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گۆڕینی پێشمەرگە بۆ سوپایەكی پێشكەوتوو

 

ــۆ پاراســتنی دەســتكەوت و  ــز و دەستوەشــێن ب دروســتكردنی ســوپایەكی كوردســتانی بەهێ

ســنوورەكانی دەوڵەتــی كوردســتانی داهاتــوو ، لەپێشــرین كارە ئایندەییەكانــە بــۆ كوردســتان، 

ــی كوردســتان ناپارێزێــت ، بەڵكــو  ــا ئاســایش و ســەقامگیری گەل ــەو ســوپایە تەنی چونكــە ئ

ئاسایشــی هەمــوو ناوچەكــە و جیهانیــش دەپارێزێــت .

ئەزموونــی هێزەكانــی پێشــمەرگە زۆر دەوڵەمەنــدە. پێشــمەرگە بــە هێزێكــی ژمــارە و چــەك 

ــكاندنی  ــەوە و تێكش ــە بەرەنگاربوون ــووە ل ــرین منوونەب ــاوەن باش ــتا خ ــراو ، تائێس دیاریك

داعشــدا . جۆنــی ئەرنســت ، ئەندامــی ئەنجوومەنــی پیرانــی ئەمریــكا ســەبارەت بــە 

یارمەتیدانــی پێشــمەرگە دەڵــێ " پێشــمەرگە ئامــادەی شــەڕكردنی بــەردەوام و ئەفســانەییە 

ــە ". هــەر ئەوەشــبوو وایكــرد كــە  ــی نیی ــای ئەوان ــوارەدا توان ــچ هێزێكــی دیكــە لەوب و، هی

ــتیوانكارانی  ــن پش ــە گەورەتری ــت ل ــن یەكێكبێ ــۆن مەكی ــی ج ــوداری ئەمریك ــیناتۆری نێ س

ــمەرگە . پێش

لەكاتێكــدا لــەدوای ســاڵی 2003ەوە والیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا 25 ملیــار دۆالری لــە 

ســوپای عێــراق خەرجكــرد و، 109 كەتیبــەی بــۆ هێزەكانــی عێــراق دروســتكرد بەخەرجیــی 

95 ملیــۆن دۆالر ، لــە بەرامبــەردا تەنیــا هەشــت كەتیبــەی بــۆ پێشــمەرگە دروســتكرد ، بــەاڵم 

پێشــمەرگە زۆر بەهێزتــر لــە ســوپای عێــراق دەركــەوت.

ــان  ــراوە ، هەمووی ــان لێخەرجك ــاران دۆالری ــە ملی ــە ب ــە ك ــوپایەكانی ناوچەك ــدا س لەكاتێك

لەبــەردەم چەنــد ســەت هەزارێــك چەكــداری داعــش كــە تەنیــا چەكــی ســووكیان هەبــوو ، 

رایانكــرد . 6 فیرقــە لــە ســوپای عێــراق ، كــە نوێرین چــەك و پێداویســتی ســەربازییان هەبوو، 

مازن عەواد

پێشەكی
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نەیانتوانــی خۆیــان لەبــەردەم داعــش بگــرن و، هەمــوو چەكــە گــران و پێشــكەوتووەكانیان 

كەوتنــە دەســت داعــش.

ــووی ســەر هەرێمــی  هەڵســەنگاندنێكی ئاســتی هەڕەشــە و مەترســییەكانی ئێســتا و داهات

ــە ســوپایەكی  ــە بكرێن ــی پێشــمەرگە زۆر بەپەل ــە یەكەكان ــت ك ــەوە دەخوازێ كوردســتان ، ئ

نیزامــی پرۆفیشــنال . چونكــە وەك دەڵێــن " ئەگــەر ئاشــتیت دەوێــت ، پێویســتە خــۆت بــۆ 

جەنــگ ئامادەبكــەی ".

دیاریكردنــی بــاوەڕی جەنگیــی ســوپای تازە ، رسووشــتی ئامانجەكانــی ، دیاریكردنــی دووژمنە 

چاوەڕوانكــراوەكان ، گۆڕەپانــی شــەڕەكان كــە ســوپای تــازە لەوانەیــە شــەڕیان تێــدا بــكات ، 

دەبــێ لەپێشــەوەی خاڵەكانــی ئــەو ســوپایەبن كــە ئەركــی پاراســتنی كوردســتانی دەكەوێتــە 

ــازە و  ســەر شــان . هەروەهــا دروســتكردنی یەكــە دەستوەشــێنەكان ، دابینكردنــی چەكــە ت

پێویســتەكان زۆر گرنگــن ، بــۆ پاراســتنی ئاسایشــی نیشــتامنی كوردســتان .

ــەردەوام  ــانەی ب ــەو هەڕەش ــش ئ ــتان ن بەتایبەتی ــەر كوردس ــی س ــە بەردەوامەكان  هەڕەش

ــە كوردســتان  ــراق و ســەركردەی حەشــدی شــەعبی ل ــی سیاســی عێ ــدێ الیەن ــەن هەن لەالی

ــن ،  ــە كوردســتان دەكرێ ــی دراوســێ ل ــەن دەوڵەتان ــەو هەڕەشــانەی لەالی ــان ئ ــن ، ی دەكرێ

ئــەوە دەخوازێــت كــە ســوپایەكی كوردســتانی بەهێــز دروســتبكرێت ، بــۆ ئــەوەی رێگربێــت 

لــە هێرشــی هــەر الیــەن و دەوڵەتێــك بــۆ ســەر كوردســتان و ئاڵۆزنەكردنــی زیاتــری رەوشــی 

ناوچەكــە و جیهــان .

ئــەو توانــا و شــارەزاییە جەنگییــەی هێزەكانــی پێشــمەرگە بەدەســتیهێناوە ، زۆر ئەكادیمیــای 

پێشــكەوتووی ســەربازیی جیهــان ، ئەوەیــان نییــە . ئــەو هاوهانگییــەی لەالیــەن هێزەكانــی 

هاوپەیامنــان و ســوپای عێراقــی لەگــەڵ پێشــمەرگە ، باشــرین بەڵگــەی ئــەو پێشــكەوتنەی 

تواناكانــی پێشــمەرگەیە .

ــمەرگە  ــە پێش ــەخ ب ــدا زۆر بای ــتی جیهانی ــرد لەئاس ــمەرگە وایك ــی پێش ــی و بەتوانای ئازایەت

ــمەرگە  ــی پێش ــە هێزەكان ــق ب ــەت مەش ــقكاری 16 دەوڵ ــاڵی 2015ەوە مەش ــت . لەس بدرێ

دەكــەن لەســەر شــێوازە جەنگییــەكان و بەكارهێنانــی چەكــی تــازە . لەڕاســتیدا بەرژەوەنــدی 

نێودەوڵەتــی لەوەدایــە یارمەتــی یارمەتــی پێشــمەرگە بدرێــت بــۆ رێگرتــن لــە باڵوبوونــەوەی 

مەترســی تیــرۆر .

بۆ منوونە ئەفســەرانی ســوپای ئەڵامنیا 10 هەزار پێشــمەرگەیان مەشــقپێكرد بۆ ئۆپەراســیۆنی 

موســڵ و، ئەڵامنیــا بایــی 90 ملیــۆن یــۆرۆ چەكــی دایــە پێشــمەرگە ، لەچوارچێــوەی بایەخــی 

هاوبەشــیكردن لەگــەڵ پێشــمەرگەدا ، لەشــەڕی دژی داعشــدا . گوتەبێــژی وەزارەتی دەرەوەی 

ئەڵامنیــا رایگەیانــد كــە ئەڵامنیــا 30 بــاری چەكــی نــاردووە بــۆ كوردســتان لەســاڵی 2014ەوە 
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كــە 2000 تــۆن بــووە. هەروەهــا دواییــن بــاری چەكەكانــی ئەڵامنیــا بــۆ كوردســتان بریتیبــووە 

لــە 70 تــۆن ، كــە پێكهاتبــوو لــە 1500 تفەنــگ و 100 مووشــەكی سەرشــان و ســێ زریپــۆش . 

هەروەهــا پەرلەمانــی فیدرالــی ئەڵامنیــا لــە مانگــی كانوونــی دووەمــدا بڕیاریدا مەشــقكارانی 

ئەڵــامن لــە 100 ەوە زیــاد بــكات بــۆ 150 مەشــقكاری ســەربازیی لــە هەرێمــی كوردســتان .

ــا  ــی ئەڵامنی ــمەرگەیدا و، گوت ــی پێش ــنی ئازایەت ــا پەس ــری ئەڵامنی ــری بەرگ ــا وەزی هەروەه

پێشــر چەكــی نەدەنــاردە ئــەو شــوێنانەی ملمالنێــی تێدایــە ، بــەاڵم بــۆ پێشــمەرگە ئــەوەی 

شــكاند و گوتــی " بەرگــری و ئازایەتــی هێزەكانــی پێشــمەرگە بەرامبــەر تیــرۆر ، بەرگریكردنــە 

لــە ئاسایشــی ئەڵامنیــا و ئەوروپــا ".

ــمەرگەیان  ــی پێش ــپلینی هێزەكان ــی و دیس ــی ئازایەت ــار باس ــەكان زۆرج ــە رۆژئاوایی دەوڵەت

ــی  ــەعبی زۆر تاوان ــدی ش ــی حەش ــەردا هێزەكان ــدا ، لەبەرامب ــی جەنگ ــە بەرەكان ــردووە ل ك

گەورەیــان لەكاتــی شــەڕەكاندا لەبەرامبــەر خەڵكــی ســیڤیل ئەنجامــداوە ، هەروەهــاش 

ــی . ــی فیدرال ــراق و پۆلیس ــوپای عێ ــی س هێزەكان

ــان  ــی هەواڵگریی ــقی تایبەت ــۆ مەش ــمەرگە و ناوخ ــی پێش ــەری وەزارەت ــا 69 ئەفس هەروەه

ــە  ــامن ل ــی هاوپەی ــر. دەوڵەتان ــاری هەولێ ــی لەش ــقكارانی ئەمریك ــەن مەش ــراوە لەالی پێك

ــی  ــی هێزەكان ــە یارمەتیدان ــژەدان ب ــوون لەســەر درێ ــی دژی داعشــدا رێككەوت هاوپەیامنێت

رێكبخەنــەوەو  پێشــمەرگە  وەزارەتــی  پەیكــەری  هەوڵــدەدەن  هەروەهــا   ، پێشــمەرگە 

هێزەكانــی پێشــمەرگە یەكبخــەن . هەروەهــا والیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بڕیاریــداوە 

295 ملیــۆن و 600 هــەزار دۆالری دیكــە وەك یارمەتــی بداتــە هێزەكانــی پێشــمەرگە . 

ــی پێشــمەرگە بكــەن ،  ــداوە پشــتیوانی هێزەكان ــان بڕیاریان ــی هاوپەیامن هەروەهــا هێزەكان

ــەربازی . ــقكاری س ــە مەش ــن ببن ــاڵێكدا بتوان ــاوەی س ــان لەم ــێوەیەك خۆی بەش

ــان بەشــێوەیەكی زۆر ســەركەوتووانە  هێزەكانــی پێشــمەرگە لەماوەیەكــی زۆر كەمــدا توانیی

رابێــن لەســەر بەكارهێنانــی چەكــە تــازەكان ، بەشــێوەیەكی زۆر باشــر لــە ســەربازانی 

ســوپایەكانی دیكــە . یانــس ســتۆلتنبێرگ، ئەمینــداری گشــتی پەیامنــی ناتــۆش رایگەیانــد كــە 

"پەیامنــی ناتــۆ بووەتــە بەشــێك لە هاوپەیامنــی دژی داعــش و، ژمارەیەك لــە هاوپەیامنەكانی 

ئێمــە خەریكــی مەشــقپێكردنی هێزەكانــی پێشــمەرگەن، بەوشــێوەیە ئێمــەش بەشــدارین لــە 

مەشــقپێكردن و پشــتیوانیكردنی هێزەكانــی پێشــمەرگە ".

ــراق  ــنوورەكانی عێ ــتنی س ــە پاراس ــتیانخوارد ل ــراق شكس ــوپای عێ ــراق و س ــی عێ حكومەت

ــی  ــد پارێزگایەك ــدا چەن ــی كەم ــە ماوەیەك ــش ل ــە داع ــش ك ــدا ، بەتایبەتی ــی عێراق و خەڵك

عێراقــی لەســاڵی 2014دا گرتــن و، هیــچ جــۆرە یارمەتییەكــی پێشمەرگەیشــی نــەدا ، لەگــەڵ 

ئەوەشــدا پێشــمەرگە توانــی بەپشــتیوانییەكی دیاریكــراوی هاوپەیامنــان لەماوەیەكــی كەمــدا 
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ــكات . ــە تێكشكاندنیشــیان ب داعــش رابگرێــت و دەســت ب

پێشــمەرگە كــە لەبنەڕەتــدا هێزێكــی نیزامییــە ، گۆڕینــی بــۆ ســوپایەكی فەرمــی و نیزامی زۆر 

ــەی تایبەمتەندییەكانــی ســوپایەكی فەرمــی  ــە ، چونكــە پێشــمەرگە ئێســتا زۆرب ســەخت نیی

هەیــە . ئەكادیمیــا ســەربازییەكانی هەرێمــی كوردســتان ، زۆر ئەفســەریان پەروەردەكــردوون 

و تائێســتاش بەردەوامــن . هەروەهــا هێــزی پێشــمەرگە ســوودێكی زۆری لــە شــەڕی 

ــاش و  ــۆ دروســتكردنی ســوپایەكی ب ــووە ب ــەوەو تێكشــكاندنی داعــش وەرگرت بەرەنگاربوون

هەروەهــا ســوودی دەبــێ بــۆ دانانــی تاكتیــك و ســراتیژییەكانی داهاتــووی . تەنانــەت ئێســتا 

هەنــدێ ئەكادیمیــای ســەربازی لــە جیهانــدا لــە پرۆگرامــی خۆیانــدا ئەزموونــی پێشــمەرگە 

دەخوێنــن لــە شــەڕی داعشــدا ، كــە پێشــمەرگە چــۆن توانــی بەوخێراییــە خــۆی رێكبخاتــەوە 

بەرامبــەر ئــەو هێرشــە گــەورەو فراوانــەی داعــش و، لــە قۆناخــی تێگەیشــتنی ئــەو هێرشــەوە 

بكەوێتــە قۆناخــی هێرشــردن و كۆنرۆڵكردنــەوەی خاكــی داگیركــراو لەالیــەن داعشــەوە .

ــوو ،  ــی 2014دا زۆر بەهێزتربب ــی هێرشــكردنە ســەر كوردســتان لەمانگــی ئاب  داعــش لەكات

ــوپای  ــە س ــووە بەردەســت ك ــی قوورســی كەوتب ــی و چەك ــۆن تەقەمەن ــە هــەزاران ت چونك

راكــردووی عێــراق بەجێیهێشــتبوو لــە پارێزگاكانــی موســڵ ، تكریــت ، دیالــە و ئەنبــار . هێــزی 

پێشــمەرگە لەژێــر كاریگــەری ئــەو چەكــە گــران و پێشــكەوتووانە و نەبوونــی چەكــی هاوتــا 

و پێویســت بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی داعــش ، ناچاربــوو پاشەكشــە بــكات ، بــەاڵم لەماوەیەكــی 

زۆر كەمــدا توانــی خــۆی كۆبكاتــەوەو ئــەو هێرشــە زۆر گەورەیــەی داعــش رابگرێــت ، كــە 

ئــەو خێرایــەی خۆكۆكردنــەوەی پێشــمەرگە، شــتێكی كەموێنەیــە لەســەر ئاســتی ســوپاكانی 

جیهانیشــدا . راگرتنــی هێرشــەكە و دەســتكردن بەهێرشــی دەرپەڕاندنــی داعــش ، بــە یەكێــك 

لــە وانــە ســەربازییە گرنگــەكان دادەنرێــت بــۆ هێــزە هاوپەیامنەكانــی كوردســتان.

بەپێــی ئەزموونــی گــەالن و نەتەوەكانــی جیهــان ، گۆڕینــی هێــزە چەكــدارەكان و تەنانــەت 

میلیشــیاكانیش بــۆ ســوپایەكی نیزامــی زۆر بەباشــی دەكرێــت ئەگــەر ئیرادەیەكــی سیاســی 

و توانــای دارایــی هەبێــت . زۆر لەوانــەی ســوپایان دروســتكردووە شــارەزایی و توانایــان زۆر 

لــە پێشــمەرگە كەمربــووە .

ــە گرووپەكانــی نێــو شــەڕدا، تەنانــەت  منوونــەی دروســتكردنی ســوپای بۆســنیا و هێرســك ل

ــژ و  ــاش هەربەوشــێوەیە دروســتبوو . ســوپای لوبنانیــش دوای شــەڕێكی درێ ســوپای كرواتی

ــە ئەنجامــی پەیامنــی تاییفــدا دروســتبوو  خوێنــاوی دڕندانــەی ناوخۆیــی بەرامبــەر یەكــر ل

ــە كۆمەڵگــەی لوبنانــدا هەیــە و كەســیان  . ســەرەڕای ئــەو پێكەوەنەگونجاوییــە تایفییــەی ل

ــوان  ــی نێ ــییە بەردەوامەكان ــە سیاس ــوو ناكۆكیی ــەرەڕای هەم ــە ، س ــە نیی ــەی بەویدیك متامن

ــچ  ــدی هی ــۆ بەرژەوەن ــە ب ــەو ملمالنێیان ــێك ل ــە بەش ــوپا نەبووەت ــان ، س ــی لوبن الیەنەكان
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ــك . الیەنێ

 هەرچــی ســوپای ئیرسائیلــە لــەدوای 12 رۆژ لــە راگەیاندنــی دەوڵەتــی ئیرسائیل دروســتكرا لە 

چەنــد گرووپێكــی چەكــدارە جــووەكان ، بــەاڵم ئەمــڕۆ یەكێكــە لــە بەهێزتریــن ســوپایەكانی 

ناوچەكــە .

ــدا ،  ــە جیهان ــە ل ــوپای هەی ــن س ــڕۆ بەهێزتری ــە ئەم ــكا ك ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان والیەت

ئەزموونــی دامەزراندنەكــەی زۆر ســەرنجڕاكێش و بەســوودە .

دروســتكردنی ســوپایەكی پرۆفیشــناڵی كوردســتانی كــە دووربێــت لە دەســتتێوەردانی سیاســی 

و لەســەر بنچینــەی خۆبەخشــین دامەزرابێــت زۆر گرنگــە بــۆ بەرژەوەنــدی نیشــتامنی 

ــەی  ــە ســەرچاوەی چــەك و تەقەمەنییەك ــە ك كوردســتان . هەروەهــا خاڵێكــی دیكــە ئەوەی

ــەوە . ــەڕووی دەبن ــەو مەترســیانەبێت كــە رووب ــی ئ ــاواز و فــرە ســەرچاوەبێت و بەپێ جی

ــە  ــەاڵم گرنگ ــاییە ، ب ــتێكی ئاس ــەوەش ش ــت ، ئ ــورد دەبێ ــەی ك ــتان زۆرین ــوپای كوردس س

رێژەیەكــی ئــەو ســوپایە عــەرەب ، توركــامن و كریســتیان بــن ، بــۆ ئــەوەی ســوپایەكە 

رەنگدانــەوەی فــرە نەتەوەیــی كوردســتان بێــت .

ــی  ــت كەموكورتییەكان ــی هەرێمــی كوردســتان دەزانێ دەســەاڵتدارانی كوردســتان و حكومەت

ئێســتای پێشــمەرگە چیــن ، بەشــداریكردنی ئەمریــكا و بەریتانیــا و ئەڵامنیــا بــۆ رێكخســتنی 

ــە شــارەزایە ســەربازییەكانی  ــەو مەبەســتە ل ــۆ ئ ــی 35 خــاڵ ب ــزی پێشــمەرگە و وەرگرتن هێ

ــە،  ــی گرنگ ــمەرگەدا بنچینەیەك ــتنەوەی پێش ــڕۆژەی رێكخس ــوەی پ ــە چوارچێ ــە ل ــەو واڵت ئ

بەتایبەتــی كــە ئەنجوومەنــی وەزیرانــی هەرێمــی كوردســتانیش ئــەو پرۆژەیــەی پەســەندكرد 

ــە  ــتكردنی فەوج ــۆ دروس ــاڵی 2015دا ب ــین لەس ــەوەی دەرگای خۆبەخش ــا كردن . هەروەه

تــازەكان بــە یارمەتــی ئەمریــكا بــۆ ئەوانــەی تەمەنیــان لەنێــوان 18-30 ســاڵدایە هەنگاونــان 

بــوو لەســەر رێگــەی راســت .

شــارەزایی چەنــدان ســاڵەی پێشــمەرگە زۆر گرنگــە بــۆ ســوپای كوردســتان . هەروەهــا 

ــەڵ  ــدا لەگ ــەڕی داعش ــمەرگە لەش ــارەزاییەی پێش ــەو ش ــەی ئ ــەی كەموێن ــی دیك منوونەیەك

ــە  ــزی ئاســامنی و تۆپخان ــچ هەڵەیەكــی هێ ــی دژی داعشــدا دەركــەوت ، كــە هی هاوپەیامن

لــەو هەاڵنــەی  لەشــەڕی داعشــدا لەنێــوان پێشــمەرگە و هاوپەیامنانــدا دروســتنەبوو 

پێیاندەگوترێــت »ئاگــری دۆســتانە –نیــران صدیقــە« ، كــە ئــەوە لەســەر ئاســتی ســوپا 

گەورەكانــی جیهانــدا كەموێنەیــە بەتایبەتــی لــەو شــەڕە دەســتەویەخانەی لەگــەڵ داعشــدا 

بــۆ هاوئاهەنگــی  ئــەوەش دەگەڕێتــەوە   . پێشــمەرگە و داعشــدا  لەنێــوان   ، هەبــوون 

ســەركەوتووانە و لێزانانــەی پێشــمەرگە لەگــەڵ هاوپەیامنــان . لەكاتێكــدا هەندێــك لــە 

ــوون . ــدا ب ــدی بچووك ــارۆچكە و گون ــار و ش ــی ش ــو كۆاڵنەكان ــەڕەكان لەنێ ش
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ــدا  ــە هەمانكات ــە ، ل ــارەزاییەكی زۆری هەی ــوون و ش ــتان ئەزم ــمەرگەی كوردس ــزی پێش هێ

مێژوویەكــی زۆر لــە ئازایەتــی هەیــە ، ئــەوەی ئێســتا پێویســتییەتی دەســتكاریكردنی 

ــزەكان،  ــزەكان ، یەكخســتنی هێ ــە ســەربازییەكان ، رێكخســتنەوەی هێ پرۆگرامــی ئەكادیمیی

ــمەرگەدا . ــزی پێش ــو هێ ــە لەنێ ــی تازەی ــدێ بەش ــەوەی هەن كردن

یارمەتیدانــی پێشــمەرگە لەشــەڕی داعشــدا جیهانــی لــە فراوانبوونــی مەترســی داعــش 

پاراســت و بــووە هــۆی تێكشــكاندنی داعــش ، بۆیــەش یارمەتیدانــی ســوپای كوردســتان بــۆ 

ــە زۆر  ــتان كار ل ــوپای كوردس ــی س ــتە. یارمەتیدان ــگ و پێویس ــان زۆر گرن ــەقامگیری جیه س

ــان دەكات . ــوو جیه ــووی هەم ــكاری داهات رووداو و گۆڕان

ــە  ــت ببێت ــت ، دەكرێ ــەوەی رووداو دا دەبیرنێ ــدی لێكۆلین ــەی ناوەن ــەو پەرتووك ــەوەی ل ئ

ــۆ  ــتان ب ــی كوردس ــی هەرێم ــەر هەوڵەكان ــردن لەس ــۆری و گفتوگۆك ــی تی ــێكی بنچینەی بەش

رێكخســتنەوەو یەكخســتنەوەی هێــزی پێشــمەرگە و، دروســتكردنی ســوپای نیشــتامنیی 

ــتان . كوردس



15

نوێكردنەوەی هێزەكانی پێشمەرگە

                                                                               

                                                           

یەكخســتنەوەی كاریگــەر مــەرج نییــە بــە مانــای یەكخســتنەوەی تەواوەتــی بێــت ـ بەڵكــو 

رەنگــە بــە مانــای رۆڵێكــی مومكیــن بێــت.

ــر  ــی پێشــمەرگە لەژێ ــی یەكخســتنەوەی هێزەكان ــاوا هان ــە دەستڕۆیشــتووەكانی رۆژئ دەنگ

یــەك فەرماندەیــی گشــتییدا دەدەن، بــەاڵم بەهێزتریــن ســوپای جیهانیــش هێزێكــی هێنــدە 

یەكخــراو نییــە. وەك ســەربازانی ســوپای ئەمریــكا زۆربــەی جــاران لەنێو خۆیاندا باســیدەكەن. 

ســوپای ئەمریــكا دەتوانــێ خەڵــك بكوژێــت و شــتەكان تێكبشــكێنێت، ئــەوەش بــە جۆرێــك 

كــە لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا ئەزمــوون نەكرابــێ و بەبــێ ئــەوەی هیــچ فاكتێكــی دانپێدانــراو 

ــوپا  ــج س ــە پەنجاوپێن ــە ل ــكا هێزێك ــوپای ئەمری ــت. س ــت بێ ــان لەبەردەس ــەو كارەی ــۆ ئ ب

پێكدێــت و تەنیــا دوو لــەو پەنجاوپێنــج ســوپایە بــە فەرمانــی ســەرۆكی ئەمریــكا كاردەكــەن. 

گرنگــی ئەمــە لەوەدایــە كــە ئەمریكییــەكان ســوپایەكی بەهێزیــان لــە كۆمەڵێــك میلیشــیای 

ــن  ــش دەتوان ــی. كوردی ــی خۆیەت ــی فەرماندەی ــان خاوەن ــەر كامی ــە ه ــا، ك ــی پێكهێن خۆجێ

وابكــەن. 

بەاڵم بۆ ئەوەی كورد ئەوە بكات پێویستە دوو خاڵ لەبەرچاو بگرێت:

ــی  ــە ملنەدان ــك ل ــەكان جۆرێ ــە میلیشــیا لۆكاڵیی ــت ك ــەوە دابرنێ ــەم: راســتگۆیانە دان ب یەك

ــت.  ــو ناچێ ــە بەئاســانی لەنێ ــە ك ــەر یەكخســتنەوەدا تیدای ــووری و سیاســییان لەبەرامب كولت

ئەگــەر هەوڵێكــی یەكخســتنەوەی كاریگــەر لەئــارادا هەبــێ ئــەو خاڵــە لەبەرچــاو دەگرێــت، 

نــەك ئــەوەی حــەز بــە الدانــی بــكات. 

ئێرنی ئۆدینۆ*

جەنەراڵی خانەنشینی سوپای ئەمریكا
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دووەم: یەكخســتنەوەی كاریگــەری هێــزە ســەربازییەكان لەپێنــاو ئامانجێكــی بەنرخــە، نــەك 

ئــەوەی یەكخســتنەوەی هێــزەكان خــۆی ئامانــج بێــت. 

با جارێ باسی ئەوە بكەین ئەمریكا چۆن ئەوەی كرد:

بــەر لــە ســەرهەڵدانی ئەمریــكا لــە 1776، هەركام لــە گرووپــە ئەوروپییەكانی ئــەو ناوچەیەی 

ئێســتا ئەمریــكا پێكدێنێــت میلیشــیای چەكــداری خۆیــان دروســتكرد، ئــەو میلیشــیایانە لــە 

ژمارەیــەك كەســی بەهێــز پێكدەهاتــن كــە ئەركیــان بەرگــری و پاراســتنی بەرژەوەندییەكانــی 

دانیشــتووانی ناوچەكــە بــوو. ئــەو میلیشــیایانە بەســەر پانتاییەكــی جوگرافیــدا باڵوببوونــەوە 

ــە  ــە 1636دا ژمارەیەكــی زۆر ل ــەاڵم ل ــان دەكــرد، ب ــە یەكــدی كاری ــا ل ــە ســەرەتادا بەجی و ل

میلیشــیا لۆكاڵییەكانــی پالیــاموس كۆڵۆنــی )كــە بەشــێكی زۆری ویالیەتــی ماساچۆســت 

پێكدەهێنێــت( رێككەوتــن لەســەر ئــەوەی یەكبگــرن و هێزێكــی میلیشــیایی گەورەتــر 

پێكبێنــن كــە بتوانــێ بەرگــری لــە رووبەرێكــی گەورەتــری كۆڵۆنییەكــە بــكات. 

دوای ئــەوان دوانــزدە كۆڵۆنــی دیكــەی ئینگلیــزی لــە باكــووری ئەمریــكا هەمــان كاریــان كــرد. 

لــە ســاڵی 1775دا ئەگــەری شــەڕ لــەدژی ســوپای داگیركــەری بەریتانیــا زیاتربــوو، ســیانزدە 

ــاوی  ــر ن ــان لەژێ ــیاییەكانی خۆی ــزە میلیش ــن هێ ــەوە رێككەوت ــەر ئ ــە لەس ــزە كۆڵۆنییەك هێ

ســوپای كیشــوەری و بــە فەرماندەیــی جــۆرج واشــننت یەكبخــەن. تاوەكــو كاتــی شكســتهێنان 

ــە 1783، ســوپای كیشــوەری  ــس ل ــەی پاری ــی پەیامننام ــا و واژۆكردن ــی بەریتانی ــە هێزەكان ب

شانبەشــانی میلیشــیا ســەربەخۆكان و یەكــە چەكدارییــەكان شــەڕی كــرد. ئــەو پەیامننامەیــە 

ــەربەخۆیی  ــە س ــی ب ــش دان ــا و هەمی ــەڕ هێن ــە ش ــی ب ــی كۆتای ــێوەیەكی فەرم ــەم بەش ه

ئەمریــكا دانــا. 

ــوو، ئاوەهــاش  ــا نەب ــە ســوپای بەریتانی ــەی ب ــكای ســەربەخۆ وەك چــۆن متامن ــەاڵم ئەمری ب

لەكاتــی رەوانــەوەی شــەڕدا متامنــەی بــە ســوپایەكی گــەورەش نەبــوو كــە لــە میلیشــیاكان 

پێكهاتبێــت، بۆیــەش دوای تەواوبوونــی شــەڕ یەكســەر ســوپای كیشــوەرییان هەڵوەشــاندەوە 

ــیاییە  ــزە میلیش ــە هێ ــتیان ب ــووەكان پش ــە یەكگرت ــتنی ویالیەت ــۆ پاراس ــە ب ــی دیك و جارێك

لۆكاڵییــەكان بەســت. لــە ئاكامیشــدا، ئەوانــەی شــەش ســاڵ دواتــر دەســتووری ئەمریكایــان 

پەســندكرد لــە نــاو داڕشــتنی دەســتوورەكەدا ســنوورێكیان بــۆ ســوپای فیــدرال دانــا، بــەاڵم لــە 

هەمانكاتــدا بڕیاریانــدا حكومەتــی فیــدرال دەســتی بە میلیشــیا لۆكاڵییــەكان رابــگات. بۆیەش 

دەســتوور دەســەاڵتی بــە كۆنگرێســی ئەمریــكادا ئــەو خااڵنــەی خــوارەوە جێبەجێبــكات:

ــەم  ــۆ ئ ــە ب ــەك ك ــچ پارەی ــەاڵم هی ــكات، ب ــتگیریان ب ــت و پش ــوپاكان دامەزرێنێ ــەم: س یەك

ئامانجــە تەرخاندەكرێــت نابــێ بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە دوو ســاڵ بێــت )دەســتووری ئەمریــكا، 

ــەم(. مــادەی یەكــەم، بڕگــەی هەشــتەم، مەرجــی دوانزدەی
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بەرپەرچــی  جێبەجێبكــەن،  یەكێتیــی  یاســای  بكرێــت  میلیشــیاكان  لــە  داوا  دووەم: 

ســەرهەڵدانەكان بدەنــەوە و رووبــەڕووی داگیــركاری ببنــەوە )دەســتووری ئەمریــكا، مــادەی 

یەكــەم، بڕگــەی هەشــتەم، مەرجــی پانزدەیــەم(.

بایەخــی ئەمــە لــە چیدایــە ـ لــە بەشــی هــەرە زۆری 241 ســاڵی رابــردوودا، ئەمریــكا پشــتی 

بــە ســوپایەكی فیدرالــی بەســتووە كــە شــیانی فراوانبوونــی تێدایــە، بــەاڵم هەمیشــەیی نییــە. 

واتــە ئــەو ســوپایە بەشــێوەیەكی ســەرەكی، بــەاڵم نــەك تایبەتــی، لــە رێگــەی بانگهێشــتكردنی 

ــی ئاشتیشــدا  ــت و لەكات ــی جەنگــدا قەبارەكــەی گــەورە دەكرێ ــەكان لەكات میلیشــیا لۆكاڵیی

جارێكــی دیكــە بەشــێوەیەكی بەرچــاو قەبــارەی بچــووك دەكرێتــەوە. دەســتەواژەكانی 

ــكا  ــە كۆنگرێســی ئەمری ــەن: وات ــەوە دەك ــی گوزارشــت ل ــكا بەڕوون ــو دەســتووری ئەمری نێ

ــەوە.  ــەردەوام بیهێڵێت ــەك ب ــێ ن ــەیی پێكبێن ــوپایەكی هەمیش ــە س ــەوەی هەی ــەاڵتی ئ دەس

ســوپای ئەمریــكا هیچــكات زیاتــر لــە دوو ســاڵ تەمــەن نــاكات، چونكــە كۆنگرێــس دەتوانــێ 

بــە گلدانــەوەی بودجــەی فیدرالــی ســوپا بــە چۆكدابێنێــت. 

ــەوە  ــەم حاڵەش ــەاڵم ب ــە، ب ــوپایەكی گەورەی ــكا س ــی ئەمری ــوپای مۆدێرن ــە س ــكرایە ك ئاش

ــیا  ــە میلیش ــس ب ــی كۆنگرێ ــۆ دانپێدانان ــەش ب ــە، هــۆكاری ئەم ــەیی نیی ــوپایەكی هەمیش س

لۆكاڵییــەكان دەگەڕێتــەوە، بۆیــەش ئەو ســوپایە تائێســتا بە تەواوی یەكنەخــراوە و هیچكاتیش 

بــە تــەواوی یەكناخرێــت. یــەك ملیــۆن ســەربازەكەی ســوپای ئەمریــكا لەنێــو ســێ پێكهاتــەدا 

رێكخــراون كــە یەكێكیــان چاالكــە و دووانەكــەی دیكەیــان یەدەگــن، بــەاڵم 340 هــەزار لــەم 

ــە  ــكادان )وات ــەی ئەمری ــێ هەرێمەك ــەت و س ــا ویالی ــیاكانی پەنج ــو میلیش ــەربازانە لەنێ س

پۆرتۆریكــۆ، گــوام و دوورگەكانــی ڤێرجیــن(. فەرمانــدەی گشــتی ئــەو میلیشــیایانەش حاكمــی 

ــەدا  ــا لەوكات ــكا تەنی ــەرۆكی ئەمری ــكا. س ــەرۆكی ئەمری ــەك س ــن، ن ــە دیاریكراوەكان ویالیەت

ــتی  ــدا بانگهێش ــی جەنگ ــیاكان لەكات ــە میلیش ــە ك ــەو هێزان ــتی ئ ــدەی گش ــە فەرمان دەبێت

نێــو هێــزی فیــدرال بكرێــن یانیــش لەكاتەكانــی فریاگــوزاری كــە كۆنگرێــس بڕیــاری لەســەر 

دەدات. كەواتــە، بەپێــی ئــەو دەســەاڵتەی بــە كۆنگرێســی ئەمریــكا دراوە، كۆنگرێــس كات و 

شــێوازی بانگهێشــتكردنی میلیشــیاكان بــۆ نێــو هێــزی فیدرالــی دیاریــدەكات. 

ئەو خااڵنەی كە دەبێ لەبەرچاو بگیرێن:

كــەی كۆنگرێــس حاڵەتــی جەنــگ یــان دۆخــی لەنــاكاوی سەرانســەری رادەگەیێنێــت: لــەو 

حاڵەتــەدا دەســەاڵت بــە ســەرۆكی ئەمریــكا دەدرێــت لــە بانگەوازێكــدا میلیشــیاكانی هەموو 

ویالیەتــەكان، هێــزە یەدەگــەكان و بەشــەكانیان بهێنێتــەوە نێــو ســوپای فیدراڵــی، ئــەو بڕیــارە 

ــەوە  ــە دەگرێت ــاوەی بڕیارەك ــی م ــگ دوای تەواوبوون ــگ و شــەش مان ــاوەی جەن ــوو م هەم
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كــەی ســەرۆك دۆخــی لەنــاكاو و نەخــوازراوی سەرانســەری رادەگەیێنێــت: دەســتوور 

ــس  ــا كۆنگرێ ــو تەنی ــەداوە، بەڵك ــكا ن ــە ســەرۆكی ئەمری ــی جەنگــی ب دەســەاڵتی راگەیاندن

ئــەو دەســەاڵتەی هەیــە، بــەاڵم ســەرۆكی ئەمریــكا دەســەاڵتی راگەیاندنــی دۆخــی لەنــاكاوی 

هەیــە، وەك ئــەو دۆخانــەی بەهــۆی كارەســاتە رسووشــتییەكانەوە دێنەئــاراوە. لــەو دۆخــەدا 

ســەرۆك دەســەاڵتی ئــەوەی هەیــە بــۆ مــاوەی بیســتوچوار مانــگ یــەك ملیــۆن ســەرباز لــە 

ــدراڵ )ناونیشــتانی  ــزی فی ــاو هێ ــە ن ــەدەگ بهێنێت ــی ی ــەكان و هێزەكان میلیشــیاكانی ویالیەت

.)U.S.C 12302 ،10

كــەی ســەرۆك دیاریــدەكات كــە كۆكردنــەوەی هێــزەكان بــۆ ئۆپەراســیۆنێك پێویســتە: لــەو 

حالەتــەدا ســەرۆك دەســەاڵتی ئــەوەی هەیــە بــۆ مــاوەی 365 رۆژ 200 هــەزار ســەرباز لــە 

میلیشــیاكانی ویالیەتــەكان و هێــزە یەدەگەكانــی دیكــە بێنێتــە نــاو هێــزی فیدرالییــەوە. یاســا 

رێگــە نــادات ئــەو ســەربازانە لــە ئۆپەراســیۆنە نێوخۆییەكانــدا بەكاربهێرنێــن )ناونیشــانی 10، 

.)U.S.C 12304

كــەی ســەربازانی نێــو میلیشــیاكانی ویالتــەكان و هێــزە یەدەگەكانــی دیكە خۆبەخشــانە دێنە 

نــاو هێــزی فیدراڵــەوە: لەوحالەتــەدا ســەرۆك دەســەاڵتی ئــەوەی پێــدراوە كــە میلیشــیاكانی 

ــەوە  ــزی فیدرالیی ــاو هێ ــە ن ــی دیكــە كــە خۆبەخشــانە دێن ــزە یەدەگەكان ــەكان و هێ ویالیەت

بێنــە نــاو هێــزی فیدراڵــی، بــەاڵم ئەمــە دەبــێ بــە رەزامەنــدی حاكمــی ویالیەتەكــە بێــت. 

ــدا  ــی فیدراڵ ــە هێزەكان ــایی ل ــك بۆش ــەن كۆمەڵێ ــی كورتخای ــۆ ماوەیەك ــەربازانە ب ــەم س ئ

.)U.S.C 12301 ،10 ــانی ــەوە )ناونیش پڕدەكەن

ــای  ــەی كۆڵۆمبی ــم و ناوچ ــێ هەرێ ــەت، س ــا ویالی ــەر پەنج ــە ه ــە ـ ل ــی نوێی ــە واقیع ئەم

ــەت  ــن، هەڵب ــج ســوپا رۆڵ دەبین ــردەوە وەك پەنجاوپێن ــكا بەك ــكا، ســەربازانی ئەمری ئەمری

ــەدژی  ــەڕ ل ــكات ش ــە هیچ ــەو هێزان ــەاڵم ئ ــت، ب ــەش لەخۆدەگرێ ــزە فیدرالییەك ــە هێ ئەم

یەكــدی ناكــەن. ئەمــە خاڵێكــی سەرنجڕاكێشــە، لەبەرئــەوەی پەنجاوســێ لــەو هێزانــە لەژێــر 

فەرماندەیــی حاكمــی هەڵبژێــردراوی ویالتەكانــن. دوو لــەو هێزانــەش )واتــە ســوپای فیدراڵــی 

و هێزەكــەی ناوچــەی كۆڵۆمبیــا كــە بــە ویالیــەت هەژمارناكرێــت و حاكمــی نییــە( لەالیــەن 

ــی  ــتییەكانیش ئەندام ــدە گش ــوو فەرمان ــت، هەم ــان پێدەكرێ ــكاوە فەرمانی ــەرۆكی ئەمری س

پارتێكــی دیاریكــراون. 

بەرامبــەر  راســتەقینە  سیاســی  و  كولتــووری  ئەمریــكا خۆڕاگرییەكــی  لــە  لەمــە،  جیــا 

یەكخســتنەوەی میلیشــیا لۆكاڵییــەكان لەنێــو هێزێكــی فیدرالیــدا هەیــە. بــۆ منوونــە، هەرگیــز 

حاكمــی هیــچ ویالیەتێــك رازی نابــێ میلیشــیاكانی ویالیەتەكــەی رادەســتی دەســەاڵتدارانی 

ــۆ  ــێ ب ــا دەب ــەش تەنی ــت، ئەم ــی نەبێ ــتێكی كات ــۆ مەبەس ــەوە ب ــەر ئ ــكات، ئەگ ــی ب فیدرال
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ئامانجێكــی ناچارەكــی بێــت كــە یاســا دیاریكردووە. بــە هەمانشــێوە، حاكمی هیــچ ویالیەتێك 

ــەی  ــان بەپێــی حاڵەتێكــی ئاوارت ــەكان بەبــێ رەزامەنــدی خــۆی ی ــزە فیدرالیی رازی نابــێ هێ

ــتووری  ــەاڵتێكی دەس ــەر دەس ــەش لەس ــەو حاڵەتان ــەوە. ئ ــاو ویالیەتەكەی ــە ن ــایی بێن یاس

ــە دادگا  ــان ل ــۆ دروســتكردنی كێشــە بۆی ــك ب ــوو هەوڵێ ــە هەم ــەزراون ك ــەو دام ــدە پت هێن

ــە  ــی هاوواڵتیی ــان و چاوەڕوانییەكان ــۆ ژی ــە ب ــەوە كێش ــاواز ل ــتێكی جی ــەر ش ــوودە. ه بێس

مەدەنییەكانــی ئەمریــكا دروســتدەكات كــە بژێــوی خۆیــان و خێزانەكانیــان لــە ویالیەتەكــەی 

ــدووە. ــان دامەزران خۆی

ئــەوە لەكاتــی پەســندكردنی دەســتووری ئەمریــكا لــە 1789 هــەر بەوشــێوەیە بــووە، بۆیــەش 

هیچــكات یەكخســتنەوەی كاریگــەری میلیشــیاكانی ویالیەتــەكان لەنێــو ســوپای فیدراڵــدا بــۆ 

ئامانجــی یەكخســتنەوەی هێــزەكان نەبــووە، بەڵكــو بــۆ ئــەوە بــووە بــە یەكگرتوویــی بەســەر 

هەڕەشــەیەكی قورســدا زاڵــن. 

وێكچوونێكی گرنگ كە لە هەرێمی كوردستانی عێراقدا لەگەڵ ئەمریكا هەیە:

ــە  ــمەرگە ك ــی پێش ــزە جیاجیاكان ــە هێ ــت ئەوەی ــاژەی پێبدرێ ــێ ئام ــە دەب ــاڵ ك ــەم خ یەك

ئێســتا لــە هەرێمــی كوردســتاندا هــەن بنچینەكەیــان بــۆ ژمارەیەكــی زۆر هێــزی میلیشــیایی 

نەوەكانــی پێشــوو دەگەڕێتــەوە. گومانــی تێــدا نییــە ئــەو هێزانــە بــە ســەربەخۆ لــە یەكــر 

شــەڕیان كــردووە، بــەاڵم هــاوكات گومانیشــی تێــدا نییــە كــە ئــەو هێزانــە رازیبــوون 

شانبەشــانی یەكــدی لــەدژی هەڕەشــە هاوبەشــەكان شــەڕ بكــەن. بۆیــەش پێــش مردنــی لــە 

ــۆ ئــەوەی  ــەوە ب ــە دەوری شــێخ ســەعید بەرزنجــی كۆبوون 1909، میلیشــیاكانی ناوچەكــە ل

ــە  ــە ل ــی دیك ــە 1919، خەڵكانێك ــش ل ــەوە. دواتری ــامنییەكان ببن ــی عوس ــەڕووی زوڵم رووب

دەوری شــێخ مەحمــوود، كــوڕی شــێخ ســەعید، كۆبوونــەوە و بەرەنــگاری هێزەكانــی بەریتانیا 

ــە ســلێامنی چەســپاند. ــان ل ــەوە و دەســەاڵتی خۆی بوون

 لــە 1946یــش، پێنــج هــەزار پێشــمەرگە لەژێــر فەرمانــی مــەال مســتەفا بارزانــی كۆبوونــەوە 

بــۆ ئــەوەی بەرگــری لــە كۆمــاری كوردســتان لــە مەهابــاد بكــەن. 10 ســاڵ دواتریــش لەكاتــی 

ــۆ  ــرت ب ــی یەكیانگ ــە دەوری بارزان ــر ل ــی زۆر زیات ــراق هیزێك ــۆ عێ ــی ب ــەوەی بارزان گەڕان

ئــەوەی بەرەنــگاری رژێمــە یــەك لــە دوا یەكەكانــی عێــراق ببنــەوە. لــە 1975یــش چەندیــن 

هــەزار پێشــمەرگە لــە دەوری جــەالل تاڵەبانــی كۆبوونــەوە، شــەڕە نوێیەكانیــش جیاوازییەكی 

ئەوتۆیــان لەگــەڵ ئەمــەدا نییــە. 

ــەوە  ــتانی عێراق ــی كوردس ــی هەرێم ــوو ناوچەكان ــمەرگە لەهەم ــی پێش ــە 2003 هێزەكان ل

بەشــێوەیەكی هــاوكات دەســتیان بــە ئۆپەراســیۆنێكی هاوبــەش لــەدژی رێكخــراوی قاعیــدەی 

ــمەرگە  ــی پێش ــش هێزەكان ــاڵی 2014ی ــە س ــرد. ل ــە ك ــی دیك ــە دووژمنەكان ــراق و گرووپ عێ
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ــش  ــەكانی داع ــر هێرش ــەزار كیلۆمەت ــی ه ــە درێژای ــەوەی ب ــۆ ئ ــتەگەڕ ب ــان خس هەوڵەكانی

ــە  ــەوە ب ــەڕووی مێژوویی ــە ل ــتیپێدەكرد ك ــەوە دەس ــەو ناوچان ــنوورە ل ــەو س ــتێنن، ئ بوەس

ــژ دەبــووەوە  ــە درێ الیەنگــری پارتــی دیموكراتــی كوردســتان نــارساون و بــەرەو ئــەو ناوچان

كــە لــەڕووی مێژووییــەوە بــە الیەنگــری یەكێتــی نیشــتامنیی كوردســتان نــارساون. هێزەكانــی 

ــە  ــان ل ــدارییەكی كارای ــەوە بەش ــەاڵم پێك ــوون، ب ــش نەب ــدە یەكڕیزی ــمەرگە هەرچەن پێش

ــە.  ــو ئەمــڕۆش بەردەوام ــە تاوەك ــووە ك جەنگــی داعشــدا هەب

خاڵــی دووەم ئەوەیــە كــە یەكــە جیــا - جیاكانــی هێــزی پێشــمەرگە لــەو ناوچانــەدا جێگیــرن 

ــە وەك هێزێكــی وەاڵمــدەرەوەی  ــەو ناوچان ــەوان ل ــەوە. ئ ــدا كۆبوونەت ــی تێ كــە ئەندامەكان

وەك  رێــك  ئەمــەش  دەبنــەوە.  نەخــوازراو  حاڵەتێكــی  هەمــوو  بەرەنــگاری  لۆكاڵــی 

میلیشــیاكانی ویالیەتەكانــی ئەمریكایــە. وەك بــاوە و دەگوترێــت لــە هێــزە میلیشــیاییەكاندا 

ئــەوە میلیشــیاكەیە كــە دەچێتــە الی ســەربازەكانی ، لەكاتێكــدا لــە ســوپای فیدراڵــدا ســەرباز 

ــە الی ســوپا و خــۆی بناســێنێت.  ــێ بچێت دەب

ــكا  ــای ئەمری ــۆن جوگرافی ــە وەك چ ــت ئەوەی ــاو بگیرێ ــێ لەبەرچ ــە دەب ــێیەم ك ــی س خاڵ

ژمارەیــەك لــە سیســتەمی دادوەری لــە كۆمەڵێــك ویالیــەت و هەرێــم لەخۆدەگرێــت، 

ــۆك  ــر و ده ــلێامنی، هەولێ ــی س ــش پارێزگاكان ــتانی عێراقی ــی كوردس ــێوە هەرێم بەهەمانش

ــەكان حاكــم  ــە ویالیەت ــكا هاونیشــتامنیانی هــەركام ل ــە ئەمری ــت. وەك چــۆن ل لەخۆدەگرێ

ویالیەتێــك وەك بەرپرســی هێــزی جێبەجێــكاری ســەرەكی ویالیەتەكەیــان هەڵدەبژێــرن، بــە 

هەمانشــێوە لــە كوردســتانیش خەڵكــی هــەركام لــە پارێــزگاكان پارێزگارێــك هەڵدەبژێــرن كــە 

ــەدا.  ــە پارێزگاك ــەرەكییە ل ــكاری س ــەاڵتی جێبەجێ دەس

خاڵــی چــوارەم، كــە لــە ســێ خاڵەكــەی دیكــە گرنگــرە، بریتییــە لــەوەی وەك چــۆن 

ئەمریكییــەكان لــەڕووی مێژووییــەوە ملیــان نــەداوە بــۆ ئــەوەی میلیشــیاكانی ویالیەتــەكان 

بخرێتــە نــاو ســوپای فیدراڵــەوە، بەهەمانشــێوە كوردیــش مــل بــۆ یەكخســتنەوەی هێزەكانــی 

ــەڕی  ــاوەی ش ــە م ــەوەی ل ــتە ئ ــتان كار گەیش ــە كوردس ــك ل ــە جۆرێ ــادەن، ب ــمەرگە ن پێش

نێوخــۆی كوردســتان لــە ســااڵنی 1994 تاوەكــو 1997 یەكــە جیاوازەكانــی پێشــمەرگە لــەدژی 

یەكــدی شــەڕ و ئۆپەراســیۆنی ســەربازییان ئەنجامــدا. بــەاڵم خــۆ ئەمریكییەكانیــش شــەڕی 

نێوخۆیــان هەبــوو. وەك چــۆن ئەمریكییــەكان لــەو شــەڕە نێوخۆیــە دەرچــوون، كوردیــش لــە 

ــوون.  ــان رزگارب شــەڕە نێوخۆییەكــەی خۆی

ــەكان  ــی رۆژئاوایی ــە بۆچ ــەوە ك ــۆ رووندەكەن ــان ب ــۆكاری ئەوەم ــە ه ــەم وێكچوونان ــا ئ ئای

هێنــدە حەزیــان لــە یەكخســتنەوەی هێزەكانــی یەكێتــی و پارتییــە؟ نەخێــر. رەنگــە هــۆكاری 

ــكا و  ــی ئەمری ــوان هێزەكان ــی نێ ــۆ جیاوازییەكان ــەوە ب ــەكان بگەڕێت ــەی رۆژئاوایی ــەو ئاوات ئ
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ــتان . ــی كوردس هێزەكان

ــواڵوی  ــە هەڵق ــە ك ــكا نیی ــی ئەمری ــی سیاس ــچ پارتێك ــە هی ــە ك ــش ئەوەی ــن جیاوازی زەقری

میلیشــیایەكی پێــش خــۆی بێــت و هێــزە سیاســییەكە وەك باڵــی سیاســی هێــزە ســەربازییەكە 

كار بــكات. پارتــە سیاســییەكانی ئەمریــكا وەك هێــزی جیــاواز و دابــڕاو لــە هێــزی ســەربازی 

ــی و  ــن پارت ــی بڵێی ــەی خۆیەت ــە جێگ ــەاڵم ل ــەوە. ب ــەروا ماونەت ــتاش ه ــەزران و تائێس دام

یەكێتــی هەڵقــواڵوی میلیشــیای لۆكاڵیــن، تاوەكــو ئەمــڕۆش ئــەو مۆركەیــان پاراســتووە. هــەر 

ــزە  ــی هێ ــەڵ بوون ــە لەگ ــەدا بااڵدەســنت ك ــەو پارێزگایان ــە ســەرەكییە ل ــەم دوو پارت ــە ل یەك

پێشــمەرگەكانی هەركامیــان دەگونجێــت. پارتــی لــە پارێزگاكانــی دهــۆك و هەولێر بااڵدەســتە 

)هەڵبــەت لــە هەولێــر یەكێتیــش بوونێكــی بەرچــاوی هەیــە(. یەكێتــی لــەڕووی مێژووییــەوە 

ــۆڕان  ــەوەی گ ــاوەری بزووتن ــارەی جەم ــدە ژم ــتە )هەرچەن ــلێامنی بااڵدەس ــزگای س ــە پارێ ل

لەنێــو هەمــان پارێــزگادا زیادیكــردووە(.

چاودێــری پارتــە سیاســییەكان بەســەر هێزێكــی میلیشــیاییدا ئەزموونێكــی ئەوەنــدە جیــاوازە 

ــێنێت، وەك  ــەكان دەترس ــی ئەمریكیی ــەوە لێ ــەت بیركردن ــە تەنان ــكا ك ــی ئەمری ــە ئەزموون ل

چــۆن بیرۆكــەی هێزێكــی ســەربازی بەرچــاو لەكاتــی ئاشــتیدا داڕێــژەر و نووســەرانی 

ــە  ــەوەی پێشــمەرگە ل ــەی جیابوون ــاند. بەهەمانشــێوە بیرۆك ــكای دەترس ــتووری ئەمری دەس

پارتــە سیاســییەكان بیرۆكەیەكــە كــە ژمارەیەكــی زۆری كــورد دەترســێنێت. بــەاڵم چاودێــری 

سیاســی جیــاوازە لــە چاودێــری ســیڤیل، هــەر بۆیــەش جیاوازییەكــی بنەڕەتــی دیكــە ئیمكانی 

ــی  ــدا نیگەرانییەكان ــە هەمانكات ــر دەكات و ل ــی پێشــمەرگە بەهێزت یەكخســتنەوەی هێزەكان

ــر دەكات.  ــورد كەم ــەكان و ك ئەمریكیی

جیاوازییــە بنەڕەتییەكــەش ئەوەیــە: هــەر حاكمــی ویالیەتێكــی ئەمریــكا فەرمانــدەی گشــتیی 

هێــزە میلیشــیاییەكانی ویالیەتەكــەی خۆیەتــی، بــەاڵم پارێزگارەكانــی كوردســتان ئــەو 

دەســەاڵتەیان نییــە. پارێــزگار بەرپرســی جێبەجێــكاری پارێزگاكەیــە، بــەاڵم دەســەاڵتی پارێزگار 

لــە پۆلیــس و پۆلیســی هاتووچــۆ و ئاســایش زیاتــر نییــە، بۆیــەش پارێــزگار دەســەاڵتی بەســەر 

ــزگار  ــرە. بێگومــان پارێ ــدا جێگی ــە پارێزگاكــەی خۆی ــە كــە ل ئــەو هێــزی پێشــمەرگەیەوە نیی

ــی  ــكاش ئەندام ــی ئەمری ــی ویالیەتەكان ــۆن حاكم ــە، وەك چ ــە پارتەكان ــك ل ــی پارتێ ئەندام

پارتێكــی سیاســین. 

گۆڕانیــان  ئەگــەری  بۆیــەش  بەوەكالەتــن،  دەســەاڵتی  پارێــزگا  دەســەاڵتی  كۆمەڵێــك 

ــزە  ــتیی هێ ــدەی گش ــەاڵتی فەرمان ــت دەس ــورد بیانەوێ ــتامنییانی ك ــەر هاونیش ــە. ئەگ هەی

ســەربازییەكانی پارێزگاكەیــان رادەســتی پارێــزگار بكــەن، ئــەوە بەهــۆی دەســەاڵتێكی 

مەدەنییــەوە دەســەاڵتی سیاســی بەســەر هێزەكانــی پێشــمەرگەش كەمــر دەبێتــەوە، بــەاڵم 
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ــە پەیوەندییەكــی زۆر نزیكــی  ــە دەســەاڵتە مەدەنییەك ــێ ك ــەر چاوب ــێ ئەوەشــامن لەب دەب

لــە خواســتە باوەكانــی پارتــە سیاســییەكەی پارێــزگای هەڵبژێــردراودا هەیــە، بۆیــەش هیــچ 

ئەنــدام پارتێــك نابــێ دژایەتــی بــكات. جیــا لــەوە ئۆفیســی مەدەنــی پارێــزگار وەك ئۆفیســی 

حاكمــی ویالیەتێكــی ئەمریــكای لێدێــت و بۆیــەش هیــچ الیەنێكــی ئەمریكــی ناتوانــێ 

ــكات.  ــی ب دژایەت

ــە دەســەاڵتێكی گونجــاو و  ــە پێویســتی ب ــەم جــۆرە ئۆفیســە مەدەنیی ــە ئ ــدا نیی ــی تێ گومان

دانانــی كۆمەڵێــك بەربەســتی نوێیــە لە دەســتووردا، بــەاڵم وەك چــۆن ئەمە بــۆ ئەمریكییەكان 

مومكیــن بــووە، ئاوهــا كوردیــش دەتوانــن هەمــان كار بكــەن. لێــرەدا خاڵــی ســەرەكی ئەوەیە 

ــە  ــن، وات ــەكانەوە دیاریبكرێ ــۆری هەڕەش ــدن و ج ــەڕووی راگەیان ــەكان ل ــە هاوبەش هەڕەش

ئــەو هەڕەشــانەی كــە مەرشوعییــەت بــە ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان دەدەن هێزەكانــی 

پێشــمەرگە لەژێــر فەرمانــی خۆیــدا كۆبكاتــەوە. هەڵبــەت دەبــێ ســەرنجێكی وردیــش بدرێتە 

بابەتەكانــی پەیوەندیــدار بــە لۆجیســتیك، لەوانــەش پشــتگیری دارایــی، مرۆیــی و راهێنــان و 

كەرەســتە ســەربازییەكان و پێدانــی دیســیپلینی پێویســت بــە هێــزەكان، لەمەشــدا وەزارەتــی 

پێشــمەرگە رۆڵێكــی بــااڵی دەبێــت.

هیــچ بەشــێكی یەكخســتنەوەی هێــزە ســەربازییەكان نییــە كــە ئاســان بێــت. بــەاڵم 

ــت  ــاو بگیرێ ــێ لەبەرچ ــەوەی دەب ــە، ئ ــش نیی ــی مەحاڵی ــزەكان كارێك ــتنەوەی هێ رێكخس

ــی  ــە واقیع ــدی ب ــە پەیوەن ــە ك ــە نیی ــەو پرس ــەوە ل ــی بیركردن ــچ میتۆدێك ــە هی ــە ك ئەوەی

كــرداری داینامیكــە مرۆییەكانــی كولتــوور و سیاســەتەوە نەبێــت. بــۆ ئــەوەی هەنــگاوەكان 

كــرداری و درێژخایــەن بــن، پێویســتە لەگــەڵ ئامانجــی گشــتی و هاوبەشــدا بگونجێــن، واتــە 

بــۆ ئــەوە بــن جێبەجێبكرێــن و ئامرازەكانــی جێبەجێكردنەكەشــی لەبەردەســتن، هەروەهــا 

ــن.  ــدا بژی ــارە لەگەڵیان ــەن و بڕی ــە جێبەجێیدەك ــێ ك ــندی ئەوانەب ــەی پەس ــێ جێگ دەب

كاتێــك باســی یەكخســتنەوەی هێزەكانــی پێشــمەرگە دەكەیــن، دەبــێ كۆمەڵێــك رێگەچــارە 

لەبــەر چــاو بگیرێــن بــۆ ئــەوەی هێزەكانــی ئێســتای پێشــمەرگە لەكاتــی پێویســتدا یەكبگــرن 

ــێ  ــزەكان دەب ــەی هێ ــەم كۆبوونەوەی ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــەش ببن ــەڕووی هەڕەشــەی هاوب و رووب

ــە  ــوان پارت ــز لەنێ ــەوەی بااڵنســی هێ ــەوەی تێدابێــت، بێئ شــتێكبێ كــە شــیانی دووبارەبوون

ــۆ  ــێ ب ــە دەتوان ــەو بەســتەرەیە ك ــك ئ ــزگا رێ ــدات. ئۆفیســی پارێ ــورد تێكب سیاســییەكانی ك

ئــەم جــۆرە لــە یەكخســتنەوەی پێشــمەرگە یارمەتیــدەر بێــت. بــەاڵم كــورد خــۆی دەبــێ بڕیــار 

لەســەر ئــەوە بــدات ئاخــۆ قبوڵــی دەكات پارێــزگار ئەمــە بــكات یــان نــا؟

ــۆ  ــدەن ب ــدی لەن ــە ناوەن ــتا ل ــە ئێس ــی، ك ــینی ئەمریك ــی خانەنش ــۆ، ژەنەراڵ ــی ئۆدین *ئێرن

لێكۆڵینــەوەی سیاســەت خەریكــی لێكۆڵینەوەیــە. ئۆدینــۆ تاكــە جەنەراڵــی ســوپای ئەمریكایە 
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ــە  ــە لیواكانــی پێشــمەرگە ل ــە یەكێــك ل ــژكاری جەنگیــی ل كــە مــاوەی یــەك ســاڵ وەك راوێ

ــت.  ــراق كاری كردبێ عێ

و: رێبوار قارەمانی
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لە پێشمەرگەوە

بۆ سوپای نیشتمانی كوردستان

وەك پێشەكی 

وەك پێشــەكی بەباشــی دەزانــم بــاس لــە ئەزموونێــك بكەم كــە زۆر لــە ئەزموونەكــەی خۆمان 

نزیكــە. كاتێــك لــە مێــژووی ســەربازی گەالنــم كۆڵییــەوە، بــۆم دەركــەوت كــەوا ئەزموونەكەی 

ــە ئەزموونــی خۆمــان نزیكــە. ئەمــەش خــۆی لــە چۆنیەتــی دامەزرانــی ســوپای  ئیرسائیــل ل

بەرگــری ئیرسائیلــدا دەبینێتــەوە. 

یەكگرتــووەكان ســەرزەوینی  نەتــەوە  بەبڕیــاری  مایســی 1948  لــە رۆژی 14ی  كاتێــك 

فەلەســتین بــۆ دوو بــەش دابەشــكرا بەنــاوی ئیرسائیــل و فەلەســتین، ســوپای بەرگــری 

ئیرسائیــل دامــەزرا. دوای دوازدە رۆژ دێڤیــد بــن گۆریــۆن ســەرۆكوەزیران و وەزیــری بەرگــری 

ئــەوكات بڕیــاری دروســتكردنی ســوپای بەرگــری ئیرسائیلــی دەركــرد. بەمــەش ســێ گرووپــی 

ــنت.  ــوپایەدا رێكیخس ــەم س ــوەی ئ ــەوە و لەچوارچێ ــیای كۆكردن میلیش

ئەم سێ گرووپە میلیشیایە بریتیبوون لە:

ــەوەی  ــۆ ئ ــەزرا ب ــاڵی 1921 دام ــە لەس ــە چەكداریی ــەم گرووپ ــا: ئ ــیای هاگان ــەك – میلیش ی

ــكات.  ــین ب ــی جوولەكەنش ــە ئۆردووگاكان ــری ل بەرگ

دوو - میلیشــیای "لیحــی" كــە كورتكــراوەی جەنگاوەرانــی ئیرسائیلــە لــە ســاڵی 1940 

دامــەزراوە. 

ســێ – میلیشــیای ئاراگــۆن واتــە رێكخســتەی ســەربازیی نەتەوەیــی كــە بــە ئەتزێــل نــارساوە. 

لــە ســاڵی 1931 لــە هاگانــا جیابــووەوە و تاوەكــو ســاڵی 1948 بەردەوامبــووە. 

ئەم ئەزموونە بۆ ئێمەی كورد جێگەی تێڕامان و لێوردبوونەوەیە. 

1 – میكانیزمی جیاكردنەوەی جەنگاوەرانی سوپا

لیوای پیادە 

عەبدولخالق عومەر عەبدوڵال
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لە ئیرسائیل لیژنەیەك بۆ هەڵسەنگاندن و پشكنینی جەنگاوەران پێكهێرنا بەوشێوەیە: 

ا. كۆمەڵەی پەككەوتە و بەتەمەنەكان خانەنشینكران. 

ــەت و  ــو حكوم ــوو، لەنێ ــان هەب ــای خزمەتكردنی ــەی توان ــەكان ئەوان ــەی گەنج ب. كۆمەڵ

ــەزران.  ــەیان دام ــا و پیش ــی توان ــدا بەپێ داوودەزگاكان

پ. ئــەو كۆمەڵەیــەش كــە بەســوودبوون و لــەڕووی ســەربازییەوە لێوەشــاوە بــوون، لەریــزی 

ســوپاكەدا رێكخــران. 

سوپای بەرگری ئیرسائیل لەم كۆمەڵەیە دامەزرێندراوە. 

2– پێكهێنانی سوپای نیشتامنی كوردستان 

بــۆ پێكەوەنانــی ســوپای نیشــتامنی كوردســتان پێــش هەمــوو شــتێك پێویســتیامن بــە 

دەســتوورە. پێــش هەنــگاوی دەســتووری زۆرجــار بڕیــاردراوە ، بــەاڵم بەهــەر هۆیــەك بووبــێ 

ــەوە.  ــینەوە و دادگا دەكات ــەرووی لێپرس ــیاران رووب ــتوور بەرپرس ــووە. دەس بێئەنجامب

لە دەستووردا ئەم خاالنە جێگیردەكرێن: 

یەكەم: ئامانجی سوپا ئەوەیە بەرگری لە خاك، نیشتامن و گەل بكات. 

دووەم: سوپا لە هەمووی پێكهاتەكانی كوردستان پێكدێ بێ جیاوازی دینی و ئەتنی. 

سێیەم: دەبێ رەگەزی مێ لەنێو پێكهاتەی سوپادا جێبگرێت. 

ــان  ــدی پەرلەم ــی رەزامەن ــەرەوە بەپێ ــۆ س ــگ ب ــدەی هەن ــی فەرمان ــوارەم : دامەزراندن چ

ــت.  دەبێ

پێنجــەم : بەشــداریكردنی ســوپا لــە جەنــگ و جواڵندنــی بــۆ دەرەوە بــە رەزامەنــدی پەرلەمان 

دەبێت.

 

3 – هەڵسەنگاندنی پێشمەرگەكان 

بــۆ هەڵســەنگاندنی پێشــمەرگەكانی نــاو وەزارەتــی پێشــمەرگە و پێشــمەرگەی حیزبەكانــی 

دیكــە پێویســت بــەم لیژنانــە هەیــە: 

یەكەم: لیژنەی بااڵ كە لەوانەی خوارەوە پێكدێت: 

- جێگری فەرماندەی گشتی و سەرۆك ئەركان بۆ كاروباری ئۆپەراسیۆن.

- دوو پزیشكی گشتی و پزیشكێكی دەروونناس.

- ئەفسەرێكی روكن لە كۆلێجی ئەركان بەپلەی سەرتیپ یان سەرهەنگ. 

- دوو پێشمەرگەی دێرین بەمەرجێك خولی ئەفسەرییان بینیبێ و بڕوانامەیان هەبێت. 

تێبینــی: جگــە لــە ئەفســەرانی روكــن و ئەفســەرانی دەرچــووی كۆلێجی ســەربازی كوردســتان 
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ــەدا  ــەم لیژنەی ــەری ئ ــە فیلت ــاوازی ب ــێ جی ــێ تێكــڕای ئەفســەرانی دیكــە بەب ــراق، دەب و عێ

دەربازبــن. 

4 – میكانیزمی هەڵسەنگاندن

هەموو هێزەكە بەبێ ئەوەی مافی كەس بخورێ بەسەر ئەم سێ بەشەدا دابەشدەكرێن:

یەكەم: گرووپی خانەنشینان: ئەم گرووپە لە بەتەمەن و پەككەوتووەكان پێكدێت. 

دووەم: گرووپــی دەزگاكان: ئــەو كەســانەی بەپێــی بڕیاری لیژنەكە ســوودیان هەیــە و دەتوانن 

بەپێــی پیشــە و بڕوانامەكانیــان لەنێــو دەزگاكانــی حكومــەت كاربكــەن و ، دەگوازرێنــەوە بــۆ 

نێــو دەزگاكانــی حكومەت. 

ســێیەم : گرووپــی ســوپای تــازە: ئەمانــە بــە گشــت پلــە وپایەیــان بــۆ ســوپاكە ســوودمەند 

دەبــن. 

ئەم بەشەیان دەبێ بەبێ جیاوازی پلە و پایە بەشداری لە خولەكاندا بكەن:

- فەرماندەی تیپ

- فەرماندەی هەنگ 

- فەرماندەی دەستە

- فەرماندەی پەل 

- ئەو ئەفسەرانەی پایەیان نییە بەشداری خولەكان دەبن. 

- پلەدار و پێشمەرگەكان لە بەرێوەبەرایەتی مەشق پرۆگرامیان دەبێت. 

تێبینــی: هەمــوو ئــەم خوالنــە بــە سەرپەرشــتی جێگــری ســەرۆك ئــەركان بــۆ مەشــق 

بەڕێوەدەبرێــن. 

5– ئێمە بۆخۆمان سوپامان پێ دانامەزرێت!

هێــزی ئێمــە جەنــگاوەر و ئــازان ، بــەاڵم بەوانــە ســوپا دانامەزرێــت. ســەرباری ئــەوەی زۆر 

ســیفەتی نەبــەردی، لێهاتوویــی و لێوەشــاوەیی لەنێــو هیــزی كوردســتاندا بەدیدەكرێــن، ئــەی 

بۆچــی توانــای پێكەوەنانــی ســوپامان نییــە؟ دەبــێ بزانیــن بەهــۆی نەریتەكانــی رابردوومــان 

و رازیبوومنــان بــە نیمچــە چارەســەر )انصــاف الحلــول( كــە ئەقلیەتێكــی كوشــندەیە لەنێــو 

ســوپا، پێویســتیامن بــە هاوكارییــە. میللەتان ئەوجــۆرە هاوكارییەیــان قبوڵكردووە و ســوودیان 

لــێ بینیــوە وەك میــرس. 

میســیر – لــە جەنگــی 5 ی حوزەیرانــی 1967 كــە بــە جەنگــی پێنجــی حوزەیــران نــارساوە، 

ــۆڤیەت  ــی س ــۆ یەكێت ــان ب ــرس پەنای ــیارانی می ــەوە بەرپرس ــتیهێنا. لەبەرئ ــوپاكەی شكس س
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بــرد. دوای راهێنــان و رێكخســتنەوەی ئــەم ســوپایە، لــە جەنگــی ترشینــدا ســەملاندی كــەوا 

ــەركەوتووە.  ــا و س ــوپایەكی بەتوان س

یەكێتــی ســۆڤیەت - ســوپای ســۆڤیەتی پێشــوو لــە جەنگــی پۆڵەنــدا لەســاڵی 1921بــە دۆڕاو 

دەرچــوو. دوای ئــەوە لینیــن بۆخــۆی راســتەوخۆ پەیوەنــدی بــە ئەڵامنەكانەوە كرد بــۆ ئەوەی 

ــە  ــان بكــەن. بۆی ــەركان هاوكاریی ــەت دەســتەی ئ ــۆ رێكخســتنەوەی ســوپای ســوور بەتایب ب

ــا و یەكێتــی ســۆڤیەت رێككەوتنــی بازرگانــی  ــوان ئەڵامنی ــە رۆژی 6 ی مایســی 1921 لەنێ ل

واژۆكــرا. بــەاڵم نێوەڕۆكــی ســەرەكی رێككەوتنەكــە ســەربازی بــوو كــە بەهــۆی رێككەوتنــی 

ڤێرســای، ئەڵامنــەكان گوشــارێكی زۆریــان لەســەر بــوو، بۆیــە بەبازرگانــی ناوزەدكــراوە. 

ئەڵامنــەكان بەهــۆی ئــەم رێككەوتنــەوە گەلێــك هەنــگاوی گەورەیــان نــا وەك دروســتكردنی 

كارگــەی بەرهەمهێنانــی فڕۆكــە، تانــك، تــۆپ و زرێپــۆش و چەكــی قــورس. لــە بەرامبەریشــدا 

ســۆڤیەتییەكان ســوودیان لــەم رێككەوتنــە وەرگــرت و دەســتەی ئــەركان و سیســتەمی 

ــان رێكخســتەوە.  ســەربازی خۆی

پێدەچــێ ئەڵامنــەكان لــەڕووی ســەربازییەوە تواناكانیــان لەبــرەودا بێــت. دەشــێ هەرێمــی 

كوردســتانیش ســوود لــە ئەزموونــی ئەڵامنیــا وەربگرێــت، چونكــە ئــەوان ئامادەییــان 

ــتەی  ــا دەس ــەن. هەروەه ــتان بك ــمەرگەی كوردس ــزی پێش ــاوكاری هێ ــەوا ه ــانداوە ك پیش

ــت.  ــرینەكان لەقەلەمدەدرێ ــە باش ــەك ل ــە ی ــان ب ــتی جیه ــەر ئاس ــی لەس ــی ئەڵامن ئەركان

ئــەم دەســتەیە لــەڕووی تاكتیكــەوە رەنگــە ورد نەبــن، بــەاڵم لــەڕووی ئیــدارە و پالنســازی و 

ــت.  ــرین لەقەڵەمدەدرێ ــە باش ــەربازییەوە ب ــپلینی س دیس

ــەڵ  ــن و لەگ ــا وەربگری ــوپای ئەڵامنی ــەی س ــەم تایبەمتەندییان ــوود ل ــن س ــەش دەتوانی ئێم

ــن  ــەوە دەتوانی ــەدی، ئ ــەوە بێت ــەر ئ ــن. ئەگ ــەی بكەی ــان موتورب ــی خۆم تایبەمتەندییەكان

ســوپایەكی تۆكمــە دامبەزرێنیــن. 

 6 - میكانیزمی دامەزراندنی سوپای نیشتامنی

ــوپاكانی  ــەركەوتنی س ــی س ــن، كلیل ــیان دەكەی ــوارەوە باس ــە خ ــەوا ل ــەی ك ــێ پایەی ــەم س ئ

ــە:  ــن ل ــێكوچكەیە بریتی ــەم س ــتی. ئ ــی ئاش ــگ و چ لەكات ــی جەن ــە چ لەكات جیهان

یەكەم: سەرۆك ئەركان دەبێ: 

- كاری فەرمانــدەی لەشــكر یاخــود ســەرۆك ئەركانــی لەشــكری بــۆ مــاوەی النیكــەم ســاڵێك 

بــە ســەركەوتوویی كردبێــت. 

- هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا لە بوارێكی دەرەوەی سەربازی بێت. 

دووەم: جێگــری ســەرۆك ئــەركان بــۆ ئۆپەراســیۆنەكان بێــت. بە مەرجێــك فەرماندەیــی فیرقە 
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یــان ســەرۆك ئەركانــی فەیلەقــی بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە ســاڵێك بەســەركەوتوویی كردبێت. 

ــدارە و  ــك ئی ــە مەرجێ ــرە ب ــدارە و می ــاری ئی ــۆ كاروب ــەركان ب ــەرۆك ئ ــری س ــێیەم : جێگ س

ــت.  ــە ســەركەوتوویی كردبێ ــە ســاڵێك ب ــر ل ــاوەی زیات ــۆ م ــەی ب ــان فیرق ــەق ی ــرەی فەیل می

ــە ئەفســەرێكی روكنــی  ــە دەبــێ لەگــەڵ هەریــەك لەوان پــاش هەڵبژاردنــی ئــەم ســێ پایەی

ئەڵامنــی هەبــێ كــە بەپێــی تایبەمتەنــدی كارەكــە )كــە كەمر لــە دوو ســاڵ نەبــێ(، كارەكانیان 

بــە راوێــژی رۆژانــە لەگــەڵ ئەفســەرە ئەڵامنییەكــە بەرێوەببــەن. ئەگــەر ئەفســەرەكەی الی 

خۆمــان رێگــری بــكات، دەبــێ دەســتبەجێ البدرێــت، چونكــە كاری ســەربازی ئەمڕۆ زانســتە. 

7 – ئەكادیمیای جەنگ 

ــتی  ــەر ئاس ــەربازی لەس ــەری س ــدە و ئەفس ــی فەرمان ــە پێگەیاندن ــەم ئەكادیمیای ــی ئ ئەرك

هەنــگ، تیــپ و لەشــكرە. دەبــێ هەمــوو فەرمانــدەی فەوجــەكان پاش دوو ســاڵ لــە ئەركیان، 

خولــی فەرمانــدەی لیــوا ببینێــت. هەروەهــا فەرمانــدەی لیــوا دەبێ خولــی ســەركردە ببینێت. 

هەمــوو ئەفســەرانی لیــوا روكــن دەبــێ بــۆ خولــی فەرماندەیــی گشــتی ئامادەبكرێــن. 

8 – كۆلێجی ئەركان 

نابێ بەبێ ئەم مەرجە خوێندكار وەربگیرێت: 

 دەبــێ هەمــوو خوێندكارێــك فەرمانــدەی دەســتە و پــەل بووبــێ و ســەركەوتووانە ئەركەكانی 

تەواوكردبێــت ، ئەوجــا وەردەگیرێت. 

9 – فێرگەی پیادە و چەكی پیادە

ئەركی سەرەكی فێرگەی پیادە ئەمەیە: 

- ئامادەكردنی كادیر بۆ فەرماندەیی پەلی پیادە. 

- نوێكردنەوەی زانیارییەكان بۆ فەرماندەیی پەلەكان. 

- خولی چەكی تازەی پیادە بۆ ئەفسەرەكان. 

10 – فێرگەی تانك 

- ئامادەكردنی فەرماندەی یەكەی زرێپۆش

- ئامادەكردنی فەرماندەی پەل

- خولی جۆراوجۆری تانك و زرێپۆش بۆ پلەداران

11 – فێرگەی تۆپخانە



29

دەســتەبەركردنی گشــت تایبەمتەندییەكانــی یەكــەی تۆپخانــە بــۆ ئەفســەرانی پلــەدار هــەر 

یەكــەو بەپێــی پلــە و تایبەمتەنــدی خــۆی. 

12 – فێرگەی ئەندازیاری سەربازی 

ئامادەكردنی ئەفسەر و پلەدار بۆ بەشە تایبەتییەكانی پیشەی ئەندازیاری سەربازی 

 13 – فێرگەی پلەداران 

ئەمــە فێرگەیەكــی گرنگــە بــۆ ئــەوەی پێشــمەرگەكان بــۆ ئاســتی پلــەداری رابهێنێــت 

ــێ  ــە دەب ــت. بۆی ــە باربهێنێ ــا و كارام ــوو، بەتوان ــدەی لێهات ــەركردە و فەرمان ــەی س و منوون

جەخــت لــە بارهێنانــی وەك فەرمانــدە و ســەركردە بكرێتــەوە. 

دەبێ بزانێ ئەركی دوای ئەم ئەركەی ئێستای چییە. 

دەبێ ئەم فێرگەیە بناخەی سەربازی راستەقینە دابنێت. 

- سەردەستەی بەتوانا

- مامۆستای مەشقی بەتوانا

14 – فێرگەی پیشەی كارگێڕی و خزمەتگوزاری

ئامادەكردنی ئەفسەری پلەدار بۆ:

- گواستنەوە 

- لۆجستیك 

- كارگێڕی

- مووچە

- مووزیك 

- دیسیپلین و ئینزیبات

15 – فێرگەی جەنگ بۆ لەشكرەكان 

ئــەم فێرگەیــە لەژێــر فەرمانــی فەرمانــدەی لەشــكر دەبــێ و پەیوەنــدی بــە بەڕیوەبەرایەتــی 

مەشــقەوە دەبــێ و بەپێــی بۆچوونــی فەرمانــدە، دەبــێ خــول لــە فێرگــەكان بكرێتــەوە و لــە 

ئاســتی مەشــقی هەمــوو یەكــەكان بكۆڵرێتــەوە. هەروەهــا دەبــێ ئاســتی مەشــقی یەكــەكان 

بپشــكرنێت و هەڵبســەنگێندرێن. 

16 – بنكەی مەشق لە پارێزگاكان
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- پارێزگای دهۆك 

- پارێزگای هەولێر

- پارێزگای كەركووك 

- پارێزگای سلێامنی 

- پارێزگای هەلەبجە 

- ئیدارەی گەرمیان 

17 – نەخۆشخانەی پێشمەرگە لە پارێزگاكانی:

- دهۆك

- هەولێر

- كەركووك 

- سلێامنی

- هەڵەبجە

- ئیدارەی گەرمیان 

ــق  ــی و مەش ــەك و تەقەمەن ــۆ چ ــەك ب ــەر هاوكاریی ــەڕووی ه ــان ب ــێ دەرگام ــی: دەب تێبین

ــت.  كراوەبێ

ــە  ــەم خااڵن ــت ل ــێ جەخ ــن دەب ــتان پێكەوەدەنێی ــتامنی كوردس ــوپای نیش ــك س ــەاڵم كاتێ ب

ــەوە:  بكەین

- هەر سێكوچكە گرنگەكەی سوپا: 

سەرۆك ئەركان

جێگری ئۆپەراسیۆن 

جێگری ئیدارە

- مامۆستایانی كۆلێجی ئەركان

- مامۆستایانی كۆلێجی سەربازی 

- مامۆستایانی فێرگەی ئەفسەران

باشرە ئەمانە ئەڵامن بن. 

- خوێندكاری ئەركان و كۆلێجی سەربازی بنێردرێنە ئەڵامنیا

- پێكەوەژیانــی فەرمانــدەی لیــوا و فەوجــەكان: بەپێــی توانــا لەگــەڵ فەرمانــدە ئەڵامنــەكان 

رێكبخرێــن و لــەرووی جەنــگ و لۆجســتیكەوە رابهێندرێــن.

- دەبێ گشت مانۆڕەكان بەسەرپەرشتی كۆلێجی ئەركان بن. 
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- ئەفســەرانی لێهاتــوو لەهەمــوو ئاســتەكان پاداشــتدەكرێن و بەپێــی ســەرپێچییەكانیان 

ســزادەدرێن.

- ئەگەر كەسەكان چەك و تەقەمەنی خۆیان لەدەرەوەی ئامانج بەفێڕۆبدەن، سزادەدرێن. 

- سااڵنە لەسەر ئاست و جۆرە سەربازییەكان پێشبڕكێ رێكدەخرێت. 

- یەكــەی جەنگــی، پشــتیوانی و خزمەتگــوزاری بــۆ تۆكمەكردنــی پێگــەی ســوپا رۆڵــی 

یەكالییكەرەوەیــان

هەیە. 
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سوپا و دەوڵەت

هێزی سەربازی كوردستانی عێراق

 

لەگــەڵ پەیدابــوون و دەركەوتنــی دەوڵــەت، ســوپا بــووە جێگــەی بایــەخ و گێڕانــی رۆڵێكــی 

یەكجــار گرنــگ وەك یەكێــك لــە ســەرەكیرین دامــەزراوە دەوڵەتییــەكان.

مێــژوو شــایەتی زۆر منوونەیــە كــە ســوپا چــۆن بووەتــە یارمەتیــدەر و هــۆكاری دامەزراندنــی 

ــە  ــی ســوپا بووەت ــوون و لەنێوچوون ــژوودا و الوازب ــە مێ ــا ل ــوێ و ئیمپراتۆری ــی ن زۆر دەوڵەت

ــە ژێردەســتە یاخــود هــەر  ــش بوونەت ــەش و نەتەوەكانی ــی دەوڵەتەك ــە نێوچوون هــۆكاری ل

بەیەكجــاری لەنێوچــوون.

باشــرین و رۆشــنرین منوونــەش كــە رۆڵێكــی گرنــگ و مانــاداری ســوپایان لەكۆنــدا گێــڕاوە 

ئــەوە دەتوانیــن بڵێیــن رۆم و یۆنانییــە كۆنــەكان بــوون.

فەرمانــدەكان پۆســتە بااڵكانــی دەوڵەتیــان بەڕێوەدەبــرد، دواتــر دەبوونــە ئیمپراتــۆر و حاكمی 

شــارو شــارۆچكە و ناوچەكانی دیكەی شــوێنی نیشــتەجێبوونی دانیشــتووان.

ــان، پێویســتبوو  ــان و پاراســتنی ســنووری دەوڵەتەكانی ــە دەســەاڵتی خۆی ــۆ بەرگریكــردن ل ب

لەســەر فەرمانــڕەواكان بــەردەوام فۆكــس و چاودێــری ورد بخەنــە ســەر ســوپاكەیان و گرنگــی 

تــەواوی پێبــدەن. 

ســوپای عەشــایری عەرەبــی )شــەڕكەرە ئیســالمییەكان( رۆڵێكــی یەكالییكەرەوەیــان لــە 

دامەزراندنــی خەالفەتــی ئیســالمی - عەرەبــی گــەورە لــە رابــردوودا گێــڕاوە. 

فەرمانــدە و مێرخــاس و پاڵەوانــی دیــاری كــورد ســەاڵحەدینی ئەیووبــی بــۆ هەمیشــە چــووە 

نێــو مێــژووی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتەوە كــە توانــی بــۆ ماوەیەكــی كاتــی هەمــوو موســڵامنانی 

جیهــان رێكبخــات و كۆیانبكاتــەوە و رێگــە لــە هێــرش و داگیــركاری كریســتیانەكان بــۆ ســەر 

ســووریا و میــرس بگرێــت.

د.ستانیساڵڤ ئیڤانۆڤ
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 دەتوانیــن بڵییــن، ســوپای توركیــا لەســەردەمی مســتەفا كەمــال ئەتاتوركــدا نــەك تەنیــا توانــی 

ــە رووبەڕووبوونــەوەی دووژمنــە دەرەكییەكانیــدا، بەڵكــو رۆڵێكــی گرنگیشــی  ســەربكەوێ ل

لــە ژیانــی سیاســی واڵتــدا گێــڕا و خــۆی وەك گەرەنتــی ســەقامگیری كۆمەاڵیەتــی - سیاســی 

توركیــا پێناســەكرد.

ــۆ  ــەن ب ــە جێبەجێدەك ــەو ئەرك ــان ئ ــی جیه ــەی واڵتان ــی زۆرب ــزە چەكدارەكان ــڕۆ هێ ئەم

ــەكان و  ــە دەرەكیی ــەوەی تووندوتیژیی ــۆ بەرپەرچدان ــت ب ــی پێویس ــتگیریكردن و لەكات پش

دەبنــە گەرەنتــی دەســتكارینەكردنی ســنوورەكان و یەكێتــی و ســەروەری خاكــی دەوڵەتــان، 

ــزن. ــەكان دەپارێ ــە دەرەكیی ــە هێرش ــان ل ــتامنیانی خۆی ــتووان و هاونیش دانیش

ــە  ــە ل ــدارەكان بەرگریكردن ــزە چەك ــی هێ ــەرەكی كارە ناوخۆییەكان ــەری س ــەرك و جەوه ئ

دەستنووســی دەســتووری واڵت كــە یاســاكان هەڵبژێــردراوی خەڵكــن بــۆ دەســەاڵتی سیاســی، 

بــۆ ئــەوەی هاریــكاری خەڵكــی پێبكــەن لەكاتــی ســەرهەڵدانی ئــاژاوە و تووندتوتیــژی 

ــەوە. ــاكاو دێنەپێش ــی لەن ــتی و بارودۆخ ــاتی رسووش ــەی كارەس ــەڵ لەوكاتان بەكۆم

ــە  ــی سیاســی بەشــداریدەكەن و ل ــە ژیان ــزە چەكــدارەكان ل ــی جیهــان هێ ــە واڵتان ــە زۆر ل ل

هەڵبــژاردن و گشتپرســییەكاندا دەنگــدەدەن و دەبنــە پاڵنــەری كاندیدەكانیان بــۆ ئۆرگانەكانی 

دەســەاڵتی یاســادانان لــە هەمــوو پلــەكان و شــوێن و ئۆرگانەكانــی دیكــە. 

ســوپا بــە خۆبەخشــی و ئازادانــە كــە دەســەاڵتیان ســنووردارە لــەڕووی مافــە سیاســییەكانیان، 

ــۆ ســەرجەم  ــەو هەڵوێســتە سیاســییە روون و دیاریكــراوە ب ــاوازی مومارەســەی ئ ــێ جی بەب

پــارت و رێكخــراوە كۆمەاڵیەتییــەكان دەكــەن.

و  بەرزبوونــەوە  هــۆی  ببێتــە  سیاســەتدا  لــە  ســەربازی  خۆتێهەلقورتاندنــی  رەنگــە 

ــی  ــی دیكــەش بەگشــتی. بەتایبەت ــە و واڵتان ــەو واڵت ــری بارودۆخــی ئ ــەوەی ناجێگی قوڵبوون

ــی بارودۆخەكــە لەدەســتدەدا و وادەردەكەوێــت  كاتێــك حكومــەت دەســەاڵتی كۆنرۆڵكردن

ناتوانــێ چارەســەرێكی گونجــاو و ئاشــتیانە بــۆ دانیشــتووانی خــۆی لەژێــر چاودێــری یاســا و 

رێنامییــە دەســتوورییەكان بدۆزێتــەوە.

بەرزبوونــەوەی ئاســتی گەندەڵــی ئیــداری لــە دەســەاڵتدا، تایفەگــەری، خێڵەكــی و تەنانــەت 

تیرەگــەری تەحــدای ســوپا دەكــەن و دەبنــە رێگــر بــۆ ســەر بەرقەراركردنــی ئــەو دیســپلینەی 

بــۆ بەرێوەبردنــی واڵت پێویســتە.

ــاری  ــۆی بەه ــە ه ــانەوە و بوون ــوپا هەڵوەش ــەت و س ــك دەوڵ ــی: كاتێ ــی نەرێن منوونەیەك

عەرەبــی، ئەوكاتــە تەنیــا هێــزە چەكــدارەكان لــە میــرس نەیانهێشــت كار بگاتــە شــەڕی ناوخــۆ 

ــەكان. ــە بەردەوامبوونــی حوكمــی ئیســالمی سیاســی ئیخوانیی ب
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هەندێــك لــە هێــزە چەكــدارەكان بەشــێوەیەكی نــوێ و پراكتیكــی لەنێــو میللەتــدا بــۆ 

ســەركەوتنی حكومەتــی مەدەنــی پشــتگیری نوخبــە و رۆشــنبیران دەكــەن.

ــە  ــوڕی ل ــەت كەموك ــوپا دژی حكوم ــی س ــی نیگەرانییەكان ــی هاندان ــە هۆكارەكان ــك ل یەكێ

سیســتەمی ئابــووری و الیەنــی مــادی هیــزە چەكدارەكانــە. هەروەهــا هــۆكاری نەژادپەرســتی 

ــۆ كێشــەو  ــەوە و كەمتەرخەمــی دەســەاڵت ب ــی، ئاورنەدان ــی و نەتەوەی ــدڕەوی ئایین و توون

ــە.  ــان هەی گیروگرفتەكانــی ســوپا و گــەل بەگشــتی كاریگەری

كاریگەرییــە نێگەتیــڤ و خراپــەكان بــۆ ســەر مۆراڵــی سیاســی ســوپا لەوانەیــە ببێتــە هــۆی 

بەشــداریكردنی ســوپا لــە كاری حیــزب و رێكخــراوی كۆمەاڵیەتــی و بزووتنــەوە سیاســییەكان 

ــە  ــارت و گرووپ ــوان پ ــی نێ ــی و ملمالنێ ــی سیاسـ ــەر خەبات ــە س ــەری بخات ــر كاریگ و دوات

كۆمەاڵیەتییــەكان بــۆ گەیشــنت بە دەســەاڵت و كاریگەرخســتنە ســەر كۆمەڵگە بەگشــتی. هەر 

لەبەرئــەوەش لــە دەوڵەتــە دیموكراتییەكانــدا كاری سیاســی پــارت و بزووتنــەوە سیاســییەكان 

ــتبكەن و  ــوپادا دروس ــو س ــراو لەنێ ــت رێكخ ــت و ناهێڵڕێ ــە دەكرێ ــوپادا قەدەخ ــو س لەنێ

ــزی  ــی هێ ــییەكان و پێكهێنان ــە سیاس ــە ناكۆكیی ــژی ل ــۆ مەبەســتی تووندتوتی ــن ب بەكاریانبێن

چەكــداری تایبــەت بەخۆیــان.

ــۆ ســەر  ــە ب ــە بنەمــای دیموكراســییەتدا مۆدیلێكــی تایبەتــی كۆنرۆڵكردنــی مەدەنــی هەی ل

هێــزە ســەربازییەكان كــە دەبێتــە پاڵنــەری بێمــەرج بــۆ داننــان بــە هێــزە چەكدارییــە 

ــدا. ــی مەدەنی ــەاڵتی سیاس ــو دەس ــەرزەكان لەنێ پلەب

ســوپا بــۆ بەهێزبوونــی دەوڵــەت ئەركێكــی تایبەمتەنــد و گرنگــی لەئەســتۆدایە. هەروەهــا بــۆ 

پارێزگاریكــردن لــە كەســایەتی و كۆمەڵگــە، دواتریــش دەوڵــەت لــە مەترســی و هەڕەشــەی 

ناوخۆیــی و دەرەكیــش دەپارێزیــت و دەبێتــە بەشــێكی گرنــگ لــە گــەل. لــەو دەوڵەتانــەی 

ــە  ــدراڵ و والیەت ــیای فی ــە روس ــۆ منوون ــن، ب ــاواز پێكدێ ــەزی جی ــەوە و رەگ ــد نەت ــە چەن ل

یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا كــە ژن و پیــاو، ســەرجەم نەتــەوە، ئاییــن و ئەتنۆســە جیــاوازەكان 

ــە،  ــوپادا نیی ــو س ــەوە لەنێ ــەرك و مافیان ــەڕووی ئ ــەك ل ــۆرە جیاوازیی ــچ ج ــدارن و هی بەش

ــە  ــە بەرژەوەندیی ــزگاری ل ــی پارێ ــە هاوبەش ــانن و ب ــدا یەكس ــەرك و ماف ــە ئ ــان ل هەمووی

بااڵكانــی واڵت دەكــەن. تەنانــەت ســوپا خەڵكەكــە یەكدەخــات بــۆ خزمەتــی واڵت و ئامانجــە 

ــەكانیان. هاوبەش

ــێ  ــت. دەب ــراق دامبەزرێندرێ ــتانی عێ ــوپای كوردس ــیپانەوە، س ــەم پرەنس ــەڕووی ئ ــێ ل دەب

ــەن  ــتان خزمەتبك ــی كوردس ــتووانی هەرێم ــەرجەم دانیش ــمەرگە س ــی پێش ــو هێزەكان لەنێ

ــاوازەكان  ــە جی ــۆس و خێڵ ــن، گــرووپ و ئەتن ــەوە، ئایی ــاوازی رەگــەز، ناوچــە، نەت ــێ جی بەب
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بــە هەمــان مــاف و ئەركــی یەكســان، تەنانــەت دەبــێ كــوردی موســڵامن، ئێــزدی، ئەرمەنــی، 

ــەن.  ــەت بك ــد. خزم ــی ســوننە و شــیعە و هت ــامن، عەرەب ئاشــووری، تورك

 هێزەكانــی پێشــمەرگە لەهــەر چــوار پارێــزگای كوردســتانی عێراقــدا تۆماركــراون) هەولێــر، 

ــی  ــدا پێشــمەرگەی خۆبەخــش و خەڵكــی واڵتان ــە ناویان ســلێامنی، دهــۆك و هەڵەبجــە (. ل

ــا و دەوڵەتانــی دیكــەی جیهانیــش هــەن . ئەوروپ

پێشــمەرگە  هیزەكانــی  داوە.  بەخۆیــان  پەیامنیــان  ســوپا  خزمەتــی  بــۆ  خۆنەویســتان 

بەشــێوەیەكی زۆر مەردانــەو چــاو نەترســانە شــەڕ دژی داعــش دەكــەن، لــە شــەڕ و 

پێكدادانەكانــدا نــەك تەنیــا توانییــان دژ بــە داگیركردنــی ئــەو ناوچانــەی راســتەوخۆ دەكەونــە 

خاكــی كوردســتانی عێراقــەوە بوەســتنەوە، بەڵكــو زۆر ناوچــەی دیكــەی واڵتیــان لــە دەســتی 

ــتانەوە. ــی كوردس ــنووری هەرێم ــە س ــە نەدەكەوتن ــرد ك ــش رزگارك داع

هێــزە شــەڕكەرە كوردییەكانــی عێــراق لــە شــەڕە یەكالییكەرەوەكانــی كوردســتانی سووریاشــدا 

بەشــداریانكرد لــە تەنیشــت براكانیــان دژ بــە داعــش وەســتانەوە لــە ناوچەكانــی كۆبانــێ . 

بەپێــی دەســتووری عێــراق، هەرێمــی كوردســتان خاوەنــی هێــزی ســەربازی خۆیەتــی. 

هێزەكانــی پێشــمەرگە ئەركەكانــی خۆیــان جێبەجێدەكــەن و ســنوورەكانی واڵت لەگــەڵ 

توركیــا و ئێــران دەپارێــزن بــە ناونیشــانی هێــزی پاســەوانی ســنوور. لــە هەولێــر وەزارەتــی 

ــە پێشــمەرگە لەئەســتۆ  ــەت ب ــی تایب ــەواوی ئەركەكان ــەزراوە و ت ــاری پێشــمەرگە دام كاروب

ــی،  ــەك، تەقەمەن ــی چ ــو دابینكردن ــرە تاوەك ــەوە بگ ــتی دارایی ــە پێداویس ــەر ل ــت ه دەگرێ

ــەربازی . ــزی س ــەی هێ ــتییەكانی دیك ــەواوی پێداویس ــەربازی و ت ــی س ــركاری و راهێنان فێ

 ئێســتا هێزەكانــی پێشــمەرگە نزیكــەی 200 هــەزار كــەس دەبــن بــە هێــزی پیــادە و هێــزە 

ئامادەكانــەوە. ئەمــە جگــە لــە چەكی قــورس و ســراتیژیی وەك تانــك، زرێپۆش، تــۆپ، هاوەن 

و چەكــی دژی فڕۆكــە كــە لەنێــو هێــزی پێشــمەرگەدا هــەن و خراونەتــە خزمەتــی ســوپاوە. 

دەســەاڵتی بەغــدا زۆر كــەم هــاوكاری و پشــتگیری ســەربازیی هێزەكانــی پێشــمەرگە دەكات 

ــۆ ئامادەكــردن و نوێكردنــەوەی ســوپا بــە چەكــی مۆدێــرن بــۆ شــەڕ و بەرپەرچدانــەوەی  ب

هەڕەشــەكان. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەم هێزانــە لــە شــەڕی تیرۆریســتانی داعشــدا 

ســەركەوتنی گــەورە و بەرچاویــان بەدەســتهێناوە و پێشــانی جیهانیانــداوە كــە هــەم لــەڕووی 

شــارەزایی و لێهاتوویــی ئامــادەن و هــەم لــە بــواری چــەك و بەكارهێنانیــان دژ بــە دووژمــن.

 ژمارەیەكــی زۆر لــە شــەڕكەری كــورد و فەرمانــدە بااڵكانــی ســوپا لەالیــەن هێزەكانــی واڵتانی 

بیانــی و نێودەوڵەتییــەوە راهێنانیــان پێكــراوە. ئەمــە جگــە لــەو دەســكەوتی گــەورە، زانیــاری 

ــەرزی  ــتی ب ــەوە. ئاس ــان ماوەت ــەڕەكاندا بۆی ــە ش ــكەوت ل ــە وەك دەس ــارەزایی زۆر ك و ش
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ــا جیهادییەكانــی شــۆك كــرد، بەڵكــو  ــەك تەنی ــەكان ن ــزە چەكــدارە كوردیی پیشــەییبوونی هێ

دەســەاڵتی بەغداشــی بــە هەمــان شــێوە شــۆك كــردووە. هەروەهــا كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی 

لەوباوەڕەدایــە كــە كــورد پارێــزەری شارســتانی ئێمەشــن لــە دەســت ئــەم تاعونــەی ســەدەی 

21 كــە داعشــە.

ــە  ــەی ك ــەو ناوچان ــاو ئ ــە زۆرەی لەپێن ــگ و قوربانیدان ــەو نێوبان ــمەرگە ب ــی پێش  هێزەكان

پێشــر خەلكەكــەی كەوتبوونــە ژێــر پەالمــاری جیهادییەكانــەوە جیادەكرێنــەوە . هەروەهــا 

ــە. ــەوە هەیان ــەم ناوچان ــە لەئاســت دانیشــتووانی ئ ــەو هەڵســوكەوتە جوامێران ب

قۆناخێكــی گونجــاو بــۆ دامەزراندنــی ســوپای كــوردی لەژێــر ســایەی یــەك هێــزی یەكگرتووی 

پێشــمەرگە لەهــەردوو هێــزی پارتــی و یەكێتــی ســەریهەڵداوە. هــەردوو ســەركردەی دیــاری 

ــان تاڕادەیەكــی زۆر بەســەر كێشــەیەكی  كــورد مەســعود بارزانــی و جــەالل تاڵەبانــی توانیی

ــی پێشــمەرگە و  ــر سەرپەرشــتی وەزارەت ــزەكان لەژێ ــەی هێ ــن و زۆرب چارەســەرنەكراودا زاڵ

یــەك فەرمانــی وەزارەت كۆبكەنــەوە چ وەك هێــزی ســەربازی و چ وەك هێــزی ئاشــتی. 

هــەوڵ بــۆ ئــەوە دەدرێــت ئــەم  هێزانــە لــەكاری حیزبــی دووربخرێنــەوە و لەژێــر چاودێــری 

هێــزی پێشــمەرگەدا یەكبخرێــن و ببنــە بەشــێك لــە بەرژەوەندییــە نەتەوەییــەكان.

ــزی ســەربازی پێشــمەرگە هــەروەك لەســەرەوە  ــار و ناونووســكردنی هێ ــە تۆم ســەبارەت ب

ئامــاژەم پێكــرد، هەمــوو هاونیشــتامنییەكی عێراقــی دانیشــتووی هەرێمــی كوردســتان یاخــود 

ناوچــە جێناكۆكــەكان دەتوانــن بــە ئاســانی ببنــە ســەرباز لەنــاو ریزەكانــی هێزی پێشــمەرگەدا 

خزمــەت بكــەن. زۆربــەی زۆری ئەندامانــی پەرلەمــای هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ ئــەوەن 

كــە خزمەتــی ســەربازی بكرێتــە زۆری بــۆ ئــەوەی زیاتــر بــە دامەزراوەیــی بكرێــت و ببێتــە 

ــەوە و  ــی رووبەڕووبوون ــە لەكات ــەی ئاماژەپێكردن ــتامنی. جێگ ــی و نیش ــوپایەكی نەتەوەی س

تێكۆشــان دژی داعــش، چەنــد هێــز و بەتالیۆنێكــی پێشــمەرگە لــە عەرەبــی ســوننە و كــوردە 

ئێزدییــەكان دروســتكراون.

ــە گۆڕینــی پرۆســەی نانیزامــی و شــەڕی  لەگــەڵ ئــەوەی تائێســتا كەموكــوڕی و ناتــەواوی ل

پارتیزانــی ســوپای كوردســتانی عێــراق بــۆ هێزێكــی چەكــداری مۆدێــرن هەیــە، بــەاڵم خەڵكــی 

هەرێمــی كوردســتان دەتوانــن بەوپــەڕی بــاوەڕەوە لەســایەی هێــزی پێشــمەرگەوە ســەیری 

داهاتــووی كوردســتان بكــەن.

ئەمــرۆ ســوپای هەرێمــی كوردســتان لــە زۆر رووەوە لــە ســوپای عێــراق باشــر و جیاوازتــرە. 

ــەو هەمــوو  ــەك ئ ــد هــەزار جیهادیی ــەر چەن ــك لەب ــی 2014 كاتێ ــە هاوین ــراق ل ســوپای عێ

چــەك و جبەخانــە گەورەیەیــان فڕێــدا و هەاڵتــن، لێكهەڵوەشــایەوە و چاوترســاوبوون و 
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كاریگەریشــیان خستەســەر بەشــێكی زۆری كوردانــی ناویــەوە بــۆ ئــەوەی بێنــە ریــزی 

هێزەكانــی پێشــمەرگەوە. جێگــەی ئاماژەپێكردنــە بەشێكیشــیان هــەر لــە نێــو ســوپای عێراقدا 

ــەكان دەجەنگــن. ــە جیهادیی ــە دژب ــاون و قارەمانان م

جەنــەڕاڵ ئەنــوەر حەمەئەمیــن، لــە هێــزی ئاســامنی عێراقــی بــە فڕۆكــەی ئێــف 16 نزیكــەی 

150 مووشــەكی ئاراســتەی داعــش كــردووە. فڕۆكەوانــی كــوردی تەمــەن 31 ســاڵ، خەڵكــی 

ــە  ــوێ و هاوچــەرخ ب ــل ن ــراق كــە فڕۆكــەی مۆدی ــە عێ ــووە ل ــرە كــە یەكــەم كــەس ب هەولێ

ــە  ــووە. ل ــی بینی ــار خول ــج ج ــەی پێن ــكا نزیك ــە ئەمری ــەوە ل ــۆ ئ ــت. ب ــامندا هەڵفڕێنێ ئاس

چاوپێكەوتنێكــی رۆژنامەڤانیــدا لەگــەڵ تــۆڕی میدیایــی رووداو دا باســی توانــا و شــارەزایی 

خــۆی لەنێــو هێــزی ئاســامنی عێراقیــدا كــردووە. 

ــەڕ،  ــارەزایی ش ــتی ش ــەرزی ئاس ــەرزی ورە، ب ــە ب ــورد ب ــەربازانی ك ــتی س ــێوەیەكی گش بەش

یەكڕیــزی و یەكگرتوویــی، بوێــری و ئامادەییــان بــۆ قوربانیــدان لەپێنــاو ســەركەوتن بەســەر 

ــە  ــێكی دووژمنكاران ــەر هێرش ــی ه ــمەرگە لەكات ــا پێش ــەوە. هەروەه دوژمنــدا جیادەكرێن

ــر ئــەوەی پێــوەی  ــان دەكــەن. دوات ــە نیشــتامن و گەلەكەی ــە بەرگــری ل ــۆ ســەریان، ئازایان ب

ســەربەزرن و مایــەی شــانازییە كــە لــەڕووی بــەرزی ئاســتی تەســامح، حــەز و ئــارەزوو بــۆ 

پێكەوەكاركــردن لەگــەڵ هەمــوو هێــزە ناوخۆیــی و دەرەكییــەكان لــە بەرژەوەنــدی هەمــوو 

ــەوە. ــراق جیادەكرێن ــە ســوپای عێ جیهــان و هەرێمــی كوردســتان، ل

ــورد  ــوازی ك ــەوەی رزگاریخ ــەوان و ســەركردەی بزووتن ــتی پاڵ ــەروەردەی دەس پێشــمەرگە پ

ــە  ــری و نەریت ــاداری، نەم ــۆز و وەف ــەر س ــدەدەن لەس ــە و هەوڵ ــتەفای بارزانیی ــەال مس م

ــن. ــی بەردەوام مەردانەكان

دەتوانیــن وا لێكیبدەینــەوە گشتپرســی ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان دواییــن هەنــگاوی 

پراكتیكییــە بــۆ دروســتكردنی دەوڵەتــی كــوردی و دەشــبێتە هاریــكار بــۆ گەیشــنت بــە هێــزی 

چەكــداری نیشــتامنی.

    ستانیساڵڤ، دكتۆرای لە زانستە مێژووییەكان هەیە و توێژەری سەرەكی زانستییە لە سەنتەری ئاسایشی 

نێودەوڵەتی لە پەیامنگەی جیهانی ئابووری و پەیوەندییە نێودەوڵەتیەیكان ، واتە ئەكادیمیای زانستی رووسیا. 
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سەروەری دەوڵەت و

هێزە چەكدارەكانی كوردستان

بەرایی

پرۆســەی بنیاتنانــی دەوڵــەت لــە هەرێمــی كوردســتان خەریكــە بەشــێنەیی قۆنــاخ و 

وێســتگەكانی خــۆی تەیــدەكات. لەگــەڵ ئەمــەش هێشــتا ئــەم پرۆســەیە كرچوكاڵــە و 

ــەڕوو  ــتییەدا رووب ــەو راس ــەڵ ئ ــت لەگ ــرەدا دەمودەس ــارە. لێ ــوە دی ــی زۆری پێ كەموكورت

دەبینــەوە كــەوا پرســی پێكەوەنانــی دەوڵــەت لــە كوردســتان راســتەخەوخۆ پەیوەنــدی بــە 

ــە  ــی ســەدان ســاڵە تێكــەڵ ب ــە بەدرێژای ــە ك رۆحــی ســەروەری و ســەروەریخوازییەوە هەی

ــووە. ــورد ب ــزی ك ــەت ئامێ ــی حەماس ــانە و رۆح ئەفس

رۆحــی ســەروەریخوازیش هەمیشــە لــە لوولــەی تفەنگــی ئــەو جەنگاوەرانــەوە خــۆی 

ــەم  ــان بەختكــردووە. ئ ــگاون و گیانی ــاو دەستخســتنی ســەروەری جەن ــە لەپێن نیشــانداوە ك

جەنگاوەرانــە وەچــە بــە وەچــە بەرگرییــان لــە خــاك و خەڵــك كــردووە و بوونەتــە نوێنگــەی 

ــۆ چەســپاندنی ســەروەری. ــرادەی سیاســی ب ئی

لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی پێشووشــەوە بــە فەرمــی نــاوی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان 

لــە هێــزی ئــەم جەنگاوەرانــە نــراوە. بۆیــە پێشــمەرگە لەگــەڵ نــاوی كوردســتان ئاوێـــتەبووە 

و بــووە بــە دوانــەی راســتەقینەی. ئەمــڕۆ هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان ئەزموونــی 

ــی  ــە هێزێك ــردووە و بووەت ــەركەوتوویی دەربازك ــی بەس ــی داعش ــاندن و دەرپەراندن تێكش

كارامــە و جەنگدیــدەی پــڕ ئەزمــوون. لێــرە رووبــەڕووی ئــەم پرســیارە دەبینــەوە گەلــۆ ئــەم 

هێــزە دەتوانــێ پرۆســەی بنیاتنانــی دەوڵــەت كامڵبــكات و بەرگــری لــە ســەروەری كوردســتان 

بــكات؟ 

هەروەهــا دەپرســین گەلــۆ ســەروەری چییــە و بــە كەڵكــی چیدێــت و چــۆن دەقۆزرێتــەوە؟ 

دیســان دەپرســین گەلــۆ پەیوەنــدی چەمكــی ســەروەری بــە هێــزە چەكدارەكانــەوە چییــە؟ 

مامەند رۆژە
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سەرورەی چۆن پێناسەدەكرێت؟ 

ســەروەری وەك توخمــی ســەرەكی پێكهێنــەری دەوڵــەت، چەندیــن رەهەنــدی جۆربەجــۆری 

ــەوە   ــە خوێندن ــرێ ك ــدی لەخۆدەگ ــك ســیفەت  و تایبەمتەن ــا گەلێ ــتەوە. هەروەه لێدەكەوێـ

دەشــێ  پێویســتە.  دەوڵــەت  چەمكســازی  بازنــەی  پێناســەكردنی  بــۆ  توێژینەوەیــان  و 

تایبەمتەندییــە ســەرەكییەكانی ســەروەری بەوشــێوەیەی خــوارەوە پۆلێنبكرێــن: 

بەواتــای  لێــرەدا  دەســەاڵت  وشــەی  حقوقی"یــە.  "دەســەاڵتێكی  ســەروەری  یەكــەم،   

ــەوە، پشــت بــە  ــەروەری دەقۆزێت ــەاڵتەی كــە س ــزە. ئــەو دەس ــوز  و هێ ــەالحیەت، نف س

بیرۆكەیەكــی حقوقــی دەبەســتێ  و لــەڕووی چەســپاندنی رێســا حقوقییەكانیشــەوە خــاوەن 

ــە.  ــای هەی ــی رەه ــە رەوای ــەالحیەتە، وات س

ــچ  ــە هی ــۆی ل ــەروەری خ ــەت س ــە دەوڵ ــەرەكییە. وات ــەاڵتێكی س ــەروەری دەس دووەم، س

ــە  و  ــر نیی ــۆی بااڵت ــەاڵتێكی لەخ ــچ دەس ــتەی هی ــووە، وابەس ــە وەرنەگرت ــەاڵتێكی دیك دەس

ســەروەری بەنــاوی هیــچ دەســەاڵتێكی دیكــەوە بەكارناهێنێــت. لەمــڕووەوە دەوڵــەت 

ــدەكات.  ــۆی دیاری ــتی خ ــرادەی سەربەس ــۆی بەئی ــی خ ــا قانونییەكان ــەالحیەتەكان  و رێس س

ــە  ــچ دەســەاڵتێكی دیك ــەت ، ســەروەری هی ــە ســەروەری دەوڵ ــە ل ــدە جگ ــەم دی ــی ئ بەپێ

ــە.   ــو الوەكیی ــە بەڵك ــەرەكی نیی س

ــن  ــە پێیدەڵێ ــە ك ــەو بنەمایەی ــە ئەنجامــی ئ ــن دەســەاڵتە". ئەم ســێیەم، ســەروەری "بااڵتری

ــەوە  ــێ، ئ ــۆی دەخەبتێن ــەروەری خ ــەت س ــك دەوڵ ــەرەكییە. كاتێ ــەاڵتی س ــەروەری دەس س

ــچ  ــەوە هی ــەرووی خۆی ــدی لەس ــە. چەن ــر نیی ــۆی بەرزت ــەاڵتێكی لەخ ــچ دەس ــە هی ــەر ب س

دەســەاڵتێكی بااڵتــر نابینــێ، ئــەوە لــە ناوخــۆی واڵتیشــدا هیــچ دەســەاڵتێكی ركابــەر یاخــود 

تەریبــی نییــە. 

چــوارەم، ســەروەری "دەســەاڵتێكی بــێ قەیــد و مــەرج"ە، چونكــە نــە لــە دەرەوە هەڵقوڵیــوە  

و نــە لــە هیــچ رێســایەكی پێشــر لەخۆیشــیەوە. 

ــی  ــرناوە. لەكات ــا بەكارهێ ــە ئەوروپ ــەوە ل وشــەی ســەروەری ســەرەتا لەســەدەی هەڤدەیەم

ملمالنێــی هێــز لەنێــوان كڵێســە، پادشــا  و دەرەبەگەكانــدا، ســەرەنجام دەرەبەگــەكان بوونــە 

ــی  ــەردەم پەیدابوون ــان لەب ــتی رێگەی ــەكان  و بەگش ــاییە ناوەندیی ــەوەی پادش ــۆی گەڕان ه

ــە  ــەبارەت ب ــودان س ــان ب ــی ج ــای فەرەنس ــەرەتا زان ــەوە. س ــی كردووەت ــی نەتەوەی دەوڵەت

ــە  ــەی ك ــەاڵتە بااڵی ــەو دەس ــە ل ــەروەری بریتیی ــی "س ــەروەری گوتوویەت ــتەواژەی س دەس

بێئــەوەی لەرێگــەی قانوونــەوە كەمبكرێتــەوە، بەســەر دانیشــتووانی واڵتــدا دەســەپێندرێت". 

بەقســەی بــودان ســەروەری دەســەاڵتێكی بێســنوور  و رەهایــە. ســەروەری تاكــە، پارچەناكــرێ 
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ــت.  ــش ناكرێ  و ئاڵوگۆڕی

ــە لەســەرەوەی  ــدا ن ــا دوای ســەركەوتنیان بەســەر دێرەكان  بەوجــۆرە پادشــاییەكانی ئەوروپ

دەســەاڵتێكیان  هیــچ  ســەروەری  واڵتەكانیــان  نــاوەوەی  لــە  نــە  لــەدەرەوە  و  خۆیــان 

نەپەژرانــدووە. بۆیــە ســەدەی هەژدەیــەم بووەتــە ســەدەی سەرخســتنی ئازادییــەكان.

لەوســاوە هەمیشــە ئــەو دروشــمە دووبارەكراوەتــەوە كــە "ســەروەری بــێ شــەرت  و مــەرج 

ــۆی  ــی وەك خ ــۆڕاوە  و نێوەرۆك ــی گ ــا بەرگ ــەروەری تەنی ــەوەوە س ــر ل ــە". ئی ــی میللەت ه

ماوەتــەوە  و لــە پادشــاوە بــۆ خەڵــك گوێزراوەتــەوە، واتــە تەنیــا خاوەنــی گۆڕیوەتــەوە. لــە 

بەیاننامــەی مافەكانــی مــرۆڤ  و هاونیشــتامنیان كە لەپاش ســەركەوتنی شۆڕشــی فەرەنســا لە 

1789 باڵوكراوەتــەوە، بــاس لــە "ســەروەری نەتەوەیــی"  و "لێكجیاكردنــەوەی دەســەاڵتەكان" 

ــی  ــا ســەرەتاییەكانی دەوڵەت ــە بنەم ــك ل ــی وەك یەكێ ــراوە. بەوجــۆرە ســەروەری نەتەوەی ك

مۆدێرنــی لێهاتــووە. 

ســەبارەت بــە ســەروەری دووجــۆر چەمكســازی فەرەنســایی  و ئەڵامنــی لــە ئــارادان. 

ــی  ــرەی چەمك ــەوە، بەگوێ ــان دەگەڕێت ــی رۆم ــۆ حقوق ــی فەرەنســایی ریشــەكەی ب بۆچوون

فەرەنســایی: ســەروەری توخمێكــی زۆرەملــی دەوڵەتــە. دەوڵــەت  و ســەروەری یــەك شــنت. 

ســەروەری دەســەاڵتێكی رەهایــە كــە هیــچ هێزێكــی بااڵتــر  و ركابــەر قبوڵنــاكات . چەمكــی 

ــە  و  ــەوە هەی ــی ئەڵامن ــدراڵ  و كۆنفیدراڵ ــی فی ــە پێكهات ــدی ب ــش پەیوەن ــیكی ئەڵامنی كالس

ــواڵوە. ــەوە هەڵق لەم

 ئــەم چەمكــە بەپێچەوانــەی چەمكــە فەرەنســییەكە، كەســایەتییەكی رەهــای نییە. ســەروەری 

ــتنی  ــەڵ پاراس ــە. لەگ ــو رێژەیی ــە بەڵك ــا نیی ــەاڵم رەه ــە، ب ــەرە بااڵی ــرادەی ه ــان  و ئی فەرم

نێوەڕۆكەكــەی، دەشــێ ســنوور  و بازنەكانــی بەرتەســك یاخــود بەرفراوانبكرێتــەوە. ئــەم 

نێوەڕۆكــەش "ســەالحیەتی ســەالحیەتەكان"ە. واتــە بریتییــە لــەو سەربەســتییەی كــە دەوڵەت 

بتوانــێ  خۆســەری )خۆبەڕێوەبــەری( دەوروبــەری لەگــەڵ مــاف  و بەرپرســیارێتییەكانی 

ــۆی  ــەروەری خ ــە س ــێك ل ــە بەش ــۆی هەی ــێوەیە ب ــبكات. بەوش ــۆی دابەش ــرادەی خ ــە ئی ب

ــەوە خــاوەن  ــە، ئ ــزەی كــە خــاوەن سەربەســتییەكی وای ــەو هێ ــەری بســپێرێت. ئ بەدەوروب

ــەروەرییە.  س

بەگوێــرەی ئــەو بۆچوونــە هاوچەرخــە تازانــەی كــە ســەبارەت بــە ســەروەری خراونەتــەڕوو: 

ــە  ــەو دەوڵەت ــەوە ئ ــێ، ئ ــی نەب ــەوی  و قانون ــایەتی مەعن ــاوەن كەس ــەت خ ــەر دەوڵ ئەگ

خاوەنــی چەمكــی ســەروەریش نییــە كــە پەیوەســت بــە كەســایەتی خــودی دەوڵەتەكەیــە. 

بەوجــۆرە ســەروەری:

 بریتییــە لــەو ســەالحیەتەی كــە بابــەت  و ســنوورەكانی دیاریكــراوە  و لەگــەڵ رێســا بابەتییــە 
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قانونییەكانیشــدا وێكدێتــەوە. واتــە ســەروەری جگــە لــە هێــزی فیكــری قانونــی هیــچ شــتێكی 

دیكــە نییــە. بەودوواییانــەش ســەروەری سیاســی  و ســەروەری قانونــی لێــك جیاكراونەتــەوە. 

ســەروەری سیاســی دەســەاڵت پێناســەدەكات  و ســەروەری قانونیش ســەالحیەتی سەربەســتی 

لەبازنــەی رێســا حقوقییەكانــدا پێدەبەخشــێت. 

راســتییەكەی هیچــكات ســەروەری دیاردەیەكــی رەهــا نەبــووە  و نییــە. لــەم ســەردەمە 

تازەیەشــدا ســەروەری دەوڵــەت، بــە پێشــكەوتنی دیموكراســی  و مافەكانــی مرۆڤــەوە 

كۆتوبەندكــراوە  و لەژێــر كاریگــەری هــۆكارە ناوخۆیــی  و هــۆكارە دەرەكیەكانیشــدا هەتــا دێ 

ســنووردار دەكرێــت . لــە بــواری قانونــی نێودەوڵەتیشــدا چەمكــی ســەروەری رێــك بــە هاوتــا  

ــە: ــای هەی ــەش دوو مان ــت. ئەم ــەربەخۆیی بەكاردەهێرنێ ــی س ــای چەمك و هاووات

 یەكەمیــان: كاتێــك دەوڵــەت ســەربەخۆیە ئــەوە دەســەاڵتی هیــچ هێزیكــی دیكــە قبوڵناكات. 

دووەمیــان: ئــەم ســەروەرییەی دەوڵــەت ســنووردارە  و تەنیــا بــۆی هەیــە لــە بازنــەی 

ســنوورەكانی خۆیــدا بیچەســپێنێت. ســەروەری دەوڵەتــان لــە قانونــی نێودەوڵەتیــدا رێگــەی 

ــەم بنەمایانــەی خــوارەوە كردووەتــەوە:  ــۆ قبوڵكردنــی ئ ب

ــان،  ــاری ناوخۆیی ــان، بنەمــای دەســتوەرنەدان لەكاروب بنەمــای یەكســانی ســەروەری دەوڵەت

ــی ســەرچاوە رسووشــتییەكان.  ــای ســەروەری هەمیشــەیی لەبەكارهێنان بنەم

بەشــێوەی نەریتــی دەوڵەتــی نەتەوەیــی: پشــت بــە ســەروەری دەوڵــەت  و ســەروەری 

نەتەوەیــی دەبەســتێت. لــە قانونــی نێودەوڵەتیشــدا ئەمــە بــە ســەربەخۆیی دەوڵەتــان 

لێكدەدرێتــەوە. لەگــەڵ ئەمــەش بەپەرەســەندنی رێكخــراوە نێودەوڵەتییــەكان، پەرەســەندنی 

ــرۆڤ  و  ــی م ــتنی مافەكان ــواری پاراس ــكەوتنانەی لەب ــەو پێش ــەكان  و ئ ــراوە ناوچەیی رێكخ

بەجیهانیبوونــەوە هاتوونەتەكایــەوە، ســەروەری رەهــای دەوڵــەت لەناوخــۆی واڵت بەهــۆی 

چاودێریكردنــی مافەكانــی مرۆڤــەوە، خەریكــە دەبێتــە "ســەروەری مەرجــدار". ئەمــە 

ســەربەخۆیی نێودەوڵەتانیشــی كردووەتــە "وابەســتەیی بەرانبــەر"ی دەوڵەتــان. 

پەیوەندییــە  ســەرەكی  یاریزانــی  دەوڵەتــەكان  دیســان  گۆڕانكارییانــەش  ئــەم  لەگــەڵ 

نێودەوڵەتییەكانــن. 

هەروەهــا بەجیهانیبوونیــش كاریگــەری لــە ســەروەری سیاســی  و ئابــووری واڵتــان كــردووە، 

بــەاڵم هــەر ئەمــە نەیتوانیــوە ســەروەری قانونیــان هەڵبوەشێنێـــتەوە. لەبەرئــەوە تائێســتاش 

بنەمــای ســەروەری نەتەوەیــی لــە شــوێنی خۆیــدا ماوەتــەوە. لەالیەكــی دیكەشــەوە هێــزە 

گــەورە ســەرمایەداری  و ئیمپریالییــەكان ئــەو هــۆكارە ناوخۆیــی  و دەرەكیانــە كــە ســەروەری 

واڵتــان بەرتەســكدەكەن ، لــەدژی ئەوانیدیكــە دەقۆزنــەوە. 

ئــەو نــرخ  و بەهایانەشــی كــە ئــەم دەوڵەتانــە دەیســەپێنن، لەالیــەك لێپرســینەوە لە سیســتەم 
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ــی  ــەروەری نەتەوەی ــتنی س ــە پاراس ــەم چەمك ــودی ئ ــەوە خ ــدەخات، لەالیەكیدیكەش پێش

دەســتەبەردەكات. واتــە لــە عەرفــەی ســەردەمێكدا دەژیــن كــە ســەروەری نەتەوەیــی 

ــگ  ــی بەرتەن ــا دێ بازنەكان ــەوە هەت ــۆكارە دەرەكییەكان ــی  و ه ــۆكارە ناوخۆی ــەی ه لەرێگ

دەبێتــەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەمــەش هێشــتا ســەروەری نەتەوەیــی ئەلتەرناتیڤێكــی وای نییــە  و 

ــە.  ــی چەمكەكان چەمك

سازوكاری دەسەاڵتی نەتەوەیی 

دەســەاڵت بریتییــە لــە مافــی فەرمانڕەوایــی بەســەر خــاك  و هاونیشــتامنیاندا . ئــەم 

دەســەاڵتەش دەبــێ ئــازاد  و ســەربەخۆبێ  و مــل بــۆ هیــچ دەســەاڵت  و هێزێكــی بیانــی دیكە 

ــەت ســەرچاوەی  ــدا حكوم ــەت خــاوەن چەمكــی ســەروەرییە، لەكاتێك ــت. دەوڵ دانەنەوێنێ

ســێ پایــەی حوكمــە، واتــە: دەســەاڵتی قانونــدان، دادپــەروەری  و جێبەجێكــردن. بەوجــۆرە 

حكومــەت ئــەو دەســتەیە پێكدەهێنــێ كــە ئــەو گەاڵاڵنــە پیــادەدەكات كــە دەوڵــەت بــە ســێ 

ــەاڵتەكەی دەدات.  دەس

پەیوەندییەكانــی نێــوان دەوڵــەت  و حكومــەت، حكومــەت  و هاونیشــتامنیان  ، هاونیشــتامنیان 

ــدا  ــە بەڵگەنامەیەكــی نەتەوەیی لەگــەڵ یەكــر و ســێ پایــەی دەســەاڵتیش لەگــەڵ یەكــر، ل

ــود  ــی یاخ ــی كۆمەاڵیەت ــتوور پەیامنێك ــتوور". دەس ــت "دەس ــە پێیدەگوترێ ــت ك رێكدەخرێ

گرێبەســتێكە لەنێــوان پایەكانــی حكومــەت  و خەڵــك كــە ئــەرك  و مافەكانــی هەمووالیەكــی 

تێــدا تۆماردەكرێــت. دەســتوور چەنــد شــێوەیەكی بــۆ پەســەندكردن هەیــە:

 دەســتوور هەیــە بەشــێوەی عــورف لەنێــوان دەســەاڵت  و هاونیشــتامنیاندا كاری پێدەكرێــت 

بێئــەوەی هیچــی لــێ نوورسابێــت. دەســتووریش هەیــە كــە لەالیــەن ئەنجوومەنــی نەتەوەیی 

ــە  ــەن ك ــتووریش ه ــەی دەس ــك منوون ــت. هەندێ ــەوە دیاریدەكرێ ــی واڵتان یاخــود پەرلەمان

شــالیار یاخــود فەرمانــڕەوا بۆخــۆی دیاریــدەكات. باشــرین جــۆری دەســتووریش ئەوەیــە كــە 

لــە رێگــەی گشتپرســییەوە خەڵــك راســتەوخۆ بۆخۆیــان دەنگــی پێــدەدەن. 

دەوڵەتــی ســەربەخۆی نەتەوەیــی رەهەنــدی سیاســی  و ســتوونی واڵتــە و وەك ســەرخان بــە 

نوێنەرایەتــی خەڵــك  و خــاك ئەركەكانــی جێبەجێــدەكات. دەوڵــەت لــە ســێ بەشــی ســەرەكی 

پێكدێت:

 یەكــەم، رێكخــراوی دەوڵەتــە كــە لــە دەزگا سیاســی، ئیــداری، خزمەتگــوزاری  و تەكنیكییەكان 

پێكدێــت  و خــۆی لە ســێ دەســەاڵتی قانوندانــان، دادپــەروەری  و جیبەجێكردنــدا دەبینێتەوە. 

دووەم، فەرمانڕەوایــان كــە لــە رێگــەی دەزگاكانــی دەوڵەتــەوە هێــزی سیاســی دەچەســپێنن  و 

ئیرادەیــان بەســەر هاونیشــتامنیان  و فــەزا و شــوێنە جوگرافییەكانــدا دەســەپێنن. 
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ــی  ــزی سیاس ــی هێ ــێوەی پیادەكردن ــە ش ــەكان ك ــا  و رێنامیی ــۆن، رێس ــون، زاگ ــێیەم، قان س

دیاریدەكــەن.  فەرمانڕەوایــان 

دەســەاڵتی نەتەوەیــی لــە دنیــای جیهانگەرایــی ئەمــڕۆدا، بەگوێــرەی پێناســە كالســیكییەكان 

پێناســەناكرێت . هەروەهــا لــەوە زیاتریــش بەپێــی دەســەاڵتی ســەربازی نەتــەوەكان 

هەڵناســەنگێندرێت . گەلێــك دەســەاڵتی ســەربازی هەبــوون كــە هێــزی چەكــداری زەوینــی، 

ئاســامنی، دەریایــی  و ئەتۆمیــان هەبــووە، كەچــی لەبەرئەوەی پشــتیان بە ئیــرادەی نەتەوەیی 

واتــە دیموكراســی، سیســتەمی ئیــداری داینامیــك  و ئابــووری تەندروســت نەبەســتووە، ئــەوە 

ســەرنگون بــوون. 

ــۆ  ــەت ب ــای میلل ــە توان ــە ل ــت ، بریتیی ــی دەنارسێ ــەاڵتی نەتەوەی ــە دەس ــتا ب ــەوەی ئێس ئ

پیادەكردنــی ئیــرادەی نەتەوەیــی خــۆی لەنــاوەوە  و دەرەوەی ســنوورەكانی. ئەمــەش بــەوە 

دێتــەدی كــە ئــەو میللەتــە ئامــرازی قانونــی، سیاســی، ئابــووری  و بەتایبەت بەرگری پێویســتی 

دەستخســتبێت . ئــەم دەســەاڵتە نەتەوەییــەش لەرێگــەی سیســتەمی سیاســی دیموكراتیانــە، 

ئابــووری پێشــكەوتو و ، هێــزی بەرگــری لێهاتــووەوە بەدیدێــت كــە توانــای دەســتەبەركردنی 

هاوتەرازیــی هێــزی ناوچەیــی پێویســتی هەبێــت. 

ــە  ــەت ك ــەالی دەوڵ ــك ل ــرادەی خەڵ ــەوەی ئی ــە كۆكردن ــە ل ــی بریتیی ــەاڵتی نەتەوەی دەس

ئالیەتــی  لەرێگــەی  دەوڵــەت  بــۆ  دەنگدانــی خەڵــك  گواســتنەوەی هێــزی  بەشــێوەی 

ــە  ــە ك ــی دەوڵەت ــی بوون ــن مەرج ــی گرنگری ــەاڵتی سیاس ــەوە. دەس ــەوە دێتەكای هەڵبژاردن

ــەی  ــە رێگ ــزە ل ــەم هێ ــت. ئ ــەوە پێكدێ ــی كۆمەڵگ ــە كۆمەاڵیەتییەكان ــەی پەیوەندیی لەرێگ

دەزگاكانــی حكومــەت  و لەالیــەن فەرمانڕەوایانەوە بە زۆر شــێوەی جۆربەجــۆر پیادەدەكرێت 

. دەوڵەتــەكان دەســەاڵتی سیاســی بــۆ پاراســتنی واڵت  و گەیشــنت بــە ئامانجــە نەتەوەییــەكان 

بەكاردەهێنــن . ئەمانــە پێیانوایــە دابینكردنی ئــازادی ، دادگەری كۆمەاڵیەتی ، خۆشــگوزەرانی 

ــی  و  ــی نەتەوەی ــتەبەركردنی ئاسایش ــتامنیان ، دەس ــی هاونیش ــتنی پەیوەندییەكان ، رێكخس

ــی  ــدا ئەرك ــە نەتەوەییەكان ــاو بەرژەوەندیی ــەكان لەپێن ــە نێونەتەوەیی رێكخســتنی پەیوەندیی

ســەرەكیانە. 

 هەمــوو دەوڵەتێكــی نەتەوەیــی هەوڵــدەدا بــە گوێــرەی توانســتی خەڵــك ، خــاك  و 

ــە رێگــەی  ــت . هەروەهــا تێدەكۆشــن ل ــی بەرهەمبێنێ ــزی نەتەوەی سیســتەمی سیاســی هێ

پیادەكردنــی ســراتیژی نەتەوەییــەوە، هێــزی نەتەوەیــی واڵت لەپێنــاو ئامانــج  و بەرژەوەندییە 

ــەوە. ــدا بقۆزن نەتەوەییەكان

بەپێــی ئــەوەی باســكرا، دەتوانیــن بێژیــن دەســەاڵتی نەتەوەیــی راســتەوخۆ لەالیــەن 

حكومەتــەوە تەمســیل دەكرێــت . حكومــەت رووخســاری بەرجەســتەی دەوڵەتــە. حكومــەت 
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ــی واڵت  ــی سیاس ــڕ  و بەڕێوەبەران ــۆڕای كارگێ ــە ئاپ ــە ل ــیانەی ك ــەو دەزگا سیاس ــە ل بریتیی

ــت.  پیكدێ

ــی  ــۆ خولێك ــود ب ــن، یاخ ــەوە دیاریدەكرێ ــەرۆكی حكومەت ــەن س ــان لەالی ــە ی ــەم كۆمەڵ ئ

دیاریكــراو هەڵدەبژێردرێــن . حكومــەت دەســتەی بەڕێوەبەرانــی سیاســی واڵت دەگرێتــەوە 

ــدان.  ــی سیســتەمی حوكم ــی دەســەاڵتی جێبەجێكردن ــە ترۆپك ــە ل ك

بەوجــۆرە حكومــەت ئامــرازی راســتەوخۆی پیادەكردنــی ســەروەرییە. حكومــەت لــە رێگــەی 

وەزارەتــەكان ، دەزگا  و بەڕێوەبەرێتییەكانییــەوە ســەروەری ناوخۆیــی  و دەرەكــی خــۆی 

دەچەســپێنێت. وەزارەتەكانیــش لەســەر ئاســتی محەلــی لــە رێگــەی بەڕێوەبەرایەتییەكانــەوە 

ئــەم ســەروەرییە بــۆ خــوارەوە شــۆڕدەكەنەوە. 

ــە دەســەاڵتی دادوەری  و دەزگاكانــی  ــە ل گرنگریــن رواڵەتــی ســەروەری نەتەوەییــش بریتیی

ــی  ــەی دیوان ــە رێگ ــەاڵتی دادوەری ل ــدارەكان . دەس ــزە چەك ــە هێ ــری، وات ــایش و بەرگ ئاس

بــااڵ، دادگای دەســتووری  و دادگا جۆربەجۆرەكانــەوە بااڵدەســتی دەوڵــەت دەســتەبەردەكات .

ــەوە  ــن ، ئ ــی دەكەی ــەروەری نەتەوەی ــی س ــی ئامرازەكان ــتەوخۆ باس ــێوەی راس ــك بەش كاتێ

بــەرەوڕووی چەمكــی ئاســایش  و ئاسایشــی نەتەوەیــی دەبینــەوە. ئاســایش بــە پێناســەیەكی 

كــورت بریتییــە لــە خۆرزگاركــردن لــە هەڕەشــە زیانبەخشــەكان . ئاســایش لــەڕووی بابەتییەوە 

واتــای نەهێشــتنی هەڕەشــە بەرانبــەر بــە دەســكەوت  و بەهــا خۆماڵییــەكان دەدات . واتــە 

كاتێــك ئاســایش بەرقــەرارە كــە چیــر نیگەرانــی لەدەســتدانی بەهــا  و دەســتكەوتەكان 

ــارادا نەمێنێــت.  لەئ

 ئاسایشــی نەتەوەییــش بریتییــە لــە توانایــی رەواندنــەوەی هەڕەشــە دەرەكییــەكان كــە لــە 

ــە  ــە ل ــی بریتیی ــی نەتەوەی ــن . ئاسایش ــاو واڵت دەكرێ ــی ن ــی  و نەتەوەی ــی سیاس دژی ژیان

ــارەكان.  ــزە نەی ــوزی هێ ــە نف ــی هەلومەرجــی پاراســتنی واڵت ل بوون

چەمكی ئاسایش چەندین بەهای نەتەوەیی لەخۆدەگرێت. ئەمانە بریتین لە:

ــتەبەركردنی ئاسایشــی  ــی واڵت، دەس ــەت  و خاك ــەوەی سیاســی دەوڵ ــە مان ــردن ل  بەرگریك

ــی  ــووری ، دابینكردن ــۆ خۆشــگوزەرانی ئاب ــی پێویســت ب ــەڵ، رەخســاندنی هەل ــاك  و كۆم ت

هاوئاهەنگــی لەنێــوان پێكهاتەكانــی گــەل لــە گرووپــە ئەتنییەكانــەوە بگــرە تاوەكــو ئاییــن و 

ئایینــزاكان. ئــەم رەهەندانــەش بــە پلــەی یەكــەم لەالیــەن هێــزە چەكــدارەكان  و دەزگاكانــی 

هەواڵگــری  و دادگاكانــەوە بەدیدێــن. 

ــتەوخۆ  ــێوەیەكی راس ــتییە بەش ــەم بااڵدەس ــەوە ئ ــەی دەزگا ئەمنییەكانیش ــا لەرێگ هەروەه

پیادەدەكرێــت. كاتێــك ئەمــە بــۆ ئاســتی كــرداری ورد دەكەینــەوە، ئەوســا رەهەندێــك 

دێتەپێشــەوە كــە هێــزە چەكــدارەكان دەینوێنــن. ئــەم هێزانــەش هــەر لــە هێزەكانــی بەرگــری 
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ــس  و  ــی پۆلی ــۆ  و هێزەكان ــی ناوخ ــی ئاسایش ــو هێزەكان ــرە تاوەك ــوپا( بگ ــتامنییەوە )س نیش

دەزگای هەواڵگــری نیشــتامنی بــە پلــەی جۆربەجــۆر هەوڵی ســەپاندنی ســەرورەی نەتەوەیی 

دەدەن. 

ــەروەری  ــی س ــەری پیادەكردن ــت  و كاریگ ــتەوخۆ، بەرهەس ــرازی راس ــە ئام ــەم هێزان ــر ئ ئی

دەوڵەتــن كــە لــە رێگــەی چاالكــی جۆربەجــۆرەوە ئامرازەكانــی ســەروەری نەتەوەیــی 

لەنــاوەوە  و لــە دەرەوەی ســنوورەكانی واڵتــدا تەمســیل دەكــەن. 

ــی  ــە بنەماكان ــتپێدەكات ك ــەوە دەس ــتووری واڵت ــە دەس ــی ل ــەروەری نەتەوەی ــوو س كەواب

دەوڵــەت پێناســە دەكات . لەوێشــەوە بــە پایەكانــی دەســەاڵت واتــە قانوندانــان، دادوەری  و 

ــەت .  ــە حكوم ــو دەگات ــت تاوەك ــدا دەربازدەبێ جێبەجێكردن

حكومتیــش لــە رێگــەی وەزارەت  و دەزگا  و بەڕێوەبەرایەتییەكانییــەوە ئــەم ســەروەرییە 

ــی  ــی نەتەوەی ــدی ئاسایش ــەوە رەهەن ــۆڕدەكاتەوە . لێرەش ــی ش ــی محەل ــتی قواڵی ــۆ ئاس ب

خــۆی منایشــدەكات . ئاسایشــیش راســتەوخۆ لــە رێگــەی ئامرازەكانــی زەبروزەنگــەوە 

خــۆی نیشــاندەدات . بۆیــە ئەركەكــە بەشــێوەی راســتەوخۆ لــە رێگــەی دەزگای هەواڵگــری 

ــی ئاسایشــی  ــری نیشــتامنی، هێزەكان ــی بەرگ ــەوە )هێزەكان ــزە چەكدارەكان نیشــتامنی  و هێ

ــێت.  ــی دەپۆش ــی كردەی ــس( بەرگ ــی پۆلی ــۆ  و هێزەكان ناوخ

واتە یەكەمین و گرنگرین دەزگا كە سەروەری دەچەسپێنێ هێزە چەكدارەكانن. 

هەرێمی كوردستان: سەروەری و هێزە چەكدارەكان 

خوێندنــەوەی چەمكــی ســەروەری لــە هەرێمــی كوردســتان تارادەیــەك مــرۆڤ رووبــەڕووی 

گرفتــی میتــۆدی دەكاتــەوە، چونكــە لــە هەرێمــی كوردســتان دەكــرێ بەپێــی دوو رەهەنــدی 

ــە دۆخــی هەرێمــی  ــەر ل ــی چەمكــی ســەروەری شــیبكرێتەوە. ئێســتا ئەگ ــی  و نەرێن ئەرێن

كوردســتان وردببینــەوە، ئــەوە چەنــد ئەنجامێكــامن بــۆ دەردەكەوێــت:

 لــەڕووی ئەرێنییــەوە دەتوانیــن بێژیــن بەڵــێ لە كوردســتان بەتایبــەت لەم دە ســاڵەی دواییدا 

تاوەكــو دێــت رەهەنــدەكان  و ئامڕازەكانــی پیادەكردنــی ســەروەری بــەرەو زیادبــوون دەڕۆن. 

ــە .  ــو فیدراســیۆنی عێراقدای ــە لەنێ ــە ك هەرێمــی كوردســتان بەفەرمــی یەكەیەكــی فیدراڵیی

ــە كوردســتان  ــەو ئەنجامــە دەگەیــن كــە ئــەوەی ل كاتێكێــش دۆخەكــەی دەپێویــن، ئــەوە ب

هەیــە ســنوورە باوەكانــی فیدراڵــی دەربــازدەكات  و بگــرە ســەر بــۆ كۆنفیدرالیــش دەكوتێــت! 

ئێســتا هەرێمــی كوردســتان لەگــەڵ ئــەوەی بــە حیســاب لەنێــو فیدرالــی عێراقدایــە، بــەاڵم 

بەكــردەوە زۆربــەی ئــەو دەســەاڵتانەی بەنیوەچڵــی هــەن كــە دەوڵەتێك هەیەتی . بەشــێوەی 
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ــاد دەكات  ــش ســەروەری دەرەكیشــی زی ــە  و بەردەوامی ــی هەی ــاو ســەروەری ناوخۆی بەرچ

. ئێســتا دراوی هاوبــەش نەبــێ كــە بەشــێوەیەكی یەكالییكــەرەوە هەرێمــی كوردســتان بــە 

عێراقــەوە دەبەســتێ، ئــەوە هەرێمــی كوردســتان كەمریــن ئامــرازی پێكەوەبەســتنی لەگــەڵ 

بەغــدا هەیــە. 

ــە،  ــی هەی ــە خاك ــە. وات ــی هەی ــە ســەرەكییەكانی بەدەوڵەتبوون هەرێمــی كوردســتان توخم

خەڵكــی هەیــە  و بەشــێوەی نیوەچڵیــش ســەروەری هەیــە. هەروەهــا هەرێمــی كوردســتان 

بەنیوەچڵیــش بێــت، هەرســێ پایــە ســەرەكییەكەی دەوڵەتیشــی هــەن: دەســەاڵتی قانوندانــان 

)پەرلەمــان(، دەســەاڵتی دادوەری )دادگاكان(  و دەســەاڵتی جێبەجێكــردن )حكومــەت(.

جا ئەگەر ئاوڕ لە رەهەندە نەرێنییەكانی بدەینەوە، دەتوانین بێژین: 

ســەروەری لــە هەرێمــی كوردســتان ســەروەرییەكی پچــڕ - پچــڕە. ســەروەرییەكی لێكــرازاوە. 

لەالیــەك هەرێمــی كوردســتان هەرچەنــد دەســەاڵتی كردەیــی بەســەر خــاك  و خەڵكــی ناوچە 

كوردســتانییەكانی دەرەوەی هەرێمــی كوردســتاندا دەشــكێ، بــەاڵم دەســەاڵتی فەرمــی 

بەســەر ئــەو خەڵــك  و خاكــەدا ناشــكێت.

 ئــەم بەشــە لــە خــاك  و خەڵكــی كوردســتان بەفەرمــی ســەروەری حكومەتــی عێــراق 

دەیانگرێتــەوە كــە بــە هاوبەشــی لەگەڵ ســەروەری نیوەچڵــی حكومەتی محەلــی پارێزگاكانی 

نەینــەوا و، ســەالحەددین  ئەگــەر هەیــە لــە ئاینــدەدا دەســەاڵتی هەرێمــی كوردســتان لــەو 

ــەوە. ــەڕووی تەحــەدای شــێلگیر بكەن ــە رووب ناوچان

ــەروەری  و  ــی س ــە پێكداهەڵپژان ــك ل ــە جۆرێ ــت ب ــردەوە هەس ــەدا بەك ــەو ناوچان ــتا ل  ئێس

ئامرازەكانــی دەســەاڵت دەكــرێ كــە ئەگــەر لــەم ســااڵنەی پێشــامندا بــەالدا نەخرێــت ، ئــەوە 

وەك بۆمبابەكــی نەتەقیــوە  و هەرســات ئەگــەری تەقینــەوەی دەبێــت، چونكــە ســوپای عێراق 

و حەشــدی شــەعبی بەڕێــوەن.

حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بەپێــی دەســتووری هەمیشــەیی عێــراق، پێگەیەكــی فەرمــی 

 و نیوەجێگیــری هەیــە. هەرێمــی كوردســتان نیزامێكــی سیاســی ئاڵۆســکاوی هەیــە كــە 

بەشــێنەیی بــەرەو گەشەســەندنی سیاســی ملدەنێــت. بەپێــی ناســنامەی فەرمــی، سیســتەمی 

سیاســی هەرێمــی كوردســتان سیســتەمێكی كۆمــاری، پەرمانــی  و دیموكراتییــە كــە بەشــێك لــە 

كۆمــاری فیدراڵــی عێــراق پێكدەهێنێــت.

 بەكــردەوە هەرێمــی كوردســتان هێشــتا دیــار نییــە چ جــۆرە سیســتەمێكی هەیــە  و 

ناتوانــرێ بگوترێــت كــە پێناســەی سیســتەمی سیاســی هەرێمــی كوردســتان چییــە. بەفەرمــی 

سیســتەمێكی پەرلەمانــی  و دیموكراتییــە، بــەاڵم بەكــردەوە سیســتەمێكی دووبەنــدی سیاســییە 

ــەاڵم هێشــتا زۆری  ــی سیاســی  و فەرهەنگــی دەســتەبەركردووە، ب ــەوەی فرەی ــەڵ ئ ــە لەگ ك
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ــدا بچەســپێت.  ــۆ ئــەوەی دیموكراســی تێ مــاوە ب

ــاری )دەســەاڵتگەرایی(  ــە هەرێمــی كوردســتان سیســتەمێكی ئاوتۆریت سیســتەمی سیاســی ل

نەرمــە كــە خەرمانەیــەك لــە فرەیــی سیاســی - كولتــووری دەوریــداوە. واتە هێشــتا كوردســتان 

لــە قۆناخــی گوزەردایــە  و پێدەچــێ تاوەكــو دیموكراســییەكی ســەقامگیر وێســتگەیەكی 

مێژوویــی مابێــت. 

لــە هەرێمــی كوردســتان ســێ توخمــی دەوڵەت واتە خــاك، خەڵــك  و ســەروەری بەدیدەكرێن، 

بــەاڵم نیــوەی خــاك و خەڵكەكــەی كێشــەی لەســەرە. ئەمــە وایكــردووە كە توخمی ســەروەری 

هەرێمــی كوردســتانیش بەنیوەچڵــی ببیرنێــت. هەرەهــا هەرێمــی كوردســتان پایەكانــی 

ــی  ــەاڵتی جێبەجێكردن ــەاڵتی دادوەری  و دەس ــان، دەس ــەاڵتی قانوندان ــە دەس ــەت وات دەوڵ

ــییەكەی،  ــتەمە سیاس ــی سیس ــدان  و دادوەری بەحوكم ــەاڵتی قانون ــەاڵم دوو دەس ــە، ب هەی

بــەزۆری لەژێــر كاریگــەری دەســەاڵتی جێبەجێكردنــدان.

 دەســەاڵتی جێبەجێكردنیــش تائێســتا لەژێــر هەژموونــی كارای دوو حیزبــی سیاســیدایە. هەر 

ــی  ــە هێزەكان ــی ســەروەریش وات ــی پیادەكردن ــە ئامڕازەكان ــەم حیزبســاالریە وایكــردووە ك ئ

پێشــمەرگە، هێزەكانــی ئاسایشــی ناوخــۆ  و هێزەكانــی پۆلیــس لەگــەڵ دەزگاكانــی هەواڵگــری، 

لەكۆنرۆڵــی دوو حیزبــی بااڵدەســتدا بــن. 

كەوابــوو هێشــتا قۆناخــی قانونســاالری  و دەزگاســاالری لــە هەرێمــی كوردســتان زۆری مــاوە. 

هۆیەكەشــی ئەوەیــە كــە بــۆ منوونــە هێــزە چەكــدارەكان كــە ئامــرازی زەبروزەنگــن و زەبــری 

رەوا دەنوێنــن  و بەزۆریــش رووخســاری ســەرەكی چەســپاندنی ســەروەری نەتەوەییــن، 

ــن  و  ــەن نی ــتاندا بێالی ــی كوردس ــی هەرێم ــییە ناوخۆییەكان ــێ سیاس ــە ملمالن ــتاش ل تائێس

ــەوە. ــان یەكالییدەكەن ــان دووان خۆی ــك ی بەســوودی الیەنێ

 هەروەهــا ئــەم هێزانــە تائێســتاش نەبوونەتــە دەزگای نیشــتامنی كــە ســەر بــە حكومــەت 

بــن ، بەڵكــو دەزگای حیزبیــن  و ســەر بــە دوو حیزبــی سیاســی بااڵدەســنت. ئــەو دوو حیزبــەش 

تاوەكــو ئەمــڕۆ ئامادەنیــن هەژموونــی خۆیــان لەســەر هێــزە چەكــدارەكان كۆتایــی پێبێنــن. 

ــە هەرێمــی كوردســتان بــە نوقســانی  كاتێــك ئەمــە نەیێتــەدی ئــەوە چەمكــی ســەروەری ل

لەدایكدەبێــت. 

ئــەم نەخۆشــییە ئەوەتــا خەریكــە رۆژئــاوای كوردســتانیش دەگرێتــەوە. لەوێــش لەژێــر 

ــی  ــی نەتەوەی ــۆ پرس ــەربازی ب ــی س ــدار  و فرەی ــزی چەك ــی دوو هێ ــەوەی بوون ــووی ئ بیان

مەترســیدارە  و هەمیشــە ئەگــەری شــەڕی ناوخۆیــی دەخوڵقێنــێ، بەشــێنەیی خەریكــن كــۆی 

ــی.  ــە تاكحیزب ــی دەكەن ــتەمی سیاس سیس

هۆیەكەشــی ئەوەیــە بەپێچەوانــەی ئیدیعــای ئــەوان، هێــزە چەكــدارەكان تائێســتاش بەپێــی 
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ئایدیۆلۆژیــای تــاك الیەنێكــی سیاســی باردەهێرنێــن  و ئــەم هێزانــە ئەجێنــدای یــەك گرووپــی 

ــن  و هــەركات هەســت  ــەن نی ــێ سیاسییەكانیشــدا بێالی ــە ملمالن ــەن  و ل سیاســی پیادەدەك

بــە مەترســی لەســەر الیەنــە سیاســییەكەی خۆیــان بكــەن، ئــەوە بەســوودی ئــەو الیەنــە لــە 

كــردەوەی تیرۆركاریــش ناپرینگێنــەوە. 

بۆیــە ئەمــڕۆ لــە هەرێمــی كوردســتان دوو هێــزی پێشــمەرگەی تەریــب، دوو هێزی ئاسایشــی 

ناوخــۆی تەریــب، دوو هێــزی پۆلیســی تەریــب  و دوو دەزگای هەواڵگــری تەریبــامن هــەن. 

پرســەكەش  و خەمەكــەش لێــرە ئەوەیــە كــە ئــەم دووبەنــدی  و ئــەم هێــزە هاوتەریبانــە زیــان 

بــە كــۆی ســەروەری هەرێمــی كوردســتان دەگەیێنــن، چونكــە ئەمــە بەكــردەوە ســەروەری 

دابەشــدەكات. 

لەو رووەوە كێشە سەرەكییەكانی هەرێمی كوردستان ئەمانەن:

 یەكــەم، هەرێمــی كوردســتان ســەروەری پچــڕ - پچــڕی هەیــە  و ناوچەكانــی بوونەتــە دوو 

كەرتــی دەرەكــی . بەشــێك لــە كەرتــە دەرەكییەكــەی تائَێســتاش بەفەرمــی لەالیــەن عێراقــەوە 

كۆنرۆڵدەكرێــت.

ــی  ــی قەڵشــی جیۆسیاســی شــەڕی ناوخۆی ــردەوە بەپێ ــە ناوخۆییەكەشــی بەك  دووەم، كەرت

بەســەر دوو زۆنــی ســەوز  و زەرددا دابەشــبووە. ئــەم قەڵشــە لەگــەڵ ئــە وەی ئــەوە چەنــد 

ــتا وەك  ــەاڵم هێش ــە، ب ــتنەوەی هەی ــنت  و یەكخس ــۆ نەهێش ــە ب ــی تۆكم ــاڵێكە ئیرادەیەك س

ــەوە. خــۆی ماوەت

 بەمانایەكیــش ســەروەری هەرێمــی كوردســتان لــەڕووی ناوخۆییشــەوە پارچەبوونێكــی كــزی 

بەخۆیــەوە دیــوە. ئەمــەش كاریگــەری بااڵدەســتی حیزبــی  و شــەڕی ناوخۆییــە كــە پێدەچــێ 

بەئاســانی نەســڕدرێتەوە.

 ســێیەم، لــە زۆر ناوچــەی كوردســتانی دەرەوی هەرێمــی كوردســتاندا ســەروەری تێكەڵبــووە  

و هــەم هەرێمــی كوردســتان دەیــەوێ ســەروەری خــۆی بســەپێنێ  و هــەم عێراقیــش. 

ئەمــەش گرفتــەكان چەندقــات لەســەر یەكــر كەڵەكــەدەكات . ســەروەریش لــە رێگــەی هێــزە 

ــپێندرێت.  ــەوە دەچەس چەكدارەكان

پێویستە هەرێمی كوردستان لەم بوارانەدا بەشێوەی پەیژەیی هەنگاو بنێت: 

یەكــەم، دەبــێ ئەولەویەتــی ســراتیژی یەكەمــی هەرێمــی كوردســتان لــەڕووی ســەروەریەوە 

ئەوەبــێ كــە لــە رێگــەی  هێــزە چەكدارەكانــەوە دەســەاڵتی خــۆی بەســەر خــاك  و خەڵكــی 

ســەر  بیخاتــەوە  بســەپێنێ  و  كوردســتان  هەرێمــی  دەرەوەی  كوردســتاییەكانی  ناوچــە 

ــڕەوی خــۆی. قەڵەم

 دیــارە ئەمــەش زۆر رێــكاری سیاســی، دیپلۆماســی، قانونــی  و تەنانــەت سەربازیشــی 
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دەوێــت. هەروەهــا دەبــێ كۆتایــی بــە زۆنەكانــی زەرد  و ســەوز بهێنــێ  و یــەك كوردســتانی 

ــزە  ــەی هی ــە رێگ ــەم ل ــەی یەك ــەش بەپل ــت. ئەم ــە پێكەوەبنێ ــەروەری یەكپارچ ــاوەن س خ

چەكدارەكانــەوە دەكرێــت. 

ــە  ــەوە ســەروەری ناوخۆییــش بســەپێنێ و كۆتایــی ب ــزە چەكدارەكان ــە رێگــەی هی دووەم، ل

ــی ســەوز و زەرد بهێنێــت.  زۆنەكان

كۆبەند: پرۆسەی دەوڵەتسازی و هێزە چەكدارەكان

ــی هەرێمــی كوردســتانەوە  ــە وەرگۆڕانەكان ــدی ب ــدەی جیۆپۆلیتیكــی كوردســتان پەیوەن ئاین

ــەوە  ــۆڕی، ئ ــۆی بن ــەوە ب ــە هــەر الیەكیی ــۆی جیۆسیاســی گشــت كوردســتان ل ــە. تانوپ هەی

هەمــووی لــە هەرێمــی كوردســتان تێكهەڵكێــش دەبنــەوە. بۆیــە لــە هەرێمــی كوردســتان چ 

بقەومــێ، ئــەوە بــە ئەرێنــی  و نەرێنــی لــە پارچەكانــی كەنــاردا دەنگدەداتــەوە.

ــی  ــەوە، پرســی جاڕدان ــدەی نزیكــدا بێتەكای ــە ئاین ــە پێدەچــێ ل ــەی ك ــەو گۆڕانان ــك ل  یەكێ

دەوڵەتــی ســەربەخۆی كوردســتانە كــە وەك بوومەلەرزەیــەك سەرانســەری كوردســتان  و 

ــێ.  ــتیش دەلەرزێن ــی نێوەڕاس ــەری رۆژهەاڵت ــەت سەرتاس تەنان

ــی ســەربەخۆ  ــی دەوڵەت ــۆ جاڕدان ــە پێویســتەكانی ب ــەكان  و توخم ــتان پای ــی كوردس هەرێم

هەیــە، بــەاڵم پێویســتە ئــەوەش بزانیــن كــە ئــەم توخامنــە نوقســان  و ناتــەواون. لەبەرئــەوە 

ــەی  ــەم هەنگاوان ــدا ئ ــەی بەدەوڵەتبوونی ــتانەی پرۆس ــتان لەئاس ــی كوردس ــتە هەرێم پێویس

خــوارەوە بنێــت:

 لەڕووی توخمی خاكی دەوڵەتەوە:

 هەرێمــی كوردســتان هێشــتا بەیەكجارەكــی دەســەاڵتی خــۆی بەســەر تێكــڕای خاكــی 

ــە خاكــی هەرێمــی  ــدا نەســەپاندووە. ئەمــەش وایكــردووە كــە لەســەر بەشــێكی زۆر ل خۆی

كوردســتاندا لەالیــەك كێشــە  و ملمالنێــی جیۆسیاســی لەســەر قەڵەمــڕەوی هەیــە، لەالیەكیــش 

بەفەرمــی نیــوەی خاكــی هەرێمــی كوردســتان رووبــەڕووی دووبەنــدی  و دووفاقی دەســەاڵت 

 و ســەروەری دەبێتــەوە.

 واتــە هــەم دەســەاڵتی عێراقــی تێیــدا بــرەوی هەیــە  و هــەم دەســەاڵتی كوردســتانی. ئەمەش 

بــۆ چەمكــی ســەروەری هەرێمــی كوردســتان زیانبەخــش دەبــێ  و كاریگــەری نەرێنی لەســەر 

ــەوە و  ــە یەكالییدەكەن ــدارەكان ئەم ــزە چەك ــت. هێ ــتان دەبێ ــی كوردس ــدەی جیۆسیاس ئاین

دەبــێ هێــزە چەكــدارەكان بــۆ ئــەم دۆخــە تەیــار و ئامادەبكرێــن. 

بۆ ئەمەش پێویستە هەرێمی كوردستان: 

  -  دەبــێ هەمــوو رێكارێکــی سیاســی، دیپلۆماســی، قانونــی و ئەمنــی  بگرێتەبــەر بــۆ ئــەوەی 
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ــی  ــی هەرێم ــی دەرەوەی حکومەت ــە ناوچانەکان ــۆی ل ــی خ ــەاڵتی فەرم ــەروەری  و دەس س

ــەوە  ــەم قۆناخ ــەت ل ــت. بەتایب ــتانی بگۆڕێ ــی کوردس ــی جیۆسیاس ــۆ واقعێک ــتاندا ب کوردس

دەبــێ هەرچــی زووتــرە دۆخــی دیفاكتــۆی هێــزی سیاســی  و ســەربازی هەرێمــی كوردســتان 

لــە ناوچــە كوردنشــینەكانی كەركــووك، نەینــەوا و ســەالحەددین  و دیالــە بــۆ دۆخــی دیجــۆر 

وەربگۆڕێــت. 

 -  دەبــێ حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لــە ناوخۆیشــیدا هەوڵبــدا هەرچــی زووتــرە كۆتایی 

ــەوە  و  ــی یەكبخات ــاك بەیەكجارەك ــەی خ ــەو دووكەرتیی ــێ  و ئ ــەوز بهێن ــی زەرد و س ــە زۆن ب

كۆتایــی بــەو قەڵشــە جیۆسیاســییە بهێنــێ كــە ئــەوە مــاوەی چەنــدان ســاڵە لەنــاو هەرێمــی 

ــدارەكان  ــزە چەك ــتنی هێ ــە یەكخس ــەرەتا ب ــەش س ــت . ئەم ــتی پێدەكرێ ــتان هەس كوردس

دەكرێــت. 

 لەڕووی توخمی خەڵكی دەوڵەتەوە: 

هەرێمــی كوردســتان خەڵكیشــی وەك خاكەكــەی دووكــەرت كــراوە. واتــە نیــوەی خەڵكەكــەی 

ــی دووفاقــی دەســەاڵتدان. بەشــێك  ــە ئەمــڕۆ لەحاڵەت ــن ك ــەو ناوچــە كوردســتانیانە دەژی ل

ــەاڵم  ــامن  و كریســتیانن، ب ــەرەب، تورك ــوردن  و بەشــێكی زۆریشــیان ع ــەم دانیشــتووانە ك ل

ئەمانــەش كوردســتانین. 

ــەوەی  ــۆ یەالییكردن ــكارەكان ب ــوو رێ ــە هەم ــی ك ــی رەوای خۆیەت ــتان ماف ــی كوردس هەرێم

ئــەم قەڵەمــڕەوەی خــۆی بقۆزێتــەوە. پێشــر ئەوكاتــەی هەلــی رەخســاو هەبــوو، كەڵــك لەوە 

وەرنەگیــرا كــە لەتوێــی مــاددەی 58 دەســتووری كاتیــدا بــەالدا بخرێــت. دواتریــش لەوەتــی 

ئــەم پرســە بــە مــاددەی 140 دەســتووری هەمیشــەیی عێــراق ســپێردراوە، ئــەوە دەســتی - 

دەســتی پێدەكــرێ  و بــە هەڵــوارساوی دەهێڵرێتــەوە.

بۆیــە دەبــێ هێــزە چەكــدارەكان تەیاربكرێــن و لــەم ناوچانــە باڵوبكرێنــەوە. لەبەرئــەوە لــە 

قۆناخــی پــاش داعشــدا دەبــێ هەرێمــی كوردســتان:

یەکــەم – دەبــێ بــە زووتریــن کات لــە ناوچــە رزگارکراوەکانــی ژێــر دەســتی داعــش، پرســی 

ــەش  ــەو ناوچان ــۆ ئ ــرۆژە ب ــەوە. هەروەهــا پ ــی بکرێت ــاوارەکان یەکالی نیشــتەجێکردنەوەی ئ

ئامادەبکڕێــن کــەوا لەژێــر دەســتی دەوڵەتــی عێراقــدان وەکــوو: ســەعدیە، نەفتخانــە، 

ــە.  ــەدرە و زوڕباتی ــی ، ب مەندەل

ــێوەی  ــتان بەش ــی كوردس ــی هەرێم ــتە حكومەت ــیدا پێویس ــای كاری گشتپرس دووەم - لەپەن

كردەكــی هەوڵــی بەڕێوەبردنــی ئــەو ناوچانــە بــدات. بــۆ ئەمــەش دەبــێ هــەر لــە دەزگاكانــی 

پــەروەردە  و فێركردنــەوە بگــرە تاوەكــو رۆشــنبیری، ئەوقــاف  و كاروبــاری ئایینــی  و ســەربازی، 

ــی  ــە هەرێم ــە ب ــەم ناوچەی ــتووانی ئ ــتنەوەی دانیش ــام و بەس ــی ئینت ــی تۆكمەكردن هەڵمەت
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كوردســتانەوە دەســپێبكات. رۆڵــی پلــە یەكــەم لێــرە لــە ئەســتۆی هێــزە چەكدارەكانــە. 

ــاری  ــەوە بەیەكج ــەم خول ــەزوو ل ــتان زووب ــی كوردس ــی هەرێم ــێ حكومەت ســێیەم - دەب

ئاســەواری كولتــووری شــەڕی ناوخۆیــی بســڕێتەوە كــە دانیشــتووانی هەرێمــی بەســەر دوو 

ناوچــەی زەرد  و ســەوزدا دابەشــكردووە. بــۆ ئەمــەش پێویســتە لەمەوبــەدوا دەســەاڵتی 

ــدا  ــتووانی خۆی ــوو دانیش ــەر هەم ــی بەس ــەك حیزب ــتامنی ن ــی وەك دەزگای نیش دەزگاكان

بســەپێنێت و هێــزە چەكدارەكانــی لــە ئینتیام و پــەروەردەی حیزبــی بۆ ئینتیام و پــەروەردەی 

ــەوە.  ــی بپەڕێنێت نەتەوەی

لەڕووی توخمی سەروەری دەوڵەتەوە:

 حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان دەبــێ هەوڵبــدات كــە پرۆســەی دەزگاییكــردن بگەیێنێتــە 

لووتكــە  و لــە رێگــەی ئــەم دەزگایانــەوە ســەروەری خــۆی لــەو ناوچانــەش بچەســپێنێ كــە 

ــدا بەســەردەبەن ، وەك  ــوان كوردســتان  و عێراق ئەمــڕۆ لەدۆخــی دووفاقــی ســەروەری لەنێ

ناوچەكانــی باشــووری شــەنگال و باشــووری كەركــووك و باشــووری خانەقیــن. 

ئەمــەش بــە پلــەی یەكــەم بــەوە دەكرێت بەڕاســتی حكومــەت ببێتــە حكومەتێكی نیشــتامنی 

ــن .  ــی رزگاربكرێ ــی حیزب ــە هەژموون ــتامنی  و ل ــە دەزگای نیش ــی بكرێن  و داوودەزگاكانیش

ــتان  ــی كوردس ــی هەرێم ــەرەكی بەدەوڵەتبوون ــی س ــەروەری وەك توخم ــی س ــەوە پرس لەم

بخوێرنێتــەوە  و لــە رێگــەی دەســەاڵتی دادوەری، قانونگــوزاری  و جێبەجێكردنــەوە چەمكــی 

ســەروەری بچەســپێرنێت .

 هەروەهــا دەبــێ حكومــەت هەوڵبــدات ببێتــە رووخســاری ئــەم ســەروەرییە  و بەكــردەوە 

لــە رێگــەی وەزارەت  و بەڕێوەبەرایەتــی  و دەزگاكانییــەوە ئەمــە بــۆ خــوارەوە شــۆڕبكاتەوە. 

ــەروەری  ــردەوە س ــە ك ــتامنی ب ــزی نیش ــە هێ ــر دەبن ــە ئی ــش ك ــزە چەكدارەكانی ــا هێ ئەوج

ــە: لەسەرانســەری قەڵەمــڕەوی هەرێمــی كوردســتاندا دەســەپێنن. بۆی

ــدا  ــتانییەكانی دەرەوەی خۆی ــە كوردس ــە ناوچ ــێ ل ــتان دەب ــی كوردس ــی هەرێم - حكومەت

ــەعدیە،  ــوو، س ــێ  )دووزخورمات ــەروەری بهێن ــی س ــەی دووفاقی ــك  و پرۆس ــە چەم ــی ب كۆتای

مەندەلــی، بــەدرە و تــاد( و ســەروەری لــەو ناوچانــەدا بچەســپێنێ  و هــەر پەرچەكردارێكــی 

ــی،  ــی، دیپلۆماس ــی سیاس ــێنێ، بەئالیەت ــەروەرییە بڕووش ــەم س ــەوێ ئ ــە بی ــەش ك پێچەوان

ــات.  ــەربازی پەكبخ ــی  و س قانون

ــتووانەوە  ــرادەی دانیش ــت  و ئی ــە خواس ــدی ب ــتێكی زۆر پەیوەن ــو ئاس ــەروەری تاوەك  - س

هەیــە كــە لەرێــی ئالیەتــی هەڵبژاردنــەوە بــە دەســتەبژێری سیاســی دەســپێرن كــە ئــەوان 

بەنــاوی خەڵكــەوە نوێنەرایەتــی ئــەم ســەروەرییە بكــەن. بۆیــە پێویســتە حكومەتــی هەرێمی 

كوردســتان هەوڵبــدات رەزا  و قبوڵــی هاونیشــتامنیانی عــەرەب، توركــامن  و ســوریانی 
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ــتەبەركەری  ــتیانە  و دەس ــی ئاش ــی پێكەوەژیان ــەوە زامن ــە ئ ــتبێنێ، چونك ــتان بەدەس كوردس

ــییە.  ــەقامگیری سیاس س

- هێــزە چەكــدارەكان ئامــرازی ســەرەكی چەســپاندنی ســەروەرین. لەبەرئــەوە چەنــد هێــزە 

چەكــدارەكان یەكپارچــە بــن، ئەوەنــدەش ســەروەری لــە كوردســتان یەکپارچــە و یەکدەســت 

دەبێــت. بۆیــە پێویســتە هێــزە چەكــدارەكان یەكبخرێنــەوە ، بكرێنــە هێــزی نیشــتامنی  و بــە 

تەكنۆلۆژیــای ســەربازی نوێــوە تۆكمەبكرێــن .

ــی  ــت، یەكەكان ــەواوی یەكبخرێ ــزی پێشــمەرگەی كوردســتان بەت ــێ هەرچــی زووە هێ - دەب

70 و 80 نەمێنــن، هەرچــی زووە كۆتایــی بــە ســوپای نانیزامــی دووحیزبــی بهێرنێــت ، قانونــی 

ــدە و پێشــمەرگە بەســااڵچووەكان خانەنشــین  ســەربازگیری زۆرەملــێ پیادەبكرێــت ، فەرمان

ــای كاری ســەربازییان نەمــاوە،  ــەاڵم توان ــە، ب ــی خانەنشــینیان نیی ــەی تەمەن ــن و ئەوان بكرێ

ــوپادا  ــی س ــە داوودەزگا مەدەنییەكان ــە ل ــوە مووچ ــە نی ــن و ب ــەدەك دابرنێ ــزی ی وەك هێ

ــان پێبكرێــت. كاری

- دەبــێ پەرلەمانــی كوردســتان یاســای قەدەخەكردنــی هێــزی چەكــداری حیزبــی و گرووپــی 

پەســەندبكات و چــەك تەنیــا بەدەســت دەوڵەتــەوە بێـــت، دەبــێ پەرلەمــان دەســتوەردانی 

ــە پرۆســەی سیاســیدا قەدەخــە بــكات و بەتاوانــی  هێــزە چەكــدارەكان بەســوودی حیــزب ل

ــەیی  ــە پیش ــتامنی و ب ــە نیش ــی ب ــدارەكان بەفەرم ــزە چەك ــێ هێ ــكات، دەب ــااڵی ناوزەدب ب

ــی پێبهێرنێــت  ــە سیاســییەكان بەســەریاندا كۆتای ــەكان و باڵ ــن و، دەســەاڵتی حیزب بكرێ
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كاریگەری پێشمەرگە

 لەسەر برەندسازی نەتەوەیی كوردستان

سەرەتا

هەرچەنــدە دیپلۆماتــەكان وەك رووخســارەكانی سیاســەتی نێودەوڵەتــی دەردەكــەون، بــەاڵم 

ــار  ــە هەندێج ــەن ك ــەو مەیدان ــی ئ ــی گرنگ ــەربازەكانیش ئەكتەرێك ــدا، س ــەڵ ئەوان ــە گ ل

ــەوە. ــەردە دەمێنن ــت پ ــش لەپش ــن و هەندێجاری دیاردەب

ــدەش  ــان داوە، ئەوەن ــی جیه ــە رووداوەكان ــدی ئاراســتەی ب ــتاندن و پەیوەن ــدە دانوس  چەن

"جەنگــەكان سیاســەتی دنیایــان گۆڕێــوە " )Robert Gilpin, 1987( كــە تێیــدا ســەربازەكان 

رۆڵێكــی ســەرەكی دەگێــڕن. ئەمــەش بــە ئەندازەیــەك بایەخــی هەیــە كــە رۆڵــی لــە مــان و 

نەمــان، گــەورە و بچــووك بوونــی هێــز و دەوڵەتانــدا گێــڕاوە.

 هەبوونــی شــەپۆلەكانی دەوڵــەت - نەتەوەســازی، لــەدوای جەنگــی ســی ســاڵەی مەزهەبــی 

لــە ئەوروپــا، دوای جەنگــی جیهانــی یەكــەم و دوای جەنگــی جیهانــی دووەم لــە دەیەكانــی 

50 و 60، دواتریــش لــە دوای رووخانــی یەكێـــتی ســۆڤیەت كــە كۆتایــی جەنگــی ســارد بــوو، 

رۆڵــی حاشــاهەڵنەگری جەنــگ - ســوپا لــە دەوڵەت و نەتەوەســازیدا دەخاتەڕوو. لــە رۆژگاری 

ئەمڕۆشــدا، هەرچەنــدە فاكتــەری نــوێ كاریگەرییــان پەیــدا كــردووە، بــەاڵم جەنــگ - ســوپا 

یــان هەبوونــی هێــزی جەنــگاوەر، پێگــەی خــۆی لــە پرۆســەی دەوڵەتســازیدا لەدەســتنەداوە.

ــە  ــت ك ــان دەردەكەوێ ــی بۆم ــە روون ــژووی كوردیشــدا بخشــێنین، ب ــە مێ ــك ب ــەر چاوێ ئەگ

هۆكارێكــی مانــەوەی كوردیــش جەنــگ و هێــزی چەكدارییەكــەی بــووە. ئــەم بابەتــە 

وایدادەنــێ كــە مانــەوەی سیاســییانەی كــورد پەیوەنــدی راســتەوخۆی بــە جەنگــەوە هەیــە 

و پێشــمەرگەش دەتوانــێ پرۆســەی بەدەوڵەتبوونــی ســەرخات و برەندســازییەكی نەتەوەیــی 

بــۆ كــورد بــكات. شــەڕی دژی تیــرۆر و رێككەوتنــی ســەربازیی لەگــەڵ دەوڵەتــان كــە لەگــەڵ 

رووحییەتــی جەنگــی مــزووری - دەســەاڵتی میــری كــورددا یەكدەگرێتــەوە رۆڵــی گرنــك لــەو 

زریان رۆژهەاڵتی
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ــڕن. ــەدا دەگێ برەندســازییە نەتەوەیی

1- پێگەی كوردستان لە سیاسەتی نێودەوڵەتی و پێویستی برەندسازی

1-1- پێگەی كوردستان 

بەپێچەوانــەی ئــەو بۆچوونانــەی كــە پێیانوایــە دەمێكــی درێــژە كــورد رۆڵێكــی ئەوتــۆی لــە 

سیاســەتی نێودەوڵەتیــدا نەبــووە، ئامادەبوونــی سیاســی - ســەربازیی كــورد بەتایبەتــی دوای 

ــە  ــووە ك ــت ب ــی نێوەڕاس ــی رۆژهەاڵت ــی گۆڕانكارییەكان ــی گرنگ ــالم، فاكتەرێك ــی ئیس هاتن

ئەویــش بــە ســێ جــۆر دەركەوتــووە:

یەكەم- جەنگی مزووری و دەسەاڵتی میری

 لــە قۆناخەكانــی دوای هاتنــی ئیســالمەوە، كــورد زیاتــر شــەڕیان بــۆ دەوڵــەت و هێزێكــی 

گەورەتــر لەهێــزی خۆیــان كــردووە و بەوجــۆرەش لــە ســایەی رێككەوتنێكــەوە درێژەیــان بــە 

ــە قۆناخــی جەنگــی مــزووری و دەســەاڵتی  ــە دەكــرێ ب ــان داوە ك ــی خۆی دەســەاڵتی میری

ــی كارێــك  ــای ئەنجامدان ــە وات ــە ب ــن.) مــزووری وشــەیەكی كۆنــی كوردیی ــاوی ببەی ــری ن می

لەبەرامبــەر وەرگرتنــی شــتێكدا(، هەرچەنــدە بەشێكیشــیان رەســمیش نەبــن ، بــەاڵم ئەوجۆرە 

رێككەوتنانــە لــە رێككەوتنێكــی سیاســی - ســەبازی نێــوان دووال دەچــن. وتــە بەنێوبانگەكەی 

میــر بەدرخــان كــە دەڵێــت:" مــن شــای واڵتــم نــەك سوڵـــتانی عوســامنلی")كریس كۆچێــرا، 

2011، ل21( نیشــانەیەكی ئاشــكرایە بــۆ ئــەوەی كــە ئەم میرنشــینانە وەك یەكەیەكی سیاســی 

ــەكان  ــەم دەســەاڵتە و یەكــە سیاســییە میرییانەیــەش، ئەردەاڵنیی ــەی ئ ــوون. دواییــن منوون ب

ــە  ــوو ل ــە نەب ــییانەش ب ــە سیاس ــەم یەك ــرێ ئ ــا. ناك ــژەی كێش ــو 1867درێ ــە تاوەك ــوون ك ب

قەڵەمبدرێــن، كــە هاوشــێوەی دەســەاڵت و یەكــە سیاســییە میرییەكانــی شــوێنەكانی 

دیكــەی دنیــا بــوون. چونكــە، بەشــێكی زۆری پەلهاوێشــتنە سیاســی و ســەربازییەكانی 

ئیمپراتۆرییەكانــی عوســامنی و ســەفەوی بەهــۆی بەشــداری كــورد لــە جەنگەكانــدا بــوون. 

ــەدا،  ــەو ئیپمراتۆریان ــی ئ ــنوورەكانی كۆن ــە س ــش ل ــی زۆری كوردی ــەوەی ژمارەیەك باڵوبوون

بەڵگەیــە بــۆ ئــەو رۆڵــە ســەربازییانەی كــورد . 

دووەم- قۆناخی راپەڕین و شۆڕش

ــەم  ــی ســەدەی نۆزدەی ــە كۆتاییەكان ــدی ل ــی یەكــە سیاســییەكانی كــورد، ئی دوای لەنێوچوون

و تاوەكــو كۆتاییەكانــی ســەدەی بیســتەم، راپەڕیــن و شــۆڕش، فۆرمــی ســەرەكی هەبوونــی 

سیاســی - ســەربازی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بــووە و بەوجــۆرەش كــورد وەك 

ــە  ــەو دەوڵەتان ــەدژی ئ ــورد ل ــووە. ك ــان هەب ــەدا دەوری ــەتی ناوچەك ــە سیاس ــك ل ئەكتەرێ
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ــان  ــی ســەركوتكردنی ئەوانی ــێ داگیركــردوون و دەوڵەتانیــش هەوڵ ــان ل ــون كــە خاكی راپەڕی

داوە. ئــەم پێگەیــەی كــورد، ســوودێكی ئامڕازیشــی بــۆ سیاســەتی دەرەوەی واڵتــان بەرامبــەر 

ــاوە. ــر بەكاریانهێن ــەر یەك ــووە و بەرامب ــر هەب یەك

سێیەم- شۆڕش و شێوەدەوڵەت

شــۆڕش و ناڕەزایــی كــورد بەرامبــەر ئــەو دەوڵەتانــەی كــە خاكیــان داگیركــردوون لــە ســەدەی 

بیســتەمەوە بــۆ ســەدەی بیســتویەكیش درێــژەی كیشــاوە و تائێســتاش بەردەوامــە. بــەاڵم لــە 

دواییــن دەیــەی ســەدەی بیســتەمدا گۆڕانكارییەكــی گــەورە لــە فۆرمــی هەبوونــی سیاســی 

كــورد لــە ناوچەكــەدا دروســتبووە. دەســەاڵتێكی ئۆتۆنۆمــی كــوردی لــە هەرێمــی كوردســتان 

بەرقــەرار بــووە كــە دواتــر لــە 2000كانــدا فۆرمــی فیدرالــی وەرگــرت و ئێســتاش لــە 

پرۆســەی ســەربەخۆییدایە. لەوانەیــە روونكردنــەوەی پێگــەی ئێســتای هەرێمــی كوردســتان 

لــە سیاســەتی نێودەوڵەتیــدا، وەك ئەكتەرێكــی شــێوەدەوڵەتی راســتربێت لــەوەی كــە وەك 

ئەكتــەری دەوڵەتــی یــان ئەكتــەری نادەوڵەتــی باســی بكرێــت. پێگــەی هەرێمــی كوردســتان 

ــە  ــەاڵم ل ــە، ب ــی نیی ــەتی نێودەوڵەت ــەرەكی سیاس ــەری س ــەت وەك ئەكت ــێوەی دەوڵ هاوش

دەســتەواژەی  بەكارهێنانــی  بۆیــە،  نادەوڵەتیشــەوەیە،  ئەكتەرێكــی  پێگــەی  ســەرووی 

ــۆ و  ــی دیفاكت ــوان دەوڵەتێك ــاوازی نێ ــەر جی ــەوە، ئەگ ــە ل ــرە. جگ ــێوەدەوڵەت گونجاوت ش

دەوڵەتێكــی دیــژۆر لــە دانپێدانانــی بێــت لەالیــەن دەوڵەتانــی دیكــەوە، ئــەوا دیســان 

ــە. ــۆی هەی ــە دەوڵەتێكــی دیفاكت ــر ل ــی كەم هەرێمــی كوردســتان توانایەك

1-2- دەوڵەتی بچووك و برەندسازی

هەرێمــی كوردســتان یەكەیەكــی سیاســی شــێوەدەوڵەتییە كــە تێیــدا خواســتی ســەربەخۆیی 

لــە ئارادایــە. بــەاڵم ئــەم یەكــە سیاســییە كۆمەڵێــك تەنــگ و چەڵەمــەی سیاســی - ســەربازی 

ــی  ــی سیاس ــتادا وەك یەكەیەك ــە ئێس ــەم ل ــردووە النیك ــە وایك ــە ك ــووری لەبەردەمدای و ئاب

ــت. بچــووك – الواز دەركەوێ

ئەگــەر بــە پێــوەرە بابەتییەكانــی ریزبەندكردنــی دەوڵەتــان )وەك ژمــارەی دانیشــتووان، 

رووبــەری خــاك، داهاتــی ناپووختــەی ســااڵنە، توانای ســەربازی و ســەرچاوە رسووشــتییەكان...

ــە روانگــەی هەڵســەنگاندنی رێژەییــەوە  ــان ل ــاد( ســەیری هەرێمــی كوردســتان بكەیــن، ی ت

تەماشــای بكەیــن، ئەوســا كوردســتان وەك یەكەیەكــی سیاســی بچــووك - الواز لــە سیاســەتی 

 Çetin( ــە ــی تێدای ــوون و بەهێزبوون ــیەلی گەورەب ــە پوتانس ــت ك ــی دەردەكەوێ نێودەوڵەت
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ــەژادی  ــی و ن ــەی ئەتن ــی و كێش ــی ناوخۆی ــی سیاس ــی، قەیران ــڕەوی و گوزەرگای ــی رێ  گرفت

لەگــەڵ دەوڵەتانــی دراوســێ و تیــرۆر تواناكانــی هەرێمــی كوردســتانیان جەڕانــدووە. 

هەڵبــەت وەك هەمــوو ئەكتەرەكانــی دیكــەی سیاســەتی نێودەوڵەتــی كــە پێشــر دەرەتانێكی 

ــاری  ــای زانی ــكەوتنی تەكنەلۆژی ــەرخ و پیش ــای هاوچ ــی دنی ــووە، گۆڕانكارییەكان ــان نەب وای

و پەیوەندیكــردن و كەمبوونــەوەی بەربەســتەكانی بازرگانــی نێودەوڵەتــی و زیاتربوونــی 

كێشــە هاوبەشــە جیهانییــەكان، دەرفەتەكانــی بــەردەم شــێوەدەوڵەتی كــوردی لــە هەرێمــی 

كوردســتانیش زۆرتربــوون. تاوەكــو ئەوكاتــەی كــورد بــە تــەواوی دەســەاڵتی بەســەر خــاك و 

ســامانی واڵتــی خۆیــدا دەشــكێ و ســەنگی راســتەقینەی خــۆی لــە پەیوەنــدی و سیاســەتی 

نێودەوڵەتیــدا پەیــدادەكات، باشــروایە پەنــا بــۆ برەندســازی نەتەوەیــی بەرێــت. هەرچەنــدە 

ــە  ــە ل ــەاڵم بەودوواییان ــازاڕە، ب ــووری و ب ــە ئاب ــت ب ــتەواژەیەكی پەیوەس ــازی دەس برەندس

ئەدەبیاتــی سیاسیشــدا جێگــەی خــۆی كردووەتــەوە. هەرێمــی كوردســتان دەتوانــێ لــەو رووە 

سیاســی - ســەربازییانەوە برەندســازی بــكات كــە لــە ناوچەكــەدا كەمیــان هەیــە و ئــەوەش 

ــكات. ــدا خــورت و بەهێزب ــە سیاســەتی نێودەوڵەتان ــێ پێگەكــەی ل دەتوان

2- پێشمەرگە و برەندسازیی نەتەوەیی كوردستان

ــی دوای  ــرۆر بەتایبەت ــەڕی دژی تی ــە ش ــتان ل ــمەرگەی كوردس ــزی پیش ــداریكردنی هێ بەش

ــە  ــی ب ــی نێودەوڵەت ــی متامنەیەك ــەر پەیدابوون ــی زۆری لەس ــش، كاریگەرییەك ــی داع هاتن

جەنگاوەرانــی كــورد وەك هێزێكــی وشــكانی - پیــادەی كاریگــەر لەشــەڕی دژی تیــرۆر دانــاوە 

. چەندیــن ســەركردەی واڵتانــی گــەورەی جیهــان لەشــەڕی دژی تیــرۆردا پەســنی پێشــمەرگە و 

جەنگاوەرانــی كوردیــان داوە. كارگەیشــتە ئــەوەی كــە تەنانــەت وەزارەتــی بەرگــری ئەمریــكا 

پرۆتۆكۆلــی رەســمی لەگــەڵ وەزارەتــی پیشــمەرگە بــۆ شــەڕی تیــرۆر مۆربــكات.

بــەو پێیــەی كــە تیــرۆر یەكێكە لــە گەورەتریــن كێشــەكانی كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتی لەســەدەی 

ــتان  ــی كوردس ــت، هەرێم ــی پێبێ ــی كۆتای ــە زووی ــت ب ــاوەڕوان ناكرێ ــتویەكەمدا و چ بیس

دەتوانــێ دەســت بــە رۆڵــی پێشــمەرگەوە بگرێــت لــە شــەڕی دژی تیــرۆردا .

رۆیشــتنی هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان بــۆ كۆبانــێ چەند پەیوەنــدی بە دۆزێكــی ناوخۆیی 

ــگاوەری  ــی جەن ــۆ ئامادەی ــەك ب ــت وەك منوونەی ــدەش دەتوانرێ ــت، ئەوەن ــوردەوە هەبێ ك

كــوردی لەشــەڕی دژی تیــرۆر ســەیربكرێت. ئەگــەر كــورد دەوڵەتــی ســەربەخۆی هەبێــت، 

ــدا بەشــداری لەشــەڕی دژی  ــەڵ واڵتان ــەربازی لەگ ــی س ــی رێككەوتن ــێ بەپێ ــا دەتوان ئەوس

تیــرۆر بــكات و هاوشــێوەی هەندێــك لــە واڵتــان هێــزی پێشــمەرگە رەوانــەی جەنگــی دژی 

تیــرۆر بــكات. بــەدەر لــەوەش، هێــزی جەنــگاوەری كــورد دەتوانــێ لــە دابینكردنــی ئاسایشــی 
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هەندێــك لــە واڵتانیشــدا دەوری هەبــێ و ئــەم بابەتــەش لەگــەڵ رووحیــەی قەومــی كــورددا 

ــورد  ــدا ، ك ــەاڵتی میری ــزووری و دەس ــی م ــی جەنگ ــە قۆناخ ــۆن ل ــەوە. وەك چ یەكدەگرێت

ــەو  ــن ئ ــان دەكــرد، ئێســتاش دەتوان هاوپەیامنییەكــی سیاســی- ســەربازییان لەگــەڵ دەوڵەت

ــە بەشــێوەیەكی ســەردەمییانە تاقیبكەنــەوە. ئیئتیالفــی سیاســی- ســەربازی كــورد  ئەزموونان

لەگــەڵ هێزێكــی ســەرووناوچەیی یــان هێزێكــی ناوچەیــی هــەم بۆ مانــەوە و پێگەی سیاســی 

كــورد گرنگــە، هــەم دەتوانــێ كاریگــەری لەســەر دابینكردنــی بەرژەوەندییەكانــی دەوڵەتــی 

بەرامبــەر دابنێــت. لێــرەدا نابــێ كــورد لــە روانگەیەكــی ســۆزداری و ئایدیالیســتییەوە ســەیری 

ــەر  ــان لەبەرامب ــە دەوڵەت ــدا زۆر ل ــەتی نێودەوڵەتی ــی سیاس ــە واقیع ــكات. ل ــە ب ــەم بابەت ئ

ــە  ــەربازییان ب ــوزاری س ــكردنی خزمەتگ ــی پێشكەش ــاد، ئامادەی ــی و...ت ــی بازرگان رێككەوتن

ــە  ــەربەخۆیی ك ــی س ــی دوای ــەو قۆناخ ــو ئ ــەاڵم تاوەك ــە. ب ــووە و هەی ــە هەب ــی دیك واڵتان

كوردســتان بتوانــێ ئــەو رێككەوتننانــە بــكات، پێویســتە پێشــمەرگە، وەك ئەكتەرێكــی گرنگــی 

ــۆ  ــان ب ــێ رای گشــتی جیه ــە دەتوان ــە، ئەم ــت. چونك ــرۆر جاڕبدرێ ــی دژی تی شــەڕی جیهان

رەوایــی مەســەلەی كــورد بجوڵێنێــت.

3- گرفتەكانی بەردەم پێشمەرگە بۆ بوونە برەندێكی نەتەوەیی

هێــزی پیشــمەرگەی كوردســتان، بەرهەمــی قۆناخــی راپەڕیــن- شۆڕشــی ژیانــی سیاســی كــورد 

بــووە و لــە ســەردەمی نوێــدا )ســەردەمی شــێوەدەوڵەتی( بــۆ هێزێكــی نیزامــی و ســوپایی 

وەك پێویســتییەكی دەوڵەتــی مۆدێــرن نەگــۆڕاوە. حیزبــە سیاســییە كاریگەرەكانــی هەرێمــی 

كوردســتان زیاتــر حیزبــی ئۆردووگایــی- ســەربازیین و هێشــتا پرۆســەی جیاكردنــەوەی حیزبی 

ــە هێــزی چەكــداری ســەرینەگرتووە كــە بەرهەمــی قۆناخــی بەرگــری نەتەوەیــی  سیاســی ل

بــووە. بێگومــان ئەمــە پرۆســەیەكی درێژخایەنــە و دەســتبەجێ ناكرێــت. بــەاڵم وەك چــۆن 

ــەوە،  ــك جیاناكرێن ــدا لێ ــازی نەتەوەیی ــەی دەوڵەتس ــە پرۆس ــوپا ل ــەت - س ــەی دەوڵ دووان

پرۆســەی دروســتكردنی دەوڵەتی كوردســتانیش پێویســتی بە یەكخســتنی هێزی پیشــمەرگەی 

ــت، لەســەر ئاســتی  ــەر وانەبێ ــە. ئەگ ــۆ ســوپایەكی نیزامــی هەی ــی ب كوردســتان و وەرگۆڕان

ناوخۆیــی و دەرەكیــدا كاریگــەری نیگەتیــڤ دادەنــێ و بــەوەش رێگــە لــەوە دەگیرێــت كــە 

پێشــمەرگە وەك برەندێكــی نەتەوەیــی كــوردی پێشــبكەوێت.

فرەهێــزی و هەبوونــی هێزی پیشــمەرگەی حیزبەكان رێگــە بۆ پەرتەوازەكردنــی "زەبروزەنگی 

رەوا" دەكاتــەوە كــە دەبــێ تەنیــا لــە پاوانــی دەوڵــەت - حكومەتــدا بێــت. ئەزموونــی واڵتان و 

تەنانــەت هەرێمــی كوردســتانیش دەریخســتووە كــە فرەهێــزی و نەبوونــی یەكهێــزی رێگــەی 

بــۆ دەركەوتنــی جەنگــی ناوخۆیــی كردووەتــەوە و بــەردەوام پوتانســیەلی دووبارەبوونــەوەی 
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ــۆ  ــە ب ــو رێگ ــەوە، بەڵك ــەك هەرئ ــەوە. ن ــدا دەهێڵێت ــاوی خۆی ــە هەن ــی ل ــی ناوخۆی جەنگ

دەســتوەردانی دەرەكــی لــە كاروبــاری ناوخۆییــش خۆشــدەكات و بــەوەش هێــزی ســەربازی 

ــتكردنی  ــری و دروس ــایش و بەرگ ــی ئاس ــۆ دابینكردن ــەوە ب ــە ئامرازێك ــداری واڵت ل و چەك

برەندێكــی نەتەوەیــی، بــۆ فاكتەرێكــی نائارامــی و پشــێوی دەگۆڕێــت.

لــەم خشــتەیەدا چەنــد منوونــەی مێــژووی نزیكــی جەنگــی ناوخۆیــی هەندێــك لــە واڵتــان 

پیشــاندەدرێت كــە بەهــۆی فرەهێزییــەوە روویانــداوە و هەندێجاریــش دوووبــارە بوونەتەوە.

كــە  كوردســتانیش  هەرێمــی  ناوخۆیــی  شــەڕی  هۆكارەكانــی  لــە  یەكێــك  بێگومــان، 

ــەوە كــە  ــزی چەكــداری دەگەڕێت ــۆ فرەهێ ــوو، ب ــی ب ــی - پارت ــان شــەڕی یەكێت گرنگرینەكەی

دواجــار رێگــە بــۆ دروســتكردنی لۆردەكانــی جەنــگ، دەســتوەردانی دەرەكــی و پەكخســتنی 

پرۆســەی دەوڵــەت - نەتەوەســازی خۆشــدەكات.

ــی خــراپ  ــا ئەنجام ــە تەنی ــەو فرەهێزیی ــە ئ ــت ك ــە بیرنەچێ ــێ ئەوەشــامن ل ــەت دەب هەڵب

ــە ئیجابییەكەیشــی ئەوەبــووە كــە جــۆرە  ــۆ كوردســتان نەبــووە، بەڵكــو الیەن و نیگەتیڤــی ب

پلۆرالیزمێكــی سیاســی لــە ســایەی هەبوونــی هێــزی چەكــداری دوومەرجەعــەوە دروســتبووە 

كــە دەتوانــێ ســەرئەنجام رێگــە بــۆ بەدەزگاییكردنــی دیموكراســی خۆشــبكات. جگــە 

الیەنەكان/هێزەكان جەنگی ناوخۆیی واڵت/هەرێم

فاالنژ، جواڵنەوەی ئازادی نەتەوەیی، رێكخراوی رزگاریخوازی فەلەستین، 

حزبواڵ، جواڵنەوەی ئەمەل، سوپای ئیرسائیل و سوریا
1990-1975 لوبنان

هۆتۆ، تۆتسی 1994 رواندا

ئۆپۆزیسیۆنی یەكگرتوو، دەوڵەتی تاجیكستان، دەوڵەتی ئیسالمی 

ئەفغانستان، تالیبان، روسیا، ئوزبەكستان، سەربازە ئەرمەنییەكان
1997-1992 تاجیكستان

دەوڵەتی ئیسالمی ئەفغانستان، شوورای چاودێران، جەمعییەتی ئیسالمی، 

حەرەكەی ئیسالمی، تەنزیمی دەعوەی ئیسالمی، حزبی ئیسالمی خالس، 

وەحدەی ئیسالمی، جواڵنەوەی نەتەوەیی –ئیسالمی، حزبی ئیسالمی 

گولبەدین حكمەتیار، سەركردەی میلیشیاكانی قەندەهار، تالیبان و... 

دەسوەردانی روسیا، ئێران و پاكستان

1996-1992 ئەفغانستان

حزبی بەعس، ئەلقاعیدە، جەیشی مەهدی، سوپای ئەمریكا و هاوپەیامنان، 

سوپای عێراق
2011-2003 عێراق

سوریا، میلیشیا شیعەكان، ئۆپۆزیسیۆنی سوریا، داعش و گرووپە 

جیهادییەكان، هێزەكانی سوریای دیموكرات، ئەمریكا، ئێران، روسیا و...تاد.
2017-2011 سوریا
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لــەوە، مــەرج نییــە یەكخســتنی هێــزی پیشــمەرگەی كوردســتان واتــای دووركەوتنــەوەی لــە 

سیاســەت بــدات و یەكێــك لــە كێشــە گریامنەییەكانــی رۆڵــی داهاتــووی ســوپا لــە كوردســتان 

ــدات.  ــی وەرب ــە سیاســەتی ناوخۆی ــاوە دەســت ل ــە رێگــەی كودەت ــە ل ــە لەوانەی ــە ك ئەوەی

ســاموێل هانتینگتــۆن پێیوایــە چەنــدەی" ســوپا پیشــەیی بكرێتــەوە، ئەوەنــدەش رێگــە بــۆ 

دووركەوتنــەوەی لــە سیاســەت خۆشــدەكرێت". ســعیدە لگیفیــان، 1388) بــەاڵم بــۆ هێزێكــی 

ــاداری  ــەوە و وەف ــەواوی پیشــەیی نەكراوەت ــە ت وەك پێشــمەرگەی كوردســتان كــە هێشــتا ب

ــە،  ــەربازیدا هەی ــەوەی س ــە پلەبەرزكردن ــتەییدا دەوری ل ــا و شایس ــی توان ــی لەجیات سیاس

ــە ئــەو ئەنجامــەی بەدواوەبێــت. مــەرج نیی

رۆڵــی ســوپا لــە پاكســتان، لــە توركیــا و رۆڵــی ســوپای پاســداران لــە ئێــران و رۆڵــی 

میلیشــیاكان لــە عێــراق و ئەفغانســتان و رۆڵــی ســوپا و كودەتــای ســەربازی لــە ســووریا ، ئــەو 

بەرچاوروونییەمــان دەداتــێ كــە لــە جوگرافیایەكــی وەك رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا كــە ســوپا و 

هێــزی چەكــدار رۆڵــی حاشــاهەڵنەگری راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی لــە سیاســەتی ناوخۆیــی 

ــی  ــە ســوپای گریامنەی ــن ك ــەوە بكەی ــبینی ئ ــە پیش ــە، زەحمەت ــدا هەی ــی واڵتان و دەرەك

كوردســتان دەتوانــێ یەكســەر لــە سیاســەت دووركەوێتــەوە. بێگومــان ئەمــە نامومكیــن نییــە، 

ــە باشــرین حاڵەتــدا، پرۆســەیەكی درێژخایــەن دەبێــت. بــەاڵم ل

بۆیــە بەشــێوەیەكی گشــتی دەتوانیــن بێژیــن كــە یەكخســتنی هێزی پیشــمەرگەی كوردســتان، 

مەرجــی ســەرەكییە بــۆ بنیاتنانــی دەوڵــەت ، بــەاڵم دەبــێ ئــەو بەرچاوڕوونییــەش هەبێــت 

ــداری  ــی- ئی ــری سیاس ــەر تەگبی ــتبكات، ئەگ ــی دروس ــۆ دیموكراس ــت ب ــێ گرف ــە دەتوان ك

ــەر. ــە سیاســەت نەگیرێتەب دوورخســتنەوەی ســەرباز ل

ــزی  ــە رێگــەی هێ ــورد ل ــی ك ــەردەم برەندســازی نەتەوەی ــی ب ــە گرفتەكان  یەكێكــی دیكــە ل

پیشــمەرگەوە، بــۆ گرفتــی چــەك و تەكنەلۆژیــای ســەربازی نــوێ دەگەڕێتــەوە كــە كاریگــەری 

حاشــاهەڵنەگری لەســەر یەكالییكردنــەوەی جەنگــەكان هەیــە. لەبەرئــەوەی كــورد دەوڵەتــی 

نییــە، دەرفەتــی كڕینــی چــەك و پێداویســتی ســەربازی نوێــی كەمــە. شــەڕی داعــش 

دەروویەكــی كــردەوە تاوەكــو بڕێكــی ســنوورداری چەكــی دژە تانــك بگاتــە كوردســتان . بــەاڵم 

ــزی  ــە دەســتی هێ ــەت چەكــی فــەردی پیشــكەوتووش ل هێشــتا چەكــی دژە فڕۆكــە و تەنان

پێشــمەرگەی كوردســتاندا نییــە . " 150 تانكــی نۆژەنكــراوی كــۆن و نزیكــەی 100 زرێپــۆش و 

90 چەكــی میــالن و ژمارەیەكــی ســنوورداری چەكــی ناتۆ")مامەنــد رۆژە، 2017( لەبەرامبــەر 

بڕێكــی زۆری چەكــی رووســی كــۆن، بەشــی پۆشــتە و پەرداختەكردنــی ســوپایەكی نیزامــی 

كاریگــەر نــاكات.
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ئەنجام

ــمەرگە وەك  ــە پێش ــەوەی ك ــوو ل ــاوی هەب ــەری بەرچ ــش، كاریگ ــرۆر- داع ــەڕی دژی تی ش

ــەورە  ــەیەكی گ ــرۆر كێش ــە تی ــەی ك ــەو پێی ــت. ب ــوردی دەركەوێ ــی ك ــی نەتەوەی برەندێك

و گرنگــی ســەدەی بیســتویەكی مرۆڤایەتییــە، هەرێمــی كوردســتان دەتوانــێ لەســەر 

ــرۆر  ــی تی ــۆ دژایەتیكردن ــتان ب ــی كوردس ــی نەتەوەی ــمەرگە وەك برەندێك ــەپێدانی پێش گەش

وەبەرهێنــان بــكات. ئەمــە دەرگایەكــە بــۆ خۆپاراســنت لــە بــەاڵی تیــرۆر و دەستخســتنەوەی 

ــدا. ــەتی نێودەوڵەتی ــە سیاس ــورد ل ــراوی ك ــەربازی زەوتك ــی - س ــەی سیاس پێگ

بــۆ ئەمــەش دەبــێ ســەرەتا لــە یەكخســتنی هێــزی پیشــمەرگەی كوردســتان و گەشــەپێدان 

و پیشــەیی كردنییــەوە دەســتپێبكرێت . هــاوكات لەگــەڵ ئەوەشــدا تەگبیــرە ئیــداری- 

ــە  ــەربازی كار ل ــزی س ــوپا - هێ ــی س ــە بەهێزكردن ــەوەی ك ــۆ ئ ــەر ب ــییەكان بگیرێنەب سیاس

بەوجــۆرەش   . نــەكات  دیموكراتیزەكردنــی واڵت  و  پرۆســەی گەشەســەندن  پەكخســتنی 

ــەربخات. ــۆی س ــازیی خ ــەی دەوڵــەت - نەتەوەس ــێ پرۆس دەتوان

 جگــە لــەوە، لــە دنیایەكــدا كــە تەكنەلۆژیــای ســەربازی چــوار رەهەنــد بووتــەوە و 

بوارەكانــی وشــكانی، دەریایــی، ئاســامنی و دنیــای مەجــازی و ســایبیری گرتووەتــەوە، دەبــێ 

هەرێمــی كوردســتان زیاتــر بیــر لــە پڕچەككردنــی خــۆی بــكات و باشــرین بــژارەش بــۆ ئەمــە 

ــە. ــان ناوچەیی ــەڵ هێزێكــی ســەرووناوچەیی ی ــی لەگ هاوپەیامن
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سوپا و نەتەوەسازی

سەرەتا

دوای شــەڕی كەنــداوی یەكــەم لــە ســاڵی 1991 دا، باشــووری كوردســتان رێبوارییەكــی 

دوورودرێــژی بــەرەو نەتەوەســازی دەســتپێكرد. لــە گوتــاری سیاســی ئەوكاتــدا، بــە تایبــەت 

ــرا.  ــی دەك ــەوەی نەتەوەی ــتانیدا، جەخــت لەســەر یەكگرتن ــەرەی كوردس ــاری سیاســی ب گوت

ــزە  ــتا هێ ــی، هێش ــەاڵتی سیاس ــەر دەس ــی لەس ــەڕێكی ناوخۆی ــاش ش ــر و پ ــاڵ دوات 26 س

ســەربازییەكانی كوردســتان یەكیاننەگرتووەتــەوە. 

خــۆی  شــێوە  چەندیــن  بــە  نەتەوەیــی  ئەنتەگراســیۆنی  هەوڵەكانــی  ســەرنەكەوتنی 

نیشــاندەدات:

 یەكــەم، ناكۆكــی دەســتەبژێری سیاســی لەســەر ئاراســتەی ئالوگــۆڕی سیاســی و لەگەڵیشــیدا 

ــتاندا.  ــی كوردس ــی هەرێم ــوان زۆنەكان ــەكان لەنێ ــەرچاوە ئابووریی ــز و س ــكردنی هێ دابەش

ئــەم كێشــەیە بــووە بناخــەی شــەڕێكی چەنــد ســاڵە لەنێــوان پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و 

یەكێتــی نیشــتامنی كوردســتان. 

ــی  ــی رێبەرایەت ــانكردن، هەڵبژاردن ــەر دەستنیش ــە لەس ــەم الیەنان ــك ل ــچ الیەنێ دووەم، هی

سیاســی رێكنەكەوتــوون. جگــە لــەوە، شــەراكەتێكی راســتەقینە لــە ئاســتی هەرێمــی 

كوردســتاندا، دوور لــە ئینتیــام و وەالئــی حســزبی دروســتنەبووە. نەبوونــی ئــەم شــەراكەتە 

ــەدژی گــرووپ/ ــان ل ــن خۆی ــە پەراوێزخــراوەكان بتوان ــە گرووپ ــووە هــۆكاری ســەرەكی ك ب

حیزبــی دەســەاڵتدار رێكبخــەن. ئارگومێنتــی ســەرەكی ئــەم گرووپانــە ئەوەبووە كــە، نەبوونی 

شــەراكەتی راســتەقینە بووەتــە هــۆكار بــۆ دروســتبوونی دەوڵەتــی حیزبــی و ئۆتۆریتــەر كــە 

پراكتیكــی سیاســیان جیــاوازی ئەوتــۆی لەگــەل سیســتەم و بیرۆكراســی سیســتەمی رابــردووی 

عێــراق نییــە. ئــەم ئۆپۆزیســیۆنە بــە هاتنەكایــەی چینێكــی نێوەڕاســت كــە بریتیــن لــە گەنــج، 

ــە هەلومەرجــی هەنووكەیــی ناڕازییــە و فراوانــر  رۆشــنبیر، پســپۆڕ، خوێنــدكار و كرێــكار، ل

بــووە.

ــەربكات  ــەكان چارەس ــی و هەرێمیی ــە سیاس ــێ ناكۆكیی ــەربازی دەتوان ــزی س ــا هێ ــەاڵم ئای ب

بەهرۆز شوجاعی
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و هەرێمــی كوردســتان بــەرەو نەتەوەســازیەكی یەكگرتــوو ببــات؟ لــە ناخیــدا، هێــزی 

ــتامنپەروەرییە  ــی نیش ــۆزی و نرخ ــی هاوس ــی فەرهەنگێك ــە خاوەن ــە ك ــەربازی دەزگایەك س

و ئــەم كاراكتەرانــە هێــامی رێكخراوێكــی بــااڵی دەداتــێ. بۆیــە دەزگای ســەربازی دەتوانــێ 

ــەن  ــتبكات. بیرۆكراســی بێالی ــەن دروس ــییەكی بێالی ــەك بیرۆكراس ــوو دەزگای ــە هەم ــر ل زیات

ــت.  ــر ببێ ــی كەم ــی و ئەتنیك ــی، ناوچەی ــرژی سیاس ــوپادا گ ــتەی س ــە جەس ــە ل وادەكات ك

بۆیــە هەنــدێ لــە لێكۆلینڤانانــی ئــەم بــوارە ئاماژەیانكــردووە كــە دەكرێــت هێــزی ســەربازی 

وەك ئامرازێكــی یەكگرتنــەوە و ئەنتەگراســیۆنی نەتەوەیــی بەكاربهێرنێــت. بــەاڵم دەبــێ 

ــكات.  ــە پێویســتە كــێ ســوپا كۆنرۆڵب ــت ك ــەوە دەستنیشــان بكرێ پێشــر ئ

كۆنرتۆڵی هێزی سەربازی

بەگشتی چەندین تیپی جیاوازی میكانیزمی كۆنرۆڵی هێزی سەربازی هەیە:

 یەكەمیــان كۆنرۆلــی كەســی دەســەالتگەرا بەســەر هێزەكەدایــە كــە ئــەو هێــزە لــە دەســت 

ــەاڵتداردا  ــی دەس ــتی حیزبێك ــەربازی لەدەس ــزی س ــی هێ ــەر كۆنرۆڵ ــت. ئەگ ــدا دەبێ تاكێك

بێــت، تایپەكــەی دەبێتــە كۆنرۆڵــی ئۆتۆریتــەری حیزبێكــی جەمــاوەری. لــەم تایپــەدا، هێــزی 

ســەربازی لەهەمبــەر هێــزی پۆلیــس و دەزگا پارامیلیتەرەكانــی دیكــەدا الوازە. بــەاڵم ئەگــەر 

ــی  ــی دەزگا دیموكراتییەكان ــەر بەهێزبوون ــەربازی لەب ــزی س ــی هێ ــدا بەكارهێنان ــە واڵتێك ل

دەوڵــەت ســنوورداربێت، ئــەو تایپــە دەبێتــە ملمالنێــی دیموكراتیانــە. 

لــە تایپــی چوارەمــدا هاوپەیامنــی ســیڤیل - ســەربازی دروســتدەبێت، واتــە هێــزی ســەربازی 

وەك بلۆكێــك بــۆ پالپشــتی گرووپــی سیاســی دیاریكــراو كاردەكات. لــەم تایپۆلۆژییــەدا 

ــی پێنجــەم  ــێ و تایپۆلۆژی ــی دامبەزرێن ــی كات ــەت حكومەت ــێ تەنان ــزی ســەربازی دەتوان هێ

ــە  ــزی ســەربازی ل ــت هێ ــە وەك ئۆلیگارشــی ســەربازی پێناســەكراوە. دەتوانرێ ــێ ك بخولقێن

هەرێمــی كوردســتان، زیاتــر بەپێــی پێوەرەكانــی تایپۆلــۆژی دووەم و چــوارم پێناســەبكرێت 

كــە كۆنرۆلــی حیزبــی جەمــاوەری بەســەریدا زاڵــە و كوالیســیۆنێكی ســیڤیل - ســەربازی لــە 

ــن و  ــردی ســەربازی یەكگرت ــارە، كارك ــاوەدا دی ــەم ن ــەاڵم پارادۆكســێك ل ــە. ب ــدا هەی نێوانیان

ــە هەمــوو واڵتێكــدا -  رێكخســتنە، لەكاتێكــدا پراكتیكــی ســبڤیل واتــە هێــزە سیاســییەكان ل

بەپێــی رسووشــتە سیاســییەكەیان - دەبــێ فرەچەشــن و فــرە ئامانــج بــن. هێــزی ســەربازی 

بەپێــی دیســیپلینی ســەربازی و زنجیــرە فەرمانــە هەرەمییــەكان كاردەكات، لەكاتێكــدا هێــزی 

ســیڤیل زیاتــر لــە پرۆســەیەكی دیموكراتــی و راوێــژدا پرۆســەی بڕیارەكانــی جێبەجێــدەكات.

 لــە هەمانكاتــدا دەبــێ هیــزی نیزامــی پابەنــدی بڕیارەكانــی هێــزی سیاســی واڵتەكــە بێت. لە 

سیســتەمی دیموكراتیــدا بەپێــی كۆمەڵێــك رێســای دەستنیشــانكراو، ســیڤیلەكان كۆنرۆلێكــی 
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ــەوە  ــەن دەوڵەت ــوپا، لەالی ــەرانی س ــە. ئەفس ــەربازی هەی ــزی س ــەر هێ ــان لەس ئۆبجەكتیڤی

ــەی  ــو جەرگ ــی لەنێ ــی دیموكرات ــییەكانەوە. مۆدێل ــە سیاس ــەن الیەن ــەك لەالی ــەزراون، ن دام

ــی  ــە ئینتیامیەك ــدا، بۆی ــەیەكی مێژوویی ــە پرۆس ــەك ل ــەریهەڵداوە، ن ــیدا س ــەی سیاس پێكهات

بەهێــزی بــە جەســتەی پەرلەمانــی هەیــە و خاوەنــی ئیتیــك و پرۆفێســیۆنالیزمی ســەربازییە. 

پرۆســەی ســەربازگیری لــە مۆدێلــی دیموكراتیــدا نــەك لەبــەر پابەنــدی حیزیبی یــان هەرێمی، 

ــە  ــزی ســەربازی ب ــی هێ ــت. پابەندبوون ــۆ خــودی پیشــەكە بەدیدێ ــام ب ــی ئینتی بەڵكــو بەپێ

ــەربازی  ــزی س ــە "هێ ــە، ك ــەو گریامنەیەی ــەر ئ ــەوە لەس ــتەمی دیموكراتیی ــتەی سیس جەس

خــۆی وەك خزمەتــكاری دەوڵەت/حكومــەت ببینێــت". ئەگــەر خزمەتــكاری دەوڵــەت بێــت، 

ــە دروســتبوونی رۆحــی  ــگ ل ــە و رۆڵێكــی گرن ــی نەتەوەكەی ــدا پارێزڤان ــە خۆی ــە ل ــەو كات ئ

نەتەوەییــدا دەبینێــت. بــەاڵم ئەمــە تەنیــا گریامنەیەكــە كــە دەبــێ بــە وردی تاوتوێبكرێــت.

هێزی سەربازی و ناسنامەی نەتەوە 

ــە  ــای سیاســیدا ب ــە دنی ــزی ســەربازی ل ــە هێ ــێ ك ــۆری كالســیكی دیموكراســی رادەگەیێن تی

تــەواوی بێالیەنــە. بــەاڵم ئەمــری واقــع نیشــانیداوە كــە هێــزی ســەربازی وەك مــزوور 

ــێ  ــە "دەب ــان حیزبێكــی دەســەاڵتدارەوە. بۆی ــم ی ــە رژێ ــدە ب ــر پابەن ــە زیات ــرناوە ك بەكارهێ

ــێ  ــو بتوان ــت، تاوەك ــی بێ ــەرەتایی دەزگای دیموكرات ــی س ــدی فۆرم ــەربازی پابەن ــزی س هێ

سیســتەمەكە بپارێزێــت . تەنانــەت دەتوانــێ هێزێــك بێــت لــە دنیــای كۆمەاڵیەتیــدا كــە بــۆ 

 A. Markovits( ".گەشەســەندنی ئەنتەگراســیۆنی نەتەوەیی و خــودی واڵتەكە كاریگەر بێــت

ــو  ــی نێ ــی گرژییەكان ــتێك كەمكردن ــوو ش ــش هەم ــازی پێ F. E. Sysyn، 1989 &( نەتەوەس

 J. Coleman & C Rosenberg،( ــە. بۆیــە وەك جەیمــز كۆملــەن و كارل رۆزنــرگ كۆمەڵگەی

1967( بــۆی دەچــن "ئیندماجــی نەتەوەیــی دەبــێ هــەم لــە ئاســتی تەریتۆریال/جۆگرافیــدا 

ــیۆن و  ــدا، ئەنتەگراس ــال و ئەرزی ــتی تەریتۆری ــە ئاس ــیدا". ل ــتی سیاس ــە ئاس ــەم ل ــت، ه بێ

یەكگرتنــەوەی نەتەوەیــی ئامــاژە بــە لێكپچــڕان و گرژییــە كولتــووری و هەرێمییــەكان دەكات 

كــە دەبــێ لــە پرۆســەیەكی بەردەوامــدا بــەرەو هاوڕەنگكردنــی كۆمەڵگەیەكــی تەریتۆریالــی 

سیاســی بــڕوات. مەبەســت ئــەوە نییــە ببێتــە یــەك كولتــوور، بەڵكــو گرژییەكانــی ناســنامە 

هەرێمییــەكان كەمبكرێنــەوە. لــە ئاســتی سیاسیشــدا، یەكخســتنەوەی نەتەوەیــی ئامــاژە بــە 

پڕكردنــەوەی بۆشــایی نێــوان "نوخبــە و جەمــاوەر" دەكات كــە ئامانجــی شــەراكەتی فراوانری 

خەلــك لەنێــو پرۆســەی سیاســیدایە و لــە هەمانكاتــدا دەبــێ سیســتەمێكی حیســاب دانــەوەی 

نوخبــەی سیاســی لــە بەرامبــەر خەڵــك بێتەئــاراوە. 

ــی؟  ــیۆنی نەتەوەی ــۆ ئەنتەگراس ــك ب ــە ئامرازێ ــێ ببێت ــەربازی دەتوان ــزی س ــا هێ ــەاڵم ئای ب

ــێ ئەندامانــی بۆچــوون و  ــەدا ســەركەوێت، دەب ــەو هەڵمەت ــۆ ئــەوەی هێــزی ســەربازی ل ب
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رەفتارەكەیــان بگــۆڕن و رەفتــارە نوێیەكەیــان بگوازنــەوە نێــو كۆمەڵگــە . كــێ ئــەو بەهایانــە 

دەداتــە هێــزی ســەربازی كــە بتوانــێ كۆمەڵێــك هەڵســوكەوت و ئاكاری نــوێ بداتــە كۆمەڵگە 

ــزی  ــی ســەرەكی هێ ــی خۆشــبكات؟ ئەرك ــۆ ئەنتەگراســیۆنی نەتەوەی ــە ب و بەوشــێوەیە رێگ

ــزی  ــەوە، هێ ــۆری نەت ــەی تی ــی قوتابخان ــە. بەپێ ــی نەتەوەییی ــایش و ئەمنیەت ســەربازی ئاس

ســەربازی دەبــێ وەكــو دەزگای راهێنــان بــۆ بەهــا نەتەوەیی و نیشــتامنییەكان هەڵســوكەوت 

بــكات. بــەاڵم ئــەم ئارگۆمێنتــە ئەوكاتــە كارا دەبــێ كــە سیســتەمی ســەربازگیری یەكســان و 

ــەربازی  ــزی س ــی هێ ــە دەزگا پەروەردەییەكان ــی ل ــانی پەروەردەی ــۆری یەكس ــی تی موفرەدات

ــی  ــی و زمان ــی، ئایین ــی، ئەتن ــەی ناوچەی ــە پێكهات ــەدا ك ــەو واڵتان ــەت ل ــت، بەتایب دا هەبێ

ــان هەبێــت.  جیاوازی

مۆریــس یانوۆڤیتــز تیۆریســتیی ســەربازی- كۆمەاڵیەتــی ئــەوە دەستنیشــاندەكات كــە "هێــزی 

ســەربازی دەتوانــێ، بــە گەشــەپێدانی هەســتی نەتەوەپــەروەری لەنــاو ئەندامەكانیــدا وەك 

بكــەری ئاڵوگــۆڕی كۆمەاڵیەتــی خزمــەت بــكات." )Janowitz، 1964:82( دینامیكــی ناوخۆیی 

ــەی  ــەم تایبەمتەندیی ــرێ ئ ــكارە و دەك ــتی هۆمۆجێن ــێویەكی رسووش ــەربازی بەش ــزی س هێ

ــراوە  ــان كۆلۆنیزەك ــراوە ی ــە داگیرك ــەك ك ــە . نەتەوەی ــو كۆمەڵگ ــۆ نێ ــەوە ب ــوپا بگوازرێت س

ــكات، دەتوانــێ  ــزە ب ــو یەكــدا هۆمۆجینی ــە جیاوازەكانــی كۆمەڵگــە لەنێ و دەیەوێــت پێكهات

توخمەكانــی )عنــر( دەروونــی - كۆمەاڵیەتــی ســوپا بــۆ یەكێتــی نەتەوەیــی بەكاربێنێــت. 

راهێنانــی ســەربازی و كولتــووری ســوپا جەخــت لەســەر ناســنامەی گرووپــی دەكاتــەوە كــە 

ــە،  ــەم ئەرك ــت. ئ ــەكار دەهێرنێ ــەوە ب ــی نەت ــرازی زەبروزەنگ ــدراوە و وەك ئام ــی پێ ئەركێك

ئەركێكــی تایبەتــە كــە لەجیاتــی ئینتــامی هەرێمی/ئەتنــی، وەالئــی نەتەوەیــی الی ســەرباز 

ــە  ــەی یەكســان هەی ــۆ مامەڵ ــر ب ــی فراوان ــزی ســەربازیدا دەرفەت ــو هێ دروســتدەكات. لەنێ

و ئەنجامەكــەی دەبێتــە رادەیەكــی بەرزتــری وابەســتەیی كۆمەاڵیەتــی، چونكــە ئەندامانــی 

هێــزی ســەربازی كــە لــە گرووپــە جیاجیاكانــی كۆمەڵگــەوە هاتــوون، ئەزموونــی یەكڕەنــگ 

ــەوە.  ــدا بیردەكەن ــوەی نەتەوەیی ــە چوارچێ وەردەگــرن و ل

ــەری  ــەربازی وەك "بك ــزی س ــاوازی هێ ــەری جی ــز )Janowitz، 1964:86( دوو رووب یانۆڤیت

سیســتەمی  یەكێكیــان  پێناســەدەكات.  نەتەوەیــی"  ناســنامەی  هەســتی  دروســتكردنی 

ــە، ئەوەیدیكــەش كاریگــەری ســوپا وەك  ــی واڵت ــژ و ناوچەكان ــە هەمــوو توێ ســەربازگیری ل

بەهایەكــی ســیمبوولی هێــزی نیشــتامنی واڵت بــۆ خــودی خەڵكەكەیــە. هێــزی پێشــمەرگەی 

ــرناوە،  ــك بی ــەالی خەڵ ــورد ل ــی ك ــا نەتەوەییەكان ــە بەه ــێك ل ــتا وەك بەش ــتان تائێس كوردس

بــەاڵم نەبوونــی سیســتەمی ســەربازگیری پــاش دامەزرانــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و 

بەشــداری ئــەم هێــزە لــە شــەڕی ناوخــۆ و وەالئــی حیزبــی، لــە پرســتیژی هێــزی پێشــمەرگەی 
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الی خەڵــك كەمكــردەوە، هەرچەنــدە پــاش شــەڕی داعــش ئــەم پرســتیژە تاوەكــو رادەیەكــی 

ــەوەی كــوردە.  ــزی پێشــمەرگە ســیمبوولێكی حاشــا هەڵنەگــری نەت ــووەوە. هێ زۆر بەرزب

بوونــی ســوپایەكی یەكدەســت هــەم لەگــەڵ تیۆری"قوتابخانــەی نەتەوەیــی"، هــەم لەگــەڵ 

ــت،  ــدا رێكدەكەوێ ــیۆنی نەتەوەیی ــۆری ئەنتەگراس ــەڵ تی ــەم لەگ ــردن و ه ــۆری مۆدێرنك تی

چونكــە ســوپا وەك قوتابخانەیــەك رەفتــار دەكات كــە ســەربازەكانی دوای دەرچــوون نــە وەك 

تاكــی ســەر بــە ناوچە/هــۆز و گــرووپ، بەڵكــو وەك هاونیشــتامنی بــە ئینتیــام بــۆ نەتــەوە 

ــە  هەڵســوكەوت دەكات. بەپێــی ئــەم تیۆرییــە و بەگوێــرەی هەلومەرجــی شــەڕ و ئاشــتی ل

واڵتەكــەدا، ســوپا یارمەتیــدەرە بــۆ بووژاندنــەوەی ئەنتەگراســیۆنی نەتەوەیــی. 

بــۆ ئــەوەی ســوپا بتوانــێ كۆمەڵگــە مۆدێرنیــزە بــكات، دەبــێ خــۆی لــە كۆمەڵگــە مۆدێرنــر 

ــراودا  ــی لەتلەتك ــی كۆمەڵگەیەك ــە ناخ ــوپا ل ــەر س ــە، ئەگ ــەكە لەوەدای ــەاڵم كێش ــت. ب بێ

دروســتبووبێت، چــۆن دەتوانــێ ئــەو كۆمەڵگەیــە لــە پارچــە - پارچەبوونــی هەرێمــی، 

ــەكان ئاســۆیین )هەرێمــی،  ــەك كــە وەالئ ــە كۆمەڵگەی ــكات؟ ل ــی و خێڵەكــی رزگارب ناوچەی

تەگــەرەی زۆری  نەبێــت،  ئەســتەمیش  تیۆرییــە  ئــەم  كارابوونــی  ناوچەیــی، خێلەكــی( 

ــە  لەبەردەمدایــە. ئینتیــامی ئەتنــی و هەرێمــی خاوەنــی دینامیكــی خۆیــە و بەشــێوەیەك ل

ــە خــودی هــۆكاری هەبوونــی ســوپادا  ــاو ســوپاش دەپەڕێتــەوە. كێشــەكە ل ــۆ ن شــێوەكان ب

ــاكات،  ــرۆل ن ــوپا كۆن ــەوە س ــەاڵم نەت ــە. ب ــتنی نەتەوەی ــی پاراس ــە ئەرك ــەرهەڵدەدات ك س

ــە.  ــدەكات حكومەت/دەوڵەت ــوپا كۆنرۆل ــەوەی س ئ

پاراســتنی نەتــەوە ئەوكاتــە دەســتەبەردەبێ كــە بەرژەوەنــدی نەتــەوە و دەوڵــەت یەكبگــرن. 

ــاو  ــۆ ن ــی ب ــی هەرێمی/ئەتن ــە گرووپ ــەن ك ــەكان وادەك ــە هەرێمی/ئەتنیی ــەاڵم دینامیزم ب

ــوپا  ــە س ــوپا. وات ــو س ــۆ نێ ــەوە ب ــەوە بگوازرێن ــو دەوڵەتیش ــەوە و لەنێ ــەت بگوازرێن دەوڵ

ــت.  ــەوە دەگرێ ــی بەخۆی ــە شــێوەكان رووخســارێكی هەرێمی/ناوچەیی/ئەتن بەشــێوەیەك ل

بۆیــە ئەگــەر كۆنرۆلــی دەوڵەت/حكومــەت لەدەســت هەرێم/ناوچە/ئەتنیكێكــی واڵتەكــەدا 

بێــت، كۆنرۆلــی ســوپاش دەكەوێتــەوە دەســت هەمــان گــرووپ. واتــە ســوپا دەبێتــە ئامــرازی 

پاراســتنی ئاسایشــی ئــەو گرووپــە نــەك ئاسایشــی نەتەوەكــە. 

ســینتیا ئێنلــۆ C. Enloe، 1980:3دەستنیشــانیدەكات كــە ئەگــەر بەرژەوەنــدی گــرووپ/

ــەوە  ــرەكاری نەت ــەری ئەنتەگ ــوپا وەك بك ــكات، س ــە پەیداب ــوپا رێگ ــاو س ــۆ ن ــك ب ئەتنیكێ

ســەرناكەوێت. ئــەوكات ســوپا ناچــار دەبــێ بەرژەوەنــدی ئەمنــی بەپێــی نەخشــەی هەرێمی/

ئەتنــی دابینبــكات، چونكــە نوخبــە و ئەلیتــی سیاســی- ســەربازی نوێنەرایەتــی ئــەو گرووپــە 

دەكات. هۆكارێكــی زۆر هەیــە كــە نەخشــەی ئەتنی/هەرێمــی دەبێتــە بەشــێك لــە دینامیكــی 

ــت.  ــۆی كۆمەڵگــەدا كاریگــەر دەبێ ــەت بەســەر ك ــدێ هەلومەرجــدا تەنان ــە هەن ســوپا و ل
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لەوبــارەوە دۆنالــد هۆرۆڤیتــز Horowitz، 1985:443 دیاریــدەكات كــە "ســوپا هــەم ســامانە 

هــەم ئامرازێكــە بــۆ ناكۆكــی ئەتنی/هەرێمــی."

ــە  ــە، بۆی ــبوونی كۆمەڵگەی ــەوەی دابەش ــوپا رەنگدان ــە "س ــێ ك ــا دەڵ ــز هەروەه  هۆرۆڤیت

ــاو  ــت، دابەشــبوونی ن ــە نەبێ ــەی خــودی كۆمەڵگ ــەی پێكهات ــەی ســوپا ئاوێن ــەر پێكهات ئەگ

ســوپا رەنگێكــی سیاســی بەخــۆوە دەگرێــت". رەنگــە سیاســییەكەی لەوێدایــە كــە حكومــەت 

بــۆ هەمواركردنــی پێكهاتــەی هەرێمی/ئەتنــی ســوپا دەســتتێوەردان لــە كاری ســوپا دەكات 

و بەهــا ســەربازییەكان پێشــێلدەكات. بەهــای ســەربازی بەپێــی گەورەیــی پلــە و زنجیــرەی 

ئیداریــی فەرمانــە، بــەاڵم دەســتتێوەردانی سیاســی لەنێــو كاروبــاری ســەربازی دەبێتــە یەكــەم 

هەنــگاوی تێكدانــی ســنوورەكانی ســیڤیل و ســەرباز. 

ــەرنەكەوتنی  ــەرەكی س ــی س ــە هۆكارەكان ــك ل ــەرباز یەكێ ــیڤیل - س ــنووری س ــكاندنی س ش

جەســتەی ســەربازی و داڕمانــی بــەرە - بــەرەی ســوپا بــووە. لــە هەرێمــی كوردســتان ئــەم 

ــەی ســەربازین  ــی پل ــدا خاوەن ــە هەمانكات ــرە، كادیــری حیزبــی زۆر جــار ل ســنوورە زۆر لێڵ

بەپێــی  ئەگــەر  بــەاڵم  دەكــەن.  هەڵســوكەوت  حیزبی/ناوچەیــی  پابەندیــی  بەپێــی  و 

ــن  ــێ بڵێی ــن، دەب ــە بكەی ــای دیاردەك ــز تەماش ــنوورەكان"ی هۆرۆڤیت ــكاندنی س ــۆری "ش تی

ــێ  ــەزراوە. دەب ــتتێوەرنەدان دام ــای دەس ــەر بنەم ــیڤیل لەس ــەربازی - س ــدی س ــە پەیوەن ك

بگوترێــت كــە ئەگــەر مبانــەوێ ســوپا وەك ئامرازێكــی ئەنتەگراســیۆنی سیاســی رەفتــار بــكات، 

دەبــێ خاوەنــی بەهاكانــی خــۆی بــێ و بتوانــێ ئــەو بەهایانــە بگوازێتــەوە نێــو كۆمەڵگــە.

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــن. ب ــەربازیدا پێبگەیێرنێ ــو دەزگای س ــێ لەنێ ــە دەب ــەم بەهایان ــا ئ  هەروەه

دەســتەبژێری سیاســی ســنوورەكانی ســیڤیل - ســەربازی تێپەڕبــكات، ئــەم پێگەیشــتنە كامــڵ 

نابــێ و بناخــەی بەها ســەربازییەكان وەك پرۆفێســیۆنالیزم و بێالیەنی بیرۆكراتیەتی ســەربازی 

ــۆ  ــی ســەربازی ب ــی بیرۆكرات ــێ پرفێســیۆنالیزم و بێالیەن هەڵدەوەشــێتەوە. كۆمەڵگــە دەتوان

ــیۆنالە  ــا پرۆفێس ــەر بەه ــكات. ئەگ ــی ب ــدا كۆپ ــو ئەندامەكانی ــی لەنێ ــیۆنی سیاس ئەنتەگراس

ســەربازییەكان لــە دەرەوە دەســتكاری نەكرێــن، ســوپا دەتوانــێ ببێتــە قوتابخانــەی نەتەوەكە. 

ــار  ــەك بڕی ــەری ســەرەكی لەگــەڵ ی ــز Dietz، et al، 2000:14 ســێ فاكت ــی دیەت ــە بۆچوون ب

ــكات  ــار ب ــی رەفت ــێ وەك ئامــرازی ئەنتەگراســیۆنی كۆمەاڵیەت ــا ســوپا دەتوان دەدەن كــە ئای

یــان نــا. ئــەم فاكتەرانــە بریتیــن لــە خــودی ســوپا، دەوڵــەت و چۆنایەتــی نەخشــەی ئەتنــی/

هەرێمــی واڵتەكــە. ئەم ســێ فاكتــەرە بەپێی ئاســتی مۆدێرنیزاســیۆنی كۆمەڵگە هەڵســوكەوت 

دەكــەن. مۆدێرنیزاســیۆنی كۆمەڵگــە ئامــاژە بــە ئاســتی گەشەســەندنی كۆمەاڵیەتــی - ئابووری 

دەكات كــە گرێــدراون بــە رادەی گەشــەی كەرتــی تایبــەت، ئابــووری فرەبەرهــەم و ئاســتێكی 

بــەرزی گەشەســەندنی چەمكــی هاوواڵتیبــوون. 
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ئەنجام

ئەگــەر ئــەم فاكتەرانــە بەپێــی هەلومەرجــی هەنووكەیــی كوردســتان هەڵســەنگێنین، 

بەداخــەوە وێنەیەكــی تاریــك دێتــە بەرچاومــان: 

ــن  ــەت گەورەتری ــرە. حكوم ــی الوازت ــی حكوم ــە كەرت ــە كوردســتان زۆر ل ــەت ل ــی تایب كەرت

ــە. ئابــووری كوردســتان تاڕادەیەكــی بــەرز تاكبەرهەمییــە و گەشەســەندنی  كارپێــدەری واڵت

تاوەكــو ئاســتێكی چارەنووسســاز گرێــدراوە بــە هەناردەكردنــی ســووتەمەنی كاربۆنــی، واتــە 

نــەوت. لــەوەش جدیــر، چەمكــی هاوواڵتیبــوون لەنێــو كۆمەڵگــەدا الوازە، چونكــە پابەنــدی 

خەلــك و تاكــی كۆمەڵگــە زیاتــر بــە حیزبــی و هەرێمــی پێناســە دەكرێــت نــە بــە خــاك و 

ــی  ــەی سیاس ــوان نوخب ــایی نێ ــەم بۆش ــكەوتوو ه ــی پێش ــتامن. كۆمەڵگەیەك ــەوە و نیش نەت

و گەلەكــە كەمدەكاتــەوە، هــەم پرۆســەی ئەنتەگراســیۆنی نەتەوەیــی خێراتــر دەكات. 

ــی  ــدە دەرفەت ــت، ئەوەن ــەك دوور بێ ــە ی ــەل ل ــە و گ ــكەوتوویی نوخب ــتی پێش ــدە ئاس چەن

ــە -  ــوان نوخب ــایی نێ ــە، بۆش ــەوە. بۆی ــی كەمدەبێت ــی و نەتەوەی ــیۆنی كۆمەاڵیەت ئەنتەگراس

جەمــاوەر تەگەرەیەكــی گەورەیــە لــە پێــش ژینگــەی سیاســی و پەیوەندی ســیڤیل - ســەربازی 

لــە كوردســتان. 

دەستنیشــانكردنی ئــەوەی گەلــۆ ســوپا دەتوانــێ ببیتــە ئامرازێــك بــۆ ئەنتەگراســیۆنی 

نەتەوەیــی، گرێــدراوە بــە هەڵســوكەوتی ســوپا، نوخبــە و دەوڵــەت لەگــەڵ یەكــری و ئاســتی 

ــتان.  ــەی كوردس ــەندنی كۆمەڵگ گەشەس

سەرچاوەكان
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ئەزموونی ئەفغانستان

پێكهاتی سوپا و رۆڵی لە سیاسەتدا

پێشەكی

ســوپا و چەكــدارەكان لــە زۆربــەی كۆمەڵگــە و واڵتانــدا رۆڵێكــی گرنگیــان لــە گۆڕانكارییــە 

سیاســییەكاندا هەیــە. لــەو واڵتانــەدا كــە كۆمەڵگــەی مەدەنــی و حیزبــە سیاســییەكان رۆڵێكی 

ئەوتۆیــان نییــە، نەبوونــی ئــەو ناوەندانــە بووەتــە هــۆی بەهێزبوونــی ســوپا لــە گۆڕەپانــی 

سیاســەتدا و ئیــر ســوپا دەبێتــە هێزێكــی رێكخراوی سیاســی. بــەاڵم دەســتتێوەردان و نفووزی 

ســوپاییەكان لەنێــو سیاســەتدا لــە واڵتێكــەوە بــۆ واڵتێكــی دیكــە و لــە كۆمەڵگەیەكــەوە بــۆ 

ــی  ــەی میلیتاریزم ــە رێگ ــتەوخۆ ل ــدا راس ــدێ واڵت ــە هەن ــاوازە. ل ــە جی ــی دیك كۆمەڵگەیەك

ســەربازییەوە كــە كتوپــڕ و بــە زەبروزەنــگ دێتــە ئــاراوە، دەســت لــە سیاســەت وەردەدەن و 

دێنــە گۆڕەپانــی سیاســەتەوە. لــە هەندێكــی دیكــەدا كاریگــەری ئــەوان بەشــێوەی نفــووزی 

ــە پشــتیوانیی  ــان ب ــداری ـ بەســەر سیاســەمتەدارەكاندا ی ــی ناچەك ناڕاســتەوخۆی میلیتاریزم

ناڕاســتەوخۆ لــە رەوتــە سیاســییەكاندا بەدیدێــت. 

ــدێ  ــە هەن ــە، ل ــەو واڵت ــە پرۆســەی دەوڵەتســازی ل ــەی ك ــەو واڵتان ــە ل ئەفغانســتان یەكێك

ــە  ــەو واڵت ــی و دەســتتێوەردانەكانی ســوپاوە. ئ ــر هەژموون ــە ژێ ــدا كەوتووەت بڕگــەی زەمەنی

ــەربازی و  ــای س ــا پەیت ــی پەیت ــك گۆڕان ــتدا كۆمەڵێ ــۆزدە و بیس ــەدەی ن ــە س ــی ل بەتایبەت

سیاســی بەخــۆوە بینیــوە. لەالیەكــی دیكەشــەوە، هێــزە میلیشــیا ئەتنیەكانیــش لــە رابــردوودا 

و تاڕادەیــەك ئێســتاش لــەو واڵتــەدا چاالكییــان هــەر هەبــووە و لــە گۆڕانكارییــە سیاســی و 

ــڕاوە.  ــان گێ ســەربازییەكاندا رۆڵی

ــتان  ــوپای ئەفغانس ــینەیەكی س ــە پێش ــان كورت ــژوو ی ــە مێ ــدا كورت ــە پێش ــارەدا، ل ــەم وت ل

ــەو  ــوپای ئ ــی س ــدارەكان و بەتایبەت ــزە چەك ــەی هێ ــەڕووی پێكهات ــا ل ــەڕوو و ئینج خراوەت

حیكەمەتوڵال زەالند

ناوەندی لێكۆڵینەوە سراتیژی و ناوچەییەكان CSRS ـ كابوول
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ــاكان  ــزە میلیش ــەی هێ ــەتدا و پێكهات ــە سیاس ــوپا ل ــی س ــەر رۆڵ ــكخراوەتە س ــەوە، تیش واڵت

ــی  ــە حوكمڕانی ــش ل ــی كاریگەرییەكەیانی ــی و نەرێنییەكان ــە ئەرێن ــدا خاڵ ــەڵ ئەوەش و لەگ

ئەفغانســتاندا باســكراوە.

رابردووی سوپا لە ئەفغانستاندا

 ئەفغانســتان واڵتێكــی خێڵەكییــە و بەدرێژایــی مێــژوو ســوپای ئــەو واڵتــە زیاتــر بــە شــێوازی 

ــان كاری پێدەكــرا. ئــەو ســوپایە  ــە واڵتەكەی ــۆ بەرگــری ل ئەتنیكــی و ناڕێــك پێكدەهێــرنا و ب

ــاش  ــوو و پ ــاردەر ب ــری و پەالم ــوپایەكی بەرگ ــی، س ــای داران ــەردەمی تەیموورش ــو س تاوەك

شــازەمان، ســوپایەكی بەرگریكــەر بــووە. 

ــەك، ســوپایەكی  ــی هۆت ــس خان ــە میروەی ــوو ك ــدا ب ــە ســەدەی هەژدەیەم ــۆ یەكەمجــار ل ب

ــە )1709 ـ  ــس نیك ــی میروەی ــە فەرماندەی ــوپایە ب ــەو س ــتكرد. ئ ــی دروس ــی ئەتن رێكوپێك

ــە  ــتان ك ــی ئەفغانس ــوپای رێكوپێك ــان س ــووەوە. پاش ــران ب ــكری ئێ ــگاری لەش 1715( بەرەن

تــۆپ و تۆپچــی هەبــوو و لــە ســوارچاك و پیــادە پێكهاتبــوو، لــە ســااڵنی 1747 و 1772دا و 

لەســەردەمی پاشــایەتی ئەحمەدشــای دەرانیــدا پێكهێرنا و بە ســوپایەكی بەهێــزی نەتەوەیی ، 

بناخــەی حكومەتێكــی ســەقامگیر و كــۆك و پۆشــتەی دامەزرانــد. بــەاڵم لەشــكرە بەهێزەكــەی 

ئەحمــەد شــای دەرانــی پــاش مەرگــی ئــەو، بــووە چەنــد بــەش و لەالیــەن كوڕەكانییــەوە بــۆ 

شــەڕە ناوخۆییــەكان بەكارهێــرنان.

 دواتــر ئەمیــر دۆســت محەممــەد خــان لەســەردەمی دووەمــی ئەمارەتەكــەی خۆیــدا 1804–

1861( ســوپایەكی رێكوپێكــی دامەزرانــد كــە ژمــارەی لــە 30 هــەزار كــەس تێنەدەپــەڕی. 

 پــاش میــر دۆســت محەممــەد خــان لەســەردەمی ئەمیر شــێرعەلی خانــدا، بنەمای ســوپایەكی 

رێكوپێــك و بــەردەوام دانــرا كــە ئەندامەكانــی مەشــقی ســەربازییان پێدەكــرا و یۆنیفۆرمــی 

ــینەكەی  ــاش میرنش ــوو. پ ــەس دەب ــەزار ك ــەك 50 ه ــەر ی ــرا و لەس ــیان لەبەرك سەربازییش

میــر شــێرعەلی خــان، میــر عەبدولڕەحــامن خــان لــە ســاڵی 1880ـــدا قۆڵــی بــۆ پێكهێنانــی 

ســوپایەكی هەمیشــەیی هەڵامڵــی و ســێیەمین ســوپای رێكوپێكــی ئەفغانســتانی دامەزرانــد.

ــزی  ــادە و هێ ــە 88400 ســەربازی پی ــر عەبدولڕەحــامن خــان، ل ــەك، ســوپاكەی می لەســەر ی

ــوپایە  ــەو س ــوو. ئ ــایەتی پێكهاتب ــاری پادش ــەوانی دەرب ــە و پاس ــزی تۆپخان ــوارچاك و هێ س

لەســەردەمی میــر حەبیبوڵــاڵ خــان و میــر ئەمانوڵــاڵ خانــدا بەهێزتــر و تۆكمەتــر و پۆشــتەتر 

كــرا. بەتایبەتــی هێــزی ئاســامنیی ئەفغانســتان لەســاڵی 1924 لەســەردەمی حوكمڕانــی 

ئەمانوڵاڵخانــدا دامــەزرا و بــۆ مەشــق و راهێنانیشــیان شــارەزا و لێزانــی تــورك و ئەڵامنییــان 

بــۆ گرتــن و چەكــی نوێیــان بــۆ دابینكــردن. پــاش رووخانــی تەختــی پاشــایەتی ئەمانوڵاڵخــان، 
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ــە واڵتەكــەدا دروســتبوو و ســوپاكەش لەنێوچــوو.  ــۆزی و پشــێوی ل قۆناخێكــی ئاڵ

پــاش پاشــایەتییەكەی میــر ئەمانوڵــاڵ خــان، ئــەو ســوپایە لەســەردەمی محەممــەد نادرخانــدا 

ــو  ــەد داووددا تاوەك ــەردار محەمم ــا و س ــر ش ــەد زاهی ــەردەمی محەمم ــوو و لەس دامەزراب

ــرد،  ــڕەوی دەك ــوو پێش ــتان خەریكب ــی ئەفغانس ــەر خاك ــۆ س ــاران ب ــۆڤیەتی ج ــی س هێرش

ــان  ــن بۆخۆی ــی موجاهیدی ــن" لەنێوچــوو و تاقمەكان ــەاڵم لەگــەڵ ســەركەوتنی "موجاهیدی ب

رێكخســتنی ســەربازی و ئیــداری و ئەتنــی خۆیانیــان هەبــوو. هــەر بۆیــەش لەگــەڵ هاتنــە 

ســەركاری حكومەتــی موجاهیدیــن و بــەدوای ئەوانیشــدا تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان، ئــەو واڵتــە 

ــووە خاوەنــی هێزێكــی چەكــداری ناڕێكوپێــك.  ب

تاڵیبــان،  حكومەتــی  رووخانــی  و  ئەفغانســتان  بۆســەر  ئەمریــكا  هێرشــەكەی  پــاش 

ــدرا و ســوپایەكی نیشــتامنی  ــەرزای دامەزرێن ــد ك ــی حامی ــە رێبەرایەت ــوێ ب حكومەتێكــی ن

تــازەش لــە دیســەمبەری 2002 دا بــە ئەمــری ســەرۆككۆمار كــەرزای و بــە هــاوكاری 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان دروســتكرا كــە بــە ســوپای فەرمــی ئەفغانســتان و بەشــێك لــە هێــزە 

چەكدارەكانــی ئــەو واڵتــە لەقەڵەمدەدرێــت.

پێكهاتەی ئێستای سوپای ئەفغانستان

ــتامنی،  ــی نیش ــتامنی، پۆلیس ــكری نیش ــە: "لەش ــن ل ــتان، بریتی ــی ئەفغانس ــزە ئەمنییەكان هێ

پۆلیســی ســنوورپارێز، پۆلیســی ناوچەیــی و هێــزە تەناهییەكانــی نیشــتامنی، كــە ئــەوی هەرە 

ــی  ــارەی هێزەكان ــاڵی 2015م ژم ــە س ــان لەشــكری نیشــتامنی ئەفغانســتانە. ل متامنەپێكراوی

پۆلیــس لــە ئەفغانســتان 175 هــەزار كــەس و لەشــكری نیشــتامنیش 195 هــەزار ســەرباز بــوو 

كــە لەســەر یــەك ســەربازی لەشــكر و پۆلیــس ژمارەیــان دەگەیشــتە 352000 كــەس. 30000 

پۆلیســی ناوچەییــش شــان بــە شــانیان خەریكــی چاالكــی ســەربازی بــوون. 

ــە  ــەرۆككۆمار و ب ــی س ــر فەرماندەی ــتان لەژێ ــی ئەفغانس ــزە چەكدارەكان ــەك، هێ ــەر ی لەس

ــەدا  ــەو واڵت ــی ئ ــری بەرگری ــی وەزی ــر فەرماندەی ــتامنی لەژێ ــوپای نیش ــش س دیاریكراویی

خزمــەت و چاالكــی دەكــەن كــە ئەركانــی ســوپا، بەشــی هــەرە گرنــگ و چاالكــی وەزارەتــی 

بەرگریشــە. ئێســتا فەرماندەییــە بنەڕەتییەكانــی لەشــكری ئەفغانســتان لــە شــەش لەشــكری 

ــووە.   ــزە ئاســامنییەكان پێكهات ــی لەشــكری هێ ــی و قۆڵێك زەوین

1- لەشكری 201 سیالب لغامن

2- لەشكری 203 تندر گردیز
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3- لەشكری 205 اتل قندهار

4- لەشكری 207 ڤفر هرات

5- لەشكری 209 شاهین مزار رشیف

6- لەشكری 215 میوند هلمند

7- لەشكری ئاسامنی

ــاڵی 2015  ــتانە و س ــوپای ئەفغانس ــەرەكییەكانی س ــە س ــە لق ــك ل ــامنیش یەكێ ــزی ئاس هێ

ژمارەیــان لەســەر یــەك دەگەیشــتە 6600 كــەس كــە 55 كەســیان ژنبــوون. هێــزی ئاســامنی 

ئەفغانســتان 161 فڕۆكــەوان و 91 فڕۆكــەی جۆراوجــۆری هەیــە كــە 49 دانەیــان تەنیــا هێلــی 

كۆپتــەری Mi-17 ەن. ســوپای ئەفغانســتان تاوەكــو پێــش رووخانــی ئــەو حكومەتــەی یەكێتی 

ســۆڤیەت پشــتیوانی لێدەكــرد، نزیكــەی 500 فڕۆكــە و كۆپتــەری هێرشــبەری هەبــوو. بــەاڵم 

ــان بەهــۆی  ــان ی ــن هەمووی ــرێ بڵێی ــی ئەفغانســتاندا، دەك ــە ســااڵنی شــەڕە ناوخۆییەكان ل

پێڕانەگەیشــنت لــە بــواری تەكینكیییــەوە یــان لــە ملمالنێیەكانــی شــەڕی ناوخــۆدا لەنێوچــوون. 

ــقی  ــی و مەش ــی چاالك ــی"دا خەریك ــامنی و زەوین ــزی "ئاس ــە هێ ــاڵی 2015 ، 780 ژن ل س

ســەربازی بــوون كــە لــە ســەتا یــەك كەمــری هەمــوو ســەربازەكانی لەشــكرەكەیان پێكدێنــن 

ــی  ــەی كەمبوون ــۆكارە بنەڕەتییەك ــەن. ه ــەت دەك ــەرباز" خزم ــەی "س ــە پل ــیان ب و زۆربەش

ــووری و  ــەر و هــۆكارە كولت ــۆ فاكت ــەوە ب ــزی لەشــكری ئەفغانســتاندا دەگەڕێت ــە ری ــان ل ژن

ــەڵ  ــان لەگ ــادەن ژنی ــان رێگــە ن ــە خێزانەكانی ــو كۆمەڵگــەی ئەفغانســتان ك ــی نێ ئایینییەكان

ــن.  ــی ب ــی كار و چاالك ــاوان خەریك ــەورەی پی ــی گ گرووپێك

لــە ناوەنــدی ویالیەتەكانــدا 36 فەرماندەیــی دانــراون بــۆ راكێشــانی ئــەو كەســانەی مەرجــی 

ــە  ــەوێ خۆبەخشــانە ببن ــە و دەیان ــە لەشــكری نیشــتامنیدا هەی ــۆ بەشــداری ل پێویســتیان ب

ــە  ــت ، ل ــان پێدەكرێ ــەوە و متامنەی ــۆرم پڕدەكەن ــەوەی ف ــاش ئ ــەكان پ ــەرباز. خۆبەخش س

یەكێــك لــە ناوەندەكانــی راهێنــان و فێركردنــی لەشــكری نیشــتامنیدا بــۆ مەشــقی ســەربازی 

رێكدەخرێــن. بــۆ راهێنانــی درێژخایەنــی ســەربازە ئەفغانییــەكان، كۆمەڵێــك ناوەنــدی 

ــە، بــەاڵم  فێــركاری ســەربازی دروســتكراون كــە گرنگرینەكەیــان ئاكادیمــی ســەربازیی كابول

ئێســتا زۆربــەی ســەربازە پلەپێدراوەكانــی لەشــكری ئەفغانســتان لەڕێگەی بەرنامــەی راهێنان 

و فێــركاری كورتخایــەن و مامناوەنــدەوە هاتوونەتــە نێــو ریزەكانــی لەشــكری ئەفغانســتانەوە 

و ژمــارەی ئــەو كەســانەی پــاش تێپەڕاندنــی مەشــق و راهێنانــی درێژخایــەن هاتوونەتــە نێــو 

ریــزی لەشــكرەوە كەمــرن.
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رۆڵی سوپا لە سیاسەتدا

ســوپاكان زیاتــر بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی شــێوەی سیســتەم و رەوتــە سیاســی و ئەتنییــەكان بــۆ 

بەرگــری لــە واڵتێــك و دابینكردنــی تەناهــی ئــەو واڵتــە دروســتدەكرێن، بــەاڵم بەو حاڵەشــەوە 

لــە هەنــدێ واڵتانــدا بەتایبەتــی لــە واڵتانــی ئەفریقایــی - ئاســیایی و باشــووری ئاســیادا ســوپا 

بەشــدارییەكی چاالكانــە و بنەڕەتــی لــە سیاســەتی ئــەو واڵتانــەدا هەیــە.

ــەاڵم  ــە، ب ــی جیهانیی ــەتدا، دیاردەیەك ــە سیاس ــوپاییەكان ل ــی س ــتتێوەردان و هەژموون  دەس

دوو روانگــەی جیــاواز لــەو بــوارەدا هــەن: بەپێــی روانگــەی یەكــەم: ســوپا بــەو ئامرازانــەی 

بەدەســتیەوەیەتی، باشــر دەتوانــێ پێشــی پشــێوی و ئاڵۆزییــەكان بگرێــت و پێیانوایــە 

بەشــداربوونیان لــە سیاســەتدا بــە قازانجــی واڵتەكەیــە، بــەاڵم روانگــەی دووەم ئــەو 

ــدا  ــدێ كات ــە هەن ــوپا ل ــە، س ــەم روانگەی ــای ئ ــەر بنەم ــت. لەس ــان دەبینێ ــدارییە بەزی بەش

حكومەتــەكان دەكاتــە سیســتەمێكی دیكتاتــۆری و لــەو كۆمەڵگەیانــەدا ئیــر شــتێك بەنــاوی 

خەڵكســاالری )دیموكراســی( لــە گــۆڕێ نییــە. لەالیەكــی دیكــەوە لەبەرئــەوەی ســوپاییەكان 

بــۆ بەڕێوەبــردن و هەڵســوڕاندنی كۆمەڵگــە، پســپۆڕی و توانــای تەكنیكــی پێویســتیان نییــە، 

ــەتدا  ــە سیاس ــوپاییەكان ل ــتتێوەردانی س ــەرن. دەس ــەقامگیری ب ــەرەو س ــە ب ــن واڵتەك ناتوان

كاتێــك بــە تەوژمــر دەبــێ كــە كێشــەی ناوخۆیــی بەرۆكــی واڵتــەكان دەگــرێ و ناســەقامگیری 

بێزاریــان دەكات. ســوپای ئەفغانســتانیش لــە گۆڕانكارییــە سیاســییەكانی ئــەو واڵتــەدا رۆڵــی 

هەبــووە. لــە ســەردەمی جەنگــی ســارددا، رۆڵــی ســوپا لــە كودەتاكانــدا روون و بەرچاوبــووە 

ــن. ــاس بكەی ــە ب ــی ســااڵنی 1973 و 1978 وەك منوون ــن كودەتاكان ــە دەتوانی ك

یەكــەم كودەتــای ســوپای ئەفغانســتان كــە بــە كودەتــای 26ی ســەرەتانی 1352ی هەتــاوی 

ــەر  ــای بەس ــان كودەت ــەد داودخ ــە محەمم ــوالی 1973 ك ــە 17ی ج ــە و دەكەوێت بەنێوبانگ

ــایەتی و  ــتەمی پادش ــە سیس ــی ب ــرد و كۆتای ــدا ك ــای ئامۆزای ــەد زاهیرش ــایەتی محەمم پادش

ــە لێخســتنی  ــە ســەرچاوەكەی ل ــەو كودەتای ــا. ئ ــە ئەفغانســتاندا هێن ــە ل پادشــایی مەرشووت

ــان  ــەد داودخ ــاڵی 1962 و محەمم ــەرۆكایەتی لەس ــتی س ــە پۆس ــە ل ــەد داودخاندای محەمم

پەیكەری سوپای نیشتمانی ئەفغانستان

195000 كۆی هێزەكانی سوپا

6 ناوەندە گەورەكانی فەرماندەیی هێزی زەوینی

780 كۆی سەربازە ژنەكان ژمارەی هێزی ئاسامنی

556600 ژمارەی ژنان لە هێزی ئاسامنیدا

161 ژمارەی فڕۆكەوانەكان
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ــۆ گەیشــنت بــە دەســەاڵت دەســتەوداوێنی هێــزە چەكــدارەكان بــوو و ئاخرییەكــەی پــاش  ب

ــەی  ــەوەی گەاڵڵ ــۆ ئ ــا ب ــۆ رەخس ــاری ب ــی لەب ــەوت و دەرفەت ــۆ هەڵك ــی ب ــااڵن هەل دە س

كودەتایــەدا  لــەم  كــە  گرنگــەكان  ئەفســەرە  و  جەنــەراڵ  جێبەجێبــكات.  كودەتاكــەی 

بەشــداربوون، بریتیبــوون لــە ســەروەر نوورســتانی، نەبــی عەزیمــی، فەیــز محەممــەد 

خــان، عەبدولقــادر میخایــل، غەوســەدین فایــق و كۆمەڵێــك كەســی دیكــەش كــە بەرپرســی 

ــوون.  ــەربازی ب ــەكانی س بەش

شــا كــە ئــەوكات لــە ئیتالیــا دەژیــا، بــە پێشــنیازی باڵیــۆزی ئەفغانســتان لــە ئیتالیــا، حكومەتــە 

ــەد  ــە محەمم ــە ل ــی كۆمارییەك ــدا پیرۆزبای ــە نامەیەك ــدەكات و ل ــەو قبوڵ ــەی ئ كۆمارییەك

ــەر  ــەوە، ه ــری لێكەوت ــی كەم ــە زیان ــەو كودەتای ــەكان ئ ــی بەڵگ ــان دەكات. بەپێ داود خ

ــە  ــدێ ل ــەكان و هەن ــزە چەپ ــدە هێ ــرد. هەرچەن ــاوی دەرك ــپی ن ــای س ــە كودەت ــەش ب بۆی

ســەركردەكانی حیزبــی دیموكراتــی خەڵكــی ســەر بــە ســۆڤیەت، نكۆڵییــان لەوەكــرد دەســتیان 

ــە گەاڵڵەیەكــی بەوشــێوەیە دژی  ــان ل ــچ ئاگایەكی ــان هی ــێ و گوتی ــەدا هەبووب ــەو كۆدەتای ل

حكومەتــی پادشــایی نەبــووە، بــەاڵم بەپێــی بەڵگــەكان هێــزە چەپەكانــی ســەر بــە ســۆڤیەت 

لــەم كودەتایــەدا رۆڵێكــی گرنگیــان گێــڕاوە.

دەكــرێ رووخانــی حكومەتــی پادشــایی لــە ســاڵی 1973 لەالیــەن ســوپا مۆدێرنەكــەی 

ــەو  ــوپاییگەری ل ــتەمی س ــەی سیس ــەڕووی گەش ــگ ل ــی گرن ــە هەنگاوێك ــتانەوە ب ئەفغانس

ــر  ــی زیات ــی و حكومەت ــتەمی سیاس ــەوە، سیس ــش ئ ــە پێ ــت ، چونك ــەدا لەقەڵەمبدرێ واڵت

لەالیــەن رەوتێكــی بەوشــێوەیە دادەمەزرێنــدرا كــە زیاتــر ســەرچاوەی خێڵەكــی هەبــوو و، 

دەكــرێ بڵێیــن ئــەوە یەكەمجــار بــوو كــە ســوپای مۆدێرنــی ئەفغانســتان، ســوپایەك كــە لــە 

هەمــوو گــەل و هــۆزەكان پێكهاتبــوو، دژی دەســەاڵتی پادشــایی كودەتــای كــرد و كۆتایــی بــە 

حكومەتــی پادشــایی لــەو واڵتــەدا هێنــا، كارێــك كــە پێنــج ســاڵ دواتــر بەشــێوەیەكی دیكــە 

ــووەوە. ــان دووبارەب ــەد داودخ ــەی محەمم دژی حكومەتەك

ــەن  ــی 1978 لەالی ــەی 27 ئەپریل ــی چەكداران ــان راپەڕین ــەربازی ی ــای س ــن كودەت  دووەمی

ــاڵ  ــە ســەركردایەتیی حەفیزوڵ ــان PDPA ەوە ب ــی ئەفغانســتان ی ــی خەڵك ــی دیموكرات حیزب

ئەمیــن دژی كۆمارییەكــەی ســەردار محەممــەد داود كــرا. ئــەو كودەتایــە پــاش ئــەوە 

هاتەئــاراوە كــە محەممــەد داودخــان گۆڕانــی بەســەر سیاســەتەكانی خۆیــدا هێنــا و پــەرەی 

ــە پەیوەندییەكانــی خــۆی لەگــەڵ واڵتانــی ئیســالمیدا و وردە - وردە ناكۆكییەكانــی نێــوان  ب

ئــەو و حیزبــی خەڵــك پەرەیســەند. ئــەم ناكۆكییەكانــە ئاخــری گەیشــتنە ئــەو جێیــەی كــە 

ــە زینــدان تووندكــران، بــەاڵم حەفیزوڵــاڵ  هەنــدێ ســەركردەی حیزبــی دیموكراتــی خەڵــك ل

ئەمیــن كــە لەنێــو هێــزە چەكدارەكانــدا بەرپرســی چاالكییەكانــی ئــەو حیزبــە بــوو، نەگیــرا و 
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بــووە هــۆی ئــەوەی كودەتایــەك بەســەر كۆمارەكــەی داودخانــدا بــكات. ئــەو ئەفســەرانەی 

بەشــە ســەربازییەكان كــە لــەم كودەتایــەدا رۆڵێكــی بنەڕەتییــان گێــڕا، بریتیبــوون لــە ئەفســەر 

محەممــەد ئەلــەم وەتەنجــار، ئەفســەر خەلیلوڵــاڵ، ئەفســەر محەممــەد یاقــووب و، فڕۆكەوان 

ــەاڵم  ــێك، ب ــان 150 كەس ــتە 100 ی ــە گەیش ــەو كودەتای ــی ئ ــە گیانییەكان ــادر. زیان عەبدولق

ــۆی  ــووە ه ــە ب ــەم كودەتای ــوون. ئ ــر ب ــی زۆر زیات ــایەتحاڵەكان زیانەكان ــەی ش ــی قس بەپێ

ــۆ  ــاڵی 1979 و جەنگــی ن ــۆڤیەتی لــە س ــووری س ــوپای س دەســتتێوەردانی ســەربازیی س

ســاڵەی نێــوان موجاهیدینــی ئەفغــان و ســۆڤیەتی لێكەوتــەوە. كودەتایەكــی دیكــەش لەالیەن 

ــە پشــتیدەدا  ــە ســۆڤیەت دەســتی ل ــرا ك ــی رژێمــەوە ك ــری بەرگری ــی، وەزی شــاهنەواز تەن

)دكتــۆر نەجیبوڵــاڵ( لــە رۆژی 7ی مارســی 1990دا، كــە ســەرینەگرت و دكتــۆر نەجیبوڵــاڵ هەر 

لــە دەســەاڵتدا مایــەوە. كودەتاكــەی جەنــەراڵ شــاهنەواز پــاش ســەرنەكەوتنی دەوڵەتی كاتی 

موجاهیدیــن و هێرشــەكەی ئــەوان بــۆ ســەر جەاللئابــاد كــرا. پــاش ئــەو كودەتایــە جەنگــی 

ناوخــۆ لــە شــاری كابوولــدا هەڵگیرســا و دەیــان هــەزار كــەس لــەو شــەڕەدا لەنێوچــوون. 

پــاش ســاڵی 2001، بەدرێژایــی دەیــە و نیوێكــی رابــردوودا، هەرچەنــدە ســوپای ئەفغانســتان 

زیاتــر ناسیاســییە و رۆڵێكــی راســتەوخۆی لــە سیاســەتدا نەگێــڕاوە، بــەاڵم بەشــی هــەرە زۆری 

ــتاش  ــە ئێس ــەر بۆی ــووە و، ه ــەڕكەرەكانی پێش ــا و ش ــزە میلیش ــاموەی هێ ــزە، پاش ــەو هێ ئ

ــو  ــی نێ ــە بااڵكان ــەوە پل ــی دیك ــت. لەالیەك ــە لەشــكرەكەدا بەدیناكرێ ــاش ل دیســیپلینێكی ب

ســوپا، رۆڵیــان لــە سیاســەتی ئەتنیشــدا هەیــە و لــە وەزارەتــی بەرگریــدا وەرگرتنــی ئیمتیــازی 

قەومــی بەدیدەكرێــت.

بــەو حاڵەشــەوە تاڕادەیــەك ســوپای ئێســتای ئەفغانســتان زیاتــر شــكڵێكی نیشــتامنی 

بەخۆوەگرتــووە و هێزەكانــی دەكــرێ بڵێــی لــە هەمــوو ئەتنیكــەكان پێكهاتــووە. هەرئێســتا 

ســەركردە پلــە بەرزەكانــی هێــزە چەكدارەكانــی ئەفغــان لــە مەشــقی هەڵســوكەوت و 

راهێنانــی ئەكادیمیــدان، بــۆ ئــەوەی لــە هــۆكار و زەروورەتــی كۆنرۆڵــی دیموكراتــی بەســەر 

ــەن. ــدا تێبگ ــزە چەكدارەكان هێ

لەگــەڵ ئەوانەشــدا، ئامانجەكانــی هەنــدێ ســەركردەی ئەتنــی و ئــەو تاقامنــەی پێشــر 

دەســتیان لــە شــەڕە ناوخۆییەكانــدا هەبــووە، گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە و بوونەتــە ئامانجی 

ئابــووری و ئیــر لەنێــو خەڵكــدا بەتایبەتــی پــاش شــەڕە ناوخۆییــەكان، خۆشەویســتییەكەی 

جارانیــان نەمــاوە. پــاش ســاڵی 2001 كۆمەڵگــەی مەدەنییــش تاڕادەیەكــی زۆر بەهێزبــووە و 

لەبەرانبــەر ئەوەشــدا دەســتتێوەردانی ســوپاییەكان لــە سیاســەتدا كاڵــر بووەتــەوە. یەكێــك 

لــە هۆكارەكانیــش ئەوەیــە كــە ئێســتا كۆمەڵێــك یارمەتــی دەرەكــی بــۆ هێزەكانــی ئەفغــان 

هــەر دێ و هێــزە بیانییەكانیــش لــە ئەفغانســتاندا هــەر مــاون، هــەر بۆیــە ئێســتا رۆڵی ســوپا 
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لــە سیاســەت و هەژموونــی ســەركردە ئەتنــی و سیاســییەكان لــە ســوپادا كەمــر بووەتــەوە و 

ســوپا لــە ئەفغانســتان تاڕادەیــەك رەنگــی نیشــتامنی و خەڵكــی بەخــۆوە گرتــووە.

میلیشیاكان و كاریگەرییان لەسەر دامەزراندنی حكومەت

كــە لــە 2001دا تاڵیبــان رووخــا و حكومەتــە تازەكــە هاتــە ســەر كار، هێــزە ئەمنییەكانیــش 

رێكخرانــەوە و لــە مــاوەی دەیەونیــوی رابــردوودا لەســۆنگەی بەردەوامبوونــی جەنــگ لــەو 

ــەو  ــدراوە. ل ــری پێ ــی زیات ــە گرنگی ــی دیك ــی بوارەكان ــاو باق ــی لەچ ــواری ئەمن ــەدا، ب واڵت

ــراون:  ــتان ن ــی ئەفغانس ــی ئاسایش ــتی دابینكردن ــگ بەمەبەس ــگاوی گرن ــەدا دوو هەن ماوەی

پێكهێنــان و پڕچەككردنــی هێــزە ئەمنییــەكان و بەكــردەوە چەكداماڵیــن لــە گــرووپ و تاقمــە 

ــەاڵم  ــوو، ب ــەت ســەركەوتوو دیارب ــدە بەرنامــەی بێچەككــردن بەڕواڵ چەكــدارەكان. هەرچەن

هەمــوو تاقمــە چەكــدارەكان بێچــەك نەكــراون، هــەر بۆیــەش رێگــە لــە چاالكــی میلیشــیاكان 

ناگیردرێــت.

میلیشــیا بــەو هێــزە چەكدارانــە دەگوترێــت كــە لــە دەرەوەی سیســتەم و دیســپلینی ســوپای 

فەرمیــن و زیاتــر لــە گــەڕەك و ناوچەكانــدا دروســتدەبن. ئامانجــی بنەڕەتــی لە دروســتكردنی 

ئــەو هێــزە چەكدارانــە، بەهێزتركردنــی ریزەكانــی هێــزە چەكــدارە دەوڵەتییــەكان و لــە پالنــە 

ئەمنــی و عەمەلیاتییەكانــی حكومەتــدا كەڵكیــان لێوەردەگیردرێــت. 

ــەر  ــیا ه ــدا میلیش ــو تەوایفیش ــاگەردانی ملووك ــتەمی پاش ــەردەمی سیس ــە س ــدە ل هەرچەن

ــتان  ــیاكانی ئەفغانس ــزە میلیش ــەی 1978، هێ ــەركەوتنی كودەتاك ــاش س ــەاڵم پ ــووە، ب هەب

خرانــە ژێــر ركێفــی ئۆرگانــە بەرگــری و ئەمنییەكانــی واڵتــەوە و رێكخرانــەوە. ئــەوكات 

ئامانــج لــە دروســتكردنی میلیشــیا، پێشــگرتن بــوو لــە نفــووز و دزەكردنــی تاقمەكانــی دژی 

حكومــەت لــە ناوچــە و گوندەكانــدا. دواتــر لــە ســەردەمی شــەڕە ناوخۆییەكانیشــدا میلیشــا 

هــەر هەبــوون كــە گرنگرینەكەیــان، میلیشــیا چەكدارەكانــی جەنــەراڵ دۆســتم یەكێــك لــە 

ــدا  ــەڕە ناوخۆییەكان ــە ش ــتم ل ــی دۆس ــر ركێف ــیاكانی ژێ ــووە. میلیش ــان ب ــەڕكەرانی ئەفغ ش

ــەر  ــان بەرانب ــتار و تاوانی ــی كوش ــدا تۆمەت ــووری واڵتیش ــی باك ــە ویالیەتەكان ــی ل بەتایبەت

خەڵــك لــە ئەســتۆ بــووە و تۆمەتباریشــن بــە كوشــتاری بەكۆمەڵــی كۆمەڵێــك دیلــی جەنگــی 

ــدا.  ــە 2001 ـ 2002 ش ل

ــزە  ــاوی هێ ــی بەن ــێوەیەكی فەرم ــە بەش ــی دیك ــاڵی 2011دا جارێك ــیاكان لەس ــزە میلیش هێ

خۆجێییــەكان، بــە فەرمانــی حامیــد كــەرزای ســەرۆككۆماری ئەفغانســتان پێكهێرنانــەوە 

ــەزار  ــدا 11 ه ــاڵی 2012ش ــە لەس ــووە ك ــان هەب ــدا چاالكیی ــووری واڵت ــە باك ــی ل بەتایبەت

چەكــدار بــوون و لــە 55 ولســوالیی واڵتــدا چاالكبــوون. بــە رواڵــەت ئامانــج لــە پێكهێنانــی 
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ــە  ــەت ل ــی دژی حكوم ــە چەكدارەكان ــی گرووپ ــە دزەكردن ــوو ل ــگرتن ب ــە پێش ــەو هێزان ئ

ــە  ــرۆڤ ل ــی م ــواری ماف ــی ب ــی چاالكان ــی بۆچوون ــەاڵم بەپێ ــتەكاندا، ب ــە دوورەدەس ناوچ

ــە  ــدێ ل ــران و هەن ــرۆڤ تۆمەتبارك ــی م ــێلكردنی ماف ــە پێش ــە ب ــەو هێزان ــتان، ئ ئەفغانس

چاودێــران دروســتكردنی ئــەو هێزانەیــان بــە دەســتپێكی جەنگــە ناوخۆیــی و ئەتنییــەكان لــە 

ــداوە.  قەڵەم

هەرچەنــدە هەنــدێ میلیشــیا بەنــاوی ئەربەكییــەكان لــە ناوچــەی جۆراوجــۆردا چاالكبــوون 

كــە بــە فەرمــی لــە دەرەوەی چوارچێــوەی پۆلیســی خۆجێییبــوون و پەیوەندییــان بــە ملهــوڕ 

ــر هــەر  ــش زیات ــەاڵم پۆلیســی خۆجێیی ــووە، ب ــەوە هەب ــەو ناوچان و دەستڕۆیشــتووەكانی ئ

ــۆ  ــە ب ــوون ك ــیایانە ب ــەو میلیش ــەر ئ ــەكان ه ــارسا. ئەربەكیی ــەكان" دەن ــاوی "ئەربەكیی بەن

وێنــە لــە هەنــدێ ناوچــەی باكــووری ئەفغانســتاندا ســەر بــە جەنــەراڵ دۆســتم بــوون. هێــزە 

میلیشــیاكانی ئەفغانســتان بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە زیانــی بــە یەكبوونــی 

ــی و  ــەی حوكمڕان ــەر پرۆس ــی لەس ــەری خراپ ــدووە و كاریگ ــتان گەیان ــتامنیی ئەفغانس نیش

دەوڵەتســازی لــەو واڵتــەدا هەبــووە: 

• هێــزە میلیشــیاكان هــەر لــە ســەرەتای پێكهاتنــەوە زیاتــر رەنگ و بۆنــی ئەتنــی و ناوچەییان 

پێوەبــووە كــە زۆرجــاران هــەر لــە ســۆنگەی ئــەم ئەتنــی و ناوچەییــەوە ناكۆكــی و ناتەباییــان 

دەكەوتــە نێــوان و تێكهەڵدەچــوون و دوژمنایەتــی ئەتنــی و ناوچەییــان لێدەكەوتــەوەو ئــەم 

ناكۆكییانەیــان قووڵــر دەكردەوە.

• تاقمــە میلیشــیاكان لــە ناوچــە دوورەدەســتەكانی واڵتــدا، توانــا و دەرەتانــی خۆیانیــان بــۆ 

دابینكــردن و وەدیهێنانــی ئامانجــە شەخســی و گرووپییەكانیــان بەكاردەهێنــا.

• لەبەرئــەوەی ئــەم هێزانــە راهێنــان و مەشــقێكی تایبەتیــان پێنەدەكــرا و لەگــەڵ ئەوەشــدا 

ــئاوەاڵییەوە  ــە دەس ــان ب ــووە، زۆربەی ــدا نەب ــەر چاالكییەكانیان ــەت بەس ــی تایب چاودێرییەك

دەســتدرێژییان دەكــردە ســەر مــاڵ و نامووســی خەڵــك. بەهــۆی ئەمــەوە خەڵــك دەوڵەتیــان 

بــە پشــتیوانی ئــەوان دەزانــی و ئەمــەش دەبــووە هــۆی ئــەوەی خەڵــك رقیــان لــە دەوڵەتبــێ 

و لێــی بێــزار بــن. 

• لەســەر یــەك، هێــزە چەكــدارەكان پێكهاتەیەكــن لــە پێكهاتەیەكــی دیكــەدا، هــەر بۆیــەش 

دیســیپلینی دابینكردنــی تەناهــی و ئەمنییەتیــان لــە زۆربــەی ناوچەكانــدا شــێواندووە.

و: رەسووڵ سوڵتانی
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