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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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ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست له  ئاستانه ی گۆرانكارییه  
نێوده وڵه تییه كاندا

د. یوسف گۆران.................................................................. 

ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست له  سه ره تای ده ركه وتنی وه ك ده سته واژەیه كی سیاسی-جیۆپۆله تیكی له  نیوەی یەکەمی سه ده ی 

بیستدا؛ ناوچه یه كی سیاسی-سه ربازیی ناجێگێر و نائارام بووه ، ئه م ناوچه یه   سه رباری ده رهاویشته كانی شه ڕی سارد، به اڵم 

به به رده وامی گه رم و ناسه قامگیر بووه ، سیستمه  ئه منییه کانی ناوچه  جیاجیاكانی سه رده می شه ڕی سارد  كه  جۆرێك له  ئارامیی 

سیاسیی هه رێمیی دروست  كردبوو، نه توانرا له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست دروست و جێگیر بكرێت.

له  ماوه ی سه د ساڵی ڕابڕدوودا، وردتر پاش ڕووخانی ئیمپڕاتۆرتیه تی عوسامنی و پاشه كشێی بۆ ناوه وه ی ده وڵه تی قاجاری 

و ده ركه وتنی واڵته  نیمچه سه ربه خۆ عه ره بییه كان، ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست به  هۆی هه ژموونی ناوچه یی ڕۆژئاوا )بریتانیا و 

فه ڕە نسا( داڕشتنه وه ی نوێی به خۆوه  بینی و تا ڕاده یه ك ئارامیی ناوچه یی كاتی باڵی به سه ردا كێشا، به اڵم به  ده ركه وتنی 

كایه یه كی نوێی جیۆسیاسی وه ك ده وڵه تی ئیرسائیل و ڕە وتی نه ته وه یی پانعه ره بی و بزووتنه وه ی ڕزگاریخوازی كوردیی 

ناوچه كه ، به تایبه تی پاش سااڵنی شه ستی سه ده ی ڕابردوو، زیاتر خه سڵه تی ناجێگیری و نائارامیی خۆی بۆ چه ندین ده یه ی 

تر له ده ست دا. له گه ڵ ئه وه شدا، به رده وامیی شه ڕی سارد و بااڵنسی هێزی سرتاتیژی و ئامادەیی ده سه اڵت و هه ژموونی 

ئه مەریكا و سۆڤیەت له  ناوچه كه  -سه رباری ناسه قامگیری-، ئاسۆكانی گۆڕانكاریی ناوچه یی له  ئاستێكی نزمدا مایه وه .  

هه رچه نده  ڕووخانی بلۆكی سۆڤیەتی  گۆڕانكاریی گه وره ی له  ژینگه ی جیۆپۆله تیكی و جیۆسرتاتیژیی زۆر ناوچه ی 

ته وه ره   سێ  كایه وه .  هێنایه   جیاوازی  هاوكێشه ی  نێوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  ئاستی  له سه ر  به اڵم  كرد،  دروست  جیهاندا 

سه ره كییه  هەرێمییەکەی ناوچه كه  )ئێران، توركیا، میرس و واڵتانی عه ره بی(، به  شێوه یه كی جیاواز كه وتنه  ژێر كاریگه ریی 

هه ره سی به ره ی سۆڤیەتی. واڵته  عه ره بییه  به هێزه كانی ناوچه كه،  وه ك میرس و عێراق و سووریا، به  هۆكار و ڕیتمی 

جیاواز بۆ ناوه وه ی خۆیان پاشه كشێیان كرد و ڕۆڵێكی هەرێمیی ئه وتۆیان نه ما، توركیا به رده وام بوو له  ڕە وتی مێژوویی 

خۆی بۆ گه یشنت به  یه كێتیی ئه ورووپا و دووركه وتنه وه ی زیاتر له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست، ئێرانیش له  قۆناغی ساڕێژكردنی 

شوێنەوارەکانی جەنگی وێرانكه ری هه شتساڵه ی له گه ڵ عێراق بوو، سه ره نجام هیچ كام له  هێز و ده وڵه تانی  ناوچه كه  نه  

حه ز و نە  توانای گێڕانی ڕۆڵی ده وڵه تی زلهێزی ناوچه ییان هه بوو، به مه ش هیچ نیشانه یه كی هەرێامیەتی بۆ دروستبوونی 

سیستمێكی ئه منی-هەرێامیەتی له   ناوچه كه دا نه بوو، ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست تا ڕاده یه ك له ژێر چه تری ئه منیی ڕۆژئاوا، 

به اڵم بێ بوونی سیستمێكی هەرێامیەتیی ناوچه یی گوزه ری ده كرد.

له   به رچاوی  گۆڕانكاریی  سیاسی-سه ربازی-ئابووری  ڕووداوێكی  چه ند  یه كدا،  و  بیست  سه ده ی  یه كه می  ده یه ی  له  

سەروتار
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ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست دروست كرد، ڕووخانی ڕژێمی سه ددام له  عێراق و ده ركه وتنی توركیای ئه ردۆگانی و په لهاویشتنی 

هەرێمیی ئێران؛ هاوكێشه ی تازه یان هێنایه  نێو دۆخی سیاسی-ئه منیی ناوچه كه . ئێران به  هاتنه سه ركاری شیعه  له  عێراق، 

هاوپه یامنێكی به رده وام و بوارێکی جیۆپۆله تیكی نوێ و فراوانی بۆ فه راهه م بوو. توركیای ئه ردۆگان به  دووركه وتنه وه ی زیاتر 

له  یه كێتیی ئه ورووپا و بادانه وه  به ره و ڕۆژهه اڵت )به تایبه ت پاش به هاری عه ره بی(، هه وڵی دروستكردنی ژینگه یه كی نوێی 

جیۆپۆله تیكی )عوسامنی( له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست ده دا. له م نێوه دا به  هۆی گۆڕانكارییه كانی عێراق و شه ڕی داعش و شه ڕی 

ناوخۆی سووریا، بۆ یه كه مین جاریش كورد وه ك هێزێكی ناوچه یی كاریگه ر ده ركه وت.

ده رهاویشته كانی به هاری عه ره بی و شه ڕی دژ به  داعش، هاوته ریب بوو له گه ڵ ده ركه وتنی زیاتری هێزه  جیهانییه  

نوێكان له  ناوچه كەدا، له گه ڵ به رده وامیی گفتوگۆی نێوخۆیی ئه مەریكا بۆ مانه وه  یان كشانه وه  له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست 

و هه ندێ ناوچه ی تری جیهان و بێتوانایی ئه ورووپا له  دروستكردنی سیستمێكی سه ربازیی سه ربه خۆ و ده ركه وتنه وه ی 

ڕووسیای پۆتین وه ك بكه رێكی گاریگه ری ناوچه كه، ده ركه وتنی  چین به  توانایه كی ئابووری و ته كنۆلۆجی و سیاسیی نوێ، 

خه سڵه تی سه ره كیی هاوكێشه نوێكانی  ده یه ی دووه می ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست بوون.

به م شێوه یه  بۆ یه كه مین جار، پاش نزیكه ی هه شتا ساڵ له  ده ركه وتنی چه مكی ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست، ئه مەریكا و 

ڕۆژئاوا له به رده م ڕكابه ری به هێز و ڕاسته قینه ی ئیقلیمی )توركیا و ئێران( و نێوده وڵه تی )چین و ڕووسیا( خۆیان بینی. 

وا دیاره  له  ئێستادا ئیداره ی نوێی ئه مەریكا بەهاوبه شی له گه ڵ  هاوپه یامنه  ئه ورووپییه كانیان، هێشتا ده یانه وێ ڕۆڵی 

كاریگه ر و سه ره كی له  ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاست ببینن، واڵتانی كه نداو و میسڕ و كوردانی عێراق و سووریا و ئیرسائیل به  

هاوپه یامنی نزیكی خۆیان ده بینن. به اڵم كێشه ی سه ره كیی ئه م تێڕوانینه   له وه دایه  كه  له  ناوخۆدا -چ به  جیا و چ له  چوارچێوه ی 

ناتۆدا- ڕووبه ڕووی به ره یه كی فراوان دژ به  بینینی ڕۆڵی سه ربازیی زیاتر و هه نارده كردنی له شكر بۆ ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستیان 

بوونه ته وه ، له  كاتێكیشدا سه رجه م هاوپه یامنه  هەرێمییەکانی ڕۆژئاوا نه  توانا و نه  ئاماده یی ئه وه یان هه یه  ڕاسته وخۆ ببنه  

به شێك له  سرتاتیژی ڕۆژئاوا بۆ ده سته به ركردنی سه قامگیریی ناوچه یی، له  به رامبه ردا دوو زلهێزی جیهانیی وه كوو چین و 

ڕووسیا ده توانن پشت به  توانای ده وڵه تانی وه ك توركیا و ئێران بۆ به هێزكردنی پێگه ی خۆیان له  ناوچه كه  ببه سنت.  

به گشتی هه ر چه نده  ده ركه وتنی مه ودای كاریگه ری هێزه  جیهانییه  نوێكانی وه ك چین و ڕووسیا له سه ر سیستمی 

نێوده و ڵه تیی جیهان هێشتا له  سه ره تادایه  و ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستیش له م ڕاستییه  به ده ر نییه ، به اڵم یه كالبوو نه وه ی 

چاره نووسی توركیا له نێوان به ره ی ڕۆژئاوا و به ره ی چین و ڕووسیا، هه روه ها ئاسۆی په یوه ندییه كانی ئێران-چین و 

ئێران-ئه مریكا  و ئاماده یی واڵتانی ئه ورووپا بۆ به شداریی زیاتر له  ناوچه كه ، ڕۆڵی سه ره كی ده گێڕن له  شێوه  و دووباره  

داڕشتنه وه ی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست بۆ چه ندین سه ده ی داهاتوو.

كوردیشەوە-،  -به  گه لی  ناوچه كه   گه النی  و  ده وڵه تان  گرنگه    نێوده وڵه تییه دا،  ڕاگوزه ره   قۆناغه   له م  پێیه   به م 

له به ر ڕۆشنایی خوێندنه وه ی پڕۆژە و ئیراده  و هێزی بكه ره  نێوده وڵه تی و هه رێمییه كان له  الیه ك و به ئاگابوون له  

خودی توانای نه ته وه یی خۆیان له  الیه كی تر، بژارده  سرتاتیژییه كانیان بۆ مانه وه  و بەشداربوون له  داڕشتنی ئاینده ی 

نه ته وه یی و ناوچه یی خۆیان دیاری بكه ن.
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دیپلۆماسیی هەرێمی کوردستان و 
ئاڵنگارییە یاساییەکانی

توێژەر زانا كەریم       
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دامودەزگا  خاوەنی  ناتوانن  دەوڵەتەکان" 

سەربەخۆی  دیپلۆماسیی  پەیوەندیی  و 

ئەم  سۆنگەیەوە  لەم  بن.  خۆیان  بە  تایبەت 

پەڕەباسە دەچێتە پای باسکردن لە ئاڵنگارییە 

یاساییەکانی دیپلۆماسیی هەرێمی کوردستان، 

وەها  هەنجەتەکانی  پشکنینی  هەروەها 

)problem(ی  گیروگاز  دەکاتە  بانگەشەیەک 

دەکات  ئەوەش  گریامنەی  خۆی.  سەرەکیی 

کە وا دەکرێت هەرێمی کوردستان، سەرەڕای 

و  دامودەزگا  خاوەنی  ئاڵنگارییەکانیش، 

وەها  و  بێت  خۆی  دیپلۆماسیی  پەیوەندیی 

یاساییەوە  ڕووی  لە  هەم  پەیوەندییەکیش 

)De jure( پاسادان دەکرێت، هەم لە ڕووی 

 .)De facto( واقیعییەوە

ئاڵنگاریی نێوخۆیی )دەستووریی(
ئەو  نێوخۆیی  ئالنگاریی  لە  مەبەست 

دەستووری  هۆی  بە  کە  ئالنگارییانەیە 

عێراقەوە دێتە سەر ڕێی دیپلۆماسیی هەرێمی 

2005ی  ساڵی  دەستووری  بەپێی  کوردستان. 

دەوڵەتێکی  عێراق  فیدراڵ،  عێراقی  کۆماری 

کوردستان-عێراقیش  هەرێمی  و  فیدراڵە 

فیدراڵە.  دەوڵەتێکی  ناو  فیدراڵی  هەرێمێکی 

دیپلۆماسییەکانی  پەیوەندییە  ڕاستییە،  ئەم 

سەرەکی  ئالنگارییەکی  ڕووبەڕووی  هەرێم 

ناوخۆیی  ئالنگاریی  بە  ئێمە  کە  دەکاتەوە 

لێرە  و  کردووە  ناوزەدمان  دەستووری  یاخود 

بەدواوە و لەم باسەدا دەستوپەنجەی لەگەڵدا 

نەرم دەکەین.

بەرایی
سنوورێکی  لە  کوردستان  هەرێمی 

دیپلۆماسییە،  پەیوەندیی  خاوەنی  بەرتەسکدا 

چەندین  لەگەڵ  دیپلۆماسییە  ئەم  بەاڵم 

توێژینەوەیەدا  لەم  و  ڕووبەڕووە  ئاڵنگارییدا 

ئاڵنگارییانەی  ئەو  سەر  دەخرێتە  تیشک 

هەر  گرنگیی  هەیە.  یاساییان  ڕەهەندی  کە 

سەرچاوە  لەوێوە  بارەیەوە،  لەم  هەوڵێکیش 

و  ئاستەنگ  تێگەیشتنی  کە  دەگرێت 

زاڵبوون  یەکەمی  هەنگاوی  ئالنگارییەکان 

دەروازەکانی  دۆزینەوەی  و  تێپەڕاندنیانە  و 

هەرێمی  ئامادەبوونی  و  چوونەژوورەوە 

پەیوەندیی  شانۆی  لەسەر  کوردستانە 

نێودەوڵەتی. 

2005ی  ساڵی  دەستووری  بەگوێرەی 

کوردستان  هەرێمی  عێراق،  کۆماری 

و  فیدراڵە  دەوڵەتێکی  نێو  هەرێمێکی 

بەپێی  کاری  چوارچێوەی  و  دەسەاڵتەکانی 

لە  کراوە،  دیاری  فیدراڵ  عێراقی  دەستووری 

بەڕێوەبردنی  و  داڕشنت  فیدراڵیشدا  دەوڵەتی 

کاروباری دەرەکی و دیپلۆماسی لە چوارچێوەی 

و  فیدراڵیدایە  حکومەتی  دەسەاڵتەکانی 

لە  و  سنووردارە  زۆر  هەرێمەکان  دەسەاڵتی 

الیەکی  لە  بەرتەسکدایە.  زۆر  مەودایەکی 

یاسای  بنەماکانی  و  ڕێسا  بەگوێرەی  و  ترەوە 

نەک   )state( دەوڵەت  گشتی،  نێودەوڵەتیی 

ستاتۆ  خاوەنی   )non-state( "نا-دەوڵەت" 

"نا- پێیەش  بەم  یاساییە،  )الشخصية(ی 
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پشت  فیدراڵ  دەوڵەتی  بیرۆکەی 

دەبەستێت،  سەرەکی  ڕاستیی  دوو  بە 

دەسەاڵت  )الثنائية(  النەیی  دوو  ئەوانیش: 

لە  یاسادانانە  ئەنجوومەنی  النەیی  دوو  و 

دوو  لە  مەبەست  فیدراڵیدا)١(.  دەوڵەتی 

دەسەاڵتە:  دوو  هەبوونی  دەسەاڵت،  النەیی 

و  فیدراڵ  یاخود  ناوەندیی  دەسەاڵتی 

لەم  هەریەکە  هەرێمەکان،  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتانەش لە دەستووری فیدراڵیدا دیاری 

دەسەاڵتی  بەرتەسکیی  و  فراوانی  و  کراون 

بۆ  فیدراڵی  واڵتێکی  لە  الیەکیشیان  هەر 

بەاڵم  دەگۆڕێت،  تر  فیدراڵیی  واڵتێکی 

دەسەاڵتی  هەندێک  ڕاستییەشدا  ئەم  لەگەڵ 

دەسەاڵتی  بەرژەوەندیی  لە  هەن  بنەمایی 

کاروباری  و  دراوە  لێ  بڕیاریان  فیدراڵ 

لەو  یەکێک  منوونەی  دیپلۆماسیی  و  دەرەکی 

دەوڵەتانەدا  جۆرە  لەم  واتە  دەسەاڵتانەیە. 

کاروبارەکانی  و  هەیە  ناوەندی  دەسەاڵتێکی 

بەاڵم  دیاریکراو  بوارێکی  چەند  لە  دەوڵەت 

کاروباری  )وەکوو  دەبات  بەڕێوە  گرنگدا 

فێرکردن(،  و  دارایی  و  بەرگری  و  دەرەکی 

دەستووری  لە  کە  دەسەاڵتانە  ئەم  هەروەها 

سەرتاسەری  لە  کراوەتەوە،  ڕوون  فیدراڵیدا 

واڵتدا بەبێ جیاوازی پیادە دەکات)2(. 

ئەوەی لەم باسەدا سێرەی لەسەر دەگرین؛ 

لە  دیپلۆماسییە  و  دەرەکی  پەیوەندیی 

پەیوەندییانەی  ئەو  واتە  فیدراڵیدا،  دەوڵەتی 

ئەم  هەیە.  سیاسییان  رسوشتێکی  زیاتر  کە 

فیدراڵەوە  دەوڵەتی  لەالیەن  پەیوەندییانە 

سەرجەم  ئەویش  تەنها  و  دەبرێن)٣(  بەڕێوە 

پیادە  دەرەکی  سەروەریی  ڕواڵەتەکانی 

هیف  ئەبو  سادق  عەلی  دکتۆر  دەکات)٤(. 

لەم  دەڵێت:  فیدراڵییەوە  دەوڵەتی  بارەی  لە 

فیدراڵی  دەسەاڵتی  تەنها  دەوڵەتانەدا  جۆرە 

بە نوێنەرایەتیی سەرجەم هەرێمەکان ئەرکی 

نوێنەرە  و  ئەستۆ  کاروباری دەرەکی دەگرێتە 

نوێنەرانی  و  دەکات  ڕەوانە  دیپلۆماسییەکان 

پەیوەندیی  وەردەگرێت،  تریش  دەوڵەتانی 

بیانییەکاندا  دەوڵەتە  لەگەڵ  نێودەوڵەتی 

و  دەبەستێت  پەیامننامە  دەکات،  دروست 

جاڕی جەنگ دەدات و ڕێککەوتن دەکات)5(. 

دەسەاڵتی  فیدراڵیدا  دەوڵەتی  لە  هەروەها 

سنووردار  زۆر  هەرێمەکان  نێودەوڵەتییانەی 

هێشتنەوەی  ئامانجی  بە  ئەمەش  کراوە، 

بەڕێوەبردنی  لە  سەرەکی  بەرپرسیارێتیی 

دەسەاڵتی  لەدەستی  دەرەکیدا  سیاسەتی 

فیدراڵیدا)٦(.

لەژێر ڕۆشنایی ئەو ڕاستییانەی سەرەوەدا، 

دەگەینە ئەو دەرەنجامەی کە وا بەڕێوەبردنی 

ئەرکی  دیپلۆماسی  و  دەرەکی  پەیوەندیی 

هەرێمەکان  و  فیدراڵییەکانە  دەسەاڵتە 

لەم  هەیە  سنوورداریان  زۆر  دەسەاڵتێکی 

بارەیەوە. ئەوەشی کە ئەم دەسەاڵتانە دیاری 

دەستوور  واتە  فیدراڵییە،  دەستووری  دەکات 

بەڕێوەبردنی  دەسەاڵتی  الیەکەوە  لە 

بە  پەیوەندیی دەرەکی و دیپلۆماسی دەدات 
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دەسەاڵتە فیدراڵییەکان و لە الیەکی تریشەوە 

دەکات.  سنووردار  هەرێمەکان  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتانەش  ئەو  بڵێین  دەتوانین  هەروەها 

کە دەستوور بەگشتی وەک دەسەاڵتی تایبەتی 

و  دەرەکی  سیاسەتی  مەیدانی  لە  فیدراڵی 

لە)٧(: بریتین  دیپلۆماسیدا دەیناسێنێت، 

پەیوەندییەکان  ئیدارەدانی   •

ڕێکخراوە  و  بیانییەکان  دەوڵەتە  لەگەڵ 

نێودەوڵەتییەکاندا.

بواری  لە  فەرمانبەران  دامەزراندنی   •

وەرگرتنی  هەروەها  كونسڵیدا،  و  دیپلۆماسی 

فەرمانبەری دەوڵەتانی بیانی لەو دوو بوارەدا.

جێبەجێکردنی  و  ڕاستاندن  و  گرێدان   •

پەیامننامە و ڕێککەوتنی نێودەوڵەتی.

پەیامننامەکان  سەروەریی  دەستەبەری   •

و  فیدراڵ  دەوڵەتی  یاساکانی  بەسەر 

هەرێمەکاندا.

دابەشکردنەی  ئەم  هەرچەندە 

دەرەکی  پەیوەندیی  بەڕێوەبردنی  دەسەاڵتی 

لە  فیدراڵیدا  دەوڵەتی  لە  دیپلۆماسی  و 

لە  و  تر  دەستوورێکی  بۆ  دەستوورێکەوە 

دەگۆڕێت  تر  دەوڵەتێکی  بۆ  دەوڵەتێکەوە 

فیدراڵیدا  دەوڵەتی  هەندێک  لە  جیاوازە،  و 

ڕادەیەک  تا  دەسەاڵتێکی  هەرێمەکان 

شێوەیەکی  بە  بەاڵم  هەیە،  فراوانرتیان 

و  دەرەکی  پەیوەندیی  بەڕێوەبردنی  گشتی 

تایبەمتەندیی  هەروەک  بەتەنها  دیپلۆماسی 

دەمێنێتەوە  فیدراڵ  حکومەتی  دەسەاڵتی 

سنووردارە،  زۆر  هەرێمەکان  دەسەاڵتی  و 

تایبەمتەندییەکانی  لە  یەکێکە  ئەمەش 

دەوڵەتانی فیدراڵ.

ئەوەی باس کرا ڕەنگە بەس بێت بۆ ئەوەی 

یەکەم  بۆ سەر  بگوازینەوە  باسەکەمان  چەقی 

ئاڵنگاری کە ڕووبەڕووی دیپلۆماسیی هەرێمی 

ئاڵنگارییەش  ئەو  دەبێتەوە،  کوردستان 

بنەماکانی دەستووری عێراقە وەک دەستووری 

النەیی  دوو  بنەمای  بەپێی  فیدراڵ.  واڵتێکی 

دەسەاڵت لە دەوڵەتی فیدراڵدا، لە عێراقیشدا 

دەسەاڵتی  هەیە:  بوونی  دەسەاڵت  دوو 

هەرێمەکان.  دەسەاڵتی  و  فیدراڵ  حکومەتی 

تاکە  کوردستان  هەرێمی  ئەوەی  لەبەر  وە 

هەرێمی فیدراڵی ناو دەوڵەتی عێراقی فیدراڵە، 

کەواتە دەسەاڵتەکان لەنێوان حکومەتی فیدراڵ 

لە الیەک و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 

الیەکی تر دابەش کراوە.

بەندی  لە  عێراق  کۆماری  دەستووری 

 ،١١5 بۆ   ١09 مادەکانی  لە  و  چوارەمیدا 

دەسەاڵتی  لە  هەریەکە  دەسەاڵتی  بوارەکانی 

بەڕێوەبردنی پەیوەندیی دەرەکی 
و دیپلۆماسی بەتەنها هەروەک 

تایبەتمەندیی دەسەاڵتی حکومەتی 
فیدراڵ دەمێنێتەوە و دەسەاڵتی 

هەرێمەکان زۆر سنووردارە
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دیاری  هەرێمەکانی  دەسەاڵتی  و  فیدراڵی 

کردووە و ئەم دەسەاڵتانەش سێ جۆرن)٨(:

هیی  تەنها  کە  دەسەاڵتانەی  ئەو   •

حکومەتی فیدراڵییە )لە مادەی ١09 بۆ ١١٣(.

لەنێوان  هاوبەشەکان  دەسەاڵتە   •

دەسەاڵتی فیدراڵی و دەسەاڵتی هەرێمەکاندا 

)مادەی ١١٤(.

ئەو  و  هەرێمەکان  دەسەاڵتی   •

پارێزگایانەی لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێک 

نەخراون )مادەی ١١5(.

مادەی ١١0ی دەستووری عێراقی فیدراڵ، 

دەرەکی  سیاسەتی  داڕشتنی  دەسەاڵتەکانی 

بارەی  لە  وتوێژ  دیپلۆماسی،  نوێنەرایەتیی  و 

نێودەوڵەتییەکان،  ڕێککەوتنە  و  پەیامننامە 

و  واژۆکردن  و  قەرزکردن  سیاسەتی 

سیاسەتی  ڕەنگڕێژکردنی  بڕاندنەوەی، 

سەروەریی  و  دەرەکی  بازرگانیی  و  ئابووری 

و  فیدراڵ  حکومەتی  بە  کردووە  تایبەت 

یان  نییە،  ڕۆڵێکیان  هیچ  یان  هەرێمەکان 

بێبایەخە)9(.  و  پەراوێزی  هەشیانبێت  ئەگەر 

بەم پێیە دروستکردنی پەیوەندیی دەرەکی و 

لەگەڵ  دیپلۆماسی  پەیوەندیی  دامەزراندنی 

واڵتان و بکەرە نێودەوڵەتییەکانی تردا بەتەنها 

هەر  و  فیدراڵیدایە  حکومەتی  دەسەاڵتی  لە 

بارەیەوە  لەم  کوردستان  هەرێمی  هەوڵێکی 

بەئاسانی  و  نییە  دەستووری  پشتیوانیی 

فیدراڵەکانەوە ڕێگریی لێ  لەالیەن دەسەاڵتە 

دەکرێت. 

بارەیە  لەم  سەرنج  دوو  پێویستە  لێرەدا 

پەیوەندیی  لە  مەبەست  یەکەم:  دەرببڕین: 

و  سیاسی  بواری  لە  پەیوەندییە  دەرەکی؛ 

تردا،  بوارێکی  چەند  لە  چونکە  دیپلۆماسیدا، 

ئابووریی  و  فەرهەنگی  بواری  بەتایبەتی 

و  لڤین  پەراوێزێکی  کوردستان  هەرێمی 

پەیوەندی  دەتوانێت  و  هەیە  جموجووڵی 

ڕێگریی  ڕێگرییانە  ئەم  دووەم:  دامبەزرێنێت. 

یاسایین، بەاڵم لە ڕووی واقیعەوە واتە بەپێی 

و  پەیوەندی  کایەی   ،)de facto( ئارا  باری 

سیاسەتی نێودەوڵەتی بایی ئەوەندە دەرفەت 

دەڕەخسێنێت هەرێمی کوردستان بتوانێت لە 

پەیوەندیی  بێت،  بەرتەسکیش  با  سنوورێکدا، 

سیاسی و دیپلۆماسی دامبەزرێنێت و پەرە پێ 

بدات.

ئاڵنگاریی دەرەکی )یاسایی(
ڕووبەڕووی  کە  دووەم  ئالنگاریی 

هەرێمی  دیپلۆماسیی  و  دەرەکی  پەیوەندیی 

هەرێمێکی  وەک  دەبێتەوە،  کوردستان 

ئالنگارییەکی یاساییە. مەبەستامن لە  فیدراڵ، 

ئاریشانەیە  و  گرفت  ئەو  یاساییش  ئاڵنگاریی 

نێودەوڵەتیی  یاسای  بنەماکانی  لەالیەن  کە 

دەبێتەوە،  هەرێم  ڕووبەڕووی  گشتییەوە 

نێودەوڵەتی  پەیوەندیی  لە  باس  ئێمە  چونکە 

کوردستان-عێراق  هەرێمی  جوڵەی  و 

پەیوەندیی  و  دیپلۆماسی  بواری  لە  دەکەین 

کەسەکان  کە  کایەیەش  ئەو  نێودەوڵەتیدا، 
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یاساییەکانی  بنەما  و  دەکات  دەستنیشان 

یاسای  کایەی  دادەڕێژێت،  پەیوەندییانە  ئەم 

گشتییە. نێودەوڵەتیی 

یاسای  ڕێساکانی  و  بنەما  بەگوێرەی 

بکەرێکی  هەموو  گشتی،  نێودەوڵەتیی 

یاسایی  کەسێتیی  پێویستە  نێودەوڵەتی 

پەیوەندیی  بتوانێت  تاکوو  هەبێت، 

دروست  یاسا  بنەمای  لەسەر  نێودەوڵەتی 

ئەرک.  هەم  هەبێت،  مافی  هەم  واتە  بکات، 

مافانەش  و  ئەرک  لەو  یەکێک  بێگومان 

و  دیپلۆماسی  پەیوەندیی  دروستکردنی 

نێودەوڵەتییەکانی  بکەرە  لەگەڵ  سیاسییە 

وا  کە  لەسەرمان  پێویست دەکات  ئەمە  تردا. 

کەسێتیی یاسایی ببێتە تەوەری سەرەکیی ئەم 

بواری  لە  یاسایی  کەسێتیی  بپرسین  و  باسە 

کە  چین  پێوەرانە  ئەو  و  چییە  نێودەوڵەتیدا 

نێودەوڵەتی  )الشخص(ی  کەس  ڕێگەیەوە  لە 

دەناسینەوە؟ دواتریش ئایا هەرێمێکی فیدراڵ 

یاسایی  کەسێتیی  خاوەنی  دەکرێت  چەند  تا 

پەیوەندیی  و  بێت  القانونية(  )الشخصية 

باسە  ئەم  پێناوەدا  لەم  هەبێت؟  دیپلۆماسیی 

بۆ دوو خواست دابەش دەکەین: لە خواستی 

پێوەرەکانی  و  یاسایی  کەسێتیی  یەکەمدا 

دووەمیش  خواستی  دەکەین،  شەنوکەو 

تەرخان دەکەین بۆ کەسێتیی یاسایی هەرێمە 

فیدراڵییەکان.

یاسایی  کەسێتیی  یەکەم:  خواستی 

نێودەوڵەتی و پێوەرەکانی

   مەبەست لە زاراوەی کەس لە نەزمێکی 

کە  ئەوانەیە  هەموو  دیاریکراودا،  یاسایی 

حوکمەکانی ئەو نەزمە یاساییە دەیاندوێنێت، 

بەسەردا  پابەندییان  ڕاستەوخۆ  تاکوو 

ببەخشێت.  پێ  مافگەلێکیان  یان  بسەپێنێت 

نەزمێکی  هەر  کەسانی  تر:  دەربڕێنێکی  بە 

ئەوانەن  نێودەوڵەتی(  یان  )ناوخۆیی  یاسایی 

حوکمەکانی  بەپێی  ئەرکەکانیان  و  ماف  کە 

ئەو نەزمە یاساییە ڕێک خراوە)١0(.

ئەنزیلۆتی  وەک  یاساناسێک  چەند 

 ،)Guggenheim( گوگنهایم   ،)Anzilotti(

شوارزنبێرگەر   ،)H. Kelsen( کێلسن  هانز 

براونلی  و   )Schwarzenberger(

)Brownlie(؛ بەم شێوەیە پێناسەی کەسێتیی 

"توانای  کردووە:  نێودەوڵەتییان  یاسایی 

هەڵگرتنی ماف و ئەرکەکانە، لەسایەی یاسای 

نێودەوڵەتیدا)١١(".

هەر  وەک  گشتییش  نێودەوڵەتیی  یاسای 

دیاری  کەسانەی  ئەو  یاسایی،  تری  نەزمێکی 

نێودەوڵەتین  یاسایی  کەسی  کە  کردووە 

نێودەوڵەتین.  کەسێتیی  خاوەنی  و 

خەسڵەتەکانی ئەم کەسێتییەش بە شێوەیەکی 

گشتی بە دوو ڕێگە دیاری دەکرێن)١2(:

ویستی  لە  گوزارشتکردنی  توانای   .١

تایبەتیی خۆی هەبێت لە مەیدانی پەیوەندییە 

نێودەوڵەتییەکاندا.

2. توانای پیادەکردنی هەندێک ماف یان 

نێودەوڵەتیی  )االختصاصات(ی  دەسەاڵت 
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یاسای  حوکمەکانی  بەپێی  هەبێت، 

گشتی. نێودەوڵەتیی 

کەسی  دەستنیشانکردنی  بە  سەبارەت 

نێودەوڵەتی،  ئاستی  لەسەر  یاسایی 

هۆیانەوە  بە  کە  هەن  پێوەرێک  چەند 

دەکرێت  دەستنیشان  یاسایی  کەسێتیی 

ڕای  و  بیروبۆچوون  دەنارسێتەوە.  و 

ئەم  بارەی  لە  نێودەوڵەتییەکان  یاساناسە 

و  جیاوازە  یاساییەوە  کەسێتیی  پێوەرانەی 

بنەمای  دەکاتە  پێوەرێک  یەکێکیان  هەر 

لەم  یاسایی.  کەسێتیی  دەستنیشانکردنی 

هەن  بابەت  سێ  بڵێین  دەکرێت  ڕووەوە 

دیاریکردنی  سەرەکیی  پێوەری  وەک  کە 

پێ  ئاماژەیان  نێودەوڵەتی  یاسایی  کەسێتیی 

و  )السيادة(  سەروەری  ئەوانیش:  دەدرێت، 

)املخاطبة( دواندن  و  )اإلعرتاف(  دانپێدانان 

ن)١٣(:

1. سەروەری

تەنها  وایە  پێیان  یاساناسان  لە  هەندێک 

کەسێتیی  خاوەنی  دەتوانن  قەوارانە  ئەو 

بەم  سەروەرین،  خاوەن  کە  بن  نێودەوڵەتی 

پێیەش لەبەر ئەوەی تەنها دەوڵەتان خاوەنی 

دەوڵەتانیش  تەنها  کەواتە  سەروەرین، 

بن.  نێودەوڵەتی  کەسێتیی  خاوەنی  دەتوانن 

پێیان  یاساناسانە  ئەم  بنەمایە،  ئەم  لەسەر 

نێودەوڵەتییەکانیش  ڕێکخراوە  تەنانەت  وایە 

نین،  نێودەوڵەتی  یاسایی  کەسێتیی  خاوەنی 

وایە  واتای  یاسایی  کەسێتیی  پێدانی  چونکە 

ئەمەش  ڕێکخراوانە خاوەنی سەروەرین،  ئەم 

لە  ڕێکخراوانە  ئەم  کە  سەروەرییە  پێدانی 

هەروەها  نییانە.  واقیعدا  لە  و  یاسایی  ڕووی 

پێوەری  وا  کە  دەکەن  سەربار  ئەوەش 

بکەرەکە  دەکات  پێویست  سەروەریی 

خاوەنی ڕەگەز )العنرص(ی گەل و هەرێمیش 

و  گەل  بوونی  بەبێ  سەروەری  چونکە  بێت، 

هەرێم بەدی نایەت.

لە  هەندێک  ئاماژەپێدانە  شایانی  ئەوەی 

سەرەوەری(  )پێوەری  پێوەرە  ئەم  یاساناسان 

بێبەشکردنی  هەنجەتی  بە  دەکەن 

یاسایی  کەسێتیی  لە  فیدراڵەکان  هەرێمە 

تەنها  کە  بیانووەی  بەو  نێودەوڵەتی، 

و  سەرەوەرییە  خاوەنی  فیدراڵ  دەسەاڵتی 

سەروەریی  لەناو  هەرێمەکان  سەروەریی 

و  پێیە  بەم  دەتوێتەوە.  فیدراڵدا  دەوڵەتی 

یاساناسانە،  ئەم  بۆچوونی  بە  پشتبەسنت  بە 

سەربەخۆ  ئەوەی  لەبەر  کوردستان  هەرێمی 

نییە،  سەروەریی  خاوەن  قەوارەیەکی  و  نییە 

کەواتە کەسێتیی یاسایی نێودەوڵەتییشی نییە 

و  سیاسی  پەیوەندیی  خاوەنی  ناتوانێت  و 

دیپلۆماسیی سەربەخۆی خۆی بێت.

یاساناسانی  لە  هەندێک  بەرانبەردا  لە 

سەروەریی،  پێوەری  بە  پاڵپشت  هەر  تر، 

کەسێتیی  خاوەنی  بە  دەکەن  هەرێمەکان 

هەنجەتی  بە  ئەمەش  نێودەوڵەتی.  یاسایی 

لەنێوان  سەروەری  دابەشبوونی  شیاویی 

واتە  فیدراڵدا،  دەوڵەتی  و  هەرێمەکان 
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تر  دەسەاڵتێکی  هەر  وەک  سەروەرییش 

دەوڵەتی  لەنێوان  بکرێت  دابەش  دەکرێت 

هەرێمەکانیش  و  هەرێمەکاندا  و  فیدراڵ 

سەروەری.  لە  بەشێک  خاوەنی  ببنە  دەتوانن 

بڵێین  دەکرێت  بۆچوونە،  بەم  پاڵپشت 

خاوەنی  ببێتە  دەتوانێت  کوردستان  هەرێمی 

دەبێت  الیەکەوە  لە  بەاڵم  یاسایی،  کەسێتیی 

بەگوێرەی دەستوور و ڕێککەوتن بێت لەگەڵ 

تریشەوە  الیەکی  لە  فیدراڵیدا،  دەسەاڵتی 

بارەدا  لەم  چونکە  سنووردارە،  کەسێتییەکە 

هەرێم دەبێتە خاوەنی بەشێک لە سەروەری، 

نەک سەروەریی ڕەها.

2. دانپێدانان

لە  بەرگری  یاساناسان  لە  هەندێک 

پێوەری دانپێدانان دەکەن و پێیان وایە تەنها 

نێودەوڵەتی  کەسێتیی  دەتوانێت  دانپێدانان 

یاسایی  بوونی  دانپێدانان  بکات.  دروست 

بە  دەیانکات  و  دەبەخشێت  قەوارەکان  بە 

دانپێدانان  واتە  نێودەوڵەتی،  یاسایی  کەسی 

نێودەوڵەتی  کەسێتیی  دروستکەری  ڕۆڵی 

تەنها  دەوڵەت  دانپێدانان  بەبێ  و  دەبینێت 

بوونێکی ئاسایی هەیە)١٤(. 

لە  بۆچوونەوە  ئەم  ڕوانگەی  لە  ئەگەر 

کەسێتیی یاسایی هەرێمی کوردستان بڕوانین، 

وەک  هەرێم  وا  کە  دەردەکەوێت  بۆمان 

نەنراوە،  پێدا  دانی  سەربەخۆ  قەوارەیەکی 

بەاڵم  نییە.  یاسایی  کەسێتیی  خاوەنی  کەواتە 

نییە،  ڕەها  دانپێدانەنانە  ئەم  بڵێین  دەکرێت 

فیدراڵ،  عێراقی  دەستووری  بەپێی  چونکە 

هەرێم لە چەند بوارێکدا دەتوانێت چاالکیی 

لە  بۆیە  هەبێت،  پەیوەندیی  و  دەرەکی 

دەستوورییانەدا  دەسەاڵتە  ئەم  چوارچێوەی 

هێندەی  و  هەیە  یاسایی  پشتیوانیی  هەرێم 

دانپێدانانە،  خاوەنی  دەسەاڵتانەش  ئەم 

واتە  نێودەوڵەتی.  یاسای  بنەماکانی  بەپێی 

بە  پێدراو  دەسەاڵتی  سنووری  لە  دەکرێت 

فیدراڵ  عێراقی  دەستووری  بەپێی  هەرێم، 

ئەرک  و  یاساییەکانەوە  پەیوەندییە  ناو  بچێتە 

عێراق  دەستووری  لێرەدا  هەبێت،  مافی  و 

و  هەرێم  دانپێدانانی  سەرچاوەی  دەبێتە 

نێودەوڵەتی،  یاسایی  کەسێتیی  بەدەستهێنانی 

بەاڵم دەبێت ئەوە بڵێین کە وا ئەم کەسێتییە 

بۆ  سنووری  عێراقەوە  دەستووری  لەالیەن 

دانراوە و چوارچێوەبەند کراوە. 

3. دواندن

وایە  پێیان  دواندن  پێوەری  الیەنگرانی 

ئەم پێوەرە زیاتر لەگەڵ واقیعدا دەگونجێت، 

یاسای  نەزمێکی  وێنای  ناتوانرێت  چونکە 

بکرێت کە ڕێساکانی ڕاستەوخۆ و یەکە یەک 

و  بسەپێنێت  بەسەردا  ئەرکی  و  بدوێنێت 

مافی بۆ دەستەبەر بکات، دواتریش بگوترێت 

ئەو یەکە خاوەنی کەسێتیی نێودەوڵەتی نییە. 

واتە دواندنی کەسێک )لێرەدا مەبەستامن لە 

ڕێسا  لەالیەن  نێودەوڵەتیدا(  یاسای  لە  کەسە 

بۆ  بەسە  نێودەوڵەتییەوە  یاسای  بنەماکانی  و 

کەسێتیی  خاوەنی  ببێتە  کەسە  ئەو  ئەوەی 
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لە  هەبێت  مافی  و  ئەرک  و  نێودەوڵەتی 

نێودەوڵەتییەکاندا.  پەیوەندییە  کایەی 

کالسیک  نێودەوڵەتیی  یاسای  بنەماکانی 

دەوڵەت  تەنها  و  دەدوێنن  دەوڵەتان  تەنها 

نێودەوڵەتی  یاسای  کەسێتیی  خاوەنی  وەک 

گۆڕانکاری  ئەو  ئەنجامی  لە  بەاڵم  دەناسێنن، 

ئێستادا  لە  داوە،  ڕوویان  کە  پێشهاتانەی  و 

نێودەوڵەتی  یاسای  کەسانەی  ئەو  سنووری 

بکەرە  و  بووە  فراوان  دەیاندوێنێت 

نادەوڵەتەکانیش )Non State Actors( وەک 

کەسی یاسایی دەناسێرنێن، بەاڵم ئەم ناساندنە 

سنووردارە و بەروارد بە کەسێتیی یاساییانەی 

بڵێین  دەتوانین  کەواتە  بەرتەسکرتە.  دەوڵەت 

لە سنوورێکدا هەرێمی کوردستانیش لەالیەن 

دەدوێرنێت  نێودەوڵەتییەوە  یاسای  ڕێساکانی 

کەسێتیی  خاوەنی  دواندنە  ئەو  هێندەی  و 

یاساییە. 

ڕاستییانەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەژێر 

یاسای  کەسێتیی  بارەی  لە  کە  سەرەوەدا 

دەکرێت  ڕوو،  خستامنە  پێوەرەکانیەوە  و 

لەسەر شانۆی  ئەوەی  بۆ  قەوارەیەک  بڵێین: 

خاوەنی  و  هەبێت  بوونی  نێودەوڵەتی 

بێت،  ئەرکیش  کاتدا  هەمان  لە  و  ماف 

نێودەوڵەتیی  یاسایی  کەسێتیی  پێویستە 

کەسێتیی  ئەگەر  قەوارەیەک  واتە  هەبێت. 

بنەماکانی  بەپێی  ناتوانێت  نەبێت،  یاسایی 

دیپلۆماسی  پەیوەندیی  نێودەوڵەتی  یاسای 

ئالنگاری  ڕووبەڕووی  و  دامبەزرێنێت 

ئایا  بپرسین:  ڕەوایە  لێرەدا  دەبێتەوە. 

کەسایەتیی  کە  فیدراڵدا  دەوڵەتی  لە 

نێودەوڵەتییانەی هەرێمەکان لەناو کەسێتیی 

چەند  تا  دەتوێتەوە،  فیدراڵەکەدا  دەوڵەتە 

ئەم هەرێامنە )وەک پێشرت گومتان هەرێمی 

دەوڵەتێکی  ناو  هەرێمێکی  کوردستانیش 

پەیوەندیی  بەستنی  دەرفەتی  فیدراڵە( 

بابەتە  ئەم  بەردەمدایە؟  لە  دیپلۆماسییان 

دەبێتە مژاری خواستی دووەمی ئەم باسە.

و  فیدراڵەکان  هەرێمە  دووەم:  خواستی 

نێودەوڵەتی یاسایی  کەسێتیی 

دروستکردنی پەیوەندیی دەرەکی و کاری 

بە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەکی  دیپلۆماسی؛ 

کەسێتیی نێودەوڵەتیی هەریەکە لە دەوڵەتی 

هەیە،  فیدراڵییەکانەوە  هەرێمە  و  فیدراڵ 

کەسێتیی  فیدراڵیدا  دەوڵەتی  لە  چونکە 

پێکهێنەرەکانی  هەرێمە  نێودەوڵەتییانەی 

دروستکردنی پەیوەندیی 
دەرەکی و کاری دیپلۆماسی؛ 

پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە 
کەسێتیی نێودەوڵەتیی هەریەکە 
لە دەوڵەتی فیدراڵ و هەرێمە 

فیدراڵییەکانەوە هەیە
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فیدراڵدا  دەوڵەتی  کەسێتیی  لە  دەوڵەت 

دەتوێتەوە و تەنها دەوڵەتی فیدراڵی خاوەنی 

لە  چەندە  هەر  نێودەوڵەتییە.  کەسێتیی 

هەرێمەکان  فیدراڵدا  دەوڵەتی  هەندێک 

بواری  لە  دەسەاڵتن  خاوەنی  ڕادەیەک  تا 

پەیوەندیدا،  بەستنی  و  دەرەکی  کاروباری 

خاوەنی  ناکاتە  هەرێمەکان  ئەمە  بەاڵم 

نێودەوڵەتی. کەسێتیی 

لێکەوتە  لە  یەکێک  ترەوە  الیەکی  لە 

فیدراڵی،  دەوڵەتی  دروستبوونی  گرنگەکانی 

نێودەوڵەتییانەی  کەسێتیی  نەمانی 

دەوڵەتی  دەرکەوتنی  و  هەرێمەکانە 

وەک  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  فیدراڵە 

)املركزي(.  ناوەندی  و  یەکگرتوو  یەکەیەکی 

خاوەنی  خۆی  بەتەنها  فیدراڵی  دەوڵەتی 

سەروکاریی  و  نێودەوڵەتییە  کەسایەتیی 

ئەمەش  ڕووەوە)١5(،  لەم  دەکات  هەرێمەکان 

دروستبوونی  گرنگەکانی  بنەما  لە  یەکێکە 

هەرێمە  ئەگەر  چونکە  فیدراڵی،  دەوڵەتی 

خاوەنی  فیدراڵییش  دەوڵەتی  پێکهێنەرەکانی 

نێودەوڵەتی  سەربەخۆی  و  یاسایی  کەسێتیی 

بن، ئەوا ئێمە لەبەردەم دەوڵەتێکی فیدراڵیدا 

دەوڵەتێکی  چەند  لەبەردەم  بەڵکوو  نیین، 

لەبەردەم  کەم  النی  یاخود  سەربەخۆداین، 

بەو  لێرەدا  کۆنفیدراڵیداین.  دەوڵەتێکی 

کەسێتیی  نەبوونی  وا  کە  دەگەین  ڕاستییە 

بەردەم  گەورەی  رێگرییەکی  نێودەوڵەتی، 

دروستکردنی  لە  فیدراڵەکانە  هەرێمە 

دەوڵەت،  چونکە  دیپلۆماسیدا،  پەیوەندیی 

کەسێتیی  خاوەنی  دەوڵەت،  لە  بەشێک  نەک 

یاسایی نێودەوڵەتییە و بەبێ بوونی کەسێتیی 

هیچ  ناو  بچنە  ناتوانن  هەرێمەکان  یاساییش 

بکەرە  لەگەڵ  یاساییەوە  پەیوەندییەکی 

تردا. نێودەوڵەتییەکانی 

خواستەدا  ئەم  کۆتایی  لە  ئەوەی 

کە  ئەوەیە  بدەین  پێ  ئاماژەی  پێویستە 

نێودەوڵەتییانەی  کەسێتیی  نەبوونی  وا 

نایەت  واتایە  بەو  فیدراڵییەکان  هەرێمە 

جۆرێک  هیچ  بە  ناتوانن  هەرێامنە  ئەم  کە 

پەیوەندیی دەرەکییان هەبێت و لەم ڕووەوە 

هەندێک  لە  بەڵکوو  کراون،  کۆتوبەند 

پەیوەندییان  دەتوانن  هەرێامنە  ئەم  بواردا 

لە  بەتایبەتی  هەبێت،  دەرەوەدا  لەگەڵ 

بواری  لە  یان  فەرهەنگیدا  و  ئابووری  بواری 

لە  نوێنەرایەتی  نووسینگەی  کردنەوەی 

لە دەستووری  ئەگەر  بەتایبەتی  تردا،  واڵتانی 

درابێت.  پێ  ڕێگەیان  فیدراڵەکەدا  واڵتە 

بارودۆخی  باریشدا  هەندێک  لە  هەروەها 

دەدات  هەرێامنە  بەم  ڕێگە  نێودەوڵەتی 

هەبێت  دیپلۆماسییان  و  دەرەکی  پەیوەندیی 

بەپێی باری ئارا )de facto(، نەک بەپێی یاسا 

)de jure(. واتە زۆر جار ئەم هەرێامنە وەک 

پەیوەندیی  خاوەنی  بە  دەبن  دیفاکتۆیەک 

ڕێکخراوە  و  تر  واڵتانی  لەگەڵ  و  دیپلۆماسی 

نێودەوڵەتییەکاندا مامەڵە دەکەن و پەیوەندی 

دەگرن.
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ئەنجام
سەبارەت  پەڕەباسەدا  ئەم  کۆتایی  لە 

کوردستان- هەرێمی  دیپلۆماسیی  بە 

چەند  بە  یاساییەکانی،  ئالنگارییە  و  عێراق 

دەرەنجامێک دەگەین و لە خوارەوە بەوردی 

دەیانخەینە ڕوو:

هەرێمی  کە  ئەوەی  سەرەڕای  یەک: 

لەناو  فیدراڵە  هەرێمێکی  کوردستان 

دەسەاڵتەکانی  و  فیدراڵدا  عێراقی  دەوڵەتی 

کۆتوبەند  فیدراڵ  عێراقی  دەستووری  بەپێی 

و  دەرەکی  پەیوەندیی  بواری  لە  کراوە 

باری  بە حوکمی  هەرێم  بەاڵم  دیپلۆماسیدا، 

خاوەنی  سنوورێکدا  لە   )de facto( ئارا 

تر  واڵتانی  لەگەڵ  بەرخوردە  و  پەیوەندی 

ئەمەش  نێودەوڵەتییەکاندا.  ڕێکخراوە  و 

شانی لەسەر دوو هۆکاری سەرەکی داداوە، 

کوردستان  هەرێمی  کردووە  وایان  کە 

بێت،  دەرەکی  پەیوەندیی  خاوەنی 

دیفاکتۆیە  دەسەاڵتێکی  بوونی  ئەوانیش: 

خاوەنی  دەکات  پێویست  وا  کە  هەرێم  لە 

پەیوەندی بێت و مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت، 

پەیوەندییەکانی  درێژی  مێژووی  هەروەها 

کوردستان  گەلی  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی 

لەباری  زەمینەیەکی  دەرەوەدا  لەگەڵ 

هەرێمی  حکومەتی  پەیوەندییەکانی  بۆ 

ڕەخساندووە.  کوردستانیش 

کوردستان  هەرێمی  چەندە  هەر  دوو: 

نییە  سەربەخۆ  یاسایی  کەسێتیی  خاوەنی 

و  نییە  سەرەوەریی  خاوەن  قەوارەیەکی  و 

بکەرێکی  وەک  نێودەوڵەتییەوە  ڕووی  لە 

بەاڵم  نانارسێت،  دانپێدانراو  سەربەخۆی 

وەک  یاخود  قەوارەیەک  وەک  دەکرێت 

 )Non State Actor( نادەوڵەت  بکەرێکی 

دیپلۆماسیی  و  دەرەکی  پەیوەندیی  لە  باس 

ئەو  و  بکرێت  کوردستان-عێراق  هەرێمی 

ئەدەبیاتەی لەم بارەیەوە هەیە، خزمەت بەم 

باش  کۆمەککارێکی  و  دەکات  باسانە  جۆرە 

دەبێت.

کە  مامەاڵنەی  و  پەیوەندی  ئەو  سێ: 

وا هەرێمی کوردستان دوور لە دەسەاڵتی 

دەدات،  ئەنجامی  فیدراڵ  حکومەتی 

تەریب  دیپلــۆماسیی  وەک  دەکرێت 

و  بکرێت  ناوزەد   )Para diplomacy(

و  فەرمی  دیپلۆماسیـــــی  شانبەشانی 

دەوڵەتی بڕوات.

دیپلۆماسیی  وا  کە  هۆکارێک  چوار: 

ڕووبـــــەڕووی  کوردستان  هەرێمــــی 

پشتیوانێکی  نەبوونی  دەکاتەوە،  ئالنگاری 

پەیوەندییــــانە،  ئەم  بۆ  تۆکمەیە  یاسایی 

ناچنە  پەیوەندییـــــانە  ئەم  چونکە 

ڕێســــاکانی  و  بنەما  جوغزی  نـــاو 

پشتیوانییە  و  گشتی  نێودەوڵەتیی  یاسای 

ئەمەش  الوازە،  دەستوورییەکانیشی 

پەیوەندیی  بە  دەکات  پەیوەندییــــەکان 

ئەگەری  ساتێک  هەموو  و  تێپەڕ  و  کاتی 

هەیە. کۆتاییپێهێنانی 
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سەرچاوەكان: 

 - الدستوري  القانون  الشاوي،  منذر   )١(

الكتاب،  لصناعة  العاتك  )القاهرة:  األول  الجزء 

200٧(، ص25١. 

"مركز  النجار،  أمني  أحمد  شريزاد   )2(

العاملية:  السياسة  يف  كوردستان-العراق  اقليم 

سياسية،  قضايا  مجلة  اليقني؟"،  عدم  حالة 

كلية   - النهرين  جامعة  )بغداد:  العدد٣5-٣٦ 

العلوم السياسية، 20١٤(، ص١١٣. 

العام  الدويل  القانون  العطية،  عصام   )٣(

 ،)20١0 الكتاب،  لصناعة  العاتك  )القاهرة: 

ص٤09. 

السياسية  النظم  الدين،  جامل  سامي   )٤(

 ،)20١0 الجديدة،  الجامعة  دار  )اإلسكندرية: 

ص١2٤.

الدويل  القانون  أبوهيف،  صادق  عىل   )5(

العام )األسكندرية، منشأة املعارف، سنة الطبع 

بال(، ص١١١. 

الوطنية،  الدساتري  )٦( هيلني تورار، تدويل 

الحكمة،  بيت  )بغداد:  يوسف  باسيل  ت: 

200٤(، ص١5٧. 

)٧( روبرت بوي وكارل فريدريك )محرران(، 

دراسات يف الدولة اإلتحادية، ت: وليد الخالدي 

وبرهان دجاين )بريوت- نيويورك: الدار الرشقية 

للطباعة  فرانكلني  ومؤسسة  والنرش  للطباعة 

والنرش، ١9٦٦(، ص ص٤١٣-٤١٤. 

)٨( شريزاد أحمد أمني النجار، مصدر سبق 

ذكره، ص ص١١٤-١١5. 

/١١0( مادەی  چوارەم،  بەندی  لە   )9(

عێراق/ کۆماری  دەستووری  یەکەم(ی 

دەسەاڵتانەی  "ئەم  هاتووە:  2005دا  ساڵی 

فیدراڵییەوە:  حکومەتی  بە  تایبەتن  خوارەوە 

دەرەوە  سیاسەتی  ڕەنگڕێژکردنی  یەکەم: 

ئەنجامدانی  و  دیپلۆماسی  نوێنەرایەتیی  و 

ڕێکەوتنە  و  پەیامننامە  لەسەر  دانووستان 

قەرزکردن  سیاسەتی  و  نێودەوڵەتییەکان 

و  یەکالکردنەوە  و  سەریان  لە  واژۆکردن  و 

بازرگانییە  و  ئابووری  سیاسەتە  ڕەنگڕێژکردنی 

دەرەکییە سەروەرییەکان."

ذكره،  سبق  مصدر  العطية،  عصام   )١0(

ص29١.

)١١( نقالً عن: الحاكم عبدالرحمن سليامن 

كوردستان  ألقليم  القانوين  الوضع  الزيباري، 

العام  الدويل  القانون  قواعد  ظل  يف  العراق: 

والنرش،  للطباعة  موكرياين  مؤسسة  )اربيل: 

2002(، ص ص5٣٧-5٣٨. 

ذكره،  سبق  مصدر  العطية،  عصام   )١2(

ص29١.

)١٣( الحاكم عبدالرحمن سليامن الزيباري، 

مصدر سبق ذكره، ص5٣9. 

ذكره،  سبق  مصدر  العطية،  عصام   )١٤(

ص٤5٣. 

والحكم  الفيدرالية  )١5( محمد هاموندي، 

)أربيل:  اإلقليمية  اإلدارية  والالمركزية  الذايت 

للطباعة والنرش، 200١(، ص  مؤسسة موكرياين 

ص١9٧-١9٨. 
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پێگەی واڵتانی هەژمووندار 
لە هەڵبژاردنی عێراقدا

یاسین تەها                                                   توێژەر

ڕۆڵ، چاوەڕوانی و سیناریۆکان
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و  كونسوڵخانەكەی  و  باڵوێزخانە  پاراستنی 

دژی  نێودەوڵەتی  هاوپەیامنێتیی  هەروەها 

داعش. بەپێی دانپێدانانی هەندێ لە بەرپرسانی 

زیاتر  ئەمەریكییەكان  عێراقیش، دەستوەردانی 

بەدیاریكراوییش  و  هەڵبژاردنەكانە  لەپاش 

سەبارەت  سەرۆكوەزیرانە)١(.  دیاریكردنی  بۆ 

ڕاگەیەنراوی  سیاسەتی  هەڵبژاردنەكانیش،  بە 

ئەمەریكا بریتییە لە پاڵپشتیكردنی هەڵبژاردنی 

پڕۆسەیەكی  ئەوەی  ئامانجی  بە  پێشوەختە 

بەرێوە  عێراق  لە  متامنە"  خاوەن  و  "گشتگیر 

بچێت، لە هەمان كاتدا پێشی وایە ئامادەكاری 

بەبێ  هەڵبژاردن  لەباری  ژینگەیەكی  بۆ 

چەكدارانە  گرووپە  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی 

و  دارایی  پشتیوانیی  ئێران  كە  ناكرێت 

ئەو  ئەمەریكا  دیدی  بە  دەكات،  لۆجستییان 

گرووپە پاشكۆیانەی ئێران "زیاتر كار بۆ تێكدان 

چاالكیی  و  باڵوبوونەوە  سایەی  لە  دەكەن"، 

متامنەیان  خەڵك  سەربازییانەشدا  هێزە  ئەو 

دەبنە  ئەوانیش  هەر  و  نامێنێت  پڕۆسەكە  بە 

هۆی بێبەشبوونی عێراق لە كۆمەك و پاڵپشتیی 

لەسەر  ئەمەریكا  پێداگریی  دەرەكی)2(. 

بەسەر  ئێرانی  هەژموونی  دوورخستنەوەی 

سیاسەت  لە  بەشێك  وەك  هەڵبژاردنەكانەوە، 

تەماشا  یەكگرتووەكان  واڵتە  بەرنامەكانی  و 

مانەوەیەكی  مسۆگەركردنی  بۆ  دەكرێت 

هەمیشەیی لە عێراق، چ لە ڕێگای ڕێككەوتنی 

یان  عێراق  حكومەتی  لەگەڵ  بێت  درێژمەودا 

بە  و سەربازی  بنكەی چاودێری  دروستكردنی 

بەرایی
سازكردنی  جۆراوجۆرەكانی  ئامادەكارییە 

ترشینی  ١0ی  لە  پێشوەختە  هەڵبژاردنی 

زیاتر  كات  هەموو  لە   ،202١ یەكەمی 

سیاسی  وێستگە  ئەو  ئەنجامدانی  ئەگەری 

و  پێش  بردووەتە  دەستوورییەیانەی  و 

پێشوەختەیان  هەڵبژاردنی  سازكردنی  ئەگەری 

مەرجێك  بە  كردووەتەوە  نزیك  ڕاستی  لە 

هەڵبژاردنە  ئەم  بدات.  ڕێگە  ئەمنی  پێشهاتی 

لە دۆخێكدا بەڕێوە دەچێت كە كێشمەكێشی 

عێراق  لە  ملمالنێ  سەرەكییەكانی  جەمسەرە 

ئێرانن،  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  كە 

زیاتردایە.  بەریەككەوتنی  و  هەڵكشان  لە 

هێز  خاوەن  دەوڵەتە  دوو  ئەم  سێبەری  لە 

پەنای  لە  و  عێراق  لە  بەرژەوەندییەشدا  و 

ملمالنێ  تری  جەمسەرێكی  چەند  ئەوانیشدا 

ئەنجام  لەسەر  چاویان  كە  هەن  كارتێكردن  و 

ئەوانیش  عێراقە،  هەڵبژاردنی  لێكەوتەكانی  و 

كەنداون.  واڵتانی  و  توركیا  یەكەم  پلەی  بە 

ئەو  خوێندنەوەی  بۆ  هەوڵێكە  بابەتە  ئەم 

بۆ  لەئارادان  كە  دەرەكییانەی  كاریگەرییە 

كاركردنە سەر هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق. 

ڕۆڵی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 
ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە 

سەرپەرشتیاری پڕۆسەی سیاسیی نوێی عێراقی 

پاش )200٣(یە، لە ئێستاشدا چەند بنكەیەكی 

چوارچێوەی  لە  هەیە  عێراقدا  لە  سەربازیی 
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واڵتانی  بەسەر  بااڵدەستی  مانەوەی  مەبەستی 

دەوروبەر، ئیرت چ پارێزگاری بێت لەو هێزانەی 

لە سووریا جێگیری كردوون، یان مسۆگەركردنی 

و  بێزاركردن  یان  ئیرسائیل  بۆ  زیاتر  ئاسایشی 

سەرەكیی  ڕكابەری  كە  ئێران  چاودێریكردنی 

ئەمەریكایە لە ناوچەكە)٣(.

هیچ ئاماژە و دەستتێوەردانێكی ڕاستەوخۆی 

ئەمەریكی لە ڕەوتی هەڵبژاردنەكان لەبەردەست 

الیەنگرانی ئێراندا نییە كە هەمیشە بە گومان و 

تۆمەت تەماشای ئەمەریكا دەكەن، بەاڵم ئەوان 

ئەمەریكییەكان  دەكەن  لەوە  باس  سااڵنێكە 

و  ڕێكخراو  هۆی  بە  و  ناڕاستەوخۆ  ڕێگای  بە 

ئۆرگانی ناحكومییەوە كاریگەری لەسەر ڕەوتی 

هەڵبژاردنەكان دروست دەكەن، هەروەها پێیان 

هەڵبژاردنەكانی  لە  دەستوەردان  ئەركی  وایە 

ئەمەریكا  هەواڵگریی  دەزگای  لەالیەن  عێراق 

)پنتاگۆن(  ئەمەریكا  بەرگریی  وەزارەتی  و 

بە  پەیوەندیدارن  كە  دەكرێت  سەرپەرشتی 

لە  هەندێ  لەوەش،  جگە  عێراق)٤(.  دۆسیەی 

ئەمەریكییەكان  لەوە كردووە  باسیان  شیعەكان 

لەناو  دووبەرەكیدان  دروستكردنی  هەوڵی  لە 

شیعەكان، هەروەها هەوڵی یەكخستنی كورد و 

سوننە دەدەن لە دژیان و لە هەڵبژاردنەكانیشدا 

و  ڕكابەر  كە  دەكەن  ڕەوت  هەندێ  پاڵپشتیی 

دژی شیعەكانن)5(.

هێزە  كە   20١٨ هەڵبژاردنی  لەپاش 

كاریگەرییە  و  پێگە  ئێران  دۆستی  شیعەكانی 

گۆڕی  داعشیان  شەڕی  دوای  سەربازییەكەی 

دووەمیان  پلەی  و  پەرلەمانی  كورسیی  بۆ 

بەدەست  سەدر  هاوپەیامنێتییەكەی  لەپاش 

كورسی(،   ٤٧  - فەتح  )هاوپەیامنێتیی  هێنا 

هەندێك  لەبەردەم  ڤیتۆیان  ئەمەریكییەكان 

كەسایەتییانەش  ئەو  دانا،  پاڵێوراوەكانیان  لە 

كە  بوون  فەیاز  فالح  و  عامری  هادی  زیاتر 

خواست و بڕێك چانسیشان هەبوو. هاوتەریب 

مەبەستیان  ئەمەریكییەكان  ئەمەشدا،  لەگەڵ 

وەزیران  سەرۆكایەتیی  پۆستی  كەسێك  بوو 

وەربگرێت كە ئەگەر مانەوەی ئەمەریكاش لە 

بلۆكی  بە  سەر  ئەوە  نەكات،  مسۆگەر  عێراق 

چونكە  نەكات،  هەراسانیان  و  نەبێت  ئێرانی 

ئامانجی هەرە  دەركردنی هێزەكانی ئەمەریكا 

كوشتنی  پاش  بەتایبەت  ئێرانە،  سەرەكیی 

قاسم سلێامنی و ئەبو مەهدی موهەندیس لە 

سەرەتای ساڵی 2020)٦(.

لەپاش  كە  ئەمەریكییەی  هاوكێشە  ئەم 

بۆ  دەركەوت،  سیامكانی   20١٨ هەڵبژاردنی 

و  خۆیەتی  هەروەك  )202١(یش  هەڵبژاردنی 

لە ئێستاشدا جگە لە پێداگریی زۆرینەی شیعە 

بۆ كردنەدەرەوەی سوپای ئەمەریكا لە ڕێگای 

پەرلەمانی  تاكالیەنەی  بڕیارێكی  دەركردنی 

ئەمەریكا  كشانەوەی  داواكاریی  عێراقەوە)٧(، 

دۆستی  وەالئییەكانی  شیعە  بەالی  عێراق  لە 

تارانەوە  دۆستی  سیاسییەكانی  هێزە  و  ئێران 

لە ڕیزی یەكەمی بانگەشەكانی هەڵبژاردندایە، 

ئەو  بەڵكوو  وەالئییەكانیش،  هێزە  هەر  نەك 

لەسەر  ڕاستەوخۆ  شیعانەشی  سیاسییە  هێزە 
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و  )سەدرییەكان  نین  ئەژمار  ئێرانی  میحوەری 

ڕەوتەكەی حەكیم( بە هەمان شێوە داواكاریی 

كشانەوەی ئەمەریكایان هەیە لە عێراق. بۆیە 

جگە لە هێزە كوردییەكان و هێزە سوننەكانیش، 

بارەیەوە  لەو  شیعی  كۆدەنگیی  لە  جۆرێك 

هەیە و ئەمەش لە چەندین بۆنە و بە چەندین 

بۆ  ئەمەش  كراوە)٨(،  لێ  گوزارشتی  هەڵوێست 

گرنگیدانە  و  بایەخ  جێگەی  ئەمەریكییەكان 

پەرلەمانی  لەناو  هێز  داهاتووی  نەخشەی  لە 

عێراق. 

دەركردنی  بۆ  شیعی  كۆدەنگیی  سەرباری 

دەردەكەوێت  وا  ئەمەریكا،  هێزەكانی 

دەستەبژێری ئەمەریكا بەتەواوی هیوابڕاو نەبن 

لە پێكهاتەی شیعە، چونكە هەندێك لەوانەی لە 

سەرچاوەی بڕیارەوە نزیكن لە واشنتۆن، هانی 

پاڵپشتی  دەسەاڵتدارانی كۆشكی سپی دەدەن 

لە نەوەی نوێی شیعە و خەڵكانی میانڕەوی ناو 

ئەم پێكهاتەیە بكەن لە هەڵبژاردنی ئۆكتۆبەری 

ئەمەریكا  كردووە  ئەوەشیان  پێشنیاری   ،202١

زەمینە خۆش بكات بۆ یاسای نوێی هەڵبژاردن، 

لەگەڵ جێبەجێكردنی یاسای نوێی ڕێكخستنی 

دەستەبەركردنی  و  سیاسییەكان  حیزبە  كاری 

هەڵبژاردنەكان.  بۆ  نێودەوڵەتی  چاودێرییەكی 

ناوەندانەش، ئەم هەنگاوانە  بە بۆچوونی ئەو 

گۆڕانكارییەكی  دەستەبەركردنی  هۆی  دەبنە 

نەرم و دوور لە توندوتیژی لە عێراق)9(.

ئێرانییەوە  بانگەشەی  پێچەوانەی  بە 

هەڵبژاردن  لە  ئەمەریكا  دەستوەردانی  بۆ 

عێراقییە  لە  هەندێك  عێراق،  كاروباری  و 

هەیە  ئەوەیان  كێشەی  و  سكااڵ  لیرباڵەكان 

ئەمەریكا  بەرنامەی  و  واشنتۆن  گرنیگدانی 

لە  تەمومژاوییە،  و  ناڕوون  زۆر  عێراق  بۆ 

قوربانییەكی  و  خەرجی  واڵتە  ئەم  كاتێكدا 

عێراق،  دۆسیەی  بە  كردووە  پێشكەش  زۆری 

ئەم عێراقییانە نیگەرانن لەوەی ئەمەریكا لەم 

سااڵنەی دواییدا دەستوەردانی لە عێراق كورت 

كردووەتەوە بۆ ئەو كاتانەی كە بەرژەوەندییە 

سرتاتیژییەكانی یان سیاسەتی دەرەوەی بكرێتە 

ئامانج، بەاڵم لەوالوە عێراقی بەجێ هێشتووە 

بۆ ئەوەی ببێتە گۆڕەپانێكی یاریكردنی ئێرانی و 

پەلكێشانی نفوز و دەسەاڵتی زیاتر بۆ تاران)١0(. 

ئەمەریكا  باڵوێزخانەی  دواییانە  بەم 

كاركردنی ئەمەریكا بۆ هەڵبژاردنێكی خاوەن متمانە؛ هاندەر دەبێت 
بۆ بەشداریكردنی ژمارەیەكی زیاتر لە خەڵك لە پڕۆسەی دەنگدان و 

پێکهێنانی حكومەتێك كە زیاتر ڕەنگدانەوەی خواستی خەڵكی عێراق بێت
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هەندێ جموجووڵیان كرد لە بارەی هەڵبژاردنی 

نێودەوڵەتی،  چاودێریی  پرسی  و  پێشوەختە 

و  هەراسانكردن  مایەی  بووە  ئەمەش 

ئەمەیان  و  شیعەكان  لیستە  تووڕەكردنی 

دایە  هەڵبژاردنەكان  لە  دەستتێوەردان  بە 

بە  ئەمەریكا  كرد  لەوە  باسیان  و  قەڵەم 

سیاسییە  هێزە  تەماشای  قینەوە  و  ڕق  چاوی 

دەسەاڵتدارەكانی ئێستا دەكات)١١(.

پێشكەش  ئامۆژگارییانەشی  لەو  هەندێ 

بە ئیدارەی بایدن كراون لە بارەی هەڵبژاردنی 

دەكەن  لەوە  باس  عێراقەوە،  پێشوەختەی 

بە  یاریكردن  یان  هەڵبژاردن  ساختەكردنی 

ڕێوشوێن ئەنجامدان و ئەنجامەكانی دەنگدان، 

دەبێتە هۆی ئەوەی متامنە لەدەست بدات و 

كاركردنی ئەمەریكاش بۆ هەڵبژاردنێكی خاوەن 

بەشداریكردنی  بۆ  دەبێت  هاندەر  متامنە؛ 

ژمارەیەكی زیاتر لە خەڵك لە پڕۆسەی دەنگدان 

و پێکهێنانی حكومەتێك كە زیاتر ڕەنگدانەوەی 

خواستی خەڵكی عێراق بێت)١2(. 

لە  ئێران  و  ئەمەریكا  بەریەككەوتنی 

هەڵبژاردندا  بواری  لە  تەنها  عێراق،  دۆسیەی 

زۆر  واڵتە  دوو  ئەم  پەیوەندیی  بەڵكوو  نییە، 

جار بە ئاڵۆز دێتە بەرچاو، چونكە لە ڕكابەری 

دەگاتە  جار  هەندێك  كێشمەكێشەوە  و 

هەندێك  لە  هەماهەنگی  و  هاوكاری  ئاستی 

ئەو  هەندێك  كردووە  وای  ئەمەش  جومگە، 

یان  بەزۆر"  "هاوسەرگیریی  بە  پەیوەندییە 

بچووێنن)١٣(،  بەرژەوەندی"  "هاوسەرگیریی 

 ،200٣ لەپاش  گشتی  شێوەیەكی  بە  بەاڵم 

بووە  زاڵ  زیاتر  بەریەككەوتن  و  كێشمەكێش 

بەسەریدا، چونكە تاران لە هەوڵدایە لە هەموو 

جومگەكاندا -بەتایبەت هەڵبژاردن- عێراق لە 

بەیرووت  تا  كە  بهێڵێتەوە  خۆیدا  میحوەری 

واشنتۆن  بەمەش  بەرامبەر  دەبێتەوە،  درێژ 

چونكە  بدات،  لەدەست  عێراق  نییە  ئامادە 

كە  باو هەیە  و  زاڵ  بۆچوونێكی  ئەمەریكا  لە 

داوە  زۆری  قوربانیی  و  خەرجی  ئەمەریكا 

بەجێی  بەئاسانی  ئێستا  ناكرێت  و  عێراق  لە 

بهێڵێت بۆ ئێران. 

ڕۆڵی ئێران
نەك هەر بۆ كایەی هەڵبژاردن، بەڵكوو لە 

كۆی جومگە هەستیارەكانی عێراق، باوەڕێكی 

سوودمەندی  ئێران  كە  هەیە  ڕۆژئاوایی  زاڵی 

و  حسێن  سەددام  ڕووخانی  لە  بووە  یەكەم 

لەرزۆكەی  دەوڵەتە  ئەو  میراتگری  بووەتە 

بووە)١٤(.  دروست  عێراق  لە   200٣ لەدوای 
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ئێران  هەژموونی  بۆ  منوونە  زەقرتین  ڕەنگە 

سەردانی  عێراق،  هەڵبژاردنەكانی  بەسەر 

نوێنەری  202١ی  دووەمی  كانوونی  مانگی 

یەكگرتووەكان؛  نەتەوە  گشتیی  ئەمینداری 

 Jeanine Hennis( پالسخارت  هێنس  جينین 

Plasschaert( بێت بە مەبەستی تاوتوێكردنی 

پالسخارت  عێراق.  پێشوەختەی  هەڵبژاردنی 

ویالیەتی؛  ئەكبەر  عەلی  لەگەڵ  تاران  لە 

گفتوگۆی  ئێران،  شۆڕشی  ڕێبەری  ڕاوێژكاری 

بە  سەردانەكەی  ئامانجی  یونامی  و  كرد 

دایەوە)١5(،  لێك  عێراق  ئۆقرەیی  پاڵپشتیكردنی 

چاالكی  و  سوننە  پەرلەمانتارێكی  چەند  بەاڵم 

گەورە  ڕەخنەیەكی  كردە  ئەمەیان  مەدەنی 

بە  داوە  شەرعیەتی  كە  پالسخارتەوە  بەسەر 

دەستتێوەردانی ئێران لەو هەڵبژاردنە گرنگەی 

سەردانەدا  لەو  واڵت)١٦(.  لە  بەڕێوەیە  كە 

عەلی ئەكبەر ویالیەتی هەڵبژاردنی داهاتووی 

قەڵەم،  دابوویە  "چارەنووسساز"  بە  عێراقی 

بۆ  دەربڕیبوو  ئێرانیشی  ئامادەیی  هەروەها 

هاوكاریكردنی ئەنجامدانی)١٧(.

لە  نێودەوڵەتی  نێردراوی  سەردانەكەی 

عێراق بۆ تاران، بەتایبەت لە بارەی هەڵبژاردن، 

ئایا  بپرسن  نا  پاڵ  توركیای  فەرمیی  میدیای 

ناوە  دانی  بەفەرمی  یەكگرتووەكان  نەتەوە 

لە  تاران  دەمڕاستیكردنی  و  كوێخایەتی  بە 

ئەمەشدا  لەگەڵ  هاوكات  عێراق)١٨(؟  دۆسیەی 

هەندێكی تر باسیان لەوە كرد ئەو سەردانەی 

لە  نەك  تاران  ئەوەیە  سەملێنەری  پالسخارت 

عێراق،  داهاتووی  هەڵبژاردنەكانی  دۆسیەی 

ئایندەی  و  چارەنووس  دیاریكردنی  لە  بەڵكوو 

و  دەبێت  سەرەكیی  ڕۆڵی  واڵتیشدا  سیاسیی 

ئەو سەردانەش ئەوەی دەرخست كە ڕێگەدان 

لە  بەر  مانگ  شەش  هەڵبژاردن  سازكردنی  بە 

وادەی دیاریكراوی خۆی، یەكێكە لەو كارتانەی 

ئێران بەرامبەر كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و واڵتە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بەكاری دەهێنێت)١9(. 

هەیە  زاڵ  باوەڕێكی  پێشهاتە،  لەم  جگە 

دۆسیەی  لەسەر  كار  بەچڕی  ئێرانییەكان  كە 

لە  دەكەن،  عێراق  داهاتووی  هەڵبژاردنی 

گرووپە  و  باڵ  بااڵدەستیی  هێشتنەوەی  پێناو 

لەم  سیاسی،  پڕۆسەی  لە  شوێنكەوتەكانیان 

نێوەندەشدا هەندێك ڕاپۆرت باس لەوە دەكەن 

ئێرانی؛  قودسی  فەیلەقی  نوێی  فەرماندەی 

یەكخستنی  مەبەستی  بە  قائانی،  ئیسامعیل 

بەنهێنی  عێراق  ئێرانییەكانی  هێزە  ڕیزەكانی 

عێراقی  سەردانی  202١دا  نیسانی  مانگی  لە 

كردووە)20(، وردەكاریی ئەم جۆرە سەردانانەش 

نییە،  ئاسان  پشتڕاستكردنەوەیان  ئەگەرچی 

لە  عێراق  هێشتنەوەی  بۆ  ئێران  هەوڵی  بەاڵم 

"بەرەی  و  تاران  گشتییەكانی  سیاسەتە  بازنەی 

خۆڕاگری" پێویستی بە بەڵگە و شیكاریی زۆر 

نییە، بەتایبەت لە عێراق جگە لە هاوپەیامنێتیی 

لیستی  دووەم  كە  شەعبی(  )حەشدی  فەتح 

چەندین  كورسییەوە،   ٤٧ بە  بوون  هەڵبژاردن 

گرووپ   ١00 نزیكەی  كە  سەربازی  تری  باڵی 

و  تارانن  شوێنكەوتەی  ڕاستەوخۆ  دەبن، 
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فەرمانی ئایینی لە ویالیەتی فەقیھ وەردەگرن. 

هێزەكانی  كشانەوەی  لەپاش  گرووپانە  ئەم 

دەركەوتنی  و   )20١١( عێراق  لە  ئەمەریكا 

تیرۆرەوە  شەڕی  پاساوی  بە   ،)20١٤( داعش 

هەموو شەرعیەتێكی كاركردنیان وەرگرتووە)2١(. 

گرنگن  ئامرازێكی  چەكدارانە  گرووپە  ئەم 

بەدەست دەسەاڵتدارانی تارانەوە لە ملمالنێی 

درێژخایەن لەگەڵ ئەمەریكا و لە چەسپاندنی 

ئەم  چەكی  واڵتە.  ئەو  بەرژەوەندییەكانی 

بەرەاڵ"  "چەكی  بە  جار  زۆر  كە  گرووپانەش 

لە  یەكێك  بە  دەبرێت،  ناو  املنفلت(  )السالح 

گەورەترین ئالنگارییەكانی بەردەم هەڵبژاردنی 

كە  بەتایبەت  دەكرێت،  تەماشا  پێشوەختە 

توانایان  جومگەدا  هەندێ  لە  گرووپانە  ئەو 

هەندێك  بە  پەیوەسنت  و  زیاترە  حكومەت  لە 

دەبن  بەشدار  كە  سیاسییشەوە  گرووپی 

منایشە  لەو  هەندێك  هەڵبژاردنەكان.  لە 

ئەو  لەالیەن  دواییانە  بەم  چەكدارییانەشی 

كە  دراونەتەوە  لێك  وەها  كراون،  گرووپانەوە 

پەیامی هەڵبژاردن بن، هەر لەبەر ئەوە هەندێك 

لە سوننەكان سەركەوتن و شكستی هەڵبژاردن 

چەكی  كۆنرتۆڵكردنی  بە  دەكەنەوە  پەیوەست 

الیەنە  لە  بەشێك  ئێرانییانەوە)22(.  گرووپە  ئەو 

وایە  پێی  مالیكی،  نووری  وەكوو  شیعەكانیش 

گرووپە  مانۆڕی  و  چەك  فەوزای  هۆی  بە 

چەكدارەكانەوە )ئاماژەیە بۆ باڵە ئێرانییەكان لە 

چەشنی كەتائیبی حیزبوڵاڵ و عەسایب(، ڕەنگە 

هەڵبژاردنی پێشوەختە هەر ئەنجام نەدرێت)2٣(. 

ڕۆڵی توركیا 
واڵتانی  و  توركیا  كاركردنی  گۆڕەپانی 

سوننەنشینەكان  ناوچە  زیاتر  كەنداویش 

ئێرانییەكان،  لە  جیاواز  سوننەكانە.  هێزە  و 

ئابووری  بەرژەوەندیی  لە  جگە  توركەكان 

نەتەوەیی  ئاسایشی  پاراستنی  و  سیاسی  و 

ئایدۆلۆژیایەكی  گشتاندنی  بۆ  كار  خۆیان، 

دیاریكراو ناكەن لە عێراق، بەڵكوو لە عێراقدا 

ئەوەی بەالی ئەوانەوە گرنگە زیاتر ڕێگەگرتنە 

لە  سەربەخۆیی  بیرۆكەی  چەكەرەكردنی  لە 

دەوڵەتی  الوازبوونی  هۆی  بە  كوردستان، 

لەوەش،  جگە  عێراقەوە.  )ناوەندی(  فیدراڵیی 

لە  كەڵك  دەیانەوێت  دەكرێت  ئەوەندەی  تا 

پاڵپشتیكردنی  بۆ  وەربگرن  عێراق  ئابووریی 

یەكێكە  عێراق  پێیەی  بەو  ئەنقەرە،  ئابووریی 

لە بازاڕەكانی ساغكردنەوەی كااڵ و هەناردەی 

توركی)2٤(. 

نفوزی  درێژكراوەی  و  توركیا  تەواوكەریی 

توركامن  پێكهاتەی  زیاتر  عێراق،  لە  واڵتە  ئەم 

بە  ئەنقەرە  زیاتر  كە  توركامنییە  بەرەی  و 

دەزانن،  خۆیان  سیاسیی  بڕیاری  پایتەختی 

هەروەها توركیا پاراسنت و سەرپەرشتیكردنیان 

بە ئەركی خۆی دەزانێت)25(.
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هەڵبژاردنی  ئامادەكارییەكانی  میانەی  لە 

پێشوەختەشدا، بەرەی توركامنی ئەرشەد ساڵحی؛ 

تۆران،  حەسەن  بە  گۆڕی  بەرەكەی  سەرۆكی 

ئەرشەد  توركیا  كە  ئەوەن  لەسەر  ئاماژەكانیش 

ساڵحی لە پۆستەكەی ال دابێت و هۆكارەكەشی 

پەیوەندییەكی  ساڵحی  كە  بگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 

هەندێ  و  كوردستان  هەرێمی  لەگەڵ  خراپی 

لە  لەمەش،  توركامنی هەبێت. جگە  پێكهاتەی 

سایەی یاسای نوێی هەڵبژاردن توركیا، پێویستی 

گرووپە  و  حیزب  سەرجەم  ئاشتكردنەوەی  بە 

هەوڵی  لە  بەتایبەت  هەیە)2٦(،  توركامنییەكان 

بەدەست  كەركووك  كورسییەكەی   ٣ ئەوەی 

وەك  حیزبەكانی  لە  هەندێ  چونكە  بهێننەوە، 

وەقفی  و  كەهیە  ساری  -ریاز  ئیلی  توركامن 

توركامنی توران كەتانە لە سیاسەتەكانی ساڵحی 

ناڕازی بوون)2٧(، ئەمەش لە بەرژەوەندیی توركیا 

نییە كە دەیەوێت توركامنەكان لە هەڵبژاردنی 

داهاتوودا تووشی پاشەكشە نەیەن. 

لە دەرەوەی بەرەی توركامنی، توركیا هەندێ 

سوننە  عەرەبی  لەناو  تەواوكەری  و  الیەنگر 

و  پێگە  كە  نوجێفی  بنەماڵەی  لەوانەش  هەیە، 

بنكەیان لە نەینەوایە و لە زۆربەی هەڵوێست 

بەرژەوەندییەكانی  جموجووڵەكانیاندا  و 

توركیا  لەوەش،  جگە  دەگرن.  لەبەرچاو  توركیا 

هەندێ  سەرپەرشتیی  پێشوودا  سااڵنی  لە 

ساڵی  لە  و  كردووە  سوننەكانی  كۆبوونەوەی 

پێك  بۆ  هاوپەیامنێتییەكی  ئەنقەرە  لە  20١٧دا 

هێنان بە ناوی "هێزە عێراقییەكان"ەوە، ئەمەش 

گەیاندە  شیعەكانی  لە  هەندێك  كاردانەوەی 

ئەو  بەشدارانی  دادگاییكردنی  داوای  ئەوەی 

كۆنگرەیە بكەن بە تۆمەتی پالنگێڕیی دەرەكی 

لە دژی عێراق)2٨(. هەر بەم هۆیەشەوە هەندێ 

لە هێزەكانی عەرەبی سوننە بەتایبەت بنەماڵەی 

نوجێفی، وەك بریكاری توركیا تەماشا دەكرێن لە 

عێراق. جگە لەوانیش، خەڵكانی وەك خەمیس 

خەنجەر پەیوەندیی ئابووریی بەهێزیان لەگەڵ 

هەمان  لە  و  هەیە  توركەكان  وەبەرهێنەرە 

كاتیشدا خەونی ڕێبەرایەتیكردنی 

سوننەی عێراق)29(.

واڵتانی كەنداو
لە واڵتانی كەنداو، عەرەبستانی سعودی و 

پاشان كوێت، لەوانی تر زیاتر پەیوەندیدارن بە 

دۆسیەی عێراقەوە و ئەنجامی هەڵبژاردنەكانیەوە، 

لە الیەك بە هۆی هاوسنوورییەوە و لە الیەكی 

مەزهەبی  درێژبوونەوەی  هۆی  بە  ترەوە 

پێكهاتەی شیعە بۆ ناو خاكی هەردووالیان. جگە 

گەورەبوونی  و  باڵەكانی  و  ئێران  مەترسیی  لە 

سەرسنوورەكان  نائارامیی  و  میلیشیا  قەبارەی 

سعودییەكان  ئێرانییەكان،  گرووپە  دەستی  بە 

كاریگەریی  فراوانبوونی  و  پەلكێشان  كێشەی 
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توركیاشیان هەیە وەك ڕكابەرێكی سوننە لەناو 

عێراقدا كە ژمارەیەك گرووپ و هێزی عەرەبی 

سوننەی لێ كۆبووەتەوە)٣0(. 

لە  كەنداو  تری  واڵتانی  سعودیە،  لە  جگە 

پەیوەستكردنی  و  ئابووری  ڕێككەوتنی  ڕێگای 

لەگەڵ  كەنداوەوە،  بە  عێراق  كارەبای  هێڵی 

كازمی،  مستەفا  ئێستا؛  وەزیرانی  بە  گرنگیدان 

عێراق  دەكرێت  هێندەی  ئەوەن  خوازیاری 

هەندێكیش  دەربهێنن.  ئێران  چنگی  لە 

سەرۆكوەزیران  پۆستی  وەرگرتنی  وایە  پێیان 

بەهێزی  پەیوەندیی  كە  كازمییەوە  لەالیەن 

ئیامرات  و  سعودیە  سەركردەكانی  لەگەڵ 

دەرگای  لە  كە  واڵتانە  ئەو  بۆ  دەرفەتە  هەیە، 

عێراق،  بۆ  بگەڕێنەوە  بەبەهێزی  ئابوورییەوە 

دەروازەی  كازمی  ئەوەی  پاش  بەتایبەت 

عەرعەری لەگەڵ عەرەبستانی سعودی كردەوە 

شاندەكانی  لە  پێشوازی  زنجیرەیەك  پاش  و 

و  كرد  ئیامراتی  و  سعودیە  سەردانی  كەنداو؛ 

ستایشی زۆری ئەم واڵتانەی كرد و دەرگاكانی 

و  كردەوە  كۆمپانیاكانیاندا  ڕووی  بە  عێراقی 

پاڵپشتیی  و  ستایش  كرانەوەیەش  ئەم  لەسەر 

بەدەست هێنا)٣١(. هەندێكی  موقتەدا سەدری 

تریش بەگومانن لەوەی بتوانن ئەنجامی گەورە 

بەدەست بهێنن پاش ئەوەی ئێران توانیویەتی 

و  كولتووری  مەزهەبی،  ئەمنی،  كایەی  لە 

عێراقدا  لە  گەورە  زۆر  هەنگاوی  ئابوورییشدا 

ببڕێت و زۆربەی ئەو كایانە بۆ خۆی یەكالیی 

بكاتەوە)٣2(. 

كازمی،  حكومەتەكەی  دەرەوەی  وەزیری 

فوئاد حسێن، لە پێشوازیی شاندێكی گەورەی 

گشتیی  ئەمینداری  سەرۆكایەتیی  بە  كەنداودا 

جگە  نەیشاردەوە  كەنداو،  واڵتانی  كۆمەڵەی 

لە پڕۆژە ئابوورییەكان، یەكێك لە تەوەرەكانی 

و  پێشوەختە  هەڵبژاردنی  گفتوگۆكانیان 

بۆ  بووە  واڵتانە  ئەو  پاڵپشتیكردنی  ڕێگاكانی 

سەرجەم  ئەزموونی  بەاڵم  پڕۆسەیە)٣٣(،  ئەم 

دەردەخەن  ئەوە  ڕابردوو  هەڵبژاردنەكانی 

لە  پاڵپشتیكراوەكان  پاڵێوراوە  و  لیست 

پەرلەمان  بە  گەیشتنیان  چانسی  كەنداو 

بۆ واڵتانی  بژاردەی گونجاویش  تەنها  و  الوازە 

و  شیعەكان  میانڕەوە  پاڵپشتیكردنی  كەنداو، 

كازمی  چەشنی  لە  وەزیرانی  سەرۆكایەتیی 

كێشەی  و  گرێ  كە  عەبادییە  پێشرتیش  و 

ئایدۆلۆژییان نەبێت لەگەڵ سعودیە و ئیامرات 

و بەگرنگییەوە لە هاوسەنگیی هێز و كرانەوە 

بە ڕووی واڵتانی عەرەبی بڕوانن. 

سیناریۆ ئایندەییەكان
پێشوەختە  هەڵبژاردنی  چەندە  هەر 

عێراق  سیاسیی  قەیرانی  چارەسەری  بۆ 

داواكارییەكانی  بەدەمەوەچوونی  و 

پەیوەندیی  بەاڵم  تەرشینە،  خۆپیشاندانی 

عێراقەوە  بە  پەیوەست  واڵتانی  بە  زۆریشی 

هەیە، ئاماژەكانیش لەسەر ئەوەن هەریەك لەو 

كاریگەری  بەم جۆرە  پەیوەندیدارانەش  الیەنە 

دروست بكەن لەسەر ئەم وێستگە گرنگە: 
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مسۆگەركردنی  هەوڵی  ئەمەریكا: 

جێبەجێكردنی  و  نێودەوڵەتی  چاودێریی 

یاسای هەڵبژاردن دەدات لەگەڵ پاڵپشتیكردنی 

لە  گۆڕانكارییەك  ئەوەی  بەهیوای  پڕۆسەكە، 

پڕۆسەی سیاسی دروست بكات و حكومەتێكی 

ڕەزامەندیی  جێگەی  كە  بێت  بەرهەم  لێ 

زیاتری خەڵك بێت، بەاڵم ئەمە هەر وا كارێكی 

ئاسان نییە. 

میدیایی  هەڵمەتی  لە  جگە  ئێران: 

بۆ  باڵەكانی  جوواڵندنی  و  مەزهەبی  و 

یەكخستنی  و  هەڵبژاردن  لە  بەشداریكردن 

ڕیزەكانیان، لە ڕێگای گرووپە چەكدارەكانیەوە 

توانای پەكخستنی پڕۆسەی هەڵبژاردنی هەیە 

و بەشی زۆری سەركەوتن و شكستی پڕۆسەكە 

لەسەر خواستی ئێرانییەكان وەستاوە. 

توركامنەكان  ڕێكخستنی  هەوڵی  توركیا: 

پاراستنی  مسۆگەركردنی  لەگەڵ  دەدات 

لەو  پاڵپشتیكردن  لەگەڵ  دەستكەوتەكانیان 

هاوپەیامنی  كە  سوننە  عەرەبی  هێزانەی 

ئەنقەرەن، ئەمەش لە پێناو بەرژەوەندییە ئابووری 

و سرتاتیژییەكانی كە پاراستنی یەكپارچەیی عێراق 

پانتاییەكی گەورەی پێك دەهێنێت. 

واڵتانی كەنداو: لە ڕێگەی گرنگیدانی زۆر 

میانڕەوانەی  بەرنامەی  و  كازمی  مستەفا  بە 

حكومەتەكەیەوە هەوڵ دەدەن لەو جۆرە هێزە 

جەماوەریی  پێگەی  لە  پارێزگاری  سیاسییانە 

هێزە  لە  باشرت  بژاردەی  وەك  بكەن  خۆیان 

ئایدۆلۆژییەكانی سەر بە تاران. 

ترس  عێراقی  شەقامی  ئاستی  لەسەر 

ساختەكردنی  لە  هەیە  زۆر  دڵەڕاوكێی  و 

زاڵیش  باوەڕێكی  و  هەڵبژاردن  ئەنجامەكانی 

هەیە تەكنیكی تەزویر دەرەكی و ڕێكخراوە و 

ئەوەی  وەك  نییە  لۆكاڵەكاندا  هێزە  توانای  لە 

جگە  ئەمە  دا،  ڕووی   20١٨ هەڵبژاردنی  لە 

)پارەی  دەرەكی  واڵتانی  دارایی  پاڵپشتیی  لە 

سیاسی( بۆ پێشخستنی هەندێك هێز و الیەن 

بەسەر ئەوانی تردا.  

سەرچاوەكان:

)1( عيل حسني )18/4/2021(، دراما الفياض، 
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أمريكا   ،)17/2/2021( عربیة  اندبندنت   )2(
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)الزیارة: 12/4/2021(. 

 ،)24/6/2020( صبحي  حنان  بڕوانە:   )3(

األمن  زعزعة  يف  ودوره  االقليمي  الرصاع 
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)متاح: 13/4/2021(. 

خطط  هي  ما   ،)24/4/2018( آفاق   )5(
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10/4/2021(؛ علی حسین، مصدر سابق. 

الربملان   ،)5/1/2020( نت  الجزيرة   )7(

القوات  بإخراج  يلزم  قرار  عىل  يصدق  العراقي 

)متاح:   https://bit.ly/2RzRe0l األجنبية، 

 .)10/4/2021

)8( شفق نیوز )11/6/2020(، عشية الحوار 

عىل  الشيعية  للقوى  إجامع  األمرييك..  العراقي 

https://bit.ly/32au- األجنبية، القوات   سحب 

VQU )متاح: 10/4/2021(. 

املصالح   ،)12/11/2019( نایتس  مایكل   )9(

األمريكية والوضع الراهن غري املستدام يف العراق، 

https://bit.ly/328JmEK، )متاح: 13/4/2021(. 

دور   ،)24/9/2018( االلويس  مثال   )10(

العراق،  مستقبل  تحديد  يف  املتحدة  الواليات 

https://bit.ly/3g8cHrg )متاح: 13/4/2021(.

منتقدا   ،)24/3/2021( نیوز  موازین   )11(
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https:// ،هل هو سفري أمريكا أم رئيس العراق؟

www.mawazin.net/Details.aspx?ji-
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)12( بالل وهاب )1/4/2021(، تذليل عقبة 

https:// العراقية،  االنتخابات  إجراء  قبل  أخرى 

bit.ly/3dgSs8R )متاح: 14/4/2021(.

)DW )28/9/2018 )13(، تشكيل الحكومة 

العراق،  عىل  األمرييك-اإليراين  "الرصاع"  يؤجج 

https://bit.ly/3dbVBXy )متاح: 11/4/2021(. 

نايتس  مايكل  و  آيزنشتات  مايكل   )14(

والنفوذ  املوصل  عىل  املعركة   ،)5/12/2020(

https://www.washing- املنطقة، يف   اإليراين 

toninstitute.org/ar/policy-analysis/view/

the-battle-for-mosul-and-irans-regional-

reach )متاح: 16/4/2021(. 

)15( ناس نيوز )1/2/2021(، بعثة ’يونامي’ 

إيران،  إىل  بالسخارت  زيارة  بشأن  بيانا  تصدر 

https://www.nasnews.com/view.php?-

cat=51721 )متاح: 14/4/2021(. 

غضب   ،)1/2/2021( الجديد  العريب   )16(

ملف  األممية  املندوبة  مناقشة  بسبب  عراقي 

 https://bit.ly/32bq4Pf إيران،  مع  االنتخابات 

)تاريخ الزيارة: 14/4/2021(. 

واليتي   ،)31/1/2021( العامل  قناة   )17(

يستقبل بالسخارت يف طهران وهذا ما دار بينهام..، 

https://bit.ly/3wREjXr )متاح: 10/4/2021(. 

هل   ،)9/2/2021( عريب   TRT قناة   )18(

عىل  إيران  بوصاية  ضمناً  املتحدة  األمم  تعرتف 

)متاح:   https://bit.ly/3a7I69v العراق؟، 

 .)11/4/2021

األمم   ،)6/2/2021( العريب  القدس   )19(

بانتخابات  العراقيني  آمال  بآخر  تطيح  املتحدة 
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 https://bit.ly/32fclXz ،نزيهة ومستقبل أفضل

)متاح: 14/4/2021(. 

قاآين   ،)8/4/2021( العرب  صحيفة   )20(

االنتخابات  حول  امليليشيات  لتوحيد  بغداد  يف 

https://bit.ly/3e- األمرييك، الوجود   واستهداف 

1HFi2 )متاح: 11/4/2021(

مرشوع   ،)5/2019( سميث  فيليب   )21(

إعداد خارطة مبواقع انتشار امليليشيات الشيعية، 

https://www.washingtoninstitute.org/

ar/policy-analysis/view/the-shia-mili-

tia-mapping-project )متاح: 6/7/2020(.

 ،)18/2/2021( الجدید  العريب   )22(

مع  العراقية  االنتخابات  لتأمني  خاصة  خلية 

https://bit. املليشيات،  من  لتحصينها  مساٍع 

ly/3sgEdoX )متاح: 14/4/2021(. 

نوري   ،)16/4/2021( نیوز  الرشقیة   )23(

الشارع  يف  به  يستعرض  الذي  السالح  املاليك: 

 https://bit.ly/2RHSkXN املقاومة،  ميثل  ال 

)متاح: 16/4/2021(. 

افندی أوغلو و حفصة جودة:  )24( محمد 

والدولی  االقلیمي  والدور  العراقیە  االنتخابات 

https://www.noonpost.com/  )8/5/2018(

content/23205 )متاح: 15/4/2018(. 

تركيا   ،)1/2/2020( أمین  محمود   )25(

أنقرة  أدوات  هي  ما  العراق...  يف  وتدخالتها 

 https://bit.ly/3eno0cP بغداد؟،  يف  الفاعلة 

)متاح: 16/4/2021(. 

حراك   )1/4/2021( الروس  أبو  عامد   )26(

أنقرة؟،  بالعراق.. ما عالقة  لـ"الجبهة الرتكامنية" 

https://bit.ly/3sv4obK )متاح: 16/4/2021(. 

 ،)8/4/2003( رۆژهەاڵتی  زریان   )27(

ئەرشەد  و”وازهێنانەكەی”  كوردستان  هەرێمی 

توركامنی،  بەرەی  سەرۆكایەتی  لە  ساڵحی 

https://bit.ly/3uOpvac )متاح: 15/4/2021(. 

)28( الخلیج أون الین )13/3/2017(، مؤمتر 

أنقرة لسنة العراق.. تباين يف املواقف وغموض 

)متاح:   https://bit.ly/3tnUj1q النتائج،  يف 

 .)16/4/2021

)29( عيل ناجي )17/5/2018(، تركيا ودورها 

السيايس  متددها  لضامن  العراقية  باالنتخابات 

http://www.nlka.net/news/de-  والعسكري،

tails/608

)30( محمد أوغلو و حفصة جودة، مصدر 

سابق 

 ،)4/4/2021( الین  أون  إیست  میدل   )31(

عن  بحثا  السعودية  بعد  اإلمارات  يف  الكاظمي 

 https://bit.ly/3xbpqzE خليجي،  دعم  حزام 

)متاح: 16/4/2021(. 

بزيارة   ،)3/2/2021( الحفني  نشوی   )32(

.. هل تستطيع دول  لـ”بغداد”  الخليجي  الوفد 

؟،  “إيران”  أنياب  بني  العراق من  إنتزاع  الخليج 

نیسان،   16 )متاح:   https://bit.ly/3uUWb28

 .)2021

تأيت  هل   )1/2/2021( عريب   DW  )33(

العالقات الخليجية-العراقية عىل حساب إيران؟، 

https://bit.ly/3uRGjNI )متاح: 16/4/2021(. 



34

No.7, May 2021

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، 
تەگەرە یاساییەکان و 
دەرفەتەکانی چەسپاندنی
هۆگر ئیبراهیم حەکیم  مامۆستای كۆلێژی زانسته  سیاسییه كانی زانكۆی سه الحه دین
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بەرایی
هەرێمی  لە  سیاسی  پڕۆسەی 

و  ڕووداو  ئەو  كۆی  وابەستەی  كوردستان، 

دەیەی  سێ  ماوەی  لە  كە  گۆڕانكارییانەیە 

ئەوەی  بەتایبەت  داوە،  ڕوویان  ڕابردوودا 

پەیوەستە بە هاوكێشەی هێز و هاوسەنگیی 

نێوان الیەنە سیاسییەكان، كە زۆر جار ئەم 

زادەی  بوونەتە  هاوكێشانە  و  هاوسەنگی 

هێنانەكایەی چەندین یاسا و ڕەنگڕێژكردنی 

بەرفراوانەكەی  شێوە  بە  سیاسی  سیستمی 

شێوە  بە  دارایی  و  كارگێڕی  سیستمی  و 

ئازادیی  پڕۆسەی  لەدوای  بەرتەسكەكەی. 

المەركەزی  بیرۆكەی  بە  برەودان  و  عێراق 

بە  دیموكراسییەكەیەوە،  ڕەهەندە  بە 

كە  بوو  هێزانە  ئەو  پڕۆژەی  یەكەم  پلەی 

و  سیستم  بەدیموكراتیزەكردنی  ئامانجیان 

لە  كورتبینی  بەاڵم  بوو،  عێراقی  كۆمەڵگەی 

و  كارگێڕی  و  سیاسی  واقعی  خوێندنەوەی 

دارایی و كۆمەاڵیەتیی عێراق، ئەم پڕۆژەیە 

دەرەنجامی  و  نەپێكا  خۆی  ئامانجەكانی 

پێچەوانەی لەسەر ئەرزی واقع دروست كرد. 

بەاڵم هزری المەركەزیەت و قبووڵنەكردنی 

هەموو  زەینی  لە  بەشێك  بووە  ناوەند 

بۆ  خۆجێییەكان،  دامەرزاوە  و  گرووپ 

عێراق  دەستووری  حاڵەتەکەش؛  لەقاڵبدانی 

ئەمەی ڕێك خستووە تا چیرت المەركەزیەت 

دیموكراسییەكانی،  سوودە  سەرەڕای 

هەر  نەكات،  دروست  زیاتر  پەرتەوازەیی 

لەبەر ئەمەش بوو ئاستەكانی المەركەزیەت 

دەستنیشان  بەڕوونی  عێراق  دەستووری  لە 

دەست  فراوانەكەی  ئاستە  لە  كە  كران، 

سیاسییە،  المەركەزیەتی  كە  دەكات  پێ 

المەركەزیەتی  كە  نزمەكەی  ئاستە  بۆ 

بەاڵم   ،)١95٣ كمونة:  )الرحال,  كارگێڕییە 

عێراق  ئابووریی  سیستمی  ڕەچاوكردنی  بە 

دەكرێت(،  هەژمار  رانتی  دەوڵەتی  بە  )كە 

ڕێگری كرا كە ئەم دوو جۆرەی المەركەزی 

سەر بكێشێ بۆ المەركەزیەتی دارایی. 

لەوەی  بەر  كارگێڕی  المەركەزیەتی 

سیستم بێت؛ كولتوورە، بۆیە ئەگەر زەمینەی 

ئەو  نەبوو،  بوونی  واقع  لە  كولتوورە  ئەم 

نامۆ  سیستمێكی  سیستم،  دەكرێتە  كاتەی 

لەسەر  هەر  دەكات،  دروست  واقع  بە 

بۆ  دەست  لەوەی  بەر  بنەمایەیە  ئەم 

ڕێگەچارەیەكی  وەك  ببەی  المەركەزیەت 

زەمینە  ئەو  سەیری  پێویستە  دیموكراسی، 

لەسەر  بكەی كە دەتەوێ المەركەزییەكەی 

المەركەزیەت   .)2005 )فريدة:  برنێ  بنیات 

ئەگەرچی  دیموكراسییەكەوە  رسوشتە  بە 

واقع،  ئەرزی  لەسەر  دیموكراسیەتە 

سەر  بۆ  هەڕەشەیەكیشە  ئەوەشدا  لەگەڵ 

لە  سیاسییەكان.  كیانە  خاكی  یەكپارچەیی 

هەیە،  فیدراڵیامن  واڵتی  دەیان  جیهاندا 

لەگەڵ ئەوەشدا دەیان واڵمتان هەیە كار بە 

دارایی  و المەركەزیی  كارگێڕی  المەركەزیی 

دەكەن )الشمري: 200٣(، بەاڵم ئەزموون و 
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شێوازی پیادەكردنی هیچ یەكێك لەو واڵتانە 

كراوەتە  ئەوەی  بەڵكوو  ناچێت،  یەكرت  بە 

بیرۆكەی المەركەزی  پەیڕەوكردنی  بۆ  بناغە 

و  سیاسی  واقعی  خودی  حوكمڕانی،  لە 

كە  كیانەیە  ئەو  كۆمەاڵیەتیی  و  كارگێڕی 

المەركەزیەتەوە  ڕێگەی  لە  ئامانجیەتی 

حوكمڕانی  لە  دیموكراسییەكان  پایە  بگاتە 

خوێندنەوەی  بە  بەاڵم   .)20١٣ )الفتالوي: 

هه رێمی  له   المه ركه زیه ت،  گوتاری  كۆی 

دروست  بۆ  تێگەیشتنەت  ئەو  كوردستان 

المەركەزیەت  لە  بیر  گوتاره   بەم  كە  نابێت 

ناتوانین  كه   به  شێوه یه ك  كرابێتەوە، 

هه وڵێك  ئه مه   كه   بكه ین  ئه وه   پێشبینیی 

دیموكراسییەكانی  پایە  بە  گەیشنت  بۆ  بێت 

پەیڕەوكردنی  ڕێگەی  لە  حوكمڕانی 

كارگێڕییەوە. المەركەزیەتی 

ئەو  هەموو  دەستکاریکردنی 

شێوازی  هۆیەوە  بە  کە  پرەنسیپانەی 

کارگێڕیی  و  سیاسی  سیستمی  کارکردنی 

هەر  لە  بەر  دەگۆڕێت،  سیاسییەکان  یەکە 

یاسایی  ئینجا  دەستوورییە،  پرسێکی  شتێک 

 ،)20١٣ )محمود:  کارگێڕییە  و  سیاسی  و 

کوردستان  هەرێمی  لە  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم 

و  بەرکارەکان  یاسا  بۆیە  نییە،  دەستوور 

داڕشتنی  بە  تایبەمتەند  دەسەاڵتەکانی 

کارێک  هەر  هەڵدەسنت،  کارە  بەم  یاسا؛ 

دەچێتە  چوارچێوەیە  ئەم  دەرەوەی  لە 

خانەی بازدانی یاساییەوە کە دەکرێ دواتر 

هێنانەکایەی  بە  یاسادانان  دەسەاڵتی 

ئەم  سەرلەبەری  تازەوە  یاسایەکی 

بگۆڕێتەوە.  گۆڕانکارییانە 

شوێنی  پڕۆژانه دا  لەم  ئەوەی 

لە  المەركەزیەتە  سەیركردنی  تێڕامانە، 

واقعی  كە  شێوەیەك  بە  ڕەهەندەوە،  یەك 

هەرێمی  لە  دیاریكراو  ناوچەیەكی 

دراوە  هەوڵ  و  منوونە  كراوەتە  كوردستان 

گشتاندنیان بۆ بكرێت.

المەركەزیەت لەنێوان دەرفەت و هەڕەشەدا
بە  پەیوەسنت  سیستامنەی  ئەو  هەموو 

یان  ئەگەردان:  دوو  لەبەردەم  حوكمڕانییەوە، 

ئەوەتا كاریگەریی ئەرێنی لەسەر ئەرزی واقع 

دروست دەكات، یانیش دەبنە مایەی زیان بۆ 

پەیڕەوكردنی  هەوڵی  كیانەی  و  كۆمەڵگە  ئەو 

دەدەن )رشيد: 20١0( )الفهداوي: 2005(. 

وەك  المەركەزیەت  بەرجەستەكردنی 

كاروباری  بەڕێوەبردنی  و  حوكمكردن  شێوازی 

لە  بریتین  كە  هەیە  سوودێكی  چەند  واڵت، 

)الشمري: 20١٣(: 

١. دابەشکردنی بەرپرسیارێتی بەسەر زیاتر 

لە یەك ئاست. هەروەها بچووككردنەوەی دەزگا 

ئەوەی  بۆ  بچووكرت،  یەكەی  بۆ  حكومییەكان 

داواكارییەكانی  باشرتی  وەاڵمدانەوەی  توانای 

خەڵكی هەبێت )هاموندي: 200١(.

2. خێرایی و ڕانەوەستان لە پڕۆسەی بڕیاردان 

و بڕیارەكان زیاتر لە خەڵك نزیك دەبێت.
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كەموكورتییەكانی  كەمكردنەوەی   .٣

حكومەت.

لە  یەكێك  المەركەزیەت   .٤

یەكێك  بۆیە  دیموكراتییە،  پێویستییەكانی 

بۆ  ڕێگەخۆشكەرە  ئەوەیە  سوودەكانی  لە 

بەوەی  دیموكراسی  پڕۆسەی  سەركەوتنی 

بێ  بەشدار  خۆی  دەدات  خەڵك  بە  ڕێگە 

دیموكراتیەتی  كارەكانی.  بەڕێوەبردنی  لە 

دیموكراتیەتێكی  ئەگەر  نابێ،  تەواو  سیاسی 

لۆكاڵیی لەگەڵ نەبێ. 

باشەكانی، المەركەزیەت  سەرەڕای الیەنە 

بێت،  تێدا  خراپیشی  الیەنی  هەندێ  دەشێ 

)ابراهيم:  خوارەوە  بوارانەی  لەو  بەتایبەت 

20١٣( )الطعامنة: 20١٣(:

لە  )التداخل(  تێهەڵچوون  بوونی   -١

حكومەتی  لەنێوان  ناڕوونی  و  پسپۆڕییەكان 

مەركەزی و حكومەتە لۆكاڵییەكان كە دەبێتە 

حكومەت.  كاركردنی  توانای  كەمبوونی  هۆی 

المەركەزیەت  جار  زۆر  ئەمەیە  لەبەر  هەر 

ئەوەی  بۆ  دەكرێت،  سنووردار  چاودێری  بە 

تووشی  دارایی دەوڵەت  و  كارگێڕی  سیستمی 

نەبێت.  پەرتەوازەیی 

ناوخۆیی  سەركردەی  دەركەوتنی   -2

ئیدارەكردنی  لە  دەگێڕن  گەورە  ڕۆڵێكی  كە 

دەبێتە  ئەوەش  لۆكاڵییانە،  ئیدارە  ئەو 

كاتێك  گەندەڵی.  باڵوبوونەوەی  هۆی 

بۆ  پەنای  شێوە  بەم  المەركەزیەت 

خاوەن  لۆكاڵیی  سەركردەی  دەبردرێت، 

گوتاری  كە  دەبێت  دروست  هەژموون 

جیاكردنەوەی  دەبێتە  المەركەزیەتی  دوای 

یەكجاریی ناوچەی هەژموونی خۆی. 

نەبوونی یەكسانی لەنێوان هەیئەتە   -٣

هەندێ  دەكات  وا  ئەمەش  ناوخۆییەكان، 

ببینێ  بەخۆیەوە  زیاتر  پێشكەوتنی  ناوچە 

بناغەی  كە  یەكگرتن  دیكە.  ناوچەكانی  لە 

دەوڵەتە، بە هۆی ئەم شێوازە لە پەیڕەوكردنی 

ئەمەش  كە  دەچێت،  لەناو  المەركەزیەت 

دەخاتە  یەكگرتوو  كیانێكی  وەك  دەوڵەت 

كیانە  جوگرافیی  رسوشتی  مەترسییەوە. 

سیاسییەكان وایە كە ناوچەیەك لە ناوچەیەكی 

دەوڵەمەندبوونی  بەاڵم  دەوڵەمەندترە،  تر 

رسوشتە جوگرافییەكەت شەرعیەتی ئەوەت پێ 

نادات كە بكرێتە سەرچاوەیەك بۆ قۆرخكردنی 

سەرچاوەی داهاتی دەوڵەت. 

گرەنتییەكە  وەك  المەركەزیەت   -٤

یەك،  لەگەڵ  جیاوازەكان  ناوچە  مانەوەی  بۆ 

گرەنتییە،  ئەم  ببێتە  نەیتوانی  كاتێك  هەر 

سەرەكیی  پاڵنەری  دەبێتە  ڕاستەوخۆ  ئەوا 

لێكهەڵوەشانەوەی كیانە سیاسییەكان.

بۆ ئەوەی بتوانرێ شێوازی المەركەزیەتی 

بوونی  بە  پێویستامن  برنێ،  بنیات  ئیداری 

ئەوانیش  كە  دەبێت  سەرەكی  ڕەگەزی  چوار 

 Arun and  ,١990  :Agrawal( لە  بریتین 

:)Ribot, Jesse C

خۆجێیی  بەرژەوەندییەكی  بوونی   -١

تایبەترت لە بەرژەوەندیی گشتی.
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سەرپەرشتیی  كە  دەستەیەك  بوونی   -2

ئەو بەرژەوەندییە بكات.

لەالیەن  و  بێت  سەربەخۆ  دەستە   -٣

كەسایەتییەكی  و  هەڵبژێردرابێت  خەڵكەوە 

مەعنەویی هەبێت. 

حكومەتی  لەالیەن  دەستەیە  ئەم   -٤

ناوەندییەوە چاودێری بكرێت.

ته وه ره ی یه كه م: پڕۆژە ی المه ركه زیه تی 
كارگێڕی و دارایی

پڕۆژە ی المه ركه زیه تی كارگێڕی و دارایی 

چه ندین  به   گوتاره   ئه م  چوارچێوه ی  له   كه  

و  ڕاسته وخۆ  به   پێشه وه ،  هاتووەته   شێوه  

گشتی  ڕای  به رده م  خراوه ته   ناڕاسته وخۆ 

چەند  لە  سیاسییه وه ،  مشتومڕی  مێزی  و 

سوودەكانی  پێشەكی،  دێت:  پێك  بەشێك 

هۆكارەكانی  دارایی،  و  كارگێڕی  المەركەزیی 

یاساییەكان،  پاڵپشتە  پڕۆژە،  ئامادەكردنی 

پێشنیارەكان،  واقعییەكان،  پاڵنەرە 

كارگێڕییەكان،  یەكە  و  پارێزگا  بۆ  دەسەاڵت 

بۆ  دەسەاڵت  پۆلیس،  بۆ  دەسەاڵت 

بۆ  دەسەاڵت  خزمەتگوزارییەكان،  فەرمانگە 

ئەو  هەروەها  گشتییەكان،  بەڕێوەبەرایەتییە 

گشتییان  بەڕێوەبەرایەتیی  كە  سێكتەرانەی 

شایەنی  لەوەی  بەشانە جگە  ئەو  كۆی  نییە. 

ئەوەشدا  لەگەڵ  هەڵوەستەلەسەركردنە، 

جددییان  خوێندنەوەیەكی  ئەوەیە  شایەنی 

بۆ بكرێت.

بەربەستەکانی المەرکەزیەت
- بەربەستە یاساییەکان

پاڵپشتییە  پڕۆژەکاندا،  لە  یەکێک  لە 

لە چوارچێوەی ١2 خاڵدا كە وەك  یاساییەكان 

دەستووری  دراوە،  نیشان  یاسایی  پاڵپشتیی 

پارێزگاكان،  ئەنجوومەنی  یاسای  عێراق، 

شارەوانی،  ئەنجوومەنی  هەڵبژاردنی  یاسای 

پارێزگاكان،  ئەنجوومەنی  هەڵبژاردنی  یاسای 

بڕیار  هەڵەبجە،  پارێزگای  ئیدارەی  یاسای 

لەو  هەرێم  حكومەتی  ڕێنامییەكانی  و 

کاتێکدا خودی  لە  چوارچێوەیەدا خراونەتەڕو. 

ئەو بڕگانەی ڕیز كراون، بە جۆرێک ڕێگرن لە 

دارایی  و  كارگێڕی  المەركەزیکردنی  پڕۆژەی 

خودی  بۆ  پاڵپشت  نابنە  ئەوەندە  سلێامنی، 

پڕۆژەكە، بە شێوەیەك كە:

1. دەستووری عێراق 

بواری  لە  عێراقدا،  دەستووری  لە 

ئەو  كارگێڕییەوە  و  سیاسی  ڕێكخستنی 

ڕیزبەندییە  ئەو  لەسەر  جەخت  دەستوورە 

بەڕێوەبردنی  یاسای  لە  كە  دەكاتەوە 

هەبوو  گواستنەوە  قۆناغی  بۆ  دەوڵەت 

سیستمی  ئاستەكەی  سێ  بە  تایبەت 

)دەسەاڵتی  لە  بریتییە  ئەویش  كە  فیدراڵی 

ناوەندی، دەسەاڵتی هەرێمەكان، دەسەاڵتی 

 .)2005  - عێراق  )ده ستووری  پارێزگاكان( 

كەواتە سیستمی سیاسی لە عێراق لە ڕێگەی 

بنەمای  لەسەر  دامەرزاوە  دەستوورە  ئەم 

دەسەاڵتەكان،  كالسیكیی  دابەشکردنی 



39

No.7, May 2021

دەسەاڵت  چڕبوونەوەی  لە  ڕێگەگرتن  بۆ 

سەرەڕای  چوون.  ستەمكاری  بەرەو  و 

سیستمی  دەسەاڵتەكان،  جیاكردنەوەی 

دابەش  جێبەجێكارییەوە  ڕووی  لە  سیاسی 

حكومەتی  ئاستێك:  چەند  سەر  كراوەتە 

)ناوەندی(، حكومەتی هەرێمەكان،  فیدراڵی 

)پارێزگاكان(،  خۆجێییەكان  حكومەتە 

لەناو  هەروەها  شارەوانییەكان.  دەسەاڵتی 

لە  تایبەتەكان  كەمینە  بۆ  پارێزگاكانیش، 

)عبد:  ئاشووری و رسیان(  كلدان،  )توركامن، 

ئەمەش،  زیاتری  ڕوونكردنەوەی  بۆ   .)20١0

تەرخان  پێنجەمی  دەروازەی  دەستوورەكە 

كردووە بەو پرسە كە دابەشی كردووەتە سەر 

چوار بەش )ده ستووری عێراق: 2005(: بەشی 

هەرێمەكان،  بۆ  كردووە  تەرخان  یەكەمی 

بەشی دووەم تایبەت كراوە بەو پارێزگایانەی 

سێیەم  بەشی  نەخراون،  ڕێك  هەرێمێكدا  لە 

پایتەختی  وەك  دەكات  بەغداد  بە  ئاماژە 

كۆماری عێراق كە نابێ بكەوێتە چوارچێوەی 

تەرخان  چوارەمیش  بەشی  هەرێمێك،  هیچ 

كراوە بۆ دیاریكردنی كارگێڕییە خۆجێییەكان. 

المەركەزیی  ئەحكامەكانی  كە  ڕوونە 

ئەو  بۆ  تەنها  دەستوورەكە،  ناو  كارگێڕیی 

هەرێمێكدا  چوارچێوەی  لە  كە  پارێزگایانەیە 

بنەمایەشە  ئەو  لەسەر  هەر  نەخراون،  ڕێك 

یاسای ئەنجوومەنی  كاتێك پەرلەمانی عێراق 

دەنووسێت  بەڕوونی  دەردەكات،  پارێزگاكان 

چوارچێوەی  لە  پارێزگایانەی  ئەو  یاسای 

ئه و  )یاسای  نەخراون  ڕێك  هەرێمێكدا 

نه خراون،  ڕێك  هه رێمێك  له   پارێزگایانه ی 

ئەحكامەكانی  بۆیە   .)200٨ ساڵی   ،2١ ژماره  

عێراق؛  دەستووری  كارگێڕیی  المەركەزیەتی 

ناگرێتەوە،  كوردستان  هەرێمی  پارێزگاكانی 

لەبریی  كوردستان  پەرلەمانی  چۆن  وەك 

بكات،  بەركار  لێرە  عێراقییەكە  یاسا  ئەوەی 

تایبەت  پارێزگاكانی  ئەنجوومەنی  یاسای 

ئه نجوومه نی  )یاسای  دەركرد  خۆی  بە 

ژمارە  كوردستان،  هەرێمی  پارێزگاكانی 

بە  پەیوەندیی  چی  هەر   .)2009 ساڵی  ٣ی 

ئەو  هۆی  بە  ئەوا  هەیە،  کەرکووکیشەوە 

و  كوردستان  هەرێمی  لەنێوان  كێشانەی 

مادەی  بەتایبەت  هەیە،  فیدراڵ  حكومەتی 

كێشەكانی  یەكالیینەبووەنەوەی  تا   ١٤0

)ماده ی  هەرێمێك  هیچ  ناو  ناكەوێتە 

هەروەها   ،)2005 ده ستووری   :١٤0

یەك  چوارچێوەی  لە  پارێزگایانەی  ئەو 

ئاستی  بە  سەبارەت  خراون.  ڕێك  هەرێمدا 

لە  كە  پارێزگایانەش  ئەو  دەسەاڵتداریی 

لەوەی  جگە  نەخراون،  ڕێك  هەرێمێكدا 

هەرێمی  پارێزگاكانی  ئەحكامەكانی 

كاتیشدا  هەمان  لە  ناگرێتەوە،  كوردستان 

ئەوەندە  داراییەكانیان  و  كارگێڕی  دەسەاڵتە 

فراوان نییە كە لە پڕۆژەی بەالمەركەزیكردنی 

هاتووە.  سلێامنیدا 

شارەوانییەكانی  بەڕێوەبردنی  یاسای   .2

هەرێمی كوردستان، ژمارە )6(ی ساڵی 1993 
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ئەنجوومەنی  هەڵبژاردنی  پڕۆژەكەدا  لە 

وەك   ،2000 ساڵی  لە  شارەوانییەكان 

بواری  لە  كراوە.  وێنا  یاسایی  پاڵپشتییەكی 

ساڵی  لە  پەرلەمان  خۆجێییدا،  كارگێڕیی 

دەركرد  یاسایەكی  كاركردنیدا  دووەمی 

شارەوانییەكان  كاروباری  ڕێكخستنی  بۆ 

یاسای  ناوی  بە  كوردستان  هەرێمی  لەناو 

هەرێمی  شارەوانییەكانی  بەڕێوەبردنی 

بەپێی   .١99٣ ساڵی  )٦(ی  ژمارە  كوردستان، 

كەسایەتیی  شارەوانییەكان  یاسایە،  ئەم 

شارەوانییەك  هەر  دەبێت،  مەعنەوییان 

ئەنجوومەنێكی دەبێت كە ژمارەی ئەندامانی 

لە 5 ئەندام كەمرت نییە و لە 2١ ئەندام زیاتر 

ئەنجوومەنی  ئەندامانی  و  سەرۆك  نییە. 

سەربەستی  هەڵبژاردنێكی  بە  شارەوانی 

نهێنییەوە  تەواو  دەنگدانی  بە  و  ڕاستەوخۆ 

دەكرێ،  تایبەتەوە  پەیڕەوێكی  بەپێی  كە 

شارەوانییەكە  ناوچەی  دانیشتووانی  لە 

لەو  ئەندامیەتی  ماوەی  هەڵدەبژێردرێت. 

دانیشتنی  ڕۆژی  لە  ساڵە  چوار  ئەنجوومەنە، 

یاسای  وەكوو  یاسایەش  ئەم  یەكەمەوە. 

١59ی  ژمارە  پارێزگاكان،  )یاسای  پارێزگاكان 

ساڵی ١9٦9(، ڕۆڵی دەسەاڵتی ناوەندی تێیدا 

ئەنجوومەنی  ئاستەی  ئەو  تا  فراوانە  زۆر 

شارەوانی  ئەنجوومەنی  هەیە  بۆی  وەزیران 

زۆرەی  لەو دەسەاڵتە  هەڵبوەشێنێتەوە، جگە 

یاساكە بە وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری 

زۆری  بەشێكی  شارەوانی  وەزارەتی  داوە. 

جیاوازەوە  و  تایبەت  یاسایەكی  بە  كارەكانی 

لە  زۆر  تێهەڵچوونێكی  بۆیە  دەدات،  ئەنجام 

یاسای كاری وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار 

شارەوانییەكان  بەڕێوەبردنی  یاسای  لەگەڵ 

یاسایەك كە خزمەت  دروست دەبوو. كەواتە 

بە مەركەزیەت بكات، ناتوانێ ببێتە پاڵپشتێك 

بۆ پڕۆژەیەكی المەركەزی. 

3. یاسای پارێزگاكان، ژمارە 3، ساڵی 2009

مەبەستی  بە  دەرچوو  یاسایە  ئەم 

دەسەاڵتی  و  پسپۆڕێتی  ڕێكخستنی 

كارگێڕییە  و  پارێزگاكان  ئەنجوومەنی 

لە  كوردستان،  هەرێمی  لە  خۆجێییەكان 

پرەنسیپی  بەدیهێنانی  و  پەرەپێدان  پێناو 

دەسەاڵتەكان  دابەشکردنی  لە  المەركەزی 

گەیاندنی  چاالككردنی  و  ئاسانكاری  و 

و  هاواڵتیان  بە  گشتییەكان  خزمەتگوزارییە 

مادەی 17 كە تایبەتە بە 
دەسەاڵتەكانی پارێزگار، دەسەاڵتی 

نەداوەتە پارێزگار كە داوای 
گۆڕینی سیستمی كارگێڕیی هەرێمی 
كوردستان بكات، بەڵكوو كارەكانی 

لە چوارچێوەی وەزارەتی ناوخۆ 
ڕادەپەڕێنێت
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پاراستنی ماف و بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگا. 

یاسای  سەیری  گشتی  شێوەیەكی  بە  ئەگەر 

و  بكەین  كوردستان  هەرێمی  پارێزگاكانی 

كە  پارێزگاكانی  یاسای  بە  بكەین  بەراوردی 

ئاستی  لەسەر  نەخراون  ڕێك  هەرێمێكدا  لە 

شێوەوە  ڕووی  لە  كە  دەردەكەوێت  عێراق، 

ڕووی  لە  بەاڵم  نییە،  ئەوتۆی  جیاوازییەكی 

دەردەكەوێت،  جیاوازییەكانیان  ناوەرۆكەوە 

بە  مادانەی  ئەو  بەراوردكردنی  لە  بەتایبەت 

لە  یاساكەدا  لە  دادەنرێن  سەرەكی  ڕەگەزی 

خۆجێییەكان،  كارگێڕییە  سەربەخۆیی  ڕووی 

دەسەاڵتی  پەیوەندیی  ڕووی  لە  هەروەها 

ئەم  كە  خۆجێییەكان  كارگێڕییە  و  ناوەندی 

دەردەكەوێت.  چاودێریکردندا  لە  پەیوەندییە 

پسپۆڕی  چەندین  یاسایە  ئەم  شەشی  مادەی 

پارێزگاكان  ئەنجوومەنی  بە  دەسەاڵتی  و 

یەكێك  هیچ  بەاڵم  بڕگەیەكدا،  چەند  لە  داوە 

نەداوە  پێ  دەسەاڵتەی  ئەو  بڕگەكان  لە 

دەسەاڵتێکی  پارێزگا  ئەنجوومەنی  كە 

كە  پرسێك  لە  بەتایبەت  هەبێت،  یاسادانانی 

هەرێمی  كارگێڕیی  سیستمی  بە  پەیوەستە 

)٣١(دا  مادەی  لە  هەروەها  كوردستانەوە. 

ئەنجوومەنە  ئەگەر  كە  هاتووە  یاسا  هەمان 

لە  و  گشتی  بەرژەوەندیی  لە  خۆجێییەكان 

ئەوە  بدەن،  ال  هەرێم  كارپێكراوەكانی  یاسا  

كە   ١٧ مادەی  هەروەها  هەڵدەوەشێرنێنەوە. 

تایبەتە بە دەسەاڵتەكانی پارێزگار، دەسەاڵتی 

نەداوەتە پارێزگار كە داوای گۆڕینی سیستمی 

بەڵكوو  بكات،  كوردستان  هەرێمی  كارگێڕیی 

ناوخۆ  وەزارەتی  چوارچێوەی  لە  كارەكانی 

یاسایە،  ئەم  مادەكانی  كەواتە  ڕادەپەڕێنێت. 

پڕۆژەكەدا  لە  مادانەی  ئەو  بەتایبەت 

ئاماژەیان پێ كراوە، ناتوانن پاڵپشتی پڕۆژەكە 

بن، جگە لەوەی سەرتاپای یاساكە خۆی نابێتە 

المەركەزی،  فۆرمێكی  جۆرە  هیچ  بۆ  پاڵپشت 

كە ئەمە یەكێكە لەو ئیشكالیەتانەی لە كاتی 

داڕشتنی یاساكەدا پەرلەمانی كوردستان دركی 

پێ نەكردووە. 

لە  هەڵەبجە  پارێزگای  ئیدارەی  یاسای   .4

هەرێمی كوردستان – عێراق، ژمارە 1ی ساڵی 

 2015

مەبەستی  بە  دەرچوو  یاسایە  ئەم 

پارێزگای  ئیدارەی  پێكهێنانی  و  جێبەجێكردن 

البردنی  و  خۆی  تایبەمتەندیی  بە  هەڵەبجە 

بە  پارێزگاكە  پێكهێنانی  بۆ  یاسایی  ڕێگری 

خزمەتكردنی  بۆ  هاندەر  ببێتە   كە  شێوەیەك 

زیاتری دانیشتووانی پارێزگاكە و كەمكردنەوەی 

بەگشتی  جینۆساید.  تاوانەكانی  لێكەوتەكانی 

یاسای  لە  )استثنا ء(ە  بەدەرە  یاسایە  ئەم 

)سۆران:  كوردستان  هەرێمی  پارێزگاكانی 

"مادەكانی  نوورساوە  كاتێك  بەتایبەت   ،)20١٦

و  دەكرێن  پیادە  پارێزگاكان  یاسای  دیكەی 

یان  بەشێكی  ئەگەر  دەمێننەوە  بەركاری  بە 

هەمووی لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە ناكۆك 

لە  هەڵەبجە  پارێزگا  ئیدارەی  )یاسای  نەبێت 

ساڵی  ژمارە ١ی  عێراق،   – كوردستان  هەرێمی 
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20١5(. ئەوەی لە یاسای ئەنجوومەنی پارێزگای 

ئەنجوومەنی  ڕێكخستنی  دیارە،  هەڵەبجەدا 

وەكوو  شێوەوە  ڕووی  لە  هەڵەبجە  پارێزگای 

یاسای پارێزگاكانە، بەاڵم لە ڕووی ئەندامێتی و 

پسپۆڕێتییەوە بنەماكانی المەركەزیەتی ئیداریی 

لەدەست داوە، بە شێوەیەك كە هیچ سیامیەكی 

المەركەزیەت لە ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجەدا 

و  بەئەندامبوون  ئامرازی  و  پێكهاتە  ڕووی  لە 

پشتبەسنت  بە  ناكرێت.  بەدی  تایبەمتەندییەوە 

پارێزگای  ئیدارەی  یاسای  خوێندنەوەیەی  بەو 

لەسەری دروست  تێبینییانەی  ئەو  و  هەڵەبجە 

"استثناء"  كاتێك  یاساكە  بوو، دەردەكەوێت كە 

دیموكراتییەكە  رسوشتە  لە  تەنیا  دەكات، 

لەالیەن  تەنها  واتە  دەكات.  ئیستسنائەكە 

دانانی  لە شێوازی  دیموكراتییەوە الی داوە، چ 

ئەنجوومەن و چ لە شێوازی دانانی پارێزگار و 

ئەمانە  تایبەتەمەندییانەی  و  دەسەاڵت  لەو  چ 

هەیانە و چ لە شێوازی یەكالكردنەوەی سنووری 

ئەنجوومەنێكی  بوونی  بەتایبەت  پارێزگاكە، 

بۆ  خۆجێییەكاندا  یەكە  لە  هەڵبژێردراو 

بنیاتنەری  بابەتێكی  خەڵك؛  نوێنەرایەتیكردنی 

لە  ئەمە  كە  المەركەزییە  سیستمی  بوونی 

شێوازی ئەنجوومەنی پارێزگای هەڵەبجە بەدی 

هەڵەبجە  پارێزگای  یاسای  كەواتە  ناكرێت. 

هەرگیز ناكرێتە پاڵپشتییەك بۆ هیچ پڕۆژەیەكی 

یاساكە  خودی  بنەماكانی  چونكە  المەركەزی، 

كارگێڕی،  المەركەزیەتی  پرەنسیپی  لە  الدانە 

بەتایبەت لە الیەنی دیموكراسییەوە. 

"پێشنیار"ەكان لەنێوان ئەستەمی و 
چەسپاندندا

لەژێر  پێشنیار  چەندین  پڕۆژەكەدا  لە 

جگە  كراون،  ڕیز  جیاوازدا  تەوەرەی  چەندین 

لەوەی پێشنیارەكانی بەشێكی زۆری لە سنووری 

خۆجێییەكاندا  كارگێڕییە  یەكە  دەسەاڵتی 

لە  پێشنیارەكان جۆرێك  كاتدا  لە هەمان  نییە، 

حاڵەتی  لە  هەروەها  دیارە،  پێوە  ئەستەمیی 

ئەوا  پێشنیارەكان،  كۆی  جێبەجێكردنی 

بێت،  بەدی  كارگێڕی  المەركەزیەتی  لەبریی 

پەراوێزخستنی حكومەتی هەرێم لەم ناوچانە 

بەدی دێت. 

بە شێوەیەكی گشتی پێشنیارەكان بۆ چەند 

الیەنێك پۆلێن دەكرێن، بەشێك لە پێشنیارەكان 

زیادكردنی  بەتایبەت  كارگێڕییە،  بواری  لە 

دەسەاڵتە كارگێڕییەكانە بۆ دەزگای جێبەجێكاری 

یەكە خۆجێییەكان. بەشێكی تری پەیوەستە بە 

گلدانەوەی  بەتایبەت چۆنیەتیی  دارایی،  بواری 

لە  بەكارهێنانی  و  ناوچەكە  ناوخۆیی  داهاتی 

بواری  بە  پەیوەستە  بەشێكییش  خۆی،  شوێنی 

پۆلیس،  بەڕێوەبەرایەتیی  بەتایبەت  ئەمنی 

بە  پەیوەستە  گرنگەكەشی  بەشە  هەروەها 

نەوت و چۆنیەتیی مامەڵەكردن لەگەڵ نەوت، 

بۆ بەڕێوەبەرایەتییە  بەشێكیشی تەرخان كراوە 

پرسیارەكە  لێرەدا  بەاڵم  خزمەتگوزارییەكان. 

دەرفەتی  پێشنیارانە  ئەو  ئایا  ئەوەیە: 

جێبەجێكردنیان هەیە؟ چ ڕێگرییەكی یاسایی و 

كارگێڕی و سیاسییان لەپێشە؟ 
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بۆ هەر تەوەرێك لە پێشنیارەكان؛ دۆخێكی 

تایبەت هەیە، بۆ منوونە:

زیادكردنی  بە  پەیوەستە  ئەوەی   -١

خۆجێییەكان،  یەكە  و  پارێزگا  دەسەاڵتی 

پارێزگاكان،  یاسای  چوارچێوەی  لە  ئەمەیان 

بە  بەاڵم  دەكرێت،   2009 ساڵی   ،٣ ژمارە 

الیەنی  دەردەكەوێت  یاساكە  شیكردنەوەی 

کە  دەسەاڵت  زیادكردنەی  بەو  پەیوەندیدار 

وەزیرانن،  ئەنجوومەنی  و  ناوخۆ  وەزارەتی 

جۆرە  ئەو  دامەزراوە  دوو  ئەم  یاسای  بەاڵم 

دووبارە  بۆیە  نەداون،  پێ  تایبەمتەندییەی 

كە  پارێزگاكان  یاسای  بگەڕێینەوە  دەبێت 

لەوێش هیچ مادەیەكی هاوشێوە نییە بۆ ئەم 

هەموار  یاساكە  خودی  پێویستە  كەواتە  كارە، 

پەرلەمانییەی  هاوكێشە  لەم  كە  بكرێتەوە 

جۆرە  ئەو  هەمواركردنەوەی  هەنووکەدا 

هەرێمیان  و  سیاسی  ڕەهەندی  یاسایانەی 

هەیە؛ ئاسان نییە. 

بواری  بە  پەیوەستە  كە  ئەوەندەشی   -2

ناوخۆیی،  داهاتی  پرسی  بەتایبەت  داراییەوە، 

پێشنیارەكان بۆ ئەوەن كە داهاتی ئەو ناوچەیە ئیداع 

پێدانی  هەروەها  دارایی،  وەزارەتی  بۆ  نەكرێتەوە 

پێویستی  بە یەكە خۆجێییەكان  دەسەاڵتی دارایی 

ئەنجوومەنی  و  دارایی  وەزارەتی  ڕەزامەندیی  بە 

وەزیران دەبێت، كە لەم دۆخی قەیرانی ئابوورییەدا 

كاركردن بەو ئاڕاستەیە ئاسان نییە. 

سەبارەت بە بواری ئاسایشی، بەشێك   -٣

بەتایبەت  گونجاون،  و  گرنگ  پێشنیارەكان  لە 

دەكاتەوە،  كەم  كارگێڕی  ڕۆتینی  ئەوانەی 

كە  بوارە  ئەم  سنوورەكانی  فراوانكردنی  بەاڵم 

بە بواری حكومەتی بچووك نارساوە، شیرازەی 

ئاستەی  ئەو  تا  دەکات  تێك  ناوخۆ  وەزارەتی 

دەسەاڵتەكان  شۆڕكردنەوەی  لە  هەندێ  بۆ 

پێویست بە هەمواركردنەوەی یاسای وەزارەتی 

ناوخۆ بكات. 

یەكێك لە خاڵە جەوهەرییەكانی ئەم   -٤

پڕۆژەیە، پرسی نەوت و پەترۆدۆالرە. ئەگەرچی 

ئازادیی  پڕۆسەی  لەدوای  پەترۆدۆالر  بیرۆكەی 

عێراق برەوێكی زۆری پێ درا، بەاڵم دوای ئەوە 

یەكپارچەیی  لە  لێدان  بۆ  دەروازەیەك  كرایە 

لە  گوتارە  ئەم  سەرچاوەی  عێراق.  خاكی 

بەرامبەر  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  سرتاتیژیەتی 

لە  بەشێك  لە  كە  گرتووە،  سەرچاوەی  عێراق 

پارێزگا شیعەنشینەكان ئەم پرسە سرتاتیژییە بە 

شێوەیەكی تەواو خزمەتی بەرژەوەندییە بااڵكانی 

ڕێگرە  لێرەدا  ئەوەی  بەاڵم  كردووە،  ئێرانی 

ئەوەیە لە هەرێمی كوردستان زەمینەی یاسایی 

ڕەزامەندیی  بە  پێویستی  نییە،  پرسە  ئەو  بۆ 

ئەم  هەیە،  حكومەت  و  پەرلەمان  دووالیەنەی 

فرە  ڕێكکەوتنی  بە  پێویستی  زەمینەسازییەش 

الیەن هەیە، جگە لەوەی ئەجێندای هەرێمی و 

نێودەوڵەتی هاوكار نابن بۆ ئەم پرسە. لە الیەكی 

دیكەوە حكومەتی هەرێمی كوردستان پێویستی 

بەوەیە وەك كااڵیەكی نیشتامنی مامەڵە لەگەڵ 

بكرێتە  لەوەی  بکرێت  ڕێگری  و  بكات  نەوت 

كااڵیەكی لۆكاڵی.
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پێشنیارەكان  دیكەی  بەشێكی    -5

زیاتر  دەسەاڵتی  پێدانی  بە  پەیوەسنت 

و  گشتییەكان  بەڕێوەبەرایەتییە  بە 

كە  خزمەتگوزارییەكان،  بەڕێوەبەرایەتییە 

خێراكردنی  بە  خزمەت  و  پێویسنت  بەشێكیان 

هەروەها  دەكات،  هاواڵتیان  كاروباری 

نۆیەمی  كابینەی  كارنامەی  لە  بەشێكیشن 

ئەم  بەاڵم  كوردستان.  هەرێمی  حكومەتی 

پێدانی دەسەاڵتە پێویستی بە ئیرادەی سیاسییە 

كە  بەتایبەت  وەزارەتەكان،  ئاستی  لەسەر 

قەیرانی سیاسی جۆرێك لە نامتامنەیی سیاسیی 

بەشدارەكانی  الیەنە  لەنێوان  كردووە  دروست 

كابینەی حكومەتدا.

ته وه ری دووه م: په یڕەوی ناناوه ندیی 
كارگێڕی و دارایی

المه ركه زیدا  گوتاری  ڤێرژنی  دوا  له  

په یڕە وێك باڵو كرایه وه  كه  وەک دوا داواكاری 

و دوا فۆرمی المه ركه زی پێشكه ش كراوه، ئه و 

په یڕە وه  به  شێوه یه كی فه رمی خرایه  به رده ست 

ڕای گشتی له  ڕێگه ی ده زگاكانی ڕاگه یاندنه وه ، 

ئه وه یه   شایه نی  شێوه   هه مان  به   ئه مه ش 

زه مینه ی  بکرێت.  لەسەر  هه ڵوه سته یه كی 

ژینگه ی  له  چوارچێوه ی  هه یه   جێبه جێكردنی 

سیاسی و یاسایی هه رێمی كوردستاندا؟

سەیری  وەها  یەکەمدا  مادەی  لە 

لە  بریتییە  کە  کراوە  کارگێڕی  نامەرکەزیی 

کارگێڕی  دەسەاڵتی  دابەزاندنی  و  دابەشکردن 

لەم  هەر  یاساییەکان.  و  تەکنیکی  و  دارایی  و 

دێڕەدا، دوو هەڵەی مەنهەجی هەیە سەبارەت 

بە تێڕوانینی نامەرکەزی:

دابەشکردنی  کارگێڕی  نامەرکەزیی   -١

بااڵترەکانی  لە فۆرمە  ناکرێت،  تێدا  دەسەاڵتی 

نامەرکەزیی  وەک  دەکرێت  نامەرکەزیدا 

سیاسی و فیدراڵی. لە المەرکەزیەتی کارگێڕیدا 

"التوزیع  نەوەک  هەیە،  السلطات"  "تفویض 

السلطات".

نامەرکەزیدا  فۆرمێکی  هیچ  لە   -2

و  دەکرێ  دابەش  نە  یاسایی  دەسەاڵتی 

یەکە  ناکرێ  چونکە  دەکرێتەوە،  شۆڕ  نە 

یاسایان  دەرکردنی  ناوەندی  دوو  سیاسییەکان 

هەبێت، بەتایبەت لە دۆخی بێ دەستووریدا. 

کە  کۆکن  ئەوە  لەسەر  یاسازانەکانیش 

دەسەاڵتی  نابێت  خۆجێییەکان  ئەنجوومەنە 

یاسادانانیان هەبێت. 

ئامانجی  بە  تایبەتە  دووەم  مادەی 

پەیڕەوەکە، کە تێکەڵییەک لەنێوان ئامانجەکانی 

پەیڕەوەکەدا  کۆی  ئامانجەکانی  و  نامەرکەزی 

ڕێگرییەکی  پڕۆژەکە هیچ  ئامانجەکانی  هەیە. 

ئامانجی  لە  جگە  بەردەمیدا،  لە  نییە  یاسایی 

چوارەم نەبێت کە پاساوەکانی بەڵگەدار نین. 

دیاریکردنی  لە  پڕۆژەکە  کەواتە 

سەر  بخاتە  خاڵ  نەیتوانیوە  ئامانجەکانیشی 

لە  باس  ئامانجەکەدا  لە  چونکە  پیتەکان، 

ئەوەی  بەاڵم  کراوە،  دەسەاڵت  شۆڕکردنەوەی 

لێی  ئامانج  دەكات،  داوای  پڕۆژەكە  كۆی 



45

No.7, May 2021

جیاكردنەوەی دەسەاڵتە نەوەك شۆڕكردنەوەی 

داوای  المەركەزی  فۆرمەی  بەو  دەسەاڵت 

دەكات، ئەمە جگە لەوەی خۆی لە چاودێریی 

حكومەتی ناوەندی دوور دەخاتەوە. لە كاتێكدا 

ئامانجی المەركەزیەت جیاكردنەوەی دەسەاڵت 

نییە، بەڵكوو ڕیزكردنی دەسەاڵتە بە شێوەیەكی 

شۆڕكردنەوەی  پڕۆسەی  ئەوەی  بۆ  ستوونی، 

بچووكەكان  كارگێڕییە  ئۆرگانە  بۆ  دەسەاڵت 

بكرێتە  المەركەزیەت  نەوەك  بكرێت،  ئاسانرت 

دەسەاڵت  جیاكردنەوەی  بۆ  دەروازەیەك 

ناوچەیەك  سیاسیی  ئاڕاستەی  گۆڕینی  و 

پێچەوانەی ئاڕاستە سیاسییە گشتییەکە.

بوون  پەیڕەوەکە؛  سێیەمی  مادەی 

سنووری  چونکە  یەکە،  وەک  نەبوونی  و 

داوای  دەسەاڵتانەی  ئەو  دەسەاڵتداریی 

پاشکۆ،  بۆ  گواستووەتەوە  کراوە؛  دابەشکردنی 

جێگەی  یاسایە  ئەم  دووەمی  بڕگەی  بەاڵم 

هەڵوێستەکردنە، کە داوای ئەوە دەکات پارێزگا 

بەدەوری خۆیدا ئەو دەسەاڵتانەی لە حکومەتی 

هەرێم وەریدەگرێت، شۆڕی بکاتەوە بۆ یەکە 

سەیری  ئەگەر  بەاڵم  خوارتر.  کارگێڕییەکانی 

بکەین،  کوردستان  پارێزگاکانی  ئێستای  دۆخی 

ئەم  ئەنجامدانی  لە  نەکراوە  ڕێگرییەک  هیچ 

کارە، تەنانەت یاسای ئەنجوومەنی پارێزگاکانیش 

دەرفەتی بۆ ئەم شۆڕکردنەوە دروست کردووە، 

بەاڵم دەبینین کە دەسەاڵت شۆڕ نەکراوەتەوە 

پارێزگا.  خوارەوەی  کارگێڕییەکانی  یەکە  بۆ 

وەرگرتنی  حاڵەتی  لە  چییە  گرەنتی  کەواتە 

گرەنتی  شۆڕکردنەوەیە  ئەم  زیاتر  دەسەاڵتی 

سەر  زۆر  دەسەاڵتی  بوونی  یان  بکرێت، 

زیاتر  قۆرخکاریی  دروستبوونی  بۆ  نەکێشی 

لەالیەن پارێزگاوە.

خۆی  پەیڕەوەکە،  چوارەمی  مادەی 

بۆ  پارێزگاکان  داهاتی  نەگەڕاندنەوەی  لە 

خەزێنەی هەرێم دەبینێتەوە. لە داڕشتنی ئەم 

لە  نایاسایی  واقعێکی  دراوە  هەوڵ  مادەیەدا، 

ڕێگەی پەیڕەوێکەوە بەیاسایی بکرێت. 

سەرلەبەری  ئەمانەش،  هەموو  سەرەڕای 

بەرکارەکانی  یاسا  لەگەڵ  ناکۆکە  مادەکە 

یاسایانەی  ئەو  بەتایبەت  کوردستان،  هەرێمی 

هەرێمی  ئابووریی  و  دارایی  سیستمی  پرسی 

کوردستان ڕێک دەخەن. بۆیە بۆ جێبەجێکردنی 

بێ  یاسای  ڕستەیەک  پێویستە  مادەیە،  ئەم 

کێشە هەموار بکرێتەوە.

بودجە وەک دەستوور ڕەهەندێکی 
نیشتمانیی هەیە و ناکرێت بەش 
بەش بکرێت و هەر پارێزگایەک 
بەجیا بودجەی خۆی بنووسێت و 
پەسەندی بکات و بیخاتە بواری 

جێبەجێکردنەوە



46

No.7, May 2021

گونجاو  بڕگەیەکی  شەشەمدا  مادەی  لە 

لە  قەیران  دروستنەبوونی  بۆ  ڕوو،  دەخاتە 

ڕاپەڕاندنی دەسەاڵتی جێبەجێکردن، ئەویش لە 

ڕێگەی دروستکردنی ئەنجوومەنێکی تایبەت بە 

دەکرا  ئەنجوومەنە  ئەم  نامەرکەزییەوە،  پرسی 

لە شێوەیەکی فراوانرت کاری لەسەر بکرایە، بۆ 

کە  بکات  دروست  زیاتر  گرەنتییەکی  ئەوەی 

ئامانج لەم پەیڕەوە گەڕاندنەوەی هەرێم نییە 

بۆ قۆناغی دوو ئیدارەیی بە فۆرمی جیاواز.

مادەی حەوتەم گرفتێکی هەیە، لە ئەگەری 

مادەیە  ئەم  جێبەجێکردنەوە  بواری  چوونە 

قەیرانێکی  دروستبوونی  هۆی  ببێتە  دەکرێت 

سیاسیی قووڵ بۆ هەرێمی کوردستان، چونکە 

لە سیناریۆی یەکگرتنی هێزەکانی ئەم ناوچەی 

بخرێتە  تەگەرە  دەکرێ  پەیڕەوەکەیە،  لەپشت 

گشتیی  بودجەی  نەتوانێ  پەرلەمان،  بەردەم 

مادەیە  ئەم  و  دەربکات  کوردستان  هەرێمی 

کارا بکرێت و قۆرخکاری بکرێت بۆ چۆنیەتیی 

پێچەوانەی  بە  بودجە،  نەخشەڕێژکردنی 

سیاسەتی گشتیی حکومەتی هەرێمەوە.

دەستوور  وەک  بودجە  لەوە،  جگە 

بەش  ناکرێت  و  نیشتامنیی هەیە  ڕەهەندێکی 

بەش بکرێت و هەر پارێزگایەک بەجیا بودجەی 

بیخاتە  و  بکات  پەسەندی  و  بنووسێت  خۆی 

بێبەهاکردنی  ئەمە  جێبەجێکردنەوە،  بواری 

و  وەزیران  ئەنجوومەنی  و  دارایی  وەزارەتی 

ئەرکە  لە  یەکێک  کە  کوردستانە  پەرلەمانی 

سەرەکییەکانیان ئامادەکردنی بودجەی گشتییە.

و  نۆیەم  و  هەشتەم  مادەی  لە  هەریەک 

کە  کراوە  بەوە  درک  مادەیە  سێ  لەم  دەیەم، 

لەسەر  بڕیاردان  و  نووسینەوە  ڕێکارەکانی 

پەیڕەوەکە  جێبەجێکردنی  بواری  خستنە  و 

پارێزبەندییەک  دراوە  هەوڵ  بۆیە  نایاساییە، 

پەسەندکردنی  دوای  بەوەی  دابنێت  خۆی  بۆ 

پارێزگا  ڕەزامەندیی  بێ  نەتوانرێ  پەیڕەوەکە 

هیچ یاسا و پەیڕەوێکی پێچەوانەی ئەم پەیڕەوە 

پەسەند بکرێت. ئەمەش ناکۆکییە لە پرەنسیپدا، 

بە شێوەیەک بۆ داڕێژەرانی پەیڕەوەکە ئاسایی 

خۆیان،  پێش  یاساکانی  بەسەر  بدەن  باز  بێت 

نەبێت  بۆیان  دیکە  دەزگا شەرعییەکانی  بەاڵم 

پێچەوانەی پەیڕەوەکە یاسا دەربکەن، ئەمەش 

واتە هاوتاکردنی پەیڕەوەکە بە دەستوور.

ڕێگای چارەساز
ئەو  كۆی  و  پڕۆژەیە  ئەم  بەرمەبنای 

گوتارانەی پێشووتر داوای المەركەزییان كردووە، 

دەكرێت چەند ڕێگەیەك لە بەردەمیاندا بێت، 

تەواوكەری  دەكرێت  الیەك  لە  ڕێگاكان  بەاڵم 

یەك بن و لە الیەكی دیكە دەشێت پێویستی 

و  كارگێڕی  و  یاسایی  ڕێكاری  چەندین  بە 

دەرەنجامی هەموو  لە  بەاڵم  هەبێت.  سیاسی 

ئەمانە و بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییەی كە 

و  ئاست  هەموو  بە  المەركەزیەت  ئەزموونی 

واڵتێكی  لە  واڵتێك  هیچ  هیی  فۆرمەكانیەوە؛ 

لەبەردەمامن  بژاردە  باشرتین  بۆیە  ناچێت،  تر 

فۆرمێكی  دۆزینەوەی  ئاڕاستەی  بە  كاركردنە 
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تایبەت بە خۆمان كە لەگەڵ رسوشتی سیاسی 

سیاسیی  واقعی  و  كۆمەاڵیەتی  و  جوگرافی  و 

هەرێمی كوردستان بگونجێت، بە شێوەیەك كە 

ئەم فۆرمە جیاوازە كاریگەریی نەرێنی لەسەر 

ئەزموونی هەرێمی كوردستان دروست نەكات.

پرسی  بە  هەنووکە  المەركەزیەت 

شێوەیەك  بە  بەسرتاوەتەوە،  دیموكراسییەوە 

حوكمڕانییەكی  بە  پەیوەسنت  بابەتەكانی  كە 

دەچنەوە  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  دروست، 

وردەكەیدا،  ئاستە  لە  دیموكراسیەت  سەر 

ئاستدا  نزمرتین  لە  المەركەزیەت  لە  خۆی  كە 

دەبینێتەوە، بۆیە كاركردن بەو ئاڕاستەیەی كە 

لەژێر  نییە،  المەركەزیەت  بە  پێویستامن  هەر 

هەر بەهانەیەك بێت هەڵەیە. بەاڵم پرسیارەكە 

ئەوەیە: چ المەركەزیەتێكامن پێویستە، كە هەم 

دیموكراسیەتی  و  ناوچەکان  هەموو  خواستی 

دەكرێ  دی؟  بینێتە  كاتدا  یەك  لە  كارگێڕییش 

چەند ڕێگەیەكامن لەبەردەم بێت، لەوانە:

لەسەر  پێویستە  یەكەمدا  قۆناغی  لە   .١

هەندێ  خزمەتگوزارییەكان  وەزارەتە  ئاستی 

بۆ  بكرێتەوە  شۆڕ  زیاتر  كارگێڕیی  دەسەاڵتی 

ئاستی خوارتر لەو بەڕێوەبەرایەتییە گشتییانەی 

کە سەر بە یەكە خۆجێییەكانن، بەتایبەت ئەو 

پەروەردە،  شارەوانی،  بە  پەیوەسنت  بوارانەی 

تەندروستی، هاتوچۆ، كشتوكاڵ و كارەبا. بەاڵم 

ماوەیەكی  بۆ  دەسەاڵتە  گواستنەوەی  ئەم 

چوارچێوەیەكی  لە  دواتر  تاوەكوو  بێت،  كاتی 

یاساییدا بەتەواوی ئەم پرسە ڕێك بخرێتەوە.

پەرلەمانی  ناوخۆیی  و  یاسایی  لیژنەی   .2

هاوكاریی  بە  كە  ڕابسپێردرێن  كوردستان 

پرسی  بۆ  تازە  چوارچێوەیەكی  پسپۆڕان 

كارگێڕی  المەركەزیەتی  و  خۆجێیی  كارگێڕیی 

لەئەستۆ  كارانە  ئەم  شێوەیەك  بە  دابڕێژنەوە، 

بگرن:

المەركەزی  پرسی  بۆ  نوێ  یاسایەكی  ا. 

یاساكانی  لە  بێت  جیاواز  كە  دابڕێژرێت، 

سیاسی  رسوشتە  و  كارگێڕی  ڕووی  لە  پێشوو 

لە  كارگێڕی  سیستمی  دیموكراسییەكەی  و 

هەرێمی كوردستان.

ئەنجوومەنی  یاسای  بە  كاركردن  ب. 

پارێزگاكان، ژمارە )٣(ی ساڵی 2009؛ ڕابگێرێت.

پارێزگاكان،  ئەنجوومەنی  لەبریی  پ. 

شارەوانییەكان  ئەنجوومەنی  مۆدێلی  بە  كار 

دەسەاڵت،  یاساكەدا  لە  هەروەها  بكرێت، 

ئەم  و شێوازی دروستكردنی  تایبەمتەندییەكان 

لەو  بێت  جیاواز  و  دابڕێژرێتەوە  ئەنجوومەنە 

وەزارەتی  یاسای  لە  شارەوانییەی  ئەنجوومەنە 

بێت  جیاوازیش  هەروەها  هاتووە،  شارەوانیدا 

پەیڕەوی  لە  شارەوانییەی  ئەنجوومەنە  لەو 

ئەنجوومەنی  20١٧ی  ساڵی  )5(ی  ژمارە 

پێكهێنانی  بە  تایبەتە  كە  هاتووە،  وەزیراندا 

هەرێمی  لە  شارەوانی  ئەنجوومەنەكانی 

كوردستان.

ت. لە پێكهێنانی ئەم ئەنجوومەنە خۆجێییە، 

ببەسرتێت  فەڕەنسا  ئەزموونی  بە  پشت 

ئەنجوومەنی  ڕێكخستنی  چۆنیەتیی  لە 
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ژمارەی  فەڕەنسا  لە  گەرچی  شارەوانییەكان. 

شارەوانییەكان زۆرە، بەاڵم دەكرێت لێرە پشت 

و  جوگرافی  ڕووی  لە  كارگێڕییەكان  یەكە  بە 

ئەوەی  بۆ  ببەسرتێت،  دانیشتووانەوە  ژمارەی 

بكرێتە پێوەرێك بۆ دانانی ئەو ئەنجوومەنە.

بكرێتە  خۆجێیی  نوێی  ئەنجوومەنی  ج. 

دەستەی  دەستنیشانكردنی  بۆ  بنەما 

شێوە  هەمان  بە  كە  خۆجێیی  جێبەجێكاری 

ئەندام بن لە ئەنجوومەنە خۆجێییەكە )ئەمەش 

هەر دەكرێت لە یاساكەدا ڕێك بخرێتەوە(.

كە  خۆجێیی  جێببەجێكاری  دەستەی  د. 

تایبەمتەندییەكانی  و  دەسەاڵت  یاساكەدا  لە 

كارگێڕییەوە  ڕووی  لە  چیرت  دەخرێت،  ڕێك 

بۆ  ناوخۆوە،  وەزارەتی  بە  نەبێت  پەیوەست 

ئەمە دەكرێت بیر لە وەزارەتی شارەوانی یان 

ئەنجوومەنی وەزیران بكرێتەوە.

تایبەت  فەرمانگەیەكی  پێكهێنانی  ح. 

ئەنجوومەنی  لە  خۆجێییەكان  كارگێڕییە  بە 

دوو  گشتییەكە  چوارچێوە  لە  كە  وەزیران، 

و  ڕێكخسنت  هەبێت؛  سەرەكیی  ئەركی 

لە  خۆجێییەكان  یەكە  كاروباری  یەكخستنی 

بەئەندامبوونی  كارگێڕییەوە، هەروەها  ڕووی 

پاڵپشتێكی تەواوكار  لە ئەنجوومەنی وەزیران 

دەبێت بۆ المەركەزیەتی كارگێڕی و گرەنتییش 

بۆ  المەركەزییە  ئەم  نەپەڕینەوەی  بۆ  دەبێت 

جیاكاری.

یاسا  لەم  خۆجێییەكان  ئەنجوومەنە  خ. 

سنوورداریان  كارگێڕیی  دەسەاڵتی  تازەدا 

تایبەمتەندیی  ئەوەی  لەبریی  هەبێت 

ناوچەكان  جۆرێک  بە  هەبێت،  تەرشیعییان 

نەنێن،  هەنگاو  دابەشكاری  و  جیاكاری  بەرەو 

بۆ ڕاگرتنی ئەو هاوسەنگییە پێویستە دەسەاڵتە 

"عدم  پرەنسیپی  چوارچێوەی  لە  كارگێڕییەكان 

متركز االداری" زیاد بكرێت، بەتایبەت لە پرسە 

خزمەتگوزارییەكاندا.

٣. لە قۆناغی سێیەمدا پێویستە كار لەسەر 

پرسی سیستمی  پێیەی  بەو  بكرێت،  دەستوور 

كارگێڕی بەشێكی گرنگ و هەستیاری سیستمی 

سیستمی  حوكمڕانەكانی  دەزگا  سیاسییە، 

كارگێڕییانەوە  دەزگا  ئەم  هۆی  بە  سیاسی 

دەجووڵێن، بۆیە پێویستە ئەم پرسە لە ڕێگەی 

دابرنێت  بۆ  دروستی  ژێرخانێكی  دەستوورەوە 

بنەڕەتییەكانی ڕێكخستنی  و لەوێوە پرەنسیپە 

كارگێڕی و رسوشتە سیاسی و دیموكراسییەكەی 

پێویستە ئەم پرسە لە ڕێگەی 
دەستوورەوە ژێرخانێكی دروستی 
بۆ دابنرێت و لەوێوە پرەنسیپە 

بنەڕەتییەكانی ڕێكخستنی 
كارگێڕی و سروشتە سیاسی و 
دیموكراسییەكەی ڕێك بخرێت
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ڕێك بخرێت. لە ڕەشنووسی دەستووردا بە یەك 

مادە ئەمە باس كراوە، بەاڵم پێویستە بەشێكی 

لە  ئەوەی  بۆ  بكرێتەوە  پرسە  بەو  تایبەت 

ئایندەیەكی دووردا ئەگەرەكانی هەڵوەشانەوە 

كەم  دەروازەیەوە  لەم  هەرێم  بێهێزكردنی  و 

بكرێتەوە.

نین،  ئاسانییە  بەم  كارەكان  بێگومان 

بیركردنەوەی  و  ئەجێندا  و  ئیرادە  جیاوازیی 

یەك  لە  زۆر  سیاسییەكان  الیەنە  و  هێز 

هێز  ئیرادەی  لەوەی  جگە  ئەمە  جیاوازن، 

ناسەقامگیریی  ئاڕاستەی  بە  هەرێمییەكان 

خراوە،  بەگەڕ  هەمیشە  كوردستاندا  هەرێمی 

چۆنیەتیی  لە  بریتییە  نزیكەكە  بژاردە  بۆیە 

هەندێ  بە  واقعەكەدا  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

بە  یاساییەوە،  و  كارگێڕی  گۆڕانكاریی 

شێوەیەك كە بتوانرێت پرسی المەركەزی هەر 

مبێنێتەوە  دیموكراسییەكەیدا  چوارچێوە  لە 

ئەجێندای  جێبەجێكردنی  بۆ  نەپەڕێتەوە  و 

وەک  هەنگاوێك  چەند  ئەمەش  بۆ  دیكە. 

پێشنیار دەخەینە ڕوو:

١. یاسای ئەنجوومەنی پارێزگاكان بچێتەوە 

هەموار  مانگدا  دوو  ماوەی  لە  و  پەرلەمان 

ئەمانە  هەمواركردنەوەكەشدا  لە  بكرێتەوە، 

لەبەرچاو بگیرێت:

و  تایبەمتەندی  داڕشتنەوەی  ا. 

پارێزگا-قەزا- ئەنجوومەنی  دەسەاڵتەكانی 

ناحیە، بە شێوەیەك كە دەسەاڵتی تەرشیعییان 

نەبێت و تایبەمتەندییەكەیان لە بواری چاودێری 

دەسەاڵتی  بەشێك  و  ڕێنامیی  دەركردنی  و 

كارگێڕیدا پوخت بكرێتەوە.

دەسەاڵتە  ڕێكخستنەوەی  ب. 

پارێزگار-قایمقام-بەڕێوەبەری  كارگێڕییەكانی 

لە  بگرێت  ڕێگە  كە  شێوەیەك  بە  ناحیە، 

دروستبوونی دەسەاڵتێكی كارگێڕیی تاكڕەو لە 

هەر ناوچەیەك.

ت. جیاكردنەوەی پارێزگار لە هاوپێچبوون 

بە وەزارەتی ناوخۆ، لەبریی ئەوە دەكرێ ببێتە 

ئەنجوومەنی  سەر  كارگێڕیی  هاوپێچێكی 

وەزیران  ئەنجوومەنی  دیوانی  یان  وەزیران 

باشرتین   – خۆجێییەكان  یەكە  )فەرمانگەی 

بژاردەیە(، یانیش وەزارەتی شارەوانی.

نێوان  پەیوەندیی  ڕێكخستنەوەی  پ. 

یەكە  و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

پرەنسیپی  بە  كاركردن  لەبریی  خۆجێییەكان، 

"المركزیە"  پرەنسیپی  بە  كار  متركز"،  "عدم 

و  سەربەخۆیی  و  ڕێكخسنت  ڕووی  لە  بكرێت 

چاودێرییەوە.

٤. ئەنجوومەنی ناحیە و قەزاكان ئەكتیڤ 

ئامادەكاری  كاتدا  نزیكرتین  لە  و  بكرێنەوە 

ئاستە.  ئەم  لەسەر  هەڵبژاردن  بۆ  بكرێت 

یەكەمیان  دەپێكێ:  ئامانج  دوو  هەنگاوە  ئەم 

ئیرادەی  دروستبوونی  لە  ڕێگریكردنە 

دروستكردنی هەرێمی سلێامنی و چڕكردنەوەی 

دەسەاڵت لەناو پارێزگا، دووەمیش دەرفەتێكە 

ئاستە  لە  المەركەزیەت  بەرجەستەكردنی  بۆ 

نوێنەری  خەڵك  ئەوەی  ڕێگەی  لە  نزمەكە 
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تەسكدا  بوارێكی  لە  خۆی  ڕاستەقینەی 

هەڵدەبژێرێت.

ئەنجوومەنی  داڕشتنەوەی  دووبارە   .5

پێكهێنانی  شێوازی  بەاڵم  شارەوانییەكان، 

بە  بكرێت،  بەسەردا  گۆڕانكاریی  پێویستە 

ئەنجوومەنە  ئەم  ئەندامانی  وا  كە  شێوەیەك 

بەم شێوەیە دیاری بكرێت:

ئەنجوومەنە  ئەم  ئەندامانی  ژمارەی  ا. 

بەپێی ژمارەی دانیشتووانی سنووری جوگرافیی 

شارەوانییەكە دەبێت.

ئەم  ئەندامانی  ٣5%ی  ڕێژەی  ب. 

دامەزراندنەوە  ڕێگەی  لە  ئەنجوومەنە 

وەزیرانەوە  ئەنجوومەنی  لەالیەن  كە  دەبێت 

دادەمەزرێن.

ئەم  ئەندامانی  ٣5%ی  ڕێژەی  ت. 

ئەنجوومەنە لەالیەن ئەنجوومەنی خۆجێییەوە 

شێوەی  بە  دابرنێت،  )پارێزگا-قەزا-ناحیە( 

ئەنجوومەنی  لە  دەنگدان  و  سیڤی  وەرگرتنی 

خۆجێیی.

كەسانی  لە  ئەندامان  ٣0%ی  ڕێژەی  پ. 

پسپۆڕ دیاری بكرێت، كە ئەم كەسە پسپۆڕانە 

لە ڕێگەی وەزارەتی شارەوانییەوە دەستنیشان 

یەكە  لەگەڵ  بەهەماهەنگی  دەكرێن 

خۆجێییەكان.

ئەنجوومەنی  بەڕێوەبردنی  ج. 

شارەوانییەكان بە شێوەی دەستەی سەرۆكایەتی 

بێت، كە لە سێ ئەندام پێك بێت )ئەندامێكیان 

ئەنجوومەنی  لەالیەن  كە  بێت  لەوانە 

ئەندامێكیان  كراوە،  دیاری  وەزیرانەوە 

هەروەها  خۆجێییەوە،  ئەنجوومەنی  لەالیەن 

ئەندامەكەی تر كە كەسێكی پسپۆڕە و دەبێتە 

سكرتێری ئەم سەرۆكایەتییە(.

د. لە ڕووی كارگێڕییەوە ئەم ئەنجوومەنی 

وەزارەتی  بە  هاوپێچێك  وەك  شارەوانییە 

شارەوانی ببەسرتێتەوە.

لە  تایبەمتەندییەكانی  و  دەسەاڵت  ح. 

دەستنیشان  تایبەتەوە  بڕیارێكی  ڕێگەی 

وەزیرانەوە  ئەنجوومەنی  لەالیەن  كە  بكرێت 

ئامادە بكرێت و دەربكرێت. 

خ. ئەم ئەنجوومەنە لەالیەن ئەنجوومەنە 

و  دەكرێت  چاودێری  خۆجێییەكانەوە 

لێپرسینەوەی لەگەڵدا دەكرێت.

ئەنجوومەنە  لەنێوان  هەماهەنگی   .٦

نوێیەكان  شارەوانییە  ئەنجوومەنە  و  خۆجێیی 

دروست بكرێت لە ڕێگەی یاسای ئەنجوومەنی 

ئەوە  كە  شێوەیەك  بە  پارێزگاكانەوە، 

خۆجێیی  ئەنجوومەنی  كە  بگیرێت  لەبەرچاو 

هەڵبژێردراوی ڕاستەوخۆی هاواڵتیانن.

سه رچاوه كان:

یه كه م: سه رچاوه  یاساییه كان:

• ده ستووری هه میشه یی عێراق )2005(

هه رێمی  ده ستووری  پڕۆژە ی   •

كوردستان-عێراق )2009(

• هەمواری چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی 

ساڵی  )١(ی  ژمارە  نیشتامنی،  ئەنجوومەنی 
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١992 هەموار كراوە.

شارەوانییەكان،  بەڕێوەبردنی  یاسای   •

ژمارە )٦(ی ساڵی ١99٣

)٦(ی  ژمارە  ناوخۆ،  وەزارەتی  یاسای   •

ساڵی 200٦

له  هه رێمێك  پارێزگایانه ی  ئه و  یاسای   •

ڕێك نه خراون، ژماره  )2١(ی ساڵی 200٨

پارێزگاكانی  ئه نجوومه نی  یاسای   •

ساڵی  )٣(ی  ژمارە  كوردستان،  هەرێمی 

2009

20١٧ی  ساڵی  )5(ی  ژمارە  پەیڕەوی   •

ئەنجوومەنی وەزیران

دووه م: په رتووك و توێژینه وه 

الفتالوی،  كاظم  عبدالزهرە  أحمد   •

زین  مكتبة  تطبیقاته،  و  الالمركزی  النظام 

الحقوقیة الطبعة االولی، بیروت، 20١٣.

كمونە،  عبداملجید  و  الرحال  حسین   •

االدارە املركزیە و االدارات املحلیە فی العراق، 

مطبعە عبدالكریم زاهد، بغداد، ١95٣. 

فی  الربملان  دور  محمود،  مثنی  حیدر   •

االمم  برنامج  العراق،  فی  الالمركزیة  تعزیز 

فی  الحكم  ادارة  برنامج  االمنائی،  املتحدة 

دول عربیة، بال مكان نرش.

االدارة  و  الحكم  نظم  رشید،  أحمد  د.   •

دراسیة،  حاالت  و  العلمیة  مفاهیم  املحلیة، 

دار املعارف، الطبعە االولی، القاهرة، 20١0.

الشمری،  أحمد  ابراهیم  عامر  د.   •

زین  منشورات  االقلیمیة،  الالمركزیة  االدارە 

الحقوقیة، بیروت، 20١٣.

و  الالمركزی  النظم  ابراهیم،  عامر  د.   •

الطبعە  الحقوقیة،  زین  منشورات  تطبیقاته، 

االولی، 20١٣.

• د. محمد محمود الطعامنة، نظم االدارة 

واالهداف(،  والفلسفة  )املفهوم  املحلیة 

املحلیة  االدارة  – نظم  االول  العربی  امللتقی 

فی الوطن العربی، عامن، 200٣.

االداریة  الالمركزیة  عبد،  • محمد طالب 

رسالة  املحلیة،  املجالس  علی  التطبیق  فی 

النهرین،  جامعە   – الحقوق  كلیة  ماجستیر، 

.20١0

رسوشتی  حه كیم،  ئیرباهیم  هۆگر   •

كارگێڕی،  المه ركه زیه تی  دیموكراسیی 

ماسته رنامه ، زانكۆی سه الحه دین، 20١٦.

و  پێكهێنان  حسێن،  عەلی  سۆران   •

پارێزگای  ئه نجوومه نی  تایبه مته ندییه كانی 

بنه ماكانی  ڕۆشنایی  له به ر  هه ڵه بجه  

توێژینه وه یه كی  كارگێڕی،  ناناوه ندیی 

پارێزگای  یاسای  بۆ  ڕە خنه گرانه یه   شیكاریی 

هه ڵه بجه،  ژماره  )١(ی ساڵی 20١5، گۆڤاری 

یاسا و ڕامیاری، زانكۆی سه الحه دین، 20١٦.

• Agrawal, Arun and Ribot, Jes-

se C, ”Accountability in Decentral-

ization; A framework with South 

Asian and West African Cases“, The 

Journal of Developing Areas, vol. 33, 

summer 1990, pp. 473-502.
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جەنگی دراماکان
ملمالنێی تورکی-عەرەبی لە کەرتی سینەمادا

ئەحمەد قادر عەلی     خوێندکاری دکتۆرا لە بەشی ڕادیۆ و سینەما و تەلەڤزیۆن 
        لە زانکۆی گازی - ئەنقەرە
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پوختە
وەک  دراماکان  کاریگەریی  ڕۆژبەڕۆژ 

وەرگران  لەسەر  بینەران  هاوبەشی  بەرنامەی 

لە زیادبووندایە، لەم چوارچێوەیەشدا دراماکان 

بە سیاسی کراون و وەک ڕەگەزێکی سەرەکیی 

"هێزی نەرم" بەکار دەهێرنێن. دراما تورکییەکان 

و  هەرێمی  نوێی  شەپۆلێکی  وەک  ئێستادا  لە 

جیهانی لە باڵوبوونەوەی بەردەوام و خێرادایە 

بەتایبەتی  دەبێت،  زیاتر  بینەری  دێت  تا  و 

چەندین  درێژایی  بە  کە  عەرەبیدا  جیهانی  لە 

بووە.  تورکەکاندا  قەڵەمڕەوی  لەژێر  ساڵ 

ملمالنێی هەرسێ واڵتی عەرەبیی عەرەبستانی 

سعودی، ئیامرات و میسڕ لەگەڵ تورکیادا پەلی 

ملمالنێکە  دێت  تا  و  دراما  کەرتی  بۆ  کێشاوە 

کە  ئەو سێ واڵتە عەرەبییەی  گەرمرت دەبێت. 

سیاسی  کاریگەرییە  هۆی  بە  هاتووە،  ناویان 

درامای  ئایدۆلۆژییەکانی  و  کولتووری  و 

بایەخێکی  هاواڵتیانیان،  لەسەر  تورکییەوە 

گرنگ بە بەرهەمهێنانی دراما دەدەن. 

بەرایی
گشتی  واتایەکی  بە  یاخود  تەلەڤزیۆن 

تەکنەلۆژیای  گەشەکردنی  لەگەڵ  میدیا، 

یەکالکەرەوە  و  گرنگ  ڕۆڵێکی  گەیاندندا 

دەبینێت لە ژیانی تاک و کۆمەڵگەدا. تاکەکان 

لێکۆڵینەوە  و  پرس  بەبێ  هاتووە  لێ  وایان 

و  میدیایی  پەیامە  بنجوبناوانی  چوونە  و 

ئاسانرتین  و  خێراترین  بە  تەلەڤزیۆنییەکان، 

پێ  بڕوای  و  وەردەگرن  پەیامەکان  شێوە 

دراما  بینەری  زیادبوونی  لەگەڵ  دەکەن. 

تەلەڤزیۆنییەکان لە جیهاندا، ڕۆژبەڕۆژ ڕادەی 

کاریگەریی ئەو درامایانە لەسەر ڕای گشتی و 

و  گفتوگۆ  مایەی  و  هەڵکشاندایە  لە  تاکەکان 

ڕاڤەکردنی جیاوازە.

عەرەبی،  بەهاری  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 

پەیوەندییەکانی تورکیا لەگەڵ واڵتانی عەرەبی 

سعودی،  عەرەبستانی  لەگەڵ  بەتایبەتی  و 

خراپرت  و  ئاڵۆز  دێت  تا  میسڕدا  و  ئیامرات 

دەبێت. لەگەڵ هەموو هەوڵەکانی ناوبژیوانی 

بۆ  ڕوون  ئاسۆیەکی  نێوانیان،  ئاشتەوایی  و 

ناکرێت.  بەدی  گرژییانە  ئەو  هێوربوونەوەی 

عەرەبی  و  تورکی  درامای  کەرتی  پێشبڕکێی 

ئاڵۆزیی  بە  دەبێت  کاریگەر  زیاتر  الیەک  لە 

کاتدا هۆکارێکیشە  لە هەمان  پەیوەندییەکان، 

هەردوو  پەیوەندییەکانی  ئاڵۆزبوونی  زیاتر  بۆ 

زیادبوونی  ساڵەدا  چەند  لەم  بەتایبەتییش  ال، 

و  تورکیا  مێژوویی  و  نەتەوەیی  درامای 

باڵوبوونەوەی بە جیهان و واڵتانی عەرەبیدا و 

عەرەبی  واڵتانی  هەوڵەکانی  بەرامبەریشدا  لە 

و  درامایانە  ئەو  پەخشکردنی  لە  ڕێگری  بۆ 

بەرامبەرکێ/ "درامای  بەرهەمهێنانی  تەنانەت 

بردووەتە  ملمالنێکانی  پێچەوانە"؛  درامای 

قۆناغێکی توندترەوە.

درامای  بیستەمەوە  سەدەی  سەرەتای  لە 

تورکی لە ئاستی جیهانیدا لە باڵوبوونەوەیەکی 

کاریگەریی  درامایانەش  ئەم  بەردەوامدایە، 
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سیاسیی  و  کولتووری  کۆمەاڵیەتی،  ئابووری، 

دەهێڵن.  بەجێ  بینەرانەوە  بەسەر  قووڵ 

تورکیا، بەتایبەتی لەدوای بەهاری عەرەبییەوە، 

ئێرتوغروڵ"  "هەستانەوەی  درامای  ڕێگەی  لە 

دەوڵەتی  مێژووی  (ەوە   Diriliş  Ertuşrul(

تەلەڤزیۆنەوە  شاشەی  ڕێگەی  لە  عوسامنی 

بۆ  درامایانە  ئەو  چەندە  هەر  دەگێڕێتەوە، 

لەگەڵ  دەهێرنێن،  بەرهەم  واڵتەکە  ناوخۆی 

ئەوەشدا خواستێکی زۆریان لە ئاستی جیهانی 

و واڵتانی عەرەبیدا لەسەرە.

و  ئیامرات  سعودیە،  واڵتانی  لە  هەریەک 

میسڕ، بە مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەرییە 

کولتوورییەکانی ئەو دراما تورکییانە، لە هەوڵی 

بەرامبەرکێ/درامای  "درامای  بەرهەمهێنانی 

لەپاش  توێژینەوەیەدا  لەم  پێچەوانە"دان. 

بەگشتی  دراما  کاریگەرییەکانی  باسکردنی 

واڵتانی  دانیشووانی  لەسەر  بەتایبەتییش  و 

خراوەتە  تیشکێک  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی 

جیهان  لە  تورکییەکان  دراما  کاریگەریی  سەر 

دوای  پاشاندا  لە  ناوەڕاستدا.  خۆرهەاڵتی  و 

باسکردنی ئەو ڕەخنانەی لە جیهانی عەرەبیدا 

بۆ  شیکاری  هەیە،  تورکییەکان  دراما  لەسەر 

ملمالنێکانی تورکیا و ئەو سێ واڵتە عەرەبییەی 

لەگەڵ  پاشان  کراوە.  هات؛  ناویان  پێشرت  کە 

دراماکانی  بۆ  هەڵسەنگاندن  خستنەڕووی 

لەژێر  پێشبینییەکان  و  ال، چاوەڕوانی  هەردوو 

بۆ  الدا  هەردوو  پەیوەندییەکانی  سێبەری 

کەرتی دراما خراوەتە ڕوو.

کاریگەریی دراما
تەلەڤزیۆنییەکان  پەیامە  کاریگەریی 

ناتوانێت  بینەر  کە  جۆرێکە  بە  وەرگر  لەسەر 

ببات  بەسەر  تەلەڤزیۆن  بەبێ  ڕۆژ  یەک 

بەرنامەی  گرنگرتین  بە  دراماکانیش   ،

ئەوەی  لەبەر  دەژمێردرێن.  تەلەڤزیۆنی 

کاتبەسەربردن  ئامانجی  بە  تەنیا  دراماکان 

هەمان  لە  ناهێرنێن،  بەرهەم  بازرگانی  و 

سیاسی  کولتووری،  ئابووری،  ئامانجی  کاتدا 

بەتایبەتییش  پشتەوەیە،  لە  پڕوپاگەندەیی  و 

و  ڕاستەوخۆ  پەیامی  هەم  دراماکاندا  لە 

یەکێک  هەر  و  دەکرێنەوە  باڵو  ناڕاستەوخۆ 

لەو هێام و ئامراز و نیشانانەی لە دراماکاندا 

کولتوور  ڕەهەندی  خاوەنی  دەدرێن؛  نیشان 

و سیاسین.

درامای   ١50 نزیکەی  ئێستا  تاوەکوو 

و  کراوە  تورکیا  دەرەوەی  هەناردەی  تورکی 

کراوە  پەخش  و  دۆبالژ  جیاوازەکان  زمانە  بە 

جیهاندا  لە  هەیە.  بینەری  واڵتەوە   ١٤9 لە  و 

تورکی  درامای  تەماشای  کەس  ملیۆن   ٧00

داهاتی   20١9 ساڵی  لە  کاتێکدا  لە  دەکەن. 

دۆالر  ملیۆن   500 گەیشتە  تورکییەکان  دراما 

ڕیزبەندیی  لە  ئەمەریکی  درامای  لەدوای  و 

دەیەوێت  واڵتە  ئەو  حکومەتی  دووەمدایە، 

بگەیەنێتە  دراماکانی  داهاتی   202٣ ساڵی  بۆ 

یەکەمی  ڕیزبەندیی  و  دۆالر  ملیار  یەک 

درامادا  هەناردەکردنی  لە  جیهان  واڵتانی 

بگرێت. 
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بەرزترین  و  هەبووە  بینەریان  زۆرترین  کە  درامایانەی  ئەو  گرنگرتین  خوارەوەدا  تابلۆی  لە 

پلەیان لە ڕیزبەندیی سایتی "IMDB" گرتووە، خراوەتە ڕوو:

  www.imdb.com :سەرچاوە

بەپێی توێژینەوەیەکی باڵوکراوەی دەزگای "Prensario" کە لە بواری بەرهەمهێنان و باڵوکردنەوەی 

تەلەڤزیۆنیدا لە ئەمەریکای التین توێژینەوە دەکات، لە ساڵی 20١٨دا ڕیزبەندیی دراما تورکییەکان 

بەپێی ڕێژەی ئەو واڵتانەی کە دراماکانیان کڕیوە و پەخش کردووە، بەم جۆرەی خوارەوە بووە:

 www.milliyet.com.tr :سەرچاوە
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هۆی  بە  کە  مێژووییەی  پەیوەندییە  ئەو 

لەالیەن  عەرەبی  نیشتامنی  بەڕێوەبردنی 

جەنگی  لەپاش  ببوو،  دروست  تورکەکانەوە 

دەوڵەتی  ڕووخانی  و  یەکەم  جیهانیی 

و  میراتەکەی  دابەشکردنی  و  عوسامنی 

کۆماری  دروستکردنی  چوارچێوەیەشدا  لەو 

چەندین  دروستبوونی  و  نوێ  تورکیای 

ساڵی   ٨0 درێژایی  بە  عەرەبی  دەوڵەتی 

ببوو   الواز  پەیوەندییە  ئەو  بیستەم،  سەدەی 

یەکجاری.  پچڕانی  ڕادەی  گەیشتبووە  و 

بە  بەاڵم بە هۆی سیاسەتی کرانەوەی تورکیا 

ڕووی جیهان و واڵتانی دراوسێ و بەتایبەت 

جیهانی عەرەبی و "سفرکردنەوەی کێشەکان" 

 Adalet(( گەشەپێدان  و  داد  پارتی  لەالیەن 

لە  کە   )ve Kslkınma Partisi )AKP

دەسەاڵت،  سەر  هاتە   2١ سەدەی  سەرەتای 

پەیوەندییەكان جارێکی تر گەشایەوە. لەگەڵ 

بە  تورکی  درامای  باڵوبوونەوەی  ئەوەشدا 

جوگرافی  نزیکیی  هۆی  بە  عەرەبیدا  جیهانی 

مێژوویی، دەکرێت وەک شتێکی  و  ئایینی  و 

ببیرنێت. ئاسایی 

دراما  عەرەب  نووسەرانی  لە  هەندێک 

سەر  بۆ  ناپلیۆن  "هێرشی  وەک  تورکییەکان 

باڵوبوونەوەی  وایە  پێیان  و  دەبینن  میسڕ" 

خۆرئاوایە"  دیکەی  "هێرشێکی  درامایانە  ئەو 

عەرەبە".  نیشتامنی  "کابووسی  یاخود 

بەتایبەتی ناوەرۆک و شێوازی بەرهەمهێنانی 

واڵتانی  لە  توندە  ڕەخنەی  مایەی  دراماکان، 

دراما  ئەو  گشتی  شێوەیەکی  بە  عەرەبیدا. 

عەرەبەوە  بینەری  لەالیەن  کە  تورکییانەی 

هۆی  بووەتە  کراوە،  تەماشا  ئەرێنی  بە 

دروستکردنی پردی پەیوەندی لەنێوان تورکیا 

هاواڵتییانیدا.  بەتایبەت  عەرەبی،  واڵتانی  و 

بە هۆی ئەوەی بەراورد بە دراما ئەورووپی و 

ئەمەریکییەکان، گرتەی نەشیاو و بەدئەخالقی 

الیەکی  لە  و  کەمرتە  تورکییەکاندا  دراما  لە 

دراماکانەوە  ڕێگەی  لە  بینەر  تریشەوە 

کارکردندا  جەنجاڵی  ژینگەی  لەناو  کەمێک 

دێتە دەرەوە، بۆیە درامای تورکی الی بینەری 

عەرەب خۆشەویست و سەرنجڕاکێشە. 

بەدیاریکراوی  و  کۆتاییدا  سااڵنەی  لەم 

بەدەر  تورکیادا  لە  )20١٤(ەوە،  ساڵی  لە 

خۆشەویستی،  و  کۆمەاڵیەتی  درامای  لە 

درامای  بەرهەمهێنانی  بە  تایبەت  بایەخێکی 

ڕەهەندێکی  خاوەن  کە  دەدرێت  مێژوویی 

ئەو  بەتایبەتییش  ئایدۆلۆژین،  و  سیاسی 

دروستکردنی  مێژووی  لەسەر  درامایانەی 

ئیمپڕاتۆریەتی  و  عوسامنی  ئیمپڕاتۆریەتی 

سەلجووقی ڕەواجی باشیان پەیدا کردووە و لە 

تەلەڤزیۆنی فەڕمی دەوڵەتەوە )TRT( پەخش 

پشتیوانی  دەوڵەتیشەوە  لەالیەن  و  دەکرێت 

دەکرێت ، بەتایبەتی كە سەرۆککۆماری تورکیا 

وێنەگرتن  شوێنی  ئەردۆگان  تەیب  ڕەجەب 

"هەستانەوەی  درامای  بەرهەمهێنانی  و 

بەسەر  )Diriliş Ertuşrul(ی  ئێرتوغروڵ" 

بایەخدانی  ڕادەی  ئەوەش  كە  كردەوە  
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مێژوویی  دراما  کەرتی  بە  تورکیا  حکومەتی 

بە  هەروەها  دەردەخات.  سیاسییەکان  و 

درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو، ١٣ درامای درێژ 

و سەدان فیلمی بەڵگەنامەیی لەسەر مێژووی 

ئیمپڕاتۆریەتی عوسامنی پەخش کراوە ، وەک 

"عیمران  پاکستان  کە سەرۆکوەزیرانی  ئەوەی 

پێویستە  ڕایگەیاند:  لێدوانێكدا  لە  خان" 

وەک  ئیسالمی  جیهانی  بۆ  تورکییەکان  دراما 

ئەلتەرناتیڤی هۆڵیود و بۆڵیود بەکار بهێرنێت. 

 Diriliş( ئێرتوغروڵ"  "هەستانەوەی  درامای 

عوسامن"  "هەستانەوەی  و   )Ertuşrul

خاوەن  بەتەواوی  کە   )Diriliş Osman(

ژمارەی  ئایدۆلۆژییە،  و  سیاسی  ڕەهەندی 

پێوانەیی شکاندووە و تا ئێستا هەناردەی ٧١ 

واڵتانە  لەو  یەکێک  کە  کراوە  جیهان  واڵتی 

ئەمەریکایە.  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

بیست  سەدەی  سەرەتای  لە  تورکیا 

هەناردەی  بە  کردووە  دەستی  یەکەوە  و 

ئەمەریکا  لەدوای  ئێستادا  لە  و  دراماکانی 

واڵتانی  ڕیزبەندیی  دووەمی  پلەی  لە 

لەوە  نکوڵی  درامادایە.  هەناردەکەری 

ڕووی  بە  دەرگایەی  ئەم  کلیلی  کە  ناکرێت 

تورکیادا کراوەتەوە؛ تەلەڤزیۆنە عەرەبییەکان 

جۆراوجۆر  هۆکاری  بە  بەاڵم  بینەرانیانە،  و 

بەهاری  سەرهەڵدانی  دوای  بەتایبەت  و 

حکومەتە  لە  بەشێک  لەالیەن  عەرەبی، 

لە  ڕێگری  هەوڵی  عەرەبییەکانەوە 

پەخشکردنی درامای تورکی دەدرێت. 

ڕەخنەکانی بینەری عەرەب 
لە دراما تورکییەکان

تورکی  درامای  بوارێکدا  چەند  لە  بەگشتی 

هەر  عەرەب،  بینەری  ڕەخنەی  مایەی  بووەتە 

چاندنی  مایەی  نەبووەتە  ڕەخنانە  ئەم  چەندە 

عەرەبدا.  تاکی  ناخی  لە  دوژمنکاری  ڕەگی 

لە  هەریەک  دەسەاڵتدارانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئەو  میسڕ،  و  ئیامرات  سعودی،  عەرەبستانی 

ڕەخنانەیان بە هەل زانیوە و دەستیان کردووە 

پەخشکردنی  لە  ڕێگری  و  قەدەغەکردن  بە 

ئەوەی  هۆی  بە  بەتایبەت  تورکییەکان،  دراما 

تورکییەکان  دراما  ئایینییەوە  پیاوانی  لەالیەن 

ئەخالقی  و  ئایین  سەر  بۆ  مەترسییەک  وەک 

بووەتە  کراوە،  رشۆڤە  کۆمەڵگە  کۆمەاڵیەتیی 

مایەی ڕەخنەلێگرتنی جددیی شەقامی عەرەبی.

لە عەرەبستانی سعودی، شێخ عەبدولعەزیز 

داوای  فەتواوە  ڕێگەی  لە  عەبدواڵ  بن 

لە  کردووە،  تورکییەکانی  دراما  قەدەغەکردنی 

قەدەغەکردنی  داوای  ئایینی  پیاوانی  عێراقیش 

کردووە،  تورکییەکانیان  دراما  پەخشی 

ڕۆژنامەنووسێکی یەمەنییش دراما تورکییەکانی 

بە "ژەهر بە تامی هەنگوین" وەسف کردووە. 

لە الیەکی ترەوە ئارەزووی ڕۆمانسیەت لەالی 

ئافرەتی عەرەب لە ڕێگەی دراما تورکییەکانەوە 

بۆ  بووە  ڕێگەخۆشکەر  کە  هەڵداوە  سەری 

کەوتنەوەی توندوتیژیی خێزانی و جیابوونەوە 

دیکە،  کۆمەاڵیەتیی  کێشەی  چەندین  و 

لە  زیاد  عەرەب  نووسەری  هەندێک  تەنانەت 
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لە  باس  و  ڕۆچوون  بابەتەکەدا  لە  پێویست 

بەتورکیبوونی کولتووری عەرەبی دەکەن.

درامای  و  سینەما  کەرتی  ئەوەی  لەگەڵ 

میسڕی بە ڕادەیەکی باش باڵی کێشابوو بەسەر 

جیهانی عەرەبیدا و خاوەن پێگە و بینەری تایبەتی 

لەگەڵ دۆبالژ و پەخشکردنی  بەاڵم  بوو،  خۆی 

میسڕی  درامای  پێگەی  تورکییەکاندا  دراما 

هۆی  بووەتە  ئەمەش  بووە،  الواز  و  بووە  لەق 

سەرهەڵدانی قەیرانێکی گەورە لە کەرتی سینەما 

و درامای میسڕیدا، بەم هۆیەشەوە هەندێک لە 

تەلەڤزیۆنە میسڕییەکان بڕیاری قەدەغەکردنی 

باڵوکردنەوەی دراما تورکییەکانیان داوە.

عەرەبستانی  واڵتانی  ترەوە  الیەکی  لە 

دژی  کە  میسڕ  و  ئیامرات  سعودی، 

باڵوکردنەوەی دراما تورکییەکان وەستاونەتەوە، 

تورکییەکاندا  دراما  لە  کە  دەکەن  لەوە  باس 

و  کراوەتەوە  چڕ  تورکی  نەتەوەپەرستیی 

و  دوو  پلە  هاواڵتیی  بە  دیکە  نەتەوەکانی 

ژێردەستەی تورکەکان نیشان دەدرێن. هێام و 

 Söz, Diriliş( دراماکانی وەک  لە  ئاماژەکانی 

Ertuşrul, Nöbet, Sakarya Fırat(دا 

هەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەکرێت.  پێ  هەستی 

واڵتانەوە  ئەو  دەسەاڵتدارێتیی  لەالیەن  چەند 

باس لەوە بکرێت کە دراما تورکییەکان هۆکارن 

کۆمەڵگە  گشتیی  ئەخالقی  تێکچوونی  بۆ 

ناچێتە  زۆر  کراون؛  قەدەغە  هۆکارە  بەو  و 

ئەقڵەوە، بەڵگەش بۆ ئەوە دراما میسڕییەکانی 

ئایین  بنەماکانی  لەگەڵ  چەند  تا  خۆیان 

دەگرێتەوە؛  یەک  ئیسالمدا  شەریعەتی  و 

خودی  تەنانەت  و  تێڕامانە  و  پرسیار  مایەی 

درامای  کە  دەکەن  لەوە  باس  میسڕییەکانیش 

میسڕی لە ڕوانگەی ئەخالقییەوە زۆر لە دراما 

تورکییەکان خراپرتە. جگە لەوەش، بە درێژایی 

بەڕازیلی  درامای  پەخشکردنی  ساڵ  چەندین 

لە  بەتەواوی  ئەوەی  لەگەڵ  مەکسیکی  و 

هەموو بەها ئەخالقییەکان داماڵرابوون، بەاڵم 

قەدەغە  عەرەبەوە  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن 

تا  تورکییەکانیش  دراما  هەروەها  نەکرابوون، 

لە چوارچێوەی عەشق  بابەتەکانی  کاتەی  ئەو 

زۆر  ڕادەیەکی  تا  بوو،  خۆشەویستیدا  و 

کۆمەاڵیەتی  و  الدانە سێکسی  بۆ  بووە  هۆکار 

سەرەڕای  و  کۆمەڵگەدا  لە  ئەخالقییەکان  و 

بەردەوامەکانی  ئاگادارکردنەوە  و  ڕەخنە 

دەوڵەتانی  لە  ئایینی  پیاوانی  و  شارەزایان 

لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە ئەو  عەرەبیدا، بەاڵم 

کار  کە  بەاڵم  وەرنەگیراون،  بەهەند  ڕەخنانە 

سیاسی  و  مێژوویی  بابەتی  سەر  گەیشتووەتە 

ال،  هەردوو  پەیوەندییەکانی  گرژبوونی  و 

ئیدی دەسەاڵتدارانی عەرەبی و بەتایبەت ئەو 

و  ڕەخنە  جۆرە  هەر  کران،  باس  واڵتەی  سێ 

قەدەغەکردنی  بۆ  دەزانن  بە هەل  بیانوویەک 

دراما تورکییەکان.

عەرەب  دەسەاڵتدارانی  کاردانەوەی 

و  مێژووییەکان  دراما  باڵوکردنەوەی  لەدوای 

چڕکردنەوەی هەوڵەکانی تورکیا بۆ بەرهەمهێنان 

و باڵوکردنەوەی درامای جۆراوجۆر لەو بوارەدا 
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قەدەغەکاری  هەوڵەکانی  و  کرد  پێ  دەستی 

زیاد لە هۆکار و ڕەهەندی ئایینی زیاتر، خاوەن 

ڕەهەندێکی سیاسی و ئایدۆلۆژییە. 

و  ئەمەریکی  دراما  تورکی،  درامای  پێش 

مەکسیکی و ئەورووپییەکان بە جیهانی عەرەبیدا 

درامای  و  سینەما  تەنانەت  بوونەتەوە،  باڵو 

میسڕی بە ئیلهاموەرگرتن لە درامای ئەمەریکای 

بە  و  کراوە  بەرهەمهێنانی  بە  دەست  التین 

هۆکارێکی سەرەکیی داڕووخانی پێگە و سەنگی 

و  میسڕی  کۆمەڵگەی  لە  دانراوە  خێزانیش 

عەرەبیدا. درامای "مخرج ٧" کە لەالیەن کەناڵی 

"MBC"ی عەرەبییەوە بەرهەم هێرناوە و پەخش 

کراوە، لەگەڵ ئەوەی بابەتی سەرەکیی دراماکە 

ژیانی ئافرەتانە، بەاڵم هاوسەرگیریی ناشەرعی و 

نهێنی، هاوڕەگەزبازی، ڕاکردنی کچان لە ماڵ و 

هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی ژیانێکی سەربەست 

و دوور لە خێزان؛ ئەو بابەتانەن کە لە دراماکەدا 

بۆ  کردووە  خۆش  ڕێگەی  و  داوەتەوە  ڕەنگی 

تێکچوونی ئەخالقی گشتیی کۆمەڵگە.

 

گرژییەکانی تورکیا لەگەڵ سعودیە، 
ئیمارات و میسڕ و کاریگەریی لەسەر 

کەرتی دراما
بەهاری  هۆی  بە  کە  ئاڵۆزییەی  ئەو 

لە  بەشێک  و  سووریا  و  میسڕ  لە  عەرەبییەوە 

ڕێگەخۆشکەر  هەڵدا،  سەری  عەرەبی  واڵتانی 

ڕووی  بە  دیکە  دەرگایەکی  کرانەوەی  بۆ  بوو 

درامای تورکیدا ، ئەمەش بە هۆی ئەوەی کەرتی 

بەرهەمهێنانی سینەما و فیلم و دراما لە میسڕ و 

سووریادا تووشی داڕووخانی زیاتر هات. بەهاری 

لەسەر  تورکیا  توندی  هەڵوێستی  عەرەبی، 

عەبدولفەتاح  سەربازییەکەی  هەڵگەڕانەوە 

سیسی لە میسڕ لە حوزەیرانی 20١٣، تیرۆرکردنی 

ڕۆژنامەنووسی سعودی جەمال خاشقچی لەناو 

کونسوڵخانەی سعودیە لە ئەستەنبوڵ، قەیرانی 

گەمارۆی قەتەر و پشتیوانیی تورکیا بۆ قەتەر، 

تەداخوالتەکانی تورکیا بۆ باکووری سووریا و لیبیا 

و واڵتانی دیکەی عەرەبی و باکووری ئەفەریقا 

بە  بوو  سەربازییەوە؛  و  دیپلۆماسی  ڕێگەی  لە 

لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانی  هۆی گرژکردنی 

و  ئیامرات  سعودی،  عەرەبستانی  لە  هەریەک 

میسڕ. 

لە  باس  جار  هەندێک  چەندە  هەر 

نێوانیان  پەیوەندییەکانی  ئاساییکردنەوەی 

دەکرێت، بەاڵم تا ئێستا هیچ بەرەوپێشچوونێک 

عەرەبییانەدا  واڵتە  ئەو  و  تورکیا  لەنێوان 

نەبیرناوە کە هێامیەک بێت بۆ ئاساییبوونەوەی 

پەیوەندییەکانیان لە مەودایەکی نزیکدا.

نووسەری  هەندێک  بۆچوونی  بەپێی 

ڕەگەزێکی  وەک  تورکییەکان  دراما  عەرەب، 

گرنگ و سەرەکیی "هێزی نەرم"ی تورکیا بەکار 

هەوڵی  ڕێگەیەوە  لەو  تورکیا  و  دەهێرنێت 

دووبارە گێڕانەوەی دەسەاڵتدارێتیی عوسامنی 

ڕۆڵی  فراوانکردنی  و  زیادبوون  و  ناوچەکە  بۆ 

باکووری  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  خۆی 

ئەفەریقادا دەدات.
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"MBC"ی  کەناڵی   ،20١٣ ساڵی  لە 

دراما  پەخشکردنی  سعودی  عەرەبستانی 

هەمان  ئەیلوولی  لە  ڕاگرت.  تورکییەکانی 

هەڵگەڕانەوە  پاش  مانگ  سێ  تەنها  و  ساڵدا 

سەربازییەکەی عەبدولفەتاح سیسی لە میسڕ، 

"حەیات"ی  باڵوکردنەوەی  و  پەخش  گرووپی 

دراما  پەخشکردنی  دەستبەرداری  میسڕی 

تورکییەکان بوو. 

دراما  ئەلتەرناتیڤی  وەک   ،20١٣ ساڵی  لە 

جمیلە"  و  "ادم  درامای  میسڕ  لە  تورکییەکان، 

بەرهەم هێرنا، بە دەربڕینی میسڕییەکان خۆیان 

"درامای میسڕی بە تامی تورکی". کاردانەوەی 

شەپۆلی  لەبەرامبەر  عەرەب  دەسەاڵتدارانی 

ئەو  دەرکەوت،  سووریاشدا  لە  تورکی  درامای 

کۆمپانیایانەی کە دراما تورکییەکانیان بۆ زمانی 

عەرەبی دۆبالژ دەکرد، دەستبەرداری ئەو کارە 

کردووەتەوە  دەستیان  دیکە  جارێکی  و  بوون 

و  مەکسیکی  دراما  پەخشی  و  دۆبالژ  بە 

ئەو  دەرەنجامی  ئەمەش   ، ئەمەریکییەکان 

سووریا  لەبەرامبەر  تورکیا  کە  بوو  سیاسەتە 

ئۆپەراسیۆنی  ئەنجامدانی  هەتا  بەر  گرتیە 

سەربازی لە باکووری سووریا. لەمانەش زیاتر، 

لە میسڕ فەتوای حەرامیی تەماشاکردنی درامای 

 Diriliş( ئێرتوغروڵ"  "هەستانەوەی  تورکیی 

Ertuşrul( دەرکرا. 

لە الیەکی دیکەوە ئیامرات لە ساڵی 20١9 

بە بودجەی ٤0 ملیۆن دۆالر درامای پادشایانی 

لەالیەن  و  بەرهەم هێنا  النار(ی  )ماملک  ئاگر 

کرا  پەخش  سعودییەوە  "MBC"ی  کەناڵی 

هاوبەشی  بەرهەمێکی  وەک  درامایە  ئەم   ،

میسڕ  و  سعودی  عەرەبستانی  و  ئیامرات 

دەرکەوت کە بەتەواوی دەوڵەتی عوسامنی بە 

بەشێک  وەک  دراماکە  دەکات.  وێنا  داگیرکەر 

لەبەرامبەر  واڵتە  سێ  ئەو  نەرم"ی  "هێزی  لە 

"هێزی نەرم"ی تورکیا و شەپۆلی درامای تورکی 

عەرەب  بینەری  لەسەر  کاریگەرییەکانی  و 

لەالی  مەترسییە  ئەو  لێک دەدرێتەوە، چونکە 

کە  هەڵداوە  سەری  عەرەب  دەسەاڵتدارانی 

دراما  ئەو  بەتایبەتییش  و  تورکییەکان  دراما 

عوسامنی  دەوڵەتی  لەسەر  مێژووییانەی 

سەر  کردووەتە  کاریگەریی  دەکرێنەوە،  باڵو 

ئێستای  دەسەاڵتدارێتیی  و  عەرەب  بینەری 

عوسامنیی  "دەوڵەتی  میراتگری  وەک  تورکیای 

نەتەوەکان  هەموو  کە  یەکگرتوو  ئیسالمیی 

ژیاون"؛  سەربەست  و  ئارامی  بە  سایەیدا  لە 

کە   )Trailer( دراماکە  پوختەی  داوە.  نیشان 

ڕیکالمێک  وەک  دراماکە  پەخشکردنی  پێش 

یوتیوب  لە  بینەر  بە  دراماکە  ناسناندنی  بۆ 

خوێن  "بە  دەستەواژەی  بە  کراوەتەوە،  باڵو 

ئەمەش  دەبرد،  بەڕێوە  ئیمپڕاتۆریەتیان 

ناوچاوانیانەوەیە"  بە  ئێستاش  تا  لەکەیەکە 

وەک  دراماکە  واتە  دەکات.  پێ  دەست 

بینەری  بە  دەدات  هەوڵ  پڕوپاگەندەیەک 

دڵت  تۆ  ئیمپڕاتۆریەتەی  ئەو  بڵێت  عەرەب 

بە  دەکەیت،  پێوە  شانازیی  و  خۆشە  پێی 

لەسەر حسابی خوێنی  و  ئاسن  و  ئاگر  زەبری 
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بردووە،  بەڕێوە  مەملەکەتەکەتی  بابوباپیرانت 

لەناو  کینە  و  ڕق  تۆوی  دەیەوێت  لێرەشەوە 

و  بچێنێت  تورکیا  دژی  عەرەبیدا  کۆمەڵگەی 

دروست  عەرەب  خەڵکی  الی  هەستە  ئەو 

بکات کە دەسەاڵتدارانی تورکیای ئێستا نەوەی 

بە  بوون  ئاگر  و  خوێن  بە  کە  کەسانەن  ئەو 

ئامانجی  واتە  عەرەب.  بابوباپیرانی  سەرداری 

کاریگەریی  کەمکردنەوەی  دراماکە  سەرەکیی 

و  گەش  ڕوویەکی  کە  تورکییەکانە  دراما 

جوانی تورکیا و دەوڵەتی عوسامنییان دروست 

تورکیا  بۆ  قێزەون  ڕوویەکی  بەوەی  کردووە، 

عەرەب  بینەری  چاوی  لەبەر  مێژووەکەی  و 

دروست بکات. 

الپەڕەی  لە   "MBC DRAMA" کەناڵی 

تایبەتیی خۆی لە فەیسبوک لە ڕێکەوتی 2١ی 

ناساندووە،  بینەران  بە  خۆی  کە   20١9 مارتی 

باس لەوە دەکات کەناڵەکەیان "درامای واڵتانی 

مەکسیک  کەنداو،  واڵتانی  سووریا،  میسڕ، 

هیچ  بەاڵم  دەکات،  پەخش  هیندستان"  و 

کە  ناکات  تورکییەکان  دراما  بە  ئاماژەیەک 

بە  کەناڵەوە  لەو  ساڵ  چەندین  درێژایی  بە 

ئەمەش  کراون،  پەخش  عەرەبی  دۆبالژی 

عەرەبی  واڵتانی  و  تورکیا  ملمالنێکانی  ڕادەی 

و کاریگەریی لەسەر میدیا و درامای عەرەبی 

نیشان دەدات. 

الجدید"،  "العرب  پێگەی  ڕاپۆرتێکی  بەپێی 

ڕێگەی  لە  ئیامرات  و  سعودی  عەرەبستانی 

و  هارون  ام  الیهود،  "حارت  دراماکانی 

 MBC" کەناڵی  لە  هەموویان  کە   "٧ مخرج 

دەدەن  کراون، هەوڵ  پەخش  DRAMA"ەوە 

تورکیا  خودی  و  تورکی  درامای  کاریگەریی 

لەسەر کۆمەڵگەی عەرەبی کەم بکەنەوە و لە 

و  یەهودیەت  نیشاندانی  جوان  بە  بەرامبەردا 

دەوڵەتێکی  و  کۆمەڵگە  وەک  ئیرسائیل  وێنای 

و  دەوڵەت  بۆ  بگۆڕن  عەرەب  دوژمنی 

مامەڵەی  پێویستە  کە  مەدەنی  کۆمەڵگەیەکی 

ئاسایی لەگەڵدا بکرێت. بابەتی سەرەکیی ئەم 

سێ درامایەی کە بریتییە لە گێڕانەوەی ژیانی 

لە  کە  ئیرسائیلی  قەبیلەیەکی  و  خێزان  چەند 

ئەمەش  ژیاون"،  پاکی  بە  "چەند  ڕابردوودا 

ڕێگەخۆشکردن  و  سەرەتایی  هەوڵێکی  وەک 

ئاساییکردنەوەی  و  ئاشتەوایی  پڕۆسەی  بۆ 

لەگەڵ  عەرەبی  واڵتانی  پەیوەندییەکانی 

ئیرسائیل، بەاڵم دەبێت بزانین ئاساییکردنەوەی 

گرژکردنی  حسابی  لەسەر  پەیوەندییانە  ئەو 

زیاتری پەیوەندییەکانیانە لەگەڵ تورکیا. 

لە الیەکی دیکەوە دەسەاڵتدارانی عەرەب 

هۆکاری بەدئەخالقیی کۆمەڵگە بە هۆی دراما 

بەکار  سیاسی  کارتێکی  وەک  تورکییەکانەوە 

چەندین  درێژایی  بە  ئەوەی  لەگەڵ  دەهێنن. 

و  کۆمەڵناس  زانایان،  ئایینی،  پیاوانی  ساڵ 

دەروونناسانان لە واڵتانی عەرەبستانی سعودی، 

ئیامرات و میسڕ و زۆرێک لە واڵتانی دیکەی 

خراپی  لەدەست  کرد  هاواریان  عەرەبییش 

دراما تورکییەکان، هیچ کەس گوێی بۆ نەگرتن، 

واڵتانە  ئەو  پەیوەندییەکانی  کاتێک  بەاڵم 
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لەگەڵ تورکیا ئاڵۆزیی تێ کەوت، بە بەهانەی 

کۆمەڵگە"  بااڵکانی  بەها  و  ئایین  "پاراستنی 

دراما  پەخشکردنی  لە  ڕێگری  هەوڵەکانی 

زانکۆی  تەنانەت  کرد.  پێ  دەستی  تورکییەکان 

بەهانەی  بە  کە  کرا  ناچار  میسڕ  لە  ئەزهەر 

"ڕێخۆشکەرە بۆ بەدئەخالقیی کۆمەڵگە"، فتوای 

ئێرتوغروڵ"  "هەستانەوەی  درامای  حەرامیی 

کاتێکدا  لە   ، دەربکات   )Diriliş Ertuşrul(

لەو درامایەدا هیچ گرتەیەکی هاندان بۆ کاری 

و  ئافرەت  ئەو  تەنانەت  نییە،  تێدا  سێكسیی 

کچە گەنجانەی کە لە دراماکەدا ڕۆڵ دەبینن؛ 

بە سەرپۆشەوە دەردەکەون. 

لە الیەکی دیکەوە دەسەاڵتدارانی عەرەب 

سەدەی  یەکەمی  دەیەی  کۆتاییەکانی  لە 

تایبەتدا  سیاسەتێكی  چوارچێوەی  لە  2١دا، 

لە  و  کرد  توركی  درامای  لە  پشتیوانییان 

بە  زیاتری جیهانی عەرەبی  کرانەوەی  پێناوی 

ڕووی دونیادا و وەک بەشێک لە هەوڵەکانی 

عەرەبی،  کۆمەڵگەی  بەعەملانیکردنی 

تورکییەکان  دراما  باڵوکردنەوەی  بە  ڕێگەیان 

کە  عەرەبی  کۆمەڵگەی  زۆری  بەشێکی  دا. 

کاریگەریی  لەژێر  ئیسالمییەکانن،  و  پارێزگار 

نەبوون  ئامادە  ئیسالمدا  ئایینی  دەقەکانی 

تەماشای دراما میسڕی و سوورییەکان و دراما 

بە  بەاڵم  بکەن،  مەکسیکییەکان  دۆبالژکراوە 

هەر  تورکییەکان  دراما  کە  ئەوەی  بەهانەی 

خۆشەویستی  و  عەشق  لە  باس  چەندەش 

سێکسی  الدانی  بۆ  بینەر  تەنانەت  و  بکەن 

بەرهەم  تورکیاوە  لەالیەن  مادام  بدەن،  هان 

و  ئیسالمی  واڵتیکی  بە  ئەویش  و  هێرناوە 

دۆستی عەرەبەکان دادەنرا لە سااڵنی )2002-

20١2(، ئەوا تەماشاکردنی بە کارێکی ئاسایی 

لێک درایەوە. 

لە  بینەر  کاتی  شێوەیەکی  "بە  دراما 

جیهانێکی  بەرەو  ڕۆژانە  ژیانی  جەنجاڵیی 

پەستانی  و  ماندووێتی  لە  و  دەبات  خەیاڵی 

پێ  ئاسوودەیی  کەمێک  ڕۆژانە  کاری 

دەبەخشێت". لەسەر ئەم بنەمایە، لە سەرەتای 

ئەو  تورکییەکانەوە،  دراما  باڵوبوونەوەی 

کاتەی کە بابەتی سەرەکیی دراما تورکییەکان 

و  خۆشەویستی  و  عەشق  لە  بوو  بریتی 

دەریا  کەنار  ڤێلالیەکی  لە  شاهانە  ژیانێکی 

دەسەاڵتدارانی  ئەستەنبوڵ،  گەرووی  و 

و  سعودیە  بەتایبەتییش  و  عەرەبی  واڵتانی 

ئیامرات، بە مەبەستی سەرقاڵکردنی هاواڵتیی 

عەرەب بەو درامایانە و دوورخستنەوەیان لە 

بابەتە سیاسییەکان و بەخشینی  بە  بایەخدان 

دەروونی  بە  کاتی  و  کەم  ئاسوودەییەکی 

و  ناڕەحەتی  کەمکردنەوەی  و  ماندوویان 

ڕێگەپێدان  نەک  ڕۆژانەیان،  سەرقاڵییەکانی 

بوون  بەشێک  خۆیان  دەسەاڵتداران  بەڵکوو 

دراما  پەخشکردنی  پشتیوانیی  هەڵمەتی  لە 

کاتێک  بەاڵم  ڕەواجپێدانی.  و  تورکییەکان 

پەخشکراوەکان  تورکییە  درام  ناوەرۆکی 

و  مێژوویی  بابەتی  لە  بوو  بریتی  بەگشتی 

دەسەاڵتدارانی  ئیدی  ئایدۆلۆژی،  و  سیاسی 
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پەخشی  ڕاگرتنی  هەوڵی  کەوتنە  عەرەب 

بەرهەمهێنانی  بۆ  هەوڵدان  و  درامایانە  ئەوە 

دراما  ئەو  بەرەنگاریی  بۆ  دراماگەلێک 

تورکییانە.   

لە الیەکی دیکەوە دراما تورکییەکان وێنای 

تورکیای وەک واڵتێکی دواکەوتوو لە مێشکی 

وێنەیەکی  تەنانەت  و  گۆڕی  عەرەبەکاندا 

خۆی  ڕاستەقینەی  قەبارەی  لە  گەورەتر  زۆر 

لە  سەرەتا  کرد.  دروست  عەرەبی  واڵتانی  بۆ 

ڕێگەی درامای خۆشەویستییەوە وێنای تورکیا 

پێشکەوتوو  شارستانی  جوانی  واڵتێکی  وەک 

ڕێگەی  لە  پاشان  درا،  نیشان  عەرەبەکان  بە 

وەک  ئەمنیی  و  پۆلیسی  درامایەکی  چەند 

 )KURTLAR VADşSş( گورگەکان  دۆڵی 

کە بە ١2 وەرز و لە ماوەی ١2 ساڵ پەخش 

کرا، دۆخی ناوخۆیی تورکیا و بەهێزیی دەزگا 

ئەمنی و سیخوڕییەکانی تورکیا و هەوڵەکانی 

واڵتانی ڕۆژئاوا بۆ شێواندنی ئاسایشی تورکیا؛ 

ڕێگەی  لە  دواتردا،  قۆناغی  لە  کرا.  منایش 

نۆبەت  و   )SÖZ( بەڵێن  وەک  دراماگەلێکی 

مەترسییانەی  و  هەڕەشە  ئەو   )NÖBET(

لەسەر  بەتایبەت  تورکیاوە  دەرەوەی  لە 

سنوورەکانەوە دروست کراوە لەسەر تورکیا و 

ئەو  پووچەڵکردنەوەی  بۆ  تورکیا  هەوڵەکانی 

تەلەڤزیۆنەکان  شاشەی  سەر  خرایە  هەواڵنە، 

و دەزگا سیخوڕی و سەربازی و ئەمنییەکانی 

دەتوانێ  کە  بێڕکابەر  هێزێکی  وەک  تورکیا 

پووچەڵ  تورکیا  سەر  مەترسییەکی  هەر 

بکاتەوە؛ نیشان دران. لە ساڵی 20١٤ بەدواوە، 

ئێرتوغروڵ  لە ڕێگای دراماکانی هەستانەوەی 

)Diriliş Ertuşrul(، هەستانەوەی عوسامن 

)Diriliş Osman(، بەخەبەربوونی سەلچوک 

کردووە  دەستی  تورکیا   ،)Uyanış Selçk(

سەروەریی  پڕ  "مێژووی  هەڵدانەوەی  بە 

دامەزراندن  منایشكردنی  ڕێگەی  لە  خۆی" 

و  عوسامنی  دەوڵەتەکانی  بەهێزبوونی  و 

ئایندەدا  لە  دەکرێت  پێشبینی  سەلجوقی. 

وەک ملمالنێی فیلمە خەیاڵییەکانی ئەمەریکا 

پەلهاویشتنەکانی  بۆ  زەمینەخۆشکردن  بۆ  و 

جیهان،  و  دراوسێ  واڵتانی  بەرەو  تورکیا 

کە  بهێرنێت  بەرهەم  دراماگەلێک 

گەورەی  "کۆماری  لە  باس  ناوەرۆکەکەی 

یان  ئیسالم"  گەورەی  "کۆماری  یاخود  تورکیا" 

هەموو  بکات.  ئیسالمی"  نوێی  "خەالفەتی 

مێشکی  لە  تورکیای  وێنای  درامایانە  ئەم 

عەرەبدا  بینەری  بەتایبەت  و  بەگشتی  بینەر 

بە شێوەیەکی ئەرێنی گۆڕیوە و بووەتە هۆی 

چاوکرانەوەی هاواڵتیی عەرەب بەوەی ڕەخنە 

لەسەر  بکەن  دەسەاڵتدارانیان  ئاراستەی 

هاواڵتیان  بۆ  خۆش  ژیانێکی  دابیننەکردنی 

ڕادەربڕین  و  تاکەکەسی  ئازادیی  نەبوونی  و 

واڵتەکانیاندا،  لە  تاکڕەوی  بەردەوامیی  و 

عەرەبەوە  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن  ئەمەش 

خۆیان  دەسەاڵتی  سەر  بۆ  مەترسییەک  وەک 

لێک  واڵتەکانیان  نەتەوەیی  ئاسایشی  و 

دەدرێتەوە. 



64

No.7, May 2021

عەرەب  دەسەاڵتدارانی  ترەوە  الیەکی  لە 

جیهانی  لە  نەتەوەیی  بواری  شارەزایانی  و 

و  هەستانەوە  لە  باس  الیەک  لە  عەرەبیدا 

نەتەوەپەرستی  گیانی  زیندووبوونەوەی 

دەسەاڵتدارانی  و  عەرەبی  کۆمەڵگەی  لە 

عەرەب دەکەن و لە الیەکی تریشەوە تێبینیی 

و  مێژوویی  دراما  لە  کە  کردووە  ئەوەیان 

نەتەوەپەرستی  بابەتی  تورکییەکاندا  پۆلیسییە 

نەتەوەی  و  کراوەتەوە  زەق  تورکچێتی  و 

نەتەوەکانی  و  سەردەست  وەک  تورک 

وێنا  خزمەتکار  و  ژێردەست  وەک  دیکە 

ئەم  سەرەکیی  هۆکارێکی  دەکرێت  کراوە. 

تورکیادا  گشتیی  سیاسەتی  لە  گۆڕانکارییەش 

و  داد  پارتی  پەیوەندییەکانی  تێکچوونی  بۆ 

)Adalet ve Kalkınma Partsis( گەشەپێدان

دیموکراتی  پارتی  لەگەڵ  دەسەاڵتدار  ی 

 )Halklar Demokratik Partisi( گەالن 

تورکیا  لە  ئاشتی  پڕۆسەی  هەڵپەساردنی  و 

و  بەهێز  پەیوەندییەکی  دروستکردنی  و 

 )Cumhur şttifakı( کۆمار  ڕێککەوتنی 

پارتی  و  گەشەپێدان  و  داد  پارتی  لەنێوان 

نەتەوەپەرستی تورکیا، کە وای کردووە بابەتی 

نەتەوەپەرستیی تورکی لە سەرجەم بوارەکاندا 

ئەمەش  بکرێتەوە،  لەسەر  جەختی  زیاتر 

جارێکی تر کاریگەریی سیاسەت لەسەر دراما 

و پێچەوانەکەی و پەیوەندیی بەهێزی ئەم دوو 

بوارە و گرنگیی دراما وەک ڕەگەزێکی گرنگی 

"هێزی نەرم" دەردەخات.

لەوە  باسی  میسڕی  "البلد"ی  ڕۆژنامەی 

کەسانەی  ئەو  ژمارەی  چەندێک  کە  کردووە 

دراما  بایکۆتی  هەڵمەتی  لە  پشتیوانی  کە 

تورکییەکان دەکەن لە زیادبووندا بێت لە ئاستی 

بینەراندا، بە هەمان ڕاژە ژمارەی ئەو کەسانەی 

دژایەتیی ئەو بایکۆتە دەکەن لە زیادبووندایە. 

سەرباری بایکۆتی دراما تورکییەکانیش، بە هۆی 

تورکییەکان،  دراما  لەسەر  خواست  زیادبوونی 

دەرکردنی  لەگەڵ  كە   "CBC" وەک  کەناڵێکی 

بوو  تورکییەکان  دراما  پەخشنەکردنی  بڕیاری 

داوە  بڕیاری  بەناچاری  دووبارە  ڕابردوودا،  لە 

دەست بکاتەوە بە پەخشی دراما تورکییەکان. 

واڵتە  سێ  ئەو  دەسەاڵتدارانی  بەگشتی 

بۆ  هەوڵدان  لە  ئاستدا  سێ  لە  عەرەبییە 

بەربەرەکانێی درامای تورکی:

دراما  پەخشکردنی  لە  ڕێگری   .١

تورکییەکان لە تەلەڤزیۆنە عەرەبییەکانەوە.

عەرەبی  درامای  بەرهەمهێنانی   .2

دراما  چۆنێتیی  و  شێواز  هەمان  لەسەر 

بە  ناوەرۆکەوە،  هەمان  بە  و  تورکییەکان 

تایبەمتەندی و داواکارییەکانی  جۆرێک لەگەڵ 

مۆدێرندا  عەرەبیی  کۆمەڵگەی  و  بینەر 

و  درامای عەشق  لە  زیاتر  ئەمەش  بگونجێت، 

خۆشەویستی و بابەتە کۆمەاڵیەتییەکاندا خۆی 

"دراما  بە  عەرەبیدا  میدیای  لە  کە  دەبینێتەوە 

عەرەبییەکان بە تامی تورکی" وەسف کراوە، بۆ 

و جمیلە"  "ادم  درامای  بەرهەمهێنانی  منوونە: 

درامای  هەروەها   ،20١٣ ساڵی  لە  میسڕ  لە 
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ئەوەی  لەبەر  کە  عێراق  لە  بغداد"  "هوی 

لەسەر شێوازی درامای تورکی و بە ڕۆڵگێڕانی 

سەرەکیی کچێکی بە ڕەگەز عێراقی تونسی لە 

ڕێگەی چیرۆکی عەشقی کچ و کوڕێکەوە باسی 

بەغدادی پایتەختی عێراق دەکات، لە میدیای 

عەرەبیدا بە "هوی بغداد بنکهه ترکیە تونس"  

وەسف کراوە.

بەرامبەرکێ"  "درامای  هەڵمەتی   .٣

یاخود "درامای پێچەوانە"، واتە ئەو درامایانەی 

بابەتێکی مێژوویی پەیوەندیدار بە  کە باس لە 

تورکیا یاخود واڵتێکی دیکە دەکەن، بە مەبەستی 

گۆڕینی مەیلی بینەری عەرەبی لە تەماشاکردنی 

باس  کە  درامایانە  ئەو  بۆ  تورکییەوە  درامای 

بە  یان  دەکەن،  تورکیا  لە  بەدەر  بابەتێکی  لە 

دەکەن  تورکیا  لە  باس  جۆرەکان  لە  جۆرێک 

تورک و  نەتەوەی  و  بەناشیرینی حکومەت  کە 

ئەمەش  منوونەی  دەکات،  وێنا  مێژووەکەیان 

درامای "پادشایانی ئاگر" )ماملک النار(ە.

توانای ڕکابەریی دراما تورکی و عەرەبییەکان
بە  بوون  تورکییەکان  دراما 

داهاتی  بۆ  باش  زۆر  سەرچاوەیەکی 

هەلی  زۆر  ژمارەیەکی  و  تورکیا  گشتیی 

ئەمەش  ڕەخساندووە،  واڵتەدا  لەو  کاریان 

واڵتانی  زۆربەی  لە  ئەوەی  هۆی  بە 

جیهانەوە ئەو درامایانە خواستیان لەسەرە 

خەیاڵی  نرخی  بە  هەندێکیشیان  و 

دەفرۆرشێن، بەاڵم کەرتی سینەما و درامای 

درامای  بە  ئێستادا  لە  عەرەبی  واڵتانی 

نەک  و  داتەپیوە  سوورییشەوە  و  میسڕی 

گشتیی  بودجەی  بۆ  داهاتێک  ناتوانێت 

واڵت فەراهەم بکات و هەناردەی دەرەوە 

بەسەر  بارێک  بە  بووە  بەڵکوو  بکرێت، 

بودجەوە و دەبێت دەوڵەت خەرجییەکەی 

دابین بکات.  

لە الیەکی ترەوە هیچ فیلم و درامایەکی 

نێتفلیکس  سینەمایی  پێگەی  لە  عەرەبی 

کە  نابیرنێت  ئەمەریکی  )NETFLEX(ی 

لە نزیکەی ١90 واڵتدا زیاتر لە ١50 ملیۆن 

بینەر و بەشداربووی هەیە، بەاڵم چەندین 

مێژوویی  دراما  بە  تورکی  درامای  و  فیلم 

شاشەی  لەسەر  سیاسییەکانیشەوە  و 

و  دەکەوێت  بەرچاو  پێگەکەدا  سەرەکیی 

و  فیلم  بۆ  پێگەکەدا  لە  تایبەتیش  بەشی 

درامای تورکی جیا کراوەتەوە.

کە  نەچێت  بیر  ئەوەمان  پێویستە 

بەرەوپێش  دراما  کەرتی  ئەوەی  بۆ 

دیکەشدا  بوارەکانی  لە  پێویستە  بچێت، 

ئەمەش  بۆ  بێت،  بەدی  بەرەوپێشچوون 

و  مێژوو  خاوەن  واڵتە  ئەو  پێویستە 

کولتوور و شارستانیەتێک بێت کە بتوانێت 

و  شارستانیەت  لەو  دراماکانی  چیرۆکی 

هەمان  لە  بکات،  دەستەبەر  مێژووەوە 

و  سیناریست  و  دەرهێنەر  خاوەن  کاتدا 

و  کولتوورە  ئەو  کە  بێت  وەها  عەقڵێکی 

لە  فیلم، هەروەها  بە  بکات  ڕابردووەکەی 
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خاوەن  نێودەوڵەتیدا  و  هەرێمی  ئاستی 

و  فراوان  و  بەهێز  دیپلۆماسیی  پێگەیەکی 

هێزێکی سەربازیی وەها بێت کە بتوانێت 

لەنێو ملمالنێ هەرێمی و نێودەڵەتییەکاندا 

چوارچێوەیەدا  لەم  بێت.  قسە  خاوەن 

دەوڵەتانی عەرەبی بەتایبەت عەرەبستانی 

سعودی و ئیامرات، بە پشتیوانیی ئەمەریکا 

بەرگەی  بوارەکاندا  زۆربەی  لە  نەبێت 

و  ناگرن  دراوسێیان  ئێرانی  شااڵوی  یەک 

لە  ناویان  نێودەوڵەتییەکاندا  ملمالنێ  لە 

نانوورسێت،  کۆتاییەکانیشدا  سەرەتای 

لەگەڵ  ڕکابەری  بتوانن  قورسە  زۆر  بۆیە 

خاوەن  کە  بکەن  تورکیادا  وەک  هێزێکی 

و  دیپلۆماسی  قووڵی  سرتاتیژیەتێکی 

ڕابردووی  بە  شانازی  و  سەربازییە 

سەلجوقییەوە  و  عوسامنی  دەوڵەتانی 

هەرێمی  پرسی  هەندێک  لە  و  دەکات 

و  قۆڵبادان  خەریکی  نێودەوڵەتیدا  و 

زەبەالحەکانی  هێزە  لەگەڵ  زۆرانبازییە 

وەک ئەمەریکا، یەکێتیی ئەورووپا، ڕووسیا 

هەریەک  هۆکارانە،  ئەم  لەبەر  چین.  و 

عەرەبستانی  بەتایبەت  واڵتە  سێ  لەو 

چوارچێوەی  لە  ئیامرات،  و  سعودی 

ڕۆیشتوونەتە  نەرم"دا  "هێزی  بەکارهێنانی 

سەرەتاوە  لە  هەر  کە  پێشبڕکێیەکەوە  ناو 

دۆڕاون. 

تورکییەکان  دراما  دیکەوە  الیەکی  لە 

لەگەڵ ئەوەی تا ئێستا بۆ ناوخۆی واڵتەکە 

تورکیا  بینەری  ئاراستەی  بە  تەنها  و  خۆی 

بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەهێرنێن،  بەرهەم 

و  مێژوویی  دراما  بە  بەرچاو  شێوەیەکی 

دەرەوەی  هەناردەی  سیاسییەکانیشەوە 

زمانی  چەندین  بە  و  دەکرێن  تورکیا 

جیهانی دۆبالژ و پەخش دەکرێن و هەم لە 

ئاستی بینەردا هەمیش لە ئاستی بەرپرسی 

گەرمیان  پێشوازییەکی  واڵتاندا  پایەبەرزی 

لێ دەکرێت و پشتیوانی دەکرێن، هەر لە 

ئەمەریکای باشوورەوە تاوەکوو ئەفەریقا و 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای ناوەڕاست 

و  ئاسیا  خۆرهەاڵتی  باشووری  تاوەکوو  و 

لە  تەنها  دراما عەرەبییەکان  بەاڵم  ڕووسیا. 

قەتیس  عەرەبیدا  واڵتانی  ناوخۆیی  ئاستی 

بەڵکوو  جیهان،  واڵتانی  بۆ  نەک  و  ماون 

تەنانەت نەتوانراوە بۆ بینەری تورکیش بە 

دۆبالژی تورکی پەخش بکرێن کە لەدوای 

دەبێت  تورک  بینەری  عەرەب؛  بینەری 

درامایانە  ئەو  بەرهەمهێنەرانی  ئامانجی 

ئاگر  پادشایانی  درامای  منوونە  بۆ  بێت. 

بێت  تێدا  پەیامی  النار( چەندێک  )ماملک 

دەوڵەتی  بڵێت  پێی  و  عەرەب  بینەری  بۆ 

عوسامنی بەو جۆرە ستەمی لە بابوباپیرانی 

ئەو  لەوە  زیاد  دەبێت  کردووە،  عەرەب 

پەیامە بە تورکەکان بدات کە "بابوباپیرانی 

بابوباپیرانی  لە  ستەمیان  جۆرە  بەم  ئێوە 

هێشتا  لەکەیەکە  ئەمەش  کردووە،  ئێمە 

سبەی  یان  ئەمڕۆ  و  ناوچاوانتانەوەیە  بە 
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کاتدا  لە هەمان  بدەن".  باجەکەی  دەبێت 

مانای ئەوەیە تا ئێستا ئەم واڵتە عەرەبییانە 

درامادا،  و  سینەما  بواری  لە  بەتایبەت 

تەنانەت نەیانتوانیوە نە لە ئاستی هەرێمی 

بکەونە  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  نە  و 

کە  ئەوەی  نەک  تورکی،  درامای  ڕکابەریی 

لەبەر  ببەنەوە.  لێ  پێشبڕکێکەی  بتوانن 

ئەوە دەتوانرێت بوترێت ئەو پەیامەی کە 

لە درامای عەربیدا دەنێردرێت، بەتایبەتی 

لە  تەنها  تورکیادا،  ڕکابەریی  بابەتی  لە 

عەرەبیدا  نیمچەدوورگەی  چوارچێوەی 

ڕێژەیەش  لەم  هەڵبەت  ماوە،  قەتیس 

ئیسالمییە دۆستەکانی تورکیا بەدەرە.

ڕکابەرییەکە  بەشێکی  لەوەش،  جگە   

دراما  پەخشی  قەدەغەکردنی  ڕێگەی  لە 

عەرەبییانەدا  واڵتە  لەو  تورکییەکان 

مانای  ئەمەش  کە  دەکرێت،  بەرجەستە 

کەرتی  بۆ  نییە  سەرکەوتن  و  ئازایەتی 

درامای عەرەبی.

ڕێگەی  لە  بەرەیە  دوو  ئەو  ڕکابەریی 

و  سیاسی  ڕوانگە  لە  بەدەر  دراماوە 

ڕوانگەی  لە  پێویستە  ئایدۆلۆژییەکەی، 

گەشتیاری و ئابوورییشەوە هەڵسەنگاندنی 

هەر  نیشاندانی  ئەوەی  لەبەر  بکرێت،  بۆ 

جگە  کەلوپەلێک  و  کەرەستە  و  شوێن 

زۆر  ناڕاستەوخۆی  ڕیکالمێکی  لەوەی 

کە  بەرهەمە  و  شوێن  ئەو  بۆ  کاریگەرە 

هەندێک جار کاریگەرییەکەی لە ڕیکالمی 

ڕاستەوخۆ زیاترە، لە هەمان کاتدا هەڵگری 

سیاسی،  ناڕاستەوخۆی  پەیامی  چەندین 

ڕوانگەیەوە  لەم  کولتوورییە،  و  ئایدۆلۆژی 

هێندەی  عەرەبییەکاندا  دراما  لە  شوێن 

کە  ڕاناکێشێ  بینەر  سەرنجی  شوێنانە  ئەو 

ئەگەر  دەردەکەون.  تورکییەکاندا  دراما  لە 

رسوشتی  بۆ  بگەڕێتەوە  ئەمە  هۆکارێکی 

یەکپارچە  بەاڵم  تورکیا،  دڵگیری  و  جوان 

بەبیابانبوونی نیشتامنی عەرەبی، لە الیەکی 

و  ئەزموون  بوونی  ئەمە  هۆکاری  ترەوە 

لە  تورکەکان  دەرهێنەرە  لەالی  شارەزاییە 

هەڵبژاردنی شوێنی وێنەگرتنی دراماکاندا.

و  کەرەستە  ئەو  دیکەوە  الیەکی  لە 

عەرەبییەکاندا  دراما  لە  کەلوپەالنەی 

درامایانەی  لەو  بەتایبەت  دەدرێن،  نیشان 

ئاسایی  ژیانی  و  عەشق  بابەتەکەیان  کە 

کۆمەاڵیەتییە و باس لەم سەردەمە دەکەن، 

نێویشیاندا  لە  و  دیکە  واڵتانی  هاوردەی 

جارێکی  درامایانە  ئەم  کەواتە  تورکیان. 

بەرهەمی  بۆ  ڕیکالم  ناڕاستەخۆ  بە  دیکە 

دەکەن.  دیکە  واڵتانی  و  تورکی  کۆمپانیای 

ئەم  ئەوەی  لەبریی  بەپێچەوانەشەوە، 

ڕیکالمێکی  هۆکاری  ببنە  درامایانە 

واڵتەکانی  بەرهەمی  بۆ  ناڕاستەوخۆ 

خۆیان، چ بۆ بینەری ناوخۆ و چ بۆ بینەری 

ڕیکالمکارێکی  بە  بوون  کەچی  دەرەوە، 

مافی  ناتوانن  تەنانەت  کە  بێبەرامبەر 

وەربگرن،  دراماکانیشیان  سپۆنسەریی 
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واتە دەبوو لەالیەن ئەو کۆمپانیایانەی کە 

عەرەبییانەدا  دراما  لەو  بەرهەمەکانیان 

بەکار دەهێرنێن سپۆنسەر بکرێن، بەمەش 

ئەو  بەرهەمهێنانی  بۆ  پێویست  بودجەی 

کۆمپانیایانەوە  ئەو  لەالیەن  درامایانە 

دابین دەکرا و خەرجییەکەی لەسەر شانی 

دەوڵەت نەدەما، بەاڵم نەتوانراوە تەنانەت 

ئەوەش بەدەست بهێرنێت. 

درامای  ئێستادا  لە  کە  تێدەگەین  لێرەوە 

بە  ببێت  نییە  توانایەی  ئەو  نەک  عەرەبی 

دراما  ئەو  بەڵکوو  تورکی،  درامای  ڕکابەری 

ڕیکالمی  لە  بەشێک  بە  بوون  عەرەبییانە 

بەرهەمە  و  کۆمپانیا  بۆ  ناڕاستەوخۆ 

تورکییەکان. 

دراما  لە  ناوەرۆکەوە،  ڕوانگەی  لە 

و  ئیسالم  مێژووی  لە  باس  تورکییەکاندا 

و  عوسامنی  دەوڵەتانی  سەروەرییەکانی 

بەها  و  تورکی  ئایدۆلۆژیای  و  سەلجوقی 

بااڵکانی کۆمەڵگەی تورکی دەکرێت، ناوەرۆکی 

بەشێک لە دراما عەرەبییەکان تەنها بریتییە لە 

تورکییانە  دراما  ئەو  بەرامبەر  کاردانەوەیەک 

سەروەرییەی  پڕ  مێژووە  ئەو  نەیانتوانیوە  و 

لە  عەرەبەکان  بۆ  ئیسالمدا  سایەی  لە  کە 

لە  هات،  بەدەست  عەرەبدا  نیمچەدوورگەی 

و  بەهێز  سیناریۆی  و  کامێرا  چاوی  ڕێگەی 

عەرەب  بینەری  بۆ  سەرنجڕاکێشەوە  درامای 

بە  شاشەکان  سەر  بخەنە  جیهانی  و  تورک  و 

جۆرێک بە سوودی خۆیاندا بشکێتەوە.

چاوەڕوانییەکان
لە دۆخی ئاڵۆزی پەیوەندییەکاندا

لە  باس  لەوێ  و  لێرە  چەندە  هەر 

تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  ئاساییبوونەوەی 

و  لەگەڵ سعودیە  بەتایبەت  واڵتە  ئەو سێ  و 

میسڕ بکرێت، ئەوەی دەبیرنێت هەنگاوگەلێکی 

زۆر هێواشە و تەنها شتێکی ڕووکەشە. 

مەبەستی  بە  تورکیا  دەسەاڵتدارانی 

ڕای  کەفوکوڵی  دامرکاندنەوەی  و  ڕازیکردن 

هەنگاوانە  ئەو  واڵت،  ناوخۆیی  گشتیی 

ئاساییکردنەوەی  سرتاتیژدا  لە  و  دەنێن 

واڵتانەدا  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندییەکان 

بەئاسانی بەدی نایەت.

کێشە  قووڵرتبوونی  و  ئاڵۆزتربوون 

بابەتی  بەتایبەت  تورکیا،  ناوخۆییەکانی 

تورک  نەتەوایەتیی  ملمالنێی  و  نەتەوایەتی 

پەرەسەندندایە،  لە  ڕۆژبەڕۆژ  کورد  و 

کاریگەریی کردووەتە سەر دووبارە  ئەمەش 

و  تورک  نەتەوەپەرستیی  گەشەسەندنەوەی 

لە هەمان کاتدا "ڕێککەوتنی کۆمار" لەنێوان 

و  دەسەاڵتدار  گەشەپێدانی  و  داد  پارتی 

کردووە  وای  تورکیا  نەتەوەپەرستی  پارتی 

لەناو  زیاتر  تورکی  نەتەوەپەرستیی  بابەتی 

تورکیدا  درامای  و  سینەما  و  تورکی  میدیای 

لە  ئێستادا  لە  بەتایبەت  بسێنێت،  پەرە 

پشتیوانیی  بە  تورکیدا  درامای  کەرتی 

بەرفراوانی  هەڵمەتێکی  دەسەاڵتدار  پارتی 

لەسەر  مێژوویی  درامای  بەرهەمهێنانی 
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درێژایی  بە  کە  تورکییانەی  دەوڵەتە  ئەو 

بوون؛  دەسەاڵتدار  ناوچەیەدا  لەم  مێژوو 

نەتەوەپەرستی  پارتی  کردووە،  پێ  دەستی 

تۆخ  زیاتر  بابەتەکەی   )MHP( تورکیاش 

کە  دەزانێت  هەلێکی  بە  و  کردووەتەوە 

پێ  گەشە  زیاتر  تورکی  نەتەوەپەرستیی 

بدات و ڕەگداکوتاوتری بکات لە کۆمەڵگەی 

تورکیدا. 

ئاراستەی  بە  درامایانە  ئەو  چەندە  هەر 

بەرهەم  تورکیا  ناوخۆی  بۆ  و  تورکی  بینەری 

دەهێرنێن، لەگەڵ ئەوەشدا خواستێکی زۆری 

بە  لەسەرە  دیکەوە  واڵتانی  بینەری  لەالیەن 

دیکەوە  الیەکی  لە  عەرەبیشەوە.  بینەری 

و  جیهان  مسوڵامنانی  لە  زۆرێک  پێیەی  بەو 

مەیلێکی  یاخود  ئیسالمین  ئەو حکومەتانەی 

هەندێک  لە  بەدەر  هەیە،  ئیسالمییان 

عەرەبستانی  و  میسڕ  وەک  عەرەبیی  واڵتی 

سعودی و ئیامرات، تورکیا وەک برا گەورەی 

بە  ئومێدیان  و  دەبینن  ئیسالمی  جیهانی 

"خەالفەتی  دیکە  جارێکی  کە  تورکیایە 

بکاتەوە،  زیندوو  مسوڵامنان  بۆ  ئیسالمی" 

و  میسڕ  وەک  واڵتانی  کردووە  وای  ئەمەش 

زیاتر  و  خۆیان  بکەونە  ئیامرات  و  سعودیە 

لە  بداتەوە  ڕەنگ  عەرەبی  نەتەوەپەرستیی 

ناخیاندا و بکەونە ڕکابەریی تورکیا. 

لە الیەکی دیکەوە ئەگەر پەیوەندییەکانی 

ئاڵۆزتر  عەرەبییانە  واڵتە  ئەو  و  تورکیا  نێوان 

زۆر  دیکەی  بابەتی  و  بژاردە  ئەوا  ببێت، 

و  دەرهێنەران  کە  هەن  هەستیار  و  گرنگ 

کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی دراما لە واڵتانی 

دەسەاڵتدارانی  پشتیوانیی  بە  عەرەبیدا 

و  ببەن  بۆ  دەستی  دەتوانن  واڵتەکانیان 

منوونە  بۆ  دراماکانیان،  بابەتی  بە  بیکەن 

و  پەکەکە  و  تورکیا  لە  کورد  بابەتی 

باکووری  سەر  بۆ  تورکیا  ئۆپەراسیۆنەکانی 

الیەکی  لە  کوردستان،  هەرێمی  و  سووریا 

گولەن  فەتحواڵ  الیەنگرانی  بابەتی  دیکەوە 

واڵتانەی  ئەو  بەتایبەت  و  جیهان  لە  کە 

الیەنگرانی  بە  دەکەن  تورکیا  ڕکابەریی 

"خزمەت" نارساون و بەاڵم لە تورکیادا وەک 

گولەن  فەتحواڵ  تیرۆریستیی  ڕێکخراوی 

 Fethullah Gülen Terör Örgütü(

FETÖ( ناسێرناون. لێرەدا وەک چۆن تورکیا 

ئەم  لەسەر  زنجیرەدرامای  و  فیلم  چەندین 

دان،  تورکیا  بەرژەوەندیی  لە  كە  بابەتانە 

پەخش  تورکیا  ناوخۆی  لە  و  بەرهەم هێناوە 

و  عەرەبی  دۆبالژی  بەشێکیشیان  و  کراوە 

چەندین زمانی دیکە کراون و پەخش کراون، 

بە هەمان شێوە دەستربدنی واڵتانی ڕکابەری 

سیناریۆ  داڕشتنی  و  بابەتانە  ئەم  بۆ  تورکیا 

ئەگەرێکی  بێت؛  تورکیا  دژی  لە  جۆرێک  بە 

کراوەیە. بەڵگەش بۆ ئەمە، لە بواری سیاسی 

ئەو  بۆ  دەستربدنە  ئابووریدا  و  سەربازی  و 

دەزانرێت  وەک  جێبەجێکردنی،  و  ئەگەرە 

جەماعەتی  باشی  هاوکارییەکی  میسڕ 

تورکیا،  دژی  ڕوانەوە  لەو  کردووە  خزمەتی 
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لە  ئیامراتیش  و  سعودی  عەرەبستانی 

هاوکاریی سەربازی و سیاسی و ئابووریدا بۆ 

پەکەکە و پەیەدە پێشبڕکێیانە. 

وەک  بەهێز  ئەگەری  ئێستادا  لە  بۆیە 

بواری  لە  دەردەکەوێت،  سیاسیدا  بواری  لە 

هەمان  درامایشدا  و  سینەما  و  ڕاگەیاندن 

دەکرێت  و  دەبێت  بەردەوامی  ڕکابەری 

ببێت.  توندتریش 

لە دۆخی ئاساییبوونەوەی 
پەیوەندییەکاندا

بێت-  دووریش  -با  ئایندەدا  لە  ئەگەر 

واڵتە  ئەو  لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

تورکیا  ئەوا  ببێتەوە،  ئاسایی  عەرەبییانە 

پەخشی  و  بەرهەمهێنان  لە  ڕاناوەستێت 

دراما مێژووییەکانی، چونکە لە الیەک خۆی 

هەموو  و  عوسامنی  دەوڵەتی  میراتگری  بە 

دەزانێت،  دیکە  تورکییەکانی  دەوڵەتە 

شانازییشی  بگرە  و  ڕەوا  مافێکی  بە  بۆیە 

دەزانێت کە تەواوی مێژوو و شانازییەکانی 

نیشانی  دراماوە  ڕێگەی  لە  دەوڵەتانە  ئەو 

بینەری  پاشان  و  تورک  بینەری  سەرەتا 

جیهانی بدات.

 لە الیەکی دیکەوە تورکیا ئەو درامایانە 

دەهێنێت،  بەرهەم  واڵتەکەی  ناوخۆی  بۆ 

تەلەڤزیۆنی  و  عەرەبی  تەلەڤزیۆنە  ئەوە 

واڵتانی دیکەن کە پارەش دەدەن بۆ ئەوەی 

بدەن  مۆڵەتیان  تورکەکان  بەرهەمهێنەرە 

بکەن.  پەخش  و  دۆبالژ  درامایانە  ئەو  کە 

بینەری  کە  بزانین  دەبێت  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

تەنها  مێژووییەکاندا  دراما  لەناو  عەرەبیش 

کە  دەڕوات  درامایانە  ئەو  بۆ سەر  سەرنجی 

سوڵتانەکانی  و  عوسامنی  دەوڵەتی  لە  باس 

سەرنجی  زۆر  دیکە  درامای  ئیدی  دەکەن، 

ڕاناکێشێت. 

لە  عەرەبی  واڵتانی  ئەمەدا،  لەبەرامبەر 

کۆتوبەندەکانی  و  کاریگەری  هۆی  بە  الیەک 

لە  ئیرسائیل،  و  ئەورووپا  و  ئەمەریکا 

خودی  کە  ئەوەی  هۆی  بە  دیکەش  الیەکی 

عەرەبییانە  واڵتە  ئەو  ئێستای  دەسەاڵتدارانی 

دراماگەلێک  بەرهەمهێنانی  بۆ  نییە  ویستیان 

کە مێژووی عەرەب لە سەردەمی مسوڵامنان 

لەوەش  بەدەر  بگێڕێتەوە،  شانازییەکانیان  و 

شتێکی  "عەرەب  بگوترێت  دەتوانرێت 

مایەی شانازی و سەرنجڕاکێشان  نییە  دیکەی 

بێت"، بۆیە ناتوانن بەباشی ڕکابەریی درامای 

تورکی بکەن.

جگە لەمانەش، لە دۆخی ئاساییبوونەوەی 

واڵتە  ئەو  و  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

دیکەوە  الیەکی  لە  و  الیەک  لە  عەرەبییانە 

تورکیا  ناوخۆیی  دۆخی  ئاساییبوونەوەی 

تورکیا  لە  کورد  و  تورک  پەیوەندییەکانی  و 

نەتەوەپەرستیی  شەپۆلی  داکشانەوەی  و 

دەکات  دەست  تورکیا  جارە  ئەم  تورکی، 

مێژووی  لەسەر  دراما  بەرهەمهێنانی  بە 

ئیسالمی  خەالفەتی  و  ئیسالم  سەرهەڵدانی 
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فەتحی  و  مسوڵامنان  سوپای  پێشڕەویی  و 

لەم  سوپایەوە،  ئەو  لەالیەن  واڵتان 

دواجار  بێت  جۆرێک  هەر  بە  دۆخەشدا 

تورکی  نەتەوەپەرستیی  و  خەیاڵی  گرتەی 

بە جۆرێک  بە ڕووداوەکان دەکرێت  تێکەڵ 

لێرەشدا  بێت،  تورکیا  بەرژەوەندیی  لە 

عەرەبی  و  ئیسالمی  واڵتانی  دەسەاڵتدارانی 

ناتوانن بەئاشکرا ڕەخنە لەو درامایانە بگرن 

بینەردا  لە چاوی  بکەن، چونکە  دژایەتیی  و 

درامایانە  ئەو  گشتییەکەدا  چوارچێوە  لە 

دەکات  ئیسالم  زێڕینی  سەردەمی  لە  باس 

بەاڵم  بگیرێت،  لێ  ڕەخنەی  نایانەوێت  و 

گرتە خەیاڵییەکان پاش چەندین ساڵ چی لە 

الهەست )ال شعور(ی بینەردا دەچەسپێنێت، 

پێشبینیکردنی! قورسە 

دەرئەنجام
عەرەبستانی سعودی، ئیامرات و میسڕ، 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانیان  گرژبوونی  دوای 

ڕێگەی  لە  سیاسیدا،  بواری  لە  تورکیادا 

میدیا و دراماوە لە هەوڵی بەردەوامدان بۆ 

کاریگەرییەکانی  کەمکردنەوەی  و  ڕکابەری 

و  عەرەبی  بینەری  لەسەر  تورکی  درامای 

واڵتەکانیان. لەگەڵ ئەوەشدا لەم ملمالنێیەدا 

هەر چەندە ئەم واڵتە عەرەبییانە، بەتایبەت 

خاوەن  ئیامرات،  و  سعودی  عەرەبستانی 

ئابووری و بودجەیەکی زەبەالح بن، بە هۆی 

پەیوەستییان بە جیهانی دەرەوە لە زۆربەی 

بوارەکاندا و میدیا و کەرتی دراماش بەشێکن 

نەبوونی  کاتدا  هەمان  لە  بوارانە،  لەو 

سیناریست  لە  پێویست  مرۆیی  سەرمایەی 

و دەرهێنەر و ئەکتەر، هەروەها بوارنەدان 

بە دەرهێنەران بۆ ئیشکردن لەسەر مێژووی 

زێڕینی  سەردەمی  لە  عەرەبی  واڵتانی 

لە  ناتوانن  عەرەبییانە  واڵتە  ئەو  ئیسالمدا، 

بواری  لە  تورکیا  ڕکابەریی  پێویستدا  ئاستی 

درامادا بکەن. 

لە الیەکی دیکەوە دەرکەوتنی کەرەستە 

و بەرهەمی بیانی لەناو دراما عەرەبییەکاندا، 

ڕیکالمێکی  بە  بنب  درامایانە  ئەو  دەکات  وا 

بێبەرامبەری ناڕاستەوخۆ بۆ ئەو بەرهەمانە 

هەیە.  تورکییش  بەرهەمی  نێویاندا  لە  کە 

ڕکابەریی  بۆ  کە  هەڵمەتەی  ئەو  کەواتە 

دەستی  تورکی  بەرهەمی  تەنانەت  و  دراما 

پێ کردووە، لەالیەن ئەو واڵتە عەرەبییانەوە 

بۆ  ڕیکالم  بە  بووە  خۆی  بۆ  خۆی  بەشێکی 

دەردەکەوێت  لێرەشەوە  تورکی.  بەرهەمی 

بۆ  هەناردەکردنی  توانای  عەرەبی  درامای 

سەرەکیی  هۆکاری  نییە،  خۆی  دەرەوەی 

ئەمەش لەگەڵ الوازیی دراماکاندا نەتوانایی 

هاوکێشە  لە  عەرەبییە  واڵتانی  الوازیی  و 

درامای  کاتدا  هەمان  لە  نێودەوڵەتییەکاندا. 

تورکی،  درامای  پێچەوانەی  بە  عەرەبی 

کۆ  واڵتەکەی  بۆ  داهاتێک  ئەوەی  لەبریی 

بەسەر  ئابووری  بارێکی  بووەتە  بکاتەوە، 

بودجەی واڵتەوە. 



72

No.7, May 2021

عەشق  درامای  لە  بەدەر  ئەوەی  لەبەر 

کۆمەاڵیەتییەکان،  بابەتە  و  خۆشەویستی  و 

لە  بریتییە  تورکی  درامای  بابەتی  بەشێکی 

مێژووی هاوبەشی مسوڵامنان و تورک، واتە 

ئەوەی  هۆی  بووەتە  عوسامنی،  دەوڵەتی 

درامایانە  ئەو  بینەری  ژمارەی  ڕۆژبەڕۆژ 

ئەو  بەپێچەوانەوە،  بێت.  هەڵکشاندا  لە 

و  ئیامرات  سعودیە،  لەالیەن  درامایانەی 

ئەوەی  لەبەر  هێرناون،  بەرهەم  میسڕەوە 

ژیانی  و  عەرەب  مێژووی  ڕەنگدانەوەی 

کۆمەڵگەیە  ئەو  کولتووری  و  کۆمەاڵیەتی 

بەڵکوو  نێودەوڵەتیدا،  ئاستی  لە  نەک  نین، 

تەنانەت  و  عەرەبی  جیهانی  ئاستی  لە 

واڵتەکانی خۆیشیاندا نەیانتوانیوە لە ئاستی 

خۆیان  الی  بۆ  بینەر  سەرنجی  پێویستدا 

ڕابکێشن. 
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Dilek AKŞEN, Arap coğrafyasın-

da Türk dizileri ve izlenme nedenleri, 
Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, 
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هەمان سەرچاوە، ال١٩.
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ajı, Stratejik Düşünce Enstitüsü yayın-
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Politics in the New Middle East by Y. 
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Yayınları, 2012, s.2

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diriliş 
Ertuğrul dizisinin setinde https://
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UYSAL, ١5هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال٦
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مؤيد" بني  جدالً  خلقت  حلقة  عرشون   "  7  مخرج 
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  Uysal, سەرچاوەی پێشوو، 20١2، ال9

”MBC“ أنباء عن توقف عرض املسلسالت الرتكية عىل
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archives/210875#ixzz6Oiu62SMl 
04.03.2018

Uysal, ١5سەرچاوەی پێشوو، 20١٦، ال٨

'ادم وجميلة' بنكهة تركية -https://mid الحب يف 
dle-east-online.com 23.04.2013
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تركيا" تاريخ  تشوه  االمارات  النار"    ماملك 
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بتكليفة 40 مليون دوالر ... تفاصيل عرض "مملكة النار"

https://akhbarelyom.com/news/
newdetails/ 12.11.2019
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www.a laraby.co .uk/misce l lane -
ous/2015/6/30

Uysal, ١5سەرچاوەی پێشوو، 20١٦، ال٨

ÇİPAN,   سەرچاوەی پێشوو، ال٨

UYSAL, ١5هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال٧

تونسیە”  ترکیە  بنکهه  بغداد  “هوی 
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کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی 
تورکیا و هەرێمی کوردستاندا 

)٢٠٢1-1٩٩1(
ئامادەکردن و وەرگێڕان: هێمن محەمەد قادر

بەرایی
ڕوانگەی  لە  توێژینەوەیەدا هەوڵ دراوە  لەم 

لە  الیەنەوە  دوو  هاوپەیوەستبوونی  تیۆری 

ئابوورییەکانی  و  سیاسی  ئەمنی،  پەیوەندییە 

نێوان تورکیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 

ماوەی نێوان سااڵنی )١99١-202١(  بکۆڵێرێتەوە 

و کاریگەری و ڕۆڵی وزە لەسەر چۆنیەتیی گۆڕانی 

بخرێتە  پەیوەندییانە  ئەو  ئایندەی  و  ئاڕاستە 
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ڕوو. لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا، داڕشنت و 

واڵتێک  هەر  دەرەوەی  سیاسەتی  ئاڕاستەکردنی 

وەک  گرنگی  فاکتەری  کۆمەڵێک  بنەمای  لەسەر 

پێگەی جوگرافی، بایەخی ئابووری، سەرچاوەکانی 

وزە، پەیوەندیی مێژووی و کولتووری... هتد بڕیاری 

لەسەر دەدرێت. لەم سەربەنەوە دەتوانین بڵێین 

وزە و جیۆپۆلەتیک دووانەیەکی لێک دانەبڕاون و 

کاریگەریی ڕاستەوخۆیان هەیە بۆ سەر چۆنیەتیی 

بۆ  سیاسییەکان.  ملمالنێ  و  پەیوەندی  بونیادی 

تێگەیشنت لە گرنگیی عێراق و هەرێمی کوردستان 

لە ڕووی جیۆسرتاتیجەوە، هێندە بەسە کە تەماشای 

ملمالنێی نێوان هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان 

نفوزی  و  دەسەاڵت  سەپاندنی  پێناو  لە  بکەین 

خۆیان بەسەر ناوچەکەدا.

توركیا و پێداویستی وزە
تورکیا وەک یەکێک لە دەوڵەتە هەرێمییە 

پێگەیەکی  خاوەنی  ناوچەکە،  بە هێزەکانی 

هەرێمی  بۆ  گرنگە  و  سرتاتیجی  ئێجگار 

یەکێک  بە  ئابوورییەوە  ڕووی  لە  کوردستان؛ 

دادەنرێت  هەرێم  دەروازەکانی  گرنگرتین  لە 

هەناردەکردن  و  کااڵ  هاودەرکردنی  بواری  لە 

بۆ  کوردستان  هەرێمی  نەوتی  گواستنەوەی  و 

بازاڕەکانی ئەورووپا و جیهان. لەم سۆنگەیەوە 

تورکیا وەک تاکە دەروازەی هەرێم کاریگەریی 

سەربەخۆ"  "ئابووریی  پڕۆسەی  لەسەر  هەیە 

بەرامبەر  هەرێم  قەوارەی  بەهێزکردنی  و 

تورکیایە، داخوازی  بەغداد. هەر چی دەوڵەتی 

دوای  ڕۆژ  وزەدا  بواری  لە  پێداویستییەکانی  و 

بەردەوامیی  سەرباری  زیادبووندایە.  لە  ڕۆژ 

بەدوای  گەڕان  و  هەڵکەندن  کاری  لە  تورکیا 

ڕۆژهەاڵتی  ئاوەکانی  لە  وزەدا  سەرچاوەکانی 

دەریای ناوەڕاستدا، بەاڵم لە ئێستادا ئەو واڵتە 

تەنها لە 25%ی ئەو وزەیەی  کە پێویستی پێیەتی 

بەرهەمی  دەتوانێت  واڵتەکەیدا  ناوخۆی  لە 

بهێنێت. تورکیا سااڵنە پێویستی بە نزیکەی )٤5-

50( ملیار مەتر سێجا غازی رسوشتی هەیە، بۆیە 

ڕێگەی  لە  پێداویستییەکانی  ٧5%-ی  لە  ناچارە 

دوای  بەمەش  بکات،  هاوردە  دەرەوە  واڵتانی 

واڵتی  سێیەم  بە  ئەڵامنیا  و  چین  لە  هەریەک 

هاوردەکاری غازی رسوشتی دادەنرێت.

بە  کوردستان  هەرێمی  دەوڵەمەندیی 

غازی  و  نەوت  وەک  وزەی  سەرچاوەکانی 
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ناوخۆییەکانی  گرفتە  ڕەواندنەوەی  کوردستاندا، 

واڵتەکەیەتی  پێگەی  زیاتری  بەهێزکردنی  و 

ڕێگەی  لە  دەرەوە  و  ناوخۆ  ئاستی  لەسەر 

شێوەیە  بەم  نەرمەوە.  هێزی  بەکارهێنانی 

پەیوەندیی هاوپەیوەستبوونی دوو  لە  جۆرێک 

الیەنەی ئاڵوز گەشەی سەندووە لەنێوان تورکیا 

و هەرێمی کوردستاندا.

وزە  ڕۆڵی  خستنەڕووی  مەبەستی  بە 

گۆڕانی  و  گەشەسەندن  چۆنیەتیی  لە 

هەرێمی  و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی 

کوردستان لە ڕووی سیاسی و ئابوورییەوە، لەم 

توێژینەوەیەدا پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو ال 

بەسەر چوار قۆناغی مێژوویی جیاوازدا دابەش 

كراوە:

قۆناغی یەکەم: ماوەی نێوان سااڵنی )١99١- 

200٣( دەگرێتەوە. لەم قۆناغەدا پەیوەندییەکانی 

پەیوەندیی  چوارچێوەی  لە  ال  هەردوو  نێوان 

ئەمنیدا خۆی دەبینێتەوە. 

پڕۆسەی  لە  خۆی  دووەم:  قۆناغی 

ئازادکردنی عێراق و زیادبوونی نیگەرانییەکانی 

هەرێمی  پێگەی  بەهێزبوونی  بەرامبەر  تورکیا 

کوردستان دەبینێتەوە )200٣- 200٧(.

زێڕینی  قۆناغی  بە  سێیەم:  قۆناغی   

و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  گۆڕانی 

و  ئەمنی  پەیوەندیی  لە  دادەنرێت  هەرێم 

پەیوەندیی  گەشەسەندنی  بۆ  سەربازییەوە 

لە  بەتایبەتی  الیەنە،  ئابووریی دوو  و  سیاسی 

بواری وزەدا )200٧- 20١٤(. 

رسوشتی و کاریگەریی لەسەر ئاسایش و ئابووری 

تورکیا، بەردەوامیی جموجووڵ و چاالکییەکانی 

تورکیا بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و کارکردن 

لە  خۆی  دەستەاڵتی  و  هێز  چەسپاندنی  بۆ 

ئەنقەرە  حکومەتی  کردووە  وای  ناوچەکەدا، 

لە ئەجێنداکانی سیاسەتی دەرەوەیدا گرنگی و 

بایەخێکی ئێجگار زۆر بەم ناوچەیە بدات. لەم 

سۆنگەیەوە دەتوانین بڵێین هەرێمی کوردستان 

لە ڕووی جیۆپۆلەتیکی وزەوە ناوچەیەکی گرنگ 

لە  بەتایبەتی  تورکیا،  دەوڵەتی  بۆ  پڕبایەخە  و 

سۆنگەی کەمکردنەوەی پەیوەستبوونی دەرەکی 

ناوخۆیەکانی  پێداویستییە  پڕکردنەوەی  و 

درێژ  ماوەیەکی  بۆ  وزەدا  بواری  لە  واڵتەکەی 

خۆی  پێگەی  بەهێزکردنی  کەم،  نرخێکی  بە 

و  ناوچەکە  وزەی  گواستنەوەی  ڕێگەی  لە 

و  کااڵ  ساغکردنەوەی  بۆ  بازاڕێک  دۆزینەوەی 

بەرهەمەکانی. 

کە  فاکتەرانەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەژێر 

پارتی  هاتنەسەرکاری  پاش  کرا،  بۆ  ئاماژەیان 

سیاسەتی   ،2002 ساڵی  لە  گەشەپێدان  و  داد 

دەرەوەی تورکیا بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان 

بینیوە،  بەخۆیەوە  بەرچاوی  گۆڕانکاریی 

بەتایبەتی پاش ئەوەی وەزیری دەرەوەی تورکیا، 

"سفرکردنەوەی  تیۆری  ئۆغڵۆ،  داوود  ئەحمەد 

کێشەکان" و هێنانەدیی ئاشتیی لەگەڵ واڵتانی 

دراوسێ خستە بواری جێبەجێکردنەوە. ئامانجی 

پەیوەندیی  بەهێزکردنی  لە  تورکیا  بنەڕەتیی 

هەرێمی  لەگەڵ  سیاسییەکانی  و  ئابووری 
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سستبوونی  لە  خۆی  چوارەم:  قۆناغی 

هەرێم  و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی 

دەبینێتەوە لەژێر کاریگەریی کۆمەڵێک ڕووداوی 

تیرۆریستیی  ڕێکخراوی  سەرهەڵدانی  وەک: 

داعش لە 20١٤، ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان 

لە 20١٧. گەرچی لە ئێستادا پەیوەندییەکان تا 

ڕادەیەک ئاساییبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە)١(.

پەیوەندییەکانی تورکیا-هەرێمی 
کوردستان لەنێوان سااڵنی )1٩٩1-٢٠٠٣(

خاڵی سەرەتا و وەرچەرخانی پەیوەندییەکانی 

نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستان، بۆ جەنگی 

دووەمی کەنداو لە ساڵی ١99١ دەگەڕێتەوە. پاش 

ڕاپەرینی بەهاری ساڵی ١99١، گەلی کوردستان و 

گەڕانەوەی هێزەکانی ڕژێمی عێراق بۆ ناوچەکە، 

لە پێناو پاراستنی هاواڵتیانی باشووری کوردستان 

و لەسەر پێشنیاری ئەمەریکا، بەریتانیا، فەڕەنسا 

نێودەوڵەتی  ئاسایشی  ئەنجوومەنی  تورکیا،  و 

دەرکرد  ٦٨٨-ی  ژمارە  بڕیاری  ١99١/٤/5دا  لە 

لەنێوان  جیاکەرەوەیەک  وەک  ٣٦-ی  هێڵی  و 

دیکەی  بەشەکانی  و  کوردستان  باشووری 

عێراقدا دیاری کرد. بەم جۆرە ناوچەکانی هەرێم 

کەوتە ژێر دەسەاڵتی هێزە کوردییەکان و پاش 

کوردستان  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی 

لە ساڵی ١992، پەرلەمان و حکومەتی باشووری 

کوردستان دامەزرێرنا. 

لەگەڵ ئەوەی تورکیا لە سەرەتای پڕۆسەکەدا 

کۆچی  لە  ڕێگریکردن  و  کەمکردنەوە  پێناو  لە 

بڕیاری  سنوورەکانی؛  نێو  بۆ  کورد  هاواڵتیانی 

دامەزراندنی  بەاڵم  کرد،  پەسەند  ژمارە ٦٨٨-ی 

بە  کوردستانی  پەرلەمانی  و  حکومەت 

ناوچەکە  ئارامیی  و  ئاسایش  سەر  بۆ  هەڕەشە 

دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  بۆ  ڕێگاخۆشکردن  و 

کوردی لە ئایندەدا لەقەڵەم دا. بۆ ئەم مەبەستە 

تورکیا  دەرەوەی  سیاسەتی  سەرەکیی  ئامانجی 

پارێزگاریکردن  لە  بوو  بریتی  قۆناغەدا  لەم 

لە  ڕێگریکردن  و  عێراق  خاکی  یەکێتیی  لە 

دامەزراندنی دەوڵەتێکی کوردی لە ناوچەکەدا، 

پارتی  مەترسییەکانی  کۆتاییپێهێنانی  لەگەڵ 

کرێکارانی کوردستان بۆ سەر ئەمن و ئاسایشی 

بڵێین  دەتوانین  سۆنگەیەوە  لەم  واڵتەکەی. 

کوردستان  هەرێمی  و  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

چوارچێوەی  لە   )١99١-٨99١( لە  بەتایبەتی 

پەیوەندیی ئەمنیدا بوو)2(.

ڕووبەڕووبوونەوەی  مەبەستی  بە  تورکیا   

کوردستاندا،  هەرێمی  خاکی  لەنێو  "پەکەکە" 

ناچار بوو لە ڕووی ئەمنییەوە پەیوەندیی لەگەڵ 

پارتی  کوردستان  باشووری  بااڵدەستەکانی  پارتە 

نیشتامنیی  یەکێتیی  کوردستان،  دیموکراتی 

کوردستان-دا دامبەزرێنێت. بۆ ئەم مەبەستەش 

و  بارزانی  مەسعود  لە  هەریەک  لە  داوای 

ئۆپەراسیۆنەکانیان  لە  کرد  تاڵەبانی  جەالل 

ساڵی  لە  بکەن.  هاوکارییان  "پەکەکە"  بە  دژ 

"هێزی  ئۆپەراسیۆنی  تورکیا  سوپای   ،١99١

دەست  پەکەکە  گەریالکانی  دژی  چەکوش"ی 

پێ کرد. دوای ئۆپەراسیۆنەکە، هێزەکانی پارتی 
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نێوانیاندا  لە  شەڕ  و  جووڵێرنان  "پەکەکە"  دژی 

نێوخۆی  شەڕی  هەڵگیرسانی  پاش  دا.  ڕووی 

ماوەی  لە  "ینک"  و  "پدک"  لەنێوان  کوردستان 

کوردییەکان  هێزە  لە  هەریەک   ،)١99١-٨99٤(

لە  بوونەوە  نزیک  هەرێمی  دەوڵەتێکی  لە 

کۆتایی جەنگەکەدا. ئەم دابەشبوونە کاریگەریی 

بە  دژ  تورکیا  چاالکییەکانی  سەر  بۆ  هەبوو 

دەستگیرکردنی  پاش  ناوچەکەدا.  لە  "پەکەکە" 

کرێکارانی  پارتی  ڕێبەری  ئۆجەالن"ی  "عەبدواڵ 

 ،١999 ساڵی  لە  تورکیاوە  لەالیەن  کوردستان 

ئاڕاستەی پەیوەندییەکانی تورکیا لە هەولێرەوە 

و  بینی  بەخۆیەوە  بەغداد وەرچەرخانی  بەرەو 

بایەخپێدانی تورکیا بە هەرێم کەمرت بوویەوە)٣(.

پەیوەندییەکانی تورکیا-هەرێمی 
کوردستان لەنێوان سااڵنی )٢٠٠٣-٢٠٠7(

و  ئەمەریکا  هێزەکانی  200٣-دا،  ساڵی  لە 

سەر  کردە  سەربازییان  هێرشی  هاوپەیامنان 

عێراق  و توانییان لە 9-ی نیساندا بچنە نێو شاری 

بەغداد، لە ١5-ی نیساندا سەرکەوتنی خۆیان و 

ڕاگەیاند.  بەعسیان  حیزبی  هەڵوەشاندنەوەی 

بێگومان ئەم ڕووداوانە کاریگەریی ڕاستەوخۆیان 

تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  سەر  بۆ  هەبوو 

هەڵوەشانەوەی  لە  تورکیا  ترسی  هەرێم.  و 

لە  کوردی  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  و  عێراق 

ناوچەکەدا، پێی نایە قۆناغێکی زۆر هەستیارەوە. 

و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  ئاڵۆزبوونی 

ئازادکردنی  پڕۆسەی  سەرەتای  لە  ئەمەریکا 

عێراقدا، کاریگەریی هەبوو بۆ سەر الوازکردنی 

نفوزی تورکیا لە عێراق-هەرێم، بەتایبەتی پاش 

دەستگیرکردنی ژمارەیەک لە سەربازانی تورکیا لە 

ئەمەریکاوە  لەالیەن هێزەکانی  شاری سلێامنی 

لە ساڵی 200٣.

پاش پەسەندکردنی دەستووری نوێی عێراق 

لە 2005/١0/١5، دەوڵەتی نوێی عێراق لەسەر 

چوارچێوەی  لە  دامەزرێرنا.  فیدراڵیزم  بنەمای 

قەوارەی  بە  دان  عێراقدا،  فیدراڵیی  دەوڵەتی 

هێزەکانی  و  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

پێشمەرگەدا نرا. لەگەڵ ئەوەشدا تورکیا ئامادە 

لەگەڵ  بە شێوەیەکی ڕەسمی مامەمەڵە  نەبوو 

کوردستاندا  کاربەدەستانی حکومەتی هەرێمی 

لە  کوردیی  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  و  بکات 

ناوچەکەدا بە "هێڵی" سوور دانا. لەم قۆناغەدا 

تورکیا زۆر بەنیگەرانییەوە لە بەهێزبوونی پێگەی 

چارەنووسی  ئایندەی  و  کوردستان  هەرێمی 

دەڕوانی،  کەرکووک(ی  و  )موسڵ  ناوچەکانی 

لە   )١٤0( مادەی  جێگیرکردنی  پاش  بەتایبەتی 

مەبەستە  ئەم  بۆ  عێراقدا.  نوێی  دەستووری 

بۆ  دەربڕی  ڕەزامەندیی  تورکیا  پەرلەمانی 

ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی لەنێو خاکی 

تورکیا  بەرژەوەندییەکانی  بێتوو  گەر  عێراقدا، 

بکەوێتە مەترسییەوە)٤(.

پاش بەهێزبوونی پارتی "داد و گەشەپێدان" 

توانییان  ڕادەیەک  تا  تورکیادا،  نێوخۆی  لە 

دەستتێوەردانی سەربازی لە کاروباری سیاسیدا 

کاریگەریی  ئەمەش  بێگومان  بکەن.  سنووردار 
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هەبوو بۆ سەر گۆڕانی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا 

پاش  بەتایبەتی  کوردستان،  هەرێمی  بەرامبەر 

تێکچوونی دۆخی سیاسی و ئەمنیی ناوچەکانی 

ناوەڕاست و باشووری عێراق. لە ساڵی 2005دا 

ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتامنیی تورکیا لەسەر 

واڵتەکەی،  بەرژەوەندیی  پاراستنی  بنەمای 

ڕێگەی دا بە دامەزراندنی پەیوەندیی سیاسی و 

ئابووری لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستاندا، 

چوارچێوەی  لە  حکومەتە  ئەو  مەرجێک  بە 

بۆ  کار  و  مبێنێتەوە  عێراقدا  فیدراڵیی  دەوڵەتی 

سەربەخۆیی نەکات. بەم جۆرە دەتوانین بڵێین 

نوێ  قۆناغێکی  گۆڕانکارییانەدا  ئەم  لەگەڵ 

دەستی  ال  هەردوو  نێوان  پەیوەندییەکانی  لە 

ئەمنییەوە  پرسی  بە هۆی  کاتێکدا  لە  کرد،  پێ 

دەوڵەتی تورکیا بە درێژایی چەندین ساڵ پرسی 

و  ئابووری  سیاسی،  پەیوەندییە  گەشەپێدانی 

کوردستاندا  هەرێمی  لەگەڵ  بازرگانییەکانی 

فەرامۆش کردبوو)5(.

پەیوەندییەکانی تورکیا-هەرێمی 
کوردستان لەنێوان سااڵنی )٢٠٠7-٢٠1٤(

لەدوای ساڵی )200٧(ەوە، پەیوەندییەکانی 

خێرا  گەشەسەندنێکی  هەرێم  و  تورکیا  نێوان 

دەنێتە  پێ  و  دەبینێ  بەخۆیەوە  بەرچاو  و 

هۆی  بە  قۆناغەدا  لەم  نوێوە.  قۆناغێکی 

ژێر  ناوچەکانی  سەقامگیریی  و  پێشکەوتن 

گونجاویی  و  هەرێم  حکومەتی  دەستەاڵتی 

لە  زۆر  ژمارەیەکی  وەبەرهێنان،  یاساکانی 

کۆمپانیا تورکییەکان لە چەندین بواری جیاوازی 

وەک )دارایی و بانک، کەرتی بیناسازی، ژێرخانی 

ئابووری، کەرتی نەوت و غازی رسوشتی،  کەرتی 

بە  کرد  دەستیان  بااڵ(،  خوێندنی  پەروەردە، 

وەگەڕخستنی سەرمایە و ئەنجامدانی پڕۆژە و 

کاری وەبەرهێنان.

بەسەر  کەم  ماوەیەکی  تێپەڕینی  پاش 

پڕۆسەی ئازادکردنی عێراقدا، حکومەتی هەرێمی 

ناسەقامگیریی  لە  سوودوەرگرتن  بە  کوردستان 

سەربەخۆیی  بەرەو  عێراق،  سیاسیی  دۆخی 

ئەوەی  پاش  بەتایبەتی  نا،   هەنگاوی  ئابووری 

دەستووری  بە  پشتبەسنت  بنەمای  لەسەر 

یاسای   200٧ ئابی  ٧ی  لە  عێراق،  هەمیشەیی 

نەوت و گازی تایبەت بە خۆی دەرکرد. بەگوێرەی 

و  فیدراڵییە  دەوڵەتێکی  عێراق  دەستوور، 

بەرپرسیارێتیی پەرەپێدانی سامانە رسوشتییەکانی 

هەرێم بەپێی مادەکانی )١١١، ١١2، ١١5، ١2١(

ئەنجوومەنی  لەالیەن  عێراق،  دەستووری  ی 

بەڕێوە  کوردستانەوە  هەرێمی  غازی  و  نەوت 

بەم  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  دەبرێت. 

بەسەر  خۆی  سەربەخۆیی  بەفەرمی  هەنگاوە 

کوردستاندا  هەرێمی  رسوشتییەکانی  سامانە 

هەنگاوەی  ئەم  ئەوەی  سەرباری  ڕاگەیاند. 

ناوەندیی  دەوڵەتی  لەالیەن  هەرێم  حکومەتی 

دانرا،  نادەستووری  هەنگاوێکی  بە  عێراقەوە 

لەگەڵ ئەوەشدا توانیی سەرنجی ژمارەیەکی زۆر 

لە کۆمپانیاکانی هەرێمی و نێوەدەوڵەتییەکانی 

بواری وزە بەالی خۆیدا ڕابکێشێت)٦(.
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پاش ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان 

رسوشتیی  غازی  و  نەوت  دەرهێنانی  بڕیاری 

سەرەتاوە  لە  دا،  دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەکانی  لە 

هەندێک لە کۆمپانیا گەورەکانی بواری وزە بە 

ناوەندییەوە  دەوڵەتی  ناڕەزایەتییەکانی  هۆی 

بکەن.  ناوچەکەدا  لە وزەی  کار  نەبوون  ئامادە 

لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک لە کۆمپانیاکانی وەک 

ئیامراتی  Dana Gas-ی  نەرویجی،  DNO-ی 

و  گەڕان  مافی  تورکی،  Genel Energy-ی  و 

پشکنیان وەرگرت. دۆزینەوەی نەوت لە کێڵگەی 

ساڵی  لە   DNO کۆمپانیای  لەالیەن  "تاوکێ" 

کێڵگەکانی  لە  نەوت  بەرهەمهێنانی   ،200٧

 Genel کۆمانیای  لەالیەن  تاوکێ  تەقتەق، 

غاز  بەرهەمهێنانی  و   200٨ ساڵی  لە   Energy

سنووری  لە   Dana Gas کۆمپانیای  لەالیەن 

گرنگیپێدانی  وەرچەرخانی  خاڵی  سلێامنی، 

تورکیایە بە هەرێمی کوردستان. بەتایبەتی دوای 

ئەوەی پەیامنگای وزەی ئەمەریکی "USC" لە 

ڕاپۆرتێکیدا لە ڕێگەی کۆمەڵێک داتای وردەوە 

ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە ناوچەکانی هەرێم بڕی 

20%-ی  نزیکەی  کە  نەوت  بەرمیل  ملیار   50

نەوتی عێراق و )٣- ٦( ملیار مەتر سێجا غازی 

رسوشتی لەخۆ دەگرێت کە ٣%-ی قەبارەی غازی 

بەم  دەهێنێت.  پێک  جیهان  هەموو  رسوشتیی 

جۆرە تورکیا لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندییەکانی 

بواری  لە  پێداویستییەکانی  پڕکردنەوەی  و 

وزەدا، بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ کەوتە هەوڵدان 

ڕووی  لە  پەیوەندییەکانی  بەهێزکردنی  بۆ 

حکومەتی  لەگەڵ  ئابوورییەوە  و  دیبلۆماسی 

هەرێمی کوردستاندا)٧(.

لە ساڵی 200٨-دا وەفدێکی تورکیا سەردانی 

تورکیاوە  سەرۆکی  ناوەی  بە  و  کرد  بەغدادیان 

عێراقیان  سەرۆککۆماری  تەڵەبانی"ی  "جالل 

بۆ  سەردانەکەیدا  لە  کرد.  تورکیا  بانگهێشتی 

تورکیا لە ٧-٨ی مارتی 200٨، تاڵەبانی ئاماژەی 

هەردوو  گەلی  نێوان  مێژوویی  پەیوەندیی  بۆ 

واڵت کرد و هیوای خواست کە بتوانن لە ڕووی 

بوارەکانی  سەرجەم  و  وزە  ئابووری،  سیاسی، 

دیکەدا پەرە بە پەیوەندییەکانیان بدەن لەگەڵ 

دەوڵەتی تورکیادا. ئەم سەردانە بە سەرەتایەکی 

بەرامبەر  لە کرانەوەی تورکیا  گرنگ دادەنرێت 

دەستبەکاربوونی  پاش  کوردستان.  هەرێمی 

ئەحمەد داوود ئۆغڵۆ-ی خاوەنی تێزی قوواڵیی 

لەگەڵ  کێشەکان"  "سفرکردنەوەی  و  سرتاتیژی 

دەرەوەی  وەزیری  پۆستی  لە  دراوسێدا  واڵتانی 

دەرەوەی  سیاسەتی   ،2009 ساڵی  لە  تورکیا 

بەرچاوی  گۆڕانکاریی  ناوچەکەدا  لە  تورکیا 

واڵتە  ئەو  پەیوەندییەکانی  و  بینی  بەخۆیەوە 

لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان پێی نایە 

قۆناغێکی نوێوە بەتایبەتی لە بواری بازرگانی و 

وزەدا)٨(.

تورکییەکانی  کۆمپانیا  2009-دا،  ساڵی  لە 

وەک Genel Energy و Siyahkalem لە کێڵگە 

دەستیان  تاوکێ،  تەقتەق،  وەک  نەوتییەکانی 

نزیکەی  ڕۆژانە  و  وەبەرهێنان  کاری  بە  کرد 

دەهێنا.  بەرهەم  نەوتیان  بەرمیل  هەزار   ١٦5
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هەردوو  نێوان  گفتوگۆکانی  کاتدا  هەمان  لە 

بە  بۆری  هێڵی  بونیادنانی  بۆ  بە  سەبارەت  ال 

مەبەستی گواستنەوەی نەوتی هەرێم لە ڕێگەی 

بازاڕەکانی جیهان، دەستیان  بۆ  تورکیاوە  خاکی 

کۆمپانیا  لە  جگە  تورکیا  جۆرە  بەم  کرد.  پێ 

تایبەتەکانی بواری وزە، لە ڕێگەی دامەزراوەی 

دەستی    ،)TPAO( تورکیاوە  نەوتی  نیشتامنیی 

بە کار و چاالکی کرد کرد لە ناوچەکەدا)9(.

جگە لە بواری وزە، هەرێمی کوردستان لە 

ڕووی بازرگانییەوە بایەخێکی ئێجگار گرنگی هەیە 

بۆ تورکیا؛ پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان تورکیا 

ئاساییبوونەوەی  لەدوای  کوردستان  و هەرێمی 

پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوانیان، لەدوای ساڵی 

بەخۆیەوە  خێرای  گەشەسەندنی  200٧-ەوە 

بینی. بەگوێرەی توێژینەوەکانی ژووری بازرگانی 

و پیشەسازیی تورکیا، ژمارەی ئەو بارهەڵگرانەی 

لە  کااڵیان  و  کەلوپەل  200٨-دا  ساڵی  لە  کە 

 )٨00( تەنها  بۆ عێراق گواستووەتەوە  تورکیاوە 

بارهەڵگر بووە، لە کاتێکدا لە ساڵی 2009-دا ئەو 

بە  بارهەڵگر بەرز بووەتەوە،  ژمارەیە بۆ ٣000 

جۆرێک لە ٨0%-ی هەناردەی تورکیا بۆ عێراق 

هەرێمی  سنوورییەکانی  دەروازە  ڕێگەی  لە 

قەبارەی  20١٣-دا  ساڵی  لە  بوو.  کوردستانەوە 

هەرێمی  و  تورکیا  نێوان  بازرگانیی  ئاڵوگۆڕی 

دۆالری  ملیار   ٨ بۆ  بوویەوە  بەرز  کوردستان 

 200٧ ساڵی  لە  بەر  کاتێکدا  لە  ئەمەریکی،  

قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی نێوانیان تەنها یەك 

ملیار و ٤00 ملیۆن دۆالر بوو. لە سااڵنی دواتردا، 

سااڵنە  دۆالری  ملیار   ١2 نزیکەی  بۆ  بڕە  ئەو 

بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە)١0(.

وەزیری  لە  هەریەک  2009-دا  ساڵی  لە 

دەرەوەی تورکیا و بەرپرسی بازرگانیی دەرەوەی 

ئەو واڵتە سەردانی هەرێمی کوردستانیان کرد. لە 

سەردانەکەیدا بۆ هەرێم، داوود ئۆغڵۆ ڕایگەیاند: 

"جارێکی دیکە دووپاتی دەکەمەوە هاوشێوەی 

دەبێت".  پێکەوە  داهاتووشامن  ڕابردوومان، 

ساڵی20١0،  لە  مالیکی"  "نووری  ئەوەی  دوای 

توانیی بۆ جاری دووەم ببێتەوە سەرۆکوەزیرانی 

عێراق، پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و دەوڵەتی 

ناوەندیی عێراق سستیی زیاتری بەخۆیەوە بینی. 

تورکیا بە مەبەستی ڕێگریکردن لە بەهێزبوونی 

هەژموونی ئێران و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی 

لە ناوچەکەدا، ناچار بوو پەیوەندییەکانی خۆی 

لەگەڵ هەرێمی کوردستان و سوننەکانی عێراق 

بەهێزتر بکات. بۆ ئەم مەبەستە لە ساڵی 20١0-

کرد  بارزانی  مەسعوود  لە  پێشوازیی  تورکیا  دا 

و لە هەمان ساڵدا کونسوڵخانەی واڵتەکەی لە 

هەنگاوێکی  ئەمەش  کردەوە،  هەولێر  شاری 

گرنگ بوو بۆ زیاتر بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی 

لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستاندا)١١(.

لە  ئەمەریکا  هێزەکانی  کشانەوەی  پاش 

بە  هەرێم  حکومەتی   ،20١١ ساڵی  لە  عێراق 

مەبەستی بەهێزکردنی پێگەی خۆی لەبەرامبەر 

مافی   20١2 ساڵی  لە  ناوەندیدا،  دەوڵەتی 

کۆمپانیای  بە  نەوتی  دەرهێنانی  و  پشکنین 

ئەنجامدانی  پاش  بەخشی.   Exxon Mobil
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 ،Exxon Mobil کۆمپانیای  لەگەڵ  گرێبەست 

لە  کارکردن  بۆ  دەربڕی  ڕەزامەندیی  تورکیا 

بە  )هەرێم-تورکیا(،  نەوتی  بۆریی  هێڵی 

هەرێم  غازی  و  نەوت  گواستنەوەی  مەبەستی 

بازاڕەکانی  بۆ  واڵتەکەیەوە  خاکی  ڕێگەی  لە 

دەوڵەتی  ناڕەزایەتییەکانی  سەرباری  جیهان. 

20-ی  لە  هەرێم  حکومەتی  عێراق،  ناوەندیی 

تورکییەکاندا  کۆمپانیا  لەگەڵ  20١2-دا  مایسی 

ڕێککەوتنی ئەنجام دا بە مەبەستی کارکردن لە 

پڕۆژەکەدا)١2(. 

نەوتی  بۆریی  هێڵی  بونیادنانی  پاش 

لە  هەرێم  نەوتی  هەناردەکردنی  و  کوردستان 

ڕێگەی خاکی تورکیاوە بۆ بازاڕەکانی جیهان لە 

مانگی ١2-ی ساڵی 20١٣-دا، دەوڵەتی ناوەندیی 

ئەم  بۆ  خۆی  دژایەتیی  بەتوندی  زۆر  عێراق 

هەنگاوەی حکومەتی هەرێم نیشان دا و مافی 

کۆمپانیاکانی  لەگەڵ  گرێبەستی  ئەنجامدانی 

بازاڕەکانی  بۆ  نەوتی  هەناردەکردنی  و  نەوت 

دەوڵەتی  دەسەاڵتی  لە  بەشێک  بە  جیهان 

ناوەندی دانا و بانگەشەی ئەوەی کرد کە ڕێگە 

سەربەخۆ  شێوەیەکی  بە  نادات  هەرێم  بە 

ناڕەزایی  کاتدا  هەمان  لە  بفرۆشێت.  نەوت 

خۆی گەیاندووەتە تورکیا و داوای لە حکومەتی 

دەوڵەتی  ڕەزامەندیی  بەبێ  کردووە  واڵتە  ئەو 

ناوەندیی عێراق، ڕێگە بە هەناردەکردنی نەوت 

هەرێم نەدەن. لەگەڵ ئەوەشدا تورکیا لە پێناو 

ناڕەزایەتییەکانی  خۆیدا،  بەرژەوەندییەکانی 

دەوڵەتی ناوەندیی بەهەند وەرنەگرت)١٣(.

لە  زیاتر  تێگەیشتنی  مەبەستی  بە 

سەرچاوەکانی  بەرامبەر  تورکیا  سرتاتیجیەتی 

بۆ  ئاماژە  پێویستە  کوردستان،  هەرێمی  وزەی 

یڵدز،  تانەر  تورکیا،  وزەی  وەزیری  وتەکانی 

بکەین لەبەردەم پەرلەمانی واڵتەکەیدا لە ١٨-ی 

شوباتی 20١٣: "وەک دەزانرێت ئابووریی تورکیا 

بەخۆیەوە  زیاتر  گەشەسەندنی  ڕۆژ  دوای  ڕۆژ 

دەبینێت، لەم سۆنگەیەوە پێویستیی زیاترمان بە 

سەرچاوەکانی وزە دەبێت. بەگوێرەی ئامارەکان 

ناوچەکانی باکووری عێراق، بڕی ٤5 ملیار بەرمیل 

نەوت و )٣-٦( ملیار مەتر سێجا غازی رسوشتی 

لەخۆ دەگرێت. لە ئێستادا کۆمپانیا گەورەکانی 

نزیکەی 20 واڵتی جیهان، سەرقاڵی کارکردنن لە 

ناوچەکەدا. لەم ڕوانگەوە دەتوانین بڵێین هیچ 

بەربەستێکی یاسایی نییە لەبەردەم ئەنجامدانی 

خۆجێیی  دەستەاڵتی  لەگەڵ  گرێبەستەکامنان 

لەبەردەم  کاتدا  هەمان  لە  عێراقدا."  باکووری 

ئەوان  کە  کردەوە  ڕوون  ئەوەی  پەرلەماندا 

دەست لە کاروباری نێوخۆیی عێراق وەرنادەن 

و لەگەڵ پاراستنی یەکێتیی خاکی عێراقدان)١٤(.

جێگری  هاشمی"ی  "تاریق  هەاڵتنی 

لە  ڕێگرتن  و  تورکیا  بۆ  عێراق  سەرۆککۆماری 

تورکیا  وزەی  وەزیری  فڕۆکەی  هاتنەناوەوەی 

ناوەندییەوە  دەوڵەتی  لەالیەن  یڵدز(  )تانەر 

بکات،  هەولێر  سەردانی  بوو  بەنیاز  کە 

پەیوەندییەکانی نێوان ئەنقەرە و بەغدادی بەرەو 

ئاڵۆزی برد. لەگەڵ ئەوەشدا تورکیا و هەرێم لە 

نەبوونەوە،  پاشگەز  پێشوویان  هەنگاوەکانی 
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بە  سەبارەت  گفتوگۆ  بە  کرد  دەستیان  بەڵکوو 

بونیادنانی هێڵی بۆری بە مەبەستی گواستنەوەی 

غازی رسوشتیی هەرێم بۆ تورکیا)١5(.

پەیوەندییەکانی تورکیا-هەرێم لەدوای 
ساڵی ٢٠1٤ تا ڕۆژگاری ئەمڕۆمان

مالیکی  حکومەتەکەی  فشاری  زیادبوونی 

20١١-دا،  ساڵی  لە  عێراق  سوننەکانی  سەر  بۆ 

ناوچە  ناڕەزایەتیی  سەرهەڵدانی  هۆی  بە  بوو 

سوننەنشینەکان لە ساڵی 20١٣ و ناسەقامگیریی 

عێراقی  حکومەتی  عێراق.  نێوخۆی  دۆخی 

ناڕەزایەتییەکانی  بە  کۆتاییهێنان  مەبەستی  بە 

پەنای  20١٤-دا،  ساڵی  لە  ئەنبار  ناوچەی 

کاتدا  هەمان  لە  هێز.  بەکارهێنانی  بەر  بردە 

پەیوەندییەکانی نێوان بەغداد و هەولێر گرژی و 

ئاڵۆزیی زۆری بەخۆیەوە بینی و لەسەر بڕیاری 

مالیکیی سەرۆکوەزیران، پشکی هەرێم  نووری 

لە بودجەی عێراق بڕدرا.

بارزانی؛  نێچیرڤان  ساڵدا  هەمان  لە 

هەرێمی  حکومەتی  پێشووی  سەرۆکوەزیرانی 

کوردستان، ئەنجامدانی ڕێککەوتننامەیەکی 50 

ساڵەی لە بواری وزەدا لەگەڵ تورکیادا ڕاگەیاند 

چوارچێوەی  لە  کە  کردەوە  لەوە  جەختی  و 

ئامانجی  و  دەکەن  کار  عێراقدا  دەستووری 

سەرەکییان دابینکردنی بڕی ١٧%-ی بودجەیە بۆ 

هەرێمی کوردستان. لەبەرامبەر ئەم هەنگاوەی 

حکومەتی هەرێم، دادگای بااڵی فیدراڵیی عێراق 

داوای  لەسەر  20١٤-دا،  حوزەیرانی  2٣-ی  لە 

وەزارەتی نەوتی عێراق دانیشتنێکی سەبارەت بە 

دا و فرۆشتنی  ئەنجام  نەوتی هەرێم  دۆسیەی 

نەوتی لەالیەن حکومەتی هەرێمەوە بە کارێکی 

نایاسایی و پێچەوانەی دەستووری هەمیشەیی 

عێراق دانەنا. ئەم بڕیارە دەستی هەرێمی زیاتر 

زۆری  گرنگییەکی  کاتدا  هەمان  لە  کرد،  وااڵ 

هێوربوونەوەی  ڕوانگەی  لە  تورکیا،  بۆ  هەبوو 

و  بەغداد  و  هەرێم  نێوان  پەیوەندییەکانی 

لە  هەرێم  نەوتی  هەناردەکردنی  بەردەوامیی 

ڕێگەی خاکی تورکیاوە بۆ بازاڕەکانی جیهان)١٦(.

پاش گرتنی شاری موسڵ لەالیەن ڕێکخراوی 

لە  عێراق  هێزەکانی  داعشەوە،  تیرۆریستیی 

ئەو  پاش هێرشی  شاری کەرکووک و کشانەوە. 

ڕێکخراوە بۆ سەر شاری کەرکووک، کەرکووک و 

بەشێکی فراوان لە ناوچە جێناکۆکەکان لەالیەن 

پاش  کران.  کۆنرتۆڵ  پێشمەرگەوە  هێزەکانی 

مەسعوود  جێناکۆکەکان،  ناوچە  کۆنرتۆڵکردنی 

بارزانیی سەرۆکی پێشووی هەرێمی کوردستان 

لەسەر بنەمانی خراپیی دۆخی سیاسی و ئەمنیی 

نەناردنی  و  دەستوور  جێبەجێنەکردنی  عێراق، 

پشکی هەرێم لە بودجەی عێراق، شکستهێنانی 

سیستمی فیدراڵیزمی لە عێراق ڕاگەیاند و وتی: 

"کورد جگە لە سەربەخۆیی، هیچ چارەیەکی بۆ 

حکومەتی  جۆرە  بەم  عێراقدا".  لە  نەماوەتەوە 

لە  ڕیفراندۆم  دا  بڕیاری  کوردستان  هەرێمی 

بە  جێناکۆکەکان  ناوچە  و  هەرێم  تەواوی 

ئەنجام  سەربەخۆییدا  پێناوی  لە  کەرکووکەوە، 

بدات.  
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ئەم بڕیارەی حکومەتی هەرێم بوو بە هۆی 

هەریەک  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  ئاڵۆزبوونی 

تورکیا  تورکیا.  و  عێراق  ناوەندیی  دەوڵەتی  لە 

بۆ  خۆی  دژایەتیی  ڕەسمی  شێوەیەکی  بە 

ئەنجامدانی ڕیفراندۆم ڕاگەیاند و بڕیاری دا لە 

ڕێگەی داخستنی سنووری وشکانی و ئاسامنیی 

کوردستان  هەرێمی  گەمارۆی  واڵتەکەیەوە، 

بدات. لە هەمان کاتدا پەرلەمانی تورکیا ماوەی 

لەالیەن  سەربازیی  ئۆپەراسیۆنی  ئەنجامدانی 

تورکیا  دەرەوەی خاکی  لە  سوپای واڵتەکەیەوە 

لە کۆبوونەوەی وەزیرانی  پاشان  درێژ کردەوە. 

هەرسێ  )عێراق-ئێران-تورکیا(دا،  دەرەوەی 

بۆ  خۆیان  دژایەتیی  ڕاگەیەنراوێکدا  لە  الیەن 

دیکە  جارێکی  جۆرە  بەم  ڕاگەیاند.  ڕیفراندۆم 

سیاسەتی دەرەوەی ئەنقەرە بە ئاڕاستەی بەغداد 

وەرچەرخانی بەخۆیەوە بینی و پەیوەندییەکانی 

نێوانیان بەهێز کردەوە)١٧(.

25-ی  لە  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی  پاش 

١٦-ی  لە  عێراق  هێزەکانی   ،20١٧ ئەیلوولی 

ئۆکتۆبەری 20١٧-دا هێرشیان کردە سەر ناوچە 

جێناکۆکەکان و توانییان زۆر بەخێرایی ناوچەکە 

ڕیفراندۆم  سەرەنجام  بکەنەوە.  کۆنرتۆڵ 

سەرۆکی  بارزانی،  مەسعوود  و  هەڵپەسێردرا 

هەرێمی کوردستان لە 29-ی ئۆکتۆبەری 20١٧ 

ئاساییبوونەوەی  پاش  کێشایەوە.  لەکار  دەستی 

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان لەگەڵ 

نێودەوڵەتییەکان،  لە هێزە هەرێمی و  بەشێک 

هەرێم  لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

بەتایبەتی  بینی،  بەخۆیەوە  ئاساییبوونەوەی 

پاش بانگهێشتکردنی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی 

هەرێمی کوردستان بۆ بەشداریکردن لە بۆنەی 

قۆناغی  لە  تورکیا)١٨(.  کۆماری  سەرۆکایەتیی 

دواتردا و لەگەڵ بەردەوامیی کارکردنی بەشێک 

لە کۆمپانیا گەورەکانی بواری وزە وەک کۆمپانیای 

ئەمەریکی،  Chevron-ی  و   ExxonMobil

ڕووسی  Gazprom-ی  و  فەڕەنسی  Total-ی 

و  ئەنقەرە  نێوان  پەیوەندییەکانی  ناوچەکە،  لە 

هەولێر گەشەسەندنی زیاتری بەخۆیەوە بینی. 

لە ئێستادا هەرێمی کوردستان ڕۆژانە نزیکەی 

)٤٣0( هەزار بەرمیل نەوت هەناردەی بەندەری 

جیهان دەکات)١9(.

لە کۆتاییدا پێویستە ئاماژە بۆ ئەوە بکرێت 

نەوتی  گواستنەوەی  ڕێگەی  لە  تورکیا  گەرچی 

هەرێمەوە بۆ بازاڕەکانی جیهان، سااڵنە داهاتێکی 

خۆی  بااڵدەستیی  و  دەهێنێت  بەدەست  زۆر 

بەاڵم  کردووە،  زیاتر  هەرێمدا  قەوارەی  بەسەر 

بۆ  دەروازەیەک  کردنەوەی  بە  کاتدا  لە هەمان 

فرۆشتنی نەوتی هەرێم بە شێوەیەکی سەربەخۆ 

و بەبێ گەڕانەوە بۆ دەوڵەتی ناوەندیی عێراق، 

سرتاتیجەکانی  و  سیاسەت  بە  دژ  ڕادەیەک  تا 

خۆی وەستاوەتەوە بەرامبەر بە پرسی کورد لە 

ناوچەکەدا. نەبوونی یاسایەکی تایبەت بە نەوت 

لە عێراقدا و کارکردنی تورکیا بە یاسا نەوتییەکانی 

بەهێزکردنی  هۆی  بووەتە  هەرێم،  حکومەتی 

پەیوەندییەکانی  و الوازکردنی  قەوارەی هەرێم 

ئەو واڵتە لەگەڵ بەغداد، بێگومان ئەمەش زیان 
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بە سرتاتیجیەتی دوورمەودای تورکیا دەگەیەنێت 

عێراق  خاکی  یەکێتیی  پاراستنی  ڕوانگەی  لە 

قەوارەی  بەهێزبوونی  زیاتر  لە  ڕێگریکردن  و 

هەرێم. 

هەرێمی  حکومەتی  دیکەوە  الیەکی  لە 

کۆمپانیا  لەگەڵ  گرێبەستی  چەندین  کوردستان 

گەورەکانی بواری وزە ئەنجام داوە، بە مەبەستی 

ناوچانەی  لەو  نەوت  دەرهێنانی  و  پشکنین 

دەکەونە سنووری مادەی )١٤0(، کە بە ناوچە 

لە  تورکیا  کاتێکدا  لە  نارساون،  "جێناکۆکەکان" 

ناوچەی  وەک  ناوچانە  ئەم  مێژووییەوە  ڕووی 

لە  دەیەوێت  و  دەبینێت  خۆی  نفوزی  جێ 

بەڕێوە  ناوەندییەوە  دەوڵەتی  لەالیەن  ئێستادا 

بربێن.  

کێشە و گرفتەکانی نێوان بەغداد و هەولێر 

لەسەر دۆسیەی نەوت و ناردنی پشکی هەرێم 

بەردەوامییان  ئێستا  تا  عێراق،  بودجەی  لە 

هەیە. لە ڕەشنووسی بودجەی عێراق بۆ ساڵی 

هەرێمدا  پشکی  ناردنی  لەبەرامبەر   ،202١

بەرمیل  هەزار   )250( ڕادەستکردنی  داوای 

نەوت بە کۆمپانیای سۆمۆ دەکات. لە ئەگەری 

نییە  دوور  بەغداددا،  و  هەولێر  ڕێکنەکەوتنی 

لە ماوەی ئایندەدا دەوڵەتی ناوەندیی عێراق و 

تورکیا لەسەر پرسی جێبەجێکردنی پڕۆژەی خاڵی 

سنووریی ئۆڤاکۆی و ڕاگرتنی هەناردەی نەوتی 

هەرێم ڕێک بکەون کە بۆ ماوەیەکی درێژە لە 

گفتوگۆدان. دەوڵەتی ناوەندیی عێراق دەیەوێت 

لەبەرامبەر دەربڕینی ڕەزامەندی بۆ کردنەوەی 

ئەم خاڵە سنوورییە، تورکیا ڕازی بکات بەوەی 

ڕێگە بە هەنارەدەکردنی نەوتی هەرێم نەدات 

بازاڕەکانی  بۆ  واڵتەکەوەیە  خاکی  ڕێگەی  لە 

جیهان. لە بەرامبەردا تورکیا لە ڕێگەی ئەم خاڵە 

الیەکەوە  لە  دەکات  ئەوە  بۆ  کار  سنوورییەوە 

بوونی "پەکەکە" لە ناوچەکانی شەنگال کۆتایی 

هەرێمی  دیکەوە  الیەکی  لە  بهێنێت،  پێ 

کوردستان لەو سامانە بێبەش بکات کە لە ڕێگەی 

دەکەوێت.  دەستی  سنوورییەوە  خاڵە  ئەم 

پڕۆژەیەکی  جێبەجێکردنی  ئێستادا  لە  گەرچی 

دادەنرێت،  قورس  کارێکی  بە  چەشنە  لەم 

هێزە  بەرژەوەندیی  بەریەککەوتنی  هۆی  بە 

لەگەڵ  بەاڵم  نێودەوڵەتییەکان،  و  هەرێمی 

ئەوەشدا ئەنجامدانی ڕێککەوتنێکی لەم چەشنە 

لە سااڵنی ئایندەدا کاریگەریی ڕاستەخۆی لەسەر 

الوازکردنی قەوارەی هەرێمی کوردستان دەبێت. 

ئەنجام
کوردستان  هەرێمی  قەوارەی  دامەزراندنی 

بۆ دوو ڕووداوی مێژوویی گرنگ دەگەڕێتەوە، 

ئەوانیش بریتین لە جەنگی کەنداو لە ساڵی ١99١ 

و پڕۆسەی ئازادکردنی عێراق لە ساڵی 200٣دا. 

پەرلەمانی  و  حکومەت  دامەزراندنی  پاش 

و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  کوردستان، 

سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە  کوردستان  هەرێمی 

)١992-200٧( تا ڕادەیەک الواز بووە و لەسەر 

بنەمای پاراستنی ئەمن و ئاسایشی سنوورەکانی و 
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ڕووبەڕووبوونەوەی پاراتی کرێکارانی کوردستان 

شێوەی گرتبوو. لە قۆناغی دواتردا و لە ماوەی 

نێوان سااڵنی )200٧- 20١٤(دا، پەیوەندییەکانی 

نێوان تورکیا و هەرێم بە هۆی گۆڕانی سیاسەتی 

دەرەوەی تورکیا و زیادبوونی بایەخی ئابووریی 

هەرێمەوە چیرت تەنها لە چوارچێوەی پەیوەندیی 

و  دیبلۆماسی  ڕووی  لە  بەڵکوو  نابێت،  ئەمنی 

بەرچاو  و  دیار  گەشەسەندنێکی  ئابوورییەوە 

هەندێک  لە  تەنانەت  دەبینێت،  بەخۆیەوە 

لە  واڵتەکەی  دەرەوەی  سیاسەتی  تورکیا  کاتدا 

لە  بەرژەوەندییەکانی  بنەمای  لەسەر  عێراق 

هەرێم بینا کردووە، تەنانەت هەندێک کات ئەم 

پەیوەندییانەی گرفتی بۆ پەیوەندییەکانی لەگەڵ 

بەغداددا دروست کردووە.

لەالیەن  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی  پاش 

پەیوەندییەکانی  هەرێمەوە،  حکومەتی 

زۆری  دوورکەتنەوەی  هەرێم  و  تورکیا  نێوان 

بەم  دژ  بەتوندی  تورکیا  و  بینی  بەخۆیەوە 

سڕکردنی  پاش  گەرچی  وەستایەوە.  هەنگاوە 

تا  پەیوەندییەکان  ڕیفراندۆم  ئەنجامەکانی 

بینیوە،  بەخۆیەوە  ئاساییبوونەوەی  ڕادەیەک 

هەولێر  نێوان  دانوستانەکانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

و بەغداد، تورکیا و بەغداد، کاریگەریی بۆ سەر 

سەرباری  دەبێت.  پەیوەندییانە  ئەو  ئایندەی 

و هەرێم  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  ئەوەی 

ئابووری  هاوپەیوەستبوونی  بنەمای  لەسەر 

پەرەسەندنی  ڕابردوودا  ماوەی  لە  نراوە،  بونیاد 

بینیوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا  زۆری بەخۆیەوە 

لەبەرامبەر  تورکیا  دوورمەودای  سرتاتیجیەتی 

ئەم  کردووە  وای  ناوچەکەدا  لە  کورد  پرسی 

پەیوەندییانە پەیوەندیی سرتاتیجی و ماوەدرێژ 

نەبن، بەڵکوو جۆرێک لە پەیوەندیی ماوەکورت 

و مامناوەند بن.

سەبارەت  ناوەندی  دەوڵەتی  ناڕەزاییەکانی 

بە دۆسیەی نەوتی هەرێم، گەر بە شێوەیەکی 

ڕاستەوخۆ گرفت بۆ تورکیا دروست نەکات، ئەوا 

کاریگەریی  ناڕاستەخۆ  شێوەیەکی  بە  بێگومان 

تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  ئایندەی  سەر  بۆ 

و هەرێم دەبێت. گەرچی لە ئێستادا تورکیا بە 

بنچینەیی  ڕێککەوتنێکی  بە  نەگەیشنت  هۆی 

پێناو  لە  عێراقدا،  ناوەندیی  دەوڵەتی  لەگەڵ 

پێناچێت  خۆیدا  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی 

بەئاسانی دەستبەرداری هەرێم ببێت. 
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   نووسین: سیروان کاژجۆ

   وەرگێڕان: پێشەوا جەالل

سەرچاوە: پەیمانگای واشنتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی نزیک 

ئەگەرەکانی یەکێتیی کوردی سووریا: 
هەڵسەنگاندنی جموجووڵە نێوخۆیی و 

هەرێمییەکان

پرۆفایلی نووسەر: 

لەسەر  دەکات  کار  توێژەر،  و  ڕۆژنامەنووس 

توندڕەوی  ئیسالمی،  میلیشیای  کورد،  سیاسەتی 

بۆ  کاری  ناوەڕاست.  ڕۆژهەاڵتی  لە  ملمالنێ  و 

لە  توێژینەوە  و  هەواڵ  ناوەندی  لە  ژمارەیەک 

واشنتۆن دی سی و دەرەوە ئەنجام داوە، هەروەها 

کوردی  سیاسەتی  لەسەر  کتێبێکی  بەشی  دوو 

و  پرێس  ئیندیانا  ڕۆژنامەی  کە  نووسیوە  سووریا 

زانکۆی کامربیج باڵویان کردووەتەوە.
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ڕۆژهەاڵتی سووریا منایشەکە بەڕێوە ببات. لە الیەک 

گۆڕانکارییەکی خێرا پێویست بوو بۆ بەرهەمهێنانی 

سیستمێکی حوکمڕانیی خاوەن نوێنەرایەتیی زیاتر 

وا  پێی  واشنتۆن  ترەوە  الیەکی  لە  ناوچەکەدا،  لە 

هێزەکانی  کشانەوەی  لەدوای  دەتوانێت  کە  بوو 

وەک  هێزەکەی  تورکیا،  داگیرکارییەکانی  دواتر  و 

ئەمەریکا  ئامانجی  بهێنێت.  بەکار  پشتیوانییەک 

قەسەدەدا  دەستی  ژێر  ناوچەکانی  لە  کە  ئەوەیە 

بەڕێوەبەرایەتییەکی نوێنەرایەتی دامبەزرێنێت، کە 

زیاتری  دەستتێوەردانی  لە  بکات  ڕێگری  بتوانێت 

و  ڕووسیا  ڕژێمی  کاریگەریی  و  تورک  سوپای 

سووریاش کەم بکاتەوە. 

یەکینەکانی  سەربازییەکەی،  باڵە  و  پەیەدە 

پارتی  سووریای  لقی  )یەپەگە(،  گەل  پاراستنی 

کرێکارانی کوردستان )پەکەکە(ی تورکیان، ماوەیەکی 

زۆرە جیاوازیی سیاسی-ئایدۆلۆژیی توندیان لەگەڵ 

ئەنجوومەنی نیشتامنیی کوردی سووریا )ئەنەکەسە( 

پەیوەندیی  لە کوردستانی عێراق  ئەنەکەسە  هەیە. 

کوردستانی  دیموکراتی  پارتی  لەگەڵ  نزیکی 

لەم  جیاوازییانە  جۆرە  ئەم  هەیە.  دەسەاڵتدار 

سااڵنەی دوایی توندیی زیاتریان بەخۆیانەوە بینی.

دواییەی  ئەم  کۆبوونەوەی  چەندە  هەر 

ناوخۆیی  هەڕەشەی  ئەنەکەسە  و  پەیەدە  نێوان 

لەالیەن ڕژێمی سووریا  بەدوادا هات  و دەرەکیی 

و هاوپەیامنەکانی لە الیەک و هەڕەشەی  تورکیا 

و هێزە پرۆكسییەكانی لە الیەکی تر، بەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشدا ئاماژە دەکات بە سەردەمێکی نوێی سازش 

و دیالۆگ لەنێوان هەردوو ڕکابەردا. 

بەرایی
کوتلە  دوو  نوێنەرانی   ،2020 حوزەیرانی  لە 

لە حەسەکە  سیاسییە کوردییە گەورەکەی سووریا 

تێگەیشتنێکی  ڕاگەیاندنی  بارەی  لە  بوونەوە  کۆ 

نوێ بۆ حوکمڕانیی باکووری خۆرهەاڵتی ئەو واڵتە. 

شێوەیەکی  بە  ئەمەریکا  پشتیوانیی  ڕاگەیاندنی 

کاریگەر کۆتایی هێنا بە ناکۆکییەکی شەش ساڵەی 

بە  کە  )پەیەدە(،  دیموکراتی  یەکێتیی  پارتی  نێوان 

کوردییەکە  هەرێمە  نیمچەسەربەخۆ  شێوەیەکی 

کوردی  نیشتامنیی  ئەنجوومەنی  و  دەبات  بەڕێوە 

)ئەنەکەسە( کە بووەتە ئۆپۆزسیۆنێکی دیفاکتۆ.  

ئەم  یەکەمی  قۆناغی  دەستپێشخەریی 

دیموکرات  سووریای  هێزەکانی  لێکتێگەیشتنانە 

شێوەیەی  بەو  دەدات  هەوڵ  کە  بوو،  )قەسەدە( 

نەک  بێت،  بێالیەن  دەدات  ڕێگە  بارودۆخەکە 

تەنها بۆ ئەم پڕۆسەیە، بەڵکوو بۆ هەر ڕووداوێک 

ئاراوە. سەرەڕای  ناوچەکەدا دێتە  لە  لە داهاتوودا 

قەسەدەی  پەیەدە،  لەگەڵ  ئاشکرا  نزیکایەتیی 

ئەمەریکییەوە  بەرپرسانی  لەالیەن  پشتپێبەسرتاو 

قایل کرا بۆ ڕۆڵبینین لەو ناوبژییە و هەوڵی دەدا 

خۆی وەک قەوارەیەکی سیاسی نیشان بدات. 

20١9ی  یەکەمی  ترشینی  مانگی  هێرشی 

دوای  کە  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  تورکیا 

سەرەتای  لە  ئەمەریکا  لە  بەشێک  کشانەوەی 

هەمان مانگدا بوو، قەسەدەی هان دا کە پێشنیاری 

ئەگەر  بکات.  هاوبەش  حوکمڕانییەکی  پێکهێنانی 

کردبێت،  پێشکەش  وانەیەکی  تورکیا  داگیرکاریی 

ئەوە بوو کە پەیەدە بەتەنیا ناتوانێت لە باکووری 
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مێژووی سیاسیی کورد لە سووریا 
یەکەمین  دامەزراندنی  سەرەتای  لە 

واڵتەوە  ئەو  کوردیی  سیاسیی  پارتی 

پێشرتیش،  تەنانەت  و   ١9٧5 ساڵی  لە 

کات  هیچ  سووریا  لە  کورد  سیاسەتی 

کوردییەکانی  هەرێمە  نەبووە،  ناوخۆیی 

بزووتنەوە  ئیلهامبەخشی  و  کاریگەر  تر 

بەتایبەت  بوون،  سووریا  سیاسییەکانی 

ناوچە کوردییەکانی عێراق و تورکیا. لە ساڵی 

ڕووداوەکانی  و  سووریا  ملمالنێی   ،20١١

نیمچەسەربەخۆی  هەرێمی  نزیکە  دواتر 

کوردیی لێ بکەوێتەوە. 

ئەو  گۆڕانکاری،  ڕەوتەی  ئەم  هەر 

سووریادا  کوردەکانی  لەناو  بیرۆکەیەی 

زیاتر کردووە کە پشتبەسنت بە ئەکتەرەکانی 

مانەوەی  بۆ  غەیرەسووری  و  کوردی  تری 

سیاسی؛ حەمتییە. 

ئەو  دەرئەنجامێکی  هەر  بۆیە 

سووریا،  کوردی  بەردەوامەی  گفتوگۆیە 

تا  ئەوەی  بە  پەیوەستە  زۆر  ڕادەیەکی  تا 

ال  هەردوو  هەرێمیی  پشتیوانانی  چەند 

چ  و  خێر  بۆ  چ  بکەن،  بەشداری  ئامادەن 

بۆ شەڕ. بە هۆی کاریگەریی زۆری پەکەکە 

لەسەر  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  و 

تێگەیشنت  سووریا،  کوردی  سیاسەتی 

کوردی  یەکگرتووی  بەرەی  گرنگیی  لە 

هەر  سەرکەوتنی  کلیلی  سووریا؛  لە 

کۆبوونەوەیەکە. 

پەرەسەندنەکان لە کاتی 
ڕاپەڕینی سووریادا 

ساڵی  ڕاپەڕینی  سەرەتای  ڕۆژانی  لە 

خۆیان  بەخێرایی  کورد  گەنجانی   ،20١١

پێک  خۆجێییەکان  کۆمیتە  خست،  ڕێک 

هەوڵەکان  هەماهەنگیکردنی  بۆ  هات 

لە  دژەحکومەت  چاالکوانانی  لەگەڵ 

یەکێتیی  منوونە؛  بۆ  سووریا.  تری  شوێنەکانی 

کورد  گەنجانی  هەماهەنگیی  لیژنەکانی 

دژی  کرد  ناڕەزایی  بزووتنەوەی  پێشەنگی 

کوردییەکان  شارۆچکە  و  شار  لە  حکومەت 

گەنجان  گرووپەکانی  دەگەیاندە  خۆیان  و 

دیمەشق  وەک  سووریا،  گەورەشارەکانی  لە 

داوا  یەکخستنی  مەبەستی  بە  حومس،  و 

سیاسییەکانیان.

کە  کورد  تەقلیدیی  سیاسیی  بزووتنەوەی 

دەکرێن  نوێنەرایەتی  سەرەکی  شێوەیەکی  بە 

حکومەتی  بە  سەر  کە  حزبانەی  ئەو  لەالیەن 

کاردانەوەی  لە  ئەوان  پەکەکەن،  و  هەرێم 

نەبوون.  خێرا  سووریا  دۆخی  بەرامبەر 

چەند  دوای   ،20١١ ئۆکتۆبەری  مانگی  لە 

الیەنە سیاسییەکان  گفتوگۆی چڕ،  لە  مانگێک 

پێکهێنانی ئەنەکەسەیان ڕاگەیاند. هەر لەگەڵ 

نێوان  کەوتە  درز  ئەنەکەسە،  لەدایکبوونی 

الیەنە پێکهێنەرەکانی ئەنەکەسە و پەیەدەوە. 

کوتلە  پاڵ  بچێتە  کردەوە  ڕەتی  پەیەدە 

ڕێژەی  لەسەر  نەگونجانیان  بە هۆی  نوێیەکە، 

پەیەدە  دەرکەوت  دواتر  نوێنەرایەتیکردن. 
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کوردییەکانی  گرووپە  لە  جیا  شێوەیەکی  بە 

کۆنرتۆڵکردنی  بۆ  کردووە  ئامادەکاریی  تر، 

هەرێمەکە.  

لە کانوونی یەکەمی 20١١، پەیەدە کوتلەی 

خۆی پێک هێنا و ناوی لێ نا ئەنجوومەنی گەلی 

ڕۆژئاوای کوردستان. هەروەها ئەنجوومەنەکە 

لەگەڵ  گرت،  لەخۆ  بچووکرتی  پارتێکی  چەند 

بازنەی  لەناو  گەنجان  و  ژنان  گرووپەکانی 

ساڵدا،  لە هەمان  و  پێشرت  پەکەکەدا.  فیکریی 

دیموکراتیک  کۆمەڵگەی  بزووتنەوەی  پەیەدە 

دیزاینەری  بە  کە  دامەزراند  )تەڤدەم(ی 

هاوپەیامنەکانی  و  پەیەدە  سیاسەتەکانی 

دادەنرێت. 

بۆ  خەبات  و  جەماوەری  فشاری  لەژێر 

ناوچەکانی  لە  تۆکمە  کۆنرتۆڵی  چەسپاندنی 

هەولێری  لە  سووریا،  لە  کورد  دەسەاڵتی  ژێر 

هەردوو  کوردستان  هەرێمی  پایتەختی 

دا.  ساز  فەرمییان  کۆبوونەوەی  الیەنەکە 

ئەو  بە سەرپەرشتیی سەرۆکی  کۆبوونەوەکان 

بارزانی  مەسعوود  کوردستان  هەرێمی  کاتەی 

ئەم  لەسەر  ڕێککەوتن  هۆی  بووە  کە  بوو، 

خااڵنەی خوارەوە:

ڕێککەوتنەکەی  لە  خاوەندارێتیکردن   -

هەولێر و ئەو دۆکیۆمێنتانەی کە بەرئەنجامی 

و  بنیاتنان  و  )20١2(ن  ساڵی  کۆبوونەوەکەی 

دانانی  و  تیێدایه  ماددانەی  ئەو  کاراکردنی 

میکانیزمی پێویست بۆ جێبەجێکردنی. 

هاوبەش  بااڵی  لیژنەیەکی  پێکهێنانی   -

دانانی  ئەرکی  کە  کورد،  بااڵی  )لیژنەی 

سەرکردایەتیکردنی  و  گشتی  سیاسەتی 

گرنگەدا،  قۆناغە  لەم  کوردە  بزووتنەوەی 

هەروەها خاوەندارێتیکردنی بنەمای یەکسانی 

لە پێکهاتەی هەموو لیژنەکان و کۆدەنگی لە 

پڕۆسەی بڕیارداندا(.

تایبەمتەند  لیژنەی  سێ  پێکهێنانی   -

بۆ  سیاسی(،  سەربازی،  )کارگێڕی،  بە 

بەدواداچوونی کاری مەیدانی. 

ڕاگەیاندن  هەڵمەتەکانی  ڕاگرتنی   -

لەنێوان هەردوو الدا بە هەموو شێوەکان. 

و  توندوتیژی  قەدەغەکردنی   -

هۆی  دەبێتە  کە  کارێک  هەر  ڕەتکردنەوەی 

ئاڵۆزی لە ناوچە کوردییەکان. 

- قایلبوون بە ئەو پەیڕەوەی کە هاوپێچی 

کارکردنی  میکانیزمی  و  هەولێرە  ڕاگەیاندنی 

تێدایە. 

سەرەوە  لە  کە  لیژنانەی  ئەو  پێکهێنانی   -

لە  هەفتەدا،  دوو  ماوەی  لە  هاتووە  ناویان 

ڕێکەوتی واژۆکردنی ڕێککەوتننامەوە. 

 ئەم ڕێککەوتنە یەک پاکێجە و ڕێگەپێدراو 

نییە هیچ کام لە مەرجەکانی کە لەالیەن ئەو 

دوو حزبەوە پەسەند کراوە، پێشێل بکرێت.  

هەرکە ئەو دوو وەفدە دوای ئیمزاکردنی 

ڕێککەوتنەکە لە هەولێرەوە گەڕانەوە سووریا، 

کێشە سەری هەڵدایەوە. ئەنەکەسە پەیەدەی 

و  دەسەاڵت  قۆرخکردنی  بە  کرد  تۆمەتبار 

پەیەدەش ئەنەکەسەی بە بێتوانا و بێدەسەاڵت 
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لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە تۆمەتبار کرد. 

کە   20١2 ساڵی  تەممووزی  مانگی  لە 

ناوچە  لە  سەربازەکانی  سووریا  ڕژێمی 

کوردییەکان کشاندەوە بۆ ئەوەی سەرنج بخاتە 

شوێنەکانی  لە  ئۆپۆزسیۆن  شەڕکردنی  سەر 

دەستی  بەخێرایی  یەپەگە  واڵتە،  ئەو  تری 

باکووری  شارۆچکەکانی  زۆربەی  بەسەر 

ئامادەبوونێکی  ڕژێم  بەاڵم  گرت،  سووریادا 

حەسەکە  سرتاتیژیی  شاری  هەردوو  لە  کەمی 

فڕۆکەخانەی  لەوانەش  پاراست،  قامیشلۆدا  و 

قامیشلۆ.

شاهیدی  دواییش  مانگەی  چەند  ئەم 

لەنێوان  بووین  بارگرژییەکان  زیادبوونی 

کاری  ئەنەکەسە. سەرەڕای هەندێ  و  پەیەدە 

جێبەجێکردنی  بۆ  هەوڵەکان  و  هاوبەش 

دانانی  ڕێگەی  لە  هەولێر  ڕێککەوتننامەی 

شارەکان،  دەروازەی  لە  هاوبەش  بازگەی 

ئەم  بکەن.  کار  پێکەوە  نەیانتوانی  بەاڵم 

جیاوازییە  ئەو  ڕەنگدانەوەی  بێهەماهەنگییە 

قوواڵنە بوو کە لە سەرەتای کێشەی سووریاوە 

لەنێوان هەردوو الدا هەبوو. 

و  یەپەگە  لەنێوان  بەهێز  پەیوەندیی 

لە  کوردەکانی  دەسەاڵتی  و  هێز  پەکەکەدا، 

سووریا بەهێز کرد. گواستنەوەی  ئەزموون و 

پەکەکە  شەڕڤانەکانی  دیسپلینی  و  ڕێکخراوی 

بەهێزکردنی  لە  سەرەکییان  ڕۆڵی  سووریا،  بۆ 

کاریگەریی هەرێمیی یەپەگە بینی. 

لە سەرەتاوە الیەنی کەم پەکەکە کاریگەر 

بەاڵم  پەیەدە،  بۆ  چەک  دابینکردنی  لە  بوو 

کاتێک پەیەدە دەستی گرت بەسەر سەرچاوەی 

بە  کرد  دەستی  بەخێرایی  دانەوێڵە،  و  نەوت 

یارمەتیی  بە  پێویستی  جۆرێک  بە  خۆبنیاتنان 

ماددیی پەکەکە نەبێت. 

ناوچە  لە  زۆرەملێ  سەربازیی  سەپاندنی 

کوردییەکان، یارمەتیی یەپەگەی دا تا ڕیزەکانی 

پشت  چیرت  تا  بوو  ڕێگایەک  و  بکاتەوە  گەنج 

نەبەستێ بەو شەڕڤانانەی پەکەکە کە خەڵكی 

تورکیا و ئێران بوون. 

پەیەدە  نێوان  بارگرژییەکانی  زیادبوونی 

دەستتێوەردانێکی  بە  پێویستی  ئەنەکەسە،  و 

ئەوەی  لەسەر  بوو  سوور  کە  هەبوو  بارزانی 

لە  هەولێر  دۆستی  فراکسیۆنەکەی  کە 

بەشدار  سووریادا  کوردستانی  بەڕێوەبردنی 

بێت. بەم شێوەیە لە مانگی ١2ی ساڵی 20١٣دا، 

بۆ جاری دووەم لە هەولێر دوو الیەنەکە کۆ 

نوێیەکە،  ڕێککەوتنە  وردەکاریی  بوونەوە. 

هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ ئەوانەی پێش خۆی 

جەختی  نوێیەکه  ڕێککەوتننامه  تەنها  نەبوو، 

لەوە دەکردەوە کە لیژنەی بااڵی کورد تەوەری 

بێت.  کوردییەکە  هەرێمە  حوکمڕانیی  تەنهای 

ئەو ڕێککەوتنە نوێیە، کە دواتر بە ڕێککەوتنی 

هەولێری دوو نارسا، بە شکست کۆتایی هات. 

هەماهەنگی  کە  کردەوە  ڕەتیان  ال  هەردوو 

لیژنەی  و  پراکتیکییەکان  کێشە  لەسەر  بکەن 

ئیفلیجی مایەوە و بووە هۆی زیاتر  بە  بااڵش 

تووڕەبوونی خەڵکی کورد. 
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 ڕێککەوتنی دهۆک وەک بنەما 
ناکۆکییەکانی نێوان دوو پارتەکە زیاتر بوو. 

خۆسەردیموکراتی  ئیدارەی  یەکالیەنە  پەیەدە 

بەم  ڕاگەیاند،   20١٤ دووەمی  کانوونی  لە 

لەکار  هەولێر-دووی  ڕێککەوتنی  شێوەیە 

خست. ئەم چەند مانگەی دواییش گرژییەکی 

بوو،  دروست  الدا  هەردوو  لەنێوان  زیاتر 

لەسەر  دهۆک  لە  تر  جارێکی  ئەوەی  پێش 

هەفتەیەک  دوای  ببنەوە.  کۆ  بارزانی  داوای 

بارزانی  هەندێکیان  کە  چڕ  کۆبوونەوەی  لە 

بە  کە  نوێ  ڕێککەوتنێکی  بوو،  ئامادەی 

١0ی  مانگی  لە  نارساوە،  دهۆک  ڕێککەوتنی 

ساڵی 20١٤دا ڕاگەیەنرا.

هەر چەندە بەشێکی زۆری ئەو ڕێککەوتنە 

بۆ  پێشرتدا هەبووە، بەاڵم  لە دوو ڕێککەوتنی 

یەکەم جار خاڵێکی سەرەکی زیاد کرا، ئەویش 

دامەزراندنی “مەرجەع” ە کە  لە سی و دوو 

کەس پێک هات: دوازدە کەس لە هەر الیەک 

و ئەو هەشتەی کە ماوە لە گرووپەکانی دیکە 

ڕێککەوتنەکە.  لە  نەبوون  بەشێک  کە  بوون، 

دوو  و  سی  ئەم  ڕێککەوتننامەیە،  ئەو  بەپێی 

ٍپیشاندانی  و  سرتاتیژ  داڕشتنی  لە  ئەندامە 

شەراکەتی  دروستکردنی  و  هەڵوێستی  یەک 

ڕاستەقینە لەنێوان کۆمسیۆنە جیاوازەکانی ناو 

ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیدا بەرپرسیار 

دەبن. 

گفتوگۆکان جەخت له ڕێککەوتنی دهۆک 

پڕۆسەی  بۆ  بناغەیەک  وەک  دەکەنەوه، 

دانوستانی نێوان پەیەدە و ئەنەکەسە. یەکێک لە 

ڕەگەزە سەرەکییەکانی کە لە مێژە خاڵی ملمالنێ 

پێشمەرگەی  هەزار  هەشت  گەڕانەوەی  بووە، 

ڕۆژئاڤا  پێشمەرگەی  بە  کە  سووریایە  کوردی 

نارساون. هێزی پێشمەرگەی ڕۆژئاڤا، لە مانگی 

دیموکراتی  پارتی  لەالیەن   20١2 ساڵی  ئازاری 

کوردستان -عێراق-ی بارزانییەوە دامەزراوە، بە 

مەبەستی پاراستنی کۆمەڵگای کوردی سووریا. 

کوردی  سەربازی  و  ئەفسەر  زیاتر  هێزە  ئەو 

سەرهەڵدانی  پاش  کە  دەگرن،  لەخۆ  سووریا 

ڕاپەڕین لە سوپای سووریا دەرکراون و چەندین 

عێراق  کوردستانی  لە  کە  سووریا  تری  کوردی 

نیشتەجێن، لەو چەند ساڵەدا پەیوەندییان بەو 

لە  پێشمەرگەیە  گرووپە  ئەو  کردووە.  هێزەوە 

دەشتی نەینەوا و ناوچەکانی دیکەی باکووری 

عێراق بەشداریی شەڕی داعشیان کردووە.

هەر چەندە پەیەدە و هێزەکانی سووریای 

کە  دەکەنەوە  ڕەتی  )قەسەدە(  دیموکرات 

ڕۆژهەاڵت  باکووری  لە  سەربازی  هێزی  دوو 

هەبێت، بەاڵم ئەوەی دواتر ئامادەیی دەربڕی 

ڕیزەکانیدا  لەناو  ڕۆژئاڤا  پێشمەرگەکانی  کە 

دووبارە  داوای  ئەنەکەسە  بگرێت.  لەخۆ 

تێیدا  کە  دەکات،  قەسەدە  بنیاتنانەوەی 

هەردوو  لەنێوان  بەیەکسانی  سەربازی  هێزی 

سەرکردایەتیی  ئەندامی  بێت.  هاوبەش  الدا 

ئۆسۆ،  سلێامن  ئەنەکەسە،  دانوستانکاری 

شەراکەتی  بەبێ  ڕێککەوتنێک  “هیچ  دەڵێت: 

کردەوە  جەختی  ناکەین.”  ئیمزا  سەربازی 
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هێزێکی سەربازیی  ڕۆژئاڤا وەک  پێشمەرگەی 

سەربازیی  فەرماندارێتیی  لەژێر  سەربەخۆ 

دەگەڕێتەوە،  قەسەدە  لەگەڵ  هاوبەشدا 

ڕایگەیاند  قەسەدە  بااڵی  فەرماندەیەکی  بەاڵم 

گەڕانەوەی سەربازەکان تەنها کاتێک دەبێت کە 

ڕازی بن لەژێر فەرمانی قەسەدەدا بن، وتیشی: 

کۆتاییدا  لە  بگەڕێنەوە،  دەتوانن  “بێگومان 

پێشمەرگەکانی  سووریان،  کوردی  ئەوانە 

ڕۆژئاڤا دەتوانن پێکهاتەی خۆیان بپارێزن وەک 

ناکوردییەکانی  سەربازییە  گرووپە  لە  زۆرێک 

قەسەدەدا”.  ئااڵی  لەژێر  ثوار  وەکوو جەیشی 

زۆر  ڕادەیەکی  تا  پرسە  ئەم  جێگیربوونی 

ئەنەکەسە  و  پەیەدە  گفتوگۆی  دەرەنجامی 

دیاری دەکات.

بۆچوونی دوو بەرەکە لەسەر حوکمڕانی
کاری  بۆ  جۆراوجۆر  هەوڵی  سەرەڕای   

کاتێک  کە  ئەنەکەسە  و  پەیەدە  پێکەوەیی، 

باکووری  بۆ  حوکمڕانی  مۆدێلی  سەر  دێتە 

بۆچوونی  هەمیشە  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی 

جیاوازیان هەیە. ئەم جۆرە جیاوازییانە هۆکاری 

سەرەکین لە پارچە پارچەبوونی ئەوان. لە کاتی 

لە  خۆسەر  بەڕێوەبەرایەتیی  دامەزراندنی 

باکووری ڕۆژهەاڵتی سووریا، پەیەدە و لقەکانی 

دەربارەی شێوەی بەڕێوەبردن بیرۆکەی خۆیان 

خۆجێییان  بەڕێوەبەرایەتیی  کردەوە.  ڕوون 

ئۆجاالن  عەبدواڵ  ئایدیاکانی  لە  ڕاستەوخۆ 

ئۆجاالن  وەرگرتووە.  خۆبەڕێوەبەری  لەسەر 

بوکچین  مورای  نووسینەکانی  کاریگەریی  

فەیلەسووفێکی  و  تیۆریست  کە  لەسەرە 

ئەو،  پێشنیارکراوی  ئەلتەرناتیڤی  بوو.  چەپ 

بنەمای  لەسەر  بوو  ئابوورییەک  دروستکردنی 

کۆبەندیی  دامەزراندنی  و  مرۆیی  پێویستیی 

جەماوەری، بە ئامانجی بەهێزکردنی خەڵک لە 

ئاستی ناوخۆیی. مەزهەبی بوکچین، هەندێک 

یان  دیموکراتیک”  “کۆنفیدرالیزمی  بە  جار 

“نەتەوەی دیموکراتیک” ناو دەبرێت، بووە بە 

درووشم بۆ پەیەدە، یەپەگە و قەسەدە.

چەمکی  حوکمڕانیی  سیستمی  پەیەدە 

ئابووریی نوێی بە خەڵک ناساندووە، بۆ منوونە 

هەبووە  گرنگی  ڕۆڵێکی  کە  کۆمۆنە  مۆدێلی 

بنەڕەتییەکان  خزمەتگوزارییە  دابینکردنی  لە 

چەند  لە  پەیەدە  هەروەها  گەڕەکەکاندا.  لە 

و  خۆراک  دابینکردنی  وەک  سێکتەرێکی 

دامەزراندووە،  نوێی  هەماهەنگیی  کارەبادا 

ئەو  هۆی  بە  کە  تەحەدییانەی  ئەو  سەرەڕای 

بەاڵم  هەیە،  سووریا  لە  بەردەوامەی  ئاڵۆزییە 

لە حوکمڕانیی  ئەم جۆرە هەواڵنە  کاریگەریی 

نوێ لە چەند ساڵی ڕابردوودا تاقی کراوەتەوە.

گۆڕانکارییەکانی  ڕەچاوکردنی  بە 

لە  ئەمنی  و  سیاسی  بارودۆخی  کۆی 

لە  و  بەدیاریکراوی  کوردنشینەکان  ناوچە 

ئەو  نەیتوانیوە  پەیەدە  بەگشتی،  سووریا 

گۆڕانکارییانەی کە لە سەرەتادا وێنای کردبوو 

بۆ ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی خۆی، بەتەواوی 

باکووری  ئێستای  بارودۆخی  بکات.  جێبەجێ 
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سیستمێکی  بە  ئاماژە  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی 

دووڕەگیی حکومەتی خۆجێیی دەکات.

بۆ  هەیە  جیاوازی  تێڕوانینێکی  ئەنەکەسە 

حوکمڕانی لە هەرێمە کوردییەکە. لە سەرەتای 

کوتلە  )20١١(ەوە،  ساڵی  لە  دامەزراندنیەوە 

سیاسییەکەی بە چەندین ئاڵۆزیی ئایدیۆلۆژیدا 

فرەالیەنە  هاوپەیامنییەکی  ئەنەکەسە  تێپەڕی. 

ئەوەش  جیاوازن،  ئایدۆلۆژیای  خاوەن  و 

منوونە؛  بۆ  کوتلەکە.  بۆ  ئالنگارییەک  بووەتە 

پارتی  ئەنەکەسە،  لەناو  پارتی دەسەاڵتدار  دوو 

یەکێتین،  و  کوردستان-سووریا  دیموکراتی 

ئەمانە باکگراوندی ئایدۆلۆژیی جیاوازیان هەیە. 

کۆنرتین  کوردستان-سووریا؛  دیموکراتی  پارتی 

هاوپەیامنیی بارزانییە لە سووریا، نوێنەرایەتیی 

دەکات،  کۆنزێرڤاتیڤەکان  سیاسییە  بەها 

بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە پەیوەندیی جوگرافی 

و کۆمەاڵیەتییان بە کوردستانی عێراقەوە هەیە، 

کوردی  چەپی  نوێنەرایەتیی  یەکێتی  بەاڵم 

سووریا دەکەن لە دەرەوەی پێکهاتەی پەیەدە. 

لە ئەنەکەسە،  پارتی بچووکی تر هەن  هەندێ 

کوردستان- دیموکراتی  پارتی  بە  سەر  هەر  کە 

سووریا و یەکێتین. سەرەڕای فرەالیەنییان، بەاڵم 

کۆکن لەسەر ڕەتکردنەوەی پڕۆژەی حوکمڕانیی 

“نەتەوەی دیموکراتیک”.

ئەنەکەسە   ،20١٦ یەکەمی  کانوونی  لە 

خستە  سووریا  کوردستانی  بۆ  خۆی  ڕوانگەی 

ڕوو کە لە 115 مادە و پێشنیاری  دەستوورێک 

هاتبوو.  پێک  کوردستان  هەرێمی  بۆ 

گرێبەستە  لەگەڵ  ڕووەوە  زۆر  لە  پێشنیارەکە 

دەگرتەوە،  یەکی  پەیەدە  کۆمەاڵیەتییەکەی 

بەتایبەتی لەسەر ئەو کێشانە وەک: فیدرالیزم، 

و  سیاسی  پلۆرالیزمی  کەمایەتییەکان،  مافی 

ڕوانگەی گشتی بۆ دەوڵەتی سووریای داهاتوو.

دوو  نێوان  درزی  کە  تر  فاکتەرێکی 

بوو  هاوپەیامنییان  کرد،  فراوانرت  الیەنەکەی 

عەرەبییەکان.  ئۆپۆزسیۆنە  بەرەی  لەگەڵ 

یارمەتیی  پەیەدە   ،20١١ حوزەیرانی  لە 

هەماهەنگیی  “دەستەی  دامەزراندنی 

کە  دا  دیموکراتی”  گۆڕانکاریی  بۆ  نیشتامنی 

دەبیرنا.  ڕژێم  لە  نزیک  ئۆپۆزسیۆنێکی  وەکوو 

 ،20١٣ دووەمی  ترشینی  لە  دواتر  ساڵ  دوو 

هاوپەیامنیی  لە  بەشێک  بووە  ئەنەکەسە 

ئۆپۆزسیۆنەکانی  و  نیشتامنیی هێزە شۆڕشگێڕ 

سووریا )یان ئیتیالفی عەرەبی بۆ هاوپەیامنی( 

دژی  بەتوندی  بوو،  تورکیا  لە  بنکەکەی  کە 

پەیەدە و سیستمەکەی بوو. 

پەیوەندییەکی جێگیر لەگەڵ 
یەپەگە و قەسەدە بۆ سوپای 

ئەمەریکا گرنگ بوو بۆ 
مسۆگەرکردنی بەردەوامیی شەڕ 

لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی
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پەیەدە  ئیدارەی  واقیعییەوە  ڕووی  لە 

بۆ  نەبوو  پێویستی  سیاسیی  پاڵپشتیی 

دەبووایە  بۆیە  حکومەت،  بەڕێوەبردنی 

ببەستێ  خۆی  دەرەوەی  کوردی  بە  پشت 

لە  جۆراوجۆرەکانی.  لقە  بەڕێوەبردنی  بۆ 

گفتوگۆی  لە  بەر  هەفتەیەک  چەند  ڕاستیدا 

2020دا،  حوزەیرانی  لە  ال  هەردوو  نێوان 

حزبە  لەگەڵ  نوێی  هاوپەیامنییەکی  پەیەدە 

پارتانە  ئەم  ڕاگەیاند.  بچووکەکان  کوردییە 

الیەنی  هەندێک   )1( لە  بوون  تێکەڵەیەک 

بوون  بەشێک  کە  ئەنەکەسە  لە  جیابووەوە 

کە  گرووپەکانی   )2( و  خۆسەری  ئیدارەی  لە 

بەڕێوەبەرایەتییە  ئەو  دامەزراندنی  دوای 

سووریادا.  ملمالنێی  کاتی  لە  دامەزرابوون، 

ئامانجی پشت ئەم هاوپەیامنییە نوێیەش ئەوە 

بەتەنیا  پەیەدە  بگەیەنێ،  پەیامە  ئەو  کە  بوو 

نییە لە دانوستانی نوێدا لەگەڵ ئەنەکەسە.    

ویالیەتە یەکگرتووەکان
ئیسالمی  دەوڵەتی  سەرهەڵدانی  لەدوای 

لە سووریا  ئەمەریکا  ئامانجی  ساڵی 2014،  لە 

فۆکەسی  بووە،  گرووپە  ئەو  لەناوبردنی 

بەو  بوو،  ئامانجە  ئەو  لەسەر  پەیەدەش 

شێوەیەش پەیوەندیی ئەمەریکا لەگەڵ یەپەگە 

بۆ  قەسەدە  دواتریش  و  یەپەگە  گرت.  یەکیان 

بوون،  بێوێنە  هاوبەشێکی  ئەمەریکا  سوپای 

ئارەزووی ئەمەریکا بۆ کارکردن لەگەڵ قەسەدە 

ئەو  توانای  و  ویست  لە  زۆر  ڕادەیەکی  تا 

گرووپە کوردییانە بوو کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 

پێشوەختەیان  مەرجی  داعش  چەکدارانی 

کە  دەرکەوت  بۆی  ئەمەریکا  سوپای  نەبوو. 

دا  دەبێت، هەوڵی  کاریگەر  پەیوەندییەی  ئەو 

سووریا  ڕۆژهەاڵتی  گەورەشارەکانی  لە  داعش 

وەدەرنێ، لەوانە ڕەققە، پایتەختی دی فاکتۆی 

جێگیر  پەیوەندییەکی  جیهادییەکە.  گرووپە 

لەگەڵ یەپەگە و قەسەدە بۆ سوپای ئەمەریکا 

گرنگ بوو بۆ مسۆگەرکردنی بەردەوامیی شەڕ 

لەگەڵ دەوڵەتی ئیسالمی. زۆر جار بەرپرسانی 

سەربازیی ئەمەریکا قەسەدەیان ئامادە دەکرد 

تا کاریگەرتر بن لە شەڕی دژی داعش. کاتێک 

سوپای ئەمەریکا لە ترشینی یەکەمی 20١9 بۆ 

بەکر  ئەبو  گرووپەکە؛  دامەزرێنەری  کوشتنی 

سوپاسگوزاریی  کرد،  ئۆپەراسیۆنی  بەغدادی 

بەرامبەر  سووریا  کوردانی  بۆ  دەربڕی  خۆی 

خودی  تەنانەت  هێرشەکەدا.  لە  پشتگیرییان 

کوژرانی  کاتێک  ترامپ  دۆناڵد  سەرۆک 

بەغدادیی ڕاگەیاند، سوپاسی کوردەکانی کرد. 

پشتگرییە  ئەو  دا  هەوڵی  پەیەدە 

پاڵپشتیی  بۆ  وەربگێڕێ  ئەمەریکا  سەربازییەی 

بۆ  بهێنێت  بەکاری  گرووپەکە  کە  سیاسی، 

و  ناوخۆ  لە  هەم  خۆی  شەرعیەتی  نیشاندانی 

بوون،  بێسوود  هەواڵنە  ئەم  دەرەوە.  لە  هەم 

چونکە ئەمەریکا دەیویست ئەم جیاکارییە لە 

تورکیا  گەشەسەندووەکانی  نیگەرانییە  وەاڵمی 

لەگەڵ  واشنتۆن  نوێی  هاوپەیامنیی  دەربارەی 

یەپەگەدا بپارێزێت. 
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ولیام  باڵوێز  2020دا  حوزەیرانی  لە  بەاڵم 

نێردەی هاوپەیامنیی جیهانی  ڕۆبەک، جێگری 

بااڵی  بەرپرسی  و  داعش  شکستپێهێنانی  بۆ 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  دەرەوە  وەزارەتی 

لێکتێگەیشتنی  ڕاگەیاندنی  میانەی  لە  سووریا، 

پەیەدە-ئەنەکەسە ئامادە بوو. ئامادەبوونەکەی 

زۆر گرنگ بوو، ڕۆبەک تەنانەت بۆ پشتگیری 

باڵوێزخانەی  دا.  لێدوانی  لێکتێگەیشتنەکە  لە 

باڵو  بەیاننامەیەکی  دیمەشق  لە  ئەمەریکاش 

کردەوە و پشتیوانیی خۆی دەربڕی و وەرگێڕانی 

جوواڵنە  ئەم  بەاڵم  کرا.  بۆ  کوردی  زمانی  بە 

نابێتە هۆی  سەرەڕای گرنگییە سیمبولییەکەی، 

گۆڕینی سیاسەتی ئەمەریکا بەرامبەر بە کورد، 

یان لە سووریا.

ئامانجی ئاشکرا بۆ واشنتۆن، کۆکردنەوەی 

باکوور  لە  بوو  کوردی  و  عەرەبی  کۆمەڵگای 

کوردییەکان  هێزە  کە  سووریا  ڕۆژهەاڵتی  و 

ناوچە  لە  دەکرد  سەربازییان  سەرکردایەتیی 

حەلەب  پارێزگاکانی  لە  عەرەبی-زۆرینەکان 

ئەمەریکا  کارە،  ئەم  ئەلزۆر.  دیر  و  ڕەققە  و 

دڵنیا دەکاتەوە کە چەکدارانی داعش دەستیان 

بدات  یارمەتییان  تا  نەوت  داهاتی  بە  ناگات 

دروستکردنی  و  خۆڕێکخستنەوە  دووبارە  بۆ 

هەڕەشەی نوێ لە ناوچەکەدا. 

 2020 ئەیلوولی  مانگی  سەردانەکەی  لە 

جەیمس  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  بۆ 

جێفری، نوێنەری تایبەتی ئەمەریکا بۆ سووریا 

بۆ  جیهانی  هاوپەیامنیی  تایبەتی  نێردەی  و 

شکستپێهێنانی داعش، لەگەڵ سەرکردەکان لە 

جیفری  بوویەوە.  کۆ  کورد  ناوخۆیی  دیالۆگی 

گفتوگۆیانە  ئەو  بۆ  ئەمەریکای  پشتیوانیی 

دەربڕی و داوای لە هەردوو ال کرد کە زاڵ بن 

بەسەر جیاوازییەکانیان و گەیشنت بە ئەنجامی 

دیاریکراو. 

هێزەکانی  هێشتنەوەی  ئەمەریکا،  بۆ 

تا  بوو  تر  هۆکارێکی  چاوەڕوانیدا  لە  تورکیا 

کۆ  پێکەوە  ئەنەکەسە  و  پەیەدە  بیەوێت 

بێت  ڕازی  ئەنقەرە  هیوایەی  بەو  ببنەوە، 

تورکیا  دۆستی  گرووپێکی  هەبوونی  بە 

بەڕێوەبردنی  لە  بێت  بەشدار  کە  -پارتی- 

بۆ  بەاڵم  سووریا.  ڕۆژهەاڵتی  باکووری 

کۆکردنەوەی  لە  زیاتر  تورکیا،  قایلکردنی 

هەر  دەکرد،  پێویست  کوردی  الیەنی  دوو 

لێدوانی  لە  ڕۆبەک  کە  ئەمەشە  لەبەر 

دیمەشق  لە  ئەمەریکا  باڵوێزخانەی  دواتری 

کردەوە  فراوانرت  گفتوگۆی  لەسەر  جەختی 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  داهاتووی  بە  سەبارەت 

هێرشە  خۆ.  بگرنە  دیکە  گرووپی  کە  سووریا 

سەر  بۆ  تورک  دەوڵەتی  داگیرکارییەکانی 

شارۆچکە کوردییەکانی ڕەس ئەلعەین و تەل 

پالنەکەی  20١9دا،  ئۆکتۆبەری  لە  ئەبیەز 

واشنتۆنی خێراتر کرد بۆ هەنگاونانی کرداری 

کە  کرد  ئاشکرای  ئەمەریکا  ئاڕاستەیەدا.  بەو 

حزبەکان  ڕێککەوتنی  لە  پشتگیری  بەفەرمی 

بێت  پەیامێک  ئەمەش  لەوانەیە  دەکات، 

نیازی جددیی هەیە  کە  ئەمەریکاوە  لەالیەن 
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ئیدارەیەکی  دامەزراندنی  یارمەتیدانی  لە 

سووریا.  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  گشتگیرتر 

سەربازەکانی  کە  کردووە  ئاشکرای  واشنتۆن 

ڕۆژهەاڵتی  بەشێکی  چەند  لە  ئەمەریکا 

کێڵگە  پاراستنی  بۆ  دەمێننەوە  سووریا 

نەوتییەکانی ناوچەکە و ڕێگریکردن لە داعش 

لە  ناوچانە.  بەو  گەیشتننیان  لە  سووریا  و 

ئەمەریکا  202١دا،  ساڵی  بەرگریی  بودجەی 

لە  بن  بەردەوام  کە  کردووە  پێشنیاری 

بۆ  هاوبەش  هەوڵی  و  قەسەدە  یارمەتیدانی 

ویالیەتە  سووریا.  ڕۆژهەاڵتی  لە  شەڕکردن 

لە  بێت  بەردەوام  بەنیازە  یەکگرتووەکان 

توانای  ڕووی  لە  قەسەدە  پشتگیریکردنی 

دوای  و  پێشرت  شەڕ.  کارامەیی  و  بنیاتنان 

دژی  قەیسەری  سزاکانی  ئەمەریکا  ئەوەی 

ئەمەریکا  بەرپرسانی  ناساند،  ئەسەد  ڕژێمی 

کە  کردەوە  ئاگادار  کوردەکانیان  هاوبەشە 

سزاکان  کاریگەریی  لە  ڕۆژهەاڵت  باکووری 

دەپارێزرێن.

بەو  کران  جێبەجێ  دیارە  وا  بەڵێنانە  ئەو 

ڕێککەوتنە نەوتییەی کە لەنێوان کۆمپانیایەکی 

ئێڵ  ئینێرجی  کرێسنت  -دەلتا  ئەمەریکی 

مامەڵەیە  ئەو  کرا.  ئیمزا  قەسەدەدا  و  سی- 

باکوور  ئیدارەی خۆبەڕێوەبەرایەتیی  یارمەتیی 

گەڕان  بۆ  دەدات  سووریا  ڕۆژهەاڵتی  و 

هەناردەکردنی  تەنانەت  و  پوختەکردن  و 

وتەی  بە  کاریگەرتر.  شێوەیەکی  بە  نەوت 

لە  بەشێک  کورد،  بااڵی  کاربەدەستێکی 

ڕێککەوتنەکە دروستکردنی پااڵوگەی مۆدێرنی 

 ١50 نرخی  بە  سووریایە  ڕۆژهەاڵتی  باکووری 

ملیۆن دۆالر. مایک پۆمپیۆ، وەزیری دەرەوەی 

مامەڵەیە  ئەو  کە  کردەوە  دووپاتی  ئەمەریکا، 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  نەوتییەکانی  کێڵگە 

سووریا نوێرت دەکاتەوە.

ئەمەریکا پێی وایە پشتگیریکردنی باکووری 

ناوخۆیی  ئابووریی  بەبێ  سووریا  ڕۆژهەاڵتی 

بە  بەتەواوی پشت  ئەوەی  بۆ  بێسود دەبێت، 

کوردەکان  کاتەوەی  لەو  نەبەستێت.  دیمەشق 

بە  گرتووە،  هەرێمەکەدا  بەسەر  دەستیان 

بۆ  بەستووە  ڕژێم  بە  پشتیان  زۆر  شێوەیەکی 

دەرەوە،  دەروازەی  تاکە  کااڵکان.  دابینکردنی 

لەگەڵ  بووە  سێمێلکا  سنووریی  دەروازەی 

کوردستانی عێراق. سێمێلکا خۆی خاڵی سنووری 

کەرتی نەوتیی بەهێز و مۆدێرن، 
بە پشتیوانیی ئەمەریکا لە باکووری 

ڕۆژهەاڵتی سووریا دەبێتە هۆی 
سەربەخۆیی ئابووریی زیاتر بۆ ئیدارەی 
خۆسەر، هاوکات لەگەڵ پێشکەشکردنی 

هێزی سیاسی بۆ کوردەکانی سووریا 
بۆ زیادکردنی جموجووڵی بازرگانی لە 

ڕێگەی سێمێلکاوە
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فەرمی نییە، بەڵکوو لە ساڵی 20١٣دا کرایەوە 

بۆ  مرۆیی  یارمەتیی  گەیاندنی  ئاسانکاریی  بۆ 

ناوخۆی سووریا. هەندێک کات سێمێڵکا وەک 

هاتووە،  بەکار  سیاسی  فشاری  بۆ  ئامرازێک 

و  سووریا  بەرەی  لە  پەیەدەوە  لەالیەن  هەم 

بەرەی  لە  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  هەم 

عێراق. بۆ منوونە؛ ئەو خاڵی پەڕینەوەیە چەند 

ئاڵۆزییەکان  کە  کاتێکدا  لە  داخراوە،  جارێک 

کردووە.  زیادی  ئەنەکەسە  و  پەیەدە  لەنێوان 

هەرێمیی  کاریگەریی  ڕەنگدانەوەی  سێمێڵکا 

سووریادا  لە  کورد  ناوخۆی  سیاسەتی  لەسەر 

هەیە. 

لە ماوەی ئەو چەند ساڵە، پەیەدە نەوتی 

کردووە.  ئەسەد  ڕژێمی  ڕەوانەی  خاوی 

ناوخۆیی  ئابووریی  لە  تێگەیشنت  بە  ئەمەریکا 

لە  چاوی  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە 

بەاڵم  داخستووە،  شێوەیە  لەو  چاالکییەکی 

ئەسەد  هەر  نەک  نوێیەدا  مامەڵە  ئەم  لەژێر 

نەوتییەکان،  کێڵگە  بگاتە  نادرێ  پێ  ڕێگەی 

پێ  خاوی  نەوتێکی  هیچ  پەیەدە  بەڵکوو 

بە  مۆدێرن،  و  بەهێز  نەوتی  کەرتی  نافرۆشێ. 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  ئەمەریکا  پشتیوانیی 

ئابووریی  سەربەخۆیی  هۆی  دەبێتە  سووریا 

لەگەڵ  هاوکات  خۆسەر،  ئیدارەی  بۆ  زیاتر 

کوردەکانی  بۆ  سیاسی  هێزی  پێشکەشکردنی 

بازرگانی  جموجووڵی  زیادکردنی  بۆ  سووریا 

سەقامگیریی  پاراستنی  سێمێلکاوە.  ڕێگەی  لە 

ئیدارەی  بە  زیاتر  سەربەخۆیی  سێمێلکا، 

خۆسەر لە ڕژێمی ئەسەد دەبەخشێت، کە ئەو 

داوای  ناوبەناو  و  ناناسێت  سنوورییە  دەروازە 

داخستنی کردووە. 

ئیدارەی  لە  ئەنەکەسە  لەخۆگرتنی 

و  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  خۆسەردا، 

دەدات  هان  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 

قەوارە  لەگەڵ  داهاتوو  مامەڵەکردنی  بۆ 

کوردییەکەی سووریا. لە ڕاستیدا هەر لەبەر ئەم 

هۆیە بوو کە بارزانی پشتگیریی ڕێککەوتنەکەی 

ئابوورییەی  قەیرانە  ئەو  دەکرد.  دواییەی  ئەم 

وا  ئێستادا،  لە  تیایە  کوردستانی  هەرێمی  کە 

پارتی  و  بەرپرسانی حکومەتی هەرێم  دەکات 

بازرگانی  بە  گرنگی  کوردستان  دیموکراتی 

لەگەڵ هەرێمە کوردییەکەی سووریا بدەن.     

و  سەقامگیر  قەوارەیەکی  بەکورتی: 

ئاشتکراوەی کورد لە باکووری ڕۆژهەاڵت، نەک 

سەقامگیرکردنی  هەوڵەکانی  بە  خزمەت  تەنیا 

دەکات،  سووریا  خۆرهەاڵتی  لە  ئەمەریکا 

بەڵکوو وێنەیەکی ئەرێنی دەدات بە تێوەگالنی 

ئەمەریکا لەو واڵتەدا. 

ئەگەر ڕۆژهەاڵتی سووریا سەقامگیر بێت، 

ناڕەزاییان  کە  باشوور  دیکەی  هەرێمەکانی 

و  سیاسی  سیاسەتی  بە  بەرامبەر  دەربڕی 

-ئەو  ئەسەد  شکستخواردووی  ئابووریی 

تێدایە-،  سوەیدایان  و  دەرعا  کە  ناوچانەی 

خۆسەر  ئیدارەی  لەگەڵ  پەیوەندی  دەتوانن 

دروست بکەن و پشتیوانیی ئەمەریکا بۆ بەرە 

بەرە پەراوێزکردنی ئەسەد دروست بکەن.
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تورکیا
بوو  یارمەتیدەر  20١٤دا  ساڵی  لە  کۆبانێ 

لە  ببنەوە.  نزیک  یەپەگە  و  تورکیا  ئەوەی  بۆ 

کاتێکدا شەڕڤانانی کورد بێئومێدانە بەرگرییان 

لە  کرد  کۆبانێ  کۆتایی  چارەکی  چەند  لە 

بەرپرسانی  ئیسالمی،  دەوڵەتی  هێرشی  دژی 

بوون  پێشوەخت  پێشبینیی  سەرقاڵی  تورکیا 

ئەو  بۆ  شارە  ئەو  کەوتنی  بە  سەبارەت 

تورکیا  نا،  یان  بێت  فشاردا  لەژێر  گرووپە. 

ڕێگەی بە پێشمەرگە کوردەکانی عێراق دا کە 

لە کۆبانێ لە دژی داعش پشتیوانیی سەربازی 

)یەپەگە(  گەل  پاراستنی  یەکینەکانی  لە 

لەگەڵ  پێشمەرگە  سەد  دوو  نزیکەی  بکەن. 

کاروانێکی سی و هەشت ئۆتۆمبێلی هەڵگری 

چەکی قورس و پێداویستی، چوونە ناو خاکی 

تورکیاوە و بەرەو ناوچە سنوورییەکان لەگەڵ 

شەڕی  لە  شەڕکردن  بۆ  کەوتن  بەڕێ  کۆبانێ 

دژی داعش.

کاتێک حکومەتی تورکیا لە ساڵی 20١٣دا 

لەگەڵ  کرد  ئاشتی  گفتوگۆی  بە  دەستی 

بە  بوو  ڕازی  بەدوودڵی  ئەنقەرە  پەکەکە، 

سووریا  باکووری  زۆربەی  یەپەگە  و  پەیەدە 

باکووری  لە  یەپەگە  بوونی  ببەن.  بەڕێوە 

سنووری  دیاریکراو  پلەیەکی  تا  سووریا، 

باشووری تورکیای پارێزراو کرد. لەو ماوەیەدا 

و  پەیەدە(  پێشووی  )سەرۆکی  موسلیم  ساڵح 

بەرپرسانی دیکەی پەیەدە زۆر جار سەردانی 

لەگەڵ  کۆبوونەوە  بۆ  دەکرد  ئەنقەرەیان 

ئەم دیدارانە کۆتایی  بەاڵم  تورکیا،  بەرپرسانی 

هات لەگەڵ شکستی کۆبوونەوەکانی ئەنقەرە 

لەگەڵ پەکەکە لە ساڵی 20١5. 

ئەگەر سیاسەتی تورکیا لە سووریا بەتەواوی 

لەسەر بنەمای دژەکورد نەبێت، ئەوا بێگومان 

لە  هەر  سیاسەتەکانیەتی.  سەرەکیی  پاڵنەری 

لەوە هاتە  تورکیا  سەرەتای شەڕی سووریاوە، 

کوردی  قەوارەیەکی  دامەزراندنی  کە  دەنگ 

نییە.  قبووڵ  خۆی  باشووری  سنووری  لەسەر 

درێژکراوەی  وەک  یەپەگە  و  پەیەدە  ئەنقەرە 

پەکەکە دەبینێت. 

تورکیای  یەپەگە  بۆ  ئەمەریکا  پاڵپشتیی 

نەبوو  وا  شتێکی  هیچ  بەاڵم  کرد،  تووڕە 

هاوپەیامنیی  بە  قەناعەت  بتوانێت  ئەنقەرە 

بە  بهێنێت  کۆتایی  ئەوەی  بۆ  بکات  ناتۆ 

کوردی  شەڕڤانانی  لەگەڵ  هاوبەش  کاری 

خۆی  یەپەگە  کورتدا،  ماوەیەکی  لە  سووریا. 

لە  کاریگەر  سەملاند وەک هێزێکی شەڕکەری 

تیرۆریستیی  گرووپی  شکستپێهێنانی  ئەرکی 

سەرکردایەتیی  بە  ئیسالمی  دەوڵەتی 

ئۆپۆزسیۆنە  گرووپە  پێچەوانەی  بە  ئەمەریکا. 

و  بەدیسپلین  یەپەگە  تر،  سەرەکییەکانی 

تورکیا،  ناڕەزاییەکانی  سەرەڕای  خرابوو.  ڕێک 

فراوانکردنی  بۆ  دا  گونجاوی  بڕیاری  واشنتۆن 

هاوکاریی سەربازی لەگەڵ یەپەگە. 

کاتێک  هات.  ئەنەکەسە  کارتی  پاشان 

دەرفەت  ئەوە  ئیتیالف،  پاڵ  ئەنەکەسە چووە 

کوردی  گرووپێکی  ئیستغاللی  تورکیا  کە  بوو 
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لە  خۆی  سیاسیی  بەرژوەندیی  بۆ  بکات 

و  سیاسی  ڕووی  لە  ئەنەکەسە  پەیەدە.  دژی 

دەکات  لێ  پشتیوانیی  بارزانی  کە  داراییەوە 

تەیب  ڕەجەب  نزیکی  هاوپەیامنی  -کە 

بارئامرازێک  بە  بوو  بەخێرایی  ئەردۆغانە-، 

لە  تورکیاوە  لەالیەن  دژەپەیەدە  سیاسەتی  بۆ 

ئەنەکەسە  بوونی  جار  زۆر  ئەنقەرە  سووریا. 

هێنا.  بەکار  پەیەدە  نیشاندانی  نایاسایی  بۆ 

ئەنەکەسە لەناو کۆمەڵگەی کوردیی سووریادا 

هەیە،  بەرچاویان  جەماوەریی  پشتیوانییەکی 

و  ڕێکخراوەیی  پێکهاتەی  ڕووی  لە  بەاڵم 

گرنگرت  هەمووشی  لە  و  سیاسی  دیسپلینی 

نییە.  پەیەدە  هاوتای  سەربازی،  دەسەاڵتی 

پێشکەشکردنی  لە  هێنا  شکستی  تورکیا 

لە  تەنانەت  بەدیلێک،  وەک  گرووپەکە 

و  ئەسەد  ڕژێمی  نێوان  جنێفی  گفتوگۆی 

ئۆپۆزسیۆندا. 

یاریکردنی  بێهوودەیی  بە  درککردن  پاش 

و  پەیەدە  دژی  لە  ئەنەکەسە  کارتی 

ئەوەی  بۆ  ئەمەریکا  قایلکردنی  شکستهێنانی 

و  یەپەگە  بۆ  پشتیوانییەکانی  لە  دەست 

دا  بڕیاری  تورکیا  هەڵبگرێت،  قەسەدە 

دوای  خۆی.  دەستی  بگەڕێنێتەوە  کێشەکان 

شەڕی  دەستپێکردنی  لە  ساڵ  پێنج  نزیکەی 

بواری  لە  20١٦دا  ساڵی   لە  تورکیا  سووریا، 

نەک  شەڕەوە،  ئەو  ناو  چووە  سەربازییەوە 

ئەوەی  بۆ  بەڵکوو  داعش،  یان  ئەسەد  دژی 

یەپەگە و قەسەدە لە فراوانکردنی خاکەکەیان 

بەڵێنی  بەردەوامیی  سەرەڕای  بوەستێنێت. 

تورکیا بۆ شەڕی دژی داعش، بەاڵم بەرپرسانی 

کە  نەبوون  دڵنیا  ئەمەریکا  سەربازیی 

ئەنقەرە  سەربازیی  دەستتێوەردانی  ئایا 

بەرەوپێشربدنی  لە  دەبێت  یارمەتیدەر 

نەهێشتنی  کە  واشنتۆن  جێگیرەکەی  ئامانجە 

کە  بوو  ئەوە  ئەوان  نیگەرانیی  داعشە. 

ڕووبەڕووبوونەوەیەکی گەورە لەنێوان سوپای 

گەل-یەپەگە  پاراستنی  یەکینەکانی  و  تورکیا 

شەڕی  لە  کورد  شەڕەڤانانی  قەسەدەدا،  و 

بەم  و  بکات  سەرقاڵ  داعش  دژی  سەرەکیی 

شێوەیە شەڕ لە دژی ئەو گرووپە تیرۆریستییە 

لە ڕۆژهەاڵتی سووریا دوا بخات. هەر چەندە 

قەڵغانی  ئۆپەراسیۆنی  فەرمیی  ئامانجی 

دەرکردنی  دەردەکەوت  وا  تورکیا  فوڕاتی 

ئامانجی فەرمیی ئۆپەراسیۆنی 
قەڵغانی فوڕاتی تورکیا وا دەردەکەوت 

رزگارکردنی شارۆچکەکانی وەک 
جەرابلوس و ئەلباب بوو لەدەست 

داعش، بەاڵم ئەوە ڕوونبوو ئامانجی 
ڕاستەقینە ئەوەیە ڕێگری لەشەڕڤانانی 
کورد بکرێت لە پێکهێنانی قەوارەیەکی 

هاوسێ بە درێژایی سنووری تورکیا
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ئەلباب  و  جەرابلوس  وەک  شارۆچکەکانی 

بوو  ڕوون  ئەوە  بەاڵم  داعش،  دەست  لە  بوو 

ڕێگری  کە  ئەوەیە  ڕاستەقینە  ئامانجی  کە 

پێکهێنانی  لە  بکرێت  کورد  شەڕڤانانی  لە 

سنووری  درێژایی  بە  هاوسێ  قەوارەیەکی 

20١٨دا،  دووەمی  کانوونی  مانگی  لە  تورکیا. 

یەکینەکانی  تورکیا،  زەیتوونی  ئۆپەراسیۆنی 

عەفرینی  شاری  لە  گەل-یەپەگەی  پاراستنی 

پێگەیەکی  کە  دەرکرد  سووریا  کوردستانی 

گرنگی پەیەدە بوو. پاش کەمرت لە دوو ساڵ، لە 

ئۆپەراسیۆنی   ،20١9 یەکەمی  ترشینی  مانگی 

پاراستنی  یەکینەکانی  تورکیا  بەهاری  ئاشتیی 

شارۆچکەکانی  لە  قەسەدەی  و  یەپەگە  گەل 

ڕەس ئەلعەین و تەل عەبیەد دوور خستەوە.  

لە  بوون  بەردەوام  الیەنگرانی  و  پەیەدە 

هاوکاریکردنی  بە  ئەنەکەسە  تۆمەتبارکردنی 

بەشێکی  تۆمەتانە  جۆرە  ئەم  تورکەکان. 

هەندێک  کە  گرت  سەرچاوەی  لەوەوە  زۆری 

بوون،  تورکیا  لە  ئەنەکەسە  سەرکردەکانی  لە 

عەلیکۆ،  فواد  و  بەشار  عەبدولحەکیم  وەک 

تورکیایان  سەربازیی  کردەوەی  هۆکاری 

هەرێمە  کە  قەسەدە  و  یەپەگە  سەر  خستە 

لەگەڵ  نایەکسان  بەرەو شەڕی  کوردییەکەیان 

پرۆتورکانەی  سەرکردە  ئەم  ڕاکێشاوە.  تورکیا 

پێگەی  ناو  خستە  گرووپەکەیان  ئەنەکەسە، 

خراپەوە لەگەڵ پەیەدە کە بە خیانەتکار ناوی 

بردن. 

داگیرکارییانە،  ئەو  لەدوای  و  پێشرت 

پرۆکسییە  بەکارهێنانی  لە  بوو  خێرا  تورکیا 

ئیخوان  وەکوو  سووریا  سیاسییەکانی 

و  پەیەدە  سەر  هێرشکردنە  بۆ  موسلیمین 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  سیاسییەکەی  قەوارە 

سووریا. ئیتیالف کە بنکەی لە ئەستەنبووڵە و 

تورکیا  سەربازییەکانی  ئۆپەراسیۆنە  هاوکاری 

چەندین  ئەلعەین،  ڕەس  و  عەفرین  لە  بوو 

گرووپی  بە  چەکدارەکانی  و  پەیەدە  جار 

دەبێت  کە  کردووە  وەسف  تیرۆریستی 

لە  بەشێکە  هێشتا  ئەنەکەسە  بربێت.  لەناو 

ئیتیالف، تورکیا زۆر جار باسی ئەوەی کردووە 

لە  کوردە  شەرعیی  نوێنەری  ئەنەکەسە  کە 

گفتوگۆی  ڕاگەیاندنی  کاتی  بەاڵم  سووریا، 

حوزەیرانی  مانگی  لە  ئەنەکەسە  و  پەیەدە 

2020، چاوش ئۆغڵۆ وتی هەر ڕێکخراوەیەک 

لەگەڵ پەکەکە کار بکات؛ بەئامانجی دەگرین. 

ئیتیالفدا،  لەناو  ئەنەکەسە  ئایندەی 

بێت  گفتوگۆکان  سەرەکیی  بابەتی  پێدەچێت 

وەکوو  ئەنەکەسە  مانەوەی  پەیەدە.  لەگەڵ 

دەکەوێتە  نیشتامنی،  ئۆپۆزسیۆنی  لە  بەشێک 

سەر ئەوەی چۆن دوو الیەنەکە ڕێک دەکەون 

دانوستانێکی  هەر  لە  نوێنەرایەتییان  لەسەر 

واڵتەکەوە.  ئایندەی  بارەی  لە  ئاشتی 

بەشداریی پەیەدەش لە دانوستانەکانی ئاشتی 

یەکگرتووەکان،  نەتەوە  سەرپەرشتیی  بە 

دەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا تورکیا قایل دەبێت 

ڕەنگە  گریامنەیە  ئەم  بەشداریکردنی.  بە 

ئەرکی دیپلۆماتە ئەمەریکییەکان بێت. 
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ڕژێمی سووریا
ساڵی  لە  ئەسەد  سەربازەکانی  کە  کاتێک 

کشابوونەوە  کوردییەکان  ناوچە  لە   20١2

تێگەیشتنی  سووریادا،  ڕاپەڕینی  گەرمەی  لە 

کەمرتین  ڕژێم  کە  بوو  ئەوە  سەرەتایی 

ئامادەبوونی لە گەورەشارەکانی وەک قامیشلۆ 

و  قامیشلۆ  باقیی  هەبوو.  حەسەکەدا  و 

ژێر  کەوتنە  هەرێمەکە  تەواوی  و  حەسەکە 

یەکینەکانی  کات،  بەپێی  یەپەگە.  کۆنرتۆڵی 

ئەسەدیان  ڕژێمی  دەسەاڵتی  گەل  پاراستنی 

فڕۆکەخانەی  و  ئەمنییەکان  گۆڕەپانە  لە 

ئەو  کرد.  قەتیس  قامیشلۆدا  لە  نێودەوڵەتی 

مانگی  تا  )20١2(ەوە  ساڵی  لە  بێسەروبەرییە 

مایەوە، هەر چەندە هەندێک  وا  ١0ی 20١9 

هێزەکانی  لەنێوان  توندوتیژی  زنجیرە  جار 

بەزۆری  کە  دەدا  ڕووی  یەپەگەدا  و  ئەسەد 

لەسەر داهاتی نەوت و گومرگ و کۆنرتۆڵکردنی 

هەندێک ناوچەی دیاریکراو بوون. 

پشتیوانیی  گەورەبوونی  سەرەڕای  بەاڵم 

سەربازیی ئەمەریکا بۆ پەیەدە، پەیەدە هەمیشە 

دیمەشق هێشتەوە،  لەگەڵ  کراوەی  کەناڵێکی 

چ ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ. هەندێک کەسی 

بەبەردەوامی  خۆسەردا  ئیدارەی  لەناو  بەهێز 

داکۆکییان لە پەیوەندی لەگەڵ ڕژێمدا کردووە، 

ئەمەش لەوەوە سەرچاوە دەگرێت کە کورد لە 

کۆتاییدا دەگەڕێتەوە بۆ دیمەشق بۆ دانوستان 

شێوەیە  بەم  هەرێمەکەی،  داهاتووی  لەسەر 

دەتوانێت  ڕژێمدا  لەگەڵ  کەم  پەیوەندییەکی 

سوودی هەبێت بۆ هەر دانوستانێکی داهاتوو. 

پەیەدە-قەسەدە  پێکهاتەی  لەناو  تر  کەسانی 

زیادکردنی  بە  و  بیرۆکەیەن  ئەم  دژی  کە 

پشتیوانیی ئەمەریکا هەوڵی دوورکەوتنەوەیان 

دا لە ئەسەد.

ئەسەد جاروبار بە هۆی کاری هاوبەشیان 

سەر  دەکردە  هێرشی  ئەمەریکییەکان،  لەگەڵ 

یەکینەکانی پاراستنی گەل )یەپەگە( و قەسەدە، 

پێگەیەکدا  لە   20١٧ ساڵی  سەرەتای  تا  بەاڵم 

کورد  دژی  لە  ڕاستەقینە  کە هەڕەشەی  نەبوو 

دژی  لە  جۆراوجۆردا  شەڕی  لە  چونکە  بکات، 

ئەو یاخیبووانەی لە تەواوی سووریادا هەبوو؛ 

وردە  سووریا  ڕژێمی  کاتێک  بوو.  سەرقاڵ 

ناوچانەدا  ئەو  زۆربەی  بەسەر  دەستی  وردە 

دەستی  یاخیبووانەوە  لەالیەن  پێشرت  کە  گرت 

زیاتر  گیرابوو، گوتاری دژەکوردەکەی  بەسەردا 

پلەبەرز،  بەرپرسانی  و  ئەسەد  وتەکانی  بوو. 

و  کورد  هەرێمی  کە  دەکردەوە  دووپاتیان 

لەالیەن  کە  ڕۆژهەاڵت  دیکەی  ناوچەکانی 

بەدەر  کراون؛  کۆنرتۆڵ  کوردییەکانەوە  هێزە 

نین لە ئامانجی کۆتایی ڕژێم بۆ سەپاندنەوەی 

دەسەاڵت. 

بەهێز  کاتە  ئەو  تەنیا  خواستانە  ئەو 

بەشەکانی  لە  ئەمەریکا  هێزەکانی  کە  بوون 

باکووری ڕۆژهەاڵتی سووریا کشایەوه و تورکیا 

لە  بێهیوابوون  دوای  کرد.  داگیر  هەرێمەکەی 

پێشڕەویی  لە  تورکەکان  ئەوەی  بۆ  هاوکاری، 

زیاتر بۆ ناو خاکی کوردان بوەستێنن، قەسەدە 
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و  ڕووسیا  هێزەکانی  بانگهێشتی  بەفەرمی 

ڕژێمی ئەسەدی کرد، پێیان وا بوو ئەمە تورکیا 

ناچار دەکات ئۆپەراسیۆنەکانی بۆ رەئس عەین 

و تەل ئەبیەز سنووردار بکات. 

بەشێکی  بۆ چەند  گەڕانەوەی خۆی  ڕژێم 

الیەنگرانی  بۆ  سووریا  ڕۆژهەاڵتی  باکووری 

خۆی بۆ یەکەم جار لە ساڵی )20١2(ەوە وەک 

سەرکەوتنی گەورە منایش کرد. هەر چەند ئەمە 

بەرامبەر  کورد  دەموچاوی  لە  بوو  زللەیەک 

پشتبەسنت بە ئەمەریکییەکان، بەاڵم لە ڕاستیدا 

واقیع  ئەرزی  لەسەر  سەرەکیی  شتێکی  هیچ 

کە  ئەسەد  ڕژێمی  سەربازانەی  ئەو  نەگۆڕی. 

لە  عیسا  عەین  و  کۆبانێ  ناوچەکانی وەک  بۆ 

قەسەدەوە  لەالیەن  کران،  پێ  باڵوە  باکوور 

ئەسەد  کرانەوە.  جێگە  و  درا  پێ  خواردنیان 

دانی بەوەدا دەنا کە سوپاکەی بە هۆی نۆ ساڵ 

شەڕەوە داڕماوە، توانای ئەوەی نییە کۆنرتۆڵی 

لە  ئەگەر  تەنانەت  بکات،  ناوچەکە  تەواوی 

هەروەها  بکرێت.  ئەوە  سیاسییشەوە  ڕووی 

ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە  کە  نا  بەوەدا  دانی 

و  سەربازی  و  سیاسی  ڕاستییەکی  سووریا 

کۆمەاڵیەتی و ئابووریی نوێ هەیە و گۆڕینیان 

ماوەیەکی زۆری دەوێت.

ڕووسیا   ،2020 شوباتی  لە 

دەستپێشخەرییەکی کرد بۆ نێوەندگیریی نێوان 

باڵی  کە  دیموکرات  سووریای  ئەنجوومەنی 

ئەم  سووریا.  ڕژێمی  و  قەسەدەیە  سیاسیی 

جووڵەیە گرنگ بوو، چونکە پەیەدە و پارتەکانی 

ئەسەد  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  ئەنجوومەنەکە  تری 

کەوتنە گفتوگۆ دوای داگیرکارییەکانی تورکیا لە 

ناکۆکیی  ئۆکتۆبەری 20١9. خاڵێکی سەرەکیی 

نێوان ڕژێمی سووریا و ئەنجوومەنی سووریای 

دیموکرات، هەم لەپێش و هەم لە کاتی گفتوگۆ 

سەرەتاییەکاندا، ئەو سیستمە حوکمڕانییە بوو 

کە هەرێمە کوردییەکە خاوەندارێتیی دەکات. 

لەسەر  پێداگریی  هەر  نەک  ئەنجوومەنەکە 

کرد  نوێیەکەی  خۆجێییە  ئۆتۆنۆمییە  پاراستنی 

کە لە ساڵی 20١٤ لەالیەن گرووپە کوردییەکانی 

سەر بە پەیەدەوە ڕاگەیەنرابوو، بەڵکوو داوای 

دەکرد کە مۆدێلی حوکمڕانییەکەی لە هەموو 

سووریا جێبەجێ بکرێت.

خۆیان  ئەگەر  دەترسن  لەوە  کوردەکان 

داواکارییانەی  لە  جۆرە  ئەو  ڕادەستی 

زەحمەتە پێشبینیی ئەوە بکرێت 
ئەسەد بتوانێت بگاتە ڕێککەوتنێکی 

مانادار لەگەڵ کوردەکان. 
هەر چەندە دەکرێت لەالیەن 

ڕووسەکانەوە پاڵی پێوە بنرێت 
بۆ ئەوەی گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ 

کوردەکاندا بکات
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بە  کۆتایی  ئەوا  بكەن،  ئەسەد  ڕژێمی 

پەیەدە  بۆیە  بێت.  خۆبەڕێوەبەری  خەونی  

هەلە  ئەم  نایانەوێ  هاوپەیامنەکانی  و 

لەدەست بدەن و هەندێ الیەنی دیاریکراوی 

حوکمڕانیی ئێستا دەناسێنن تا لەگەڵ دیمەشق 

دانوستانی لەسەر بکەن. دانوستانەکانی کە لە 

کۆتایی  ئەنجام  بەبێ  چوو؛  بەڕێوە  دیمەشق 

ڕووسیا.  چڕەکانی  هەوڵدانە  سەرەڕای  هات، 

سەربازی  بنکەی  لە  سەرەتاییەکان  کۆبوونەوە 

کرا،  جەماوەری  پشتیوانیی  بە  و  حمێمیم  لە 

بەاڵم نەیانتوانی بگەنە ڕێککەوتن.  

زەحمەتە  هەیەتی،  مێژووەی  ئەو  بەپێی 

بگاتە  بتوانێ  ئەسەد  بکرێت  ئەوە  پێشبینیی 

هەر  کوردەکان.  لەگەڵ  مانادار  ڕێککەوتنێکی 

چەندە دەکرێت لەالیەن ڕووسەکانەوە پاڵی پێوە 

برنێ بۆ ئەوەی گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ کوردەکاندا 

مانۆڕ  دەیتوانی  هەمیشە  ئەسەد  بەاڵم  بکات، 

بکات -وەک ئەوەی پێشرت کردوویەتی- بۆ کڕینی 

کات تا ئەو کاتەی ڕژێمەکەی لە ڕووی سیاسی و 

سەربازییەوە پێگەی باشرت دەبێت، بەم شێوەیە 

دانوستانێکی  هەر  لە  دەبێت  بااڵی  دەستی 

بەردەوام  قەسەدە  هەتا  کورد.  لەگەڵ  داهاتوو 

ئەمەریکییەکان،  لەگەڵ  هاوبەشی  لە  بێت 

ڕژێمی سووریا و ڕووسیا بەزەحمەت بەشداری 

لە گفتوگۆی ڕاستەقینە لەگەڵ کورد دەکەن. لەم 

خاڵەدا، هەر دانوستانێکی سیاسیی نێوان ئەسەد 

شکست  چارەنووسی  سووریا؛  کوردەکانی  و 

دەبێت. 

فاکتەری ڕووسی 
بە  ئاماژە  بەردەوام  ڕووسیا  حکومەتی 

گەلی  لەگەڵ  مۆسکۆ  مێژوویی  پەیوەندیی 

کاریگەریی  ستایشی  جار  زۆر  دەکات،  کورد 

پەیوەندییان دەکەن لە شەڕی دژی تیرۆردا لە 

گرنگیی  لە  ڕووسەکان  سووریادا.  چوارچێوەی 

پاراستنی پەیوەندی لەگەڵ کورد تێدەگەن. بە 

ناسینی الوازییەکانی هێزەکانی ئەسەد، ڕووسیا 

ببێتە  دەتوانێت  قەسەدە  کە  باوەڕەدایە  لەو 

بەشداری  لەوانەیە  کە  داهاتوو  هاوپەیامنی 

بکات لە یەکبوونی خاکی سووریا. 

ڕووسیا   ،20١٧ دووەمی  کانوونی  مانگی 

بۆ  کرد  سۆچی  لە  کۆنفڕانسێکی  سپۆنسەریی 

پێداگریی  ئۆپۆزسیۆن.  و  ڕژێم  پێکهاتەکانی 

کۆبوونەوەکە  ناونانی  لەسەر  ڕووسیا 

سەرباری  سووریا”،  گەلی  “کۆنگرەی  بە 

ناسیۆنالیست  کەسانی  ناڕەزایەتییەکانی 

بوو  تایبەتی  پەیامی  الیەن،  هەردوو  لە 

هەموو  لە  باشرت  ڕووسیا  کە  کوردەکان  بۆ 

ئەکتەرێکی تری ناوەوە یان دەرەوەی سووریا 

لە دۆخی ئەوان تێدەگات. ناوزەندکردنی کورد 

گەیاندنی  بۆ  بوو  مۆسکۆ  ڕێگای  “گەل”،  بە 

ئەو  -کە  سووریا  لە  کورد  پرسی  ناوەرۆکی 

دەژین،  باوباوپیرانیان  خاکی  لەسەر  کەسانەی 

بەراورد  بە  بوو  دیار  پێشکەوتوو  ناسینە  ئەم 

سووریا  ملمالنێی  دیکەی  الیەنەکانی  لەگەڵ 

کە کوردەکان تەنها وەک کەمینەیەکی نەژادی 

لە  کێشەکانی  دەکرێت  و  دەکەن  سەیری 
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ڕێگەی هاواڵتیبوونەوە چارەسەر بکرێن. 

ڕووسیا داوای ئۆتۆنۆمیی کولتووری کوردی 

لەالیەن  ئۆپۆزسیۆن  له  بەر  که  شتێک  کرد، 

لەگەڵ  کوردەکان  کرایەوە.  ڕەت  ڕژێمەوه 

کۆنفرانسەکەیان  بایکۆتی  لەوانەی  ئەوەشدا، 

کردووە )وەک پەیەدە و ئەنەکەسە(، بە ئەرێنی 

بۆ  ئاماژەکەی  و  ڕووسیا  پێشنیارەکەی  سەیری 

پلەیەک لە ئۆتۆنۆمیی کورد کرد. 

لە  ئەمەریکا  هێزەکانی  کشانەوەی 

ترشینی  لە  سووریا  ڕۆژهەاڵتی  باکووری 

یەکەمی 20١9 و دواتر داگیرکارییەکانی تورکیا، 

بە  پێشکەش  دەرفەتی  نوێی  پەنجەرەیەکی 

لە  خۆی  کاریگەریی  بنیاتنانی  بۆ  کرد  ڕووسیا 

ڕێگەی  لە  بەدیاریکراوی  کوردییەکە،  هەرێمە 

پێشرت  ناوچانەی  ئەو  بۆ  هێز  باڵوەپێکردنی 

لە  جگە  نەبوون.  ڕووسیا  سەربازانی  سنووری 

لە  ڕووسیا  سەربازەکانی  ئێشکگریی  بەشی 

چوارچێوەی  -لە  تورکیا  و  سووریا  سنووری 

نێوان مۆسکۆ  ئۆکتۆبەری 20١9ی  ڕێککەوتنی 

قامیشلۆ  لە  ئەوان  بوونی  ئەنقەرە-دا،  و 

لە  بەتایبەت  کردووە،  زیادی  حەسەکە  و 

فڕۆکەخانەی پێشوو کە ماوەیەکی زۆرە لەژێر 

کۆنرتۆڵی هێزەکانی ئەسەددا بووە.

مانگەی  چەند  لەم  بۆنەیەک  چەند  لە 

دواییدا، هێزەکانی ئەمەریکا ڕێیان لە کاروانی 

تێپەڕ  ناوچانەدا  بەو  گرت  ڕووسیا  سەربازیی 

ئەمەریکادا  کاریگەریی  ناوچەی  لە  کە  بنب 

حوزەیرانی  سەرەتای  لە  منوونە؛  بۆ  بوون، 

2020، کاروانێکی سەربازیی ڕووسی هەوڵی دا 

ئەملالیکیە  شارۆچکەی  نزیک  گوندێکی  بگاتە 

بەاڵم  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە 

سەربازەکانی ئەمەریکا ڕێگرییان لە ڕووسەکان 

ڕووسییەکە شکستی  کرد. هەر چەندە هەوڵە 

بەرژەوەندیی  مۆسکۆ  دا  نیشانی  بەاڵم  هێنا، 

بۆ  سەرباز  باڵوەپێکردنی  لە  هەیە  خۆی 

نەوتییە  کێڵگە  بە  نارساوە  کە  ناوچەیەک 

زۆرەکانی. بەپێی ئەو ڕێککەوتنە نوێیەی نەوت 

لەنێوان ئەمەریکا و قەسەدەدا هەیە، پێویستە 

هێزەکانی  کە  لەوەی  بێت  دڵنیا  واشنتۆن 

بەو  دەستیان  داهاتوودا  لە  ناتوانن  ڕووسیا 

لەوانەیە  کە  -سیناریۆیەک  بگات  کێڵگەیە 

بوونی  بدات.  تێک  نەوت  بەرهەمهێنانی 

لەبەردەم  کۆسپێکە  ناوچەکەدا،  لە  ئەمەریکا 

سووریا،  لە  مۆسکۆ  درێژخایەنەکانی  پالنە 

لەوانەش نزیکبوونەوەی لە کورد، بۆیە ڕووسیا 

لە  دەبێت  بەردەوام  ڕێگەیەک  هەموو  بە 

گوشارخستنە سەر ئەمەریکییەکان لە باکووری 

ڕۆژهەاڵتی سووریا.

لە  ئەمەریکا  هێزەکانی  کشانەوەی  دوای 

خێرا  ڕووسیا  بەرپرسانی   ،20١9 ئۆکتۆبەری 

بوون بۆ ئەوەی بە کوردەکان بڵێن چیرت پشت 

بە ئەمەریکا نەبەسنت. ڕووسیا ئەو کشانەوەیەی 

بەکار هێنا بۆ ئەوەی نیشانی بدا کە هاوبەشیی 

باشییەک  “هیچ  سووریا؛  لە  کورد  و  ئەمەریکا 

ناهێنێ بۆ کورد”، وەک سێرگی الڤرۆڤ وەزیری 

دەرەوەی ڕووسیا وتی.
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کە  نا  بەوەدا  دانیان  قەسەدە  بەرپرسانی 

کشانەوەی هێزەکانی ئەمەریکا، زیانی بە متامنەی 

نێوان ئەو دوو هاوکارە گەیاندووە. بەاڵم فەرماندەی 

کە  ڕایگەیاند  کۆبانێ،  مەزڵوم  قەسەدە،  گشتیی 

لەگەڵ  تاڵی  ئەزموونی   ،20١9 ساڵی  لە  کورد 

سەربازانی  بۆ  ڕێگەی  کاتێک  هەبوو،  ڕووسیادا 

شارۆچکەی  20١٨دا  ساڵی  کە  کرد  خۆش  تورکیا 

داگیر  کوردستان  ڕۆژئاوای  باکووری  عەفرینی 

بکەن. لە تەممووزی 2020دا، ڕووسیا لەگەڵ چین 

ئاسایشی  ئەنجوومەنی  ئاراستەی  بڕیارنامەیەکی 

نەتەوە یەکگرتووەکان )ڤیتۆ( کرد، کە تیایدا ڕێگەیان 

بە گواستنەوەی بەردەوامی یارمەتییەکان بۆ ناوچە 

کوردییەکانی سووریا و ناوچە کۆنرتۆڵکراوەکان دا 

و  عێراق  لەگەڵ  سووریا  سنووریی  خاڵی  سێ  لە 

تورکیا. الی کوردیش ئەو جووڵەیە وەکوو هەوڵێکی 

تری ڕووسیا بیرنا، بۆ شکاندنی پەیوەندیی نزیکی 

کورد لەگەڵ واشنتۆن. بەڕاستی ئەوە پەیامێک بوو 

کە مۆسکۆ هێشتا ئەو ئامرازەی هەیە کە کورد لە 

ئابوورییەوە بخنکێنێ، ئەگەر هاوپەیامنیی  ڕووی 

بدات.  پێ  بەردەوامی  ئەمەریکادا  لەگەڵ  خۆی 

ماوەیەکی نزیک دوای ڤیتۆکە، مۆسکۆ هەوڵەکانی 

بۆ دانوستانی نێوان ڕژێم و کوردەکان نوێ کردەوە، 

سەرپەرشتیکردنی  بۆ  وەاڵمێک  وەکوو  ئەمەش 

یەکخستنی کوردەکان لەالیەن ئەمەریکاوە. ڕووسیا 

نوێیە  هاوپەیامنیی  بە  پێویستی  گەیشتووە  لەوە 

لە سووریای دوای جەنگ، بەتایبەت کوردەکان کە 

سووریایان  خاکی  سێیەکی  و  ڕێکخراون  هێزێکی 

لەژێر دەستە. 

لێکنزیککردنەوەی  بۆ  تردا  هەوڵێکی  لە 

 ،2020 ئەیلوولی  لە  ڕووسیا  سووریا،  کوردەکانی 

سەرپەرشتیی واژۆکردنی لێکتێگەیشتنی کرد لەنێوان 

قەسەدە و پارتی ئیرادەی گەل، کە فراکسیۆنێکی 

کۆمۆنیستییە و مۆسکۆ پشتگیریی دەکات. 

لە  جەمیل،  قەدری  حیزبەکە،  سەرۆکی 

ئەسەددا  کابینەی  لە  سووریادا  شەڕی  سەردەمی 

“ئۆپۆزسیۆنی  لە  بەشێکە  ئێستا  و  بووە  وەزیر 

لەسەر  ال  هەردوو  بەڵگەنامەکەدا  لە  ناوخۆیی”. 

چارەسەری  لەوانە:  کەوتوون،  ڕێک  خاڵ  پێنج 

بەپێی  سووریا  لە  کورد  پرسی  بۆ  دیموکراتیک 

تری  خاڵێکی  نێودەوڵەتییەکان.  ڕێککەوتنە 

ڕێککەوتنەکە، سەبارەت بە پێویستیی سوودوەرگرتن 

بوو لە ئیدارەی خۆسەر بۆ المەرکەزیەتی سووریای 

داهاتوو. هەروەها قەسەدە بە شێوەیەکی کاریگەر 

لە  پێکەوەژیان،  و  تیرۆر  شەڕی  لە  بێت  بەشدار 

و  بگرێ  یەک  لەگەڵ سوپای سووریا  داهاتووشدا 

دەست لە سیاسەت وەرنەدات. 

ڕووسیا لەوە گەیشتووە پێویستی 
بە هاوپەیمانیی نوێیە لە سووریای 
دوای جەنگ، بەتایبەت کوردەکان 
کە هێزێکی ڕێکخراون و سێیەکی 

خاکی سووریایان لەژێر دەستە
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ڕێگایەکی بەرز و نزم
ئەوە  هەواڵی   ،2020 ئابی  سەرەتای 

پەیەدە  گفتوگۆی  دووەمی  خولی  کە  درا 

مانگی  لە  بکات.  پێ  دەست  ئەنەکەسە  و 

بە  کرا  تر  کۆبوونەوەی  چەندین  ئەیلوولدا 

ئەمەریکا  ئەنەکەسە.  کاربەدەستێکی  وتەی 

بە  گەیشنت  بۆ  دەدات  الیەنەکە  دوو  هانی 

ڕێککەوتن و دروستکردنی مەرجەعیەتێک بە 

زووترین کات. هەر چەندە هێشتا ئەنجامی 

نییە،  ڕوون  ڕێککەوتن  بۆ  گفتوگۆیانە  ئەو 

کە  دەکەنەوە  دووپاتی  ال  هەردوو  بەاڵم 

تەنها تێوەگالنی ئەمەریکا دەتوانێت ڕێڕەوی 

واشنتۆن  کاتێک  تا  بپارێزێت.  دانوستانەکان 

ئەم  بۆ  سیاسی  سپۆنسەریی  بە  بێت  پابەند 

ئاشتبوونەوە  دەستپێشخەرییە گرنگە، هیوای 

بە زیندوویی دەمێنێتەوە. 

لەم  کۆبانی(  )مەزڵوم  عەبدی  جەنەراڵ 

دۆخەدا دەتوانێ ڕۆڵی گرنگ ببینێت و دوو 

و  سەرکەوتن  بکاتەوە.  نزیک  لێک  الیەنەکە 

سووریا،  کوردەکانی  یەکخستنی  لە  شکستی 

دەرکەوتنی  لە  دەدات  نیشان  ئەو  هێزی 

یەکخستنی  توانای  کە  سەرکردەیەک  وەک 

کوردی  بەرپرسانی  ڕەنگە  هەیە.  الیەنەکانی 

هەوڵەکانیدا  لە  عەبدی  بیانەوێت  عێراق 

کۆتاییدا  لە  ئەوە  چونکە  بێت،  سەرکەوتوو 

توانای هەیە کاریگەریی کادیرانی پەکەکە لە 

بارزانییش  بکاتەوە.  کەم  سووریا  کوردستانی 

لە کاتی دانوستانەکانی نێوان دوو الیەنەکە، 

بن  پێداگر  کە  کرد  ئەنەکەسە  لە  داوای 

لەسەر داوا بنەڕەتییەکانی خۆیان، بەتایبەت 

لە  دەسەاڵت  هاوبەشیکردنی  بە  سەبارەت 

داهاتوودا.  لە  سیاسی  و  سەربازی  ڕووی 

سەرەڕای هەندێک گەشبینی بۆ سەرکەوتنی 

گفتوگۆکان، بەاڵم گرنگە تێبینیی ئەوە بکەین 

پەیەدە،  بەتایبەتی  الوە،  هەردوو  لە  کە 

دەیانەوێت دۆخی ئێستا مبێنێتەوە. 

کوردی عێراق پێویستە زیاتر پشتیوان بن 

بەتوانا  سیاسیی  بەرەیەکی  دامەزراندنی  بۆ 

هاندەری  لە  جگە  سووریا.  لە  براکانیان  بۆ 

و  یەکگرتوو  کوردیی  قەوارەیەکی  ئابووری، 

قوواڵیی  نوێنەرایەتیی  سووریا  لە  خۆسەر 

عێراق  کوردستانی  هەرێمی  بۆ  سرتاتیژی 

بزانێت  ئەوە  پێویستە  پەکەکەش  دەکات. 

کە کوردی سووریا هەلی بێهاوتایان هەیە لە 

بااڵی  خۆبەڕێوەبردندا، وەک کاربەدەستێکی 

سەدەیە”.  “دەرفەتی  کرد  باسی  قەسەدە 

لە  پەکەکە  ڕاستەوخۆی  بەشداریی  بەاڵم 

تەنیا  سووریا،  لە  کورد  ناوخۆی  کاروباری 

ئاڵۆز دەکات.  بۆ قەسەدە  مەسەلەکان زیاتر 

و  قەسەدە  لە  پەکەکە  دوورکەوتنەوەی 

تورکیا  هەڕەشەکانی  بەتەواوی  یەپەگە، 

ڕاناگرێت،  سووریا  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە 

بەو  ئەنقەرە  توانای  ڕاستیدا  لە  بەڵکوو 

داگیرکردنی  بۆ  کە  دەکاتەوە  کەم  بەهانانە 

بەکاری  سووریا  کوردییەکانی  ناوچە 

دەهێنێت. 
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بۆ  گرنگ  دیکەی  هەنگاوێکی 

دانوستانەکانی  داهاتووی  قۆناغەکانی 

لە  دەبێت  بریتی  ئەنەکەسە،  و  پەیەدە 

وەک:  ناکوردییەکان،  و  کوردی  الیەنە 

کورد،  دیموکراتی  پێشکەوتنخوازی  پارتی 

ڕێکخراوی  کورد،  دیموکراتی  یەکێتیی  پارتی 

و  عەرەبەکان  و هۆزە  ئاشووری  دیموکراتی 

هەردوو  مەدەنی.  کۆمەڵگای  گرووپەکانی 

الش دان بەوەدا دەنێن کە هەر ڕێککەوتنێکی 

ناوخۆیی،  حوکمڕانیی  لەسەر  داهاتوو 

گرووپە  هەموو  لەنێوان  کۆدەنگی  دەبێت 

ئەتنی و ئایینییەکان لە باکووری ڕۆژهەاڵتی 

هەڵبژاردنی  بهێنێت.  بەدەست  سووریا 

خۆجێیی کە لە ساڵی )20١٤(ەوە دوو جار 

دەبێت  دراوە،  ئەنجام  پەیەدەوە  لەالیەن 

ئەو  سەرەڕای  بێت.  ئازاد  و  دادپەروەرانە 

تەحەدا جددییانەی ڕووبەڕووی هەرێمەکە 

خۆبەڕێوەبەریی  هێشتا  بەاڵم  دەبنەوە، 

دەرفەتی  سووریا؛  ڕۆژهەاڵتی  و  باکوور 

بەهێز  خۆی  ئەوەی  بۆ  هەیە  ڕاستەقینەی 

بکات و بوونی خۆی بپارێزێت.

هێشتا  داعش  تێکشکانی،  سەرەڕای 

بۆ  تەنها  نەک  جددییە  هەڕەشەیەکی 

بەڕێوەبەرایەتییە  ئەو  بۆ  بەڵکوو  قەسەدە، 

کاریگەریی  بەدوای سەملاندنی  کە  خۆسەرە 

زۆرینە  ناوچە  لە  بەتایبەتی  خۆیدایە، 

عەرەبەکاندا. ئیدارەی خۆسەری و قەسەدە، 

نێودەوڵەتییەکانیان،  یارمەتیی و هاوکارە  بە 

چاککردنەوەی  پالنی  دەستبەجێ  دەبێت 

دەستی  لە  ناوچانەی  ئەو  بۆ  ڕاستەقینە 

داعش ئازاد کراوە؛ دابڕێژن. دەبێت پالنێکی 

و  باش  حوکمڕانیی  سیستمێکی  جۆرە،  لەو 

بکات.  دابین  ئابوورییش  هەلی  هەروەها 

عەرەبی  دانیشتووانی  دڵنیاکردنەوەی 

ڕۆژهەاڵتی  دیکەی  شوێنەکانی  و  دێرەزۆر 

ئابوورییان،  دۆخی  بە  ڕازیبوون  سووریا، 

تری  ئەکتەرەکانی  لە  ڕێگری  بێگومان 

و  سووریا  ڕژێمی  تەنانەت  و  داعش  وەک 

بە  سەر  میلیشیاکانی  و  ڕووسیا  هێزەکانی 

فوڕات،  درێژایی ڕۆژئاوای  بە  ئێران دەکات 

ناڕەزاییە  قۆستنەوەی  بۆ  هەوڵدان  لە  کە 

ڕۆژهەاڵتی  کەناری  لە  ناوخۆییەکان 

ڕووبارەکە.

ئۆتۆنۆمی  تاقیکردنەوەی  پاراستنی 

لەگەڵ  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی  باکووری  لە 

سەرەکی  فاکتەری  دوو  بە  پشت  ئەوەشدا 

سیاسی  بارودۆخی  یەکەم:  دەبەستێت: 

دەگۆڕێت.  چۆن  واڵت  تری  ناوچەکانی  لە 

هەر  نێودەوڵەتی.  کۆمەڵگای  ڕۆڵی  دووەم: 

چەندە هێرشی دەوڵەتی تورکیا بۆ باکووری 

کە  داوە  نیشانی  سووریا،  ڕۆژهەاڵتی 

دۆخەکە بۆ کوردەکانی سووریا چەند ناسک 

بێت، چەندین کارتی سیاسی و سەربازی بۆ 

لەگەڵ  سیاسی  مامەڵەی  بۆ  بەدواداچوون 

سووریا  لە  دیکە  ئەکتەرەکانی  یان  ئەسەد 

دەپارێزن. 
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نووسەران:
حەجر ئەردەستانی.................خوێندکاری دکتۆرا لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی تەربیەت مودەڕس
محەمەد ڕەزا تاجیک..........................................ئەندامی لیژنەی زانستیی زانکۆی شەهید بەهەشتی

مەسعوود موسەوی شفائی.....ئەندامی لیژنەی زانستیی بەشی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی تەربیەت مودەڕس 
موحسین ئیسالمی...............ئەندامی لیژنەی زانستیی بەشی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی تەربیەت مودەڕس

سەرچاوە: وەرزنامەی لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان، ساڵی بیست و سێیەم، ژمارەی سێیەم، پاییزی 1٣٩٩

تێبینی: لەبەر درێژیی توێژینەوەكە و ناپێویستی، چەند بڕگەیەکی کەمی ئەم توێژینەوەیە 
وەرنەگێڕدراوە.
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بەرایی 
ڕەوتی زاڵی لێکۆڵینەوە زانکۆییەکان، بوونی 

ناونیشانی  وەک  تۆکمە  و  تەواو  چەمکێکی 

بەپێی  دەکەن.  گریامنە  دەرەوە  سیاسەتی 

بەرامبەر  حکومەتێک  کە  ئەوەی  باو،  ڕوانگەی 

بە کۆمەڵێك حکومەت یان لەگەڵیاندا ئەنجامی 

دەدات، پێی دەڵێن سیاسەتی دەرەوە. ئەمە لە 

کاتێکدایە کە زۆرێک لە پسپۆڕان بە گومانێکی 

بەو  دەڕوانن.  زاڵە  تێگەیشتنە  لەم  زۆرەوە 

گومان  کۆتاییدا  دەیانەی  لەم  کە  شێوەیە 

وەک  چەمکگەلێکی  پێکەوەگونجانی  لە  کراوە 

ئەم  حکومەت،  سەربەخۆیی  و  دەسەاڵتداری 

کرچوکاڵیش  تەنانەت  و  بێبایەخ  تێڕوانینەش 

بواری  بتوانێت  حکومەتێک  کە  بەرچاو  دێتە 

ھەڵسوکەوتکردن  بۆ  دیاریکراو  ھەنگاونانێکی 

)ھیل، ١٣٨٧: 2١(.  بەر  بگرێتە  جیھاندا  لەگەڵ 

ئەم گومانانە، ڕێی بۆ تیۆرە نوێیەکان لە زانیاریی 

پەیوەندییە نێوحکومەتییەکان و بواری شیکاریی 

سیاسەتی دەرەوە خۆش کردووە. ئەم تیۆرانە خاڵی 

دەستپێکی خۆیان بە ڕەخنە لە ڕەوتی سەرەکیی 

پەیوەندییە نێوحکومەتییەکان داناوە. یەکێک لە 

واقیعگەرایی،  کە  ئەمەیە  ڕەخنەکان  گرنگرتین 

پڕۆسەی بڕیاردان لە سیاسەتی دەرەوە یان بنەما 

ھەڵسوکەوتی حکومەتەکان  ناوخۆییەکانی تری 

لە  ناگرێت.  لەبەرچاو  دەرەوەدا  سیاسەتی  لە 

لە  زاڵ  پارادایمی  زۆر  ماوەیەکی  بۆ  ئێرانیش 

دەرەوەی  سیاسەتی  شیکاریی  و  خوێندنەوە 

کۆماری ئیسالمیی ئێران، واقیعگەرایی بووە.

پوختە   
لەسەر  بە جەختكردنەوە  لێکۆڵینەوەیە  ئەم 

ئاماژەی )دال( ئاسایش، ئەوە دەردەخات کە لە 

کۆماری ئیسالمیی ئێراندا بەردەوام ناكۆكی لەنێوان 

“مامەڵەگەرا”  و  “دژەھەژموون”  گوتاری  دوو 

بووە.  لەئارادا  ئاماژەیە  ئەم  تێگەیشتنی  لەسەر 

دەرەوەی  سیاسەتی  لە  دەتوانێت  ناكۆكییە  ئەم 

ئاڕاستەیەكی  ببێتە  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری 

تەواوکەر  ڕەھەندی  دوو  بە  چاالك  یەکگرتووی 

ڕەھەندی  دوو  بە  دژیەک  ئاڕاستەیەكی  یان 

توێژینەوەیە،  ئەم  ڕوانگەی  لە  پووچەڵکەرەوە. 

دوو  گەشەسەندووی  ئاڕاستەیەكی  بە  گەیشنت 

ڕەھەندی لە سیاسەتی دەرەوەدا، زیاتر لە ھەر 

سیاسیی  گوتاری  زەمینەی  ڕەخساندنی  شتێک، 

لەسەر  جەختكردنەوە  بە  کە  پێویستە،  نوێ 

و  “دژەھەژموون”  دیوی  دوو  ھەر  شوناس، 

بێنە  دژیەک  کە  ئەوەی  بەبێ  “مامەڵەگەرا”، 

بەرچاو، بخاتە چوارچێوەیەكی نوێی زمانییەوە.

................................................

كلیلەوشەكان: سیاسەتی دەرەوە، کۆماری 

ئیسالمیی ئێران، ئاسایش، گوتار، دژەھەژموون، 

مامەڵەگەرا
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بەم پێیە ڕوانگەی کۆماری ئیسالمییش وەک 

بەرژەوەندیی  خاوەنی  تر،  واڵتانی  و  حکومەتان 

باشرتی  خاڵێکی  کۆمەڵە  و  مسۆگەر  نەتەوەیی 

لە  داماڵراوە  کە  دیاریکراوە،  پێشەوە  لە 

پێکھاتەی ھزری و پێودانگی لە پانتایی سرتاتیژی 

بەدواداچوونی  سەرقاڵی  و  نێوحکومەتی 

بەاڵم   .)٧ آبادی، ١٣٨٤:  فیروز  )دھقانی  دەبێت 

خستنەڕووی ئەم پرسیارە کە ئایا دەتوانرێ بوونی 

لەژێر  یەکپارچەیی  چەمکی  گشتیی  دۆخێکی 

ناونیشانی “سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی 

کە  کرانەوەیەک  دەگاتە  بکرێ،  مسۆگەر  ئێران” 

بۆ  بێت  وردتر  دیدیکی  بەدیھێنەری  دەتوانرێ 

تێگەیشتنی نارساو لە سیاسەتی دەرەوەی ئێران. 

دەرەوەی  “سیاسەتی  لە  تێڕوانین  لە  گومان 

دۆخی  ناونیشانی  بە  ئێران”  ئیسالمیی  کۆماری 

لە  لێکۆڵینەوە  و  یەکپارچەیی  و چەمکی  گشتی 

نیشانەی نیشاندەرە سەرەکییەکانی، دەریدەخات 

ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  ژیانی  درێژایی  بە  کە 

دوو گوتاری سەرەکی بوونی ھەبووە کە بەردەوام 

ھەوڵیان داوە ئەو واتایانەی خۆیان ویستوویانە؛ 

بەم  و  بکەن  جێگیر  نیشاندەرەکاندا  لەناو 

شێوەیە تیشک بخەنە سەر خوێندنەوەی خۆیان 

ھەر  ئێراندا.  دەرەوەی  سیاسەتی  گۆڕەپانی  لە 

چەندە ھەردوو گوتارەکە لە ھەوڵی سەرکەوتن و 

پێشکەوتن و سەرفرازیی ئێرانی ئیسالمیدان، بەاڵم 

کەلێنی نێوانیان لە ھەندێ بابەتدا دەگاتە ئاستێک 

کە ئیمکانی دەستکەوتنی سیاسەتێکی دەرەوەیی 

نوێنەری  ھاوکات  کە  دەبات،  لەناو  یەکدەست 

ھەردوو گوتارەکە بێت. دەتوانرێت لەسەر بنەمای 

شێوەی دیاریکراوی بەرجەستەیان، ناوی ئەم دوو 

گوتارە برنێت “دژەھەژموون” و “مامەڵەگەرا”.

کە  دەریدەخات  مێژوویی  لێکۆڵینەوەی 

گۆڕانکاریی  لەگەڵ  کۆتاییدا،  سااڵنەی  لەم 

بووەتە  گوتارە  دوو  لەم  یەکێک  حکومەتەکاندا، 

بە  وتارەدا،  لەم  دەرەوە.  سیاسەتی  ناوەندی 

زاڵەکانی  گوتارە  لە  ئاسایش،  چەمکی  پاڵپشتیی 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی 

بەرژەوەندیی  گرنگرتین  ئاسایش  دەکۆڵینەوە. 

حکومەتاندا.  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  نەتەوەییە 

بنەمای  ھیچ کات  لەگەڵ گۆڕانی حکومەتەکان، 

قۆناغێکدا  ھەر  لە  بەاڵم  نانرێت،  وەال  ئاسایش 

لەوانەیە مەبەست و مانای جیاواز لەخۆ بگرێت. 

ئامانجی سەرەتایی وتارەکە ئەمەیە کە لە ڕێگەی 

شیکار و وردبینی لە تێگەیشتنێک کە ھەر گوتارێك 

لە نیشاندەری ئاسایش پێشکەشی دەکات، کەلێنی 

گوتاری لە سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی 

ئەم دوالیزمی  ناساندنی  ئێراندا دەربخات. دوای 

ناونیشانی  بە  کاریگەرییەکەی  لە   گوتارە، 

دەرەوە  سیاسەتی  واقیعی  لە  گۆڕاوی سەربەخۆ 

دوالیزمی  ئەم  کە  لێرەدایە  پرسەکە  دەکۆڵێتەوە. 

گوتارە، دوو ڕێگە لە سیاسەتی دەرەوەدا پیشان 

کە  لەکارکەوتوو  دەرەوەیی  سیاسەتی  دەدات: 

گیرۆدەی لێکخشاندن و دژیەکی دەروونییە، یان 

کە  زیرەکانە  دووالیەنەیی  دەرەوەیی  سیاسەتی 

ھەستیاری  بارودۆخی  لە  نەرمینواندنە  شایەنی 

سیاسەتی نێوحکومەتیدا.
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دوو گوتاری مامەڵگەرا و 
دژەهەژموونەکان

لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسالمیدا، 

سیاسەتی  بە  سەبارەت  ڕوانگەکان  جیاوازیی 

بیروباوەڕە  چوارچێوەی  لە  ئێران  دەرەوەی 

ئەو  ھەمان  لە  ھەبووە.  بوونی  جیاوەزەکاندا 

قۆناغانەشدا، قسە لەسەر بۆچوونە جیاوازەکانی 

دەرگا  سیاسەتی  وەک  دەرەوە  سیاسەتی 

ئیسالمی  القری”ی  “ام  سیاسەتی  یان  کراوەکان 

کام  ھیچ  کە  لەوەی  بەر  بەاڵم  ڕوو.  دەخرایە 

لەم بۆچوونانە بتوانێت سەر بکەوێت و شێوەی 

)شەڕی  سەپێرناو  شەڕی  وەربگرێت،  گوتارێك 

کرد  پێ  دەستی   ))1980-1988( عێراق  و  ئێران 

و حکومەتی شۆڕشگێڕ كەوتە باری بەرگرییەوە. 

بەاڵم بارودۆخی دیاریکراوی شەڕ و ئەولەویەتی 

قۆناغێکی  لە  ئەویش  پیرۆز،  بەرگریی  كرداری 

درێژدا، بووە ھۆی ئەوەی کە گوتارێك بە ئاماژەی 

و  ببێت  دروست  پیرۆز  بەرگریی  ناوەندیی 

سیاسەتی دەرەوەش بکەوێتە ژێر ھەمان گوتارەوە. 

شەڕی  لەناوبردنی  و  شەڕ  کۆتاییھاتنی  بە  بەاڵم 

ناچاری و ھەڕەشەی دەرەوە، کۆمەڵە گوتارێکی 

و  دەرەوەدا  سیاسەتی  چواردەوری  بە  جیاواز 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  پەیوەندیی  چۆنیەتیی 

بە  و  بوو  دروست  تردا  حکومەتەکانی  لەگەڵ 

دەربڕینی “الکالئو و موف”، ملمالنێی گوتارەكان 

مێژوویی  هەڵسەنگاندنی  بە  دەرکەوت. 

گوتارەکانی حکومەتەکانی دوای شەڕ، ئەمە ڕوون 

کۆماری  گوتارەكانی  دەتوانرێت  کە  دەبێتەوە 

ئیسالمیی ئێران لەژێر ناوی دوو گوتاری سەرەکیی 

بە  بكرێنەوە.  جیا  دژەھەژموون  و  مامەڵەگەرا 

ھاوبەشی  دەرهاویشتەی  دەشێت  تر:  واتایەکی 

حکومەتەکاتی  دەرەوەی  سیاسەتی  گوتارەكانی 

پێنجەم تا ھەشتەم و یانزەیەم و دوانزەیەم، وەک 

گوتارێکی یەکگرتوو لەژێر ناونیشانی مامەڵەگەرا 

و دەرهاویشتەی حکومەتەکانی نۆیەم و دەیەم 

لەم  ڕوو.  بخرێنە  دژەھەژموون  گوتاری  وەک 

ئاماژەی  مێژوویی  هەڵسەنگاندنی  بەشەدا، 

لە  گوتارە  دوالیزمی  ئەم  ئاسایش،  چەمکی 

سیاسەتی دەرەوەی واڵتدا دەردەخات.

ئاماژەی ئاسایش لە گوتاری مامەڵەگەرا
سەپێرناو،  شەڕی  کۆتاییھاتنی  لەگەڵ 

خۆی  بەرگریكارانەی  واتای  لە  ئاسایش  ئاماژەی 

ساڵە  وەرگرت.  نوێی  ئاماژەی  و  دەرەوە  چووە 

زۆربەی  تێگەیشتنی  شەڕ،  دوورودرێژەکانی 

ھێامکانی  لە  زۆرێک  بارەی  لە  شۆڕشگێڕەکانی 

ئاسایشەوە ڕێک خستووە. لەو قۆناغەدا، پاراستنی 

ڕژێم و ھەوڵدان بۆ ئاسایشی بەرجەستەی واڵت 

ئەولەویەتێكی ئاشكرا بوو. هەر چەندە تیۆری “ام 

القری” بە ڕواڵەت یەکپارچەیی خاکی بە قازانجی 

دەکردەوە،  کاڵ  ئیسالم  جیھانی  سنوورەکانی 

بەاڵم شەڕی سەپێرناو بە کردەوە ئەولەویەتی بە 

سنوورە نەتەوەییەکانی دەبەخشی. بەپێی تێۆری 

بەرژەوەندییەکانی  لەنێوان  ئەگەر  القری”،  “ام 

حکومەتی “ام القری” و ویالیەتی جیھانی ئیسالم 

ناتەباییەك ببیرنێت، بەردەوام بەرژەوەندییەکانی 
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کە  القری”  “ام  زاتی  مەگەر  لەپێشرتە،  گەل 

)برزین،  پێویستە  گەل  ھەموو  لەسەر  پاراستنی 

 .)39 :1374

ھەر چەندە بە تەواوبوونی شەڕ؛ ھەڕەشەی 

ئێران  خاکی  یەکپارچەیی  لەسەر  ڕاستەوخۆ 

هەرێمی  تری  بابەتەكانی  بەاڵم  چوو،  لەناو 

وەک ھێرشی عێراق بۆ سەر کوێت و ئامادەیی 

ڕژێمی ئەمەریکا لە کەنداوی فارس، نیشانەكانی 

سەر  بۆ  بوون  بەھێز  سەربازیی  ھەڕەشەی 

سنوورەکانی ئێران. فراوانخوازیی عێراق و كێشە 

سنوورییەكان و ناكۆكیی ئایدۆلۆژیای ئێران لەگەڵ 

کەنداوی  ھاوکاریی  ئەنجوومەنی  ئەندامانی 

بنەڕەتی  ھەڕەشەی  و  بارگرژی  فاکتەری  فارس، 

بوون بۆ سەر ئێران. لە الیەکی ترەوە وابەستەیی 

هاوكاریی  ئەنجوومەنی  ئەندامی  تری  واڵتانی 

کەنداوی فارس بۆ ئەمەریکا، بوونی ئەم واڵتەی 

لە  نەوتی  بەرژەوەندیی  دابینکردنی  بیانووی  بە 

کەنداوی فارسدا بەھێزتر دەکرد.

لەم  سۆڤیەت  یەکێتیی  ڕووخانی  ھەروەھا 

و  ئالنگاری  کۆمەڵێك  بەدیھێنەری  قۆناغەدا، 

نیشتامنیی  ئاسایشی  بۆ  بوو  نوێ  ھەڕەشەی 

ئێران. ڕکابەریی توند بۆ دزەکردنە ناو حكومەتە 

کۆمارییەکانی ئاسیای ناوەندی و قەوقاز لەنێوان 

ئێران و ئەمەریکا و ڕووسیا دەستی پێ کرد. لەم 

ئایینیان  و  کولتوور  نزیکیی  ھۆی  بە  واڵتانەدا، 

لەئارادا  ئێران  نفوزی  زەمینەی  ئێراندا،  لەگەڵ 

ئەمەریکای  ئامادەیی  فاکتەرە،  ئەم  ھەر  بوو. 

کردەوە  تۆخرت  ئێران  ڕاگرتنی  بۆ  واڵتانەدا  لەم 

ئەنجامی  چەندە  ھەر   .)٨-٦  :١٣٨٦ )آقایی، 

کۆتایی ڕکابەری لەم ناوچەیەدا؛ نفوزی سیاسی، 

ئاسایشی و ئابووریی ڕووسیا بووە )رسیع القلم، 

١٣٧9: ٨9(. بەم پێیە، پاراستنی یەکپارچەیی خاک 

سەربازییەکان  ھەڕەشە  ڕووبەڕووبوونەوەی  و 

ئاماژەكانی  لە  گرنگ  بەشێکی  بە  بەردەوام 

ئاسایش لە سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی 

نوێرتی  دیوی  بەاڵم  دەکرێت،  ھەژمار  ئێران 

و  پێنجەم  حکومەتەکانی  لە  ئاسایش  ئاماژەی 

نوێی  پرسی  بوو.  ئابووری  ئاسایشی  شەشەم، 

و  سەپێرناو  شەڕی  زیانەکانی  قەرەبووی  وەک 

پەرەپێدانی ئابووری، لە ئاماژە گرنگەکان بوون کە 

لە چوارچێوەی ئاسایشدا شێوەی بە گوتاری نوێ 

پێویستی؛  گرنگرتین  شەڕ،  کۆتاییھاتنی  بە  دەدا. 

بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ  و  دەستپێکردنەوە 

ئابووریی تێکشکاو و ئەو ناوچانە بوو کە شەڕی 

تیا بوو )قبادزادە، ١٣٨١: 200(. 

نوێیەكانی  درووشمە  وردە  وردە  پێیە،  بەم 

وەالنان،  گرژی  کار،  ھەلی  ڕەخساندنی  وەک 

وەبەرهێنانی  لە  پشتیوانی  ئابووری،  پەرەپێدانی 

ڕوو  خرایە  سەرمایە”؛  “ئاسایشی  و  دەرەکی 

دەرخەری  کە   )20٦-20٧  :١٣٨١ )شادلو، 

بەرنامە  ئابووریی  بۆ  بوو  گۆڕانکاری  ئامانجی 

ئەم  بوو.  قۆناغی شەڕ  داڕێژراوی حکومەتی  بۆ 

بە  ئایینی  پیاوانی  لە  دەستەیەک  نوێیە  گوتارە 

ڕابەرایەتیی سەرۆککۆماری ئەو کاتە لەگەڵ ئەو 

تەواو  خوێندنیان  ڕۆژئاوا  لە  كە  تەکنۆکراتانەی 

 tahmed, 1995:( دەکرد  بەھێزیان  كردبوو، 
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ئابووری لەم قۆناغەدا ئەوەندە لە  10(. گوتاری 

قۆناغی پێش خۆی جیاواز بوو، كە ناوی “كۆماری 

وەسفی  )یزدی، 1379: 241(.  نا  لێ  دووەم”یان 

“بونیادنانەوە” كە حکومەتی پێنجەم و شەشەم 

بۆ  ڕەفسەنجانی(  هاشمی  سەرۆكایەتیی  )بە 

سیاسەتە  بۆ  بوو  ئاماژەیەك  هەڵیبژارد،  خۆی 

نوێ و بەرنامەكانی هاوسەنگكردنی ئابووری بۆ 

دروستكردنی مەوادیەك لە ئابووریی حکومەتی 

 .)5  :1376 )نیلی،  دابەشكردنەكەی  شێوازی  و 

بەتایبەتکردنی كەرتی ئابووری و کەمکردنەوەی 

کاروبارەكانی  لە  حکومەت  دەستوەردانی 

پەیوەست بە الیەنی ئابووری، البردنی سوبسید 

)ئەو یارمەتییانەی كە حکومەت لە شێوەی پارە بە 

خەڵك لەبریی كااڵ دەیدات(، بەردەوامیی یاسای 

دیاریکردنی سیستمی تاك نرخی دراو، ڕاکێشانی 

سەرمایەی دەرەکی، گۆڕینی سرتاتیژی پەرەپێدان، 

جێگرتنەوەی ھاوردە بۆ پەرەپێدانی ھەناردە؛ لە 

گرنگرتین بەشەکانی ئەم سیاسەتە بوو )سمیعی، 

بەرنامەیە،  ئەم  کۆتایی  ئامانجی   .)٤٨٦  :١٣٨٦

ڕاكێشانی بوو بۆ ناو سیستمی ئابووریی جیھانی. 

بەم  پەرەپێدان،  دووەمی  و  یەکەم  بەرنامەکانی 

ئامانجە داڕێژران.

حکومەتەکانی  گوتارەکانی  چەندە  ھەر 

حەوتەم و ھەشتەم، جیاوازیی بنەڕەتیی لەگەڵ 

و  ھەبوو  پێشوودا  حکومەتی  گوتارەکانی 

پەرەسەندنی  وەك  نوێیەكانی  ئاماژە  بە  گرنگیی 

سیاسی، سەروەریی خەڵك و ئازادیی ڕادەربڕین 

ئاسایش،  ئاماژەی  بە  سەبارەت  بەاڵم  دەدا، 

پوختەی  بوو.  ڕابردوو  گوتاری  درێژەپێدەری 

حکومەتەکانی  گوتاری  لە  ئاسایش  ئاماژەی 

حەوتەم و ھەشتەمدا، دەتوانرێت لە چوارچێوەی 

بەسرتاودا  بەیەکەوە  )مدلول(ی  بەرئاماژە  چوار 

ھاتووە.  )١(دا  خشتەی  لە  کە  بکرێتەوە  ڕوون 

لە گوتاری نوێدا، ڕەواییدانی سیاسی گرنگییەکی 

زۆری لە بەدەستھێنانی ئاسایشدا دۆزییەوە، لەم 

خەڵك  وەک  نوێی  چەمکی  کۆمەڵێك  ڕووەوە 

ھاتنە  مەدەنی  کۆمەڵگای  و  ئایینی  سەروەریی 

ناو ئاماژەی ئاسایشەوە )تاجیک، ١٣٨٣: ١0٤(. لە 

وەھا کۆمەڵگایەکدا، “جیاوازیی سەلیقه شتێکی 

رسوشتییە” )خامتی، ١٣٧٧، 2٨ اردیبھشت(، لەبەر 

قبووڵکردنی  و  بەشداری  بنەمای  لەسەر  ئەوەی 

یەکرت و پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانە بونیاد نراوە. 

لەم ڕووەوە، “سەروەریی خەڵك” دژ نییە لەگەڵ 

بنەماکانی شۆڕشی ئیسالمی و بە ڕامان لە “دەق” 

دەتوانرێت  ئیسالمی،  ڕەسەنی  “ڕوونووس”ی  و 

ساالری  خەڵک  تیۆری  لە  جۆرێک  بە  بگەین 

)دھقانی فیروزئابادی، ١٣٨٤: ١٣٨(.  

گوتاری حکومەتەکانی حەوتەم و ھەشتەم، 

ھاوکات تەواوکاری  لە کاردانەوە و  بە جۆرێک 

لەو  زۆرێك  کردەیی  بە  بوو.  پێشووتر  گوتاری 

سیاسییەوە  ڕووی  لە  کە  کۆمەڵگا  بەشانەی 

خرابوونەوە،  دوور  یان  نەدرابوو  پێ  گرنگییان 

ڕۆشنبیران،  کرد.  نوێ  گوتاری  لە  بەرگرییان 

و  زانکۆ  خوێندکارانی  ڕۆژنامەنووسان، 

بوون  گروپانە  ئەو  گرنگرتین  لە  ھونەرمەندان؛ 

کە بە هۆی گوتاری کردارگەرای ئابووری؛ خۆیان 
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لە پەراوێزدا دەبینییەوە. گوتاری نوێ بەشداریی 

سیاسیی ئەم گرووپانەی بە هۆكارێك بۆ ڕەواییدان 

دەزانی.  ئاسایشیشی  پێویستی  بە  ھەروەھا  و 

ئەم گوتارە کە ھاوکات بوو لەگەڵ جۆرێک لە 

جوواڵنەوی کۆمەاڵیەتیی بەشداریخواز، شوناسە 

“پەراوێزخراو”ەكانی کۆمەڵگای بەفەڕمی ناساند 

بە  نوێی  واتایەکی  و   )9٨  :١٣٨٣ )تاجیک، 

ئاماژەی ئاسایش بەخشی. گوتاری حکومەتەکانی 

حەوتەم و ھەشتەم ئەم منوونەی بەشدارییەی لە 

ئاستی نێوحکومەتییشدا خستە ڕوو. درووشمی 

“گفتوگۆی شارستانیەتەکان” چەمکێکی تازە بوو 

سیستمی  لەگەڵ  مامەڵەی  ڕووی  گرنگرتین  کە 

نێوحکومەتی نیشان دا کە ئامانجی نەک تەنیا 

ئاسایشی نیشتامنیی واڵت، بەڵکوو جووڵەیەک 

)سلیامنی،  جیھانی  ئاسایشی  ئاڕاستەی  بە  بوو 

١٣٨٨: ٨5(. لە ڕاستیدا گفتوگۆی شارستانیەتەکان 

سەروەریی  کولتووری  ھەمان  دریژەپێدانی 

خەڵك بوو )جھانبگلو ، ١٣٧٨: 2(. 

هێڵكاریی )1( 
پوختەی ئاماژەی ئاسایش لە گوتاری دەوڵەتەكانی حەوتەم و هەشتەم

ئاسایشی نیشتامنی ھاوئاڕاستە  لەگەڵ ڕێژەی 

قووڵبوونەوە و پەرەپێدانی خەڵك سەروەریی ئایینی

ئاسایش وەکوو ڕ اکيشانی وەبەرهێنانی دەرەكی بە 

ئاڕاستەی باشرتکردنی بارودۆخی ئابووریی نانەوتی

ئاسایش
ئاسایش لە ڕ  اگوزەری

 پەرەسەندنی سیاسی و کولتووری 

لە ڕەهەندەكانی نیشتامنی و 

نيودەوڵەتی

ئاسایشی نیشامنیی 

پێوستکراو بە گرنگیدان  به 

دوورخراوەکان و ئەو كەسانەی 

گرنگییان پێ نەدراوە
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شارستانیەتەکان  گفتوگۆی  تر:  واتایەکی  بە 

مەدەنی  کۆمەڵگەی  ھێنانەدیی  لە  بریتییە 

ناوی  بە  بەرباڵوتردا  و  فراوانرت  ئاستێکی  لە 

یەکە  ڕووەوە  لەم  و  نێوحکومەتی  سیستمی 

سیاسییەکان و ڕێکخراوە نێوحکومەتییەکان ڕۆڵی 

سیاسییەکان  پێکھاتە  و  گرووپەکان  حیزبەکان، 

پێیە،  بەم  دەگێڕن.  سیاسیدا  یەکەیەکی  لەناو 

لە  شارستانیەتەکان  گفتوگۆی  بەدیھێنانی 

گۆڕەپانی نێوحکومەتیدا پێویستی بە بەدیھێنانی 

واڵت  ناوخۆی  لە  ھەیە  خەڵك  سەروەریی 

وتەی  بە   .)229  :١٣9١ فیروزئابادی،  )دھقانی 

خاتەمی(:  )محەمەد  ئەوکات  سەرۆککۆماری 

خوازیاری  تەنیا  نەک  ئێران  ئیسالمیی  “کۆماری 

لە  سەروەرییە  خەڵک  سیستمی  سەقامگیریی 

دەکات  بانگھێشت  و  بانگەواز  بەڵکوو  ناوخۆ، 

نێوحکومەتییش،  دیموکراسیی  لە  جۆرێک  بۆ 

ڕەتكردنەوەی  و  وەالنان  واتای  بە  ئەمە 

ھێزی  ڕیزبەندیی  و  نێوحکومەتی  هەژموونی 

جۆرە  ھەر  ڕەتکردنەوەی  و  جیھانی  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتخوازی دێت” )ڕسولی ثانی آبادی، ١٣90: 

٣9(. ھەڵبەت ئەم خواستی شەڕی دەسەاڵتە لە 

چوارچێوەیەکی تەواو ئاشتیخوازانە و هاوكارانە 

لەگەڵ سیستمی جیھانی دەخرێتە ڕوو و ڕێگەی 

بەدیھاتنی سیستمی نوێ لەسەر بنەمای گوتاری 

شارستانیەتەکان جگە لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە 

پەیوەندیی  “خاڵی  ڕاستیدا  لە  كە  نابێت 

حکومەت و نەتەوەی ئێمەیە لەگەڵ نەتەوەکان 

و حکومەتەکانی تر” )نادری، ٦٨: ١٣9٤(.  

ئاسایش لە گوتاری حکومەتەکانی شەشەم و 

حەوتەم، سەرەڕای ئەم  تایبەمتەندییە سیاسی و 

کولتوورییە نوێیە، لە ڕووی ئابوورییشەوە کەم تا 

زۆر شوێنکەوتەی گوتاری پێش خۆی بووە، لەوانە 

بۆ  دەرەكی  وەبەرهێنانی  ھاندانی  و  “پشتگیری 

گەرەنتیی پاراستنی ئاسایشیان، سیاسەتی گشتیی 

ئابووریی ئێران” بوو )رضوی علیزادە، ١٣٨0: 255-

25٤(. لە ڕاستیدا گرژی وەالنان و مامەڵەگەرایی 

بگاتە  دەبێت  جیھانی،  لەگەڵ سیستمی  سیاسی 

ئاستی ڕاکێشانی سەرمایەی دەرەکی و پەرەپێدانی 

قۆناغ،  دوو  دوای  یانزەیەم،  حکومەتی  ئابووری. 

ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  ڕێبازێکی  دووبارە 

گوتاری  ژێر  دەکەوێتە  جۆرێک  بە  کە  بەر  گرتە 

کە  جیاوازییەی  بەو   ،)2 )هێڵكاریی  مامەڵەگەرا 

پرسەکانی سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی 

ئێران تا ڕادەیەک گۆڕابوو.     

ئاماژەی  یانزەیەم،  حکومەتی  گوتاری  لە 

ئاسایش بەئاشکرا بە پەرەپێدانی ئابووری پێناسە 

دەكرێت. سەرۆکی حکومەتی یانزەیەم )حەسەن 

لە  ھەروەھا  و  درووشمەکانیدا  لە  ڕۆحانی( 

کتێبەکەیدا بە ناونیشانی “ئاسایشی نیشتامنی و 

لە  باش  حوکمڕانیی  ئێران”،  ئابووریی  سیستمی 

ئابووریدا بە گرنگرتین فاکتەر دەزانێت لە ئاسایشی 

وەک  ئابوورییە،  پەرەپێدانی  ئەم  نیشتامنیدا. 

منوونەکانی تری گوتاری مامەڵەگەرا، بە ڕاکێشانی 

سەرمایەی دەرەكی و جۆرێک تێھەڵکێشکردن لە 

سیستمی ئابووریی جیھانی بەدەست دێت. بەاڵم 

پێگەی تایبەتیی نێوحکومەتیی کۆماری ئیسالمیی 
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ھۆی  بووە  ناوەکی،  ئەنجامی دۆسیەی  لە  ئێران 

بونیادی  پەیوەندییەکی  جۆرە  ھەر  کە  ئەوەی 

ئابوورییانە لەگەڵ سیستمی جیھانی ببەسرتێتەوە 

تر:  واتایەکی  بە  ناوەکی.  پرسی  ڕێککەوتنی  بە 

وزەی  )ڕێككەوتنی  بەرجام  سەرەکیی  ئامانجی 

دانوستان  و   )5+1 واڵتی  لەگەڵ  ئێران  ناوەكیی 

یەکەم  پلەی  بە  جیھانییەکان،  ھێزە  لەگەڵ 

دۆخێك  ئابووریی  پەرەپێدانی  بۆ  دەگەڕایەوە 

ھێزە  لەالیەن  ئێران  ناوەکی،  ئاکامی قەیرانی  لە 

جیھانییەکانەوە بە فاکتەری ھەڕەشەکار بۆ سەر 

 Pour Ahmadi and( ئاسایشی ناوچەکە ناسێرنا

Mohseni, 2012: 143-158(. سیاسەتی دەرەوەی 

ئەم  لەناوبردنی  لەسەر  یانزەیەم  حکومەتی 

تێڕوانینە و ڕەخساندنی دەرفەت بۆ ڕێککەوتنی 

ڕاستیدا،  لە  دامەزرابوو.  جێگیرکردنی  و  ناوەکی 

دابینکردنی  یانزەیەمدا،  حکومەتی  گوتاری  لە 

ئاسایشی نیشتامنی پابەند کرابوو بە نەھێشتنی 

ئاڵۆزی و نەھێشتنی قەیرانی دروستبوو بە ھۆی 

هێڵكاریی )٢( 
نیشاندەری ئاسایش لە گوتاری مامەڵەگەرای دەوڵەتی یانزەیەم

ئاسایشی نیشتامنی لە ڕ اگوزەری پەرەپێدانی ئابووریدا

ھەوڵدان بۆ گرژی وەالنان لە پەیوەندی 

لەگەڵ سیستمی نێودەوڵەتیدا

ئاسایش
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بەرنامەی ناوەکیی ئێرانەوە.

مامەڵە لەگەڵ سیستمی جیھانی لە ڕێگەی 

و  ئاڵۆزی  نەھێشتنی  متامنە،  دروستکردنی 

واڵتێکی  وەكوو  ئێران  ڕوخساری  بەرزكردنەوەی 

ئاشتیخواز؛ لە مەبەستە سەرەکییەکانی سیاسەتی 

دەرەوەی ئەم حکومەتە بوو )رضایی، ٧: ١٣92(. 

ڕێگەی  لە  ڕوخسارە  چاككردنەوەیەی  ئەم 

“سەرنجدان لە عورف و نۆرمە نێوحکومەتییەكان، 

ڕێگەی  لە  ئامانجەکان  بەدواداچوونی 

بەکۆمەڵكردنی  و  گشتی  ڕای  قەناعەتپێکردنی 

واڵتانی ھاودەنگ” و “دوورکەوتنەوە لە ڕێبازی 

بەرھەم دێت  ڕووبەڕووبوونەوە و دوژمنایەتی” 

)روحانی، ١٣90: 92-9٤(.

ئاماژەی ئاسایش لە گوتاری 
دژەهەژمووندا

لەم قۆناغانەی دواییدا، گوتاری دژەھەژموون 

لە حکومەتەکانی نۆیەم و دەیەم ڕەنگی دایەوە. 

لە  ھەر  نەک  گوتارەدا،  لەم  نیشتامنی  ئاسایشی 

مامەڵەی ئابووری، کولتووری یان دیپلۆماسی لەگەڵ 

ڕووبەڕووبوونەوە  لە  بەڵکوو  جیھانی،  سیستمی 

قبووڵنەکردنیشیدایە.  و  سیستمە  ئەم  لەگەڵ 

لە  زۆرێک  بەرھەڵستیی  بەئاشکرا  گوتارە  ئەم 

دەکرد  نێوحکومەتیی  سیستمی  پێوەرەکانی 

نەتەوە  ڕێکخراوی  پێکھاتەی  بەتایبەت  و 

یەکگرتووەکانی دەخستە ژێر پرسیارەوە )احمدی 

سەرەکیی  پرسی  گوتارەدا  لەم   .)55  :١٣٨٦ نژاد، 

دەسەاڵتی  سەپاندنی  و  زیادەخوازی  ئاسایش، 

نێوحکومەتیدا.  ڕێکخراوی  بەسەر  زلھێزەکانە 

و  سەربازیی  دەستوەردانە  و  جەمسەری  تاک 

کاروبارە  لە  بەهێزەكان  حکومەتە  سیاسییەكانی 

جیاوازەکانی جیھاندا، گەورەترین فاکتەری نەمانی 

ئاسایشە. لە دیدی سەرۆکی حکومەتەکانی نۆیەم 

و دەیەم )مەحمود ئەحمەدی نەژاد(، ئاشتەوایی 

بوونی  بەبێ  جیھانی  بەردەوامی  ئاسایشی  و 

ناگرێت.  سەر  مەعنەوی  الیەنی  و  دادپەروەری 

ئەو باوەڕی وایە کە ڕێکخراوە نێوحکومەتییەکان 

مەعنەویەت  و  دادپەروەری  بنەمای  لەسەر 

دروست نەبوون، بەم پێیە پێویستیان بە سەرلەنوێ 

بونیادنانەوە ھەیە، ئەم سەرلەنوێ بونیادنانەوەش 

پێویستی بە دەرکەوتنی ھێزە نوێیەکانە بەتایبەت 

لە هەناوی شارستانیەتی ئیسالمیدا.

گوتاری دژەھەژموون لە سیاسەتی دەرەوەی 

کۆماری ئیسالمیی ئێراندا، لە ڕاستیدا تایبەمتەندیی 

دەھێنێتەوە.  بەبیر  جیھانی  سیستمی  گوتاری 

لە  نێوحکومەتی  ئەمڕۆی  سیستمی  کە  ئەمەی 

بنەڕەتدا بەرھەمی پڕۆسەیەکی مێژووییە کە لەگەڵ 

تایبەتەکانی  نۆرمە  و  یاسا  دانراوەكان،  کولتوور، 

دروست  مۆدێرن  سەردەمی  لە  ئەورووپاییەکان 

ھەموو  بەسەر  مێژووییدا  ڕەوتێکی  لە  و  بووە 

جیھاندا گشتێرناوە، یان بە واتایەکی تر: سەپێرناوە. 

لەم ڕوانگەیەوە، یەکانگیریی هەرێمی لە باشرتین 

سیستمی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  ڕێگەكانە 

دەسەاڵتداریی تاکالیەنە و گەیشنت بە ئاشتەوایی 

 .)Takeyh, 2009: 251( و سەقامگیریی جیھانی

کۆنفڕانسی  لە  وتارەکەیدا  لە  نەژاد  ئەحمەدی 
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یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  نێوحکومەتیی 

دژ بە ڕەگەزپەرستی نارساو بە دورباين2، لە 20-ی 

نیشاندانی  دزێو  بە  جنێف،  لە   2009 ئەپریڵی 

پێکھاتەی دەسەاڵتی حکومەتەکان لە ڕێکخراوی 

جێبەجێكارەكانیان،  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

ناوی  ڕۆژئاوایی  ڕەگەزپەرستیی  سیمبولی  بە 

و  ئاسایش  ئەنجوومەنی  شەرعیەتی  و  برد 

بڕیارنامەکانیان بەتایبەت دژ بە بەرنامەی ناوەکیی 

ئێران بەتەواوی خستە ژێر پرسیارەوە و خوازیاری 

ئەندامی  پێنج  بۆ  ڤیتۆ  مافی  ھەڵوەشانەوەی 

دانانی  و  ئاسایش  ئەنجوومەنی  ھەمیشەیی 

ھەمیشەیی بۆ حکومەتە مسوڵامنەکان  کورسیی 

لەم ئەنجوومەنەدا بوو، بە مەبەستی ڕێكخستنی 

)احمدی  دادپەروەرانەتر  جیھانیی  سیستمێکی 

نژاد، ٣١ فروردین، ١٣٨٨(.

ئەنجامی  لە  دەیەم  و  نۆیەم  حکومەتی 

و  نێوحکومەتی  سیستمی  لە  بەرداشتە  ئەم 

بە  دەرەوەی  سیاسەتی  نیشتامنی،  ئاسایشی 

ھاوپەیامنی  و  یەکێتی  دروستکردنی  ئاڕاستەی 

لەگەڵ واڵتانێکدا برد کە سەبارەت بە سیستمی 

ھەبووە.  نزیکرتیان  ھەڵوێستێکی  نێوحکومەتی 

ئامانج لەم کارە، بەرقەراریی جۆرێکی جیاواز بوو 

لە ھاوسەنگیی دووالیەنە بە مەبەستی ڕێگری لە 

کۆدەنگیی جیھانی دژ بە ئێران و ڕووبەڕووبوونەوە 

لەگەڵ تاکالیەنەگەرایی ئیمپریالیستیی ویالیەتە 

لەگەڵ  ھاوکاری  و  ھاوپەیامنی  یەکگرتووەکان. 

ڤەنزوێال و ھەندێک لە واڵتانی تری ئەمەریکای 

التین، بە ئاڕاستەی ئەم سیاسەتە بووە. ھەروەھا 

پەیوەندی لەگەڵ ڕووسیا و کۆریای  بە  برەودان 

باکوور، درێژەپێدەری ڕێبازی دژەھەژموون بوو. 

ڕێکخراوی  بۆ  حکومەتە  ئەم  مەیلی  تەنانەت 

ھەوڵدانێك  جۆرێک  بە  شانگھای،  ھاوکاریی 

جێگرەوەی  ناوچەیەكی  دروستكردنی  بۆ  بوو 

بەرامبەر  بەرگریکردن  مەبەستی  بە  ئابووری 

ئاسیا  کیشوەری  لە  ئەمەریکا  دەسەاڵتخوازیی 

)محمدی، ١٣٨٨: ٣٧(. لە گوتارێکدا کە سیستمی 

سەر  بۆ  ھەڕەشەیەک  بە  نێوحکومەتی  ئێستای 

ڕەچاونەکردنی  دادەنرێت،  نیشتامنی  ئاسایشی 

بۆ  ئاماژەیەكە  نێوحکومەتییەکانیش  نۆرمە 

جۆرێک لە خۆڕاگری بە ئاڕاستەی بەدەستھێنانی 

ئاسایش )کریمی فرد، ١٣92: ١5٧(.

دوالیزمی گوتار و واقیعی 
سیاسەتی دەرەوە

گوتارە  بە  مێژوویی  پێداچوونەوەی 

کۆماری  سیاسەتی  بەسەر  بااڵدەستەکان 

ئیسالمیی ئێراندا، بە جەختکردنەوە لە بەرئاماژە 

دەریدەخات  ئاسایش،  ئاماژەی  جیاوازەکانی 

جۆرێک  سەپێرناو،  شەڕی  قۆناغی  دوای  کە 

لە  چەمکە  ئەم  ناساندنی  لە  گوتار  دوالیزمی 

بونیادی سیاسەتی دەرەوەدا ھەبووە. ھەڵبەت 

ئاماژەی  بە  تایبەت  گوتارە،  دوالیزمی  ئەم 

لەم  منوونە  وەک  تەنیا  ئێمە  و  نییە  ئاسایش 

ھەموو  ڕاستیدا  لە  کۆڵیوەتەوە.  ئاماژەیەمان 

دەرەوە،  سیاسەتی  سەرەکییەکانی  چەمکە 

ئەم دوالیزمی گوتارە لەخۆ دەگرن و بەدوایدا 
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دەڕۆن. لە بنەڕەتدا شیکاریی گوتاری سیاسەتی 

تێبگەین  کە  دەدات  یارمەتیامن  دەرەوە؛ 

و  دیار  واتای  ڕووکەش  بە  کە  ئەم چەمکانەی 

جیاوازەکاندا  گوتارە  لە  چۆن  ھەیە،  زانراویان 

دەدۆزنەوە.  گۆڕدراو  تەواو  بەرئاماژەی 

لە  یەکێکە  بێگومان  نەتەوەیی”  “ئاسایشی 

و  حکومەت  ھەر  سەرەکییەکانی  درووشمە 

پێامن  گوتار  شیکاری  بەاڵم  سیاسی،  ھێزێکی 

گوتارێکی  ھەر  جیاوازەكانی  رشۆڤە  دەڵێت 

چەمکە  ئەم  ڕاستیی  و  واتا  چۆن  سیاسی 

دەگۆڕێت.

ئاڕاستەیە  چەند  یان  ئاڕاستەیە  دوو  ئەم 

سیاسەتی  بونیادی  چەمکەکانی  ناساندنی  لە 

بنەڕەتدا  لە  ڕوونە.  زۆر  ڕادەیەکی  تا  دەرەوە، 

دووبارە  و  ناساندن  لە  گوتارەکان  شەڕی 

لە  سیاسییەکان،  چەمکە  ناساندنەوەی 

جۆرە  ھەر  خاوەنی  کە  حکومەتێکدا  ھەر 

سیاسییەکان  نوخبە  جێگۆڕکێی  پێکھاتەیەکی 

بێت، بوونی ھەیە. ئەم دوو ئاڕاستە یان چەند 

واڵتانی  سیاسیی  پانتایی  لە  گوتارە،  ئاڕاستەی 

ھیچ  بێت  بڕیار  ئەگەر  و  نارساوە  تریشدا 

لە سیاسەتی دەرەوە ڕوو  لە گوتاردا  گۆڕانێک 

ھەڵبژاردنەکان و گۆڕینی  بنەڕەتدا  لە  نەدات، 

تێبینییەکە  بەاڵم  نابێت.  واتای  حکومەت 

ئیسالمیی  کۆماری  بە  سەبارەت  کە  ئەمەیە 

ئێران ئەم دوالیزمی گوتارە لە بوارە تایبەتەکاندا 

تەواو  دژبەیەکیی  لە  جۆرێک  ئاڕاستەی  بە 

دەڕوات، بەتایبەت ئەو خاڵەی کە سەرچاوەی 

ئێمە بۆ گوتارە ناکۆکەكان بوو: واتە پەیوەندی 

پرسیار  دەتوانرێت  جیھانی.  سیستمی  لەگەڵ 

کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی  ئایا  بکرێت: 

جیھانییە  سیستمی  وەرگری  ئێران،  ئیسالمیی 

سرتاتیژە  ئایا  دەکات؟  بەرھەڵستیی  یان 

ئابووریی  ناو  بۆ  ڕاکێشانی  درێژخایەنەكەی، 

جیھانی و سیستمی نێوحکومەتییە یان بەرگری 

لە بەرامبەریدا و پێكهێنانی بەرەیەکە لە دژی؟ 

وەاڵمی  گوتارە،  دوو  لەم  یەک  ھەر  بێگومان 

جیاوازی ئەم پرسیارانە دەدەنەوە.

گرنگیی ئەم دوالیزمی گوتارە لە سیاسەتی 

لەمەدایە  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  دەرەوەی 

قۆناغی  لە  تەنیا  گوتارانە  لەم  ھەریەک  کە 

ھەر  نابن.  چوار ساڵەی حکومەتدا بەرجەستە 

بە  بەسرتاوەتەوە  کامیان  ھەر  زاڵبوونی  چەند 

سەرکەوتن لە ھەڵبژاردنەکان و بەدەستھێنانی 

بەاڵم  حکومەت،  سەرەکییەکانی  پۆستە  و  پلە 

یەکدا  لەپاڵ  بەردەوام  دووانە  ئەم  ڕاستیدا  لە 

بە  کات  ھەندێ  گوتار  جیاوازیی  ئامادەن. 

گرووپەکان  و  حیزبەکان  ڕووبەڕووی  شێوەی 

چوارچێوەی  لە  کات  ھەندێ  و  پەرلەمان  لە 

جیاوازەکانی  ناوەندە  بیروڕای  جیاوازیی 

حکومەتدا  لەگەڵ  سەربازی  یان  حکومەت 

دەرکەوتووە. بەم پێیە، پێویستە ئەم دوالیزمییە 

تایبەمتەندییەک لە کۆی گوتارە سیاسییە  وەک 

ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لە  سەرەکییەکان 

قبووڵ بکەین. بۆ شیکاریی وردتری کاریگەریی 

گۆڕاوێکی  بە  باشرتە  گوتاری،  دوالیزمی 
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سیاسییەکان  بەرئاماژە  کە  بزانین  سەربەخۆی 

چڕ دەکاتەوە و دەیکات بە واقیعی سیاسی لە 

زماندا. ھەروەھا، سیاسەتی دەرەوەی کۆماری 

پەیوەست  گۆڕاوێکی  بە  ئێران  ئیسالمیی 

کاتەدا  لەم  بەم دوالیزمە.  کاریگەرە  بزانین كە 

گوتارە،  ئەم جیاوازیی  کە  بوترێت  دەتوانرێت 

دژیەکییەكەی،  تەواو  دیوە  لە  بەتایبەت 

سیاسەتی  لە  خۆی  شێوە  دوو  بە  دەتوانێت 

دەرەوە پیشان بدات:  دژیەكی یان دوو دیوی.

لێکدژی دەروونی لە سیاسەتی دەرەوە 
دوالیزمی گوتار دەتوانێت بە شێوەی دژیەكی 

لێكخشاندنی  دۆخی  بە  و  دەربکەوێت  دەروونی 

سیاسی یا كرداری خۆهەڵوەشاندنەوە کۆتایی بێت. 

یەکێک  ھەر  کە  واقع  دەبێتە  کاتێک  دۆخە  ئەم 

خۆیاندا  گۆڕدراوەكانی  دیوە  لە  گوتارە  دوو  لەم 

لە  سەرەکییەکان،  ئاماژەی  بۆ  بەرئاماژەیان  لە 

واقیعی سیاسیدا کاریگەری دادەنێن. ئەم جۆرە لە 

خۆدەرخستنی ملمالنێی گوتاری و کاریگەرییەکەی 

لەسەر واقیع، لەوانەیە بە دوو شێوە لە کارلێكەریی 

سیاسەتی دەرەوە کەم بکاتەوە: یەکەم: ئەوەیە کە 

لە  گوتارەکان  ملمالنێی  لە  سەرچاوەگرتوو  دۆخی 

ناوەوە پڕۆسەی بڕیاردانی سیاسەتی دەرەوە ئاڵۆز 

بکات )بۆ منوونە حکومەت یان وەزارەتی دەرەوە 

لەژێر کاریگەریی فشاری پەرلەمانی گوتاری نەیاردا 

گونجاودا  کاتی  لە  و  کۆدەنگی  بگاتە  نەتوانێت 

کە  ئەوەیە  دووەم:  و  بنێت(  پێویست  ھەنگاوی 

زاڵ  ڕکابەر  گوتاری  حکومەت،  ئاڵوگۆڕی  بەدوای 

پێشوو پووچەڵ  ھەنگاوەکانی حکومەتی  ببێت و 

مێژووی  لە  بابەتانە  لەم  زۆر  منوونەی  بکاتەوە. 

کۆماری ئیسالمیی ئێراندا بوونی ھەیە. کاریگەریی 

هۆی  بووە  قۆناغێکدا  لە  گوتاردا  لە  جیاوازی 

دەستەوسانی و خاوبوونەوەی لە بڕیاردان سەبارەت 

بە دانوستان لەسەر پرسی ناوەکی، دانوستانێك کە 

بەرجام  بە  نارساو  ڕێککەوتنێكی  بە  کۆتاییدا  لە 

یەک  کە  ھەبوون  زۆریش  بابەتی  ھات.  کۆتایی 

دیبلۆماسییەکانی  دەستکەوتە  ھەموو  حکومەت؛ 

وەک  الوە،  خستووەتە  پێشوویان  حکومەتەکانی 

لەگەڵ  نۆیەم  حکومەتی  لەنێوان  کە  دۆخێک 

دەیەمدا  لەگەڵ  یازدەھەم  حکومەتی  و  ھەشتەم 

بیرنا.

سیاسەتی دەرەوەی دوو دیوی
دوالیزمی گوتاری لەوانەیە بە شێوەی سێنتێزی 

ئاماژەكانی  دۆخی  ھەردوو  کە  بێت  لێ  گوتاریی 

لەخۆ  دووالیەنە  شێوەی  بە  دەرەوە  سیاسەتی 

کاتدا  یەک  لە  گوتارە  سێنتێزی  ئەم  دەگرێت. 

خاوەنی دوو ئاڕاستەی مامەڵەیی و دژەھەژموونە 

لەم  دەبن.  تەواوکار  تایبەمتەندیی  دوو  وەک  و 

كە  كاتدا  هەمان  لە  دەرەوە  سیاسەتی  حاڵەتەدا، 

دەتوانێت ئاڕاستەی دژەھەژموونی و خۆڕاگرییانەی 

نێوحکومەتیدا  سیستمی  لەبەرامبەر  خۆی 

پەیوەندیی  و  دیپلۆماسی  لە  دەتوانێت  بپارێزێت، 

مامەڵەگەرایانەش سوود وەربگرێت. ئەم بارودۆخە 

کارامە.  دەرەوەی  سیاسەتێکی  بگاتە  دەتوانێت 

بێگومان  دەسەاڵتدار،  سیستمی  دژایەتیكردنی 
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مامەڵەکردن ڕەت ناکاتەوە. مامەڵەکردن دەتوانێت 

ئاڕاستەی سیستمی دەسەاڵتدارەوە  پێچەوانەی  بە 

داماڵینی  مامەڵە،  ڕەتکردنەوەی  بنەڕەتدا  لە  بێت. 

ترەوە،  الیەکی  لە  دیپلۆماسی.  چەکی  لە  خوده 

مامەڵە تا ئەو شوێنە واتای ھەیە کە سەربەخۆیی 

کە  کاتێکدا  لە  نەڕووشابێت.  بڕیارداندا  لە  تەواو 

حکومەتێک لەالیەن سیستمی دەسەاڵتدارەوە ناچار 

بکرێت بە ھەندێ بڕیاردان، بە کردەیی مامەڵەیەک 

بەبێ  مامەڵەش  گۆشەیەوە،  لەم  نەداوە.  ڕووی 

ڕووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵت مانای تەواوی نییە.

ئەگەرەكانی تێڕوانینێکی هەمەالیەن
بابەتەكەی ئێمە لێرەدایە  پرسیاری سەرەکیی 

دوالیزمی  کاریگەریی  دەتوانرێت  چۆن  کە 

حاڵەتی  بگەیەنینە  یەکەمەوە  حاڵەتی  لە  گوتار 

و  ھەمەالیەنە  تێڕوانینێکی  لە  باسكردن  دووەم. 

بە دوو الیەنی  بە یەک  گۆڕینی دوو گوتاری دژ 

تەواوکار لە گوتاری یەکگرتوودا قورس نییە، بەاڵم 

خستنەڕووی ڕێگەچارەیەكی واقعی و کرداری بۆ 

ئەندازە  بێ  ئاڕاستە،  دوو  ئەم  تێکھەڵکێشکردنی 

ئاڵۆزە. ئەم ئاڵۆزییە لەوێوە سەرچاوە دەگرێت کە 

گوتارە دووالیەنەکانی سیاسەتی دەرەوە، لە جووڵەو 

و کاردانەوەکانی سیاسەتی جیھانیدا الواز و بەھێز 

دەکرێن، ھەروەھا دەتوانرێت بگوترێت کە واقعی 

سیاسەتی نێوحکومەتی ھەندێ کات ڕێخۆشكەر 

ناوخۆدا. دوایین  لە  بۆ ملمالنێی گوتارەكان  بووە 

ویالیەتە  چوونەدەرەوەی  وا،  دۆخێكی  منوونەی 

شێوەیەکی  بە  کە  برجامە  لە  یەکگرتووەکانە 

گوتاری  قازانجی  بە  مامەڵەگەرای  گوتاری  ئاشکرا 

دژەھەژموون الواز کرد. لەگەڵ ئەمەشدا، ئەم خاڵە 

ناوخۆیی  گوتاری  مشتومڕی  کە  نییە  واتایە  بەو 

ئەنجامی ناچاری سیاسەتی جیھانی بێت، بەڵکوو 

گرتنەبەری  گوتاری،  جەمسەری  دوو  دۆخی 

وریایی  کە  درێژخایەن  سرتاتیژیانەی  ڕوانینێكی 

گرتبێت؛  لەبەرچاو  نێوحکومەتییشی  سیاسەتی 

قورس کردووە. 

لە ڕوانگەی گوتارەوە، ئەم کارە تەنیا لە ڕێگەی 

دروستکردنی گوتارێكی نوێ دەکرێت. مەبەست لە 

دروستکردنی گوتاری نوێ، گۆڕانکاریی پێکھاتەیی 

لە بەرە سیاسییەكان یان دروستکردنی ھاوپەیامنیی 

سیاسی نییە، بەڵکوو جۆرێک سیستمی زمانەوانییە 

ئیرت  کە  بکاتەوە  چڕ  جۆرێک  بە  ئاماژەكان  کە 

“دژەھەژموون”  و  “مامەڵەگەرایی”  لە  دژیەكی 

لە  گوتار  دروستکردنی  بێگومان  بەرچاو.  نەیەتە 

زماندا ڕوو دەدات و ئەو کاتەیە کە گوتار دەتوانێت 

ئەو  پێیە،  بەم  بکات.  دروست  سیاسی  واقیعی 

کاتەی کە ئەم دژیەكییە لە دۆخەکەدا چارەسەر 

بەاڵم  دەكرێت،  چارەسەر  واقعیشدا  لە  بکرێت؛ 

کارێکی  نوێ،  گوتاری  دروستکردنی  بەدڵنیاییەوە 

قورس و ئاڵۆزە. لەم سااڵنەی دواییدا چەندین جار 

“مامەڵەگەرای  دەرەوەی  سیاسەتی  لەسەر  قسە 

دەیەی  گوتاری  ناونیشانی  بە  دژەھەژموون” 

ڕوو  خراوەتە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  چوارەمی 

)متقی و آزرمی، ١٣9٣(. 

و  سیاسی  مامەڵەی  بتوانێت  کە  گوتارێک 

لەپاڵ  شێوەیەک  بە  جیھاندا  لەگەڵ  ئابووری 
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نەك  كە  بکاتەوە  كۆ  دژەھەژموون  و  خۆڕاگری 

بەرچاو،  بێنە  ھاوئاڕاستە  بەڵکوو  دژبەیەک، 

کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی  واقیعی  دەتوانێت 

دەبێت  وا  گوتارێکی  بگۆڕێت.  ئێران  ئیسالمیی 

سەرەتا ئەم دوو جیاوازی و دوالیزمییە وەک دوو 

لە  ھەمیشەیی  و دوو خواستی  فەرزكراو  بابەتی 

سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی قبووڵ بکات 

و ئەو کاتە بەرئاماژەكانی چەمکە سەرەکییەکانی 

سیستمی  لە  شێوەیەک  بە  دەرەوەی  سیاسەتی 

ھەردوو  نوێنەری  کە  بکاتەوە  چڕ  نوێدا  زمانی 

یەکەم  ھەنگاوی  پێیە،  بەم  بێت.  الیەنەکە 

ڕووی  لە  گوتارەیە  دوالیزمی  ئەم  قبووڵکردنی 

کە  بکرێت  قبووڵ  دەبێت  دواتر،  مێژووییەوەیە. 

ئەم دوو گوتارە، دیوەكانی حەمتی  لە  ھەر یەک 

ئیسالمیی  کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی  زاتی  لە 

بن.  کاتی  كە  ئەوەی  نەك  دەهێنن،  پێك  ئێراندا 

ناوخۆی  لە  خەڵکیش  داخوازییەكانی  ڕاستیدا  لە 

حکومەتی  نێوحکومەتیی  بارودۆخی  و  واڵت 

ئێران، ھاوکات ئەم دوو گوتارەی ھێناوەتە ئاراوە. 

بە واتایەکی تر: ھەر یەکێک لەم دوو گوتارە، بۆ 

دروست  نێوحکومەتییەکان  پرسە  وەاڵمدانەوەی 

زاتی  لە  بە الدان  کامیان  ھیچ  ناتوانرێت  بووە و 

کۆماری ئیسالمی دابرنێت.

چەمکێک کە لەوانەیە بتوانێت بە ئاڕاستەی 

گوتارسازی  شوناسە.  بێت،  بنەڕەتی  گوتارسازی؛ 

بەتایبەت لە سیاسەتی دەرەوە، دەبێت لەخۆگری 

وێنەیەک لە خودی حکومەت بێت، كارەكتەرێكی 

نێوحکومەتی بێت)Li, 2009( . بە واتایەکی تر: ئەم 

گوتارە تازەیە دەبێت “كێبوون”ی ئێمە لە سیستمی 

نێوحکومەتیدا، چ وەک بەشێک لە بەرەی خۆڕاگری 

واڵتێکی  وەک  چ  و  دەسەاڵتدار  ڕژێمی  بە  دژ 

ئاشتیخواز و الیەنگری هاوكاریكردن ڕوون بکاتەوە. 

شوناسسازی لە گوتاری سیاسەتی دەرەوەدا، نەک 

تەنیا بۆ گەیشنت بە سیاسەتی دەرەوەی سرتاتیژیانە 

و درێژخایەن پێویستە، بەڵکوو لە ناوخۆشدا کاری 

پێ دەکرێت و لە یەکپارچەكردنی کۆمەاڵیەتییشدا 

لە  ئێستا  گوتاری  دوو  ڕاستیدا  لە  کاریگەرە. 

سیاسەتی دەرەوەدا، لەسەر بنەمای دوو تێڕوانینە 

ھیچ  ھەڵبەت  کە  نێوحکومەتی  سیستمی  بۆ 

کامیان ھەڵە نین. ھاوشێوەی گوتاری مامەڵەگەرا 

لە سیستمی نێوحکومەتیدا، دەتوانرێت لە ڕێگەی 

نێوحکومەتییەكاندا  كارەكتەرە  لەگەڵ  مامەڵە 

ال  هەردوو  بۆ  بردنەوە  ئەنجامی  بگەینە 

بنەمای  لەسەر  ترەوە،  الیەکی  لە  )برد-برد(. 

خۆڕاگری  دژەھەژموون،  گوتاری  لە  تێگەیشنت 

بەرامبەر بە بااڵدەستیی جیهانی تەنیا ڕێگەیە بۆ 

نیشتامنییەكان.  بەرژەوەندییە  بەرەوپێشربدنی 

بەاڵم ھیچ کام لەم دوو گوتارە جەخت ناکەنەوە 

لەسەر ئەوەی کە “ئێمە کێین” وەک كارەكتەرێك 

باشرت  لەوانەیە  نێوحکومەتیدا.  سیستەمی  لە 

لە  جەختکردنەوە  لەجیاتیی  نوێ  گوتاری  بێت 

بارودۆخی دیاری سیستمی نێوحکومەتی، جەخت 

ئیسالمیی  کۆماری  ڕژێمی  “کێ”بوونی  لەسەر 

ئێران لە پەیوەندییە نێوحکومەتییەکاندا بکات. لە 

ڕاستیدا، لەجیاتیی ئەوەی کە بە پێناسەی سیستمی 

نێوحکومەتییەوە دەست پێ بکەین، پێویستە لە 
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پێناسەی خۆمانەوە دەست پێ بکەین.

 لە کۆتاییدا، سەرچاوەی گوتاری سیاسیی نوێ، 

مەرج نییە سیاسەمتەداران و چاالكوانانی سیاسی 

و  زانکۆکان  ڕاگەیاندنەکان،  و  میدیا  بەڵکوو  بن، 

ھەر دامەزراوەیەك کە چاالکییەکەی پەیوەندیی بە 

زمان و ئاماژە و بەرئاماژەكان هەیە، دەتوانێت لە 

دروستکردنی گوتاری نوێدا ڕۆڵ بگێڕێت. وا دیارە 

ئەم گوتار سیاسییە نوێیە ناتوانێت بەپێی پێویستیی 

بە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی 

شێوەی ڕێكەوت لە چوارچێوەی پڕۆسەیەكی یەك 

لەدوای یەك دروست ببێت، بەڵکوو پێویستی بە 

خۆتێوەردان و پڕۆژەی گوتارییە.

ئەنجام
جیاوازیی  ئێرانیدا  دەرەوەی  سیاسەتی  لە 

شۆڕشی  سەرکەوتنی  سەرەتای  لە  تێڕوانینەکان 

ئیسالمی و لە چوارچێوەی تیۆرییە جیاوازەکاندا 

بوونی ھەبووە، بەاڵم بە ماوەیەكی کەم لەدوای 

وەک  سەپێرناو  شەڕی  شۆڕش،  سەرکەوتنی 

بووە  ئەمنی؛  ھەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ و دیاری 

ئاماژەی  ببێتە  پیرۆز  بەرگریی  کە  ئەوەی  ھۆی 

ناوەندی سیاسەتی دەرەوەی ئێران کە یەکپارچەیی 

لێکدانەوەی  بەاڵم  سیاسی.  گوتاری  بە  دەدا 

گوتاری حکومەتەکانی دوای شەڕ، دەریدەخات 

کە سیاسەتی دەرەوەی ئێران لە ڕووی مامەڵە یان 

دژیەکی لەگەڵ سیستمی ئێستای نێوحکومەتیدا، 

بە نۆرە کاریگەر بووە بە گوتارەکانی مامەڵەگەرا و 

دژەھەژموون. بە دەربڕینێکی سادە: لە ڕوانگەی 

مامەڵە  لە  ئاسایش  ئاماژەی  مامەڵەگەرادا، 

لەگەڵ  جیاواز(  پلەی  بە  سیاسی  یان  )ئابووری 

دەناسێنێت  نێوحکومەتی  ئێستای  سیستمی 

بااڵدەستی  ڕژێمی  دژەھەژموون،  ڕوانگەی  و 

تێكدانی  هۆكاری  بە  بەئاشکرا  نێوحکومەتی 

ئاسایش دەزانێت.

دوالیزم لە گوتاری سیاسەتی دەرەوەی ئێران، 

و  پێگەیشنت  ھۆی  ببێتە  دەتوانێت  کاتێکدا  لە 

دووالیەنی لە سیاسەتی دەرەوە کە ھەردوو گوتارە 

دژیەكەكە لە گوتارێکی یەکگرتوودا تێکھەڵکێش 

دیوی  ھەردوو  نوێنەری  کە  گوتارێک  بکرێن، 

مێژوویی سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی 

ڕێگەی  لە  نەک  نوێیە،  گوتارە  ئەم  بێت.  ئێران 

لەپاڵ یەک دانانی ئەو چەمکانەی كە بە ڕواڵەت 

دژیەکن، بەڵکوو لە ڕێگەی لەناوبردنی لێکدژی 

دەکرێت.  زمانیدا  نوێی  سیستمی  لە  ئاماژەكان 

لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ئەزموونەکانی 

سیاسەتی  گرتنەبەری  نێوحکومەتیدا،  سیاسەتی 

لەبەرامبەر  سرتاتیژانەی  یەکگرتووی  دەرەوەی 

دەزانێت  پێویست  بە  نێوحکومەتیدا  سیستمی 

گوتارێکی  هێنانەكایەی  بە  پێویستی  ئەمەش  و 

گشتگیرە کە ھاوکات ھەردوو الیەنی مامەڵەیی 

بگرێت.  لەخۆ  دەرەوە  سیاسەتی  خۆڕاگریی  و 

لە  کێین”  “ئێمە  دەبێت  گشتگیرە،  گوتارە  ئەم 

ئەوانی  بۆ  و  بۆ خۆمان  نێوحکومەتی  سیستمی 

پێناسەی کۆماری ئیسالمیی  تر ڕوون بکاتەوە و 

ئێران لە خۆی لە سیاسەتی جیھاندا بكاتە خاڵی 

دەستپێك.
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ڕاپۆرتی ئایندەیی
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ڕێککەوتنی بودجەی هەولێر-بەغدا؛ 
لە کورتمەوداوە بۆ ستراتیژیی

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد

و  کێشە  و  ناکۆکی  مانگێک  چەند  دوای 

دەیان گفتوگۆی نێوان شاندی حکومەتی ھەرێمی 

کوردستان و حکومەتی عێراق لە الیەک و نوێنەرانی 

کورد و پەرلەمانتارانی فراکسیۆنە ناکوردییەکان لە 

پەرلەمانی عێراق، دواجار و لە ٣١ی ئازار بودجەی 

ساڵی 202١ی عێراق لە پەرلەمانی عێراق دەنگی 

حکومەتی  شاندی  کرا.  پەسەند  و  درا  لەسەر 

ڕێککەوتن  و  پەسەندکردن  کوردستان  ھەرێمی 

لەسەر بودجەی بە سەرکەوتن و ھەنگاوێکی گرنگ 

ناو برد، ھەولێریش وەک ئەوەی ھێشتا متامنەی 

پەسەندکردنی  لەدوای  ھەر  نەبێت،  بەغدا  بە 

یاساکەوە داوای لە بەغدا کرد پابەندی ڕێککەوتنی 

نێوانیان ببێت، تەواوی یاساکە وەک خۆی جێبەجێ 

بکات و بەشەبودجەی ھەرێم بنێرێت.
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ب. بڕگەی ئەلف بەهاوئاهەنگی لەنێوان وەزارەتی 

رسوشتییەكانی  سامانە  وەزارەتی  و  فیدراڵی  نەوتی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان جێبەجێ دەكرێت.

پابەند  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  ج. 

و  نەوتی  داهاتە  ڕادەستكردنی  بە  دەبێت 

نانەوتییەكان بە گەنجینەی دەوڵەت، بەگوێرەی 

دیوانی  كە  فیدراڵی  دارایی  كارگێڕیی  یاسای 

بەهاوئاهەنگی  فیدراڵی  دارایی  چاودێریی 

هەرێم  دارایی  چاودێریی  دیوانی  لەگەڵ 

وردبینی لە داتاكانی ئەو داهاتانە دەكرێت.

كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  د. 

بانكی  قەرزەكانی  دانەوەی  بە  كراوە  پابەند 

و  حكومی  بانكە  لەالی  كە  عێراق  بازرگانیی 

تایبەتەكانی هەرێمە، وەزارەتی دارایی بەپێی 

خشتەیەكی دیاریكراو مانگانە بڕێك لە پشكی 

هەرێم دەبڕێت، ئەوەش لە ساڵی )202١(ەوە 

بۆ ماوەی )٧( ساڵ بەردەوام دەبێت.

بە  دەبێت  پابەند  فیدراڵ  حكومەتی  ھ. 

كوردستان،  هەرێمی  شایستەكانی  دانەوەی 

دوای ئەوەی هەرێم بڕگەكانی )أ، ب، ج، د( لە 

مادەی )١١( جێبەجێ دەكات.

سێیەم: 

دیوانی  لەالیەن  وردبینیكردن  دوای 

چاودێریی دارایی فیدراڵی بەهاوئاهەنگی لەگەڵ 

حكومەتی  هەرێم،  دارایی  چاودێریی  دیوانی 

هەرێمی كوردستان پابەند دەكرێت بە پێدانی 

سەربازی  و  مەدەنی  فەرمانبەرانی  ژمارەی 

تاوەكوو 202١/٦/٣0.

پشکی هەرێم لە بودجەی عێراق
ناوەرۆکی مادەی ١١ کە تایبەتە بە پشکی 

ھەرێمی کوردستان، بەم جۆرەیە:

یەكەم: 

و  فیدراڵ  حكومەتی  نێوان  شایستەكانی 

تاوەكوو   200٤ ساڵی  لە  كوردستان  هەرێمی 

دوای  ئەوەش  دەكرێنەوە،  یەكال   2020

فیدراڵی  دارایی  چاودێریی  دیوانی  ئەوەی 

چاودێریی  دیوانی  لەگەڵ  بەهاوئاهەنگی 

بۆ  دەكات  تێدا  وردبینیی  هەرێم  دارایی 

داهاتە  كۆتایی  هەژمارەكانی  دەرخستنی 

خەرجییەكانی  و  بەدەستهاتووەكان  داراییە 

هەرێم كە لەالیەن دیوانی چاودێریی دارایی 

فیدراڵی پەسند دەكرێت، دوای جیاكردنەوەی 

خەرجییە سیادییەكان، ئەوەی لە چوارچێوەی 

خەرج  هەرێم  بۆ  حاكیمە  خەرجییەكانی 

كراوە.

دووەم:

پابەند  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  ا. 

لە  خاو  نەوتی  بەرهەمهێنانی  بە  دەبێت 

هەزار   ٤٦0 بڕی  بە  نەوتییەكان  كێڵگە 

بۆ  پێویست  بڕی  بڕەش  لەو  ڕۆژانە،  بەرمیل 

و  گواستنەوە  و  بەرهەمهێنان  خەرجییەكانی 

بڕی بەكاربردنی ناوخۆ لە هەرێم و پرتۆدۆالر 

ئەو  داهاتی  كە  جۆرێك  بە  دەكرێنەوە،  جیا 

بڕەی ڕادەستی حكومەتی فیدراڵی دەكات؛ لە 

بە  نەبێت  كەمرت  نەوت  بەرمیل  هەزار   250

نرخی سۆمۆ.
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د. فەرهاد قادر کەریم

بووە  لەدایک  گەرمیان  لە   ١9٧٧ ساڵی 

و  ناوەندی  و  سەرەتایی  قۆناغەکانی  و 

کردووە.  تەواو  کەالر  قەزای  لە  ئامادەیی 

ساڵی )١99٨-١999( بەكالۆریۆسی لە زمان 

سلێامنی  زانکۆی  لە  کوردی  ئەدەبی  و 

بەدەست ھێناوە.

 2009 ساڵی  و  ماستەر   200٦ ساڵی 

لە  کوردی  ئەدەبی  ڕەخنەی  لە  دکتۆرای 

زانکۆی ناوبراو بەدەست ھێناوە.

بە  بووە   2020 ساڵی  عێراق.  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  ئەندامی  بە  بووە   20١٤ ساڵی 

سەرۆکی زانکۆی گەرمیان و تاکوو ئێستا بەردەوامە.

چوارەم:

پابەند  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی   

دەبێت بە خەرجكردنی مووچەی فەرمانبەران 

لە  پشكەی  لەو  قەرەبووكردنەوەیان  و 

چوارچێوەی بودجەی گشتیی بۆی دیاری كراوە، 

پێش خەرجكردنی هەر خەرجییەكی دیكە.

بودجەی عێراق لە بەرژەوەندیی 
هەرێمدایە یان عێراق؟

ھەرێم  حکومەتی  ئەوەی  سەرەڕای 

بە  عێراق  بودجەی  یاسای  پەسەندکردنی 

لە  بەشێک  بەاڵم  دەبات،  ناو  دەستکەوت 

وایە  پێیان  داراییش  پسپۆڕانی  و  شیکەرەوە 

ھەرێمیش  و  تیایە  زۆری  کەلێنی  بودجەکە 

ھێندەی کاری بۆ ھێشتنەوەی دۆسیەی نەوت 

ھەوڵی  ھێندە  کردووە،  خۆیدا  دەستی  لە 

خەڵکی  بەرژەوەندیی  لە  بودجەکە  نەداوە 

ھەرێمی کوردستان دابڕێژێت.

پێشووی  پەرلەمانتاری  قادر؛  فەرھاد  د. 

لە  گەرمیان،  زانکۆی  سەرۆکی  و  عێراق 

لە  یاسایە  ئەم  چەند  تاکوو  ئەوەی  بارەی 

بەرژەوەندیی ھەرێمی کوردستاندایە، دەڵێت: 

لە  بودجە  یاسای  كە  ئەوەی  دەرخستنی  بۆ 

بەرژەوەندیی هەرێمدایە یان نا، پێویستە ئەوە 
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خراپیی  لەگەڵ  بوو  هاوكات  پڕۆسەكە  بزانین 

و  بەگشتی  كوردستان  دارایی هەرێمی  دۆخی 

لەپاڵ  ئەمە  بەتایبەتی،  مووچەخۆران  دۆخی 

ڕێككەوتن  بۆ  كوردستان  هەرێمی  پەرۆشیی 

و  جۆر  و  گفتوگۆكان  ماوەی  درێژەكێشانی  و 

چەندێتیی كۆبوونەوەكان كە بە سەرۆكایەتیی 

هەرێمی  حكومەتی  سەرۆكی  جێگری  بەڕێز 

پەیوەندیدارەكانی  الیەنە  لەگەڵ  كوردستان 

هەرێمی  كە  بەڵگەن  دەدرا،  ئەنجام  عێراق 

كوردستان بە پێویستی دەزانی لەگەڵ عێراقدا 

خەڵكی  بەرژەوەندیی  لە  و  بكەوێت  ڕێك 

كوردستانی دەزانێت.

و  دارایی  پسپۆڕی  کەریم؛  نەبەرد 

و  ژمێریاری  بواری  لە  دکتۆرا  خوێندکاری 

یاساکە  ئەگەر  دەکات  بەوە  ئاماژە  داراییدا، 

بەرژەوەندیی  لە  بەگشتی  بکرێت،  جێبەجێ 

دەرئەنجامی  بەپێی  دەڵێت  و  دەبێت  ھەرێم 

سەردانی  کە  ھەرێم  شاندەکانی  ھەوڵی 

ئەم  بە  گەیشتوون  و  کردووە  ناوەندیان 

یاسای  بە  بووە  ئێستا  کە  بودجە  ناوەرۆکەی 

بودجەی 202١، بەگشتی یاساکە بۆ حکومەتی 

کورتھێنانی  چونکە  باشە،  زۆر  زۆر  عێراقی 

دابەزاندووە،  بەرچاو  ڕێژەیەکی  بۆ  بودجەی 

کە  بوون  ئەوە  پێشبینییەکان  پێشرت  چونکە 

ترلیۆن   ٦0 بۆ   50 لەنێوان  بودجە  کورتھێنانی 

بۆ 25  ئەم کورتھێنانە  ئێستا  بەاڵم  بێت،  دینار 

کاتێکدا  لە  بووەتەوە.  کەم  ترلیۆن   ٣0 تاکوو 

 ٤5 بە  بودجەکەدا  لە  نەوت  بەرمیلێک  نرخی 

بەرز  نەوت  نرخی  ئێستا  کراوە،  دیاری  دۆالر 

پێشبینییش  و  دۆالر(   ٦0 )سەرووی  بووەتەوە 

دەکرێت تاکوو کۆتایی ساڵ بگات بە ٨0 دۆالر. 

ھەزار،   ١٤5 بە  دۆالریش   ١00 جێگیرکردنی 

سوودیان  کە  ھەنگاوانەیە  لەو  دیکە  یەکێکی 

بە بودجەی عێراق گەیاندووە، واتە کورتھێنان 

کەم کراوەتەوە و داھاتیش زیاد کراوە.

بەرژەوەندیی  لە  ئایا  ئەوەی  بارەی  لە 

پێشوو  سااڵنی  وەک  بێگومان  ھەرێمدایە، 

ئێستاش  و    %١٤ دواتر  و    %١٧ پێشرت  نابێت، 

گشتی  شێوەیەکی  بە  بەاڵم  بووەتەوە،  کەمرت 

ئەگەر جێبەجێ بکرێت، لە قازانجی حکومەتی 

ھەرێمی کوردستاندایە.

یاسای بودجە و ئایندەی هەرێم
لە  بەشێک  ڕەخنەکان،  ھەموو  سەرەڕای 

عێراق  بودجەی  یاسای  وایە  پێیان  چاودێران 

بۆ ئایندەی ھەرێم گرنگ و بەبایەخە و ڕەنگە 

زۆر  چارەسەرکردنی  بۆ  بێت  دەروازەیەک 

کێشەی دیکەی نێوان ھەولێر و بەغدا.

و  ڕەھەند  چ  یاساکە  ئەوەی  وەاڵمی  لە 

گرنگییەکی سرتاتیژی و ئایندەیی بۆ ھەرێمی 

دەڵێت:  کەریم  نەبەرد  ھەیە؟  کوردستان 

ھەموو   ،20١٤ ساڵی  تاکوو   2005 ساڵی  لە 

و  ھەبووە  بودجە  پڕۆژەیاسای  كە  ساڵێك 

ڕەھەندی  کۆمەڵێک  نێردراوە،  ھەرێم  پشکی 

بونیادنانی  وەک:  ھەبووە،  گرنگی  سرتاتیژیی 

سەرچاوەی  زیادکردنی  کوردستان،  ھەرێمی 
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کەرتی  وەک  کار،  ھەلی  و  داھات  دیکەی 

پیشەسازی، گەشتیاری و بازرگانی، ئەم دۆخە 

بودجە  تاکوو  واتە  بووە.  باشرت  ھەرێم  بۆ 

ھاتبێت،  عێراقییەوە  حکومەتی  لەالیەن 

زۆر  دارایی  ئاستێکی  لە  ھەرێم  حکومەتی 

باشدا بووە، بەاڵم ئەو سااڵنەی کە حکومەتی 

ھەرێم خۆی ئیدارەی دۆسیەی نەوت و دارایی 

بۆیە  قەیرانەوە،  کەوتووەتە  کردووە؛  خۆی 

بودجە  یاسای  جێبەجێکردنی  بەدڵنیاییەوە 

کوردستان  ھەرێمی  پشکی  دیاریکردنی  و 

بەرژەوەندیی  لە  و  گرنگە  زۆر  خاڵێکی 

ھەرێمی کوردستاندایە، بێگومان بە کۆمەڵێک 

دەستکاری و میکانیزمی دیکەوە.

سەر  خستنە  تیشک  بە  قادر  فەرھاد  د. 

بەم  ھەرێم،  نەوتی  دۆسیەی  بەیاساییکردنی 

جۆرە باس لە گرنگیی ڕێککەوتنەکە بۆ ھەرێم 

دەکات و دەڵێت: پێش ڕێکكەوتن لەسەر ئەم 

لەنێوان  زۆر  دابڕانێكی  بە  هەست  یاسایە، 

هەرێمی كوردستان و عێراقدا دەکرا، ئەم دۆخە 

ڕیفراندۆمەوە  ئەنجامدانی  لە  سەرەتاكەی 

و  گفتوگۆ  هەر  بۆیە  گرتبوو.  سەرچاوەی 

لەنێوان هەرێم و عێراق،  لێكنزیكبوونەوەیەك 

سەرەتای  و  باش  كارێكی  خۆیدا  لە  خۆی 

گەورەترە،  سرتاتیژیی  ڕەهەندی  داڕشتنی 

یاسای  لە  جار  یەكەم  بۆ  لەوەی  جگە  ئەمە 

كە  عێراقدا ماف دەدرێتە هەرێمی كوردستان 

نەوت ڕەوانەی دەرەوە بكات، بەوەش دەبێتە 

بەڵگەیەك بەدەست هەرێمەوە كە داكۆكی لە 

پرسی یاساییبوونی هەناردەكردنی نەوتی خۆی 

دژی  پێشرت  سكااڵیانەی  ئەو  هێزی  و  بكات 

كراون؛ الواز بكات.

سوود و زیانەکانی یاسای بودجە 
بۆ هەرێم 

پڕۆژەیاسای  لەسەر  دەنگدان  لەدوای 

دوو  پەسەندکردنی،  و  عێراق  بودجەی 

دروست  یاساکەوە  بارەی  لە  جیاواز  بۆچوونی 

بەشێکی  و  زیان  بە  یاساکە  بۆچوونێک  بوون؛ 

دیکەش بە سوودبەخش ناوی دەبەن.

زیانەکان  و  لەسەر سوود  قادر  فەرھاد  د. 

جێبەجێكردندایە،  لە  یاسا  گرنگیی  دەڵێت: 

زیاتر  بۆیە  ساڵە،  یەك  بۆ  یاسایە  ئەم  پاشان 

لە  كە  هەیە  مادانە  و  بڕگە  ئەو  بۆ  سوودی 

ناوەرۆكەكەیدا هەیە.

ناوچە  و  خاك  پرسی  چی  هەر 

لە  و  دیكەیە  پرسێكی  ئەوا  دابڕێرناوەكانە، 

دیاری  بۆ  چارەسەری  دەستووردا  چوارچێوەی 

یاسای  لە  دەستوور  یاسایی  هێزی  و  كراوە 

دەكرێت  كە  هەیە  ئەوەندە  بااڵترە،  بودجە 

و  گفتوگۆ  بە  درێژە  كوردستان  هەرێمی 

تەنها  لەگەڵ عێراقدا بدات و  پەیوەندییەكانی 

ئەوە نەبێت كە سااڵنە لە كاتی یاسای بودجەدا 

گفتوگۆ بكرێت. هەروەك باس كرا، گرنگیی یاسا 

وەك  گەر  یاسایەش  ئەم  جێبەجێكردندایە.  لە 

خۆی جێبەجێ بكرێت، ئەم سوودانەی هەیە:

١. دۆخی دارایی هەرێم باشرت دەبێت. 
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متامنەی  گەڕاندنەوەی  بۆ  سەرەتایەكە   .2

هەرێم بۆ عێراق و بەپێچەوانەشەوە.

فیدراڵییەكان  فەرمانگە  مووچەی   .٣

ئەركیان  و  فیدراڵی  دەكەوێتە سەر حكومەتی 

بەسەر هەرێمەوە نامێنێت.

ئەگەر یاساکە جێبەجێ نەكرێت، هەرێمی 

خۆیدا  چەقبەستووی  دۆخی  لە  كوردستان 

دەمێنێتەوە و بەوەش زیانی پێ دەگات.

نەبەرد کەریم لە بارەی سوود و زیانەکانی 

یاساکەوە، جەخت لە بابەتی شەفافی دەکاتەوە 

یاسای  سوودەکانی  لە  یەکێک  دەڵێت:  و 

بودجەی عێراق ئەوەیە کە تا ئاستێک داھاتی 

دەبێت،  ڕوون  کوردستان  ھەرێمی  حکومەتی 

ئەوەی باس دەکرێت کە پێدانی داھاتی 250 

ھەزار بەرمیل نەوت و 50% ی داھاتی ناوخۆیە، 

وەھا دەکات ئەم ژمارانە ئاشکرا بنب و داھات 

ببێتەوە،  ڕوون  الیەک  ھەموو  و  پەرلەمان  بۆ 

دێت،  بەشەبودجە  و  تەکمیلی  وەک  ئەوەشی 

دەکرێت وەک قازانج سەیر بکرێت. لە یاسای 

بودجە  جێبەجێکردنی  ژمێریاریدا  و  دارایی 

یاسای  جێبەجێکردنی  چونکە  نییە،  زیانی 

بودجە ڕێگری دەکات لە کۆمەڵێک گەندەڵیی 

سوکانی  بودجە  یاسای  ھەمیشە  بۆیە  دارایی، 

بە  دەکرا  بێگومان  بەاڵم  زیاترە،  زیانەکانی  لە 

شێوازێکی دیکەش دابڕێژرایە و سوودی زیاتر 

بووایە و پشکی ھەرێمیش زیاتر بکرایە.

نەبەرد کەریم

گەرمیان-کفری.   ،١9٨٧ لەدایکبوون: 

کارگێڕی،  تەکنیکیی  کۆلێژی   2009 ساڵی 

کردووە.  تەواو  ژمێریاریی  و  دارایی  بەشی 

خاوەنی بڕوانامەی دبلۆمی بااڵ لە کارگێڕیی 

دارایی و دبلۆمی بااڵ لە ژمێریاری و ماستەرە 

لە  -هیندستان.  پێشکەوتوو  ژمێریاریی  لە 

ئێستادا خۆێندکاری دکتۆرایە لە ژمێریاری و 

پارێزگای  ئەنجوومەنی  ڕاوێژکاری  و  دارایی 

سلێامنییە لە لیژنەی کارگێڕی و دارایی.
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هەرێم دەبوو چی بکات؟
گشتی  شێوەیەکی  بە  ئەوەی  سەرەڕای 

بودجە  پڕۆژەیاسای  تێپەڕاندنی  لە  پێشوازی 

کرا و بە ھەنگاوێکی ئەرێنی تەماشا کرا، بەاڵم 

دەکرێت  ھەرێمیش  شاندی  ئاڕاستەی  ڕەخنە 

یاساکە  و  کردبا  کاریان  جددیرت  دەبوو  بەوەی 

ھەرێمی  بەرژەوەندیی  لە  ئێستا  لە  باشرت 

کوردستان بووایە.

نەبەرد کەریم پێی وایە ھەمیشە باس لەوە 

بووەتەوە،  کەم  ھەرێم  پشکی  کە  دەکرێت 

پشکی  زیادکردنی  لەسەر  دەبووایە  بۆیە 

یاسای  لە  چونکە  بکرایە،  باشرت  کاری  ھەرێم 

بتوانێت  کە  ئەوەیە  براوە  الیەنی  بودجەدا 

وەزارەتەکەی  و  ناوچە  بۆ  داھات  زۆرترین 

بە  دەکرێت  بھێنێت.  بەدەست  خۆی 

ھەردوو  دارایی  دۆخی  سەیری  شێوە  ھەمان 

حکومەتی ھەرێم و عێراقیش بکرێت، چونکە 

بەغدا،  بەتایبەت  و  حکومەتەکە  ھەردوو 

نەوت  کەرتی  بە  پشتی  داھاتەکەی  95% ی 

لە  کەمرت  ھەرێم  حکومەتی  بەاڵم  بەستووە، 

٧0% ی پشتی بە نەوت بەستووە، بە شێوەیەکی 

بە  پشتیان  حکومەتەکە  ھەردوو  گشتی 

گۆڕانکارییەک  بۆیە  بەستووە،  نەوت  داھاتی 

ھەردوو  لەسەر  کاریگەریی  نەوتدا  نرخی  لە 

جێبەجێنەکردنی  بڵێین  دەشکرێت  دەێت.  ال 

زیانی  لە  پابەندنەبوون،  و  بودجە  یاسای 

ھەرێمدایە. حکومەتی 

ھۆی  بە  وایە  بۆچوونی  قادر  فەرھاد  د. 

كەڵەكەبوونی  و  گشتییەكە  سیاسییە  دۆخە 

یاساکەدا  لە  زیاتر  لەمە  نەدەکرا  گرفتەكان، 

دەڵێت:  و  ھەرێم  بۆ  بکرێتەوە  جێگای 

و  هەرێم  شاندی  بم،  ئاگادار  من  ئەوەندەی 

خاڵ  زۆر  لەسەر  جەختیان  كورد  نوێنەرانی 

گشتییەكە  سیاسییە  دۆخە  بەاڵم  كردووەتەوە، 

وایان  گرفتەكانی چەند ساڵە،  كەڵەكەبوونی  و 

كردووە لەمە زیاتر نەتوانرێت لە یاساكەدا جێ 

بكرێتەوە و ئەولەویەت درا بە پرسی مووچەی 

فەرمانبەران.

شاندی  ڕۆڵی  بە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 

هەرێم و سەرۆكەكەی بدەین كە پشوودرێژانە 

لەگەڵ سەرجەم الیەن و كەسایەتی و تەنانەت 

كاریگەرەكانیش  پەرلەمانتارە  تاكی  لەگەڵ 

یاساكە  جۆرە  بەو  توانرا  تاوەكوو  كرا،  گفتوگۆ 

تێپەڕێرنێت.

ئەگەری پابەندنەبوون
نێوان  گەورەکانی  کێشە  لە  یەکێک 

لە  کە  عێراق  حکومەتی  و  ھەرێم  حکومەتی 

بێمتامنەییانە  گەورەترە،  کێشەکان  خودی 

بە  متامنەیان  الیەک  ھیچ  یەکرت،  بەرامبەر 

ھەردوو  ڕابردوودا  ساڵی  لە چەند  نییە.  یەکرت 

و  کەوتوون  ڕێک  بودجە  یاسای  لەسەر  ال 

نەکراوە  یاساکە جێبەجێ  بەاڵم  دەرچووێرناوە، 

و ھەولێر و بەغداش یەکرتیان بە پابەندنەبوون 

نێوانیان  ڕێککەوتنەکەی  جێبەجێنەکردنی  و 

تۆمەتبار کردووە.
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جێبەجێنەکردنی  ئەگەری  لە  ھەیە  ترس 

یاساکە لە ھەر الیەکیانەوە بێت، دۆخی دارایی 

ھەرێم خراپ ببێت و ھەمان قەیرانی سااڵنی 

ڕابردوو دووبارە ببێتەوە.

د. فەرھاد قادر تیشک دەخاتە سەر ئەگەری 

و  دەرئەنجامەکانی  و  یاساکە  جێبەجێنەکردنی 

دەڵێت: بەدڵنیاییەوە لە ئەگەری پابەندنەبوون، 

دۆخی سیاسی و دارایی هەرێم خراپ دەبێت و 

ئەمەش ناسەقامگیریی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی 

كوردستان  هەرێمی  چونكە  دەكەوێتەوە،  لێ 

توانای  بەپێی  ڕایانگەیاندووە  خۆیان  وەكوو 

دەگونجێنن،  دۆخەكەدا  لەگەڵ  خۆیان  دارایی 

كوردستان  هەرێمی  خەڵكی  ناڕەزایی  ئەمەش 

دەكەوێتەوە.  لێ  مووچەخۆرانی  و  بەگشتی 

كە  پارەیە  ئەو  بڕی  بچێت،  بیرمان  نابێ 

بێـت،  هەرێم  بۆ  مانگانە  عێراقەوە  لە  بڕیارە 

هەرێم  بڕەی  لەو  ملیاری   )١00( نزیكەی 

خۆی دەستی دەكەوێت زیاترە، ئەمە جگە لە 

دەستكەوتەكانی دیکەی بودجە.

ئەگەر  وایە  بۆچوونی  کەریم  نەبەرد 

حکومەتی ھەرێم شەفاف بێت و گۆڕانکاری 

بکات، یاساکەش جێبەجێ نەکرێت دەتوانێت 

ئیدارەی دۆخی دارایی خۆی بکات و دەڵێت: 

ئەوەی  بەبێ  کوردستان  ھەرێمی  حکومەتی 

بۆ  پارەی  ناوەندییەوە  حکومەتی  لەالیەن 

ڕابردوو  مانگی  چەند  لە  بکرێت،  ڕەوانە 

داوە،  خۆی  دارایی  دۆخی  ئیدارەی  خۆی 

ئەویش بە لێبڕینی 2١% ی مووچە. لە حاڵەتی 

ژمارە  بەپێی  بودجە،  یاسای  جێبەجێنەکردنی 

بەردەستەکان، حکومەتی ھەرێمی کوردستان 

ئەگەر بە شێوازێکی ڕوون ئیدارەی دۆسیەی 

سنوورییەکان  خاڵە  و  ناوخۆ  داھاتی  نەوت، 

بکات، داھاتەکەی زیاتر و ڕێکخراوتر دەبێت 

بەڕێوە  خۆی  دارایی  الیەنی  دەتوانێت  و 

ببات، بەاڵم دەرئەنجامەکانی ئێستا ئەوەمان 

پێ دەڵێن حکومەت لە ئیدارەکردنی دارایی 

لە  ئەمە  نەبووە،  سەرکەوتوو  ھەرێمدا 

مووچە  بەشی  حکومەت  داھاتی  کاتێکدا 

گەندەڵیی  بەاڵم  دەکات،  پڕۆژەکانیشی  و 

ھۆکاری  و  ڕێگر  قاچاخچێتی  و  دارایی 

گەورەن.

بودجەی هەرێم لە چاوەڕوانیدا
ماوەی  کوردستان  ھەرێمی  حکومەتی 

چەند مانگێکە سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەی 

ھەوڵ  دەڵێت  حکومەت  خۆیەتی.  202١ی 

بودجە  پڕۆژەیاسای  کاتدا  نزیکرتین  لە  دەدەن 

ئامادە بکەن و بۆ دەنگدان لەسەری، ڕەوانەی 

پەرلەمانی کوردستانی بکەن.

وەزارەتی   ،202١ نیسانی  شەشی  ڕۆژی 

و  کوردستان  ھەرێمی  حکومەتی  پالندانانی 

گفتوگۆ  تێیدا  و  بوونەوە  کۆ  دارایی  وەزارەتی 

باس  و  کرا  ھەرێمەوە  بودجەی  بارەی  لە 

داھاتووی  کۆبوونەوەی  لە  درا  بڕیار  کرا  لەوە 

بارەی  لە  گفتوگۆ  وەزیران  ئەنجوومەنی 

بودجەی ھەرێمەوە بکرێت.
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وەزیرانی  ئەنجوومەنی  دواتر،  ڕۆژێک 

بودجەوە  بارەی  لە  گفتوگۆی  ھەرێم 

کۆبوونەوەکە،  دووەمی  بڕگەی  لە  و  کرد 

ڕاپۆرتێکی  پالندانان،  وەزیری  ڕەشید  دارا 

تایبەت  ئامادەکارییەکانی  دوایین  دەربارەی 

یاسای  یەکەمی  ڕەشنووسی  گەاڵڵەکردنی  بە 

ساڵی  بۆ  کوردستان  هەرێمی  بودجەی 

كردە وە   جە ختی  ڕوو،  خستە   202١ دارایی 

بڕیوە  باشیان  ئامادە كارییە كان هەنگاوی  كە  

پڕۆژە  یاسایە   ئە و  نزیكدا  داھاتوویە كی  لە   و 

ئامادە  دە بێت.

بڕیار بوو مانگی ئازار پڕۆژەیاسای بودجەی 

وەک  پەرلەمان،  بگاتە  کوردستان  ھەرێمی 

ڕێواز فایەق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لە 

"ئەوان  ڕاگەیاند:  ڕۆژنامەوانانی  بە  ئازار  ٣١ی 

مانگی  لەناوەڕاستی  ڕەنگە  وت  ئێمەیان  بە 

بۆ  نەگەیشتووە،  ئێستا  تا  بەاڵم  بگات،  ئازار 

گرنگە  کوردستان  پەرلەمانی  خولەی  ئەم 

پڕۆژەیاسای  ساڵ  هەشت  نزیکەی  لەدوای 

بەڕاستی  چونکە  بکرێت،  پەسەند  بودجە 

و  داهات  کۆکردنەوەی  و  پارە  خەرجکردنی 

دابینکردنی پارە بۆ سێکتەرە جیاوازەکان بەبێ 

پێ  ئاماژەی  بودجەدا  پڕۆژەیاسای  لە  ئەوەی 

بکرێت، بەتەواوەتی نادەستووری و نایاساییە. 

قۆناغەکانی  خراپرتین  لە  کوردستان  هەرێمی 

ئێستا  هەبووە،  بودجەی  پڕۆژەیاسای  خۆیدا 

بودجەی  پڕۆژەیاسای  نییە  تیادا  مەنتقی  هیچ 

نەبێت."

وەزارەتەکان  لە  بەشێک  ئێستا  تاکوو 

کارەکانی خۆیان لە کۆتا نزیک کردووەتەوە و 

کارەکان  بەردەوامیی  لە  جەخت  حکومەتیش 

حکومەتی  نییە  دیار  ئێستا  تاکوو  دەکاتەوە. 

ھەرێم لەسەر بنەمای یاسای بودجەی عێراق؛ 

بودجەکەی ئامادە دەکات یان نا؟ ئەگەر عێراق 

کاریگەرییەکی  چ  نەنێرێت،  ھەرێم  پشکی 

لەسەر بودجەی عێراق دەبێت؟

پەرلەمانتارانی  لە  بەشێک  لێدوانی  بەپێی 

نەبێتەوە  یەکال  تاکوو  کوردستان،  ھەرێمی 

نا،  یان  دەبێت  بودجە  یاسای  پابەندی  عێراق 

بکرێتەوە،  یەکال  ھەرێم  بودجەی  ناتوانرێت 

چونکە لەسەر بنەمای پشکی ھەرێم لە یاسای 

بودجەی عێراق ئامادە دەکرێت.

ڕۆژی 2٨ی نیسانی 202١، ئەنجوومەنی 

بووەوە،  کۆ  کوردستان  ھەرێمی  وەزیرانی 

ئاوات  کۆبوونەوەکەدا  یەکەمی  بڕگەی  لە 

ئابووری  و  دارایی  وەزیری  جەناب؛  شێخ 

ڕاپۆرتێکیان  پالندان  وەزیری  ڕەشید؛  دارا  و 

بودجەی  پڕۆژەی  ژمارەکانی  دوا  بە  تایبەت 

  202١ ساڵی  بۆ  کوردستان  هەرێمی 

بڕیاری  وەزیران  ئەنجوومەنی  ڕوو.  خستە 

ئەوەی  بۆ  بهێرنێت  پێک  لیژنەیەک  دا 

ئەنجوومەنەکە  پێشنیارەکانی  و  تێبینی 

دواتر  و  بکرێن  جێگیر  پڕۆژەیاساکە  لەناو 

کۆتایی  پەسندکردنی  بۆ  بکرێت  ئامادە 

ڕەوانەی  دواتر  و  وەزیران  ئەنجوومەنی 

پەرلەمان بکرێت.
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نەبەرد کەریم بە ڕەخنەگرتن لە ناوەرۆکی 

لە  باس  ھەرێم،  بۆ  عێراق  بودجەی  یاسای 

بودجەی ھەرێمی کوردستانیش دەکات، سەرەتا 

حکومەتی  لەگەڵ  بودجە  ڕێککەوتنی  دەڵێت 

سەرکەوتوو  زۆر  داراییەوە  ڕووی  لە  عێراق 

ئەگەر  ھەرێم  حکومەتی  چونکە  نەبووە، 

بە  نەوت  بەرمیل  ھەزار  داھاتی 250  مانگانە 

نرخی سۆمۆ ڕادەست بکات و 50% ی داھاتی 

زۆر  بڕێکی  ئەمە  بەغدا،  بنێرێتە  ناوخۆش 

ئەم  بەپێی  و  ژمارەکان  بەپێی  تەنانەت  زۆرە، 

ڕێککەوتنە ڕەنگە حکومەتی ھەرێم زیانی ١0 

ملیۆن دۆالری ڕۆژانە لە خۆی بدات. بۆ منوونە؛ 

ئەگەر نرخی نەوت بۆ ٨0 دۆالر بەرز ببێتەوە،  

بکاتەوە،  پڕ  فرووقاتەکانیش  دەبێت  کاتە  ئەو 

پێ  ئاماژەی  ھەرێم  حکومەتی  وەک  چونکە 

بڕێکی  بە  گرێبەستەکانی  و  خەرجی  دەکات، 

کەمرت بووە، بەاڵم حکومەتی عێراقی بە نرخی 

سۆمۆ دەیەوێت، واتە حکومەتی ھەرێم بە 50 

دەبێت  کاتە  ئەو  بفرۆشێت،  نەوت  دۆالریش 

بەھای ٨0  واتە  بکات،  ڕادەستی  بە ٨0 دۆالر 

دۆالر، ئەمەش زیانێکی دارایی زۆر لە ھەرێم 

دەدات، بەاڵم ئەگەر بھاتایە حکومەتی ھەرێم 

لە  بکردایە،  بەرمیلەکەی ڕادەست  ھەزار   250

قانجی دەبوو.

لە بارەی بودجەی ھەرێمیشەوە، باس لەوە 

ھەرێمی  لە  بودجە  یاسای  نەبوونی  دەکات 

چونکە  ھەبووە،  زۆری  زیانێکی  کوردستان 

داھاتەکان بە شێوازێکی دادپەروەرانە دابەش 

نەکراوە، ئەمەش وای کردووە گەندەڵیی دارایی 

داھاتەکان ڕوون  ھەڵبدات و خەرجی و  سەر 

ھەبێت،  بودجە  یاسای  ئەگەر  بۆیە  نەبن، 

داھات  بەھەدەردانی  و  گەندەڵی  لە  ڕێگری 

دەکرێت.

لە بارەی شێوازی ئامادەکردنی پڕۆژەکەش، 

ھەرێمی  حکومەتی  دەکات  لەوە  باس 

لەسەر  کارکردن  شێوازی  دوو  کوردستان 

ئەگەر  یەکەمیان  کردبوو:  دیاری  بودجەی 

و  بکرێت  جێبەجێ  عێراق  بودجەی  یاسای 

پشکی ھەرێم بنێردرێت، لەسەر ئەم میکانیزمە 

شێوازەکەی  دەکات.  دیاری  خۆی  پڕۆژەیاسای 

حکومەتی  لەگەڵ  ئەگەر  بوو  ئەوە  دیکەش 

عێراقیدا نەگەن بە ڕێککەوتن، یان ڕێککەوتن 

بکرێت بەاڵم جێبەجێ نەکرێت و بوەستێرنێت، 

دیکەی  یاسای  ھەرێم  حکومەتی  کاتە  ئەو 

بودجەی دەبێت.

لە  باس  جۆرە  بەم  قادر  فەرھاد  د. 

بودجەی  یاسای  جێبەجێنەکردنی  کاریگەریی 

کوردستان  ھەرێمی  بودجەی  لەسەر  عێراق 

دەکات: جێبەجێكردنی یاسای بودجەی عێراق 

بودجەی  یاسای  لەسەر  ئەرێنیی  كاریگەریی 

هەرێم دەبێت و دەبێتە سەرچاوەیەكی دارایی 

)لە   202١ ساڵی  درێژایی  بە  ئاشكرا  و  ڕوون 

)20١٣( ساڵی  لە  كوردستان  هەرێمی  كاتێكدا 

پەرلەمان(،  نەبردووەتە  بودجەی  یاسای  وە 

سیاسەتی  بە  درێژە  بەپێچەوانەشەوە 

خۆگونجاندن دەدرێت.
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شه ڕى وزه  گه وره کان
کتێبە ئایندەییەکان

كتێبی "شەڕی وزەی گەورە" له الیەن "جان مارى 

وەرێگێڕاوەتە  عه زب  مليس  و  نوورساوە  شۆفالی" 

سەر زمانی عەرەبی. ئەم بەرهەمە  بە يه كێك  له  

كتێبه  گرنگه كانی بوارى ئاسايىش وزه  دادەنرێت، كە 

تیایدا بابه ىت جه نگى گه وره ى ئاينده  رشۆڤه   ده كات 

نووسه ر   نێوده وڵه تييه كان.  كاره كته ره   لەنێوان 

فاكته رى وزه  به  يه كێك له  فاكته ره  سه ره كييه كاىن 

ملمالنێى نێوده وڵه ىت ده زانێت و باس له  گرنگیى 

هێزەكان  گه وره بووىن  له   ده كات  فاكته ره   ئه م 

و  دۆستايه ىت  له نێوان  به ره كان  دابه شبووىن  و 

نه يارێتيدا. نووسەر باس له و ملمالنێ شاراوه يه  

ده كات بۆ به ده ستكه وتنى وزه  له  سه ده ى بيست 

و يه ك، له  سايه ى ئه و گۆڕاوه  نێوده وڵه تيیانه ى 

كه  هه ژموونيان كردووه  به سه ر تواناى ده وڵه تان 

له  ده ستگرتن به سه ر وزه ى جيهانيدا.

پاڵنه رى  هێڵه كاىن  له   ئه وه ى  بۆ  شۆفالی  

شيكارييه كاىن  بكۆڵێته وه ،  ملمالنێكان 

كه   مێژووييانه ى  ڕاستييه   به و  پشتئه ستووره  

جووڵێنه رى شه ڕە  گه وره كانن له  مێژووى په يوه ندييه  

له سه ر  كردووه   كارى  هەروه ها  نێوده وڵه تييه كاندا، 

وه ستان  ڕوانگه ى  له   ملمالنێكان  دووه مى  ته وه رى 

ڕێكکه وتنه   و  كۆنرتاكت  به   گه يشنت  وێستگه كاىن  له  

نوێ  وزه ى  به ده ستهێناىن  بۆ  نێوده وڵه تييه كان 

بوارى  له   هاوكارى  و  ئاڵۆگۆڕكارى  به   گه يشنت  و 

ده ستگه يشنت به  وزه  نوێيه كان و وزه ى نوێ له  بوارى 

ئاشتيدا.

به ىش  له   كتێبه كه  و  سه ره تاى  له   نووسه ر 

و  ئابوورى  له سه ر  كتێبه كه دا،  پێشه كیى  و  يه كه م 

ئابووریى  سه ره كييه كاىن  پايه   له   يه كێك  وه كوو  وزه  

وزه   نووسه ر،  ڕاى  به   چونكه   ڕاوه ستاوه ،  ده وڵه تان 
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يه كێكه  له  بابه ته كاىن گره وى ده وڵه تان و ملمالنێ بۆ 

به ده ستهێناىن، بۆيه  ته نانه ت ئاسايىش وزه  له  ڕوانگه ى 

ئه و ده وڵه تانه ى كه  بەكاربه رن  و هاورده ى ده كه ن؛ 

پێناسه ى  له   پێناسه  ده كرێت كە جياوازه   به  جۆرێك 

ئه و ده وڵه تانه ى هه نارده ى ده كه ن. پرسيارى گه وره ش 

له سه ر بابه ىت وزه  دروست بووه  كه  ئايا وزه  فاكته رى 

سه ربه خۆيى و گه شه يه ، ياخود وزه  به اڵيه ىك ئابوورييه 

 و سه رچاوه ى هه ڕە شه ى واڵىت به رهه مهێنه ره ؟

تێڕواننى  به  وزه ،  بابه ىت وزه  و گه يشنت  له   بۆيه  

ئه مەريكا و ئه ورووپا و چني جياوازه .

ڕە هه ندى  له سه ر  نووسه ر  يه كه مدا،  به ىش  له  

مێژوویى بابه ىت وزه  ڕاوه ستاوه  و ئه م به شه ى ته رخان 

ڕابردوو  شه ڕە كاىن  له سه ر  گفتوگۆكردن  بۆ  كردووه  

سه رچاوه ى  وه كوو  ده كرێت  كه   بابه تانه ى  ئه و  و 

مێژوویى سووديان لێ وه ربگێرێت، له  شه ڕى خه ڵووز 

و ئاسنه وه  بۆ شه ڕ و ملمالنێ له سه ر نه وت و پاشان 

به دواى خۆيدا  ته نانه ت شه ڕى گه وره ى  نوێ،  وزه ى 

ده گات  تا  عێراقه ،  شه ڕى  ديارترينيان  كه   هێناوه  

چه ندين  ده رچووىن  و  ملمالنێ  مه ترسيدارترين  به  

په مياننامه  و ڕێككه وتنى نێوده وڵه ىت بۆ قه ده غه كردىن 

چه ىك ناوەكی.

بۆ  كراوه   ته رخان  كتێبه   ئه م  دووه مى  به ىش 

باسكردىن بابه ىت شه ڕەكاىن ئه ورووپا له  پێناو ئازادكردىن 

بازاڕى وزه ، بۆ ئه م بابه ته ش ئه ورووپا ده يان ئه زموون 

و ڕێگه چاره ى هاوكارى و ملمالنێى تاقی كردووەتە وە، 

بازاڕى  پێداويستیيه كاىن  كه مه وه   الىن  به   ئه وه ى  بۆ 

واڵتاىن  بۆ  بكات  دابني  وزه ى هاوچه رخ  له   ئه ورووپا 

ئه ورووپا. سه ره تاى دروستبووىن يه كێتیى ئه ورووپا، له 

 ڕێكکه وتنى خه ڵووز و ئاسنه وه  دروست بوو له  ساڵى 

.١955

به ىش سێيه مى ئه م كتێبه  گفتوگۆیە له  باره ى  شه ڕ 

و ملمالنێ بۆ گه يشنت به  بازاڕى كاره با، به تايبه ىت وزه ى 

له  بواره   كاره باى نوێ كه  بەالى نووسه رەوە يه كێكه  

زيندووه كاىن ملمالنێى ئابوورى له  هه ردوو ڕە هه ندى 

كێبڕكێ و هه ژمووندا.

و  رسوشتى  غازى  له   باس  چواره مدا  به ىش  له  

هه ڵپه ى دانووستاندن ده كات بۆ گه يشنت به  بازاڕێىك 

نابه رامبه رى  به  شێوه يه ىك  كه   ڕكابه ر  و  زيندوو  ترى 

رسوشتى له  جيهاندا دابه ش بووه ، ئه مه ش واى كردووه  

ملمالنێى ئاينده  له  سه ر ده ستبه سه راگرتن و گه يشنت 

قسه ى  بتوانێت  گازى رسوشتى  بازاڕى  كردنه وه ى  و 

يه كالكه ره وه  له  ئابووریى وزه دا بكات. 

به ىش پێنجه م ته رخان كراوه  بۆ باسكردن له  بابه ىت 

شه ڕى گه يشنت به  به رهه مهێنان و دابينكردىن نه وت 

كه   وزه يه ى  ئه و  واته   نوێ،  و  كۆن  وزه يه ىك  وه كوو 

به اڵم  به بازاڕكردىن كۆنه ،  ماناى كات و ده رهێناىن  به  

به رده وام له  ڕووى به ها و بازاڕە وه  پێگه يه ىك ئابووریى 

سه ره كييه كه ى  ڕكابه ره   نه وت  بۆيه   هه يه ،  زيندووى 

سه رهه ڵداىن چه ندين شه ڕ، له  هه مان كاتدا چه ندين 

هاوپه ميانييه .

له  به ىش كۆتاييدا له سه ر شه ڕى سه ده ى بيست و 

يه ك ده وه ستێت، كه  به  "هاوكێشه ى جۆهانسبۆرگ" 

ناوى ده بات. ئەم كتێبه  له  ڕووى داتا و زانيارييه وه  

پشتئه ستووره  به  ده يان سه رچاوه ى نوێ و شيكاریى 

ئابوورى به  ميتۆدى زانستى شيكارى، بۆ پێشبينيكردىن 

بازاڕى  وزه  و  له سه ر  ئاينده   ملمالنێى  و  وزه   بازاڕى 

وزه . ئه م بابه ته  دابڕاو نييه  له  شه ڕى گه وره  له نێوان 

ئامرازى  دۆزينه وه ى  بۆ  نێوده وڵه تيیه كان  كارەكته ره  

له   نوێ  وزه ى  ئاشتییانەی  به كارهێناىن  بۆ  مۆدێرن 

نێوده وڵه تييه كانه وه،  كه   په مياننامه   ڕێگه ى كاراكردىن 

وه كوو  نوێ  وزه ى  به كارهێناىن  مه ترسیى  له   ڕێگره  

هه ڕەشه  له سه ر ئاسايش و ئاشتیى جيهاىن. 
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تێڕامان  )التأمل( 
Contemplation

چەمکناسی ئایندەیی

یۆنانییە  الى  زمانییەوە،  ڕووى  لە 

کۆنەکان وشەى “تیۆریا” بۆ “تێڕامان” بەکار 

ئەوە  لەسەر  جەختیان  بەمەش  هاتووە، 

تێڕوانینێکى  لە  بریتییە  تێڕامان  کە  کردووە 

ئەوەى  بەبێ  بابەتەکان  بۆ  پەىت  عەقڵیانەى 

کۆنرتۆڵى  ژیر  بکەوێتە  تێڕوانینە  ئەم 

“گەوهەرى  بابەىت  وەک  هەستەوەرەکان  

ئەبسرتاکت” و “بنەما یەکەمینەکان”. 

لە  بریتییە  سادەکەی،  واتا  بە  تێڕامان، 

ڕوانینى قووڵ بۆ بابەتێک و بیرکردنەوەیەک 

بە  بەاڵم  خۆیدا.  ناخ  خودى  لەناو  لێى 

هێندە  تێفکرینێکى  ڕۆحییەکەى،  واتا 

شتەى  لەو  جگە  هۆش  کە  سەرمەستانەیە 

ئاگایى  دەستبەردارى  ڕاماوە،  تێى  کە 

لەبەر  دەبێت.  دى  شتەکانی  کۆى  بەرامبەر 

ڕێبازى سۆفیگەریی  ڕاى هەندێک  بە  ئەوە، 

پلەیەکی  تێڕامان  ناوەڕاست،  سەدەکانی 

کە  دى  دێتە  کاتێک  مەعریفەیە،  بااڵی 

و  حەز  هەموو  لە  بکرێتەوە  خاڵی  دڵ 

دۆخى  بە  کە  ئاستەى  ئەو  تا  ئارەزوویەک 

یەکگرتن لەگەڵ خودا )اإلتحاد بالله( کۆتایی 

دەستەواژەى  چوارچێوەیەشدا  لەم  دێت. 

 - التأملیة  )الحیاة  تێڕامانگەرایى”  “ژیاىن 

بۆ  بووە  ئاماژە   )Contemplative life

پلەیەکی بااڵى قووڵ ڕۆچوون لە بیرکردنەوە  

کە بە ڕاى “ئەفالتوون” بەرزترین پلەى ژیاىن 

دانا و فەیلەسووفەکانە. 

ئەو  وێڕاى  زانستییەوە،  ڕووى  لە 

الى  تێڕامان  چەمکى  گشتییە،  ناساندنە 

بیرمەندان  و  فەیلەسووف  لە  زۆرێک 

رشۆڤەى هەمەڕەنگ و پێناسەى جۆراوجۆرى 

لە  بریتییە  تێڕامان  “ئەرستۆ”  الى  کراوە:  بۆ 

تێڕوانینێکى پەىت و بێگەرد، کە تیایدا مرۆڤ 

هیچ ئامانجێکى ترى نییە جگە لە گەیشنت بە 

خودى مەعریفە خۆى. بۆیە هەر بەم واتایە 

تێبگەین  “ئەرستۆ”  وتەیەى  لەو  دەتوانرێ 
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لەم  ماددی  سوودێکی  بەدیهێناىن  هیچ  بۆ 

هزربینینێکى  وەک  فەلسەفە،  بۆیە  نادات، 

هەموو  ئەوەی  دوای  تەنیا  تێڕامانگەرا، 

دەست  دەبێتەوە؛  پڕ  مرۆڤ  پێویستییەکانی 

پێ دەکات.  تێڕوانینى فەلسەىف تێڕوانینێکى 

بە  پێویستى  زانست  چونکە  نییە،  زانستى 

بەڵگەهێنانەوە یان تاقیکردنەوە و سەملاندىن 

تێڕامان بە  ڕاستیى ئەو بەڵگانە هەیە، بەاڵم 

هۆى بابەتەکەیەوە ناشێت بە تاقیکردنەوە و 

بۆ  بەڵگەهێنانەوە 

ىن  ند ملا بوونی سە ڕاستیی 

تێبپەڕێت. 

دەڵێت:  “میتافیزیک”دا  کتێبى  لە  کە 

زانستى  لە  بریتییە  یەکەم  “فەلسەفەى 

یەکەم  هۆکارى  لە  پەىت–  –تیۆرى  تێڕامان 

)العلة األوىل( و بنەما یەکەمینەکان )املبادئ 

لەوە  جەختى  ئەرستۆ  چەندە  هەر  األوىل(. 

سەرچاوەى  هەستەوەرەکان  کە  دەکرد 

واقعیدا،  ژیاىن  لە  مەعریفەن  سەرەکیى 

هۆکارى  زانینى  بۆ  مرۆڤ  شەیدایی  بەاڵم 

یەکەم کە لەپشت هەبووىن کۆى بوونەوەیە، 

ناچارى دەکات پەنا بۆ تێڕامان ببات، چونکە 

ئەم بابەتە ملکەچى هەستەوەرەکان نابێت. 

کاتێک ئەرستۆ بەوە فەلسەفە پێناسە دەکات 

دواتریش  و  تیۆرییە  زانستێکى  کە 

تێڕامانگەرایە،  مەعریفەیەکى 

شارستانیی  لە  ئەوە  لەبەر 

ڕێگەی  لە  عەقڵ  گریکدا، 

ە  و نە ما ا تێڕ

پەىت  -تێڕامانی 

بێگەرد-  و 

بۆ 

یشنت  تێگە

ی  ە و لە

بوون  کە 

 ، چییە

ڵ  و هە
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نییە  هیچ  “تێڕامان  “الیبێنتز”:  ڕاى  بە 

ناخى  لە  کە  لەو شتەی  لە سەرنجدان  جگە 

“تێڕامان  “ڕۆسۆ”:  ڕاى  بە  هەیە.”  خۆماندا 

دۆخێکی دژەرسوشتە، ئەو مرۆڤەى سەرقاڵى 

بڕواى  بە  بەاڵم  الدەرە.”  ئاژەڵێکى  تێڕامانە، 

لە  جگە  ئێمە  بنەڕەتدا  “لە  “برگسۆن”: 

ناکەینەوە،  دى  شتێکى  هیچ  لە  بیر  کار، 

زیرەکییشامن لە قاڵبی کاردا داڕێژراوە، بۆیە 

و  کاتبەسەربردنە  و  کەمالیات  تەنها  تێڕامان 

کاریش پێویستیى بنەڕەتیى ژیانە.”

“تێڕامان  كارتولت”:  “ئۆگست  بڕواى  بە 

هاوشێوە  پڕۆسەى  دوو  بیرکردنەوە،  و 

شکستى  لە  بیر  ئەگەر  منوونە؛  بۆ  نین. 

ئەو  کاىت  لە  بکەینەوە،  یەکەم  ناپلیۆىن 

وێناى  دەدەین  هەوڵ  بیرکردنەوەیەدا 

هەروەها  بکەین،  شکستە  ئەو  هۆیەکانی 

لە  کە  بگرین  لەبەرچاو  هەلومەرجەش  ئەو 

وێڕاى  ئەمە  دا،  ڕووی  ئەو شکستە  سایەیدا 

شکستە.  ئەو  لێکەوتاکاىن  دەستنیشانکردىن 

ناپلیۆىن  شکستەى  لەو  تێڕامان  ئەگەر  بەاڵم 

تێڕامانەدا  ئەو  کاىت  لە  ئەوا  بکەین،  یەکەم 

وەربگرین،  لێ  پەندی  دەدەین  هەوڵ 

پەندى ئەوەى کە تەماعى شڵەژاو و گەڕانی 

داگیرکارى  و  فتوحات  بەدوای  بەردەوام 

نەویسرتاو  دەرئەنجامى  بەرەو  بەحەمتی 

بیرکردنەوە  هەم  کەواتە  دەکێشێت...  سەر 

بۆ  ورد  تێڕوانینى  لەسەر  تێڕامانیش  هەم  و 

بیرکردنەوە  بەاڵم  دەنرێن،  بونیات  بابەتێک 

تێڕوانین بۆ ڕەهەندە دەرەکییەکاىن بابەتەکە 

دەکات )هۆکار، هەلومەرج، دەرئەنجام(، لە 

ڕەهەندە  بۆ  تێڕوانینە  ئەم  تێڕامان  کاتێکدا 

بەرەو  و  دەکات  فراوان  گەوهەرییەکان 

بنەمایەکى  چەند  تا  دەیبات  دوورتر  ئاسۆى 

گشتى و مرۆیى لێ گەاڵڵە بکات.”

بە بۆچووىن “پییەر ڕیڤێردی”: “تێڕامێنەر 

بۆ  ڕوانین  ئەو  لەالى  کە  کەسەیە  ئەو 

پشتەمل لە ڕوانین بۆ ڕوخسار بەبەهاترە.”

پالرانەوە  و  پێناسە  لەم  کەواتە، 

میتۆدێکى  تێڕامان  کە،  دەردەکەوێت 

بە  تایبەت  و  ڕوون  دیاریکراوی  و  فەلسەفی 

خۆى نییە، هەر لەبەر ئەمەش “دیکارت” لە 

دەربارەى  “وتارێک  ناونیشاىن  بە  کتێبەکەیدا 

فەلسەفەیەکی  هەموو  لە  ڕەخنە  میتۆد”، 

خۆى  دواتر  کەچى  دەگرێت،  تێڕامانگەرا 

شێوازى میتۆدەکەی بە “تێڕامان لە فەلسەفەی 

یەکەم” ناوزەند دەکات. هەروەها “هۆرسڵ” 

کە  بوو  ئەوەدا  هەوڵی  لە  زۆر  چەندە  هەر 

کەچى  تۆکمە،  زانستێکى  بە  بکات  فەلسەفە 

دەنێت  ناو  گرنگەکانی  کتێبە  لە  یەکێک 

پێدەچێت  بۆیە  دیکارتییەکان”،  “تێڕامانە 

کە  بێت  فەلسەفە  قەدەرى  ئەو  تێڕامانی 

ناتوانێت لێى هەڵبێت، سەرەڕای هەموو ئەو 

پێشکەوتنە زانستییەی کە تا ئێستا ڕووی داوە 

فەلسەفییانەش  میتۆدە  ئەو  هەموو  لەگەڵ 

زۆریش  تا  کەم  و  دەرکەوتوون  ئێستا  تا  کە 

بەو پێشکەوتنە کاریگەر بوون.
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مێـــژووى  درێژایى  بە  تێڕامان، 

تەنها  مرۆڤایەتی،  ئەزمووىن  و  بیرکردنەوە 

یەک  و  فەلسەفی  ڕێبازى  یەک  موڵکى 

نەبووە،  دیاریکراویـــش  شارستانیی 

فەلسەفەش  ئامرازى  بەتەنهـــا  هەروەها 

میتۆدێکى  وەک  زیاتر  بەڵکوو  نەبووە، 

مرۆڤایەتی  بیرکردنەوەى  کۆى  ناڕاگەیرناوى 

پانتاییە  و  ڕەهەند  هەموو  بە  بووە 

ئەدەبەوە  و  لە هونەر  فراوانەکانیەوە، هەر 

نیرڤــاناى  لە  هەر  ڕەوشت،  و  ئایین  تا 

هەر  سۆفیگەرى،  وەجدى  تا  بوودییەوە 

تا  هونــەرییەوە  داهێناىن  نەشوەى  لە 

و  ئۆگەستێنی  کۆجێتۆى  دۆزینەوەی 

هیگڵییەوە  دیالێکتیکی  لە  هەر  دیکارتی، 

لە هەموو  قووڵ.  ئیگۆی  بیستنى هاوارى  تا 

تاکە  پێشچاو کە  وا دێتە  تێڕامان  ئەمانەشدا 

لە  تا  بووبێت،  مرۆڤ  بەردەستی  ئامرازى 

بوونی  ماناکانی  زانینى  بۆ  هەوڵ  ڕێگایەوە 

خۆی بدات.

“تێڕامان”  ئەمانەش  هەموو  لەبەرامبەر 

بووەتەوە:  ڕەخنە  چەندین  ڕووبەڕووى 

یەکەم: تێڕوانینێکى نەزۆکە و ناتوانێت هیچ 

زانستى.  مەعریفەى  سەر  بخاتە  زیادەیەک 

تواناى  ئەوەى  لەبەر  تێڕامان  دووەم: 

نییە،  تێڕوانینەکاىن  و سەملاندىن  تاقیکردنەوە 

دەبێت.  زۆر  دژیەکیی  و  ناکۆکى  دووچارى 

سێیەم: تێڕامان هەڵوێستێکە پشت لە کردار 

گۆڕینى  بە  گرنگى  ئەوەش  لەبەر  و  دەکات 

تێڕامان  چوارەم:  نادات.  باشرت  بۆ  جیهان 

دابڕاو  و  ئەبسرتاک  خودیى  مەعریفەیەکى 

دەهێنێت.  بەرهەم  کۆمەڵگە  سوودى  لە 

تێڕامان  هێشتا  ڕەخنانە،  ئەم  هەموو  وێڕاى 

بەڵکوو  فەلسەفەیە،  هەمیشەیی  ئامرازێکى 

هێشتا  ئەوەى  لەبەر  مەعریفەشە،  کۆى 

ماوە  بوون  و  ژیان  شاراوەی  الیەنی  زۆر 

تێڕامانیش  نەبردووە،  پێ  پەیى  زانست  کە 

ئەو  لەسەر  پەردەهەڵامین  بۆ  ئامرازێکە 

کە  نییە  ئەوە  واتاى  ئەمە  بەاڵم  پەنهانانە، 

زانست  کاتێکدا  لە  لەپێشرتە،  زانست  لە 

پێشوو  تێڕوانینى  هەڵەى  گەلێک  لە  مرۆڤى 

لە  زۆرێک  هەروەک  بۆیە  کردووە،  دەرباز 

جەختیان  کۆن  بیرمەنداىن  و  فەیلەسووف 

لێ کردووە، نابێت دەست بۆ تێڕامان بربێت 

بەردەست  زانست  نەبێت  کاتەدا  لەو  تەنها 

نەبێت.

سەرچاوەکان:

املصطلحات  معجم  سعید،  الدین  جالل   -

والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنرش، تونس، 

200٤، ص ص٨9-90.

- معن زیادة )محرر(، املوسوعة الفلسفیة 

العربی،  االمناء  معهد  االول،  املجلد  العربیة، 

بیروت، ١9٨٦، ص ص202-20٧.

)إرشاف(،  یودین  ب.  و  روزینتال  م.   -

دار  کرم،  سمیر  ترجمة:  الفلسفیة،  املوسوعە 

الطلیعة، بیروت، ١99٧، ص ص١0٦-١0٧.
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی
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No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج

ژمارەکانی رابردووی ئایندەناسی
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No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم


