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فیدرالی و كێشەی نەتەوەیی و نیشتیامنی 

ئاكۆ محەممەد

ــی،  ــەك واڵت ــی ی ــی دەوڵەتێك ــارە كارگێڕییەكان ــۆ كاروب ــەرە ب ــی چارەس فیدرال

ــوور و سیســتەمێكی پشتاوپشــتكردووی  ــە كولت ــدا دیموكراســی بووبێت ــە تێی ك

بەڕێوەبردنــی دەســەاڵت تێیــدا جێگیربووبێــت، بــەاڵم چارەســەر نییــە بــۆ 

لــە  كــە  یەكــەم  جیهانیــی  جەنگــی  براوەكانــی  دەســتكردی  دەوڵەتێكــی 

ــی  ــاوەن دەســتبااڵیی كەمینەیەك ــەوەو خ ــرە نەت ــی ف ــی دوو واڵتی دەوڵەتێك

ئایینزایــی دروســتبووبێت.

ئــەو تێڕوانیــن و لێكدانەوەیــە لەســەر سیســتەمی فیدرالــی راســتە ســەبارەت 

عێــراق و ســووریا. فیدرالــی ناتوانێــت كێشــەی نەتەوەیــی و نیشــتیامنیی 

بەڵكــو  نەتەوەیــی كــورد.  نیشــتیامنی و  بــكات، وەك كێشــەی  چارەســەر 

لــە  پێكهاتــوو  دەوڵەتێكــی  بــۆ  گونجاوبێــت  سیســتەمێكی  دەتوانێــت 

ــی  ــانكاری و باشــر بەڕێوەبردن ــۆ ئاس ــەی خــاوەن خــاك ب ــی زۆرین نەتەوەیەك

كاروبــارە كارگێڕییەكانــی هاوواڵتیانــی واڵتێــك. كــە هەرێــم، میرنشــین و 
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ویالیەتەكانــی واڵتەكــە لــە ئەنجامــی سیســتەمێكی دیموكراتیانــە پێكەوەبژیــن.

دەوڵەتــی عێــراق لــە دەســتووری 2005یشــدا بەشــێوەیەكی راســتەقینە پێناســە 

دەوڵەتــی  بنوورسێــت:  ئەوەیــە  عێــراق  راســتەقینەی  پێناســەی  نەكــراوە، 

ــەیەكی  ــو پێناس ــتان. تاوەك ــراق و كوردس ــووە عێ ــە دوو واڵت پێكهات ــراق ل عێ

بەوشــێوەیە لــە عێــراق دا بەشــێوەی یاســایی و وەك بــاوەڕ نەچەســپێت، 

چارەســەری راســتەقینە لــە عێــراق دەســت پێنــاكات. لەباشــرین دۆخــدا عێــراق 

ــی بەڕێوەبربێــت.  ــە پێناســەیەكی بەوجــۆرە، بەشــێوەی كۆنفیدرال دەتوانێــت ب

هــەر لەبەرئەوەشــە عێــراق لــە رۆژی دروســتبوونییەوە كێشــەی سیاســی هەیــە 

ــردن دا. ــە بەڕێوەب ل

چارەســەر لــە عێــراق دا زۆر ســەختە، چونكە لەســەرەتای نووســینی دەســتووری 

تەنانــەت  نەبــوو،  فیدرالــی  سیســتەمی  بــە  گشــتیی  باوەڕێكــی  عێراقــدا 

ــەوەش  ــی، لەبەرئ ــتەواژەی فیدرال ــی دەس ــە بەكارهێنان ــوو ل ــن هەب خۆپاراس

پێشــنیازی ئەوەكــرا بــە عەرەبــی هیــچ كات نەنوورسێــت فیدرالــی بەڵكــو هــەر 

ــە واڵت  ــرا ك ــە دەك ــێوەیەكیش رشۆڤ ــە بەش ــادی"، هەمیش ــت "ئیتح بنوورسێ

ــوو،  ــەی 2002-2005 هەب ــەم باوەڕیی ــەو ك ــاكات. ئ ــی ن ــات و دابەش یەكدەخ

ســەرەڕای دەرچوونــی یاســای رێكارەكانــی پێكهێنانــی هەرێمــە فیدرالــەكان لــە 

عێــراق لــە ســاڵی 2008، بــەاڵم هیــچ هەرێمێكــی دیكــە دروســتنەكرا و ئێســتا 

بــێ باوەڕییەكــی زۆر بەرباڵوتــر بەرامبــەر فیدرالــی دروســتدەكرێت و دەوڵەتی 

ســەنراڵی وەك چارەســەر لەالیــەن زۆر الیەنــی عێراقییــەوە نیشــاندەدرێتەوە. 

ــردەوە  ــەاڵم بەك ــدا، ب ــتووری عێراق ــە دەس ــارە ل ــتەواژەیەكی دی ــی دەس فیدرال

رۆژ بــە رۆژ لــە عێــراق دا ون دەبێــت. تەنانــەت ئێســتا ســەركردەی نەتــەوە-

ئایینــزای سەردەســت )شــیعە( دەڵێــن ئێمــە بااڵدەســتین و بەرژەوەنــدی ئێمــە 

تەنیــا لەوەدایــە ناوەنــد بەهێزتــر و بەهەژموونــر بكەیــن. تەنانــەت رێگــری لــە 
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پارێــزگای بــەرسە و دواتریــش رێگــری لــە ســوننە كــرا هەرێمێك دروســتبكەن بە 

بیانــووی ئــەوەی كێشــەی خــاك و ســنوور هەیــە لەنێــوان ئەنبــار و كەربــەالدا 

بەپێــی مــادەی 140. هەروەهــا تائێســتا مــادەی 65ی دەســتوور جێبەجێنەكراوە 

بــۆ دروســتكردنی )ئەنجوومەنــی فیــدرال – مجلــس االتحــاد(.

لــە واڵتێكــدا كــە تایفەیەكــی ئایینزایــی بااڵدەســت بێــت و بــە قســەی خــودی 

ســەركردەكانیان، حەشــدی شــەعبی لــە 86 گرووپــی چەكــدار پێكهاتبێــت 

و ئــەو گرووپانــە ئێســتا دەســتیان لەنێــو سیاســەت و بەڕێوەبردنــی واڵت 

ــە  ــە دواوە، چونك ــەواوی دەچێت ــی بەت ــت، فیدرال ــت بێ ــن دەس دا، بەهێزتری

ئــەوە زەوینەیەكــی گونجــاو نییــە بــۆ مانــەوەو گەشــەكردنی فیدرالــی. ئەگــەر 

كەمكردنــەوەی دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان و دژایەتیكردنی كورد باشــرین 

رێگــەی دەنــگ كۆكردنەوەبێــت لــە هەلبژاردنەكانــی عێــراق دا لەالیــەن ئــەو 

هێزانــەوە، ئــەوە زەوینەیەكــی گونجــاو نییــە بــۆ گەشــەكردنی پێكەوەژیــان و 

ــی. ــی و فیدرال دیموكراس

هەمــوو ئــەو لێكۆڵینەوانــەی بــۆ ئــەو پەرتووكــە ئامادەكــراون، ئەنجامەكەیــان 

ــی زۆر  ــە فیدرال ــش ب ــپاوە و باوەڕی ــراق نەچەس ــە عێ ــی ل ــە فیدرال ــە ك ئەوەی

الوازە. بەپێــی یەكێــك لــەو لێكۆڵینەوانــە ئێســتا لــە عێــراق دا "دەوڵەتــی قــووڵ" 

ــووە،  ــیعە پێكهات ــی ش ــە ئایینزاییەكان ــە گرووپ ــە ل ــە قووڵ ــەو دەوڵەت ــە، ئ هەی

ــە شــیكردنەوەكاندا دادەنێــت. ــی ل ــی كۆتای ــەوەش خاڵ ئ

دۆخــی ســووریاش بــە هەمانشــێوە زۆر ئاڵــۆز حــۆی دەنوێنێــت. پێشــر 

بیركردنــەوە لــە یەكگرتنێكــی نێوان باشــووری كوردســتان و رۆژئاوای كوردســتان 

ــە  ــە ژیانێكــی ئاســوودە ب ــەوە ل ــەاڵم بیركردن ــە بەرچــاو، ب ــی دەهات زۆر خەیاڵ

ــی  ــە، بەپێ ــواری نیی ــووریاش زۆر كەت ــراق و س ــە عێ ــی ل ــتەمێكی فیدرال سیس

ئەزموونــی 2003 تاوەكــو ئێســتا لــە عێــراق دا. هەمیشــە بیركردنــەوە لــە 
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بڕیــارە سیاســییە یەكالییكەرەوەكانیــش چارەســەری هــەرە بــاش نییــە، بەڵكــو 

ــووری بەشــێنەیی چارەســەرێكی  ــی و هاوئاهەنگــی و یەكگرتنێكــی ئاب بازرگان

زۆر گونجــاوەو زەوینەیەكــی زۆربــاش دەبێــت بــۆ ســازكردنی زەوینــەی گونجــاو 

ــارە سیاســییەكان گرنگــەكان. ــۆ بڕی ب

ــردوو 2020  ــاڵی راب ــاری س ــۆ بەه ــە ب ــەو پەرتووك ــو ئ ــەی نێ ــەو لێكۆڵینەوان ئ

ئامادەكرابــوون، بــۆ ئــەوەی ببنــە بەشــێك لــە گفتوگۆیەكانــی دووەم فۆروومــی 

هەولێــر، بــەاڵم بەهــۆی باڵوبوونــەوەی پەتــای كۆڤیــد 19، فۆروومەكــە دواخــرا 

بــۆ كاتێكــی نادیــار و ســەرئەنجام هــەر نەتوانــرا ئەنجامبدرێــت وەك زۆربــەی 

ــتا  ــراوەو ئێس ــان بۆك ــەاڵم پێداچوونەوەی ــان. ب ــە و جیه ــی ناوچەك فۆروومەكان

ــە بارودۆخــی ناوچەكەمــان. لێكۆڵینــەوەی زۆر بەســوودن بــۆ تێگەیشــن ل
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عێراق سیستمی تایفی و ئەتنی تێدەپەڕێنێ 
یان نامێنێ؟

قۆناخی پاش بەعس: کۆنرۆڵکردنی دەسەاڵت لەالیەن شیعەوە، 

گۆشەگیرکردنی سوننە، دەرکەوتنی داعش و الوازیی کورد

جێسیکا واتکینس *

سیاسەتی ناسنامەکان و روانگە 

رکابەرەکانی "ئاشتەوایی" لە قۆناخی پاش بەعسدا

پوختە

کۆنســێپتی  بــەردەوام  2003ەوە  لــە  بەعــس  رژێمــی  رووخانــی  لــەدوای 

"ئاشــتەوایی" لــە سیاســەت و کۆمەڵگــەی عێراقــدا هەبــووە. هێنــدە هەبــووە 

کــە بووەتــە هاوواتــای ئاشــتی و خۆشــگوزەرانی. کەچــی تاوەکــو ئێســتا 

ــە لەســەرئەوەی کــە دەبــێ "ئاشــتەوایی" چــۆن  کۆدەنگییەکــی راســتەقینە نیی

بێــت. ناشــزاندرێ لەســەر ئاســتی نیشــتامنی و ئاســتی ناوچەیــی چــۆن 

ــەوە  ــراتیژانە رووندەکات ــەو س ــت ئ ــزری پش ــینە ه ــەم نووس ــدرێ. ئ وەدیبهێن

کــە هــەم لەالیــەن رۆڵگێــڕە نێودەوڵەتییــەکان و هەمیــش لەالیــەن حکومەتــی 

* سەنتەری رۆژهەاڵتی نێوەڕاست - زانکۆی لەندەن



12

فیدراڵیــی عێراقــەوە لــە کابینەکانــی مالیکــی، عەبــادی و عــادل عەبدوملەهــدی 

پەیڕەوکــراون. ئــەوان هەندێکجــار پرۆســەی کۆکردنــەوە و هەندێکجاریــش 

پەرتکردنیــان پەیڕەوکــردووە. بۆمنوونە بڕیاری لێخۆشــبوونیان داوە بۆ زیندانییان 

یــان هانــی رێککەوتنــی نێــوان هــۆزە عێراقییەکانیــان داوە، یــان گرژیــی 

ــا  ــەوە، هەروەه ــدا کەمکردووەت ــاش داعش ــی پ ــە قۆناخ ــان ل ــوان هۆزەکانی نێ

ــەڵ  ــیڤیلدا داوە. لەگ ــی س ــە جڤاک ــان ل ــداریی زۆرتری ــی بەش ــتیش هان بەگش

ئەوەشــدا قــەت بیریــان لــە داڕشــتنەوەی پەیکەربەندیــی دەســەاڵتی نیشــتامنی 

ــیی  ــی سیاس ــەپاندنی هەژموون ــۆ س ــان ب ــر کاری ــو زۆرت ــەوە، بەڵک نەکردووەت

نوێــی ســەرکردەکانی شــیعە. ســەرەڕای ئــەوەی دەنگــی داواکاریــی فــراوان و 

ــەدوای  ــی ل ــی سیاس ــەییانەی نادادپەروەری ــتکردنەوەی ریش ــۆ راس ــارە ب دووب

ــی  ــەاڵم دۆســێی فەرمی ــووەوە، ب ــە 2017 بەرزب ســەرکەوتن بەســەر داعشــدا ل

ــی و  ــزە نێوخۆی ــە الوە و هێ ــەوە خرای ــی فیدراڵ ــەن حکومەت ــتەوایی لەالی ئاش

تایفییەکانیــش ئیفلیجکــرا. ئــەم نووســینە هەڵســەنگاندن بــۆ نەخشــەی نوێــی 

دەســەاڵتدارە ئەمنــی و سیاســییەکانیش لەســەر ئاســتی پارێــزگاکان و خوارتــر 

لــە ناوچــە زۆرینــە ســونییەکان دەکات کــە بااڵدەســتیی شــیعە بووەتــە شــتێکی 

حاشــاهەڵنەگر و دانیشــتووانی ئــەو ناوچانــە ئاشــتەواییان لەگــەڵ هەژموونــی 

شــیعە کــردووە.
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پێشەکی

 

لــە 1990 بــەدواوە، ژمارەیــەک واڵت لــە ئەمریــکای باشــوور، ئەفریقیــا و واڵتانــی 

پێشــووی یەکێتیــی ســۆڤیەت، قۆناخــی گواســتنەوەیان لــە دیکتاتۆرییــەوە 

ــەرەو  ــەوە ب ــژی نێوخۆیی ــی دوورودرێ ــە ناکۆکی ــش ل ــد یانی ــی تێپەڕان دیموکراس

ئاشــتەوایی چــوون. بەشــێوەیەکی گشــتی ئــەوان ویســتیان تەحــەدای درۆی 

رژێمەکانــی پێشــوو لەنێــو بەڵگەنامــە فەرمییــەکان ســەبارەت بــە رووداوە 

ســەبارەت  پێشــێلکارییەکانیان  لەســەر  بۆئــەوەی  بکــەن.  میژووییــەکان 

زیانلێكەوتــووان  و  بكــەن  لەگــەڵ  لێپێچینەوەیــان  مــرۆڤ  مافەکانــی  بــە 

قەرەبووبکەنــەوە و پێکەوەژیانــی ئاشــتییانە لەنێــوان ئــەو گرووپانــەدا بهێننــەدی 

کــە پێشــر لــە یەکــدی جیاببوونــەوە. هەروەهــا بــۆ ئــەوەش بــوو كــە رێگــری لــە 

ــخەرییەکانی  ــەن ) Wilson، 2003(. دەستپێش ــەکان بك ــەرهەڵدانەوەی گرژیی س

ــەک  ــراوەی ژمارەی ــتی کۆک ــەاڵم بەگش ــە، ب ــان هەی ــۆری جیاوازی ــتەوایی ج ئاش

رێوشــوێنی یاســایی، ســیمبۆڵی و کارگێــڕی و ســراتیژین. هەروەهــا ئاشــتەوایی لە 

هەندێــک دۆخــدا لــە ســەرەوە بــۆ خــوارەوە لەالیــەن حکومەتــی نیشــتامنییەوە 

شــۆڕدەکرێتەوە، لــە هەندێــک دۆخــی دیكەدا زیاتر لە شــێوەی دەستپێشــخەریی 

 .) Brounéus، 2008( جەماوەریــدا دەردەکــەوێ

ــەوە ســراتیژییەکان  ــە. لێکۆڵین ــەک نیی ــە وەکی ــەو پڕۆژان ــژەی ســەرکەوتنی ئ رێ

دەریدەخــەن کــە لــە هــەر شــوێنێک پێکدادانــەکان بــە ســەرکەوتنی ســەربازیی 

ــرە،  ــی کەم ــتەوایی تەواوەت ــە ئاش ــن ب ــی گەیش ــت چانس ــی بێ ــک کۆتای الیەنێ

ــداریی  ــت. بەش ــۆ بێ ــی گفتوگ ــە بەرهەم ــتەواییەک ک ــەڵ ئاش ــەراورد لەگ ــە ب ب

نێودەوڵەتیــش ناتوانــن گەرەنتیــی ســەرکەوتنی ئــەو جــۆرە ئاشــتەواییانە بکــەن. 

راســتییەکەی هەندێکجــار پێچەوانەکەشــی بەرهەمدێــت. ئــەوەی زیاتــر یەکالیی 
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دەکاتــەوە ئاشــتەوایی ســەربگرێت رێــژەی جدیبوونــی حوکمڕانــە نوێیەکانــە بــۆ 

دەستپێشــخەریکردن و ئامادەییــان بــۆ راگرتنــی هاوســەنگی لەنێــوان لێپرســینەوە 

لەوانــەی مافەکانــی مرۆڤیــان پێشــیلکردووە، كــە زۆرجــار ســەرکردەکانی رژێمــی 

پێشــوون ، لەگــەڵ کەمێــک لێبووردەیــی بــۆ بەهێزکردنــی رۆحــی ســازان. کاتێــک 

ئاشــتەوایی شکســتدەهێنێت، پێــش هەر شــتێک تووندوتیــژی ســەرهەڵدەداتەوە. 

ــی ئاڵۆزدەبێــت و هــۆکاری دیکــەی  ــۆ ئاشــتییەکی پێکەوەی ــەکان ب ــر هەوڵ دوات

ناڕەزایــی ســەرهەڵدەدەن کە پێویســتە چارەســەر بکرێــن. ئەمە ئەو ســیناریۆیەیە 

كــە ئێســتا عێراقــی تێدایــە. 

بــە  عێــراق   ،2003 ســاڵی  لــە  ئەمریــکاوە  لەالیــەن  داگیرکردنــی  لــەدوای 

ــەڕی.  ــۆ دیموکراســی تێپ ــەوە ب ــە دیکتاتۆریی ــوزەردا ل ــری راگ قۆناخێکــی ناجێگی

ســەیرەکە ئەوەیــە کــە لەوکاتــەوە ئاشــتەوایی نیشــتامنی بــەردەوام باســی هــەرە 

لەپێشــی نێــو پرۆســەی سیاســیی عێــراق بــووە. هەڵبــەت هێشــتا عێراقییــەکان و 

لێکۆڵینڤانانــی بیانیــش رەتیدەکەنــەوە بڵێــن دۆســێی ئاشــتەوایی لــە  17 ســاڵی 

رابــردوودا بەتەواوەتــی ناســەرکەوتوو بــووە یانیــش لــە خراپریــن دۆخــدا هۆکاری 

ئــەو شــەڕە بووبــێ کــە بــەردەوام هەبــووە. هەرچەنــدە ئامانجــە ســەرەکییەکانی 

ئاشــتەوایی بــۆ راســتکردنەوەی نادادپەروەرییەكانــی رژێمــی پێشــوو بــوو، 

بنەمــای ســازانی  پێکهێنانــی حکومەتــی نوێــی عێــراق لەســەر  هەروەهــا 

نەتەوەیــی و تایفــی بــوو، بــەاڵم شــەڕی نێوخۆیــی تایفــی لەنێــوان ســااڵنی 2004 

تاوەکــو 2008 و 2014 تاوەکــو 2017 ئاراســتەی ســەرەکیی دەستپێشــخەرییەکانی 

ــی و  ــتەوایی تایف ــۆ ئاش ــۆڕی ب ــەوە گ ــکردنی بەعس ــە ریشەکێش ــتەواییان ل ئاش

نەتەوەیــی و دابەشــکردنەوەی دەســەاڵت. دواتــر دەوڵەتــی ئیســالمی لــە عێــراق 

ــە شــیعەکانی  ــوون و کەمین ــەو ســوننانەی هــاوکاری نەب و ســووریا )داعــش(، ئ

لــەو پارێزگایانــەی زۆرینەیــان ســوننەن کــردە ئامانــج. ئیــر فۆکەســی پرۆســەی 
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ــر  ــۆ پرۆســەیەکی زیات ــۆ سازشــی گــەورەوە گــۆڕا ب ــەکان ب ــە هەوڵ ئاشــتەوایی ل

نێوخۆیــی وەک ئاشــتەوایی نێــوان هــۆزەکان. هــاوکات  جڤاکــی نێودەوڵەتیــش 

دەســتیکرد بــە هاندانــی بەشــداریپێکردنی کۆمەڵگــەی مەدەنــی بــۆ رێگەگرتــن 

ــەکان.   ــە تووندوتیژیی ل

هەرچەنــدە هەندێــک لــەو دەستپێشــخەرییە جیاوازانــە تــا رادەیــەک بــۆ 

کەمکردنــەوەی چەنــد گرژییەکــی دیاریکــراو ســەرکەوتوو بوونــە، بــەاڵم هیچیــان 

نەیانتوانیــوە هاوســەنگیی نوێــی هێــز لــە عێراقــدا بگــۆڕن. هەروەهــا بــۆ ئەوەش 

دانەڕێــژراون کــە ئــەو ئاڵنگارییــە بکــەن. ئــەم نووســینە کۆکراوەیەکــی هەندێــک 

لــەو ســراتیژییانەیە کــە بەنــاوی ئاشــتەوایی لەالیەنرۆڵگێــڕە نێودەوڵەتییــەکان و 

حکومەتــی فیدراڵــی لــە پێــش و پــاش لەنێوبردنــی خەالفەتی ئیســالمی لــە عێراق 

)داعــش( گیراونەتەبــەر. لەســەر ئــەو گریامنانــەش کاردەکات کــە زۆربــەی ئــەو 

هەواڵنــەی دراون بەهۆی خواســتی راســتەقینەوە بــۆ کەمکردنــەوەی تووندوتیژی 

بوونــە، بــەاڵم بەگشــتی پــڕۆژەکان ئــەو کەســانە سەرپەرشــتییانکردوون کــە بــۆ 

پاراســتنی هەژموونــی شــیعە لــە عێــراق و ســازان لەنێــوان ســوننەدا دانرابــوون. 

ئــەم نووســینە باســی دۆســێی ئاشــتەوایی دەكات کــە ببــووە بەشــێک لــە لۆژیکی 

حوکمڕانــی لــەدوای 2003ەوە، کــە تێیــدا سیســتمی مەحســوبیەت ســەرکەوت. 

ــو  ــنامەیی لەنێ ــەتی ناس ــزی سیاس ــە، هێ ــەو دوایی ــەت ب ــدا، بەتایب لەئەنجامیش

زۆربــەی دەستپێشــخەرییەکانی ئاشــتەواییدا کەمــر دیاربــوو و تاوەکــو دەهــات 

رێککەوتنــی تایفــی زیاتــر دەبــوون.

ریشەکێشکردنی بەعس وەک ''ئاشتەوایی'' 

ــو 2003،  ــااڵنی 1968 تاوەک ــوان س ــدا، لەنێ ــی بەعس ــەردەمی حوکمڕانی ــە س ل
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ــۆوە  ــاوی بەخ ــژی وخوێن ــە رووداوی تووندوتی ــناکی ل ــی ترس ــراق قۆناخێک عێ

بینــی. جەنگــی نێــوان ئێــران و عێــراق 1981 تاوەکــو 1987، كۆمەڵوژیــی 

و   1987 تاوەکــو   1986 عێــراق  کــوردی  جینۆســایدکردنی   ،1982 دوجەیــل 

ســەرکوتکردنی هۆڤییانــەی راپەڕینــی ســاڵی 1991، ئەشــکەنجەدانی گیراوەکان، 

دوورخســتنەوە و لەســێدارەدان و تیرۆرکردنی کەســانی سیاســیی ئۆپۆزیســیۆن، 

ــە  ــراق ب ــی عێ ــە دوای داگیرکردن ــوون. ل ــە خەســڵەتەکانی حوکمــی بەعــس ب ل

ســەرکردایەتیی ئەمریــکا، لــە ئەجێنــدای سیاســیدا ئاشــتەوایی لــە لیســتی 

ســەرەوەدا بــوو. یەکەمجــار لــە لێپێچینــەوە لــە ئەندامانــی پلــە بــااڵی بەعــس 

بــە تۆمەتــی ئەنجامدانــی ئــەو تاوانانــەی لــەدژی خەڵکــی عێــراق ئەنجامیــان 

ــی  ــەوەی ماف ــۆ گەڕان ــرا ب ــش ک ــا بەدواداچوونی ــەوە. هەروەه ــوو کورتکرای داب

ــوێنەوارەکانی. ــوو و ش ــی پێش ــی رژیم ــی تاوانەکان ــەزار قوربانی ــان ه دەی

پرۆســەی هەڵوەشــاندنەوەی بەعــس لەڕێگــەی سیســتمی دادوەری و دەرەوەی 

ــی  ــد پێشــنیازێکی نێودەوڵەت سیســتمی دادوەری بەڕێوەدەچــوو. ســەرەتا چەن

ــی  ــەر مۆدێل ــتەوایی" لەس ــتی و ئاش ــەی راس ــی "لیژن ــۆ دامەزراندن ــوون ب هەب

ئەفریقیــای باشــوور، بــەاڵم هەرگیــز جێبەجێنەکــرا. لــە مانگــی 5ی 2003، 

دەســەاڵتی کاتــی هاوپەیامنــان CPA زنجیــرە یاســایەکی دەرکــرد بــۆ داماڵینــی 

کۆمەڵگــەی عێراقــی لــە بەعــس، کــە الدانــی چــوار چینی بــااڵی حیزبی بەعســی 

لــە دامــەزراوە حکومییەکانــدا دەگرتــەوە  و بــە 50 هەزارکــەس مەزەنــدە 

دەکــران. هەروەهــا هەڵوەشــاندنەوەی هێــزی ســەربازی و دەزگا ئەمنــی 

ــتەی  ــەوە. دەس ــی دەگرت ــەزار کەس ــەی 500 ه ــەکان،  کــە نزیک وهەواڵگریی

ســەرکردایەتیی  بــە   NHDC بەعــس ریشەكێشــكردنی  بــااڵی  نیشــتامنیی 

ئەحمــەد چەلەبــی و عەلــی فەیســەڵ المــی، وەک دەســتەی ســەرەکیی 

دەرکردنــی بڕیــارەکان و جێبەجێکردنیــان بــۆ پاککردنــەوەی بەعســییەکان 
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کاریاندەکــرد، کەدواتــر بــۆ پاکتاوکــردن ســەری کێشــا. هەندێــک کــەس لەنێــو 

دەســتەبژێری نوێــی عێراقــدا ســەرکۆنەی ئــەو یاســایانەی ســزادانیان کــرد 

ــاوان و بێبەشــکردنی کۆمەڵگــەی  ــووە هــۆی ســزادانی خەڵکێکــی بێت ــە دەب ک

عێراقــی لــە توانــا تەکنییــەکان و ئازاردانــی خەڵکــی، کــە بەوهۆیەشــەوە 

ســەرهەڵدان و فراوانربوونــی یاخیبــوون و رێگرتــن لــە ئاشــتەوایی ســەریهەڵدا. 

 .)Alawi ،2003(

ــەوە  ــدا پێداچوون ــان هەوڵی ــی هاوپەیامن ــە نێوەڕاســتی 2004 دەســەاڵتی کات ل

ــە  ــە پل ــک ل ــەوەی هەندێ ــۆ گەڕان ــدا ب ــەتی خۆی ــەی سیاس ــک بڕگ ــە هەندێ ب

ــە  ــینبوونی ئەوانیدیک ــی و خانەنش ــزی ئەمن ــۆ هێ ــس ب ــی بەع ــی رژیم بااڵکان

بــكات، بــەاڵم سیاســەتی ریشەكێشــكردنی بەعــس لەپــاش رادەســتکردنی 

ــە 2004 بــەردەوام بــوو. دەســتەی  دەســەاڵت بــە حکومەتــی کاتیــی عێــراق ل

نیشــتامنیی بــااڵی ریشەكێشــكردنی بەعــس NHDC لــە کارکــردن و کۆنرۆڵــی 

فراوانــی خــۆی بەســەر بەشــداریی سیاســی و وەرگرتنــی کارمەنــدی مەدەنــی 

لــە 2005دا   .)Sissons & Al-Saiedi 2013(بــوو بــەردەوام  تاوەکــو 2011 

ــەر  ــی لەس ــەدام )دادگاییکردن ــی س ــە دادگاییکردن ــتتێوەردانی ل NHDC دەس

ــی  ــۆڕی و ژمارەیەک ــی دادگای گ ــد کارمەندێک ــرد. چەن ــل( ک ــی دووجەی کەیس

ــرد. ــان دیاریك ــۆ جێگرتنەوەی ــەی ب دیک

 ،2006 ســاڵی  لــە  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  گوشــاری  لەژێــر 

حکومەتــی نــووری مالیکــی پابەندکــرا بــە ســراتیژی ئاشــتەوایی، کــە بریتیبــوو 

ــە  ــەوەی ک ــدا ب ــاندنەوەی بەعس ــەتی هەڵوەش ــە سیاس ــازیکردن ل ــە چاکس ل

روونــر بــێ و رێگەبگیرێــت لــە خــراپ ســوودلێوەرگرتنی. بۆیــەش ســاڵی 

2008 پەرلەمــان رێگــەی بــە دروســتکردنی ئەنجوومەنــی بــااڵی نیشــتامنی بــۆ 

یەکســانی و شــەفافیەت AJC دا، بــەاڵم ســەرۆكایەتیی NHDC لیژنــە تازەکــەی 
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ــری  ــاری دوورخســتنەوەی 500 بەربژێ دەستنیشــانکرد. ســاڵی AJC ،2010 بڕی

بەعســیی بــۆ هەڵبژاردنەکانــی پەرلەمــان دەركــرد. وەکچــۆن HNDC لــە 

ــرد.  ــدا جێبەجێک ــەر بەربژێرەکان ــەی بەس ــاڵی 2005یشــدا ئەم ــی س هەڵبژاردن

ئەمــە ناڕەزایــی توونــدی چەندیــن پارتــی سیاســیی لێکەوتــەوە و دەیانویســت 

هەندێــک لــەو بەربژێرانــە قبــوڵ بکرێــن، بــەاڵم لەڕاســتیدا زۆربــەی ئەوانــەی 

لەالیــەن لیژنەکــەوە دوورخرانــەوە ســوننە و شــیعەی ســێکوالر بــوون. ئەمــەش 

ئــەو هەســتەی زیاتــر کــرد کــە لەپــاش 2003 هەژموونــی سیاســەتی ئیســالمیی 

شــیعە بەســەر سیســتمی سیاســیدا بااڵدەســتە. 

ــێک  ــەوە وەک بەش ــی عێراق ــی نوێ ــەن حکومەت ــەددام لەالی ــی س دادگاییکردن

لــە پرۆســەی ئاشــتەوایی پــاش بەعــس دانــرا، بــەاڵم دواتــر ئــەو دۆخــە 

نالەبــارەی لــە 2006 کــە تێیــدا ســەددام لەســێدارەدرا و پاســەوانەکان بــە 

پەتــی لەســێدارەدانەوە گاڵتەیــان پێکــرد و ئاماژەیــان بــە محەممــەد باقــر 

ــەوە  ــەن بەعس ــاڵی 1980 لەالی ــە س ــوو، ل ــیعەکان ب ــی ش ــەدر )مەرجەعێک س

ــیعەی  ــوننە و ش ــوان س ــی نێ ــە تایفییەکان ــری ناکۆکیی ــرد، ئاگ ــێدارەدرا( ك لەس

عێــراق خۆشــبوو. ســەدان ئەندامــی پێشــووی بەعس لەالیــەن ئەو میلیشــیانەوە 

ــوو. ــیعەوە هەب ــەاڵتدارەکانی ش ــە دەس ــە پارت ــان ب ــە پەیوەندیی ــوژران ك ک

''هەڵوەشاندنەوەی تایفەگەری'' وەک ئاشتەوایی

هەرچەنــدە رێشەکێشــکردنی بەعــس شــیعەکان و سوننەکانیشــی کــردە ئامانج، 

ــە ســوننە  ــەو حیزب ــااڵی ئ ــی پلەب ــە ئەندامان ــەاڵم ژمارەیەکــی یەكجــار زۆر ل ب

ــکاوە،  ــەن ئەمری ــراق لەالی ــی عێ ــە داگیرکردن ــک ل ــد مانگێ ــوون. دوای چەن ب

ژمارەیەکــی زۆر لــە ئەندامانــی پێشــووی رژێــم پەیوەندییــان بــە گرووپــە 
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میلیشــیاکانی ئیســالمی ســوننەوە کــرد، كــە هێزەکانــی هاوپەیامنانیــان بەئامانج 

دەگــرت. هەندێکیشــیان دەســتیانکرد بــە بەئامانجگرتنــی هێــزی ئەمنــی عێراقی 

ــی شیعەشــیان  ــوون" و، ســەرئەنجام خەڵکــی مەدەن ــان شــیعە ب ــە زۆرینەی "ک

بــۆ گەرەنتیکردنــی  داڕێــژراو  ئەمــەش وەک ســراتیژیەکی  ئامانــج.  كــردە 

تایفەگەریــی بــوو، چونکــە تایفەگەرێتــی ببــووە خەســڵەتی دیــاری ناســنامەی 

نیشــتامنی. هەروەهــا بۆپەلکێشــکردنی شــیعە بــوو بــۆ شــەڕی نێوخۆیــی. ئەمە 

وایکــرد لەنێــوان ســااڵنی 2005  بــۆ 2008 تووندوتیژیــی مەزهەبــی نێوخۆیــی 

ــۆ  ــی ب ــی هاوپەیامنان ــەاڵتی کاتی ــی''ی دەس ــی ''خەیاڵ ــکات و تێڕوانین ــاد ب زی

کۆمەڵگــەی عێراقــی، کــە پێیوابــوو کۆمەڵگەیەکــی مەزهەبییــە، کــردە راســتی.

 چوارچێــوەی فراوانــی سیاســی، دوای ســاڵی 2003، سیاســەتی ناســنامەیی 

پێشخســت. دەســەاڵتی کاتیــی هاوپەیامنــان بــڕوای بــە وێنەیەکــی نەتەوەیــی 

و مەزهەبــی بــۆ عێــراق هەبــوو کــە تێیــدا عەرەبــی شــیعە ٪60 و ســوننە 20٪ 

و کــورد ٪15ی عێــراق پێکدەهێنــن. لــە پێکهێنانــی ئەنجوومەنــی حوکمــدا کــە 

25 ئەندامــی هەبــوو، دەســەاڵتی کاتیــی هاوپەیامنــان رەچــاوی رێکكەوتنێکــی 

ئۆپۆزیســیۆنی كــرد، کــە لــە ســاڵی 1992 لەنێــوان 7 پارتــی سیاســی لە دیاســپۆرا 

)2 پارتــی شــیعە، دەعــوە و ئەنجوومەنــی بــااڵی شۆڕشــی ئیســالمی لــە عێــراق، 

1 پارتــی ســوننە، پارتــی ئیســالمی عێــراق، 2 پارتــی کوردی-یەکێتیــی نیشــتامنیی 

کوردســتان و پارتــی دیموکراتــی کوردســتان، هەروەهــا 2 پارتی دیکــەی عەملانی، 

ــرەی نیشــتامنیی  ــش کۆنگ ــوون، ئەوانی ــیعە ب ــان ش ــەی ئەندامەکانی ــە زۆرین ک

عێــراق و ویفاقــی نیشــتیامنی عێــراق بــوون( ئەنجامدرابــوو. پۆســتەکان لەســەر 

ــەدا دابەشــكران  ــەو پارتان ــی بەســەر ســەرکردەی ئ ــی و ئایین ــای نەتەوەی بنەم

کــە بانگەشــەی نوێنەرایەتیكردنــی دەنگدەرانیــان دەکــرد. لــە دواییــدا چەندیــن 

پارتــی سیاســی دابەشــبوون و هاوپەیامنیــی نوێیــان پێکهێنــا، بــەاڵم سیســتمەکە 
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لەســەر بنەمــای پشــککاریی تایفــی بــوو و هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــەش پۆســتە 

ــااڵنی 2005، 2010،  ــە س ــان ل ــی پەرلەم ــەدوای هەڵبژاردنەکان ــییەکانی ل سیاس

2014 و 2018دا دیاریکــرد. 

هەرچەنــدە کــورد زوو توانیــی ببێتــە هاوپەیامنیــی پارتــە ئیســالمیە شــیعەکان 

بــۆ گەیشــن بــە مافــی خۆبەڕێوەبــردن و دابەشــکردنەوەی دەســەاڵت لــەدوای 

هەروەهــا  بێبەشــکران.  سیاســییەوە  لــەڕووی  ســوننەکان  بــەاڵم  بەعــس، 

لەبەرئــەوەی پارتــە سیاســییە بااڵدەســتەکان دەســەاڵتی فەرمیــی خۆیــان 

الیەنگرانیــان  دامەزراندنــی  بــۆ  بەکاردەهێنــا  حکومییەکانیــان  پۆســتە  و 

و مســۆگەرکردنی پشــتیوانییان، ســوننەکان لــە گەیشــتنە ئــەو پۆســتانەی 

حکومــەت بێبەشــکران. تێپەڕاندنــی دەســتووری نوێــی عێــراق لــە ئۆکتۆبــەری 

ــار، موســڵ و ســەالحەدین  ــزگا ســوننەکانی وەک ئەنب ــە پارێ 2005 بەگشــتی ل

ــە  ــوو ک ــتوورییانە ب ــاددە دەس ــەو م ــی ئ ــۆی دانان ــەش بەه ــەوە. ئەم رەتکرای

لەســەر داوای کــورد و چەندیــن ئەنــدام پەرلەمانــی شــیعە ســەبارەت بــە 

دروســتکردنی هەرێمــی فیــدراڵ دانرابــوون. ئەمــەش لەکاتێکــدا بــوو کــە 

زۆرینــەی ســوننە لەگــەڵ پارێزگاریکــردن لــە عێراقێکــی یەکگرتــوو بــوون 

)Jawad 2013: 15(. ژمارەیەکــی کەمــی ســوننە لــە هەڵبژاردنەکانــی 2005 

ــراق و  ــی ئیســالمیی عێ ــدا پارت ــە ســوننە گــەورەکان، لەنێویان ــدا و پارت دەنگیان

یەکێتیــی زانایانــی موســڵامن بایکۆتیانکــرد. هەروەهــا هەندێــک سیاســەتڤانی 

ســوننە لــە حکومەتــی نوێــی عیراقــدا بەشــدارییان پێکــرا. دواتریــش چەندیــن 

ــزادران. ــتی س ــی تیرۆریس ــی چاالکی ــەوان بەتۆمەت ــەس ل ك

ــتکردنەوەی  ــۆ راس ــووە ب ــی نەب ــی بنەڕەت ــچ هەنگاوێک ــەوەی هی ــەرەڕای ئ س

عێــراق  لــە  ســازانیش  نافەرمیــی  رسووشــتی  دەســەاڵت،  هاوســەنگیی 

دەســتەبژێری  لەالیــەن  دەوری  بەشــێوەی  بڕیــارەکان  کــە  بەشــێوەیەکە 
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ــد  ــەوەی چەن ــان هێنانەپێش ــداریپێکردن ی ــۆ بەش ــیعەوە ب ــیی ش ــی سیاس نوێ

ســەرکردەیەکی دیاریکــراوی ســوننە لــە ئاســتی نیشــتامنی و خوار ئەو ئاســتەش 

ــۆ ئاشــتەوایی  ــە 2005ەوە بەشــێوەیەکی رێکخــراو هــەوڵ ب ــەاڵم ل ــن، ب دەدرێ

ــدا  ــووری مالیکی ــدارەی ن ــەم ئی ــە یەک ــووە. ل ــراق هەب ــی عێ ــوان تایفەکان لەنێ

لــە ســاڵی 2006 تاوەکــو 2010 بابەتــی ئاشــتەوایی نیشــتامنی )زۆرتــر لەنێــوان 

ــییەوە  ــەڕووی سیاس ــەت و ل ــی حکوم ــو کارەکان ــە نێ شــیعە و ســوننەدا( خرای

زەقکرایــەوە. هێــزی ســەرەکیی جێبەجێکــردن و بەدواداچــوون بــۆ ئاشــتەوایی 

نیشــتامنی  )لیژنــەی ئاشــتەوایی نیشــتیامنی IFCNR( بــوو، کــە ســاڵی 2007، 

بەســەرۆکایەتیی محەممــەد ســەملان ســەعدی دامــەزرا. کارەکانــی بریتیبــوون 

لــە پێداچوونــەوە بــە ئەندامانــی پێشــووی رژێمــی بەعــس، چەککردنــی 

میلیشــیاکان و درێــژەدان بــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئەنجوومەنەکانــی ســەحوەی 

عەشــایەری ســووننە لــە ئەنبــار، کــە چوونــە پــاڵ هێزەکانــی ئەمریــکا و ســوپای 

عێــراق بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی قاعیــدە لەگــەڵ پشــتگیریی ئەنجوومەنــی 

هــۆزەکان لــە ناوچانەکانــی دیكــەدا. هەروەهــا لەگــەڵ خەڵکــی ئــاوارەی ئــەو 

ــەکان و  ــەرەتاییەکان، خزمەتگوزاریی ــتییە س ــکردنی پێداویس ــۆ باش ــە ب ناوچان

 Eisendstadt( رەخســاندنی هەلــی کار بــۆ جەنگاوەرانــی پێشــووش کاریدەکــرد

ــۆ کۆنفرانســەکانی ئاشــتەوایی  ــان دۆالر ب Ali: 2009 &(. جگــە لــەوەش ملیۆن

نیشــتامنی خەرجکــران، کــە لەالیــەن هێــزە سیاســییە ســەرەکییەکانەوە بایکــۆت 

ــوون. کراب

ســاڵی 2010، کابینــەی دووەمــی نــووری مالیکــی، وەزارەتــی ئاشــتەوایی 

ــەر  ــە ه ــد. وەزارەتەک ــی دامەزران ــر خوزاع ــتیی ئەمی نیشــتامنی بەسەرپەرش

ــی  ــەاڵم خوزاع ــایەوە، ب ــەوە هەڵوەش ــەرچاوەی دارایی ــی س ــۆی کەمی زوو بەه

وەک راوێــژکاری تایبەتیــی مالیکــی بــۆ ئاشــتەوایی، بودجەیەکــی گــەورەی 
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 ،2013 و   2010 ســااڵنی  لەنێــوان  واوەتــر  لــەوەش  بــوو.  لەبەردەســت 

ــە  ــە ســێ هــەزار ســوننە، ک ــۆ لێخۆشــبوون ل ــرد ب ــەت بڕیارێکــی دەرک حکوم

پەیوەندییــان بــە گرووپــە میلیشــیاکانی شــیعە و گرووپــی ســەلەفی و ســۆفی و 

بەعســییەوە هەبــوو ) ئەمــە ئەندامانــی رێكخــراوی قاعیدە و ئەنسارولئیســالمی 

ــێوەیەکی  ــی بەش ــە بودجــەی خوزاع ــەورە ل ــێکی گ ــەاڵم بەش ــەوە(، ب نەدەگرت

ــرا  ــە چاوەڕواندەک ــرا، ک ــەحوە تەرخانک ــی س ــەی گرووپەکان ــۆ مووچ ــۆری ب تی

ــە هێــزی ســەربازیی عێــراق. دوای ئــەوەی دواتــر  لەکۆتاییــدا ببنــە بەشــێک ل

ئومێــدی تێکەڵکردنیــان بــە ســوپا کەمبــووەوە، مووچــەی ئــەو گرووپانــە 

راوەســتێندرا. هەڵبــەت دەڵێــن خوزاعــی هــەر لەســەر داواکردنــی بودجــە بــۆ 

 .)al-Jaffal 2014( پێدانــی مووچــەی ئــەو هێزانــە بەردەوامبــووە

ــەن  ــانی لەالی ــوننییەکان، بەئاس ــزگا س ــی پارێ ــی فراوان ــی ناوچەیەک  داگیرکردن

چەکدارانــی دەوڵەتــی ئیســالمییەوە لــە باکــووری عێــراق، لــە نێوەڕاســتی ســاڵی 

2014، بەبــێ بەرگریــی ســەربازیی گــەورە لەالیــەن خەڵکــی ئــەو ناوچانــەوە، 

رەنگدانــەوەی بێــزاری و هەســتی ســوننەکانی ئــەو ناوچانــە بــوو لــە سیاســەتی 

مالیکــی  نــووری  حکومەتەکــەی  هەســتیاندەکرد  بەتایبــەت  و  نیشــتامنی 

پشــتگوێیان دەخــات. کاتێــک بەهــۆی زیادبوونــی هەژموونی داعشــەوە مالیکی 

ــادی،  ــە عەب ــۆ دەستلەکارکیشــانەوە، جێگرەوەکــەی، وات گوشــاری لەســەربوو ب

نیشــتامنی گرتەبــەر. خەرجییەکانــی  ئاشــتەوایی  بــۆ  رێگەیەکــی وردتــری 

پــڕۆژەی ئاشــتەوایی کەمکــردەوە و رازی نەبــوو بــە جێبەجێکردنــی ســراتیژی 

فراوانــی پێشــنیازکراو لەالیــەن ســەملان ســەعدی، بۆئــەوەی لــە هەمــوو 

دامەزراوەکانــی حکومــەت، بــە هاوکاریــی ئاژانســە نێودەوڵەتییــەکان ،جێبەجێ 

بکرێــت. لــە مانگــی ئابــی 2016،  پەرلەمانــی عێــراق یاســای لێبووردنــی 

گشــتیی دەرکــرد، کــە چەندیــن ســاڵ بــوو سیاســییەکانی ســوننە بانگەشــەیان 
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بــۆ دەکــرد، بۆئــەوەی بتوانــن ئــەو ســوننانە بــە لێبووردنــی گشــتی لــە زینــدان 

ــی  ــەن حکومەت ــرۆر، لەالی ــای تی ــی و یاس ــۆکاری سیاس ــە ه ــە ب ــەن ک ئازادبک

مالیکییــەوە دەســتگیرکرابوون، بــەاڵم یاســاکە ئەوانــدە بۆشــایی زۆری تێدابــوو، 

بەڕادەیــەک کــە رەخنەگــران لــە یاســاکە پێیانوابــوو بــە قازانجــی دزەکان، 

رفێنــەران و تیرۆریســتە ''راســتەقینە''کان بێــت )Habib 2016(. بەپێــی قســەی 

یەکێــک لــە رشۆڤــەكارە سیاســییە عێراقییــەكان، لــە گەرمــەی قەیرانــی داعشــدا 

ــرێ جارێکــی دیكــە  ــە ناتوان ــك پشــتگوێخراوە ک ''دۆســێی ئاشــتەوایی بەجۆرێ

.)Saheb 2014( ."زیندووبکرێتــەوە

 

دوای داعش: دیدگا نیشتامنی و خوارنیشتیامنییەکان بۆ ئاشتەوایی

ــوان ســااڵنی 2015   ــە داعــش لەنێ ــژی دژ ب ــە و درێ ــی هێرشــی پێچەوان لەکۆتای

ــەر  ــراق، لەس ــە عێ ــتەوایی ل ــەپێدانی ئاش ــۆ گەش ــەکان ب ــو 2017، هەوڵ تاوەک

ئاســتی نێوخــۆ و کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــدا دەســتیانپێکردەوە. بەحوکمــی 

ئــەوەی زۆربــەی قوربانیانــی دەســتی داعــش ســوننە بــوون، ئەمــە زەوینەســازیی 

بــۆ پێکدادانــی تایفــی کــرد. کۆتاییهێنــان و ســەرکەوتن بەســەر داعشــدا وا 

لێکدرایــەوە کــە چرکەســاتێکی گرنگــە بــۆ دوورخســتنەوەی عێــراق لــە ملمالنێــی 

تایفــی. لەڕاســتیدا هــەردوو دیــدگای ئاشــتەوایی، کــە زۆر تێبینیکــراوە "یەکێکیــان 

لەڕێگــەی مۆدێلــی لێکــدراوەوە لــە بەشــداریپێکردنی مەدەنــی و ئەویدیکــەش 

لــە  گــەورە  بۆجیاوازیــی  ئاماژەیــە  خێڵەکییــەوە"،  نێوەندگیریــی  لەڕێگــەی 

ــیدا.  ــەوەی سیاس بیرکردن

ئاشــتەوایی لەڕێگــەی کۆمەڵــی مەدەنییــەوە: لــەدوای داعــش، فۆکەســی زۆربــەی 

ــردن و بەرەوپێشــربدنی  ــدان لەســەر بەهێزک ــی پەرەپێ ئاژانســە نێودەوڵەتییەکان
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کۆمەڵــی مەدەنــی لــە عێراقــدا بــووە، کــە وەک تۆڕێــک لــە کۆمەڵــە و چاالکیــی 

خۆبەخشــانە بیــراوە، تاوەكــو وەک ئامرازێــک بــۆ کەمکردنەوە و پەراوێزخســتنی 

بنەمــای  لەســەر  ناســنامە و مەحســوبیەت،  گرژییەکانــی ســەر سیاســەتی 

پابەندبوونــی مەزهەبــی، نەتەوەیــی و خێڵەکــی بەكاربێــت. تاوەکــو ئێســتا ئــەم 

ئامانجــە ســەختە قورســایی خســتووەتە ســەر هەوڵــە نێوخۆییــە جەماوەرییــەکان 

و راهێنــان لەســەر وشــیاریی گشــتی، بەپێچەوانــەی رێکكەوتنەکانــی نێــوان 

دەســتەبژێرە سیاســییەکان. وردبوونــەوە لــەم ئامانجــە تائێســتا لەڕێگــەی هەوڵــی 

نێوخۆیــی ”لۆکاڵــی" و راهێنانەکانــی هۆشــیارکردنەوەی خەڵکــی ئاســایی، وەک 

بەرپەرچدانەوەیەکــی رێککەوتنــی نێــوان دەســتەبژێرە سیاســییەکان بەردەوامــە. 

پەرەپێدانــی  پرۆگرامــی   ،2017 دووەمــی  کانوونــی  مانگــی  لــە  بۆمنوونــە 

ــە  ــتیان ب ــی دەس ــەڵ IFNRC بەهاوبەش ــووەکان UNDP لەگ ــەوە یەکگرت نەت

ــرد. دروســتکردنی  ــدا‘' ک ــە عێراق ــەواو ل ــڕۆژەی ئاشــتەوایی ت ''پشــتگیریکردنی پ

لیژنەکانــی ئاشــتیی ناوخۆییــش لــە چاالکییــە ســەرەکییەکانی بوو بــۆ بەهێزکردنی 

پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی و پێکەوەژیــان و ئامادەکردنــی هــاوکاری بــۆ قوربانیانــی 

دەســتی داعش )UNDP، 2017(. لیژنەکانی ئاشــتیی نێوخۆیی LPC ســەرکەوتنی 

بەرچاویــان تۆمارکــرد. کەســانی نێــو حکومەتــە نێوخۆییــەکان لەجیاتــی ئــەوەی 

رۆڵــی چاودێریکــردن ببینــن، لــە لیژنەکانــدا بااڵدەســت بــوون و بوونە دەســەاڵتی 

هاوتەریبــی ئەنجوومەنــی قــەزاکان.

رەنگدانــەوەی  ســنووردار  بەشــێوەیەکی  نێودەوڵەتــی  پەرەپێدانــی  رێگــەی 

ــوو.  ــەڵ دۆســیەی ئاشــتەوایی ب ــراق لەگ ــی عێ ــی حکومەت ــی فەرمی مامەڵەکردن

لەجیاتــی باڵوکردنــەوەی رێککەوتنــە سیاســییە گــەورەکان، کــە هەمیشــە لەنێوان 

ــۆ  ــی کــورد ب ــەوەی خەون ــەت دوای ئ دەســتەبژێری سیاســیدا تێكچــوون، بەتایب

ســەربەخۆیی ســەرینەگرت، کاتێــک گشتپرســییەکەی 2017 لەالیــەن حکومەتــی 
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عێراقــەوە رەتکرایــەوە، حکومــەت لەڕێگــەی )ئۆفیســی ئاشــتەوایی نیشــتامنی( 

زیاتــر جەختــی لەســەر پــڕۆژە پەروەردەیــی و کولتوورییــەکان دەکــرد. لــە ســاڵی 

2018، دوای پێکهێنانــی حکومەتــی نوێــی عێراق، ئۆفیســی ئاشــتەوایی نیشــتامنی 

ــە  ــەم لیژن ــی(. ئ ــان و ئاشــتیی کۆمەاڵیەت ــااڵی پێکەوەژی ــەی ب ــۆ )لیژن ــۆڕدرا ب گ

نوێیــە بەشــێک لــە کارەکانــی لیژنەکــەی پێــش خــۆی دەکــرد، بــەاڵم بــە ئۆفیســی 

ســەرۆکوەزیرانەوە بەســرایەوە نــەک بــە ئەنجوومەنــی وەزیرانــەوە. بەپێــی 

هەندێــک لــە رێکخراوەکانــی بنیاتنانــی ئاشــتی کــە کاریــان لەگەڵــی دەکــرد، ئــەم 

ــکات  ــەوەی حکومــەت ناچــار ب ــە دەســەاڵتی جێبەجێکردنــی کەمــە، بۆئ لیژنەی

گۆڕانکاریــی پێویســت لــە سیاســەتیدا بــکات.

ئاشــتەوایی لەڕێگــەی نێوەندگیریــی خێڵەکانــەوە: زۆربەی دەستپێشــخەرییەکانی 

پێــش داعشــیش، رەگەزێکــی  ئەوانــەی  تەنانــەت  عێــراق،  لــە  ئاشــتەوایی 

خێڵەکییــان تێــدا بــووە. کابینەکانــی مالیکــی، بەتایبــەت ئەنجامــی مامەڵەکردنــی 

تێپەڕاندنــی  بــۆ  دەرچەیــەک  وەک  ســوننە  هۆزەکانــی  ســەرۆک  لەگــەڵ 

پەیکەربەندییــە کارگێڕییەکانــی دیكەیــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا بۆ گرووپە میلیشــاییە 

ئیســالمیییە ســوننەکان )واتــە قاعیــدە و داعــش(،  ئــەو ناوچانــە ســەنتەر بوونــە 

ــراق  ــی عێ ــەوەی دەوڵەت ــووە و، لەبەرئ ــدا بەهێزب ــی تێیان ــامی خێڵەک ــە ئینتی ک

ــامی  ــووە، ئینتی ــە ســەرەکییەکاندا کەمتەرخــەم ب ــی خزمەتگوزاریی ــە دابینکردن ل

ــە  ــەم پێکهات ــدارەکان ئ ــە چەک ــۆن گرووپ ــووە. وەکچ ــش ب ــی بەهێزتری خێڵەک

خێڵەکییەیــان وەک ئامرازێــک بــۆ ســەربازگیری بەکارهێناوە، ئــەو پێکهاتانەیان بۆ 

رووبەڕووبوونــەوەش بەکارهێنــاوە. ئەنجوومەنەکانــی ســەحوە، کــە ســاڵی 2017، 

لەالیــەن هێزەکانــی ئەمریــکاوە پشــتگیری کــران، منوونەیەکــی دیــاری ئەوانــن. 

بەهەمانشــێوە، لــەدوای 2014ەوە، هێــزە ئەمنییەکانــی عێــراق و هێزەکانــی 

ــە، کەرکــووک و  ــەوا، دیال ــی ســەاڵحەدین، نەین ــە پارێزگاکان حەشــدی شــەعبی ل
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ــەكان کــرد. ــە خێڵەکیی ــزە چەکداریی ــان لەگــەڵ هێ ــار هاوپەیامنیی ئەنب

لــەدوای داعشــەوە، هەروەهــا بەهــۆی نەبوونــی سیســتمێکی بە هێــزی یاســایی و 

مەدەنــی، جێبەجێکردنــی ئاشــتەوایی هــۆزەکان بــووە ئامرازێــک بــۆ گفتوگۆکردن 

ئەوانــەی  واتــە  بــۆ شــوێنی خۆیــان.  نێوخــۆ  ئاوارەکانــی  بــۆ گەڕانــەوەی 

بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان پەیوەندییــان لەگــەڵ داعــش هەبــووە. وشــەی 

"ئاشــتەوایی" بەشــێکی جیانەكراوەیــە لــە رێوشــوێنەكانی دادپەروەریــی خێڵەکی. 

بەبــێ ئــەوە پەالمــاری تۆڵەســەندنەوە لەالیــەن خزمــی قوربانیــان لــەدژی خزمــی 

تاوانــکاران زۆر دەبــێ، کــە کوشــن و برینــداری زۆری لێدەکەوێتــەوە. ئاشــتەوایی 

ــی  ــۆ خێزان ــەک ب ــە، وەک قەرەبووی ــارەی خوێنەک ــی پ ــە پێدان ــتێ ب پشتدەبەس

قوربانییــەکان و هەندێکجاریــش بــە دوورخســتنەوەی خزمــی نزیکــی تاوانــکاران.

ــۆی  ــا لەنێوخ ــوننەکان، هەروەه ــیعە وس ــە ش ــوان خێڵ ــە لەنێ ــەو گفتوگۆیان  ئ

خێڵــە ســوننەکان و لەنێــوان خێڵــە تێکەڵەکانیشــدا، لــە هــەردوو مەزهــەب 

ئەنجامــدران. زۆریــان بــە لۆژیکێکــی جیــاواز لــە تێگەیشــن و چەمکــی رۆژئاوایی 

بــۆ کۆمەڵــی مەدەنــی کاریاندەکــرد: واتــە لەســەر بنچینــەی تێگەیشــتنی باوکانــە 

و ســەركوتكارانەی خزمانــە، کــە تیَیــدا بۆچوونــی ژنــان پەراوێزخــراوە.  بەگشــتی 

ئاشــتەوایی نێــوان خێڵــەکان لــە ناوچەیەکــی جیۆگرافیــی دیاریکراودایــە، بــەاڵم 

هەڵەیــە واتێبگەیــن کــە دەســەاڵتیان ناوچەیــی و ســنووردارە. کەســایەتیی 

ــەربازی،  ــی و س ــی و سیاس ــەاڵتی ئایین ــا دەس ــی، هەروەه ــتامنی و ناوچەی نیش

زۆرجــار وەک نێوەندگیــری رێککەوتنــەکان دەســتتێوەردان دەکــەن. زۆرجــار 

ئــەوەی هانیانــدەدات ئەمــە بکــەن ئەوەیــە كــە الیەنگیریــی زیاتــر بەدەســتبێنن 

ــە  ــەوە دەدرێت ــە خێڵێک ــە ل ــەی ک ــەو پاران ــۆ ئ ــی ب ــتکەوتی دارای ــۆ دەس ــان ب ی

خێڵێكــی دیكــە، كــە وەکــو نێوەندگیــر کاردەکــەن. لــە هەندێــک دۆخــدا 

ئەکتەرەکانــی کۆمەڵــی مەدەنیــی عێراقــی، زۆرتریش بــە پشــتگیریی نیودەوڵەتی، 
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ناوچــە  لــە  خێڵــەکان  نێــوان  قورســەکانی  پێکدادانــە  نێــو  دەســتدەخەنە 

ــی  ــە کۆنرۆڵ ــەی جــار حەشــدی شــەعبی PMF، ک ــەاڵم زۆرب ــدا، ب ئازادکراوەکان

ــی  ــە رۆڵ ــردووە ک ــەوەی ک ــای ئ ــردووە، ئیدیع ــوننەکانی ک ــە س ــی ناوچ ئاسایش

ــەو شــێوەیەدا بینیــوە. راســتییەکەی حەشــد  ــە رێککەوتنــی ل ــان ل یەکالکەرەوەی

بەگشــتی هەوڵیــان بــۆ بنیاتنانــی هاوپەیامنــی لەگەڵ ســەرکردە نوێیە ســوننەکان 

داوە، کــە بەپێچەوانــەی ئەوانــەی پێــش خۆیــان، ئامــادەن هەژموونــی شــیعە لــە 

ــواری سیاســیدا قبوڵبكــەن.  ب

 

ئەنجام

لەگــەڵ هــەر خولێکــی نوێــی تووندوتیژییەکانــدا، کــە لــە 2003ەوە واڵتــی 

گرتووەتــەوە، دۆســیەی ئاشــتەوایی عێــراق بەشــێوەیەکی بــەردەوام ئاڵــۆز بــووە. 

پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە کــە کــێ ئاشــتبکرێتەوە و لەگــەڵ کــێ ئاشــتبکرێتەوە 

و لەســەر چ  بنەمایــەک؟ ئەمــە بــەردەوام سەرئێشــەی شــەقام و بڕیاربەدەســتان 

بــووە.

 لەالیەکــی دیكــەوە لــە عێراقــی دوای داعشــدا هەژموونــی شــیعە بووەتــە کەتوار 

و دێفاكتــۆ )امــر واقــع(. حکومەتــی عیــراق داواکاریــی کــوردی بــۆ ســەربەخۆیی 

رەتكــردەوە و چاالکیــی زۆر لــە ســەرکردەکانی ســوننەی پێشــووی قەدەخــە کــرد. 

سیســتمی دادوەریــی دەوڵــەت دەریخســت کــە هیــچ بەخشــندەییەکی بەرامبەر 

ــیان  ــی داعش ــوکاری چەکداران ــە. کەس ــۆزەکانی نیی ــش و هاوس ــی داع ئەندامان

خســتە نێــو کەمپــی گۆشــەگیرکردنەوە. هەروەهــا دانیشــتووانی ناوچــە زۆرینــە 

سوننەنشــینەکان بژاردەیەکــی ئەوتۆیــان نەبــوو، جگــە لــەوەی کــە داوای پاراســن 

ــن لەڕێگــەی  ــی دەســتی داعــش دەتوان ــە میلیشــا شــیعەکان بکــەن. قوربانیان ل
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یاســای ژمــارە 20 داوای قەرەبــوو بکەنــەوە )واتــە قوربانیانــی ئۆپەراســیۆنە 

ســەربازییەکان، هەڵە ســەربازییەکان، کردەوە تیرۆریســتیەکان(، بــەاڵم قوربانیانی 

دەســتی ئــەو کەســانەی تاوانەکانــی دژی مافی مرۆڤیــان ئەنجامــداوە، کە لەالیەن 

هێــزە "رزگارکــەرەکان" )واتــە ســوپای عیراق و حەشــدی شــەعبی( ئەنجامــدراون، 

رێگــەی گەیشــتنە دادپەروەرییــان نەبووە. ئەمەش ترســێکی روون دروســتدەکات، 

کــە هەوڵەکانــی داهاتــوو بــۆ ژیاندنــەوەی گرووپــی یاخیبــووی چەکدار لــە ناوچە 

ســونییەکاندا پشــتگیریی جەماوەریــی زیاتــر بەدەســتدەهێنێت. لەگەڵ ئەوەشــدا 

ــە و  ــەو ناوچان ــەوە ل ــی نوێکردن ــەرکەوتنی پڕۆژەکان ــەر س ــە س ــە دەکەوێت ئەم

ــەران"  ــتووان و "رزگارک ــوان دانیش ــی نێ ــتی پەیوەندییەکان ــە رسووش ــەوەی ك ئ

چــۆن دەبێــت.

دەســتپێکردنی خۆپێشــاندانەکان لــە ناوچــە شیعەنشــینەکانی باشــووری عێــراق و 

بەغــدای پایتەخــت، لــە 2015 و ســەرهەڵدانەوەیان لــە مانگــی ئۆکتۆبەری ســاڵی 

رابــردوودا، هەوڵێــك بــوو بــۆ ســەپاندنی ئەجێندایەکــی سیاســی، کــە فۆکەســی 

لەســەر کێشــەکانە نــەک ناســنامەی نەتەوەیــی و تایفــی. هەروەهــا بەدڵنیاییــەوە 

ئامــاژەکان ئــەوە دەردەخــەن کــە سیاســەتی ناســنامە بەشــێک لــە هێــزی خــۆی 

لەدەســتداوە، وەک هێزێکــی جووڵێنــەر لەپشــت پڕۆژەکانــی ئاشــتەواییەوە. 

چوارچێــوەی ئیــداری بــۆ جێبەجێکردنــی دەستپێشــخەرییەکانی ئاشــتەوایی زیاتر 

گــۆڕدراون بــۆ تۆڕێکــی پەیوەندیــی نێــوان کڕیــارە سیاســییەکان، کــە سیاســەتی 

عێــراق دیاریدەکــەن. زەقبوونــەوەی باڵباڵێــن لەنێــوان چینــی حوکمڕانی شــیعەدا، 

دەرفەتێکــی بــۆ هاوپەیامنیــی تایفــی نوێکــردەوە. جگــە لــەوەی کــە ســەردەمێک 

سیاســەتی کێشــەکان جێگــەی سیاســەتی ناســنامە دەگرێتــەوە، ئــەم ئاراســتەیە 

لــە ئەنجامدانــی رێککەوتنــە ژێربەژێرەکانــی سیاســییەکان نیشــانەی ئاوابوونــی 

خــۆری سیاســەتی حیزبییــە لــە عێراقــدا. 
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شوباتی 2020

رۆژی 3/1/2020، قاســم ســولەیامنی، ژەنەراڵــی بەنێوبانگــی ئێرانــی، یــان 

ــااڵی شــۆرش"  ــەری ب ــی "رێب ــی خامنەی ــدوو"، وەک ســەید عەل "شــەهیدی زین

ــدا کــوژرا، کــە فڕۆکــەی  ــە ئۆپەراســیۆنێکی ســەربازیی ئەمریکی ــات، ل ناویدەب

بێفڕۆکــەوان لــە رێگــەی فڕۆکەخانــەی نێودەوڵەتیــی بەغــدا ئەنجامیــدا. لەگــەڵ 

ئــەو، ژمارەیــەک فەرمانــدەی ســەربازی و یــاوەری ســیڤیلی ئێرانــی و عێراقیــش 

ئەبومەهــدی موهەندیــس، جێگــری ســەرۆکی  دیارترینیــان  كــە  کــوژران، 

دەســتەی حەشــدی شــەعبی لــە عێــراق بــوو. حەشــدی شــەعبی رێکخراوێکــی 

ــەن داعشــەوە،  ــی مووســڵ لەالی ــە و دوای کۆنرۆڵکردن ــرە گرووپ ســەربازیی ف

ــە  ــی"، ک ــادی کیفائ ــوای "جیه ــش لەســەر فەت ــەزرا. ئەوی ــە ســاڵی 2014 دام ل

ــی، دەریکــرد.  ــی سیســتانی، مەرجەعــی ئایین ــەوکات ســەید عەل ئ

*بەڕێوەبەری پێشووی ناوەندی توێژینەوە سراتیژییەکان - زانکۆی کووفە و بەڕێوەبەری ناوەندی فورات بۆ پەرەپێدان و 

توێژینەوە سراتیژییەکان، توێژەر لە هزری ئیسالمیی هاوچەرخ و کاروباری سیاسیی عێراق
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دوای ئــەو رۆژە، جیهــان نیگــەران بــوو و دەترســا لــەوەی پێکدادانێکــی 

ــە  ــەو نیگەرانیی ــدات. ئ ــاران رووب ــوان واشــنن و ت ســەربازیی راســتەوخۆ لەنێ

ــدی.  ــە یەک ــوو ل ــەردووال ب ــەکردنی ه ــەپۆلی هەڕەش ــی ش ــۆی فراوانبوون بەه

ــرە  ــاش زنجی ــو پ ــش تاوەك ــتی نێودەوڵەتی ــە ئاس ــە و ل ــە ناوچەک ــێ ل دڵەڕاوک

ــەردوو  ــە ه ــکا ل ــەربازگەکانی ئەمری ــەر س ــۆ س ــاران ب ــەکیی ت ــی مووش هێرش

پارێــزگای هەولێــر و ئەنبــار لــە عێــراق، لــە رۆژی 18ی هەمــان مانگ بــەردەوام 

ــەوە. ــی لێنەکەوت ــی ئەمریکی ــچ کوژراوێک ــەکە هی ــەت هێرش ــوو. هەڵب ب

ئــەو رووداوە ترســناکانە كتوپــڕ ســەریانهەڵنەدا. بەڵکــو لێکەوتــەی زنجیرەیەکــی 

ــە  ــران و ویالیەت ــاری ئیســالمیی ئێ ــوان کۆم ــوو لەنێ ــتیفزازکردن ب ــژی ئیس درێ

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، كــە پــاش ســەرکەوتنی، ئــەوەی پێیدەگوترێ شۆڕشــی 

ــەی  ــن منوون ــەاڵم دوایی ــە ســاڵی 1979، دەســتیپێکرد، ب ــران ل ــە ئێ ئیســالمیی ل

لەگــەڵ دەســتپێکردنی کشــانەوەی واشــنن لــە رێککەوتنــی 1+5 یــان ئــەوەی 

بــە رێککەوتنــی ئەتۆمــی لەگــەڵ تــاران ناودەبــرێ لــە ســاڵی 2015 بینــدرا. پاش 

ئەوكاتــەش بــە شــێواز و ئاســتی جیاجیــا بەردەوامبــوو. لــە چەندیــن گۆڕەپــان 

لــە ناوچەکــە )عێــراق، لوبنــان، ســووریا، یەمــەن، ســعودییە(، کــە تێیانــدا 

ــی  ــز، فڕۆکەیەک ــەرووی هورم ــە گ ــەکان ل ــتییە نەوتیی ــەر کەش ــکرایە س هێرش

بــێ فڕۆکەوانــی ئەمریــکا لــە ئــاوی کەنــداو خرایەخــوارەوە، هێرشــکرایە ســەر 

پااڵوگەکانــی کۆمپانیــای نەوتــی ســعودی )ئارامکــۆ( و ســەربازگەکانی ئەمریــکا 

لــە عێــراق و ســووریا بۆردومانکــران. دواییــش رووداوی هەڵکوتانــە ســەر 

باڵیۆزخانــەی ئەمریــکا لــە بەغــدا، لــە کۆتایــی دێســەمبەری 2019، دۆخەکــەی 

تەقانــدەوە و دوایــی شــەپۆلێکی گــرژی دەســتیپێکرد و بە کوشــتنی ســولەیامنی 

ــران کۆتاییهــات. ــە مووشــەکییەکەی ئێ و بۆردوومان

ناکــرێ وا تەماشــای کوژرانــی ســولەیامنی بکرێــت، وەک بڵێــی تەنیــا رووداوێکە 
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و لــە زنجیــرەی ملمالنێــی نێــوان ئەمریــکا و ئێــران بەســەردەچێ، بەڵکــو 

رووداوێکــە بەڕاســتی پرســەکانی گەیانــدە لێــواری قلیشــان و یاســا نارساوەکانــی 

ــی  ــە لێکەوتەکان ــە پێویســتە زۆر ل ــد، بۆی ــوان هــەردووال بەزان گەمەکــەی لەنێ

بڕوانــرێ و لێکەوتــە پێشــبینیکراوەکانی لــە ئاینــدەدا لــە ئاســتی عێــراق و 

ــیبکرێنەوە. ــی نێوەڕاســت ش رۆژهەاڵت

گرنگیی سرتاتیژیی قاسم سولەیامنی

ــی  ــزە چەکدارەکان ــە هێ ــوو ل ــا فەرماندەیەکــی ســەربازی نەب ســولەیامنی تەنی

ئێرانــدا، کــە ژمارەیــان دەگاتــە ســەدان هــەزار کــەس. بەڵکــو فەرمانــدەی هێزی 

قودســی ئێرانــی بــوو بــۆ ئەرکــە نێودەوڵەتییــەکان لــە ســوپای پاســدارانی ئێراندا 

و بــە درێژایــی زیاتــر لــە 15 ســاڵ لــە ئاڵۆزتریــن و زەحمەتریــن گۆڕەپانەکانــدا 

خزمەتــی بەرژەوەندییەکانــی واڵتەکــەی کــرد و ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا.

ســولەیامنی بــووە ســیمبووڵێکی نەتەوەیــی بــۆ ســەرکردایەتی و گــەل لــە ئێران. 

بــەو راددەیــەی کــە بــە میراتگــری پادشــای مێژوویــی ئێــران، کــۆرش، ناودەبــرا. 

ئــەو داڕێــژەری سیاســەتی ئێــران بــوو لــە دەرەوە. هــاوکات  دیارتریــن هەڵــۆی 

نێــو ســوپای پاســداران بــوو. هەندێــک کــەس بــە "بەڕێوەبــەری پــڕۆژەی 

ــز و  ــی بەهێ ــن پەیوەندی ــێنن و دەڵێ ــان" دەیناس ــە جیه ــران ل ــانی ئێ پەلکێش

راســتەوخۆی لەگــەڵ هەمــوو گرووپــە چەکدارییــە دژبەرەکانــی واشــنن و 

ــوو. ــی نێوەڕاســت هەب ــە رۆژهەاڵت ــی ل هاوپەیامنەکان

بەرامبــەر ئــەو هەمــوو کاریزمــا ســەرکردەییە و کاریگەرییــە مەعنەوییــە، 

پرۆســەی کوشــتنی ســولەیامنی بڕیارێکــی ئەمریکیــی زۆر بوێرانــە بــوو. بۆیــە 

رۆژنامەڤانــی بەریتانــی، باتــەر کاراکــۆس بــە "گرنگریــن کوشــن لــە رۆژهەاڵتــی 
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نێوەڕاســت لــە ســەدەی 21"دا نــاوی دەبــات. ئــەو دەڵێــت "ئــەوە گرنگــرە لــە 

ــز  ــدە". چارڵ ــن الدن، ســەرۆکی پێشــووی رێکخــراوی قاعی کوشــتنی ئوســامە ب

لیســتەر، رشۆڤــەکاری ئەمریکــی بــۆ کاروبــاری ئێــران، هاوڕایە لەگــەڵ کاراکۆس 

و دەڵێــت کوشــتنەکە "لــەڕووی گرنگیی ســراتیژی و لێکەوتەکانییــەوە، تەنانەت 

لــە کوشــتنی ئەبووبەکــر بەغــدادی، دامەزرێنــەری داعشــیش گرنگــرە“. فیلیــپ 

سمیســی هاوپیشەشــی لەگەڵــی هاوڕایــە.

بەکورتــی ســولەیامنی ســیمبۆڵێکی هێــز بــوو بــۆ تــاران لــە رۆژهەاڵتــی 

نێوەڕاســت و جیهــان. دۆناڵــد ترەمــپ، ســەرۆکی ئەمریــکاش ویســتی بــە 

کوشــتنی ئێــران ناچــاری چاوخشــاندنەوە بــە شــێوازی مامەڵــەی لەگــەڵ واشــنن 

و هاوپەیامنەکانــی بــکات و بەپێــی یاســای نــوێ یــاری بــکات، کــە تێیــدا 

یاســاکانی یارییەکــە لەنێــوان هــەردووالدا دەگۆڕدرێــن.

قازانج و دۆڕانی الیەنە پەیوەندیدارەکان بە کوشتنی سولەیامنی

ــە رووداوی  ــەن ک ــەن ه ــۆر الی ــراق دووج ــی عێ ــی گۆڕەپان ــی ئاماژەکان بەپێ

کوشــتنی ســولەیامنی کاریگەریــی ئەرێنــی و نەرێنیــی لەســەر بەرژەوەندییــان 

ــە:  ــن ل ــن و بریتی ــتەوخۆ ناوبربێ ــی راس ــە الیەن ــان ب ــرێ یەکێکی ــوو. دەک هەب

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و عێــراق. 

الیەنــە ناڕاســتەوخۆکانیش بریتیــن لــە: رووســیای فیــدراڵ، کۆمــاری عەرەبیــی 

ــەوەی  ــۆی ئ ــی. بەه ــداوی عەرەب ــی کەن ــل و واڵتان ــان، ئیرسائی ــووریا، لوبن س

ملمالنــێ  گۆڕانکاریــی  بــە  بەنــدە  ناڕاســتەوخۆکان  الیەنــە  بەرژەوەندیــی 

ــەو  ــەری و ئ ــەڵ کاریگ ــت، لەگ ــی نێوەڕاس ــتگیریی رۆژهەاڵت ــێوازی گش ــە ش ب

ــاران  ــە ت ــە ل ــی هەریەک ــاڵ بەرژەوەندییەکان ــەریەتی، لەپ ــەی لەس کاریگەریی
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ــە  ــی الیەن ــج و زیان ــارەی قازان ــە قەب ــی ب ــا گرنگ ــرە تەنی ــە لێ ــنن. بۆی و واش

راســتەوخۆکان دەدرێــت.

پێشــر نووســەری ئــەم توێژینــەوە بابەتێکــی ســەبارەت بــە پرســەکە بــە 

ناونیشــانی )ســوودمەند و زیامنەنــد لــە رووداوی کوشــتنی قاســم ســولەیامنی؟( 

لــە ماڵپــەڕی ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی ســراتیژیی زانکــۆی کەربــەال و لــە چەنــد 

ــە  ــکرایکرد ک ــە ئاش ــردەوە. بابەتەک ــت باڵوک ــی نێوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ماڵپەڕێک

ــی "پەیامێکــی  ــە قازانجــی زۆری کــردووە. واشــنن توانی ــە رووداوەک واشــنن ل

روون بــۆ تــاران و هاوپەیامنەکانــی لــە ناوچەکــە و جیهــان بنێــرێ کــە ئامادەیــە 

کاری پێشــبینینەکراو و زۆر زیانبەخــش ئەنجامبــدات دژی هــەر الیەنێــک كــە 

ــەش  ــکات“. ئەم ــی ب ــی هاوواڵتیان ــان ژیان ــی ی ــە بەرژەوەندییەکان ــە ل هەڕەش

پەیامێکــی بەهێــز و بەســە بــۆ بەهێزکردنــی تواناکانــی بــۆ "بەرپەرچدانــەوەی 

رکابەرانــی“، چ لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــن یــان لــە شــوێنی دیکــەی جیهان. 

هــاوکات  واشــنن بــە کوشــتنی ســولەیامنی "کۆتایــی بــە فەرماندەیەکــی 

لــە عێــراق و رۆژهەاڵتــی  ســەربازی هێنــا، کــە بەدرێژایــی ســااڵنی زۆر 

نێوەڕاســت کێشەســاز بــوو بــۆی“. زۆر لــە فەرمانــدە ســەربازی و سیاســییەکان 

کــە بیــر لــە هێرشــکردن یــان هەڕەشــەکردن لــە بەرژەوەندییەکانــی ویالیەتــە 

ئــەوان  دەبێــت. چونکــە  چارەنووســیان  ئەمــە  بکەنــەوە،  یەکگرتــووەکان 

ئیــر دەزانــن بڕیــاری کۆتاییهێنــان بــەوان ئاســانر و خێراتــر دەردەچێــت. 

هەروەهــا واشــنن توانیــی وێنــەی خــۆی بەهێزبکاتــەوە. لەکاتێکــدا لــە دیــدی 

ــی زۆر پاشەکشــەی  ــی لــە ناوچەکــە و لــە ئاســتی نێودەوڵەت هاوپەیامنەکان

ــووڕە بکــرێ  ــە ت ــەوەی ســەملاندەوە کــە وەک زلهێزێــک ئاســان نیی ــوو. ئ کردب

ــەوە. ــەڵ کردن ــگاری لەگ ــە ئاڵن ــان بخرێت ی

لەپــاڵ دەســتکەوتە دەرەکییەکانــی واشــنن، ترەمــپ توانــی پێگــەی نێوخۆیــی 
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ــی  ــو ئەندامان ــاوەری لەنێ ــی جەم ــە رێگــەی "زیادکردن ــکات ب ــز ب خــۆی بەهێ

ــران و ئەنجوومەنــی  ــی پی ــە ئەنجوومەن ــەکان ل پارتەکــەی، کــە پارتــی کۆماریی

ــە  ــی ل ــی دژبەران ــەو توان ــتی، ئ ــەل بەگش ــی و گ ــو الیەنگران ــەران و لەنێ نوێن

پارتــی دیموکراتــەکان تەنگاوبــکات و لەپێــش هەڵبژاردنــەکان گوشــاریان بخاتــە 

ســەر“.

ئێرانیــش، ســەرەرای لەدەســتدانی کەســی دووەمــی دوای رێبــەر، بەبــێ قازانــج 

لــە قەیرانەکــە دەرنەچــوو. چونکــە ئــەو رەوشــەی واشــنن و رۆژهەاڵتــی 

ــی 2020  ــی یەک ــو 8ی مانگ ــە 3 تاوەک ــوون، ل ــدا ب ــان تێی ــت و جیه نێوەڕاس

کــە  ســەملاند  واشــنن  بــۆ  ئــەوەی  رووداوەکان  بەڕێوەبردنــی  شــێوازی  و 

"رکابەرێکــی سەرســەختە و دەتوانــێ کێشــەی گــەورە بــۆ بەرژەوەندییــە 

گرنگەکانــی و ژیانــی هاوواڵتیانــی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دروســت بــکات، 

لەپــاڵ توانــای زیانگەیانــدن بــە هاوپەیامنــە راســتەوخۆکانی وەک تەلئەڤیــڤ و 

کەنــداوی عەرەبــی". هەروەهــا وەاڵمدانــەوەی هاوســەنگی-تاوەكو رادەیــەک- 

ــە  ــکراکرد ک ــی ئاش ــۆ جیهان ــەربازییەکەی، ب ــدە س ــی فەرمان ــەر کوژران بەرامب

ــە و دەتوانــێ خــۆی  ــە و ســەرکێش نیی ــران "رۆڵگێڕێکــی هەرێمیــی گەورەی ئێ

کۆنــرۆڵ بــکات و بــە هاوئاســتی یــاری بــکات بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی 

ــاڵ جێگیرکردنــی رژدبوونــی خــۆی  ــە پ و بەرژەوەندییەکانــی واڵتانــی دیکــە، ل

ــی باشــی  ــی ئەرێن ــەش ئەنجام ــی، ئەم ــە نەخشــاندنی سیاســەتی نێودەوڵەت ل

ــنن و  ــەڵ واش ــاران لەگ ــتاندنێک ت ــەر دانوس ــەر ه ــدەدا لەس ــە ئاین ــێ ل دەب

ــدات". ــی ئەنجامیب ــە ئەوروپییەکان هاوپەیامن

رووداوەکــە هەروەهــا هەلێکــی زێڕینــی زۆر باشــی بەخشــییە ســەرکردایەتی 

و  خوێنــاوی  ســەرکوتکردنە  لێکەوتەکانــی  لــە  دەربازبــوون  بــۆ  ئێــران 

تووندوتیژەکــەی ناڕەزاییــە جەماوەرییــەکان لەنێوخــۆی ئێــران، بەتایبــەت 
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ــی دووەم- ــە 15ی ترشین ــی نرخــی ســووتەمەنی ل ــە دوای زیادکردن ــەوەی ک ئ

نۆڤێمبــەری 2019 ســەریهەڵدا. ئــەم ســەرکردایەتییە توانــی پرۆســەی شــکۆداری 

بەخاکســپاردنی ســولەیامنی و کەشــی خەمناکــی نەتەوەیــی ئێــران بقۆزێتــەوە 

ــدڕەو. ــی توون ــەت باڵ ــاوەر، بەتایب ــتهێنانەوەی جەم ــۆ بەدەس ب

بــەاڵم ئــەوەی تاوەکــو رادەیــەک دەســتکەوتەکانی تارانــی الوازکــرد، ئــەو 

ــە  ــە ل ــە و بریتیی ــوو، کــە هێشــتا مەتەڵ ــاکاوە ب رووداوە پێشــبینینەکراوە و لەن

ــە  ــینی ل ــە 160 سەرنش ــر ل ــە زیات ــە، ک ــە ئۆکراینییەک ــتنەخوارەوەی فڕۆک خس

ــەی  ــش لەڕێگ ــوو. ئەوی ــەوە تێداب ــنامەی ئێرانیش ــە ناس ــنامە، ب ــن ناس چەندی

ــەکەی  ــەوی هێرش ــان ش ــە هەم ــی، ل ــامنی ئێران ــۆ ئاس ــەکێکی زەوی ب مووش

ــراق. ئەمــە ســەرەڕای  ــە عێ ــکا ل ــۆ ســەر بنکــە ســەربازییەکانی ئەمری ــران ب ئێ

ــەن. ــو ناب ــامنکرد لەنێ ــتکەوتەکانی باس ــتێک، دەس ــوو ش هەم

ــوو و  ــی رووداوەکان ب ــەی کــە گۆڕەپان ــەو واڵت ــە ئ ــراق، وات ــۆ عێ ــە چــوون ب ب

ــن دۆڕاوە  ــراق گەورەتری ــە عێ ــەوێ ک ــوو، وادەردەک ــان ب ــۆکاری زیاتربوونی ه

لەنێــوان الیەنــە پەیوەندیــدارە راســتەوخۆکاندا. چونکــە دەوڵەتــی عێــراق 

ســەروەری  خــاوەن  وەک  نێودەوڵەتــی،  ئاســتی  لەســەر  خــۆی  نێوبانگــی 

و خــاوەن توانــا بــۆ کۆنرۆڵکردنــی ئــەو رووداوانــەی لەســەر خاکەكــەی 

ــێی  ــی دراوس ــەالی واڵتان ــی وای ل ــەش روانگەیەک ــتدا. ئەم روودەدەن، لەدەس

ــدی  ــرێ بەرژەوەن ــە ناک ــتکردووە ک ــان دروس ــەی جیه ــی دیک ــراق و واڵتان عێ

ــەدا بپارێزرێــت. هەڵبــەت ئەمــەش پاســاوی  ــەو واڵت ــان ل و ژیانــی هاوواڵتیانی

خــۆی هەیــە. ئــەم نێوبانگــە نێودەوڵەتییــە خراپــەی بەغــدا لــە ئاینــدەدا 

ــە هــەر دانوســتاندنێکدا الواز دەکات؛ چونکــە   ــراق ل ــای دانوســتاندنی عێ توان

لــە ســایەی ژینگــەی ئێســتای هەرێمییــەوە رێــز لــە الوازەکان ناگیــرێ و 

ــێ  ــی الواز دەب ــراق الیەن ــە عێ ــن. بۆی ــیان ناپارێزێ ــدی و مافەکانیش بەرژەوەن
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ــۆش  ــە نێوخ ــتدا. ل ــی نێوەڕاس ــووی رۆژهەاڵت ــەیەکی داهات ــەر هاوکێش ــە ه ل

توێــژی  و  عێــراق  حکومەتــی  لەنێــوان  متامنەیــان  نەبوونــی  رووداوەکان 

سیاســەتڤانان لەالیــەک و گەلــی عێــراق لەالیەکــی دیکــەوە زیاترکــرد. چونکــە 

"عێراقییــەکان متامنەیــان بــە توانــای حکومــەت و الیەنــە سیاســییەکانیان نییــە 

بــۆ پاراســتنی ژیــان و بەرژەوەنــدی و شــکۆی دەوڵەتەکەیــان“. ئــەم بۆشــاییە، 

ئەگــەر حکومەتــی تــازەی عێــراق بــە بڕیــاری بوێرانــە و یەکالکــەرەوە رێگــەی 

لێنەگرێــت، لەنێــوان هــەردووالدا لــە ئاینــدەدا فراوانــر دەبــێ. هەروەهــا 

کوشــتنی ســولەیامنی و هەڵوێســتە جیاجیاکانــی الیەنــە سیاســییەکانی عێــراق، 

دوای ئــەو رووداوە )بەتایبــەت لەالیــەن شــیعەوە( ســەبارەت بــە شــیکردنەوەی 

ــۆی  ــە ه ــراق، بوون ــی عێ ــەر خاک ــی لەس ــەربازی بیان ــی س رووداوەکان و بوون

زیاتــر دابەشــبوون و دوورکەوتنــەوەی ئــەو هێزانــە لەیەکــدی. ئەم دابەشــبوونە 

و کاریگەرییەکانــی لــە ئاینــدەدا و دوورکەوتنــەوەی بەرژەوەندییــەکان نکۆڵیــی 

لێناکــرێ و دەبێتــە هــۆی زیاتــر ئاڵۆزکردنــی دۆخــی سیاســی لــە عێــراق، 

ــان  ــەر ی ــە چارەس ــن ب ــەش گەیش ــۆزە. ئەم ــدا ئاڵ ــە بنەڕەت ــە هــەر خــۆی ل ک

رێککەوتنــی هاوبــەش زۆر ئەســتەم دەکات.

لەگــەڵ دڵنیابــوون لــەوەی یاســای نــوێ بــۆ ملمالنێــی نێــوان واشــنن و تــاران 

ــە  ــن ک ــەوەش بڵێی ــێ ئ ــەرهەڵدەدەن، دەب ــولەیامنیدا س ــی دوای س ــە قۆناخ ل

ــن.  ــر ناب ــاران وەک پێش ــنن و ت ــوان واش ــێ لەنێ ــاکانی ملمالن ــە رێس چیدیک

دانیــال بیــامن دەڵێــت کوشــتنی ســولەیامنی وەک "خاڵێکــی گرنگــی گۆڕانــکاری 

دەبــێ لــە پەیوەندییەکانــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا لەگــەڵ عێــراق و ئێــران 

و زۆر کاریگەریــی دەبــێ لەســەر هەڵوێســتی ئەمریــکا بەگشــتی لەبــارەی 

لــەم  واشــنن  پێیوایــە  ماجســامن  کیللــی  بــەاڵم  نێوەڕاســت،  رۆژهەاڵتــی 

ــا وەاڵمــی  ــەوەی تەنی ــە ل ــر هەی ــە "ســراتیژێکی فراوان قۆناخــەدا پێویســتی ب
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جووڵــە تەکتیکییەکانــی ئێــران بداتــەوە و دەبــێ بگــەڕێ بــەدوای شــێوازێکدا بۆ 

چارەســەرکردنی ئــەو قەیرانــەی لــە پەیوەندییەکانیــدا لەگــەڵ تــاران هەیەتــی. 

ــران،  ــراوان لەگــەڵ ئێ ــو جەنگێکــی ف ــە نێ ــە خزان ــن ل ــاڵ خۆدوورگرت ــە لەپ وات

دەبــێ لەڕێگــەی هاوئاهەنگــی لەگــەڵ هاوپەیامنەکانییــەوە دەریچەیەکــی 

دیپلۆماســی لەنێــوان هــەردووالدا بکرێتــەوە، هەرچەنــدە ئەمــە لەڕێگــەی 

ــت. ــەوە بێ ــی سێیەمیش الیەنێک

ــە  ــی پەیوەندیی ــەر بەهێزکردن ــێ لەس ــەردەوام دەب ــران ب ــێ ئێ ــنن دەزان واش

ــکا  ــەڵ ئەمری ــتەوخۆ لەگ ــی راس ــی بەریەککەوتن ــە ناوچەکان ــی ل هەرێمییەکان

و هاوپەیامنەکانیــدا. دەزانــێ ئێــران هەوڵــدەدات بەهــەر شــێوەیەک بــێ 

بەردەوامبــێ لەســەر دروســتکردنی ئاســتەنگ لەپێــش بەرژەوەندییەکانــی 

ــە جەنــگ  ــران ب ــی ئێ ــە هەوڵەکان ــن ل ــەاڵم دەشــزانێ کــە رێگرت ــکادا، ب ئەمری

ــەردووال  ــارە ه ــە وادی ــۆ هــەردووال. بۆی ــووی زۆری دەبــێ ب بژارەیەکــە تێچ

ئامادەنیــن بــۆ لێکەوتەکانــی ئــەو قۆناخــە. بــەاڵم ئیــدارەی ترەمــپ ئاشــکرایکرد 

ــی،  ــاران و هاوپەیامنەکان ــی ت ــە بەرژەوەندییەکان ــدن ب ــە زیانگەیان ــە رژدە ل ک

لەپــاڵ هەڕەشــەکردن لە کەســایەتییە گــەورەکان، کــە رەنگە بــەڕووی ئەمریکادا 

ــە  ــی ل ــی و سەرکێش ــر زیادەڕۆی ــەوە زیات ــکا ل ــدە ئەمری ــتنەو. هەرچەن بوەس

تــاران قبوڵنــاکات، بــەاڵم بڕیــاری کۆتایــی نــەداوە بــۆ رووخاندنــی دەســەاڵتی 

ــۆ ســنووری  ــەوە ب ــاران بگەڕێنێت ــک بکــرێ و ت سیاســی. باشریشــە رێککەوتنێ

جوگرافیــی خــۆی، وەک واڵتێــک کــە بکــرێ بــە ئەرێنــی مامەڵەی لەگەڵــدا بکرێ 

و دەســتبەرداری خەونەکانــی بــۆ شــۆڕش و پەلهاوێشــتنی هەرێمــی بێــت. بــە 

ــەوە  ــەرکردەکانی هەردووالش ــوان س ــی نێ ــە ئاڵوگۆڕکراوەکان رووداوەکان و نام

دیــارە کــە ئەوەیــان دەوێــت، بــەاڵم هێشــتا لەســەر چوارچێــوەی گونجــاو بــۆ 

ــەم  ــا ل ــوون. هەروەه ــە رێکنەکەوت ــەو رێککەوتن ــی ئ ــە واژۆکردن ــن ب گەیش
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ماوەیــەدا هــەردووال بــەردەوام دەبــن لەســەر بەکارهێنانــی هەمــوو کارتەکانــی 

دانوســتاندن بــۆ گوشــارکردن لــە یەکدی. بــەاڵم ئەگــەر هەوڵەکانیان ســەرنەگرن 

بــۆ گەیشــتنە رێککەوتنــی رێکخســتنی بەرژەوەندییەکانیــان، رەنگــە بگەڕێنــەوە 

بــۆ گرژیــی زۆرتــر. بەتایبەتــی لەالیــەن ئێرانــەوە، کــە پێیوایــە بەردەوامبوونــی 

ســزاکانی ئێســتای واشــنن رەنگــە تەقینــەوەی نێوخۆیــی فراوانــی لێبکەوێتــەوە، 

کــە دەکــرێ دەوڵــەت لــە ئاینــدەدا نەتوانــێ کۆنرۆڵــی بــکات. هــاوکات 

مــەرج نییــە تــاران چــاوەڕوان بــێ تاوەکــو بگاتــە ئــەم ئاســتەی تووڕەیــی لــە 

ــۆ  ــنن ب ــانی واش ــۆ راکێش ــخەری ب ــە دەستپێش ــکات ل ــە ب ــا پەل ــۆ، ئینج نێوخ

ــەوە. رووبەڕووبوون

ــەتی  ــە سیاس ــاو ب ــووەکان چ ــە یەکگرت ــە ویالیەت ــراق رەنگ ــە عێ ــەبارەت ب س

بەرامبــەر ئــەو واڵتــەدا بخشــێنێتەوە. بەڕادەیــەک کــە دەکــرێ نەخشــەی 

ــۆی  ــیعەکان. بەه ــە ش ــەڵ الیەن ــی لەگ ــت. بەتایبەت ــی بگۆڕێ هاوپەیامنییەکان

ســەنگیانەوە هاوپەیامنێتــی لەگــەڵ ســەرکردەکانی کــورد بەهێزتــر دەکات، 

کــە  دەکات،  شــت  هەمــان  ســوننەکانیش  ســەرکردە  لەگــەڵ  هەروەهــا 

ئەمریــکا پێیوایــە بــۆ بەدیهێنانــی پەرتەوازەیــی سیاســیی زیاتــر لــە عێــراق بــۆ 

بەرژەوەندیــی خــۆی میانــڕۆن. چونکــە ســەرەڕای بڕیــاری پەرلەمانــی عێــراق، 

ــی ئەمریکاشــەوە،  ــە هێزەکان ــەکان ب ــزە بیانیی ــی هێ ــە دەرکردن ــە ب ــە تایبەت ک

ــۆ  ــە ب ــادە نیی ــکات ئام ــنن هیچ ــەاڵم واش ــە، ب ــێ نیی ــە زۆرەمل ــدە ب هەرچەن

دووبارەکردنــی ئــەوەی پێیدەگوتــرێ "هەڵــەی ئۆبامــا“. واتــە بۆشــایی هێــز لــە 

ــەش  ــەوە. ئەم ــاران پڕیبکات ــانەوەی، ت ــو دوای کش ــتناکات تاوەک ــراق دروس عێ

ــە  ــەن ک ــەوە تێبگ ــرد ل ــە داوایک ــە، ک ــکڵ ئۆهانلۆنـ ــەکار مای ــی رشۆڤ بۆچوون

ــی  ــرە لەســەر بەکارهێنان بەغــدا پێویســتی بــە ســەپاندنی کۆتوبەنــدی زیات

هێــز لەالیــەن واشــنتنەوە لــە ئاینــدەدا لــە عێــراق، بــەاڵم ئــەو بیرۆکــەی 
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ــی  ــران لێ ــەوەی رژێمــی ئێ ــراق رەتکــردەوە بۆئ ــە عێ ــی ل ــی هێزەکان دەرچوون

ســوودمەند نەبێــت. ئــەم رەوشــەش پێویســتی بــە تێگەیشــتنی دروســتە 

ــتنی  ــۆ پاراس ــە ب ــەی هێمن ــە جوڵ ــتی ب ــی و پێویس ــاردەری عێراق ــەن بڕی لەالی

ــت  ــە مەبەس ــە ب ــەو واڵت ــی ئ ــە بوون ــن ل ــراق و رێگرت ــی عێ بەرژەوەندییەکان

ــێ  ــەوەی ملمالن ــۆ یەکالییکردن ــک ب ــە گۆڕەپانێ ــت ب ــێ مەبەس ــان بەب ــێ ی ب

هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەکان، هــەر تێگەیشــتنێکیش بــۆ رەوشــەکە بەرهەمــی 

نابــێ، ئەگــەر بڕیارێکــی سیاســی عێراقــی یەکگرتــوو نەبــێ و تەنیــا ســەرکردە 

ــە رەزامەندیــی ســەرکردەکانی کــورد و ســوننە. شــیعەکان دەرینەکــەن دوور ل

ــۆ بەهێزکردنــی  ــەم قۆناخــەدا کار دەکات ب ــاڵ ئــەوەی باســکرا، واشــنن ل ــە پ ل

یەکگرتنــی بــەرەی هاوپەیامنە هەرێمییەکانــی و رێگەنەدان بــە پەرتەوازەکردنی 

بڕیــاری  رەنگــە  هەروەهــا  هاوپەیامنەکانــی،  و  ئێــران  بەرژەوەندیــی  بــۆ 

یەکالکــەرەوە بــدات بــۆ یەکالییکردنــەوەی چەنــد بابەتێــک وەک بابەتــی جەنگ 

لــە یەمــەن و قەیرانــی کەنــداو لەگــەڵ قەتــەر و یەکڕیزکردنــەوەی هاوپەیامنیــی 

ناتــۆ بــە رێگــەی زیاتــر نزیکبوونــەوە لەگــەڵ ئەنقــەرە و هەوڵبــدات ناتــۆ زیاتــر 

دووچــاری بەرنامــەی پڕچەککــردن و مەشــقپێکردنی هێــزە فەرمییەکانــی عێــراق 

بــکات، وەک هەوڵێــک بــۆ الوازکردنــی ئــەو رێکخراوانــەی کــە ســەر بــە ئێرانــن 

و دەستپێشــخەرییەکەی لێبســێنێتەوە، لەگــەڵ بەردەوامبــوون لــە تەنگکــردن لــە 

رێکخــراوەکان و حکومەتــەکان لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت کــە بەهەر شــێوازێک 

بــێ پەیوەندییــان لەگــەڵ تــاران هەیــە.

ــەڵ  ــدا لەگ ــە ملمالنێی ــاری ل ــاکانی ی ــێ یاس ــە دەب ــێ ک ــاش دەزان ــش ب ئێرانی

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بگۆڕێــت، ئــەو دەشــزانێ تووڕەکردنــی 

ئەمریــکا بێــوەاڵم نابــێ و وەاڵمەکــە ئەگــەر پێویســت بــکات ئازاربەخــش 

دەبــێ. هەروەهــا دەزانــێ درێــژەدان بــە گرژییــەکان لەگــەڵ واشــنن هەڕەشــە 
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و مەترســییەکانی تەنیــا لــە گۆڕەپانــە دەرەکییــەکان نابــن، بەڵکــو گۆڕەپانەکانــی 

نێوخــۆش دەبنــە یەکێــک لــە گۆڕەپانــە ســەرەکییەکان بــۆ گوشارخســتنە ســەر 

ســەرکردەکانی. ئەویــش لەڕێگــەی بەردەوامبوونــی گوشــاری دەرەکــی بــۆ پاڵنان 

بــە هاوواڵتیانــی ئێرانــی بــۆ زیاتــر تووڕەبــوون و بەرگەنەگرتــن و هاندانیــان بــۆ 

ــن.  ــی دەربڕی ــوون و ناڕەزای یاخیب

ــە  ــەر، ک ــەڕی گوشارخستنەس ــەتی ئەوپ ــی سیاس ــی جێبەجێکردن بەردەوامبوون

ــەکانی  ــت، کێش ــژەی پێبدرێ ــەر درێ ــڕەوی دەکات، ئەگ ــپ پەی ــدارەی ترەم ئی

ــر دەکات.  ــی زیات ــی ئێران ــی هاوواڵتیان ــە دەروونییەکان ــە و کێش ــی رۆژان ژیان

تارانیــش تێــدەگات کــە دەبــێ تێچــووی ئەمنــی و راگەیانــدن و ئابووریــی زۆر 

ــی  ــان بەالیەن ــەرەی نێوخــۆ ی ــەوەی ب ــە تەقین ــن ل ــۆ رێگەگرت لەئەســتۆبگرێ ب

کەمــەوە رێگەگرتــن لــە دەرچوونــی لەژێر کۆنــرۆڵ، ئەمەش وەک پێشــر گومتان 

دەیانخاتــە بــەردەم دوو بــژارەوە، کــە لێیــان دەربــاز نابــێ: یــان دەســتبەرداری 

هەندێــک لــە مــەرج و داخوازییــە دەرەکییەکانــی ببێــت و رێککەوتنێــک لەگەڵ 

واشــنن واژۆبــکات کــە بەرژەوەندیــی هــەردووالی تێدابــێ، یانیــش پەلــە بــکات 

لــە رووبەڕووبوونــەوە لەنێوانیانــدا بــۆ هەناردەکردنــی قەیرانەکــە بــۆ دەرەوە. 

هەڵبــەت دەبــێ جەخــت لــەوە بکەینــەوە کــە رێگــەی دووەم بــۆ هــەردووال 

تێچــووی زۆر دەبێــت.

بــۆ فراوانکردنــی بەرنامــەی ئەتۆمــی و  لــەم قۆناخــەدا کاردەکات  ئێــران 

ــۆ  ــە ب ــە گەرەنتیی ــەربازی تاک ــزی س ــە هێ ــە پێیوای ــۆی، چونک ــەکیی خ مووش

رێگەگرتــن لــە هێرشــکردنە ســەری و دژایەتیکردنــی، بۆیــە ئــەم دوو بەرنامەیــە 

ــن. ــوودا بەهێزدەب ــە قۆناخــی داهات ــی دەرەکــی و دانوســتاندنی ل ــە ملمالنێ ل

ســەرەڕای ئــەو ماندووبوونــەی تــاران بەهــۆی پاڵپشــتیکردن لە شــوێنکەوتووانی 

بــەاڵم هــەر  ناوچەکــەدا کەوتووەتــە سەرشــانی،  لــە  لــە واڵتانــی دیکــە 
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بــەردەوام دەبــێ لــەو پاڵپشــتیییە، لەبــەر دوو هــۆکار: یەکــەم، بــۆ رێگەگرتــن 

لــە ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی بەڕاســتی بەهێــز لــە ناوچــە ســەرەکییەکانی 

هەژموونــی خۆیــدا؛ چونکــە پێیوایــە دەوڵەتــی بەهێــز رکابەریــی دەکــەن لــە 

بەرژەوەنــدی و هەژموونــدا و دەستتێوەردانەکانیشــی لــە کاروبــاری نێوخۆیــی 

واڵتانــدا ســنووردار دەکــەن. هۆکارەکــەی دیکــەش بریتییــە لــەوەی کــە 

شــوێنکەوتووانی لــە واڵتانــی دیکــە کارتــی گوشــارن و رێگــە خۆشــدەکەن بــۆ 

ــە هــەر دانوستاندنێکیشــدا  ــی و ل ــر پەلهاویشــتنی هەرێمــی و نێودەوڵەت زیات

کــە دەکــرێ بیــکات لەگــەڵ دژبەرانــی، بەکاریاندەهێنــێ، بــەاڵم رەنگــە 

هێورکردنــەوەی  هەوڵــی  داهاتــوودا  قۆناخــی  لــە  ئێــران  ســەرکردایەتیی 

یارییەکــە بــدات لــە چەنــد گۆڕەپانێکــی هەرێمیــدا و هانــی شوێنکەوتووانیشــی 

بــدات زیاتــر دان بەخۆیانــدا بگــرن، لەپــاڵ زۆر بــە وریاییــەوە هاوکاریکردنــی 

ســەربازیی راســتەوخۆش بۆیــان. چونکــە خــۆی و شــوێنکەوتووانی لەژێــر 

ــەپێندرێ،  ــەردا بس ــری بەس ــزای زیات ــەوێ س ــدان و نای ــی نێودەوڵەتی چاودێری

ــران  ــە ئێ ــااڵی ل ــااڵ و ژمارەیەکــی زۆری بەرپرســانی ب ــەری ب ــەت رێب ــە تەنان ک

ــەک  ــە هــەر هۆی ــە ب ــدە ئێرانیی ــەم دی ــەوە. رەنگــە ئ ــە دەرەوەش گرتووەت و ل

بــێ بەبــێ بەهەڵەداچوونــی ئێــران و شــوێنکەوتووانی تێنەپــەڕێ و هــەر 

ــت. ــەی دەبێ ــش لێکەوت هەڵەیەکی

هەروەهــا ئێــران هەوڵی هێورکردنەوەی مەترســییە هەرێمــی و نێودەوڵەتییەکان 

لەســەر خــۆی دەدات. ئەویــش لەڕێگــەی هەوڵــدان بــۆ نزیکبوونــەوە لــە 

واڵتانــی کەنــداو. لەپێــش هەمووشــیانەوە شانشــینی عەرەبیــی ســعودیە و 

ــیەی  ــە دۆس ــی ل ــا، بەتایبەت ــیا و تورکی ــەڵ رووس ــردن لەگ ــر هاوئاهەنگیک زیات

ســووریادا. هەوڵــی بەهێزکردنــی پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ پاکســتان و چیــن و 

ــە ســەرکەوتنی بانگەشــەی  ــن ل ــۆ رێگەگرت ــک ب ــش دەدات، وەک هەوڵێ هیندی
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واشــنن بــەوەی کــە ئێــران پاڵپشــتیی تیــرۆر دەکات و ســەرچاوەی هەڕەشــەیە 

ــە بزانێــت  ــران پێویســتی بەوەی ــۆ ئاشــتی و ئاسایشــی نێودەوڵەتــی، بــەاڵم ئێ ب

ســەرکەوتنی لــەم هەوڵــەدا تەنیــا بەنــد نییــە بــە دیــداری فەرمــی و گۆڕینــەوەی 

نامــەی دۆســتانە، بەڵکــو پێویســتیی بــە گۆڕینــی کــردەوەی سیاســەتە، لەگــەڵ 

ــی  ــە بەریەککەوتن ــەدان ب ــەواو و رێگەن ــی ت ــتەقینە و پابەندبوون ــتی راس ویس

ــی دیکــە بەشــێوەیەکی ترســناک. ــەکان لەگــەڵ واڵتان بەرژەوەندیی

بەکورتــی رەنگــە ئێــران دوای کوژرانــی ســولەیامنی وا تێگەیشــتبێ کــە ئەنجامــی 

ــوێ  ــای ن ــە یاس ــە ب ــۆی. بۆی ــێ ب ــراپ دەب ــوورەکان زۆر خ ــە س ــی هێڵ بەزاندن

یــاری دەکات کــە بەزاندنــی هێڵــە ســوورەکان لــە فەرهەنگیــدا نەبــێ، بــەاڵم لــە 

ژینگەیەکــی هەســتیاری وەک ژینگــەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا نابــێ پابەندبوون 

بــە نەبەزاندنــی هێڵــە ســوورەکان تەنیــا لەالیــەن ئێرانــەوە بێــت. بەڵکــو 

ــن  ــۆ رێگەگرت ــن ب ــەوە پابەندب ــدارەکان پێی ــە پەیوەندی ــوو الیەن پێویســتە هەم

لــە لەدەســتدەرچوونی رووداوەکان. بەڕادەیــەک کــە هەمــووان خۆیــان لــە 

ــن. ــەوە کــە ئەنجامــەکای پێشــبینی ناکرێ رەوشــێکی شــڵەژاوی وادا ببینن

رەوشی سیاسی لە عێراق لەدوای سولەیامنی

ــە.  ــن دۆخدای ــە خراپری ــولەیامنی ل ــەدوای س ــراق ل ــە عێ ــی ل ــی سیاس رەوش

ــی  ــە مانگەکان ــی رووداوەکان ل ــگ و خێراکان ــە گرن ــۆی لێکەوت ــش بەه ئەوی

رابــردوودا، کــە دەربازبــوون لــە کاریگەرییەکانــی ئاســان نییــە، بــەاڵم هاوکێشــە 

داینامیکییــە نەگــۆڕاوەکان لــەم قۆناخــەدا بریتیــن لــە: بەردەوامبوونــی ملمالنێ 

لەنێــوان واشــنن و تارانــدا بــۆ زیاتــر بەدەســتهێنانی ناوچــەی هەژمــوون 

ــن  ــدی، هەردووکیشــیان رازی ناب ــدا لەســەر حیســابی یەک ــە عێراق ــان ل بۆخۆی
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دەســتبەرداری ئــەم ئامانجــە بــن بــۆ ئــەوی دیکــە، جــا بــە هــەر تێچوویــەک 

بــێ. ســەرەڕای بانگەشــەکانی چەنــد الیەنێــک لــە بەغــدا، کــە داوای دەرکردنــی 

ــنن  ــی واش ــەوە هاتنێک ــەر بەدەنگ ــەن، ه ــە دەک ــەو واڵت ــەکان ل ــزە بیانیی هێ

بــۆ ئــەم بانگــەوازە، وەک پێشــریش گومتــان، تەنیــا جێگۆڕکێکــردن دەبــێ بــە 

ــەر  ــێ لەس ــد دەب ــی کۆتوبەن ــان زیادکردن ــوێ ی ــەربازگەی ن ــە س ــی ل هێزەکان

ــکاوە لەســەر خاکــی عێــراق. هەروەهــا  بەکارهێنانــی هێــز لەالیــەن ئەمری

ــەردەوام  ــراق ب ــییەکانی عێ ــە سیاس ــەر الیەن ــە لەس ــەردوو واڵتەک ــاری ه گوش

ــە.  ــەی دیک ــن لەســەر حیســابی الیەنەک ــک ب ــەڵ الیەنێ ــەوەی لەگ ــێ بۆئ دەب

رەنگــە ئــەو گوشــارانە پەرتەوازەبــوون و دوورکەوتنــەوەی زیاتــر لەنێــوان ئــەو 

ــەن و  ــر بک ــتیان تووندت ــەوێ هەڵوێس ــەر بیان ــەن، ئەگ ــت بک ــەدا دروس هێزان

بــاش بــۆ بەرژەوەندییەکانــی واڵتەکەیــان یاریــی نەکــەن. بۆیــە ئاماژەکانــی ئــەم 

ــی  ــەڵ ناڕەزایەتییەکان ــردن لەگ ــی مامەڵەک ــەردوو پرس ــە ه ــە ل پەرتەوازەبوون

بابەتەکــە  تــەواو دەرکەوتــن. رەنگــە  بیانییــەکان  ئێســتا و بوونــی هێــزە 

بەهــۆی ورووژاندنــی بابەتــی دیکــی وەک: ناوچــە گەرمــەکان و نــەوت و گاز 

و نەهێشــتنی گەندەڵــی و رێکخــراوە ســەربازییە نافەرمییــەکان )میلیشــیاکان( 

ــە دەرەوەی دەســەاڵتی یاســا و ســەروەریی لەســەر  ــەوەی چــەک ل و باڵوبوون

دەروازە ســنوورییەکان و دابەشــکردنی داهاتەکانــی دەســەاڵت لــە حکومەتــی 

ــش  ــەوە، زۆرتری ــدی گرتووەت ــادل عەبدوملەه ــز ع ــەی بەڕێ ــە جێگ ــوزەر ک راگ

پــاش  دەکــرێ  کــە  لــەو حکومەتــەی  زیاتربــێ  ئەمــە  رەنگــە  ئاڵۆزببــێ. 

هەڵبژاردنــی پێشــوەختی پەرلەمــان بێــت، کــە ئەرکــی ســەرەکیی خشــتەی کاری 

حکومەتــی راگــوزەر رێکخســتنییەتی، لەگــەڵ بابەتــی دیکــەی ئاڵــۆز و تێکــەڵ.

ــی  ــی ناڕەزای ــە دیمەن ــە نەگۆڕاوان ــە داینامیکیی ــەو هاوکێش ــەدا ئ ــاڵ ئەم ــە پ ل

ــە، کــە دەکــرێ فراوانــر و تووندتربــن، ئەویــش ئەگــەر  جەماوەریشــیان تێدای
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ــییەکان  ــە سیاس ــوێ و الیەن ــی ن ــکات حکومەت ــی هەســت ب ــی عێراق هاوواڵتی

ــەرەتاییەکانی. ــە س ــی داواکاریی ــۆ بەدیهێنان ــەن ب ــەڕژدی کارناک ب

ــک  ــە خەڵ ــت. چونک ــی نابێ ــەقامگیریی جەماوەری ــەدا س ــەم قۆناخ ــراق ل عێ

چیدیکــە ناتوانــن بەرگــەی کێشــە کەڵەکەبــووەکان بگــرن، کــە بەدرێژایــی 

ســااڵنی پــاش ســاڵی 2003 کەڵەکــە بوونــە. هــەر حکومەتێکی عێراقیــش چەندە 

نیازپاکیــش بێــت، گۆچانــی ســیحریی نییــە بــۆ چارەکردنــی هەمــوو کێشــەکان و 

پێویســتی بــە یەکێتیــی بڕیــاری سیاســی و ســراتیژی و پابەندبــوون بــە وادەی 

دیاریکــراو بــۆ هەڵبژاردنــەکان دەبێــت. هەروەهــا دەبــێ هەمــوو ســەرچاوەکان 

و وزەکان و پاڵپشــتیی هەرێمــی و نێودەوڵەتیشــی تێــدا وەگەڕبخــرێ بــۆ 

ــان. ــی هاوواڵتی ــەوەی نەهامەتی ــە کەمکردن ســەرکەوتن ل

ســەرکەوتنی حکومــەت و یەکڕیزیی الیەنە سیاســییەکان و دابینکردنی بەشــێک 

لــە پێداویســتییەکانی  خەڵــک، هــۆکاری گرنــگ دەبن بــۆ هێورکردنــەوەی گەلی 

تــووڕە لەســەر شــەقام، بــەاڵم شکســتهێنانی حکومــەت و الیەنــە سیاســییەکان، 

کاریگەریــی رووخێنــەری دەبــێ لەســەر شــیرازەی کۆمەڵگــەی عێراقــی و رەنگــە 

ببێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی رەوتــی هزریــی تووندئــاژۆ، کــە وەک دەڵێــت 

پەرســتگەکە و ئەوانــەی نێویشــی بســووتێنێت. 

ــراق،  ــەتڤانانی عێ ــۆ سیاس ــێ ب ــۆش ناب ــی خ ــە هەواڵێک ــەم قۆناخ ــن ب گەیش

و  ئایینــی  و  مەزهەبــی  و  هــزری  بــاوەڕە  و  بیرکردنــەوە  هەمــوو  بــە 

ــت، جــا  ــی دەبێ ــەی خراپ ــان لێکەوت ــۆ هەمووی ــە ب ــەوە. چونک نەتەوەییەکانیی

هەریەکەیــان بەپێــی پێگــە و کاریگەریــی خــۆی.

بەغــداش بــۆ کەمکردنــەوەی گوشــاری ملمالنــێ هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەکان 

لەســەر خــۆی، پێویســتی بــە خۆدوورگرتــن لــەو ملمالنێیانــە دەبــێ و پێویســتی 

بــە رێگەگرتــن دەبــێ لــە بوونــی گۆڕەپانــی عێــراق بــە مەیدانــی راســتەوخۆی 
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ــی دەزگا دەســتووری و  ــە بەهێزکردن ــە. هەروەهــا پێویســتی ب ــەو ملمالنێیان ئ

ــی  ــەی هاوواڵتیان ــتهێنانەوەی متامن ــەڵ بەدەس ــێ، لەگ ــی دەب دیموکراتییەکان

ــێ  ــژارەی یەکــەم، کــە ناکــرێ دەســتبەرداری ب ــی وەک ب ــژارەی دیموکرات ــە ب ب

یــان لەکیســی بــدات. یەکخســتنی هێــزە ئەمنــی و ســەربازییەکان لــە هەرێمــی 

کوردســتان و هەمــوو ناوچەکانــی عێــراق بۆئــەوەی بــە هاوئاهەنگــی کاربکــەن 

وەک هێزێکــی یەکگرتــوو و خــاوەن یــەک بڕیــار و فەرماندەیــی بــۆ پاراســتنی 

واڵتەکــەی لــە هێرشــی دەرەکی و مەترســییە ئەمنــی و ســەربازییە نێوخۆییەکان 

و ســووربوون لەســەر دوورخســتنەوەی رێکخســتنە ســەربازییەکانی ســەر بــەم 

الیەنــی هەرێمــی و ئــەو الیەنــی نێودەوڵەتــی، چونکــە بوونــی رێکخســتنی وا، 

ــتی و  ــووی رسووش ــراق الواز دەکات و بیان ــەروەریی عێ ــی و س ــاری سیاس بڕی

دروســتکراو بــۆ دەســتتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی دەدات بەدەســتەوە.

بــۆ دوورخســتنەوەی عێــراق لــە هــەر لێکەوتەیەکــی ویســتی واشــنن و تــاران 

ــەرەو  ــە پێناچــێ ب ــرژی، ک ــەرەو گ ــان چــوون ب ــک ی ــۆ گەیشــتنە رێککەوتنێ ب

ــی  ــی فراوانکردن ــە گرنگی ــی ل ــاردەری عێراق ــە بڕی ــە ک ــت، هەڵەی ــەوە بچێ ئ

تــۆڕی پەیوەندییــە هەرێمــی و نێودەوڵەتییەکانــی کەمبکاتــەوە و هەوڵــی 

چاککردنــەوەی رووخــاوی یــان الوازییەکانــی نــەدات. بۆیــە پێویســتی بــە 

سیاســەتێکی دەرەکیــی کارا دەبــێ، کــە پێویســتە تیمێکــی بەئەزموونــی خــاوەن 

توانــای بــەرز بەڕێــوەی ببــات، کــە هەڵچوونەکانــی و هەســت و بڕیــاری 

بەپەلــە کۆنرۆڵــی نــەکات و لەســەرخۆیی و پشتبەســن بــە بناخــەی پاراســن و 

ــا. ــە بنەم ــەی بکات ــااڵی واڵتەک ــی ب ــی بەرژەوەندی بەدیهێنان

لــە کۆتاییــدا دەبــێ بڵێیــن عێــراق و ناوچەکــە بــەرەو رووداوی گرنــگ و گۆڕانی 

ــەس  ــردووە ک ــۆ ئامادەنەک ــۆی ب ــەوەی خ ــە ئ ــن، ک ــیدار دەچ ــرا و مەترس خێ

بەزەیــی پێدانایەتــەوە. چونکــە گۆڕەپانــی ملمالنــێ وەک ســەکۆی شــەترەنجە 
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و ســەرکەوتن بــە سەرکێشــی و پەلەکــردن بەدینایــەت، بەڵکــو بــە تێگەیشــن 

لــە یاســاکانی یارییەکــە و بــە زیرەکــی قۆســتنەوەیان لــەدژی خاڵــە الوازەکانــی 

دژبــەر بــۆ شکســتپێهێنانی لەکاتــی گونجــاودا بەدیدێــت.

سەرچاوەكان:

ــتنی  ــە کوش ــولەیامنی ل ــم س ــتنی قاس ــە کوش ــەم هۆکاران ــۆی ئ ــەراح، بەه ــەد م - محەمم

ــە ماڵپــەڕی رۆژنامــەی قەبــەس  ــە 4ی یەنایــەری 2020 ل بەغــدادی و بــن الدن گرنگــرە، ل

www.alqabas.com باڵوکرایــەوە: 

- ســیهام ئەشــتۆ، چــۆن کوشــتنی ســولەیامنی کاریگەریــی لەســەر رەوشــی عێــراق دەبێــت؟ 

لــە 3ی یەنایــەری 2020 لــە ماڵپــەڕی www.dw.com باڵوکرایــەوە

- ئیــامن ئەحمــەد عەبدولحەلیــم، دیــدی رۆژئاوایــی جیاجیــا بۆ کوژرانی قاســم ســولەیامنی، 

لــە 6ی یەنایەری 2020 لــە ماڵپــەڕی www.futureuae.com باڵوکرایەوە

 -پەرچەکــرداری شــارەزایانی برۆکینگــز بەرامبــەر کوژرانــی فەرمانــدەی ئێرانــی قاســم 

ســولەیامنی، لــە 3ی یەنایــەری 2020 لــە ماڵپــەڕی www.brooking.edu باڵوکرایــەوە

ــە  ــوان ویالیەت ــی نێ ــە قەیران ــووەکان ل ــوودمەند و زیانلێکەوت ــن س ــل، کێ ــینام وەکی - س

 www.bbc.com ماڵپــەڕی  لــە   2020 یەنایــەری  11ی  لــە  ئێــران؟  و  یەکگرتــووەکان 

باڵوکرایــەوە

- خالیــد علێــوی ئەلعــەرداوی، ســوودمەند و زیانلێکەوتــووی دوای رووداوی کوشــتنی قاســم 

http://kerbalacss.uokerbala.edu. ســولەیامنی؟ لــە 13ی یەنایــەری 2020 لــە ماڵپــەڕی

iq باڵوکرایــەوە

- کوشــتنی قاســم ســولەیامنی لــە کوشــتنی بــن الدن گرنگــرە، لــە 3ی یەنایــەری 2020 لــە 

www.aawsat.com ماڵپــەڕی رۆژنامــەی )الــرشق االوســط( باڵوکرایــەوە
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کێشەکانی فیدراڵی لە عێراق و رێگەچارەکانی 

داهاتووی عێراق لەنێوان ناوەندیبوون و 

ناناوەندیبوون و فیدراڵبووندا

د.عوسامن عەلی

لەکاتــی هەوڵــدان بــۆ وێناکردنــی سیســتمی داهاتووی سیاســیی واڵتەکــە بەپێی 

ــان  ــراق رووبەڕووی ــی عێ ــە بڕیاردەران ــە کێشــەیەک هــەن ک دەســتوور، کۆمەڵ

ــەی  ــی بیرۆک ــارەزووی پیادەکردن ــتی ئ ــی بەگش ــتەبژێری سیاس ــەوە. دەس دەبن

ــی و  ــای مێژووی ــەش بنەم ــەن. ئەم ــد دەک ــی توون ــادەی ناوەندی ــی س دەوڵەت

بۆماوەیــی کولتووریــی هەیــە. لەپــاڵ پیادەکردنــی هەڵــەی فیدراڵــی لــە ســاڵی 

2003ەوە، بەتایبەتیــش پیادەکردنــی ئــەو بەشبەشــێنەیەی بە بیانووی دەســتوور 

ــی  ــی هــەن بەهێزکردن ــی ناوچەی ــدێ واڵت ــە، هەن ــە. ســەرباری ئەمان لەئارادای

دیموکراســی و فیدراڵــی لــە عێراقــدا بــە زیــان بــۆ بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان 

ئەژمــار دەکــەن و، هەوڵــی پشــتیوانیکردنی هێــزە عێراقییــە دژ بــە فیدراڵییەکان 

ــەوەش  ــە. ئ ــکردنی واڵتەک ــی دابەش ــی پیالنەکان ــووی دژایەتی ــە بیان دەدەن، ب

ــی  ــی واڵتان ــە پشــتیوانانی فیدراڵ ــە ک ــردووە، ئەوەی ــر ک ــەی ئاڵۆزت ــە دۆخەک ك
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رۆژئــاوان، بەتایبــەت ئەمریــکا. لەبەرئــەوە دژبــەرەکان چەمکەکەیــان بــە 

بــۆ دابەشــکردنی واڵتانــی ناوچەکــەوە  داگیــرکاری و پیالنــی داگیرکــەران 

ــداوە. گرێ

بــەاڵم لــە ئەنجامــی ئــەو وێرانییــەی لە ماوەی شــەڕی داعــش و پەراوێزخســتنی 

ئــەو شــەڕە،  پــاش  و  داعــش  پێــش شــەڕی  لــە  ناوچانــە  ئــەو  خەڵکــی 

ــک  ــتبوونی بۆچوونێ ــەی دروس ــووە مای ــەوە، ب ــینی گرت ــی سوننەنش ناوچەکان

کــە پێیوایــە جگــە لــە فیدراڵــی هیــچ شــتێکی دیکــە نییــە بــۆ بەڕێوەبــردن و 

ــت.  ــۆ بربێ ــای ب ــە پەن ــەو ناوچان ــی دانیشــتووانی ئ پاراســتنی بەرژەوەندییەکان

بەرسەشــی  وەک  شــیعەی  زۆرینــە  ناوچەکانــی  بۆچوونــە  ئــەم  تەنانــەت 

گرتووەتــەوە. چونکــە هەســتێکی روو لــە گەشــەکردن و بەهێــز هەیــە پێیوایــە 

حکومەتــی ناوەنــد لــە بەغــدا ناتوانــێ بەدەنــگ بەرژەوەندییەکانیانــەوە 

پێیانوایــە  بۆیــە  بــکات،  بێبەشــکردنیان  کێشــەی  چارەســەری  و  بچێــت 

فیدراڵــی چارەســەری تەنگژەکەیانــە. لــەالی خۆیانــەوە، دەســتەبژێری سیاســی 

لــە  پێیانوایــە  کوردســتان،  هەرێمــی  لــە  ئاســاییش  خەڵکــی  تەنانــەت  و 

ــان  ــی دیكەی ــچ بژارەیەک ــی هی ــە فیدراڵ ــە ل ــدا جگ ــەڵ بەغ ــان لەگ پەیوەندیی

نییــە و، ئــەو تەنگژانــەی دووچــاری پەیوەندیــی هەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ 

ناوەنــددا دەبنــەوە بەهــۆی نەبوونــی نیــازی راســتەقینەی جێبەجێکردنــی 

دیموکراســی و دەقەکانــی دەســتوور و هەبوونــی گیانــی تایفەگەرییــەوەن، 

ــۆ مســۆگەرکردنی  ــن چارەســەرە ب ــە گونجاوتری ــەوە، ک ــەک بەهــۆی فیدراڵیی ن

ــا  ــەکان. هەروەه ــە ئایینیی ــەوەكان و کەمین ــی نەت ــی و ماف ــتنی فرەڕەنگ پاراس

دەســتەبژێری سیاســی لــە هەرێمــی کوردســتان پێیوایــە جێگــرەوەی فیدراڵــی 

یەکێتیــی کۆنفیدراڵییــە لەگــەڵ حکومەتــی بەغــدا و، ئەگــەر دۆخــی ناوچەیــی 

و نێودەوڵەتــی گونجاوبێــت، ســەربەخۆیی جێگــرەوە پەســەندەکەیە.
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ئێســتای عێــراق و دەرهاوێشــتەکانیان، وەک  رووداوە سیاســییە خێراکانــی 

ــێکی  ــەی شۆڕش ــە مای ــە ببن ــی 2019، رەنگ ــی یەکەم ــەرهەڵدانەکەی ترشین س

گــەورە و گۆڕانــی سەرانســەری لــە هاوکێشــەی سیاســی لــە واڵتــدا و، دەســتوور 

راگــوزەرەی  حکومەتــە  ئــەو  بگــۆڕن.  پەیڕەوکــراو  سیاســی  سیســتمی  و 

مەرجەعیەتــی ئایینــی بــااڵ و ســەرهەڵداوان داوای دەکــەن، لەوانەیــە ناچارببــێ 

دەســتوور پەکبخــات و پەرلەمــان هەڵبووەشــێنێتەوە. هەروەهــا دەســتەبژێری 

بکــەن.   2005 ســاڵی  دەســتوورەکەی  داڕشــتنەوەی  داوای  سیاســی  نوێــی 

ــد لەســەر حیســابی هەرێمــەکان و،  ــە ناوەن ــە دەســەاڵت بدات بەشــێوەیەک ک

ــەر  ــردن لەس ــەی جەختک ــوون جێگ ــی هاوواڵتیب ــەر چەمک ــردن لەس جەختک

ــە  ــدات و الیەن ــەش رووب ــەی ئەم ــە پێچەوان ــەوە. لەوانەی ــەکان بگرێت پێکهات

ســوننە کاریگــەرەکان رووداوەکانــی داهاتــوو بــۆ چەســپاندنی دەســەاڵتی 

خۆیــان لــە ناوچــە سوننەنشــینەکاندا بەکاربێنــن و عێــراق ببێتــە فیدراڵییەکــی 

دێفاکتــۆ، وەک ئــەوەی لــە پەیوەندیــی نێــوان هەرێمــی کوردســتان و بەغــدادا 

ــە. هەی

لــەم توێژینەوەیــەدا کێشــە و ئاســتەنگەکانی بــەردەم جێبەجێکردنــی فیدراڵــی 

ــەر  ــە ب ــن، دەخەین ــەر هەب ــەرکردنیان، ئەگ ــی چارەس ــراق و رێکارەکان ــە عێ ل

بــاس. هەروەهــا لــە ئەگــەری هەبوونــی توانــای پیادەکردنــی جۆرە سیســتمێکی 

بێــت.  ناناوەندێتــی  و  فیدراڵــی  تێکەڵەیەکــی  کــە  دەکۆڵینــەوە  سیاســی 

توێــژەر پێیوایــە فیدراڵــی باشــرین چارەســەرە بــۆ ئــەو تەنگــژە ناســنامەییەی 

لەبەرئــەوەی  بەردەوامــە.  و  دروســتبووە  عێراقــدا  دروســتکردنی  لەگــەڵ 

چاوەڕواندەکرێــت فیدراڵــی لــە عێراقــدا ببێتــە هــۆکاری نەمانــی دیکتاتۆریــی 

تاک و حیزب و دەمارگیری نەتەوەیی و ئایینی و، ســنووردارکردنی دروســتبوونی 

کەشــی گونجــاو بــۆ زاڵبوونــی تاکێــک یــان حیزبێــک یــان پێکهاتەیــەک بەســەر 
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کارگێڕیــی ناوەنــد و قۆرخکردنــی بــۆ خــۆی و، دەبێتــە مایــەی دەســتەبەرکردنی 

پێداویســتییەکانی پێکهاتەکانــی گەلــی عێــراق و، پاراســتنی پێناســی کولتووریــی 

ــی  ــتانی و کولتووری ــی و شارس ــی ئاوەدان ــە بنیات ــتامنی و، ل ــی و نیش خۆجێی

گشــت رۆڵەکانــی گەلــی عێــراق بەگشــت نەتــەوە و ئایینــزا و بۆچــوون و 

ئاراســتەکانییەوە بەشــداری دەبێــت، تاوەکــو هەمــووان بگەنــە مافەكانیــان لــە 

ژیــان و خۆشــگوزەرانی و پێشــکەوتن و، گەشــە بــە ســەرچاوە رسووشــتییەکان 

بدرێــت بەشــێوەیەک کــە بــە دەنــگ خواســتی ژیانێکــی ســەربەرزانەوە بچێت.

چەمکەکانی دەوڵەتی سادە و دەوڵەتی فیدراڵ و کۆنفیدراڵ:

هەمــوو  و  تاکــە  ســەروەرییەکی  خاوەنــی  دەوڵەتێکــە  ســادە  دەوڵەتــی 

دەســەاڵتی هەرێمــەکان و ناوەنــد بەیەکــەوە کۆکراونەتــەوە، بــەاڵم دەســەاڵت 

بەســەر بەشــە کارگێڕییەکانــدا دابەشــبووە. لەکاتێکــدا لــە دەوڵەتــی فیدراڵــدا 

ــی  ــن و قایلبوون ــر تێگەیش ــای لەیەك ــەر بنەم ــادە لەس ــی س ــد دەوڵەتێک چەن

ــان  ــان یەکخــراون و، قەوارەیەکــی یەکگرتووی ــووە ی ــە یەکیانگرت ئارەزوومەندان

پێکهێنــاوە و بەشــەکانی دەســەاڵتیان لەنێــو خۆیانــدا دابەشــکردووە. واتــە 

دابەشــکردنی دەســەاڵت هەیــە. بــەاڵم لــە دەوڵەتــی ســادەدا ســەروەری 

و  دەنوێنــێ  خــۆی  یەکگرتــوو  یەکەیەکــی  وەک  دەوڵــەت  و  یەکپارچەیــە 

دەســەاڵت یەکپارچەیــە و، گــەل تێیــدا یەکێتییەکــی مرۆیــی گونجــاوە و خــاک 

یــەک خاکــە. فراوانیــی پانتایــی خاکــی دەوڵەتــی ســادە یــان بەیەکگەیشــن و 

دابڕانــی خاکەکــەی کاری تێنــاکات. هەروەهــا ئــەم جــۆرە دەوڵەتــە بــە شــێوازی 

حوکمڕانــی، پاشــایەتی یــان کۆمــاری، کاریگــەر نابــێ و دەشــێ دەوڵەتــی ســادە 

پاشــایەتی بێــت وەک ئــوردن و، دەشــێ کۆمــاری بێــت وەک میــرس و لوبنــان. 

منوونــەی دیكــەی دەوڵەتــی ســادە لــە واڵتانــی جیهانــدا زۆرن، وەک: فەرەنســا، 
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ــن نیشــانەکانی  ــەرەب. گرنگری ــی ع ــەی واڵتان ــان و زۆرب ــوردن، لوبن ــرس، ئ می

ــەن: ــوو ئەمان ــان یەکگرت ــی ســادە ی دەوڵەت

یەکێتــی دەســەاڵتەکانی دەوڵــەت: یەکێتــی دەســەاڵتی سیاســی خــۆی لــە 

ــەاڵتی  ــادانان و دەس ــەاڵتی یاس ــدا )دەس ــەاڵتی دەوڵەت ــێ دەس ــی هەرس یەکێت

راپەڕانــدن و دەســەاڵتی دادوەری( دەنوێنێــت کــە بەپێــی دەســتوور کاری خۆیــان 

ئەنجامــدەدەن. دەســەاڵتی یاســادانان یەکێکــە و، ئــەو یاســایانە دادەڕێژێــت کــە 

گشــت تاکــەکان لــە دەوڵەتدا بــۆ یەکالکردنــەوەی کێشــەکانیان ملکەچیــان دەبن.

یەکێتــی دەســتوور و یاســاکان: دەوڵەتــی ســادە یــان یەکگرتــوو یەک دەســتووری 

هەیــە کــە بەســەر گشــت پارچەکانــی واڵتــدا جێبەجێدەکرێت.

یەکێتیــی خــاک و یەکێتیــی ناســنامە: خاکــی دەوڵەتــی ســادە یــان یەکگرتــوو، بــە 

هەمــوو بەشــەکانییەوە: زەوی و ئــاو و ئاســامن، لــە ژێــر ســەروەری دەوڵەتدایــە. 

ــە و  ــوو یەک ــان یەکگرت ــادە ی ــی س ــی دەوڵەت ــنامەی هاوواڵتیان ــا ناس هەروەه

ــەو ناســنامەیە  ــن و ئ ــە هەڵگری ــەو دەوڵەت ــی ئ ــی ســەر خاک گشــت هاوواڵتیان

بەپێــی چەنــد پێوەرێــک بەدەســتدێت.

هەڵبژاردنــی سیســتمی ناوەنــدی یــان ناناوەنــدی بــۆ دابەشــکردنی ئەرکــەکان کار 

ناکاتــە ســەر یەکێتیــی دەســەاڵتی حکومــەت، چونکــە ناوەندێتــی و ناناوەندێتــی 

و  دەوڵــەت  کارگێڕییەکانــی  ئەرکــە  دابەشــکردنی  شــێوازی  بــە  پەیوەســن 

پەیوەندییــان بــە سیســتمی سیاســیی حوکمڕانــی دەوڵــەت یــان بــە ئەنجامدانــی 

ــیی  ــی سیاس ــەر یەکێتی ــە س ــدا کار ناکەن ــە و، لەکۆتایی ــییەوە نیی ــی سیاس ئەرک

ــووە. ــان یەکگرت ــی ســادە ی ــی دەوڵەت ــەت، کــە مۆرکــی بنەڕەتی دەوڵ

ــی  ــە دەوڵەت ــی دەستنیشــانکردنی دەســەاڵتە یاســاییەکان ل ــد منوونەیەک چەن

فیــدراڵ:

ــتمەکاندا  ــە سیس ــەاڵت ل ــکردنی دەس ــۆ دابەش ــاواز ب ــەواو جی ــەی ت دوو رێگ
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هــەن، بریتیــن لــە شــێوازی دووالیەنــە و شــێوازی بەیەکەوەیــی و، لــە زۆربــەی 

لــە شــێوازی دووالیەنــەدا  توخمــی هــەردوو شــێوازەکە هەیــە.  واڵتانــدا 

ــدراڵ و  ــوان هــەردوو دەســەاڵتی فی ژماەیەکــی زۆر دەســەاڵتی هاوبــەش لەنێ

ــەن )1(. ــدا ه ــەاڵتی هەرێمەکان دەس

ــی  ــە یەکگرتن ــان ل ــدراڵ ی ــی فی ــەوە دەکــەن کــە دەوڵەتان یاساناســان باســی ئ

چەنــد قەوارەیەكــی ســەربەخۆ، یــان لــە چەنــد قەوارەیــەك پێکدێــن، کــە لــە 

ــایی و  ــی یاس ــوەی نوێ ــە چوارچێ ــا ل ــەوە، ئینج ــر بوونەت ــی گەورەت دەوڵەتێک

ــان داوە. ــاری یەکگرتنەوەی ــە بڕی ــێوەیەكی ئارەزوومەندان ــدا بەش کۆمەاڵیەتی

دەوڵەتــی فیــدراڵ لــە یەکگرتنــی دوو ویالیــەت یــان چەنــد ویالیەتێکــی 

ــی  ــی و جوگرافیای ــی کۆمەاڵیەت ــاوەن تایبەمتەندی ــک، خ ــان نزی ــووف، ی هاوک

و مێژوویــی و کولتووریــی ئایینــی یــان نەتەوەیــی هاوبــەش پێکدێــت و، 

ــۆی  ــی خ ــەاڵتە نێوخۆییەکان ــە دەس ــێک ل ــتبەرداری بەش ــان دەس هەریەکێکی

ــە فیدراڵەکــە  ــی خــۆی دەبێــت و، یەکدەگــرن و دەوڵەت و ســەروەریی دەرەکی

لەســەر بنەمــای دەســتووری فیــدراڵ دادەمەزرێنــن، وەک ئــەوەی لــە ئیامراتــی 

یەکگرتــووی عــەرەب و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و واڵتانــی دیکــەدا 

ــت. بەدیدەکرێ

ــی  ــانەوەی دەوڵەتێک ــۆی هەڵوەش ــدراڵ بەه ــی فی ــەی دەوڵەت ــی دیك جۆرێک

ــان  ــی ی ــەی کۆمەاڵیەت ــی کێش ــە ئاکام ــتدەبێت، ل ــەورەوە دروس ــی گ ناوەندی

ئایدیۆلــۆژی یــان سیاســی یــان ئابــووری یــان بەهــۆی جیــاوازی زمــان و 

نەریــت و کولتــووری کۆمەڵگەکانییــەوە و، ئەمانــە دەبنــە هانــدەر بــۆ ئــەوەی 

کۆمەڵگەکانــی نێــو دەوڵەتــە گەورەکــە داوای ســەربەخۆیی تەواوبکــەن و 

ــەوە  ــی نەت ــە بنەماکان ــەن ک ــە بک ــی چارەنووس ــی دیاریکردن ــەو ماف داوای ئ

ــە کار  ــە جیابووەوان ــەو ویالیەت ــەوە، ئ ــاش ئ ــەملێنن. پ ــووەکان دەیانس یەکگرت
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بــۆ دروســتکردنی دەوڵەتێــک دەکــەن لەســەر بنەمــای فیدراڵــی و بەپێــی 

و  ئەرجەنتیــن  مەکســیک،  رووســیا،  وەک  فیــدرال،  کارگێــڕی  سیســتمێکی 

ــل.  بەرازی

نووســەران و لێكۆلینڤانــان پۆلێنــی جۆراوجــۆر بــۆ سیســتمە فیدراڵییەکــە 

دەکــەن، بــۆ ئــەم مەبەســتەش شــێوازی دروســتبوون و دابەشــکردنی دەســەاڵت 

لەنێــوان حکومەتــی فیــدرال و ویالیەتــەکان یــان هەرێمــەکان دەکەنــە بنەمــای 

پۆلێنکــردن.

فیدراڵیــی هــەرەوەزی )هەندێــک نــاوی تێکچــڕژاوی بــۆ بەکاردەهێنــن(: لــەم 

جــۆرەدا، هەرێمــەکان لەڕێگــەی نوێنەرانیــان، کــە رۆڵەکانــی هەرێمەکانیانــە و 

بــۆ نوێنەرایەتیکردنیــان لــە حکومەتــی فیدراڵــدا هەڵیاندەبژێرن، بەشــدارییەکی 

ــی  ــی و حکومەت ــادانانی فیدراڵ ــی یاس ــی ئەنجوومەن ــە بڕیارەکان ــان ل فراوانی

فیدراڵــدا دەبێــت.

بەکاردەهێنــن(:  بــۆ  ناوەندیــی  نــاوی  )هەندێــک  پێکەوەلــکاو  فیدراڵیــی 

ــۆ  ــەوە ب ــێ گەڕان ــت، بەب ــدی دەدرێ ــێوەکی ناوەن ــار بەش ــۆرەدا، بڕی ــەم ج ل

ــە دەســەاڵتی  ــەری خــۆی ل ــک نوێن ــەوەی هــەر هەرێمێ ــەکان، لەبەرئ هەرێم

یاســاداناندا هەیــە، کــە بــە هەڵبــژاردن دەستنیشــان دەکرێــن. ویالیەتــە 

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا باشــرین منوونــەی ئــەم جــۆرەی فیدراڵیزمــە.

رۆڵێکــی  فیــدراڵ  حکومەتــی  جــۆرەدا،  لــەم  کێبڕکێکارانــە:  فیدراڵیــی 

ــەردا  ــە بەرامب ــە و، ل ــدا هەی ــی هەرێم ــی خۆجێی ــە حکومەت ــراوەی ل بچووکک

ــاری  ــی کاروب ــە بەڕێوەبردن ــان ل ــی گەورەتری ــەکان رۆڵ ــی هەرێم حکومەتەکان

خۆیانــدا هەیــە. بەلجیــکا و ئوســرالیا و بەرازیــل منوونــەی ئــەم جــۆرەی 

فیدراڵیــن.

فیدراڵیــی مــاف: لــەم جــۆرەدا، حکومەتــی فیــدراڵ بەرپرســیارێتی و دەســەاڵتی 
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بێســنووری هەیــە لــە داڕشــتنی یاســاکان و لەســەر هەمــوو ئاســتەکانی 

لــە زۆربــەی دەوڵەتــە  بــە بەرژوەندییــە فیدراڵــەکان )ئەمــە  پەیوەســت 

فیدراڵەکانــدا هەیــە و، ئەڵامنیــا و نەمســا لەمــەدا پێشــەنگن(.

ــەکان و  ــە فیدراڵ ــوان هەرێم ــاوازی لەنێ ــۆرەدا، جی ــەم ج ــک: ل ــی ناڕێ فیدراڵی

ــرەدا  ــە، لێ ــەوە( هەی ــی و نەتەوەیی ــی و جوگراف ــەڕووی سیاس ــدا )ل تواناکانیان

حکومەتــی فیــدراڵ رێککەوتنێکــی فیدراڵیــی کارگێــڕی لەســەر بنەمــای کەتواری 

ــردن  ــۆ خۆبەڕێوەب ــک ب ــەر هەرێمێ ــتیی ه ــا و پێداویس ــەڕووی توان ــاواز ل جی

ــە ئیســپانیایە( )2( . ــدەدات )باشــرین منوون ــدا ئەنجام ــەڵ هەرێمەکان لەگ

فیدراڵیــی کارگێــڕی: ئەوانــەی ئــەم پۆلێنەیــان داهێنــاوە دەڵێــن ئــەم جــۆرەی 

ــی  ــان و تایبەمتەندی ــاوەن ناونیش ــی خ ــی ناوەندی ــە دەوڵەت ــە تاک ــی ل فیدراڵ

نەتەوەیــی و نیشــتامنی و کولتــووری و مێژوویــی یەکانگیــردا پێکدێــت و، 

ــان کولتووریــی  ــی تایبەمتەندیــی نەتەوەیــی ی ــۆ نەبوون ــە هــۆکار ب ئەمــە نابێت

بچووکــری دیکــە. لەبەرئەمــەش دەوڵەتــی ناوەنــدی واڵت بەســەر چەنــد 

ــدا دابەشــدەکات و، هــەر هەرێمێــک  هەرێمێکــی خــاوەن حوکمڕانیــی فیدراڵ

ــە  ــەکان ل ــوو هەرێم ــە و، هەم ــی هەی ــی فراوان ــڕی و دارای ــەاڵتی کارگێ دەس

ــان  ــی ی ــی پانتای ــێ لەبەرچاوگرتن ــدا و بەب ــی ناوەندی ــی دەوڵەت داوودەزگاکان

ــە. ــکیان هەی ــتووان، پش ــارەی دانیش ژم

ناناوەندێتیی نافیدراڵ:

ــی و  ــن فیدراڵ ــە، دەتوانی ــدی و جیاوازییان ــەم تایبەمتەن ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ب

ناناوەندێتــی لــە یەکــدی جیابکەینــەوە و، جیاوازیــی نێوانیشــیان دەبێتــە مایەی 

کێشــە و جیــاوازی لــە تێگەیشــتنەکاندا، چونکــە دەوڵەتــی ناناوەنــدی بریتییــە 

لــە تاکــە دەوڵەتێکــی ســادە کــە دیموکراســی وایکــردووە دەســەاڵتی کارگێڕیــی 

زۆر بداتــە پارێزگاکانــی )3(.
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ــییەی  ــەوارە سیاس ــەو ق ــت: "ئ ــتوور دەڵێ ــارەزای دەس ــی ش ــم م. فیلی ماڵکۆڵ

خۆیەتــی،  الی  گرنگــەکان  بڕیــارە  هەمــوو  کــە  ناوەنــدی،  حکومەتێکــی 

حوکمڕانیــی دەکات، ناکــرێ نــاوی قــەوارەی فیدراڵــی بــۆ بەکاربهێرێــت، 

مەگــەر دەســتبەرداری واتــای بــاوی وشــەکە ببیــن".

هەروەهــا دەڵێــت: "هەمــان شــت بــۆ کۆمەڵــە قەوارەیەکــی سیاســیی جیــا لــە 

یەکــدی، کــە چوونەتــە نێــو هاوپەیامنییــەک بــۆ رێگــری لــە ملمالنێــی نێوانیــان، 

لەکاتێکــدا بڕیارەکانــی تایبــەت بــە هــەر یەکێکیــان بەوانیدیکــەوە پەیوەســت 

نییــە، دروســتە". ئەگــەر گشــت بڕیــارە بنەڕەتییــەکان لەالیــەن قەوارەی سیاســی 

ــە سیســتمێکی  ــەر نایکات ــی یەکــەی پێکهێن ــەوکات هەبوون ــدەوە دران، ئ ناوەن

فیــدراڵ، بگــرە تەنیــا وەک شــێوازێکی حوکمڕانــی ناناوەنــدی دەمێنیتــەوە )4(.

ــە  ــەرکارە ب ــراق ب ــە عێ ــتا ل ــتمەی ئێس ــەو سیس ــەيە، ئ ــەم پێناس ــرەی ئ بەگوێ

فیــدراڵ ناژمێردرێــت، هەرچەنــدە دەســتوورێکی فیدراڵــی هەیــە، کــە بــە 

ــییەی  ــتمە سیاس ــەم سیس ــرە ئ ــت. بگ ــێ ناکرێ ــەدا جێبەج ــە واڵتەک ــردار ل ک

ــە  ــەی ل ــێوەی ئەوان ــە، هاوش ــتمێکی ناوەندیی ــەڕی سیس ــو ئەوپ ــتا تاوەك ئێس

هەنــدێ واڵتــی ســادەدا پەیــڕەو دەکرێــت و، ناناوەندێتییەکــەی کەمــرە لــەو 

یاســای ناناوەندێتییــەی لــە ســەردەمی حکومەتەکــەی عەبدولڕەحــامن بــەزاز، 

لــە بەیاننامــەی 29ی حوزەیرانــی 1966دا راگەیێنــدرا و، هێڵــی ســەربازیی ســەر 

ــردەوە. ــەرەب رەتیک ــتی ع ــی نەتەوەپەرس ــە رەوت ب

ئــەوەی سەرنجڕاکێشــە ســەبارەت فیدراڵــی ئەوەیــە کــە دوو دەوڵەتــی فیدراڵــی 

لێکچــوو نیــن و، هیــچ دەوڵەتێکــی فیــدراڵ نییــە کــە دەقــاودەق هاوشــێوەی 

ــەکان وێکچــوو  ــە فیدراڵ ــت. دەشــێت ویالیەت ــی بێ ــی فیدراڵ ــەی ئایدیاڵ منوون

یــان ناهاوشــێوە بــن. لــە دەوڵەتــی فیدراڵیــی هاوشــێوەدا "پالنــی دابەشــکردنی 

دەســەاڵت کار دەکاتــە ســەر گشــت ئــەو یەکانــەی دەوڵەتەکــە پێکدەهێنــن"، 
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لــە بەرامبــەردا و لــە فیدراڵییــە ناڕێکەکانــدا "یەکێــک یــان زیاتــر لــە ناوچــەکان 

)ویالیەتــە فیدراڵــەکان( دەســەاڵتی تایبەتــی دەبــێ، کــە کەرتەکانــی دیکــە لێــی 

ــان  ــەاڵت ی ــکردنی دەس ــدا دابەش ــە فیدراڵەکان ــوو ویالیەت ــە هەم ــن". ل بێبەش

ــۆ  ــان دەســەاڵتی ب ــدا بەشــدارە ی ــد تێی ــاوە و، حکومەتــی ناوەن ناناوەندێتــی ب

گواســراوەتەوە.

حکومەتــی هەرێمــەکان: دەشــێ دابەشــکردنی منوونەیــی دەســەاڵت لــە 

خوێنــدن و ئازادیــی ئایینــەوە دەســتپێبکات تاوەكــو دەگاتە ئەرکی ســنوورداریی 

حکومــی، وەک ســەپاندنی بــاج و بەڕێوەبردنــی چاودێریــی تەندروســتی و 

ــی)5(. ــی نێوخۆی ئاسایش

ــوودا  ــی تازەلەدایکب ــی فیدراڵی ــە دەوڵەتێک ــنوور ل ــتنی س ــە داڕش ــژارە ل دوو ب

دەوڵەتەکــەدا  لەنێــو  نــەژادی  شــێوازێکی  دەتوانــێ  مــرۆڤ  داهێــراون. 

بدۆزێتــەوە و یەکــەکان لەســەر بنەمــای نــەژادی بنیــات بنێــت یــان دەتوانــێ 

ــەڵ  ــتامنیدا تێک ــوار نیش ــەی خ ــو یەک ــۆرەکان لەنێ ــە جۆراوج ــە نەژادیی کۆمەڵ

ــە فیدراڵــی هەرێمــی دەنارسێــت، وەک  ــە یەکــدی بــکات. ئەمــەی دوایــی ب ب

ئــەوەی لــە عێراقــدا هەیــە. هەندێــک پێشــنیازی دابەشــکردنی عێــراق بەســەر 

ــە  ــت و ل ــەڵ بێ ــن و چــوارەم تێک ــەژادی ب ــێیان ن ــەن، س چــوار ناوچــەدا دەک

ــت )6(. ــدا بێ بەغ

ــی  ــەی ئێســتای ســویرسا بەرهەمــی شــەڕێکی نێوخۆی ــەو رێکخســتنە فیدراڵ ئ

ــاش شــەڕێکی  ــە پ ــوو، ل ــد ب ــدراڵ چارەســەرێکی مامناوەن ــوو و پەیکــەری فی ب

کانتۆنــە  لەنێــوان   )Sonderbund زۆندەربوونــد  )شــەڕی  تایفەگــەری 

و  لیربالیزمــی فەرەنســا  کاریگەریــی  ژێــر  کــە کەوتبوونــە  پرۆتســتانتەکان 

دەوڵەتێکــی ناوەندیــی فیدراڵیــان بــەالوە پەســەند بــوو، دژ بــە کانتۆنــە 

کاتۆلیکــە کۆنزێرڤاتیڤــەکان. ئەوەبــوو دوای چەنــد خولێکــی شــەڕی وێرانکــەر، 
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شــەڕەکە راگیــرا و ئاشــتی لەســەر بنەمــای دەســتوورێکی نوێــی فیــدراڵ بنیاتــرا، 

ــتوورە  ــەو دەس ــت. ئ ــۆ دەگرێ ــراوان لەخ ــی بەرف ــی و فرەییەک ــە ناناوەندێت ک

ــش  ــەکان گواســتەوە و، ئەوانی ــۆ کانتۆن ــدی ب ــی ناوەن دەســەاڵتەکانی حکومەت

ــە و،  ــی کۆن ــە نەریتێک ــتەوە. ئەم ــارەوانییەکانیان گواس ــۆ ش ــەوە ب الی خۆیان

ــان  ــدان شــارەوانی بــوون کــە زمانــی زاڵ و ئایینــی جیاوازی ئەنجامەکــەی چەن

هەبــوو. هەروەهــا ســویرسا دان بــە ســێ ئاســتی واڵتینامــەدا دەنێــت: "هــەر 

ــدرال  ــەی فی ــری واڵتینام ــدا، هەڵگ ــەک کات ــە ی ــویرسا، ل ــتامنييەکی س هاونيش

و کانتــۆن و شــارەوانییە و، هــەر یەکێــک لــەو واڵتینامانــە رەنگدانــەوەی 

ــڕن". دەســتووری ســویرسا  ــزا یەکدیب ــەژاد و ئایین ــدا ن ــە تێیان ســێ پێناســەن ک

ــە  ــی حکومەت ــەوە. ئەنجوومەن ــە کای ــەی هێنای ــی بێوێن ــی فیدراڵ حکومەتێک

ــە  ــانیان هەی ــەاڵتی یەکس ــە دەس ــت ک ــدام پێکدێ ــەوت ئەن ــە ح ــە ل فیدراڵەک

دوو  لــە  ئەمیــش  و،  هەڵدەبژێردرێــن  فیدراڵــەوە  پەرلەمانــی  لەالیــەن  و 

نوێنــەران  ئەنجوومەنــی  و  پیــران  ئەنجوومەنــی  پێکدێــت،  ئەنجوومــەن 

بااڵکــە نوێنەرایەتیــی کانتۆنــەکان دەکات و ئەنجوومەنــە  و، ئەنجوومەنــە 

خوارووەکــە نوێنەرایەتــی تاکــە ســویرسییەکان دەکات. هــەر ئەنجوومەنێکیــش 

ــە ســاڵی 1848وە دوو  ــەم دەســتوورە ل ــت. ئ ــەوە هەڵدەبژێردرێ ــەن گەل لەالی

جــار هەموارکــراوە و، هــەر هەموارکردنێکــی دەســتوور پێویســتە گەلــی 

ــتبێنێت)7( . ــە بەدەس ــدات و زۆرین ــۆ ب ــی ب ــویرسا دەنگ س

ــی  ــاو راگرتن ــە لەپێن ــدان و پەیڕەوکردن ــایانی گرنگیپێ ــویرسییەکە ش ــە س منوون

ــەر  ــەوەی ه ــۆ ئ ــکردن ب ــۆ رێخۆش ــوننەدا و ب ــیعە و س ــو ش ــن لەنێ خوێنڕش

ــکات. ــادە ب ــۆی پی ــاوەڕی خ ــدا بیروب ــی خۆی ــە ناوچەکان ــەک ل ئایینزای
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ــت،  ــزراو دەبێ ــدا پارێ ــی کۆنفیدراڵ ــە یەکێتی ــدار ل ــی بەش ــەروەریی واڵتان س

ــتبەرداری  ــدام دەس ــی ئەن ــدا واڵتان ــە تێی ــدراڵ ک ــی فی ــەی یەکێتی بەپێچەوان

ســەروەری خۆیــان لــە ئاســتی دەرەکــی بــۆ حکومەتــە نوێیەکــە، کــە حکومەتــی 

ــن. ــە، دەب فیدراڵ

دەســتەی بــااڵ لــە یەکێتیــی فیدراڵــدا، کــە پێیدەگوتــرێ کۆمەڵــە یان کۆنگــرە یان 

کۆنگرێــس، زیاتــر بــە کۆنگــرەی دیپلۆماتــەکان دەچێــت و ئەندامانــی نوێنــەری 

واڵتەکانــی خۆیانــن و مافــی قســەکردن و بڕیاردانیــان بەنــاوی واڵتەکانیانــەوە 

ــەر  ــتەکانی س ــتی دەس ــە خواس ــتەکانی ل ــێوەیەک خواس ــچ ش ــە و، بەهی هەی

بــە یەکێتییەکــەوە دروســت نابــن. بگــرە لــە خواســتی کــۆی ئەندامــەکان 

ــتبوونی  ــۆی دروس ــە ه ــە دەبێت ــدراڵ، ک ــی فی ــەی یەکێت ــن، بەپێچەوان پێکدێ

دەوڵەتێکــی ناوەنــدی لەســەرووی دەوڵەتانــی ئەنــدام و دەوڵەتــی یەکێتییەکــە 

)حکومەتــی فیــدراڵ( نــەک حکومەتەکانــی واڵتانــی ئەنــدام، دەربــڕی خواســتی 

ــە. یەکێتییەکەی

ــەر  ــن لەس ــاوە، کۆک ــان پێکهێن ــە جۆراوجۆرەکانی ــەی یەکێتیی ــەو پەیامننامان ئ

هەبوونــی کۆدەنگــی بــۆ هەموارکردنــی پەیامنەکــە یــان لەکاتــی هاتنــی 

فیــدراڵ  یەکێتیــی  لــە  ئەمــە  و،  یەکێتییەکــە  نــاو  بــۆ  نــوێ  ئەندامێکــی 

جیایدەکاتــەوە، کــە تێیــدا کۆدەنگــی لەکاتــی هەموارکردنــی پەیامننامــەی 

ــدراڵ( بەمــەرج نەکــراوە، بەڵکــو ئەوپەڕەکــەی  یەکێتییەکــەدا )دەســتووری فی

ڕەزامەندیــی ســێ چارەکــی واڵتانــی ئەندامــی پێویســتە.

یــان  بەســەر هەرێمــەکان  یەکێتــی کۆنفیــدراڵ دەســەاڵتیان  دەســتەکانی 

تاکەکانــی واڵتانــی ئەندامــدا نییــە، ئەمــەش پێچەوانــەی یەکێتــی فیدراڵــە 
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ــە  ــدراڵ دەســەاڵتی راســتەوخۆی بەســەر گشــت واڵت ــی فی ــدا حکومەت کــە تێی

ئەندامــەکان و تەنانــەت گشــت هاوواڵتیانیشــیانەوە هەیــە و، وابــاوە لــە 

ســایەیدا دادگەیەکــی بــااڵی دەســتووری پێکبهێرێــت بــۆ یەکالکردنــەوەی ئــەو 

کێشــانەی رەنگــە بکەونــە نێــوان حکومەتــی فیــدراڵ و حکومەتەكانــی واڵتانــی 

ئەنــدام لــە یەکێتییەکــە. هاوواڵتــی لــە واڵتانــی هاوپەیــامن لــە یەکێتــی 

کۆنفیدراڵــدا، فرەناســنامەیە و، هاوواڵتــی هــەر واڵتێکیــان لــە واڵتەکانــی 

ــدرال  ــی کۆنفی ــت، چونکــە یەکێت ــی دەژمێردرێ ــە بیان ــەدا ب دیکــەی یەکێتییەک

ــە  ــە مایــەی دروســتبوونی حکومەتێکــی هاوبــەش و یــەک گــەل، بگــرە ل نابێت

حکومــەت و گەالنــی واڵتــە هاوپەیامنەکانــی نێــو یەکێتییــە کۆنفیدرالەکــە 

پێکدێــت، ئەمــەش پێچەوانــەی یەکێتــی فیدراڵــە کــە تێیــدا هەموو دانیشــتووان 

ــە  ــش ناســنامەی یەکێتیی ــە، ئەوی ــەک ناســنامەیان هەی ــا ی ــان تەنی و هاوواڵتیی

فیدراڵەکەیــە)8(.

مێژووی فیدراڵی لە عێراقدا

ــدە  ــەوە دەوڵەتێکــی ســادە )زێ ــە ســاتی دامەزراندنیی ــراق ل ــەوەی عێ لەگــەڵ ئ

ناوەنــدی( بــووە، بــەاڵم بیرۆکــە و پڕۆژەکانــی بەفیدراڵکردنــی پێــش رووخاندنــی 

ــەت  ــی تایب ــە بەریتانییەكان ــوون. بەڵگەنام ــە 2003دا لەدایکب ــس ل ــی بەع رژێم

بــە عێــراق ئاماژەیــان تێدایــە بــۆ ئــەوەی سیاســەتڤانانی بەریتانیــا لــە وەزارەتــی 

ــااڵنی 1920-1919دا  ــە س ــی ل ــتانی بەریتانیای ــی هیندس ــەکان و وەزارەت کۆڵۆنیی

باســیان لــە بەســتنەوەی کوردســتان بــە عێراقــەوە، لــە چوارچێــوەی سیســتمێکی 

فیــدراڵ دا، کــردووە. لــەو بەڵگەنامانــەدا چەندیــن جــار بــاس لــەوە کــراوە 

ــوان  ــدی نێ ــێوەی پەیوەن ــدا هاوش ــە عێراق ــەرەب ل ــورد و ع ــی ک ــە پەیوەندی ک
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ــدا  ــە کۆتایی ــز ل ــەاڵم کاربەدەســتانی ئینگلی ــت، ب ــزەکان بێ ســکۆتالندی و ئینگلی

گەیشــتنە تێگەیشــتنێک کــە پێیوابــوو ئــەو بیرۆکەیــە بــۆ عێــراق واقیعــی نییــە)9(.

ــی  ــەدۆڕاوی لێ ــە 1991دا ب ــت و ل ــووە کوەی ــراق چ ــەوەی عێ ــاش ئ ــر، پ دوات

ــە  ــەوەی ب ــد، ئ ــان راگەیان ــیعەکان یاخیبوونی ــەرا ش ــە ئایینگ ــوو و، حیزب دەرچ

ســەرهەڵدانە شــەعبانییەکە نــارسا و، ئــەو هەوڵــەی کــورد لــە باکــوور و، 

دەرەنجــام بڕیــاری نێودەوڵەتــی ســەپاندنی ناوچــەی دژەفڕیــن، کــە فەرەنســا و 

بەریتانیــا و ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ پاراســتنی کــورد لــە باکــوور و شــیعە 

ــە باشــوور ســەپاندیان. ل

ــک  ــرد، کاتێ ــەند ک ــان پەس ــەی فیدراڵیی ــیعە بیرۆک ــەرکردەکانی ش ــوو س ئەوەب

محەممــەد باقــر حەکیــم، ســەرۆکی ئەنجوومەنــی بــااڵی شۆڕشــی ئیســالمی لــە 

عێــراق، داوایکــرد هەمــوو باشــووری عێــراق بخرێتــە ژێــر چەتــری نێودەوڵەتــی 

و بكرێتــە ناوچەیەکــی ئــارام، هاوشــێوەی ئــەوەی لــە باکــووری عێراقــدا کــرا. 

ئــەو باشــوورەی باســیکرد، وەک لــە نامەیەکــی خۆیــدا بــۆ الیەنــە نێودەوڵەتییــە 

ــە  ــینەکان ل ــە شیعەنش ــوو ناوچ ــانیکردووە، هەم ــدارەکان دەستنیش پەیوەندی

نەجــەف و کەربــەال و کــوت و ســەماوە و دیوانییــە و حیللــە و عیــامرە و 

نارسییــە و بــەرسە دەگرێتــەوە. پاســاوی حەکیــم بــۆ ئــەو داوایــە پەیوەســتبوو 

بــە ئاسایشــەوە، واتــە لەپێنــاو پاراســتنی ئایینزاکــەی خــۆی بــوو، هــەر هەمــان 

ئــەو پاســاوەیش پاڵــی بــە عەبدولعەزیــز حەکیمــی برایــەوە نــا بۆئــەوەی داوای 

فیدراڵــی بــکات و پــاش داگیرکردنــی عێراقیــش لــە داواکــەی پاشەکشــە نــەکات.

بۆیــە فیدراڵــی لــە عێراقــدا بەرهەمێکــی نوێــی پــاش داگیــرکاری نییــە، 

وەک ئــەوەی هەندێــک لــە دەســتەبژێر و توێــژەران بــۆی دەچــن. ئــەم 

ــیۆندا  ــی ئۆپۆزیس ــە کۆنگرەکان ــیعە ل ــی ش ــورد و حیزبەکان ــەن ک ــە لەالی بابەت

ــە 1991دا  ــی شــەعبانی ل ــاش راپەڕین ــی پ ــە کۆنگــرەی بەیروت تاوتوێکــراوە و ل
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ــدا  ــتانی عێراق ــەی کوردس ــە ناوچ ــەی ل ــەو کۆنگران ــا ل ــرد، ئینج ــتی پێک دەس

ــوور  ــین( و باک ــوور )شیعەنش ــتنی باش ــاوی پاراس ــە پاس ــکرا، ب ــدران باس گرێ

)کوردنشــین( لــە بااڵدەســتیی ناوەنــد! تاوەكــو کار گەیشــتە چەســپاندنی 

فیدراڵــی وەک کەتوارێکــی دەســتووری بــۆ عێراقــی نــوێ و راگەیاندنــی عێــراق 

ــی 1999دا، کــە  ــە کۆنگــرەی لەندەن ــدراڵ، بەتایبەتیــش ل وەک دەوڵەتێکــی فی

تێیــدا باســی شــێوەی دەوڵەتــی عێــراق لــە قۆناخــی دوای رووخانــی رژێــم کــرا 

ــت  ــی نێوەڕاس ــتان و فیدراڵی ــی کوردس ــی فیدراڵی ــووڵ باس ــێوەیەکی ق و، بەش

و باشــووری عێــراق کــرا و، لــەوێ رێککەوتــن لەســەر دەستنیشــانکردنیان 

ــاش  ــی پ ــە دەســتووری عێراق ــرا ل ــە پێویســت زان ــی دەســتووری و ب وەک ماف

ســەددامدا بچەســپێندرێت.

ئــەو پاســاوە ئەمنییــەی توێژەران لە کۆنگــرەی 1999ی لەندەنیش خســتیانەڕوو، 

لەســەر پاســاوی پەیوەســت بــە ئاسایشــی نەتەوەیــی و هەرێمــی بنیاترابــوون 

ــی  ــژە نێوخۆییەکان ــۆکاری تەنگ ــە ه ــن ک ــە گەیش ــەو ئەنجام ــژەران ب و، توێ

ــی  ــت، بریت ــران و کوەی ــە ئێ ــس دژ ب ــی بەع ــەڕی رژێم ــەردوو ش ــراق و ه عێ

بــوو لــە: نەبوونــی دامــەزراوەی دەســتووری و، نادیدەگرتنــی ســەروەریی یاســا 

ــەر  ــەش چارەس ــەم هۆکاران ــەر ئ ــد. لەب ــە ناوەن ــەاڵت ل ــەوەی دەس و، چڕکردن

بــۆ عێراقــی نــوێ بریتییــە لــە: دابەشــکردنی دەســەاڵت و ناوەندەکانــی 

ــایش و  ــەقامگیری و ئاس ــدا س ــە عێراق ــو ل ــدا، تاوەک ــەر هەرێمەکان ــز بەس هێ

رێزگرتــن لــە مافەکانــی مــرۆڤ لەســەر بنەمــای هاوبەشــیی دادوەرانــەی 

گشــت عێراقییــەکان دەســتەبەر بــن و، ئاسایشــی دراوســێیەکانی عێــراق 

ــی  ــە دامەزراندن ــت( ب ــش کوەی ــداو و بەتایبەتی ــی کەن ــراوی واڵتان )بەدیاریک

ســێ هەرێــم بــەالی کەمــەوە بــۆ کــورد، شــیعە و، ســوننە مســۆگەر بکرێــت. 

هەرچەنــدە ئــەم کۆنگرەیــە بــە دەربڕینــی نــاڕوون مەرجــی ئــەوەی دانــا کــە 
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ــی  ــان نەتەوەی ــی ی ــان ئایینزای ــە ی ــای تایفەگەران ــە لەســەر بنەم ــەم هەرێامن ئ

ــوور و  ــدان و ئاش ــامن و کل ــوور تورک ــنووری باک ــەوەی س ــن، لەبەرئ دانامەزرێ

شــەبەک و ئێــزدی و تەنانــەت عــەرەب و خەڵکــی دیکەیشــی لەخــۆ گرتبــوو، 

بــەاڵم نــاوی کوردســتانی لێــرا و کــورد تێیــدا بااڵدەســتیی روونــی هەیــە، 

لەکاتێکــدا بــۆ نێوەڕاســت ئــەو پارێزگایانــە دەستنیشــانکران کــە زۆرینــە تێیانــدا 

ــە. ــەی شــیعە زاڵ ــە باشــووریش زۆرین ســوننەیە، ل

ــی 2002(  ــی یەکەم ــتی کانوون ــدەن )نێوەڕاس ــە لەن ــیۆن ل ــرەی ئۆپۆزیس کۆنگ

ــتی  ــێوەیەکی گش ــرکاری بەش ــاش داگی ــرد و، پ ــەند ک ــی پەس ــڕۆژەی فیدراڵی پ

لەســەر ئاســتی عێــراق لەالیــەن کۆنگــرەی نیشــتامنیی عێراقــەوە پەســەندکرا، 

ــی ئیســالمیی عێراقــی، کــە  ــی ســوننە )حیزب ــی عەرەب ــە بەشــداریی نوێنەران ب

ــرد(. ــق هاشــمی ســەرکردایەتیی دەک ــا تاری ئەوس

ــە  ــی حیزب ــە 2003، هەوڵ ــکاوە ل ــەن ئەمەری ــراق لەالی ــی عێ ــاش داگیرکردن پ

ئایینییــە شــیعەکان بــۆ خســتنەڕووی فیدراڵــی هاتــە ئــاراوە و، زۆربــەی 

دژبەرانــی دابەشــکردنی عێــراق بــۆ چەنــد هەرێمێــک عەرەبــی ســوننە بــوون، 

لەگــەڵ رەوتــی ســەدر بــە ســەرکردایەتی موقتــەدا ســەدر و، هەنــدێ الیەنــی 

دیکــەی شــیعە کــە دیارترینیــان رەوتــی خاڵســی و هەنــدێ مەرجەعــی تازەبــاو 

بــوون.

ــی و  ــی یاســای فیدراڵ ــاڵ دژبەران ــە ســەرەتا چــووە پ ــی ســەدر، ک ــەاڵم رەوت ب

هەرێمــەکان، لــە ســەردەمی حکومەتەکــەی ئەیــاد عەلــالوی باســی بیرۆکــەی 

دابڕینــی باشــووری عێــراق )بــەرسە و نارسییــە و عیــامرە(ی کــرد، کــە ســەالم 

مالیکــی )یەکێــک لــە ســەرکردەکانی رەوتــی ســەدر( ئــەوکات پارێــزگاری بــەرسە 

بــوو و نوێنــەری موقتــەدا ســەدر بــوو لــەوێ لــە 2004دا باســی جیاکردنــەوەی 

ئــەو پارێزگایانــەی لــە عێــراق کــرد و، دوای ئــەوە، شــوێنکەوتووانی ســەدر لــە 
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ــۆ  ــە بانگەشــەکردن ب ــدا، دەســتیان دای ــەی نەجەف ــاوەی کێشــە بەنێوبانگەک م

فیدراڵیــی باشــوور و، ئــەوکات دەســەاڵتی ئەمەریکایــی لــە عێــراق پشــتیوانیی 

حکومەتــی عەلــالوی بــۆ لەنێوبردنــی ســەدر و رەوتەکــەی دەکــرد)10(. 

ئێســتا لــە عێراقــدا جگــە لــە یــەک هەرێــم )هەرێمــی کوردســتان( هەرێمێکــی 

ــەی  ــی فیدراڵیيەک ــە بەپێ ــت ک ــە بێ ــەو تایبەمتەندییان ــی ئ ــە خاوەن ــە نیی دیک

عێــراق بــە هەرێمــەکان دراون و، شــارەزایان پێیانوایە دۆخی جیــاوازی هەرێمی 

ــت و،  ــەت" بێ ــوار دەوڵ ــم و خ ــەرەوەی هەرێ ــە س ــردووە "ل ــتان وایک کوردس

ئــەم دۆخــە لەنــاکاو دروســتنەبوو، بگــرە زۆر لــە پەیــامن و یاســاکانی پێشــوو 

باســی پەیوەندیــی نێــوان رژێمەکانــی ئەوســای عێــراق و کوردســتانی عێراقیــان 

کــردووە. ئەوەتــا پەیامننامــەی ســایکس – پیکــۆ و پەیامننامــەی لــۆزان و ئــەو 

ــپێردراون  ــەالن( س ــەی گ ــە )کۆمەڵ ــراق و ب ــە عێ ــن ب ــەی پەیوەس بەڵگەنامان

ــت  ــە دەڵێ ــم قاســم، ک ــی ســەردەمی عەبدولکەری ــی عێراق و دەســتووری کاتی

کــورد و عــەرەب لــە عێراقــدا هاوبەشــن و، رێککەتننامــەی 11ی ئــاداری 1970 

ــەی ئەمــەن. ــان منوون ــاداری 1974، هەمووی ــی ئ و یاســای ئۆتۆنۆمی

 بــەاڵم یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت لــە قۆناخــی راگــوزەر کــە ســاڵی 2004 

دەرچــوو، دەرگایەکــی فرەوانــی بــۆ دوو بابەتــی گرنــگ لــە عێراقــدا کــردەوە: 

ــی  ــە هەرێم ــی ب ــا و دان ــی دان ــی عێراق ــەی فیدراڵ ــەردی بناخ ــان، ب یەکەمی

کوردســتان دانــا )دواتــر بەیەکجارەکــی لــە دەســتووری 2005دا دانــی پێدانــرا( 

وەک هەرێمێکــی خــاوەن بوونــی یاســایی لــە چوارچێــوەی عێراقــی فیدراڵــدا. 

دووەم، دەرگــەی بــەڕووی دروســتبوونی هەرێمــی دیکــە لــە عێراقــدا کــردەوە 

کــە مــاددەی چوارەمــی ئــەم یاســایە گوتــی: "سیســتمی حوکمڕانــی لــە عێــراق 

کۆمــاری فیدراڵیــی دیموکراســیی فرەییــە و دەســەاڵت تێیــدا لەنێــوان حکومەتی 

فیــدراڵ و حکومەتەکانــی هەرێــم و پارێــزگا و شــارەوانی و بەڕێوەبەرییــە 
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ــدا بەشــدەکرێت و، سیســتمی فیــدراڵ لەســەر فاکتــە جوگرافیایــی  خۆجێیەکان

ــەر  ــەک لەس ــت، ن ــەاڵتەکان بنیاتدەنرێ ــەوەی دەس ــەکان و جیاکردن و مێژوویی

بنەمــای بنــەوان یــان نــەژاد یــان نەتــەوە یــان ئایینــزا")11( .

ــتمی  ــاڵی 2005، سیس ــی س ــەیی عێراق ــتووری هەمیش ــی دەس ــاش دەرچوون پ

فیــدراڵ یەکێــک لــە کۆڵەکــە بنەڕەتییەکانــی ئــەو دەســتوورە بــوو و، لــە 

مــاددەی یەکەمیــدا دەڵێــت: "کۆمــاری عێــراق یــەک دەوڵەتــی فیدراڵــی 

ســەربەخۆی خــاوەن ســەروەری تــەواوە و سیســتمی حوکمڕانــی تیَیــدا کۆمــاری 

پەرلەمانــی دیموکراســییە و ئــەم دەســتوورە زامنــی یەکپارچەیــی عێراقــە". 

جگــە لەمــە، دەســتوور بەشــی ســێیەمی خــۆی بــۆ دەسنیشــانکردنی دەســەاڵتە 

"هەرێمــی  پێکهێنانــی  بــە  دانــی  هەروەهــا  تەرخانکــردووە،  فیدراڵــەکان 

ــتوورەکە و  ــەندکردنی دەس ــش پەس ــی پێ ــە کردەن ــە ب ــاوە ک ــتان"دا ن کوردس

ــی مــاددەی 117  ــوو، ئەویــش بەپێ ــە ســەردەمی رژێمــی پێشــووەوە پێکهاتب ل

ــی  ــتوورە هەرێم ــەم دەس ــەوە، ئ ــی بەرکاربوونیی ــەم: لەکات ــت: "یەک ــە دەڵێ ک

کوردســتان و دەســەاڵتەکانی ئێســتای بــە هەرێمێکــی فیــدراڵ ئەژمــار دەکات. 

دووەم: ئــەم دەســتوورە دان بــەو هەرێمــە نوێیانــە دادەنێــت کــە بەپێــی 

ــتاندا  ــی کوردس ــە هەرێم ــی ل ــتوور فیدراڵ ــە دەس ــن"، وات ــی پێکدێ حوکمەکان

قەتیــس نــاکات و رێگــە بــە دروســتبوونی هەرێمــی نــوێ لــە عێــراق لــە 

داهاتــوودا دەدات و مافــی بــە هــەر پارێزگایــەک، یــان زیاتــر لــە یــەک پارێــزگا، 

دەدات هەرێــم پێکبێنێــن بەپێــی مــاددەی 119 کــە دەڵێــت: "هــەر پارێزگایــەک 

ــی  ــای ئەنجام ــم دروســتبکەن لەســەر بنەم ــە هەرێ ــان هەی ــر بۆی یــان زیات

ــەر داوای  ــەم: لەس ــە: یەک ــەم دوو رێگەی ــک ل ــە یەکێ ــەری، ب ــی لەس گشتپرس

ــەو پارێزگایانــەی بەنیــازن  ســێیەکی ئەندامانــی ئەنجوومەنــی هــەر یەکێــک ل

هەرێــم پێکبێنــن. دووەم: لەســەر داوای دەیەکــی دەنگدەرانــی هــەر یەکێــک 
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ــن". مــاددەی 118ی دەســتووریش  ــم پێکبێن ــازن هەرێ ــەی بەنی ــەو پارێزگایان ل

بــاس لــە پێویســتیی دەرچوواندنــی یاســایەک دەکات بــۆ روونکردنــەوەی 

دەڵێــت:  و  دەکات  هەرێمــەکان  پێکهێنانــی  جێبەجێکارییەکانــی  رێــکارە 

"ئەنجوومەنــی نوێنــەران لــە ماوەیەکــدا کــە شــەش مانــگ لــە یەکەمیــن 

ــانکردنی  ــۆ دەستنیش ــت ب ــایەک دادەڕێژێ ــت، یاس ــۆی تێنەپەڕێ ــتنی خ دانیش

ــەی  ــە دەنگــی کەمین ــی پێکهێنانــی هەرێمــەکان و ب ــکارە جێبەجێکارییەکان رێ

ســادەی ئەندامانــی ئامادەبــووی دانیشــتنەکە تێدەپەڕێرێــت" و، بــە مەبەســتی 

جێبەجێکردنــی ئــەم دەقــە دەســتوورییە، ئەنجوومەنــی نوێنــەران یاســای 

ــاڵی  ــارە 13ی س ــەکان(ی ژم ــی هەرێم ــی پێکهێنان ــکارە جێبەجێکارییەکان )رێ

2008ی دەرچووانــد و وردەکارییەکانــی ئــەو رێکارانــەی تێدابــوو کــە پێویســن 

ــی دیکــە  ــاڵ هەرێمەکان ــە پ ــان چوون ــی هەرێمێــک ی ــۆ پێکهێنان ــزگاکان ب پارێ

ــەر)12( . ــە ب بیگرن

 بەربەستە نێوخۆیی و دەرەکییەکانی رێگر

  لە جێبەجێکردنی فیدراڵی لە عێراق

ــی  ــی فیدراڵ ــی جێبەجێکردن ــانی کاروان ــەن هاوش ــت ه ــە و بەربەس زۆر کێش

بــوون لــە عێراقــدا و بەردەوامــن. گرنگریــن ئــەم کێشــە و رێگرانــە بریتیبــوون 

لــە نەبوونــی پاشــخانی دیموکراســی لــەالی گشــت عێراقییــەکان و، ئــەو میراتــە 

ــڕی.  ــی کارگێ ــەاڵت و گەندەڵی ــی دەس ــی و ناوەندێتی ــتەمی سیاس ــەی س قورس

ــزی ناوچەیــی هــەن کــە دژی گەشــەی دیموکراســی  ســەرباری ئەمانەیــش هێ

و فیدراڵیــن لــە عێراقــدا. هەروەهــا، جگــە لــە هەرێمــی کوردســتان، پێکهاتــەی 

دابینکردنــی  بــۆ  پێویســت  دەزگای  نەبوونــی  و  عێراقییــەکان  کولتووریــی 
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خزمەتگــوزاری لــە هەرێــم و پارێــزگاکان تاوەکــو کارگێڕیــی خۆجێیــان هەبێــت، 

ــی ســەخت دەکــەن. ــی فیدراڵ جێبەجێکردن

تایبەمتەندیی فیدراڵییە عێراقییەکە

گرنگریــن ئــەم کێشــانە هەبوونــی چەنــدان منوونەیــە بــۆ فیدراڵــی و نووســینی 

ئــەو دەســتوورەی دانــی بــە فیدراڵیزمــدا دانــا، لــە نەبوونــی شــارەزایی بــاش بــە 

ــای  ــی یاس ــەرباری دەرچوواندن ــوو و، س ــەرچاوەی گرتب ــەوە س ــواری عێراق کەت

ــارەی میکانیزمــی جێبەجێکردنــی  فیدراڵــی ســاڵی 2008، ناڕوونییەکــی زۆر لەب

دەســتوور هەیــە. گرنگریــن رێگــرەکان بنەمــای بنیاتنانــی فیدراڵییەکەیــە، ئایــا 

ــورد،  ــە ك ــە ل ــە. جگ ــان ئایینیی ــڕی ی ــان کارگێ ــی ی ــان نەتەوەی ــی ی جوگرافیای

ــەی  ــا رێگ ــتوور تەنی ــە دەس ــدەوە ک ــە وایانخوێن ــی دیك ــەوە و پێكهاتەكان نەت

بــە دامەزراندنــی فیدراڵییەکــی کارگێــڕی داوە، لەکاتێکــدا کــورد جەختیــان 

دەکــردەوە کــە فیدراڵییەکــە نەتەوەیــی و جوگرافیاییشــە لــە یــەک کاتــدا. 

گەلــی عێــراق لــە دوو نەتــەوەی ســەرەکی پێکدێــت، کــە عــەرەب و کــوردن، 

ــەن و  ــووری و ئەرم ــدان و ئاش ــامن و کل ــی وەک: تورک ــانی کەمینەکان شانبەش

ــاندا  ــان و داکش ــە هەڵکش ــڕ ل ــی پ ــە پەیوەندی ــاڵ ل ــەدان س ــە س ــەبەک، ک ش

بەیەکــەوە ژیــاون، کــە رێککەوتــن و ناکۆکیــی بەخــۆوە دیــوە. لــەڕووی 

ئایینیشــەوە دابەشــدەبێت بــۆ: موســڵامن، کریســتیان، ئێــزدی، جــوو و مەندایــی 

ــوننە.  ــیعە و س ــی ئیســالمن: ش ــان ئایینزاکان ــە دیارترینی ــزا ک ــن ئایین و، چەندی

ئــەو پرســیارەی لێــرەدا خــۆی زەقدەکاتــەوە ئەمەیــە: ئایــا فیدراڵــی لــە عێراقــدا 

لەســەر بنەمــای نەتــەوە یــان ئاییــن یــان جوگرافیــا بنیاتدەنرێــت و کام لەمانــە 

ــە شکســتی  ــەوە ل ــە؟ وردبوون ــی نیشــتامنیی عێراقدای ــدی یەکێتی ــە بەرژەوەن ل
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پێکهێنانــی هەرێمــەکان لــە عێــراق )جگــە لــە هەرێمــی کوردســتان، کــە وەک 

دێفاکتــۆ خــۆی ســەپاند( پــەردە لەســەر هەندێــک ئاســتەنگ و کۆســپی رێگــر 

ــژەری  ــت و، توێ ــراق هەڵدەماڵێ ــە عێ ــدراڵ ل ــی سیســتمی فی ــە جێبەجێکردن ل

ــەوە: ــورت دەکات ــی محەممــەد جاســم، بەربەســتەکان بەمشــێوەیە ک عێراق

ــەس  ــن و فۆک ــەوە پێکبێنی ــای نەت ــەر بنەم ــەکان لەس ــەوێ هەرێم ــەر مبان ئەگ

بخەینــە ســەر دوو نەتــەوە ســەرەکییەکە: عــەرەب و کــورد، ئــەوە دەبــێ تەنیــا 

ــۆ کــورد. جگــە  ــک ب ــۆ عــەرەب و یەکێ ــک ب ــم دروســتبکەین، یەکێ دوو هەرێ

لەمــە، تێکەڵیــی نەتــەوە جۆراوجۆرەکانــی عێــراق لــە پێکهاتــەی دانیشــتوواندا 

رەنگــە ببێتــە مایــەی بەریەککەوتنــی الوەکــی لەنێــوان نەتــەوە بچووکــرەکان 

ئەوانیــش  کاتێــک  ســەرەکییەکە،  نەتــەوە  دوو  و  ئاشــووری(  و  )تورکــامن 

ــەن،  ــان دەک ــی خۆی ــە نەتەوەییەکان ــورد داوای ماف ــەرەب و ک ــێوەی ع هاوش

ئــەوکات دەکەوینــە گێژەنێکــی دیکــەی فیدراڵــی الوەکــی یــان ناوچــەی 

ئۆتۆنۆمــی لەنێــو هەرێمەکانــدا، ســەرباری داوا یەکدیبڕەکانــی عــەرەب و کــورد 

ــارساون  ــی لەســەر" ن ــە "ناکۆک ــە ب ــدێ ناوچــە ک ــی هەن ســەبارەت خاوەنداری

ــدا  ــە لەهەمانکات ــەوان، ک ــتی نەین ــووک و دەش ــزگای کەرک ــان پارێ و گرنگرینی

دانیشــتووانی تورکــامن و ئاشــووریی عێــراق لەوێــدا چڕبوونەتــەوە. بۆیــە ســێ 

هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی پارێزگاکانــی عێــراق ئەنجامــدران، بەبــێ ئــەوەی لــە 

پارێــزگای کەرکووکــدا ئــەو هەڵبژاردنــە ئەنجامبدرێــت، هۆکارەکەیــش ناکۆکــی 

ــان هەرێمــی  ــە ی ــی فیدرال ــە حکومەت ــەوەی پارێزگاکــە ســەر ب ــوو لەســەر ئ ب

کوردســتان و، ناکۆکیــی نێــوان عــەرەب و کــورد و تورکامنــی پارێزگاکــە لەســەر 

ژمــارەی دانیشــتووان و راگواســراوەکان و رێــژەی هــەر نەتەوەیــەک لــە 

ــەدا.  ــی پارێزگاک ئەنجوومەن

ــەوە  ــن، ئ ــی بنێی ــزاش بنیات ــان ئایین ــن ی ــەوێ لەســەر بناخــەی ئایی ئەگــەر مبان
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زۆرینــەی موســڵامن لــە عێراقــدا دەبێتــە رێگــر لــە جێبەجێکردنــی ئــەم 

پرۆژەیــە چونکــە زۆرینــەی هــەرە زۆری عــەرەب و کــورد و تورکــامن و شــەبەک 

ــرد  ــە پێویســتی نەدەک ــدا هەبووای ــان لەنێوان ــەر رێککەوتنی موســڵامنن و، ئەگ

لــە عێراقــدا هەرێــم هەبــن، چونکــە داوای پێکهێنانــی هەرێمــەکان بەشــێوەکی 

ســەرەکی لەالیــەن کوردەوەیــە، کــە زۆرینەیــان موســڵامنن و، تەنانــەت حیزبــە 

ئیســالمییەکانی کوردســتانیش پشــتیوانی لــە بەهەرێمبــوون و فیدراڵــی دەکــەن. 

ئینجــا ئەگــەر فیدراڵــی لەســەر بناخــەی ئایینــزا هەڵچنیــن، ئــەوە هەرێمێکــی 

شــیعەمان لــە باشــوور و نێوەڕاســت دەبێــت و یەکێکــی ســوننە لــە رۆژئــاوای 

ــی و  ــی و ئایین ــامی نەتەوەی ــرە ئینتی ــی ف ــە فیدراڵییەک ــدا دەبێت واڵت و، بەغ

ــە  ــەر کەرکووک ــەوەی لەس ــدا زۆر ل ــەر بەغ ــی لەس ــە ناکۆک ــی و، رەنگ ئایینزای

ــەی  ــێکی هەرێمەک ــە بەش ــدا ب ــوننە بەغ ــی س ــە عەرەب ــت، چونک ــر بێ تووندت

خۆیــان دەزانــن و عەرەبــی شــیعە دەڵێــن بەغــدا پایتەختــی عێراقــە و بەشــێکە 

لــە مێــژووی ئــەوان، تەنانــەت کــورد و تورکامنیــش لــە عێراقــدا بەســەر 

ــامی  ــاوازی ئینتی ــەی جی ــە مای ــە دەبێت ــە و ئەم ــەش بوون ــیعەدا ب ــوننە و ش س

ئایینــی لەنێویانــدا و، رووداوەکانــی پــاش 10ی حوزەیرانــی 2014 لــە مووســڵ 

ــش و  ــۆن داع ــانیدا چ ــەاڵحەدین پێش ــڵ و س ــە مووس ــش ب ــتنی داع و گەیش

ــی  ــیڤیلی عێراق ــەرباز و س ــەزاران س ــتنی ه ــە کوش ــتیان دای ــی دەس هاوکاران

لەســەر بنەمــای ئایینــزا و، مــاڵ و مەزارگــە ئایینییەکانــی شــیعەیان لــە مووســڵ 

و هەنــدێ ناوچــەی ســەاڵحەدیندا خاپــوور کــرد. جیاکاریــی ئایینزایــی تەنانــەت 

ــوننە  ــی س ــەرەب و تورکامن ــەوەش، وەک ع ــەک نەت ــی ی ــو رۆڵەکان ــە نێ کەوت

ــاڵ داعــش و  ــە پ ــی ســوننەی خێڵێــک چوون ــە ئەندامان و شــیعە و، بەشــێک ل

ــوژران و راگواســران و  ــوون، ک ــە شــیعە ب ــڵ، ک ــان خێ بەشــێکی دیكــەی هەم

ــران. دەربەدەرک
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ــی  ــۆ بەڕێوەبردن ــری شــیاو ب ــی کادی ــی نەبوون ســەرباری ئەمــەش ئێســتا گرفت

هەرێمــەکان هەیــە، وەک بەرهەمــی شکســتی ئەزموونــی ئێســتای بەڕێوەبردنی 

پارێــزگاکان، کــە الیەنــی نەشــیاو بــۆ ســەرکردایەتیی پارێزگاکانی هێنایەپێشــەوە 

و هەندێککەســی نیــوە خوێنــدەواری بــێ زانســت و شــارەزایی لــە بەڕێوەبردنی 

ــووە هــۆی شکســتی زۆر و  ــەش ب ــە دەســت. ئەم ــان کەوت ــزگاکان جڵەوی پارێ

ئاوەدانکردنــەوە و  لــە گشــت پڕۆژەکانــی  ئــەو شکســتانە  رەنگدانــەوەی 

گەشــەپێدان و خزمەتگــوزاری و حکومەتــی ناوەندیــان الوازکــرد و هێــزی 

بڕیاردانیــان پێــی نەهێشــت و، ئەمــەش بــووە هــۆکاری تەشەنەســەندنی 

گەندەڵــی دارایــی و کارگێــڕی و دزینــی ماڵــی گشــتی و، ئــەو دزییــە زۆرانــەی 

لــە داهاتــی نــەوت لەالیــەن ئەوانــەی دەســەاڵتی بڕیاردەریــان بەدەســتەوەیە 

ــان  ــت، کــە هەمووی ــان لەگــەڵ بکرێ ــت لێپێچینەوەی ــەوەی بتوانرێ بەبــێ ئ

ــن. ــەی دۆخــی عێراق ــەو هەڵدێران بەڵگــەی ئ

عێراقــی  گەمــارۆداوە  عێراقــی  نێودەوڵەتییــەی  و  ناوچەیــی  دۆخــە  ئــەو 

ــی ناکــۆک لەســەر  ــوان واڵتان ــی نێ ــەوەی ملمالنێ ــی یەکالییکردن کــردە گۆڕەپان

بەرژەوەنــدی و ئایدیۆلۆژیــا و، دەســتتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیــی عێــراق 

لەالیــەن واڵتانــی دراوســێوە، وەک ئێــران و ســعودیە و تورکیــا. لــە کەس شــاراوە 

ــە  ــاری سیاســی ل ــکا لەســەر بڕی ــی ئەمری ــارەی کاریگەری ــە، ســەرباری قەب نیی

ــو  ــە لەنێ ــەم واڵتان ــی ئ ــەر بەرژەوەندییەکان ــێ لەس ــە ملمالن ــراق، لەوانەی عێ

عێراقــدا بەشــێوەیەکی مەترســیدار کار بکاتــە ســەر بنەماکانــی یەکێتیــی 

نیشــتامنیی عێــراق، چونکــە دەبێتــە مایــەی زاڵبوونــی هــەر یەکێــك لــە واڵتانــی 

ناوچەکــە بەســەر ئــەو هەرێمــەدا کــە لــەڕووی بەرژەوەنــدی لێیــەوە نزیکــە و 

ــراق. ــی عێ ــۆ یەکێتی ئەمــەش هەڕەشــەیە ب

پارێزگاکانــدا )کــە الیەنــی  زاڵبوونــی هەندێــک الیــەن بەســەر کارگێــڕی 
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ئیســالمین( بــووە مایەی پەکخســتنی رای جیــاواز و پەراوێزخســتنی ئەوانیدیکە، 

چونکــە بااڵدەســتی بەپێــی ژمــارەی کورســییە، وایکــرد تاکالیەنانــە بڕیاربدرێــت، 

ــوێنیان و  ــە ش ــە بکەون ــوو ئەوانیدیک ــت و، دەب ــک بێ ــۆرە بڕیارێ ــەر ج ــا ه ج

ــەندنی  ــۆی تەشەنەس ــووە ه ــەش ب ــن، ئەم ــل ب ــەوان قای ــی ئ ــە بۆچوونەکان ب

گەندەڵــی دارایــی و کارگێــڕی، لەبــەر نەمانــی توانــای لێپێچینــەوە لــە دزەکان، 

ئەمــەش لــە پرۆســەکانی بەقاچاخربدنــی نەوت و دەســتگرتن بەســەر پڕۆژەکانی 

ئاوەدانکردنــەوە، کــە دەدرانــە هاوکارانــی ئــەو الیەنانــە و قازانجەکانیــان 

لەگــەڵ دابەشــدەکران، بــەاڵم لەنێــو چوارچێــوەی یاســایی هەندێــک رێچکــەوە 

ــدەری  ــی بەڵێن ــەش چینێکــی نوێ ــن، بەم ــە دەیزان ــەو بواران ــە شــارەزایانی ئ ک

پەراوێــز دەرکەوتــن کــە قازانجەکانیــان لەگەڵیانــدا بەشــدەکرد، بەبێئــەوەی کار 

بکــەن. تەنانــەت کار لــە هەنــدێ پارێــزگادا گەیشــتە بــازدان بەســەر ئەندامانــی 

ــە.  ــاری تاکالیەن ــی بڕی ــدا و دەرکردن ــی پارێزگاکان ــە ئەنجوومەن ئۆپۆزیســیۆن ل

چونکــە ژمــارەی ئەندامانــی الیەنــی زاڵ، بەشــی تەواوکردنــی ژمــارەی یاســایی 

بــۆ دەرکردنــی بڕیــاری دەکــرد، ئەمــە لــە پارێزگاکانــی باشــوور و رۆژئــاوا زۆر 

باوبــوو و هیــچ پارێزگایەکــی لــێ بــەدەر نەبــوو.

بیرۆکــەی پێکهێنانــی هەرێــم لــە عێراقــدا گرنگیــی پێویســتی پێنــەدرا لــە 

هــزری دەســتەبژێری سیاســیی عێراقــدا و، ئــەو دەســتەبژێرە بــە جیــدی و وەک 

رێگەچارەیەکــی پێشــنیازکراو بــۆ چارەســەرکردنی کێشــە سیاســییەکانی عێــراق 

تەماشــای نەکــرد، ئەمــەش بەهــۆی دۆخی ناســەقامگیری زاڵ بەســەر واڵتەکەوە 

ــە نەبوونــی فەلســەفەیەکی سیاســیی روون دەبینییــەوە کــە  ــوو کــە خــۆی ل ب

سیســتمی سیاســی عێراقــی لەســەر بنیاترابێــت. نەبوونــی هــۆکارە پێویســتەکان 

بــۆ ســەرکەوتنی سیســتمی فیــدراڵ لــە عێراقــدا، ســەقامگیریی ئەمنــی و 

سیاســی، شانبەشــانی هەبوونــی ملمالنــێ و کێشــەی ســنوور و کارگێــڕی 
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لەنێــوان پارێزگاکانــی عێراقــدا و، نەبوونــی دیدێکــی روون و تۆکمــە بــۆ 

چۆنیەتیــی بەڕێوەبردنــی هەرێمــە پێشــنیازکراوەکان و، شــێوازی دابەشــکردنی 

ــەکان، وایانکــرد  ــە خۆجێیی ــدراڵ و حکومەت ــی فی ــوان حکومەت دەســەاڵت لەنێ

تەنیــا بیرکردنــەوە لــە بنیاتنانــی سیســتمی فیــدراڵ وەک رۆیشــن بــەرەو نادیــار 

ــت. دەربکەوێ

رسووشــت و دیمەنــی سیســتمی فیدراڵیــی شــیاو بــۆ جێبەجێکــردن لــە عێراقدا، 

الی زۆرینــەی زۆری عێراقییــەکان نادیــار و ناڕوونــە، لەبــەر هەســتیاریی دۆخــی 

سیاســی و ئاڵۆزییەکانــی پرۆســەی سیاســی، کــە تائێســتا بەدەســتی تەنگــژەی 

یــەک لــەدوای یــەک و نەبوونــی متامنــە لەنێــوان پێکهاتەکانــی گەلــی عێــراق 

ــی  ــتمی فیدراڵی ــێوەی سیس ــارەی ش ــیار لەب ــن پرس ــە چەندی ــت. بۆی دەناڵێنێ

گونجــاو بــۆ عێــراق ســەریانهەڵدا: ئایــا لەســەر بنەمــای نەتەوەبێــت یــان ئایینــزا 

یــان جوگرافیــا یــان کارگێــڕی؟

ــتانیان  ــی و دەستەوەس ــی دامەزراوەکان ــد و ناکارای ــی ناوەن ــی حکومەت الوازی

ــەدا کــە رەنگــە  ــەو هەرێامن لەئاســت ســەپاندنی دەســەاڵت بەســەر گشــت ئ

پێکبێــن، لەپــاڵ هەبوونــی مەیلــی ســەربەخۆیی لــەالی هەنــدێ الیەنــی 

عێراقــی، بەتایبەتــی کــورد، جێبەجێکردنــی فیدراڵیزمیــان بەشــێوەیەک کــە 

زامنــی هاوســەنگیی دەســەاڵت لەنێــوان حکومەتــی ناوەنــد و حکومەتــی 

ــە،  ــکا هەی ــەوەی لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمری ــەکان، وەک ئ هەرێم

ســەختکرد و، بەمــەش ئــەوەی روودەدات فیدراڵییەکــی لــەرزۆک و الواز دەبــێ، 

دەوڵەتــی فیــدرال تێیــدا کۆڵەکەکانــی دەوڵــەت لەدەســتدەدات، بەتایبەتــی لــە 

ــدا. ــی و ئاسایش ــاری دەرەوە و دارای ــری و کاروب ــی بەرگ بوارەکان

ــادانان  ــی یاس ــی ئەنجوون ــە دامەزراندن ــتی ب ــەکان پێویس ــی هەرێم پێکهێنان

و حکومەتــە خۆجێییــەكان و وەزارەت و نوێنەرایەتــی لــە دەرەوە و دەزگای 
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ئەمنیــی تایبــەت بــە هــەر هەرێمێکــە، ئەمــەش خەرجییەکــی دارایــی زۆرتــری 

دەوڵــەت،  گشــتیی  بودجــەی  ماندووکردنــی  مایــەی  دەبێتــە  و  پێویســتە 

لەکاتێکــدا ســەرچاوەی ســەرەکیی داهاتــی عێــراق، واتــە نــەوت، لە پاشەکشــەی 

ــراق دەکات. ــووری عێ ــە ئاب ــان ل ــەی داڕم ــە و هەڕەش بەردەوامدای

ــی  ــەر پێکهێنان ــەف لەس ــە نەج ــی ل ــی ئایین ــی مەرجەعیەت ــەرچاوەی تێبینی س

دۆخــی  لــە  عێــراق  مانــەوەی  کــە  تایبەتەکەیەتــی،  دیدگــە  هەرێمــەکان 

دەوڵەتــی ســادەی بــەالوە پەســەندترە لــەوەی عێــراق ببێتــە دەوڵەتێکــی 

ئاوێتــە. گوتــاری ئــەو مەرجەعیەتــە بریتییــە لــە هاننەدانــی هــەر هەنگاوێکــی 

رێخۆشــکەر بــۆ دابەشــکردنی عێــراق و، کاریگــەری مەرجەعیەتــی ئایینــی 

بەســەر دەســتەبژێر و حیزبــە سیاســییەکان و کــۆی جەمــاوەر بووەتــە هــۆکار 

بــۆ ئــەوەی خۆبەدوورگرتنەکــەی لــە بیرۆکــەی پێکهێنانــی هەرێمــەکان ببێتــە 

ــدا )13(. ــە عێراق ــدراڵ ل ــتمی فی ــی سیس ــە جێبەجێکردن ــەرەکی ل ــری س رێگ

لــە لێکۆڵینەوەیەکــی ئەکادیمیــی هاوبەشــدا، دوو توێــژەری عێراقــی بــە 

ناوەكانــی نەجــم عیــدان و حوســام شــوکور، بۆچوونــی خۆیــان ســەبارەت بــە 

ــری  ــن رێگ ــەڕوو و دەڵێ ــی دەخەن ــی فیدراڵ ــەردەم جێبەجێکردن ــی ب رێگرەکان

ــە  ــەکان ل ــی هەرێم ــی پێکهێنان ــت بابەت ــەن. پێدەچێ ــیش ه ــایی و سیاس یاس

ــت  ــەی دەیانەوێ ــەو پارێزگایان ــەوەی ئ ــش ئ ــێت پێ ــی زۆر بکێش ــدا کات عێراق

ــرە  ــەم رێگ ــەر ئ ــەش لەب ــن، ئەم ــە بەدیبێن ــەو ئامانج ــن ئ ــم بتوان ــە هەرێ ببن

ــەوە: ــان دەبن ــە رووبەڕووی ــاییانەیە ک یاس

ــە و  ــەوا و دیال ــەرەکانی نەین ــە کێشەلەس ــووک و ناوچ ــەی کەرک ــەم: کێش یەک

ســەاڵحەددین و ئەنبــار و کەربــەال، چونکــە دادگای فیــدراڵ لــە لێکدانەوەیەکی 

پێشــوویدا بــۆ بابەتــی ئــارەزووی پارێــزگای کەرکــووک بــۆ بوونــە هەرێــم، رای 

دادگەکــە بریتیبــوو لــەوەی کــە ناکرێــت پارێزگاکــە ببێتــە هەرێــم، لەبەرئــەوەی 
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ناوچەیەکــی کێشەلەســەرە و مــاددەی 140ی دەســتوور دەیگرێتــەوە. بــە 

پشتبەســن بــەم لێکدانەوەیــە، ئــەم پارێزگایانــە بــە ئەنباریشــەوە، کــە ناوچــەی 

کێشەلەســەری لەگــەڵ کەربــەالی تێدایــە، ناتوانــن ببنــە هەرێــم، چونکــە ئــەو 

ــەن،  ــش ه ــەی نێوخۆیی ــی دیک ــەوە. ئاڵنگاری ــتوور دەیانگرێت ــەی دەس ماددەی

ــەر  ــە بەرامب ــییەکان ل ــە سیاس ــیۆنەکان و حیزب ــتی فراکس ــە هەڵوێس ــان ل خۆی

فیدراڵــی دەنوێنــن.

ــراق  ــتووری 2005ی عێ ــە و، دەس ــی فیدراڵ ــتوور دەوڵەتێک ــە دەس ــراق ب  عێ

ئەمــەی چەســپاندووە و، یاســای پێکهێنانــی هەرێمەکانیــش پەســەندکرا، بەناوی 

یاســای رێــکارە جێبەجێکارییەکانــی تایبــەت بــە پێکهێنانــی هەرێمــەکان، ژمــارە 

13ی ســاڵی 2008. بــەاڵم دۆخەکــە شــتێکی دیکــە دەڵێت و، بەشــێک لــە حیزبە 

دەستڕۆیشــتووەکانی دەســەاڵت باوەڕیــان بــە فیدراڵــی نییــە و پەســەندکردنی 

ــن  ــەوە دەبینی ــوو، لەبەرئ ــع ب ــەوە ســەپێندراوی واقی ــەن ئەوان دەســتوور لەالی

بــە بیانــووی جۆراوجــۆر و بەبــێ هیــچ بناخەیەکــی دەســتووری و یاســایی، لــە 

بابەتــی بانگەشــە بــۆ ئــەوەی پێکهێنانــی هەرێمــەکان هەڕەشــەیە بــۆ یەکێتــی 

عێــراق یــان هێشــتا کاتــی جێبەجێکردنــی فیدراڵــی نییــە و چەندیــن بیانــووی 

ــە  ــم ل ــی هەرێ ــتێکی پێکهێنان ــەر خواس ــەی ه ــە رێگ ــەرە دەخەن ــە، تەگ دیک

عێــراق. لەبەرئەمەیــش لــە عێراقــدا هیــچ هەرێمێــک نییــە جگــە لــە هەرێمــی 

کوردســتان، کــە ئەویــش پێــش نووســینی دەســتوور و لەکاتــی نووســینیدا 

ــتووری  ــکاری دەس ــی رێ ــەی بەپێ ــەو داوایان ــە وادەکات ئ ــەر ئەم ــوو. ه هەب

بەمەبەســتی پێکهێنانــی هەرێم پێشکەشــدەکرێن بــۆ پەرلەمــان بەرزنەکرێنەوە. 

ســەرکردەکانی عێــراق، بەتایبــەت بەڕێــز نــووری مالیکــی، لــە مــاوەی ســااڵنی 

ــم  ــی هەرێ ــۆ پێکهێنان ــخەرییەک ب ــوو دەستپێش ــدا هەم 2014-2006دا هەوڵی

ــتەی  ــە ئاراس ــەوە، ک ــتی عێراق ــوور و نێوەڕاس ــی باش ــەن پارێزگاکان ــە لەالی ک
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ــە  ــوو ل ــی بریتیب ــووری مالیک ــەوەی ن ــکات. کاردان ــران، زیندەبەچــاڵ ب ــەو ک ئ

دەســتگرتن بەســەر وەزارەتــە ســەرەکی و سیاســی و سیاســەتە ئابــووری 

و ئەمنییەکانــدا لەڕێگــەی پێکەوەگرێدانــی هەوڵەکانــی وەزارەتــی نــەوت 

لەگــەڵ داڕشــتنی سیاســەتەکانی پەیوەســت بــە وزە و ئــەو پارەیــەی بەغــدا بــۆ 

ناوچــەکان و پارێــزگاکان خەرجیــدەکات، بەتایبــەت ئەوانــەی پەیوەندییــان بــە 

ــتاندن  ــە دانوس ــیدا ک ــی ئەوەش ــتان هەوڵ ــی کوردس ــوو. هەرێم ــەوە هەب نەوت

لەســەر هەندێــک دەســتەوارە لەگــەڵ عەرەبــی ســوننەی پلەبــااڵ بــکات، وەک 

ســەرۆکی پەرلەمــان، ئوســامە نوجەیفــی، لەپێنــاو چارەســەرکردنی ئــەم بابەتانــە 

ــووری  ــەی ســەرۆکوەزیران، ن ــەو هەڵســوکەوتە تاکالیەنان ــۆ ئ ــنووردانان ب و س

مالیکــی. 

ــە وزە و  ــت ب ــاکانی پەیوەس ــی یاس ــی دەرچوواندن ــی هەوڵەکان ــی توان مالیک

نــەوت بخنکێنێــت، بەتایبەتــی یاســای نــەوت و گاز، کە خواســتێکی دەســتوورە، 

ــر  ــوان بەغــدا و هەولێ ــی نێ ــە تەگەرەکان ــەو یاســایە زۆر ل لەکاتێکــدا دەکــرا ئ

نەهێڵێــت و جێبەجێکردنــی فیدراڵــی وەک سیســتمێکی سیاســی ئاســان بــکات. 

مالیکــی و لــەدوای ئــەوەوە عەبــادی، هەمــان رێچکەیــان بەرامبــەر رەزامەنــدی 

دەربڕیــن لەســەر دەرچوواندنــی یاســای پاســەوانی نیشــتامنی، کــە نوێنەرانــی 

ســوننە لــە پەرلەمانــی عێــراق داوایــان دەکــرد، گرتەبــەر. ئەوەبــوو هەوڵەکانــی 

چاکســازی لەالیــەن عەبادییــەوە نەیانتوانــی دڵــی ســوننە رازی بکــەن و، 

ــوو  ــان واب ــەو ســوننانەی پێی ــژەی ئ ــەی رێ ــە حوکمڕانییەک ــاڵ ل ــەک س ــاش ی پ

ــە، 50%ەوە  ــە خەمــی هەمووان ــەوەی مالیکــی ل ــر ل ــەم زیات ــەی ئ حکومەتەک

لــە کانوونــی یەکەمــی 2014، بــۆ 36% لــە ئــاب و ئەیلوولــی 2015دا دابــەزی. 

ســەرباری ئــەوەش 58%ی ســوننە ئەوەیــان خســتەڕوو کــە بەشــێوەیەکی 

ــی کــراون)14( . ــدا نوێنەرایەت ــە حکومەتەکــەی عەبادی ــە ل نادادوەران
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دەســتوور  فیدراڵــەی  ئەنجوومەنــە  ئــەو   2020 ســاڵی  تاوەكــو  هەروەهــا 

داوایکردبــوو پێکنەهــات و، جەختکرایە ســەر چڕکردنەوەی گشــت دەســەاڵتەکان 

ــتنی  ــۆ دواخس ــوو ب ــۆکار ب ــەش ه ــدادا. ئەم ــکاری بەغ ــەاڵتی جێبەجێ ــە دەس ل

ــە  ــەاڵتە ل ــکردنی دەس ــەم قەتیس ــەپێدان. ئ ــەکانی گەش ــازییەکان و پرۆس چاکس

ــەو گەندەڵییــەی  ــووە مایــەی ئ دەســتی دەســەاڵتی جێبەجێــکاری ناوەنــدەوە ب

جەســتەی دەوڵەتــی تەنییــەوە و عێراقــی کــردە یەکێــک لــە گەندەڵریــن واڵتانــی 

جیهــان. هــۆکاری ناوچەیــی بــە کاریگەرتریــن هــۆکار دەژمێردرێــت و، ئاشــکرایە 

واڵتانــی دراوســێ، وەک تورکیــا و ئێــران، بــە ئاشــکرا و بێ پــەردە دەســتوەردەدەن 

ــەوەی  ــەن، لەبەرئ ــەند ناک ــی پەس ــە فیدراڵ ــن ک ــەرکردەکانیان رایدەگەیێن و، س

ــان)15(. ــۆ ئاسایشــی نیشــتامنی واڵتەکانی هەڕەشــەیە ب

ــەوەی  ــۆ لێکۆڵین ــدی واشــنن ب ــە ناوەن ــە ل ــە لێکۆلینڤان ــۆ، ک ســتیفانی ترۆفینی

ناکــەن  راســت  عێــراق  شــیعەکانی  و  ســوننە  پێیوایــە حیزبــە  ســراتیژی، 

ــەوەی ســەرکردەکانیان  ــەن، لەبەرئ ــم دەک ــی هەرێ ــک پێشــنیازی پێکهێنان کاتێ

و  کەســی  دەســکەوتی  بەدەســتهێنانی  هەوڵــی  تەنیــا  دەســتەبژێرێکن 

الیەندارانــەی بەرتەســک دەدەن، لەڕێــی هاندانــی تایفەگــەری و ناوچەگــەری و 

نەتەوەپەرســتییەوە و، جاربەجــار وەک پاڵەپەســتۆیەکی سیاســی و بــە پاڵنــەری 

حیزبــی یــان بــە فیتــی هێزێکــی ناوچەیــی هەڕەشــەی پێکهێنانــی هەرێــم لــە 

حکومەتــی ناوەنــد دەکــەن. ســتیفانی دەڵێــت: "لەوانەیــە گریامنەی ســەالمەت 

ئەوەبــێ کــە یاریکــەرە سیاســییە عێراقییــەکان پاراســتنی ئــەم دۆخــەی ئێســتای 

عێراقیــان بــەالوە باشــر بێــت، کــە تێیــدا عێــراق دەوڵەتێکــی ناڕوونــە و 

ورووژاندنــی هەســتی تایفەگــەری و خێڵەکــی و نەتەوەیــی و پیشــکەوتنی 

جوگرافیایــی و دەســکەوت، بــە شــەڕ لــەدژی دووژمنێکــی هاوبــەش کــە 

داعشــە، بۆیــان ئاســانر دەبێــت. بــەاڵم ئایــا ئەمــە دەخوازێــت دەســتبگیرێت 
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ــتی  ــار بەدەس ــی گوش ــدا، وەک تاکتیکێک ــە عێراق ــەوە ل ــەی داعش ــە جێپەنج ب

ئــەو یاریکەرانــەوە؟ وەاڵمەکــە ئەمەیــە: تاوەكــو ئەوکاتــەی عێــراق وەک ئێســتا 

ــراوە". ــک چاوەڕوانک ــت ئەگەرێ ــەوە گش مابێت

دەکــرد)16(،  ســۆمەر"یان  فیدراڵــی  "ناوچــەی  داوای  باشــوور  لــە  شــیعە 

ــەرچاوە  ــەر س ــەاڵتیان بەس ــەپاندنی دەس ــوای س ــە هی ــۆ ئەم ــان ب پاڵنەرەکەی

ــە  ــدە چەمکەک ــەوت. هەرچەن ــە ن ــوو، وات ــدا ب ــی عێراق ســەرەکییەکانی داهات

ــە بەرتەســکبوونەوەی  بــۆ زۆرینــەی شــیعە ســەرنجڕاکێش بــوو، بــەاڵم تــرس ل

ناوچــەی دەســەاڵتی تایفەکــە و پابەندیــی فەرمییــان بــە ئێرانــەوە، بــۆ زۆرینەی 

شــیعە گرنگــن، بەتایبەتــی ئەوانــەی دژبــەری ئێرانــن. بەشــێک لــە شــارەزایانی 

رۆژئاوایــی پێشــنیازیان کــرد کــە دامەزراندنی دەوڵەتێکی ســوننەی پشتبەســتوو 

ــداوی  ــی کەن ــی هاوکاری ــی ئەنجوومەن ــی و واڵتان ــی ناوچەی ــە هاوپەیامنان ب

ــی  ــش و رازیکردن ــی داع ــۆ بەزاندن ــە ب ــا رێگەی ــەوت تەنی ــە ن ــد ب دەوڵەمەن

ــتیان  ــانە، گش ــنیاز و هەڕەش ــەم داوا و پێش ــراق. ئ ــڕدراوی عێ ــوننەی هیواب س

لــە چوارچێــوەی ئــەو پاڵەپەســتۆ سیاســییانەدا دەمێننــەوە کــە سیاســییە 

ــی  ــێ هەبوون ــرد، بەب ــەوە دەک ــان پێیان ــی مامەڵەی ــە خراپ ــەکان زۆر ب عێراقیی

ــواردا")17(. ــە کەت ــان ل ــۆ جێبەجێکردنی ــددی ب ــازی جی نی

فۆرمێکــی زەق هەیــە بریتییــە لــەوەی الیەنــە ســوننە و شــیعەکان ئــەم 

داوایــە وەک کارتــی گوشــار بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــی سیاســی بەکاردەهێنــن، 

ــەدر  ــی س ــوە و رەوت ــی دەع ــالمی و حیزب ــی ئیس ــااڵی شۆڕش ــی ب ئەنجوومەن

چەنــد جارێــک ئەمەیــان کــرد. ئەوەبــوو رەوتــی ســەدر کــە ســەرەتا چــووە پــاڵ 

دژبەرانــی یاســای فیدراڵــی و هەرێمــەکان، لەســەردەمی حکومەتەکــەی ئەیــاد 

ــە و  ــەرسە، نارسیی ــراق )ب ــووری عێ ــی باش ــی بیرۆکــەی دابڕین ــالوی باس عەل

عیــامرە(ی کــرد کــە ســەالم مالیکــی )یەکێــک لــە ســەرکردەکانی رەوتــی ســەدر( 
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ــە  ــەوێ ل ــوو ل ــەدا ســەدر ب ــەری موقت ــوو و نوێن ــزگاری بــەرسە ب ــەوکات پارێ ئ

2004دا باســی جیاکردنــەوەی ئــەو پارێزگایانــەی لــە عێــراق کــرد و، دوای 

ــدا،  ــە مــاوەی کێشــە بەنێوبانگەکــەی نەجەف ــەوە شــوێنکەوتووانی ســەدر، ل ئ

ــەاڵتی  ــەوکات دەس ــوور و، ئ ــی باش ــۆ فیدراڵ ــەکردن ب ــە بانگەش ــتیان دای دەس

ئەمریکایــی لــە عێراقــدا پشــتیوانی حکومەتــی عەلــالوی بــۆ لەنێوبردنــی 

ســەدر و رەوتەکــەی دەکــرد. لــەم دواییانەیشــدا و پــاش ئــەوەی هاوپەیامنــی 

ــە  ــکای ل ــی ئەمری ــی هێزەکان ــاری دەرکردن ــە بڕی ــیعە تاکالیەن ــتامنیی ش نیش

ــە واڵتێکــی  عێــراق دەرکــرد، ســەرکردەکانی هاوپەیامنــی نیشــتامنیی ســوننە ل

کەنــداودا کۆبوونــەوە و باســی فیدراڵییــان کــرد ئەگــەر الیەنــە شــیعەکان 

کارێکــی تاکالیەنــە بکــەن)18( . ئەمــە ئەگــەر بەڵگــەی شــتێک بێــت، بەڵگــەی 

ئەوەیــە کــە الیەنەکانــی نێــو پرۆســەی سیاســی عێــراق لــە 2003ەوە جیددیانــە 

ــن. ــی ناڕوان ــە فیدراڵ ل

حــەزی مالیکــی و حیزبــی دەعــوە لــە ســەپاندنی هەژموونــی خۆیــان و 

ــەت و  ــی دەوڵ ــی دامەزراوەکان ــەی الوازکردن ــەاڵت، لەڕێگ ــی دەس قۆرخکردن

ــەکان،  ــی و دادوەریی ــەربازی و ئەمن ــە دەزگا س ــان ل ــی خۆی ــی الیەنگران دانان

گشــت هەلێکــی دامەزراندنــی فیدراڵــی لــە عێراقــدا لەنێوبــرد. ئەوەبــوو 

مالیکــی لــە شــوباتی 2011دا بەئاشــکرا رایگەیانــد:

”لــەم کاتــەدا رێگــە بــە دامەزراندنــی هەرێمــی فیــدراڵ نادەیــن، چونکــە دەبنە 

ــەم  ــی ل ــە فیدراڵ ــن ب ــە گەیش ــردن ل ــراق و پەلەک ــی عێ ــەی لەتوپەتکردن مای

ــەوە  ــك کێشــە دەكەن ــەڕووی كۆمەڵێ ــک و واڵت رووب ــە و، خەڵ دۆخــەدا خراپ

ــۆ دروســتکردنی هەرێمــی  ــوو "دۆخــی ئێســتا ب ــن" و، پێیواب ــە پێویســت نی ک

ــۆ  ــت ب ــەک بێ ــی دەروازەی ــەوەی رەنگــە فیدراڵ ــە، لەبەرئ ــدراڵ گونجــاو نیی فی

ــە هــەن")19( . ــەش ک ــەو خزمەتگوزارییان ــی و پەکخســتنی ئ شــەڕی نێوخۆی
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ــە  ــری" ل ــەوەی گەلێ ــی "بزووتن ــەوەی ناڕەزای ــەرەتاکانی 2011دا، بزووتن ــە س ل

ناوچەکانــی ســوننەدا ســەریهەڵدا، کــە بــە جۆرێــک پەیوەندیــان بــەو "بەهــاری 

ــی نێوەڕاســتی  ــراوان رۆژهەاڵت ــوو، کــە بەشــێوەیەکی بەرف ــەوە هەب عەرەبی"ی

دەکــرد،  ســتەم  بــە  هەســتیان  عێراقییــەکان  ســوننە  چاالکڤانــە  گرتــەوە. 

ــی  ــاری نوێنەرایەتییەک ــج، خوازی ــە ئامان ــەرکردەکانیان كرابوون ــەوەی س لەبەرئ

ــدی  ــە توون ــدا ب ــە عێراق ــی ل ــاری عەرەب ــەاڵم بەه ــدا. ب ــە بەغ ــربوون ل باش

ســەركوتكرا و، لــەوەش مەترســیدارتر ئــەوە بــوو کــە بــە "تیرۆریســت" و 

"یاخــی"ی پەیوەســت بــە رێکخــراوی قاعیــدەوە نــاوزەد کــران. زۆریــان گومانــی 

ــە  ــەرەو بنکــەی نهێنیــی لێپێچینــەوە ل ــان خرایەســەر و ب ــە تیرۆری تێــوەگالن ل

ناوچــەی ســەوزی بەغــدا راپێچکــران، کــە )ئەحمــەد(ی کــوڕی مالیکــی خــۆی 

ســەرکوتکردنەی  ئــەم  دەکــردن.  ئەشــکەنجەدانی  و  گرتــن  سەرپەرشــتیی 

بزووتنــەوەی ناڕەزایــی، تەنگــژەی نوێنەرایەتیــی خەســتر کــرد، کــە لــە شــەقامی 

ــرد. ــەنەی دەک ــوننەدا تەش س

ــتنی  ــەرەو پەکخس ــەاڵت ب ــی دەس ــۆ بەناوەندیکردن ــی ب ــەی مالیک هەڵمەتەک

پەرلەمانیــش باڵــی کێشــا، کــە تەنیــا دامەزراوەیــە دەتوانــێ راســتەوخۆ و لەڕێی 

ئەندامانــی هەڵبژێردراویــەوە دەربــڕی خەمەکانــی هاونيشــتامنيان  بێــت. 

ــە  ــردەوە ک ــەی روونک ــەو لێكۆلینەوەی ــەری ئ ــۆ نووس ــوننە ب ــی س چاالکڤانێك

مالیکــی لــە مــاوەی هەشــت ســاڵی حوکمڕانیــدا تەنیــا یەکجــار هاتــە بــەردەم 

ــیاری  ــۆی پرس ــی خ ــارەدا مالیک ــە ج ــەو تاق ــەش، ل ــەرباری ئەم ــان. س پەرلەم

ــدا  ــرەوەی مالیکیش ــادی جێگ ــەردەمی عەب ــرد. لەس ــان دەک ــتەی پەرلەم ئاراس

هەبــوو.  پەرلەمانــی  پشــتینەیەکی  هەرچەنــدە  نەبــوو،  باشــر  دۆخەکــە 

لەبەرئــەوەی نوێنەرانــی ســوننە لــەوە دڵنیابــوون کــە بڕیــارە جێبەجێکارییەكانی 

ــراق،  ــی نیشــتامنیی عێ ــەوە دەرناچــن، بەڵکــو هاوپەیامنی ــە پەرلەمان ــراق ل عێ
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ــە  ــوو ب ــە ســەرەکییەکانی شــیعەی لەخۆگرتب ــەی الیەن ــەو لیســتی هەڵبژاردن ئ

ــە دەدات)20( . ــەو بڕیاران ــەوە، ئ ــوەی حوکمڕان ــی دەع حیزب

عەلــی مــرادی، نووســەر، پێیوایــە ســێ هــۆکار تەگــەرەی ســەرەکی ســەر رێگەی 

جێبەجێکردنــی فیدراڵین:

1 - ئالنگاریی دیموکراسی

فیدراڵــی  سیســتمی  پشــتیوانیی  کۆڵەگــەی  گرنگریــن  بــە  دیموکراســی 

ــی  ــتیی سەرکەوتنیش ــە پێویس ــو ب ــدە، بەڵک ــەر ئەوان ــەک ه ــت، ن دەژمێردرێ

لــە  دوور  دیکتاتــۆری  فیدراڵــی  سیســتمێکی  لەبەرئــەوەی  دەژمێردرێــت، 

دەستاودەســتکردنی ئاشــتییانەی دەســەاڵت و ئازادییە گشــتی و تاکەکەسییەکان 

تێرمەکانــی  پەیوەســتکردنی  و  دەســەاڵتەکان  دابەشــکردنی  لــە  دوور  و، 

دەســەاڵتداری بــە ژمارەیــەک بابەتــی یاســادانەری و جێبەجێــکاری و تەنانــەت 

دادوەریــش لــە چوارچێــوەی تێرمــی دەســەاڵتداریدا، هیــچ واتەیەکــی نابێــت. 

جگــە لــەوەی کــە هەبوونی دیموکراســی توانــای دامــەزراوەکان بــۆ ئەنجامدانی 

رۆڵــی دیاریکراویــان بەشــێوەیەکی گونجــاو لەگــەڵ داخوازییەکانــی سیســتمی 

ــز دەکات. ــدراڵ، بەهێ فی

ــەرەو  ــازدە ســاڵ بەســەر وەرچەرخــان ب ــە عێراقــدا، ســەرباری تێپەڕبوونــی پ ل

ــە قۆناخــی گواســتنەوەدایە و نەگەیشــتووەتە  ــراق ل دیموکراســیدا، هێشــتا عێ

ئاســتە  لــە  شکســت  زۆر  هێشــتا  و،  دیموکراســی  پتەوکردنــی  قۆناخــی 

دادوەریشــدا  تەنانــەت  و  جێبەجێکــردن  و  یاســادانان  جۆراوجۆرەکانــی 

بەدیدەکەیــن، ســەرباری رەگداکوتینــی بەشبەشــێنە لە جومگــە جۆراوجۆرەکانی 

دەوڵــەت و کورتهێنانــی سیســتمی هەڵبــژاردن و تێکەڵبوونــی دەســەاڵتەکان و 

تەشــەنەکردنی گەندەڵیــی سیاســی و شــەپڕێویی الیەنــی وەزیفەیــی و کێشــەی 
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ــو  ــە نێ ــن بچین ــەوەی بتوانی ــەرکردن بۆئ ــە چارەس ــت ب ــەی پێویس زۆری دیک

ــدراڵ. ــتمی فی سیس

2 - ئالنگاریی کولتووری و کۆمەاڵیەتی

ئــەو گۆڕانــە سیاســییەی لــە 2003دا روویــدا، گۆڕانێکــی بنەڕەتــی بــوو و 

لــە سیســتمی سیاســی، سیســتمە کۆمەاڵیەتــی و  کاریگەرییەکانــی جگــە 

ئابــووری و کولتوورییەکانیشــی گرتــەوە. ئــەم گۆڕانــە جێپەنجــەی رەشــی 

بەســەر کولتــووری گشــتی و تەنانــەت کەسیشــەوە بەجێهێشــت و، ســەرباری 

ــی  ــە رۆڵ ــان درک ب ــەی هاوواڵتی ــەوەی کەشــی دیموکراســییانە، زۆرین باڵوکردن

تەوەرئاســا و گرنگــی خۆیــان لــە هەڵبژاردنــەکان و چاالکییەکانــی دیکــە 

نەکــردووە و، ئەمــە بەڕوونــی لــە هــۆكاری بانگەشــەی هەڵبــژاردن یــان 

دەستنیشــانکردنی کەســانێک بەپێــی راســپاردەی ســەرکردەی حیــزب یــان تایفــە 

یــان نەتــەوەدا دەردەکەوێــت، جگــە لــە بارگاویکردنــی شــەقام و بەکارهێنانــی 

ئامانجــی  بەدیهێنانــی  بــۆ  سیاســییەوە  دەســتەبژێری  هەنــدێ  لەالیــەن 

سیاســی. لــە ســایەی ئــەم هەمــوو کێشــە زۆرەدا، ناکرێــت سیســتمێکی 

ــە  ــە ئەســتۆی حکومەت ــدراڵ دروســتبکرێت، کــە بەرپرســیاریی گــەورە بخات فی

خۆجێیــەکان لــە ســایەی کۆمەڵگەیەکــی ناوەندیخــواز لــە هــەردوو ئاراســتەی 

سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا.

3 - ئاڵنگاریی ئابووری 

هەبوونــی  رسووشــتیی  و  جوگرافیایــی  دابەشــکردنی  رۆشــنایی  لەبــەر 

ســەرچاوەکان، کــە وایانکــردووە نــەوت لــە باشــووری عێــراق و هەندێــک 

شــوێنی باکــووردا هەبێــت، ئەگــەر فیدراڵــی دروســتبوو و ویالیەتەکانــی 
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باشــوور جــۆرە ســەربەخۆییەکی داراییــان بەدەســتهێنا، ئــەوە دەســت بەســەر 

گەورەتریــن پشــکدا دەگــرن، کــە مایــەی ترســە لــەالی دانیشــتووانی ناوچەکانــی 

ــە  ــن، ئەم ــەوان دەب ــد ئ ــن زەرەرمەن ــە گەورەتری ــەکان، چونک ــاوا و بیابان رۆژئ

ســەرباری جیــاوازی ئابــووری نێــوان ویالیەتــەکان یــان هەرێمــەکان و ئەمەیــش 

ــەڕی  ــانی ش ــەی هەڵگیرس ــە مای ــە ببن ــە رەنگ ــت، ک ــەی دەبێ ــدی دیک رەهەن

ــی  ــی نەبوون ــا و ســامانانەدا لەکات ــەو توان ــی ئ ــۆ دەســتگرتن بەپێ ــی ب نێوخۆی

ــو دەســتووری  ــۆ نێ ــە ب ــەم بابەت ــی ئ ــزدا، هەروەهــا خزاندن ناوەندێکــی بەهێ

فیــدراڵ، لــە شــێوەی یاســایەک، بــەاڵم کامەیــە زامنــی جێبەجێکردنــی و، 

نزیکریــن منوونــەش ئەوەیــە کــە هەرێمــی کوردســتان بەشــێک لــە بودجــەی 

گشــتیی دەوڵــەت دەبــات و هــاوکات رێگری لــە گەیاندنــی داهاتــە داراییەکانی 

ــدا دەکات. ــە بەغ ــدراڵ ل ــی فی ــە حکومەت خــۆی ب

4 - ئاڵنگاریی تایفەگەری

چەنــد جارێــک پــاش 2003، پــڕۆژەی فیدراڵــی خرایــەڕوو، بەتایبەت بانگەشــە 

ــەرسە, دوای  ــۆ هەرێمــی ب ــی نێوەڕاســت و باشــوور، ئینجــا ب ــۆ هەرێمەکان ب

ئــەوە هەرێمــی پارێــزگا ســوننەکان یــان پڕۆژەکــەی جــۆ بایــدن کــرا و، 

ــدا دەتەقــی،  ــە لووتــی توخمــی تایفەگەری ــان ب ــە لووتی زۆربــەی ئــەو پڕۆژان

بــەو پێیــەی رسووشــتی ئــەو ناوچانــە زیاتــر بــەالی یەکێــک لــە توخمەکانــی 

دانیشــتوواندا دەشــکێتەوە، بــۆ منوونــە هەرێمــی نێوەڕاســت و باشــوور 

شــیعە دەبێــت و هەرێمــی رۆژئــاوا ســوننە و، هەرێمــی کوردســتانی کوردیــش 

ــت،  ــی دەورووژێنێ ــی ئایین ــکارییە ملمالنێ ــۆرە دابەش ــەم ج ــە. ئ ــۆی هەی خ

ــۆ  ــی ب ــۆكاری دەرەک ــە ه ــش ک ــیدارترە،  بەتایبەتی ــووان مەترس ــە هەم ــە ل ک

ســەپاندنی دیدگــەی خــۆی ئامادەیــی بەهێــزی دەبێــت و، رەنگــە لەکۆتاییــدا 
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بکەوینــە شــەڕێکی بەوەکالــەت یــان تەنانــەت ملمالنێیەکــی ناوچەییــش)21(.

ــووری  ــی ئاب ــە ئاڵنگاری ــەوەی ک ــدا ل ــەڵ مرادی ــا کوبەیســی لەگ ــۆر یەحی دکت

گەورەتریــن ئاڵنگارییــە بــۆ فیدراڵیــی عێــراق هاوڕایــە و، دەنووســێت: "بــەاڵم 

گرنگریــن پرســیار کــە هەرگیــز نەخراوەتــەڕوو ئەمەیــە: ئایــا دەکرێــت بــاس 

ــە دەوڵەتێکــی  ــە ئەگــەری پیادەکردنــی منوونەیەکــی فیدراڵــی راســتەقینە ل ل

ــەری  ــە ئەگ ــاس ل ــت ب ــا دەکرێ ــت؟ و، ئای ــی )Rentier state( دا بکرێ رەیع

ــە ســۆنگەی  ــت؟ چونکــە ل ــەدا بکرێ ــەم جــۆرە دەوڵەت ــد ل ــی ناوەن الوازکردن

چەمکەكــەوە دژبەرییــەک لەنێــوان بیرۆکــەی فیدراڵــی لەســەر بنەمــای 

الوازکردنــی ناوەنــد و بەخشــینی دەســەاڵتەکانی بــە هەرێمــەکان لەالیــەک و، 

کەتــواری دەوڵەتــی رەیعــی، کــە هەمــوو کات پێگــەی بەهێــز بــە حکومەتــی 

ــتەوەیە،  ــکردنی بەدەس ــات و دابەش ــی داه ــەوەی کۆنرۆڵ ــد دەدات ب ناوەن

لەالیەکــی دیکــەوە. لــە هەمــوو ئــەو 25 دەوڵەتــەی سیســتمی فیدراڵــی 

پەیــڕەو دەکــەن، یــەک دەوڵەتــی رەیعــی نییــە کــە عێــراق لەســەر رێچکــەی 

ــدا  ــی رەیعی ــەر داهات ــەاڵتی بەس ــد دەس ــەوەش ناوەن ــڕوات! لەبەرئ ــەو ب ئ

ــە  ــەی ل ــرەدا هەرێمەک ــش لێ ــی هەرێمــی کوردســتانی عێراقی ــە، تاقانەی هەی

ــتییەیش  ــەم راس ــەی ئ ــردووە. بەڵگ ــد رزگار نەک ــۆ ناوەن ــەواو ب ــی ت ملکەچ

ئــەو هەنگاوەیــە کــە حکومەتــی فیــدرال نــای و لــە هــەردوو ســاڵی 2013 و 

ــڕی")22( . ــەی ب ــەی هەرێمەک ــە بودج 2014دا بەش

هەڵوێستی نەرێنیی سوننە بەرامبەر فیدراڵی

لــە خــوارەوە  کــە  هــۆکار  لەبــەر چەندیــن  و  ســەرەتا  عێــراق  ســوننەی 

تووندتریــن  و  ناوەندێتــی  بەرگریکەرانــی  دەیانخەینــەڕوو، سەرســەخترین 
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دژبەرانــی فیدراڵــی بــوون. هەروەهــا ســوننە گەورەتریــن بەرهەڵســتکاری 

داننانــی ئەمریــکا بــوون بــە دۆخــە تایبەتەکــەی نەتــەوەی کــورد لــە عێــراق، کە 

زۆر بــە خێرایــی بــووە مایــەی راگەیاندنــی "هەرێمــی کوردســتان" لــە باکــووری 

عێــراق، تەنانــەت رەتیانکــردەوە لــە ســاڵی 2005 دەنــگ بــۆ دەســتووری 

ــی  ــر ماف ــان زیات ــەک ی ــە پارێزگای ــوت ک ــەوەی دەیگ ــدەن، لەبەرئ ــەرکار ب ب

ــی  ــراو. رێژەیەک ــی دیاریک ــک مەرج ــی هەندێ ــە بەپێ ــان هەی ــە هەرێمی بوون

ــەی  ــەاڵم زۆرین ــی گشتپرســی دەســتووردا رەتیانکــردەوە، ب زۆری ســوننە لەکات

دوو لەســەر ســێی ســێ پارێــزگای عێــراق، کــە 18 پارێــزگان، پێــی قایــل نەبــوون: 

هــەردوو پارێــزگای ســەاڵحەددین و ئەنبــار بــە زۆرینــە دەنگیانــدا، بــەاڵم تەنیــا 

ــەوا – کــە پارێزگایەکــی کــورد و ســوننە  ــوو. نەین ــان داب ــا" دەنگی ــە "ن 55%  ب

ــەکان  ــتی، 78%ی عێراقیی ــا. بەگش ــژەی 12% کورتیهێن ــە رێ ــیحییە – ب و مەس

ــدێ  ــە هەن ــتە 99% ل ــتیوانییەکەی گەیش ــوون و، پش ــتوورەکە رازیب ــە دەس ب

ــیعەدا)23(. ــزگای ش پارێ

لــە  بابەتەیــان  ئــەم  حەکیــم  سیاســییەکانی  هاوپەیامنــە  کــە  کاتێــک 

دانوســتاندنەكانی داڕشــتنی دەســتووردا ورووژانــد، عەرەبــی ســوننە سەراســیمە 

ــەوەی  ــوو و، ل ــران هەب ــی ئێ ــە نیازەکان ــان ل ــوو گومانی ــەوان لەمێژب ــوون. ئ ب

تیۆکراســی شــیعە نیــازی دەســتتێوەردانی لــە کاروبــاری نێوخۆیــی عێــراق هەیە. 

ئەوەبــوو، ئەیــاد ســامەڕایی، ئەندامــی دیــاری حیزبە ســوننەکەی عێــراق، گوتی: 

"شــتەکە خافڵگیرانــە هاتــە بــەر چــاوان". ئــەو لــە لیژنــەی نووســینی دەســتوور 

ناوەنــدی الواز  ناچاربــوو بەهــۆی رەتکردنــەوەی حکومەتێکــی  کــە  بــوو 

لەالیــەن ســوننەوە دوا وادەی کارەکانــی بــۆ مــاوەی هەفتەیــەک دوابخــات، ئەو 

دەڵێــت "لێکدانەوەمــان وابــوو کــە ئێــران لەپشــت ئەمەوەیــە". عێراقییەکانــی 

پارێــزگا هەژارەکانــی باشــووریش دەیانگــوت کــە دەیانەوێــت زیاتــر کۆنرۆڵــی 
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ــەر  ــەوان لەس ــەن. چونکــە ئ ــی خۆیــان بک ــە خۆجێیەکان ــەرچاوە و داهات س

زۆربــەی یەدەگــی وزەی عێــراق دانیشــتوون و شــار و گوندەکانیــان لــە چەنــد 

دەیەیەکــی مــاوەی حوکمڕانــی ئــەو حکومەتــە یــەک لــەدوا یەکانــەی ســوننە 

لــە بەغــدا ســەرکردایەتییان دەکــرد بێبەشــکرابوون. ســوننەش لــەوە دەترســان 

ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــک بێ ــۆ دەکات فێڵێ ــەی ب ــم بانگەش ــەی حەکی ــەم فیدراڵیی ئ

ــکات)24( . ــی باشــوور ب ــی کۆنرۆڵ ــە کردەن ــران ب ئێ

ســەرکردەکانی ئەنجوومەنــی بــااڵی شۆڕشــی ئیســالمی و حیزبــی دەعــوە 

ــۆری  ــەری تی ــر کاریگ ــە ژێ ــی کەوتن ــا ئەنجام ــە، تەنی ــەو لێکدانەوان ــن ئ دەڵێ

پیالنگێڕیــن و هەمــان ئــەو کەســانە بازاڕیــان گــەرم دەکــەن کــە پێشــر چاویــان 

ــی  ــوو فیدراڵ ــش پێیانواب ــەردوو گرووپی ــراق. ه ــی عێ ــامانی نەوت ــووە س بڕیب

ئامرازێکــە بــۆ زاڵبــوون بەســەر دواییــن ئەزموونــی مێژووییانــدا لەگــەڵ عێــراق 

ــە  ــوو ک ــە ب ــەو الیەنان ــە پێشــەوەی ئ ــە پێشــر ل ــیعە ک ــەی ش و، دۆخــی تایف

لەالیــەن دەســەاڵتی سیاســی عێراقــەوە ســەرکوت دەکــرا. ئەمــان کــە زۆرینــە 

بــوون پێیــان وابــوو فیدراڵــی زامنــی ئــەوەوە دەبــێ هەرگیــز شــیعە جارێکــی 

دیکــە نەکەونــە بــەر شــااڵوی هەژموونــی دیکتاتۆرییەکــی کەمینــەی ســوننەوە.

رەخنەگــران دەڵێــن بابەتەکــە لــە پــاڵ پێداگــری شــیعە لــە خێــرا تێپەڕاندنــی لــە 

پەرلەمــان، لەگــەڵ رێککەوتنەکانــی پێشــوو دژبــەر بــوو، لەوانەیــش پشــتیوانی 

بــەرەی ســازان لــە دەســتوور – کــە چەمکــی فیدراڵــی دەچەســپێنێت – پێــش 

ئــەوەی پەســەند بکرێــت، لــە بەرامبــەر پابەندبوونی شــیعە بە چاوخشــاندنەوە 

بــە فیدراڵــی و بابەتــە دەســتوورییەکانی دیکــەدا، پــاش پێکهێنانــی حکومەتــی 

وەک  ئیســالمی،  شۆڕشــی  بــااڵی  ئەنجوومونــی  پێشــنیازی  هەمیشــەیی. 

ســوننەکان دەڵێــن، لــە نێوەڕۆکــدا ئــەو رێککەوتنــە بــەالوە دەنێــت.

دووالیەنــەی  متامنــەی  نەبوونــی  و  پیالنگێــڕی  بیــردۆزی  دەچێــت  لــەوە 
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ــی.  ــەوەی فیدراڵ ــی رەتکردن ــە هۆکارەکان ــێ ل ــوننە، یەکێکب ــیعە و س ــوان ش نێ

ــان  ــەر چاوی ــەی لەب ــەو فیدراڵیی ــووە ئ ــان وانەب ــک پێی ــچ کاتێ ــەکان هی ئێرانیی

گرتــووە ببێتــە هەنگاوێــک بــەرەو دابەشــکردنی عێــراق. رۆژنامەیەکــی رۆژانەی 

نزیــک لــە حوکمڕانانــی ئێــران نووســیبووی: "دەبــوو دەســتووری نوێــی عێــراق 

بەڵگەنامەیــەک بێــت بــۆ ســەملاندن و بەهێزکردنــی دەســتپاکی سیاســی عێــراق 

و ســەربەخۆیی ئــەو واڵتــە لەگــەڵ یەکێتیــی خاکەکــەی و یەکخســتنیدا". 

پــاش هەمــوو شــتێکیش، بەرپرســانی ئێــران دەڵێــن ئەگــەر عێــراق بــە هێڵــی 

نەتەوەیــی و تایفەگەرانــەدا دابەشــبکرێت، لەوانەیــە ببێتــە ئیلهامبەخشــی 

ــوون)25( . ــۆ یاخیب ــازەری، ب ــەرەب و ئ ــورد و ع ــەقامگیرەکان، ک ــە ناس کەمین

بەگشــتی دەکرێــت هەڵوێســتەکانی ســوننە بەرامبــەر بەفیدراڵــی بەوردبوونەوە 

لــەم تەوەرانــەی خــوارەوە کورتبکرێنەوە:

یەکــەم، ئــەوان پێیانوایــە فیدراڵــی بــەردی بناخــەی بەبەلکانکردنــی عێــراق و 

ــکردنییەتی. دابەش

ــووردا،  ــوور و باش ــە باک ــراق ل ــامانەکانی عێ ــەوەی س ــۆی چڕبوون دووەم، بەه

ترســی ئەوەیــان هەیــە کــە لــە بابەتــی بەکارهێنانــی ســامانە نیشــتامنییەکاندا 

ــز بخرێــن. پەراوێ

ســێیەم، ئاســتی دژایەتــی فیدراڵــی هەرێمــی کوردســتانیان کەمکــردەوە، بــەاڵم 

بەڕوونــی بــۆ باشــووری عێــراق دژایەتیــان کــرد.

ــراق  ــی عێ ــنامی عەرەب ــە ناس ــان ب ــی زی ــەوەی فیدراڵ ــن ل ــوارەم، نیگەران چ

بگەیێنێــت.

پێنجــەم، لــە هەوڵــی ئــەوەدان، بــە بەکارهێنانــی پشــتیوانی واڵتانــی عــەرەب و 

تورکیــا ئــەو هێــزەی لەدەســتیان چــووە بەدەســتی بێننــەوە)26(.

ســوننە بــەردەوام دژی ئــەو بیرۆکــەی فیدراڵــی بــوون کــە چەنــد جارێــک لــە 
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ناوەندەکانــی شــیعەدا و بەتایبەتــی لەنێــو خەڵکــی شــاری بــەرسەی دەوڵەمەند 

بــە نــەوت ســەریهەڵدا بــە بیانــووی ئــەوەی ئــەو شــارە دابینکەری بەشــی هەرە 

ــت  ــۆی تەرخاندەکرێ ــکەی ب ــەو پش ــە و ئ ــتی واڵت ــەی گش ــارەی بودج زۆری پ

بەشــی نــاکات بۆیــە دەبــێ وەکــو ناوچەکەی کــوردان بــکات و، ســەبەخۆییەکی 

زۆری سیاســی بەدەســتبێنێت. یەحیــا کوبەیســی، هەڵوێســتی ســوننە لــە 

فیدراڵــی بــە بێهــوودە و شــیزۆفرینیایی وەســفدەکات و دەڵێــت:

ــی  ــی دەوڵەت ــە 1921ەوە لەگــەڵ دامەزراندن ــەی ل ــەو دەوڵەت "لەدەســتدانی ئ

عێراقــدا تێیــدا بااڵدەســتبوون شــۆکێکی کاتــی نەبــوو بــۆ ســوننە، بگــرە 

ــی  ــی لەگــەڵ رووداوەکان ــای هەڵســوکەوتی عەقاڵن ــوو توان ــەک ب بوومەلەرزەی

پــاش نیســانی 2003ی لێســەندن. بەتایبەتیــش کاتێــک داگیرکــەری ئەمریکایــی 

بــە کردەنــی هــاوکاری ئــەو گوتــارەی دەکــرد کــە هــۆكارە براوەکانــی شــیعە و 

کــورد دەیانخســتەڕوو، لەبــارەی ئاوێتەبوونــی بەعــس و ســوننە، ئەمــەش لەگەڵ 

حــەزی حیزبــی ئیســالمیی ســوننە، ئــەو حیزبــەی ئەمریکاییــەکان بەمەبەســتی 

ــاش 2003  ــوننە پ ــی س ــەری عەرەب ــەزۆر وەک نوێن ــس ب ــە بەع ــوون ل رزگارب

ســەپاندیان، چونکــە کێبەرکێکــەری ســەرەکیان بــوو لەنێــو کۆمەڵگەی ســوننەدا، 

ئەوەبــوو کاریــان بــۆ ریشەکێشــکردنی بەعــس کــرد )حیزبــی ئیســالمی الیەنــی 

بااڵدەســتبوو لــە بــەرەی ســازان و هــۆكاری ســەرەکی بــوو لــە بەرهەمهێنانــی 

یاســای بەدنــاوی لێپرســینەوە و دادوەری کــە بریمــەر ســەپاندی و، لــە دژایەتــی 

حیزبــی بەعســدا تووندتــر بــوو لــەوەی پێشــوو( و، هەروەهــا حیزبــی ئیســالمی 

نوێنەرانــەوە  ئەنجوومەنــی  ســەرۆکی  جبووریــی  ســەلیم  دکتــۆر  لەڕێــی 

ــی  ــەی قەدەخەکردن ــی یاســا خراپرەک ــە تێپەڕاندن ــوو ل یاریکــەری ســەرەکی ب

بەعــس)27(.

عەرەبــی ســوننە دەســتیان گــرت بــە چەمکێکــی بێهــوودەوە بەنێــوی "پێناســی 
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ــی  ــان لەڕێ ــە خۆی ــردەوە ک ــان ب ــری خۆی ــە بی ــت ل ــە ئەنقەس ــتامنی" و ب نیش

کۆنرۆڵکردنــی دەوڵەتــی عێراقــەوە تەنیــا داڕێــژەری ئــەو چەمکــە بــوون 

ــە  ــتیان ل ــورد دەس ــیعە و ک ــوو، ش ــوننە ب ــێکی" س ــا "پێناس ــە تەنی و، چەمکەک

ــر  ــوو زیات ــی ب ــەپێراوی وەهم ــێکی س ــە پێناس ــەر بۆی ــوو! ه ــتنیدا نەب داڕش

ــی بێــت،  ــەوەی فرەی ــەوەی پێناســێکی نیشــتامنی راســتەقینەبێ کــە رەنگدان ل

هەرچەنــدە لــە نێوەڕۆکــدا دانــی پێــدا دەنــا! بەوشــێوەیەش بینیــامن نوێنەرانــی 

ســوننە مکــوڕ بــوون لەســەر دەســتگرتن بــە بۆچوونەکانــی خۆیانەوە ســەبارەت 

بــەم پێناســە و، بــۆ منوونــە، ئەمــە لــە هەڵوێســتیان بەرامبــەر هــەردوو بابەتــی 

پێناســی دەوڵــەت و فیدراڵیــدا لــە لیژنــەی نووســینی دەســتوور بەڕوونــی 

ــاری پێناســی  ــە گوت ــدا ل ــە بنەڕەت ــە ل ــی ئیســالمی ک ــە حیزب ــوو. جگــە ل دیارب

ســوننەوە ســەرچاوە دەگرێــت، ئەوانیدیکــە ســووربوون لەســەر بەکارهێنانــی 

دەســتەواژەی "نیشــتامنی" هــەر یەکێکیــان بەپێــی دەرکەوتنــی خــۆی لــە نێــوی 

ــدا و،  ــان و گوتارەکانیان ــتەکانی هەڵبژاردنی ــان لیس ــەكان ی ــتنە حیزبیی رێکخس

لەوانەیــە دەســتەی زانایانــی موســڵامن باشــرین نوێنــەری ئــەم شــیزۆفرینیایە 

ــەی  ــە مای ــە بوون ــوننە ک ــی س ــتنانەی عەرەب ــاوەز و رێکخس ــەو ئ ــت)28(. ئ بێ

دۆڕاندنیــان، ئــاوەز و رێکخســتنی توونــدڕەوی ئایدیۆلۆژیایــی نازانســتیبوون کە 

تیَیانــدا الیەنــی ئایینــی و سیاســی لەنێــو یەکدیــدا ونبــوون و وایانکــرد یاخــی 

ببێــت و بــڕوای بــە تیــۆری پیالنگێــڕی هەبێــت و لــە رابــردوودا بــژی و هەوڵــی 

دەســتگرتن بەســەر ئێســتادا بــدات و، کاتێــک تێكشــكا پەنــا بــۆ تووندوتیــژی 

ببــات.

هــۆکاری شکســتی ئــاوەزی عەرەبی ســوننەی نەتەوەیــی و ئایینیــی کۆمەاڵیەتی 

و سیاســی لــە رووبەڕووبوونــەوەی دۆخــی عێراقێکــی دیکــە کــە ئاشــنای نیــن و 

رووەو حوکمڕانــی عەملانیــی فیــدراڵ دەچێــت، لــە 1991ەوە، بــۆ گەڕانــی ئــەم 
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ئــاوەزە بــەدوای حوکمڕانییەکــی ئایینــی ناوەندیــدا دەگەڕێتەوە کــە رووداوەکان 

لــە ســاڵی 1920ەوە بەجێیــان هێشــتووە، یــان بــەدوای حوکمڕانییەکــی عەملانــی 

ناوەندیــدا کــە رووداوەکان لــە 2003ەوە بەجێیانهێشــت.

ئــەم شکســتە و ئــەو رووبەڕووبوونەوەیــە وایانکــرد ئــاوەزی عەرەبــی نەتەوەیی 

و ئایینــی بکەونــە دۆخــی ژانێکــی ســەختەوە کــە تیَیــدا )مەرجەعــەکان(

ــان  ــی ســوننە شکســتێکی مێژوویی ــی عەرەب ــی و سیاســی و کۆمەاڵیەت ی ئایین

ــە  ــان، بۆی ــتانییەکەی خۆی ــی و شارس ــاوەرە ئایین ــی جەم ــە ئامێزگرتن ــوارد ل خ

جەمــاوەرە ئایینییەکــە روویانکــردە توونــدڕەوی )قاعیدە و داعــش( و جەماوەرە 

شارســتانییەکە لــە هــەردوو الیــان هەڵگەڕایــەوە)29(. رینــاد مەنســوور، توێــژەر 

)تەنگــژەی  بەنێونیشــانی  لێکۆڵینەوەیەکیــدا  لــە  کارنیگــی،  ســەنتەری  لــە 

ســوننە لــە عێراقــدا(، لەگــەڵ ئــەم بۆچوونانــەی کوبەیســی و عومــەر هاوڕایــە. 

مەنســوور کــە باســی ئــاوەزی ســوننە دەکات، دەڵێــت: "کارەکــە هــەر بەوەنــدە 

نەوەســتا کــە ســوننە هەیکەلێکــی ســەرکردایەتی روونیــان نەبــوو، بگــرە لــەوە 

ــۆ جۆشــدانی  ــوو کــە ناســنامەی تایفەگەرانــەی پێویســتیان ب گرنگــر ئەوەب

پــاش 2003 نەبــوو" و دەوڵەتــی  لــە عێراقــی  سیاســی ســەرکەوتووانەیان 

ــە  ــان ب ــان رەتکــردەوە و، زۆربەی ــان رەتکــردەوە و، فیدراڵیی ــی پێکهاتەکانی نوێ

ئاشــکرا بەکارهێنانــی وشــەی "ســوننە" یــان "پێکهاتە"یــان رەتدەکــردەوە، بــەاڵم 

ســەرباری ئــەوەی ســەرکردایەتییەکانی ســوننەی عێــراق، لەکاتــی داگیرکردنــی 

ــییە  ــەرکردە سیاس ــەوەی س ــۆ کۆکردن ــدا ب ــی جۆراوجۆریان ــڵەوە، هەوڵ مووس

ــی  ــەش و پێکهێنان ــی هاوب ــی زەوینەیەک ــتی بەدیهێنان ــە مەبەس ــوننەکان ب س

بەرەیەکــی یەکگرتــوو و، کۆنگــرە لــە بەغــدا و هەولێــر و عەمــامن و دەوحــە و 

بەیــرووت و شــوێنانی دیکــەی ناوچەکــە ســاز کــران، بــەاڵم ناکۆکییــەکان هێشــتا 

ــوو". ــی بەرەیەکــی یەکگرت ــە پێکهێنان رێگــرن ل
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مەرجەعیەتێکــی  شــیعە  بەپێچەوانــەی  ســوننە  پێیوایــە  لێكۆلینڤانــە  ئــەو 

ــە  ــیعەیان نیی ــتامنیی ش ــی نیش ــێوەی هاوپەیامنی ــی هاوش ــان سیاس ــی ی ئایین

ــی ســەلەفی و  ــوان دەســتەی زانایان ــووە لەنێ ــان پەرتب ــی ئایینیی و، مەرجەعیەت

ئەنجوومەنــی فیقهــی )نزیــک لــە ئیخــوان موســلمین( و بەعســی سۆشیالیســتدا 

ــەو  ــەودە. ئ ــەی ع ــبەندی و کۆمەڵ ــۆ نەقش ــبووە ب ــی دابەش ــەی دوای ــە ئەم ک

و  الوازە  دەکات  نوێنەرایەتیــان  حوکمڕانیــدا  لــە  کــە  هێــزە  هاوپەیامنیــی 

ــەوەی  ــێ ئ ــدراوە بەب ــەوە قوت ــەن عەبادیی ــر لەالی ــەوە و دوات ــەن مالیکیی لەالی

ــکات)30(. ــتەبەر ب ــوننە دەس ــی س ــۆ عەرەب ــاو ب ــکەوتی بەرچ دەس

ئەوانــەی  ســوننە،  ســەرکردایەتییەکانی  پێیوایــە  زەعاتــرە  یــارس  نووســەر 

ــاگاداری  ــە ئ ــان دەکــرد، ب ــە ئەمریکییەکانی ســەرکردایەتیی ئۆپۆزیســیۆنی دژ ب

یــان بەبــێ ئــاگاداری خزمەتــی ئەجیَنــدای الیەنــە شــیعەکانی نێــو دەســەاڵتیان 

ــێت: ــردووە و دەنووس ک

"ئەگــەر سیاســەتڤانی دانــا و ئــازا هەبوونایــە و نوێنەرایەتــی عەرەبی ســوننەیان 

بکردایــە، دەیانتوانــی دەســکەوتی راســتەقینەیان هەبێــت و ئــەو توێــژەی 

ــی  ــوو، بەتایبەت ــس نەدەب ــەدا قەتی ــەی کەمین ــە بازن ــرد ل ــان دەک نوێنەرایەتی

لەکاتێکــدا کــە هەڵگــری ناونیشــانی ئــەو بەرگرییــە بــوون کــە ئەمریکییەکانــی 

ماندووکردبــوو و زیانــی گیانــی و دارایــی پێدەگەیانــدن، نــەک الیەنــی شــیعە 

کــە پشــتی بــە گوشــاری بەرگــری دەبەســت بــۆ بەدەســتهێنانی سازشــی 

داگیرکــەر لەســایەی ناونیشــانی رێکخســتنی دۆخێکــی سیاســی کــە داگیرکــەر 

لــە بارگرانــی رووبەڕووبوونــەوەی بەرگــری رزگار بــکات و، هەلــی کشــانەوەی، 

ــۆ بڕەخســێنێت")31(. ــەواو، ب ــی ت ــە دۆڕاوی ــێ هەســتکردن ب ب
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گرنگریــن ئــەو تۆمەتانــەی دەدرێنــە پــاڵ فیدراڵــی ئەوەیــە کــە دەڵێــن: 

دابەشــکردنی عێراقــە یــان هەنگاوێکــە بــەرەو دابەشــکردنی. چەندیــن گومــان 

ــی دابەشــکردنی  ــان گومان ــی گرنگرینی ــە ســەرڕێی پەســەندکردنی فیدراڵ خران

عێــراق و الوازکردنــی گیانــی نیشــتامنی و الوازکردنــی رۆڵــی زۆرینــە بــە 

قەتیســکردنیان لــە هەرێمەکانــی خۆیانــدا و، لەالیەکــی دیکەشــەوە ئــەو 

ــوو،  ــدا گرتب ــاری عێراق ــەر کاروب ــتی بەس ــەوە دەس ــەڕووی مێژوویی ــەی ل الیەن

ــدا قەتیــس  ــە ناوچــە ســنووردارەکەی خۆی ــا ل رەتیدەکــردەوە هەژموونــی تەنی

بکرێــت. بــەاڵم لێکۆلینەوەیەکــی ورد و لەســەرخۆ بــۆ ئەو سیســتمە فیدراالنەی 

هــەن و ئــەو منوونــە فیدرالــەی عێــراق، بــە مەرجــی جێبەجێکردنــی دروســت، 

پێچەوانــەی بۆچوونــی دژبەرانــی فیدراڵــی ئاشــکرا دەکــەن. بگــرە رەنگــە 

سیســتمی فیدراڵــی لــە رابــردوودا ســەرکەوتووترین سیســتمی سیاســی بووبێــت 

بــۆ رێگــری لــە دابەشــبوونی چەنــدان کۆمەڵگــە و، ئێمــە وایدەبینیــن کــە دوا 

ــەواو. ــی ت ــر و داڕمان ــی زیات ــە پەرتبوون ــراق ل ــۆ پاراســتنی عێ ــە ب پەناگەی

نەتەوەیــی  فیدراڵــی  بــە  پەیوەســت  مەترســی  دوو  فیدراڵــی  ئەدەبیاتــی 

مەترســی  دووەم  و  نــەژادی  گــرژی  زیادکردنــی  یەکەمیــان  دەخەنــەڕوو، 

ــان  ــە زانای ــەوە: "زۆر ل ــێوەیە کورتکرای ــە 2004دا بەوش ــە. وەک ل جیابوونەوەی

ترســیان هەیــە لــەوەی داڕشــتنی ســنووری هەرێمیــی عێــراق لەســەر بنەمــای 

ــەژادی  ــی ن ــی ملمالنێ ــێوەی هێڵ ــی هاوش ــە هێڵ ــی ببێت ــان ئایین ــی ی نەتەوەی

و جیاخــوازی بەهــۆی بەهێزکردنــی نەژادپەرســتی و پێناســە ئایینییەکانــی 

واقعــی  دەڵێــن  عێراقــدا،  لــە  بۆچوونــە  لــەم  بەگریکــەران  واڵتەکــەوە". 

پەیوەســت بــە دۆخــی دیمۆگرافیایــی عێــراق وادەکات دروســتکردنی ناوچــەی 
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هۆمۆجیــن مەحــاڵ بێــت. جگــە لــەوەی بەشــی باکــووری عێــراق، کــە زۆرینــەی 

دانیشــتووانی کــوردن و کەمینــەی دیکەیشــیان لەگەڵــە، کــە لــە توانایانــدا هەیە 

گــرژی لەنێــوان زۆرینــە نوێیەکــە و کەمینــە نوێیــەکان دروســتبکەن. ئــەم بابەتە 

پێیدەگوترێــت "کێشــەی کەمینــەی نێــو کەمینــەکان". بابەتێکــی دیکــەی گــەورە 

هەیــە پەیوەســتە بــە ئەگــەری دروســتکردنی کێشــە لەنێــو هەرێمەکانــدا. ئــەم 

ــە  ــک یەکێتییەک ــەوەی کاتێ ــرس ل ــارساوە. ت ــی ن ــی فیدراڵ ــە پارادۆکس ــە ب پرس

ــتێکی  ــە ئاس ــەم ناوچان ــک ئ ــی و کاتێ ــی نەتەوەی ــی هێڵ ــدەبێت، بەپێ دابەش

بــااڵی ســەربەخۆییان پێدەدرێــت ئەگــەری زۆری جیابوونەوەیــان لــە دەوڵــەت 

لــە ئــارادا دەبێــت. پارادۆکســەکە ئەوەیــە کــە هەرچەنــدە فیدراڵــی رەنگــە لــە 

ســەرەتادا گرژیــی نێــوان کۆمەڵــە نەتەوەییەکانــی نێــو دەوڵــەت کەمبکاتــەوە و 

رێگــری لــە جیابوونــەوە بــکات، رێگــە بــۆ دابەشــبوون خۆشــدەکات. لەبەرئــەوە 

زۆرجــار گوتــراوە کــە هــۆکاری ڕاســتەقینەی گرنگیدانــی کــورد بــە فیدراڵــی بــۆ 

ــەواو بەدەســتبێنن)32( . ــوودا ســەربەخۆیی ت ــە داهات ــە ل ئەوەی

ــەاڵتێکی  ــە دەس ــک ب ــە فیدراڵیزمێ ــان پێیانوای ــک لێكۆلینڤ ــەوە هەندێ لەبەرئ

زۆری ناوەنــدەوە باشــرین منوونــەی فیدراڵییــە لــە دۆخــی فرەنەژادیــدا. 

ئەمــان بــۆ ئــەم بۆچوونــە پشــتیان بــە ئەزموونــی پــاش ســەربەخۆیی نایجیریــا 

ــرا 1966-1969(  ــەڕی بیاف ــا )ش ــی هەڵگیرس ــەڕێکی نێوخۆی ــە ش ــتووە. ک بەس

لەنێــوان ســێ هەرێمــدا کــە تاوەكــو رادەیــەک لەســەر بنەمــای نــەژاد و ئایینــزا 

پێکهاتبــوون و دەســەاڵتی فیــدراڵ الوازبــوو. ئــەم توێژەرانــە پێیانوایــە عێراقیــش 

ــت  ــان رێچکــەدا دەڕوات، ئەگــەر دەســەاڵتی فیــدراڵ وەک پێویس بــە هەم

ــت)33( . ــزی نەبێ دەســەاڵت و هێ

بــەاڵم خوێندنەوەیەکــی ورد بــۆ دۆخــی عێــراق لــە مــاوەی 2004-2014 

پێچەوانــەی ئــەو بۆچوونــە دەســەملێنێت کــە پێیوایــە فیدراڵــی ڕێخۆشــکەرە بــۆ 
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دابەشــبوون. بگــرە ئــەوە گوێنەدانــە بــە دیموکراســی و بەندەکانــی دەســتوور، 

لەالیــەن بڕیاربەدەســتانی بەغــداوە، عێــراق رووبــەڕووی لەتبوونــی کۆمەڵگەیی 

دەکــەن و درزیــان خســتووەتە یەکێتیــی عێراقــەوە. بــۆ منوونــە، بــاس لــە 

ــی  ــە 2014دا و، گشتپرس ــن ل ــەوە دەکەی ــەن داعش ــراق لەالی ــی عێ داگیرکردن

هەرێمــی كوردســتان لــە 2017دا، وەک منوونــە، نــەوەک تەنیــا وەك رووداوێــك. 

ــج  ــە ســەرەوەدا باســامنکرد، مالیکــی پرۆســەی دیموکراســی ئیفلی هــەروەک ل

ــاوی  ــەتی پاکت ــی سیاس ــکات، لەڕێ ــی ب ــە حوکمڕان ــدا تاکالیەن ــرد و، هەوڵی ک

ــای  ــس و یاس ــکردنی بەع ــمی ریشەکێش ــە دروش ــوننە ب ــە س ــەری دژ ب تایفەگ

ــری  ــەوەی گەلیَ ــک بزووتن ــرۆر. کاتێ ــواری تی ــارە چ ــای ژم ــینەوە و یاس لێپرس

ئیســالمی  حیزبــی  و  ســوننە  عەملانــی  رەوتــی  پێشــەوایەتی  بــە  ســوننە 

ــدە و بەعســەوە  ــە قاعی ــەت و پەیوەســتبوون ب ــە وابیی ســەریهەڵدا، مالیکــی ب

ــیڤیل و  ــەوە س ــەم بزووتن ــابخانەیەکی دژ ب ــد قەس ــردن و، چەن ــاری ک تۆمەتب

دەســتوورییە، لــە گۆڕەپانەکانــی بزووتنــەوەی گەلیَــری لــە ناوچــە ســوننەکاندا 

ــەی  ــی الی پێکهات ــەوە و پەراوێزخراوی ــتی دوورکەوتن ــە هەس ــدا. ئەم ئەنجام

ــوننە وەک  ــدێ ناوچــەی س ــەوەی هەن ــووە مایــەی ئ ــرد و ب ــوننە بەهێزک س

ــەو ســەرکوتکارییە تایفەگەرییــەی گیــرۆدەی ببــوون پێشــوازی  رزگارکەرێــک ل

ــە داعــش بکــەن)34( . ل

ــی  ــەی مــاوەی پێــش 2014، کاتێــک ســوننە بەرهەڵســتی پێکهێنان ــە پێچەوان ب

هەرێمیــان دەکــرد، ئێســتا بڕوایەکــی پتــەو لــەالی دەســتەبژێری سیاســی ســوننە 

هەیــە )چ ئەوانــەی لەنێــو پرۆســەی سیاســین یــان ئەوانــەی لــە دەرەوەی 

پرۆســەکەن( هەروەهــا الی بەشــێکی زۆری شــەقامی ســوننە، پێیوایــە فیدراڵــی 

تەنیــا رێگەیــە بــۆ زامنکردنــی مافــە رەواکانیــان لــە چوارچێــوەی نیشــتامندا)35(. 

ــییەکە  ــە سیاس ــە پرۆس ــتنیانە ل ــکردن و پەراوێزخس ــەش بێبەش ــۆکاری ئەم ه
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ــارە  ــی بڕی ــۆ دەرکردن ــتوور ب ــییەی دەس ــازانە سیاس ــەو س ــتبەردانە ل و، دەس

ــداوە)36(. ــازەکان بڕیاری چارەنووسس

بەســەر  دەســتی  کــە  شــیعە،  نیشــتامنیی  هاوپەیامنیــی  بڕیاربەدەســتانی 

دەســەاڵتدا گرتــووە، بــە ئاشــکرا رایدەگەیێنــن کــە باوەڕیــان بــە ســازانی 

ــدەدەن  ــان چەســپاندووە هەوڵ ــەوەی دەســەاڵتی خۆی ــە و، لەوکات سیاســی نیی

تاکڕەوانــە بەنێــوی "حوکمڕانیــی زۆرینــەی سیاســی"یەوە  حوکمڕانــی بکــەن)37(.

لــەم ســۆنگەیەوە، لــەم چەندســاڵەی دواییــدا ژمارەیەکــی زۆر بڕیــاری سیاســی 

ــە  ــرد، ک ــوننە دەرک ــی س ــورد و عەرەب ــداری ک ــێ بەش ــازیان بەب چارەنووسس

دوایینیــان بڕیــاری دەرکردنــی هێزەکانــی ئەمریــکا بــوو لــە عێــراق، لــە تۆڵــەی 

ــی ســوننە  ــی کــورد و عەرەب ــەی نیگەران کوشــتنی قاســم ســولەیامنی، کــە مای

بــوو. ئەوەبــوو ســەرکردەکانی هاوپەیامنــی هێــزە عێراقییــە ســوننەکان چەنــدان 

ــرد،  ــوننەیان دەرک ــی س ــەوەی هەرێم ــە زیندووکردن ــت ب ــی پەیوەس راگەیاندن

ــوو  ــان هەم ــی بڕیارەکانی ــاردەدەن و ئاکام ــە بڕی ــیعە تاکالیەن ــەوەی ش لەبەرئ

ــەوە)38( . ــراق دەگرن عێ

ــە  ــر ل ــە زیات ــوو، ک ــەردەوام ب ــی ب ــەی فیدراڵ ــۆ بیرۆک ــوننە ب ــتیی س بەرهەڵس

ــی  ــو خەڵک ــی لەنێ ــەریهەڵدا، بەتایبەت ــیعەدا س ــی ش ــە ناوەندەکان ــک ل جارێ

ــکەی  ــەو پش ــەوەی ئ ــووی ئ ــە بیان ــەوت ب ــە ن ــد ب ــەرسەی دەوڵەمەن ــاری ب ش

ــارەی  ــەرە زۆری پ ــی ه ــەری بەش ــە دابینک ــت ک ــارە تەرخاندەکرێ ــەو ش ــۆ ئ ب

بودجــەی گشــتیی واڵتــە، بەشــی نــاکات. بۆیــە دەبێــت وەکــو کــورد بکــەن و 

ســەربەخۆییەکی زۆری سیاســی بەدەســتبێنن.

جێگــەی ســەرنجە کــە ســوننە دەســتبەرداری بڕوایــان بــە دەوڵەتــی ناوەنــدی 

ــان  ــە ناوچەکانی ــدە ل ــە کاتــی چاالکیــی رێکخســتنی قاعی ــوون، تەنانــەت ل نەب

)لــە ســااڵنی 2008-2005( یــان لەوکاتــەی رێکخســتنی داعــش لــە 2014دا 
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دەســتی بەســەر ناوچەکانیانــدا گــرت. بــەاڵم کاتێــک عێــراق بەهاوکاریــی 

هاوپەیامنیــی نێودەوڵەتــی داعشــی لــەو ناوچانــە وەدەر نــا و، رێگرییــە 

لــە  رێگرییــان  ســەپاندبوویان  بەئێــران  ســەر  میلیشــیاکانی  ئەمنییەکانــی 

ــیاکان  ــی میلیش ــرد و "دیمەن ــە ک ــەو ناوچان ــەنی ئ ــی رەس ــەوەی خەڵک گەڕان

کاتێــک ســەرقاڵی دروســتکردنی بنکــە و بــارەگای گــەورە بــوون لــە ناوچەکانــی 

ســوننەدا، بەتەنیشــت ئــەو مااڵنــەوە کــە بەهــۆی شــەڕی لەناوبردنی داعشــەوە 

حکوومــەت  هەروەهــا  زیاتریــش.  بگــرە  و  بــوون  بــەس  رووخێرابــوون، 

ــان پشــتگوێ  ــی خۆی ــۆ ناوچەکان ــی ب ــەوەی ســوننە دەربەدەرکراوەکان گەڕاندن

ــوو  ــەکان ب ــی رێگەوبان ــیاکانیش کۆنرۆڵکردن ــی میلیش ــا خەم ــت و، تەنی خس

ــە  ــران ب ــی ئێ ــتنەوەی خاک ــە بەس ــاران ل ــی ت ــی خەون ــتی بەدیهێنان بەمەبەس

ســووریاوە لەڕێــی عێراقــەوە، هەمــوو ئــەو رێگەیانەیــش بــە پارێزگاکانــی 

زۆرینــە ســوننەدا، وەک ئەنبــار و نەینــەوا، تێپــەڕ دەبــن". ئەمــە قەناعەتێکــی 

ــەوە  ــن بەهۆی ــە کــە بتوان ــا رێگەی ــزم تەنی ــەوەی فیدراڵی ــان دروســتکرد ب لەالی

ــەوە)39( . ــان وەرگرن ــی خۆی مافەکان

لێــرەدا ئەوانــدە بەســە ئامــاژە بکەیــن بــۆ ئــەوەی سیاســەتە تایەفەگــەرا و 

ــە  ــت ب ــی پەیوەس ــی ماددەکان ــو جێبەجێنەکردن ــد، وەک ــتەمکارانەکانی ناوەن س

فیدراڵیــزم لــە دەســتووردا، وەکــو پێکنەهێنانــی ئەنجومەنــی فیــدرال و رێگــری 

ــی بەشــی هەرێمــی کوردســتان  ــەوت و گاز و، بڕین ــی یاســای ن ــە دەرچوواندن ل

ــی  ــە پۆســتە ئەمن ــورد ل ــە بودجــەی گشــتی و، سیاســەتی دوورخســتنەوەی ک ل

ــۆ  ــار ب ــاران دین ــە ملی ــەت ب ــە کاتێکــدا حکووم ــە 2011وە. ل و ســەربازییەکان ل

حەشــدی شــەعبی تەرخانــدەکات )کە هێــزی میلیشــیایین و زۆربەیــان ئەجیندای 

ناعێراقــی جێبەجــێ دەکەن( هەمان ئــەو حکوومەتە پێداگری لــە تەرخاننەکردنی 

بودجەیــەک بــۆ پێشــمەرگە دەکات کە هێزێکــی عێراقییە و، ئــەم کارە پێچەوانەی 
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دەســتوورە. مــاددەی 140ی پەیوەســت بــە ناوچــە کوردســتانییەکان و پێداگــری 

ــی  ــە زیادکردن ــتانەکانی بەعــس )ب ــە سیاســەتە رەگەزپەرس ــدان ب ــە بەردەوامی ل

ــان  ــە ســەرکردایەتیی کــورد و شــەقامی کوردی ــەوە(، ئەمان بەرگێکــی تایفەگەریی

ــزم  ــی فیدراڵی ــۆ جێبەجێکردن ــەک ب ــچ هیوای ــە هی ــەی ک ــەو قەناعەت ــدە ئ گەیان

لــە ئــارادا نییــە و گشتپرســی تەنیــا جێگرەوەیــە بــۆ پاراســتنی مافەکانــی کــورد. 

کاتێکیــش لــە 2017دا گشتپرســی ئەنجامــدرا، پێشــێلکاریی دیکە ئەنجامــدران، کە 

بریتیبــوون لــە ناردنــی تانــک و هێــزی میلیشــیایی و ســوپای پاســدارانی ئێــران بە 

ســەرکردایەتیی قاسم ســولەیامنی بەمەبەســتی بێبەشــکردنی کورد لە پیادەکردنی 

مافــی دەربڕینــی ئاشــتییانەی ویســتی خۆیــان. لــە کاتێکــدا دەســتووری عێــراق 

بەکارهێنانــی ســوپا و هێــزە ئەمنییەکانــی لــە ملمالنــێ سیاســییەکاندا قەدەخــە 

کــردووە.

بــەم شــێوەیە بۆمــان رووندەبێتــەوە عەرەبــی ســوننە و کــورد، کــە نیــوەی 

دانیشــتووانی عێــراق پێکدەهێنــن و، بەشــێکی بەرچــاوی شــیعەیش، وەک 

دانیشــتووانی بــەرسە بــۆ منوونــە، گەیشــتوونەتە ئــەو دەرەنجامــەی کــە فیدراڵیزم 

ــت. ــتایەوە دەپارێزێ ــنوورەی ئێس ــەو س ــراق ب ــییەیە عێ ــتمە سیاس ــەو سیس ئ

ــوێ، هــەردوو  ــۆن و ن ــای ک ــۆ دنی ــی گشــتگیردا ب ــە لێکۆڵینەوەیەکــی دووقۆڵی ل

ــەوەی  ــتنە ئ ــری، گەیش ــدان ئۆلێ ــری و بران ــۆن مەکگ ــی ج ــژەری ئەمەریکای توێ

فیدراڵیــزم وەک سیســتمێکی سیاســی گــەالن لــە شــەڕی نێوخۆیــی دەپارێزێــت 

و چوارچێوەیــەک بــۆ پێکەوەژیانــی ئاییــن و نەتــەوە جیــاکان دەســتەبەر 

دەکات، بــەو مەرجــەی دابەشــکردنێکی روون بــۆ دەســەاڵت لەنێــوان ناوەنــد و 

ویالیەتــەکان و، میکانیزمــی دەســتووری و دادوەری بۆ یەکالکردنەوەی کێشــەکان 

و باڵوکردنــەوەی کولتــووری فیدراڵیــزم هەبــن. هەروەها دیموکراســی و فیدراڵیزم 

ــەوە. ــا ناکرێن ــەک جی دووانەیەکــن لەی
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ئــەو دوو توێــژەرە دەڵێــن خوێندنەوەیەکــی ورد بــۆ دۆخــی واڵتانــی فیــدرال لــە 

جیهانــدا دەریدەخــات زۆربەیــان توانیویانــە بەهــۆی بااڵدەســتیی دیموکراســی 

و ســەروەریی یاســاوە زیاتــر لــە چەنــد ســەدەیەک بــەردەوام بــن. هەروەهــا 

زۆربــەی ئــەو کێشــانەی لــە واڵتانــی فیدرالــدا دەرکەوتــوون بەهــۆی نەبوونــی 

نــاوەوە،  الیەنــی  بەهــۆی هەوڵــی هەنــدێ  یــان  بــوون  دیموکراســییەوە 

بەتایبەتــی ناوەنــد، بــۆ فراوانخــوازی لەســەر حیســابی ویالیەتــەکان یــان 

هەوڵــی ســڕینەوەیان بــوون. بــۆ منوونــە، بەلجیــکا کێشــەی زۆری لەنێــو ســێ 

ــۆن و جێرمــان( هەبــوو و  ــە نەتەوەیــی و زوانییەکانــی )فالمینــگ و وال پێکهات

چارەســەری فیــدراڵ باشــرین كردەیــەك بــوو بــۆ پاراســتنی یەکێتیــی واڵتەکــە و 

دابەشــنەبوونی، ئــەوە بــوو لــە 1993دا لــە دەوڵەتێکــی ناوەندییــەوە بــوو بــە 

دەوڵەتێکــی فیــدرال بــە ســێ هەرێمــەوە. هەروەهــا فیدراڵیــزم یەکێتیــی زۆر 

واڵتــی دیکــەی پاراســت، وەک: ویالیەتــە یەکگرتــووەکان کــە لــە پــاش شــەڕی 

نێوخــۆ دامــەزرا.

هــۆکاری دامەزراندنــی زۆر دەوڵەتــی فیــدراڵ هەبوونــی فرەڕەنگیــی نــەژادی 

و ئایینزایــی بــوو، بەتایبەتــی واڵتانــی ســویرسا، هیندســتان، مالیزیــا، باشــووری 

ئەفریقــا، برازیــل، ئەرجەنتینــا و واڵتانــی دیکــە.

هــاوکات هــۆکاری راســتەوخۆی خەباتــی ئەریتیریــا بــۆ جیابوونــەوە لــە ئیتیوپیا 

 Haile هەڵوەشــاندنەوەی سیســتمی فیــدراڵ بــوو کــە لــە ســەردەمی ئیمپراتــۆر

Selassie لــە 1961دا هەبــوو، ئــەوە بــوو لــە 1993دا ئەم دەوڵەتە ســەربەخۆیی 

ــوودان  ــی س ــەڕی نێوخۆی ــەرهەڵدانی ش ــۆکاری س ــا ه ــتهێنا. هەروەه بەدەس

هەڵوەشــاندنەوەی فیدراڵیزمــی باشــوور بــوو لەالیــەن جەعفــەر منێرییــەوە لــە 

ــە  ــوو ل ــوودان ب ــووری س ــی باش ــەربەخۆیی دەوڵەت ــەی س 1983دا و، ئاکامەک

2011دا.
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ــی  ــە 1989دا ئۆتۆنۆمی ــیڤیچ، ل ــلۆبۆدان میلۆس ــا، س ــەرۆکی رسبی ــش س کاتێکی

ــەم  ــووەوە و لەئاکامــدا ئ ــارە ب کۆســۆڤای هەڵوەشــاندەوە هەمــان شــت دووب

ــووەوە. ــا ب ــە 2008دا جی هەرێمــە ل

هەوڵــی هەرێمــی بیافــرا بــۆ جیابوونــەوە لــە نایجیریــا و ســەرهەڵدانی شــەڕی 

ــە دەســەاڵتی پێویســت  ــوو ل ــی بێبەشــکردنی ب ــە 1967دا، ئەنجام ــی ل نێوخۆی

ــووە  ــش ب ــەو هۆکارەی ــان ئ ــی خــۆی. هەم ــاری نێوخۆی ــی کاوب ــۆ بەڕێوەبردن ب

ــە  ــە 1968 ل ــک ل ــی باس ــەوەی هەرێم ــی جیابوون ــوون و هەوڵ ــەی یاخیب مای

ئیســپانیا و، هەوڵــی جیابوونــەوەی کەرتــی ئایرالنــدی باکــوور لــە بریتانیــا 

ــە 1998دا کۆتاییهــات و ئۆتۆنۆمییەکــی  ــە رێککەوتنــی هەینیــی مــەزن ل کــە ب

بەرفرەوانــی بــەو کەرتــە دا و، هــۆکاری هەوڵــی جیابوونــەوەی دوورگــەی 

ــا  ــە تەنی ــر، ک ــی جوزورولقوم ــە واڵت ــوو ل ــی ب ــەی مۆهێل ــۆوان و دوورگ ئەنج

لــە ســاڵی 2001 و لەڕێــی هەموارکردنــی دەســتوور و دامەزراندنــی سیســتمی 

فیــدرال و دەستاودەســتکردنی ســەرۆکایەتی لەنێــوان دوورگــەکان کۆتایــی هات.

ــە  ــک ل ــە کاتێ ــەدا، چونک ــار رووین ــە زەنزیب ــۆرە ل ــەم ج ــی ل ــەاڵم یاخیبوون ب

1964دا لەگــەڵ تەنجانیقــا بــۆ پێکهێنانــی دەوڵەتــی تانزانیــا یەکیانگــرت، 

ئۆتۆنۆمییەکــی خــاوەن دەســەاڵتی خۆجێیــی زۆری پێــدرا.

کاروبــاری  بەڕێوەبردنــی  لــە  زۆر  ســەربەخۆییەکی  بەخشــینی  هەروەهــا 

خۆیانــدا بــووە مایــەی گەڕانــەوەی هۆنــگ کۆنــگ لــە 1997 و مــاکاو لــە 1999 

ــۆگال. ــا و پۆرت ــی بریتانی ــە داگیرکاری ــان ل ــن و رزگاربوونی ــی چی ــۆ باوەش ب

ــۆر و  ــی دیکتات ــی ناوەندی ــەران، حوکمڕانی ــی دژب ــەی بۆچوون ــە، بەپێچەوان وات

ــەن  ــتی لەالی ــی نەتەوەپەرس ــە گیان ــرەودان ب ــزم و ب ــی فیدراڵی جێبەجێنەکردن

سیاســەتڤانانی نەتەوەیــی دەمارگیــر، دەبنــە مایــەی لەتبوونــی دەوڵەتــی 

فیــدراڵ، وەک ئــەوەی لــە یەکێتیــی پێشــووی ســۆڤیێت روویــدا و بــووە 
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ــە ســاڵی 1991دا و یۆگۆســالڤیای پێشــوو  ــەت ل ــۆ 16 دەوڵ ــی ب هــۆی لەتبوون

ــدە  ــە هەرچەن ــەم دوو دەوڵەت ــە 1991دا. ئ ــەت ل ــەوت دەوڵ ــە ح ــوو ب ــە ب ک

ــوو و  ــی توندب ــدا ناوەندییەک ــی تیایان ــەاڵم حوکمڕان ــوون، ب ــدراڵ ب ــاو فی ــە ن ب

گشــت دەســەاڵتەکان الی حکوومەتــی دیکتاتــۆری فیــدراڵ بــوون و حکوومەتــە 

ــوو،  ــان نەب ــچ دەســەاڵتێکی گرنگی ــان هی ــارە پێکهێنەرەکانی ــی کۆم خۆجێیەکان

ــان بــوو. هەمــان ئــەم هۆکارەیــش وای کــرد  ئەنجامــی حەمتیــش جیابوونەوەی

ــە  ــە 1971دا ل ــش ل ــەوە و، بەنگالدی ــا ببێت ــرس جی ــە می ــە 1961دا ل ــووریا ل س

ــەت:  ــە دوو دەوڵ ــە 1993دا ببێت ــلۆڤاکیا ل ــەوە و، چیکۆس ــا ببێت ــتان جی پاکس

ــلۆڤاکیا. ــک و س چی

ئەگــەر لەکاتــی یەکگرتنــی هــەردوو دەوڵەتــی یەمەنــی باکــوور و باشــوور لــە 

ــدا  ــی لەنێوانیان ــەڕی نێوخۆی ــە 1994دا ش ــە، ل ــادە بکرای ــزم پی 1990دا فیدراڵی

هەڵنەدەگیرســا، کاتێکیــش لــە 2014دا گفتوگــۆی نیشــتامنیی یەمــەن دروســتبوو 

یەکێــک لــە چارەســەرەکان فیدراڵیزمێــک بــوو یەمەنــی دەکــردە شــەش 

ــدراڵ. هەرێمــی فی

کاتێکیــش لــە قوبــرس فیدراڵیــزم جێبەجــێ نەکــرا و، ســەرۆکی واڵت، ماکاریۆس، 

لــە 1963دا بەمەبەســتی بەرتەســککردنی مافەکانــی قوبرســییە تورکــەکان 

دەســتووری هەمــوار کــرد، ئەمــان جیابوونــەوە و کۆمــاری باکــووری قوبرســی 

ــد. ــان دامەزران تورکانی

ــە  ــە، ل ــە تەیمــوری رۆژهــەاڵت جێبەجــێ بکرای ــزم ل هەروەهــا ئەگــەر فیدراڵی

ــە  ــاش جیابوونەوەک ــوو پ ــەوە ب ــووەوە، ئ ــا نەدەب ــا جی ــە ئیندۆنیزی 1999دا ل

ــی  ــە 2001دا ئۆتۆنۆمییەک ــە تێگەیشــت و ل ــە وانەک ــا ل ــی ئیندۆنیزی حکوومەت

ــان  ــاش یاخیبوونێکــی درێژخای ــە 2005 و پ ــوا دا و ل ــە هەرێمــی پاپ ــی ب فراوان

و داواکردنــی جیابوونــەوەی بــە هەرێمــی ئاچێــی دا. هەمــان شــت لــە 
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هەرێمــی بانجاســامۆرۆ لــە فیلیپیــن روویــدا و حکوومەتــی فیلیپیــن لــە 

ــۆ بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی دژ  ــاش یاخیبوونێکــی ســەربازی ب 2014دا و پ

ــوو  ــە 1976وە هەیب ــی مــۆرۆ ل ــەی گەل ــەو ئۆتۆنۆمیی ــە هەڵوەشــاندنەوەی ئ ب

لەالیــەن ســەرۆک فێردینانــد مارکۆســەوە. چارەســەری پێشــنیازکراویش بــۆ 

ــە 1975وە هەیــە، بریتییــە لــەو ئۆتۆنۆمییــەی  ــاوا کــە ل کێشــەی بیابانــی ڕۆژئ

شــا محەممــەدی شەشــەم، لــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی مەراکشــدا لــە 2007دا، 

ــردووە. ــنیازی ک پێش

گشتپرســییەکانی  باســی  بۆچوونەکەیــان  پشــتیوانیی  بــۆ  دژبــەران  ئینجــا 

ــە 1980 و 1995( و ســکۆتالندی  ــەدا )ل ــەوەی هەرێمــی کیبیکــی کەن جیابوون

بریتانیــا لــە 2014 و، کەتەلۆنیــای ئیســپانیا لــە 2017 دەکــەن.

ــو  ــە نێ ــێ چوون ــە و، بەب ــەوە هەی ــە روونکردن ــتی ب ــش پێویس ــەاڵم ئەمەی ب

وردەکارییــەکان و بــۆ خۆدوورخســتنەوە لــە درێــژدادڕی، دەڵێیــن هــەر یەکێــک 

لــەم حاڵەتانــە بارودۆخــی تایبــەت بەخــۆی هەبــووە و، گشتپرســیەکان بەپێــی 

بنەمــای مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس، کــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان زەمانەتــی 

کــردووە، ئەنجــام دراون و پــاش بێهیوابوونــی ئــەو هەرێامنــە لــە بەدەســتهێنانی 

دەســەاڵتی زیاتــر بــۆ خۆبەڕێوەبــردن هاتــوون.

بــۆ زانیــن، یەکێــک لــە هۆکارەکانــی گشتپرســییەکەی کەتەلۆنیــا ســەندنەوەی 

ئۆتۆنۆمــی بــوو لێــی لەالیــەن فرانسیســکۆ فرانکــۆی دیکتاتــۆر لــە 1979دا کــە 

دواتــر دادگــەی دەســتووری لــە 2010دا بەشــێکی هەڵوەشــاندەوە، بــەاڵم پــاش 

گشتپرســیەکە، ســەرۆکوەزیران، پێــدرۆ ســانچێز، پێشــنیازی دەســەاڵتی زیاتــری 

بــۆ هەرێمەکــە کــرد لــە بەرامبــەر دەســتبەرداربوونی لــە بیرۆکــەی جیابوونەوە.

ــۆ  ــە ب ــەاڵتی زۆری نیی ــکۆتالند دەس ــی س ــی خۆجێ ــەوەی حکوومەت ــەر ئ لەب

حوکمڕانیــی کەرتەکــە و حکوومەتــی فیــدراڵ قایــل نەبــوو دەســەاڵتی زیاتــری 
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پــێ بســپێرێت، بڕیــاری گشتپرســیی دا بــۆ وەرگرتنــی رای گــەل لەســەر 

ــەرۆکوەزیرانی  ــش س ــۆ زانیاری ــەر ب ــوو، ه ــینی یەکگرت ــە شانش ــەوە ل جیابوون

ــی گشتپرســیەکە  ــی لەســەر ئەنجامدان ــرۆن، رەزامەندی ــد کامی ــا، دەیڤ بەریتانی

ــوو. ــایی ب ــە یاس ــڕی، وات دەرب

ــەم دوو  ــێوەی ئ ــەک هاوش ــدا تاڕادەی ــک رووی ــی کیبی ــە هەرێم ــی ل ئەوەیش

ــووری)40(. ــۆکاری ئاب ــی و ه ــی نەتەوەی ــەرباری مەیل ــە س حاڵەتەی

واتــە، رووداوەکان لــە واڵتانــی جیاجیــای دنیــادا پشــتیوانی ئــەو بۆچوونــە نیــن 

ــەوە  ــو بەپێچەوان ــکاری، بەڵک ــەی دابەش ــە مای ــزم دەبێت ــت فیدراڵی ــە دەڵێ ک

ــۆر.  ــەی جۆراوج ــاوەن پێکهات ــی خ ــۆ واڵتان ــەرە ب ــرین چارەس ــزم باش فیدراڵی

ــەی  ــتمە فیدرااڵن ــەو سیس ــە ئ ــەوە ک ــان روون دەبێت ــتنەڕووە لەالم ــەم خس ب

ــە  ــان هەی ــای مانەوەی ــراون توان ــەژادی بنیات ــان ن ــی ی لەســەر بنەمــای ئایینزای

ئەگــەر لەســەر بنەمــای روون دامەزرابــن و دان بــەوی دیکــەدا بنێــن و گشــت 

الیەنــەکان پەســەندی بکــەن و چوارچێــوەی یاســایی بــۆ پاراســتنیان هەبێــت و 

ــت. ــدا چەســپاو بێ دیموکراســییان تێ

گونجاوترین شێوازی فیدراڵیزم بۆ عێراق و کوردستان

ئــەوەی لــە ســەرەوە گوتــرا روونیدەکاتــەوە کــە تەگــەرە و ئالنگاریــی زەبــەالح 

لەســەر رێگــەی جێبەجێکردنــی سیســتمی فیدراڵیــزم لــە عێراقــدا هــەن، 

بەشــێکیان پەیوەندییــان بــە بۆمــاوەی فیکــری و سیاســیی نەرێنــی و هەژاریــی 

هۆشــیاری لەمــەڕ کولتــووری فیدراڵیــزم و هەبوونــی مەیــل بــەالی ناوەندیبوون 

ــش و  ــیی پێ ــتەبژێری سیاس ــەن دەس ــی لەالی ــی و فرەی ــی دیموکراس و دژایەتی

ــەو دەســتەبژێرە  ــە. هەروەهــا، ئ ــراق هەی ــە عێ ــزم ل ــاش راگەیاندنــی فیدراڵی پ
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ــۆ  ــی ب ــکۆیەتیی سیاس ــە و پاش ــی دەکات گەندەڵ ــتا حوکمڕان ــییەی ئێس سیاس

واڵتانــی دیکــە دەکات و دامەزراوەکانــی دەوڵەتــی فیدراڵــی بنیــات نەنــا. 

ســەرباری ئەمانەیــش، ناڕوونییــەک لــە بڕگەکانــی پەیوەســت بــە فیدراڵیــزم لــە 

دەســتووردا هەیــە، ئەمەیش پێویســتی بــە چاوپێداخشــاندنەوە و دەرچوواندنی 

یاســا بــۆ روونکردنــەوەی ئــەو ناڕوونییانەیــە. بــەاڵم لەگــەڵ گشــت ئــەو 

تەگەرانەیشــدا، فیدراڵیــزم قــەدەری عێراقــە ئەگــەر نیــازی پاراســتنی یەکێتیــی 

ــەم  ــۆ چارەســەرکردنی گشــت ئ ــن شــێوازە ب خاکەکــەی هەبێــت و، گونجاوتری

ــە. بابەتان

ــۆ  ــن و، ب ــەورەن و چارەســەر ناکرێ ــە گ ــەم ئاڵنگارییان ــن ئ ــک وایدەبین هەندێ

چارەســەری تەنگــژەی سیســتمی سیاســی لــە عێراقــدا پێشــنیازی ناناوەندێتــی 

ــوو  ــش هەم ــنیازە پێ ــەم پێش ــەن. ئ ــزم دەک ــی فیدراڵی ــی لەجیات ــان ئۆتۆنۆم ی

شــتێک نادەســتوورییە و، عێــراق بەپێــی دەســتووری 2005 کۆمارێکــی فیدراڵــە 

و دەوڵەتێکــی ســادە نییــە، بۆیــە پێویســتە دەســتوور بگۆڕدرێــت یــان هەمــوار 

بکرێــت یــان ئــەو فیدراڵیزمــە ناڕێکــە پیــادە بــکات کــە پێشــر ئاماژەمــان بــۆی 

ــەر هــۆکاری  ــەک و لەب ــدراڵ لەگــەڵ پارێزگای ــی فی ــدا حکوومەت کــرد، کــە تیای

ــە  ــاواز ل ــی جی ــێوازێکی تایبەت ــە ش ــووری ب ــان ئاب ــی ی ــان ئایینزای ــەژادی ی ن

ــە دەکات و، قــەوارەی بچووکــر دروســتدەکات، کــە  ــی دیکــە مامەڵ پارێزگاکان

ــۆ تورکــامن  ــە ئیدارەیەکــی خۆجێیــی ب ــۆ منوون ــە. ب ــزگای ئاســاییدا نیی ــە پارێ ل

لــە کەرکــووک یــان لــە تەلەعفــەر تەرخانــدەکات، یــان دەشــتی نەینــەوا 

ــی  ــەوەی خەڵک ــتانەوە )وەک ئ ــی کوردس ــا هەرێم ــد ی ــی ناوەن ــە حکوومەت ب

ناوچەکــە داوای دەکــەن( بــە پەیوەندییەکــی تایبــەت گرێــدەدات، کــە پارێزەری 

مافــە ئایینییەکانــی کریســتیانەکان بێــت. زۆر لــە سیســتمە فیدراڵەکانــی 

ــە  ــە، ل ــۆ منوون ــەن. ب ــادە دەک ــتنانە پی ــۆرە رێکخس ــەم ج ــکران ئ ــر باس پێش
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ــەدا  ــەنی کەن ــتووانی رەس ــۆ دانیش ــەک ب ــەدا ناوچەی ــی کەن ــتمی فیدراڵ سیس

ــی  ــی خۆیان ــێوەژیانی تایبەت ــو ش ــراوە تاوەک ــوورەکان( تەرخانک ــە س )هیندیی

ــی  ــە پێ ــەو ناوچەی ــزن، ئ ــان بپارێ ــیام نەتەوەییەکانی ــەن و س ــدا پەیڕەوبک تێ

ــاوا" و، راســتەوخۆ بــە حکوومەتــی  دەگوترێــت "بەڕێوەبەریــی باکــووری رۆژئ

ــدراوە. ــەوە گرێ فیدراڵ

هیــچ رێگرییەکــی دەســتووری نییــە لــەوەی پارێــزگاکان وەکــو خۆیــان مبێننــەوە 

ــەت  ــان تایب ــن ی ــەی ســیادی نی ــەو بابەتان ــەاڵم ل ــان خواســت، ب ئەگــەر ئەمەی

ــەیەکی  ــت. پرۆس ــێ بدرێ ــان پ ــەاڵتی زۆری ــن دەس ــدراڵ نی ــەاڵتی فی ــە دەس ب

دابەشــکردنی دەســەاڵت لەنێــوان پارێــزگاکان و ناوچەکانــی دەوڵــەت کــە 

ــێ  ــی خۆج ــە ئەنجومەنێک ــەاڵت ب ــرەدا دەس ــە و لێ ــان هەی ــێتیی واتایی کەس

ــی  ــە ئەندامان ــێک ل ــان بەش ــت ی ــە گش ــتووانی پارێزگاک ــە دانیش ــت ک دەدرێ

هەڵدەبژێــرن و دەســەاڵتی داڕشــتنی بودجــەی ســەربەخۆ و دەرکردنــی بڕیــاری 

ــە بەڕێوەبردنــی پــرۆژەکان و دامــەزراوە گشــتییەکانی  کارگێڕیــی پەیوەســت ب

ــە  ــە کارگێڕیی ــۆرە ناناوەندێتیی ــەم ج ــت و، ئ ــەی دەبێ ــەو پارێزگای ــنووری ئ س

پێــی دەگوترێــت کارگێڕیــی خۆجێــی. ئەمەیــش پێشخســتنێکی ئەنجومەنەکانــی 

ــی زۆرن)41( . ــی ناوەندێتییەک ــە مەحکووم ــە ک ــتای پارێزگاکان ئێس

پێامنوایــە ئەمــە هەنگاوێکــی رێخۆشــکەری گونجــاوە بۆ شــیاندن و پێشخســتنی 

ــەر  ــم. ه ــە هەرێ ــئەوەی ببن ــەدا پێش ــەو پارێزگایان ــەکان ل ــە خۆجێی کارگێڕیی

وەک لــە ســەرەوە ئاماژەمــان بــۆ کــرد، ئێســتا زۆر لــە پارێــزگاکان ســەرچاوە و 

شــارەزایی و میکانیزمــی حوکمڕانیــی خۆجێــی یــان ئەنجامدانــی دەســەاڵتەکانی 

هەرێمیــان نییــە.
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دوو تیم بۆ داهاتووی فیدراڵیزم لە عێراق

دوو تیــم، واتــە دوو دیدگــە بــۆ داهاتــووی فیدراڵیــزم لــە عێراقــدا هــەن. 

ــک  ــرد، داوای فیدراڵیزمێ ــۆ ک ــان ب ــەرەوە ئاماژەم ــە س ــەم، وەک ل ــی یەک تیم

ــەژادی  ــە فرەن ــەوەی پێیوای ــدات، لەبەرئ ــد ب ــە ناوەن ــەاڵتی زۆر ب دەکات دەس

ــراودا  ــی دیاریک ــە ناوچەیەک ــدا ل ــەی عێراق ــە کۆمەڵگ ــزا ل ــن و ئایین و فرەئایی

چەقــی نەبەســتووە و ناوچــەی تێکەڵــی زۆر هــەن، بەتایبەتــی بەغــدا و 

مووســڵ و کەرکــووک و دیالــە، دروســتکردنی هەرێمیــش تیایانــدا دەبێتــە هــۆی 

هەڵگیرســاندنی ناکۆکیــی تایەفەگــەری و نەتەوەیــی. هەروەهــا عێــراق دۆخــی 

ــی  ــە خــاک و داهات ــان ل ــی دراوســێ چاوی ــە و واڵتان ــی ســەختی هەی ناوچەی

داراییەتــی و لەبــەر ئەمانــە پێویســتی بــە دەوڵەتێکــی فیدراڵــی خــاوەن 

ــە  ــە پێیانوای ــەم قوتابخانەی ــەکەرانی ئ ــزە. بانگەش ــی بەهێ ــەاڵتی فیدراڵ دەس

ــدی  ــت و پەیوەن ــز بێ ــدا بەهێ ــە عێراقــی عەرەب ــد ل ــت دەســەاڵتی ناوەن دەبێ

لەگــەڵ هەرێمەکــەی کوردســتاندا لەســەر بنەمــای ئــەو رێکخەرانــە بێــت کــە 

دەســتووری ئێســتا بڕیاریــان دەدات و هەنــدێ یاســا لــە پەرلەمانــەوە دەربچــن 

بــۆ ئــەوەی ئــەو دەســەاڵتانەی وایــان کــردووە هەرێــم ئێســتا لــە هەرێمێــک 

زیاتــر و لــە دەوڵەتێــک کەمــر بێــت، کــەم بکەنــەوە. هەروەهــا پێویســتییەکی 

زۆر هەیــە بــۆ هەموارکردنــی ئــەم دەســتوورەی بــە پاڵپشــتیی ئەمەریکاییــەکان 

لــە بەرژەوەندیــی کــورد نــوورسا و دەســەاڵتی زۆری پێیانــدا تــا ئاســتی بنیاتنانی 

پەیوەندیــی دەرەکــی و هەبوونــی نووســینگەیان لــە باڵیۆزخانەکانــدا)42( . ئــەم 

ئاراســتەیە کێشــەیەکی گــەورەی هەیــە لەبــەر دوو هــۆی ســەرەکی: یەکێکیــان 

ــای  ــەکان توان ــە خۆجێی ــەوەی حکوومەت ــچ بەڵگەیەکــە لەســەر ئ ــی هی نەبوون

پێویســتیان بــۆ بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵتی نــوێ هەیــە، وەکو: سیســتمەکانی 
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ئێســتای بەڕێوەبردنــی دارایــی لــە حکوومەتــە خۆجێیــەکان پشــت بــە شــێوازی 

ــەی  ــەڵ بودج ــان لەگ ــای مامەڵەکردنی ــن و توان ــەز دەبەس ــی کاغ بەکارهێنان

ئاڵــۆز و فرەوانــدا نییــە، ســەرباری کەمیــی شــارەزاییان لــە پالندانانی ســراتیجیی 

ــی  ــی چاودێری ــان ئەنجامدان ــان ی ــی وەبەرهێن ــتنی پالن ــۆ پێشخس ــت ب پێویس

خزمەتگوزارییــەکان،  کارای  پێشکەشــکردنی  مســۆگەرکردنی  بــۆ  پێویســت 

لــە کاتێکــدا لەبــەر پێویســتیی زۆری بەدیهێنانــی ســەقامگیری لــە ناوچــە 

ڕزگارکراوەکانــدا لەوانەیــە قــەوارە فیدرالــەکان لــە مــەودای ناوەندیدا بەشــێکی 

ــەوە. ــان بهێڵن ــەاڵت الی خۆی زۆری دەس

ــی  ــە حکوومەت ــەکان ل ــە خۆجێی ــەوەی حکوومەت ــە ل ــە بریتیی هۆکارێکــی دیک

ناوەنــدی بەغــدا پتەوتــر نیــن و، ئەمانیــش کێشــەی ناکۆکیــی سیاســی و 

بەڕێوەبردنــی خراپیــان هەیــە، ئــەوە بــوو لــە 2017دا ئەنجومەنەکانــی هەرســێ 

پارێــزگای رزگارکــراو دەنگیــان بــۆ لەکارخســتنی پارێزگارەکانیــان دا و، پارێزگاری 

ــی  ــی دارای ــووی گەندەڵی ــی ئیســالمی، بەبیان ــە حزب ــار ســوهەیب راوی، ل ئەنب

ــەل  ــیۆنی ئەلح ــە فراکس ــی، ل ــەد حەلبووس ــرا و، محەمم ــەکار خ ــڕی ل و کارگێ

جێــی گرتــەوە. لــە ســەاڵحەددینیش، پارێــزگار ئەحمــەد جبــووری، بــە تۆمەتــی 

گەندەڵــی بــە ســێ ســاڵ زیندانکــردن ســزا درا، بــەاڵم دواتــر دادگــەی فیــدرال 

بــە بێتــاوان دەریکــرد. لــە نەینەوایــش، ئەنجومەنــی پارێــزگا بەمدواییانــە 

ــەکار  ــی ل ــەل عاگووب ــزگار نەوف ــک پارێ ــد تۆمەتێ ــتەکردنی چەن ــاش ئاراس و پ

خســت. هەمــان شــتیش لــە پارێــزگای بــەرسە روویــدا و، راپۆرتــەکان ئاماژەیــان 

ــی  ــە فەرمان ــەوەی دادگ ــرد، دوای ئ ــەرساوی ک ــزگار ماجــد ن ــی پارێ ــۆ هەاڵتن ب

ــرد. ــتگیرکردنی دەرک دەس

ــی  ــری سیاســی و دارای ــەرچاوەی زیات ــی س ــە تەرخانکردن ــش پێیانوای هەندێکی

ــەر  ــێ لەس ــە ملمالن ــرەودان ب ــەی ب ــە مای ــەکان دەبێت ــە خۆجێی ــۆ حکوومەت ب
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دەســەاڵت لەســەر حیســابی هاوواڵتیانــی دانیشــتووی ئــەو ناوچانــە و وای لــێ 

دێــت پێویســتیان بــە یارمەتیــی خێــرا ببێــت)43( .

نووســەری عێراقــی، لیقــا مەککــی، پێیوایــە بەخشــینی دەســەاڵتی زۆر بــە 

و  پاشــاگەردانی  هــۆکاری  دەبێتــە  ناوەنــد  بەهێزنەکردنــی  و  هەرێمــەکان 

ــە  ــی ویالیەت ــە ئەزموون ــۆ ئەمــەش پشــت ب ــی حــەزی ســەربەخۆیی. ب هاندان

یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا دەبەســتێت و دەڵێــت: "رەنگــە جیهــان گەلــێ 

سیســتمی فیدراڵــی لــە ســەردەمی جۆراوجــۆردا بەخــۆوە بینیبێــت، بــەاڵم 

ئەزموونــی  لەڕێــی  هاوچــەرخ  سیاســیی  چەمکــی  بەپێــی  فیدراڵیــزم 

دامەزراندنــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا لــە 1783دا لەدایکبــوو، 

پــاش چەنــد ســاڵێک لــە یەکێتیــی کۆنفیدراڵــی نێــوان ویالیەتــە ســەربەخۆکانی 

ــی  ــک( تووش ــک )ویالیەتێ ــەر واڵتێ ــەربەخۆیی ه ــۆی س ــە بەه ــە، ک ــەو کات ئ

ــدراڵ  ــکای فی ــا ســاڵی 1789 کاتێــک دەســتووری ئەمەری کێشــەی زۆر هــات ت

داڕێــژرا و لەســەر حیســابی ناوەنــد دەســەاڵتی فراوانــی بــە هــەر ویالیەتێــک 

ــووەوە  ــگ ب ــەی گرن ــەڕووی کێش ــتوورە رووب ــەم دەس ــی ئ دا و، جێبەجێکردن

بەهــۆی ســەختیی بەردەوامبــوون وەک یــەک دەوڵــەت، لەپــاڵ هەبوونــی ئــەو 

پەرتییــە لــە دەســەاڵتدا و ونبوونــی شــەوکەتی ناوەنــد و توانــای نوێنەرایەتــی و 

ــە. ــوو واڵتەک ــی هەم بەڕێوەبردن

بــەم شــێوەیە دەســتوور بــووە هانــدەری دەرکەوتنــی کێشــە و ملمالنێگەلێــک 

رادەی  گەیشــتە  و  هەبــوو  بەردەوامبوونیــان  ســاڵ  حەفتــا  نزیکــەی  کــە 

هەوڵــی یــازدە ویالیــەت بــۆ جیابوونــەوە لــە یەکێتییەکــە و هەڵگیرســانی 

ــاڵی 1865  ــوو و س ــەردەوام ب ــاڵ ب ــوار س ــە چ ــکا ک ــی ئەمەری ــەڕی نێوخۆی ش

ــدرال  ــان دەســەاڵتی فی ــد ی ــە ناوەن ــر ب ــی دەســەاڵتی زیات ــی دان ــتا لەڕێ وەس

ــەن  ــی دەک ــەرۆکایەتی نوێنەرایەتی ــس و س ــتێکدا کۆنگرێ ــوو ش ــە هەم ــە ل ک
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بــۆ نەهێشــتنی ئــەو هۆکارانــەی شــەڕەکەیان هەڵگیرســاند)44(. رەنگــە وانــەی 

ــی  ــەوەی زاڵکردن ــت ل ــی بێ ــکا بریت ــی ئەمەری ــی فیدراڵ ــە ئەزموون ــگ ل گرن

ــی  ــدا واڵت ــەاڵتی فیدراڵ ــەر دەس ــەکان بەس ــان هەرێم ــەکان ی ــەاڵتی پەل دەس

دووچــاری شــەڕی وێرانکــەری نێوخۆیــی کــرد، ئەمــە پێــش ئــەوەی سیســتمەکە 

ــەو  ــت ب ــگاو هەڵبنێ ــد هەن ــەرەو پشــتیوانیی دەســەاڵتی ناوەن ــگات و ب ــێ ب پ

شــێوەیەی کــە ســەقامگیریی سیاســیی لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا هێنایــەدی 

و رەنگــە بەشداریشــی کردبێــت لــەوەی ئابووریــی ئەمەریــکا ببێتــە گەورەتریــن 

ــان. ــی جیه ئابووری

بــەاڵم بۆچوونــی تیمــی دووەم پێچەوانــەی بۆچوونــی تیمــی یەکەمــە و، 

ــورد  ــە ک ــک ل ــی نزی ــەری رۆژئاوای ــی و نووس ــی ئەمەریکای ــک بەرپرس هەندێ

و ئــاگادار لــە واقیعــی عێــراق پشــتیوانیی دەکــەن. رۆژنامەنووســی بریتانیایــی 

جۆناتــان کــۆک لــە کتێبــی "ئیرسائیــل و ملمالنێــی شارســتانییەکان"دا مەبەســتی 

داگیرکردنــی عێراقــی لەالیــەن ئەمەریــکاوە شــیکردووەتەوە و، پێیوایــە بــۆ 

ــی  ــەی رۆژهەاڵت ــە ناوچ ــە ل ــی گۆڕانکاریی ــراق و ئەنجامدان ــکردنی عێ دابەش

ئەمەریــکا  پیرانــی  ئەنجومەنــی  2007دا  ئەیلوولــی  26ی  لــە  نێوەڕاســتدا. 

بڕیارێکــی ناپابەندکــەری دا )بــە 75 بەڵــێ بەرامبــەر بــە 25 نەخێــر(، کــە 

ــدن  ــف بای ــرات و ســەرۆکی ئێســتا جۆزێ ــەن ســیناتۆری ئەوســای دیموک لەالی

گەاڵڵــە كرابــوو. بەپێــی ئــەو بڕیــارە دەبێــت بەپێــی ئینتیــامی تایەفەگــەری و 

ــی  ــی فیدراڵ ــبکرێت و، حکومەتێک ــەوارە دابەش ــۆ ســێ ق ــراق ب ــی عێ نەتەوەی

ــت  ــنوور بپارێزێ ــتێت و س ــان ببەس ــنووردار بەیەکەوەی ــەاڵتی س ــاوەن دەس خ

ــە  ــژی ل ــەی کێشــەی تووندوتی ــەو هیوای ــەوت دابەشــبکات، ب ــی ن و داهاتەکان

عێــراق چارەســەر ببێــت و لەئاکامــدا بــە ئاســانی هێزەکانــی ئەمەریــکای لــێ 

ــەوە. بکێرشێن
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زاڵــامی خەلیلــزاد و کێنیــت پــۆاڵک)45( ، کــە بەشــداربووی نووســینی دەســتووری 

ــان  ــە 2014دا گوتارێکی ــردووە و، ل ــە ک ــۆ ئەم ــان ب ــوون بەدواداچوونی 2005 ب

خۆشــە  پێــامن  و،  بەدیدەکەیــن  تێــدا  زۆری  واقیعبینییەکــی  نووســیوە، 

ــەران. ــتی خوێن ــەر دەس ــە ب ــی بخەین وردەکارییەکان

دوو نووســەرەکە بانگەشــە بــۆ فیدراڵیزمێــک دەکــەن کــە ناناوەندێتییەکــی زۆر 

لەخــۆ دەگرێــت و، تیایــدا پەیوەندیــی نێــوان ناوەنــد و هەرێمــی کوردســتان لــە 

کۆنفیدراڵیــزم نزیکــر دەبێتــەوە. ئــەم دوو نووســەرە پێیانوایــە واقعــی ئێســتای 

عێــراق )2014( ناوەندێتییەکــی زۆری تێــدا بەرپایــە و بازدانێکــی روون بەســەر 

دەســتووردا هەیــە. لــە بەرامبــەردا، کــورد ئــەو کاتــە گەلێــک لــە توخمەکانــی 

هێــزی خۆییــان هەبــووە و خەونێکــی مێژووییشــیان بــۆ بەدیهێنــان هەبــووە. 

واتــە لەنێــوان ئــەم دوو الیەنــەدا حــەزی دژبەیــەک هەبــوون و، داوایــان 

ــوان عێراقــی عــەرەب و  ــزم لەنێ ــە کۆنفیدراڵی ــک ل کــردووە پەیوەندیەکــی نزی

ــەرەکە،  ــەڕای دوو نووس ــش، ب ــی عەرەبی ــەت عێراق ــت. تەنان ــدا هەبێ هەرێم

پێویســتی بــە فیدراڵیزمێــک هەیــە دەســەاڵتی زۆر بــە هەرێمــەکان بــدات.

ــە دیســپلین  ــت، گرنگ ــەک بێ ــە هــەر چیی ــن، رێگەک ــەم دوو نووســەرە دەڵێ ئ

و هاوســەنگیی وا دابڕێژرێــن کــە توانــای حکوومــەت لــە بــواری بەکارهێنانــی 

هێــزە ئەمنییــە عێراقییــەکان بــۆ ســەرکوتکردنی هــەر کۆمەڵگەیەکــی عێراقیــدا 

بەمتووحرینیــش،  هەروەهــا  هەنــگاو،  بەســوودترین  بکــەن.  قۆڵبەســت 

ئاراســتەکردنی  دەســەاڵتی  گواســتنەوەی  بــۆ  دەســتوورە  هەموارکردنــی 

کاروبــاری دەرەوە و ئاسایشــی نیشــتامنی )بــە ســەرکردایەتیی هێــزە چەکــدارە 

)بــۆ  عێــراق  ســەرکۆماری  بــۆ  ســەرۆکوەزیرانەوە  لــە  عێراقییەکانیشــەوە( 

زانیــن ســەرۆکوەزیرەکانی عێــراق، لەڕاســتیدا، دەســتیان بەســەر تــەواوی 

ــەرۆکوەزیران  ــش س ــووە(. بەمەی ــدا گرت ــی وەزیران ــەاڵتەکانی ئەنجومەن دەس
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ــتەوە  ــی بەدەس ــەتە ئابوورییەکان ــەکان و سیاس ــەتە نێوخۆیی ــی سیاس کۆنرۆڵ

دەمێنێتــەوە و، هــەر یەکێــک لــەو دووە دوو تێــرم حوکمڕانــی دەکات.

ــەر  ــە لەس ــن هەی ــە رێککەوت ــتیان ب ــەکان پێویس ــا ســەرکردە عێراقیی هەروەه

جێبەجێکردنــی حوکمەکانــی دەســتوور )لەگــەڵ داڕشــتنی چاکســازی لــە 

کاتــی پێویســتدا( تاوەکــو دەزگا ئەمنییــەکان لــە مۆرکــی حزبایەتــی دامباڵرێــن 

ــەر  ــی رێکخ ــە کردەن ــتوور ب ــت. دەس ــر ببێ ــان توندوتۆڵ ــی پەرلەم و چاودێری

ــە، دەســتوور داوای  ــۆ منوون ــێ الدراون. ب ــان ل ــە خۆی ــدان ک و هاوســەنگیی تێ

ــدا دەکات،  ــە پۆســتە بااڵکان ــدن ل ــان لەســەر دامەزران ــی پەرلەم رەزامەندبوون

وەک سوپاســاالر و یاریدەدەرەکانــی و فەرمانــدەی فرقــەکان و پلەکانــی بااڵتــر 

ــراون.  ــتگوێ خ ــە پش ــەم مەرجان ــەاڵم ئ ــری، ب ــەری دەزگای هەواڵگ و بەڕێوەب

ئێســتاش یاســاگەلێک پێویســن بــۆ دەستنیشــانکردنی دەســەاڵتەکانی وەزیــری 

ــە  ــۆ )ک ــری نێوخ ــدراوە( و وەزی ــەرۆکەوە دامەزرێن ــەن س ــە لەالی ــری )ک بەرگ

ــی  ــیاندنەوەی مەڵبەندەکان ــدراوە( و، ش ــەرۆکوەزیرانەوە دامەزرێن ــەن س لەالی

ریزبەندیــی  چوارچێــوەی  لــە  عێــراق  لــە  جۆراوجــۆرەکان  ئۆپەراســیۆنە 

ــتەوخۆ  ــی راس ــتا راپۆرت ــە ئێس ــری )ک ــی بەرگ ــە وەزارەت ــەر ب ــی س فەرماندەی

شــێوازی  دەستنیشــانکردنی  و،  دەکــەن(  ســەرۆکوەزیران  بــە  پێشــکەش 

ــدا.  ــە ناوچــە ناکوردەکان ــراق ل ــی عێ ــە ســامانی هایدرۆکاربۆنی ــردن ب مامەڵەک

پێویســتە هەموارکردنــە دەســتوورییەکانی دیکە دووبــارە بەرپرســە عێراقییەکان 

لــە دامەزراوەکانــی دادوەری و هەڵبژاردنــدا دەستنیشــان بکــەن و دەبێــت 

کۆنرۆڵــی هێــزە ئەمنییــە خۆجێیــەکان و دامەزراندنــی گشــت بەرپرســانی 

ــزگاکان بــە حکوومەتــی هەرێــم و حکوومەتــە خۆجێیــەکان بســپێردرێت. پارێ

ــارەوە  ــە پ ــت ل ــەر دەبێ ــۆ دەوروب ــدەوە ب ــە ناوەن ــەاڵت ل ــتنەوەی دەس گواس

ــەوت  ــد ئەرکــی دابەشــکردنەوەی ســامانی ن ــی ناوەن دەســتپێبکات. حکوومەت
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دەپارێزێــت.  خــۆی  بــۆ  داهــات  دابەشــکردنی  نوێــی  یاســایەکی  بەپێــی 

یاســایەکی لــەم جــۆرە دەکارێــت پشــکێکی دیاریکــراوی دارایــی بــۆ حکوومەتی 

فیــدراڵ بــۆ هەڵســووڕاندنی کاروبــاری خــۆی )ســنووردار بێــت( تەرخــان 

بــکات، یانیــش پێوەرگەلێــک دەستنیشــانبکات بــۆ ئــەو ئاســتەی کــە لــە توانــای 

پەرلەمانــی فیدراڵــدا هەیــە ســوود لــە داهاتەکانــی نەوتــی عێــراق ببینێــت لــە 

ــاڵ ئەمــەدا، دۆزینــەوە  پارەدارکردنــی چاالکییەکانــی حکوومەتــی فیــدراڵ. لەپ

و بەرهەمهێنــان و تەنانــەت هەناردەکردنــی نــەوت و گاز بەدەســتی کــەرت و 

ــەوە. ــەوە مبێنن ناوچەکان

پرســی دیاریکردنــی بەرپرســیارێتییە ئەمنییــەکان، پرســێکە زۆر گرنگ و پێویســتی 

بــە چاوپێداخشــاندنەوە هەیــە. دەبێــت بەغــدا دەســتبەرداری پاراســتنی یاســای 

نێوخۆیــی و سیســتم لــە پارێــزگا و هەرێمەکانــدا ببێــت، ئەمــەش رێ بــۆ 

بەرزکردنــەوەی هێــزە خۆجێیــەکان بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم ئەرکــە خۆشــدەکات. 

هەروەهــا دەبێــت پشــکێکیان لــە بودجــەی فیــدراڵ بــۆ تەرخانبکرێت کــە لەگەڵ 

پێکهاتــەی دانیشــتووان گونجــاو بێــت، بــەاڵم بــە تــەواوی لەژێــر کۆنرۆڵــی کەرت 

و ناوچەکانــدا بێــت، بــۆ پارەدارکردنــی یەکەکانــی ئاسایشــی نێوخۆیــی تایبــەت 

ــی  ــی دەرەک ــەرەکانی بەرگری ــە چارەس ــک ل ــدا، یەکێ ــەڵ ئەمەش ــان. لەگ بەخۆی

خــۆی لــە رادەســتکردنی ئەم بەرپرســیارییە بــە حکوومەتــی ناوەنــددا دەنوێنێت. 

لێــرەدا، لەبــەر ئــەوەی ســوپای عێــراق بــەردەوام توانــای ناڕاگەیەنــدراوی 

ــت، پێویســت  ــی دەبێ ــان گشــت پارێزگاکان ــەک ی ــی هــەر پارێزگای کۆنرۆڵکردن

ــۆ  ــت ب ــەاڵتەکان بکرێ ــۆ دەس ــکردنەوەیەک ب ــدادا دابەش ــو بەغ ــە نێ دەکات ل

ئــەوەی ســەخت بێــت، ئەگــەر مەحــاڵ نەبێــت، ســەرۆکوەزیرانی عێــراق 

ــت  ــۆ مەبەســتی سیاســی هەبێ ــی دامــەزراوەی ســەربازیی ب ــای بەکارهێنان توان

و، لەجیاتــی ئــەوە، عێراقییــەکان باســی ئــەوە بکــەن هــەر هەرێمێکــی فیــدراڵ 
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هێــزی تایبــەت بــە خــۆی هەبێــت، وەک پێشــمەرگە و، پــاش ئــەوە هەرێمــەکان 

بــۆ زامنکردنــی ئاسایشــی دەرەکــی هاوئاهەنگی لەنێــوان هێزەکانیــان و چاالکییە 

ئەمنییەکانیانــدا بکــەن.

وەک  کــرد  فیدراڵیزمیشــی  کاراکردنــی  پشــتیوانیی  ئۆبامــا  بــاراک  ســەرۆک 

بەشــێک لــە پالنــە جەنگییەکــەی بــۆ شــەڕی داعــش و، فیدراڵیــزم الی ئــەو وەک 

نەخشــەڕێیەک بــۆ رزگارکردنــی عێــراق و پاراســتنی خاکەکــەی و بەزاندنی داعش 

و، دۆزینــەوەی رێــکاری سیاســیی بــەردەوام کــە بتوانــن واڵت لــە هەڵخلیســکان 

بــەرەو گێژەنــەی ملمالنێــی نــوێ لــە داهاتــوودا، ژمێــردرا.

ــە  ــە ل ــەم رێچکەی ــی ئ ــە ورووژاندن ــوو ل ــن ب ــا یەکەمی ــدارەی ســەرۆک ئۆبام ئی

وەزیــری  یاریــدەدەری  مەکگــۆرک، جێگــری  برێــت  و،  تەممــووزی 2014دا 

پێشــووی دەرەوە و لــە ئیــدارەی ســەرۆک بایدنــدا بەرپرســی دۆســێی رۆژهەاڵتــی 

نێوەڕاســت، لەکاتــی گەواهیــدان لەبــەردەم لیژنــەی پەیوەندییەکانــی دەرەوەی 

ئەنجومەنــی پیــران – باســی ســراتیژی ئیحتیــوا و رووبەڕووبوونــەوەی رێکخــراوی 

ــا )فیدراڵیزمــی کارا(وە کــرد)46( . مەکگــۆرک  داعــش لەڕێــی ئــەوەی نــاوی لــێ ن

پێیوابــوو ئــەم چەمکــە لــە دەســتووری عێراقــدا باســکراوە، بــەاڵم بەتەواوەتــی و 

کاریگەرانــە جێبەجــێ نەکــراوە و، فیدراڵیزمــی کارا لەســەر پێنــج بنەمــای بنەڕەتی 

ــە پاراســتنی ناوچــە  بنیاتــراوە: دەبێــت هاوواڵتیانــی خۆجــێ دەستپێشــخەری ل

خۆجێیەکانیــان بکــەن و دەبێــت یارمەتــی و توانــا بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە دەوڵەت 

ــدا  ــە دۆخــی دەگمەن ــارەکاندا ل ــو ش ــراق لەنێ ــت ســوپای عێ ــرن و، دەبێ وەربگ

نەبێــت بــاڵوەی پــێ نەکرێــت، بگــرە دەبێــت ئەرکــی فیدراڵــی پاراســتنی ســنوور 

جێبەجــێ بــکات. هەروەهــا پێویســتە هاوئاهەنگیــی توندوتــۆڵ لەنێــوان هێــزە 

خۆجێیــی و فیدراڵــەکان و هێزەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ 

رووبەڕووبوونــەوەی داعشــی تیرۆریســت هەبێــت. دەبێــت حکوومەتــی فیــدراڵ 
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ــتەمەی  ــەو س ــەرکردنی ئ ــۆ چارەس ــکات ب ــازی ب ــک چاکس ــەر چەپکێ کار لەس

ــی  ــدا، فیدراڵیزم ــە نێوەڕۆک ــی دا. ل ــی داعش ــەوەی ئەندامان ــی باڵوبوون یارمەتی

ــی  ــۆ دەســەاڵتە خۆجێیەکان ــی ب کارا لەســەر گواســتنەوەی پەرپرســیارێتیی ئەمن

هــەر پارێزگایــەک بنیــات دەنرێــت، لەوانەیــش پێکهێنانــی پاســەوانی نیشــتامنی 

لــە یەکەگەلــی خۆجێیــی بــۆ پاراســتنی ناوچەکانــی پارێزگاکــە، لەکاتێکــدا ئەرکــی 

ــی  ــک ئەرک ــی هەندێ ــنوور و ئەنجامدان ــتنی س ــا پاراس ــەکان تەنی ــزە فیدراڵ هێ

دیکــەی فیــدراڵ دەبێــت.

دیارتریــن دوو هــۆکار بــۆ لەخۆگرتنــی ئــەم بیرۆکەیــە بریتین لە: یەکــەم، نەبوونی 

ــی  ــە هۆکارەکان ــوو ل ــک ب ــان یەکێ ــراق و هاوواڵتیی ــوان ســوپای عێ ــە لەنێ متامن

کەوتنــی مووســڵ، هۆکارەکــەی دیکــەش بریتــی بــوو لــە ســەرکەوتنی هێزەکانــی 

 )صحــوة(، کــە ئەمەریــکا پشــتیوانییانی دەکــرد، لــە نەهێشــتنی تیــرۆر و، شــیاویی 

ــزگا  ــە ســێ پارێ ــە داعــش ل ــە شــەڕی دژ ب ــە ل ــەو ئەزموون ــەوەی ئ دووبارەکردن

زۆرینــە ســوننەکە. لەمــڕووەوە فیدراڵیزمــی کارا بــە پلــەی یەکــەم جەختــی لــە 

گواســتنەوەی دەســەاڵتی ئەمنــی لەپێنــاو مامەڵەکــردن لەتــەک ســتەملێکراویی 

دانیشــتووانی خۆجێــی و، گەڕاندنــەوەی متامنــە بــە حکوومەتــی ناوەنــد کــرد)47(.

ئــەو تایبەمتەندییــەی ئەمــڕۆ کــوردی عێــراق هەیانــە بریتییــە لــەوەی ئەگــەر چی 

باســی جیابوونــەوە لــە عێــراق دەکــەن بــەاڵم بــەردەوام بــژارەی مانــەوە لەنێــو 

ــە  ــەوان پێیانوای ــەن، ئ ــش دەخ ــدا وەپێ ــتمێکی فیدراڵ ــایەی سیس ــە س ــراق ل عێ

ئــەم سیســتمە گونجاوترینــە بــۆ حوکمڕانیــی گەلێکــی فرەتایەفــە و فرەنەتــەوە 

و فرەئایــن، هەروەهــا خۆیــان وەک ئەزموونێکــی ســەرکەوتوو دەخەنــەڕوو بــۆ 

ــەدا  ــتنەوە و پەراوێزخراویی ــەو دوورخس ــایەی ئ ــە س ــتدەکەن ل ــەی هەس ئەوان

دەژیــن، کــە بەرامبــەر توێژێکــی گــەورە و فراوانــی عێراقییــەکان بەرپــا دەکرێــت. 

ــە  ــە ک ــت ئەوەی ــی دەکرێ ــوردان تێبین ــەی ک ــی هەرێمەک ــە ئەزموون ــەوەی ل ئ
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ــە  ــە ئەزموون ــوودوەرگرتن ل ــی س ــە و، هەوڵ ــەدا کراوەی ــی دیک ــەڕووی ئەوان ب

هاوشــێوەکان دەدات بەبــێ بــازدان بەســەر تایبەمتەندییەکانــی عێراقــدا بەگشــتی 

و ناوچەکانــی کــوردان بەتایبەتــی و، هەوڵــی چەســپاندنی چەمکــی هاوواڵتیبوون 

دەدات لەڕێــی زنجیرەیــەک یاســای رێکخــەرەوە، کــە یەکێــک لــە ئامانجەکانــی 

ئــەو یاســایانە بنیاتنانــی هەســتی پشــکداریی راســتەقینەی هاوواڵتیانــی هەرێمــە 

ــە  ــە گەشــە و ســاماندا، ئەمەیــش بــووە مایــەی دابەزینــی رێــژەی هــەژاری، ل ل

شــاری هەولێــر وەک منوونــە، بــۆ 3% وەک داتــا و ئامارەکانی وەزارەتــی پالندانانی 

عێــراق ئامــاژەی بــۆ دەکــەن، لە کاتێکــدا بەغــدای پایتەخــت بەدەســت بەرزترین 

رێــژەی هەژارییــەوە لــە مێــژووی خۆیــدا دەناڵــێ كــە نزیکــەی 30%ە. کاتێــک بە 

شــەقامەکانی هەولێــردا گــوزەر دەکەیــت، بێگومــان دیمەنی ســەرنجڕاکێش بەالی 

خۆیانــدا پەلکێشــت دەکــەن، رەنگــە دیمەنــی هــەرە لــە پێــش کەمیــی ئامادەیــی 

هێــزە ئەمنییــەکان بێــت، چ لــە شــەقامەکان و چ لەپێــش فەرمانگــە فەرمییــەکان 

ــە بەرگــی ســەربازییەوە  ــە پۆلیســی هاتوچــۆ بەدەگمــەن کەســێک ب و، جگــە ل

دەبینیــت و، ئەمــەش خاڵێکــە بــۆ کارگێڕیــی خۆجێــی شــارەکە کــە توانیویەتــی 

ــتێکی  ــە ئاس ــر ب ــە هەولێ ــش ل ــژەی تاوانی ــەت رێ ــکات. تەنان ــەرار ب ــا بەرق یاس

ــە ســەپاندنی یاســا و  ــردووە. هەروەهــا و، پەیوەســت ب بەرچــاو پاشەکشــەی ک

بەرقەراربوونــی ئاســایش، ئــەو وەبەرهێنانانــەی لــە 2003وە تــا ئەمــڕۆ روویــان لە 

شــارەکە کــرد گــەورەن و زۆریــش گــەورەن و، روخســاری هەولێریــان بەتــەواوی 

ــت  ــراوان دەبێ ــی ف ــی و رێک ــە خێرای ــە ب ــرن ک ــارێکی مۆدێ ــە ش ــوو ب ــۆڕی، ب گ

و، بــووە رووگــەی گەلێــک کۆمپانیــای وەبەرهێــن کــە هەلــی منوونەییــان تیایــدا 

بینــی، بەتایبەتــی لەگــەڵ هەبوونــی کۆمەڵێــک یاســای هانــدەر بــۆ وەبەرهێنــان 

کــە پارێــزەری سەرمایەکانیشــیانن)48(.
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ئەنجام و راسپاردەکانی لێکۆڵینەوەکە

ــراق  ــە عێ ــی ل ــی فیدراڵ ــەڕووی جێبەجێکردن ــی زۆر رووب ــپ و ئالنگاری کۆس

ــوور  ــییە وەک کولت ــی دیموکراس ــپانە نەبوون ــەم کۆس ــن ئ ــەوە و، گرنگری دەبن

ــتنی  ــۆ سەرخس ــەم ب ــگاوی یەک ــتە وەک هەن ــدا و، پێویس ــە عێراق ــڕەو ل و پەی

ــت. ــە چارەســەر بکرێ ــەم بابەت ــراق، ئ ــە عێ ــی ل فیدراڵ

پێامنوایــە ئــەو چارەســەرەی خــۆی لــە دەوڵەتێکــی خــاوەن دوو سیســتم 

)فیدراڵــی بــۆ پارێزگاکانــی عــەرەب و کۆنفیدراڵــی بۆ کوردســتان( لــە داهاتوودا 

ــایەی  ــە س ــدا ل ــەڵ ئەوەش ــراق، لەگ ــۆ عێ ــت ب ــاو دەبێ ــەرێکی گونج چارەس

ــت،  ــۆ دەگرێ ــی لەخ ــن واقیعبین ــک و کەمری ــن لۆژی ــتادا کەمری ــی ئێس دۆخ

ــوەی  ــەی نی ــەری 2017دا نزیک ــە 16ی ئۆکتۆب ــتان ل ــی کوردس ــە هەرێم چونک

ــەربازیی  ــی و س ــزی سیاس ــەنگیی هێ ــتدا و هاوس ــتانی لەدەس ــی کوردس خاک

ــەش،  ــە لەم ــن. جگ ــە نی ــدا پشــتیوانی ئەم ــوان هەرێمــی کوردســتان و بەغ نێ

ــی  ــە دی و جیاوازی ــتاندا نەهاتووەت ــی کوردس ــە هەرێم ــی نیشــتامنی ل یەکێتی

ــە رسووشــتی  ــی، ل ــی و پارت ــی دەســەاڵتی یەکێت ــوان ناوچەکان ــی لەنێ بنچینەی

پەیوەنــدی نێــوان هەرێمــی کوردســتان و بەغــدا هەیــە. هــەر کاتێکیــش 

ــت  ــە بنێ ــی تاکالیەن ــەرەکییە هەنگاوێک ــوردە س ــە ک ــەم دوو الیەن ــک ل یەکێ

ئەنجامەکــەی هاوشــێوەی رووداوەکانــی ئۆکتۆبــەر دەبێــت. ســەرباری هەمــوو 

ــچ  ــە هی ــتیوانی ل ــی پش ــی و ناوچەی ــرادەی نێودەوڵەت ــتا ئی ــش، تائێس ئەمانەی

ــاکات. ــدا ن ــم و بەغ ــوان هەرێ ــدی نێ ــە پەیوەن ــەری ل ــی جەوه گۆڕینێک

پەیوەندیــی هەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ عێراقــدا ناجێگیــرە و لەســەر بــڕوای 

پەیوەندییــە  و  هێــز  مەحکوومــی  و،  بنیاتنەنــراوە  دووالیەنــە  چەســپاوی 

ناوچەییەکانــە و، شــیاوی گۆڕانــی بنەڕەتییــە لــە داهاتــووی نزیکــدا. لەوانەیشــە 
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ــد و  ــی ناوەن ــی بەهێزی ــە هــۆکاری دەرکەوتن ــەم ســەرهەڵدانەی ئێســتا ببێت ئ

ــێنە  ــی بەشبەش ــازی و بنبڕکردن ــووی چاکس ــە بیان ــوو ب ــی داهات حکوومەتەکان

پێکهاتــەکان،  دەوڵەتــی  لەجیاتــی  هاوواڵتیبــوون،  دەوڵەتــی  بنیاتنانــی  و 

ــات.  ــتا لەنێوبب ــتووری ئێس ــە دەس ــورد ل ــتکەوتەکانی ک دەس

بــەاڵم بــە بۆچوونــی ئێمــە، ســیناریۆی زاڵــر بــۆ داهاتــووی عێــراق دروســتبوونی 

دەوڵەتــی قووڵــە )کــە لەالیــەن ئێرانــەوە پشــتگیریکراوە( بــۆ خنکاندنــی 

ــەی پاشــاگەردانی و  ــە مای ــۆ چاکســازی و، ئەمــەش دەبێت ــک ب هەمــوو هەوڵێ

شــەری سەرانســەریی نێــوان میلیشــیاکان خۆیــان، یــان کودەتایەکــی ســەربازی 

عێــراق  و  دەبــن  بەرەنــگاری  میلیشــیاکان  کــە  ئەمەریکییــەکان  لەالیــەن 

بەبەلــکان دەکرێــت. لەوانەیشــە ئــەو پاشــاگەردانییەی بەرهــەم دێــت هەلێــک 

ــدا  ــەی خۆی ــەر ناوچەک ــت بەس ــەک دەس ــەر پێکهاتەی ــەوە ه ــت و بەهۆی بێ

بگرێــت و ئــەو دابەشــکارییەی جۆزێــف بایــدن لــە 2007دا بــۆ عێــراق بەســەر 

ســێ هەرێمــی فیدراڵــدا لەگــەڵ حکومەتێکــی ناوەندیــی الواز ببێتــە دێفاکتــۆ. 

ــی  ــە چارەســەر و کۆمەڵگــەی نێودەوڵەت ــن دەبێــت ل ــەم ســیناریۆیە نزیکری ئ

ــۆ پرســی بۆســنیا لەســەری رێککــەوت. ب

ــی  ــی گفتوگۆکردن ــەوکات رەنگــە کــورد پێگەیەکــی باشــریان هەبێــت و کارت ئ

وایــان بەدەســتەوە هەبێــت کــە یارمەتییــان بــدات بــاس لــە فیدراڵییــەک بکــەن 

تێیــدا پەیوندییەکانیــان لەگــەڵ عێراقــدا لــە کۆنفیدراڵییــەوە نزیــک بێــت.

گۆڕانێکــی هەســتپێکراو لــە هەڵوێســتی ســوننە بەرامبــەر بــە فیدراڵــی هەیــە 

و، ئێســتا زۆر لــە هەڵوێســتی کــورد نزیکــن و، پێویســتە بڕیاربەدەســتانی 

ــی  ــە ناوچەی ــدەن و پەیوەندیی ــتەیە ب ــەم ئاراس ــی ئ ــتان هان ــی کوردس هەرێم

پێکهێنانــی  لــە  ســوننە  عەرەبــی  یارمەتیدانــی  بــۆ  نێودەوڵەتییەکانیــان  و 

هەرێمــی فیدراڵــی خۆیــان بەکاربێنــن بــە مەبەســتی پتەوکردنــی ئــەم سیســتمە 
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ــەر و  ــە سپۆنس ــان بکەن ــە خۆی ــورد نیی ــدی ک ــە بەرژەوەن ــەاڵم ل ــدا. ب ــە واڵت ل

ــدا. ــە عێراق ــان ل ــی عەرەب ــە ناوچەکان ــتمەکە ل ــتی سیس ــژەری رسووش داڕێ

باڵوکردنــەوەی کولتــووری فیدراڵــی پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە، چونکــە 

ــە. هــەر  ــی ناڕوون ــەالی دەســتەبژێر و تاکــی ئاســایی عێراق تاڕادەیەکــی زۆر ل

وەک لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا روومنــان کــردەوە، فیدراڵــی هانــدەر و رێخۆشــکەر 

نییــە بــۆ دابەشــبوون، بگــرە چوارچێوەیەکــە بــۆ پاراســتنی یەکێتیــی نیشــتامنی 

و دابینکــەری چوارچێــوەی دروســتی فرەئاییــن و فرەنەتەوەییــە بۆئــەوەی 

لەســایەیدا عێــراق بتوانــێ بەئاشــتییانە بــژی و لــە ســایەی پێکەوەژیانــی 

ــێتەوە. ــدا بحەس ئاشتییانەش
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ناسنامەی کوردی لە باشوور

سەرهەڵدانی وردە ناسنامەکان: گۆڕانی 

ناسنامەیی

د.سەردار عەزیز

پوختە

ئــەم توێژینەوەیــە گریامنــەی ئــەوە دەهێنێتــەوە کــە ناســنامەی کــوردی 

ــدا  ــە وەرچەرخانێک ــردوودا ب ــەی راب ــێ دەی ــە س ــتان ل ــووری کوردس ــە باش ل

ــۆ  ــەورەوە ب ــێکی گ ــە شوناس ــتنەوەیە ل ــەش گواس ــەم وەرچەرخان ــوە. ئ تێپەڕی

ــی  ــە ئیتن ــوردی ک ــنامەی ک ــەورە ناس ــی. گ ــنامەی ناوخۆی ــک وردە ناس کۆمەڵێ

و نەتەوەیــی بــوو، ئەویرەکــەی ناکــورد بــوو. بــەاڵم ئەگــەر هەمــو شوناســێک 

جیاوازێــک یــان ئەویدیکەیەکــی هەبێــت، ئــەوە ئەویدیکــەی وردە ناســنامەی 

کــوردی کــورد خۆیەتــی. ئــەم توێژینەوەیــە ئــەو هۆکارانــە دەخاتــە بەرچــاو كــە 

ــە  ــدان. وەک: ب ــە و ســەرهەڵدانی ناســنامە نوێیەکان ــەم وەرچەرخان لەپشــت ئ
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ــی، نایەکســانیی دابەشــکردنی داهــات. هەروەهــا  ــی نەوت شــاریبوون، ئابووری

ــی،  ــی هاوواڵت ــی لەجیات ــە بەرخۆرێت ــش هەڵدەســەنگێنێت، ک دەرئەنجامەکانی

دروســتبوونی جڤاتــە داخــراوەکان و گەشــەی ناســنامەی مووچەخــۆر بەرامبــەر 

ــن. ــە گرنگرینەكانیان ــۆردا ل مووچەنەخ

سەرەتا

   هەرێمـــی کوردســـتان یەکێکـــە لـــە دیـــاردە و دەرکەوتـــە سیاســـی و 

ـــەڕی  ـــارد و ش ـــی س ـــی جەنگ ـــارد. کۆتای ـــی س ـــاش جەنگ ـــی پ جیوپۆلیتیکییەکان

کوێـــت و دەســـتپێکردنی گوتـــاری دیموکراتیزەیشـــن لەالیـــەن ئەمریـــکای 

ـــارای  ـــی لەســـەر هاتنەئ ســـەرکەوتووی جەنگـــی ســـاردەوە، راســـتەوخۆ کاریگەری

ـــە  ـــێکی هەنووکەیی ـــوناس پرس ـــان ش ـــنامە ی ـــووە. ناس ـــتان هەب ـــی کوردس هەرێم

ـــااڵنی  ـــاوەی س ـــە م ـــدا ل ـــای کوردی ـــە دنی ـــە ل ـــەم پرس ـــڕۆدا. ئ ـــای ئەم ـــە دونی ل

رابـــردوودا زۆری لەبـــارەوە نـــوورساوە، بـــەاڵم کێشـــەی هـــەرە گـــەورەی ئـــەو 

ـــنامەی  ـــکدا ناس ـــی زۆر تەس ـــە بوارێک ـــە ل ـــە ك ـــە ئەوەی ـــە هەی ـــەی ک ئەدەبیات

ـــوارەدا  ـــەم ب ـــەرەکی ل ـــەرە س ـــێکی ه ـــن پرس ـــت بڵێی ـــت. دەکرێ ـــوردی دەبینێ ک

ـــەم  ـــەوە؟ ئ ـــە ئاگابووەت ـــۆی ب ـــی خ ـــە کوردبوون ـــورد ل ـــەی ک ـــە ک ـــووە ک ئەوەب

پرســـە مێژوویـــی و گشـــتگیرە. هـــاوکات خەســـڵەتێکی ســـەرەکیی ئـــەم تێڕوانینـــە 

ــەرەکیی  ــەری سـ ــە پاڵنـ ــی بـ ــری دەرەکـ ــە، ئەویـ ــە کـ ــنامە ئەوەیـ ــە ناسـ لـ

ـــر  ـــەرەکییەی ئەوی ـــە س ـــەم رۆڵ ـــت. ئ ـــوردی دەبینێ ـــنامەی ک ـــتبوونی ناس دروس

ـــەرەتایەکی  ـــەوە س ـــەڕووی مێژووییش ـــدا ل ـــنامەی کوردی ـــتکردنی ناس ـــە دروس ل

ـــوردی  ـــنامەی ک ـــەری ناس ـــی بنیاتن ـــری دەرەک ـــەر ئەوی ـــتدەکات. ئەگ ـــۆ دروس ب

بێـــت، ئـــەوە ئـــەو ســـاتەوەختەی کـــورد بـــە ئاگابووەتـــەوە یـــان کەوتووەتـــە بـــەر 
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ـــەم ســـاتەوەختە بەگشـــتی  ـــەوە. ئ ـــە ئاگابووەت ـــە خۆیشـــی ب ـــر، ل ـــاری ئەوی رەفت

ـــەرهەڵدانی  ـــزم و س ـــی کۆلۆنیالی ـــامنی و هاتن ـــی عوس ـــی ئیمپراتۆری ـــۆ رووخان ب

دەوڵەتـــی تیرەتـــۆری و رووداوە سیاســـییەکانی دیكـــە دەگەڕێننـــەوە.

هەمــوو  لــە  کــە  وەربگریــن  هێنــد  بــە  دێرێداییــە  دیــدە  ئــەو  ئەگــەر 

ــەوە  ــان جیاوازییــەک دەبینێــت، ئ ــان شوناســێکدا ئەویرێــک ی ناســنامەیەک ی

لــە ســاتەوەختی دروســتبوونی هەرێمــی کوردســتان لــە باشــوور ئــەم ئەویــرە 

گۆڕانکاریــی بەســەردا دێــت. ئــەم وەرچەرخانــە لــەوەدا خــۆی دەبینێتــەوە کــە 

بــۆ یەکەمجــار لــە مێژوویــدا، کــورد خــۆی دەبێتــە ئەویــر بــۆ ناســنامەی خــۆی. 

ــی زۆرە. ــۆکاری زۆرە و کاریگەریش ــە ه ــەم وەرچەرخان ئ

ــن،  ــوردی دیاریبکەی ــنامەی ک ــەی ناس ــۆ پرۆس ــەک ب ــەوێ رێچکەی ــەر مبان ئەگ

لــە  پەرتەوازەیــی،  بــە  کــورد  پێشــر  كــە  بەمشــێوەیەیە  بەگشــتی  ئــەوە 

یەکــەی بچووکــدا، دابــڕاو لــە یەکــدی و لــە ملمالنــێ لەگــەڵ یەکدیــدا بــوون. 

ــەوە.  ــاوازدا خــۆی دەبینێت ــرەی جی ــڵ و عەشــیرەت و تی ــە فۆرمــی خێ ــە ل ئەم

ــە  ــامن نیی ــرەدا ئامانج ــە لێ ــە، ک ــژی هەی ــی درێ ــە مێژوویەک ــەم پەرتەوازەیی ئ

ــەرەکیی  ــەرە س ــڵەتی ه ــووک خەس ــاری بچ ــد و ش ــن. گون ــەر بکەی کاری لەس

و کەمیــی جوڵــە  گــەورە  نەبوونــی شــاری  بــووە.  کــورد  نیشــتەجێبوونی 

ئابــووری و کولتــووری و ئاگایــی،  و تێکەڵــی و نەبوونــی پێکەوەبەســتنی 

کــورد  خەڵكانــی  لەالیــەن  وێناکــراو  یەکەیەکــی  وەک  کــورد  وایکــردووە 

ــوون  ــە ب ــە ل ــس جۆرێک ــدی کارل مارک ــە دی ــی ب ــت. گوندێت ــەوە الوازبێ خۆی

ــڕاودا، کــە لەگــەڵ یەکەکانــی دیکــەدا  ــە یەکــەی بچووکــی ئۆتۆنۆمۆســی داب ل

بەریەکناکــەون و هەریەکــە بۆخــۆی کۆمارێــک دروســتدەکات. بــەاڵم هــۆکاری 

ــەم  ــە ئ ــی جــۆری کار وادەکات ک ــوون و گۆڕان ــە شــاریبوون و مەدەنیب وەک ب

ئۆتۆنۆمۆســە هەڵوەشــێتەوە. شــاخاویبوونی کوردســتان و بوونــی لــە پەراوێــزی 
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ئیمپراتۆریەتــە بەگژیەکدیداهاتووەکانــی ناوچەکــە، هــۆکاری دیكــە بــوون بــۆ 

ــورد.  ــی ک ــدی دابڕان ــوون و لەیەک بەیەکنەب

ناسنامەی تەقلیدیی کوردی

ئەگـــەر ئاوڕێکـــی خێـــرا لـــە هـــەردوو دەقـــە ئەدەبییـــە کوردییـــەکان و 

ـــامن  ـــوو جەخت ـــەوە، هەم ـــی بدەین ـــورد و بیان ـــی ک ـــی لێکۆڵینڤان لێکۆڵینەوەکان

ـــاوەن  ـــەدا، خ ـــەم دنیای ـــت ل ـــورد دەیەوێ ـــە ک ـــەوە ک ـــۆ دەکەن ـــەوە ب ـــەر ئ لەس

ماڵێـــک یـــان نیشـــتامنێک بێـــت، تاوەکـــو وەک ئەوانیـــر بوونـــی هەبێـــت. 

هـــۆکاری نەبوونـــی ئەمـــەش بەبێئاگایـــی کـــورد دەبەســـرێتەوە. زۆرن ئـــەو 

دەقانـــە کـــە باســـی لەخەوهەســـتانی کـــورد دەکـــەن ]لەخـــەو هەســـن 

ـــەش  ـــا ئەوان ـــە، هەروەه ـــم و زۆری ئەوانیدیك ـــەر زوڵ ـــورد[ بەرامب ـــی ک میللەت

ـــر  ـــی گەورەت ـــی یەکەیەک ـــن و بنیاتنان ـــای خۆڕێکخس ـــی توان ـــی نەبوون ـــە باس ك

لـــە خێـــزان و خێـــڵ دەکـــەن کـــە نەتەوەیـــە. 

ـــاوی  ـــر ن ـــی لەژێ ـــە بەکورت ـــە، ک ـــڕەوی هەی ـــڕۆ ب ـــو ئەم ـــە تاوەک ـــەم ئەدەبیات ئ

ـــە  ـــەم دەقان ـــی ئ ـــە پانتای ـــەر ل ـــەاڵم ئەگ ـــت، ب ـــدا دەنارسێ ـــیۆنالیزمی کوردی ناس

ـــی  ـــی پرس ـــن ئاڵۆزی ـــر بتوانی ـــە باش ـــن، رەنگ ـــع بڕوانی ـــە واقی ـــە دەرەوە و ل بێین

ناســـنامەی تەقلیدیـــی کـــوردی دەستنیشـــانبکەین. بـــۆ ئاســـانکاریی ئـــەم دۆخـــە، 

ــێنین.  ــد دەناسـ ــی گونـ ــە قۆناخـ ــوردی بـ ــی کـ ــنامەی تەقلیدیـ ــی ناسـ قۆناخـ

گونـــد وەک چەمکێـــک و جوگرافیایـــەک چەنـــد پێودانگـــی هەیـــە کـــە بـــە 

ـــەوە: ـــوارەوەدا کورتیـــان دەکەین ـــەی خ ـــی لەمان کورت

یەکەم، گوند پانتاییەکی بچووکی نیشتەجێیی کەم کولتوورە.

ـــدی کەســـێکی شۆڕشـــگێڕ  ـــن، گون ـــدی مارکســـەوە بیبینی ـــە دی ـــەر ل دووەم، ئەگ
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نییـــە، بەڵکـــو گونـــدی وەک پەتاتـــە وان لـــە ســـەبەتەیەکدا کـــە هیـــچ 

ـــدی وادەکات  ـــی پەیوەن ـــە و نەبوون ـــدا نیی ـــەڵ یەکدی ـــان لەگ پەیوەندیێکـــی وای

ـــە  ـــتبکەن. ب ـــان دروس ـــزان و دەوروبەری ـــە خێ ـــر ل ـــەی فراوان ـــن یەک ـــە نەتوان ک

ــە. کارل  ــان بچووکـ ــن و دونیایـ ــز بەرهەمبێنـ ــن هێـ ــە ناتوانـ ــی دیكـ مانایەکـ

مارکـــس لـــە کتێبـــی )هـــەژدەی برۆمێـــر و لویـــس بۆناپـــارت(دا ئامـــاژە بـــە 

ـــە  ـــش ئەوان ـــدی هیندی ـــەر گون ـــەکردنی لەس ـــە قس ـــا ل ـــە دەدات. هەروەه ئەم

ـــە  ـــاری کـــوردی و کۆمەڵگـــەی کـــوردی هەمیشـــە ل ـــە گوت ـــەوە. بۆی دووپاتدەکات

دۆخێکـــی لەیەکدابـــڕاودا ژیـــاون.

ســێیەم، خەباتــی کــوردی جگــە لــە گوتــار هیــچ هەنگاوێکــی پراکتیکیــی نەناوە 

بــۆ بنیاتنانــی نەتــەوە. نــەک تەنیــا لــە قۆناخــی شــەڕی چەکداریــدا، بەڵکــو لــە 

قۆناخــی شاریشــدا ئەمــە هــەر وابــووە. رەنگــە کۆمەڵێــک هــۆکاری زۆر هەبێت 

بــۆ ئــەم پرســە، وەك: شــەڕی نێوخــۆ، نەبوونــی یــەک ناوەنــدی سیاســەتکردن و 

پالنڕێــژی، هەبوونــی مەترســیی ئاسایشــی لــە یەکــدی، هەروەهــا بوونــی چــەک 

بــە دەســتی پارتــی سیاســییەوە. 

بــەاڵم ســەرباری ئەمانــە گۆڕانــکاری لــە کۆمەڵگــەی کــوردی لــە باشــوور 

لەئاســتی  گۆرانکارییــەکان  گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  ئــاراوە.  هاتووەتــە 

کۆمەاڵیەتــی و جوگرافــی و ئابــووری و خەیاڵــی چۆنیەتی ژیان و ژیــاردا بریتییە 

لــە بــە شــاربوونی هەرێمــی کوردســتان. پرۆســەی بــە شــاربوون لــە دوو ئاســتدا 

روویــداوە، یەکــەم، نیشــتەجێبوونی زۆرینــەی خەڵكــی کوردســتان لە شــارەکاندا 

و دووەم، بــە شــاربوونی گوندەکانــی لــەڕووی ژیــارەوە. ئــەوەی وایکــردووە ئەم 

ــان.  ــەوت و تەکنەلۆجی ــووری ن ــی ئاب ــاراوە بەکورت ــە بێنەئ گۆڕانکارییان
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خەسڵەتی کارە تیۆرییەکان

 کاری تیوری لەسەر ناسنامەی کوردی بەگشتی چەند خەسڵەتێکی هەیە: کاری تیوری لەسەر ناسنامەی کوردی بەگشتی چەند خەسڵەتێکی هەیە:

یەکــەم، بەئاگابوونــەوەی کــورد لەخــۆی وەک کــورد دیاردەیەکــی نوێیــە، 

پــاش داڕمانــی  بەتایبەتــی  بیســت.  بــۆ ســەرەتای ســەدەی  دەگەڕێتــەوە 

عوســامنی. ئیمپراتۆریەتــی 

دووەم، ناســنامەی کــوردی بەگشــتی دەرەنجامــی رەفتــار وهەڵســوکەوتی 

دراوە،  نکوڵیکردنــی  هەوڵــی  کــورد  کاتێــک  بەرامبــەری.  ئەوانیدیکەیــە 

لــە وەاڵمــدا هەوڵــی بنیاتنانــی خۆیــداوە. بــەو مانایــە ناســنامەی کــوردی 

دەرئەنجامــی بەرگرییــە لــە نکۆڵــی و ســڕینەوە. ناســنامەی ناســیونالیزمی 

ــەو.  ــی سیاســیی ئ ــە بوون ــە ل ــی ئەوانیدیکەی ــی نکۆڵیکردن ــوردی دەرئەنجام ک

كەســانی وەک عەبــاس وەلــی باســی ئەمەیــان كــردووە. ئاگایــی کوردبــوون بــۆ 

ســەردەمانێکی زۆر ئاگاییەکــی ســنووردار بــووە. نەبوونــی میدیــای بەرفــراوان، 

ــوو، هەروەهــا  ــدەوار، ســامانی كەڵەکەب ــی خوێن ــژی بەرفراوان ــی، توێ چاپەمەن

ــوون.  ــەوە ب ــۆكاری ئ ــادا ه ــە دنی ــوون ل ئامادەنەب

ســێیەم، کــورد کــە بەئاگابووەتــەوە لــە ناســنامەی خــۆی، ئامرازەکانــی بنیاتنانــی 

ئــەو ناســنامەی لەبەردەســتدا نەبــووە، بۆیــە ئــەم ناشۆڕشــگێڕییە بەربەســتێکی 

تۆکمــە دروســتدەکات لەبــەردەم هاتنەئــارای ناســنامەیەکی جــودا لە ناســنامەی 

تەقلیدی.

چــوارەم، هەبوونــی ژمارەیەکــی زۆر لــە وردە ناســنامەی لۆکاڵــی، کــە رێگربــووە 

ــە  ــڕۆش ل ــو ئەم ــە تاوەک ــراوان، ک ــتگیری ف ــێکی گش ــتبوونی شوناس ــە دروس ل

ملمالنــێ و کێبڕکێــدان لەگــەڵ ناســنامە گشــتگیرەکاندا: وەک ناســنامەی خێــڵ، 

ناوچــە، تەریقــەت. 
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پێنجــەم، لــە هاتنــی مۆدێرنەدا ناســنامەی ســەروو- نەتەوەیی لەنێــو کۆمەڵگەی 

کوردیــدا وەک ناســنامەی ئایینــی نــوێ، بــە فۆرمــە جیاوازەکانییــەوە، ناســنامەی 

ــوون،  ــی وەک چەپب ــنامەی جیهانگیرێت ــا ناس ــۆری، هەروەه ــی و تیرەت دەوڵەت

ئینتەرناســیۆناڵ دەركەوتــوون و تەکنەلۆجــی و شــلبوونەوەی دۆخــی ناوچەکــە 

وایكــردووە ناســنامەی نەتەوەیــی کــورد بەرامبــەر ئەویــردا دروســتبێت.

ــدا وایكــردووە كــە دۆخێكــی نێگەتیفیــش  ــوون لەهەمانکات ــە ئەویرب ــەاڵم ب  ب

ســەرهەڵبدات. کــورد، کــوردە چونکــە، تــورک، عــەرەب یــان فــارس نییــە. ئەمــە 

لــە زۆر لــە گۆرانــی و شــیعر و دەربڕینــە رۆژانەکانــدا دەبینیتــەوە. دیــارە 

ــدا  ــە، وەک ژاک دێرێ ــی هەی ــدا بوون ــەڵ جیاوازەکەی ــێک لەگ ــوو شوناس هەم

دەڵێــت. بەجۆرێــک کــە هیــچ شوناســێکی کولتــووری نییــە ئەویرێکــی نەبێــت. 

ــۆی  ــەوەی خ ــورد بۆئ ــۆ ک ــردووە ب ــانی ک ــرە کارئاس ــەم ئەوی ــی ئ ئامادەبوون

ــە  ــوە ل ــە پێویســتی نەزانی ــە ب ــداوە ک ــی ئەوەشــی لێ ــەاڵم زیان بناســێنێتەوە، ب

ئاســتەکانی ئاگایــی، خەیــاڵ، بەرژەوەندیــی ژێرخــان، سیســتم، کولتــوور و 

کۆمەاڵیەتیــدا خــۆی بنیاتبنێــت. وەك شکســتی دەوڵەتــی عێــراق لــە بنیاتنانــی 

ــدەدات.  ــاژەی پێ ــج ئام ــی، وەک شــێرکۆ کرمان ــنامەی عێراق ناس

ئەم قۆناخەی ناسنامەی کوردی بە کۆمەڵێک خەسڵەت دەنارسێتەوە:

یەکــەم، نەبوونــی ئایدیــای شــوناس یــان ناســنامە لەئاســتی کۆمەاڵیەتــی، جگــە 

لــە ناســنامە تەقلیدییەکانــی وەک ئاغــا، شــێخ وعەشــیرەت.

دووەم، دروســتبوونی ناســنامەی سیاســی بەبــێ هەبوونــی کۆمەڵگــەی سیاســی 

و ئاگایــی سیاســیی تــاک و پانتایــی سیاســی.

بەســەر  بەربەرەکانــێ  و  پەرچەکــردار  و  تووندوتیــژی  زاڵبوونــی  ســێیەم، 

سیاســەتکردن و بیرکردنــەوەدا. ئەگــەر بیرکردنــەوە بنەمــای شــوناس بێــت، وەک 

هایدگــەر پێداگریــی لەســەر دەکات، ئــەوە بــواری بیــر لــە خــود نەبــووە، بــە 
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هــەردوو هــۆکاری زاڵــی جڤــات، کۆمیونیتــی، لەگــەڵ بااڵدەســتیی تووندوتیــژی 

ــەتدا. بەسەرسیاس

چــوارەم، الوازیــی کولتــووری مۆدێرنــە، لەئەنجــای هاتنــی مۆدێرنــە، ژینگەیــەک 

لــە دۆخــی مۆدێرنــەی شکســتپێهێراو هاتووەتــە ئــاراوە. ئەمــە چەمکێکــە لــە 

تێــزی دوکتۆراکەمــدا کارم لەســەر کــردووە. 

پێنجەم، الوازیی ئابووری و سنوردارێتیی شارەکان.

شەشەم، الوازیی دەستەبژێری بیربەرهەمهێن . 

ناسنامەی کوردی لە ئەمڕۆی هەرێمی کوردستاندا

ــی و  ــە سیاس ــاردە و دەرکەوت ــە دی ــە ل ــراق یەکێک ــتانی عێ ــی کوردس هەرێم

ــەڕی  ــارد و ش ــی س ــی جەنگ ــارد. کۆتای ــی س ــاش جەنگ ــی پ جیوپۆلەتیکییەکان

ئەمریــکای  لەالیــەن  دیموکراتیزەیشــن  گوتــاری  دەســتپێکردنی  و  کوێــت 

ــووە لەســەر  ــی هەب ــتەوەخۆ کاریگەری ــاردەوە، راس ــی س ســەرکەوتووی جەنگ

هاتنەئــارای هەرێمــی کوردســتان. رووداوەکانــی وەک ناوچــەی دژەفڕیــن، 

بڕیــاری 688، ناوبژیکردنــی شــەڕی کــوردی کــوردی لەالیــەن ئەمریــکاوە، 

نەیاریــی ئەمریــکا و رژێمــی ســەدام، پاشــان گۆڕینی رژێــم و گۆڕینــی دەوڵەتی 

عێراقــی، هەمــوو کاریگــەری گــەورە و راســتەوخۆییان لەســەر دۆخــی سیاســی 

ــووە.  ــتان هەب ــی کوردس ــە هەرێم ــنامەی ل ــی و ناس ــووری و کۆمەاڵیەت و ئاب

دروســتبوونی هەرێمــی کوردســتان وەک یەکەیەکــی سیاســی وەرچەرخانــی لــە 

ــردوودا  ــە راب ــەر ل ــا. ئەگ دۆخــی ناســنامەی هەرێمــی کوردســتاندا بەرهەمهێن

ــەوە  ــت، ئ ــر بووبێ ــەتەکانی ئەوی ــار و سیاس ــوردی رەفت ــنامەی ک ــی ناس بنیات
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لەگــەڵ دروســتبوونی هەرێمــی کوردســتاندا، کــورد خــۆی بــووە حاکمــی 

خــۆی و هــاوکات  کــورد خــۆی رووبــەڕووی خــۆی بــووەوە. ئــەم وەرچەرخانــە 

یەکەمجــارە لــە مێــژووی سیاســیی کوردیــدا روویدابێــت. چونکــە هەمــوو 

حوکمدارییەکانــی کــورد بۆخــۆی لــە رابــردوودا بــۆ مــاوەی کــەم و کــورت بــووە. 

ــی  ــە، وادەکات قســە لەســەر بوون ــۆ ســێ دەی ــی هەرێمــی کوردســتان ب بوون

ــووە. ــدا گــەورە ب ــر دەســەاڵتی حوکمــی کوردی ــن کــە لەژێ ــەک بکەی نەوەی

ــە گەشــەی ئابــووری  ــدا وهەروەهــا ل کــورد لەکاتــی رووبەڕووبوونــەوەی خۆی

ــەر  ــتدەبێت. ئەگ ــۆ دروس ــدا ب ــاوی خۆی ــە هەن ــنامەی ل ــدا، ناس و کۆمەاڵیەتی

ــەوە  ــت، ئ ــدا دەڵێ ــت وەک درێ ــەی بێ ــێک جیاوازەک ــوو شوناس ــای هەم بنەم

ــی  ــتمی سیاس ــاوی سیس ــە هەن ــک ل ــنامەی کوردێ ــۆ ناس ــوردی ب ــی ک جیاوازی

و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی هەرێمــی کوردســتاندا، کــورد خۆیەتــی. ئەمــە 

ــی هەرێمــی کوردســتاندا.  ــە لەســایەی حکومەت ــی گەورەی ــەم وەرچەرخان یەک

ــش  ــاش و خراپی ــەردوو ب ــت ه ــوردی دەکرێ ــەر ک ــوردی بەرامب ــنامەی ک ناس

ــۆ  ــەڕی نێوخ ــەرهەڵدانەوەی ش ــان س ــۆ، ی ــەڕی نێوخ ــتبوونی ش ــت. دروس بێ

کاریگەرییەکــی یەکجــار نێگەتیڤــی هەبــووە لەســەر ناســنامەی کــوردی، جــۆرە 

ــن  ــە چەندی ــە ب ــا، ک ــدا بەرهەمهێن ــی بەرفراوان ــە پانتاییەک ــێکی دژی ل شوناس

دەیــەی دیکــەش شــوێنەواری ناســڕێتەوە. بــە ئاســتێک دەتوانــم بڵێــم شــەڕی 

نێوخــۆ و فراوانبوونــی بــۆ هەمیشــە، کولتــوور و ئاگایــی و خەیــاڵ و ناســنامەی 

زۆر لــە کــوردی باشــووری گۆڕیــوە. هیــچ گرنــگ نییــە لــە چ بەرەیەکــی 

ــانە.  ــەاڵم یەکس ــت، ب ــە جیاوازبێ ــە، رەنگ ــەڕیت، کاریگەرییەک ش

باشــی بنیاتنانــی شــوناس لــە بەرامبەر خــوددا، بــە پێچەوانەی بنیاتنانی ناســنامە 

لــە بەرامبــەر ئەویــردا، ئەوەیە کە ئەگەر بە ئاراســتەیەکی تەندروســت ئاراســتە 

ــە،  ــە کۆمەڵگ ــەم، ببێت ــار دەکات یەک ــوردی ناچ ــەی ک ــەوە کۆمەڵگ ــت، ئ بکرێ
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یانــی بوونــی چیــن و توێــژی جیــاواز و دانپێدانانیــان بــە یەکــدی، دووەم، واتــای 

دەســتپێکردنی گفتوگــۆ لەنێــوان ئــەم یەکــە جیاوازانــەش دەدات. ئەگــەر شــەڕ 

و پەیوەندیــی شــەڕ الیەنــی نێگەتیڤــی ئــەم دیاردەیــە بێــت، ئــەوە هەبوونــی 

توانــای قبوڵکــردن و دانپێدانــان و گفتوگــۆ لەنێــوان توێــژ و یەکــە جیاوازەکانــدا 

الیەنــە ئەرێنییەکەیەتــی. بــەاڵم ناســنامە و پانتایــی شــوناس وەرچەرخانی زۆری 

بەســەردا هاتــووە، کــە تەنیــا لــە شــەڕ و پەیوەندیــی شــەڕیدا خــۆی نابینێتــەوە، 

بەڵکــو فرەیــی و ئاڵــۆزی و لەیەکدابــڕان خەســڵەتە ســەرەکییەکانییەتی. 

 

هەوڵێک بۆ ناسینی ناسنامە

کۆمەڵگــەی کــوردی لــە باشــووری کوردســتان لــە مــاوەی چەنــد دەیــەی 

ــان  ــە کاریگەریی ــتوە، ک ــاوازدا رۆیش ــی جی ــن گۆرانکاری ــە چەندی ــردوودا ب راب

هەبــووە لەســەر هەمــوو بوارەکانــی ژیــان و ژیــاری، لەنێویانــدا ناســنامەیش. 

لــە پانتایــی سیاســی و ئابووریــی هەرێمــی کوردســتاندا پانتایــی بــۆ ناســنامەی 

خــود هاتــە ئــاراوە. ناســنامەی خــود، یــان ناســنامەی تــاک، جیــاوازە لــە 

ــان گشــت.  ــۆ ی ــنامەی ک ناس

بەگشــتی شــوناس و ناســنامە الی کــورد و کۆمەڵگــەی کــوردی نوێیــە. شــوناس 

یــان ناســنامە لــە ئاگایــی کوردیــدا بەگشــتی وا دەبیرێــت کــە ئــەو شــتە بێــت 

ــە  ــەوە ل ــای جوداکردن ــەم پێناســینەوە مان ــەوە. ئ ــێ دەنارسێت ــە کەســێکی پ ک

ئەویــر و باوەڕبوونــی خــود بەوەیــە کــە ئــەو کەســە ئــەو ناســنامەیە کــە پێــی 

دەنارسێتــەوە. بــە زمانێکــی دیكــە دەبێــت کەســێک ئــەو ناســنامەی کــە پێــی 

دەنارسێتــەوە خــودی خۆیشــی پــێ دەستنیشــانبکات.

ــای  ــی بنەم ــەی ئایدێنتیت ــت. وش ــێوەیی دێ ــای هاوش ــاوکات  شــوناس بەمان ه
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ئایدێنتیکاڵــە، کــە دەکرێــت بــە لەیەکچوونیــان وەک یــەک وەربگێڕدرێتــە 

ســەر زمانــی کــوردی. لەیەکچــوو، وەک یــەک یــان وێکچــوو، بــە مانــای 

ــەش و  ــان ب ــە هەم ــان ســەر ب ــەک ی ــان وەک ی ــک خۆی ــت خەڵکانێ ــەوە دێ ئ

گرووپــی کۆمەاڵیەتــی ببینیــن. ئــەم ئەندامێتییــە لــە دنیــای کوردیــدا لەنێــوان 

ئەندامێتیــی تەقلیــدی، کــە خــۆی لــە خێــزان و مزگــەوت و خێڵــدا دەبینێتــەوە، 

لەگــەڵ ئەندامێتیــی مۆدێــرن، کــە خــۆی لــە نەتــەوە و نیشــتامن و هاوواڵتیــی 

و ئــەم چەمکانــەدا دەبینێتــەوە هێشــتا لــە جۆالنێدایــە. بەجۆرێــک کــە 

ــتووە و  ــەی جێهێش ــنامە تەقلیدییەک ــە ناس ــورد ن ــی ک ــن مرۆڤ ــن بڵێی دەتوانی

ــی  ــوون و تێکەڵ ــە تێکچ ــک ل ــەی. جۆرێ ــنامە مۆدێرنەک ــتووەتە ناس ــە گەیش ن

دەســتەبژێری  لەنێــوان  تەنانــەت  دەبینیــت  دروســتبووە.  لەنێوانیانــدا 

خوێنــدەواری کوردیشــدا خۆناســینەوە بــە شــوێن و بنەماڵــە و خێــزان و خێڵەوە 

زۆر بــاو و بــاڵوە. ئەوەنــدە بەســە نــاوی هەندێــک لــە شــاعیران و نووســەران و 

ــت.  ــۆ دەركەوێ ــان ب ــو ئەوەم ــن تاوەک ــییەکان بێنی سیاس

ــان  ــێک، ی ــی کەس ــت. بوون ــش دێ ــای خودی ــە مان ــاوکات ب ــوناس ه ــار ش دی

ــی.  ــنامەی خۆیەت ــی ناس ــەوە، کرۆک ــەن خۆی ــێک لەالی ــی کەس ــینی بوون ناس

ئــەم رەهەنــدەی شــوناس زیاتــر لــە کۆمەڵگــە لیربالــە رۆژئاواییەکانــدا بــڕەوی 

هەیــە، کاتێــک کەســێک خــۆی وەک تاکێــک دەناســێتەوە. بــەاڵم بــە تاکبــوون 

لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا نــەک هــەر بوونــی نییــە، بەڵکــو کاتێــک هەوڵیشــی 

ــت.  ــک دەردەکەوێ ــت وەک مەحاڵێ ــۆ دەدرێ ب

ئەگــەر لــە بیــری رۆژئاواییــەوە، دیــدی پارمێندێــس وەربگریــن، کــە دەڵێــت بیــر 

ــا یــان بیرکردنــەوە بوونــە و هــاوکات بیرکردنــەوە  و بــوون یەکــن. ئــەوە ئایدی

ــا  ــوون و هەروەه ــە ب ــە ل ــوون بەئاگابوون ــە، ب ــەم پێی ــت. ب ــوون دادەڕێژێ ب

یەکگرتنــە لەگــەڵ بــوون. هەروەهــا یەکبــوون لەگــەڵ ئــەو بوونانــەی دیكەشــە 
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کــە هاوشــێوەی ئــەو بوونــەن. بــە زمانێکــی دیکــە ناســنامە بریتییــە لــە 

بەئاگابــوون لــە بوونــی خــود و یەکگرتــن لەگەڵیــدا و هەروەهــا بەیەکبــوون لــە 

ــدا. ــێوەکانی دیكەش هاوش

ئــەم ئاســتە لــە بــوون لــە کوردســتان هێشــتا بــەم ئاســتە قــووڵ و دەوڵەمەنــدە 

نییــە، بــەاڵم بــە جۆرێکــی تایبەت لــە ســەرهەڵداندایە. ئــەم ناســنامە ئەوەندەی 

ــە  ــی دیك ــە مانایەک ــە. ب ــەوە نیی ــەی بیرکردن ــدە پرۆس ــە هێن ــە ئاگابوون ــە ب ک

زیاتــر دەروونییــە لــەوەی فەلســەفی بێــت. 

شەبەنگێتیی ناسنامە

ــە  ــێوازی پێشــینەی شــوناس ل ــە ش ــە ل شــەبەنگێتیی شــوناس ســەرەتای دابڕان

ــە  ــینە ل ــنامەی پێش ــتی ناس ــوەی گش ــت چوارچێ ــدا. دەکرێ ــەی کوردی کۆمەڵگ

ــە.  ــوارەدا ئەدەبیاتێکــی زۆر هەی ــەم ب ــەوە. ل ــاوی ناســیۆنالیزمدا کۆبکەین هەن

ــاعیرانی  ــڕۆ، هــاوکات ش ــی ئەم ــو لێکۆلینڤانەکان ــزەوە تاوەک ــە ئەدمۆن هــەر ل

کــورد هــەر لــە خانییــەوە تاوەکــو قانــع و بێکــەس و شــاعیرانی دیكــە ســەرقاڵی 

ئــەم بــوارە بــوون.

 مــن لێــرەدا مەبەســتم ئــەوە نییــە بــاس لــەم بــوارە بکــەم. بۆیــە ئارگومێنتــی 

ئــەم توێژینــەوەی مــن ئەوەیــە کــە هەرچەنــدە هەوڵــی کــورد بــۆ ناســینی وەک 

ــدا،  ــە هەمانکات ــەاڵم ل ــە، ب ــەت بەردەوام ــتهێنانی دەوڵ ــەک و بەدەس نەتەوەی

بەتایبەتــی لــە مــاوەی حوکمــی ســێ دەیــەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان 

لــە باشــووری کوردســتان، پانتاییەکــی دیکــە بــۆ ناســنامەی جیــاواز هاتووەتــە 

ــە  ــەبەنگە دەبێت ــەم ش ــا ئ ــێنم. ئای ــەبەنگ دەناس ــە ش ــە ب ــەم پانتایی ــاراوە، ئ ئ

یــەک یەکــە، یــان کۆمەڵێــک یەکــەی جیــاوازن بــە هــۆکاری شــوێن و کولتــوور 
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و سیاســەتەوە پێکــەوەن؟ شــەبەنگ یانــی فرەیــی لــە یەکــدا. ئایــا ئــەم فرەییــە 

چــۆن پێکــەوەن، چ جــۆرە هاوبەشــی و جیاوازییــەک لەنێوانیاندایــە؟ چ جــۆرە 

رکابەرییــەک دروســتدەبێت و چــۆن ئیــدارە دەدرێــت؟

رانانی ئەدەبیات

لێکۆلینڤانێــک کــە ئامــاژەی بــە ســەرەتای ئــەم وەرچەرخانــە داوە، خامنــە 

لــە نووســینێکی کورتــدا  لێکۆلینڤانــی ئەمریکــی نیکــۆل واتســە. نیکــۆڵ 

ــەم  ــاژەی ب ــەرەتا ئام ــت، س ــنن پۆس ــەی واش ــە رۆژنام ــج ل ــی کەی ــە مۆنک ل

وەرچەرخانــە دا، پاشــان لــە کتێبێکــی ئەســتووردا لەگــەڵ کۆمەڵێکــی زۆر 

ــە  ــس باســەکەی ل ــدا. وات ــەی پەرەپێ ــواری کوردناســی دیدەک ــی ب ــە توێژەران ل

ــەوەی  ــاوی )ســەرلەنوێ پێناســەکردنەوەی نەت ــەی واشــنن پۆســت بەن رۆژنام

ــتهێنانەوەی  ــاوی بەدەس ــەکەی ن ــک باس ــەری کتێبێ ــەاڵم وەک چاپت ــورد(ە. ب ک

ــفێڵد و  ــس ستانس ــتی گاری ــر سەرپەرش ــە لەژێ ــەری کتێبەک ــە. چاپت هەڵەبجەی

محەممــەد شــەریفدا لەچاپــدراوە. 

ــی  ــردوودا خەڵك ــااڵنی راب ــە س ــە ل ــە ک ــس ئەوەی ــەرەکیی وات ــی س ئارگومێنت

ــەر  ــەری لەس ــی کاریگ ــۆ هەبوون ــدان ب ــارێكی بەردەوام ــە گوش ــتان ل کوردس

ســامان و ســەروەتی تەرخانکــراو بــۆ پرۆســەی بنیاتنانــی دەوڵــەت و نەتــەوە. 

ــر  ــارە، زیات ــدا دی ــەری کتێبەکەی ــانی چاپت ــە ناونیش ــەو وەک ل ــەکەی ئ کەیس

لەســەرهەوڵەکانی خەڵکــی هەڵەبجەیــە بــۆ بــە پارێزگابوونــی شــاری هەڵەبجە. 

ــی  ــۆ دەرکەوتن ــت ب ــەک دەبینێ ــوون وەک رێگەی ــە پارێزگاب ــتی ب ــەو خواس ئ

ــی. ــنامەی لۆکاڵ ناس

واتــس لەکاتێکــدا ئامــاژە بــەم ناســنامە لۆکاڵییــە دەکات، لــە هەناوی ناســنامەی 
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ــە  ــە ل ــە ک ــڕان نیی ــە پچ ــە ئەم ــەوە ک ــەوە دەکات ــت ل ــاوکات جەخ ــااڵدا، ه ب

ــەر تێزێکــی جــۆن  ــە ب ــا دەبات ــە پەن ــۆ ئەم ــت. ب پرۆســەی شوناســدا روویدابێ

ئەدیســۆن کــە لــە توێژینەوەیەکــدا بــە )نــاوی چ رابردوویــەک بــۆ کــێ؟(، كــە 

ــەوە.  ــە ســاڵی 2000 باڵویکردووەت ل

بــە  گشــتی  یادەوەریــی  فرەکردنــی  نییــە  مــەرج  ئەدیســۆن  دیــدی  بــە 

ــک  ــە پچڕانێ ــت ک ــای ئەوەبێ ــە مان ــەکان، ب ــە لۆکاڵیی ــی یادەوەریی تێکەڵکردن

ــەری  ــن تەواوک ــو دەتوان ــت، بەڵک ــەرت بێ ــتی پ ــی گش ــداوە و یادەوەری رووی

ــن.  ــەک ب ی

ــوون و  ــە فرەب ــە ک ــن ئەمەی ــی م ــینەدا ئارگومێنت ــەم نووس ــە ل ــەرباری ئەم س

لەئەنجامــدا بەشــەبەنگبوونی ناســنامەی کــوردی لــە باشــووری کوردســتان 

ــەر  ــی ئەگ ــتدەکات، بەتایبەت ــتی دروس ــنامەی گش ــۆ ناس ــە ب ــدا کێش لەئەنجام

مامەڵــەی لەگەڵــدا نەکرێــت. لەپێناو باشــر بنیاتنانــی ئەنــدازەی ئارگومێنتەکەم، 

لەســەرەتاوە بەخێرایــی ئاوڕێکــم لــە ناســنامەی پێشــووتر یــان ناســنامەی زاڵ 

دایــەوە، کــە بــە ناســنامەی ئیتنــی یــان هەوڵــدان بــۆ بەنەتەوەبــوون نــاوم بــرد.

ــە کوردســتان وەک بــە شــاربوون،  وەرچەرخانــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان ل

ــی  ــۆر لەجیات ــی بەرخ ــتبوونی مرۆڤ ــۆری و دروس ــووری بەرخ ــی کولت بااڵبوون

هاوواڵتــی، پەرتبوونــی خەیاڵــی کۆمەاڵیەتــی و پانتایــی گشــتی کۆمەڵێــک 

بنەمــان کە شــەبەنگیی ناســنامەیان بەرهەمهێنــاوە. لەخوارەوە لەســەرهەریەک 

ــی دەوەســتم. ــە بەکورت ــەم بنەمایان ل

 

بە شار بوون

ــر  ــەوەش زیات ــن. ل ــە شــارەکاندا دەژی ــەی خەڵکــی کوردســتان ل ــڕۆ زۆرین ئەم
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ــە راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ  ــەوت ب ــار. ن ــە ژی ــک ل ــە جۆرێ شــاریبوون بووەت

لەپشــت ئــەم وەرچەرخانەوەیــە. لــە زۆر جێگــەی دنیــادا کۆچــی الدێ بــۆ شــار 

ــارەکاندا  ــە ش ــک ل ــەی خەڵ ــادا زۆرین ــە دنی ــڕۆ ل ــک ئەم روودەدات. بەجۆرێ

ــای ئــەوەی بەخشــییە  ــە کوردســتان توان دەژیــن. هەبوونــی داهاتــی نــەوت ل

کۆمەڵگــەی  لــە  بەرفــراوان  توێژێکــی  کــە  کــورد  سیاســیی  دەســتەبژێری 

کــوردی لــە بــواری ئاسایشــدا دامبەزرێنــن. لێــرەدا مەبەســتم بەتەنیــا ئاســایش 

ــی  ــە ئەرک ــوو کەســێک ک ــارساوە. بەڵکــو هەم ــەدا ن ــو کۆمەڵگ ــە لەنێ ــە، ک نیی

ئــەوەی پێدەســپێردرێت کــە هەڵگــری چــەک بێــت بــۆ دابینکردنــی ئاسایشــی 

ــەی  ــە خان ــە دەچن ــوو ئەمان ــێک. هەم ــا کەس ــا و هەروەه ــە، کۆمپانی کۆمەڵگ

ــی  ــەقامگیری سیاس ــاوکات ناس ــیکیوریتی. ه ــە س ــەوە، وات ــەری ئاسایش دابینک

پاڵنەرێــک و رەوایــی بەخشــێکبوو بــەم وەرچەرخانــە. ئەمــەش هۆکارێــک بــوو 

کــە کەرتــی گشــتی ببێتــە دابینکــەری ســەرەکی کار یــان پیشــە لــە کوردســتان. 

ــک  ــەر وەک جۆرێ ــی ژمارەیەکــی زۆری فەرمانب ــدە دەکرێــت هەبوون هەرچەن

لــە دابەشــکردنی ســامانی واڵت ســەیربكرێت، بەتایبەتــی کاتێــک ســەرچاوەی 

ســەرەکیی داهــات ســامانی رسووشــتییە. هــاوکات دەكــرێ واش ببیرێــت کــە 

پاڵنــەری ســەرەکیی هاتنــی خەڵكــە بــۆ شــار و رێگــەی بۆ هەاڵوســانی شــارەکان 

ــۆکاری  ــاوکات ه ــت ه ــارە دەبێ ــەوە. دی ــەوەی گونــدەکان كردووەت و پووکان

ــی  ــە وادەکات نرخ ــن. ک ــاو بگری ــش لەبەرچ ــیی هۆڵەندی ــی نەخۆش هەبوون

ــەراورد  ــە ب ــت ب ــدا بەرزبێ ــی نەوتی ــاوەن ئابووری ــی خ ــە واڵت ــان ل بەرهەمهێن

ــە  ــت ل ــر بێ ــی هــاوردە زیات ــەش وادەکات مەیل ــەوت. ئەم ــێ ن ــی ب ــە واڵتان ب

بەرهەمهێنانــی نێوخۆیــی. بــە شــاربوون ئــەو بنەمــا ســەرەکیەیە کــە هەمــوو 

ــراوە.  ــەر بنیات ــەی لەس ــی دیك وەرچەرخانەکان

لەگــەڵ بــە شــاربووندا مرۆڤــی کــورد لــە باشــوور بــە ئاراســتەی ئــەوەدا 
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نەڕۆیشــت کــە ببێتــە هاوواڵتــی. هەرچەنــدە ئاگاییەکــی ســەرەتایی بەرامبــەر 

ــاوەوە،  ــەم ن ــی ب ــەی ئەهل ــەم رۆژنام ــی یەک ــوو. هەبوون ــوون هەب هاوواڵتیب

ــو  ــۆرە لەنێ ــەو ج ــی ل ــتێک و ئاگاییەک ــە خواس ــتییەیە ک ــەو راس ــەری ئ دەرخ

ــووە.  ــدا هەب ــتەبژێری کوردی دەس

بــەاڵم مرۆڤــی کــورد زیاتــر بــووە کۆنســیومەر یــان بەرخــۆر. بــوون بــە 

کۆنســیومەر جۆرێکــە لــە ژیــان و ژیــار. بەرخــۆری بریتییــە لــە کــرداری کڕیــن 

و هەبــوون و منایــش لەگــەڵ فڕێدانــدا. زۆرن ئــەو چیرۆکــە بچکۆالنــەی کــە لــە 

دنیــای کۆمەاڵیەتیــی ئێمــەدا بــەردەوام رۆژانــە دەیانبیســتین كە باســی گۆڕینی 

بەردەوامــی كەلوپەلــی نێومــاڵ دەکــەن لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا. کۆمەڵگــەی 

کــوردی و پانتایــی ژیــاری کــوردی، بــە زۆری شــارەکان، پانتایــی پــڕ لــە رێکالمن. 

ــتییەکان و  ــوێنە گش ــاڵ و ش ــە م ــادە ل ــندووقی ئام ــە س ــووە ب ــۆن ب تەلەڤزی

تەنانــەت شــوێنی فەرمانبــەران لــە دەزگا حکومییەکانــدا. کەســەکان و کااڵکانــی 

ــە  ــە ل ــەرەکییان هەی ــەرە س ــی ه ــەکان ئامادەییەک ــۆن و رێکالم ــو تەلەڤزی نێ

هەمــوو شــوێنێک و داڕێــژەری خەیاڵــی زۆرینــەی خەڵكــن. 

و  بــازاڕ  کرانــەوەی  و  دیموکراســی  کــە  بڵێیــن  دەتوانیــن  بەجۆرێــک 

بەرزبوونــەوەی ئاســتی بژێویــی خەڵــك، نەبــووە هــۆی ئــەوەی کــە مرۆڤێکــی 

ــاراوە.  ــە ئ ــەت بێت ــنامەی تایب ــەر و خــاوەن ناس ــاک و ســەربەخۆ و خۆبنیاتن ت

ــا دەبەخشــێت،  ــارە توان ــوون. پ ــای ب ــە بنەم ــارە دەکات ــووری بەرخــۆری پ کولت

توانــای کڕیــن، توانــای منایــش و جوڵــە و هەبوونــی ئامــراز و ئامێــرەکان. کااڵکان 

دەبنــە بنەمــای شــوناس. ئۆتۆمبێــل، جلوبــەرگ، خانــوو هەمــوو ئەمانــە دەبنــە 

بنەمــای مــرۆڤ و ژیارێکــی ســەرکەوتوو.

ــە یەکســانی کاریگــەری نابێــت  ــەی گەشــەکردنیدا ب ــە لەمیان ــەم وەرچەرخان ئ

ــە  ــش ب ــا و دەرفەتی ــانی توان ــە یەکس ــاوکات ب ــە. ه ــەرتاکەکانی کۆمەڵگ لەس
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تاکــەکان نابەخشــێت. دەرئەنجامــی ئەمــە ئــەوە دەبێــت کــە کۆمەڵگــەی 

کــوردی لــە ئاســتە جیاوازەکانیــدا بــەرەو جیاوازیــی چینایەتــی دەچێــت. ئــەم 

چینایەتییــە جیــاوازە لــە چینــی مارکســی. چینــی مارکســی لەســەر پەیوەنــدی و 

ــراوە. ــکاردا بنیات ــەرمایەدار و کرێ ــوان س ــانەوە لەنێ چەوس

ــە.  ــدی و دابڕان ــی پەیوەن ــوون و نەمان ــە نەب ــەم چینایەتیی ــی ئ ــەاڵم کرۆک  ب

هەبوونــی قوتابخانــە تایبەتــەکان، گەورەبوونــی نەوەیــەک کــە بەئاســتەم 

زمانــی کــوردی دەزانێــت، فێربوونــی زمانــە جیهانییــەکان و هەبوونی ئەکســێس 

بــۆ دنیــای دەرەوە، وا لــە نــەوەی داهاتــوو دەکات کــە خەڵكانێکــی یونیڤێرســاڵ 

بــن. دەرئەنجامــی ئەمــەش هاتنەئــارای جۆرێــک لــە کەســی داڤۆســییە. 

مەبەســت لــە کەســی داڤۆســی ئــەو کەســەیە کــە گــەورە بیرمەنــدی ئەمریکــی 

ســامۆئێل هەنتنگتــۆن بــە پیــاوی داڤــۆس نــاوی دەبــات. پیــاوی داڤۆســی الی 

هەنتنگتــۆن ئــەو کەســەیە کــە هێنــدە پێویســتی بــە پەیوەســتبوونی نیشــتامنی 

نییــە. ســنوورە نیشــتامنییەکان وادەبینێــت کــە رێگــرن و خۆشــبەختانە بــەرەو 

ــە  ــاواز و ل ــی جی ــە پانتای ــە کوردســتان ل ــە ل ــەم خەڵکان لەنێوچــوون دەچــن. ئ

ــاو و ســتایڵ و  ــە ن ــن ک ــدا دەژی ــد و شــارە تایبەتەکان ــە گون ــوار و ل ــاو دی هەن

ژینگەیــان بەتــەواوی لــە دنیــای دەرەوەی خۆیــان دابــڕاوە. مــن ئــەم پانتاییانــە 

ناودەنێــم گوندەکانــی شــار. 

گوندەکانی شار؟!

لــە ئەدەبیاتــی جوگرافیــا و کۆمەڵناســیدا گونــد و شــار وەک دوو پانتایــی جیاواز 

ــی  ــە دیاردەیەک ــاس ل ــن ب ــەاڵم م ــن. ب ــە دەکرێ ــەر مامەڵ ــار رکاب و هەندێکج

ــە  ــەی ک ــەو دیاردان ــک ل ــو شــار. یەکێ ــی نێ ــاردەی گوندەکان ــەم، دی ــوێ دەک ن
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ــاردەی  ــردووە دی ــە کوردســتان گەشــەی ک ــی ل ــردوودا بەخێرای ــە ســااڵنی راب ل

ــە  ــە پرۆســەی ب ــە خــۆی بەشــێکە ل ــە شــارەکاندا. ئەم ــدە ل دروســتبوونی گون

ــە.  ــرای کۆمەڵگــەی ئێم شــاربوونی خێ

مەبەســتم لــە گوندەکانــی شــار ئــەو جێگەیانەیــە کــە بــە گونــدی ئەڵامنــی و 

ئیتاڵــی و ئەمریکــی و لوبنانــی و گونــدی دیكــە نــارساون. بەکاربردنــی چەمکــی 

گونــد بــۆ ئــەم جڤاکانــە چەمکێکــی سەرنجڕاکێشــە. هەندێکجــار لــە هەندێــک 

جێگــەدا گوێــت لــە بەرامبــەرە عەرەبیەکەیشــی دەبێــت كــە قەریەیــە.

ئایــا دەکرێــت گونــد ســەرلەنوێ لــە پانتاییەکــی جــودادا بچەمکێنیــن. بەمانــای 

ئــەوەی نــاوی گونــد ببێتــە هەڵگــری مانــا و دەالتێکــی دیکــەی جیــاواز لــەوەی 

زانــراوە؟ دەکرێــت، بــەاڵم رەنگــە هێنــدە نەتوانێــت خەســڵەتی ســەرەکی ئــەم 

دیاردەیەمــان پــێ بڵێــت، لــە دنیــادا ئــەم جێگەیانــە بــە ناویــرەوە نــارساون. 

ــە زمانــی کوردیشــدا بەکاردێــت  الی تورکــەکان کاپلــی ســایتە. وشــەی كاپــی ل

کــە تورکییەکــی عوســامنییە. بەمانــای جێگــە یــان شــوێنە قاپیــدارەکان دێــت. 

ئــەم چەمکــە نزیکــە لــەو نــاوە بــاڵوەی لــە زمانــە ئەوروپییەکانــدا کــە گەیتــد 

ــای جڤاکــە دەروازەدارەکان. ــە مان ــە: ب کۆمینیتی

گونــد لــە خەیاڵــی کوردیــدا یانــی جێگەیەکــی بچووکــی دوورەدەســت، بــەاڵم 

گونــد سۆســیۆلۆژی خــۆی هەیــە، کــە لــە زۆر خەســڵەتدا پێچەوانــەی گونــدی 

بەرهەمهاتــووی ســەردەمی شــارە. گونــد بــە تێکەڵــی و نــارساوی و خزمایەتــی 

و یــادەوەری و هەندێکجاریــش بــە شــەڕ و ملمالنێــی ســەخت نــارساوە. بــەاڵم 

ــە گونــدی شــار پەیوەنــدی  ــە. ل ــەم خەســڵەتانەی نیی ــەی ئ گونــدی شــار زۆرب

تەکنەلۆجیەکانیانــن.  ئامێــرە  کۆیلــەی  ماڵەکانیانــدا  لــە  کەســەکان  نییــە، 

ــدی ناناســن.  ــەزۆری یەک ــە و ب ــانی دوور هەی ــەڵ کەس ــان لەگ پەیوەندیی

بــەاڵم ئــەم دیاردەیــە لــەوە زۆر زیاتــر ئاڵۆزتــرە. ئەگــەر تەنیــا میتــۆی چاودێری، 
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پانتاییانــەن  ئــەو  ئۆبزێرڤەیشــن، بەکاربەریــن دەبینیــن گوندەکانــی شــار 

ــە و  ــان هەی ــان دوو دەروازەی ــەک ی ــوار دەورە دراون. ی ــوورا و دی ــە ش ــە ب ک

ــەژوورەوە و  ــە. هاتن ــان هەی ــدار ئامادەیی ــس و چەک ــدا پۆلی ــەم دەروازانەش ل

ــرێ  ــت و دەک ــەوە دەبێ ــەی چاودێرەکان ــر تیل ــەردەوام لەژێ ــە دەرەوە ب چوون

لــە هــەر ســاتەوەختێکدا کەســێک رێگــەی لێبگیرێــت. پانتایــی نــاوەوەی ئــەم 

ــاواز  ــە بێدەنگــی و رێکخــراوی و پاکێتــی. جی ــە جێگەیەکــی جــودان، ل دیواران

ــان.  ــی دەرەوەی ــە پانتاییەکان ل

ــی  ــان گوندەکان ــە دەروازەدارەکان ی ــن؟ جڤاک ــامن پێدەڵێ ــە چی ــوو ئەمان هەم

ــە  ــتنە ل ــە تێگەیش ــتی ب ــان پێویس ــن. خوێندنەوەی ــی جیهانی ــار، دیاردەیەک ش

دۆخــی جیهــان. ئــەوەی لــە کۆمەڵگــەی ئێمــەدا هەیــە، بەشــێکی زۆری الســایی 

و بەشــێکی دیکەیشــی کاریگەرییــە. بــە کورتــی گوندەکانــی شــار بەشــێکن لــەو 

وەرچەرخانــە گەورەیــە کــە کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی لــە دەوڵــەت نەتــەوەوە بــۆ 

جیهانگــەری پێیــدا تێدەپەڕێــت.

بۆئــەوەی لــە دیــاردەی گوندەکانــی شــار تێبگەیــن، دەبــێ لــەو وەرچەرخانــە 

تێبگەیــن کــە جیهانگــەری لەســەر دەوڵەت-نەتــەوە داینــاوە. دەوڵەت-نەتــەوە 

هەڵگــری کۆمەڵێــک خەیــاڵ و ئامانــج بــوون، لەوانــە: بــە یەککردنــی ســەرجەم 

ــەڵ  ــەت لەگ ــنووری دەوڵ ــی س ــەت، کۆنرۆڵکردن ــی دەوڵ ــاو پانتای ــی ن خەڵک

واڵتانــی دیکــەدا، دروســتکردنی هۆمۆجینییەتــی. هەرچەنــدە ئەمــە لەئاســتی 

ــەی  ــتەکانی دیک ــە ئاس ــوو وەک ل ــوە نەدەچ ــڕی بەڕێ ــدە بەچ ــدا هێن ئابووری

وەک شــوناس و ناســنامە و گوتــار و ئاســایش و حوکمڕانیــدا بەڕێــوە دەچــوو.

لێــرەدا دەتوانیــن لــە روانگــەی ســنوورەوە لــەم دیاردەیــە بڕوانیــن. لــە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــدا ب ــزی دەوڵەت ــە پەراوێ ــنوور ل ــەوەدا، س ســەردەمی دەوڵەت-نەت

لــە گوندەکانــی نێوشــاردا، ســنوور هەیــە. ئــەم ســنوورانە وەک ســنووری واڵتــان 
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پارێــزراون و کەســەکان بــۆ هاتــن و چوونیــان دەبێــت رەزامەندیــی چاودێرەکان 

وەربگــرن. ئەگــەر لــە دیــدی نیومارکســییەکانەوە لــە ســنوور بڕوانیــن دەبینیــن 

ــە  ــو ل ــات، بەڵک ــی پێه ــەک کۆتای ــدا ن ــە ســەردەمی جیهانگەریی ــە ســنوور ل ک

پەراوێــزی دەوڵەتــەوە هــات بــۆ نــاو پانتایــی شــارەکان و خەڵکــەکان لــە 

ــەوە. یەکــدی جــودا دەکات

گوندەکانــی شــار، نیشــانەی بەرجەســتەبوونی نادادپەروەریــی ئابوورییــە، 

بــەاڵم لــە ئاســتی پانتایــی و جــۆری ژیــان و ژیــار و ئــازادی هاتوچــۆوە بەڕێــوە 

ــۆ  ــار ب ــتووانی ش ــە دانیش ــری ل ــۆ رێگ ــە ب ــار ئاماژەی ــی ش ــت. گوندەکان دەچێ

ــی  ــە کۆنرۆڵکردن ــن. ئەم ــاردا بگەڕێ ــی ش ــە پانتاییەکان ــازادی ب ــە ئ ــەوەی ب ئ

ــەت  ــەردەمی دەوڵ ــەی س ــە ماناک ــە ب ــی هاوواڵتیبوون ــارە و کۆتای ــی ش پانتای

نەتــەوە. شــار لەســەردەمی دەوڵــەت نەتــەوەدا ســنووری رەقــی نەبــوو. 

دیــوارەکان لــە هەنــاو شــارەکاندا نەبــوون، ســیمبوولەکانی جیاکردنــەوەی 

ــوون.  ــدا نەب ــە پانتاییەکان ــک ل خەڵ

ناوەنــد،  ســەدەکانی  ســەردەمی  بــۆ  دەگەڕێنــەوە  شــووراکان  و  دیــوار 

هاتنەوەیــان لــە ســەردەمی جیهانگەریــدا، لــە ســەرەتادا وەک ناوازەیــەک 

ــێ  ــەی ب ــەرمایەدار و زۆرین ــەی س ــۆ کەمین ــەوە ب ــەاڵم گەڕان ــت، ب دەردەکەوێ

ــا. تێزەکانــی تۆمــاس  ــە دنی ــە مــژاری ئابووریناســان ل ســەرمایە دەمێکــە بووەت

پێکتــی لــەو روانگەیــەوەن.

دیــوارەکان لــە جەســتەی هەمــان شــاردا، گۆڕانــی شــارە لــە پانتاییەکــی کــراوەی 

بــێ فۆرمــەوە بــۆ پانتاییەکــی کۆنرۆڵکــراوی لەیەکــدی دابــڕاو. بەجۆرێــک لــە 

ــای ســێ دەبینیــت.  ــەک و دنی ــای ی ــە تەنیشــت یەکــەوە دنی هەمــان شــاردا ب

ــی  ــوو رەهەندێک ــە هەم ــینەکان ل ــە گوندنش ــووراکان، خەڵک ــو ش ــی نێ خەڵک

ــو  ــە تاوەک ــی دەرەوەی شــووراکان. ئەم ــە خەڵکان ــن ل ــاواز دەب ــەوە جی ژیاریی
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ــک  ــت. بەجۆرێ ــر دەبێ ــان فراوان ــەوەکان جیاوازییەکانی ــی ن ــە تێپەڕین ــت ب بێ

دەتوانیــن بــە ئاســانی بڵێیــن کــە تێزەکــەی بندیکــەت ئەندرســن کــە نەتــەوە 

جڤاکێکــی خەیاڵکــراوە تووشــی قەیــران دەبێــت، چوونکــە نــە خەڵکــی 

ــە خەڵکــی دەرەوە  ــی دەرەوە بکــەن و ن ــن خەیاڵ ــاوەوەی شــووراکان دەتوان ن

دەتوانــن خەیاڵــی نــاوەوە بکــەن. بەڵکــو هــەر یەکــەو خەیاڵــی بــۆ دنیایەکــی 

ــە. جودای

ــۆ  ــا ب ــە بنەم ــتمەیە، دەبێت ــەم سیس ــای ئ ــە بنەم ــەروەری ک ــە نادادپ لێرەوەی

ناســەقامگیرییەکی کوشــندە، کــە ســەرەتاکانی لــە دنیــادا دەمێکــە دەبیرێــت. 

ــەروەری وەک  ــانی و نادادپ ــدا، نایەکس ــی جیهانگەری ــی نیولیربالیزم ــە قۆناخ ل

بــاش و زۆرجاریــش وەک پێویســتییەک دەبیران. پێویســتییەک بۆ دروســتکردنی 

ــی  ــاش قەیران ــە پ ــەاڵم ل ــی، ب ــووری و کۆمەاڵیەت ــەی ئاب ــۆ جوڵ ــک ب داینامیکێ

ئابــووری 2008ەوە ئــەم دیــدە بــە چــڕی جێگــەی رەخنەیــە.

بەرهەمهێنانــەوەی پانتاییەکانــی دنیــای ئێمــە لــە زۆر ئاســتدا روودەدەن، 

بــەاڵم ئاگایــی پانتاییانــەی ئێمــە هێشــتا بوونــی نییــە. دنیــای کــوردی بەگشــتی 

دنیایەکــی بــێ تیورەیــە. ئێمــە پێویســتییەکی هەنووکەییــامن هەیــە بــۆ 

ــوام  ــدا، بەهی ــای خۆمان ــەڵ دنی ــردن لەگ ــە مامەڵەک ــە ل ــی پانتاییان وەرچەرخان

ــواڕم.  ــە بن ــەم مژاران ــەوە ل ــە نزیک ــتانم ل ــە کوردس ــە ل ــاوەی ک ــەو م ئ

مووچەخۆر و مووچەنەخۆر

باشــووری  کۆمەڵگــەی  لــە  ســەرنجە  جێگــەی  فیگەرێکــی  مووچەخــۆر 

فیگەرەکانــی  لــە  هەریــەک  بــە  بکەیــن  بــەراوردی  ئەگــەر  کوردســتاندا. 

دیکــەی کارکــردن وەک جووتیــار و کرێــکار، مووچەخــۆر دیاردەیەکــی ئاڵــۆزە. 
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ــەاڵم ئەگــەر  ــکار، ب ــار و کرێ ــە ســەبارەت جووتی ــراوان هەی ئەدەبیاتێکــی بەرف

مووچەخــۆر وەک بیرۆکــرات لەقەڵــەم بدەیــن، ئــەوە تیــۆر و تێــز و چەمکــی 

زۆر هــەن، کــە هــەرە ســەرەکییەكەیان كــە لێــرەدا ئامــاژەی پێدەدەیــن، 

لەالیــەن کۆمەڵناســی ئەڵامنــی ماکــس ڤیبــەرەوە پێشــخراوە. الی ڤیبــەر 

بیرۆکراســی دەرئەنجامــی عەقاڵنیبوونــی کۆمەڵگەیــە. بیرۆکــرات ئــەو کەســەیە 

کــە دابــڕاوە لــە خەســڵەتە تەقلیدییــەکان وەک ئایینــی، کولتــووری و خزمایەتی. 

بــەو مانایــە کەســێک کــە بیرۆکراتــە، نــە بــەو هۆکارانــە دەبێتــە بیرۆکــرات و 

نــە لەســەر ئــەو بنەمایانــە کار دەکات و نــە دەتوانرێــت لەســەرئەو بنەمایانــە 

ــی  ــچ پەیوەندیەک ــرات هی ــە بیرۆک ــەو مانای ــت. ب ــەر بکرێ ــینەوەی لەس لێپرس

شەخســی نییــە و لــە دنیایەکدایــە کــە پووچبوونــەوەی ئەفســانەکان و رزگاری 

ــەیە  ــەو کەس ــرات ئ ــە بیروک ــداوە. بەومانای ــدا رووی ــم تێی ــم و تەلیس ــە وەه ل

ــا  ــی و هەروەه ــە بوارەکەیەت ــەت ب ــی تایب ــارەزایی و تەکنیک ــاوەن ش ــە خ ک

لەســەرئەوبنەمایانە دامــەزراوە و پەیوەنــدی بــە ئەوانیــرەوە دەکات.

بەپێــی پێــوەرە ڤیبەرییــەکان مووچەخــۆر بوونەوەرێکــی بیرۆکراتــی نییــە. دیارە 

رەنگــە کۆمەڵێکــی زۆر لــە خەســڵەتەکانی بیرۆکراتــی تێدابێــت، بــەاڵم بەگشــتی 

کۆمەڵێــک خەســڵەتی دیکــەی تێدایــە کــە نایکاتــە بیرۆکراتێکــی ڤیبــەری. 

پێــش هەمــوو شــتێک بیرۆکــرات لــە ژینگەیەکــی عەقاڵنیــدا کارنــاکات، دووەم، 

بیرۆکــرات کەســێک نییــە لەســەر بنەمــای زانســتی و بیرۆکــە یــان ئۆفیســەکەی 

کار بــکات، بەڵکــو رێزگرتنــی بنەماکانــی وەک نــارساوی، خزمایەتــی، حیزبایەتــی 

و ناوچەگەرێتــی لــە پرســە ســەرەکییەکانی کەســی بیرۆکراتــی کوردیــن.

بــەاڵم مووچەخــۆر ئەگەرچــی لەگــەڵ بیرۆکراتــدا لــە زۆر ئاســتدا نزیکایەتییــان 

هەیــە، بــەاڵم لــە زۆر رووی دیكــەوە جیــاوازە.

مووچەخــۆر بەگشــتی بەرامبــەر کارێــک مووچــە وەرناگرێــت، بەڵکــو بووەتــە 
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ــو  ــێک لەنێ ــان کەس ــی ی ــی سیاس ــۆ پارتێک ــی ب ــەر ئەندامێت ــۆر لەب مووچەخ

پرۆســەیەکی تایبەتــی ئیــداری، کــە بــە پرۆســەی کرێخــۆری یــان رێنتیــەر 

ناودەبرێــت. لــەم سیســتمە ئابوورییــە سیاســییەدا مووچەخــۆر کەســێکە ســەر 

ــە  ــت ک ــک دەبیرێ ــتی وەک بوارێ ــی گش ــە کەرت ــتییە، چونک ــی گش ــە کەرت ب

ــتمێکی  ــەوە سیس ــت و لەڕێگەی ــە بێ ــەی کۆمەڵگ ــی زۆرین ــەرچاوەی بژێوی س

کۆنرۆڵکــراودا  بژێویــی  لــە  خــۆی  کــە  بەڕێوەبچێــت،  تایبــەت  سیاســیی 

دەبینێتــەوە.

بــەو پێیــە مووچەخــۆر ئــەو کەســەیە کــە ســەر بــە داوودەزگاکانــی حکومەتــە، 

ــکار  ــۆر خاوەن ــە مووچەخ ــت. بۆی ــەوە دابیندەکرێ ــەن حکومەت ــی لەالی بژێوی

نییــە وەک جووتیــار، بــازوو و وزەی خــۆی نافرۆشــێت وەک کرێــکار، لــە 

ــاژی.  ــدا ن ــی بیرۆکراسیش ــتمێکی عەقاڵن سیس

ــی و  ــتمی سیاس ــۆری سیس ــەری ج ــۆر دەرخ ــارەی زۆری مووچەخ ــی ژم بوون

ئابوورییــە. ئــەم زۆرییــە وایکــردووە مووچەخــۆر ببێتــە توێژێکــی بەرفراوانــی 

کۆمەڵگــەی کــوردی، بــەاڵم لەبــەر گرانــی ئابــووری بەڕێوەبردنــی ئــەم توێــژە، 

ناتوانرێــت چیدیکــە بــەردەوام بکرێتــە تەنیــا بــواری دابینکردنــی کار و بژێــوی 

لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا. بۆیــە ســەردەمی مووچەخۆرێتــی بــە بنبەســت 

ــژ  ــەرەو دوو توێ ــە ب ــتنە وادەکات کۆمەڵگ ــە بنبەستگەیش ــەم ب ــتووە. ئ گەیش

ــە  ــوودمەندە ل ــە س ــت ک ــرەوە وا ببیرێ ــەن ئەوانی ــە لەالی ــک ک ــات، توێژێ بب

مووچــە و داهاتــی واڵت و چینێکــی دیکــەش کــە خــۆی بــە ســوودمەند 

نابینێــت. بەهــۆی رسووشــتەكەی مووچەخۆرێتــی وایلێهاتــووە لەالیــەن زۆر لــە 

ــە  ــەو خەڵکان ــی ئ ــت. بێبەریبوون ــک ببیرێ ــەوە وەک مافێ ــی کۆمەڵگ ئەندامان

لــە دەرفەتــی بــوون بــە مووچەخــۆر، وادەکات تــرازان لــە پێکەوەبوونــی 

کۆمەڵگەیــی بێتەئــاراوە. دەکرێــت بڵێیــن مووچەخۆرێتــی دەبێتــە جۆرێــک لــە 
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ــی  ــنامە کاریگەری ــەم ناس ــەدا. ئ ــێ مووچ ــنامەی ب ــەر ناس ــە بەرامب ــنامە ل ناس

ــە  ــتەبوون ب ــی و وابەس ــی، ئەندامێت ــی کۆمەاڵیەت ــوون، خەیاڵ ــەر پابەندب لەس

ــت. ــەوە دەبێ ــی و واڵت ــتمی سیاس ــتامن و سیس نیش

دەرئەنجامەکان

ــە  ــە ل ــانبدرێ ك ــەوە نیش ــراوە ئ ــەرئەوە ک ــەدا کار لەس ــەوە کورت ــەم توێژین ل

مــاوەی حوکمــی ســێ دەیــەی کــورد بۆخۆی لــە هەرێمی کوردســتان، ناســنامەی 

ــوردی  ــنامەی ک ــاران ناس ــەر ج ــووە. ئەگ ــەردا هات ــە س ــی ب ــوردی گۆڕانکاری ک

ــورد  ــڕۆ ک ــوو، ئەم ــورد ب ــری ناک ــەی ئەوی ــان جیاوازەک ــەی ی بەرهەمهێنەرەک

ــەم  ــە فەراه ــەم وەرچەرخان ــردووە ئ ــەوەی وایک ــە. ئ ــری کوردێک ــۆی ئەوی خ

ــووری و  ــە ئاســتی ئاب ــە کــە کۆمەڵگــەی کــوردی ل ــەو وەرچەرخانانەی ــت، ئ بێ

کۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا پێیانــدا تێپەڕیــوە. بــە شــاربوون، ئابووریــی کرێخــۆری 

نەوتــی، ســەرهەڵدانی توێــژی مووچەخــۆر، دروســتبوونی توێژێکــی دابــڕاو لــە 

ــدا  ــە داخراوەکان ــد و جڤات ــاو گون ــە هەن ــە ل بەشــەکانی دیكــەی کۆمەڵگــە، ک

دەژیــن، هەمــوو وایانکــردووە مایکرۆ-ئایدێنتیتــی بەرامبــەر ناســنامە ئیتنییــە/

ــە  ــە ل ــەم مایکرۆ-ئایدێنتیتیان ــەوە. گەشــەی ئ ــدا بێتەکای ــەی جاران نەتەوەییەک

داهاتــوودا کاریگــەری لەســەرهەموو بوارەکانــی کۆمەڵگــەی کــوردی دەبێــت. 

بەجۆرێــک کــە کۆمەڵگــەی کــوردی پێویســتی بــە بنەمــا و بەهــا و سیســتمی 

ــاوکات  ــا ه ــتنەدات. هەروەه ــەی لەدەس ــا جڤاکییەک ــەوەی بنەم ــاوازە بۆئ جی

ــی  ــە لەجیات ــە ک ــوردی ئەوەی ــەی ک ــە شــاریبوونەی کۆمەڵگ ــەم ب ــی ئ بەرهەم

ــان بەرخــۆر، لەجیاتــی هەبوونــی جڤاکێکــی  هاوواڵتــی دەبێتــە کۆنســیومەر ی

ــان ســایبەری.  ــی ی ــە هەڵگــری جڤاتێکــی خەیاڵ خۆیــی خەیاڵکــراو دەبێت
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شــار بۆخــۆی پانتاییەکــی ئاڵــۆزی ژیارییــە کــە کاری فیکــری و ئابــووری و 

ــی  ــوردی دیاردەیەک ــاری ک ــەاڵم ش ــەرە، ب ــی زۆری لەس ــی و ئەدەبی کۆمەاڵیەت

نوێیــە کــە پاڵنــەری تایبەتــی هەیــە، وەک ئابووریــی نــەوت و سیســتمی 

کرێخــۆری، هاتنــی داهاتــی زۆر بــە بــەراورد بــە رابــردوو لەگــەڵ دروســتبوونی 

ــۆکاری  ــک ه ــە کۆمەڵێ ــوو ئەمان ــە هەم ــب ب ــراوەکان. هاوتەری ــە داخ جڤاک

وەک  دادەڕێــژن  ســەردەمەکە  ســیامی  کــە  هەبــوون  گەورەتــر  دیكــەی 

جیهانگەرایــی، دیموکراســیبوونی تەکنەلۆجیــا و کرانــەوە. لەئەنجامــی ئەمەشــدا 

ــە بەرخــۆر. بەرخــۆر  ــی دەبێت ــە هاوواڵت ــەوەی ببێت ــی ئ ــورد لەجیات ــی ک مرۆڤ

بوونەوەرێکــی تایبەتــە کــە هەمــوو وزەی لەســەر بەدەســتهێنان و بەکاربــردن 

ــە  ــییە ب ــر سیاس و پەیوەســتبوون خەرجــدەکات. بەرخــۆر بوونەوەرێکــی کەم

بــەراورد بــە هاوواڵتــی. بەرخــۆر مافەکانــی خــۆی دەبینێــت، بــەاڵم ئــەرک الی 

ــە.  ــی نیی ــەو بوون ئ

ــوون،  ــڕەی پشــتی هەب ــە بڕب ــووری دەکات ــووری بەرخــۆری ئاب لەکاتێکــدا کولت

ــت  ــەوە دێ ــای ئ ــە مان ــزم ب ــە. ســەردەمی نیولیربالی ــە ســەردەمی نیولیربالیزم ک

ــت.  ــیش دەبیرێ ــە باش ــار ب ــایی و زۆرج ــی ئاس ــەروەری دیاردەیەک ــە نادادپ ک

ــاواز  ــتی جی ــە ئاس ــتدەبێت، ب ــانی دروس ــە نایەکس ــاردا ک ــەی ش ــە کۆمەڵگ ل

دروســتدەبێت، بــەاڵم بەگشــتی کۆمەڵگــە لــە یەکەیەکــی خەیاڵکــراوە وە 

ــە  ــتبوونی جڤاک ــە دروس ــۆی ل ــەش خ ــت: ئەم ــەرت دەگۆڕێ ــی پ ــۆ یەکەیەک ب

ــەوە. ــاردا دەبینێت ــی ش ــراوەکان و گوندەکان داخ

بوونــی خەڵکانێــک لــە پانتاییەکــی دەورەدراو بــە دیــوار لــە هەنــاو جەســتەی 

نەتــەوەی  پەرتبوونــی کۆمەاڵیەتــی و دروســتنەبوونی  بــۆ  ئامــاژە  شــاردا، 

دەوڵەتییــە بــە مۆدێلــە کۆنەکــەی. چونکــە خەیاڵــی خەڵکەکانــی ئــەم دیــو و 

ــاوازن. ــە جی ــوی دیوارەک دی
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هۆکارێکـی دیكـەی هاتنەئـارای مایکرۆ-ئایدێنتیتـی یـان وردە ناسـنامە ئەوەیـە 

کـە کۆمەڵگـەی کـوردی بەرەو ئـەوە دەڕوات کە ببێتە بە دوو توێـژی بەرفراوان: 

توێژێـک کـە مووچەخـۆرە و توێژێکـی دیكـە کـە بـێ مووچەیـە. ئەمـەش لـە 

بۆیـە  بنبەسـت.  گەیشـتووەتە  مووچەخـۆری  دیـاردەی  کـە  سـەردەمێکدایە 

بەردەوامبوونی ئەم دۆخە بنەمای ترازان و ناسـنامەی جیاواز بەرهەمدەهێنێت.

مووچەخـۆر بوونەوەرێـک و چەمکێکـی ئاڵـۆزە: مووچەخۆر نـە وەک جووتیارە، 

نـە وەک کرێـکار، تەنانـەت نـە وەک بیرۆکراتـە، بۆیـە پێویسـتی بـە ئەدەبیاتـی 

تایبـەت بـە خـۆی هەیـە کـە دەبێـت بەرهەمـی بێنیـن. هەمـوو ئەمانـە لـە 

کاتێکـدا دەبێـت کـە کۆمەڵگـەی کـوردی پڕیەتـی لـە پنتـە دژ بـە یەکـەکان لـە 

ئاسـتی دروسـتکردنی خەیـاڵ و بەرژەوەنـدی و دنیابینـی و ئاسایشـەوە. کۆتایی 

ناسـنامەی تەقلیـدی کـە ئەویـری دەرەکی دروسـتیدەکرد و سـەرهەڵدانی وردە 

ناسـنامەی ناوخۆیـی، لـە داهاتـوودا کاریگەریـی لەسـەرهەموو بوارەکانـی نێـو 

کۆمەڵگـەی کـوردی دەبێـت.
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جیۆکولتووری ناسنامە

سیاسەتی ناسنامەی کوردی

مامەند رۆژە 

ــووری،  ــاری کولت ــنامە، گوت ــەتی ناس ــنامە، سیاس ــوور، ناس ــەکلیل: جیۆکولت وش

سیاســەتی کولتــووری، بەریەککەوتنــی ناســنامەکان، سیاســەتی ناســنامەی 

ــوردی. ک

 پێشەکی 

ئــەم ســەردەمە ســەردەمێکە سیاســەتی ناســنامە خەریکــە دەبێتــە گرێژەنــەی 

سیاســەتی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی. لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیش گوتارێــک کە 

ناســنامە نێوەندەکــەی پێکدەهێنــێ، لــە هەڵکشــاندایە. لــەم دۆخــەدا گوتــاری 

ناســنامە لەگــەڵ گوتــاری جیۆسیاســەت و جیۆفەرهەنــگ ئاوێتــە دەبێــت. 

ــی  گوتارێــک کــە ناســنامە چەقیەتــی لەگــەڵ گوتارێــک کــە چینــی کۆمەاڵیەت
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ــن و  ــش دەب ــی، تێکهەڵکێ ــن چەقیەت ــە دی ــک ک ــەک گوتارێ ــە ت ــی و ل چەقیەت

ــۆز دەخوڵقێنێــت. ــە پێکهاتەیەکــی ئاڵ ــە تازەی ئــەم ئامێژەن

ــتانی  ــنامەی کوردس ــەتی ناس ــۆ سیاس ــە: گەل ــە ل ــارە بریتیی ــەم وت ــیاری ئ پرس

ــۆ  ــووە؟ گەل ــتدا هەڵکەوت ــی نێوەڕاس ــنامەی رۆژهەاڵت ــەتی ناس ــی سیاس لەکوێ

جیۆکولتــوور چ کاریگەرییەکــی لەســەر سیاســەتی ناســنامەی کوردســتانی 

دروســتکردووە؟ پێگــەی جیۆکولتــووری کوردســتانی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 

ــەدەکرێت؟ ــۆن پێناس چ

گۆڕەپانــی  لــە  کوردســتانی  ناســنامەی  دەڵێــت:  گوتــارە  ئــەم  گریامنــەی 

بەریەککەوتنــی ناســنامەی نەتەوەیــی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت پێگــەی 

خــۆی پێناســەکردووە. سیاســەتی ناســنامەی کــوردی سیاســەتی بەرهەڵســتی و 

ــە. لەگــەڵ ئەمــەش هێشــتا مەترســییەکان لەســەر ناســنامەی کــوردی  بەرگریی

ــا کاریگــەری بەرچــاوی لەســەر سیاســەتی  ــاری بەق ــە گوت ــوون. بۆی ــڕ نەب بنەب

ــە.  ــوردی هەی ــنامەی ک ناس

ناســـنامەی کـــوردی کاکڵـــی جیۆکولتـــووری کوردســـتانی پێکدەهێنێـــت. 

ـــی  ـــە رۆژهەاڵت ـــدی ل ـــی ناوەن ـــووری کوردســـتانی پێگـــەی جیۆکولتووری جیۆکولت

ـــی  ـــە مەودایەک ـــوردی( ل ـــە )ناســـنامەی ک ـــەم کاکڵ ـــەر ئ ـــە. ئەگ نێوەڕاســـت هەی

زەمەنیـــدا بـــە توێکڵـــی ســـەروەری )دەوڵـــەت( تێکهەڵکێـــش بکرێـــت، 

ــە روودەدات. ــە ناوچەکـ ــەورە لـ ــی گـ وەرچەرخانـ

کوردستان: بەرهەڵستی سیاسەتی ناسنامە 

لـــەم ســـااڵنەدا دۆخـــی ناوچەکـــە دەیســـەملێنێ کـــە سیاســـەتی ناســـنامەی 

دەوڵەتـــەکان لەگـــەڵ سیاســـەتی ناســـنامەی نەتـــەوە بێدەوڵەتـــەکان و 

یەکـــە نادەوڵەتییـــە جیـــاوازەکان، گرفتـــی کارکـــردی بەرچـــاو لـــە زەمینـــەی 
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خۆنواندنـــی ناســـنامەکاندا دەخوڵقێنێـــت. واتـــە ناســـنامە دەوڵەتییـــەکان 

بەهـــۆی بەدەســـتەوەگرتنی ئامرازەکانـــی دەســـەاڵتی دەوڵەتـــی، لەبەرامبـــەر 

ـــرە دەدەن.  ـــدی و غەی ـــن، ئەوی ـــەکردنی دووژم ـــی پێناس ـــود هەوڵ ـــان خ ـــن ی م

بۆیـــە ناســـنامەی نەتـــەوەی بێدەوڵـــەت بـــەزۆری وەک ئەویـــدی و نەیـــار و 

مڵـــۆزم پێناســـە دەکـــەن. بەزۆریـــش هەوڵـــدەدەن ناســـنامەی نەتـــەوە بندەســـتە 

بیتوێننـــەوە.  و  دەریپەڕێنـــن  بیرەتێننـــەوە،  بتارێنـــن،  ســـەروەرخوازەکان 

ــەروەری  ــتی خۆسـ ــەم خواسـ ــەر، النیکـ ــۆ نەچووەسـ ــان بـ ــش ئەمەیـ ئەگەریـ

ـــان  ـــی ژێردەســـتە لەخشـــتەبەرن و وەک پاشـــکۆ ی ناســـنامەی یەکـــەی بێدەوڵەت

تەواوکـــەری ناســـنامەی بااڵدەســـت پێناســـەی بکـــەن. 

ناســنامەی دەوڵەتــی بــەردەوام هەوڵــدەدا لەپێنــاو دیاریکردنــی جیهانــی 

فەرهەنگــی خــۆی لەگــەڵ بنیاتنانــی پایەکانــی ناســنامەی لووتبــەرزی دەوڵەتــی 

نەتەوەیــی ملهــوڕ، جیــاوازی و قۆرتــەکان لەگــەڵ ئەویــدی زەقبکاتــەوە. 

بۆیــە نەیارەکانــی خــۆی پەراوێزخســتوون و رەتاندووننییــەوە. لەئەنجامــی 

ــزە سیاســی و  ــەوەی هێ ــی بەرەنگاربوون ــە مەیدان ئەمــەدا ناســنامەکان بوونەت

کۆمەاڵیەتییــەکان. ناســنامەی دەرپەڕێنــدراو لەڕێگەی نوێکردنەوەی ناســنامەی 

خــۆی، هەوڵــی بەرپەرچدانــەوەی سیاســەتی ناســنامەی دەوڵەتــی نەتەوەیــی 

ــە  ــەرهەڵدەدا ک ــی س ــی کۆمەاڵیەت ــرەوە بزووتنەوەیەک ــت دەدات. لێ بااڵدەس

ــت.  ــە ناســنامە پێکدێ ــەی ل ــوەڕۆک و کاكڵەک نێ

ــی  ــۆ بۆچ ــە دەدات: گەل ــیارە دن ــەم پرس ــێت و ئ ــە سەرنجڕادەکێش ــەم بابەت ئ

پرۆســەی  و چۆنچۆنــی  پێکدەهێنــێ  سیاســی  ملمالنێــی  کاکڵــی  ناســنامە 

بەسیاســیکردنی ناســنامە بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی تــازە دەخاتــەوە؟ وەاڵمــی 

ئــەم پرســیارە لەڕێگــەی شــیکاری سیاســەتی ناســنامەوە دەســتدەکەوێت. 

سیاســەتی  دژکــرداری  بااڵدەســت  ناســنامەی  سیاســەتی  کــرداری  کاتێــک 
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ــە  ــەی ل ــە کاکڵەک ــی ملمالنێیەک ــێ، مەیدان ــت دەئارووژێن ــنامەی ژێردەس ناس

ناســنامە پێکدێــت. لێــرەوە دەکــرێ لەڕێگــەی چاودێریــی دژکــرداری سیاســەتی 

ناســنامەی بندەســت، پرۆســەی بنیاتنانــەوەی ناســنامە بەرهەڵستکارییەکەشــی 

بخوێندرێتــەوە.

ــاری  ــە گوت ــەر ب ــنامەی س ــێ، ناس ــت دەب ــی بااڵدەس ــی سیاس ــک گوتارێک کاتێ

سەردەســت هەوڵــی دەستخســتنی ســەرچاوەکانی هێــز دەدات. کاتێکیــش 

پەیوەندیــی دیالێکتیکــی لەنێــوان گوتــاری ناســنامەی سەردەســت لەگــەڵ 

هەوڵــی  ئەوســا  دێتەکایــەوە،  زەبروزەنــگ  بەرهەمهێنانــی  ئامرازەکانــی 

یەکسانســازی شــوناس دەدات. ئەمــە پــاڵ بــە ناســنامەی پەراوێزخــراوەوە دەنێ 

ــەوە بەرهەڵســتی  ــەوەی ناســنامەی خۆی لەڕێگــەی پێناســەکردنەوە و زەقکردن

سیاســەتی ناســنامەی زاڵکــراو بــکات. بۆیــە جواڵنــەوەی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

ــن.  ــوناس لەدایکدەب ــە ش ــتوو ب پشتبەس

 سیاســەتی ناســنامەی زاڵبوویــش هەمــوو دەرەتانەکانــی بــۆ تواندنــەوە و 

ــەی  ــەر ئەم ــەوە. ئەگ ــۆی دەقۆزێت ــەڵ خ ــنامەی دووەم لەگ ــتنی ناس یەکخس

ــەتی  ــە سیاس ــەر، واز ل ــی نەچێتەس ــەر بۆش ــە، ئەگ ــەوە باش ــەر، ئ ــۆ بچێتەس ب

ــەوە و  ــدا دەچێت ــاری خۆی ــە گوت ــرەوە ب ــت. لێ ــازی دەهێنێ ــری یەکسانس زب

بەشــێوەی رواڵەتــی و ریایــی جیاوازییەکانــی شــوناس قبوڵــدەکات. بــەم جــۆرە 

ــۆ  ــەم سیاســەتەش ب ــەاڵم ئ سیاســەتی نەرمــی یەکسانســازی دەســتپێدەکات، ب

دەســتەمۆکردنی زیاتــری نەتــەوە دیلەکەیــە. بۆیــە ئەمجــارە بــە سیاســەتی نەرم 

ــە دۆخــی پاشــکۆیی  ــەوە ل ــە مان ــدەدا النیکــەم ناســنامەی ژێردەســت ب هەوڵ

ــکات.  ــل ب ــدا قای ــاوی برایەتی ــر ن لەژێ

ــن ســەیری سیاســەتی  ــە دەتوانی ــی یەکەمــی سیاســەتی شــوناس- بۆمنوون خول

ناســنامەی ســەردەمی ئەتاتــورک لــە تورکیــا، رەزا شــا و محەممــەد رەزاشــا لــە 
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ئێــران و مەلیکــی و کۆمــاری تاکنەتەوەیــی لــە عێــراق بکەیــن. لــەم ســەردەمەدا 

سیاســەتی ناســنامەی فەرمیــی تواندنــەوەی ناســنامەی نافەرمییــە )عێــراق 

ــە قۆســتنەوەی هەمــوو ئامرازەکانــی دەســەاڵت  ــە(. ب ــاوازەی هەی دۆخێکــی ن

ســەردەمەدا  لــەم  دەدرێــت.  کــوردی  ناســنامەی  یەکسانســازیی  هەوڵــی 

گوتــاری ناسیۆنالیســتی مۆدێــرن بــۆ بنیاتنانــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی تاکشــوناس 

ــت. زاڵدەبێ

 بــەاڵم دوای دەیــان ســاڵ، ناســنامەی بندەســت بەتایبــەت ناســنامەی کــوردی، 

خــۆی بنیاتدەنێتــەوە و لــە کونــی جیــاوازەوە خــۆی بەرهەمدەهێنێتــەوە. ئەمــە 

شکســتی زەقــی سیاســەتی ناســنامەی فەرمــی لــە خولــی یەکەمــدا دەخاتــەڕوو 

کــە لــە ســااڵنی 1920 تاوەکــو 1980 لەخۆدەگرێــت. دوای ئــەم خولــە هێــزی 

نــوێ لەســەر ســەکۆی سیاســەتی دەوڵەتــەکان ســەرهەڵدەدەن. 

خولــی دووەمــی سیاســەتی شــوناس - لــە ســاڵی 1968 لــە عێــراق، لــە ســاڵی 

1979 لــە ئێــران و لــە ســاڵی 2002 لــە تورکیــا هێزی سیاســیی تــازە لەدایکدەبن. 

ــەم  ــن. ل ــدا دەب ــر پەی ــزی جودات ــراق لەســاڵی 2003 دیســان هێ ــە عێ ــر ل دوات

خولــەدا ناســنامەی فەرمــی بــە رواڵــەت دان بــە جیاوازییەکانــدا دەنێــت. 

ــا  ــوارە تەنی ــەم ب ــەاڵم ئ ــت، ب ــە دەکرێ ــوردی پێناس ــنامەی ک ــۆ ناس ــک ب بوارێ

ــی  ــۆ دۆخــی پاشــکۆیی و گوێرایەڵ ــل ب ــوردی م ــنامەی ک ــە ناس ــە ک ــۆ ئەوەی ب

ــەی  ــکردنی دادگەران ــەتی دابەش ــە سیاس ــە ک ــەوە نیی ــۆ ئ ــز ب ــدات. هەرگی داب

ــەوە. ــاوازەکان بێتەکای ــنامە جی ــی ناس ــەروەری بەپێ س

 ئەگــەر سیاســەتی نــەرم پرۆســەی یەکسانســازیی شــوناس نەهێنێتــەدی، 

ــەوە و دیســان  ــر دەکەن ــە سیاســەتی ناســنامەی زب ــەوکات ســەرلەنوێ روو ل ئ

و  ســەرکوت  سیاســەتی  لەڕێگــەی  و  دێنەگــۆ  زەبروزەنــگ  ئامرازەکانــی 

دەدەن.  کــوردی  ناســنامەی  تەنگپێهەڵچینــی  هەوڵــی  گرمۆڵەکردنــەوە 
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بۆمنوونــە ســەیری سیاســەتی ناســنامەی ســەددام حوســێن لــەدوای ســاڵی 1975 

لــە عێــراق بکــەن. هەروەهــا ســەیری سیاســەتی ناســنامەی ئێــران لە ســەردەمی 

خومەینــی )1980( و خامنەیــی )1990 تاوەکــو ئێســتا( بکــەن. پاشــان ســەیری 

سیاســەتی ناســنامەی نــووری مالیکــی لــە ســاڵی 2013 و سیاســەتی ناســنامەی 

حەیــدەر عەبــادی لــە ســاڵی 2017 بکــەن و پاشــریش لــە سیاســەتی ناســنامەی 

رەجــەب تەیــب ئەردۆغــان لــە ســاڵی 2015 بەرامبەر ناســنامەی کــوردی بنۆڕن. 

لــەم منوونانــەدا بــەوردی دەتوانیــن لــە سیاســەتی ناســنامەی نەرمیــش بگەیــن 

ــاری  ــە گوت ــردوو لەجیاتــی سیاســەتی نەتەوەپەرســتی، ب ــەی راب کــە بەپێچەوان

ئیســالمگەرایی ســوننە و شــیعە بــارگاوی کــراون. 

 سیاســەتی ناســنامەی ئیســالمی سیاســی یــان ئیســالمی نەتەوەیــی لــە ئێــران، 

لــە عێــراق و لــە تورکیــا بەرامبــەر ناســنامەی کــوردی لــە تاقیکردنــەوەدا 

شکســتی هێنــاوە. چ شــیعەی سیاســی لــە ئێــران و عێــراق و چ ئیخوانییــەکان 

ــییەکان  ــە داعش ــەلەفییە جیهادیی ــا و چ س ــە تورکی ــی ل ــوننەی سیاس ــە س وات

ــنامەی  ــەتی ناس ــەی سیاس ــە بازن ــان ل ــی خۆی ــراق، نەیانتوان ــووریا و عێ ــە س ل

تاکنەتەوەیــی قورتــار بکــەن. نەتەوەپەرســتی عەرەبــی، تورکــی و ئێرانــی 

ــاندووەتەوە.  ــۆی ناس ــالمەوە خ ــی ئیس ــە بەرگ ــارە ب ئەمج

لەمەشــدا هەوڵــی رەتاندنەوەی ناســنامەی کوردیان داوە و بەگشــتی ناســنامەی 

کوردیــان وەک ناســنامەی مڵــۆزم و نەیــار پێناســەکردووە. بە ئەویدی ناســاندنی 

ــراوی  ــالم بارگاویک ــە ئیس ــتی ب ــە نەتەوەپەرس ــەپۆڵیک ل ــوردی ش ــنامەی ک ناس

بــۆ دەســتەبەرکردوون و تەنانــەت هێــزی بــۆ بەرهەمهێنــاون. بۆیــە تائێســتاش 

نایانــەوێ واز لــەم سیاســەتی ناســنامەیە بێنــن. ئەمــەش دیســان شــوناس 

دەکاتــە مەیدانــی بەریەککەوتنــی هێــزە سیاســییەکان و بزووتنــەوەی سیاســی 

ســەر بــە ناســنامەی کوردیــش بەهێزتــر خــۆی منایشــدەکات. 
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ــدا 1900 -  ــیۆنالیزمی نەریتی ــی ناس ــەپۆلی یەکەم ــاڵ ش ــتانیش لەپ ــە کوردس ل

ناســیۆنالیزمێکی  دواتریــش  و   2000  -  1950 چــەپ  ناســیۆنالیزمی   ،1940

ــیۆنالیزمی  ــان ناس ــراو 1980 – 2020 و پاش ــالم بارگاویک ــە ئیس ــوازی ب رزگارخ

ــەتی  ــەکردنی سیاس ــی پێناس ــی 2000 – 2020، هەوڵ ــاری لیرباڵ ــری گوت هەڵگ

ناســنامەی کوردییــان داوە و گوتــاری ناســنامەییان بەرهەمهێنــاوە.

جیۆکولتوور: ناسنامەی کوردستانی

ــا، کــە بەروبوومــی سیاســیی  ــوور و جوگرافی ــوور وەک ســەنتێزی کولت جیۆکولت

لێدەکەوێتــەوە، خــۆی دەنوێنێــت. ئەمــەش لــە تێــزی ئەمانوێــل والرشــتاینەوە 

ــوور  ــە جیۆکولت ــەوە دەکات ک ــاژە ب ــک ئام ــات، کاتێ ــی دەردەخ ــۆی بەزەق خ

ــی جیۆسیاســەت و جیۆســراتیژیش  ــە ســەرەکییەکانی کایەکان ــە توخم ــەک ل ی

پێکدەهێنێــت. کاتێــک ئــەم بابەتە لەگەڵ سیاســەتی شــوناس تێکهەڵدەکێشــین، 

دەتوانیــن شــوناس وەک کاکڵــی جیۆفەرهەنــگ ســەیر بکەیــن. ئەگــەر شــوناس 

ــن  ــن بێژی ــن، دەتوانی ــراتیژی دەربخەی ــەت و جیۆس ــی جیۆسیاس ــە کایەکان ل

لەگــەڵ توێکڵــی بــێ کاکڵ بەرەوڕوویــن. بۆیــە کاتێک باســی سیاســەتی شــوناس 

ــووری  ــی و کولت ــنامەی نەتەوەی ــی ناس ــە لووت ــان ب ــەر لوومت ــن، یەکس دەکەی

ــە  ــی پشتبەســتوو ب ــووری نەتەوەی ــەوە دەنووســێت. شــوناس و کولت نەتەوەیی

جوگرافیــای نەتەوەیــە کــە ئــا لێــرەوە جیۆکولتــوور پەیدادەبێــت. 

کوردســتان  جیۆفەرهەنگــی  ســەیری  داربەســتە  ئــەم  بەپێــی  ئەگــەر 

بکەیــن، دەتوانیــن چەنــد ئەنجامێکــی ســەیری لــێ بخوێنینــەوە: لــەڕووی 

هەیــە.  تایبەتــی  پێگەیەکــی  کوردســتانی  ناســنامەی  جیۆکولتوورییــەوە 

رۆژهەاڵتــی  ناوجەرگــەی  لــە  جیۆسیاســی  یەکەیەکــی  وەک  کوردســتان 
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نێوەڕاســتدا هەڵکەوتــووە. ئــەم پێگــە جیۆسیاســییە بــە چــوار حــەوزی دەریایــی 

و چــوار حــەوزی وشــکانییەوە گەمــارۆدراوە. لەالیــەک کوردســتان ناوەنــد یــان 

دڵســتانی )هارتالنــد( چــوار حــەوزی دەریــای قەزویــن، دەریــای رەش، کەنداو و 

دەریــای ســپییە. لەالیەکیــش ئــەم کوردســتانە ناوەنــدی چــوار حەوزی وشــکانی 

ــە.  ــی عەرەبیی ــام و بیابان ــەرزەوینی ش ــران، س ــی ئێ ــادۆڵ، بان ئەن

ــوار  ــی و چ ــەوزی دەریای ــوار ح ــتنەوەی چ ــاڕێگەی پێکەوەبەس ــتان ش  کوردس

حــەوزی وشــکانییە. هەروەهــا کوردســتان چوارڕییانــی جیۆســراتیژی جیهانــی 

ــۆ  ــیاوە ب ــتێپەکانی ئۆراس ــە س ــە ل ــوور ک ــوور – باش ــاڕێی باک ــە. ش و ناوچەیی

قەفقــاز و لەوێشــەوە بەســەر کوردســتاندا بــۆ ئەنــادۆڵ، دوورگــەی عەرەبــی و 

ســەرزەوینی شــام و بانــی ئێــران شــۆڕدەبێتەوە، جیهانــی باکــوور بــە باشــوور 

ــاواش بەســەر  ــا دەبەســتێتەوە. شــاڕێگەی رۆژهــەاڵت – رۆژئ ــو ئەفریقی تاوەک

کوردســتاندا ئاســیا بــە ئەوروپــا دەگەیێنێــت. ئــەم شــاڕێیە لــە کۆنــدا پێیدەگوترا 

"جــاددەی ئاوریشــم" و ئێســتاش پێیدەگوتــرێ جــاددەی ئاوریشــمی نــوێ، کــە 

لــە ســراتیژی چینییەکانــدا پێناســەی وردی بــۆ دەکرێــت.

ــە،  ــەوە پێگــەی هەی ــەڕووی جیۆســراتیژی و جیۆئابووریی ــەر کوردســتان ل ئەگ

ــتان  ــەی کوردس ــەوە پێگ ــەڕووی جیۆکولتووریش ــە ل ــێ ک ــان نەچ ــێ بیرم دەب

گرنگــە. چــۆن؟ شــوناس و شارســتانیی کــوردی پــردی پێکگەیاندنــی شــوناس و 

شارســتانیی تورکــی، شارســتانیی عەرەبــی و شارســتانیی ئێرانییــە. جیۆکولتــووری 

ــی  ــی و ئێران ــی، تورک ــووری عەرەب ــێکوچکەی جیۆکولت ــەر س ــتان لەس کوردس

ناوەندیــی  جیۆکولتووریــی  پێگــەی  کوردســتان  بەمجــۆرە  هەڵکەوتــووە. 

هەیــە. لــە ناوجەرگــەی ســێکوچکەی شارســتانیی عەرەبــی، تورکــی و ئێرانیــدا 

ئەگــەر  تێدەکرێــت.  کاریشــی  تێــدەکا و  کارییــان  کــردووە.  هەلوەســتەی 

نێوەڕاســت  بەدەســتبێنێ دەتوانــێ وەک دەوڵەتــی  ســەرخانی ســەروەری 
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ــتان  ــدا کوردس ــە دەوڵەتیش ــی دەزگای دەزگاکان وات ــە نەبوون ــت. ل رۆڵ بگێڕێ

رۆڵــی تەواوکــەری ســراتیژی بــۆ هاوســێیەکانی دەگێڕێــت و لەنێــوان خۆیانــدا 

ــیدەکەن. بەش

ــەک  ــە. لەالی ــی هەی ــدی نەرێن ــی و رەهەن ــدی ئەرێن ــە رەهەن ــەم هەڵکەوت  ئ

ســوودی لــە دەوڵەمەنــدی شارســتانیی ئیســالمیی تورکــی، ئیســالمیی عەرەبــی 

تۆکمەکــردووە،  کــوردی  شارســتانیی  و  وەرگرتــووە  ئێرانــی  ئیســالمیی  و 

لەالیەکیــش لەبــەر نەبوونــی توێــکڵ بــۆ ئــەم کاكڵــە شارســتانییە، کــە بریتییــە 

ــی،  ــی نەتەوەی ــە دەوڵەت ــێ وات ــەروەری دەنوێن ــە س ــااڵ ک ــتەی ب ــە ریکخس ل

ــەوە.  ــێکانیدا دەمێنێت ــەی هاوس ــر هەڕەش ــەردەوام لەژێ ب

ــەک وەک  ــۆ ماوەی ــە، کوردســتان ب ــۆ ناوچەک ــی ئیســالم ب ــی دین  لەگــەڵ هاتن

یەکەیەکــی جیــاواز هەوڵیــداوە لەبەرامبــەر داگیرکاریــی نوێــدا بەرگــری بــکات. 

ــوان و  ــارەزوور و حیل ــەوال، ش ــی جەل ــە جەنگەکان ــورد ل ــتی ک ــەدوای شکس ل

نەهاوەنــد، مــاوەی دوو ســەدەیەک نوقمی کشــانەوە و بێدەنگــی قووڵ دەبێت. 

لەگــەڵ ســەرهەڵدانی ئەبــو موســلیمی خۆراســانی، ئــەم یەکــە جیۆکولتوورییــە 

ــەکان،  ــاش راپەڕینــی خوڕڕەمیی ــەوە. پ ســەرلەنوێ ناســنامەی خــۆی بنیاتدەنێت

کــورد بەشــێنەیی پرۆســەی خۆماڵیکردنــی دینــی ئیســالمی دەســتپێکرد. لێــرەوە 

ــی کــورددا تێکهەڵکێشــی  ــن. ئیســالم لەگــەڵ دین ــان تێکدەڵدەب چــەک و عیرف

یــەک دەبــن. 

عەرەبــەکان لــە ســەردەمی ئەمەوی و عەباســیدا ئیســالمی ســوننە وەک دەربڕی 

شــوناس و پێگــەی جیۆکولتــووری خۆیــان پێناســە دەکــەن. لــە ســەردەمی 

ســەلجووقییەوە تاوەکــو عوســامنی، تورکەکانیــش ئیســالمی ســوننەی حەنەفــی 

ــن.  ــان دەنوێن ــی خۆی ــوناس و جیۆفەرهەنگ ــتی ش ــە خواس ــک ل وەک دەربڕێ

لــە ســەردەمی ئیســامعیلی سەفەویشــەوە ئێرانییــەکان ئیســالمی شــیعەی 
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ــەوە.  ــان یەکالییدەکەن ــی خۆی ــالمی نەتەوەی ــی ئیس ــەری وەک پێناس جەعف

گەلێــک جــار ئــەو پرســیارە دەکــرێ: گەلۆ ئــەی کــورد چییانکــردووە؟ لەڕاســتیدا 

کوردیــش ئــەم پرۆســەیەیان بڕیــوە. کاتێــک بــاس لــە عیرفــان و چــەک دەکەیــن، 

ئیســالمی کــوردی، خــۆی لــە تەســەوف و مەزهەبــی عەلەویــدا منایشــکردووە. 

ــووە  ــوژی و گۆشــەگیری نەب ــوردی بــۆ دنیاک بــەاڵم تەســەوف و عیرفانــی ک

بەڵکــو بــۆ دابینکردنــی دادگــەری و هــەق بــووە. بۆیــە هەمیشــە ســۆفییەکانی 

کوردســتان دەســتیان بــۆ چــەک بــردووە و راپەڕیــون. 

 شــافەزڵی وەلــی کــە بــە فەزڵولــاڵی حروفــی دەنــارسێ، لووتکــەی تێکەڵکردنــی 

دینــی خوڕەمــی مەزدەکیــە لەگــەڵ ئیســالمی عەولــەوی دەهێنێتەکایــەوە. 

ئــەو لــە کتێبەکانــی جاویداننامــە، نەومنامــە، موحەبەتنامــە، عەرشــنامە و 

ــینی  ــا شاخوەش ــیدەکاتەوە. هەروەه ــە ش ــەم بابەت ــەوردی ئ ــیەتنامەدا ب وەس

لوڕســتانی بەشــێک لــەم وەرگۆڕانــە پیشــاندەدات کە ســەرئەنجام لە ســەردەمی 

ــە لووتکــەی خــۆی.  ــدا دەگات ســوڵتان ســەهاکی بەرزنجی

هــەر ئــەم نەریتــە وای لــە شــێخ عوبەیدوڵــالی نەهــری، شــێخ ســەعیدی پیــران، 

شــێخ مەحمــودی بەرزنجــی، شــێخ عەبدولســەالمی بارزانــی، شــێخ ئەحمــەدی 

ــێنی،  ــی حوس ــێخ جەالل ــێنی، ش ــی حوس ــێخ عیززەدین ــەت ش ــی و تەنان بارزان

شــێخ هــادی دۆاڵوی وموریدەکانــی شــێخ عوســامنی نەقشــبەندی کــردووە کــە 

ــە بکــەن و  ــان و چــەک ئاوێت ــەوە عیرف ــە ســۆنگەی بەرپرســیارێتی نەتەوەیی ل

راپەڕینــی چەکدارانــە بەڕێبخــەن. 

ــە  ــردووە ک ــەک ئیســالمی ســوننەی شــافیعیان خۆماڵیک ــتانییەکان لەالی کوردس

ــۆی  ــبەندی( لەخ ــادری و نەقش ــی )ق ــی تەریقەت ــەریعەت بەرگ ــە ش ــر ل زیات

پۆشــیوە. لەالیەکیــش تەریقەتــی ســۆفی عەلــەوی خــۆی لەتوێــی مەزهەبێکــی 

تــازەدا وەک تێــک ئاوێتەکردنــی دینــی خوڕەمــی مەزدەکیــە لەگــەڵ مەزهەبــی 
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عەولەویــدا موتوربــە کــردووە و رێبازەکانــی قزڵبــاش، یارســانی، خاکســاری 

و نیعمەتوڵالهــی لــێ پەیدابــوون. ئــەم جیهانبینییــە لــە دووتوێــی ئایینــی 

ئێزدیشــدا وەک رەســەنییەکی کــوردی بەشــێوەی جیاوازتــر خۆی پێناســەکردووە. 

ــە کوردســتان ئیســالمی عیرفانــی لەســەر ســێکوچکەی ئیســالمی  ــوو: ل کــە واب

ســوننەی حەنەفــی تورکــی، ئیســالمی ســەلەفی عەرەبــی و ئیســالمی شــیعەی 

جەعفــەری ئێرانیــدا هەڵکەوتــووە. ئــەم پێگەیــەش لــەڕووی جیۆکولتوورییــەوە 

ناوەندییــە و ئەگــەر کــورد ببنــە خاوەنــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی، دەتوانــن رۆڵــی 

ناوەنــدی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بگێــڕن. 

 

ئەنجام 

لەگــەڵ  دەوڵەتــەکان  ناســنامەی  سیاســەتی  نێوەڕاســت،  رۆژهەاڵتــی  لــە 

ــە  ــاو ل ــردی بەرچ ــی کارک ــەکان، گرفت ــەوە بێدەوڵەت ــنامەی نەت ــەتی ناس سیاس

ــەکان  ــنامە دەوڵەتیی ــت. ناس ــنامەکاندا دەخوڵقێنێ ــی ناس ــەی خۆنواندن زەوین

بەهــۆی بەدەســتەوەگرتنی ئامرازەکانــی دەســەاڵتی دەوڵەتــی، لەبەرامبــەر 

ــرە دەدەن. ناســنامەی  ــدی و غەی ــی پێناســەکردنی دووژمــن، ئەوی خــود هەوڵ

نەتــەوەی بێدەوڵــەت بــەزۆری وەک ئەویــدی و نەیــار و مڵــۆزم پێناســە دەکەن. 

ــەدەرەکان  ــە ملن ــتە یاخیی ــەوە بندەس ــنامەی نەت ــدەدەن ناس ــش هەوڵ بەزۆری

بتارێنــن، بیڕەتێننــەوە، دەریپەڕێنــن و بیتوێننــەوە. ئەگــەر ئەمەشــیان بــۆ 

ناســنامەی  خواســتی خۆســەروەریی  هەوڵــدەدەن  النیکــەم  نەچووەســەر، 

یەکــەی بێدەوڵەتــی ژێردەســتە لەخشــتەبەرن و وەک پاشــکۆ یــان تەواوکــەری 

ــەن. ــەی بک ــت پێناس ــنامەی بااڵدەس ناس

ناوچەکــە لــە 1920 بــەدواوە پێــی ناوەتــە قۆناخــی مۆدێرنیتــەوە و دەوڵەتــی 
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نەتەوەیــی لــە تورکیــا، ئێــران، عێــراق و ســووریادا بنیاتــراوە. لــە خولــی 

ــا و  ــورک، رەزاش ــنامەی ئەتات ــەتی ناس ــدا سیاس ــی نەتەوەیی ــی دەوڵەت یەکەم

ــی  ــوردی و هەوڵ ــنامەی ک ــەوەی ناس ــە رەتکردن ــووە ل ــەعید بریتیب ــووری س ن

تواندنەوەیــان داوە. بــەاڵم خولــی یەکەمــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی بــە شكســت 

ناســنامەی  بەرگــی  بــە  کــوردی  ناســنامەی  ســەرەنجام  و  پێــدێ  کۆتایــی 

رزگاریخــوازی و بەرگرییــەوە ســەرهەڵدەداتەوە، کــە کرۆکــی موقاوەمەتــی 

کــوردی پێکدەهێنێــت. 

لــە خولــی دووەمــی دەوڵەتــی نەتەوەییــدا لەجیاتــی ناســیۆنالیزم، ئیســالم وەک 

توخمــی پێکهێنــەری ناســنامەی فەرمــی خــۆی منایشــدەکات. بۆیــە ســەرەنجام 

لــە مۆدێلــی ئیســالمی خومەینــی، مالیکــی – عەبــادی، بەغــدادی و ئەردۆغانیــدا 

ــدا  ــنامەی کوردی ــەڵ ناس ــردن لەگ ــە مامەڵەک ــالمگەراکانیش ل ــی ئیس ئەزموون

شکســت دەهێنێــت. ئێســتا سیاســەتی ناســنامەی بااڵدەســتیی ملهــوڕ لــە 

ــداماوە.  ــدا دۆش ــنامەی بەرهەڵســتی کوردی ــەڵ ناس ــی لەگ جــۆری مامەڵەکردن

نــە ناســنامەی کــوردی توانیویەتــی ســەروەریی تــەواو بەدەســتبێنێ و نــە 

سیاســەتی ناســنامەی نەتــەوەی سەردەســتیش توانیویەتــی کــورد وەک پاشــکۆ 

و نۆکــەری خــۆی پێناســەبکات. ناســنامەی کــوردی تاوەکــو ئێســتاش ناســنامەی 

بەرەنگارییــە، بــەاڵم نەیتوانیــوە جوغــزی ناســنامەی نەتەوەپەرســتی - ئیســالمی 

خۆســەپێنی هاوســێیەکانی بپســێنێت.

کوردســتانییان لەنێــوان ســێکوچکەی ناســنامەی ئیســالمیی حەنەفیــی تورکــی، 

ــالمی  ــدا، ئیس ــی ئێرانی ــالمیی جەعفەری ــی و ئیس ــەلەفیی عەرەب ــالمیی س ئیس

عیرفانییــان وەک پێناســەی خۆیــان هەڵبــژاردووە. ئەمــە پێگــەی جیۆکولتووریــی 

ــی  ــی و ئێران ــی، عەرەب ــەری ناســنامەی تورک ــردی پێکگەیەن کوردســتان وەک پ

بەهێزکــردووە و رۆڵــی یەکالکــەرەوە بــە ناســنامەی کوردســتانی دەبەخشــێت. 
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پێگــەی  دەتوانــێ  بەدەســتبێنێ،  کامــڵ  ســەروەریی  ئەگــەر  کوردســتان 

جیۆکولتووریــی خــۆی وەک شــاڕێگەی شارســتانیی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 

بگێــڕێ و دەتوانــێ وەک ناوکــی ســێ حــەوزی شــوناس و شارســتانی دراوســێی، 

ــی  ــتان وەک یەکەیەک ــت، کوردس ــە بەدیبێ ــەر ئەم ــکات. ئەگ ــش ب ــۆی منای خ

یەکــەی  کاردەکات.  ناوچەکــەدا  مێشــکی  و  دڵ  لەشــێوەی  ناوکیشــوەری 

ــەوەی  ــای بەرهەمهێنان ــت و توان ــەر بەهێزبێ ــوەی ئەگ ــووری ناوکیش جیۆکولت

سیاســەتی ناســنامەی هەبــێ، چیــدی ناتوانــێ لــە جەبــری جوغــزی لەعنەتیــدا 

وەمێنێــت.

ــکانی  ــدی و ئەش ــای می ــەش ئیمپراتۆری ــەم دۆخ ــەر ئ ــێ ه ــژوو پێامندەڵ  مێ

دروســتکردووە کــە وەک ئیمپراتۆریــای ناوەنــدی لــە ناوچەکــە رۆڵیــان گێــراوە. 

وزە خەوتووەکانــی یەکــەی ناوکیشــوەری بــۆ دەرەوە گوێزراوەتــەوە و لــە 

بازنــەی تەســکی ملمالنێــی نەگریســی نەبــڕاوەی نێوخۆیــی رزگاریــان کــردووە 

. ئەمــە هاوشــێوەی ســەردەمی زێڕینــی ســەالحەددینی ئەیوبــی و کەریــم 

خانــی زەنــدە، کــە وزە خەوتووەکانــی ئــەم ســەرزەوینەی دەتەقێننــەوە و 

ــووەکان سیاســەتی  ــی پێوەدەنێــن. وزە بەرب ــەرەو دەرەوە دەیپەســتێون و پاڵ ب

ــنەکە. ــە رۆش ــە رێگ ــن. ئەمەی ــوێ دەخولقێن ــنامەی ن ناس
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دەروازەیەك بۆ تاوتوێکردنی پرسی 

هەمەجۆری و پرسی کورد لە سووریا

حازم نەهار

یەکەم: پێشەکی

ناوچــەی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، بــە ســووریای رسووشــتییەوە، بەهــۆی ئەوەی 

ناوچــەی پەڕینــەوە و تێکەڵبوونــی چەندیــن گــەل و شارســتانییە کە بــە درێژایی 

مێــژوو و بــە رێــژەی جیاجیــا جێدەســتیان لەســەری جێهێشــتووە، هەمەجۆریــی 

نەتەوەیــی و ئایینیــی گــەورەی تێدایــە. هــاوکات بەدرێژایــی چەندیــن ســەدە 

ــووە،  ــۆن ب ــی ک ــد ئیمپراتۆری ــەوەی چەن ــێ و رووبەڕووبوون ــی ملمالن گۆڕەپان

ــی و دوای  ــان و فیرعەون ــارس و رۆم ــی و ف ــووری و یۆنان ــی و ئاش وەک فینیق

ــۆ  ــووە دەرگای ســەرەکی ب ــە ســاڵی 636، ب ــۆ ئــەوێ ل گەیشــتنی ئیســالمیش ب

بەرپەرچدانــەوەی هێرشــی مەگــۆل و هەڵمەتەکانــی خاچییــەكان.
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ــتەم  ــەدەی بیس ــەرەتای س ــە س ــتایەوە ل ــی ئێس ــنووری سیاس ــە س ــووریا ب س

دروســتبوو، دوای شکســتهێنانی دروســتبوونی دەســەاڵتی شــاهانەی فەیســەڵی 

و رێککەوتنــی فەرەنســا و بەریتانیــا لەســەر دابەشــکردنی شــام و عێــراق 

لەنێوانیــان بەپێــی رێککەوتنــی ســایکس – پیکــۆ، ئــەو هــەر لە ســاڵی 1920ەوە 

ــە 17ی نیســان-ئەپریلی 1946  ــەوە تاوەکــو ل ــر داگیرکاریــی فەرەنســا مای لەژێ

ــرت. ســەربەخۆیی وەرگ

قۆناخــی ســەربەخۆبوونی نیشــتامنی و خەبــات لەپێنــاو ســەربەخۆبوونی واڵت 

و جێگیرکردنــی، هەســتی یەکێتــی الی ســوورییەکان دروســتکرد. تێیــدا چەنــد 

هزرێکــی سیاســی نــوێ چەســپان )یەکێتیــی نیشــتامنیی، دیموکراســی و تــاد..( 

ــەوە و پێگــەی  ــوورە نانیشــتامنییەکانی گرت کــە تاڕادەیەکــی زۆر جێگــەی کولت

هەســتی الوەکــی دیکــەی الی تــاک و کۆمەڵگــە الوازکــرد.

دووەم: خوێندنەوەی پرسی هەمەجۆریی لە سووریا

لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا لەگــەڵ ســەرهەڵدانی شۆڕشــی ســووریا لــە 

ــەت  ــوو. باب ــر ب ــەکان زیات ــی و تایفیی ــە نەتەوەی ــە پێکهات ــدان ب 2011، گرنگی

ــەوە؛  ــا باڵوکران ــی جیاجی ــۆکار و رەچەڵەک ــەر ه ــش لەس ــەوەی زۆری و توێژین

لــەڕووی سیاســی و لێکۆڵینــەوە و هەواڵگــری بــۆ خزمەتکردنــی ئامانجــی 

ــەوەی  ــەریانهەڵدا، ل ــتەقینە س ــتەقینە و ناڕاس ــیی راس ــە مەترس ــا. چونک جیاجی

کــە ملمالنێــی سیاســی لەنێــوان گــەل و دەســەاڵت ببێتــە ملمالنێیەکــی تایفــی 

لەنێــوان زۆرینــەی بــە ژمارە )ســوننە( و کەمینــەی تایفــی )وەک عەلەوییەکان(. 

هەڵبــەت دەســەاڵت یەکــەم دەستپێشــخەر بــوو بــۆ دروســتکردنی ئــەم 

ــداربوو. ــردار بەش ــە و ک ــە گوت ــدا ب ــە گەورەکردنیان ــییانە و ل مەترس
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هــۆکارە هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەکان رۆڵێــک دەگێــڕن کــە ناکــرێ نکۆڵــی لــە 

کاریگەرییــان لەســەر ملمالنــێ نێوخۆییــەکان لــە ناوچەکــەدا بکرێــت. هــەر لــە 

ــز  ــە دروســتبوونی هــەر قەوارەیەکــی بەهێ ــن ل ــۆ رێگرت ــزەکان ب ــی زلهێ هەوڵ

کــە دەکــرێ ببێتــە ئاســتەنگ لەپێــش دەســەاڵتیان بەســەر ســەرچاوەکانی 

و  دووژمنانــی  الوازکردنــی  لــە  ئیرسائیــل  بەرژەوەندیــی  تاوەکــو  نەوتــدا، 

ــی  ــاردەی تووندڕەوی ــی دی ــاڵ لێکەوتەکان ــەوە، لەپ ــە خۆیان ــەرقاڵکردنیان ب س

ــەکان  ــۆکارە نێوخۆیی ــەاڵم ه ــەدا، ب ــە هەرێمەک ــی ل ــی و کاریگەرییەکان ئایین

بناخــەی پەرتەوازەبوونــی کۆمەڵگــەن. چونکــە بۆمنوونــە ئەگــەر هــۆکارەکان و 

ــۆ کۆمەڵگــەی ســووریا بەردەســتبوونایە،  ــە نێوخــۆ ب ــی خۆپاراســن ل بناخەکان

ئــەوکات کاریگەریــی هــۆکاری هەرێمــی و نێودەوڵەتــی الوەکــی دەبــوون یــان 

ــوون. ــەوە الواز دەب بەدڵنیایی

سێیەم: سیاسەتەکانی دەسەاڵت

لــە واڵتــە دیموکراســییەکاندا هەمەجۆریــی نەتەوەیــی و ئایینــی لــەڕووی 

رۆشــنبیری و رۆحییــەوە ســەرچاوەی دەوڵەمەندیــی زۆرن، بــەاڵم دەکــرێ ببنــە 

ســەرچاوەی هەڕەشــە بۆ ســەقامگیریی کۆمەڵگە و هۆکارێک بۆ پەرتەوازەبوون 

و دابەشــبوون لــە واڵتــە زۆردارەکانــدا. ســووریا هێشــتا گۆڕەپانێکــە بــۆ چەندین 

ــوان  ــی درزەکان لەنێ ــۆی گەورەبوون ــە بەه ــی، ك ــی و نەتەوەی ــی ئایین ملمالنێ

پێکهاتــە جیاجیاکانــی کۆمەڵگــەدا دەركەوتــووە. ئەمــەش بەهــۆی هەمەجۆریی 

ئــەم پێکهاتانــە نییــە، بەڵکــو بەشــێوەیەکی ســەرەکی بەهــۆی دەســەاڵتداریی 

دەســەاڵتێکی زۆردارە لــە ســووریا، کــە بــەر لــە شۆڕشــی ســووریا بــێ یــان دوای 

شۆڕشــەکە، ئــەم هەمەجۆرییــەی خــراپ بەڕێوەبــردووە.
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أ- پێش شۆڕشی سووریا

دەســەاڵتی ســووریا بەدرێژایــی چــوار دەیــە، بــۆ کۆنرۆڵکردنــی دەوڵــەت 

و رێکخســتنی کۆمەڵگــە، لــە ســاڵی 1970 تاوەکــو ســاڵی 2010، رێگــە و 

ــە ئەنجامــدا هەمەجۆریــی  ــا. ل شــێواز و هەڵســوکەوتی جۆراوجــۆری بەکارهێن

ئایینــی و نەتەوەیــی لــە ســووریا بــووە بۆمبێکــی تەوقیتکــراو، كــە هەڕەشــەی 

تەقاندنــەوەی کۆمەڵگــە دەکات:

-1 بااڵدەستکردنی دەزگا ئەمنییەکان و دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی الیەنگر.

ــەاڵت و کاری  ــتە دەس ــەربازی گەیش ــای س ــە کودەت ــووریا ب ــە س ــەاڵت ل دەس

بــۆ دروســتکردنی کۆمەڵگەیەکــی گونجــاو لەگــەڵ بەرژەوەنــدی و خواســتەکانی 

خــۆی كــرد. ئەمــەش رێگەمــان دەدات بڵێیــن کۆمەڵگــەی ســووریا بــە قۆنــاخ 

بــووە بەرهەمــی ئــەو سیاســەتە، ئەویــش لەكاتێكــدا كــە لــە دۆخــی ئاســاییدا 

دەستاودەســتکردنی  و  هەڵبــژاردن  رێگــەی  بــە  دەســەاڵتەکەی  کۆمەڵگــە 

بــوو  ســەرکەوتوو  هەروەهــا  دەســەاڵت  بەرهەمدەهێنێــت.  دەســەاڵت 

لــە دەســتگرتن بەســەر دەوڵــەت و کۆمەڵگــەدا لەڕێگــەی دوو پرۆســەی 

هاوکاتــەوە، یەکــەم: دروســتکردنی دەزگای ئەمنــی، کــە ئامانجــی ســەرەکییان 

چاودێریکردنــی کۆمەڵگــە و کۆنرۆڵکردنیەتــی، هــەر لــەو دەزگایانــەدا چەندین 

ناوەنــد و لــق هــەن کــە تایبەتــن بــە پرســەکانی پێکهاتــە ئایینییــەکان و ناوەنــد 

و لقــی دیکەشــیان هــەن کــە تایبەتــن بــە پرســەکانی کەمینــە نەتەوەییــەکان. 

دووەم: دروســتکردنی بناخەیەکــی کۆمەاڵیەتــی- ئابووریــی تایبــەت بەخــۆی کە 

لــە چەنــد چینێــک پێکهاتــوون و رەنگــی ئایینــی یــان نەتەوەیــی دیاریکراویــان 

ــەکان و  ــە ئایینیی ــەرکردەی پێکهات ــی و س ــی ئایین ــەڵ پیاوان ــارە. لەگ ــوە دی پێ
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ــەوەی  ــی پاشــکۆ رێكــن بۆئ ــی مشــەخۆر و دەزگای مەدەنی ــەی ئابووری کۆمەڵ

ــە دروســتبوونی ئۆپۆزیســیۆنێکی هاوســەنگ و  ــزن و رێگــە ل دەســەاڵت بپارێ

راســتەقینە بگــرن.

2 - بااڵدەستبوونی رێبازی بەعس

دەســەاڵتی ســووریا بــۆ رێگرتــن لــە مەترســی کاریگەریــی لەســەر هۆکارەکانــی 

بەردەوامبوونــی بااڵدەســتیی خــۆی لــە نێوخــۆ، وەبەرهێنانــی لــە عەرەبچێتیــدا 

کــرد و کردییــە رێبازێکــی گونجــاو بــۆ بااڵدەســتبوون لــە نێوخــۆ و رووتاندنــەوە 

ســووریا  کۆمەڵگــەی  لەســەر  ئەمــەش  ناوچەکــەدا.  لــە  هەڕەشــەکردن  و 

و  سیاســی  هێــزە  لەالیەکــەوە  چونکــە  هەبــوو.  نەرێنــی  کاریگەرییەکــی 

کۆمەاڵیەتییەکانــی لــە دانپێدانــان بــە هەمەجۆریــی نەتەوەیــی و نزیکبوونــەوە 

لــە پێکهاتەکانــی دیکــە دەترســاند، لەالیەکــی دیکەشــەوە جۆرێــک لــە دۆخــی 

دوورخســتنەوەی ســوورییەکانی لــە یەکــدی گەشــەپێدا. بۆیــە تێروانینــی 

گومانکــردن لــەو ســوورییانەی عــەرەب نیــن بااڵدەســت بــوو. لەپــاڵ ئەوەشــدا 

تــرس لــە "هەڕەشــەیان" بــۆ ســەر یەکێتیــی خاکــی ســووریا و دابڕاندنــی 

ــەڵ دەرەوە  ــان لەگ ــان هەڕەشــەی هاوپەیامنبوونی بەشــێکی خاکــی ســووریا ی

ــتەملێکراوی و  ــەرەڕای س ــەر، س ــینی بەرامب ــتبوو. نەناس ــتامن دروس دژی نیش

ــەوەی عــەرەب  ــەک دوورکەوتن ــە لەی ــوو ک ــە ب ــەو هۆکاران ــەو، ل ــی ئ نەهامەت

ــر کــرد. هــۆکاری ئەمــەش ســووربوونی دەســەاڵتە  ــە ســووریا زیات و کــوردی ل

لەســەر هێشــتنەوەی ســوورییەکان لــە دۆخــی دابــڕان لــە یەکــدی، بــۆ ئــەوەی 

ــتنەبێت. ــتامنییانە دروس ــی نیش ــی ناڕەزای بزووتنەوەیەک
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3 - سڕکردنی بناخەکانی هاوواڵتیبوونی یەکسان

ــە  ــان ل ــوو هاوواڵتی ــوان هەم ــانی لەنێ ــی یەکس ــە بناخەکان ــن ب ــە پشتبەس ب

مافــەکان و ئەرکەکانــدا، لەپــاڵ یەکســانی لــە رەخســاندنی هــەل، هاوواڵتیبــوون 

ــەڕووی یاســایی و  ــن. ل ــە دۆخــی ئاســاییدا مەرجــە پێویســتەکان بەدیدەهێن ل

کــردارەوە، بــۆ دروســتکردنی ســەرکردە کۆمەاڵیەتییــەکان، لــەڕووی سیاســی و 

ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و کــردارەوە، بــە پشتبەســن بــە هۆکارەکانــی توانــا و 

ــە  ــەوە. ل ــژ دەجوڵێن ــان توێ ــن ی ــان ئایی ــەوە ی ــە نەت ــێ گوێدان ــی، بەب لێهاتووی

ــی  ــزای تێکەڵ ــۆکاری ئایین ــەاڵت ه ــە دەس ــوو؛ چونک ــەوە ب ــووریا بەپێچەوان س

ــەت و  ــوارە ســەرەکییەکانی دەوڵ ــە ب ــوون کــرد. بەتایبــەت ل پرۆســەی لەدایکب

ــە  ــە ل ــە جگ ــدن و دەرەوە، ئەم ــایش و راگەیان ــوپا و ئاس ــەدا، وەک س کۆمەڵگ

دوورخســتنەوەی رۆڵــەی نەتەوەکانــی دیکــە، کــە عــەرەب نیــن. بۆیــە ئاســاییە 

ئــەم سیاســەتە هەســتی دوورخســتنەوە و بێبەشــکردن و پەراوێزخســن و 

ــای کۆمەڵگــە دروســتبکات. ــی جیاجی ــن چین ــەالی چەندی ســتەملێکردن ل

4 - نکۆڵیکردن لە هەمەجۆری و هاوکات قۆستنەوەی

ئەمــە سیاســەتێکە دوو رەهەنــدی دژبەیەکــی هەیــە. لــە مامەڵــەی دەســەاڵتی 

ــی  ــە پرس ــردن ل ــکرا خۆگێلک ــەوە بەئاش ــە الیەک ــە ل ــەوت ک ــووریادا دەرک س

هەمەجۆریــی نەتەوەیــی و ئایینــی لــە کۆمەڵگــەی ســووریادا هەیــە، چونکــە 

ــت.  ــەدا ناگونجێ ــەم هەمەجۆریی ــەڵ ئ ــە" لەگ ــی کۆمەڵگ ــە "یەکێتی ــڕوای وای ب

ــی  ــی کۆمەڵگەیەک ــە دیمەن ــەوەی ک ــی ل ــرس دەزان ــە بەرپ ــۆی زۆر ب ــە خ بۆی

پێکــەوە گونجــاو هەنــاردە بــکات بــۆ ئــەو کۆمەڵگەیــەی حوکمڕانیــی دەکات. 
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بــەاڵم ، لەالیەکــی دیکــەوە، بەکــردەوە پەنــای بــۆ جێبەجێکردنی "پشکپشــکێنە" 

دەبــرد. بۆمنوونــە لەکاتــی پێکهێنانــی پەرلەمــان یــان پێکهێنانــی حکومەتــدا ئەو 

كارەی دەكــرد، بەبێئــەوەی باســی بــکات یــان تەنانــەت رێگــە بــدات لەالیــەن 

ئەوانیدیکــەوە تەنانــەت ئاماژەشــی بــۆ بکرێت. ئــەم پشکپشــکێنەیەش جۆرێک 

بــوو لــە سیاســەتی رازیکــردن لەســەر بنەمــای ئایینــزا یان نەتــەوە، نەک لەســەر 

ــە تەقینــەوەی کۆمەڵگــە  بنەمــای هاوواڵتیبــوون و ئامانجەكــەش خۆپاراســن ل

بــوو، کــە دەکــرێ تەشــەنە بــکات و هەڕەشــە لــە بەردەوامبوونــی بــکات.

لــە ئاســتی دەرەکیــش دەســەاڵت هەمەجۆریــی ئایینــی و نەتەوەیــی لــە نێوخــۆ 

ــکات؛  ــی خــۆی ب ــە سیاســەتی دەرەک ــەت ب ــە خزم قۆســتەوە، بەشــێوەیەک ك

ــتنە  ــۆ گوشارخس ــا ب ــەی بەکاردەهێن ــاری کۆمەڵگ ــی دی ــە پێکهاتەیەک بۆمنوون

ســەر و کارلێکــردن لــە هەڵوێســتی واڵتانــی ناوچەکــە، وەک بەکارهێنانــی 

چەنــد الیەنێکــی کــوردی لــە ســووریا و تورکیــا، وەک کارتــی گوشــار لــە 

پەیوەندیەکانیــدا لەگــەڵ تورکیــا. هەندێکجاریــش پرســی پێکەوەژیانــی لەنێــوان 

چینــە جیاجیاکانــی کۆمەڵگــەدا بەکاردەهێنــا بــۆ دەرخســتنی دیمەنێکــی 

ــاوازی و  ــکاری ئازادیــی جی ــە گەرەنتی ــە دەرەوە، بــەوەی گوای ئەرێنــی خــۆی ل

ــە. ــتنی پێکهاتەکان پاراس

ب- دوای شۆڕشی سووریا

شــوێنی  دوو  بــەرەو  هەوڵیــدا  دەســەاڵت  شــۆڕش،  دەســتپێکردنی  دوای 

رووخێنــەری ببــات، کــە بریتیــن لــە بەســەربازیکردن و تایفەگــەری. بۆیــە 

پرۆســەیەکی رێکخــراوی دەســتپێکرد. یەکــەم پشــتی بــە بەســتنەوەی شــۆڕش 

بــە چەنــد الیەنێکــی ئیســالمیی تووندئــاژۆوە بەســت. لــەم هەوڵەشــدا چەنــد 
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هێزێکــی سیاســی و راگەیاندنــی بــاڵو لــە جیهانــی ئیســالمیدا هاوکارییــان 

کــرد، کــە گوتــاری تایفــی تووندئــاژۆ دژی هەمــوو ئەوانــە بەکاردەهێنێــت كــە 

ــیۆنیش  ــی ئۆپۆزیس ــد الیەنێک ــا چەن ــن. هەروەه ــوننەدا نی ــری س ــر چەت لەژێ

چ بــە ویســتی خۆیــان بــێ یــان بــە نەزانــی یــان بــۆ هەمــان مەبەســت 

هاوکارییــان کــرد. دووەم، دەرخســتنی ئــەوە بــوو کــە ئایینــزای عەلــەوی واتــە 

دەســەاڵت. بۆیــە دەزگا ئەمنییــەکان، بــە پشتبەســن بــە ”شــەبیحە"، دەســتیان 

بــە جێبەجێکردنــی ئــەم سیاســەتە تاریکــە کــرد، كــە کوشــن و ئەشــکەنجەدان 

و تۆقاندنــی تێدابــوو. ئەمــەش بەڕوونــی ئامــاژەی تایفەگەریــی پێــوە دیاربــوو. 

ســێیەم، بەیەکەوەبەســتنی بەردەوامــی مانــەوەی چەنــد تایفەیەکــی دیاریکــراو 

لــە واڵتەکــە، وەک تایفــەی کریســتیان و دورزی، بــە مانــەوەی دەســەاڵت، کــە 

وا خــۆی پیشــاندا تاکــە پارێــزەری پێکهاتەکانــە. هەروەهــا هەڵوێســتی چەنــد 

ســەرکردایەتییەکی رۆحیــی ئــەو تایفانــەی باســکران، لــەم بابەتــەدا هــاوکار بوو. 

لەوانــەی کــە بــە دەنگێکــی بــەرز، لەجیاتــی هــەر جێگرەوەیــەك، الیەنگیریــی 

خۆیــان بــۆ دەســەاڵت راگەیانــد. مەبەســتەكە لێــرە، بێگومــان الیەنــە ئیســالمییە 

تووندڕۆیــەکان بــوون. چــوارەم، دابەشــکردنی ســەرکوتکردن بەســەر ناوچــەکان 

و  بــکات  ئامانجەکانــی  خزمەتــی  بەشــێوەیەک  ســووریا  پێکهاتەکانــی  و 

ــووریا  ــی س ــەکان و پێکهاتەکان ــوان ناوچ ــی لەنێ ــەوە و پەرتەوازەی دوورکەوتن

دروســتبکات، ئەمــەش زیاتــر رسووشــتی ملمالنێیەکــەی گــۆڕی و زیاتــر تووندی 

کــرد.

چوارەم: الوازیی دەستەبژێری سیاسی و رۆشنبیری

1 - کەموکووڕیی کاریگەریی هزر

تێکەڵکردنــی بیرۆکــە و سیاســەت بەبــێ هــزر لــە ســووریا و ناوچەکە بەگشــتی، 
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ــە واقیعــی ســەر زەوی، هەندێکجــار بەشــەڕدێین  ــر ل دروســتکردنی وشــە زیات

و دژایەتــی دەکەیــن و پەرتــەوازە دەبیــن بــە پشتبەســن بــە وشــە. وەک 

ــە  ــە ســووریا هەی ــورد ل ــەم ناســنامەی ک ــە یەک ــەو مشــتومڕەی ســەبارەت ب ئ

ــێ بڵێیــن "ســووری  ــر راســتە. ئاخــۆ دەب ــان زیات ــا کامی ــەوەی ئای و پرســیاری ئ

ــچ کێشــەیەک  ــن هی ــڕوای م ــە ب ــدا ب ــوردی ســووری"، لەکاتێک ــان "ک ــورد" ی ک

لــە بەکارهێنانــی هــەردوو دەســتەواژەکە نییــە. لەســەر ئــەم پرســیارە ســەختانە 

دەوەســتین و بیرمــان دەچێــت کــە لــەو دەســتەواژانەی بەڕاســتی پێویســتیان 

بــە تێگەیشــتنە وردببینــەوە، چونکــە بــۆ هەموو پرۆســەیەکی سیاســی دروســت 

مەرجــن. بەتایبەتــی ئــەو دەســتەواژانەی پەیوەندییــان بــە دەوڵــەت و گــەل و 

ــە. نەتــەوە و میللــەت و کۆمەڵگــەی مەدەنــی و ئەوانیدیکــەوە هەی

لــە ســووریا کۆمەڵــەی نیشــتامنیی راســتەقینە نییــە، بەڵکــو ئیتنیــک و نەتــەوەی 

ســەرەتایی و خــاو هــەن. عــەرەب و کورد و تورکــامن و ئاشــووری و چەرکەس و 

ئەوانیدیکــە هــەن. بۆئــەوەی ئەمانــە ببنە نەتەوەی راســتەقینە و نوێ، پێویســتە 

پێــش هەمــوو شــتێک لــە واڵتێکــی پێشــکەوتوودابن. هەروەهــا پێویســتیان بــە 

ــنبیریی دوور  ــنامەی رۆش ــتنی ناس ــە دەرخس ــە ل ــییە ك ــزری سیاس ــی ه هەوڵ

ــتکردنی  ــەی دروس ــە پرۆس ــتەملێکردن ل ــە س ــتکردن ب ــتی و هەس ــە بااڵدەس ل

ناســنامەی نەتەوەیــی هاوكاربێــت. بۆیــە، هــزری "کۆمەڵــە ئیتنیکییــەکان" یــان 

"ئیتنیکییــەکان" زیاتــر گونجــاوە لەگــەڵ دۆخــی عــەرەب و کــورد لــە ســووریا 

ــە  ــە ب ــەوەکان"، چونک ــان "نەت ــەوەکان" ی ــەی نەت ــە هــزری "کۆمەڵ ــەراورد ب ب

شــێکردنەوەی خەلدوونــی، دەمارگیریــی لــەو کۆمەاڵنــەدا هەیــە کــە پەیوەنــدی 

ســەرەتایی پێــش شارســتانی و نیشــتامنیی کۆنرۆڵــی کــردوون.

ــتانیی  ــان شارس ــنبیرییە ی ــی رۆش ــتامنپەروەریی( رووبەرێک ــان نیش ــەوە )ی نەت

ــای  ــەر بنەم ــێ لەس ــە و دەب ــی کۆمەڵگ ــوو الیەنەکان ــوان هەم ــە لەنێ هاوبەش
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ــان  ــەوە ی ــەوە. نەت ــەردەم بنیاتبرێت ــی س ــوێ و دەوڵەت ــی ن ــی مەدەنی کۆمەڵ

نیشــتامنپەروەری ســیامیەکی دەوڵەتــی ســەردەمە و بەشــێکە لــە ناســنامەكەی. 

ــزری  ــە ه ــتی ل ــا و رەوش ــای بەه ــا مان ــتگیرەکەی تەنی ــا گش ــە وات ــی ب کەچ

ــووە. ــورددا وەرگرت ــەرەب و ک ــتەبژێرانی ع دەس

ــە  ــەل ب ــە گ ــن. چونک ــەل نی ــییەوە گ ــای سیاس ــەڕووی وات ــەرەب ل ــورد و ع ک

ــای  ــە وات ــا ب ــدا، هەروەه ــە واڵتێک ــە ل ــک نیی ــک خەڵ ــی کۆمەڵێ ــای ژیان وات

کۆمەڵێــک ئیتنیــک و هــۆز و ئاییــن و تائیفــە نییــە. گــەل هزرێکــی سیاســییە، 

ــە بەخرشابێــت.  ــە دروســتکردنە و دۆخێــک نیی ــەی کــە پێویســتی ب ــەو واتای ب

ــی  ــی دەوڵەت ــە بوون ــدە ب ــی و بەن ــی مەدەن ــۆ کۆمەڵ ــییە ب ــێوازێکی سیاس ش

نیشــتامنیی ســەردەم و هاوواڵتیبوونــەوە. بۆیــە ناکــرێ باســی چەنــد گەلێــک لە 

یــەک دەوڵەتــدا بکرێــت. هــاوکات لەجیاتــی واتــا سیاســییەکانی و مافەکانــی، 

هێشــتا دەســتەواژە ســۆزدارییەکان و بەهــاکان ســەبارەت بــە هــزری نیشــتامن 

ــن. دەســتەواژەی کۆمەڵگــە دەســتەواژەیەکی  ــوون بەســەرماندا زاڵ و هاوواڵتیب

و  کولتوورییــە  دەســتەواژەیەکی  میللــەت  دەســتەواژەی  سۆســیۆلۆژییە. 

دەســتەواژەی گەلیــش دەســتەواژەیەکی سیاســییە، گوزارشــت لــە یــەک راســتی 

ــەی  ــتامن/نەتەوە و ئەم ــی نیش ــە دەوڵەت ــەوەی ک ــە ل ــش بریتیی دەکات، ئەوی

کۆتایــی دیــارە کــە بــۆ هاوواڵتیانــی نییــە. تەنیــا لــە شــێوازی سیســتمی گشــتی 

و بەرژەوەندیــی گشــتی و ویســتی گشــتیدا، واتــە لــە شــێوازی دەوڵەتــی مــاف 

ــاکاری دەبێــت. ــاوازی و جی ــێ جی ــی بەب ــۆ هەمــوو هاوواڵتیان و یاســا ب

لــە  لــە ئیتنیکــەوە بــۆ نەتــەوە،  ئەمــڕۆ دەبــێ گرنگــی بــە گواســتنەوە 

دانیشــتووانەوە بــۆ گــەل، لــە ناســنامەی مێژووییــەوە بۆ ناســنامەی ســەردەم، لە 

ئایدۆلۆژیــاوە بــۆ هــزر، لــە پەرتەوازەییــەوە بــۆ سیاســەت، لــە میرنشــینەوە بــۆ 

دەوڵــەت بدەیــن. بۆیــە نامــۆ نییــە کــە لەســایەی الوازیــی رۆشــنبیریی بەربــاڵو 
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لــەالی دەســتەبژێری سیاســی و رۆشــنبیری، هــەردوو گوتــاری "نەتەوەیــی کورد" 

و "نەتەوەیــی عــەرەب" پشــت بــە هەمــان بیانــووی جیــاوازی و بااڵدەســتی و 

ــی  ــێ و هەوڵ ــی ب ــی نەتەوەی ــان دەمارگیری ــی هەردووکی ــن و رەگ ــز ببەس هێ

هەریەکەیــان بــۆ دروســتکردنی وێنەیەکــی بــاو و نەرێنــی بــۆ بەرامبــەر بێــت، 

کــە جیــاوازە. ئامانجــی ئەمــەش پەرەپێدانــی تارمایــی بەهــای خۆیەتــی.

ناســنامەی شــێوێندراو و ســتەمی مێژوویــی بــەردەوام وا دەڕوانێتــە ناســنامەکان 

ــا  ــی ئێمــەش تەنی ــووە و رۆڵ ــان پێهات ــردوودا دروســتبوونە و کۆتایی ــە راب كــە ل

ــەاڵم  ــاواز. ب ــەدژی بەرامبــەری جی ــە پاراســن و بەرگریکــردن لێــی، ل ــە ل بریتیی

ــە،  ــژوو نیی ــردوو و مێ ــووی راب ــا لەدایکب ــەڵ بەتەنی ــان کۆم ــاک ی ــنامەی ت ناس

بەڵکــو لــە بنەڕەتــدا لەدایکبــووی ئێســتایە و بــژارە و هیــوا و مافــی مرۆڤەکانــە 

ــە  ــی دیک ــتەبەربکرێت. دۆخ ــۆ دەس ــنامەیان ب ــی ناس ــی هەڵبژاردن ــە ئازادی ک

کــە پــڕە لــە ئایدۆلۆژیــا و ســتەملێکردن گشــتگیر نییــە، چونکــە ئــەو بژارانــەی 

و  پێنابەســرێ  پشــتیان  و جێگیردەبــن،  گەشــەدەکەن  ســایەی ســتەم  لــە 

سیســتمی دیموکراســیش بــۆ بــژاردەی هۆشــیار و ئــازاد، ژینگەیەکــی گونجــاو 

ــتدەكات. دروس

ــوو  ــە وەك چینێکــی یەکگرت ــدا، ک ــە ســتەمکار و ئایدۆلۆژییەکان ــە حوکمڕانیی ل

و پێکەوەگونجــاو ســەیری مــرۆڤ دەكــەن، رێگــە بــە توێژینــەوەی ورد لەســەر 

لەســەر  دەســەاڵتیان  لەنێوچوونــی  ترســی  چونكــە  نادرێــت.  کەمینــەکان 

ــە  ــەکان ک ــییە کەم ــەوە کەس ــەت توێژین ــە. تەنان ــە هەی ــەت و کۆمەڵگ دەوڵ

هــەن، زۆربەیــان لــە ئایدیۆلۆژیــاوە ســەرچاوەیان گرتــووە و بــە ئایدیۆلۆژیــاش 

ــنامەی  ــتدەکەن. ناس ــێوێندراو دروس ــنامەی ش ــەش ناس ــت. ئەم ــان پێدێ کۆتایی

نەتەوەیــی نــەک رۆشــنبیری، ناســنامەیەک کــە دەمارگیریــی پێوەدیــارە و 

ــە. ــان تێدانیی ــی مرۆیی ــنبیری و رەگ رۆش
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ــی  ــی، ئیتنیکــی، ئایین ــان چینێکــی کۆمەاڵیەت ــە، سیاســی ی ــک نیی ــچ الیەنێ هی

ــراوە و  ــی" لێک ــتەمێکی مێژووی ــتنەکات "س ــووریا هەس ــە س ــی ل ــان ناوچەی ی

بیخاتــە ئەســتۆی ئەوانــی دیکــە و داوایــان لێبــکات گوێــی لێبگــرن. بۆیــە ئــەو 

ــە، وەک "گفتوگــۆی ســتەملێکراوان“ە و  ــدا هەی ــوان هەمووان ــەی لەنێ گفتوگۆی

هەمــووان بەشــدارن لــە باڵوکردنــەوەی رق و کینــە. دەســتکردن بــە باســکردنی 

ســتەمەکان دەبێتــە هــۆی ســەرهەڵدانی مشــتومڕ و بەریەککەوتــن، کــە کۆتایی 

نایــەت. وەک ئەوانــەی رێژەی قوربانیانــی ناوچەکانی ســووریا و بەرزکردنەوەی 

ــری  ــەاڵت زیات ــە دەس ــت گوای ــتەیەك دەڵێ ــەن. دەس ــەراورد دەک ــێکیان ب بەش

ــە  ــی دیک ــە ناوچەیەک ــەی ل ــارەی ئەوان ــە ژم ــەراورد ب ــە ب ــتووە ب ــەو کوش ل

ــدا  ــوان ناوچەکان ــی لەنێ ــە دووژمنایەت ــەم بنەمای ــەر ئ ــە لەس ــتوونی، بۆی کوش

دروســت دەبێــت. ئەمــەش لەکاتێکدایــە کــە ســوورییەکان هەموویــان، بــە هەر 

ــەتەکانی  ــەاڵت و سیاس ــەتی دەس ــی سیاس ــەک قوربانی ــێ، وەکی ــێوەیەک ب ش

کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــن. کاتێــک باســی ئــەو ســتەمە دەکــەن کــە لێیانکــراوە 

ــب و  ــووان کتێ ــەن، هەم ــەکان دەك ــنوور و دەوڵەت ــەکان و س ــی ماف ــان باس ی

ســەرچاوەی "مێژوویــی" خۆیــان هەیــە کــە پشــتیان پێدەبەســن. هەندێکیــان 

رەوا و دروســن و هەندێکــی دیکەشــیان هەڵبەســراو و ســاختەن. بۆیــە دەبــێ 

ــت و  ــدا دەکرێ ــەوەی لەواقیع ــەی ئ ــە روانگ ــووریا ل ــی س ــوو پێکهاتەکان هەم

بەدەســتدێت ناســنامەی خۆیــان دروســتبکەنەوە و پێویســتە لــە ئاینــدە و هیــوا 

و بژارەکانــی بڕوانــن نــەك هەڵبچــن و لــە باســەکانی رابــردوودا مبێننــەوە.

ــی  ــۆ یەکبوون ــەوە دیدێکــی رێگــرە ب ــن و نەت ــە ئایی ــی سیاســەت ب تێکەڵکردن

نیشــتامنیی. چونکــە وا مامەڵــە لەگــەڵ کەمینــەکان و ئیتنیکــەکان و تائیفــەکان 

ــدەش پشــت  ــەم دی ــە دوا ناســنامە و جێگــرەوەن. ئ ــی ئەوان دەکات، وەک بڵێ

ــە ناســنامە و ســەرچاوە  ــزا ب ــان ئایین ــن ی ــان ئایی ــەوە ی ــی نەت ــە هەژمارکردن ب
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ــی  ــی دەوڵەت ــۆ بوون ــی نیشــتامنی مەرجــە و ئەنجامــە ب دەبەســتێت. یەکبوون

نــووژەن. ئــەوە لــەڕووی یاســاییەوە لەگــەڵ تواندنــەوە و گونجانــدن جیــاوازە، 

کــە بــە دەســتەواژەی "یەکێتــی هەمەجــۆری" گوزارشــتی لێدەکرێــت. ئــەوەی 

ــە.  ــنامەی دەوڵەت ــەوە، ناس ــی دەکات ــتهێنانیش یەکالی ــان شکس ــەرکەوتن ی س

چونکــە دەوڵەتــی ئایینــی )واتــە تێکەڵکردنــی سیاســەت بــە ئاییــن( و دەوڵەتــی 

ئایدیۆلۆژی/فیکــری )واتــە تێکەڵکردنــی سیاســەت لەگــەڵ نەتــەوە( رێگــە 

ــەوە،  ــی نووژەن ــەی دەوڵەت ــناکەن، بەپێچەوان ــتامنی خۆش ــی نیش ــۆ یەکگرتن ب

دەکــرێ بەڕوونــی ببینیــن کــە تێکەڵکردنــی سیاســەت بــە عەرەبچێتــی و 

تێکەڵکردنــی سیاســەت بــە ئیســالم تەنیــا پەرتەوازەیــی و بچووکبوونــی زیاتریان 

ــەوە. لێکەوتووەت

2 - ناعەقاڵنیی سیاسی

ــە  ــەکان ل ــەربازیی و کۆمەاڵیەتیی ــی و س ــە سیاس ــوکەوتی الیەن ــد و هەڵس دی

ســووریا چەنــد ســیامیەکی ناعەقاڵنییــان پێــوە دیــارە، کە بــە دیــدگا و رشۆڤەیان 

بــۆ دۆخــی ســووریا و ئــەو چارەســەرانەوە کــە بــۆ کێشــەکانی پێشــنیازی 

ــارە: دەکــەن، دی

الیەنــە  پیرۆزکردنــی هێــزی ســەربازی؛ سیاســەتی  و  نەبوونــی سیاســەت 

رێگەچــارەی  و  تێگەیشــن  ســووریا  لــە  کــورد  و  عــەرەب  سیاســییەکانی 

یەکالییکردنــەوە و قۆنــاخ بــە قۆناخیــان تێــدا نییــە. بەڵکــو ئایدیۆلۆژیــا و 

باوەڕداریــی زۆریــان تێدایــە. رەنگــە هــۆکاری ئــەوە رێگریــی دەســەاڵت بــێ لــە 

کاری سیاســیی ئاشــکرا و راوەدوونان و دەســتگیرکردنی کادیران و ســیمبولەکانی 

ــە  ــەوەی ئەوان ــۆی ئ ــە ه ــەش دەبێت ــت. ئەم ــەوەکان بێ ــەکان و جوواڵن حیزب

ــەر  ــەاڵتیان بەس ــێ و دەس ــییان نەب ــتی سیاس ــی هەڵوێس ــای بەرهەمهێنان توان
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ــت. ــدا نەبێ ــان و جێبەجێکردنیان ــە بەرنامەکانی ــان ل ــی خۆی دیدەکان

گوتــار و هەڵســوکەوتی هــەر الیەنێــک پشــت بــە یەدەگــی هێــزی مەیدانیــی 

بەردەســتی دەبەســتێت. هــاوکات  لەگــەڵ گۆڕانــی بــەردەوام لــە هاوســەنگیی 

ــە ئاســاییە بگوتــرێ ئــەو  ــار و هەڵســوکەوتەکانیش دەگۆڕێــن. بۆی هێــزدا، گوت

ســنوورەی بەشــێکامن هەوڵدەدەیــن بــە خوێــن دیاریــی بکەیــن، بــە پشتبەســن 

بــە بااڵدەســتیی کاتیــی هێــز، تەنیــا خوێنڕشــتنی زیاتــر و بەردەوامبوونــی شــەڕ 

و ناســەقامگیریی لێدەکەوێتــەوە.

خۆگونجانــدن لەگــەڵ بانگەشــەی دەرەوە بــۆ پاراســتنی کەمینــەکان؛ دروشــمی 

پاراســتنی کەمینــەکان لەالیــەن چەنــد الیەنێکــی دژبەیــەک لــەڕووی سیاســی 

ئامانجــی  بــە  واڵتــان  دەگوترێتــەوە.  بەرژەوەندییــەوە  و  ئایدیۆلــۆژی  و 

بــەردەوام وااڵکردنــی دەرگا بــۆ دەســتتێوەردان لــە کاروبــاری واڵتانــی دیکــەدا 

ــت.  ــان پێویســت بێ ــی خۆی ــۆ بەرژەوەندی ــک ب ــن. هەرکاتێ ــەوە بەکاردەهێن ئ

بۆیــە نامــۆ نییــە ئەمــە هــاوکات  لەالیــەن "دەســتەبژێران" لــە ناوچەکەمانــدا 

بەکاربهێندرێــت. لەکاتێکــدا خەڵکــی ســادە بەبــێ زانیــاری و تێگەیشــن 

ــەوە. دەیڵێن

ــی  ــە پێکهاتەکان ــێک ل ــی و بەش ــی سیاس ــەس و الیەن ــن ک ــەوە چەندی بەداخ

ــرن  ــی وەردەگ ــێوەی ئەرێن ــەکان" بەش ــتنی کەمین ــمی "پاراس ــووریا درووش س

و مامەڵــەی لەگەڵدەکــەن. ســەرەڕای ئــەوەی ئاشــکرابووە لەالیــەن هێــزە 

هەرێمــی و جیهانییەکانــەوە بەکاردەهێنــدرێ بــۆ خزمەتکردنــی بەرژەوەندیــی 

ــد ترەمــپ،  ــە دۆناڵ ــەوەی ک ــان دڵخۆشــن ب ــەوان هەمووی ــان. ئ ــی خۆی تایبەت

ــە ســنووری  ــکا ل ــی ئەمری ــی کشــاندنەوەی هێزەکان ــکا، لەکات ســەرۆکی ئەمری

ســووریا و تورکیــا، لــە 6ی ئۆکتۆبــەری 2019، رایگەیانــد هەوڵــدەدات "کەمینــە 

ــتیی  ــزێ" و "پاڵپش ــووریا بپارێ ــە س ــتەملێکراوەکان ل ــە س ــی و ئایینیی نەتەوەی
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و  ئایینییــەکان"  و  نەتەوەیــی  کەمینــە  لــە  دەکات  ملمالنێکــە  قوربانیانــی 

"پاڵپشــتیی قوربانیانــی تووندوتیــژی و ئەشــکەنجە دەکات کــە لەســەر بنەمــای 

ئەرێنــی  بــە  دیکــەش  کەســانێکی  ئەنجامــدەدرێ".  کۆمەاڵیەتــی  جــۆری 

مامەڵەیــان لەگــەڵ لێدوانــی ســێرگی الڤــرۆڤ، وەزیــری دەرەوەی رووســیا بــۆ 

ــا( کــرد، کــە گوتــی "بەشــار ئەســەد ئاسایشــی  رۆژنامــەی )رووسیســکایا گازیت

ــە کریســتیانەکانەوە  ــە ســووریا مســۆگەر دەکات، ب ــەکان ل کەســایەتییە کەمین

وەک  دەکــەن"،  پاڵپشــتیی  هێشــتا  دانیشــتوان  ســێیەکی  بەالنیکەمــەوە  و 

ــۆ  ــووریا ب ــی س ــەر گۆڕان ــدرێ بەرامب ــی نەنوێن ــرد نەرم ــایەتییەک داوایک کەس

ــن. ــدا بژی ــن تێی ــەکان نەتوان ــە کەمین ــک ك دەوڵەتێ

لــەڕووی  کەمینەیەکــە  واڵتێــک.  هاوواڵتیانــی  لــە  گرووپێکــە  "کەمینــە" 

ژمــارەوە بااڵدەســت و زۆرینــە نییــە لــە واڵتــدا. ئەندامانــی لەگــەڵ ئەندامانــی 

دیکــەی کۆمەڵگــە لــەڕووی نەتــەوە و زمانــەوە جیــاوازن، ئــەوان مەیلیــان بــۆ 

ــەش  ــەم رژدبوون ــە ئ ــەوەش رژدن. رەنگ ــەر ئ ــە و لەس ــتیکردنی یەکدیی پاڵپش

ــدا  ــە یاساش ــەر زەوی و ل ــە لەس ــان ئەوەی ــت. ئامانجی ــان بێ ــۆکاری مانەوەی ه

ــە،  ــەدا یەکالکەرەوەی ــە بوونــی کەمین ــن. ئــەوەی ل ــە یەکســان ب لەگــەڵ زۆرین

ــتنی  ــەوە و پاراس ــەر مان ــوون لەس ــاوازی و رژدب ــە جی ــی ب ــیاریی خۆیەت هۆش

ناســنامەکەی.

ئــەم پێناســەیە نزیکریــن پێناســەیە بــۆ پرەنســیپی مافــی مــرۆڤ، کــە لەگــەڵ 

پرەنســیپی ســەروەری، ســەروەریی نیشــتامنیی دەوڵەت/نەتەوەییــدا دژ نییــە. 

ئــەو راســتییەش دەردەخــات کــە کەمینــە گرووپێکــە لــە هاوواڵتیانــی دەوڵــەت، 

ــێ  ــە ناب ــتییەدان. چونک ــەم راس ــەی ئ ــە بازن ــە ل ــتەکانی دیک ــوو ش ــە هەم بۆی

مافەکانــی کەمینــەکان دژی ســەروەریی دەوڵــەت بــن، ئەمــەش پرســێکی 

ســەرەکییە. پەیکــەری یەکێتیــی راســتەقینە یــان یەکبوونــی نیشــتامنی بریتییــە 
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لــە هەمەجــۆری و جیــاوازی و دژبــەری، بــەاڵم چارەکردنــی پرســی کەمینــەکان 

لــە دیــدی یەکێتییــەوە زۆر جیــاوازە لەگــەڵ چارەکردنــی لــە دیــدی دابەشــکردن 

ــەوە. و پەرتەوازەکردن

گوتــاری ریســوای دڵنیاکــردن؛ لــە ســایەی قەیرانەکانــەوە گوتــاری دڵنیاکــەرەوە 

بــاون. هەمــووان داوا لەوانــی دیکــە دەکــەن دڵنیایانکەنــەوە یــان چاوەڕوانــی 

دڵنیاکردنەوەکانیانــن، یــان بــە ناردنــی دڵنیاکردنــەوەی ریســوا و قێــزەون 

ریســواکان  دڵنیاکردنــەوە  گوتارەکانــی  پێویســتە  دەکــەن.  دەستپێشــخەری 

رەتبکرێنــەوە، کــە ئاراســتەی هــەر تائیفــە یــان ئیتنیکێــک لــە ســووریا دەکرێــن. 

چونکــە لەبنەڕەتــدا گوزارشــت لــە بنەمایەکــی تایفــی یــان نەتەوەیــی دەکات. 

لەپــاڵ ئــەوەدا کــە خاوەنەکانــی ئــەو گوتارانــە وا دەرواننــە خۆیــان کــە وەک 

بڵێــی ئــەوان خاوەنــی واڵتەکــەن و ئەوانــی دیکــە تەنیــا لــەوێ میوانــن. 

هەروەهــا هەندێکیــان رەتیدەکەنــەوە چاوەڕوانــی گوتــارە دڵنیاکــەرەوەکان بــن 

ــەوان وا  ــە ئ ــە ک ــەو واتایەی ــە ب ــەن، چونک ــە داوای بک ــانی دیک ــە کەس ــان ل ی

دەڕواننــە خۆیــان وەک بڵێــی هاوواڵتیــی پەراوێزخــراون و ترســاون و تۆقــاون.

ــووریا  ــەاڵتی س ــەکان؛ دەس ــارە وەهمیی ــتەبژێران و چ ــی دەس پارچەپارچەبوون

رێگــەی نــەدا دەســتەبژێری سیاســی و رۆشــنبیریی راســتەقینە دروســتبێت 

لــە  تەنیــا  "دەســتەبژێر"یش  دەســتەواژەی  بەکارهێنانــی  دەرکەوێــت.  و 

لــە کاری سیاســی و  ئێســتا  بــۆ ســەرکردەکانی  ئاماژەکردنــە  چوارچێــوەی 

ــان  ــێ ی ــە ئاســتی دەرککــردن ب ــە. چ ل ــان هەی ــە کێشــەی زۆری رۆشــنبیریدا ک

ــە ئاســتی هەڵوێســتی  ــان ل ــەڕووی رێکخســتنەوە ی ــەوەی ل کارکــردن، جگــە ل

سیاســیدا پارچەپارچــە بوونــە.

دەســتەبژێرانی کــورد لــە ســووریا لــە عــەرەب زیاتــر پارچــە پارچــەن. ئەمــەش 

دیاردەیەکــی سەرلێشــێوێنە و بریتییــە لــە بــەردەوام پارچــە پارچەبــوون و 
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فرەڕەهەندیــی زیــاد لــە پێویســت و بــێ پاســاو. بەڕادەیــەک بــۆ منوونــە رێگەی 

لــە بەدیهاتنــی پێکهاتنــی کــورد لەســەر یــەک دیــد بــۆ پرســی کــورد لــە ســووریا 

گرتــووە. ئــەوەی لــە الیەنەکانــی کــورددا خراپــە و بــەدی دەکرێــت ئەوەیــە كــە 

تەنیــا لە گۆشــەی پرســی کــوردەوە تەماشــای ســووریا دەكــەن، لەجیاتــی ئەوەی 

بــە چاوێکــی ســووری بــۆ پرســی کــورد بڕوانــن. ئەمــەش دیدێکــە بــۆ کۆمەڵگــە، 

بــە رێگــەی یەکێــک لــە بەشــەکانی یــان چەنــد بەشــێکی، لەجیاتــی تێڕوانیــن 

بــۆ ئــەم بەشــە یــان ئــەو بەشــانە بــە رێگــەی کۆمەڵگــە. بــەش لــەم دیــدەدا 

هەمــوان دیاریــدەکات، لەکاتێکــدا هەمــوان هەمــوو بەشــەکانی دیاریدەکــەن. 

ئەمــە تێبینیــی گــەورەی لەســەرە و هەســتێک الی عــەرەب دروســتدەکات کــە 

ــی  ــدی الیەنەکان ــۆ دی ــە ب ــەوە هاتنەی ــەو بەدەنگ ــا ئ ــورد تەنی ــۆ ک ــووریا ب س

کــورد ســەبارەت بــە پرســی کــورد.

دوای گەشــتێکی درێــژ لــە نکۆڵیکردنــی عــەرەب لە بوونــی کــورد، ناکۆکییەکانی 

بنەمــای  لەســەر  دەســتەبژێراندا  ئاســتی  لــە  ئەمــڕۆ  کــورد  و  عــەرەب 

رەتکردنــەوەی کولتــووری کــورد و نکۆڵیکــردن لــە بوونــی کــورد و کاریگەرییــان 

لــە مێــژووی ســووریادا لەالیــەن الیەنــە عەرەبییەکانــەوە بەگشــتی نییــە، بەڵکــو 

ــش  ــە، دووەمی ــەی جیابوونەوەی ــەوەی بیرۆک ــای رەتکردن ــەر بنەم ــەم لەس یەک

هەڵوێســتە بەرامبــەر دەســەاڵتی ســووریا، بــەاڵم زۆرینــەی الیەنەکانــی کــورد 

ــۆ  ــەرەب ب ــیۆنەکانی ع ــییە ئۆپۆزیس ــە سیاس ــەی حیزب ــدی زۆرین ــەر دی لەس

ــن. پرســی کــورد رازی نی

لــەڕووی لۆژیكییــەوە دەبــێ ئــەوە لەبەرچــاو بگیــرێ کــە هەمــوو چارەســەرە 

ــوەی قەیرانەکــەدا  ــە چوارچێ ــە ســووریا ل ــۆ پرســی کــورد ل پێشــنیازکراوەکان ب

و پارچــە پارچەبوونــن، ئەمــەش هۆکارێکــی بەســە بۆئــەوەی وا لێــی بڕوانــرێ 

کــە کاتییــە و بەالیەنــی کەمــەوە گشــتی نییــە، یــان لەســایەی شکســتی 
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ــە گشــت  ــەوەی ل ــرێ ئ ــە ئاســاییە بگوت ــوون، بۆی گشــتیی ســووریاوە دەركەوت

ــتدەهێنێت. ــەر شکس ــێکیش ه ــە بەش ــتدەهێنێ، ل شکس

ــدی  ــی، چ بەرژەوەن ــە و تێکەڵبووەکان ــوو پێکهات ــە هەم ــە ب ــتی ناوچەک بەگش

و  هەرێمــی  و  خۆجێیــی  دژبەریــی  و  ملمالنــێ  و  هاوســەنگی  یــان  بــێ 

نێودەوڵەتــی، هێشــتا دیلــی ئــەو رێکخســتنەیە کــە واڵتانــی زلهێــز لە رابــردوودا 

ئەنجامیانــداوە. بۆیــە چارەســەری پرســی کــورد، وەک پرســێکی نەتەوەیــی 

گشــتی، بەتەنیــا گرێــدراوی ســووریا و عــەرەب و ســنوورێكی دیاریكــراو نییــە و 

چەنــد الیەنێکــی دیکــەی هەیــە. بۆیــە پێویســتە لــەم دیــدەوە بگەنــە چــارەی 

گونجــاو بــۆ بوونــی نەتەوەیــی کــورد لــە نێوخــۆی ســنوورەکانی واڵتانــی 

ناوچەکــەدا کــە لەئاســتی نێودەوڵەتیــدا نــارساون. چونکــە مافــی بڕیــاردان لــە 

ــرێ  ــە ناک ــت. بۆی ــتی پێنادرێ ــی پێویس ــدا گرنگی ــچ واڵتێک ــە هی ــووس ل چارەن

لــەم ســاتە سیاســییەدا کێشــەی کــورد لــە ســووریا بەجارێــک چارەســەر بکــرێ، 

بەڵکــو رێرەوێکــی کەڵەکەبــووی بەدرێژایــی کات هەیــە. بەهــۆی ئەمــەوە 

ئاســاییە کــە "ســیامی کاتــی" ســیامی هــەر چارەیەکــی عاقاڵنــە بــێ، کــە ئەمــڕۆ 

پێشــنیاز دەکــرێ.

ــییەی  ــژە سیاس ــەو تەنگ ــایەی ئ ــرێ لەس ــووس؛ ناک ــە چارەن ــاردان ل ــی بڕی ماف

ــرێ.  ــاتەدا کارا بک ــەم س ــووس ل ــە چارەن ــاردان ل ــی بڕی ــە، ماف ــووریا تێیدای س

پارچــە  و  پەرتەوازەبــوون  هــۆی  دەبێتــە  ئــەوە  بەدڵنیاییــەوە  چونکــە 

ــا دابەشــی دەکات، بەڵکــو ئەمــڕۆ کەســیش  ــەک تەنی ــی ســووریا. ن پارچەبوون

بــە هەموارکردنــەوەی ئــەو ســنوورانەی لــە ئاســتی هەرێمــی و نێودەوڵەتیــدا 

رێککەوتنیــان لەســەرکراوە قایــل نابێــت. بۆیــە دەبــێ راپرســییەکان لــە دۆخێکی 

ســەقامگیر و زۆر نزیــک لــە ئاســاییدا بکرێــن. ئەمــەش بــەو واتایەیــە کــە دەبێ 

ــەی  ــە روانگ ــژاردن ل ــوان سیســتمی هەڵب ــیدا لەنێ ــاتێکی سیاس ــوو س ــە هەم ل
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ــدی  ــە بەرژەوەن ــەک و پێویســتییەکانی دۆخــی سیاســی، ب ــە الی ــەوە ل مافەکان

و دژیەکییــەکان و ملمالنــێ زۆرەکانییــەوە لــە الیەکــی دیکــەوە، دۆخێکــی 

ــدرێ. ــەنگ بەدیبهێن هاوس

سیســتمی فیدراڵــی؛ ناونیشــانێکی گشــتگیر و گشــتییە و سیســتمێکی دیاریکــراو 

دیاریــی نــاکات. چونکــە شــێوازی سیســتمی فیدراڵیــی زۆر هەن. بۆیــە دەبێ بۆ 

دیاریکردنــی هەڵوێســت بەرامبــەری یــان جێبەجێکردنــی یەکێکیــان وردەکاری 

و ســنوور و رێگەچــارە و ئاینــدەی تاوتــوێ بکرێــن، بــەاڵم هێشــتا پێــوەر هــەن 

ــکات.  ــل ب ــەر قای ــێ بژیــت و بەرامب ــی کــە بتوان ــۆ هــەر سیســتمێکی فیدراڵ ب

بۆئــەوەی لــە بەرژەوەندیــی نیشــتامنیدا بێــت، دەبــێ یەکــەم ســوپا و ئاســایش 

ســەر بــە ناوەنــد بــن. بــەو واتایــەی یــەک ســوپا و یــەک دەزگای ئەمنــی هەبــن 

ــن.  ــی ســووریا ب ــە دەوڵەت ــی ســووریادا ســەر ب ــی پەرلەمان ــر چاودێری و لەژێ

ــت،  ــدی بێ ــدەدا ناوەن ــە ئاین ــووریا ل ــی س ــەتی دەرەوەی دەوڵەت دووەم سیاس

ــای  ــە لەســەر بنەم ــە بنیاتنانەوەی ــەو سیاســەتە پێویســتی ب ــان ئ ــەاڵم بێگوم ب

ــامانی  ــکردنی س ــارە دابەش ــێیەم دووب ــووریا. س ــتامنیی س ــی نیش بەرژەوەندی

بگرێتــەوە،  ســووریا  هەمــوو  دادپەروەریــی  بنەمــای  لەســەر  نیشــتامنی 

ــە درێژایــی ســااڵنی رابــردوو  ــە پەرەپێدانــی ئــەو ناوچانــەی کــە ب بۆئــەوەی ل

دووچــاری ســتەم و بێبەشــبوون بــوون لــە ســووریا هاوکارییــان بکرێــت. ئــەم 

ــت،  ــتی لێبکرێ ــداری" گوزارش ــی ئی ــە "المەرکەزی ــرێ ب ــتمە دەک ــۆرە سیس ج

لەســەر بنەمــای هەرێمــەکان یــان ناوچــەی جوگرافــی و دەســەاڵتی کارگێــڕی و 

ــێ. ــی بدرێت ــی فراوان ــووری و کۆمەاڵیەتی ئاب

ــە  ــەکان و ناوچ ــی چین ــی بەرژەوەندییەکان ــۆ خزمەتکردن ــدا ب ــەڵ ئەوەش لەگ

گفتوگۆیــەک  بــە  دەســت  دەبــێ  شــێوە،  باشــرین  بــە  پەراوێزخــراوەکان 

ــی  ــرێ بەدیهێنان ــە دەک ــە شــێوازی دەســەاڵتی سیاســی، ک بکــرێ ســەبارەت ب
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ــگ  ــوی گرن ــە دی ــت. بۆی ــی بەدیبهێنێ ــی کۆمەاڵیەت دیموکراســی و دادپەروەری

لــە المەرکــەزی یــان فیدراڵــی بەنــدە بــە دووبــارە دابەشــکردنەوەی ســامانەکان، 

بەدرێژایــی  نێوخۆییــەکان،  و  بیانــی  وەبەرهێنانــە  ئــەوەی  دوای  ئەویــش 

ــدا  ــەوە، لەکاتێک ــەب چڕبوون ــە شــارەکانی دیمەشــق و حەل ــە ل ــن دەی چەندی

دابینکردنــی  یــان  پەرەپێــدان  هیــچ  گونــدەوارەکان  و  دیکــە  پارێزگاکانــی 

خزمەتگوزارییــان بەخۆیانــەوە نەبینــی. وەك ئــەو ناوچانــەش کە دانیشــتووانیان 

ــوون  ــە ب ــەو ناوچان ــە ئ ــووری رۆژهــەاڵت. ئەوان ــە باک ــرە ل ــوردن، وەک جزی ک

کــە زۆرتریــن رێــژەی نەخوێنــدەواری و هەژارییــان تێدابــوو. هەمــوو کۆمەڵــە 

ئیتنیکییەکانیــش لــە ناوچەکــە لــە عــەرەب و رسیــان و ئاشــووری و کــورد بــە 

ــد. ــەوە دەیاننااڵن ــتنی ئابووریی ــت پەراوێزخس دەس

پێنجەم: دوا وشە

ئەمــڕۆ دوو مەترســی ســەرەکی لەبــەردەم ســوورییەکان هــەن: یەکەمیــان 

ــوو  ــە هەم ــووریا، ب ــەاڵتی س ــەوەی دەس ــیی زیندووکردن ــە مەترس ــە ل بریتیی

خراپەکارییەکانییــەوە، دووەم بریتییــە لــە پارچەپارچەبــوون، کــە رەنگــە بەهۆی 

ــدات.  ــێ و شــەڕ رووب ــی ملمالن ــەوەی کۆمەڵگــە لەســەر رێکارەکان ــر کران زیات

ئەمــە دەبێتــە هــۆی پارچــە پارچەبــوون بەهــۆی رق و کینــە و خۆگونجاندنــی 

پێکهاتەکانییــەوە لەگــەڵ سیاســەتە هەرێمــی و نێودەوڵەتییەکانــدا، بەڕادەیــەک 

كــە ئامانجــی دروســتکردنی ناســنامەیەکی نیشــتامنیی ســووری لەگەڵیــدا 

ــتامنیدا  ــی نیش ــە یەکبوون ــوڕی ل ــەر کەموک ــتیش ئەگ ــت. بەڕاس ــاڵ دەبێ مەح

ــەریانهەڵنەدەدا. ــییانە س ــەم مەترس ــە، ئ نەبووای

بەدیهێنانــی یەکبوونــی نیشــتامنیی لەســەر بنەمــای دیموکراســی و عەملانییــەت، 
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ــەوە،  ــووری و کۆمەاڵیەتیی ــنبیری و ئاب ــی و رۆش ــی سیاس ــەی پەیڕەوێک لەڕێگ

کۆمەڵگــە لــە دابەشــبوون و پەرتەوازەبوونــەوە دەگوازێتــەوە بــۆ یەکێتــی 

لەســەر بنەمــای هەمەجــۆری و دەوڵەتــی نیشــتامنی و دیموکراســیی ســەردەم. 

ــێ  ــەروەری، بەب ــانی و دادپ ــە یەکس ــدە ب ــووریای ئاین ــەوەی س ــەش بۆئ ئەم

جیــاوازی یــان جیــاکاری، بــۆ هەمــوو ســوورییەکان بێــت. چونکــە هــەر 

سیســتمێکی سیاســی کــە رەوایــی خــۆی لــە بااڵدەســتیی زۆرینــەی ئایینــی یــان 

ــات  ــەت لەبارناب ــا دەوڵ ــی وەربگــرێ، تەنی ــای نەتەوەی ــان ئایدیۆلۆژی ــە ی تائیف

ــات. ــەش لەباردەب ــو کۆمەڵگ بەڵک
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ـــار ئەســـەد  ـــی بەش ـــۆ رووخاندن ـــەکان ب ـــەری چاالکیی ئیخوانوملوســـلمین وەک رێب

ــی  ــت رۆڵـ ــەوەی دابێـ ــی ئـ ــۆی هەوڵـ ــووریا خـ ــەرۆکی سـ ــە سـ ــارسا. رەنگـ نـ

ـــە رێکخســـتنی توندوتیژییەکانـــدا لـــەو واڵتـــەدا زەقبکاتـــەوە،  ئیخوانوملوســـلمین ل

ـــەو ســـەردەمەدا ویســـتی  ـــە کـــە دەســـەاڵتی ســـووریا ل ـــەوەدا نیی ـــەاڵم گومـــان ل ب

مێـــژووی پـــڕ لـــە تووندوتیژیـــی ئـــەو بزاڤـــە و ســـااڵنی دوورودرێـــژی بەرەنگاریـــی 

ـــەوە.  ـــان بهێنێت ـــر جیه ـــس وەبی ـــەاڵتی بەع ـــەر دەس ـــوان بەرامب ئیخ

ــەک  ــالمییەکاندا ئاماژەی ــە ئیس ــی بزاڤ ــر چەمک ــدەدات لەژێ ــارە هەوڵ ــەم وت ئ

ــووریا.  ــە س ــلمین ل ــی ئیخوانوملوس ــە، رۆڵ و کاریگەرییەکان ــەر پێگ ــە س بکرێت

هــەر بــۆ ئــەم مەبەســتەش شــێوازی پێکهاتــن و کاریگەرییــە فیکرییەکانییــەکان، 
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ــاس.  ــە بەرب ــە دەخات ــەم بزوتنەوەی ــی ئ ــی روانگەکان ــی و گۆڕان ــەی سیاس کای

ئــەم وتــارە لــە ســێ بــەش پێکدێــت، بیچمگرتنــی ئــەو رێکخــراوە لــە ســووریا 

تاوەكــوو شکســت لە شــاری حەما. ســااڵنی خــۆ رێکخســتنەوە و نزیکبوونەوەی 

رێژەیــی لــە دەســەاڵتی بەعــس و رشۆڤــەی چاالکییەکانــی ئیخــوان لە ســەرەتای 

بەهــاری عەرەبــی لــە ســووریا و چۆنییەتی هەڵوێســتگرتنی بەرامبــەر رێکخراوە 

ــۆی  ــووریا بەه ــی س ــە ئیخوان ــارە پێیوای ــەم گوت ــدا ئ ــە کۆتایی ــەکان. ل رادیکاڵ

ژینگــەی سیاســیی ئــەو واڵتــە و گۆڕانــی پێوندییەکانــی نێــو جیهانــی عــەرەب، 

گۆڕانــی زۆری بەســەردا هاتــووە و کاریگەریــی لەســەر پانتایــی سیاســیی 

ســووریا دابەزیــوە.

کرانەوە

لێکۆڵینـــەوەی  ســـێپتەمبەر  11ی  وەک  گرنگـــی  رووداوێکـــی  هەرچەنـــد 

ـــی  ـــی و ئەکادیمییەکان ـــدە ئەمن ـــە نێوەن ـــالمییەکانی ل ـــە ئیس ـــالمیزم و بزاڤ ئیس

جیهانـــدا ســـەرلەنوێ بـــەڕۆژ کـــردەوە، بـــەاڵم تەنانـــەت ئەگـــەر ئـــەم رووداوەش 

ـــەر  ـــی کاریگ ـــە ئیســـالمییەکان وەک ئەکتەرێک ـــە، ئیســـالمیزم و بزاڤ رووینەدابای

لەســـەرپانتایی سیاســـیی رۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـت زۆر لەمێژبـــوو خۆیـــان 

ـــوو، پێناســـەکردنی  ـــاوەدا خـــاوەن گرنگـــی ب ـــەم ن ـــەوەی ل ـــەاڵم ئ چەســـپاندبوو. ب

ســـەرلەنوێی هەوڵـــی ئیســـالمیزم و بزوتنـــەوە ئیســـالمییەکان بـــۆ دەســـەاڵت 

و هێـــزی سیاســـی بـــوو. هەربۆیـــە لـــە دوای رووداوەکانـــی 11ی ســـێپتەمبەر 

ئیســـالمیزم وەک ویســـتی ئایدۆلۆژیـــا یـــان بزوتنەوەیـــەک پێناســـەکرا کـــە 

ـــتهێنانی  ـــالمی و وەدس ـــی ئیس ـــتنەوەی نەزمێک ـــەرەكییەكەی رێکخس ـــە س ئامانج

هێـــز بـــوو. ژیـــل کێپێـــل)1( پێیوایـــە دروشـــمی قورئـــان یاســـای ئێمەیـــە، 
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تێگەیشـــتنێکی ســـەرەکی بـــۆ ئـــەو مژارەیـــە کـــە نـــاوی نـــاوە بزاڤـــە ئیســـالمیەکان 

و)Díaz 2018، 6( )2( واتـــە ئـــەو بزاڤانـــەی نـــاوی ئیســـالمیان بەســـەردا بـــڕاوە 

ـــە  ـــەن ک ـــەم بڕوای ـــەر ئ ـــەن، لەس ـــاو دەب ـــالمی ن ـــەوەی ئیس ـــان وەک بزوتن و خۆی

رێگەچـــارەی کێشـــەکانی جیهانـــی ئیســـالم دامەزراندنـــی دەوڵەتێکـــی ئیســـالمییە 

کـــە شـــەریعەت بچەســـپێنێ. ئەمـــەش لـــە ناخـــی خۆیـــدا گرێـــدراوی ئـــەو 

تێگەیشـــتنە رەهـــا و زاڵەیـــە لـــە ئیســـالمدا کـــە ئـــەم ئایینـــە ئایینیکـــی گشـــتگیری 

گەردوونییـــە و ئەرکـــی موسوڵامنەکانیشـــە پـــەرەی پێبـــدەن. 

ــە بەکارهێنانــی روون و ئاشــکرای  ــە ئیســالمیزم جگــە ل ــە روا-ش پێیوای  ئۆلیوی

ئیســالم وەک ئایۆلۆژیایەکــی سیاســی نییــە، کــە ئامانجــی دامەزرانــی دەوڵەتــی 

ئــەوەی  ســەرەڕای  ئیســالمییەکان،  بزووتنــەوە  زۆربــەی  بۆیــە  ئیســالمیە. 

ــە ئۆپۆزیســیۆنی سیاســی، باســێک لەســەر  ــەی بەشــێکن ل ــە لەوکات ــە رەنگ ک

ــەرەکییان  ــی س ــەاڵم ئامانج ــەن، ب ــەاڵت نەک ــەوەی دەس ــز و گرتن ــتی هێ ویس

ــە  ــەاڵم رەنگ ــالمییە. ب ــی ئیس ــی دەوڵەتێک ــەاڵت و دامەزراندن ــتنە دەس گەیش

ــە دوو شــێواز  ــۆ دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئیســالمی ل ــا وەک ســراتیژێک ب تەنی

ــەوەر(ە  کەڵــک وەربگــرن. یەکــەم؛ شــێوازی رێکخســتنی ســتوونی و )دەوڵەتت

کــە ئیلیتێکــی بەهێــز لەســەرەوە بــۆ خــوارەوە کۆمەڵگــە رێکدەخــات. دووەم؛ 

ــی و  ــەوەر(ە و لەســەر ناســنامەی دامەزراوەی شــێوازی رێکخســن، )کۆمەڵگەت

ــە، کــە لەخــوارەوەی هەرەمــی کۆمەڵگــەدان و هەوڵــی کار  کــۆڕ و کۆمەڵەکان

ــات دەدات.  و خەب

ســەرەڕای ئەوەی کە رەنگە بەپێی شــوێن-کات ئەم ســراتیژییانە ئاڵوگۆڕیشــیان 

بەســەردا بێــت، بــەاڵم دوو منونــەی تالیبــان لــە ئەفغانســتان و ئیخوانییەکانــی 

ــووریا  ــی س ــەی ئیخوانییەکان ــی و رۆڵ و پێگ ــاری عەرەب ــەدوای بەه ــرس ل می

لــە بەردەوامبوونــی شــەڕی نێوخۆیــی ئــەو واڵتــەدا، ئــەم پێشــگریامنەیە زۆرتــر 
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بســەملێنی کــە هــەردوو ســراتیژ و هــەردوو بزوتنــەوە ئامانجیــان وەرگرتنــەوەی 

دەوڵــەت و دامەزراندنــی دەوڵەتــی ئیســالمی بــووە. واتــە ئیســالمیزم لــە 

ــردوو  ــۆ راب ــەک ب ــێوازێک گەڕانەوەی ــچ ش ــە هی ــدا ب هــەردوو ســراتیژ و رەوت

نییــە، لەبەرئــەوەی کــە تەنیــا تایبەمتەندییــەک لــە مێــژووی رابــردوودا، نەریتــی 

ــییەکان  ــتە سیاس ــەاڵم ئیسالمیس ــە، ب ــەت و ئایین ــی سیاس ــایی ئاوێتەکردن یاس

بــەراوەژوو  پانتاییەكــە  هــەردوو  نێــوان  نەریتیــی  پەیوەندیــی  دەیانــەوێ 

ــەک  ــت ن ــن بێ ــەری ئایی ــە سیاســەت فەرمانب ــەی ک ــەو جێگەی ــا ئ ــەوە، ت بکەن

.)Díaz 2018، 7( .ــووە ــاوا ب ــژوو ئ ــی مێ ــە بەدرێژای ــەی، ک پێچەوانەک

ــت،  ــە ســووریاش دەبیرێ ــە شــێوازی رێکخســتنی ئیخــوان ل ــە ل ــەم دووفاقیی ئ

ئــەم  رووبەڕووبوونــەوەی  ئەزموونــی  و  سیاســی  ژینگــەی  بەپێــی  بــەاڵم 

ــەم بزاڤــەش  ــی ئ ــە لەگــەڵ دەســەاڵتی بەعــس، پێویســتە گۆڕانەکان بزوتنەوەی

لەبەرچــاو بگیرێــن. بــۆ ئــەو مەبەســتە ئــەم گوتــارە هەوڵــدەدات بــە گەڕانــەوە 

بــۆ ســەر بنەماکانــی ســەرهەڵدانی ئیخــوان لــە ســووریا، گــۆڕان و هەســتان و 

ــی ســووریادا تاوەکــو ســاڵی  ــەم ویســتە لەمــاوەی شــەڕی نێوخۆی داکشــانی ئ

ــت. ــا بکرێ 2017 وێن

سەرهەڵدانی ئیسالمی سیاسی لە سووریا

ــی  ــاوەڕەن ئیخوان ــەم ب ــەر ئ ــان لەس ــک لێکۆڵینڤ ــە هەندێ ــەرەڕای ئەوەیک س

ســووریا لــە ســاڵی 1936 دامــەزراوە )Conduit 2019، 21(، بــەاڵم لــە زۆربــەی 

ــەکان  ــی فەرمــی ئیخوانیی ســەرچاوەکاندا ســاڵی 1945 وەک ســاڵی لەدایکبوون

لــە ســووریا دەستنیشــانکراوە، ســەرەڕای ئــەم جیاوازییــە بــۆ دەستنیشــانکردنی 

رێکەوتــی لەدایکبوونــی فەرمــی ئــەم بزاڤە، دەکــرێ بنەما هزری وسیاســیەکانی 
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ئیخــوان بگەڕێتــەوە بــۆ ســااڵنی 1920 و . فرەیــی و ســەرکەوتنی هەندێــک لــە 

جەمعییەکانــی ئــەو ســەردەمە وایکردبــوو بەســتێنێکی لەبــار بــۆ1930 گەشــەی 

ــە  ــی دیسکۆرســی سیاســیی ئیخــوان ل ــە جەماوەریبوون ئیســالمی سیاســی و ب

ســااڵنی 1940 بــەدواوە لــەو واڵتــەدا پێکبێــت. بــەاڵم گەڕانەوەیــەک بــۆ دواییــن 

ســااڵکانی تەمەنــی ئیمپراتۆریــای عوســامنی نیشــانی دەدات لەنێــوان ســااڵنی 

1860 تاکــوو 1914 بزوتنــەوەی )ســەلەفییە( گەیشــتۆتە دیمەشــق و لەنێــو 

ــووە  ــەری ب ــاوەن کاریگ ــەدا خ ــەو واڵت ــالمییەکانی ئ ــەوە ئیس ــۆڕ و کۆبوون ک

ــەکان  ــی ئیخوانیی ــتی و میانەڕەوی ــدای ریفۆرمیس ــەر ئەجێن ــی لەس وکاریگەری

.)Lefevre 2013، 3( .ــاوە ــوان ســااڵنی 1969-1946دان لەنێ

ــێزدەیەمدا  ــەدەی س ــە س ــق ل ــە دیمەش ــەوەی ک ــۆی ئ ــووریا بەه ــە س رەنگ

جێگــەی )ئیــن تەیمییــە( بــووە باشــرین میراتی بــۆ فێرکــردن و پەروەردەکردنی 

بزووتنــەوەی )ســەلەفییە( بــۆ مابێتــەوە. ئــەم میراتــە لــە نێوەڕاســتی ســەدەی 

نەقشــبەندی- ســۆفی  تەریقەتەکانــی  هەنــگاودا  یەکــەم  لــە  وایکــرد   19

خالیــدی بەالڕێداچوونــی ئۆممەتیــان لەڕێگــەی شــەریعەتەوە زەقکردبێتــەوە و 

خوازیــاری گەڕانــەوە بــۆ ئیســالمی راســتەقینە بووبــن، دووەم هەنــگاو لەژێــر 

نــاوی )اکربیــة(، وەک بەرســڤدانەوەیەک بەرامبــەر رۆژئــاوا و عەقالنییەتخــوازی 

ــی ئیخــوان،  ــش دامەزران ــی پێ ــی گرینگ ــێیەم رەوت ــەوە ســەریهەڵدا و س ئەوان

لــە ســااڵنی 1880 وەک رکابــەری ســۆفیەکان، لەژێــر بیروبــڕوای )ســلفیة( 

دامەزرایــەوە. وایزمــەن پێیوایــە ریفۆرمیســتە ســۆفییەکان رۆڵێکــی بنەڕەتییــان 

لــە جومگەبەندیکــردن و باڵوبوونــەوەی بیــر و رامانــی ســەلەفییەکان هەبــوو. 

)Conduit 2019، 23( لــە کۆتاییەکانــی تەمەنــی ئیمپراتۆریــای عوســامنی 

جەمعییــەکان لــە تــەواوی عوســامنیدا باڵببوونــەوە و لــە بەشــی ســووریای ئــەو 

ئیمپراتۆریەشــدا، جەمعییــەی جامعــات القــری )1924(، جامعــات الهدایــة 
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ــەوە  ــکەوتنیان بەخۆیان ــام )1938( پێش ــات العل ــان جامع ــالمیة )1936( ی االس

بینیبــوو. )Lefevre 2013، 13( ئــەم گرووپانــە لــە ســااڵنی نێــوان شــەڕی 

دووەمــی جیهانــی، تــەواوی وزەی خۆیــان لــە دژایەتیکردنــی مافەکانــی ژنــان 

ــی گشــتی)3( ســووریادا  ــە پانتای ــان ل ــی خۆی ــەوە ژیان ــەم رێگەی خســتەگەڕ و ل

ــەردەوام کــرد. ب

وەدیارکەوتنی ئیخوانوملوسلمین لە سووریا

بزوتنــەوەی ئیخوانــی ســووری لــە دواییــن ســااڵنی ماندەیتــی فەڕەنســا بەهــۆی 

تێکەڵبوونــەوەی هەندێــک لــە گرووپــە ئیســالمییە بچووکەکانــەوە لەنێــو 

ــی  ــلمین و وەک لقێک ــاوی ئیخوانوملوس ــر ن ــوودا لەژێ ــی یەکگرت بزووتنەوەیەک

ــەدا  ــەو واڵت ــباعی، ل ــتەفا س ــێخ موس ــەرۆکایەتیی ش ــە س ــرسی، ب ــی می ئیخوان

ــەر  ــە س ــاژە دەکات ــی 1946دا ئام ــە هاوین ــی ل ــی بەریتان ــەزرا. دیپلۆماتێک دام

ئــەوەی کــە: چەنــد رێکخــراوی الوی ئیســالمی لــە ســاڵی 1936 بــەدواوە 

کراونەتــەوە، بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی کــە فەرەنســا تووشــی نیگەرانــی نەبێــت، 

لــە بەشــە جیاوازەکانــی واڵتــدا نــاوی جیاوازیــان لەخۆیــان نــاوە، ئێســتا بەهــۆی 

ئــەوەی کــە کۆنرۆڵــی فەرەنســا نەمــاوە، چیدیکــە بەشــاراوەیی نەماونەتــەوە 

نــاوی  لەژێــر  لــە رێکخراوێکــدا  ئــەو رێکخراوانــە  تــەواوی  بڕیــاردراوە  و 

)Lefevre 2013، 24( .ئیخوانوملوســلمین یەکبگــرن

 هەرچەنــدە حەســەن بەننــا لــە میــرس خوازیــاری دامەزراندنــی دەســەاڵتێکی 

ئیســالمی لــەو واڵتــە بــوو، بــەاڵم ئیخوانــی ســووری بەســەرۆکایەتیی موســتەفا 

ــی  ــە هەوڵ ــوو و ل ــری هەب ــەرم ونیان  ــام( تێروانینێکــی ن ســباعی )املراقــب الع

ئــەوەدا بــوو کــە زۆرتــر پێگەیــەک لەنێــو دەســەاڵتدا بــۆ ئیخــوان دروســتبكات. 
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بــەاڵم ئەمــە بــەو واتایــە نەبــوو کــە وەک ئیخوانــی میــرس پرۆگرامــی هەوڵــدان 

بــۆ ژیاندنــەوەی ئیســالمی لــە دواکەوتوویــی بەهــۆی ریفۆرمــی کۆمەاڵیەتــی و 

رزگاریــی گەلــی عــەرەب لــە بااڵدەســتیی دەرەکیــی نەبێــت. بــەاڵم ســەرەڕای 

ــی  ــەی جیۆپۆلێتیکی ــۆی پێگ ــایەتییە، بەه ــەو دوو کەس ــی ئ ــی نزیک پەیوەندی

ــوێنپێی  ــرس و ش ــەڵ می ــووریا لەگ ــاوازی س ــیی جی ــەی سیاس ــووریا و ژینگ س

جەمعییەکانــەوە، ئیخوانــی ســووریا رەنگێکــی جیاوازتــر لــە ئیخوانــی میــرسی 

ــە  ــۆی ل ــکی خ ــراوی دەستەخوش ــەی رێکخ ــە بەپێچەوان ــرت. بۆی ــۆوە گ بەخ

ــو  ــە نێ ــاڵی 1946دا هات ــەربەخۆیی لەس ــی س ــووریا لەکات ــی س ــرس، ئیخوان می

 )Rubin 2010، 73( .ــی ــیی پەرلەمان ــەتەکانی دیموکراس سیاس

ئیخوانــی ســووریا وەک بزوتنەوەیــەک لەســەر بنەمــای چینــی نێوەڕاســتی 

شــارەکانەوە دامەزرابــوو و زۆرتــر لــە شــارەکانی دیمەشــق، حەلــەب، حومــس 

و حەمــا الیەنگــری هەبــوو. هــەر لــەم ماوەیەشــدا سیاســەتێکی پراگامتیســتی 

و نەرمــی بــۆ گەیشــن بــە ئامانجــە سیاســییەکانی خــۆی گرتەبــەر. بــەاڵم 

هــاوکات  ئــەم بزاڤــە لەنــاو چینــی نێوەڕاســتی خوێنــدەوار، کەمینــەکان، هێــزە 

ــی ســووریادا  ــات و ناوچــە پەراوێزخراوەکان ــدارەکان و دانیشــتووانی دێه چەک

الیەنگرییەکــی ئەوتــۆی نەبــوو. بۆمنونــە لــە هەڵبژاردنەکانــی ســالی 1947 

ــی  ــە هەڵبژاردنەکان ــی و ل ــا 4 کورس ــان تەنی ــی پەڕلەم ــە 130 کورس ــوان ل ئیخ

1961، واتــە یەکــەم هەڵبــژاردن دوای جیابوونــەوەی ســووریا لــە کۆمــاری 

ــە دەســت.  ــان گرت ــە پەرلەم ــی، 10 کورســیی دەســەاڵتی ل ــووی عەرەب یەکگرت

)Blanga 2017(

پێشــینەی یەکــەم دژبــەری ئــەم بزاڤــە لەگــەڵ دەوڵەتــی ســووریا دەگەڕێتــەوە 

بــۆ ئــەو کاتــەی لــە کودەتایەکــی ســەربازیدا لە 8ی مارســی ســاڵی 1963 بەعس 

دەســەاڵتی گرتەدەســت. )Blanga 2017( رەنگــە بەشــێک لــە هۆکارەکانــی ئەم 



191

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و پێكدادانی ناسنامەكان

قەڵشــتە بگەڕێتــەوە ســەر جیــاوازی ئایدۆلۆژیــای ئیخــوان و بەعــس. لەکاتێکــدا 

ئیســالم  پرەنســیپەکانی  بنەمــای  لەســەر  ســووری  ئیخوانــی  ئایدۆلۆژیــای 

ــای بەعــس لەســەر بنەمایێکــی ســێکیۆالر-نەتەوەخواز  ــوو، ئایدۆلۆژی دامەزراب

بەمەبەســتی پێکهێنانــی شۆڕشــێکی کۆمەاڵیەتــی و ســەرەوژێرکردنی هەرەمــی 

ــوان  ــی ئیخ ــا و پراکتیس ــۆ ئایدۆلۆژی ــیێکی ب ــە مەترس ــوو. ئەم ــی ب کۆمەاڵیەت

ــوننە  ــژاردەی س ــەک ب ــە دوای ماوەی ــا. )Rubin 2010، 73( هەربۆی پێکدەهێن

و تەنانــەت بەشــێک لــە چینــی نێوەڕاســتی شارنشــینی ســووریا لــە دژی ئــەم 

سیاســەتە نوێیانــەی بەعــس هەڵوێســتیان گــرت. بەشــێکی ری ئــەم هەڵوێســت 

گرتنــەی ئیخــوان و ســوننەکان بەگشــتی دەگەڕایــەوە ســەر ئەوەیکە دەســەاڵتی 

بەعــس، شــێوازێکی دیکتاتــۆری بــە خۆیــەوە گرتبــوو و زۆرتــر لەالیــەن 

کەمینەیەکــەوە الیەنگــری لێدەکــرا کــە موســوڵامنەکان وەک کافــر دەیانزانیــن. 

 )Blanga 2017( .هەربۆیــە دژایەتــی لەگــەڵ ئــەم رژیمــە نوێیــە پــەرەی ســەند

ئــەم تێگەیشــتنە بــوو بەهەوێنــی تەقینەوەکانــی ئەپریلــی ســاڵی 1964 لە حەما 

و 1965 لــە دیمەشــق. دوابــەدوای ئــەوەی کــە لــە ســاڵی 1970 حافــز ئەســەد 

ــوان دەســەاڵت و  ــی نێ ــک گرژییەکان ــا رادەیێ ــدا ت گەیشــتە دەســەاڵت، هەوڵی

ــۆ ئــەم مەبەســتەش ســیامی  ــە ئایینییــە ســوننەکان کەمبکاتــەوە. هــەر ب الیەن

کەســێکی باوەڕمەنــد بــە ئایینــی لەخــۆی نیشــاندا و لــە ســاڵی 1972 لەالیــەن 

ــە  ــرت ک ــی وەرگ ــوای ئەوەش ــان فەت ــیعەکانی لوبن ــەری ش ــەدر رێب ــا س موس

ــە  ــەرەڕای هەوڵ ــەاڵم س ــیعەن )Blanga 2017(ب ــوڵامنی ش ــەکان موس عەلەویی

راکێشــانی  و  ســوننەکان  نزیککردنــەوەی  بــۆ  ئەســەد  حافــز  زۆرەکانــی 

ســووننەکان بــۆ نێــو پەرلەمــان و کابینــەی وەزیــران، جیاوازییــە ئایدۆلۆژییــەکان 

ــوون. ــەم دووە ب ــوان ئ ــە شــاراوەکانی نێ هــۆکاری گرژیی
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سەرەتای دەستپێکردنی تووندوتیژی

 

ئیخــوان  بــااڵی  رێبــەری  وەک  ســەعدەدین،  عەدنــان   1975 ســاڵی  لــە   

دادەمەزرێــت و لەمــاوەی رێبەریــی ئــەودا ئــەو بزووتنەوەیــە بــە رێكخراوەیــی 

دەکرێــت و بــەرەو رێكخراوێکــی هیەرارشــیکاڵ هەنــگاو دەنێــت، کــە خاوەنــی 

ــو بەشــە  ــی لەنێ ــی و ئەرکەکان ــۆ دابەشــکردنی چاالک ــی ب ــی فەرم میکانیزمێک

ــو  ــەو ســەردەمەدا وەرچەرخانێکــی ســەرەکی لەنێ ــەاڵم هــەر ل ــە. ب جیاوازەکان

ــە  ــی چەکداران ــای خەبات ــەرەو ئایدی ــان ب ــەدا روودەدات، وەرچەرخ ــەو بزاڤ ئ

ــە  ــەو بزاڤ ــی ئ ــی جیهادی ــی باڵ ــە هــۆکاری دامەزراندن ــەش دەبێت و هــەر ئەم

بەمەبەســتی پێکهێنانــی دەوڵەتێــک لەســەر بنەمــای شــەریعەت. هەرچەنــدە 

ــەوە بۆســاڵی  ــە ســووریا بگەڕێت ــی ســەربازیی ئیخــوان ل رەنگــە پێشــینەی باڵ

1964، کــە یەکێــک لــە ئەندامانــی ئیخــوان بــە نــاوی مــەروان حەدیــد لقێکــی 

تونــدڕەوی پێکهێنابــوو. بــەاڵم گرنگــی وەرچەرخانــی ســەردەمی عەدنــان 

ســەعدەدین لەوەدابــوو کــە بــە فەرمــی ئــەم باڵــە ســەربازییە دادەمەزرێــت و 

ــت. ــی وەردەگرێ ــەریعەتدا رەوای ــی ش ــاو دامەزران لەپێن

ســااڵنی 1979-1976 هەندێــک پێکــدادان روودەدەن و چەنــد کەســایەتییەکی 

ــەر.  ــیان دەکرێتەس ــەوی هێرش ــس و عەل ــی بەع ــەت و حیزب ــەرزی دەوڵ پلەب

یەکــەم هێرشــی ســەربازی لــە مانگــی شەشــی ســاڵی 1979 کرایــە ســەر 

ئەکادیمیێکــی ســەربازی لــە حەلــەب و بــووە هــۆکاری کوژرانــی 83 خوێنــدکار 

و برینداربوونــی هەژمارێکــی زۆر. )Blanga 2017( کێشــە و ملمالنێــکان کاتێک 

ــتانەوەی  ــاڵی 1980دا هەس ــی س ــە لەکۆتای ــەوە ک ــوون نای ــە زیادب ــان ل رووی

ــەواو  ــەڕێکی ت ــو ش ــە نێ ــی کەوت ــەوەی ئیخوان ــدا و بزووتن ــاوەری رووی جەم

لەگــەڵ رژێمــی ســووریا. دوابــەدوای ئەمــە بــوو ئیخــوان لــە ســووریا الیەنگــری 
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زۆری لەنێــو شــارە گــەورەکان لــە باکــووری ســووریا بەدەســتهێنا. لــە بەشــێکی 

ســاڵی 1980دا ئیخــوان بااڵدەســت بــوو و واپێدەچــوو دەســەاڵتی بەعــس 

ــی  ــە 26ی مانگ ــەدا ل ــەو ماوەی ــەر ل ــۆی وه ــاتەکانی خ ــن س ــە دوایی کەوتبێت

حەوتــدا هەوڵێــک بــۆ کوشــتنی حافــز ئەســەد درا، بــەاڵم وەاڵمــی حکومــەت 

ــوو.  ــوە ئیســالمیەکان بێســنوور ب ــەر راپەڕی بەرامب

هــەر لــە مانگــی دەی ســاڵی 1980 ئیخــوان دامەزراندنــی بەرەیەکــی گــەورەی 

لەژێرنــاوی بــەرەی ئیســالمی لــە ســووریا راگەیانــد و ئەمــەش بەمانــای ئــەوە 

ــی  ــر رێكخراوێک ــە لەژێ ــەو واڵت ــالمییەکانی ئ ــە ئیس ــەواوی گرووپ ــە ت ــوو ك ب

چەتــردا لــەدژی ســیکوالر و کافرەکانــی ئەســەد بەرگــری لــە ئیســالم دەکــەن. 

ــازدەی ســاڵی  ــە مانگــی ی ــوو. ل ــرۆز ب ــی شــەڕی پی ــە ســەرەتای راگەیاندن ئەم

1980 ســەعید حــوا، عەلــی ســەدرەدین بیانونــی و عەدنــان ســەعدەدین، وەک 

رێبەرانــی پلەبــەرزی ئیخــوان و ســەرکردەی ڕۆحــی ئــەم بزوتنەوەیــە دەقێکیــان 

لــە ژێــر ناونیشــانی شۆڕشــی ئیســالمی لــە ســووریا نوســی و بەیاننامەیەکیــان 

)Blanga 2017( .ــرد واژۆ ک

ئــەو بەیاننامەیــە زۆرتــر دەرکەوتــەی دانیشــتنێکی ماوەیــەک لەوەوبــەری ئــەو 

ــو  ــۆژی لەنێ ــی ئایدۆل ــاڵی 1979، وەرچەرخان ــتی س ــە نێوەڕاس ــوو؛ ل ــە ب بزاڤ

ئیخوانــی ســووریادا لەمیانــەی دانیشــتنێکی مەجلیســی شــوورادا لــە عەمــامن 

روودەدات و رێبــەری ئیخــوان بەکارهێنانــی تووندوتیــژی وەک ئامرازێکــی 

شــەرعی بــۆ شــەڕ لــە دژی رژێــم پەســند دەکات. )Lefevre 2013، 110( هــەر 

ئەمــەش دەبێتــە هــۆکاری پێکهێنانــی باڵــی ســەربازیی ئیخــوان لــە ئەنجامــی 

دانیشــتنیک لــە مانگــی دەی 1979 و عەدنــان شــێخ هونــی وەک یەکــەم 

ــەن  ــی لەالی ــت و دوای کوژران ــەربازی ئەرکــدار دەکرێ ــی س فەرمانــدەی باڵ

ــی  ــەوە. لەکۆتای ــەو دەگرێت ــەی ئ ــی جێگ ــی ســەدرەدین بیانون ــەوە، عەل رژێم
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ئیخوانــی  ڕاپەڕیوەکانــی  ســەنگەری  دەبێتــە  حەمــا  شــاری   ،1980 ســاڵی 

بەرامبــەر دەســەاڵتی ئەســەد و ئــەو شــارە بەتــەواوی دەکەوێتــە ژێــر کۆنرۆڵــی 

ــی دووی 1982 ــە مانگ ــەکان و ل ئیخوانیی

هێرشــەکان بــۆ ســەر ئــەو شــارە دەســتپێدەکەن. بــەراوردەکان نیشــانی دەدەن 

لەنێــوان 20 تــا 30 هــەزار کــەس لــە هێرشــەکاندا دەکوژرێــن و زۆر کەســیش 

برینــدار دەبــن. ئــەم ســەرکوتكارییە دەبێتــە خاڵــی کۆتاییپێهاتنــی کاتیــی 

ئیخــوان لــە ســووریا و وەرچەرخانێکــی دیکــەی سیاســی-فیکریی ئــە بزاڤــەش.

قۆناخی نوێی خەباتی ئیخوان

دوای ئــەو ســەرکوتە بــۆ ماوەیەکــی دوورودرێــژ ئیخــوان بەبێئــەوەی هیــچ 

ــە  ــەت ل ــەوە و بەتایب ــەدەرەوە مای ــێ، ل ــدا هەب ــۆی واڵت ــە نێوخ ــی ل پێگەیەک

عەمــامن و دواتــر لــە ئەوروپــا و لەنــدەن درێژەیــان بــە چاالکــی دا، بــەاڵم 

ــای  ــە بەمان ــەو بزوتنەوەی ــی ئ ــوان و پەرتەوازەی ــژی ئیخ ــی دوورودرێ کۆچبەری

ئــەوە نەبــوو کــە تــەواوی فۆرمەکانــی ئیســالمی سیاســی لــە جموجــۆڵ کەوتوون. 

لەالیەکی دیكەشــەوە ئیســالمی سیاســی نیشــانیدابوو کە دەســەاڵتدارانی ســووریا 

نیگەرانییەکــی زۆریــان لــە ئیســالمییەکان هەیــە و هەرئــەوەش وایکردبــوو دوای 

ئــەو ســەرکوتە، بەعســییەکان ســەبارەت بەمــە هۆشــیارییان هەبێــت و هەندێــک 

ــەت.  ــی حکوم ــی فەرمی ــو دامەزراوەکان ــە نێ ــالمی بێنن ــتای ئایینی-ئیس مامۆس

هــاوکات  لەگــەڵ ئــەو ئاڵوگۆڕانــەدا لەنێــو پانتایــی سیاســیی ســووریا، مشــتومڕ 

ــوو.  ــەردەوام ب ــو ئیخوانییەکانیشــدا ب لەنێ

پێکهاتنــی هەڤاڵبەندیــی نەتەوەیــی قەڵشــێکی گــەورەی لەنێــو رێبەرایەتیــی ئەو 

ــەعدەدین  ــان س ــی عەدن ــەوە. الیەنگران ــووریا لێکەوت ــە دەرەوەی س ــەدا ل بزاڤ
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ــە  ــودە چوون ــو غ ــاح ئەب ــەڵ عەبدولفەت ــیان لەگ ــراق و هەندێکیش ــە عێ چوون

عەرەبســتان و بەشــێکی دیكــەش لەگــەڵ عیســام عەتــار لــە ئەڵامنیــا چاالکییــان 

دەســت پێکــردەوە. ئــەم دابڕانــە، نەرمبوونــەوەی روانگەکانــی ئیخوانــی النیکــەم 

ــەدا  ــەو بزاڤ ــاو ئ ــە ن ــریش ل ــەت پێش ــەوە. هەڵب ــی لێکەوت ــی کات ــۆ ماوەیەک ب

دابــڕان و لیکــرازان روویدابــوو. بــە هــۆکاری فیکــری یان ئــەوەی کــە هەندێکجار 

بزاڤێکــی شــاراوە، ئــەم بزوتنــەوە ئیســالمییە لــە ســووریا لەژێــر کاریگەری عیســام 

عەتــار، عەبدولفەتــاح ئەبــی غــەده و لەنێــوان شــێرەکانی ئیدلــب، دێــرەزوور و 

ــە ســااڵنی 1954، 1970 ، 1986 تووشــی  ــوو و ســێ جاریــش ل ــەش بب حەمــا داب

)Mellor 2018، 48( .ــووە ــرازان ب لێک

ــس، ئیخــوان و  ــە پاری ــە مانگــی دووی ســاڵی 1990 ل ــە، ل ــەو بەیاننامەی دوای ئ

گرووپەکانــی دیکــە بــەرەی نەتەوەیــی پاراســتنی ســووریایان دامەزرانــد و وەک 

هەڤاڵبەندیی نەتەوەیی )ئەوەی پێشــوتر(، ئامانجیــان بەهێزکردنەوەی پەیوەندی 

ــەوەی بلۆکــی  ــە ســیکوالر-نەتەوەییەکان بەمەبەســتی بەهێزکردن لەگــەڵ گرووپ

دژە ئەســەد بــوو. دوای مەرگــی حافــز ئەســەد لــە مانگــی شەشــی ســاڵی 2000 و 

بەهــاری کــەم تەمەنــی دیمەشــق، ئیخوان هەوڵــی ئاشــتبوونەوەی لەگەڵ بەشــار 

ئەســەد دا و لەمانگــی پێنجــی 2001 و 2004 بــە مەبەســتی کرانــەوەی دیالۆگــی 

نێــوان ئیخــوان و گرووپەکانــی دیكــەی ئۆپۆزیســیۆن لــە نــاوەوە ودەرەوەی واڵت 

بەمەبەســتی پێکهێنانــی دەوڵەتێکی مۆدێــرن بەیاننامەیەکیان باڵوکــردەوە. بەپێی 

ــازادەوە  ــۆراڵ بێــت و لەڕێگــەی هەڵبژاردنــی ئ ئــەوە رژێمــی نــوێ پێویســتە پل

رێگــەی دەستاودەســتکردنی دەســەاڵت بــدات. لــە یەکــەم باڵوکراوەیــدا ئیخــوان 

ــە دووەم  ــوو و ل ــی کردب ــاو سیاســەتدا بێدەنگی ــن لەن ــی ئایی ــە رۆڵ ســەبارەت ب

بەیاننامــەدا لەســەر پێکهێنانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی پێداگیریــی کردبــوو و 

تەنانــەت ئامــاژەی کردبــوو کــە پێویســتە گرووپەکانــی ئۆپۆزیســیۆنیش بتوانــن 
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 )Blanga 2017( .رۆڵــی گرنگیــان لــە بەرگریکــردن لــە دیموکراســیدا هەبێــت

ــی عەرەبیشــەوە  ــە جیهان ــی ســووریا ب هەروەهــا داکۆکــی لەســەر گرێدراوبوون

کرابــوو. خاڵــی جێگــەی ســەرەنج ئــەوە بــوو کــە ئیخــوان لەســەرجێبەجێکردنی 

شــەریعەت هەڵوەســتەی نەکردبــوو. )Rubin 2010، 81( لــە بەیاننامــەی ســاڵی 

2004 ئیســالم وەک خاڵــی ســەرەکی لــە ژیانــی تــاک، گشــتی و دەوڵەتــدا 

داکۆکــی لەســەر کــرا و ئــەو ئایینــە وەک باشــرین ئامــراز بــۆ ســەرکەوتن بەســەر 

ــە  ــوون ل ــی و دوورب ــە دیموکراس ــدی ب ــدرا. پابەن ــووریادا نرخێن ــەکانی س کێش

 Conduit( تووندوتیــژی خاڵێکــی دیکــەی گرنــگ لــەو دوو بەیاننامەیــەدا بــوون

38 ،2019(. ئــەم ویســتە لیرباڵییانــە تاڕادەیــەک ئەســەدیان ترســاند لــەوەی كــە 

نــەکا کۆنرۆڵــی بەســەر ئیســالمیەکاندا نەمێنێــت.

لــە ســاڵی 2006 بــەدواوە ئیخوانــی ســووریا توانــی پێگەیەکــی سیاســیی 

ــە  ــەوەی ک ــەرەڕای ئ ــتبهێنت و س ــووریادا بەدەس ــەتەکانی س ــە سیاس ــز ل بەهێ

هــەروەک بزوتنەوەیەکــی تۆڕئاســا مابــۆوە، هەندێکجــار وەک پارتێکــی سیاســیی 

ــەم  ــووریا ئ ــە س ــدا ل ــەردەمی ریفۆرمەکان ــە س ــرد. ل ــوکەوتی دەك ــرباڵ هەڵس لی

هەڵســوکەوتەی ئیخــوان و تەنانــەت هاوکاریــی لەگــەڵ عەبدولحەلیــم خــەددام، 

ــەش  ــیی هاوب ــی سیاس ــی، ژینگەیەک ــیپەکانی دیموکراس ــای پڕەنس ــەر بنەم لەس

لەگــەڵ ئۆپۆزیســیۆن دامەزرابــوو. بــەاڵم ئــەم هەڵســوکەوتە لیربالییــە لەالیــەن 

دەســەاڵتی بەعســەوە مایــەی نیگەرانــی بــوو. لــە ژینگــەی سیاســیی ســەردەمی 

ریفۆرمەکانــدا لــە ســووریا، وا بــەراورد دەکــرا کــە بەهــۆی ئەزموونــی عێــراق و 

تــرس لــە پارچەبــوون، ســوورییەکان هــەر بــەو ریفۆرمانــەی ئەســەد قەناعــەت 

ــە  ــەوەی ک ــوون بێئ ــە ب ــەم بڕوای ــەر ئ ــش لەس ــش ئیخوانییەکانی ــەن و هەمی بک

ــە  ــی ل ــۆ چاالک ــێکیان ب ــچ چانس ــدات، هی ــەدا رووب ــەو واڵت ــکاڵ ل ــی رادی گۆران

ــێ. نێوخــۆی ســووریادا ناب
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 جومگەبەندیی ئایدۆلۆژیای ئیخوان

بزووتنــەوی ئیخــوان وەک بزووتنەوەیەکــی کۆنســێرڤاتیڤ لــە زۆربــەی واڵتانــی 

و  ئاشــکرا  چاالکیــی  ســنوورەکانی  لەنێــوان  بــەردەوام  ئیســالمی-عەرەبیدا 

نهێنیــدا بــووە و ئەمــە وایکــردوە بەشــێک لــە ســیامی ئــەو بزوتنەوەیــە شــاراوە 

مبینێتــەوە. هــەر ئــەم شــاراوەبوونەی ســیامی ئیخــوان وایکــردوە لەنێــوان 

ویســتی دەوڵەتــی مەدەنــی و دەوڵەتــی ئیسالمیشــدا بەپێــی ژینگــەی سیاســی 

لــە هاتووچــۆدا بێــت. پێویســتیی گەڕانــەوە بــۆ ســەر دوو ســەرچاوەی قورئــان 

تەریقەتــە  کارتێکەریــی  دەروون وەک  پاکڕاگرتنــی  و  )تهذیــب(  ســوننە،  و 

ســۆفییەکان لەســەرئایدۆلۆژیای ئیخوانــی بەگشــتی دەبیرێــت. حەســەن بەننــا 

ــوان وەک  ــی ئیخ ــە فیکرییەکانی ــس(دا تایبەمتەندیی ــر الخام ــالة املومت ــە )رس ل

ــۆ ســوننەت دەناســێنێت  ــۆ ســاڵحان و ب ــەوە ب دەعوەیەکــی ســەلەفی و گەڕان

و پێیوایــە ئیخــوان رەوتێکــی سیاســی-فیکری و کۆمپانیایەکــی ئابــووری و 

ــە  ــەو بڕوای ــا لەســەر ئ ــە)4(.  بــەاڵم حەســەن بەنن دامەزراوەیەکــی کۆمەاڵیەتیی

بــوو کــە تەنانــەت لــە پرۆســەی زیندووکردنــەوەی ئیســالم و راپەڕاندنــی ئەرکــە 

ــاعیر- ەوە  ــە مەش ــتەقینە ل ــیاربوونەوەیەکی راس ــەر هۆش ــالمییەکاندا ئەگ ئیس

)Menshawy 2020، 29( .روونــەدات، ســەرکەوتنێک بەدینایــەت

ســووریا،  لــە  ئیخوانــدا  دامەزرانــی  لەســەردەمی  کــە  ئــەوەی  ســەرەرای 

رێکخراوێکــی ئایدۆلۆژیــی قــووڵ نەبــوو، بــەاڵم میراتگــری بزاڤــی ســۆفیگەری 

پراگامتیــزم و  کــردەوەدا الیەنگــری  لــە  و  بــوون  و ســەلەفی و جەمعیــە 

ــەو بزاڤــە هەوڵێکــی  ــی ئ ــوون. لەســااڵنی دواتریشــدا رێبەران ــی ب ــەرم و نیان ن

ــووریا  ــە س ــان دا. ل ــووی خۆی ــەی پێش ــۆ رێگ ــەوە ب ــاو گەڕان ــان لەپێن بەرچاوی

ئایدۆلۆژیــای ئیخوانــی لەژێــر کارتێکەرییەکانــی موســتەفا ســباعی تاڕادەیــەک 
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لــە سۆســیالیزمی ئیســالمی نزیــک بــووەوە. ئەمــەش دەگەڕایــەوە ســەر ئــەوەی 

ــی  ــەوە خاوەن ــالم لەبنەڕەت ــە ئیس ــووە ک ــە ب ــەو بڕوای ــەر ئ ــوان لەس ــە ئیخ ک

ــەر  ــتە لەس ــە پێویس ــووە، هەربۆی ــە ب ــەوەی کۆمەڵگ ــی ژیان ــت الیەنەکان گش

ــت. ــری بکرێ ــالم پێداگ ــەرەکییەکانی ئیس ــیپە س ــی پرەنس ــزی وەخۆگری هێ

ــی  ــە بناخەکان ــی وەک یەکێــک ل ــەر حکومەت ــوو پێغەمب ــا پێیواب حەســەن بەنن

ئیســالم و خاڵــی بنەڕەتــی لەبەرچــاو گرتــووە. بۆیــە ئیخوانــی ســووریاش 

پێیوابــوو ئەرکــی گەڕاندنــەوەی دەســەاڵتی ئیســالمیی لەڕێگــەی جێبەجێکردنی 

شــەریعەتی لەئەســتۆیە. هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــە بــوو کــە باڵیــۆزی بەریتانیــا 

ــی  ــە وەک گرووپێک ــەو گرووپ ــااڵنی 1950-1940 ئ ــوان س ــق لەنێ ــە دیمەش ل

بناژۆخواز)5(دەناســێنێ و رایدەگەیێنێــت موســتەفا ســباعی وتاربێژیکــی تــووڕەی 

)Conduit 2019، 30( .ــێ ــاوەر دەوڕوژێن ــەرە و جەم هەراوهوریاک

لــە  دادپەروەرانــە  نیزامێکــی  ئەگــەر  پێیوایــە  ســباعی  وتارەکانیــدا  لــە 

ــتیان،  ــوڵامن و کریس ــووان، موس ــت، هەم ــێ بکرێ ــەدا جێبەج ــەی ئێم کۆمەڵگ

ــزم  ــای کۆمۆنی ــە ئایدۆلۆژی ــەبارەت ب ــباعی س ــرن. س ــی لێوەرگ ــن کەڵک دەتوان

ــە  ــر ل ــاوا کەشــێکی پ ــی رۆژئ ــوو هــزر و رامان ــاواش پێیواب و دیموکراســی رۆژئ

واقوڕمانــی بــۆ موســوڵامنان ســەبارەت بــە میراتــی بــڕوا و کولتــوور و توانایــی 

و بــواری هاوئاهەنگبوونــی خۆیــان لەگــەڵ گۆڕانــە نوێیــەکان بەدیهێنــاوە. 

ــی  ــە هــۆکاری دواکەوتووی ــەوە ک ــک وا بیربکەن ــە هەندێ ــردووە ک ــە وایک ئەم

واڵتانــی رۆژهەاڵتــی و بەتایبــەت واڵتــە موســوڵامنەکان پابەندبوونیــان بــە 

ــت  ــووریاش وەک گش ــی س ــی ئیخوانییەکان ــی کۆتای ــە ئامانج ــە. هەربۆی ئایین

بزاڤــە ئیســالمیەکانی دیکــە لەســەرەتاوە دامەزراندنــی دەســەاڵتێکی ئیســالمی 

بــوو تاوەکــو لــە ژینگەیێکــی تــەواو ئیســالمیدا کولتــووری ئیســالمی بەتــەواوی 

مانــاوە دەســەاڵت بگرێتەدەســت. بــەاڵم ئەزموونــی ژیانــی سیاســیی ئیخــوان لە 
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ســووریا وایکــردووە کــە ئــەم ویســتە بــەردەوام لــە هاتوچــۆدا بــێ و نەرمونیانر 

لــە هاوتاکانــی خــۆی بجووڵێتــەوە. جگــە لــەم تایبەمتەندییــە، ئیخوانــی ســووریا 

وەک جیاوازییــەک لەگــەڵ هاوتاکانــی دیكــەی لــە واڵتانــی دیکــە، روانگەیەکــی 

ــوان،  ــی ئیخ ــی هاوچەرخ ــەالم، ئایدۆلۆگ ــر س ــە. زوهێ ــش نیی ــە ئیرسائیلی دژ ب

ــە  ــن ک ــەم باوەڕەی ــت: ئێمــە لەســەر ئ ــەوە و دەڵێ ــە رووندەکات ــەم جیاوازیی ئ

تاقــە رێگــە بــۆ دژایەتــی لەگــەڵ رژێــم بەهــۆی ئامــڕازی ئاشــتییانە و لەســەر 

ــی رێکخــراو، موســتەفا ســباعی و عیســام  ــی مێژووی ــی رێبەران ــای مۆدێل بنەم

 )Conduit 2019، 40( .ــت ــەدی دێ ــار ب عەت

رۆڵی ئیخوانی سووریا لە شەڕی نێوخۆ

 یەکێــک لــە تایبەمتەندییــە گرنگەکانــی ئیخــوان لــە ســووریا و هەمــوو 

واڵتانــی دیكــە دووربوونــی رێکخســتنەکانی ئــەو بزاڤەیــە لــە مۆدێلــی حیــزب 

و پارتــەکان. ئیخــوان لــە پلــەی یەکەمــدا تۆڕێکــە لــە خەڵــک. ئەمــەش 

ــاری  ــی بەه ــی روودان ــوان لەکات ــردەوەدا، ئیخ ــە ک ــە ل ــت ک ــە دێ ــەو واتای ب

ــداریکردن  ــی بەش ــە چۆنییەت ــەبارەت ب ــاز س ــەدان رێب ــی س ــدا خاوەن عەرەبی

لــە ناڕەزایەتییــەکان بــووە. لەکاتــی دەســتپێکردنی شۆڕشــی ســووریا لــە 

ــدا  ــی خۆی ــە باشــرین دۆخــی رێكخراوەی ــەوەی ئیخــوان ل ســاڵی 2011، بزوتن

ــران.  ــدا بەدیدەک ــوو کۆڕوکۆبوونەوەکان ــە هەم ــاڵ ل ــەوان دوای 30 س ــوو. ئ ب

ــەی  ــی کای ــاو چەق ــە ن ــش وایانکــرد بێن )Conduit 2019، 160( و رووداوەکانی

سیاســی لــە ســووریا. ســەرەڕای رەخنــەی ئەســەد لــە ئیخوانییــەکان ســەبارەت 

ــاری  ــا خوازی ــد تەنی ــۆ خۆپیشــاندان، ئیخــوان رایگەیان ــک ب ــی خەڵ ــە هاندان ب

هاوئاهەنگکردنــی پێگــەی ئۆپۆزیســیۆنن. ئێمــە پاڵپشــتی دەکەیــن، پێکهێنــەر 
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)Nour Malas ( .ــۆی دەکات ــە خ ــت ل ــا گوزارش ــەقام تەنی ــی ش ــن، دەنگ نی

ــاڵی  ــە س ــوان ل ــتگرتنەی ئیخ ــەم هەلوێس ــۆ ئ ــۆر ب ــۆکاری جۆراوج ــرێ ه دەک

2011 لەبەرچــاو بگیرێــت؛ ئیخــوان دەیزانــی لــە ســاڵی 1980 بــەدواوە بەهــۆی 

ئــەوەی کــە لــە ســووریا نەماوەتــەوە رەنگــە ئــەو پێگە ســەربەخۆیەی پێشــووی 

نەمابــێ و بەپێــی ئەزمونەکانــی شکســتی خۆیشــی، چانســی ســەرکەوتنی 

ــوان  ــرد ئیخ ــە وایک ــەر ئەم ــی. ه ــدا دەبین ــتێکی کەم ــە ئاس ــی ل راپەڕیوەکان

بــەم لێدوانــەی خــۆی، نەکەوێتــە نــاو کایــەی سیاســی ئەســەدەوە. بــەاڵم 

ــی  ــەرەو پێکدادان ــتەکان ب ــی پرۆتێس ــەکان و وەرچەرخان ــانی گرژیی بەهەڵکش

ــتی  ــی تیرۆریس ــە چاالکی ــوەگالن ل ــۆ تێ ــی ب ــر ئیخوان ــەد زیات ــداری، ئەس چەک

ــان ناڕاســتەوخۆ  ــار دەکــرد. بــەاڵم دوای ماوەیــەک ئیخــوان راســتەوخۆ ی تاوانب

ــووەوە.  ــک ب ــەد نزی ــەر ئەس ــداری بەرامب ــی چەک ــتیکردنی بەرگری ــە پاڵپش ل

 )Blanga 2017(

ــی  ــی ئەنجوومەن ــی بەهێزبوون ــووریا یارمەت ــە س ــوان ل ــرەی ئیخ ــۆڕی بەرف ت

نیشــتامنیی ســووریای دا. ئەمــە لــە خۆیــدا نیشــاندەری بەهێزبوونــی ویســتی 

بــە شــێوازێکی  بزاڤــەوە  ئــەو  گرتنەدەســتی هێــز و دەســەاڵت لەالیــەن 

ــەو  ــری ئ ــە پێداگ ــاژەی ب ــەوە ئام ــار لەمبارەی ــەمیر نش ــوو. س ــتەوخۆ ب ناڕاس

 Ayman (.بزووتنەوەیــە بــۆ رێبەریكردنــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووری دەکات

 )Sharrouf

بــە تیرۆریســت ناســاندنی ئیخــوان لەالیــەن ســعودییە و  بــەاڵم دواتــر   

دیارکەوتنــی بــەرەی نــوورسە و داعــش، ئــەو بزاڤــە تووشــی کێشــە دەبێتــەوە و 

بەشــێک لــە ئەندامانــی ئیخــوان دەچنــە نــاو ئــەم هێــزە نوێیانــەوە. ئــەم دۆخــە 

ــە  ــوان چیدیک ــێ ئیخ ــووریا پێیانواب ــییەکانی س ــە سیاس ــە زۆر ل ــردووە ک وایک

ــان  ــت. بوره ــت نەبێ ــووریادا بااڵدەس ــی س ــەی سیاس ــو کای ــاران لەنێ وەک ج
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ــی  ــط( پێداگیری ــرشق األوس ــەی )ال ــەڵ رۆژنام ــدا لەگ ــە دیامنەیەکی ــون ل غەلی

لەســەر ئەمــە کــرد کــە کــردەی ئیخــوان لــە ســووریا لەگــەڵ واڵتانــی دیكــەی 

ــووە  ــدا ب ــە کۆچبەری ــی ســووری 30 ســاڵ ل ــە. ئیخوان ــاوازی هەی ــی جی عەرەب

 Wall Street Journal، December ( .و لەنێوخۆیانــدا هاوئاهەنگیــان نییــە

2،2011( ســەرەڕای باڵوکردنــەوەی بەیاننامەیەکــی 10 مادەیــی ئیخــوان لــە 

 25/3/2010

ــرادەی خەڵکــی  ــرن، کــە ئی ــان لەســەر دەوڵەتێکــی مەدەنــی مۆدێ  و پێداگریی

ســووریا لەبەرچــاو بگرێــت و گرنگــی بــە هەڵبژاردنــی ئــازاد و پەرلەمــان بــدات 

ــەاڵم بەهــۆی الوازی و  ــە هــەر چەشــنە هەاڵواردنێکــەوە، ب ــەدوور بێــت ل و ب

ــە دەســتپێیکی  کێشــە نێوخۆییەکانــی ئەنجومەنــی نیشــتامنی ســووریا هــەر ل

ئەمــەش  نەکــرا.  بەیاننامەیــە  لــەم  ئەوتــۆ  پێشــوازییەکی  دامەزرانییــەوە، 

دەگەڕایــەوە ســەر رۆڵــی ئیســالم لــە داهاتــووی سیاســی ســووریا و هەروەهــا 

ــەکان  ــەت ئیخوانیی ــە تایب ــی ئەنجومــەن و ب ــە ئەندامان ــک ل ویســتی هەژمارێ

ــی  ــامنی، رێگەیەک ــزی ئاس ــەی هێ ــی لەڕێگ ــتتێوەردانی دەرەک ــێ دەس ــە ب ک

ــەش ئیخــوان  ــی. هەربۆی ــی شــەڕی نێوخــۆ نەدەبین ــۆ کۆتایپێهێنان ــان ب دیكەی

هیــوای لەســەر دروســتکردنی ناوچەیەکــی دژەفڕیــن و بــێ چــەک بــە یارمەتــی 

ــوو. ــا هەڵچنیب تورکی

گۆڕانــی دۆخــی ناوچەکــە بــە پەیدابوونی داعش و بــەرەی نورسه و ســەرکەوتنە 

ســەربازییەکانیان کاریگــەری نایــە ســەر هەڤاڵبەندیــی نەتەوەیــی ســووریا 

ــەو  ــە نیشــاندەری ئ ــەو دۆخــە نوێی ــازادی ســووریاش. ئ ــەت ســوپای ئ و تەنان

پارادۆکســە گەورەیــە بــوو کــە ئیخوانییــەکان بــەردەوام دووپاتیــان دەکــردەوە 

کــە ئیســالم رێگەچارەیــە. هەربۆیــە دوابەدوای بانــدۆری زۆری داعــش و بەرەی 

نــوورسە لەســەر گۆڕانــە مەیدانییەکانــی پانتایــی سیاســی ســووریا، پێگــەی خۆی 
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ــە رووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ هێزەکانــی دیكــەی ئیســالمیی سیاســی پێناســە  ل

ــردەوە.  ــوان دەک ــەڕووی ئیخ ــەی رووب ــەیەکی دیك ــەوە کێش ــەاڵم ئ ــرد. ب دەک

ــوە  ــداری بەڕێ ــی چەک ــە خەبات ــوو چیدیک ــوان رایگەیاندب ــەوەی ئیخ ــەر ئ لەب

نابــات. ئــەوە لەالیــەک بــوو بــە کێشــەیەک بــۆ چۆنییەتــی رووبەڕووبوونــەوە 

لەگــەڵ گرووپــە تووندڕۆیــەکان و هــاوکات  کێشــەی ئایدۆلۆژی لەســەر بنەمای 

ــت  ــی وەک تیرۆریس ــە تووندڕەوەکان ــکا گرووپ ــەوەی ئەمەری ــالم. لەبەرئ ئیس

ناســاندبوو، بــەاڵم ئیخــوان رایگەیاندبــوو کــردەوەی لەم چەشــنە لەســەربنەمای 

ــە.  ــزم کردەی ــە. تیرۆری ــتانداردێکی دووانەی ــاوەڕەوە، س ــان بیروب ــووری ی کولت

 )Blanga 2017( .ــە ــوور نیی ناســنامە و کولت

ــی  ــاو جیهان ــی ن ــە بەردەوامەکان ــرس و کێش ــە می ــەکان ل ــی ئیخوانیی رووخان

عەرەبــی بــە تایبــەت ســعودی لەگــەل قەتــەر و تورکیــا وەک الیەنــی دەرەکــی، 

ــی  ــرد ئیخوان ــە وایک ــرد. ئەم ــر الواز ک ــە ســووریا هێندەی ــی ل ــەی ئیخوان پێگ

ــەد  ــە دژی ئەس ــی ل ــت- سیاس ــەپ و نەڕاس ــە چ ــدی - ن ــە ناوەن ــووری ل س

ــاو  ــەک کاریگەرییەكــەی کەمکــردەوە. لەن ــەوە و هــەر ئەمــەش تاڕادەی مبێنێت

خەڵکیــش رەخنــە لــەم بزوتنەوەیــە دەگیرێــت. یەکێــک لــە ئەندامانــی پێشــوی 

ئیخــوان لــە دیامنەیکــدا ئامــاژە دەکاتــە ســەر رەخنــەی خەڵکــی لــە ئیخــوان 

و دەڵــێ: ئــەوان دەڵێــن ســەیر کــەن، ئێــوە ]ئیخــوان[ کێشــەتان لەگــەڵ رژێــم 

دروســتکرد، بــەاڵم ئێمــە تێچوەکەمــان دا. خەڵــک بــەم شــێوەیە بیــر دەکاتەوە. 

خاڵکــی ئاســایی دەڵێــن ئێــوە کێشــەکەتان نایــەوە بــەاڵم نەتانتوانــی تــەواوی 

کــەن و ئێمــە تێچوەکــەی دەدەیــن. هــەر بۆیــەش خەڵــک لــە ســووریا 

خۆشــیان ناوێیــن. )Conduit 2019، 179( رەنگــە دوای 6 ســاڵ تێگەیشــن 

ــەی  ــووریا مای ــە س ــوان ل ــەوەی ئیخ ــەرکردەکانی بزوتن ــۆ س ــێک ب ــە شۆڕش ل

ــە گەیشــتووە  ــەم قەناعەت ــر ئیخــوان ب ــەاڵم، لەســاڵی 2017 ئی ــت ب کێشــە بێ
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کــە لەکاتــی ئێســتاکەدا ناتوانــێ قورســایێکی ئەوتــۆی لەســەرپانتایی سیاســی 

ســووریا هەبێــت.

ــە ســاڵی 2017  ــە بەڕێوەبەرانــی میدیــای ئیخــوان ل عومــەر مشــوە یەکێــک ل

لــە هەڤپەیڤینێكــدا ئامــاژەی بــەو خاڵــە كــردووەو گوتوویەتــی: ئــەم شۆڕشــە 

شۆڕشــی ئیخــوان نییــە. ئەگــەر ئیخــوان تەنیــا یارمەتــی مرۆڤدۆســتانە ئامــادە 

ــەرکەوتوو  ــز س ــەن، هەگی ــی بک ــیەوە چاالک ــی سیاس ــە الیەن ــان ب ــەن و ی بک

نابــن. ئیخــوان پارچەیــەک یــان بەشــێک لــە حەشــیمەتی ســووریایە و شــۆڕش 

 Conduit( .ــەرکەوتن ــە س ــو بگات ــتییە تاوەك ــی گش ــدراوی بزووتنەوەیەک گرێ

)2019،226

ــەم  ــرد ئـ ــاڵ وایکـ ــاوەی 30 سـ ــۆ مـ ــووریا بـ ــە سـ ــوان لـ ــی ئیخـ دووربوونـ

ــی،  ــی هەبـ ــری و رێكخراوەیـ ــەی زۆری فیکـ ــی و کێشـ ــە کێامسـ بزووتنەوەیـ

ـــت،  ـــی نەبێ ـــی کادێرکان ـــی و کۆنرۆڵ ـــۆ رێبەرایەت ـــی ب ـــەت میکانیزمێکیش تەنان

ـــتا  ـــە ئیس ـــراوە ک ـــەم رێکخ ـــداری ئ ـــووی چەک ـــی پێش ـــەڵ ئەزموون ـــە لەگ ئەم

پێـــی خۆشـــە لەژێـــر گڵـــی بنێـــت، وایکـــردوە کـــە ئیخـــوان لـــە دۆخـــی ئێســـتادا 

ـــە  ـــە گرتن ـــت ك ـــەوە ئاگاداربێ ـــش ل ـــت و هەمی ـــگاو بنێ ـــە وردی هەن ـــەم ب ه

دەســـەاڵت لـــە کاتـــی ئیســـتاکەدا ویســـتێکی دوورە مەودایـــە. شـــەڕی 

ســـووریا بەپێچەوانـــەی بیـــروڕای ئۆپۆزیســـیۆن خەریکـــە بـــە بااڵدەســـتیی 

ئەســـەد بگاتـــە خاڵێکـــی یەکالکـــەرەوە. بـــەاڵم کێشـــەکان هـــەروەک ســـاڵی 

2011 ماونەتـــەوە. کاریگـــەری توندوتیژیـــی چەکـــداری ئێســـتاکەش بـــە 

ســـەر ئیخوانـــدا بەدیدەکرێـــت، بـــەاڵم بەهـــۆی ئـــەوەی کـــە لـــە ژینگـــەی 

ـــەر  ـــێ س ـــە، دەتوان ـــاوەن ئەزموون ـــانیداوە خ ـــوان نیش ـــووریادا ئیخ ـــی س سیاس

ـــە ئیســـالمییە  ـــەت ســـەرەڕای روانگ ـــەی سیاســـی و تەنان ـــەوە ناوکای ـــوێ بێت لەن

ئۆرتۆدۆکسیەکانیشـــی، لەگـــەڵ هێـــزە ســـیکۆالرەکان هـــاوکاری بـــکات.
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ســەرەڕای گۆڕانــی بەرچــاو لــە پانتایــی سیاسی-ســەربازی ســووریا، داهاتــووی 

ــەنگ  ــۆ س ــک ب ــنە بەراوردێ ــەر چەش ــە و ه ــتاش روون نیی ــە ئێس ــەم واڵت ئ

و قورســایی هێــزەکان لــە بەشــی عەرەبی-ئیســالمی ئــەو واڵتــەدا رەنگــە 

رشۆڤەیەکــی وردبینانــە نەبێــت. لەبەرئــەوەی پێگــەی هێــزە کۆمەاڵیەتییــەکان 

ــی ســازبوونەوەی  ــدراوی چۆنییەت ــک گرێ تێکچــووە و هــەر چەشــنە بەراوردێ

ــا ئێســتا دەردەکەوێــت کــە دەســەاڵتی  ــە. النیکــەم ت ــەو واڵتەدای دەســەاڵت ل

ئەســەد هەوڵــی هیــچ گۆڕانێکــی نییــە و لەوانەیــە ئەگــەر هــۆکاری ئەمەریــکا و 

ئەوروپــا لەبەرچــاو نەگیرێــت، رووســیا و ئێــران ســەرلەنوێ دەســەاڵتی ئەســەد 

ــە دەســەاڵتی  ــە دۆخێکــی وادا، بێگومــان جگــە ل وەک پێشــوو بنیاتبنێنــەوە. ل

پێشــوو هێزێکــی دیكــە ناتوانێــت لــە مەیدانــی سیاســیی ئــەو واڵتــەدا خــاوەن 

رۆڵ بێــت.

بــەاڵم ســەبارەت بــە رۆڵ و پێگــەی ئیخــوان لــە ســووریا؛ رابــردووی ئــەم 

بزوتنەوەیــە پیشــانیداوە کــە بەهۆی ژینگەی سیاســی و ئەزموونــی دوورودرێژی 

ــی  ــەردەوام رۆڵ ــی ســووریا رەنگــە وەک ئەکتەرێکــی سیاســی ب خــۆی، ئیخوان

ــەاڵم بەهــۆی بەشــداریی  ــڕی، ب ــو ئۆپۆزیســیۆندا بگێ ــە دەرەوە و لەنێ خــۆی ل

بەشــێک لــە ئەندامانــی ئیخــوان لەنێــو هێــزە رادیکاڵەکانــدا، وێرانبوونــی ئــەو 

واڵتــە و هەژمــاری زۆری ئــاوارەکان، بنەمــا کۆمەاڵیەتییەکانــی هێــزی ئــەو بزاڤە 

لێکدەترازێنــن. بەهــۆی ئــەوەی کــە ئــەو بزاڤــە لــە مــاوەی شــەڕی نێوخۆیــی 

ــەوە.  ــیی کەمبووەت ــایی سیاس ــڕاوە، قورس ــزی نەگێ ــی بەهێ ــدا رۆڵێک سووریاش

لــە  بزاڤەیــە  ئــەو  نەرمــری  هەڵوێســتی  پیشــاندەری  لەالیەکــەوە  ئەمــە 

ژینگەیەکــی سیاســیی رادیکاڵــدا و لەالیەکی دیکەشــەوە پیشــانیدەدات ویســت 
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ــیی  ــی سیاس ــدراوی واقیع ــەردەوام گرێ ــووریا ب ــی س ــی ئیخوان و داخوازییەکان

ئــەو واڵتــە بــووە. 

ســەرەڕای ئــەوەی کــە زۆر لــە رشۆڤەکارانــی سیاســی پێیانوایــە ئیخوانی ســووریا 

ناتوانــێ لــە ژینگەیەکــی سیاســیی دیموکراتیکــدا بــە شــێوازێکی دادپەروەرانــە 

هەڵســوکەوت بــکات، بــەاڵم مێــژووی ئــەو بزاڤــە لــەدوای شکســتی خــۆی لــە 

حەمــا، نیشــانیداوە کــە پێــی ناخــۆش نییــە لــە سیســتمێکی ســیکۆالردا لەگــەڵ 

ــق  ــاری دیمەش ــەدوای بەه ــەش ل ــکات. ئەم ــاوکاری ب ــیکۆالرەکان ه ــە س پارت

ــی  ــر و هەروەهــا هەوڵ ــەڵ پارتیەکانی ــە لەگ ــەو بزاڤ ــی ئ و پێشــینەی هاوکاری

لەبیربردنــەوەی مێــژووی چەکدارانــەی ئــەو بزاڤــە دەردەکــەوێ. واقیعــی 

وەک  دەتوانــێ  ئیســالمییەکان  بزاڤــە  لــە  هــەرکام  ئەزموونــی  و  سیاســی 

ــای  ــەاڵم ویســتی دەســەاڵت و ئایدۆلۆژی ــەوە، ب حاڵەتێکــی دەگمــەن بخوێرێت

ــەواوی رێكخــراوە ئیســالمییەکان وایکــردوە  ــەردی بناخــەی ت ئیســالمی وەک ب

ســەرەڕای گۆڕانــی بنەڕەتــی و قووڵیــش، ئیخوانییــەکان جێگــەی متامنــەی 

ــن.  ــەکان نەب ــزە دیموکرات هێ
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پێویستیی داڕشتنەوەی ناسنامەی

دەوڵەتی سووریا لەسەر بنەمای فرەڕنگی

حوسێن عومەر

پێشەکی

ــەوەی  ــەوە، بەبێئ ــە نێوی ــەی خران ــی ئەوان ــێ ئاگاداری ــووریا، بەب ــنووری س س

رۆڵێکیــان  هیــچ  کولتوورییەکانیــان  و  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  کاراکتــەرە 

تێیــدا هەبێــت، لەالیــەن داڕێژەرانیــەوە داڕێــژرا. ئــەو ســنوورە، لەســەر 

مێــزی براوەکانــی شــەڕی جیهانیــی یەکەمــدا داڕشــتنیان بەســەر دۆڕاوەکانــدا 

)ئیمپراتۆریــای عوســامنی( تەنانــەت پێــش بەدیهێنانــی ســەرکەوتنی تەواویــش 

فاکتــە  بــە  نەبــوو  پشبەســتوو  ســنوورەکان  داڕشــتنی  پرۆســەی  ســەپێرا. 

جوگرافیایــی و مرۆییــەکان، بگــرە بەگوێــرەی هاوکێشــەی بەشــکردنی میراتیــی 

و  دەســتکەوت  بەشــکردنی  بنەمــای  لەســەر  و  دۆڕاوە  ئیمپراتۆریــا  ئــەو 

بەرژەوەنــدی و هەژمــوون بــوو. بەپێــی چەنــد ســازش و رێککەوتــن و بڕیارێکی 

واڵتــە ســەرکەوتووەکان، بەتایبــەت فەرەنســا و بەریتانیــا، ناوچەکانــی رۆژئــاوای 
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کوردســتان لــە کوردســتانی ســووریا، بەبــێ گوێــدان بــە ویســت و بەرژەوەندیی 

ــەکان و،  ــی و جوگرافیایی ــە مێژووی ــە فاکت ــن ل ــێ رێزگرت ــورد و، بەب ــی ک گەل

ــە  ــە، ب ــەو ناوچەی ــش ل ــی عەرەبی ــتی گەل ــە ویس ــدان ب ــێ گوێ ــەت بەب تەنان

ســووریاوە لکێــران و خرانــە ژێــر ئینتدابــی فەرەنســا. ئــەم پێوەلکاندنــە 

ــا و  ــوان فەرەنس ــاداری 1921ی نێ ــی 9ی ئ ــەی لەندەن ــی پەیامننامەک ئەنجام

ــە پەیامننامــەی ئەنکــەرەی  ــوو، کــە دووجــار هەمــوار کــرا. یەکــەم ل ــا ب تورکی

ئۆکتۆبــەری هەمــان ئــەو ســاڵە و دووەمیــش لــە پەیامننامــەی جوفنالــی ســاڵی 

1926 بــوو. پــاش ئــەوە، فەرەنســا لــە 1939دا، لیــوای ئیســکەندەرۆنی زۆرینــە 

عەرەبــی لــە ســووریا دابــڕی و بــە تورکیــای دا. بەمــەش بەیەکجــاری ســنووری 

نێــوان ئــەو دوو دەوڵەتــە داڕێــژرا و باکــوور و رۆژئــاوای کوردســتانی لەیــەک 

ــڕی. داب

دامەزرێــرا،  بــە عوســامنی  نەتەوەیــی عەرەبــی دژ  بزووتنــەوەی  کاتێــک 

لــە  کــە  نەدەگرتــەوە  ناوچانەیــان  ئــەم  ســەرکردەکانیان  داواکارییەکانــی 

قۆناخــی پــاش ئینتیدابــی فەرەنســا بــە ســووریاوە لکێــران، ئــەوان داوای 

ــااڵنی  ــی س ــە نامەگۆڕینەوەکان ــە ل ــرد، ن ــان نەدەک ــرەی کوردانی ــەی جزی ناوچ

ــی  ــوڕی عەلی ــێنی ک ــوان حوس ــی )1916-1915( لەنێ ــی جیهان ــەڕی یەکەم ش

ــە  ــا ل ــااڵی بەریتانی ــەری ب ــی نوێن ــری مەکامهۆن شــەریفی مەککــە و ســێر هێ

میــرس، کــە باســیان لــە داهاتــووی سیاســیی خاکــی عەرەبــەكان لــە رۆژهەاڵتــی 

ــووریادا،  ــە س ــەڵ ل ــی فەیس ــاوەی حوکمڕانی ــە م ــە ل ــرد و، ن ــت دەک نێوەڕاس

مــاوەی  لــە  عەرەبیشــەوە  نەتەوەییەکانــی  ســەرکردە  لەالیــەن  تەنانــەت 

ئینتدابــی فەرەنســادا باســیان نەدەکــرا، چونکــە ناســنامەی کوردیــی ئــەو خاکــە 

بابەتێــک نەبــوو گفتوگــۆ هەڵبگرێــت. لــە کاتێکــدا ســەرکردە کــوردەکان داوای 

ــە  ــنووری ســووریا و ل ــو س ــە نێ ــک کەوتن ــرد کاتێ ــان ک ــەی کوردی ــەو ناوچان ئ
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پەیامننامــەی ســیڤەری ئابــی 1920 دوورخرانــەوە. بەڵگەنامەیەکیــش هەیــە کە 

ــرەی  ــاش تەواوبوونــی کۆنگــرەی قاهی ــا پ یاداشــتێکە دیپلۆماتکارێکــی بەریتانی

ئــاداری 1921 ئاراســتەی حکوومەتــی واڵتەکــەی خــۆی کــردووە و تیایــدا ئامــاژە 

ــە،  ــردراوە. ک ــاداری 1921دا نێ ــە 2ی ئ ــتەکە ل ــراوە. یاداش ــە ك ــەم داوای ــۆ ئ ب

ــی بەشــێک  ــت، پرســەکە دابڕین ــوردەوە هەبووبێ ــە ک ــدی ب ــدەی پەیوەن ئەوان

ــی  ــک و لکاندنییەت ــا – کۆمەڵگــەی دای ــە جوگرافی ــا و کۆمەڵگــە ل ــە جوگرافی ل

بــە جوگرافیــا و کۆمەڵگەیەکــی جیــاوازەوە )جوگرافیــا و کۆمەڵگــەی عــەرەب( 

بەبــێ ویســتی هــەردووال، بەڵکــو بــە بڕیــاری واڵتانــی ســەرکەوتوو لــە شــەڕدا 

كــراوە.

ملمالنێی نێوان دیمەشق و حەلەب

ــەدەرەوە  ــووریای ل ــنووری س ــە س ــەی ب ــی پانتایی ــێ و نەگونجاوی ــەو ملمالن ئ

ــرەدا  ــوون. لێ ــە ب ــن و لکاندن ــەو دابڕی ــش ئ ــی پێ ــوون ه ــژراو دەوردراب داڕێ

دوو  نێــوان  مێژوویــی  کێبڕکێــی  و  ملمالنــێ  بــۆ  ئامــاژە  بەســە  ئەوانــدە 

ــدان  ــە چەن ــە ل ــن ک ــق بکەی ــەب و دیمەش ــووریا، حەل ــاری س ــن ش گرنگری

مــاوەی مێژووییــدا، تەنیــا دوو ناوەنــدی جیــا لەیــەک نەبــوون، بگــرە ملمالنــێ 

و کێشــەیان هەبــووە و لەنێــوان قــەوارەی دژبــەردا بــوون. ئەمــەش هــەر لــەو 

ســەردەمەوە کــە ســەیفودەولەی حەمدانــی لــە حەلــەب و کافــوری ئەخشــیدی 

ــوون.  ــڕان ب ــی، حوکم ــی زاین ــەدەی دەیەم ــتی س ــە نێوەڕاس ــق، ل ــە دیمەش ل

بەدرێژایــی ســەردەمەکان حەلــەب لــە دیمەشــق گەورەتــر و لــەڕووی بازرگانــی 

و ئابوورییــەوە گرنگــر بــوو. ئەمــە تــا ســەپاندنی ئینتدابــی فەرەنســا و بگــرە 

لــە دە ســاڵی یەکەمــی ســەبەخۆیی سووریاشــدا بــەردەوام بــوو. فیلیــپ خــوری 
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لــە کتێبەکەیــدا )ســووریا و ئینتدابــی فەرەنســا( خشــتەی ژمــارەی دانیشــتووانی 

شــارە ســەرەکییەکانی ســووریا دەخاتــە ڕوو و، دەڵێــت لــە ســاڵی 1943دا 

ژمــارەی دانیشــتووانی حەلــەب 319867 کــەس بــووە، لەکاتێکــدا و لــە هەمــان 

ســاڵدا ژمــارەی دانیشــتووانی دیمەشــق 286310 کــەس بــووە. توێژینــەوە 

دیمۆگرافیاییەکانــی پەیوەســت بــە ســووریاش جەخــت دەکــەن لــەوەی شــاری 

حەلــەب تــا نیــوەی دووەمــی ســەدەی بیســتەم لــە دیمەشــق گەورەتــر بــووە و، 

ئــەم هاوکێشــەیە بــە دەســتوەردانی حکوومەتەکانــی ســووریا گــۆڕاوە، لەڕێــی 

ــە  ــەب ب ــە گەشــەی حەل ــری ل ــەپێدانی دیمەشــق و رێگ ــۆ گەش ــان ب کارکردنی

مەبەســتی چەســپاندنی دیمەشــق وەک پایتەختــی سیاســیی دەوڵەتــی ســووریا. 

یەکێــک لــەو هۆکارانــەی پاڵیــان بــە حەلەبــەوە دەنــا بــۆ ئــەوەی لــە قۆناخــی 

ئینتدابــی فەرەنســا دان بــە دیمەشــقدا نەنێــت وەک پایتەخــت، ئــەوە بــوو کــە 

حەلــەب لــە دیمەشــق گەورەتــر بــوو و، حەلــەب رەتیدەکــردەوە دەســتبەرداری 

پێگــەی خــۆی وەک مەڵبەندێکــی ســەربەخۆی ویالیەتــی حەلــەب بێــت. 

هەروەهــا رەتیدەکــردەوە دەســتبەرداری پێگــەی بازرگانــی و ئابووریــی خــۆی 

بێــت و ملکەچــی هەژموونــی دیمەشــقێک بێــت کــە هەوڵــی بەپاشــکۆکردنی 

دەدا.

تەنانــەت لــە ســەردەمی ســەرهەڵدانی تەوژمــی قەومیــی عــەرەب لــە کۆتایــی 

ــوان  ــی لەنێ ــاوازی و ناکۆک ــۆزدە و ســەرەتای ســەدەی بیســتدا، جی ســەدەی ن

دیمەشــقی و حەلەبییەکانــی نێــو ئــەم تەوژمــەدا هەبــوو. ئــەم ناکۆکییــە گــەر 

ئەنجامــی هــۆکاری فیکــری بێــت و لەســەر بنەماکانــی عەملانییەت و چاکســازی 

کۆمەاڵیەتیــی  هــۆکاری  یــان  نەتەوەپەرســتانە هەڵچرابــن  دەمارگیریــی  و 

پەیوەســت بــە جیاوازیــی پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتیــی نێــوان دیمەشــق )کــە 

لــەڕووی ئاییــن و نــەژادەوە یەکڕەنگــە( – ئەمــە لەڕاســتیدا شــێواندنێکی 
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ــۆ  ــە ب ــەوە، چونک ــتە عەرەبەکان ــژەرە نەتەوەپەرس ــەن توێ ــتە لەالی بەئەنقەس

منوونــە کــورد بوونــی بەرچاویــان لــە دیمەشــق هەبــووە و چەنــد گەڕەکێکــی 

شــارەکەیان پێــک هێنــاوە – و حەلــەب )کــە فرەڕەنگــە لــەڕووی ئاییــن و 

ــت. ــا هەڵناگرێ ــتییەکە و حاش ــە، راس ــەوە ناکۆکییەک ــەژادەوە(، ئ ن

فیلیــپ خــوری لەمــڕووەوە دەڵێــت: "لــە کاتێکــدا لــە دیمەشــق دانیشــتووانێکی 

تــا ڕادەیەکــی زۆر وێکچــووی موســڵامنی عــەرەب هەبــوون، لــە حەلەبــدا چەند 

ــقدا  ــە دیمەش ــوون. ل ــر هەب ــا و دژبەرت ــی جی ــەژادی و ئایینی ــی ن کۆمەڵەیەک

قســەکردن بــە تورکــی لــە پــاڵ عەرەبیــدا، وەک خۆهەڵکێشــان، لــە ماڵــە 

ئەریســتۆکراتەکان لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی نــۆزدەدا دەســتیپێکرد، کەچــی 

لــە حەلــەب لەگــەڵ داگیرکردنــی باکــووری ســووریا لەالیــەن عوســامنییەکان لــە 

ســەدەی شــازدەوە بــە بەربــاڵوی دەســتیپێکرد. بەهــۆی نزیکیــی حەلــەب لــە 

ــی  ــی زۆری پیاوماقوواڵن ــەڵ ئیســتەنبووڵ، رێژەیەک ــدی لەگ ــادۆڵ و پەیوەن ئەن

حەلــەب رەگێکــی تورکیــان هەبــوو )رێژەیەکــی زۆریشــیان بەڕەچەڵــەک کــورد 

بــوون(".

دامەزراندنــی شانشــینەکەی،  و  دیمەشــق  بــۆ  فەیســەڵ  لەگــەڵ هاتنــی 

حەلــەب پێگــەی خــۆی وەک مەڵبەنــدی ویالیەتەکــە لەدەســتدا و درایــە پــاڵ 

شانشــینە تــازە لەدایکبووەکــە و، دەمارگیریــی دیمەشــقییەکان بــووە مایــەی 

دڵەڕاوکــێ و ســەرهەڵدانی تــرس الی حەلەبــی و درووز و عەلەوییــەکان کــە 

ــە  ــان ل ــی و بەرژەوەندییەکانی ــنامەی خۆجێ ــە ناس ــتیان ب ــدا هەس ــە بنەڕەت ل

ــە  ــوو ک ــر ب ــت بەهێزت ــی نەتەوەپەرس ــەی قەوارەیەک ــوێن بیرۆک ــە ش کەوتن

ــی دەرەوەی  ــازی خەڵک ــی حیج ــتبوو و میرێک ــۆر دایڕش ــەبژێرێکی ناج دەس

جڵەوەکــەی  کۆمەاڵیەتییەکــەی  شــیرازە  لــە  دوور  و  جوگرافیایــە  ئــەو 

ــوو. ــتەوە ب بەدەس
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ئــەم ملمالنێیــەی نێــوان دیمەشــق و حەلــەب، بەدرێژایــی مــاوەی ئینتــداب و 

ســااڵنی ســەربەخۆیی پێــش قۆناخــی کودەتــا ســەربازییەکان کــە کودەتاکــەی 

بەعــس یــەکالی کــردەوە، ژیانــی سیاســی و حیزبیــی رەنگڕێــژ کردبــوو. ئــەوە 

بــوو کێبڕکێــی حیزبــی بەشــێوەیەکی ســەرەکی لەنێــوان باڕســتەی نیشــتامنی 

)دواتــر بــووە حیزبــی نیشــتامنیی ســووریایی( کــە چەقــی دەســەاڵتەکەی لــە 

دیمەشــق بــوو و، حیزبــی گــەل کــە چەقــی دەســەاڵتەکەی لــە حەلــەب بــوو، 

ــەو دوو  ــوان ئ ــی نێ ــی مێژووی ــەوەی ملمالنێ ــوو. ئەمــەش رەنگدان ــس ب قەتی

شــارە بــوو.

سووریای فیدرال

لەڕاســتیدا، زۆربــەی ئەوانــەی شــانیان داوەتــە بەر باســی مێــژووی دامەزراندنی 

دەوڵەتــی ســووریا، ئەوەیــان پشــتگوێ خســتووە کــە لــە ســەرەتادا و لــە 

ســەردەمی پاشــایەتیدا بەڕوونــی ناســنامەیەکی ناجــۆر و نایەکانگیــری سیاســیی 

هەبــووە. نــەک تەنیا لــەوڕووەوەی پەیوەســت بــە کــوردەوە وەک پێکهاتەیەکی 

نەتەوەیــی کــە خاکەکــەی تەنیــا لــە قۆناخێکــی درەنگــی ئینتدابــی فەرەنســادا 

بــە ناوچــە  لــەڕووی پەیوەســت  بــە دەوڵەتــی ســووریاوە لکێــرا، بگــرە 

ــە  ــی خــۆی ل ــوو شــا فەیســەڵ نەیتوان ــەوە ب ــووە. ئ عەرەبنشینەکانیشــەوە واب

راســتیی دووری و ملمالنێــی نێــوان پێکهاتەکانی شانشــینە تــازە لەدایکبووەکەی 

نەبــان بــکات، بۆیــە بــە دەســتوور دانــی بــە بوونــی هەرێمەکانــدا نــا. ئەوەتــا 

ــووریا(  ــتیی س ــرەی گش ــە )کۆنگ ــووریا، ک ــینی س ــتووری شانش ــن دەس یەکەمی

ــاددەی  ــە م ــەوە، ل ــاڵو کرای ــووزی 1920دا ب ــە 13ی تەمم ــرد و ل ــەندی ک پەس

ــە هەرێمگەلێــک پێکدێــت  دوو بەشــی یەکــدا دەڵێــت: "شانشــینی ســووریا ل
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کــە یەکەیەکــی سیاســیی نەشــیاو بــۆ لەتکــردن پێکدەهێنــن". واتــە هەرچەنــدە 

شانشــینەکەی بــە "یەکەیەکــی سیاســیی نەشــیاو بــۆ لەتکــردن" دانــاوە، دانــی 

بەوەشــدا نــاوە کــە "لــە هەرێمگەلێــک پێکدێــت."

لــە 23ی تەممــووزی 1920دا هێزەکانــی فەرەنســا ئاشــتییانە چوونــە نێــو 

حەلــەب و، دوابــەدوای ئــەوە ژەنــراڵ گــۆرۆ مەرســوومێکی راگەیانــد، مــاددەی 

ــی  ــەدواوە، خاک ــاڵی 1920 ب ــی س ــی ئەیلوول ــەڕۆژی یەک ــت: ل ــی دەڵێ یەکەم

ویالیەتــی کۆنــی حەلــەب – کــە ســەر بــە حکوومەتــی دیمەشــق بــوو – دەبێتــە 

حکوومەتێکــی ســەربەخۆ بــە نــاوی "حکوومەتــی حەلــەب" و شــاری حەلــەب 

مەڵبەنــدی ئــەو حکوومەتــە دەبێــت. حکوومەتــی حەلــەب نەچــووە نێــو 

ــە 28ی  ــۆرۆ ل ــری گ ــەی ه ــەی راگەیەندراوەک ــا ئەوکات ــووریاوە ت ــی س یەکێتی

تەممــووزی 1922 لەدایکبوونــی ئــەم یەکێتییــەی لەســەر بنەمــای فیدراڵیزمــی 

ــەکان  ــی عەلەویی ــەب و دەوڵەت ــی حەل ــق و دەوڵەت ــی دیمەش ــوان دەوڵەت نێ

راگەیانــد و، ئــەم یەکێتییــە مایــەوە تــا کاتــی هەڵوەشــاندنی بە بڕیاری ماکســیم 

ــە  ــی 1924 ک ــی یەکەم ــە 15ی کانون ــا ل ــااڵی فەرەنس ــیاری ب ــی کۆمیس فیگان

دروســتکردنی "دەوڵەتــی ســووریا"ی لــە ئەنجامــی تێکهەڵکێشــکردنی هــەردوو 

دەوڵەتــی دیمەشــق و حەلــەب لەپــاش جیاکردنــەوەی هــەردوو دەوڵەتــی 

ــوای ئیســکەندەرۆن  ــەوەی لی ــای درووز و جیاکردن ــای عەلەوییەکــەن و چی چی

ــە ویالیەتــی حەلــەب، راگەیانــد. ل

ناوچەکانــی کــوردان بــە یەکجــار نەخرانــە ژێــر دەســەاڵتی ئینتــداب لــە 

ــج(  ــێ کورمێن ــن )چیای ــە ســەرەتای 1920دا ناوچــەی عەفری ســووریا. بەڵکــو ل

ــوان  ــەی نێ ــەوە ناوچ ــەاڵتە. دوای ئ ــەو دەس ــر ئ ــە ژێ ــارم خران ــەی ح و ناوچ

ــلۆدا  ــو قامیش ــە نێ ــە ب ــەق ک ــەق چ ــەوە و چ ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــاری دیجل رووب

تێدەپەڕێــت لــە رۆژئــاواوە، بەپێــی رێککەوتنێکــی تایبەتــی نێــوان فەرەنســا و 
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تورکیــا لــە 1929دا خرایــە ژێــر ئــەو دەســەاڵتە و جێبەجێکردنــی رێککەوتنەکــە 

ــرا. ــەواو ک ــە 1933دا ت ل

لــە ســاڵی 1930دا، بیســت پیاوماقووڵــی کــوردی ناوچــە جیاجیاکانــی کــوردان 

و دیمەشــق و حــارم داوایەکیــان پێشــکەش کــرد كــە بــە ژمــارە 6501 لــە 15ی 

ــدا  ــرا و، تێی ــار ک ــااڵی فەرەنســا تۆم ــی کۆمیســیاری ب ــە دیوان نیســانی 1930 ل

ــتووانی  ــەی دانیش ــی دیک ــێوەی پێکهاتەکان ــرد هاوش ــا ک ــە فەرەنس ــان ل داوای

ــە  ــی ب ــی فەرم ــەت و داننان ــی تایب ــی کارگێڕییەک ــداب، لەڕێ ــایەی ئینت ــر س ژێ

ــت. ــش بکرێ ــەڵ کوردی ــە لەگ ــان، مامەڵ زمانەکەی

توێــژەرە  لەالیــەن  هەیــە،  بوونیــان  زەویــدا  لەســەر  کــە  فاکتانــە  ئــەم 

نەتەوەپەرســتە عەرەبەکانــی مێــژووی دروســتبوونی دەوڵەتــی ســووریا و 

دەســتەبژێری نەتەوەپەرســتی عەرەبــی ســووریاوە بەپێــی لۆجیکــی پیالنگێڕیــی 

ــە  ــەدوای ریش ــەڕان ب ــۆ گ ــەوڵ ب ــەوەی ه ــەوە، بەبێئ ــە لێکدەدرێن داگیرکاران

بدرێــت. مێژووییەکانیــان 

سووریا لە فیدراڵیزمەوە بۆ ناوەندیبوونی دووالیەنە

ــە  دەوڵەتــی ســووریا بــەرەو ناوەندیبــوون چــوو، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەنــدێ ل

نیشــانەکانی دیموکراســیی پاراســت کــە لــە ســەردەمی ئینتدابــەوە مابوونــەوە. 

وەک فرەالیەنیــی سیاســی و ئازادیــی رۆژنامەوانــی و هەڵبژاردنــی راســتەقینەی 

پارلەمانــی و ســەندیکا ســەربەخۆکان، هەروەهــا بــە دەســتوور ناســنامەی 

ــی  ــتنە قۆناخ ــو گەیش ــتبوو تاوەك ــووریا( پاراس ــاری س ــۆی )کۆم ــتامنیی خ نیش

ــە  ــس ل ــی بەع ــەی حیزب ــان کودەتاک ــە بارگرانرینی ــەربازییەکان، ک ــا س کودەت

ئــاداری 1963 بــوو. بەمــەش قۆناخــی ناوەندیبوونــی دووالیەنــە دەســتی 
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پێکــرد: ناوەندیبوونــی نەژادیــی بەدەســتووریکراو، بــە ناونانــی دەوڵــەت 

ــاری  ــی کۆمەڵگــەی ســووریا )کۆم ــە نەژادییەکان ــە پێکهات ــک ل ــاوی یەکێ ــە ن ب

عەرەبیــی ســووریا( و لێکەوتەکانــی لــە ســڕینەوە و تواندنــەوەی پێناســەکانی 

دیکــە لەڕێــی پرۆژەگەلــی روون کــە گەلــی کوردیــان بەتایبــەت بەئامانــج 

دەگــرت )ســەرژمێریی ئاوارتــە، پشــتێنەی عەرەبــی...( و، ناوەندیبوونــی ئیداریی 

ــەکان و  ــتە خۆجێی ــی دەس ــت رۆڵێک ــی گش ــی زەوتکردن ــە لەڕێ ــەردەوام ک ب

ــپێرا و  ــەوە چەس ــت رەهەندەکانیی ــددا بەگش ــە ناوەن ــار ل ــکردنی بڕی قەتیس

ــەوە. قووڵکرای

سووریا دەوڵەتی بەناوەندیکراو

لەڕاســتیدا، ســووریا بــە رسووشــت دەوڵەتێکــی ناوەنــدی نییــە بــە شــێوە 

نارساوەکــەی )وەک فەرەنســا بــۆ منوونــە(، بەڵکــو دەوڵەتێکــی زۆر رەقــی 

بەناوەندیکــراوە لەڕێــی دۆخــی )دەســەاڵتی قووڵــەوە( کــە تەنیــا لەســەرووی 

وەک  دەوڵــەت  ســەربەخۆیی  لەناوبــەری  تەنیــا  و  نییــە  دەوڵەتــەوە 

دامەزراوەیەکــی گوزارشــتکار لــە تــەواوی کۆمەڵگــە و بێالیــەن لە کێشمەکێشــە 

کۆمەاڵیەتییــەکان نییــە، بەڵکــو لــە ســەرووی دەســەاڵتە رسووشــتییەکانی 

دەوڵەتەوەیــە. ئــەم دەســەاڵتە قووڵــە دەوڵەتــی بــە تــەواوی قــووت دا و، 

ــت  ــووت دا و، گش ــیی ق ــی دیموکراس ــانە بۆماوەییەکان ــش نیش ــەڵ ئەوی لەگ

کێبڕکێیەکــی لەســەر دەســەاڵتی رسووشــتی لــە دەزگەکانیــدا وەال نــا، تەنانــەت 

لەنێــوان شــوێنکەتوو و الیەنگرانــی دەســەاڵتیش ئــەو كارەی كــرد و لەجیاتــی 

ئــەوە، پەنــای بــردە بــەر هەڵبژاردنــی ئەوانــەی گونجاوترینــن بــۆ بەکارهێنانــی 

ئۆرگانــی و تووندکردنــی چنگــی ئەمنیــی خــۆی. هەڵبژادنــە پەرلەمانییــە 
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رووکەشــەکان منوونەیەکــی روونــن بــۆ ئەمــە، کــە تێیانــدا دەســەاڵتە قووڵەکــە 

ــان دەکات  ــان دەستنیش ــی پارلەم ــە ئەندامان ــراو ب ــتێکی داخ ــوەخت لیس پێش

ــی  ــی هەڵبژاردن ــدا هەڵمەت ــۆ پڕۆپاگان ــا ب ــەاڵت تەنی ــوینکەوتووانی دەس و، ش

رووکەشــییانە ئەنجــام دەدەن و رەشــامڵ هەڵــدەدەن و وێنــە بــاڵو دەکەنــەوە. 

هەمــان شــتیش لــە هەڵبژاردنــە رووکەشــییە خۆجێیەکانــدا دەکرێــت. بەمــەش 

ــت دەدات. ــەک لەدەس ــت واتەی ــژاردن گش ــەی هەڵب پرۆس

رووداوەکانی پاش شەڕی نێوخۆیی

ــاداری 2011دا  ــە لــە ئ ــووریا ک ــتیخوازانەکانی س ــە جەماوەرییــە ئاش ناڕەزایی

دەســتیانپێکرد، زۆری نەبــرد بوونــە ملمالنێــی چەکــداری و هــەر زوو ئــەو 

ملمالنێیــە بەرگــی تووندوتیژیــی تایفەگەرانــەی پۆشــی. ئەمــەش بــووە مایــەی 

ــە هاوکێشــەی  ــان ل ــەی خۆی ــەو پێکهاتان ــو ئ ــتەگەلێک لەنێ ــی ئاراس دەرکەوتن

ملمالنێــی تایەفەگەریــی نێــوان رژێــم و ئۆپۆزیســیۆندا نەدەبینــی، بەتایبەتیــش 

کــورد لــە باکــوور و باکــووری رۆژهــەاڵت و درووز لــە باشــووری ســووریا، بــۆ 

ئــەوەی بــەرەو بنیاتنانــی دۆخێکــی تایبــەت بەخۆیــان بچــن. ئــەوە بــوو کــورد 

رێڤەبەرییەکــی خۆســەریان پێکهێنــا کــە دواتــر فرەوان بــوو و ئەو پێکهاتانەشــی 

گرتــەوە کــە لــە ناوچەکانیــان و دەوروبــەری ئــەو ناوچانــەدا پێکــەوە دەژیــان. 

درووزەکان هەوڵیــان دا لەڕێــی هەڵوێســتێکی بێالیــەن لــە ملمالنێیەکــە و 

رەتکردنــەوەی خزمەتکردنــی درووزەکانــی دەرەوەی ناوچەکەیــان لەالیــەن 

ــورد  ــۆن ک ــن. وەک چ ــان ببەخش ــە ناوچەکەی ــک ب ــەوە تایبەمتەندیێ زۆرینەیان

لــەڕووی سیاســییەوە لەتبــوون و هەندێــک لــە حیزبــە سیاســییەکانیان چوونــە 

پــاڵ ئۆپۆزیســیۆن، درووزەکانیــش لەتبــوون و هەندێکیــان الی رژێمیــان گــرت 
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و چەکیــان بــۆی هەڵگــرت و هەندێکــی دیكەشــیان چوونــە پــاڵ ئۆپۆزیســیۆن.

نــۆ ســاڵ شــەڕی نێوخۆیــی بــە شــێوازی جۆراوجــۆر تــەواوی رووبــەری ســووریای 

گرتــەوە و، بەتونــدی بنیاتــی کۆمەڵگەکانــی ســووریای لەتوپــەت کــرد. ئــەوە بــوو 

ــرەوان ســااڵنێک  ــی بەرف ــی دروســتبوون و ناوچەگەل ــدان )ســوپای( خۆجێی چەن

لــە دیمەشــق و ناوەنــد دابــڕان و، بەرژەوەنــدی و پابەندیــی نــوێ دروســتبوون. 

ســنوورەکانی ســووریا مــاوەی ســااڵنێک دوور لــە دەســەاڵتی ناوەنــد بــە کراوەیــی 

بــەڕووی واڵتانــی دراوســێدا مانــەوە و جووڵــەی بازرگانــی و دانیشــتووان لەگــەڵ 

ــێوەیەکی  ــان بەش ــەواوی ی ــە ت ــدی ب ــدا پەیوەن ــرا، لەکاتێک ــە رێکخ ــەو واڵتان ئ

دژایەتــی  بنەمــای  لەســەر  هەســتێک  پچــڕا.  ناوەنــددا  لەگــەڵ  بەشــەکی 

ــتنە  ــی، رێکخس ــوور بەتایبەت ــە باک ــتبوو. ل ــەر دروس ــد و دەوروب ــوان ناوەن لەنێ

ــە شــەڕی دژ  ــان خســتە شــان و ل ســەربازییەکانی ئۆپۆزیســیۆن چەکــی تورکیای

بــە دیمەشــق فەرمانــی ئەوێیــان جێبەجێکــرد و، دیمەشــقیش ســوپا و میلیشــیای 

چەنــد واڵتێکــی بــۆ شــەڕی ئــەو رێکخراوانــە هــاوردە کــرد. ســەبارەت کوردیــش، 

ســنووریان بــەڕووی هەرێمــی کوردســتاندا کرایــەوە و بەبــێ ئامادەیــی ناوەنــد 

جووڵــەی بازرگانــی و هاتووچــۆ رێکخــرا و زیاتــر لــە چارەکــە ملیۆنێــک کــوردی 

ســووریا لــە هەرێمــی كوردســتاندا نیشــتەجێبوون و هەســتی گەلێــری بااڵدەســت 

ــە  ــەوەی رووی ل ــر ل ــرە زیات ــە هەولێ ــە ســووریا رووی ل ــی کــورد ل ــە ناوچەکان ل

ــە  ــۆ قۆناخــی پێــش 2011 دەکەن ــەوە ب ــە گەڕان ــت. هەمــوو ئەمان دیمەشــق بێ

مەحــاڵ. راســتە دەســەاڵتی ناوەنــد پانتاییەکــی فرەوانــی خاکــی ســووریای 

گێڕاوەتــەوە ژێــر رکێفــی خــۆی و رەنگــە پانتایی زیاتریــش بگێڕێتــەوە و، لەوانەیە 

بیــر لــەوە بکاتــەوە بــە دەســتێکی پۆاڵییــن دەســەاڵتی رەهــای ناوەنــد بەســەر 

ــە دەســتگرتن بەســەر وشــیاریی  ــەاڵم بێگومــان ل ــەدا بســەپێنێت، ب ــەو ناوچان ئ

خەڵــک و مەیــل و هەســتیان بــە تایبەمتەندییەکانیــان شکســت دەخــوات. 
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هەوڵــی دەســەاڵتی ناوەنــد بــۆ ســەپاندنی دەســەاڵت بەســەر تــەواوی جوگرافیای 

ســووریادا بــە هەمــان سیســتمی سیاســیی ناوەندییــەوە وەک ئەوەیــە واڵتەکــە 

بکاتــە النــەی دروســتکردنی تەقینەوەیەکــی نــوێ لــە ســووریا کــە رەنگــە بەهێزتر 

ــی  ــتمێکی سیاس ــی سیس ــە داهێنان ــر ل ــتە بی ــە پێویس ــت. بۆی ــر بێ و وێرانکەرت

بکرێتــەوە کــە زامنــی پاراســتنی گشــت پێکهاتــەکان بێــت لــە دەستوەشــاندنی 

ناوەنــد و، هەلــی بنیاتنانــەوەی ژیــان و ناوچەکانــی خۆیــان لەســەر بنەمــای نــوێ 

لــە چوارچێــوەی ســووریایەکی نوێــدا بــۆ بڕەخســێندرێت.

ــە  ــی ک ــەوە بین ــژووی خۆی ــە مێ ــەی ب ــی زەمان ــی، ســووریا خولێکــی نوێ بەکورت

ــتنی  ــان و داڕش ــە خۆی ــردن ل ــۆ جەختک ــت هــەوڵ ب ــی دەخوازێ ــە پێکهاتەکان ل

ئینتیــامی خۆیــان لــە چوارچێــوەی هاوبەشــە مرۆڤینییەکانــدا بەشــێوازێکی نــوێ 

بــدەن، کــە لەســەر بنەمــای فرەڕەنگــی و رێزگرتــن لــە فرەڕەنگــی دروســتببێت، 

لەجیاتــی ئــەوەی هــەوڵ بــۆ ســەپاندنی یــەک ناســنامەی لەوتــاوی نــەژادی یــان 

تایەفەگەرانــە بــدەن، کــە پێناســەکانی دیکــە لەنــاو دەبــات.

بــە  پێویســتی  تایەفەگــەری  و  نــەژادی  لێکرازانــی  رووبەڕووبوونــەوەی 

فرەوانکردنــی ئاســۆی پێناســێکی نیشــتامنیی گشــتگیرە کــە هەمــوو پێکهاتــەکان 

بەبــێ هەاڵوێرکــردن و ســڕینەوە لەخــۆ بگرێــت. شانبەشــانی بەکارهێنانــی ئــەم 

ــی  ــەوەی دەوڵەت ــی بنیاتنان ــۆ قۆناخەکان ــەر ب ــی دامەزرێن ــە وەک بنیاتێک پێناس

نوێــی ســووریا کــە پێویســتە خاوەنــی دەســتوورێک بێــت رێگــە بــە زیانگەیانــدن 

بــە مافــە بنچینەییەکانــی تــاک و پێکهاتــەکان، بــە بیانــووی زۆرینــەی نەتەوەیــی 

یــان مەزهەبــی یــان سیاســی، نــەدات. ئــەوکات پێناســە نیشــتامنییە گشــتگیرەکە 

توانــای ئــەوەی دەبێــت فرەڕەنگــی و فرەجــۆری لــە کۆمەڵگــەدا بکاتــە هــۆکاری 

ــەک هەڕەشــەی هەڵوەشــانەوە. ــی حکوومــەت، ن ــزی و یەکگرتووی بەهێ
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بەبــێ هەڵوەشــاندنی بنیاتــی ناوەندیــی دووالیەنــەی ئامــاژە بۆکــراو، ناکرێــت 

دەوڵەتــی ســووریا بکرێتــە دەوڵەتێکی ئاســایی. ئەم رێچکەیە بە هەڵوەشــاندنی 

بەناوەندیکردنــی نــەژادی دەســت پێــدەکات. بــە هەڵگرتنــی دەســتوورییانەی 

کۆتــە نەژادییەکــەی نــاوی دەوڵــەت و، دامەزراندنــی پێناســە نیشــتامنییەکەی، 

ئینجــا هەڵوەشــاندنی بنیاتــە تونــدە سیاســی و کارگێڕییــە بەناوەندیکراوەکــەی 

دەبێــت. پێویســتە دەوڵــەت کۆکــەرەوەی گشــت پێکهاتەکانــی بێــت، نەوەکــو 

ئامرازێــک بێــت بــۆ ســەپاندنی بااڵدەســتیی پێکهاتەیــەک بەســەر پێکهاتەکانــی 

دیکــەدا.

چــۆن دەوڵــەت دەتوانێــت نیشــتامنی بێــت، یــان دەوڵەتــی هاوواڵتیبــوون بێت، 

یــان دەربــڕی گشــت کۆمەڵگــە بێــت، ئەویــش لــە کاتێکــدا بــە دەســتوور بــۆ 

پێناســێکی نەژادیــی دیاریکــراو قۆرخکــراوە و یەکێــک لــە رەنگەکانــی ئااڵکــەی 

ــااڵی هــۆزی قورەیشــە و دوو ئەســتێرەکەی ســەر ئااڵکــەش  هەمــان رەنگــی ئ

ئامــاژەن بــۆ یەکگرتنێــک کــە بوونــی نییــە لەنێــوان دوو دەوڵەتــی )عــەرەب( و، 

مارشــە )نیشــتامنییەکەی( دەڵێــت: "النــەی عەرەبچێتــی خانەیەکــی پیــرۆزە" و، 

تەنیــا زمانــی فەرمیشــی زمانــی عەرەبییــە؟

پێویســتە پێناســەی ســووریا بــەڕووی ئاســۆی فرەڕەنگیــی راســتەقینەی خۆیــدا 

بکرێتــەوە و ســەرەتا لــەم بەناوەندیکردنــە نەژادییــە رزگار بکرێــت و، دان 

ــەم  ــێ ئ ــە بەب ــت. چونک ــێ بگیرێ ــزی ل ــت و رێ ــدا برێ ــەوی دی ــە پێناســی ئ ب

دانپێدانانــە بەپێــی گوتــەی چارلــز تەیلــەر، پێناســەکە دەبێتــە پێناســێکی 

ــی  ــۆ بەڕێوەبردن ــەوە ب ــتییانە بدۆزرێت ــی ئاش ــتە میکانیزمێک ــندە. پێویس کوش

فرەکولتــووری لــە ســووریا لەســەر بنەمــای یەکســانی وەک بەهایەکــی مرۆڤانــە 
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كــە سازشــی لەســەر ناكرێــت. داننــان بــە پێناســی تایبەتــی پێکهاتەکانــی 

ــە  ــە چەمک ــو ب ــەی، بەڵک ــەفییە رەهاک ــە فەلس ــە چەمک ــا ب ــەک تەنی واڵت، ن

کولتوورییەکەشــی، واتــە بــەو کولتــوورەی کۆمەڵگەیــەک جیــا دەکاتــەوە 

ــی  ــا سیاسییەکەش ــە وات ــتێت و، ب ــەی دەبەس ــە زمانەک ــت ب ــتەوخۆ پش و راس

کــە بریتییــە لــە مافــی ئەوانــەی بــەو پێناســە دەستنیشــانکراون، تــا کاروبــاری 

ــەرن. ــان بەڕێوەب خۆی

 فیدراڵیزم و جیابوونەوە

ــە شــێوازەکانی چارەســەرکردنی تەنگــژەی دەوڵەتــی بەناوەندیکــراو  یەکێــک ل

لــە ســووریا فیدراڵیزمــە، کــە کــورد بــە زیاتریــن خوازیــار و داکۆکیکــەری 

دەژمێردرێــن. لــە کاتێکــدا لــە نێــو ناوەندەکانــی رژێــم و ئۆپۆزیســیۆندا، چەنــد 

دەنگێکــی کــەم و نــزم نەبێــت، حوکمێکــی رەهــا بــاوە کــە پێیوایــە فیدراڵیــزم 

ــەوە. ــۆ جیابوون رێخۆشــکەرە ب

لەڕاســتیدا فیدراڵیــزم یەکێکــە لــە شــێوازەکانی ناناوەندیبــوون. ناناوەندیبوونیش 

ــەرچاوەکان  ــەاڵت و س ــکردنەوەی دەس ــۆ دابەش ــتمێکە ب ــک سیس وەک چەم

ــی خــاوەن  ــم و کەرتەکان ــی وەک هەرێ ــد و قــەوارە خۆجێیەکان ــوان ناوەن لەنێ

فرەوانــی  بەپێــی  ناناوەندیبــوون  ئاســتەکانی  شــەرعی.  یاســایی  ســیفەتی 

رسووشــت،  بــە  دەگۆڕدرێــن.  دەوروبــەر  دەســەاڵتەکانی  بەرتەســکیی  و 

دەســەاڵتەکانی دەوروبــەر چەنــد فرەوانــر بــن ئەوانــدە دەســەاڵتەکانی ناوەنــد 

بەرتەســک دەبــن و واڵت کەمــر ناوەندی دەبێــت و کەمر رەق دەبێت و نەرمر 

دەبێــت. لەکاتــی گەیشــتنە بەربەســت و، وەک ئامرازێــک بــۆ چارەســەرکردنی 

ــە  ــەوە، چ ل ــی ناوەنــدی دەبن ــەڕووی دەوڵەت ــە ســەختانەی رووب ــەو دۆخ ئ
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ــەوەی  ــۆی چڕکردن ــووری، بەه ــان ئاب ــی ی ــان سیاس ــت ی ــڕی بێ ــتی کارگێ ئاس

ــە ناوەنــد و، دەبنــە مایــەی دەرکەوتنــی ناهاوســەنگی  دەســەاڵت و داهــات ل

لــە بەشــداریی سیاســی یــان تەرخانکردنــە داراییــەکان لــە بودجــەی گشــتی یــان 

بەشــداری لــە کەرتــە جیاجیاکانــی جومگەکانــی دەوڵــەت، پەنــای بــۆ دەبرێــت. 

ــە  ــە ببێت ــەم دۆخــی ناهاوســەنگییەدا رەنگ ــی ل ــە رۆچــوون و بەردەوام چونک

ــن و قــەوارەی  ــر دەب ــی کات قووڵ ــەی تەنگژەگەلێــک کــە لەگــەل تێپەڕین مای

ــر هەڕەشــە. ــە ژێ دەوڵەتەکــە خــۆی دەخەن

ــیدا  ــی سیاس ــداری و ناناوەندێتی ــی ئی ــوان ناناوەندێتی ــی زۆر لەنێ جیاوازییەک

ــە. ناناوەندێتیــی ئیــداری déconcentration تەکنیکێکــە بــۆ رێکخســتنی  هەی

خــودی  لەنێــو  تایبەمتەنــدی  دابەشــکردنی  بنەمــای  لەســەر  ئیــدارەکان 

دامەزراوەیەکــدا، یــان ســەرەتایەکە بــۆ گواســتنەوە لــە کارگێڕیــی ناوەندییــەوە 

وەک  ناوەندیبــوون  لەگــەڵ  دژبــەرە  کــە  ناناوەنــدی  کارگێڕیــی  بــەرەو 

سیســتمێکی کارگێــڕی کــە تیایــدا دەســەاڵتی بڕیــاردان لــە لووتکــەی دەوڵــەت 

یــان دامەزراوەکــەدا چــڕ بووەتــەوە. بەمــەش ناناوەندێتیــی ئیداری سیســتمێکە 

ــەک  ــاڵ هێشــتنەوەی ی ــی ســەربەخۆ لەپ ــان کارگێڕی ــی ی ــی خۆجێ ــۆ کارگێڕی ب

دەســەاڵتی سیاســی و بەتایبەتیــش یــەک دەســەاڵتی یاســادانان. ئــەم سیســتمە 

نەرمــی و ئاســانکاری بــۆ دەرکردنــی بڕیــاری کارگێــڕی لەالیــەن دامــەزراوە یــان 

کەســانی ئاگەدارتــر و شــارەزاتر لــە بابــەت و کاروبــاری خۆجێــی لــە دەســەاڵتی 

ناوەنــد و کاربەدەســتانی، دەســتەبەر دەکات. دەکرێــت ئــەم سیســتمە لەبــەر 

چەندیــن هــۆکاری جۆراوجــۆری ئابــووری یــان جوگرافیایــی یــان دیمۆگرافیایی..

ــە  ــە ل ــی سیاســی dévolution بریتیی ــەاڵم ناناوەندێتی ــت. ب ــادە بکرێ ــد، پی هت

دان یــان گواســتنەوەی دەســەاڵتی سیاســی لــە قەوارەیەکــەوە بــۆ قەوارەیــەک 

و، بەگشــتی لــە قەوارەیەکــی بــااڵوە بــۆ قەوارەیەکــی خــوارووی خــۆی و، 
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ــی  بەگشــتی ســپاردنی دەســەاڵتی پێویســتە بەدەســەاڵتی دەســتووریی خۆجێ

ــی فەرمــان و ئەرکــی دیایکــراو کــە پێــی ســپێردراون. ــۆ ئەنجامدان ب

کەتــە فیدراڵیــزم رێگەیەکــە بــۆ رزگابــوون لــە ســەختیی چارەســەری پرســگەلی 

فرەنەتەوەبــوون یــان بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت لە ســایەی دەوڵەتێکــی ناوەندیدا. 

ــد و  ــوان ناوەن ــۆ دابەشــکردنی دەســەاڵتەکان و ســامانەکان لەنێ سیســتمێکە ب

ــەو  ــان ب ــوون و دانن ــت بەب ــەکان هەس ــت الیەن ــک گش ــەکان بەجۆرێ هەرێم

ــە  ــەن. بریتیی ــتەقینە بک ــیی راس ــەکان و هاوبەش ــی ماف ــە و گەرەنتیکردن بوون

بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی فرەنەتەوەیــی،  لــە سیســتمێکی سیاســی 

یــان باشــرکردنی ئــەدای کارگێــڕی بەشــێوەیەک كــە پرۆســەکانی گەشــە و 

ــات. ــش بب ــووری بەرەوپێ ــەوەی ئاب بووژان

سیســتمی فیــدرال هــەن تەمەنیــان ســەدان ســاڵە و نەبوونەتــە مایــەی 

بــە  جیابوونــەوە  مافــی  خۆیــان  هــەن  هەندێکیشــیان  جیابوونــەوە. 

هەرێمەکانیــان دەدەن لەڕێــی گشتپرســیەوە، کەچــی هەرێمــەکان بــە ویســتی 

خۆیــان و بــە گشتپرســیی ئــازاد، بڕیــاری مانــەوە لەنێــو دەوڵەتــە فیدرالەکــەدا 

ــەر  ــەر چــی؟ لەب ــە(. لەب ــەدا وەک منوون ــرن )هەرێمــی کیبکــی کەن هەڵدەبژێ

ئــەوە نــا کــە ئــەم هەرێامنــە نکۆڵــی لــە پێناســی تایبــەت بــە خۆیــان دەکــەن، 

ــەن و،  ــە ناک ــەو پێناس ــی ئ ــە زەوتکردن ــت ب ــە هەس ــە ك ــەر ئەوەی ــو لەب بەڵک

ــەن.  ــەدا ناک ــە فیدرالەک ــوەی دەوڵەت ــە چوارچێ ــتەملێکراوی ل ــە س ــت ب هەس

هەســت بــە کەمکردنــەوەی مافەکانیــان ناکــەن و، هەســتناکەن کــە بــەزۆر لــە 

ــەش  ــەرباری ئەمان ــراون. س ــس ک ــەدا قەتی ــە فیدرال ــەو دەوڵەت ــوەی ئ چوارچێ

ــان لەنێــو دەوڵەتــە فیدرالەکــەدا پارێزراوتــرە  ــان لــەوەی بەرژەوەندیەکانی دڵنی

وەک لــە دەرەوەی.

لەڕاســتیدا، قووڵکردنــەوەی شــێوازی دەوڵەتــی بەناوەندیکراو لــە کۆمەڵگەیەکی 
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ــە  ــوون. رەنگ ــۆ لەتب ــج ب ــە ئامان ــژ دەکات و دەیکات ــەت بۆمبڕێ ــدا دەوڵ فرەیی

لەتبوونەکــە لــە شــێوەی دابەشــبوونی دەوڵەتەکــەدا نەبێــت، کــە لەڕێــی 

ــی  ــی بنیات ــو لەتبوون ــزراوە، بەڵک ــەوە پارێ ــی نێودەوڵەتیی ــامن و دانپێدانان پەی

ــەڵ  ــەردەوام و لەگ ــی ب ــۆ ملمالنێ ــۆکار ب ــە ه ــت و، دەبێت ــی دەبێ کۆمەڵگەی

ــیکردنەوەی  ــا ش ــرەوە، تەنی ــەوە. لێ ــدا دەتەقێت ــی الوەکی ــەر چەخامخەیەک ه

ــەس  ــەرم ب ــی ن ــی پێکەوەی ــە دەوڵەتێک ــی ب ــادەی رەق و گۆڕین ــی س دەوڵەت

نییــە، بەڵکــو پێڕەوکردنــی بنەمــای مــاف و دەســەاڵتی فــرەوان جێگرەوەیــە بــۆ 

ــی دواخــراوە. ــی و دەرەک ــەر هــۆکاری نێوخۆی ــەی لەب ــەو لەتبوون ئ

لەوانەیـە باسـکردنی شـێوازی فیدراڵـی رەوا بێـت لـەوڕووەی کـە ئایـا بۆ دۆخی 

سـووریا گونجـاوە یـان نەگونجـاوە، بـەاڵم بەبـێ ئەوەی بڕیـاری یەکالکـەرەوەی 

لەسـەر بدرێـت و، بگوترێـت کـە دەبێتـە مایـەی جیابوونەوە.

لەئاکامـدا، شـێوازی پێشـنیازکراو بـۆ دەوڵەتـی داهاتـووی سـووریا هەرچییـەک 

بێـت، چارەسـەری پرسـی کـورد لەوەدایـە دەسـتوور دان بـە بوونی گەلـی کورد 

و بـە زمانەکەیـدا وەک زمانـی فەرمـی و، مافـی رەوای خـۆی لـە بەڕێوەبردنـی 

سـوودبینینی  مسـۆگەرکردنی  لەگـەڵ  بنێـت.  خۆێـدا  ناوچەکانـی  کاروبـاری 

لـەم  بکرێـت.  لەسـەر  رێککەوتنـی  کـە  شـێوازێک  بەپێـی  سـامانەکانی  لـە 

چوارچێوەیـەدا دەکرێـت شـێوازێک دابڕێژرێـت لەسـەر بنەمای دۆخی گشـتیی 

سـووریا و دۆخـی تایبەتـی کـورد. بەبـێ ئەمـە، چارەسـەر نادیـدە دەبێـت، یـان 

کـورت دێنێـت و، مەترسـیی گۆڕانـی بـۆ ملمالنێیەکـی کـراوە و بەردەوامیـش 

هەڵدەگرێـت بەهـۆی دەسـتوەردانە نێودەوڵەتـی و هەرێمییـە بێشـەرمانەکان 

لـە کاروبـاری سـووریا کـە لەگـەڵ سـەرهەڵدانی شـەڕی نێوخۆیـی، لـە ٢٠١٢وە 

سـەریان هەڵـدا و، چەنـد سـاڵێکە بوونەتـە شـەڕێکی بەوەکالـەت کـە زیـان بە 

دەگەیەنێـت. پێکهاتەکانیانـەوە  بەگشـت  سـووریاییەکان 
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ئەنجام

- سـنووری سیاسـیی دەوڵەتی سـووریا لەالیەن هێزی نێودەوڵەتیی دەرەکییەوە 

داڕێـژراون، بەبـێ گوێدانە فاکتـە جوگرافیایی و مرۆییـەکان و، هەندێ ناوچە لە 

کوردسـتان دابڕێران و بە قەوارەی سـووریاوە لکێران.

ــە  ــتی رژێم ــەی و رسووش ــێوە کۆنەک ــوەڕۆک و ش ــە نێ ــووریا ب ــی س - دەوڵەت

ــان  ــەر هەم ــتنەوە لەس ــارە داڕش ــۆ دووب ــا و، ب ــتی هێن ــییەکەیەوە شکس سیاس

ــە. ــەکان شــیاو نیی ــا کۆن بنەم

- پێویســتە پێناســی نیشــتامنیی ســووریا دابڕێژرێتــەوە بەشــێوەیەک کــە 

زەوتکردنــی نــەژادی یــان تایفەگەرانــە وەال بنێــت و رێــز لــە فرەجــۆری بگرێت.

لەنێــوان  نوێــی کۆمەاڵیەتــی  بــە پەیامنێکــی  پێویســتییەکی زۆر هەیــە   -

ــە  ــە رەنگ ــدی، ک ــی ناناوەن ــوەی دەوڵەتێک ــە چوارچێ ــووریا، ل ــی س پێکهاتەکان

فیــدرال بێــت یــان هــەر شــێوازێکی بنیاتنــەری دیکــە، کــە گشــت پێکهاتــەکان 

ــت. ــز بگرێ ــەوە لەئامێ ــردن و لێکەمکردن ــێ هەاڵوێرک بەب

- ســەبارەت بــە کــورد، چارەســەر بریتییــە لەوەی دەســتوور دان بنێــت بەبوونی 

گەلــی کــورد و زمــان و مافــی رەوای بەڕێوەبردنی کاروبــاری ناوچەکانی.

 



226

ناسنامە و سیاسەتی دەرەوەی كۆماری 

ئیسالمیی ئێران

د.پەرویز رەحیم قادر

پێشەكی

کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران شــوناس یــان ناســنامەی سیاســیی تایبــەت بــه  

كــه   ســەرەکیی هه یــه  ،  رەهەنــدی  ســێ  ناســنامەیە  ئــەو  هەیــە.  خــۆی 

بریتیــن لــه رەهەنــدی بڕوابــوون بــە ئێرانشــار، رەهەنــدی شۆڕشــگێڕی و 

رەهەنــدی ئیسالمی-شــیعی، کــە كــۆی ئەمانــەش لــە سیاســەتی نێودەوڵەتیــدا 

رێنیشــاندەریەتی. بۆیــە سیاســەت و رەفتــاری دەرەکیــی ئێــران لەســەر بنەمــای 

جۆرێــک لــە عەقاڵنییەتــی ئایینی-ئەخالقــی و ئایدیالیســتی پێناســە دەکرێــت. 

لــە کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا، به هــۆی ئــه وه ی كــه  رسووشــتی رەوایــی و هێــز 

بڕواییە)عەقیدەتییــە(، لەئەنجامــدا سیاســەتی دەرەوەی ئێرانیــش ئایدیۆلۆژیاییە 

و پاراســتنی دەســەاڵت و دەســتەبەركردنی هێــز لــە چوارچێــوەی كۆمــاری 

ئیســالمیی ئێرانــدا، پەیوەندیــی بە پاراســتنی بەرژەوەندی و ئاسایشــی سیســتمە 

سیاســییە عەقیدەتییەكەیــە وه  هه یــه  لــە ئاســتی نێوخــۆ و دەرەوەدا. هەروەهــا 
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ــەم  ــی ئ ــدراوی پەیڕەوكردن ــران، گرێ ــی ئێ ــتنی دەســەاڵتداریی حوکمڕانان پاراس

ســراتیژەیە  لــە سیاســەتی دەرەوەی ئێرانــدا؛ بــۆ منوونــە چۆنییەتــی پەیوەنــدی 

ــكا. ــل و ئەمری ــران لەگــەڵ ئیرسائی ئێ

ــە  ــن ل ــۆ تێگەیش ــەك ب ــە لەالی ــە ك ــە لەوەدای ــین و باس ــەم نووس ــی ئ گرنگ

ــاری  ــی رەفت ــراتیژ و چۆنییەت ــا س ــی، هەروەه ــوازی ناوچەی ــۆكاری فراوانخ ه

سیاســەتی دەرەكــی كۆمــاری ئیســالمی و لەالیەكــی دیكــەوە، پاڵنــەر و هــۆكار 

و ئامانــج و ئامرازەكانــی، پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ ناســنامەی ئــەم سیســتمە 

ــە. ــییە ئایدیۆلۆژیایی سیاس

ــە سیاســەتی دەرەوەی  ــە تێگەیشــن ل ــە ل ــە بریتیی ــەم باس پرســی ســەرەكی ئ

كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بەپێــی ناســنامە سیاسی-شۆڕشگێڕانە-ئیســالمییەكەی 

و بــۆ ئــەم مەبەســتەش ئامانجــی ســەرەكی ئــەم نووســین و باســە ئەوەیــە كــە 

وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بدەینــەوە كــە چ پەیوەندییەك لەنێــوان بەها وناســنامەی 

كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لەگــەڵ سیاســەتی دەرەوەی ئــەو دەوڵەتــەدا هەیــە؟

گریامنــەی ســەرەكیی ئــەم نووســینە ئەوەیــە كــە بــۆ خوێندنــەوەی سیاســەتی 

دەرەكیــی كۆمــاری ئیســالمی ناتوانیــن وەكــو دەوڵەتێكــی ئاســایی تەنیــا 

بــۆ هــۆكارە ئاسایشــییە مــادی و بەرژەوەندییــە ئابــووری و نەتەوەییــەكان 

ــەرە  ــا و پێكهێن ــەز و بنەم ــۆ رەگ ــەوە ب ــو پێویســتە بگەڕێین ــەوە. بەڵك بگەڕێین

بەهایــی و ناســنامەییەكانی ئــەم دەوڵەتــە كــە سیســتمە سیاســییەكەی لەســەر 

دامــەزراوە، بۆئــەوەی باشــر لــە سیاســەتی دەرەوەی ئــەو دەوڵەتــە تێبگەیــن.

ئــەم باســە لــە چەنــد تەوەرێــك پێكدێــت. لــە بەشــی یەكەمــدا باســی 

پەیوەندیــی ناســنامە و سیاســەتی دەرەوە بەپێــی تیــۆری كۆنســراكتیڤیزم 

ــە سیاســەتی  ــە بەشــی دووەمــدا ســەرچاوەكانی ناسنامەســازی ل ــن و ل دەكەی

ــی ســێیەمدا  ــەڕوو و لــە بەش ــالمیی ئێرانــدا دەخەین ــاری ئیس دەرەوەی كۆم



228

ــالمی  ــاری ئیس ــی كۆم ــنامەییە پێكهێنەرەكان ــە ناس ــا و نۆرم ــی بەه كاریگەری

لەســەر سیاســەتی دەرەوەی ئــەو دەوڵەتــە دەخەینــەڕوو و لــە بەشــی چــوارەم 

ــاری  ــی كۆم ــەتی فراوانخوازی ــنامە و سیاس ــوان ناس ــی نێ ــدا پەیوەندی و كۆتایی

پاشــان  و  دەستنیشــاندەكەین  دەرەوەدا  سیاســەتی  لــە  ئێــران  ئیســالمیی 

باســەكەمان دەخەینــەڕوو. دەرئەنجامەكانــی 

یەكەم: سیاسەتی دەرەوە و ناسنامە

سیاســەتی دەرەوە كۆمەڵــە ئامانــج، هەڵوێســت، رێبــاز و ئامرازێكــە كــە 

ــی  ــۆ بەدیهێنان ــی ب ــری نێودەوڵەت ــە سیاسییەكانیتـ ــەر یەك ــك بەرامب حكومەتێ

سیاســەتی  دەكات.  بــۆ  بەدواداچوونیــان  نەتەوەییــەكان،  بەرژەوەندییــە 

دەرەوە هەوڵــدەدات كاریگــەری لەســەر رەفتــاری واڵتانــی دیكــە بــكات 

ــەش  ــە ئەم ــت ك ــی هەبێ ــۆی سیســتمی نێودەوڵەت ــەری لەســەر ك ــان كاریگ ی

لەهەنــگاوی دروســتبوونی بیرۆكەكانــی بەرژەوەنــدی نەتەوەیی و رێكخســتنیان 

ــانكردنی  ــراو و دواتـــر دەستنیش ــوەی ئامانــج و مەبەســتی دیاریك لەچوارچێ

هۆكارەكانــی هەلومەرجــی نێوخۆیــی و دەرەكــی كــە كاریگــەری لەســەر 

ئامانجــەكان و شــیكردنەوەی تواناكانــی دەوڵــەت و داڕشــتنی پالن و ستـــراتیژی 

بــۆ بەكارهێنانــی توانــاكان بەمەبەســتی بەدیهێنانــی ئامانجەكانــدا هەیــە. )پالنو 

ــی  ــە جۆراوجۆرەكان ــە پرس ــی ب ــەتی دەرەوە گرنگ و روی، 1375: ص21(. سیاس

وەک: پرۆســەكانی هەنووكەیــی لــە ئاســتی دامــەزراوە فەرمــی و نافەرمییەكانی 

حكومــەت، پرۆســەی دروســتكردنی بڕیــار و ستـــراتیژییەكانی هەڵبژاردنــی 

عەقاڵنــی، ئامانجــەكان و ئامــرازەكان، ژینگــە و رسووشــتی سیاســی نێوخۆیــی، 

بكــەرەكان و رەگــەزە دەرونییەكانیــان و تێگەیشــتنیان، ئایدۆلۆژیــا، ژیۆپۆلیتیــك 
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ــەر  ــت لەس ــەتی دەرەوە جەخ ــەوە سیاس ــەم روانگەی ــی، دەدات. ل ــا دوای و ت

ــار دەكات و سیاســەتی نێودەوڵەتــی  پرۆســە نێوخۆییەكانــی دروســتكردنی بڕی

تەركیــز لەســەر پەیوەنــدی نێــوان دەوڵەتــان وەك سیســتمێكی نێودەوڵەتــی و 

تایبەمتەندییەكانــی سیســتمەكە دەكات )اقایــی و رســولی، 1388: ص7(.

"كۆنستـــراكتیڤیزم" وەك لقێــك لــە تیۆرییــە رەخنەگەراییــەكان بــە خســتنەڕووی 

و  رۆل  چۆنییەتــی  هەوڵــدەدات  ناســنامەیی  سیاســەتی  لــە  تێگەیشــتنێك 

ــەژاد،  ــك، ن ــیونالیزم، ئەتنی ــو: ناس ــەكان وەك ــوان زەینیی ــە نێ ــەری كۆمەڵ كاریگ

مەزهــەب و پرەســتیژ، لــە سیاســەتی دەرەوەدا رشۆڤــە بــكات. هەروەهــا 

كۆنستـــراكتیڤیستەكان بڕوایانوایــە كــە گرنگــی بابەتەكانی ناســنامەیی لەوەدایە 

ــدا  ــە ئەنجام ــك و ل ــەری واڵتێ ــەكانی پێكهێن ــە پرۆس ــێكە ل ــنامە بەش ــە ناس ك

ــی، 1386: ص111(.  ــتە دەكات)كیان ــەكان ئاراس ــی و دەرەكیی ــارە نێوخۆی رەفت

ناســنامەی ئەكتەر/بكــەرەكان لــە ناوەنــدی تیــۆری كۆنستـــراكتیڤیزمدایە، لــەم 

ڕوانگەیەوە، ناســنامە بـــریتییە لــە تیگەیشــتنەكان و چاوەڕوانییــەكان دەربارەی 

)خــود( كــە تایبەتــە بــە ڕۆڵ بینیــن یــان بەجێهێنانــی ئــەرك )مشــیرزادە، 1385: 

ص332(. 

ــۆ دەوڵــەت  ــە دووجــۆر ناســنامە ب ــان ب ــراكتیڤیستەكان بڕوای بەگشــتی كۆنستـ

هەیــە: یەكەمیــان، ناســنامەی بەكۆمــەڵ. دووەمیــان، ناســنامەی كۆمەاڵیەتــی. 

ــدی  ــو: تایبەمتەن ــە، وەك ــادی هەی ــای م ــەت بنەم ــی دەوڵ ــنامەی بەكۆمەڵ ناس

واڵت و جوگرافیــا و دانیشــتووان و...تــاد، لەكاتێكــدا ناســنامەی كۆمەاڵیەتــی، لــە 

هەڵســوكەوت و مامەڵــەی دەوڵەتــان لەگــەڵ یەكتـــری دروســتدەبێت و دەبێتــە 

هــۆی جیــاوازی دەوڵەتــان لــە یەكتـــری لــە سیســتمی نێودەوڵەتیــدا )عگایــی و 

رســولی پانــی ا بــادی، 1389: ص221(.

لەوبارەیـــەوە، بیرمەنـــدی ســـەرەكی قوتابخانەكـــە، ) ئەلێكســـاندر ونـــت 
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ـــییەكان  ـــە ئاسایش ـــت و كێش ـــە گرف ـــە ك ـــەو بڕوایەدای Alexander Wendt(، ل

و بـــەم پێیـــە ســـەرهەڵدانی جەنگـــەكان لەنێـــوان ئەكتەرەكانـــدا رسووشـــتی 

ـــان،  ـــۆ خۆی ـــە ب ـــرۆزە ك ـــی پی ـــی ئەركێك ـــی بەجێهێنان ـــە ئەنجام ـــوو ل ـــن، بەڵك نی

ـــمیت، 1383: ص598(.  ـــس و اس ـــان دەكات )بیلی ـــاوە و رازیی ـــان پێهێن قەناعەتی

و  ناســین  بــۆ   ،)Constructivism(كۆنستـــراكتیڤیزم تیــۆری  لەڕوانگــەی   

دەبێــت  نێودەوڵەتیــدا،  لــە سیســتمی  رەفتــاری دەوڵەتــان  شــیكردنەوەی 

ــۆ  ــە ب ــە ك ــەو واڵتان ــنامەی ئ ــە ناس ــی و ســەرنج بدرێت ــتێك گرنگ ــش هەرش پێ

ــە و  ــەم دەوڵەت ــی ئ ــان پێناســەیان كــردووە، كــە دروســتكەری عەقاڵنییەت خۆی

ــدی و  ــە بەرژەوەن ــەرەوە ك ــەو ئەكت ــەی ئ ــە لەڕوانگ ــی واقعییەت ــە كردن پێناس

ــات  ــی دەرەوەدا بنی ــەڵ جیهان ــدی لەگ ــە پێون ــی ل ــتەكان و داخوازییەكان ویس

ــینەی  ــە كاری لەپێش ــنامەیە دەبێت ــەم ناس ــردن ل ــا بەرگریك ــت. هەروەه دەنێ

سیاســەتی دەرەوەی هــەر دەوڵەتێــك كــە ئەمــەش رەوایەتــی بــە رەفتارەكانــی 

ئــەو دەوڵەتــە دەدات و لەوانەشــە بــە پێچەوانەكــەی راســت بێــت بــۆ ئەكتــەر 

لەڕوانگــەی  ا بــادی، 1390: ص112(.  پانــی  و دەوڵەتێكــی دیكــە )رســولی 

كۆنستـــراكتیڤیستەكانەوە، ناكۆكــی و دژایەتــی ناســنامەیی هــۆكاری ســەرەكی 

ــە  ــتكراوی ملمالنێی ــی دروس ــێویش بەرهەم ــران و پش ــێویە، قەی ــگ و پش جەن

ناســنامەییەكانە. بــەم هۆیەشــەكە هــاوكاری وەك پرۆســەیەكی فێربوونــی 

كۆمەاڵیەتــی ســەیر دەكرێــت، كــە دەبێتــە هــۆی تێگەیشــتنی یەكســان و 

هاوبــەش لــە واقعییــەت، هەروەهــا دەبێتــە هــۆی دووبــارە پێناســە كردنــەوەی 

بەرژەوەندییــەكان كــە ئەمــەش دەبێتــە هــۆی پەرەســەندنی ناســنامە كۆییــەكان 

یــان بەكۆمــەڵ، كــە دەتوانێــت هاوكێشــەی ئاسایشــی چارەســەر بــكات 

1383: ص184(. )اســكندریان، 

ــەتی  ــیكردنەوەی سیاسـ ــۆ شـ ــراكتیڤیزم بـ ــۆری كۆنستــ ــەوە، تیـ ــەم روانگەیـ لـ



231

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و پێكدادانی ناسنامەكان

ـــەوە  ـــەم گریامن ـــە ب ـــەوەی ك ـــۆی ئ ـــت. بەه ـــاو بێ ـــت زۆر گونج دەرەوە دەتوانێ

ــەتی  ــتدەكەن و سیاسـ ــان دروسـ ــی خۆیـ ــەران جیهانـ ــە بكـ ــتپێدەكات كـ دەسـ

دەرەوەش بـــواری هەڵبژاردنەكانـــە و ژینگەیەكـــە تیایـــدا بكـــەرەكان تەفســـیر 

ـــەتی  ـــە سیاس ـــەن، بۆی ـــن و جێبەجێدەك ـــرن، رادەگەیەن ـــار وەردەگ ـــەن، بڕی دەك

دەرەوە جۆرێكـــە لـــە بنیاتنـــان و دروســـتكردن، واتـــا ئەكتەر/بكـــەرەكان 

بڕیـــاردەدەن كـــە وابـــن. هەروەهـــا كاریگـــەری بەهـــا و پێوەر)نـــۆرم( لەســـەر 

ــە  ــت لـ ــەوە دەبێـ ــەی بەكۆمەاڵیەتیبوونـ ــەی پرۆسـ ــەتی دەرەوە لەڕێگـ سیاسـ

ـــوەرە  ـــی و پێ ـــوەرە نێوخۆی ـــا پێ ـــدا، وات ـــی و نێودەوڵەتی هـــەردوو ئاســـتی نەتەوەی

ــد، 1389: ص43(. ــوادی ارجمنـ ــەكان )جـ ــەروو نەتەوەییـ سـ

دووەم: سەرچاوەكانی ناسنامە-سازی لە سیاسەتی 

دەرەوەی كۆماری ئیسالمیی ئێران

مەبەســت لــە ســەرچاوەكانی ناسنامە-ســاز، كۆمەڵێــك رەگــەزی بنیاتنەرانەیــە لــە 

سیســتمەكانی بەهایــی و پێوەریــدا، كــە دەبنــە هــۆی دروســتبوون و پێكهاتــن و 

بەرجەســتەبوونی تایبەمتەندییەكانــی كۆمەاڵیەتی، سیاســی و كولتــووری دەوڵەتی 

ئێــران، كــە ئــەم دەوڵەتــە لــە دەوڵەتەكانــی دیكــە جیادەكاتــەوە. ئــەم ســەرچاوە 

ــە  ــەن ل ــەوە و تێگەیشــتنی سیاســەت داڕێژەران ناسنامە-ســازانە، بنەمــای لێكدان

بــواری پەیوەندیــە نێودەوڵەتیــەكان و سیاســەتی دەرەوە، هەوەرهــا رووداوەكان، 

ئامانــج و مەبەســتەكانی ئەكتەرەكانــی دیكــە، كــە لــە قۆناغــی دواتـــردا، 

كاردانــەوەی گونجــاو بەرامبــەر ئەوانــدا پێناســە دەكات. مێــژووی ئێــران، ئایینــی 

ئیســالم و مەزهەبــی شــیعە، گوتــاری شۆڕشــی ئیســالمی، جیهانــی ســێیەمگەرایی 

و ژیۆپۆلێتیــك، وەك بەشــێك لــە ســەرچاوەكانی ناسنامەســاز، لــە سیاســەتی 
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دەروەی كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا دەنارسێــن )دهقانــی فیــروز ابــادی و 

نوری،"كتــاب"، 1391: ص70(. بــۆ منوونــە گوتــاری جیهانــی ســێیەمگەرایی یەكێــك 

ــالمیی  ــاری ئیس ــەتی دەرەوەی كۆم ــە سیاس ــازی ل ــەرچاوەكانی ناسنامەس ــە س ل

ــەران و تیۆریســییەنەكانی  ــڕوای دامەزرێن ــە بەب ــەم سیســتمە مانایی ــە. ئ ئێراندای

كۆماری ئیســالمی ناوەڕۆك و گەوهەرێكی دژە كۆلۆنیالیســتی، دژە ئیمپریالیســتی 

و دژە هەژمونگەرایــی لــە خۆیــدا هەڵگرتــووە. جیهانــی ســێیەمگەرایی دژی 

باروودۆخــی هەنووكەیــی و سیســتمی سیاســی-ئابووری نێودەوڵەتییــە و لــە 

ــە  ــن ب ــتەی گەیش ــە ئاراس ــە ب ــی بارودۆخەك ــازی وهەمواركردن ــی چاكس هەوڵ

سیســتمی دڵخــوازە بەمەبەســتی دەســتەبەركردنی ئاســایش و بەرژەوەندیــی 

كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و واڵتانــی نــارساو بــە جیهانــی ســێیەم یــان هەروەكــو 

ئێســتاكە لــە پــاش رووخانــی یەكێتــی ســۆڤیەت و بلۆكــی رۆژهــەاڵت لــە 

ــەم  ــوور. ئ ــان باش ــەندوو ی ــی پەرەنەس ــرێت واڵتان ــی دەگوتـ ــاڵی)1991( پێ س

گوتــارە؛ بنەمــاكان، رێســاكان، پێــوەرەكان و دامــەزراوە ســەرەكییەكانی سیســتمی 

ــە  ــی و دەســتێوەرنەدان ل ــەت و ســەروەریی نەتەوەی ــو: دەوڵ ــی وەك نێودەوڵەت

ــتمی  ــە سیس ــە ك ــڕوای وای ــەاڵم ب ــوڵ دەكات، ب ــان قب ــۆی واڵت ــاری نێوخ كاروب

ــەوە  ــەڕووی رێســا و یاســاكان و هەروەهــا ئابووریی ــی ل ــی نێودەوڵەت هەنووكەی

دەبێــت لــە بەرژەوەندیــی واڵتانــی جیهانــی ســێیەم گۆڕانــكاری بــە ســەردابێت 

ــادی، 1388: ص180(. ــروز ا ب ــی فی )دهقان

یەكێــك لــە نــۆرم و پێوەرەكانــی بەهایــی گرنــگ لــە ناســنامەی كۆماری ئیســالمیی 

ئێــران كــە رۆڵــی ســەرەكی لــە رەفتارەكانــی سیاســەتی دەرەوەیــدا هەیــە، 

پاراســتنی بەرژەوەنــدی سیســتمی ئیســالمییە. ئــەم پێــوەرە بەهاییــە لــە بــواری 

پەیوەنــدی دەرەكــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لەگــەڵ سیســتمی نێودەوڵەتــی 

ــاواز. یەكــەم:  ــاری جی و واڵتانــی دیكــە، دەتوانێــت ببێتــە هــۆی دووجــۆرە رەفت
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ــالمی  ــی ئیس ــدی دەوڵەت ــە بەرژەوەن ــەم بنەمای ــی ئ ــدا بەپێ ــدێ  دۆخ ــە هەن ل

وادەخوازێــت، كــە لەســەربنەمای زەرورەتــی مانــەوەی دەوڵەتــی ئیســالمی، 

ــان  ــت ی ــەكان بگونجێنێ ــوەرە نێودەوڵەتی ــا و پێ ــەڵ بەه ــۆی لەگ ــدات خ هەوڵب

ــەم  ــدێ  دۆخــدا ئ ــە هەن ــت. دووهــەم: ل ــی بێ ــدە كات ــكات هەرچەن ــان ب قبوڵی

بەرژەوەندییــە بــە مانــای پاراســتنی بەهــاكان و رێســاكانی ئیســالمی و رێگرتنــە 

لــە نفــووزی بێگانــەكان لــە واڵت كــە لــەم حاڵەتــەدا، بــۆ پاراســتنی ئــەم بەهــا 

ــاو  ــەكان، لەبەرچ ــا نێودەوڵەتیی ــا و یاس ــا، رێس ــوەر، بەه ــت پێ ــە دەتوانێ بااڵیان

ــە، 1385: ص23(.  ــیرزادە، مقال ــكات )مش ــێلیان ب ــان پێش ــت ی نەگرێ

لێــرەوە دەتوانییــن بڵێیــن كــە پاراســتنی بەرژەوەنــدی سیســتم رەوایــی هــزری 

ــاڵ  ــەوە ئایەتۆڵ ــا لەمباری ــت. هەروەه ــە( وەردەگرێ ــای تەقیی ــە )بنەم ــۆی ل خ

خومەینــی دەڵێــت: "پاراســتنی ئیســالم و حكومەتــی ئیســالمی، لــە نوێــژ گرنگتـــر 

و پڕبایەختـــرە.")موسوی خمینــی، 1377: ص58(. چەمكی پاراســتنی بەرژەوەندی 

ــی و  ــتنی یەكپارچەی ــت: ا- پاراس ــا بەكاردێ ــە دوو وات ــام( ب ــتم)حفڤ النڤ سیس

یەكێتــی نێوخۆیــی و دامــەزراوەكان لــە پشــێوی و ناســەقامگیری. ب- پارێــزگاری 

ــان  ــە كیانــی ئیســالمی و موســڵامنان و بەرامبــەر هەڕەشــە و هێرشــی دووژمن ل

و كافرەكان.)نائینــی، 2003: 7(. بۆیــە فەقیهــە شــیعەكان لــە كۆمــاری ئیســالمیی 

ئێــران پاراســن و دەســتەبەركردنی ئاسایشــی دەوڵەتــی ئیســالمی بــە ســەرووی 

هــەر شــتێكی دیكــە دادەنێنــن و بــە بەرزتریــن ئــەرك )واجــب( پێناســە دەكــەن. 

ــۆ پاراســتنی ئیســالم،  ــی ئیســالمی ب ــەت ئامانجــی دروســتكردنی حكومەت تەنان

ــەم پێیــەش، كۆمــاری ئیســالمی راگرتنــی  دەزانن.)رشیعتــی، 2008: 263-262(. ب

بڕیــارە شــەرعییەكان و مافەكانــی خەڵــك بــۆ پاراســتنی سیســتم و تەنانــەت كاری 

ســیخوری بــۆ ئیســالم و پاراســتنی ئاسایشــی حكومەتــی ئیســالمی بــە ئەركێكــی 

ــی، 2010، ج 21: 142(. ــام خمین ــرۆز و رەوا دەزانن.)ام پی
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بــە ســەركەوتنی شۆڕشــی ئیســالمیی ئێــران، ئایەتوڵــال خومەینــی وەک رێبــەری 

ئــەم شۆڕشــە پێداگــری لەســەر رەهەنــدی سیاســیی ئایدیــا و بنەمــا ئیســالمی 

و شــیعییەكان و پەیوەنــدی ئاییــن لەگــەڵ سیاســەت دەكــرد و بــەم پێیــە 

ئامانجــی كۆتایــی شۆڕشــی ئیســالمیی بــە گەڕانــەوەی ناســنامە ئیســالمییەكەی 

ــی  ــور، ج 5، 1991: 178(. لەالیەك ــی، صحیفەن ــام خمین ــران دەزانی.)ام ــۆ ئێ ب

دیكــەوە، گرنگیــی هــزری سیاســی/فقهی شــیعی بــۆ كۆمــاری ئیســالمی لــەوە 

دایــە كــە پێكهێنــەر و بنیاتنــەری تێگەیشــتنی موســوڵامنان و سیســتمی سیاســی 

ــەو  ــەن، ب ــەڵ دەك ــی لەگ ــە تەعامول ــان ك ــە جیه ــە ل ــاری ئیســالمیی ئێران كۆم

ــان  ــادار ی ــەوە وات ــەم روانگەی ــی ل ــتمی نێودەوڵەت ــان و سیس ــە جیه ــە ك واتای

مانــادار دەبێــت. لــە روانگەیەكــی دیكــەوە، فقهــی سیاســی شــیعی پێناســەی 

دەستنیشــانی  هەروەهــا  دەكات.  جێبەجێكردنــی  چۆنییەتــی  و  سیاســەت 

دۆســت و دووژمــن و پەیوەندیــەكان و دۆخــی ئاســایش و نائاسایشــی دەكات. 

بــەو پێیــەی كــە كۆمەڵــە پێــوەر و بەهایەكــە كــە چوارچێــوەی رەفتاریــی ئــەم 

ــا، 2006: 102(. ــبان نی ــییە دەستنیشاندەكات.)ش ــتمە سیاس سیس

تەنانــەت هــزری سیاســی/ فقهــی شــیعی بــە پاڵپشــتی ئایەتــی )60( لــە 

ســوورەتی ئەنفالــدا كــە دەڵێــت: "بەرامبــەر كافرانــدا تاوەكــو ئــەو جێگەیەی كە 

دەتوانــن خۆتــان ئامــادە بكــەن. تاوەكــو دووژمنانــی خــوا و دووژمنانــی خۆتــان 

برســێنن.."، بــۆ پاراســتنی ئاسایشــی موســڵامنان و حكومەتــە ئیســالمییەكەی لــە 

بــواری نێودەوڵەتیــدا "جیهــاد" دێنێتــە ئاراوە.)پرهیــزكار، 2011: 183(.

ــن و  ــۆ پاراس ــران ب ــیی ئێ ــتمی سیاس ــیعی، سیس ــی ش ــی سیاس ــا فقه هەروەه
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دەســتەبەركردنی ئاسایشــی ئۆمــەت و حكومەتــی ئیســالمی رادەســپێرێت یــان 

ئەركــداری دەكات كــە پەیــڕەوی لــە چوارچێــوەی بنەمــا فقهییــەكان بــكات یــان 

رەچاویــان بــكات. بــۆ منوونــە، بنەمــای فقهیــی "نەفــی ســەبیل" لــە سیاســەتی 

ــی  ــە زاڵبوون ــن ل ــەتی رێگەگرت ــان سیاس ــی ی ــەی دووژمنایەت دەرەوەدا لەڕێگ

رۆژئاوایــی  جیهانــی  بەگشــتی  و  زلهێــزەكان  دەوڵەتــە  و  ناموســوڵامنەكان 

ــاری  ــی كۆم ــە رێبەران ــش وادەكات ك ــەر ئەمەی ــە ه ــت. بۆی ــزە دەكرێ پراكتی

ئیســالمی لەژێــر كاریگــەری ئایدیۆلۆژیــای ئیســالمی سیاســیدا بــە تونــدی 

رووبــەڕووی بەهــا و نــۆرم و سیســتم و رژێمــە رۆژئاواییــەكان ببنــەوە و ئــەم 

رووبەڕووبوونەوەیــە بــە بەشــێك لــە ئەركــی سیاســی و ئایدیۆلۆژیایــی خۆیانــی 

بزانن.)متقــي، 2007: 27(.

مــادەی )3( لــە دەســتوری كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، حكومــەت بــە بەرپرســیار 

دەزانێــت و رایدەســپێرێت تــا هەمــوو تواناكانــی خــۆی بــۆ گەیشــن بــەڕادەی 

بــەرزی هێــزی تــەواوی بەرگــری نەتەوەیــی لەڕێگــەی پــەروەردەی ســەربازی 

بــۆ پاراســتنی ســەربەخۆیی و یەكپارچەیــی خــاك و سیســتمی ئیســالمی واڵت، 

بەكاربێنێــت. لــە بڕگــەی )16( لــە مــادەی ســێیەم، رێكخســتنی سیاســەتی 

بەرپرســیاریی  ئیســالمی،  پێوەرەكانــی  بنەمــای  لەســەر  واڵت  دەرەوەی 

ــە  ــەر هەمــوو موســوڵامنان و پاڵپشــتی و پشــتیوانی بێوچــان ل ــرایانە بەرامب بـ

ــتووری  ــەت دەزانێت)دەس ــی دەوڵ ــە ئەرك ــان ب ــوو جیه ــی هەم زوڵملێكراوان

ــاڵی 1989(. ــراوی س ــران، هەموارك ــالمیی ئێ ــاری ئیس كۆم

لــەم چوارچێوەیــەدا، كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران هەوڵــدەدات بــۆ دروســتكردن 

ــكردنی  ــالم و پێشكەش ــی ئیس ــۆ جیهان ــوێ  ب ــنامەیەكی ن ــەكردنی ناس و پێناس

پەرەپێدانــی  و  ئیســالمی  واڵتانــی  بــۆ  ئایینــی(  )دیموكراســی  دۆكتۆرینــی 

خەباتــی بڕوایــی و رزگاریخوازانــە لەســەر بنەمــای ئیســالم، لەهەمبــەر ویالیەتە 
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ــۆ  ــتبكات، ب ــەر دروس ــی كاریگ ــاوادا هێزێك ــكا و رۆژئ ــی ئەمری یەكگرتووەكان

ــی هــزری  ــەوە رزگاریخــوازەكان و بنەماكان ــە بزوتن ــەم مەبەســتەش ســوود ل ئ

ــۆ  جیهــاد و دژایەتــی ئیســتكبار و باڵوكردنــەوەی رۆحــی ســەربەخۆییخوازی ب

دژایەتیكردنــی ئیرسائیــل وەردەگرێــت و هەوڵــدەدات كــە ئەمە لەســەر بنەمای 

نەتەوەیــی و عەرەبــی نەبێــت، بەڵكــوو لەســەر بنەمــای ئایدۆلۆژیــك و ئایینــی 

ــدەدات هەمــوو  ــران هەوڵ ــەم مەبەســتەش كۆمــاری ئیســالمیی ئێ ــۆ ئ بێــت، ب

رەگــەز و فاكتــەرەكان وەكــو: بڕوایــی، ئایدۆلۆژیایــی، ئایینــی، ژیۆپۆلێتیــك 

ــیری،  ــەكار بێنێت)دهش ــاد، ب ــاز( و...ت ــەوت و غ ــەری وزە )ن ــەت فاكت و تەنان

ص45(.  :1383

یــان  شــۆڕش  بــە  كــە  دەوڵەتانــەی  ئــەو  دەرەوەی  سیاســەتی  رەفتــاری   

بزووتنەوەیــەك دەســەاڵتیان گرتۆتــە دەســت، لەژێــر كاریگــەری ئەم شۆڕشــەدا، 

رەفتارێكــی شۆڕشــگێرانەیە و ناچێتــە ژێــر رێســا بــاوەكان یانــوەک دەوڵەتانــی 

پێشــبینیكردنەوە.  و  نەتەوەیــی  بەرژەوەندیــی  و  عەقاڵنییــەت  ئاســایی 

چوارچێــوەی  لــە  شۆڕشــەكەیان  بنەماكانــی  دەیانەوێــت  شۆڕشــگێڕەكان 

ســنوورەكانیاندا قەتیــس نەمێنێتــەوە و هەنــاردەی دەرەوە بكرێــت. بۆیــە 

و، كۆمــاری  باڵوبوونەوەیەتــی  و  پەرەســەندن  رسووشــتی هــەر شۆڕشــێك 

ئیســالمیی ئێرانیــش كــە لــە ژێــر كاریگــەری هــزری سیاســی شــیعە و روانگــەی 

جیهانگەرایــی و دادپــەروەری تەوەریدایــە، بــەردەوام هەوڵــی فراوانبــوون 

و  دەكات  نێودەوڵەتــی  سیســتمی  هەنووكەییەكانــی  پێكهاتــە  دژایەتــی  و 

رەوایەتــی خــۆی لــە بنەمــا هــزری و فیقهیەكانــی شــیعە وەردەگرێــت، وەكــو: 

)االمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر(، )الدعــوە(، )العدالــە(، )نفــی ســبیل( و...

هتــد )حســینی،1387: ص863(.

ــی  ــی گرنگ ــە رۆڵ ــیعی ك ــای ئیسالمی-ش ــی ئایدولۆژی ــە رەگەزەكان ــك ل  یەكێ
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لــە چییەتــی و چۆنییەتــی پەیوەندییەكانــی دەوڵەتــی ئیســالمی )ئێــران( 

لــە سیســتمی نێودەوڵەتیــدا هەیــە، بنەمــای )تــەوەال و تەبـــەڕی(یە، لــەم 

روانگەیــەوە )تــەوەال( بــە مانــای دۆســتایەتی و بــە تایبــەت دۆســتانی خوایــە 

و دروســتكردنی پەیوەنــدی و ئەولەویەتدانــە بــە تەعامول لەگەڵیان.)تەبـــەڕی(

یــش بــە مانــای بێــزاری و نەفــرەت لــە دووژمنانــی خــوا و بەربەرەكانــی لەگــەڵ 

ــكردنی  ــۆ دابەش ــتدەبێت ب ــك دروس ــە پێوەرێ ــەم بنەمای ــەر ئ ــرەكان. لەس كاف

واڵتانــی جیهــان لــە سیاســەتی دەرەوەدا بــۆ شــەش گرووپــی: )بـــرا، بێالیــەن، 

ســەركەش( لــە گرووپــی واڵتانــی موســڵامندا و )دۆســت و بێالیــەن و دووژمــن( 

لــە گرووپــی واڵتانــی كافــردا، پێشــكەش دەكات. هەروەهــا ئەولەوییەتــی 

پەیوەندیــەكان لــە سیاســەتی دەرەوەدا دەستنیشــاندەكات، یەكــەم: پەیوەنــدی 

لەگــەڵ واڵتانــی جیهانــی ئیســالم، پاشــان واڵتــە دراوســێكان و دواتـــریش 

ــوی زادە،  ــارساوە )موس ــەرب ن ــە دارولح ــە ب ــی ك ــەروو ناوچەی ــی س دەوڵەتان

ص211(.  :1387

مەبەسـت لـە "دارالحـرب" ئـەو واڵتەیـە كە لە دۆخـی جەنگدایە لەگەڵ ئیسـالم 

و موسـڵامنان. هەروەهـا فەقیهە شـیعەكان پێـوەری "دارالحرب" بە سـەروەریی 

كافـرەكان و جێبەجێكردنـی بڕیارەكانـی نا-خوایی دەزانن. بـەم پێیە "دارالحرب" 

لـە فاكتەرەكانـی هەڕەشـەكەری سـەر ئاسایشـی نەتەوەیی دەوڵەتی ئیسـالمییە 

و بۆیـە حوكـم یـان بڕیارەكانـی "جیهـاد" دەربـارەی رووبەڕووبوونـەوەی ئـەو 

مەترسـی و هەڕەشـەیە دارێژراوە.)عمید زنجانـی، 1993: 261(.

سیاســی-ئایدیۆلۆژیایی  سیســتمی  نێوەڕۆكــی  بەپێــی  و  روانگەیــە  لــەم   

ــەكان جێگــەی ســنوورە  كۆمــاری ئیســالمییەوە، ســنوورە بڕوایــی و ئایدیۆلۆژیی

ــی  ــە رەگەزەكان ــالمی ل ــاری ئیس ــنامەی كۆم ــەوە و ناس ــەكان دەگرن جوگرافیایی

ناســنامەی ئیســالمی، ناســنامەی شۆڕشی ئیســالمی و ناســنامەی ئێرانی پێكدێت، 
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ئەوانــەش پێكــەوە گرێــدراو و تێكئــااڵون و لەكاتــە جیاوازەكانــدا لەوانەیــە 

ــاری  ــە كۆم ــی ل ــنامەی نەتەوەی ــەری ناس ــت. كاریگ ــر بێ ــان بەهێزتـ رەگەزێكی

ئیســالمی لەســەر سیاســەتی دەرەوە لە رێگەی پێناســەكردن و دەستنیشانكردنی 

رۆڵــە جیاوازەكانــدا دەبێــت، چونكــە پێكهاتەكانــی ناســنامەی كۆماری ئیســالمی 

جیــاواز و فــرە چەشــنن، ئــەوە ئــەم دەوڵەتــە رۆڵــی فــرە و جیــاوازی دەبێــت لــە 

سیاســەتی دەرەوەدا، بــۆ منوونــە رۆڵەكانــی بریتیــن لــە: دەوڵەتــی دادپــەروەر 

ــی،  ــی ونێودەوڵەت ــی ناوچەی ــەاڵتی زاڵ ــەری دژە دەس ــم، بك ــەوەر و دژی زوڵ ت

دژی ئیمپریالیــزم و زایۆنیــزم، دژی ئیســتكبار، ســەنگەری شۆڕشــی رزگاركەرانــە، 

چەوساوەكان)موســتەزعەفین(،  پشــتیوانی  شــیعە،  و  ئیســالم  بەرگریــكاری 

ئیلهامبەخشــی لــە جیهانــی ئیســالمدا، ناوەندیبوونــی جیهانــی ئیســالم، دەوڵەتی 

ــی  ــی جیهان ــی و یەكگرتووی ــدەری یەكێت ــق، یارمەتی ــااڵ و سەرمەش ــەی ب منوون

ــی ســەربەخۆ،  ــی پێداچوونەوەخــواز و پێكهاتەشــكێن، دەوڵەت ئیســالم، دەوڵەت

پشــتیوانی بزوتنــەوە رزگاریخــوازەكان، هاوپەیامنــی وەفــادار و...تــاد )دهقانــی 

ــادی، 1386: ص79(. ــروز ا ب فی

ــەتی  ــی سیاس ــرین بنەماكان ــە گرنگتـ ــوازی، ل ــەكردن و بانگخ ــای بانگەش  بنەم

دەرەوەی حكومەتــی ئیسالمییە)شــیعییە( كــە رسووشــتی سیاســەتی دەرەوە 

لەڕوانگــەی ئیسالمەوە)تەشــەیوع( رشۆڤــە دەكاتــەوە. بەپێــی ئــەم روانگەیــە، 

وادادەنرێــت كــە ئــەم كارە لەســەر بنەمــای پەیــام و بەرپرســیارێتی جیهانیــی 

ئایینــی ئیســالمە وەك دواییــن ئاییــن كــە لــە چوارچێــوەی بەختــەوەری هەمــوو 

مرۆڤەكاندایــە و پێویســتە بانگەشــەی بــۆ بكرێــت و ئەمــە جۆرێكــە لــە ئەركــی 

سیاســی و ئایینــی بــۆ حكومەتــی ئیســالمی بــە مەبەســتی ســەركەوتنی كۆتایــی 

ــی سیاســەتی دەرەوەی  ــە بنەماكان ــك ل ــرەوە یەكێ ــی، 1374: ص66(. لێ )قزوین

هزری-ئایینــی  سیســتمی  دەرهاوێشــتەی  كــە  ئێــران  ئیســالمیی  كۆمــاری 
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ــای  ــی دەســتەبژێر سیاســییەكانییەتی، بنەم ــی مەزهەبی ــای تایبەت وئایدۆلۆژی

بانگەشــەكردن یــان بانگەوازكــردن كــە لــە وتەكانــی رێبەرانــی بــااڵی كۆمــاری 

ئیســالمیی ئێــران بــە پرەنســیپێكی بنەڕەتیــی لــە سیاســەتی دەرەوەدا نــاو 

دەبـــردرێت. مەبەســتیش لێــی باڵوكردنــەوە و گەشــەپێدانی هــزری ئیســالمی-

شۆڕشــگێرانەیە و بانگــەواز بــۆ بنەماكانــی ئایینــی ئیســالم و پەیڕەوكردنییەتــی 

)زارعــی، 1391: ص99(. بنەمــای بانگەشــە كــردن بــۆ ئیسالم)شــیعە(، رسووشــت 

ــی  ــە الیەك ــیدەكاتەوە. ل ــیش ش ــی شۆڕش ــاد و هەناردەكردن ــی جیه و چۆنییەت

دیكەیــش قبوڵنەكردنــی نــۆرم یــان پێوەرەكانــی نێودەوڵەتــی و سیســتمی 

جیهانــی و هەوڵــدەدات بــۆ دروســتكردنی پێــوەر و سیســتمێكی نــوێ بــۆ 

یەكێتــی و یەكگرتوویــی جیهانــی ئیســالم و ئۆمەتــی ئیســالمی، هەروەهــا 

باڵوكردنــەوەی كولتــووری شــەهادەتخوازی و چاوەڕوانــی هاتنــی رزگاركــەر. لەم 

روانگەیــەوە، ئاشــتی و ئاســایش تەنیــا لەســەر بنەمــای دادپــەروەری ســەقامگیر 

و جێگیــر دەبێــت كــە ئەمــەش روونــادات تەنیــا بــە ســڕینەوەی زوڵــم و 

زۆرداری لەرێگــەی جیهــاد لــە پێنــاو شــەریعەتی خــوا، ئەمــەش لــە سیاســەتی 

ــەتی  ــە سیاس ــوازەكان ل ــەوە رزگاریخ ــتەزعەفان و بزووتن ــتیوانیكردنی موس پش

دەرەوەدا رەنگدەداتــەوە )موســوی زادە و جاودانــی مقــدم، 1387: ص213(.

لێكەوتــە و دەرهاوێشــتەی دەرەكــی ئــەم بنەمایــە لەڕوانگــەی سیســتمی 

هزریــی- ناســنامەیی كۆمــاری ئیســالمی دا، بریتییــە لــە پاڵپشــتی و پشــتیوانی 

ئابــووری لەالیــەن، ئیــامم یــان وەلــی ئەمریــی موســڵامنان بــۆ بەدەســتهێنانی 

پاڵپشــتی و داكۆكــی بــۆ جیهــاد. ئەمــەش بــە ئامانــج و مەبەســتی دوو دەســتە 

ــەن دەكرێــت: ــك و الی خەڵ

ــۆ  ــت ب ــە و دەكرێ ــەاڵتیان هەی ــز و دەس ــە هێ ــە ك ــەس و الیەنان ــەو ك  ا- ئ

بەرژەوەنــدی موســڵامنان یــان دەوڵەتــی ئیســالمی بــەكار بهێندرێــن.
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 ب- ئــەو كەســانەی كــە هێــزی مادیــان نییــە، بــەاڵم دەكرێــت بــۆ بەرژەوەنــدی 

دەوڵەتــی ئیســالمی بەكاربهێندرێن.)رشیعتی، 2008: 313(.

بۆیــە لــە بــواری سیاســەتی دەرەوەدا ئــەم بنەمایــە بەرامبــەر دەوڵەتانــدا 

و  ئابــووری  پاڵپشــتی سیاســی، ســەربازی، چــەك،  لەڕێگــەی  و  دەكرێــت 

دانپێدانــان بــە دەوڵــەت و..تــاد، جێبەجێدەكرێــت. هەروەهــا لەڕێگــەی 

ــراو و  ــارت و رێكخ ــۆ پ ــاد، ب ــی و..ت ــەربازی و دارای ــی س ــتی و یارمەتی پاڵپش

ــەن. ــالمی دەك ــتمی ئیس ــە سیس ــتی ل ــە پاڵپش ــت ك ــك دەكرێ بزووتنەوەگەلێ

)شــكوری، 1998: 427-424(. ئەمــەش لەچوارچێــوەی ســراتیژیی سیاســەتی 

ــتنی  ــرازی پاراس ــران وەک ئام ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــیی كۆم ــی و دیپلۆماس دەرەك

ــدی  ــتیوانی توون ــە پش ــە ئیم ــت. هەربۆی ــی ئەنجامدەدرێ ــی نەتەوەی ئاسایش

كۆمــاری ئیســالمی لــەو بزووتنــەوە تووندڕەوانــە دەبینیــن كــە بــە تیرۆریســت 

ناســێراون وەک؛ حیزبوڵــالی لوبنــان و حەماس و جیهادی ئیســالمیی فەلەســتین 

و حووســییەكانی یەمــەن و. .

لەالیەكــی دیكــەوە، ئایدیــا و بنەمــای چاوەڕوانی بــۆ دەركەوتن و ئاشــكرابوونی 

ئیاممــی زەمــان )مەهــدی(، یەكێكــی دیكــە لــە رەگەزەكانــی ناســنامەی ئایینــی-

ــدێ  ــە هەن ــن ب ــە پشتبەس ــەكان ب ــران. ئێرانیی ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــیعی كۆم ش

گێرانــەوە )روایــت( دەربــارەی بزوتنــەوە و هەســتانەوە لــە رۆژهەاڵتــەوە 

ــالمیی  ــاری ئیس ــدی، كۆم ــی مەه ــكرابوونی ئیامم ــن و ئاش ــە دەركەوت ــش ل پێ

ــە  ــەم ئایدیای ــی ئ ــتێنی بەدیهاتن ــە بەس ــت ك ــۆی دەزانێ ــی خ ــە ئەرك ــران ب ئێ

ئامــادە بــكات )عشــقی، 1379: ص62(. ئــەم گێڕانەوانــە وادەكات ئێرانییــەكان 

تێگەیشــتنێكی تایبەتیــان هەبێــت بــۆ پێگــەی خۆیــان لــە جیهــان و هەوڵبــدەن 

ــتنەوەی  ــارە داڕش ــۆ دووب ــدان ب ــا هەوڵ ــۆڕش، هەروەه ــی ش ــۆ هەناردەكردن ب

بزووتنــەوە  لــە  پشــتیوانیكردن  و  هەنووكەیــی  نێودەوڵەتــی  سیســتمی 
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و  ئاشــكرابوون  ئایدیــای  و  بنەمــا  رەنگدانەوەكانــی  لــە  رزگاریخــوازەكان 

ــا،  دەركەوتنــە لــە سیاســەتی دەرەوەی كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا )فاچلــی نی

ص296(.  :1388

هەروەهــا، رۆحــی بەرخــۆدان و خەباتگێــڕی كــە دەرهاوێشــتەی ئامۆژگارییــە 

ــەر  ــران. ه ــۆ ئێ ــنامەیی ب ــی ناس ــە پێوەرێك ــیعەیە، بووەت ــی ش مەزهەبییەكان

لەســەر ئــەم بنەمایەیــە كــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران هەرجۆرێــك لــە ســازش 

ــە  ــرس و بابەت ــەر پ ــی، لەس ــتمی نێودەوڵەت ــارەكانی سیس ــەر گوش ــە بەرامب ل

ــی  ــی پرس ــە پەرەپێدان ــگەزبوونەوە ل ــان پاش ــان ی ــو وەالن ــدا )وەك جیاوازەكان

و  بالســتییەكان  و  دوورهاوێــژ  مووشــەكییە  توانــا  پەرەپێدانــی  و  ئەتۆمــی 

ــدڕەوەكان  ــەوە توون ــە بزووتن ــی شــۆڕش و هەروەهــا پاڵپشــتی ل هەناردەكردن

وەک: حیزبوڵــالی لوبنــان و حەمــاس و جیهــادی ئیســالمی و حووســییەكان 

ــە  ــژە ب ــەوە و درێ ــكا و...( رەتدەكات ــل و ئەمری ــی ئیرسائی ــەت دژایەت و تەنان

سیاســەتەكانی خــۆی دەدات. چونكــە بــە پێــی ئــەم پێــوەرە ناســنامەییە، 

ــە  ــار و ئابڵووق ــە و گوش ــەر كێش ــری لەبەرامب ــنەكردن و خۆڕاگ ــی سازش رۆح

ــە  ــران بۆت ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــەاڵتدارانی كۆم ــەر و دەس ــۆ رێب ــدا، ب و گرفتەكان

ــدا )رســولی پانــی  ــە سیاســەتی دەرەوەی كۆمــاری ئیســالمیی ئێران بەهایــەك ل

ا بــادی، 1390: ص99(.

ئیســالمیی  كۆمــاری  ئیســالمییەكانی  سیاســییە  دەســتەبژێر  روانگــەی  لــە 

ــە  ــی خــۆی ل ــە و رەوای ــەوەی هەی ــەت رەهەندێكــی ســەروو نەت ــران، دەوڵ ئێ

خواوەنــدەوە وەردەگرێــت و ئەمــەش بــەو مانایەیــە كــە ســەروەری نەتەوەیــی 

لەالیــەن  كــە  ســەروەری  كۆدەكرێنــەوە.  پێكــەوە  ئیالهــی  ســەروەری  و 

ــە" و  ــی فەقی ــە "وەل ــیعەوە دەدرێت ــی ش ــەی ئیاممەكان ــە لەڕێگ خواوەندەوەی

لێــرەوە ئیســالم )تەشــەیوع( رەگــەزی بنەڕەتیــی پێكهێنــەری ناســنامەی كۆماری 
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ــەش  ــەم پێی ــت. ب ــیۆنالیزم( الواز دەبێ ــە و نەتەوەگەرایی)ناس ــالمیی ئێران ئیس

ــەتی دەرەوە  ــت سیاس ــالم و دەبێ ــەورەی ئیس ــی گ ــە ئۆمەت ــێكە ل ــران بەش ئێ

ــە  ــیعیزم پێناس ــەربنەماكانی ئیسالم-ش ــەكان لەس ــە بەرژەوەندیی ــدات ك هەوڵب

ــیاریی  ــا پێویســتە دەوڵــەت ئــەرك و بەرپرس بــكات و دابـــرێژێت، هەروەه

ئیســالمی و ســەروو-نەتەوەیی خــۆی بەجــێ بگەیەنێــت )فرزانــە پــور، 1388: 

ص129(. 

لەالیەكــی دیكەشــەوە، بەپێــی چەمكــی "ویالیەتــی فەقیــە"، بــواری جوگرافیایی 

دەســەاڵتەكانی وەلــی فەقیــە لــە چوارچێــوەی جوگرافیاییــدا ســنووردار نابێــت، 

ــەوە و  ــان دەگرێت ــوڵامنانی جیه ــوو موس ــە و هەم ــەروو نەتەوەیی ــوو س بەڵك

ئەركــی وەلــی فەقیــە رێبەرایەتــی و ئاراســتەكردن و رێكخســن و هەماهەنگــی 

هەمــوو موســوڵامنانی جیهانــە بــۆ هاتنــە ئــارای ئۆمەتــی تاقانــەی ئیســالمی و 

دروســتبوونی حكومەتێكــی جیهانــی ئیســالمی. لێرەوەیــە كــە نەتــەوە بەشــێكە 

ــی  ــی ئاسایش ــە پێ ــی ب ــایش و بەرژەوەندییەكان ــالمی و ئاس ــی ئیس ــە ئۆمەت ل

ئۆمەتــی ئیســالمە.)كریمی ملــە، 2014: 707(.

ــە  ــت و شــبلی تێلهامــی(، بڕوایانوای ــكل بارێن ــی )مای ــە ناوەكان دوو نووســەر ب

بنەمــای  لەســەر  ئیســالمی  شۆڕشــی  پــاش  دروســتكراوی  ناســنامەی  كــە 

دژایەتــی  و  سیاسی-شــیعی  ئیســالمی  و  ئێرانــی  مێژوویــی  ناســیونالیزمی 

ــتە دەكات  ــران ئاراس ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــەتی دەرەوەی كۆم ــزم، سیاس ئیمپریالی

ــك  ــە قۆناغێ ــان ل ــەردەمانێك ی ــە س ــا بڕوایانوای ــدەدات. هەروەه ــی پێ و رەوای

ــبەرانە  ــەتی هێرش ــەوە سیاس ــوو، ئ ــدا زاڵب ــە ئێران ــیونالیزم ل ــەزی ناس ــە رەگ ك

ــەتی دەرەوەدا  ــە سیاس ــی ل ــیونالیزمی ئێران ــووزی ناس ــوازی و نف و بەرفراوانخ

ئەولەوییەتــی هەبــوو، بــەاڵم رەگــەزی ناســنامەپێدەری شۆڕشــگێری و ئیســالمی 

سیاسی-شــیعی بــووە بنەمــای فراوانخــوازی و ســەرپەڕەیی جیهانــی ئیســالم لــە 
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سیاســەتی دەرەوەی ئێرانــدا )بارنــت و تلهامــی، 1383: ص19ـ17(.

تەنانــەت دەوڵەتی نەتەوەیــی)Nation-State( لە گوتاری شیعی-ئیســالمگەرای 

ــیعیدا  ــای ئیسالمی-ش ــوەی ئایدۆلۆژی ــە چوارچێ ــدا، ل ــاری ئیســالمیی ئێران كۆم

پێناســە دەكرێــت. لەســەر بنەمــای تیۆریــی سیاســی شــیعە، دەوڵەتــی هەرێمــی 

و نەتەوەیــی رەســەنایەتی شــەرعی نییــە، چوونكــە ئــەو ســنوورانەی ئێســتا كــە 

موســوڵامنان دابەشــدەكات، رەوا نیــن. هەروەهــا دەوڵەتــی نەتەوەیــی نەتــەوە 

ــەی  ــوو كۆمەڵگ ــە. بەڵك ــەنایەتی نیی ــالمدا رەس ــە ئیس ــە ل ــت، ك ــۆ دەگرێ لەخ

ــك  ــای كۆمەڵێ ــی ئیســالمی بەمان ــە و ئۆمەت ــە ئیســالمدا ئۆمەت سیاســی رەوا ل

موســوڵامنن كــە لەڕێگــەی ئاییــن و بــڕوای هاوبەشــەوەوە لــە جێگــەی نەتــەوە، 

ــە  ــیارە ك ــالمیش بەرپرس ــی ئیس ــن و دەوڵەت ــەش پێكدێن ــی هاوب كۆمەڵگەیەك

زەمینــە و ئیمكانــات و توانــای پێویســت بــۆ هاوواڵتیانــی ئۆمەتــی ئیســالمی بــۆ 

گەیشــن بــە ئامانجــە پیرۆزەكانیــان دەســتەبەر بــكات. بەپێچەوانــەی دەوڵــەت 

- نەتــەوە، كــە ئایدۆلۆژیــای ناســیۆنالیزم ژێرخانەكــەی پێكدێنێــت، بەپێــی 

ــالمیدا  ــی ئیس ــە دەوڵەت ــالمی ل ــاری ئیس ــی كۆم ــزری و لۆژیك ــوەی ه چوارچێ

بنەمــای ئایدۆلۆژیــای ئیسالمی-شــیعی ئــەوە پێكدێنێــت )دهقانــی، 1384: 

ص63ـ62(.

 بەگشــتی لــەم روانگەیــەدا، دەوڵــەت و حكومــەت و حوكمرانی ســەرچاوەیەكی 

ــالم  ــتنی دارولئیس ــای پاراس ــۆنگەیەوە بنەم ــەم س ــە. ل ــی هەی ــی و ئایین ئیاله

و پاراســتنی سیســتمی ئیســالمی لەســەربنەماكانی فیقهــی شــیعیەوە بــە 

ــوو  ــە ســەرەوەی هەم ــە ل ــە ك ــا ئەركێك ــت، وات ــات( دادەندرێ )اوجــب الواجب

ئەركەكانەوەیــە، كــە ئەمــەش دەبێتــە گرنگتـــرین و بنەڕەتیتـــرین بنەمــای 

سیاســەتی دەروەی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران كــە لــە تیۆرییەكانــی پەیوەنــدی 

نێودەوڵەتــی بــە مانــای پاراســن و مانــەوەی دەوڵــەت لەســەربنەمای دەوڵــەت 
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- نەتــەوەدا خراوەتــە ڕوو، بــەاڵم لــە روانگــەی فیقهــی ئیسالمی-شــیعی، 

جوگرافیــای ســنووری بڕوایــی و ئایدۆلۆژیایــی ئــەم ســنوورە دیاریــدەكات )ســید 

نــژاد، 1389: ص8(.

رۆڵی كۆماری ئیسالمی وەک "ام القری" لە جیهانی ئیسالمدا

یەكێكــی دیكــە لــە تایبەمتەندییــە گرنگــە ناســنامەییەكانی سیســتمی كۆمــاری 

ئیســالمی، دەركەوتنــی ئــەم دەوڵەتەیــە وەک"ناوەنــد و رێبــەری جیهانــی 

ئیســالم" یــان "ام القــری لــە جیهانــی ئیســالم"دا. ئــەم رۆڵــە ناســنامەییە 

ریشــەی لــە ســەرچاوە واتاییەكانــی پێكهێنــەری ناســنامەی سیســتمی ئیســالمیی 

ئێراندایــە. ســەرچاوەگەلێكی وەک: خســتنەڕوو و بەرجەســتەكردنی ئۆمــەت لــە 

بــری نەتــەوە، هەوڵــدان بــۆ دروســتكردنی حكومەتێكــی ئیســالمیی تاقانــە لــە 

جیهانــدا، بەجیهانیكردنــی ئیســالم و پاراســتنی بەرژەوەندییەكانی ئەم سیســتمە 

ئیســالمییە. بەپێــی ئــەم تایبەمتەندییــە و راڤــەی دەقــەكان، "داراالســالم" یــەك 

واڵتــە و یــەك دەســەاڵت و ســەروەریی هەیــە و بــەم پێیــە یــەك كۆمەڵگــە یــان 

ئۆمەتــی هەیــە. بۆیــە رێبەرانــی كۆمــاری ئیســالمی بەپێــی ئــەو تێگەیشــتنەی 

كــە لــە پێگــە و رۆڵــی دەوڵەتەكەیــان هەیانــە، ئــەوە دەوڵەتەكەیــان ناوەنــدی 

ئــەم "داراالســالم"ه یە، كــە دەتوانێــت رێبەرایه تیــی ئۆمەتــی ئیســالمی بگرێتــە 

ئەســتۆ. هەروەهــا بەپێــی دكتۆرینــی نــارساو بــە "ام القــری" ئەگــەر دەوڵەتێــك 

ــالمی،  ــی ئیس ــی جیهان ــە "ام القری"ـ ــوو ب ــالمیدا ب ــی ئیس ــوان دەوڵەتان لەنێ

ئەوكاتــە ســەركەوتن و شكســتی ئــەو دەوڵەتــە بریتییــە لــە ســەركەوتن و 

ــەوەی "ام  ــە پاراســتنی ئاســایش و مان ــی ئیســالم. بۆی شكســتی هەمــوو جیهان

ــە.  ــە ســەرووی هەمــوو ئەركەكانەوەی القــری"، ل
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دەربــارەی ئــەم رۆڵــەی كۆمــاری ئیســالمی، ئایەتوڵــاڵ خومەینــی دەڵێــت: 

ــی  ــالمیی وەک تابلۆیەك ــاری ئیس ــتمی كۆم ــالم سیس ــی ئیس ــە جیهان "ئیمڕۆك

ــاری  ــە كۆم ــادەكات." بۆی ــۆ چارەســەركردنی كێشــەكانی خــۆی وێن گشــتگیر ب

ــە  ــەم دەوڵەت ــی ئ ــت و، ئاسایش ــان" دەزانێ ــی جیه ــە "دڵ ــۆی ب ــالمی، خ ئیس

ــە پاراســتنی ئاسایشــی  ــەم واتای ــی ئیســالمدایە. ب لەســەرووی ئاسایشــی جیهان

ــی  ــالمە. بەپێ ــی ئیس ــی جیهان ــتنی ئاسایش ــای پاراس ــالمی، بەوات ــاری ئیس كۆم

ــە  ــاری ئیســالمی ب ــاری ئیســالمی، پێگــەی كۆم ــە ناســنامەیییەی كۆم ــەم رۆڵ ئ

ــی  ــنوورە جوگرافییەكان ــە س ــت ل ــە ناكرێ ــت، بۆی ــگ دادەندرێ ــی گرن پێگەیەك

خۆیــدا خــۆی قەتیــس بكاتــەوە. بــەم مانایــە كــە كۆمــاری ئیســالمی، پێویســتە 

بــە شــێوازێك سیاســەت و دیپلۆماســیی خــۆی دابڕێژێــت كــە لــە ئاســت 

ــت. ــالمدا بێ ــی ئیس ــە جیهان ــەی ل پێگەك

چوارەم: ناسنامە و سیاسەتی فراوانخوازیی كۆماری 

ئیسالمیی ئێران لە سیاسەتی دەرەوەدا

بەڵێنەكانــی دەســتوری كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بــە نەتــەوەكان بووەتــە هــۆی 

ــالمیی  ــاری ئیس ــەتی دەرەوەی كۆم ــە سیاس ــت ل ــە و گرف ــتبوونی كێش دروس

ئێــران لەگــەڵ دەوڵەتانــی دیكــە و ئــەم پاڵپشــتی و پشــتیوانییە لــە بزووتنــەوە 

ــووە و  ــتمی وەرگرت ــەت و دژە سیس ــتەیەكی دژە دەوڵ ــوازەكان، ئاراس رزگاریخ

دەوڵەتانــی موســڵامن یــان ناموســڵامن، سیاســەتی دەرەوەی كۆمــاری ئیســالمیی 

ئێــران بــە دەســتێوەردان لــە كاروبــاری نێوخۆیــی خۆیــان و پێشــێلكردنی 

ــەردەوام  ــەروەك ب ــن. ه ــی دەزان ــای نێودەوڵەت ــی یاس ــەروەری و بنەماكان س

لــە واڵتانــی یەمــەن، ئازەربایجــان، كوەیــت، بەحرەین،عێــراق، لوبنــان و...تــاد، 
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بیــراوە، بــەاڵم كۆمــاری ئیســالمیی ئێران ئــەم پاڵپشــتییە، بــە دادپەروەریخوازی، 

مرۆڤدۆســتی و بەپێــی بنەماكانــی شــەریعەتی ئیســالمی دەزانێــت، هــەروەك 

لــە مــادەی )154(ی دەســتووردا هاتــووە یــان ئۆمــەت تــەوەری كــە لــە 

ــای جیهانگەرایــی كۆمــاری ئیســالمی  مــادەی )11( دا هاتــووە. بەگشــتی ئایدی

ــە و  ــەوەردا، كێش ــەوە ت ــی دەوڵەت-نەت ــتمی نێودەوڵەت ــەی سیس ــە پێكهات ل

گیروگرفــت بــۆ ئێــران و كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی دروســتدەكات و كردوویەتــی 

)فاچلــی، 1391: ص22(. 

ــە مــادەی )3(ی دەســتووری كۆمــاری ئیســالمیدا ئەركــی  ــە بڕگــەی شــازدە ل ل

پێناســە دەكات: "رێكخســتنی سیاســەتی دەرەكــی  دەوڵەتــی ئیســالمی وا 

ــەر  ــرایانە بەرامب ــیاریی بـ ــالم، بەرپرس ــی ئیس ــای پێوەرەكان ــەر بنەم واڵت لەس

بــە هەمــوو موســڵامنان و پاڵپشــتی بێوچــان لــە بەشــخوراوانی جیهــان". 

ــەوە بێبەشــەكان  ــە نەت ــی پاڵپشــتیكرن ل ــادەی )154(دا بەڵێن ــە م ــا ل هەروەه

دراوە:"كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بەختــەوەری مــرۆڤ لــە هەمــوو كۆمەڵگــەی 

مرۆڤایەتــی بــە ئامانجــی خــۆی دەزانێــت و ســەربەخۆیی و ئــازادی حكومەتــی 

راســتی و داد بــە مافــی هەمــوو خەڵكــی جیهــان دەزانێــت." بەگشــتی ئامانجــە 

ســەروو نەتەوەییــەكان لــە دەســتوری كۆمــاری ئیســالمی لــە مادەكانــی )3، 11، 

152، 153، 154( دا هاتــوون كــە بەرگــری لــە مافەكانــی هەمــوو موســڵامنانی 

ــان و  ــتەزعەفانی( جیه ــە چەوساوەكانی)موس ــتی و پشــتیوانی ل ــان، پاڵپش جیه

یەكێتیــی سیاســی، ئابــووری و كولتووریــی جیهانــی ئیســالم لــە خــۆ دەگرێــت 

)نبــوی، 1391: ص36(. 

هەروەهــا یەكێــك لــە سەرەكیتـــرین نۆرمەكانــی ناســنامەیی كۆمــاری ئیســالمی 

هەوڵدانــە  دەگرێــت،  ســەرچاوە  ئیسالمی-شــیعیەوە  كولتــووری  لــە  كــە 

ئیســالمی  حكومەتــی  بیناكردنــی  و  ئیســالمی  ئۆمەتــی  یەكگرتوویــی  بــۆ 
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لەســەربنەمای فیقهیــی شیعی-ئیســالمی و لــەم روانگەیەشــەوە سیســتمی 

نێودەوڵەتــی لــە یەكــە نەتەوەییــەكان پێكنەهاتــووە، بەڵكــوو لــە دوو بــەرەی 

داراالســالم و دارالحــرب پێكدێــت و لەســەر ئــەم بنەمایــە بــە پێچەوانــەی 

روانگــەی رۆژئاوایــی، چەمكــی )ئومــەت( لــە بەرامبــەر چەمكــی )نەتــەوە( دا، 

رەســەنایەتی و ئەولەوییەتــی هەیــە و پاراستنیشــی ئەركــی هــەر موســڵامنێكە 

و بنەمــای پێكهێنانــی ئــەم ئۆمەتــەش لــە جێگــەی پەیوەســتبوون بــە هەرێــم 

ــت  ــەكانەوە پێكدێ ــڕوا هاوبەش ــاوەن بیروب ــدارەكان و خ ــە ئیامن ــەوە، ل و خاك

)كیانــی، 1386: ص67(. 

جگــە لەمانــەش، خــودی ئایەتۆڵــاڵ خومەینــی، دامەزرێنــەری كۆماری ئیســالمی، 

ــەری دوازدە  ــی جەعف ــالم و مەزهەب ــی ئیس ــی ئایین ــە گەردوونیبوون ــڕوای ب بـ

ــە وتــەی خــودی  ــوو و ب ــۆ هەمــوو جیهــان هەب ــاردە كردنــی ب ئیاممــی و هەن

ــان تەنانــەت بــۆ  ــا بــۆ واڵتێــك یــان چەنــد واڵتێــك ی "خومەینــی" ئیســالم تەنی

موســوڵامنەكان نییــە، بەڵكــو ئیســالم بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی هاتــووە و ئیســالم 

دەیەوێــت هەمــوو مرۆڤایەتــی بخاتــە ژێــر ســێبەری دادپــەروەری خــۆی. 

لەئەنجامــدا، ئــەم تێگەیشــتنە لــە ئامانجــی سیســتمی جیهانیــی ئیســالمی 

ــی  ــر حكومەت ــە ژێ ــیعی ل ــی ئیسالمی-ش ــا كۆمارێك ــران وەك تەنی وادەكات ئێ

وەلــی فەقیــە هەوڵبــدات، شۆڕشــی خــۆی هەنــاردەی هەمــوو جیهــان بــكات. 

ــوان  ــۆڕش لەنێ ــی ش ــێوازی هەناردەكردن ــی و ش ــەر چۆنییەت ــدە لەس هەرچەن

تیۆریســیینەكانی شۆڕشــی ئیســالمی ناكۆكــی هەیــە و هەبــووە، بــەاڵم لــە 

چوارچێــوەی ئایدۆلۆژیــای شۆڕشــگێرانەی ئیسالمی-شــیعی بەهــۆی هەبوونــی 

رشۆڤــەی هزریــی تایبــەت، كۆمــاری ئیســالمی و شۆڕشــی ئیســالمی ناتوانێــت 

لەســنووری تەســكی خۆیــدا مبێنێتــەوە و بەناچــار دەبێــت بــەرەو دروســتكردنی 

پەیوەنــدی لەگــەڵ الیەنەكانــی دیكــە بــڕوات. ئەمــەش وادەكات لــە پەیوەندییە 
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دەرەكییەكانیــدا، دەوڵەتــی ئیســالمی بەدواداچــوون بــۆ ریزێــك لــە ئامانجــەكان 

بــكات كــە خاڵــی ناوەنــدی یــان ئامانجــی كۆتاییــان هەوڵدانــە بــۆ بەرپاكردنــی 

حكومەتــی تاقانــەی جیهانــی و بــەم پێیــە ئامانجەكانــی دیكــە لــە خزمــەت ئــەم 

ئامانجــە كۆتاییــەدان. )رمضانــی، 1381: ص 460(. بــۆ منوونــە كۆماری ئیســالمیی 

ئێــران لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ واڵتانــی عەرەبــی ناوچەكــە بــە تایبــەت واڵتانــی 

ــركردنی  ــی زیاتـ ــەوە، هەوڵ ــەتی كولتووریی ــەی سیاس ــداو، لەڕێگ ــەی كەن ناوچ

كاریگــەری ئێــران و زیاتـــركردنی نفــووز دەدات، ئەمەش بەپێی ئەو هاوبەشــییە 

ئایینــی و مێژووییانــە و نزیكــی جوگرافیایــی و بوونــی ئێرانییــەكان و شــیعەكان 

لــەم واڵتانــەدا، هەروەهــا لەڕێگــەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانییــەوە.

دەرئەنجام

ــرە و  ــران ف ــالمی ئێ ــاری ئیس ــە كۆم ــنامەیی ل ــەرچاوەكانی ناس ــد و س رەهەن

جۆراوجــۆرن، وەكــو: مێــژووی ئێــران و رەگــەز و هــۆكارە مــادی و ماناییــەكان 

كــە بوونەتــە هــۆی تێگەیشــتنی تایبــەت لــە )خــود( و )ئەویتـــر( لــەالی 

ئێرانییــەكان، هەروەهــا رەگــەزی ئایینــی، مەزهەبــی شــیعەی دووازدە ئیاممــی، 

ــییەكانی  ــتەبژێرە سیاس ــتنی دەس ــی و تێگەیش ــتمی سیاس ــەر سیس ــە بەس زاڵ

ــەت  ــی تایب ــە رۆڵ ــەوەی ك ــۆی ئ ــە ه ــەوەش بۆت ــران. ئ ــالمی ئێ ــاری ئیس كۆم

و جیــاواز بــۆ خۆیــان پێناســە بكــەن، وەكــو: دەوڵەتــی دادپەروەریخــواز، 

دەوڵەتــی دژی ســتەم و زۆرداری، دەوڵەتــی دژی ئیمپریالیــزم و زایۆنیــزم، 

دژی كۆلۆنیالیزمــی جیهانــی، بەرگریــكاری ئۆمەتــی ئیســالمی و شــیعەكان، 

ناوەنــدی جیهانــی ئیســالم، پشــتیوانی بزووتنــەوە رزگاریخــوازەكان، هەروەهــا 

ــیعە و  ــی ش ــای فیقه ــەر بنەم ــە لەس ــالمییە، ك ــی - ئیس ــەرچاوە ئایین ــەم س ئ
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جــۆرە روانگەیەكــی تووندڕەوانــە و خوێندنــەوەی تایبــەت بــۆ ئایینــە، لەســەر 

ــنامەی  ــە ناس ــێك ل ــە بەش ــە بووەت ــتاوە ك ــزری راوەس ــای ه ــك بنەم كۆمەڵێ

ــەت  ــای والی ــوازی، بنەم ــی دادپەروەریخ ــو: بنەماكان ــالمی، وەك ــاری ئیس كۆم

ــای بانگەشــەكردن،  ــەڕی(، بنەم ــەوەال و تەب ــای )ت ــە، بنەم ــی فەقی و رێبەرایەت

بنەمــای دارولئیســالم و دارولحــەرب، تەقییــە و چاوەڕوانــی دەركەوتنــی ئیاممی 

مەهــدی بــۆ رزگاركردنــی هەمــوو جیهــان، بنەمــای شــەهادەتخوازی و جیهــاد 

لەپێنــاو خــوا، بنەمــای نەفــی ســەبیل كــە بۆتــە هــۆی پەیڕەوكردنــی سیاســەتی 

)نــە رشقــی و نــە غربــی(، هەروەهــا گوتــاری جیهانــی ســێیەمگەرایی و بەرگــری 

لــە چەوســاوەكانی جیهــان، دیســانەوە ئاراســتەی رەفتــاری ئێــران دەكات. ئەمــە 

ــرەوە  ــە لێ ــران، ك ــی ئێ ــای تایبەت ــك و جوگرافی ــەری جیۆپۆلێتی ــە فاكت ــە ل جگ

بەپێــی تیــۆری كۆنستـــراكتیڤیزم، بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە كــە ئــەم بنەمــا مــادی 

ــەم  ــر ئ ــران دروســتدەكەن، دواتـ ــە، ناســنامەی تایبەتــی دەوڵەتــی ئێ و هزریان

ــە  ــەت ل ــە هــۆی پێناســەكردنی جۆرێكــی تایب ــنامەیە دەبێت تێگەیشــتنە و ناس

ئاسایشــی نەتەوەیــی و بەرژەوەنــدی نەتەوەیــی. لــە ئەنجامــدا سیاســەتی 

دەرەوەی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران، ئامــرازی جێبەجێكــردن و بەدیهێنانــی ئــەم 

ــە.  ــج و بەرژەوەندیانەی ئامان

لــەم روانگەیــەوە، كرۆكــی سیاســەتی دەرەوەری ئێــران، ئەوەیــە کــە بتوانێــت 

لەڕێگــەی هــۆکاری ئایین-مەزهــەب، هێڵێــک بــۆ گوشارخستەســەر دەوڵەتانــی 

ناوچەکــە، کــە بــە "هیاللــی شــیعی" نــارساوە، دروســتبکات. ئــەم هێڵــە، وەک 

ــەوە  ــران دوور دەخات ــری، مەترســی و هەڕەشــەکانی ســەر ئێ ــی بەرگ بەرەیەک

ــاری  ــەوە. کۆم ــر دەکات ــران بەرزت ــیی ئێ ــەی جیۆسیاس ــەوه  پێگ ــەم رێگەی و ل

ئیســالمی، بــەم رێگەیــەوە نەبێــت ناتوانێــت لــە گۆشــەگیربوونی جیۆســراتیژی 

ــە ژینگــەی  ــەوەی کــە ل و تەنانــەت جیۆئێکۆنۆمیــک رزگاری بێــت، بەهــۆی ئ
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ــه ،  ــی دیك ــە واتایەک ــاکات. ب ــی ئاســایش ن ــدا هەســت بەبوون ئاسایشــیی خۆی

پــرس و گۆڕانکارییــە ناوچەییــەکان بــۆ کۆمــاری ئیســالمی، رەهەندی ئاسایشــیی 

هەیــە. ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ناســنامەی ئــەم سیســتمە سیاســییەی ئێــران 

و ئامانجــە بااڵکانــی و، بــەم پێیــەش پێناســەکردن و دەستنیشــانکردنی ســنووری 

ــەوە،  ــەم روانگەی ــی. ل ــا بەرژەوەندییەکان ــەکان و هەروەه ــت و دووژمن دۆس

كێشــە و گیروگرفتەكانــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی، 

ــە  ــاوازی ل ــە، جی ــی دیك ــە واتایەك ــان ب ــنامەییە ی ــی ناس دەرهاوێشــتەی ناكۆك

بەهــا و پێــوەرە زاڵەكانــی سیســتمی سیاســی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و 

جــۆری تێگەیشــتنی رێبــەر و دەســتەبژێر ئایینی-سیاســییەكانییەتی لەهەمبــەر 

بەهــاكان، نــۆرم و پێــوەرەكان، رێكخــراو و دامــەزراوەكان و پێكهاتەی سیســتمی 

نێودەوڵەتــی، بــۆ منوونــە: دژایەتیكردنــی رۆژئــاوا بەگشــتی و ئیرسائیــل و 

ــی،  ــی ئەتۆم ــەت، پرســی پرۆگرام ــە تایب ــكا ب ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت

ــۆ  ــران ب ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــاد. كۆم ــدڕەوەكان و. ت ــەوە تون ــە بزوتن ــتی ل پاڵپش

ــك  ــت، كەڵ ــە فۆرمێكــی ریاڵیســتی وەردەگرێ ــی، ك ــدی و ئامانجەكان بەرژەوەن

لــە ئایدیۆلــۆژی وەردەگرێــت، بــەاڵم ئــه وه ی راســتی بــێ، ناســنامەیی و 

ــە.  ئایدیۆلۆژیكیی

ــی،  ــااڵنەی دوای ــەم س ــەت ل ــت، بەتایب ــی نێوەڕاس ــی رۆژهەاڵت گۆڕانكارییەكان

بوونــە هــۆی ئــەوەی كــە مەزهەبی شــیعە وەك هێزێكــی كاریگــەر دەربكەوێت 

ــە  ــەر ل ــردووە؛ ه ــتە ك ــەی بەرجەس ــران ئەم ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــی كۆم و رۆڵ

ــێ  ــی و س ــی س ــا جەنگ ــاڵی )2003(وه ، ت ــە س ــێن ل ــەددام حوس ــی س رووخان

ــاڵی )2006(دا و پرســی  ــە س ــل ل ــەڵ ئیرسائی ــان لەگ ــە لوبن ــاڵ ل رۆژەی حیزبوڵ

ســووریا و جه نگــی دژی داعــش، گۆڕانكاریــی جیۆپۆلیتیكیــی لــە بەرژەوەندیــی 

كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران دروســتكردووە. چونكــە، ئامــرازی ســەرەكیی كۆمــاری 
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ناسنامەی زاڵی تورک و رەوشی کورد

پ.د. عەبدوڵاڵ کران

واڵتانــی نــوێ کــە لــە ئەورووپــا دوای پەیامننامــەی وســتفالیا لــە ســاڵی 

ئەمریــکا  کیشــوەری  بــەرەو  هەنــگاو  بــە  هەنــگاو  دروســتبوون،   1648

ــی  ــک تایبەمتەندی ــەوان هەندێ ــەوە. ئ ــان باڵوبوون ــە جیه ــر ل ــوون. دوات فراوانب

بنەڕەتییــان لەگــەڵ خۆیانــدا هێنــا و لــەو تایبەمتەندییانــەش، ســەروەریی 

واڵت و دروســتکردنی ناســنامەی هاوبــەش بــوو. ســەروەریی واڵت لــە نێوخــۆ 

پەیوەســت بــوو بــە ئاشــنایی هاوواڵتیــان بــە دەســەاڵتدارییەکە و لەئامێزگرتنی، 

هــاوکات  ســەروەریی دەرەکــی پەیوەســت بــوو بــە دانپێدانانــی واڵتانــی 

ــە  ــە نێوخــۆ بەدیهێنانــی ئاشــتی کۆمەاڵیەتــی هەبــوو، ل دیکــە بــە واڵتەکــە. ل

ــوو.  ــەالن هەب ــی گ ــای ماف ــەر بنەم ــی لەس ــی دیپلۆماس دەرەوەش نوێنەرایەت

ئــەوکات کاری دەوڵــەت، لــە گۆڕەپانــی نێودەوڵەتیــی، بریتیبــوو لــە بەدیهێنانــی 

ــت. ــای پێویس بەه
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ــێوەی  ــێواز و ش ــە ش ــوێ ب ــی ن ــژوو، دەوڵەت ــڕەوی مێ ــکەوتنی رێ ــەڵ پێش لەگ

ــاس  ــن هابرم ــوو. وەک یورگ ــی دەچ ــی نەتەوەی ــتەی دەوڵەت ــە ئاراس ــۆی ب خ

روونیدەکاتــەوە، دوای شۆڕشــەکانی ســەدەی هەژدەیــەم لــە ئەوروپــا، هــەردوو 

وشــەی "دەوڵــەت" و "نەتەوەیــی" پێکــەوە دەگوتــران وەک دوو دەســتەواژەی 

دووانــە و شــێوازی "دەوڵەتــی نەتەوەیــی" وەرگــرت. بــۆ دەوڵەتــی نەتەوەیــی 

لــە  بــوو  یەکێــک  هاوواڵتیــان،  بــۆ  هاوبــەش  ناســنامەی  دروســتکردنی 

ــی  ــی نەتەوەی ــی دەوڵەت ــوێ بەرگ ــی ن ــک دەوڵەت ــەرەکیرین کارەکان. کاتێ س

ــۆ  ــتنی نێوخ ــەش و رێکخس ــنامەی هاوب ــتکردنی ناس ــەی دروس ــی، پرۆس پۆش

پێشــی هەمــوو شــتێک کــەوت. هــاوکات  لــە هەوڵــی بەدیهێنانــی ناســنامەی 

هاوبــەش، زمــان گرنگریــن توخــم بــوو، چونکــە مەرجــی یەکەمــی ناســنامەی 

هاوبــەش، بوونــی زمانــی هاوبــەش بــوو. ئەگــەر هەمــوو هاوواڵتیان بــە هەمان 

زمانــی هاوبــەش بدوانایــە، ئــەوکات نەتەوایەتــی دروســت دەبــوو و دەوڵەتــی 

نەتەوەییــش لەســەر بناخــەی دروســت بوونیاتدەنــرا. وەک جــۆن ســتیوار میــل 

ــە مەرجەکانــی بەدیهاتنــی دیموکراســی پەرلەمانــی دووانــی  دەڵــێ، یەکێــک ل

هاوواڵتیانــە بــە زمانێکــی هاوبــەش. بەپێــی میــل، ئەگــەر رۆڵەکانــی گــەل بــە 

ــی  ــتی نزیکی ــەوکات هەس ــن ئ ــن و بنووس ــا بخوێن ــێوەزاری جیاجی ــان و ش زم

لەنێــوان رۆڵەکانــی گــەل پێشــناکەوێ، هەروەهــا رۆحــی جەماوەریــی هاوبــەش 

ــەرهەڵنادات. س

ــی  ــی سیاس ــان وەک ئامرازێک ــی، زم ــتبوونی نەتەوایەت ــڕەوی دروس ــەڵ رێ لەگ

ــی  ــەوەی زمانێک ــە دۆزین ــوو ل ــەرەکی بریتیب ــی س ــە ئامانج ــدرا، بۆی بەکارهێن

ســازاو و هاوبــەش كــە هەمــوو تاکەکانــی کۆمەڵگــە لــە ئاخاوتــن پێــی بدوێــن. 

ــە  ــەکان ک ــە کۆمەاڵیەتیی ــی چین ــەش یەکێت ــی هاوب ــتبوونی زمانێک ــە دروس ب

کولتــوور و زمــان و شــێوەزاری جیاجیایــان هەیــە بەدیدەهــات. هــاوکات  
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ناوەنــدەوە  یــەک  لــە  کــە  نەتەوەیــی  دەوڵەتێکــی  بنیاتنانــی  لەپێنــاو 

بەڕێوەدەبرێــت، زمانــی هاوبــەش و ناوەندیــی وەک پێداویســتییەکی ســەرەکی 

بــوو. بۆیــە سیاســەتی زمــان لــە نزیکــەوە پەیوەنــدی هەبــوو بــە ئەزموونەکانــی 

ــەش  ــی هاوب ــت زمان ــی دەیویس ــی نەتەوەی ــە دەوڵەت ــەر بۆی ــی. ه نەتەوایەت

ــەدەب و  ــان زاڵبــێ؛ ژیانــی رۆشــنبیریی، سیاســی، ئ ــە هەمــوو بوارەکانــی ژی ل

پــەروەردە بــە زمانــی هاوبــەش بــن. گومانــی تێــدا نییــە ئــەم سیاســەتە، رێگــەی 

ــە پێشــی بــوارە فەرمــی و جەماوەرییــەکان بــۆ بەکارهێنانــی چەنــد زمــان و  ل

شــێوەزارێک داخســت. هەروەهــا ســنووردارکردنی یــان قەدەخەکردنــی چەنــد 

زمــان و شــێوەزارێک تەنیــا بچووککردنــەوە نەبــوو، بەڵکو سیاســەتی لەنێوبردنی 

زمــان، بــە بەرنامــە، بەرامبــەر چەنــد زمــان و شــێوەزارێک پەیڕەوکــرا، هەروەهــا 

ــدرا و ریشەکێشــکرا. ــک دابڕێن زمانێ

رەوشی کورد پێش دروستبوونی کۆماری تورکیا

ــی  ــەوەی خەیاڵ ــان گردبوون ــە کۆمەڵگــە ی ــەوەکان ب بنیدێکــت ئەندرســۆن نەت

ناودەبــات. ئــەو بــەم شــێوەیە دەیــەوێ بڵــێ هــەر نەتەوەیــەک بەشــێوەیەک 

ســەریهەڵداوە،  بەشــێوەیەک  نەتەوەیــەک  هەمــوو  راســتە  دروســتبووە. 

ــتەمکارانە  ــوکەوتی س ــەک هەڵس ــەر نەتەوەی ــتبوونی ه ــە دروس ــا ل هەروەه

هەبــووە، بــەاڵم لــە دروســتکردنی "نەتەوایەتــی تورکــی" توخمــی ســتەمکاریی 

رۆڵێکــی ســەرەکی بینیــوە، چونکــە لــە تورکیــا، لــە رێــڕەوی بنیاتنانــی کۆمارەکە، 

سیاســەتی راگوێــزان دژی ئەرمــەن و سیاســەتی گۆڕیــن بەرامبــەر رووم و 

ــران. ــورد پەیڕەوک ــەوە دژی ک ــەتی تواندن سیاس

ــو  ــە نێ ــامنیی ل ــی عوس ــەاڵتی دەوڵەت ــان، دەس ــی جیه ــی یەکەم دوای جەنگ
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ــەرە دوو  ــتەنبووڵ و ئەنق ــە ئیس ــوو، ل ــەش بب ــدا داب ــەر دوو بەش ــدا بەس خۆی

ــاڵی  ــووزی س ــە 10ی تەم ــوون. ل ــدی جیاب ــە لەیەک ــتبوون ک ــەاڵت دروس دەس

1919، لــە ســەدارە )بــارەگای ســەرۆکایەتی وەزیــران( کۆبوونەوەیــەک لەگــەڵ 

دەســەاڵتدارانی  ســازکرا.  ئیســتەنبووڵ  دانیشــتووی  کــوردی  رۆشــنبیرانی 

دەوڵەتــی عوســامنیی، بەڵێنیــان بــە رۆشــنبیرانی کــورددا والییەکــی فەرمانبــەر 

لــە کوردســتان دادەمەزرێنــن. لــە هەمــان کۆبوونــەوە حکومەتــی ئیســتەنبووڵ 

وای پیشــاندا کــە لەگــەڵ بیرۆکــەی کوردســتانی ســەربەخۆیە )خۆســەری(. 

دوای چەنــد مانگێــک لــەم بەڵێنــە، لــە 10ی ترشینــی یەکەمــی هەمــان 

ــی ئیســتەنبووڵ،  ــاوی حکومەت ــی ئەماســیا دیاریکــران. بەن ســاڵ، پرۆتۆکۆلەکان

مافەکانــی  پاراســتنی  کۆمەڵــەی  بەنــاوی  پاشــا،  ســاڵح  دەرەوە،  وەزیــری 

ــەگ  ــر ب ــەگ و بەک ــووف ب ــا، رەئ ــال پاش ــە مســتەفا کەم ــادۆل و رومەیلیی ئەن

ئــەم پرۆتۆکۆالنەیــان دیاریکــرد. لــە چوارچێــوەی ئــەم پرۆتۆکۆالنــە دەرکــەوت 

ــی  ــە پرۆتۆکۆل ــت. ل ــی کــورد دەنرێ ــە نەتەوەییەکان ــە بەشــێکی ماف ــە دان ب ک

دووەمــدا هــات کــە: "ســنووری دەوڵەتــی عوســامنیی کــە بیــری لێدەکرێتــەوە 

و قبــووڵ دەکــرێ، ئــەو ناوچانــە دەبــن کــە کــورد و تــورک تێیانــدا نیشــتەجێن". 

ــی  ــە ســنووری دەوڵەت ــوو ل ــتانیش بەشــێک ب ــەم شــێوەیە باشــووری کوردس ب

ــتدەکرێت. ــەرلەنوێ دروس ــە س ــەی ک ــەو دەوڵەت ــان ئ ــامنیی ی عوس

ــی  ــە 20.01.1921 رەزامەندی ــیا، ل ــی ئەماس ــە پرۆتۆکۆل ــگ ل ــازدە مان دوای ش

لەســەر یاســای پرەنســیپە رێکخەرەکانــی ســاڵی 1921 درا. ئــەم یاســایەی 

پرەنســیپە رێکخــەرەکان، بێگومــان، دیموکراســیرین یاســا بــوو بــۆ تورکیــا، 

بڕگــەی )11( ئــەم یاســایە کارەکانــی ئەوقــاف، قوتابخانــەکان، پــەروەردە 

کارە  ئاوەدانکردنــەوە،  کشــتوکاڵ،  ئابووریــی،  تەندروســتیی،  خوێنــدن،  و 

ــوورای  ــی ش ــۆ ئەنجوومەنەکان ــی ب ــە کۆمەاڵیەتییەکان ــتییەکان و هاوکاریی گش
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ــەدەر  ــا، ب ــەم شــێوەیە هــەر ویالیەتێکــی تورکی ــەکان جێدەهێشــت. ب ویالیەت

لــە کاروبــاری سیاســەتی دەرەوە، دادگا، بــواری ســەربازیی، لــە ناوچــەی 

خــۆی ســەربەخۆ بــوو. ســێ مانــگ دوای پەســەندکردنی پەیامننامــەی لــۆزان، 

گۆڕانکاریــی بەســەر چەنــد بڕگەیەکــی ئــەم یاســایەدا هــات کــە بەســەریەکەوە 

لــە 23 بڕگــە پێکهاتبــوو. لــە رۆژی 29.10.1923، ئــەم گۆڕانکارییــە لــە شــەش 

ــی راســتەوخۆیان لەســەر  ــە کاریگەری ــەو بڕگان ــرا، دوو ل ــە ک بڕگــەی 23 بڕگەک

ژیــان و رەوشــی کــورد هەبــوو. لــە بڕگــەی )11( گۆڕانکارییەکــی گــەورە 

روویــدا. بــەاڵم ئــەوەی لــە بڕگــەی دووەم روویــدا لــە گۆڕیــن زۆر زیاتــر بــوو، 

چونکــە ئــەم دەقــەی بــۆ زیادکــرا: "ئیســالم ئایینــی دەوڵەتــی تورکیایــە. تورکــی 

ــی کــوردی  ــدەی زمان ــان و ئاین ــەدواوە ژی ــەوە ب ــەو کات ــی". ل ــی فەرمییەت زمان

ــرایەوە. ــە بەس ــەم بڕگەی ب

لــە مانگــی کانوونــی دووەمــی ســاڵی 1923، پێــش پەیامننامــەی لــۆزان، 

ــورد  ــی ک ــەبارەت بــە پرس ــی س ــال راگەیێندراوێک ــر، مســتەفا کەم لــە ئیزمی

دەرکــرد، تێیــدا لەســەر بابەتــی باڵوبوونــەوەی کــورد لــە خاکــی تورکیــا وەســتا، 

ــد  ــە چەن ــەوە، ل ــا باڵوبوونەت ــەی تورکی ــە زۆر ناوچ ــورد ل ــیکردەوە ک روونیش

ناوچەیەکــی کەمیــش ئــەوان زۆرینــەن. ئــەو پێیوایــە ئەگــەر ســنوور بــۆ کــورد 

ــا و تورکــی هەڵدەوەشــێنێتەوە. چونکــە ســنوورێکی  ــەوە تورکی دروســتبکرێ ئ

دەگرێتــەوە،  خارپێــت  و  ســیواس  ئەرزنجــان،  ئــەرزرووم،  شــێوەیە  لــەم 

ــە نیشــتەجێی  ــەوە ک ــورد بکات ــی ک ــە هۆزەکان ــر ل ــرۆڤ بی ــێ م ــەت دەب تەنان

دەشــتایی قۆنیــان. مســتەفا کەمــال وتەکانــی تــەواو دەکات و بەمشــێوەیە 

دەڵــێ: "بۆیــە ئێمــە بیــر لــە کــورد دەکەینــەوە، ئەوانیــش، بەپێــی یاســاکەمان 

)یاســای پرەنســیپەکانی رێکخســن(، ناوچــەی ســەربەخۆیان بــۆ دروســتدەکرێ 

ــەوە  ــن، ئ ــورد ب ــەر ک ــارێک ئەگ ــەوکات دانیشــتووانی هــەر ش )خۆســەری(، ئ
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خۆیــان بەڕێــوەی دەبــەن. بــەدەر لەمــە، کاتێــک باســی گەلــی تورکیــا دەکــرێ، 

ــەوە،  ــۆ روونناکرێت ــان ب ــاس بکــرێ. ئەوکاتەشــی ئەمەی ــەم پرســەش ب ــێ ئ دەب

ــە  ــە ل ــا بریتیی ــی تورکی ــەوە. ئێســتا ئەنجوومەن ــەم پرســە دەڵێن ــەوان هــەر ئ ئ

ــی  ــەم دوو توخمــەش بەرژەوەندی ــورک، ئ ــورد و ت ــەکانی ک ــەرە بەرپرس نوێن

ــە.  ــی هاوبەش ــە بابەتێک ــن ک ــەوان دەزان ــا ئ ــتووە، وات ــی یەکخس و ئایندەیان

ــرێ". ــەربەخۆ دانان ــنووری س س

پاش پەیامننامەی لۆزان هەڵوێستی مستەفا کەمال گۆڕا

پــاش ئــەوەی پەیامننامــەی لــۆزان بــە فەرمــی راگەیێنــدرا، مســتەفا کەمــال و 

هاوپەیامنەکانــی ئاســوودە بــوون و لــە تورکیــا قۆناخێکــی نــوێ دەســتیپێکرد. 

ــران،  ــەک لەبیرک ــە دوای ی ــەک ل ــوون، ی ــورد دراب ــە ک ــە ب ــەش ک ــەو بەڵێنان ئ

چونکــە ســنووری دەوڵەتــی تورکیــا دیاریکرابــوو و مســتەفا کەمــال پێویســتی 

بــە کــورد نەمابــوو. هەرچەنــدە ئەندامانــی کــورد لــە ئەنجوومەنــی پێشــوو، 

بــەو مەرجــەی ویالیەتــی مووســڵ )باشــووری کوردســتان( لــە خاکــی دەوڵەتی 

ــان  ــە هاودەنگــی پاڵپشــتیی دەســتەی تورکیی ــەوان ب نــوێ، دەکــرێ بوتــرێ ئ

کــرد لــە لــۆزان، لەگــەڵ ئــەوەش ئەگــەری پەســەندکردنی پەیامننامــەی 

ــە،  ــە ئەنجوومەنەک ــوون، ل ــەری رێککەوتب ــە لەس ــێوەیەی ک ــەو ش ــۆزان ب ل

ــی  ــا، پرس ــی بەریتانی ــە پێداگیری ــدا، ب ــە کۆتایی ــا ل ــە تورکی ــوو، چونک الواز ب

ویالیەتــی مووســڵ و ســنووری عێراقــی لــە چوارچێــوەی پەیامننامــەی لــۆزان 

دەرکردبــوو. ئــەوکات مســتەفا کەمــال دەیزانــی پەیامننامــەی لــۆزان لــە 

ئەنجوومەنــی پێشــوو تێناپەڕێــت، بۆیــە لــە 16ی نیســانی ســاڵی 1923، 

ئەنجوومەنــی پێشــوو، کــە یەکێــک بــوو لــە دیموکراســیرین ئەنجوومەنــەکان 
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لــە تورکیــا، دواییــن کۆبوونــەوەی خــۆی ســازکرد و کۆتاییهــات. کتوپــڕ 

هەڵبژاردنــی  بەڕێوەچوونــی  بڕیــاری  هاوڕێیەکانــی  و  کەمــال  مســتەفا 

پێشــوەختیان دا، بەڕێگــەی لیژنەیــەک، بــە ویســتی خۆیــان، ئــەو کەســانەیان 

هەڵبــژارد کــە دەچنــە نێــو ئەنجوومەنــە نوێیەکــەوە، یــەک بــە یەکیــان. لــە 

ئەنجوومەنــە نوێیەکــەش، هیــچ تــورک و کوردێــک نەبــوو بــە رووی مســتەفا 

ــتێ و ســەری بێشــێنێ. ــدا بوەس کەمال

لــە ســاڵی 1924، 7 – 8 مانــگ بەســەر پەیامننامــەی لــۆزان تێپــەڕی بــوو، لــە 

ــی  ــی پرەنســیپە رێکخەرەکان ــای نوێ ــا یاس ــاری تورکی رۆژی 24.04.1924 کۆم

پەســەندکرد. لــە بڕگــەی دووەمــی یاســای پرەنســیپە رێکخەرەکانــدا هاتبــوو: 

ــەرە  ــی، ئەنق ــی فەرمییەت ــی زمان ــە. تورک ــی تورکیای ــی دەوڵەت " ئیســالم ئایین

ــاری  ــەکانی وەک "کۆم ــایە وش ــەم یاس ــوو ل ــار ب ــە یەکەمج ــە" ئەم پایتەخت

ــا"  ــی تورکی ــا" )بڕگــەی 38(، "گەل ــی تورکی ــە )بڕگــەی 37(، "دەوڵەت ــا" ل تورکی

ــێوازی  ــەم بەش ــی پێنج ــانی بەش ــدرا. ناونیش ــدا بەکارهێن ــەی 38( ی تێ )بڕگ

"مافــە گشــتییەکانی تــورک" بــوو: "تاکــی تــورک بــە ئــازادی لەدایــک دەبــێ و 

بــە ئــازادی دەژیــت". بەپێــی بڕگــەی 89، تورکیــا لــە ویالیەتــەکان پێکهاتبــوو، 

هەمــوو  و  نەبــوون  ســەربەخۆ  کارێکــدا  هیــچ  لــە  ویالیەتــەکان  بــەاڵم 

ــە ئەنقــەرە. ــا ل ــەوە، وات ــد کۆببن ــە ناوەن دەســەاڵتەکان ل

لــە ســاڵی 1924 ەوە بــە فەرمــی کۆتایــی بــە بوونــی کــورد لــە تورکیــا هێنــدرا. 

ــا،  ــی تورکی ــوو "گەل ــەرەکان هاتب ــیپە رێکخ ــای پرەنس ــەی 88ی یاس ــە بڕگ ل

ــە  ــە بڕگــەی هاوواڵتیبــوون، ب ــان، ل ــە جیاوازیــی ئایینــی و نەتەوەیی بــەدەر ل

تــورک هەژمــار دەکرێــن". بێگومــان ئــەم پرســە نوێیــە بــە رەزامەندیــی کــورد 

ــە ســاڵی 1925 دەســتیپێکرد.  ــاش ســاڵێک، راپەڕینــی کــورد ل ــە پ ــوو، بۆی نەب

ــورد  ــەورەی ک ــی گ ــێ راپەڕین ــا س ــە تورکی ــااڵنی 1925 و 1937 ل ــوان س لەنێ
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ســەریانهەڵدا: راپەڕینــی پیــران )دیاربەکــر(، زیــالن و دێرســیم. و هەموویــان 

بــە هێــز و خوێنڕشــن ســەرکوتکران.

ئینونــوی ســەرۆکوەزیران، م.  بــە داوای عیســمەت  دوای راپەڕینــی 1925، 

ــا  ــی تورکی ــی گــەورەی گەل ــدا(، ســەرۆکی ئەنجوومەن ــەگ )رن ــق ب عەبدولخالی

راپۆرتێکــی ئامادەکــرد. لــە 17 تەممــووزی 1925، م. عەبدولخالیــق بــەگ 

گەشــتەکانی لــە شــارەکانی مەاڵتیــا، خارپێــت، دێرســم، کینــج، مــووش، بتلیــس، 

وان، ســێرت، دیاربەکــر، مێردیــن و مــەرەش دەســتپێکرد. م. عەبدولخالیــق بەگ، 

ــۆ شــارەکانی  ــە گەشــتەکانیدا ب ــە ل ــەی ک ــرد لەســەر ئەوان راپۆرتێکــی ئامادەک

رۆژهەاڵتــی بەدیکــردن بــە ناونیشــانی )راپۆرتــی گەشــت( و لــە 14 ئەیلوولــی 

ــە  ــە بگات ــەوەی راپۆرتەک ــش ئ ــرد. پێ ــوی ک 1925 پێشکەشــی عیســمەت ئینون

دەســتی ئینونــوی ســەرۆکوەزیران، م. عەبدولخالیــق بــەگ، لــە ئەنقــەرە، لەکاتی 

بەشــداریکردنی لــە کۆبوونــەوەی وەزیــران کــە بــە ســەرۆکایەتی مســتەفا 

ــی پێشکەشــی مســتەفا کەمــال کــرد،  کەمــال، ســەرۆککۆمار ســازکرا، بینینەکان

کــە لــە م. عەبدولخالیقــی پرســی دەکــرێ دەســەاڵتی ناناوەندیــی )خۆســەری( 

ــەگ  ــق ب ــا؟ عەبدولخالی ــان ن ــدرێ ی ــەاڵت دامبەزرێن ــی رۆژه ــە ویالیەتەکان ل

ــە  ــن. ل ــتووان زۆر تێکەڵ ــەوە: "دانیش ــیارەکەی دای ــی پرس ــێوەیە وەاڵم ــەم ش ب

ــی دانیشــتووانی دیکــە  ــە تێکەڵ ــان نزیکــەی 50 هــەزار هــەن ک ناوچــەی بۆت

ــەم هاوینەهــەوارە  ــەڕای مــن ل ــە، ب ــەاڵم ئەوانیدیکــە تێکــەڵ بوون ــە، ب نەبوون

دوو فەرمانڕەوایــی دانامــەزرێ. بەشــی رۆژهــەاڵت زۆر بــە دواکەوتوویــی 

ــارەی زۆرە". ــە پ ــی پێویســتی ب ــەوە. پەرەپێدان ماوەت

بەپێــی چەنــد بۆچوونێــک، بــە رێگــەی ئامادەکردنــی ئــەم راپۆرتــە، هەروەهــا 

بــە رێگــەی پرســیارەکەی مســتەفا کەمــال ئاشــکرادەبێ کــە تاوەکــو نێوەڕاســتی 

ــوو،  ــدا هەب ــتەفا کەمال ــری مس ــە بی ــی( ل ــەاڵتی )ناناوەندی ــاڵی 1925. دەس س
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بــەاڵم بــە بــاوەڕی مــن، مســتەفا کەمــال دوای راگەیاندنــی پەیامننامــەی لــۆزان، 

ــە ســەرەتاوە پاڵپشــتی  ــوو. نازانیــن، ئاخــۆ ل ــەم بیرۆکەیــەی ب دەســتبەرداری ئ

ــە  ــکار بووای ــال دڵ ــتەفا کەم ــەر مس ــا؟ ئەگ ــان ن ــورد ی ــۆ ک ــوو ب ــەریی ب خۆس

لــەم بۆچوونــەی، دوای راگەیاندنــی پەیامننامــەی لــۆزان، بــە خێرایــی )یاســای 

پرەنســیپە رێکخەرەکانــی( نەدەگــۆڕی "تورکــی زمانــی فەرمیــی تورکیایــە" لــەو 

یاســایەش جێگیــر نەدەکــرد.

م. عەبدولخالیــق بــەگ، لــە هەمــان راپــۆرت روونیدەکاتــەوە کــە بــە دوو 

رێگــەی کارا، دەکــرێ پرســی کــورد چــارە بکرێــت. یەکێــک لــەم دوو رێگەیــە 

ــە، نیشــتەجێکردن و دووەم تواندنەوەیــە. ئەگــەر ئــەم دوو رێگەیــە  بریتییــە ل

بەشــێوەیەکی بــاش پەیــڕەو بکرێــن، ئــەوکات ئــەوە ئەنجامــی دەبــێ. بەپێــی 

ــە سیاســەتی  ــی بڕواندرێت ــە گرنگی ــێ ب ــەگ، دەب ــق ب ــی م. عەبدولخالی بۆچوون

نیشــتەجێکردن. بــەو شــێوەیەی کــە ئــەو دەینووســێ، ئەگــەر ناســنامە لەســەر 

هێڵێکــی ئاســنینی پتــەو جێگیــر بکــرێ، ئــەوکات بنیاتنانــی دیمۆگرافــی 

ــە  ــەم ئەنجام ــۆ گەیشــن ب ــی. ب ــنامەی تورک ــۆ ناس ــەوە ب ــە دەگوازرێت ناوچەک

ئــەوە لــە ناوچەکانــی دیاربەکــر، مێردیــن، فارقیــن، غــرزان و ناوچەکانــی 

ــی  ــنامەی تورک ــر ناس ــوێرەک و دیاربەک ــا، س ــک، رسووج، رووه ــس، بیرجی بتلی

ــە  ــێ تورک ــێ دەب ــدا دەڵ ــە راپۆرتەکەی ــەگ ل ــق ب ــرێ. عەبدولخالی ــر دەک جێگی

ــتەجێبکرێن. ــە نیش ــی ناوچەک ــە لێگەڕاوەکان ــە زەویی ــەکان ل گەڕۆک

ــەی  ــەو ناوچان ــێ ل ــکرا دەڵ ــە ئاش ــدا ب ــە راپۆرتەکەی ــەگ ل ــق ب م. عەبدولخالی

ــاڵ  ــزار دەکات". لەپ ــرۆڤ بێ ــەم پرســە "م ــە، ئ ــدا زاڵ ــوردی تێیان ــی ک ــە زمان ک

ــە  ــوو ل ــزار ب ــەو بێ ــە، ئ ــەو ناوچان ــوردی ل ــی ک ــی زمان ــە زاڵبوون ــی ل بێزاربوون

ــەو  ــیویەتی: "ئ ــەم شــێوەیە نووس ــەگ ب ــق ب ــش. عەبدولخالی ــی کوردی ئابووری

ــەوە،  ــان و ئابووریی ــە رووی زم ــن، ل ــی فورات ــتەجێی رۆژهەاڵت ــەی نیش کوردان
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بەشــێوەیەکی گشــتی ســەروەرن. لــە ناوچەکانــی تــورک، وەک خارپێــت، 

ئەرگەنــی، دیاربەکــر، رووهــا، بتلیــس، وان، مــووش و پالــۆ، پیــاوان بــە کــوردی 

ــن  ــەکان ناچارناب ــە بچووک ــتووانی ناوچ ــینان و دانیش ــە گوندنش ــن، بۆی دەدوێ

ــوردی  ــە ک ــتییەکانیان ب ــوو پێداویس ــەوان هەم ــە ئ ــن، چونک ــی ب ــری تورک فێ

ــن  ــی ب ــەیەکی تورک ــری وش ــینان فێ ــەوەی گوندنش ــێ ئ ــتدەهێنن. بەب بەدەس

دێــن بــۆ بــازاڕ و ناوچــەکان، هەمــوو کارەکانیــان تەواودەکــەن، تورکــی و 

ــەم  ــن ل ــۆ رێگــە گرت ــەن". ب ــوردی دەک ــی ک ــری زمان ــش فێ ــی زمانەکانی عەرەب

ــارەوانییەکان  ــە، ش ــەوەی قوتابخان ــەگ داوای کردن ــق ب ــە، م. عەبدولخالی دۆخ

ــەم  ــەو، ب ــی ئ ــە بۆچوون ــی دەکات. ب ــتەجێبوونی تورک ــی نیش و کۆمەڵگەکان

ــەوە و هــزری تورکــی الی  ــە باڵوببێت ــە ناوچەک ــرێ تورکــی ل ــە دەک دامەزراوان

ــێ. ــەل دروســت بب گ

مسـتەفا  لەگـەڵ  ئاخاوتنـی  لـە  بـەدەر  بـەگ،  عەبدولخالیـق  م.  هەرچەنـدە 

کەمـال دەربـارەی تێکەڵبوونـی دانیشـتووانی بۆتان، بە ئاشـکرا لـە راپۆرتەکەیدا 

دەریدەخـات، زمانـی کـوردی لـە خاکی کوردسـتاندا زاڵـە، بۆیە ئەگـەر دەوڵەت 

رێگـە لـە زمانـی کـوردی نەگـرێ و کـورد لـە نێـو تورکـدا نەتوێنێتـەوە، ئـەوە 

لەنێـو  لەگەڵیانـدا دەژیـن  تـورک و عـەرەب کـە  ئـەوکات کـورد کەمینەکانـی 

جێـی  زۆر  راپۆرتـەدا  لـەم  کـە  خاڵـەی  ئـەو  بێگومـان،  دەتوێننـەوە،  خۆیانـدا 

سـەرنجە بریتییـە لەوەی کورد، تاوەكو سـاڵی 1925 لەسـەر خاکـی خۆیان، نەک 

تەنیـا لـە رووی زمانـەوە، بەڵکـو لـەڕووی ئابووریشـەوە سـەروەربوون.

بێدەنگبوونی سی ساڵ )1937-1967(

دوای ســاڵی 1925، دەوڵەتی تورکیا کاری لەســەر لەنێوبردن و ریشەکێشــکردنی 
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زمانــی کــوردی کــرد. چونکــە لــە ســااڵنی 1940-1930 رژێمــی دیکتاتۆریــی لــە 

ــورد  ــی ک ــە بانگەوازەکان ــی ل ــەس گوێ ــڕەو، ک ــوون، زۆردار و تاک ــا هەب ئەوروپ

ــە  ــتیپێکرد، ل ــارد دەس ــی س ــان، جەنگ ــی جیه ــی دووەم ــرت. دوای جەنگ نەگ

ــی  ــتە گوێ ــورد نەگەیش ــی ک ــوو، دەنگ ــەر پێکهاتب ــە دوو جەمس ــە ل ــان ک جیه

کــەس. لــەم قۆناخــە، کــە وەک بابەتێکــی نێوخۆیــی واڵتــەکان تەماشــای 

پرســی کــورد دەکــرا، بەداخــەوە، بــە تێپەڕینــی کات کــورد بــە دەســتی زۆرتــر 

تەنگلێکردنــەوە دەینااڵنــد. یاســای پرەنســیپە رێکخەرەکانــی ســاڵی 1961 زۆرتــر 

ــەی  ــۆ نزیک ــاڵی 1967، ب ــو س ــاڵی 1937ەوە تاوەک ــە س ــورد دا. ل ــە ک ــی ل زیان

چــل ســاڵ لــە تورکیــا، کــورد هیــچ دەنگێکــی نەبــوو، چونکــە ئــەوان لــەڕووی 

سیاســی و ســەربازییەوە شکســتیانهێنابوو، لــە گونــد و شــارەکانی کــورد، 

ــەردەوام دژی  ــا بەشــێوەیەکی ب ــە ســوپای تورکی ــوو ک ســتەمێکی شــاراوە هەب

ــرد. ــوردی دەیک ــەی ک کۆمەڵگ

لــە ســاڵی 1923ەوە تاوەکــو ســاڵی 1945 لــە تورکیــا تەنیــا یــەک حیــزب 

هەبــوو، بۆیــە ئــەم قۆناخــە بــە قۆناخــی تاکــە حیــزب دەنارسێــت. دوای ســاڵی 

1945، چونکــە تورکیــا چــووە پــاڵ گردبوونــەوەی رۆژئــاوا، ئــەو لەژێــر گوشــاری 

ئەوروپــا و ئەمریــکا، بــە سیســتمی فــرە حیزبــی قایــل بــوو و چــووە نێــو بــواری 

ــی  ــدران، وەک حیزب ــوێ دامەزرێن ــی ن ــد حیزبێک ــەوکات چەن ــی. ئ دیموکراس

ــەزرا،  ــوباتی 1961 دام ــە 13ی ش ــە ل ــە ک ــەم حیزب ــا TIP. ئ ــی تورکی کرێکاران

ژمارەیــەک رۆشــنبیری کــورد چوونــە ریزەکانــی. ئــەوکات کوردانــی ئەنــدام لــەم 

حیزبــە باســی ئــەو ســتەمەیان دەکــرد کــە لــە کۆمەڵگــەی کــورد دەکــرێ. بــەم 

شــێوەیە و بــە رابەرایەتــی حیزبــی کرێکارانــی تورکیــا TIP چەنــد مانگرتنێــک 

کــران.

لــە ســاڵی 1967، لــە ســێی ئەیلــوول، حیزبــی کرێکارانــی تورکیــا TIP لــە 
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ــی  ــی رۆژهەاڵت ــی پرس ــە والێکردن ــەم مانگرتن ــج ل ــرت. ئامان ــر مانیگ دیاربەک

تورکیــا )پرســی کــورد( بــوو ببێتــە باســی رۆژ لــە تورکیــا و ئاگادارکردنــەوەی رای 

گشــتیی بــوو ســەبارەت بــەو ســتەمەی کــە لــە کــورد دەکــرێ. کوردانــی ئەنــدام 

لــە حیزبــە، لــە مــاوەی دوو ســاڵ یــان ســێ ســاڵ لــە شــارەکان و شــارۆچکەکانی 

رۆژهەاڵتــی تورکیــا مانیــان دەگــرت. لــە ســاڵی 1967، لــە 13ی ئــاب لــە فارقین، 

لــە 24ی ئەیلــوول لــە ســیوەرەک، لــە 8ی ترشینــی یەکــەم لــە بامتــان، لــە 15ی 

ــە 18ی  ــری، ل ــە ئاگ ــەم ل ــی یەک ــە 22ی ترشین ــە دێرســم، ل ــەم ل ــی یەک ترشین

ترشینــی دووەم لــە ئەنقــەرە مانگیــرا. لــە ســاڵی 1969، هــەر لــە 13ی نیســان 

لــە دیاربەکــر، لــە 17ی تەممــووز لــە رسووج، لــە 27ی تەممــووز لــە هیلفــان، 

ــە  ــاب ل ــە 24ی ئ ــە ســویرەک، ل ــاب ل ــە 2ی ئ ــۆ، هــەر ل ــە فارت ــاب ل ــە 2ی ئ ل

لجــێ، هــەر لــە 3ی ئەیلــوول لــە دیاربەکــر مانگرتــن ســەریهەڵدا.

کــورد  لــە  ســڕبوونیان  مەترســی  تورکیــا"  رۆژهەاڵتــی  لــە  "مانگرتنــەکان 

دوورخســتەوە. دوای ماوەیــەک لــەو مانگرتنانــە، کــورد لــە حیزبــی کرێکارانــی 

بــەدوای  دەگــەڕان  هەنــگاو  بــە  هەنــگاو  و  دوورکەوتنــەوە   TIP تورکیــا 

رێگــەی بنیاتنانــی دامــەزراوەی خۆیــان. لــە 21ی ئــاداری 1969، دوای ئــەوەی 

ــە  ــتەنبووڵ، یان ــە ئیس ــک ل ــد رۆژێ ــر دوای چەن ــەزرا، دوات ــەرە دام ــە ئەنق ل

رۆشــنبیرییە شۆرشــگێڕەکانی رۆژهــەاڵت دامــەزرا DDKO. دامەزرێنــەری 

ــەو  ــوو، ســەرۆکی بەشــی ئ ــوداک ب ــی ب ــە ئەنقــەرە یومن ــە ل ــەو یانان بەشــی ئ

یانانــەش لــە ئیســتەنبووڵ نەجمەدیــن بیــوك کایــا بــوو. لــە کۆتایــی ســاڵی 1970 

و ســەرەتای ســاڵی 1971، لــە دیاربەکــر کرایــەوە، دواتــر لــە فارقیــن )ســیلفان(، 

ــش. ــووک( و بامتانی ــیرییە )کوزل ــە بەش ــی، ل ــە ئەرگەن ل

یانــە  کردنــەوەی  لــە  بــوو  نیگــەران  تورکیــا  لــە  سیاســی  دەســەاڵتی 

ــە  ــە دەبێت ــەم نزیکان ــە، ب ــەم خەبات ــی ئ ــنبیرییەکانی )DDKO( و دەیزان رۆش
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بزووتنەوەیەکــی سیاســی. بۆیــە، لــە 16ی ترشینــی یەکەمــی ســاڵی 1970 

ــە دادگای  ــە دەســتگیرکران، ل ــەو یانان ــی ئ ــان و کارگێڕان ــە ئەندام ــەک ل ژمارەی

بــااڵی تاوانەکانیــش لــە ئەنقــەرە ســکااڵیان لەســەر تۆمارکــرا. هێشــتا لــە دادگا 

بڕیــار لەســەر ئــەو دەســتگیرکراوانە نەدرابــوو، کاتێــک کودەتــای ســەربازیی لــە 

تورکیــا روویــدا، لــە 12ی ئــاداری 1971 و لــە 26ی نیســانی 1971، بــە بڕیــاری 

ــان و  ــران و ئەندام ــنبیرییەکان داخ ــە رۆش ــایی، یان ــاری نائاس ــەرکردایەتی ب س

ــە  ــەو یان ــی ئ ــارە 1402، ئەندامان ــی یاســای ژم ــران. بەپێ ــان دادگاییک کارگێڕانی

ــر  ــە دیاربەک ــایی ل ــەربازیی نائاس ــەرکردایەتی س ــە دادگای س ــنبیرییانە ل رۆش

ــران. دادگاییک

کــورد کــە بــە رێگــەی ئــەو یانــە رۆشــنبیرییانە هەســتیان بــە بوونی خۆیــان کرد، 

دەســتیان بــە گرنگیــدان بــە ناســنامەی خۆیــان کــرد و درکیــان کــرد بــەوەی کــە 

دەســەاڵتی ســەربازیی شــوێنی چۆڵکــردووە بــۆ دەســەاڵتی سیاســی، ئــەوکات 

کــورد دەســتیان بــە دامەزراندنــی حیزبــە سیاســییەکان کــرد. لەنێــوان ســااڵنی 

1980-1970، چەنــد حیزبێکــی کــوردی لــە تورکیــا دامەزرێنــدران، هەموویــان 

ــاڵی 1980،  ــە س ــەربازیی ل ــای س ــەاڵم کودەت ــران. ب ــایی هەژماردەک ــە نایاس ب

جارێکــی دیکــە بــۆ کــورد وەک چەکــووش وابــوو.

ــد کات  ــوو و هەرچەن ــەورەی بەدیهێناب ــەوەی گ ــورد گردبوون ــەوەی ک بزووتن

ناســنامەی خۆیــان دەدا. رژێمــی  بــە  زیاتــر گرنگییــان  تێدەپــەڕی کــورد 

ســەربازیش، بەبــێ ئــەوەی گــوێ لــەو رەخنانــە بگــرێ کــە لــە دەرەوە دەهاتــن، 

بــە هەمــوو شــێوازێک دەیویســت رێگــە لــە زمانــی کــوردی و سیاســەتی کــورد 

دابخــات. بۆیــە، لــە تورکیــا، دوای کودەتــای ســەربازیی لــە ســاڵی 1980، 

ــی  ــە 19ی ترشین ــارە 2932، ل ــای ژم ــی یاس ــاڵی 1983، بەپێ ــە س ــەت ل بەتایب

ــی  ــەم یاســایە زمان ــی ئ ــە فەرمــی قەدەخەکــرا. بەپێ ــی کــوردی ب یەکــەم، زمان
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ــوێنە  ــەکان و ش ــە فەرمیی ــەزراوەکان و فەرمانگ ــە دام ــا ل ــەک تەنی ــوردی ن ک

گشــتییەکان قەدەخــە بــوو، بەڵکــو لــە مااڵنیــش قەدەخــە بــوو. هــەر بەپێــی 

ــی  ــە زمان ــەک ب ــان باڵوکراوەی ــەر بســەملێندرایە کاســێتێک ی ــەم یاســایە، ئەگ ئ

کــوردی کەســێک یــان لــە ماڵــی کەســێک یــان فیلمێــک بدۆزرایەتــەوە، ، ئــەوە 

دووچــاری ســزا دەبــووەوە. ئــەم تووندوتیژییــە و ئــەم قەدەخەیــە بەرامبــەر بــە 

زمانــی کــوردی، تاوەكــو ســاڵی 1991 بــەردەوام بــوو. ئــەوەی جێــی ســەرنجە 

پێــش چەنــد ســاڵێک، ژەنــراڵ کەنعــان ئەڤــرەن، ئەنجامــدەری کودەتاکــە، 

ــە  ــرت و ب ــۆی گ ــەم کارەی خ ــەی ل ــدا، رەخن ــە هەپەیڤینەکانی ــک ل ــە یەکێ ل

ــی  ــە ویالیەت ــەدا، ل ــۆ کەن ــی ب ــرەن دوای چوون ــان ئەڤ ــرد. کەنع ــەی ناوب هەڵ

کیبیــک فێــری زمانــی فەرەنســی و ئینگلیــزی بــوو، ئەمــەش کاریگەریــی لەســەر 

هەبــوو. دوای ئــەم ئەزموونــە وتــی: "دەبــێ کرێــکاران لــە باشــووری رۆژهــەاڵت 

ــن". ــش بزان ــی کوردی زمان

ئەنجام

دوای شــەڕ، ملمالنــێ و خەبــات بەدرێژایــی ســەت ســاڵ، دەوڵەتــی تورکیــا، لــە 

کۆتایــی ســاڵی 2012، بــە مەبەســتی چارەکردنــی پرســی کــورد، دەســتپێکردنی 

ــاش رۆیشــت. راســتی ئــەوەش  ــد. ســەرەتا پرۆســەكە ب رێــڕەوی ئاشــتی راگەیان

خــۆی  ئــەوکات،  ســەرۆکوەزیرانی  ئەردۆغــان،  تەیــب  رەجــەب  كــە  بــوو 

ــوو،  ــەڕی ب خســتە مەترســییەکی سیاســییەوە. ســاڵێک بەســەر رێڕەوەکــە تێنەپ

ئەردۆغــان، لــە 16ی ترشینــی دووەم، لــە دیاربەکــر میوانداریــی ســەرۆک 

ــااڵی  ــا و ئ ــااڵی تورکی ــە ئ ــەوکات هەمــوو شــوێنێکی شــارەکە ب ــی کــرد. ئ بارزان

ــە  ــوو. ل ــی ب ــی مێژووی ــایەتی رۆژێک ــر ش ــەوە و دیاربەک ــتان رازێندران کوردس
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چوارچێــوەی رێــڕەوی ئاشــتی، بەشــی زمــان و ئەدەبــی کــوردی لــە زانکۆکانــی 

ناوچەکــە کرانــەوە و وانەکانــی زمانــی کوردیــش خرانــە نێــو پرۆگرامــی خوێندنی 

ــی  ــە هەلێک ــەرەتا، ئەم ــە. وەک س ــی ئارەزوومەندان ــەوە وەک بابەتێک ناوەندیی

مێژوویــی بــوو، ئــەوکات ملیۆنــان منداڵــی کــورد، لــە مێــژووی تورکیــا، بــە رێگەی 

ــن. ــان ب ــری زمانەکەی ــان فێ ــدن توانیی وانەیەکــی خوێن

ــۆی  ــااڵنی 2013-2012، بەه ــە س ــێندرا ل ــورد رەخس ــۆ ک ــە ب ــەی ک ــەو هەل ئ

نەبوونــی هۆشــیاریی سیاســییەوە، خێرا بەهــەدەردرا و کۆتاییهــات. چونکە پارتی 

ــەروەردە  ــرات HDP "پ ــی دیموک ــی گەالن ــتان PKK و پارت ــی کوردس کرێکاران

ــژاردەی  ــی ب ــە پێش ــان ل ــت و رێگەی ــان" پێشخس ــی دایکی ــە زمان ــدن ب و خوێن

ــی  ــی کــورد وانەکان ــەم شــێوەیە، مندااڵن ــی کــوردی داخســت. ب ــی زمان وانەکان

زمانــی کوردییــان هەڵنەبــژارد. ئەگــەر پارتــی گەالنــی دیموکــرات لــە ســەرەتاوە 

ــە، ئێســتا بەالنــی کــەم، 4-3 ملیــۆن منداڵــی  پاڵپشــتی ئــەم هەنــگاوەی بکردای

کــورد وانەکانــی زمانــی کوردییــان هەڵبژاردبــوو. رێگەکــەش هەنــگاو بــە هەنگاو 

لــە پێشــی پــەروەردە و خوێنــدن بــە زمانــی کوردیــش دەکرایــەوە. بــەاڵم ئــەوان 

ــڕەوی ئاشــتی  ــەوەی رێ ــەدا. دوای ئ ــە رووین ــەم بابەت ــەدا و ئ ــەوە ن ــان ب رێگەی

شکســتیهێنا، دەوڵــەت بــە فەرمــی وانەکانــی زمانــی کــوردی هەڵنەوەشــاندەوە، 

بەڵکــو بــە کــۆت و ئاســتەنگی وکــردار پووچەڵیکــردن.

لــە هەڵبژاردنــە گشــتییەکان لــە 7ی حوزەیرانــی 2015، پارتــی گەالنــی دیموکرات 

%13.12 دەنگەکانــی بەدەســتهێنا و 80 پەرلەمانتــاری هەبــوو. ئــەوکات لــە 

هەمــوو تورکیــا 6.057.506 دەنگــدەر دەنگیــان بــە پارتــی گەالنــی دیموکــرات 

دا و لەڕێگــەی چارەکردنــی پرســی کــورد، کــورد هەلێکــی پێشــبینینەکراوی 

بەدەســتهێنا. لــەم دۆخــە، نــەك تەنیــا پەرلەمانــی تورکیــا، بەڵکــو رێگــەی 

ــەاڵم  ــەوە،. ب ــەكەی کرای ــی پرس ــۆ چارەکردن ــورد ب ــی ک ــە پێش ــش ل دیموکراتی
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ــی  ــە هەڵکەندن ــرات، ب ــی دیموک ــی گەالن ــتان و پارت ــی کوردس ــی کرێکاران پارت

خەنــدەق و چــاڵ لــە پێشــی شــارەوانییەکان ئــەم هەلــە مێژووییەیــان دۆڕانــد. 

ــە شــارەکانی کــورد رووخــان و نزیکــەی 400 هــەزار کــورد  دوای ئــەوەی زۆر ل

لــە ناوچەکانیانــەوە ئــاوارەی رۆژئــاوای تورکیــا بــوون، دەوڵــەت دەســتی لەســەر 

هەمــوو شــارەوانییە ســەرەکییەکان دانا. دواتر ســەاڵحەدین دەمیرتاش، ســەرۆکی 

پارتــی گەالنــی دیموکــرات HDP و هــەزاران لــە ئەندامــان و بەرپرســانی ئــەم 

ــڕەوی ئاشــتی کۆتاییهــات. ــەم شــێوەیە رێ ــە دەســتگیرکران. ب حیزب

لـە مێـژووی تورکیـا، دوای تورگـوت ئـۆزال، بـۆ جـاری دووەم رەجـەب تەیـب 

ئەردۆغـان خـۆی خسـتە مەترسـییەوە و دەسـتی بۆ کـورد درێژکرد. بـەاڵم الیەنی 

هەڵکەندنـی  و  کـوردی  ئارەزومەندانـەی  وانـەی  رەتکردنـەوەی  بـە  کـوردی 

خەنـدەق رێگـەی بـەم رێـڕەوە نەدا بـەردەوام بێ. لەپـاڵ ئـەوە، دوای ماوەیەک، 

دژایەتیکردنـی ئەردۆغـان وەک کـەس و حیزبەکـەی، لـە سیاسـەتی پارتی گەالنی 

دیموکـرات رۆڵێکـی ناوەندیـی هەبـوو. بێگومـان، سیاسـەت دووچـاری بۆشـایی 

نابـێ و بانگخوازانـی خراپەکاریـش لـە تەڵەکـەدا بـوون.

ــتی،  ــێوەیەکی گش ــە ش ــەوە ب ــێ، ئ ــڕا نەب ــە تێک ــەر ب ــاڵی 2016، ئەگ ــاش س پ

تورکیــا جارێکــی دیکــە لــە پرســی کــورددا گەڕایــەوە، بــۆ بازنــەی کەمالییــەکان. 

بێگومــان، کــورد هــۆکاری هەمــوو ئــەم گەڕانەوەیەنــە بــۆ بازنــەی کەمالییــەکان، 

ــە  ــوون، ب ــان ب ــە گۆڕەپ ــوردەوە ل ــاوی ک ــە بەن ــەکان و دەزگاکان ک ــەاڵم کەس ب

زیرەکییــەوە نەجوواڵنــەوە. لــە الیــەک رەتکردنــەوەی وانەکانــی زمانــی کــوردی، 

لــە الیەکــی دیکــەش هەڵکەندنــی خەنــدەق لــە پێشــی شــارەوانییەکان، هەڵــەی 

ــش  ــە پێ ــە ل ــتنی رێگ ــەتی داخس ــە سیاس ــێک ل ــو بەش ــوون، بەڵک ــی نەب سیاس

چارەکردنــی پرســی کــورد بــوون. بەداخــەوە داڕێژەرانــی ئــەم ســراتیجییە لــەم 

ــوون. ــەدا ســەرکەوتوو ب بابەت
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دووبارە بیرکردنەوە لە جیوپۆڵەتیک و تایفەگەریی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست: 

سیاسەتی ئایینی، ناسنامەی تایفی و 

سیستمی ناوچەیی

مەهمەت ئاڵکیش* 

سەرەتا

لەســەر  تایفیەتــە  کاریگەرییەکانــی  شــیکردنەوەی  بابەتــە  لــەم  ئامانــج 

ــەت و  ــنامەکانی دەوڵ ــە ناس ــدی ب ــە پەیوەن ــەوەی ک ــی، ئ ــتمی ناوچەی سیس

خوێندنــەوەی جیۆپۆلەتیکــی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەیــە. ســەرەتا، 

ــەڕوو.  ــدا دەخرێت ــوەی پرۆســەیەکی مێژوویی ــە چوارچێ ــەت ل ــی تایفی رەگەکان

دابەشــبوونی ســوننە -شــیعە وێنــای ژیانــی سیاســی و کولتــووری کۆمەڵگەکانــی 

کــردووە. بۆیــە بــۆ شــیکردنەوەی کێشــەکانی ئێســتا لــە ناوچەکــەدا پێویســت 

ــردا، ســەرهەڵدانی  ــە بەشــی دوات ــن. ل ــە دابەشــبوونی تایفــی تێبگەی دەکات ل

ناســنامەی ئایینــی – ئیتنــی لــەدوای ســەردەمی جەنگــی ســارد و لــە قۆناخــی 

بەجیهانیبوونــدا خراوەتــەڕوو. وەک چــۆن پرۆســەی بەجیهانیبــوون گوازرایــەوە 

* سەنتەری رۆژهەاڵتی نێوەڕاست - زانکۆی لەندەن
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ــش  ــی و ئیتنییەکانی ــنامە ئایین ــد، ناس ــی تێپەڕان ــی نەتەوەی ــای دەوڵەت و توان

دەرفەتــی ئەوەیــان بــۆ رەخســا کــە داوای مافــی خۆیــان بکــەن. لەســەر ئاســتی 

ناوچەیــی، داگیرکردنــی عێــراق لەالیــەن هاوپەیامنانــەوە دۆخــی ئێســتای 

ــد. ــتی هەژان ــی نێوەڕاس رۆژهەاڵت

بۆیـــە دەکرێـــت بەهـــاری عەرەبیـــش وەک بەشـــێک لـــەم پرۆســـانە ببیرێـــت. 

راپەڕینەکانـــی ئەوکاتـــە دەرخـــەری ناڕەزایـــی خەڵـــک و خواســـتیان بـــۆ 

ـــی  ـــاری عەرەب ـــی بەه ـــەوەدا، دەرئەنجامەکان ـــەم لیکۆڵین ـــوو. ل ـــگوزەرانی ب خۆش

لـــە رووی سیاســـەتی مەزهەبـــی تاوتـــوێ دەکرێـــت کـــە بوونـــە هـــۆی تووندتیژیـــی 

ـــی  ـــەن دەوڵەت ـــووریا و یەم ـــراق، س ـــی عێ ـــە. واڵتان ـــە ناوچەک ـــی ل و تووندئاژۆی

ــە  ــدادان. لـ ــووب و پێکـ ــەقامگیری، ئاشـ ــۆی ناسـ ــە بووەهـ ــە، ئەمـ الوازن بۆیـ

دواییـــن بەشـــدا، هەڵســـەنگاندن بـــۆ لێکەوتەکانـــی تایفیـــەت لەســـەر دەوڵەتانـــی 

الوازو زیادبوونـــی نیگەرانییـــەکان دەربـــارەی ســـەقامگیری دەكرێـــت. 

رەگە مێژووییەکانی تایفەگەری لە ئیسالمدا

رەگـی مێژوویـی دابەشـبوونی سـوننە و شـیعە بـۆ گرژییەکانی نێـوان خەالفەتی 

عەلـی و مەعاوییـە )پارێـزگاری دیمەشـق( دەگەڕێتەوە. لە پاش سـێیەم خەلیفە 

"ئیاممـی عوسـامن"، گفتوگۆیـەک هەبوو کە کێ ببێتە خەلیفـەی داهاتوو. عەلی 

بـووە خەلیفـە. ئیـر مەعاوییـە و الیەنگرانـی، دەسـەاڵتی خۆیـان لـە دیمەشـق 

دامەزرانـد. لـە ئەنجامـی ئەوەشـدا، خەواریجـەکان کـە لـەدژی هەردووکیـان 

"عەلـی و مەعاوییە" بوون، عەلییان کوشـت و مەعاویەشـیان لـە پێکدادانەکاندا 

لەالیـەن  ئەمـەوی  بریندارکـرد. دوای کوشـتنی عەلـی، سـەردەمی دەسـەاڵتی 

خەلیفـە مەعاوییەوە دەسـتیپێکرد. هەروەها کوڕەکانی ئیاممی عەلی "حەسـەن 
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و حسـێن" لـە الیـەن یەزیـدەوە کـوژران. لـە دوای ئـەو کاتـەوە، الیەنگرانـی 

ئیاممـی عەلـی و خێزانەکـەی بوونـە شـوێنکەوتووانی مەزهەبـی شـیعە. ئـەم 

تایفـە شـیعییە کـە لە دەورووبـەری عێراق و ئێـران باڵوبووەوە، بووە ناسـنامەی 

ئایینـی و سیاسـی بـۆ کەمینەیـەک لـە جیهانـی ئیسـالمیدا. بـە پێـی بڕوادارانـی 

سـوننە، کە باوەڕدارانی سـەرەکی ئیسـالمن، شـیعە لـە نیوەی رێگـەوە الیانداوە 

و زیـادەڕەوی لـە خوشەویسـتی بـۆ ئیاممـی عەلـی دەكەن.

 لقــی ســەرەکی و باڵوبــووەوەی شــیعیزم 12 ئیاممییەکەی شــیعەیە ، کە بڕوایان 

وایــە پێغەمبــەر، ئیاممــی عەلــی دەستنیشــانکردووە تاوەكــو وەک دەســەاڵتدار 

ــەنیش  ــێن و حەس ــا حس ــت . هەروەه ــەو بێ ــەدوای ئ ــی ل ــرەوی رۆح و جێگ

لــە دوای ئیاممــی عەلــی وەکــو جێگــرەوە دەستنیشــانکراون. بڕوایــان وایــە 12 

ئیاممەکــەی شــیعە لــە دوای حســێن، ســەرکردەی رووحــی و سیاســی ئیســالمن 

ودواییــن ئیاممیــش ونبــووە و شــاردراوەتەوە. دواییــن ئیاممــە شــاراوەکە 

جارێکیــر دێتــەوەو دەبێتــە رزگارکــەری مرۆڤایەتــی لــە کارەســاتەکان. بەپێــی 

ــی و  ــامم، پاکیزەی ــە ئی ــوون ب ــۆ ب ــەرەکی ب ــی س ــی، مەرج ــیعەی 12 ئیامم ش

بێگونــاح بوونــە. ئێســتا عەقیــدەی 12 ئیاممــی مەزهەبــی فەرمــی ئێرانــە. 

لیکۆڵینڤانانــی "پیاوانــی ئایینــی" شــیعە رێگــەی ویالیەتــی فەقیهیــان پشــتگیری 

کــردووە کــە هــەوڵ بــۆ حکومڕانییەکــی تیۆکراســی دەدات تاوەکــو ئــەو كاتــەی 

ئیاممــی شــاراوە دەردەكەوێــت. جگــە لــە ئێــران، ئــەم بــاوەڕە الیەنگــر و 

ــە. ــان و پاکســتانیش هەی ــراق، لوبن ــە عێ شــوێنکەوتووی زۆری ل

لــە الیەکــی دیکــەوە، ســەلەفیزم بەشــێکیری ئــەم جەمســەرگیریەیە. وەک 

ــدەی ســوننە، ســەلەفیزم دوو بەشــی  ــۆ عەقی ــە ب خوێندنەوەیەکــی تووندڕەوان

ــن  ــاوەڕی ئی ــە بیروب ــزم ل ــادی. رەگــی وهابی ــزم و ســەلەفی جیه ــە: وهابی هەی

ــات  ــەڵ خوراف ــی لەگ ــەی ملمالنێ ــە بانگەش ــووە، ک ــەرچاوەی گرت ــە س تەیمیی
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ــان و  ــۆ قورئ ــی ب ــەوەی حەرف ــتگیری خوێندن ــەو پش ــردووە. ئ ــەکان ک و الدان

فەرمــوودەکان کــردووەو لەالیــەن محەممــەد عەبدولوهابــەوە دامــەزراوە. 

هەروەهــا وهابیــزم بــووە رێگەیەکــی فەرمــی لــە ســعودیە. ســەلەفی جیهــادی 

بانگەشــەی خەباتــی چەکــداری دەكات لــەدژی حکومەتــەکان و ئەوانــەی 

ــۆ دۆخــی  ــداوە. ئەمــەش وەکــو چارەســەرێک ب ــدەی ئیســالمی الیان ــە عەقی ل

ــراوی  ــەی رێکخ ــش منوون ــدە و داع ــردوودا. قاعی ــەدەی راب ــە س ــڵامنان ل موس

ــن. ــەلەفی جیهادی س

دوای وەرگرتنــی خەالفــەت لــە قەڵەمــڕەوی مەمالیکــەکان، ئیمپراتۆریەتــی 

عوســامنی بــووە نوێنــەری موســڵامنانی ســوننە لــە جیهانــدا. لەوکاتــەدا، 

قەڵەمــڕەوی ســەفەوی، شــیعیزمی کــردە مەزهەبــی فەرمــی دەوڵەتــی ئێــران. 

ركابەریێکــی گــەورە لەنێــوان عوســامنی و ســەفەوییەکان بۆ دەســتگرتن بەســەر 

جیهانــی موســڵامناندا هەبــوو. لەنێــوان ســەدەی 16 و 18دا، هەردووکیــان 

ــە  ــەاڵتی ناوچەک ــەوەی دەس ــۆ ئ ــوون ب ــدا ب ــی قوڵ ــگ و دووژمنییەك ــە جەن ل

ــت. بگرنەدەس

سەردەمێکی نوێی ناسنامەی تایفەگەری و جیۆپۆلەتیک

ناسنامەی دەوڵەتی سعوودی و ئێران

ــە  ــک ل ــی وەک پەرچەکردارێ ــرا، ســەلەفی وهاب ــاژەی بۆک وەک لەســەرەوە ئام

ــەم  ــەت وا ســەیری ئ ــەوەی شــیعیزم و ســوفیزم ســەریهەڵدا. وهابی دژی جواڵن

ــا  ــداوە. هەروەه ــن الیان ــاوی ئایی ــتنی ب ــە تێگەیش ــە ل ــە دەکات ک جواڵنەوان

قۆرخکارییــەک دەبینێــت کــە رێگــرە لــە باڵوبوونــەوەی ئایدۆلۆژیــاکان و 

ــی"  ــی ئایین ــال ســعود" و "پیاوان ــەی ســعودی "ئ ــن. بنەماڵ ــە ئایی تێگەیشــن ل
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لــە  هــۆزەکان  کۆکردنــەوەی  بــۆ  لەهاوئاهەنگــی  وهابــی  لیکۆڵینڤانانــی 

دروســتکردنی بــڕواو ئابــوری هاوبــەش و پەیوەنــدی ئاشــتیانە لــە واڵتەکەیانــدا 

دەکەیــن،  ســعودیە  دەســەاڵتدارێتی  ســەیری  کاتێــک  ســەرکەوتووبوون. 

دەبینیــن کــە دەوڵەتەکــە لەالیــەن شــەریعەتی ئایینــی و ئیســتیبدادەوە حوکــم 

دەکرێــت، بــەاڵم ئەمــە بەمانــای ئــەوە نایێــت کــە هەمــوو بڕیــارەکان لەالیــەن 

ــەكان  ــازادەکان و وهابیی ــە و، ش ــی بنەماڵ ــن. ئەندامان ــعودیەوە بدرێ ــای س ش

ــە.  ــارەکان هەی ــەر بڕی ــان لەس کاریگەریی

ــە و  ــە ســعودیە کاراکتەرێکــی ئایینیی ــەت ل ــە ناســنامەی دەوڵ ــە ک ــەوە روون ئ

رژێمەکــە لەســەر یاســای "شــەریعەتی" ئیســالم بنیاتــراوە. هەروەهــا دەوڵەتــی 

ســعودی تێڕوانینــی بــۆ خەڵکەکــەی وایــە کــە ئاراســتەیەکی موحافزەکارانەیــان 

هەبێــت. ســعودیە پێیوایــە کــە مافــی پارێزگاریکــردن و نوێنەرایەتیکردنــی 

ئیســالمی لــە هەمــوو جیهــان هەیــە. هاوپەیامنیــی نێــوان لێکۆڵینڤانانــی وهابی 

و بنەماڵــەی ســعودی "ئــال ســعود" بڕبــڕەی پشــتی دەوڵەتەکەیــە. خێزانــی ئــال 

ــی  ــی وهاب ــەدا و لیکۆڵینڤانان ــە واڵتەک ــە ل ــەاڵتی حکومڕان ــە دەس ــعود تاک س

شــەرعیەتی یاســایی وئایینــی دەدەنــە دەوڵەتەکــە. لێــرەدا گرفتێکــی گرنــگ لــە 

دەوڵەتــی ســعودیەدا هەیــە. ئەویــش ئەوەیــە کــە ئالــی ســعود وەک الیەنگــری 

رۆژئــاوا و وهابیەتیــش وەکــو دژە-رۆژئاوایــی دەبیرێــن کــە ئــەم دووانــە 

هاوپەیامنییەتییــان لــە دەوڵەکەتــەدا هەیــە. کێبڕکێــی شــوناس لەنێــو دەوڵەتــی 

ســعودیدا نییــە کــە ئــەم جــۆرە کێبڕکێیــە رەگــی مێژوویــی ئیمپراتۆریەتــەکان و 

ــەوەی  ــە باڵوکردن ــی ل ــە ئێســتا. ســعودی باکگراوندێکــی مێژووی نەهجــی ئایین

ــژوودا وایکــردووە  ــە مێ ــی ئیســالم ل ــرۆز و دەرکەوتن ــە. خاکــی پی ئیســالم هەی

ــۆ  ــراتیژی ب ــی س ــە قازانجێک ــە ئەم ــەت ک ــنامەی دەوڵ ــە ناس ــن ببێت ــە ئایی ک

پاشــایەتی ســعودی هەبــووە.
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ــە  ــی رژێمــی شــا ل ــەدوای رووخان ــەت ل  لەالیەکــی دیكــەوە، ناســنامەی دەوڵ

ــەم  ــات. ئ ــەردا ه ــکاری بەس ــاڵی 1979 گۆڕان ــران لەس ــالمی ئێ ــی ئیس شۆڕش

ــە سیاســەتی  ــا ل ــە تەنی ــەک ب ــی ن ــۆژی و تایف ــی ئایدۆل شۆڕشــە کاریگەرییەک

ــە سیاســەتی دەرەوەدا،  ــا. ل ــەش دان ــو لەســەر ناوچەک ــران، بەڵک ــی ئێ نیوخۆی

ئێــران سیاســەتی هەناردەکردنــی رژێمەکــەی بــۆ رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 

ــەوەی سیاســی شــیعەدا  ــە بیرکردن ــەر. ل ــەدوای شۆڕشــی ئیســالمییەوە گرتەب ل

بڕوایــان وایــە، ئیاممــی شــاراوە دێــت و ئاشــتی بــۆ جیهــان دەهێنێــت. 

بــەاڵم زانایانــی شــیعە جێگــرەوەی ئــەون و بەرپرســیارن لــە حوکمکردنــی 

ــە دوای شــۆڕش،  ــان . ل ــۆ جیه ــەوە ب ــامم دەگەڕێت ــەی ئی ــو ئەوكات ــەل تاوەك گ

رژێمــی نوێــی تیۆکراتــی، سیســتمی ویالیەتــی فەقیهیــان لەکاروبــاری ئایینــی و 

سیاســیدا بەرجەســتەکرد. بــە پێــی ئــەم سیســتمە، کارەکانــی ئیــامم لــە رێگــەی 

ــرین  ــی بااڵدەس ــی ئایین ــدا زانایان ــە تێی ــە دی ک ــەوە دێت ــەی دەوڵەت مومارەس

دەســەاڵتن. دەســەاڵتی سیاســی و رۆحــی ئایینــی لــە سیســتمەکەدا، لەالیــەن 

خــوداوە دەستنیشــانکراوە و پێویســتە گــوێ لــەم دەســەاڵتە بگیرێت. سیســتمی 

ــراوە.  ــی ک ــەوە دامەزراوەی ــی ئیران ــەاڵتی رۆح ــەن دەس ــە لەالی دەوڵەتەک

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بووە بە گۆڕەپانی سیاسەتی تایفی:

سەردەمی دوای سەدام حوسێن لە عێراق و لوبنان

پــاش قۆناخــی کۆتایهێنــان بــە جەنگــی جیهانــی یەکــەم، بارودۆخــی رۆژهەاڵتی 

نەهــات.  بەســەردا  گۆڕانــکاری  کان   2000 ســەرەتای  تاوەکــو  نێوەڕاســت 

ــتی -  ــی کۆمۆنیس ــوان بلۆک ــەوە لەنێ ــارددا، رووبەڕووبوون ــی س ــی جەنگ لەکات

سۆشیالیســتی و لیرباڵی-ســەرمایەداریی هەبــوو. ئــەم رووبەڕووبوونەوەیــە 
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کۆمەڵگــەکان  و  دەوڵەتــەکان  بــۆ  توونــد  هێڵــی  دانانــی  هــۆی  بــووە 

قۆناخــی  لــەم  روونــەدات.  لەنێوانیانــدا  راســتەوخۆ  کارلێکردنــی  تاوەكــو 

رووبەڕووبوونەوەیــەدا خواســتی ناســنامەی ئەکتــەرە- بچووکــەکان " دەوڵەتــە 

بچکۆلــەکان" پشــتگوێخران. لەگــەڵ ئەوەشــدا پرۆســەی بــە جیهانیبــوون 

"گڵۆباڵیزەیشــن" لــەڕووی ئایدۆلــۆژی، سیاســی، ئابووریــی و تەکنەلــۆژی، 

ــارد  ــی س ــی جەنگ ــەردەمی دوای ــە س ــان ل ــاری جیه ــەر کاروب ــەری لەس کاریگ

ــی  ــی -نەتەوەی ــنووری دەوڵەت ــز و س ــا، هێ ــەوە توان ــۆی جیهانگیری ــا. بەه دان

گــۆڕا و گرووپــە نەتەوەیــی و ئایینییــەکان داوای مــاف و ئازادیــی نوێیــان کــرد. 

ــی نێوەڕاســت دۆخێكــی گرنگــی گۆڕانکاریکــردن  ــەوە، رۆژهەاڵت ــەم روانگەی ل

ــوو. ــەکان ب ــەت و دنیابینیی ــە سیاس ل

بااڵنـــس و سیســـتمی ناوچەکـــە بەهـــۆی شـــەڕی عێراقـــەوە داڕمـــا. بـــە درێژایـــی 

مێـــژوو، عێـــراق منوونەیەکـــی هەمەڕەنگـــی نەتەوەیـــی و ئایینـــی لـــە رۆژهەاڵتـــی 

ـــتی  ـــی بااڵدەس ـــو دەوڵەتێک ـــراق وەک ـــدا، عێ ـــەڵ ئەوەش ـــووە. لەگ ـــت ب نێوەڕاس

ـــی  ـــەرکوتکاری رژێم ـــی و س ـــەتی توندوتیژی ـــەزرا. سیاس ـــە 1920 دام ـــوننی ل س

ـــان  ـــزی هاوپەیامن ـــە 2003، هێ ـــوو. ل ـــەک بەردەوامب ـــد دەیەی ـــۆ چەن ـــس ب بەع

هاتنـــە عێـــراق و رژێمـــی ســـەدامیان لـــە مـــاوەی چەنـــد هەفتەیەکـــدا 

ــران و  ــوان ئێـ ــد لەنێـ ــی توونـ ــدا کێبڕکێیەکـ ــەردەمی نوێـ ــە سـ ــد. لـ رووخانـ

ـــکا  ـــەت دەســـتوەردانی ســـەربازی ئەمری ـــە تایب ـــوو. ب ـــراق هەب ـــە عێ ســـعودیە ل

و بەریتانیـــا بووەهـــۆی ســـەرهەڵدانی نیگەرانـــی جیوپۆلەتیکـــی بـــۆ ئێـــران. 

ـــەی  ـــە رێگ ـــۆی ل ـــی خ ـــی هەژموون ـــی زیادکردن ـــران هەوڵ ـــە ئێ ـــدا ک ـــە کاتێک ل

ــونییەکان  ــە سـ ــراق دەدا، گرووپـ ــیعیەکانی عێـ ــە شـ ــتگیریکردنی گرووپـ پشـ

ـــی  ـــراق. زیادبوون ـــووری عێ ـــی و ئاب ـــتمی سیاس ـــەی سیس ـــە دەرەوەی بازن خران

ــعودیە و  ــەن سـ ــییەک لەالیـ ــیعییەکان وەک مەترسـ ــە شـ ــی گرووپـ هەژموونـ
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ـــی  ـــک مالیک ـــەرەکی، کاتێ ـــێوەیەکی س ـــەوە. بەش ـــداو لێکدرای ـــی کەن دەوڵەتان

هاتـــە ســـەر دەســـەاڵت، ئـــەم دەوڵەتانـــە چەنـــد کێشـــەیەکی دیاریکراویـــان 

لەگـــەڵ عێـــراق بـــۆ پەیدابـــوو. لـــە ئەنجامـــی ئـــەوەدا ، گرووپـــە توونـــدڕەوەکان 

ـــرد.  ـــدا زیادک ـــە عێراق ـــان ل ـــەوە ناکۆکییەکانی ـــی یەکدیی ـــەی پەالماردان ـــە رێگ ل

ـــدڕەوەکان  ـــە توون ـــتگیریکردنی گرووپ ـــعودیەیان بەپش ـــیعییەکان س ـــە ش گرووپ

وکۆنـــە بەعســـییەکان تۆمەتبـــار دەکـــرد. ســـعودیەش ئێرانـــی بـــە قۆڵکردنـــەوەی 

ـــرد.  ـــار دەك ـــراق تۆمەتب ـــە عێ ـــەکان ل ـــە تایفیی پێکدادان

 بەهەمـــان شـــێوە، لوبنانیـــش ناوچەیەکیـــت دیكـــەی کێبڕکـــێ بـــوو. لـــە راســـتیدا 

لوبنـــان وەک عێـــراق، هەمـــان فرەیـــی نەتەوەیـــی و ئایینـــی هەیـــە، بـــەاڵم 

لوبنـــان كـــە لەنێـــوان ســـااڵنی 1970 و 1980 کانـــدا لـــە جەنگـــی نیوخۆیـــی 

ـــەکانی  ـــەرکردنی کێش ـــی چارەس ـــازانەوە هەوڵ ـــتمی س ـــووە، لەڕێگـــەی سیس ب

ـــەرنەکراون.  ـــتاش چارەس ـــو ئێس ـــانە تاوەک ـــەم کێش ـــەوەش، ئ ـــەرەڕای ئ داوە. س

هەروەهـــا هێـــزە ناوچەییـــەکان کێبڕکـــێ لـــە لوبنـــان دەکـــەن. ئێـــران 

ـــاڵی  ـــا عەبدوڵ ـــە ش ـــاڵ دەکات. بۆی ـــیعییەکان و حیزبوڵ ـــە ش ـــتگیریی گرووپ پش

ـــیعی "ە  ـــی ش ـــی "هیالل ـــەرقاڵی بنیاتنان ـــران س ـــە ئێ ـــد ک ـــوردن رایگەیان ـــای ئ ش

ـــردەوە  ـــارەک دووپاتیک ـــا حوســـنی موب ـــت. هەروەه لـــە رۆژهەاڵتـــی نێوەڕاس

ـــە  ـــران هەی ـــان و ئێ ـــی خۆی ـــنامەی تایف ـــۆ ناس ـــان ب ـــە شـــیعییەکان وەالئی گرووپ

ـــەلەفیزمی  ـــتگیریی س ـــعودیە پش ـــە س ـــەوەی ک ـــاڵ ئ ـــە پ ـــان. ل ـــەك واڵتەکانی ن

لـــە لوبنـــان کـــردووە، هەندێـــک لـــە گرووپـــە ســـونییەکان بوونـــە پرۆکســـی 

ســـعودیە چونكـــە پشـــتگیریی سیاســـی و ئابـــووری لێكـــردوون. لـــە دوا 

شـــیکردنەوەکاندا، ئاڵۆزییـــە سیاســـی و ئابوورییـــەکان لوبنانـــی وەك شـــوێنی 

کێبڕکێـــی تایفـــی لێکـــردووە.
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بەهاری عەرەبی، داینامیکە گۆڕاوەکان، چوارچێوەی سیاسەتی

مەزهەبی و ئایینی، دەوڵەتە هەڵوەشاوەکان

و  ئێــران  نێوەڕاســت،  رۆژهەاڵتــی  لــە  راپەڕینــەکان  شــەپۆلی  بەهــۆی 

ســعودیە ئامانجیــان ئەوەبــوو کــە ســوود لــە رووداوەکان وەربگــرن. هــەردوو 

دەوڵەتەکــە لەڕێگــەی ناســنامەی ئایینــی ، ئیتنــی و کولتوورییــەوە، هێــزە 

وەکالەتییەکانیــان بەکارهێنــا. بەهــۆی گۆڕانــکاری لــە داینامیکەکانــی ناوچەکــە، 

ــە  ــرد. بۆی ــر ک ــان بەهێزت ــاخ پێگــەی خۆی ــە قۆن ــاخ ب ــەکان قۆن ــزە ناوچەیی هێ

ئێــران کەوتنــی رژێمــی ئەســەدی وەکــو کێشــەیەکی ســەرەکی ئــەم ســەردەمە 

دەبینــی. هەربۆیــە حیزبوڵــاڵ لــە لوبنــان، حوســییەکان و رژێمــی ئەســەد 

لەالیــەن ئێرانــەوە پشــتگیریی کــراون. هەروەها ســعودییەش لــەڕووی کاروباری 

نێوخــۆوە لــە بەهــاری عەرەبــی نیگــەران بــوو. جواڵنــەوە ناڕازییــەکان بەتایبەت 

ــی  ــران. ســعودیەش لەڕێگــەی ریفۆرم ــە ناوچــە شــیعییەکانی ســعودیەدا بی ل

ــی دەدان.  ــەوەی داواکارییەکان ــی دامرکاندن ــەوە هەوڵ ــی و ئابووریی سیاس

ــی  ــردن و گەورەکردن ــان لەزیادک ــی گرنگی ــەکان رۆڵ ــی و ئیتنیی ــنامە ئایین ناس

رژێمــی  لەالیــەن  داواکارییــەکان  ســەرکوتکردنی  هەیــە.  پێکدادانەکانــدا 

ئەســەدەوە بــووە هــۆی زیادبوونــی پێکدادانــە مەزهەبــی و ئیتنییــەکان. 

ــا  ــە ئۆپۆزیســیۆنەکان بەتەنی ــوان رژێمــی ئەســەد و گرووپ ــەکان لەنێ پێکدادان

و  ناوچەیــی  هێــزە  بەڵکــو  نەدەگرتــەوە،  ئیتنییەکانــی  و  ئایینــی  گرووپــە 

جیهانییەکانیشــی لەخۆدەگــرت. لەکاتێکــدا رووســیا و ئێــران پشــتگیریی رژێمــی 

ئەســەدیان دەکــرد، ئەمریــکا و هاوپەیامنەکانــی پشــتگیریی ئۆپۆزیســیۆنی 

ــەوەی  ــە مان ــەدوای 2015، رووســیا رۆڵیکــی ســەرەکی ل ســووریایان دەکــرد. ل

ــی و  ــی، ئابووری ــە رووی سیاس ــران ل ــەوەش، ئێ ــی. جگەل ــەد بین ــی ئەس رژێم
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ســەربازییەوە پشــتگیریی ئەســەدی کــرد. هێزەکانــی شــۆڕش و ســوپای قودســی 

ــان  ــە ســووریا كاری ــران ل ــۆ بەرژەوەنــدی ئێ ــەڕووی ســەربازییەوە ب ئیرانیــش ل

كــرد. بەهــۆی ئــەم پشــتگیرییانە، رژێمی ئەســەد توانــی لــە رووبەڕووبوونەوەی 

ــووریا  ــە س ــران ل ــتگیرییەکانی ئێ ــەوە. پش ــیۆندا مبێنێت ــی ئۆپۆزیس گرووپەکان

بوونەهــۆی زیادبوونــی نیگەرانییەکانــی ســعودیە لــە ناوچەکــە. ســعودییەکان 

دەیانخواســت لەرێگــەی پاڵپشــتیی ئابــووری وســەربازییەوە رێگــەی چاککردنی 

ــەر. ــە ســووریا بگرنەب سیاســەتەکان ل

هــەروەک لــەم بەشــەدا باســامن کــرد، ئێــران لــە رێگــەی تۆخکردنــەوەی 

سیاســەتە مەزهەبییــەکان کاریگــەری لەســەر ناوچەکــە دروســتکردووە. لــە پــاڵ 

ئــەم راســتییە، ئێــران بــە واژۆکردنــی رێککەوتنــی ئەتۆمــی واڵتانــی پێنــج کــۆ 

ــەم  ــتبهێنێت. ئ ــی بەدەس ــەی نێودەوڵەت ــەرعیەتی کۆمەڵگ ــدا ش ــەک، هەوڵی ی

ــی نێوەڕاســت  ــە رۆژهەاڵت ــکا ل ــە سیاســەتی ئەمری ــدی ب پەرەســەندنە پەیوەن

یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  سیاســەتی  هەبــوو.  ئۆبامــادا  ســەردەمی  لــە 

ئەمریــکا دەگەیشــتە بەدەســتهێنانی سیســتمی ناوچەیــی و راگرتنــی بااڵنســی 

ــی  ــە هێزەكان ــوو ک ــت ئەوەب ــە. مەبەس ــی ناوچەک ــەڵ داینامیکەکان ــز لەگ هێ

ناوچەكــە لەســەر کێبڕکێکردنــی هەژموونیــان، بااڵنســی یەکدیــی راگــرن. تورکیا، 

ــا لەڕێگــەی ســەختەهێزەوە بەڵکــو، لەڕێگــەی  ســعودیە و ئێــران نــەک بەتەنی

نەرمەهێزیشــەوە هەوڵــی بەهێزکردنــی پێگــەی خۆیــان دەدا. لــەم روانگەیەوە، 

دەرکەوتنــی سیاســەتی ئێــران و شــیعە لــە لەالیــەن هێزەکانــی رۆژئــاواوە 

ــە  ــی ل ــاری مەزهەب ــەکان وکاروب ــە ناوچەیی ــزە ئایینیی ــە هێ ــتگوێخرا. بۆی پش

بەرژەوەنــدی خۆیانــە. بــە شــێوەیەکی راســتەوخۆ چوارچێوەیەكــی سیاســەتی 

مەزهەبــی لــە ناوچەکــەدا ســەریهەڵدا. لەســەر ئەمــە، ســعودیە پەشــۆکا و بــە 

گۆڕانــی داینامیکــەکان کاریگەریــی بەركــەوت. تورکیــا وەکــو هێزێکــی دیكــەی 
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ناوچەیــی، لەالیــەن سیســتمە ناوچەییەکــەوە کرایــە دەرەوە. ئێــران توانــی 

هەژموونــی کاریگەریــی خــۆی باڵوبکاتــەوە و لــە ناوچەکــە فراوانــری بــکات. 

بۆیــە ســعودیە هەســتی بــە هەبوونــی مەترســی لــە ناوچەکــە کــرد و دەســتی 

بــە دامەزراندنــی هێزێکــی ســەربازی كــرد. هێــزی هاوپەیامنــی ئیســالمی بــۆ 

رێگریکــردن لــە کاریگەرییەکانــی ئێــران دامەزرانــد. بــەم هەنــگاوە، ســعودیە 

پشــتگیریی واڵتانــی موســڵامنانی وەرگــرت و رۆڵی ســەرکردایەتیکردنی ســوننەی 

وەرگــرت. لــە ســەرەتادا، ئــەم هێــزە لــە یەمــەن بــۆ قەرەبووکردنــەوەی هەوڵــە 

ــی  ــەڵ گرووپەکان ــە، جەنگــی لەگ ــە ناوچەک شکســتخواردووەکانی  ســعودیە ل

ســەر بــە ئێــران کــرد.  ســعودیە وەک هێزێکــی ناوچەیــی بــە بــێ وزەی ئەتۆمی 

پەنــای بــۆ پاكســتان بــرد. پاکســتان دراوســێی رۆژهەاڵتــی ئێرانــە كــە توانایەکــی 

گــەورەی هێــزی ئەتۆمــی هەیە، بــەاڵم پاکســتان ژمارەیەکی زۆری دانیشــتووانی 

ــن. ــەوە بەکاربهێرێ ــەن ئیران ــە کــە دەتوانرێــت لەالی شیعەیشــی هەی

ــە  ــوو. ل ــر ب ــیعەکان پتەوت ــزی ش ــراق هێ ــە عێ ــس ل ــەردەمی بەع ــەدوای س ل

ــتی  ــە ئاس ــیعەکان ل ــەی ش ــەم بەهێزبوون ــدا ئ ــەردەمی مالکی ــی س کابینەکان

بــااڵدا بیــرا. ئەمــە لەکاتــی حکومەتەکــەی نــووری مالیکــی بەرزتریــن ئاســتی 

ــەران  ــورد نیگ ــوننە و ک ــەت س ــە تایب ــە، ب ــی دیک ــی. گرووپەکان ــووە بین بەخ

ــی  ــتمی سیاس ــەر سیس ــیعە بەس ــی ش ــۆ هەژموون ــان ب ــدگای خۆی ــوون و دی ب

وئابووریــەوە هەبــوو. کاتێــک ســەیری ســەردەمی دوای ســەدام دەکەیــن، 

ــە  ــوێ ب ــی ن ــە عێراق ــران ل ــەوە ئێ ــی و ئابووریی ــی سیاس ــەڕووی کاریگەری ل

بــراوە دادەنرێــت. بــە بڕیــاری کشــانەوە لــە عێــراق، ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 

واڵتــەوە  ئــەم  داهاتــووی  بــارەی  لــە  نیگەرانییەکانــی  ئاســتی  ئەمریــکا 

ــراق و  ــتنەوەی عێ ــۆ داڕش ــران ب ــۆ ئێ ــوو ب ــک ب ــە دەرفەتێ ــردەوە. ئەم بەرزک

ســنووردارکردنی ئەمریــکا و هێزەکانــی دیکــەی لــە ناوچەکــە. لەالیەکــی 
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دیكــەوە، ســعودیە و واڵتانــی کەنــداو لەبــەر چەنــد هۆکارێک دژی کشــانەوەی 

هێزەکانــی ئەمریــکا وەســتانەوە. یەکــەم ئەمــە دەبێتــە دەرفەتێکــی زێڕیــن بــۆ 

ئیــران بــۆ زیادکردنــی هەژموونــی سیاســەتی شــیعە نــەک بەتەنیــا لــە عێــراق 

بەڵکــو لــە ناوچەکــە. هەروەهــا لەوەدەچــوو کــە عێــراق بــەرەو دەوڵەتــی بــێ 

ــی  ــەدوای کەوتن ــوننەکانیش ل ــە س ــە عەرەبیی ــت. دەوڵەت ــەوزا بەرێ ــا و ف یاس

ــرد. ســوننەکان  ــراق دەک ــە عێ ــە ســوننەکانیان ل ســەدامەوە پشــتگیریی گرووپ

ــی  ــدا پێگەیەک ــە واڵت ــوێ ل ــتمێکی ن ــی سیس ــەڕووی دامەزراندن ــتی، ل بەگش

ــوو. ــان هەب الوازی

ــش،  ــتیی داع ــادی تیرۆریس ــەلەفی جیه ــراوی س ــی 2014 دا، رێکخ ــە هاوین ل

خەالفەتــی موســڵامنانی لــە جیهــان راگەیانــد. داعــش رۆژ لــە دوای رۆژ 

ــراق و ســووریا،  ــە عێ ــوون ل ــەی دانیشــتووانی ســوننە ب ــەی زۆرین ــەو ناوچان ل

بەهێزتردەبــوو. خەڵکــی توونــدڕەو "رادیــکاڵ"، ئەندامانــی پێشــووی ســەربازی 

بەعــس و ئەوانــەی دژی ئێــران بــوون، پێکهاتــەی ســەرەکی داعــش لــە عێــراق 

بــوون. لــە 2014 موســڵ داگیرکــرا و ناوچەیەکــی زۆری خاکــی عێــراق کەوتــە 

دەســت داعــش. هێــزی ســەربازی عێــراق توانــای رووبەڕووبوونــەوەی داعشــی 

نەبــوو. لــە پەالمارەکانــی داعشــدا خەڵــک کــوژراو و ژمارەیەکــی زۆری خەڵکــی 

ــۆ  ــوون. ب ــێ ب ــی دراوس ــاوارەی واڵتان ــش ئ ــەاڵتی داع ــر دەس ــی ژێ ناوچەکان

ــەن  ــە الی ــەزرا و ل ــی دام ــی نێودەوڵەت ــزی هاوپەیامن ــی داعــش، هێ لەنێوبردن

هاوپەیامنانــەوە راهێنــان بەهێزەكانــی عێــراق کــرا. هەروەهــا ئێــران شــەڕی لــە 

دژی داعــش بــە ســوپای قــودس و حەشــدی شــەعبی کــرد. ئــەو گرووپە شــیعییە 

ــەوە  ــەن ئیران ــەربازییەوە لەالی ــی و س ــی، دارای ــەڕووی سیاس ــەش، ل چەکداران

ــە ئۆپەراســیۆنەکانی هێــزی  پشــتیوانی دەکــران. لەدواییــن قۆناخــدا، داعــش ب

ــە ئێــران کۆتایــی پێهێــرا. ــان و گرووپەکانــی ســەر ب نێودەوڵەتــی هاوپەیامن
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کۆتایی و ئاسۆکانی داهاتوو

ــەدەی  ــۆ س ــەوە ب ــت دەگەڕێت ــی نێوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــەت ل ــی تایفی میژووی

حەوتــەم. دابەشــبوونە تایفییــەکان لەنێــوان موســڵامناندا بــووە هــۆی جەنگــی 

ــت  ــی نێوەڕاس ــتای رۆژهەاڵت ــەتی ئێس ــە سیاس ــد ک ــرژی توون ــاوی و گ خوێن

ــەیە  ــەم کێش ــانی ئ ــە ئاس ــت ب ــووە. دەتوانرێ ــەرچاوەی گرت ــەوە س ــەم میرات ل

لــە ئاڵۆزییــە تایفییەکانــی نێــوان ئێــران و ســعودیەدا ببیرێــت. دوای کەوتنــی 

رژێمــی ســەدام، ئێــران جێدەســتی خــۆی بەهێزکــرد و دەتوانێــت جوڵــە 

ــیعی و  ــی ش ــە هیالل ــە ب ــکات ک ــەدا ب ــە ناوچەک ــیعییەکان ل ــە ش ــە گرووپ ب

ــەوەی  ــۆی کاردان ــووە ه ــە ب ــارساوە. ئەم ــران ن ــی ئی ــارەزووە ئیمپراتۆریەکان ئ

دەوڵەتانــی عەرەبــی ســوننە و ئەوانــەی دژی تایفیەتــن لــە ناوچەکــە. لــەڕووی 

ــکاندنی  ــۆ تێکش ــەلەفیزم ب ــۆری س ــەردوو ج ــی ه ــەوە، هەژموون ئایدۆلۆژیش

ــەوت.  ــەدا دەرک ــە ناوچەک ــیعە ل ــران و ش ــزی ئێ هێ

لــە بەهاری عەرەبــی، داینامیکەکان لەڕووی سیاســەتە تایفییــەکان گۆڕانکارییان 

بەســەرداهات. شــەپۆلی ناڕەزایەتییــەکان بــووە هــۆی گۆڕانــکاری و ناجێگیریــی 

ــە  ــاوەن ک ــی هەڵوەش ــی دەوڵەت ــەن جۆرێک ــووریا و یەم ــراق، س ــی . عێ ئەمن

ســەربەخۆیی ناوخۆییــان تێــدا نابیرێــت. داعــش وەکــو رێکخراوێکــی تووندڕەو 

ودواکەوتــوو ســەریهەڵدا و دەســتیکرد بــە ســەربازکردنی ئەوخەڵکانــە کــە 

توونــدڕەو بــوون و دژە شــیعە و دژە ئیــران بــوون. بــەم دواییانــە، داعــش 

لەڕێگــەی چەنــد هێرشــێکەوە تێکشــکێرا و ســەرکردەی رێکخراوەکــە ئەبوبەکــر 

ــە ســووریا کــوژرا. هەروەهــا،  ــەکان ل ــە ئۆپەراســیۆنێکی ئەمریکیی بەغــدادی ل

قاســم ســولەیامنی فەرمانــدەی ســوپای قــودس و گرووپەکانــی ســەر بــە 

ئێــران بەهەمــان شــێوە لــە الیــەن ئۆپەراســیۆنێکی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 
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ئەمریــکاوە کــوژرا. ســعودیە و هاوپەیامنەکانــی رووبــەڕووی داواکاری خەڵکــی 

ــۆ  ــە ئامــادەکاری ب ــە شــازادە ســەملان دەســتیکردووە ب ــەوە. بۆی ــان بوونەت خۆی

بەرنامــەی چاکســازی لــە واڵتەکەیــدا. خەڵکــی نــاڕازی ئێرانیــش، خۆپێشــاندان لــە 

دژی نەبوونــی ســەقامگیری ئابووریــی وکۆمەاڵیەتــی دەکــەن. لەگــەڵ ئەوەشــدا، 

لــە مەســەلەی خۆپێشــاندانەکانی ئوكتۆبــەری 2019دا لــە عێــراق، پێویســتە ئــەوە 

ببیرێــت کــە خەڵــک لــە سیاســەتی تایفــی مانــدوو بــووە. لەبەرئــەوە پێویســتە 

دووبــارە بیــر لــە پەیوەنــدی نێــوان دەوڵەتــان وگرووپەکانــی شــوناس بکرێتــەوە. 

ــتە  ــتدا، پێویس ــی نێوەڕاس ــوەی رۆژهەاڵت ــە چوارچێ ــی ل ــی ناجێگری ــە قۆناخ ل

چەمکــی هاوواڵتیبــوون دووبــارە هەڵبســەنگێندرێتەوە و دابڕێژرێتــەوە. 
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شوناس و ملمالنێیەکانی رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست

زریان رۆژهەاڵتی *

بەرایی

ــە.  ــای ئەمڕۆی ــی دنی ــێ و گرژییەكان ــی ملمالن ــت چەقێك ــی نێوەڕاس رۆژهەاڵت

ــەوە  ــە گرژیی ــێ ل ــی ملمالن ــەوە جۆرێك ــەم جوگرافیای ــووچێكی ئ ــەر س ــە ه ل

ــی  ــە چارەك ــت و ل ــداری بەرچــاو دەكەوێ ــی چەك ــگ و پێكدادان ــو جەن تاوەك

یەكەمــی ســەدەی بیســتویەكدا، ملمالنــێ لــە دیمەنــی گشــتی ئــەم ناوچەیــە 

جیاناكرێتــەوە. شــوێنەواری سیاســی، كۆمەاڵیەتــی و ئابــووری ئــەم دۆخــە 

ــێوەی  ــە ش ــێ، ل ــۆی مبێن ــی خ ــە جێ ــە ل ــە، ك ــەم ناوچەی ــی ئ ــەر خەڵك لەس

جیاجیــای وەك كۆچــی چینــی نێوەڕاســت، ناســەقامگیری و تووندوتیــژی، 

كاریگــەری لەســەر هەمــوو شــوێنەكانی دیكــەی دنیــاش دانــاوە. بەریەككەوتنی 

دەســەاڵتدارەكان بــە ئەكتــەری دەوڵەتــی و نادەوڵەتییــەوە لەئارادایــە كــە 

ــی  ــە 11 واڵت ــە. ل ــان هەی ــدارانەی ناتەبای ــی شوناس ــاواز و بنج ــی جی ئایدیال

* بەڕێوەبـەری ناوەنـدی لێكۆڵینـەوەی رووداو
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رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا كێشــەی گرنگــی مەزهەبــی و ئایینــی هــەن، كــە رووی 

سیاســییان بەخــۆوە گرتــووە و لــە 5 دانەشــیاندا كێشــەی گــەورەی نەتەوەیــی 

ــەق  ــە ه ــكی ب ــە. برژینیس ــییان هەی ــدی سیاس ــش رەهەن ــە ئەوانی ــەن، ك ه

ــی و  ــە مەزهەب ــەركردنی پرس ــە چارەس ــە ل ــەم ناوچەی ــی ئ ــە دەوڵەتان پێیوای

ــی  ــزی خۆجێی ــی نێوەڕاســت هێ ــە رۆژهەاڵت ــتانن." ل ــدا دەستەوەس ئەتنییەكان

نــاڕازی هــەن كــە دەتوانــن لــە دژی دەوڵەتــی ناوەنــدی پەنــا بــۆ تووندوتیــژی 

ــدگا  ــە دی ــەاڵم ئەگــەر بەشــێك ل ــەرن." )Zbigniew Brzezinski، 2005:52(ب ب

ــە هــۆكاری  ــاڕازی ب ــی ن ــی چەكداری ــی گرووپ ــەت میحــوەرەكان هەبوون دەوڵ

ــە  ــەش ئەوەی ــەی رووداوەك ــی دیك ــن، دیوێك ــەكان بزان ــی ملمالنێی دەركەوتن

ــەی  ــی دیك ــتیی دەوڵەتان ــش پاڵپش ــەت هەندێكجاری ــدی و تەنان ــە پەیوەن ك

جیهــان لــە سیســتمە سیاســییەكانی ئــەم ناوچەیــە، لەڕێگــەی پەیامنــە ئەمنــی 

ــەوە، هۆكارێكــی  و سیاســی و ســەربازییەكان و فرۆشــتنی چــەك و تەقەمەنیی

ــێك  ــەش بەش ــەرباری ئەوان ــووە. س ــژەكان ب ــێ و تەنگ ــی ملمالن بەردەوامبوون

لــە گەمــەی هێــزداری لــە جیهــان لەســەر ئــەم جوگرافیایــە دەكرێــت و 

ــكردنی  ــۆ خۆش ــی ب ــی گرنگ ــش ئامرازێك ــنامە جیاوازەكانی ــی ناس بەریەككەوتن

ــتكردووە.  ــزدارەكان دروس ــی هێ یاری

 لەالیەكــی دیكــەش دینامیزمێكــی گــەورەی كۆمەاڵیەتــی لەئارادایــە كــە 

ــە. ئەمــەش  ــە جوڵ ــی سیســتمە سیاســییەكاندا كەوتووەت ــەر ناكارامەی لەبەرامب

هــەر دەمارێكــی شوناســداریی تێدایــە. لــەم ســااڵنەی دواییــدا خۆپێشــاندان و 

ناڕەزایــی جەمــاوەری لــەدژی گەندەڵــی و ناكارامەیــی سیســتمە سیاســییەكان، 

ــەت  ــووە. هەڵب ــت دەركەوت ــی نێوەڕاس ــەی رۆژهەاڵت وەك رووخســارێكی دیك

لێگــەڕان بــۆ شــوناس، لــە دووتوێــی ئــەم ناڕەزاییانەشــدا هەیــە. ناڕازییەكانــی 

ــش  ــە ئێرانی ــەقام و ل ــە سەرش ــان هاتن ــااڵی واڵتەكانی ــە ئ ــان ب ــراق و لوبن عێ
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ــدا بەدیدەكــرا.  ــەوە كــە نیشــانەكانی ناســیۆنالیزمی تێ ــان دەگوت دروشــمی وای

ــەم  ــەت ل ــە سیاس ــخوازی ل ــی شوناس ــتی مۆرك ــەش وادەكات كــە بەگش ئەم

ــەوە.  ــگ نەبێت ــارێ كەمڕەن ــە ج ناوچەی

ئێســتا ئیــدی ئــەو سیســتەمە سیاســییەی كــە لــەدوای جەنگــی جیهانــی یەكــەم 

و دووەمــەوە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ســەریهەڵدا و گەشــەی كــرد، لــەدوای 

دەوڵەتــی  مۆدێلەكانــی  ســەملاندووە.  خــۆی  ناكارایــی  ســاردەوە  جەنگــی 

نەتەوەیــی و دەوڵەتــی دینــی كــە پشــتیان بــە ئاسمیالســیۆن دەبەســت، 

پێچەوانــەی واقعــی فرەپێكهاتەیــی و دینــی و نەتەوەیــی ناوچەكــە بــوون. 

پێداگریكردنیشــیان لەســەر سیاســەتەكانی یەكسانســازیی شــوناس، رێگــەی بــۆ 

بەهێزبوونــی "ناســنامەی بەرگری" خۆشــكرد. درزە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانی 

شــوناس لــە ناوچەكــە چــاالك بــوون و لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا، زۆر ئەكتــەری 

ــی  ــێكیان تایبەمتەندییەك ــە بەش ــن. ئەمان ــی سیاســی دەركەوت ــە مەیدان ــازە ل ت

ــەكان  ــی و مەزهەبیی ــییە دین ــە سیاس ــە بزاڤ ــر ل ــە زیات ــە ك ــنووربڕیان هەی س

ــی  ــەت بزاڤ ــت. هەڵب ــیعییەكاندا بەدیدەكرێ ــوننی و ش ــە س ــی رەوت ــە تایبەت ب

هەمــان  نەتەوەییــەكان  جواڵنــەوە  منوونەیەكــی  وەك  كوردیــش  سیاســیی 

رسووشــتی ســنووربڕی هەیــە. بەشــێكی دیكــەش لــەو ئەكتــەرە شوناســدارانەش 

و  تــازەكان  ئەكتــەرە  چاالكــن.  دەوڵەتێكــدا  ســنووری  چوارچێــوەی  لــە 

ــان  ــدارانەی خۆی ــەتەكانی شوناس ــە سیاس ــییەكانیش ل ــە سیاس ــی رژێم پێداگری

ــەم  ــی ك ــی نێوخۆی ــەت جەنگ ــی و تەنان ــەقامگیری نێوخۆی ــۆ ناس ــان ب رێگەی

)Asymmetric( ناهاوســەنگ  جەنگــی  و   )low-intensity(تووندوتیژیــی  -

ــە سیاســی و  ــەم دۆخــە لەگــەڵ ركابەریی خۆشــكردووە. لەالیەكــی دیكــەش  ئ

ــە  ــەر ل ــی ركاب ــی دەوڵەتان ــەوە. كەڵكوەرگرتن ــدا یەكیگرتووەت جیۆپۆلیتكییەكان

ــەاڵم  ــتە، ب ــان راس ــییەكانی خۆی ــە سیاس ــۆ مەرام ــخوازەكان ب ــەرە شوناس ئەكت



288

دیوێكــی دیكــەی دراوەكــەش ئەوەیــە كــە دەوڵەتانــی ناوچەكــەش كەڵكیــان لــە 

هاوســەنگییەكانی سیاســەتی نێودەوڵەتــی وەرگرتــووە بــۆ ســەركوتكردنی هــەر 

ــت.  ــدا ناگونجێ ــەڵ سیســتمەكانی ئەوان ــە لەگ ــی شــوناس، ك جــۆرە گرووپێك

1 - رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ملمالنێی ناسنامەكان

ملمالنێیەکانــی  هۆكارێكــی  شــوناس  هــۆكاری  كــە  وایدانێیــن  دەتوانیــن 

رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە، بــەاڵم پرســیار ئەوەیــە كــە بــە چ رەنگێکــە؟ بێگومــان 

لێرەشــدا  و  روونناكرێنــەوە  هۆكارێــك  بــە  تەنیــا  شــوناس  ملمالنێیەکانــی 

ــو  ــت تاوەك ــتییەكان بربێ ــاوازە زانس ــپلینە جی ــدگا و دیس ــۆ دی ــا ب ــرێ پەن دەك

ــی  ــدەدات لەڕێ ــە هەوڵ ــەم بابەت ــتبكەوێت. ئ ــان دەس ــتنێكی وردترم تێگەیش

ــنامەكان  ــی ناس ــە بەریەككەوتن ــە جەخــت ل ــەی ك ــەو رێبازان ــن ل كەڵكوەرگرت

دەكەنــەوە، چوارچێوەیــەك بــۆ تێگەیشــن لــەم بابەتــە بــە وردبوونــەوەی زیاتــر 

ــبكات. ــەدا باس ــی ناوچەك ــوار دەوڵەت ــوان چ ــە نێ ــورد ل ــی ك ــەر پرس لەس

لــە واتایەكــی گشــتیدا دەتوانیــن بێژیــن شــوناس دەســتەیەك لــەو واتــا 

و بەهایانەیــە كــە ئەكتــەرە سیاســی و كۆمەاڵیەتییــەكان بەوانــە پێناســە 

دەكرێــن. لەباســی تایبــەت بەشوناســدا دەبــێ ســەرنج لەســەر ئــەوە بدرێــت 

ــەر  ــە بەرامب ــا شوناســێك ل ــە. وات ــەدا هەی ــەوی دیك ــەڵ ئ ــدی لەگ ــە پەیوەن ك

شوناســێكی دیكــەدا خــۆی تاریــف دەكات. چەنــدە ئــەو پرســیارە گرنگــە كــە 

مــن كێــم، ئەوەنــدەش ئــەوە گرنگــە كە كــێ نیــت. چۆنییەتــی خۆپێناســەكردنی 

هەڵگــری شوناســێك چەنــدە گرنــگ بێــت، چۆنییەتــی پێناســەكردنی لەالیــەن 

ناســنامەكەی بەرامبەریشــی گرنگــە. ئەمــە وادەكات كــە شــوناس رەهەندێكــی 

ــوناس.  ــی ش ــەر بگۆڕبوون ــن لەس ــارەزایانیش كۆك ــە ش ــت. زۆر ل ــی هەبێ زەین

ئەكتــەرەكان،  نامێنێتــەوە.  خــۆی  وەك  هەیــەو  دینامیكــی  رسووشــتێكی 
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ئەمــەش  و  هەیــە  گۆڕانــەدا  لــەو  رۆڵیــان  داوودەزگاكان  و  شــێوازەكان 

رەهەندێكــی ســازێراویی پێــدەدات. )محمدرضــا مجیــدی، 1394( فردریــك 

بــارت لەڕێگــەی چەمكــی ســنوورە ئەتنییەكانــەوە جەخــت لەســەر پێویســتیی 

ــەوەی  ــە هــۆكاری جیاكردن ــە دەبن ــەوە ك ــە دەكات ــەو پەیوەندییان تێگەیشــن ل

ســنوورەكانی نێــوان گرووپــەكان. ئــەو ئاماژە بە ســنوورە رەمزییەكان و ســنوورە 

كۆمەاڵیەتییــەكان دەكات. ســنوورە رەمزییــەكان بــەو جیاوازییــە تێگەیشــتنیانە 

ــۆ دەســتەبەندیكردنی  ــەوە ب ــەرە كۆمەاڵیەتییەكان ــەن ئەكت دەزانێــت كــە لەالی

شــتەكان، كــەس و كــردارەكان یــان تەنانــەت كات و شــوێن بەكاردەبرێــن. ئەمــە 

خەڵــك بەســەر گرووپــی جیاجیــادا دابەشــدەكات. ســنوورە كۆمەاڵیەتییەكانیــش 

ــن  ــە دەستڕاگەیش ــە ل ــن ك ــە كۆمەاڵیەتییەكان ــی جیاوازیی ــێوازە بابەتییەكان ش

بــە ســەرچاوەكان و دابەشــكردنی نایەكســانی درەفەتــە كۆمەاڵیەتییەكانــدا 

ــردا  ــی گەورەت ــە دیمەنێك ــۆن ل ــەوە.) Barth، 2001( هانتینگت ــان داوەت رەنگی

ــە چوارچێــوی  ــەاڵم ل ــی ناســنامەكان كــردووە، ب ــی پێكدادان ــە هەبوون باســی ل

شارســتانییەكاندا. هەڵبــەت ئەگــەر بانگەشــەی جیهــادی قاعیــدە یــان داعــش 

ــتانییەكان  ــی شارس ــی نێوان ــە پێكدادان ــك ل ــە جۆرێ ــتیانەكان ب ــە دژی كریس ل

ســەیربكەین، ئــەوە تووندبوونــەوەی ملمالنێیەکانــی شــیعە- ســوننە لــەم 

ــتانی  ــەك شارس ــی ی ــی نێوخۆی ــڕی ملمالنێیەك ــر دەرب ــدا زیات ــااڵنەی دوایی س

دەكات نــەك شارســتانییە جیــاوازەكان لەگــەڵ یــەك و ئەمجــۆرەی پێكدادانیــش 

لــە رۆژهەاڵتــی نیوەڕاســتدا زیاتــرە. مانوێــل كاســتێلز لەنێــو دابەشــكارییەكانی 

ــەڕای  ــری"دەكات. ب ــنامەی بەرگ ــی "ناس ــوناس، باس ــی ش ــۆ جۆرەكان ــدا ب خۆی

ــی  ــە لۆژیك ــە ب ــتدەكرێت ك ــەوە دروس ــەن ئەوان ــنامەیە لەالی ــەم ناس ــەو، ئ ئ

دەســەاڵتەوە بــە بێبەهــا ســەیر دەكرێــن و پشــتگوێ دەخرێــن. لەســەر بنەمــای 

ــاوازی  ــەوە و پاراســتنی جی ــۆ مان ــەو ناســنامەیەش ســەنگەرەكانی بەرگــری ب ئ
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لەبەرامبــەر ئــەو بنەمایانــە دروســتدەكرێن كــە لەالیــەن دامەزراوەكانــی 

ــوناس  ــەی ش ــی دیك ــتێلز وەك جۆرێك ــن. كاس ــتیوانی دەكرێ ــەوە پش كۆمەڵگ

ــەزراوە  ــەن دام ــە لەالی ــش" دەكات ك ــنامەی رەواییبەخ ــی "ناس ــی چەمك باس

بااڵدەســتەكانی كۆمەڵگــەوە دروســتدەكرێت تاوەکــو دەســەاڵتی خۆیــان بــرەو 

پێبــدەن) كاســتلز،1380(. ئــەم چەمكــەش یارمەتیــدەرە بــۆ ئــەوەی ناســنامەی 

بەرگــری روونــر بێــت. دەركەوتنــی گرووپــی جیاجیــای شوناســدار لــە بەرامبــەر 

دەوڵەتانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دەتوانێــت هەمــان ئــەو ناســنامە بەرگرییــە 

ــە كاســتێلز باســی دەكات.  ــت ك بێ

 

2 - رۆڵی دەستبەژێرەکان لە ملمالنێیەکانی شوناسدا

بەلەبەرچاوگرتنــی رۆڵــی بەرچــاوی ســەركردەكان لــە كولتــووری سیاســی 

ــی شــوناس  ــە ملمالنێیەکان ــی دەســتەبژێر ل ــی نێوەڕاســت، كاریگەری رۆژهەاڵت

لــەم ناوچەیــە وەك بابەتێكــی گرنــگ دەردەكەوێت. هارۆڵد الســویل جەختی لە 

پێویســتی خوێندنــەوەی دیــدگا و رەفتاری دەســتەبژێركان كردووە بۆ تیگەیشــن 

لــە سیاســەت و جەنــگ. )رابــرت فالتزگــراف، جیمــز دئورتــی ،1391:443( 

ــز دەكات و  ــە بەهێ ــەم بۆچوون ــەوە ئ ــی دیك ــە روانگەیەك ــك ل ــس بوڵدین كنێ

پێیوایــە كــە" تەســەوری" بڕیــاردەران رەفتــاری رێكخــراوە سیاســییەكان ئاراســتە 

دەكات.)س.پ:481( لەوانەیــە بــۆ شــوێنێكی وەك رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 

كــە رۆڵــی تــاك - ســەركردە لــە سیســتمە سیاســییەكانیدا یەكالكەرەوەیــە ئــەم 

ــە  ــەم ناوچەی ــی ئ ــە واڵتەكان ــە ل ــت. 6 دان ــری هەبێ ــی زیات ــە بایەخێك بابەت

واڵتەكانیشــدا  زۆری  بەشــێكی  لــە  و  بەڕێوەدەبرێــن  پادشــایی  بــە  هــەر 

ئاڵوگــۆڕی دەســتەبژێری دەســەاڵتدار یــان كەمدەكرێــت یاخــود رێگەیــەك 

بــۆ درێژكردنــەوەی مــاوەی مانــەوەی ســەركردەكان پەیــدا كــراوە. رێــژەی 
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ــەربازی  ــە س ــیان ل ــاڵە، زۆربەش ــەرووی 70 س ــەكان س ــەرۆكی واڵت ــی س تەمەن

یــان كاروبــاری دینــی شــارەزان كــە وادیــارە هەردووكیشــیان بــۆ سیاســەتەكانی 

ــتەقینەی  ــتانی راس ــێكیان بڕیاربەدەس ــن. بەش ــە بەكەڵك ــەم ناوچەی ــوناس ل ش

واڵتەكانیــان نیــن و دەســەاڵتەكانیان تەرشیفاتیــن بــەاڵم، زۆرێكیــان دەســەاڵتی 

رەهایــان هەیــە. بێجگــە لــە توركیــا، عێــراق، لوبنــان و ئیرسائیــل میكانیزمێكــی 

روون بــۆ گۆڕانــی دەســتەبژێری دەســەاڵتداریش لــە ئــارادا نییــە و ئەگەریــش 

ــە  ــەوە ك ــی دیكــە جەخــت لەوەدەكات ــت. دیدگایەك ــت جێبەجــێ ناكرێ هەبێ

ــی  ــتە نەتەوەییەكان ــی هەس ــان و ورژوواندن ــی بەكارهێن ــتەبژێركان لەڕێ دەس

بــەدوای دەســكەوتەكانی خۆیانــەوەن. بەشــێوەیەكی كــرداری،  خەڵكــەوە 

ــەوە  ــەم ناوچەیی ــی ئ ــەرە دەوڵەتییەكان ــەن ئەكت ــە لەالی ــەم دیدگای ــار ئ زۆرج

ــووە. )د.كاووس ســید  ــەوەی خواســتە شوناســدارانەكان بەكارهات ــۆ دامركاندن ب

امامــی:1358( بــە دیوێكــی دیكەدشــدا، "لەوانەیــە نادڵنیایــی دەســتەبژێر 

ــی بەرجەســتەكردنی  ــكات لەڕێ ــان لێب ــان، وای ــە مــاوەی دەســەاڵتداریی خۆی ل

كەســانی سیاســی و ســەربازی وە ئەگــەری جەنــگ و ملمالنــێ زیاتــر بكــەن." 

ئەگــەر لــەم دەالقەیــەوە ســەیر بكەیــن ئەوســا دەكــرێ هاوتەریببوونــی 

ــورد و  ــی ك ــەر چاالكی ــران بەرامب ــانی ئێ ــتی بەرپرس ــەوەی هەڵوێس تووندبوون

بەلووچــەكان لــەم ســااڵنەی دوایــی لەگــەڵ زیادبوونــی ناكۆكییــە نێوخۆییەكانی 

ئــەوان و ناڕەزاییــە جەماوەرییــەكان زیاتــر واتاداربــن. دەكــرێ هەڵوێســتەكانی 

حەیــدەر عەبــادی ســەرۆكوەزیرانی پێشــووتری عێــراق لــە دواییــن ســاڵی 

ــاو  ــە ن ــە ل ــدا ك ــە وەختێك ــش ل ــورد، ئەوی ــەر ك ــدا لەبەرامب ــی خۆی حوكمداری

حیزبــی دەعــوە و گرووپــە شــیعییەكانی دیكەشــەوە كەســانێك هەبــوون لێــی 

ناڕازیبــوون، وەك منوونــەی رەفتــاری ســەركردەیەكی سیاســی ســەیربكرێت كــە 

ــی  ــی دەرەك ــەڵ الیەنێك ــی لەگ ــت ناكۆكی ــەاڵت دەتوانێ ــە دەس ــەوە ل ــۆ مان ب
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ــدات. هەروەهــا  ــاو ب ــرە شــیعییە، ت ــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ غەی ــرەدا ب ــە لێ ك

ــەی  ــی پێگ ــوان الوازبوون ــەك لەنێ ــە پەیوەندی ــەو دیدگای ــی ئ ــە پێ ــێت ب دەش

پارتــی داد و گەشــەپێدان لــە توركیــا و دەســتپێكردنەوەی شــەڕی نێــوان پارتــی 

ــش دوای  ــەوە. ئەوی ــەدوای 2015وە بدۆزین ــا ل ــتان و توركی ــی كوردس كرێكاران

ئــەوەی كودەتایەكــی نــاكام روویدابــوو كــە پێگــەی پارتــی دەســەاڵتداری 

خســتبووە مەترســی. هەروەهــا لــە كاتیكــدا بــوو كــە دەركەوتنــی ســەركردەی 

تــازەی وەك ســەالحەدین دەمیرتــاش لەگــەڵ رۆڵــی ســەرەكیی عەبدوڵــاڵ 

ئۆجــاالن لــە "پرۆســەی ئاشــتی" دەیتوانــی رۆڵــی هەندیــك لــە ســەركردەكانی 

ــن"  ــەوری دووژم ــتنەوەی "تەس ــەوە. زیندووهێش ــر بكات ــورد كەم ــەی ك دیك

ــن  ــو بتوان ــووە تاوەک ــە هەب ــەم ناوچەی ــییەكانی ئ ــۆ سیاس ــی ب ــار كەڵك زۆرج

لەڕێــی ئــەوەوە جەمــاوەر لــەدەوری خۆیــان كــۆ بكەنــەوە. دەســتەواژەی 

ــە زۆ  ــر ك ــق، كاف ــراو، تیرۆریســت، مونافی شــەیتانی گــەورە، بچــووك، بەكرێگی

لــە سیاســییەكانی ئــەم ناوچەیــە بەكاریــان دێنــن بــۆ ناوزەدكردنــی ركابــەرەكان 

یــان ئــەو هێزانــەی تەگەرەیــان بــۆ دروســتدەكەن، خزمەتــی دروســتكردنی ئــەو 

ــت. ــان دێ ــە كەڵكــی مانەوەی ــە ب تەســەورە دەكات ك

2 -ئاستی نێوخۆیی: زەقبوونی سنوورەكانی شوناس 

لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست

بەشــێوەیەكی گشــتی دەتوانیــن بێژیــن لــە جەنگــی جیهانیــی یەكەمــەوە 

ــی  ــی بەرهەمهاتن ــك لەهۆكارەكان ــە یەكێ ــەم ناوچەی سیســتمە سیاســییەكانی ئ

بــۆ  بــوون. هەڵبژاردنــی شوناســێك و هەوڵــدان  بەرگــری"  "ناســنامەكانی 

بااڵدەســتكردنی بەســەر تــەواوی كۆمەڵگــەدا، پێڕەوكردنــی سیاســەتەكانی 

یەكسانســازی كــە پێچەوانــەی واقعــی فرەڕەنــگ و فــرە پێكهاتەیــی ئــەم 
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ناوچەیــە بــووە لــە الیــەك و الوازیــی خــودی دەوڵەتەكانیــش كــە لــە هەندێــك 

دۆخــدا تاوەکــو ســنوورەكانی دەوڵەتــی شكســتخواردووش رۆیشــتووە، رۆڵیــان 

لــە بەهێزبوونــی "ناســنامە پەراوێزییــەكان" و بەربوونــی هێــزی راكــردن 

لــە ناوەنــددا هەبــووە. لــە سیســتمە پادشــاییەكانی پێشــردا جۆرێــك لــە 

ــەكان  ــەاڵتە محەلیی ــین و دەس ــی میرنش ــاواز لەڕێ ــنامەی جی ــە ناس ــان ب دانن

لــە ئارادایــە، كــە بەشــێكی دیــار لــە دەســتەبژێری گرووپــە نەتەوەیــی و 

ئایینییــە جیــاوازەكان توانیویانــە لــە پلــە بەرزەكانــی بەڕێوەبردنــدا جێــی 

ــامنییەكاندا  ــەردەمی عوس ــە س ــەش ل ــەی ئەم ــن منوون ــرن. دیارتری ــان بگ خۆی

ــوەک  ــەی بەرزی ــە پل ــورد توانیویان ــاری ك ــایەتیی دی ــن كەس ــە چەندی ــووە ك ب

ســەدری ئەعــزەم وەربگــرن ئەویــش لــە كاتیكــدا كــە كوردبوونیــان دیــار بــووە. 

جیاكردنــەوەی كــورد لــە مێــژووی گەالنــی ئــەم ناوچەیــە و بانگەشــەكردن بــۆ 

ئــەوەی كــە كــورد هیــچ ئەزموونێكــی حوكمــداری نەبــووە یــان هیچــی نەبــووە، 

رەنگدانــەوەی ئــەو سیاســەتە شوناســدارانەیە كــە لــەدوای جەنگــی جیهانیــی 

ــێكی  ــەم هاوبەش ــورد النیك ــا ك ــەپاندنی داوە. ئەگین ــی خۆس ــەوە هەول یەكەم

ئــەو سیســتامنە بــوون كــە لــەم ناوچەیــە دامــەزراون و لــە بنەڕەتیشــدا لەســەر 

ــوون. ــر دامەزراب ــێكی فراوان ــای شوناس بنەم

 ناسنامەی زاڵ و ناسنامەی بەرگری دەوڵەتانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست

تێبینیناسنامەی بەرگریی بەهێزدیدگا و ناسنامەی زاڵواڵت

ئیسالمگەرایی سیاسی- ئیخوان میلیتاریست، سیكۆالرمیرس

ئیسالمی شیعی، نەتەوەگەراییئێران
 ئیسالمگەرایی سووننی-

نەتەوەگەرایی پێكهاتەكان

 بەكردەوە حزبی سیاسی

قەدەخەیە

چەپ، نەتەوەگەرایی، عەلەوی، لیربالئیسالمی سوننی، نەتەوەگەراییتوركیا

عێراق
 ئیسالمی شیعی، نەتەوەگەرا،

لیرباڵ
ئیسالمی سوننی- نەتەوەگەرا
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ئیسالمی- شورا، ئیسالمی شیعیئیسالمی سوننی، مۆناركیسعودیە
 حزبی سیاسی

قەدەخەیە

حووسی، ئیسالمی سووننیسیكۆالر، نەتەوەگەرایەمەن

بەكردەوە تاكحزبییەئیسالمی سووننی، نەتەوەگەرانەتەوەگەرا،سیكۆالر، عەلەوی سووریا

ئیسالمی سوننینەتەوەگەرا، ئیسالمیئوردن

ئیسالمی سوننی- ئیخوانئیسالمی سوننی، مۆناركیئیامرات
 حزبی سیاسی

قەدەخەیە

نەتەوەگەرایی، لیربالنەتەوەگەرا، یەهودیئیرسائیل

فرەچەشن و بگۆڕفرەچەشن و بگۆڕلوبنان

ئیسالمی سووننیئیسالم، نەتەوەگەراعومان
 حزبی سیاسی

قەدەخەیە

ئیسالمی سوننی- شیعیئیسالمی سوننی، مۆناركیكوەیت
 حزبی سیاسی

قەدەخەیە

ئیسالمی سوننی، مۆناركیبەحرەین
 ئیسالمی دژی مۆناركی، ئیسالمی

شیعی

 حزبی سیاسی

قەدەخەیە

لــەدوای جەنگــی جیهانیــی یەكەمــەوە، بەرەبــەرە ناســنامەكانی بەرگــری لــەم 

ــوو  ــازە ب ــەو رێب ــی ئەمــەش ئ ــە هۆكارەكان ــك ل ــوون و یەكێ ــر ب ــە زیات ناوچەی

كــە دەوڵەتــان لەبــارەی ناســنامەوە پێیــدا رۆیشــن. لەكــۆی 14 واڵتــی رەســمیی 

دیــاری رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا 8 واڵت بەكۆمــاری ناودەبرێــن و لەوانــەش 

ســێ واڵت پاشــگری ئیســالمی یــان عەرەبــی بــە كۆمارەكەیانــەوە لــكاوە. 

ــەدا  ــەم ناوچەی ــی ئ ــوار واڵت ــە چ ــا ل ــالمین و تەنی ــایی- ئیس ــش پادش 6 واڵتی

ــش  ــە ئەوی ــە ك ــان جۆرێكــی دیموكراســیی هەی ــزم ی ــی - پلۆرالی ــك فرەی جۆرێ

ناسیۆنالیســتە-  رژێمــە  سیاســەتەكانی  بەدیدەكرێــت.  تێــدا  پاشەكشــەیان 

ــی ئیســالمگەرایی  ــۆ گەشــەكردنی بیرۆكەكان ســیكۆالرەكانی عــەرەب دەرگای ب

ســوننەگەرایی  شــیعەگەراییش  و،  شــیعەگەرایی  ســوننەگەرایی،  كــردەوە. 

بەرهەمهێنایــەوە. لەمــاوەی ســەت ســاڵی رابردووشــدا نەتەوەگەرایــی كــوردی 

وەك پەرچەكردارێــك لەبەرامبــەر وەرگۆڕانــی ناســنامەی دەوڵــەت لــە توركیــا، 
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ئێــران، عێــراق، ســووریا بــۆ دەوڵەتــی نەتەوەیــی یــان نەتەوەیــی- مەزهەبــی 

چەكــەرەی كــرد و پێگەیشــت. یەكەمیــن حیزبــە نەتەوەگــەرا و فاشســتییەكان 

لــەم ناوچەیــە بــە پاڵپشــتی دەوڵــەت یــان بــۆ بەرپرســانی یەكەمــی دەوڵــەت 

ــی  ــەوە جیاوازەكان ــرووپ و نەت ــی گ ــەش حیزب ــەدوای ئەوان ــەزران و دواب دام

دیكــە وەك بەرەنگارییــەك دامــەزراون. ئــەو كاتــەی كــە حیزبــی ئێرانــی نــەو 

یــان تەرەقــی لــە كۆتاییەكانــی دەیــەی ســێیەمی ســەدەی بێســتەم، بــە دیــدگای 

فاشیســتییەوە لــە ئێــران دامــەزراون، رێكخــراو یــان حیزبێكــی سیاســیی دیــاری 

ــێوە  ــە هەمانش ــووە. ب ــارادا نەب ــە ئ ــە ل ــی دیك ــرووپ و نەتەوەكان ــەربە گ س

تاوەکــو روانگــەی نەتەوەگەرایــی توركــی لــە رێــی ژۆن توركــەكان و ئیتحــاد و 

تەرەقــی دەرنەكــەوت، حیــزب و رێكخــراوی سیاســیی كــوردی دانەمەزرابــوون.

ناســنامە  بۆهەبوونــی  واقیعــی  لەخوێندنەوەیەكــی  زیاتــر  دەوڵەتــان 

جیــاوازەكان، روویــان لــە روانگــەی البــەال كــرد بــۆ تەماشــاكردنی هۆكارەكانــی 

ــە  ــی دەســتەبژێری گرووپ ــاواز. بەهــۆكار زانین ــی شوناســخوازیی جی دەركەوتن

ــاوە.  ــی ب ــخوازیی دیدگایێك ــی شوناس ــۆ دەركەوتن ــەكان ب ــی و ئایینیی نەتەوەی

ئەمــەش وایكــردووە دەوڵەتــەكان دوو رێگــەی ســەرەكی بگرنــە بــەر. یەكەمیــان 

ــاو ناتــۆرەی جیــاوازی بــۆ  ــار بكــەن و ن ئــەوە بــوو كــە دەســتەبژێركان تۆمەتب

ــەوان  ــی ئ ــۆ بەكرێگیراوی ــەوەو هەرجــۆرە مەیلێكــی شوناســخوازانەش ب بدۆزن

ــۆن زۆر  ــەن.وەک چ ــەركوتی بك ــەوە و س ــی بگەڕێنن ــتوەردانی دەرەك و دەس

ناوچەكــەوە  دەوڵەتانــی  لەالیــەن  كوردییــەكان  شۆڕشــە  لەســەركردەكانی 

"لەڕێــی  كــە  یانــوەک هەوڵیانــداوە  تیرۆركــراون.  یــان  ســێدارەدراون  لــە 

ــە  ــاوازەكان رێ ل ــە جی ــە دەســتەبژێری گرووپ پێدانــی پۆســت و دەســكەوت ب

بەهێزبوونــی ناســنامەی جیــاواز بگــرن." )س.پ( وەك پێدانــی پۆســتی تایبــەت 

بــە هەندیــك لــە دەرەبەگــە كــورد و عەرەبــەكان لــە ســەردەمی پەهلــەوی لــە 
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ئێــران یــان ئــەو منوونــەی دیكــە كــە لــە مێــژووی نزیكــدا لــە عێراقیــش و زۆر 

واڵتــی دیكــە وەك رێكخســتنی "جــاش" و پێدانــی پۆســت و پایــە بــە كەســانی 

ــك  ــە جۆرێ ــەو رەفتاران ــدا ئ ــاوەی كورتخایەن ــەوە. لەم ــارە كراوەت ــاودار دووب ن

وەاڵمیــان داوەتــەوە، بــەاڵم لەمــاوەی درێژخایەنــدا ئەنجامێكــی ئەوتــۆی 

ــەرە  ــوون، بەرەب ــازی پێداب ــەت ئیمتی ــە دەوڵ ــتەبژێریەی ك ــەو دەس ــووە. ئ نەب

پێگــە و كارایــی خۆیــان لــە نێــوان خەڵــك و دەوڵــەت لــە دەســتدا و هەرچــی 

ــوون. ــە جــاران رادیكاڵرب ــە ل ــن ك ــر دەركەوت چــوو ســەركردەی نوێ

رەفتــاری دەوڵــەت بەرامبــەر شوناســداریی جیــاواز لــەم ناوچەیــە زیاتــر 

بەوجــۆرە بــووە كــە لــە تەنیشــت هەوڵــدان بــۆ ســەركوتكردنی هەرجــۆرە بزاڤ 

و هەوڵێكــی سیاســیی شوناســخوازانە كــە تەنانــەت چەندیــن هەوڵــی پاكتــاوی 

رەگەزیشــی تێدایــە، پەنایــان بــۆ قەدەخەكردنــی هێامكانــی ناســنامەییش بــرد. 

ــی   ــرا و هەوڵ ــان قەدەخەك ــكرا، زم ــە باس ــی دیك ــە بەجۆرێك ــژووی ناوچەك مێ

ــدا  ــە راستیش ــنامەكانیش درا. ل ــوان ناس ــی نێ ــنوورە هێامییەكان ــتنی س نەهێش

ئەمانــەش تاوەکــو ئەندازەیــەك كاریگەرییــان هەبــوو. بۆمنوونــە قەدەخەكردنــی 

زمانــی كــوردی لــە توركیــا لــە ســاڵی 1937ەوە، وایكــرد كــە مەترســییەكی جیدی 

لەســەر زمانــی كــوردی دروســت بێــت و لــەرۆژی ئەمڕۆشــدا بەشــیكی زۆر لــە 

كــورد لەجیاتــی كــوردی، زمانــی توركــی بەكاربهێنــن. ئــەم سیاســەتە لــە ئێرانیش 

تاوەكــو ئەندازەیەكــی زۆر كاریگەریــی هەبــووە. بەمــەش توانــرا دەســكارییەكی 

شــوناس بكرێــت، بــەاڵم هەمــووی ســەرینەگرت. 

ــت  ــی نێوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــە دەوڵەتان ــە زۆر ل ــە ك ــەش ئەوەی ــی دیك خاڵێك

ــە  ــزی دەوڵەت ــە ری ــەوە ل ــە گشتییەكانیش ــووری و خزمەتگوزاریی ــەڕووی ئاب ل

پێشــكەوتووەكاندا نەبــوون و بەشــیكی زۆری سیاســەتەكانی گەشــەپێدانی 

ــنامەی  ــەرەكی ناس ــەرچاوەی س ــە س ــە ب ــووە ك ــەو ناوچانەداب ــیان ل ئابووریش
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ــان  ــنامەی خۆی ــری ناس ــی غەی ــك و ناوچەكان ــەیریانكردووە و خەڵ ــان س خۆی

پەراوێــز خســتووە. تێــد رۆبێــرت گــر جەختــی لــەوە كردووەتــەوە كــە لەوانەیــە 

ــێ  ــی دەرگای ناكۆكــی و ملمالن ــە بێبەشــبوون، قفل ــەكان ب هەســتكردنی مرۆڤ

بكاتــەوە. )ســەرچاوەكەی( راســتییەكەی ئەمــەش لــە پرســی كــورددا لــە 

ــەملێرێت.  ــانی دەس ــە ئاس ــت ب ــی نێوەڕاس رۆژهەاڵت

ــاوازەكان،  ــەر ناســنامە جی ــان بەرامب ــەر سیاســەت و خواســتی دەوڵەت لەبەرامب

گەشــەكردنی نفــووس لەالیەك و پێشــكەوتنی تەكنەلۆژیای زانیــاری و پەیوەندی 

ــووە،  ــنامەییەكان هەب ــە ناس ــی گرووپ ــۆ ئەندامان ــی وشــیاركەرەوەی ب ــە رۆڵ ك

وەک هــۆكاری گرنگــی نێوخۆیــی رۆڵیــان لــە زیندووهێشــتنەوەی ناســنامەكاندا 

كــە  لەوەكردووەتــەوە  ماڵتــووس جەختــی  تۆمــاس  گێــڕاوە. زۆر دەمێكــە 

زیادبوونــی ژمــارەی دانیشــتووان ئاســەوارێكی تەوزیعیــی هەیــە و هەروەختێك 

ژمــارەی دانیشــتووان زیــادی كردبێــت و داوودەزگاكان لــە وەاڵمدانــەوەی 

ــۆڕش  ــی ش ــەری دەركەوتن ــت، ئەگ ــانییان هەبووبێ ــتییەكانیاندا نوقس پێداویس

و جەنگــی نێوخــۆ زیــادی كردووە.)جــان فــورن،1382:133( تاوەكــو ســااڵنێكی 

نزیكیــش زاوزێ لــە ناوچــە كوردنشــینەكانی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە بەراورد 

لەگــەڵ زۆر لــە ناوچەكانــی دیكــە زیاتربــووە و ئەمــەش دەتوانێــت یەكێــك لــە 

هۆكارەكانــی زیندوومانــەوەی پرســی كــورد بێــت.

و  زانیــاری  تەكنەلۆژیــای  گەشــەكردنی  كــە  ئەوەیــە  دیكــەش  خاڵێكــی 

پەیوەندیكردنیــش، فریــای ناســنامە پەراوێزخراوەكانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 

ئاگاییەكانیانــی  و  وشــیاری  رادەی  تــازەكان  ئامێــرە  بەكارهێنانــی  كــەوت. 

ئەوانــی زیادكــرد. رێگــە بــۆ فێربوونــی ئایدۆلۆژیــا و بۆچوونــە بــاوەكان لەســەر 

ناســنامەكان و گوێزرانەوەیــان لــە نێــو كۆمەڵگــەدا خۆشــكرد و كاری رێكخســن 

و بــە سیاســیكردنی پرســەكانی ناســنامەی ئاســان كــرد. لەالیەكــی دیكــەوە، ئــەو 



298

ئامێرانەشــیان بــۆ دەرخســتنی رەوایــی پرســەكانی خۆیــان بەكارهێنــا و ئەمــەش 

بــە بــەراورد بــە ســەردەمی جینۆســاید و كوشــتارەكان دەرفەتێكــی زێڕینــی بــۆ 

ــەوان رەخســاند. ئ

5 - ئاستی دەرەكی: ركابەریی سیاسیی- جیۆپۆلیتكی

جەنگــەكان وەک یەكێــك لــە رووداوە گرنــگ و دەگمەنەكانــی جیهــان لــە 

ئاســتێكی گشــتیدا كاریگەریــی لەســەر رووداوە نێوخۆییەكانــی واڵتــان دادەنێــن 

و پرســەكانی تایبــەت بــە ناســنامەیش لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لەمــە بــەدەر 

نیــن. دەتوانیــن بێژیــن بــە پلــەی یەكــەم جەنگــەكان كــە هیشــتا لــە گرنگریــن 

ــی  ــە گۆڕانكارییەكان ــان ل ــییەكانن، كاریگەریی ــە سیاس ــی گۆڕانكاریی هۆكارەكان

شوناســدارییە سیاســییەكانی ئــەم ناوچەیــە هەبــووە و ئەوانــەش وەك جەنگــی 

جیهانــی یەكــەم، جەنگــی جیهانی دووەم، جەنگــە ناوچەییەكانــی دوای جەنگی 

ســارد و جەنگــی داعشــن. شــەپۆلی یەكەمــی شوناســداریی سیاســی لــە ســەت 

ســاڵی رابــردوودا نەتەوەگەرایــی بــووە. ئەمــە لــەدوای جەنگــی جیهانــی یەكــەم 

و رووخانــی ئیمپراتۆریــای عوســامنییەوە ســەریهەڵدا و لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا 

ــە  ــەزران. ل ــەرا دام ــن رێكخــراوی سیاســی نەتەوەگ ــەت و چەندی ــد دەوڵ چەن

ــاری  ــووریاش كۆم ــا و س ــە توركی ــەرا، ل ــاییی – نەتەوەگ ــراق پادش ــران و عێ ئێ

نەتەوەگــەرا دامــەزران. رسووشــتی بزاڤــە بەرگریكارەكانیــش زیاتــر هــەر 

نەتەوەگەرایــی بــووە هەرچەنــدە كــە شــوێن شــوێن ئاســەواری مەزهەبگەرایی- 

دینییشــی پێــوە لــكاوە. شــەپۆلی دووەمیــش لــە دوای جەنگی جیهانــی دووەم و 

لــە ژێــر كاریگــەری دنیــای دووجەمســەریدا زیاتــر رەهەندێكــی ئایدۆلۆژیكــی 

ــش زادەی  ــەكان و چەپەكانی ــالمی و دینیی ــە ئیس ــەی بزاڤ ــرت. زۆب ــۆوە گ بەخ

ئــەم قۆناخــەن و سیســتمە سیاســییەكان و گۆڕانكارییــە نێوخۆییەكانیــان زیاتــر 
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ــە  ــەاڵم ل ــەوە، ب ــش هەرمای ــەت نەتەوەگەرایی ــرت. هەڵب ــان گ ــی وای روویەك

پلــەی یەكەمــدا نەبــوو. بگــرە لــە هەندێــك شوێنیشــدا تیكەاڵوییەكــی لەگــەڵ 

ئایدۆلۆژیایەكــدا دروســتكرد. وەك تێكەاڵوبوونــی بزاڤــی رزگاریخــوازی كــوردی 

ــەوت و  ــاردەوە دەرك ــی س ــە دوای جەنگ ــێیەمیش ل ــەپۆلی س ــەپ. ش ــە چ ب

ــی دابەشــكارییەكی  ــە پێ ــا، ناســنامەكان ب ــە ئایدۆلۆژی ــر ل ــر زیات لەمەشــدا ئی

ــی  ــە تایبەت ــدا ب ــەم قۆناخەش ــی. ل ــرت وەك مەزهەبگەرای ــكڵیان گ ــر ش وردت

ــی سیاســەتی  ــی گرنگ ــی وەك كۆڵەكەیەك ــش، نەتەوەگەرای ــی داع ــاش جەنگ پ

ــەم ســااڵنەی دواییشــدا  ــەوە و ل ــی نیوەڕاســت مای ــە رۆژهەاڵت شوناســدارانە ل

بەهێزتــر بــووە.

بێجگــە لــە جەنــگ، هاوپەیامنیــی و ركابەرییەكانــی دەوڵەتانیــش كاریگەریــی 

ــۆ  ــەوە ب ــەی زۆر بدۆزین ــن منوون ــاوە. دەتوانی ــوناس دان ــەكانی ش ــەر پرس لەس

ئــەوەی دەوڵەتێــك لەبــەر ركابەریــی یەكێكــی دیكــە بووەتــە پشــت و پەنــای 

بزاڤێكــی شوناســخواز و یەكێكــی دیكــەش بــە پێچەوانــەوە لــە رێگەی پاڵپشــتی 

سیاســی و ســەربازییەوە دەســتی دەوڵەتێكــی ئاوەاڵتــر كــردووە تاوەکــو زیاتــر  

ــدات.  ــە ناســنامەییەكانی نێوخــۆی واڵتەكــەی ب ــی ســەركوتكردنی گرووپ هەوڵ

ــراق  ــووریا و عێ ــران و س ــا، ئێ ــی توركی ــوار دەوڵەت ــەڵ چ ــدی لەگ ــە پەیوەن ل

ــد  ــە چەن ــەم بابەت ــە دەتوانیــن بێژیــن ئ ــان هەی كــە پرســی هاوبەشــی كوردیی

جۆرێــك خــۆی نوانــدووە:

ــە پاڵپشــتی دەوڵەتێكــی زلهێــزی  یەكــەم ئەوەیــە كــە دەوڵەتێكــی ناوچەكــە ب

ســەروو ناوچەیــی هەوڵــی ســەركوتكردنی بزاڤــی رزگاریخوازیــی كــوردی داوە. 

وەك چــۆن رەزاخانــی ئێــران و شــای عێــراق لــە ســەرەتاكانی ســەدەی رابــردوو 

بــە پاڵپشــتیی ئینگلیــز هەوڵــی ســەركوتكردنی بزاڤــە كوردییەكانیــان داوە. یــان 

ــۆ و دۆســتایەتی  ــی نات ــە هاوپەیامنی ــە پشتبەســن ب ــژ ب ــا ســااڵنێكی درێ توركی
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رۆژئــاوا پرســەكانی ناســنامەی لەنێوخــۆی واڵتەكەیــدا كــپ كردبــوو. ئــەم 

منوونانــە لــە رۆژگاری ئەمڕۆشــدا بەردەوامــن، بــەاڵم تایبەمتەندییەكــەی ئەوەیــە 

كــە رسووشــتی ئــەو هاوپەیامنییانــە بگــۆڕە. دووەمیــش ئەوەیــە كــە دەوڵەتانــی 

ناوچەكــە بــۆ خۆیــان لەســەر بنەمــای پرســێكی هاوبــەش وەک پرســی كــوردی 

سەرووناوچەییشــیان  پاڵپشــتییەكی  لەوەشــدا  و  كــردووە  رێككەوتننــان 

بەدەســتهێناوە. وەك پەیامنــی بەغــدا یــان ئــەو هاوپەیامنییــە ناوچەییــەی كــە 

ــە 2017 دروســتبوو. دوای گشتپرســییەكەی هەرێمــی كوردســتان ل

ئەنجام

پێكهاتــەی دیمۆگرافــی، دۆخــی سیاســی و كولتــووری وایكــردووە كــە سیاســەتی 

ــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت هەبێــت.  ــژی ل شوناســدارانە ریشــەیەكی دوورودرێ

بەپێــی قۆنــاخ، ناســنامە سیاســییە زاڵــەكان گــۆڕاون، بــەاڵم زۆرجــار وەك 

هۆكارێكــی گرنــگ، النیكــەم زیاتــر لــە ســەت ســاڵی رابــردوودا ئاراســتەیان بــە 

رووداوەكانــی ئەم ناوچەیە داوە و ناســنامە بەرگرییەكانیــان بەرهەمهێناوەتەوە.

بــە كەســایەتی ســەركردەكان، جــا چ  بابەتــی شوناســخوازی  بەســتنەوەی 

ســەركردەی  یــان  بێــت  بااڵدەســتەكان  ناســنامە  و  دەوڵەتــان  ســەركردەی 

رووندەكاتــەوەو  رووداوەكان  ســووچێكی  تەنیــا  بەرگــری  ناســنامەكانی 

ئەوەمــان بــۆ ئاشــكرا دەكات كــە چۆنچۆنــی شوناســخوازیی دەتوانێــت رۆڵــی 

ــتنەوەی  ــەاڵم بەس ــان، ب ــۆی واڵت ــە نێوخ ــت ل ــزدا هەبێ ــی هێ ــە بەرهەمهێنان ل

ــەو  ــی كۆمەڵگ ــی نێوخۆی ــەت و دۆخ ــەی دەوڵ ــە پێكهات ــوناس ب ــەكانی ش پرس

بــۆ  بابەتەمــان  ئــەم  دیكــەی  ســووچێكی  هەریەكــەو  دەرەوەش  ئاســتی 

رووندەكەنــەوە.  پرســی شــوناس بابەتیكــی فرەســەر و ئاڵــۆزە لــە رۆژهەاڵتــی 
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رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و پێكدادانی ناسنامەكان

نێوەڕاســت. دەوڵەتانــی نادیموكــرات، ســەركردەی پاوانخــواز لــە كۆمەڵگەیەكــدا 

كــە لــە دۆخــی گەشــەكردندایە، دەتوانــن هــۆكاری ســەرەكی بــن بــۆ وەرگۆڕانی 

ســنوورەكانی شــوناس بــۆ ســنوورەكانی جەنــگ و ملمالنــێ. النیكــەم تائێســتاش 

هیــچ چارەیــەك نییــە بــۆ رێگرتــن لێــی، جگــە لــەوەی كــە دان بــە جیاوازیــی 

ــەو  ناســنامەكاندا برێــت و سیســتمە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانیــش بەپێــی ئ

ــەوە.  ــە رێكبخرێن جیاوازییان

سەرچاوەكان:

- Zbigniew Brzezinski, Tercih, Çevirmen: Cem Küçük, İNKILAP 
KİTABEVİ, 2005
- Fredrik Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları, Seda Gürkan, BAĞLAM 
YAYINCILIK,  2001

-كاستلز، مانوئل، قدرت هویت، ترجمە حسن چاوشیان، نرش طرح نو، 1380

-رابــرت فالتزگــراف، جیمــز دئورتــی ،نظریەهــای متعــارض در راوبــط بیــن امللــل، قومــس، 

1391

- جان فورن، نظریە پردازی انقالب ها، فرهنگ ارشاد، نرشنی ،1382

- د.كاووس ســید امامــی، قومیــت از منظــر سیاســتهای هویــت، دووفصلنامــە دانــش 

سیاســی،1358

- محمــد رضــا مجیــدی، دیدگاەهــای نظــری دربــارە نقــش هویــت در سیاســت بیــن امللــل، 

فصلنامــە سیاســت، دورە45، 1394، ص:209-227.



302




