019(دا 

 7500 دەوروبـەری  گەشـتووەتە 

 2500 لـە  جگـە  ئەمـە  چەكـدار، 

چەكـداری تـر كـە لە سـووریا باڵو 

بوونەتـەوە بـۆ پاراسـتنی ڕژێمـی 

ئەسـەد)٢٩(.  بەشـار 

زۆربـه ی  لـه   جیـاواز 

شـه عبی،  حه شـدی  گرووپه كانـی 

كه تیبه كانـی  دامه زرانـی  مێـژووی 

په یوه سـت  لـه  عێـراق  حیزبوڵـاڵ 

نییـه  بـه  فه توای جیهـادی كیفائیی 

سیسـتانییه وه  )حوزەیرانـی 

ده گه ڕێتـه وه   به ڵكـوو    ،)2014

درووشـمی  كـه    2003 پـاش  بـۆ 

داگیركاریـی  به رهه ڵسـتكاریی 

لـه   زۆری  ڕە واجـی  ئه مه ریـكا 

میللییه كانـی  و  ئایینـی  ناوه نـده  

شـیعە و سـوننەدا هه بوو)٣٠(. هەر 

سـه ره تا  گرووپـەش  ئـەم  چەنـدە 

دامـه زراوه ،  عه مـامره   شـاری  لـه  

هاویشـتووه   په لـی  دواتـر  بـەاڵم 

بـۆ سـه ماوه ،  پاشـان  نارسیـه ،  بـۆ 

گرووپانه شـی  لـه و  یه كێكـه  

به ره نگاریـی  لـه   هه بـووه   ڕۆڵـی 

لـه وه ی  بـه ر  ئه مه ریكییـه كان 

زۆری  هـه ره   به شـی   2011 لـه  

ده رەوه ی  ببه نـه   سـوپاكه یان 

كۆتاییەكانـی  لـە  عێـراق )٣١(. 

ئەمەریكییـەكان  )2019(شـدا، 

ئـەم  بارەگاكانـی  لـە  گورزیـان 

گرووپـە لەسـەر سـنووری عێراق-

سـووریا وەشـاند و 28 كەسیان لێ 

كوشـنت)٣٢(، ئەمـەش خۆپیشـاندانە 

الیەنگرانـی  بەناوبانگەكـەی 

حەشـدی لەبـەردەم باڵیۆزخانـەی 

بـەدوادا  بەغـدا  لـە  ئەمەریـكای 
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هات كە سـەری كێشـا بۆ كوشتنی 

مەهـدی.  ئەبـو  و  سـلێامنی 

بیروباوەڕ و ئەركەكانی ئێستا 

كەتیبەكانـی حیزبوڵـاڵ خۆیـان 

بە "گرووپێكی جیهادیی ئیسالمیی 

بەرگریـكار" دەناسـێنن و باوەڕیان 

بـەوە هەیە كـە "ویالیەتی فەقیهـ؛ 

حوكمڕانییـە  منوونـەی  باشـرتین 

دەسـەاڵتی  جێبەجێكردنـی  بـۆ 

سـەردەمی  لـە  حكومـداری 

شـاراوەبوونی ئیـامم مەهـدی)٣٣(". 

ناوچەیەكـی  گرووپـە  ئـەم 

دابـڕاوی بـۆ خـۆی پـاوان كـردووە 

الصخـر"ی  "جـرف  ناوچـەی  لـە 

ڕێـگای  لەسـەر  بەغـدا  پشـتێنەی 

بێبەشـكردنی  پـاش  كەربـەال، 

لـە  سـوننەكەی  دانیشـتووانە 

ناوچـە  ئـەم  بـۆ  مافـی گەڕانـەوە 

پاسـاوی  بـە  چـڕە  كشـتوكاڵییە 

ڕاپۆرتەكانیـش  داعـش.  مەترسـیی 

بـاس لـەوە دەكـەن لـەم ڕووبـەرە 

ئەمنییـەدا، كەتیبەكانـی حیزبوڵـاڵ 

هەیـە،  نهێنیـی  زیندانـی 

كـە  هەیـە  زۆریـش  قسەوباسـی 

لـە  زەوییەكانـی  تاپـۆی  گوایـە 

كشـتوكاڵییەوە گۆڕیـوە بـۆ موڵكی 

هـەر  گرووپەكـە)٣٤(،  بـە  تایبـەت 

كـە  ئـەوەی  هـۆی  بـە  چەنـدە 

دۆسـیەكە  و  ئەمنییـە  ناوچەكـە 

ئاڵۆز و نهێنییە پشتڕاستكردنەوەی 

نییـە.  ئاسـان 

لێدوانـە  و  بەیاننامـە  بەپێـی 

فەڕمییەكانـی ئـەم گرووپە، ئەركی 

سـەرەكیی حیزبوڵاڵ لە ئێسـتادا لە 

چەنـد شـتێكدا خـۆی دەبینێتـەوە 

كـە سـەرەكیرتینیان دەرپەڕاندنـی 

لـە  ئەمەریكایـە  هێزەكانـی 

خـۆی  هەروەهـا  عێـراق)٣٥(، 

پـڕۆژەی  خـاوەن  بـە  كـردووە 

تۆڵەكردنـەوەی قاسـم سـلێامنی و 

ئەبـو مەهـدی موهەندیـس كە بە 

ڕای ئـەوان یەكێـك لـە بەشـداران 

تاوانەكـە؛  تێوەگالوەكانـی  و 

مستەفا كازمی سـەرۆكوەزیرانە)٣6( 

بـە  بەئاشـكرا  گرووپـە  ئـەم  كـە 

نۆكـەر و "مسـخ - نابـوت" نـاوی 

دەبـەن)٣٧(، بـەر لەمـەش كەتائیب 

كـردووە  ئەوەیـان  هەڕەشـەی 

ئەگـەر حكومەتـی عێـراق كار بـۆ 

ئەمەریـكا  سـوپای  دەرپەڕاندنـی 

عێـراق  "سـەروەریی  و  نـەكات 

ئەمـان  ئـەوە  نەپارێزێـت"، 

"بەرگریـكاری  گرووپێكـی  وەك 

ئیسـالمی" كاروبارەكان دەگێڕنەوە 

خـۆی  ڕاسـتەڕێگای  سـەر  بـۆ 

هەڕەشـەیەكی  ئەمـەش  كـە   ،)٣٨(

بەكارهێنانـی  بـۆ  ڕاسـتەوخۆیە 

هێـز لـە ملمالنـێ سیاسـییەكاندا، 

بنەمایەكـی  ئەمـە  كاتێكـدا  لـە 

دژەدیموكراسـی و ناتەبایـە لەگەڵ 

عێراقـدا.  دەسـتووری 

بـەم  حیزبوڵـاڵ  كەتیبەكانـی 

لەالیـەن  بەفەرمـی  دواییانـەش 

هێـزە  گشـتیی  فەرمانـدەی 

چەكدارەكانـی عێراقـەوە تۆمەتبار 

ڕۆكێـت  كـە  بـەوەی  كـران 

و  سـەوز  ناوچـەی  ئاڕاسـتەی 

نوێنەرایەتییـە بیانییـەكان دەكـەن 

و 14 كەسـیان لـێ دەسـتگیر كـرا، 

گرژییەكـی  پـاش  دواتـر  بـەاڵم 

ئەمنیـی گەورە و هەڵكوتانە سـەر 

كـران)٣٩(،  ئـازاد  سـەوز؛  ناوچـەی 

شـانازیی  كەتائیـب  وتەبێـژی 

بـەوەوە كـرد كـە هەڵیانكوتاوەتـە 

سـەر ناوچـەی سـەوز، هەروەهـا 

"كازمـی غەدر"یـان ناچـار كردووە 

گیـراوەكان)٤٠(. ئازادكردنـی  بـە 

ڕۆڵە دەرەكییەكانی حیزبوڵاڵی 

عێراق

هاوكێشـە  دەرەوەی  لـە 

و  عێـراق  ناوخۆییەكانـی 

درووشـمی  بەرزكردنـەوەی 

یەكـەم  ئەمەریـكا،  دژایەتیـی 

جـار نـاوی كەتیبەكانـی حیزبوڵـاڵ 

بارمتـە  دۆسـێی  لـە  عێـراق،  لـە 

شـێوەیەكی  بـە  قەتەرییەكانـدا، 

كـە  دایـەوە  دەنگـی  فـراوان 
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پەیوەندیی لەگەڵ حیزبوڵاڵی 

لوبنان

ئاشـكرا  بەڵگەیەكـی  هیـچ 

بـارەی  لـە  نییـە  دەسـتدا  لەبـەر 

پەیوەندیـی ئۆرگانیـی كەتیبەكانی 

حیزبـواڵی  و  عێـراق  حیزبوڵـاڵی 

لوبنان، لە ئەدەبیات و باڵوكراوەی 

ئـەوە  باسـی  الیەكیشـیاندا  هیـچ 

نییـە كـە تەواوكـەری یەكـرت بـن، 

ئامانجه كانـی  و  درووشـم  بـەاڵم 

عێـراق؛  حیزبوڵـاڵی  كه تیبه كانـی 

له وانـه ی  هاوشـێوەن  وێنه یه كـی 

ته نانـه ت  لوبنـان،  حیزبوڵـاڵی 

ئااڵكه شـیان  لۆگـۆی  و  ڕە نـگ 

الشـیان  هـه ردوو  یه كـه ،  چـوون 

و  شـیعه   پیرۆزییەكانـی  بابەتـی 

ئـەم  مێژوییەكانـی  مەرگەسـاتە 

بـۆ  ده هێنـن  بـه كار  پێكهاتەیـە 

شـیعە  جەمـاوەری  كۆكردنـه وه ی 

لـه ده وری ئامانجه كانی خۆیان)٤٤(، 

سـه ركرده ی  وه هایـه   باوه ڕیـش 

نـاوداری حیزبوڵـاڵ، عیامد موغنیە،  

لـه  سـووریا  لـه  سـاڵی 2008   كـه  

ئـه م  سه رپه رشـتیاری  كـوژراوە، 

گرووپـه  بووبێـت لـه  چوارچێـوه ی 

گرووپه كانـی په یوه سـت بـه  هێڵی 

هەروەهـا  فه قیهــ)٤٥(،  ویالیه تـی 

هەمـان  عێـراق  حیزبوڵـاڵی 

بیروبـاوه ڕی حیزبوڵـاڵی لوبنانیـان 

ئێرانـی  ئه زموونـی  كـه   هەیـە  

دەزانـن  ئیلهـام  سـه رچاوه ی  بـه  

نه رسوڵـاڵ  حه سـه ن  جـار  زۆر  و 

فه قیهـه وه   وه لـی  بـه   شـانازی 

دیـداری  لـه   جارێكیـش  ده كات، 

به یـروت  لـه   ئێرانیـدا  ڕەوەنـدی 

ویالیه تـی  سیسـتمی  وتبـووی 

ده سـتووری  له سـه روو  فه قیهــ 

ئەمـەش  لوبنانه وه یـه)٤6( ، 

ئینتیـامی  لەگـەڵ  هاوشـێوەیە 

كەتیبەكانـی  سـنووربەزێنی 

بەئاشـكرا  كـە  عێـراق  حیزبوڵـاڵی 

فەقیهـی  ویالیەتـی  بـۆ  بانگـەواز 

عێراقـدا.  لـە  دەكات  ئێرانـی 

سیناریۆی كاری ئایندەی كاری 

گرووپە وەالئییەكان

گرووپـە چەكدارەكانـی ئێـران 

گوشـاری  گرنگـی  ئامرازێكـی 

تارانـن لـە ملمالنێـی درێژخایەندا 

یەكگرتووەكانـی  واڵتـە  لەگـەڵ 

عەرەبـی  واڵتانـی  و  ئەمەریـكا 

سـوننە لـە ناوچەكـە، هـەر لەبـەر 

گرژییەكانـدا  كاتـی  لـە  ئەمەشـە 

ڕۆڵ و كاریگەریـی و چاالكیی ئەم 

گرووپانـە لـە هەموو كاتێـك زیاتر 

تریشـەوە  الیەكـی  لـە  دەبێـت، 

ئـەم گرووپانـە ئامـرازی گوشـاری 

گەورەن لەسـەر پڕۆسەی سیاسیی 

عێـراق و سـەركردە سیاسـییەكان، 

دۆالر  ملیـار  یـەك  لەپـای  دواتـر 

سـەروكاریكردنی  و  كـران  ئـازاد 

پـاڵ  درایـە  پڕۆسـەیەش  ئـەم 

حیزبوڵـاڵی لوبنـان و كەتیبەكانـی 

حیزبوڵـاڵی عێـراق)٤١(، به پێـی ئه م 

وه رگرتنـی  لـه   ڕێككەوتنـە ؛ جگـه  

فدیـه   وه ك  دۆالر  ملیۆنه هـا 

له الیـه ن ئه م میلیشـیا عێراقییه وه ، 

و  حیزبوڵـاڵ  هاوئاهه نگیـی  بـه  

بـه ره ی نورسه ، دانیشـتووانی چوار 

شـاری شـیعه  و سـوننه  له  سـووریا 

جێگۆڕكێیـان پـێ كـرا،  له گـه ڵ زۆر 

ورده كاریـی تـر كـه  په لكێشـان و 

ڕیشـه ی هەرێمیی ئـه م ڕێكخراوه 

عێـراق  نـاو  سـه ربازییه ی 

دەزگا  دەرەوەی  لـە  ده رده خـات 

دەسـتوورییەكان)٤٢(.  و  شـەرعی 

هەر لەم نێوەندەشـدا كەتیبەكانی 

فیسـتیڤاڵی  عێـراق،  حیزبوڵـاڵی 

له گـه ڵ  هاوهه ڵوێسـتیی 

ڕێـك  یه مـه ن  حوسـییه كانی 

زۆری  دوژمنایەتیـی  و  خسـتووە 

ده وڵه ته كانـی  بـە  دژ  خۆشـیان 

عەرەبسـتانی سـعودی  و ئیـامرات 

كاتێكـدا  لـە  ڕاگەیانـدووە)٤٣(، 

ڕاگەیەنـراوی  فەڕمیـی  سیاسـەتی 

دروسـتكردنی  هەوڵـی  عێـراق؛ 

لەگـەڵ  بـووە  دۆسـتایەتی 

عەرەبییەكـەی.  دەوروبـەرە 
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زۆر جاریـش لە پاكتاو و هەڕەشـە 

هاتـوون،  بـەكار  سیاسـییەكاندا 

پاشەكشـەی  و  بەهێزبـوون  بۆیـە 

پەیوەسـتە  ئـەم گرووپانـە  هێـزی 

بڕیـار و ویسـتی سـەرچاوەی  بـە 

ئاڕاسـتەكەرییانەوە  سـەرەكیی 

هێڵـی  و  پاسـداران  سـوپای  كـە 

ڕێبـەری شۆڕشـی ئێرانـە. گرووپـە 

ناوبەنـاو  ڕەنگـە  وەالئییـەكان 

تەنانـەت  و  بـەر گوشـار  بكەونـە 

گـوزری  و  ئاسـامنی  هێرشـی 

ڕێگرێكـی  وەك  بـەاڵم  سـەربازی، 

سـەرەكی و سـەرچاوەیەكی كێشە 

دەمێننـەوە بـۆ هـەر حكومەتێـك 

كە بیەوێـت لە عێراقدا بەرەنگاری 

بەرژەوەندییەكانی تـاران ببێتەوە، 

بەشێكیشـن لە قەرەبووكردنەوەی 

جەمـاوەری  و  نفـوز  دابەزینـی 

عێراقـدا  شـیعەی  لەنـاو  ئێـران 

عێراقچێتـی  هۆگـری  زۆریـان  كـە 

و  سـەروەری  درووشـمەكانی  و 

بەغـدان،  بڕیـاری  سـەربەخۆیی 

ژمـارە و جـۆر و ئەرك و رسوشـتی 

قۆنـاغ  بەپێـی  گرووپانـەش  ئـەم 

و  داكشـان  و  هەڵكشـان  لـە 

گۆڕانكاریـدا دەبێـت و بنەبڕكردن 

و كۆتاییهاتنـی ئەركیـان النـی كەم 

لـە مـەودای نزیـك و ناوەڕاسـتدا 

نابیرنێـت.  ئاسـۆدا  لـە 
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ال  العينـي  بالجهـاد  الفتـوى  كانـت  لـو  مـاذا 

https://www.annabaa.org/arabic/ ،الكفـايئ

 .)9/8/2020 )متـاح:   authorsarticles/2519

لألبحـاث  املسـتقبل  مركـز  بڕوانـە:   )٩(

مغـزى   ،)26/2/2020( املتقدمـة  والدراسـات 

“الحشـد  ألركان  رئيسـاً  فـدك”  “أبـو  تعيـني 

https://futureuae.com/ar-AE/ الشـعبي”، 

 .)5/7/2020 )متـاح:   /Mainpage/Item/5307

ال   ،)24/2/2020( األخبـار،  صحیفـة   )١٠(

إجـامع عـىل خالفـة »أبـو فـدك«: تجـّدد الـرصاع 

https://al-akhbar.com/ ،عـىل قيـادة الحشـد

)5/7/2020 )متـاح:    Iraq/284610

سـەرچاوەی  الهاشـمي،  هشـام   )١١(

 . و پێشـو

)١٢( عثـامن املختـار )24/6/2015(، عـامل 

املليشـيات يف العـراق: 53 تشـكيالً بدعـم إيراين، 

 https:// www.alaraby. co.uk/%D8%B9%

 : ح متـا (D 8 % A 7 % D9% 8 4 % D9% 8 5 -

)8/8/2020

خالـد  Michael Knights, Ibid؛   )١٣(

وهيمنـة  العـراق   ،)9/9/2019( یایمـوت 

العـدد  األوسـط،  الـرشق  اإليرانيـة،  امليليشـيات 

ص7.   ،14895

)14( Michael Knights, Ibid. 

)١٥( عثامن املختار، مصدر سابق.

)١6( مايـكل نايتـس و حمـدي مالـك )22/ 

8/2017(: منـوذج »فرقـة العبـاس القتالية«الحـد 

العراقيـة،  األمـن  قـوات  اإليـراين يف  التأثـري  مـن 

http:// ،معهد واشـنطن لدراسـات الـرشق االدىن

www.washingtoninstitute.org/ar/pol-

icy-analysis/view/the-al-abbas-com-

 .)5/8/2020 )متـاح:   bat-division-model
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)١٧( عثامن املختار، مصدر سابق

)18( Michael Knights, Ibid. 

)١٩( هشام الهاشمي، مصدر سابق

 ،)17/12/2017( االناضـول  وكالـة   )٢٠(

البحـر   - “طهـران  خـط  رسـميًا  تفّعـل  إيـران 

https://،املتوسـط” الـري ألغراضهـا العسـكرية

www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%

D9%84%D9%8A/%D8%A5%D9%8A%

)5/8/2020 D8%B1%D8%A)متـاح: 

)٢١( يب يب يس عربيـة )31/5/2017(، إيران 

تسـري قدمـا يف إنشـاء ممرهـا الـري إىل البحـر 

http://www.bbc.com/arabic/ املتوسـط،  

 .)2/7/2020 )متـاح:   middleeast-40098393

 ،)17/4/2020( الحـرة  موقـع   )٢٢(

الجدیـدة  إیـران  لعبـە  الوهمیـة  املیلیشـیات 

https://www.alhurra.com/ العـراق،  فـی 

 .)1/7/2020 )متـاح:   /iraq/2020/04/17

 ،)17/6/2020( العـامل  قنـاە  موقـع   )٢٣(

معاديـة  عمليـات   3 تتبنـى  الثائريـن’  ’عصبـة 

https://www.alalamtv.net/ ،ألمـريكا بالعـراق

)7/2020  /7 )متـاح:   /news/4998216

 ،)2/4/2020( املیادیـن  قنـاە  موقـع   )٢٤(

رسـالة  توجـه  العراقيـة  الثائريـن”  عصبـة 

https://www.al- املتحـدة، للواليـات   تحذيـر 

 /mayadeen.net/news/politics/1389817

 .)5/7/2020 )متـاح: 

)٢٥( الجزيـرة نـت )16/4/2020(، “عصبة 

يسـتهدف  شـبحي  عراقـي  تنظيـم  الثائريـن” 

https://www.املصالـح األمريكيـة.. فـام قصتـه؟

 /aljazeera.net/news/politics/2020/4/16

 .)5/8/2020 )متـاح: 

ملـاذا   ،)1/5/2020( رؤوف  هـدى   )٢6(

بالعـراق  جديـدة  ميليشـيات  إيـران  تؤسـس 

https://www.indepen-  رغـم وجـود أخـرى؟،

)متـاح:   /dentarabia.com/node/116246

 .)4/7/2020

خريطـة   ،)8/5/2020( وایـر  إیـران   )٢٧(

سـوريا  يف  اإليرانيـة  امليليشـيات  انتشـار 

https://iranwirearabic.com/ar-  والعـراق،

 .)5/7/2020 )متـاح:   chives/4061

)٢٨( يب يب يس عربيـة )6/6/2020(: كتائب 

حـزب اللـه يف العـراق: مـا طبيعتهـا ومـن يقـف 

https://www.bbc.com/arabic/ وراءهـا؟، 

middleeast-50945835 )متـاح: 7/7/ 2020(. 

)٢٩( Michael Knights, Ibid  ؛ صحيفـة 

العـراق..  يف  »كتائبحزباللـه«  األوسـط:  الـرشق 

املنحنيـات  ملحـق  السياسـة،  و  الديـن  جدليـة 

االصوليـة، العـدد 18 مايـو2015 مــ . 

 ،)9/11/2016( قلیـان  یوسـف   )٣٠(

فرع”حزباللـه”  العـراق  يف  اللـه  حـزب  فـرع 

التابـع إليـران يف العـراق: دروس مـن األحـزاب 

الشـيعية يف لبنـان، معهـد واشـنطن لدراسـات 

https://www.washing- األدىن،  الـرشق 

toninstitute.org/ar/fikraforum/view/

irans-hezbollah-franchise-in-iraq-les-

 ،sons-from-lebanons-shiite-militias

 .)8/8/2020 )متـاح: 

»كتائـب  األوسـط:  الـرشق  صحيفـة   )٣١(

حزباللـه« يف العـراق.. جدلية الدين و السياسـة، 

 18 العـدد  االصوليـة،  املنحنيـات  ملحـق 

 . مايـو2015 مــ 

 28  ،)29/12/2019(  21 عـريب   )٣٢(

اللـه”  حـزب  “كتائـب  أمريـكا  بقصـف  قتيـال 

https://arabi21.com/sto- وسـوريا،  بالعـراق 

 .)8/8/2020 -ry/1233411/28)متـاح: 

مـن  د.ت(،   ( اللـه  حـزب  كتائـب   )٣٣(

 https://kataibhezbollah.com/about ،نحـن

.)2020  /7/7 )متـاح: 

)34( Michael Knights, Ibid. 

 ،)22/1/2020( اللـه  حـزب  كتائـب   )٣٥(

http://kataibhezbol- ،020 ،1 ،4  بيان، العـدد

lah.com/statment/3064)متـاح: 7/7/2020(.

)٣6( كتائـب حـزب اللـه )10/ 4/ 2020(، 

http://kataibhezbol- ،020 ،4 ،2  بیـان، العدد،

lah.com/statment/3081) متاح: 7/7/2020(.

العسـكري  عـي  أبـو   )٣٧(

https:// تويـرت،  عـىل  تغريـدة   ،)26/6/2020(

tw i t t e r. com/abua l i a l a skar y / s t a -

 tus/1276448890078797825/photo/1

 .)7/7/2020 )متـاح: 

)٣٨( كتائـب حـزب اللـه )16/12/2019(، 

http://kataibhezbol- ،19 ،12 ،2  بیـان، العدد،

lah.com/statment/3042) متاح: 7/7/2020(.

)٣٩( يب يب يس عربية، مصدر سابق

العسـكري  علـی  أبـو   )٤٠(

https:// تويـرت،  وقـع  تغریـدة   ،)29/6/2020(

tw i t t e r. com/abua l i a l a skar y / s t a -

 tus/1277554604968943622/photo/1

 .)5/7/2020 )متـاح: 

)41( the guardian: Qatari jet sits 

on tarmac in Baghdad as royal hostages 

await release, 19 Apr 2017, https://www.

theguardian.com/world/2017/apr/19/

qatari-jet-sits-on-tarmac-in-baghdad-

as-royal-hostages-await-release

)٤٢( صحيفـة العـرب: كشـف املزيـد مـن 

ينفـي  القطـري  الرهائـن  إطـالق  صفقـة  أرسار 

https://alarab. ،4/30 2018/0 العـراق، االثنـني

 co.uk/%D9 %83%D8 %B4%D9%81-

 %D8%A7%D9%84 %D9%85%D8

 %B2%D9%8A%D8% AF-%D9

 %85%D 9%86-%D8%A3%D8%B3%

D8%B1%D8%A7%D8%B1-

أصدقـاء   )29/6/2018( طـه  ياسـني   )٤٣(

طهـران يحتفـون بالحوثيـني داخـل معلم“بعثي” 

https://daraj.com/6558/)متـاح:  بغـداد،  يف 

 .)8/8/2020

)9/11/2016(،فـرع  قلیـان،  یوسـف   )٤٤(

التابـع  فرع”حزباللـه”  العـراق  يف  اللـه  حـزب 

إليـران يف العـراق: دروس مـن األحزاب الشـيعية 

الـرشق  لدراسـات  واشـنطن  معهـد  لبنـان،  يف 

https://www.washingtoninstitute. األدىن، 

org/ar/fikraforum/view/irans-hezbol-

lah-franchise-in-iraq-lessons-from-leb-

 .)5/8/2020 )متـاح:   ،anons-shiite-militias

مصـدر  األوسـط،  الـرشق  صحيفـة   )٤٥(

سـابق.

)٤6( عـريب 21 )14/3/2018(، هـذه قصـة 

ترصيحـات نـرص اللـه التـي نرشهـا موقـع إيراين 

https://arabi21.com/story/ حذفهـا،  ثـم 

1078453/%D9%87%D8%B0%D9%87

-D9%82%D8%B5%D8%A9%-.)متـاح: 

 .)5/8/2020
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ژینگه ی به رهه مهێنان و 
به رده وامی بیری توندڕە وی 

له  ناوچه  جێناكۆكەكان
سه نگه ر یوسف ساڵح، توێژەر لە ڕێكخراوی ئاشتی و ئازادی

عەبدولسەمیع محەمەد ڕە حامن، توێژەر لە ڕێكخراوی ئاشتی و ئازادی
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بەرایی

و  بونیادنان  بـــه   گرنگیـــدان 

پاراســـتنی ئاشـــتی و دابینكردنی 

ئه مـــن و ئاســـایش لـــه  چه نـــد 

ده یـــه ی ڕابـــردوودا، زۆرینـــه ی 

حكومه ت و ڕێكخـــراوه  ناوخۆیی 

بـــه  نێوده وڵه تییه كانـــی  و 

كـــردووه .  ســـه رقاڵ   خۆیـــه وه  

ناوخۆیـــی،  ناســـه قامگیریی 

وای  نێوده وڵه تـــی؛  و  هه رێمـــی 

و كۆمه ڵگا  لـــه  هه ندێـــك واڵت 

له وانـــی  زیـــاد  كـــه   كـــردووه  

تـــر باجـــی گـــه وره  بـــده ن، به 

گه شـــه ی  پڕۆســـه ی  كه    جۆرێك 

ئابـــووری و سیاســـی و ته نانه ت 

بـــۆ  تیایانـــدا  كۆمه اڵیه تییـــش 

چه ندیـــن ســـاڵ دوا بكه وێـــت. 

خانـــه ی  ده كه وێتـــه   عێـــراق  

ئـــه و واڵتانـــه ی كـــه  بـــه  واڵته  

هه ژمـــار  ناســـه قامگیره كان 

پێڕســـتی  به پێـــی  ده كرێـــن، 

 Global Peace( جیهانی  ئاشتیی 

Index( بۆ ســـاڵی ٢٠٢٠، له دوای 

و  ئه فغانســـتان  لـــه   هه ریـــه ك 

ســـووریا، عێراق لـــه  ڕیزبه ندیی 

ســـێیه م دێت لـــه  به رزیی ڕێژەی 

توندوتیژی و نه بوونی ئاشـــتی)١(.  

ســـه رباری كه مبوونـــه وه ی كرده  

به   بـــه روارد  به   تیرۆرســـتییه كان 

 ،)٢٠١٤-٢٠١٧( نێوان  ســـاڵه كانی 

په یامنـــگای  داتاكانـــی  به پێـــی 

لـــه   كـــه   ئاشـــتی  و  ئابـــووری 

تیرۆرزمی  پێڕســـتی  چوارچێوه ی 

 ٢٠١٩ ســـاڵی   بـــۆ  جیهانـــی 

لـــه دوای  ڕوو،  خســـووتیانه ته  

عێـــراق  هێشـــتا  ئه فغانســـتان، 

لـــه  ڕیزبه ندیـــی دووه مـــی ئه و 

به رزترین  كـــه   دێـــت  واڵتانـــه  

كـــرده وه   كاریگه ریـــی  ئاســـتی 

تیرۆرســـتییه كانی له ســـه ره )٢(. به  

ئابوورییه وه   لـــه  ڕووی  منوونـــه ؛ 

عێـــراق له نێـــو ئـــه و ده  واڵته یه  

توندوتیژییه كان  تێچـــووی  كـــه  

٢٥٪-ی  لـــه   زیاتـــر  ده كاتـــه   

داهاتـــی به رهه مـــی ناوخۆیـــی 

 Gross Domestic(( واڵته كـــه  

 .)٣ (Products

ده ركه وتنـــی گرووپه  توندڕە و 

به تایبه تـــی  تیرۆرســـتییه كان  و 

لـــه دوای ســـاڵی ٢٠٠٣-ەوه،  وای 

كردووه  كـــه  بیری تونـــدڕە وی و 

جددی  هه ڕەشـــه یه كی  تیـــرۆر؛ 

ســـه قامگیریی  له ســـه ر  بێـــت 

ئه م  عێـــراق،  ئاینده ی  و  ئێســـتا 

مه ترســـییه  زیاتـــر لـــه و ناوچانه  

ناوچـــه   بـــه   كـــه   ده بیرنێـــت 

ده برێن)٤(.  نـــاو  جێناكۆكـــەكان 

لـــه دوای تێكشـــانی خه الفه تـــی 

له   جێناكۆكه كان  ناوچـــه   داعش، 

تاوەكوو شـــەنگال  خانه قینـــه وه  

بوونه تـــه  مۆڵگـــه ی پاشـــاموه ی 

لـــه  ئه مـــه ش  چه كداره كانـــی، 

 الیه كـــه وه  به  هـــۆی جوگرافیای 

ئاڵـــۆز و له باری ئـــه و ناوچانه  بۆ 

الیه كی  له   خۆحه شـــاردانیانە)٥(و 

تریشـــه وه  بـــه  هۆی رسوشـــتی  

پێكهاته ی  مێژووییه كان،  ڕووداوه  

ملمالنێ،  جـــۆری  دانیشـــتووان، 

بۆشـــایی ئیـــداری و ئه منیی ئه و 

بۆیـــه ش  هـــه ر  ناوچانه وه یـــه . 

ســـه قامگیریی  گه ڕانـــه وه ی 

پێكه وه ژیانی  ئیـــداری،  ئه منـــی، 

ئاشـــتییانه ی نێـــوان پێكهاته كان، 

ده كرێت ڕۆڵـــی ئه رێنی بگێڕێت 

لـــه  كه مكردنـــه وه ی مه ترســـیی 

باڵوبوونـــه وه ی بیـــری توندڕە وی 

و  به تایبه تـــی  ناوچانـــه   لـــه و 

بـــۆ  ســـه قامگیری  گێڕانـــه وه ی 

پڕۆســـه ی  به گشـــتی.  عێـــراق 

گۆڕانـــی  و  به عه ره بكـــردن 

درێژایـــی  بـــه   دیمۆگرافـــی 

چه ندیـــن ده یـــه  له  ســـه رده می 

ڕژێمـــی پێشـــوو، وای كـــرد كه  

ســـه رده می  ڕووخانی  لـــه دوای 

له ســـاڵی ٢٠٠٣، گرنگیی  به عس 

بدرێت.  ناوچانـــه   بـــه و  تایبه ت 

هـــه ر بۆیـــه  لـــه  ده ســـتووری 
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كرا  جێگیر   ١٤٠ مـــاده ی  عێراقدا 

كـــه  تایبه ته  به  چاره ســـه ركردنی 

كێشـــه كانی ئه و ناوچانـــه ، به اڵم 

هه وڵـــی  چه ندیـــن  ســـه رباری 

ناوخۆیـــی و نێوده وڵه تـــی بـــۆ 

مـــاده   ئـــه و  جێبه جێكردنـــی 

ناوچه   كێشـــه ی  ده ســـتوورییه ، 

ده رده كه وێت  وا  جێناكۆكـــه كان 

و  بن  دوورمـــه ودا  كێشـــه ی  كه  

لـــه  ئاینده ی نزیكـــدا چاوه ڕوانی 

نه كرێـــت،  چاره ســـه ركردنیان 

گریامنه یـــه   ئـــه و  ئه مـــه ش 

كـــه   ده كات  به هێـــز  زیاتـــر 

گرووپـــه  توندڕە وه كان ســـوود له  

ناســـه قامگیریی ئـــه و ناوچانـــه  

وه ربگـــرن و پێـــی خۆیانی زیاتر 

تێدا قایـــم بكه ن، هـــه ر بۆیه ش 

بـــۆ  هه وڵێكـــه   بابه تـــه   ئـــه م 

تیشـــك خستنه ســـه ر بارودۆخی 

نیشاندانی  و  جێناكۆكەكان  ناوچه  

و  هه بـــوون  مه ترســـیی 

باڵوبوونـــه وه ی بیـــری توندڕە وی 

به وه   ئامـــاژە  پێویســـته   تێیاندا. 

ئـــه م  ته ركیـــزی  كـــه   بده یـــن 

نووســـینه  زیاتر له ســـه ر چه مكی 

پێش  وه ك  توندڕە وییـــه ،  بیـــری 

تیرۆر،  پێـــش  قۆناغی  و  مـــه رج 

چونكـــه  پێـــامن وایه  كـــه  تیرۆر 

ده ره نجامـــی ئـــه و جـــۆره  لـــه  

كه   توندڕەوییه یـــه   بیركردنـــه وه  

و  زه مینـــه ی  كۆمه اڵیه تـــی  لـــه  

ئایینییه وه   ئابووری و  سیاســـی و 

دروســـت ده بێت، هـــه ر بۆیه ش 

له نێـــوان  جیـــاوازی  پێویســـته  

و  تونـــدڕە وی  بیـــری  چه مكـــی 

تیـــرۆر بكرێـــت، لـــه  كاتێكـــدا 

لـــه  هه رێمـــی كوردســـتان ئه م 

بـــه دی  زۆر  جیاكردنه وه یـــه   

له   ئێمه   هه روه كـــوو  ناكرێـــت، 

ڕوون  ئه مه مان  تـــر  توێژینه وه ی 

كردووەتـــه وه)6(.

بارودۆخی  شـــیكردنه وه ی  بۆ 

ئـــه و ناوچانـــه  لـــه  ئێســـتادا و 

مه ترســـییه كانی  ئاســـتی  زانینی 

گرووپـــه   و  تونـــدڕە وی  بیـــری 

بابه تـــه   ئـــه م  تونـــدڕە وه كان، 

بـــه   به ســـتووه   پشـــتی 

ڕێگای  له   زانیـــاری  كۆكردنه وه ی 

چاوپێكه وتنی   )٨( ئه نجامدانـــی 

كه ســـانی  له گه ڵ  نیمچه كراوه وه  

شـــاره زا و به ئاگا لـــه  بارودۆخی 

ناوچـــه  جێناكۆكـــەكان.  ئه وانه ی 

كراوه   له گـــه ڵ  چاوپێكه وتنیـــان 

لـــه  پێكهاتـــه ی كـــورد، ئێزدی و 

كاكه ییـــن له  هـــه ردوو  پارێزگای 

كه ركـــووك و موســـڵ ، هه روه ها 

كار  جیـــاوازدا  بـــواری  لـــه  

ده كـــه ن، به تایبه تییـــش بـــواری 

ڕێكخراوه كانـــی  ڕۆژنامه وانـــی، 

ســـێكته ری  مه ده نی،  كۆمه ڵـــی 

پۆلیـــس و هێـــزه  ئه منییـــه كان. 

پشـــت  كاتـــدا  هه مـــان  لـــه  

و  دۆكیۆمێنـــت  چه ندیـــن  بـــه  

به ســـرتاوه   ڕۆژنامه وانی  ڕاپۆرتی 

بـــه ناوچه   بـــوون  كـــه  تایبه ت 

جێناكۆكـــەكان.

زەمینە

بەرەو  ڕیشـــەییەکان  پاڵنەرە 

توندتیژیی  یـــان  توندڕەوی  بیری 

پاڵنەرە  جۆراوجـــۆرن.  پەڕگیـــر، 

ســـەرەکی  پلەی  بە  بونیادییەکان 

دێـــن کە بریتین لە ســـتەمکاری، 

گەندەڵی و بێکاری،  نایەکســـانی 

و جیـــاکاری، نەبوونـــی دەرفەتی 

بەشـــداری له  پڕۆســـەی سیاسی، 

دوژمنایەتیی  و  ناکۆکی  هه روه ها 

مێژوویـــی نێـــوان گرووپەکان کە 

ناســـنامەی جیاوازیـــان هەیـــە، 

ئه مه  ســـه رباری دەســـتێوەردانی 

کاروبـــاری  لـــە  دەرەکـــی 

تـــر.  نەتەوەکانـــی  ناوخۆیـــی 

هاندەرە کەســـییەکان بەشـــێکی 

تـــری پڕۆســـەی ئاڕاســـتەکردنی 

ڕادیکاڵبـــوون  بـــەرەو  تاکـــە 

کەســـێکی  دروســـتبوونی  و 

خۆی  کە  پەڕگیـــر،  و  توندوتیـــژ 

مەبەســـتی  لـــە  دەبینێتـــەوە 
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کەســـی، سەرکەشـــی، هاوسۆزی 

و ئینتیام و دەســـتکەوتی ماددی. 

لەپاڵ ئـــەم دوو کۆمەڵە هۆکارە، 

هەندێـــک هـــۆکاری تـــر هەن 

کـــە زەمینـــە خۆش دەکـــەن بۆ 

ئەو  کەســـانەی  ئـــەو  ئـــەوەی 

هۆکارانـــەی پێشـــوویان تێدا کۆ 

بووەتـــەوە و ئامادەگییـــان بـــۆ 

بـــە کەســـێکی توندڕەو  بـــوون 

ئاڕاســـتەیە  بەو  خێراتر  تێدایـــە، 

بـــڕۆن. ئەم هۆکارانـــەش بریتین 

ڕێنیشاندەر  کەســـێکی  بوونی  لە 

ســـەرنجی  کە  ئامۆژگاریـــکار  و 

ڕابکێشێت، چوونە  كه ســـانە  ئەو 

ناو گـــرووپ و تاقمە ڕادیکاڵەکان 

لە ڕێـــگای ئونالیـــن و تۆڕەکانی 

کۆمەاڵیەتییـــەوە،  پەیوەندیـــی 

دەســـت گەیشـــنت بـــە چـــەک  

قوربانـــی،  بـــە  هەســـتکردن  و 

نەبوونـــی پشـــتیوانیی خێزانی و 

هۆکارێک  کاتێـــک  کۆمەاڵیه تی. 

یـــان زیاتر لـــە هەر یـــەک لەم 

ســـێ گرووپـــە هۆکارانـــە لـــە 

بێگومان  ببێتەوە،  کۆ  کەســـێکدا 

دەڕەخســـێت  زەمینەیـــە  ئـــەو 

پەڕگیر  و  تونـــدڕەو  کەســـی  کە 

لێرەشـــدا  بەاڵم  بهێنێت،  بەرهەم 

دیســـانەوە دەکەوێتە ســـەر ئەو 

ژینگـــە و کۆمەڵگایـــەی کە ئەو 

هەر  دەژیـــەت.  تێیدا  کەســـەی 

ڕادیکاڵبوون  پڕۆســـەی  چەنـــدە 

بەرهەمی  فـــراوان  ئاســـتێکی  تا 

لـــە  دیاریکـــراوە  ســـیاقێکی 

کۆمەڵـــگادا، بـــەاڵم زۆرێـــک لە 

بە  پەیوەندیی  کـــە  فاکتەرەکانی 

تایبەمتەندیی ناوەکیی کەســـی و 

هەیە؛  ســـایکۆلۆژییەوە  پاڵنەری 

هەندێک  یەکدین.  هاوشـــێوەی 

لـــە توێـــژەران پاڵنەرە گشـــتییە 

کردووە  دیاری  سایکۆلۆژییەکانیان 

بۆ بەشـــداریکردن لـــە گرووپ و 

کە  تیرۆریســـتییەکان  بزووتنەوە 

بریتیـــن لـــە پێویســـتیی تاک بە 

ئینتام و خۆســـەملاندن، ئارەزووی 

و  سەرکەشـــی  تۆڵەکردنـــەوە، 

بـــۆ  لەڕادەبـــەدەر  پاڵنـــەری 

کـــە  کارێـــک  ئەنجامدانـــی 

هەســـتێکی جیاواز به  كه ســـه كه  

ئـــه و  ئه مانـــه   ببەخشـــێت، 

هۆکارانـــەن كه  لـــە لێکدانەوەی 

دیـــاردەی توندڕەویـــی پەڕگیـــر 

بگیرێت)٧(. لەبەرچـــاو  دەبێـــت 

لە  بەعەرەبکـــردن  شـــااڵوی 

ناوچـــە جێناكۆكـــەكان لەپێـــش 

ســـاڵی ٢٠٠٣، بوو بـــە بناغەیەک 

بۆ زۆر ناکۆکی و مشتومڕ لەنێوان 

ناوچانـــە.  ئـــەو  پێکهاتەکانـــی 

یەكێک لـــەو کێشـــانەی کە لەم 

بەچارەســـەرنه کراوی  ناوچانـــە 

لـــە  بریتییـــە  ماوەتـــەوە، 

زەویـــوزار.  خاوەندارێتیـــی 

بەڕێوەچوونـــی  مـــاوەی  لـــە 

بەعەرەبکـــردن،  کەمپینـــی 

بەشـــێکی زۆر زەویـــوزاری کورد 

تر  پێکهاتەکانـــی  و  تورکـــامن  و 

عەرەبەوە  پێكهاتـــه ی  لەالیـــەن 

و  گیـــراوە  بەســـەردا  دەســـتی 

گواســـرتاوەتەوە  خاوەندارێتییان 

ســـەر ناوی عەرەبە هـــاوردەکان 

فـــرۆرشاوە،  پێیان  بـــەزۆر  یـــان 

ڕژێمـــی  ڕووخانـــی  لـــەدوای 

بەعـــس و کونرتۆڵكردنـــی ئـــەو 

ناوچانـــە لەالیەن پـــارت و هێزه  

کوردییەکانـــەوە؛ خاوەنەکانیـــان 

گەڕانـــەوە ســـەر زەوی و موڵکی 

پاشـــان  خۆیـــان.  داگیرکـــراوی 

ئۆکتۆبەری  ڕووداوەکانی  له دوای 

٢٠١٧، ئەو ناوچانە کەوتنەوە ژیر 

دەســـەاڵتی حکومەتـــی عێراقی، 

هاوردەکان  عەرەبە  لە  بەشـــێک 

ســـەر  گەڕانـــەوە  دیســـان 

ئەم  شـــێوەیە  بەم  زەوییـــەکان. 

کێشـــەیه  بەردەوامـــە و یەکێکە 

و  ملمالنێ  ســـەرچاوەکانی  لـــە 

دانیشـــتووانی  نێوان  توندوتیژیی 

ئەو  ناوچانە)٨(. ســـەرباری  ئـــەم 

هەســـتیارییە مێژووییـــەی کـــە 



46

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ئـــەو  پێکهاتەکانـــی  لەنێـــوان 

بـــە  کـــە  هەبـــوو  ناوچانـــەدا 

ناوچـــەی جێناكـــۆك دادەنرێت، 

هاتنی داعش کێشـــەکەی ئاڵۆزتر 

کـــرد، بەتایبەتی لـــەو ناوچانەی 

فەرمانڕەوایی  ژێـــر  کەوتنـــە  کە 

مانەوەی  داعشـــەوە.  خەالفەتی 

دانیشـــتووانی  لـــە  بەشـــێک 

بەتایبەتـــی  ناوچانـــە،  ئـــەو 

عەرەبـــی ســـوننە و پەیوەنـــدی 

و هاوکارییـــان لەگـــەڵ داعـــش 

تریان،  بەشـــێکی  هەڵهاتنـــی  و 

بووەتە هۆی ئـــەوەی پەیوەندیی 

هەســـتیارتر  پێکهاتەکان  نێـــوان 

بێـــت. دوای ئازادبوونـــی ئـــەو 

گەڕانەوەی  پرســـی  ناوچانـــەش، 

ناوچەکانیان  کـــە  ئەو خەڵکانەی 

بەجـــێ هێشـــتبوو لـــە کاتـــی 

ڕێگریکردن  و  داعـــش  هێرشـــی 

لـــە گەڕانەوەی ئەوانـــەی کە بە 

لەگەڵ  پەیوەندییـــان  جۆرێـــک 

داعـــش هەبوو یان لـــە حاڵەتی 

قبووڵنەکردنیان  گەڕانەوەشـــیان؛ 

گرژیی  لـــە  جۆرێـــک  بووەتـــە 

و  ئاســـتەنگ  و  کۆمەاڵیەتـــی 

بەربەســـتی دروســـت کـــردووە 

پەیوەندییەکانـــی  لەبـــەردەم 

و  دوور  پێکهاتـــەکان.  نێـــوان 

ئەم  نێوان  پەیوەندیـــی  نزیکی و 

داعش  هاتنی  لەگـــەڵ  پێکهاتانە 

پێش  ڕووداوەکانی  هەروەهـــا  و 

هاتنی داعـــش و ڕادەی قوربانیی 

بووەتە  دیســـانەوە  هەریەکیان، 

ســـەرکۆنەکردنی  ئـــەوەی  هۆی 

ئەمە  بکەوێتـــەوە،  لـــێ  یەکرتی 

جگـــە لـــەوەی لە کاتـــی هاتنی 

داعش و  جەنـــگ و توندوتیژیی 

جیـــاواز بووەتـــە هـــۆی ئەوەی 

دانیشتووان  بەرچاوی  بەشـــێکی 

و  منداڵ  چینـــی  لە  بەتایبەتـــی 

گەنـــج؛ ئەزموونی بکـــەن و ببنە 

ڕووداوانـــە.  ئـــەو  شـــایەتحاڵی 

بـــە هەمـــوو ئـــەم هۆکارانـــە، 

زیاتریان  زەمینـــەی  دیســـانەوە 

هەســـتی  کە  کردووە  دروســـت 

لـــە  دوژمنـــکاری  و  ڕقوکینـــە 

و  ببێـــت  دروســـت  نێوانیانـــدا 

لـــە داهاتـــوودا ئاســـان بکەونە 

ئایدۆلۆژیای  کاریگەریـــی   ژێـــر 

پەڕگیرییـــەوە،  و  توندوتیـــژی 

بـــەوردی  ئەگـــەر  بێگومـــان 

نەکرێت)٩(.  لەگـــەڵ  مامەڵـــەی 

ئه گـــه ر  داعـــش  حكومڕانـــی 

كه میش  ســـاڵێكی  چه نـــد  بـــۆ 

جێناكۆكەكان  ناوچـــه   لـــه   بێت، 

و  كولتـــووری  لێكه وتـــه ی 

په روه رده یـــی  و  كۆمه اڵیه تـــی 

كه   به تایبه تـــی  هه یـــه ،  خـــۆی 

هـــه ر زوو دوای داگیركردنی ئه و 

سیستمی  ده ســـتكاریی  ناوچانه ؛ 

په روه رده ی كـــرد و پڕۆگرامه كانی 

خوێندنـــی به  جۆرێـــك گۆڕی كه  

له گـــه ڵ ئایدۆلۆژیـــای توندڕە وی 

بگونجێـــت)١٠(.  خۆی 

به  هـــۆی فه رامۆشـــكردنیان  

له الیـــه ن هـــه ردوو حكومه تـــی 

و حكومه تـــی هه رێمی  عێـــراق 

ناوچه   لـــه   ژیان  كوردســـتانه وه ، 

ناڕە حه تیـــی  جێناكۆكـــەكان 

خـــۆی هه یـــه ، كـــه  دیارترینیان 

ڕەوشـــی  خراپیی  لـــه   بریتییـــه  

نه بوونـــی  خزمه تگوزارییـــه كان، 

نه ڕە خساندنی  و  باش  ژێرخانێكی 

ده رفه تـــی كار بـــۆ هاواڵتیـــان، 

بووه تـــه  هۆی  ئه مـــه ش  هـــه ر 

دروســـتبوونی هـــه ژاری، بێكاری 

توندوتیژی  ئاســـتی  به رزیـــی  و 

كـــه   به پێـــی ڕووپێوییـــه ك   .)١١(

وەزاره تـــی پالندانانـــی عێراق له  

مانگـــی شـــوباتی ٢٠٢٠ بـــاڵوی 

ده رده كه وێـــت  كردووەتـــه وه،  

پارێزگایه كـــی وه كـــوو نه ینـــه وا 

كه  به شـــێكی ناوچه ی جێناكۆكە ، 

هه ژاریـــی  ڕێـــژەی  به رزتریـــن 

تێدایه  كـــه  ده گاته  ٣٧٪)١٢(. بوونی 

به هه ده ردانـــی  و  گه نده ڵـــی 

ســـامانی گشـــتی؛ ســـه رچاوه ی 
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دۆخـــی  خراپیـــی  ســـه ره كیی 

نـــه ك  هه ژارییـــه ،  و  ئابـــووری 

به ڵكوو  ناوچانـــه ،  لـــه و  ته نهـــا 

عێراقیـــش.  ئاســـتی  له ســـه ر 

توێژینـــه وه كان،  به پێـــی  كـــه  

لـــه   یه كێكـــه   گه نده ڵـــی 

ده ركه وتنـــی  ســـه رچاوه كانی 

گرووپـــه  تونـــدڕە وه كان.

بـــه  شـــێوه یه كی رسوشـــتی 

ئـــه و ناوچانـــه ی كـــه  ده كه ونه   

ده ســـه اڵتی  دوو  نێـــوان 

جیـــاواز، دوو حكومـــه ت یـــان 

ڕووی  لـــه   ده وڵه تـــه وه ،  دوو 

ئه منییـــه وه  كۆنـــرتۆڵ ناكرێـــن، 

چونكه  هیـــچ كام له و دوو الیه نه 

ناتوانـــن كۆنرتۆڵی تـــه واوی ئه و 

ده ســـه اڵتی  ژێر  بخه نه   ناوچه یه  

خۆیانـــه وه . بـــه  مانایه كـــی تر: 

هه میشـــه   ئه منـــی  بۆشـــایی 

لـــه و جـــۆره  ناوچانـــه  بوونـــی 

هه یـــه. ئـــه م حاڵه ته  بـــۆ ناوچه  

ڕاســـته ،  عێراقیش  جێناكۆكەكانی 

ده ركه وتنی  له پـــاش  به تایبه تـــی 

داعـــش و كشـــانه وه ی ســـوپای 

عێـــراق لـــه و ناوچانه  له  ســـاڵی 

ئه منیـــی وا  بۆشـــاییه كی   ،٢٠١٤

دروســـت بـــوو كه  وای كـــرد له  

الیه ك پێكهاته كانـــی ئه و ناوچانه  

گرووپی  خۆیـــان؛  پاراســـتنی  بۆ 

دروســـت  نافه رمی  چه كداریـــی 

ئێستاشـــه وه   بـــه   كـــه   بكـــه ن 

ســـه قامگیری  له سه ر  مه ترســـین 

داهاتـــوو)١٤(،  بـــۆ  ئاشـــتی  و 

چه كداره   گرووپـــه   ئه و  هه روه ك 

نافه رمییانـــه ی كه  لـــه  ڕابردوودا 

لـــه  پارێزگایه كـــی وه ك ئه نبـــار 

دروســـت كـــران بۆ شـــه ڕكردن 

تونـــدڕە وه كان،  گرووپـــه   به   دژ 

بـــه اڵم دواتـــر بوون به  به شـــێك 

تریشـــه وه   الیه كی  له    ،)١٥( له وان 

ئـــه و  تونـــدڕە وه كان  گرووپـــه  

بۆ  ده قۆزنه وه   ئه منییه   بۆشـــاییه  

كار و چاالكییه كانیـــان و كاركردن 

به هێزبوونه وه یان  و  مانـــه وه   بۆ 

.)١6(

شیكردنه وه :

نێـــوان  پەیوەندیـــی 

زەمینـــەی  و  پێکهاتـــەکان 

تونـــدڕەوی پەرەســـەندنی 

پێکهاتەی  نێـــوان  پەیوەندیی 

بابەتێکی  جێناكۆكـــەكان؛  ناوچە 

بگیرێت  لەپێشـــچاو  کـــە  گرنگە 

زەمینـــەی  لـــە  بـــاس  کاتێـــک 

توندڕەوی  بیـــری  ســـەرهەڵدانی 

دەکەیـــن لـــەم ناوچانـــە، ئه مه  

لـــەو ڕووەوە دەبێتـــە جێـــگای 

مەترســـی كـــه  لە الیـــەک گرژی 

لـــه  پەیوەندییەکانـــی نێوانیـــان 

بەرهەمهێنانـــی  هـــۆی  ببێتـــە 

دینـــی  و  ئایینـــی  توندڕەویـــی 

بەرامبـــەر بە یەکرت، لـــە الیەکی 

تریشـــەوە ئـــەم پەیوەندییانـــە 

و  سیاســـی  هێـــزە  لەالیـــەن 

بـــە  گرووپـــە توندڕەوەکانـــەوە 

خۆیان  بەژەوەندیـــی  ئامانجـــی 

بـــەکار بهێرنێـــن. ئـــەو ڕووداوه  

ناوچانـــە  لـــەو  توندوتیژانـــەی 

ڕوویـــان داوە، ئەوەمان نیشـــان 

دینی  رسوشـــتێكی  كـــه   دەدەن 

و  هەبـــووە  نەتەوەییـــان  و 

بەپێـــی قوناغەکـــە؛ یەکێکیـــان 

وەرگرتووە.  زیاتـــری  ئەولەویەتی 

ڕژێمـــی  ڕووخانـــی  لـــەدوای 

بەعـــس، بەکارهێنانی توندوتیژی 

لـــه   تیرۆریســـتی  كـــرده ی  و 

عێـــراق به گشـــتی و لـــه  ناوچه  

به تایبه تـــی؛  جێناكۆكـــە كان 

زیـــادی كرد. ملمالنێـــی تایفی و 

مه زهه بـــی لـــه دوای ٢٠٠6 بـــه  

جۆرێـــك دەســـتی پێ کـــرد، كه  

تاكه   وه ك  تیـــرۆر  و  تونـــدڕە وی 

یه كالییكردنـــه وه ی  ئامـــرازی 

هێـــرنان  بـــه كار  ملمالنێـــكان 

پێكهاته وه   هه ندێـــك  له الیـــه ن 

به رانبـــه ر بـــه  یه كـــرت و ئه وانی 

. تر

کردەوە  ئەم  دەســـتپێکردنی 
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تیرۆریســـتییانە بێ پێشەکی نییە، 

بەڵکـــوو زەمینـــە و مێژوویەکی 

لـــە پشـــتەوە هەبـــووە، چونکە 

لـــەم  لێکۆڵـــەرەوەکان  وەک 

بـــوارەدا باســـی دەکـــەن، بیری 

دەکەوێتە  قۆناغێکـــە  توندڕەوی 

تیرۆریســـتییەوە،  پێـــش قۆناغی 

لـــەم قۆناغـــەدا کەســـەكه  لـــە 

ئامادەیـــی  فکرییـــەوە  ڕووی 

کـــە  تیـــدا دروســـت دەبێـــت 

تیرۆریســـت  کەســـێکی  ببێتـــە 

و پەنـــا بـــۆ خراپرتیـــن جـــۆری 

کوشـــتنە.  کە  بەرێت  توندوتیژی 

بۆیـــە بێگومـــان دروســـتبوونی 

و  تیرۆریســـتی  ڕێکخـــراوی 

ئەنجامدانی کرده ی تیرۆریســـتی؛ 

بێ پێشـــەکی نییە و ڕیشـــەکانی 

لەنـــاو ئـــەو جـــۆرە بیرکردنەوە 

بیری  لـــە  کـــە  توندئاژۆیانەیـــه  

لـــە  هـــەن.  کەســـانەدا  ئـــەو 

ئەوە  بەشـــداربووانەوە  قســـەی 

رسوشـــتی  کە  دەکرێت  بـــەدی 

پەیوەندیـــی نێـــوان پێکهاتـــەی 

لـــە ڕابـــردوو وە  ئـــەم ناوچانە 

لـــە ئێستاشـــدا بارگاوییـــە بـــە 

زۆر جـــۆر لە ملمالنێـــی توند و 

هەوڵدان  و  قبووڵنەکـــردن  یەکرت 

کۆنرتۆڵکردن  و  خۆســـەپاندن  بۆ 

و چەوســـاندنەوەی ئەوانـــی تر، 

ئـــەم هۆکارانە هەمیشـــە پاڵ به  

تاکـــه وه  دەنێـــن کە ئاڕاســـتەی 

بیرکردنـــەوە و  لـــە  تونـــدڕەوی 

ڕەفتاریـــدا بە هێـــز بـــکات. ئەم 

ژینگەیەکی  پەیوندییـــە؛  جـــۆرە 

کـــه   دەکات  دروســـت  لەبـــار 

توندڕەوی  ڕێكخـــراوی  و  گرووپ 

بەئاســـانی تێیدا گەشـــە بکات و 

جێی خۆی بکاتـــەوە. پەیوەندیی 

نێوان پێکهاتەکانـــی ئەو ناوچانە؛ 

پەیوەندییەکـــە کە ڕەگەزی هێزی 

تێـــدا زاڵە، هـــەر پێکهاتەیەک لە 

ڕووی دەســـەاڵتەوە زاڵ بێت، لە 

مەنتقی  لە  پەیوەندییەکانیشـــیدا 

دەنوێنێـــت،  خـــۆی  هێـــزەوە 

پەراوێزخسنت  هەســـتی  ئەمەش 

دروســـت  تر  پێکهاتەکانی  لەالی 

ڕژێمی  ڕووخانی  لەدوای  دەکات. 

عەرەبـــی  پێکهاتـــەی  پێشـــوو، 

ســـوننە ئەو پێگەیان لەدەســـت 

دا کـــە پێشـــرت هەیانبـــوو  لـــە 

ڕووی دەســـەاڵتەوە، به تایبه تـــی 

بە  خۆیان  بۆیـــە  ناوچانـــە،  لەو 

پەراوێزخراو و چه وســـاوه  داده نا، 

هـــه ر بۆیه  پەنایان بـــۆ زۆر ڕێگا 

و شـــێواز بـــرد بـــۆ گەڕانەوەی 

له دوای  له ده ســـتچوویان،  پێگەی 

)٢٠١٧( ئۆکتۆبەری  ڕووداوەکانی 

هەمـــان  لـــە  کـــورد  ەشـــەوە 

دەبینێتەوە،  خـــۆی  بارودۆخـــدا 

تورکامنیـــش بـــە هه مان شـــێوە 

ســـتەملێکراو  بە  خۆی  بەردەوام 

و پەراوێزخـــراو دەبینێـــت. لـــە 

وەکوو  کـــە  ئـــەوەی  ئێســـتادا 

لـــەم  دەبیرنێـــت  مەترســـی 

نێوان  پەیوەندیی  لـــە  و  ناوچانە 

پێکهاتـــەکان ڕەنگـــی داوەتەوە، 

بریتییـــە لـــە ملمالنێـــی توندی 

نەتەوەیـــی، بە جۆرێـــک وەکوو 

پـــێ  ئاماژەیـــان  بەشـــداربووان 

داوە هـــەر مەترســـییەک لـــەم 

لە  و  هەڵبـــدات  ســـەر   ناوچانە 

ڕووی توندتیژیـــی پەڕگیرییـــەوە 

بکرێت،  بەبـــەردا  بەرگێکی  هەر 

ئەوە ســـەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە 

نەتەوەیـــی  توندڕەویـــی  بـــۆ 

یەکرت. بە  بەرامبـــەر  پێکهاتەکان 

پێکهاتەکان  نێوان  پەیوەندیی 

لە زۆر ڕووەوه  کێشـــەی تێدایە و 

ئاســـتەنگی جیاوازی لە پێشە، لە 

یەکانگیری  کۆمەاڵیەتییەوە  ڕووی 

کۆمەاڵیەتـــی  هاوبه ندیـــی  و 

لـــە نزمتیـــرن ئاســـتیدایە. هەر 

چەنـــد خەڵکـــی ئـــەم ناوچانە 

لە شـــوێنە گشـــتییەکان تێکەڵی 

یەکـــرت  لەگـــەڵ  مامەڵەیـــان  و 

هەیە، بـــەاڵم ئەم مامەڵە شـــۆڕ 

نەبووەتەوە بـــۆ تێکەڵیی خێزانی 
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و پڕۆسەی هاوســـەرگیریی نێوان 

پێکهاتـــەکان. بە قســـەی یەکێک 

زانیاریی  کە  بەشـــداربووانەی  لە 

لـــێ وەرگیراوە، لەپێـــش ٢٠٠٣دا 

بەاڵم  هەبوو،  پەیوەندییانـــە  ئەم 

ئاســـتێکی  تـــا  ٢٠٠٣؛  لـــەدوای 

بەرچاو کەمی کـــردووە، منوونەی 

کە  بە خێزانی خۆیـــان هێنایەوە 

چەندین هاوســـەرگیرییان لەگەڵ 

تورکامن  و  عـــەرەب  پێکهاتـــەی 

ســـاڵی  لـــە  بـــەاڵم  هەبـــووە، 

)٢٠٠٣(ەوە ئـــەم پەیوەندییانـــە 

ئەمـــەش  نەداوەتـــەوە،  ڕووی 

ئاماژەیـــە بـــەوەی پەیوەندیـــی 

نێـــوان پێکهاتـــەکان الوازتر بووە 

قووڵـــرت  نێوانیـــان  دووریـــی  و 

بووەتەوە. 

بـــە بۆچوونی به شـــێكی زۆر 

پەیوەندیی  بەشـــداربووان،  لـــە 

گرێدراوی  پێکهاتـــەکان  نێـــوان 

لـــەم  زەویـــوزارە  کێشـــەی 

ناوچانـــە، هەتا ئەم کێشـــەیە بە 

چارەســـەرنەکراوی مبێنێتەوە، ئەم 

جۆرێک  هیـــچ  بە  په یوه ندییـــه  

ناچێت،  ئاســـاییبوونەوە  بـــەرەو 

فاکتەری  بۆخۆی  زه ویوزار  چونكه  

ملمالنـــێ و بەیەکدادانـــی نێوان 

خەڵکی  بـــەالی  و  پێکهاتەکانـــە 

ئەم ناوچانـــەوە؛ زەوی گرێدراوی 

ناســـنامە و شکۆ و ســـەرچاوەی 

ژیـــان و گوزەرانیانە. دەســـەاڵتی 

و  سیاسی  ئه جێندای  سیاســـییش 

نەتەوەیی و ئایینـــی خۆی بەکار 

دروســـتکردنی  بـــۆ  دەهێنێـــت 

نفـــوز و دەســـەاڵتی خـــۆی لەو 

ناوچانـــە، بۆیـــە بـــە درێژایـــی 

لەدوای  یەک  دەســـەاڵتە  مێژوو؛ 

بە  کێشـــەیەیان  ئـــەم  یەکەکان 

بنڕکـــراوی چارەســـەر نەکردووە. 

ئەم  ئاڕاســـتەکەدا،  هـــەردوو  بە 

کێشـــەیه  دابڕانی زیاتـــری نێوان 

و  ده كه وێته وه   لـــێ  پێکهاتەکانی 

بەتایبەتی  نەتەوەیـــی،  ملمالنێی 

نێـــوان کـــورد و عـــەرەب؛ زیاتر 

دەکـــەن. هـــەر چەندە بـــە ڕای 

بەشـــداربوون  لـــە  هەندێـــک 

ســـوننی  و  شـــیعی  ملمالنێـــی 

به شـــێک نیـــن لـــە ملمالنێـــی 

بـــەاڵم  جێناکۆکـــەکان،  ناوچـــە 

بەشـــداربووان  لـــە  یەکێـــک 

ئامـــاژەی بەوە کرد کـــە چۆن لە 

بەعەرەبکردن  پڕۆسەی  ڕابردوودا 

بەڕێـــوە چـــووە، ئێســـتاش لەم 

زاڵبوونی  حوکمـــی  بـــە  ناوچانە 

دەســـەاڵتی شـــیعە؛ هەوڵێـــک 

بەشـــیعەکردنی  بـــۆ  هەیـــە 

بەاڵم  کەرکـــووک،  پێكهاتەکانـــی 

ئـــەم پڕۆســـه یه  وەکوو پێشـــرت 

نییـــە کە بـــە هێز بســـەپێرنێت، 

بەڵکـــوو لە ڕێـــگای دامودەزگای 

دینی و سیاســـیی تایبەتەوە کاری 

بۆ دەکرێت و هەوڵی ڕاکێشـــانی 

دەدەن. تر  پێکهاتەکانی  ســـۆزی 

دەستپێشخەرییەکان بۆ 

کەمکردنەوەی توندڕەوی

مەترســـیی  کەمکردنـــەوەی 

دروســـتبوونی بیـــری توندڕەوی، 

پێویســـتی بـــە کارکردنـــە لـــە 

ئاســـتی جیاجیادا. ئەو هەواڵنەی 

لەم بـــوارەدا دەدرێن، پێویســـتە 

بیری  دروســـتبوونی  فاکتەرەکانی 

تونـــدڕەوی لەبەرچـــاو بگرێت و 

وەاڵمـــدەرەوە بـــن بۆ هـــۆکارە 

بونیـــادی و پاڵنەرەکانـــی ئـــەم 

دیاردەیـــە لەو ناوچانـــە. هۆکارە 

بە  پەیوەندیی  کـــە  بونیادییەکان 

سیســـتمی سیاســـی و  ژێرخانی 

ڕادەیەک  تا  هەیـــە،  ئابوورییەوە 

کونتێکســـتێکدا  هەمـــوو  لـــە 

هاوشـــێوەن کـــە بریتیـــن لـــە 

هـــەژاری و بێکاری و ســـتەم و 

پەراوێزخســـنت و نەبوونی ئازادی. 

ئەم ئاســـتە زیاتر پەیوەســـتە بە 

گۆڕانـــکاری و ڕیفۆرمی سیاســـی 

و ئابـــووری لە ئاســـتی کۆمەڵگا 

و واڵتـــدا، بـــەاڵم لـــە هـــۆکارە 

پاڵنـــەرەکان دەکرێـــت تەرکیزی 



50

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

زیاتـــر لەســـەر ئاســـتی گرووپ 

و کۆمیونیتـــی ناوخۆیـــی ئـــەو 

بێت. ناوچەیـــە 

ڕووی  لـــه   ئه گـــه ر 

ئابوورییـــه وه  ته ماشـــا بكه یـــن، 

كێشـــه ی  جێناكۆكه كان  ناوچـــه  

بـــه  هه یـــه ،  خزمه تگوزارییـــان 

 جۆرێك كه  كێشـــه  و ملمالنێكان 

كاریگه ریـــی خراپیـــان له ســـه ر 

به جـــێ  هـــه ژاری  ڕێـــژە ی 

هێشـــتووە. به پێـــی ڕووپێوییه ك 

عێراقی  پالندانانی  وەزاره تـــی  كه  

باڵوی   ٢٠٢٠ شـــوباتی  مانگی  له  

ده رده كه وێـــت  كردووەتـــه وه،  

پارێزگایه كـــی وه كـــوو نه ینـــه وا 

هه ژاریـــی  ڕێـــژەی  به رزتریـــن 

تێدایـــه  كـــه  )٣٧٪(ە )١٧(، هـــه ر 

ئـــه م بارودۆخـــه  وای كـــردووه  

كـــه  ژماره یه كـــی به رچـــاو لـــه  

هێـــزه   بكه نـــه   ڕوو  گه نجـــان 

به ده ســـتهێنانی  بۆ  چه كداره كان 

گرووپه   ژیـــان)١٨(.  ســـه رچاوه ی 

توندڕە وه كانیـــش،  و  تیرۆرســـت 

ئـــه و  داعـــش،  به تایبه تـــی 

به رژە وه ندیی  بـــۆ  بارودۆخـــه ی 

خـــۆی قۆســـته وه  و لـــه  ڕێگای 

مانگانه   مووچه یه كـــی  پێدانـــی 

توانیـــی  ئه ندامه كانـــی،  بـــۆ 

گه نـــج  زۆر  ژماره یه كـــی 

ناوچانـــه   ئـــه و  هاواڵتیـــی  و 

لـــه ده وری خـــۆی كـــۆ بكاته وه  

ده كـــردن)١٩(.  حوكمـــی  كـــه  

پاشـــاموه كانی  ئێستاشـــدا  لـــه  

داعـــش له  ناوچـــه  جێناكۆكەكان 

چه ندیـــن  و  هه یـــه   بوونیـــان 

هاواڵتیانیان  ڕفاندنـــی  كـــرده ی 

داوه   ئه نجـــام  ناوچانـــه   لـــه و 

بـــڕە  له به رانبـــه ر  پاشـــان  و 

به شـــێكیانی  زۆر؛  پاره یه كـــی 

ئـــازاد كردووه)٢٠(، هـــه ر ئه مه ش 

وای كـــردووه  كـــه  هه ندێـــك له  

حاڵه تـــه   ئـــه م  به شـــداربووان 

چونكه   ببینـــن،  مه ترســـی  وه ك 

خه ڵكانێـــك  هه یـــه   ئه گـــه ری 

ده ســـتهێنانی  بـــه   بـــۆ  ته نهـــا 

ســـه رچاوه ی ماددی؛ لـــه و جۆره  

بگلێـــن.  تێـــوە  كرده وانـــه وه  

و  گه نده ڵی  بوونـــی  هه روه هـــا 

ده ســـه اڵت،  به كارهێنانی  خراپ 

خه ڵك  بێزاریی  تـــری  هۆكارێكی 

و نه مانـــی ئینتیامیه  كه  وا ده كات 

كه  خه ڵك به ئاســـانی پێشـــوازی 

بكات.  تونـــدڕەوه كان  گرووپه   له  

هـــەوڵ  بـــە  ســـەبارەت 

لـــە  دەســـتپێخەرییەکان  و 

بـــۆ  جێناكۆكـــەكان  ناوچـــە 

و  كێشـــه   چاره ســـه ركردنی 

بە  ئاماژە  دەکرێـــت  ملمالنێكان، 

هەوڵـــی ڕێکخـــراوەکان و میدیا 

و خەڵکـــی نوخبە و ڕۆشـــنبیری 

بەتایبەتی  بکەیـــن،  ناوچانە  ئەو 

بەهـــای  دروســـتکردنی  بـــۆ 

پێکەوەژیـــان و یەکرت قبووڵکردن 

و  کۆمەاڵیەتـــی  ئاشـــتیی  و 

کێشـــانەی  ئەو  کەمکردنـــەوەی 

کێشـــەی  دەرهاویشـــتەی  کـــە 

نەتەوەیـــی و دینـــی و ئەتنیکیی 

ئـــەو ناوچانەیـــە. یەكێـــك لـــه  

و  بااڵده ســـتی  هۆكاره كانـــی 

توندڕە وه كان،  گرووپـــه   مانه وه ی 

گوتاری  الوازیـــی  لـــه   بریتییـــه  

گوتاری  بـــه   به رانبـــه ر  به دیـــل 

ئـــه و  هه مـــوو  تونـــدڕە وی. 

پڕۆســـه ی  كـــه   كه نااڵنـــه ی 

كۆمه اڵیه تـــی  پێگه یاندنـــی 

ئه نجـــام ده ده ن، له  ناویشـــیاندا 

پارته   ئایینییـــه كان،  دامـــه زراوه  

دامـــوده زگا   سیاســـییه كان، 

له   بـــه  جۆرێك  په روه رده ییه كان، 

جـــۆره كان ده توانـــن ڕۆڵ بگێڕن 

گوتارێكـــی  دروســـتكردنی  لـــه  

بـــه اڵم  به هێـــز،  به دیلـــی 

ڕاگه یانـــدن  داموده زگاكانـــی 

ناحكومییـــه كان  ڕێكخـــراوه   و 

له م  بـــن  سه رمه شـــق  ده كرێت 

. چوارچێوه یـــه دا

پەیوەســـت بە ڕێکخراوەکانی 



51

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ئەوەی  مەدەنـــی،  کۆمەڵگـــەی 

ئامـــاژەی پـــێ دراوە لە قســـەی 

کـــە  ئەوەیـــە  بەشـــداربووان 

لەنێوان  هەیـــە  دابەشـــبوونێک 

بەســـەر  ڕێکخـــراوەکان  خودی 

جۆرێـــک  بـــە  پێکهاتـــەکان، 

بـــۆ  کار  ڕێکخراوێـــک  هـــەر 

دەکات،  خـــۆی  پێکهاتەکـــەی 

پشـــتگیریی  الیەنێـــک  هـــەر 

بـــکات؛ لـــە بەرژەوەندیـــی ئەو 

چه نـــده   هـــه ر  دەکات.  کار 

به شـــداربووانه وه   قســـه ی  لـــە 

هیچ  کـــە  دەردەکەوێت  ئـــەوە 

نییە  بەرجەســـتە  منوونەیەکـــی 

هەبێـــت  ڕێکخراوێـــک  کـــە 

تەجـــاوزی دابەشـــبوونە دینی و 

نەتەوەییەکانـــی کردبێـــت و کار 

لەســـەر چوارچێوەیەک بکات کە 

پەرە بە پرەنســـیپە مەدەنییەکانی 

وەکوو هاواڵتیبوون و یەکسانی و 

پێکەوەژیانی  و  قبووڵکردن  یەکرت 

کردبێـــت، بـــه اڵم ئه مـــه  لـــه و 

ڕاســـتییه  ناگۆڕێـــت كـــه  لێره  و 

ڕێكخراوێكـــی  چه نـــد  لـــه وێ 

و  ناوخۆیـــی  مه ده نیـــی 

نێوده وڵه تیـــی كـــه م هـــه ن كه  

و  ڕێكخراوه یـــی  كاری  هانـــی 

ده ده ن.    مه ده نییه كان  پره نســـیپه  

ده ركه وتنـــی  هـــۆی  بـــه  

ئـــاواره ی  كێشـــه ی  و  داعـــش 

زۆری  ته ركیـــزی  ناوخۆیـــی، 

و  ناوخۆیـــی  ڕێكخـــراوه  

كه وتووەتـــه   نێوده وڵه تییـــه كان 

ئه مه ش  ناوچانـــه ،  ئـــه و  ســـه ر 

ده رفه تێكـــی بـــۆ كاری مه ده نی 

هاواڵتیانی  به شـــداریپێكردنی  و 

ڕە خســـاندووه .  ناوچانـــه   ئـــه و 

ئه گـــه ر ته ماشـــای كار و پڕۆژە ی 

ناحكومییـــه كان  ڕێكخـــراوه  

به تایبه تـــی ئه وانـــه ی  بكه یـــن، 

گه شـــه پێداندا  بـــواری  لـــه   كه  

كـــه   ده بینیـــن  ده كـــه ن،  كار 

زۆرێـــك له  پـــڕۆژەكان ڕەهه ندی 

بونیادنانی ئاشـــتی و هاوبه ندیی 

كۆمه اڵیه تیـــی تێدایـــه ، منوونه ی 

ئه و جـــۆره  پڕۆژانه ش؛ ســـه نته ر 

ئاشـــتیی  لیژنه كانـــی  یاخـــود 

خۆجێییه  كه  له  ڕێگای ســـازدانی 

وۆركشـــۆپ، كـــۆڕ و كۆبوونه وه  

و دیالۆگـــی نێـــوان ئه ندامانـــی 

خۆجێییـــه وه   كۆمه ڵـــگای 

به شـــداریكردنی  هه وڵـــی 

ئـــه و  هاواڵتیانـــی  زیاتـــری 

ناوچانـــه  ده درێت له  پڕۆســـه ی 

پێكهاته كان.  نێـــوان  ئاشـــته وایی 

ئاشـــتی و  ڕێكخراوه كانـــی وه ك 

"UPP"ی  مه ســـه له ،  ئـــازادی، 

ڕێكخراوی  چه ندیـــن  و  ئیتاڵـــی 

تـــر، منوونه ی ئـــه و ڕێكخراوانه ن 

كه  بـــه م ئاڕاســـته یه  كار ده كه ن. 

هه ر چه نده  توانـــا و كاریگه ریی 

ڕێكخراوه كان له  ئاســـت كێشـــه  

و گرفته كانـــی ئـــه و ناوچانه  زۆر 

نه بوونه ته   هێشـــتا  و  سنوورداره 

ئه و كاره كتـــه ره ی كه  گۆڕانكاریی 

ڕیشـــه یی دروســـت بكه ن ، به اڵم 

ئاڕاسته ی  به   باشـــه   هه نگاوێكی 

جێگرەوە  گوتـــاری  به هێزكردنی 

له به رانبـــه ر گوتـــاری توندڕەویی 

بـــه   تونـــدڕە وه كان.  گرووپـــه  

مانایه كـــی تر: ســـرتاتیژیی كاری 

ئـــه م ڕێكخراوانـــه  له  خـــواره وه  

 Bottom-Up( ســـه ره وه یه   بـــۆ 

Approach(، كـــه  تێیـــدا ئیـــش 

هاواڵتیان  تواناســـازیی  له ســـه ر 

ناوچانـــه   ئـــه و  گه نجانـــی  و 

هاواڵتی  ببنـــه   كـــه   ده كرێـــت 

بـــاش و كاره كتـــه ری ناتوندوتیژ، 

بـــه ر  بكه ونـــه   ئـــه وه ی  نـــه ك 

كاریگه ریـــی گوتـــاری گرووپـــه  

تونـــدڕە وه كان و ببنـــه  فاكته ری 

مانـــه وه ی ئـــه و گرووپانـــه  له و 

نه . وچا نا

بەشـــێكی تر لـــە وەاڵمەکان 

دەدەن  پیشـــان  ئەوەمـــان 

کەســـانی  لەنـــاو  ئاڕاســـتەیەک 

ڕۆشـــنبیر و ڕۆژنامەنـــووس لـــە 
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بـــەدی  پێکهاتـــەکان  هەمـــوو 

باڵوکردنـــەوەی  بـــۆ  دەکرێـــت 

ناتوندوتیژ  و  پێکەوەژیان  گوتاری 

دژ بە گوتـــاری ڕقاوی، کە گرووپە 

دەهێنن.  بـــەکاری  توندڕەوەکان 

هەبووە  هەوڵێـــک  منوونـــە؛  بۆ 

لە ڕێـــگای یەکێتیی نووســـەرانی 

و  کـــۆڕ  کـــە چەندین  عێـــراق، 

ســـیمیناریان ئەنجـــام داوە بـــۆ 

ئەم جۆرە گوتارە،  دروســـتکردنی 

بەاڵم ئـــەم هەواڵنە لە بازنەیەکی 

بچووکـــدا ماونەتەوە و نەبوونەتە 

بـــاو لەنـــاو ئەو  ئاڕاســـتەیەکی 

ڕەنگدانـــەوەی  تـــا  پێکهاتانـــە، 

هەبێـــت لەســـەر واقیعـــی ئەو 

ناوچانـــە، ئەمـــەش بـــە هـــۆی 

ســـەرەکییەکان  ناکۆکییە  ئەوەی 

لـــە توندترین ئاســـتی خۆیاندان 

دەســـتتێوەردانی  کاتـــەدا،   لەم 

ناوخـــۆی و هەرێمـــی دەکرێت 

ملمالنێـــکان  خۆشـــکردنی  بـــۆ 

لـــە  یەکالییکردنـــەوەی  و 

ئـــەم  خۆیـــان.  بەرژەوەندیـــی 

بارودۆخە پڕ کێشـــاوییە، هەوڵی 

پەراوێزدا  لـــە  شـــێوەیەی  لـــەم 

هێشـــتووەتەوە.  

و  پـــه روه رده   شكســـتی 

ئاینـــده  مه ترســـیی 

بێـــت  بڕیـــار  ئه گـــه ر 

په روه رده ییـــه كان  دامـــوده زگا 

لـــه   بگێـــڕن  گرنـــگ  ڕۆڵـــی 

ڕە نگڕێژكردن و نه خشـــاندنی بیر 

تاك و چاندنی  و هه ڵســـوكه وتی 

به هـــای مه ده نیـــی هاوبه ش له  

كه ســـایه تیی فێرخـــوازدا، ئـــه وا 

كێشه له ســـه ره كان  ناوچـــه   لـــه  

ســـێكته ری په روه رده  وه ك باقیی 

ســـێكته ره كانی تـــر بـــووه  بـــه  

سیاســـییه كان.  ملمالنێ  قوربانیی 

گرنگیی  بـــه   هه ســـتكردن  وه ك 

هێـــزه   پـــه روه رده ش،  ڕۆڵـــی 

هه وڵیـــان  بڕیاربه ده ســـته كان  

پـــه روه رده   سیســـتمی  داوه  

خوێنـــدن  پڕۆگرامه كانـــی  و 

بێنـــن  بـــه كار  چه كێـــك  وه ك 

خۆیـــان  به رژە وه ندیـــی  بـــۆ 

ئه جێنـــدای  ســـه پاندنی  و 

له  سه رده می  ئه گه ر  سیاســـییان. 

به عســـدا هه وڵـــی ســـڕینه وه ی 

ناســـنامه ی ئایینـــی و نه ته وه یی 

پێكهاته كانـــی تـــر و زاڵكردنـــی 

ناســـنامه ی عه ره بـــی ســـوننه ی 

 )Assimilation( ده درا  مسوڵامن 

سیســـتمی  ڕێـــگای  لـــه  

په روه رده وه ، ئه وا له دوای ســـاڵی 

)٢٠٠٣(وه  ئـــه و هاوكێشـــه یه  به  

جۆرێـــك گـــۆڕا كـــه  پێكهاته كان 

له ناو سیســـتمی پـــه روه رده دا و 

بارودۆخی  كاریگه ریـــی  له ژێـــر 

سیاســـیدا لـــه  یـــه ك دابـــڕان و 

ئاڕاســـته ی  بـــه   و  هه ریه كـــه  

ئایین  ناســـنامه ی  تۆخكردنه وه ی 

كاری  خـــۆی  نه ته وه كـــه ی  و 

ده كـــرد )Segregation()٢١(، ئه مه  

ڕە خســـاند  زیاتری  ده رفه تێكـــی 

هه رێمـــی  ده ســـتوه ردانی  بـــۆ 

كـــه  به شـــێكن لـــه  ملمالنێكانی 

ڕۆڵی  و  جێناكۆكـــەكان  ناوچـــه  

به رده وامیی  لـــه   ده گێڕن  نه رێنی 

ملمالنێـــكان. ئه وه ی كـــه  توركیا 

هاوكاریكردنـــی  لـــه   ده یـــكات 

خوێندنی  مه عنه ویـــی  و  ماددی 

تۆخكردنـــه وه ی  و  توركامنـــی 

به تایبه تی  توركامنی  ناســـنامه ی 

و  كه ركـــووك  پارێـــزگای  لـــه  

دیـــاری  منوونه یه كـــی  موســـڵ، 

ده ســـتوه ردانه یه  .  ئـــه و 

به شـــداربووان  هـــه ر وه ك 

ئه مـــه   دا،  پـــێ  ئاماژە یـــان 

هه یـــه   نه رێنیـــی  كاریگه ریـــی 

پێكه وه ژیان  پڕۆســـه ی  له ســـه ر 

كولتـــووری  بـــه   بـــره ودان  و 

دروســـتبوونی  و  لێبورده یـــی 

پێشـــرت  هاوبه شـــه كان.  به هـــا 

فێرخوازێكـــی كـــورد، عـــه ره ب، 

توركـــامن و رسیانـــی پێكه وه  له 



53

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

و  ده یانخوێنـــد  قوتابخانه یـــه ك 

ده بوون  یه كـــرت  زمانـــی  فێـــری 

كۆمه اڵیه تـــی  په یوه ندیـــی   ،)٢٢(

و پڕۆســـه ی هاوســـه رگیری لـــه 

بـــه اڵم  ده دا،  ڕووی  نێوانیـــان 

ئاماژەمـــان  لـــه  ســـه ره وه   وه ك 

پـــێ دا، لـــه دوای )٢٠٠٣(وه  ئه م 

بابه تـــه  كاڵ بوویـــه وه . له  وه ها 

ده رفه تـــی  كـــه   بارودۆخێكـــدا 

پێكهاتـــه   به ریه ككه وتنـــی 

یه كـــرت  له گـــه ڵ  جیـــاوازه كان 

به تایبه تـــی  ده بێتـــه وه،  كـــه م 

په روه رده ییه كان ،  ناوه نـــده   لـــه  

و  كولتـــوور  بـــه   ئاشـــنابوون 

ئه وانی  باكگراونـــدی  و  مێـــژوو 

وه ك  و  ده بێـــت  ســـنووردار  تر؛ 

ده ره نجامێكـــی چاوه ڕوانكراویش 

له  هه ر  ڕقلێبوونـــه وه   گوتـــاری 

ســـاتێكدا ده كرێـــت كاریگه ریی 

نه رێنیـــی خـــۆی به جـــێ بهێڵێ 

دونیابینیـــی  و  بیـــر  له ســـه ر 

گه نجـــان و فێرخـــوازان به رانبه ر 

تر. ئه وانـــی  بـــه  

كێشـــه   ســـه رباری 

پێشـــووتر  كه ڵه كه بووه كانـــی  

له گه ڵ  په روه رده ،  ســـێكته ری  له  

ده ركه وتنی داعشیشـــدا پڕۆسه ی 

خوێندن له  ناوچـــه  جێناكۆكەكان 

تووشـــی داڕمانێكی تـــر بوو ، به  

چاوپۆشـــی لـــه و زیانانـــه ی كه  

بـــه ر ژێرخانی كه رتـــی په روه رده  

زوو  هـــه ر  داعـــش  كـــه وت، 

هه وڵـــی دا له  ڕێگای سیســـتمی 

له ســـه ر  كار  پـــه روه رده وه  

نـــه وه ی داهاتـــوو بـــكات و له  

پڕۆگرامه كانی  گۆڕینـــی  ڕێـــگای 

فێرخوازان  دا  هه وڵی  خوێندنه وه  

ته ڵقین  تونـــدڕە وی  بیـــری  بـــه  

ئه و   .)Indoctrination( بـــكات 

له   داعـــش  كـــه   په رتووكانـــه ی 

خه الفه ته كـــه ی  ســـه رده می 

و  دانـــا  قوتابخانه كانـــی  بـــۆ 

قوتابییه كانی بـــه  بیری توندڕەوی 

چاوه ڕوانـــی  ده كـــرد،  گـــۆش 

دروســـتبوونی  مه ترســـیی  و 

لـــێ  تونـــدڕە وی  نه وه یه كـــی 

ده كرێـــت. هه ر چه نـــده  به پێی 

توێژینه وه   هیـــچ  ئێمه؛   زانیاریی 

و داتایه كـــی به رده ســـت نییـــه  

ئـــه وه  بخاتـــه  ڕوو كه  تـــا چه ند 

ســـه رده می  قوتابخانه كانـــی 

كاریگه رییان  داعـــش  خه الفه تی 

و  ڕە فتـــار  له ســـه ر  هه بـــووه  

فێرخـــوازان،  هه ڵســـوكه وتی 

بـــه اڵم ده توانین وه ك ســـه رچاوه  

توندڕە وبـــوون  مه ترســـیی  و 

چونكـــه   بكه یـــن،  پێشـــبینییان 

تایبه ت  پراكتیكییه كانـــی  وانـــه  

دروســـتكردنی  و  جیهـــاد  بـــه  

توندڕەو  كه ســـانی  بۆ  هاوسۆزی 

پاڵپشـــتیی  وانه كانه وه؛   ڕێگای  له  

ئـــه و ئارگیومێنتـــه  ده كات. ئه مه  

ســـه رباری ئه وه ی كـــه  زۆرێك له  

جێناكۆكەكان  ناوچـــه   هاواڵتیانی 

بۆ  منداڵه كانیان  بـــوون،  ئـــاواره  

خوێندن  له   یـــان  زۆر  ماوه یه كی 

یاخـــود خرانه   بـــوون،  بێبـــه ش 

بـــه ر خوێنـــدن لـــه  ئاواره یـــی. 

بـــه  هـــۆی ڕووداوه كانـــی دوای 

خوێندنـــی  ڕیفراندۆمیشـــه وه ، 

جێناكۆكەكان  ناوچـــه   له   كوردی 

گرفتـــی زۆری بۆ دروســـت بوو. 

لـــه  هه ندێك ناوچـــه ، به تایبه تی 

لـــه  ده شـــتی نه ینـــه وا و قه زای 

ســـنجار، قوتابخانـــه كوردییه كان 

ئه مه ش  داخـــران،  ماوه یـــه ك  بۆ 

كه   تره   شكســـتێكی  دیســـانه وه  

چـــۆن په روه رده  بـــووه  قوربانیی 

لـــه   سیاســـییه كان،  ملمالنـــێ 

دامـــوده زگا  ده كرێت  كاتێكـــدا 

گرنگ  ڕۆڵـــی  په روه رده ییـــه كان 

بگێڕن لـــه  دروســـتكرنی تاكێكی 

هۆشـــیار و ڕەخنه گـــر و به هێز 

نه كه ونه   به ئاســـانی  ئـــه وه ی  بۆ 

گوتـــاری  كاریگه ریـــی  بـــه ر 

توندڕەوییه وه  كه  به  ئێستاشـــه وه  

ناوچـــه   لـــه   گوتـــاره   ئـــه و 
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هه یه .  بوونـــی  جێناكۆكـــەكان 

هه مـــوو  ســـه رباری 

ناوه رۆكـــی  كێشـــانه ،  ئـــه و 

خوێنـــدن  پڕۆگرامه كانـــی 

كه موكوڕیـــی زۆریـــان تێدایـــه ، 

لـــه   هه ندێـــك  هـــه روه ك 

پـــێ  ئاماژەیـــان  به شـــداربووان 

تریـــش  توێژە رانـــی  و  كـــرد 

گه یشـــتوون  ئه نجامـــه   بـــه و 

خوێندن،  بابه ته كانـــی  كـــه      )٢٣(

مێـــژوو،  كتێبـــی  به تایبه تییـــش 

یارمه تیی  ئیســـالمی؛  خوێندنـــی 

فێرخـــواز نـــاده ن تا ئاشـــنا بێت 

بـــه  كولتوور و مێـــژووی پێكهاته  

ڕێـــگا  و  عێـــراق  جیاوازه كانـــی 

بۆ دروســـتبوونی  ناكـــه ن  خۆش 

به هـــا مه ده نییه  هاوبه شـــه كان، 

ئه مـــه  ســـه رباری هه مـــوو ئه و 

توانای  له ســـه ر  تێبینییانـــه ی كه  

و  پـــه روه رده كاران  و  مامۆســـتا 

هه یه   وانه وتنـــه وه   ڕێبازه كانـــی 

قوتابخانه كانـــدا. لـــه  

مامه ڵه ی پۆلیس و هێزه  

ئه منییه كان

له  سایه ی شكســـتی حوكمی 

جێناكۆكەكان،  ناوچـــه   له   یاســـا 

ئه منییه كان  هێـــزه   ده ســـه اڵتی 

پۆلیـــس  داموده زگاكانـــی  و 

خـــراپ  بـــه  شـــێوه یه كی 

ڕاپۆرتێكی  ده هێرنێـــت.  بـــه كار 

ڕێكخـــراوی كۆچـــی نێوده وڵه تی 

ده كات  بـــه وه   ئامـــاژە    )٢٠٢٠(

عێـــراق،  هاواڵتیانـــی  كـــه  

پارێزگاكانـــی  لـــه   به تایبه تـــی 

ئه نبـــار، به ســـڕە ، موســـڵ )لـــه 

 ناویشـــیاندا حه مدانیـــه  كـــه  به  

هه ژمـــار  جێناكـــۆك  ناوچـــه ی 

ده كرێـــت(؛ زیاتـــر متامنه یـــان 

ده ره وه ی  هێزه كانـــی  بـــه  

حكومییه كانـــه )٢٤(،  دامـــوده زگا 

هۆكاره كه ی  بێمتامنه ییـــه   ئـــه م 

بێـــت، به شـــێكی  هـــه ر چـــی 

و  تـــاوان  بـــه و  په یوه ندیـــی 

كـــه   هه یـــه   پێشـــێلكارییانه وه  

به شـــێك لـــه  هێـــزه  ئه منییه كان  

ئه نجامـــی  هاواڵتیـــان  بـــه   دژ 

گرتنی  ناویشـــیاندا  لـــه   ده ده ن، 

هاواڵتیانـــی بێتاوان بـــه  بیانووی 

گرووپه   هاوكاریكردنی  و  تیـــرۆر 

تونـــدڕە وه كان . ئه مه  ئـــه و خاڵه  

ئه و كه سانه ی  بوو كه  ســـه رجه م 

كـــرا،   له گـــه ڵ  چاوپێكه وتنیـــان 

له ســـه ری كـــۆك بـــوون. ڕە نگه  

ده ســـتی هێزه   زیاتـــر  ئـــه وه ی 

كردبێـــت ،  وااڵ  ئه منییه كانـــی 

ڕووبه ڕووبوونـــه وه ی  یاســـای 

ســـاڵی  )١٣(ی  ژمـــاره   تیـــرۆر، 

چه مكـــی  كـــه   بێـــت،   )٢٠٠٥(

بـــه  شـــێوه یه كی فراوان  تیرۆری 

جـــار  زۆر  و  كـــردووه   پێناســـه  

كه ســـانی بێتـــاوان له ژێـــر ناوی 

یاســـایەدا   ئه م  جێبه جێكردنـــی 

و  ده كرێـــن  ده ستبه ســـه ر 

ئه مه ش  ده درێـــن،  ئه شـــكه نجه  

هه ســـتكردن به  چه وســـاندنه وه  

زیـــاد ده كات و ئه گـــه ری هه یه  

و  توندڕە وی  بۆ  بكێشـــێ  ســـه ر 

تۆڵه كردنـــه وه . بـــۆ  په نابـــردن 

 هۆكارێكـــی تـــر په یوه ندیی 

پۆلیس  هێزه كانی  پێكهاتـــه ی  به  

و هێـــزه  ئه منییه كانـــی تـــره وه  

هه یـــه،  كه  هێزی گشـــتگیر نیین 

هه موو  لـــه   ئه ندامه كانـــی  تـــا  

پێكهاته كانـــی ئـــه و ناوچانه  پێك 

بكه ن.  مامه ڵه   بێالیه نانـــه   و  بێن 

هه ندێك كات ئـــه و هێزانه ی له و 

ناوچانـــه ن، خه ڵكـــی ناوچه كانی 

ژیان  شـــاره زای  و  عێراقـــن  تری 

و پێكهاتـــه ی دانیشـــتووانی ئه و 

بۆیه ش  هـــه ر  نیـــن،  ناوچانـــه  

نێوان  ملمالنێـــی  له   به ئاســـانی 

بـــه كار  سیاســـییه كان  هێـــزه  

ده هێرنێـــن و ده بن بـــه  ته ره ف 

پێكهاته یه ك  پشـــتگیریكردنی  بۆ 

تـــر، ئه مه   بـــه  پێكهاته یه كی  دژ 

الی  چه وســـاندنه وه   هه ســـتی 

ئـــه و پێكهاتانه  زیـــاد ده كات كه  
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پێشـــێلكارییان به رانبه ر ده كرێت 

دروســـت  ئـــه وه   مه ترســـیی  و 

پاراســـتنی خۆیان؛  ده كات كه  بۆ 

تونـــدڕەوه كان  گرووپه   بـــۆ  په نا 

. به رن

خـــراپ  تـــر،  بابه تێكـــی 

له گـــه ڵ  مامه ڵه كردنـــه  

كه ســـانه ی  ئـــه و  كه ســـوكاری 

توندڕە و  گرووپـــه   ئه ندامـــی  كه  

لـــه   تیرۆرســـتییه كانن.  و 

هێـــزه   كاربه ده ســـتانی  چـــاوی 

كه ســـێك  ئه گه ر  عێراقییه كانه وه  

ســـه رجه م  بێـــت،  تاوانبـــار 

وه ك  خێزانه كـــه ی  ئه ندامانـــی 

له گـــه ڵ  مامه ڵـــه ی  گوناهبـــار 

ده كرێـــت)٢٥(. به پێـــی ڕاپۆرتـــی 

مرۆڤیش،  مافـــی  ڕێكخراوه كانی 

پێشـــێلكاری  كه یســـی  چه ندین 

دژ بـــه  كه ســـانی گومانلێكراو و 

لـــه   خێزانه كانیـــان  ئه ندامانـــی 

ناوچه  جێناكۆكـــەكان تۆمار كراوه  

مامه ڵه كردنانه ی  جـــۆره   ئه م   .)٢6(

ئه منییه كان،  و  چه كـــدار  هێـــزه  

بیـــری  به رده وامـــی  مه ترســـیی 

توندڕە وی زیاد ده كات و ئه گه ری 

كـــه   ده كرێـــت  لـــێ  ئـــه وه ی 

خێزانانه ش  ئـــه و  تری  ئه ندامانی 

بـــه ره و بیری تونـــدڕە وی بڕۆن و 

یارمه تیدانی  و  تیـــرۆر  كرده ی  له  

تێوه   تیرۆرســـتییه كانه وه    گرووپه  

 . بگلێن

ئـــه و  هه مـــوو  ســـه ره ڕای 

گه نده ڵـــی  بابه تـــی  كێشـــانه ، 

لـــه  كه یســـی ده ســـتگیركردن و 

تیرۆرســـتانه ی  ئه و  به ره اڵكردنی 

تیرۆریـــان  تاوانـــی  كـــه  

بووه تـــه وه؛   ســـاغ  به ســـه ردا 

مه ترســـیی  ســـه رچاوه ی  وه ك 

و  توندڕەوبـــوون  به رده وامـــی 

له قه ڵـــه م  تیرۆرســـتی  كـــرده ی 

به شـــێكی  وه ك  چونكه   ده درێن، 

ئاماژە یـــان  به شـــداربووان  زۆری 

هه ندێـــك  كـــه   كـــرد  پـــێ 

هێـــزه   كاربه ده ســـتانی  لـــه  

ڕێگای  له   پۆلیـــس  و  ئه منییه كان 

و  ژێربه ژێـــره وه   ڕێككه وتنـــی 

پاره یه كـــی  بـــڕە   له به رانبـــه ر 

ســـه ركرده  و  چه ندیـــن  زۆر؛ 

بـــه ره اڵ  گه وره تیرۆرســـتیان 

ســـه رچاوه ی  دواجار  كه   كردووه  

مه ترســـین بـــۆ توندڕەوكردنـــی 

تـــر. هه ر چه نـــده  هیچ  ئه وانی 

كه یسێكی  به شـــداربووان  له   كام 

نه هێنایه وه   وه بیـــر  دیاریكراویان 

بكات،  قسانه   ئه م  پاڵپشـــتیی  كه  

بـــه اڵم ئـــه وان ئاماژە یـــان به وه  

كـــرد كه  لـــه  شـــه قامی عێراقی 

و له نـــاو هاواڵتیـــان؛ ده نگـــۆی 

كاربه ده ســـتانه   ئه و  تێوه گالنـــی 

كه   ڕاده یـــه ك  بـــه   بـــاڵوه،   زۆر 

هه ندێـــك  ده وڵه مه ندبوونـــی 

به رپرســـی ئه و هێزانـــه؛  ئاماژەی 

ڕوونـــه  بـــۆ ئـــه و بابه ته . 

ئه  نجام

ناوچـــه   بارودۆخـــی 

كه   جۆرێكه   بـــه   جێناكۆكـــەكان 

ســـه رهه ڵدان  زه مینه ی  هێشـــتا 

بیـــری  گه شه ســـه ندنی  و 

بـــه دی  تێـــدا  توندڕەویـــی 

ئێســـتا  تا  ناوچانه   ئه و  ده كرێت. 

ژینگه یه كـــی له بارن بـــۆ گرووپه  

به رده وامی  كـــه   تونـــدڕەوه كان، 

بـــه  كار و چاالكییه كانیـــان بده ن 

و ڕە گـــی مانـــه وه ی خۆیان له ناو 

بۆشـــاییه  سیاســـی و ئه منـــی و 

ئابوورییه كانـــی  و  كۆمه اڵیه تـــی 

بكه ن،  به هێـــز  ناوچانـــه   ئـــه و 

پاڵنه ره كانی  و  هـــۆكار  چونكـــه  

ناوچانه؛  لـــه م  تونـــدڕە وی  بیری 

بوونیان  مه ترســـیدار  ئاستێكی  تا 

له و  ده ره نجامه كه شـــی  هه یـــه  ، 

ملمالنـــێ و به ریه ككه وتنانـــه وه    

ڕۆژانـــه   كـــه   ده رده كه وێـــت 

ئـــه م  پێكهاته كانـــی  له نێـــوان 

ناوچانـــه  ڕوو ده ده ن تـــا ده گات 

بـــه و  چاالكییانـــه ی كـــه  گرووپه  

تیرۆریســـتییه كان  و  تونـــدڕە 
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بـــه راورد  به   ده ده ن.  ئه نجامـــی 

هه وڵ  مه ترســـییه كان،  ڕاده ی  به  

و ده ستپێشخه رییه كان زۆر الواز و 

چاره ســـه ركردنی  بۆ  ناكاریگه رن 

توندڕە وی  بیری  كه   كێشانه ی  ئه و 

ده هێنـــن.  به رهـــه م  تیـــرۆر  و 

بۆیـــه  ئاســـانه  پێشـــبینیی ئه وه  

بكرێـــت كه  بیـــری تونـــدڕە و ی 

ته شـــه نه   ناوچانه  لـــه م  زیاتـــر 

بـــكات و له  هـــه ر ســـاتێكدا به 

زه مینانه وه ؛  ئـــه م  بوونـــی   هۆی 

گرووپـــه   ســـه رهه ڵدانه وه ی 

ئه گه رێكـــی  تیرۆرســـتییه كان 

چونكـــه   بێـــت،  به هێـــز 

پێكهاته كانی  نێـــوان  په یوه ندیی 

ئه م ناوچانه  بـــه  خراپرتین دۆخی 

ده بێـــت، هه موو  تێپه ڕ  خۆیـــدا 

جیاوازییـــه  نه ته وه یـــی و ئایینی 

پاڵنه ری  بـــه   مه زهه بییـــه كان  و 

مه ترسیدار  ئاســـتێكی  تا  سیاسی 

لـــه  ڕووی  قـــووڵ كراونه ته وه و  

یه كانگیرییه ك  كۆمه اڵیه تییـــه وه  

به مـــه ش  ناكرێـــت،  بـــه دی 

زیاتر  تونـــدڕەوی  بیری  پایه كانی 

به رامبه ردا  لـــه   ده بێـــت،  قایمرت 

هه وڵێكـــی جددیـــی ئه وتـــۆ له  

ڕێگای دامـــه زراوه ی  په روه رده یی 

و  ڕاگه یانـــدن  ده زگای  و 

نه دراوه   مه ده نییـــه وه   ڕێكخراوی 

هاوبه شـــی  زه مینـــه ی  كـــه  

لـــه م  ئاشـــتی  و  پێكه وه ژیـــان 

بكرێـــت.  دروســـت  ناوچانـــه  

به ســـه ربازیكردنی  بـــه  هـــۆی 

مه ترســـیی  ناوچانـــه وه ،  ئـــه و 

مه ده نییه كان،  چاالكییـــه   ســـه ر 

ڕێكخـــراوه   كاری  به تایبه تییـــش 

دێـــت  تـــا  ناحكومییـــه كان، 

ڕووی  لـــه   ده بێـــت.  زیاتـــر 

زیاتر  دابڕانی  په روه رده ییشـــه وه  

خه ریكـــه   ده كرێـــت،  بـــه دی 

زمانێكی  ئه وه ی  ئاســـتی  ده گاته  

نه بێت  نێوانیانـــدا  لـــه   هاوبه ش 

كـــه  له  یه كـــرتی تێبگـــه ن، بۆیه  

ده كرێـــت  ئـــه وه   چاوه ڕوانـــی 

لـــه  داهاتـــوودا زیاتر بـــه  یه كرت 

نامـــۆ بـــن، ئه مه  جگـــه  له وه ی  

پڕۆســـه ی خوێندن و پـــه روه رده 

به رهه مهێنـــه ری   نه بووەتـــه  

مه ده نیـــی  بنه مـــای  و  به هـــا 

هاوبـــه ش له  نێوانیانـــدا. ئه وه ی 

بارودۆخه كـــه ی زیاتـــر ئاڵۆزتـــر 

ئه منـــی  بارودۆخـــی  كـــردووه،  

ئه منییه كانـــه   ده زگا  ڕۆڵـــی  و 

ســـه ره ڕای  ناوچانـــه  .  لـــه و 

ســـه قامگیرییان   ئـــه وه ی 

دروســـت نه كـــردووه ، به ڵكـــوو 

مامه ڵـــه ی  به پێچه وانـــه وه  

بارودۆخه كه ؛  له گـــه ڵ  خراپیـــان 

ســـه رچاوه ی  بۆخـــۆی 

قووڵكردنـــی  و  ناســـه قامگیری 

ملمالنێـــی نێـــوان پیكهاته كانـــه  

كه  پێشـــبینیی ئـــه وه  ناكرێت له  

ئاینـــده ی نزیكـــدا باشـــرت بێت.
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پوختە

پارێزگای کەرکووک وەک یەکێـــک لە گرنگرتین ناوچە 

جێناکۆکەکانی نێـــوان حکومەتی هەرێمی کوردســـتان و 

دەوڵەتـــی ناوەندیی عێراق ئەژمـــار دەکرێت، لە مێژووی 

دروســـتبوونی ئەم واڵتـــەوە تاوەكوو ئێســـتا؛ کاریگەریی 

لەســـەر هەموو دانوســـتان و ڕێککەوتنەکانی نێوان حزبە 

کوردییـــەکان و دەوڵەتـــی ناوەندی بەجێ هێشـــتووە و 

چارەنووســـی ئـــەم پارێزگایە بـــەردەوام یەکێـــک بووە 

لە پرســـە جێناکۆکەکانـــی نێوان کـــوردەکان و حکومەتی 

ناوەندیـــی عێـــراق. کوردەکانـــی عێراق؛ کەرکـــووک بە 

بەشـــێکی دانەبـــڕاو لـــە خاکـــی کوردســـتان دەزانن و 

ڕێبەرانی کـــوردی عێـــراق؛ نازناوی "دڵی کوردســـتان" و 

"قودســـی کوردســـتان"یان داوە بە کەرکووک و چەندین 

جار لە دەڕبڕینی هەڵوێســـتە سیاســـییەکانیاندا وتوویانە 

لەســـەر چارەنووســـی کەرکووك ئامادەی سازشكردن نین. 

لە الیەکـــی دیکەوە حکومەتـــی ناوەندیی عێـــراق، ئەم 

پارێزگایە وەک بەشـــێکی ناوچە کوردســـتانییەکان ئەژمار 

نـــاکات و ئامـــادە نەبووە خواســـتی کوردەکان لەســـەر 

بنەمـــای ئـــەوەی کە کەرکـــووک بخرێتە ســـەر هەرێمی 

کوردســـتان؛ پەســـەند بکات. ئەم توێژینەوەیە لەسەر ئەم 

بنەمایە داڕێـــژراوە کە یەکێـــک لە هـــۆکارە گرنگەکانی 

نەلکاندنـــی کەرکووک بە هەرێمی کوردســـتانەوە، پێگەی 

جیۆئیکۆنۆمیی کەرکووکە لەســـەر ئاســـتی نیشـــتامنی و 

ناوچەییـــدا، ئەم توێژینـــەوە لە ڕوانگـــەی جیۆپۆلەتیکی 

و بە شـــێوەی وەسفی-شـــیكاری و بـــە کەڵکوەرگرتن لە 

مەیدانی،  بەدواداچوونـــی  و  کتێبخانـــە  ســـەرچاوەكانی 

ئـــەو هـــۆکار و ئاســـتەنگانەی کـــە بوونەتە هـــۆکاری 

ئـــەوەی کەرکووک نەخرێتە ســـەر هەرێمی کوردســـتان؛ 

ڕوو. خستووەتە 

جیۆپۆلەتیک،  کلیلەوشەکان: 

قورســـایی  جیوئیکۆنۆمیـــك، 

کوردســـتان،  جیۆپۆلەتیـــک، 

کەرکـــووک

درێـــژی  لەبـــەر  تێبینـــی: 

ناپێویســـتی و  توێژینەوەكـــە و 

دۆســـێی  بە  پەیوەســـتنەبوونی 

ئایندەناســـییەوە،  ژمارەیەی  ئەم 

ئـــەم  بەشـــێكی  چەنـــد 

وەرنەگێـــڕدراوە. توێژینەوەیـــە 

بەرایی

جیاوازیی  کـــە  واڵتانەی  لەو 

بوونی  ناتەبایـــی  و  نەتەوەیـــی 

پەیوەندییەكانـــی  هەیـــە، 

نەتەوەیی  گرووپێکـــی  نێوانـــی 

گرووپەکانی  بەســـەر  بااڵدەست 

کە  گرنگانەیە  بابەتـــە  لـــەو  تر؛ 

لێکۆڵینەوەی  مایـــەی  بووەتـــە 

جوگرافیناســـانی سیاســـی. واڵتی 

عێـــراق یەکێـــک لـــەو واڵتانەی 

زۆر  پێکهاتەیەکی  لەســـەر  کـــە 

مەزهەبی  و  نەتەوەیـــی  ناتەبای 

دامـــەزراوە و  بە دروســـتكراوی 

سیاســـەتەکانی واڵتـــی بەریتانیا 

لە ســـەدەی بیســـت و یەکدا بۆ 

خۆرهەاڵتـــی ناوەڕاســـت ئەژمار 

 . ێت کر ە د
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دووەم  وەک  کـــوردەکان 

ڕووی  لـــە  گـــەورە  گرووپـــی 

لـــە  ڕەگـــەزی  و  نەتەوەیـــی)١( 

و  دەکرێـــن  ئەژمـــار  عێراقـــدا 

دروســـتبوونی  مێـــژووی  لـــە 

ئـــەو واڵتـــەوە تا ســـاڵی ١٩٩١، 

مافـــە  بەدەســـتهێنانی  بـــۆ 

لەگەڵ  خۆیـــان  سیاســـییەکانی 

یەکەکانی  لـــەدوای  یەک  ڕژێمە 

ســـاڵی  لە  تێکۆشـــاون.  عێراقدا 

١٩٩٢، لەالیـــەن هاوپەیامنانـــی 

ســـەرۆکایەتیی  بـــە  ڕۆژئـــاوا 

ئـــارام بۆ  ئەمەریـــکا ناوچـــەی 

کـــوردەکان دابین کرا و بۆ یەکەم 

جـــار لە بەشـــێکی کوردســـتان؛ 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

دروســـت کـــرا. ئـــەو ناوچانەی 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  کـــە 

کوردســـتانیان لـــێ پێـــک هێرنا، 

پارێزگاكانـــی هەولێر، ســـلێامنی 

و دهۆکـــی لەخـــۆ دەگـــرت كە 

ناوچانە  ئـــەو  نیـــوەی  نزیکەی 

کوردەکانی  کـــە  دێنـــن  پێـــک 

عێـــراق بـــە درێژایـــی مێژووی 

ناوچانەی  ئـــەو  کردووە.  داوایان 

کە کـــوردەکان داوای دەکەن، لە 

خۆگـــری پارێـــزگای کەرکووک و 

بەشـــێک لە پارێزگاکانی موســـڵ 

و دیالـــە و ســـەاڵحەدینە. لـــەم 

نێوەنـــدەدا پارێـــزگای کەرکووک 

بـــە یەکێک لـــە ناوچـــە گرنگە 

نێـــوان حکومەتی  جێناکۆکەکانی 

حکومەتی  و  کوردستان  هەرێمی 

ئەژمـــار  عێـــراق  ناوەندیـــی 

دەکرێـــت. بە درێژایـــی مێژووی 

ئێســـتا،  تا  دروســـتبوونی عێراق 

ئەو  هەموو  لەســـەر  کاریگەریی 

ڕێککەوتننامانـــە  و  دانوســـتان 

حزبە  لەنێـــوان  کـــە  هەبـــووە 

حکومەتـــی  و  کوردییـــەکان 

ناوەنـــدی ئەنجـــام دراون.

توێژینـــەوە:  پرســـیاری 

ئاســـتەنگەکانی  گرنگرتیـــن 

کەرکـــووک  لکاندنـــی  بـــەردەم 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  بـــە 

چییە؟ )عێـــراق(  کوردســـتانەوە 

وا  توێژینـــەوە:  گریامنـــەی 

قورســـایی  كـــە  دەردەکەوێـــت 

لە  کەرکـــووک  جیوئیکۆنۆمیـــی 

ناوچەییدا،  و  نیشـــتامنی  ئاستی 

ئاســـتەنگەکان  گرنگرتیـــن  لـــە 

بـــن لـــە نەلکاندنـــی کەرکووک 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  بـــە 

کوردســـتانەوە.

هەڵکەوتەی جوگرافیایی پارێزگای 

کەرکووک

پێـــوەری  ڕوانگـــەی  لـــە 

بیرکارییـــەوە، پارێزگای کەرکووک 

دەکەوێتە ســـەر هێڵـــی ٣٤ پلە 

و ٢٠ خولـــەک تـــا ٣6 پلە و ٢٠ 

خولـــەک پانیـــی باكـــوور و ٤٢ 

پلـــە ٣٠ خولـــەک تاوەكـــوو ٤6 

پلـــە و ٢٠ خولەکـــی درێژیـــی 

کەرکووکیش  شـــاری  خۆرهەاڵت. 

دەکەوێتە ســـەر هێڵـــی ٣٥ پلە 

و ٣٠ خولـــەک پانیـــی باكوور و 

٤٤ پلـــە و ٢١ خولەکـــی درێژیی 

 M o h a m a d ( اڵت رهـــە خۆ

.)٧٥  :٢٠٠٧  ,Khorshid

کەرکـــووک  پارێـــزگای 

هەڵکەوتـــەی  ڕوانگـــەی  لـــە 

ناوەندی  دەکەوێتە  ڕێژەییـــەوە، 

باكـــووری عێـــراق و باشـــووری 

کوردســـتان. ئـــەم پارێزگایـــە لە 

باكـــوور و ڕۆژئاوا؛ هاوســـنوورە 

لـــە  و  هەولێـــر  لەگـــەڵ 

لە  و  ســـلێامنی  بە  ڕۆژهەاڵتەوە 

لەگەڵ  هاوســـنوورە  باکووریشە 

پارێزگای سەاڵحەدین. 

پارێـــزگای  ڕووبـــەری 

کەرکـــووک بـــە ســـەرنجدان لە 

سیاســـی  و  كارگێڕی  پێکهاتـــەی 

لـــە ســـاڵی ١٩٥٧، بریتییە بووە 

بەاڵم  چوارگۆشـــە،  ٢٠٣٥٥کم  لە 

لەپاش جێبەجێکردنی سیاســـەتی 

جیاکردنەوەی  و  بەعەرەبكـــردن 

کە  کەرکـــووک  قەزایانەی  ئـــەو 
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دانیشـــووانەکەیان  زۆرینـــەی 

کفـــری،  وەک:  بـــوون،  کـــورد 

چەمچەمـــاڵ  و  دوزخورماتـــوو 

و لکاندنیـــان بـــە پارێزگاکانـــی 

کەرکووکـــەوە،  دەوروبـــەری 

ڕووبـــەری پارێزگاكە زۆر بچووک 

کە  شـــێوەیەک  بـــە  بوویـــەوە 

ئەو  لە ســـاڵی١٩٩٠، ڕووبـــەری 

نیوەی  لـــە  بۆ كەمرت  پارێزگایـــە 

ڕووبـــەری ڕابـــردووی بچـــووك 

 :٢٠٠٩  ,Aref hasan( بوویـــەوە 

. )١٠6

ئـــەو  بنەمـــای  لەســـەر 

لە ســـاڵی  کـــە  ســـەرژمێرییەی 

عێراقـــی  حکومەتـــی   ١٩٥٧

کـــۆی  دابـــوو،  ئەنجامـــی 

دانیشـــتووانی شـــاری کەرکووک 

بووە.  کەس   ٣٧٣٤٤٠ بەنزیکەیی 

نەبوونی  لـــە  ســـەرنجدان  بـــە 

لـــە عێراق  ئامارێکـــی فەڕمـــی 

ســـەددامەوە  ســـەردەمی  لـــە 

ئامارێکی  تەنها  ئێســـتا،  تاوەكوو 

لـــە ســـاڵی ٢٠٠٩،  بەردەســـت 

ژمارەی دانیشـــتووانی کەرکووکی 

دیـــاری  كـــەس   ٨٥٠٧٨٧ بـــە 

 .)٢٠١٠  ,Wikipedia( كـــردووە 

سەرنجدان  بە  بەشـــەدا  لەم 

دەســـت،  بەر  پێدراوەكانی  بـــە 

ئاســـتەنگەکانی  گرنگرتیـــن 

حکومەتی  بە  کەرکووک  لکاندنی 

ڕوون  کوردســـتانەوە  هەرێمـــی 

ڕاســـتیدا  لـــە  دەکەینـــەوە، 

ڕوونکردنـــەوە و شـــیکردنەوەی 

کێشـــەکانی کەرکـــووک و ناوچە 

نێـــوان حکومەتی  جێناکۆکەکانی 

حکومەتی  و  کوردستان  هەرێمی 

خشتەی ژمارە )2(

پێکهاتەی دانیشتووانی پارێزگای کەرکووکە، لەسەر بنەمای سەرژمێریی ساڵی 1٩5٧

خشتەی ژمارە )٣(

سەرچاوە رسوشتییەکانی کەرکووک
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لکاندنی کەرکووک 
بە کوردستانەوە، 
دەبێـــتە هـــۆی 

ئەوەی کــــــوردەکان 
بەشـــــێکی گــــــەورە 
لە ســـەرچاوەکــــانی 
وزەی عێراقیان دەست 

بــکەوێت

عێـــراق، چ پێـــش لـــە ڕووخانی 

لەپـــاش  بەعـــس و چ  ڕژێمـــی 

بەڕێوەبردنـــی  مۆدێلـــی  ئـــەو، 

بەتەواوی  ناوچەکـــە  سیاســـیی 

بونیـــادە  کاریگەریـــی  لەژێـــر 

ژینگەییـــەكان و ســـەرچاوەکانی 

کە  بووە  ســـەرزەوی  و  ژێرزەوی 

هـــەر کام لە الیەنـــە ناکۆکەکان، 

بـــە كەڵكوەرگرتـــن لـــە ڕوانگە 

و  کولتـــووری  و  مێژوویـــی 

سیاســـییەکانی جێی مەبەســـتی 

خۆیـــان، لـــەم پرســـەدا هەوڵی 

بەڵگـــە و لێكدانـــەوەی تایبەت 

هێناوەتەوە. خۆیـــان  بـــە 

گرنگی و ڕۆڵی جیوپۆلەتیكیی 

کەرکووک لە ڕوانگەی حکومەتی 

عێراقەوە

کەرکـــووک بـــە یەکێـــک لە 

ســـرتاتیژییەکانی  و  گرنگ  ناوچە 

عێـــراق ئەژمـــار دەکرێـــت، كە 

دروستبوونی  ســـەرەتای  لە  هەر 

خاڵـــی  عێراقـــەوە  حکومەتـــی 

و  کـــوردەکان  نێـــوان  ناکۆکـــی 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  بـــووە. 

عێراق بـــەردەوام دژی داواکاریی 

بە  ســـەبارەت  بووە  کـــوردەکان 

ناوچەی  بە  کەرکـــووک  لکاندنی 

هۆکارە  کوردستانەوە،  ئۆتۆنۆمیی 

دژایەتیکردنـــی  گرنگەکانـــی 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

شـــێوەی  بەم  دەکرێت  بەکورتی 

خـــوارەوە ئەماژەی پـــێ بدرێت: 

بە  کەرکـــووک  لکاندنـــی   .١

کوردســـتانەوە، دەبێتـــە هـــۆی 

ناهاوســـەنگیی نەتەوەیـــی لـــە 

جیۆپۆلەتیکیی  قورسایی  عێراقدا، 

نیشتامنیی  ئاســـتی  لە  کوردستان 

دەکات. زیـــاد  عێراقدا 

بە  کەرکـــووک  لکاندنـــی   .٢

کوردســـتانەوە، دەبێتـــە هـــۆی 

بەشـــێکی  کـــوردەکان  ئـــەوەی 

وزەی  ســـەرچاوەکانی  لە  گەورە 

بکەوێت. دەســـت  عێراقیـــان 

بە  کەرکـــووک  لکاندنـــی   .٣

کوردســـتانەوە، دەبێتـــە هـــۆی 

ســـەربەخۆیی  کوردەکان  ئەوەی 

ئابـــووری بەدەســـت بهێنـــن و 

کەمرت پێویســـتیان بـــە دەوڵەتی 

ناوەنـــدی بێت و ڕێخۆشـــکەری 

دەکات بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر لە 

ناوەنـــد دوور بکەونـــەوە.

٤. ئەگەر کەرکـــووک بخرێتە 

سەر کوردســـتان، بەشێکی گرنگ 

لـــە داهاتی نەوتی عێـــراق کەم 

دەبێتـــەوە و ئەم پرســـە دەبێتە 

هۆی ناهاوســـەنگیی ئابووری لە 
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تـــری عێراقدا. ناوچەکانی 

کەرکـــووک  ئەگـــەر   .٥

کوردســـتان،  ســـەر  بخرێتـــە 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

جگە لـــەوەی کە دەســـەاڵتی لە 

ســـەرچاوەگەلی زۆری وزە کـــەم 

دەبێتەوە، بەڵکوو بەشـــێکی زۆر 

لە ســـەرچاوەکانی ئـــاو و خاکی 

بەپیـــت و هەروەهـــا یەکێـــک 

لـــە ناوەندەکانـــی بازرگانـــی و 

لەژێـــر  پەیوەنـــدی  ڕێگاکانـــی 

دەوڵەتی  ســـنووری چاودێریـــی 

ناوەندیـــی عێـــراق نامێنێـــت.

6. ئەگەر کەرکـــووک بخرێتە 

گرژییەكانی  کوردســـتان،  ســـەر 

و  کەرکـــووک  لـــە  نەتەوەیـــی 

زیاد  عێراق  دیکـــەی  ناوچەکانی 

دەكات و زەمینەخۆشكەر دەبێت 

شیعەنشـــینەکانی  ناوچـــە  بـــۆ 

باشـــوور كە لـــە ناوەنـــد دوور 

بکەونـــەوە، ئەم پرســـە لەالیەن 

عێراق  ناوەڕاســـتی  ناوچەکانـــی 

و بەغـــداد کە لەژێر دەســـەاڵتی 

دژایەتی  بەتوندی  سوننەکاندایە؛ 

عێراق  دەوڵەتەکانـــی  و  کـــراوە 

بوون،  ســـوننی  زۆرینەیـــان  کە 

دژایەتیی  ڕوانگەیـــەوە  لەم  هەر 

ئەوەیـــان کردووە کـــە کەرکووک 

بخرێتە ســـەر کوردســـتان.

ئێســـتادا  بارودۆخی  لـــە   .٧

لـــە  بیســـت ســـاڵ  لەپـــاش  و 

کـــوردەکان  حکومڕانیـــی 

و  کوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە 

ناســـیۆنالیزمی  تۆخبوونـــەوەی 

ئەگەر  کـــوردەکان،  نەتەوەیـــی 

ســـەر  بخرێتـــە  کەرکـــووک 

گریامنـــەی  کوردســـتان؛ 

و  ســـەربەخۆیی  ڕاگەیاندنـــی 

جیابوونـــەوەی کوردســـتان لـــە 

هەمـــوو  لـــە  زیاتـــر  عێـــراق، 

ســـەردەمەکانی تـــر دەوڵەتـــی 

عێراقی تووشـــی تـــرس کردووە.

ڕۆڵی کەرکووک لە زیادبوونی 

قورسایی جیۆپۆلەتیکی کوردستان 

ئەگـــەر کەرکـــووک و ناوچە 

بخرێنـــە  تـــر  جێناکۆکەکانـــی 

کوردســـتان،  هەرێمـــی  ســـەر 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

داڕشـــتنەوەی  ڕووی  لـــە 

ناوچەکە؛  جوگرافیای  نەخشـــەی 

بەدەست  گەورە  ســـەرکەوتنێکی 

ڕووبەری  هەروەهـــا  دەهێنێت، 

ئێســـتای کوردســـتان بەنزیکەیی 

دوو ئەوەندی ڕووبەری ئێســـتای 

 ٤٠ لە  واتـــە  دەبێت،  گەورەتـــر 

هـــەزار کیلۆمەتر چوارگۆشـــەوە 

دەبێتـــە  ٨٥ هـــەزار کیلۆمەتـــر 

چوارگۆشـــە، خودی ئەمە دەبێتە 

هـــۆی ئـــەوەی کـــە حکومەتی 

بەشـــێکی  کوردســـتان  هەرێمی 

گرنـــگ لە ســـەرچاوەکانی وزە و 

هەروەهـــا ســـەرچاوەکانی ئاو و 

خاکی عێراقی دەســـت بکەوێت. 

لکاندنـــی کەرکـــووک و ناوچـــە 

جێناکۆکەکانـــی تر بـــە هەرێمی 

کوردســـتانەوە، دەبێتـــە هـــۆی 

ژمـــارەی  ڕێـــژەی  زیادبوونـــی 

دانیشـــتووانی کوردستان لە پێنج 

ملیـــۆن و نیو بۆ شـــەش ملیۆن 

نیـــو. قورســـایی زیادبوونـــی  و 

کوردستان،  دانیشـــتووانی  ڕێژەی 

ڕوانگەیـــەوە  لـــەم  دەکرێـــت 

ئەرێنیـــی  دەرئەنجامگەلێکـــی 

بـــۆ  بێـــت  بـــەدواوە  دیکـــەی 

زیادکردنـــی  وەک:  کوردســـتان، 

حکومەتـــی  بەشـــەبودجەی 

هەرێم و هاوســـەنگیی سیاســـی 

هەڵبژاردندا.   ڕكابەرییەكانـــی  لە 

لەژێـــر  ناوچانـــەی  ئـــەو 

حکومەتـــی  دەســـەاڵتی 

کوردســـتاندان،  هەرێمـــی 

ناوچە  لەبەرچاوگرتنـــی  بەبـــێ 

کەرکـــووک،  و  جێناکۆکـــەکان 

لـــە ڕووی ڕووبـــەری جوگرافی، 

رسوشـــتییەکان  ســـەرچاوە 

بەتایبەتی نەوت، ســـەرچاوەکانی 
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ژمـــارەی  و  خـــاک  و  ئـــاو 

باشدا  لە دۆخێکی  دانیشـــتووان؛ 

نییـــە و لـــە ڕووی جیۆپۆلۆتیکی 

و  واڵت  گشـــتیی  ئاســـتی  لـــە 

شـــایانی  گرنگییەکی  ناوچەکـــە 

ناوەندیی  دەوڵەتی  نییە،  باســـی 

کاتـــەوەی  لـــەو  عێراقیـــش 

کوردســـتان  هەرێمی  حکومەتی 

دروســـت بووە لە ســـاڵی ١٩٩١، 

ســـنوورەکانی  بـــە  ســـەبارەت 

کوردســـتان  هەرێمی  ئێســـتای 

نادات.  پێ  ئەوتـــۆی  گرنگییەکی 

لە ڕوانگـــەی دەوڵەتی ناوەندیی 

عێراقەوە، پێگـــەی جیوئیكۆنۆمی 

كەركووك بـــەراورد بە ناوچەکانی 

تـــری کوردســـتان؛ گرنگرت بووە و 

هەبووە  زیاتری  زۆر  بەهایەکـــی 

و گرنگرتیـــن ناوچـــە بـــووە کە 

بەعەرەبكردنـــی  سیاســـەتەکانی 

تیایـــدا جێبەجێ كـــراوە. ئەگەر 

ناوچـــە جێناکۆکـــەکان نەخرێنە 

هەرێمـــی  حکومەتـــی  ســـەر 

هەرێمـــە  ئـــەم  کوردســـتان، 

لـــە ڕووی ئابـــووری و پێگـــەی 

سیاســـی، لەبەرامبـــەر دەوڵەتی 

قورســـاییەکی  عێراقیدا  ناوەندیی 

ئەوتـــۆی جیۆپۆلەتیکیـــی نابێت 

و دەوڵەتی هەرێمی کوردســـتان 

سیاســـیی  هاوســـەنگیی  لـــە 

مانـــۆڕی  توانـــای  عێراقـــدا؛ 

لەدەســـت دەدات. هەر  سیاسی 

دواییدا  ســـااڵنەی  لـــەم  چەندە 

لـــە ســـنووری ژێر دەســـەاڵتی 

هەرێمـــی کوردســـتانی عێراقدا، 

واڵتانی  نەوتـــی  کۆمپانیاکانـــی 

لە  بـــوون  ســـەرکەوتوو  ڕۆژئاوا 

دۆزینـــەوەی کێڵگـــە گرنگەكانی 

کـــوردەکان  و  غـــاز  و  نـــەوت 

ئەو  دەكـــەن  ئەوە  بانگەشـــەی 

بۆ  دۆزراونەتـــەوە؛  کێڵگانـــەی 

لـــە  درێژخایـــەن  ماوەیەکـــی 

پێویســـت  وزەی  توانایاندایـــە 

پـــارەی  و  کوردســـتان  بـــۆ 

پێوســـت دابیـــن بـــکات. بەاڵم 

لەگـــەڵ ئەوەشـــدا کوردســـتان 

ڕووی  لـــە  کەرکـــووک؛  بەبـــێ 

گرنگییەکـــی  جیۆپۆلۆتیکـــەوە 

بیرخســـتنەوەی  دەبێت،  کەمرتی 

ئـــەم خاڵـــە پێویســـتە کـــە بە 

بەردەســـتنەبوونی  هـــۆکاری 

ئامـــار و داتـــای پەیوەندیـــدار 

نەوتی  یەدەگـــی  ڕێـــژەی  بـــە 

ناتوانرێت  کوردســـتان،  هەرێمی 

كە هەڵســـەنگاندن بـــۆ یەدەگی 

نەوتـــی هەرێـــم كوردســـتان و 

و  کەرکـــووک  نەوتی  یەدەگـــی 

عێـــراق  دیکـــەی  ناوچەکانـــی 

. ێت بكر

گرنگیی جیۆپۆلەتیکی و 

جیۆئیکۆنۆمیی کەرکووک لە 

ئاست هەموو عێراقدا

ئاســـتەنگی  گرنگرتیـــن 

کەرکـــووک  لکاندنـــی 

هەرێمـــی  دەوڵەتـــی  بـــە 

دەوڵەتـــی  الی  کوردســـتانەوە 

بریتییـــە  عێـــراق،  ناوەندیـــی 

لـــە گرنگیـــی جیۆپۆلەتیكـــی و 

جیۆئیکۆنۆمی  پێگەی  قورســـایی 

لە  ســـەرنجدان  بە  کەرکـــووک. 

پێشـــینەی مێژوویی ئەم پرســـە، 

داواکاریـــی  نەبـــووە  ئامـــادە 

بـــکات  پەســـەند  کـــوردەکان 

لەســـەر ئەوەی کەرکووک بخەنە 

گرنگرتیـــن  کوردســـتان.  ســـەر 

ئـــەو هۆکارانـــە کە قورســـایی 

جیۆئیکۆنۆمیـــی  پێگـــەی  و 

هەموو  ئاســـت  لـــە  کەرکووک 

دەکات،  بەرجەســـتە  عێراقـــدا 

لە: بریتیـــن 

ســـرتاتیژیی  گرنگیـــی   .١

داگیركەرانی  لـــەالی  کەرکـــووک 

دەوڵەتـــی  و  بەریتانـــی 

لـــە  عێـــراق  تازەدروســـتکراوی 

دروســـتبوونیەوە  ســـەرەتای 

بنەمای  لەســـەر  ئێستا،  تاوەكوو 

ئـــەم  پێگـــەی جیۆئیکۆنۆمیـــی 

شارە لە ئاســـتی هەموو عێراقدا.
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و  گرنگرتیـــن  بوونـــی   .٢

نەوتییەکانی  کێڵگـــە  گەورەترین 

تێچووی  و  کەرکـــووک  لە  عێراق 

بە  نـــەوت،  دەرهێنانی  کەمـــی 

لە  پێکهاتـــەی خاکەکەی  هـــۆی 

ڕووی زانســـتی زەویناســـییەوە.

٣. بوونـــی بەشـــێکی گرنگی 

عێراق  رسوشـــتی  غازی  یەدەگی 

کەرکووک. پارێـــزگای  لە 

بـــااڵی  پشـــكی   .٤

خاوی  نەوتـــی  بەرهەمهێنانـــی 

لـــە کێڵگـــە نەوتییەکانی  عێراق 

ســـەرەتای  لە  هەر  کەرکـــووک، 

دەرهێنانـــی نەوتـــی ناوچەکـــە 

و ڕۆڵـــی گرنگـــی لـــە بودجەی 

عێراقـــدا.  نیشـــتامنیی 

نەوتییەکانـــی  کێڵگـــە   .٥

گەورەتریـــن  کەرکـــووک؛ 

خـــاوی  نەوتـــی  دابینکـــەری 

بەتایبەتی  عێراقـــن،  پااڵوگەکانی 

گەورەترین  کـــە  بێجی  پااڵوگەی 

باكـــووری عێراق.  لە  پااڵوگەیـــە 

6. جێبەجێکردنی سیاســـەتی 

ســـڕینەوەی  و  بەعەرەبكـــردن 

لـــە  غەیرەعەرەبـــی  شوناســـی 

پـــاش  كەركـــووك،  پارێـــزگای 

دەرکەوتنـــی گرنگیـــی ئابووریی 

ئەم شـــارە لـــە دەیـــەی ١٩٣٠، 

ئاودێریی  پڕۆژەی  خســـتنەكاری 

نیشـــتەجێکردنی  و  حەویجـــە 

عەرەبـــی  لـــە  زۆر  ڕێژەیەکـــی 

پارێـــزگای  لـــە  بیاباننشـــین 

دەرکردنـــی  و  کەرکـــووک 

تورکامنەکان  و  کـــورد  بەکۆمەڵی 

ناوچەیە. لـــەم 

ڕیشـــەیی  گۆڕانکاریـــی   .٧

و  سیاســـی  دابەشـــكاریی  لـــە 

و  کەرکووک  پارێـــزگای  كارگێڕیی 

کوردییەکان  قـــەزا  جیاکردنەوەی 

لـــەم پارێزگایـــە و لکاندنی قەزا 

هەروەها  پێـــوەی،  عەرەبییەکان 

مێژووییەکـــەی  نـــاوە  گۆڕینـــی 

وشـــەی  لە  کەرکووک  پارێـــزگای 

مێژوویـــی "کەرکـــووک"ەوە بـــە 

"التامیـــم" و گۆڕانکاریی بەرباڵوی 

کولتـــووری لە شـــاری کەرکووک، 

بە ئامانجی ســـڕینەوەی شوناسی 

عـــەرەب. لە  جگە  نەتەوەیـــی 

بازرگانیـــی  گرنگیـــی    .٨

ڕۆڵـــی  و  کەرکـــووک 

پەیوەندیی  لـــە  بەیەكگەیاندنی 

باكوور بـــە ناوەند و باشـــووری 

و هەروەهـــا واڵتانـــی  عێـــراق 

دراوســـێ. 

٩. گرنگیـــی لەڕادەبـــەدەری 

توانـــای  ڕووی  لـــە  کەرکـــووک 

و  باخـــداری  کشـــتوکاڵی، 

لە  ســـەرنجدان  بە  ئاژەڵـــداری، 

خاکەکەی.  و  ئـــاو  ســـەرچاوەی 

ڕۆڵی کەرکووک لە ڕەوتی 

دانوستانەکانی نێوان دەوڵەتی 

ناوەندیی عێراق و کوردەکانی 

ئەم واڵتە لە مێژووی 

دروستبوونیەوە تا ساڵی )1٩٩1(

   لە ســـەرەتای دروستبوونی 

واڵتی عێراقـــەوە، کوردەکانی ئەم 

سیاســـییەکانی  مافە  داوای  واڵتە 

چوارچێوەی  لـــە  کردووە  خۆیان 

و  )خودمختـــاری(  ئۆتۆنۆمـــی 

فیدراڵـــی. لە ڕەوتـــی خەبات و 

ڕاپەڕینـــی کـــوردەکان لـــە دژی 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

لە چەنـــد قۆناغێكـــدا، هەردوو 

چارەســـەرکردنی  لەســـەر  الیان 

ئەم پرســـە دانوســـتانیان کردووە 

و دەگەیشـــتنە كۆمەڵێك ئەنجام، 

مانەوەی  چارەســـەر  بەبێ  بەاڵم 

پرســـی کەرکووک، دانوستانەکانی 

تووشـــی شکســـت دەکـــرد کە 

ئـــەوەش  ســـەرەکیی  هـــۆکاری 

گرنگیـــی جیۆپۆلەتیکی و پێگەی 

جیۆئیکۆنۆمیـــی کەرکـــووک بوو 

ئەو  عێـــراق.  ئاســـتی  لەســـەر 

منوونانـــەی كە پرســـی كەركووك 

دانوستانەکانی  شکستی  هۆکاری 

ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  نێـــوان 

عێـــراق و کـــوردەکان بـــووە لە 
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دروســـتبوونی  نێـــوان  مـــاوەی 

ســـاڵی  تاوەكوو  عێراق  دەوڵەتی 

لە:   بریتیـــن   ،١٩٩١

مەحمـــوودی  شـــێخ   .١

بەرزنجـــی کـــە یەکێک بـــوو لە 

ڕێبەرانـــی کـــورد لە عێـــراق، لە 

بەریتانیا  زاڵبوونـــی  ســـەردەمی 

واڵتـــی  و  دەوڵـــەت  بەســـەر 

پێكهێنانی  داوكاریـــی  عێراقـــدا، 

کە  بـــوو  كوردســـتان  ئیالەتـــی 

کوردنشـــینەکانی  ناوچە  هەموو 

پارێـــزگای  لەگـــەڵ  عێـــراق 

دەوڵەمەند بـــە نەوتی کەرکووک 

لەخـــۆ بگرێت. ئەم خواســـتەی 

بـــە هـــۆی  شـــێخ مەحمـــوود 

بانگەشـــەی لكاندنـــی كەركووك 

لەالیـــەن  كوردســـتانەوە،  بـــە 

بەریتانیا و دەوڵەتی دەســـتکردی 

عێراقـــەوە دژایەتـــی كـــرا، لـــە 

ســـەرەتادا بەریتانیا ڕەزامەندییان 

ڕاگەیاندنـــی  لـــە  دا  پیشـــان 

لە  مەحمـــوود  شـــێخ  دەوڵەتی 

ســـلێامنی، بـــەاڵم ئـــەو پانتاییە 

كـــە  بەربـــاڵوەی  جوگرافیاییـــە 

ویســـتی شـــێخ مەحمـــوود بوو 

بـــە  دەوڵەمەنـــد  پارێـــزگای  و 

نەوتی کەرکووکیشـــی دەگرتەوە، 

بەتـــەواوی بەریتانیـــای نیگەران 

کرد. هەر بۆیە خواســـتی شـــێخ 

مەحمـــوود بە هۆی ئـــەوەی کە 

گرنگرتین  لـــە  یەکێک  لەخۆگری 

بوو،  عێراق  نەوتییەکانـــی  ناوچە 

جیددیی  دژایەتیی  ڕووبـــەڕووی 

بوویەوە.  بەریتانیـــا 

شکســـتهێنانی  لەپـــاش   .٢

شۆڕشـــی شـــێخ مەحموود، ئەم 

کـــوردی؛  ڕاپەڕینـــی  جارەیـــان 

بەشـــی باكـــووری کوردســـتانی 

عێراقی لەخۆ گـــرت کە دەكەوتە 

ناوچەی  عەشـــایەری  جوگرافیای 

بـــارزان. بنەماڵـــەی بارزانییەکان 

سیاســـیی  خەباتی  مێـــژووی  لە 

ڕۆڵێکـــی  کـــورددا  نەتـــەوەی 

کـــە دیارترین  گرنگیـــان گێڕاوە، 

مســـتەفای  مەال  کەســـایەتییان 

بووە. بارزانـــی 

لە پێداچوونـــەوە بۆ خەباتی 

مەال مســـتەفا بارزانـــی؛ ڕێبەری 

کوردەکانی عێـــراق، لە گرنگرتین 

بـــووە هۆی  کە  هـــۆکارەی  ئەو 

دانوســـتانەکانی  شکســـتهێنانی 

و  کـــوردی  بزووتنەوەی  نێـــوان 

عێـــراق،  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

دەوڵەتـــی  ڕەزامەندنەبوونـــی 

لکاندنـــی  لـــە  بـــوو  عێـــراق 

هەرێمـــی  بـــە  کەرکـــووک 

کوردســـتانەوە. 

ئازاری  ١١ی  ڕێککەوتننامەی 

گرنگرتین  پێدەچێت   ،١٩٧٠ ساڵی 

عێراق  کوردەکانی  دەســـتکەوتی 

بەهاری  هاتنـــی  پێـــش  تا  بێت 

ئـــەوەی  لەبـــەر  ســـاڵی ١٩٩١، 

تێکۆشـــانی  بـــە  کـــوردەکان 

دەوڵەتی  خۆیـــان؛  بەردەوامـــی 

ناوەندیـــی عێراقیـــان ناچار کرد 

بدات،  خواســـتەکانیان  بـــۆ  مل 

دیاریکردنـــی ســـنووری  بـــەاڵم 

كوردســـتان؛  ئۆتۆنۆمیی  ناوچەی 

بـــوو  ئاســـتەنگ  گەورەتریـــن 

و  کـــوردەکان  ڕێبەری  لەنێـــوان 

دەوڵەتـــی ناوەندی. کـــوردەکان 

کە  هەبوو  ئەوەیـــان  خواســـتی 

ســـەر  بخرێتە  کەرکـــووک  کـــە 

ناوچـــەی ئۆتۆنۆمـــی و ئەوەیان 

لـــە  دانەبـــڕاو  بەشـــێکی  وەک 

ئەژمـــار  کوردســـتان  خاکـــی 

بەرامبەریشـــدا  لـــە  دەکـــرد، 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێراق بە 

جیۆپۆلەتیکیی  بایەخـــی  هـــۆی 

کەرکووک بـــۆ دەوڵەتی ناوەندی 

پێکهاتـــەی  بیانـــووی  بـــە  و 

لە کەرکووک،  نەتەوەیی جیـــاواز 

ئـــەوەی  دژایەتیـــی  بەتونـــدی 

بخرێتە  کەرکـــووک  کـــە  دەکرد 

کوردستان.    ســـەر 

 ،١٩٨٤ ســـاڵی  لـــە   .٣

دەوڵەتی  نێوان  دانوســـتانەکانی 
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ناوەندیـــی عێـــراق و یەکێتیـــی 

بـــە  کوردســـتان  نیشـــتامنیی 

تاڵەبانی؛  جەالل  ســـەرۆکایەتیی 

سەبارەت بە ســـنووری ئۆتۆنۆمی 

و پرســـی کەرکـــووک بـــوو. لەم 

ســـاڵەدا یەکێتیـــی نیشـــتامنیی 

مەبەســـتی  بـــە  کوردســـتان 

چارەســـەرکردنی پرســـی کـــورد 

دەوڵەتی  لەگـــەڵ  عێـــراق  لـــە 

ناوەنـــدی کەوتـــە گفتوگۆ، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشـــدا کـــە دەوڵەتی 

ناوەنـــدی لـــە کاتی شـــەڕ بوو 

لەگـــەڵ ئێرانـــدا و وا چـــاوەڕێ 

پرسی  بە چارەســـەرکردنی  دەکرا 

کورد لـــەو واڵتە؛ هێز و توانای لە 

گۆڕەپانـــی باكر بەرامبـــەر ئێران 

لەبەر  بـــەاڵم  بێـــت.  بەهێزتـــر 

کەرکووک  ســـرتاتیژیی  گرنگیـــی 

بـــۆ دەوڵەتی ناوەندیـــی عێراق، 

عێـــراق پێی بـــاش بـــوو لەگەڵ 

كە  ئەوەی  تـــا  بجەنگێت  ئێراندا 

بـــدات لە  کەرکووک لەدەســـت 

بەرژەوەندیـــی کـــوردەکان.    

ڕاپەڕینـــی  لەپـــاش   .٤

کـــوردەکان لە باكـــووری عێراق 

و گەڕانـــەوەی حزبە کوردییەکان 

بـــۆ نـــاو کوردســـتان، بـــەرەی 

کوردســـتانییان پێـــک هێنـــا لە 

کوردییەکان،  حزبـــە  زۆرینـــەی 

نیازپاکـــی  پیشـــاندانی  وەک 

چارەســـەرکردنی  بە  ســـەبارەت 

دەوڵەتی  لەگـــەڵ  کورد  پرســـی 

مەبەســـتی  بە  عێراق،  ناوەندیی 

گفتوگۆکـــردن؛ نوێنەریان نارد بۆ 

 . د ا غد بە

مانگی  دانوســـتانەکانی  لـــە 

بەغدا  دەوڵەتی   ،١٩٩١ چـــواری 

لـــە ســـەرەتادا هەمـــوو ئـــەو 

کە  کـــرد  پەســـەند  بابەتانـــەی 

کردبـــوو،  لەســـەر  گفتوگۆیـــان 

تەنانـــەت ئـــەو خااڵنەشـــی کە 

بـــە چارەنووســـی  پەیوەندیـــی 

و  خانەقیـــن  و  کەرکـــووک 

پەســـەند  هەبوو؛  شـــەنگالەوە 

حکومەتـــی  بـــەاڵم  کـــرد، 

هەمـــوو  لەنـــاکاودا  عێـــراق 

ڕێککەوتنەکانـــی خســـتە ژێـــر 

پێـــی و لـــە بەڵێنەکانـــی خۆی 

پاشـــگەز بوویـــەوە، لەپـــاش نۆ 

دانیشـــنت و تێپەڕبوونـــی ٥ پێنج 

گەیشتنە  دانوســـتانەکان  مانگ، 

بنبەســـت. 

قورسایی جیۆپۆلەتیکی و 

جیۆئیکۆنۆمیی کەرکووک 

گرنگرتیـــن  لـــە  یەکێـــک 

شکســـتهێنانی  هۆکارەکانـــی 

دانوســـتانەکانی نێوان بزووتنەوە 

یەک  دەوڵەتـــە  و  کوردییـــەکان 

عێـــراق  یەکەکانـــی  لـــەدوای 

تـــا دوای ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی 

ســـەددام حســـێن لـــە ســـاڵی 

٢٠٠٣، پرســـی کەرکووک و ناوچە 

گرنگیـــی  بـــوو.  جێناکۆکـــەکان 

جیۆپۆلەتیکـــی و جیۆئیکۆنۆمیی 

و  عێـــراق  لـــە  کەرکـــووک 

کاریگەریـــی  ناوچەکـــەدا، 

ڕێکنەکەوتنی  لەســـەر  بنەڕەتیی 

نێـــوان الیەنـــە ناکۆکـــەکان لە 

گفتوگـــۆکان  و  چارەســـەرکردن 

چارەنووســـی  دیاریکردنـــی  و 

و  هەبـــووە  ناوچانـــە  ئـــەو 

دەشـــیبێت. لـــەم ڕوانگەیـــەوە 

جوگرافییـــەکان  هـــۆکارە  کـــە 

پێگەی جوگرافی، شـــێوەی  وەک 

تۆپۆگرافی،  بارودۆخـــی  خـــاک، 

پانتایـــی، بنەمـــا ژینگەییـــەکان 

)ســـەرچاوەکانی ئاو و خاک و... 

هتد( و ســـەرچاوە رسوشتییەکان 

سامانە  وزەی  ســـەرچاوەکانی  و 

رسوشـــتییەكان)انرژی فســـیلی( 

ڕۆڵێکـــی گرنـــگ و بنەڕەتیان لە 

زیادکردنی  و  توانا  بەرهەمهێنانی 

قورســـایی جیۆپۆلەتیکی دەبینن. 

جوگرافیایـــی،  هەڵکەوتـــەی 

بـــە  دەوڵەمەنـــد  ســـەرچاوەی 

گرنگی  ســـەرچاوەی  و  نـــەوت 

ئاو و خـــاک لـــە کەرکووکدا، لە 
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مێـــژە قورســـایی جیۆپۆلەتیکیی 

بـــەراورد  پارێزگایـــەی  ئـــەم 

دیکـــەی  پارێزگاکانـــی  بـــە 

بەرچاو  شـــێوازێکی  بـــە  عێراق 

نێوەندەدا  لـــەم  دەرخســـتووە، 

ڕۆڵی ســـەرچاوەکانی رسوشـــتی 

زیادکردنـــی  بـــە  ســـەبارەت 

جیۆپۆلەتیکیـــی  قورســـایی 

عێراقدا،  لە  کەرکـــووک  پارێزگای 

لە هۆکارەکانـــی دیکە زۆر زیاتر 

دەردەکەوێـــت.

کەرکـــووک  پارێـــزگای 

لـــە  کـــە  ئـــەوەی  ســـەرەڕای 

ناوەندێکـــی  وەک  ڕابـــردوودا 

و  عێراق  لـــە  گرنگ  بازرگانیـــی 

بەاڵم  دەکرا،  ئەژمار  کوردســـتان 

نـــەوت  دۆزینـــەوەی  لەپـــاش 

لـــەو پارێزگایە لە ســـاڵی ١٩٢٧، 

ئـــەم ســـنوورە بوو بـــە ڕێگای 

ســـەرەکیی ئابووریـــی عێـــراق. 

ڕەوتـــی  زۆرینـــەی  لـــە 

بە  پەیوەندیـــدار  گفتوگۆکانـــی 

بارودۆخـــی کەرکووک، ســـەرەتا 

ئـــەو  قورســـایی  ناوەنـــدی  و 

دەوڵەمەند  سەرچاوە  گفتوگۆیانە 

کاتێکدا  لە  بـــووە،  نەوتەکەی  بە 

ڕوانگەی  لـــە  کـــوردەکان  کـــە 

مێژووییـــەوە ئـــەم خاکـــە بـــە 

زۆرێک  دەزانـــن،  خۆیـــان  هیی 

لـــە ڕێبەرە کـــوردەکان دژی ئەو 

بۆچوونـــەن کە گوایـــە ئامانجی 

کەرکـــووک،  بـــۆ  ڕیفرانـــدۆم 

و  ســـەروەت  لێـــی  مەبەســـت 

ســـامانی نەوتەکـــەی بێـــت. 

بەشـــێکی  چڕبوونـــەوەی 

گرنگـــی یەدەگـــی وزەی عێراق 

لـــە کەرکووک، یەکێـــک بووە لە 

هۆکارە گرنگـــەکان کە ویالیەتی 

عێراقەوە،  بە  بلکێرنێت  موســـڵ 

لەســـەر  عێراق  دەوڵەتی  کەواتە 

بنەمـــای گۆڕینـــی دیمۆگرافیای 

بە  کـــرد  دەســـتی  کەرکـــووک، 

سیاســـەتی  جێبەجێکردنـــی 

ناوچەکەدا.  لـــە  بەعەرەبكـــردن 

کوردییەکانـــی  حزبـــە 

عێـــراق باوەڕیـــان وایـــە کـــە 

بـــۆ  کەرکـــووک  گەڕانـــەوەی 

خواستێکی  کوردســـتان؛  ســـەر 

مێژووییە و بـــەردەوام کەرکووک 

بـــە بەشـــێکی دانەبـــڕاوە لـــە 

پرسی  بەاڵم  دانراوە،  کوردســـتان 

نەوت بـــووە بـــە بەڵگەیەک بۆ 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێراق کە 

ئـــەوەوە ئاســـتەنگ  بە هـــۆی 

کوردەکان  بۆ  دەکات  دروســـت 

ســـەبارەت بەوەی لە کەرکووکدا 

بکەن. حکومڕانـــی 

خشتەی ژمارە )٤(

ڕێژەی بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق و داهاتی بەدەستهاتووی لە ساڵی 1٩٧0دا

٢٠٠٧ ,Sourece: Mohamad Khorshid
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گرنگیی جیۆپۆلەتیکیی کەرکووک 

لە ڕوانگەی نەتەوەکانی 

دانیشتووی کەرکووک

کەرکـــووک  پارێـــزگای 

زۆر  پارێـــزگا  لە  یەکێـــک  وەک 

گرنگەکانـــی عێـــراق، بەهایەکی 

لەســـەر  تایبەتی  جیۆپۆلەتیکیی 

ئاســـتی عێراقدا هەیـــە، کەواتە 

نەتەوەکانـــی  لـــە  هەریـــەک 

و  کەرکـــووک  دانیشـــتووی 

و  کـــوردەکان  بەتایبەتـــی 

کەرکووک  دەڵێـــن  تورکامنەکان 

هیـــی ئێمەیە و هـــەوڵ دەدەن 

خۆیان  نەتەوەیـــی  ناســـنامەی 

پارێزگایـــەدا  ئـــەو  بەســـەر 

زۆر  کـــە  ئـــەوەی  بســـەپێنن. 

دیـــار و ڕوونـــە، دیاریکردنـــی 

لـــە  کەرکـــووک  چارەنووســـی 

بەرژەوەندیـــی هـــەر کام لـــەم 

پارێزگای  دانیشتووی  نەتەوانەی 

هـــۆی  دەبێتـــە  کەرکـــووک، 

زیادبوونـــی قورســـایی و پێگەی 

ئاســـتی  لـــە  جیۆپۆلەتیکییـــان 

ناوچەکەدا.  و  عێـــراق  گشـــتیی 

و  کـــوردەکان  تێڕوانینـــی 

بـــە  ســـەبارەت  تورکامنـــەکان 

چارەنووســـی  و  ناســـنامە 

لـــە  و  بەکورتـــی  کەرکـــووک، 

چوارچێوەی خشـــتەی ژمارە )٥(

ڕوو. دەخرێتـــە  دا 

خشتەی ژمارە )5(

 ناسنامە و پێگەی کەرکووک لە ڕوانگەی کوردەکان و تورکامنەکانەوە

ڕوانگەی تورکیا سەبارەت بە 

لکاندنی کەرکووک بە حکومەتی 

هەرێمی کوردستانەوە

تورکیـــا وەک یەکێـــک لـــە 

لەســـەر  ئەکتەرەکان  گرنگرتیـــن 

سیاســـەتی ناوخۆیی و دەرەوەی 

لـــە  یەکێـــک  وەک  و  عێـــراق 

ناوچەکە  واڵتانـــی  کاریگەرترین 

کوردســـتان،  کاروباری  لەســـەر 

لە خوارەوە  کـــە  بەم هۆکارانەی 

بەتوندی  دراوە،  پـــێ  ئامـــاژەی 

دژی لکاندنـــی کەرکـــووک بـــە 

و  بووە  عێراقـــەوە  کوردســـتانی 

: بێت ە د

قورســـایی  زیادبوونـــی   -

کوردســـتان  جیۆپۆلۆتیکیـــی 

و  عێراق  گشـــتیی  ئاستی  لەسەر 

ناوچەکـــە.

بـــۆ  ڕێخۆشـــکەری   -

ســـەربەخۆیی  زەمینەســـازیی 

عێـــراق.   لـــە  کوردســـتان 

مەترســـی  دروســـتبوونی   -

خاكـــی  ســـەروەریی  لەســـەر 

تورکیـــا. 
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سیاســـیی  ورووژاندنـــی   -

کوردەکانـــی تورکیا لـــە ئەگەری 

لـــە  کوردســـتان  ســـەربەخۆیی 

. ا قد عێرا

زیادبوونی مەترســـییەکانی   -

کوردســـتان  کرێکارانی  حزبـــی 

.)P.K.K(

مەترســـی  دروســـتبوونی   -

و  سیاســـی  پێگـــەی  لەســـەر 

لە  تورکامنـــەکان  کۆمەاڵیەتیـــی 

عێراقـــدا. 

و  گشـــتی  تێڕاوانینێکی  بە 

بابەتانەی  لەو  بە ســـەرنجدان 

پارێـــزگای  کـــران،  بـــاس 

کەرکووک لە ئاســـتی گشـــتیی 

خاوەنی  عێراقدا،  نیشـــتامنیی 

جیۆپۆلەتیکی  تایبەمتەندیـــی 

جیۆــــــــئیکۆنۆمیی  و 

بەرچـــاوە، کـــە لـــە ڕوانگەی 

ناوەنــــــــدیی  دەوڵەتـــی 

دەوڵەتـــی  و  عێـــراق 

لە  کوردســـتانەوە،  هەرێمـــی 

چوارچێـــوەی خشـــتەی ژمارە 

بەرچـــاو. دەخرێتـــە  )6(دا 

خشتەی ژمارە )٦(

 گرنگیی جیۆپۆلەتیکیی کەرکووک لە ڕوانگەی دەوڵەتی ناوەندیی عێراق و دەوڵەتی هەرێمی کوردستانەوە

شێکردنەوە و لێکدانەوەی 

پێدراوەکانی لێکۆڵینەوەکان

شـــیکرنەوە  و  بەدواداچوون 

بە  پێـــدراوەکان  لێکدانـــەوەی  و 

سەرنجدان لە پرســـیار و گریامنە، 

لە  شـــێوەی  بـــەم  لێکۆڵینـــەوە 

دەخرێتـــە  هاتـــووە؛  خـــوارەوە 

 . و رچا بە

ئاڵۆزی گفتوگۆکان  ١. پرســـی 

چارەنووســـی  بـــە  ســـەبارەت 

جێناکۆکەکانی  ناوچە  و  کەرکووک 

نێوان دەوڵەتـــی ناوەندیی عێراق 

و دەوڵەتی هەرێمی کوردســـتان؛ 

بنەمایەکی مێژوویـــی هەیە و لە 

عێراق  دەوڵەتـــی  دروســـتبوونی 

ئەو  لە ســـاڵی ١٩٢٣، کوردەکانی 

واڵتە، واتە دانیشـــتووانی ڕەسەنی 

ویالیەتـــی موســـڵی عوســـامنی 
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باشـــوور،  کوردســـتانی  یاخـــود 

بە شـــێوەیەکی بـــەردەوام و بێ 

داواکارییە  ئامانجـــی  بـــە  دابڕان 

سیاســـییەکانی خۆیـــان بەرامبەر 

بـــەو ڕژێامنەی کە دەســـەاڵتدار 

بـــوون لـــە عێـــراق؛ خەباتیـــان 

تێکۆشـــانەكانیدا  لـــە  و  كردووە 

پارێزگای  لـــە  پرســـی حکومڕانی 

کەرکـــووک؛ گرنگرتین تەوەرەكانی 

لەنێـــوان  بـــووە  دانوســـتانەکان 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێـــراق و 

کوردی.   بزووتنـــەوەی 

بە هەمان شـــێوە کە پێشـــرت 

گرنگرتیـــن  دا،  پـــێ  ئاماژەمـــان 

هۆکاری شکســـتی دانوستانەکانی 

نێوان مـــەال مســـتەفای بارزانی؛ 

ڕێبـــەری کوردەکانـــی عێـــراق و 

حکومەتـــی بەعســـی حەســـەن 

بەکـــر لە مارچی ١٩٧٠دا، پرســـی 

كارگێڕی- ســـنووری  دیاریکردنی 

ئۆتۆنۆمیی  دەوڵەتـــی  سیاســـیی 

کوردســـتان بـــوو کـــە پارێزگای 

و  نەدەگرت  لەخـــۆ  کەرکووکـــی 

هەر ئـــەم بابەتەش بـــووە هۆی 

شکســـتی دانوســـتانەکانی ساڵی 

دەوڵەتـــی  ســـەرلەنوێ  و   ١٩٧٤

ناوەندیـــی عێراق شـــەڕی لەگەڵ 

کردەوە.  پێ  دەســـت  کوردەکاندا 

هەروەهـــا گرنگرتیـــن تـــەوەری 

دانوســـتانەکانی نێـــوان یەکێتیی 

بـــە  کوردســـتان  نیشـــتامنیی 

ســـەرۆکایەتیی جـــەالل تاڵەبانی 

و دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێـــراق 

لـــە ســـاڵی ١٩٨٤دا، هەروەهـــا 

بـــەرەی  لەنێـــوان  دانوســـتان 

کوردســـتانی )پێکهاتـــوو لە حزبە 

کوردســـتانییەکان(  سیاســـییە 

ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی  لەگـــەڵ 

عێراق لە ســـاڵی ١٩٩١دا، لەسەر 

دیاریکردنی ســـنووری جوگرافیای 

چارەنووسی  بەتایبەتی  کوردستان 

پارێـــزگای کەرکـــووک و ناوچـــە 

جێناکۆکەکانـــی تـــر بوو.  

لەپـــاش ڕووخاندنـــی ڕژێمی 

 ،٢٠٠٣ ســـاڵی  لـــە  عێـــراق 

لەالیـــەن واڵتانـــی هاوپەیـــامن 

ئەمەریـــکا  ســـەرۆکایەتیی  بـــە 

و گەڕانـــەوەی گرووپـــە نەیـــارە 

پێکهێنانی  عێراقییەکان بۆ واڵت و 

ئەنجوومەنـــی حکومەتی کاتی و 

دەوڵەتـــی کاربەڕێکـــەر، یەکێک 

لەنێوان  بنەڕەتییـــەکان  بابەتە  لە 

کوردســـتان  هەرێمی  دەوڵەتـــی 

و حزبـــە سیاســـییە عێراقییەکان 

)شـــیعە و ســـوننی(، چارەسەری 

ئاشـــتییانەی پرســـی چارەنووسی 

جێناکۆکەکانی  ناوچە  و  کەرکووک 

دیکـــە بـــووە کـــە ڕەنگدانەوەی 

ئەمـــە دەتوانین لە مـــادەی )٥٨(

ی یاســـای کاتیـــی دەوڵـــەت لە 

قۆناغـــی ڕاگـــوزەر و هەروەهـــا 

دەســـتووری  )١٤٠(ی  مـــادەی 

عێراقـــی ببینیـــن. بـــە هەمـــان 

شـــێوە کـــە پێشـــرت ئاماژەمـــان 

سیاســـییەکانی  حزبـــە  دا،  پـــێ 

ڕێبەرەکانیـــان،  و  کوردســـتان 

ڕوانگەی  لە  کەرکـــووک  پارێزگای 

مێژوویـــی و جوگرافییـــەوە بـــە 

کوردستان  لە  دانەبڕاو  بەشـــێکی 

پێداگـــری  ســـەرەڕای  دەزانـــن. 

لـــە کوردســـتانیبوونی کەرکووک، 

لەگـــەڵ ئەوەشـــدا دژی بوونـــی 

ڕەســـەنەکانی  کەمەنەتەوایەتییە 

و  ئاشـــووری  و  تورکـــامن  وەک 

لـــەم  عەرەبـــەکان  و  کەلـــدان 

داوای  نین. کەواتـــە  هەرێمـــەدا 

ئاشـــتییانەی  چارەســـەرکردنی 

چارەنووســـی  دیاریکردنـــی 

کەرکووک لـــە چوارچێوەی مادەی 

عێراقـــی  دەســـتووری  )١٤٠(ی 

دەکەن.  فیدراڵـــی 

٢. لە وەاڵمدانەوەی پرســـیاری 

"گرنگرتیـــن  توێژینەوەكـــە: 

ئاســـتەنگی لکاندنی کەرکووک بە 

دەوڵەتی هەرێمی کوردســـتانەوە 

لەو  ســـەرنجدان  بـــە  چییـــە؟"، 

لـــە  کـــراوە  بەدواداچوونانـــەی 
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بەشـــە پێدراوەکانی توێژینەوەکە، 

ئەنجامەکانـــی  دەکرێـــت 

خوارەوەمـــان دەســـت بکەوێت:

بەدواداچوونـــی  لـــە  ا. 

پرســـی مێژوویـــی کەرکـــووک و 

بـــە ســـەرنجدان لـــە ناوەرۆکی 

بزووتنەوە  نێوان  دانوســـتانەکانی 

و  کوردییـــەکان  سیاســـییە 

حکومڕانەکانـــی  دەوڵەتـــە 

هـــۆکاری  گرنگرتیـــن  عێـــراق، 

ناوەندیی  ڕازینەبوونـــی دەوڵەتی 

لكاندنی  بـــە  ســـەبارەت  عێراق 

کوردســـتانەوە،  بـــە  کەرکـــووک 

قورســـایی جیۆپۆلەتیکی و پێگەی 

ناوچەیە  ئـــەم  جیۆئیکۆنۆمیـــی 

لـــە عێراقدا بووە. لەبـــەر ئەوەی 

بەشـــێکی گرنـــگ لـــە یەدەگی 

نەوتـــی عێراق لـــە کەرکووکدایە، 

کەرکووک  جوگرافیای  هەڵکەوتەی 

باشوور  و  ناوەند  بەســـتنەوەی  و 

زۆری  توانای  هەروەهـــا  پێکەوە، 

ناوچەکە،  ئاژەڵداریی  و  کشتوکاڵی 

زیادبوونـــی  هـــۆکاری  بووەتـــە 

ئەم  جیۆپۆلەتیکیـــی  قورســـایی 

ناوچەکانی  بە  سەبارەت  ناوچەیە 

دیکـــەی عێـــراق. کەواتـــە لـــە 

سیاسیی  دەسەاڵتدارانی  ڕوانگەی 

بە  کەرکووک  لکاندنـــی  بەغداوە، 

هۆی  نابێتە  تەنیا  کوردســـتانەوە؛ 

ئـــەوەی کە دەوڵەتـــی ناوەندیی 

ئابووری  قەیرانی  تووشـــی  عێراق 

بـــکات، بەڵکـــوو دەبێتـــە هۆی 

ئـــەوەش کە بارودۆخێکـــی لەبار 

ســـەربەخۆیی  بۆ  بگونجێنێـــت 

و  عێـــراق  لـــە  کوردســـتان 

بخاتە  عێراق  خاکی  ســـەروەریی 

مەترســـییەوە.  ژێر 

بەدواداچـــوون  لـــە  ب. 

کتێبخانـــە  ســـەرچاوەکانی  بـــۆ 

هەروەهـــا  و  ئەنتەرنێـــت  و 

لە  کە  مەیدانـــی  لێكۆڵینـــەوەی 

توێژینەوەکـــەدا  چوارچێـــوەی 

ئەنجامـــی  درا،  ئەنجـــام 

بەدەســـتهاتوو دەریدەخـــات کە 

گرنگرتیـــن ئاســـتەنگی بـــەردەم 

دەوڵەتی  بـــە  کەرکووک  لکاندنی 

هەرێمی کوردســـتانەوە، قورسایی 

جیۆئیکۆنۆمیی  و  جیۆپۆلەتیکـــی 

کەرکووکـــە. 

ئەنجام

پارێـــزگای  چارەنووســـی 

جێناکۆکەکان،  ناوچە  و  کەرکووک 

دەکرێـــت وەک گرنگرتیـــن خاڵی 

دەوڵەتـــی  نێـــوان  ناکۆکیـــی 

دەوڵەتی  و  کوردســـتان  هەرێمی 

لەپاش  بێـــت  عێراق  ناوەندیـــی 

لە  ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی بەعس 

کوردەکانەوە،  ڕوانگەی  لە  عێراق. 

بەشێکی  کەرکووک وەک  پارێزگای 

کوردییەکانی  ناوچـــە  لە  دانەبڕاو 

عێراق ئەژمـــار دەکرێت و هەموو 

دانوســـتانەکانی نێـــوان دەوڵەتی 

بزووتنەوە  ناوەندیـــی عێـــراق و 

کوردییـــەکان لـــە عێراقـــدا بـــە 

چارەســـەرکردنی  مەبەســـتی 

پرســـی کورد، لەژێـــر کاریگەریی 

پرسی  چارەنووســـی  دیاریکردنی 

هەمـــوو  و  بـــووە  کەرکووکـــدا 

کوردەکان  نێوان  دانوســـتانەکانی 

ناوەنـــدی  دەوڵەتـــی  لەگـــەڵ 

ڕژێمەکانـــی  ســـەردەمی  لـــە 

پاشایەتی و بەعســـی لە عێراقدا، 

ڕێکنەکەوتـــن  هـــۆکاری  بـــە 

بە  پەیوەندیدار  پرســـی  لەســـەر 

شکســـت  تووشـــی  کەرکـــووک 

چارەســـەرنەکردنی  بـــووە. 

ئاشـــتیخوازانەی پرسی کەرکووک، 

هـــۆکاری  ببێتـــەوە  دەکرێـــت 

دروســـتبوونی کێشـــە لەنێـــوان 

دەوڵەتـــی ناوەندیـــی عێـــراق و 

دەوڵەتـــی هەرێمی کوردســـتان، 

بە شـــێوەیەک نـــەک تەنیا واڵتی 

بەڵکوو واڵتانی دراوســـێی  عێراق 

شـــێوەیەکی  بـــە  عێراقیـــش 

تووش  ناڕاســـتەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ 

بکات. کەواتـــە دەکرێت گرنگیی 

توێژینەوە  و  کەرکـــووک  پرســـی 
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لەســـەر تەوەر و ئاســـتەنگەکانی 

ناوەندیی  دەوڵەتی  ڕێکنەکەوتنی 

لـــەو  کـــوردەکان  و  عێـــراق 

بابەتە  لە  یەکێـــک  وەک  واڵتەدا، 

بنەڕەتییەکانـــی بابەتی توێژینەوە 

بێت لە ســـنووری پەیوەندیدار بە 

ســـنووری جوگرافیای سیاسییەوە.

یاخود  کوردســـتانی عێـــراق، 

ســـنووری  تر:  شـــێوەیەکی  بـــە 

جوگرافیایـــی جێـــی مەبەســـتی 

لەخۆگری  عێـــراق،  کوردەکانـــی 

پارێزگاکانـــی هەولێر، ســـلێامنی، 

ناوچـــە  و  کەرکـــووک  دهـــۆك، 

موســـڵ  پارێزگای  کوردییەکانـــی 

كـــە  و دیالـــە و ســـەاڵحەدینە، 

)١٩٩١(ەوە هەرســـێ  ســـاڵی  لە 

پارێـــزگای هەلێـــر و ســـلێامنی 

حزبـــە  لەالیـــەن  دهـــۆک  و 

حكومڕانیـــی  کوردییەکانـــەوە 

دەوڵەتی  بەفەرمـــی  و  دەکـــەن 

توانا  جۆرە  هیچ  عێراق؛  ناوەندیی 

و دەســـەاڵتێکی لـــەو ناوچانەدا 

نییە کە ئاماژەمـــان پێ دا. لەپاش 

ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعـــس لە 

عێراق و هاوکات لەگەڵ هێرشـــی 

هێزەکانـــی ئەمەریـــکا بۆ ســـەر 

عێـــراق، هێزەکانی پێشـــمەرگەی 

ئاگاداریـــی  بـــە  کوردســـتان 

هاوپەیامنیـــی  هێزەکانـــی 

نێودەوڵەتـــی؛ دەســـتیان کرد بە 

ئازادکردنی کەرکووک و بەشـــێکی 

لـــە کـــوردە ڕاگوێزراوەکانی  زۆر 

کەرکووک لە ســـەردەمی سەددام 

گەڕانـــەوە بۆ کوردســـتان. لەپاش 

حکومەتی  یەکـــەم  پێکهێنانـــی 

کاتی لـــە عێراقی پاش ســـەددام، 

ســـەرەکیرتین  و  گرنگرتیـــن 

دیاریکردنی  کوردەکان؛  داواکاریی 

کەرکووک  پرســـی  چارەنووســـی 

ناوچـــە جێناکۆکەکانـــی دیکە  و 

بـــوو لەگەڵ دەوڵەتـــی ناوەندیی 

و  هـــەوڵ  بـــە  کـــە  عێراقـــدا، 

کوردی  هاوپەیامنیی  یەکگرتوویی 

لـــە ئەنجوومەنی نووســـینەوەی  

دەســـتووری عێراقـــدا،  مـــادەی 

کاتیـــی  دەســـتووری  لـــە   ٥٨

مـــادەی  و  ڕاگوێـــزەر  خولـــی 

بنەڕەتیی  دەســـتووری  لـــە   ١٤٠

کرا  تایبەت  عێراق،  هەمیشـــەیی 

بـــە چارەســـەرکردنی قۆنـــاغ بە 

پارێزگای  قۆناغـــی چارەنووســـی 

جێناکۆکەکان.  ناوچە  و  کەرکووک 

لەگەڵ ئەوەشـــدا کە ١٢ ساڵ 

تێپـــەڕ بووە بەســـەر ڕووخاندنی 

ڕژێمـــی بەعس لە ســـاڵی ٢٠٠٣، 

بە لەبەرچاوگرتنـــی مادەی ١٤٠ی 

عێراق،  بنەڕەتیـــی  دەســـتووری 

کەرکووک  چارەنووســـی  دەبـــوو 

دیکەی  جێناکۆکەکانی  ناوچـــە  و 

ســـاڵی  کۆتایی  تا  کێشەلەســـەر 

بـــەاڵم  بکرایـــە،  دیـــاری  ٢٠٠٧؛ 

تـــا ئێســـتا پرســـی کەرکـــووک 

چارەســـەر نەکـــراوە و ئامـــاژە و 

دەرخـــەری  هەڵســـەنگاندنەکان 

کـــە الیـــەن و گرووپە  ئـــەوەن 

دەوڵەتـــی  نـــاو  جیاوازەکانـــی 

و  ئاســـتەنگ  عێراق؛  ناوەندیـــی 

کێشە دروســـت دەکەن سەبارەت 

مـــادەی  جێبەجێنەکردنـــی  بـــە 

بنەڕەتیـــی  دەســـتووری  ١٤٠ی 

   . ق عێرا

بە ســـەرنجدان لە شـــیکاری 

بەدەســـتهاتووەکانی  رشۆڤـــە  و 

لـــە بارودۆخـــی  توێژینەوەكـــە 

و  عێـــراق  واڵتـــی  ئێســـتای 

کێشـــە  لـــە  ســـەرنجدان  بـــە 

هەروەهـــا  و  نەتەوەییـــەکان 

نەتەوەیی  تونـــدی  یەکگرتوویی 

و ناوچەیـــی لەبریی یەکگرتوویی 

نیشـــتامنی و دروستکردنی کێشە 

جێبەجێنەکردنـــی  لەبـــەردەم 

دەســـتووری  ١٤٠ی  مـــادەی 

لەالیـــەن  عێـــراق  بنەڕەتیـــی 

نەتەوەییـــە جیاوازەکانی  گرووپە 

دەســـتتێوەردانی  و  عێراقـــەوە 

واڵتانـــی ناوچەکـــە و بەتایبەتی 

ڕاســـتەوخۆی  دەســـتتێوەردانی 
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ســـەبارەت  تورکیـــا  واڵتـــی 

و  کەرکـــووک  پرســـی  بـــە 

نەتەوەی  کەمایەتیی  ڕێکخستنی 

لـــە  کەرکـــووک  تورکامنـــی 

تورکامنی  "بـــەرەی  چوارچێوەی 

پابەندنەبوونـــی  و  عێـــراق"دا 

عێـــراق  ناوەندیـــی  دەوڵەتـــی 

تـــەواوی  جێبەجێکردنـــی  لـــە 

بنەڕەتیی  ناوەرۆکی دەســـتووری 

ســـەبارەت  بەتایبەتی  واڵتە  ئەو 

بە چارەنووســـی پرسی کەرکووک 

و ناوچـــە جێناکۆکەکانـــی تر، بە 

بابەتانەی کە  لـــەو  ســـەرنجدان 

لە ســـەرەوە باســـامن کرد؛ دانی 

ئەســـتەمە  کە  دەنرێـــت  پێـــدا 

ســـەر  بخرێتـــە  کەرکـــووک 

دەوڵەتـــی هەرێمی کوردســـتان. 
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تـــری سیاســـیی هەیە. شـــارەکە 

لەدوای دەســـەاڵتی بەعسییەکان، 

لـــە ســـاڵی ١٩6٨ ڕووبـــەڕووی 

بووەوە،  بەعەرەبکردن  پڕۆســـەی 

لـــێ  شـــارۆچکەی  چەندیـــن 

پارێزگانی  دابڕێرنا و خرانە ســـەر 

تـــر. دوای داگیرکردنـــی عێـــراق 

لەالیـــەن ئەمەریکاوە لە ســـاڵی 

تـــری  گۆڕانکاریـــی  زۆر   ،٢٠٠٣

بەســـەردا هـــات و کـــوردەکان 

و  دەرکەوتنـــەوە  هێـــزەوە  بـــە 

خێزانـــە  گەڕانـــەوەی  هەوڵـــی 

دەسەاڵتیان  و  دا  ڕاگوازراوەکانیان 

زیـــادی کـــرد کاتێـــک داعـــش 

پارێزگاکە  ســـەر  بۆ  پەالمارەکانی 

زیـــادی کـــرد و حکومەتی عێراق 

ســـەرکەوتوو نەبوو لە پاراســـتنی 

ئاسایشـــی ئەو ناوچانـــە. لەدوای 

تێكشـــاندنی داعش لـــە عێراقدا 

کـــورد  ســـێپتەمبەر،  ٢٥ی  لـــە 

ڕیفراندۆمی کرد بـــۆ جیابوونەوە 

لـــە عێـــراق و ڕیفراندۆمەکە ئەو 

ناوچانەشـــی گرتـــەوە کـــە لـــە 

دەوەرەی هەرێمـــی کوردســـتان 

بـــوون و کێشەلەســـەرن لەنێوان 

حکومەتی  و  فیـــدراڵ  حکومەتی 

کاردانەوەی  ئـــەوەش  هەرێـــم. 

بـــەدوادا  و هەرێمیـــی  بەغـــدا 

ئۆکتۆبـــەر،  لـــە ١6ی  و  هـــات 

ســـوپای  فیدراڵـــی  حکومەتـــی 

جوواڵند و توانیـــی ئەو ناوچانەی 

کێشەلەســـەرن؛ بگەڕینێتەوە ژێر 

کۆنرتۆڵـــی خۆی. کـــوردەکان کە 

پارێزگاکەن،  نەتەوەی  گەورەترین 

جارێکی تـــر خۆیان لـــە کەمیی 

لـــە پارێزگاکە  نوێنەرایەتیکـــردن 

بینییەوە کە گرنگییەکی سیاســـیی 

زۆری بۆیان هەیـــە. ڕووداوەکانی 

ڕیفرانـــدۆم،  بـــە  پەیوەســـت 

دووبەرەکیی زۆری خســـتە نێوان 

دیموکراتـــی  پارتـــی  هـــەردوو 

کوردســـتان و یەکێتیی نیشتامنیی 

زیاتری  کوردســـتان کە الوازیـــی 

کـــوردی لـــێ کەوتەوە. 

ئەگـــەر تەماشـــای ملمالنێی 

لەســـەر  کـــورد  بەردەوامـــی 

کەرکووک لەگـــەڵ  حکومەتەکانی 

عێراقی فیـــدراڵ و ئەو بارودۆخە  

هەیە  ئێســـتا  گرژەی  بـــەردەوام 

ئەگـــەری  هەمیشـــە  بکەیـــن، 

گەڕێکی تـــری ملمالنێی ئیتنیکی 

دەردەخـــات. لەگەڵ ئەوانەشـــدا 

کەمیـــی هەماهەنگیی هێزەکانی 

و  کەرکـــووک  لـــە  ئاســـایش 

دروســـت  لەمپەری  دەوروبەری، 

ڕووبەرووبوونەوەی  لـــە  کردووە 

داعـــش لە حەویجـــە و ڕۆژئاوای 

. کە رە شا

نێودەوڵەتیـــی  گرووپـــی 

قەیرانەکان، لە ســـاڵی ١٩٩٥دا لە 

وەاڵمدا بۆ کێشـــەکانی ســـۆماڵ 

و ڕواندا و بۆســـنە دامـــەزرا، بە 

مەبەســـتی ئاگاداریدان دەربارەی 

کێشـــە مەترســـیدارەکان پێـــش 

دەربچن.  کۆنـــرتۆڵ  لـــە  ئەوەی 

ڕێکخراوێکـــی ســـەربەخۆیە، کار 

دەکات بـــۆ ڕێگرتن لە جەنگەکان 

ئاڕاستەی  بە  داڕشتنی سیاسەت  و 

بنیاتنانـــی ئاشـــتیی جیهانی.

جـــار  زۆر  کەرکـــووک 

بچوککـــراوە  عێراقـــی  وەکـــوو 

هـــۆی  بـــە  دەکرێـــت،  وێنـــا 

و  ئایینـــی  و  نەتەوەیـــی  فـــرە 

دەوڵەمەندیـــی نەوت. شـــارەکە 

حکومەتەکانی  ملمالنێـــی  چەقی 

عێـــراق و جوواڵنەوەکانـــی کورد 

بووە. لـــەدوای ڕووخانی دەوڵەتی 

نەوت  دۆزینەوەی  و  عوســـامنی 

مەکینەی  وەکـــوو  دەرکەوتنی  و 

عێـــراق،  ئابووریـــی  گەشـــەی 

هەروەهـــا هێڵـــی ئاڵۆزیی نێوان 

هەمیشـــە  عـــەرەب؛  و  کـــورد 

و  نەتەوەیـــی  بایەخـــی  جێـــی 

چاوی  لـــە  بووە.  نێونەتەوەیـــی 

بەغداوە، کەرکووک ســـەنتەرێکی 

گرنگـــی نەوتـــە و الی کوردیش 

جگـــە لـــە نـــەوت؛ ڕەهەنـــدی 
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لەدوای کشانەوەی 
ئەمەریکا، تێکچوونی 
باری ئاسایش زیاتر 

دەرکەوت دوای ئەوەی 
نووری مالیکی زۆر بەتوندی 

دژی خۆپیشاندانەکانی 
ناوچە سوننییەکان 

وەستایەوە

گۆڕانکارییەکانی ئاسایشی 

کەرکووک

-200٣( داعـــش  پێـــش   .1

)2 0 1 ٤

ســـااڵنی دوای ٢٠٠٣، وەکوو 

ملمالنێـــکان  خولگەیەکـــی 

دەبیرنێـــت لـــە عێراقـــدا. لـــە 

ســـاڵی ٢٠٠٥دا عێراق کەوتە ناو 

شـــەڕێکی تایفییەوە کە تا ســـێ 

ســـاڵ کۆتایی نەهات و دواتریش 

سەقامگیری  ڕێژەیی  شـــێوەی  بە 

کۆتایی   ٢٠١١ ســـاڵی  لە  هەبوو، 

كشـــانەوەی  لـــەدوای  هـــات. 

هێزەکانـــی ئەمەریکا لە ســـاڵی 

لـــە  خۆپیشـــاندانەکان   ،٢٠١١

دەستی  سوننەنشـــینەکان  ناوچە 

پێ کـــرد دژی حکومەتی زۆرینە 

شـــیعە بە هۆی هەســـتکردن بە 

لە  منوونە؛  بۆ  فەرامۆشـــکردنیان، 

باشـــووری ڕۆژئـــاوای کەرکووک، 

حکومەتەکـــەی نـــووری مالیکی 

زۆر بەتوندی ســـەرکوتی کردن و 

بۆ  بەپیتی  کێڵگەیەکـــی  ئەمەش 

داعش دروســـت کرد و دواتریش 

وەرگرت.  لێ  ســـوودی 

 ،٢٠٠٩ بـــۆ   ٢٠٠٣ لەنێـــوان 

لەژێـــر  کەرکـــووک  ئاسایشـــی 

فەرماندارێتیـــی ئەمەریـــکا بوو. 

لـــە ٢٠٠٣دا، هێـــزە تایبەتەکانی 

نزیکـــەوە کاریان  لە  ئەمەریـــکا 

لەگـــەڵ پێشـــمەرگە کـــرد بـــۆ 

ڕژێم  کۆنرتۆڵکردنی  و  تێکشاندن 

لـــە باکـــووری عێـــراق و کانـــە 

نەوتەکانـــی. کـــوردەکان خێـــرا 

پڕکردنەوەی  بەرەو  نا  هەنگاویان 

ئەو بۆشـــاییەی بە هۆی نەمانی 

دروســـت  پارێزگاکە  لە  ڕژێمەوە 

عەبدولڕەحامن  دواتریش  بووبوو. 

مســـتەفا بە پارێزگاری شـــارەکە 

ئەنجوومەنی  لـــە  هەڵبژێـــردرا 

پارێزگا، بە چاودێریی دەســـەاڵتی 

هەڵبژاردنی  لـــە  هاوپەیامنـــان. 

برایەتی  لیســـتی  پارێزگاکانـــدا، 

زۆرینـــە کـــورد؛ ٢6 لـــە کـــۆی 

٤١ کورســـیی هێنـــا و زۆرینەی 

پێک  پارێزگاکەی  ئەنجوومەنـــی 

عەرەبەکان  کاتێکـــدا  لـــە  هێنا، 

بایکۆتـــی پڕۆســـەی سیاســـییان 

 . کرد

بـــە  دەســـتکردن  لـــەدوای 

بنیاتنانـــەوەی ســـوپای عێـــراق 

لـــە  ئەمەریـــکاوە،  لەالیـــەن 

ســـاڵی ٢٠٠6 دەســـتی کـــرد بە 

ئاسایشـــی  ڕادەســـتکردنەوەی 

ناوچەکـــە بـــە ســـوپای عێراق، 

جگـــە لە ناو شـــاری کەرکووک و 

ناوچـــەی حەویجە. لـــە ناوچەی 

حەویجـــە هێـــزی ڕابوونی خێڵە 

کرد،  دروســـت  عەرەبییەکانـــی 

تـــا نەبێتـــە شـــوێنی پێکدادانی 

ئاســـتی  تایفـــی. هـــەر چەندە 

پارێزگاکـــە  لـــە  توندوتیـــژی 

ئـــەوەی لە  هەرگیز نەگەیشـــتە 

بەشـــەکانی تری عێراق ڕووی دا، 

بەاڵم چەندین جـــار گرژی ڕووی 

دا، بەتایبـــەت لەنێـــوان کورد و 

عەرەبـــدا، هۆکاری ســـەرەکییش 

لە  بـــوو  حکومـــەت  شکســـتی 

.١٤٠ مـــادەی  جێبەجێکردنـــی 

لەو ســـەروبەندەدا ئەمەریکا 

ڕێککەوتننامەیان  دوو  عێـــراق  و 
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بۆ  یەکێکیـــان  کـــە  کـــرد،  واژۆ 

دووالیەنییـــە  پەیوەندییـــە 

بوو،  ئابوورییـــەکان  و  سیاســـی 

ئاســـایش  لەســـەر  تریش  ئەوی 

ڕێککەوتنەکـــە،  بەپێـــی  بـــوو. 

لێپررساوێتیـــی  بـــوو  پێویســـت 

بە  بدرێت  ئەمەریـــکا  هێزەکانی 

هێزەکانـــی عێـــراق. لـــە ناوچە 

فەرماندەی  کێشەلەسەرەکانیش، 

عێراق؛  لە  ئەمەریـــکا  هێزەکانی 

ئۆدێرنـــۆ  ڕایمۆنـــد  جەنـــەراڵ 

سوپای  هەماهەنگیی  پێشـــنیاری 

عێـــراق و پێشـــمەرگەی کرد بە 

دانانـــی ســـەنتەری هاوکاریـــی 

هاوبەش  بازگـــەی  و  هاوبـــەش 

ئەمەریکا.  چاودێریـــی  لەژێـــر 

پالنەکـــە  جێبەجێکردنـــی 

کاتێک  بـــوو،  کێشـــە  تووشـــی 

داواکارییەکانیـــان  الیەنـــەکان 

بوو.  ملمالنـــێ  بنەمای  لەســـەر 

دەکرد  داوای  عێـــراق  حکومەتی 

کە لیـــوای ١٠ی پێشـــمەرگە کە 

لـــە باکـــووری شـــارەکە جێگیر 

بکشـــێنەوە،  بەتەواوی  کرابوون؛ 

وەســـتانەوە  دژی  کـــوردەکان 

و ســـکااڵی ئەوەیـــان کـــرد کە 

ســـوپای  زۆری  ژمارەیەکـــی 

لـــە  هەیـــە  بوونیـــان  عێـــراق 

ناوچەکە، عەرەبەکانیش ســـوپای 

ئەمەریکایان بە پشـــتگیری کورد 

تۆمەتبـــار دەکـــرد، کوردەکانیش 

ئەو  نیازپاکیـــی  لـــە  گومانیـــان 

لە  پێشـــرت  فەرماندانە هەبوو کە 

سەرەڕای  بوون.  ڕژێمدا  ســـوپای 

بە  میکانیزمەکە  کێشـــانە،  ئـــەم 

ســـەری  ئەمەریکا  نێوەندگیریی 

گـــرت. ســـەنتەری هەماهەنگی 

ئەندامانـــی  بانگهێشـــتی  و 

لـــە  پارێـــزگا،  ئەنجوومەنـــی 

کۆبوونـــەوەی هەفتانەی تایبەت 

بـــە ئاســـایش لەنێوان ســـوپا و 

پێشـــمەرگە و پۆلیـــس جیبەجێ 

کشـــانەوەی  لـــەدوای  کـــرا. 

بـــاری  تێکچوونـــی  ئەمەریـــکا، 

دوای  دەرکەوت  زیاتر  ئاســـایش 

ئـــەوەی نـــووری مالیکـــی زۆر 

خۆپیشاندانەکانی  دژی  بەتوندی 

وەستایەوە.  ســـوننییەکان  ناوچە 

زانیاریی  ئاڵوگـــۆڕی  هەر چەندە 

هەواڵگـــری لەنێـــوان حکومەتی 

بـــەردوام  هەرێـــم  و  فیـــدراڵ 

بـــوو تـــا ســـاڵی ٢٠٠٣، بـــەاڵم 

هەرێـــم نیگەرانییەکانـــی زیادی 

زیادکردنـــی  لەبەرامبـــەر  کـــرد 

و  موســـڵ  توندوتیژییەکانـــی 

کەمتەرخەمیـــی بەغـــدا. 

دەرکەوتنـــی  مـــاوەی   .2

)201٧-201٤( داعـــش 

داعـــش  هێرشـــی  لـــەدوای 

لە حوزەیرانی  بۆ ســـەر موســـڵ 

تێک  عێـــراق  ٢٠١٤، هێزەکانـــی 

شـــکان و کشـــانەوە لـــە ناوچە 

١٢ی  لـــە  کێشەلەســـەرەکان. 

هێزەکانی  هەمـــوو  حوزەیـــران، 

کەرکووک  لـــە  فیدراڵ  حکومەتی 

پێشمەرگە  هێزەکانی  کشـــانەوە. 

کـــە لـــە ڕۆژهـــەاڵت و باکووری 

شـــارەکە جێگیـــر بـــوون، بەرەو 

دەوروبـــەری  و  شـــارەکە  نـــاو 

جووڵەیـــان کرد. داعش هێرشـــی 

کردە سەر شـــارەکە و پێشمەرگە 

ئاســـامنیی  هێزی  یارمەتیـــی  بە 

دانەوە،  بەرپەرچـــی  ئەمەریـــکا 

بەاڵم  باشـــووری ڕۆژئاوای ڕێگای 

٨٠ کـــە ڕێگای دبســـە، ١٥کم  لە 

باکـــووری شـــارەکە و حەویجـــە 

کەوتـــن و داعـــش کۆنرتۆڵی کرد. 

پارتـــی و یەکێتی دەســـتیان گرت 

و  شـــارەکەدا  ئاسایشی  بەســـەر 

لـــەالی باشـــوور و ڕۆژهەاڵتـــی 

پارێـــزگای  بـــەرەو  شـــارەکە 

ســـلێامنی، هێزەکانـــی یەکـــەی 

٧٠ی یەکێتـــی کۆنرتۆڵـــی کرد و 

باكوور و ڕۆژئـــاوا بەرەو پارێزگای 

بیرە  ناویشـــیاندا  لـــە  هەولێـــر، 

هێزەکانی  ســـەرەکییەکان،  نەوتە 

کرد.  کۆنرتۆڵیـــان  پارتـــی  ٨٠ی 



82

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

حیزبەکـــە  دوو  ئاسایشـــی 

ئەرکەکانیـــان لەپاڵ پێشـــمەرگە 

کۆکردنەوەی  لـــە  ســـپێردرا،  پێ 

زانیاریی هەواڵگـــری و یارمەتیی 

و  شـــار  پاراســـتنی  بۆ  پۆلیـــس 

داواکـــراوان.  دەســـتگیرکردنی 

لەســـەر  ڕاپۆرتـــەکان  زۆربـــەی 

ڕووداوەکان دەدران بە ئاســـایش 

چەندە  هەر  پۆلیـــس،  لەجیاتیی 

ترســـیان  تورکامنەکان  و  عەرەب 

ئـــەوەی  هـــۆی  بـــە  هەبـــوو 

ئاســـایش تاوانبـــار دەکـــرا بـــە 

و  هێـــز  بەکارهێنانـــی  خـــراپ 

هەراســـانکردنی خەڵکی مەدەنی 

ترســـەکان  نایاســـایی.  کاری  و 

لـــەوەوە ســـەرچاوەی گرتبـــوو 

کە لـــە ماوەی ٢٠١٥ بـــۆ ٢٠١٧، 

بـــە الیەنی کـــەم ٣٠ کـــەس لە 

نەوت  کۆمپانیـــای  کارمەندانـــی 

و سیاســـیی عـــەرەب و تورکامن 

ئەنجامدەرانـــی  و  کـــوژران 

خەڵکانێکـــی  و  نەدۆزرانـــەوە 

بوون.  ئـــاوارە  زۆریـــش 

٣. دوای داعـــش )201٧ تـــا 

) ئێستا

ســـێپتەمبەری  ٢٥ی  لـــە 

کوردســـتان  هەرێمـــی   ،٢٠١٧

و  هەرێـــم  لـــە  ڕیفراندۆمـــی 

کرد  کێشەلەســـەرەکان  ناوچـــە 

و الیەنگرانـــی ڕیفرانـــدۆم بـــە 

زۆر  یەکجـــار  ئەنجامێکـــی 

بـــراوە بـــوون. بەغـــدا ئەمەی 

و  دانـــا  نادەســـتووری  بـــە 

بـــە  کۆمەڵـــی نێودەوڵەتییـــش 

الیەنـــی کەمـــەوە بـــە کاتێکی 

واڵتانـــی  دانـــا،  نەگونجاویـــان 

دراوســـێ  تورکیـــای  و  ئێـــران 

هـــەر هەڕەشـــەیەک بۆ ســـەر 

بـــە  عێـــراق؛  یەکپارچەیـــی 

لەســـەر  زانـــی  هەڕەشـــەیان 

هاوســـۆزی  بەتایبەت  خۆیـــان، 

لەنـــاو کوردەکانی ئـــەو واڵتانە 

کاتێـــک  دەکات.  دروســـت 

ســـەرەکییەکانی  یاریکـــەرە 

یەکێتیـــی  و  ئەمەریـــکا  وەک 

ئەورووپـــا و ئێـــران و تورکیـــا 

کـــردەوە،  ڕەت  ڕیفراندۆمیـــان 

بـــۆ  ڕەخســـاند  دەرفەتـــی 

لەگەڵ  کـــە  عێراق  حکومەتـــی 

دەســـت  داعش  کۆتایی  قۆناغی 

بگرێتـــەوە بەســـەر کەرکووکدا. 

و  ســـوپا  ئۆکتۆبەردا،  ١6ی  لـــە 

حەشـــدی  و  فیدراڵی  پۆلیســـی 

کـــرد  جووڵەیـــان  شـــەعبی 

خســـتیانە  و  شـــارەکە  بـــەرەو 

لە  خۆیانـــەوە.  کۆنرتۆڵـــی  ژێر 

پارێـــزگاری شـــارەکە،  جێـــگای 

ناوی  بـــە  عـــەرەب  کەســـێکی 

ڕاکان جبـــوری دانـــرا و زۆرێک 

لـــە ئەندامانی لیســـتی برایەتی 

پارێـــزگا؛  ئەنجوومەنـــی  لـــە 

شـــارەکەیان بەجـــێ هێشـــت. 

لەنێوان  گـــەورە  جیاوازیـــی 

الیەک  لە  کـــوردەکان  بۆچوونی 

تورکامنـــەکان  و  عـــەرەب  و 

ئەمانەی  هەیـــە،  الیـــەک  لـــە 

دووەمیـــان الیان وایـــە بە هۆی 

لەالیەن  شـــارەکە  کۆنرتۆڵکردنی 

داعـــش،  لـــەدوای  کـــوردەوە 

بەشـــی  زۆربـــەی  توانیویانـــە 

بـــۆ  ئاســـایش  و  بەڕێوەبـــردن 

خۆیان کۆنرتۆڵ بکەن. سیاســـییە 

بەپێچەوانـــەوە  کـــوردەکان 

بەڕێوەبردن  لـــە  وایـــە  بڕوایان 

خـــراون،  کەنـــار  ئاسایشـــدا  و 

بەوەکالەت،  پارێـــزگاری  چونکە 

ئـــەو ئەندامە کوردانـــەی کە لە 

پارێزگاکەن؛  کۆمیتەی ئاسایشـــی 

لـــە  و  خســـتووەتەوە  دوور 

عەرەب  توانیویانـــە  ئەنجامـــدا 

پارێزگاکـــە  بـــۆ  بگەڕێننـــەوە 

بەرژەوەندییەکانیـــان.  بەپێـــی 

نەک  بەوەکالـــەت  پارێـــزگاری 

کوردەکانەوە،  لەالیـــەن  تەنهـــا 

بەشـــێک  لەالیـــەن  بەڵکـــوو 

تورکامنـــەکان  و  عـــەرەب  لـــە 

کە  دەکـــرێ  تۆمەتبـــار  بـــەوە 
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و  خـــۆی  بەرژەوەندیـــی  بـــۆ 

هەروەها  دەکات،  کار  خێڵەکەی 

دەســـتی کردووە بـــە دەرکردنی 

لە  کە  کوردانـــەی  خێزانـــە  ئەو 

بە  هـــەن،  عەرەفـــە  گەڕەکـــی 

بیانووی ئـــەوەی ئەوانە لەالیەن 

هێرناون  پێشـــووەوە  دەسەاڵتی 

و خەڵکـــی ڕەســـەنی کەرکووک 

 . نین

بژاردەکانی دابینکردنی ئاسایش 

بۆ کەرکووک

لـــە گفتوگۆکانـــی دەربارەی 

دوو  کەرکـــووک،  ئاسایشـــی 

یەکەمیان:  هـــەن:  زاڵ  بژاردەی 

هاوبەشی  هێزی  دروســـتکردنی 

فیدراڵـــە،  کوردی-حکومەتـــی 

کە هاوشـــێوەی ئـــەو مۆدێلەیە 

جەنـــەراڵ ئۆدێرنـــۆ لە ســـاڵی 

دووهەمیان:  ڕوو.  خستیە   ٢٠٠٩

لـــە  هێزێکـــە  زیادکردنـــی 

بـــۆ  شـــارەکە  نەتەوەکانـــی 

مۆدێلـــی یەکەم. ئـــەم بژاردانە 

بـــوون  وتوێژەکانـــدا  لەنـــاو 

جیـــاواز،  هێڵـــی  دوو  لەســـەر 

لیژنەی  کۆبوونـــەوەی  ئەوانیش 

بەرپرســـە بااڵکانـــی ئاسایشـــی 

بەغدا و هەولێـــر و گفتوگۆکانی 

نوێنەرانی سیاســـیی نەتەوەکانی 

چاودێریـــی  بـــە  کەرکـــووک 

نەتەوە  )نوێنەرایەتیی  یۆنامـــی 

یەکگرتـــووەکان لـــە ڕۆژهەاڵتی 

ئـــەم  عێـــراق(.   – ناوەڕاســـت 

لە  گفتوگۆکردنـــە  شـــێوازە  دوو 

ســـەرەتای ٢٠٠٩ دەســـتیان پێ 

کرد، دوای دروســـتکردنی کابینە 

عادل  نوێیەکـــەی حکومەتەکەی 

عەبـــدول مەهـــدی. بـــە هۆی 

خۆپیشـــاندانە گەورەکانی بەغدا 

و هەندێ شـــوێنی تـــری عێراق، 

گفتوگۆکان وەســـتێرنان، پاشـــان  

حکومەتـــی  هەڵوەشـــانەوەی 

بـــەدوادا هـــات. لە ئێستاشـــدا 

موســـتەفا کازمی سەرۆکوەزیرانە 

و  حکومەتی گرتووەتە دەســـت، 

هەندێ کێشـــە بەرۆکی گرتووە، 

لەوانـــەش: کورتهێنانـــی بودجە 

کـــە پێدەچـــێ ببێتە پێشـــینەی 

 . نی کا رە کا

بـــژاردەی  پێدەچێـــت 

ئارامکردنـــەوەی  بـــۆ  دووەم 

گرژییـــەکان گونجاوتـــر بێـــت، 

ئێســـتای  بارودۆخەی  لەم  بەاڵم 

چونکـــە  مەحاڵـــە،  بەغـــدادا 

و  یاســـایی  چوارچێوەیەکـــی 

دارایـــی  زۆرتـــری  پشـــتگیریی 

پێویســـتە،  یەکەم  بـــژاردەی  لە 

ڕەزامەندیی  ســـەرەڕای  ئەمـــە 

فیـــدراڵ.  حکومەتـــی 

هەنگاوی  ئـــەوەی  لەبـــەر 

بـــۆ  پێویســـتە  بەپەلـــە 

ئاسایشـــی  هەڵوەشـــانەوەی 

بەغـــدا  باشـــرتە  وا  کەرکـــووک، 

پەســـەند  یەکـــەم  بـــژاردەی 

بـــکات  ئامـــادەکاری  و  بـــکات 

پێویســـتە  دووەم.  بـــژاردەی  بۆ 

ئەرکەکـــە بە ســـوپای حکومەت 

پۆلیســـی  لەجیاتیی  بســـپێرێت 

فیـــدراڵ و حەشـــد، لـــە هەمان 

لە  دەرببڕێت  ڕەزامەنـــدی  کاتدا 

هەماهەنگی  میکانیزمـــی  بارەی 

بـــە  پێشـــمەرگەدا.  لەگـــەڵ 

پێویســـتە  کەمـــەوە  الیەنـــی 

کە  ڕابســـپێرن  فەرماندانە  ئـــەو 

مامەڵەیان  چونکە  پیشـــەگەرن، 

لەســـەر  دەبێـــت  کاریگەریـــی 

خەڵکی  لەگـــەڵ  پەیوەندییـــان 

ناوچەکـــە و ئاســـتی هاوکارییان 

تـــردا،  هێزەکانـــی  لەگـــەڵ 

خۆیان  پشـــتگیریی  هەروەهـــا 

هێزێکـــی  دروســـتکردنی  بـــۆ 

داهاتـــوودا  لـــە  فرەنەتـــەوە 

ئـــەم  نیشـــاندانی  دەرببـــڕن. 

دەبێت  ڕێگەخۆشـــکەر  ئاماژانە، 

بـــۆ گفتوگـــۆکان بە ئاڕاســـتەی 

لـــەو  هێزێکـــی  دروســـتکردنی 

جۆرە لـــە ئەگەری باشـــرتبوونی 

بەغـــدا.  بارودۆخـــی 
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کارێکی ژیرانە 
دەبێت هەروەکوو 
پێشمەرگە، بۆ 

ئاسایشیش بەرپرسە 
بێالیەنەکان ئەرکدار 

بکرێن.

بژاردەی یەکەم: ڕێکخستنەوەی 

ئاسایشی یەکگرتوو

بەڕێوەبردنـــی  پێشـــرت   

لەالیەن  ئاســـایش  دووالیەنـــەی 

بـــە  هەولێـــرەوە؛  و  بەغـــدا 

بوونـــی  جۆراوجـــۆر  شـــێوازی 

کاتەوە  لـــەو  ئەوەش  هەبـــووە، 

دەســـتی پێ کرد کـــە ئەمەریکا 

ئاسایشـــی  میکانیزمەکانـــی 

ناوچەکانـــی  لـــە  یەکگرتـــووی 

کەرکـــووک و دیالە بنیـــات نا لە 

ســـاڵی ٢٠٠٩. الیەنـــی کەم ئەم 

ئۆپەراسیۆنی  ژووری  ڕێکخستنە؛ 

یەکگرتـــوو بـــۆ هەماهەنگیـــی 

ناوخۆیی و گۆڕینـــەوەی زانیاری 

و  عێـــراق  ســـوپای  لەنێـــوان 

پێشـــمەرگەی لێ کەوتەوە، ئەمە 

جگە لـــە هاوکاریـــی الیەنەکانی 

ناوچەکە.  لـــە  ئاســـایش  تـــری 

لـــەدوای  گرنگـــرت،  لـــەوەش 

کشـــانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا 

بـــۆ   ٢٠٠٩ ســـااڵنی  لەنێـــوان 

بەردەوام  الیەنەکـــە  دوو   ،٢٠١١

دانانی  و  ئێشـــکگری  لـــە  بوون 

ئۆپەراســـێۆنی هاوبەش.  بازگە و 

هێزەکانـــی  کشـــانەوەی  دوای 

لەگەڵ  پێشـــمەرگە  ئەمەریـــکا، 

ســـوپای عێراقی بەشـــداریی کرد 

بـــە  ئۆپەراســـیۆنەکانی دژ  لـــە 

الیەنگرانـــی داعش لە ناوچەکانی 

دەرەوەی هەرێمـــی کوردســـتان 

)لـــە ناوچە کێشەلەســـەرەکان(، 

ناوچە  دەرەوەی  لـــە  تەنانـــەت 

کێشەلەســـەرەکان، وەکوو شەڕی 

تکریت لـــە ســـاڵی ٢٠١٥. پێش 

٢٠١٤، هـــەردوو هێزەکە هەندێ 

کەرکووک،  لـــە  دانابوو  بازگەیان 

هێڵـــەی  ئـــەو  درێژایـــی  بـــە 

ژێر  باکـــووری  ســـنووری  نێوان 

باشووری  و  پێشـــمەرگە  دەستی 

ژێـــر دەســـتی ســـوپای عێراق، 

ئۆدێرنۆی  میکانیزمەکـــەی  ئەمە 

خســـتبووە دۆخێکی ناســـکەوە. 

لـــە مـــاوەی یـــەک ســـاڵی 

عەبـــدول  عـــادل  کارکردنـــی، 

مەهـــدی هەنـــگاوی نـــا بەرەو 

گەڕانـــەوە بـــۆ ئـــەم مۆدێلـــە. 

 ،٢٠١٩ ســـێپتەمبەری  لـــە 

بڕیارێکی  بـــە  ســـەرۆکوەزیران 

بـــە  کـــرد  فەرمانـــی  تایبـــەت 

نوێنەرایەتیی  بەشـــداریپێکردنی 

فەرماندارێتیی  لـــە  پێشـــمەرگە 

هاوبەشـــەکانی  ئۆپەراســـیۆنە 

جووڵەیەکـــی  ئەمـــە  عێـــراق. 

ئاڕاســـتەی  بـــە  بـــوو  گرنـــگ 

هەماهەنگیی  ئاســـاییکردنەوەی 

و  بەغـــدا  لەنێـــوان  ئاســـایش 

ئەمە  ئـــەوەی  لەگەڵ  هەولێـــر. 
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دروســـتکردنی  ڕەنگە خواســـتی 

بەاڵم  بـــدات،  نیشـــان  متامنـــە 

لێکگەیشـــتنانە  ئەم  ئـــەوەی  بۆ 

درێژمەودا بن، نەخشـــەڕێگایەک 

پێویســـتە لـــە بـــارەی چۆنێتیی 

هێزەکانـــی  نێـــوان  هاوکاریـــی 

هێـــزە  و  فیـــدراڵ  حکومەتـــی 

کوردییـــەکان. 

کاتێـــک بەغـــدا کاری کـــرد 

کێشـــەی  چارەســـەری  بـــۆ 

ئاســـایش لـــە واڵتـــدا، لەوانەش 

پارێزگاکانـــی  پشـــێوییەکانی 

تـــری  پێشـــینەیەکی  باشـــوور، 

بوو  داعـــش  دوورخســـتنەوەی 

بـــەو هێزانەی لەبەر دەســـتین، 

پێویســـتی  کۆکـــراوەی  هێـــزی 

نەبوو بۆ پاراســـتنی هاوسەنگیی 

تایبەتەی  بارودۆخـــە  لـــەو  هێز 

ڕێککەوتنـــی  کەرکـــووک. 

حوزەیرانـــی ٢٠١٩ لەنێوان بەغدا 

و هەولێـــر کرا بـــۆ جێگرتنەوەی 

پۆلیســـی فیدراڵـــی بە ســـوپای 

عێراق، هێشـــتا لـــە چاوەڕوانیی 

عـــەرەب  جێبەجێکردندایـــە. 

کەرکـــووک  تورکامنەکانـــی  و 

ترسیان  ســـوننییەکان،  بەتایبەتی 

لە پالنەکانـــی داهاتوو بەتایبەتی 

لـــە ئامادەیی پێشـــمەرگە کەمرت 

نییـــە لـــە پشتگوێخســـتنیان لە 

گفتوگۆکانـــی نێـــوان بەغـــدا و 

وایە  پێیـــان  ئـــەوان  هەولێـــر. 

پشـــتگیری  کورد  خواســـتەکانی 

لەالیـــەن حکومەتـــی  دەکـــرێ 

لـــە  کوردســـتانەوە،  هەرێمـــی 

حکومەتێکـــی  کاتـــدا  هەمـــان 

نوێنەری  بە  ئیســـالمی  شـــیعیی 

نازانن.  خۆیـــان 

و  عەرەبی  الیەنـــی  هەردوو 

گەڕانەوە  بیرۆکـــەی  تورکامنـــی 

ڕەت  ئۆدیرنۆ  مۆدێلەکـــەی  بـــۆ 

لەناو  پێشـــمەرگە  کە  دەکەنەوە 

بێـــت،  هاوبەشـــەکەدا  هێـــزە 

هەنگاوێـــک  وەکـــوو  چونکـــە 

بااڵدەســـتیی  بـــەرەو  دەیبینـــن 

کەرکووک.  لە  کوردییەکان  الیەنە 

هەر چەندە دەڵێن کە پاڵپشـــتیی 

هێـــزی هاوبەشـــی فیدراڵـــی و 

کـــوردەکان دەکـــەن لـــە ناوچە 

ســـنوورییەکان، بـــەاڵم بوونـــی 

پارێزگاکـــە  لەنـــاو  پێشـــمەرگە 

بەوە  ئامـــاژە  دەکەنـــەوە،  ڕەت 

دەکەن کـــە ئەو هێزانـــە بەپێی 

دەســـتوور "پاســـەوانی هەرێمی 

. نن" کوردستا

ڕێـــگا  هەنـــدێ  لەوانەیـــە 

بچووککردنەوەی  بـــۆ  هەبێـــت 

ئەو بۆشـــاییە فیزیکییـــەی نێوان 

هێزەکانـــی فیـــدراڵ و کوردیدا، 

لـــە هەمـــان کاتـــدا ڕەچـــآوی 

و  عـــەرەب  نیگەرانییەکانـــی 

بـــۆ  بکرێـــت.  تورکامنـــەکان 

هێـــزە  بـــارەی  لـــە  منوونـــە؛ 

کوردییەکانەوە،  بەسیاســـیکراوە 

دا  بڕیـــاری  هەرێم   حکومەتـــی 

تەنهـــا یەکـــە یەکگرتووەکانـــی 

بخاتـــە  یەنەکـــە  و  پەدەکـــە 

هەماهەنگـــی  بـــۆ  ئەرکـــەوە 

فیـــدراڵ،  حکومەتـــی  لەگـــەڵ 

لەژێـــر سەرپەرشـــتیی وەزارەتی 

ئەرکدارکردنی  نەک  پێشـــمەرگە 

هـــەر هێزێکـــی ســـەر بـــە ٧٠ 

هەریەکەیـــان  کـــە   ،٨٠ یـــان 

فەرمانـــی  لەژێـــر  ڕاســـتەوخۆ 

ئـــەو دوو حیزبـــەن. عەرەبەکان 

و تورکامنـــەکان ئەمەیـــان ڕەت 

وایە  بڕوایـــان  چونکە  کـــردەوە، 

ناتوانرێ پێشـــمەرگە لە سیاسەت 

دامباڵـــرێ. ڕێگایەکـــی تـــر بـــۆ 

چارەســـەری کەمیـــی نوێنەرانی 

عـــەرەب و تورکامن لـــەو هێزە 

بەشداریی  لەوانەیە  هاوبەشـــە، 

هەروەکوو  بێـــت  مەدەنییانـــە 

چـــۆن ئەندامانـــی ئەنجوومەنی 

پارێزگا هەفتانـــە ئامادە دەبوون 

لـــە ســـەنتەری هەماهەنگیـــی 

کەرکـــووک. 

بیـــر  پێویســـتە  بەغـــداش 
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ئامادەیی  ســـنووردارکردنی  لـــە 

لەنـــاو  بکاتـــەوە  ســـەربازی 

شـــارەکاندا و لە هەر شـــوێنێک 

بکرێـــت، بەتایبەتییـــش لەنـــاو 

بنکـــە  و  کەرکـــووک  شـــاری 

دەرەوەی  لـــە  ســـەربازییەکان 

بـــکات. دواتـــر  شـــار جێگیـــر 

ڕادەســـتکردنی  بۆ  بکرێـــت  کار 

ئاســـایش  لێپررساوێتییەکانـــی 

لەگەڵ  ناوخـــۆ.  پۆلیســـی  بـــە 

پێویستە  حکومەت  ئەمانەشـــدا 

پالنـــی درێژخایەنـــی هەبێت بۆ 

چونکە  پۆلیـــس،  بەهێزکردنـــی 

نااڵندوویەتـــی  ڕابـــردوودا  لـــە 

ڕاهێنـــان  کەمیـــی  بەدەســـت 

و  ڕێکخســـنت  و  کەلوپـــەل  و 

هێرشـــی  ڕووبەڕووی  نەیتوانیوە 

داعـــش ببێتـــەوە لـــە شـــار و 

شـــارۆچکەکاندا. 

بژاردەی دووەم: دروستکردنی 

هێزی ئاسایشی فرەنەتەوە لە 

خەڵکی ناوچەکە

دەکـــرێ بوترێت بژاردەیەکی 

لـــە  کـــرا  پێشـــنیار  باشـــرت 

سەرپەرشـــتیی  بە  گفتوگـــۆکان 

یۆنامـــی لە ســـاڵی ڕابـــردوودا، 

هێزێکی  دروســـتکردنی  ئەویش 

6 بـــۆ ١٠ هـــەزار کەســـی لـــە 

ناوچەکە  فرەڕەنگـــی  خەڵکـــی 

بـــۆ پاڵپشـــتیی میکانیزمی هێزی 

پێشمەرگە،  و  فیدراڵی  هاوبەشی 

هێزی  دەبێتـــە  شـــێوەیە  بـــەم 

دووەمـــی پاراســـتنی ئاســـایش. 

هێزی یەکەم، پۆلیســـی شـــار و 

ئێشکگرەکانی  ســـێیەمیش  هێزی 

فیـــدراڵ و پێشـــمەرگە دەبن لە 

ســـنووری پارێزگاکە. ئـــەم هێزە 

بەاڵم  دەبێت،  پۆلیســـیان  ئەرکی 

توانایەکـــی ســـەربازییان دەبێت 

لـــە گونـــد و ناوشـــارەکان، بەم 

نامێنێ  بۆشـــاییە  ئەو  شێوەیەش 

لەنێـــوان کۆنرتۆڵی ســـەربازی لە 

ســـنووری پارێزگاکـــە و هێـــزی 

یاســـا لـــە شـــارەکاندا. بەغـــدا 

دەکات  دابین  دارایـــی  یارمەتیی 

بودجـــەی  لـــە  هێزەکـــە  بـــۆ 

کەســـانە  ئەو  تەنها  و  حکومەت 

تۆمـــار دەکات کە لە ســـنووری 

پارێزگاکـــەن، هەروەهـــا ڕێگـــە 

دەدرێت حەشـــد و پێشمەرگەش 

لەخـــۆ بگرێـــت. پێـــش ئەوەی 

گەورەکانـــی  خۆپیشـــاندانە 

 ٢٠١٩ ئۆکتۆبـــەری  ســـەرەتای 

لـــە گفتوگۆکانـــدا  بـــدات،  ڕوو 

پێشـــنیاری ئـــەوە کـــرا کـــە لە 

ماوەی ١٢ بـــۆ ١٨ مانگ؛ هێزەکە 

دروســـت بکرێ ئەگەر پەرلەمان 

ڕەزامەنـــدی دەرببڕێت لەســـەر 

بودجەکە. ســـەرۆککۆمار بەرهەم 

بیرۆکەکەی  پشـــتگیریی  ســـاڵح 

ســـەرۆکوەزیران  بـــەاڵم  دەکرد، 

عـــادل عەبدوملەهـــدی هێشـــتا 

لە  دەرنەکردبـــوو،  بڕیارەکـــەی 

مانگی نۆڤەمبەر دەســـتی لە کار 

 . ە و یە کێشا

کەرکووک  الیەنەکانی  هەموو 

لـــەم  باشـــیان  پێشـــوازییەکی 

پاڵپشتییەک  وەکوو  کرد  بژاردەیە 

بەاڵم  پێکەوەژیان،  و  ئاشـــتی  بۆ 

خۆیشـــیان  گومانی  الیەنـــەکان 

نەشـــاردەوە. یەکێ لە گومانەکان 

ڕیزبەندیی  و  ئاڵوگـــۆڕ  لەســـەر 

منوونـــە؛  بـــۆ  هێزەکانـــە، 

ســـەرکردەیەکی تورکامنی حەشد 

کە  دەڵێت  چاوپێکەوتنێکـــدا  لە 

و  هەڵدەوەشـــێنێتەوە  یەکەکەی 

ڕێگە دەدات بە ناونووســـکردنی 

ئەندامەکانـــی ئەگەر ســـەرکردە 

کـــوردەکان هەمان شـــت بکەن. 

تر لەسەر فەرماندەیی و  پرسێکی 

تورکامنەکان  و  عەرەب  کۆنرتۆڵە. 

دەڵێـــن کاتێـــک هێزێکـــی لەو 

ئەگەر  دەکـــەن،  قبـــووڵ  جۆرە 

فیـــدراڵ  حکومەتـــی  تەنهـــا 

سەرپەرشـــتی بـــکات. یەنەکـــە 

ئـــەو مەرجـــەی قبووڵـــە، بەاڵم 

ڕاگەیاندووە  ئـــەوەی  پەدەکـــە 
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لەژێر  پێویســـتە هێزەکـــە  کـــە 

بێـــت.  پارێـــزگادا  دەســـەاڵتی 

و  یەنەکـــە  الیەنـــی  هـــەردوو 

پارێزگاری  دەیانەوێـــت  پەدەکە 

داهاتووی شـــارەکە کـــورد بێت. 

جێـــی  کـــە  تـــر  خاڵێکـــی 

پێکهاتـــەی  زۆرە،  نیگەرانـــی 

)١٩٥٧( ســـاڵی  لە  هێزەکەیـــە. 

ســـەرژمێرییەکی  هیـــچ  ەوە 

بۆیـــە  نییـــە،  پشتپێبەســـرتاو 

پێکهاتەیـــەک  هـــەر  قەبـــارەی 

ئالنگاریی  ئەمـــەش  نەزانـــراوە، 

لەبـــەردەم  کـــردووە  دروســـت 

هێزەکە  قەبارەی  دابەشـــکردنی 

بەســـەر الیەنەکانـــدا. نوێنەرانی 

تورکـــامن دەڵێن پێویســـتە هەر 

الیەنە و ٣٢٪ پشـــکی هەبێت و 

٤٪ بـــۆ مەســـیحییەکان بێت، بۆ 

نەبێتە  الیەنێـــک  هیـــچ  ئەوەی 

کوردییەکان  الیەنـــە  زاڵ.  الیەنی 

دابەشـــکاریی  شـــێوازی 

دەکەنـــەوە  ٣٢+٣٢+٣٢+٤ ڕەت 

بە  پێویســـتە  کـــورد  دەڵێـــن  و 

٤٠٪ی  پشـــکی  کـــەم  الیەنـــی 

ئێســـتاش  تا  ڕێژانە  ئەم  هەبێت. 

گفتوگـــۆدان.  لەبـــەردەم 

هێـــزە  ئـــەم  ســـەرکەوتنی 

پێکهاتـــەی  بـــە  پەیوەســـتە 

فەرماندارێتـــی و کۆنرتۆڵییـــەوە. 

بزانن  سیاسەتداڕێژەران  پێویستە 

چۆن پێشـــمەرگە و حەشدی ئەو 

لەو هێـــزە فرەنەتەوەیە  ناوچانە 

جێگە دەکەنـــەوە. خاڵی الواز بۆ 

بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی باش، 

لەسەر  دووبەرەکییە  مەترســـیی 

بنەمـــای ئیتنـــی و الیەنگریـــی 

بەسیاسیکراوی  رسوشتی  حیزبی. 

عێراقییـــەکان  هێـــزە  زۆربـــەی 

وایـــە، کـــە زۆر جـــار فەرماندە 

بەرژوەندیی  دوای  سەربازییەکان 

تەســـک دەکەون زیاتـــر لەوەی 

ئاســـایش دابیـــن بکـــەن. بـــە 

مەبەســـتی زاڵبوون بەســـەر ئەو 

و  بەغدا  پێویســـتە  ئالنگارییەدا، 

بکەن  پێکەوەیی  کاری  هەولێـــر 

تـــا هێزەکـــە وەاڵمی بـــۆ یەک 

پێویســـتە  هەبێت.  فەرماندەیی 

بنەمای  لەســـەر  ناوتۆمارکـــردن 

تـــاک بێـــت. لـــەوەش زیاتـــر، 

وەزارەتی پێشـــمەرگە پێویســـتە 

ئـــەو هێزانە ئەرکـــدار بکات کە 

تێکەڵن لـــە هێزەکانی ٧٠ و ٨٠ و 

لەژێر فەرمانـــی وەزارەتدان نەک 

پاشـــکۆی یەنەکـــە و پەدەکـــە، 

متامنـــە  پـــردی  ئـــەوەی  بـــۆ 

کەرکووک.  لـــە  ببێت  دروســـت 

پاشەکشـــە  فیدراڵیش  حکومەتی 

کە  بـــکات  هێزێـــک  هـــەر  بە 

بەتایبەتی  بگەڕێنێتـــەوە،  متامنە 

فیدراڵی  پۆلیســـی  کشـــانەوەی 

و حەشـــد و جێگرتنەوەیـــان بە 

کەرکووک.  فرەنەتـــەوەی  هێزی 

هەیە  ناڕوونـــی  هەروەهـــا 

دابەشـــکردنی  چۆنێتیـــی  لـــە 

لـــە ڕووی جوگرافییەوە،  هێزەکە 

کـــورد  و  عـــەرەب  نوێنەرانـــی 

پێشـــنیاری ئەوەیان کـــردووە کە 

ڕەنگدانـــەوەی  دابەشـــکردنەکە 

بۆ  بێت،  ناوچەکە  دیمۆگرافیـــای 

زۆرینە  هێزانـــەی  ئـــەو  منوونە؛ 

پاراســـتنی  ئەرکـــی  عەرەبـــن؛ 

پـــێ  حەویجەیـــان  ئاسایشـــی 

بیرۆکەیـــە  ئـــەم  بســـپێردرێ، 

بـــۆ پێکهاتەی  هێزەکە  ئالنگاری 

پێویســـتە  کە  دەکات  دروســـت 

بـــۆ منوونە؛  بکرێت.  چارەســـەر 

ئایـــا ئـــەو ناوچانەی کـــە یەک 

لەالیەن  دەژیـــەت؛  تیا  نەتەوەی 

هێـــزی فرەنەتەوەوە ئاسایشـــی 

بپارێزرێـــت، لـــە کاتێکـــدا ئەو 

دبس  وەکوو  تێکەڵـــن  ناوچانەی 

کەرکووک،  بەشەکانی  و  داقوق  و 

تێکەڵە؟ هێـــزی  بە  پێویســـتیان 

ڕێـــکارە  بەغـــدا  ئەگـــەر 

ئابوورییەکانیـــش  و  یاســـایی 

ئەوە  پرســـیاری  بکات،  جێبەجێ 

مەشـــق  ئایا کێ  کە  دەمێنێتەوە 
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پێکهاتەی  و  دەکات  هێـــزە  بەو 

پلـــەدارەکان  و  ئەفســـەر 

چـــۆن دەبێـــت. بۆ مەشـــق و 

پێکهاتەکەی، وا باشـــرتە ســـوود 

نێودەوڵەتـــی  پشـــتگیریی  لـــە 

بخرێتـــە  و  وەربگیرێـــت 

پڕۆگرامەکانـــی  گفتوگۆکانـــی 

هێـــزە  مەشـــقی  داهاتـــووی 

ئـــەوەی  بـــۆ  عێراقییەکانـــەوە. 

کۆلێجێکـــی دیکـــەی ئاســـایش 

کە  هێزەکە  نەکرێت،  دروســـت 

پێویســـتی بە مەشـــقی پۆلیسی 

و ســـەربازییە، هاوشـــێوەی ئەو 

هێزانەیـــە کـــە لەژێـــر چەتری 

وەزارەتـــی ناوخـــۆن، دەتوانرێ 

تایبـــەت  لقێکـــی  وەکـــوو 

بخرێتـــە ســـەر وەزارەت. ئەمە 

وا دەکات فرەیـــی لـــە وەزارەت 

دروســـت ببێت، لـــە کاتێکدا بە 

شـــێوەیەکی ســـەرەکی شیعە لە 

پۆلیســـی فیدراڵیدا بااڵدەســـتە. 

داهاتـــووی  ڕۆڵـــی 

تـــرە؛  کێشـــەیەکی  ئاســـایش، 

گەڕانەوەی  کـــوردەوە،  بـــەالی 

پێشـــمەرگە، پێویســـتە هێـــزی 

ئاسایشـــی پێشـــوو بگرێتـــەوە، 

بـــەاڵم عـــەرەب و تورکامن ئەو 

دەکەنـــەوە.  ڕەت  ســـیناریۆیە 

دەبێـــت  ژیرانـــە  کارێکـــی 

پێشـــمەرگە،  هەروەکـــوو 

بەرپرســـە  ئاسایشـــیش  بـــۆ 

بکرێن.  ئەرکـــدار  بێالیەنـــەکان 

لـــە  نییـــە  ڕێگرییـــەک 

هاوبەشی  هێزی  دروســـتکردنی 

پێشـــمەرگە و فیـــدراڵ، بـــەاڵم 

هێزێکـــی  دروســـتکردنی 

تەنهـــا  نـــەک  فرەنەتـــەوە 

چوارچێـــوەی  بـــە  پێویســـتی 

یاســـایی و دارایی هەیە، بەڵکوو 

بەغدادیشـــی  ڕەزامەندیـــی 

دەوێـــت. هەر چەنـــدە یۆنامی 

ئـــەم  بـــاش  شـــێوەیەکی  بـــە 

بردووە  بەرەوپێـــش  بژاردەیەی 

کەرکووک  بەرپرســـانی  لەگـــەڵ 

بـــەاڵم   ،٢٠١٩ ســـاڵی    لـــە 

پێویســـتە  کازمی  حکومەتەکەی 

بکاتەوە  ڕوون  خۆی  سیاســـەتی 

لـــەو بارەیـــەوە. نەتەوەکانـــی 

لەســـەر  ڕەزامەندن  کەرکـــووک 

بـــۆ هێزی  چوارچێوەی گشـــتی 

هاوبەش و دروســـتکردنی هێزی 

فرەنەتەوە، بۆیـــە ئەمە هەلێکی 

هەولێر،  و  بەغـــدا  بـــۆ  باشـــە 

نێودەوڵەتـــی  هاوکاریـــی  بـــە 

نەخشـــەڕێگایەک دابنێـــن بـــۆ 

بنیاتنانـــی ئـــەم هێـــزە وەکوو 

ئاسایش  کێشـــەی  لە  بەشـــێک 

کێشەلەســـەرەکان،  ناوچـــە  لە 

لە ناویشـــیاندا سەرهەڵدانەوەی 

دووبـــارە  و  داعـــش 

ڕۆڵـــی  هەڵســـەنگاندنەوەی 

هاوپەیامنـــان.  هێزەکانـــی 

نێودەوڵەتـــی  پاڵپشـــتیی 

لـــە  دەبێـــت  گرنـــگ  زۆر 

ئاسایشـــێکی  دروســـتکردنی 

لـــە کەرکووک.  دادگـــەر و نوێ 

هەوڵەکانی  پێویســـتە  یۆنامـــی 

بخاتـــەوە گەڕ بـــۆ کۆکردنەوەی 

هەمـــوو الیەنەکانـــی کەرکووک 

ڕێککەوتنـــی  بـــە  گەیشـــنت  و 

بە  پێشکەشـــکردنی  و  کۆتایـــی 

نەتەوە  کازمـــی.  حکومەتەکەی 

دەتوانێـــت  یەکگرتـــووەکان 

نوێنـــەر دیاری بکات بـــۆ بینین 

ئەمەریکا  پالنەکە.  ناســـاندنی  و 

دەتوانێت پاڵپشـــتیی ئەم هەوڵە 

بکات لە ڕێگەی ســـەرکردایەتیی 

هاوپەیامنـــان بۆ تێکشـــکاندنی 

دەتوانێت  هەروەهـــا  داعـــش، 

ڕۆڵـــی نوێ بۆ ناتـــۆ دابنێت، لە 

کاتێکـــدا پێدەچێت لێپررساوێتیی 

هاوپەیامنـــان  هێزەکانـــی 

ئەرکیـــان  بێتـــەوە.  کـــەم 

هـــەر چـــی بێـــت، پێویســـتە 

پاڵپشـــتیی دروســـتکردنی  هێزی 

سوپا  و  پێشـــمەرگە  یەکگرتووی 

لە خەڵکی  فرەنەتـــەوە  و هێزی 
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و  یۆنامـــی  بکـــەن.  ناوچەکـــە 

فشـــار  پێویســـتە  ناتۆ،  واڵتانی 

بخەنـــە ســـەر ســـەرکردایەتیی 

نیشـــتامنی و لۆکاڵـــی، تا دوور 

بەسیاســـیکردنی  لە  بکەونـــەوە 

مەســـەلەی ئاســـایش لە ڕێگەی 

و  هـــاوکاری  دابینکردنـــی 

هاندانی چاکســـازی کـــە دەزگا 

دەکات،  بەهێـــز  حکومییـــەکان 

کە  سیاســـییەکان  الیەنـــە  نەک 

بانگەشـــەی دابینکردنی ئاسایش 

 . ن کە ە د

ئەنجام

ئالنگارییەکانی ئەم ســـااڵنەی 

و  داعـــش  لەوانـــەش  دوایـــی، 

ئاسایش،  نوێی  هێزی  دەرکەوتنی 

لەمپەری لەبـــەردەم پێکەوەژیان 

کردووە.  دروســـت  کەرکووک  لە 

پێکهاتـــەی ناجێگیری ئاســـایش، 

گرژیی زیاتری دروســـت کردووە 

کێشـــە  لـــە  ســـەرچاوەی  کـــە 

چارەســـەرنەکراوەکانەوە گرتووە. 

بارودۆخەکـــە  تاوتوێکردنـــی 

ئاڵـــۆزە و کاتـــی زۆری دەوێت، 

بەاڵم هیـــچ هۆکارێـــک نییە کە 

نێوەندگیری  کار بۆ چارەســـەر و 

دامەزراندنـــی  بـــۆ  ڕێـــکاری  و 

ئاسایشـــی نـــوێ نەکرێـــت. بۆ 

حکومەتی  کارە،  ئەم  تەواوکردنی 

فیدراڵـــی و حکومەتـــی هەرێم 

پێویســـتە پێکـــەوە کار بکـــەن 

و دەنگـــی خەڵکـــی ناوچەکـــە 

هەروەها  وەربگـــرن،  بەهەنـــد 

ســـوود ببینـــن لـــە پاڵپشـــتیی 

نێودەوڵەتی. 

چارەســـەری  باشـــرتین 

دروســـتکردنی  پێشـــنیارکراو، 

بەغـــدا  هاوبەشـــی  هێـــزی 

هێـــزی  لەگـــەڵ  هەولێـــرە  و 

یەک  بـــە  بـــەاڵم  فرەنەتـــەوە، 

ڕێکخســـنت کار بکـــەن. عەرەب 

و تورکامنـــەکان بەتونـــدی دژی 

ئـــەو میکانیزمە کۆنـــەی هێزی 

هاوبەشـــن، کـــە زیاتر پشـــتی 

بە هێزە کوردییەکان  دەبەســـت 

ئـــەو  بەخشـــیبووە  توانـــای  و 

بەســـەر  بگرن  دەســـت  هێزانە 

ســـوپای  کاتێـــک  ئاسایشـــدا 

عێراقـــی هێزەکانی کشـــاندەوە 

لـــە ٢٠١٤دا. بڕوایـــان بە بەغدا 

نییە کە هاوشـــانیان بوەســـتێت 

هەروەها  داهاتوودا.  قەیرانی  لە 

لە  کوردییش  هێـــزی  دەرکردنی 

کارێکـــی  شـــارەکە،  ئاسایشـــی 

بێبەشـــکردنیان  نەکردەیـــە. 

نییە،  دادگەرانـــە  هـــەر  نـــەک 

فیـــدراڵ  حکومەتـــی  بەڵکـــوو 

بێبـــەش دەبێـــت لـــە زانیاریی 

و  توانایـــان  و  هەواڵگرییـــان 

ڕووبەڕووبوونـــەوەکان لە ناوچە 

ســـنوورییەکان. 

فەرماندارێتیی  دابینکردنـــی 

هاوبەشـــی ئاسایشـــی بەغـــدا-

پارێزگاکە  ســـنوورەکانی  هەولێر؛ 

دەپارێزێـــت، هێزی فرەنەتەوەش 

بۆشـــاییەی  ئـــەو  دەتوانێـــت 

حوکمـــی یاســـا پـــڕ بکاتـــەوە 

لەنـــاو شـــارەکان و پاڵپشـــتیش 

بێـــت بۆ هێـــزە ئێشـــکگرەکان 

لـــە ســـنوورەکان. ئـــەم هێـــزە 

دەتوانێـــت لێپـــررساو بێـــت لە 

ڕێگا  و  گوندنشـــینەکان  ناوچـــە 

ســـەرەکییەکان، کـــە ناوەنـــدی 

و  دەبەســـنت  پێکەوە  شـــارەکان 

باشـــرتە کـــە ببێتە جێگـــرەوەی 

ئەگـــەر  فیدراڵـــی.  پۆلیســـی 

بەغـــدا و هەولێـــر ڕەزامەند بن 

وەهـــا  دروســـتکردنی  لەســـەر 

هێزێـــک، نەک تەنهـــا یارمەتیی 

دەدات،  کەرکـــووک  پاراســـتنی 

داواکاریـــی  وەاڵمـــی  بەڵکـــوو 

خەڵکیـــش دەداتەوە لـــە بارەی 

لـــە  نوێنەرایەتیکردنیانـــەوە، 

نێوان  پەیوەندیی  کاتـــدا  هەمان 

پارێـــزگا و حکومەتـــی فیـــدراڵ 

و حکومەتـــی هەرێـــم بەهێـــز 

دەکات. 
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ئایندەی پەیوەندییەكانی دوو 
ئەنجوومەنە كوردییەكەی سووریا

سەنتەری ئەسباری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە 

وەرگێڕان: یاسین تەها محەمەد

لـــە ١6-ی كانوونـــی دووەمـــی ٢٠٢٠، فەرمانـــدەی گشـــتیی هێزەكانی ســـووریای دیموكرات، 

مەزڵـــوم عەبدی، دەستپێشـــخەرییەكی ڕاگەیانـــد بۆ نزیككردنـــەوەی الیەنەكانی بزاڤی سیاســـیی 

كوردی لە یەكرت، لەســـەروو هەمووشـــیانەوە ئەو دوو الیەنـــە كوردییەی كە زۆرتریـــن ئامادەیی و 

ڕۆڵ و جەماوەریان هەیـــە، ئەوانیش پارتی یەكێتیی دیموكراتی )PYD( و ئەنجوومەنی نیشـــتامنیی 

كـــوردی )ENKS(ن. پەیـــەدە لـــە ڕووی سیاســـەت و ئایدۆلۆژیـــاوە نزیكە لە پارتـــی كرێكارانەوە 

)PKK(، دامەزرێنـــەری ئەنجوومەنی ڕۆژئاوای كوردستانیشـــە، ئەنەكەســـەش پێكهاتەیەكە لە پارتە 

كوردییە جەماوەرییەكانی ســـووریا و لە ڕووی ئایدۆلۆژی و سیاســـییەوە نزیكـــە لە پارتی دیموكراتی 

عێراقەوە.  كوردستانی 
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ئەنجوومەنـــی  و  كوردســـتان 

كوردســـتانە،  ڕۆژئـــاوای 

ناكۆكییەكانـــی ئەوانیش دەكرێت 

لەســـەر پێنج بنەما لێك بدرێنەوە: 

١. هێزەكانـــی ئەنجوومەنـــی 

نیشـــتامنیی كوردیی سووریا دژی 

ڕژێمی ئەســـەد بوون لە ڕۆژگاری 

شۆڕشەوە،  سەرهەڵدانی  سەرەتای 

هەر لەســـەر ئەم هەڵوێســـتەش 

كاتانـــەی چوونە  لـــەو  مانـــەوە 

نـــاو ئەنجوومەنـــی نیشـــتامنیی 

ئیئتیالفـــی  پاشـــان  ســـووریا، 

پاشـــان  ســـووریا،  نیشـــتامنیی 

دەســـتەی بـــااڵی دانوســـتان. بە 

پێچەوانـــەی ئەوەشـــەوە، پەیەدە 

پێـــی وا بـــوو بەرژەوەندیی بااڵی 

كـــورد لەوەدایە كوردی ســـووریا 

لەنێـــوان ڕژێـــم و هێـــزە ڕكابەر 

مبێننـــەوە.  ئۆپۆزســـیۆنەكاندا  و 

لەســـەر ئـــەم بنەمایـــەش چووە 

ناڕاگەیەنراوەوە  ڕێككەوتنـــی  ناو 

ئەزموونی  لەگەڵ ڕژێمی ســـوریا، 

لـــە  دا  پـــێ  پـــەرە  خۆیشـــی 

بەرهەڵســـتكاریی هێزە ئیسالمییە 

تونـــدڕەوەكان. 

٢. پەیەدە پێـــی وایە پڕۆژەی 

سیاســـی و ســـەربازیی ئـــەو كە 

خۆی لە كانتۆنـــەكان و هێزەكانی 

ســـووریای دیموكرات و دامودەزگا 

ئەمنـــی و ئابوورییەكانـــی تـــردا 

واقیعێكە  كـــردووە،  بەرجەســـتە 

ئـــەوەی  بنەمـــای  لەســـەر 

هێناوە  بەدەســـت  ســـەركەوتنی 

بـــەاڵم  ســـووریا.  شـــەڕی  لـــە 

كوردی  نیشـــتامنیی  ئەنجوومەنی 

لە ســـووریا، گومان لەســـەر ئەو 

دەســـتكەوتانە دروســـت دەكات، 

یەك ڕەنگی  لەالیەن  وایە  پێشـــی 

بەبێ  دامـــەزراون،  سیاســـییەوە 

و شـــەرعیەتی  ئـــەوەی ســـازان 

هەڵبژاردنیـــان هەبێـــت لە بنكە 

كۆمەاڵیەتییەكانەوە،  جەماوەرییە 

لەســـەر ئـــەم بنەمایـــەش داوای 

ئەو  پێكهێنانـــەوەی  ســـەرلەنوێ 

لەســـەر  دەكات  دامەزراوانـــە 

نوێ.  بنەمـــای 

٣. پەیـــەدە پێی وایـــە پڕۆژە 

بنەڕەتییەكـــەی ئـــەو، تۆڕێكـــی 

بەرفـــراوان ســـازانی هەیە لەگەڵ 

بـــۆ  نێودەوڵەتییـــەكان  هێـــزە 

بەرفراوانرتیـــن  كۆنرتۆڵكردنـــی 

ڕووبەر لە ســـووریا و ســـەپاندنی 

مەرجی سیاســـی لە پێگەی هێزی 

ســـەربازییەوە. ئەمە لـــە كاتێكدا 

لەوە  باس  ئەنەكەســـە  هێزەكانی 

دەكەن ئەو جـــۆرە بیركردنەوەیە؛ 

خەونـــە نەتەوەییەكانـــی كوردی 

ســـووریا لەبار دەبـــات و جۆرەها 

مەزڵوم  دەستپێشخەرییەكەی 

فەرماندەی  ســـیفەتی  بە  عەبدی، 

ڕێكخستنی  گەورەترین  گشـــتیی 

فوڕات  ڕۆژهەاڵتـــی  ســـەربازیی 

دیدی  دەتوانێت  كـــە  ڕوو،  خرایە 

نێوان هێزە سیاســـییە كوردییەكان 

بەبێالیەنـــی بخاتـــە ڕوو، ئەمەش 

لەپـــاش دەیان نێوانگریـــی نێوان 

هـــەردوو الدا هات كە لە ســـاڵی 

)٢٠١٤(ەوە مەســـعوود بارزانـــی 

پاشـــان  دەكات،  ســـەرۆكایەتیی 

هەرێمی  تـــری  هێزی  چەندیـــن 

دەســـتوەردانیان  نێودەوڵەتـــی  و 

تێـــدا كـــردووە، لەوانـــەش واڵتە 

و  ئەمەریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 

ئەورووپـــا،  یەكێتیـــی  واڵتانـــی 

بـــەاڵم لـــەو كاتانەدا هەمیشـــە 

بابەتییەكانـــی  هەلومەرجـــە 

شـــێوازەكانی گرژی؛ بەسەر توانای 

دەبوون.  زاڵ  ڕێككەوتنـــدا 

بنەماكانی ناكۆكیی نێوان هەردوو 

ال

جەماوەرییەكانی  گرووپە  وەك 

لە  كوردەكانیش  ســـووریا،  تـــری 

لە  شۆڕشەوە  هەاڵیســـانی  دەمی 

پەرتەوازەییەكی گـــەورەدا دەژین، 

دابەشـــبوونی ئـــەوان لەنێوان لە 

بەرجەســـتە  ئەنجوومەنـــدا  دوو 

بووە كە ئەنجوومەنی نیشـــتامنیی 



92

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

شـــەڕی ناوخۆیـــی و البـــەال لە 

دروســـت  فـــوڕات  ڕۆژهەاڵتـــی 

و  كورد  لەنێوان  بەتایبەت  دەكات، 

عەرەبدا. بە ڕای ئەم ئەنجوومەنە، 

پرســـی كـــورد دەبـــێ قەتیـــس 

جوگرافیایانـــەی  لـــەو  بكرێـــت 

زۆرینـــەی كوردن، بەبـــێ ئەوەی 

هەوڵـــی كۆنرتۆڵكردنـــی جێگەی 

بدرێت.  تـــر 

ئایدۆلۆژی  دوژمنایەتییەكی   .٤

و سیاســـی هەیە لەنێوان پەیەدە 

و توركیـــا، لە كاتێكدا ئەنەكەســـە 

خۆی لـــە بەریەككەوتـــن لەگەڵ 

پێیەی  بـــەو  دەپارێزێت  توركیـــا 

هێزێكـــی هەرێامیەتیـــی بەهێزە 

و  دژایەتـــی  چەشـــنە  هـــەر  و 

خەونە  لەگەڵیدا؛  بەریەككەوتنێك 

لەبـــار  كـــورد  نەتەوەییەكانـــی 

دەبات. 

وایـــە  پێـــی  پەیـــەدە   .٥

وەك  دەبێت  ســـووریا  كوردانـــی 

الیەنـــی ســـێیەم بەشـــدار بـــن 

لـــە دانوســـتانەكانی پەیوەســـت 

بـــە ســـووریا لەنێـــوان ڕژێـــم و 

ئەنەكەســـە  بەاڵم  ئۆپۆزســـیۆن، 

پێـــی وایە ئـــەوە دەبێتـــە هۆی 

یەكگرتنـــی ئـــەو دوو الیەنە دژی 

كورد،  نەتەوەییەكانـــی  خواســـتە 

لەناو  پێگـــەی كورد  لەبریی ئەمە 

گوشـــاری توركیای لەســـەر كەمرت 

دەكات، ئەویش بـــە ناردنی پەیام 

بـــۆ ئەنکـــەرە كـــە ئـــەوەی لە 

دەدات،  ڕوو  فـــوڕات  ڕۆژهەاڵتی 

نییە.   "PKK" پـــڕۆژەی 

كێشـــەی  پەیـــەدە   .٣

دیمۆگرافیـــای  لێكەوتەكانـــی 

دەشـــزانێت  هەیـــە،  كوردیـــی 

لەگەڵ  سیاســـییەكانیان  ناكۆكییە 

هۆكاری  بـــەردەوام  ئەنەكەســـە، 

بنكـــە  متامنـــەی  لەقبوونـــی 

كۆمەاڵیەتییەكانـــی كـــوردە بـــە 

ئاینـــدەی ئـــەو دۆخەی ئێســـتا 

بووەتە  فـــوڕات  ڕۆژهەاڵتـــی  لە 

دیفاكتـــۆ. 

٤. لـــە میانـــەی ئەزموونـــی 

هـــەردوو حیـــزب لـــە عفرین و 

تێگەیشت  پەیەدە  كانێ،  ســـەری 

توركیـــا بـــاش دەتوانێت شـــەڕی 

كەلێنـــی  لـــە  بـــكات  ئـــەوان 

دابەشـــبوونی كـــوردەوە، ئەویش 

بە باڵوكردنەوەی ئەوەی شـــەڕەكە 

سیاســـییە  الیەنێكی  لەگەڵ  تەنها 

نەك هێـــز و كۆمەڵگا كوردییەكان، 

ئەمـــە بـــۆ توركیا قورســـە ئەگەر 

هەبێت.  كـــوردی  یەكدەنگییەكی 

دەیەوێـــت  پەیـــەدە   .٥

ڕێككەوتنـــەوە  ڕێگـــەی  لـــە 

بچێتـــە  ئەنەكەســـە؛  لەگـــەڵ 

ئۆپۆزســـیۆن پشـــك و چانســـی 

باشـــرتیان بـــۆ دابیـــن دەكات بۆ 

سووریای  ســـیامكانی  دیاریكردنی 

 . ە یند ئا

پاڵنەری پێكهاتنی هەردوو 

ئەنجوومەنەكە

چاودێـــران باوەڕیـــان وایـــە 

هەردوو الیەنـــە كوردییەكە لەژێر 

كاریگەریی گوشـــارەكانی سەریان، 

لەگەڵ  دەڕۆن  پێكهاتـــن  بـــەرەو 

ئـــەو پێشـــبینییانەی هەیانـــە بۆ 

دەســـتكەوتەكانی ئـــەو هەنگاوە 

كە دەكرێت لەســـەر دوو ئاســـت 

پۆلێـــن بكرێت: 

پەیەدە

چەنـــد  لـــە  پەیـــەدە   .١

خەریكـــی  ئاڕاســـتەیەكەوە 

دانوســـتانە لـــە بـــارەی ئایندەی 

سیاســـیی خۆیـــەوە، بەتایبـــەت 

ڕووسیا،  ســـووریا،  ڕژێمی  لەگەڵ 

واڵتە یەكگرتووەكان. هەمیشـــەش 

بەوە تۆمەتبارە كـــە نوێنەرایەتیی 

ســـووریا  كـــوردی  ســـەرجەم 

ناكات، ئێســـتا لـــە هەواڵدایە بۆ 

بە  ئەنەكەســـە  لەگەڵ  ڕێككەوتن 

مەبەســـتی زاڵبوون بەســـەر ئەو 

 . رە مپە لە

وایـــە  بـــاوەڕی  پەیـــەدە   .٢

ڕێككەوتنـــی لەگەڵ ئەنەكەســـە؛ 
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ســـووریا،  دانوســـتانەكانی  نـــاو 

بـــۆ  دەروازە  بكاتـــە  ئەمـــەش 

وەك  دانپێدانانـــی  فراوانكردنـــی 

هێزە  لەالیەن  سیاســـی  الیەنێكی 

ســـووریاوە.  جیاجیاكانـــی 

ئەنەكەسە

١. ئەنەكەســـە بـــاوەڕی وایە 

پەیەدە بە هۆی دەزگا ســـەربازی 

دەستی  خزمەتگوزارییەكانیەوە،  و 

بنكـــە جەماوەرییەكانی  بەســـەر 

ئەگـــەر  گرتـــووە،  كـــورددا 

ئەنەكەســـە بەشـــداریی ئەوانـــە 

لەو  بـــكات، دەكرێـــت هەندێك 

جەمـــاوەرە بگێڕێتـــەوە بۆ خۆی. 

ئەنەكەســـە  ناو  هێزەكانی   .٢

هەڵوێســـتەكانی  بە  كاریگـــەرن 

هەرێمی كوردســـتانی عێراق، ئەم 

هەرێمەش پێی وایە دابەشـــبوونی 

زیاتـــر لـــە ڕۆژهەاڵتی فـــوڕات؛ 

دەبێـــت  هەیـــە،  زۆری  زیانـــی 

بكات  زۆر  نەرمكێشیی  ئەنەكەسە 

بـــۆ ڕەچاوكردنی ئـــەو دۆخە. 

وایـــە  پێـــی  ئەنەكـــەس   .٣

سیاســـیی  پڕۆســـەی  ئاینـــدەی 

ســـووریا كـــە ئـــەم پشـــتی پێ 

دەبەست، زۆر شـــڵۆقرت و الوازترە 

لەوەی هیـــوای ئەوەی لێ بكرێت 

هێزەكانی  بـــۆ  بـــاش  پێگەیەكی 

ئـــەم ئەنجوومەنە دابیـــن بكات، 

بۆیە باوەڕی بـــەوە هێناوە بەرەو 

بڕوات.  ئاڕاســـتەیەك  لـــە  زیاتر 

هێزە سرتاتیژییەكانی گوشار

ســـەربازیی  هەڵمەتی  لەپاش 

كانێ  بۆ ســـەر ســـەری  توركیاوە 

و گرێ ســـپی، ماوەی سێ مانگ؛ 

ســـێ هێزی ســـرتاتیژی گوشاریان 

دەكرد لە هـــەردوو ئەنجوومەن تا 

ســـەرەتا پێك بێن بە شـــێوەیەكی 

ســـەرەتایی و دواتـــر قۆنـــاغ بە 

قۆناغ بـــە شـــێوەی دوور مەودا. 

هەمـــوو زانیارییـــەكان دەڵێـــن: 

كوردســـتان،  هەرێمی  ئەمەریكا، 

واڵتانـــی یەكێتیـــی ئەورووپا؛ بەم 

كردووە،  گوشـــاریان  ئاڕاســـتەیە 

هەریەك لـــەو الیەنانەش پاڵنەری 

خۆیـــان هەیە، بـــەم جۆرە:

واڵتە یەكگرتووەكان

خەریكـــی  ئەمەریـــكا   .١

ســـرتاتیژیەتی  داڕشـــتنەوەی 

خۆیەتی لـــە تەواوی ســـووریا و 

لە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی فوڕات 

وایـــە  باوەڕیشـــی  بەتایبـــەت، 

دەبێت هێـــزە كوردییەكان لەوەدا 

ڕۆڵیـــان هەبـــێ. ئەمەریكییەكان 

پاش  هێنـــاوە  بـــەوە  باوەڕیـــان 

بەریەككەوتنیان لەگەڵ حەشـــدی 

ئەو  كـــورد  عێراقـــی،  شـــەعبیی 

هێـــزەن كـــە زیاتـــر گونجـــاون 

ناوچەكەدا.  لـــە  ئەمەریكا  لەگەڵ 

یەكگرتووەكانـــی  واڵتـــە   .٢

ئەمەریـــكا نایەوێ كۆششـــەكانی 

ڕووبەری  دروستكردنی  بۆ  ڕووسیا 

هاوبەش لەنێوان ڕژێمی ســـووریا 

بەندوباوە  لـــە  دوور  كوردەكان  و 

لـــەم  بـــڕوات،  ئەمەریكییـــەكان 

ئەمەریكاییـــەكان  میانەیەشـــدا 

فرەجۆریـــی كوردیان بـــۆ گرنگە. 

خوازیـــارە  ئەمەریـــكا   .٣

هاوكێشەی  و  گرژییەكان  قەبارەی 

ســـفری توركیـــا لـــە ڕۆژهەاڵتی 

فـــوڕات خـــاو بكاتەوە، پێشـــی 

وایە ســـازانی كورد-كـــورد هۆكارە 

ڕێگرە  چونكـــە  ئاڕاســـتەیە،  بەو 

لەبەردەم بانگەشـــەكانی توركیا لە 

بارەی پەیوەســـتبوونی كانتۆنەكان 

 ."PKK" و 

وایـــە  پێـــی  ئەمەریـــكا   .٤

ســـازانی ناوخۆیی كـــورد، هۆكارە 

كـــوردی  ســـازانی  داڕشـــتنی  بۆ 

عەرەبـــی رسیانی لـــە ناوچەكەدا. 

هەرێمی كوردستان

وا  كوردســـتان  هەرێمـــی   .١

دادەنێت كە ســـازانی هەردوو ال، 

دروســـت  بۆ  نفوزیی  ڕووبەرێكی 

دەكات لە دۆســـیەی ســـووریا. 

كوردســـتان  هەرێمـــی   .٢

هەیـــە  ئابووریـــی  پەیوەندیـــی 
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فـــوڕات،  ڕۆژهەاڵتـــی  لەگـــەڵ 

لە  كوردی  ســـازانی  وایە  پێشـــی 

ڕۆژهەاڵتـــی فـــوڕات، دەیكاتـــە 

ئابووری  گەشـــەی  ناوچەیەكـــی 

و قەبـــارەی ئاڵوگـــۆڕی ئابووریی 

دەكات. زیاتـــر 

وا  كوردســـتان  هەرێمـــی   .٣

دووقۆڵییەكانی  هەوڵـــە  دادەنێت 

توركیا و ســـووریا بـــۆ لەناوبردنی 

ئاسایشی  دژی  فوڕات،  ڕۆژهەاڵتی 

نەتەوەیـــی ئەمیشـــە، یەكڕیزیی 

بێت  ڕێگر  دەكرێـــت  كوردیـــش 

 . لەوە

كوردســـتان  هەرێمـــی   .٤

كێشـــەی ٣٠٠ هـــەزار ئـــاوارەی 

ســـووریی هەیە، پێی وایە سازانی 

كـــوردی؛ قەبـــارەی ئاوارەبوون و 

هەڵهاتن كەمـــرت دەكاتەوە بەرەو 

ن.  كوردستا

هێزە ڕێگرەكان

بیرناودا، سێ هێز  ئاســـۆی  لە 

دروســـتكردنن  لەمپەر  هەوڵی  لە 

بۆ ســـازان و دیالۆگـــی ناوخۆیی 

ئەنجوومەنـــە  هـــەردوو 

ســـووریا،  كوردییەكـــەی 

ئەوەندەشـــی بكرێـــت؛ هـــەوڵ 

بكـــەن. لـــەوە  ڕێگـــری  دەدەن 

ئـــەو  لەســـەروو  توركیـــا 

هەڕەشـــەی  دێـــت،  هێزانـــەوە 

ئەنەكەســـە  دەكات  ئـــەوەش 

چاالكییەكانـــی  هەمـــوو  لـــە 

دەربكات.  ســـووریا  ئۆپۆزسیۆنی 

توركیـــا پێـــی وایە ســـازانی ئەو 

پاســـاوە  ئەنجوومەنـــە،  دوو 

بـــۆ  ئـــەو  ســـەرەكییەكەی 

فوڕات  ڕۆژهەاڵتی  تۆمەتباركردنی 

بـــە پەیوەســـتبوون بە پـــڕۆژەی 

دەكات،  الواز  كرێـــكاران  پارتـــی 

دەرگای  ســـازانە  ئـــەو  هەروەها 

نێودەوڵەتی  زیاتـــری  كۆمەكـــی 

ڕۆژهەاڵتی  بـــۆ  هەرێامیەتـــی  و 

دەكاتـــەوە. فـــوڕات 

خۆیـــەوە  الی  ڕووســـیاش 

پێـــی وایە كە ســـازانی كـــوردی؛ 

لـــە بەرژەوەندیـــی هەوڵەكانـــی 

ئەمەریكایـــە بۆ ڕێكخســـتنەوەی 

سیاســـیی ناوچەكە لـــە دەرەوەی 

ڕژێمـــی  لەگـــەڵ  ڕێككەوتـــن 

ڕووسیا  ئەركی  ئەمەش  ســـووریا، 

قورس دەكات بۆ زاڵبوون بەســـەر 

لە  ئەگەرچی  ناوچەیـــەدا،  ئـــەو 

ڕێگەی دانوســـتانی ڕژێمی ئەسەد 

بێت.  پەیەدەشـــەوە  و 

ســـووریایە  ڕژێمی  چی  هەر 

لەم  شـــڵۆقدایە  ناوچەیەكی  لـــە 

بارەیـــەوە، لـــە الیـــەك ترســـی 

وەك  كـــوردی  ســـازانی  لە  هەیە 

پەرەســـەندنی  بۆ  دەروازەیـــەك 

ڕۆژهەاڵتـــی فـــوڕات لـــە ڕووی 

سیاســـییەوە، لـــە الیەكـــی تـــر 

ئەوەیە ســـازانی الیەنە  خوازیاری 

جۆراوجـــۆرەكان دەروازەیەك بێت 

بـــۆ الوازكردنی ئـــەو الیەنەی كە 

لە  دانوســـتانی لەگەڵـــدا دەكات 

ڕێگـــەی یاریكردن بـــە دژیەكییە 

ناویەوە.  ناوخۆییەكانـــی 

بنەماكانی سازانی نێوان هەردووال

چاودێـــران پێیـــان وایە "چوار 

چارەســـەری مامناوەند"؛ ئاســـتی 

ناكۆكییـــەكان نزیكرت دەكەنەوە لە 

لەو  نێوانگرەكانیش  تێـــزی  یەكرت، 

بازنەیـــەدا دەخولێتەوە.

سیاســـییەوە  ڕووی  لـــە 

ڕێككەوتن لەســـەر ئەوەی كوردی 

ســـووریا خۆیان دەمڕاستی خۆیان 

بـــن دوور لـــە هێـــزە كوردییـــە 

هەرێامیەتییـــەكان، ئەوەش كلیلی 

پەیوەندیـــی سیاســـیی نێوانیـــان 

ببێتە  ئـــەوە  هەروەهـــا  بێـــت، 

ئامرازێك بۆ ئەوەی ژیانی گشـــتی 

لە ڕۆژهەاڵتی فـــوڕات كراوە بێت 

بۆ هەمـــوو ال، بۆ هەمـــوو جۆرە 

مەدەنی،  و  سیاســـی  چاالكییەكی 

هەروەهـــا هەردوو ال كار بكەن بۆ 

كوردی  بەرەیەكی  دروســـتكردنی 

كـــە بتوانێـــت ســـازان و گونجان 

دروســـت بـــكات لەنێـــوان كورد 
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زۆر جێگـــەی مشـــتومڕ دەبێـــت، 

چونكە هـــەردوو ال وا دادەنێن كە 

هەژموونـــی ئەمنی و ســـەربازی؛ 

بنەمای هەژموونی سیاســـییە. بەاڵم 

چاودێـــران پێیان وایـــە ڕازیبوونی 

دیموكرات  ســـووریای  هێزەكانـــی 

بـــە گۆڕینی ئەركی لەشـــكری ڕۆژ 

كـــە پێنج هـــەزار ســـەربازن و لە 

ئەوەی  بۆ  كوردســـتاندان  هەرێمی 

ناوخۆ،  ئاسایشـــی  هێـــزی  ببنـــە 

ئەوە باشـــرتین چارەســـەرە بۆ ئەم 

دۆسیەیە.

پوختەكان

لە  پوخت  دەرەنجامـــی  پێنج 

دانوســـتانی هەردوو ال هەن:

و  ئەمەریكـــی  گوشـــاری   .١

ئاڕاســـتەی  بـــە  عێراق  كـــوردی 

ئاست،  بەرزترین  لەســـەر  سازانن 

میكانیزمیـــان  كێشـــەی  بـــەاڵم 

هەیە بـــۆ دروســـتكردنی ئامرازی 

ڕوون.  گوشـــاری 

٢. هەردوو ال پێوســـتیان زۆرە 

بە ســـازان، بەاڵم لـــە میكانیزمدا 

ناكۆكـــن كـــە دەبێـــت پێشـــرت 

لەســـەری ڕێك بكەون، ئەنەكەسە 

بـــۆ ڕێككەوتنی گشـــتگیر هەوڵ 

پەیـــەدە  كاتێكـــدا  لـــە  دەدات، 

دەیەوێـــت تەنهـــا ڕێككەوتنێكی 

بێت.  سیاســـی 

كێشـــەی  ئەنەكەســـە   .٣

هەبوونـــی میكانیزمـــی بڕیاردانی 

بوێرانـــەی هەیـــە بە ئاڕاســـتەی 

ڕاڕاییەكە  ئەمەش  ســـازان،  بڕیاری 

لە ترســـی لەدەســـتدانی ســـەكۆ 

ئەگەر  هاتـــووە،  جیاوازەكانـــەوە 

پەیـــەدە  لەگـــەڵ  ڕێككەوتـــن 

ڕێكوپێـــك و بەرهەمـــدار نەبێت.

٤. چاودێران پێیان وایە ســـازانی 

سیاســـی لـــەو ناوچەیـــە لەنێوان 

ڕێگەخۆشكەرە  كوردییەكاندا،  هێزە 

بۆ ســـازانی تری سیاسی، بەتایبەت 

لەنێوان كـــورد و عەرەب.

كـــوردی؛  ســـازانی   .٥

كارتێكردن  بۆ  دەبێت  میكانیزمێك 

گەورەی  دانوســـتانی  پڕۆسەی  لە 

ســـووریا،  ئەگەریـــش هەیە كورد 

وەك الیەنێكـــی ســـەربەخۆ بچنە 

دانوســـتانە.  ئەو 

سەرچاوەكان:
1-  https://www.alaraby.co.uk/english/

indepth/2020/1/23/syrian-kurds-predict-co-

operation-with-assad-on-aid-deliveries

2-  https://www.arabnews.com/

node/1618686/middle-east

3-  https://www.globalresearch.ca/

syria-washington-kurds/5699215

4-  https://www.duvarenglish.com/

world/2020/01/16/assad-seeks-recon-

ciliation-with-kurds-doesnt- 

want-arabs-in-rojava-delega-

tion/

و هاوبەشـــەكانیان لـــە عەرەب و 

ئەرمەن.  و  رسیـــان 

هەروەهـــا ســـازانی ئابووری 

دەبێـــت بەرقـــەرار بكرێـــت بە 

كردنەوەی واڵت لەســـەر ئاســـتی 

الیەنە  جۆرێـــك  بـــە  شـــەفافرت، 

و  داهات  لە  ئاگایان  گشـــتییەكان 

هەبێت،  خەرجكردنی  ڕێگاكانـــی 

چ لە داهاتی خاڵە ســـنوورییەكان 

بێـــت یان نـــەوت یـــان كۆمەكی 

دەرەكی یان باجـــەكان، هەروەها 

ئابوورییـــەكان  دەزگا  ســـەرجەم 

"وەزیفەی گشـــتی"یان هەبێت بۆ 

هاواڵتیان. و  جەمـــاوەر 

لە  ناكرێتـــەوە  جیـــا  ئەمـــە 

خزمەتگوزاریی گشـــتی كە دەبێت 

بۆ  بســـێنن  پەرە  پەیكەرەكانـــی 

ئەوەی زیاتر گشـــتی و سەربەخۆ 

سیاســـی،  پڕۆژەیەكی  هەر  لە  بن 

ئـــەم دەزگایانەش لە شـــارەوانیی 

تا  گشتییەوە دەســـت پێ دەكەن 

دەزگاكانی  و  وەزارەتەكان  دەگەنە 

بەڕێوەبردنی  مەدەنی.  كۆمەڵگای 

بااڵی ئـــەم دەزگایانـــەش دەبێت 

ئەوەی  بـــۆ  بێت،  ســـازان  بەپێی 

نەبنـــە ئامـــراز بـــۆ هەژمـــوون 

و  جەمـــاوەری  بنكـــە  بەســـەر 

كورد. كۆمەاڵیەتییەكانـــی 

لە كۆتاییدا دۆســـیەی سەربازی 
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ڕاپۆرتی ئایندەیی
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کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان 
لەنێوان پێکەوەژیان و پێکداداندا

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد
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ســـەدەیەکە  نزیکـــەی 

ناوچـــە  و  کەرکـــووک 

كە  ئەوەی  لەگەڵ  جێناکۆکەکان 

شاری  كۆمەاڵیەتییەوە  ڕووی  لە 

بووە،  فرەڕەنگی  و  پێکەوەژیان 

بـــەاڵم لـــە ڕووی سیاســـییەوە 

ناكۆكیی  بەردەوام لە كێشـــە و 

هۆكارێكی  و  ژیـــاوە  سیاســـی 

بـــە  نەگەیشـــنت  ســـەرەكیی 

چارەســـەر و شكســـتی گفتوگۆ 

بزووتنەوەی  دانوســـتانەكانی  و 

و  كوردســـتانی  سیاســـیی 

لـــەدوای  یەكـــە  حكومەتـــە 

یەكەكانـــی عێـــراق بـــووە. بە 

درێژایـــی دەیەكانـــی ڕابردوو، 

كورد بـــە هـــۆكاری مێژووی و 

لە  جەختـــی  دیمۆگرافییـــەوە 

كەركـــووك  كوردســـتانیبوونی 

بەرامبـــەردا  لـــە  و  كـــردووە 

بـــە  توركـــامن  و  عـــەرەب 

سیاســـییەكانەوە؛  زیاتر  هۆكارە 

ڕەت  كوردەكانیان  بانگەشـــەی 

كردووەتـــەوە. ئـــەم ناكۆكییانە 

بە ڕێككەوتنێكی  و نەگەیشـــنت 

بـــە  ســـەبارەت  یەكجارەكـــی 

ئیدارەدانـــی  چارەنووســـی 

گەیشـــتە  دواجار  شـــارە،  ئەم 

لەالیەن  كـــە  ڕادەیـــەی  ئـــەو 

بەعســـەوە  دەســـەاڵتدارانی 

بیـــر لـــە گۆڕینـــی یەكجاریی 

دیمۆگرافیـــای ئەم شـــارە وەك 

شوناســـی  بـــۆ  چارەســـەرێك 

عەرەبیكردنـــی ئـــەم شـــارە و 

كرا.   دەوروبـــەری 

كـــە  ئـــەوەی  ســـەرەڕای 

هەوڵـــدان بـــۆ بەعەرەبكردنی 

ئـــەم شـــارە لەپێـــش هاتنـــە 

بەعسییەكان  دەســـەاڵتی  سەر 

دەســـتی پـــێ كردبـــوو، بەاڵم 

لـــەم  ھەوڵـــەكان  زۆرتریـــن 

چوارچێـــوەی  لـــە  پێنـــاوەدا 

“تعریـــب  هەنگاوەكانـــی 

بـــواری  چوونـــە  ترحیـــل”  و 

جێبەجێكردنـــەوە و ھەوڵ درا 

کەرکـــووک و ئـــەم ناوچانە لە 

بکرێتەوە  کاڵ  فرەڕەنگییەکەی 

بکرێتـــە  پێکھاتـــە  یـــەک  و 

پێکھاتەکانـــی  و  بااڵدەســـت 

ژێردەســـتە  و  الواز  دیکـــە 

یەکەمی  قوربانیـــی  بکرێـــن، 

دەســـەاڵتداریەتیی  سەردەمی 

کـــوردەکان  بەعســـیش 

بـــوون و لـــەدوای ئەوانیـــش 

بەتایبـــەت  تورکامنـــەکان، 

شـــیعەکان. تورکامنـــە 

ڕژێمی  ڕووخانـــی  لەدوای 

ئـــەم  و  کەرکـــووک  بەعـــس، 

ناوچانـــە گۆڕانکاریی گەورەیان 

چونکـــە  ھاتـــەوە،  بەســـەردا 

ئاســـاییکردنەوەی  ھەوڵەکانی 

دەســـتیان  ناوچانە  ئەم  دۆخی 

کارێکی  ئەمـــەش  کـــرد،  پـــێ 

قورس  و  فرەڕەھەنـــد  ئاڵـــۆز، 

بـــوو، چونکە دەســـتکاریکردن 

و گۆڕینـــی ئـــەوە بـــوو کـــە 

ســـاڵ  دەیـــان  بەعســـییەکان 

ســـەرەڕای  کـــرد.  بۆ  کاریـــان 

لـــەم  كـــورد  بااڵدەســـتیی 

كۆمەڵێك  بـــە  بـــەاڵم  شـــارە، 

لە  نەتوانرا  جیـــاواز  هـــۆكاری 

140ی  مـــادەی  چوارچێـــوەی 

دەســـتووری عێراقی؛ كێشـــەی 

چارەســـەر  ناوچانـــە  ئـــەم 

. ێت بكر

لەپـــاش  ئـــەوەی  دوای 

 ٢٠١٧ ئۆکتۆبـــەری  ١6ی 

دەســـتیان  عێراقییەکان  ھێـــزە 

بەســـەر کەرکـــووک و ناوچـــە 

گـــرت،  جێناکۆکەکانـــدا 

ڕەوشـــێکی نوێ ھاتـــە کایەوە، 

عەرەبـــە ھـــاوردەکان توانییان 

بەمـــەش  و  بگەڕێنـــەوە 

کێشـــەکان  دیکـــە  جارێکـــی 

لەنێـــوان پێکھاتـــە ڕەســـەن و 

ســـەریان  هاوردەكـــراوەكان 

بەتایبـــەت  ھەڵدایـــەوە، 

زەویـــوزار،  کێشـــەی  لەســـەر 
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ئیـــدارەی  کوردەکانیـــش 

حکومەتـــی  و  کەرکـــووک 

دەکەن  تۆمەتبار  بـــەوە  عێراق 

کەرکـــووک  دەیانەوێـــت  کـــە 

بگەڕێننەوە پێش ســـاڵی ٢٠٠٣. 

دەســـەاڵتی  کورد  ئێســـتادا  لە 

ئیداریی  و  ســـەربازی  سیاسی، 

داوە،  لەدەســـت  ناوچەکـــەی 

بۆیـــە پێکھاتەی کـــورد خۆیان 

و  دەزانـــن  پشـــتوپەنا  بەبـــێ 

ھۆشداری  کوردیش  بەرپرسانی 

لە مەترســـیی دۆخی کەرکووک 

و ئـــەم ناوچانـــە دەدەن کـــە 

کـــورد لەژێـــر ھەڕەشـــەدایە، 

تورکـــامن  و  عـــەرەب  بـــەاڵم 

دۆخەکـــە بـــە ئاســـایی نـــاو 

دەبـــەن و پێیـــان وایـــە ھیچ 

مەترســـییەک لەئـــارادا نییـــە.

ھەوڵ  ئـــەوەی  ســـەرەڕای 

دۆخـــی  تێکدانـــی  بـــۆ  زۆرە 

ئـــەم ناوچانـــە و ئاڵۆزکردنـــی 

ھەوڵیـــش  بـــەاڵم  دۆخەکـــە، 

ھەیـــە بـــۆ ئاســـاییکردنەوەی 

تەنانـــەت  و  دۆخەکـــە 

و  ھاوپەیامنـــان  ئەمەریـــکا، 

نەتـــەوە یەکگرتووەکانیـــش لە 

ھەوڵـــدان بۆ چارەســـەرکردنی 

لێکنزیککردنەوەی  و  دۆخەکـــە 

شـــارەکە. پێکھاتەکانـــی 

چونکـــە  ناوچانـــەدا،  لـــەم 

بۆ  بەعەرەبکـــردن  سیاســـەتی 

کەمکردنـــەوەی  و  الوازکـــردن 

ھەژمـــوون و پێگەی کوردە لەم 

دیموگرافی،  ڕووی  لە  ناوچانەدا 

و  بەڕێوەبـــردن  ئەمنـــی، 

ئەمەیان  ئەگەر  ســـەربازییەوە، 

بۆ بچێتە ســـەر، قۆناغی دووەم 

دەکەن.   پـــێ  دەســـت 

ڕوونـــرت  شـــوانی  خالیـــد 

ڕووی  “لـــە  دەڵێـــت: 

دەیانەوێـــت  دیمۆگرافییـــەوە 

عەرەبە  جیاجیـــا  نـــاوی  لەژێر 

ھـــاوردەکان و ئـــەو عەرەبانە 

زەویوزاری  کـــە  بگەڕێننـــەوە 

کـــردووە،  داگیـــر  کوردیـــان 

پڕۆســـەیەدا  لـــەم  ئەگـــەر 

ســـەرکەوتوو بن، دواتر دەست 

دەنگدەرانـــی  تۆمـــاری  بـــۆ 

بـــۆ  دەبـــەن،  کەرکووکیـــش 

ئـــەوەی لـــە ھەڵبـــژاردن و لە 

پێگـــەی  سیاسییشـــەوە  ڕووی 

کـــورد الوازتـــر بکـــەن.”

ھێزی  و  پێگـــە  بـــارەی  لە 

ئەمنیـــی کوردیشـــەوە، خالـــد 

شـــوانی پێـــی وایە لـــە ڕووی 

سەربازییشـــەوە؛  و  ئەمنیـــی 

کورد لـــەو شـــوێنانە ئامادەیی 

و  ئەمنیـــی  بڕیـــاری  و  نییـــە 

دۆخی ئێستای کەرکووک و 

ناوچە جێناکۆکەکان چۆنە؟

مەترســـیی  لە  بـــاس  کورد 

و  کەرکووک  ئێســـتای  دۆخـــی 

ناوچـــە جێناکۆکەکان دەکات و 

عـــەرەب و تورکامنیش دۆخەکە 

بە زۆر باش و ئاســـایی دەزانن.

وەزیری  شـــوانی؛  خالیـــد 

کاروبـــاری  بـــۆ  هەرێـــم 

دانوســـتاندن لەگەڵ بەغدا، پێی 

دۆخێکی  بـــە  کەرکووک  وایـــە 

تێدەپەڕێـــت،  مەترســـیداردا 

بەعەرەبکردنـــی  پڕۆســـەی 

ڕووەوە  زۆر  لـــە  كەرکـــووک 

ئەم  کـــردووە،  پـــێ  دەســـتی 

بـــۆ  بەرنامـــە  پڕۆســـەیەش 

داڕێـــژراوە و لەالیەن ھەندێک 

لـــە الیەنە سیاســـییە حوکمدار 

بڕیاردەرەکانـــی حکومەتـــی  و 

بەرنامەڕێژیـــی  عێراقـــەوە 

بـــۆ دەکرێـــت، ھەندێـــک لە 

بەشـــدارن  ھەرێمییش  واڵتانی 

بەرنامەیە،  ئـــەم  دانانـــی  لـــە 

ئـــەم  جێبەجێکردنـــی  ڕمـــی 

بەرنامەیەش؛ ئیدارەی ئێســـتای 

دۆخەکە  ئەگـــەر  کەرکووکـــە. 

بـــەم جـــۆرە بـــەردەوام بێت، 

کاریگەریی زۆر خراپ لەســـەر 

دەکات  دروســـت  کورد  پێگەی 
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ســـەربازییش بەدەســـت کـــێ 

بێـــت، بااڵدەســـتی بـــۆ ئـــەو 

لەو  دەکات  دروست  پێکھاتەیە 

پڕۆســـەی  لەم  بۆیە  ناوچانـــە. 

ســـەرکەوتوو  بەعەرەبکردنـــە 

بن کـــە بەرنامەیان بـــۆ داناوە، 

پێ  دەســـت  دووەم  قۆناغـــی 

دەکەن کە قۆناغی فشـــارکردنە 

بەجێھێشـــتنی  بـــۆ  کـــورد  لە 

ئەوەی  ھاوشـــێوەی  کەرکووک، 

داوە،  ڕووی  دوزخورماتـــوو  لە 

لـــە دیالە  ھاوشـــێوەی ئەوەی 

ڕووی داوە کە عەرەبی شـــیعە 

ســـوننە  عەرەبـــی  دژی  لـــە 

ناوچانـــە،  لـــەو  کردوویەتـــی 

دیمۆگرافیی  واقیعـــی  تاکـــوو 

ئـــەم ناوچانـــە بگۆڕن.

)الطـــايئ(؛  تائـــی  حاتـــەم 

فەرمیـــی  وتەبێـــژی 

لـــە  عەرەبـــی  ئەنجوومەنـــی 

دۆخی  بـــارەی  لە  کەرکـــووک، 

ناوچە  و  کەرکـــووک  ئێســـتای 

بۆچوونێکی  جێناکۆکەکانـــەوە 

دۆخەکە  و  ھەیـــە  پێچەوانەی 

بـــە “بـــاش” نـــاو دەبـــات و 

دەڵێـــت: “بەرقەرابوونی دۆخی 

ئەمنیی کەرکـــووک، کاریگەریی 

دۆخی  لەسەر  هەبووە  باشـــی 

بەتایبەتی   پارێزگاکە،  سیاســـیی 

16ی  ڕووداوەکانـــی  دوای 

 ،2017 یەکەمـــی  ترشینـــی 

ســـەقامگیرییەکی  کەرکـــووک 

ئەو  دییەوە،  بەخۆیەوە  باشـــی 

پتەوتر  زیاتر  ســـەقامیگرییەش 

ئەمنییەکان  هێـــزە  کاتێک  بوو 

باشـــووری  ناوچەکانی  توانییان 

لـــە  شـــارەکە  خۆرئـــاوای 

داعش  چەکدارانی  پاشـــاموەی 

بکەنـــەوە.” پاک 

ئۆغڵۆ؛  ســـەمعان  محەمەد 

وتەبێـــژی بـــەرەی تورکامنـــی 

لە عێراق، ســـەرەڕای کێشـــەی 

لەگـــەڵ زاراوەی “جێناکـــۆک”، 

و  جێگیـــر  بـــه  دۆخەکـــە 

بـــاش  زۆر  ســـەقامگیرییەكی 

نـــاو دەبـــات و ئامـــاژە بەوە 

دەکات كە: “پێناســـەی زاراوەی 

ئێمـــە  الی  ’جێناکۆکـــەکان’ 

ئێمە  بۆچوونـــی  بە  جیـــاوازە، 

بنچینـــەی کێشـــەکە لەنێـــوان 

حکومەتی هەرێمی کوردســـتان 

و حکومەتـــی فیدراڵیـــدا نییە، 

پێکهاتەکانی  لەنێـــوان  بەڵکوو 

پێی  کـــە  ناوچانەدایـــە  ئـــەو 

دەڵێـــن ’جێناکـــۆک’، پێیـــامن 

لە  کەرکـــووک  دۆخـــی  وایـــە 

ئێســـتادا زۆر جێگیرە و ئاسایش 

و ســـەقامگیری باڵی بەســـەردا 

کێشـــاوە، بەتایبەتی دوای 16ی 

ئۆکتۆبەری 2017، پڕۆســـەکانی 

کەســـایەتییە  کوشـــتنی 

دیارەکانـــی پێکهاتەکان، دزی و 

فرامۆشـــکردنی مافـــی پێکهاتە 

شـــارەکە  لـــە  جیـــاوازەکان 

بوونی  و  هاتـــووە  پێی  کۆتایی 

” . نییە

کەرکووکـــی؛  عەدنـــان 

ئەنجوومەنـــی  ئەندامـــی 

پارتـــی  ســـەرکردایەتیی 

کوردســـتان  دیموکراتـــی 

گەرمیـــان(،   – )کەرکـــووک 

دۆخـــی  وایـــە  بۆچوونـــی 

ناوچـــە  و  کەرکـــووک 

ڕۆژ  بـــە  ڕۆژ  جێناکۆکـــەکان 

و  دەچێـــت  خراپـــرت  بـــەرەو 

ئێســـتای  دۆخی  وایـــە  پێـــی 

دوای  بەتایبـــەت  کەرکـــووک 

ھەموو  لـــە  ئۆکتۆبـــەر،  ١6ی 

ئەمنی،  )کارگێڕی،  ڕوویەکـــەوە 

کۆمەاڵیەتـــی( و  ســـەربازی 

بـــەرەو  بـــەرۆژ  ڕۆژ  یـــەوە 

بەتایبەت  دەچێـــت،  خراپبوون 

شـــااڵوێکی  زۆرە  ماوەیەکـــی 

و  بەعەرەبکـــردن  گـــەورەی 

کەرکووک  لـــە  بەشـــیعەکردن 

و  کـــردووە  پـــێ  دەســـتی 

دەخرێتـــە  فشـــار  ڕۆژانـــە 
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و  کـــورد  ھاواڵتیانـــی  ســـەر 

ھەڵدەچرنێت،  پـــێ  تەنگیـــان 

بۆ ئەوەی شـــار، قـــەزا، ناحیە 

و گوندەکانـــی خۆیـــان چـــۆڵ 

ھاوردەکانی  عەرەبـــە  بکـــەن. 

بـــە  و  ھاتـــوون  ناوچەکـــە 

عێراق،  پاڵپشـــتیی حکومەتـــی 

ئیدارەی کەرکووک و حەشـــدی 

گرێبەســـتانەیان  ئەو  شـــەعبی 

ســـەردەمی  لە  کە  ھێناوەتەوە 

و  کـــراون  حســـێن  ســـەددام 

بکەنەوە،  نوێـــی  دەیانەوێـــت 

کورد  زەویـــوزاری  ئـــەوەی  بۆ 

داگیـــر بکـــەن. هەروەهـــا لە 

دەڵێت،  قســـەكانیدا  درێـــژەی 

گوندەکانـــی  لـــە  ئەوەشـــی 

ســـنوری “حەفتەغـــار” بیرنا لە 

قـــەزای داقووق، بەشـــێکە لەو 

ھەواڵنـــەی عەرەبە ھاوردەکان 

جووتیارە  بەرامبـــەردا  لـــە  کە 

ڕووبەڕوویـــان  کـــوردەکان 

ئـــەوان  کەچـــی  بوونـــەوە، 

ئەمنییەکانی  ھێـــزە  لەالیـــەن 

و  شـــەعبی  حەشـــدی  عێراق، 

پۆلیســـی ئیتیحادییەوە پاڵپشتی 

کـــران، ئـــەم پاڵپشـــتییەش کە 

بەشـــێکە  کەرکووکیش  ئیدارەی 

عەرەبە  ئـــەم  دەکات  وا  تێیدا، 

ھاوردانـــە کـــۆڵ نـــەدەن.

ئایندەی کەرکووک و ناوچە 

جێناکۆکەکان

مەترســـی  ئێســـتادا  لـــە   

لـــە  بەشـــێک  و  کـــورد  الی 

کەرکـــووک  دانیشـــتووانی 

جێناکۆکـــەکان  ناوچـــە  و 

ھێـــزە  تەنانـــەت  و  ھەیـــە 

نەتـــەوە  و  نێودەوڵەتییـــەکان 

ئاماژەیـــان  یەکگرتووەکانیـــش 

بـــەو مەترســـییەکە کـــردووە.

لـــە بـــارەی ئاینـــدەی ئەم 

ســـەمعان  محەمەد  ناوچانەوە، 

مـــادەی  دەڵێـــت  ئۆغڵـــۆ 

عێـــراق،  دەســـتووری  143ی 

کوردستانی  هەرێمی  ســـنووری 

پێیەش  بـــەو  کـــردووە،  دیاری 

ناوچەکانـــی  کەرکـــووک، 

و  دیالـــە  موســـڵ،  دیکـــەی 

دەرەوەی  لـــە  ســـەاڵحەدین؛  

ســـنووری هەرێمی کوردستانن، 

بزانێـــت  کوردیـــش  دەبێـــت 

پـــێ  “کۆتایـــی   140 مـــادەی 

هاتـــووە”، بۆیە “پێیـــامن وایە 

ئەگـــەر پێکهاتەکانـــی ناوچـــە 

“جێناکۆکـــەکان” و کەرکـــووک 

ئەوا  ڕێککەوتـــن،  بـــە  نەگەن 

دۆخـــی ئـــەو ناوچانە ئێســـتا 

شـــێوەیە  بـــەو  هەر  چۆنـــە؛ 

دەمێننـــەوە.”

خالـــد شـــوانی بۆچوونـــی 

جیـــاوازە و پێی وایـــە ئایندەی 

ناوچە جێناکۆکـــەکان لەبەردەم 

گەورەدایـــە”،  “مەترســـییەکی 

ئێســـتا  ئـــەوەی  بەتایبەتـــی 

مەترســـیدارترە  دەگوزەرێـــت؛ 

ســـەردەمی  لـــە  لـــەوەی 

ڕژێمی پێشـــوو دەگـــوزەرا، لە 

پێشـــوو  ڕژێمـــی  ســـەردەمی 

و  دیکتاتۆرییە  ڕژێمێکی  دەوترا 

ناوچەکە بـــە عەرەب دەکات و 

بەاڵم  دیمۆگرافیـــای دەگۆڕێت، 

پێـــی دەوترێت  ناو  بە  ئێســـتا 

ســـەردەمی دیموکراسی و کورد 

بەشـــدارە لـــەم حکومەتـــەدا، 

پڕۆســـەی  بەردەوامبوونـــی 

بەعەرەبکـــردن بە شـــێوەیەکی 

بـــۆ  بەرنامـــە  و  شـــاراوە 

ڕووبەڕووی  ناوچەکە  داڕێژراو؛ 

گـــەورە”  “مەترســـییەکی 

دەکاتەوە، ئەگەر بەم شـــێوەیە 

مەترســـیی  بێـــت،  بـــەردەوام 

کورد  مافەکانی  لەســـەر  گەورە 

لـــەم ناوچانە ھەیـــە، ئەگەری 

ناوچانە  ئـــەم  ھەیـــە  زۆریش 

پێویستە  بۆیە  بچن،  لەدەســـت 

ناوچانـــە  ئـــەم  بـــۆ  کـــورد 

بەرنامـــەی ھەبێـــت.

تائـــی  حاتـــەم 
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و  کەرکـــووک  ئاینـــدەی 

بـــە  جێناکۆکـــەکان  ناوچـــە 

حوزەیرانـــی  ھەڵبژاردنەکانـــی 

و  دەبەســـتێتەوە  )٢٠٢١(ەوە 

“هەڵبژاردنەکانـــی  دەڵێـــت: 

داهاتوو،  مانگـــی حوزەیرانـــی 

ئەو پرســـە یەکالیی دەکاتەوە”.

کەرکووکـــی  عەدنـــان 

بۆچوونـــی وایە ئاینـــدەی ئەم 

مەترســـیدایە  لەژێر  ناوچانـــە 

ئەگەر  دەکات  لـــەوە  بـــاس  و 

دۆخـــی ئـــەم ناوچانـــە بـــەم 

بێت،  بەردەوام  ئێســـتا  جۆرەی 

ڕۆژ بـــە ڕۆژ بـــەرەو خراپـــرت 

دەچێـــت، خەڵـــک و ناوچەکە 

لـــە دۆخێکـــی زۆر خراپـــدان، 

چارەســـەر  دۆخەکەیان  ئەگەر 

ھەرێم  حکومەتی  و  نەکرێـــت 

نەیەنە  سیاســـییەکان  الیەنە  و 

چارەســـەرکردنی  بۆ  پێشـــەوە 

دانانـــی  و  کێشـــەکانیان 

دەســـەاڵتی  بـــۆ  ســـنوورێک 

دۆخەکە  شـــەعبی،  حەشـــدی 

دەبێت. ئاڵۆزتـــر 

چارەسەرەکان بۆ دۆخی 

کەرکووک و ناوچە 

جێناکۆکەکان

بەشـــێک  ئـــەوەی  لەگەڵ 

لـــە الیەنەکان دۆخی ئێســـتای 

کەرکـــووک بـــە کێشـــە نازانن 

بکـــەن،  چارەســـەری  تاکـــوو 

بـــەاڵم نەتـــەوە یەکگرتووەکان 

بـــەدوای  ھاوپەیامنانیـــش  و 

ھاوســـەنگدا  چارەســـەرێکی 

ھەمـــووان  کـــە  دەگەڕێـــن 

لەســـەری کـــۆک بـــن. نەتەوە 

لەگـــەڵ  یەکگرتـــووەکان 

لـــە  پێکھاتـــەکان  ســـەرجەم 

مەبەســـتی  بە  پەیوەندیدایـــە 

چارەســـەرێکی  بـــە  گەیشـــنت 

پەســـەندكراو لەالی ســـەرجەم 

زۆربـــەی  لـــە  الیەنـــەكان. 

بە  گەیشـــنت  بۆ  قۆناغەکانـــدا 

ڕێککەوتنێـــک دەربـــارەی ئەم 

چارەسەری  ھەرســـێ  ناوچانە، 

“ھەرێمـــی”  “نێودەوڵەتـــی”، 

“عێراقی-كەركووكـــی”  و 

زۆرینەی  بـــەاڵم  ڕوو،  خراوەتە 

کەرکوکییـــەکان، دانیشـــتووانی 

الیەنـــە  و  ناوچەکـــە 

جەخـــت  سیاســـییەکانیش، 

عێراقی- چارەســـەری  لەســـەر 

نەک  دەکەنـــەوە  كەركووكـــی 

دەرەکـــی.

جەخـــت  تائـــی  حاتـــەم 

بزانین  “دەبێـــت  دەکاتـــەوە: 

عەرەب  پێکهاتەی  ئێســـتادا  لە 

بـــەزۆر خـــۆی نەســـەپاندووە 

دەســـەاڵتەکانی  بەســـەر 

جبـــوری؛  ڕاکان  شـــارەکەدا. 

کەرکووک،  ئێســـتای  پارێزگاری 

بـــە وەکالـــەت و بەپێی یاســـا 

وەرگرتـــووە،  پۆســـتەی  ئـــەو 

ئـــەوەی  دوای  ئـــەوەش 

پارێزگاری  کەریـــم  نەجمەدین 

پۆستەکەی  شـــارەکە،  پێشووی 

هەروەها  هێشـــت.”  بەجـــێ 

کەرکووک  پارێـــزگای  دەڵێـــت 

لـــە ڕووی بەڕێوەبردنی جومگە 

یاســـای  بەپێی  ئیدارییەکانیەوە 

“بریمـــەر” کە لـــە )٢٠٠٥(ەوە 

کەرکووک،  لـــە  کـــراوە  پەیڕەو 

دەبێـــت تەنیـــا یـــەک جێگری 

پارێزگار بـــۆ پارێزگای کەرکووک 

کێشـــەکە  بنچینەی  هەبێـــت، 

هۆکارەکـــەی  کەرکـــووک  لـــە 

و  نییـــە  عـــەرەب  پێکهاتـــەی 

بەوە  عـــەرەب  نادەین  ڕێگـــە 

الریامن  ئێمە  بکرێـــن.  تاوانبار 

نییـــە کێ پۆســـتی پارێـــزگاری 

بەاڵم  وەردەگرێت،  کەرکـــووک 

بەپێی  دەبێـــت  مەرجێـــک  بە 

بێت. یاســـاییەکان  ڕێـــکارە 

باســـکردنی  لە  بـــەر  تائی 

چارەســـەر، کورد بـــە نەبوونی 

تۆمەتبار  کـــورد  پارێزگارێکـــی 

بـــەوە  ئامـــاژە  و  دەکات 
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ئـــەوەی  “ســـەرباری  دەکات: 

کـــوردی؛  حیزبـــی  هـــەردوو 

پارتی  و  نیشـــتامنی  یەکێتیـــی 

کوردســـتان،  دیموکراتـــی 

هەڵوەشـــاندنەوەی  پێـــش 

پارێـــزگای  ئەنجوومەنـــی 

کەروکـــوک زۆرینـــە بـــوون لە 

بە  بـــەاڵم  ئەنجوومەنەکـــەدا، 

هـــۆی ئاڵۆزییەکانی نێوانیانەوە 

بـــە  بگـــەن  نەیانتوانـــی 

ڕێککەوتـــن و پارێزگارێـــک لە 

کەرکـــووک لـــە پێکهاتەی کورد  

دەربـــارەی  بکـــەن.”  دیـــاری 

وایە:  پێی  تائی  چارەســـەریش، 

تەنها  کێشـــەکە  “چارەســـەری 

بـــە گفتوگۆ و دیالۆگـــی نێوان 

دەبێـــت.” پێکهاتـــەکان 

وایە  پێـــی  شـــوانی  خالید 

میکانیزمی  ئێســـتادا  لـــە  كـــە 

کێشـــەکانی  چارەســـەرکردنی 

کەرکـــووک جیاوازە لە ســـااڵنی 

تەنانەت ٢٠١٧،  2003، ٢٠٠٥ و 

ھاوسەنگیی  ســـەردەمەدا  لەو 

کورد  بەرژەوەندیـــی  لـــە  ھێز 

توانیبـــووی ئەمـــری  بـــووە و 

ناوچانە،  لەو  بســـەپێنێت  واقع 

کـــە نەشـــیتوانی ئـــەم بابەتە 

زۆر  بکاتـــەوە؛  یەكالیـــی 

ھەبوون  بـــژاردە  و  میکانیـــزم 

بـــۆ چارەســـەرکردنی دۆخـــی 

ئیشـــیان  بەاڵم  ناوچانـــە،  ئەم 

نەکـــرا. ســـەبارەت بەوەی  پێ 

نێودەوڵەتی،  چارەسەرکردنەکە 

عێراقـــی- یـــان  ھەرێمـــی 

کەرکووکـــی بێت، شـــوانی پێی 

ھەبێت  ویســـت  ئەگەر  وایـــە 

ئاســـایی  ناوچانە  ئـــەم  دۆخی 

ببێت،  چارەســـەر  و  ببێتـــەوە 

و  ھێڵ  دوو  لەســـەر  دەبێـــت 

بکرێت: كار  ئاســـت 

یەکـــەم: ئاســـاییکردنەوەی 

ڕووی  لـــە  ناوچانەیـــە  ئـــەم 

ســـەربازییەوە،  و  ئەمنـــی 

بـــە ڕێککەوتن دەبێت  ئەمەش 

عێراقیـــش  عێراقـــدا،  لەگـــەڵ 

لەســـەر  گرنگـــە  بەالیـــەوە 

ئاســـاییکردنەوەیەکی  ھـــەر 

بارودۆخی ئەمنی و ســـەربازیی 

کەرکووکـــدا ھەموو پێکھاتەکان 

ھەبێت، واتە دەبێت  قســـەیان 

کەرکووکیانـــە  چارەســـەرێکی 

کە  کێشـــەکان  بـــۆ  ھەبێـــت 

قایل  پێی  پێکھاتـــەکان  ھەموو 

. بن

دۆســـیەی  دەبێت  دووەم: 

ئەمنی و ســـەربازیی کەرکووک 

کەرکووکەوە  خەڵکـــی  لەالیەن 

پێویســـتە  برێـــت،  بەڕێـــوە 

ئەمنـــی  چوارچێوەیەکـــی 

ئەمـــە  بـــۆ  ســـەربازییش  و 

ڕێککەوتنـــی  و  بدۆزرێتـــەوە 

بوارەشدا  لەم  بکرێت،  لەســـەر 

ھەندێـــک ھەنـــگاو ھـــەن و 

 . ن و نرا

ڕۆڵـــی  بـــە  ســـەبارەت 

لەســـەر  ھەرێمییەکان  واڵتـــە 

چارەســـەرکردن،  ھەوڵەکانـــی 

دەخاتە  ئـــەوە  شـــوانی  خالید 

ھەرێمییـــەکان  واڵتـــە  ڕوو 

“زۆر  ڕۆڵـــی  ئێســـتا  تاکـــوو 

لـــە  دەبینـــن  نەرێنـــی” 

لە  چ  کەرکـــووک،  مەســـەلەی 

بێـــت  ئاســـاییکردنەوە  ڕووی 

یـــان جێبەجێکردنـــی مـــادەی 

ئەوەیـــە  ھۆکارەکەشـــی   ،١٤٠

ئێســـتا  بارودۆخـــەی  ئـــەم 

بەرژەوەندیـــی  لـــە  ھەیـــە؛ 

ئەواندایـــە، نـــەک دۆخی پێش 

ســـاڵی ٢٠١٧، لەبەر ئەوەشـــە 

دۆســـیەیە  ئـــەم  پێدانـــی 

ھەرێمییـــەکان؛  ھێـــزە  بـــە 

دروســـت  گـــەورە  مەترســـیی 

چەندین  منوونـــە  بـــۆ  دەکات، 

نزیـــک  پێکھاتـــەکان  جـــار 

ڕێککەوتن،  بـــە  بگـــەن  بوون 

بـــە  واڵتانـــە  لـــەم  یەکێـــک 

دیکەش  یەکێکی  و  ڕاســـتەوخۆ 
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ئـــەم  دژی  ناڕاســـتەوخۆ  بـــە 

بۆیـــە  بـــوون،  ڕێککەوتنـــە 

ئەم  گەورەیـــە  مەترســـییەکی 

دەســـت  بدرێتـــە  دۆســـیەیە 

ھەرێمـــی. واڵتانـــی 

نێودەوڵەتییشەوە  ڕووی  لە 

خالیـــد شـــوانی بـــەم جـــۆرە 

دەخاتـــە  خـــۆی  بۆچوونـــی 

ڕوو: “قســـەکە ئەوەیـــە ئایـــا 

دەســـت  بدرێتە  دۆســـیە  ئەم 

نێودەوڵەتییـــەکان  ڕێکخـــراوە 

بکرێـــت  تەدویـــل  یـــان 

بەپێـــی بنەماکانـــی قانوونـــی 

ئایـــا  جـــارێ  نێودەوڵەتـــی، 

بنەمـــای قانوونـــی ھەیـــە بۆ 

دۆســـیەیە؟  ئەم  تەدویلکردنی 

کە مـــن پێم وا نییـــە ھەبێت، 

لەبـــەر ئـــەوە دەبێـــت عێراق 

کەســـێتیی  کە  دەوڵەت  وەکوو 

تەدویلی  ھەیـــە  نێودەوڵەتیی 

ھەرێمی  وەک  ئێمە  یان  بکەن، 

کوردســـتان داوا بکەیـــن بچێتە 

ئاســـایش،  ئەنجوومەنـــی 

ئەوەیە  لێـــرەدا  پرســـیارەکەش 

ھەیە  ھێـــزەی  ئایا کـــورد ئەو 

نێودەوڵەتییەکاندا  ملمالنـــێ  لە 

ئـــەم بابەتە لـــە بەرژەوەندیی 

بکاتـــەوە؟  یەکالیـــی  خـــۆی 

ئەمەش قورســـە و پێوســـتی بە 

کەواتە  زۆرە،  بەدواداچوونـــی 

چارەســـەری  دەمێنێتـــەوە 

ڕێککەوتـــن  بـــە  ناوخۆیـــی 

لەگەڵ بەغـــداد و پێکھاتەکانی 

بتوانیـــن  کـــە  دیکـــەدا، 

شـــێوەیەک لـــە پێکەوەژیـــان 

ناوخۆیـــی  ڕێککەوتنێکـــی  و 

الیەک  ھەموو  کـــە  بدۆزینەوە 

بکەن.” پەســـەندی 

 ١٤٠ مـــادەی  شـــوانی 

دەکاتەوە بە بنەمای چارەســـەر 

و دەڵێـــت بۆ چارەســـەرکردنی 

بنەڕەتیـــی کێشـــەی کەرکووک 

دۆخەکە؛  ئاســـاییکردنەوەی  و 

بـــەاڵم  ھەیـــە،   ١٤٠ مـــادەی 

نـــوێ  میکانیزمـــی  دەبێـــت 

بـــۆ جێبەجێکردنی  بدۆزرێتەوە 

چارەســـەرکردنی  و  مادەکـــە 

ئەم  کێشـــەکانی کەرکـــووک و 

ناوچانـــە، بۆ ڕێوشـــوێنەکانیش 

لێکتێگەیشـــنت  دەکرێـــت 

لەنێـــوان  ئـــاراوە  بھێرنێتـــە 

لەگـــەڵ  و  پێکھاتەکانـــدا 

بکرێت،  ڕێککەوتن  بەغدادیش 

دەوێت  کاتی  چەندێـــک  ئەمە 

و چۆن دەکرێت، پێویســـتی بە 

بەرنامەیـــەک ھەیە کە دابرنێت 

و کاری لەســـەر بکرێـــت.

لـــە بـــارەی ئـــەوەی ئایـــا 

ڕێککەوتنـــی  لـــە  چارەســـەر 

پێکھاتـــەوە  ســـێ  یـــان  دوو 

شـــوانی  ئـــاراوە،  دەھێرنێتـــە 

پێـــی وایـــە ڕێککەوتنـــی کورد 

و  کـــورد  پێکھاتەکانـــی  و 

کەرکـــووک  لەســـەر  عـــەرەب 

ئەزموونیـــان  بەڕێوەبردنـــی،  و 

ھەیـــە و تاقییان کردووەتەوە لە 

ڕێکەوتـــی ٢ی کانوونی یەکەمی 

٢٠٠٨دا، کـــورد و تورکامنیـــش 

 ٢٠١٠ ســـاڵی  لە  قۆناغێـــك  بۆ 

تاوەکـــوو ٢٠١٤ و ٢٠١٥ تاقییان 

کردووەتەوە، بەاڵم ســـەرکەوتوو 

ئـــەوەی  ســـەرەڕای  نەبـــوون، 

ھەردوو پـــڕۆژە و ڕێککەوتنەکە 

ســـەرەتا پردەکانـــی متامنـــە و 

کردبوو،  دروســـت  پەیوەندییان 

ئەمەش  ھێنا،  شکســـتیان  بەاڵم 

پەیوەســـت بـــوو بە:

یەکەم: ھەرســـێ پێکھاتەکە 

خۆیان  قورســـایی  و  کاریگەری 

و  کەرکـــووک  لەنـــاو  ھەیـــە 

ھەرێمیـــی  درێژکـــراوەی 

ھەیە.  خۆشـــیان 

دووەم: ئەجێنـــدای یەکرتبڕ 

لەنێـــوان پێکھاتەکاندا،  ھەیـــە 

ڕێککەوتنـــی  دەکات  وا  کـــە 

جـــار  زۆر  دووقۆڵیـــی 

نەبێـــت.  ســـەرکەوتوو 
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بـــەم  شـــوانی  خالیـــد 

دیکـــە  چارەســـەری  جـــۆرە 

دەخاتـــە ڕوو: “لـــە ئێســـتادا 

ئەوەیە  ڕێککەوتـــن  باشـــرتین 

پێکەوە  پێکھاتەکـــە  ھەرســـێ 

ڕێککەوتـــن  و  ببنـــەوە  کـــۆ 

ھاوبەشـــەکانی  خاڵـــە  بکەن، 

نێوانیـــان بدۆزرێتەوە و نزیکرت 

بکرێتـــەوە. بـــەاڵم دەبێت ئەو 

ڕاســـتییەش بزانرێـــت ئەگـــەر 

ھەرســـێ پێکھاتەکـــە بگەنـــە 

لێکتێگەیشـــنت، مانـــای ئەوەیە 

کە  دەگەن  چارەســـەرێک  بـــە 

بەرژەوەندیی  لـــە  بەتـــەواوی 

نابێت،  پێکھاتەیەکیـــان  ھیـــچ 

بەرژەوەندیـــی  لـــە  بەڵکـــوو 

دەبێت،  پێکھاتەکـــە  ھەرســـێ 

ئەمەش پێویســـتی بـــە بڕیاری 

ئێستاشـــدا  لـــە  سیاســـییە. 

ســـەرقاڵی  ھەرێم  حکومەتـــی 

دانانـــی پڕۆژەیەکـــە و ئێمە و 

کۆمەڵێک کەســـیان ڕاسپاردووە 

ئەم دۆســـیەیە ئامـــادە بکەین، 

پڕۆژەیەک  دەدەیـــن  ھـــەوڵ 

و  بێـــت  واقعـــی  کـــە  بێـــت 

بێت،  جێبەجێکـــردن  شـــیاوی 

چارەســـەرکردنی  ئامانجیشـــی 

ناوچانـــە  ئـــەم  کێشـــەکانی 

” . بێت

کەرکووکـــی  عەدنـــان 

چارەســـەرکردنی  لـــە  جەخت 

لەنێـــوان  دەکات  کێشـــەکان 

ھەولێـــر و بەغـــدا و ڕای وایە 

بارودۆخـــی  چارەســـەرکردنی 

لەنێـــوان  ناوچانـــە  ئـــەم 

حکومەتـــی ھەرێـــم و عێراقدا 

حزبێکـــی  نـــەک  دەبێـــت، 

حزبـــی  دوو  یـــان  سیاســـی 

لەگـــەڵ  گفتوگـــۆ  سیاســـی 

بەغـــدا بکـــەن، بۆیـــە دەبێت 

ببێتـــە  ھەرێـــم  حکومەتـــی 

کوردســـتان  خەڵکی  نوێنـــەری 

و ئـــەو ناوچانـــە، بەتایبەت کە 

مادەیەکـــی دەســـتووری ھەیە 

کـــە مـــادەی )١٤٠(ە و بەپێی 

دەســـتووری عێراق چارەســـەر 

دەکرێـــت  دۆزراوەتـــەوە، 

وەک بنەمایەکـــی دەســـتووری 

کاری لەســـەر بکرێـــت.  بەپێی 

ئـــەم  عێـــراق،  دەســـتووری 

جێناکۆکن،  ناوچـــەی  ناوچانە؛ 

عێـــراق  حکومەتـــی  بۆیـــە 

چەندێک دەســـەاڵتی ھەیە لەو 

حکومەتی  دەبێـــت  ناوچانـــە، 

دەســـەاڵتی  ھەرێمیـــش 

سیاســـی،  ڕووی  لـــە  ھەبێت، 

و  ئابووری  ســـەربازی،  ئەمنی، 

ھەمـــوو ڕوویەکـــەوە. عەدنان 

چارەســـەری  كەركووكـــی 

ھەڵـــە  بـــە  نێودەوڵەتـــی 

دەزانێـــت و دەڵێـــت ئەگـــەر 

نێودەوڵەتـــی  بـــە  کێشـــەکە 

وەک  چارەنووســـی  بکرێـــت، 

لـــێ دێـــت  ئـــەو کێشـــانەی 

ھەیـــە  جیھانـــدا  لـــە  کـــە 

وەک پرســـی فەڵەســـتین کـــە 

چارەســـەریان  ئێســـتا  تاکـــوو 

بۆیـــە  نەدۆزراوەتـــەوە،  بـــۆ 

نێودەوڵەتی  بە  چارەســـەرەکە 

دەبێـــت.  ئاڵۆزتـــر  بکرێـــت؛ 

ڕێککەوتنـــی  بـــە  ســـەبارەت 

وایـــە  پێـــی  پێکھاتەکانیـــش، 

پێکھاتانـــە  لـــەم  ھەریـــەک 

ھەیـــە  خـــۆی  نوێنەرایەتیـــی 

و  ھەرێـــم  حکومەتـــی  لـــە 

عێـــراق، بۆیـــە وەک پێکھاتە و 

ھیچ  نەتەوەکانـــی کەرکـــووک 

کێشـــەیەک نییە لـــە نێوانیاندا، 

یـــەکال  کێشـــەکە  ئـــەوەی 

دەکاتـــەوە؛ بابەتێکی یاســـایی 

پێویستە  بۆیە  دەســـتوورییە،  و 

ئەرکە  ئـــەو  ھەرێم  حکومەتی 

بخاتە ســـەر شـــانی خـــۆی و 

لەپێشـــینەی  کاری  بـــە  بیکات 

. ی خۆ

محەمـــەد ســـەمعان ئۆغڵۆ 

پێکھاتەکان  نێـــوان  ڕێککەوتنی 
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و  دەزانێـــت  چارەســـەر  بـــە 

بـــاس لـــەوە دەکات کەرکووک 

شـــارێکی ئاســـایی نییـــە، ئەم 

هەرێامیەتی  گرنگییەکی  شـــارە 

بەو  هەیـــە،  نێودەوڵەتیـــی  و 

پێیـــەی کـــە بەشـــێکی گرنگ 

نەوتییەکانـــی  گێڵگـــە  لـــە 

عێراقـــی تێدایـــە، وەک بەرەی 

وایـــە  پێیـــان  تورکامنیـــش 

بـــۆ  ســـەرەکی  چارەســـەری 

پێکهاتەکانی  نێـــوان  گرفتەکانی 

پێکهاتـــەکان  کەرکـــووک؛ 

دەبێـــت  کـــە  خۆیانـــن، 

مێـــزی  لەســـەر  هەموویـــان 

و  دابنیشـــن  بەیەکەوە  گفتوگۆ 

بکەن. گفتوگـــۆ 

پێکدادانـــی  ئەگـــەری  ئایـــا 

لەئارادایـــە؟ پێکھاتـــەکان 

ھەندێـــک  ھـــۆی  بـــە 

ســـووتاندنی  وەک  ڕووداوی 

جووتیارانـــی  دەغڵودانـــی 

کێشەی  دروســـتبوونی  و  کورد 

ھەیـــە  تـــرس  زەویـــوزارەوە، 

ئاڵۆزی  و  پێکـــدادان  لـــەوەی 

پێکھاتەکانی  نێـــوان  بکەوێتـــە 

ناوچـــە  و  کەرکـــووک 

زۆرینە  بـــەاڵم  جێناکۆکـــەکان، 

لەســـەر ئەوە کۆکـــن کە ھیچ 

پێکھاتە  لەنێـــوان  کێشـــەیەک 

نییە،  ناوچەکەدا  ڕەســـەنەکانی 

لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ھەندێـــک 

دۆخەکە  ئەگـــەر  وایـــە  پێیان 

چارەســـەر نەکرێـــت؛ ئەگەری 

کراوەیـــە. پێکـــدادان 

ئەگـــەری  بـــارەی  لـــە 

پێکھاتەکانـــەوە،  پێکدادانـــی 

خالد شـــوانی پێـــی وایە ئەگەر 

ئەم دۆخە چارەســـەر نەکرێت؛ 

بەرەو ئاڵۆزیـــی زیاتر دەڕوات. 

ھێزێکی  ئێســـتا  تاکـــوو  کورد 

زەوی  لەســـەر  مـــاوە  ئەوتۆی 

کە النـــی کـــەم بتوانێت وەک 

مانگی  ســـەرەتای  لـــە  ئەوەی 

دار  بە  کـــورد  بیرنا،  “ئـــاب”دا 

و بـــەرد بەرگـــری لـــە ماف و 

زەوییەکانـــی خۆیـــان بکـــەن، 

بـــەاڵم ئەمـــە ناتوانێـــت ببێتە 

گونجـــاوی  میکانیزمێکـــی 

درێژخایـــەن بـــۆ بەرگریکردن، 

لەبـــەر ئـــەوەی لـــە مـــاوەی 

داھاتوودا عەرەب زیاتر فشـــار 

دەکات بـــۆ ئـــەوەی مافەکانی 

کـــورد زەوت بـــکات و زەویی 

بەاڵم  بـــکات،  داگیـــر  زیاتـــر 

نـــاکات.  کـــورد ئەمـــە قبووڵ 

لـــە  کـــورد  فەرامۆشـــکردنی 

خزمەتگوزاری  و  دامەزرانـــدن 

مەعنەویی  چەوســـاندنەوەی  و 

ناوچانەدا،  لـــەو  نەتەوایەتـــی 

وا دەکات کە فشـــار دروســـت 

دەربڕینـــی  بـــەرەو  ببێـــت 

ناڕەزیی قـــووڵ و توند لەالیەن 

بگاتە  ڕەنگیشـــە  و  کـــوردەوە 

بەتایبەتی  پێکـــدادان،  ئاســـتی 

زەوییـــە  بابەتـــی  لەســـەر 

لەم  قورســـە  کشـــتوکاڵییەکان. 

دەست  کوردێک  ســـەردەمەدا 

لـــە زەوییەکـــەی ھەڵبگرێت و 

بێت  عەرەبێک  بـــکات  قبووڵی 

و بەبـــەر چاوییەوە زەوییەکانی 

داگیـــر بکات، بۆیـــە ئەمە لەو 

بابەتانەیـــە دەکرێـــت لە ھەر 

لەم  بتەقێتـــەوە،  ئانوســـاتێکدا 

ســـەرۆکوەزیرانی  بارەیەشەوە 

سیاســـییە  ھێـــزە  عێـــراق، 

نەتـــەوە  و  عێراقییـــەکان 

ئـــاگادار  یەکگرتووەکانیـــش 

ئەم  مەترســـیی  لە  کراونەتەوە 

بابەتە. دەشـــێت ئەم تەقینەوە 

و پێکدادانـــە تەنیـــا لەنێـــوان 

نەبێـــت،  عەرەبـــدا  و  کـــورد 

لەنێوان  پێکدادانە  ئـــەم  ڕەنگە 

عـــەرەب و تورکامن ڕوو بدات، 

لە دوو مانگی ڕابردوودا شـــەڕ 

و پێکـــدادان بە تەقـــە لەنێوان 

تورکامنـــی شـــیعە و عەرەبـــە 



108

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گوندەکانـــی  لـــە  ســـوننەکان 

لـــە  ھەندێـــک  و  بەشـــیر 

داقـــووق ڕوویان  گوندەکانـــی 

ئەوەیـــە  ھۆکارەکەشـــی  داوە، 

شـــەعبیی  حەشـــدی  تورکامن 

شـــیعەی ھەیە و قبووڵ ناکات 

کەســـێک بێـــت و زەوییەکەی 

ال  ھـــەردوو  بـــکات،  داگیـــر 

چەکداریان ھەیـــە، کە ئەمەش 

یەکێکـــە لـــە ئەگـــەرەکان کە 

لە ســـاتێکدا بتەقێتـــەوە، بۆیە 

کێشەکانی  چارەســـەرنەکردنی 

ناچەکان  دۆخی  ناوچانـــە،  ئەم 

مەترســـی. بەردەم  دەخاتـــە 

بوونـــی  بـــە  ســـەبارەت 

خەڵکی  لـــە  جیـــاواز  ھێـــزی 

لە  ڕۆڵیـــان  و  ناوچانـــە  ئـــەم 

ناکۆکیـــدا،  دروســـتکردنی 

دەڵێـــت  شـــوانی  خالیـــد 

ھێزە  بوونـــی  دیکە؛  خاڵێکـــی 

عەرەبـــی  ســـەربازییەکانی 

ناوچەیە  بـــەم  کـــە  شـــیعەن 

نامـــۆن و خەڵـــک بەرامبەریان 

ئەمەش  دەبێـــت،  کاردانەوەی 

مەترســـییەکی گەورەیـــە، ئەمە 

و  نییە  کـــورد  قســـەی  تەنیـــا 

تایبەمتەندەکانیش  ڕێکخـــراوە 

باســـیان کردووە کە مەترســـیی 

لەنێـــوان  ھەیـــە  پێکـــدادان 

لەنێـــوان  یـــان  پێکھاتـــەکان، 

و  خەڵک  ھێـــزەکان،  و  خەڵک 

کەم  النی  یـــان  بەڕێوەبـــردن، 

دەرببڕدرێـــت،  ناڕەزایەتـــی 

دروست  ناوچانە  لەم  پشـــێوی 

ببێت و ســـەقامگیری نەمێنێت.

ئەگـــەری  تائـــی  حاتـــەم 

بـــە  پێکھاتـــەکان  پێکدادانـــی 

وایە  پێـــی  و  دەزانێـــت  دوور 

ڕابـــردوودا  لـــە  چـــۆن  وەک 

نـــەداوە،  ڕووی  پێکـــدادان 

داھاتووشـــدا  لـــە  و  ئێســـتا 

ڕوو نـــادات. لـــەم بارەیـــەوە 

“پێکەوەژیان  دەڵێـــت:  تائـــی 

شـــاری  پێکهاتەکانی  لەنێـــوان 

لـــە دێرزەمانەوە  کەرکووکـــدا، 

بۆ  بـــووە  ســـەرەکی  فاکتەری 

ســـەقامگیری و ئاســـایش لـــە 

شـــارەکە، لـــە خراپرتین دۆخدا 

لەنێوان  پێکـــدادان  و  ئاڵـــۆزی 

شـــارەکەدا  پێکهاتەکانـــی 

پێشـــبینییش  نـــەداوە،  ڕووی 

ناکەیـــن بـــە هیچ شـــێوەیەک 

ئێســـتا هەمـــوو  بـــدات،  ڕوو 

کەرکـــووک  پێکهاتەکانـــی 

لەژێر  مانـــەوە  وایـــە  پێیـــان 

ســـایەی حکومەتـــی ناوەندیی 

باشـــە  چارەســـەرێکی  عێراقدا 

ئەو ڕاســـتییەش،  و گەواهیـــی 

شـــاری کەرکووک لەدوای 16ی 

لە   ،2017 یەکەمـــی  ترشینـــی 

)ئابووری،  هەموو ڕوویەکـــەوە 

نۆژەنکردنـــەوە و بەرقەرابوونی 

یاسا و ئاســـایش( بەرەوپێشەوە 

” . ە و چو

ســـەمعان  محەمـــەد 

ئۆغڵـــۆش ئەگـــەری پێکدادانی 

دوور  بـــە  پێکھاتەکان  نێـــوان 

دەزانێـــت، دەشـــڵێت ئـــەوان 

پێشـــێلکردنی  ســـەرەڕای 

بـــۆ  دەســـتیان  مافەکانیـــان؛ 

مافـــی کـــەس نەبـــردووە. “لە 

تورکامنیدا  بـــەرەی  ئەدەبیاتی 

باوەڕمـــان بـــە پێشـــێلکردن و 

پێکهاتەکانی  مافـــی  قووتدانی 

لە  تورکامنـــەکان  نییـــە،  دیکە 

مافەکانیان  )٢٠٠٣(ەوە  ســـاڵی 

لەالیـــەن پێکهاتـــەی کـــورد و 

تا  کـــراوە،  پێشـــێل  عـــەرەب 

تورکـــامن  پێکهاتـــەی  ئێســـتا 

کەرکووکی  پارێزگاری  پۆســـتی 

وەرنەگرتـــووە  کـــە بـــە مافی 

خـــۆی دەزانێـــت، بۆیـــە ئێمە 

ســـوورین لەســـەر ئەوەی ئەو 

دەشڵێت:  وەربگرین.”  پۆســـتە 

لیوایەكی  کـــردووە  “داوامـــان 

پێکهاتەکانـــی  لـــە  ســـەربازی 

جیـــاوازی  بەبـــێ  کەرکـــووک 
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ئەو  خەڵکی  ھـــەر  نـــەک  وایە 

خەڵکـــی  بەڵکـــوو  ناوچانـــە، 

چاوەڕوانی  کوردســـتان  ھەموو 

چارەســـەری یاســـایین. بـــەاڵم 

یاســـایی  چارەســـەری  ئەگـــەر 

نەبـــوو، خۆیان ئامـــادە دەکەن 

بـــۆ ھەمـــوو ئەگەرێـــک، بـــە 

پێکدادان  توندوتیـــژی،  ئەگەری 

دەبێت  بۆیـــە  شەڕیشـــەوە.  و 

ھەمـــوو  بـــۆ  خـــۆی  کـــورد 

بـــکات،  ئامـــادە  ئەگـــەرەکان 

لەسەر  ســـازش  ناکرێت  چونکە 

بکەین.” شـــوێنانە  ئـــەم 

ئەنجام

- دۆخی ئێســـتای کەرکووک 

جێناکۆکەکان. ناوچە  و 

وایـــە  پێـــی  کـــورد   -

دۆخـــی کەرکـــووک و ناوچـــە 

مەترســـیدایە. لە  جێباکۆکەکان 

عـــەرەب  و  تورکـــامن   -

دۆخەکـــە بـــە ئاســـایی و زۆر 

بـــاش نـــاو دەبـــەن و ھیـــچ 

نابینـــن. مەترســـییەک 

کەرکووک  دەڵێـــت  کورد   -

لـــە  ناوچـــە جێناکۆکـــەکان  و 

و  ئەمنیدایـــە  ناســـەقامگیریی 

مەترســـین  ھەن،  ھێزانەی  ئەو 

دانیشـــتووانی  ســـەر  بـــۆ 

ناوچەکـــە.

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

باس لـــە ســـەقامگیریی ئەمنی 

دەکەن و پێیـــان وایە کەرکووک 

و ناوچەکـــە گەڕاوەتەوە دۆخی 

خۆی. ئاســـایی 

دەڵێـــت  کـــورد   -

ناوچەکـــە  بەعەرەبکردنـــی 

پـــێ  دەســـتی  بەچـــڕی 

مەترســـی  و  کردووەتـــەوە 

لەســـەر زەویوزاری جووتیارانی 

ھەیـــە. کـــورد 

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

خۆشـــحاڵن بە دۆخی ئێســـتا و 

ئاســـایی و  بارودۆخە بە  ئـــەم 

رسوشـــتی دەبینن کە ھەمووان 

وەرگرتـــووە،  خۆیـــان  مافـــی 

بـــەاڵم تورکامن ھێشـــتا خۆیان 

بـــە فەرامۆشـــکراو و بێـــامف 

. نن زا ە د

- کـــورد ئیدارەی ئێســـتای 

کەرکـــووک و بەغدا بە ھۆکاری 

ناوچەکـــە  دۆخـــی  خراپیـــی 

. نێت زا ە د

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

ئیـــدارەی  بـــە  خۆشـــحاڵن 

و  کەرکـــووک  ئێستــــــای 

سوپاســـی ئامادەیـــی ھێـــزە 

حکومەتـــی  و  عێراقییـــەکان 

دەکـــەن. بەغـــدا 

پاراستنی  بۆ  بکرێت  دروســـت 

ئەمنیەتـــی  و  ئاســـایش 

ئەگەری  بـــارەی  لە  پارێزگاکە.” 

لـــەوە  بـــاس  پێکدادانیـــش 

ناکەیـــن  “پێشـــبینی  دەکات: 

پێکدادانێـــک  جـــۆرە  هیـــچ 

لەئارادا  پێکهاتەکانـــدا  لەنێوان 

بێـــت و ڕووش نـــادات، دۆخی 

کەرکـــووک لـــەدوای نەمانـــی 

شـــارەکە  لە  کورد  دەســـەاڵتی 

بـــەو  هـــەر  بـــووە،  چـــۆن 

دەمێنێتـــەوە.” شـــێوەیەش 

بەم  کەرکووکـــی  عەدنـــان 

جـــۆرە بۆچوونـــی خـــۆی لـــە 

پێکدادانـــی  ئەگـــەری  بـــارەی 

دەخاتـــە  پێکھاتـــەکان  نێـــوان 

پێکـــدادان  “ئەگـــەری  ڕوو: 

بابەتی  ئەمـــە  چونکـــە  ھەیە، 

ئـــەو  چـــۆن  وەک  خاکـــە، 

جووتیـــارەی ناوچەی حەفتەغار 

وتـــی مـــن دایکـــم مـــردووە، 

بـــەاڵم ئـــەم خاکـــە دایکمە و 

کە  ناکـــەم.  لەســـەر  سازشـــی 

ئەمڕۆ  ناوچانـــە  ئـــەم  خەڵکی 

بـــە دار و بـــەرد ڕووبـــەڕووی 

ئەوانـــە بوونەتـــەوە ھاتوونەتە 

ســـبەینێ  خاکەکەیـــان،  ســـەر 

و چەک  دیکـــە  شـــێوازی  بـــە 

ڕووبەڕوویان دەبنەوە. بڕواشـــم 
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ئایندەی کەرکووک و ناوچە 

جێناکۆکەکان:

ئایندەی  وایـــە  پێی  کورد   -

لە مەترســـیدایە  ناوچانە  ئـــەم 

بـــەرەو  دۆخەکـــەش  و 

مەترســـیدار  قـــــــــۆناغێکی 

دەنێـــت. ھەنـــگاو 

لەم  تورکامن  و  عـــەرەب   -

ئایندەی  بە  گەشـــبینن  دۆخەدا 

ناوچەکە.

- کـــورد دەڵێـــت ئەگـــەر 

بەردەوام  جـــۆرە  بەم  دۆخەکە 

ناوچەکـــە  ئاینـــدەی  بێـــت، 

دەبێت. ئاڵـــۆز  و  خـــراپ 

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

دۆخـــی  دەخـــوازن  ھیـــوا 

و  ھەبێت  بەردەوامیی  ئێســـتا 

نـــەدات. ڕوو  گۆڕانـــکاری 

وایـــە  پێـــــــی  کـــورد   -

ئاینـــدەی ئـــەم ناوچانـــە بەم 

نابێـــت،  بـــەردەوام  شـــێوەیە 

چونکـــە کـــورد ئـــەم دۆخـــە 

نـــاکات. قەبـــووڵ 

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

مانـــەوەی  لەســـەر  پێداگـــری 

دەکەن  جـــۆرە  بەم  دۆخەکـــە 

و دژی ھـــەر گۆڕانکارییەکـــن 

بـــۆ  بگەڕێنێتـــەوە  ناوچەکـــە 

.٢٠١٧ پێـــش 

دەکەنەوە. نێوانیان  ئاشـــتیی  و 

ئەگەر  وایـــە  پێی  کـــورد   -

بەردەوام  جـــۆرە  بەم  دۆخەکە 

پێکدادانـــی  ئەگـــەری  بێـــت، 

نێـــوان پێکھاتـــەکان نزیـــک و 

. یە وە کرا

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

دۆخەکـــە بە ئاســـایی دەبینن، 

پێکدادانـــی  ئەگـــەری  بۆیـــە 

دوور  بـــە  پێکھاتەکان  نێـــوان 

. نن زا ە د

- کـــورد پێـــی وایـــە کورد 

ئارامـــی  ســـنوورێک  تاکـــوو 

قۆناغێکـــدا  لـــە  و  دەگرێـــت 

وەاڵم دەداتـــەوە و دۆخەکەش 

ناکرێت. کۆنـــرتۆڵ  کـــەس  بە 

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

لـــە  پێکھاتـــەکان  دەڵێـــن 

ڕابـــردوودا بەئاشـــتی ژیاون و 

نییە  ھۆکارێک  ھیچ  ئێســـتاش 

نێوانیان  لـــە  پێکـــدادان  تاکوو 

بـــدات. ڕوو 

- کـــورد باس لـــە ئەگەری 

دەکات. دۆخەکە  تەقینـــەوەی 

تورکامنیـــش  و  عـــەرەب   -

بـــاس لـــە دڵخۆشـــیی خەڵک 

بۆ  گەڕانەوەیان  بـــە  دەکـــەن 

ترس  نەمانی  و  ئاســـایی  ژیانی 

تۆقین. و 

چارەسەر

و   ١٤٠ مـــادەی  کـــورد   -

بارودۆخەکە  ئاســـاییکردنەوەی 

دەزانێت. چارەســـەر  بـــە 

تورکامنیـــش  و  عـــەرەب   -

سەرەڕای دەســـتوور، پێیان وایە 

چارەســـەر بەردەوامیـــی ئـــەم 

دۆخە و بوونـــی ھەلومەرجێکە 

و  بن  دەســـەاڵتدار  تێیدا  ئەوان 

نەکرێن. فەرامـــۆش 

- کـــورد داوای گەڕانەوە بۆ 

دەکات.  ٢٠١٧ پێش 

تورکـــامن  و  عـــەرەب   -

پێـــش ٢٠١٧ ڕەت دەکەنەوە و 

داوای بەردەوامیـــی ئەم دۆخە 

. ن کە ە د

خاڵـــە  لـــەو  یەکێـــک   -

ھەمـــووان  دەگمەنانـــەی 

چارەســـەری  کۆکن،  لەســـەری 

یـــە  نە کیا کو ر کە - نە قیا ا عێر

ناوچـــە  و  کەرکـــووک  بـــۆ 

. ن کا کـــە کۆ جێنا

کۆکن  الیەکیش  ھەمـــوو   -

ڕێککەوتنی  و  گفتوگۆ  لەســـەر 

کەرکووک. پێکھاتەکانی  نێـــوان 

ئەگەری پێکدادانی نێوان 

پێکھاتەکان:

پێکھاتـــەکان  ھەمـــوو   -

پێکەوەژیان  جەخـــت لەســـەر 
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خالید سەالم سەعید 

)خالید شوانی(

ســـاڵی ١٩٧٥ لـــە شـــاری 

و  بـــووە  لەدایک  کەرکـــووک 

زانکۆی  لـــە  یاســـای  بەشـــی 

کـــردووە.  تـــەواو  بەغـــدا 

ماســـتەرە  بڕوانامەی  ھەڵگری 

دەســـتووری  یاســـای  لـــە 

و  کەرکـــووک  زانکـــۆی  لـــە 

لـــە  دکتۆرایـــە  خوێنـــدکاری 

مەنسوورەی  زانکۆی  لە  یاســـا 

بووە   ٢٠١٠ ســـاڵی  بەغـــداد. 

ســـەرکردایەتیی  ئەندامی  بـــە 

نیشـــتامنیی  یەکێتیـــی 

ســـااڵنی  لەنێوان  کوردســـتان. 

ئەندامـــی   ،)2005-2014(

پەرلەمانـــی عێـــراق بـــووە و 

ڕاوێژکاری   )2014-2016( لـــە 

یاسایی ســـەرۆککۆماری عێراق 

لیژنـــەی  ئەندامـــی  بـــووە. 

جێبەجێکردنی مـــادەی ١٤٠ و 

دواتریـــش بووە بە ســـەرۆکی 

پەرلەمانی  یاســـایی  لیژنـــەی 

لیژنـــەی  ئەندامـــی  عێـــراق. 

بااڵی سیاســـیی چارەسەرکردنی 

کێشـــەی ناوچـــە دابڕاوەکانی 

و  بەغدا  لـــە  بـــووە  کوردســـتان 

ئەندامی لیژنەی ئاســـاییکردنەوەی 

ناوچـــە  و   کەرکـــووک  دۆخـــی 

دابـــڕاوەکان بووە. لە ئێســـتادا و 

كابینەی حكومەتـــی هەرێمدا،  لە 

کاروباری  بـــۆ  ھەرێمە  وەزیـــری 

دانوســـتاندن لەگـــەڵ بەغـــدا.

حاتم الطائی

شـــاری  لـــە   1967 ســـاڵی 

و  بـــووە  لەدایـــك  كەركـــووك 

بەكالۆریۆســـە  بڕوانامەی  خاوەنی 

لە زانستە سیاســـییەكان. ئەندامی 

وتەبێـــژی  و  مەكتەبسیاســـی 

شـــاری  لە  عەرەبییە  ئەنجوومەنی 

كەركـــووك. ســـەرۆكی ڕێكخراوی 

بۆ گەشـــەپێدانی  الحق”  “ســـامء 

 . ییە ۆ مر

محەمەد سەمعان کەنعان یوسف 

ئاغا کۆپرلو

شـــاری  لـــە   ١٩٧٩ ســـاڵی 

و  بـــووە  لەدایـــک  کەرکـــووک 

بەکالۆریۆســـە  بڕوانامەی  خاوەنی 

لە زانســـتی ژمێریاریدا لە زانکۆی 

ئۆپۆزســـیۆنی  لـــە  کەرکـــووک. 

عێراقیدا دژ بە دەســـەاڵتی بەعس 

بۆ  چـــووە  دواتر  کـــردووە،  کاری 

تورکیـــا و لەپـــاش ڕووخانـــی 

گەڕاوەتەوە  بەعس؛  دەسەاڵتی 

بۆ عێراق. لە ســـااڵنی )٢٠٠٨-

٢٠١٢(دا، ئەندامـــی پەرلەمانی 

لەســـەر  بووە  عێراق  گەنجانی 

پشـــکی پارێزگای کەرکووک. لە 

ســـاڵی ٢٠١٠ تاوەکوو ئێســـتا، 

لقی  ڕێکخستنەکانی  بەرپرسی 

تورکامنیی  بـــەرەی  کەرکووکی 

. قییە عێرا

عەدنان عبید کەریم

شـــاری  لە  ســـاڵی ١٩6١   

و  بـــوو  لەدایـــك  کەرکـــووک 

ھونەرە  دیپلۆمـــی  خاوەنـــی 

لـــە پەیامنـــگای تەکنەلۆجیای 

لە  بەکالۆریـــۆس  و  ھەولێـــر  

زانکۆی  سیاســـییەکانی  زانستە 

٣ی  لقی  کارگێـــڕی  کەرکووک. 

پارتـــی دیموكراتی كوردســـتان 

بـــووە و لە ئێســـتادا ئەندامی 

ســـەرکردایەتیی  ئەنجوومەنی 

و  کەرکووک–گەرمیـــان 

بەرپرســـی دەزگای ھەڵبژاردنی 

ســـەرکردایەتیی  ئەنجوومەنی 

پارتـــی  کەرکووک–گەرمیانـــی 

دیموكراتـــی كوردســـتانە.

پرۆفایلی بەشداربووان
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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"مرۆڤی عاقڵ؛ مێژوویەكی كورتی جۆری 
مرۆیی"

نووسـه رى  هـه رارى  نـووح 

كتێبـی }مرۆڤـى{ عاقـڵ )مێژوويه ىك 

يه كێكـه   مرۆيـی(،  جـۆرى  كورتـی 

و  مێژوونـووس  به ناوبانگرتيـن  لـه  

كتێبـه كاىن  ئێسـتا،  بريمه نـده كاىن 

زمانـه   هه مـوو  بـۆ  وه رگێـڕدراون 

زينـدووه كاىن جيهـان, ئـه م بريمه نده  

كه مـرت لـه  كۆمه ڵگـه ى ئيسـالمى و 

نـارساوە،  كورديـدا  كۆمه ڵگـه ى  لـه  

هه ندێكيـان  كتێبه كانيـىش 

هـۆكارى  ڕە نگـه   وه رگێـڕدراون، 

ئـه م  كـه   بێـت  ئـه وه   سـه ره ىك 

خـاوه ىن  جووله كه يـه  و  بريمه نـده  

ئيرسائيليیـه . ڕە گه زنامـه ى 

خـاوه ن  كتێبـه ،  لـه م  جگـه  

مێژوويـى  تـرى  كتێبـى  چه نديـن 

هزرييـه ، ئـه و ته نيـا مێژوونووسـێك 

و  بگێڕێتـه وه   ڕووداوه كان  نييـه  

لێكۆڵينه وه يـان تێـدا بـكات، به ڵكوو 

سـه رده م؛  بريمه ندێـى  وه كـوو 

تێگه يشـتنى تازه  و ڕاڤه ى نوێى پێيه  

و خه ريى ڕاڤەكـردىن ڕووداوه كان و 

پێشـبينيیه  بـۆ داهاتـووى مرۆڤايه ىت 

نووسـني  زۆرى  به شـێى  لـه   كـه  

مه ترسـيیه كاىن  كتێبه كانيـدا  و 

ئاينـده ى  له سـه ر  ته كنه لۆجيـا 

ده كات. ديـارى  مرۆڤايـه ىت 

کتێبە ئایندەییەکان

خوێندنەوەى کتێبى
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لێكدانه وه يـه ىك  كتێبـه   ئـه م 

مێـژووى  بـۆ  قۆنا غبه ندييـه  

كـردوون  دابـه ىش  كـه   مرۆڤايـه ىت، 

به سـه ر چوار قۆناغى سـه ره كيدا كة 

ريتـني لة: وه رچه رخان و گواسـتنه وه 

 و دابڕان و هێڵى جياكه ره وه  باسـيان 

قۆناغه كانـدا  لـه  بـاىس  ده كات. 

ته نهـا له سـه ر ڕە هه نـدى مێژوويـی 

هه مـوو  به ڵكـوو  نه وه سـتاوه ، 

ڕەهه نـده كان لـه  بايه لۆژييـه وه  بـۆ 

ڕە هه نـدى كۆمه اڵيـه ىت و ئابوورى و 

داوه . گـرێ  به يه كـه وه   ئايینیـى 

كتێبـەدا   ئـه م  يه كه مـى  بـه ىش 

شـۆڕىش  ناونيشـاىن  له ژێـر  كـه  

له سـه ر  به شـه دا  لـه م  زيهنيیـه : 

ده كات  قسـه   سـه ره ىك  ته وه رێـى 

زانسـتیى  و  ورد  لێكۆڵينـه وه ى  و 

بنچينـه  و  لـه وه ى  كـردووه  

چييـه. مـرۆڤ  ڕە گوڕيشـه ى 

هه رارييـه وه،   ڕوانگـه ى  لـه  

ته مه ىن پێشـينه ى مرۆڤـى بريكه ره وە 

و ژيـر ده گه ڕێتـه وه  بـۆ نزيكه ى ٢.٥ 

مليۆن سـاڵ له  ڕۆژهه اڵىت ئه فەريقا، 

شـوێنه واره   كۆنرتيـن  به گوێـره ى 

هه ڵكۆڵـراوه كان كـه  به ڵگـه ى ئـه وه  

شـوێنانه   لـه م  به ده سـته وه   ده ده ن 

له وێـوه   پاشـان  كـردووه .  ژيانيـان 

كۆچيان كـردووه  بۆ گه ڕان به شـوێن 

ژيانـدا و بـه  هه مـوو جيهانـدا بـاڵو 

هـه رارى،  بـڕواى  بـه   بوونه تـه وه ، 

فاكتـه رى ژينگـه  و كه شـوهه وا زۆر 

كاريگـه ر بووه  له سـه ر په ره سـه ندىن 

تيايـدا  لـه و شـوێنانه ى كـه   مـرۆڤ 

ئـه و  منوونـه ى  لێـره دا  ژيـاون. 

لـه   ڕوو  ده خاتـه   گه شه سـه ندنه  

مرۆڤـى نياده رتاڵـه وه  لـه  ئه ورووپـا، 

پاشـان  هۆمـۆ ئه ريكتـۆس له  ئاسـيا 

و مرۆڤـى سـۆلۆ لـه  ئه نده نووسـيا، 

عاقـڵ  مرۆڤـى  ده ركه وتنـى  پاشـان 

ده ركـه وت لـه  نزيكـه ى ٧٠ هـه زار 

سـاڵ پێـش ئێسـتا و ته نيـا جـۆره  كه  

تـر  و جـۆره كاىن  مبێنێتـه وه   توانیـى 

سـڕاونه ته وه . و  هاتـووه   كۆتاييـان 

جياكارى و جيـاوازی ده كات كه  

له نێـوان مـرۆڤ و دروسـتكراوه كاىن 

تـر له سـه ر زه وى، بـۆ منوونـه  بـاس 

لـه وه  ده كات كـه  مێشـك و پێگـه ى 

بـه راورد  بـه   مـرۆڤ  بريكردنـه وه ى 

گه وره تـره ،  تـر  زينـده وه ره كاىن  بـه  

گه وره تريـن  ئـه و  الى  ئه مـه ش 

و  ڕەفتارییـە  و  خـوو  جياكارييـه  

بااڵتريـن جياكارييـه  كـه  توانيويـه ىت 

بااڵى مرۆڤ به سه ر دروستكراوه كاىن 

تردا دروسـت بـكات. جياوازیى ترى 

بچـووىك  بـه   كـه  ئه وه يـه   مـرۆڤ 

زۆرى  كاىت  و  ده بێـت  له دايـك 

ئه مـه ش  گه شـه كردن،  بـۆ  ده وێـت 

و  مێشـك  گه ورەیـى  بـۆ  هـۆكاره  

ڕووى  لـه   هه روه هـا  بريكردنـه وه ، 

كۆمه اڵيه تيیشـه وه  واى كـردووه  كـه  

دروسـتكراوه كاىن  لـه   زياتـر  مـرۆڤ 

بێـت،  بـه  چاودێـرى  پێويسـتى  تـر 

بەپێچه وانـه وه  زينـده وه ره كاىن تر له  

ڕووى كاتـه وه  زووتـر گه شـه  ده كه ن 

بـه  خۆيـان ده به سـنت. و پشـت 

ڕۆڵـى  لـه   بـاس  به شـه دا  لـه م 

پيشه سـازیى سـه ره تايى و كشتوكاڵ 

ده كات لـه  گۆڕينى ڕە فتـار و ئاكارى 

ئـاكارى  به تايبـه ىت،  كۆمه اڵيـه ىت 

كۆمه اڵيه تیـى  پێكهاتـه ى  و  خێـزاىن 

جێگـره وه ى  وه كـوو  سـه ربه خۆ 

هاوبـه ش. خێـزاىن 

لـه  بـه ىش دووه مـى كتێبه كه يدا 

هه رارى باس له  شـۆڕىش كشـتوكاڵى 

ده كات و ده گه ڕێتـه وه  بۆ ده  هه زار 

سـاڵ پێـش زايـني. الى هـه رارى ئه م 

شۆڕشـه  گه وره تريـن و به هێزتريـن 

په ره سـه ندىن  وه رچه رخـاىن 

گه وره تريـن  به ڵكـوو  مێژووييـه ، 

فێڵـه  كـه  مرۆڤـى بريمه نـد و عاقـڵ 

دايهێنـاوه.  

ئـه م شۆڕشـه  سـه ره ڕاى ئـه وه ى 

و  ژمـاره   جۆرييـه وه ،  ڕووى  لـه  

چڕیـى مرۆڤـى زۆر زيـاد کـردووه ، 

لـه   فره يـى  لـه   بـووه   ڕێگـر  بـه اڵم 

كـردووه   مـرۆڤ  لـه   واى  خۆراكـدا، 

ببێـت بـه  كۆيلـه ى گه نم، واتـه  يه ك 
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يه كسـانييه   كێشـه ى  ئه ويـش 

لـه   ئـه و  مرۆڤەکانـدا.  له نێـوان 

لـه وه   بـاس  جێنه تيكيیـه وه   ڕووى 

شـێوه یە   بـه و  مـرۆڤ  كـه   ده كات 

هـۆكاری   ئه مـه ش  ده كات،  گه شـه  

جياوازييه كه يـه ، بۆيـه  ئامـاژە  بـه وه  

ئازادیـى  وشـه ى  مـرۆڤ  ده كات 

ده سـتكردى  داهێنانێـى  داهێنـاوه ، 

مرۆييـه  و ئـازادى ته نهـا ئامرازێـى 

ڕووى  لـه   مرۆڤـه .  خه ياڵكـردى 

هيـچ  بابه تـه   ئـه م  بايه لۆجييـه وه  

واتايـه ىك نييـه  كـه  ده ڵێـت مـرۆڤ 

كۆمه ڵگـه   دميوكراسـييه كاندا  لـه  

ئـازاده . پاشـان هه رارى له م به شـه دا 

ده كات  گرنـگ  زۆر  پرسـيارێى 

ده ربـاره ى به ختـه وه رى، چونكـه  له  

تێڕوانينـى بايه لۆجيیـه وه  ته نیـا دان 

بـه  به ختەوه ريـدا نـراوه  و مامه ڵه ى 

بـه   ده كات.  له گه ڵـدا  زانسـتیى 

هـۆى هه مـوو ئـه م گۆڕانكارييانه ى 

دروسـتى  كشـتوكاڵى  كـه  شـۆڕىش 

بـه   پێويسـتى  مـرۆڤ  كـرد، 

ئامـرازى  و  زانيارييـه كان  پاراسـتنى 

چونكـه   هه بـوو،  په يوه نديكـردن 

ئيـرت ته نیـا ياده وه ریـى نزيكمـه ودا 

بـۆ  نييـه   بـه س  مـرۆڤ  كـورىت  و 

زانيارييـه كان،  مانـه وه ى  و  پاراسـنت 

داهێنـا،  نووسـينى  مـرۆڤ  بۆيـه  

واڵىت سـۆمه ر وه كـوو النكـه ى ئـه م 

 ٣٠٠٠ نزيكـه ى  لـه   بـوو  داهێنانـه  

زايـني. پێـش  سـاڵ 

لـه  بـه ىش سـێيه مى كتێبه كه يدا 

كـه  نـاوی نـاوه  يه كگرتنـى مرۆيـی، 

ئـه وه   بريۆكـه ى  له سـه ر  جه خـت 

مرۆييـه كان  ئـازارە  كـه   ده كاتـه وه  

سـه رچاوه  و  ئـه وه ى  دواى 

بـوو،  جيـاواز  و  زۆر  ژماره يـان  

په يوه نـدی  كـه   جاريـش  هه ندێـك 

لـه  نێوانيانـدا الواز بـوو، پێويسـتى 

بـه وه  بـووه  به يه كه وه  ببه سـرتێنه وه  

و يـه ك بخرێـن. بـه  بڕواى هـه رارى، 

به ره و كولتـوورى جيهانیى هاوبه ش 

لـه م  هه ڵده گرێـت.  هه نـگاو 

سـه رده مه دا سـامان و دارايى وه كوو 

بريوباوه ڕێـى جيهانیـى لـێ هاتووه . 

لـه  م به شـه ى كتێبه كه يـدا بابه تێـى 

گفتوگۆكـردن  بـۆ  كـردووه   ته رخـان 

جيهـاىن  ئیمپریالیزمـی  بـاره ى  لـه  

يه كگرتـن  لـه   بـووه   به شـدار  كـه  

سـه ره ڕاى  جيهـاىن،  يه كخسـتنى  و 

ئـه وه ى كـه  هـه رارى ئیمپریالیزمـی 

وه سـف  شـه ڕانگێز  بـه   جيهـاىن 

ده كات.

جيهانـدا،  ئێسـتاى  بـاىس  لـه  

ئەمـڕۆ  ده كات  لـه وه   پێداگـرى 

ئيمپڕاتۆريه تێـى  له بـه رده م 

كـه  ملكه چـى  بـه رزى جيهانيدايـن 

نييـه . دياريكـراو  ده وڵه تێـى 

جگـه   ئه مـه   خـۆراك.  سـه رچاوه ى 

كشـتوكاڵدا  له پـاڵ  ڕاسـته   لـه وه ى 

بـه   كـردووه   ده سـتى  مـرۆڤ 

ئـاژەڵ،  به خێوكـردىن  و  ماڵيكـردن 

بـه اڵم بـه  تێڕوانينـى هـه رارى، ئـه م 

چاالكييـه  بـه  بـه راورد بـه  گرنگيدان 

به  خـۆراك؛ چاالكييـه ىك مامناوه ندى 

بـووه ، به ڵكـوو هه مـوو سـەرنجەكە  

به رهه مهێنـاىن  و  خـۆراك  له سـه ر 

سـه رچاوه ى  وه كـوو  بـووه   گه نـم 

خـۆراىك. يه كه مـى 

تـره وه   ڕوويـه ىك  لـه   هه روه هـا 

ده بێـت،  زيـاد  مـرۆڤ  ئيـدی 

هه ڵده كشـێن  به رژەوه ندييه كانـی 

هه روه هـا  ده ده ن،   به يه كـدا  و 

و  كۆمه اڵيـه ىت  كۆبوونـه وه ى 

دروسـت  دژبه يـه ك  ئابووریـى 

ده بێـت، ئه مـه  بنه ماى دروسـتبووىن 

شـار و جڤـاىت كۆمه اڵيه تیيـه . بۆيـه  

كۆمه اڵيه تیيـه،  كۆبوونـه وه   ئـه م 

خواسـت و پێداويسـتیى مـه ده ىن و 

ڕێكخـراوى ده  وێت، ئه م خواسـته ش 

و  كۆمه اڵيـه ىت  گرێبه سـته   ئـه و 

بـۆ  ده كـه ن  دروسـت  ياسـایانه  

ڕێكخستنى شـاره كان و گردبوونه وه  

كۆمه اڵيه تييـه كان، ئه مـه ش بنه مـاى 

ده وڵه تەشـاره كانه . دروسـتبووىن 

هـه رارى  به شـه دا  لـه م 

ڕوو،  ده خاتـه   گرنـگ  كێشـه يه ىك 
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لـه م  ئايينـه وه،   بـاره ى  لـه  

به شـه دا پێـى وايه  له دواى سـامان و 

ئێمپریالیزمەوە، يه كێكـه  له  فاكته ره  

گرنگه كاىن تر يان فاكته رى سـێيه مى 

يه كخسـتنى جيهـان. به درێـژى لـه م 

په ره سـه ندىن  لـه   بـاس  به شـه دا 

مـرۆڤ  به ندايه تیـى  و  ئايـني 

به ندايه تیـى  قۆناغـى  لـه   كـراوه ، 

ڕۆحـه وه  بـۆ فره خوايـى و پاشـان بۆ 

يه كتاپه رسـتى، پاشـان له سـه ر ئايینه  

نائاسـامىن و ڕە هه نـده  ڕۆحیيـه كاىن 

ئاسـامنیيه كان  ئایينـه   ده ره وەى 

فه لسـه فه ى  لـه   بـاس  و  وه سـتاوه  

بوودایـى و ئه بيقۆرييـه كان دەکات، 

كـه   ده كات  قۆناغـه ش  لـه و  بـاس 

هه ندێـك جـار ئايدۆلۆژيـا جێگـه ى 

بـه  ئايـني و ڕۆحانیـه ىت ئایينـى چۆڵ 

ئايدۆلۆژيـاى  وه كـوو  كـردووه ، 

ماركـى. 

كۆتايـى  و  چـواره م  بـه ىش  لـه  

كتێبه كـه دا باس له  شـۆڕىش زانسـتى 

ده كات و ده ڵێـت: "ڕە نگـه  شـۆڕىش 

زانسـتى؛ شـۆڕىش مه عريفى نه بێت، 

به ڵكـوو پێـش هـه ر شـت، شـۆڕىش 

نـه زاىن و جه هـل بێـت."

بـه  بـڕواى ئـه و، زانسـتى نـوێ 

سـه ره ىك  بنه مـاى  سـێ  بـه   پشـت 

ده به سـتێت، ئه وانيش: ئامـاده كارى 

بـۆ دانپيانـان به  نـه زاىن، تێبينيكردن، 

هه روه هـا بنه ماى سـێيه م؛ مامتاتيك. 

كاتێـك  ده بێـت  بـه وه   ئه مـه ش 

تێپه ڕێنـني  بريوبـاوه ڕە   ئـه و  ئه گـه ر 

)هه روه كـوو لـه  ئايینـى  مه سـيحى 

و ئيسـالمدا هه يـه ( كـه  دان بـه وه دا 

بنێیـن كـه  زۆر نازانـني، سـه رچاوه ى 

مه عريفـه  بريتييـه  لـه  تێبينیكـردن، 

ئه زموونكـردن، بريوباوه ڕى زانسـتی.

لـه م به شـه دا بـاس لـه و سـوود 

كـه   ده كات  ئه رێنیيانـه   خاڵـه   و 

شـۆڕىش زانسـتى له  بـوارى ئابوورى 

و بايه لۆجيـا و زانسـتى پزيشـى و 

كـردووه ،  دروسـتى  كۆمه ڵناسـيدا 

بـاس لـه و ڕەهه نـده ش ده كات كـه  

زانسـت لـه م ڕۆژگاره دا لـه  هه وڵـى 

وه كـوو  مـردن  كێشـه ى  ئه وه دايـه  

چاره نـووىس هه مـوو مرۆڤێك بكات 

دۆزينـه وه ى  لێكۆڵينـه وه ى  بابـه ىت 

جێگـره وه  و دایەلۆگـی چاره سـه رى. 

هـه رارى پرسـيارێى زۆر گرنـگ 

پێشـكه وتنه كاىن  لـه  بـاره ى  ده كات 

لـه   ئه مەريـكاوه ،  و  ئه ورووپـا 

به تايبـه ت  تـر،  ده وڵه تـاىن  كاتێكـدا 

كه وتـوون،  دوا  عـه ره ىب  ده وڵه تـاىن 

كـه   ئه وه يـه   هـه رارى  وەاڵمه كـه ى 

ده وڵه تاىن دواكه وتـوو له  نائامادەیی 

و  ته ندروسـت  دامـوده زگاى 

بونيـادى دەزگای دادوه رى، بونيادى 

ئابووریـى  و  كۆمه اڵيـه ىت  سـياىس، 

گه شـه كردوودا ده ژيـن، بـه اڵم ئـه م 

ده زگايانـه  لـه  ئه ورووپـا و ئه مەريكا 

چه نـد  درێژایـى  بـه   و  به خێرایـى 

سـه ده يه ك ڕەگوڕيشـه يان داكوتاوه .

لـه م كتێبه دا هه رارى له  ده رگاى 

زۆر بـاىس تـرى داوه،  به تايبـه ىت ئه و 

بابه تانـه ى گـرێ دراون بـه  شـۆڕىش 

زانسـتى، لـه  نێوانيانـدا بـاس لـه  ڕق 

ده كات  سـه رمايه دارى  دڕنده يـى  و 

كه  خـۆى له سـه ر تااڵنكردىن سـاماىن 

واڵتـاىن هه ژار گـه وره  كـردووه .

بـاس له  مه ترسـیيه كاىن شـۆڕىش 

سيسـتمى  كـه   ده كات  زانسـتى 

بەخـۆوه ى  نـوێ  كۆمه اڵيه تیـى 

بينيـوه  له به رامبـه ر زاڵبوون به سـه ر 

سيسـتمى كالسـيى، وه كـوو چه مى 

ژيـان لـه  سـايه  و ئامێـزى خێـزان و 

بـووه   زانسـتى  شـۆڕىش  كۆمه ڵگـه . 

كـۆىت  لـه   تـاك  ڕزگاركـردىن  هـۆى 

كۆمه اڵيـه ىت و له جياتیـى ئـه وه  كۆىت 

كـرد بـه  كـۆىت ده سـه اڵت و بـازاڕ.

بـاس  هـه رارى  كۆتايیـدا  لـه  

ده كات،  ژيـر  مرۆڤـى  كۆتايـی  لـه  

هه نده سـه ى  هـۆى  بـه   ئـه وه ش 

جينـی و ئـۆرگاىن، كـه  واى كـردووه  

به سـه ريدا  بايه لۆجـى  په ره سـه ندىن 

مرۆڤـدا  ده سـتى  لـه   و  بێـت  زاڵ 

بتوانێـت وه كـوو چه كێـى  و  بێـت 

بهێنێـت. بـه كارى  هه ڕەشـه  
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Just War Theory تیۆرى جه نگى ڕەوا
ئامادەکردنی: زانا تۆفیق

بریتییه   ڕە وا  جه نگـــى  تیـــۆرى 

بۆ  ئه خالقـــى  دادوه ریكـــردىن  لـــه  

پشـــت  كـــه   جه نـــگ  دیـــارده ى 

ڕێســـا  و  بنه مـــا  كۆمه ڵێـــك  بـــه  

ده به ســـتێت، چونکـــە جه نـــگ له  

ڕێگایه كه   تیـــۆره دا  ئه م  چوارچێوه ى 

و  ئاشـــتى  ده ســـته به ركردىن  بـــۆ 

دادپـــه روه رى. ده ركه وتنـــى تێـــز و 

بیركردنـــه وه كاىن جه نگی ڕەوا خاوه ن 

مێژوویـــەىك دوورودرێـــژە، هه ڵبه ت 

لـــه  زۆرینـــه ى شاره ســـتانییه ته كان 

بـــاس  جیاوازه كانـــدا  ئایینـــه   و 

لـــه  ڕە وایه تیـــدان بـــه  جه نـــگ و 

جه نگ  به ڕێوه چـــووىن  چۆنیه تیـــى 

ئه م  ده ركه وتنى  ســـه ره تاى  كـــراوه . 

بۆ  بگه ڕێتـــه وه   ده كرێـــت  تیـــۆره  

یۆنانییـــه كان و دواتـــر ئیمپراتۆریه ىت 

ڕۆماىن، بـــه اڵم زۆرێك لـــه  توێژەراىن 

ئـــه م بـــواره ، قۆناغى ڕاســـته قینه ى 

ئـــه م تیۆره  بـــه  فه لســـه فه ى ئایینى 

مه ســـیحى ســـه ده كاىن ناوه ڕاستەوە 

گـــرێ ده ده ن. بۆیـــە به كارهێنـــاىن 

بـــه   په یوه ســـته   چه مكـــه   ئـــه م 

به مـــه ش  شاره ســـتانیه ىت خۆرئـــاوا، 

ده كـــه ن  جیـــاوازی  توێـــژەران 

له گـــه ڵ به شـــێك لـــه و چه مكانه ى 

تـــر كـــه  لـــه  ڕووى به كارهێنـــان و 

له   ده بنـــه وه   نزیـــك  ناوه رۆكـــه وه  

تیـــۆرى جه نگـــى ڕە وا وه ك جه نگى 

یاخود جیهاد   ،)Holy war(  پیـــرۆز

)Jihad(، كـــه  لـــه  ئایینى ئیســـالمدا 

ڕێگه پێـــدراوى جه نگ   به  جۆرێـــى 

وێنـــا ده كرێـــن. ڕەگوڕیشـــه ى ئه م 

تیـــۆره  مێژوویـــەىك كـــۆىن هه یـــه  

و  "ئاگۆســـتین"  لـــه   هه ریه كـــه   و  

"تۆمـــاس ئاكوینى" بـــه  دامه زرێنه ر 

تیـــۆره  داده نرێن.  و بونیادنەری ئه م 

قۆناغـــى مۆدێرندا، رسوشـــتى  لـــه  

ده ســـتتێوه ردان  بنه ماكاىن  و  جه نگ 

و ئامانج و پاڵنـــه ره كاىن گۆڕانكارییان 

به ســـه ردا هاتـــووه ، به  شـــێوه یه ك 

ســـرتاكچه رى ئه م تیۆره  په یوه ســـت 

ده بێت به  بونیادنـــان و هاتنه كایه  ى 

لـــه  خۆرئاوادا.  نه ته وه یى  ده وڵـــه ىت 

ئاییـــن وه ك  لـــه م قۆناغـــه دا چیرت 

هۆكارێـــك بـــۆ ڕە وایه تیـــدان بـــۆ 

و  دانانرێت  جه نگ  هه ڵگیرســـاندىن 

پاساوى ســـه ره كیى جه نگ  و  هۆكار 

وه اڵمدانه وه ى  لـــه   دەبینێتەوە  خۆی 

بـــه   دژ  ده ســـتدرێژیكار  تـــاواىن 

سیســـتمى  له   نه ته وه یى  ده وڵـــه ىت 

و  بنه ما  هەروەهـــا  نێوده وڵه تیـــدا. 

بوونەتە   تیـــۆره   ئه م  پرەنســـیپه كاىن 

به شـــێى گرنگ له  ڕێســـا و یاســـا 

نێوده وڵه تییـــه كان. 

تیـــۆرى جه نگـــى ڕەوا پێامن 

ده ڵێـــت كـــه  بارودۆخێـــك دێته 

به كارهێناىن  نـــه ك  كـــه    كایـــه وه  

به ڵكـــوو  ده بێـــت،  ڕەوا  هێـــز 

ده بێتـــه  كرده یه ىك پێویســـت كه  

ده بێـــت ڕوو بـــدات وه ك ته نیـــا 

پاراســـتنى  پێناو  له   بژارده یـــه ك، 

ماف و بـــووىن هاواڵتیـــان. خاڵى 

جه نگـــى  تیـــۆرى  ده ســـتپێى 

لـــه   جه ختكردنه وه یـــه   ڕە وا، 

كـــه   دادپـــه روه رى،  چه مـــى 

كـــرده وه كاىن  ده بێـــت  تێـــدا 

ڕاســـت  بـــه  شـــێوه یه ىك  جه نـــگ 

له ســـه ر  بڕیـــارى  دادپه روه رانـــه   و 

جەنگی  تیـــۆری  لێـــره دا  بدرێـــت. 

په یوه ندیـــى  ئه ده بیـــاىت  لـــه   ڕەوا 

ده ســـتتێوه رداىن  و  نێوده وڵـــه ىت 

ســـه ربازیدا ده كرێـــت نـــاو برێت 

 The Moral( بـــه  یاســـاى مۆراڵـــى

له خۆ  بنه ما  كۆمه ڵێـــك  كـــه    ،)Law

ده گرێت په یوه ســـت بـــه  جه نگه وه  

نێوده وڵه تیـــدا.  سیســـتمى  لـــه  

بۆیـــە له  ڕوانینـــى گشـــتیدا تیۆرى 

لـــه  هه وڵێك  جه نگـــى ڕەوا بریتییه  

چوارچێوه یـــه ك  ڕە خســـاندىن  بـــۆ 

لـــه   بـــۆ ڕێكخســـتنى ده ســـه اڵت 

بـــه   نێوده وڵه تیـــدا،  سیاســـه ىت 
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به رژەوه ندیـــى  كـــه   جۆرێـــك 

تێـــدا  نێوده وڵه تیـــى  هاوبـــه ىش 

بێـــت. واتە كاتێك جه نـــگ ڕەوایه ىت 

وه رده گرێـــت كـــه  دادپـــه روه رى و 

بـــكات،  ده ســـته به ر  ســـه قامگیرى 

نـــه ك ئـــەوەی كـــە ته نیا لـــه  پێناو 

تیۆرى  بێت.  خودیـــدا  به رژە وه ندیى 

جه نگى ڕە وا ســـێ قۆناغى ســـه ره ىك 

كاىت  )پێش جه نـــگ،  خـــۆ  ده گرێته  

دواى  قۆناغـــى  و  جه نـــگ  ڕووداىن 

جه نـــگ(، هه ریه كه یـــان ئاماژەیـــه  

بۆ ڕوویـــەك لـــه  ڕووە مۆراڵییه كاىن 

جه نـــگ دەكـــەن. قۆناغـــى پێـــش 

 )jus ad bellum( جه نـــگ 

په یوه ندیـــداره  بـــه و بابه تانـــه ى كه  

پێویســـته  بـــۆ دروســـتكه راىن بڕیار 

ده بێت  كـــه   بۆ چوونـــه  جه نگه وه ، 

ڕێگه پێدراو  مۆراڵییـــه وه   لـــه  ڕووى 

به   په یوه ســـته   دووەم  قۆناغى  بێت. 

 ، )jus in bello( ڕەفتارى جه نگـــه وه

ئه خالقییه كان  پێـــوه ره   به گوێـــره ى 

كه   ده گرێتـــه  خۆى  بنه مایانه   ئـــه و 

تێیدا ئیداره ى ڕەفتـــارى ڕە وا ده كات 

به ڕێوه چـــووىن جه نگـــدا،  لـــه  كاىت 

ئه مانـــه ش بریتین لـــه  گرنگرتین ئه و 

بنه مایانـــه ى كـــه  تێیـــدا مـــاىف ئه و 

كه ســـانه  ده پارێزێت كـــه  جه نگاوه ر 

نیـــن و به شـــێك نین له  پڕۆســـه ى 

 jus( ســـێیه میش  قۆناغی  جه نـــگ. 

بنه مایانـــه   ئـــه و   )post bellum

ده گرێتـــه وه ، كـــه  ئیداره ى ئاشـــتى 

ڕەوا ده كات له نێـــوان ده وڵه تانـــدا و 

پارێـــزگارى ده كات له  ماىف تاكه كان و 

گه وره تر  شـــێوه یه ىك  به   ده وڵه ته كان 

له و كاتـــه ى جه نگه كه  ده ســـتى پێ 

كردووه . ئه م پرەنســـیپه  بـــه  به راورد 

بـــه  دوو بنه ما كـــەى تـــر، نوێرتە له  

ڕەوادا،  جه نگـــى  تیـــۆرى  ئه ده بیاىت 

ملمالنێ  بـــه  چاره ســـه رى  تێیدا  كه  

نـــاو   )Resolution of conflict(

ده برێـــت. هـــه روه ك ئامـــاژە ى پێ 

كـــرا، نۆرمه كاىن تیـــۆرى جه نگى ڕە وا 

لە ئێســـتادا به ته نیا نۆرمـــى مۆراڵى 

نیـــن، به ڵكـــوو بوونەتە بەشـــێکی 

نێوده وڵه تییەکان،  یاســـا  لە  سەرەکی 

كـــه  ئاڕاســـته ى هه مـــوو الیه نه كان 

ده كرێن لـــه  پێناو ده ســـته به ركردىن 

دادپه روه رى. و  ئاشـــتی 
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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

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠


