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جیۆگرافیای هەمەڕەنگیی 
کولتووری لە هەرێمی كوردستان

د.عەبدولڕەحمان کەریم دەروێش 

پێشەکی

كوردســتان ناوچەیەکــی شارســتانیی دێرینــە، لەچاخــە هــەرە کۆنەکانــەوە 

ئاشــنای ژیانــی مــرۆڤ بــووە و چەندیــن گــەل و نەتــەوەی جیــاوازی تێــدا 

نیشــتەجێبوون. ئاییــن، ئایینــزا و کولتــووری هەمەجــۆر لەســەر خاکەکــەی 

ــی  ــی و ئیتنیکی ــی ئایین ــەی ملمالنێ ــە ناوچ ــردووە، دەکەوێت ــەیان ک گەش

خاوەنــی  نەبێتــە  لــەوەی  هۆکاربــووە  ئەمــەش  هــەر  کــە  خوێنــاوی 

ســەروەریی خۆی وەک دەوڵەتێکی ســەربەخۆ، بەڵام دانیشــتووانەکەی بە 

هەمــوو رەنگــە جیاوازەکانییــەوە توانییــان کولتــووری پێکەوەهەڵکــردن و 

پێکەوەژیانــی خۆیــان بپارێــزن و جیهانێکــی تایبــەت بــۆ خۆیــان بخولقێنــن و 

خۆیــان لــە هــەر باندۆرێکــی نێگەتیڤــی سیاســەتی دەوڵەتــان و هێزەکانــی 

ئەمــڕۆش  تاوەکــو  کوردســتان  بەمجــۆرەش  بپارێــزن،  دراوســێیان 

رای جیاوازیــان هەیــە و عەوداڵــی  ئەوانــەی  بــۆ  ئارامــە  پەناگەیەکــی 

ــە ناوچەکــەدا. ــن ل ئازادی
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ئــەم لێکۆڵینەوەیــە، بــەو ســیفەتەی کــە لێکۆڵینەوەیەکــی وەســفیی 

شــیکارییە، هەوڵــدەدات هەمەڕەنگیــی ئایینــی و ئیتنیکــی و مەزهەبــی لــە 

هەرێمــی كوردســتان پێناســە بکات و باســێکی جیۆگرافیــای هەمەڕەنگیی 

کولتــووری و گرنگییەکــەی بــکات و فۆکــەس بخاتــە ســەر شــیکردنەوەی 

ریشــەداریی بەهاکانــی کــە پێگــە و رۆڵــی ئــەو دیــاری دەکــەن نــەک 

ژمــارە و رێژەکــەی. لێکۆڵینەوەکــە لــەو گریمانەیــەوە ســەرچاوە دەگــرێ 

کــە دەڵێــت پەیوەندییەکانــی فرەڕەنگیــی کولتــووری لــە کوردســتان 

ــکرێ  ــێ پەرەبســتێنێ و دەش ــەیە و دەتوان ــودان رەگوڕیش ــەن و خ رەس

ــۆ  ــی ب ــە تیۆرییەکــی بنەڕەت ــدرێ و وەهــای لێبکــرێ کــە ببێت گەشــەی پێب

ــە ســوودی  ــەم لێکۆڵینەوەی ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ــژەر ب ــاری گشــتی. توێ کاروب

لــە میتــۆدی وەســفیی شــیکاری وەرگرتــووە و پشــتی بــە ژمارەیــەک 

ــەر  ــەش لەس ــتووە. لێکۆڵینەوەک ــۆر بەس ــدەری هەمەج ــەرچاوە و ژێ س

رێکخــراوە،  تــەوەری ســەرەکی  لــە دوو  پێکهاتــوو  پەیکەربەندییەکــی 

ــان  ــق و پۆپێــک لەخۆدەگــرن. یەکەمی ــد ل ــەم دووانــەش چەن ــەک ل هەری

لێکۆڵینەوەیــە لــە جیۆگرافیــای فرەڕەنگیــی نەتەوەیــی و ئیتنیکــی لــە 

کوردســتان و دووەمیــان، لێکۆڵینەوەیــە لــە جیۆگرافیــای فرەڕەنگیــی 

پەرژاوینەتــە  لێکۆڵینەوەیەشــەوە  ئــەم  لەڕێــی  مەزهەبــی.  و  ئایینــی 

ســەر کێشــە بنەڕەتییەکــەی دێمۆگرافیــا و فرەکولتــووری و هــۆکاری 

بەدەســتنەهێنانی مافەکانــی و ئاینــدەی ناڕۆشــنی.

یەکەم: جیۆگرافیای نەتەوەیی و ئیتنیکی لە هەرێمی كوردستان

لقی یەکەم: پێناسەی هەرێمی كوردستان

یــان  باکــوور  بــە هەرێمــی  جــار  هەنــدێ  کــە  كوردســتان،  هەرێمــی 

ــاوی دیکــە دەناســرێ،  ــراق و زۆر ن هەرێمــی نەینــەوا یاخــود باکــووری عێ

ئاماژەیــە بــۆ ئــەو ناوچــە شــاخاوی و گردۆڵکەییــەی لــە چیاکانــی حەمریــن 

و مەکحولــەوە بــەرەو باکــوور درێــژ دەبێتــەوە. ناوچەیەکــی هەمەڕەنگــی 
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کولتوورییــە کــە زۆر ناوچــەی کولتــووری نەتەوەیــی، ئایینــی و مەزهەبــی 

لــەڕووی  کوردســتان   ،)157  123-  :1973 )خصبــاک  لەخۆدەگــرێ 

شارســتانی و فکرییــەوە بەشــێکە لــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان کــە 

دەکەونــە نــاو دەوڵەتەکانــی: ئێــران، تورکیــا و ســووریا. دانیشــتووانەکەی 

ــە نیشــتمانی گــەورەی کوردســتان کــە  ــان بەشــێکە ل ــە خاکەکەی پێیانوای

لــە نێــوان عێــراق، تورکیــا، ئێــران، ســووریا، ئەرمینیــا و ئازەربایجــان دابــەش 

ــەم  ــوان ئ ــتان لەنێ ــی کوردس ــنامەی گەل ــۆرەش ناس ــەر بەمج ــووە. ه ب

ــنامە  ــدەدات ناس ــک هەوڵ ــەر دەوڵەتێ ــووە و ه ــەش ب ــەدا داب دەوڵەتان

کوردســتانییەکەی بندەســتی خــۆی لەناوببــات. گرێدراوییەکــی جیۆگرافــی 

و مێژوویــی و شارســتانیش هەیــە لەنێــوان گەلــی هەرێمــی كوردســتان و 

هەریــەک لــەو پارچانــەی دیکــە، وەکچــۆن بزووتنەوەیەکــی رزگاریخوازیــی 

ــی یەکێتــی  ــە و بەدیهێنان ــەم گەل ــی ئ ــۆ رزگاری ــە کــە ب نیشــتمانیش هەی

ــزدی 1992: 42-23(. ــێ )ئێ ــتیمانی تێدەکۆش نیش

یەکەم: جیۆگرافیای هەرێمی كوردستان

ــەی  ــان ناوچ ــدێ: یەکەمی ــەرەکی پێک ــەی س ــە دوو ناوچ ــە ل ــەم هەرێم ئ

 120  20- لەنێــوان  پانییەکــەی  و  کــم   490 )درێژییەکــەی  شــاخاوی 

دەشــتایی  ژمارەیــەک  هەروەهــا   ،)30  :1969 )الطائــي  کیلۆمەتــرە( 

ــاک  ــندی )خصب ــە و س ــلێمانی، رانی ــارەزوور، س ــە: ش ــرێ، لەوان لەخۆدەگ

وەک  کــە  شــەپۆالویە  ناوچــەی  دووەم  ناوچــەی  بــەڵام   .)30  :1973

ــی ناوچــەی  دەســتپێکی ناوچــەی شــاخاوی دەردەکــەوێ و لــە کۆتاییەکان

ــەڵ  ــەالی باشــوورەوە هاوســنوورە لەگ شــاخاوییەوە دەســتپێدەکات، ل

زنجیــرە چیایەکــی پچــڕ پچــڕی وەک زنجیرەکانــی عەدیە، مەکحێــل، مەکحول 

ــەم چیایانــە دەبنــە ســنووری جیاکــەرەوەی زۆر دیــاردەی  ــن. ئ و حەمری

وەک  لەخۆدەگــرن  دەشــتیش  ژمارەیــەک  مرۆییــش،  و  سرووشــتی 

ــنگال،  ــووری ش ــتی باک ــر و دەش ــە، هەولێ ــن، دیبەگ ــتەکانی حەمری دەش
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هەروەهــا بەرزاییەکانــی کەرکــووک، ئاشــوور لــە نەینەوا )خصبــاک 1973: 

42-41(. درێژیــی ئــەم ناوچەیــە نزیکــەی 1050 کیلۆمەتــرە و پانییەکەشــی 

33(. کەشــوهەوای   :1969 180 کیلۆمەتــرە )الطائــي  لەنێــوان -150 

و  عێــراق  دیکــەی  ناوچەکانــی  لــە  جیــاوازە  کوردســتانیش  هەرێمــی 

ــای ناوەڕاســت، ئەمــەش  ــر کاریگەریــی کەشــوهەوای دەری ــە ژێ دەکەوێت

ســیفەتێکی مامناوەنــدی دەداتــێ کــە هــاوکارە بــۆ رووانــی رووەکــی 

سرووشــتیی زۆر و بەرفراوانبوونــی لەوەڕگــە، هــاوکات دەوڵەمەندیشــە 

بــە ســەرچاوەکانی ئــاو و ژمارەیــەک رووبــاری پێــدا تێدەپەڕێ وەکــو دیجلە، 

پێشــخابوور، زێــی گــەورە، زێــی بچــووک، ســیروان ، ئاوەســپی ، ئەڵوەنــد و 

ــۆ  ــان خوڵقانــدووە ب زۆری دیکــە، ئــەم رووبارانــەش ژینگەیەکــی گونجاوی

پەیدابوونــی کۆمەڵگــەی مرۆیــی و کشــتوکاڵ )عمــر 2006: 53(.

دووەم: فیزیۆگرافیای مرۆیی لە هەرێمی كوردستان

خاکــی هەرێمــی كوردســتان لــە دێرزەمانــەوە شــیاو بــووە بــۆ ژیــان، 

ــرۆڤ  ــۆ م ــە ب ــەک بوون ــو پەناگەی ــە وەک ــاخاوییەکان هەمیش ــە ش ناوچ

ئێســکی  پاشــماوەی  شــاخاوییەکاندا  ناوچــە  ئەشــکەوتەکانی  لــە  و 

مــرۆڤ دۆزراونەتــەوە کــە بــۆ چاخــی زۆر دێریــن دەگەڕێنــەوە. دۆڵ و 

دەشتەکانیشــی النکــەی گەشــەکردنی کۆمەڵگــە ســەرەتاییەکان بــووە. 

هەنــدێ لــە شــوێنەکانی نیشــتەجێبوونی مــرۆڤ لــە ناوچــە شــاخاوییەکان 

تاوەکــو ئەمــڕۆش هــەر ئاوەدانــن. شــارۆچکەکانی وەکــو روانــدز، ئاکــرێ، 

پیرمــام، چوارتــا، ناوچــەی هەورامــان، هێــرۆ و هەڵشــۆ و دەیــان ئاوەدانیی 

شــاهیدێکی  و  ئاوەدانــن  لەمەوبــەرەوە  ســاڵ  هــەزاران  لــە  دیکــە 

ــش 2009(.  ــە )دەروێ ــەو ناوچان ــان ل ــی ژی ــەر بەردەوامی ــدوون لەس زین

ناوچــە شــەپۆالویەکان و دۆڵەکانیــش بەهەمــان شــێوە پەناگەیەکــی 

گونجــاو بوونــە بــۆ مرۆڤــی ســەرەتایی کــە دواتــر بوونــە کۆمەڵگــەی 

گــەورە و ســەرهەڵدانی شــار و شارســتانێتی. دەشــتە بەرینەکانیشــی 
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بوونــە ســەنتەری شارســتانێتی گرنــگ و چەندیــن ئاســەواری شــاری کــۆن 

تێــدا دۆزراونەتــەوە. زۆرینــەی خەڵکــی کوردســتان  و شارســتانێتییان 

لــەو شــارانەدا کۆبوونەتــەوە کــە لــە نزیــک چیــاکان بنیاتنــراون، یــان لــەو 

ــن  ــن و کۆنتری ــەپۆالوییەکان. ناودارتری ــە ش ــە ناوچ ــن ل ــتانەی نزیک دەش

شارەکانیشــی لــەو ناوچــە دەشــتاییە کراوانــەدا بنیاتنــراون کــە هاوتەریــب 

لەگــەڵ چیــاکان درێژبوونەتــەوە هــەر لــە بــەدرە و مەندەلییــەوە تاوەکــو 

ســندی،  دەشــتەکانی  ئەمــڕۆش  شــنگال.  و  هەولێــر  و  کەرکــووک 

ــەی  ــە ناوچ ــەوا بوونەت ــە و دەشــتی نەین ــۆ، شــارەزوور، ســۆران، رانی زاخ

چڕبوونەوەی دانیشــتووان کە دەیان گوند و شــارۆچکە و شــاری گەورەی 

وەک ســلێمانی، دهــۆک، رانیــە و ســۆران لەخۆدەگــرن )دەروێــش 2009(. 

بوونــی زنجیــرە چیــای تەریــب لــە کوردســتان و هەروەهــا دۆڵ و رووبــارە 

ــۆی  ــەر و ناوچــەی ئەوت ــۆ ســەرهەڵدانی رووب ــوون ب ــی هــۆکار ب زۆرەکان

خــاوەن تایبەتمەنــدی کــە بــە تێپەڕینــی کات کولتــووری تایبــەت بــە خۆیــان 

دروســتکردووە و ئەمــەش دەوڵەمەندییەکــی داوەتــە هەمەڕەنگیــی 

ــە کوردســتان. ــووری ل کولت

سێیەم: جیۆگرافیای مێژوویی لە هەرێمی كوردستان

ــرۆڤ  ــەی م ــەوە پەناگ ــە دێرزەمان ــان ل هەرێمــی كوردســتان وەک گوتم

بــووە، شــارەزایانی مێــژوو وای دەبینــن کــە ئــەو زەمەنــەی لــە مێــژووی 

کــورددا شــایانی ئاوڕلێدانەوەیــە، زەمەنــی پەرەســەندنی تەکنیکــی بەراییە 

)لــە 30 هــەزار تاوەکــو ســێ هــەزار ســاڵ پێــش زاییــن( کــە ئاســەواری 

ژیــان بەشــێوەیەکی روون لــە ئەشــکەوتەکانی شــانەدەر لــە بــارزان و 

ئەشــکەوتەکانی  دۆزراوەتــەوە، هەروەهــا  لــە ســلێمانی  هەزارمێــرد 

زەرزی، بێســتوون، تامتامــا و کورکــورد لــە پارچەکانــی دیکــەی کوردســتان 

)باقــر 1987: 77( و )ئێــزدی 2004: 84(.

دۆزینەوەکانــی شــوێنەوار وا دەردەخــەن کە یەکەمین گوندی کشــتوکاڵی 
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لــە جیهانــدا لــە هەرێمــی کوردســتان دۆزراوەتــەوە، گونــدی چەرمــۆ لــە 

چەمچەمــاڵ کــە ئێســتاش ئاوەدانــە و ژمــارەی دانیشــتووانەکەی دوو 

ــن  ــەش کۆنتری ــاڵ 2007: 7(، ئەم ــن )پیرب ــەس دەب ــۆ 2500 ک ــەزار ب ه

سیســتەمە  و  مابێتــەوە  ئاوەدانــی  بــە  ئەمــڕۆ  تاوەکــو  کــە  شــوێنە 

کۆمەڵایەتییەکــەی بەشــێوەیەکی سرووشــتی گەشــەی کردبــێ )رەشــید 

.)87  :2003

ــەوە مرۆڤــی  ــژوو بەهــۆی هەڵکەوتەکەی ــی مێ ــە درێژای ــەم هەرێمــە ب  ئ

ــی  ــە روون ــتوانین ب ــید 2003: 163(، دەش ــکردووە )رەش ــۆی کێش ــۆ خ ب

پۆلێنــی زنجیــرە ئیتنۆلۆجــی و ئیتنۆگرافییــەکان و ئــەو ئاییــن و مەزهــەب 

ــاڵ 2007: 30(،  ــوون )پیرب ــەدا هەب ــەم ناوچەی ــە ل ــن ک ــە بکەی و باوەڕان

هەربۆیــە ئــەم ناوچەیــە وا پۆلێــن دەکرێ کــە ناوچــەی پێکەوەگرێدانەوەی 

ئیتنۆلۆجــی و ئیتنۆگرافــی و کولتــووری بــووە و نیشــتیمانی چەندیــن 

گرووپــی مرۆیــی و بــاوەڕ بــووە کــە رەگوڕیشــەیان بــە قووڵایــی مێــژوودا 

لەنێــوان  بــوون  بەردەوامــدا  پێکداچــوون و کارلێکــی  لــە  و  رۆچــووە 

خۆیــان، لەبەرئەوەشــە دەبینــی ئــەم گرووپــە مرۆییــە جیاوازانــە چەندیــن 

رووی هاوبــەش و لێکچوویــان هەیــە، بــەڵام بــە تایبەتمەندیــی خۆیانــەوە 

ــە شــوێنەکانی دیکــەی  ــان ل ــە هاوشــێوەکانی خۆی ــەوە ل کــە جیایاندەکات

ــش 2020(. ــان )دەروێ جیه

چوارەم: ئیشکالیەتی جیۆگرافیای هەرێمی لە هەرێمی كوردستان

باشــووری كوردســتان کاتێــک پەیدابــوو کــە بەشــێک لــە خاکی کوردســتان 

بــە عێراقــەوە لکێنــرا، پــاش ئــەوەی لەالیــەن بەریتانیــاوە کرایــە دەوڵــەت. 

بەریتانییــەکان ســەرەتا ئــەم بەشــەیان بــە کوردســتانی باشــوور ناودەبــرد 

)ئێــزدی 1992(، پاشــان نــاوی عێراقیــان پێکــەوە لکانــد بــۆ جیاکردنــەوەی 

لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان )میرزۆیێــڤ 2010: 201-109(. پــاش 

راپەڕینی ئاداری 1991 بەشــێک لە خاکی کوردســتان ئازادیی بەدەســتهێنا 
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و هەرێمــی کوردســتان پێکهــات، بــەڵام بەشــێکی هــەر لەژێــر دەســەڵاتی 

حکومەتــی ناوەنــدی دا مایــەوە، دواتــر چوارچێوەیــەک بــۆ چارەســەری 

کێشــەی ئــەم ناوچانــە لــە دەســتووری هەمیشــەیی عێراقــی ســاڵی 

2005دا و لــە چوارچێــوەی مــادەی 140 دانــرا، بــەڵام جێبەجێکردنــی ئــەم 

ــە  ــە تاوەکــو ئێســتا بــە هەڵپەســێردراوی ماوەتــەوە و ئــەم ناوچان مادەی

ئێســتا وەک ناوچــەی ناکۆکــی لەســەر دەناســرێن )دەروێــش 2020: -192 

.)194

ئــەم  پێکدێنــن،  كوردســتان  هەرێمــی  دانیشــتووانی  زۆرینــەی  کــورد 

خاکــەش لــە چەندیــن ســەدە لەمەوبــەرەوە بەنــاوی ئەوانــەوە ناونــراوە. 

ــە ئیتنیکــی  ــی زاگرۆســن، ســەر ب ــی ناوچــەی چیاکان کــورد گەلێکــی دێرین

گەالنــی دێرینــی ناوچەکــەن و تێکــەڵ بــەو شــەپۆلی کۆچبەرانــە بــوون کــە 

لــە رۆژهــەڵات و رۆژئــاواوە هاتــوون و لــەوێ نیشــتەجێبوون )زەکــی بــەگ 

2005: -59 63(. زمانــی کوردییــش لــە کۆمەڵێــک شــێوەزاری ســەرەکی 

ــدار 2014(. ــووە )قومەن پێکهات

ــاوای  ــەری رۆژئ ــی ب ــتووانی ناوچەکان ــەروو: دانیش ــی س 1 - کورمانجی

ئەمــە  پێدەکــەن،  باکــووری دیجلــە قســەی  زێ و حــەوزی الی 

شــێوەزاری زۆرینــەی کــوردە. کتێبــە پیرۆزەکانــی ئایینــی ئێــزدی و 

هەنــدێ تەریقەتــی ســۆفیگەری بــەم شــێوەزارە نووســراون.

2 - کورمانجیــی ناوەڕاســت: دانیشــتووانی ناوچەکانــی نێــوان زێــی 

گــەورە و رووبــاری ســیروان قســەی پێدەکــەن.

3 - کورمانجیــی خــواروو: ئەمــەش شــێوەزاری کــوردی ناوچەکانــی 

باشــوورە وەک لــوڕ، کەلهــوڕ و لــەک، بــە دێرینترین شــێوەزارەکانی 

بــەری  ناوچەکانــی  دانیشــتووانی  و  دادەنــرێ  کــوردی  زمانــی 

رۆژهەڵاتــی رووبــاری ســیروان تــا بــەدرە و جەسســان قســەی 

پێدەکــەن و چەندیــن لقــی لێدەبێتــەوە. 

4 - گۆرانــی: ئەمــەش شــێوەزارێکی کۆنــی زمانــی کوردییــە، لــە کۆنــدا 

زمانــی بــاڵا بــووە لەســەر ئاســتی ئەدەبــی و ئایینــی. زۆرینــەی 
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بــە  ئێســتا  کــە  نووســراون  بــەم شــێوەزارە  کۆنــەکان  دەقــە 

هەورامــی، شــەبەک، یــان ماچــۆ و باجەالنــی دەناســرێ. کتێبــە 

پیرۆزەکانــی کاکەیــی و شــەبەک کــە بــە زۆر ناوچــەی کوردســتاندا 

بڵاوبوونەتــەوە، بــەم شــێوەزارە نووســراون.

هــەر یەکێــک  لــەم شــێوەزارانە خــودان بونیادێکــی کولتووریــی تایبەتــن، 

کۆمەڵگــەی کوردییــش کۆمەڵگەیەکــی ئیتنۆگرافییــە کــە کۆمەڵێــک 

بڕبــڕەی پشــتی  پێکــەوە  پێکهێنــەری ســەرەکی هەیــە و هەموویــان 

بــە هەمەڕەنگیــی پێکهێنەرەکانــی  نەتــەوەی کــورد پێکدێنــن. کــورد 

ــی و  ــی و ناوچەی ــی و مەزهەب ــەوە کــە هەمەڕەنگییەکــی ئایین جیادەکرێت

ــەی  ــژووە دێرینەک ــتان و مێ ــاخاویی کوردس ــتی ش ــە. سرووش کولتووریی

رۆڵیــان لــە فۆرمولەبوونــی ئــەم هەمەڕەنگییــەدا گێــڕاوە. کــورد لــەڕووی 

ــد  ــی و.. هت ــزدی و کاکەی ــە موســوڵمان، جــوو، کریســتیان، ئێ ــەوە ل ئایین

پێکدێــن. لــەڕووی ئایینــزاوە ســەر بــە مەزهەبــی جۆراوجــۆرن، بــۆ نموونــە 

موســڵمانانی کــورد دابەشــبوون لەنێــوان ســوننە، شــیعە، حەقــە و 

عەلــەوی و..هتــد. ئیســالمی کوردییــش بــەوە ناســراوە کــە رەهەندێکــی 

ســۆفی و عیرفانــی هەیــە )مکــدول 2004: 40 - 47(.

جگــە لــەوە، کــورد وەکــو نەتــەوەش لــە چەندیــن پێکهاتــەی گرنگــی 

وەکــو شــەبەک، هەورامــی، گــۆران، باجــەالن، فەیلــی، زازاکــی، دۆم و 

لــەک و..هتــد پێکهاتــووە، چونکــە هــەر ناوچەیەکــی کوردســتان خــودان 

ژینگەیەکــی کولتووریــی تایبەتــە )ئێــزدی 1992: 22-1(. ئــەو خاکــەی 

ــو  ــاواز ناســراوە، وەک ــاوی جی ــن ن ــە چەندی ــوردی لەســەر نیشــتەجێن ب ک

ــەی  ــی کــورد و زۆرب ــی کــورد، وڵات ــان هاوینەهەوارەکان ــاکان، ی ــی چی وڵات

ــاوی  ــدا نیشــتەجێیە. ن ــۆ وڵاتێــک کــە کــورد تێی ــەم ناوانــەش ئامــاژەن ب ئ

کوردســتانیش کاتێــک پەیدابــوو کــە ســەلجوقییەکان بــە فەرمــی بــۆ 

ناوچــە زۆرینــە کوردەکانیــان بەکارهێنــا و لــە کــۆی ئــەو ناوچانــەش 

والیەتێکیــان بــەو نــاوە پێکهێنــا. لەوکاتــەوە ئیــدی نــاوی ئــەم خاکــە کــە 
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ــە کوردســتان ناســرا )زەکــی  ــاوە، ب ــەوە کــوردی لەســەر ژی ــە دێرزەمان ل

ــی  ــی یەکەمــی جیهان ــاش جەنگ ــە پ ــە ل ــەم وڵات ــەگ 2005: -30 32(. ئ ب

بەســەر چــوار وڵاتــدا دابەشــکرا و لەوکاتــەوە ئیــدی دۆزی ئــەم گەلە بووە 

 Hennerbichler( یەکێــک لــە ئاڵۆزتریــن دۆزە سیاســییەکانی ناوچەکــە

.)2011

لقی دووەم: جیۆگرافیای ئیتنۆ - نەتەوەیی هەرێمی كوردستان

لەگــەڵ گەلــی کــورد، ژمارەیــەک گەلی دیکەش لەســەر خاکی کوردســتان 

ــەم  ــن. ئ ــتان پێکدێن ــتمانیی کوردس ــنامەی نیش ــەوە ناس ــە پێک ــن ک دەژی

ــتانن،  ــەنی کوردس ــتووانی رەس ــە دانیش ــەوە ل ــە بنەڕەت ــەر ل ــە ه گەالن

ناوچــەی دیکــەوە هاتــوون و کوردســتانیان وەک  لــە  هەندێکیشــیان 

ــان و مانــەوە بینیــوە. گرنگترینــی ئــەو گرووپــە  ــۆ ژی ــارام ب پەناگەیەکــی ئ

ــەن: ــەش ئەمان ئیتنیکییان

یەکەم: گرووپی کلدانی، سریانی، ئاشووری

ــووری  ــریان و ئاش ــدان و س ــە کل ــن و ل ــی ئیتنۆگرافی ــی نەتەوەی گرووپێک

پێکدێــن. بــە شــێوەزارێکی زمانــی ســریانی دەپەیڤــن کە لــە زمانــی ئارامیی 

کۆنــەوە داکەوتــووە )بــراون 2006: -21 39(، ئەمــان لــە پاشــماوەی 

ئــەو گەالنــەن کــە لــە دێرزەمانــەوە لــە میزۆپۆتامیــا نیشــتەجێبوون، 

وێــڕای ئــەوەش زەحمەتــە بتوانــی ناســنامەی ئیتنۆلۆجییــان بــە وردی 

دەستنیشــان بکــەی )خصبــاک 1973: 230(. بــەڵام بێگومــان یەکێکــن لەو 

گەلــە دێرینانــەی لــە هــەزاران ســاڵ لەمەوبــەرەوە لــەم ناوچەیــە ژیــاون. 

تــەواوی ئــەم پێکهاتانــە ســەر بــە ئایینــی کریســتیانن، بــەڵام هەریــەک لەم 

پێکهاتانــە ئینتیمایــان بــۆ تایفەیەکــی  ئایینــی جیــاواز هەیــە و کەنیســەی 

تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە، بــەم جــۆرەش ســێ کەنیســەی جیاوازی ســریانی 
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بەهــۆی  نەســتووری هــەن. قەتیســبوونی کریســتیانێتی  و کلدانــی و 

هەڵمەتەکانــی کوشــتن، راگواســتن و ســەرکوتکاری لەســەر دەســتی 

ــتیانەکان  ــەوەی کریس ــە گردبوون ــووە ل ــاوکار ب ــمانی، ه ــی عوس دەوڵەت

لــە دەوری یەکــدی و لێکنزیکبوونەوەیــان لەپێنــاوی مانــەوە و پارێــزگاری 

لــە ئایینــی خۆیــان، ئەمــەش بــە تێپەڕینــی کات ناســنامەیەکی هاوبەشــی 

بــۆ دروســتکردوون و لەمەشــدا قووڵایــی مێــژوو، یەکێتــی زمــان و ئاییــن 

ــی کــردوون. هاوکاری

کلدان

ناوچــەی  دێرینــی  مێژوویەکــی  خــودان  ئیتنیکــی  گرووپێکــی  کلــدان 

میزۆپۆتامیــان، زۆرینەیــان ســەر بــە کەنیســەی کلدانیــی کاتۆلیکیــن. 

ئەمــڕۆش بــە زۆر ناوچــەی کوردســتاندا بڵاوبوونەتــەوە. رای جیــاواز هەیــە 

ســەبارەت ریشــە و رەچەڵەکــی کلدانــەکان، بــەڵام هەرچــۆن بێــت ئــەوان 

ــن )فتوحــی  ــدی و ناســنامەی خۆیان ــاوەن تایبەتمەن ــڕۆ گرووپێکــی خ ئەم

2004( و پەیوەنــدی نزیکیــان لەگــەڵ گرووپــە ئیتنیکییەکانــی دیکــەی 

کوردســتان هەیــە )نعمــان 2005(.

سریان

ســریانەکانیش گرووپێکــی دێرینــن کــە رەگوڕیشــەیان بــە قووڵــی بــە 

مێــژوودا رۆچــووە. نوێنەرایەتــی شارســتانێتی و زمــان و ئایینێکــی دێریــن 

دەکــەن و خاوەن ناســنامەی خۆیانــن. زۆرینەی کریســتیانەکانی رۆژهەڵات 

بــە زمانــی ســریانی دەپەیڤــن، لەکاتێکــدا لــەڕووی نەتەوەییــەوە ئینتیمــای 

خۆیــان بــۆ رەچەڵەکــی جیــاواز دەگێڕنــەوە، بــەڵام هەندێکیــان خۆیــان بــە 

نەتــەوەی ســریان دەزانــن کــە رەگوڕیشــەکەی دەچێتــەوە ســەر ئارامــی 

)نیســکۆ 2020(.
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ئاشوورییەکان

عەشــیرەتی  رێکخســتنێکی  لەســەر  ئاشــووری  کۆمەڵایەتــی  بونیــادی 

ــاز،  ــرگ، ب ــاری، جولەمێ ــە: تی ــن ل ــان بریتی ــن هۆزەکانی ــەزراوە. دیارتری دام

ــزۆ، کاڵ، کووشــەر و  ــۆن، دی ــی، داڵت ــزی، توخــۆی، رۆنتکــی، بێالن ــرا، بان دێ

نیــروە. هــەر هۆزێــک لەمانــە ســەرۆکی خۆیــان هەیــە کــە وەکــو میــرن. 

ــی  ــەر خۆیش ــەکەیان دەکات و ه ــەرۆکایەتی کەنیس ــەمعوون س ــار ش م

ــاری گشــتی و هەروەهــا ئایینییشــیان،  ــی کاروب ــە بەڕێوەبردن بەرپرســە ل

بەمــەش هەمیشــە هاوبەشــییەک هەبــووە لەنێــوان هــەردوو بونیــادی 

ئایینــی و نەتەوەیــی الی ئاشــوورییەکان و کەنیســەش نوێنەرایەتــی ئــەم 

کیانــە نەتەوەیــی- ئاینییــەی کــردووە و بەرزتریــن دەســەڵاتی سیاســی نــاو 

ئــەم گرووپــەی هەبــووە، ئەمــەش بونیادێکــی رێکخراوەیــی- سیاســی 

ــە  ــەوە ســەر ب ــەڕووی ئایینیی ــە ل ــە بەخشــیوە ک ــەم گرووپ و ســەربازی ب

کەنیســەی نەســتوورین و ئــەم کەنیســەیەش وەکــو میراتێکــی مێژوویــی 

ــە  ــن. ئاشــوورییەکان چ ل ــان دەبین ــە ناســنامەی خۆی ــگ ل و بەشــێکی گرن

ســەردەمی دەوڵەتــی عوســمانی و چ دواتــر لەســەردەمی دەوڵەتــی 

ــەوە.  ــە بوونەت ــە بەرنام ــی ب ــی لەنێوبردن ــەڕووی هەڵمەت ــدا، رووب عێراق

لــەو ســاڵانەدا کــە بــەرەوڕووی راگواســتن و لەنێوبــردن و تواندنــەوە 

ــکا و ئوســترالیا  ــا، ئەمری ــەرەو ئەوروپ ــان ب ــەوە، ژمارەیەکــی زۆری دەبوون

کۆچیانکــرد.  لەگــەڵ ئــەوەدا ئێســتاش هــەر رێژەیەکــی گــەورە لــە 

کریســتیانەکانی کوردســتان پێکدێنــن، وەک چــۆن لــە ئێــران، تورکیــا و 

ــەوە دابەشــی ســەر چــوار  ــە ئەوانیــش وەکــو نەت ســووریاش هــەن، وات

وڵات بــوون )افــرام 2003: -8 22(- )شــیبرا 2001: 53(.

ســەدەیە  چەندیــن  مــاوەی  کــردن،  بــۆ  ئاماژەمــان  گرووپانــەی  ئــەم 

تایبەتمەندییــە هاوبەشــەکانیان پێکــەوەی گرێــداون، ئــەو تایبەتمەندیانەی 

ــەدا  ــەم گرووپان ــوان ئ ــتن. لەنێ ــەک پێویس ــێوەگرتنی نەتەوەی ــۆ ش ــە ب ک
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زۆر شــتی هاوبــەش هــەن، هــەر لــە زمــان و ئایینــەوە تاوەکــو ناوچــەی 

نیشــتەجێبوونیان. هەمووشــیان جگــە لــە ئاشــوورییەکان کۆمەڵگــەی 

پیشــە دەســتییەکانەوە  و  بازرگانــی  کاری  بــە  زۆرتــر  و  ناعەشــیرەتین 

ســەرقاڵ بــوون، پەیوەنــدی نزیــک و پێکداچوویــان لەگــەڵ پێکهاتەکانــی 

دیکــەی کوردســتان و بەتایبەتــی کــورد هەیــە. ســەرجەم پێکــەوە نزیکــەی 

٪5ی دانیشــتووانی کوردســتان پێکدێنــن، لــە پەرلەمانــی کوردســتانیش دا 

ــو اســحاق 2008:  ــە )ویکــرام 2004: 7( )باب ــان هەی پێنــج کورســی کۆتای

.)183

دووەم: ئەرمەن

ئەرمــەن یەکێــک لــە نەتــەوە دێرینەکانــی ناوچــەی زاگــرۆس و قەوقــازن 

و لــە ســێ هــەزار ســاڵ لەمەوبــەرەوە نیشــتەجێی ئــەم ناوچەیــەن. 

ــە  ــە ل ــەن ک ــەو هۆزان ــەک ل ــە رەچەڵ ــی دەپەیڤــن و ب ــی ئەرمەن ــە زمان ب

دێرزەمانــەوە لــەم ناوچەیــە ژیــاون )المــدور 1980: -167 185(. بــە 

بــاوەڕ کریســتیانی ئەرتۆدۆکســن و کەنیسەکەیشــیان بــە کەنیســەی 

 11-  :2013 )عثمــان  کاتۆلیکــن  هەندێکیشــیان  ناودەبــرێ،  گریگــۆری 

ــە  ــان کــرا و ب ــەو کوشــتارەی کــە دەرحەقی ــە ترســی ئ 34(، بەشــێکیان ل

کوشــتاری ئەرمــەن دەناســرێ، بــەرەو باشــوور هەڵاتــن. لــە ئەنجامــی ئــەو 

کوشــتارەدا کــە لەســەر دەســتی دەوڵەتــی عوســمانی کــرا، کریســتیانێتی 

ــەی  ــق 2012(، ئەوان ــەواوی لەناوچــوو )توفی ــە ت ــا ب ــە ناوچــەی ئەناتۆلی ل

بــەرەو باشــوور هەڵاتــن و گەیشــتنە کوردســتان، لــە دهــۆک و هەنــدێ 

ناوچــەی هەولێــر گیرســانەوە. ئەمــڕۆش لــە پەرلەمانــی کوردســتاندا 

ــی  ــە ناوچەکان ــەکان ل ــێکی ئەرمەن ــە. بەش ــان هەی ــی کۆتای ــەک کورس ی

ــۆی  ــان بەه ــر زۆرینەی ــەڵام دوات ــوون، ب ــتەجێ ب ــش نیش ــەی عێراقی دیک

ــەرەوڕووی  ــەوە ب ــی عێراق ــەن حکومەتەکان ــەرکوتکارییەی لەالی ــەو س ئ

بوونــەوە، بــەرەو دەرەوەی عێــراق کۆچیــان کــرد )غفــور 2006: 50(.
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کریســتیانن،  ئایینــی  لەســەر  گرووپانــەی  ئــەو  بەشــێوەیەکی گشــتی، 

هەموویــان لەســەر دەســتی حکومەتەکانــی عێــراق بــەرەوڕووی پرۆســەی 

لەنێوبردنــی بــە بەرنامــە بوونەتــەوە. ریشــە و رەچەڵەکیــان بەهــۆی 

ــاری  ــەش ناچ ــە و ئەم ــەر هەڕەش ــە ب ــەوە کەوتووەت ــەتی تەعریب سیاس

کــردوون کــۆچ بکــەن و دەســت لــە موڵــک و ماڵیــان هەڵگــرن، ئامانــج لــە 

هەمــوو ئەمانــەش گۆڕینــی کەتــوار )واقیــع(ی دیمۆگرافــی کوردســتان 

بــووە بــۆ ئــەوەی نەتــەوەکان نەتوانــن ئیرادەیەکــی هاوبــەش بــۆ بڕیــاردان 

لــە چارەنووســی خۆیــان و دوور لــە دەســەڵاتی ناوەنــدی دروســت بکــەن.

سێیەم: عەرەب

نەتەوەیەکــە لــە نیمچــە دوورگــەی عەرەبییــەوە ســەریهەڵداوە و بــە 

رووبەرێکــی بەرفراوانــی باکــووری ئەفریقیــا و باشــووری رۆژئاوای ئاســیادا 

ــان  ــەی هەرەزۆری ــن و زۆرین ــۆز پێکدێ ــەک ه ــە ژمارەی ــەوە. ل بڵاوبوونەت

موســڵمانن. ئەمــڕۆ ژمارەیــەک دەوڵــەت هــەن کــە هەڵگــری ناســنامەی 

عەرەبیــن و لــە عێراقیــش زۆرینــەی دانیشــتووان پێکدێنــن )فوســتر 

لــەو  بەتایبەتــی  باشــووری كوردســتان،  لــە  عــەرەب   .)33-42 :2006

ناوچانــەدا بــڵاون کــە دەشــتن و درێژبــووەوەی دەشــتەکانی نێوەڕاســتی 

عێراقــن. ئــەو هــۆزە عەرەبانــەی بــۆ ئــەم ناوچانــە کۆچیــان کــردووە، 

ــان لــە ترســی دەســەڵاتی  لەبــەر ناکۆکییــان لەگــەڵ هۆزەکانــی دیکــە، ی

ناوەنــدی هەڵاتــوون. کۆنتریــن بوونــی هــۆزە عەرەبییــەکان لە کوردســتان 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی عوســمانی کاتێــک الی ســنووری باشــووری 

رۆژئــاوای کوردســتانیان کــردە لەوەڕگــەی هاوینــە )جمیــل 1956: 280(. 

بەشــی هــەرەزۆری ئــەو هــۆزە عەرەبانــەی لــە کوردســتان ئاکنجــی 

بوونــە، لــە موســڵمانی ســوننەن و ئــەو تەریقەتــی ســۆفیگەرییەش کــە 

لەنێویانــدا بــڵاوە، هەمــان ئەوەیــە کــە لــە ناوچەکانــی کوردســتاندا هەیــە 

و بــە تێپەڕینــی کات پەیوەندیــی گەرموگوڕیــان لەگــەڵ پێکهاتەکانــی 
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ئــەم  لــەدوای یەکەکانــی عێــراق  یــەک  رژێمــە  دیکــە دامەزرانــدووە. 

هۆزانەیــان وەکــو ئامرازێــک بەکارهێنــاوە بــۆ ســەپاندنی دەســەڵاتی 

عەرەبــی  ئامانجــەش  ئــەم  بــۆ  هــەر  و  کوردســتاندا  بەســەر  خۆیــان 

ــە  ــەکان نیشــتەجێکردووە و ب ــوردی و تورکمانیی ــە ک ــە ناوچ ــان ل زێدەتری

خســتنەڕووی هەنــدێ تیــۆری هەوڵیانــداوە رەچەڵەکــی هەمــوو نەتــەوە 

دوو  جــۆرەش  بــەم  عــەرەب.  بکەنــە  ناعەرەبــەکان  هــۆزە  و  تیــرە  و 

ــەن کــە  ــوون: جــۆری یەکــەم ئەوان ــە کوردســتاندا پەیداب جــۆر عــەرەب ل

ــە  ــی ل ــۆکاری ناسیاس ــە ه ــەن ب ــراون و ئەوان ــەن ناس ــی رەس ــە عەرەب ب

ناوچەکــەدا نیشــتەجێبوون، بــەڵام هــاوردەکان ئەوانــەن کــە لەالیــەن 

ــای ناوچەکــە  ــی دیمۆگرافی ــە ئامانجــی گۆڕین ــی عێراقــەوە ب حکومەتەکان

هێنــراون )دەروێــش 2009: -16 17( )غەفــوور 2006: 24-41(.

چوارەم: تورکمان

ــی  ــەوە ســەر گەالن ــان دەگەڕێت ــن، رەچەڵەکی ــی ئیتنۆگرافی کۆمەڵگەیەک

تورکســتانی  و  تورکمانســتان  مەنگۆلیــا،  بەتایبەتــی  ناوەنــد،  ئاســیای 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  تورکمانــەکان  رەچەڵەکــی  چیــن(.  )لــە  رۆژهــەڵات 

ئاغــوز کــە بــە چاینــی بــە )تۆکۆمنــک( ناودەبرێــن. لــەو دەشــت و بیابانــە 

ــی تورکمــان  ــە بیابان ــە نێوەڕاســتی ئاســیایە و ب ــوون کــە ل ــەوە هات بەرین

ناســراوە. نیشــتیمانی ســەرەتایان دەشــتاییەکانی ئاســیای نێوەڕاســتە کــە 

دەکەوێتــە نێــوان دەریــای خــەزەر، دەریــای خواریــزم و رووبــاری جەیحــوون 

جیــاوازدا  ســەردەمێکی  چەنــد  لــە  تورکمــان   .)49  :2006 )غەفــوور 

گەیشــتوونەتە کوردســتان و ئــەو زمانــە تورکمانییــەی قســەی پێدەکــەن، 

لــە چەنــد شــیوەزارێکی جیــاواز پێکهاتــووە )مطــر 2008: 436(، لــە ناوچە 

ــڵەوە  ــەر، مووس ــە تەلەعف ــەر ل ــن ه ــەپۆالوییەکان دەژی ــتایی و ش دەش

ئامرلــی، خورماتــوو، کفــری، قەرەتەپــە  تاوەکــو کەرکــووک، داقــوق، 

بەشــداربوون  تورکمــان   ،)23-24  :1999 )الصمانجــی  خانەقیــن  و 
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لــەو کۆسیســتەمی بەهایــەی لــە کوردســتاندا هەیــە و مێژوویەکــی 

هاوبەشــیان هەیــە لەگــەڵ پێکهاتەکانــی دیکــەی کوردســتان و بەتایبەتــی 

ناســنامەی  پێکهاتنــی  لــە  کارابــوون  بەشــێکی  هەمیشــەش  کــورد، 

نیشــتیمانیی کــورد، تەنانــەت نــاوی کوردســتان ئەوکاتــە بــە فەرمــی 

ــەی  ــەم ناوچەی ــۆ ئ ــەلجوقی ب ــی س ــوڵتان ئەرتوغروڵ ــە س ــووەوە ک بڵاوب

ــۆ  ــا )دەروێــش 2009: 9-7(. تورکمــان لــەڕووی مەزهەبــەوە ب بەکارهێن

ســوننە و شــیعە دابەشــبووە، لــە چەندیــن هــۆز و بنەماڵــە پێکهاتــوون و 

هۆزەکانیــان لەگــەڵ هۆزەکانــی کــورد پێکداچــوون، بۆیــە ئــەوە شــتێکی 

ــوردن و  ــان ک ــەن هەندێکی ــرە ه ــۆز و تی ــدێ ه ــن هەن ــە دەبینی ــاوە ک ب

ــدز 1971: -169 173(. سیســتمی  ــان تورکمــان )ادمون هەندێکــی دیکەی

ــی بەرفــراوان  ــەی خێزان ــەدا لەســەر پای ــە بنچین ــی ل ــی تورکمان کۆمەڵایەت

یــان بنەماڵــە راوەســتاوە و ئــەم شــێوە رێکخســتنە کۆمەڵایەتییەشــیان لە 

ــاک 1973:  ــش 2009: 17( )خصب ــاوە )دەروێ ئاســیای نێوەڕاســتەوە هێن

219(. بەهــۆی ئــەوەی کــە زۆربــەی ناوچــە تورکمانییــەکان دەکەونــە ئــەو 

ــەرەوڕووی  ــڕۆ ب ــە ناوچــەی ناکۆکــی لەســەر ناســراون، ئەم شــوێنانەی ب

رەوشــێکی فرەئاڵــۆز بوونەتــەوە. بەشــێکیان کەوتوونەتــە نــاو هەرێمــی 

کوردســتان، بــەڵام زۆرینەیــان دابەشــی ســەر ناوچــە ناکۆکی لەســەرەکان 

بوونــە بەگوێــرەی مــادەی 140ی دەســتوور. تورکمــان پێنــج کورســی 

ــە. ــی کوردســتاندا هەی ــە پەرلەمان ــان ل کۆتای

دووەم: رەگەزەکانی هەمەڕەنگیی ئایینی و مەزهەبی

 لە هەرێمی كوردستان

ــتان،  ــی كوردس ــە هەرێم ــی ل ــی و مەزهەب ــی ئایین ــەرەڕای فرەڕەنگی  س

هەنــدێ رەگوڕیشــەی هاوبەشــیش هــەن کــە بەشــدارن لــە بەهێزکردنــی 

ــا و  ــەرچاوەی بەه ــن س ــە دەتوانی ــان، بۆنموون ــە ناوەکییەکانی پەیوەندیی

ــمان 2002:  ــەوە )عوس ــدا بدۆزین ــی دیکەش ــە ئایینێک ــک ل ــاوەڕی ئایینێ ب
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92( )میــران 2000: 25(، ئــەم پێکداچوونــە قەبــارەی شــتە هاوبەشــەکان 

و ئــەو میراتــە مێژووییــە گەورەیەمــان بــۆ دەردەخــات کــە ئایینــەکان 

ــتان  ــە کوردس ــن ل ــی ئایی ــدەدەن. ســەرچاوە هەمەجۆرەکان ــەوە گرێ پێک

ــە  ــەو ئایینان ــەک ل ــە ســەر سرووشــتی هەری ــان کردووەت ــز کاری زۆر بەهێ

و مــۆری هەمەچەشــنی و رەنگاڵەیــی کۆمەڵایەتییــان لێــداون، هەربۆیــە 

دەبینــی ســیمبوولی بــاوەڕە جیــاوازەکان و بەهاکانیــان زۆر جار هاوبەشــن 

و چەنــد ئاییــن و مەزهەبێــک پێکەوە هەمان ســیمبوولیان هەیە، بەڵام بە 

کەمێــک جیــاوازی و دەســتکارییەوە )مرعــی 2006: 109( ) جەمــال نەبــەز 

ــارام بــووە بــۆ  2006: 9(. کوردســتان بــە درێژایــی مێــژوو پەناگەیەکــی ئ

بــاوەڕە ئایینییــەکان و ئەمــەش نەریتگەلێکی ئایینــی و رێچکەیەکی تایبەتی 

پەرەســەندنی خولقانــدووە کــە کاریگــەر بــووە بــە رەهەنــدە شارســتانی و 

کەلەپوورییەکانــی گەلــی کوردســتان. لــەم نیشــتیمانەدا هەشــت ئایینــی 

فەرمــی و دانپێدانــراو هــەن کــە هەریەکەیــان کاریگەرییەکــی گەورەیــان 

لەســەر کۆمەڵگــەی کوردســتانی و فۆرموولەبوونــی بەشــێکی گرنــگ 

ــگ  ــووە و بەشــێکی گرن ــادە رۆحــی و بەهاییەکــەی هەب ــی بونی و بنچینەی

لــە مێژووەکــەی دەگێڕنــەوە. کاریگەریشــیان بەنــد نییــە بــە ژمــارەی 

باوەڕدارانیانــەوە هێنــدەی کــە بەنــدە بــە رۆڵیــان لــە دەوڵەمەندکردنــی 

ــی بەشــێوەیەکی گشــتی )دەروێــش 2009: 32(. بەهــا رووحییەکان

لقی یەکەم: ئایینە زاگرۆسییەکان )تاوەکووییەکان(

پێــش  کــورد  لەنێــو  بــووە  ئاییــن  بەربڵاوتریــن  زەردەشــتی:  یەکــەم: 

ئــەوەی ئایینــی ئیســالم بگاتــە ناوچەکــە. پەیدابــوون و گەشــەکردنی 

ــی  ــە ئایین ــەوەی ببێت ــوە پێــش ئ ــە ســێ قۆناخــدا تێپەڕی ــە کوردســتان ب ل

ــە  ــک ل ــووە. یەکێ ــدا ب ــدا پەی ــی تێ ــد مەزهەبێک دەســەڵات و پاشــان چەن

ــانە  ــەروەری و تێکۆش ــیمبوولی دادپ ــی س ــە رووناک ــە ک ــی ئەوەی پایەکان

لــە دژی هێــزی خراپــە، چونکــە هــەر مرۆڤێــک دەبــێ رێــی خــۆی لەنێــوان 
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)ئاهورامــەزدا- خولقێنــەر- چاکــەکار( و  چاکــە و خراپــە جیابکاتــەوە: 

ــەش  ــێ پای ــەر س ــر(، لەس ــە ئاگ ــتکراو ل ــەکار- دروس ــەن- خراپ )ئەهریم

)ســندی  چــاک(  رەفتــاری  چــاک،  چــاک، گوفتــاری  )بیــری  دامــەزراوە: 

لــە  کــە  پیشــەی دەســتی  و  ئایینــەدا کشــتوکاڵ  لــەم   ،)242  :1967

ــرۆزن.  ــتوکاڵییەوە، دوو کاری پی ــی کش ــە ئابووری ــتن ب ــدا پەیوەس بنەڕەت

کارکــردن و بەرهەمهێنــان بنچینــەی فەلســەفەی زەردەشــتین، هەربۆیــە 

درەخــت و ئاژەڵــی ماڵــی و خاوێنــی و پێکهێنانــی خێــزان کاری پیــرۆزن، 

ئــەم ئایینــە توندوتیــژی جگــە لــەوەی کــە ناچــاری و بــۆ بەرگــری لەخۆیــە، 

رەتدەکاتــەوە )مســتەفا 2006: 50(. لــە کوردســتاندا، ئایینــی زەردەشــتی 

لــە پەیوەندییەکــی ئۆرگانیکــی و پێکداچوودایــە لەگــەڵ ئیســالم. ئیســالم 

لــە کوردســتان رێــزی لــە ئایینــی زەردەشــتی گرتــووە و پارێــزگاری لــە زۆر 

ســەرچاوەی بەهــای ئــەو ئایینــە کــردووە و هێشــتا کاریگەریــی گــەورەی 

ناڕاســتەوخۆی لەســەر خەڵکەکــەی هەیــە. لــەڕووی تیۆرییــەوە خەڵکێکــی 

کــەم هــەن لەســەر ئــەو بــاوەڕە مابــن، بــەڵام هێشــتا بەشــی هــەرەزۆری 

ــب 2005: 170(. ــرن )حەبی ــی دەگ ــە ئامۆژگارییەکان ــز ل ــورد رێ ک

ــەفەی  ــی فەلس ــەر بنەماگەلێک ــە، لەس ــی دێرین ــزدی: کەڵتێک دووەم: ئێ

ئایینیــی پوخــت دامــەزراوە کــە رەگوڕیشــەی دەچێتــەوە ســەر ئایینــە 

خــووری- میتراییــە کۆنــەکان. خــودان قووڵاییەکــی مێژوویــی دەگمەنــە و 

زۆر رەگــەزی ئایینــی و کولتووریی ئایینەکانی دیکــەی لەخۆیدا هەڵگرتووە. 

ئێــزدی ئایینێکــی کوردییــە و هــەر لــە وڵاتــی کــوردان دا پەیدابــووە و 

گەشــەی کــردووە. ئــەم ئایینــە ســەر بــە چاخــی کۆنــە و لــە ئایینــی میترایی 

داکەوتــووە )وەهبــی 2004: 27(. خــۆر لــەم ئایینــەدا پێگەیەکــی گرنگــی 

ــەروەردگار(  ــزدان= خــودای پ ــە )ئێ ــان ب ــە و شــوێنکەوتووانی باوەڕی هەی

هەیــە، رەچەڵەکــی ئێزدانیــش بــۆ وشــەی ئێزدانــی دەگەڕێتــەوە )ئێــزدی 

1999: 5(، هەروەهــا ئێــزدی بــە مانــای )بــاوەڕداران بــە خــودا( دێــت و بــە 

)داســنی( دەناســرێن )فەرحــان 2004: 17(. رەنگــی ســپی لــەم ئایینــەدا 

ــە  ــی گــەورە ل ــی نێوەڕاســتدا گۆڕان رەنگێکــی ســیمبوولیکە، لــە چاخەکان
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بەهاکانیــدا روویــداوە و هەنــدێ رەنــگ و بــۆی ئیســالمی و کریســتیانێتی 

ــەر  ــەزراو لەس ــی دام ــە ئایینێک ــەوە بووەت ــەر لەوکاتەش ــووە، ه وەرگرت

سیســتەمی پلەبەنــدی )خصباک 1971: 186( )حبیــب 2005: -172 173(.

ئێزدییــەکان بــە کوردیــی شــێوەزاری کورمانجیــی باکــوور دەپەیڤــن، کتێبــە 

پیرۆزەکانی مەســحەفا رەش و جیلوە بەم شــێوەزارە نووســراون. شوێنی 

ــدێ ناوچــەی دیکــەی  نیشــتەجێبوونیان شــنگال، شــێخان، دهــۆک و هەن

ــە  ــە، دەکەوێت ــەم ئایینەی ــدی ئ ــە ناوەن ــش ک ــتانە. الل ــی کوردس هەرێم

دیکەشــیان  پیرۆزەکانــی  شــوێنە  و  مــەزار  زۆربــەی  شــێخان،  قــەزای 

بەحزانێدایــە.  و  باشــیک  شــێخان،  شــنگال،  قەزاکانــی  لەنێــوان  هــەر 

ــە باکــووری کوردســتان و رۆژاڤــاش هــەن، بەشێکیشــیان  ئێزدییــەکان ل

لــە ئەرمینیــا و جۆرجیــان )حەمــۆ 2012: 30(. لەســەر ئاســتی عێــراق 

رێژەیــان نزیکــەی ٪5-4ی ژمــارەی دانیشــتووانە. زۆربــەی ناوچەکانیــان 

دەکەونــە ئــەو شــوێنانەی لــە دەســتووری عێراقــدا بــە ناوچــەی ناکۆکــی 

لەســەر ناســراون. بەشــێکی زۆریــان بــەر راگواســتن کەوتــوون. لــەدوای 

دامەزراندنــی دەوڵەتــی عێراقــەوە، چەنــد جارێــک بــەرەوڕووی هەڵمەتــی 

ــە ســاڵی 1933  ــەم ل ــی یەک ــەوە. هەڵمەت ــردن بوونەت کوشــتن و لەنێوب

بــووە و دواترینیــان لــە ئابــی 2014 و لەسەردەســتی چەکدارانــی دەوڵەتی 

ئیســالمی لــە عێــراق و شــام )داعــش( کــە هەزارانیــان کــوژران و دەیــان 

ــاوارە بــوون و گوندەکانیــان خاپــوور کــران و ئافرەتەکانیــان  هەزاریــش ئ

بــەر تــاڵان کەوتــن.

ســێیەم: کاکەیــی )یارســان(: ئــەم نــاوە لــە وشــەی کاکــە داکەوتــووە کــە 

لەنــاو گەالنــی زاگرۆســی، باپیرانــی کــورد و بەتایبەتــی لەنێــو کاشــییەکان، 

ــووە و  ــرەکان بەکارهات ــا و ئەمی ــۆ پادش ــەکان ب ــان میدیی ــی و پاش گووت

ــووە )رشــید 2003:  ــەی ئەمــڕۆی وەرگرت ــەم مانای ــی رۆژگار ئ ــە تێپەڕین ب

ــی  ــە ئایین ــی. ل ــتان النکەیەت ــە و کوردس ــی کۆن ــی ئایینێک -7 43(. کاکەی

خــووری داکەوتــووە کــە ریشــەی دەچێتــەوە ســەر میترایــی. ئــەم نــاوە لــە 

وشــەیەکی دێرینــی کوردییەوە پەیدابووە کە هاومانایــە لەگەڵ هاوکاری، 
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لێبووردەیــی و برایەتــی، ئەمــڕۆش لەنێــو کــوردی موســڵمان بــۆ رێزگرتــن 

لــە ئەویــدی بەکاردێــت. ئــەم ئایینــە بەرامبــەر بــاوەڕە ئایینییەکانــی دیکــە 

ــی وەســتاون  ــی کۆمەڵایەت ــی لەســەر هاریکاری ــە و پایەکان زۆر لێبووردەی

و مۆرکــی ســۆفیگەری بەســەردا زاڵــە. کاریگەرییەکــی زۆریشــی لەســەر 

ژیانــی کۆمەڵایەتــی لــە کوردســتان هەبــووە )خصبــاک 1973: 184-189( 

)زەنــد 1971: 78(. بــۆ کاکەیــی چەندیــن نــاو بەگوێــرەی ســەردەمە 

مێژووییــەکان و ناوچــەکان بەکارهاتــووە وەک ئیالهــی، ســارلوویی و 

یــادگاری )دەروێــش 2018: -37 38(. کاکەیــی بــە شــێوەزاری گــۆران 

لــەم  هەورامــی  و  شــەبەک  باجــەالن،  زەنگنــە،  لەگــەڵ  دەپەیڤــن، 

شــێوەزارە  بــەم  پیرۆزەکەشــیان  کتێبــە  و  هاوبەشــن  شــێوەزارەدا 

نووســراوە )مینۆرســکی 2005: 63(.

کۆتاییەکانــی  لــە  بەتایبەتیــش  و  ئیســالم  ســەردەمی  لــە  کاکەیــی 

خەالفەتــی عەباســی دا بــە چەنــد قۆناخێکــی گۆڕانــی بیروبــاوەڕدا تێپــەڕی. 

ــە  ــە ل ــتەجێن ک ــتاییانەدا نیش ــە دەش ــەو ناوچ ــر ل ــوێنکەوتووانی زۆرت ش

مەندەلییــەوە لــە باشــوور بــەرەو کەرکووک و دەشــتی هەولێر و دەشــتی 

نەینــەوا درێــژ دەبێتــەوە، بــەڵام کەرکــووک بــە ناوەنــدی ســەرەکی ئــەم 

ئایینــە دادەنــرێ و مــەزارە گرنگەکانیــان لــەم پارێزگایــەن، هەروەهــا 

هەڵەبجــە و ناوچــەی هــاوار و بەرزنجــە لــە ناوچــە پیرۆزەکانیانــن. لەنێــو 

کۆمەڵگــەی کوردســتان دا پێگەیەکــی تایبەتیــان هەیــە و رێژەیــان نزیکــەی 

زۆری  ژمارەیەکــی  کوردســتانیش  رۆژهەڵاتــی  لــە  دانیشــتووانە.  ٪1ی 

ــدێ ناوچــەی وەک کرماشــان و ئیــالم زۆرینــە  ــە هەن ــن و ل ــی دەژی کاکەی

پێکدێنــن )دەروێــش 2018: 48(.

ــە  ــە جەمخان ــە ب ــە ک ــی خوداپەرســتییان هەی ــەکان شــوێنی تایبەت کاکەیی

دەناســرێ و بــۆ هەمــوو جــۆرە بۆنەیــەک بەکاردەهێنرێــت. میوزیــک 

لەکاتــی  ئەوانــە  بنەڕەتییەکانــی  و  پیــرۆز  ســیمبوولە  لــە  یەکێــک 

بەجێگەیاندنــی ســرووتە ئاینییەکانــدا. جەژنەکانیشــیان بریتیــن لــە نــەورۆز، 

ــی  ــزان وەکــو یەکەیەکــی کۆمەڵایەت ــی خێ ــدکار و قوڵتــاس. کاکەی خاوەن
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پیــرۆز ســەیر دەکــەن و پێکهێنانــی خێــزان لەســەر بنەمــای خۆشەویســتی 

ــاوەڕداران و  ــیبی ب ــە نس ــا ب ــە و تەنی ــی خودایی ــە رەحمەتێک ــن ک وادەبین

ئــەو کەســانە دەبــێ کــە پــڕن لــە خۆشەویســتیی خودایــی، هەربۆیــە 

ــە  ــزن، چونک ــن دەیپارێ ــدی بتوان ــرن و چەن ــرۆز رادەگ ــە پی ــەم پەیوەندیی ئ

فرەژنــی و جیابوونــەوەی ژن و مێــرد لــەم ئایینــەدا لــە حەرامکراوەکانــە. 

کۆمەڵگــەی کاکەیــی بەپێــی ئەرکــە ئایینییــەکان دابــەش دەبــێ. هەنــدێ 

میــوە و درەخــت لــەم ئایینــەدا پیــرۆزن. رێــز لــە درەخــت دەگــرن و 

فەزڵــی هەنــدێ رەنــگ بەســەر رەنگــی دیکــەدا دەدەن، ئەمــەش بەهــۆی 

ــا  ــتەجەمعی و هەروەه ــی دەس ــە یادەوەری ــە ب ــەم رەنگان ــی ئ پەیوەندی

ناوهاتنیــان لــە کتێبــە پیرۆزەکانیانــدا. لــەڕووی رووخســار و رواڵەتیشــەوە 

گرنگــی بــە هەنــدێ شــت دەدەن کــە پەیوەندییــان بــە کولتــوورەوە 

هەیــە، وەک هێشــتنەوەی ســمێل الی پیــاوان )بایەزیــدی 1982: 43( 

   .)44  :2008 )دەروێــش 

لقی دووەم: ئایینە ئیبراهیمییەکان

یەکەم: سابیئەی مەندایی

گرووپێکــی ئایینــی دێرینــە و لــە چاخــە کۆنەکانــدا لــە میزۆپۆتامیــا ســەری 

ــی  ــە مەندای ــە ب ــن ک ــی دەپەیڤ ــی رۆژهەڵات ــی ئارامی ــە زمان ــداوە. ب هەڵ

قۆناخــی  چەندیــن  بــە  ئایینــە  ئــەم   ،)105  :1963 )حســنی  ناســراوە 

مێژووییــدا تێپەڕیــوە و لــە دوو بەشــی ســەرەکی پێکدێــن: 

بەشــی رۆژهەڵاتــی کــە بەشــە کۆنتــر و ســەرەکییەکەیە، لــە دەشــتەکانی 

خــوار چیاکانــی زاگــرۆس دا گەشــەی کــردووە و لــە ناوچــەی ســنوورداری 

رووبــاری  رۆخــی  و  عێــراق  باشــووری  زۆنگاوەکانــی  و  چیــاکان  نێــوان 

ــنی 1963: 207(.  ــردووە )حس ــەنەی ک ــەدا تەش دیجل

ــوون،  ــوردن پەیداب ــاری ئ ــەری رووب ــە دەوروب ــان ل ــەڵام بەشــی دووەمی ب

چیاکانــی  بــە  رۆمانەکانــەوە،  لەالیــەن  ســەرکوتکردنیان  لەپــاش 
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کوردســتاندا دەســتیان بــە کۆڕەوێکــی مێژوویــی کــرد تاوەکــو دواتــر 

لــە ناوچــەی مێهــران لــە بەرامبــەر بــەدرە و جەســان لەگــەڵ بەشــە 

ــووە  ــە ب ــەو ناوچەی ــدی ئ ــەوە ئی ــەوە و لەوکات ــە یەکیانگرت رۆژهەڵاتییەک

نیشــتیمانی ئــەوان )عبدالســتار 2012(. ئەمــڕۆش لــە شــارە گەورەکانــی 

وەک بەغــدا، بەســرە و عەمــارە نیشــتەجێن )مطــر 2004: 440(. ئایینــی 

مەندایــی لەســەر ئاســتی جیهــان لــە ئایینــە دەگمەنەکانــە و وەکــو 

یادگارییەکــی مێــژوو ســەیر دەکرێــت. ژمارەیــەک کتێبــی پیرۆزیــان هەیــە، 

گرنگترینیــان کتێبێکــە بەنــاوی )کنزاربــا( کــە بــە )الپەڕەکانــی ئــادەم(

یــش دەناســرێت. مەندایــی هەریــەک لــە ئــادەم، شــیت و یەحیــای کــوڕی 

زەکەریــا بــە پەیامبــەری خۆیــان دەزانــن )حســنی 1963: 55(. بــەڵام 

ــە  ــەم ئایین ــۆ شــوێنکەوتووانی ئ ــی کــە وەک ســیفەتێک ب وشــەی مەندای

بەکاردەهێنرێــت، بــە مانــای مەعریفــە، زانســت، یــان ئــەو کەســانەیە کــە 

گەیشــتتونەتە راســتیی ئیالهــی )دراوور 2005: 39(. مەنداییــەکان لــە 

مێــژووی خۆیانــدا بــەرەوڕووی ســەرکوتکاریی زۆر بوونەتــەوە بــە ئامانجــی 

دەســتبەرداربوونیان لــە ئایینەکەیــان )١(، بەشــێکیان ناچاربــوون ناوچــەی 

خۆیــان جێبهێڵــن و لــە کوردســتان نیشــتەجێبن )باجــەالن 2018: 11-30(.

دووەم: جوو       

 گرووپێکــی ئایینــی و ئیتنیکیــی دێرینــن. مێژوویــان لــە کوردســتان بــۆ 

یەکــەم  بــە  35(. کوردســتان  )میــران:  هــەزاران ســاڵ دەگەڕێتــەوە 

ــان،  ــەنی خۆی ــتیمانی رەس ــاش نیش ــە پ ــرێ ل ــووەکان دادەن ــینگەی ج نش

ســەرجۆنی  ســەردەمی  لــە  ئاشــوورییەکان  ئــەوەی  دوای  ئــەوەش 

دووەم )-722 705ی پێــش زاییــن( بــە ئامانجــی لێکهەڵوەشــاندنیان لــە 

نیشــتیمانی خۆیان رایانگواســتن )لطیف 2012: -14 17( )کووریە 1998: 

ــتانیی  ــری و شارس ــی فک ــتان دا هەبوونێک ــە کوردس ــەوە ل 8-5(. لەوکات

گەورەیــان هەبــووە. لــە شــار و گوندەکانــدا نیشــتەجێبوون و چینــی 
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کۆمەڵایەتــی جیاوازیــان پێکهێنــاوە. جــووەکان خــاوەن تایبەتمەندییەکــی 

کــورد  لــە  بەشــێک   .)217  :2006 )زەنــد  بــوون  جیــاواز  کولتووریــی 

وەرگەڕاونەتــە ســەر ئــەم ئایینــە کــە پێگەیەکــی گرنگــی لــە کوردســتاندا 

هەبــووە و مێژووەکــەی لەگــەڵ مێــژووی پێکهاتــە کولتوورییەکانــی 

ــی  ــار و ناوچەکان ــژووی ش ــە مێ ــێک ل ــە بەش ــووە و بوونەت ــە پێکداچ دیک

کوردســتان )ئێــزدی 2001: 78(. جووەکانیــش وەک باقــی دانیشــتووانی 

تووشــی  عێــراق  حکومەتەکانــی  لەسەردەســتی  کوردســتان  دیکــەی 

چەوســانەوە و ســەرکوت هاتــوون تاوەکــو لــە کۆتاییــدا و بــە زۆرەملــێ 

لــە عێــراق وەدەرنــران و وەڵاتینامەیــان لێســەندرایەوە و دەســت بەســەر 

ــوود  ــە فەره ــدا ب ــژووی عێراق ــە مێ ــەش ل ــرا، ئەم ــدا گی ــک و ماڵیان موڵ

کۆچیانکــرد،  کوردســتاندا  بەڕێــی  جــووەکان  بەشــێکی  ناســراوە. 

هەندێکیشــیان تاوەکــو دەیــان ســاڵ دواتــر بــە نهێنــی مانــەوە و لەپــاش 

ــان ئاشــکرا کــردەوە.  ــارە خۆی ــی کوردســتان دووب ــی 1991ی گەل راپەڕین

ئەمــڕۆش ئــەوان یەکێکــن لــە پێکهاتــە فەرمییەکانــی کوردســتان و 

ــە. ــدا هەی ــاری ئایینی ــاف و کاروب ــی ئەوق ــە وەزارەت ــان ل نوێنەری

سێیەم: کریستیانەکان

 کریســتیانێتی ئایینێکــی جیهانیــی بەربــڵاوە و لــە کوردستانیشــدا هــەر لــە 

ســەرەتای پەیدابــوون و بڵاوبوونەوەیــەوە ئامــادە بــووە. جگــە لەوانــەی 

باوەڕیــان بــەم ئایینــە هەیــە، کریســتیانێتی چوارچێــوە و مەرجەعێکــی 

ــە کوردســتان،  ــووری ل ــەی کولت ــک پێکهات ــۆ کۆمەڵێ ــووە ب ــووری ب کولت

و  رووحــی  بەهــا  ســەرچاوەیەکی  ئایینــە  ئــەم  دیکــە  مانایەکــی  بــە 

عەقیدەییەکانــی کوردســتان بــووە، لــە هەمــوو گرووپــە کولتوورییەکانــی 

دیکــەش هەمەڕەنگتــرە و شــوێنکەوتووانی ســەر بــە ئیتنیــک و نەتــەوە و 

کەنیســە و ناوچــەی جیــاوازن. ســەرجەمیان پێکــەوە لەنێو کوردســتاندا بە 

)دیــان( ناســراون کــە بــە مانــای رەســەن دێــت )میــران 36(. بــە چەندیــن 
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شــار و شــارۆچکە و گونــدی کوردســتاندا بڵاوبوونەتــەوە کــە گرنگترینیــان 

بریتیــن لــە: دیانــا، عەنــکاوە، شــەقڵاوە، کۆیــە، هەولێــر، دهــۆک، ئاکــرێ، 

ئامێــدی، زاخــۆ، ســلێمانی و کەرکــووک. هەروەهــا دەشــتی نەینــەوا 

یەکێکــە لــە ناوچەکانــی چڕبوونەوەیــان و ئــەم ناوچەیــە چەنــد تایفەیەکــی 

کریســتیان لەخۆدەگرێــت. شــاری مووســڵیش ســەنتەرێکی مێژوویــی 

گرنگــی کریســتیانەکان بــووە هــەر لــە ســەرەتاکانی دەرکەوتنییــەوە. 

بڵاوبوونەتــەوە.  عێراقیشــدا  دیکــەی  ناوچــەی  زۆر  بــە  کریســتیانەکان 

باوەڕدارانــی ســەر بــە ئیتنیکــی جیــاوازن، لەوانــە: کلــدان، ئاشــووری، 

ــی  ــی زمان ــریانی رۆژهەڵات ــی س ــەن. زمان ــەرەب، ئەرم ــورد، ع ــریان، ک س

ــەکاندا  ــە کەنیس ــەڵام ل ــتیانەکانە، ب ــت کریس ــی گش ــی و کۆمەڵایەت ئایین

ــەو  ــی ئ ــای باوەڕداران ــرەی ئینتیم ــرێ بەگوێ ــەش بەکاردەهێن ــی دیک زمان

ــتیان  ــەی کریس ــواردە تایف ــتاندا چ ــە کوردس ــو 2018(. ل ــەیە )بح کەنیس

ــد  ــن )زەن ــی خۆیان ــان خــاوەن رەگوڕیشــەی مێژووی هــەن کــە هەریەکەی

ــن: ــن بکەی ــۆرە پۆلێ ــتیانەکان بەمج ــن کریس 2006: 38(. دەتوانی

1.  کەنیسە کاتۆلیکییەکان

- کەنیســەی کلدانــی کاتۆلیکــی: لــە گەورەتریــن کەنیســەکانی 

ــی کریســتیان  ــی ئایین ــەی باوەڕداران ــە و زۆرین کوردســتان و عێراق

ــەیەن. ــەم کەنیس ــەر ب س

- کەنیسەی سریانی کاتۆلیکی.

- کەنیسەی ئەرمەنی کاتۆلیکی.

- کەنیسەی رۆمی کاتۆلیک.

- کەنیسەی التینی کاتۆلیک.

2.  کەنیسە ئەرتەدۆکسییەکان

- کەنیسەی ئەرمەنی ئەرتەدۆکسی: ئەمانە زۆرینەی ئەرمەنەکانی 

عێراقن
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- کەنیسەی سریانی ئەرتەدۆکسی.

- کەنیسەی رۆمی ئەرتەدۆکس.

- کەنیسەی قیبتییە ئەرتەدۆکسەکان.

3.  کەنیسەی پرۆتستانتی

- پرۆتستانتی ئینجیلیی نیشتیمانی

- ئینجیلیە پرۆتستانتە ئاشوورییەکان

- ئەدڤێنتستی سەبتی.

- ئینجیلیەکانی کورد

4.  کەنیسەی رۆژهەڵاتی

- رۆژهەڵاتیی نەستووری )مەشریقی ئاشووری(.

- مەشریقی کۆن.

کریســتیانێتی لــە کوردســتاندا بــە هــۆکاری مێژوویــی و جیۆگرافــی و 

نەتەوەیــی بــە هەمەڕەنگییــە کولتوورییــە دەگمەنەکــەی جیادەکرێتــەوە 

ــەوە  ــوو ئەمانەش ــۆی هەم ــەکانی، بەه ــی کەنیس ــەرباری هەمەجۆری س

بووەتــە النکەیەکــی شارســتانیی دەوڵەمەنــد کــە زۆرینــەی پێکهاتــە 

بەهــا  بــۆ  ســەرچاوەیەک  بووەتــە  و  لەخۆگرتــووە  کولتوورییەکانــی 

رۆحییەکانــی بەشــێکی گرنــگ لــە پێکهاتــە کولتوورییەکانــی کوردســتان. 

زۆرینــەی تایفــە کریســتیانەکان لــەو ناوچانــەدا کۆبوونەتــەوە کــە ئەمــڕۆ 

ــراق ناوچــەی ناکۆکــی لەســەرن. چارەســەری  ــرەی دەســتووری عێ بەگوێ

کێشــەی ئــەم ناوچانــەش دواخــرا تاوەکــو ســەرئەنجام بوونــە پاروویەکــی 

ــەر  ــە ب ــان کەوتن ــە ئەنجامــی ئەوەشــدا زۆری ــۆ تیرۆریســتان و ل ئاســان ب

زۆرەملێــی  راگواســتنی  پرۆســەی  راگواســتن.  و  کوشــتن  هەڵمەتــی 

کریســتیانەکان لــە عێــراق بــە تاوانێکــی رێکخــراو دادەنــرێ کــە ئامانجەکەی 

ــە  ــوو ل ــتیانەکان ب ــی کریس ــی هەبوون ــڕینەوەی یەکجاری ــردن و س لەنێوب
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عێــراق هاوشــێوەی ئــەوەی دەرحەقــی جــووەکان کــرا. لــە ســاڵی 2003 

ــۆ ســەرجەم  ــارام ب ــووە پەناگەیەکــی ئ ــەدواوە، هەرێمــی کوردســتان ب ب

ــە 100  ــر ل کریســتیانەکان )العــزاوی 2012: 24-23(. کریســتیانەکان زیات

مــەزاری مێژوویــی پیرۆزیــان هەیــە کــە مێــژووی نزیکــەی دوو هــەزار 

ــە عێراقــدا تۆمــار دەکــەن. ــە ل ــەو ئایین ســاڵی ئ

چوارەم: ئیسالم

ســەرەتاکانی  لــە  و  کوردســتانە  دانیشــتووانی  زۆرینــەی  ئایینــی 

بڵاوبوونــەوەی ئــەم ئایینــەوە گەیشــتووەتە کوردســتان )زەکــی بــەگ 

کــوردی  کۆمەڵگــەی  موســڵمانبوونی  پرۆســەی   .)194-196  :2005

ــی  ــووە ئایین ــدی ب ــو ئی ــت تاوەک ــدا رۆیش ــی بەردەوام ــە داینامیکێتییەک ب

زۆرینــە )مســتەفا 2006: 17(. زۆرینــەی هــەرەزۆری کــورد و عــەرەب 

و تورکمــان لەســەر ئــەم بــاوەڕەن. ئــەم ئایینــە لــە کوردســتاندا مۆرکــی 

تایبەتمەندیــی ناوچەکــە و میراتــە شارســتانییەکەی وەرگرتــووە، هەربۆیــە 

ئیســالمێکی کــراوەی میانڕۆیــە. ســەرەڕای رەگداکوتانــی ئــەم ئایینــە 

لــە رەفتــار و هەڵســوکەوتی کۆمەڵایەتیــدا و بوونــی بــە ســیمایەکی 

ــۆ  ــی ب ــک مەیل ــچ کاتێ ــتانی هی ــی کوردس ــەڵام رۆح ــتان، ب ــی کوردس گەل

ــن 2004: 350(،  ــب 2005: 122-120( )نیکیتی ــووە )حبی ــری نەب دەمارگی

چونکــە ئیســالم لــە کوردســتان بــە توونــدی گرێــدراوی کەلەپــووری 

مێژوویــی و ســەرچاوەی بەهــا رۆحانــی و عەقایدییەکانــی پێــش ئیســالمی 

دانیشــتووانی کوردســتان بــووە )خصبــاک 1973: 262(.

1. مەزهەبی سوننی:

قوتابخانــەی  بــە  ســەر  کــوردە،  موســڵمانانی  زۆرینــەی  مەزهەبــی 

شــافیعین و کەمینەیەکیشــیان حەنەفــی و حەنبەلیــن. بەشــێوەیەکی 
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گشــتی مۆرکێکــی ســۆفیگەریانەی عیرفانیــی وەرگرتــووە. ئــەو گرنگییــەی 

لەنێــو کــورد بــە ئیســالمی ســوننی دراوە، زۆرتــر بــۆ شــێوازە تــەواو 

ــەوە و  ــدا رەنگیداوەت ــە جیاوازەکان ــە تەریقەت ــە ل ــووە ک ــەی ب رۆحانییەک

هەمیشــە مەیلــی بــۆ الی نەرمــڕەوی بــووە )لیزنبێــرگ 2006: 332(.

2. مەزهەبی شیعی: 

زیاتــر لــە ســێیەکی کــورد، لــە لــوڕ و کەلهــوڕ و لــەک و دانیشــتووانی ناوچــە 

دەشــتاییەکانی وەک خانەقیــن و مەندەلــی و بــەدرە و ســەعدیە، هەروەهــا 

رێژەیەکــی گەورەی شــەبەک لە دەشــتی نەینــەوا و رێژەیەک لــە تورکمان کە 

دەگاتــە نزیکــەی نیــوەی ژمارەیــان، لەســەر ئــەم مەزهەبــەن. شــیعەگەرێتی 

لــە کوردســتاندا مێژوویەکــی دێرینــی هەیــە و بــۆ ســەرەتاکانی دەرکەوتنــی 

ئــەم ئایینزایــە دەگەڕێتــەوە، بــەڵام کارلێکــی لەگــەڵ تەســەوفیش کــردووە 

و بەمــەش ئــەو شــیعەگەرییەی لــە کوردســتان هەیــە، هەنــدێ جیــاوازە لــە 

شــیعەگەریی ناوچەکانــی دیکــە )ئێــزدی 1992: -131 143(.

3. مەزهەبی عەلەوی:

یەکێکــە لــە مەزهەبەکانــی نــاو ئیســالم. بەشــێک لــە دانیشــتووانی ناوچــەی 

گەرمەســێر و دەشــتی نەینــەوا و بەتایبەتــی لەنێــو شــەبەک ســەر بــەم 

رێچکەیەن، ســەنتەرە سەرەکییەکەشــی لــە باکووری کوردســتانە، بەتایبەتی 

لــە ناوچــەی دێرســم. ئــەم مەزهەبــە رەگوڕیشــەی دەچێتــەوە ســەر ئایینــە 

ــزدی 1992: 150-152(. ــی کــورد )ئێ دێرینەکان

4. مەزهەبی حەقە:

لــە ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەمدا  نوێیــە و  ئایینیــی  مەزهەبێکــی 
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یەکســانیی  بنەماکانــی  ناوچــەی ســوورداش دەرکــەوت. لەســەر  لــە 

ــە  ــەم مەزهەب ــوێنکەوتووانی ئ ــەزراوە. ش ــدەری دام ــی و جێن کۆمەڵایەت

ــە دەژیــن و پەیوەســتن بــە سرووشــتەوە. )زوهــدی 1985: 13(  زاهیدان

.)29  :1983 )عەســکەری 

5. رێبازە سۆفییەکان:

ــی  ــەوف روانینێک ــڵاون. تەس ــتاندا ب ــە کوردس ــۆفیگەری ل ــی س رێبازەکان

ئایینیانــەی ئایدیاڵانەیــە بــۆ دنیــا، رەچەڵەکــی دەگەڕێتــەوە ســەر هەنــدێ 

و  خالــق  لەنێــوان  پەیوەندییــەک  هەوڵــدەدات  و  کــۆن  زۆر  ســرووتی 

مەخلــوق چــێ بــکات، ئــەوەش بــە ئامانجــی بەدیهێنانــی یەکێتــی لەنێــوان 

ــە  ــە، ئەمــەش جۆرێکــە ل ــەو یەکێتیی ــان کەشــفکردنی ئ ــان، ی هەردووکی

درکــی ســۆفیانە و باڵاتریــن ئاســتی مەعریفەیــە کــە لــە رێگەیــەوە مــرۆڤ 

ــن  ــود( دەکات )ئەمی ــوون )وج ــە ب ــت ب ــتەوخۆ هەس ــێوەیەکی راس بەش

.)16  :1998

ســۆفیزم رێچکــە و قوتابخانــەی زۆری هــەن کــە لــە هەموویانــدا زوهــد 

ــتی  ــرس و خۆشەویس ــڕن و ت ــەرەکی دەگێ ــی س ــی رۆڵێک ــۆزی ئایین و س

ــندی 2002: 92(. ــن )س ــە دەب ئاوێت

رێچکــەی  مەزهەبێکیــش  هــەر  بــڵاوە،  کوردســتاندا  لــە  ســۆفیزم 

تەســەوفی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە. ئێســتا نزیکــەی 250 تەکیــە و خانەقــا 

لــە کوردســتاندا هــەن، بەهــۆی ئەمەشــەوە کوردســتان لەســەر ئاســتی 

جیهــان بــە ســەنتەری زۆر لــە رێچکــە ســۆفییەکان دادەنرێــت، ئــەم 

ســۆفیزمە تەنانــەت لــە ئایینــە نائیسالمییەکانیشــدا هــەر هەیــە )نیکیتیــن 

.)14 260( )فهــداوی:   254- :2004
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دیارترین رێبازە سۆفیگەرییەکان لە کوردستان بریتین لە:       

  

1. گەیالنــی- قــادری: دیارتریــن تەریقەتــی ســۆفییە لــە کوردســتان و لــە 

ســەدەی یازدەهەمــدا دەرکەوتــووە. لــە زۆربــەی ناوچەکانــی کوردســتان 

و دەرەوەی کوردستانیشــدا بــڵاوە. دامەزرێنەرەکــەی شــێخ عەبدولقــادر 

گەیالنییــە. ئــەم رێبــازە چەنــد رێچکــە و قوتابخانەیەکــی لێدەبێتــەوە، 

ــدی  ــی و خالی ــری، خاڵس ــی، نەه ــی، بریفکان ــنەزانی، بەرزنج ــە: کەس لەوان

)ئێــزدی 2001: 80( )نیکیتیــن 257(.

هــەردوو مەزهەبــی  لــە  تەریقەتێکــی ســۆفییانەیە،  نووربەخشــی:   .2

ــی و  ــەنتەرەکەی مەندەل ــە. س ــوێنکەوتووی هەی ــیعیدا ش ــوننی و ش س

ناوچــەی لوڕســتانە لــە رۆژهەڵاتــی کوردســتان )زەنــد 1971: 155(.

3. نەقشــبەندی: لــە کوردســتان پەیدابــووە و بــە جیهانــی ئیســالمیدا 

بڵاوبووەتــەوە، چەندیــن لــق و قوتابخانــەی جیــاوازی لێدەبێتــەوە. یەکێکــە 

ــازە 1994: 9(. ــودارەکان )ئەب ــە نێ ــە ســۆفی و رۆحانیی ــە تەریقەت ل

4. نوورســی: تەریقەتێکــی ســۆفییانەی نوێیــە و بەنــاوی دامەزرێنەرەکــەی 

)ســەعیدی نوورســی( دەناســرێت. لــە باکــووری کوردســتان پەیدابــووە و 

بــەزۆر ناوچــەی جیهانــدا بڵاوبووەتــەوە.

5. زۆر رێچکــە و رێبــازی دیکــەی ســۆفیگەری هــەن وەک ســوهرەوەردی 

هەروەهــا   ،)157  :2006 )زەنــد   )76  :2007 )الســنوی  مەولــەوی  و 

بــڵاون و خەڵوەتــی و  نیعمەتوڵڵایــی و فاکســاری کــە لەنێــو شــیعە 

بەکتاشــی کــە لەنێــو عەلەوییەكانــدا بــڵاون )خلیفــی 1992: 259(.

 

پێنجەم: بەهایی

لــە  میــرزا  بەهائوڵــڵا  دەســتی  لەســەر  و  نوێیــە  ئایینیــی  باوەڕێکــی 

ــەڕووی بنچینــەی  ــەزراوە. ل ــەم دام ــەدەی نۆزدەه ــی س ــوەی دووەم نی

ئاینییــەوە میراتگــری بیروبــاوەڕی )بابی(یــە، )ئــاوارە 1924: 23(، لــەم 
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ــی  ــای رۆح ــەرچاوەی بەه ــاوەڕ و زۆر س ــەی بیروب ــن ریش رووەوە دەتوانی

لــە بانگەوازەکانیــدا بدۆزینــەوە. خــۆی بــە ئایینێکــی ســەرتاپاگیر دەزانــێ، 

بــاوەڕی بــە یــەک خودایــی و یەکێتیــی ئایینــەکان و یــەک ئەســڵی مــرۆڤ 

هەیــە. ئــەوان دەڵێــن هەمــوو ئایینــەکان یــەک ئایینــن، بەڵام بــە کۆمەڵێک 

شــێوە و رووخســاری جیــاوازەوە، هەمووشــیان ســەرچاوەکەیان یــەک 

خودایــە، بۆیــە دەبــێ رێــز لــە هەموویــان بگیرێــت. شــوێنکەوتووانی ئــەم 

ئایینــە پێیانوایــە بــۆ رزگارکردنــی مــرۆڤ لــە خراپــەکاری، دوورکەوتنــەوە 

ــاوازی  ــتنی جی ــان و نەهێش ــتنی جیه ــری و یەکخس ــگ و دەمارگی ــە جەن ل

لەنێــو گەالنــدا، دەبــێ پشــت بــە پــەروەردەی کۆمەڵایەتــی و زانســت 

ــە ئیلزامــی )دەروێــش  ــدن بکرێت ــە هەمــوو شــوێنێک خوێن ببەســترێ و ل

ــەو زۆر  ــاوی )ئەقدەس(ـ ــە ن ــە ئایینی ــەم گرووپ ــرۆزی ئ ــی پی 2009(. کتێب

نزرگــەی پیرۆزیشــیان لــە کوردســتان هەیــە، ئەمــڕۆش یەکێکــە لــە ئایینــە 

فەرمییــە دانپێدانراوەکانــی کوردســتان و نوێنــەری لــە وەزارەتــی ئەوقــاف 

ــە. ــی هەی ــاری ئایین و کاروب

لقی سێیەم: واقیعی دیمۆگرافی لە هەرێمی كوردستان

ســەرەڕای ئەو گەشــەیەی کە کوردســتان لەڕووی ژمارەی دانیشــتووانەوە 

پێــوەرەکان،  بــە هەمــوو  پێشــوو  بــەڵام ســەدەی  بینیــوە،  بەخــۆوەی 

بــۆ کــورد ســەدەیەکی ســەخت بــوو، ئەمــڕۆش باشــووری كوردســتان 

گیــرۆدەی دابەزینــی ئاســتی گەشــەی دانیشــتووان بــووە بــەراورد بــە 

ناوچەکانــی دیکــەی عێــراق و رێــژەی لەدایکبــوون تێیــدا تاوەکــو ئاســتێکی 

زۆر دابەزیــوە )2(.

ــتانیان  ــی کوردس ــی دیمۆگراف ــک واقیع ــچ کاتێ ــراق هی ــی عێ حکومەتەکان

هەمیشــە  داوە.  لێکهەڵوەشــاندنیان  هەوڵــی  و  نەکــردووە  قبــووڵ 

ــە  ــراق، بۆی ــۆ عێ ــەیە ب ــەرچاوەی هەڕەش ــە س ــوە ک ــاوە لێیانڕوانی ــەو چ ب

پەیڕەویــان لــە پــالن و سیاســەتی ئەوتــۆ کــردووە کــە ئامانجەکەیــان 
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دیکــە.  ناوچەکانــی  بــە  بــەراورد  بــووە  کــورد  رێــژەی  نزمکردنــەوەی 

ــی و  ــووری و ئایین ــی و ئاب ــی کۆمەڵایەت ــاندنی ژیان ــەتی لێکهەڵوەش سیاس

کولتووریــی کــورد پەیــڕەو کــراوە. هەڵمەتــی لەناوبــردن و تۆقانــدن و 

راونــان و راگواســتن و تەعریــب و رووخاندنــی گونــدەکان و وێرانکردنــی 

و  تواندنــەوە  سیاســەتی  لــە  جگــە  ئەمــە  کــراوە.  پەیــڕەو  شــارەکانی 

ــەوەی  ــە قازانجــی نەت ــان ب ــی خۆی ــەوەی ئینتیمــای نەتەوەی ــان ب ناچارکردنی

باڵادەســت بگــۆڕن، یــان ئایینیــان بــە قازانجــی ئایینــی زۆرینــە بگــۆڕن، 

ــی  ــی دیمۆگراف ــەر واقیع ــان لەس ــدۆری زۆر خراپی ــەش بان ــوو ئەمان هەم

ــی  ــتووانی ناوچەکان ــە دانیش ــەراورد ب ــان ب ــووە و ژمارەی ــتان هەب کوردس

دیکــەی عێــراق دابەزیــوە.

ــرەی ئــەو ســەرژمێرییانەی دەســەڵاتی  ژمــارەی دانیشــتووانی عێــراق بەگوێ

ــەدەیەک  ــاش س ــووە. پ ــەس ب ــۆن ک ــەی 2.8 ملی ــی نزیک ــی کردوون بەریتان

ــەڵام  ــاوە، ب ــەس هەڵکش ــۆن ک ــەی 40 ملی ــۆ نزیک ــتووان ب ــارەی دانیش ژم

ــا رێژەیەکــی کــەم لــە گەشــەکردنە،  بەشــی هەنــدێ لــە پێکهاتەکانــی تەنی

جــاران  لەچــاو  ژمارەیــان  و  کــردووە  پاشەکشــەیان  هەندێکیــان  بگــرە 

ــەت  ــوون. دەوڵ ــەواوی لەناوچ ــە ت ــەر ب ــش ه ــووە، هەندێکی ــش ب کەمتری

بــۆ  کــردووە،  پەیــڕەو  لەڕیشەدەرکێشــانی  ئەمانــە سیاســەتی  لــە دژی 

نموونــە جــووەکان کــە لــە ســەرەتای دامەزرانــی دەوڵەتــی عێراقــدا رێژەیــان 

دەگەیشــتە ٪3ی کــۆی دانیشــتووان، بە تــەواوی لەناوچوون. کریســتیانەکان 

کــە بــەرەوڕووی هەمــان سیاســەتی دوژمنکارانــە بوونەتــەوە، رێژەیــان 

لــە ٪6ی کــۆی دانیشــتووانی عێراقــەوە لــە ســاڵی 2003، دابەزیــوە بــۆ 

٪0.6ی دانیشــتووان لــە 2017 دا. بــە هەمــان شــێوە رێــژەی کوردیــش 

ــەی ٪20ی  ــە نزیک ــال ل ــتار و ئەنف ــتن و کوش ــەکانی راگواس ــۆی پرۆس بەه

دانیشــتووانەوە بــۆ خــوار ٪13 دابەزیــوە بەپێــی ئامارەکانــی عێــراق )3(. 

هەمــوو پێکهاتەکانــی عێــراق بەدەســت ئــەم سیاســەتەوە کــە هەڕەشــە 

لــە وجودیــان دەکات، دەناڵێنــن. هەموویــان جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە 

ئــەو ژمارانــەی لــە ئامارەکانــی عێراقــدا دەخرێنــەڕوو، قەبــارەی راســتەقینەی 
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ــە دەردەکــەوێ  ــا ئەوکات ــژەی راســتەقینەیان تەنی ــەوان بەدیارناخــەن و رێ ئ

کــە هەمــوو شــتێک ئاســایی بکرێتــەوە. مــادەی 140ی دەســتووری عێــراق 

بــە ئاراســتەی بەدیهێنانــی عەدالــەت.  بــوو  هەنگاوێکــی زۆر پۆزەتیــڤ 

گێڕانــەوەی بــارودۆخ بــۆ بــاری ئاســایی جــاران یەکێک بــوو لــە رێکارەکانی ئەم 

ــارە رەگەزپەرســتانەکان و سیاســەتی  ــە کــە داوا دەکات هەمــوو بڕی مادەی

ــۆ  تەعریــب و راگواســتن هەڵبوەشــێنەوە و پاشــان گشتپرســی رێکبخــرێ ب

ــراق  ــەڵام عێ ــەوەی چارەنووســی ناوچــە ناکۆکــی لەســەرەکان، ب یەکالکردن

ــی  ــە ســەرەڕای تێپەڕبوون ــەم مادەی ــی ئ ــە جێبەجێکردن ــاوە ل شکســتی هێن

زیاتــر لــە 15 ســاڵ بەســەر پەســەندکردنی دەســتووری هەمیشــەییدا، ئەمــە 

لــە کۆتاییــدا وا لــە پێکهاتــەکان دەکات متمانەیــان بە رێکارەکانــی حکومەت 

نەمێنــێ لــە مەســەلەی بەدیهێنانــی عەدالەتــدا. بــە بــاوەڕی ئێمــە پێکهاتــە 

کولتوورییەکانــی عێــراق رێژەیــان لەنێــوان 25 - ٪30ی دانیشــتووانی عێراقــە، 

ــە  ــەو رێژەی ــەوە نزیکــەی ٪25-20ی ئ ــگ و ئایینەکانی ــە هەمــوو رەن کــورد ب

دەبێــت، پێکهاتەکانــی دیکــەش ٪10-5ی پێکدێنــن. ســەبارەت ئــەو بەشــەی 

کوردســتان کــە بــە عێراقــەوە لــکاوە، دیاریکردنــی رێــژەی راســتەقینەی 

ــەی  ــی زۆری ناوچ ــەی بەش ــو ئەوکات ــە تاوەک ــی مەحاڵ ــتووانی کارێک دانیش

ــەرەکاندا  ــی لەس ــە ناکۆک ــوەی ناوچ ــە چوارچێ ــەکان ل ــە کولتووریی پێکهات

بێــت، چونکــە ئــەم ناوچەیــە کــە لــە دەرەوەی دەســەڵاتی کارگێــڕی هەرێمــی 

ــی کوردســتانە و  ــەری خاکــی مێژووی ــوەی رووب ــە نی ــر ل کوردســتاندایە، زیات

لــەڕووی ژمــارەی دانیشتووانیشــەوە زۆر چــڕە. بەشــێکی زۆری کەمینــەکان 

کریســتیانەکان  زۆرینــەی  نموونــە  بــۆ  کۆبوونەتــەوە،  ناوچەیــەدا  لــەم 

ــی و  ــان و کاکەی ــەبەک و تورکم ــزدی و ش ــا ئێ ــەدان، هەروەه ــەم ناوچەی ل

رێژەیەکــی گــەورە لــە عەرەبــی کوردســتان و لــە شــیعەی کــورد و تورکمــان 

لەخۆدەگــرێ. ســەرەڕای ئاوارەبوونــی بەشــێکی زۆری ئــەم پێکهاتانــە و 

نیشــتەجێبوونیان لــە هەرێمی کوردســتان، بــەڵام ئەمە دۆخی ئاســایی ئەوان 

ــە  ــژەی پێکهاتــەکان ب ــاکات. لەگــەڵ ئەوەشــدا دەتوانیــن بڵێیــن رێ ــاری ن دی

هەمــوو رەنگــە نەتەوەیــی و ئایینــی و مەزهەبییەکانیانــەوە لە ســەرووی 25 
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- ٪30ی دانیشــتووانی کوردســتان دەبــن لەحاڵەتــی ئاســاییبوونەوەی دۆخــی 

ناوچەکانیانــدا. بــۆ نموونــە رێــژەی بــاوەڕداران بــە مەزهەبــە ئیســالمییەکان 

بــەراورد بــە زۆرینــەی ســوننە ٪30 دەبێــت. رێــژەی نەتەوەکانیــش بەرامبــەر 

بەرامبــەر  ناموســوڵمانەکان  رێــژەی  و   25٪ دەگاتــە  کــورد  رێــژەی  بــە 

موســوڵمانان دەگاتــە ٪20 )4( )دەروێــش 2020: 196-192(. ئامانجــی 

ــی کوردســتان و  ــی رۆڵ ــە چوارچێوەدان ــەم سیاســەتە ل ــراق ل ــی عێ حکومەت

هەســکردنی مافەکانیەتــی لەژێــر نــاوی کەمینــە، بەجۆرێــک کە بەشــداری لە 

کاری سیاســی و مافەکانــی بەگوێــرەی رێژەیــان بێــت، ئــەم سیاســەتەش زۆر 

دڕندانــە جێبەجــێ کــرا پــاش ئــەوەی دیموکراســی وا وێنــا کــرا کــە حوکمــی 

زۆرینەیــە و ئەمەشــە کــە ئەمــڕۆ لــە عێراقــدا بــە کــردەوە جێبەجــێ دەکــرێ.

کۆتایی و ئەنجامگیری

لــەم توێژینەوەیــەدا دەردەکــەوێ کــە کوردســتان لــە کۆنــەوە خاکــی 

نەتەوەیــی،  رەنگەکانــی  هەمــوو  و  بــووە  کولتــووری  هەمەڕەنگیــی 

ئایینــی، مەزهەبــی، زمــان، ئیتنیــک و تەنانــەت هــۆز و تیــرەی هەمەجــۆری 

لەخۆگرتــووە. بــە درێژایــی مێــژووی خــۆی پەناگــەی بیروبــاوەڕە جیــاوازەکان 

بــووە و ســەرچاوەی بەهــای هەمەجــۆر بــووە، ســەرەڕای ئــەوەی تووشــی 

نەریتــە  النیکەمــی  لــە  پارێــزگاری  بــەڵام  هاتــووە،  زۆر  ســەرکوتکاریی 

ــن و مەزهــەب  ــە شــەڕ و کوشــتاری ئایی ــی خــۆی کــردووە. ل بنچینەییەکان

و نەتەوەکانــی ئــەم ناوچەیــەوە نــەگالوە کــە لــە ســەرەتاکانی چاخــی 

ــەرباری  ــە س ــن، ئەم ــڕۆش بەردەوام ــو ئەم ــاون و تاوەک ــدا هەڵگیرس نوێ

ــیبەتەی  ــەڵا و موس ــوو ب ــەو هەم ــوون و ئ ــەی بەریکەوت ــە زۆران ــەو زیان ئ

ــوون. ــەری هات بەس

ئاســتەنگی  بــە  بــووە  دەســتوور  140ی  مــادەی  جێبەجێنەکردنــی 

کولتوورییــەکان  پێکهاتــە  ناوچــەی  یەکخســتنی  لەبــەردەم  ســەرەکی 

پێگەیــان.  و  وجــود  لــە  دیمۆگرافیشــە  هەڕەشــەیەکی  ســەرچاوەی  و 
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ســەرباری هەڕەشــەکانی تیــرۆر و دەمارگیریــی نەتەوەیــی و هەڕەشــە 

ــە ئابوورییەکــەی، زۆر فاکتــەری دیکــەش هــەن کــە پێکــەوە رێگــرن لــە  ل

عێراقــدا. لــە  ئامانجەکانــی  و  خــەون  بەدیهێنانــی 

ئەنجامگیری

سرووشــتیی  بونیادێکــی  کوردســتان  لــە  کولتــووری  هەمەڕەنگیــی   -

مێژووییــە کــە دەتوانــێ بەگوێــرەی پێداویســتییەکانی ســەردەم زیاتــر 

پەرەبســتێنێ.

- هەمــوو پێکهێنــەرە کولتوورییەکانــی گەلــی کوردســتان لــەو ناوچانــەدا 

ــی  ــن بەپێ ــی لەســەر دادەنرێ ــە ناوچــەی ناکۆک ــە ئێســتا ب ــەوە ک چڕبوونەت

مــادەی 140ی دەســتوور. هێشــتنەوەی رێکارەکانــی ئــەو مادەیــە بــە 

ــژە بــەو دۆخــە کارەســاتبارە دەدات کــە پەیوەنــدی  هەڵپەســێردراوی، درێ

بــە ژیانــی هەمــوو پێکهاتــە کولتوورییەکانــی عێراقــەوە هەیــە و بــووە بــە 

ــتنی  ــتان و یەکخس ــی کوردس ــاییکردنەوەی دۆخ ــەردەم ئاس ــش لەب رێگری

ناوچەکانــی کــە فاکتەرێکــی گرنگــە بــۆ ئــەوەی هەمــوو پێکهاتــەکان 

بتوانــن  رۆڵــی سرووشــتیی خۆیــان ببینــن لــە پاراســتنی پێگــە مێژووییەکــەی 

ــی خواســتەکانی. ــە ئاراســتەی بەدیهێنان ــان ب و هەنگاون
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چوارچێوەی یاسایی مافی پێكهاتەكان 
لە هەرێمی كوردستان - عێراق

پ.ی.د.چواس حەسەن

پێشەكی

بــۆ  دەمانباتــەوە  كەمینــەكان)1(،   / پێكهاتــەكان  لەمافــی  باســكردن 

باســكردنی خــودی مافــی مــرۆڤ لەهەمبــەر مرۆڤــدا، جــا چ لەســەر 

ــرووپ.  ــەر گ ــە بەرامب ــرووپ ل ــان گ ــت ی ــاك بێ ــەر ت ــاك بەرامب ــتی ت ئاس

لێرەشــەوە دەچینــەوە ســەر ئــەو راســتیەی كــە ئەگــەر ئــەو مافانــە 

لەنێــوان مرۆڤەكانــدا رێكنەخرێــن، ئــەوا مانــای ئەوەیــە، بەگوتــەی هۆبــز و 

لــۆك و رۆســۆ، هێشــتا لەدۆخــی ســەرەتاییدا دەژیــن. ئــەو دۆخــەی ئەگــەر 

چارەســەر نەكرێــت و وەك خــۆی بمێنێتــەوە، واتــای وایــە هەمــووان 

تــا هەمــوو  بەردەوامدایــن،  لــە شەڕوشــۆڕی  دوژمنــی هەمووانیــن، 

یەكــدی لەناودەبەیــن.

1 - لەڕاستیدا لەسەر ئاستی یاسایی )ناوخۆیی و نێودەوڵەتی( چەمكی )كەمینەكان( بەكاردەهێنرێت، بەڵام 
لە هەرێمی كوردستان و عێراقیشدا چەمكی )پێكهاتەكان( لەسەر ئاستی یاسایی و سیاسی بەكاردەهێنرێت، 

بەهۆكاری ئەوەی كە دەستەواژەی كەمینە وەك بەكەم سەیركردن بۆ ئەو پێكهاتانە لێكنەدرێتەوە.
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نزیكــەی  جیهــان  دانیشــتووانی  ژمــارەی  كــە  ئەمــڕۆدا  لەســەردەمی 

ــاو  ــە لەن ــە / كەمین ــە پێكهات ــاری ب ــەك ملی ــەی ی ــە، نزیك ــار كەس 7 ملی

وڵاتەكانیانــدا وەســف دەكرێــن، ئــەوەش رێژەیەكــی گەورەیــە و دەكاتــە 

نزیكــەی )%14.5(ی مرۆڤایەتــی. بۆیــە بابەتــی پێكهاتــەكان دەمێكــە لــە 

ــە  ــووە ك ــە دەرچ ــەو دەوڵەتان ــان ئ ــەت ی ــەم دەوڵ ــی ئ ــی ناوخۆی بابەتێك

لــەڕووی پێكهاتــەی دانیشــتووانەوە جۆراوجــۆرن. بەڵكو بووەتــە بابەتێكی 

نێودەوڵەتــی و جێــگای بایەخــی ســەرجەم كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی و، 

گەلێــك پەیماننامــەی لەبــارەوە نووســراوە و پرەنســیپی بەرفەرمانــی 

لەبــارەوە بــۆ دانــراوە. چونكــە ئــەوە كێشــەیەك نییــە كــە تەنیــا لــە 

چوارچێــوەی ســنووری دەوڵەتــدا بمێنێـــتەوە، بەڵكــو ئاگرەكــەی پــەل بــۆ 

دەرەوەی ســنووری دەوڵەتــان و بگــرە ئاســتی نێودەوڵەتیــش دەهاوێــت. 

لەوسۆنگەیەشــەوە ئێســتا ئاســتی مرۆڤدۆســتی و دیمۆكراســیبوونی 

ــە  ــان ل ــایی و كۆمەڵایەتیی ــی و یاس ــتی سیاس ــە هەڵوێس ــگاكان ب كۆمەڵ

ــت. ــت و دیاریدەكرێ ــەكان دەپێورێ ــی پێكهات ــەر ماف هەمب

گەلێكــی  بــە  هەمیشــە  كوردســتانیش  گەلــی  پێكهاتــەوە،  لــەڕووی 

ــزا و تایفــە  ــن و ئایین ــك ئایی ــژەوە گەلێ ــگ ناســراوە. هــەر لەمێ هەمەڕەن

و مەزهەبــی جیاجیــا لــە كوردســتان ژیــاون، ئــەوەی جێــگای سەرنجیشــە، 

هەرێمــی كوردســتان نــەك تەنهــا باوەشــێكی میهرەبــان بــووە بــۆ 

پێكهاتەكانــی، بەڵكــو لــە دوای ســاڵی 2003 وە بووەتــە پەناگەیــەك بــۆ 

ســەرجەم پێكهاتەكانــی ناوچــە جیاجیاكانــی عێــراق، ئــەوەش بــووە مایــەی 

ــەكان. ــی ناوەنــدە ئایینــی و سیاســییە نێودەوڵەتیی دانپێدانــان و پێزانین

ــی داوە.  ــە لێبووردەی ــرەوی ب ــە ب ــراوە ك ــك ناس ــر بەگەلێ ــەوەش زیات  ل

ئــەوەش تەنیــا لــە بۆچوونــی كۆمەڵایەتییــدا نەوەســتاوە، بەڵكــو بووەتــە 

بەرنامەیەكــی سیاســیش كــە لــە دوای راپەڕینــەوە، رەنگدانــەوەی لەســەر 

ئاســتی سیســتەمی یاســایی هەرێمــی كوردســتان هەبــووە. 

ــە  ــەكان ل ــی پێكهات ــایی ماف ــوەی یاس ــدەدات چوارچێ ــە هەوڵ ــەم بابەت ئ

ــوارەوەدا: ــەی خ ــەم خاڵان ــكات، ل ــتاندا دیاریب ــی كوردس هەرێم
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1( پێكهاتەكان / كەمینەكان

دەكرێــت لــەڕووی پێناســە و جــۆر و مافەكانیــان، لــەم خاڵانەی خــوارەوەدا 

بــاس لــە پێكهاتــەكان بكەین:

1-1(  پێناسەی پێكهاتەكان / كەمینەكان

ــەڵام  ــەكان دراوە، ب ــەی پێكهات ــۆ پێناس ــەوڵ ب ــك ه ــەوەی گەلێ ــەڵ ئ لەگ

هیچیــان ئەوەنــدەی پێناســەکەی دادوەری ئیتاڵــی )فرانشیســكۆ كابوتورتی( 

تێروتەســەل و پەســندكراو نین، چ لەســەر ئاســتی زانایان و چ لەســەر ئاســتی 

نێودەوڵەتــی. ئــەو پێیوایــە پێكهاتەكان/كەمینــەكان بریتیــن لــە )گرووپێــك 

كــە ژمارەیــان كەمتــرە لــە ژمــارەی باقــی دانیشــتووانی دەوڵــەت، لەبارێكــی 

زاڵدانیــن، ئەندامەكانــی – كــە هاووڵاتــی دەوڵەتــن – تایبەتمەندیــی ئیتنیکــی، 

ــە. ئەگــەر  ــان لەگــەڵ باقــی دانیشــتووان هەی ــی جیاوازی ــان زمانی ــی، ی ئایین

بەشــاراوەش بێــت، هەســتێكی هاریكارییــان بــۆ یەكتــری هەیــە، تــا كولتــوور 
و نەریــت و ئاییــن و زمانەكەیــان بپارێــزن.( )2(

لێــرەوە دەتوانیــن لــەم پێناســەیەوە گرنگتریــن مەرجەكانــی دیاریكردنــی 

پێكهاتــە بەمجــۆرە دیاریبكەیــن)3(:

1 - لــەڕووی پێــوەری ژمــارە:  پێكهاتــە بریتییــە لــە ژمارەیەكــی كەمــی 

دانیشــتووانی دەوڵــەت، وەك ئــەوەی كــە النیكــەم لەنیــوەی دانیشــتووان 

ــن. كەمترب

2 - لــەڕووی پێــوەری پەراوێزخســتن )التهمیش(: پێكهاتــەكان لە بارێكی زاڵ 

و بەهەژموونــدا نیــن، هەرچەنــدە چەنــد ریزپەڕێــك لەوبارەیــەوە هــەن كــە 

کەمینــە حوكمــی وڵاتیــان كــردووە و پێیاندەڵێن )كەمینەی ســتراتیژی( وەك 

كەمینــەی ســپییەکان لــە ئەفریقــای باشــوور كــە لە مــاوەی ســاڵانی )1948 

2 - بڕوانە: سعد سلوم، حمایة األقلیات الدینیة واإلثنیة واللغویة يف العراق، مجموعة من الناشرین، 2017، 
العراق، ص24.

3 -  المصدر االعاله، ص24-25.
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-1993 ( حوكمــی رەشپێســتی زۆرینەیــان دەكــرد. یــان كەمینەی ســوننی كە 

حوكمــی زۆرینــەی شــیعە لــە بەحرەیــن دەكــەن، یــان كەمینــەی عەلــەوی كە 

حوكمــی زۆرینــەی ســوننە لــە ســووریا دەكەن.

3 - لــەڕووی پێــوەری خەســڵەتەوە: كۆمەڵــە كەســانێكن کە لەنــاو دەوڵەتدا 

ــەواو  ــان، ت ــان زم ــروڕا ی ــان بی ــەز ی ــەڕووی رەگ ــتووان ل ــەی دانیش ــە زۆرین ل

جیــاوازن.

4 -  لــەڕووی پێــوەری هەســتی بەكۆمــەڵ یــان هاوبەشــەوە: پێكهاتــە 

بریتییــە لــە قەوارەیەكــی مرۆیــی كــە ئەندامەكانــی هەســتدەكەن لــەڕووی 

خەســڵەت یــان كارەكتــەری جۆرییــەوە، ســەر بــە هاوبەشــییەكی بەكۆمەڵــن 

كــە گرووپــی دیكــە لەنــاو كۆمەڵگاكــەدا نییەتــی.

2-1( جۆرەكانی پێكهاتەكان:

دەكرێــت لــەو پێناســەی ســەرەوە گەلێــك جــۆر لــە پێكهاتــەكان وێنــا بكەین، 

بــەم شــیوەیەی خــوارەوە )4(:

یەكــەم: پێكهاتە ئایینیەكان: ئەو پێكهاتانەن كە لەســەر بنەمــای بیروباوەڕی 

ئایینــی لــە زۆرینــە جیادەكرێنــەوە، جا ئایینەكە ئاســمانی بێت وەك ئیســالم و 

کریســتیان و جــوو، یــان ئایینێكــی ئاســمانی نەبێــت وەك بوودایــی. نموونــەی 

ئــەو جــۆرە پێكهاتانــەش وەك موســوڵمانەكان لــە هیند یان کریســتیانەکان 

لــە عێــراق. هەندێــك پێیانوایە ئەگەر ئاییــن بەمانا بەرتەســكەكەی وەربگرین، 

ــتبوونی  ــۆی دروس ــە ه ــدا نابێت ــۆی ئایینێك ــە ناوخ ــی ل ــی تایف ــەوا جیاوازی ئ

پێكهاتــە، )بــەڵام لەڕاســتیدا لەبەرئــەوەی كــە جیاوازییەكــە لەســەر بنەمــای 

بیروبــاوەڕی ئایینییــە، بۆیــە جیاوازیــی تایفیــش هــەر دەبێتــە هۆكارێــك بــۆ 

دروســتبوونی پێكهاتــە لــە ناوخــۆی وڵاتــدا، ئەگــەر مــەرج و خەســڵەتەكانی 

دیكــەی پێكهاتــەی تێــدا هاتــەدی – وەك لەپێشــەوە ئاماژەمــان بــۆ کــرد(.

4 - بڕوانە: بن نعمان فتیحة، مظاهر الحمایة الدولیة لحقوق االقلیات، أطروحة دكتوراه مقدمة الی كلیة 
الحقوق والعلوم السیاسیة – جامعة مولود معمري – تیزي وزو، 2017، الجزائر، ص20-25.
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دووەم: پێكهاتــە نەتەوەییــەكان: بریتیــن لەو پێكهاتانەی كە لەســەر بنەمای 

جیاوازیــی زمانیــان لــە زۆرینــەی دانیشــتووانی وڵاتێــك جیادەكرێنــەوە. وەك 

كــورد لــە ســووریا یــان باســك لە فەرەنســا و ئیســپانیا. دەكرێــت هەندێكجار 

ئــەم جــۆرە پێكهاتانــە، ســەرەڕای جیاوازیــی زمــان، جیاوازیــی ئایینیشــان 

ــە  ــد ك ــڵمانانی تایلەن ــت. وەك موس ــتوواندا هەبێ ــەی دانیش ــەڵ زۆرین لەگ

لەهەمانكاتــدا پێكهاتەیەكــی بەڕەچەڵــەك هینــدی یــان چینــی یــان مالیزیــن.

ســێیەم: پێكهاتــەی نیشــتمانی: ئــەو دانیشــتووانەن كــە لەژێــر ســایەی 

و  خۆیــان  رەســەنی  وڵاتــی  لــە  جیــاوازە  دەژیــن  وڵاتێكــدا  دەســەڵاتی 

هەســتدەكەن ســەر بــە ئوممەتێكــن جیــاوازن لــەوەی تێیــدا دەژیــن و داوای 

جیابوونــەوە دەكــەن. وەك كۆرییــەكان لــە چیــن، ســویدییەكان لــە فینلەنــد.

چــوارەم: پێكهاتــە رەچەڵەكیــەكان: مەبەســت لــە چەمكــی رەچەڵــەك ئــەو 

ــڵەوە  ــەك ئەس ــتدەكەن لەی ــی هەس ــە ئەندامەكان ــن ك ــەی مرۆڤ گرووپان

هاتــوون و بــە هەندێــك خەســڵەتی بایۆلۆجــی بۆماوەیــی هاوبــەش لــە 

ــەوە. ــا دەكرێن ــرۆڤ جی ــەی م ــی دیك گرووپەكان

كــە  گرووپانــەن  ئــەو  لێــی  مەبەســت  ئیتنییــەكان:  پێكهاتــە  پێنجــەم: 

ئەندامەكانیــان لــە خەســڵەتە بایۆلۆجــی و كۆمەڵایەتــی و كولتــووری و 

ــی وەك  ــای بایۆلۆج ــەر بنەم ــەكان لەس ــن. كەمین ــدا هاوبەش مێژووییەكان

رەنگــی پێســت یــان رەنگــی چــاو و قــژ جیــاوازن و هەســتدەكەن كــە یــەك 

ئەســڵ یــان رەچەڵەكیــان هەیــە و لــە زۆرینــەی دانیشــتووانی دەوڵــەت 

جیــاوازن.

 3-1( پەرەسەندنی مێژوویی مافی پێكهاتەكان)5(

یەکــەم هەوڵــی بەرچــاو بــۆ ناســاندنی مافــی پێكهاتــەكان لەســەر ئاســتی 

نێودەوڵەتــی، لەڕێگــەی ژمارەیــەک لــە پەیماننامــەی تایبــەت بــوو کــە 

5 - بڕوانە: النهوض بحقوق االقلیات وحمایتها: دلیل المدافعین عنها، كراس صادر عن منظمة االمم 
المتحدة، 2012، جنیف و نیورك، ص3-9.
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ــەی  ــی رێکخــراوی كۆمەڵ ــە چاودێری ــی ب ــەدوای جەنگــی یەکەمــی جیهان ل

گــەالن واژۆکــران. لەگــەڵ دامەزراندنــی نەتەوەیەکگرتووەکانیــش لــە 

ســاڵی 1945، ســەرنجەكان لەســەرەتادا لەســەر مافــە جیهانییەكانــی 

مــرۆڤ و كۆتاییهێنــان بــە کۆڵۆنیالیــزم بــوون. پاشــان هێــدی هێــدی 

رێــکار و میکانیزمــی لەســەر  یاســا و  نەتەوەیەكگرتــووەكان چەندیــن 

کێشــە و مافــی کەمینــەکان پەرەپێــدا تــا گەیشــت بــەوەی كــە جاڕنامــەی 

ــە  ــی پێكهات ــە مافەکان ــەت ب ــاڵی 1992ی تایب ــی س نەتەوەیەکگرتووەکان

نەتەوەیــی یــان ئیتنــی یــان ئایینییــەکان بڵاوكرایــەوە كــە تائێســتا بــەرکارە.

چەمکەکانــی )کەمینــە( و )زۆرینــە( لــە یاســای نێودەوڵەتیــدا تاڕادەیــەک 

کۆمەڵگەکانــدا،  نێوخــۆی  لــە  کــە  ئاشــکرایە  هەرچەنــدە  تــازەن. 

هەندێــک  و  هەبــووە  دانیشــتووان  جیاوازیــی  مێــژوو  بەدرێژایــی 

داوە.  نێوخۆییەكانیــان  پێكهاتــە  بــە  تایبەتیــان  مافــی  حوكمڕانــی 

نموونــە،  بــۆ  عوســمانیدا،  ئیمپراتۆریەتــی  لــە  )میلــەل(  سیســتمی 

ئاســتێك لــە ســەربەخۆیی کولتــووری و ئایینــی بــۆ کۆمەڵگــە ئایینییــە 

ــتیانە  ــوو: وەک کریس ــە دابینکردب ــاو ئیمپراتۆریەتەك ــوڵمانەکانی ن ناموس

ــەك  ــە. هەری ــی دیک ــووەکان و ئەوان ــەکان، ج ــەکان، ئەرمەن ئەرتۆدۆکس

لــە شۆڕشــی فەرەنســی و ئەمریکــی لــە کۆتایــی ســەدەی هــەژدەدا 

ــدە  ــد. هەرچەن ــی راگەیان ــتییەکی بنەڕەت ــان وەک راس ــی بیروباوەڕی ئازادی

ــان بەشــێوەیەكی راســتەوخۆ  ــی پاراســتنی پێكهاتەكانی ــان بابەت هیچكامی

نەدەگرتەخــۆ. کۆنفرانســی ڤییەنــا لــە ســاڵی 1815 کــە ئیمپراتۆریــی 

ناپلیۆنــی لەنێوبــرد، تاڕادەیــەک دانــی بــە مافــی کەمینەکانــدا نــا، هەروەها 

پەیمانــی بەرلینــی ســاڵی 1878 دانــی بــە هەندێــک مافــی تایبەتــی تایفــەی 

بایەخــە  بــەڵام زۆربــەی فۆكــەس و  نــاوە.  ئاتــۆس-دا  ئایینیــی چیــای 

ــە  ــۆزدە، ب ــی ســەدەی ن ــەکان، بەدرێژای یاســایی و سیاســییە نێودەوڵەتیی

ئاراســتەی ئــەوە بــوو کــە پاســاو بــۆ یەكخســتنی گــەالن بهێنرێتــەوە 

نــەك بــە ئاراســتەی پاراســتنی پێكهاتــەكان. واتــا هێنــدەی ســەردەمەكە 

ــان دەكــرد، هێنــدە  ــی دانیشــتووانی وڵات ــی نێوخۆی ــە یەكجۆری پاڵپشــتی ل
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ــی  ــان و زاڵبوون ــەڵ هەڵکش ــە لەگ ــا. بۆی ــدا نەدەن ــە جیاوازییەكان ــی ب دان

یــان  ئیتنیکــی، زمانــی  ناســنامەی  ناســیۆنالیزم، ئەوانــەی  بیروبــاوەڕی 

ئایینییــان لەنێوخــۆی وڵاتەکەیانــدا هاوشــێوەی زۆرینــەی دانیشــتووان 

نەبــوو، زیاتــر دەكەوتنــە بــەر هەڕەشــەی تواندنــەوەی زمــان و كولتــوور و 

تایبەتمەندییــان، ئەمــەش بنەمایەكــی ئابــووری هەبــوو، چونکــە شۆڕشــی 

پیشەســازی و فراوانبوونــی بازرگانــی و پێداویســتییەکانی گەشەســەندنی 

چوارچێــوەی شۆڕشــی  لــە  بتوانێــت  کــە  خوێنــدەوار  دانیشــتووانێکی 

پیشەســازیدا بــە ســەرکەوتوویی کار بــکات، گوشــاری دەخســتە ســەر 

گرووپــە بچــووک یــان الوازەكان بەئاراســتەی پابەندبــوون بــە نۆرمــە 

زمانەوانــی و کولتوورییــە زاڵــەکان. 

لــە رۆژگاری هەڵگیرســانی جەنگــی یەکەمــی جیهانیشــدا لــە ســاڵی 1914، 

مەســەلەی پێكهاتــەكان، النیكــەم لــە ئەوروپــا، بــووە خەمــی لەپێشــینەی 

سیاســەتی نێودەوڵەتــی. لــە دوای جەنگ و دامەزراندنــی كۆمەڵەی گەالن 

)عصبــة االمــم( بابەتــی پاراســتنی پێكهاتــەكان پــەرەی ســەند. كۆمەڵێــك 

بــە  تایبــەت  تایبــەت بەسەرپەرشــتی كۆمەڵــەی گــەالن  پەیماننامــەی 

ــە  ــاف ل ــە م ــوو ب ــان پەیوەندیدارب ــە ناوەڕۆكی ــران ك ــەكان واژۆک پێكهات

یەكســانبوون و نەهێشــتنی جیــاكاری لەگــەڵ زۆرینــەی دانیشــتووانی 

وڵاتەكانیــان، مافــی رەگەزنامــە، مافــی بەكارهێنانــی زمانــی رەســەن 

بــە ئاشــكرا، مافــی ئاواکردنــی دامــەزراوە ئایینــی و كولتوورییــەكان و 

ــد. ــان و...هت ــەت بەخۆی ــی تایب ــەت و هاریكاریەكان ــی تایب فێركردن

مافــی  لەبــارەی  گــەالن  چاودێریــی کۆمەڵــەی  لەڕاســتیدا سیســتمی 

پێكهاتەكانــەوە، پتــر سیاســی بــوو وەك لــەوەی یاســایی بێــت، بــەڵام 

لەڕێگــەی ســکرتاریەتی كۆمەڵەكــەوە هەندێــک چاودێــری دەســتەبەر 

ســزادانی  و  دادوەری  سیســتمی  كــە  ئــەوەش  لەگــەڵ  کرابــوو. 

كۆمەڵــەی گــەالن كارا نەبــوو، بــەڵام ژمارەیــەک راوبۆچوونــی راوێژکاریــی 

مــەودای  لەســەر کەیســی کەمینــەکان دەرکــرد. هەروەهــا  گرنگــی 

پەیماننامەكانــی ئــەو ســەردەمە ســنووردار بــوو، تەنیا بەســەر ژمارەیەکی 
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ــران  ــێ دەك ــەزراودا جێبەج ــان تازەدام ــەڕ ی ــی دۆڕاوی ش ــە وڵاتان ــەم ل ک

و هیــچ رێککەوتنێــک نەبــوو کــە مافــی کەمینــەکان لەســەر ئاســتی 

ــی  ــۆ کەمینەکان ــی ب ــەی پراکتیک ــەڵام لێکەوت ــت. ب ــێ بکرێ ــان جێبەج جیه

نــاو دەوڵــەت هەبــوو، هەنگاوێکــی گرنگــی لــە پەرەپێدانــی یاســای مافــی 

کەمینــە نێودەوڵەتییــەکان و یاســای مافــی مــرۆڤ پێکدەهێنــا و بوونــە 

دەســتکەوتی ســەرەکی لــە گەشــەپێدانی رێســاكانی یاســای نێودەوڵەتــی 

لــەو بــوارەدا و لەســەردەمی نەتەوەیەكگرتووەكانــدا بەهێزتــر و روونتــر 

دەركەوتــن.

دوای جەنگــی دووەمــی جیهانــی و دامەزرانــی نەتەوەیەكگرتــووەكان، 

ــتپێدەكات.  ــەكان دەس ــی پێكهات ــە ماف ــدان ب ــە بایەخ ــوێ ل ــی ن قۆناغێك

ــە  ــاژە ب ــتەوخۆ ئام ــووەکان راس ــەی نەتەوەیەکگرت ــدە پەیماننام هەرچەن

مافــی پێكهاتــەكان نــاکات، بــەڵام لــە مــاددەی )1/ بڕگــە 3( دا ئامــاژەی 

تێدایــە بــۆ پێشــتگیری لــە مافــی مــرۆڤ و ئازادییــە بنەڕەتییەکانــی هەموو 

خەڵــک بەبــێ جیاوازیکــردن لەســەر بنەمــای رەگــەز، زمــان یــان ئاییــن. لــە 

ــد كــە  ســاڵی 1948یــش جاڕنامــەی جیهانیــی مافەكانــی مرۆڤــی راگەیان

ــاژە  ــتەوخۆتر ئام ــر و راس ــی روونت ــی پێكهاتەكان ــدا ماف ــە ئەحكامەكانی ل

پێــداوە.

نەتــەوە یەكگرتــووەكان، شانبەشــانی بایەخــدان بەمافەكانــی مــرۆڤ 

ــدا بایەخێكــی تایبەتیشــی  ــە سەرتاســەری جیهان بەشــێوەیەكی گشــتی، ل

پەیماننامــەی  گەلێــك  پێناوەشــدا  لــەو  و  دا  پێكهاتــەكان  مافــی  بــە 

ــگرتن  ــەی پێش ــەش پەیماننام ــا، لەوان ــی بەرهەمهێن ــی گرنگ نێودەوڵەتی

بەشــێك  لەناوبردنــی  كــە   1948 ســاڵی  لــە  جینۆســاید  تاوانــی  لــە 

یــان تــەواوی پێكهاتــەكان لــە هەرشــوێنێكی جیهــان بێــت، قەدەخــە 

ــاکاری و  ــە جی ــگرتن ل ــۆ پێش ــی ب ــش لیژنەیەك ــاڵی 1947ی ــە س دەكات. ل

پاراســتنی کەمینــەکان وەک لیژنەیەكــی الوەکیــی لیژنــەی مافەكانــی 

ســێ  بیستەمیشــدا  ســەدەی  شەســتەكانی  لــە  دامەزرانــد.  مــرۆڤ 

پەیماننامــەی گرنگــی تایبــەت بــە مافــی کەمینــەکان واژۆکــرد. ئــەوە بــوو 
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رێکخــراوی یونســکۆ لــە ســاڵی 1960 دا پەیماننامــەی دژ بــە جیــاکاری لــە 

ــەكان  ــی پێكهات ــی ئەندامان ــە ماف ــە ددان ب ــرد ک ــەند ک ــدا پەس فێركردن

بــۆ ئەنجامدانــی چاالکــی پەروەردەیــی تایبــەت بــە خۆیانــدا دەنێــت، لەوانــە 

دامەزراندنــی قوتابخانــەی تایبــەت بــە خۆیــان و فێرکــردن بــە زمانــی 

خۆیــان. لــە ســاڵی 1965یشــدا پەیماننامــەی نێودەوڵەتــی نەهێشــتنی 

هەمــوو شــێوەکانی جیــاکاری رەگەزیــی پەســندكرد کــە هــەر جیاکارییــەک 

قەدەخــە دەکات لەســەر بنەمــای رەگــەز، رەنــگ، رەســەن، نەتــەوە یــان 

نــەژاد بێــت. لــە ســاڵی 1966دا پەیمانــی نێودەوڵەتــی تایبــەت بــە مافــە 

مەدەنــی و سیاســییەکان لــە مــاددەی 27دا ماددەیەکــی دیاریکــراوی 

تایبــەت بــە پێكهاتەكانــی لەخۆگرتبــوو کــە یەکێکــە لــە ئامــرازە یاســاییە 

ســەرەكییەكان لــە بەرەوپێشــبردنی مافــی پێكهاتــەكان.

لــە دوای جەنگــی ســاردیش، وڵاتانــی ئەوروپــا لــە ســاڵی 1990دا جاڕنامەی 

كۆپنهاگنــی تایبــەت بــە مافەكانــی مــرۆڤ و دیموكراســی و ســەروەریی 

ئــەوەی  بــۆ  بنەمایــەك  بــووە  كــە  دەركــرد  پێكهاتەكانیــان  و  یاســا 

ــە  ــەكان لەســاڵی 1994 ل ــە پاراســتنی پێكهات ــەت ب ــی تایب پەیماننامەیەك

ــەن.  ــا(دا دەربك ــی ئەوروپ ــراوی )ئەنجوومەن ــوەی رێكخ چوارچێ

مافــی  بــە  بایەخــدان  نەتەوەیەكگرتووەكانیشــدا،  چوارچێــوەی  لــە 

 1992 لــە ســاڵی  تــا  بــوو،  پاراســتنیان هەربــەردەوام  پێكهاتــەكان و 

كۆمەڵــەی گشــتیی نەتەوەیەكگرتــووەكان جاڕنامــەی پەیوەســت بە مافی 

ــان ئیتنــی و كەمینــە ئایینــی و زمانییــەكان دەركــرد  كەمینــە نەتەوەیــی ی

كــە تــا ئێســتا بــە دەقێكــی پێشــكەوتوو لەبــارەی مافەكانــی پێكهاتــەكان 

دادەنرێــت و لەوكاتەشــەوە هەوڵەكانــی نەتەوەیەكگرتــووەكان بەڕێگــەی 

دامەزراندنــی لیژنــەكان و دەركردنــی پەیماننامــە و جاڕنامــە بــۆ پاراســتنی 

مافــی پێكهاتــەكان بەردەوامــە و كۆتایــی نەهاتــووە و هەنگاوی باشــیش 

دەنێــت.
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4-1( چوارچێوەی مافی پێكهاتەكان

بەشــێوەیەكی گشــتی دەتوانیــن بڵێیــن كــە بەرهەمــی گشــتی ســەرجەم 

هەوڵەكانــی مرۆڤایەتی لەســەر ئاســتی پەیماننامــە نێودەوڵەتیە هەرێمی 

و جیهانییــەكان، لێكۆڵینــەوەی یاساناســان، چاالكیــی رێكخــراوەكان و 

چاالكڤانــان، لــەڕووی دیاریكردنــی ســەرەكیترین و النیكەمــی مافــە هــەرە 

پێویســت و گرنــگ و ســادەكانی پێكهاتــەكان، لــە مــاوەی ئــەم ســەدەیەی 

رابــردودا، بریتیــن لەمانــەی خــوارەوە )6(:

1-4-1( مافە گشتییەكانی پێكهاتەكان: 

ــگا  ــاو كۆمەڵ ــۆ هەمــوو تاكێكــی ن ــەی ب ــەو مافان ــن ئ ــە گرنگتری ــن ل بریتی

ــن لێیــان ســوودمەند  گەرەنتیكــراون و تاكەكانــی پێكهاتەكانیــش دەتوان

بــن. ئەوانــەش ئــەو مافانــەن كــە پەیماننامــە نێودەوڵەتییەكانــی تایبــەت 

بــە مافەكانــی مــرۆڤ باســیان لێــوە دەكــەن و گرنگییەكــی تایبەتیشــیان 

هەیــە. لەوانــەش:

1 - مافــی ژیــان: كــە ماددەی ســێیەمی جاڕنامەی مافەكانی مرۆڤ ســاڵی 

ــی  ــە مەدەن ــی ماف ــەی نێودەوڵەت ــی پەیماننام ــاددەی دووەم 1948 و م

و سیاســییەکانی ســاڵی 1966 و ســەرجەم پەیماننامــە هەرێمییەكانــی 

تایبــەت بــە مافەكانــی مــرۆڤ و دەســتوورەكان باســیان لێــوە كــردووە. 

پێنجەمــی رێككەوتننامــەی  تایبــەت: مــاددەی  2 - مافــی خاوەنداریــی 

ــی رەگــەزی باســی  ــی جیاكاری ــی نەهێشــتنی هەمــوو جۆرەكان نێودەوڵەت

ــێك  ــوو كەس ــە هەم ــی داوەت ــی تایبەت ــی خاوەنداری ــردووە و ماف لێوەك

ــەوە. ــان نەت ــگ ی ــان رەن ــەك ی ــای رەچەڵ ــەر بنەم ــاكاری لەس ــێ جی بەب

لــە جاڕنامــەی  مــاددەی دوازدە  تایبــەت:  پاراســتنی ژیانــی  3 - مافــی 

ــە  ــتدرێژی بكرێت ــت دەس ــە نابێ ــەوە دەكات ك ــاس ل ــرۆڤ ب ــی م مافەكان

6 - بڕوانە: بن نعمان فتیحة، المصدر السابق، ص25-38.
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ــوێنی  ــان ش ــی ی ــاری خێزان ــان كاروب ــەس ی ــچ ك ــی هی ــی تایبەتی ــەر ژیان س

دانیشــتنی یــان نامەگۆڕینــەوە یــان هێــرش بكرێتــە ســەر شــەرەف و 

ناووناوبانگــی. مــاددەی حەوتەمــی پەیمانــی نێودەوڵەتــی مافــە مەدەنــی 

و سیاســییەكانیش جەختــی لەســەر ئــەو مافــە كردووەتــەوە. هەروەهــا 

ــووە. ــدا هات ــە دەستوورەكانیش ــە ل ــەو ماف ئ

4 - قەدەخەكردنــی ئەشــكەنجەدان و مامەڵــەی نامرۆڤانــە: مــاددەی 

پێنجەمــی جاڕنامــەی مافەكانــی مــرۆڤ، مــاددەی حەوتەمــی پەیمانــی 

پەیماننامــەی  و  سیاســییەكان  و  مەدەنــی  مافــە  نێودەوڵەتیــی 

ــی دیكــەی  ــەوەی ئەشــكەنجەدان و جۆرەكان نێودەوڵەتیــی بەرەوڕووبوون

مامەڵــە یــان ســزای تووندوتیــژ یــان نامرۆڤانــە یــان بەكــەم ســەیركردن، 

جەختیــان لەســەر ئــەوە كردووەتــەوە كــە نابێــت هیــچ كــەس ئەشــكەنجە 

ــووك  ــود س ــرێ، یاخ ــەڵ بک ــەی لەگ ــی نامرۆڤان ــان مامەڵەیەك ــت ی بدرێ

ــت. ــەیر بكرێ س

2-4-1( مافە تایبەتی و گشتییەكانی تاک و گرووپی کەمینەکان:  

بــۆ  نیــن  بــەس  ســەرەوە  گشــتییەكانی  مافــە  ئــەوەی  لەبــەر 

ــاددەی 27ی  ــە م ــەكان، بۆی ــی پێكهات ــەرجەم مافەكان ــی س گەرەنتیكردن

جاڕنامــەی  و  سیاســییەكان  و  مەدەنــی  مافــە  نێودەوڵەتــی  پەیمانــی 

نەتەوەیەكگرتــووەكان پەیوەســت بــە كەســانی ســەر بــە كەمینــەكان 

ــش  ــی پێكهاتەكانی ــە تایبەتەكان ــە ماف ــەخ دەدەن ب ــاڵی 1992، بای ــۆ س ب

چ لەســەر ئاســتی تــاك بەتاكیــان یــان لەســەر ئاســتی گــرووپ، بــەم 

خــوارەوە: شــێوەیەی 

یەكــەم: مافــە تایبەتەكانــی تــاک: مەبەســت لێــی ئــەو مافانــەن كــە 

تاكەكانــی ســەر بــە کەمینــە دەبێــت لێــی بەهرەمەندبــن و گەرەنتــی 

بكرێــن، ئەوانیــش خۆیــان لەمانــەی خــوارەوەدا دەبینــەوە:

ــە  ــە ئەوەی ــەو ماف ــت ل ــان: مەبەس ــی خۆی ــی زمان ــی بەكارهێنان 1 - ماف



56

ــی تایبــەت  ــە زمان ــان هەی كــە تاكەكانــی هــەر پێكهاتەیــەک مافــی ئەوەی

بەكاربهێنــن.  گشــتییەكانیاندا  و  تایبــەت  پەیوەندییــە  لــە  بەخۆیــان 

ــانی  ــەڵ كەس ــك لەگ ــە كاتێ ــان هەی ــە بۆی ــە ك ــای ئەوەی ــەوەش بەوات ئ

ــدان،  ــی دەوڵەت ــەردەم دامەزراوەكان ــان لەب ــەن، ی ــە دەك ــەدا مامەڵ دیك

ــی  ــی بەكارهێنان ــەوە ماف ــن. لەوەش ــان بەكاربهێن ــەت بەخۆی ــی تایب زمان

ــەت  ــدن و تەنان ــۆن و خوێن ــۆ و تەلەفزی ــە و رادی ــە رۆژنام ــان ل زمانەكەی

لەبــەردەم دادگاكانــی دەوڵەتیشــدا بەكاربهێنــن. ئــەوەش وا دەخوازێــت 

ئــەو دەوڵەتانــەی کەمینەیــان تێدایــە، لــە یاســاكانیاندا وەك پابەندییەكــی 

ــە مــاددەی 30ی  ــی بكــەن. هەروەهــا ل ــەو مافــە گەرەنت ــی ئ نێودەوڵەت

ــۆ ســاڵی 1989یــش جەخــت لەســەر  ــداڵان ب ــی من پەیماننامــەی مافەكان

ــەوە. ــان كراوەت ــی خۆی ــە قســەكردن بەزمان ــداڵان ل ــی من ماف

ــان:  ــووری تایبەتی ــە كولت ــوون ل ــە بەهرەمەندب ــەكان ل ــی پێكهات 2 - ماف

بەپێــی مــاددەی )2( لــە جاڕنامــەی نەتەوەیەكگرتــووەكان پەیوەســت بــە 

كەمینــەكان بــۆ ســاڵی 1992، )لەســەر دەوڵەتانــە هەمــوو رێوشــوێنێک 

ــە  ــەكان ل ــە پێكهات ــەر ب ــانی س ــۆ كەس ــاو ب ــواری گونج ــە ب ــەر ك بگرنەب

ــێنن.(  ــان دەڕەخس ــی كولتووری پەرەپێدان

مەبەســت لــە كولتــووری پێكهاتــە ئەوەیــە كــە گرووپەكــە لەوانــی 

دیكــە جیادەكاتــەوە، هونــەر و ئــەدەب و شــێوازی ژیــان و نەریــت و 

بەهــا تایبەتــەكان بــە پێكهاتەكــە دەگرێتــەوە. ئەمــە زۆر گرنگــە بــۆ 

ــر  ــازادی بی ــە ئ ــان لێــدەكات ب تاكەكانــی پێكهاتەكــە لەبەرئــەوەی كــە وای

ــە  ــان بكەنــەوە و هەســت بكــەن ســەر ب لــە ناســنامەی كولتووریــی خۆی

گرووپێكــی جیــاوازن. لەوەشــەوە مافــی تاكەكانــی پێكهاتەكانــە كــە بــە 

ــەری و  ــی هون ــووری و بەرهەمهێنان ــی كولت ــە ژیان ــداری ل ــرووپ بەش گ

ئەدەبــی و زانســتیی پێكهاتەكەیــان بكــەن، بەشــێوەیەك كــە كەلەپووریان 

رێزلێگیراوبێــت.  دیكــەدا  ئەوانــی  كولتــووری  لەبەرامبــەر  و  بپارێزێــت 

ــان لەگەڵــدا بكرێــت كــە بۆنــی جیــاكاری  پێویســتە بەشــێوەیەك مامەڵەی

ــەت.  ــێ نەی ــووكایەتی ل ــان س ی
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لــەو مافــە  ئایینــی: مەبەســت  پەیڕەوكردنــی  و  راگەیانــدن  - مافــی   3

ئەوەیــە كــە تاكەكانــی پێكهاتەیەكــی ئایینــی بــە ئــازادی پەیــڕەوی لــە ئایینــی 

گرووپەكەیــان بكــەن، تەنانــەت ئەگــەر پێچەوانــەی ئایینــی فەرمیــی دەوڵــەت 

ــی  ــاوە كــە ئەندامان ــت. چونكــە واب ــەی دانیشــتووانیش بێ ــی زۆرب ــان ئایین ی

ــاكاری و  ــار و جی ــی گوش ــە جۆرەكان ــك ل ــەرەوڕووی جۆرێ ــە ب ــەو پێكهاتان ئ

كــردەوەی دەمارگیــری لەالیــەن باوەڕدارانــی ئایینــی زۆرینــەی وڵات دەبنەوە، 

جــا بەشــێوەیەكی رێكخــراو یــان ناڕێكخــراو بێــت.

رووكارەكانــی ئــەو مافــەش ئــەوەن كــە تاكەكانــی پێكهاتــە ئایینیەكــە 

بەئاشــكرا بتوانــن پەیــڕەوی لــە ئایینەكەیــان بکــەن و دامــەزراوەی تایبــەت بە 

فێربــوون و پیادەكردنــی رێوڕەســمەكانیان هەبێــت و مافــی پشــوویان لــە 

ــدا هەبێــت. ــە و جەژنەكانــی خۆیان بۆن

4 - مافــی پێكهاتــەكان لــە دروســتكردنی رایەڵــە تایبەتــەكان )الروابــط 

الخاصــة(: مەبەســت لــەو مافــە بریتییــە لــەوەی كــە تاكەكانــی پێكهاتــەكان 

ــزگاری  ــت و پارێ ــان هەبێ ــەی تایبەتی ــت رایەڵ ــان هەبێ ــە مافــی ئەوەی ئازادان

بــە  تایبــەت  كۆمەڵــەی  و  كۆڕبەنــد  وەك  بكــەن.  لەبەردەوامبوونــی 

پێكهاتەكەیــان كــە دەبنــە هــۆی كۆكردنــەوەی تاكەكانیــان و بەهێزكردنــی 

پەیوەنــدی و رایەڵــەی نێوانیــان. هەروەهــا پەیوەندییــان لەگــەڵ تاكەكانــی 

پێكهاتەكانــی دیكــەی وڵات یــان هاووڵاتیانــی وڵاتانــی بیانــی كــە پەیوەنــدی 

نەتەوەیــی یــان ئایینــی یــان ئیتنیکــی كۆیاندەكەنــەوە و ئاســتەنگەكانی 

ــن. ــە نەهێڵدرێ ــدی و رایەڵان ــەو پەیوەن ــی ئ بەردەم

دووەم: مافــە دەســتەجەمعییەکانی پێكهاتــەكان: مەبەســت لێــی ئــەو 

مافانــەن كــە دەبێــت پێكهاتــەكان بــە ســیفەتی گــرووپ و بەكۆمــەڵ لێــی 

بەهرەمەندبــن و گەرەنتــی بكرێــن، ئەوانیــش خۆیــان لەمانــەی خــوارەوەدا 

ــەوە: دەبینن

نەتــەوە  رێکخــراوی  دامەزراندنــی  لــە  هــەر  گەشــەكردن:  مافــی   -  1

لــە مافەكانــی  یەكگرتووەكانــەوە چەمكــی گەشــەپێدان وەك مافێــك 

مــرۆڤ ســەریهەڵدا و بایەخــی پێدرا، لەبەرئەوەی گەشــەپێدان پرۆســەیەكی 
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ئابــووری، كۆمەڵایەتــی، كولتــووری و سیاســییە، ئامانجــی ئەوەیــە كــە 

هەمیشــە تــاك لەنــاو كۆمەڵــگادا بەرەوپێــش بەرێــت.

مافــی گەشــەپێدان وەك یەكێــك لــە مافەكانــی مــرۆڤ لــە رێســایەكی 

بەرفەرمانــی نێودەوڵەتییــەوە ســەرچاوەی گرتــووە كــە جەخــت لەســەر 

پابەندیــی دەوڵەتان بە دابینكردنی دادپەروەریی كۆمەڵایەتی و دابەشــكردنی 

ژیانــی  بارودۆخــی  ســامان بەســەر هەمــوو هاووڵاتیانــدا و باشــكردنی 

هەمــووان دەكات. كەواتــە ئــەو مافــە بــۆ هەمووانــە، بــەڵام پێكهاتــەكان 

ئــەو كاتــە دەتوانــن لێــی بەهرەمەندبــن كــە دەوڵەت رێســا و رێــكاری گونجاو 

بگرێتەبــەر تــا دەرفەتــی یەكســان بــۆ ئــەو مەبەســتە بڕەخســێنێت.

ــگ و رەســەنی  ــوون و ناســنامە مافێكــی گرن 2 - مافــی پاراســتن: مافــی ب

ــەوە  ــان و جەختكردن ــی مانەوەی ــتی گەرەنتیكردن ــە مەبەس ــە ب پێكهاتەكان

ــە رێگــەی یاســا  ــە كــە ب ــەوەش لەســەر دەوڵەت ــان. ئ لەســەر تایبەتمەندیی

ناوخۆییــەكان و دانانــی رێــكاری تایبــەت و گرتنەبــەری رێوشــوێنی گونجــاو و 

كاریگــەری كارگێــڕی و دادوەری، وابــكات نەهێڵێت پێكهاتەكان چ بەشــێكیان 

یــان هەموویــان بــەرەوڕووی دەســتدرێژی و هێــرش و هەڕەشــە ببنــەوە و 

لەناوببرێــن.

3 - مافــی بەشــداریکردن لــە بەڕێوەبردنــی کاروبــاری دەوڵەتــدا: مەبەســت 

لێــی ئەوەیــە کــە رێگــە خۆشــبكرێت بــۆ پێكهاتــەكان بــۆ بەشــداریکردن بــە 

یەکســانی لــە هەمــوو بوارەكانــی ژیانــی گشــتیدا، ئەمــەش نایەتــەدی تەنیــا 

بــە بەشــداریی چاالکانــەی پێكهاتــە نەبێت لە بەرامبــەر پابەندبوونێکــی روون 

لەالیــەن دەوڵەتــەوە. دەبــێ دەرفەتــی بەشــداریکردنیان پێبدرێــت، ئــەوەش 

ــە  ــەدی ك ــەوە دێت ــت و ب ــی دادەنرێ ــی دیموکراس ــە بنەماكان ــک ل ــە یەکێ ب

نوێنەریــان لــە دامــەزراوە ســەرەكییەكانی دەوڵەتــدا هەبێــت. جگــە لــەوەی 

كــە مافــی پێكهاتــە و ئەندامەکانیەتــی بەشــداری لــە بەرەوپێشــبردنی 

دەوڵەتەكەیانــدا بكەن، بگرە ئەرکیشــە لەســەریان کە بەڕێگەی بەشــدارییان 

لــە بەڕێوەبردنیــدا، خزمــەت بــەو دەوڵەتــە بكــەن كــە تێیــدا هاووڵاتیــن.
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2(  مافی پێكهاتەكان لە یاساكانی هەرێمی كوردستاندا 

ئاشــكرایە كوردســتان كۆمەڵگەیەكــی فرەچەشــن و فرەپێكهاتەیــە، بۆیــە 

مەســەلەی مافــی پێكهاتــەكان هەمیشــە جێــی بایەخــی بزووتنــەوەی 

رزگاریخوازیــی كوردســتان بــووە و دیدگایەکــی روونــی لەبــارەوە هەبووە. 

لەوەشــەوە، هــەر لــە دامەزرانــی هەرێمــی كوردســتانەوە لە دوای ســاڵی 

1991، ئــەو بایەخــە بــە چوارچێوەیەكــی یاســاییەوە پراكتیــزە كــراوە. 

ــری  ــەك میراتگ ــەوارەی هەرێمــی كوردســتان لەالی ــە ق ــەوەش ك لەبەرئ

و  لــە چوارچێــوەی ســنوورە دەســتووریەكەیدا  دەســەڵاتی عێراقییــە 

لەالیەكــی دیكــەش وەك هەرێمێكــی فیدراڵــی جۆرێــك لــە ســەربەخۆیی 

ــن  ــن بڵێی ــە دەتوانی ــە، بۆی ــی دەســتووری ســاڵی 2005 هەی یاســایی بەپێ

تاكەكانــی پێكهاتــەكان ســەرەڕای ئــەوەی وەك تاك لە هەمــوو مافەكانی 

تــاك لــە هەرێمــی كوردســتان بەهرەمەنــد دەبن، ئــەوا مافەكانیــان )وەك 

پێكهاتــە( لــە هەرێمــی كوردســتاندا، لــە چەنــد چوارچێوەیەكــی یاســاییدا 

خــۆی دەبینێتــەوە كــە هەموویــان پێكــەوە یەكــدی تــەواو دەكــەن. لێرەدا 

مەبەســتمانە فۆكــەس بخەینــە ســەر ئــەو مافانــەی كــە وەك پێكهاتــە 

بــۆ تاكەكانــی پێكهاتەكانــی هەرێمــی كوردســتان بەردەســتن، ئەوانیــش 

خۆیــان لــەم چوارچێوانــەی خــوارەوەدا دەبیننــەوە:

1-2( لە چوارچێوەی پەیماننامە نێودەوڵەتییەكاندا

بەوپێیــەی دەوڵەتــی عێــراق كــە لــە بیســتەكانی ســەدەی رابــردوودا 

یاســای گشــتیی  بەپێــی  بۆیــە  بــووە،  دەوڵەتێكــی ســادە  دامــەزراوە 

ئەنجامــی  لــە  یاســاییانەی  پابەندییــە  ئــەو  هەمــوو  نێودەوڵەتــی، 

ــی  ــە مافەكان ــی پەیوەســت ب ــە نێودەوڵەتییەكان پەســندكردنی پەیماننام

ــان  ــزی پابەندیی ــانی، هێ ــەر ش ــە س ــەوە كەوتوونەت ــرۆڤ و پێكهاتەكان م

بــۆ هەمــوو بــەش و دامەزراوەیەكــی ســەر خاكــی عێــراق هەیــە و 
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یەكــەكان  لــەدوای  یــەك  حكومەتــە  هەمــوو  بــۆ  بەمیراتیــش  بگــرە 

ــە  ــان ببێت ــەوە ی ــادە بمێنێت ــی س ــێوەی دەوڵەت ــا بەش ــەوە. ج دەگوازرێن

فیدراڵــی. لــەو روانگەیەشــەوە، هەرێمــی كوردســتان وەك قەوارەیەكــی 

یاســایی دەســتووری لــە چوارچێــوەی عێراقــدا، هەمــوو ئــەو پابەندییانــەی 

ــە پەیماننامــە  ــراق ل ــی عێ ــە ئەنجامــی الیەنبوون ــە ئەســتۆ كــە ل دەكەوێت

نێودەوڵەتییەكانــی پەیوەســت بــە مافەكانــی مــرۆڤ و مافــی پێكهاتەكان 

كەوتوونەتــە سەرشــانی. جــا ئــەو پابەندییانــە پێــش دامەزرانــی هەرێمــی 

لــەم خاڵانــەدا  ئــەوە. ئەوانیــش خۆیــان  یــان دوای  بێــت  كوردســتان 

دەبیننــەوە كــە لــەم رێككەوتننامانــەی خــوارەوەدا هاتــوون و عێــراق 

پەســندی كــردوون )7(:

1 -رێككەوتننامــەی قەدەخەكردنــی تاوانــی جینۆســاید، ســاڵی 1948: 

بــە  راســتەوخۆی  و  پتــەو  پەیوەندییەكــی  رێككەوتننامەیــە  ئــەم 

پێكهاتەكانــەوە هەیــە. چونكــە ئــەوە پێكهاتەكانــن كــە بــەرەوڕووی 

ــڕی،  ــان پیالنگێ ــاید ی ــە جینۆس ــەم رێككەوتننامەی ــەوە. ئ ــاید دەبن جینۆس

هانــدان، دەســتتێكەڵكردن و هــەر هەوڵێــك بــۆ ئەنجامدانــی جینۆســاید 

قەدەخــە دەكات. هەروەهــا جینۆســاید بــەوە پێناســە دەكات كــە بریتییــە 

ــان بەشــێكی گرووپێكــی  ــی گشــت ی ــی لەناوبردن ــج لێ ــك ئامان ــە كردارێ ل

ــت.   ــی بێ ــان ئایین ــەزی ی ــان رەگ ــی ی ــان ئیتنیک ــی ی نەتەوەی

و  كۆمەڵایەتــی  و  ئابــووری  مافــە  نێودەوڵەتــی  پەیماننامــەی   -  2

رۆشــنبیرییەكان، ســاڵی 1966: عێــراق لــە ســاڵی 1969 واژۆی كــردووە و 

لــە ســاڵی 1970 پەســندی كــردووە. بەپێــی ئــەو پەیماننامەیــە، دەوڵەتانی 

الیــەن، پەیمــان دەدەن كــە بەبــێ جیــاوازی لەســەر بنەمــای رەگــەز، 

ــدا  ــی بكــەن كــە تیای ــە گەرەنت ــەو مافان ــد ئ ــن و ....هت ــگ، زمــان، ئایی رەن

هاتــووە. مافەكانیــش بریتیــن لــە مافــی كار، فەراهەمكردنــی كەشــێكی 

7 - بڕوانە: االقلیات والقانون يف العراق، منشورات منظمة معهد القانون الدولي وحقوق االنسان، 2011، 
بیروت، ص30-26. هەروەها بڕوانە خەلیل عەبدوڵڵا، پاراستنی مافی كەمینەكان لەبەر رۆشنایی یاسای 

نێودەوڵەتیدا، لە بڵاوكراوەكانی مەكتەبی بیروهۆشیاری )ی.ن.ك(، بەبێ شوێنی بڵاوكردنەوە، ساڵی 2005، 
ل33-34.
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دادپەروەرانــەی كار، گەرەنتــی كۆمەڵایەتــی، ئاســتێكی ژیانــی گونجــاو 

ــن  ــتەجێبوون، بەرزتری ــوێنی نیش ــەرگ و ش ــواردن و جلوب ــی خ لەڕووەكان

ــد. ــتی و فێركردن...هت ــواری تەندروس ــە ب ــت ل ــتی بەردەس ئاس

ــاڵی  ــییەكان، س ــی و سیاس ــە مەدەن ــی ماف ــەی نێودەوڵەت 3 - پەیماننام

1966: لەســاڵی 1969 عێــراق ئیمــزای لەســەر كــردووە و لــە ســاڵی 1970 

پەســندی كــردووە. بەپێــی ئــەو پەیماننامەیــە دەوڵەتانــی الیــەن پەیمــان 

دەدەن كــە بەبــێ جیــاوازی لەســەر بنەمــای رەگــەز، رەنــگ، زمــان، ئاییــن 

و ...هتــد، ئــەو مافانــە گەرەنتــی بكــەن كــە تیایــدا هاتــووە. مافەكانیــش 

بریتیــن لــە مافــی ژیــان، مافــی پارێــزراوی لــە ئەشــكەنجە، مافــی نەگیــران 

هەڵبژاردنــی  و  هاتوچــۆ  ئازادیــی  هەڕەمەكــی،  دەستبەســەركردنی  و 

شــوێنی نیشــتەجێبوون، ئازادیــی بیــروڕا و ویــژدان و ئاییــن، یەكســانی 

ــد. ــەكان و ...هت ــەزراوە دادوەریی ــەردەم دادگاكان و دام لەب

جۆرەكانــی  هەمــوو  نەهێشــتنی  نێودەوڵەتــی  رێككەوتننامــەی   -  4

جیاكاریــی نــەژادی، ســاڵی 1966: ئــەم رێككەوتننامەیە، بــە لەبەرچاوگرتنی 

هەمەڕەنگیــی پێكهاتــەی دانیشــتووانی عێــراق، بایەخێكــی تایبەتــی هەیــە، 

چونكــە جەخــت دەكاتــەوە لەســەرئەوەی كــە نابێــت هیــچ جــۆرە جیــاكاری 

یــان هــەڵاواردن )اســتثناء( یــان كۆتكردنێــك لەســەر بنەمــای رەگــەز 

ــی بکرێــت  ــی یــان ئیتنیك ــی نەتەوەی ــان بنەڕەت ــە ی ــان بنەچ ــگ ی ــان رەن ی

ــتەنگدانان لەبــەردەم دانپێدانــان  كــە ببێتــە هــۆی پەكخســتن یــان ئاس

بــە مافەكانــی مــرۆڤ و ئازادییــە بنەڕەتیــەكان یــان فەراهەمبــوون و 

ئابــووری،  سیاســی،  بوارەكانــی  ئەمــەش  بەیەكســانی.  پیادەكردنیــان 

ــی  ــەی ژیان ــی دیك ــە بوارەكان ــك ل ــەر بوارێ ــووری و ه ــی، كولت كۆمەڵایەت

ــەوە. ــتی دەگرێت گش

5 - رێككەوتننامــەی دژ بــە ئەشــكەنجەدان و جۆرەكانــی دیكــەی مامەڵــە 

یــان ســزای قــورس یــان نامرۆڤانــە یــان ســووكایەتی، ســاڵی 1984: 

ــەت هەمــوو رێوشــوێنێكی  ــە پێویســتە دەوڵ ــەم رێككەوتننامەی ــی ئ بەپێ

ئەشــكەنجەدان  قەدەخەكردنــی  بــۆ  دادوەری  و  كارگێــڕی  و  یاســایی 
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تەنانــەت لەكاتــی شەڕیشــدا بگرێتەبــەر. هەروەهــا ئــەم رێككەوتننامەیــە 

ســەرەڕای گەرەنتیكردنــی مافەكانــی هــەر تاكێــك لــە كۆمەڵــگادا مافــی 

پێكهاتەكانیــش مســۆگەر دەكات. 

بێسەروشــوێنكردن،  لــە  تــاک  پاراســتنی  نێودەوڵەتیــی  پەیمانــی   -  6

ــەم  ــە. ئ ــەو پەیمان ــاو ئ ــە ن ــە ســاڵی 2010 چووەت ــراق ل ســاڵی 1992: عێ

ــرن  ــەدوور بگ ــان ب ــەن دەكات خۆی ــی الی ــە دەوڵەتان ــە داوا ل پەیماننامەی

لــە دەســتگیركردنی هاووڵاتــی، یــان دەستبەســەركردنیان بەشــێوەیەكی 

هەڕەمەكــی و دواتریــش بێبەشــكردنیان لــە پارێزگاریــی یاســایی. ئەرکــی 

نامرۆڤانەیــە  رەفتــارە  ئــەو  یاســا  بەڕێگــەی  كــە  ئەندامــە  دەوڵەتــی 

و  بپارێزێــت  قوربانییــەكان  و  بــكات  قەدەخــە  )بێسەروشــوێنكردن( 

بەڕێگــەی دادگاكان و هێزەكانــی ئاســایش ئــەو یاســایانە بســەپێنێت. 

لەگــەڵ ئــەوەی كــە رێگــە بــۆ قوربانییــەكان خــۆش بــكات تــا بتوانــن داوای 

قەرەبــوو بكــەن و بەڕێگــەی دامــەزراوەكان یــان دادگا، یــان هەردووكیان، 

ــرن. ــۆ ببژێ ــان ب زیانەكانی

2-2( لە چوارچێوەی دەستووری عێراقی ساڵی 2005دا

ــی  وەك ئاشــكرایە بەشــێك لــە هــەر دەســتوورێك بریتییــە لــە دیاریكردن

بەشــێوەیەكی  كــە  هاووڵاتیــان  و  دامــەزراوەكان  نێــوان  پەیوەندیــی 

لەهەمبــەر  دەســەڵاتەكان  ســنوورداركردنی  لــە  خــۆی  ســەرەكی 

پابەندییەكانــی  و  ئــەرك  یــان  هاووڵاتیــدا،  سرووشــتیەكانی  مافــە 

دامــەزراوەكان لــە فەراهەمكــردن و مســۆگەركردنی ئــەو مافانــەی 

كوردســتانیش  هەرێمــی  كــە  بەوپێیــەی  دەبینێتــەوە.  هاووڵاتیانــدا 

قەوارەیەكــی دەســتوورییە و لــە دەســتووری ســاڵی 2005ی عێراقــدا 

ــان، چ  ــەی هاووڵاتی ــەو مافان ــوو ئ ــراوە، هەم ــی دیاریك ــاف و ئەركەكان م

ــە دەروازەی  ــە ل ــەوە( ك ــرووپ )بەپێكهاتەكانیش ــاك و چ وەك گ وەك ت

كوردســتان  هەرێمــی  بــۆ  پابەندییــان  هاتــوون،  دووەمــدا  و  یەكــەم 
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هەیــە و هاووڵاتیــان لــە هەرێمــدا لێــی بەهرەمەنــد دەبــن. ئــەوەی كــە 

پەیوەنــدی بــە بابەتەكەمانــەوە هەیــە، ئــەم مــاددە و بڕگانــەی خــوارەوەی 

دەســتوورەكەن:

یەكەم: مافەكانی پەیوەست بە ئازادیی باوەڕ و ئایین:

مەبەســت لێیــان ئــەو ماددانــەن كــە جەخــت لەســەر دانپێدانــان بــە بوونی 

ــی و  ــاوەڕی ئایین ــی ب ــەڕووی ئازادی ــان ل ــەكان و مافەكانی ــە ئایینی پێكهات

ــەوە. ــی رێوڕەســمەكانیان دەكەن ــان و ئەنجامدان مەزهەبیی

• مــاددەی )2/ دووەم(: ئــەم دەســتوورە گەرەنتــی تــەواوی مافــە 

ــەی  ــاوەڕ و مومارەس ــی ب ــە ئازادی ــەکان ل ــەرجەم تاک ــی س ئایینیەکان

ئایینــی، وەک مەســیحی و ئێــزدی و ســابیئەی مەندائــی دەكات.

• ماددەی )3(: عێراق وڵاتێکی فرەنەتەوە و ئایین و مەزهەبە.....

لــە  ئایینییــەکان  شــوێنە  و  پیــرۆزەکان  مەزارگــە   :)10( مــاددەی   •

عێراقــدا، قــەوارەی ئایینــی و شارســتانین، دەوڵەتیــش پابەنــدە بــە 

چەســپاندن و پاراســتنی شــكۆیان. هەروەهــا گەرەنتــی ئــەوە دەكات 

ــن. ــام بدرێ ــدا ئەنج ــمەكانیان تێ ــرووت و رێوڕەس ــازادی س ــە ئ ــە ب ک

• مــاددەی )42(: هەمــوو تاكێــك لــە بیروبۆچــوون و ویــژدان و باوەڕیــدا 

ئازادە.

ــک  ــان مەزهەبێ ــن ی ــی هەمــوو ئایی • مــاددەی )43 /یەکــەم(: پەیڕەوان

ئــازادن لــە:   

شــەعائیری  لەوانــەش  ئایینیەكەیــان،  رێوڕەســمە  پەیڕەوكردنــی   - أ 

حوســەینی.

 ب - کارگێڕیــی ئەوقــاف و کاروبــار و دەزگا ئایینیەکانیــان، بــە یاســا 

رێکدەخرێــن.  

و  پەرســتن  ئازادیــی  گەرەنتــی  دەوڵــەت  )43/دووەم(:  مــاددەی   •

دەكات. پەرســتگاكان  پاراســتنی 
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دووەم: مافەكانی پەیوەست بە زمان و ناسنامە و كولتوور

مەبەســت لێیــان ئــەو ماددانــەن كــە جەخت لەســەر مافــی پێكهاتــەكان لە 

بەكارهێنانــی زمانیــان لــە پەیوەندییــە تایبــەت و گشــتیەكانیان وهەروەهــا 

لــە پرۆســەی فێركاریــدا دەكەنــەوە. ئەوانــەش بەم شــێوەیەی خــوارەوەن:

• مــاددەی )4/ یەکــەم(: زمانــی عەرەبــی و کــوردی دوو زمانــی 

فەرمیــن لــە عێراقــدا، مافــی عێراقییەکانــە  منداڵەکانیــان بــە زمانی 

دایکیــان، وەک تورکمانــی و ســریانی و ئەرمەنــی، لــە دامــەزراوە 

ــە  ــی رێنمایی ــەن. ئەمــەش بەپێ ــر بک ــدا فێ ــی حکومەت فێركارییەكان

پەروەردەییــەکان، یــان بــە هــەر زمانێکــی دیکــە لــە دامــەزراوە 

ــت. ــدا دەبێ ــە تایبەتییەکان فێركاریی

• مــاددەی )4/ چــوارەم(: تورکمانــی و ســریانی دوو زمانــی رەســمی 

دیکــەن لــەو یەکــە ئیدارییانــەدا کــە تێیانــدا چڕبوونەتــەوە.

• مــاددەی )4/ پێنجــەم(: هــەر هەرێمێــك یــان پارێزگایــەک بــۆی هەیە 

ــت،  ــی، وەك زمانێكــی دیكــەی فەرمــی دابنێ هــەر زمانێکــی ناوچەی

ئەگــەر زۆرینــەی دانیشــتووانەکەی بــە گشتپرســی ئەوەیــان پەســند 

كــرد.

سێیەم: مافەكانی پەیوەست بە یەكسانی و بەشداریكردن 

لە حوكمڕانیدا

ئەمانە بریتین لەم ماددانەی خوارەوە:

• مــاددەی )14(: عێراقییــەکان، بەبــێ جیاوازیکــردن لەســەر بنەمــای 

رەگــەز یــان نەتــەوە یــان بنەچــە یــان رەنــگ، ئاییــن، مەزهــەب یــان 

بــاوەڕ و بیروبۆچــوون یــان بــاری ئابــووری و کۆمەڵایەتــی، لەبــەردەم 

یاســادا یەکســانن.
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مســۆگەركراوی  مافێکــی  یەکســان  دەرفەتــی   :)16( مــادەی   •

هەمــوو عێراقییەکانــە، دەوڵەتیــش گەرەنتــی کار بــۆ بەدیهێنانــی 

بەدیهێنانیشــی  بــۆ  پێویســتەكان  رێوشــوێنە  و  دەكات  ئەمــە 

دەگرێتەبــەر.

چوارەم: مافەكانی پەیوەست بە پاراستنی پێكهاتەكان

بریتین لەم ماددانەی خوارەوە:

• مــاددەی )7/یەکــەم(: هــەر قــەوارە و رێبازێــک قەدەخــە دەكرێــت 

کــە رەگەزپەرســتی، تیــرۆر، یــان تەكفیــر و پاکتــاوی مەزهەبــی لــە 

خــۆی بگرێــت، یــان خەڵكیــان بــۆ هــان بــدات، یاخــود رێخۆشــكەری 

بــۆ بــكات و پیرۆزیــان بــكات و پاســاویان بــۆ بهێنێتــەوە. بەتایبەتــی 

بەعســی ســەدامی و رەمزەكانــی لــە عێراقــدا، لەژێــر هــەر ناوێکــدا 

عێــراق  لــە  سیاســی  فرەیــی  بــە  ئەمــەش  قەدەخــەن،  بێــت 

ــت. ــە یاســا رێکدەخرێ ــت و ب ناژمێردرێ

هۆکارێــک  بەهــەر  قەدەخەیــە  ا–  )18/ســێیەم(:  مــاددەی   •

لــە هــەر كەســێك بســەندرێتەوە  بێــت رەگەزنامــەی عێراقــی 

)18/پێنجــەم(:  مــاددەی   • بووبێــت.  لەدایــك  بەعێراقــی  كــە 

نیشــتەجێكردن  بەئامانجــی سیاســەتێكی  رەگەزنامــەی عێراقــی 

تێكبــدات. لەعێراقــدا  دانیشــتووان  پێكهاتــەی  كــە  نابەخشــرێت 

بــە ئامانجــی گۆڕینــی  • مــاددەی )23/ســێیەم(: ب- موڵکایەتــی 

قەدەخەیــە. دانیشــتووان  پێكهاتــەی 

لــە  تــاك  پاراســتنی  • مــاددەی)37/دووەم(: دەوڵــەت گەرەنتــی 

ئایینــی دەكات. هەوڵەكانــی ســەپاندنی هــزری و سیاســی و 



66

3-2( لە چوارچێوەی یاسا بەركارەكانی هەرێمی كوردستاندا

كوردســتان  پەرلەمانــی  1992دا  ســاڵی  ئایــاری  19ی  لــە  كاتێــك 

هەڵبژێــردرا، ئــەوە ســەرەتای دەســتپێكردنی پرۆســەی بــە كرداریكردنــی 

ــوو كــە نزیكــەی 70  ــی كوردســتان ب پرۆگرامــی بزووتنــەوەی رزگاریخوازی

ــد  ــە هەرچەن ــە باشــووری كوردســتاندا ســەریهەڵدابوو. بۆی ــوو ل ســاڵ ب

ئاســتی كێشــە و كەلێــن و كاولكارییەكانــی كوردســتان بەهــۆی چەندیــن 

ســاڵ زوڵــم و تاوانــكاری و هەوڵەكانــی حكومەتەكانــی عێراقــەوە زۆر 

ــی روون و  ــەوەی رزگاریخــوازی كوردســتان دیدگایەک ــەڵام بزووتن ــوو، ب ب

ئامــادەی هەبــوو بــۆ الیەنــە هــەرە ســەرەكییەكان و كێشــە و گرفتــەكان 

و داهاتــووی كوردســتان. لەنێــو ئەوانیشــدا، تێگەیشــتن لــە واقیعــی 

و  ئایینــی و مەزهەبیــی كۆمەڵــگای كوردســتان  و  نەتەوەیــی  فرەیــی 

دیاریكردنــی مامەڵەیەكــی دروســت و هاوســەنگ لــە نێوانیــان. ئەمــەش 

بێگومــان هــەر لەســەرەتاوە لــە سیســتمی یاســایی و سیاســیی هەرێمــدا 

رەنگیدایــەوە. لێرەشــدا وەك الیەنــی پەیوەندیــدار بەبابەتەكەمــان جەخــت 

لەســەر الیەنــی یاســایی مافــی پێكهاتــەكان لــە یاســاكانی هەرێمــدا 

ــە: ــێوەیەی خوارەوەی ــەم ش ــە ب ــەوە ك دەكەین

یەكەم: مافەكانی پەیوەست بەئازادیی باوەڕ و ئایین

ســه ندیكای  )1998(ی  ســاڵی  ژمــاره )4(ی  هەمواركــراوی  یاســای   •

رۆژنامه ڤانــان:

ــان  ــی ســەندیكای رۆژنامەڤان ــە ئەركەكان ــاس ل ــوارەم/8(: ب ــاددەی )چ م

دەكات كــە یەكێكیــان بریتییــە لــە رەواجــدان بــە بنەماكانــی لێبووردەیــی 

و داكوتانــی رەگــی برایەتــی نەتەوەیــی و ئایینــی و یەكســانی لــە هەرێمــی 

كوردســتاندا.

• یاســای ژمــاره  )11(ی ســاڵی 2007 ، یاســای وه زاره تــی ئه وقــاف و 
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كاروبــاری ئایینــی لــه  هه رێمــی كوردســتان ـ عێــراق، لــەم ماددانــەی 

خــوارەوەدا هاتــووە:

 أ - مــاددەی )دووەم/شەشــەم(: لــە ئەركەكانــی وەزارەتــی ئەوقــاف 

بریتییــە لــە بەهێزكردنــی پەیوەنــدی لەنێــوان ئاییــن و ئایینــزا و 

تایفــە جۆربەجۆرەكانــی كوردســتان-عێراق.

 ب - مــاددەی )دووەم/حەوتــەم(: لــە ئەركەكانــی وەزارەتــی ئەوقــاف 

و  مزگــەوت  نۆژەنكردنــەوەی  و  درووســتكردن  لــە  بریتییــە 

دیكــە.... پەرســتگاكانی 

ــاف  ــی ئەوق ــی وەزارەت ــە ئەركەكان ــەم(: ل ــاددەی )دووەم/دەی  ج - م

ــزاكان  ــە و ئایین ــن وتایەف ــاری ئایی ــە كاروب ــدان ب ــە گرنگی ــە ل بریتیی

لــە هەرێمــدا بەجۆرێــك كــە گیانــی لێبووردەیــی لەنێــوان ئایینــەكان 

ــكات. ــان دابیــن ب ــزێ و بەیەكگەیشــتنی نێوانی بپارێ

• یاســای ژمــاره  )35(ی ســاڵی 2007، یاســای رۆژنامه گــه ری لــه  هه رێمــی 

كوردستان:

بــە  ئەگــەر ســووكایەتی  رۆژنامەنــووس   :)  3 و   2 نۆیــەم   ( مــاددەی 

بیروبــاوەڕ و رێوڕەســمە ئایینیــەكان بــكات، یــان ســووكایەتی بــە ســیمبوڵ 

و پیرۆزییەكانــی هــەر ئاییــن و ئایینزایــەك بــكات و لەكەداریــان بــكات، ئــەوا 

لەنێــوان )5-1( ملیــۆن دینــاردا ســزای دارایــی دەدرێــت.

• تەواوی یاسـاى ژماره  )4(ى سـاڵی 2010 یاسـاى ده سـته ى سـه ربه خۆى 

مافـی مـرۆڤ لـه  هه رێمی كوردسـتان ـ عێراق.

دووەم: مافەكانی پەیوەست بە زمان و ناسنامە و كوولتور: 

• یاســای وەزارەتــی پــەروەردە ژمــارە )4(ی ســاڵی 1992 هەمواركــراو، لــەم 

ــوارەوەدا: ماددانەی خ

بــۆ  وەزارەت  كــە  هاتــووە  یاســاكەدا  )چــوارەم/1(ی  لەمــاددەی   أ- 

ــە  ــت، ب ــی دادەنێ ــەتی پەروەردەی ــی سیاس ــی ئەركەكان بەجێگەیاندن



68

مەرجێــك وێــڕای گونجانــی لەگــەڵ سروشــت و پێداویســتییەكانی 

پێكهاتەكانــی  نەتەوەیــی  تایبەتمەندیــی  كوردســتان،  كۆمەڵــگای 

رەچاوكردبێــت.

 ب - مــاددەی )چوارەم/4(هەمواركــراو، لــەو ناوچانــەی كــە ئەوانــەی 

بــەو زمانانــە دەدوێــن چڕییــەك پێكدەهێنــن، مافــی خوێنــدن بەزمانی 

دایــك بــۆ پێكهاتەكانــی توركمــان و ســریانی و ئەرمەنــی دابینــدەكات.

• یاســای ژمــاره  )9( ی ســاڵی 2009 یاســاى هه مواركردنــی یه كه مــی 

یاســاى په ســندكردنی پــڕۆژه ى ده ســتوورى هه رێمــی كوردســتان ژمــاره  

)16( ى ســاڵی 2008:

ماددەی )حەوتەم(: بەمەبەســتی ئاگایی هاووڵاتیان لە دەقی پەســندكراوی 

ــی  ــەوا ســەرەڕای چاپكردن ــەوە، ئ ــەن پەرلەمان ــرۆژەی دەســتوورەكە لەالی پ

ــی  ــی پێكهاتەكان ــە زمان ــت ب ــی، دەبێ ــوردی وعەرەب ــی ك ــەردوو زمان ــە ه ب

كوردســتانیش )توركمانــی و ســریانی( چــاپ بكرێــت.

• یاســای ژمــارە )14(ی ســاڵی 2010 ، یاســای وەزارەتــی رۆشــنبیری و الوانی 

كوردستان-عێراق:  هەرێمی 

ــە  ــە ل ــی وەزارەت بریتیی ــە ئەركەكان ــك ل ــاددەی )دووەم/ دووەم(: یەكێ م

رێزگرتــن لــە فرەیــی هــزری و كولتــووری و نەتەوەیــی و بایەخــدان بــە زمانــی 

ــدا.  ــاڵ زمانــی كوردی نەتەوەكانــی دیكــەی هەرێــم لەپ

• یاســاى ژمــاره  )6(ى ســاڵی 2014 - یاســاى زمانــه  فه رمییــه كان لــه  

لــەم ماددانــەی خــوارەوەدا: ـ عێــراق،  هه رێمــی كوردســتان 

 أ - مــاددەی )3(: ئامــاژە دەدات بــەوەی كــە زمانەكانــی )توركمانــی، 

لەپــاڵ هــەردوو زمانــی فەرمــی هەرێمــدا  ســریانی، ئەرمەنــی( 

)كــوردی و عەرەبــی(، لــە یەكــەی بەڕێوەبەرایەتــی خۆیانــدا و لەكاتــی 

ــن. ــی فەرمی ــتدا، زمان پێویس

ــە نووســینی تابلــۆی  ــەكان ل ــی پێكهات  ب - مــاددەی )10/یەكــەم(: زمان

ســەرجەم دامــەزراوە و فەرمانگــە حكومیەكانــدا، لەپــاڵ زمانــی 

ــرێ. ــاو دەك ــی، رەچ ــوردی و عەرەب ك
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كــە  پێكهاتەكانــی هەرێــم هەیــە  بــۆ  )20/دووەم(:  مــاددەی   -  ج 

بەزمانــی خۆیــان میدیایــان هەبێــت.

 د - مــاددەی )22(: لــە هــەر یەكەیەكــی بەڕێوەبردنــدا كــە چڕیــی 

ــن،  ــە ب ــی دیك ــە نەتەوەییەكان ــە پێكهات ــەر ب ــتووانەكەی س دانیش

ــان لەپــاڵ زمانــی كوردیــدا دەبێتــە زمانــی فەرمــی بــۆ  زمانــی خۆی

خوێنــدن، ئاخاوتــن، كاروبــاری كارگێــڕی و ناوخۆیــی.

پــرۆژەى  ئامادەکردنــی  یاســاى   ،2015 ســاڵی  )4(ى  ژمــارە  یاســاى   •

راپرســی: بــۆ  عێــراق  ـ  دەســتوورى هەرێمــی کوردســتان 

مــاددەی )6( : بەمەبەســتی ئاگایــی هاووڵاتیــان لــە دەقــی پەســندكراوی 

پــرۆژە دەســتوورەكە لەالیــەن پەرلەمانــەوە، ئــەوا ســەرەڕای چاپكردنــی 

ــی  ــی پێكهاتەكان ــە زمان ــت ب ــی، دەبێ ــی كــوردی و عەرەب بەهــەردوو زمان

كوردســتانیش )توركمانــی و ســریانی و ئەرمەنــی( چــاپ بكرێــت.

هەرێمــی  ســەرۆكایەتی  2019ی  ســاڵی  )1(ی  ژمــارە  پەیــڕەوی   •

كوردســتان:

ــە  ــاری پێكهات ــەی كاروب ــی فەرمانگ ــتەم/6(: دامەزراندن ــاددەی )هەش م

ــەكان. ــی و ئایینی نەتەوەی

• بڕیــاری ژمــارە )47(ی ســاڵی 1992ی پەرلەمانــی كوردســتان، ســەبارەت 

ــە  ــتیان ل ــەی کریس ــی پێكهات ــە فەرمییەكان ــی بۆن ــی رۆژان ــە دیاریكردن ب

هەرێمــی كوردســتان- عێــراق، بــەم شــیوەیەی خــوارەوە:

یەكــەم: ئــەو جــەژن و بۆنانــەی خــوارەوە بــە مۆڵەتــی فەرمــی دادەنرێــن 

بــۆ پێكهاتــەی کریســتیان لــە هەریمــی كوردســتاندا:

 أ - جەژنــی لەدایكبوونــی حەزرەتــی مەســیح )درودی خــوای لێبــێ( 

رۆژانــی 26-25/ كانوونــی یەكــەم لــە هــەر ســاڵێك.

 ب - جەژنی گەورە سێ رۆژ.

 ج - جەژنی هەڵكشان )الصعود( یەك رۆژ.
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بــۆ  دادەنرێــن  فەرمــی  بەمۆڵەتــی  خــوارەوە  بۆنانــەی  ئــەو  دووەم: 

ییەكان: ئاشــوور

 أ - یەكی نیسانی هەر ساڵێك – سەری ساڵی ئاشووری.

 ب - جەژنی )نووسەر دیل( – یەك رۆژ.

سـێیەم: )7ی ئاب(ی هەر سـاڵێك بە رۆژی شـەهیدی ئاشـووری دادەنرێ 

و دەكرێتـە رۆژی ماتەمینی نەتەوایەتییان.

• بڕیــاری ژمــارە )1(ی ســاڵی 2020ی پەرلەمانــی كوردســتان، ســەبارەت 

بــە دیاریكردنــی رۆژانــی بۆنــە فەرمییەكانــی پێكهاتــەی توركمــان لــە 

ــراق: ــتان- عێ ــی كوردس هەرێم

یەكــەم: ئــەم بۆنانــەی خــوارەوە بۆنــەی فەرمیــن بــۆ پێكهاتــەی توركمــان 

لــە هەرێمــی كوردســتان:

1 - 17/11 هەمــوو ســاڵێك وەك رۆژی زمــان و كولتــووری پێكهاتــەی 

ــان. توركم

2 - 25/2 رۆژی رۆژنامەگەریی پێكهاتەی توركمان.

لــە  بەشــداریكردن  و  یەكســانی  بــە  پەیوەســت  مافەكانــی  ســێیەم: 

حوكمڕانیــدا

• یاســای ژمــاره  )1( ی ســاڵی 1992 ، یاســای هه ڵبژاردنــی ئه نجوومه نــی 

نیشــتمانی كوردستان:

هەرێمــی  پێكهاتەیەكــی  هــەر  دووەم/1(:  و  )بیســت  مــاددەی   -  أ 

ــە پێكهاتەكــەی بەشــداری  ــە لیســتی تایبــەت ب ــە ب كوردســتان بــۆی هەی

بــكات. كوردســتان  پەرلەمانــی  هەڵبژاردنەكانــی 

بەدیاریكردنــی  تایبەتــە  دووبــارە(:  شەشــەم/  و  )ســی  مــاددەی   -  ب 

ــا ئایینــی و نەتەوەییــەكان لــە هەڵبژاردنەكانــی پەرلەمانــی  كورســیی كۆت

هەرێمــی كوردســتان، بــەم شــێوەیە:
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ئاشــووری  و  كلــدان  ســریان،  پێكهاتەكانــی  بــۆ  كورســی  پێنــج   -  1

تەرخاندەكرێــت.

2 - پێنج كورسی بۆ پێكهاتەی توركمان تەرخاندەكرێت.

3 - یەك كورسی بۆ پێكهاتەی ئەرمەن تەرخاندەكرێت.

• یاسای وەزارەتی پەروەردە ژمارە )4(ی ساڵی 1992 هەمواركراو:

ــی  ــۆ گەرەنتیكردن ــراو: ب ــەك/ 10 و11(ی هەموارك ــاددەی )بیســت و ی م

خوێندنــی پێكهاتــەكان بــە زمانــی خۆیــان وەك لەپێشــەوە بڕیــاری لەســەر 

دراوە، دوو بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی لــە پێكهاتــەی ناوەنــدی وەزارەت بــۆ 

خوێندنــی )توركمانــی و ســریانی( كراونەتــەوە.

1993، یاســای حیزبه كانــی هه رێمــی  • یاســای ژمــاره  )17( ی ســاڵی 

كوردســتان-عێراق:

مــاددەی )چــوارەم/5(: بــۆ پێدانــی مۆڵــەت، مەرجــە كــە بیروبــاوەڕی 

ــە رەگــەز  ــاوازی ل ــەوەی دووبەرەكــی و جی ــە بڵاوكردن ــزب دووربێــت ل حی

و ئاییــن و مەزهەبــدا.

•  یاســای ژمــاره  )4(ى ســاڵی 2002ی یه كێتــی مامۆســتایانی كوردســتان 

ـ عێــراق هەمواركــراو، لــەم ماددانــەی خــوارەوەدا:

 أ - مــاددەی )ســێزدەم/ب( هەمواركــراو، لــە پێكهێنانــی مەكتەبــی 

ســكرتاریەتی یەكێتــی مامۆســتایاندا رەچــاوی نوێنەرایەتــی توركمان 

و كلــدان، ســریان و ئاشــووری دەكرێــت.

لقانــەی  لــەو  3(هەمواركــراو،  دووەم/  )چــواردەم/  مــاددەی   -  ب 

و  كلــدان، ســریان  و  توركمــان  نەتەوەكانــی  كــە  یەكێتیەكــەدا 

ئاشــووری هــەن، رەچــاوی ئــەوە دەكرێــت كــە نوێنەریــان هەبێــت.

• یاســای ژمــاره  )11(ی ســاڵی 2007، یاســای وه زاره تــی ئه وقــاف و 

كاروبــاری ئایینــی لــه  هه رێمــی كوردســتان ـ عێــراق:

 أ - مــاددەی )ســێیەم/نۆیەم و دەیــەم(: لــە پێكهاتەكانــی وەزارەتــدا دوو 

ــەوەی  ــیحی و ئ ــی مەس ــۆ ئایین ــان ب ــەن، یەكی ــتی ه ــی گش بەڕێوەبەرایەت

دیكەیــان بــۆ ئایینــی ئێــزدی.
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 ب - بەیانــی ژمــارە )1(ی ســاڵی 2017ی وەزارەتــی ئەوقــاف و كاروبــاری 

ئایینــی: 

دیوانــی  لــە  ئایینــەكان  پێكەوەژیانــی  بەڕێوەبەرایەتــی  دامەزراندنــی 

وەزارەت.

ــی  ــه ڵاتی داده وه ری ــای ده س ــاڵی 2007، یاس ــاره  )23( ی س ــای ژم • یاس

هه رێمــی كوردســتان ـ عێــراق:

 أ - مــاددەی )مــاددەی نۆیــەم/ دەیــەم(: لەبارەی جۆرەكانــی دادگاكان، 

ــی  ــزدی و ئایینەكان ــۆ کریســتیان و ئێ ــاری کەســێتی ب دادگای کاروب

دیكــە هــەن.

 ب - مــاددەی )ســی و دووەم/ یەكــەم(: لە مەڵبەنــدی هەر پارێزگایەك 

ئێزدییــەكان  و  کریســتیان  بــۆ  کەســێتی  کاروبــاری  دادگایەكــی 

ــە  ــد ب ــە دادوەری تایبەتمەن ــت ک ــە پێكدەهێنرێ ــی دیك و ئایینەكان

ــرێ.... ــۆ دادەن ــاری کەســێتی ب کاروب

• یاسـاى ژماره  )4(ى سـاڵی 2009ی یاساى هه ڵبژاردنی ئه نجوومه نه كانی 

پارێزگاكان و قه زا و ناحیه كان له  هه رێمی كوردسـتان ـ عێراق:

ماددەی )سی و دووەم/ دووبارە(: 

 أ - لــە ئەنجوومەنــی پارێــزگای دهــۆك دوو كورســی تەرخــان دەكرێــت 

ــی  ــان كێبڕكێ ــی خۆی ــووری و پاڵێوراوان ــریان و ئاش ــدان، س ــۆ كل ب

لەســەر دەكــەن.

 ب - لــە ئەنجومەنــی پارێــزگای دهــۆك یــەك كورســی تەرخــان دەكرێــت 

ــی لەســەر  ــی خۆیــان كێبڕكێ ــەن و پاڵێوراوان ــەی ئەرم بــۆ پێكهات

دەكــەن.

 ج - لــە ئەنجوومەنــی پارێــزگای ســلێمانی یــەك كورســی تەرخــان 

پاڵێوراوانــی خۆیــان  و  ئاشــووری  كلــدان ســریان  بــۆ  دەكرێــت 

دەكــەن. لەســەر  كێبڕكێــی 
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 د - لــە ئەنجوومەنــی پارێــزگای هەولێــر دوو كورســی بــۆ كلدان، ســریان 

ــت و  ــان دەكرێ ــان تەرخ ــۆ توركم ــیش ب ــێ كورس ــووری و س و ئاش

پاڵێوراوانــی پێكهاتــەكان كێبڕكێــی لەســەر دەكــەن.

• یاســای ژمــارە )14(ی ســاڵی 2010 ، یاســای وەزارەتــی رۆشــنبیری و 

الوانــی هەرێمــی كوردســتان-عێراق :

لــە بەڕێوەبەرایەتیــە   :)7 6 و  مــاددەی )ســێیەم/ حەوتــەم/ خاڵەكانــی 

گشــتییەكاندا دوو بەڕێوەبەرایەتــی تایبــەت بــە كاروبــاری رۆشــنبیری و 

هونــەری )توركمــان و ســریان( هــەن.

بــاڵای  كۆمیســیۆنی  یاســای   ،  2014 ســاڵی  )4(ی  ژمــاره   یاســای   •

راپرســی: و  هه ڵبــژاردن  ســه ربه خۆی 

مــاددەی )پێنجــەم/ یەكــەم/ 1(: دەبێــت نوێنــەری پێكهاتــەكان لەنــاو 

ئەنجوومەنــی كۆمیســیاراندا كە ژمارەیــان 9 كۆمیســیارە، گەرەنتی بكرێت. 

مــاددەی )18(: لــە پێكهێنانــی كۆمیســیۆندا هاوســەنگی لــە نوێنەرایەتــی 

پێكهاتــە نەتەوەییــەكان گەرەنتــی دەكرێــت.

• یاســاى ژمــاره  )5(ى ســاڵی 2014، یاســاى بودجــه ى حیزبــه كان لــه  

عێــراق: ـ  كوردســتان  هه رێمــی 

مــاددەی )دووەم/ حەوتــەم(: ئامــاژە بــەوە دەكات كــە هــەر حیزبێــك 

ــەوا وەك  ــت ئ ــی بەردەوامــی پەرلەمــان بێ ــای خول ــی كورســیی كۆت خاوەن

پشــتیوانیكردنی، بەڕێژەیەكــی دیاریكــراو لــە بودجــەی گشــتی بودجــەی 

پێدەدرێــت. لەوەشــیاندا بەهــای كورســی كۆتــای پێكهاتــەكان بودجەیەكــی 

زیاتــری بــۆ دیاریكــراوە وەك لــە بەهــای كورســی حزبــی دیكــە كــە كۆتــای 

ــت. ــەكان نەبێ پێكهات

پــرۆژەى  ئامادەکردنــی  یاســاى   ،2015 ســاڵی  )4(ى  ژمــارە  یاســاى   •

راپرســی: بــۆ  عێــراق  ـ  کوردســتان  دەســتوورى 

مــاددەی )2/ یەكــەم(: لــە پێكهێنانــی لیژنــەی ئامادەكردنــی رەشنووســی 

دەســتووری هەرێمــدا، مــەرج دادەنێــت كــە دەبێــت نوێنــەری پێكهاتــەكان 

لەخۆبگرێــت.
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• یاســاى ژمــارە )1(ى ســاڵی 2015، یاســاى ئیــدارەى پارێــزگاى هەڵەبجــە 

لــە هەرێمــی کوردســتان ـ عێــراق.

مــاددەی )2/یەكــەم(: مــەرج دادەنێــت كــە دەبێــت لــە ئەنجوومەنــی 

پارێــزگای هەڵەبجــەدا نوێنــەری پێكهاتــەی )كاكەیــی( تێدابێــت.

چوارەم: مافەكانی پەیوەست بە پاراستنی پێكهاتەكان:

• یاســای ســزادانی عێراقــی ژمــارە )11( ســاڵی 1969ی هەمواركــراو كــە 

لــە هەرێمــی كوردســتان بــەركارە:

ــۆ ماوەیــەك  ــردن ب ــە بەندك  أ( مــاددەی )200/2(: ســزا دەدرێــت ب

كــە لــە 7 ســاڵ زیاتــر نەبێــت یــان حەبســكردن، هــەر كەســێك كــە 

ــوان  ــان كێشــە لەنێ ــدات ی ــی ب ــی و تیرەگەرای ــی مەزهەبگەرای هان

دانیشــتووانی  لەنێــوان  كینــە  و  رق  و  بنێتــەوە  پێکهاتەکانــدا 

عێراقــدا بڵاوبكاتــەوە.

ئایینێكــی  پێگەیەكــی  كــە  كەســێك  هــەر   :  )261( مــاددەی   ب( 

ــاڕەوا بەكاربهێنێــت ســزا دەدرێ بــە ســزایەك كــە  ــراو بەن دانپێدان

ــی. ــزای دارای ــە س ــان ب ــت ی ــر نەبێ ــاڵێك زیات ــە س ل

 ج( مــاددەی )372(: ســزا دەردێــت بــە بەندكــردن بــۆ ماوەیــەك كــە 

ــی، هــەر كەســێك  ــە ســزای دارای ــان ب ــت ی ــر نەبێ ــە 3 ســاڵ زیات ل

ــکات: ــەی خــوارەوە ب ــەم كاران یەكێــك ل

ــی راگەیانــدن هێــرش  ــە ئامرازەکان ــە یەكێــك ل 1. هەركەســێك ب

بكاتــە ســەر بیروبــاوەڕی گرووپێکــی ئایینــی یــان ســووكایەتی بــە 

دروشــمەكانی بــكات.

ــە ئەنقەســت رێوڕەســم و ئاهەنــگ و كــۆڕ و  2. هــەر كەســێك ب

ــان رێگــری لێبــكات. كۆبوونــەوەی ئایینــی گرووپێــک بشــێوێنێ ی

3. هــەر باڵەخانەیەكــی ئامادەكــراو بــۆ رێوڕەســمەكانی تیرەیەكــی 

ئایینــی یــان هێمایــەك یــان هــەر شــتێكی دیكــەی پیرۆز لــەڕووی 
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ئایینــی، تێكبــدات یــان لەنــاوی بەرێــت یــان بیشــێوێنێت یــان 

پیســی بــكات.

ــاپ  ــی چ ــی ئایین ــرۆزی پێكهاتەیەك ــی پی ــێك كتێبێك ــەر كەس 4. ه

ــە ئەنقەســت دەقــی كتێبەكــە  ــەوە و ب ــڵاوی بكات ــان ب ــكات ی ب

ــە  ــێ ل ــان یەك ــت ی ــە واتاكــەی بگۆڕێ ــت، بەشــێوەیەك ك بگۆڕێ

ــڕێتەوە. ــی بس ــە رێنماییەكان ــێ ل ــان یەك ــی، ی حوكمەكان

یــان  بەهێمایــەك  ســووكایەتی  بەئاشــكرا  كەســێك  هــەر   .5

بەپیــرۆز  ئایینــی  گرووپێکــی  لەالیــەن  كــە  بــكات  كەســێك 

دادەنرێــت.

6. هەركەســێك بەئاشــكرا و بەمەبەســتی گاڵتەپێكــردن الســایی 

خواپەرســتی یــان ئاهەنگێكــی ئایینــی بكاتــەوە.

• یاســای ژمــاره  )18(ی ســاڵی 1993، یاســای كۆمه ڵــه   و رێكخراوه كانــی 

هه رێمــی كوردســتان-عیراق:

مــاددەی )چــوارەم/3(: لــە ئامانجەكانــی كۆمەڵــە دەبێــت مەرجــی ئــەوەی 

تێدابێــت كــە )نابــێ جیاوازیــی رەگــەزی و ئایینــی و مەزهەبــی بكاتــە 

ــج(. ئامان

• یاســای ژمــاره  )3(ی ســاڵی 2006، یاســای به ره نگاربوونــه وه ی )تیــرۆر( 

لــه  هه رێمــی كوردســتان - عێــراق:

مــاددەی )یەكــەم(: لــە پێناســەی كــردەوەی تیــرۆردا ئــەوەی دیاریكردووە 

ــان  ــە مەبەســتی سیاســی، هــزری ی كــە هــەر توندوتیژییەكــی ســازدراو ب

تایفەگــەری و رەگــەزی دەگرێتــەوە. 

• یاســاى ژماره  )11( ى ســاڵی 2010 یاســای رێكخســتنی خۆپیشــاندان له  

هه رێمــی كوردســتان ـ عێــراق:

خۆپیشــاندانیش  مەرجەكانــی  لەبــارەی  ســێیەم(:  )دووەم/  مــاددەی 

لــە خۆپیشــاندان، هاندانــی گرووپێــك  نابێــت مەبەســت  دەڵێــت كــە 

بەهــۆی )ئاییــن یــان نەتــەوە یــان رەگــەز( بێــت لــە دژی گرووپێكــی دیكــە.
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 4-2( لە چوارچێوەی یاسای پاراستنی مافی پێکهاتەکان لە کوردستان 

ژمارە )5( ساڵی 2015:

یاســای پاراســتنی مافــی پێكهاتــەكان لــە هەرێمی كوردســتان ژمــارە )5(ی 

ســاڵی 2015، لــە بــواری دانپێدانان و پاراســتنی پێكهاتەكان لەســەر ئاســتی 

هەرێمــی كوردســتان بگــرە عێراقیــش، بەهەنگاوێكــی گــەورە دادەنرێــت. 

بۆیــە پێویســت بــوو بەتەنیــا ئــەم خاڵــەی بابەتەكەمانــی بــۆ تەرخــان بكەیــن 

تــا بــە وردی بزانیــن ئــەو یاســایە چــی بــۆ پێكهاتــەكان لەهەگبەدایــە؟

یەكەم: ئەو پێكهاتانەی یاساكە دەیانگرێتەوە

بەپێــی مــاددەی )1/دووەم(ی یاســاكە، پێكهاتەكانــی هەرێمــی كوردســتان 

ــراق  ــتانی عێ ــی كوردس ــە هاووڵاتیان ــن ل ــەوە، بریتی ــاكە دەیانگرێت ــە یاس ك

لــەم پێكهاتانــەی خــوارەوە:

1 - پێكهاتــە نەتەوەییــەكان: بەواتــای ئەو كۆمەڵە و گرووپانەی كە لەســەر 

ــن و  ــە دەژمێردرێ ــە پێكهات ــە هەرێمــی كوردســتاندا ب ــەوە، ل ــای نەت بنەم

مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكرێــت، ئەوانیــش بریتیــن لــە:

 أ - توركمان.

 ب - كلدانی سریانی ئاشووری.

 ج -  ئەرمەن.

2 - پێكهاتــە ئایینــی و مەزهەبییــەکان: بەواتــای ئــەو كۆمەڵــە و گرووپانەی 

ــە  ــە پێكهات ــتاندا ب ــی كوردس ــە هەرێم ــزا ل ــن و ئایین ــای ئایی ــەر بنەم لەس

دەژمێردرێــن، ئەوانیــش بریتیــن لــە:

 أ- کریستیان 

 ب- ئێزدی

 ج-  سابیئەی مەندایی

 د- كاكەیی
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 ه- شەبەك

 و- فەیلی

 ز- هی دیكە.

ئــەوەی تێبینــی دەكرێــت، یاســاكە هەوڵیــداوە بەشــێوەیەكی زۆر فــراوان 

پێكهاتــەكان دیــاری بــكات. هەندێــك پێكهاتــەی وەك كلــدان، ســریان 

و  نەتەوەییــەكان  پێكهاتــە  پێــوەری  هــەردوو  ئەرمــەن،  و  ئاشــووری 

نەتــەوە،  ســەرەڕای  چونكــە  دەیانگرێتــەوە،  ئایینیەكانیــش  پێكهاتــە 

ئایینیشــەوە کریســتیانن.  لــەڕووی 

لــە كۆتایــی ماددەكــەدا دەســتەواژەی  یاســاكە  دیكــەوە،  لەالیەكــی 

)هــی دیكــە(ی بەكارهێنــاوە، ئــەوەش واتــا ئــەو پۆلێنانــەی پێشــەوە 

بەشــێوەیەكی حەســری نەهاتــوون و دەكرێــت هــی دیكەشــیان بــۆ زیــاد 

بكرێــت، بــەڵام رێــكارو چۆنیەتــی و كــێ ئــەو )هــی دیكانــە( دیــاری دەكات؟ 

ــردووە. ــاری نەك ــەوەی دی ــاكە ئ یاس

دووەم: مافی بەكارهێنانی زمانی تایبەت

ماددەی )3/هەشتەم(:

1 - حكومــەت پابەنــد دەبێــت بــە پارێــزگاری لە زمانی دایك، لـــە رێگـــەكانی 

كەناڵــی  بەڕێوەبردنــی  و  رۆشــنبیربوون  فێربوونیــان،  مســـۆگەركردنی 

راگەیاندنــی تایبــەت بــە خۆیــان.

ــەكانی  ــە نەتەوەییـ ــە زمانـ ــەت بـ ــی تایبـ ــەوەى بەشـ 2 - حكومــەت كردن

پێكهاتـــەكان لـــە زانكۆكـــانی كوردســتان و دامەزراندنــی ئەكادیمیــاى 

زانستی زمانەوانیی تایبەت بە خۆیـــان بـــەپێی پێویســـت مسۆگەر دەكات.

سێیەم: مافی پێكهاتەكان لە بەهرەمەندبوونیان لە كولتووری خۆیان

• مــاددەی )4/ ســێیەم(: هــەر پێكهاتەیــەك مافــی گوزارشــتكردنی 
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هەیــە لــە رۆشــنبیرى و نەریتەكانــی خــۆى و حكومــەت پابەنــد دەبێــت بــە 

ــەكان. ــی پێكهات ــوور و ئایین ــتنی كولت پاراس

• مــاددەی )4/ چــوارەم(: ئەو تاكانەى ســەر بە پێكهاتەیەكــی دیاریكراون، 

بۆیــان هەیــە ناوەكانیـــان بەویســـتی خۆیـــان هەڵبژێــرن، نــاوى ســیمبوڵ، 

كــە  گرنــگ  رووداوى  یــان  گرنگەكانیــان،  یــان كەســایەتییە مێژووییــە 

بەســەریاندا هاتــوون، بەپێــی یاســا بــەركارەكان، نــاوى كەســایەتییەكانیان 

لـــەناونانی شـــەقام، گـــەڕەك، گۆڕەپــان و شــوێنی دیكــە لــە ناوچەكانیــان 

ــن. بەكاربهێن

• مــاددەی )4/پێنجــەم(: پێكهاتــەكان مافــی پشــووى تایبــەت بــە خۆیــان 

لــە بۆنــە نەتـــەوەیی و ئایینیـــەكان هەیـــە و ئـــەو پشــووانەش بــۆ ئــەوان 

فەرمــی دەبــن.  

چوارەم: مافی راگەیاندنی ناسنامەی نەتەوەیی و پەیڕەوكردنی ئایینی

• مــاددەی )4/یەكــەم(: هــەر تاكێــك مافــی هەیـــە ناســـنامەى ئـــایینیی 

خـــۆى ئاشـــكرا بكـــات و، ناســـنامەى نەتـــەوەیی بپارێزێت، ئـــەم مافـــەش 

تـــەنیا تایبەتــە بــە تاكەكــەس و هیــچ الیەنێك مافــی نییە لێی بســەنێتەوە.

• مــاددەی )4/دووەم(: هــەر پێكهاتەیــەك بــە یەكســانی لەگــەڵ زۆرینــە 

ــەوە،  ــی بیركردن ــە ئازادی ــەكانی ل ــە بنەڕەتییـ ــاف و ئازادییـ ــە مـ ــۆى هەی ب

ئازادیــی رادەربـــڕین، دەزگاكـــانی راگەیانـــدن، ئـــازادیی كۆبوونـــەوە و 

ــكات و  ــادە ب ــاوەڕى ئایینــی پی ــی بیروب ــە و پیادەكردن ــی كۆمەڵ دامەزراندن

حكومــــەت بەپێــی یاســا بــەركارەكان، بەشــێوەیەكی یەكســان لــە نێــوان 

پێكهاتەكان، پابەنــــد دەبێــــت بــــە پاڵپشــتیكردن و چــــاودێریكردنی ئــەو 

ــە. ئازادییان



79

هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

پێنجەم: مافی پێكهاتەكان لە دروستكردنی رایەڵە تایبەتەكان

)الروابط الخاصة(

مــاددەی )5(: دەســتە، رێكخــراو، نوێنەرایـــەتی پێكهاتـــەكان، شـــوێنەكانی 

پەرســـتن، بـــەپێی یاســـا بـــەركارەكان مـــافی هاوبەنـــدى، گەیانـــدنی 

ــی و پەرەپێدانیــان هەیــە  پەیوەنــدى رۆشــنبیرى، فێــركارى و كۆمەڵایەت

لەگــەڵ ئەوانــەى لـــە تایبەتمەنـــدى ئیتنیکــی، یــان ئایینــی و نەتەوەییــدا لــە 

نــاوەوە و دەرەوە لەگەڵیانــدا هاوبەشــن...

شەشەم: مافی یەكسانبوون و گەشەكردنی كۆمەڵگای پێكهاتەكان: 

• مــاددەی )3/یەكــەم(: حكومــەت مافــی یەكســانی و هاودەرفـــەتی لـــە 

ژیـــانی سیاســـی، رۆشـــنبیرى، كۆمەڵایـــەتی و ئابــووری لــە رێگــەى یاســا و 

ــۆگەر  ــە پێكهاتەیەكــە مسـ ــەو تاكــەى ســەر ب ــۆ ئ سیاســەتی كاریگــەر ب

دەكات، هەروەهــا مافــی بەشــداریكردنیان لــە وەرگرتنــی ئــەو بڕیارانــەى 

تایبەتـــن بـــە خۆیـــان مسۆگەر دەكات.

هــەر  دژى  جیــاكارى  شــێوەكانی  ســەرجەم  )3/دووەم(:  مــاددەی   •

و،  قەدەخەیــە  عێـــراق  كوردســـتانی  پێكهاتـــەكانی  لــە  پێكهاتەیــەك 

دەدرێــت. ســزا  بــەركارەكان  یاســا  بەپێــی  ســەرپێچیكار 

یەكــە  ســنوورى  دیاریكردنــی  لەكاتــی  )3/شەشــەم(:  مــاددەی   •

پالنــی  دانانــی  لـــەكاتی  و،  هەڵبـــژاردن  بازنـــەكانی  و  كارگێڕییـــەكان 

ــە  ــتەجێبوون ل ــی نیش ــی كۆمەڵگەكان ــوورى و پەرەپێدان گەشــەپێدانی ئاب

شــارۆچکە و گونــدەکان، هەروەهــا پاراســتنی ژینگە، حكومــەت بارودۆخی 

خۆجێیــی، پەیوەنــدى كۆمەڵایـــەتی، بەرژەوەندییــە ئابوورییــەكان و نەریتــە 

چەســـپاوەكانی پێكهاتـــەكانی ئـــەو ناوچـــەیە لەبەرچـــاو دەگرێــت.

ــەوەى  ــی گەڕان ــەر هاندان ــەت كار لەس ــەم(: حكوم ــاددەی )3/حەوت • م

ئــەو كەســانە دەكات كــە ســەر بــە پێكهاتـــەكانن و لەوانــەى پێشــتر 
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دانیشتووى كوردســـتانی عێـــراق بـــوون و ناچـــارى كۆچ بـــوون.  هەروەها 

كار بــۆ مســۆگەركردنی مافەكانیــان دەكات.

حەوتەم: مافی پاراستن:

• مــاددەی )3/ســێیەم(: قەدەخەكردنــی هــەر بانگەشــەیەكی ئایینــی، 

یــان سیاســی، یــان راگەیانــدن، بــە تــاك یــان بــە كۆمــەڵ، راســتەوخۆ 

یــان ناڕاســتەوخۆ، بــۆ رقوکینــە یــان توندوتیــژى، یــان تۆقانــدن، یــان 

دوورخســتنەوە و پەراوێزخســتن، كــەوا لەســەر بنـــەماى نەتـــەوەیی، یـــان 

ئـــایینی، یـــان زمانـــەوانی بێــت.

هـــەر  یــان  رەفتارێــك  لەهــەر  رێگەگرتــن  )3/چــوارەم(:  مــاددەی   •

سیاســـەتێكی نـــەرێنی كـــە ببێتـــە هـــۆى گـــۆڕینی بارودۆخی رەســەنی ئەو 

ــە  ــەگرتن ل ــتەجێن و، رێگـ ــدا نیشـ ــراو تێی ــی دیاریك ــەى پێكهاتەیەك ناوچان

هــەر موڵکایەتییــەک كــە ببێتــە هــۆى گۆڕانكاریــی دیمۆگرافــی و مـــۆركی 

مێژوویــی و شارســتانێتی ناوچەیەكــی دیـــاریكراو، بـەهـــەر هۆیـــەك بێـــت و 

لـەژێـــر هـــەر پاســاوێك بێــت.

لەســەر  زێدەڕۆییــەک  چارەســەركردنی هــەر  )3/پێنجــەم(:  مــاددەی   •

ناوچەكانــی هــەر پێكهاتەیــەك و گەڕاندنـــەوەى بارەكــە بــۆ حاڵەتــی پێــش 

روودانی زێدەڕۆییەكـە و، نەهێشـتنی ئەو ئـاسەوار و پاشماوانـەى بوونەتە 

هۆی یان دەبنە هۆى گۆڕانكـــاریی دیمـــۆگرافی، یـان قەرەبووكردنـەوەیان 

لـــە حاڵـــەتی ئەســتەمبوونی گەڕاندنــەوەى بارەكــە بــۆ دۆخــی پێشــووی.

هەشتەم: مافی بەشداریکردن لە بەڕێوەبردنی کاروباری دەوڵەت 

یــان  ..... كاتێــك حكومــەت پرۆتۆكۆلــی نێودەوڵەتــی  • مــاددەی )5(: 

هـــەرێمیی تایبـــەت بـــە پێكهاتەكان دەبەستێ، بەشــداریكردنی ئەوانی تێدا 

مســۆگەر دەكات.  
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• ماددەی)6(: بۆ مسۆگەركردنی مافی پێكهاتەكان:

لــە  بەشــداریكردنیان  مافــی  بــەركارەكان،  یاســـا  بـــەپێی  یەكــەم: 

هەیــە. هـــەرێمدا  جێبەجێكردنــی  و  یاســادانان  دەســەڵاتی 

ــی  ــنن، بەپێ ــی دانیشــتووان پێكدەهێـ ــەى كــە چڕی ــەو ناوچان دووەم: ل

یاســا بــەركارەكان مـــافی بەشـداریكردنیـــان لـــە بەڕێوەبردنــی 

دامــودەزگا حكومــی و ئیدارییەكانــدا هەیــە. 

بەگشــتی دەتوانیــن بڵێیــن لــەم بەشــەدا كــە تایبــەت بــوو بــە دیاریكردنــی 

ــە هەرێمــی كوردســتان،  ــەكان ل ــی پێكهات ــوەی یاســایی مافەكان چوارچێ

ــی  ــەكان كــە بەپێ ــی پێكهات ــە هــەرە ســەرەكییەكانی مافەكان ــەوا الیەن ئ

یاســا و پەیماننامــە نێودەوڵەتیــەكان ئاماژەیــان پێــدراوە و وەك كۆڵەكەی 

ــی  ــایی هەرێم ــتمی یاس ــە سیس ــن، ل ــەكان دەژمێردرێ ــی پێكهات مافەكان

كوردســتاندا بایەخیــان پێــدراوە و گەرەنتییەكــی بــاش كــراوە. بــەڵام 

بێگومــان فراوانیــی بابەتــی پێكهاتــەكان لەالیــەك و نوێبوونــی حوكمڕانیــی 

هەرێمــی كوردســتان لەالیەكــی دیكــە، وایكــردووە كــە هێشــتا بابــەت و 

ــت  ــێ بدرێ ــان پ ــەوە و بایەخی ــێ بدرێت ــان ل ــن ئاوڕی ــەن و وردەكاری ماب الی

ــتاندا  ــی كوردس ــە هەرێم ــەكان ل ــی پێكهات ــا بابەت ــن، ت ــەر بكرێ و چارەس

بخاتــە بارێكــی نموونەیــی یاســایی و پراكتیكــی. ئــەوەش لەالیــەك بــە 

و  دەبێــت  بێالیــەن  و  ورد  زانســتیی  پتــری  لێكۆڵینــەوەی  ئەنجامدانــی 

لەالیەكــی دیكەشــەوە پێویســتی بــە كاری بــەردەوام و هاوبەشــی نێــوان 

ــە. ــەكان هەی ــم و پێكهات ــی هەرێ دامەزراوەكان

5-2( رەشنووسی دەستووری هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

پەرلەمانــی  كــە  كوردســتان  هەرێمــی  دەســتووری  رەشنووســی 

ــەوەی  ــتی ئ ــرد بەمەبەس ــندی ك ــە رۆژی 24/6/2009 پەس ــتان ل كوردس

سیاســی  هــزری  بــۆ  خوێندنــەوە  لــەڕووی  گشتپرســییەوە،  بخرێتــە 

دادەنرێــت.  گرنــگ  دەقێكــی  بــە  ســەردەمەدا،  لــەم  كوردســتانیان 
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چونكــە لەالیــەك دەســتوور بریتییــە لــە چوارچێــوەی گشــتی و پرۆســەی 

سیاســی و یاســایی ئــەو قەوارەیــەی كــە رێكیدەخــات، لەالیەكــی دیكــەش 

لەگــەڵ  دەســتوورەكە  پــرۆژە  دانانــی  نێــوان  مــاوەی  لەبەرئــەوەی 

ســەردەمی ئێســتادا زۆر نییــە و تەنیــا 10 ســاڵێك دەبێــت، بۆیــە دەكرێــت 

ــایی  ــی و یاس ــزری سیاس ــۆ ه ــاش ب ــی ب ــەوە خوێندنەوەیەك ــەو پرۆژەی ل

كۆمەڵــگای كوردســتان بكەیــن لــەڕووی تێڕوانینــی بــۆ مافــی پێكهاتــەكان 

بایەخمــان  بــوو كــە  لــەو روانگەیەشــەوە  لــە هەرێمــی كوردســتان. 

ــە  ــە نەخرای ــۆكار پرۆژەك ــك ه ــەر هەندێ ــدە لەب ــە دا، هەرچەن ــەو دەق ب

ــچ  ــە و هی ــی هەی ــی دۆكیۆمێنتی ــا بەهایەك ــتاش تەنی ــی و ئێس گشتپرس

پابەندییەكــی یاســایی نییــە. 

یەكەم: دانپێدانان بە وجوودی پێكهاتەكان

• مــاددەی )5(: گەلــی هەرێمــی كوردســتان پێكهاتــووە لــە كــورد، 

توركمــان، عــەرەب، كلــدان، ســریان ئاشــووری ئەرمــەن و ....

• مــاددەی )6(: ئــەم دەســتوورە دان بــە ناســنامەی ئیســالمیی زۆرینــەی 

ــا  ــت. هەروەه ــێ دەگرێ ــزی ل ــت و رێ ــتاندا دەنێ ــی كوردس ــی هەرێم گەل

دان بەتــەواوی مافــە ئایینیەكانــی مەســیحی و ئێزدییــەكان و ئەوانــی 

بیروبــاوەڕ و بەڕێوەبردنــی رێوڕەســم و  ئازادیــی  دیكەشــدا دەنێــت و 

دابونەریتــی ئایینــی لــە هەرێمــدا بــۆ هەمــوو كەســێك دابیــن دەكات ....

دووەم: مافی بەكارهێنانی زمانی تایبەت

• ماددەی )14( : 

یەكــەم: كــوردی و عەرەبــی دوو زمانــی فەرمیــی هەرێمی كوردســتانن 

و، ئــەم دەســتوورە بەپێــی مــەرج و رێكارەكانــی پەروەردەیی، مافی 

هاووڵاتیانــی هەرێمــی كوردســتان لــە فێركردنــی منداڵەكانیــان بــە 
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زمانــی زگماكــی خۆیــان لــە دامــودەزگا فێركارییەكانــی حكوومەتدا 

ــریانی و  ــی و س ــی توركمان ــەش زمانەكان ــتەبەر دەكات. ئەم دەس

ئەرمەنــی دەگرێتــەوە.

دووەم: لــەو یەكــە كارگێڕیانــەدا كــە ئەوانــەی بــەو زمانانــە دەدوێــن 

و زۆرینــەی دانیشــتووان پێكدێنــن، زمانــی توركمانــی و ســریانی لــە 

تــەك زمانــی كــوردی و عەرەبــی دوو زمانــی رەســمین و، ئەمــەش 

بــە یاســا رێكدەخــرێ.

• مــاددەی )29(: ئــەو كەســانەی لــە هەرێمدا ســەربە یەكێك لــە پێكهاتە 

بەنــاوی خۆیانــەوە  ئەوەیــان هەیــە  ئایینیەكانــن، مافــی  و  نەتەوەیــی 

ــاوی شــوێنە خۆجێییــە  ــە، ن بەفەرمــی بناســرێن و مافــی ئەوەشــیان هەی

ــە  ــان ب ــەڵ پابەندبوونی ــن، لەگ ــان بەكاربێن ــی خۆی ــان بەزمان نەریتییەكانی

ــتاندا. ــی كوردس ــە هەرێم ــراو ل ــی كارپێك ــای زمانەكان ــی یاس حوكمەكان

سێیەم: مافی پێكهاتەكان لە بەهرەمەندبوونیان لە كولتووری 

تایبەتیان

و  رۆشــنبیری  و  نەتەوەیــی  مافــی  دەســتوورە  ئــەم   :)35( مــاددەی 

كارگێڕیــی بــۆ توركمــان، عــەرەب، كلــدان، ســریان، ئاشــووری، ئەرمــەن بــە 

مافــی ئۆتۆنۆمیشــەوە دەســتەبەر دەكات بــۆ هــەر پێكهاتەیــەك كــە لــە 

ــت. ــەی دانیشــتووانی هەبێ هــەر شــوێنێك زۆرین

چوارەم: مافی راگەیاندنی ناسنامەی نەتەوەیی و پەیڕەوكردنی ئایینی

ــە، هەمــوو كــەس  ــدا نیی ــە ئایین ــەم(: زۆرلێكــردن ل • مــاددەی )19/ نۆی

مافــی ئازادیــی ئاییــن و بیروبــاوەڕ و هــزر و ویژدانــی هەیــە و حكومەتــی 

هەرێــم ئازادیــی موســوڵمان و مەســیحی و ئێــزدی و كەســانی دیكــەش 

لــە بەجێگەیاندنــی رێوڕەســمی خواپەرســتی و دابونەریتــە ئایینیەكانــدا 
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ــزی  ــت. هەروەهــا رێ ــەوەی كــەس پێشــیان پێبگرێ مســۆگەر دەكات، بێئ

مزگــەوت و كەنیســە و شــوێنەكانی دیكــەی خواپەرســتی دەســتەبەر 

دەكات بــۆ پاراســتنی رێــزی ئــەو شــوێنانە و پیرۆزیــی پەیامەكەیــان. جگــە 

لــەوە، قەدەخەیــە مزگــەوت و كەنیســە و شــوێنەكانی خواپەرســتی 

ــی و سیاســی. ــی حزب ــی چاالكی ــە گۆڕەپان بكرێن

• ماددەی )30(: 

ــاری كەســێتی پەیڕەوانــی ئایینێــک لەســەر  یەكــەم: نابــێ حوكمەكانــی ب

پەیڕەوانــی ئایینێكــی دیكــە بســەپێنرێن.

دووەم: پەیڕەوانــی ئاییــن و ئایینزاكانــی ناموســوڵمان وەك مەســیحی و 

ئێزدییــەكان و ئەوانــی دیكــە، بۆیــان هەیــە ئەنجوومەنــی ئایینی خۆیان 

ــاری كەســێتی  ــی تایبــەت بەب ــە حوكمەكان ــڕەوی ل ــن و پەی دابمەزرێن

بكــەن كــە بــە یاســا دیــاری دەكرێــن و دادگای ماددە كەســییەكانیش 

لێیــان دەڕوانــێ و حوكمەكانــی ئــەم یاســایانەی پەیوەندییــان بــە 

بــارە كەســییەكانی ئەوانــەوە هەیــە، تاوەکــو بــە یاســایەك هەمــوار 

دەكرێــن، یــان هەڵدەوەشــێنرێنەوە، كاریــان پێدەكرێــت.

پێنجەم: مافی پێكهاتەكان لە دروستكردنی رایەڵە تایبەتەكان:

مــاددەی )34(: هــەر پێكهاتەیەكــی ئایینــی لــە هەرێمــدا مافــی خۆیەتــی 

ئەنجوومەنێــك بــۆ گەشــەپێدان و رێكخســتنی كاروبــاری رۆشــنبیری و 

كۆمەڵایەتــی و كەلەپــووری خــۆی دابمەزرێنــێ و پــەرەی پێبــدا، ئەمــەش 

ــت. ــە یاســایەك رێكدەخرێ ب

شەشەم: مافی یەكسانبوون و گەشەكردنی كۆمەڵگای پێكهاتەكان

 

ــای  ــەر بنەم ــەك لەس ــنە جیاكاریی ــوو چەش ــاددەی )20/ دووەم(: هەم • م

نــەژاد، رەنــگ، رەگــەز، زمــان، پێگــەی كۆمەڵایەتــی، وڵاتینامــە، بنەچــە، 
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ئاییــن، بیروبــاوەڕ، هــزر، تەمــەن، بــاری ئابــووری، كۆمەڵایەتــی، سیاســی، یــان 

ــە. ــی قەدەخەی كەمئەندام

• ماددەی )31(: پابەندبوونی دەسەڵاتەكان بە دەستەبەركردنی یەكسانی

• دەســەڵاتەكانی هەرێمــی كوردســتان دەبــێ بنەمــای یەكســانییەكی كارا 

دەســتەبەر بكــەن و كاربكــەن بــۆ بەدیهێنانیــان لەنێــو خەڵكانــی ســەر بــە 

پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینیەكانــدا و كەشــێكی وا ئامادە بكەن كە پاراســتنی 

دابیــن بــكات و رێــكاری پێویســت بــۆ پتەوكردنیشــی بگرنەبــەر.

• مــاددەی )33(: دەســەڵاتەكانی هەرێمــی كوردســتان بنەمــای رێزلێگرتــن 

لەنێــوان هەمــوو ئــەو كەســانەدا كــە لــە هەرێــم نیشــتەجێن، پتــەو دەكــەن، 

بەتایبەتــی لــە بوارەكانــی خوێنــدن و راگەیانــدن و رووناكبیریــی گشــتیدا 

وهەلومەرجــی پێویســت بــۆ كەســانی ســەر بــە پێكهاتــە نەتەوەیــی و 

ــی  ــە گشــت بوارەكان ــان ل ــا بەشــدارییەكی كارای ــەكان دەڕەخســێنن ت ئایینی

ــدا هەبێــت. ژیان

• ماددەی )38(: پشتێنەی كۆتوبەندكردنی مافەكان

یەكــەم: نابێــت هیــچ كۆتێــك لەســەر بەكارهێنانــی ئــەو مافە شارســتانی 

ــی  ــنبیریانە و مافەكان ــووری و رۆش ــی و ئاب ــی و كۆمەڵایەت و سیاس

پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینیــەکان كــە لــەم دەســتوورەدا دانیــان 

ــەی  ــەو مەرج ــش ب ــت. ئەوی ــا بێ ــەر بەیاس ــت مەگ ــراوە، دابنرێ پێدان

كــە ئــەو كۆتــەی دادەنرێــت كرۆكــی مافــەكان نەپێكێــت. هەروەهــا 

ــەر  ــراو لەس ــتیخوازی بنیاتن ــی ئاش ــی دیموكرات ــەڵ كۆمەڵگایەك لەگ

هــەر  بگونجیــت.  ئــازادی  و  یەكســانی  و  رێزگرتــن  و  فرەالیەنــی 

ــت. ــچ دادەنرێ ــت بەهی ــە بێ ــەی ئەمان ــش بەپێچەوان كۆتێكی

حەوتەم: مافی پاراستن

ــە  ــی هەی ــی دەربڕین ــەم(: هەمووكــەس مافــی ئازادی • مــاددەی )19/ دەی

و پێویســتە ئازادیــی رۆژنامەڤانــی و هۆیەكانــی دەربڕیــن و راگەیانــدن و 
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فرەالیەنــی مســۆگەر بكــرێ، بــەڵام ئەم مافە توانج و تەشــەر و دەســتدرێژی 

بــۆ ســەر مافی خەڵكــی دیكە و ســووكایەتی بە پیرۆزیە ئایینیــەكان و هاندان 

بــۆ توندتیــژی و برەوپێدانــی رقوکینــە لــە نێــو پێكهاتەكانی گەلی كوردســتان 

ناگرێتەوە.

• مــاددەی )19/ حەڤدەهــەم بڕگــەی 2(: ئــەو كۆمەڵانــە قەدەخــە دەكرێــن 

ــان كردەوەكانیــان لەگــەڵ حوكمەكانــی ئــەم دەســتوورە  كــە ئامانجیــان، ی

و یاســاكان ناكــۆك بــن، یــان هەڵوێســتێك وەربگــرن كــە دژی پێكەوەژیانــی 

ئاشــتیخوازانە و لێكنزیكبوونــەوەی پێكهاتــە نەتەوەیــی و ئایینیەكانــی گەلــی 

كوردســتان-عێراق بێــت.

• مــاددەی )19/ هەژدەهــەم بڕگــەی 3(: ئــەو حیزبــەی هەوڵبــدات لەڕێــگای 

ئامانجەكانــی، یــان چاالكــی، زیــان بــە سیســتەمی بنەڕەتــی دیمۆكراتیــی 

هەرێمــی كوردســتان بگەیەنــێ، یــان هەڕەشــە لــە یەكپارچەیــی هەرێــم، یــان 

ــە  ــكات، ب ــەكان ب ــی و ئایینی ــە نەتەوەی ــی ئاشــتیخوازانەی پێكهات پێكەوەژیان

ــرێ ... ســەرپێچیكاری دەســتوور دادەن

• مــاددەی )19/ هەژدەهــەم بڕگــەی 4(:  هــەر قــەوارە، یــان رێبازێــك، 

پەیــڕەوی لــە بیروباوەڕێكــی فاشــی، رەگەزپەرســتانە، تیرۆرســتی، تەکفیــری، 

پاكتــاوی رەگــەزی یــان ئایینــی بــكات و هانــدەری بێــت، رێــی بــۆ خــۆش بــكات، 

پێیداهەڵبــدات، بــرەوی پێبــدات یــان پاســاوی بــۆ بهێنێتــەوە، قەدەخــە 

ــرێ... دەك

• ماددەی )32( پابەندبوونی دەســەڵاتەكان بە رێگری لە دوورخســتنەوەی 

زۆرەملێ:

 یەكــەم: دەســەڵاتەكانی هەرێــم دەبێــت كەســانی ســەر بــە پێكهاتــە 

نەتەوەیــی و ئایینیــەكان بپارێــزن لــە گرتنەبــەری هــەر رێكارێــك 

بەمەبەســتی دوورخســتنەوەی زۆرەملێییــان و دەبــێ پشــتیوانیان 

بــن و هانیــان بــدەن بــۆ دامەزراندنــی رابیتــە و كۆمەڵــەی تایبــەت 

بەخۆیــان تــا بــەردەوام بــن.

بــە رێگــری لــە  دووەم: حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان پابەنــدە 
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گۆڕینــی بەئەنقەســتی رێــژەی دانیشــتووان لــەو ناوچانــەی كــە 

ــان ئایینــی دەژیــن، بێئــەوەی كار بكاتــە  پێكهاتەیەكــی نەتەوەیــی ی

ســەر پرۆســەی ســڕینەوەی شــوێنەواری ئــەو بەعەرەبكــردن و 

راگوێزانــە زۆرەملێیــەی كــە رژێمــی بەعــس لــە كەركــووك و 

ناوچەكانــی دیكــەی كوردســتان کردوونــی.

هەشتەم: مافی بەشداریکردن لە بەڕێوەبردنی کاروباری دەوڵەت

 

مــاددەی )41/ دووەم(: لە سیســتەمی هەڵبژاردنــی ئەنداماندا نوێنەرایەتی 

دادپەروەرانــەی پێكهاتەكانــی گەلی كوردســتان .... لەبەرچاو دەگیرێ.

دەرەنجام و كۆتایی

لــە كۆتایــی ئــەم بابەتــەدا دەگەینــە ئــەو ئەنجامەی كــە مافــی پێكهاتەكان 

و  گەشــەكردن  بــەردەوام  بەشــێوەیەكی  بوارانــەی  لــەو  یەكێكــە 

ناوخۆیــی  و  نێودەوڵەتــی  یاســای  ئاســتی  لەســەر  بەرەوپێشــچوونی 

بەخــۆوە بینیــوە، بەشــێوەیەك كــە ئێســتا وەك یەكێــك لــە پێوەرەكانــی 

دیموكراســیبوونی كۆمەڵــگاكان مامەڵــەی لەگــەڵ دەكرێــت. هەروەهــا 

ــان و  ــی وڵات كاریگەریەكــی زۆریشــی لەســەر ئاشــتی و ئاسایشــی نێوخۆی

ــا  ــا و رێس ــك یاس ــوارەدا گەلێ ــەو ب ــە ل ــەر بۆی ــە. ه ــش هەی نێودەوڵەتی

ــند  ــراون و پەس ــی دان ــتیی نێودەوڵەت ــیپی گش ــە و پرەنس و رێككەوتننام

و  پاراســتن  كــە  دەخوێندرێتــەوە  لــێ  ئــەوەی  بەشــێوەیەك  كــراون، 

فەراهەمكردنــی مافــی پێكهاتــەكان ئــەرك و پابەندیەكــی نێودەوڵەتییــە 

و چیدیكــە بــاس و بابەتێكــی نێوخۆیــی نــاو وڵاتــان نییــە كــە كــەس بــۆی 

ــت. ــگ بێ ــێلكارییەكانی بەدەن ــەر پێش ــان لەس ــكات ی ــی ب ــت چاودێری نەبێ

چــۆن  وەك  كــە  كوردســتان-عێراق  گەلــی  دەردەکەوێــت  هەروەهــا 
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خەباتــی  ســەردەمی  لــە  هــەر  بــووە،  هەمەڕەنــگ  كۆمەڵگایەكــی 

رزگاریخوازییــەوە دیدگایەکــی تێروتەســەلی بــۆ بابەتــی پێكهاتــەكان و 

پێگــە و گرنگــی و بایەخیــان لــە كوردســتاندا هەبــووە. بۆیــە لــە ســەرەتای 

بایەخــە  ئــەو   ،1992 ســاڵی  لــە  كوردســتانەوە  هەرێمــی  دامەزرانــی 

لەســەر ئاســتی یاســایی رەنگدانــەوەی هەبــووە و لــە یاســاكانی هەرێمــدا 

لــە بوارەكانــی دانپێدانــان بــە بــوون و كولتــوور و زمــان و بەشــداریی 

بەشــێوازی  ...هتــد  و  یەكســان  دەرفەتــی  رەخســاندنی  و  حوكمڕانــی 

ــی  ــەكان دەق ــی پێكهات ــی مافەكان ــتی گەرەنتیكردن ــۆر بەمەبەس جۆراوج

یاســایی دانــراون. ئــەوە جگــە لــەوەی كــە لــە پــرۆژەی دەســتووری 

هەرێمــدا لــە ســاڵی 2009 بایەخێكــی گــەورەی پێــدراوە. هەرچەنــدە 

)5(ی  ژمــارە  یاســای  بــە  بــەڵام  گشتپرســی،  نەخرایــە  دەســتوورەكە 

ــە  ــەو یاســایەش ل ــی ئ ــەوە، دەرچوون ــەو بۆشــاییە پڕكرای ــاڵی 2015 ئ س

پەرلەمانــی كوردســتان بــە هەنگاوێكــی گــەورە و جیــددی لــە دانپێدانــان 

ــت.  ــتنیان دەژمێردرێ ــەكان و پاراس ــی پێكهات ــی مافەكان و فەراهەمكردن

ئــەوەی تێبینــی دەكرێــت، رێچكــەی دەســتەبەركردنی مافــی پێكهاتــەكان 

ــەو ئاســتەدا نەوەســتاوە  ــە هەرێمــی كوردســتان هــەر ل و پاراســتنیان ل

ــاد  ــۆ زی ــەدوای رۆژ دەســتكەوتی دیكــەی ب و هێشــتا بەردەوامــە و رۆژ ل

دەكرێــت و كەلێــن و كەموكورتییەكانــی پڕدەكرێنــەوە. ئــەوەش بێگومــان 

ئاراســتەیەكی دروســتە و رەنگدانــەوەی هــزری دەســتەبژێری سیاســی و 

رۆشــنبیری و مرۆڤدۆســتیی كۆمەڵــگای كوردســتانە.
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بەشداریی سیاسیی کەمینەکان
لە هەرێمی کوردستان - عێراق

پ. د. مونا یوخەننا یاقۆ

پێشەکی

هــەر  چوارچێــوەی  لــە  سیاســی  بەشــداریی  باســکردنی  ئاشــکرایە 

کۆمەڵگەیەکــی فرەڕەنگــدا کارێکــی ئاســان نییــە، لەبەرئــەوەی ئــەم بابەتە 

ــە،  ــی هەی ــیەلی بنەڕەت ــک پۆتانس ــتبوونی کۆمەڵێ ــە بەردەس ــتی ب پێویس

تاوەکــو ئــەو بەشــدارییە راســتەقینە بێــت نــەک تەنیــا شــتێکی رواڵەتــی بــۆ 

تێرکردنــی حەزەکانــی دەســەڵاتی حوکمــڕان. گرنگترینیشــیان ئامادەکردنی 

هاووڵاتیبــوون  بنەمــای  لەســەر  کــە  تەندروســتە  یاســایی  کەشــێکی 

ــدی  ــەوەش، چەن ــڕای ئ ــۆ هاوبەشــی، وێ ــەک ب ــت، وەک بنچینەی دامەزرابێ

دەکــرێ چاوپۆشــی لــە هێزی ژمارەیی بکــرێ کە رەنگدانەوەی باڵادەســتیی 

پێکهاتەیەکــە بەســەر پێکهاتەیەکــی دیکــەدا. ئەمــە هەروەهــا پێویســتی 

بــە بەردەســتبوونی ژینگەیەکــی کۆمەڵایەتی-سیاســییە کــە هەمەجــۆری 

ــەوەش  ــێ ئ ــی. دەب ــی دژەهەمەڕەنگ ــەک ژینگەیەک ــت، ن ــز بگرێ ــە ئامێ ل
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تــاک و رۆشــنبیرکردنی لەبــارەی  لەســەر بنەمــای هۆشــیارکردنەوەی 

ــت. ــەوی دی، بنیاتنرابێ ــی ئ ــی قبووڵکردن گرنگی

ئەگەر بڕیارە بەشــداریی سیاســی، بنەماکانی خۆی لەنێو پێداویســتییەکانی 

ــە  ــەوە ل ــدا ببینێت ــەکان و پەیماننامــە نێودەوڵەتییەکان دەســتوورە لۆکاڵ

روانگــەی پرەنســیپی یەکســانی و بەالوەنانــی جیــاکاری، بــەڵام دۆخــی 

کردەنــی دەریدەخــات کــە ئەمــە پێویســتی بــە چەنــد کۆڵەکەیــەك هەیــە 

تاوەکــو خــۆی رابگرێــت و بەردەوامییەكــەی مســۆگەربێت. ئەمــەش 

بۆئــەوەی تێکەڵبوونــی کەمینــەکان لــە پرۆســەی سیاســی تەنیــا لــە 

قســەدا نەمێنێــت و بــە حــەزی هێــزە باڵادەســتەکانەوە بەنــد نەبێــت. بــۆ 

نموونــە، پەنابــردن بــۆ تەکنیکــی کۆتــا چارەســەرێکی ناچاریانــەی راگــوزەر 

ــدێ قۆناخــی دیاریکــراودا. ــی لــە هەن بێــت، بەتایبەت

بــە  ســەر  تاکەکانــی  لــە  هەندێــک  بوونــی  ســەرنجە،  جێــی  ئــەوەی 

کەمینــەکان، وەک نوێنــەری پێکهاتەکانــی کۆمەڵگــە، تەنیــا لــە ســێ 

دەســەڵاتەکەدا قەتیــس نییــە، بەڵکــو هەندێکجــار ئــەم ئامادەییــە لــە نێــو 

سیســتمە جێگرەوەکانــی دەســەڵات، وەک رێکخــراوە ناحکوومییــەکان 

بەواتــای فراوانیــان، زیاتــرە. ئەمــەش بــەو واتایــە دێــت کــە گرنگیــی 

بەشــداربوون لــە تەنیــا الیەنێکــدا قەتیــس نییــە و گشــت الیەنــەکان 

ــتییەکانی  ــە راس ــر ل ــی زۆرت ــی بڕێک ــی سیاس ــەت الیەن ــەوە. هەڵب دەگرێت

واقعــی هــەر کۆمەڵگەیــەک دەخاتــەڕوو.

ــر  ــکی زیات ــەوە تیش ــۆری و پراکتیکیی ــوی تی ــەردوو دی ــە ه ــەوەی ل ــۆ ئ ب

بخەینــە ســەر ئــەم باســە، بابەتەکــە بەپێــی ئــەم پالنــە دابــەش دەکەیــن:

1 - واتای بەشداری سیاسیی کەمینەکان

بــۆ تێگەیشــتن لــە واتــای راســتەقینەی بەشــداری سیاســیی کەمینــەکان، 

لــەڕووی  بەشــدارییە  ئــەم  کــە  رێکبکەویــن  ئــەوە  لەســەر  پێویســتە 

ئامادەگــی و کارایــی و هەڵســەنگاندنەوە تەنیــا لــە کەمینەکانــدا کــورت 
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نابێتــەوە، بەڵکــو بابەتێكــی گرێــدراوی هەمــوو کۆمەڵگەیــە. چونکــە 

ئەمــە ئــەو بــەردی بناغەیەیــە کــە سیســتمی دیموکراســی لەســەر بنیــات 

دەنرێــت و دەخوازێــت هەلــی بەشــداری بــۆ گشــت کەرتەکانــی کۆمەڵگــە 

بــە هەمــوو رەنــگ و چینەکانییــەوە دەســتەبەر بــکات، بــەو مەرجــەی 

کــە پاڵنەرەکــەی بریتــی بێــت لــە هەژمارکردنــی هاووڵاتــی وەک بەشــێک 

لــە قــەوارەی سیاســی و ئــەو کۆمەڵگەیــەی تیایــدا دەژیــن. بەمــەش 

بەشــدارییەکەی دەبێتــە بابەتێکــی حەتمــی و وەک یەکێــک لــە ئاماژەکانــی 

پێگەیشــتوویی سیاســی و بەردەوامیــی پرۆســەی گەشــەپێدانی سیاســی 

ــت. ــێوەکانیدا بەکاردەهێنرێ ــن ش ــە باڵاتری ل

1-1 - پێناسەی بەشداریی سیاسی

هەندێــک پێیانوایــە بەشــداریی سیاســی بــە واتــای ئاســتی گرنگیدانــی 

هاووڵاتــی بــە بابەتــە سیاســییەکان و دروســتکردنی بڕیــار دێت، ســادەترین 

شــێوازی ئەمــەش بەشــدارییە لــە دەنگــدان )1(. بــەڵام ئێمــە لەگــەڵ ئــەم 

پێناســەیە کــۆک نیــن، چونکــە هەرچەنــدە زۆر لــە هاووڵاتیــان گرنگــی بــەم 

بابەتانــە دەدەن و بەدوایانــدا دەچــن، بــەڵام حــەزی بەشــداریکردنیان نییــە، 

یــان مەرجــی پێویســتیان بــۆ کاری سیاســی تێــدا نییــە.

تاکــە  مکوڕبوونــی  کــە  دەکــەن  پێناســەی  وا  دیکــەش  هەندێکــی 

لەســەر ئــەوەی رۆڵــی ئەرێنــی لــە ژیانــی سیاســیدا هەبێــت )2(. ئەمــەش 

ــە  ــردن ل ــدان و خۆبەربژێرک ــە دەنگ ــۆی ل ــی خ ــی ماف ــەی کاراكردن لەڕێگ

دەســتە هەڵبژێــردراوەکان یــان گفتوگۆکــردن لــە پرســە سیاســییەکاندا 

لەگــەڵ کەســانی دیکــە، یــان چوونــە نێــو رێکخــراوەکان. پێمانوایــە ئــەم 

پێناســەیەش لەڕاســتی الیــداوە، چونكــە بەشــداریی سیاســی لــە هەندێــک 

جــۆری دیاریکــراودا ســنووردار کــردووە و هەنــدێ جــۆری دیکــەی بــەالوە 

1 - اسماعیل عبد الفتاح عبد الكايف ،الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة ، بال سنة طبع ، ص397 .
2 - د.كمال المنويف ،الثقافة السیاسیة المتغیرة ، مركز الدراسات السیاسیة و الستراتیجیة ، القاهرة ، 

1979 ،ص78 .
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ــی  ــە فەرمان ــداری ل ــکراون، وەک بەش ــەی باس ــرن لەوان ــە گرنگت ــاوە ک ن

ــەکان. ــتە گرنگ ــی پۆس ــتی و وەرگرتن گش

رەنگــە لــە دیارترینــی ئــەو پێناســانەی لــەم چوارچێوەیــەدا خراونەتــەڕوو، 

لــە  مەبەســت  پێیوایــە  کــە  بێــت  هانتینگتــن  ســاموێل  پێناســەکەی 

بــۆ  ئاســایی  هاونیشــتمانیی  چاالکییەیــە  ئــەو  سیاســی،  بەشــداریی 

ئەنجامــی  بڕیــار  دروســتکردنی  پرۆســەی  لەســەر  دانــان  کاریگــەری 

ــراو  ــەڵ، رێکخ ــە کۆم ــان ب ــت ی ــی بێ ــی تاکەکەس ــا چ چاالکی دەدات. ئینج

بێــت یــان هەڕەمەکــی، دابــڕاو بێــت یــان بــەردەوام، ئاشــتییانە بێــت یــان 

ــش  ــاکارا )3(. بەمەی ــان ن ــت ی ــاڕەوا، کارا بێ ــان ن ــت ی ــە، رەوا بێ توندوتیژان

ــە  ــە بەشــداری ل ــت، ب ــەک بێ ــی، جۆرەکــەی هەرچیی ــت چاالک دەردەکەوێ

ژیانــی سیاســی دەژمێردرێــت، بــەو مەرجــەی ئامانجەکــەی کاریگەریدانــان 

ــت. ــاردان بێ ــەی بڕی ــەر پرۆس لەس

لــەوە دەچێــت هەندێــک کەوتبنــە ژێــر کاریگەریــی پســپۆڕێتییەکانیان، بۆیە 

بەشــداریی سیاســییان تەنیــا لــە چاالکیــی یاســاییدا کــورت کردووەتــەوە 

ــە یاســاییانە پێناســە کــردووە کــە  ــەو چاالکیی و بەشــداریی سیاســییان ب

مەبەســتیانە کاریگــەری بخەنــە ســەر هەڵبژاردنــی حوکمڕانــان و ئــەو 

بڕیارەکانــی  ئــەو کاریگەرییــەی لەســەر  کارانــەی دەیکــەن، ســەرباری 

ــت )4(. ــەت دادەنرێ حکوم

بەگشــتی دەتوانیــن بڵێیــن، بەشــداریی سیاســی بــە پێوەرێــک بــۆ ئاســتی 

فرەڕەنگییەکــەی  جوانیــی  و  خــۆی  لەبــارەی  کۆمەڵگــە  هۆشــیاریی 

دادەنرێــت. بۆیــە لەپــاڵ ئــەوەی پراکتیزەکردنێکــی سیاســییە، دیاردەیەکــی 

شارستانیشــە. کاتێــک کۆمەڵگــە دەگاتە ئاســتێکی باڵاکردن و رۆشــنبیری، 

بەشــداری بــە پرســێکی بنەڕەتــی دەژمێرێــت و گرنگیی پێویســتی پێدەدات، 

ــبخرێت و  ــتە پێش ــدارییەش، پێویس ــەو بەش ــتی ئ ــەوەی ئاس ــۆ بەرزکردن ب

زەق بکرێتــەوە و بخرێتــە چوارچێوەیەکــی یاســایی کــە مانــەوەی مســۆگەر 

3 - عصام نور ، دور المرأة يف تنمیة المجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، 2006 ،ص12 .
4 - بكار فتحي ، االغتراب السیاسي و اثره علی المشاركة السیاسیة – دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستیر 

مقدمة الی كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الطاهر موالي ،الجزائر ، 2013 ،ص46 .
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بــکات و ســنووری روون و دیــاری بــۆ دەستنیشــان بــکات. وەک پێشــتریش 

گوتــرا، ئــەم بەشــدارییە پێویســتە کردەنــی بێــت و نابێــت تەنیــا لــە ئاســتی 

بنکــەدا بێــت، بگــرە بەڕوونــی لــە ئاســتی ســەرکردایەتی و بڕیــاردان و 

تاکەکانــی  بۆئــەوەی  رەنگبداتــەوە.  گشــتیدا  کاروبــاری  بەڕێوەبردنــی 

کەمینــەکان ئەمەیــان پــێ بــەدی بهێنرێــت، پێویســتە لــە ڕێــی چوونــە نێــو 

حیزبــی سیاســی و دامــەزراوە مەدەنییــەکان و بــواری راگەیانــدن و گشــت 

ــر و گەشــەكردن،  ــی بەرهەمــی بی ــەی ئافراندن ــە مای ــەی دەبن ــەو بواران ئ

گرنگــی بــە بابەتــی دەســەڵاتدارکردنی سیاســی بدرێــت.

2-1 - ناساندنی کەمینەکانی هەرێمی کوردستان - عێراق

دەســتوورێکی  کوردســتان  هەرێمــی  ئێســتا  تاوەکــو  کــە  بــەوەدا 

ــۆی  ــی خ ــەوە پەرلەمان ــاڵی 1992ـ ــە س ــدە ل ــە، هەرچەن ــراوی نیی نووس

هەڵبــژاردووە و حكومەتــی خــۆی پێکهێنــاوە و چەنــد جارێکیــش بــۆ ئــەم 

مەبەســتە هەوڵیــداوە کــە دیارترینیــان پرۆژەیەکــی پەرلەمانــی هەرێمــی 

كوردســتانە لــە ســاڵی 2009، پرۆژەکــە پەســەندیش کــرا بــەڵام بەهــۆی 

ناکۆکیــی سیاســی نەخرایــە گشتپرســی و، ئــەو لیژنەیــەی لــە 2015دا 

ــراق  ــرۆژەی دەســتووری کوردســتان – عێ ــی پ ــی "یاســای ئامادەکردن بەپێ

بــۆ راپرســی، ژمــارە 4ی ســاڵی 2015" پێکهێنــرا و مــن یەکێــک لــە بیســت 

ئەندامەکــەی بــووم، نەیتوانــی ئەرکــی خــۆی بــە ئەنجــام بگەیەنێــت. دیــارە 

هۆکارەکەیــش هــەر ناکۆکیــی سیاســی بــوو. مــاوەی 90 رۆژەکــەش بــۆ 

ــی  ــەوەی ماددەکان ــێ ئ ــتوور، بەب ــی دەس ــی نوێ ــینەوەی پرۆژەیەک نووس

ــکات، بەســەرچوو. ــەواو ب ت

لەبەرئەمــە و بەهــۆی نەبوونــی دەســتوورێکی نووســراوی بــەرکار، ئێمــە 

بــۆ ناســینی پێکهاتەکانــی هەرێــم، دەبێــت پشــت بــە "یاســای ژمــارە 5ی 

ســاڵی 2015 – یاســای پاراســتنی مافــی پێکهاتەکانــی کوردســتان – عێراق" 
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ــە  ــت دەکات ــەوە )5( جەخ ــەڕووی بیرۆک ــە ل ــا ناوازەی ــەم یاس ــتین. ئ ببەس

ــە  ــتان. ل ــی کوردس ــی هەرێم ــی پێکهاتەکان ــەرژمێرییەکی روون ــەر س س

ــدا، ئەمەشــی دابەشــکردووە: مــاددەی یەکەمی

 ئــا - گرووپــە نەتەوەییــەکان، وەک تورکمــان، کلدانــی ســریانی ئاشــووری 

و ئەرمــەن.

 ب - گرووپــە ئاینــی و مەزهەبییەکانــی وەک کریســتیان، ئێزدی، ســابیئەی 

ــەی  ــە وش ــتی و ب ــی و زەردەش ــەبەک، فەیل ــی، ش ــی، کاکەی مەندای

)ئەوانــی دیکــە( تــەواوی کــردووە. ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ئــەو 

پێکهاتانــە، وەکــوو نموونــە هێنراونەتــەوە نــەک وەکــوو دیاریکــردن 

و ســنووردارکردن. یاســادانەر بەمــە کارێکــی باشــی کــردووە و 

ــاددەی  ــە م ــە ل ــردووە ک ــەی ک ــاییە گەورەی ــەو بۆش ــەری ئ چارەس

دووەم لــە دەســتووری بــەرکاری عێراقــدا هەیــە و تەنیــا "کریســتیان، 

ئێــزدی و ســابیئەی مەندایــی" دیــاری کــردووە. هەروەهــا لە مــاددەی 

ــردووە،  ــەکان ک ــە نەتەوەیی ــۆ پێکهات ــاژەی ب ــک ئام ــدا کاتێ 125یش

دەڵێــت: "ئــەم دەســتوورە زامنــی مافــە کارگێــڕی و سیاســی و 

کولتــووری و فێرکارییەکانی نەتــەوە جۆراوجۆرەکانــی وەک تورکمان، 

کلــدان و ئاشــووری و پێکهاتەکانــی دیکەیــە"، واتــا دیســان نــاوی 

هەموویانــی نەهێنــاوە لــە کاتێکدا پێویســت بــوو دەســتووری عێراق، 

مــادام باســی ئــەو بابەتــەی کــردووە، نــاوی هەموویانــی بهێنابــا.

بەمــەی بــاس کــرا، دەتوانیــن بڵێیــن بــۆ زانینــی ئــەو کەمینانــەی لــە 

کوردســتاندا پێکــەوە دەژیــن و مافــی بەشــداریی سیاســییان هەیــە، 

ــەرکاری پاراســتنی  ــە یاســای ب ــە ببەســتین ک ــەو پۆلێن ــن پشــت ب دەتوانی

)6( پەیــڕەوی کــردووە. کەمینــەکان 

5 - ألنني كباحثة اعتبره ناقصا من حیث اآللیات المتاحة للدفاع عن حقوق االقلیات الواردة يف اطار القانون 
نفسه ، و لمزید من التفاصیل ینظر :د.منی یاقو ، الحمایة القانونیة لألقلیات – دراسة تطبیقیة علی واقع 

األقلیات يف العراق ، ج 1، مطبعة نصیبین ، دهوك ،2019 ،ص 155-164 .
6 -  علما بأنه ، بحسب التصنیف الذي تتبعه المواثیق الدولیة ، فأن هنالك انواع اخرى من التقسیمات مثل 
االقلیات العرقیة و االقلیات اللغویة، لكننا فضلنا استخدام ذات التقسیم الذي اتبعه القانون المشار الیه ، 

كون ورقتنا البحثیة هذه ، تتناول األمر يف اطار اقلیم كوردستان . 
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1-2-1 - کەمینە نەتەوەییەکان

بکەیــن:  نەتەوەییــەکان  کەمینــە  پێناســەی  شــێوەیە  بــەم  دەکرێــت 

"بەشــێکن لــە دانیشــتووانی دەوڵــەت بــەڵام لــە رەگەزێکــی دیکــەی 

.)7( دانیشــتووانن"  زۆرینــەی  رەگــەزی  لــە  جیــاواز 

 هەندێکیــش جەخــت لــە الیەنــی رۆحــی بــۆ پێناســەکردنی نەتــەوە دەکــەن 

ــە  ــەکردن ب ــە "قس ــن )8(، پێیانوای ــە وەالدەنێ ــی دیک ــت فاکتەرەکان و گش

ــەری  ــی، پێکهێن ــەی ئیتنیک ــەک کۆمەڵ ــە ی ــی ل ــان هاوبەش ــان ی ــەک زم ی

ــە  ــی کاری مەزن ــی، ئەنجامدان ــەوەی پێکهێنەریەت ــو ئ ــە، بەڵک ــەوە نیی نەت

لــە رابــردوودا و ئــارەزووی ئەنجامدانــەوەی ئــەو کارانەیــە لــە داهاتــوودا"، 

لەمــەوە تێدەگەیــن کــە فۆکەســەکە لەســەر گرنگیــی هەســتکردنی 

ئەندامبوونێکــی  تەنیــا  نــەک  خــۆی،  کۆمەڵەکــەی  بــە  تاکــە  قووڵــی 

خۆبەخــۆ لــەو کۆمەڵەیــەدا بەبــێ ئــەوەی هەوڵــی بــۆ دابــێ یــان ویســتی 

ــت. ــۆی تێدابێ ــتەقینەی خ راس

لــەڕووی کردەنییــەوە، دەبینیــن گرووپــە نەتەوەییــەکان لەهەمــوو جــۆرە 

بــەم واتایــە، کاریگەریــی کەمینــە  گرووپەکانــی دیکــە یەکگرتووتــرن. 

ــەردەوام  ــی ب ــی نەتەوەی ــەقامگیری و ئاسایش ــەر س ــەکان لەس نەتەوەیی

زیاتــرە، کاتێکیــش ئــەم گرووپانــە لــە توخمێــک یــان زیاتــردا لەگــەڵ یەکێــک 

ــی  ــی ئاسایش ــەوا بەرزەفتکردن ــن، ئ ــەش دەب ــێ هاوب ــی دراوس ــە وڵاتان ل

ــۆز دەبێــت. نیشــتمانی کارێکــی ســەخت و ئاڵ

بــەڕای ئێمــە، ئــەوەی ترســناکیی ئــەم جــۆرە کەمینانــە زیاتــر دەکات، 

ــن. ــدا دەژی ــەی تیایان ــەو کۆمەڵگەیان ــو ئ ــەوە لەنێ ــە توان ــە ب رازینەبوونیان

دیارتریــن ئــەو گرووپانــەش لــە هەرێمــی کوردســتان، بەپێــی یاســای 

ئاماژەبۆکــراو )9(، بریتیــن لــە:

7 - د.اسماعیل صبري مقلد ،العالقات السیاسیة الدولیة –دراسة يف االصول و النظریات ،ط 3، مطبوعات 
جامعة الكویت ،1984 ،ص 106 

8 - ساطع الحصري ، ما هي القومیة ، دار العلم للمالیین ، بیروت ،1959 ،ص41-48 .
9 - ال مجال للتفصیل يف هذه المكونات ، للمزید ینظر : د.منی یاقو ، المصدر السابق ،ص 41 .
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1 - تورکمان.

2 - کلدان، سریانی، ئاشووری.

ئەرمەن.  - 3

2-2-1 - کەمینە ئاینییەکان

ــی  ــەر کۆمەڵەیەک ــن: "ه ــە دەکرێ ــۆرە پێناس ــەم ج ــەکان ب ــە ئاینیی کەمین

ئیتنیکــی کــە ئاییــن کۆڵەکــەی ســەرەکییەتی و  لــە کۆمەڵــە ئیتنیکییەکانــی 

دیکــەی نــاو هەمــان کۆمەڵگــە جیــای دەکاتــەوە" )10(. ئێمــە لەگــەڵ 

ــد  ــن چەن ــەک ئایی ــە ی ــە رەنگ ــن، چونک ــن نی ــە ئایی ــک ب ــتنەوەی ئیتنی بەس

ــدات. ــرێ ب ــەوە گ ــک پێک ئیتنیکێ

ــو  ــی لەنێ ــی ئایین ــە جیاوازی ــەرهەڵدەدات ك ــوە س ــە لەوێ ــاران کێش زۆرج

کۆمەڵەکانــی دانیشــتوواندا روون و ئاشــکرا دەبێــت. هاوبەشــی لــە ئاییــن 

چەنــدە پەیوەنــدی نێــوان تاکەکانــی هەمــان کۆمەڵــە بەهێــز دەکات، 

هێنــدەش دووریاندەخاتــەوە لــەو گرووپانــەی پەیــڕەوی لــە ئایینێکــی دیکــە 

ــن  ــن دوو ئایی ــە دەبینی ــت ک ــر دەبێ ــک توندت ــە کاتێ ــەم ناکۆکیی ــەن. ئ دەک

ــان  ــە، یەکێکی ــە یــەک مەســەلەی دیاریکــراو هەی ــان ل هەڵوێســتی جیاوازی

نەهــی لێــدەکات و ئــەوەی دیکەیــان فەرمانــی بەجێهێنانــی بــە پەیڕەوانــی 

ــە سرووشــتی خــۆی ئایینپــەروەر  ــەی کــە کۆمەڵگــە ب ــان ئەوکات دەکات. ی

ــەوە. ــی رۆژان ــی ژیان ــە نێــو گشــت وردەکارییەکان بێــت و ئاییــن بخزێنێت

بەگشــتی دەکــرێ بڵێیــن، ئاســتی نزیکــی یــان دوورکەوتنــەوەی نێــوان ئــەو 

کۆمەڵانــەی ئایینــی جیاجیــا پەیــڕەو دەکــەن، پەیوەســتە بەهەڵوێســتی 

دیاریکــراو  ئایینێکــی  هەرچەنــدی  ئایینــە،  لــەو  بەرامبــەر  کۆمەڵــەی 

ــی  ــە ئایین ــی کریســتیان ک ــەوە، وەک ئاین ــۆی رەتنەکات ــش خ ــی پێ ئایینەکان

جــوو رەتناکاتــەوە، ئــەوا ئایینــی یەکــەم دەبێتــە مایــەی ســەرهەڵدانی 

10 - احمد وهبان، الصراعات العرقیة و استقرار العالم المعاصر ،ط 2، الدار الجامعة ، مصر ، 1999، ص97 .
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ــە  ــە کۆمەڵگ ــن ل ــتی ئایی ــەڵام بەگش ــراو، ب ــی دانپێدان ــی ئایینی کەمینەیەک

فاکتــەری  ببێتــە  دەکرێــت  دووســەرەیە،  چەکێکــی  فرەڕەنگەکانــدا 

پێکەوەژیانــی  لەبــەردەم  رێگــر  ببێتــە  یــان  پێکەوەیــی  و  نزیکبوونــەوە 

ــەن  ــن لەالی ــی ئایی ــە سرووشــتی بەکارهێنان ــدە ب ئاشــتییانە. ئەمــەش بەن

دەســەڵات و رێکخســتنی ئــەم بابەتــە بــە یاســا، هەروەهــا بەنــدە بە ئاســتی 

مکوڕیــی کۆمەڵگــە لەســەر پاراســتن و دەرخســتنی بــاوەڕە ئایینییەکانــی.

ــەکان  ــە ئاینیی ــی کەمین ــە داواکارییەکان ــە ک ــراوە، ئەوەی ــی ک ــەوەی تێبین ئ

زۆربــەی کات ســنووردارن، تەنیــا لــە بنیاتنانــی پەرســتگە و ئەنجامدانــی 

ئازادانــەی کارە ئاینییەکانیــان و دابینکردنــی فێرکاریــی ئاینــی بــۆ رۆڵەکانیــان 

ســنووردارن. لەبەرامبــەردا و بــۆ پاراســتنی ســەقامگیریی کۆمەڵگــە، 

ــی  ــی فەراهەمکردن ــی هەوڵ ــەڵاتی سیاس ــەکان، دەس ــەرباری جیاوازیی س

ــە دەدات. بەپێــی یاســای ئاماژەبۆکــراو، دیارتریــن کەمینــە  ئــەو داواکارییان

ــەن: ــە هەرێمــی کوردســتان ئەمان ــەکان ل ئاینیی

1 - کریستیان.

2 - ئێزدی.

3 - سابیئەی مەندایی.

کاکەیی.  - 4

5 - شەبەک.

فەیلی.  - 6

زەردەشتی.  - 7

2 - هەڵسەنگاندنی بەشداریی سیاسیی کەمینەکان

لێــرەدا هەوڵــی روونکردنــەوەی گرنگتریــن جــۆر و شــێوەکانی بەشــداریی 

بــە یاســا  ئــەوەی  سیاســی دەدەیــن، شانبەشــانی دەستنیشــانکردنی 

ــی  ــۆ واقیع ــە ب ــەنگاندنێکی بابەتیان ــەوەش، هەڵس ــەڵ ئ ــراوە. لەگ رێکخ

ــن. ــەکان دەكەی ــی کەمین ــتی رەزامەندی ــدارییە و ئاس ــەم بەش ئ
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1-2 - جۆرەکانی بەشداریی سیاسی

دیارترین جۆرەکانی بەشداریی سیاسی ئەمانەن:

1-1-2 - بەشداریی سیاسیی فەرمی

ئــەم جــۆرە بەشــدارییە لەڕێگــەی دامەزراوەکانــی دەوڵــەت و ناوەندەکانــی 

بڕیــاردان دێتــە دی و خــۆی لــە ئەندامبــوون لــە رێکخســتنە سیاســییەکان و 

هەوڵــی گەیشــتن بــە پۆســتی سیاســیدا دەبینێتــەوە و ئامانجــی بەشــداران 

بریتییــە لــە بەدیهێنانــی ســەقامگیری و بەردەوامیــی سیســتمی سیاســی، 

لەگــەڵ پاراســتنی بەرژەوەندیــە کەســییەکانی خۆیــان. ئەم جۆرە بەشــدارییە 

سیاســییە خــاوەن پۆســتە بــاڵاکان و گــەورە بیرۆکراتەکان دەگرێتــەوە کە لە 

ئاســتی دووەمــدا دێــن، وەک ئەندامانــی پەرلەمــان و وەزیــرەکان. بەشــداریی 

ئــەم توێــژە دەبێتــە مایــەی بەشــداریی گــەل و ئــەو بڕیارانــەی ئەمــان 

دەریاندەکــەن دەبنــە جێــی بایــەخ و هەڵســەنگاندن الی حوکمڕانیکــراوان و 

رەنگدانەوەیــان لەســەر هەڵســوکەوتی ئــەو توێــژە دەردەکــەون )11(.

2-1-2 - بەشداریی سیاسیی نافەرمی

خــۆی لــە ئەندامبــوون لــە گــرووپ و حیزبــە سیاســییەکان و گرووپەكانــی 

گوشــاردا بەیان دەکات. شانبەشــانی ئەوەش، بەشداری لە هەڵمەتەکانی 

هەڵبــژاردن و پرۆســەی دەنگــدان و رادەربڕیــن لــە کۆبوونــەوە و گفتوگــۆ 

سیاســییەکاندا، یــان چوونــە نێــو چوارچێــوەی دامــەزراوەکان و ســەندیكا 

و رێکخــراوەکان، هەروەهــا بەشــداریکردن لــە بزووتنەوەکانــی ناڕەزایــی، 

11 - الفقیر سمیحة ، العزوف االنتخابي – دراسة میدانیة يف طنجة ، رسالة ماجستیر مقدمة الی كلیة 
العلوم القانونیة و االقتصادیة يف جامعة عبد المالك السعدي لنیل درجة الماجستیر يف القانون العام ، 

المغرب ، 2008 ، ص 15 .
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بــۆ ئــەوەی تــاک ببێتــە بازنەیەکــی بەیەکگەیاندنــی هاووڵاتــی و سیســتمی 

ــەوەی داوا  ــە ئەرکــی کۆکردن ــەن ک ــەو دەزگایان ــە ئ ــا ئەمان سیاســی. وات

کەســییەکان و بەیەکەوەگرێدانیــان و دەربڕینیــان و گۆڕینیــان بــۆ بــژارەی 

سیاســیی گشــتی ئەنجــام دەدەن. بــەڕای ئێمــە، ئــەم جۆرە بەشــدارییە زۆر 

گرنــگ دەبێــت، بــەڵام لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە نافەرمــی ناودەبرێــت، چونکــە 

ئــەو دەســەڵاتە یاســاییەی نییــە بڕیــاری پابەندکــەر دروســت بــکات )12(.

3-2 - شێوەکانی بەشداریی سیاسی

گرنگترین شێوەکانی بەشداریی سیاسی خۆیان لەم شێوازانەدا دەنوێنن:

1-3-2 - دەنگدان

سیاســیدا،  پرۆســەی  لــە  کەمینــەکان  بەشــداریی  بەهێزکردنــی  بــۆ 

رەنگێکــی  بەشــدارییەش  ئــەم  گرنگــن.  هەلێکــی  هەڵبژاردنــەکان 

دیموکراســییانە بــە پرۆســەی هەڵبــژاردن دەدات، جــا بەشــدارییەکەیان 

تەنیــا وەک دەنگــدەر بێــت یــان وەک بەربژێــر و سەرپەرشــتیار و چاودێــر)13(. 

هەڵبــژاردن بــە چەمکــە فراوانەکــەی کــە هــەردوو مافــی دەنگــدان و 

بەربژێركــردن دەگرێتــەوە، یەکێکــە لــە گرنگتریــن مافــە سیاســییەکانی 

جیهانــی  لــە  ناســراوە  سیاســیی  بنیاتــی  گرنگتریــن  و  هاونیشــتیمانی 

ئەمڕۆمانــدا. لەبەرئــەوەی دەنگدانــی هاونیشــتیمانی ســادەترین کــردەوەی 

سیاســییە کــە ماوەیــەك جارێک ئەنجــام دەدرێــت و بە مەبەســتی دەربڕینی 

پشــتگیریی هاووڵاتــی بــۆ حیزبێکی سیاســیی دیاریکراو دووبــارە دەبێتەوە و، 

12 - زكریا حریزي ، المشاركة السیاسیة و دورها يف محاولة تكریس الدیمقراطیة التشاركیة ، رسالة 
ماجستیر مقدمة الی جامعة الحاج الخضر ،الجزائر ، 2011 ،ص24 .

13 -  نور األسعد و آخرون ، الدیمقراطیة يف مواجهة التغییر – دلیل الی تعزیز مشاركة المرأة يف الحیاة 
السیاسیة ،المعهد الدیمقراطي الوطني ، لبنان ،2010 ،ص37 .



100

ئامانجەکــەی دیاریكردنــی ئــەو ســەرکردە سیاســییانەیە کە رۆڵــی گرینگیان 

لــە داڕشــتنی سیاســەتی گشــتی و بڕیــارە گرنگەکانــدا هەیــە، پڕ بایەخــە )14(.

2-3-2 - بەربژێری

بەربژێــری بــە یەکێــک لــە مافە سیاســییە هــەرە گرنگــەکان دەژمێردرێت و 

شانبەشــانی مافــی دەنگــدان، مافێکــی هــەرە پێویســتە بــۆ بەگەڕخســتنی 

دیموکراســی بەپێــی ئــەو ناوەڕۆکــەی دەســتوور ددانــی پێــدا نــاوە و 

بایەخــدارە بــۆ زامنکردنــی ئــەوەی پارلەمــان و ئەنجوومەنــی پارێــزگاکان و 

ئەوانــی دیکــە دەربــڕی ویســتی راســتەقینەی گــەل بــن )15(.

ــەر  ــری مەیس ــدان و بەربژێ ــی دەنگ ــێ ماف ــی بەب ــی سیاس ــکرایە ژیان ئاش

هەڵبــژاردن  پرۆســەی  تــەواوی  پێویســتە  ئەمەشــدا  لەگــەڵ  نابێــت. 

ــە  ــی ل ــە ئەنجامدان ــت ک ــن بکرێ ــۆ دابی ــەی ب ــەت و میکانیزمان ــەو زەمان ئ

کەشــێکی دیموکراســیدا دەســتەبەر دەکــەن. ئەمــەش وا دەخوازێــت كــە 

هاونیشــتیمانی مافــی خــۆی لــە بەربژێــری وەرگرێــت و دەرگای بەربژێــری 

لەســەر بنەمــای یەکســانی، بــەڕووی خەڵکــدا بــۆ وەرگرتنــی پۆســتی 

ــت.  ــی واڵا بێ ــی نوێنەرایەت ــە ئەنجوومەنەکان ــوون ل ــان ئەندامب سیاســی ی

واتــا ئەگــەر بیــری هاوچەرخــی دیموکراســی بخوازێــت بنکــەی بەشــداریی 

ــی  ــی بنەمــای دەنگدان ــت، بەپێ ــژاردن فــراوان بکرێ ــە مافــی هەڵب گــەل ل

گشــتی، ئــەوە پیادەکردنــی بنەمــای بەربژێریــی گشــتیش بــە دوای خۆیــدا 

ــان  ــەردەم هاووڵاتی ــە ب ــەل ل ــانیی ه ــێوەیەی یەکس ــەو ش ــت، ب دەهێنێ

ــی  ــت )16(. مافەکان ــەدی دەهێنێ ــاردان ب ــی بڕی ــە پێگەکان ــتن ب ــۆ گەیش ب

ــن،  ــێنەوە و نامێن ــدا دەکش ــی دیکتاتۆری ــە وڵاتان ــری ل ــدان و بەربژێ دەنگ

14 - بكار فتحي، االغتراب السیاسي و اثره علی المشاركة السیاسیة ، رسالة مقدمة الی كلیة الحقوق و 
العلوم السیاسیة ، جامعة موالي طاهر ، الجزائر ، 2013 ، ص55 .

15 - د.داود الباز ، حق المشاركة يف الحیاة السیاسیة ، ط 1، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 2006 ،ص357 .
16 - محمد فهد القحطاني ، حق االنتخاب و الترشیح للمرأة ،ط 1، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،2014 ، 

ص 46 .
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لــە کاتێکــدا لــەو وڵاتانــەی کــە هاونیشــتیمانی مافــی ئازادیــی دەربڕینــی 

هەیــە پێشــدەکەوێ. بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن، گرنگیــی بەربژێــری و دەنگدان 

کــە وەک ئامرازێکــی پەیوەندیــی نێــوان حوکمڕانــان و گــەل دەردەکەوێــت، 

لەوەدایــە کــە رێکخســتنێکی یاســایین بــۆ پرەنســیپی رەوایــی بەڕێوەبردنــی 

دەســەڵات بەنــاوی گەلــەوە )17(، لــە چوارچێــوەی ئــەم بنەمایەشــدا، هێــزە 

سیاســییەکان بــۆ بەدەســتهێنانی الیەنگریــی جەمــاوەر کێبڕکــێ دەکــەن. 

ــە، وا  ــی زۆر گرنگ ــەکان بابەتێک ــەنگاندنی کەمین ــە را و هەڵس ــەوەدا ک ب

باشــە بەشــداریکردنیان لە پرۆســەی هەڵبــژاردن بەگشــت قۆناخەکانیەوە 

بــە هەنــد وەربگیرێــت، بــە تایبەتــی لــەو پرســانەی لــە ئاســتی نەتەوەیــی – 

ــان ئایینیــدا بەوانــەوە پەیوەســتن. سیاســی ی

3-3-2 - بەشداری لە پۆستەکانی سەرکردایەتی

زۆرتریــن قســە لەســەر پۆســتەکانی ســەرکردایەتی لــە کاتێکــدان کە باس 

ــەکردن  ــەڵام قس ــت، ب ــەز دەکرێ ــەردوو رەگ ــوان ه ــەنگیی نێ ــە هاوس ل

لەســەر بەشــداریی کەمینەکانیــش قورســایی خــۆی هەیــە. لەبــەر ئەمــە 

دەبینیــن هەندێــک لــە یاســاکان لــە چوارچێــوەی دەقــی روون و راشــکاودا 

بــە  بــوون  بەشــدارییان دەکــەن. هەنــدێ دۆخیــش  لەســەر  جەخــت 

ــە ســاڵی  ــم ل ــی هەرێ ــی حكومەت ــەی کابینەکان ــە زۆرب ــۆ نموون ــت. ب نەری

ــووە.  ــدا ب ــان تێ ــەوە، وەزیرێکــی کریســتیان و وەزیرێکــی تورکمانی 1992ـ

جگــە لــە پۆســتی دیکــەی وەک بەڕێوەبــەری گشــتی و جێگــری پارێــزگار و 

ــی دەســتە ســەربەخۆکان و هــی دیکــە. ســەرۆک و ئەندامان

17 - هالة حسن عبداهلل ، حق المرأة يف التصویت و الترشیح و تطبیقاته يف الدساتیر العراقیة ، رسالة 
ماجستیر مقدمة الی كلیة القانون و العلوم السیاسیة بجامعة كركوك ، 2014 ، 24 .
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4-3-2 - بەشداری لە پۆستە گشتییەکان

مەبەســت لــە پۆســتە گشــتییەکان، پۆســتە حكومییــە جۆراوجۆرەکانــن. 

وەک ســەرۆکی دەوڵــەت و وەزیــران و پۆســتە سیاســی و کارگێــڕی و 

یــان  دەوڵــەت  گشــتییەکانی  جومگــە  لــە  ســەربازییەکان  و  زانســتی 

سیســتمێکی  چوارچێــوەی  لــە  گشــتییەکان  دامــەزراوە  و  لقەکانیــان 

ــەم  ــوەی ئ ــە چوارچێ ــتی ل ــتی گش ــی پۆس ــراودا. وەرگرتن ــایی دیاریک یاس

بابەتــەی ئێمــەدا، بەواتــای مافــی کەمینــەکان لــە بەشــداری لــە بنیاتنانــی 

دەوڵــەت دێــت و زۆربــەی ئــەو پۆســتانەی لێــرەدا مەبەســتمانە لەڕێگــەی 

ــت. ــەوە دێ ــدان و بەربژێریی دەنگ

2-2 - واقیعی بەشداریی سیاسیی کەمینەکان لە هەرێمی کوردستان

لــەم چوارچێوەیــەدا، شــێوەکانی بەشــداریی سیاســیی کەمینەکان لەســەر 

واقیــع جێبەجــێ دەکەیــن و پشــت بــە هەڵســەنگاندن و دیــدی کەمینەکان 

خۆیــان بــۆ ئــەم بابەتــە دەبەســتین و بــە لۆجیکێکــی ئەکادیمــی – بابەتیــی 

رووت، دوور لــە کێشمەکێشــی سیاســی، مامەڵــە لەگــەڵ بابەتەکــە 

دەکەیــن.

1-2-2 - مافی هەڵبژاردن

ــراق، ژمــارە 1ی  ــی نیشــتمانیی کوردســتانی عێ ــی یاســای ئەنجوومەن بەپێ

ســاڵی 1992 و مــاددەی 36/ یەکــەم لــەو یاســایە "پێنــج کورســی بــۆ 

کلــدان ســریان ئاشــووری تەرخــان دەکرێــت و بەربژێرانــی ئــەم پێکهاتەیــە 

کێبڕکێیــان لەســەر دەکــەن. دووەم/ پێنــج کورســی بــۆ تورکمــان تەرخــان 

دەکرێــت و بەربژێرانــی ئــەم پێکهاتەیــە کێبڕکێیــان لەســەر دەکــەن. 

ســێیەم/ یــەک کورســی بــۆ ئەرمــەن تەرخــان دەکرێــت و بەربژێرانــی ئــەم 
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ــا"  ــە "کۆت ــن ک ــی لەســەر دەکــەن". لەمــەوە تێدەگەی ــە کێبڕکێ پێکهاتەی

بــۆ کەمینــە نەتەوەییــەکان هەیــە و ئەمــە لــە چەنــد روویەکــەوە باشــە:

1 - ئــەو )کۆتا(یــەی لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق پەســەند 

کــراوە بەپێــی مــاددەی 11ی یاســای هەڵبژاردنەکانــی ئەنجوومەنــی 

نوێنەرانــی عێــراق، ژمــارە 45ی ســاڵی 2013، وشــەی "پێکهاتــەی 

ــای  ــە لەســەر بنەم ــەوەی )کۆتا(ک ــووە وەک ئ کریســتیان" بەکارهات

ئاییــن بێــت. ئەمــەش مافــی بــە هەندێــک دامــەزراوەی ئایینــی یــان 

ــە  ــەن و بچن ــت بک ــژاردن دروس ــتی هەڵب ــی داوە، لیس ــە ئایین نیمچ

کێبڕکێــی هەڵبــژاردن. بێجگــە لــە هەمــوو ئــەو کێشــە و لێکەوتانــەی 

لەمــە کەوتوونەتــەوە، ئەمــە بووەتــە مایــەی کەمکردنــەوەی گرنگــی 

ــا(. ــی )کۆت ــەدای نوێنەران و جــۆری ئ

2 -  نوێنەرانــی کریســتیان لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق لــە کــۆی 

329 نوێنــەر تەنیــا پێنــج نوێنــەرن، لــە کاتێکــدا پەرلەمانــی کوردســتان 

شــەش ئەندامــی کریســتیانی لە کــۆی 111 ئەندام هەیە و بــەراوردی 

نێوانیــان گریمانــەی ئــەوە دەخاتــەڕوو کــە کاریگەرییــان لــە هەولێــر 

زیاتــر و روونتــر بێــت لــەوەی لــە بەغــدا هەیانــە.

3 - پێکهاتــەی تورکمــان پێنــج کورســیی جێگیــری لــە پارلەمانــی هەرێــم 

ــی  ــی نوێنەران ــی ئەنجوومەن ــە هەڵبژاردنەکان ــدا ل ــە کاتێک ــە، ل هەی

ــان  ــە تورکم ــت ک ــەوە بێ ــە ئ ــە بابەتەک ــە، رەنگ ــا(ی نیی ــراق )کۆت عێ

خۆیــان پێیــان بــاش بووبێــت هاوشــێوەی کــورد و عــەرەب بچنــە نێــو 

ــا(ی  ــە سیســتمی )کۆت ــکات ب ــەوەی پێویســت ب ــێ ئ ــژاردن بەب هەڵب

ــەوە. ــژاردن جیابکرێن هەڵب

4 - هەریــەک لــە پێکهاتــەی ئێــزدی، ســابیئە، شــەبەک و کــوردی فەیلی 

یــەک کورســییان لــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانی عێراق هەیــە، لە کاتێکدا 

ــراوە.  ــان نەک ــۆ تەرخ ــییەکیان ب ــچ کورس ــم هی ــی هەرێ ــە پارلەمان ل

لەبەرئــەوەی ئەنجوومەنــی نوێنــەران لــە تەرخانکردنــی کورســیی 

کۆتــا پشــتی بــە توخمــی ئاییــن بەســتووە، بــەڵام پارلەمانــی هەرێــم 
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ــەوەش  ــەوە بەســتووە، لەبەرئ ــە توخمــی نەت ــڕووەوە پشــتی ب لەم

کــە ئێــزدی، بــۆ نموونــە، - بــە گوێــرەی بۆچوونــی زۆرینــەی توێــژەران 

– ئایینــە نــەک نەتــەوە، لــە هەرێمــدا کۆتایــان بــۆ تەرخــان نەکــراوە، 

ــان کــردووە. ــان چەنــد جارێــک داوای ئەمەی هەرچەنــدە خۆی

ئەگەر بابەتەکە بەم شێوەیە بێت، ئەدی کێشەکە لە کوێیە؟

)کۆتا(یــە،  نوێنەرانــی  دەستنیشــانکردنی  میکانیزمــی  لــە  کێشــەکە 

کــە  هەڵبژێــردراون  پێکهاتەیــەوە  ئــەو  لەالیــەن  ئــەوان  هەرچەنــدە 

ــە ســاڵی 1992  ــەی ل ــەو هەڵبژاردن ــۆ تەرخــان کــراوە. ل کورســییەکانی ب

یاســای  3ی  مــاددەی  کــرا،  کوردســتان  هەرێمــی  لــە  یەکەمجــار  بــۆ 

ژمــارە 2ی ســاڵی 2009 کــە یاســای هەموارکردنــی چوارەمــی یاســای 

هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی نیشــتمانیی کوردســتان – عێــراق ژمــارە 1ی 

ــت: "بڕگــەی چوارەمــی مــاددەی ســی  ســاڵی 1992 هەموارکــراوە، دەڵێ

و شەشــی دووبارەبــوو لــە یاســاکەدا هەڵدەوەشــێندرێتەوە." مەبەســت 

هەڵوەشــاندنەوەی ئــەو ماددەیەیــە کــە دەڵێــت: "هەڵبژاردنــی بەربژێرانی 

هــەر پێکهاتەیــەک لەالیــەن دەنگدەرانــی ئــەو پێکهاتەیــەوە دەبێــت".

ــە گــەورەکان کــردەوە گەمــە بــە کورســییەکانی  ــۆ حیزب ئەمــە دەرگای ب

کۆتــا بکــەن، ئەوەتــا هەنــدێ کــەس لــە پێکهاتــەی کلدانــی ســریانی 

ــۆ بەشــداری لــە  ــە کوردییــەکان، ب ئاشــووریی الیەنگــری یەکێــک لــە حیزب

کێبڕکێــی هەڵبــژاردن لەســەر کورســییەکانی کۆتــا دەبنــە بەربژێــر و، 

بێگومــان ئەوانــە پشــتگیریی ئــەو حیزبانەیــان هەیــە و دەنگێکــی زۆریــش 

ــن و  ــەوە دێ ــی تایبەت ــی دەنگدان ــەی دەنگەکانیشــیان لەڕێ ــن. زۆرب دەهێن

بەمــەش بردنەوەیــان مســۆگەر دەبێــت. ئەمــە شکســتە بــۆ ئــەو حیزبــە 

ــەوە تەرخانکــراون. ئەوەشــی  ــاوی ئەوان ــەی کورســییەکان بەن نەتەوەییان

قوڕەکــە خەســتتر دەکات، ئەوەیــە ئــەو نوێنەرانــە وەک پاشــکۆی حیزبــە 

لــە هەرێمــی  تەنانــەت میدیــا کوردییــەکان  گــەورەکان کار دەکــەن، 

کوردســتان، کاتێــک ملمالنێــی نێــوان حیزبــە کوردییــەکان تونــد دەبێــت و 
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تەواوکردنــی نیســابی یاســایی لــە پەرلەمــان دەبێتــە پێویســتییەکی گرنــگ، 

کورســییەکانی کۆتــا بــۆ یەکێــک لــە الیەنــە کوردییــەکان دژ بــە الیەنێکــی 

دیکــەی کــوردی ئەژمــار دەکــەن. وەک ئــەوەی ئەم کورســییانە ســەربەخۆ 

ــەی کات  ــەوە، زۆرب ــدا رەنگدەدات ــەدای نوێنەرەکانیش ــە ئ ــە ل ــن. ئەم نەب

ــن. ــدا نی ــە ئاســتی رووداوەکان الوازن و ل

ســەبارەت بــە هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی پارێــزگا و قــەزا و ناحیەکانیــش، 

2009 - یاســای  4ی ســاڵی  32 دووبــارە لــە یاســای ژمــارە  مــاددەی 

هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی پارێــزگا و قــەزا و ناحیــەکان لــە هەرێمــی 

ــی  ــە ئەنجوومەن ــی ل ــەم- دوو کورس ــت: "یەک ــراق دەڵێ ــتان – عێ کوردس

و  تەرخــان دەکرێــن  ئاشــووری  کلــدان ســریان  بــۆ  پارێــزگای دهــۆک 

بەربژێرانــی ئــەم پێکهاتەیــە کێبڕکێــی لەســەر دەکــەن.

ــۆ ئەرمــەن  ــزگای دهــۆک ب ــی پارێ ــە ئەنجوومەن ــەک کورســی ل دووەم- ی

تەرخــان دەکرێــت و بەربژێرانــی ئــەم پێکهاتەیــە کێبڕکێــی لەســەر دەکــەن.

ســێیەم- یــەک کورســی لــە ئەنجوومەنــی پارێــزگای ســلێمانی بــۆ کلــدان 

ســریان ئاشــووری تەرخــان دەکرێــت و بەربژێرانی ئــەم پێکهاتەیــە کێبرکێی 

لەســەر دەکــەن.

ــدان  ــۆ کل ــر، دوو کورســی ب ــزگای هەولێ ــی پارێ ــە ئەنجوومەن ــوارەم- ل چ

ســریان ئاشــووری و ســێ کورســی بــۆ تورکمــان تەرخــان دەکرێــن و 

بەربژێرانــی ئــەم دوو پێکهاتەیــە کێبڕکێیــان لەســەر دەکــەن.

پێنجــەم- هەڵبژاردنــی بەربژێرانــی هــەر پێکهاتەیــەک لەالیــەن دەنگدەرانی 

ئــەو پێکهاتەیــەوە دەبێت".

لێرەدا سەرنج دەخەینە سەر گرنگیی دوا بڕگەی ئەم ماددەیە.

ــۆ  ــژاردن ب ــەوەی یاســای هەڵب ــۆ گێڕان ــی چەندبارەمــان ب ســەرباری هەوڵ

ــرێ  ــان بک ــۆ تەرخ ــان ب ــندووقی تایبەتم ــەوەی س ــۆ ئ ــووی، ب ــی پێش دۆخ

تاوەکــو دەنــگ بــەو نوێنەرانــە بدەیــن کــە بەڕاســتی نوێنەرایەتیمــان 

دەکــەن، بــەڵام زۆربــەی جــاران ئــەم داوایــە بــە بیانــووی جۆراوجــۆر 

پشــتگوێ دەخرێــن. بــۆ نموونــە، دەگوتــرێ ئەمــە جیاکارییــە لەســەر 
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بنەمــای ئاییــن یــان نەتــەوە و الدانێکــی روونــە لــە بنەمــای یەکســانی کــە 

بنەمایەکــی ســەرەکییە لــە پەیمانــە نێودەوڵەتییــەکان و دەســتووری 

نیشــتمانیی بــەرکار، بــەڵام ئێمــە پێمانوایــە ئــەم بیانــووە نالۆجیکییــە، بــە 

ــا(ی هەڵبــژاردن لەســەر بنەمــای جیاکاریــی ئەرێنــی  تایبەتــی کاتێــک )کۆت

ــە. ــە پرەنســیپی یەکســانیدا دەگمەن ــاری لەســەر دراوە و ئەمــەش ل بڕی

2-2-2 - بەشداری لە پۆستەکانی سەرکردایەتی

یاســای  6ی  لــە مــاددەی  لــە وەرگرتنــی پۆســت  مافــی کەمینــەکان 

بــەرکاری پاراســتنی کەمینــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان جەختــی لەســەر 

ــەکان: ــی پێکهات ــی مافەکان ــاو زامنکردن ــت "لەپێن ــک دەڵێ ــراوە، کاتێ ک

یەکــەم: بەپێــی یاســا بــەرکارەکان، مافــی بەشــداریکردنیان لــە دەســەڵاتی 

یاســادانان و جێبەجێــکار لــە هەرێمــی کوردســتان هەیــە".

پێشــتر، بابەتــی )کۆتــا(ی پارلەمانیــی کەمینــەکان روونکراوەتــەوە، بــەڵام 

پەیوەســت بــە دەســەڵاتی جێبەجێــکار بابەتەکــە جیــاوازە و، زۆربــەی جاران 

ــۆگەر  ــە مس ــە بابەتەک ــترێ. بۆی ــی دەبەس ــی سیاس ــە رێککەوتن ــت ب پش

نییــە و بەگوێــرەی میزاجــی سیاســی و کەشــی زاڵ گۆڕانکاریــی بەســەردا 

دێــت.

کێشــەی گرنگتــر لــەم رووەوە، ئــەو الیەنەیە کــە مافی دەستنیشــانکردنی 

ــە  ــەوەی حیزب ــت. لەبەرئ ــە پۆســتەکە وەردەگرێ ــەو کەســایەتییەی هەی ئ

کوردییــە گــەورەکان، بــە تایبەتیــش پارتــی دیموکراتــی کوردســتان و 

ــان کەســایەتیگەلێک دەستنیشــان  ــی نیشــتمانیی کوردســتان، خۆی یەکێت

دەکــەن کــە لــەڕووی سیاســییەوە الیەنگــری خۆیــان بــن، تاوەکــو بــە 

بــۆ نموونــە،  ئــەو پۆســتانە وەربگــرن.  نــاوی کریســتیان و تورکمــان 

یەکێتــی نیشــتمانیی کوردســتان کەســێکی کریســتیانی بــۆ ئەندامێتــی 

ــی  ــانکرد و پارت ــی دەستنیش ــژاردن و گشتپرس ــاڵای هەڵب ــیۆنی ب کۆمیس

دیموکراتــی کوردســتانیش تورکمانێکــی بــۆ ئەندامێتــی ئــەو کۆمیســیۆنە 
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بەمدواییەیــش هەمــان شــت ســەبارەت وەزارەتــی  دەستنیشــانکرد. 

گواســتنەوە و گەیانــدن لــە کابینــەی حكومــەت روویــدا، کاتێــک کادرێکــی 

ــوو  ــدا دەب ــە کاتێک ــۆ دەستنیشــانکرا. ل ــی کوردســتانی ب ــی دیموکرات پارت

ــە نــەک  ئــەو کەســە پۆســتەکەی لــە پشــکی حیزبەکــەی خــۆی وەرگرتبای

ــە  ــە ل ــەک کورســی وەزارەت ــا ی ــە پشــکی کریســتیانەکان کــە خــۆی تەنی ل

ــدا. ــی حكومەت ــەر کابینەیەک ه

3-2-2 - بەشداری لە پۆستە گشتییەکان

ــت:  ــەکان دەڵێ ــی کەمین ــتنی ماف ــەرکاری پاراس ــای ب ــە یاس ــاددەی 6 ل م

ناوچانــەی  لــەو   – مافــی کەمینــەکان: دووەم  زامنکردنــی  پێنــاو  "لــە 

تیایانــدا چڕیــی دانیشــتووان پێکدەهێنــن، بەپێــی یاســا بــەرکارەکان مافــی 

بەشــدارییان لــە بەڕێوەبردنــی دامــەزراوە حكومەتــی و کارگێڕییــەکان 

ــە". هەی

ــەروەری  ــی یەکســانی و دادپ ــی بەدیهێنان ــت دەقەکــە هەوڵ ــەوە دەچێ ل

ــت.  ــە دابێ ــە زۆرین ــی ســەر ب ــەکان و تاکەکان ــی کەمین ــوان تاکەکان ــە نێ ل

بــەڵام کێشــەکە لەوەدایــە کام الیــەن مافــی دەستنیشــانکردنی ئــەو 

ــەی  ــەن؟ چونکــە زۆرب ــوە دەب ــە بەڕێ ــەو دامەزراوان ــە كــە ئ ــەی هەی تاکان

ــی  ــە و بەپێ ــەڵاتی حوکمڕانەوەی ــەن دەس ــانکردنیان لەالی کات دەستنیش

هەنــدێ تایبەتمەنــدی و پێــوەرە کــە لەگــەڵ بەرژەوەندیــی ئەو دەســەڵاتە 

بەرژەوەندیــی  نوێنەرایەتــی  کــە  کــەس  هەنــدێ  دانانــی  دەگونجــێ، 

دەســەڵات دەکــەن و پابەنــدی تــەواوی دیــدگای ئــەون، بــوون و نەبوونــی 

ــت. ــی لێدێ ــوو یەک ــەوە وەک ــەالی  کەمینەکان ــەوان ب ئ

کۆتایی

ــی  ــە تاڕادەیەک ــی مافێک ــداریی سیاس ــی بەش ــە ماف ــدا، پێمانوای لەکۆتایی
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زۆر بــۆ کەمینــەکان بەردەســتە، بــەڵام پێویســتی بــە پێداچوونەوەیەکــی 

گشــتگیرە. هەروەهــا دەبــێ گرنگییەکی جدییش بدرێ بە هەڵســەنگاندنی 

کەمینــەکان خۆیــان بــۆ ئــەو بەشــدارییە، بــە تایبەتیــش کــە بەشــێوەیەکی 

بــەردەوام داوا دەکــەن هەنــدێ لــەم بنەمایانــەی بەشــداریی ئەوانــی 

لەســەر بنیاتنــراوە، دەســتکاری بکرێــن. چونکــە ئیــدی ئــەم بەشــدارییە لــە 

نێوەڕۆکــی خــۆی خاڵــی کــراوە و بــووە بــە بەشــدارییەکی رووکــەش کــە 

تەنیــا خزمەتــی بەرژەوەندیــی دەســەڵات دەکات.

بە پشتبەستن بە هەموو ئەوانەی گوتران، ئەم راسپاردانە دەخەینەڕوو:

نــا، بەڵکــو وەک پرســی  بــەوان  تایبــەت  1 - پێویســتە وەک پرســێکی 

هاوبەشــییەکی راســتەقینە کــە هــەردووال پێــی رازی بــن، هەڵســوکەوت 

کەمینــەکان  ئــەوەی  بــۆ  بکرێــت،  کەمینــەکان  پرســی  لەگــەڵ 

دەنگــی  گەیاندنــی  پێویســتیی  لەســەر  رەوایــان  نوێنەرایەتییەکــی 

شــێوەیەی  بــەو  هەبێــت  ســەکۆیەکان  هەمــوو  بــە  راســتەقینەیان 

بــکات. گشــتی  بەرژەوەندیــی  خزمەتــی 

2 - نەبوونــی دەســتوور کۆســپێکی گەورەیــە لەســەر رێگــەی ددانپێدانانی 

ــە  ــە بەشــداریی سیاســیدا و دەبێت ــەکان ل ــە مافــی کەمین هەمیشــەیی ب

مایــەی نەبوونــی ئــەو میکانیزمانــەی زامنــی ئەمــەن. بۆیــە ئامۆژگاریمــان 

ــی  ــاف و ئەرک ــە م ــتوورێک ک ــتنی دەس ــە داڕش ــت ل ــە بکرێ ــە پەل ئەوەی

ــێ  ــکات. دەب ــاری ب ــوون دی ــای هاووڵاتیب ــەر بنەم ــک لەس ــوو الیەنێ هەم

ئەمــەش دوور لــە بەشــکردنی دەســتکەوتەکان بــە گوێــرەی ژمــارە یــان 

ــارەی هــەر پێکهاتەیــەک بێــت. قەب

ــە دەســتوور و یاســاکانی  ــەکان ل ــی کەمین ــە مافەکان ــان ب ــا دانن 3 - تەنی

ــە ســەروەریی یاســا  ــن ل ــی رێزگرت ــو زامنکردن ــە، بەڵک ــەس نیی ــەدا ب دیک

ــە یاســاییەکان. ــی دەق ــە جێبەجێکردن ــوون ل ــۆ دڵنیاب پێویســتە، ب

ــدا  ــی کێشــەکانی کەمینەکان ــە ئاڵۆزکردن ــەی ل ــەو فاکتەران ــک ل 4 - یەکێ

بەشــدارە، دەســتوەردانی زۆرینەیــە لــە کاروباریــان، جــا سرووشــتی ئــەو 

دەســتوەردانە هەرچییــەک بێــت. ئەمــەش رۆڵــی لــە پەرتەوازەبوونــی 
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سیاســیی ئەوانــدا هەبــووە و لــە ئەنجامــدا بووەتــە هــۆی ئــەوەی نەتوانن 

بڕیــاری یەکگرتــوو بــدەن.

شــێوەیەک  بــە  بکرێــت،  هەمــوار  هەڵبــژاردن  یاســای  پێویســتە   -  5

مافــی دەنگــدان بــۆ کورســیی کەمینــەکان تەنیــا بــۆ کەســانی ســەر 

ــەو  ــدان ب ــی دەنگ ــە کات ــان ل ــا نوێنەرانی ــت. هەروەه ــەکان بێ ــە کەمین ب

بــە کاروبــاری ئەوانــەوە هەیــە،  بڕیارانــەی پەیوەندیــی راســتەوخۆیان 

مافــی ڤیتۆیــان هەبێــت.

6 - ئەگــەر دیــدی حیزبــە سیاســییە گــەورەکان خــۆی لــە پێویســتیی 

پرۆســەی  لــە  بەشــدارکردنیان  و  کەمینــەکان  لــە  خۆنزیککردنــەوە 

لــە  بــە کەمینــەکان  پێویســتە کەســانی ســەر  ببینێتــەوە،  سیاســیدا 

ــان  ــاوی ئەم ــەی ن ــەو مەرج ــن، ب ــدا دابنێ ــی هەڵبژاردن ــتە حیزبییەکان لیس

لــە ســەرەوەی لیســتەکانیاندا بــن بــۆ ئــەوەی هەلــی بردنەوەیــان لەســەر 

بنەمــای نوێنەرایەتیــی رێژەیــی هەبێــت.

ــووی  ــت لەســەر بەشــدارکردنی کەســانی لێهات ــێ مکــوڕی هەبێ 7 - دەب

پۆســتەکانی  و  گشــتییەکان  پۆســتە  لــە  کەمینــەکان  بــە  ســەر 

ســەرکردایەتیدا، بەبــێ مەرجــی الیەنداریــی سیاســی بــۆ حیزبە گــەورەکان، 

ــکات و  ــان ب ــە خزمەتی ــۆری ک ــاوەن وزەی ج ــە خ ــەکان ببن ــو کەمین تاوەک

تەنیــا وزەی ژمارەیــی بــێ دەســەڵات نەبــن.

ــەی  ــدێ وەزارەت و فەرمانگ ــە هەن ــەکان ل ــداریی کەمین ــت بەش 8 - نابێ

و  ســەربازی  بــوارە  دەبێــت  بەڵکــو  بکــرێ،  قەتیــس  دیاریکــراودا 

کــە  ناوچانــەی  لــەو  بتوانــن  ئــەوەی  بــۆ  بگرێتــەوە،  ئەمنییەکانیــش 

ــکاوە،  ــە شــارۆچکەی عەن ــە ل ــۆ نموون ــان هەبێــت. ب زۆرینــەن، ئامادەگیی

باشــترە کریســتیان لــە پلــە باڵاکانــی پۆلیــس و ئاسایشــدا بــن شانبەشــانی 

کادرانــی نەتــەوە و ئاینەکانــی دیکــە.
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کۆمەڵگەی کوردستانی 
و مافی کەمینەکان

پەیڕەو ئەنوەر 

پێشەکی

گۆڕانــی سیســتمی سیاســی  و  جەنگــی ســارد  کۆتاییهاتنــی  لــەدوای 

ــۆ تاکجەمســەری،  ــەوە ب ــە دوو جەمســەری و دوو بلۆکیی ــی ل نێودەوڵەت

کۆمەڵێــک بنەمــا و بەهــا و رێســای تــازە لــە چوارچێــوەی رێکخســتنی 

نوێــی جیهانــی هاتنەکایــەوە. لەپــاڵ چەمــک و بەهاکانــی وەک مافەکانــی 

مــرۆڤ و گەشــەپێدانی پلۆرالیــزم، پاراســتنی مافــی کەمینەکانیــش هاتــە 

ــی  ــوە و پەیکــەری سیســتمی سیاســی نوێ ــو چوارچێ ــە نێ پێشــەوە و خرای

جیهانییــەوە. راســتییەکەی، دۆخ و پرســی کەمینــەکان لــە جیهانــدا، 

لێکدانــەوە  چەندیــن  و  ئاراســتەیە  فــرە  و  ئاڵــۆز  یەکجــار  پرســێکی 

دەروونــی،  کۆمەڵناســی،  بوارەکانــی  لــە  جیــاوازی  شــیکردنەوەی  و 

ــواری  ــن ب ــایی و چەندی ــی و یاس ــەفی، سیاس ــی، فەلس ــی، ئایین مرۆڤناس

دیكــە  بــۆ دەکرێــت. پرســی کەمینەکان یــان پێکهاتەکان، لەســەر هەردوو 

ئاســتی ناوخــۆ و دەرەوە، خــاوەن چیــرۆک و پێشــینەیەکی قــووڵ و درێــژە. 

پڕۆســەی کەمینەبــوون لــە بنەڕەتدا پڕۆســەیەکی ئاســایی و سرووشــتییە، 
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بــەڵام لەهەمانکاتــدا، کێشــە و گرفــت لەگــەڵ خۆیــدا دەهێنێــت، کاتێــک 

دەبێتــە  زۆرینــە  و  نامێنێــت  کەمینــە  و  زۆرینــە  نێــوان  هاوســەنگیی 

خاوەنــی هەژمــوون و ئەکتــەری باڵادەســت بەســەر ئەوانــی دیكــەوە. 

سیاســەت  و  حوکمڕانــی  کایــەی  لــە  هەژموونــە  و  باڵادەســتی  ئــەم 

رێســایەکی  بــە  دەبێــت  کۆمەڵگــە  دیكــەی  کەرتەکانــی  ســەرجەم  و 

ــەڕووی  ــەواوی رووب ــەکان بەت ــەش کەمین ــەیی و بەم ــۆڕ و هەمیش نەگ

و  پەراوێزخســتن  و  چەوســاندنەوە  و  توانەوە/ئەسیمیلەیشــن  دۆخــی 

لەکەمینەخســتن دەبنــەوە. بەتایبــەت لــە وڵاتانــی جیهانــی ســێیەم و 

چەنــد ناوچەیەکــی دیكــەی جیهــان کــە ملمالنــێ لەســەر ناســنامە ئایینــی، 

ــرا  ــە و هێــزی زاڵ، ئاســان و خێ ــی و ئیتنیکییــەکان لــە لووتکەدای نەتەوەی

خــۆی بەســەر ئەوانیتــردا دەســەپێنێت و هەمــوو کایەکانــی حوکمڕانــی بــۆ 

خــۆی مۆنۆپــۆل و داگیــر دەکات. 

عێــراق و هەرێمــی کوردســتان، هــەر لــە ســەردەمی زووەوە، تــا دەگاتــە 

ئیمپڕاتــۆری عوســمانی و دروســتبوونی دەوڵەتــی عێراقــی هاوچــەرخ 

و تــا ئــەم چرکەســاتەش، یەکێــک بــووە لــە ناوەنــدە هەســتیارەکانی 

فرەیــی کۆمەڵایەتــی و چەندیــن نەتــەوە، ئاییــن، مەزهــەب و بیــروڕای 

ــە رێکخســتنی  ــوون و فۆڕمــەش ل ــەم پێکەوەب ــاوە و، ئ ــدا ژی ــاوازی تێ جی

کۆمەڵگــە، بــە چەندیــن قۆنــاخ و وێســتگەی جیــاواز و هــەوراز و نشــێودا 

رۆیشــتووە و تێپەڕیــوە. دیــارە هەرێمــی کوردســتان ســەرەڕای رووداو و 

کەموکوڕییــەکان، هــەر لــە دێرزەمانــەوە، النکــەی پێکەوەژیــان و مۆدێڵــی 

ــە 2003 ،  ــی رژێمــی بەعــس ل ــە دوای رووخان ــووە. ل پێکەوەهەڵکــردن ب

ــەورەی  ــاڵا و گ ــی ب ــووە ناوەندێک ــە ب ــی دیك ــتان جارێک ــی کوردس هەرێم

پێکەوەژیانــی  قووڵبوونــەوەی  و  جیــاوازەکان  پێکهاتــە  لەخۆگرتنــی 

ئاشــتییانە و پاراســتنیان لــە کۆمەڵێــک هەڕەشــە و مەترســی. ئەگەرچــی 

بەشــێک لــەم پێکەوەژیــان و پاراســتنە بــە یاســایی و دەزگایــی دەبێــت و 

ــەم  ــەڵام لەگــەڵ ئەمەشــدا هێشــتا ئ ــت، ب ــان پێدادەنرێ ــە فەرمــی دانی ب

پێکهاتــە جیاوازانــە هــەم لــە ئاســتی دەســەڵات و هەمیــش لــە ئاســتی 
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ــەوە و  ــەڕووی هەڕەشــە و ئاســتەنگ دەبن خــوارەوە و کۆمەڵگــەدا رووب

هێشــتا پڕۆســەکە پــڕە لــە گرفــت و ئاریشــە. بەگشــتی روانگــە ئایینــی و 

نەریتییەکانــی کۆمەڵگــەی ئێمــە، کولتــوور و پارتی سیاســی و ناوەندەکانی 

ــە  ــە بــۆ کەمینــەکان و ب ــان هەی ــای ئێمــە دیــدی تاڕادەیــەک جیاوازی میدی

ــن.  ــی دەڕوان ــاوازەوە لێ ــک جی ــەوەی کەمێ بیرکردن

چوارچێوەی تیۆری

و  وێنـــە  "کەمینـــە"  چەمکـــی  پێناســـەکردنەوە،  و  زاراوە  لـــەڕووی 

تێگەیشـــتنێکی نەرێنـــی لـــە زمانـــی کوردیـــدا هەیـــە. ئـــەم وشـــەیە لـــە 

ــدا دژی  ــە زمانـــی کوردیـ ــة( ی عەرەبییـــەوە هاتـــووە. )کـــەم( لـ )أقلیـ

)فـــرە( یـــە و )القلـــة( لـــە عەرەبیـــدا دژی )الكثـــرة( یـــە. ئەمـــەش 

ــەم  ــەکان ئـ ــو کەمینـ ــی نێـ ــاک و ئەندامانـ ــە تـ ــێک لـ ــردووە بەشـ وایکـ

ــی  ــێ لێـ ــی نابەجـ ــەن و وەک ئاماژەیەکـ ــا بکـ ــی وێنـ ــە نەرێنـ ــە بـ زاراوەیـ

بڕوانـــن. هـــەر لەبـــەر ئەمەشـــە، یاســـادانەری پەرلەمانـــی کوردســـتان 

وشـــەی )پێکهاتـــە( ی لەبـــری )کەمینـــە( بەکارهێنـــاوە. لـــە زمانـــی 

 Minority وشـــەی  و  گرفتدایـــن  هەمـــان  لەبـــەردەم  ئینگلیزیشـــدا 

لـــە Minorی التینییـــەوە وەرگیـــراوە کـــە هەمـــان مانـــای کەمینـــە 

ـــن  ـــەکان چەندی ـــەکردنی کەمین ـــۆ پێناس ـــەوە ب ـــی دیك دەدات)1(. لەالیەک

پێناســـە و تێگەیشـــتنی جیاوازمـــان هەیـــە، کەمینـــە یەکێکـــە لـــەو 

ــکرای  ــوو و ئاشـ ــەیەکی روون و یەکگرتـ ــتا پێناسـ ــە تائێسـ ــەی کـ زاراوانـ

ــاوازەوە،  ــی جیـ ــەنیگا و پێودانگێکـ ــە گۆشـ ــەیەک لـ ــەر پێناسـ ــە. هـ نییـ

ـــت.  ـــان دەڕوانێ ـــا دەکات و لێی ـــەکان وێن ـــک بنەمـــا، کەمین ـــی کۆمەڵێ بەپێ

ــوارەوە  ــێوەیەی خـ ــتنەکان بەمشـ ــن تێگەیشـ ــەوڵ دەدەیـ ــتی هـ بەگشـ

بخەینـــەڕوو: 

1 - دڵشاد حامید دەروێش، 2017، کەمینەکان )ناسنامە، یاسا، هەرێمی کوردستان(دەزگای چاپی 
غەزەلنووس، سلێمانی.
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ئــەم پێوانــە و پێــوەرە دەیەوێــت کەمینــەکان وا پێناســە بــکات و دەربخات 

ژمــارەی  و  زمانەوانیــن  و  ئایینــی  رەگــەزی،  ئیتنیکــی،  گرووپێکــی  کــە 

تاکەکانیــان کەمتــرن لــە ژمــارەی زۆرینــە بەبــێ گەڕانــەوە بــۆ ئــەوەی کــە 

ــن. ــان بەرفەرمان ــڕەوان ی ــا، فەرمان ــان ن ــدارە ی ــە هەژموون ــەم گرووپ ئ

 

دووەم: پێوانەی هەژموون یاخود باڵادەستی

 بەپێچەوانــەی خاڵــی یەکــەم، ئــەم پێــوەرە ژمــارەی ئەندامانــی کەمینەکان 

لەبەرچــاو ناگرێــت، بەڵکــو هەژمــوون و باڵادەســتی دەکاتــە بنەمــای 

ســەرەکی. کەمینــەکان لێــرە ئــەو گرووپــە ئیتنیکــی، رەگــەزی، نەتەوەیــی، 

ئایینــی و زمانەوانییــەن کــە لــە وڵاتــدا خــاوەن هەژموونــی سیاســی، 

ــن.  ــی نی ــی و فەرهەنگ ــووری، کۆمەڵایەت ئاب

سێیەم: پێوانەی ژمارە و باڵادەستی 

ــەزی،  ــی، رەگ ــە ئیتنیک ــەو گرووپ ــن ل ــەکان بریتی ــەدا، کەمین ــەم بنەمای ل

ــان  ــاک و ئەندامەکانی ــارەی ت ــە ژم ــەی ک ــی و زمانەوانیی ــی، ئایین نەتەوەی

ــە و لەهەمانکاتیشــدا، خــاوەن هەژمــوون و  ــە ژمــارەی زۆرین ــرە ل کەمت
ــن. )2( ــتی نی باڵادەس

بەگشــتی کەمینــەکان بــە کۆمەڵێــک تایبەتمەنــدی جیادەکرێنــەوە، لەوانە: 

هەڵگــری وڵاتینامــەن و هاونیشــتیمانین. لێــرەوە بێگانــە و پەنابــەر و 

کۆچبــەرەکان نابنــە کەمینــە. پێویســتە ژمارەیــان کەمتــر بێــت لــە ژمــارەی 

هاووڵاتیــان. بــەوە جیادەکرێنــەوە کــە یەکێــک یــان زیاتــر لــە رایەڵەکانــی 

وەک )زمــان، رەگــەز، ئیتنیــک، نەتــەوە و ئاییــن( بەیەکــەوەی گرێدابــن و، 

2 - هەمان سەرچاوەی پێشوو
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ــەڵ  ــەن. لەگ ــان بک ــنامە و رایەڵەی ــەو ناس ــتنی ئ ــەر پاراس ــری لەس پێداگ

ــان  ــە جیای ــە زۆرین ــەواوی ل ــە بەت ــەم تایبەتمەندییان ــت ئ ــدا، دەبێ ئەوەش

بکاتــەوە و دایانبڕێــت، ئەگەرنــا ناچنــە نێــو چوارچێوەی کەمینــەوە. لێرەوە، 

ــە  ــە ل ــە کەمین ــک ناکات ــچ گرووپێ ــە شــێوەزار و مەزهــەب هی ــاوازی ل جی

ــەوە.  ــو چوارچێــوە و پرســی کەمینەکان ــە نێ ــت بخرێن کۆمەڵگــەدا و ناکرێ

چوارچێوەی یاسایی

بەچەنــد  ئاســتدا،  چەندیــن  لــە  کەمینــەکان  یاســاییەوە،  لــەڕووی 

دەســتەبەرکراوە.  و  پارێــزراوە  مافەکانیــان  یاســایی  چوارچێوەیەکــی 

لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی و یاســا و رێککەوتننامــە نێودەوڵەتییەکانــی 

وەک:

 چارتــەری نەتــەوە یەکگرتووەکانــی ســاڵی 1945. رێککەوتننامــەی تایبــەت 

بــە نەهێشــتنی تاوانــی جینۆســایدی ســاڵی 1948. رێککەوتننامــەی تایبەت 

ــە  ــەت ب ــەی تایب ــاڵی 1957. رێککەوتننام ــگاری س ــی بێ ــە قەدەغەکردن ب

نەهێشــتنی جیــاکاری لــە بــواری خوێندنــدا ســاڵی 1960. رێککەوتننامــەی 

ــەزی  ــی رەگ ــێوازەکانی جیاکاری ــوو ش ــتنی هەم ــۆ نەهێش ــی ب نێودەوڵەت

ــی و  ــە مافــە مەدەن ــەت ب ــی تایب ســاڵی 1965. پەیماننامــەی نێودەوڵەتی

ــووری  ــە ئاب ــی ماف ــەی نێودەوڵەت ــاڵی 1966. پەیماننام ــییەکان س سیاس

رێککەوتننامــەی   .1966 ســاڵی  کولتوورییــەکان  و  کۆمەڵایەتــی  و 

مافەکانــی منــداڵان ســاڵی 1989. راگەیانــدراوی یونســکۆ تایبــەت بــە 

ــە  ــەت ب ــی رەگــەزی ســاڵی 1987. رێککەوتننامــەی تایب رەگــەز و جیاکاری

گەالنــی رەســەن و خێڵــەکان لــە وڵاتــە ســەربەخۆکان ســاڵی 1989.  

رێککەوتننامــەی ئەوروپــی بــۆ پاراســتنی مافەکانــی مــرۆڤ و ئازادییــە 

بنەڕەتییــەکان، کــە لــە ســاڵی 1953 کەوتووەتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە 

ــی  ــەکان دەکات. چارت ــی کەمین ــە ماف ــاس ل ــدا ب ــدی 14ی خۆی ــە بەن و، ل

ــەر  ــت لەس ــە جەخ ــاڵی 1981 ک ــە س ــرۆڤ ل ــی م ــۆ مافەکان ــی ب ئەفریق
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نەهێشــتنی جیــاکاری بــە هــۆی ئاییــن، رەگــەز، رەنــگ و زمان یــان بۆچوونی 

سیاســی دەکاتــەوە. رێکخــراوی کۆنگــرەی ئیســالمی کــە جەخــت لەســەر 

پاراســتنی مافــی کەمینــەکان و نەهێشــتنی هــەر جــۆرە جیاکارییــەک 

دەکاتــەوە. ســتاتۆی رۆمــای دادگای نێودەوڵەتیــی تــاوان 1998. چارتــەری 

ــی مــرۆڤ 2004.  ــۆ مافەکان ــی ب عەرەب

ــەو  ــی ئ ــەکان بەپێ ــی کەمین ــۆی ماف ــن ک ــتی، دەتوانی ــێوەیەکی گش بەش

رێککەوتننامــە و چــارت و راگەیەندراوانــە لــە ســێ خاڵــی ســەرەکیدا 

ــە: ــن ل ــە بریتی ــەوە ک چڕبکەین

 1 - مافــی پارێزراوبــوون و نەهێشــتنی جیــاکاری: ئــەم مافــە بریتییــە لــە 

ــی جینۆســایدی  مافــی پاراســتنی ســەالمه تیی جەســتەیی و قەدەخەکردن

ــەکان و  ــوان کەمین ــە نێ ــاکاری ل ــتنی جی ــا نەهێش ــەکان. هەروەه کەمین

ــەی کۆمەڵگــه . زۆرین

 2 - مافــی پاراســتنی ناســنامه : هــەر کەمینەیەکــی ئایینــی، یــان ئیتنیکــی و 

نەتەوەیــی و ... مافــی پاراســتنی ناســنامه ی خــۆی هەیــە.

 3 - مافــی بەشــداریی سیاســی: لــە زۆربــەی ئــەو رێککەوتننامانــەی کــە 

ــۆ بەشــدارییان  ــەکان ب ــۆ کــرا، جەخــت لەســەر مافــی کەمین ــان ب ئاماژەی

ــاڵ  ــاری گشــتیی وڵات لەپ ــی کاروب ــار و بەڕێوەبردن ــە درووســتکردنی بڕی ل
ــەوە. )3( ــی دیكــەدا کراوەت ــە و گرووپەکان زۆرین

جگــە لــەم رێککەوتننامــە و راگەیاندنــە نێودەوڵەتییانــە، دەســتووری 

عێراقیــش ئامــاژەی بــە کەمینــەکان کــردووە و زاراوەی )پێکهاتــە(ی 

لەبــری )کەمینــەکان( دانــاوە و، لــە چەندیــن مــاددەی ئــەم دەســتوورەدا 

راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بــاس لــە کەمینــەکان کــراوە. بــەڵام ئــەم 

ــە و  ــەڕووی کێش ــدا رووب ــە جێبەجێکردن ــی و ل ــە ناکۆک ــڕە ل ــکردنە پ باس

گرفتــی زۆر بووەتــەوە. جگــە لــە دەســتووری عێراقــی، یاســای ژمــارە )5( 

ی )پاراســتنی مافــی پێکهاتــەکان لــە کوردســتان-عێراق( ی ســاڵی 2015  

3 - ئازاد وەلەدبەگی، 2017، پاراستنی مافی کەمینەکان لە یاسای نێودەوڵەتی گشتیدا، ماڵپەڕی پێنووس. 
بەرواری سەردانیکردن، 2/2/2021.
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ســریانی،  کلدانــی،  )تورکمــان،  وەک  نەتەوەییەکانــی  کۆمەڵــە  مافــی 

ئاشــووری و ئەرمــەن( و کۆمەڵــەی ئاییــن و ئایینزاکانــی وەک )مەســیحی، 

ئێــزدی، ســابیئەی مەندائــی، کاکەیــی، شــەبەک، فەیلی، زەردەشــتی و هیی 

ــە فەرمییــەکان  ــووە. جگــە لــەم یاســایە، یاســای زمان دیکــە( ی لەخۆگرت

لــە هەرێمــی کوردســتان-عێراق ژمــارە )6( ی ســاڵی 2014 یەکێکــە لــەو 

یاســایانەی کــە بــۆ پاراســتنی زمانــی کەمینــە و گرووپەکان پەســەندکراوە. 

کەمینــەکان بەگشــتی لەرێگەی کۆمەڵێــک رێککەوتننامــە و راگەیێندراوی 

نێودەوڵەتییــەوە مافەکانیــان پارێــزراوە ، هەرێمــی کوردســتانیش لەســەر 

ــد یاســایەکی پەیوەســت  ــە چەن ــەم کــۆد و یاســا نێودەوڵەتییان بنەمــای ئ

بــەو کەمینانــەی دەرکــردووە بەمەبەســتی پاراســتنی مافەکانیــان، هــەر 

و  بەشــداریی سیاســی  تاوەکــوو  ناســنامەیان  لــە  پارێزگاریکــردن  لــە 

ــە دامــەزراوەی  ــەوەش ل ــان. ســەرەڕای ئ ــاکاری دەرهەقی ــە جی رێگــری ل

یاســادانانی کوردســتاندا )11( کورســی پەرلەمانــی وەک کۆتــا بــۆ پێکهاتە 

ــراوە.  ــەکان تەرخانک و کەمین

ئایین و کەمینەکان لە هەرێمی کوردستان

پرســی کەمینــەکان بەگشــتی لــە هەرێمــی کوردســتاندا، بــە یاســایی 

ــودی  ــتی خ ــت و خواس ــتی پێویس ــە ئاس ــەڵام ل ــووە، ب ــی ب و دامەزراوەی

ــەر  ــەرەوە و لەس ــە س ــە ل ــێوەیە ک ــە بەمش ــە. وێنەک ــدا نیی کەمینەکان

یاســایی  بــە  مامەڵەکردنــی  و  قبوڵکــردن  زەمینــەی  دەزگا،  ئاســتی 

بــۆ رەخســێنراوە، بــەڵام لــە هەندێــک ئاســتی دیكــە و لــە خــوارەوەی 

دامــەزراوەکان و هەندێــک کەرتــی کۆمەڵایەتــی، ئــەم زەمینەســازییە 

الواز و لەرزۆکــە و، لەالیــەن بەشــێک لــە پیاوانــی ســەر بــە گرووپــە 

ئیســالمییەکان هێرشــیان دەکرێتەســەر و ناســنامەکەیان رووبــەڕووی 

هەڕەشــە دەبێتــەوە، بەتایبــەت کاکەیــی و ئێزدییــەکان. ئــەم وێنەیــە 

کاتێــک گەورەتــر و مەترســیدارتر دەبێــت كــە کاکەییــەکان خواســتی 



118

ناســنامەکەیان دەبێــت و  یاســایی و  پێگــەی  بــە  دانپێدانانــی فەرمــی 

دەیانەوێــت کۆتایــی بــەو دۆخــە بێنــن کــە وەک کەمینەیەکــی ئایینــی الواز 

وێنابکرێــن)4(.  پەراوێزخــراو  و 

دیــارە مەبەســت لــە پێگــەی یاســایی بریتییــە لــە پاراســتنی شــکۆ و 

و  کۆمەڵگــەدا  لەنــاو  گرووپانــە  ئــەم  کۆمەڵایەتییانــەی  رەهەنــدی 

پارێزگاریکــردن لێیــان تاوەکــوو لەالیــەن ئیســالمییە توندڕەوەکانــەوە 

بەئاســانی هێرشــیان نەکرێتەســەر و رای گشتی و شــەقام و موسوڵمانان 

ــا  جــۆش وهاننەدرێــن بــۆ لەباربردنــی ئــەو پێکەوەژیــان و تێگەیشــتنەی ت

ئێســتا لەنێــوان ئایینــە جیــاوازەکان لــە هەرێمــی کوردســتاندا هەیــە. 

بەشــێک لــە گرووپــە ئیســالمییە تونــدڕۆکان لــەڕووی گوتــارەوە، هەوڵــی 

ئــەوە دەدەن کــە ئێــزدی، کاکەیــی و مەســیحییەکان بــە بێبــاوەڕ یــان 

لــەڕووی  و هانــی موســوڵمانان دەدەن،  بکــەن  وێنــا  شەیتانپەرســت 

کۆمەڵایەتییــەوە بایکۆتــی ئــەم ئاییــن و بیروبــاوەڕە جیاوازانــە بکــەن، 

مامەڵەیــان لەگەڵــدا نەکــەن و کاریــان پێنــەدەن و لێیــان دووربکەونــەوە. 

هەرچەنــدە مەســیحییەکان لــە پارێزگایەکــی وەک هەولێــر کــە پایتەختــی 

ــن و  ــەت بەخۆیان هەرێمــی کوردســتانە، خــاوەن ســنووری جوگرافــی تایب

ــەن  ــەوە لەالی ــک نەبوونەت ــرش و پەالمارێ ــچ هێ ــەڕووی هی تائێســتا رووب

و  کاکەیــی  بــۆ  هەڵبــەت  دیكــەوە.  ئایینەکانــی  بــە  ســەر  کەســانی 

ئێزدییەکانیــش بەهەمــان شــێوە بــووە، چونکــە لــەڕووی کردارییــەوە 

دەســەڵات و حکومــەت ئــەو دەرفەتــەی بــە کــەس نــەداوە و پارێــزگاری 

لــە کەمینــەکان دەکات. زیاتــر گوتــاری رق و هێــرش بــۆ ســەر کەمینــەکان 

ــەوی  ــا و بەشــێوەیەکی بچــووک و مەعن ــە ئاســتی میدی تاکەکەســین و ل

ــت.  ــتی پێدەکرێ ــت و هەس دەبینرێ

و  پەالمــار  و  هێــرش  لەکاتــی  و  داعــش  هاتنــی  لەکاتــی  هەرچەنــد 

ــێک  ــەوە، بەش ــەن داعش ــەکان لەالی ــایدی ئێزدیی ــوژی و جینۆس کۆمەڵک

4 - Hosseini, S., 2018. The Kaka ‘i: A religious minority in Iraq. Contemporary Review of the 
Middle East, 5)2(, pp.156-169.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2347798918762200
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لــە بکــەرەکان کوردبــوون و وەک کوردێکــی موســوڵمان رەوایەتییــان بــە 

تاوانەکــە دەدا و لەســەر بنەمــای ناســنامەی ئیســالمبوون و کافربــوون، 

کوشــتار و تاوانــە قێــزەون و دژ بــە مرۆڤایەتییەکانیــان ئەنجامــدەدا و 

خــودی تاوانەکەیــان بەرهەمدەهێنایــەوە، بــەڵام نابێــت ئــەم حاڵەتــە 

تایبەتــە لەســەر کۆمەڵگــەی کوردســتانی و دەســەڵاتی کــوردی هەژمــار 

ئاشــتییانەی  پێکەوەژیانــی  مۆدێڵــی  گشــتی،  بەشــێوەیەکی  بکەیــن. 

نێــوان پێکهاتــە جیــاوازەکان لــە کوردســتان بــووە بــە نموونەیەکــی بــاڵا 

ــت.  ــی نێوەڕاس ــە و رۆژهەڵات ــراق و ناوچەک ــتی عێ ــەر ئاس ــاوازە لەس و ن

دەکرێــت بڵێیــن هەرێمــی کوردســتان، پەناگەیەکــی ئــارام و پارێــزراوە بــۆ 

ســەرجەم پێکهاتــەکان و دەســەڵاتی کــوردی و حکومــەت و پەرلەمــان و 

ناوەندەکانــی دیكــەی بڕیــاردان و رۆڵــی بــاڵا و کاریگەرییــان لەســەر ئاســتی 

ــە.  ــان هەی ــوور و فەرهەنگــی پێکەوەژی ــی کولت ــۆ بەرهەمهێنان گشــتی ب

پارتە سیاسییەکان و کەمینەکان

پارتــە سیاســییەکان وەک ئــۆرگان و ئەکتەرێکــی سیاســی مەدەنــی و 

هاوچــەرخ رۆڵێکــی بەرچاویــان لــە بەمەدەنیکــردن و نوێنەرایەتیکردنــی 

ــە  ــتن ب ــر گەیش ــەدا و دوات ــە کۆمەڵگ ــەک ل ــاواز و ناچوونی ــنامەی جی ناس

دەســەڵات و کارکــردن بــۆ پاراســتنی فرەیــی و پلۆرالیــزم هەیــە. پارتــە 

سیاســییەکان لــە ســادەترین پێناســەدا: "کۆمەڵــە خەڵکێکــن کــە لــە 

بەرنامەیــەک  کۆدەبنــەوە.  بەخۆیانــدا  تایبــەت  سیاســی  رێکخســتنێکی 

ــە  ــە ئامانجــی گەیشــتن ب ــدەدات ب ــان گرێ ــەک بەیەکەوەی ــان ئایدیۆلۆژیای ی

ــە  ــەر ل ــان پاراســتنی ئەگ ــە دەســەڵات ی ــان بەشــداریکردن ل دەســەڵات ی

دەســەڵات بــوون" )5(. دروســتبوونی پارتــە سیاســییەکان و کۆمەڵــەکان لــە 

هەرێمــی کوردســتان هــەر لــە ســەرەتاوە پێگــە و ســتاتۆی بــە بەشــێک لــە 

5 - بەهادین ئەحمەد موحەممەد، 2007، پارتە رامیارییەکان، چاپخانەی رەهەند، سلێمانی.
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پێکهاتــەکان داوە و لەســەر ئاســتی ســەرکردایەتی و بنکەکانــی خــوارەوە 

شــوێن و دەرفەتــی بــە پێکهاتــەکان بەخشــیوە. لــە حکومەتەکــەی شــێخ 

مەحمــوودی نەمــر لــەدوای جەنگــی یەکەمــی جیهانی، پێکهاتەکان لەســەر 

ــە )کەریمــی عەلەکــە( کــە کریســتیان  ــر بەشــداربوونە لەوان ئاســتی وەزی

بــووە و وەزیــری دارایــی بــووە و دواتــر لــە شۆڕشــی ئەیلوولــدا بەهەمــان 

ــە  ــاوەن رۆڵ و پێگ ــدا خ ــی کوردســتان تێی ــە پێکهاتەکان شــێوە بەشــێک ل

بوونــە، وەک باوکــە پۆڵــس بێــداری ناســراو بــە )ابونــا( کــە مەســیحی 

بــووە و ئەندامــی ئەنجوومەنــی ســەرکردایەتی شــۆڕش بــووە. )فرەنســۆ 

هەریــری( بەهەمــان شــێوە کادیــری پارتــی دیموکراتــی کوردســتان بــووە و 

کریســتیان بــووە. )جەرجیــس فەتحوڵڵا( سەرنووســەری رۆژنامــەی خەباتی 

زمانحاڵــی پارتــی دیمۆکراتــی کوردســتان و بەرپرســی پەیمانگــەی کادیــران 

ــوو.  ــدا کریســتیان ب لــە شۆڕشــی ئەیلوول

ئێســتاش، بەشــێک لــە پارتــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان لەوانــە 

پارتــی دیموکراتــی کوردســتان، لــە ئاســتی ســەرکردایەتی و ئەندامانــی 

ئەنجوومەنــی ســەرکردایەتی و مەکتەبــی سیاســی کەســانی ســەر بــە 

پێکهاتەکانــی وەک مەســیحی، تورکمــان و ئێــزدی تێدایــە و لەئاســتی 

رێکخســتنەکانی خــوارەوەش بەهەمــان شــێوە پێکهاتــە جیاوازەکانــی 

هەرێمــی کوردســتان لەخۆدەگــرن، بــۆ نموونــە: )رێبــوار یەڵــدا( کــە 

کریســتیانە و ئەندامــی ســەرکردایەتی پارتــی دیموکراتــی کوردســتانە، 

)مەحمــوود ئێــزدی( بەهەمــان شــێوە ئەندامــی ســەرکردایەتییە و ئێزدییە. 

)شــێخ داود شــنگالی( ئەندامــی ئەنجوومەنــی ســەرکردایەتی یەکێتــی 

نیشــتیمانی کوردســتانە و ئێزدیــە، )ئەمیــن بابــە شــێخ( ئەندامــی مەکتەبــی 

سیاســی و گوتەبێژی مەکتەبی سیاســی یەکێتی نیشــتیمانی کوردســتانە و 

ئێزدیــە. چەنــد پارتێکــی تریــش بەهەمــان شــێوە، بەتایبــەت پارتــە سیاســییە 

ســێکیوالر و چەپەکانــی هەرێمــی کوردســتان، لەســەر ئاســتی گوتــار و دیــد 

و روانیــن و پەیــام بەگرنگییــەوە و وەک پایەیەکــی ســەرەکی کۆمەڵگــە 

لێیــان دەڕوانــن. زۆرینــەی پارتــە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان 
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هەڵگــری پەیامــی پێکەوەژیــان و رێزگرتــن لــە پێکهاتــە جیــاوازەکان و بەهــا 

بەخشــین بــە رۆڵ و بــوون و بەشــدارییان لــە کایــە و ســێکتەرە جیاوازەکانی 

ــە  ــچ حــزب و پارتێکــی سیاســی، کۆمەڵ ــن. تائێســتا هی کۆمەڵگــەی کوردی

ــاواز  ــی جی ــچ پێکهاتەیەک ــۆ هی ــۆی ب ــی خ ــی دژایەت ــک بەفەرم و رێکخراوێ

ــی نەکــردووە و پەیامێکــی  ــوە و دژایەت ــە هەرێمــی کوردســتان دەرنەبڕی ل

نەرێنــی لــە دژیــان بڵاونەکردووەتــەوە. ئــەم ســتراتیژ و دنیابینییــەی پارتــە 

سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتان هەوڵێکــی شارســتانی و زەمینەیەکــی 

لەبــارە بــۆ قووڵترکردنــەوە و پتەوکردنــی رەگوڕیشــەکانی پێکەوەژیــان 

ــە  ــە و گرووپ ــەرجەم پێکهات ــە س ــن ل ــتان و رێزگرت ــی کوردس ــە هەرێم ل

کۆمەڵایەتییەکانــی نێــو کۆمەڵگــەی کوردســتانی. لەالیەکــی دیكــەوە، 

ئــەم مامەڵەیــەی پارتــە سیاســییەکان لــە بەرامبــەر پێکهاتــەکان، لــەڕووی 

یاســاییەوە هاوشــانە لەگــەڵ ئــەو بنەمــا و پێوەرانــەی یاســا و نۆرمــە 

ــردووە.  ــەکان دیارییانک ــی کەمین ــە ماف ــەت ب ــی تایب نێودەوڵەتییەکان

پێگــەی  لــەڕووی سیاســی و دیموكراســییەوە  ئــەوەی کــە  ســەرەڕای 

هەرێمــی کوردســتان و گەشــەپێدانی سیاســی دەباتــە پێشــەوە و پایەکانــی 

لــە هەرێــم بەهێزتــر و فراوانتــر  کولتــووری سیاســی و دیموکراســی 

ــە هەرێمــی  ــە سیاســییەکان ل ــت سیاســەتی پارت ــی دەکرێ دەکات. بەکورت

کوردســتان لــە بەرامبــەر پێکهاتــەکان بەمشــێوەیە بخەینــەڕوو: پارتــی 

دیموکراتــی کوردســتان لــە ئامانجــە نیشــتیمانییەکانی خۆیــدا بەمشــێوەیە 

دیــدی خــۆی لــە بەرامبــەر پێکهاتــەکان خســتووەتەڕوو: "مســۆگەرکردنی 

مافــە نەتەوەیــی و کولتــووری و ئیدارییەکانــی تورکمــان و کلــدان ســریان 

ئاشــووری و ئەرمــەن. دابینکردنــی مافــی هــەر پێکهاتەیەکــی ئایینــی 

و مەزهەبــی )لــە جێبەجێکردنــی ســرووتە ئایینییــەکان و دامەزراندنــی 

و  کولتــووری  کاروبــارە  رێکخســتنی  و  پەرەپێــدان  بــۆ  ئەنجوومــەن( 

کۆمەڵایەتییەکانیــان و گەشــەپێدانیان لــە هەرێمــی کوردســتان.")6( یەکێتی 

6 - ماڵپەڕی فەرمی پارتی دیمۆکراتی کوردستان
 https://www.kdp.info/p/p.aspx?p=6&l=13&s=010000&r=347
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نیشــتیمانی کوردســتانیش سیاســەت و روانینــی خــۆی لــە بەرامبــەر 

ــتیمانی کوردســتان  ــی نیش ــتووەتەڕوو: "یەکێت ــدا وەهــا خس پێکهاتەکان

بــاوەڕی وایــە کــورد تاکــە قوربانــی دەســتی رژێمــی عێــراق نەبــوون و کار 

ــەوە کار  ــە عێراقــدا. لەمبارەی ــەکان دەکات ل ــۆ پاراســتنی مافــی کەمین ب

ــە  ــز ل ــووریەکاندا دەکات و رێ ــان و ئاش ــی تورکم ــەری جڤات ــەڵ نوێن لەگ

هەمــوو جڤاتــە سیاســی و کولتــووری و قەومییــە جیــاوازەکان دەگرێت)7( 

ــۆی  ــی خ ــتیمانییەکانیدا، روانین ــە نیش ــە ئامانج ــش ل ــەوەی گۆڕانی بزووتن

لــە بەرامبــەر پێکهاتەکانــدا بەمشــێوەیە خســتووەتەڕوو:" تێگەیشــتنێکی 

هاووڵاتیبــوون  بنەمــای  لەســەر  کوردســتانیبوون  چەمکــی  بــۆ  نــوێ 

بــە  بــە جۆرێــک هەمــوو دانیشــتووانی کوردســتان بگرێتــەوە، ســەر 

ــی  ــی و ناسیاس ــی سیاس ــەب و بیروباوەڕێک ــن، مەزه ــەوە، ئایی ــەر نەت ه

ــی  ــی نامەدەن ــار و ئاکارێک ــار و رەفت ــوو گوت ــەوەی هەم ــن. بەرپەرچدان ب

هاووڵاتیانــی  و  ئاشــووری  کلــدۆ  عــەرەب،  تورکمــان،  بــە  دەرهــەق 

ــە کوردســتاندا. ســەلماندنی مافــە  ــر ل ــی ت ــەوە و ئایینەکان ــە نەت ســەر ب

سیاســی و کارگێــڕی و کولتــووری و پەروەردەییەکانــی تورکمــان، عــەرەب، 

ــک  ــی دای ــە زمان ــەت ب ــەی تایب ــی قوتابخان کلدۆئاشــوورییەکان. دابینکردن

ــی  ــی ژینگەیەکــی کۆمەڵایەتی ــان. دابینکردن ــەوە نوێیەکانی ــداڵ و ن ــۆ من ب

ــوڵمانان و  ــوان موس ــتیانە لەنێ ــی ئاش ــدا پێکەوەژیان ــە تێی ــت ک تەندروس
ــکات.")8(  ــۆگەر ب ــی مس ــزدی و کاکەی ــیحی و ئێ مەس

ئیســالمی،  پارتێکــی  وەک  کوردســتان  ئیســالمی  یەکگرتــووی  دواتــر 

خــۆی  و ســتراتیژی  بەمشــێوەیە سیاســەت  خۆیــدا،  ئامانجەکانــی  لــە 

بــۆ پرســی کەمینــەکان دەخاتــەڕوو: "پشــتگیریکردنی مافــە سیاســی، 

ــەوەی تورکمــان، کلدۆســریان و  ــی نەت ــی و ئایینییەکان ــی، نەتەوەی مەدەن

ــی  ــە ئایین ــەرجەم پێکهات ــی و س ــزدی و کاکەی ــەرەب و ئێ ــووری و ع ئاش

7 - ماڵپەڕی زانیاری 
 https://zaniary.com/blog/5d55494d4b6e4

8 - ماڵپەڕی فەرمی بزووتنەوەی گۆڕان
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/programsyasegoran2013NEW.pdf



123

هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

و مەزهەبــی و نەتەوەییەکانــی تــری گەلــی کوردســتان.")9( بەگشــتی 

جیاوازیــی  بــە  کوردســتان،  هەرێمــی  سیاســییەکانی  پارتــە  زۆرینــەی 

ئایدۆلۆژیــا و هێڵــی فکــری و بیروبــاوەڕ و بەرنامــەی کاریانــەوە، لــە 

ئامانــج  لــە  سۆشــیالدیمۆکرات،  و  ناسیۆنالیســت  بــۆ  ئیســالمییەوە 

و گوتارەکانیانــدا، پاڵپشــتی و بەرگــری لــە بــوون و مافــە سیاســی و 

پێکهاتــە  ســەرجەم  فەرهەنگییەکانــی  و  کولتــووری  و  کۆمەڵایەتــی 

جیاوازەکانــی کوردســتان دەکــەن و هیــچ کامێکیــان سیاســەتێکی نــاڕوون 

ــەوڵ و  ــەش ه ــە ، ئەم ــەدا نیی ــەم پێکهاتان ــەر ئ ــە بەرامب ــان ل و نەرێنیی

زەمینەســازییەکی گرنگــە بــۆ دروســتکردنی ژینگەیەکــی کۆمەڵایەتــی 

و سیاســی لەبــار و قووڵکردنــەوەی ماناکانــی پێکەوەژیــان و رێزگرتــن 

لــەو پێکهاتانــەی کــە رۆژگارێکــە لــەم وڵاتــە دەژیــن و خــاوەن مێــژوو و 

ــە  ــە ئاســتی کردارەکــی و ل ــەن. رەنگــە ل ــن و لەمێژین رابردوویەکــی دێری

ئاســتی بەشــداریی سیاســیدا، هەمــوو پێکهاتــەکان لــە هەمــوو جومگــە 

و ناوەنــد و کەناڵەکانــی بڕیاردانــدا وەک پێویســت و بەبــەراورد بــە مێــژوو 

و قەبــارە و رێژەیــان بەشــدارییان پێنەکرابێــت و بۆشــایی و کەموکــووڕی 

ــدا، زۆرینــەی پارتــە  ــام و ئەدەبیات ــار و پەی هەبێــت، بــەڵام لــە ئاســتی گوت

و  مەدەنــی  رێكخراوێکــی  وەک  کوردســتان  هەرێمــی  سیاســییەکانی 

سیاســی، پەیــام و دەستپێشــخەرییەکی ســەردەمییانە و ئاشــتیخوازانە و 

لۆژیکیانەیــان هەیــە لــە بەرامبــەر بــوون و رۆڵــی پێکهاتــەکان و شــێوازی 

خۆڕێکخســتن و گەیشــتنیان بــە مافەکانیــان. ئــەم هەنگاو و ســتراتیژەش، 

یەکێکــە لــە پایــە و کۆڵەكەکانــی ژیانــی دیموكراســی لــە جیهانی ئێســتادا. 

مامەڵەی میدیای کوردی لە بەرامبەر کەمینەکان

و  گرنــگ  ناوەندێکــی  چــوارەم،  دەســەڵاتی  وەک  راگەیانــدن  و  میدیــا 

9 - ماڵپەڕی فەرمی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/programsyasegoran2013NEW.pdf
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کەناڵێکــی هــەرە کاریگــەری جۆشــدان و هاندانــی کۆمەڵگــە و ئەکتــەرە 

و  پێکەوەژیــان  مەســەلەی  بــۆ  کۆمەڵگەیــە  نــاو  کۆمەڵایەتییەکانــی 

یەکترقبووڵکــردن و رێزگرتــن لــە جیاوازییەکانــی یەکتــر و داننــان بــە بــوون 

ــی  ــە ئەرکــە هــەرە بنەڕەتییەکان ــک ل ــی یەکــدی. یەکێ و تایبەتمەندییەکان

میدیــا، پــەروەردە و رۆشــنبیرکردنی تــاک و کۆمەڵگەیــە. ناردنــی پەیــام و 

گرێدانــەوەی تاکەکانــی کۆمەڵگەیــە بەیەکتــرەوە. یەکێــک لــە بنەماکانــی 

ــەڕووی  ــە ل ــی. وات ــنی و هەمەجۆربوونیەت ــا، هەمەچەش ــی میدی کارکردن

وەرگرەکانییــەوە دەبێــت بــۆ هەمــوو کەســێک بێــت بەبــێ جیــاوازی 
ــد. )10(  ــەوە و ...هت ــان و نەت ــگ و زم ــگ، رەن ــۆژی، دەن ئایدیۆل

میدیــای کــوردی لــەدوای قۆناغــی راپەڕینــەوە تــا ئــەم چرکەســاتەی 

هــەر  تێپەڕیــوە.  بارودۆخــدا  و  وێســتگە  و  قۆنــاغ  بەچەندیــن  ئێســتا، 

قۆناغێــک رەنگدانــەوەی دۆخێکــی تایبەتــی سیاســی و کۆمەڵایەتــی بــووە 

و گوزارشــتی لــەو دۆخــە تایبەتــە کــردووە و بەزمانــی ئــەو ســەردەمەش 

نــاردووە.  پەیامەکانــی  و  کــردووە  وەرگرەکانــی  لەگــەڵ  گفتوگــۆی 

ئەمــەش رەنگدانــەوە و کاریگــەری لەســەر هەمــوو گــرووپ و پێکهاتــە 

و ئەندامانــی کۆمەڵگــەی کوردســتانی هەبــووە هــەر لــە پێکهاتەکانــەوە 

ــە دوای ســەرهەڵدانی  ــرووپ. ل ــەک گ ــە ی ــی ســەر ب ــە ئەندامان ــا دەگات ت

میدیــای ئــازاد و رووخانــی بەعــس، دۆخێکــی تــازە دێتەکایــەوە. گەشــەی 

تەکنەلۆژیــا و گەیشــتنی میدیــای نــوێ بــە ناوچەکــەی ئێمــە و زیادبوونــی 

ــە  ــەوە ب ــە هەمــوو جــۆر و فۆرمەکانیی ــەکان ب ــدە میدیایی ژمــارەی ناوەن

میدیــای کالســیکی و نوێیــەوە، مامەڵەیەکــی تــازە و رەفتــاری تــازەی 

ــک  ــش کاتێ ــەوە. بەتایبەتی ــەت هێنایەکای ــەکان بەتایب ــەر پێکهات لەبەرامب

لــە میدیــای نوێــدا وەرگــر و نێــرەر، ئــەرک و رۆڵ و ماناکانیــان دەگۆڕێــت و 

هاووڵاتــی رۆژنامــەوان لەدایــک دەبێــت و دەرگایەکــی گــەورە دەکرێتــەوە 

بــە رووی تاکــدا بۆئــەوەی بەئاســانی بیــروڕا و پەیــام و بۆچوونەکانــی خــۆی 

10 - د.نەزاکەت حسێن. 2018، میدیای نیشتیمانی یان میدیای خزمەتگوزاری گشتی، ماڵپەڕی کوردستانی 
https://knwe.org/?p=8986 - 12/2/2021 :نوێ. بەرواری سەردانیکردن
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ــەڕووی  ــەکان رووب ــەدا، پێکهات ــک گۆش ــە هەندێ ــەش ل ــت. ئەم بگەیەنێ

هەڕەشــە و ســووکایەتی دەکاتــەوە، بەتایبــەت پێکهاتەکانــی وەک ئێــزدی 

و کاکەیــی لەالیــەن هەندێــک لــە تــاک و کەســایەتی و گرووپــە ئیســالمییە 

توندڕەوەکانــەوە لــە تــۆڕە کۆمەڵایەتییەکانــدا. بەشــێوەیەکی گشــتی 

دەکرێــت شــێوەی کارکــردن و رەفتــاری میدیــا کالســیکییەکانی وەک 

بینــراو، بیســتراو و خوێنــراو لەبەرامبــەر پێکهاتەکانــدا بــۆ دوو ئاســتی 

ــبکەین: ــەرەکی دابەش س

1 - لــەڕووی دەرفەتــدان بــە پێکهاتــەکان و تەرخانکردنــی کات و بەرنامەی 

ــردوو  ــادەوەری و راب ــژوو و ی ــوون و مێ ــە ب ــتکردن ل ــۆ گوزارش ــەت ب تایب

ــدی  ــرووت و تایبەتمەن ــە، س ــاو کۆمەڵگ ــان لەن ــەوە و مانەوەی و بیرکردن

و شــێوەی ژیــان و بەشــداریی سیاســی و کۆمەڵایەتــی و پاراســتنیان 

لەالیــەن دەســەڵاتەوە وەک پێویســت نییــە و هێشــتا ناوەندەکانــی میدیــا 

خــاوەن  زۆرینــەی  پێبــدەن،  ئــەو دەرفەتــە گەورەیەیــان  نەیانتوانیــوە 

میدیــای کاریگــەر و ســەربەخۆ و تایبەتمەنــد بەخۆیــان نیــن و ئەگــەر 

هەشــبێت لەئاســتی پێویســتدا نییــە. هەرچەنــدە، چەنــد هەوڵێــک هــەن 

بــۆ راهێنانــی رۆژنامەوانــان و چاالکوانــان بــۆ پابەندبــوون بــە بنەماکانــی 

ــاڵ و کاری  ــی رووم ــەکان لەکات ــی پێکهات ــی دۆخ ــردن و رەچاوکردن کارک

ئــەو  لــە مافــی  میدیاییانــدا و هۆشــیارکردنەوەیان لەســەر رێزگرتــن 

ــە. پێکهاتان

2 -  خــودی پەیامــی میدیاکــە لەبەرامبەر پێکهاتەکاندا بەگشــتی پەیامێکی 

بــە قووڵکردنــەوەی  پابەنــدن  و  رێزلێگــراوە  و  و دڵخۆشــکەر  ئەرێنــی 

ــە  ــەڵام ل ــان، ب ــە تایبەتمەندییەکانی ــن ل ــان و رێزگرت ــی پێکەوەژی بنەماکان

هەندێــک حاڵەتــی کــەم و بڕگــەی بەرنامــەدا بــە ناڕاســتەوخۆ و هەندێکجار 

پێکهاتــەکان  لــە  یەکێــک  بــە  ســووکایەتی  و  هێــرش  ویســت  بەبــێ 

دەکرێــت و رێــز لــە تایبەتمەنــدی و بیرکردنــەوە و کەســایەتی مەعنــەوی 

ــت.  ــان ناگیرێ و رابردووی

بەشــێوەیەکی گشــتی مامەڵــەی میدیــای کــوردی و ناوەنــدە میدیاییــەکان 
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لــەڕووی چۆنیەتییــەوە، ئەرێنــی و دوور لــە زەبروزەنــگ و هێرشــکردن 

ــتی  ــە ئاس ــەوە ل ــەڕووی چەندایەتیی ــەڵام ل ــە، ب ــی پێکهاتەکان و ناوزڕاندن

پێویســتدا نییــە و گوزارشــت لــە قەبارە و رێــژە و رۆڵ و مێژوو و رابردووی 

ئــەم پێکهاتانــە نــاکات لــە هەرێمــی کوردســتاندا و پێکهاتــەکان خــاوەن 

کەناڵێکــی کاریگــەری ســەربەخۆ نیــن بــۆ گوزارشــتکردن لــە کــۆژان و ئــازار 

و خواســت و داواکاری و ناســنامەیان. 

کولتووری کوردی چۆن لە کەمینەکان دەڕوانێت؟

و  کولتــوور  پێکهاتەکانــدا  لەبەرامبــەر  بەگشــتی  کــوردی  کولتــووری 

فەرهەنگێکــی کــراوە و نــەرم بــووە. کــراوە بــەو مانایــەی کــە کولتــووری 

کــوردی لەڕابــردوو و ئێســتادا، هیــچ کاردانــەوە و بەرپەرچدانــەوە و 

ــردوو  ــان، راب ــۆ ســەر ژی ــووە ب ــی گــەورەی نەب هەڕەشــەیەکی کۆمەڵایەت

دێرزەمانــەوە  لــە  هــەر  پێکهاتــەکان.  جیاوازییەکانــی  و  ســەرمایە  و 

نەتــەوەی کــورد لــەم خــاک و زەمینــەدا لەگــەڵ پێکهاتــە و گرووپــە 

ــی شارســتانیانەیان  ــاوە و مامەڵەیەک ــی ژی ــاوازەکان بەئاشــتی و ئارام جی

ــە  ــەکەی ل ــەش رەگوڕیش ــێوە ژیان ــەم ش ــردووە و ئ ــردا ک ــەڵ یەکت لەگ

ــووە و دواتریــش  کولتــووری کوردییــەوە هەڵقــوڵاوە و ســەرچاوەی گرت

ــی و  ــەی بازرگان ــەکان، مامەڵ ــە کۆمەڵایەتیی ــە، پەیوەندیی ــی رۆژان ــە ژیان ل

هاوســێیەتی و بەشــداریکردن لــە بۆنــە و ناخۆشــییەکانی یەکتــر و چەندین 

ئاســتی دیكــەی پەیوەندیــی کۆمەڵایەتیــدا دەرکەوتــووە. تەنانــەت لــە 

ــەوە و  ــە شــیعر و رۆمــان و گێڕان ــی ئێمــەدا، ل ــک بەشــی ئەدەبیات هەندێ

ــەکان بەشــێوەیەکی ســیمبوڵی دەردەکــەون و  ــدا، پێکهات یادەوەرییەکان

پێگــە و شــکۆ و شــێوازی مامەڵەیــان پارێــزراو و رێزلێگیــراوە و، ئەمــەش 

ــەوە و  ــی زۆر کران ــوردی تاڕادەیەک ــووری ک ــە کولت ــە ک ــەری ئەوەی دەرخ

ــاواز.  ــی جی ــە و گرووپ ــی پێکهات ــۆ لەخۆگرتن ــووە ب ــی تێداب ئامادەی

وەک  کــورد  نەتــەوەی  کوردســتاندا،  هەرێمــی  لــە  ئێســتا  تاوەکــوو 
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ــچ هەســتیاری و پێکــدادان و گرژییەکــی لەگــەڵ  گرووپێکــی ئیتنیکــی هی

پێکهاتەکانــی تــردا نەبــووە چ پێکهاتــەی نەتەوەیــی و چ پێکهاتــەی ئایینــی، 

ــی  ــتی ئامادەییەک ــێوەیەکی گش ــوردی بەش ــووری ک ــەوە کولت بەپێچەوان

زۆری تێدایــە بــۆ قبووڵکردنــی ئــەم پێکهاتانــە و دروســتکردنی ژینگەیەکــی 

هاوبــەش و لەبــار و خۆگونجاندن لەگەڵ کولتــوور و نۆرم و بیرکردنەوەی 

ئارگیۆمێنتــە،  ئــەم  بــۆ  بەڵگــەش  پێکهاتانــە.  ئــەم  کۆمەڵایەتییانــەی 

نموونــەی زۆری ســاڵانێکی درێــژی پێکەوەژیانــی نەتــەوەی کــوردە لەگــەڵ 

هەریــەک لــە تورکمــان، مەســیحی، کاکەیــی و پێکهاتەکانــی دیکــە بەبــێ 

ئــەوەی هیــچ ئاڵــۆزی و لێکتێنەگەیشــتن و رووبەڕووبوونەوەیــەک لەنێوان 

ئەکتــەرە کۆمەڵایەتییەکان و دەزگا و دامەزراوە کۆمەڵایەتییەکانی نێوان 

کــورد و پێکهاتــەکان روویدابێــت لەســەربنەمای ناســنامەی پێکهاتەکــەی 

یــان لەســەر ئــەو بنەمایــەی کــە هەڵگــری تایبەتمەندییەکــی جیــاوازە لــە 

نەتــەوەی کــورد. لەهەندێــک حاڵەتــدا، ئاســتی قبووڵکردنــی پێکهاتــەکان 

لەنــاو کولتــووری کوردیــدا گەیشــتووەتە رادەی پەیوەندییەکــی قووڵتــر و 

چڕتــر و پەیوەنــدی ژن و ژنخــوازی و هاوســەرگیری و پێکەوەنانــی خێــزان 

لێکەوتووەتەوە.ســەرەڕای  پتــەوی  خزمایەتییەکــی  و  درواســێیەتی  و 

و  ئابــووری  تێکەولێکــەی  و  رۆژانــە  مامەڵــەی  و  بازرگانــی  مامەڵــەی 

ــاو  دروســتبوونی متمانــەی ئابــووری و بازرگانــی کــە رەگوڕیشــەکەی لەن

متمانــەی کۆمەڵایەتییــەوە دروســتدەبێت و دواتــر فــراوان دەبێــت و 

ــت. ــێ بەرهەمدێ ــی ل ئاسایشــی کۆمەڵایەت

 هەمــوو ئــەم ئامــاژە و دەرخەرانــە مانــای ئــەوە دەدەن کــە کولتــووری 

بــەرزی  رێژەیەکــی  و  کرانــەوە  کەموکوڕییەکانــی،  ســەرەڕای  کــوردی 

قبووڵکردنــی پێکهاتەکانــی تێدایــە و بەئاســانی و بەبــێ کێشــە لەگەڵیانــدا 

و  کۆمەڵایەتــی  کێشــەیەکی  هیــچ  و  لەخۆیاندەگرێــت  و  هەڵــدەکات 

کولتــووری و فەرهەنگــی لەگەڵیانــدا نییــە و نابێتــە هەڕەشــە و مەترســی 

ــز لــە  ــە ناســنامەکەیاندا دەنێــت و رێ ــۆ ســەر هیــچ کامێکیــان و ددان ب ب

پەیکــەری کۆمەڵایەتــی و شــێوەی ژیــان و بیرکردنــەوە و بیروبــاوەڕ و 
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رابــردوو و ئێســتایان دەگرێــت و هەوڵــی ســڕینەوەیان نــادات. ئــەم نەرمی 

و لێبووردەییــەی کولتــووری کــوردی لەبەرامبــەر ناســنامەی جیــاواز و 

ــەر و بزوێنەرێکــی چاالکــی  ــە خــوارەوەی کۆمەڵگــەدا، پاڵن ــەکان ل پێکهات

کرانــەوەی دەســتەبژێری سیاســی کــوردی بــووە بــۆ خێراتــر و زووتــر داننان 

بــە مافــە سیاســی و مەدەنییــەکان و دەرفەتــدان بــە بەشــدارکردنیان لــە 

کایــەی سیاســەت و ناوەندەکانــی بڕیــاردان، بەتایبــەت ئێســتا وەزارەتێــک 

ــاری  ــۆ کاروب ــراوە ب ــدا تەرخانک ــی هەرێم ــی حكومەت ــەی نۆیەم ــە کابین ل

پێکهاتــەکان و بەڕێوەبەرایەتییەکیــش لــە وەزارەتــی ئەوقــاف و کاروبــاری 

ئایینــی تەرخانکــراوە بــۆ کاروبــاری پێکهاتــەکان. ئــەم دەستپێشــخەرییەی 

ــە ئاســتی ســەرەوە، تاڕادەیەکــی زۆر زەمینەســازی  ــم ل ــی هەرێ حکومەت

نــەرم و  پاڵنەرەکــەی خــوارەوە و دامێنــی کۆمەڵگــە و کولتــووری  و 

بــۆ  کــە درێژبووەتــەوە  پێکهاتەکانــدا  لەبەرامبــەر  کــراوەی کوردییــە 

نێــو دەســتبەژێری سیاســی و دامــەزراوە سیاســییەکان. لــە هەندێــک 

ــە ئاســتی ســەرەوە و دامــەزراوە و یاســادا ویســت  دۆخــی دیكەشــدا، ل

و پــڕۆژەی رژد هەبــووە بــۆ پەرەپێدانــی ئــەم پێکەوەژیانــە. بەمــەش 

پڕۆســەکە دووالیەنەیــە و هــەردوو ئاســت، هــەم خــوارەوەی کۆمەڵگــە 

و هەمیــش دەزگاکان یەکتــر تــەواو دەکــەن و هانــی یەکتــر دەدەن 

ــاری  ــاف و کاروب ــری ئەوق ــە: وەزی ــۆ نموون ــەکان. ب ــتنی پێکهات ــۆ پاراس ب

ــی هەرێمــی  ــەی نۆیەمــی حکومەت ــە کابین ــی )د.پشــتیوان ســادق( ل ئایین

ــا  ــەی وێن ــێوەیە دۆخەک ــەکان، بەمش ــە پێکهات ــەبارەت ب ــتاندا س کوردس

کــردووە: "پێکەوەژیانــی ئایینــی لــە کوردســتان بووەتــە بەشــێک لــە 

و  مامۆســتا  رۆڵــی  ئەمــەش  بــۆ  پێکهاتــەکان،  هەمــوو  کولتــووری 

ــن و  ــی  دێری ــاوەن مێژوویەک ــە خ ــن ، ئێم ــەرز دەنرخێنی ــی ب ــی ئایین زانایان

هاوبەشــین،  هەموومــان خاوەنــی کوردســتانین و پێکــەوەش پارێــزەری 
ئاشــتی و پێکەوەیــی و گیانــی خۆشەویســتی و هــاوکاری دەبیــن".)11(

11 - ماڵپەڕی خەندان
https://www.xendan.org/detailnews.aspx?jimare=114010&babet=1&relat=1024
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ــی  ــان دوو گرووپ ــرە ی ــوان دوو تی ــردوودا و ئێســتاش لەنێ ــە راب ــە ل رەنگ

ــەڵام  ــت، ب ــی هەبووبێ ــێ و ناکۆک ــن، ملمالن ــان ئایی ــەوە ی ــەک نەت ــو ی نێ

ــچ  ــە هەرێمــی کوردســتاندا هی ــاواز و ئاییــن ل ــەوەی جی لەنێــوان دوو نەت

ملمالنێیەکــی وا نەبــووە کــە ببێتــە هــۆی یەکتــر ســڕینەوە و، تواندنــەوەی 

ناســنامەی یەکتــر، بەتایبــەت لەنێــوان کــورد و نەتەوەکانــی دیکــە و کــورد 

ــە. ئەمــەش  ــی دیک ــەر ئایینەکان وەک زۆرینەیەکــی موســوڵمان لەبەرامب

دەرخــەر و ئاماژەیەکــی گرنگــی کولتــوور و فەرهەنگــی پێکەوەژیــان و 

رێزگرتنــە لــە پێکهاتــەکان لــە هەرێمــی کوردســتاندا. لەالیەکــی دیكــەوە،  

ــە  ــە پەیوەندیی ــە ل ــەم پێکەوەژیان ــەوەی ئ شــێوەی کارکــردن و قووڵبوون

ــی مــەزار و نزرگــە  ــاوازەکان و رۆڵ ــە جی ــە ئایینیی ــەکان و بۆن کۆمەڵایەتیی

ــە  ــووە ب ــەوە و ب ــدا رەنگــی داوەت ــوان ئایینەکان ــی نێ و شــوێنە پیرۆزەکان

کۆکەرەوەیەکــی کاریگــەر لــە پێکەوەبەســتنەوەی هەمــوو پێکهاتــەکان 

و بەشــداریکردن لــە خــەم و ئــازار و کۆژانەکانــی یەکتــر. هەڵبەتــە بەپێــی 

شــوێنگەی جوگرافــی و سرووشــتی کۆمەڵایەتــی خەڵکەکــە رێــژە و رادەی 

ئاشــتەوایی و پێکەوەژیــان و رێزگرتــن لــە پێکهاتــەکان گۆڕانــی بەســەردا 

ــچ  ــەوە هی ــدە پت ــە ئەوەن ــی رێزگرتنەک ــوێن، پرس ــە زۆر ش ــە ل ــت، وات دێ

دەرفەتێکــی بــۆ ناکۆکــی و پێشــێلکردنی مافەکانیــان نەهێشــتووەتەوە. 

بــۆ ئــەم مەبەســتە دەکرێــت نموونــەی چەنــد شــوێن و جوگرافیــا و شــار 

و شــارۆچکەیەک وەربگریــن وەک دیمەنێکــی ســەرەکی لــە پانۆرامــای 

بەمشــێوەیەی  کوردســتاندا  هەرێمــی  لــە  پێکهاتــەکان  لــە  رێزگرتــن 

ــوارەوە: خ

 یەکــەم: هەرمۆتــە و کۆیــە: هەرمۆتــە گوندێکی مەســیحییەکانە لە نزیک 

کۆیــە و هــەر لــە کۆنــەوە موســڵمانانیش تێیــدا ژیــاون و بەشــدارییان لــە 

خــەم و بۆنــە و کۆژانەکانــی یەکتــردا کــردووە و، پەیوەنــدی کۆمەڵایەتــی 
پتەویــان لەنێــوان خۆیاندا بنیاتنــاوە.)12(

12 - پێکەوەژیانی ئایینی لە هەرێمی کوردستان. 2013، هیوا عومەر خۆشناو.
https://www.kurdipedia.org/files/books/2016/133570.PDF?ver=131170193420109563
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ــووی  ــیحی و ج ــێوە مەس ــووک بەهەمانش ــە ســلێمانی و کەرک دووەم: ل

ــان لێگیــراوە،  ــە و رێزی ــان بەکارێــک خەریــک بوون ــاوە و هەریەکەی تێــدا ژی

تەنانــەت )کەریمــی عەلەکــە( کــە مەســیحی بــووە، وەزیــری دارایــی بــووە 

ــەوە  ــە ب ــی عەلەک ــر. کەریم ــوودی نەم ــێخ مەحم ــەی ش ــە حکومەتەک ل

ــی  ــدا، نان ــەداری و جەنگ ــەژاری و ن ــێتی و ه ــی برس ــە کات ــە ل ــراوە ک ناس

خەڵکــی داوە و لــە برســێتی رزگاری کــردوون. ئــەم مامەڵــە و شــێوە 

پەیوەندییــە لــە زۆرینــەی ناوچەکانــی کوردســتان بەڕێــژەی جیــاواز هێشــتا 

ــت.  ــاوە و دەبینرێ م

ســێیەم: هاودیــان: هاودیــان ســەر بــە قــەزای ســۆرانە و ســەد ســاڵێک 

ــەوە و  ــدا ماونەت ــە و تێی ــەو ناوچەی ــە ئ ــت مەســیحییەکان هاتوونەت دەبێ

ــوردی  ــەی ک ــەڵ کۆمەڵگ ــان لەگ ــی توندوتۆڵی ــی کۆمەڵایەت پەیوەندییەک

دروســتکردووە و تائێســتاش ئــەم پەیوەندییــە درێــژەی هەیــە و لــە 

کاروبــاری رۆژانــەدا هــاوکاری و هەماهەنگــی یەکتریــان کــردووە، خۆیــان 

ــەی  ــووری کۆمەڵگ ــگ و کولت ــی و فەرهەن ــەری کۆمەڵایەت ــەڵ پەیک لەگ

کــوردی و جلوبــەرگ و دابونەریتــی کوردیــدا گونجانــدووە و لــەم گونــدەدا 

ــەن و  ــەوەی الی ــێ ئ ــە بەب ــش کەنیس ــووە و هەمی ــەوت هەب ــەم مزگ ه

هێزێــک هێــرش بکاتــە ســەر ئەویتریــان، یــان ببنــە مەترســی و هەڕەشــە 

بــۆ ســەر بیروبــاوەڕی یەکتــر. ئــەم شــێوە ژیانــە  وەک کۆڵەگەیەکــی 

ــە  ــت ل ــەکان دەبینرێ ــوان پێکهات ــتییانەی نێ ــی ئاش ــەرەکی پێکەوەژیان س

ــە  ــن ناوچ ــە، چەندی ــە و دەڤەران ــەم ناوچ ــە ل ــتاندا. جگ ــی کوردس هەرێم

بوونــە  و  دەژی  تێــدا  جیاوازیــان  پێکهاتــەی  هــەن  دیکــە  شــوێنی  و 

لــە  رێزگرتــن  و  پێکەوەژیــان  پرســی  نــاوازەی  و  دیــار  بــە ســیمایەکی 

ــی  ــە تایبەتمەندییەکان ــک ل ــە هەرێمــی کوردســتاندا. یەکێ ــەکان ل پێکهات

دیکــەی پێکەوەژیــان و رێزگرتــن لــە پێکهاتــەکان لــە هەرێمی کوردســتاندا 

پرســی ســنوورە. ســنوور بــەو مانایــەی کــە پێکهاتــەکان هیــچ ســنوورێکی 

لۆکاڵییــان لەنێوانــدا نییــە و بەئاســانی تێکــەڵ بــە کولتــوور و دابونەریتــی 

کۆمەڵگــەی کوردســتانی بوونــە، بەتایبــەت لــە ناوچەکانــی شــێخان، کۆیــە، 
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ــر.  ــزگای هەولێ ــە پارێ ــکاوە ل ــش عەن ــەقڵاوە، تاڕادەیەکی ــەرواری و ش ب

بەگشــتی کولتــووری کــوردی هــەم لــە رابــردوودا وەک لــە ســەرەوە 

ــەرم  ــی ن ــتادا، کولتوورێک ــە ئێس ــش ل ــردووە و، هەمی ــۆ ک ــان ب ئاماژەم

تێکەڵبــوون  دەرفەتــی  و  پێکهاتــەکان  بەرامبــەر  لــە  بــووە  کــراوە  و 

پەیوەندییــە  قووڵبوونــەوەی  و  هاوبــەش  کاری  و  پێکەوەبــوون  و 

کۆمەڵایەتییەکانــی پێــداوە و، نەبووەتە هەڕەشــە و مەترســی بۆ ســەریان 

و زەمینــەی ژیــان و بەرگریکــردن لــە ناســنامە و پێگــەی کۆمەڵایەتــی 

ــە  ــو پێکهات ــی نێ ــە و ئەندامان ــودی پێکهات ــیوە. خ ــێ بەخش ــان پ و ئایینی

و  دابونەریــت  لەگــەڵ  بەئاســانی خۆیــان  جیاوازەکانــی کوردســتانیش 

نــۆرم و رێســا کۆمەڵایەتییەکانــی کۆمەڵگــەی کوردســتانی گونجانــدووە و 

دژایەتــی هیــچ یەکێــک لــە رەگەزەکانــی کۆمەڵگــەی کوردییان نەکــردووە، 

رۆژانــە  ژیانــی  کــردە کۆمەڵایەتییەکانــی  زۆرینــەی  لــە  بەپێچەوانــەوە 

بەشــداری و ئامادەییــان هەبــووە هــەر لــە مەســەلەی مامەڵــەی ئابووری 

قووڵترکردنــەوەی  و  کۆمەڵایەتــی  مامەڵــەی  دەگاتــە  تــا  بازرگانــی  و 

ــەی  ــس و پێکەوەهەڵکردن ــەم تۆلێران ــان. ئ ــەکان و درێژەپێدانی پەیوەندیی

نێــو کولتــووری کوردی بەشــێوەیەکی ئۆرگانــی کاریگــەری و رەنگدانەوەی 

هەبــووە بەســەر کــۆی پڕۆســە و پرســەکەدا و بــووە بــە بزوێنــەر و ئامێری 

بنەڕەتــی لــە فراوانکردنــی بابەتــی رێزگرتــن لــە گــرووپ و پێکهاتــەی 

جیــاواز و نــرخ و بەهــا بۆدانــان و قبووڵکردنــی پێگــە و ســتاتۆی تایبەتیــان. 

ئــەم شــێوە پێکەوەهەڵکردنــە لــە خــوارەوە و دامێنــی کۆمەڵگــە و 

کولتــووری کــوردی لەگــەڵ پێکهاتەکانــدا بەرزبووەتــەوە بــۆ ســەرەوە و 

بــۆ ئاســتی دەزگا و دامــەزراوە و بــۆ نێــو دەســتەبژێری سیاســی و ئایینــی 

و، رۆڵــی هەبــووە لــە هەندەســەی پێکەوەژیــان و پاراســتنی پێکهاتــەکان 

ــە هەرێمــی کوردســتاندا.  ل
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کۆمەڵگــەی  رەفتــاری  بۆشــاییەکان،  و  کەموکــووڕی  ســەرباری 

کوردســتانی بەشــێوەیەکی گشــتی لــە بەرامبــەر کەمینــە و پێکهاتەکانــدا 

ــار و  ــەم رەفت ــەدا. ئ ــە ناوچەک ــەنگە ل ــوان و پێش ــی ج ــە و مۆدێڵ نموون

ــی  ــا، پارت ــی )میدی ــە کەرتەکان ــتانیش ل ــەی کوردس ــەی کۆمەڵگ مامەڵەی

سیاســی، کولتــووری کــوردی و بیروبــاوەڕ و پەیڕەوانــی ئایینــی ئیســالمدا( 

رەنگیداوەتــەوە و رەگوڕیشــەی خــۆی قایــم کــردووە. لــە 7/3/2021 دا و 

ــا سوپاســی  ــر، پاپ ــۆ هەولێ ــای ڤاتیــکان ب ــە ســەردانە مێژووییەکــەی پاپ ل

هەرێمــی کوردســتان و حکومــەت و کۆمەڵگــەی کوردســتانی کــرد کــە 

باوەشــیان بــۆ کریســتیانەکان کردووەتــەوە و مامەڵەیەکــی برایانــە و 

مرۆڤانەیــان لەگــەڵ هەمــوو ئاییــن و پێکهاتەکانــدا کــردووە و، روویەکــی 

 .)13( پیشــانداوە  پێکەوەهەڵکردنیــان  و  پێکەوەژیــان  و  ئاشــتی  جوانــی 

ئــەم دیــد و ستایشــەی پاپــای ڤاتیــکان وەک بەرزتریــن دەســەڵاتی رۆحــی 

مەســیحییەکان بــۆ پێکەوەژیانــی ئاشــتییانە لــە هەرێمــی کوردســتان 

دەربــڕ و گوزارشــتە لــە رادە و ئاســتی بــەرزی ئامادەبوونــی کۆمەڵگــەی 

ــە.  ــی دیك ــە و گرووپەکان ــی پێکهات ــۆ لەخۆگرتن ــتانی ب کوردس

گرنگــی سیســتمی  راگرێکــی  و  پایــە  پێکهاتــەکان  و  جیــاواز  گرووپــی 

پڕۆســەی  لــە  بەشــێکن  و  کوردســتانین  کۆمەڵگــەی  و  کۆمەڵایەتــی 

ئــەم  کوردســتاندا.  هەرێمــی  لــە  پێکەوەهەڵکــردن  و  پێکەوەژیــان 

و  دێرینــی هەیــە  رابردوویەکــی  و  مێــژوو  و  رەگوڕیشــە  پێکەوەژیانــە 

ــە و  ــتا پەناگ ــتان ئێس ــی کوردس ــە. هەرێم ــژەی هەی ــاڵە درێ ــەدان س س

ــە جیاجیاکانــی کوردســتان  ــارام و هێمنــە بــۆ ســەرجەم پێکهات ماڵێکــی ئ

چ  و  لەناوخــۆ  چ  ئاڕاســتەکراو  و  هەڕەشــە  ســەرچاوەیەکی  هیــچ  و 

پێچەوانــەوە  بــە  نییــە.  پێکهاتــەکان  بــۆ ســەر  لــە دەرەوەی هەرێــم 

13 - ماڵپەڕی رووداو 
   https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/070320216
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پێکهاتــەکان بەتایبــەت مەســیحییەکان لــە ناوچەکانــی دیكــەی عێراقــەوە 

کــۆچ دەکــەن بــۆ هەرێــم و بەبــێ تــرس و بــە ئارامــی دەژیــن و درێــژە بــە 

ژیانــی ئاســایی خۆیــان دەدەن، بــۆ نموونــە پێــش رووخانــی بەعــس ژمارەی 

مەســیحییەکان لــە عێراقــدا زیاتــر لــە ملیــۆن و نیوێــک بــوو، بــەڵام دوای 

ــە  ــی دیك ــەوە و ئەوان ــان ماونەت ــەی 150 هەزاری ــس نزیک ــی بەع رووخان

هەموویــان کۆچیــان بــۆ هەرێمــی کوردســتان و وڵاتانــی رۆژئــاوا كــردووە. 

ئــەم چوارچێــوەی پێکەوەژیانــە لــە هەرێمــی کوردســتاندا بەیاســایی کراوە 

ــۆ ئــەم مەبەســتە پەســەند  ــد یاســایەکی ب و پەرلەمانــی کوردســتان چەن

کــردووە بەشــێوەیەک کــە لەگــەڵ زۆرینــەی بنەمــا و پێوەرەکانــی یاســای 

نێودەوڵەتــی مافەکانــی مــرۆڤ هاوتــا و هاوشــانە و، ســەرەڕای هەمــوو 

جیاوازەکانــی  و  بنەڕەتــی  مافــە  زۆری  بەشــێکی  کەموكووڕییــەكان، 

پێکهاتەکانــی پاراســتووە. 

ــێکتەر و  ــە س ــە ل ــەی ک ــایی و کەموکووڕییان ــەو بۆش ــەوەی ئ ــۆ پڕکردن ب

کەرتــە جیاوازەکانــدا لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا هــەن و، ئــەو بارودۆخــەی 

کــە خــودی پێکهاتــەکان پێیــدا تێپەڕدەبــن چەنــد پێشــنیازێك دەخەینــەڕوو: 

1 - دەرفەتدانــی زیاتــر بــە پێکهاتــەکان لەنــاو سیســتمی سیاســی 

هەرێمــی کوردســتان: لە دەزگای یاســادانان، ئەنجوومەنــی وەزیران، 

پەیوەندییەکانــی  فەرمانگــەی  دادگاکان،  و  دادوەری  دەســەڵاتی 

ئیــدارە  و  ســەربازی  کەرتــی  و  پارێــزگا  ئەنجوومەنــی  دەرەوە، 

ناوخۆییــەکان و یەکــە کارگێڕییەکانــی دیكــە.

ــۆ  ــەکان دروســتبکرێت ب ــە پێکهات ــەت ب ــاڵای تایب 2 - ئەنجوومەنێکــی ب

هەســتکردنی زیاتــر بــە بــوون و ناســنامە و نوێنەرایەتیکــردن و 

پارێزگاریکــردن لــە مافەکانیــان.

3 -  میدیــای کاریگــەر و چاالکــی تایبــەت بەخۆیــان هەبێــت، بــۆ ئــەوەی 

ــان  ــەکان و تایبەتمەندییەكانی ــان و کۆژان ــە خۆی ــت ل ــر گوزارش زیات

بكــەن.
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ــر پشــتیوانییان  ــی، زیات ــی کۆمەڵگــەی مەدەن 4 - لەســەر ئاســتی کەرت

رێکخــراوی  دروســتکردنی  و  خۆڕێکخســتنەوەیان  بــۆ  بکرێــت 

کۆمەککردنیــان  و  کارا  و  چــاالک  و  تــازە  مەدەنــی  کۆمەڵگــەی 

جەمــاوەرەوە. و  نێودەوڵەتییــەکان  ناوەنــدە  و  حکومــەت  لەالیــەن 

ئــەم  قووڵکردنــەوەی  بــە  تایبــەت  ســاڵانەی  کۆنفرانســی   -  5

ــە  ــوارەوەی کۆمەڵگ ــۆ خ ــری ب ــۆڕکردنەوەی زیات ــە و ش پێکەوەژیان

بــە هــاوکاری ســەرۆکایەتی هەرێمــی کوردســتان و ســەرۆکی 

حکومــەت، ســەرۆکی پەرلەمــان، ســەرۆکی ئەنجوومەنــی دادوەری 

و ســەرکردەی پارتە سیاســییەکان و مامۆســتایانی ئایینــی، بەتایبەت 

ــت. ــالم بكرێ ــی ئیس ئایین

بــە  تایبــەت  میتۆدێکــی  پــەروەردەوە،  سیســتمی  لەڕێگــەی   -  6

پێکهاتــەکان و مێــژوو و تایبەتمەنــدی و بیرکردنــەوە و چەمکەکانــی 

پێکەوەهەڵکــردن و لێبووردەیــی و پێکەوەژیانی ئاشــتیانە و رێزگرتن 

لەیەکتــر دابنرێــت و، لــە ســەرجەم ناوەندەکانی خوێنــدن بخوێندرێت 

و گرنگــی زۆر تایبەتــی پێبدرێــت.

و  پلۆراڵیــزم  و  فرەیــی  بــە  تایبــەت  وانەیەکــی  زانکــۆکان  لــە   -  7

لێبووردەیــی و رێزگرتــن لــە پێکهاتــەکان دابنرێــت و وەک وانەیەکــی 

ســەرەکی بخوێندرێــت و مامۆســتای پســپۆڕ و بەتوانــا وانەکــە 

و  ناوچــە  ســەردانی  قوتابییــان  ســاڵانە  بەکردەیــی  و  بڵێنــەوە 

ــدا  ــان لەگەڵ ــۆ و بیروڕای ــەن و گفتوگ ــەکان بک ــای پێکهات جوگرافی

ــووردە  ــد و بیرکــراوە و لێب ــەوە تاوەکــوو تاکێکــی فرەڕەهەن بگۆڕن

پــەروەردە بکەیــن و لە تونــدڕەوی و قبووڵنەکردنــی ئەوانیتر دووری 

بخەینــەوە. ئــەم پڕۆســەیە لەداهاتــوودا لــەڕووی ســتراتیژییەوە 

کاریگەرییەکــی قــووڵ لەســەر رۆڵ و پێگــەی کەمینەکان و شــێوەی 

مامەڵەکردنیــان لــە کۆمەڵگــەی کوردســتانیدا درووســتدەکات.
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روانگەی پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان

سەبارەت بە رەوش و مافەكانیان
لە هەرێمی کوردستان

عەلی كوردستانی - مەحموود بابان

سەرەتا

جیهــان،  كۆمەڵگەكانــی  زۆربــەی  وەك  كوردســتانی  کۆمەڵگــەی 

کۆمەڵگەیەکــی هەمەڕەنــگ و دەوڵەمەنــدە بــە نەتــەوە و ئایینــی جیــاواز. 

تەنانــەت دابەشــبوونی شــێوەزارەکانی كوردییــش پەیوەندییەكــی لەگــەڵ 

دانــاوە.  كوردســتان  لــە  عەقیدەییــەكان  و  مەزهەبــی  دابەشــبوونە 

ــە بەشــی  ــر ل ــن و زیات ــار دەكرێ ــۆران هەژم ــە گ ــە ب ــەی ك بەشــێك لەوان

یارســان- كاكەیــی، شــیعەن و بەشێكیشــیان  خــوارووی كوردســتانن، 

ســوننەن. كــوردی كورمانــج و ســۆران )كورمانجی ســەروو و نێوەڕاســت( 

عەلەویــن،  زیاتــر  زازاش  كــوردی  شــافیعین.  ســوننەی  زۆری  بــە 

هەرچەنــدە لــە ناوچــەی كورمانجەكانــدا ســوننە مەزهەبیشــیان تێدایــە. 

لــە كوردســتان پێڕەوانــی ئاییــن و ئایینــزای جۆراوجــۆری زۆر هــەن و 

ــەو فرڕەنگییــەش بێــت كــە هەندێــك كوردســتان  ــە هــەر لەبەرئ لەوانەی
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ــە  ــالم ب ــی ئیس ــەن. پێڕەوان ــاو دەب ــالم" ن ــای ئیس ــتانی دنی وەك "هیندس

مەزهەبــی جۆراوجــۆرەوە، هەروەهــا کریســتیان و جــوو و نەتــەوەی 

جیاجیــاش لەســەر خاكــی كوردســتان دەژیــن.

و مامەڵــەی  پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــەی كوردســتان  بابەتــی  ئالێــرەوە 

بابەخێكــی زۆر  حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ مافەكانیــان 

ــی کوردســتان یاســای  ــدا دەكات. رۆژی 21ی نیســانی 2015 پەرلەمان پەی

ژمــارە 5 )یاســای پاراســتنی مافــی پێکهاتــەکان لــە کوردســتان –عێــراق(

ــی  ــە نەتەوەییەکان ــەی کۆمەڵ ــاکە، پێکهات ــی یاس ــرد. بەپێ ــەند ک ی پەس

هەرێمــی کوردســتان )تورکمــان، کلــدان، ســریانی، ئاشــووری و ئەرمــەن(، 

پێکهاتــەی کۆمەڵــەی ئایینــی و ئایینــزاکان )کریســتیان، ئێــزدی، ســابیئەی 

مەندائــی، کاکەیــی، شــەبەک، فەیلــی، زەردەشــتی( کۆمەڵگــەی هەرێمــی 

ــن.  ــتان پێکدەهێن کوردس

كــورد بــە پێكهاتــە رەنگینەكەیــەوە ســاڵانێكی درێــژە قوربانــی ئــەو 

ناســنامەیان  یەكڕەنگکردنــی  سیاســەتی  كــە  سیســتەمانەن  جــۆرە 

پێڕەوكــردووە. پرســیاری ســەرەكی ئەوەیــە كــە مامەڵــەی حكومەتــی 

هەرێمــی كوردســتان و كۆمەڵگــەی كوردســتان ســەبارەت پێكهاتــەكان 

چــۆن بــووە؟ ئــەوە  دووڕێیانێكــە كــە ئایــا الســایی سیســتەمەكانی ئــەم 

ــت كــە  ــان مۆدێلێكــی دیموكراتیــك پێشــكێش بكرێ ــەوە ی ــە بكرێت ناوچەی

مافــی هەمــوو پێكهاتەكانــی تێــدا رەچــاو كرابێــت. هەرێمــی كوردســتان 

داوە،  پێكهاتــەكان  مافــی  بــە  زۆری  بایەخێكــی  خۆیــدا  یاســاكانی  لــە 

ــە كــە  ــوی دووەمــی ئەوەی ــە و دی ــا دیوێكــی بابەتەكەی ــەڵام ئەمــە تەنی ب

ــەن؟  ــان دەك ــی خۆی ــەیری دۆخ ــۆن س ــەكان چ پێكهات

ــکادا  ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــی کۆمیســیۆنی ویالیەت ــن راپۆرت ــە دوایی ل

ــراق و  ــە عێ ــی ل ــازادی ئایین ــەبارەت ئ ــی )USCIRF(  ، س ــی ئایین ــۆ ئازادی ب

ــازادی  ــی ئ ــاڵی 2019 دا بارودۆخ ــە س ــووە: "ل ــتان هات ــی کوردس هەرێم

ئایینــی لــە ناوچــەی ژێــر دەســەڵاتی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان وەک 

ــڵمانن و  ــە موس ــە زۆرین ــتر، ک ــاڵانی پێش ــە س ــەراورد ب ــەوە ب ــۆی مای خ
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ــە  ــەراورد ب ــازادن ب ــی زۆر ئ ــو رادەیەک ــە تاوەک ــی دیک ــە ئایینیەکان کەمین

ناوچەکانــی دیکــەی عێــراق". بــەڵام ســەبارەت عێــراق دەڵێــت: "لــە ســاڵی 

2019 دا، بارودۆخــی ئــازادی ئایینــی لــە عێــراق لــە هەندێــک بــواری گرنگــدا 

وردە وردە گەشــەی کــردووە، بــەڵام بەشــێوەیەکی گشــتی جێــی نیگەرانی 

بــوو". هەروەهــا چەنــد راســپاردەیەکیان خســتووەتەڕوو کــە گرنگترینیــان 

ــی دەرەوەی  ــی وەزارەت ــی تایبەت ــتی چاودێری ــە لیس ــراق بخریت ــە عێ ئەوەی

ــازادی  ــە پێشــێلکردنی ئ ــان رێگــەدان ب ــکا بەهــۆی بەشــداریکردن ی ئەمری

ئایینــی و هەروەهــا داوای گوشــار خســتنە ســەر عێــراق دەکات لەڕێگــەی 

ــۆ ســنووردارکردنی حەشــدی شــەعبی.  پەیوەندییــەکان ب

گەشــەكردنی پەیوەندییــەكان، شۆڕشــی تەكنەلــۆژی، گۆڕانــی شــێوەی 

ســەرمایەداری و كەمبوونــەوەی رۆڵــی دەوڵــەت، رێگــەی بۆ هەســتانەوەی 

و  ئایینــزا  بــەوەش،  و  كردووەتــەوە  گشــتییەكان  ناســنامە  بەهێــزی 

نەتەوەگەرایی وەك دوو ســەرچاوەی ســەرەكی ناســنامەخوازی لە جیهاندا 

ــی  ــردووی هەرێم ــەی راب ــد دەی ــاوەی چەن ــە م ــە ل ــەریانهەڵداوە. ئەم س

كوردســتانیش دا روویــداوە و لەگــەڵ ئــەوەی كــە ملمالنێــی سیاســی 

ــی بەکۆمــەڵ  ــن هەوڵ ناســنامەخوازیی كــورد هێشــتا بەردەوامــە، چەندی

ــۆ  ــی كوردســتان ب ــەی جۆرجــواری دیكــەی پێكهاتەكان و گــرووپ و پێكهات

ــك  ــە هەندێ ــاراوە ك ــە ئ ــان هاتووەت گوزارشــتكردن و پاراســتنی مافەكانی

ــووە. ــی وەرگرت ــتێكی سیاسیش ــار، سرووش ج

لــە  تێگەیشــتنە  بابەتــە  ئــەم  ســەرەكی  ئامانجــی  كــە  بەوپێیــەی 

دا،  كوردســتان  كۆمەڵگــەی  لــە  ناســنامەكان  پرســی  رەهەندەكانــی 

بەشــێوەیەكی ئامانجــدار لەنێــو نوێنــەر و کەســایەتی پێکهاتــە نەتەوەیــی 

و ئایینییەکانــدا لــە مــاوەی نێــوان مانگــی ئــادار بــۆ ئایــاری ئەمســاڵ، 

پێکهاتــە  دۆخــی  ســەبارەت  پرســیار  تێیــدا  كــە  كــرد  راپرســییەكمان 

نەتەوەیــی و ئایینییــەکان و رەوشــی ژیانیــان لــە هەرێمــی کوردســتان 

ــاری  ــی زانی ــۆ وەرگرتن ــە ب ــە باشــترین رێگەكان ــك ل كــراوە. ئەمــەش یەكێ

ــی کەســانی بەرپرســیار  ــە دواندن ــەم راپرســییەدا جگــە ل ورد و قــووڵ. ل



138

ــدا،  ــی و کۆمەڵایەتییەکان ــەزراوە فەرم ــە دام ــەکان ل ــەری پێکهات و نوێن

کــردووە.  بەشــدارییان  پێکهاتەکانیــش  گەنجانــی 

سەبارەت راپرسییەکە

ئەم راپرســییە لە ســێ بەش پێکهاتووە. بەشــێوەی مەیدانی )چاوپێکەوتن( 

و ئۆنالیــن لەنێــو نوێنــەری پێکهاتــە نەتەوەیــی و ئایینییەکانــی هەرێمــی 

کوردســتان )لــە تەمەنــی ســەرووی 20 ســاڵەوە( لەنێــوان مانگەکانــی ئــادار 

ــەبارەت  ــی ورد س ــی ئامارێک ــەر نەبوون ــدراوە. لەب ــاری 2021 ئەنجام ــۆ ئای ب

ژمــارەی پێکهاتــە نەتەوەیی و ئایینییــەکان لەم راپرســییەدا، پەیڕەوی بنەمای 

ــود  ــی یاخ ــی نەتەوەی ــەر پێكهاتەیەک ــۆ ه ــەوە ب ــی کەم ــداری بەالیەن بەش

ــەی ژمارەیەکــی  ــەو پێکهاتان ــۆ ئ ــە هەرێمــی کوردســتان کــراوە. ب ــی ل ئایین

زیاتــر لەچــاو پێکهاتەیەکــی نەتەوەیــی یاخــود ئایینــی پێکدەهێنــن، زیاتــر لــە 

5 کــەس بــە نموونــە وەرگیــراوە. لەڕاســتیدا بنەمــای دابەشــکاری ژمــارەی 

ــی کوردســتان و  ــە پەرلەمان ــدارییان ل ــای بەش بەشــداربووان لەســەر بنەم

بەشــداریی یــەک کــەس لــە هــەر پێکهاتەیــەک کــراوە. دوای کۆکردنەوەیان، 

زانیارییــەکان شــیکراونەتەوە و ئەنجامەکــەی خراوەتــەڕوو. لــەم راپرســییەدا 

دەستنیشــانکردنی بەشــداربووان تایبەتمەنــد بــووە و لــە رێگــەی نوێنــەری 

پێکهاتــەکان لــە دامــەزراوە فەرمییەکانــی حکومەتــی هەرێمی کوردســتاندا 

بــووە. زۆربــەی ئەوانــەی بەشــدارییان کــردووە لە ئاســتێكی بــاڵا و مامناوەند 

لــە دامــەزراوە فەرمییەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا بــوون، 

یاخــود کاری ســەربەخۆیان کــردووە. لــە کاتــی ئەنجامدانــی راپرسییەکەشــدا 

زۆربەی بەشــداربووان، ســەرەڕای وەڵامدانەوەی پرســیارەکانی راپرســییەکە، 

ــە رێگــەی ئەنجامــی  ــدراوە ل ــان خســتووەتەڕوو کــە هەوڵ تێبینییەکــی زۆری

ــەم راپرســییەش  ــی ئ ــەڕوو. ئەنجامەکان پرســیارەکانی راپرســییەکەوە بخرێن

نیشــاندەری بۆچوونــی بەشــداربووانە ســەبارەت بــە رەوشــی پێکهاتــە 

نەتەوەیــی و ئایینییەکانــی هەرێمــی کوردســتان. 
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دۆزراو و نیشاندەرە سەرەکییەکانی راپرسی رەوشی 
پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان لە هەرێمی کوردستان 

تایبەتمەندی بەشداربووان 

- 22.5 ٪ی بەشــداربووان لــە رەگــەزی مــێ و 77.5 ٪ی بەشــداربوون 

لــە رەگــەزی نێــر بــوون.

- زۆربــەی بەشــداربووان تەمەنیــان لەنێــوان 40 بــۆ 50 ســاڵ بــووە، 

بەڕێــژەی 30 ٪.

ــە  ــووە ک ــیان هەب ــەی بەکالۆریۆس ــداربووان بڕوانام ــەی بەش - زۆرب

57.5 ٪ی بەشــداربووانە و کەمتریــن بەشــداربووانیش بڕوانامــەی 

ســەرەتاییان هەبــووە کــە 2.5 ٪ بــووە. 

- 35.9 ٪یــان خێزانیــان پێکهێنــاوە لەگــەڵ هەمــان پێکهاتــەی خۆیان، 

30.8 ٪ خێزانیــان پێکهێنــاوە لەگــەڵ پێکهاتــەی دیکە.

پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان لە هەرێمی کوردستان 

- زۆربــەی کلدانــی و ئاشــوورییەکان نیشــتەجێی پارێــزگای هەولێــر و 

دهۆکــن.

- زۆرترین کریستیان کەوتوونەتە پارێزگای هەولێرەوە.

ــە کوردســتانییەکانی  ــە و ناوچ ــان کەوتوونەت ــەکان زۆرینەی - کاکەیی

دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی کوردســتان و هەروەهــا پارێــزگای 

ــە. هەڵەبج

ناوچــە کوردســتانییەکانی  و  پارێــزگای دهــۆک  لــە  ئێزدییــەکان   -

کوردســتانن. هەرێمــی  ئیــدارەی  دەرەوەی 
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رەوشی ژیانی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی پێکهاتە نەتەوەیی و 

ئایینییەکان لە هەرێمی کوردستان 

- 72.5 ٪ی بەشــداربووان رایــان وایــە لــە فەرمانگەکانــی حکومەتــدا 

هیــچ ئاســتەنگێک بــۆ راییکردنــی مامەڵەکانیــان نایێتــە پێشــەوە، بــەڵام 

37.5 ٪ رایــان وایــە لــە دادگاکانــدا گرفتــی یاســاییان بــۆ دێتــە پێشــەوە.

و  نەتەوەیــی  پێکهاتــە  ئێســتای  بەشــداربووان رەوشــی  47.5 ٪ ی   -

ئاینییــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان بەبــاش دەزانــن.

- 45 ٪ی پێکهاتــە ئیتنــی و ئاینییــەکان لــە رێگــەی خێزانــەوە هەوڵیانداوە 

بــۆ پاراســتنی زمــان و کولتــووری خۆیان.

- 48.7 ٪ رایــان وایــە ئاســتی پەیوەندییــەکان لەگــەڵ خەڵکــی هەرێمــی 

کوردســتان بەرەوپێشــچوونی بەخــۆوە بینیــوە.

- 30 ٪ دەڵێــن لــە ئەزموونــی خۆیانــەوە هەســتیان بــەوە کــردووە کــە 

ــی  ــە پێکهاتەیەک ــەر ب ــەوەی س ــراوە، لەبەرئ ــەر ک ــان بەرامب جیاکاریی

ــتانن. ــی کوردس ــەی هەرێم دیک

- 50 ٪ی بەشــداربووان لــەڕووی سیاســی، 61.5 ٪ لــەڕووی ئابــووری 

و 56.4 ٪ لــەڕووی کۆمەڵایەتییــەوە رایــان وایــە رەوشــی ئەمــڕۆی 

ــترە.  ــش 2003 باش ــە پێ ــەراورد ب ــەکان ب پێکهات

ئەنجامی راپرسی رەوشی پێکهاتە ئیتنی و ئاینییەکان

لە هەرێمی کوردستان

 

ئــەم راپرســییە لەنێــو نوخبەیەکــی دیاریکــراوی نوێنــەر و بەشــداربووانی نێــو 

کایەی سیاســی، کۆمەڵایەتی و ئایینی پێکهاتەکان لە سەرتاســەری هەرێمی 

کوردســتان ئەنجامــدراوە. لــەم راپرســییەدا هــەردوو پێکهاتــەی نەتەوەیــی 

ــووە  ــەت نەب ــیارەی تایب ــەو پرس ــراوە و ئ ــان وەرگی ــەوە رای ــی بەیەک و ئایین

ــەی  ــەوە. زۆرب ــی وەڵامنەدراوەت ــود ئایین ــی یاخ ــی نەتەوەی ــە پێکهاتەیەک ب
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بەشــداربووان لەگــەڵ وەڵامدانــەوەی پرســیارەکاندا روونکردنەوەیــان داوە 

و هەوڵــدراوە لەگــەڵ پرســیارەکاندا ســەرنج و تێبینییەکانیــان وەربگرێــت و 

بگوازرێتــەوە.

ــی هەرێمــی کوردســتان  ــەم راپرســییە، 70 ٪ی پێکهاتەکان ــی ئ ــی ئەنجامەکان بەپێ

ــان لــە هەرێمــی  ــزراوە و ئازادانــە مافەکانــی خۆی ــان وایــە کــە مافەکانیــان پارێ رای

کوردســتان پیــادە دەکــەن. لــە خاڵێکــی دیکــەدا، ٪39.5 رایــان وایــە درەنــگ 

بەدیهاتنــی مافــی پێکهاتــە نەتەوەیــی و ئاینییــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان 

بەهــۆی کاریگەریــی گۆڕانکارییــە سیاســییەکانی عێــراق و ناوچەکــە بــووە. 

بەشی یەکەم: تایبەتمەندیی بەشداربووان

ــییەکە  ــداربووانی راپرس ــی بەش ــییەکەدا تایبەتمەندی ــەی راپرس ــەم بەش ل

خراوەتــەڕوو، لەســەر ئاســتی رەگــەز 77.5 ٪ی بەشــداربووان لــە رەگــەزی 

ــن  ــوون. لەســەر ئاســتی تەمــەن زۆرتری ــە رەگــەزی مــێ ب ــر و 22.5 ٪ ل نێ

بەشــداربوو تەمەنیــان لەنێــوان 40 بــۆ 50 ســاڵە کــە رێــژەی بەشــدارییان 

30 ٪ بــووە، کەمتریــن تەمەنــی بەشــداربوو لەنێــوان 20 بــۆ 30 ســاڵ بــووە 

کــە رێــژەی بەشــدارییان 7.5 ٪ بــووە، بــۆ زانینــی تەمەنــی بەشــداربوو لــە 

راپرســییەکەدا بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە یــەک لــە خــوارەوە.
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7.50% 

25.00% 
30.00% 

25.00% 

 تەمەنی بەشداربووان 

 ساڵ 60لەسەروو 

 ساڵ 30بۆ  20لەنێوان 
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گرافیکی ژمارە 1: نیشاندەری تەمەنی بەشداربووان
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هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

راپرســییە  ئــەم  بەشــداربوویەکی  هیــچ  خوێنــدن  ئاســتی  لەســەر 

نەخوێنــدەوار نەبــوو و زۆرترینــی بەشــداربووەکان ئاســتی خوێندنیــان 

بەکالۆریــۆس بــووە کــە رێژەکــەی 57.5 ٪ بــووە. بــۆ زانیــاری زیاتــر 

ســەبارەت ئاســتی خوێندنــی بەشــداربووان بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە دوو.

 

لــەم راپرســییەدا پێکهاتــە ئایینییەکانــی هەرێمــی کوردســتان بــە رێــژەی 
جیــاواز بەشــدارییان کــردووە، وەک لــە گرافیکــی ژمــارە ســێ دا هاتــووە، 
زۆرتریــن بەشــداربوو لــە پەیڕەوانــی ئایینــی کریســتیانن بــە رێــژەی 37.5٪، 
ــە  ــە ل ــوننە ٪12.5، هەریەک ــڵمانی س ــزدی 15 ٪، موس ــی 25 ٪. ئێ کاکەی
ــژەی  ــوو و زەردەشــتی بەڕێ ــی، ج ــی، مەندای ــی بەهای ــی ئایینەکان پەیڕەوان

2.5 ٪ بەشــدارییان کــردووە. 
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 بەهائی 
 جوو 
   زەردەشتی
 کاکەیی
  کریستیان
 موسڵمان سوننە
 مەندائی
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گرافیکی ژمارە 2: نیشاندەری ئاستی خوێندنی بەشداربووان لە پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکان

گرافیکی ژمارە 3: نیشاندەری پەیڕەوانی ئایینی لە هەرێمی کوردستان لەم راپرسییەدا
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ــە راپرســییەکەدا،  ــە ل ــی دیک ــە نەتەوەییەکان ــەڕووی بەشــداریی پێکهات ل

 ،٪ 21.2 23.5 ٪، کلدانــی و ئاشــووری  پێکهاتــەی تورکمــان بەڕێــژەی 

ئەرمــەن 5.3 ٪ و کــورد 50 ٪ بەشــدارییان کــردووە، ئەمــەش دەرخــەری 

ئــەو راســتییەیە کــە هەنــدێ پێکهاتــەی ئایینی لەوانەیــە لــەڕووی ئایینەوە 

ــۆ  ــن. ب ــورد دەزان ــە ک ــان ب ــەوە خۆی ــەڕووی نەتەوەیی ــەڵام ل ــن، ب جیاوازب

زانیــاری زیاتــر ســەبارەت بەشــداربووانی ئەم راپرســییە لــەڕووی پێکهاتەی 

ئایینییــەوە، بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە چــوار. 

 

ژیانــی  بــاری کەســێتی و  لــە پرســیارەکان ســەبارەت  یەکێکــی دیکــە 

پێکهێنــاوە  35.9 ٪ خێزانیــان  ئەنجامــەکان  بەپێــی  خێزانییەوەیــە، کــە 

خێزانیــان   ٪  7.7 خۆیانــن،  پێکهاتــەی  لەهەمــان  هاوســەرەکانیان  و 

پێکهێنــاوە، بــەڵام لەگــەڵ هەمــان پێکهاتــەی خۆیــان نــا، 25.6 ٪ خێزانیان 

پێکنەهێنــاوە، لەکاتێکــدا 30.8 ٪ خێزانیــان پێکهێنــاوە، بــەڵام لەهەمــان 

پێکهاتــەی خۆیانــن. لەکاتــی ئەنجامدانــی چاوپێکەوتنــی راپرســییەکاندا 

زۆربەیــان باســیان لــە گۆڕانکارییــە کۆمەڵایەتییــەکان و ئــەو تێکەڵاوبوونــە 

کــردووە کــە لــەم ســاڵانەی دواییــدا روویــداوە و هــاوکار بــووە بــۆ 

کەمکردنــەوەی کێشــەکان و البردنــی ئاســتەنگەکانی رابــردوو لەبــەردەم 

ــاواز. ــەی جی ــە دوو پێکهات ــەر ب ــانی س ــوان کەس ــزان لەنێ ــی خێ پێکهێنان
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21.20% 
50.00% 

5.30% 

 پێکهاتەی ئیتنى بەشداربوو لە هەرێمى کوردستان 

 تورکمان 

 کلدانی ئاشووری

 کورد 

 ئەرمەن

گرافیکی ژمارە 4: نیشاندەری بەشداربووانی پێکهاتەی نەتەوەیی لە هەرێمی کوردستان 
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هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

راپرســییە  ئــەم  ئامارەکانــی  لــەڕووی داهاتــی مانگانــەوە، بەگوێــرەی 

35 ٪ داهاتیــان لــە ســەرووی دوو ملیــۆن دینــارە، 15 ٪ی داهاتیــان 

لەخــوار 500 هــەزارە، 25 ٪ی داهاتیــان لەنێــوان 500 بــۆ 750 هــەزار 

دینــارە، بــۆ زانینــی زیاتــر ســەبارەت داهاتــی مانگانــەی بەشــداربووان 

ــییە  ــەم راپرس ــەوەی ئ ــا، لەبەرئ ــج. هەروەه ــارە پێن ــی ژم ــە گرافیک بڕوان

ــی گشــتی و  ــی کەرت ــو  دامەزراوەکان ــی لەنێ ــی پێکهاتەکان چینــی نوێنەران

ــان  ــە بەشــداربوون کــە داهاتی ــژەی زۆر ئەوان ــدا گرتووەتــەوە، بەڕێ تایبەت

مامناوەنــدە. 

 

بەشی دووەم: بارودۆخی پێکهاتە نەتەوەیی و 

ئایینییەکان لە هەرێمی کوردستان 

لــەڕووی جیۆگرافییــەوە دابەشــبوونی پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی هەرێمــی 

کەوتوونەتــە  تورکمــان  زۆرتریــن  بــووە،  شــێوەیە  بــەم  کوردســتان 

پارێــزگای هەولێــر و ناوچە کوردســتانییەکانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمی 

کوردســتان. کلدانــی و ئاشــووری لــە پارێــزگای هەولێــر و دهۆکــن و 

ــۆ  ــەش ب ــارە ش ــی ژم ــە گرافیک ــۆک. بڕوان ــزگای ده ــە پارێ ــش ل ئەرمەنی

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

 500لە خوار 
 هەزار دینار

 2لە سەروو 
 ملیۆن دینار

بۆ  1لە نێوان 
 500ملیۆن و 1

 هەزار دینار

 500لە نێوان 
هەزار  750بۆ 

 دینار

 750لە نێوان 
ملیۆن  1بۆ 

 دینار

 1لە نێوان 
 500ملیۆن 

 2هەزار بۆ 
 ملیۆن دینار
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 گرافیکی ژمارە 5: نیشاندەری داهاتی مانگانەی بەشداربووان 
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زانیــاری زیاتــر ســەبارەت دابەشــبوونیان لــەڕووی جیۆگرافییــەوە.

 

لــەڕووی جیۆگرافییــەوە دابەشــبوونی پێکهاتــە ئایینییــەکان بــەم شــێوەیە 

بــووە، زۆرتریــن رێــژەی کریســتیانەکان لــە پارێــزگای هەولێــر و کەمتریــن 

کاکەیــی لــە پارێــزگای ســلێمانین. لەکاتێکــدا زۆرترین کاکەیــی کەوتوونەتە 

ئیــدارەی  دەرەوەی  کوردســتانییەکانی  ناوچــە  و  هەڵەبجــە  پارێــزگای 

هەرێمــی کوردســتان و کەمترینیــان لــە پارێــزگای هەولێــرن. بڕوانــە 

ــی  ــە ئایینییەکان گرافیکــی ژمــارە حــەوت ســەبارەت دابەشــبوونی پێکهات

هەرێمــی کوردســتان بەســەر پارێزگاکانــی هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە 

ــتاندا.  ــی کوردس ــدارەی هەرێم ــتانییەکانی دەرەوەی ئی کوردس
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گرافیکی ژمارە 6: نیشاندەری دابەشبوونی پێکهاتە نەتەوەییەکانی هەرێمی کوردستان لەڕووی جیۆگرافییەوە

گرافیکی ژمارە 7: نیشاندەری دابەشبوونی پێکهاتە ئایینییەکانی هەرێمی کوردستان لەڕووی جیۆگرافییەوە 
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هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

لــە پرســیارێکی دیکــەدا ســەبارەت رێــژەی زیادبــوون لەنێــو پێکهاتــە 

نەتەوەیــی و ئایینییەکانــی هەرێمــی کوردســتان، 38.5 ٪ی بەشــداربووان 

رایــان وایــە زیادبوونیــان وەکــو پێویســت نییــە، 23.1 ٪ رایــان وایــە وەکــو 

پێویســتە و 38.5 ٪ رایــان وایــە وەچەخســتنەوە لەنێــو پێکهاتەکــەی 

لەچــاو پێکهاتەکانــی دیکــە کەمتــرە، بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە هەشــت بــۆ 

ــەکان. ــی پێکهات ــژەی زیادبوون ــر ســەبارەت رێ ــاری زیات زانی

 

ــی ســەر  ــەی خێزانەکان ــزان، زۆرب ــەک خێ ــی ی ــارەی ئەندامان ســەبارەت ژم

ــۆ 4 کەســن،  ــە 2 ب ــی هەرێمــی کوردســتان ل ــە نەتەوەییەکان ــە پێکهات ب

ــان لەســەرووی 6  ــی ژمــارەی خێزانەكانی ــزدی و کاکەی ــا تورکمــان، ئێ تەنی

کەســەوەن. هەروەهــا ســریانی، ئەرمەنــی، کلدانــی و ئاشــووری لــە یــەک 

بــۆ دوو کــەس پێکهاتــوون، بڕوانــە ژمــارەی خێزانــی هــەر پێکهاتەیەکــی 

نەتەوەیــی و ئایینــی بەپێــی ژمــارەی ئەندامەکانیــان لــە گرافیکــی ژمــارە 9  

لــە خــوارەوە.

 

 

38.50% 

38.50% 

23.10% 

 و پێکهاتەکانىێرێژەی زیادبوون لەن
 هەرێمى کوردستان 

 لەچاو پێکهاتەکانى دیکە کەمە

 وەک پێویست نییە

 وەک پێویستە

گرافیکی ژمارە 8: نیشاندەری رێژەی زیادبوون لەنێو پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان 
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لــە پرســیارێکی دیکــەدا لەبــارەی پاراســتنی مافەکانیــان لــە هەرێمــی 

ــتان  ــی کوردس ــە هەرێم ــان ل ــە مافەکانی ــان وای ــتان، 70 ٪ بڕوای کوردس

پارێــزراوە و ئازادانــە مافەکانــی خۆیــان بەکاردەهێنــن، بــەڵام 30 ٪ رایــان 

ــارە 10. ــی ژم ــە گرافیک ــە، بڕوان ــزراو نیی ــان پارێ ــە مافەکانی وای

 

گرافیکی ژمارە 9: نیشاندەری ژمارەی ئەندامانی خێزانێک لەنێو پێکهاتە ئیتنی و ئاینییەکانی هەرێمی کوردستان

 

70٪ 

30٪ 

 پێتوایە لە هەرێمی کوردستان مافەکانتان پارێزراوە؟

 نەخێر بەڵی

گرافیکی ژمارە 10: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان سەبارەت مافەکانیان لە هەرێمی کوردستان 
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هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

بەشی سێیەم: 

رەوشی ژیانی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی پێکهاتە نەتەوەیی و 

ئایینییەکان لە هەرێمی کوردستان 

ئازادانــە مافەکانیــان  و  پارێــزراوە  ئایــا مافەکانیــان  ئــەوەی  لەبــارەی 

یەکێــک  خراونەتــەڕوو،  جیــاواز  ســەرنجێکی  چەنــد  دەکــەن،  پیــادە 

لەبەشــداربوووان دەڵێــت: “بەڵــێ مافەکانمــان لــە هەرێمــی کوردســتان 

پارێــزراون، بــەڵام کەموکورتــی لــە جێبەجێکردنیــان دا هەیــە، بــۆ نموونــە 

قوتابخانــەی  ناکرێــت،  دابیــن  تورکمانییــەکان  قوتابخانــە  پێداویســتی 

ــان  ــی تورکم ــەری قوتابخانەیەک ــاڵە بەڕێوەب ــن، 8 س ــت ناکرێ ــوێ دروس ن

دانەنــراوە و بــە بەتاڵــی ماوەتــەوە”، زۆربەیــان ئاماژەیــان بــە یاســای ژمــارە 

لــە پاراســتنی مافەکانیانــدا،  2015 ی پەرلەمــان کــردووە  5ی ســاڵی 

بەشــداربوویەکی ئێــزدی ســەبارەت مافەکانیــان دەڵێــت: “کیشــەمان 

ــەڕووی مافــە  ــر و بەغــدا، بەتایبەتیــش ل ــوان هەولێ ــە پێــش لەنێ ــۆ دێت ب

ئیدارییەکانمانــەوە”. بەشــداربوویەکی دیکــەی کاکەیــی دەڵێــت: “وەک 

کاکەیــی هیــچ مافێکمــان پینــەدراوە و تاوەکــو ئێســتا وەک کەمینەیــەک 

بەشــدار نیــن لــە پرۆســەی سیاســیدا”، کاکەییەکــی دیکــە دەڵێــت: “هیــچ 

گەرەنتییەکــی یاســایی نییــە بــۆ پاراســتنی هەبوونــی کاکەییــەکان لــە 

جومگەکانــی یاســادانان و وەزارەتــی ئەوقــاف، شــوێنەوارە میژووییەکانــی 

لــە  نــۆژەن نەکراونەتــەوە”، بەشــداربوویەکی دیکــە گلەیــی  کاکەیــی 

یاســای ژمــارە پێنــج هەیــە کــە نــاوی پێکهاتەکــەی ئــەوی تێــدا نەهاتــووە، 

ــزراوە. ــان پارێ ــتی مافەکانی ــت بەگش ــەڵام دەڵێ ب

دادگاکانــدا  لــە  وایــە  رایــان  راپرســییە  ئــەم  بەشــداربووانی  ٪38.5ی 

لــە  وایــە  بــۆ دێتەپێشــەوە، لەکاتێکــدا ٪25 بۆچوونیــان  ئاســتەنگیان 

پێشــەوە.  دێتــە  بــۆ  ئاســتەنگیان  دیکــەی حکومەتــدا  فەرمانگەکانــی 

لەنێــو  و  کوردســتان  هەرێمــی  لــە  یەکســان  دەرفەتــی  ســەبارەت 
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کۆمەڵگــەدا، 56.4 ٪ رایــان وایــە نەخێــر دەرفەتــی یەکســان نییــە، بــەڵام 

43.6 ٪ رایــان وایــە دەرفەتــی یەکســان بــۆ هەمــوو پێکهاتــە جیــاوازەکان 

لــە هەرێمــی کوردســتان هەیــە وەکــو لــە گرافیکــی ژمــارە 11دا هاتــووە. 

  

لــە  ئایینییــەکان  و  نەتەوەیــی  پێکهاتــە  ئێســتای  رەوشــی  ســەبارەت 

ــە  ــە زۆرباش ــان وای ــەکان 7.5 ٪ رای ــی ئەنجام ــتان، بەپێ ــی کوردس هەرێم

ــان  ــە، 47.5 ٪ رەوشــی ئێســتای پێکهاتەکانی ــە زۆرخراپ ــان وای و 2.5 ٪ رای

بــە بــاش زانیــوە، بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە 12 ســەبارەت رەوشــی ئێســتای 

ــتان. ــی کوردس ــە هەرێم ــەکان ل پێکهات
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لە فەرمانگەکانی حکومەت هیچ ئاستەنگییەک بۆ راییکردنی  لە دادگاکان هیچ گرفتێکی یاساییتان هاتووەتە پێش؟
 مامەڵەکانتان دێتەپێش؟

  هاتنە پێشی گرفت لە فەرمانگە و دادگان
 لە هەرێمی کوردستان

Sum of بەڵی  Sum of نەخێر Sum of لە هەندێک فەرمانگە  

گرافیکی ژمارە 11: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان لەبارەی هاتنەپێشەوەی گرفت لەنێو دامەزراوەکانی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان و دادگاکان دا 
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لەبــارەی سیســتمی کۆتــاوە کە لــە پەرلەمانی کوردســتان بــۆ پێکهاتەکان 

دانــراوە و 11 کورســی پەرلەمانییــە، 25 ٪ رایــان وایــە خراپــە و وەکــو 

جیاکارییــەک دەیبینــن، بــەڵام 27.5 ٪ رایــان وایــە زۆر باشــە، چونکــە 

ــە  ــن ل ــن، دەتوان ــی پێکدەهێن ــی پەرلەمان ــەوەی کەمینەیەک ــەرەڕای ئ س

ــە  ــن، بڕوان ــان بگەیێن ــت و داواکارییەکانی ــان هەبێ ــاکاندا رۆڵی ــی یاس دانان

گرافیکــی ژمــارە 13 لەبــارەی بۆچوونیــان لەســەر سیســتمی کۆتــای 

ــی.  پەرلەمان
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  ئێستا رەوشى پێکهاتە ئیتنى و
 ؟ەئاینییەکان لە هەرێمى کوردستان چۆن

Total

گرافیکی ژمارە 12: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان سەبارەت رەوشی ئێستای پێکهاتەکان.
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ســەبارەت بۆچوونیــان لەبــارەی ئــەوەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان 

ــی هەرێمــی  ــی پێکهاتەکان ــی داواکاری ــە جێبەجێکردن ــدە پشــتیوانی ل چەن

ــە کــە پشــتیوان  ــان وای کوردســتان کــردووە، 42.5 ٪ی بەشــداربووان رای

بــووە، لەکاتێکــدا ٪22.5ی بەشــداربووان دەڵێــن پشــتیوان نەبــووە، بڕوانە 

گرافیکــی ژمــارە 14، بۆچوونــی پێکهاتــەکان لەبــارەی ئاســتی پشــتیوانیی 

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە بەدیهێنانــی داخوازیــی پێکهاتــەکان. 
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گرافیکی ژمارە 13: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان لەبارەی سیستمی کۆتای پەرلەمان.

گرافیکی ژمارە 14: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان لەبارەی ئاستی پشتیوانیی حکومەتی هەرێمی کوردستان 

لە داخوازییەکانیان.
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لەبــارەی هــۆکاری بەدینەهاتنــی ویســت و داخوازیــی پێکهاتــەکان لــە 

ــی  ــی سیاس ــۆی بارودۆخ ــە بەه ــان وای ــتان، 39.5 ٪ رای ــی کوردس هەرێم

عێــراق و ناوچەکــە بــووە، لەکاتێکــدا 10 ٪ رایــان وایــە بەهــۆی جۆراوجۆری 

داواکاریــی پێکهاتــەکان لەنێــو خۆیانــدا بــووە، بڕوانــە گرافیکــی ژمــارە 15 

بــۆ زانینــی هۆکارەکانــی دیکــە.

 

بەپێــی  کوردســتان،  هەرێمــی  لــە  دیموکراســی  سیســتمی  لەبــارەی 

ئەنجامــەکان 67.5 ٪ی بەشــداربووان تاڕادەیــەک لێــی رازیــن، 20 ٪ لێــی 

ناڕازیــن، 5 ٪ زۆر ناڕازیــن و 2.5 ٪  بەهیــچ شــێوەیەک رازی نیــن، تەنیــا 

5٪ی بەشــداربووان  زۆر لێــی رازیــن. لــەڕووی پــەروەردەوە، 84.2 ٪ی 

ــن،  ــن و فێرب ــان بخوێن ــی خۆی ــە زمان ــن ب ــە دەتوان ــان وای بەشــداربووان رای

ــن. ســەبارەت  ــان بخوێن ــی خۆی ــە زمان ــن ب ــە ناتوان ــان وای ــەڵام 15.8 ٪ رای ب

بۆچوونیــان لەبــارەی سیســتمی پــەروەردە لــە داهاتــوودا بــۆ منداڵەکانیان، 

75 ٪ی بەشــداربووان تاڕادەیــەک گەشــبینن کــە داهاتــووی منداڵەکانیــان 
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گرافیکی ژمارە 15: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان لەبارەی هۆکارەکانی دواکەوتنی دەستەبەرکردنی مافی 

پێکهاتەکان
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بــاش دەبێــت، 12.5 ٪ رەشــبینن و 12.5 ٪ی بەشــداربووان گەشــبینن، 

بــە  گرنگینەدانــە  بەهــۆی  رەشبینیشــیان  هۆکارەکانــی  لــە  یەکێــک 

قوتابخانــە گشــتییەکان، بەتایبــەت ئەوانــەی بــۆ پێکهاتــەکان تەرخانکراون. 

داهاتــووی  و  پێکهاتــەکان  لەبــارەی   16 ژمــارە  گرافیکــی  بڕوانــە 

46.5 ٪ رایــان وایــە بــاش دەبێــت،  منداڵەکانیــان و مافەکانیــان کــە 

ــاش  ــەوەی بۆچــی ب ــارەی ئ ــت، لەب ــە خــراپ دەبێ ــان وای ــەڵام 42.8 ٪ رای ب

دەبێــت، یەکێــک لــە بەشــداربووان دەنووســێت:  “باشــتر دەبێــت، چونکــە 

گۆڕانــکاری زۆر بــاش ســەبارەت مافــی پێکهاتەکانــەوە لــە هەرێمــی 

روویــداوە”.  کوردســتان 

بــە رۆژ خەڵــک  یەکێکــی دیکــە دەڵێــت: “ باشــتر دەبــێ، چونکــە رۆژ 

پێشــدەکەون”. و  دەچــن  بەرەوپێــش 

یاســا  بــە  دەبــن  گــەورە  کاتێــک  “چونکــە  دەڵێــت:  دیکــە  یەکێکــی   

دەبێــت”.  پارێــزراو  مافەکانیــان 

 “ دەڵێــت:  بەشــداربوویەک  دەبێــت،  خراپتــر  پێیانوایــە  کــە  لەوانــەش 

ــەوەی ژمارەمــان بەهــۆی  ــەر کەمبوون ــن، لەب ــر دەب منداڵەکانمــان خراپت

کۆچکــردن بــۆ دەرەوەی وڵات، هەروەهــا ســەرەڕای تێپەڕبوونــی نزیکــەی 

ــەڵام  ــی هەرێمــی کوردســتان، ب ــی حکومەت 30 ســاڵ لەســەر دامەزراندن

ــان  ــوە ی ــتان نەیانتوانی ــی کوردس ــەڵاتدارانی هەرێم ــتا دەس ــو ئێس تاوەک

ــوو  ــی هەم ــە ماف ــن ک ــەیی دابنێ ــتوورێکی هەمیش ــتووە دەس نەیانویس

تاکێــک لەنێــو وڵاتــدا پارێزراوبێــت و خەڵــک لــە دواڕۆژی خۆیــان دڵنیــا بــن”.

 هەروەهــا بەشــداربوویەکی دیکــە دەڵێــت: “خراپتــر دەبێــت، چونکــە 

زۆربــەی  هەروەهــا  تورکمانیــن،  بڵێــن  نایێــت  لەڕوویــان  زۆربەیــان 

ــەن،  ــکرا بک ــان ئاش ــان وەک تورکم ــنامەی خۆی ــەوێ ناس ــەکان نایان کەس

یاخــود دەیشــارنەوە و خۆیــان بــە کــورد دەزانــن، لەکاتێکــدا بۆخۆیــان 

تورکمانــن”.

 یەکێکــی دیکــە دەڵێــت: “رام وایــە خراپتــر دەبێــت، چونکــە هەندێــک فکری 

ــەوەش  ــتانیدا، ئ ــەی کوردس ــە کۆمەڵگ ــە ل ــەرەو زیادبوون ــی ب تووندڕۆی
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دەبێتــە هــۆی ئــەوەی بەشــێوەیەکی خــراپ ســەیری پێکهاتــەکان بکرێــت 

و کاریگەریــی خراپــی لەســەر منداڵەکانمــان دەبێــت”.

ــە  ــان ئازادان ــی خۆی ــن رێوڕەســمە تایبەتەکان ــا دەتوان ــەوەی ئای ــارەی ئ لەب

پەیــڕەو بکــەن، 87.2 ٪ی بەشــداربووان بــە بەڵــێ و 12.8 ٪ بــە نەخێــر 

کولتــووری  پاراســتنی  چۆنیەتــی  ســەبارەت  داوەتــەوە.  وەڵامیــان 

نەتەوەیــی و ئایینــی خۆیشــیان، 45 ٪ دەڵێــن لــە رێگــەی خێــزان، 5 ٪ دەڵێــن 

لــە رێگــەی پەیمانگــە و ناوەنــدی تایبــەت بەخۆیــان و 10 ٪ یــان دەڵێــن لــە 

رێگــەی ناســاندنی کولتــووری خۆیــان بــە نەوەکانیــان و دەرەوەی خۆیــان، 

هەروەهــا 40 ٪ی بەشــداربووان دەڵێــن بــە هەرســێ رێگەکــەی ســەرەوە 

ــزن.  ــان بپارێ ــووری خۆی ــدەدەن کولت هەوڵ

لەبــارەی ئــەوەش کــە چ بەربەســتێک هەیــە بــۆ پەیڕەوکردنــی رێوڕەســمە 

ــچ بەربەســتێک  ــە هی ــان وای ــان، 35.9 ٪ رای ــە خۆی ــەت ب ــی تایب جیاوازەکان

نییــە، 30.8 ٪ رایــان وایــە بەربەســتی کۆمەڵایەتــی هەیــە، 20.5 ٪ دەڵێــن 

بەربەســتی ئابــووری هەیــە و تەنیــا 12.8 ٪ پێیانوایــە بەربەســتی سیاســی 

هەیــە. 

و  کــورد  لەگــەڵ  و  خۆیــان  لەنێــو  پێکهاتــەکان  پەیوەندیــی  لەبــارەی 

 

46.50% 

42.80% 

10.70% 

کاتێک موداڵەکاهتان لە هەرێمی کوردستان گەورە دەبن، 
پاراستوی مافەکاهیاهدا لە دایک و باوکیان  پێتوایە لە

 باشتر یاخود خراپتر دەبن؟ بۆچی؟

 باش دەبێت

 خراپتر دەبێت

 نازانم یاخود وەک خۆی دەبێت

 گرافیکی ژمارە 16: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان سەبارەت داهاتووی منداڵەکانیان
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دەرەوەی هەرێمــی کوردســتان، بڕوانــە خشــتەی ژمــارە 1، بۆچوونــی 

وایــە  رایــان   ٪  60 کــە  پەیوەندییەکانیــان  ســەبارەت  بەشــداربووانە 

پەیوەندیــی نێــوان خۆیــان زۆر باشــە، 27.5 ٪ رایــان وایــە پەیوەندییــان 

لەگــەڵ  پەیوەندییــان  وایــە  رایــان   ٪  20 و  باشــە  زۆر  کــورد  لەگــەڵ 

باشــە. زۆر  کوردســتان  هەرێمــی  دەرەوەی 

خشتەی ژمارە 1: نیشاندەری بۆچوونی بەشداربووان سەبارەت پەیوەندی 
پێکهاتەکان لەنێو خۆیان و لەگەڵ دەرەوە

ســەبارەت بــە داهاتــووی پەیوەنــدی پێکهاتــەکان لەگــەڵ خەڵکــی دیکــە 

 ٪ 12.5 بــە گەشــبینی و  57.5 ٪ هەســت  لــە هەرێمــی کوردســتان، 

هەســت بە رەشــبینی و 30 ٪ هەســت بە گەشــبینی و رەشــبینی دەکەن. 

ســەبارەت فرەکولتــووری لــە هەرێمــی کوردســتان 48.7 ٪ هەســت بــە 

گەشــبینی، 7.7 ٪ هەســت بــە رەشــبینی و 33.3 ٪ هەســت بــە گەشــبینی 

و رەشــبینی دەکــەن. 

گرفتەکانــی  و  کێشــە  بــە  بایــەخ  و  گرنگــی  ئایــا  بــەوەی  ســەبارەت 

بایەخــی  و  بەڵــێ گرنگــی  وایــە  رایــان   ٪  27.5 پێکهاتــەکان دەدرێــت، 

ــان  ــت و 55 ٪ رای ــی پێنادرێ ــی و بایەخ ــە گرنگ ــان وای ــت. 15 ٪ رای پێدەدرێ

وایــە لــە ئاســتی پێویســت نییــە، تەنیــا 2.5 ٪ وەڵامیــان نەداوەتــەوە.

لــە وەڵامــی پرســیاری ئــەوەی ئایــا هەرێمــی کوردســتان بەرەوپێشــچوونی 

 پرسیار وەڵام

 زۆر نادەمەوە وەڵام
 خراپە

 زۆر باشە خراپ
 باشە

5٪ 10٪ 12.50٪ 10٪ 60٪ 
 و  نەتەوەیىوخۆیى پێکهاتە ێی نپەیوەند

 ؟ەنییەکان لە هەرێمى کوردستان چۆنیئای

10٪ 2.50٪ 2.50٪ 57.50٪ 27.50٪ 
 پێکهاتەکان بە دەرەوەی خۆیان یپەیوەند

 ؟ەەرێمى کوردستان چۆن)لەگەڵ کورد بەتایبەت( لە ه

10٪ 2.50٪ 15٪ 52.50٪ 20٪ 
 دەرەوەی  لەگەڵپێکهاتەکان  یپەیوەند

 هەرێمى کوردستان چۆنە ؟
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ــی  ــەکان؟ گرافیکــی ژمــارە 17 بۆچوون ــەر پێکهات ــوە بەرامب بەخــۆوە بینی

بەشــداربووان دەخاتــەڕوو. 

 

 

هەســتیان  خۆیانــەوە  ئەزموونــی  لــە  دەڵێــن  بەشــداربووان  30٪ی 

ــە  ــود نادادپەروەران ــراوە یاخ ــەر ک ــان بەرامب ــە جیاکاریی ــردووە ک ــەوە ک ب

مامەڵەیــان لەگــەڵ کــراوە لەبەرئــەوەی ســەر بــە پێکهاتەیەکــی دیکــەی 

ــە  ــداوە. بڕوان ــار رووی ــار ج ــە ج ــان وای ــتانن. 27.5 ٪ رای ــی کوردس هەرێم

گرافیکــی ژمــارە 18 بــۆ زانینــی تەواوی بۆچوونی بەشــداربووان ســەبارەت 

ــە هەرێمــی کوردســتان.  ــاکاری ل جی

هەرێمــی  پێکهاتەکانــی  ئابووریــی  ئێســتای  رەوشــی  بــە  ســەبارەت 

کوردســتان، 25.6 ٪ رایــان وایــە خراپــە، 46.2 ٪ رایــان وایــە مامناوەنــدە، 

20.5 ٪ رایــان وایــە تاڕادەیــەک باشــە، 2.6 ٪ رایــان وایــە تاڕادەیــەک خراپــە 

ــە. ــە زۆر باش ــان وای و 5.1 ٪ رای

 

گرافیکی ژمارە 17: نیشاندەری بۆچوونی پێکهاتەکان سەبارەت خەڵکی هەرێمی کوردستان.
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ــووری و  ــی، ئاب ــی سیاس ــی دوای 2003 و رەوش ــارەی گۆڕانکارییەکان لەب

کۆمەڵایەتیــی پێکهاتــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان، بڕوانــە خشــتەی 

ژمــارە 2 بــۆ زانینــی تــەواوی بۆچوونــی پێکهاتــەکان لەوبارەیــەوە. ٪61.5 

ــەڕووی  ــن ل ــووە، 56.4 ٪ دەڵێ ــتر ب ــان باش ــی ئابووریی ــە رەوش ــان وای رای

کۆمەڵایەتییــەوە رەوشــیان باشــتر بــووە و 50 ٪ی بەشــداربووان دەڵێــن 

ــە دوای ســاڵی 2003.  ــووە ل ــەکان باشــتر ب رەوشــی سیاســی پێکهات

خشتەی ژمارە 2: بۆچوونی بەشداربووان لەبارەی گۆڕانکارییە سیاسی، ئابووری 

و کۆمەڵایەتییەکان لە دوای 2003

 

30.00% 

27.50% 

37.50% 

2.50% 
2.50% 

بەرامبەر کراوە، یاخود  تتاوەکو ئێستا جیاکاری
 ؟نادادپەروەرانە مامەڵەیان لەگەڵ کردوویت

 بەڵی

 جار جار روویداوە

 نەخێر

 هەست بەجیاکاری دەکەم

 وەڵامنادەمەوە

 پرسیارەکان وەڵامی بەشداربووان

 زۆرباش باش وەک خۆی خراپ زۆر خراپ
ى ئەمڕۆی ی، رەوشى ئابوور 0223بەراورد بە پێش  15.40٪ 61.50٪ 10.30٪ 7.70٪ 5.10٪

 کان لە هەرێمى کوردستان چۆنە؟پێکهاتە

 ، رەوشى سیاسى ئەمڕۆی0223بەراورد بە پێش  22.50٪ 50٪ 17.50٪ 7.50٪ 2.50٪
 کان لە هەرێمى کوردستان چۆنە؟پێکهاتە

ئەمڕۆی ، رەوشى کۆمەڵایەتى 0223بەراورد بە پێش  20.50٪ 56.40٪ 10.30٪ 10.30٪ 2.60٪
 لە هەرێمى کوردستان چۆنە؟ انپێکهاتەک

 

 

گرافیکی ژمارە 18: نیشاندەری بۆچوونی پێکهاتەکان سەبارەت ئەوەی ئایا جیاکارییان بەرامبەر کراوە؟ 



159

هەرێمی كوردستان و مافی كەمینەكان

ئەنجام

لــەم راپرســییەدا بەشــێوەیەکی مەیدانــی روانگــەی پێکهاتــە نەتەوەیــی و 

ــان  ــە  رەوش و مافەکانی ئایینییەکانــی هەرێمــی کوردســتان ســەبارەت ب

هەرێمــی  لــە  ئایینییــەکان  و  ئیتنــی  پێکهاتــە  بەگشــتی  خرایــەڕوو. 

کوردســتان دەڵێــن ئازادانــە رێوڕەســمی تایبەتــی نەتەوەیــی و ئایینــی 

خۆیــان بەبــێ هیــچ ئاســتەنگێک ئەنجامــدەدەن. جیاوازیــش لــە بۆچوونــی 

ــە.  ــدا هەی ــو خۆیان ــەکان لەنێ ــە پێکهات ــەر ب ــی س تاکەکان

ســەبارەت سیســتمی کۆتــای پەرلەمانــی بــۆ پێکهاتــە ئیتنــی و ئایینییەکان، 

روانگــەی پێکهاتــەی نەتەوەیــی جیــاوازە لــە روانگــەی پێکهاتــەی ئایینــی، 

چونکــە پێیانوایــە دەبێتــە هــۆی جیــاکاری و جیاکردنەوەیان لــە نەتەوەکانی 

دیکــە، بــەڵام ئەوانــەی سیســتمی کۆتایــان بــە بــاش زانیــوە، دەڵێــن 

ســەرەڕای ئــەوەی کەمینیەکــی پەرلەمانــی پێکدەهێنــن، بــەڵام دەتوانــن 

لــە یاســاکاندا رۆڵیــان هەبێــت و داواکارییەکانیــان بگەیێننــە شــوێنی خــۆی 

و لــە داڕشــتنی یاســاکاندا رۆڵیــان هەبێــت. 

مافــی  وەدیهاتنــی  درەنــگ  هــۆکاری  ســەبارەت  و  دیکــە  لەالیەکــی 

ــەم  ــو ئ ــن بەشــداربووی نێ ــە هەرێمــی کوردســتان، زۆرتری ــەکان ل پێکهات

ــە بەهــۆی بارودۆخــی  ــان وای ــە 39.5 ٪ی بەشــداربووانن، رای راپرســییە ک

سیاســی عێــراق و ناوچەکــەوە بــووە، لەکاتێکــدا 10 ٪ رایــان وایــە بەهــۆی 

جۆراوجــۆری داواکاری و داخوازییەکانــی پێکهاتــەکان لەنێوخۆیانــدا بــووە، 

ــی دیکــە. ــۆ زانینــی هۆکارەکان ــە گرافیکــی ژمــارە 14 ب بڕوان

هەرێمــی  لــە  وایــە  رایــان  راپرســییە  ئــەم  بەشــداربووانی  زۆرینــەی 

کوردســتان مافەکانیــان پارێــزراوە و رەوشــی ژیانیــان لەچــاو ناوچەکانــی 

راپرســییەکەوە  ئەنجامــی  لــە  هەروەکــو  باشــترە،  عێــراق  دیکــەی 

دەردەکەوێــت، نزیکــەی 70 ٪ی بەشــداربووان رایــان وایــە رەوشــی ژیانیان 

ــش  ــەڵ پێ ــەراورد لەگ ــە ب ــی ب ــووری و کۆمەڵایەت ــی، ئاب ــەڕووی سیاس ل
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ســاڵی 2003 لــە هەرێمــی کوردســتان باشــتر بــووە. بــەڵام ســەبارەت بــە 

ــدن و، ســەبارەت  ــەروەردە و خوێن ــەڕووی پ ــان ل ــی مافەکانی جێبەجێکردن

بــە ئەنجامدانــی رێوڕەســمەکانیان رێژەیەکــی کەمیــان رەخنەیــان هەیــە. 

ــە  ــی ل ــی تووندڕۆی ــە زۆربوون ــە ل ــان مەترســیان هەی هەروەهــا هەندێکی

کۆمەڵگــەی کوردســتان دا . 

© هەموو مافەكانی ئەم راپرسییە پارێزراوە بۆ ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو،

هەموو جۆرە لەبەرگرتنەوەو بەكارهێنانەوەیەكی قەدەخەیە.
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